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ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ ក្កុម្ក្រួសារ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

ែុ្ាំសរពសរលិែិតពនោះពែើម្បផី្ដល់ជូនពត័ម៌ានងមីៗម្យួចាំនួន ខែលជាខផ្នកម្យួថ្នកិចចសនារបស់ពយើងកនុង
ការជួយ ែល់ការសិកាកនុងថ្នន កព់ោយផ្ទា ល់ និងបរយិាកាសការងារ ឲ្យក្បកបពោយសុវតថិភាព និងសុែ
ភាពលអសក្មាបសិ់សស និងបុរគលិកទាំងអស់ ជាបនត។ ការខកសក្មួ្ល ពិធីការសុែភាព និងសុវតថិភាព 
ទាំងពនោះបានបពងកើតព ើងជាពិពសសសក្មាបក់្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពោយក្កសួងសាធារ
ណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា (PDPH) ពោយខផ្អកពលើការខណនាំែង៏មីបាំផុ្តពី ម្ជឈម្ណឌ ល
ក្តួតពិនិតយ និងការ ជាំងឺ (Centers of Disease Control and Prevention) ពោយពធវើតាម្សាថ នភាព
ថ្នជាំងឺ COVID-19 កនុងតាំបន។់  

ការ កម់ា៉ា ស់ 
● មា៉ា ស់ក្កណាតខ់តម្យួម្និចាតទុ់កថ្នជាការការ រែម៏ានក្បសិទធភាពក្បឆ្ាំងនឹងការឆ្លងពម្ពោរ 
ែូរ ៉ាូណា (coronavirus) បានពទ។  
សិសានុសិសស និងបុរគលិកខែលពក្ជើសពរ ើស កម់ា៉ា ស់ក្កណាតរួ់រខត កម់ា៉ា ស់ពីរជានជ់ាម្យួ
នឹងមា៉ា ស់ក្កណាតពី់ពលើមា៉ា ស់ 3 ក្សទប ់ខែល កព់ហ្ើយពបាោះពចាល ខែល ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទី
ក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា (SDP) ផ្តល់ឲ្យកនុងពពលបចចុបបននពនោះ។ ចាំព ោះអនកខែលពក្ជើសពរ ើស ក ់
មា៉ា ស់ខតម្យួ មា៉ា ស់ 3 ក្សទបខ់ែល កព់ហ្ើយពបាោះពចាល រឺជាមា៉ា ស់ខែលពរចងឲ់្យ កពី់ពលើ 
មា៉ា ស់ក្កណាតខ់តម្យួ ឬកពួ៏កពរអាចពក្ជើសពរ ើស កម់ា៉ា ស KN95, KF94 ឬ N95 ខែល កព់ៅ
លមម្។ ចាបពី់ថ្ងៃទី ៧ ខែ កុម្ភៈ ពនោះតពៅ សាលា និងការយិាល័យ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំទាំងអស់ 
នឹងក្តូវផ្ដល់ឲ្យនូវមា៉ា ស់ KN95 សក្មាបម់្នុសសពពញវយ័ ពែើម្បខីចកចាយែល់បុរគលិកខែលចង ់
បាន។ ទីបាំផុ្ត ក្បជាជនរួរខត កម់ា៉ា ស់ខែលមានក្បសិទធភាពបាំផុ្ត ខែលពួកពរអាចរកាពៅពលើ
ក្ចមុ្ោះ និងមាតរ់បស់ពួកពរបានជាបល់ាប។់ សូម្ពិនិតយពម្ើល ការខកសក្មួ្លពិធីការ កម់ា៉ា ស់
របស់សិសស សក្មាបក់ារខណនាំបខនថម្។ 
 

ការោកឱ់្យពៅោចពី់ពរ 
● ពៅពពលពនោះ ក្កសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា បានផ្តល់ពយាបល់ថ្ន 

https://docs.google.com/document/d/11UHhQ8DYS8jpi0vASeqo3_o2vqyAmeRC/edit
https://docs.google.com/document/d/11UHhQ8DYS8jpi0vASeqo3_o2vqyAmeRC/edit


