
 

 

 

 

 

 

  

ការកំណត់ទិសដៅដ ព្ ោះដៅ

មុខ ... រមួគ្នា  

ា្ ំសិកា 2020-2021៖ 

ខខមិថ ុនា   2020 

CONTRIBUTING ORGANIZATIONS:  



 

 

 

                                                                                                                         ទំព ័ រ  |  02 

ជូនចំដ ោះមណឌ លសិកាននសហគមន៍ទីក្កងុ 

Philadelphia របស់ដ ើង:  
 

ដនោះជាក្គ្នដ៏លំបាក។ ការគំរាមកំខហងជាប់ និងផលប ោះ ល់ននជំងឺរាតតាត COVID-19 

និងផលប ោះ ល់ជាបនតបនាា ប់ននការដរ ើសដ ើងជាតិសាសន៍តាមសាា ប័ន

គឺជាវបិតដ ិពីរដ៏លំបាកបំផតុខដលដ ើងកំពុងក្បឈមមុខកន ុងនាមជាបុគគល សហគមន៍សាលា និងជាទីក្កងុ។ 

វវ ិី ីលប បំផុតដដើមីដីោះោះក្សា វបិតត ិគឺ រមួជាមួ គ្នា ...និង ជាមួ គ្នា  គឺជាវ ិី ី ខដលដ ើងដ ព្ ោះដៅមុខ។ 

  

ដោះ ទនា ឹងរង់ចំ ា្ ំសិកាខាងមុខដនោះ ដ ើងក្តូវខត ដ វី ើការសដក្មច

ចិតតសំខាន់ៗមួ ចំនួន ំពីថាដតើសាលានឹងដំដណើរការយ ងដម ច ដហើ ដតើ

សិសសរបស់ដ ើងនឹងទទួលបានបទពិដសាីន៍កន ុងការដរៀនសូក្តយ ងដូចដមតច។ 

ដ ើងកំពុងដោះោះក្សា កិចចការដនោះដោះ គិតគូ សហការ និងក្បកបដោះ សាា រតីទទួលខុសក្តូវខពស់។ 

ដ ើងនឹងក្តូវបានខណនាំដោះ សំណំុដគ្នលការណ៍ដគ្នលសន លូខដលឆុ្ោះបញ្ច ំងពអីាទិភាពខពស់បំផុតរបស់ដ ើងគឺ៖ 

សុខភាព និងសុវតា ិភាពរបស់សិសសនិងបុគគលិក ការផតល់នូវបទពិដសាីន៍ ប់រំក្បកបដោះ គុណភាពខពស់សក្ាប់

សិសស ទងំ ស ់ និងការចូលរមួរបស់សហគមន៍មណឌ លសិការបស់ដ ើង។ ការផតល់ជាមតិរបស់ ាកគឺចំបាច់។ 

ដ ើងកំពុងបដងក ើតឱកាសដពញមួ ដំដណើរការដនោះសក្ាប់ ឪពុកាត   ក្កមុក្គួសារ សិសស 

បុគគលិកនិងសាជិកដនទដទៀតននសហគមន៍សាលារបស់ដ ើង ដដើមីជួី ក្បាប់ខផនការចុងដក្កា ខដល គិតគូរ

ពីសុវតា ិភាព និងផលក្បដយជន៍រមួរបស់សហគមន៍ដ ើងទងំមូល។ 

 

ដ ើងកំពុងដ វី ើ វ ើៗទងំ ស់ដនោះកន ុងបរបិទនន នាគតខដលមិនក្បាកដក្បជាកន ុងកក្មិតខពស់។ វឌ្ឍនភាពននការដ វី ើ  

ដតសត  និងការ ភិវឌ្ឍថាា វំ៉ា ក់សំាង ការវវិតតននវ ើរុសកូរ៉ាណូា ការផ្លា ស់បត រូកត ីរំពឹងទុកជុំវញិការ ក់ា ស់ និងការរកា   

គាា តពីគ្នា  ក្ពមទងំដគ្នលនដយបា ពីរោះា ភិបាលថាា ក់សហព័នធ  ថាា ក់រដា និងថាា ក់មូលោះា នកំពុងានការផ្លា ស់  

បត រូជានិចច។ ដនាោះានន័ ថាដ ើងក្តូវខតានភាពរហ័សរហួនកន ុងការដរៀបចំខផនការ 

និងសក្មបខ្នួដៅនឹងកាលៈដទសៈខដលផ្លា ស់បត រូទងំដនាោះ។ ដ ើងដបតជាា ថានឹងដ វី ើដរឿងដនាោះ។ 

  

ការដរៀបចំខផនការដំបូងរបស់ដ ើងរមួានបីដសណារ ើ  ូ  -- ការដរៀនដោះ ផ្លា ល ់

ការដរៀនខបបឌ្ជីីថល និងគំរនូនការសិកាបចក្មោុះ។ 

ដ ើងកំពុងទក់ទងជាដរៀងរាល់នថៃជាមួ ក្កមុ ាកជនំាញសុខភាពសាធារណៈ 

និង ាកដឹកនាំដនទដទៀតមកពីទូទងំទីក្កងុ និងក្បដទសខដលកំពុង

ខចករំខលកការ នុវតតដ៏លប បំផុត និងពក្ងីកការគិតរបស់ដ ើងដៅដពល

ខដលដ ើងពិចរណា ំពភីាពសម ុគសាា ញជាដក្ចើនននរដបៀបដំដណើរការ កមាវវ ិី ីសិកា 

នីតិវ ិី ីសុវតា ិភាពសាលា ការដឹកសិសស ដសវកមាអាហារ ដគ្នលនដយ

បា បុគគលិកជាដរៀងរាលន់ថៃ និងចំណុចជាដក្ចើនដទៀតនឹងក្តូវការផ្លា ស់

បត រូដដើមីីដលើកកមពស់បរសិាា នក្បកបដោះ សុវតា ិភាព និងបរយិប័នាសក្ាប់មនុសសក្គប់គ្នា ។ 

ដនាោះរមួបញ្ច លូទងំការគ្នំក្ទតក្មូវការខសតងជាក់ខផាកសតិអារមាណ៍ និងសងគម ខដលសិសស 

និងបុគគលិករបស់ដ ើងនឹងទទួលបានជាលទធផលននជងឺំរាតតាតដនោះ 

និងដោះោះក្សា បញ្ា វសិមភាពក្គប់របូភាពដៅទូទងំមណឌ លសិការបស់ដ ើង។ 

សារពីដលាកបណឌ ិត  Hite 



 

 

 

ដៅានកិចចការជាដក្ចើនខដលក្តូវដ វី ើ។ ដគ្នលដៅរបស់ដ ើងគឺខចករំខលកខផនការចុងដក្កា  កន ុងខខកកកោះ 

ដូដចាោះមណឌ លសិកា 

និងក្កមុក្គួសាររបស់ដ ើងអាចដរៀបចំសក្ាប់ ា្ ំសិកាឲ្យទទួលបានដជាគជ័ និងានសុវតា ិភាព។  

  

ដ ើងនឹងបនតជូនដំណឹងដល់ ាក ំពីគំនិតរបស់ដ ើង។ 

ខំុ្ក៏សូមដលើកទឹកចិតត ាកឱយចូលដមើលដគហទំព័រwww.philasd.org/2020schoo

lstart សក្ាប់ព័ត៌ានចុងដក្កា  ំពកិីចចការដ៏សខំាន់ដនោះ។ សូម រគុណ។ 

 

សូមទទួលការរាប់អានដដ៏សាា ោះក្តង់ពីដ ើង 

 

William R. Hite, Jr., បណឌ តិខផាក ប់រំ 

នា ក 

មណឌលសិកាននទីក្កងុ Philadelphia  

 

  

http://www.philasd.org/2020schoolstart
http://www.philasd.org/2020schoolstart
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តារាងាតិកា: 

