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នៅហួសកាលកំណត់(ស្នា ក់នៅ)ជនបរនេសអាចចាក់វ៉ា ក់សំ្នង

ការពារជំងឺកូវដី-១៩គនរោងវ៉ា ក់សំ្នងស្នធារណៈQ&A 
នាយកដ្ឋា នអន្នាោ ប្រន្េសន៍ននប្កសួងមហានទៃ(ប្កមុកចិ្ចការអនេុត្ោច្ារ់

អនោរជាត្ ិនងិច្ារ់) 

កាលររនិ្ច្េទនងៃខែ：នងៃទ ី១០ ខែធ្ន  ូឆ្ន ាំ ១១០ 

Q1: ខ្ញ ំជាជនចំណាករសកុដដលបានស្នា ក់នៅនលើសកំណត់ 

(ស្នា ក់នៅ) នៅតតវ៉ា ន់ នតើខ្ញ ំន វ្ ីការណាត់ជួបចាក់វ៉ា ក់សំ្នង 

COVID-19 ដដលផ្តល់មូលនិ្ិជាស្នធារណៈនោយរនបៀបណា? 

A: ការព្យួ រហួសកាលកាំណត្់ (ស្នន ក់ន្ៅ) សប្ារ់ជនររន្ទស 

(រមួទ ាំងជនររន្ទសអនកប្សកុមកពី្ហុងកុង ា៉ា កាេ 

ឬជនជាត្ិនត្វ៉ា ន់ 

ន្ដ្ឋយគ្មា នច្ុុះរញ្ជ ីប្រួស្នរ)សូមន្ោងន្ៅេធិ្ីខាងន្ប្កាមន្ ើមបី

ចាក់វ៉ា ក់ស្នាំង: 

 អនកខ លគ្មា នឯកស្នររញ្ជជ ក់អត្ោសញ្ជា ណ :ទក់ទងប្ព្ុះេហិ

ា រសារមសងឃនត្វ៉ា ន់ចារ់ពី្ន្ព្លន្នុះត្ន្ៅ 

សារមឥស្នា មច្ិន អងគការសងគមសុីេលិ ូច្ជា 

សារមអភិេឌ្ឍន៍ន្ដ្ឋយច្ីរភាព្សហរមន៍ននស្នធារណៈរ ា

ច្ិន(ានន្ៅន្លើន្រហទាំព្័រព្័ត្៌ានសកលររស់ន្យើង។ 

ាន ូច្ខាងន្ប្កាម  ន្រហទាំព័្រ https:// 

www.immigration.gov.tw/៥៣៨៥/៧២២៩/៧២៣៨/២៨៨

១៥៦/)អនុេត្ោ

「ការច្ុុះន្ ា្ ុះការណាត្់ជួរថ្ន ាំរង្កា រជាស្នធារណៈ កូេ ី-

១៩」 រនាៃ រ់ព្ីន្នាុះសូមន្ធ្វ ីតាមន្ព្ល 

ន្េលាខ លបានជូន ាំណឹង កាន់លិែិត្ឆ្ាងខ ន 

លិែិត្អនុញ្ជា ត្ស្នន ក់ន្ៅ ឬឯកស្នរប្ររ់ប្គ្មន់ន្ទេងន្ទៀត្ 

ន្ ើមបីរញ្ជជ ក់អត្ោសញ្ជា ណ  ល់ប្កងុនីមួយៗ មណឌ ល (ទីប្កងុ) 

ស្នា រ័នន្េជជស្នស្រសោ ខ លបានកាំណត្់ 

ឬទីតាាំងខ លបានកាំណត្់ន្ទេងន្ទៀត្សប្ារ់ការទទួលថ្ន ាំរ
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ង្កា រ។ 

