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ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា និងក្រមុក្រួសារទាំងអស់ របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 
ថ្ងៃចូលពរៀនែាំបូងរឺថ្ងៃ ចន័ទ ទី ២៩ ខែ សីហា ពហ្ើយពយើងមានពសចរតីពសាមនសសររីរាយរនុងការសាវ រមនសិ៍សស 
និងបុរគលិររបស់ពយើងក្រឡបម់រថ្នន រព់រៀនរបស់ពយើងវញិសក្មាបក់ារសិរារនុងថ្នន រផ់្ទទ ល់។ ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុង
ហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា នងិក្រសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទកី្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា (PDPH) បានសហ្ការយ៉ា ងែិរ
ែល់ពេញរែូវពតត ពនោះ ពោយតាមោនសាា នភាេ ែូវែី-១៩ រនុងរាំបន ់នងិអនុវរតតាមការខណនាំខននរសុែភាេសា
ធារណៈរបស់សហ្េន័ធ នងិរនុងរាំបន ់ពែើមបរីាំណរវ់ធិានការសុែភាេ និងសុវរាិភាេលអបាំនុរ រនុងការការប់នាយ
ការររីរាលោល ែូវែី-១៩ ពេលសិសសក្រឡបម់រពរៀនវញិ។ 
 
សក្មាបរ់យៈពេល ១០ ថ្ងៃែាំបូង ថ្នឆ្ន ាំសិរាងមី - េីថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ែល់ ថ្ងៃទី ៩ ខែ រញ្ញា  - សិសស និងបរុគ
លិរទាំងអស់នឹងរក្មវូឱ្យ រម់ា៉ា ស់ពេលពៅរនុងសាលា ពោយមនិរិរេរីក្មរិ ែូវែី-១៩ ពៅរនុងសហ្រមន។៍ 
ពនោះរឺជាការក្បុងក្បយរ័នបខនាមសក្មាបសុ់ែភាេ នងិសុែុមាលភាេរបស់មនុសសក្របគ់្នន  ពោយសារការពរើនពឡើង
ថ្នការជួបជុាំគ្នន ពៅចុងរែូវពតត អាចបពងកើនហានិភយ័ថ្នការឆ្លង ែូវែី-១៩។ បនទ បម់រ ការ រម់ា៉ា ស់អាចកាល យជា
ជពក្មើស ពយងពៅតាមកាលៈពទសៈ។ េិធីការទូពៅងមីៗ ថ្ន ែូវែី-១៩ របស់ពយើង សក្មាបឆ់្ន ាំសិរា ២០២២-
២០២៣ អាចពមើលពៅ ក្រងព់នោះ។ ខាងពក្កាមពនោះជាចាំណុចសាំខាន់ៗ ៖  
 

ការ រម់ា៉ា ស់  ការ រម់ា៉ា ស់នឹងកាល យជាជពក្មើសសក្មាបសិ់សស និងបុរគលិរ ពលើរខលងខរ៖ 
-  សក្មាប ់១០ ថ្ងៃែាំបងូ ថ្នឆ្ន ាំសិរាងមី - ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ែល់ ថ្ងៃទី ៩ ខែ រញ្ញា ។ 
-  ពៅពេលខែលរក្មរិ ែូវែី-១៩ ពៅរនុងសហ្រមន ៍ពរើនពឡើងែពស់ ពយងតាម ការ
បង្ហា ញរក្មរិ ែូវែី-១៩ ពៅរនុងសហ្រមនរ៍បស់ មជឈមណឌ លការ រជមៃ ឺ(CDC) ។ 
រនុងររណីពនោះ ក្រសួងអបរ់ ាំនងឹជក្មាបក្រុមក្រសួារ និងបរុគលិរ ថ្នក្រូវរក្មូវឱ្យក្របគ់្នន
 រម់ា៉ា ស់ពៅរនុងសាលា រងយនដែឹរសិសស និងការយិល័យ រហូ្រែល់រក្មរិរនុងសហ្
រមនក៍្រឡបម់រជារក្មរិមធយមវញិ។ ពេលមានរក្មរិមធយមពៅរនុងសហ្រមន ៍ពរពសនើ
សុាំឱ្យក្របគ់្នន  រម់ា៉ា ស់។ 

-  រនុងររណីែលោះ ខែលក្របគ់្នន ក្រូវរក្មូវឱ្យ រម់ា៉ា ស់ ពោយមនិរិរេីរក្មរិ ែូវែី-១៩ ពៅ
រនុងសហ្រមន ៍រមួមាន៖  

- មានការរាលោល រនុងថ្នន រព់រៀន- ឬ ទូទាំងសាលា 



 

 

