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ជូនចំេពះ ្រក�ម្រគ�សរ របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉ជាទីេគារព៖ 

ស� នភាពៃនេមេរគខូរ ៉ូណាកំពុងែតែ្រប្រប�លយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស។ េនេពលែដលេយងកំពុងែតែស�ងយល់បែន�មេទៀត ខ�ុ ំសរេសរសរេនះ

េដម្បជូីនដំណឹងថ�ីៗ និងជ្រមាបពីវធិានករបែន�មេដម្បជីួយ កត់បន�យហនិភ័យេនក�ុង សល និង ករយិាល័យ របស់េយង។ 

េនេពលេនះ ្រកសួងអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉(SDP) េនែតគា� នករណី សង្សយ័ ឬ ដងឹច្បាស់ ថាមានអ�កផ�ុកេមេរគ ខូវដិ-១៩ 

(េមេរគខូរ ៉ូណា) េនក�ុង សលេរៀន ឬ ករយិាល័យ េទ។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ជាមយួនឹងករ្របកសកលពីម្សលិមញិអំពីករណីដំបូង

ែដលេគបានប�� កថ់ាមានេនក�ុងទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ និង េនក�ុងតំបនជ់ិតៗេនះ េយងបានបេង�នករេឆ�យតបទូទងំ្រកសួងរបស់

េយង។ េនះគឺជាជំហ៊នសំខន់ៗែដលេយងកំពុងអនុវត� េដយែផ�កេលករែណនាពំី្រកសួងសុខភាពសធារណៈៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដល

ហ��៉ (PDPH)៖ 

• ករេ្រកនរឭំកអពំអីនាមយ័ៃនករទបស់� ត ់- អ�ីៗែដលសំខនប់ំផុតែដលេយងទងំអស់គា� អចបន�េធ�គឺ៖ 

o លងៃដរបស់េលកអ�កជាមយួ សប៊ ូនិង ទឹក យ៉ាងេហចណាស់ ២០ វនិាទី ជា្របច ំ

o ក�ក ឬ កណា� ស់ ដក់ៃដ ឬ បិត ្រចមុះ និង មាត់ របស់េលកអ�កជាមយួ្រកដសជូត្រចមុះ េនេពលេលកអ�ក ក�ក 

ឬ កណា� ស់ – រចួេហយលងៃដរបស់េលកអ�ក 

o េចៀសវងករបះ៉ ែភ�ក ្រចមុះ និង មាត ់របស់េលកអ�ក 

o កុំេចញពីផ�ះ េបសិនជាេលកអ�កឈ ឺ

េយងនឹងផ�ល់លិខិតផ្សព�ផ្សោយដំណឹងឱ្យេទ្រគប់សល ែដលបង� ញពីករអនុវត�សំខន់ៗទងំេនះ េហយសំុឱ្យេលកអ�ក

ព្រងឹងករអនុវត�ទងំេនះេនផ�ះ។ 

• ទកទ់ងនងឹេសចក�រីយករណ៍ព ីករេធ�ដេំណ រផា� ល់ខ�ួន នងិ ករផា� ចខ់�ួនេនែតឯង - េគសំុឱ្យ ឪពុកមា� យ និង អណា

ព្យោបាល របស់សិស្ស ែដលវលិ្រតឡបម់កពី្របេទសែដលមានេមេរគខូរ ៉ូណាក្រមតិ ២ ឬ ខ�ស់ជាងេនះ (េលកអ�កអចរក

ប�� ីេឈ� ះេនទីេនះ) បំេពញលិខិតរយករណ៍ពីខ�ួនឯង និង ជូនដំណឹងដល់បុគ�លិកសលអំពីស� នភាពរបស់សិស្ស។ 

សិស្សោនុសិស្ស និង បុគ�លិក ែដល្រតឡបម់កពី្របេទសែដលមានេមេរគ ក្រមតិ ២ ឬខ�ស់ជាងេនះ ្រត�វែតេនដចឆ់ា� យពីេគ

រយៈេពល ១៤ ៃថ� មុននឹង្រតឡបម់កសល ឬ េធ�ករ វញិ េទះបីពួកេគគា� នេរគស�� ែដលទកទ់ងនឹងេមេរគខូរ ៉ូណាក៏

េដយ។ េបសិនជាអ�កេធ�ដំេណ រវលិ្រតឡបម់កពី្របេទសែដលឆ�ងេមេរគ មាន ្រគ�នេក�  ក�ក ឬ ពិបាកដកដេង�ម ពួកេគ្រត�វ

ែតទូរស័ព�េទអ�កផ�ល់ករបេ្រមែផ�កេវជ�ស�ស�របស់ពួកេគ េហយរយករណ៍ពី េរគស��  និង ្របវត�ិៃនករេធ�ដំេណ រ។ 

ចំេពះសិស្សែដលេធ�តមករផា� ចខ់�ួនេនែតឯង រយៈេពល ១៤ ៃថ� េគនឹងេ្របេលខសមា� ល់ពីអវត�មានថាមានមូលេហតុ។ 

