
     ប្រតិទិនននការល ើកទឹកចតិតវ ៉ាក់សាាំង COVID-19 

 

 

ប្រជាជនអាចទទ ួបាន $100 កនុងការទទ ួយកការចាក់វ ៉ាក់សាាំងលេញល ញ 

ប្រជាជនអាចទទួ បានល ាលេ េួកលេចាក់វ ៉ាក់សាាំងដូសទីមយួសប្រារ់ J&J ឬដូសទេីីរសប្រារ់ Pfizer ឬ Moderna ។ 

ល ាកាន់េលីនិកវ ៉ាក់សាាំង PDPH COVID-19 មួយកនុងចាំល ាមេលីនិកដដ ចូ រួមទាាំងលនេះ 
ល ើយច េះល ្ាេះលដើមបីទទួ បានការល ើកទឹកចិតតររស់អ្នកតាមអ្ ៊ីដម កនុងរយៈលេ  1-2 នងៃ 

ឬតាមសាំរ ប្តកនុងរយៈលេ  10 - 14 នងៃ ។  
កម្វិធីចារ់ល្តើមល ានងៃទី 16 ក មភៈ ល ើយរនតសប្រារ់រយៈលេ  6 សបតា ៍ ។ 

        

*ការល ើកទកឹចតិតរានល ាដតេលនីកិដដ ច ូរមួរ  ល ្ាេះ*      * គ្ា្នសាចប់្បាក ់ឬកាតល្េងៗល ាតាមនងឹកដនលងល ើយ*  

• មនិតប្មវូឲ្យរានការធានារ ៉ារ់រង នងិល ខសរគា ល់ ើយ ។ 

o េត័រ៌ានផ្ទា ខ់លនួប្តវូបានអ្ន ញ្ញាតឱ្យលប្រើសប្រារល់គ្ា រាំណងស ខភាេសាធារណៈដតរ  ល ា្េះ ។  
• សាំរ ប្ត SEPTA ឥតេតិនងលចាំននួ 2 រានល ានងឹកដនលង ។ 
• រានការរកដប្រផ្ទា រ់ាតប់្េរភ់ាសា ។ 

វ ៉ាកស់ាាំងដដ ្ត ជ់នូរាន Pfizer (អាយ  5+), Moderna នងិ Johnson & Johnson (អាយ  18+) 

ទតីាាំង អាសយដ្ឋាន កា ររលិចេទ លរ ាង 

មជឈមណឌ  Belfield Rec 2109 W Chew Ave, 19138 
លរៀងរា ន់ងៃប្េ សបតិ៍ 

ទី 24 ក មភៈ  
ទី 3, ទី 10 , ទី 17 , ទី 24 , ទី 31 មីនា  

លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  

Boost CDC 6010 Lansdowne Ave, 
19151 

លរៀងរា ន់ងៃប្េ សបតិ៍ 
ទី 3, ទី 10, ទី 17, ទី 24, ទី 31 មនីា  

លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ   

មជឈមណឌ ប្េសីទាន Brand New 
Life 

6301 Germantown Ave, 
19144 

លរៀងរា ន់ងៃល ារ ៍
ទី 26 ក មភៈ 
ទី 19 មីនា 

លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  

មជឈមណឌ  Christy Rec 728 S 55th St,  
19143 

លរៀងរា ន់ងៃអ្ង្គារ 
ទី 22 ក មភៈ  

ទី 1, ទី 8, ទី 15, ទី 22, ទី 29 មីនា  
លរ ាង 1 រលសៀ  - 6 

ល្ៃាច 

Community Academy 1100 E Erie Ave,  
19124 

លរៀងរា ន់ងៃល ារ ៍
ទី 5, ទី 26 មនីា 

លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  

សា  Grand Yesha  2308 Snyder Ave, 19145 ទី 15, ទី 21 មីនា  លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  

