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ច្បាប់ប្បតិបតដិល ើសុខុមា ភាព នៃ

សង្កា ត់សាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍៖ 

លតើមាៃៃ័យអវីខលះសំរាប់លលាកអនក?  

 
 

ច្បាបប់្បតបិតដលិ ើសុខមុា ភាព នៃសង្កា តស់ាលាល ៀៃអកូឡៃិដ ៍

(សង្កា ត ់OUSD) 

លៅសង្កា ត ់OUSD សាលាល ៀៃសហគមៃ៍បំល ើលសវាទ ូទំលូាយ  មាៃៃ័យថា 

ប្គបស់ាលាល ៀៃទំងអស ់កពំុងសហកា ជាមួយៃងឹសហគមៃ៍ម ូដ្ឋា ៃ បស់

ខលួៃ កនុងកា ផ្ដ ់លោយៃូវកមមវិធី ៃិងលសវាកមមនានា ដដ ជួយលធវើលោយ

សាលាល ៀៃ ៃិងសហគមៃ៍ ជាទីមាៃសុវតថភិាព ៃិង ច្បលំ ើៃសុខភាព សំរាប់កូៃ

សសិស ប្កមុប្គសួា  បសព់ួកលគ ៃិងសំរាបម់ៃុសសដនទៗលទៀត។  

លៅដខឧសភា 2014 ប្កុមប្បកឹាសាលាល ៀៃនៃសង្កា ត ់OUSD បាៃអៃុម័ត

ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើសខុុមា ភាពដដ បាៃលធវើ ៃិងបាៃពប្ងីកបដៃថមលទៀត ទុក

ជួយដ ស់ាលាល ៀៃសហគមៃ៍បលំ ើលសវាទូ ទំលូាយ បស់លយើង។ តាមកា 

តប្មូវកា ពី ច្បាប់កុមា មាៃសខុភាព អ ៃិងគ្មម ៃកា ល្សលកឃ្លល ៃ លនាះ ច្បាប់

ប្បតបិតដលិ ើសខុុមា ភាព ល ៀបរាប់អំពលីគ្ម លៅនានា ៃិងអំពីអវីៗ ដដ លយើង

កំពុងលធវើលោយសាលាល ៀៃ បស់លយើង ជាទីមាៃសុវតថភិាព ៃិងច្បំល ើៃសខុភាព 

សំរាប់កូៃសសិស ៃិងបុគគ ិកទំងអស់។ ច្បាបប់្បតិបតដិ គឺដ្ឋកល់ោយអៃុវតដសំ

រាប់កៃូសសិសសាលាកំ ិតថាន ក់ប្ពសីគូ  ដ ់ថាន កទ់ី 12  ួមមាៃ ទំងកមមវិធី

បនាា បព់សីាលាល ៀៃលៅតាមទសីាលាល ៀៃផ្ងដដ ។ 

លតើច្បាបប់្បតបិតដបិ ះពា ់ដ ់សាលាល ៀៃ បស់កៃូលលាកអនក លបៀប 

ណាខលះ? 

ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើសខុុមា ភាព ប្គបដណ្ដ ប់ល ើវិសយ័នានា ដដ  ួមមាៃដូច្ប

ជា វិសយ័មហបូោហា ច្បំល ើៃសុខភាព, កាយអប់ ំ, កមមវិធីអប់ ំសខុភាព, ប ិយា 

កាសវិជជមាៃ ៃិងមាៃសុវតថភិាពកនុងសាលាល ៀៃ, ដផ្នកបលំ ើកា ង្ក សងគម ៃិង

ដែទំសខុភាព, ដផ្នកកា ពា ប ិសាថ ៃ លហើយលៅមាៃវិស័យជាលប្ច្បើៃលទៀត។  

លៅលព ណាសាលាល ៀៃ ប្បតបិតដតិាមច្បាប់សខុុមា ភាព លលាកអនកៃឹង

ល ើញមាៃអវីៗមយួច្បៃួំៃដូច្បតលៅលៃះ៖ 

មហបូោហា ច្បលំ ើៃសុខភាព៖ 

 ោហា នែៃប្តង ់ៃិងមហបូលផ្សងៗលទៀត លៅឯសាលាល ៀៃ (ដូច្បជា ោហា 

លព ប្ពកឹ ៃិងច្បណំ្ោីហា សប្មៃ់បនាា បព់សីាលាល ៀៃ) មាៃ កខណ្ៈ

ច្បំល ើៃសុខភាព ដដ លធវើលោយចាបោ់ មមណ្៍ ៃិងបលំពញតាមសដង់ដ្ឋ 

នានាសំរាបច់្បណំ្ោីហា  អៗ ។ តាមកា ដដ ោច្បលធវើលៅបាៃលនាះ មុខ

មហបូ ប្តូវបាៃលធវើលច្បញពមីហបូោហា  ដដ លៅកនុងម ូដ្ឋា ៃ - មកពីអនកដំ្ឋ

ដុះ ៃិងផ្ តិក នៃ ដាកា ីហវៃូញ ។ 

 