 

សាលារបស់ក្កសួងអបរ់ ាំទាំងអស់ពៅខតក្តវូោកឲ់្យពៅោចពី់ពរ ១០ ថ្ងៃ ែូពចនោះការអនុវតតន៍
បចចុបបននថ្នរយៈពពលខែលក្តវូពៅោចពី់ពរកនុងរយៈពពល ១០ ថ្ងៃ នឹងបនត។  
ពនោះមាននយ័ថ្ន សិសស និងបុរគលិក ខែលបានទទួល និងម្និបានទទួល ការចាកថ់្នន ាំបងាក រពោក 
ខែលពធវើពតសតវជិជមាននឹងោកឱ់្យពៅោចពី់ពររយៈពពល ១០ ថ្ងៃ ពីថ្ងៃចាបព់ផ្តើម្ពោរសញ្ញា  ឬពីថ្ងៃ
ពធវើពតសត ក្បសិនពបើ ម្និមានពោរសញ្ញា  (asymptomatic) ពហ្ើយក្ត បម់្កវញិកនុងរយៈពពល 
១១ ថ្ងៃ។ ពលើសពីពនោះពទៀត សិសស និងបុរគលិក ខែលបានទទួល និងម្និបានទទួល ការចាកថ់្នន ាំ
បងាក រពោក ខែលមានពោរសញ្ញា ែូចែូវែី ខែលម្និបានពធវើពតសត ក្តូវោកឱ់្យពៅោចពី់ពរកនុងរយៈ
ពពល ១០ ថ្ងៃ ចាបពី់ពពលចាបព់ផ្តើម្មានពោរសញ្ញា ។  
 

ចតាត  ស័ីក 
● ក្បសិនពបើអនកក្តវូបានពរកាំណតថ់្នជាអនកពៅជិតអនកវជិជមានែូវែី ហ ើយ៖  

○ អនកម្និបានចាកថ់្នន ាំបងាក រពោរក្របច់ាំនួន អនកនឹងក្តូវពៅោចព់ោយខ ករយៈពពល ែប ់
ថ្ងៃ ចាបពី់ថ្ងៃខែលបានពៅជិតចុងពក្កាយ។ ក្បសិនពបើអនកម្និមានពោរសញ្ញា ពទ អនក
អាចពធវើពតសតពៅចពនល ោះពពល ៥ និង ៧ ថ្ងៃ ពហ្ើយក្ត បម់្កវញិពៅពពលបាន ៨ ថ្ងៃ 
ក្បសិនពបើការពធវើពតសតពនោះអវជិជមាន។ 

○ អនកបានចាកថ់្នន ាំបងាក រពោរក្របច់ាំនួន ពហ្ើយគ្មម នពោរសញ្ញា  អនកម្និចាាំបាចព់ៅោច់
ពោយខ កពទ។     

● អនកកអ៏ាចខសវងរកពត័ម៌ានពៅក្តងព់នោះអាំពី ការពៅជិតយូរ (រស់ពៅជាម្យួសមាជិកក្រួសារខែល
វជិជមាន)។ 

● ការតាម្ោន និងក្បាបអ់នកខែលពៅជិតអនកមានពោរឲ្យែឹង ពៅកនុងសាលា នឹងក្តវូបានកាំណត់
ចាំព ោះខតអនកខែលពៅជិតកនុងអាំ ុងពពលខែលមានការឆ្លងខែលមានហានិភយ័ែពស់ ខែលម្និ
អាច កម់ា៉ា ស់បានខតប៉ាុពណាណ ោះ ែូចជាពមា៉ា ងទទលួទនអាហារ និងបនាបហ់ាតព់រៀនតន្ដនដី។ 
ក្កុម្ក្រួសារ និងបុរគលិក នឹងក្តូវបានពរផ្ដល់ែាំណឹង ក្បសិនពបើពួកពរបានពៅជិតនរណាមាន ក់
ខែលពធវើពតសតវជិជមានសក្មាប ់COVID-19 កនុងសាថ នភាពខែលអាចមានការឆ្លងកក្ម្តិែពស់ខត
ប៉ាុពណាណ ោះ។ 