(សូមកតស់មា� ល់៖ វត�មានអវត�មាននឹងមនិបះ៉ពល់ដល់ករដកព់ក្យសំុចូលេរៀនរបស់សិស្សថា� កទ់ី ៣ ទី ៤ និង ទី ៧ 
បច�ុប្បន� ែដលដក់ពក្យសំុេទេរៀនេន អនុវទិ្យោល័យ ឬ វទិ្យោល័យ ស្រមាប់ឆា� សិំក្សោ ២០២១-២០២២ េទ។) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaf20oNZWVODNeij5qvpa9n_vktnHXNiZiaTyZgqKBZAIlKQ/viewform
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• ករេធ�ដេំណ រេទ្របេទសេ្រកែដលេរៀបចេំដយសល - រល់ករេធ�ដំេណ រែដលេរៀបចំេដយសលេទ្របេទសែដលមាន

េមេរគខូរ ៉ូណា ក្រមតិ ២ និង ៣ នឹង្រត�វលុបេចល។ 

• អកុលលងៃដ (hand sanitizer) នងិ ្រកដសជូតសមា� ត (wipes) - សលរបស់្រកសួងទងំអស់បានទទួល អកុលលង

ៃដ និង ្រកដលជូតសមា� ប់េមេរគ។ អកុលលងៃដ ្រត�វបានេគដកេ់នតម ផ�ូវេដរក�ុងអគារ ករយិាល័យគិលនុបដ� ក 

សលញំុាបាយ និង បន�ប់ហត់កីឡា។ សូមជំរុញឱ្យកូនរបស់េលកអ�កេ្របកែន�ងទងំេនាះេពញមយួៃថ�សិក្សោ។ 

• ករសមា� ត - ឥឡូវេនះសលទងំអស់មានអ�កសមា� តទូេទ េនេម៉ាង ៨ ្រពឹក ជាេរៀងរល់ៃថ� េដម្បជូីតសមា� តកែន�ងែដល

េគឧស្សោហ៍បះ៉ពល់ ដូចជា ៃដទ� រ កែន�ងញំុាទឹក តុសិស្ស និង បង� នៃ់ដ និង ករគា្ំរទបន�បទ់ឹកស� ត។ េនះជាករបែន�មេល
បុគ�លិកសមា� តរបស់សលនីមយួៗ ែដលេនរហូតដល់េម៉ាង្របមាណ ៨ យប ់េដម្បសីមា� តជា្របច ំទូទងំសល។ 

• ករសមា� តរថយន�សល - ជូតកែន�ងអង�ុយ បង� នៃ់ដ និង បង�ួចខងក�ុង េន្រគប់រថយន�សលទងំអស់ េគនឹងេធ�េឡង

បនា� បព់ីបានដឹកសិស្ស េនេពល្រពឹក និង េពលរេសៀល ជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

• ករបង� តប់េ្រង�ន នងិ ករសិក្សោ៖ ក�ុងខណៈេពលបច�ុប្បន�េនះែដលេយងគា� នគេ្រមាងបិទសលេរៀនេដយសរេមេរគខូរ ៉ូ

ណា បុគ�លិករបស់្រកសួងកំពុងែស�ងរកជេ្រមស េដម្បជីួយ ដល់ករបង� តប់េ្រង�ន និង ករសិក្សោ េបសិនជាមានត្រម�វករចំ

បាច។់ 

សូម្រជាបថា សកម�ភាពែដលេយងកំពុងអនុវត� — េធ�តមករែណនារំបស់ PDPH កដូ៏ចជាករែណនារំបស់ ទី្រក�ង រដ� ដៃ៏ទ និងភា� ក់

ងរែផ�កសុខភាពសធារណៈរបស់សហរដ�អេមរកិ — គឺេផា� តេលករធានាដល់ សុខភាព និង សុវត�ិភាព របស់សហគមនស៍ល

ទងំមូលរបស់េយង ក�ុងេពលែដលេយងសហករគា� េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងប�� ្របឈមែដលបេង�តេឡងេដយ េមេរគ ខូវដិ-១៩។ 

េយងបានដឹងថា នឹងអចមានករេកនេឡងៃនករ្រព�យបារម�អំពីេមេរគខូរ ៉ូណាេនះ។ ករទទួលបានពត័ម៌ានថ�ីៗគឺជាគន�ឹះដសំ៏ខន។់ 

ខ�ុ ំជំរុញឱ្យេលកអ�កចូលេមលវុបិៃស www.philasd.org/coronavirus ជាញឹកញាប ់ែដលជា្របភពពត័ម៌ានែដលអចទុកចិត�បាន 

ស្រមាបព់ត័៌មានថ�ីបំផុតស�ីពីស� នភាពៃនករែ្រប្រប�លេនះ។ េយងកប៏ានបែន�ម្របភពជំនួយថ�ីៗេដម្បជីួយ េលកអ�កក�ុងករនិយាយ

ជាមយួកូនៗរបស់េលកអ�កអំពីេមេរគខូរ ៉ូណាេនះ។ 

សូមអរគុណចំេពះករគា្ំរទ និងភាពជាៃដគូរបស់េលកអ�ក ក�ុងអំឡុងេពលដសំ៏ខនេ់នះ។ 

េដយេសចក�ីេគារពរបអ់ន 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
អគ�នាយក 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉

http://www.philasd.org/coronavirus

