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ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 
ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា និងក្រុមក្រួសាររបស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖  
 
ជាែាំបូងែ្ញ ាំចងនិ់យាយថាអររញណចាំព ោះអវីៗខែលពោរអនរបានពធ្វើពែើមបគីាំក្ទសាោឱ្យមានសញែភាពលអ 
ពៅពពលខែលពយើងសាវ រមនសិ៍សសក្រឡបម់រពរៀនរនញងថាន រវ់ញិពោយផ្ទា ល់រនញងឆ្ន ាំសិរាពនោះ។ អស់រយៈ
ពពលជិរពីរឆ្ន ាំពហ្ើយខែលពរេងរបស់ពយើងបានជួបក្បទោះនឹងបទពិពសាធ្នខ៍ែលនឹរសាេ នមនិែល់។ ជញាំ
វញិពួរពរមានអនរអបរ់ ាំខែលយរចិរតទញរោរ ់និងការគាំក្ទខននរសងគម និងអារមេណ៍ពៅរនញងបរសិាា នសា
ោខែលមានសញវរាិភាព និងធ្លា បស់ាគ ល់ រឺជាខននរសាំខានម់យួរនញងការជួយ ពួរពរឱ្យឆ្ាងការព់ពលពវោែ៏
លាំបារទាំងពនោះ។ ពយើងពៅខរពបតជ្ាចិរតររាការពបើរសាោរបស់ពយើងជាបនត - ែរាបណាពយើងអាចពធ្វើ
ពៅបានពោយសញវរាិភាព។  
 

ពៅពពលខែលរែូវឈបស់ក្មារែិរជិរមរែល់ ពហ្ើយការខក្បកាា យពមពរារងេី ែូចជា Delta និង 

Omicron មានការវវិឌ្ឍ ពយើងទាំងអស់គន ក្រូវខរមានការក្បុងក្បយរ័នបខនាមពទៀររនញងការពធ្វើអវីៗពរៀងៗែាួន
ពែើមបជួីយ ររាែាួនពយើង និងអនរខែលពៅជញាំវញិពយើងឱ្យមានសញវរាិភាព។ ពនោះជាអវីៗខែលពយើងមាន រ់ៗ អាច
ពធ្វើបាន ពែើមបទីបស់ាា រក់ារររីរាលោលថ្ន ពមពរារែូរ ៉ាូណា (coronavirus) និងគាំក្ទសាោឱ្យមានសញែ
ភាពលអ៖ 
 
✅  ចារថ់ាន ាំបង្កា រពរារក្រនុផ្ទត សាយ និងថាន ាំបង្កា រពរារ ែូវែី-១៩ ឬចារប់ខនាមមយួមជញលពទៀរ (booster) 

ក្បសិនពបើពោរអនរមនិទនប់ានចារព់ៅពឡើយ។ ថាន ាំបង្កា រពរារឥឡូវពនោះមានសក្មាបម់នញសសក្របគ់ន
ខែលមានអាយញក្បាាំឆ្ន ាំពឡើងពៅ។ ចូលពៅកានព់រហ្ទាំពរ័ www.vaccines.gov ពែើមបខីសវងររទីតាាំងថ្ន
ការចារថ់ាន ាំបង្កា រពរារ ឬការចារថ់ាន ាំបខនាមមយួមជញលពទៀរ ខែលពៅជិរពោរអនរ។ ឬទូរស័ពាពៅពលែ 
215-685-5488 ក្បសិនពបើពោរអនរមានសាំណួរអាំពីការចារថ់ាន ាំបង្កា រពរារ។  

 

✅   រម់ា៉ា សខែលបិទក្ចមញោះ និងមាររ់បស់ពោរអនរ ពៅពពលពៅរនញងអាគរសាធ្លរណៈ និងពក្ៅអា
គរខែលមានហានិភយ័ែពស់រនញងការឆ្ាង ែូវែី-១៩ ែូចជាពៅរនញងក្ពឹរតិការណ៍ខែលមានមនញសសពក្ចើន ឬ
ការជួបជញាំខែលមានមនញសសពក្ចើនជាពែើម។ ពែើមបឱី្យមានសញវរាិភាពទាំងអស់គន  ចាបព់នដើមពៅខែមររា 

http://www.vaccines.gov/


 

សិសស និងបញរគលិរខែលមនិពគរពតាមលរខែណឌ ថ្នការរក្មូវឱ្យ រម់ា៉ា ស់ពៅរនញងសាោ នឹងក្រូវបញ្ជូ ន
ពៅនាោះសក្មាបថ់្ងៃព ោះ។  

 

