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Flyer 

ការររៀបរាបត់្រសួៗអំពី ឆ្ន សិំក្សា ២០២១-២០២២ 

ត្ក្សសួងអបរ់នំៃទីត្ក្សុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ាមាៃក្សតីររំ ើបរកី្សរាយ រហ្ើយបាៃរត្រៀមជារត្សច រែើមបសី្វវ គមៃសិ៍សាៃុ
សិសសទងំអស់ត្រឡបម់ក្សររៀៃរៅស្វលាវញិរោយសុវរថភិាព ខ្លះជារលើក្សែំបូង អស់រយៈរពលជាង ១៨ ដខ្មក្ស
រៃះ។ រយើងរ ឿជាក្សថ់ា ការស្វវ គមៃសិ៍សសត្រឡបម់ក្សររៀៃក្សនុងថាន ក្សវ់ញិរោយផ្ទា ល់ រហ្ើយមាៃអនក្សអបរ់ដំែលយក្ស
ចិរតទុក្សោក្សរ់ៅ ុំវញិពួក្សរគ ៃិងការគតំ្ទែសំ៏ខាៃ ់គឺជាវធិីដែលលអបំផុររែើមប ីួយ ពួក្សរគឱ្យចាបរ់ផតើម ជាសះ
រសបើយ លូរលាស់ ៃិងចូលរមួរឡើងវញិ ក្សនុងបរយិាកាសសងគមដែលមាៃស្វរៈសំខាៃប់ំផុរចំរ ះការអ វិឌ្ឍៃ៍
របស់ពួក្សរគ។  

រៃះគឺជាអវីៗ ដែលរលាក្សអនក្សៃងឹរ ើញរៅរពលស្វលារបើក្សរឡើងវញិ
(អាចមាៃការផ្ទល ស់បតូរអាត្ស័យរលើលក្សខខ្ណៈនៃ ងំឺ ខូ្វែី-៩)  

នងៃចូលររៀៃែំបូង នងៃអង្គគ រ ទី៣១ ដខ្សីហា សត្មាបសិ់សសត្គបថ់ាន ក្សទ់ងំអស់ 

ទត្មងសិ់ក្សា រពញនងៃ បង្គា រប់រត្ងៀៃក្សនុងថាន ក្សផ់្ទា ល់ ៥ នងៃ ក្សនុងមយួសបាត ហ៍្ 
សិសសថាន ក្សម់ររតយយៃឹងររៀៃដរក្សៃលះនងៃ ពីនងៃទី៣១ ដខ្សីហា ែល់នងៃ
ទី៨ ដខ្ក្សញ្ញា ។ ស្វលាបិទរៅនងៃទី៦ ៃិង ទី៧ ដខ្ក្សញ្ញា  

វរតមាៃអវរតមាៃ សិសសទងំអស់ត្រូវមក្សររៀៃឱ្យបាៃទៃរ់ពលរវលាជាររៀងរាល់នងៃ។ 

ការពិៃិរយសុខ្ភាព បុគគលិក្ស ៃងិត្គួស្វរ ត្រូវបាៃរសនើសំុឱ្យសាងរ់មើលឱ្យែឹងថា ពួក្សគរ ់
ឬកូ្សៃរបស់គរ ់មៃិមាៃររាគសញ្ញា អវី មៃុរពលពួក្សរគចូលក្សនុង
ស្វលា ៃិងការយិាល័យរបស់ត្ក្សសួងអបរ់។ំ

 ក្សម់ា៉ា ស់ ៃិងរបាងំមខុ្ អនក្សដែលបាៃចាក្សថ់ាន បំង្គា រររាគ ៃិងសិសស ៃិងបគុគលិក្សដែលមៃិ
បាៃចាក្សថ់ាន បំង្គា រររាគ រត្មូវឱ្យ ក្ស។់ ផតល់ឱ្យរោយស្វលា។ 

ក្សដៃលងលាងនែដែលមៃិបាចយ់ក្សនែប៉ាះ មាៃរៅត្គបស់្វលា 

ការរធវើររសត ំងឺ ខូ្វែី-១៩ សិសាៃុសិសស៖ អាចរធវើររសតរៅៃឹងក្សដៃលងសត្មាបសិ់សសដែល
មាៃររាគសញ្ញា ែូចជាខូ្វែី រៅរពលនងៃ។ 
បុគគលិក្ស៖ បៃតការរធវើររសតរាល់បុគគលិក្ស មយួសបាត ហ៍្មតង។ អាចដត្ប
ត្បួលរៅតាមលក្សខណៈដែលមាៃ ពីរែើមែល់ចុងឆ្ន ។ំ  
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អនក្សក្សឡីា/សិលបៈសដមតង ររសតរែើមបឱី្យែឹងថាររើអាច រលង/សដមែង បាៃឬអរ៖់ អនក្សក្សីឡា
ដែលរលងក្សីឡាដែលមាៃហាៃិ យ័ខ្ពស់ រហ្ើយសិសសដែលចូលរមួ
ក្សនុងសិលបៈសដមតងអវីមយួ (ត្ក្សមុរន្រៃតី ៃិងត្ក្សមុចរត្មៀង) ៃឹងត្រូវរធវើ 
ររសត ១-២ ែង ក្សនុងមយួសបាត ហ៍្។ អនក្សក្សីឡា ៃិងសិសសខាង
សិលបៈសដមតង ដែលបាៃចាក្សថ់ាន បំង្គា រររាគរហ្ើយ អាចបែិរសធមៃិ
រធវើររសតត្បចាសំបាត ហ៍្ រោយមាៃ សតុតាងនៃការចាក្សថ់ាន បំង្គា រ 
ររាគ។  

