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សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងកា酐រែណនំោអំពីសុខភា顨ពសាធារណៈ (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ� ក់) 
េតើម៉ាស់្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ែដរឬេទ? 
េតើបុគ�លិក និង/ឬ សិស្ស្រត�វបំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភា顨ពេនៅៃថ�នីមួយៗ មុនេពលមកេធ�ើកា酐រ ឬមកេរៀនែដរឬេទ? 
េតើេយើងកំពុងអនុវត�គមា� តរោងកា酐យ និងបេង�ើត្រក�មតូចៗៃនសិស្សែមនេទ? 
េតើបុគ�លិក (និងមនុស្សេពញវ�យេផ្សងេទៀត) និង/ឬ សិស្ស្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ� ក់សំាងែដរឬេទ? 
េតើេនៅេពលណោេទៅេទើបនរណោមា� ក់្រត�វបានប���នេទៅកា酐ន់ទីកែន�ងដោក់ឱ្យេនៅដោច់ឆា� យពីេគ / កែន�ងេធ�ើចតា� ឡីស័ក េដោយសារមានេរោគ
ស�� , បានេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺឆ�ង ឬមានករណីវ�ជ�មាន? 
េតើមានអ�ីេកើតេឡើង ្របសិនេបើសិស្ស ឬបុគ�លិកេកើតមានេរោគស�� ខណៈេពលេនៅឯសាលាេរៀន? 
េតើខ�� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនកា酐រទំនោក់ទំនងគា� រេបៀបណោ េដើម្បីរោយកា酐រណ៍អំពីករណីសិស្ស វ�ជ�មាន? 
េតើខ�� ំ្រត�វកា酐រេធ�ើេតស� ែដរឬេទ េហើយេតើខ�� ំឣចេទៅេធ�ើេតស� រេបៀបណោ? 
េតើ្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ច ចំេពាះអវត�មានរបស់បុគ�លិក ឬសិស្ស េដោយសារែតកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័ក? 
េតើដំេណើរកា酐រតាមដោនអ�កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺែដលត្រម�វឱ្យេធ�ើ េហើយនិងទំនួលខុស្រត�វេលើកា酐រគាំ្រទរបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ
្របចំាកា酐រដោ� នមានអ�ីខ�ះ? 
េតើបងប��នបេង�ើតរបស់សិស្សវ�ជ�មាន ្រត�វេធ�ើចតា� ឡីស័កេទ ្របសិនេបើពួកេគរស់េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារែតមួយ? 
េតើមានពិធីកា酐រសុវត�ិភា顨ពកូវ�ដអ� ីខ�ះ ែដល្រត�វបានដោក់ប���លក��ងក��ប់ចុះេឈា� ះេរៀនរបស់សិស្ស? 
េតើេរោគស�� អ�ីខ�ះែដលេយើង្រត�វរកេមើល េដើម្បីផោ� ស់សិស្សេទៅកា酐ន់ទីកែន�ងសុខមាលភា顨ព / ទីកែន�ងេនៅដោច់ឆា� យពីគា�  េនៅទីក��ង
បរ�េវណសាលាេរៀន? 
េតើេយើងឣចសំគាល់េតស� វ�ជ�មានមិនពិតរេបៀបណោ? 
េតើខ�� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនទំនោក់ទំនងេនៅេពលណោ? 
េតើខ�� ំ្រត�វេរៀបចំ និងេ្រត�មខ��នយ៉ោងដូចេម�ចេដើម្បីេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល? 
េតើេយើងេធ�ើដូចេម�ចេនៅេពលែដលសិស្សខោនមកេធ�ើេតស� មួយៃថ� េនៅេពលជោប់ក��ងកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល? 
េតើេយើង្រត�វេធ�ើដូចេម�ច្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�សារមួយមិនចង់េធ�ើេតស� តាមរយៈកម�វ�ធី Primary េនៅតាមទីសាលាេរៀនរបស់េយើង? 
េហតុអ� ីបានជោេយើងេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល? 
េតើខ�� ំតាមដោនកា酐លៃថ�ែខវ�ល្រតឡប់មកវ�ញរបស់សិស្សេដោយរេបៀបណោ? 
េតើខ�� ំេធ�ើដូចេម�ចេដើម្ប ី“អនុ�� តឱ្យ” សិស្សវ�ល្រតឡប់មកវ�ញមុនេពលកំណត ់េចញពីកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កៃន មនុស្សែដលេនៅជិតយូរ
ជោមួយនឹងអ�កមានេរោគស��  េហើយែដលពុំបានពាក់ម៉ាស់? 
េតើឯកសារ្របេភទណោែដល្រត�វកា酐រេដើម្បីធានោថោេរោគស��  (ជោឧទាហរណ៍៖ ឣែឡរហ្សី) គឺមិនែមនថ� ីឬខុសគា� េទ? 
្របសិនេបើអ�កេបើកបរឡោន្រក�ងរោយកា酐រណ៍្របាប់ថោ មានសិស្សេចញេរោគស�� េនៅេលើឡោន្រក�ងេនោះ េតើ្រត�វេធ�ើអ� ីខ�ះ េនៅេពលសិស្ស
មកដល់ទីសាលាេរៀន? 
េតើេនៅេពលណោែដលខ�� ំ្រត�វជូនដំណឹងដល់សហគមន៍សាលារបស់ខ�� ំអំពីករណីវ�ជ�មាន? 
េតើសហគមន៍សាលាេរៀនដឹងយ៉ោងដូចេម�ចថោករណីវ�ជ�មានេនៅក��ងចំេណោម្រគ�បេ្រង�ន បុគ�លិក ឬសិស្ស នឹង្រត�វរកេឃើញ េហើយេឆ�ើយ
តបជូនក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលា? 
េតើ OUSD េធ�ើកា酐រតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់គា� ដូចេម�ច េហើយេតើជំហានអ�ីខ�ះែដល្រត�វអនុវត�េនៅេពលមានកា酐រផ��ះេឡើងៃនជម�ឺកូវ�ដេនៅ
សាលាេរៀន? 
េតើេគាលនេយោបាយស� ីពីកា酐រដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  និងកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កចេំពាះសិស្ស បុគ�លិក នងិ្រគ�បេ្រង�នែដលមានេរោគ
ស�� មានអ�ីខ�ះ?  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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េតើអ� ីេទៅជោែផនកា酐រេធ�ើេតស�  និងដោក់ឲ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  ចំេពាះសិស្សែដលមានេរោគស�� េនៅសាលាេរៀន?  
េតើអ� ីេទៅជោែផនកា酐រសិក្សោសំរោប់សិស្សែដល្រត�វកា酐រេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� េនៅឯផ�ះ?  
េតើសូចនោករអ�ីខ�ះ ែដល OUSD វោយតៃម�ជុំវ�ញសុវត�ិភា顨ពសាលា និងកា酐ររក្សោសាលាឱ្យេនៅេបើកក��ងកំឡ�ងេពលមានជំងឺរោតត្បាតកូវ�ដ-
19? 
េហតុអ� ីបានជោគមា� តរោងកា酐យ ពុំមានចំែណកេនៅក��ងែផនកា酐រសុវត�ិភា顨ព OUSD?  
េតើកា酐រែណនំោអំពីគមា� ត កា酐រេធ�ើេតស�  និងរបំាងមុខ នឹង្រត�វបានពិនិត្យ និងេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពយ៉ោងដូចេម�ច?  
េតើព័ត៌មានអ�ីខ�ះែដល OUSD ផ�ល់ឣទិភា顨ពេដើម្បី្របមូល និងេធ�ើរបាយកា酐រណ៍?  
េតើ OUSD តាមដោនកា酐ររ�ករោលដោលៃនេមេរោគ េហើយតំបន់ និងចំនួន្របជោជនែដលរងផលប៉ះពាលេ់្រចើនជោងេគរេបៀបណោ?   
េតើកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅឆា� ំសិក្សោ 2020-21 ្រត�វបានរកេឃើញដូចេម�ចខ�ះ េហើយ OUSD េឆ�ើយតបដូចេម�ចខ�ះ?  
េតើកា酐រេរៀបចំបន�ប់េរៀនក��ងឣគារ និងយុទ�សា�ស�កា酐ត់បន�យេផ្សងេទៀត បន�យហានិភ័យៃនកា酐រឆ�ងេដោយរេបៀបណោ?  
េតើខ្យល់្រត�វបានបន្ស�ទ�េនៅក��ងបន�ប់េរៀន OUSD រេបៀបណោ?  
េតើឣហារៃថ�្រតង់្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេនៅក��ង ឬេនៅេ្រកៅឣគារ េហើយថោេតើវោ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងជោន់េវនែដរឬេទ?  
េតើឆា� ំេនះនឹងេធ�ើអ� ីខុសែប�កគា� េនៅៃថ�ែដលគុណភា顨ពខ្យល់ឣកា酐សមិនល� ឬឣកា酐សធាតុមិនអំេណោយផល? 
 

សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងសកម�ភា顨ពែដលមានកា酐រអនុ�� ត (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ� ក់) 
េតើសិស្ស ឬបុគ�លិកទំាងឡោយឣចបរ�េភា顨គេនៅក��ងឣគារបានែដរឬេទ? 
េតើេយើង្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ចចំេពាះេពលេចញេលង និងេពលហាត់្របាណរបស់សិស្ស? 
េតើទីមានទឹកបាញស់ំរោប់ផឹកនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យ្របាស់ែដរឬេទ? 
េតើអ�កស� ័្រគចិត� និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សារឣចចូលមកទីក��ងសាលានោនោៃន OUSD បានឬេទ? 
េតើ្រក�ម្រគ�សារធំៗ ឣច្របមូលផ��ំគា� បានឬេទ ឱ្យែតពួកេគពាក់ម៉ាស់? ដូចជោេពល្របជុំែណនំោសិស្សថ�ីជោេដើម? 
េតើសាលាេរៀននោនោឣចអនុ�� តឱ្យមានកា酐រ្របមូលផ��ំគា� េនៅទូទំាងសាលាបានែដរឬេទ? 
េតើសាលានោនោឣចេធ�ើពិធីបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ / កិច�្របជុំនោនោជោមួយបុគ�លិក និង/ឬ ្រក�ម្រគ�សារេដោយផោ� លប់ានែដរឬេទ? 
េតើកីឡោយុវសិស្សនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យចូលេលងេឡើងវ�ញែដរឬេទ? 
េតើសិស្សអត�ពលិកទំាងឡោយ្រត�វេធ�ើេតស� បុ៉នោ� នដង? 
េតើសិស្សឣចេធ�ើដំេណើរទស្សនកិច�សិក្សោបានែដរឬេទ? 
េតើអ� ីេទៅជោដំេណើរកា酐រទទួលបាននូវកា酐រយល់្រពមឱ្យេរៀបចំ្រពឹត�ិកា酐រណ៍នោនោ? 

សំណួរនោនោបែន�ម (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ� ក់) 
េតើឧបករណ៍កា酐រពារផោ� ល់ខ��នេផ្សងៗេទៀត ឣចរកបានែដរឬេទ? 
េតើេយើងឣចតេម�ើងរបំាង (ក��ក់ជ័រ/ក��ក់សរ�រោង�) រោងកា酐យបានេទ? 
េតើេយើងធា� ប់បានែកលំអឱ្យមានខ្យល់េចញចូលដូចេម�ចខ�ះ? 
េតើេយើងមានែផ�កនំោមុខសុវត�ិភា顨ព ែផ�កនំោមុខបេច�កវ�ទ្យោ និងអ�កែណនំោ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌េទៀតេទ? 
េតើមានអ�ីេទៀតែដលខ�� ំឣចេធ�ើេដើម្បីេ្រត�មខ��នសំរោប់សាលារបស់ខ�� ំ? 
ចុះ្របសិនេបើបុគ�លិកមានបំណងចង់េនៅេធ�ើកា酐រពីចមា� យេដោយសារមូលេហតុសុខភា顨ព? 
េតើខ�� ំឣចសួរបុគ�លិក ឬសិស្សអំពីសា� នភា顨ពចាក់វោ� ក់សំាងរបស់ពួកេគបានេទ? 
េតើនិេយោជិក ឬ្រក�ម្រគ�សារ ្រត�វរោយកា酐រណ៍្របាប់ពីប�� សុវត�ិភា顨ពតាមរេបៀបណោ? 
េតើសិស្ស ឬបុគ�លិក ឣច្រត�វបានដោក់វ�ន័យេដោយសារែតពុំបានេគារពតាមេគាលកា酐រណ៍សុវត�ិភា顨ពទំាងេនះឬេទ? 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx


 
 

សណំរួសរួញកឹញោបអ់ពំសីវុតិ�ភា顨ពកូវ�ដ 2021-22  

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េតើេយើង្រត�វកត់្រតាអវត�មានរបស់សិស្សដូចេម�ច េនៅេពលសិស្ស្រត�វបានប���នេទៅផ�ះវ�ញ េដោយសារែតកា酐រមិន្រពមពាក់ម៉ាស់? 
េតើមានន័យដូចេម�ច ែដលថោ មានកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅសាលាេរៀនរបស់េយើង? េតើសាលាេរៀន្រត�វេធ�ើអ� ីខ�ះ? 
េតើខ�� ំឣចតេម�ើងតង់គ�ីនិកចាក់វោ� ក់សំាងេនៅឯសាលារបស់ខ�� ំបានរេបៀបណោ? 
េតើកា酐រែណនំោបែន�មសំរោប់មជ្ឈមណ� លកុមារតូចមានអ�ីខ�ះ? 
េតើេយើងេដោះ្រសាយសា� នកា酐រណ៍រេបៀបណោ ចំេពាះសមាជិកមា� ក់ៃន្រគ�សារមានវ�ជ�មាន បុ៉ែន�សិស្សពុំមាន? 

សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងកា酐រែណនំោអំពីសុខភា顨ពសាធារណៈ (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ� ក់) 
េតើម៉ាស្់រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ែដរឬេទ? 

ព័តម៌ានែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីៗ ៖ មាន្របសិទ�ិភា顨ពចាប់ពីៃថ�ទី 16 សីហាេនះតេទៅ ម៉ាស់នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ទំាងេនៅក��ង ទំាងេ្រកៅ
ឣគារ េនៅទីក��ងបរ�េវណសាលាទំាងអស់របស់សងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ ៍(OUSD) សំរោប់បុគ�លិក នងិសិស្សោនុសិស្សទំាងអស់ េដោយមនិ
គតិពីសា� នភា顨ពចាកវ់ោ� កសំ់ាងេឡើយ លុះ្រតាែតមាន ករណីេលើកែលងេចញ។ កា酐រេដោះម៉ាស់េចញេនៅេ្រកៅឣគារ នឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យបាន 
្របសិនេបើពួកេគេនៅឆា� យពីគា�  6 ហ�ីត។ ចំេពាះថោ� ក់ែហលទឹក សិស្សមិន្រត�វកា酐រពាក់ម៉ាស ់ខណៈេពលែដលេនៅក��ងឣងែហលទឹកេទ 
្របសិនេបើពួកេគឣចេនៅដោច់ពីគា�  6 ហ�ីត។ េនៅេពលែដលពួកេគេឡើងេចញពីឣងែហលទឹកេនោះ ពួកេគ្រត�វពាក់ម៉ាស់របស់ពួកេគេឡើងវ�ញ។ 

ចំេពាះបុគ�លិក, ម៉ាស់ N95/KN95 ឣចដោក់េស� ើសុំបាន តាមរយៈ ែបបបទ ប�� ទិញ PPE (ឧបករណក៍ា酐រពារផោ� ល់ខ��ន)។ គ្រមបមុខនោនោ
ឣចេដោះេចញបាន ្របសិនេបើសមាជិកបុគ�លិកេធ�ើកា酐រែតមា� ក់ឯងេនៅក��ងកា酐រ�យោល័យ និង/ឬ េនៅក��ងយោនយន�។ [្របភព៖ ្រកសួង CDPH 
និង CalOSHA] 

 

េតើបគុ�លិក នងិ/ឬ សិស្ស្រត�វបេំពញប��សំីណួរពីសុខភា顨ពេនៅៃថ�នមីយួៗ មនុេពលមកេធ�ើកា酐រ ឬមកេរៀនែដរឬេទ? 

េពាះបគុ�លកិ អ�កស� ្័រគចតិ� នងិអ�កេម៉ៅកា酐រទំាងឡោយ៖  កា酐របំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភា顨ព គឺ្រត�វកា酐រេធ�ើជោេរៀងរោល់ៃថ� ចំេពាះបុគ�លិក អ�ក
ស� ័្រគចិត� និងអ�កេម៉ៅកា酐រទំាងអស ់មុនេពលមកេធ�ើកា酐រ មកទីក��ងបរ�េវណសាលា ឬមកទីក��ងកែន�ងេផ្សងៗេទៀតរបស់សងោ� ត ់OUSD។ កា酐រ
បំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភា顨ព្របចំាៃថ�ទំាងេនះ គឺ្រត�វេធ�ើជោេរៀងរោល់ៃថ�តាមរយៈកម�វ�ធី ParentSquare ជោជោងតាមែបបបទ Google ដូចបាន
េ្របើេនៅក��ងឆា� ំសិក្សោ 2021-21។ អ�កេម៉ៅកា酐រ និងអ�កស� ័្រគចិត� ឣចដោក់សំេណើរសុំជំនួយពី Helpdesk េដើម្បីបេង�ើតគណនី ParentSquare។ 
[្របភព៖ ្រកសួង CalOSHA] 

ចំេពាះសិស្សទំាងឡោយ៖  ខណៈែដលមិនត្រម�វឱ្យេធ�ើេនោះ សិស្សទំាងឡោយ (ឬ្រក�ម្រគ�សារជួសមុខឱ្យពួកេគ) ឣចដោក់ប���នប�� ីសំណួរពី
សុខភា顨ព្របចំាៃថ�តាមកម�វ�ធី ParentSquare េដើម្បីជួយេធ�ើយ៉ោងណោកុំឱ្យកូនមកេរៀន ្របសិនេបើពួកេគមានេរោគស�� ែដលដូចជោកូវ�ដ។ ទី
សាលាេរៀន មិនចំាបាច់្រត�តពិនិត្យេលើកា酐របំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភា顨ពសិស្ស្របចំាៃថ�េនៅ្រតង់្រចកចូលសាលាេរៀនេនោះេទ។ [្រកសួង CDPH 

ែលងេស� ើសុំឱ្យសិស្សបំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភា顨ព្របចំាៃថ�េទៀតេហើយ]  

សមូចងចំាថោ៖  វ�ធមីយួក��ងចេំណោមវ�ធដី្៏របសទិ�ភា顨ពបផំតុក��ងកា酐រែថរក្សោសហគមនរ៍បសេ់យើងឱ្យមានសវុត�ភិា顨ពេនៅឆា� ំេនះ គសឺ្រមាកេនៅផ�ះចះុ 
្របសនិេបើមានេរោគស�� នោនោដចូជោជម�កឺូវ�ដ។ កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីៗ ៖ ប�� េីរោគស�� បែន�មរមួមាន៖ [្រគ�នេកៅ�  ឬ្រគ�នញោក,់ ក�ក, បាតដ់េង�ើម 
ឬពិបាកដកដេង�ើម, អសក់មា� ងំ, ឈឺសាចដ់ុ ំឬឈឺខ��ន្របាណ, ឈឺក្បាល, បាតប់ងរ់សជោត ិឬ្រចមះុែលងធកំ�និ, ឈឺបពំងក់, តងឹ្រចមះុ ឬេហៀរ
សេំបារ, ដេំណើរចងក់��ត ឬក��តចេងោ� រ, រោគរសូ] េដោយមនិគតិពីសា� នភា顨ពចាកវ់ោ� កសំ់ាងេឡើយ។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/1DITHoE_2Z7UqyziD5CYpJC_y1E5K69v5DTiPNmVP-mI/edit#slide=id.gc86bc9231e_52_0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpWKSwKL8uYHpE6CcH9poYW3Lchbu_Cvkg7DgJ4OQNV2DIQ/viewform
https://www.parentsquare.com/signin
ALLISON HENKEL
@sailaja.suresh@ousd.org @jean.liu@ousd.org At the training I thought Sailaja/Tara said this was all staff everyday even remote. If that's the case, can we clarify here?_Assigned to SAILAJA SURESH_



 
 

សណំរួសរួញកឹញោបអ់ពំសីវុតិ�ភា顨ពកូវ�ដ 2021-22  

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េតើេយើងកំពុងអនុវត�គមា� តរោងកា酐យ និងបេង�ើត្រក�មតូចៗៃនសិស្សែមនេទ? 

