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សូមជំរោបសួរ្របជោសហគមន៍ៃនសងោ� ត់សា㺘លាេរៀនអូកឡិនដ៍,  
 
េនៅេពលែដលការ្រព�យបារម�អំពីេមេរោគកូរ�ូណោបានេកើនេឡើង ្រក�មដឹកនំោរបស់នោងខ�� ំ ្រពមទំាងនោងខ�� ំ បានេធ�ើការយ៉ោងជិតស� ិទ� ជោមួយនោយកដោ� នសុខភាពសា㺘ធារណៈ្របចំាេខោណធីឣ
ឡោមីដោ (ACPHD) និងការ�យោល័យអប់រ�្របចំាេខោណធីឣឡោមីដោ (ACOE)។ ពួកេគបានរក្សោផ�ល់ព័ត៌មានថ�ីបំផុតឱ្យេយើងខ�� ំ នូវអនុសា㺘សន៍ល�បំផុត ពីរេបៀបបំេពញការងោរសា㺘លាេរៀន 
េនៅក��ងកំឡ�ងេពល ៃនភាពមិនេទៀងទាត់េនះ។ េនះគឺជោមូលេហតុែដលេយើងេនៅែតសា㺘លាេរៀនរបស់េយើង មកទល់ៃថ�េនះ។ 
 
មកទល់នឹងេម៉ាង 6:00 លា� ចក��ងៃថ�េនះ សា㺘លាេរៀន នងិមជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍកមុារទំាងអស ់េនៅក��ងសងោ� តស់ា㺘លាេរៀនអកូឡនិដ ៍នងឹ្រត�វបានបទិ យ៉ោងខ�ីបំផុត រហូតដល់
ៃថ�ឣទិត្យ ទី 5 ែខេមសា㺘 ែដលជោចុងប��ប់ៃនេពលសសិ្សឈប់ស្រមាកៃនរដូវផោ� រ�ក។ េនះមានន័យថោ វោនឹងមិនមានសា㺘លាេរៀនៃថ�េសៅរ� េនៅៃថ�ែស� កេនះេទ េហើយនិងពំុមានកម�វ�ធី
បេ្រង�នធម�តា ចាប់េផ�ើមពីៃថ�ច័ន� ទី 16 ែខមីនោ។ ការ�យោល័យរបស់សងោ� ត់ នឹងេនៅែតេបើក បុ៉ែន�ការចូលជួបជោសា㺘ធារណៈេដោយផោ� ល់ នឹង្រត�វបានកំណត់។ បុគ�លិកទំាងអស់ៃនសងោ� ត់
សា㺘លាេរៀនអូកឡិនដ៍ នឹងបន�ការងោរ និងទទួល្របាក់ែខេនៅក��ងរយៈេពលេនះ បុ៉ែន�ការទទួលខុស្រត�វពិត្របាកដ និងទីតំាងការដោ� ននោនោ ឣចមានខុសៗគា� ។ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ សា㺘លា
េរៀននីមួយៗ នឹងទទួលបាននូវការលាងសំឣតយ៉ោង្រជោស់សា㺘� ត។ េដោយសា㺘រែតការវ�វត�ៃនធម�ជោតៃិនការរោតត្បាតេមេរោគកូរ�ូណោេនះ េយើងខ�� ំសង្ឃឹមថោ នឹងឣចបន�េបើកកម�វ�ធីបេ្រង�ន
សិស្សេឡើងវ�ញ េនៅៃថ�ចន� ទី 6 ែខេមសា㺘 បុ៉ែន�េយើងខ�� ំនឹងបន�វោយតៃម� េដើម្បសីា㺘� នភាព េដើម្បីកំណតេ់ពលេវលាែដលល�បំផុត ក��ងការេបើកសា㺘លាេរៀនេឡើងវ�ញ។ 
 