 

  

 

 

    

 5      10 

 

 6      17 

 

 7      19 

 

 8 

                តារាងាតិកា  

 

 

      ទំព័រ 

    

  

 

ដគ្នលដៅចុងដក្កា របស់រដាដ ើ

ង និងដគ្នលការណ៍ខណនា ំ

 

វវ ិី ីសារសត  

និងការដរៀបចំចត់ខចង 
 

 

 

ការផតល់មតិ និងការចូលរមួ 

 
 

សុខភាព និងសុវតា ិភាព 

គំរសូិកា និងក្បតិបតត ិការ 

 

 

 

ការពិចរណាដលើកាា ំងពលកមា 
 

 

ក្កបខ័ណឌ ដពលដវលា 
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 ដគ្នលដៅចុងដក្កា របស់រដាដ ើង 

និងដគ្នលការណ៍ខណនាំ:  
 

មណឌ លសិកាននទីក្កងុ Philadelphia កំពុងដ វី ើការដដើមីីធានាថា ការចប់

ដផតើមសាលាដ ើងវញិក្បកបដោះ សុវតា ិភាពរមួទងំក្កមុក្គួសារ និងបុគគលិកដៅកន ុងដំដណើរការដនោះ 

និងផតល់អាទិភាពដល់សមិទធិផលរបស់សិសស ការបដក្ងៀនខដលានគុណភាពខពស ់និងសុខភាព និងសុខុាល

ភាពរបស ់ាកទងំ ស់។ ក្គប់ដំដណើរការននកិចចការដនោះ ការដរៀបចំខផនការ និងដំដណើរការននការសដក្មច

ចិតតរបស់ដ ើងានដគ្នលការណ៍ខណនាខំាងដក្កាមជាជំនួ ។  

 
សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាព → មណឌ លសិកានឹងដ វី ើ វ ើៗក្គប់យ ងខដលអាចដ វី ើដៅបាន 

ដដើមីកីារ រសុខភាព សុវតា ិភាព និងសុខុាលភាពរបស់សិសស បុគគលិករបស់ខ្នួ 

និងសហគមន៍ទងំមូល។ ការដ វី ើខផនការនិងការសដក្មចចិតតនឹងក្តូវបានដឹកនាំដោះ  

មជឈមណឌ លក្គប់ក្គង និងបង្កក រជំងឺ (CDC), ក្កសួង ប់រំទីក្កងុ PA និងដគ្នល

ការណ៍ខណនាំរបស់ក្កសួងសខុភាពសាធារណៈននទីក្កងុ Philadelphia និងក្កមុដវជជបណឌ ិត 

និង ាកជំនាញសុខភាពសាធារណៈមកពីមនា ីរដពទយកុារននទីក្កងុ Philadelphia។ 

 

ការបង្ងៀន្បកបងោយគណុភាពខពស់ជាបនតបន្ទា ប់ → មណឌ លសិកានឹងផតល ់

ការបដក្ងៀនក្បកបដោះ គុណភាពខពស់យ ងរលូនដលស់ិសសទងំ ស់ដក្កាមបរយិកាសផ្លា ល ់

និងបរយិកាសខបបឌ្ជីីថលដដើមីគី្នំក្ទដល់ការលូតលាស់ និងសមិទធិផលរបសស់ិសស។ 

 

សមធម៌ននការអបរ់ំ → មណឌ លសិកានឹងផតល់ឱយ សិសសទងំ

 ស់នូវលទធភាពទទួលបានការបដក្ងៀនតាមកក្មិតថាា ក់ក្បកបដោះ គុណភាពខពស់ 

និងការគ្នំក្ទខផាកសតិអារមាណ៍ និងសងគម ដោះ ដផ្លត តដលើការលុបបំបាត់ 

និងបញ្ច ប់ការ នុវតត ក្បកាន់ជាតិសាសន៍។ 

 

ការសង្មចចិត្តផ្អែកង ើទនិនន័យ → មណឌ លសិកា នឹង

ដក្បើក្បាស់ទិនាន័ និងការវភិាគរបស់ ាកជំនាញដដើមីជូីនដំណឹងពីការដ វី ើការសដក្មចចិតត 

និងការកសាងទំនុកចិតតកន ុងចំដណាមភាគី ក់ព័នធទងំ ស។់  

ការសដក្មចចិតតរបស់ដ ើងនឹងក្តូវបានផសពវផា ដោះ សិសស បុគគលិក 

និងសាជិកសហគមន៍សាលាដរៀន។ 

 

ភាពបត់្ផ្បន → → ជាមួ នឹងភាពមិនក្បាកដក្បជា និងការផ្លា ស់បត រូសាា នការណ៍ 
ខផនការរបស់មណឌ លសិកានឹងបដងក ើតភាពបត់ខបន 
ដូដចាោះដ ើងដក្តៀមខកតក្មូវខផបកដលើតក្មូវការរបស់ភាគី ក់ព័នធ  និង
ការផ្លា ស់បត រូចបំាច់ដៅតាមកាលៈដទសៈដវជជសារសត  និងការខណនាពីំសុខភាពសាធារណៈ។ 
 

ការទំន្ទក់ទំនង្ត្ឹម្ត្វូ និងទាន់ងព ងវលា → មណឌ លសិកា នឹងធានាថា សសិស បុគគលិក 

និងក្កមុក្គួសារានព័ត៌ានខដលពួកដគក្តូវការដដើមីាីនសុវតា ិភាព 

និងផតល់ព័ត៌ានសំខាន់ៗដល់ភាគី ក់ព័នធទងំ សដ់ពញមួ ា្ ំសិកា។ 

 

 

 

ដគ្នលដៅចុងដក្កា របស់រដា ដ ើង  

និងដគ្នលការណ៍ ខណនាំ  
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 វវ ិី ីសារសត  និងការដរៀបចំចត់ខចង: 
 

ដៅដពលសាលាដរៀនចប់ដផតើមដៅរដូវសា ឹកដឈើក្ជោុះ វជាការសំខាន់ណាសខ់ដល

ដ ើងដ វី ើ វ ើក្គប់យ ងខដលអាចដ វី ើដៅបាន ដដើមីីធានានូវសុខភាព 

និងសុវតា ិភាពរបស់សាជកិសហគមន៍សាលាទងំ ស់ ខិតខំក្បឹងខក្បង

ផតល់នូវបទពិដសាីន៍សិកាដ៏លប បំផុតសក្ាប់សិសសនិងពិចរណាពីតក្មូវការរបស់ក្គួសារសិសស និងភាគី ក់ព័នធ។ 

តាមរ ៈចំណុចចមីងទងំបីដនោះឆុ្ោះបញ្ច ំងឲ្យដ ើញថា ដ ើងកំពុងខិតជិតរកការសដក្មចកិចចការរបស់ដ ើង 

ដហើ ពិចរណាពីជដក្មើសសក្ាប់ ា្ ំសិកា 2020-2021។   

 

ក្កមុការង្ករ 

ដំដណើរការដរៀបចំខផនការរបស់មណឌ លសិកាក្តូវបានដរៀបចំដ ើងដោះ ានក្កមុការង្ករចំនួនក្បាំពីរក្កមុ 

ខដលកំពុងពិចរណាដលើក្គប់ទិដាភាពទងំ ស់

ននការចប់ដផតើមសាលាដ ើងវញិដដើមីីបដងក ើតជដក្មើសខដលាន កំណត់លទធភាព 

និងកំណត់ភាពពឹងខផបកខដលក្តូវការ។ 

 
 

វវ ិី ីសារសត  និងការដរៀបចំចត់ ខចង  
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 ការផតល់មត ិនិងការចូលរមួ: 
ការផតល់មតិក្ត ប់មកវញិពីភាគី ក់ព័នធគឺជាខផាកមួ ដ៏សំខាន់ននការដ វី ើខផនការរបស់ដ ើង 

