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ថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា និងក្រមុក្រួសារទាំងអស់របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

ពៅពេលព ើងពបើរទាំេរ័ក្បតទិិនឆ្ន ាំពនោះ ែ្ញ ាំចងខ់ងែងអាំណររញណចាំព ោះការសាវ រមនយ៍៉ា ងររព់តៅ រនញងតួនាទីជាអរគនា រ
ក្រសួងអបរ់ ាំ និងចូលរមួជាម ួែ្ញ ាំរនញងែាំពណើ រការពធ្វើឱ្យក្រសួងអបរ់ ាំរបស់ព ើងកានខ់តក្បពសើរព ើងសក្មាបសិ់សសទាំងអស់!  
 

ែ្ញ ាំរច៏ងប់ង្ហា ញការរ ាំព ើបចិតៅរបស់ែ្ញ ាំសក្មាបព់េលអនារតផងខែរ។ បចចញបបននពនោះព ើងរាំេញងសថិតពៅរនញងែាំពណើ រការពរៀបចាំ
ខផនការ ញទធសាស្តសៅងមីសក្មាបក់្រសួងអបរ់ ាំ។ ពោរអនរជាពក្ចើនបានដារ ់រយសញាំចូលរមួរនញងក្រុមក្បរឹាខផនការ ញទធ 
សាស្តសៅរបស់ព ើង ពហ្ើ ែ្ញ ាំមានពសចរៅីរ ាំព ើបររីរា រនញងការចាបព់ផៅើមពធ្វើការជាម ួពោរអនរ។ ពៅពេលខែលែ្ញ ាំេិចារ
ណាេីលទធផលថ្នរិចចសហ្ការពនោះ – ថ្នន រែ់ឹរនាាំ និងបញរគលិររបស់ក្រសួងអបរ់ ាំ ែតិែាំក្បឹងខក្បងពធ្វើការរមួគ្នន ជាម ួឪេញរ
មាៅ   និងសមាជិរសហ្រមនខ៍ែលមានចាំណងច់ាំណូលចតិៅរនញងការបពងកើតខផនការខែលនឹងពរៀបចាំសក្មាបរ់ ៈពេល ៥ 
ឆ្ន ាំខាងមញែរបស់ព ើង – អនារតេិតជា ែសឺាវ ងខមន! 
 

សក្មាបព់េលពនោះ ព ើងរាំេញងពឆ្ព ោះពៅកានក់ារឈបស់ក្មារែស័៏រៅិសម។ ជាការរ ាំលឹរ សាោរបស់ក្រសួងអបរ់ ាំ និង
ការយិល័ រែឋបាលទាំងអស់នឹងបិទ េីថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ រហូ្តែល់ ថ្ងៃទី ២ ខែ មររា ឆ្ន ាំ ២០២៣។ បញរគលិរនងឹក្ត ប់
មរវញិពៅថ្ងៃទ ី៣ ខែ មររា ែណៈខែលសិសសក្ត បម់រវញិពៅថ្ងៃទី ៤ ខែ មររា។ ែណៈពេលខែលពោរអនរចាំ
ណា ពេលពវោខែលសបា ររីរា ជាម ួមនញសសជាទីក្សឡាញ់ និងព្ែៀតពេលសក្មារែែោះ ែ្ញ ាំសូមឱ្យពោរអនរពធ្វើ
អវីៗក្របយ់៉ា ងខែលអាចពធ្វើពៅបានពែើមបឱី្យមានសញែភាេលអ។ 
 

ែូចជាមនញសសក្របរូ់បពៅរនញងក្បពទស ព ើងពៅខតក្បឈមនឹងជាំងឺ ែូវែី-១៩ ែណៈពេលខែលរាំេញងពដាោះក្សា ជាំងផឺែូវ
ែពងាើមពផសងពទៀត ែូចជា ក្រនុផ្ដា សា  នងិ ជាំងផឺែូវែពងាើម (RSV)។ ការបពងកើនការជួបជញាំគ្នន រនញងអាំ ញងថ្ងៃឈបស់ក្មារ
អាចបពងកើនហានិ  ័ថ្នការ្ែងជាំងឺទាំងពនោះ។ ព ើងទាំងអស់គ្នន ក្តូវខតមានការក្បុងក្ប ត័នបខនថមរនញងការបាំពេញតនួាទី
របស់ព ើង ពែើមបជីួ  ការ រែែួនព ើង និងអនរខែលពៅជញាំវញិែែួនព ើង។ 
 