Global Leadership Academy 4601 W Girard Avenue, 19131 នងៃល ារ ៍
ទី 19 ក មភៈ 

លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  

មជឈមណឌ  MLK Older Adult 2100 Cecil B Moore Ave, 
19121 

លរៀងរា ន់ងៃស ប្ក 

ទី 4, ទី 25 មនីា 
លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  

Salvation Army 55th នងិ ្ារ  
19139 

លរៀងរា ន់ងៃស ប្ក 
ទី 18,ទី 25 ក មភៈ   
ទី 11, ទី 18 មីនា 

លរ ាង 12 រលសៀ  - 
6 ល្ៃាច 

មជឈមណឌ  Simpson Rec 1010 Arrott St,  
19124 

នងៃចន័ទ 
ទី 28 ក មភៈ 

លរ ាង12 រលសៀ  - 
5:30 ល្ៃាច 

មជឈមណឌ  Waterview Rec 5826 McMahon Ave, 19144 ទី 16,ទ2ី3 ក មភៈ  
ទី 2 ,ទី 9 ,ទី 30 មីនា   

លរ ាង 10 ប្េឹក - 4 
រលសៀ  



        កម្ម វធីិល ើកទឹកចិត្តវ៉ា ក់សាំង COVID-19 

 

លតើកមវ្ធិីល ើកទឹកចតិតវ ៉ាកស់ាាំង COVID-19 ជាអ្វី?  
• ប្រជាជនដដ រាន កខខណឌប្េរ់ប្គ្ាន់អាចច េះល ្ាេះលដើមបីទទួ បាន $100 
សប្រារ់ការចាក់វ ៉ាក់សាាំងលេញល ញ ។  

o ប្រជាជនអាចទទួ បានល ាលេ េួកលេចាក់វ ៉ាក់សាាំងដូសទីមួយសប្រារ់ J&J ឬដូសទីេីរសប្រារ់ Pfizer ឬ 
Moderna ។ 

o េ័ត៌រានរដនែមរានល ាល ើ៖ http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive 

អ្នកនឹងមនិទទ ួបាន $100 ល ានងៃចាក់វ ៉ាក់សាាំងលទ ល ើយគ្ា្នសាច់ប្បាក់ ឬកាតល្េងៗល ានឹងកដនលងដដរ ។ 

រាន កខខណឌប្េរប់្គ្ានស់ប្រារក់ារល ើកទកឹចតិត មនិរាន កខខណឌប្េរប់្គ្ានស់ប្រារក់ារល ើកទកឹចតិត 
ទទួ យកវ ៉ាកស់ាាំងដូសទមីួយររស់អ្នកសប្រារ់ 
J&J  
 
ទទួ យកវ ៉ាកស់ាាំងដូសទេីីរររស់អ្នកសប្រារ់ 
Pfizer ឬ Moderna 
*សូមនាាំយកឯកសារពាក់េន័ធននវ ៉ាក់សាាំងដូសទី 1 
ររស់អ្នក ឬប្រសិនលរើអ្នកបានចាក់វ ៉ាក់សាាំងល ា 
Philly 
លយើងអាចរកលមើ កាំណត់ប្តាវ ៉ាក់សាាំងររស់អ្នកបា
ន ។  

ទទួ យកវ ៉ាកស់ាាំងដូសទមីួយររស់អ្នកសប្រារ់ Pfizer ឬ Moderna 
ទទួ យកវ ៉ាកស់ាាំងដូសជប្ម ញសប្រារ់ Pfizer, Moderna ឬ J&J 
អ្នករានអាយ លប្កាម 18 ឆនាាំ ល ើយមិនរានវតតរានឪេ ករតាយ ឬអា ាេាបា  
អ្នកមនិដមនជាេ រដឋល ា Philadelphia 
*សាំរ ប្តមួយសនលឹកដដ រានល ្ាេះររស់អ្នក និងអាសយដ្ឋានល ា Philadelphia ក៏បាន ។ 
អ្នកជានិល ាជិតល ាទបី្ក ង 

 
ក រារដដ រានអាយ ចារេ់ី 11 ឆនាាំល ើងល ាអាចយ ប់្េមឲ្យចាកវ់ ៉ាកស់ាាំងលដ្ាយខលនួឯងបាន ។  លតើេកួលេអាចទទ ួបានការល ើកទកឹចតិតលទ?  

