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សូមេគា⫴រពជូន្របជោសហគមន៍ៃនសងោ� ត់សា耘លា⫴េរៀនអូកឡិនដ៍, 
 

េយើងខ��សំរេសរលិខិតៃថ�េនះ េដើម្បីជូនព័ត៌មានថ�ីបំផុតមយួេទៀតមយួច្បាប់េទៀត ស� ីអំពី វ�រសុករូ�ូណោ (េហៅម៉្យោងេទៀតថោ េមេរោគ COVID-19)។ េនៅ្រពឹកេនះ 
េយើងខ��បំានចូលរមួក��ងការអពំាវនោវេនៅក��ងតំបន ់រួមជោមយួម�ន�សុីខភាពសា耘ធារណៈ្របចំាេខោណធីឣឡោមីដោ, ការ�យោល័យអប់រ�្របចំាេខោណធីឣឡោមីដោ 
(ACOE) និងថោ� កដ់ឹកនំោៃនសងោ� ត់សា耘លា⫴េរៀនជោេ្រចើនេទៀតេនៅក��ងតំបនេ់ឆ�រសមុ្រទេយើងេនះ។ ចំណុចនោនោខោងេ្រកាមេនះ គជឺោការវ�វឌ្ឍន៍ថ�ីបំផុត ែដលទាក់ទងេទៅ
នឹងេមេរោគ COVID-19៖ 

● មានករណីឆ�ងវ�រសុករូ�ូណោពីរករណីេហើយ ែដល្រត�វបានេគរកេឃើញេនៅក��ងេខោណធីឣឡោមដីោ។ 
● ម�ន�ីសខុោភបិាលេនៅក��ងេខោណធីឣឡោមីដោ បាន្របកាសជូនអំពីឣសន�សុខភាពសា耘ធារណៈ។ (េសចក�ី្របកាសេនះ ជួយ្របមូលធនធានេខោណធី, ការ

េឆ�ើយតប, ការផ្សព�ផ្សោយ និងទំនោក់ទំនង។) 
● មជ្ឍមណ� ល្រត�តពិនិត្យជម�ឺ (CDC) មជ្ឍមណ� ល្របយុទ�្របឆំាងជម�ឺឆ�ង (CDC) បានប���នេគា⫴លការណ៍ែណនំោសរំោបស់ា耘លា⫴ K-12 េហើយ េនៅទូទំាង

្របេទស។ 
● សា耘លា⫴េរៀន Aspire Monarch Academy គឺជោសា耘លា⫴ឆាតេធឿស��លមយួេនៅក��ងទី្រក�ងអកូឡនិដ ៍បានេ្រជើសេរ�សយកវ�ធីសា耘�ស�អភិរក្ស និងបិទ

សា耘លា⫴េរៀនរហូតដល់ចុងសបា� ហ៍ េដើម្បីវោយតៃម�េលើបុគ�លិកមា� កែ់ដលឣចមានេមេរោគកូរ�ណូោ ប៉ុែន�េនៅមនិទានប់ានប�� កពិ់តជោមានេនៅេឡើយេទ។ 
 
េទាះបីជោមិនមានវ�ធីទស្សនទ៍ាយពីរេបៀបែដលេមេរោគ COVID-19 ឆ�ង រ�ករោលដោលយ៉ោងណោេនៅក��ងេខោណធីឣឡោមដីោក៏េដោយ ក៏េយើងគួរែតសន�ត់ថោនងឹមាន
ករណីជោេ្រចើនេទៀត េហើយេយើងនឹងចាត់វ�ធានការបងោ� រែតម�ង។ សា耘លា⫴េរៀននោនោរបស់េយើង ឣចេដើរតួនោទីយ៉ោងសខំោនក់��ងការបន�យេល្ប�នៃនការឆ�ង រ�ករោល
ដោលៃនេមេរោគេនះ េហើយនិងធានោយ៉ោងណោឱ្យបរ�យោកាសេរៀនសូ្រត្របកបេដោយសុវត�ិភាព និងសខុភាពល�ស្រមាបស់ិស្សោនុសិស្សរបស់េយើង។  
 

េនៅទូទំាងសងោ� ត់ េយើងខ��កំំពុងបន�េធ�ើដចូតេទៅេនះ៖  
● ជំរុញឱ្យលា⫴ងៃដឱ្យបានញកឹញោប់ និងមានទមា� ប់ល�បំផុតក��ងរក្សោអនោមយ័េនៅេពញមយួៃថ�េរៀន; េហើយជោពិេសស េនៅមុន និងេ្រកាយេពលសិស្ស

