
クメール語 

 原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 

https://tcc117.jp/facil/ 
※本活動は一般財団法人寺山財団からの寄付を受けて実施しています。 

 

ការចាក់វ៉ា ក់សាំងសម្រាប់អ្នកសន ក់នៅរយៈនេលខ្ល ី និងអ្នកដែលម្ររូវបានន ោះដលងជាបន ត្ ោះអាសននជានែើម  

 

អ្នកសន ក់នៅរយៈនេលខ្ល ី អ្នកដែលម្ររវូបានន ោះដលងជាបន ត្ ោះអាសនន 

និងអ្នកកាំេុង ក់ពាកយសុាំន ោះដលងជាបន ត្ ោះអាសនន កអ៏ាចទទួលបានការចាក់វ៉ា កស់ាំងដែរ។ 

ការចាក់វ៉ា ក់សាំង គឺឥរគិរថ្លល។ 

 

១. នៅទទួលយកប័ណ្ណ ចាកវ់៉ា កស់ាំង 

សូមនៅេិភាកាជាមួយសលាម្រកងុនៅរាំបន់ដែលអ្នករស់នៅ នែើមបីទទួលបានប័ណ្ណ វ៉ា កស់ាំង។ 

 

・សម្រាប់អ្នកានលកខខ្ណ្ឌសន ក់នៅ(ថ្សៃរយឺ សីុកាគឹ)រយៈនេល ៣ដខ្ ឬរិចជាងននោះ, អ្នក “ការទូរ(ថ្សៃ កូ)” និង 

“ផ្ល វូការ(ខូ្យ ូ )” នងិ “សន ក់នៅរយៈនេលខ្ល ី(ថាន់គិថ្លថ្សៃ)” 

(ករណី្ម្ររូវសន ក់នៅជប ុននលើលេី ៣ដខ្ ន យមិនអាចម្ររឡប់នៅម្របនទសកាំនណ្ើរបានន យសរកូវែី១៩) 

 

អ្នកនឹងទទួលបានលិខ្ិរជូនែាំណឹ្ងែូចខាងនម្រកាម េីការយិាល័យម្រគប់ម្រគងការសន ក់នៅ និងការនចញចូលម្របនទស 
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クメール語 

 原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
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※本活動は一般財団法人寺山財団からの寄付を受けて実施しています。 

①លិខ្ិរជូនែាំណឹ្ង 

②ឯកសរបញ្ជា ក់អ្រតសញ្ជា ណ្ (លិខ្ិរឆ្លងដែនជានែើម)  

សូមយកឯកសរទាំង២ខាងនលើ នៅកាន់សលាម្រកងុ។ 

 

ម្របសិននបើមិានលិខ្រិជូនែាំណឹ្ងនទ សូមយកឯកសរខាងនម្រកាមនៅជាមួយ។ 

①ឯកសរដែលបង្ហា ញេីទីកដនលងសន ក់នៅ(សាំបុម្ររបង់ថ្លលទឹក ន ល្ ើងជានែើម) 

②ឯកសរបញ្ជា ក់អ្រតសញ្ជា ណ្ (លិខ្ិរឆ្លងដែនជានែើម) 

 

・អ្នកនៅកន ុងការន ោះដលងបន ត្ ោះអាសនន 

①លិខ្ិរអ្នុញ្ជា រន ោះដលងបន ត្ ោះអាសនន 

ឬលិខ្ិរជូនែាំណឹ្ងេីការន ោះដលងបន ត្ ោះអាសននេីសា បន័អ្នតត ម្របនវសន៍នៅតាមរាំបន់នីមួយៗ 

②ឯកសរបញ្ជា ក់អ្រតសញ្ជា ណ្ (លិខ្ិរឆ្លងដែនជានែើម) 

សូមយកឯកសរទាំង២ខាងនលើ នៅកាន់សលាម្រកងុ។ 

 

 

・អ្នកកាំេុង ក់ពាកយសុាំការអ្នុញ្ជា រន ោះដលងជាបន ត្ ោះអាសនន  

①ឯកសរដែលបង្ហា ញេីទីកដនលងសន ក់នៅ(សាំបុម្ររបង់ថ្លលទឹក 

ន ល្ ើងជានែើម) 

②ឯកសរបញ្ជា ក់អ្រតសញ្ជា ណ្ (លិខ្ិរឆ្លងដែនជានែើម) 

 សូមយកឯកសារទាំង២ខាងល ើ លៅកានស់ាលាក្កងុ។ 

 

※ឯកសរចាាំបាច់នែើមបីទទួលបានប័ណ្ណ ចាកវ់៉ា ក់សាំង 

អាចខ្ុសគ្នន នៅតាមរាំបន់នីមួយៗ។ េរ៌ានលមអ ិរ 

សូមសកសួរនៅកាន់សលាម្រកងុ។ 

※នទោះបីជាមិនអាចនរៀបចាំឯកសរ①និង②ខាងនលើបានក៏ន យ 

សូមនៅម្របឹកាជាកដនលងម្របឹកា ឬសលាម្រកងុជាមុនសិន។ 

 