 សាលាល ៀៃោច្បមាៃកមមវិធីសួៃច្បា មយួ ជាទីដដ កូៃសសិសោច្បដំ្ឋ 

កូៃ កខជាត ិៃិងល ៀៃសបូ្តអំពីមហបូោហា ដដ ច្បំល ើៃសុខភាព។  

 

   សាលាល ៀៃោច្បមាៃទផី្ា  កផ់្ ដំណំាជាល ៀងរា ស់បាដ ហ៍ ជាទី 

ដដ ប្កមុប្គសួា ោច្បជាវមហបូោហា  ដដ បាៃដំ្ឋដុះលៅកនុងតបំៃ់មូ 

ដ្ឋា ៃ។ 

 សាលាល ៀៃ ៃិងប្កមុប្គសួា  កពំុងប្បតិបតដិតាមលគ្ម កា ណ្៍ដណ្នំានៃ 

សង្កា ត ់លដើមបីមហបូោហា ដដ ច្បំល ើៃសុខភាព លៅកនុងប្ពឹតដិកា ណ្៍ ពិធី

សបាយៗ ៃិងពិធនី អង្កគ សជ់ំៃួយសបបុ សធម៍  បសស់ាលាល ៀៃ 

(សំរាបព់័ត៌មាៃ ំអិត អំពីលគ្ម កា ណ្ដ៍ណ្នំាលៃះ សូមលមើ កនុងទពំ័ 

ល ខ 5) 

កៃូសិសសដដ សកមមរាងកាយ 

 សាលាល ៀៃ ៃឹងផ្ដ ់លោយៃូវកមមវិធីហាតប់្បាណ្ តាមច្បំៃួៃនាទីដដ  

ប្តូវកា ចំាបាច្ប់ (សរំាបព់័តម៌ាៃ ំអិត សមូលមើ កនុងទពំ័ ល ខ 3)។ 

ល ើសពីលៃះលៅលទៀត សាលាល ៀៃៃឹងផ្ដ ល់ោយៃូវមលធោបាយលផ្ស

ងៗលទៀត សំរាប់លោយកៃូសសិសសកមមរាងកាយ លៅកនុងលព លច្បញ

ល ង ៃិងបនាា បព់សីាលាល ៀៃ។ 

ប យិាកាសវជិជមាៃ ៃងិកា មាៃសុវតថភិាព លៅទីកនុងសាលាល ៀៃ៖ 

 

 សាលាល ៀៃ ជាទមីាៃកា ទទ ួសាវ គមៃ៍ មាៃសុវតថិភាព ៃិងមាៃសៃដិ

សុខ។ កូៃសសិស បគុគ កិ ៃិងប្កមុប្គសួា  គិតថាមាៃសុវតថិភាព ៃិង

មាៃកា លច្បះលគ្ម ពគ្មន ។  

 កូៃសសិស ប្កុមប្គសួា  ៃិងបុគគ ិក ោច្បលដើ  ៃិងជិះកង់លៅល ៀៃលដ្ឋយ

សុវតថភិាព។ 

កមមវធិអីប ់សុំខភាព ៃងិដែទំសុខភាព៖ 

 កូៃសសិសៃឹងល ៀៃសបូ្តអំពសីុខភាព ៃិងច្បណំ្ោីហា ។ 

 កូៃសសិស ៃឹងទទ ួបាៃៃូវកា បំល ើលសវាច្បប្មុះសរំាបស់ុខភាព ៃិង
សុខភាពោកបបកិ ិយា។ 

 សាលាល ៀៃៃឹងផ្ដ ដំ់ណ្ងឹជៃូដ ក់ូៃសសិស ៃិងប្កមុប្គសួា  លោយ

បាៃប្ជាបអំពីកមមវិធីធានារា៉ា ប់ ងសខុភាព ៃិងកមមវិធីបំល ើកា ង្ក សងគ

ម។ សាលាៃឹងជយួផ្ងដដ កនុងកា ច្បុះល ម្ ះច្ប ូកមមវិធីលៃះ។ 

កា ពា ប សិាថ ៃ 

 លដើមបីកាត់បៃថយកាកសណំ្ ់ សាលាល ៀៃៃឹងយកមហបូោហា  បស់ខលួៃ

លៅដកននន ៃិងលធវើជីអំពុក។ 
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លតើលលាកអនកោច្បជយួបាៃយា ងណាខលះ? 