ដហើ នឹងក្តូវបានក្បមូលតាមវ ិី ីបីយ ង។ ការសា ង់មតិតាម នឡាញនឹងចប់ដផតើមដៅខខមិថនុាដដើមីី 

ជួ ដ ើងឲ្យ ល់កាន់ខតចាស់នូវ វ ើខដលដដំណើរការលបជាមួ នឹងការសិកាខបបឌ្ីជថីលដៅ ា្ ដំនោះ 

 វ ើខដលក្តូវការខកលមប និងលកខខណឌ  ការ នុវតត និងពិីីសារ វ ើខា ោះខដលសំខាន់បំផតុចំដ ោះ ាកដៅដពល

ដ ើងពិចរណាពីការក្តលប់ដៅ គ្នរសិការបស់ដ ើងវញិដោះ សុវតា ិភាព។ 

ការសា ង់មតិឆុ្ោះបញ្ច ំងពីក្បដភទននជដក្មើសដំបូងខដលដ ើងកំពុងខសវងរក 

ខដលក្តូវបានោះក់បញ្ច លូកន ុងខផាកបនាា ប់។ មតិក្ត ប់មកវញិរបស់ ាកនឹងជួ ដ ើងផតល់អាទិភាព និងខកលមបនូវ

ជដក្មើសទងំដនោះ។ ដ ើងក៏នឹងដរៀបចំកិចច ក្បជុំ នឡាញ (Virtual Town Halls) ដដើមីីទទួល

បានមតិក្ត ប់មកវញិបខនាមដទៀតពីសហគមន៍មុនដពលខផនការរបស់ដ ើងក្តូវបានបញ្ច ប់ 

ក៏ដូចជាបដងក ើតឱកាសសក្ាប់ភាគី ក់ព័នធកន ុងការខចករំខលកមតិ និងមតិក្ត ប់មកវញិតាមរ ៈ ីុខមល 

និងទូរស័ពា។ 

 

 

 

  

ការផតល់មតិ  និងការចូលរ មួ  
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 សុខភាព និងសុវតា ិភាព:  
 គ្នរសិកាក្តូវខតជាកខនាងានសុវតា ិភាពកន ុងការដរៀនសូក្ត ដហើ ការយិ

ល័ ក្តូវខតជាកខនាងានសុវតា ិភាពសក្ាប់ដ វី ើការ។ ដោះ  កចិតតទុកោះក់គិតគូពីសុខភាព និងសុវតា ិភាព 

ដ ើងដបតជាា ចិតតកន ុងការ ភិវឌ្ឍដដំណើរការចប់ដផតើមដ ើងវញិក្បកបដោះ សុវតា ិភាព និង

ដ៏ានន័ ខដលសមក្សបទងំក្សងុតាមការខណនាំខដលផតលដ់ោះ  CDC ក្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈននទីក្កងុ 

Philadelphia ក្កសួង ប់រំននរដា Pennsylvania ដហើ និងក្តូវបានជូនដំណឹងដោះ បណាត សាា ប័នសុខភាព 

និងសុវតា ិភាពថាា ក់មូលោះា ន ថាា ក់រដា និងថាា ក់ជាតិជាដក្ចើនដផសងដទៀត។ មរនត ីដពទយដលាកដវជជបណឌ ិត Barbara Klock 

នឹងដឹកនាំការដឆា ើ តបរបស់ដ ើងដៅនឹងខផាកសុខភាព និងសុវតា ិភាពកន ុងការបង្កក រជំងឺ COVID-19  

និងសក្មបសក្មួលជាមួ រដាបាល និងមរនត ីសុខាភិបាលសាធារណៈដលើការសដក្មចចិតតខដលទក់ទងនឹងសុខភាព។ 

មណឌ លសិកានឹង នុវតត វ ិី ីសារសតសកមា និងានដគ្នលបំណងដដើមីគី្នំក្ទសុខភាព សុខុាលភាព 

និងសុវតា ិភាពរបស់សាជកិទងំ ស់ននសហគមន៍របស់ខ្នួ។ 

ដនោះរាប់បញ្ច លូទងំការពិនិតយដ ើងវញិដោះ ក្បងុក្ប ត័ា ការខសវង ល ់និងការខកសក្មួលដគ្នលនដយបា  

ការ នុវតដ និងក្បព័នធកន ុងខផាកសំខាន់ៗដូចខាងដក្កាម៖  
 

ការរកាគម្លា ត្សុវត្ថភិាពកន ុងសងគម 

 

ការរកាគាា តសុវតា ិភាពកន ុងសងគមានសាធាតុសខំាន់ពីរ៖ 

 1) រកាបុគគលាា ក់ៗដៅចាៃ  សុវតា ិភាពពីគ្នា  (6 ហវ ើត) និង 

 2) កាត់បនា ចំនួនទំនាក់ទំនងទល់មុខគ្នា ។ 

 

ឧទហរណ៍ពីរដបៀបខដលដ ើងដក្គ្នងនឹង នុវតត វធិានការដនោះរមួាន៖ 

• សញ្ា សាគ ល ់និងផ្លា កសញ្ា នឹងក្តូវបិទដលើកក្ាលឥដា និងជញ្ជ ំងដដើមីីធានាថា 

សិសសនិងបុគគលិកដៅឃ្លា ត ៃ្  ពគី្នា ក្បាំមួ ហវ ើតដៅដពលរង់ចំចូល គ្នរ 

ឈរតក្មង់ជួរដ ើងជដណត ើរ នត  ដដើរដៅតាមសាលីំ។ល។ 

• នឹងដ វី ើការដសដរ៉ាកខនាង ងគ ុ  និងតុដៅដពលចបំាច់ ដដើមីី នុញ្ា តឱយបុគគ

លិករកាចាៃ  ក្បាំមួ ហវ ើតដៅដពលបញ្ច ប់ការង្ករ។ 

• ទំហំថាា ក់ផ្លា ល់នឹងក្តូវបានកាត់បនា  ដហើ នឹងដ វី ើការដសដរ៉ាកខនាង ងគ ុ 

/តុដដើមីីគ្នកំ្ទដលក់ារ នុវតតការរកាគាា តសុវតា ិភាពកន ុងសងគម ដៅដពលខដលអាចដ វី ើដៅបាន។  

 

ឧបករណក៍ារពារខល នួ (PPE) នងិពិធសីារអន្ទម័យ 

 

មណឌ លសិកាដក្គ្នងនឹងផគត់ផគង់ និងខចកច ឧបករណ៍ការ រខ្នួសក្ាប់សិសស និងបុគគ

លិកដក្បើក្បាស់ដៅដពលដៅកន ុង គ្នរ។ បរកិាខ រដនោះនឹងរមួានា ស់ ទឹកអាល់កុលលាងនដ ខទម ូ ខម ក្ត និងដក្សាមនដ។ 

ការខណនាំនឹងក្តូវបានផតលជូ់នបុគគលិកទក់ទងនឹងឧបករណ៍ PPE ជាក់លាក់ខដលចំបាច់ខផបកដលើតួនាទ ី

និងទំនួលខុសក្តូវរបស់ពួកដគ។ ឧបករណ៍ PPE ទងំ ស់នឹងក្តូវបានទិញដៅទសីាា ក់ការកណាដ ល ដហើ បញ្ជ នូ

ដៅទីតាំងមុនដពលខដលសសិស និងបុគគលិកចប់ដផតើមចូលដរៀន និងដ វី ើការដ ើងវញិ។  

ឧទហរណន៍នពិីីសារសត ីពីសុវតា ិភាព និង នាម័ រមួាន៖  

• សិសស និងបុគគលិកទងំ ស់នឹងក្តូវ ក់ា ស់ខដល ំុ្ាត់ក្ចមុោះក្គប់ដពល។ 
• ពិីីសារសាប តរាល់នថៃនឹងក្តូវបានបដងក ើតដ ើងដដើមីធីានាថា កខនាងដ វី ើការ ទីតាំងដ វី ើការ ឧបករណ ៍
និងបរកិាខ រគឺសាប តាន នាម័ ។ 

