� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា顨
� ពកូ វដ

សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងការែណនោំ អំពីសុខភាពសាធារណៈ (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ�ក់)
េតើមា៉ស់្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ែដរឬេទ?

េតើបុគ�លិក និង/ឬ សិស្ស្រត�វបំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភាពេនៅៃថ�នីមួយៗ មុនេពលមកេធ�ើការ ឬមកេរៀនែដរឬេទ?
េតើេយើងកំពុងអនុវត�គមា�តរោងកាយ និងបេង�ើត្រក�មតូចៗៃនសិស្សែមនេទ?

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

េតើេនៅេពលណោេទៅេទើបនរណោមា�ក់្រត�វបានប��� នេទៅកាន់ទីកែន�ងដោក់ឱ្យេនៅដោច់ឆា�យពីេគ / កែន�ងេធ�ើចតា�ឡីស័ក េដោយសារមានេរោគ
ស��, បានេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺឆ�ង ឬមានករណី វ�ជមា
� ន?

េតើមានអ� ីេកើតេឡើង ្របសិនេបើសិស្ស ឬបុគ�លិកេកើតមានេរោគស��ខណៈេពលេនៅឯសាលាេរៀន?

េតើខ� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនការទំនោក់ទំនងគា�រេបៀបណោ េដើម្បីរោយការណ៍អំពីករណីសិស្ស វ�ជ�មាន?
េតើខ� ំ្រត�វការេធ�ើេតស� ែដរឬេទ េហើយេតើខ� ំឣចេទៅេធ�ើេតស� រេបៀបណោ?

េតើ្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ច ចំេពាះអវត�មានរបស់បុគ�លិក ឬសិស្ស េដោយសារែតការេធ�ើចតា�ឡីស័ក?

េតើដំេណើរការតាមដោនអ� កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺែដលត្រម�វឱ្យេធ�ើ េហើយនិងទំនួលខុស្រត�វេលើការគាំ្រទរបស់ថោ�ក់ដឹកនោំ
្របចាំ ការដោ�នមានអ� ីខ�ះ?

េតើបងប��នបេង�ើតរបស់សិស្សវ�ជ�មាន ្រត�វេធ�ើចតា�ឡីស័កេទ ្របសិនេបើពួកេគរស់េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារែតមួយ?
េតើមានពិធីការសុវត�ិភាពកូ វ�ដអ� ីខ�ះ ែដល្រត�វបានដោក់ប��� លក��ងក�� ប់ចុះេឈា
� ះេរៀនរបស់សិស្ស?

េតើេរោគស��អ� ីខ�ះែដលេយើង្រត�វរកេមើល េដើម្បីផោ�ស់សិស្សេទៅកាន់ទីកែន�ងសុខមាលភាព / ទីកែន�ងេនៅដោច់ឆា�យពីគា� េនៅទីក�ង
បរ�េវណសាលាេរៀន?

េតើេយើងឣចសំគាល់េតស� វ�ជ�មានមិនពិតរេបៀបណោ?

េតើខ� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនទំនោក់ទំនងេនៅេពលណោ?

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

េតើេយើងេធ�ើដូចេម�ចេនៅេពលែដលសិស្សខោនមកេធ�ើេតស� មួយៃថ� េនៅេពលជោប់ក� ងការេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល?

េតើេយើង្រត�វេធ�ដ
ើ ូចេម�ច្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�សារមួយមិនចង់េធ�េើ តស� តាមរយៈកម� វ�ធី Primary េនៅតាមទីសាលាេរៀនរបស់េយើង?
េហតុអ�ីបានជោេយើងេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល?

េតើខ� ំតាមដោនកាលៃថ�ែខវ�ល្រតឡប់មកវ�ញរបស់សិស្សេដោយរេបៀបណោ?

េតើខ� ំេធ�ើដូចេម�ចេដើម្បី “អនុ��តឱ្យ” សិស្សវ�ល្រតឡប់មកវ�ញមុនេពលកំណត់ េចញពីការេធ�ើចតា�ឡីស័កៃន មនុស្សែដលេនៅជិតយូរ
ជោមួយនឹងអ� កមានេរោគស�� េហើយែដលពុំបានពាក់មា៉ស់?

េតើឯកសារ្របេភទណោែដល្រត�វការេដើម្បីធានោថោេរោគស�� (ជោឧទាហរណ៍៖ ឣែឡរហ្សី) គឺមិនែមនថ�ី ឬខុសគា�េទ?

្របសិនេបើអ�កេបើកបរឡោន្រក�ងរោយការណ៍្របាប់ថោ មានសិស្សេចញេរោគស��េនៅេលើឡោន្រក�ងេនោះ េតើ្រត�វេធ�ើអ�ីខ�ះ េនៅេពលសិស្ស
មកដល់ទីសាលាេរៀន?

េតើេនៅេពលណោែដលខ�� ំ្រត�វជូនដំណឹងដល់សហគមន៍សាលារបស់ខ� ំអំពីករណី វ�ជមា
� ន?