ខាងលប្កាមលៃះ គជឺាមលធោបាយនានា ដដ លលាកអនកោច្បមកសម ័ប្គច្បតិដជយួលធវើ 

លោយសាលាល ៀៃ បស់កូៃលលាកអនក ជាទីច្បលំ ើៃសខុភាព ៃិងមាៃសុវតថិភាព។ 

លបើសៃិជាលលាកអនកច្បងស់ម ប័្គច្បតិដមកជយួ សមូសាកពត័ម៌ាៃលៅឯសាលាល ៀៃ

 បសក់ៃូលលាកអនក។ (លបើសិៃជាលលាកអនកប្តូវកា ជំៃួយណាមួយលនាះ សមូ

ទំនាកទ់ំៃងជាមួយៃងឹអនកប្ស ីMichelle Oppen ដដ ជាអនកប្គបប់្គងនៃកមម

 វិធីសុខមុា ភាព តាម យៈទូ សព័ាល ខ (510) 273-1676 ឬតាម យៈអីុដម  

michelle.oppen@ousd.k12.ca.us។ 

 ច្ប ូ ួមកនុងប្កុមប្បឹកាសុខុមា ភាពនៃសាលាល ៀៃនៃកូៃលលាកអនក។ 

 ជួយដផ្នកមហបូោហា ច្បំល ើៃសុខភាពលៅឯសាលាល ៀៃ។ ជាឧទហ ណ្៍ 

លលាកអនកោច្បសម ័ប្គច្បតិដមកជួយដ ដ់ផ្នកល ៀបច្បតំុដ្ឋក់បដៃលសាឡាដ់ 

លៅកនុងោហា ដ្ឋា ៃនៃសាលាល ៀៃ។ លលាកអនកោច្បជួយដ ់ទផី្ា 

 កផ់្ ដំណំាសាលាល ៀៃ។  

 

 សម ័ប្គច្បតិដជួយកិច្បចកា សួៃច្បា សាលាល ៀៃ។ លបើសិៃជាគ្មម ៃសួៃច្បា 

លៅសាលានៃកូៃលលាកអនកលទលនាះ អនកោច្បជួយបលងាើតវាមយួបាៃ។  

 ប្បតបិតដតិាមលគ្ម កា ណ្៍ដណ្នំា បសស់ាលាល ៀៃ លដ្ឋយកយកមកដត

មហបូោហា ណាដដ ច្បលំ ើៃសុខភាព មកច្ប ូ ួមកនុងប្ពតឹដកា ណ្ ៍ៃិងកនុង

ពិធសីបាយៗនៃសាលាល ៀៃ។ សរំាបព់ត័ម៌ាៃអំពលីគ្ម កា ណ្៍ទំង

លៃះ សមូលមើ កនុងទពំ័ ល ខ 5។ 

 លបើសិៃជាលលាកអនក ជាប់ វ ់កនុងកា ន អង្កគ សជៃួំយសបបុ សធម ៌សំ

រាបស់ាលាល ៀៃលនាះ សមូជួយ ំ កឹមៃុសសលផ្សងៗលទៀតផ្ងថា ច្បាប់

ប្បតបិតដលិ ើសខុមា ភាព មិៃអៃុញ្ញា តលោយមាៃកា  ក់ប្គ្មប់សា  ឬ

មហបូោហា លផ្សងៗលទៀត ដដ មិៃច្បំល ើៃសខុភាពលនាះលទ។  

 ជួយដ ក់មមវិធី ទវិាលដើ លៅល ៀៃ  ឬកមមវិធីលផ្សងៗលទៀត ដដ ជយួ
ប្ទប្ទង ់កមមវិធីផ្លវូលដើ លៅល ៀៃលដ្ឋយសុវតថភិាព។  

 

 

 សម ័ប្គច្បតិដជួយដ ់កមមវិធី Green Gloves (កមមវិធីលប្សាមនដនបតង) នៃ

សាលាល ៀៃលលាកអនក ដដ យកកាកសណំ្ ់លៅដកននន ៃិងលធវើជីកពំុក។ 

  សរំាបព់ត័ម៌ាៃដែមលទៀត អពំចី្បាបប់្បតបិតដសិខុមុា ភាព ថា 

មាៃៃយ័យា ងណាខលះសរំាបល់លាកអនកលនាះ សមូោៃបៃដ 

 