• កខនាងបរកិាខ រលាងសាប តនដនឹងក្តូវដំដ ើងដៅតំបន់រមួ។ 
 

 
 
 
 

សុខភាព  និងសុវតា ិភាព  
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ក្មងសំណួរអំពីការចូ រមួ្បចនំងៃ 

ដ ើងនឹងដក្គ្នងឲ្យសិសសនិងបុគគលិកក្តូវបំដពញនូវកក្មងសំណួរក្បចំនថៃ ដដើមីវី តនម្ក្បសិនដបើពួកដគកំពុង

ានដរាគសញ្ា  ឬក្តូវបានប ោះ ល់ក្បឈមមុខនឹងជំងឺ COVID-19។ 

លទធផលននកក្មងសំណួរនឹងកំណត់ថាដតើបុគគលាា ក់ៗគួរខតដៅសាលាដរៀន/ដ វី ើការ ឬដៅ ៃ្  ។ 

ការដ វី ើការក្តួតពិនិតយជាដទៀងទត់រកដរាគសញ្ា  និងការតាមោះនខ្នួឯង

ជាក្បចំនឹងជួ កាត់បនា ការប ោះ ល់ក្បឈមមុខនឹងជំងឺដនោះ។ 

 

ករណីសងស័យ/បញ្ជា កម់្លនអទ កុជំង ឺ

COVID-19—ដ ើងនឹង នុវតតតាមការខណនាំរបសក់្កសួងសុខភាពសាធារណៈននទីក្កងុ Philadelphia 

កន ុងការដឆា ើ តបរបស់ដ ើងដៅនឹង ការដ វី ើដរាគវនិិចឆ ័វជិជាន។ ដបើដ ើងទទួលបានការបញ្ជ ក់ថា 

សិសសឬបុគគលិកដ វី ើដរាគវនិិចឆ ័ ដ ើញដរាគសញ្ា ជំងឺ COVID-19  វវធិានការបនាា ន់នឹងដ វី ើដ ើងភាា មៗដោះ ទក់ទង

ក្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈននទីក្កងុ Philadelphia និងដ វី ើតាមការខណនាំរបស់ពួកដគទក់ទងនឹងចតាត  ីស័ក 

(ឬការដៅោះច់ដោះ ខ ក) ការតាមោះនរក ាកប ោះ ល ់ការក្បាក្ស័ ទក់ទងជាមួ ក្គួសារ និង

ជាមួ ក្បព័នធផសពវផា  និងការសាា ប់ដមដរាគបរកិាខ រនិងទីតាំង។  

 

ការតាមោនរកអនកប ៉ះពា  ់

ការយិល័ ននជំងឺឆាងក្សួចក្សាវននក្កសួងសុខាភិបាលននទីក្កងុ Philadelphia នឹងដ វី ើការតាមោះនរក ាក

ប ោះ ល់ទងំ ស់។ 

 

ត្្មូវការននការចកថ់្ន បំង្កា រងោគ 

ដៅដពលដនោះតក្មូវការននការចក់ថាា បំង្កក ររបស់ក្កសួងសុខាភិបាលននរដា Pennsylvania សក្ាប់ ា្ ំសិកា 2020-

2021 ដៅខត នុវតតដខដល។  

 

ការបណុ្៉ះបណ្ដា  អំពីសុខភាព និងសវុត្ថ ិភាព 

ដ ើងទទួលសាគ លថ់ា “ការថប់បារមភ ំពីការវលិក្ត ប់មកវញិ” ដៅានសក្ាបស់ាជិកជាដក្ចើននន

សហគមន៍សាលារបស់ដ ើង។ សិសស  ាក ប់រំ និងបុគគលិកគ្នំក្ទរបស់ដ ើងទងំ ស់ក្តូវានអារមាណ៍ថា

ានសវុតា ិភាព និងការគ្នំក្ទដដើមីីដរៀន បដក្ងៀន និងដ វី ើការ។ 

ដចតនារបស់ដ ើងគឺជំរុញឲ្យានការ ល់ដឹងពីសុវតាភិាព និងទំនុកចិតត

ដោះ ធានាថាពួកដគានីនធានចំបាច់ដដើមីកី្ត ប់ដៅដ វី ើការ និងសាលាដរៀនវញិ។ 

ដនោះានន័ ថាចត់វធិានការយ ងសកមា ដដើមីី ភិវឌ្ឍ និងចប់ដផតើមការបណត ុ ោះបណាត លក្គប់ក្ជងុដក្ជា  

និងីនធាន ដូដចាោះសិសស និងបុគគលិកដឹងពី វ ើខដលក្តូវរំពឹងចង់បានដៅដពលដ ើងចប់ដផតើមដបើកសាលាដរៀនវញិ 

និងដ វី ើការវញិ។ សិសស និងបុគគលិកទងំ ស់នឹងក្តូវចូលរមួកន ុងវគគបណត ុ ោះបណាត លតាម នឡាញ 

ដដើមីគី្នំក្ទដល់ការដក្បើក្បាស់វធិានការការ រសុខភាព និងសុវតា ិភាព។ 

ការបណត ុ ោះបណាត លតាម នឡាញនឹងក្តូវផតល់ជូនាតាបិតា/អាណាពាបាលសិសសតាមរ ៈបណឌ ិតយសភាក្គួសារ (Family 

Academy)។  

សុខភាព  និងសុវតា ិភាព  
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 គំរសូិកា និងក្បតិបតត ិការ 
 

ការដផ្លត តសខំាន់របស់ការយិល័ សាលាគឺក្តូវ ផតល់នូវការបដក្ងៀន

យ ងរលូនក្បកបដោះ គុណភាពខពស់សក្ាប់សិសសទងំ ស់ដៅកន ុងបរយិកាសផ្លា ល់ និងបរយិកាសឌ្ីជថីល។ 

ដ ើងទទួលសាគ ល់ថា ខណៈដពលខដលសិសសភាគដក្ចើនបានចូលរមួកន ុងការសិកាខបបឌ្ីជីថល 

សិសសបានឃ្លា ត ៃ្  ពី វ ើខដលពួកដគធាា ប់សាគ ល់ថាជា “សាលាដរៀន” 

ដូដចាោះដ ើងកំពុងដរៀបចំនីតិវ ិី ី ខដលនឹងដឆា ើ តបដៅនឹងតក្មូវការខផាកសងគម និងការសិការបស់សិសស។ 

ដៅដពលខដលដ ើងទនា ឹងរង់ចំដបើកសាលាដរៀនដ ើងវញិដៅរដូវសា ឹកដឈើក្ជោុះ 

ដ ើងកំពុងដរៀបចំខផនការក្បតិបតត ិការខដលនឹងគ្នំក្ទដល់គំរសូិកាចំនួនបីយ ង៖ ការសិកាខបបឌ្ីជថីល 

ការសិកាខបបចក្មោុះ និងការសិកាផ្លា ល់។ តាមរ ៈគំរសូិកាទងំបីយ ងដនោះ ដ ើងនឹងអាចបនតដ ព្ ោះដៅរកការសិកា

ផ្លា ល់ ឬក្ត ប់ដៅរកការសិកាខបបឌ្ីជថីលតាមតក្មូវការខដលខផបកដលើសាា នភាពសុខភាព 

និងទិនាន័ ដៅដពលដវលាជាក់លាក់ណាមួ ។ គំរទូងំដនោះរមួាន៖  

 
 