េតើសហគមន៍សាលាេរៀនដឹងយោ
៉ ងដូចេម�ចថោករណី វ�ជមា
� នេនៅក��ងចំេណោម្រគ�បេ្រង�ន បុគ�លិក ឬសិស្ស នឹង្រត�វរកេឃើញ េហើយេឆ�ើយ
តបជូនក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលា?

េតើ OUSD េធ�ើការតាមដោនការ្របា្រស័យទាក់គា�ដូចេម�ច េហើយេតើជំហានអ� ីខ�ះែដល្រត�វអនុវត�េនៅេពលមានការផ��ះេឡើងៃនជម�ឺកូ វ�ដេនៅ
សាលាេរៀន?

េតើេគាលនេយោបាយស� ីពីការដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� និងការេធ�ើចតា�ឡីស័កចំេពាះសិស្ស បុគ�លិក និង្រគ�បេ្រង�នែដលមានេរោគ
ស��មានអ� ីខ�ះ?

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា酐រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េតើអ�ីេទៅជោែផនការេធ�ើេតស� និងដោក់ឲ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� ចំេពា蝰ះសិស្សែដលមា蝰នេរោគស��េនៅសាលា蝰េរៀន?
េតើអ�ីេទៅជោែផនកា艠រសិក្សោសំរោប់សិស្សែដល្រត�វការេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�េនៅឯផ�ះ?

េតើសូចនោករអ� ីខ�ះ ែដល OUSD វោយតៃម�ជុំ វ�ញសុវត�ិភាពសាលា និងកា矈ររក្សោសាលា矈ឱ្យេនៅេបើកក��ងកំឡ�ងេពលមា矈នជំងឺរោតត្បាតកូ វ�ដ19?

េហតុអ�ីបានជោគមា�តរោងកាយ ពុំមានចំែណកេនៅក��ងែផនការសុវត�ិភាព OUSD?

េតើកា苠រែណនោំ អំពីគមា�ត កា合រេធ�ើេតស� និងរបា合ំ ងមុខ នឹង្រត�វបានពិនិត្យ និងេធ�ើបច��ប្បន�ភា菨ពយោ
៉ ងដូចេម�ច?
េតើព័ត៌មា吨នអ� ីខ�ះែដល OUSD ផ�ល់ឣទិភាពេដើម្បី្របមូល និងេធ�ើរបាយការណ៍?

េតើ OUSD តាមដោនការរ�ករោលដោលៃនេមេរោគ េហើយតំបន់ និងចំនួន្របជោជនែដលរងផលប៉ះពាល់េ្រចើនជោងេគរេបៀបណោ?
េតើការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅឆា�ំសិក្សោ 2020-21 ្រត�វបានរកេឃើញដូចេម�ចខ� ះ េហើយ OUSD េឆ�ើយតបដូចេម�ចខ� ះ?

េតើការេរៀបចំបន�ប់េរៀនក��ងឣគារ និងយុទ�សា�ស� កាត់បន�យេផ្សងេទៀត បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ងេដោយរេបៀបណោ?
េតើខ្យល់្រត�វបា螰នបន្ស�ទ�េនៅក��ងបន�ប់េរៀន OUSD រេបៀបណោ?

េតើឣហារៃថ�្រតង់្រត�វបា螰នេរៀបចំេឡើងេនៅក��ង ឬេនៅេ្រកៅឣគារ េហើយថោេតើវោ្រត�វបា芈នេរៀបចំេឡើងជោន់េវនែដរឬេទ?
េតើឆា�ំេនះនឹងេធ�ើអ�ីខុសែប�កគា�េនៅៃថ�ែដលគុណភាពខ្យល់ឣកាសមិនល� ឬឣកាសធាតុមិនអំេណោយផល?
សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងសកម�ភាពែដលមានការអនុ��ត (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ�ក់)
េតើសិស្ស ឬបុគ�លិកទាំងឡោយឣចបរ�េភាគេនៅក��ងឣគារបានែដរឬេទ?

េតើេយើង្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ចចំេពាះេពលេចញេលង និងេពលហាត់្របា芈ណរបស់សិស្ស?
េតើទីមានទឹកបាញ់សំរោប់ផឹកនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យ្របាស់ែដរឬេទ?

េតើអ�កស� ័្រគចិត� និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សា汘រឣចចូលមកទីក� ងសា汘លានោនោៃន OUSD បានឬេទ?

េតើ្រក�ម្រគ�សារធំៗ ឣច្របមូលផ��ំគា�បានឬេទ ឱ្យែតពួកេគពា沘ក់មា沘៉ស់? ដូចជោេពល្របជុំែណនោំ សិស្សថ�ីជោេដើម?
េតើសាលាꐰេរៀននោនោឣចអនុ��តឱ្យមាꐰនកាꐰរ្របមូលផ��ំគាꐰ�េនៅទូទាំងសាលាបា衸នែដរឬេទ?

