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ជនអន្តោ ប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួនអាហ្រ្វិកជាច្រើននៃរដ្ឋមីនីសូតាបានផ្លា ស់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្តល់នូវអនាគតដ៏ល្អប្រសើរឱ្យកូនរបស់
ពួកគេ ប៉ុន្តែ COVID-19 បានធ្វើឱ្យឱកាសនោះប្រឈមនឹងហានិភ័យវិញ។ ឪពុកម្តា យដែលចិញ្ចឹមកូនតូចក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតបានប្រឈមមុខ
នឹងវិបត្តិពីរយ៉ា ង។ ទីមួយ គឺជាការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃភាពអត់ការងារធ្វើ និងការព្រួយបារម្ភឥតឈប់ឈរអំពី របៀបផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។ ទីពីរ គឺមាន
ភាពលំបាកក្នុងការគាំទ្រកុមារដែលមារការផ្លា ស់ប្តូរជាច្រើនដោយសារ COVID សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។
ការផ្លា ស់ប្តូរទៅរៀននៅផ្ទះបានធ្វើឱ្យកុមារជាច្រើនមានអារម្មណ៍ ឯកោ និងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ អ្នកជំនាញសុខ
ភាពសហគមន៍ Fred Ndip ពន្យល់ថា “វាជារឿងដែរគួរឱ្យខ្លា ចណាស់។ យើងបានបាត់បង់សមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនទាំងនៅទីនេះនៅ
សហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅឯស្រុកកំណើ តរបស់ពួកយើង ដូច្នេះវាបានបង្កើតឱ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង»។
ក្រៅពីមានការភ័យខ្លាចចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ សិស្សទាំងនោះក៏ព្រួយបារម្ភពីការររៀនមិនទាន់ កម្មវិធីរបស់សាលាផងដែរ។ កុមារនៅ
ក្នុងសហគមន៍ជនអន្តោ ប្រវេសន៍កាន់តែប្រឈមនឹងឧបសគ្គបន្ថែមក្នុងការរៀននៅផ្ទះ។ នៅពេលដែលឪពុកម្តា យមិនស្ទា ត់ជំនាញជាមួយភាសាអង់គ្លេស
ឬស្គា ល់ប្រព័ន្ធសាលារៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ពួកគេក្នុងការជួយកូនៗក្នុងការស្វែងរកមេរៀនជាក់ស្តែង។ លទ្ធភាពក្នុង
ការប្រើអ៊ីនធឺណេតនៅមានដែនកំណត់ ហើយការបិទបណ្ណាល័យក៏ធ្វើឱ្យសិស្សពិបាកទទួលបានជំនួយក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេ។
ប៉ុន្តែសហគមន៍ជនអន្តោ ប្រវេសន៍ គឺត្រូវបានផ្លា ស់ប្តូរ ហើយដោយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានការប្តេជ្ញា ចិត្តចំពោះការជំរុញសហគមន៍ឱ្យមានភាពរឹងមាំ។
Melissa Nambangi នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមស្ត្រីអាហ្រ្វិក (MAWA) ទទួលស្គា ល់ថា “មានភាពខុសគ្នា ជាច្រើនរវាងសហគមន៍មកពីបណ្តា
ប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែយើងមានអ្វីដែលជាចំនុចល្អដូចគ្នា ៖ យើងទាំងអស់គ្នា ឲ្យតម្លៃដល់សហគមន៍របស់យើង។ នៅផ្ទះរបស់យើងតែងតែមាន
កន្លែងសម្រាប់មនុស្សផ្សេងបន្ថែមទៀត។ យើងតែងតែនាំមនុស្សចូលមក ព្រមផ្តល់អាហារដែលយើងចម្អិននៅផ្ទះដល់ពួកគេ និងជួយគ្នា ទៅវិញ
ទៅមក»។

សហគមន៍គឺជាប្រព័ន្ធគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយនៅពេលនិយាយអំពី
ការចិញ្ចឹមកូន។ ដូចពាក្យមួយឃ្លា បាននិយាយថាការយកភូមិ
មួយដើម្បីចិញ្ចឹមក្មេង។ Ndip និយាយថា "ជំងឺរាតត្បាត
បានយកទិដ្ឋភាពសហគន៍ នោះចេញឆ្ងា យពីយើង ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំង
អាចជួយយើងឱ្យយកវាមកវិញ" ។ ការគ្រប់គ្រងជំងឺ
រាតត្បាតកូវីដដោយការប្រើវ៉ាក់សាំងអាចជួយធ្វើឱ្យមាន
សុវត្ថិភាពជាងមុនក្នុងការតភ្ជា ប់ឡើងវិញជាមួយសហគមន៍ និង
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បន្តគាំទ្រគ្នា ទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតអនាគតដ៏ល្អប្រសើរ
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រក្សាសុវត្ថិភាព និងភាពរឹងមាំសម្រាប់គ្រួសារ
វាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងនោះទេដែលម្តា យៗនឹងធ្វើស្ទើរតែគ្រប់បែបយ៉ា ងដើម្បីថែរក្សាកូនៗរបស់ពួកគាត់ឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងមានសុខភាពល្អ។
Nambangi ចែករំលែកថាសភាវនៃការគតិនេះមានដំណើ រការខ្លាំងចំពោះម្តា យៗជនជាតិអាហ្រ្វិកដូចជាខ្លួននាងថា៖ «យើងមិនអាចទុកកូនរបស់
យើងឱ្យឈឺបានទេ។ យើងចង់ឱ្យពួកគេមានការឈឺចាប់តិចបំផុត ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងត្រូវបានចិញ្ចឹមឡើងដោយឱ្យដាក់ខ្លួនឯងជាអ្នកចុងក្រោយ»។
ការថែទាំកូនៗ គឺត្រូវការកម្លាំង។ ដើម្បីមានកម្លាំង វាជារឿងដែរសំខាន់សម្រាប់ឪពុកម្តា យក្នុងការថែទាំខ្លួនឯងផងដែរ។ មេរោគកូវិដអាចធ្វើអោយ
មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរយៈពេលវែងរបស់ឪពុកម្តា យហើយនឹងកូនៗ។ មេរោគកូវីដ គឺជាមូលហេតុចំបងទី 5 នៃការស្លា ប់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ
2020 និង 2022 សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី1 ដល់ 4 [1] ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លា ក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរបាន។ អ្នកដែល
បានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានចំនួនស្លា ប់ដោយសារ COVID តិចជាង១០ដង នៃអ្នកដែលមិនបានចាក់ វ៉ាក់សាំង។ [2]
វ៉ាក់សាំងវាក៏ជួយការពារដល់គ្រួសារទាំងមូល មិនត្រឹមតែបុគ្គលផ្ទា ល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ។ នៅពេលដែលឪពុកម្តា យបានចាក់វ៉ាក់សាំង ពួកគាត់ដូចជាមិនសូវ
ចម្លងជំងឺដែលគ្រោះថ្នា ក់ដល់កូនៗរបស់ពួកគាត់ទេ។ នៅពេលនិយាយអំពីជំងឺកូវិដ ការការពារកូនៗរបស់អ្នកមានន័យថាគឺជាការការពារខ្លួនអ្នក។
នេះគឺជាការពិតក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះផងដែរ។ ការសិក្សាបង្ហា ញថា វ៉ាក់សាំងកូវិដមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងទារក។ វ៉ាក់សាំងគឺជា
មធ្យោបាយទូទៅសម្រាប់ម្តា យៗដើម្បីការពារកូនរបស់ពួកគាត់ពីជំងឺជាច្រើនប្រភេទ។ Nambangi រំលឹកថា “នៅពេលស្ត្រីអាហ្រ្វិកណាម្នា ក់ដែលបាន
ក្លា យជាម្តា យក្នុងសម័យកាលរបស់នាង គឺធ្លា ប់ដឹងពីការពិតថានៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់។ គឺសម្រាប់កូនដែលមាន
អាយុពីរទៅបីឆ្នាំដំបូង យើងត្រូវតែផ្តល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះដល់ពួកគេ...ដូចជាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹល ជំងឺស្វិតដៃជើង និងជំងឺរបេង។ យើង
ស្វែងរកថ្នាំបង្កា រព្រោះយើងដឹងថាយើងកំពុងការពារកុមារ»។
ដូចគ្នា នឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែរ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ការពារសុខភាពបន្តពូជ ដោយការការពារបញ្ហា សុខភាពរយៈពេលវែងដែលបណ្តា លមកពី
ជំងឺកូវិដ។ វ៉ាក់សាំង គឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឪពុកនិងកូនប្រុសៗ ដូចគ្នា គឺវាក៏សម្រាប់ម្តាយនិងកូនស្រីៗផងដែរ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងជួយឪពុកម្តា យឱ្យ
កាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀត ដើម្បីពួកគេអាចនៅជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកគេមិនរងទុកដោយសារជំងឺកូវីដ។ ដូចដែល
Nambangi ចែករំលែកថា "ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវាបានជួយខ្ញុំឱ្យមានសុខភាពល្អ។ វាពិតជាមានភាពខុសគ្នា មែន។”

រុករកការថែទាំសុខភាពរួមគ្នា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តដើម្បីការពារខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារពី
ជំងឺកូវិដនោះ ទេ។ មានក៏ត្រូវមានការពិចារណាជាក់ស្តែងផងដែរ។ ការរុករកប្រទេសថ្មីគឺរាង
ពិបាកគួរសម្យដែរ ប៉ុន្តែការរៀនរុករកប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដ៏ស្មុគស្មា ញ និងមានតម្លៃថ្លៃ គឺជា
បញ្ហា ប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍។ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថា
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ គឺមិនគិតថ្លៃទេ ទោះបីជាគ្មា នធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ ហើយសហគមន៍
កំពុងរួមគ្នា ដើម្បីធ្វើឱ្យការថែទាំមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងមានសុវត្ថិភាព។
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អង្គការដូចជា MAWA និង Project HEALINGS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍ជនអន្តោ ប្រវេសន៍ដើម្បីទទួលបានការថែទាំដែលពួកគេត្រូវការ។
អង្គការទាំងនេះឯករាជ្យពីរដ្ឋា ភិបាល។ សមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋា នដូចជា Ndip និង Nambangi ដំណើ រការអង្គការទាំងនេះ និងយល់ពីតម្រូវការសហគមន៍ ដូច
ជាការបកប្រែព័ត៌មានសុខភាព translating health information ទៅជាភាសាអាហ្វ្រិក និងគ្រាមភាសារបស់អាហ្វ្រិកផងដែរ។
MAWA និង Project HEALINGS ដំណើ រការគ្លីនិក COVID ដោយផ្ទា ល់របស់ពួកគេដែលអ្នកអាចសួរសំណួ រ ស្វែងរកធនធានថែទាំសុខភាពដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត
និងទទួលវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស។ Ndip ធានាថា “យើងដឹងថាឪពុកម្តា យកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ា ងដែលពួកគេអាចធ្វើបានរួចហើយដើម្បីថែរក្សាគ្រួសាររបស់ពួក
គេឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយពិភាក្សាអំពីសំណួ រ និងពន្យល់ថាតើធនធានអ្វីខ្លះដែលមាន ដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្នា អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងជា
មួយពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូន»។
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