
Translation and Interpretation Center Immunization Requirements 

7/2015 Khmer 

សមូមមើលលខិិតដែលភ្ជា ប់មកជាមួយមនេះ មែើមបមីមើលសណំ ំ ឯកសារដែលមេតម្មូវឲ្យមាន 
និង បញ្ា មី ម្ េះ មជ្ឈមណឌ លស ខភ្ជពរបសម់្កុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា។ 
 

 ទីម្កុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
 ម្កសងួស ខាភិបាលសាធារណៈ 
 ដនែកការពារជ្មងឺ 
 កមមវិធចីាក់ថ្ែ បំង្កា រមោេ 
 

សេចក្តេីសខេប៖ ការតម្រវូនៃការចាក្ថ់្ន ាំបង្កា រសោគសៅទមី្ក្ខុហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា េម្ាបក់ារចលូសរៀៃឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៦ 
               

ថ្ន ក្ទ់ ី ថ្ន ាំបង្កា រសោគ ការតម្រវូ 
 
 
 
មត្តេយ្យ ដល់ 
ថ្នា កទី់១ 

ខានស់្លា ក ់នងិ ត្តតាណុស …  

កអកមាន…់……………….…. 
ត្ោគទនស់រសស……………... 
កញ្រ ជ្ ិល …………………… 
ស្លលាទទន………………… 
សអូច……………………….. 
ត្ោគត្ ើមត្ ា្ើមប្រត្េទ B……. 
អុតស្លា យ្ …………………. 

៤ ដង៖ យ៉ា ងត្ោចណាស់មេង ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្៤ឆ្ា ាំ (DTaP/DTP/DT/Td) 
៤ ដង៖ យ៉ា ងត្ោចណាស់មេង ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្៤ឆ្ា ាំ (DTaP ឬ DTP) 
៣ ដង៖ (OPV/IPV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
៣ ដង៖ (HBV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (Varicella ឬ MMRV) ឬ មានឯកស្លររញ្ជជ កថ់្នមនិអាចមាន

ត្ោគអុតស្លា យ្ តាមោរេិត្ស្លធនរ៍រស់មនទីរេិត្ស្លធន ៍ឬ ោរសរត្សរជាលាយ្លកខណ៍អកសរេីកទនាង
េាបាលថ្ន ធ្លា រត់្កើតត្ោគអុតស្លា យ្េមុីន 

 
 
២ ដល់ ៥ និង 
៨ ដល់ ១២ 

ខានស់្លា ក ់ត្តតាណុស …….. 
ត្ោគទនស់រសស………………. 

កញ្រ ជ្ ិល ……………………… 
ស្លលាទទន………………… 
សអូច……………………….. 
ត្ោគត្ ើមត្ ា្ើមប្រត្េទ B……. 
អុតស្លា យ្ …………………. 

៤ ដង៖ យ៉ា ងត្ោចណាស់មេង ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្៤ឆ្ា ាំ (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
៣ ដង៖ (OPV/IPV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
១ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
៣ ដង៖ (HBV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (Varicella ឬ MMRV)* 

 
 
 
 
៦ ដល់ ៧ 

ខានស់្លា ក ់ត្តតាណុស …….. 
កអកមាន…់…………………. 
ត្ោគទនស់រសស……………... 
កញ្រ ជ្ ិល …………………… 
ស្លលាទទន………………… 
សអូច……………………….. 
ត្ោគត្ ើមត្ ា្ើមប្រត្េទ B……. 
អុតស្លា យ្ …………………. 

ត្ោគរលាកត្ប្ស្លមខួរ………. 

៤ ដង៖ យ៉ា ងត្ោចណាស់មេង ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្៧ឆ្ា ាំ (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
១ ដង៖ យ៉ា ងត្ោចណាស់មេង ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្៧ឆ្ា ាំ (Tdap) 
៣ ដង៖ (OPV/IPV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
១ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (MMR ឬ MMRV) 
៣ ដង៖ (HBV) 
២ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្១ឆ្ា ាំ (Varicella ឬ MMRV)* 
១ ដង៖ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្២ឆ្ា ាំ (MCV4) 

 

ឯក្សារសោខ៖ ោរតប្មូវររស់ចាររ់ដឋផិនសីុលត្វញ៉ា  – Subcapter C. IMMUNIZATION §23.81 បានទកទប្រត្ៅ ស ៃ្ទី២៨ ទខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១០ មានប្រសិទធភិាេត្ៅស ៃ្
ទី១ ទខសីោ ឆ្ា ាំ២០១១ និងេ ីគណៈកមមោរខាងចារសុ់ខាេបិាល ប្គរប់្គងត្លើសុខភាេររស់ ទារក ត្កមង និង យុ្វវយ័្ ររស់ទីប្កងុ ាឡីាទដល ាយ៉ា 
បានត្បាោះេុមពកាុងឆ្ា ាំ២០០៩។ 

 

