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របបៀបប ើម្បីទទួលបានលទធផលននការប វ្ ើបេស្ត   
COVID-19 របស្់អ្នក  

មានវធិីបីយ៉ា ងដែលអ្នកអាចទទួលបានលទធផលធធវ ើធេស្ត  COVID-19 របស្អ់្នក៖ 

   

1. តាមរយៈកូែ QR Code ដែលកណំេត់ាមលកខណៈផ្ទា ល់ខ្ល នួ 

2. តាមរយៈផលថលលទធផល (Results Portal)  

3. តាមរយៈ SMS ដែលបានធផញើធៅធលខ្ទូរស្ព្ាដែរបស្អ់្នក  

 

បរកាយការប វ្ ើបេស្ត របស់្អ្នក អ្នកនឹងរេវូការដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅបដាយឡែកពីបេបដាយខ្ល នួឯង 

រហូេ ល់អ្នកទទួលបានលទធផលរបស់្អ្នក។ 

 

• ធៅផាះភ្លា ម នងិដាកខ់្ល នួឱ្យធៅធដាយដែកព្ីធេធដាយខ្ល នួឯង ល ះត្រតាដេបានដណនំ  

ធផេងព្ីធនះធដាយស្ ខាភិបាលរែឋញូធៅដវល (NSW Health)។   

• ស្នន ក់ធៅផាះរហូេែលអ់្នកទទួលបានលទធផលរបស្អ់្នក សូ្មបីដេអ្នកមនិមានអារមមណឈឺ៍ក៏ធដាយ។ 

• មន ស្េភ្លេធត្រចើនទទួលលទធផលរបស្ពួ់្កធេធៅកន ុរយៈធព្ល 24 ធមា៉ា ង។ 

 

ជបរម្ើស្ទី 1៖ កូ  QR Code ឡ លកណំេត់ាម្លកខណៈផ្ទា ល់ខ្ល នួ 

ត្របស្និធបើអ្នកត្រេូវបានធេផដលឱ់្យខ្ិេតបណ័ណ ធៅធព្លអ្នកបានធធវ ើធេស្ត  ដែលមានកូែ QR Code ដែលកណំេ់  

តាមលកខណៈផ្ទា លខ់្ល នួ (មានធ ម្ ះ នងិដថៃដខ្ឆ្ន កំំធណើេរបស្អ់្នកធៅធត្រោមវា) សូ្មធស្េនកូែ QR code 

ធនះជាមួយនងឹោធមរ៉ា ទូរស្ព្ាដែរបស្់អ្នក និងច ចធផញើ។ 

 

កូែ QR code ធនះមានព្េ័ម៌ានព្ិស្នដ រផ្ទា លខ់្ល នួរបស្អ់្នក។ វាមិនអាចត្រេូវបានធត្របើត្របាស្់ធដាយ  

អ្នកណាមាន ក់ធផេងធទៀេបានធទ។ 

 

ជបរម្ើស្ទី 2៖ ផេថេលទធផលអ្នឡាញ   

• សូ្មចូលធមើលធេហទពំ្័រ https://my.pathology.health.nsw.gov.au   

• អ្នកនឹងត្រេូវបានធេធស្ន ើស្ ំឱ្យបញ្ច លូធលខ្ទូរស្ព្ាដែរបស្់អ្នក បនា ប់មកច ចធលើប ូេ ងព្ណ៌ធខ្ៀវ។ សូ្មចណំា ំ 

ថាធលខ្កូែត្របធទស្និយយថា +61 ដែលស្ត្រមាបត់្របធទស្អូ្ស្ត្ស្នត ល។ី ត្របស្ិនធបើអ្នកកំព្ ងធត្របើត្របាស្ទូ់រស្ព្ា   

អ្នតរជាេិ អ្នកនងឹត្រេូវោរបដ រូកូែត្របធទស្ព្ី +61 ធៅកូែត្របធទស្ដែលទូរស្ព្ារបស្់អ្នកកពំ្ ង ធត្របើត្របាស្។់ 

• អ្នកនឹងត្រេូវបានធេធផញើកូែមួយធៅទូរស្ព្ាដែរបស្់អ្នក។ បញ្ច លូកូែធនះធៅធលើធេហទំព្រ័ធៅធព្ល 

វានិយយថា ‘កូែស្មាៃ េ់’ បនា បម់កច ចធលើប ូេ ងព្ណ៌ធខ្ៀវ។  

 

ចណំា៖ំ ត្របស្និធបើធនះជាធលើកែបូំងដែលអ្នកបានចូលធៅផេថេលទធផលអ្នឡាញ ធនះអ្នកនឹងត្រេូវោរ  

បញ្ច លូព្េ័៌មានបដនែមមួយចំនួន។ 

 