ព័តម៌ាៃលៅស ទំ់ងប នុាម ៃលៅកនុងកូៃលសៀវលៅលៃះ ៃឹងប្បាប់ដែមលទៀត

អំពីវិស័យខុសៗគ្មន  ដដ ប្តូវបាៃប្គបដណ្ដ បល់ដ្ឋយច្បាបប់្បតិបតដិល ើ

សុខុមា ភាពនៃសង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍។ លៅច្បងុបផំ្ុត វាៃឹងផ្ដ ់

ព័តម៌ាៃ ំអិតអំពីលគ្មកា ណ្ដ៍ណ្នំា បសស់ង្កា ត ់សំរាប់មហបូោហា ច្បំល ើៃ

សុខភាពលៅកនុងប្ពតឹដកិា ណ្ ៍ពធីីសបាយៗ ៃិងពីធនី អង្កគ សជំៃួយ

សបបុ សធម៌ បសស់ាលាល ៀៃ។ 

លលាកអនកោច្បទទ ួបាៃផ្ងដដ  ៃូវព័តម៌ាៃដែមលទៀត អំពីច្បាប់ប្បត ិ

បតដិល ើសុខុមា ភាព លៅកនុងលគហទពំ័  បសល់យើង អំពសីុខុមា ភាព

នៃសាលាល ៀៃ៖ www.ousd.k12.ca.us/schoolwellness។  

លបើសិៃជាលលាកអនកមាៃសណំ្ួ  អំពចី្បាបប់្បតបិតដលិ ើសខុុមា ភាព 

សូមទំនាក់ទំៃងជាមយួៃឹងអនកប្សី Michelle Oppen ជាអនកប្គប់ប្គង

កមមវិធីសុខុមា ភាព តាម យៈទូ សព័ាល ខ (510) 273-1676 ឬតាម 

 យៈអីុដម  michelle.oppen@ousd.k12.ca.us។ 

សាលាល ៀៃនានា កពំងុជយួលោយកៃូលលាកអនក ទទ ួទៃ

ោហា ច្បលំ ើៃសខុភាព ៃងិដែ កាខលួៃលោយមាៃសខុភាព អ។ 

 

សាលាល ៀៃនានា កពំុងលធវើកា ល ៀបច្បំលោយមាៃមហបូោហា ដដ ច្បលំ ើៃសខុ

ភាព សំរាប់កូៃសសិសទំងអស់ ៃិងលធវើយា ងណាកុំលោយកូៃសសិសមាៃកា 

លប្សកឃ្លល ៃ។  

 សាលាល ៀៃទំងអស់ បំល ើោហា លព នែៃ ៃិងសាលាល ៀៃភាគលប្ច្បើៃ 

សុទធដតមាៃកមមវិធី ដដ ផ្ដ ់មខុមហបូដែមលទៀត ដូច្បជាោហា លព 

ប្ពកឹ ៃិងោហា សប្មៃ់។ សាលាល ៀៃមយួច្បៃួំៃ មាៃផ្ដ ោ់ហា 

លព លាៃ ច្បសំរាប់កូៃសសិសណាដដ មាៃសិទធទិទ ួ។  

 មុខមហវូលៅឯសាលាល ៀៃ បលំពញតាម ឬបំលពញល ើសពសីដងដ់្ឋ  បស់

 ដា ៃិង ដាសហព័ៃធ សរំាបច់្បណំ្ោីហា  អៗ ។ 

 ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើសខុុមា ភាព  ួមមាៃ លគ្ម កា ណ្៍ដណ្នំាសំរាប់

មហបូោហា  លដើមបជីយួលធវើលោយមាៃសុខភាព អ។ លគ្ម កា ណ្៍ទំង

លៃះ ជយួលធវើយា ងណាលោយមហបូោហា  ៃិងលេសជជៈដដ ច្បលំ ើៃសខុ

ភាពលនាះ ប្តូវបាៃផ្ដ ់លៅកនុងប្ពឹតិដកា ណ្៍ ៃិងកនុងពិធីសបាយ បស់

សាលាល ៀៃ (សូមលមើ កនុងទពំ័ ល ខ 5)។ មហបូោហា  ៃិងលេសជជៈ 

ដដ មាៃដ្ឋក់ ក់លៅលប្ៅកមមវិធីមហបូោហា នៃសាលាល ៀៃ  ួមទំង 

មហបូោហា ដដ ដ្ឋក ់កក់នុងលគ្ម បណំ្ងន អង្កគ សជំៃួយសបបុ ស

ធមផ៌្ងលនាះ ប្តូវដតបំលពញតាមលគ្ម កា ណ្៍ដណ្នំា អំពចី្បណំ្ោីហា 

 អៗ  លហើយប្តូវដតមាៃកា យ ់ប្ពមពទីចីាត់កា សាលាល ៀៃផ្ងដដ ។ 
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 សាលាល ៀៃ ៃឹងផ្ដ ជ់ូៃៃូវទកឹសទុធលៅកនុង យៈលព ទទួ ទៃោហា 