ពុំមានអនុវត�េទៀតេទ។ គមា� តរោងកា酐យ ែលងមានឱ្យអនុវត�េទៀតេហើយ។ េលាក្រគ�-អ�ក្រគ� ្រត�វរក្សោតារោងកំណត់ទីែក�ងអង��យ និងប�� ី្រក�ម
សិស្សសំរោប់ថោ� ក់នីមួយៗរបស់ពួកេគ ក��ងករណីែដលពួកេគ្រត�វកា酐រេយោងក��ងដំេណើរកា酐រតាមដោនអ�កេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺកូវ�ដ។ [្រកសួង 
CDPH ែលងេស� ើសុំឱ្យេ្របើស� ង់ដោរដោក់គមា� តរោងកា酐យ ឬបេង�ើត្រក�មតូចៗៃនសិស្សេទៀតេហើយ] 

 

េតើបុគ�លិក (និងមនុស្សេពញវ�យេផ្សងេទៀត) និង/ឬ សិស្ស្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ� ក់សំាងែដរឬេទ? 

ចំេពាះបុគ�លិក, អ�កស� ័្រគចិត�, អ�កេម៉ៅកា酐រ៖  កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីៗ ៖ ចាប់មាន្របសិទ�ភា顨ពេនៅៃថ�អងោ� រទ ី7 ែខក��  ឆា� ំ 2021 េនះតេទៅ 
បុគ�លិក, អ�កេម៉ៅកា酐រ និងអ�កស� ័្រគចិត� (រួមទំាងកម�ករេធ�ើកា酐រពីចមា� យ) ទំាងអស់ៃន OUSD នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ� ក់សំាងេពញេលញ ឬ
តាមជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ្រត�វបានត្រម�វឱ្យេទៅេធ�ើេតស� រកេមេរោគកូវ�ដយ៉ោងេហាចណោស់ម�ងក��ងមួយសបា� ហ៍។ បុគ�លិកែដលមិនទាន់បានចាក់
វោ� ក់សំាង ឬមិនទាន់បានផ��កេឡើង (upload) ភស�� តាងៃនកា酐របានចាក់វោ� ក់សំាងរបស់ពួកេគ (េទាះបីជោពួកេគបានប�� ក់្របាប់េដោយខ��នឯងពី
មុនមកេហើយក៏េដោយ) គឺមានេពលរហូតដលៃ់ថ�ស្ុរកទ ី27 ែខសហីា ក��ងកា酐រផ��កេឡើងនូវភស�� តាងប�� ក់ថោបានចាក់វោ� ក់សំាងេហើយ។ 
បុគ�លិកទំាងអស់នឹងទទួលបានអីុែមលមួយពី  vaccinestatus_staff@ousd.org  សំរោប់កា酐រែណនំោបែន�ម។ 

ចំេពាះសិស្ស និងមនុស្សេពញវ�យេផ្សងេទៀត៖  កា酐រចាក់វោ� ក់សំាង្រត�វបានេលើកទឹកចិត�យ៉ោងខោ� ំងឱ្យសិស្សទំាងអស់េទៅចាក់ េនៅេពលណោពួក
េគមានសិទ�ិចាក់បាន។ េយើងខ�� ំក៏នឹង្រត�វសួរនំោសិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារទំាងអស់ អំពីត្រម�វកា酐រចាក់វោ� ក់សំាងរបស់ពួកេគ ្រសបជោមួយនឹង
យុទ�នោកា酐រ និងសកម�ភា顨ពចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីវោ� ក់សំាងនោរដូវេឈើ្រជ�ះស� ឹក។ េយើងខ�� ំមានគេ្រមាងេធ�ើកា酐រជោមួយេខោនធីឣឡោមីដោ និងគ�ីនិក
សហគមន៍ េដើម្បីេរៀបចំតេម�ើងតូបចាក់វោ� ក់សំាងចល័ត ក��ងកំឡ�ងេពលចុះេឈា� ះចូលេរៀនកំរ�តមធ្យមសិក្សោ េនៅក��ងតំបន់្រសង់ចំនួន្របជោ
ជនតាមេលខៃ្របសណីយ៍ឣទិភា顨ព ឬេនៅតាមទីសាលាេរៀននោនោែដលមានចំនួនសិស្សេ្រចើនរស់េនៅក��ងតំបន់្រសង់ចំនួនសិស្សតាមេលខ
ៃ្របសណីយ៍ទំាងេនះ។ សូមទាក់ទងតាមអីុែមល mara.larsen-fleming@ousd.org ចុះ ្របសិនេបើអ�កមានចំណោប់ឣរម�ណ៍េលើកា酐រេរៀបចំតូប
ចាក់វោ� ក់សំាងចលត័ េនៅឯសាលាេរៀនរបស់េលាកអ�ក។ [្របភព៖ ្រកសួង CDPH] 

 

េតើេនៅេពលណោេទៅេទើបនរណោមា� ក់្រត�វបានប���នេទៅកា酐ន់ទីកែន�ងដោក់ឱ្យេនៅដោច់ឆា� យពីេគ / កែន�ងេធ�ើចតា� ឡីស័ក 
េដោយសារមានេរោគស�� , បានេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺឆ�ង ឬមានករណីវ�ជ�មាន? 

[តំណភា顨� ប់ឯកសារពិធីសារេពញេលញ] 

 ករណីវ�ជ�មាន េរោគស�� នោនោ  

(សំរោបអ់�កពំុទានប់ាន នងិអ�កបានចាកវ់ោ� ក់
សំាង) 

បានេនៅជិតយ៉ោងយូរជោមយួនងឹមនសុ្ស
ែដលមានជម�ឆឺ�ង 

ចំេពាះ
បុគ�លិក 

សូមរោយ
កា酐រណ៍្របាប់ពី
ករណីឆ�ងកូវ�ដ

ដោក់ប���ន Health Screening (ប�� ីសំណួរពីសុខ
ភា顨ព) េនៅក��ងកម�វ�ធី ParentSquare េពលេឃើញ 

ដោក់ប���ន Health Screening េនៅក��ងកម�វ�ធី 
ParentSquare េនៅេពលបានេនៅជិតមនុស្ស

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
mailto:vaccinestatus_staff@ousd.org
mailto:mara.larsen-fleming@ousd.org
https://docs.google.com/document/d/19VdjRHHlDoBtJUIPLG242B9tfV-bKbpBUrijsWGuRpQ/edit


 
 

សណំរួសរួញកឹញោបអ់ពំសីវុតិ�ភា顨ពកូវ�ដ 2021-22  

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

(CalOSHA) េទៅែផ�ក Talent 

+ 

េធ�ើចត�ឡីស័ក
ចំនួន 10 ៃថ� 

មានចាប់េផ�ើមេចញេរោគស��  

+ 

ពុំមានជម�ឺ្រគ�នេកៅ� ក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង + េរោគ
ស�� នោនោមានលក�ណៈ្របេសើរេឡើង + េធ�ើចតា� ឡី
ស័ក 10 ៃថ� ឬេតស� អវ�ជ�មាន**/សារខ�ីៗពី្រគ�េពទ្យ 

មានជម�ឺឆ�ង 

+ 

េបើបានចាក់វោ� ក់សំាងេហើយ សូមអេ�� ើញមក
េធ�ើកា酐រចុះ ឬេបើមិនទាន់បានចាក់វោ� ក់សំាងេទ 
សូមេធ�ើចត�ឡីស័ក 10 ៃថ� 

ចំេពាះសិស្ស 

(CDPH) 

សូមរោយ
កា酐រណ៍្របាប់ពី
ករណីឆ�ងកូវ�ដ
េទៅែផ�កបំេរ�េស
វោសុខភា顨ព 

+ 

េធ�ើចត�ឡីស័ក
ចំនួន 10 ៃថ� 

ដោក់ប���ន Health Screening (ប�� ីសំណួរពីសុខ
ភា顨ព) េនៅក��ងកម�វ�ធី ParentSquare េពលេឃើញ 
មានចាប់េផ�ើមេចញេរោគស��  

+  

ពុំមានជម�ឺ្រគ�នេកៅ� ក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង + េរោគ
ស�� នោនោមានលក�ណៈ្របេសើរេឡើង + េធ�ើចតា� ឡី
ស័ក 10 ៃថ� ឬេតស� អវ�ជ�មាន**/សារខ�ីៗពី្រគ�េពទ្យ 

ដោក់ប���ន Health Screening េនៅក��ងកម�វ�ធី 
ParentSquare េនៅេពលបានេនៅជិតមនុស្ស
មានជម�ឺឆ�ង 

+  

េបើបានចាក់វោ� ក់សំាងេហើយ សូមមកសាលា
េរៀនចុះ ឬេបើមិនទាន់បានចាក់វោ� ក់សំាងេទ 
សូមមកកា酐ន់ទីសាលាេរៀន េដោយចូលេធ�ើេត
ស� ចំនួន 2 ដងក��ងមួយសបា� ហ៍ 

*កនូសិស្សែដលពំុទាន់បានចាក់វោ� ក់សំាងែដលបានេនៅជិតមនសុ្សមានជម�ឺឆ�ង ែដលជោេទៀងទាត់មិនបានពាកម៉់ាស់ េដោយសារែតមានកា酐រេលើកែលង ឬមានប�� េផ្សងេទៀត
េនោះ នឹង្រត�វកា酐រេធ�ើចត�ឡីសក័ 7 ៃថ� េហើយបានេធ�ើេតស�អវ�ជ�មានច្បាស់លាស់ េនៅចុងប��ប់ៃនរយៈេពល 7 ៃថ� េដើម្បីវ�ល្រតឡប់មកវ�ញ។ 
** េនះគឺជោ្របេភទេតស� ែដលឣចេ្របើក��ងេសណោរ�យ៉ូេផ្សងៗគា� ។ 

 

កា酐រេធ�ើចត�ឡីស័កែដលបានែកស្រម�ល ្រត�វអនវុត�បនោ� បពី់សិស្ស*ែដលមានជម�បឺ៉ុែន�គា� នេរោគស��  េហើយែដលពំុទានប់ានចាក់
វោ� ក់សំាងេនោះ បានេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺកូវ�ដ។ សិស្សឣចបន�មកចូលេរៀនបាន ដរោបណោពួកេគបន�ពាកម៉់ាស់ និងចូល
រួមក��ងកម�វ�ធីេធ�ើេតស� របស់សងោ� ត់ ចំនួនពីរដងក��ងមយួសបា� ហ៍ សំរោប់រយៈេពលពីរសបា� ហ៍ បនោ� ប់ពីបានេនៅជិតមនុស្សមានជ
ម�ឺ។ េនៅេ្រកា酐មកា酐រដោក់ឱ្យេធ�ើចតា� ឡីស័កែដលមានកា酐រែកស្រម�លេនោះ សិស្ស្រត�វែតេនៅែតេធ�ើចតា� ឡីស័ក កុចូំលរមួក��ងសកម�ភា顨ព
េ្រកៅកម�វ�ធីសិក្សោទំាងអស់េនៅឯសាលាេរៀន រមួទំាងកឡីោ និងសកម�ភា顨ពេផ្សងេទៀតផងែដរ។ ជោជំេរ�សមយួេផ្សងេទៀតេ្រកៅពី
កា酐រេធ�ើចត�ឡីស័កែដលមានកា酐រែកស្រម�លេនោះ មាតាបតិា / ឣណោព្យោបាល ឣចេ្រជើសេរ�សវ�ធីទុកឱ្យកូនៗរបស់ពួកេគេធ�ើចតា�
ឡីស័ក 10 ៃថ�បាន។ 

 

េតើមានអ�ីេកើតេឡើង ្របសិនេបើសិស្ស ឬបុគ�លិកេកើតមានេរោគស�� ខណៈេពលេនៅឯសាលាេរៀន? 

បុគ�លិកណោែដលមានេរោគស�� ្រត�វផ�ល់ដំណឹងដល់អ�ក្រគប់្រគងកា酐រដោ� នរបស់ពួកេគ េហើយ្រត�វេរៀបចំខ��នេចញេទៅផ�ះវ�ញភា顨� មៗ។ អ�ក
្រគប់្រគងកា酐រដោ� ន ្រត�វកា酐រេរៀបចំរកមនុស្សមកបំេពញភា顨រកិច�ជំនួសបុគ�លិករូបេនះ។ សិស្សោនុសិស្សណោែដលមានេរោគស�� ក��ងកំឡ�ងេពល
ចូលេរៀនេនោះ នឹង្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់ពីេគ េហើយផោ� ស់េទៅទីកែន�ងសុខមាលភា顨ព រក្សោគមា� ត 6 ហ�ីតពីសិស្សដៃទៗេទៀត េនៅក��ងទីកែន�ង
សុខមាលភា顨ព។ ្រក�ម្រគ�សារនឹង្រត�វបានេហៅភា顨� មៗ េដើម្បីមកទទួលយកពួកេគេចញពីសាលា; េបើមិនដូេចា� ះេទ សិស្សនងឹ្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅ
ដោច់ឆា� យពីេគេនៅក��ងទីកែន�ងសុខមាលភា顨ពសំរោប់រយៈេពលែដលេនៅសល់ទំាងបុ៉នោ� នក��ងៃថ�ហ�ឹង។ ្របសិនេបើកា酐រេធ�ើេតស� ឣចេធ�ើបានេនៅទី

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://docs.google.com/document/d/1sgSAMlaHWi0AP0MjgJQTaVK-H7_vIE5eKnwgZSxtn38/edit?usp=sharing_eil_dm&ts=611682d0


 
 

សណំរួសរួញកឹញោបអ់ពំសីវុតិ�ភា顨ពកូវ�ដ 2021-22  

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

កែន�ងហ�ឹង អ�� ឹងបុគ�លែដលមានេរោគស�� រូបហ�ឹង នឹង្រត�វេស� ើសុំឱ្យេធ�ើេតស� ។ េបើមិនដូេចា� ះេទ សូមប���នពួកេគេទៅផ�ះវ�ញេដោយយក
ឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅផ�ះេដោយខ��នឯង េហើយែណនំោពួកេគឱ្យេធ�ើេតស� ឱ្យបានឆាប់តាមកា酐រែដលឣចេធ�ើេទៅបាន េហើយរោយកា酐រណ៍្របាប់ពី
លទ�ផលេតស� របស់ពួកេគ។ សូមប���នប��សីំណួរសុខភា顨ពរបស់ពួកេគេនៅក��ងកម�វ�ធី ParentSquare ែដលបងោ� ញថោពួកេគមានេរោគស��
នោនោ។ 
 

េតើខ�� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនកា酐រទំនោក់ទំនងគា� រេបៀបណោ េដើម្បីរោយកា酐រណ៍អពីំករណីសិស្សវ�ជ�មាន? 
អ�ក្រគប់្រគងកា酐រដោ� នឣចប���នសារេទៅកា酐ន់អីុែមល contacttracing_student@ousd.org។ កា酐រដោ� ន ឬ្រក�ម្រគ�សារ ្រត�វដោក់ប���នចេម�ើយ
ផងែដរេនៅក��ងកម�វ�ធី ParentSquare ថោ YES ចំេពាះសំណួរ Q1 ប�� ក់្របាប់ថោ កូនេលាកអ�កមានវ�ជ�មានកូវ�ដ។ 

 

េតើខ�� ំ្រត�វកា酐រេធ�ើេតស� ែដរឬេទ េហើយេតើខ�� ំឣចេទៅេធ�ើេតស� រេបៀបណោ? 
ចំេពាះបុគ�លិក, អ�កស� ័្រគចិត�, អ�កេម៉ៅកា酐រ៖  កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីៗ ៖ ចាប់មាន្របសិទ�ភា顨ពេនៅៃថ�អងោ� រទ ី7 ែខក��  ឆា� ំ 2021 េនះតេទៅ 
បុគ�លិក, អ�កេម៉ៅកា酐រ និងអ�កស� ័្រគចិត� (រួមទំាងកម�ករេធ�ើកា酐រពីចមា� យ) ទំាងអស់ៃន OUSD ែដលមិនទាន់បានចាក់វោ� ក់សំាងេពញេលញ ្រត�វ
បានត្រម�វឱ្យេទៅេធ�ើេតស� រកេមេរោគកូវ�ដយ៉ោងេហាចណោស់ម�ងក��ងមួយសបា� ហ៍។ 

ចំេពាះមនុស្ស្រគប់គា� ៖  កា酐រេធ�ើេតស� ្រត�វបានែណនំោឱ្យេធ�ើផងែដរ ចំេពាះមនុស្សែដលមានេរោគស�� នោនោ និងមនុស្សែដលេនៅជិតយ៉ោងយូរ
ជោមួយមនុស្សែដលមានជម�ឺកូវ�ដ េដោយមិនគិតពីសា� នភា顨ពចាក់វោ� ក់សំាងេឡើយ។ មជ្ឈមណ� ល CDC (មជ្ឈមណ� ល្របយុទ�្របឆំាងជម�ឺឆ�ង) 
េស� ើសុំឱ្យេធ�ើេតស�  1-2 ដងក��ងមួយសបា� ហ៍ េដើម្បីពិនិត្យេមើលអ�កែដលមានជម�ឺបុ៉ែន�គា� នេរោគស��  សំរោប់មនុស្សែដលពំុទាន់បានចាក់វោ� ក់
សំាង។ 

 

សងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ ៍(OUSD) នឹងផ�ល់កា酐រេធ�ើេតស� តាមវ�ធីជោេ្រចើនយ៉ោង៖ 1) េនៅតាមទីតាំងេធ�ើេតស� ្របចំាតំបន់ចំនួន 10 េនៅទូទំាង
អូកឡិនដ៍ េដោយេផោ� តជោសំខោន់េលើសងោ� ត់ែដលមានឣទិភា顨ពខ�ស់ ផ�ល់ជូនទំាងេតស� អង់ទីែស្សនរហ័ស និងេតស�  PCR។ 2) ឧបករណ៍េធ�ើ
េតស� រហ័សេនៅផ�ះេដោយខ��នឯង ក៏មានជូនេនៅ្រគប់ទីសាលាេរៀន ឬ 3) េដោយប���ន្រក�មេឆ�ើយតបរហ័សេទៅកា酐ន់េទៅទីសាលាេរៀន និង/ឬ  
េគហដោ� នរបស់សិស្ស ដូចជោេនៅេពលមានករណីវ�ជ�មានជោេដើម េដើម្បីធានោថោរោល់កា酐រេនៅជិតយ៉ោងយូរជោមួយនឹងមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង
ទំាងអស់ ឣចចូលេទៅេធ�ើេតស� បានេនៅទីក��ងបរ�េវណសាលាេរៀន។ កា酐រេធ�ើេតស�  គឺមានេធ�ើជូនបានសំរោប់បុគ�លិកទំាងអស់ (រួមទំាងនិេយោជិក
, អ�កេម៉ៅកា酐រ, អ�កស� ័្រគចិត�) សិស្ស និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សារ OUSD។ 