•  ច ចធលើ ‘ធមើលលទធផល’ រចួធហើយអ្នកនងឹត្រេវូោរបញ្ច លូ៖ 

– នមខ្ល នួរបស្អ់្នក 

– នមត្រេកូលរបស្អ់្នក 

– ដថៃដខ្ឆ្ន កំំធណើេរបស្់អ្នក 

– កូែដត្របស្ណីយ៍ដនផាះរបស្អ់្នក 

– ធភទរបស្អ់្នក – ឧទាហរណ៍ ត្របសុ្ ត្រស្ ីឬធផេងធទៀេ  

– ោលបរធិចេទដនោរត្របមូល – ធនះេជឺាោលបរធិចេទដែលោរធធវ ើធេស្ត របស្អ់្នកបានធធវ ើ 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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– ោេ Medicare របស្់អ្នក ត្របស្និធបើអ្នកមានវា។ ត្របស្ិនធបើអ្នកមនិមានវាធទ 

សូ្មទ កកដនាងធនះធៅទំធនរ។ 

 

• ច ចធលើប ូេ ងព្ណ៌ធខ្ៀវធៅខាងធលើដែលនយិយថា ‘ធត្ររើស្ធរ ើស្មរឈមណឌ លត្របមូល’ នងិរកធមើលកដនាង  

ដែលអ្នកបានធធវ ើធេស្ត  COVID-19 របស្់អ្នក។ កែូ៏ចជាមរឈមណឌ លននដែលែំធណើរោរធដាយ NSW 

Health កម៏ានមរឈមណឌ លមួយចនួំនផងដែរដែលឯកររយ។ ត្របស្និធបើអ្នកធត្ររើស្ធរ ើស្កដនាងមួយដែល  

មិនដមនែំធណើរោរធដាយធរេស្នស្ត្ស្តស្ ខាភបិាលរែឋ NSW (NSW Health Pathology) ធេហទំព្រ័ធនះ 

នឹផដល់ឱ្យអ្នកនូវព្េ័៌មានអ្ពំ្ីរធបៀបធែើមបទីាក់ទងេា ីនកិស្ត្រមាប់លទធផលរបស្អ់្នក។ 

• ធែើមបីធមើលលទធផលរបស្់អ្នក សូ្មច ចធលើ ‘ធមើលលទធផល’។ 

• អ្នកនឹងត្រេូវបានធស្ន ើស្ ឱំ្យវាយបញ្ច លូនមខ្ល នួ នងិនមត្រេកូល ត្រព្មទាងំដថៃដខ្ឆ្ន ំកំធណើេរបស្់អ្នក  

ជាទត្រមង់ ថថខ្ខ្ឆឆ ឧទាហរណ៍ 01051971។  

• អ្នកនឹងអាចចូលធត្របើត្របាស្់ នងិទាញយកចាបច់មាងដនលទធផលធធវ ើធេស្ត  COVID របស្អ់្នក។  

 

ជបរម្ើស្ទី 3៖ ទទួលសារ SMS 

ត្របស្និធបើអ្នកមនិអាចចូលធត្របើត្របាស្ផ់េថលលទធផលអ្នឡាញបានធទ អ្នកអាចទទួលលទធផលរបស្អ់្នក 

តាមរយៈ SMS ធៅោន់ទូរស្ព្ាដែរបស្់អ្នក។ 

 

• ធផញើស្នរជាអ្កេរពាកយ ‘លទធផលរបស្់ខុ្្ំ (my result)’ ធៅធលខ្ 0480 050 030  

• ធៅធព្លភ្លា ម សូ្មធផញើ SMS ព្័េម៌ានែូចេធៅ៖ 

o នមត្រេកូលរបស្អ់្នក។  

o ដថៃដខ្ឆ្ន កំំធណើេរបស្់អ្នក ធដាយធត្របើដេធលខ្ប៉ា ធណាណ ះ – ថថខ្ខ្ឆឆ។ ឧទាហរណ៍ 01012000  

o ត្របស្និធបើអ្នកកពំ្ ងច ះធ ម្ ះឱ្យកូន អ្នកនងឹត្រេូវបានធេធស្ន ើស្ ឱំ្យបញ្ជា កថ់ាអ្នកជាឪព្ កមាដ យ 

ឬអាណាព្ាបាល និងអាចធធវ ើធស្ចកដ ីស្ធត្រមចចេិតធលើោរដថទាសំ្ ខ្ភ្លព្ស្ត្រមាប់កូន។ 

ធផញើស្នរជាអ្កេរ បាទ/ចាស្ (Yes) ធែើមបបីញ្ជា ក។់  

o ធភទរបស្អ់្នកជាអ្កេរ M ស្ត្រមាប់ប រស្, F ស្ត្រមាប់ស្ត្ស្ត  ីឬ O ស្ត្រមាប់ធផេងធទៀេ។ 

o កូែដត្របស្ណីយ៍របស្់អ្នក (ឧទាហរណ៍ 2114) 

o ោលបរធិចេទដែលអ្នកបានធធវ ើធេស្ត  COVID-19 របស្អ់្នកជាទត្រមង់ ថថខ្ខ្ឆឆ, ឧទាហរណ៍ 

01052021 

• ព្ិនេិយធមើលព្័េម៌ានលមអេិរបស្់អ្នក និងវាយបញ្ច លូពាកយ  បាទ/ចាស្ (Yes) ត្របស្ិនធបើព្័េម៌ានលមអេិ  