បនោ� ប់ពីការបានពិភាក្សោ និងពិេ្រគាះេយោបល់យ៉ោងេ្រចើនជោមួយ ACPHD, ACOE, ថោ� ក់ដឹកនំោៃនទី្រក�ង រួមទំាងជោមួយអភិបាល្រក�ង Libby Schaaf និងៃដគូការងោរ ្រពមទំាងអង�ការៃដ
គូរបស់េយើងមក េយើងខ�� ំបានសេ្រមចចិត�ថោ វោគឺជោេពល្រតឹម្រត�វក��ងការបិទសា㺘លាេរៀនរបស់េយើង។ វោនឹងអនុ�� តឱ្យសិស្ស បុគ�លិកសា㺘លាេរៀន និង្រក�ម្រគ�សា㺘រទំាងអស់ េធ�ើអ�ីៗ
ែដលពួកេគ្រត�វេធ�ើ េដើម្បីរក្សោខ��នឱ្យមានសុខភាពល� និងជួយទប់សា㺘� ត់ការរ�ករោលដោលៃនេមេរោគកូរ�ូណោេនះ។ េនះគឺជោដំេណោះ្រសា㺘យែដលមិនល�ឥតេខោ� ះេនោះេទ េ្រពាះអ�កជំនោញ 
ACPHD ្របាប់េយើងខ�� ំមកថោ េបើកុមារមិនសា㺘� ក់េនៅក��ងផ�ះរបស់ពួកេគ េដើម្បេីនៅឱ្យឆា� យពីមនុស្សេផ្សងេទៀតស្រមាប់រយៈេពលៃនការបិទសា㺘លាេទេនោះ ពួកេគេនៅែតឣចឆ�ងេមេរោគេនះ 
 
ការបិទសា㺘លាេរៀន គឺប៉ះពាល់្រក�ម្រគ�សា㺘ររបស់េយើងេ្រចើនណោស់ ែដលពឹងែផ�កេលើសា㺘លាេរៀននោនោក��ងការផ�ល់ទីកែន�ងមានសុវត�ិភាពសំរោប់កូនៗរបស់ពួកេគ សំរោប់ម��បឣហារ និង
សំរោប់េសវោកម�េផ្សងេទៀតជោេ្រចើន។ ទសីា㺘លាេរៀននោនោ នឹងបន�េរៀបចំែផនការបន�បេ្រង�នសិស្ស េដោយមានសា㺘លាេរៀននីមួយៗ េ្រត�មផ�ល់នូវកិច�ការសិក្សោដល់សិស្ស។ េទាះយ៉ោង
ណោក៏េដោយ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ មិន្រត�វបានរចនោេឡើង េដើម្បីជំនួសគុណតៃម�ៃនការបេ្រង�នេនៅសា㺘លាេរៀន េដោយមាន្រគ�បេ្រង�នេនោះេទ។ ែផនការៃនសា㺘លាេរៀននីមួយៗ នឹង្រត�វ
បានបេងោ� ះជូនេនៅេលើេគហទំព័ររបស់េយើង។ េយើងខ�� ំរ�ពឹងថោែផនការទំាងអស់ នឹង្រត�វបានបេងោ� ះជូនេនៅៃថ�អងោ� រ� ឬៃថ�ពុធ នោសបា� ហ៍េ្រកាយ។ 
 
ក��ងអំឡ�ងេពលបិទសា㺘លាេរៀន នោយកដោ� នបំេរ�េសវោឣហាររូបត�ម�របស់េយើង នឹងេបើកបំេរ�េនៅតាមទីសា㺘លាេរៀនចំនួនដប់ពីរកែន�ង េនៅទូទំាងទី្រក�ង ជោទែីដលឣចឈាងចូលយក
ឣហារេពល្រពឹក និងឣហារៃថ�្រតង់ កូនសិស្សរបស់េយើង។ ទសីា㺘លាេរៀននោនោ ែដលមានចុះជូនខោងេ្រកាមេនះ នឹង្រត�វបានេបើក តាមេពលេវលា េហើយកុមារឣចចូលមកយកម��ប
ឣហារទុកបានជោេ្រចើនៃថ� េដើម្បីទទួលេនៅឯផ�ះ។ 

