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ាំ ០២១
ជូនចាំព

ោះ មាតាបិតា និងក្រុមក្រួសាររបស់ក្រសួ ងអប់រ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖

តាាំងពពី ពលចាប់ព្តើមការរាតតាតជាំងឺ ែូវែ-១៩
មរ ការការ
ី
និងបុរគលិរ ររ
ឺ ិចចសាំខាន់បាំ្ុតរបស់ព

រសុ ែភាព នង
ិ សុ ែុមាលភាពរបស់សិសស

ើង។ ជាក្សទាប់សុវតថិភាពបខនថម ចាប់ពីរែូវកាលថ្នរីឡារែូវរងា

ាំ ងាារ
ខាងមុែពនោះពៅ សិសានុសិសសទាាំងអស់ខែលចង់ចូលរួមរនុងក្រុមរឡា
នឹងក្តូវតក្មូវឱ្យចារ់ថ្នប
ី
ពរារ ក្បឆ្ាំងនង
ឱ្បានពពញពលញ លុ ោះក្តាខតពួរពរមានការ
ី
ឹ ជាំងឺ ែូវែ-១៩
ពោ

ល់ក្ពមពលើរខលងឱ្យ

ខ្នរពវជជសាស្រសត ឬសាសនា។ ពសចរតីខែនាាំពី មជឈមែឌលទប់សាាត់ និងការ

រជាំងឺ [Center

for Disease Control and Prevention (CDC)] សមារមអប់រ ាំខ្នររឡា
ី រែឋ្ិនសុ ី លពវនញ៉ា

[Interscholastic Athletic Association (PIAA)] ក្រសួ ងសាធារែៈសុ ខាភបា
ិ លថ្នទីក្រុងហ្វីឡា

ខែលហ្វយ៉ា (Philadelphia Department of Public Health) នង
នង
ិ អងគការរឡា
ី
ិ ពវជជសាស្រសតព្សងៗ
ាំ ងាារពរារ ពោ
ពទៀតខែលបញ្ជជរ់ថ្ សិសសខែលចូលរួមរនុងក្រុមរីឡាក្តូវខតចារ់ថ្នប
ល់គ្ននពក្ចើនរនុងអាំឡុងពពលចូលរួមរីឡា ខែលព្វើឱ្យសិសសមានហានិភ័

សារមានការប៉ាោះ

កាន់ខតពរើនពឡើងរនុងការឆ្លង

នង
សក្មាប់សិសសជាពក្ចើន ការក្បរួតរឡា
ី
ិ ព្វើឱ្យឆ្លងជាំងឺ ែូវែ-១៩។
ី រជា
ឺ ខ្នរសាំ ខាន់មួ

ថ្នបទពិ

ាំ ងាារពរារនឹងកាត់បនថ
ពសា្ន៍រុ ងការអប់
ន
រ ាំរបស់ពួរពរ។ ការតក្មូវឱ្យក្រុមរីឡាទទួលការចារ់ថ្នប
ការរនុងការោរ់ក្រុមរីឡាឱ្យពៅោច់ពីពរ ខែលនឹងការ
អាចលុ បពចាលពពញមួ

រែូវកាលពទៀត្ង។

តក្មូវ

រការលុ បពចាលការហ្វឹរហ្វឺន ការក្បរួត និង

តម្រូវការចាក់ថ្ន ាំបង្ការរោគសម្ាប់សស
ិ សដែលចូលរ ួរកនងការម្បកួ
តកីឡា
ុ

ាំ ងាារពរារពពញពលញតាមកាលរាំែត់ែូចបានរា
ក្រុមរឡា
ី ទាាំងអស់ក្តូវ្តល់ភសតុតាងថ្នការចារ់ថ្នប

ាំ ងាារពរារពពញពលញ បនាាប់ពីបានចារ់ថ្នប
ាំ ងាារ
ខាងពក្កាមពនោះ។ សិសសក្តូវបានចាត់ទុរថ្បានចារ់ថ្នប
ាំ ងាារពរារពលើរទី
ពរារ ែូវែ-១៩
ពលើរទី២ របស់ពួរពរបានពីរសបាតហ្៍ ឬពីរសបាតហ្៍បនាាប់ពីការចារ់ថ្នប
ី
មួ

