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ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 
ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា និងក្រុមក្រួសាររបស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

តាាំងពីពពលចាបព់ ត្ើមការរាតតាតជាំងឺ ែូវែី-១៩ មរ ការការ រសុែភាព និងសុែុមាលភាពរបស់សិសស 
និងបុរគលិរ រឺរិចចសាំខានប់ាំ្ុតរបស់ព ើង។ ជាក្សទាបសុ់វតថិភាពបខនថម ចាបពី់រែូវកាលថ្នរីឡារែូវរងា
ខាងមុែពនោះពៅ សិសានុសិសសទាាំងអស់ខែលចងចូ់លរមួរនុងក្រុមរីឡា នឹងក្តូវតក្មូវឱ្យចារថ់្ន ាំបងាា រ
ពរារ ក្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ ែូវែី-១៩ ឱ្បានពពញពលញ លុោះក្តាខតពួរពរមានការ ល់ក្ពមពលើរខលងឱ្យ
ពោ ខ ន្រពវជជសាស្រសត ឬសាសនា។ ពសចរតីខែនាាំពី មជឈមែឌ លទបស់ាា ត ់និងការ រជាំងឺ [Center 

for Disease Control and Prevention (CDC)] សមារមអបរ់ ាំខ ន្ររីឡារែឋ្ិនសីុលពវនញ៉ា  
[Interscholastic Athletic Association (PIAA)] ក្រសួងសាធារែៈសុខាភបិាលថ្នទីក្រុងហ្វីឡា
ខែលហ្វយ៉ា (Philadelphia Department of Public Health) និងអងគការរីឡា និងពវជជសាស្រសតព្សងៗ
ពទៀតខែលបញ្ជជ រថ់្ សិសសខែលចូលរមួរនុងក្រុមរីឡាក្តូវខតចារថ់្ន ាំបងាា រពរារ ពោ សារមានការប៉ាោះ
 ល់គ្នន ពក្ចើនរនុងអាំឡុងពពលចូលរមួរីឡា ខែលព វ្ើឱ្យសិសសមានហានិភ ័កានខ់តពរើនពឡើងរនុងការឆ្លង 
និងព វ្ើឱ្យឆ្លងជាំងឺ ែូវែី-១៩។ សក្មាបសិ់សសជាពក្ចើន ការក្បរួតរីឡារឺជាខ ន្រសាំខានម់ ួថ្នបទពិ 
ពសា្នរ៍នុងការអបរ់ ាំរបស់ពួរពរ។ ការតក្មូវឱ្យក្រុមរីឡាទទួលការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារនឹងកាតប់នថ តក្មូវ
ការរនុងការោរក់្រុមរីឡាឱ្យពៅោចពី់ពរ ខែលនឹងការ រការលុបពចាលការហ្វឹរហ្វឺន ការក្បរួត និង
អាចលុបពចាលពពញម ួរែូវកាលពទៀត្ង។  
 

តម្រូវការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគសម្ាប់សសិសដែលចូលររួកនងុការម្បកតួកីឡា 
ក្រុមរីឡាទាាំងអស់ក្តូវ ត្ល់ភសតុតាងថ្នការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារពពញពលញតាមកាលរាំែតែូ់ចបានរា 
ខាងពក្កាមពនោះ។ សិសសក្តូវបានចាតទុ់រថ្បានចារថ់្ន ាំបងាា រពរារពពញពលញ បនាា បពី់បានចារថ់្ន ាំបងាា រ
ពរារ ែូវែី-១៩ ពលើរទី២ របស់ពួរពរបានពីរសបាត ហ៍្ ឬពីរសបាត ហ៍្បនាា បពី់ការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារពលើរទី
ម ួរចួ។ សិសសខែលជារីឡាររនឹងបនតព វ្ើពតសតពីរែងរនុងម ួសបាត ហ៍្រហូ្តែល់ពួរពរ ត្ល់ភសតុតាងថ្ន
ការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារតាមកាលរាំែត។់ សិសសខែលជារីឡាររ ខែលមនិបាន្តល់ភសតុតាងថ្នការចារ់
បងាា រពរារពពញពលញតាមកាលរាំែតនឹ់ងមនិមានសិទធិចូលរមួរនុងក្រុមរីឡារបស់ពួរពរពទ រហូ្តែល់
ពួរពរបានចារប់ងាា រពរារពពញពលញ។ 



 

 

រែូវ រីឡា រាំែតថ់្ងៃចារថ់្ន ាំបងាា រ
ពរារឱ្យបានពពញពលញ 

ចារព់លើរទីម ួឱ្យ
ទានថ់្ងៃ  

ចារព់លើរទីពីរឱ្យទាន់
ថ្ងៃ 

 
រែូវរងារ 

បាល់ពបាោះ បូលលីង 
(Bowling) អនរខក្សរ
អបអរ 
(Cheerleading) រត់
ក្បណាំងរនុងរីឡាោឋ ន 
ខហ្លទឹរ ចាំបាប ់

ថ្ងៃទី១៨ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

ទី១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
២០២១ 

 

ថ្ងៃទី៤ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២១ 

 

និទាឃ 
រែូវ 

រីឡាវា សី បាល់
ពចាលឱ្យពរវា   
ឡាពក្កាោះ (Lacrosse) 