 អនកខ លានឯកស្នររញ្ជជ ក់អត្ោសញ្ជា ណ：

អាច្កាន់រ័ណណ ស្នន ក់ន្ៅ 

ឬរ័ណណ ធានារ៉ា រ់រងសុែភាព្តារងមូល 

ដ្ឋា នននន្លែេញិ្ជា រនរ័ប្ត្រប្ងួររប្ងួម  លិែិត្ឆ្ាងខ ន 

និងឯកស្នរអត្ោសញ្ជា ណន្ទេងៗន្ទៀត្ ទក់ទងស្នលា 

ប្កងុន្ដ្ឋយផ្ទៃ ល់  ប្សកុ (ទីប្កងុ) ស្នា នីយ៍ចាក់ថ្ន ាំរង្កា រ 

ឬស្នា រ័នន្េជជស្នស្រសដ សប្ារ់ចាក់វ៉ា ក់ស្នាំង។ 

Q2: វវ ធ្ សាស្ន្សត ននវវតតគនរោង

「មិនដមនជាមូលោា នសរោប់ការនសវើបននងេត」

នតើវោនន័យយ៉ា ងដូចនមតច？ 

A:សាំន្ៅ ល់ទីភាន ក់ង្ករអភិេឌ្ឍន៍កាា ាំងព្លកមាននប្កសួងការ

ង្ករ ឬស្នសនាន្ទេងន្ទៀត្។ រញ្ជ ីវ៉ា ក់ស្នាំងខ លទោល់ 

ន្ដ្ឋយប្កមុNGO 

ទោល់ខត្កាំណត្់ប្តាច្ុុះន្ ា្ ុះថ្ន ាំរង្កា រររស់ស្នា រ័នន្េជជស្នស្រសោ រ៉ាុ

ន្ណាណ ុះ។មិនខមនជាមូលដ្ឋា នសប្ារ់ 

ការន្សុើរអន្ងាត្នាន្ព្លអនារត្ន្ទ។សូមធានាការមកចាក់

វ៉ា ក់ស្នាំង ព្ប្ងឹងសមត្ាភាព្ការពារែល នួឯង។ 

Q3: វវ ធ្ សាស្ន្សត ននវវតតគនរោង「គ្មា នការរគប់រគង」

នតើវោនន័យដូចនមតច? 

A: សាំន្ៅន្លើអនកខ លមកកាន់សាំណុាំន្រឿងន្ដ្ឋយែល នួឯង 

រញ្ច រ់ការចាក់វ៉ា ក់ស្នាំងកូេ ី-១៩ន្លើកទ១ីការន្ច្ញ ាំន្ណើរ 

កន ុងរយៈន្ព្ល៦ 

ខែចារ់ព្ីប្រត្ិរត្ោ ិការខ លបានន្ប្គ្មងទុកននន្ជើងន្ហាុះន្ហើរ

អនោ រជាត្ិន្ទវភារី (ចារ់ន្ទោើមន្ ើងេញិ) 

ការន្លើកខលងពី្ការហាមឃាត្់ការចូ្ល (គ្មា នការអនុញ្ជា ត្) 

រយៈន្ព្ល។ 

Q4:រយៈនេលតនការននវវតតគនរោងចាប់នផ្តើមេសាតងៃេសា៣ដខ១២ឆ្ា ំ
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១១០ដល់តងៃេសា៣១ដខ១ឆ្ា ំ១១១។ នតើនឹងរតវូេនានេលនេ？ 