- ឬ ពៅពេលក្រឡបម់រេីការឈបស់ក្មារ និងវសិសមកាលខែលមានរ
យៈពេលយូរ ពៅពេលខែលមានការជួបជុាំគ្នន ពក្ចើនអាចបពងកើនហានិភយ័
ថ្នការឆ្លង ែូវែី-១៩។ 

 
សិសស និងបរុគលិរ ពៅរមមវធិីមុនថ្នន រម់ពរតយយ Head Start ពៅខររក្មូវឱ្យ រម់ា៉ា ស់
ក្របព់េលពវលា ពោយមនិររិេីរក្មរិពៅរនុងសហ្រមន។៍ 

បនតការ រម់ា៉ា ស់ 
 

សិសស និងបរុគលិរ ខែលបានប៉ាោះ ល់នងឹ ែូវែី-១៩ ពោយមនិរិរេីសាា នភាេថ្នការ
ចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារ មនិរក្មូវឱ្យោរព់ៅោចេ់ីពរពៅនទោះពទ លុោះក្តាខរមានពរារសញ្ញា ែូច 
ែូវែី-១៩។ នទុយពៅវញិ េួរពរអាចក្រឡបម់រសាលាវញិ ប៉ាុខនតក្រូវរក្មូវឱ្យ រម់ា៉ា ស់រ
យៈពេល ១០ ថ្ងៃ។ 

ការោរឱ់្យពៅោច់
េីពរ 

សិសសខែលពធវើពរសតវជិជមានសក្មាប ់ែូវែី-១៩ ក្រូវរក្មូវឱ្យពៅោចេ់ីពរពៅនទោះ យ៉ា ង
ពហាចណាស់ ៥ ថ្ងៃ ពហ្ើយក្រូវចូលរមួរនុងការសិរាតាមអុិនធរ័ណិរ។ ឪេុរមាត យ/អា
ណាេាបាល រក៏្រូវជក្មាបរលិានុបោា យិកាសាលារបស់េួរពរនងខែរ ឬទូរស័េទពៅក្រុម
ពឆ្លើយរបនឹង ែូវែី តាមពលែ 215-400-5454។ ក្បសិនពបើគ្នម នពរារសញ្ញា  បនទ បេ់ីការ
ពៅោចេ់ីពរអស់រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ សិសសអាចក្រឡបម់រពរៀនវញិ ប៉ាុខនតក្រូវខរ រ ់
មា៉ា ស់ខែលមានរុណភាេែពស់ (N95 ឬ KN95) រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ខងមពទៀរ ពហ្ើយក្រូវ
បរពិភារអាហាររនុងរខនលងខែលពរបានចារឱ់្យ។    

ការពធវើពរសតសិសស រិលានុបោា យិកាសាលានងឹនតល់ការពធវើពរសត ែូវែី-១៩ សក្មាបសិ់សសខែលចាបព់នតើម 
បង្ហា ញពរារសញ្ញា រនុងអាំឡុងថ្ងៃសិរា។ រនុងររណីមានការឆ្លងពក្ចើនពៅសាលា ពរនឹង
នដល់ឈមួញខាងពធវើពរសតបខនាមពែើមបជីួយ ពធវើពរសដពៅសាលា។ ក្រូវការ លិែរិយល់ក្េមេី
មាតាបិតា ខែលបានចុោះហ្រាពលខាពៅរនុងឯរសារពៅសាលា ពទើបអាចពធវើពរសតសិសស
បាន ែូពចនោះសូមនដល់លិែរិយល់ក្េមខែលបានបាំពេញរចួពៅឱ្យរិលានុបោា យិកាសាលា
របស់រូនពលារអនរ។ ក្រួសារទាំងអស់ក្រូវនដល់លិែិរយល់ក្េមងមីសក្មាបឆ់្ន ាំសិរា 
២០២២-២០២៣។ ក្រសួងអបរ់ ាំរន៏ឹងបនតពធវើពរសដ ែូវែី-១៩ ពោយឥររិរថ្ងលសក្មាប់
សិសានុសិសស ពៅទីតាាំងពធវើពរសតពៅតាមសាលាចាំនួនក្បាាំ។ ទីតាាំងទាំងពនោះបានរាយ
ពៅ ក្រងព់នោះ។ 

ថ្នន ាំបង្ហក រពរារ ពរជាំរុញឱ្យសិសសចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារ ែូវែី-១៩ ប៉ាុខនតមនិខមនជាការរក្មូវសក្មាបសិ់សស ពទ 
រមួទាំង សិសសពលងរឡីានងខែរ។ រុមារខែលមានអាយុ ៦ ខែពឡើងពៅ ឥឡូវពនោះមាន
សិទធិទទួលការចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារ ែូវែី ពលើរែាំបូង ពហ្ើយរុមារខែលមានអាយុ ៥ ឆ្ន ាំពឡើង

