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ថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 
ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា ក្កុមក្រួសារ និងសិសានុសិសស របស់ក្កសួងងបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 
ក្កសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កុងហ្វ៉ាឡាខែលហ្វយ៉ា (PDPH) បានពចញការខណនាំងមីសតីពីការពបើកសាលាព ើងវញិ 
ខែល -- ែូចគ្នន នឹង មជឈមណឌ លក្រួរពិនិរយ និងការ រជមៃឺ --  ខែលផ្តល់អាទិភាពែល់ការវលិក្រ បម់កពរៀនកនុងថ្នន កផ់្ទា ល់
វញិឱ្យក្បកបពដាយសុវរថិភាពសក្មាបសិ់សានុសិសសទាំងអស់ ជាមយួនឹងក្សទបសុ់វរថិភាពជាពក្ចើន។ ការពបតជាា ចិរតរបស់
ពយើងចាំព ោះពលាកអនករឺ ព្វើឱ្យក្រូវតាមការខណនាំពនោះ ឬពលើសពីពនោះ ពែើមបជីួយ ការ រសុែភាព និងសុែុមាលភាព របស់
មនុសសក្របរូ់ប ពៅពពលខែលពយើងសាវ រមនសិ៍សានុសិសសទាំងអស់ឱ្យមកពរៀនកនុងថ្នន កព់ដាយផ្ទា ល់វញិ ចាំនួន ៥ ថ្ងៃ កនុង
មយួសបាត ហ៍្ ពៅថ្ងៃអង្គា រ ទី៣១ ខែសីហា។ 
 

ការពរៀបរាបឆ់្ន ាំសិកាពដាយសពងេបពនោះ School Year At-A-Glance ផ្ដល់ជូននូវអវីៗខែលពលាកអនកអាចបា៉ា នស់ាម នបានពៅ
ពពលសាលាពបើកព ើងវញិ។ ពនោះរឺជាពគ្នលសាំខាន់ៗ ែលោះៗ៖ 

● មា៉ា ស់/របាាំងមុែ - ក្រប់ៗ គ្នន ក្រូវ កម់ា៉ា ស់ ឬរបាាំងមុែពផ្សងពទៀរខែលមានការយល់ក្ពម ពពលខែលពៅខាងកនុង 
ពទោះជាពួកពរបានចាកថ់្នន ាំបង្គក រពរារ ឬមនិបានចាកក់ព៏ដាយ។  

● ការព្វើពរសតជមៃ ឺែូវែី-១៩ សក្មាបប់ុរាលិក - ពយើងនឹងបនតការរក្មូវឱ្យព្វើពរសតក្បចាាំសបាត ហ៍្របស់ពយើងសក្មាប់
បុរាលិកទាំងអស់ ពហ្ើយអាចខក្បក្បួលបានកនុងកាំ ុងពពលថ្នឆ្ន ាំ។  

● ការព្វើពរសតជមៃ ឺែូវែី-១៩ សក្មាបសិ់សានុសិសស - ពយើងនឹងព្វើពរសតពៅនឹងកខនលងសក្មាបសិ់សសខែលមានពរារ
សញ្ញា ែូចជាែូវែីពៅពពលថ្ងៃ។ ពយើងកន៏ឹងអនុវរតតាមរាំរូពរសតពែើមបឱី្យែឹងថ្នពរើសិសសអាចពៅពរៀនកនុងថ្នន កប់ាន ឬ
ក្រូវពៅផ្ាោះ៖ អនកខែលពៅជិរអនកវជិជមាននឹងក្រូវព្វើពរសតយ៉ា ងពហាចណាស់ ៣ ថ្ងៃ កនុងរយៈពពល ៧ ថ្ងៃែាំបូង ខែល
មនិខមនជាប់ៗ គ្នន  បនា បព់ីមានការប៉ាោះ ល់។ អនកខែលពៅខរអវជិជមានកនុងពពលព្វើពរសត អាចពៅកនុងសាលា ពហ្ើយ
មនិចាាំបាចព់ៅដាចព់ីពរពទ។ អនកខែលវជិជមានក្រូវខរពៅដាចព់ីពរយ៉ា ងពហាចណាស់ ១០ ថ្ងៃ។ 

● ការបនតការសិកា - សិសសខែលពៅដាចព់ីពរ ឬពៅដាចព់ដាយខ កពីពរ នឹងទទួលការគ្នាំក្ទកនុងការបង្គា រប់ពក្ងៀន
ពៅពពលខែលពៅផ្ាោះ។ 

● អនកកីឡា - ពយើងនឹងអនុវរតតាមរាំរពូរសតពែើមបឱី្យែឹងថ្នពរើអាច ពលង/សខមដង បានឬអរ៖់ អនកកីឡាខែលពលងកីឡា
ខែលមានហានិភយ័ែពស់ និងខាងសិលបៈសខមតង (ក្កុមរន្រនតី និងក្កុមចពក្មៀង) នឹងក្រូវព្វើពរសត ១-២ ែង កនុងមយួ
សបាត ហ៍្។ អនកកីឡា និងសិសសខាងសិលបៈសខមតង ខែលបានចាកថ់្នន ាំបង្គក រពរារពហ្ើយ អាចបែិពស្មនិព្វើពរសត
ក្បចាាំសបាត ហ៍្ ពដាយមានភសតុតាងថ្នការចាកថ់្នន ាំបង្គក រពរារ។  

https://www.philasd.org/ringthebell/#expect


 