ត្រេឹមត្រេូវធហើយ។ ត្របស្ិនធបើអ្នកបានបធងេ ើេកំហ ស្ សូ្មវាយបញ្ច លូ ធទ (No) ធែើមបចីាប់ធផដើមមដងធទៀេ។ 

• ធៅធព្លអ្នកបានបញ្ចប់ធហើយ អ្នកនឹងទទួលបានស្នរដែលនិយយថា 

‘ការច ុះប ម្ ុះរបស់្អ្នករេវូបានទទួលបហើយ (Your registration has been received)’។  

• អ្នកក៏នងឹទទួលបានកូែស្មាៃ េ់ដែលអ្នកនងឹត្រេូវោរផងដែរធែើមបីវាយបញ្ច លូធែើមបីទទួលបានលទធផល 
របស្អ់្នក។ 

• ធៅធព្លលទធផលរបស្អ់្នករចួរល់ធហើយ អ្នកនឹងទទួលបានស្នរ SMS ដែលធស្ន ើស្ ឱំ្យអ្នកវាយបញ្ច លូពាកយ 

‘រចួរល់ (Ready)’ និងកូែស្មាៃ េ់របស្អ់្នក។ 

• បនា ប់មកលទធផលនងឹមកែល់ទូរស្ព្ារបស្អ់្នក 

 

បេើអ្នករេវូការជំនួយខ្លុះឡ រឬ? 

ត្របស្និធបើអ្នកមានបញ្ជា កន ុងោរទទួលបានលទធផលរបស្អ់្នក ធហើយវាយូរជាង 48 ធមា៉ា ង ធនះអ្នកអាចតាមដាន  

តាមរយៈធេហទំព្័ររបស្់ធយើង https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-

direct 

 

បេើមានអ្វ ីបកើេបែើង របសិ្នបបើលទធផលបេស្ត របស់្ខ្្ញ ំបង្ហា ញថាខ្្ញ ំមាន COVID-19? 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
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ត្របស្និធបើោធធវ ើធេស្ត របស្អ់្នកបង្ហា ញថាអ្នកមាន COVID-19 ធហើយអ្នកបានច ះធ ម្ ះធែើមបីទទួលលទធផល  

របស្អ់្នកតាមរយៈរធត្រមើស្មួយកន ុងចំធណាមរធត្រមើស្ទាងំធនះ ធនះអ្នកនងឹទទួលស្នរ SMS ត្របាបអ់្នកថា  

លទធផលរបស្អ់្នកមានតាមរយៈផេថលលទធផល (Results Portal) រមួជាមួយនឹងព្េ័៌មានបដនែម  

អ្ំព្ោីរដាកខ់្ល នួឱ្យធៅធដាយដែកព្ីធេធដាយខ្ល នួឯង។ 

 

អ្នកក៏នងឹត្រេូវបានទាក់ទងធដាយប េគលកិមកព្ីត្រកមុស្ ខាភិបាលស្នធារណៈធៅតាមេំបន់  
(local Public Health) របស្់អ្នក។ 

 

បស្ចកដ ីជូន ំណឹងអំ្ពីការរបមូ្លឯកជនភាព៖ ធរេស្នស្ត្ស្តស្ ខាភិបាលរែឋ NSW (NSW Health Pathology) 

ត្របមូលព័្េ៌មានស្ត្រមាប់ធោលបំណងកន ុងោររូនែំណឹងែល់អ្នករំងឺអ្ំពី្លទធផលធធវ ើធេស្ត  COVID-19 របស់្ពួ្កធេ។ ព័្េ៌មានធនះជាធមមតា  
នឹងត្រេូវបានធត្របើត្របាស់្ធៅកន ុង NSW Health។ យ៉ា ងណាក៏ធដាយវាក៏អាចត្រេូវបានបធញ្ចញឱ្យែឹងធៅែល់ ServiceNSW ស្ត្រមាប់ធោលបំណង  
ដនោររូនែំណឹងលទធផលែល់អ្នករំងឺ។ ប េគលននដែលមានស្ិទធិចូលធត្របើត្របាស់្ត្រស្បចាប់ព័្េ៌មានដែលទីភ្លន ក់ង្ហររដាឋ ភិបាល  
រកាទ កអ្ំពី្ពួ្កធេ។ ស្ត្រមាប់ព័្េ៌មានបដនែម សូ្មចូលធមើល www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy។ ផលវបិាកដែល  
អាចមានចំធពាះប េគលននដែលមិនផដល់ទាងំអ្ស្់ ឬជាដផនកដនព័្េ៌មានដែលត្រេូវបានធស្ន ើស្ ំ អាចនឱំ្យ NSWHP មិនអាចផដល់  
លទធផលធេស្ត ែល់ធៅអ្នករំងឺននបាន។  