េចញេលង, េនៅមនុ និងេ្រកាយេពលញោ� ំឣហារៃថ�្រតង់ េហើយនិងេនៅមនុ នងិេ្រកាយេពលញោ� ំឣហារស្រមន;់ 
● ជំរុញឱ្យសិស្ស ្រពមទំាងបគុ�លិកែដលមានជម�ឺឈថឺោ� ត់ ស្រមាប់េនៅផ�ះ។ 
● បេង�ើនភាពញកឹញោបក់��ងការសំឣត និងការរមា� ប់េមេរោគេនៅក��ងទីកែន�ងេរៀន, យកចិត�ទុកដោកខ់ោ� ំងេទៅេលើៃផ�នោនោ ដចូជោៃផ�ៃដទា� រ ៃផ�កែន�ងបាញ់ទឹក

ញោ� ំ, ៃផ�តុ ៃផ�កំព្យ�ទ័រយួរៃដ Chromebook ជោេដើម ែដលមានការេចញចូលប៉ះពាល់េ្រចើន។ សមូេមើលព័ត៌មានថ�ីបំផុតេចញពីែផ�កែថរក្សោរបស់េយើង។ 
● សហការជោមយួនោយកដោ� នអប់រ�ពិេសសរបស់េយើង ក��ងការកណំត់ចំនួនសិស្សែដលឆាបឈ់ឺ និងសិស្សែដលមានប�� ្របព័ន�េខ្សោយក��ងការពារជម� ឺ

ែដលឣចទទួលបានអត�្របេយោជន៍ពីការែណនំោឱ្យេនៅផ�ះឱ្យបានមុនសិស្សដៃទេទៀត។ 
 

េដោយែផ�កេលើការ វ�វឌ្ឍនម៍ូលដោ� ន នងិអនុសា耘សនន៍ោនោសំរោប់សុខភាពសា耘ធារណៈេនោះ េយើងឣចេនៅក��ងអនោគត់្រត�វការចាត់វ�ធានការដូចតេទៅេនះ៖ 
● ដោកក់ំណត់ ឬលបុេចាលពិធីជួបជំុគា⫴� ធំៗ  និងសកម�ភាពេ្រកៅការសិក្សោ រមួមានដចូជោកឡីោ និងក�បឹនោនោ។ 
● លុបេចាលពិធីជួប្របជំុគា⫴�  និងដំេណើរទស្សនកិច�សិក្សោនោនោ។ (េនៅេពលេនះ នោយកដោ� នសុខភាពសា耘ធារណៈ្របចំាេខោណធីឣឡោមដីោ និងនោយកដោ� ន 

ACOE មិនចង់ឱ្យេធ�ើែបបេនះេទ ប៉ុែន�ឣចឱ្យេធ�ើេពលអនោគតដ៏ខ�ខីោងមខុេនះ។) 
● បិទសា耘លា⫴េរៀនជោបេណោ� ះឣសន�សិន។ សា耘� នភាពេនះេនៅែតបន�វ�វឌ្ឍន ៍េហើយេយើងចង់ធានោដល់អ�កថោ េយើងកំពុងេរៀបចំែផនការែផនការស្រមាប់

អនុវត�នជ៍ោយថោេហតុ។ បច��ប្បន�េនះ ម�ន�ីសុខោភបិាលកំពុងផ�លអ់នុសា耘សន៍ឱ្យបិទសា耘លា⫴េរៀនជោបេណោ� ះឣសន� យ៉ោងេហាចណោស់ ពីរសបា� ហ៍
ប៉ុេណោ� ះ បនោ� ប់ពីការបានេធ�ើេរោគវ�និច�យ័្រត�វបានប�� ក់។ េដោយសា耘រលទ�ភាពេនះ េយើងកំពុងែស�ងរកវ�ធីែដលេយើងឣចអនវុត�កម�វ�ធីេរៀនសូ្រតពី
ចមា� យ េដើម្បីការពារការឣក់ខោនដល់កម�វ�ធីសិក្សោស្រមាប់សសិ្សោនុសិស្សរបស់េយើង។ 

 
តាងនោមេឣយថោ� កដ់កឹនំោៃនសងោ� ត់ នងិ្រក�មការងោរបំេរ�េសវោសុខភាពៃនសងោ� ត់សា耘លា⫴េរៀនអកូឡិនដ៍ េយើងខ�� ំសមូែថ�ងអំណរគណុចំេពាះការអត់ធ�ត់ និងការ
ចាត់វ�ធានការសកម�ជោមុន េដើម្បីទុកេឣយសសិ្សែដលមានជម�ឈឺឺថោ� ត់ស្រមាកេនៅផ�ះ។ េយើងខ��យំល់ថោសា耘� នភាពេនះ ឣចបណោ� លឱ្យមានការរ�ខោនដល់ទមា� ប់
ធម�តា ប៉ុែន�េយើងខ��សំមូអរគណុចំេពាះការយល់េយោគ និងភាពជោៃដគរូបស់េលា⫴កអ�ក។ 
 

