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ជូនចំព ោះក្កុម្ក្រួសាររបស់្ម្ណ្ឌ លសិ្កាធិការននក្កុង Philadelphia ជាទីរាប់អាន  
 
ពៅនងៃចនទ ទី8 ខែកុម្ភៈ ព ើងបានពបើកទ្វា រសាលាពរៀនរបស់្ព ើង ព ើម្បសីាា រម្ន៍ក្រូបពក្ងៀន 
ថ្នន ក់បុពរម្ពតេ យកក្មិ្ត2 និងបុរគលិកក្ទក្ទង់របស់្ព ើងឲ្យក្តឡប់ម្កកាន់អគាររបស់្ពរវញិ
ព ើម្បីឲ្យពួកពរអាចចាប់ព្ដើម្ការបណ្ដុ ោះបណ្ដដ លខ លចំាបាច់ និងការពរៀបចំថ្នន ក់ពរៀនខ ល
មានសារៈសំ្ខាន់ស្ក្មាប់ពួកពរ កនុងការ ឹកនំពៅរកបរយិាកាស្សិ្កាខ លមានសុ្វតថិភាព
និងមានការចូលរមួ្ស្ក្មាប់សិ្ស្ស។ កាលវភិារតាម្ក្បព័នធអនឡាញស្ក្មាប់ពីរស្បាដ ហ៍បនទ ប់
ស្ក្មាប់សិ្ស្សថ្នន ក់បុពរម្ពតេ យកក្មិ្ត2 ក្តូវបានខកស្ក្ម្លួយា៉ាងជាក់លាក់ ព ើម្បីឲ្យក្រូបពក្ងៀន
មានពពលពវលាក្រប់ក្គាន់ព ើម្បីពរៀបចំស្ក្មាប់ការក្តឡប់ម្កវញិរបស់្សិ្ស្សរបស់្ព ើងពៅនងៃ
ទី 22 ខែកុម្ភៈ។ ការក្តឡប់ម្កវញិរបស់្បុរគលិកពៅកាន់អគារ ឆ្ុោះបញ្ច ំងពីការពរៀបចំយា៉ាង
ក្បុងក្ប ័តននិងពដ្ឋ ខ្ែកពៅពលើវទិាសាស្រស្ដរ ៈពពល 11ខែ ពដ្ឋ បុរគលិកននម្ណ្ឌ ល
សិ្កាធិការរាប់ ន់នក់ខ លបាននិងកំពុងពធាើការពដ្ឋ មិ្នពនឿ ណ្ដ ពៅកនុងសាលាពរៀន
របស់្ព ើង ព ើម្បីធានថ្នសាលាពរៀនទំ្វងអស់្មានកក្មិ្តសុ្វតថិភាពយា៉ាងទូលំទូលា ខ លដ្ឋក់
ពចញតាម្ការខណ្នំពដ្ឋ ម្ជឈម្ណ្ឌ លក្រប់ក្រងនិងបង្កា រជំងឺ និងក្កសួ្ងសុ្ខាភិបាលននទីក្កុង 
Pennsylvania និងទីក្កងុ Philadelphia។ កក្មិ្តសុ្វតថិភាពទ្វំងពនោះរមួ្មាន៖ 

● ការពក្ងឹងរពបៀបវារៈននការស្មាែ ត ពដ្ឋ ពក្បើក្បាស់្្លិត្លលាងស្មាែ តខ លមាន
ការអនុញ្ា តពីទីភាន ក់ង្ករការ របរសិាថ ន 

● ការពរៀបចំថ្នន ក់ពរៀន និងបនទប់ទឹកជាងមីព ើម្បធីានការរការម្ាតស្ងគម្ 



 

● ការដ្ឋក់ស្ាកស្ញ្ា ស្ដីពីបរមិាណ្្ទុកចំនួនម្នុស្សជាអតិបរមា និងផ្ទ ំងខណ្នំសុ្វតថិភាព
ពៅ ស្ពពញ 

● រពបៀបវារៈមុ្នពពលក្តួតពិនិតយស្ក្មាប់អនុវតេពលើសិ្ស្ស និងម្នុស្សពពញវ ័ 
● ស្មាភ រៈឧបករណ៍្ការ រែ្ួន (PPE) ស្ក្មាប់បុរគលិក និងសិ្ស្ានុសិ្ស្ស ព ើម្បីគំាក្ទ
 ល់ការតក្ម្ូវឲ្យ ក់មា៉ា ស់្ និងការរុមុំ្ែអំឡុងពពលពៅសាលាពរៀន 

