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ថ្ងៃទី ៨ ខែ មនីា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ ក្រមុក្រួសារទាំងអស់របស់ ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រងុហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

ក្រសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា (PDPH) បានបញ្ជា រថ់ា ចាបព់ីថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខែ មនីា 
ការ រម់៉ា ស់នឹងជាជពក្មើស សក្មបសិ់សានុសិសស នងិបុរគលិរទាំងអស់របស់ក្រសួង ពលើរខលងខែ រមមវធិមីុន
ថាន រម់ពែេយ្យ (PreK Head Start) របស់ពយ្ើង។ ការ រម់៉ា ស់នឹងពៅខែែក្មូវសក្មប ់សិសស និង បុរគលិរ PreK 

Head Start ទាំងអស់ តាមែក្មូវការរបស់ ក្រសួងសុែភាព និងមនុសសធម ៌ក្បចាាំសហ្រែឋ (U.S. Department of 

Health and Human Services)។ 

អវីៗខែលសាំខានជ់ាងពររបស់ពយ្ើងរឺ ពៅខែជាការររាសុវែថិភាពសិសសរបស់ពយ្ើងពៅសាលា ខែលពរៀនពពញ
ពម៉ា ង និងពៅរនុងថាន រផ់្ទា ល់ ខែលពយ្ើងែឹងថាពរួពរពរៀនបានលអបាំផុែ ពហ្ើយ្ពយ្ើងទទលួសាគ ល់ថា ពនោះរមួទាំងការ
ទទួលែុសក្ែូវរនុងការផ្ទា ស់បដូរសហ្រមនក៍្រសួងអបរ់ ាំរបស់ពយ្ើងឱ្យពៅកានភ់ាពធមមតាវញិ ពៅពពលខែលសាថ ន
ភាព ែូវែី-១៩ អនុញ្ជា ែ។ ពយ្ើងែឹងថាការចារថ់ាន ាំបង្កា រពោររឺជាការការ រែល៏អបាំផុែក្បឆ្ាំងនឹងការោលដាលថ្ន
ពមពោរែូរ ៉ាូណា។ ឥឡូវពនោះ បរុគលិររបស់ក្រសួងអបរ់ ាំ ចាំននួ ៨៦% បានចារថ់ាន ាំបង្កា រពោរក្របច់ាំនួន ពហ្ើយ្
ក្រសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ោយ្ការណ៍ថា អនររស់ពៅរនុងទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា
ជាង ៧៥% ខែលមនអាយុ្ ១២ ឆ្ន ាំ ពឡើងពៅ រប៏ានចារថ់ាន ាំបង្កា រពោរខែរ។ ពហ្ើយ្រនុងរយ្ៈពពលប៉ាុនាម នសបាេ ហ៍្
រនាងមរពនោះ ចាំននួអនរខែលមន ែូវែី-១៩ ពៅទីក្រុងហ្វឡីាខែឡហ្វយ៉ា ពៅខែមនរក្មែិទបែខែល។ 

ពនោះរឺជាអវីៗ ខែលពលារអនរក្ែូវែឹង និងជាអវីៗខែលពយ្ើងចងប់ានពីគ្នន ពៅវញិពៅមរ រនុងនាមជាសហ្រមនខ៍ែល
យ្រចិែេទុរដារខ់ងទាំ នងិរមួបញ្ចូ ល៖  

● ជពក្មើសរនុងការ រម់៉ា ស់ - ចាបព់ីថ្ងៃទី ៩ ខែ មនីា សិសស និងបុរគលិរ អាចពក្ជើសពរ ើសថាពែើពួរពរចង់
 រម់៉ា ស់ពៅរនុងសាលា នងិការយិាល័យ្ របស់ពយ្ើងឬអែ។់ អនរែាោះនឹងបនេ រម់៉ា ស់ ែណៈពពលខែល
អនរពផសងពទៀែមនិ រ។់ សូមពិចារណាឱ្យបានហ្មែច់ែអ់ាំពីសាថ នភាពផ្ទា ល់ែាួន និងកាលៈពទសៈក្រួសារ
របស់ពលារអនរ ពហ្ើយ្ពធវើអវីខែលលអបាំផុែសក្មបព់លារអនរ ឬរូនរបស់ពលារអនរ – ពហ្ើយ្ពគ្នរពសិទធិ
របស់អនរែថ្ទរនុងការពធវើែូចគ្នន  ពបើពទោះបីជាជពក្មើសរបស់ពួរពរែុសពជីពក្មើសរបស់ពលារអនររព៏ដាយ្។ 

● ការខងររាសាលា នងិការយិាល័យ្ ឱ្យមនសុែភាពលអ - ពនោះក្ែូវការឱ្យពយ្ើងទាំងអស់គ្នន បនេពធវើអវីៗខែល
ក្ែូវពធវើពរៀងៗែាួន។ សាា រក្បាបព់ី ទីរខនាងសមអ ែថ្ែជាមយួ្ពក្រឿងសមា បព់មពោរ និងអនាមយ័្ផ្ទា ល់ែាួន នឹង
ពៅខែមនពៅរនុងសាលាទាំងអស់ ពៅពពលខែលក្រុមសមអ ែអាគ្នររបស់ពយ្ើងពធវើឱ្យអាគ្នរក្ជោះសាអ ែ និង
មនសុែភាពលអ។ ពហ្ើយ្ជារិចចសាំខានខ់ែលក្រុមក្រសួារបនេពធវើតាមវធិានការសុែភាព និងសុវែថិភាពពផសង