ត្បាក្សែថាវ ិជមាៃ ខូ្វែី-១៩ ការត្បាត្ស័យទក្សទ់ង៖ ផែល់ែំណឹងែល់ ស្វលា ៃិងត្ក្សុមត្គួស្វរ 
ដែលមាៃការប៉ាះ ល់ 

អនក្សដែលរធវើររសតវ ិជមាៃ៖ រត្មូវឱ្យរៅផាះោចព់ីរគ យា៉ា ងរហាច
ណាស់ ១០ នងៃ 

ការបិទ ថាន ក្សរ់រៀៃ ឬស្វលា៖ លុះត្តាដរមាៃការដណន្ទពំីត្ក្សសួង 
ស្វធារណៈសុខា បិាលនៃទតី្ក្សុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា 

ការបៃតការសិក្សា សិសសដែលរៅោចព់ីរគ ឬរៅោចរ់ោយដឡក្សពីរគ ៃឹងទទួលការ
គតំ្ទក្សនុងការបង្គា រប់រត្ងៀៃរៅរពលដែលរៅផាះ។ 

ការរៅឆ្ៃ យពីគន រពលដែលចមាៃ យ ៣ ហ្វីរ ជាចមាៃ យដែលរគ ំរុញឱ្យរធវើតាម រៅ
រពលណាអាចរធវើរៅបាៃ អាទិភាពពី CDC ៃិង PDPH គឺការវលិ
ត្រឡបម់ក្សររៀៃរៅស្វលាវញិរបស់សិសស រោយមាៃត្សទបសុ់វរថិ
ភាពជារត្ចើៃ។ 
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មា៉ា សីុៃសមាអ រ ខ្យល់ ៃងិ នផា មាៃរៅត្គបទ់ីក្សដៃលងបង្គា រប់រត្ងៀៃ ក្សដៃលងហារត់្បាណ ក្សដៃលងញុំ
អាហារ ៃិងការយិាល័យ 

ការសមាអ រ ៃិងអន្ទមយ័ ស្វលាបាៃសមាអ រ ៃិងស្វអ រមាៃអន្ទមយ័ មុៃនងៃទី៣១ ដខ្សីហា 
រហ្ើយពីត្ពឹក្ស ែល់លាៃ ច ជាររៀងរាល់នងៃ រត្កាយរពលរបើក្សស្វលា
រឡើងវញិ។ 

ការគតំ្ទសិសស មាៃការគតំ្ទបដៃថមរែើមប ីយួ សិសសរោះត្ស្វយ ការប៉ាះទងគិច ការ
ផ្ទល ស់បតូរត្រឡបរ់ៅក្សនុងការសិក្សាដែលមាៃរចន្ទសមពៃ័ធ ៃងិរកី្ស
ចរត្មើៃដផនក្សសងគម ៃិងការសិក្សា។ 

ចាបរ់ផតើមតាងំពីនងៃែំបូង ស្វលាទងំអស់ៃឹងរផ្ទត ររលើការបរងាើៃ
ទំន្ទក្សទ់ំៃង ៃិងការបរងាើរបរយិាកាសស្វលាឱ្យត្បក្សបរោយសុវរថិ
ភាព ៃិងស្វវ គមៃ ៍សត្មាបអ់នក្សរាល់គន ។  

សក្សមមភាពរត្ៅក្សមមវធិីសិក្សា ៃិងក្សឡីា រាល់សក្សមមភាពទងំអស់ៃងឹត្រឡបម់ក្សវញិរោយផ្ទា ល់។ អនក្សទសស
ន្ទមាៃក្សំណរច់ំរ ះដរការត្បក្សួររៅខាងរត្ៅដរប៉ាុរណាណ ះ។ 

យាៃ ៃំិះរបស់សិសស រងយៃែស្វលា ៃិងរងយៃែធៃក្សណាែ ល (vans) ទងំអស់ ត្រូវបាៃ
សមាអ ររវាងរពលែឹក្សសិសសមែងៗ។ បណ័ណ នងលសិសស ិះ SEPTA

(SEPTA Student Fare Cards)  ំៃួស បណ័ណ ត្បចាសំបាត ហ៍្ 
(Weekly Transpasses)

 រត្មើសសិក្សាពីចមាៃ យ ផតល់ ូៃតាមរយៈ វទិាស្វថ ៃសិក្សាតាមបណាែ ញរអឡិចត្រូៃិចរបស់
ត្ក្សសួងអបរ់នំៃទីត្ក្សុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា (School District of

Philadelphia Virtual Academy)។ ការសិក្សារោយឯក្សរា យ 
១០០% ។ ក្សំណរន់ងៃចុះរ ម្ ះគឺ នងៃទី១៣ ដខ្សីហា។
philasd.org/pva 

ត្រូវចូលរមើលរគហ្ទំពរ័ philasd.org/ringthebell ឱ្យបាៃញឹក្សញប ់សត្មាបព់រ័ម៌ាៃងមីៗអំពបីរវសៃកាល ៃិង
 ំៃួយរផសងៗ។ 

http://www.philasd.org/pva
http://www.philasd.org/ringthebell