ការផ្ទល ស់បដូរពៅពរៀនតាម្អិុនធរ័ណិតបពណាត ោះអាសនន។ 
● ក្កសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កងុហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា នឹងឈបព់ក្បើចាំននួអនកខែលឆ្លងពោរ
ពែើម្បសីពក្ម្ចថ្នពពលណាក្តវូផ្ទអ កការសិកាកនុងថ្នន កព់ោយផ្ទា ល់ពទៀតពហ្ើយ។  
ក្កសួងអបរ់ ាំនឹងបនតការផ្ទល ស់បដូរពៅពរៀនតាម្អិុនធរ័ណិតជាបពណាត ោះអាសនន ក្បសិនពបើបញ្ញា
ក្បឈម្នឹងការែវោះបុរគលិក ខែលម្និអាចពធវើឲ្យក្បតិបតតិការសាលាមានសុវតថិភាព និងរពបៀប
ពរៀបរយ សក្មាបក់ារសិកាកនុងថ្នន កព់ោយផ្ទា ល់បាន។  
 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/


 

សូម្ចាាំថ្ន ថ្នន ាំបងាក រពោរពៅខតជាម្ពធាបាយែល៏អបាំផុ្តពែើម្បកីារ រែលួនពយើង ក្កុម្ក្រួសាររបស់ពយើង 
និងម្នុសសក្របរូ់បខែលពៅជុាំវញិពយើង ពី COVID-19។ អនកខែលមានសិទធិរួរខតទទួលការចាកថ់្នន ាំបងាក រ
ពោរ និងទទួលតាម្ចាំនួនខែលបានខណនាំ។ ក្បសិនពបើពលាកអនក ឬកូនរបស់ពលាកអនកម្និទនប់ាន
ចាកថ់្នន ាំបងាក ពោរពៅព ើយ ពលាកអនកអាចខសវងរកក្ពឹតតិការណ៍ចាកថ់្នន ាំបងាក រពោររបស់ក្កសួងអបរ់ ាំន
ពពលខាងមុ្ែពៅ ក្តងព់នោះ ឬ ទីតាាំងចាកថ់្នន ាំបងាក រពោររបស់ទីក្កុងខែលពៅជិតពលាកអនកពៅ ក្តងព់នោះ ឬ
ពៅពរហ្ទាំពរ័ www.vaccines.gov ។ ក្បសិនពបើកូនរបស់ពលាកអនកបានចាកថ់្នន ាំបងាក រពោររចួពហ្ើយ 
ពយើងែុ្ាំពសនើសុាំឱ្យពលាកអនកពិចារណាបញ្ជូ នសាថ នភាពចាកថ់្នន ាំបងាក រពោររបស់ពួកពរពៅកានក់្កសួងអបរ់ ាំ 
ពោយក្គ្មនខ់តងតរូបបណ័ណ ចាកថ់្នន ាំបងាក រពោររបស់ពួកពរ ពហ្ើយអីុខម្លវាពៅរិលានុបោា យិកាសាលា ឬ
ពៅកាន ់5vax@philasd.org ។  

សូម្អររុណចាំព ោះការយកចិតតទុកោករ់បស់ពលាកអនកចាំព ោះពត័ម៌ានងមីៗសាំខាន់ៗ ទាំងពនោះ។ 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.     Cheryl Bettigole, MD, MPH 

អរគនយកក្កសួងអបរ់ ាំ      សនងការសុែភាព 
ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 
 

 

 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/#events
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/
mailto:5vax@philasd.org

