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ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

ជូនចំព ោះ ក្កុមក្គួ្សារទងំអស់ របស់ក្កសួងអបរ់ថំ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖  
 

អនកខែលព វ្ើពេសដវជិជមាន ែូវែី-១៩ ពៅទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា កំពុងខេមានការពកើនព ើង។ អនកជំនាញ
ខននកសុែភាពបាននិយាយថា ពយើងនឹងមានការពកើនព ើងថ្នអនកខែលព វ្ើពេសដវជិជមាន ែូវែី ពីមយួពពល
ពៅមយួពពល ខែលជាការ្មមតាថ្នការវវិេតរបស់ពមពោគ្។ ពៅកនុងករណីទងំពនោះ ពយើងទងំអស់គ្នន គួ្រ
ខេក្បុងក្បយេ័នបខនែមពែើមបកីារ រែលួនពយើង និងអនកែថ្ទពទៀេខែលពៅជំុវញិពយើង។ លិែិេពនោះនតល់នូវ
ការរលឹំកពីអវីខែលពយើងទងំអស់គ្នន អាចព វ្ើ ពែើមបជួីយ កាេប់នែយការោលដាលថ្ន ែូវែី-១៩ ពៅកនុង
សាលារបស់ពយើង និងពនយល់ពីជពក្មើស ខែលសិសសអាចពៅកនុងថាន កប់ាន ពដាយមនិគិ្េពីការចាកថ់ាន ំ
ការ រ ឬមនិចាក ់ កម់ា៉ា ស់ ឬមនិ ក ់ក្បសិនពបើព វ្ើតាមេក្មូវការខែលបានកំណេឱ់្យ (Mask to 

Stay) ឥ ូវពនោះ សក្មាបសិ់សសរបស់ពយើង។ 
 

● ការ កម់ា៉ា ស់ - ពៅពពលពនោះ ការ កម់ា៉ា ស់ពៅកនុងសាលា និងការយិាល័យរបស់ពយើង គឺ្ពៅខេ
ជាជពក្មើសពរៀងៗែលួន ពលើកខលងខេអនកខែលពៅកនុង កមមវ ិ្ ីមុនថាន កម់ពេតយយ Head Start 

(PreK Head Start) ខែលេក្មូវឱ្យ កម់ា៉ា ស់ពដាយ ក្កសួងសុខាភបិាល និងមនុសស្ម ៌ថ្ន
សហ្រែឋអាពមរកិ (U.S. Department of Health and Human Services)។ ពយើងសូមជំរុញ
ឱ្យអនកក្គ្បគ់្នន ពិចារណាពដាយក្បុងក្បយេ័ននូវកាលៈពទសៈផ្ទា ល់ែលួនរបស់ពួកពគ្ និងសាែ នភាព
បចចុបបននថ្ន ែូវែី-១៩ ពៅពពលព វ្ើការពក្ជើសពរ ើសពែើមប ីកម់ា៉ា ស់ ឬមនិ ក។់ មា៉ា ស់ពៅខេមាន
ជាបនតតាមការពសនើសំុ។ 

● ថាន បំង្កា រពោគ្ និង ថាន ចំាកប់ខនែមមយួមជុលពទៀេ - ទងំពនោះគឺ្ពៅខេជាវ ិ្ កីារ រពី ែូវែី-១៩ ែល៏អ
បំនុេ។ ក្បសិនពបើពលាកអនក ឬកូនខែលមានសិទធិរបស់ពលាកអនក មនិទនប់ានទទួល ថាន បំង្កា រ
ពោគ្ ឬថាន ចំាកប់ខនែមមយួមជុលពទៀេ ពៅព ើយ ពលាកអនកអាចខសវងរកទីតាងំខែលពៅជិេពលាក
អនកពៅពលើពគ្ហ្ទំពរ័របស់ទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពៅក្េងព់នោះ (here) ឬពៅពគ្ហ្ទំពរ័ 
www.vaccines.gov។ 

● ងមី! ជពក្មើស កម់ា៉ា ស់ពៅសាលា ពដាយព្វើតាមេក្មវូការខែលបានកំណេ ់(Mask to Stay 

Option) - េក្មូវឱ្យសិសសខែលបានពៅជិេអនកព វ្ើពេសដវជិជមាន ែូវែី-១៩ ប៉ាុខនតមនិបង្កា ញពោគ្

http://នៅត្រង់នេះ/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

សញ្ញា អវមីយួ ឱ្យពៅដាចពី់ពគ្ពៅនាោះ បណាត លឱ្យមាននលវបិាកពដាយអពចេនាថ្នការកាេប់នែយ
ការសិកាពៅសាលា។ ពហ្េុែូពចនោះ ក្កសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 
បានខណនាឱំ្យពយើងនតល់នូវ ជពក្មើស កម់ា៉ា ស់ពៅសាលា ពដាយព វ្ើតាមេក្មូវការខែលបាន
កំណេ ់(Mask to Stay)។ ពដាយមនិគិ្េពីសាែ នភាពថ្នការទទួលថាន បំង្កា រពោគ្ ឬការ ក ់   
មា៉ា ស់ សិសសខែលបានពៅជិេអនកខែលព វ្ើពេសសវជិជមាន ពហ្ើយគ្នម នពោគ្សញ្ញា  អាចពៅពរៀនកនុង
សាលា ក្បសិនពបើ៖  