រនញងរិចចែតិែាំក្បឹងខក្បងពែើមបបីរសិរមមអាំេីការគ្នាំក្ទសញែភាេរាងកា ពៅពេលក្ត បេ់កីារឈបស់ក្មាររបស់ព ើងវញិ 
សិសស និងបញរគលិរទាំងអស់នឹងក្តវូតក្មវូឱ្យ រម់ា៉ា ស់ពេលពៅខាងរនញង សក្មាបរ់ ៈពេលេីរសបាៅ ហ៍្ែាំបូងថ្នថ្ងៃក្ត ប់
មរវញិរបស់ព ើង - េីថ្ងៃទី ៤ ខែ មររា (ថ្ងៃែាំបូងខែលសិសសក្ត បម់រវញិ) រហូ្តែល់ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មររា ឆ្ន ាំ 
២០២៣។ ការសពក្មចចិតៅពនោះរឺអនញពោមតាម េធិ្ិការទូពៅថ្ន COVID-19 សក្មាបឆ់្ន ាំសិរា ២០២២-២៣ ខែល
ព ើងខចររ ាំខលរជាម ួពោរអនរកាលេីចាបព់ផាើមរែូវសែឹរពឈើក្ជុោះពនោះ ពហ្ើ រក៏្សបតាម ការខណនាាំ េី ក្រសួងសាធារ
ណៈសញខា បិាលថ្នទីក្រងុហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា (PDPH) ផងខែរ។ រិចចសក្មួលតាមពសចរាកី្តូវការមានសក្មាបខ់តរនញងកា
លៈពទសៈជារោ់រខ់តប៉ាញពណាណ ោះ។ លិែិតពសនើសញាំរចិចសក្មួលតាមពសចរាីក្តូវការអាចររបានពៅ ទីពនោះ ។ 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid19protocols/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/schools-guidance/
https://www.philasd.org/studenthealth/forms/


 

 

ែ្ញ ាំសញាំឱ្យពោរអនរបរសិរមមរនញងអាំ ញងពេលឈបស់ក្មារ និងគ្នាំក្ទការវលិក្ត បម់រសាោវញិពៅឆ្ន ាំ ២០២៣ ពដា 
ពធ្វើអវីៗែូចតពៅ៖ 

● ចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារក្រនុផ្ដៅ សា  និងថ្នន ាំបង្ហក រពរារ COVID-19 ឬ ថ្នន ាំបង្ហក រពរារបខនថម (booster) ក្បសិនពបើ
ពោរអនរមនិទនប់ានចារព់ៅព ើ  ។ សូមចូលពៅកានព់រហ្ទាំេរ័ www.vaccines.gov ពែើមបខីសវងររទី
តាាំងចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារ ឬ ថ្នន ាំបង្ហក រពរារបខនថម ខែលពៅជតិពោរអនរ។ ឬទូរស័េទពៅពលែ 215-685-5488 
ក្បសិនពបើពោរអនរមានសាំណួរអាំេីការចារថ់្នន ាំបង្ហក រពរារ។  