ការសិកាខបបឌ្ីជីថល 

ដ ើងបនតសិកា ំពីវ ិី ីជួ សិសស និងបុគគ

លិករបស់ដ ើងឱយកាន់ខតក្បដសើរបំផុតដៅកន ុងបរយិកាសសិកាខបបឌ្ីជថីលរមួទងំ 

ដ វី ើការជាមួ ជានដគូដដើមីកំីណត់ និងដោះោះក្សា បញ្ា ក្កមុក្គួសារខដលក្តូវការ ីុនីឺណិត 

និងផតល់ជដក្មើសចំណា ទបរហូតដលជ់ដក្មើសឥតគិតនថា ដដើមីីគ្នកំ្ទការសិកាខបបឌ្ីជីថល។ 

ដទោះបីជាដ ើងកំពុងកំណត់ដគ្នលដៅដបើកទវ រសាលាដៅរដូវសា ឹកដឈើក្ជោុះក៏ដោះ  

ដ ើងទទួលសាគ ល់ថាានលទធភាពននការសិកាខបបឌ្ជីីថលនឹងបនត  ឬោះក់ឲ្យដក្បើក្បាស់ដពញមួ ា្ ។ំ 

 

គំរ សូ ិកា  និងក្បតិបតត ិការ  



 

 

 

ការសិកាខបបចក្មោុះ  

ដៅដពល គ្នរចប់ដផតើមដបើកទវ រដ ើងវញិ គំរសូិកាខបបចក្មោុះ 

គឺជាវ ិី ីសារសត មួ ដដើមីីបងកលកខណៈង្ក ក្សួលកន ុងការបដក្ងៀនដោះ ផ្លា ល់។ 

ការបដក្ងៀនដោះ ផ្លា ល់នឹងដផ្លត តដលើក្បធានបទខដលបដក្ងៀនបានលប បំផុតដៅកន ុងថាា ក់ដរៀន 

ដហើ ការបដក្ងៀនតាម នឡាញនឹងដផ្លត តដលើក្បធានបទខដលអាចដរៀនបានលប បំផុតតាម នឡាញ។ 
 

ការសិកាផ្លា ល់ 

មណឌ លសិកាទទួលសាគ ល់នូវសារៈសំខាន់កន ុងការក្ត ប់ដៅសាលាដរៀនវញិ។ ការានសិសស 

ក្គូនិងបុគគលិកទងំ ស់ក្ត ប់មកវញិគឺជាដគ្នលដៅចុងដក្កា របសដ់ ើង។  
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ខផបកដលើការខណនាំសុខភាពសាធារណៈនាដពលបចច ុបីនា  មណឌ លសិកាដផ្លត ត

ជាចមីងដលើការចប់ដផតើមសាលាដរៀនដ ើងវញិជាមួ នឹងគំរសិូកាខបបចក្មោុះ។ វវ ិី ីដនោះនឹងកំណត់ចំនួន 

មនុសសខដលានវតតានដៅកន ុង គ្នរដៅដពលណាមួ  ដដើមីីសក្មួលដល់ការរកាចាៃ  សុវតា ិភាពកន ុងសងគម។ 

វគ្នកំ្ទដល់តក្មូវការសក្ាប់ សិសស និងមនុសសដពញវ ័ខា ោះឲ្យដៅ ៃ្  ពគី្នា ដោះ សារសាា នភាព 

ឬបញ្ា សុខភាពខដលានពីមុនផងខដរ។ 

គំរសូិកាខបបចក្មោុះអាចានភាពខុសគ្នា ដៅតាមបណាត សាលាដរៀនអាក្ស ័ដលើទំហំជាក់ខសតងនន គ្នរ 

ចំនួនសិសសខដលបានចុោះដ ា្ ោះ ការដរៀបចំថាា ក់ ឬចំនួនសិសសខដលក្តូវផតលអ់ាទិភាពសក្ាប់ការបដក្ងៀនដោះ ផ្លា ល់។ 

មតិ និងមតិក្ត ប់នឹងផតល់ព័ត៌ានដល់កមា វ ិី ីបដក្ងៀន។ 

គំរសូិកាខបបចក្មោុះ 
 

ដៅកន ុងក្កបខ័ណឌ ននគំរសូកិាខបបចក្មោុះ ដ ើងកំពុងខសវងរកជដក្មើសជាដក្ចើន

ពីគំរសូិកាដនោះអាចដមើលដៅានលកខណៈយ ងដូចដមតច រមួទងំលទធ

ភាពននការានកាលវភិាគខដលបានខបងខចក/បំខណងខចក និងសិសស

និងបុគគលិកខដលចូលមកវញិតាមដំណាក់កាលដូចបានដរៀបរាប់ខាងដក្កាម។  

 

កា វភិាគបំផ្ណងផ្ចក៖  

កា វភិាគងវន្ពឹក/ងវននងៃ - សិសសមក គ្នរសិការាល់នថៃ ប ុខនតតាមដវន។ 

 

កា វភិាគនងៃ A / នងៃ B - សិសសមក គ្នរសិកាដៅនថៃ ា្ សគ់្នា តាមដវន។ 

 

កា វភិាគសប្ដា ហ ៍A/ សប្ដា ហ ៍B - សិសសមក គ្នរសិកាដៅសបាដ ហ៍ ា្ ស់គ្នា តាមដវន។  

 
 

 

 

 

គំរ សូ ិកា  និងក្បតិបតត ិការ  
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ដក្ៅពីកាលវភិាគបំខណងខចក សាលាសិកាក៏កំពុងពនិិតយដមើលការដរៀបចំសិសស 

និងបុគគលិកក្ត ប់ដៅ គ្នរសិកាវញិតាមដំណាក់កាល។ 

 

ការងរៀបចតំាមដំណ្ដក់កា  

សិសសមួ ចំនួនក្ត ប់មក គ្នរសិកាដំបូងសក្ាបថ់ាា ក់ដរៀនផ្លា ល់ ចំខណកឯសិសសដនទដទៀតបនតសិកាខបប

ឌ្ីជថីល។ 

ឧទហរណ៍សិសសថាា ក់មដតត យរហូតដល់ថាា ក់ទីបីអាចចប់ដផតើមដរៀនដ ើងវញិដៅដពលសិសសថាា ក់ នុវទិាល័ បនតការ

សិកាខបបឌ្ីជថីលរហូតដល់ដគ្នលការណ៍ខណនាំពីការរកាចាៃ  សុវតា ិភាពកន ុងសងគមក្តូវបានបនធ រូបនា  

ដហើ សិសសវទិាល័ បនតការសិកាខបនឌ្ីជថីលដោះ គ្នា នខដនកំណត់។ 

កន ុងការោះក់សិសសជាមួ គ្នា កន ុងដគ្នលបំណងដរៀបចំកាលវភិាគ មណឌ ល

សិកាកំពុងខសវងរកគំរនូនក្កមុខដលានសិសសថាា ក់ដូចគ្នា ដៅជាមួ គ្នា តាមខដលអាចដ វី ើដៅបាន 

ដដើមីីកំណត់ចំនួនទំនាក់ទំនង។ 

បចច ុបីនាសិកាសាលាកំពុងដរៀបចំខផនការផតល់អាទិភាពដល់ក្កមុខាងដក្កាមសក្ាប់ការសិកាផ្លា ល់ 