េនៅេពលែដលេយើងខ�� ទំទួលបាននូវព័ត៌មានថ�ីៗ  ែដលនំោឱ្យេយើង្រត�វចាត់វ�ធានបនោ� នេ់នោះ េយើងខ��នំឹងផ�ល់ដណំឹងជូនេលា⫴កអ�កតាមរយៈបណោ� ញធម�តាឱ្យបាន
ឆាប់រហ័ស៖ ទូរស័ព� Robocall, អុីែមល៉, េគហទំព័រ (www.ousd.org/coronavirus) និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម។ សូមែចករ�ែលកមតិេយោបល់របស់េលា⫴ក
អ�កតាមរយៈ បទស� ង់មតិយ៉ោងខ�ីេនះ។ 
 

េដោយក�ីេគា⫴រពពី, 
 
្រក�មទំនោក់ទំនងៃនសងោ� ត់សា耘លា⫴េរៀនអូកឡិនដ ៍
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
https://www.ousd.org/covid-19
http://www.ousd.org/coronavirus)
https://www.surveymonkey.com/r/2W7HLNX
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ការែណនំោដម៏ាន្របេយោជនខ៍�ះៗ៖ 

● សូមរ�ឭកសសិ្សឱ្យលា⫴ងៃដឱ្យបានញកឹញោប,់ ឱ្យក�ក និងកណោ� ស់ដោក់ែកងៃដ ឬ្រកដោស់ជូតមាត់របស់ពួកេគ (េហើយបនោ� ប់មកេបាះវោេចាលក��ងធុង
ស្រមាម!) និងេជៀសវោងការប៉ះមខុមាត់របស់ពួកេគ។ 

● ជំរុញឱ្យមនសុ្ស្រគប់របូ “េលើកៃដជំរោបសួរគា⫴� េទៅវ�ញមក” ជោជោងចាប់ៃដគា⫴�  ឬប៉ះពាល់គា⫴� ។ 
● ្របសិនេបើកូនរបស់េលា⫴កអ�កមានជម�ឈឺឺថោ� ត់ សូមកុំឱ្យពួកេគមកេរៀន សមូឱ្យពួកស្រមាក់េនៅផ�ះ។ សូមចំណំោថោ េទាះជោយ៉ោងណោ េយើងខ�� ំ ក��ងេពល

ថ�ីេនះ មិនទានប់ានអនុវត�ការខោនមកេរៀនគា⫴� នច្បាបស់្រមាប់សសិ្សែដលមានសុខភាពល� ែដល្រត�វបានឱ្យស្រមាក់េនៅផ�ះ េដើម្បីេចៀសវោងការឆ�ងជម�ឺ
េនោះេទ។ 

ធនធានេផ្សងៗេទៀត 

● េរៀបលា⫴ងៃដ -  ថោ� ក ់DK-5, ថោ� ក់ទី 6 ដល់វ�យមនុស្សធ ំ
● សុជីវធម៍សំរោប់ការក�ក និងកណោ� ស - ចំេរៀងអំពីការខ�ប់មាត់េនៅេពលណោអ�កក�ក or រេបៀប្រតឹម្រត�វក��ងខ�បម់ាត់របសអ់�ក  
● មជ្ឈមណ� ល CDC មានធនធានល�ៗ  អពីំរេបៀបែដលល�បំផុតក��ងការនយិោយេទៅកានស់ិស្ស អំពីសា耘រៈសខំោន់ៃនការលា⫴ងៃដ 

(https://www.cdc.gov/handwashing/index.html)។ 
● អ�កឣចរកព័ត៌មានែណនំោអំពីេរៀបនយិោយេទៅកានក់ុមារ អំពីេមេរោគេនៅក��ងអត�បទកាែសត New York Times "រេបៀបនយិោយេទៅកានក់មុារអំពីេម

េរោគករូ�ូណោ" (https://parenting.nytimes.com/childrens-health/coronavirus-kids-talk) និងអត�បទៃន វ�ទ្យោសា耘� នស� ីពីគនំិតកមុារ "ការនយិោយ
េទៅកានក់មុារអំពីេមេរោគករូ�ូណោ" (https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/)។ 

េគហទំព័រស� ីេមេរោគកូរ�ូណោរបស់េយើង មានព័ត៌មានមូលដោ� នផងែដរអំពីេមេរោគ អំពីការរក្សោសុខភាពឱ្យបានល� និងព័ត៌មានថ�ីៗបំផុត៖ (http://www.ousd.org/coronavirus)។ 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=qJG72sycQB8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DG4n0r8-UPA
https://www.youtube.com/watch?v=DG4n0r8-UPA
https://www.youtube.com/watch?v=J2jbEetZ8G4
https://www.youtube.com/watch?v=J2jbEetZ8G4
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html)
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html)
https://parenting.nytimes.com/childrens-health/coronavirus-kids-talk
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/)
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/)
http://www.ousd.org/coronavirus
http://www.ousd.org/coronavirus