េតើសា汘លា莈នោនោឣចេធ�ព
ើ ិធីបណ� ះបណោ
� លវ�ជោ�ជីវៈ / កិច�្របជុំនោនោជោមួយបុគ�លិក និង/ឬ ្រក�ម្រគ�សារេដោយផោ�ល់បា莈នែដរឬេទ?
េតើកីឡោយុវសិស្សនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យចូលេលងេឡើង វ�ញែដរឬេទ?
េតើសិស្សអត�ពលិកទាំងឡោយ្រត�វេធ�ើេតស� ប៉ុនោ�នដង?

េតើសិស្សឣចេធ�ដ
ើ ំេណើរទស្សនកិចស
� ិក្សោបានែដរឬេទ?

េតើអ�ីេទៅជោដំេណើរកា쿈រទទួលបា쿈ននូវកា쿈រយល់្រពមឱ្យេរៀបចំ្រពឹត�ិកា쿈រណ៍នោនោ?

សំណួរនោនោបែន�ម (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ�ក់)

េតើឧបករណ៍កា莨រពា莨រផោ�ល់ខ�នេផ្សងៗេទៀត ឣចរកបា汸នែដរឬេទ?

េតើេយើងឣចតេម�ើងរបា蝐ំ ង (ក�� ក់ជ័រ/ក�� ក់ស រ�រោង�) រោងកា莈យបានេទ?
េតើេយើងធាᎰ�ប់បា衸នែកលំអឱ្យមា莨នខ្យល់េចញចូលដូចេម�ចខ� ះ?

េតើេយើងមា莈នែផ�កនោំ មុខសុវត�ិភា莈ព ែផ�កនោំ មុខបេច�ក វ�ទ្យោ និងអ� កែណនោំ ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌េទៀតេទ?
េតើមានអ� ីេទៀតែដលខ�� ំឣចេធ�ើេដើម្បីេ្រត�មខ�� នសំរោប់សាលារបស់ខ� ំ?

ចុះ្របសិនេបើបុគ�លិកមានបំណងចង់េនៅេធ�ើការពីចមា�យេដោយសារមូលេហតុសុខភាព?
េតើខ� ំឣចសួរបុគ�លិក ឬសិស្សអំពីសា
� នភាពចាក់វោ�ក់សាំងរបស់ពួកេគបានេទ?

េតើនិេយោជិក ឬ្រក�ម្រគ�សារ ្រត�វរោយកាꐐរណ៍្របា캸ប់ពីប��សុវត�ិភាꐐពតា캸មរេបៀបណោ?

េតើសិស្ស ឬបុគ�លិក ឣច្រត�វបានដោក់ វ�ន័យេដោយសារែតពុំបានេគារពតាមេគាលការណ៍សុវត�ិភាពទាំងេនះឬេទ?
បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភាᠨ�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភាꎈ
� ពកូ វដ
េតើេយើង្រត�វកត់្រតាអវត�មានរបស់សិស្សដូចេម�ច េនៅេពលសិស្ស្រត�វបានប��� នេទៅផ�ះ វ�ញ េដោយសារែតកាఀរមិន្រពមពា됐ក់មា㠰៉ស់?
េតើមានន័យដូចេម�ច ែដលថោ មា뎐នកា隘រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅសាលា뎐េរៀនរបស់េយើង? េតើសាꏀលាេរៀន្រត�វេធ�ើអ�ីខ�ះ?
េតើខ� ំឣចតេម�ើងតង់គ�ីនិកចាក់វោ�ក់សាំងេនៅឯសាលារបស់ខ� ំបានរេបៀបណោ?
េតើការែណនោំ បែន�មសំរោប់មជ្ឈមណ�លកុមារតូចមានអ� ីខ�ះ?

េតើេយើងេដោះ្រសា ចំេពា衸ះសមាជិកមា�ក់ៃន្រគ�សា衸រមានវ�ជមា
� ន ប៉ុែន�សិស្សពុំមាន?

សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងការែណនោំ អំពីសុខភាពសាធា됐រណៈ (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ�ក់)
េតើមា៉ស់្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ែដរឬេទ?
ព័តមា
៌ នែដលបានេធ�ប
ើ ច�ប
ី ៖ មាន្របសិទ�ិភាពចាប់ពីៃថ�ទី 16 សីហាេនះតេទៅ មា៉ស់នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់ទាំងេនៅក��ង ទាំងេ្រកៅ
� ្បន�ភាពថ�ៗ

ឣគារ េនៅទីក�ងបរ�េវណសាលាទាំងអស់របស់សងោ�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) សំរោប់បុគ�លិក និងសិស្សោនុសិស្សទាំងអស់ េដោយមិន
គិតពីសា
� នភាពចាក់វោ�ក់សាំងេឡើយ លុះ្រតាែតមាន ករណីេលើកែលងេចញ។ កា鰀រេដោះមា鰀៉ស់េចញេនៅេ្រកៅឣគា鰀រ នឹង្រត�វបា鰀នអនុ��តឱ្យបា鰀ន
្របសិនេបើពួកេគេនៅឆា�យពីគា� 6 ហ�ីត។ ចំេពាះថោ�ក់ែហលទឹក សិស្សមិន្រត�វការពាក់មា៉ស់ ខណៈេពលែដលេនៅក��ងឣងែហលទឹកេទ