ពីដក្ ោះពួកដគជួបក្បទោះនឹងបញ្ា ក្បឈមដ៏ីបំំផុតដៅកន ុងបរយិកាសសិកាខបបឌ្ីជីថល៖ 

• សិសសខដលានតក្មូវការសម ុគសាា ញដូចជាការគ្នកំ្ទជួ ពាបាលជំងឺ ូទីសឹម 

ការពាបាលដោះ ការង្ករ/ការពាបាលដោះ ចលនា ថាង់/ ៃី ន់ក្តដចៀក 

•  ាកសិកាភាសា ង់ដគាសរមួានថាា ក់មូលោះា ន កក្មិត 1 និងកក្មិត 2 

• ថាា ក់មដតត យមដតត យ - ថាា ក់ទី 6  

 ក្បតិបតតកិារ 
 

ដពលខដលដ ើងគិត ំពីក្បតិបតត ិការដបើកសាលារាលន់ថៃដៅក្គប់កក្មិតទងំ ស់ 

វវ ិី ីសារសត របស់ដ ើងគឺខផបកដលើសុខុាលភាព និងសុវតា ិភាពរបស់សិសសក្បកបដោះ សាា រតី កចិតតទុកោះក់ខពស់។ 

មណឌ លសិកាអាចពិនិតយដ ើងវញិនូវក្បតិទិនសិកា ា្ ំ 2020-2021 ដដើមីធីានាថា 

ានដពលដវលាក្គប់ក្គ្នន់កន ុងការបណត ុ ោះបណាត លបុគគលិក និងហាត់សមដំដណើរការ “ដបើកសាលាដរៀន” 

ខដលក្សបតាមតក្មូវការសុខភាព សុខុាលភាព និងសុវតា ិភាពរបស់សិសស និងបុគគលិក។ 

ដៅដពលខដល ា្ ំសិកាចប់ដផតើម រ ៈដពល នតរកាលកំពុងក្តូវបានពិចរ

ណាខដលដផ្លត តការ កចិតតទុកោះក់តិចតួចដៅដលើ ាកសិកាដដើមីដីោះោះក្សា តក្មូវការផ្ វូចិតត  

និងខផាកសងគមរបស់សិសស និងមនុសសដពញវ ័។ 

 

មណឌ លសិកាខិតដៅជិតដៅរកក្បតិបតត ិការដបើកសាលារាលន់ថៃដោះ ពិនិតយដមើល 1) ការដៅសាលា, 2) ការ

ចូលសាលាl, 3) ការ ដៅកន ុងសាលា និង 4) ការដចញពីសាលា។ 

 

v  

គំរ សូ ិកា  និងក្បតិបតត ិការ  
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ការដៅសាលា 

ដ ើង ល ់ដហើ កំពុងដរៀបចំខផនការឱយសិសសដៅសាលាតាមវ ិី ីជាដក្ចើន 

ដហើ មដីាបា ដៅដល់សាលាខុសៗគ្នា អាក្ស័ ដលើដគ្នលនដយបា ដឹកជញ្ជ នូរបស់មណឌ លសិកា។ 

ដៅដពលខដលសិសសដចញពីផាោះ រំពឹងថាពួកដគនឹងមកដល់សាលាដរៀនដោះ សុវតា ិភាព 

និងដក្តៀមខ្នួដរៀន។ 

 

ការយិល័ ដឹកជញ្ជ នូកំពុងដសា ើសំុខផនការចាស់លាស់ និងពិីីសារចាស់

លាស់សក្ាប់សិសសខដលទទួលបានការដឹកជញ្ជ នូរមួទងំការដសា ើសំុកាលវភិាគរថ នតសាលាបីដវនខដ

លចប់ដផតើមដំដណើរការដៅដា ង 7:20 ក្ពឹក, 8:20 ក្ពឹក, 9:20 ក្ពឹក។  

 

កាលវភិាគរថ នតសាលាបីដវននឹងរកាដា ងបដក្ងៀនរបស់ក្កសួង ប់រំននរដា Pennsylvania 

ដហើ នឹងក្បកាន់ខាជ ប់នូវដគ្នលការណ៍ខណនាំពីសុខភាព និងសុវតា ិភាព 

និងការរកាគាា តសុវតា ិភាពសក្ាប់សិសសក្បាណ 33 នាក់កន ុងមួ រថ នត។ 

ខផនការសុវតា ិភាពនឹងរមួបញ្ច លូកខនាង ងគ ុ ខដលបានកំណត់ (ដៅ ីមួ សក្ាប់កូនសិសសាា ក់ 

ឬពីរនាក់ក្បសិនដបើរស់ដៅកន ុងក្គួសារខតមួ ) និងពនិិតយដ ើងវញិនូវខផនការដកឹ និងទាា ក់។ 

ក្បសិនដបើទទួលបាន នុម័ត កាលវភិាគរថ នតសាលាបីដវននឹងក្តូវក្សប

តាមគំរនូនការបដក្ងៀននិងការសិកាខដលបានដសា ើសុំ ដហើ នឹងានឥទធិពលដលើរ ៈដពលចបដ់ផតើម 

និងដពលបញ្ច ប់ការសិកា។  

 

ដលើសពីដនោះដទៀត ដ ើងរំពងឹថាអាចានការដកើនដ ើងដៅកន ុងក្គួសារខដលនាំកូន

ដៅនិងមកពីសាលាដរៀន។ 

ជាលទធផលដ ើងនឹងបដងក ើតខផនការសក្ាប់ការបដងក ើនចំនួនរថ នតដៅតាមតំបន់ទាា ក់ចុោះជុំវញិ

សាលាដរៀន។ ការយិល័ ដកឹជញ្ជ នូនឹងផតល់ការបណត ុ ោះបណាត លដល់បុគគលិករបស់ខ្នួដោះ ដផ្លត តដលើ 

និងមិនកំណត់ក្តឹមខតដគ្នលការណ៍ខណនាំពីសុវតា ិភាព ឧបករណ ៍PPE 

និងនីតិវ ិី ីដឹកនិងទាា ក់ប ុដណាណ ោះដទ។ 

 

ការចូលសាលា 

សាលានឹងក្តូវដក្តៀមក្ចកចូលនិងក្ចកដចញ និងទវ រខដលបានកំណត់ទុក

ជាមុនសក្ាប់ដចញចូល គ្នរសិកា ដោះ ដផ្លត តដលើវធិានការសុវតា ិភាពសក្ាបស់ិសស 

និងបុគគលិកដៅដពលខដលមនុសសាា ក់ៗចូល និងឆាងកាត់ គ្នរ។ 

សិសសនិងបុគគលិកក្តូវ នុវតតការរកាគាា តសុវតា ិភាពកន ុងសងគម និងដៅឃ្លា ត ៃ្   6  

ហវ ើតពីគ្នា តាមអាចដ វី ើដៅបាន។ បាង់បចច ុបីនា រមួានការគូសគំនូសសញ្ា  ដលើកក្ាលឥដាដោះ ព័ទធ

ខខសបាំងដដើមីីកំណត់ចរនតចរាចរណ៍ឯកទិស និងកំណត់ចាៃ   6 ហវ ើត

សក្ាប់សិសសខដលកំពុងរង់ចំចូល គ្នរ។ 
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ការដៅកន ុងសាលា 

មុនដពលដបើកសាលា សាលានឹងដ វី ើខផនទី ចលក្ទពយរបស់សាលានីមួ ៗ

ដដើមីីពិនិតយដមើលយ ងដិតដល់នូវដហោះា រចនាសមព័នធ របស់ គ្នរ។ 

សាលានឹងគិត ំពីវធិានការសុវតា ិភាពសក្ាប់ការយិល័ ខាងមុខ សាលក្ចកចូល 

បនាប់អាហារនថៃក្តង់ ការក្តួតពិនិតយបនាប់ទឹក និងខផាកដផសងៗ

ដទៀតននសាលាដដើមីកីាត់បនា ចំនួនសិសសនិងបុគគលិកដៅកន ុងតំបន់ទងំដនោះដៅដពលដវលាជាក់

លាស់ណាមួ ។  

 

