
43.7%

35.7%

20.6%

14%

ឪពុក�� យ/��ព��ល  និង  ស�ជិកសហគមន៍  ចំនួន  ៥ .៣២២  �ក់  និង
សិស�នុសិស�ចំនួន  ១ .៣២៥  �ក់  �នសរេសរមតិេ�បល់បែន�ម។

េសចក�ីសេង�បពីលទ�ផលៃន�រស�ង់មតិអំពី�រវ�ល�តឡប់េ�
��េរ�នវ�ញ  របស់  SDP - ែខមិថុ�  �� ំ ២០២០

វ��ន�រសុវត�ិ�ព�ំង  ៣  ែដល�ត�វ�នកំណត់េ�យ  �ក �មអ�កផ�ល់េ�បល់�ំងអស់

រ�ំងមុខ  (�នេលីកេឡីង  ៩៩៤  ដង)
ស�� ត/�ង  (៥៦៦)
អ�ម័យ/�កុលអ�ម័យ  (៣៦៥)

�� ំប�� រេ�គ  (�នេលីកេឡីង  ៣២២  ដង)
េរ�បចំ�លវ��គ  (២៨៣)
�រពិនិត�សីតុណ� �ព  (៤៤)

�រស�ង់មតិេនះ�នសួរអំពីទំនុកចិត�ក�ងុ�រវ �ល�តឡប់ េ�េរ�នេ���េ�យ�� ល់
  ែដល�រអនុវត��មវ� �ន �រសុវត�ិ�ពរបស់ CDC គឺ��រសំ�ន់បំផុត

១៤% �ននិ�យ� �រស�� ត��រ�
េរ�ង�ល់ៃថ�គឺ��ទិ�ពទី ១ របស់ពួកេគ

៣០% �ននិ�យ� �រ�ក់រ�ងំមុខ
គឺ��ទិ�ព ទី ១ របស់ពួកេគ

30%
១៤% �ននិ�យ� �រស�� ត��រ�េរ�ង

�ល់ៃថ�គឺ��ទិ�ពទី ១ របស់ពួកេគ

14%

�រ��ល័យែផ�ក  �រ�យតៃម�  �រ ��វ ��វ  និង  �រទ ទួលខុស�ត�វ  (ERA )

�ង  ៣៤ .០០០  ច េម�ី យ  េ�ច េ�� ះ ៃថ� ទី
១៥  និង ៃថ� ទី  ២២  មិ ថុ�។

សិស�នុសិស�ចំនួន
៧.១២០ �ក់ បុគ�លិកេ��ម��

ចំនួន ១២.៣៣៤ �ក់

ឪពុក�� យ ��ព��ល និង
សហគមន៍ ចំនួន ១៥.០៧៦ �ក់

ឪពុក�� យ/��ព��ល �ញឹក�ប់�នសរេសរ អំពី…



�ង�ក់ក�� លៃន�ក �មអ�កផ�ល់េ�បល់�ំងអស់�ននិ�យ�  ពួកេគ�នទំនុក
ចិត�  ឬ  �នទំនុកចិត��៉ង�� ំង  ក�ុង�រវ�ល�តឡប់េ���េរ�នវ�ញ  េបី�នវ��ន

�រណ៍សុវត�ិ�ព�ក់�ក់។

0 25 50 75

បុគ�លិកេ��ម�� 

ឪពុក�� យ/��ព��ល និង សហគមន៍ 

សិស�នុសិស� 

0 25 50 75

បុគ�លិកេ��ម�� 

ឪពុក�� យ/��ព��ល និង សហគមន៍ 

Students 

0 25 50 75

បុគ�លិកេ��ម�� 

ឪពុក�� យ/��ព��ល និង សហគមន៍ 

សិស�នុសិស� 

0 25 50 75

បុគ�លិកេ��ម�� 

ឪពុក�� យ/��ព��ល និង សហគមន៍ 

សិស�នុសិស� 

�គរយៃនអ�កែដល�នទំនុកចិត� ឬ �នទំនុកចិត��� ងំ ក�ុង�រវ�ល�តឡប់េ���រសិក�វ�ញ េបីសិន���
�នសិស�តិចេ�ក�ុង��រក�ុងេពលែតមួយ និង �នវ��ន�រ�ក់ក�មិតក�ុង�រ�� �ស័យ �ក់ ទង ��

�គរយៃនអ�កែដល�នទំនុកចិត� ឬ �នទំនុកចិត��� ងំ ក�ុង�រវ�ល�តឡប់េ���រសិក�វ�ញ
 េបីសិន��នកែន�ង �ងៃដ ឬ អ�ម័យ េ��គប់�� ក់េរ�ន េហីយេគស�� ត���េរ�ង�ល់ៃថ�

�គរយៃនអ�កែដល�នទំនុកចិត� ឬ �នទំនុកចិត��� ងំ ក�ុង�រវ�ល�តឡប់េ���រសិក�វ�ញ េបីសិន�េគពិ 
និត� សីតុណ� �ព សិស�នុសិស�  និង បុគ� លិក  �ងំអស់�េរ�ង�ល់ៃថ� �ក់រ�ងំមុខ និង មិនអនុ�� តឱ�
េភ��វ��� ក់ចូល��។

�គរយៃនអ�កែដល�នទំនុកចិត� ឬ �នទំនុកចិត��� ងំ ក�ុង�រវ�ល�តឡប់េ���រសិក�វ�ញ
 េបីសិន�អនុវត�វ��ន�រណ៍សុវត�ិ�ព�ងំអស់ែដល�នេរ�ប�ប់�ងេលី

said daily building cleaning

was their #1 priority.

61%

62%

62%

62%

63%

71%

62%

61%

61%

66%

65%

60%



Yes
47%

Unsure
40%

No
13%

ឪពុក�� យ/��ព��ល  េស�ី រ�ក់ក�� ល  (៤៧%) �ននិ�យ�  ពួក�ត់នឹង
ប��ូនកូនៗ  របស់  ពួក�ត់ឱ�េ���េរ�នវ�ញ  េ��ម�លៈេទសៈបច�ុប�ន�…

េតី េ�កអ� ក�ចប��ូល កូន របស់ េ�កអ� ក �តឡប់
េ���វ�ញ  េដីម�ី ទ ទួល�រប�� ត់ប េ�ង�ន េ�យ
�� ល់ េ� េ��ម�លៈ េទសៈបច�ុ ប�ន� ែដ រឬ េទ?

មិន��ដក (៤០%) ប��ូន (៤៧%)

អត់េទ (១៣%)

«ខ�ុំ មិ ន គិត��រ ចំ�យថវ��រ
របស់ �កសួង េដីម�ី �ត�ត ពិ និត�
សី តុណ� �ព�ន�ប  េ�ជន៍   េ�ះ េទ។
គឺ�� ន �ប េ�ជន៍  េ�យ�រ  [ េក� ង ]
�គេ�ចីន មិនប�� ញ  េ�គស�� ។
េហីយ  អ� ក�ចមិន េ�� ខ�ួ ន េ� ៃថ� េនះ
េហីយនឹង�ន�គ �ន េ�� េ� ៃថ�
ប�� ប់»។
-  ច េម�ី យ  របស់ឪ ពុក�� យ

Yes
62%

Unsure
30%

No
8%

ប��ូន (៦២%)

អត់េទ (៨%)

មិន��កដ (៣០%)

េតី េ�កអ� ក នឹងប��ូ ន កូន របស់ េ�កអ� ក េ�
��េរ�ន វ�ញ  េដីម�ី ទ ទួល�រប�� ត់ប េ�ង�ន េ�យ
�� ល់ ែដ រ  ឬ  េទ  េបី សិន��នវ��ន�រ រក�
សុ វត�ិ �ព?

. . .  េហីយ  ៦២% �ននិ�យ�  ពួក�ត់នឹងប��ូនកូន
  ៗរបស់ពួក�ត់េ�  [��] វ�ញ  េបីសិន��នវ��ន�រ  សុវត�ិ�ព។

«�រ ែដលឱ� េក� ងៗ�ក់ រ�ំង មុខ រយៈ
េពល  ៨  េ�៉ងក�ុ ង មួយៃថ�  �ក់ដូច�ហួ
សេហតុ េពក . . .  េបី តុ េ��� យពី��  ៦
ហ�ី ត  ខ�ុំ គិ ត�ពួក េគ មិន �ត�វ�រ រ�ំង មុខ
េពញមួយៃថ� េ�ះ េទ»។