រួច។ សិសសខែលជារឡា
ី ររនង
ឹ បនតព្វពើ តសតពរី ែងរនុងមួ

សបាតហ្៍រហ្ូតែល់ពួរពរ្តល់ភសតុតាងថ្ន

ាំ ងាារពរារតាមកាលរាំែត់។ សិសសខែលជារីឡាររ ខែលមន
ការចារ់ថ្នប
ិ បាន្តល់ភសតុតាងថ្នការចារ់
បងាារពរារពពញពលញតាមកាលរាំែត់នឹងមន
ិ មានសិទច
ិធ ូលរួមរនុងក្រុមរឡា
ី របស់ ពួរពរពទ រហ្ូតែល់
ពួរពរបានចារ់បងាារពរារពពញពលញ។

Translation and Interpretation Center (10/2021)

Student Athlete Mandate (Khmer)

រែូវ

រែូវរងារ

ាំ ងាារ
រាំែត់ថ្ងៃចារ់ថ្នប

រឡា
ី

ពរារឱ្យបានពពញពលញ

បាល់ពបាោះ បូលលីង

(Bowling) អនរខក្សរ

ចារ់ពលើរទម
ី ួ

ឱ្យ

ទាន់ថ្ងៃ

ចារ់ពលើរទព
ី រី ឱ្យទាន់
ថ្ងៃ

ថ្ងៃទ១
ី ៨ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ

ទ១
ិ កា
ី ៣ ខែវចឆ
ិ ឆ្ន ាំ

ថ្ងៃទ៤
ី ខែ្នូ ឆ្ន ាំ

ថ្ងៃទី១ ខែមនា
ី ឆ្ន ាំ

ទី២៥ ខែមររា ឆ្ន ាំ

ថ្ងៃទី១៥ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ

២០២១

២០២១

២០២១

អបអរ
(Cheerleading) រត់
ក្បណាំងរនុងរីឡាោឋន
ខហ្លទរ
ឹ ចាំបាប់
និទាឃ
រែូវ

រីឡាវា

សី បាល់

ពចាលឱ្យពរវា

២០២២

២០២២

២០២២

ឡាពក្កាោះ (Lacrosse)
បាល់ពចាលឱ្យពរវា
សក្មាប់រីឡាការនី
(Softball) ងិននិស

(Tennis) រឡា
ី រត់

ក្បណាំង នង
ិ បាល់
ទោះ។

ការបញ្ជូ នភសតតាងននការចាក់
ថ្ន ាំបង្ការរោគ
ុ

ាំ ងាារពរារជា ចាប់ចមលងថ្នប័ែណ
ពែើមបរី រាសិទធិ សិសសខែលជារឡា
ី ររក្តូវបញ្ជូ នភសតុតាងថ្នការចារ់ថ្នប
ាំ ងាារពរារពពញពលញ ឱ្យពៅសាលាពោ
ចារ់ថ្នប

ផ្ទាល់ ពៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃរាំែត់ខែលបានរា

ពនោះ។ សូ មទារ់ទងសាលារបស់ពលារអនរ ឬក្រសួ ងសុ ែភាពសិសស តាមរ
shs@philasd.org ពបើមានសាំ ែួរអវ។
ី