បាង់ជាន់ថាា ក់ដរៀននឹងក្តូវបានពិនិតយដ ើងវញិ ដដើមីបីដងក ើនចាៃ  រវង

សិសសកន ុង ំ ុងដពលបដក្ងៀនទល់មុខរមួទងំសិសសខដលខបរមុខដៅរកទិសដៅដូចគ្នា  

មិនខមនសិសសខដលខបរមុខទល់គ្នា  ដហើ តុរបស់សិសសក្តូវោះក់ដៅឃ្លា តកន ុងចាៃ   6 

ហវ ើតតាមខដលអាចដ វី ើដៅបាន។  

 

ថាា ក់ដឹកនាំសាលានឹងពិចរណាដលើការដក្បើក្បាស់អាហារោះា ន កខនាងហាត់ក្បាណ បណាណ ល័  

និងកខនាងីំៗដផសងដទៀតខដលជាកខនាងថាា ក់ដរៀន ដដើមីី

ជួ កាត់បនា ចំនួនសិសសដៅកន ុងថាា ក់ដរៀន។ 

ការពិចរណាបខនាមរមួានការដក្បើរបាំងខ័ណឌ ខញកបនាប់ដរៀនកន ុងចដនាា ោះទីកខនាងីំៗ។ 

 

មណឌ លសិកាក៏កំពុងពិចរណាដលើដា ងដចញដលង និងការដក្បើក្បាស់ទីធាា ខាង

ដក្ៅដៅកន ុងដំដណើរការដរៀបចំខផនការផងខដរ។ 

ដនោះអាចរមួបញ្ច លូកាលវភិាគខកខក្បសក្ាប់ដា ងដចញដលង និងរមួបញ្ច លូ

សកមាភាពរកាគាា តសុវតា ិភាពកន ុងសងគម ខដលដលើកកមពស់ការដ វី ើលំហាត់ក្បាណ 

ប ុខនត មិន នុញ្ា តឱយដក្បើឧបករណ៍រមួ។ 

 

ដោះ មិនគិតពីគំរសូិកា ឬកាលវភិាគ សិសសទងំ ស់នឹងទទួលបានអាហារដពលក្ពឹក 

និងអាហារនថៃក្តង់។ សក្ាប់សិសសខដលចូលសាលាដរៀនដពលក្ពឹក ការគិតគូបចច ុបីនា របស់ដ ើងគឺថា 

សិសសក្តូវ កដៅអាហារដពលក្ពឹកដៅាត់ទវ រ ដហើ  កមកបរដិភាគដៅកន ុងថាា ក់ដរៀន។ 

សក្ាប់សិសសដៅសាលាកន ុង ំ ុងដពលអាហារនថៃក្តង់ សិសសនឹងរកាចាៃ  

សុវតា ិភាពកន ុងសងគមដោះ តក្មង់ជួរ ដហើ អាចបរដិភាគដៅកន ុងអាហារោះា ន 

ខដលានគំនូសសញ្ា សាគ ល់គាា ត ឬបរដិភាគដៅកន ុងថាា ក់ដរៀនរបសពួ់កដគ។ 

សិសសខដលចូលរមួកន ុងការសិកាខបបឌ្ីជថីលអាចទទួលបានក្ប ប់អាហារដពលក្ពឹក 

និងអាហារដពលនថៃក្តង់ដដើមីី កដៅបរដិភាគដៅផាោះ។  

 

ដោះ សារដគ្នលការណ៍ខណនាំពីសុខភាព និងសុវតា ិភាព និងពិីីសារ ំពជីំងឺ COVID-19 

ដ ើង ល់ពីការផ្លា ស់បត រូនីតិវ ិី ីកន ុងការទទួលទនអាហារនឹងតក្មូវឱយានការសាប តតុបខនាម 

ការដរ ើសសំរាម ការោះក់សាា កសញ្ា ដៅទូទងំសាលា និងបុគគលិកជាដក្ចើនដទៀតគ្នកំ្ទគំរដូនោះ។ 

ការដចញពីសាលា 

សាលានឹងក្តូវគិតពីដពលដវលាពនារការដចញពីសាលាដដើមីីជំរុញដល់ការក្គប់ក្គងការរកាគាា តសុវ

តា ិភាពកន ុងសងគម និងការក្គប់ក្គងរថ នតសាលា ការដឹកដោះ រថ នត  
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 ាកផតល់ដសវដក្ៅដា ងសាលា កមា វ ិី ីកីឡា និងកមា វ ិី ីដក្ៅដា ងសិកា 

ខដលក្សបតាមតក្មូវការរបស់ក្កសួងសុខាភិបាលននទីក្កងុ Philadelphia។ 

 

ជារមួ ក្បតិបតត ិការក្បចំនថៃនឹងក្តូវបានដឹកនាំតាមដគ្នលការណ៍ខណនាំពីសុខភាព 

និងសុវតា ិភាពខដលបានោះក់ដចញដោះ  CDC ក្កសួង ប់រំ PA ក្កសួងសខុាភិបាលននទីក្កងុ 

Philadelphia និងដវជជបណឌ តិ និង ាកជំនាញសុខភាពសាធារណៈមកពីមនា ីរដពទយកុារននទីក្កងុ 

Philadelphia ដោះ ានការចូលរមួផតល់ជាមតិពីភាគី ក់ព័នធ។ 

 

ការផតល់អាទិភាពដល់សុខុាលភាពផ្ ូវចិតត  និងខផាកសងគមរបស់សិសស  
ដ ើងដឹងដហើ ថាការចប់ដផតើមដបើកសាលាដរៀនដ ើងវញិ បនាា ប់ពីរ ៈដពល
ជាដក្ចើនខខនឹងក្តូវការដពលដវលាដដើមីដីោះោះក្សា តក្មូវការផ្ វូចិតត និងខផាកសងគមរបស់សិសស។ 
ដ ើងកំពុងពិចរណាដសា ើសំុដពលដវលាបខនាមមុនដពលចប់ដផដើមដបើកសាលាដ ើងវញិដដើមីី នុញ្ា តឱយក្គូ 
និងបុគគលិកានដពលចូលវញិ និងផតលក់ារបណត ុ ោះបណាត លដូដចាោះពួកដគអាចសាគ ល់សញ្ា ននជំងឺបាក់សាត និងកំណត់
 តតសញ្ា ណសិសសខដលក្តូវការការគ្នកំ្ទ។.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ទំព ័ រ  |  17 

 

ការពិចរណាដលើកាា ំងពលកមា  
 

មណឌ លសិកាបានដបតជាា ចិតតដដើមីធីានាថា បុគគលិករបស់ដ ើងានអារមាណថ៍ាានសុវតា ិភាព 

និងការគ្នំក្ទកន ុង ំ ុងដពលដ៏លំបាកដនោះ និងទទួលបានការរំពឹងទុក និងការក្បាក្ស័ ទក់ទងជាប់លាប់ 

និងចាស់លាស។់ 

ដូដចាោះខផនការដបើកដដំណើរការដ ើងវញិរមួានសាសធាតុដផសងៗទក់ទងនឹងចំណុចសំខាន់ៗចំនួនបួន 

ខដលចំណុចនីមួ ៗដឹកនាដំោះ ក្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈននទីក្កងុ Philadelphia និង CDC៖ 1) 

ដគ្នលនដយបា  និងនីតិវ ិី  ី2)ការបណត ុ ោះបណាត ល និងការគ្នំក្ទ 3) តក្មូវការបុគគលិក និង 4) សុខុាភាពបុគគលិក។ 

 

ដគ្នលនដយបា  និងនីតិវ ិី ី 

ដពលដវលាលំបាកខដលមិនធាា ប់ានពីមុនមក ំ វនាវឱយានវ ិី ីថាីកន ុងការបំដពញការង្ករ និងការទទួលខុសក្តូវ 
ដហើ ដូដចាោះដ ើងកំពុងពិនិតយ ដសើដរ ើ និងបខនាមដគ្នលនដយបា  និងនីតិវ ិី ីថា ី។ ដនោះរមួាន៖ 