● របំាងប្ាស្ទិកក្កាស់្ថ្្នពៅកនុងការយិាល័  
● កខន្ងលាងស្មាែ តន និងកខន្ង្ដល់ទឹកពិសាខ លមិ្នចំាបាច់ប៉ាោះផ្ទ ល់ពៅក្រប់្្ូវព ើរ 

ម្កទល់នឹងបចចុបបនន ម្ណ្ឌ លសិ្កាធិការបានចំណ្ដ ងវកិាក្បមាណ្ 65លាន ុល្ារម្កពហើ 
ពដ្ឋ សារខតជំងឺ COVID-19។ ងវកិាពនោះរួម្បញ្ចូ លជិត 4លាន ុល្ារពៅកនុងការវា តនម្្ 
ការជួស្ជុល និងការពធាើឲ្យក្បពស្ើរពឡើងនូវក្បព័នធបនសុទធែយល់  ព ើម្បធីានឲ្យមានលំហូរែយល់
ខ លលែចំព ោះសុ្ែភាព ពដ្ឋ ពយាងពៅតាម្ការខណ្នំពីទីភាន ក់ង្ករការ របរសិាថ ន។ កង្កា រ
ជាប់បងែួចក្តូវបាន ំពឡើងជាបពណ្ដដ ោះអាស្ននពៅកនុងបនទប់ទំ្វងអស់្ខ លមិ្នមានការ ំពណ្ើ រការ
ក្បព័នធបនសុទធែយល់។ បខនថម្ពីពនោះពទៀត ព ើងបានវនិិពយារជាង 250លាន ុល្ារ តំាងពីខែមី្ន 
ឆ្ន ំ2020 ព ើម្បី៖ បញ្ា ក់ថ្នសាលាពរៀនចំនួន 28 បខនថម្ពទៀតមិ្នមានជាតិសំ្ណ្; រុោះពរ ើពចញជាង 
229,000 ហាីតកាពរ ៉ា (ពីរហិចតា) ស្មាភ រៈខ ល្ទុកនូវសារធាតុអាពបស្េូស្ ូចជា បំពង់អីុសូ្ឡង់ 
និងឥ ាការ ៉ាូពៅកនុងសាលាពរៀនចំនួន 183; បញ្ច ប់រពក្មាងសំ្ខាន់ៗ ូចជា ម្នទីរពិពសាធន៍
វទិាសាស្រស្ដនិងកំុពយូទ័រងមីៗ ការខកលម្ែបនទប់ទឹក ការ ំពឡើងទូចាក់ពសា ការ ំពឡើងក្បព័នធ
ពម្កានិចពៅកនុងសាលាពរៀនចំនួន 11 និងពធាើទំពនើបកម្មថ្នន ក់ពរៀនអកខរកម្ម ំបូងចំនួន 147។ 

វធិានការសុ្វតថិភាព និងការពធាើឲ្យក្បពស្ើរពឡើងទំ្វងអស់្ពនោះហួស្ និងពលើស្ពីលកខែណ្ឌ ទំ្វង
ក្បំាមួ្ ខ លស្ហព័នធក្រូបពក្ងៀនននក្កុង Philadelphia បានចរចានិង ល់ក្ពម្យា៉ាងចាស់្
លាស់្ ពៅកនុងកិចចក្ពម្ពក្ពៀងអនុស្សរណ្ៈស្ក្មាប់ការក្តឡប់ម្កកាន់អគារសិ្កាវញិរបស់្
បុរគលិកក្បកបពដ្ឋ សុ្វតថិភាព៖ ការស្មាែ ត; ការពធាើឲ្យមានអនម័្  និងការស្ម្ាប់ពម្ពរារ
ពៅទូទំ្វងអគារសិ្កាទ្វំងមូ្ល; ការ្គត់្គង់ស្មាភ រៈលាងស្មាែ តន ក្រប់ក្គាន់ និងការ ំពណ្ើ រ
ការននឡាបូឬកខន្ងលាងស្មាែ តន ពៅកនុងសាលាពរៀន; ទឹកលាងន ស្ម្ាប់ពម្ពរារស្ក្មាប់
បុរគលិកពក្បើក្បាស់្; របំាងប្ាស្ទិកក្កាស់្ថ្្នខ លបាន ំពឡើងពៅកនុងការយិាល័ សាលាពរៀន; 

https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19


 

រពបៀបវារៈននការរការម្ាតស្ងគម្ខ លបានដ្ឋក់ពចញ; និងមា៉ាស់្ក្កណ្ដត់ខ លបាន្ដល់ជូន
ពដ្ឋ ពយាងពៅតាម្រពបៀបវារៈននស្មាភ រៈឧបករណ៍្ការ រែ្ួន។  