សាលាល ៀៃ ៃិងលធវើលោយមាៃទឹកសុទធដ្ឋក់ជូៃទទ ួទៃ ចាបព់ីប្ពឹក

ដ ល់ាៃ ច្ប លៅកនុងនែៃល ៀៃ ៃិងលៅកនុងប្ពឹតដកិា ណ្ស៍ាលាល ៀៃ។ 

 

 សាលាល ៀៃនានា កពំុងបលប្ងៀៃកៃូ សសិសអំពចី្បណំ្ោីហា  អៗ ។ 

សាលាល ៀៃនានា កពំុងលប្បើមលធោបាយលប្ច្បើៃច្បប្មុះ កនុងកា ជំ ុញលោយ

មាៃកា ទទ ួទៃោហា ច្បំល ើៃសុខភាព សំរាប់កូៃសសិស ៃិងប្កមុ

ប្គសួា ទំងឡាយ បសព់ួកលគ ដូច្បជា មាៃទីផ្ា  កផ់្ ដំណំា ៃិងតុ

ដ្ឋកប់ដៃលសាឡាដ់ លៅឯសាលាល ៀៃ ៃិងមាៃសួៃច្បា សាលាល ៀៃ។  

 លបើសៃិជាលលាកអនកច្បងម់កជយួដ ក់មមវធីិផ្ដ ច់្បណំ្ោីហា  សមូទក់

ទងស់ាលាល ៀៃ។ 

សាលាល ៀៃនានា កពំងុលប្បើប្បាសស់ៃួច្បា សាលាល ៀៃ ទកុ 

ជាថាន កល់ ៀៃលៅលប្ៅោគ្ម  

 

 កមមវិធីសួៃច្បា  គជឺាមលធោបាយដ៏ អមួយ កនុងកា ជួយលោយកំលលាះ

ប្កមុ ំទទួ ទៃមហបូោហា ច្បំល ើៃសុខភាព ៃិងទទ ួបាៃៃូវព័តម៌ាៃដ៏

សំខាៃ់ៗដែមលទៀត អំពចី្បណំ្ោីហា ។ 

 លៅប្គបក់ំ ិតថាន កទំ់ងអស់ សាលាល ៀៃកពំុងលប្បើសួៃច្បា សាលាល ៀៃ 

ទុកជាថាន កល់ ៀៃលៅលប្ៅោគ្ម  ជាទីដដ កៃូសសិសទទ ួបាៃៃូវមុខវិជាជ

លប្ច្បើៃច្បប្មុះ —  វិទោសា្សដ , គណ្ិតសា្សដ , ស ិបៈ,  វិសយ័លធវើមហបូ 

ៃិងភាសាសា្សដ ។ 

 សាលាល ៀៃជាលប្ច្បើៃ មាៃ ួច្បលហើយ ៃូវសៃួច្បា សាលាល ៀៃ លហើយៃិង

ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើសខុុមា ភាព តប្មូវលោយមាៃកា ពប្ងីកកមមវិធីអប់ ំ

អំពសីួៃច្បា  លៅកនុងសង្កា ត់។ ច្បាបប់្បតបិតដិល ើសុខុមា ភាព  ួមមាៃ

ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើបដៃលបង្កា   ដដ មាៃលគ្ម កា ណ្ដ៍ណ្នំាអំពសីួៃ

ច្បា  ដដ កនុងលនាះមាៃវិៃ័យសំរាប់ដំណំាអវីខលះ ដដ ពួកលគោច្បដំ្ឋ, 

 លបៀបដដ សតវ អិត ៃិងកាកសណំ្ ល់ៅកនុងសួៃច្បា  ប្តូវបាៃប្គប 

ប្គងយា ងណាខលះ ។ ។   

   លបើសៃិជាលលាកអនកច្បងម់កជយួដ ក់មមវធីិសៃួច្បា លនាះ សមូទក់ទង់

សាលាល ៀៃ។ 

តប្មវូកា  ៃងិកមមវធីិនានា បសស់ាលាល ៀៃ គកឺពំងុជយួលោយ

កៃូសសិសទំងអស ់លធវើសកមមភាពរាងកាយជាបជ់ាប្បចំា 

 