A: នាយកដ្ឋា នន្នុះសហការជាមួយនឹងការន្ធ្វ ីខទនការ 

និងការទេព្វទាយរន្ប្ាងន្នុះន្ដ្ឋយមជឈមណឌ លរញ្ជជ ការ 

ររកីរលដ្ឋលននជាំងររលាកសួត្ពិ្ន្សសធ្ៃន់ធ្ៃរ។រយៈន្ព្លននការ

អនុេត្ោរន្ប្ាងចារ់ន្ទោើមព្ីនងៃទី៣ខែ១២ឆ្ន ាំ១១០ ល់នងៃ 

ទី៣១ខែ១ឆ្ន ាំ១១១។នឹងអាប្ស័យន្លើត្ប្មូេការន្គ្មលនន្ោបា

យប្ររ់ប្រងការរកីរលដ្ឋលននមជឈមណឌ លរញ្ជជ ការរត្ត្ាត្ 

ការខកត្ប្មូេរំកិលននរយៈន្ព្លអនុេត្ោរន្ប្ាងសូមរនោយកច្ិ

ត្ោទុកដ្ឋក់ច្ាំន្ពាុះព្័ត្៌ានពាក់ព្័នធ  

ខ លបានប្រកាសន្ដ្ឋយនាយកដ្ឋា នន្នុះ។ 

Q5: របសិននបើលិខិតឆ្លងដដនរបស់ខ្ញ ំ 

រយៈនេលសវេលភាេតនប័ណណ ស្នា ក់នៅបានផ្វតកំណត់នហើយ

រតវូបានបាត់បង់ 

មិនោនឯកស្នរនផ្េងនេៀតនដើមបសាបញ្ជា ក់នតតសញ្ជា ណ 

នតើខ្ញ ំនៅដតអាចន វ្ ីការណាត់ជួបនដើមបសាចាក់វ៉ា ក់សំ្នងបាននេ? 

A: អាច្ 

សូមទក់ទងស្នសនាខ លទទួលការណាត្់ជួរវ៉ា ក់ស្នាំងជាមុ

នសិនព្័ត្៌ានផ្ទៃ ល់ែល នួជាមូលដ្ឋា នសប្ារ់ 

ការច្ុុះន្ ា្ ុះប្កមុNGOន្ប្កាយមក 

អងគការនឹងរញ្ជជ ក់ន្ៅនាយកដ្ឋា នថ្ 

ន្ត្ើព័្ត្៌ានរញ្ជ ីប្ត្ឹមប្ត្េូអត្់ប្រសិនមិន 

ានន្លែេញិ្ជា រនរប្ត្ឯកសណាា នន្លែ 

រេញិ្ជា រនរប្ត្ឯកសណាា ននឹងប្ត្េូបានចាត់្ខច្ងន្ដ្ឋយផ្ទៃ ល់ 

ន្ដ្ឋយ នាយកដ្ឋា នររស់ន្យើង។ សូមន្គ្មរព្ស្នសនាររស់អនក 

ន្សច្កោ ីជូន ាំណឹងររស់អងគការNGO  ល់ប្កងុន្ដ្ឋយ 

ផ្ទៃ ល់ន្ៅន្ប្កាមរដ្ឋា ភិបាលកណាោ លតាមន្ព្លន្េលាកាំណត្់ 

ការចាក់ថ្ន ាំរង្កា រន្ៅតាមរណាោ ស្នា រ័ន ន្េជជស្នស្រសោ តាមប្សកុ 

(ទីប្កងុ) ឬកខនាងន្ទេងន្ទៀត្ខ លបានកាំណត្់។ 
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Q6: ស្នសនា 

នតើរកមុនងគការនរៅរោា ភិបាលគួរជួយដល់ជនចំណាក់រសកុ

ដដលរតវូបានចាក់វ៉ា ក់សំ្នង នោយរនបៀប 

ណាដដលស្នា ក់នៅនលើសកំណត់ (ស្នា ក់នៅ)? 

A:អនកអាច្ជួយអនកកន ុងការទក់ទងប្ព្ុះេហិារកាតូ្លិកន្ៅនត្វ៉ា

ន់ សារមឥស្នា មច្ិន សារមអភិេឌ្ឍន៍ 

ន្ដ្ឋយច្ីរភាព្សហរមន៍ននស្នធារណៈរ ាច្ិនអងគការសងគម

សុីេលិ(អនកអាច្ព្ិនិត្យន្មើលអងគការខ លបានកាំណត្់ន្ៅ 

https:www.immigration.gov.tw៥៣៨៥/៧២២៩/៧២៣៨/

២៨៨១៥៦/)ន្ធ្វ ីការណាត្់ជួរសប្ារ់ 

ន្លើន្រហទាំព័្រររស់ន្យើង   រណាោ ញ ូច្ខាងន្ប្កាម：

ន្រហទាំព័្រ ការច្ុុះន្ ា្ ុះចាក់ថ្ន ាំរង្កា រ។ 

ប្រសិនន្រើអនកជាកមាសិទធិររស់សងគមសុីេលិខ លច្ង់ជួយទេព្វ

ទាយរន្ប្ាងន្នុះ និងទទួលយកការណាត្់ជួរច្ុុះន្ ា្ ុះ 

សូមទក់ទងទីភាន ក់ង្ករអភិេឌ្ឍន៍ការង្ករននប្កសួងការង្ករ 

នាយកដ្ឋា នស្នកសួរនិងទោល់រងអ ចួ្ទាំនាក់ទាំនង។ 

Q7: ការេយួ រហួសនហតវ (ស្នា ក់នៅ) 