េតើ្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ច ចំេពាះអវត�មានរបស់បគុ�លិក ឬសិស្ស េដោយសារែតកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័ក? 
បុគ�លិក និងសិស្សទំាងឡោយែដលបានចាក់វោ� ក់សំាងេហើយ មិនចំាបាច់េធ�ើចតា� ឡីស័កេទ េនៅេពលណោបានេនៅជិតយ៉ោងយូរជោមួយនឹង
មនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង ដ៏រោបណោពួកេគគា� នេរោគស�� ។ ្របសិនេបើបុគ�លិក្រត�វបានេគែណនំោឱ្យេធ�ើចតា� ឡីស័កេដោយែផ�ក Talent េនោះ 
ដំេណើរកា酐រតាមស� ង់ដោររបស់សងោ� ត់ ក��ងកា酐រធានោឱ្យមានកា酐របន�បេ្រង�ន ឬកា酐របំេរ�េសវោនោនោ ្រត�វអនុវត�តាម -- េស� ើសុំបុគ�លមា� ក់មកេធ�ើកា酐រ
ជំនួស  និងេរៀបចំធានោរោ� ប់រងេលើថោ� ក់េរៀន (ឬេសវោកម� ្របសិនេបើឣចអនវុត�បាន) ្រសបនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងចរចាគា� ជោសមូហភា顨ពែដល
ឣចអនុវត�បាន។ កា酐រគា� នវត�មានរបស់បុគ�លិកនឹង្រត�វបានេធ�ើតាមេសចក�ីែចងេនៅក��ងច្បាប់ (ឧទាហរណ ៍FMLA) និងកិច�្រពមេ្រព�ងចរចាគា�
ជោសមូហភា顨ពែដលឣចអនុវត�បាន។ ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វបានេគែណនំោឱ្យេធ�ើចតា� ឡីស័កេដោយែផ�កបំេរ�េសវោសុខភា顨ពេនោះ សូមអនុវត�
ចំេពាះកា酐រគា� នវត�មានតាមវ�ធីែតមួយដូចែដលេលាកអ�កបានអនុវត�ចំេពាះកា酐រគា� នវត�មានេផ្សងៗេទៀតែដរ -- កា酐រគា� នវត�មានរបស់សិស្ស ្រត�វ
ដោក់សំគាល់ជោអក្សរ X េនៅក��ងកម�វ�ធី Aeries េហើយកា酐រគា� នវត�មាននងឹ្រត�វបានចាត់ទុកជោកា酐រេលើកែលង។ ្របសិនេបើសិស្សែដលបានចាក់វោ�

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
mailto:contacttracing_student@ousd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1aCSxcnR3Urd4fT3BIRd0Y-hGpSYLtzdQJsf03s1P8_M/edit#slide=id.p
https://www.signupgenius.com/go/10c0d45a8a62daaf9c25-staff
https://www.signupgenius.com/go/10c0d45a8a62daaf9c25-staff
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

ក់សំាងេហើយ ែដលមានជម�ឺឆ�ងបុ៉ែន�គា� នេរោគស��  េហើយែដលបានេនៅជិតមនុស្សផ��កជម� ឺេ្រជើសេរ�សកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័ក េបើេទាះបីជោពួកេគ
មិន្រត�វកា酐រេធ�ើអ�� ឹងក៏េដោយ វោនឹង្រត�វបានចាត់ទុកថោជោកា酐រគា� នវត�មានែដលពុំ្រត�វបានេលើកែលង។ [្របភព៖ CalOSHA, CDPH] 

្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�សារេ្រជើសេរ�សទុកកូនរបស់ពួកេគេនៅផ�ះ េដើម្បីេធ�ើចតា� ឡីស័ក េបើេទាះបីជោវោមិន្រត�វបានែណនំោ / ត្រម�វេដោយសងោ� ត់ក៏
េដោយ កក៏ា酐រគា� នវត�មានេនះ នឹង្រត�វបានចាតទ់ុកថោជោ “កា酐រគា� នវត�មានែដលពំុមានកា酐រែលង”។ [្របភព៖ CalOSHA, CDPH] 

េតើដំេណើរកា酐រតាមដោនអ�កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺែដលត្រម�វឱ្យេធ�ើ េហើយនិងទំនួលខុស្រត�វេលើកា酐រគាំ្រទ
របស់ថោ� ក់ដឹកនំោ្របចំាកា酐រដោ� នមានអ�ីខ�ះ? 
ករណីវ�ជ�មានទំាងអស់ ្រត�វែតរោយកា酐រណ៍េទៅកា酐ន់ែផ�ក Talent សំរោប់បុគ�លិក / អ�កេម៉ៅកា酐រ / អ�កស� ័្រគចិត�ទំាងឡោយ េហើយចំែណកឯសិស្ស
 វ�ញ ្រត�វរោយកា酐រណ៍េទៅកា酐ន់ែផ�ក Health Services។ ្រក�មេឆ�ើយតបកូវ�ដរបស់សងោ� ត់ នឹងទាក់ទងនោយកសាលាឱ្យបានឆាប់បំផុត បនោ� ប់ពីមាន
របាយកា酐រណ៍វ�ជ�មាន េដើម្បីពិភា顨ក្សោថោ េតើអ�កណោខ�ះបានេនៅជិតយ៉ោងយូរជោមួយមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង េហើយថោសិស្សរូបណោខ�ះ េ្របើ
សិនេបើមាន ែដលមានសិទ�ិេធ�ើចតា� ឡីស័កតាមកា酐រែកស្រម�ល។ េលាក្រគ�-អ�ក្រគ� ្រត�វមានតារោងកណំត់ទីកែន�ងអង��យេរៀន និងតារោង្រក�ម
សិស្សសំរោប់ថោ� ក់នីមួយៗ ែដលនោយកសាលាឣចេ្របើ្របាស់បាន េដើម្បីកំណត់មុខស�� អ�កេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ងែដលឣចនឹង
្រត�វបានដោក់ឱ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក។ ្រកសួង ACPHD ឣចេធ�ើកា酐រទាក់ទងផងែដរដល់មនុស្សទំាងឡោយ េដើម្បីែស� ងយល់បែន�មអំពីករណីឆ�ងជម�ឺ
របស់បុគ�លណោមា� ក់ ែដលជោែផ�កមួយៃនដំេណើរកា酐រតាមដោនអ�កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង។ 

ទំនួលខុស្រត�វរបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ្របចំាកា酐រដោ� នក��ងកា酐រគាំ្រទដំេណើរកា酐រតាមដោនអ�កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ងរួមមាន៖ កា酐រផ�ល់
ព័ត៌មានច្បាស់លាសែ់ដលេលាកអ�កឣចមាន អំពីសិស្ស និង/ឬ បុគ�លិកវ�ជ�មានែដលឣចបានេនៅជិតគា�  (វោមិនអីេទ្របសិនេបើចំេណះដឹង
របស់ថោ� ក់ដឹកនំោ្របចំាកា酐រដោ� នមិនមានលក�ណៈទូលំទូលាយ), កា酐រឣចរកជួបគា� បានេដើម្បីេធ�ើកា酐រសន�នោគា� អំពីករណីវ�ជ�មានណោមួយ េហើយ
និងកា酐រជួយផ�ល់ដំណឹងដល់្របជោសហគមន៍អំពីករណីវ�ជ�មាន េហើយនិងជំហាននោនោែដល្រត�វបានអនុវត�ក��ងកា酐រេឆ�ើយតប។ 

 

េតើបងប��នបេង�ើតរបស់សិស្សវ�ជ�មាន ្រត�វេធ�ើចតា� ឡីស័កេទ ្របសិនេបើពួកេគរស់េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារែតមួយ? 
្រត�វេធ�ើចតា� ឡីស័ក។ ្របសិនេបើសិស្សមា� ក់បានេធ�ើេតស� វ�ជ�មានេនោះ សមាជិកទំាងអស់ក��ង្រក�ម្រគ�សារ្រត�វេធ�ើចតា� ឡីស័កែដរ។ ្របសិនេបើទំាង
សិស្ស ទំាងបងប��នបេង�ើតសុទ�ែតជោសិស្ស OUSD េនោះ េយើងខ�� ំសន�ត់ថោទំាងពីរបានេនៅជុំជិតគា� យ៉ោងយូរេដោយពុំបានពាក់ម៉ាស់។ េនះមាន
ន័យថោ បងប��នបេង�ើត្រត�វដោក់ឲ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក 7 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែខចុងេ្រកា酐យបង�ស់ែដលបានេនៅជិតមនុស្សវ�ជ�មាន។ ក��ងកា酐រអនុវត�េនះ រ
យៈេពលៃនកា酐រដោក់ឲ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក គឺឣ្រស័យេលើថោេតើបុគ�លវ�ជ�មាន ឣចេនៅដោច់ឆា� យពីគា� េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារបានែដរឬយ៉ោងណោ។ 
្របសិនេបើឣចែមន េនោះបងប��នបេង�ើតឣចេចញពីកែន�ងេធ�ើចតា� ឡីស័កេនោះបាន េហើយឣចវ�លមកចូលេរៀនវ�ញបាន ក��ងរយៈេពល 7 ៃថ�
េ្រកា酐យពីៃថ�ែខែដលបុគ�លវ�ជ�មានបានេនៅដោច់ឆា� យពីគា� ។ ្របសិនេបើមិនដូេចា� ះេទ បងប��នបេង�ើត្រត�វរង់ចំា 7 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែខែដលបុគ�ល
 វ�ជ�មាន្រត�វបានកំណត់ថោែលងមានភា顨ពវ�ជ�មាន េពាលគ ឺ10 ៃថ�បនោ� ប់ពីៃថ�ែខដំបូងែដលមានេរោគស��  េហើយក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង ពំុ
មាន្រគ�នេកៅ�  េហើយេរោគស�� មានលក�ណៈ្របេសើរេឡើង។ េនះមានន័យថោ បងប��នបេង�ើតនឹង្រត�វកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័ក យ៉ោងេហាចណោស់ 
ឱ្យបាន 17 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែខេចញេរោគស�� ដំបូងរបស់បុគ�លវ�ជ�មាន។ 
 

េតើមានពិធីកា酐រសុវត�ិភា顨ពកូវ�ដអ�ីខ�ះ ែដល្រត�វបានដោក់ប���លក��ងក��ប់ចុះេឈា� ះេរៀនរបស់សិស្ស? 
្រក�ម្រគ�សារទំាងអស់ ្រត�វបានេស� ើសុំឱ្យយល់្រពមចំេពាះកិច�្រពមេ្រព�ងសុវត�ិភា顨ពដូចខោងេ្រកា酐ម៖ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េដោយគូសស�� ក��ង្របអប់ េលាកអ�កយល់្រពមចាត់វ�ធានកា酐រតាមខោងេ្រកា酐មេនះ េដើម្បីេលើកកម�ស់សុវត�ភិា顨ពៃនបុគ�លិក នងិសិស្ស
ទំាងអស់ ្របសិនេបើកា酐រគំរោមកំែហងពីជំងឺកូវ�ដ-19 បន�មានេនៅក��ងឆា� ំសិក្សោ 2021-22។ 

 

្របសិនេបើកា酐រគំរោមកំែហងពីជំងឺកូវ�ដ-19 បន�មានេនៅក��ងឆា� ំសិក្សោ 2021-22 េនោះ ្របជោសហគមន៍ទំាងអស់របស់េយើង ្រត�វចាត់
 វ�ធានកា酐រ េដើម្បីកា酐រពារសុខភា顨ព និងសុវត�ិភា顨ពរបស់េយើង។ ្របសិនេបើត្រម�វេដោយសងោ� ត់ េលាកអ�ក្រត�វែត៖ ធានោយ៉ោងណោឱ្យកូន
របស់េលាកអ�កពាក់ម៉ាស់ លុះ្រតាែតមានកា酐រេលើកែលងេចញ; បំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភា顨ពណោមួយែដល្រត�វកា酐រ និង/ឬ េធ�ើេតស�
រកេមេរោគកូវ�ដ-19 សំរោប់កូនរបស់េលាកអ�ក; ទុក ឬនំោកូនរបស់េលាកអ�កេទៅផ�ះវ�ញ ្របសិនេបើកូនរបស់េលាកអ�កមានជម�ឺឈឺ
ថោ� ត់, មានេរោគស��  ឬប៉ះពាល់េមេរោគកូវ�ដ-19 េហើយនិងជូនដំណឹងដល់សងោ� ត់ ្របសិនេបើកូនរបស់េលាកអ�កមានជម�ឺឈឺថោ� ត់, 
មានេរោគស��  ឬ្រត�វបានប៉ះពាល់េមេរោគកូវ�ដ-19។ 

 

េតើេរោគស�� អ�ីខ�ះែដលេយើង្រត�វរកេមើល េដើម្បីផោ� ស់សិស្សេទៅកា酐ន់ទីកែន�ងសុខមាលភា顨ព / ទីកែន�ងេនៅដោច់ឆា� យពី
គា�  េនៅទីក��ងបរ�េវណសាលាេរៀន? 

នំោសិស្សចូលេទៅក��ងទីកែន�ងរក្សោសខុភា顨ព / ទីកែន�ងេនៅដោច់េដោយែឡកពីេគសំរោប់ប�� េីរោគស�� បែន�ម៖ ្រគ�នេកៅ�  ឬ្រគ�ន
ញោក ់ក�ក បាតដ់េង�ើម ឬពិបាកដកដេង�ើម អសក់មា� ងំ ឈឺសាចដ់ុ ំឬឈឺខ��ន្របាណ ឈឺក្បាល បាតប់ងរ់សជោត ិឬ្រចមះុែលងធំ
ក�និ ឈឺបពំងក់ តងឹ្រចមះុ ឬេហៀរសេំបារ ដេំណើររកចងក់��ត ឬក��តចេងោ� រ ឬរោគ។ 

 

េបើចំាបាច់ េលាកអ�កឣចែណនំោឱ្យសិស្សជោេ្រចើននោក់នំោគា� ពាក់ម៉ាស់ រក្សោគមា� តយ៉ោងតិចផុត 6 ហ�ីតពីគា� េនៅក��ងកែន�ងែត
មួយ េដោយមានម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ ្របសិនេបើេនៅខោងក��ងឣគារ។ សិស្សែដលមានរបួស ឬប�� េផ្សងៗឣចរង់ចំាេនៅក��ង
កា酐រ�យោល័យ។ 

 

េតើេយើងឣចសំគាល់េតស� វ�ជ�មានមិនរេបៀបណោ? 

កា酐រេធ�ើេតស� រហ័ស AbbotBinaxNOW និងេតស� ្របតិកម� Polymerase Chain Reaction (PCR) គឺជោេតស� ែដលមានភា顨ព្រតឹម្រត�វខ�ស ់
េហើយក្រមមានលទ�ផលវ�ជ�មានមិនពិតណោស់។ លទ�ផល វ�ជ�មានមិនពិត ឣចេកើតេឡើងជោមួយនឹងេតស� អ�ីក៏េដោយ ប៉ែុន�មិនមាននីតិវ�ធី
ែណនំោក��ងកា酐រកំណតថ់ោលទ�ផលៃនេតស�  PCR ែដលមិនពិតេនោះេទ។ កា酐រេធ�ើេតស� បានអវ�ជ�មាន បនោ� បព់មីាន វ�ជ�មាន មិនបងោ� ញថោលទ�
ផលវ�ជ�មានេនោះខសុេទ េ្រពាះកា酐របេ��ញេមេរោគឣចមានភា顨ពមិនេទៀងទាត់។ ដូេច�ះត្រម�វកា酐រដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  និងកា酐រេធ�ើច
តា� ឡីស័ក គឺេនៅែតអនុវត�។ េនៅេពលេលាកអ�កមានពត៌មានផ��យគា� អំពីេតស� េនោះ សមូបន�ដូចខោងេ្រកា酐មេនះ។ 

- េតស� វ�ជ�មានក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនេតស� វ�ជ�មានមនុៗ → ដរោបណោអ�កជំងឺពុំមានេរោគស�� េនោះ សមូកុយំកចិត�ទុកដោក់នឹងកា酐រេធ�ើ
េតស� វ�ជ�មានណោមួយែដល្រត�វបានេធ�ើក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនកា酐រឆ�ងែដលបានប�� កជ់ូនពមីុនមកេនោះចុះ។ 
[Source: ACPHD] 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/clinical-guidance/covid-19-retesting-2021.05.20.pdf
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តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េតើខ�� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនកា酐រទំនោក់ទំនងគា� េនៅេពលណោ? 

សូមអីុែមលេទៅ contacttracing_student@ousd.org ជូនដំណឹងដល់្រក�មអំពីករណីវ�ជ�មាន េដោយដោក់េឈា� ះ នងិេលខសំគាល់សិស្ស។ 
េលាកអ�កមិនចំាបាច់ទាក់ទង្រក�មតាមដោនកា酐រទំនោក់ទំនងគា�  េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីេរោគស��  ឬកា酐រប៉ះពាល ់ឬកា酐រមានេរោគស��
េឡើងវ�ញមុនេពលកំណតេ់នោះេទ។ 

 

េតើខ�� ំ្រត�វេរៀបចំ និងេ្រត�មខ��នយ៉ោងដូចេម�ចេដើម្បីេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល? 

ដណំងឹល�៖  

ក. គិត្រតឹមៃថ�ទ ី18 សីហា សិស្សទំាងអស់នឹង្រត�វបាចនចុះេឈា� ះេនៅកម�វ�ធី Primary េហើយដោក់សា� កភា顨� ប់េទៅេគហទំព័រ
សាលានោនោ។ ្រក�ម្រគ�សារមិនចំាបាច់ចុះេឈា� ះេទ លុះ្រតាែតពួកេគេទើបែតចាប់េផ�ើមថ�ីមកសាលាេរៀន េហើយេយើងខ��ពំិត
ជោឣចេធ�ើកា酐រហ�ឹងបានជូនពួកេគ។ េយើងខ��នំឹងឣច៖ 

1. ផ�លដ់ំណឹងេលចេលើេអ្រកង់រ�លឹងពីកា酐រចុះហត�េលខោយល់្រពម 
2. បេង�ើតប�� ីេឈា� ះសំរោប់សាលារបស់សិស្សែដលេនៅែត្រត�វកា酐រកា酐រយល់្រពម 
3. េ្របើកា酐រយល់្រពមតាម្រកដោស ់េហើយផ��កេឡើងទុកជោជេ្រមើសមួយេផ្សងេទៀត 

ខ.  េនះគឺជោចំណុចទូេទៅនូវអ� ីែដល្រត�វបានរ�ពឹងទុក និងរេបៀបេរៀបចំសំរោប់កា酐រចាប់េផ�ើមេធ�ើេតស� សំរោប់កា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ង
លក�ណៈែកស្រម�លេនៅសាលាេរៀនរបស់េលាកអ�ក។ 
 

េតើេយើងេធ�ើដូចេម�ចេនៅេពលែដលសិស្សខោនមកេធ�ើេតស� មួយៃថ� េនៅេពលជោប់ក��ងកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែក
ស្រម�ល? 