២. ន វ្កីារកក់នែើមបីចាក់វ៉ា កស់ាំង 

សូមន វ្ ីការកកត់ាមរយៈនគសទាំេ័រសម្រាប់កក់ ឬតាមទូរស័េទ។ 

 វ ិ្ ីកន ុងការកក់ ានសរនសរនៅកន ុងនគសទាំេ័រខាងនម្រកាម។ 

https://tcc117.jp/facil/covid-ml-

info/km/%e1%9e%9b%e1%9f%86%e1%9e%a0%e1%9e%bc%e1%9e%9a%e1%9e%93%e1%9f%83%e1%9e%80%

e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%91%e1%9e%91%e1%9e%bd%e1%9e%9b%e1%9e%9c%e1%9f%89%e1%9e%b

6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%9f%e1%9e%b6%e1%9f%86/ 

 

េរ៌ានលមអ ិរ សូមសកសួរនៅកាន់សលាម្រកងុ។ 

 

៣. កដនលងម្របឹកាទក់ទងនងឹការចាក់វ៉ា កស់ាំង 

កន ុងករណី្ានបញ្ជា កន ុងការទទួលការចាកវ់៉ា ក់សាំង៖ 

・មជឈមណ្ឌ លម្របឹកាវ៉ា ក់សាំងកូវែី១៩សម្រាប់ជនបរនទស (នរៀបចាំន យ CINGA) 

០៣-៦២៦១-៦៣៥៦ 

នេលម្រេឹកនា ង ១០ ែល់ នា ង ៤ រនសៀល ថ្លៃច័នទ  ែល់សុម្រក 

(សម្រាកថ្លៃនៅរ៍ អាទិរយ និងថ្លៃបុណ្យ) 

※ភាសដែលនម្របើម្របាស់ គឺភាសជប នុម្រសួលៗ ប ុដនែ ម្របសិននបើម្ររូវការភាសនផ្ៃងនទៀរ កា៏នផ្តល់ជូនផ្ងដែរ។ 

 

仮放免許可書 

(លិខ្ិរអ្នុញ្ជា រន ោះដលងបន ត្ ោះអាសនន） 
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នគសទាំេ័រដណ្តាំ៖ 

https://www.cinga.or.jp/2108/ (ភាសជប ុន・អ្ង់នគលស・នវៀរ្ម) 

https://www.cinga.or.jp/2167/ (ភាសជប ុនដរមួយគរ ់/ ានសរនសរេីបញ្ា ីកដនលងម្របឹកាតាមរាំបន់ផ្ងដែរ) 

 

・សាគមទាំតក់ទាំនងអ្នតរជារិនៅតាមរាំបន់ដែលអ្នកសន ក់នៅជានែើម 

អាចដសវងរកបានតាមនគសទាំេ័រខាងនម្រកាម៖ 

ភាសជប ុន：http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html 

ភាសអ្ង់នគលស：http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html 

 

・ដផ្នកជាំនួយ FRESC (ការយិាល័យម្រគប់ម្រគងការសន ក់នៅ និងការនចញចូលម្របនទស) 

០១២០-៧៦-២០២៩ 

នេលម្រេឹកនា ង ៩ ែល់ នា ង ៥ រនសៀល ថ្លៃច័នទ  ែល់សុម្រក 

(សម្រាកថ្លៃនៅរ៍ អាទិរយ និងថ្លៃបុណ្យ) 

ភាសរមួាន៖ ភាសជប ុនម្រសួលៗ・ភាសអ្ងន់គលស・ភាសចិន(ង្ហយ នងិេុមព)・ភាសកូនរ៉ា・ភាសនអ្សប ញ ・

ភាសប ទុយហ្កា ល់・ភាសនវៀរ្ម・ភាសននបា ល・់ភាសថ្ល・ភាសឥណ្ឌ នូនសុី・

ភាសតាហ្កា ឡុក・ភាសមយីា ន់ា ・ភាសដខ្ែរ・ភាសម ុងនហ្កៃ ល・ភាសបារាំង・

ភាសសីុងហ្ករ៉ា・ភាសអ្ ូ រុឌូ・ភាសនបងហ្កៃ ល ់

※ែាំបូងសូមនយិាយភាសជប ុនម្រសួលៗ បតទ ប់មកអ្នកបកដម្របនឹងចូលរមួតាមភាសខាងនលើ នែើមបីម្របឹកាជូន។ 

 

សម្រាប់ការកក៖់ 

សូមេិភាកាជាមួយសលាម្រកងុនៅរាំបន់ដែលអ្នកសន ក់នៅ  

 

ម្រប្េ និងឯកសរនយាង 

「FRESC 多言語ワクチン接種サポート」（出入国在留管理庁） 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html 

 

出入国在留管理庁から送るはがき 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001357058.pdf 

 

「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイルス感

染症に係る予防接種について」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf 

 

「【特別転載】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の外国人に対する取り扱いについて」（特定非営利

活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク） 

https://migrants.jp/news/blog/20210803.html 

 

「CINGA 主催 外国人新型コロナワクチン相談センター」（CINGA） 

https://www.cinga.or.jp/2108/ 

 

「ワクチンをうけたい あなたのまちの外国人相談」（CINGA） 

https://www.cinga.or.jp/2167/ 
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