● ពួកពគ្ កម់ា៉ា ស់កនុងអំ ុងថ្ងៃសិកា រយៈពពល ១០ ថ្ងៃ បនាា បពី់ថ្ងៃខែលបានពៅជិេអនក
ព វ្ើពេសដវជិជមានចុងពក្កាយរបស់ពួកពគ្ ពដាយមនិគិ្េពីសាែ នភាពថ្នការចាកថ់ាន បំង្កា រ
ពោគ្ 

● មានការក្េួេពិនិេយពដាយែលួនឯង ឬមានការក្េួេពិនិេយពដាយមាតាបិតា សក្មាបព់ោគ្
សញ្ញា  ែូវែី-១៩ ពហ្ើយ  

● ដាកឱ់្យពៅដាចពី់ពគ្ និងព វ្ើពេសត ក្បសិនពបើពួកពគ្ចាបព់នតើមបង្កា ញពោគ្សញ្ញា ខែល
ទកទ់ងនឹង ែូវែី-១៩។ 

សិសសខែលបែិពស្មនិ កម់ា៉ា ស់ បនាា បពី់ក្េូវបានពគ្កំណេថ់ាបានពៅជិេអនកខែលមានែូវែី
ពៅកនុងក្កុមនឹងេក្មូវឱ្យដាកព់ៅដាចពី់ពគ្ពៅនាោះរយៈពពល ១០ ថ្ងៃ ឬនឹងមានជពក្មើសកនុងការ
ដាកឱ់្យពៅដាចពី់ពគ្ពៅនាោះ បនាា បម់កព វ្ើពេសតពៅចពនាល ោះ ៥ និង ៧ ថ្ងៃ ពហ្ើយក្េ បម់កវញិកនុង
ពពល ៨ ថ្ងៃ ជាមយួនឹងពេសតខែលអវជិជមាន។  

 

● ការព្វើពេសត ែូវែី-១៩ - ែូចករណីជមៃោឺលដាលតាងំពីមុនមកែល់ឥ ូវពនោះ សិសសខែលបង្កា ញ
ពោគ្សញ្ញា  ែូវែី-១៩ គួ្រខេពៅនាោះ។ ការព វ្ើពេសតអនកខែលមានពោគ្សញ្ញា នឹងមានជាបនតសក្មាប ់
សិសានុសិសស និងបុគ្គលិក ពៅកខនលងព វ្ើពេសដទងំក្បា ំ(five Mobile Testing Sites) ថ្ងៃចន័ា 
ែល់ ថ្ងៃសុក្ក ពមា៉ា ង ៩ ក្ពឹក ែល់ ៦ លាៃ ច។ សិសសខែលបង្កា ញពោគ្សញ្ញា ែូច ែូវែី ពពលពៅ
សាលា នឹងក្េូវព វ្ើពេសតពដាយគិ្លានុបដាឋ យិកាសាលា ែោបណាពួកពគ្មានលិែិេយល់ក្ពមពលើ
ការព វ្ើពេសដ ែូវែី (COVID Testing Consent Form) (សូមពមើលខននក យល់ក្ពមព វ្ើពេសដពី 
មាតាបិតា/អាណាពាបាល សក្មាបលិ់ែិេខែលអាចទញយកបាន) ខែលពៅកនុងឯកសារ។ 
សូមនដល់លិែិេពនោះពៅគិ្លានុបដាឋ យិកាសាលា ឬនាយកសាលា របស់ពលាកអនក ក្បសិនពបើ
ពលាកអនកមនិទនប់ាននដល់ពៅព ើយ។  

បុគ្គលខែលព វ្ើពេសតវជិជមានក្េូវដាកឱ់្យពៅដាចពី់ពគ្រយៈពពល ១០ ថ្ងៃ ពហ្ើយក្េ បម់កវញិកនុង
ពពល ១១ ថ្ងៃ ក្បសិនពបើពួកពគ្គ្នម នពោគ្សញ្ញា ។ េក្មូវការសក្មាបក់ារព វ្ើពេសដទូទងំសាលា 

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


 

ពៅតាមសាលាផ្ទា ល់ ពដាយឈ្មួញខែលមកពីពក្ៅ នឹងសពក្មចតាមការសហ្ការជាមយួ ក្កសួង
សាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា និងក្កុមព ល្ើយេបនឹងែូវែីរបស់ក្កសួងអបរ់។ំ 

ពៅពពលខែលពយើងឈានែល់សបាត ហ៍្ខែលពៅសល់ទងំប៉ាុនាម នកនុងឆ្ន សិំកាពនោះ សូមបនតព វ្ើការរមួគ្នន  
ពែើមបគី្នកំ្ទែល់ការសិកាពៅកនុងថាន កផ់្ទា ល់ និងបរយិាកាសការង្ករ ខែលក្បកបពដាយសុែភាពលអ។ 
ពយើងនឹងបនតព វ្ើការជាមយួ ក្កសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពែើមបតីាមដាន
យា៉ា ងែិេែល់នូវចំនួនអនកខែលមាន ែូវែី និងអនុវេតនូវសកមមភាពអវីមយួខែលក្េូវការពែើមបកីារ រសុែ
ភាព និងសុែុមាលភាព របស់មនុសសក្គ្បរ់ូប ពៅកនុងសាលារបស់ពយើង។  

ពដាយពសចកដីពសាម ោះសម័ក្គ្ 
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