្របសិនេបើសិស្សខោនមកេធ�ើេតស� េលើសពី 2 ៃថ�េនោះ ពួកេគ្រត�វដោក់ឱ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក 10 ៃថ� (ចាប់េផ�ើមពីៃថ�ែខប៉ះពាល់េមេរោគចុងេ្រកា酐យ) 
ែដលេនៅសល់ទំាងបុ៉នោ� នេនៅឯផ�ះ។ 

 

េតើេយើង្រត�វេធ�ើដូចេម�ច្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�សារមួយមនិចង់េធ�ើេតស� តាមរយៈកម�វ�ធី Primary េនៅតាមទីសាលាេរៀន
របស់េយើង? 

្រក�ម្រគ�សារទំាងឡោយ ឣចនំោមកនូវភស�� តាងបងោ� ញពីលទ�ផលេតស� អវ�ជ�មានពីកែន�ងេធ�ើេតស�  ឬពីអ�កផ�ល់េសវោែថទំាសុខភា顨ពេផ្សងេទៀ
ត។ ្រក�ម្រគ�សារមិនឣចយកមកជោមួយនូវលទ�ផលនោនោែដលបានមកពីឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅឯផ�ះេដោយខ��នឯងេនោះេទ។ សូមេមើលបែន�ម
អំពីកា酐រេធ�ើេតស� ែដលឣចទទួលយកបានេនៅចុងប�� ប់ឯកសារ េនៅទីេនះ។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
mailto:contacttracing_student@ousd.org
https://docs.google.com/document/d/1vO2K-o2NYUcD6-C3C-mmlk58pKPmMiPzCe_3uvdh81g/edit
https://docs.google.com/document/d/1vO2K-o2NYUcD6-C3C-mmlk58pKPmMiPzCe_3uvdh81g/edit
https://docs.google.com/document/d/1sgSAMlaHWi0AP0MjgJQTaVK-H7_vIE5eKnwgZSxtn38/edit
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COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េហតុអ�ីបានជោេយើងេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល? 

េយើងកំពុងេធ�ើតាមកា酐រែណនំោែដលបានកំណត់េដោយនោយកដោ� នសុខភា顨ពសាធារណៈរដ�កា酐លីហ�័រញ៉ោ េដើម្បីធានោថោេយើងកំពុងបេង�ើនអស់លទ�
ភា顨ពៃនកា酐រទទួលបាននូវកា酐រេរៀនសូ្រតេដោយផោ� លជ់ូនសិស្សទំាងអសរ់បស់េយើង និងកា酐ត់បន�យឱ្យមានតិចបំផុតនូវកា酐ររ�ខោនដល់កម�វ�ធីអប់រ� 
និងឱកា酐សសិក្សោរបស់សិស្សទំាងឡោយ។ 
 

េតើខ�� ំតាមដោនកា酐លៃថ�ែខវ�ល្រតឡប់មកវ�ញរបស់សសិ្សេដោយរេបៀបណោ? 
េយើងខ��បំានេបើកសិទ�ិចូលេ្របើ្របាស់ជូននោយកសាលា និងនោយកសាលារង ក��ងកា酐រចូលេ្របើឧបករណ ៍Hតាមដោនសុខភា顨ព ៃផ�ក��ងរបស់
េយើង។ សូមចូលជោមួយេដោយេ្របើ នោមខ��ន.នោម្រតកូល និងេលខសំងោត់ OUSD របស់េលាកអ�ក េដើម្បីេមើលសិស្សទំាងអស់េនៅសាលា
របស់េលាកអ�ក ែដលកំពុងជោប់ក��ងកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កេដោយសារែតមានេរោគស��  ឬកា酐រេនៅជិតមនុស្សមានផ��កជម�ឺឆ�ងមិនពាក់ម៉ាស់ និងៃថ�
ែខវ�ល្រតឡប់មកវ�ញតាមកា酐ររ�ពឹងទុករបស់ពួកេគ ែដលែផ�កេលើៃថ�ែខដំបូងែដលពួកេគ្រត�វបានប���លេទៅក��ងកម�វ�ធី ParentSquare។ 

អ�កតាមដោនកា酐រទំនោក់ទំនងគា� េនៅកា酐រ�យោល័យកណោ� ល កំពុងេហៅ្រក�ម្រគ�សារជោេរៀងរោល់ៃថ� េនៅេពលកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័ករបស់ពួកេគបាន
ប��ប់ េដើម្បីពិនិត្យេមើលេរោគស�� របស់ពួកេគ និងេមើលថោ េតើសិស្សេ្រត�មខ��ន្រតឡប់មកចូលេរៀនវ�ញេហើយឬយ៉ោងណោ។ ពួកេគនឹង
ទាក់ទងនោយកសាលា េដើម្បីឱ្យពួកេគដឹងថោ េតើសិស្សនឹង្រតលប់មកវ�ញេនៅេពលណោ។ 

 

េតើខ�� ំេធ�ើដូចេម�ចេដើម្បីអនុ�� តឱ្យសិស្សវ�ល្រតឡបម់កវ�ញមុនេពលកំណត់ េដើម្បីេចញពីកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កៃនមនុស្ស
ែដលេនៅជិតយូរជោមួយនឹងអ�កមានេរោគស��  េហើយែដលពំុបានពាក់ម៉ាស់? 
សាលាេរៀននោនោកឣ៏ច “អនុ�� ត” ឱ្យសិស្សវ�ល្រតឡប់មកវ�ញមុនេពលកំណត់ ្របសិនេបើទទួលបានលទ�ផលអវ�ជ�មានពីកា酐រេធ�ើេតស�  PCR 
ឬមានលិខិតេចញពីេវជ�បណ� ិតចំេពាះកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កមនុស្សែដលមានេរោគស��  េដោយេ្រជើសេរ�សសិស្ស េហើយនិងចុចេលើបូ៊តុង 
CLEAR Selected ពណ៌េខៀវ។ 

 
 

េតើឯកសារ្របេភទណោែដល្រត�វកា酐រេដើម្បីធានោថោេរោគស��  (ជោឧទាហរណ៍៖ ឣែឡរហ្សី) គឺពំុែមនថ�ី ឬខុសគា� េទ? 

សិស្សទំាងឡោយ្រត�វបានត្រម�វឱ្យដោក់ឲ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  ្របសិនេបើពួកេគមានេរោគស�� កូវ�ដថ�ី ឬខុសពីេរោគស�� នោនោែដលពួក
េគមានពីមុនៗមក េដោយសារសា� នភា顨ពសុខភា顨ពរំុោៃរ�ែដលកត់ទុក។ និយោយម្៉យោងេទៀត ្របសិនេបើសិស្សមានសា� នភា顨ពសុខភា顨ពរំុោៃរ�ែដល

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://healthtracing.ousd.org/
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

បានកត់ទុក ែដល្រត�វបានេគសា� ល់ថោបណោ� លឱ្យមានេរោគស�� ដូចកូវ�ដ េហើយេរោគស�� ែដលសិស្សកំពុងមាន គឺដូចេរោគស�� ែដលធា� ប់
មានមកពីមុន េដោយសារសា� នភា顨ពហ�ឹង េនោះសិស្សមិន្រត�វកា酐រដោក់ឱ្យេនៅដោច់ឆា� យពីគា� េទ។ េដើម្បីឱ្យសិស្សេចៀសផុតពីកា酐រដោក់ឱ្យេនៅដោច់
េដោយែឡកពីគា�  ចំេពាះេរោគស�� ែដលពួកេគអះឣងថោពុំែមនថ�ី ឬខុសគា� េនោះ សាលា្រត�វែតមានឯកសារែដលមាន្រសាប់ខ�ះអំពីសា� នភា顨ព
ែដលេចាទថោបង�ឱ្យមានេរោគស��  (ជោឧទាហរណ៖៍ ព័ត៌មានមុនៗេចញពីកម�វ�ធី Aeries, លិខិតពីមុនៗរបស់េវជ�បណ� ិត)។ េបើមិនដូេច�ះេទ 
សិស្ស្រត�វែតដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  លុះ្រតាែត/ទាល់ែត ពួកេគទទលួបានលិខិតថ�ីពីេវជ�បណ� ិតែដលកំណត់ថោេរោគស�� េនះ ជោជម�ឺ 
េផ្សងមិនែមនជោជម�ឺកូវ�ដ។ 

 

្របសិនេបើអ�កេបើកបរឡោន្រក�ងរោយកា酐រណ៍្របាប់ថោ មានសិស្សេចញេរោគស�� េនៅេលើឡោន្រក�ងេនោះ េតើ្រត�វេធ�ើអ� ីខ�ះ 
េនៅេពលសិស្សមកដល់ទីសាលាេរៀន? 

ទីសាលាេរៀន្រត�វដោក់សិស្សឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  េនៅេពលពួកេគមកទីសាលាេរៀន និងទាក់ទង្រក�ម្រគ�សារ ្រពមទំាង
េរៀបចំេពលឱ្យពួកេគមកទទលួយកកនូេទៅផ�ះវ�ញ។ 

 

េតើេនៅេពលណោែដលខ�� ំ្រត�វជូនដំណឹងដល់សហគមន៍សាលារបស់ខ�� ំអំពីករណីវ�ជ�មាន? 

ករណី្រត�វែតមានលក�ណៈ វ�ជ�មានែដលមានកា酐រប�� ក ់(េដោយេតស� រហ័ស ឬេតស�  PCR) មុនេពលេយើងជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ ឬមនុស្ស
ណោមា� ក់ែដលបានេនៅជិតយូរជោមួយនឹងអ�កមានជម�ឺឆ�ង។ បនោ� ប់ពីអ�កតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា�  េធ�ើបទសមា� ស្រក�ម្រគ�សារមក 
េយើងនឹងកំណត់េពលេវលាេនៅេពលថោ េតើេនៅេពលណោសិស្ស និង/ឬ បុគ�លកិ្រត�វបានសន�តថោមានលក�ណៈ វ�ជ�មាន (ទំាងៃថ�ែខបានេធ�ើេត
ស�  វ�ជ�មានរបស់ពួកេគ ឬៃថ�ែខេចញេរោគស�� ដំបូងរបស់ពួកេគ មួយណោក៏បានែដលេកើតេឡើងមុនេគ)។ ពីរៃថ�មុនៃថ�ែខមានលក�ណៈ
 វ�ជ�មានែដលបានសន�តន់ឹង្រត�វបានចាត់ទុកថោជោរយៈេពលឆ�ងជម�ឺរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ។ ្របសិនេបើបុគ�លេនោះេនៅទីក��ងសាលាេរៀន ក��ងកំឡ�ង
េពលឆ�ងេមេរោគរបស់ពួកេគេនោះ អ�កតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា�  បនោ� ប់មកនឹងផ��ចេផ�ើមេធ�ើកា酐រផ�ល់ដំណឹងជូនអំពីបុគ�លិកែដលបាន
េនៅជិតយូរជោមួយនឹងអ�កមានជម�ឺឆ�ង អំពីពិធីកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កតាមកា酐រែកស្រម�ល េហើយនិងជោមួយសហគមន៍ឱ្យបានទូលំទូលាយ េដើម្បី
ជូនដំណឹងដល់ពួកេគ ថោមានបុគ�លវ�ជ�មានមា� ក់ស� ិតេនៅក��ងបរ�េវណសាលា ែដលបានឣចបានប៉ះពាល់េមេរោគ។ 

 

------> 

 

េតើសហគមន៍សាលាេរៀនដឹងយ៉ោងដូចេម�ចថោករណីវ�ជ�មានេនៅក��ងចំេណោម្រគ�បេ្រង�ន បុគ�លិក ឬសិស្ស នឹង្រត�វរក
េឃើញ េហើយេឆ�ើយតបជូនក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលា? 

OUSD បានេធ�ើកា酐រជោមួយនោយកដោ� នសុខភា顨ពសាធារណៈរដ�កា酐លីហ�័រញ៉ោ (CDPH) េដើម្បីេរៀបចំកម�វ�ធីេធ�ើេតស�  OUSD។ វោ្រត�វបានរចនោ
េឡើងេដើម្បីឱ្យមានភា顨ពរ�ងមំា រហ័សរហួន និងឣចទទួលបាននូវសមធម៌េនៅជួរមុខ - គឺមានផ�ល់ជូនេដោយឥតគតិៃថ� ដល់បុគ�លិក សិស្ស 
និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សារទំាងអស់ៃន OUSD។ កម�វ�ធីេធ�ើេតស� រកេមេរោគកូវ�ដ ផ�ល់ជូនដូចខោងេ្រកា酐ម៖ 

● ទីតាងំេធ�ើេតស�ក��ងតបំនចំ់ននួ 10 កែន�ងែដល្រត�វបានដោកជ់ោយទុ�សា�ស� េនៅក��ងេលខកូដតបំនង់ោយរងេ្រគាះបំផុតែដល
មានអ្រតាករណខី�ស់បំផុត នងិអ្រតាចាក់វោ� កសំ់ាងទាបបផុំត។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណស៌ា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

● ឧបករណ៍េធ�ើេតស� រហ័សេនៅឯផ�ះេដោយខ��នឯង ឣចមានដោក់ែចកជូនេនៅ្រគប់សាលាែដលផ�ល់ឱ្យេដោយ CDPH។ 
● ្រក�មេឆ�ើយតបរហ័សែដលមានភា顨ពបត់ែបនបាន ក��ងកា酐រដោក់ព្រងោយតាមទីសាលាេរៀន ែដល្រត�វកា酐រកា酐រគាំ្រទទានេ់ពល

េវលា ដូចជោករណីវ�ជ�មាន ឬេដើម្បគីា្ំរទកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�លសំរោប់សិស្ស។ 

 

OUSD កំពុងេលើកទឹកចិត�យ៉ោងខោ� ងំដល់កា酐រេធ�ើេតស�ជោ្របចំាម�ង ឬពីរដងក��ងមយួសបា� ហចំ៍េពាះអ�កែដលមនិទានប់ានចាក់វោ� ក់
សំាងកា酐រពារ (ក��ងចំេណោមអ�កដៃទេទៀត) េហើយមានកា酐រេធ�ើេតស� ជូនបុគ�លិក សិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារ ែដល្រត�វកា酐រ។ េលើសពី
េនះ សងោ� ត់កំពុងេធ�ើតាមកា酐រែណនំោរបស់ CDPH េហើយនងិកា酐រត្រម�វឱ្យេធ�ើេតស�ក��ងកា酐លៈេទសៈភា顨គេ្រចើន ែដលមានេរោគស��  
ឬកា酐រប៉ះពាល់េមេរោគ។ នរណោមា� ក់ែដលមានេរោគស�� ខណៈេពលេនៅឯសាលាេរៀន នងឹ្រត�វកា酐រដោកឱ់្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  
នឹង្រត�វបានសំុឱ្យេធ�ើេតស�  ្របសិនេបើមានកា酐រេធ�ើេតស� េនៅនឹងកែន�ងែតម�ង ឬ្រត�វបានប���នឱ្យេទៅផ�ះ វ�ញ េដោយមានឱ្យយក 
ឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅឯផ�ះេដោយខ��នឯង។ តាមកា酐រែណនំោរបស់េខោនធី សិស្សែដលមានេរោគស��  េហើយនិងបគុ�លិក ្រត�វបាន
ត្រម�វឱ្យទទួលបានលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស�  PCR ឬដោក់ឲ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក 10 ៃថ� េដើម្បឱី្យឣចវ�ល្រតលបម់កចូលេរៀនវ�ញបា
ន។ 

 

ដូចែដលេយើងបាន្របកា酐សកា酐លេនៅសបា� ហម៍ុន ចាប់េផ�ើមេនៅៃថ�ទ ី7 ែខក��  ឆា� ំ 2021 មក េនោះបគុ�លិករបស់សងោ� ត់ទំាងអស់
នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ� កសំ់ាងកា酐រពារជម�ឺកូវ�ដ ឬដោកប់���នលទ�ផលេធ�ើេតស� ្របចំាសបា� ហ ៍ែដលនឹងជួយធានោយ៉ោងណោ ឱ្យ
បុគ�លិករបស់េយើង េនៅែតមានសុវត�ភិា顨ព នងិសុខភា顨ពល� ្រពមទំាងផ�ល់នវូមេធ្យោបាយកា酐រពារសិស្សរបស់េយើង។ 

 

្រក�មេឆ�ើយតបជម�ឺកូវ�ដ ទទលួបាននូវកា酐រជូនដំណងឹេដោយស�យ័្របវត�ិ ចំេពាះេសចក�ជូីនដណំឹងអំពីកា酐រេធ�ើេតស� វ�ជ�មានណោមយួ
ែដលបានដោក់ជូន។ ពីទីេនោះ ្រក�មតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យគា�  េធ�ើបទសមា� សតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា�  េហើយនិង្រក�ម
េឆ�ើយតបជម�កឺូវ�ដ ឣចនងឹជបួ្របជំុជោមយួនោយកសាលា ្របសិនេបើចំាបាច់ េហើយនងិេដើម្បកីំណត់ ថោេតើកា酐រដោកឱ់្យេធ�ើចតា� ឡី
ស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល (េដោយមានកា酐រេធ�ើេតស� ពីរដងក��ងមយួសបា� ហ៍ពី្រក�មេឆ�ើយតបរហ័ស) មានលក�ណៈសម្រសបែដររ
ឬយ៉ោងណោ។ កិច�្របជំុមយួ ជោធម�តា ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេនៅៃថ�ែតមយួ (ឬេនៅ្រពឹកបនោ� ប់េដោយឣ្រស័យេលើេពលែដលេសចក�ី
ជូនដណំឹង្រត�វបានដោក់ជូន) េនៅេពលែដលេសចក�ីជនូដណំឹងវ�ជ�មានមយួ្រត�វបានដោក់ជូន។ ក៏មានគេ្រមាងកា酐រដោច់ណោត់ផងែដរ 
េនៅេពលែដលបុគ�លិក OUSD មិនឣចទាកទ់ងជោមយួ្រក�ម្រគ�សាររបស់សិស្សបានទាន់េពលេវលា។ សូមប�� ក់ផងែដរថោ
ករណីវ�ជ�មានភា顨គេ្រចើនែដលបានប���នមក គបឺានមកពីកា酐រេធ�ើេតស� ែដលបានអនុវត�េនៅខោងេ្រកៅកម�វ�ធីេធ�ើេតស� របស់ OUSD។ 

 

េតើ OUSD េធ�ើកា酐រតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់គា� ដូចេម�ច េហើយេតើជំហានអ�ីខ�ះែដល្រត�វអនុវត�េនៅេពលមានកា酐រផ��ះ
េឡើងៃនជម�ឺកូវ�ដេនៅសាលាេរៀន? 