 កា សិកាប្សាវប្ជាវ បង្កហ ញលោយល ើញថា លៅលព ណាកុមា  មាៃ

រាងកាយមាមំួៃលនាះ ពួកលគលប្ច្បើៃយកច្បិតដទុកដ្ឋក់ល ើកា ល ៀៃសូប្ត, 

លប្ច្បើៃលធវើលតសដបាៃ អ លហើយលៅល ៀៃបាៃយូ ជាងលគ។  

 មិៃរាប់បញ្ជូ ៃូវលព លច្បញល ងលទ តលៅលៃះ គជឺាប ិមាណ្នៃ

សកមមភាពរាងកាយ ដដ កូៃសសិសគួ ទទ ួបាៃ៖ ថាន កទ់ី 1-6 យា ង

តិច្បបផំ្ុត លធវើលោយបាៃ 100 នាទ ីកនុងមយួសបាដ ហ៍; ថាន កទ់ី 7-12 

យា ងតចិ្បបផំ្ុត លធវើលោយបាៃ 200 នាទ ីកនុងមួយសបាដ ហ៍។ កមមវិធី

កាយអប់ ំ ប្តូវដតបាៃបលប្ងៀៃលដ្ឋយមៃុសស ដដ មាៃឯកសា បញ្ញជ ក់

សំរាប់កា ង្ក បលប្ងៀៃ។ (តប្មូវកា ទំងលៃះ ប្តូវបាៃដច្បងលដ្ឋយប្កម

អប់ ំនៃ ដាកា ីហវៃីូញ ។) 

 លបើសិៃជាកូៃសសិសមាៃកំ ិតខាងផ្លវូកាយ ផ្លវូច្បិតដ ឬកំ ិតសុខភាព ពុំ
ោច្បលធវើអវីមយួបាៃ ដដ ប ះពា ់ដ ់កា ច្ប ូ ួមកនុងកមមវិធីកាយអប់ ំ

 បសព់កួលគលនាះ សង្កា តស់ាលាល ៀៃ ៃឹង កមលធោបាយនានា កនុងកា  

ដកនននសកមមភាព ៃិងលប្គឿងប ិកាខ  នានា តាមតប្មូវកា  លដើមបីលោយពួក

លគោច្បច្បូ  ួមបាៃ។  

 កា លធវើលតសដ ល ើភាពមំាទំនៃរាងកាយនៃ ដាកា ីហវៃូញ  ៃឹងប្តូវបាៃ
លធវើច្បលំពាះកូៃសិសសថាន កទ់ី 5, ទី 7 ៃិងទ ី9។ រា ់លព  ដូវល ើលាស់

សល ឹក សាលាល ៀៃប្តូវកា អនកសម ័ប្គច្បតិដមកជួយលធវើលតសដ ល ើភាពមំាទំនៃ

រាងកាយ។  លបើសជិាលលាកអនកច្បងម់កជយួដ ក់ា ង្ក លធវើលតសដ ល ើភាព

មំាទំនៃរាងកាយលនាះ សមូទក់ទងសាលាល ៀៃច្បះុ។ 

សង្កា តស់ាលាល ៀៃអកូឡិៃដ ៍កពំងុលធវើកា ដក កំមមវធីិអប ់សំខុ

ភាព បសខ់លួៃ 

 ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើសខុុមា ភាព តប្មូវលោយមាៃកមមវិធីអប់ ំសុខភាព
ទូ ទំលូាយមួយ សំរាប់កូៃសសិសទំងអស់ ចាបព់ីថាន ក់ប្ពសីគូ  ដ ់

ថាន ក់ទី 12។ 

 ជាដផ្នកមយួនៃកា ដកតប្មូវ ៃិងកា ពប្ងីកកមមវិធីអប់ ំអំពីសខុភាព បស់
សង្កា តល់នាះ សង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ កពំុងដតល ៀបច្បដំំលណ្ើ កា 

ពិៃិតយល ើអវីៗ ដដ ៃឹងប្តូវមាៃ លហើយថាសមាា  ៈបលប្ងៀៃណាខលះ ប្តូវ

យកមកលប្បើប្បាស់។ 
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លដើមបលីោយោច្បលដដ តជាសខំាៃល់ ើកា ល ៀៃសបូ្តបាៃ សាលា