សរោប់ជនបរនេសរបសិននបើេួកនគមិនឆ្លងកាត់ស្នសនា 

រកមុNGO ណាត់ជួបចាក់វ៉ា ក់សំ្នង 

នតើអាចនៅចាក់វ៉ា ក់សំ្នងនោយផ្ទា ល់នៅស្នា ប័ននវជាស្ន្សតបា

ននេ? 

A: អាច្ ន្ទុះជាោ៉ា ងណាក៏ន្ដ្ឋយ 

ស្នា រ័នន្េជជស្នស្រសោ ន្ៅខត្ប្ត្េូសួរប្កមុខ លែិត្ែាំប្រឹងខប្រងររ

ស់ន្យើង ន្ ើមបីជួយ រញ្ជជ ក់ព្័ត្៌ានផ្ទៃ ល់ែល នួ 

ប្រសិនន្រើមិនានន្លែេញិ្ជា រនរប្ត្ឯកសណាា ន  

ន្លែេញិ្ជា រនរប្ត្រប្ងួររប្ងួមនឹង 

ប្ត្េូបានទោល់ន្ដ្ឋយផ្ទៃ ល់ន្ដ្ឋយប្កមុខ លែិត្ែាំប្រឹងខប្រង 

ខណនាាំឱ្យអនកទក់ទងប្ព្ុះេហិារកាតូ្លិកន្ដ្ឋយផ្ទៃ ល់ 
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ន្ៅនត្វ៉ា ន់ 

សារមឥស្នា មច្ិនសារមអភិេឌ្ឍន៍ន្ដ្ឋយច្ីរភាព្សហរ

មន៍ននស្នធារណៈរ ាច្ិនអងគការសងគមសុីេលិ(អនកអាច្ព្ិនិត្្

យន្មើលអងគការខ លបានកាំណត្់ន្ៅន្លើន្រហទាំព្័រររស់ន្យើង   

រណាោ ញ ូច្ខាងន្ប្កាម：

ន្រហទាំព័្រhttps:www.immigration.gov.tw៥៣៨៥/៧២២៩/

៧២៣៨/២៨៨១៥៦/)  

ច្ុុះន្ ា្ ុះជាមុនសប្ារ់ការណាត្់ជួរវ៉ា ក់ស្នាំង 

ន្ជៀសវងការច្ាំណាយន្ព្លន្ប្ច្ើនន្ៅកខនាងន្កើត្ន្ហត្ុ 

ន្ ើមបីន្ទៃៀងផ្ទៃ ត្់អត្ោសញ្ជា ណររស់អនក។ 

Q8:នតើកដនលងេាបាលផ្តល់នសវបករស្នយនៅនឹងកដនលងដដរឬ

នេ? 

A:មិនានការខរងខច្កន្ងរននអនករកខប្រេជិាជ ជីេៈន្ៅកន ុងស្នា

រ័នន្េជជស្នស្រសោ ន្ទ។ ប្កមុខ លែិត្ែាំប្រឹងខប្រងររស់ន្យើង 

នឹងពិ្ចារណាន្លើត្ប្មូេការជាក់ខសោ ងននស្នា រ័នន្េជជស្នស្រសោ  

សប្មរសប្មួលអនករកខប្រន្ ើមបីទោល់ន្សវរកខប្រតាម 

អុីនធ្រណិត្ (ន្ៅនឹងកខនាង)  ឬទក់ទងន្ៅន្លែ ១៩៥៥ 

ប្រឹកាការង្ករ និងរណោ ឹងឧទធរណ៍ររស់ប្កសួងការង្ករ 

ន្សន ើសុាំការសប្ារ់ន្សវកមារកខប្រតាមអុីនធ្រណិត្។ 

Q9: នតើខ្ញ ំអាចេេួលបាន 

ឬេិនរគ្មោះេ័ត៌ោនទាក់េងនឹងគនរោងននោះតាមរយៈបណាត

ញណាខលោះ? 