ព ើងទំ្វងអស់្គាន ខចករខំលកពគាលពៅរួម្នន ការការ រសុ្ែភាពនិងសុ្ែុមាលភាពនន
សិ្ស្ានុសិ្ស្សនិងបុរគលិករបស់្ព ើង ែណ្ៈខ លព ើងបនេជាមួ្ នឹងការចូលពរៀនពៅ
សាលាពរៀនពឡើងវញិកនុងអំឡុងពពលននជំងឺរាតតាតជាស្កល COVID-19 ពនោះ។ វទិាសាស្រស្េ
ខ លបានម្កពី CDC បានបញ្ា ក់ចាស់្ ថ្នពៅពពលខ លបក្ម្ុងក្ប ័តនខ្នកសុ្វតថិភាពក្តឹម្
ក្តូវក្តូវបានដ្ឋក់ពចញ ហានិភ័ ននការចម្្ងជំងឺរឺទ្វប។ កក្មិ្តសុ្វតថិភាពទ្វំងអស់្ពនោះក្តូវ
បានដ្ឋក់ពចញ។ ែណ្ៈខ លក្របូពក្ងៀននិងស្មាជិក PFT ព្សងពទៀតរបស់្ព ើងមិ្នក្តវូបាន
តក្ម្ូវឲ្យក្តឡប់ពៅសាលាពរៀនវញិពៅពពលពនោះ ពដ្ឋ សារខតព ើងរង់ចំាជំហានបនទ ប់ពីអនក
ស្ក្ម្ុោះស្ក្ម្ួល ព ើងបនដជំរញុឲ្យពួកពរក្តឡប់ម្កសាលាពរៀនវញិព ើម្បីឲ្យពួកព ើងអាចពរៀបចំ
ែ្ួនព ើម្បបីញ្ចូ លសិ្ស្ានុសិ្ស្សថ្នន ក់បុពរម្ពតេ យកក្មិ្ត2 ចំនួន 9,000នក់ ខ លក្រួសារចង់និង
ក្តូវការឲ្យកូនៗរបស់្ពួកពរបនដជាមួ្ នឹងការចូលពរៀនពៅសាលាពរៀនពឡើងវញិពៅនងៃទី 22 
ខែកុម្ភៈ។ ម្នុស្សពៅសាលាពរៀនបខនថម្ពទៀតក៏នឹងជួ កនុងការកំណ្ត់បញ្ា ននខ លព ើងអាច
ពដ្ឋោះស្រសា បានមុ្នពពលខ លសិ្ស្ានុសិ្ស្សក្តឡប់ម្កវញិ។ ព ើងក៏មានភាពស្បា រកីរា 
ខ លបានពធាើការជាមួ្ សាលាក្កុង Philadelphia និងម្នទីរពពទយកុមារននក្កុង Philadelphia 
កនុងការក្បឹងខក្បងព ើម្បីពធាើឲ្យកខន្ងចាក់វា៉ាក់សាងំពៅសាលាពរៀនអាចពក្បើក្បាស់្បានពៅទូទំ្វង
ទីក្កុងព ើម្បីឲ្យបុរគលិករបស់្ព ើងអាចមានជពក្ម្ើស្កនុងការទទួលបានវា៉ាក់សាងំពដ្ឋ ង្ក 
ស្រស្ួលនិងពដ្ឋ ឥតស្ងស័ ពៅពពលខ លមានវា៉ាក់សាងំស្ក្មាប់្ដល់ជូន។  

ព ើង ល់ស្រស្បជាមួ្ ទស្សនៈខ លថ្នព ើងទំ្វងអស់្គាន ស្ថិតកនុងសាថ នភាពពនោះជាមួ្ គាន ។ 
ពហតុ ូពចនោះពហើ  ព ើងបានចូលរមួ្កនុងការបនដកិចចពិភាកាជាមួ្ នឹងអនកជំនញខ្នកសុ្ែភាព 
ម្ន្តនេីរបស់្សាលាក្កុង និងស្ហភាពម្ណ្ឌ លសិ្កាធិការទំ្វងអស់្អំឡុងពពលនន ំពណ្ើ រការ
ពនោះទំ្វងមូ្ល។ ព ើងកំពុងរង់ចំាជំហានបនទ ប់ពលើ ំពណ្ើ រការននការស្ក្ម្ុោះស្ក្ម្ួលពីសាលា
ក្កុងព ើម្បីឲ្យព ើងអាចពដ្ឋោះស្រសា បញ្ា ខ លបានកំណ្ត់នននិងពធាើចំណ្ដត់ការទំ្វងអស់្គាន
ពដ្ឋ មិ្នមានការពនារពពល។  



 

ពដ្ឋ ពស្ចកេីពគារពរាប់អាន 
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