ងោ ការណ៍ផ្ណន្ទអំំពីសខុភាព នងិសវុត្ថភិាព 

• សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាពជាអាទិភាពទីមួយ - ពិធសីារទាងំងន៉ះនងឹ្ត្វូប្ដន

អនុវត្តងដើមបីងធវ ើអវ ើ្គបយ់ ងណ្ដផ្ដ អាចងៅរចួ ងដើមបីធាន្ទថ្ អនកោ ោ់ន ្ត្វូប្ដនរកាសវុត្ថភិាព 

និងសនតសិុខ។ 

ងោ នងយប្ដយអំពីវត្តម្លន ការឈប់ស្ម្លក នងិការស្មបស្មួ  

• ងន៉ះពាក់ព័នធនឹងការងធវ ើបចច ុបបននភាពងោ នងយប្ដយផ្ដ ម្លន្សាប់ 

ងដើមបីធាន្ទថ្ម្លនភាពបត់្ផ្បន នងិការោំ្ ទដ ់បគុគ ិកតាមរយៈគំរសូិកានមួីយៗ។ 

ពិធីសារវាយត្នមា 

• មណឌ  សកិា្ត្វូធាន្ទថ្អនកអប់រទំទួ ប្ដនមត្ិ្ត្ឡប់ជាបនាបន្ទា ប់ពីគរំសូកិាណ្ដមួយផ្ដ ្ស

បតាមចាប់រដឋ នងិោំ្ ទដ ់គំរសូិកាងអសងៗ។ 

ងធវ ើការតាមងោ នងយប្ដយងៅអា៉ះ 

• ងយើងកំពុងផ្សវ ងរកគរំងូធវ ើការផ្ដ អាចបត់្ផ្បនប្ដន ងដើមបីអនុញ្ជា ត្ឱ្យបុគគ ិករកានូវអ ិត្ភាព 

និងងសវាកមមជូនសិសសងោយមិនគិត្ពីដំណ្ដក់កា ននការចូ ងធវ ើវញិ។ 

  

ការបណត ុ ោះបណាត ល និងការគ្នំក្ទ 

មណឌ លសិកាក្តូវដរៀបចំបុគគលិក នុវតត វ ិី ីសារសត ថាីកន ុងការបដក្ងៀន និងដរៀន 

ដហើ ដក្គ្នងនឹងដ វី ើដូដចាោះតាមរ ៈការបណត ុ ោះបណាត លខបបឌ្ីជីថល។ 

 ការបណត ុ ោះបណាត លទងំដនោះរមួានការដឹកនា ំ 

និងការបដក្ងៀនតាមគំរថូា ី

 សុខភាព និងសុវតា ិភាពនិងដផសងៗដទៀតតាមតក្មូវការ។  

  

ការពិចរណាដលើកាា ំងពលកមា  
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ការផដល់បុគគលិក និងការធានារា៉ា ប់រង 

 

គនា ឹោះចំដ ោះការង្ករទងំ ស់ខដលដ ើងដ វី ើ ដដើមីីបដក្មើសិសស និងក្កមុក្គួសារ

សិសសគឺជាបុគគលិកដ៏ សាច រយរបស់ដ ើង។ 

 វ ើខដលបុគគលិករបស់ដ ើងានសមតាភាពសដក្មចបានកន ុង ំ ុងដពលដ៏លំ

បាកដនោះ គឺានភាព ង់អាច និងមិនខដលធាា ប់ានពីមុនមក។ 

ដដើមីីសដក្មចដគ្នលដៅដនោះ ខផនការចប់ដផតើមដដំណើការដ ើងវញិដនោះក្តូវខត

ធានាថា៖ 

 

• ានខផនការចាស់លាស់ដដើមីីនាំបុគគលិកក្ត ប់មកវញិ។ 

o មណឌ លសិកាកំពុងខសវងរកវ ិី ីសារសត ខដលានលកខណៈជាក្កមុ

ដោះ ានដគ្នលដៅបដងក ើនចំនួនបុគគលិកឱយវលិក្ត ប់ដៅកា

ន់ គ្នរវញិបនត ិចមដងៗ 

ចប់ដផតើមពីបុគគលិកចបំាច់ខដលបានកំណត់ 

ដហើ ចុងដក្កា ដល់បុគគលកិទងំ ស់។ 

 
 

• ានបុគគលិកក្គប់ក្គ្នន់ដដើមីីសដក្មចការង្ករដនោះបាន។ 

o ដ ើងបានដចញការសា ង់មតិដដើមីីខសវ ង ល់ពីឆនា ៈរបស់បុគគលិ

កកន ុងការវលិក្ត ប់មកវញិ។ 

មនុសសក្គប់របូានសាា នភាពដផសងៗគ្នា  

ដហើ ដ ើងនឹងដក្បើលទធផលននការ

សា ង់មតិដនោះដដើមីីដរៀបចំគំរសូក្ាប់បុគគលិក 

និងតក្មូវការបុគគលិកបខនាម។ 

 
 

• ការផ្លា ស់បត រូកាលវភិាគដ វី ើការង្ករក្តូវបានខសវង ល់ដដើមីីគ្នកំ្ទដល់រដបៀ

បដ វី ើការថាី។ 
o មណឌ លសិកានឹងផតល់កាលវភិាគការង្ករខដលអាចបត់ខបនបា

ន ដដើមីីគ្នកំ្ទដលក់ាររកាគាា តសុវតា ិភាពកន ុងសងគម។ 
វវ ិី ីសារសត គំររូមួបញ្ច លូទងំដា ង ឬនថៃខុសៗគ្នា  
ខដលបុគគលិកានវតតានដៅទីតាងំសាលា។  

 

សុខុាលភាពបុគគលិក 

មណឌ លសិកាទទួលសាគ ល់ពីភាពចបំាច់កន ុងការបត់ខបន និងគ្នំក្ទតក្មូវការ

ពិដសសរបស់បុគគលិកកន ុង ំ ុងដពលដនោះ។ ដ ើងទទួលសាគ ល់ថា ដ ើងមិនអាចដ វី ើបានលប បំផុតសក្ាប់សិសស

ខដលដ ើងបដក្មើ ក្បសិនដបើដ ើងមិនខថទខ្ំនួដ ើងឲ្យបានលប ។ ដ ើងកំពុងដ វី ើការដដើមីធីានាថា 

បុគគលិកក្តូវបានគ្នំក្ទ និងានសិទធិទទួ

លបានីនធានដផសងៗដដើមីីដោះោះក្សា តក្មូវការសុខភាពផ្ វូចិតតរបស់ពួកដគតាមរ ៈកមា វ ិី ីជំនួ បុគគលិករបស់ម

ណឌ លសិកា។ បខនាមដលើដគ្នលនដយបា ចាស់លាស់ និង តថ ក្បដយជន៍ខដលានក្សាប់ 

មណឌ លសិកាកំពុងផតល់ជូនបុគគលិកទងំ ស់នូវការជាវរ ៈដពល 1 ា្ ំដលើសកមាភាព 

និងដសវក្បឹកាសុខភាពតាមក្បព័នធឌ្ីជថីល។ 

 

 

ការពិចរណាដលើកាា ំងពលកមា  
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ក្កបខ័ណឌ ដពលដវលា  

 

ដគ្នលដៅរបស់ដ ើងគឺខចករំខលកខផនការចុងដក្កា ខដលឆុ្ោះបញ្ច ំងពីការចូលរមួផតល់ជាមតិរបស់ភាគី ក់ព័នធ ដៅ

កន ុងខខកកកោះ ដូដចាោះមណឌ លសិកា និងក្គួសារសិសសរបសដ់ ើងអាចដរៀបចំសក្ាប់្ ា ំសិកា 2020-2021 

ក្បកបដោះ ដជាគជ័  និងសុវតា ិភាព។ 

 

ក្កបខ័ណឌ ដពលដវលា  