្របសិនេបើពួកេគឣចេនៅដោច់ពីគា� 6 ហ�ីត។ េនៅេពលែដលពួកេគេឡើងេចញពីឣងែហលទឹកេនោះ ពួកេគ្រត�វពាក់មា៉ស់របស់ពួកេគេឡើង វ�ញ។

ចំេពាះបុគ�លិក, មា៉ស់ N95/KN95 ឣចដោក់េស� ើសុំបាន តាមរយៈ ែបបបទ ប��ទិញ PPE (ឧបករណ៍ការពារផោ�ល់ខ�ន)។ គ្រមបមុខនោនោ

ឣចេដោះេចញបាន ្របសិនេបើសមាជិកបុគ�លិកេធ�កា
ើ រែតមា�ក់ឯងេនៅក��ងការ�យោល័យ និង/ឬ េនៅក��ងយោនយន�។ [្របភព៖ ្រកសួង CDPH
និង CalOSHA]

េតើបគ
ុ ល
� ក
ិ និង/ឬ សិស្ស្រត�វបំេពញប�� ស
ី ណ
ំ រួ ពីសខ
ុ ភាពេនៅៃថ�នម
ី យ
ួ ៗ មុនេពលមកេធ�កា
ើ រ ឬមកេរៀនែដរឬេទ?
េពាះបុគល
� ក
ិ អ� កស� ្រ័ គចិត� និងអ� កេមៅ៉ការទាំងឡោយ៖ ការបំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភាព គឺ្រត�វការេធ�ើជោេរៀងរោល់ៃថ� ចំេពាះបុគ�លិក អ� ក

ស� ័្រគចិត� និងអ� កេមៅ៉ការទាំងអស់ មុនេពលមកេធ�ើការ មកទីក� ងបរ�េវណសាលា ឬមកទីក�ងកែន�ងេផ្សងៗេទៀតរបស់សងោ�ត់ OUSD។ កា푨រ

បំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភាព្របចាំ ៃថ�ទាំងេនះ គឺ្រត�វេធ�ើជោេរៀងរោល់ៃថ�តាមរយៈកម� វ�ធី ParentSquare ជោជោងតាមែបបបទ Google ដូចបាន
េ្របើេនៅក��ងឆា�ំសិក្សោ 2021-21។ អ� កេមៅ៉ការ និងអ� កស� ័្រគចិត� ឣចដោក់សំេណើរសុំជំនួយពី Helpdesk េដើម្បីបេង�ើតគណនី ParentSquare។
[្របភព៖ ្រកសួង CalOSHA]

ចំេពាះសិស្សទាំងឡោយ៖ ខណៈែដលមិនត្រម�វឱ្យេធ�ើេនោះ សិស្សទាំងឡោយ (ឬ្រក�ម្រគ�សារជួសមុខឱ្យពួកេគ) ឣចដោក់ប��� នប�� ីសំណួរពី

៉ ងណោកុំឱ្យកូនមកេរៀន ្របសិនេបើពួកេគមានេរោគស��ែដលដូចជោកូ វ�ដ។ ទី
សុខភាព្របចាំ ៃថ�តាមកម� វ�ធី ParentSquare េដើម្បីជួយេធ�ើយោ

សាលាេរៀន មិនចាំ បាច់្រត�តពិនិត្យេលើការបំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភាពសិស្ស្របចាំ ៃថ�េនៅ្រតង់្រចកចូលសាលាេរៀនេនោះេទ។ [្រកសួង CDPH
ែលងេស� ើសុំឱ្យសិស្សបំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភាព្របចាំ ៃថ�េទៀតេហើយ]

� ម
� ដ
សូមចងចាំ ថោ៖ វធ
ី យ
ួ ក��ងចំេណោមវធ
ី ្រ៏ បសិទភា
� ពបំផត
ុ ក��ងការែថរក្សោសហគមន៍របស់េយើងឱ្យមានសុវត�ភា
ិ ពេនៅឆា�ំេនះ គឺស្រមាកេនៅផ�ះចុះ

� ។ ការេធ�ប
្របសិនេបើមានេរោគស��នោនោដូចជោជម�ក
ឺ ូ វដ
ើ ច��ប្បន�ភាពថ�ៗ
ី ៖ ប�� េី រោគស��បែន�មរួមមាន៖ [្រគ�នេកៅ� ឬ្រគ�នញោក់, ក�ក, បាត់ដេង�ម
ើ
ឬពិបាកដកដេង�ម
ើ , អស់កមា�ង
ំ , ឈឺសាច់ដំុ ឬឈឺខ�ន្របាណ, ឈឺក្បាល, បាត់បង់រសជោតិ ឬ្រចមុះែលងធំកន
�ិ , ឈឺបព
ំ ង់ក, តឹង្រចមុះ ឬេហៀរ
សំេបារ, ដំេណើរចង់កត
� នភាពចាក់វោ�ក់សាំងេឡើយ។
� ឬក�ត
� ចេងោ�រ, រោគរូស] េដោយមិនគិតពីសា