 * ឬ មានឯកស្លររញ្ជជ កថ់្នមនិអាចមានត្ោគអុតស្លា យ្ តាមោរេិត្ស្លធនរ៍រស់មនទីរេិត្ស្លធន ៍ឬ ោរសរត្សរជាលាយ្លកខណ៍អកសរថ្ន ធ្លា រត់្កើតត្ោគអុត
ស្លា យ្េីមុន េ ីមាតារិតា អាណាេាបាល ឬ ប្គូត្េទយ។ 

 

 ** ត្គប្តូវោរថ្នា ាំរង្កា រត្ោគសប្មារ ់Td ទត៣ដងទតរ៉ាុត្ណាណ ោះ ត្រើសិនជាោរចារត់្ផេើមចាកថ់្នា ាំ ត្ៅត្េល/ត្ប្ោយ្ត្េល មានអាយុ្៧ឆ្ា ាំ ត្ ើយ្ត្រើសិនជាយ៉ា ង
ត្ោចណាស់បានចាកថ់្នា ាំរង្កា រត្ោគមេង ទដលជាថ្នា ាំសប្មារ ់Tdap។ 



មណឌលស ខភ្ជពសាធារណៈននទមី្កុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា ២០១៥ 

 

Health Center 2 

1720 S. Broad Street 

Philadelphia, PA 19145 

215-685-1803 

 

Health Center 3 

555 S. 43rd Street 

Philadelphia, PA 19104 

215-685-7504 

 

Health Center 4 

4400 Haverford Avenue 

Philadelphia, PA 19104 

215-685-7601 

 

Health Center 5 

1900 N. 20th Street 

Philadelphia, PA 19121 

215-685-2933 

 

Health Center 6 

321 W. Girard Avenue 

Philadelphia, PA 19123 

215-685-3800 

 

Health Center 9 

131 E. Chelten Avenue 

Philadelphia, PA 19144 

215-685-5701 

 

Health Center 10 

2230 Cottman Avenue 

Philadelphia, PA 19149 

215-685-0639 

 

Strawberry Mansion Health Center 

2840 Dauphin Street 

Philadelphia, PA 19132 

215-685-2400 

 
 
 
 



Translation and Interpretation Center Immunization Requirements 

7/2015 Khmer 

សមូចមលងយកលខិិតមនេះ ឲ្យមៅមវជ្ាបណឌិ តម្បចាមំ្េសួាររបសម់ោកអ្ែកជាមួយនឹងឯកសារ
ចាក់ថ្ែ បំង្កា រមោេ មែើមបបីញ្ជា ក់ថ្កនូមោកអ្ែកបានចាក់ថ្ែ បំង្កា រមោេតាមការតម្មវូ
សម្មាបក់ារច េះម ម្ េះចូលមរៀន។ សមូឲ្យមវជ្ាបណឌិ តរបសម់ោកអ្ែក មចញលខិិតបញ្ជា ក់
សម្មាបក់ារច េះម ម្ េះចូលមរៀនរបសក់នូមោកអ្ែក។ 
 

CITY OF PHILADELPHIA 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
DIVISION OF DISEASE CONTROL 
IMMUNIZATION PROGRAM 

 

Summary: Philadelphia Immunization Requirements 
For School Entry, 2015-2016 

               

Grades Vaccines Requirements 

K – 1 

Diphtheria & Tetanus…….. 
Pertussis…………………... 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 

4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP/DTP/DT/Td) 
4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP or DTP) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 
3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (Varicella or MMRV) or  

                documentation of chickenpox immunity proven by laboratory 

testing or a written statement of prior chickenpox disease 

from a healthcare provider 
 

2-5 and 
8-12 

Diphtheria & Tetanus……. 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 

4 Doses: at least one on/after 4th birthday (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

1 Dose:   on/after 1
st

 birthday (MMR or MMRV) 

3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st
 birthday (Varicella or MMRV) * 

 

6-7 

Diphtheria & Tetanus……. 
Pertussis………………….. 
Polio................................... 
Measles............................. 
Mumps............................... 
Rubella.............................. 
Hepatitis B......................... 
Varicella............................. 
Meningococcal…………… 

4 Doses: at least one on/after 7th birthday (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)** 
1 Dose: at least one on/after 7th birthday (Tdap) 
3 Doses: (OPV/IPV) 
2 Doses: on/after 1

st 
birthday (MMR or MMRV) 

2 Doses: on/after 1
st 

birthday (MMR or MMRV) 
1 Dose:   on/after 1

st 
birthday (MMR or MMRV) 

3 Doses: (HBV) 
2 Doses: on/after 1

st 
birthday (Varicella or MMRV) * 

1 Dose:   on/after 2nd birthday (MCV4) 
 

References: Requirements from The Pennsylvania Code – Subchapter C. IMMUNIZATION §23.81, amended 

May 28, 2010, effective August 1, 2011, and from the Philadelphia Board of Health Regulations 
Governing the Health of Newborns, Children and Adolescents, published 2009. 
 
* Or documentation of a history of chickenpox immunity proven by laboratory testing or a written 
  statement of history of chickenpox disease from a parent, guardian or physician. 
 
** Only 3 doses of Td-containing vaccine are necessary if series is started on/after 7th birthday, if 
    at least one dose is given as Tdap. 

 
 