-  ច េម�ី យ  របស់ឪ ពុក�� យ

« សូម េធ�ី ឱ��ន  សុ វត�ិ �ព  និង  ស�� តឱ�
�� ត  េដីម�ី  ឱ� កូនៗ របស់ េយីង េ���
េរ�ន និង  េរ� ន សូ �ត . . .  េហីយ �តឡប់មករក
េយីង វ�ញ េ�យ�ន  សុខ�ពល�  និង  �ន
សុវត�ិ �ព»។

-  ច េម�ី យ  របស់ឪ ពុក�� យ



«ខ�ួ នខ�ុំ �� ល់ េជ��  េក� ង�ែដល�នប�� សុខ�ព  (ឧ�ហរណ៍  ជម�ឺ ហឺត )
គួ រ ែតបន��រ សិក�  [ របស់�ត់ ]  �មអីុន ធ័ រណិត  និង  មិន �ត�វ�ន ទំ�ក់
ទំនង�មួយ  សិស�  នុ  សិស�  បុគ� លិក . . .  ។ល។»  

-  ច េម�ី យ  របស់ឪ ពុក  �� យ

«�រ ៃលេពល  ជូន កូន េ�  និង  េ�ទ ទួល  [ កូន ពី�� ]  នឹង�� យ�ប��
ស��ប់ឪ ពុក�� យ  េបី សិន�កូនៗ  �ន   �លវ��គខុសៗ�� . . .  �ត� វ ែត�ន�រ
ស�មបស�ម�ល  ខ�ះស ��ប់បងប�ូ នប េង�ី ត»។  

-  ច េម�ី យ  របស់ឪ ពុក�� យ

២៨% ៃនបុគ�លិកេ��ម��  និង  ២៧% ៃន  ឪពុក
�� យ  និង  ��ព��ល  �ននិ�យ�  ពួក�ត់នឹង
�នទំនុកចិត�  េបីសិន�សិស�នុសិស��តឡប់េ��  �  
េរ�នវ�ញ  េ�យ�ក់េវនប�ូ រៃថ��� េ�ក�ុងស�� ហ៍ . . .

. . .ក�ុងខណៈេពលែដល  ២៤% ៃនបុគ�លិកេ��ម�  �
  និង  ២១% ៃនឪពុក�� យ  និង  ��ព��ល  �ន   
និ�យ�  ពួក�ត់ចង់ឲ�សិស�នុសិស�េ��  ��

េរ�ង�ល់ៃថ�  បុ៉ែន� �ត�វ�� ស់ប�ូ រេវន�� ។

�កសួងអប់រ� ៃនទី�ក �ងហ�ី�ែដលហ���កំពុងេធ�ី�រ េដីម�ីេធ�ី �៉ង�ឱ��រេបីក��េរ�នេឡីងវ�ញ�នសុវត�ិ�ព េ�យឱ� �ក �ម
�គ��រ និង បុគ�លិក ចូលរមួេ�ក�ុងដំេណីរ�រេនះ និង ផ�ល់�ទិ�ពដល់ សមិទ�ិផលៃន�រសិក�របស់សិស� �រប�� ត់
បេ�ង�នែដល�នគុណ  �ពខ�ស់ និង សុខ�ព និង សុខុ�ល�ព របស់អ�ក�ំងអស់�� ។

េដីម�ី ��បពី ព័ត៌�នថ�ី ៗ ឱ�សេដីម�ីផ�ល់េ�បល់ និង ែផន�រៃន�រេបីក��េរ�នេឡីងវ �ញេ�យសុវត�ិ  �ពរបស់េយីង
សូមចូលេមីលក�ុងវ ុ�បៃស www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/.

ស��ប់េសចក�ីសេង�បែវងៃនលទ�ផលៃន�រស�ង់មតិេ�ក�ុងែខមិថុ� អំពី�រេបីក��េឡីងវ�ញ រមួ�ំង េសច ក�ី  សេង�ប
លទ�ផលពីបុគ�លិក�រ��ល័យក�� ល �ង ១.០០០ �ក់ សូមចូលេ��ន់វ ុ�បៃស bit.ly/SDPreturnsurvey.

OFF ICE  OF  EVALUAT ION ,  RESEARCH ,  AND  ACCOUNTABIL ITY  (ERA )