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាᎰពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា袘�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា摨
� ពកូ វដ
េតើេយើងកំពុងអនុវត�គមា�តរោងកាយ និងបេង�ើត្រក�មតូចៗៃនសិស្សែមនេទ?
ពុំមានអនុវត�េទៀតេទ។ គមា�តរោងកាយ ែលងមានឱ្យអនុវត�េទៀតេហើយ។ េលា莈ក្រគ�-អ� ក្រគ� ្រត�វរក្សោតារោងកំណត់ទីែក�ងអង�� យ និងប�� ី្រក�ម

សិស្សសំរោប់ថោ�ក់នីមួយៗរបស់ពួកេគ ក��ងករណីែដលពួកេគ្រត�វការេយោងក��ងដំេណើរការតាមដោនអ� កេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺកូ វ�ដ។ [្រកសួង
CDPH ែលងេស� ើសុំឱ្យេ្របើស�ង់ដោរដោក់គមា�តរោងកាយ ឬបេង�ើត្រក�មតូចៗៃនសិស្សេទៀតេហើយ]

េតើបុគល
� ិក (និងមនុស្សេពញវ�យេផ្សងេទៀត) និង/ឬ សិស្ស្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ�ក់សាំងែដរឬេទ?
ចំេពាះបុគ�លិក, អ� កស� ័្រគចិត�, អ� កេមៅ៉ការ៖ ការេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពថ�ៗ
ី ៖ ចាៃថ�អងោ�រទី 7 ែខក�� ឆា�ំ 2021 េនះតេទៅ

បុគ�លិក, អ� កេមៅ៉កា (រួមទាំងកម�ករេធ�កា
ើ រពីចមា�យ) ទាំងអស់ៃន OUSD នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ�ក់សាំងេពញេលញ ឬ

តាមជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ្រត�វបានត្រម�វឱ្យេទៅេធ�ើេតស� រកេមេរោគកូ វ�ដយោ
៉ ងេហាចណោស់ម�ងក��ងមួយសបា�ហ៍។ បុគ�លិកែដលមិនទាន់បានចាក់

វោ�ក់សាំង ឬមិនទា菈ន់បា菈នផ��កេឡើង (upload) ភស�� តា (េទាះបីជោពួកេគបានប��ក់្របាប់េដោយខ�� នឯងពី
មុនមកេហើយក៏េដោយ) គឺមានេពលរហូតដល់ៃថ�ស្រុ កទី 27 ែខសីហា ក��ងការផ��កេឡើងនូវភស�� តាងប��ក់ថោបានចាក់វោ�ក់សាំងេហើយ។
បុគ�លិកទាំងអស់នឹងទទួលបានអុីែមលមួយពី vaccinestatus_staff@ousd.org សំរោប់ការែណនោំ បែន�ម។

ចំេពាះសិស្ស និងមនុស្សេពញវ�យេផ្សងេទៀត៖ ការចាក់វោ�ក់សាំង្រត�វបានេលើកទឹកចិត�យោ
៉ ងខោ�ំងឱ្យសិស្សទាំងអស់េទៅចាក់ េនៅេពលណោពួក
េគមានសិទ�ិចាក់បាន។ េយើងខ�� ំក៏នឹង្រត�វសួរនោំ សិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារទាំងអស់ អំពីត្រម�វការចាក់វោ�ក់សាំងរបស់ពួកេគ ្រសបជោមួយនឹង

យុទ�នោការ និងសកម�ភាពចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីវោ�ក់សាំងនោរដូវេឈើ្រជ�ះស� ឹក។ េយើងខ�� ំមានគេ្រមាងេធ�ើការជោមួយេខោនធីឣឡោមីដោ និងគ�ីនិក

សហគមន៍ េដើម្បីេរៀបចំតេម�ើងតូបចាក់វោ�ក់សាំងចល័ត ក��ងកំឡ�ងេពលចុះេឈា
� ះចូលេរៀនកំ រ�តមធ្យមសិក្សោ េនៅក��ងតំបន់្រសង់ចំនួន្របជោ
ជនតាមេលខៃ្របសណីយឣ
៍ ទិភាព ឬេនៅតាមទីសាលាេរៀននោនោែដលមានចំនួនសិស្សេ្រចើនរស់េនៅក��ងតំបន់្រសង់ចំនួនសិស្សតាមេលខ

ៃ្របសណីយ៍ទាំងេនះ។ សូមទាក់ទងតាមអុីែមល mara.larsen-fleming@ousd.org ចុះ ្របសិនេបើអ�កមានចំណោប់ឣរម�ណ៍េលើការេរៀបចំតូប

ចាក់វោ�ក់សាំងចល័ត េនៅឯសាលាេរៀនរបស់េលាកអ� ក។ [្របភព៖ ្រកសួង CDPH]

េតើេនៅេពលណោេទៅេទើបនរណោមា�ក់្រត�វបានប��� នេទៅកាន់ទីកែន�ងដោក់ឱ្យេនៅដោច់ឆា�យពីេគ / កែន�ងេធ�ើចតា�ឡីស័ក
� មា
េដោយសារមានេរោគស��, បានេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺឆ�ង ឬមានករណី វជ
� ន?
[តំណភា�ប់ឯកសារពិធីសារេពញេលញ]