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


 

 

ពៅ មានសិទធិទទួលការចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារបខនាមមយួមជុលពទៀរ។ ពែើមបខីសវងយល់បខនាម
អាំេីថ្នន ាំបង្ហក រពរារ នងិរខនលងខែលក្រូវពៅចារថ់្នន ាំ សូមពមើលរនុងពរហ្ទាំេរ័ មណឌ លនទុរ
េរ័ម៌ាន ែូវែី-១៩ ពរហ្ទាំេរ័របស់ទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពៅ ក្រងព់នោះ ឬ 
www.vaccines.gov។ 

សុែភាេ និងអន
មយ័ទូពៅ 

សាលាទាំងអស់នងឹមានមា៉ា ស់ខែលមានរុណភាេែពស់ រខនលងលាងសមាអ រថ្ែ នងិមា៉ា សីុន
បនសុទធែយល់ និងថ្នទ ពែើមបពីលើររមពស់បរយិកាសសិរាខែលមានសុែភាេលអ។ ពែើមបគី្នាំ
ក្ទែល់សុែភាេ នងិសុែុមាលភាេរបស់មនុសសក្របរូ់បពៅរនុងសាលារបស់ពយើងខងម
ពទៀរ ក្រុមក្រួសារក្រូវបានពសនើសុាំឱ្យតាមោនសុែភាេរូនរបស់គ្នរ ់ពហ្ើយទុរេរួពរពៅ
នទោះ ក្បសិនពបើេួរពរឈ ឺពហ្ើយអនុវរតការលាងថ្ែ និង រម់ា៉ា ស់ឱ្យបានក្រឹមក្រូវជាមយួ
រូនរបស់គ្នរ។់ 

 
Monkeypox (អរុមា៉ាង) រអ៏ាចជាការរិរខាល ាំងសក្មាបក់្រុមក្រួសារ នងិបុរគលិររបស់ពយើងនងខែរ។ សូមក្ជាប
ថ្ន ពយើងរាំេុងសហ្ការយ៉ា ងែិរែល់ជាមយួ ក្រសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្រងុហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពែើមបី
តាមោនសាា នភាេ ពហ្ើយពយើងនឹងសុាំការខណនាំេី ក្រសួងសាធារណៈសុខាភបិាលថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 
និងមជឈមណឌ លការ រជាំងឺ ពែើមបរីាំណរវ់ធិានការសុវរាិភាេខែលក្រូវការសក្មាបស់ាលារបស់ពយើង។ ពយើងនឹង
នដល់េរ័ម៌ានងមីៗែល់ពលារអនរ ពៅពេលណាមានេរ័ម៌ានបខនាម។ ទនទឹមនឹងពនោះ ពយើងនឹងបនតអនុវរតវធិីសមាអ រ 
និងសមាល បព់មពរារជាពរៀងរាល់ថ្ងៃ ពៅរនុងសាលា នងិការយិល័យ ពោយយរចិរតទុរោរជ់ាេិពសសពៅពលើ
រខនលងប៉ាោះ ល់ពក្ចើន ែូចជា បនទបទ់រឹ រុ និងក្បោបព់បើរបិទទវ រ។  

ពលារអនរខរងខរអាចព ើញេរ័ម៌ានងមីៗ  រមួទាំងេរ័ម៌ានអាំេី អងគក្បជុាំនពេលខាងមែុ សដីេីសុែភាេ និងសុវរាិ
ភាេ សក្មាបក់្រុមក្រួសារ ពោយពមើលពរហ្ទាំេរ័ មណឌ លនទុរេរ័ម៌ាន ែូវែី-១៩។ ពោយសារ ែូវែី-១៩ និងបញ្ញា
សុែភាេសាធារណៈពនសងពទៀរពៅខរបនតវវិឌ្ឍ ែូពចនោះការពឆ្លើយរបរបស់ពយើងរម៏ានការវវិឌ្ឍខែរ។ ប៉ាុនម នឆ្ន ាំរនលង
មរពនោះ បានបពក្ងៀនពយើងទាំងអស់គ្នន ថ្ន តាមរយៈថ្នការពធវើការរមួគ្នន  និងររាភាេបរខ់បនតាមរក្មូវការ ពយើង
អាចគ្នាំក្ទែល់បរយិកាសសិរារនុងថ្នន រផ់្ទទ ល់ ខែលមានសុែភាេលអ ខែលសិសសរបស់ពយើងក្រូវការ។ ពយើងែ្ុ ាំ
ទនទឹងរងច់ាាំពធវើការរមួគ្នន ជាមយួពលារអនរ ពៅពេលពយើងសាវ រមនសិ៍សសក្រឡបម់រពរៀនវញិ ពៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ  
សីហា។ 
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