✅  ពធ្វើពរសត មនិរិរថ្ងា - ពយើងសញាំឱ្យអនរក្របគ់ន ខែលពៅសាោ និងការយិាល័យរបស់ពយើងពធ្វើពរសត 
មញនពពលចូលរមួជាមយួក្រុមក្រួសារ និងមរិតភរតិរនញងពពលឈបស់ក្មារ និងមញនពពលក្រឡបម់រសាោ
វញិ ពែើមបឱី្យែឹងចាស់ថាពោរអនរគេ នពរារ ែូវែី ពៅពពលខែលពយើងពបើរសាោវញិ ជាពិពសស ក្ប
សិនពបើពោរអនរមានពរារសញ្ញា  ែូវែី-១៩ ឬបានពៅជិរអនរខែលមាន ែូវែី-១៩។ ពែើមបពីធ្វើឱ្យកានខ់រ
ង្កយក្សលួ រខនាងពធ្វើពរសតរបស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ាទាំងអស់នឹងពៅខរពបើរសក្មាប់
ការពធ្វើពរសតបញរគលិរ និងសិសស ពីពមា៉ា ង ៩ ក្ពឹរ ែល់ ពមា៉ា ង ៦ ោៃ ច ថ្ងៃចនា ែល់ ថ្ងៃសញក្រ រនញងអាំឡញង 
ពពលឈបស់ក្មារ រែូវរង្កពនោះ (winter break)៖  

● វទិាល័យ South Philadelphia (2101 S. Broad St) 

● វទិាល័យ Samuel Fels (5500 Langdon St) 

● វទិាល័យ Overbrook (5898 Lancaster Ave) 

● វទិាល័យ MLK (6100 Stenton Ave) 

● វទិាល័យ Thomas Edison (151 West Luzerne St) 

● វទិាល័យ Northeast -ងេី (1601 Cottman Ave, corner of Glendale and Bleigh Ave).  

 

ែូចរាល់ែង សូមពៅនាោះ ក្បសិនពបើពោរអនរពធ្វើពរសតវជិជមាន ពហ្ើយរាយការណ៍អនរខែលវជិជមានណា
មាន រព់ៅកានក់្រុមពឆ្ាើយរប ែូវែី-១៩ តាមរយៈអញីខមល coronavirusreport@philasd.org។ 

 

ទនាឹងរងច់ាាំែល់ឆ្ន ាំ២០២២ ពយើងនឹងគេ នចមៃល់ពទថានឹងក្បឈមមញែនឹងបញ្ញា ងេី និងភាពមនិចាស់
ោស់ខែលនឹងរក្មូវឱ្យពយើងទាំងអស់គន មានភាពបរខ់បនពៅតាមកាលៈពទសៈ។ ពៅពពលពនោះ ពយើង
ពក្គងចាបព់នដើមបនតការពរៀនរនញងថាន រព់ោយផ្ទា ល់សក្មាបសិ់សសទាំងអស់ ពៅពពលខែលសាោចាបព់នតើម
ពបើរវញិសក្មាបសិ់សស ពៅថ្ងៃអង្កគ រ ទី៤ ខែមររា ឆ្ន ាំ២០២២។ ពទោះជាយា៉ា ងណារព៏ោយ ក្បសិនពបើ
អនរខែលមានពរារ ែូវែី ពរើនពឡើងរនញងអាំឡញងពពលថ្ងៃឈបស់ក្មារពនោះ ពយើងអាចទទួលការខណ ាំងេីពី
ក្រសួងសាធ្លរណៈសញខាភបិាលថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា (PDPH)។ ពយើងនឹងបនតអនញវរតតាមការខណ
 ាំរបស់ PDPH ចាំព ោះក្បរិបរតិការរបស់សាោ និងជូនែាំណឹងែល់ពោរអនរអាំពីការផ្ទា ស់បតូរអវីមយួ។ 

 

ជាការរ ាំលឹរ សាោរបស់ក្រសួងអបរ់ ាំ និងការយិាល័យរែឋបាលទាំងអស់ នឹងបិទចាបពី់ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ 
រហូ្រែល់ ថ្ងៃទី២ ខែមររា។ ពយើងែឹងថារនញងអាំឡញងពពលពនោះ ជាពពលខែលអាចមានការលាំបារសក្មាប់
មនញសសជាពក្ចើន។ សូមចូលពៅកានព់រហ្ទាំពរ័ phila.gov ពែើមបខីសវងរររខនាងខចរចាយមាូបអាហារពៅ
រនញងទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ឬទូរស័ពាពៅ Philly Hopeline តាមរយៈពលែ 1-833-PHL-HOPE ក្ប
សិនពបើពោរអនរ ឬរូនរបស់ពោរអនរចងប់ានពសវាក្បឹរាពោយឥររិរថ្ងា។  

mailto:coronavirusreport@philasd.org
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/find-free-food-or-meals/


 

ពីក្រួសារែ្ញ ាំពៅក្រួសារពោរអនរ សូមររីរាយ និងមានសញវរាិភាព ពៅថ្ងៃឈបស់ក្មារ និងររីរាយឆ្ន ាំងេី! 
ជួបគន ពៅឆ្ន ាំ២០២២។ 
 
ពោយពសចរតីពសាេ ោះសេ័ក្រ 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អរគ យរក្រសួងអប ់
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 