● ការពៅឆ្ៃ យពីគ្នន  - ពពលខែលចមាៃ យ ៣ ហ្វីរ ជាចមាៃ យខែលបានយល់ក្ពម ពហ្ើយនឹងជាំរុញឱ្យព្វើតាម ពៅពពល
ណាអាចព្វើពៅបាន អាទិភាពពី CDC និង PDPH រឺការវលិក្រ បម់កពរៀនពៅសាលាវញិរបស់សិសស ពដាយមាន
ក្សទបសុ់វរថិភាពជាពក្ចើន។ 

ែូចខែលែាុ ាំបានជក្មាបជូនពីមុនរចួមកពហ្ើយ សាលានីមយួៗនឹងមានមា៉ា សីុនសមាា រែយល់ និងកខនលងដាកក់្បដាបល់ាងថ្ែ
ខែលមនិបាចយ់កថ្ែប៉ាោះ និងកខនលងផ្ឹកទឹកខែលមនិបាចយ់កថ្ែប៉ាោះ។  
 
ពយើងមានកតីរ ាំពភើប ពហ្ើយពក្រៀមែលួនជាពក្សច ពែើមបសីាវ រមនសិ៍សានុសិសសទាំងអស់ក្រ បម់កពរៀនផ្ទា ល់ពៅសាលាវញិ
ពដាយសុវរថិភាព ែលោះជាពលើកែាំបូងអស់រយៈពពលជាង ១៨ ខែមកពនោះ។ ការមានពួកពរក្រ បម់កពរៀនវញិពដាយផ្ទា ល់ ពហ្ើយ
មានអនកអបរ់ ាំខែលយកចិរតទុកដាកព់ៅជុាំវញិពួកពរ និងការគ្នាំក្ទែស៏ាំខាន ់រឺជាវ ិ្ ីខែលលាបាំផុ្រពែើមបជីួយ ពួកពរឱ្យចាបព់ផ្តើម 
ជាសោះពសបើយ លូរលាស់ និងចូលរមួព ើងវញិ កនុងបរយិកាសសងាមខែលមានសារៈសាំខានប់ាំផុ្រចាំព ោះការអភវិឌ្ឍនរ៍បស់
ពួកពរ។  
 

សិសានុសិសស និងក្កុមក្រួសារ ខែលសថិរពៅកនុងកាលៈពទសៈខែលអាចអនុពក្គ្នោះបាន ខែលចងព់ៅបនតការសិកាតាម
បណាដ ញពអ ិចក្រូនិចរពៅពទៀរ អាចចុោះព ម្ ោះចូលពរៀនពៅ វទិាសាថ នសិកាតាមបណាដ ញពអ ិចក្រូនិចរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ
ថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា (PVA)។ ជាកិចចសាំខានខ់ែលក្រូវែឹងថ្ន PVA ែុសគ្នន ឆ្ៃ យពីការសិកាតាមបណាដ ញពអ ិចក្រូនិច
ខែលសិសានុសិសសបានឆ្លងការប់ទពិពសា្នត៍ាាំងពី ខែមនិ ឆ្ន ាំ២០២០ មកពមលោះ។ សិសស PVA នឹងមនិពៅខរចុោះព ម្ ោះ
កនុង ឬទទួលការបង្គា រប់ពក្ងៀនពីក្រូ ឬសាលា បចចុបបននរបស់ពួកពរពនោះពទ។ ពួកពរនឹងចូលរមួកនុងការសិកាពដាយឯករាជយ 
១០០% តាមកាលវភិារផ្ទា ល់ែលួនរបស់ពួកពរ តាមការពក្បើ្នធានសិកាខែលបានផ្ដល់ឱ្យពដាយក្រូខែលពរបានចារត់ាាំង។ 
ជាំនួសការចូលរមួកនុងសកមមភាពកីឡាផ្ទា ល់ ឬសកមមភាពពក្ៅកមមវ ិ្ ីសិកា ពៅសាលាបចចុបបននរបស់ពួកពរ សិសានុសិសស
នឹងចូលរមួកនុងសកមមភាពពក្ៅកមមវ ិ្ ីសិកាខែលផ្តល់ឱ្យពដាយ PVA។ មាតាបិតា/ក្កុមក្រួសារ ខែលចាបអ់ារមមណ៍ពលើ PVA 
អាចពមើលពរហ្ទាំពរ័ philasd.org/pva ពែើមបខីសវងយល់បខនថម និងពែើមបបីាំពពញលិែិរដាក ់កយសុាំចូលពរៀនពៅ PVA។  
រយៈពពល ២ សបាត ហ៍្សក្មាបក់ារចុោះព ម្ ោះចូលពរៀនពៅ PVA សក្មាប់ឆ្ន ាំសិកា ២០២១-២០២២ រឺ ថ្ងៃចន័ា ទី២ ខែសីហា 
ែល់ ថ្ងៃសុក្ក ទី១៣ ខែសីហា។ ែាុ ាំជាំរុញឱ្យក្កុមក្រួសារណាខែលចាបអ់ារមមណ៍ពលើជពក្មើសសិកាតាមបណាដ ញពអ ិចក្រូនិច
ពនោះ ឱ្យពិចារណាពរ័ម៌ានទាំងអស់ពដាយក្បុងក្បយរ័ន ពៅពពលពួកពរសពក្មចនូវជពក្មើសែល៏ាបាំផុ្រសក្មាបកូ់នរបស់ពួកពរ។ 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អរានយកក្កសួងអបរ់ ាំ 
ក្កសួងងបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 

http://www.philasd.org/pva