� មា
ករណី វជ
� ន

េរោគស��នោនោ

ិ យោ
បានេនៅជត
៉ ងយូរជោមួយនឹងមនុស្ស

ំ ន់បាន និងអ� កបានចាក់វោ�ក់
(សំរោប់អ�កពុទា

ែដលមានជម�ឆ
ឺ ង
�

ដោក់ប��� ន Health Screening (ប�� ីសំណួរពីសុខ

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

សាំង)

ចំេពាះ

បុគ�លិក

សូមរោយ

ការណ៍្របាប់ពី

ករណីឆ�ងកូ វ�ដ

ភាព) េនៅក��ងកម� វ�ធី ParentSquare េពលេឃើញ

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
� ្បន�ភាមាពណ៌សា�យ)
តំភា覠�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

ParentSquare េនៅេពលបានេនៅជិតមនុស្ស

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
(CalOSHA)

េទៅែផ�ក Talent

មានចាប់េផ�ើមេចញេរោគស��

មានជម�ឺឆ�ង

+

+

+

េធ�ើចត�ឡីស័ក

ពុំមានជម�ឺ្រគ�នេកៅ�ក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង + េរោគ

េបើបានចាក់វោ�ក់សាំងេហើយ សូមអេ�� ើញមក

ស័ក 10 ៃថ� ឬេតស� អវ�ជ�មាន**/សារខ� ីៗពី្រគ�េពទ្យ

សូមេធ�ើចត�ឡីស័ក 10 ៃថ�

សូមរោយ

ដោក់ប��� ន Health Screening (ប�� ីសំណួរពីសុខ

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

ករណីឆ�ងកូ វ�ដ

មានចាប់េផ�ើមេចញេរោគស��

មានជម�ឺឆ�ង

+

+

ពុំមានជម�ឺ្រគ�នេកៅ�ក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង + េរោគ

េបើបានចាក់វោ�ក់សាំងេហើយ សូមមកសាលា

ស័ក 10 ៃថ� ឬេតស� អវ�ជ�មាន**/សារខ� ីៗពី្រគ�េពទ្យ

សូមមកកាន់ទីសាលាេរៀន េដោយចូលេធ�ើេត

ចំនួន 10 ៃថ�

ចំេពាះសិស្ស
(CDPH)

ការណ៍្របាប់ពី

េទៅែផ�កបំេ រ�េស
វោសុខភាព
+

េធ�ើចត�ឡីស័ក
ចំនួន 10 ៃថ�

ស��នោនោមានលក�ណៈ្របេសើរេឡើង + េធ�ើចតា�ឡី

ភាព) េនៅក��ងកម� វ�ធី ParentSquare េពលេឃើញ

ស��នោនោមានលក�ណៈ្របេសើរេឡើង + េធ�ើចតា�ឡី

េធ�ើការចុះ ឬេបើមិនទាន់បានចាក់វោ�ក់សាំងេទ

ParentSquare េនៅេពលបានេនៅជិតមនុស្ស

េរៀនចុះ ឬេបើមិនទាន់បានចាក់វោ�ក់សាំងេទ
ស� ចំនួន 2 ដងក��ងមួយសបា�ហ៍

*កូនសិស្សែដលពុំទាន់បានចាក់វោ�ក់សាំងែដលបានេនៅជិតមនុស្សមានជម�ឺឆង
� ែដលជោេទៀងទាត់មិនបានពាក់មា៉ស់ េដោយសារែតមានការេលើកែលង ឬមានប��េផ្សងេទៀត
� ។
េនោះ នឹង្រត�វការេធ�ើចត�ឡីសក
័ 7 ៃថ� េហើយបានេធ�ើេតស� អវ�ជមា
� នច្បាស់លាស់ េនៅចុងប�� ប់ៃនរយៈេពល 7 ៃថ� េដើម្បី វ�ល្រតឡប់មកវញ

** េនះគឺជោ្របេភទេតស� ែដលឣចេ្របើក�ងេសណោរ�យ៉ូេផ្សងៗគា佐�។

ការេធ�ើចត�ឡីសក
័ ែដលបានែកស្រម�ល ្រត�វអនុវត�បនោ�ប់ពីសិស្ស*ែដលមានជម�ប
ឺ ៉ុែន�គា�នេរោគស�� េហើយែដលពុំទាន់បានចាក់
ិ មនុស្សែដលមានជម�ឺកូ វ�ដ។ សិស្សឣចបន�មកចូលេរៀនបាន ដរោបណោពួកេគបន�ពាក់មា៉ស់ និងចូល
វោ�ក់សា㷨ំងេនោះ បានេនៅជត

រួមក��ងកម� វ�ធីេធ�ើេតស� របស់សងោ�ត់ ចំនួនពីរដងក��ងមួយសបា�ហ៍ សំរោប់រយៈេពលពីរសបា�ហ៍ បនោ�ប់ពបា
ី នេនៅជិតមនុស្សមានជ