● ៃថ�ច័ន�៖  េម៉ាង 8:00-12:00 (ឣហារេពល្រពឹក 3 េពល / ឣហារៃថ�្រតង ់3 េពល សំរោប់កូនសិស្សមា� ក់ៗ) 
● ៃថ�្រពហស្បត�ិ៖ េម៉ាង 8:00-12:00 (ឣហារេពល្រពឹក 2 េពល / ឣហារៃថ�្រតង់ 2 េពល សំរោប់កូនសិស្សមា� ក់ៗ) 

មានផ�ល់ឣហារជូនដលក់មុារែដលមានវ�យ 18 ឆា� ំ។  
សូមយកថង់មកដោក់េ្រគ�ងេធ�ើម��ប ឬ្របដោប់ដោក់ទឹកេដើម្បីយកម��បឣហារេទៅផ�ះសំរោប់សបា� ហ៍។ 

● ទី្រក�ងអូកឡិនដ៍ែប៉កខោងេជើង និងខោងលិច៖ សា㺘លា Sankofa Elementary, West Oakland Middle School និងសា㺘លា Hoover Elementary 
● ទី្រក�ងអូកឡិនដ៍ែប៉កកណោ� ល៖ សា㺘លា Oakland High School និង Garfield Elementary 
● ទី្រក�ងអូកឡិនដ៍ែប៉កខោងេកើត៖ សា㺘លាBret Harte Middle School, Life Academy/United for Success, Coliseum College Preparatory Academy, Madison Park 

Upper, Fremont High School, Castlemont High School និងសា㺘លា Elmhurst United Middle School 
 
េយើងខ�� ំដឹងថោេពលេនះ នឹងមានការលំបាកស្រមាប់្រក�ម្រគ�សា㺘រជោេ្រចើន ៃន្រក�ម្រគ�សា㺘ររបស់េយើង េហើយេយើងសូមអរគុណចំេពាះការអត់ធ�ត់ និងការព្យោយោមរបស់អ�ក។ េយើងខ�� ំនឹង
ទំនោក់ទំនងគា� ជោញឹកញោប់តាមរយៈអីុែម៉ល, ទូរស័ព�េដោយស� ័យ្របវត�, ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម និងេគហទំព័ររបស់េយើង (www.ousd.org/coronavirus) អំពីការែ្រប្រប�លកាលៈេទ
សៈ, ការឣចរកបាននូវម��បឣហារ និងការសិកស្សោ។ េយើងនឹងេធ�ើបានល�បំផុតដោច់ខោតរបស់េយើងេដើម្បីរក្សោអ�ករោល់គា� បានជូនដំណឹងនិងមានសុវត�ិភាពក��ងអំឡ�ង្រគាមានការលំបាក
ទំាងេនះ។ក��ងេពលេនះ, សូមែថរក្សោខ��នអ�ក, ្រក�ម្រគ�សា㺘រនិងសហគមន៍របស់េយើង។ 
 
េយើងខ�� ំនឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត�ភាព េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌មានដល់មនុស្ស្រគប់គា�  ក��ង្រគាលំបាកទំាងេនះ។ ក��ងេពលេនះ សូមែថរក្សោខ��នអ�ក ្រក�ម្រគ�សា㺘រ និងសហគមន៍របស់េយើង។ សូមអរ
គុណ ចំេពាះភាពជោៃដគូរបស់អ�ក េនៅេពល ែដលេយើង សហការរួមគា�  ក��ងដ៏្រគាលំបាកទំាងេនះ។ 
 
េដោយក�ីេគារពេសា㺘� ះពីនោងខ�� ំ, 

 
Dr. Kyla Johnson-Trammell 
អគ�នោយកៃនសងោ� ត់សា㺘លាេរៀនអូកឡិនដ៍ 
 
 

http://www.ousd.org/coronavirus