បាល់ពចាលឱ្យពរវា 
សក្មាបរ់ីឡាការនី 
(Softball) ងិននិស
(Tennis) រឡីារត់
ក្បណាំង និង បាល់
ទោះ។ 

ថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ 
២០២២ 

ទី២៥ ខែមររា ឆ្ន ាំ 
២០២២ 

ថ្ងៃទី១៥ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ 
២០២២ 

 
ការបញ្ជូនភសតតុាងននការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគ 
ពែើមបរីរាសិទធិ សិសសខែលជារីឡាររក្តូវបញ្ជូ នភសតុតាងថ្នការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារជា ចាបច់មលងថ្នបែ័ណ
ចារថ់្ន ាំបងាា រពរារពពញពលញ ឱ្យពៅសាលាពោ ផ្ទា ល់ ពៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃរាំែតខ់ែលបានរា ខាងពលើ
ពនោះ។ សូមទារទ់ងសាលារបស់ពលារអនរ ឬក្រសួងសុែភាពសិសស តាមរ ៈអីុខមល 
shs@philasd.org ពបើមានសាំែួរអវី។ 
 

ការទទួលការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររោគ 
ក្រសួងអបរ់ ាំបានសហ្ការជាម ួក្រុម ត្ល់ការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារម ួចាំនួនពែើមបី្ តល់ក្ពឹតតិការែ៍ចារថ់្ន ាំ
បងាា រពរារ ែូវែី-១៩ ពោ ឥតរិតថ្ងល។ សូមពមើលបញ្ជ ីថ្នមនាីរចារថ់្ន ាំការ រនាពពលខាងមុែពោ 
ពមើលពរហ្ទាំពរ័ https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/។ សិសសរអ៏ាចទទួលការចារ់
ថ្ន ាំបងាា រពរារ ែូវែី-១៩ ពៅរលីនិរ ឱ្សងសាថ ន និងទីតាាំងព្សងពទៀតទូទាាំងទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ខែល
អាចររពឃើញពៅពលើពរហ្ទាំពរ័របស់ទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពៅក្តងព់នោះ ឬពៅពលើពរហ្ទាំពរ័ 
www.vaccines.gov។  

 
 

mailto:shs@philasd.org
https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccine.gov/


 

ការរលើកដលង 
ការពលើរខលងខ ន្រពវជជសាស្រសត ឬសាសនាពីតក្មូវការថ្នការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារ ែូវែី-១៩ អាចពសនើសុាំ
ពោ បញ្ជូ ន រយពសនើសុាំពៅ លិែិតពសនើសុាំការពលើរខលងពីការចារថ់្ន ាំបងាា រពរារ (Vaccine Exemption 

Form) រិលានុបោឋ  ិកាសាលារបស់រូនពលារអនរ មនិឱ្យហ្ួសពី ៧ ថ្ងៃ មុនពពលចាបព់ ត្ើមរែូវ។ រែូវ 
រងាចាបព់ ត្ើមពៅថ្ងៃទី១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ពហ្ើ និទាឃរែូវចាបព់ ត្ើមពៅថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្ន ាំ
២០២២។ សិសសខែលក្តូវបាន ល់ក្ពមសក្មាបក់ារពលើរខលងនឹងបនតព វ្ើពតសតពីរែងរនុងម ួសបាត ហ៍្
សក្មាបជ់ាំងឺ ែូវែី-១៩ ។  

  

ចូលររួកនងុវគគផ្ដលព់ត័៌ាន  

ព ើងទទួលសាគ ល់ថ្ពលារអនរអាចមានសាំែួរ ឬបារមភអាំពីតក្មូវការងមីពនោះ។ ពលារអនរក្តូវបានអពញ្ជ ើញ
ឱ្យចូលរមួរនុងពវទិកាសហ្រមន ៍ខែលពលារអនរនឹងអាចសួរសាំែួររបស់ពលារអនរ និងសាត បថ់្ន រែឹ់រនាាំ
ពៅក្រសួងអបរ់ ាំ។ សូមពក្បើបណា ញតភាជ បខ់ាងពក្កាមពែើមបចូីលរមួរនុងវរគណម ួ៖ 

● ថ្ងៃក្ពហ្សបតិ៍ ទី៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ពមា៉ា ង ៥ លាៃ ច ែល់ ៦ លាៃ ច- ចុច ម្តង់រនេះ 
ពែើមបចូីលរមួ។  

● ថ្ងៃអងាគ រ ទី៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ពមា៉ា ង ៥ លាៃ ច ែល់ ៦ លាៃ ច- ចុច ម្តង់រនេះ ពែើមបី
ចូលរមួ។    

 

 សូមពមើលពរហ្ទាំពរ័ https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/ ពែើមបពីមើលសាំែួរខែល
ពរឧសាហ៍្សួរ និងខសវង ល់បខនថម។  

 

សូមអររុែចាំព ោះការចូលរមួជាថ្ែរូរនុងការែិតែាំក្បឹងខក្បងរបស់ព ើង រនុងការររាសិសសឱ្យមានសុែ
ភាពលអ និងមានសុវតថិភាព។ 
 
ពោ ពសចរតីពសាម ោះសម័ក្រ 
 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អរនា រក្រសួងងបរ់ ាំ 
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 

https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://philasd-org.zoom.us/j/82974901984
https://philasd-org.zoom.us/s/85616441610
https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/