ៈអុខី មល

ខាងពលើ

ការទទួលការចាក់ថ្ន ាំបង្ការរោគ
ក្រសួ ងអប់រ ាំបានសហ្ការជាមួ
បងាារពរារ ែូវែ-១៩
ពោ
ី

ាំ ងាារពរារមួ
ក្រុម្តល់ការចារ់ថ្នប

ចាំនួនពែើមប្
ី តល់ក្ពឹតតិការែ៍ចារ់ថ្នាំ

ាំ រ
ឥតរិតថ្ងល។ សូ មពមល
ើ បញ្ជ ី ថ្នមនាីរចារ់ថ្នកា

រនាពពលខាងមុែពោ

ពមល
ើ ពរហ្ទាំពរ័ https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/។ សិសសរ៏អាចទទួលការចារ់
ាំ ងាារពរារ ែូវែ-១៩
ថ្នប
ពៅរលីនិរ ឱ្សងសាថន និងទីតាង
ាំ ព្សងពទៀតទូទាង
ាំ ទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ខែល
ី
អាចររពឃញ
ើ ពៅពលើពរហ្ទាំពរ័ របស់ទីក្រុងហ្វឡា
ី ខែលហ្វយ៉ា ពៅក្តង់ពនោះ ឬពៅពលើពរហ្ទាំពរ័
www.vaccines.gov។

ការរលើកដលង
ាំ ងាារពរារ ែូវែ-១៩
ការពលើរខលងខ្នរពវជជសាស្រសត ឬសាសនាពីតក្មូវការថ្នការចារ់ថ្នប
អាចពសនើសុាំ
ី
ពោ

បញ្ជូ ន

ាំ ងាារពរារ (Vaccine Exemption
រយពសនើសុាំពៅ លិែត
ិ ពសនើសុាំការពលើរខលងពកា
ី រចារ់ថ្នប

Form) រិលានុបោឋ

ិកាសាលារបស់រូនពលារអនរ មន
ិ ឱ្យហ្ួសពី ៧ ថ្ងៃ មុនពពលចាប់ព្តើមរែូវ។ រែូវ

រងាចាប់ព្តម
ាំ ០២១ ពហ្ើ
ើ ពៅថ្ងៃទ១
ិ កា
ី ៩ ខែវចឆ
ិ ឆ្ន២
២០២២។ សិសសខែលក្តូវបាន
សក្មាប់ជាំងឺ ែូវែ-១៩
។
ី

នទា
ើ ពៅថ្ងៃទី៧ ខែមនា
ិ ឃរែូវចាប់ព្តម
ី ឆ្ន ាំ

ល់ក្ពមសក្មាប់ការពលើរខលងនង
ឹ បនតព្វពើ តសតពរី ែងរនុងមួ

សបាតហ្៍

ចូលរ ួរកនងវគគ
ផ្ដលព
់ ត
័ ៌ាន
ុ
ព

ើងទទួលសាគល់ថ្ពលារអនរអាចមានសាំ ែួរ ឬបារមភអាំពីតក្មូវការងមីពនោះ។ ពលារអនរក្តូវបានអពញ្ជ ើ ញ

ឱ្យចូលរួមរនុងពវទកា
ិ សហ្រមន៍ ខែលពលារអនរនង
ឹ អាចសួ រសាំ ែួររបស់ពលារអនរ នង
ិ សាតប់ថ្នរ់ែឹរនាាំ
ពៅក្រសួ ងអប់រ ាំ។ សូ មពក្បើបណ
ា ញតភាជប់ខាងពក្កាមពែើមបច
ី ូលរួមរនុងវរគណមួ

៖

● ថ្ងៃក្ពហ្សបតិ៍ ទី៤ ខែវចឆ
ាំ ០២១ ពមា៉ាង ៥ លាៃច ែល់ ៦ លាៃច- ចុច ម្តង់រនេះ
ិ ិកា ឆ្ន២
ពែើមបច
ី ូលរួម។

● ថ្ងៃអងាគរ ទី៩ ខែវចឆ
ាំ ០២១ ពមា៉ាង ៥ លាៃច ែល់ ៦ លាៃច- ចុច ម្តង់រនេះ ពែើមប ី
ិ ិកា ឆ្ន២
ចូលរួម។

សូ មពមល
ើ ពរហ្ទាំពរ័ https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/ ពែើមបពី មល
ើ សាំ ែួរខែល
ពរឧសាហ្៍សួរ នង
ិ ខសវង
សូ មអររុែចាំព

ល់បខនថម។

ោះការចូលរួមជាថ្ែរូរុ ងការែ
ន
ិតែាំក្បឹងខក្បងរបស់ព

ភាពលអ នង
ិ មានសុ វតថភា
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