េយើងមាន្រក�មតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា� របស់សិស្ស, ្រក�មតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា� របស់បុគ�លិក និង្រក�មេឆ�ើយតបកា酐រឆ�ង
េមេរោគកូវ�ដច្រម�ះែដល្រគប់្រគងដំេណើរកា酐រតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា� , េធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពពិធីកា酐ររបស់សងោ� ត់ជោបន�បនោ� ប់ េដើម្បីឱ្យ្រសប

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx


 
 

សណំរួសរួញកឹញោបអ់ពំសីវុតិ�ភា顨ពកូវ�ដ 2021-22  

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

តាមេគាលកា酐រណ៍របស់រដ� និងេខោនធី, សហកា酐រគា� ជោមួយមន�ីរសុខោភិបាលសាធារណៈរដ� និងមូលដោ� ន, ផ�លក់ា酐របណ�� ះបណោ� លដល់បុគ�លិក, 
ដោក់ព្រងោយ្រក�មេធ�ើេតស� េឆ�ើយតបរហ័ស និងធានោយ៉ោងណោឱ្យពិធីកា酐រ និង្របព័ន� OUSD ្រត�វបានេ្របើ្របាស់យ៉ោងសម្រសប។ 

 

េគាលបំណង គឺេឆ�ើយតបេទៅនឹងករណីទំាងអស់ ក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង ជោធម�តា េលឿនជោងេនះេទៅេទៀត។ កា酐រេឆ�ើយតបេទៅនឹងករណី
 វ�ជ�មាន រួមមានដូចតេទៅេនះ (្រសបតាមកា酐រែណនំោរបស់រដ� និងេខោនធី)៖ បទសមា� សន៍ជោមួយបុគ�លវ�ជ�មាន និងនោយក និង/ឬ អ�កេមើល
កា酐រខុស្រត�វសាលាេរៀន; កា酐រែណនំោសំខោន់ទាក់ទងនឹងកា酐រទំនោក់ទំនងគា� ែដល្រត�វកា酐រេចញេទៅជួប្របជោសហគមន៍; និងកា酐រជូនដំណឹងេដោយ
ស� ័យ្របវត�ិអំពីអ�កែដលប៉ះពាល់េដោយផោ� ល់, ែផ�កែថទំា, េសវោដឹកជ���ន, ៃដគូកា酐រងោរ និងនោយកដោ� នសុខភា顨ពសាធារណៈ្របចំាេខោនធីឣ
ឡោមីដោ (ACPHD)។ លិខិតេផ�ើេទៅបុគ�លវ�ជ�មាន េដើម្បែីណនំោពួកេគ អំពីរយៈេពលេធ�ើចតា� ឡីស័ករបស់ពួកេគ េហើយ្របសិនេបើជោនិេយោជិត 
ព័ត៌មានអំពីកា酐រឈប់ស្រមាករបស់ពួកេគ។ េសចក�ជីូនដំណឹងអំពីកា酐រប៉ះពាល់េដោយផោ� ល់ អនុវត�តាមកា酐រែណនំោរបស់ CDPH ចំេពាះអ�ក
ែដលមិនទាន់បានចាក់វោ� ក់សំាង ទលន់ឹង បុគ�លែដលបានចាក់វោ� ក់សំាងេហើយ េហើយនិងចំេពាះសិស្សែដលពាក់ម៉ាស់ ទល់នឹង សិស្សែដល
ពុំបានពាក់ម៉ាស់។ ្រក�មេឆ�ើយតបរហ័ស ជោធម�តា ្រត�វបានកំណត់េពលក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង េដើម្បីចាប់េផ�ើមកា酐រេធ�ើេតស� ពីរដងក��ងមួយស
បា� ហ៍ ក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើចតា� ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល។ 

 

េតើេគាលនេយោបាយស� ីពីកា酐រដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  និងកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កចំេពាះសិស្ស បុគ�លិក និង្រគ�
បេ្រង�នែដលមានេរោគស�� មានអ�ីខ�ះ?  

ពិធីកា酐រេពញេលញគឺេនៅទីេនះ ែដលក��ងេនោះរួមមានជំហាននោនោែដល្រត�វអនុវត�េនៅេពលសិស្សណោមា� កម់ានេរោគស�� េនៅផ�ះ។ បុគ�លែដល
មានេរោគស��  ្រត�វយកេទៅជោមួយពួកេគនូវឧបករណ៍េធ�ើេតស� រហ័សេនៅផ�ះេដោយខ��នឯង។ ឧបករណ៍នីមួយៗមានេតស� ចំនួន 2 ែដល
អនុ�� តឱ្យបុគ�លមា� ក់ៗេធ�ើេតស� េដោយខ��នឯង្របែហលជោពីរបីៃថ�ដោច់ពីគា�  ខណៈែដលពួកេគជោប់េនៅក��ងកា酐រេធ�ើចតា� ឡីស័កចំេពាះេរោគស��
របស់ពួកេគ។ កា酐រេធ�ើេតស�  វ�ជ�មានរហ័ស ឣចជួយេធ�ើឱ្យអ�កែដលមានជំងឺកូវ�ដ-19 ្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីេគយ៉ោងឆាប់រហ័ស 
បុ៉ន�េទាះយ៉ោងណោក៏េដោយ បុគ�លិក េហើយនិងសិស្សែដលមានេរោគស��  ែដលមិន្របាកដថោពួកេគមានកូវ�ដ-19 េនោះ ្រត�វែតមានទទួល
បានលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស�  PCR ឬដោក់ឲ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក10 ៃថ�េដើម្បឱី្យឣចវ�ល្រតលប់មកចូលេរៀនវ�ញ។ 

 

េតើអ� ីេទៅជោែផនកា酐រេធ�ើេតស�  និងដោក់ឲ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  ចំេពាះសិស្សែដលមានេរោគស�� េនៅសាលាេរៀន? 

េនៅេពលែដលសិស្សមានេរោគស�� េនៅសាលាេរៀនេនោះ ពួកេគនឹង្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�  េនៅក��ងកែន�ងសុខុមាលភា顨ព
ែដលបានកំណតទ់ុកជោមុនៃនសាលារបស់ពួកេគ ខណៈេពលរង់ចំាអ�កែថទំាមកទទួលយកពួកេគ។ ្របសិនេបើមានកា酐រេធ�ើេតស� េនៅសាលាេរៀន
ហ�ឹង េនោះពួកេគនឹង្រត�វបានជំរុញយ៉ោងខោ� ំងឱ្យេធ�ើេតស� េនៅនឹងកែន�ងែតម�ង េបើមិនដូេចា� ះេទ ពួកេគនឹង្រត�វប���នេទៅផ�ះវ�ញ េដោយយកេទៅ
ជោមួយ នូវឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅឯផ�ះ េហើយជំរុញឱ្យេធ�ើេតស� េដោយខ��នឯង េហើយផ��កេឡើងនូវលទ�ផលឱ្យបានឆាប់រហ័ស ឬពួកេគនឹង្រត�វ
ប���នេទៅកា酐ន់ទីកែន�ងេធ�ើេតស� មួយក��ងទីកែន�ងេធ�ើេតស� ្របចំាតំបន់នោនោរបស់ OUSD។ ចំេពាះអ�កែដលមិនចង់េធ�ើេតស� រកេមេរោគកូវ�ដេនោះ 
បុគ�លែដលមានេរោគស�� ក៏មានជេ្រមើស ក��ងកា酐រេនៅដោច់េដោយែឡកពីេគ រយៈេពល 10 ៃថ�េពញ េដោយមិនចំាបាច់េធ�ើេតស� េឡើយ។ សិស្ស
ែដលមានេរោគស��  ្រត�វែតទទួលបាននូវកា酐រអនុ�� តឱ្យ វ�ល្រតឡប់មកវ�ញ េ្រកា酐មកា酐រែណនំោរបស់្រក�មកូវ�ដ បុ៉ែន�និយោយជោទូេទៅ សិស្ស
ែដលមានេរោគស��  ឣច្រតឡប់មកចូលេរៀនវ�ញបានឆាប់ជោង 10 ៃថ� ្របសិនេបើពួកេគបំេពញតាមលក�ខណ� ដូចតេទៅេនះ៖ ក. េតស�  PCR 
អវ�ជ�មាន (ឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅផ�ះេដោយខ��នឯង គមិឺន្រគប់្រគាន់េទ); ខ. មិនមានជម�ឺ្រគ�នេកៅ� ក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង; និង គ. េរោគស��
មានលក�ណៈ្របេសើរេឡើងជោងមុន។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://docs.google.com/document/d/19VdjRHHlDoBtJUIPLG242B9tfV-bKbpBUrijsWGuRpQ/edit


 
 

សណំរួសរួញកឹញោបអ់ពំសីវុតិ�ភា顨ពកូវ�ដ 2021-22  

 

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

 

េតើអ� ីេទៅជោែផនកា酐រសិក្សោសំរោប់សិស្សែដល្រត�វកា酐រេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� េនៅឯផ�ះ? 

្របសិនេបើសិស្សតិចជោង 3 នោក់េនៅក��ងថោ� ក ់្រត�វែតេនៅដោក់ឱ្យេនៅដោច់ពីគា� េនៅផ�ះេនោះ សិស្សនឹងចូលរួមក��ងកា酐រសិក្សោឯករោជ្យ ដូចបានផ�ល់
ជូនេដោយ្រគ�បេ្រង�ន សំរោប់រយៈេពល 10 ៃថ�។ ្រគ�បេ្រង�ននឹងេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងកា酐រេរៀនសូ្រត (ថោ� ក់េរៀនតាម Google ឬ Seesaw) 
េដើម្បផី�លក់ិច�កា酐រ និង្របមូលយកកិច�កា酐ររបស់សិស្សេនៅក��ងកំឡ�ងេពលេនះ។ សិស្សោនុសិស្សនឹងទទួលបានកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោបេ្រង�នតាម
កម�វ�ធី Clever ដូចពួកេគេនៅឯសាលាេរៀនអ�� ឹងែដរ។ ្របសិនេបើសិស្សេលើសពី 3 នោក់ ្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� េនោះ ថោ� ក់
ទំាងមូលនឹងប��រេទៅរកកា酐រសិក្សោឯករោជ្យែផ�កេនៅតាមទសីាលាេរៀន សំរោប់រយៈេពលដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� ។ កែន�ងកណោ� លសំរោប់ 
្រគ�បេ្រង�ន មានសមា� រៈបេ្រង�ន (បទបងោ� ញ slide decks, កា酐រែណនំោកម�វ�ធីសិក្សោ និងកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោបេ្រង�ន) ែដលេលាក្រគ�-អ�ក្រគ�
ឣចេ្របើេដោយផោ� ល ់ឬសំរោប់កម�វ�ធីសិក្សោពីចមា� យ។ ្រក�ម្រគ�សារទំាងឡោយក៏ឣចេ្រជើសេរ�សយកកា酐រសិក្សោឯករោជ្យេពញេម៉ាង និងេផ�រ
េទៅសាលា Sojourner Truth Academy បាន។  

 

េតើសូចនោករអ�ីខ�ះ ែដល OUSD វោយតៃម�ជុំវ�ញសុវត�ភិា顨ពសាលា និងកា酐ររក្សោសាលាឱ្យេនៅេបើកក��ងកំឡ�ងេពលមាន
ជំងឺរោតត្បាតកូវ�ដ-19? 

រដ�បានប�� ក់យ៉ោងច្បាស់េនៅែខមិថុនោ ឆា� ំ 2021 ថោ សងោ� ត់ទំាងអស់្រត�វេ្រត�មខ��នសំរោប់កា酐រចូលេរៀនេពញេម៉ាងវ�ញេដោយផោ� ល់ សំរោប់ឆា� ំ
សិក្សោ 21-22។ កា酐រេ្រត�មបានចាប់េផ�ើមរួចជោេ្រសចេហើយ ក��ងកំឡ�ងឆា� ំសិក្សោ 20-21 េដើម្បីជោវ PPE (ឧបករណ៍កា酐រពារផោ� ល់ខ��ន), េធ�ើឱ្យ
មានខ្យល់េចញចូលល�្របេសើរេឡើង, បេង�ើនសមត�ភា顨ពតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា� របស់េយើង និងព្រងីកភា顨ពជោៃដគូក��ងកា酐រេធ�ើេតស�  
និងចាក់វោ� ក់សំាងជោមួយរដ� និងេខោនធី។ OUSD បានបំេពញតាមត្រម�វកា酐រសុវត�ិភា顨ពទំាងអស់េនៅនិទាឃរដូវ សំរោប់ដំេណើរកា酐រេបើកេឡើងវ�ញ
ជោដំណោក់កា酐លរបស់េយើង េហើយបច��ប្បន�េនះ OUSD បានបំេពញតាម ឬេធ�ើបានេលើសពីេគាលកា酐រណ៍ែណនំោទំាងអស់របស់ CDPH សំរោប់
កា酐របេ្រង�នេដោយផោ� ល់។ េដើម្បីជោចំេណះដឹងរបស់េយើង ្រគប់សាលាេនៅរដ�កា酐លីហ�័រញ៉ោ កំពុងេបើកទទួលកា酐របេ្រង�នេពញេម៉ាងេដោយផោ� ល់
េនៅរដូវស� ឹកេឈើ្រជ�ះេនះ។ 

 

េហតុអ�ីបានជោគមា� តរោងកា酐យ ពំុមានចំែណកេនៅក��ងែផនកា酐រសុវត�ិភា顨ព OUSD? 
េនៅេពលនិយោយអំពីែផ�កជោក់លាក់ៃនកា酐រែណនំោពីសុខភា顨ពសាធារណៈ ដូចជោ គមា� តរោងកា酐យ ជោេដើមេនៅក��ងបរ�យោកា酐សជុំវ�ញសាលាេរៀន
េនោះ េយើងខ�� ំអនុវត�តាមអ�កជំនោញសុខភា顨ពសាធារណៈេនៅ ACPHD និង CDPH។ ក��ងកា酐រេចញេសចក�ីែណនំោរបស់ពួកេគ សំរោប់កា酐រេបើក
សាលាេរៀនេឡើងវ�ញេនោះ CDPH បានប�� ក់យ៉ោងច្បាស ់ថោ គមា� តរោងកា酐យ មិន្រត�វបានត្រម�វឱ្យេធ�ើេទេនៅឆា� ំសិក្សោ 21-22 េដោយែផ�កេលើ
កា酐រពិនិត្យេឡើងវ�ញរបស់ពួកេគ េលើកា酐រ្រសាវ្រជោវែដលបានេធ�ើក��ងកំឡ�ងឆា� ំសិក្សោ 20-21។ 

 

េតើកា酐រែណនំោអំពីគមា� ត កា酐រេធ�ើេតស�  និងរបំាងមុខ នឹង្រត�វបានពិនិត្យ និងេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពយ៉ោងដូចេម�ច? 
្រក�មេឆ�ើយតបកូវ�ដ ជួបជុំគា� េស� ើរែតរោល់ៃថ� េដើម្បីពិនិត្យេមើលេគាលកា酐រណ៍ែណនំោថ�ីបំផុត និងជោេរៀងរោល់សបា� ហ៍ ជោមួយនឹងរដ� និងជោមួយ
េខោនធី។ េនៅេពលកា酐រែណនំោពីរដ� ឬេខោនធី ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនោះ ពិធីកា酐ររបស់សងោ� ត់ ជោទូេទៅ ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពក��ងរយៈេពល
មួយសបា� ហ៍។ OUSD ែតងែតេធ�ើកា酐រតស៊ូមតយ៉ិោងេទៀងទាត់សំរោប់កា酐រែកស្រម�ល និងកា酐របំភ�ឺចំេពាះកា酐រែណនំោរបស់េខោនធី និង/ឬ រដ� 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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េដោយែផ�កេលើមតិេយោបលែ់ដលេយើងទទួលបានពីសហគមន៍ និងេយោបល់ផោ� ល់ខ��នរបស់េយើងខ�� ំ។ េយើងខ��មំានឣរម�ណ៍ថោ កិច�សហកា酐រដ៏
 រ�ងមំារវោង OUSD និងអ�កជំនោញពីសុខភា顨ពសាធារណៈ គឺជោមេធ្យោបាយដ៏ល�បំផុត ក��ងកា酐រែណនំោពីកា酐រេធ�ើកិច�សេ្រមចចិត�សំរោប់សាលាេរៀន
របស់េយើង។ OUSD ក៏ពិេ្រគាះេយោបល់ជោេទៀងទាត់ជោមួយ្រក�មកា酐រងោរកុមារ UCSF សំរោប់កា酐រែណនំោគ�ីនិក េនៅេពល្រត�វកា酐រ។ 

 

េតើព័ត៌មានអ�ីខ�ះែដល OUSD ផ�ល់ឣទិភា顨ពេដើម្បី្របមូល និងេធ�ើរបាយកា酐រណ៍? 

្រក�មេឆ�ើយតបកូវ�ដរបស ់OUSD កំពុងទំនោក់ទំនងយ៉ោងេទៀងទាត់ជោមួយ CDPH, ACOE, ACPHD, ្រក�មកា酐រងោរកមុារ UCSF និង្រក�មផ��ះ
រោតត្បាតៃនជម�េឺនៅ ACPHD េដើម្បីពិនិត្យេមើលែផនកា酐ររបស់េយើង និងសួរសំណួរនោនោអំពីកា酐រែណនំោ។ សងោ� ត់រក្សោ ផោ� ងំ្រគប់្រគងព័ត៌មាន
អំពីករណីសាធារណៈេនៅទីេនះ េដើម្បីឱ្យមានតមា� ភា顨ពេពញេលញជោមួយ្របជោសហគមន៍។ 

 

េតើ OUSD តាមដោនកា酐ររ�ករោលដោលៃនេមេរោគ េហើយតំបន់ និងចំនួន្របជោជនែដលរងផលប៉ះពាល់េ្រចើនជោងេគ
បំផុតរេបៀបណោ? 

អ្រតាករណទីូេទៅ ្រត�វបានតាមដោនតាមរយៈេគហទំព័រ ACPHD។ េដោយេផោ� តេលើេលខកូដៃ្របសណីយ៍ែដលមានអ្រតាកូវ�ដខ�ស់ជោងេគេនោះ 
េយើងឣចកំណត់ឣទិភា顨ពទកីែន�ងបេង�ើតមជ្ឈមណ� លេធ�ើេតស� ្របចំាតំបន ់ែដលឣចងោយ្រស�លដល់បុគ�លិក សិស្ស និងសមាជិក្រក�ម
្រគ�សារ ្រពមទំាងទីកែន�ងសហកា酐រគា� ជោមួយសាលានីមួយៗ េដើម្បីេរៀបចំ្រពឹត�ិកា酐រណ៍ដោក់តូបចាក់វោ� ក់សំាង ជូនបុគ�លិក សិស្ស និងសមាជិក
ៃន្រក�ម្រគ�សារទំាងឡោយ។ 

 

េតើកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅឆា� ំសិក្សោ 2020-21 ្រត�វបានរកេឃើញដូចេម�ចខ�ះ េហើយ OUSD េឆ�ើយតបដូចេម�ចខ�ះ? 