ល ៀៃប្តវូដតមាៃប យិាកាសវជិជមាៃ ៃិងមាៃសវុតថភិាព សរំាប ់

កៃូសសិស 

 

 សង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ បាៃពោយាមលធវើលោយសាលាល ៀៃនានា 

ជាទីគ្មម ៃកា សមលុតលធវើបាបគ្មន  គ្មម ៃកា ល ើសលអើង ៃិងគ្មម ៃកា  ំខាៃផ្លវូលេ

ទ។ ច្បាប់ប្បតបិតដលិ ើសខុុមា ភាព  ួមមាៃកមមវិធីនានា ដដ ជយួលធវើ

យា ងណាលោយសាលាល ៀៃនានា ជាទីមាៃសុវតថភិាព ៃិងមាៃកា លច្បះ

លគ្ម ពគ្មន  សំរាប់កា ល ៀៃសូប្ត។  

 ជាជាងបញ្ឈបក់ូៃសិសសបលណាដ ះោសៃនពសីាលាល ៀៃលនាះ ច្បាប់ប្បតិ 

បតដិល ើសុខុមា ភាព ទមទ លោយមាៃកា លប្បើដបបលផ្សងៗលទៀត កនុង

កា ដ្ឋក់វិៃ័យអប់ ំ លៅលព ណាោច្បលធវើលៅបាៃ លដើមបី កាទកុកូៃ

សសិសលោយលៅល ៀៃកនុងសាលាល ៀៃ។ 

 

សង្កា តស់ាលាល ៀៃអកូឡិៃដ ៍កពំងុជយួកៃូសសិស ៃងិប្កមុ

ប្គសួា ទំងឡាយ កនុងកា ទទ ួបាៃៃវូកមមវធីិដែសខុភាព ៃងិ

កា ង្ក សងគម 

 សង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ ផ្ដ ល់ោយៃូវកមម វិធីដែសខុភាពលប្ច្បើៃ

ច្បប្មុះ  ួមទំង កមមវិធីបលំ ើលសវាដែទំនានា។ សាលាល ៀៃជាលប្ច្បើៃ មាៃ

មណ្ឌ  សុខភាពលៅកនុងសាលាល ៀៃ ដដ ផ្ដ ់លសវាកមមលវជជសា្សដ , 

សុខភាពផ្លវូច្បិតដ ៃិងលសវាអប់ ំសុខភាព សំរាប់កូៃសសិសទំងឡាយ។ 

លៅតាមមណ្ឌ  មយួច្បៃួំៃ ប្កមុប្គសួា ទំងឡាយ ោច្បទទួ បាៃផ្ង 

ដដ  ៃូវកា បលំ ើលសវាទំងលៃះ។  

 សង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ កពំុងលធវើលោយមាៃភាពង្កយប្ស ួសំ

រាប់កៃូសសិស ប្កមុប្គសួា  ៃិងមៃុសសលផ្សងៗលទៀត កនុងសហគមៃ៍ មក

ច្បុះល ម្ ះទទ ួកា ធានារា៉ា ប់ ងល ើសុខភាព ៃិងកា ង្ក សងគម។ លពញ

មួយឆ្ន ំដតមដង មណ្ឌ  ធៃធាៃប្គសួា នៃកា ិយា យ័កណាដ   នៃ

សង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ ជួយដ ម់ៃុសសទំងឡាយ ដដ មាៃទី

 ំលៅកនុងលខាណ្ធីោឡាមីដ្ឋ កនុងកា ច្បះុល ម្ ះទទ ួកា ធានារា៉ា ប់ ង

ល ើសុខភាព ៃិងកមមវិធីផ្ដ ជ់ំៃួយលសបៀងោហា  (សរំាបព់័តម៌ាៃ

 ំអិត សមូទូ សព័ាលៅកាៃ់ល ខ (510) 273-1516)។ 

 យូ ៗមដង សង្កា តស់ាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ មាៃកមមវិធីដដ ផ្ដ ល់សវាកមម

សុខភាពណាមយួ លៅឯសាលាល ៀៃ។ ជាឧទហ ណ្៍ ឆ្ន ំលៃះ មាៃកមមវិធី

ែមីមយួលៅថា កមមវិធីសុខភាព Shoo the Flu ដដ ជាកមមវិធីចាក់ថាន វំា៉ា ក់

សំាងសំរាបជ់មៃឺប្គុៃដដ សាយ លដ្ឋយគតគតិនែល លៅតាមទសីាលាល ៀៃ 

សំរាប់កូៃសសិសថាន ក់ប្ពសីគូ  ដ ់ថាន កទ់ី 5។  

 លដ្ឋយមាៃជំៃួយពនីដគសូហគមៃ៍ សង្កា ត់សាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ ផ្ដ ់