 

ពទៀែទាំងអស់ ែូចជា៖ ឱ្យរូនពលារអនរពៅផាោះ ក្បសិនពបើពួរពរឈ។ឺ ឱ្យពរួពរពធវើពែសេ ក្បសិនពបើពួរពរ
បង្កា ញពោរសញ្ជា ែូច ែូវែី។ ដារព់ួរពរឱ្យពៅដាចព់ីពរ ក្បសិនពបើពួរពរបានពធវើពែសេវជិាមនចាំព ោះពម
ពោរែូរ ៉ាូណា។ ពហ្ើយ្ោយ្ការណ៍ពីលទធផលពែសេវជិាមន ែូវែី-១៩ ពៅកានរ់លិានុបដាឋ យិ្កាសាលារបស់
ពលារអនរជាបនាា ន ់ឬពផញើអុីខមលពៅពួរពរ coronavirusreport@philasd.org។ សិសសខែលមនពោរ
សញ្ជា នឹងបនេពធវើពែសេពៅសាលា ពហ្ើយ្ការពធវើពែសេឥែរែិថ្ងាសក្មបសិ់សស ឪពុរមេ យ្ និងអាណាពា 
បាល រឺមនពៅ ទីតាាំងពធវើពែសេចល័ែ (mobile testing sites) ណាមយួ្របស់ក្រសួង។ ពហ្ើយ្សូមចាាំថា 
ឥឡូវពនោះ ពលារអនរអាចចុោះព ម្ ោះពែើមបទីទួលក្បដាបព់ធវើពែសេ ែូវែី-១៩ ពៅផាោះពដាយ្ឥែរិែថ្ងាចាំនួនបនួ
បខនថមពទៀែពៅ ពរហ្ទាំពរ័ Covidtests.gov។ ពលារអនររអ៏ាចខសវងរររខនាងចារថ់ាន ាំបង្កា រពោរខែលពៅ
ជិែពលារអនរពៅ ក្ែងព់នោះ ឬពៅពរហ្ទាំពរ័ www.vaccines.gov ក្បសិនពបើពលារអនរពទើបខែសពក្មចចិែេ
ចងច់ារថ់ាន ាំបង្កា រពោរ។ 

● ការក្ែឡបព់ៅ រម់៉ា ស់បពណាេ ោះអាសននវញិបនាា បព់ី ពពលឈបស់ក្មរពៅនិទឃរែូវ (Spring Break) - 
ពពលឈបស់ក្មរពៅនិទឃរែូវរឺពៅសបាេ ហ៍្ថ្នថ្ងៃទី ១១ ខែ ពមសា។ ពែើមបជីាការក្បុងក្បយ្ែ័នបខនថម 
ពែើមបជីួយ្ កាែប់នថយ្ហានភិយ័្ថ្នការពរើនពឡើងថ្នរូវែី បនាា បព់ីសាលាក្ែូវបានបទិមយួ្សបាេ ហ៍្ សិសស និង
បុរគលិរទាំងអស់នឹងក្ែូវែក្មវូឱ្យ រម់៉ា ស់ពៅថ្ងៃទី ១៨ ែល់ ទី ២២ ខែ ពមសា  សបាេ ហ៍្បនាា បព់ីពយ្ើងក្ែ
ឡបម់រពី Spring Break វញិ។ 

ពយ្ើងែឹងថា បុរគលិរ នងិក្រមុក្រួសារ មនសាំណួរបខនថមអាំពីការផ្ទា ស់បេូរពៅកានជ់ពក្មើស រម់៉ា ស់ពនោះនឹងប៉ាោះ ល់
ែល់សុែភាពសាលា និងពធិកីារសុវែថិភាពពផសងៗពទៀែ។ ក្រសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែល
ហ្វយ៉ា បានផដល់ែាំណឹងថាពួរពរនឹងផេល់ការខណនាាំ និងអនុសាសនប៍ខនថមសក្មបក់្រសួងអបរ់ ាំ ពៅចុងសបាេ ហ៍្ពនោះ។ 
រនុងពពលជាមយួ្គ្នន ពនោះ ក្បសិនពបើពលារអនរមនអារមមណ៍អនាោះអខនាង ឬមនិក្បារែក្បជា ពហ្ើយ្ក្ែូវការការគ្នាំក្ទ
បខនថម មនពសវាផដល់ឱ្វាទពដាយ្ឥែរិែថ្ងាតាមទូរស័ពាពលែ 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) និងតាម
ការសរពសរតាមរយ្ៈទូរស័ពាថ្ែ (text) តាមពលែែូចគ្នន ។  

សូមអររុណ សូមខងររាែាួន និងររាសុវែថិភាព។ 

សូមខងាងអាំណររុណ 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.      

អរគនាយ្រក្រសួងអបរ់ ាំ       
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា 
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