កា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺ ្រត�វបានកំណត់ថោមាន 3+ ករណីក��ងរយៈេពល 2 សបា� ហ៍េនៅកែន�ងែតមួយ ែដលមានទំនោក់ទំនងជោមួយជម�ឺ
រោតត្បាត ដូចបានកំណត់េដោយ្រក�មជម�ឺរោតត្បាតមកពីនោយកដោ� នសុខភា顨ពសាធារណៈ្របចំាេខោនធីឣឡោមីដោ។ េនៅេពលណោែដលកំរ�តៃន
ករណ ី3+ ក��ងរយៈេពល 2 សបា� ហ៍ ្រត�វបានេកើនេឡើងដល់េនោះ បុគ�លិកសងោ� ត់បានពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយ្រក�មរោតត្បាតៃនជម�ឺ ែដលបាន
េធ�ើកា酐រតាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា� េដោយផោ� ល់របស់ពួកេគ េនៅែផ�កខោងេលើៃនបទសមា� សន៍តាមដោនកា酐រ្របា្រស័យទាក់ទងគា� ៃន OUSD 
េដើម្បីកំណត់ថោ េតើករណីទំាងេនោះមានទំនោក់ទំនងជោមួយេរោគរោតត្បាតែដរយ៉ោងណោ។ ក��ងករណីពីរេនៅចុងែខឧសភា顨ឆា� ំ 2021 វោ្រត�វបាន
កំណត់ថោ មានកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺចំនួនពីរទាក់ទងេទៅនឹងកីឡោយុវសិស្ស ែដល្រត�វនឹងអ�ីែដល្រក�មរោតត្បាតៃនជម�ឺ ACPHD បានេឃើញ
េនៅទូទំាងេខោនធីឣឡោមីដោ ខណៈេពលកីឡោប៉ះពាល់រោងកា酐យខោ� ំង េទើបែតចាប់េផ�ើមនោេពលថ�ីៗេនះ។ បនោ� ប់ពីកា酐រជូនដំណឹងអំពីករណីដំបូង
មក អ�កេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ងទំាងអស់ ែដលក��ងករណីទំាងេនះគឺជោ្រក�មកីឡោទំាងមូល ក៏ដូចជោ្រក�មគូរ្របគួតណោមួយែដរ ែដល
ពួកេគបានេលងក��ងកំឡ�ងេពលឆ�ងេមេរោគៃនករណីមនសុ្សក��ងសន�ស្សន ៍នឹង្រត�វបានែណនំោឱ្យេធ�ើចតា� ឡីស័ក និងមិនចូលរួមក��ងសកម�ភា顨ព
សាលាេរៀន កីឡោ ឬសកម�ភា顨ពផោ� ល់ខ��នេផ្សងេទៀតេឡើយ។ 

 

េតើកា酐រេរៀបចំបន�ប់េរៀនក��ងឣគារ និងយុទ�សា�ស� កា酐ត់បន�យេផ្សងេទៀត បន�យហានិភ័យៃនកា酐រឆ�ងេដោយរេបៀបណោ? 

បន�ប់េរៀនទំាងអស ់្រត�វបានបំពាក់េដោយម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ HEPA ចំនួន 2 េនៅពីេលើ្របព័ន� HVAC ែដលមាន្រសាប់ េដោយបានតំេឡើង
ត្រមង MERV 16 ក៏ដូចជោទា� រ និងបង��ច ែដលឣចដំេណើរកា酐របាន ែដលអន�ុ� តឱ្យមានខ្យលច់ូលមកពីខោងេ្រកៅ។ េ្រកៅពីខ្យល់េចញចូល

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://www.ousd.org/covidcasedashboard
https://www.ousd.org/covidcasedashboard
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COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

្រគប់បន�ប់េរៀនទំាងអស ់មានលទ�ភា顨ពទទួលបាននូវឧបករណ៍ PPE ែដលរួមមានម៉ាស់មនុស្សេពញវ�យ និងកុមារ និងទឹកលាងៃដែដលមាន
ជោតិឣល់កុល។ 

 

េតើខ្យល់្រត�វបានបន្ស�ទ�េនៅក��ងបន�ប់េរៀន OUSD រេបៀបណោ? 

បន�ប់េរៀនទំាងអស់ កំពុង្រត�វបានផ�ល់ជូននូវែផ�កត្រមងចល័តែដលជោម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់កំរ�ត HEPA។ ត្រមងែដលបានេធ�ើឱ្យ្របេសើរ ្រត�វ
បានតំេឡើងេនៅក��ង្របព័ន� HVAC ទំាងអសែ់ដលមាន្រសាប់។ 
 

េតើឣហារៃថ�្រតង់្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេនៅក��ង ឬេនៅេ្រកៅឣគារ េហើយថោេតើវោ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងជោន់េវនែដរឬេទ? 

ឣហារៃថ�្រតង់ ជោទូេទៅ ្រត�វបានេគេរៀបចំេឡើងទំាងេនៅក��ង ទំាងេនៅេ្រកៅឣគារ េហើយ្រត�វបានេធ�ើខុសេវនគា� េស� ើរែតេនៅ្រគប់សាលាេរៀន
ទំាងអស់ េដើម្បីធានោយ៉ោងណោឱ្យមានលទ�ភា顨ពធំទូលាយក��ងកា酐រដោក់សិស្សឱ្យេនៅឃា� តគា� េនៅក��ងឣហារដោ� ន។ េនៅកំរ�តមធ្យមសិក្សោ េយើង
បានខិតខំយ៉ោងខោ� ំង េធ�ើឱ្យសិស្សឣយុ 12-18 ឆា� ំ ឣចទទួលបាននូវវោ� ក់សំាងែដលជួយកា酐ត់បន�យហានិភ័យដល់សិស្ស។ េលើសពីេនះេទៀត 
សាលាេរៀននោនោមានកងោ� រែដលមានលក�ណៈដូចជោស� ធ ំែដលបេង�ើនខ្យល់េចញចូលយ៉ោងេ្រចើនេនៅក��ងឣហារដោ� ន។ សាលាេរៀននោនោ ្រត�វ
បានេគែណនំោឱ្យេ្របើេនៅទកីែន�ងខោងេ្រកៅឣគារឱ្យបានេ្រចើនតាមែដលឣចេធ�ើេទៅបានសំរោប់កា酐រទទួលទានឣហារេពល្រពឹក និងឣហារៃថ�
្រតង់ េហើយកា酐ត់បន�យេពលេវលាេនៅក��ងឣគារេនៅក��ងឣហារដោ� ន ឱ្យតិចជោង 15 នោទី ឬតិចជោងេនះ តាមែដលឣចេធ�ើបាន។ 

 

េតើឆា� ំេនះនឹងេធ�ើអ� ីខុសែប�កគា� េនៅៃថ�ែដលគុណភា顨ពខ្យល់ឣកា酐សមិនល� ឬឣកា酐សធាតុមិនអំេណោយផល? 

កា酐រចំណោយរបស់សងោ� តេ់ទៅេលើត្រមង HVAC និងម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់េនៅក��ងថោ� ក់េរៀន និងទីកែន�ងេ្របើរួមគា�  គឺមានេគាលបំណងេធ�ើឱ្យទី
កែន�ងជោក់ែស� ងមានសុវត�ិភា顨ពសំរោប់សិស្សក��ងសម័យកូវ�ដ បុ៉ែន�ខ្យល់េចញចូលក៏ឣចេធ�ើឱ្យសិស្សឣចេនៅខោងក��ង និងដកដេង�ើមខ្យល់
ែដលេ្រចាះបាន េនៅេពលែដលេយើងមានគុណភា顨ពខ្យល់មិនល�។ គុណភា顨ពខ្យល់ល� គឺជោកា酐រពិចារណោអំពីសមធម៌សុខភា顨ពដ៏សំខោន់ សំរោប់ 
េយើងក��ងនោមជោសងោ� ត់មួយ េហើយេយើងបានតំេឡើង្របព័ន�បន្ស�ទ�ខ្យល់ IQ អចិៃ�ន�យ៍េនៅក��ងថោ� ក់េរៀនរបស់េយើង ជោពិេសសេនៅអូកឡិនដ៍
ែប៉កខោងេកើត និងខោងលិច។ 

 

 
 

សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងសកម�ភា顨ពែដលមានកា酐រអនុ�� ត (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ� ក់) 
េតើសិស្ស ឬបុគ�លិកទំាងឡោយឣចបរ�េភា顨គេនៅក��ងឣគារបានែដរឬេទ? 
កា酐របរ�េភា顨គក��ងឣគារ្រត�វបានអនុ�� ត បុ៉ែន�្រត�វបានែណនំោឱ្យបរ�េភា顨គេនៅេ្រកៅឣគារេ្រចើនជោងតាមកា酐រឣចេធ�ើេទៅបាន។ សិស្សឣចញោ� ំជុំគា�
បានេនៅក��ងឣហារដោ� នសាលា។ សាលាេរៀននោនោ្រត�វព្យោយោមដោក់គមា� តសិស្សឱ្យេនៅអង��យដោចឆ់ា� យពីគា�  េហើយដោក់សិស្សឱ្យញោ� ំេនៅក��ង
ថោ� ក់េរៀនរបស់ពួកេគ (ចំេពាះសាលាបមសិក្សោ) ឬញោ� ំេនៅខោងេ្រកៅឣគារតាមកា酐រឣចេធ�ើេទៅបាន។ រក្សោេបើកទា� រ និងបង��ចៃនឣហារដោ� ន

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណស៌ា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

សាលា េដើម្បីធានោបាននវូលំហូរខ្យល់េចញចូល។ សិស្ស្រត�វអនុវត�អនោម័យៃដ លាងសមា� ត ឬេ្របើទឹកលាងៃដែដលមានជោតិឣល់កុល 
េនៅមុន នងិេនៅេ្រកា酐យេពលឣហារៃថ�្រតង់។ [្របភព៖ CDPH] 

េតើេយើង្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ចចំេពាះេពលេចញេលង និងេពលហាត់្របាណរបស់សិស្ស? 
កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីៗ ៖ មាន្របសិទ�ភា顨ពចាប់ពីៃថ�ច័ន�ទី 16 ែខសីហាេនះតេទៅ សិស្សនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ម៉ាស់ទំាងេនៅក��ង ទំាងេនៅេ្រកៅ
ឣគារ រួមទំាងេនៅេពលេចញេលង និងេពលហាត់្របាណផងែដរ។ សិស្សឣចេចញេលងជុគំា�  និងេនៅេលងលាយឡំគា� បានេនៅក��ងទីធា� ។ 
សិស្សទំាងឡោយមិនចំាបាច់រក្សោគមា� តរោងកា酐យេនៅេ្រកៅឣគារេទ។ សិស្ស្រត�វអនុវត�អនោម័យៃដ លាងសមា� ត ឬេ្របើទកឹលាងៃដែដលមាន
ជោតិឣល់កុល េនៅមុន និងេនៅេ្រកា酐យេពលេចញេលង េហើយ្រត�វពាក់ម៉ាស់របស់ពួកេគេនៅមុន នងិេនៅេ្រកា酐យេពលចូលមកក��ងឣគារ; 
ឥឡ�វេនះ ពួកេគនឹង្រត�វបានត្រម�វផងែដរឱ្យពាក់ម៉ាស់េនៅេ្រកៅឣគារ។ 
 

េតើទីមានទឹកបាញ់សំរោប់ផកឹនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យ្របាស់ែដរឬេទ? 
េយើងខ�� ំនឹងេបើកទីមានទឹកសំរោប់ញោ� ំទំាងអស់េនៅទីក��ងបរ�េវណសាលា និងែណនំោឱ្យសិស្សទំាងឡោយេ្របើដបទឹកែដលឣចេ្របើេឡើងវ�ញបាន 
ជោជោងញោ� ំទឹកេដោយផោ� ល់ពីទីមានទឹកបាញ់សំរោប់ញោ� ំ។ [្រកសួង CDPH មិនបានផ�ល់កា酐រែណនំោជោក់លាក់ណោមួយទាក់ទងនឹងទីមានទឹកបាញ់
សំរោប់ញោ� ំេទ]។ 

េតើអ�កស� ័្រគចិត� និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សារឣចចូលមកទីក��ងសាលានោនោៃន OUSD បានឬេទ? 
សូមកំណត់ចំនួនេភ��វែដលពុំមានកា酐រចំាបាច់្រត�វចូលមកទីក��ងបរ�េវណសាលា OUSD (ទីក��ងបរ�េវណសាលាេរៀន និងទីតាំងៃនកា酐រ�យោល័យ
កណោ� ល)។ ចំេពាះសកម�ភា顨ពចំាបាច់ អ�កស� ័្រគចិត�ទំាងឡោយែដលមានលិខិតអនុ�� តថ�ីបំផុតតាមរយៈមូលនិធិអប់រ�សាធារណៈអូកឡិនដ៍ 
ឣចចូលមកទីក��ងបរ�េវណសាលា OUSD បាន េដោយមានកា酐រអនុ�� តពីនោយកសាលា ឱ្យែតពួកេគពាក់ម៉ាស់, បំេពញប�� ីសំណួរអំពីសុខ
ភា顨ព េហើយែដលពុំមានេរោគស�� ។ (អ�កស� ័្រគចិត�ទំាងឡោយឣច្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ� ក់សំាងេដោយអង�ភា顨ពខោងេ្រកៅែដល្រគប់្រគងអ�ក
ស� ័្រគចិត�។) 

សមាជិកទំាងឡោយៃន្រក�ម្រគ�សារែដលជោេភ��វ ឣចចូលមកទកី��ងសាលា OUSD េដើម្បីេធ�ើទស្សនកិច� (ជោឧ. េដើម្បីកិច�្របជុំឯករោជ្យ) 
បេណោ� ះឣសន�បាន េដោយមានកា酐រអនុ�� តពីនោយកសាលា ឬ្របធាននោយកដោ� ន ឱ្យែតពួកេគពាក់ម៉ាស់ េហើយពំុមានេរោគស�� ។ ដូចរោល់
ដង សមូរក្សោកំណត់្រតាៃនកា酐រចូលមករបស់េភ��វេនៅតុខោងមុខ េដើម្បីគាំ្រទកា酐រតាមដោនទំនោក់ទំនងគា� ក��ងេពលមានករណីវ�ជ�មាន។ 

 

េតើ្រក�ម្រគ�សារធំៗ ឣច្របមលូផ��ំគា� បានឬេទ ឱ្យែតពួកេគពាក់ម៉ាស់? ដូចជោេពល្របជំុែណនំោសិស្សថ�ីជោេដើម? 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េតើសាលាឣចេធ�ើពិធីបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ / កិច�្របជុំជោមួយបុគ�លិក និង/ឬ ្រក�ម្រគ�សារេដោយផោ� ល់បានែដរឬេទ? 
ឣចេរៀបចំបាន ឱ្យែតអ�កចូលរួមទំាងអស់ពាក់ម៉ាស់ េហើយគា� នេរោគស�� ។ បុគ�លិក្រត�វបានត្រម�វឱ្យដោកប់���នប��សីំណួរពីសុខភា顨ព្របចំា
ៃថ�ផងែដរ។ បុគ�លិកទំាងអស់របស ់OUSD ្រត�វអនុវត�តាមនីតិវ�ធីពាក់ម៉ាស់ែតមួយ ខណៈេពលចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លេនៅទីេ្រកៅបរេវណ
សាលាេរៀន ឬេនៅក��ងកិច�្របជុំទាក់ទងនឹងកា酐រងោរ រួមទំាងបុគ�លិកែដល្រត�វបានេទៅចូលរួមេនៅទីកែន�ង្របជុ ំឬកែន�ងដកថយពីកា酐រងោរធម�តា
របស់បុគ�លិកផងែដរ។ 

 

្រក�ម្របកឹ្សោសាលាេរៀន៖ បន�ក��ងលក�ណៈដូចគា� ពីឆា� ំសិក្សោមុន ្រក�ម្របឹក្សោសាលាេរៀន (SSC) ្រត�វបានផ�ល់កា酐រអនុ�� តឱ្យជួប្របជុំគា� តាមអីុន
ធឺណិត (តាមទូរសព័� ឬតាមវ�េដអូ)។ តាមរយៈអីុនធឺណិត SSC ឣចបំេពញមុខងោរធម�តាទំាងអស ់រួមទំាងកា酐រេបាះេឆា� តេនៅេពលែដលកូរ�ុម 

(ចំនួនវត�មានចំាបាច)់ ្រត�វបានកំណត់។ េយោងតាមច្បាប់ Green Act សាធារណជនេនៅែត្រត�វបានផ�ល់ដំណឹងជូនេដោយមានរេបៀបវោរៈ 
ឱ្យបាន 72 េម៉ាងមុនមានកិច�្របជុំ និងផ�ល់ព័ត៌មានអំពីកា酐រចូលរួមក��ងកិច�្របជុំ។ សូមពិចារណោអំពីរេបៀបេ្របើេអឡិច្រត�និក ក��ងកា酐រផ�ល់
ដំណឹងជូនអំពីកា酐រជួប្របជុំ ដូចជោេគហទំព័រនោនោរបស់សាលាេរៀន, កម�វ�ធី Talking Points, ្រពឹត�ិប័្រតេអឡិច្រត�និក, ទំព័រ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ
សង�ម និងអីុែមលរបស់សាលា។ សខំោន៖់ េសចក�្ីរបកា酐ស នងិេសចក�ជីនូដណំងឹនោនោ ្រត�វែតមានព័តម៌ានែដល្រត�វកា酐រ េដើម្បចីលូរមួក��ងកចិ�
្របជុនំោនោ (ជោឧទាហរណ ៍េលខេហៅជបួ្របជុ ំឬេលខសមា� ល ់នងិេលខកដូសមា� តស់រំោបជ់បួ្របជុគំា� )។ 

 

្របសិនេបើកា酐រ្របជុំ SSC ្រត�វបានេធ�ើេឡើងតាមអីុនធឺណិត សូមកត់ដោក់ក��ងកំណត់េហតុរបស់េលាកអ�កអំពីរេបៀបែដលកិច�្របជុំបានេកើតេឡើង
េហើយអនុវត� និងកត់្រតាកា酐រេហៅេឈា� ះសមាជិក SSC ែដលមានវត�មានចូលរួមក��ងកិច�្របជុំ។ សមាជិក SSC ្រត�វប�� ក់ពីវត�មានរបស់ពួកេគ
េដោយផោ� ល់មាត់ េហើយកា酐រចូលរួម្រត�វែតកត់្រតាទកុ (ជំនួសឱ្យកា酐រចុះេឈា� ះចូលរួម)។ 

 

កចិ�្របជុ ំTitle I ្របចំាឆា� ំ (សរំោបែ់តសាលា Title I)៖ កិច�្របជុំ Title I ្របចំាឆា� ំ ឣចេធ�ើបានតាមអីុនធឺណិត។ កិច�្របជុំ Title I ្របចំាឆា� ំ គឺជោកិច�
្របជុំផ�ល់ព័ត៌មានជូនមាតាបិតា និងឣណោព្យោបាលទំាងឡោយ ែដលមានកូនចូលរួមក��ងកម�វ�ធី Title I េនៅទូទំាងសាលាេរៀន។ ព័ត៌មានឣច
្រត�វបានផ�ល់ជូនក��ងទ្រមង់បទបងោ� ញ េដោយេ្របើកា酐រជួប្របជុំគា� តាមវ�េដអូ េហើយសូមថតទុកនូវប�� ីេឈា� ះអ�កចូលរួម (រូបថតេអ្រកង់ឣច
ទទួលយកបាន) 

 