• ដមនល ើយ ក រារដដ រានអាយ េី 5 - 17 ឆនាាំអាចទទួ បានការល ើកទឹកចិតតលនេះ រ  ដនតឪេ ករតាយ 
ឬអា ាេាបា ប្តូវដតរានវតតរានលដើមបីយ ់ប្េមចាំលពាេះការល ើកទឹកចិតតលនេះ ។  

លតើខ្ុាំអាចទទ ួបានការល ើកទកឹចតិតល ាកដនលង ាកប៏ានដដ វ ៉ាកស់ាាំងប្តវូបាន្ត ់ជនូល ាទបី្ក ង Philadelphia បានលទ? 
• ជាអ្ក ស  ម ូនិធិរានកាំណត់ ។ ការល ើកទកឹចិតតប្តូវបាន្ត ់ជូនដតល ាតាមទីតាាំងល ាខាងលប្កាយទាំេ័រលនេះ និងល ា 

http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive 
ល ត អ្វបីានជា PDPH ្ត ប់្បាកស់ប្រារម់ន សេឲ្យចាកវ់ ៉ាកស់ាាំងឥ វូលនេះ 
ល ើយល ត អ្វបីានជាការល ើកទកឹចតិតមនិប្តវូបាន្ត ជ់នូសប្រារម់ន សេដដ ទទ ួបានដសូដាំរងូសប្រារវ់ ៉ាកស់ាាំងដដ ប្តវូចាក់ 2 ដសូ?  

• ប្រជាជនល ា Philadelphia ជាលប្ចើនបានទទួ ដសូដាំរូងររស់េកួលេរចួល ើយ ។ សប្រារ់ល ត ្ ជាលប្ចើន 
មិនដមនប្េរគ់្នាស ទធដតប្តូវបានចាក់វ ៉ាក់សាាំងលេញល ញលនាេះលទ ។  

• ល ា Philadelphia មន សេដដ មនិបានចាក់វ ៉ាកស់ាាំងលេញល ញ ល ាដតរានហានិភ័យខពស់កនងុការលកើតជាំងឺ COVID-19 
កាំេ ងសប្រាកល ាមនទីរលេទយជាមយួជាំងឺ COVID-19 ឬកាំេ ងចមលងលមលរាេល ាអ្នកដនទ ។ 

• លយើងចងល់ ើកទកឹចិតតមន សេឲ្យលបាេះជាំហានរនទារ់ និងទទួ បានវ ៉ាក់សាាំងលេញល ញ ។ 
ល ត អ្វបីានជាអ្នកកាំេ ង្ត ជ់នូវ ៉ាកស់ាាំង J&J ល ាលេ ដដ រានការប្េយួបារមភអ្ាំេសី វតែភិាេមយួចាំននួអ្ាំេវី ៉ាកស់ាាំងលនេះ?  

• J&J ្ត ់ការការពារប្េរ់ប្គ្ាន់ប្រឆាាំងនងឹ COVID-19 ។ វាកាំេ ងប្តូវបាន្ត ជ់ូនសប្រារអ់្នកដដ មិនរានរាំណង 
ឬមិនអាចចាក់វ ៉ាក់សាាំងេរីដូស (Pfizer ឬ Moderna) ។ 

ច េះមន សេទាាំងអ្សដ់ដ បានចាកវ់ ៉ាកស់ាាំងលេញល ញរចួល ើយ លតើេកួលេនងឹទទ ួបាន 100$ដដរឬលទ? 
• ល ាលេ រានជាំងឺរាតតាតលនេះ វិធី អរាំ្ តលដើមបកីារពារអ្នកប្េរគ់្នាល ាកនងុស េមនរ៍រស់លយើង 
ល ើយខិតល ាជតិការរញ្ចរ់ននជាំងឺររាតាតលនេះ េឺប្តូវឲ្យប្រជាជនកាន់ដតលប្ចើនទទួ បានការចាក់វ ៉ាក់សាាំងលេញល ញ ។  

o លនាេះល ើយជាម ូល ត ដដ ការល ើកទកឹចតិតរានសប្រារ់ដតអ្នកដដ ទទួ បានដូសដាំរងូសប្រារ់ J&J 
ឬេីរដូសសប្រារ់ Pfizer ឬ Moderna រ  ល ្ាេះ ។ 