●  រម់ា៉ា ស់ ខែលបិទក្ចមញោះ នងិមាតរ់បស់ពោរអនរ ពេលពៅខាងរនញង ឬរនញងចាំពណាមមនញសសពក្ចើន។ 
● ពធ្វើពតសៅ មញនពេលចាំណា ពេលជាម ួក្រុមក្រសួារ និងមតិៅ រៅរិនញងថ្ងៃវសិសមកាល នងិមញនពេលក្ត បម់រ
សាោវញិ ជាេិពសសក្បសិនពបើអនរមានអាការៈពរារ COVID-19 ឬបានពៅជតិអនរខែលមាន COVID-19។ 
សិសសរបស់ក្រសួងអបរ់ ាំ នងិក្រុមក្រួសារអាចទទួលឧបររណ៍ពធ្វើពតសៅពៅផទោះពដា ឥតរិតថ្ងែ ពៅទីតាាំងពធ្វើពតសៅ
ពៅតាមសាោទាំងក្បាាំរបស់ព ើង តាមចាំនួនខែលមាន។ សូមពមើលបញ្ជ ីទីតាាំង និងពមា៉ា ងពធ្វើការពៅ ទីពនោះ ។ 

● ពៅផទោះ ក្បសិនពបើអនរឈ ឺឬពធ្វើពតសៅវជិជមានសក្មាប ់COVID-19។ 
● ពមើលេិធ្ីការ COVID-19 បចចញបបននរបស់ព ើង ខែលអាចររបានពៅពលើមជឈមណឌ ល COVID-19 របស់ព ើង
ពៅ ទីពនោះ ។ ក្រសួងអបរ់ ាំបនៅតាមដានយ៉ា ងែិតែល់នូវទិននន ័េី PDPH និងមជឈមណឌ លក្តួតេិនិតយ នងិ
ការ រជាំងឺ។ ព ើងនឹងបនៅអនញវតៅតាមការខណនាាំរបស់េួរពរ និងជូនែាំណឹងែល់អនរអាំេីការផ្ដែ ស់បៅូរអវីម ួ។  

 

រនញងនាមជាក្រសួងអបរ់ ាំ ព ើងទទួលសាគ ល់ថ្នពេលពនោះអាចមានការលាំបារ ជាេិពសសសក្មាបម់នញសសជាពក្ចើន។ សូម
ចូលពៅកានព់រហ្ទាំេរ័ phila.gov ពែើមបខីសវងរររខនែងខចរចា អាហាររនញងទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា ឬទូរស័េទពៅ Philly 

Hopeline តាមរ ៈពលែ 1-833-PHL-HOPE ក្បសិនពបើពោរអនរ ឬរូនរបស់ពោរអនរចងប់ានពសវាផាល់ឱ្វាទ
ពដា ឥតរិតថ្ងែ។ 
 

មានអវីៗជាពក្ចើនខែលក្តូវទនទងឹរងច់ាាំពៅឆ្ន ាំ ២០២៣។ រហូ្តែល់ពេលពនាោះ ែ្ញ ាំសងឃមឹថ្នពោរអនរទាំងអស់នងឹ្រ ់រ
ឱ្កាសេីរែូវកាលែរ៏រីរា ពនោះ ពែើមបចីាំណា ពេលពវោែម៏ានតថ្មែជាម ួមនញសសជាទីក្សឡាញ់ អានពសៀវពៅលអៗ
បនៅ ពលងពហ្គមជាម ួក្រសួារ និងមតិៅ រៅិ ញញ ាំអាហារឆ្ៃ ញ់ៗ ចូលរមួរនញងបទេិពសាធ្នច៍ាស់ៗ ឬងមីៗ។ ក្ត បម់រវញិែាំ
ក្បឹងជាងម ីពែើមបរីមួគ្នន ពធ្វើរិចចការពនោះព ើងវញិ ពែើមបឱី្យកាែ  ជាក្រសួងអបរ់ ាំរនញងទីក្រុងធ្ាំខែលរាំេញងររីចពក្មើនពលឿនបាំផញត
រនញងក្បពទស។  
 

សូមឱ្យមានថ្ងៃឈបស់ក្មារែអ៏សាច រយ និងសួសាីឆ្ន ាំងមី! ជួបគ្នន រនញងឆ្ន ាំ ២០២៣។  
 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

អរគនា រក្រសួងអបរ់ ាំ 
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា 

http://www.vaccines.gov/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#testing
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/find-free-food-or-meals/