ម�ឺ។ េនៅេ្រកាមការដោក់ឱ្យេធ�ច
ើ តា�ឡីសក
័ ែដលមានការែកស្រម�លេនោះ សិស្ស្រត�វែតេនៅែតេធ�ើចតា�ឡីសក
័ កុច
ំ ូលរួមក��ងសកម�ភាព
េ្រកៅកម� វ�ធីសក
ិ ្សោទាំងអស់េនៅឯសាលាេរៀន រួមទាំងកីឡោ និងសកម�ភាពេផ្សងេទៀតផងែដរ។ ជោជំេ រ�សមួយេផ្សងេទៀតេ្រកៅពី

ការេធ�ើចត�ឡីសក
័ ែដលមានការែកស្រម�លេនោះ មាតាបិតា / ឣណោព្យោបាល ឣចេ្រជើសេរ�ស វ�ធីទុកឱ្យកូនៗរបស់ពួកេគេធ�ើចតា�
ឡីស័ក 10 ៃថ�បាន។

េតើមានអ� ីេកើតេឡើង ្របសិនេបើសិស្ស ឬបុគល
� ិកេកើតមានេរោគស��ខណៈេពលេនៅឯសាលាេរៀន?
បុគ�លិកណោែដលមានេរោគស��្រត�វផ�ល់ដំណឹងដល់អ�ក្រគប់្រគងការដោ�នរបស់ពួកេគ េហើយ្រត�វេរៀបចំខ�នេចញេទៅផ�ះ វ�ញភា�មៗ។ អ� ក

្រគប់្រគងការដោ�ន ្រត�វការេរៀបចំរកមនុស្សមកបំេពញភារកិចជ
� ំនួសបុគ�លិករូបេនះ។ សិស្សោនុសិស្សណោែដលមានេរោគស��ក��ងកំឡ�ងេពល

ចូលេរៀនេនោះ នឹង្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់ពីេគ េហើយផោ�ស់េទៅទីកែន�ងសុខមាលភាព រក្សោគមា�ត 6 ហ�ីតពីសិស្សដៃទៗេទៀត េនៅក��ងទីកែន�ង

សុខមាលភាព។ ្រក�ម្រគ�សារនឹង្រត�វបានេហៅភា�មៗ េដើម្បីមកទទួលយកពួកេគេចញពីសាលា; េបើមិនដូេចា�ះេទ សិស្សនឹង្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅ
ដោច់ឆា�យពីេគេនៅក��ងទីកែន�ងសុខមាលភាពសំរោប់រយៈេពលែដលេនៅសល់ទាំងប៉ុនោ�នក��ងៃថ�ហឹង
� ។ ្របសិនេបើការេធ�ើេតស� ឣចេធ�បា
ើ នេនៅទី

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភាﴸ
� ពកូ វដ
កែន�ងហ�ឹង អ�� ឹងបុគ�លែដលមា⪰នេរោគស��រូបហ�ឹង នឹង្រត�វេស� ើសុំឱ្យេធ�ើេតស� ។ េបើមិនដូេចា⪰�ះេទ សូមប��� នពួកេគេទៅផ�ះ វ�ញេដោយយក

ឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅផ�ះេដោយខ�� នឯង េហើយែណនោំ ពួកេគឱ្យេធ�ើេតស� ឱ្យបានឆាប់តាមការែដលឣចេធ�ើេទៅបាន េហើយរោយការណ៍្របាប់ពី

លទ�ផលេតស� របស់ពួកេគ។ សូមប��� នប�� ស
ី ំណួរសុខភាពរបស់ពួកេគេនៅក��ងកម� វ�ធី ParentSquare ែដលបងោ�ញថោពួកេគមានេរោគស��

នោនោ។

េតើខ� ំ្រត�វទា嵠ក់ទង្រក�មតា皠មដោនកា皠រទំនោក់ទំនងគា皠�រេបៀបណោ េដើម្បីរោយការណ៍អព
ំ ីករណីសិស្សវ�ជមា
� ន?
អ� ក្រគប់្រគងការដោ�នឣចប��� នសារេទៅកាន់អុីែមល contacttracing_student@ousd.org។ កា⩐រដោ�ន ឬ្រក�ម្រគ�សារ ្រត�វដោក់ប��� នចេម�ើយ
ផងែដរេនៅក��ងកម� វ�ធី ParentSquare ថោ YES ចំេពា滈ះសំណួរ Q1 ប��ក់្របាប់ថោ កូនេលាកអ� កមានវ�ជមា
� នកូ វ�ដ។

េតើខ� ំ្រត�វកា造រេធ�ើេតស� ែដរឬេទ េហើយេតើខ� ំឣចេទៅេធ�ើេតស� រេបៀបណោ?
ចំេពាះបុគ�លិក, អ� កស� ័្រគចិត�, អ� កេមៅ៉ការ៖ ការេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពថ�ៗ
ី ៖ ចាប់មាន្របសិទ�ភាពេនៅៃថ�អងោ�រទី 7 ែខក�� ឆា潐�ំ 2021 េនះតេទៅ