កមមវិធីបំល ើលសវាខាងផ្ដ ់ឱវាទ ៃិងសុខភាពផ្លវូច្បិតដ លៅកនុងសាលាល ៀៃ

នានា។ 

 

  សង្កា តស់ាលាល ៀៃអកូឡិៃដ ៍កពំងុលធវើកា កា ពា ប សិាថ ៃ ៃងិដែ

 កាោគ្ម នានា បសល់យើងមាៃសខុសវុតថភិាព ៃងិច្បលំ ើៃសខុ

ភាព 

 

 លដើមបីលធវើលោយមាៃសុវតថភិាព ច្បាប់ប្បតបិតដិល ើសខុមា ភាព តប្មូវ
លោយសាលាល ៀៃនានា មាៃដផ្ៃកា សុវតថិភាពប្បចំាសាលាល ៀៃ ៃិង 

 វិៃ័យសុវតថិភាពសំរាបស់ាលាល ៀៃ។  

 លដ្ឋយមាៃជំៃួយពភីាៃ កង់្ក នៃទីប្កងុ លខាណ្ធី ៃិងភាៃ ក់ង្ក លផ្សងៗលទៀត

លនាះ សាលាល ៀៃនានា កំពងុលធវើកា កនុងកា លធវើយា ងណា លោយមាៃផ្លវូ

លដើ លដ្ឋយសុវតថភិាព សំរាប់កា លធវើដំលណ្ើ  ៃិងកា ជះិកង់លៅមកពីទសីា 

លាល ៀៃ។ 

 លដើមបីកាត់បៃថយលប្គ្មះថាន ក់ដ ់សខុភាពលៅកនុងប ិសាថ ៃលនាះ សង្កា ត់
សាលាល ៀៃអូកឡិៃដ៍ មាៃច្បាប់ប្បតបិតដ ិៃិងកមមវិធីនានា លដើមបជីួយ

កា ពា បញ្ញហ ដកដលងហើម។ សង្កា ត ់ៃិងសាលាល ៀៃនានា បស់ខលួៃ កម៏ាៃ

កមមវិធីប្គបប់្គងសតវ អតិ ៃិងកមមវិធីប្គប់ប្គងកាកសណំ្ ់។  

 កមមវិធី Green Gloves កពំុងលធវើកា កាត់បៃថយ “ដ្ឋៃលជើងប ិសាថ ៃ” 

នៃសាលាល ៀៃនានាកនុងអូកឡិៃដ៍។ កមមវិធី Green Gloves លធវើលោយ

កូៃសសិសច្បូ  ួមកនុងកា ល ៀៃសបូ្តហាតល់ធវើអវីមួយលដ្ឋយដា  ់នដ ៃិង

កា លដ្ឋះប្សាយបញ្ញហ ជាក់ដសដង។ វាផ្ដ  ់ទធភាពលោយកូៃសសិស ដែ

 កា សុខភាព បសព់ួកលគ លហើយជយួសៃសសំំនច្បធៃធាៃ ៃងិ យុ

កាក់សំរាបស់ាលាល ៀៃ ៃិងសហគមៃ៍ បស់លយើង។ លបើសៃិជាលលាក

អនកច្បងម់កជយួដ ក់មមវធីិ Green Gloves សូមទក់ទងសាលាល ៀៃ

 បសក់ូៃលលាកអនក។ 

 

សង្កា តស់ាលាល ៀៃអកូឡិៃដ ៍កពំងុយកច្បតិដទកុដ្ឋកល់ ើ 

សខុមុា ភាពនៃបគុគ កិ 

 

 ច្បាបប់្បតិបតដលិ ើសខុុមា ភាព តប្មូវលោយផ្ដ  ់កខខណ័្ឌ កា ង្ក 
ប្បកបលដ្ឋយសុវតថិភាព ៃិងមាៃកា ជួយលប្ជាមដប្ជងសរំាបប់ុគគ ិកនៃ

លយើង។  

 បុគគ ិកនៃគជឺាជៃគំ សូរំាបក់ូៃសិសសនៃលយើង លហើយកជ៏ាគៃលះឹកនុងកា 
ល ើកសាួយសុខភាព ៃិងសុខុមា ភាពនៃកូៃសសិសនៃសង្កា តស់ាលា

ល ៀៃអូកឡិៃដ៍។ 

 

 