A:ព័្ត្៌ានអាំពី្រន្ប្ាងន្នុះប្ត្េូបានន្ធ្វ ីរច្ច ុរបននភាព្ជាន្ទៀង

ទ「រណាោ ញព្័ត្៌ានសកលនននាយកដ្ឋា នអន្នាោ ប្រន្េសន៍ 

ននប្កសួងកិច្ចការនទៃកន ុងននស្នធារណៈរ ាច្ិន」

（ទោល់ភាស្នជាន្ប្ច្ើន。ខាងន្ប្កាម：ន្រហទាំព័្រ 

https:www.immigration.gov.tw ）

ព្ិនិត្យព្័ត្៌ានងាីៗតាមអុីនធ្រណិត្ 
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អនកក៏អាច្ទក់ទងស្នលា 

ប្កងុន្ដ្ឋយផ្ទៃ ល់ន្ៅន្ប្កាមរដ្ឋា ភិបាលកណាោ ល  ប្សក 

(ប្កងុ)ប្កមុឧទៃិស ស្នា នីយ៍ន្សវ និងខែេប្រឹកាការង្ករ 

និងរណោ ឹងឧទធរណ៍១៩៥៥ររស់ប្កសួងការង្ករ  

(ទោល់ភាស្នជាន្ប្ច្ើន ) 

ខសវ ងយល់រខនាមអាំព្ីព្័ត្៌ានពាក់ព្័នធ។ 

Q10: គនរោងននោះបាននលើកន ើង「កវំនសវើបននងេត」

នតើនវ ីនៅជាខល ឹមស្នរជាក់លាក់? 

A: ការព្យួ រហួសកាលកាំណត្់ (ស្នន ក់ន្ៅ) 

សប្ារ់ជនររន្ទសព័្ត្៌ានមូលដ្ឋា នអាំពី្ការចាក់វ៉ា ក់ស្នាំង 

វប្ត្េូបាន 

ន្ប្រើន្ ើមបីន្ច្ញកាត្ន្លឿងននេញិ្ជា រនរប្ត្ទទួលថ្ន ាំរង្កា រ 

នឹងមិនប្ត្េូបានន្ប្រើជាមូលដ្ឋា នសប្ារ់ការន្សុើរអន្ងាត្ 

ភាន ក់ង្ករសនោ ិសុែស្នធារណៈ  ូច្ជារ៉ាូលីស ឬអន្នាោ ប្រន្េសន៍ 

នឹងមិនសា ិត្ន្ៅកន ុងស្នា រ័នន្េជជស្នស្រសោ ខ លវ៉ា ក់ស្នាំង កូេ ី-

១៩ប្ត្េូបានប្ររ់ប្រងឬន្ធ្វ ីការន្សុើរអន្ងាត្ជុាំេញិររនិ្េណខ ល

បានកាំណត្់ន្ទេងន្ទៀត្។ ការព្យួ រហួសប្រាណ(ស្នន ក់ន្ៅ) 

សប្ារ់ ាំន្ណើរការចាក់វ៉ា ក់ស្នាំងររស់ប្រជាជនររន្ទស 

នឹងមិនប្ត្េូបានជូន ាំណឹងនិងពិ្ន័យ 

រ៉ាុខនែ ប្រសិនន្រើរ៉ាូលីសន្ព្លកាំព្ុងរាំន្ព្ញភារកិច្ច  

ការព្យួ រហួសកាលកាំណត្់ប្ត្េូបានរកន្ ើញន្ៅកន ុងររនិ្េណន្ទេ

ងន្ទៀត្ (ស្នន ក់ន្ៅ)ប្រជាជនររន្ទស  

ន្ៅខត្ប្ត្េូន្សុើរអន្ងាត្ និងន្ដ្ឋុះប្ស្នយតាមច្ារ់។ 