េគាលនេយោបាយស� ីពីកា酐រចូលរួមរបស់មាតាបិតា និង្រក�ម្រគ�សារ េហើយនិង កិច�្រពមេ្រព�ងគា� រវោងសាលា និងមាតាបិតា  តាមទមា� ប់្រត�វ
បាន “បេង�ើតេឡើងរួមគា� ” េនៅក��ងកិច�្របជុំ Title I ្របចំាឆា� ំ។ បុ៉ែន�យ៉ោងណោក៏េដោយ សាលាេរៀនឣចេ្រជើសេរ�សចូលរួមជោមួយ្របជោសហ
គមន៍ និងេស� ើសុំមតិេយោបល់តាមវ�ធីេអឡិច្រត�និក (កា酐រស� ង់មតិ អីុែមល កិច�្របជុំដោច់េដោយែឡកពីគា�  ។ល។) េដើម្បបីេង�ើតរមួគា�  នូវេគាល
នេយោបាយ និងកិច�្រពមេ្រព�ងគា�  េនៅមុនកិច�្របជុំ Title I ្របចំាឆា� ំ េហើយផ�ល់យ៉ោងសាម��នូវឯកសារក��ងកិច�្របជុំ។ េគាលនេយោបាយស� ីពី
កា酐រចូលរួមសហកា酐រគា� រវោងមាតាបិតា និង្រក�ម្រគ�សារ និងកិច�្រពមេ្រព�ងគា� រវោងសាលាេរៀន និងមាតាបិតា ្រត�វែតែចកជូនមាតាបិតា និង/ឬ 
ឣណោព្យោបាលទំាងអស់ េហើយសាលាេរៀន្រត�វែតផ�លភ់ស�� តាងពី “កា酐របេង�ើតរមួគា� ” នងិកា酐រែចកចាយ។ 

េតើកីឡោយុវសិស្សនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យចូលេលងេឡើងវ�ញែដរឬេទ? 
នឹង្រត�វបានបន�េបើកឱ្យេលង េដោយមានអនុសាសន៍នោនោសំរោប់កា酐រេធ�ើេតស� បន�បនោ� ប់សំរោប់សិស្សអត�ពលិក និងមានកា酐រេលើកទឹកចិត�យ៉ោង
ខោ� ំងឱ្យចាក់វោ� ក់សំាងសំរោប់អត�ពលិកែដលមានសិទ�ិចាក់។ ម៉ាស់នងឹ្រត�វបានត្រម�វឱ្យសិស្សអត�ពលិកទំាងអស់ពាក់េនៅក��ង និងេនៅេ្រកៅ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

ឣគារ ក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើឱ្យរោងកា酐យមំាមួន េពលហាត់កីឡោ និងេពលេលងេហ�មនោនោ។ ្រក�មកីឡោនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកា酐រដោក់ឱ្យេធ�ើ
ចតា� ឡីសក័ ្របសិនេបើមានករណីបុគ�លមានវ�ជ�មានកូវ�ដបានេនៅជិតសមាជិកៃន្រក�មកីឡោេនៅក��ងកំឡ�ងេពលឆ�ងជម�ឺរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើ
េខោនធីឣឡោមីដោ្រត�វបានដោក់ចូលក��ង្រសទាប់ពណ៌្រកហមៃនកា酐រឆ�ងេមេរោគកំរ�តខ�ស់េនោះ កីឡោែដលមានហានិភ័យខ�ស់ ឣចនឹងមិន្រត�វ
បានអនុ�� តឱ្យចូលេលងេទៀតេឡើយ េលើកែលងែតអ�កចូលរួមទំាងអស់បានចាក់វោ� ក់សំាងេពញេលញ។ [្របភព៖ CDC] 
 

េតើសិស្សអត�ពលិកទំាងឡោយ្រត�វេធ�ើេតស� ប៉ុនោ� នដង? 
្រកសួង CDPH ផ�ល់អនុសាសន៍ឱ្យេធ�ើេតស� ក៍ូនសសិ្សអត�ពលិក 1-2 ដងក��ងមួយសបា� ហ៍ ជោពិេសសកីឡោេនៅក��ងឣគារ េហើយនិងកីឡោ
ែដលប៉ះពាល់ខោ� ំងៗេលើរោងកា酐យ។ កា酐រេធ�ើេតស� រហ័សេដោយខ��នឯង នឹង្រត�វបានផ�ល់ជនូ្រក�មនោនោ ក��ងកា酐រេ្របើ្របាស់មុនេពលចូលហាត់
េលងកីឡោ និងេហ�មនោនោ។ 

េតើសិស្សឣចេធ�ើដំេណើរទស្សនកិច�សិក្សោបានែដរឬេទ? 
ៃថ�េធ�ើដំេណើរទស្សនកិច�សិក្សោ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ើបាន រួមទំាងអ�កទំាងេនោះែដលេធ�ើដំេណើររួមគា� ផងែដរ ឱ្យែតបុគ�លិក និងសិស្សពាក់ម៉ា
ស់ ខណៈេពលេនៅទីក��ងជុំៗគា� នោេពលេធ�ើដំេណើរ។ កា酐រេធ�ើដំេណើរសា� ក់េនៅមួយយប់្រត�វបានអនុ�� ត ្របសិនេបើបុគ�លមា� ក់ៗមានបន�ប់ / តង់ 
/ កា酐ប៊�នសា� ក់េនៅផោ� ល់េរៀងៗខ��ន។ 

 

េតើអ� ីេទៅជោដំេណើរកា酐រទទួលបាននូវកា酐រយល់្រពមឱ្យេរៀបចំ្រពឹត�ិកា酐រណ៍នោនោ? 
កា酐រអនុម័តតាមច្បាប់ គឺឥតបានត្រម�វ េដើម្បីេរៀបចំ្រពឹត�កិា酐រណ៍ថ�ណីោមយួេនៅទកី��ងបរ�េវណសាលាេទ។ សូមេ្របើកម�វ�ធី Facilitron 

េដើម្បកីក់ទកីែន�ងទកុ ក��ងកា酐រេរៀបចំ្រពឹត�កិា酐រណ៍េនៅទីក��ងបរ�េវណសាលាចុះ។ ចំេពាះសំណួរណោមយួអំពីនីតិវ�ធីសុវត�ភិា顨ព សូម
ទាក់ទងតាមរយៈអុីែមល sailaja.suresh@ousd.org។ 

 

 
 

សំណួរនោនោបែន�ម (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ� ក)់ 
េតើឧបករណ៍កា酐រពារផោ� ល់ខ��នេផ្សងៗេទៀត ឣចរកបានែដរឬេទ? 
របំាងមុខ និងទឹកលាងៃដែដលមានជោតិឣល់កុល ឣចេស� ើសុំបានពីឃា� ំ ង េនៅទីេនះ ែតម�ង។ ម៉ាស់ពិេសស ដូចជោរបំាងមុខែដលឣច
េមើលេឃើញធ��ះ គឺឣចរកជូនបានែតសំរោប់បុគ�លិកេទ េដោយឆ�ងកា酐ត់ដំេណើរកា酐រស្រមបស្រម�ល។ 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
mailto:sailaja.suresh@ousd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpWKSwKL8uYHpE6CcH9poYW3Lchbu_Cvkg7DgJ4OQNV2DIQ/viewform
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បានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីសខំោន់ៗ មានពណ៌សា� យ) 
តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

េតើេយើងឣចតេម�ើងរបំាង (ក��ក់ជ័រ/ក��ក់សរ�រោង�) រោងកា酐យបានេទ? 
្រកសួង CDPH មិនមានកា酐រែណនំោអំពីរបំាងរោងកា酐យេទ។ េយើងនឹងមិនតេម�ើងក��ក់ជ័រ (plexiglass) បែន�មេទៀតេនៅក��ងថោ� ក់េរៀន និងឣហារ
ដោ� នេទ ពីេ្រពាះវោរោរំោងលំហូរខ្យល់េចញចូលេនៅក��ងបន�ប់ េលើកែលងែតមានកា酐រែណនំោឱ្យេធ�ើដូេច�ះ ពីនោយកដោ� នសុខភា顨ពសាធារណៈ្របចំា
េខោនធីឣឡោមីដោ។ 

 

េតើេយើងធា� ប់បានែកលំអឱ្យមានខ្យល់េចញចូលដូចេម�ចខ�ះ? 
្របព័ន� HVAC ទំាងអស់ែដលមានមកជោមួយ្រសាប់េនោះ ្រត�វបានដោក់តំេឡើងត្រមងេ្រចាះខ្យល់ MERV13+។ OUSD នឹងបន�រក្សោែចកចាយ
ម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ HEPA បច��ប្បន�េនៅតាមទីសាលាេរៀននោនោ េដោយមានម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ចំនួន 2+ េនៅក��ងថោ� កន់ីមួយៗ និងេដោយមាន
ម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់បែន�មេនៅទីកែន�ងរួមគា� េផ្សងេទៀត។ េយើងខ�� ំនឹងដោក់ត្រមងនោនោេនៅក��ងម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ទំាងអស់ តាមកា酐រែណនំោរបស់
សហ្រគាសផលិត។ េយើងក៏នឹង្រត�វផោ� ស់ប��រត្រមងនោនោេដោយែផ�កេលើអនសុាសន៍របស់សហ្រគាសផលិត េនៅក��ងរោល់ម៉ាសុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់
ម�ងក��ងមួយឆា� ំ ឬតាមកា酐រេស� ើសុំ ្របសិនេបើអំពូលេភ�ើងបនោ� ស់ត្រមងភ�ឺជោប់។ ្របសិនេបើេលាកអ�ក្រត�វកា酐រេស� ើសុំសមា� ត ឬផោ� ស់ប��រត្រមងេនោះ 
សូមផ�ល់ដំណឹងឱ្យេយើងខ�� ំ ដឹងផង។ 

េតើេយើងមានែផ�កនំោមុខសុវត�ិភា顨ព ែផ�កនំោមុខបេច�កវ�ទ្យោ និងអ�កែណនំោ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌េទៀតេទ? 
មាន េយើងនឹងមាន មនុស្សសំខោន ់1 នោក់េនៅតាមទីសាលានីមួយៗ ែដលទទួលខុស្រត�វេលើកា酐រជួយែណនំោអំពីសុវត�ិភា顨ពយ៉ោងេទៀងទាត់, 
កា酐រែថរក្សោផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍ PPE (ឧបករណ៍កា酐រពារផោ� ល់ខ��ន) និងប���នេគាលកា酐រណ៍ែណនំោសំខោន់ៗពីកា酐រកា酐រពារសុវត�ិភា顨ពកូវ�ដ ដល់សហ
គមន៍សាលាេរៀន។  វ�ទ្យោល័យ Oakland Tech, Oakland High និង Skyline នឹងមានអ�កនំោមុខែផ�កសុវត�ិភា顨ពចំនួន 2 រូបេនៅតាមទីសាលាេរៀន
នោនោរបស់ពួកេគ។ េយើងខ�� ំប៉ាន់សា� នថោអ�កនំោមុខែផ�កសុវត�ិភា顨ពនឹងមានកា酐រងោរ្របែហល 10 េម៉ាងក��ងមួយែខៗ (បន�យពីឆា� ំសិក្សោ 20-21)
។ ែផ�កនំោមុខសុវត�ិភា顨ពទំាងអស់ ្រត�វដោក់ជូន ្របតិទិន េនៅចុងែខសហីាេនះ េទៅកា酐ន់អីុែមល rebecca.littlejohn@ousd.org  ពីៃថ�ែខឆា� ំែណនំោ
ែដលបានរ�ពឹងទុករបស់ពួកេគ េនៅឯសាលាេរៀនរបស់ពួកេគ េដើម្បីឱ្យឣចទទួលបាននូវ្របាក់ែខរបស់ពួកេគ។  

 

ែផ�កនំោមុខបេច�កេទសក៏នឹង្រត�វបន�នោឆា� ំសិក្សោេនះែដរ េហើយតារោងេពលេវលា្របចំាែខនឹង្រត�វកា酐រដោក់ជូន។ មានែតសមាជិក OEA បុ៉េណោ� ះ
ែដលមានសិទ�ិកា酐� យជោអ�កនំោមុខែផ�កបេច�កវ�ទ្យោ។ 

 

អ�កែណនំោ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌៖ េយើងខ�� ំនឹងពុំមានអ�កែណនំោ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌េនៅឆា� ំេនះេទ។ 

 

េតើមានអ�ីេទៀតែដលខ��ឣំចេធ�ើេដើម្បីេ្រត�មខ��នសំរោប់សាលារបស់ខ��?ំ 

1. បេងោ� ះតំណភា顨� ប់ / េលខកូដ QR េទៅនឹងអ�ក្រត�តពិនិត្យសុខភា顨ព និងប�� ីេរោគស�� េនៅជុំវ�ញបរ�េវណសាលា (សា� យ 11) 
2. ្របមូលតារោងកំណត់ទីកែន�ងអង��យ និងប�� ី្រក�មសិស្ស សំរោប់ថោ� ក់េរៀននីមួយៗេនៅទីតាំងកណោ� ល 

3. សារេទៅកា酐ន់្រក�ម្រគ�សារ៖ 

ក. ម៉ាស់្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ 
ខ. ស្រមាក់េនៅផ�ះចុះ ្របសិនេបើមានេរោគស��  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEK_hzRnAuDqpqLqGoKz7zUqmcU540nOj8H_trgprHe53rNA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1YvF02gTajXlzR3Jbis4wn34kpBG6wkV7aBuJ4MrKnDc/edit
mailto:rebecca.littlejohn@ousd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1DITHoE_2Z7UqyziD5CYpJC_y1E5K69v5DTiPNmVP-mI/edit?pli=1#slide=id.g8e476b5cdc_0_0
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គ. ចុះេឈា� ះជោមុន េដើម្បីេធ�ើេតស� ជោមួយនឹងកម�វ�ធី Primary 
 

ចុះ្របសិនេបើបុគ�លិកមានបំណងចង់េនៅេធ�ើកា酐រពីចមា� យេដោយសារមូលេហតុសុខភា顨ព? 
និេយោជិកទំាងឡោយឣចេធ�ើកា酐រពីចមា� យបានែត្របសិនេបើពួកេគមានកា酐រយល់្រពមពី Talent and Risk Management (ែផ�ក្រគប់្រគងេទព
េកា酐សល្យ និងហានិភ័យ) េដោយផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវកា酐រស្រមបស្រម�ល ឬកា酐រអនុ�� តឱ្យេធ�ើដូេច�ះបាន។ ្របសិនេបើបុគ�លិកេជឿជោក់ថោពួកេគ្រត�វ
កា酐រដំេណើរកា酐រស្រមបស្រម�លេនោះ សូមេស� ើសុំឱ្យពួកេគេធ�ើកា酐រទាក់ទង Nely Gebhardt និង Kameelah Roland េនៅកា酐រ�យោល័យេទពេកា酐សល្យ 
និងហានិភ័យ េដើម្បីចាប់េផ�ើមដំេណើរកា酐រស្រមបស្រម�ល។ មានែតែផ�ក្រគប់្រគងេទពេកា酐សល្យ និងហានិភ័យបុ៉េណោ� ះ ែដលឣចកំណត់ថោ េតើ
និេយោជិកមានសិទ�ិ្រគប់្រគាន់ក��ងកា酐រទទួលបាននូវកា酐រស្រមបស្រម�លកា酐រងោរពីចមា� យឬយ៉ោងណោ។ អ�កេមើលកា酐រខុស្រត�វមិនឣចកំណត់ថោ 
េតើនិេយោជិក្រត�វកា酐រកា酐រស្រមបស្រម�លយ៉ោងណោេនោះេទ េហើយថោកា酐រផ�ល់ឱ្យកា酐រស្រមបស្រម�លែបបេនះណោមួយ គឺ្រត�វបានចាត់ទុកជោេមា
ឃៈ។ 
 

េតើខ�� ំឣចសួរបុគ�លិក ឬសិស្សអំពីសា� នភា顨ពចាក់វោ� ក់សំាងរបស់ពួកេគបានេទ? 
ឣចសួរបាន។ ពួកេគឣចបដិេសធមិនផ�ល់ចេម�ើយ បុ៉ែន�ថោ� ក់ដឹកនំោកា酐រដោ� ន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យសួរ។ 
 

េតើនិេយោជិក ឬ្រក�ម្រគ�សារ ្រត�វរោយកា酐រណ៍្របាប់ពីប�� សុវត�ិភា顨ពតាមរេបៀបណោ? 
រោយកា酐រណ៍្របាប់អំពីប�� សុវត�ិភា顨ព សំណួរ ឬប�� នោនោ ែដលមិនឣចេដោះ្រសាយបានេនៅថោ� ក់សាលាេរៀន  តាមរយៈអីុែមល 

rebecca.littlejohn@ousd.org ឬតាមរេបៀបអនោមិក េដោយេ្របើ ទ្រមង់ែបបបទ េនះ។ 
 

េតើសិស្ស ឬបុគ�លិក ឣច្រត�វបានដោក់វ�ន័យេដោយសារែតពំុបានេគារពតាមេគាលកា酐រណ៍សុវត�ិភា顨ពទំាងេនះឬេទ? 
ចំេពាះសិស្សទំាងឡោយ៖  បុគ�លិកសាលា្រត�វចាត់ទុកកា酐រពាក់ម៉ាស់ ដូចជោកា酐រ្រប្រពឹត�ណោមួយេផ្សងេទៀត ែដលេយើងកំពុងព្យោយោមេលើក
កម�ស់ែដរ (បេ្រង�ន, េធ�ើជោគំរូ, សរេសើរ, ព្រងឹង, អន�រោគមន៍)។ សិស្សទំាងឡោយឣច្រត�វបានប���នឱ្យេទៅផ�ះវ�ញសំរោប់ៃថ�េរៀនែដលេនៅ
សល់ទំាងបុ៉នោ� ន ្របសិនេបើពួកេគបដិេសធមិនពាក់ម៉ាស់។ តេទៅេនះ គឺជោតំណភា顨� ប់េទៅនឹងេគាលកា酐រណ៍ែណនំោឱ្យសិស្សពាក់ម៉ាស់។ 

 

ចំេពាះបុគ�លិកទំាងឡោយ៖  ដូចគា� នឹងវ�ធាន និងបទប�� សុវត�ិភា顨ពេផ្សងេទៀតែដរ បុគ�លិកឣច្រត�វបានដោក់វ�ន័យ ្របសិនេបើពួកេគបន�
រ�េលាភបំពាន ឬបដិេសធមិនេគារពតាម្រប�តូកូលសុវត�ិភា顨ពទាក់ទងនឹងជម�ឺកូវ�ដរបស់សងោ� ត់។ មុននឹងចាត់វ�ធានកា酐រដោក់វ�ន័យណោមួយេនោះ 
េលាកអ�ក្រត�វែតទាក់ទងៃដគូៃនែផ�ក្រគប់្រគងេទពេកា酐សល្យរបស់េលាកអ�ក រួមទំាងករណីនោនោេនៅេពលែដលបុគ�លិកបដិេសធមិន្រពមពាក់
ម៉ាស់ ឬមានប�� ក��ងកា酐រពាក់ម៉ាស់។ ែផ�ក្រគប់្រគងេទពេកា酐សល្យ ឣចផ�ល់កា酐រែណនំោពីកា酐រអន�រោគមន៍ និងកា酐របណ�� ះបណោ� លេឡើងវ�ញ ដល់
បុគ�លិកក��ងកា酐រធានោយ៉ោងណោឱ្យមានកា酐រេគារពតាម្រប�តូកូលសុវត�ិភា顨ព។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://my.primary.health/l/ousd
mailto:rebecca.littlejohn@ousd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4whnwqV14jOlXDQ0e17b2ncf3gGw88LKZD9LXVa-uyYVVcw/viewform
https://docs.google.com/document/d/1QZSqxs7t1xRUkY_UySyfvdFvNC1yM_324BBnNDWv5D8/edit
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េតើេយើង្រត�វកត់្រតាអវត�មានរបស់សិស្សដូចេម�ច េនៅេពលសិស្ស្រត�វបានប���នេទៅផ�ះវ�ញ េដោយសារែតកា酐របន�
បដិេសធមិន្រពមពាក់ម៉ាស់? 
ចំេពាះសាលាបមសិក្សោ ពួកេគកត់្រតាទុកេនៅក��ងេ្រសាមសំបុ្រតវត�មាន នូវេម៉ាងបុ៉នោ� នែដលសិស្សចាកេចញេទៅផ�ះ េ្រពាះពួកេគមិន្រពម
ពាក់ម៉ាស់។ ចំេពាះអនុវ�ទ្យោល័យវ�ញ ពួកេគ្រត�វចុចទុកេដោយអក្សរ “X” សំរោប់ថោ� ក់ណោមួយែដលពួកេគខកខោនមិនបានចូលេរៀន េហើយ
បនោ� ប់មកដោក់េនៅក��ងេ្រសាមសំបុ្រតវត�មាន េដោយប�� ក់ថោពួកេគ្រត�វបានប���នេទៅផ�ះវ�ញេដោយសារែតកា酐របដិេសធមិន្រពមពាក់ម៉ាស់។ 

េតើមានន័យដូចេម�ច ែដលថោ មានកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅសាលាេរៀនរបស់េយើង? េតើសាលាេរៀន្រត�វេធ�ើអ� ីខ�ះ? 
“កា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�”ឺ ្រត�វបានេគកំណតត់ថោ មានចំនួន 3 េឡើងេទៅៃនករណីតភា顨� ប់េទៅនឹងកា酐ររ�ករោលដោលជម�ឺយ៉ោងរហ័ស ក��ងរយៈេពល 
14 ៃថ�េនៅក��ងទីកែន�ងែតមួយ។ “កា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺក��ង្រទង់្រទាយធំ” ្រត�វបានេគកណំត់ថោ មានចំនួន 20 េឡើងេទៅៃនករណីតភា顨� ប់េទៅនឹង
កា酐ររ�ករោលដោលជម�ឺយ៉ោងរហ័ស ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�េនៅក��ងទីកែន�ងែតមួយ។ ក��ងករណីណោក៏េដោយ សាលានឹងចាប់េផ�ើមផ�ល់ជូននូវកា酐រេធ�ើ
េតស� េនៅនឹងកែន�ងចំនួន 2 ដងក��ងមួយសបា� ហ៍។ ទំាង្រកសួង CalOSHA ទំាង CDPH មិនត្រម�វឱ្យេធ�ើកា酐រែណនំោបិទថោ� ក់េរៀន ឬសាលាេរៀន 
ក��ងករណីមានកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺ ឬកា酐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺក��ង្រទង់្រទាយធំេទ។ េនៅក��ងសា� នភា顨ពណោមួយក៏េដោយ េយើងនឹងអំពាវនោវឱ្យ
បិទថោ� ក់េរៀន ឬសាលាេរៀន ម�ងមួយករណីៗ េដោយមានកា酐រពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយនឹងម�ន�ីសុខភា顨ពសាធារណៈ្របចំាេខោនធីឣឡោមីដោ។ 

 

េតើខ�� ំឣចតេម�ើងតង់ក�ីនិកចាក់វោ� ក់សំាងេនៅឯសាលារបស់ខ�� ំបានរេបៀបណោ? 
សូមទំនោក់ទំនងតាមរយៈអីុែមល mara.larsen-fleming@ousd.org ្របសិនេបើេលាកអ�កមានចំណោប់ឣរម�ណ៍ចង់េបើកតូបចាក់វោ� ក់សំាងចល័ត
េនៅឯសាលាេរៀនរបសេ់លាកអ�ក។ 

 

េតើកា酐រែណនំោបែន�មសំរោបម់ជ្ឈមណ� លកុមារតូចមានអ�ីខ�ះ? 
មានភា顨ពខុសគា� ែតពីរបីបុ៉េណោ� ះរវោងកា酐រែណនំោ CDPH K12 េហើយនិងកា酐រែណនំោសំរោប់ទីកែន�ងេមើលែថទំាកុមារ។ ្រក�មសិស្ស្រត�វបានែណនំោ
ក៏ដូចជោកា酐រេ្របើ្របាស់េ្រសាមៃដសំរោប់បំេបៅកូន និងពាក់េខោរទឹកេនោមឱ្យកូនតូចៗ។ សិស្សទំាងអស់្រត�វែតពាក់ម៉ាស់េនៅក��ងឣគារ េលើក
ែលងែតេនៅេពលេដកៃថ�មួយល្បក់េចញ។ ែជលលាងៃដក៏មិន្រត�វេ្របើជោមួយកូនតូចៗេឡើយ - ផ��យេទៅវ�ញ ្រត�វបេ្រង�នឱ្យពួកេគេចះពីសីល
ធម៌លាងៃដ គឺជោជំនោញដ៏សំខោន់ េហើយនឹងជួយកា酐ត់បន�យកា酐ររ�ករោលដោលៃនជំងឺផោ� សាយតូច និងផោ� សាយធំ ក��ងចំេណោមសិស្សថោ� ក់មេត�
យ្យរបស់េយើង។ 

 

េតើេយើងេដោះ្រសាយសា� នកា酐រណ៍រេបៀបណោ ចំេពាះសមាជិកមា� ក់ៃន្រគ�សារមានវ�ជ�មាន ប៉ុែន�សិស្សពំុមាន? 
មនុស្សវ�ជ�មាន ្រត�វែតដោក់ឱ្យេនៅេដោយែឡកពីេគេនៅក��ងផ�ះ ែដលមានន័យថោពាកម៉់ាស់ ស្រមាកេនៅក��ងបន�ប់ផោ� ល់ខ��ន េហើយសុំឱ្យមនុស្ស
េផ្សងេទៀតេនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារពាក់ម៉ាស់ផងែដរ។ ្របសិនេបើកា酐រដោក់ឱ្យេនៅេដោយែឡកពីគា� េពញេលញមិនឣចេធ�ើបានេទ េនៅក��ង្រក�ម
្រគ�សារេនោះ េយើងសន�តថោមនុស្សវ�ជ�មាននឹងចាកេចញពីរយៈេពលឆ�ងរបស់ពួកេគ 10 ៃថ� បនោ� ប់ពីេរោគស�� ដំបូង ឬៃថ�ែខបានេធ�ើេតស�
របស់ពួកេគ។ េនៅចំណុចេនោះ េយើងចាប់េផ�ើមរោប់ចំនួន 7 ៃថ�សំរោប់មនុស្សេផ្សងេទៀតេនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារសំរោប់រយៈេពលមិនពាក់ម៉ាស់, េនៅ
ជិតយ៉ោងយូរជោមួយមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង, មុនេពលពួកេគឣច្រតលប់មកចូលេរៀនវ�ញ េដោយទទួលបានលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស�  PCR

។ ្របសិនេបើសមាជិក្រក�ម្រគ�សារមានវ�ជ�មាន ឣចេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� េពញេលញបានេនោះ េយើងនឹងសា� គមន៍សិស្សឱ្យ្រតលប់មក

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
mailto:mara.larsen-fleming@ousd.org
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តំភា顨� ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE 
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian) 

ចូលេរៀនវ�ញ ក��ងរយៈេពល 7 ៃថ� បនោ� ប់ពីកា酐របានជិតមនុស្សមានជម�ឺឆ�ងែដលពុំបានពាក់ម៉ាស់ចុងេ្រកា酐យរបស់ពួកេគជោមួយសមាជិក
្រគ�សារហ�ឹង ដរោបណោពួកេគទទួលបានបាននូវលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស�  PCR។ 
 

 
 

ធនធានបែន�ម៖ 

● បទប�� ញអំពីកា酐របណ�� ះបណោ� លស� ីពីព័ត៌មានសុវត�ិភា顨ពែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភា顨ពថ�ីៗ 

● េគហទំព័រ OUSD ស� ីពីកា酐រេបើកេឡើងវ�ញៃនឆា� ំ 2021 

●  វ�ឌីអូ OUSD ស� ីពីបេវសនកា酐លឆា� ំ 2021 ែដលបានផលិតេដោយសិស្ស OUSD (មានជូនជោភា顨សាអង់េគ�ស, េអស្៉បាញ, ម៉ម, ឣរោ� ប់
, េវៀតណោម, ចិនកនោ� ំង/ចិនកុកងឺ និងែខ�រ) 

○ ែបបបទ នងិកា酐រចុះេឈា� ះចលូេរៀនសំរោប់បេវសនកា酐ល 

○ វោ� ក់សំាងនោនោ 

○ សុវត�ភា顨ពកូវ�ដនោរដូវេឈើ្រជ�ះស� ឹក 2021 (*សំគាល់៖  វ�េដអូេនះែផ�កេលើកា酐រែណនំោអំពីកូវ�ដ គិត្រតឹមៃថ�ទ ី9 ែខសីហា ឆា� ំ 
2021 េហើយបានផោ� ស់ប��រតាំងពីេពលេនោះមក) 

○ កូវ�ដ-19 និងសុខភា顨ពផ��វចិត�៖ េលាកអ�កមិនឯងកា酐េទ 

○ វត�មាន 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.acoe.org/schoolguidance
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/Jun172021-COVID-19-Prevention-Emergency-apprvdtxt-Readoption.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/1DITHoE_2Z7UqyziD5CYpJC_y1E5K69v5DTiPNmVP-mI/edit#slide=id.g8e476b5cdc_0_1005
https://www.ousd.org/reopening2021
https://www.ousd.org/domain/6500
https://www.ousd.org/Page/20982
https://www.ousd.org/Page/20983
https://www.ousd.org/Page/20985
https://www.ousd.org/Page/20984
https://www.ousd.org/Page/20986
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	តើដំណើរការតាមដានអ្នកដែលនៅជិតមនុស្សដែលមានជម្ងឺដែលតម្រូវឱ្យធ្វើ ហើយនិងទំនួលខុសត្រូវលើការគាំទ្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំការដ្ឋានមានអ្វីខ្លះ?
	តើបងប្អូនបង្កើតរបស់សិស្សវិជ្ជមាន ត្រូវធ្វើចត្ដាឡីស័កទេ ប្រសិនបើពួកគេរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយ?
	តើមានពិធីការសុវត្ថិភាពកូវីដអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់ចុះឈ្មោះរៀនរបស់សិស្ស?
	តើរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវរកមើល ដើម្បីផ្លាស់សិស្សទៅកាន់ទីកន្លែងសុខមាលភាព / ទីកន្លែងនៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា នៅទីក្នុងបរិវេណសាលារៀន?
	តើយើងអាចសំគាល់តេស្តវិជ្ជមានមិនរបៀបណា?
	តើខ្ញុំត្រូវទាក់ទងក្រុមតាមដានការទំនាក់ទំនងគ្នានៅពេលណា?
	តើខ្ញុំត្រូវរៀបចំ និងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើចត្ដាឡីស័កក្នុងលក្ខណៈកែសម្រួល?
	តើយើងធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលដែលសិស្សខានមកធ្វើតេស្តមួយថ្ងៃ នៅពេលជាប់ក្នុងការធ្វើចត្ដាឡីស័កក្នុងលក្ខណៈកែសម្រួល?
	តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារមួយមិនចង់ធ្វើតេស្តតាមរយៈកម្មវិធី Primary នៅតាមទីសាលារៀនរបស់យើង?
	ហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើចត្ដាឡីស័កក្នុងលក្ខណៈកែសម្រួល?
	តើខ្ញុំតាមដានកាលថ្ងៃខែវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សិស្សដោយរបៀបណា?
	តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សវិលត្រឡប់មកវិញមុនពេលកំណត់ ដើម្បីចេញពីការធ្វើចត្ដាឡីស័កនៃមនុស្សដែលនៅជិតយូរជាមួយនឹងអ្នកមានរោគសញ្ញា ហើយដែលពុំបានពាក់ម៉ាស់?
	តើឯកសារប្រភេទណាដែលត្រូវការដើម្បីធានាថារោគសញ្ញា (ជាឧទាហរណ៍៖ អាឡែរហ្សី) គឺពុំមែនថ្មី ឬខុសគ្នាទេ?
	ប្រសិនបើអ្នកបើកបរឡានក្រុងរាយការណ៍ប្រាប់ថា មានសិស្សចេញរោគសញ្ញានៅលើឡានក្រុងនោះ តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ នៅពេលសិស្សមកដល់ទីសាលារៀន?
	តើនៅពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវជូនដំណឹងដល់សហគមន៍សាលារបស់ខ្ញុំអំពីករណីវិជ្ជមាន?
	តើសហគមន៍សាលារៀនដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថាករណីវិជ្ជមាននៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀន បុគ្គលិក ឬសិស្ស នឹងត្រូវរកឃើញ ហើយឆ្លើយតបជូនក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា?
	តើ OUSD ធ្វើការតាមដានការប្រាស្រ័យទាក់គ្នាដូចម្តេច ហើយតើជំហានអ្វីខ្លះដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺកូវីដនៅសាលារៀន?
	តើគោលនយោបាយស្ដីពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា និងការធ្វើចត្ដាឡីស័កចំពោះសិស្ស បុគ្គលិក និងគ្រូបង្រៀនដែលមានរោគសញ្ញាមានអ្វីខ្លះ?
	តើអ្វីទៅជាផែនការធ្វើតេស្ត និងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ចំពោះសិស្សដែលមានរោគសញ្ញានៅសាលារៀន?
	តើអ្វីទៅជាផែនការសិក្សាសំរាប់សិស្សដែលត្រូវការនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅឯផ្ទះ?
	តើសូចនាករអ្វីខ្លះ ដែល OUSD វាយតម្លៃជុំវិញសុវត្ថិភាពសាលា និងការរក្សាសាលាឱ្យនៅបើកក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19?
	ហេតុអ្វីបានជាគម្លាតរាងកាយ ពុំមានចំណែកនៅក្នុងផែនការសុវត្ថិភាព OUSD?
	តើការណែនាំអំពីគម្លាត ការធ្វើតេស្ត និងរបាំងមុខ នឹងត្រូវបានពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងដូចម្តេច?
	តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែល OUSD ផ្តល់អាទិភាពដើម្បីប្រមូល និងធ្វើរបាយការណ៍?
	តើ OUSD តាមដានការរីករាលដាលនៃមេរោគ ហើយតំបន់ និងចំនួនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេបំផុតរបៀបណា?
	តើការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជម្ងឺនៅឆ្នាំសិក្សា 2020-21 ត្រូវបានរកឃើញដូចម្តេចខ្លះ ហើយ OUSD ឆ្លើយតបដូចម្តេចខ្លះ?
	តើការរៀបចំបន្ទប់រៀនក្នុងអាគារ និងយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយផ្សេងទៀត បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងដោយរបៀបណា?
	តើខ្យល់ត្រូវបានបន្សុទ្ធនៅក្នុងបន្ទប់រៀន OUSD របៀបណា?
	តើអាហារថ្ងៃត្រង់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុង ឬនៅក្រៅអាគារ ហើយថាតើវាត្រូវបានរៀបចំឡើងជាន់វេនដែរឬទេ?
	តើឆ្នាំនេះនឹងធ្វើអ្វីខុសប្លែកគ្នានៅថ្ងៃដែលគុណភាពខ្យល់អាកាសមិនល្អ ឬអាកាសធាតុមិនអំណោយផល?

	សំណួរនានាទាក់ទងនឹងសកម្មភាពដែលមានការអនុញ្ញាត (អនុវត្តនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់)
	តើសិស្ស ឬបុគ្គលិកទាំងឡាយអាចបរិភោគនៅក្នុងអាគារបានដែរឬទេ?
	តើយើងត្រូវដោះស្រាយដូចម្ដេចចំពោះពេលចេញលេង និងពេលហាត់ប្រាណរបស់សិស្ស?
	តើទីមានទឹកបាញ់សំរាប់ផឹកនឹងត្រូវបានបើកឱ្យប្រាស់ដែរឬទេ?
	តើអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារអាចចូលមកទីក្នុងសាលានានានៃ OUSD បានឬទេ?
	តើក្រុមគ្រួសារធំៗ អាចប្រមូលផ្តុំគ្នាបានឬទេ ឱ្យតែពួកគេពាក់ម៉ាស់? ដូចជាពេលប្រជុំណែនាំសិស្សថ្មីជាដើម?
	តើសាលារៀននានាអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងសាលាបានដែរឬទេ?
	តើសាលាអាចធ្វើពិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ / កិច្ចប្រជុំជាមួយបុគ្គលិក និង/ឬ ក្រុមគ្រួសារដោយផ្ទាល់បានដែរឬទេ?
	តើកីឡាយុវសិស្សនឹងត្រូវបានបើកឱ្យចូលលេងឡើងវិញដែរឬទេ?
	តើសិស្សអត្តពលិកទាំងឡាយត្រូវធ្វើតេស្តប៉ុន្មានដង?
	តើសិស្សអាចធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាបានដែរឬទេ?
	តើអ្វីទៅជាដំណើរការទទួលបាននូវការយល់ព្រមឱ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានា?

	សំណួរនានាបន្ថែម (អនុវត្ដនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់)
	តើឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀត អាចរកបានដែរឬទេ?
	តើយើងអាចតម្លើងរបាំង (កញ្ចក់ជ័រ/កញ្ចក់សរីរាង្គ) រាងកាយបានទេ?
	តើយើងធ្លាប់បានកែលំអឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលដូចម្ដេចខ្លះ?
	តើយើងមានផ្នែកនាំមុខសុវត្ថិភាព ផ្នែកនាំមុខបច្ចេកវិទ្យា និងអ្នកណែនាំក្រុមគ្រួសារសមធម៌ទៀតទេ?
	តើមានអ្វីទៀតដែលខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីត្រៀមខ្លួនសំរាប់សាលារបស់ខ្ញុំ?
	ចុះប្រសិនបើបុគ្គលិកមានបំណងចង់នៅធ្វើការពីចម្ងាយដោយសារមូលហេតុសុខភាព?
	តើខ្ញុំអាចសួរបុគ្គលិក ឬសិស្សអំពីស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេបានទេ?
	តើនិយោជិក ឬក្រុមគ្រួសារ ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់ពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពតាមរបៀបណា?
	តើសិស្ស ឬបុគ្គលិក អាចត្រូវបានដាក់វិន័យដោយសារតែពុំបានគោរពតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពទាំងនេះឬទេ?
	តើយើងត្រូវកត់ត្រាអវត្តមានរបស់សិស្សដូចម្តេច នៅពេលសិស្សត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញ ដោយសារតែការបន្ដបដិសេធមិនព្រមពាក់ម៉ាស់?
	តើមានន័យដូចម្ដេច ដែលថា មានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជម្ងឺនៅសាលារៀនរបស់យើង? តើសាលារៀនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?
	តើខ្ញុំអាចតម្លើងតង់ក្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯសាលារបស់ខ្ញុំបានរបៀបណា?
	តើការណែនាំបន្ថែមសំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារតូចមានអ្វីខ្លះ?
	តើយើងដោះស្រាយស្ថានការណ៍របៀបណា ចំពោះសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសារមានវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែសិស្សពុំមាន?