បុគ�លិក, អ� កេមៅ៉កា歨រ និងអ� កស� ័្រគចិត� (រួមទាំងកម�ករេធ�កា
ើ រពីចមា�យ) ទា嗠ំងអស់ៃន OUSD ែដលមិនទា喨ន់បា漰នចា潐ក់វោ�ក់សា潐ំងេពញេលញ ្រត�វ
បា㦰នត្រម�វឱ្យេទៅេធ�ើេតស� រកេមេរោគកូ វ�ដយោ
៉ ងេហាចណោស់ម�ងក��ងមួយសបា㦰�ហ៍។

ចំេពាះមនុស្ស្រគប់គា�៖ ការេធ�ើេតស� ្រត�វបានែណនោំ ឱ្យេធ�ើផងែដរ ចំេពាះមនុស្សែដលមានេរោគស��នោនោ និងមនុស្សែដលេនៅជិតយោ
៉ ងយូរ
ជោមួយមនុស្សែដលមានជម�ឺកូ វ�ដ េដោយមិនគិតពីសា
� នភាពចាក់វោ�ក់សាំងេឡើយ។ មជ្ឈមណ�ល CDC (មជ្ឈមណ�ល្របយុទ�្របឆាំ ងជម�ឺឆ�ង)
េស� ើសុំឱ្យេធ�ើេតស� 1-2 ដងក��ងមួយសបា�ហ៍ េដើម្បីពិនិត្យេមើលអ� កែដលមានជម�ឺប៉ុែន�គា�នេរោគស�� សំរោប់មនុស្សែដលពុំទាន់បានចាក់វោ�ក់
សាំ ង។

សងោ�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) នឹងផ�ល់ការេធ�ើេតស� តាមវ�ធីជោេ្រចើនយោ
៉ ង៖ 1) េនៅតាមទីតាំងេធ�ើេតស� ្របចាំ តំបន់ចំនួន 10 េនៅទូទា⪐ំង

អូកឡិនដ៍ េដោយេផោ�តជោសំខោន់េលើសងោ�ត់ែដលមានឣទិភាពខ� ស់ ផ�ល់ជូនទា漠ំងេតស� អង់ទីែស្សនរហ័ស និងេតស� PCR។ 2) ឧបករណ៍េធ�ើ
េតស� រហ័សេនៅផ�ះេដោយខ�� នឯង ក៏មានជូនេនៅ្រគប់ទីសាលាេរៀន ឬ 3) េដោយប��� ន្រក�មេឆ�ើយតបរហ័សេទៅកា⫐ន់េទៅទីសាលាេរៀន និង/ឬ

េគហដោ�នរបស់សិស្ស ដូចជោេនៅេពលមានករណី វ�ជមា
� នជោេដើម េដើម្បីធា漠នោថោរោល់កា漠រេនៅជិតយោ
៉ ងយូរជោមួយនឹងមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង

ទាំងអស់ ឣចចូលេទៅេធ�ើេតស� បានេនៅទីក�ងបរ�េវណសាលាេរៀន។ ការេធ�ើេតស� គឺមានេធ�ើជូនបានសំរោប់បុគ�លិកទាំងអស់ (រួមទា毸ំងនិេយោជិក

, អ� កេមៅ៉ការ, អ� កស� ័្រគចិត)� សិស្ស និងសមា㦰ជិក្រក�ម្រគ�សារ OUSD។

េតើ្រត�វេដោះ្រសាយដូចេម�ច ចំេពាះអវត�មានរបស់បគ
ុ ល
� ិក ឬសិស្ស េដោយសារែតការេធ�ើចតា�ឡីស័ក?
បុគ�លិក និងសិស្សទា㦰ំងឡោយែដលបា㦰នចា㦰ក់វោ�ក់សាំងេហើយ មិនចា㦰ំ បា㦰ច់េធ�ើចតា㦰�ឡីស័កេទ េនៅេពលណោបា㦰នេនៅជិតយោ
៉ ងយូរជោមួយនឹង

មនុស្សែដលមាTalent េនោះ

ដំេណើរការតា⫐មស� ង់ដោររបស់សងោ�ត់ ក��ងការធានោឱ្យមានការបន�បេ្រង�ន ឬការបំេ រ�េសវោនោនោ ្រត�វអនុវត�តាម -- េស� ើសុំបុគ�លមា毸�ក់មកេធ�ើកា毸រ
ជំនួស និងេរៀបចំធានោរោ�ប់រងេលើថោ�ក់េរៀន (ឬេសវោកម� ្របសិនេបើឣចអនុវត�បាន) ្រសបនឹងកិច្រ� ពមេ្រព�ងចរចា痈គា痈�ជោសមូហភា痈ពែដល

ឣចអនុវត�បាន។ ការគា�នវត�មានរបស់បុគ�លិកនឹង្រត�វបានេធ�ើតាមេសចក�ីែចងេនៅក��ងច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ FMLA) និងកិច�្រពមេ្រព�ងចរចាគា�
ជោសមូហភាពែដលឣចអនុវត�បាន។ ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វបានេគែណនោំ ឱ្យេធ�ើចតា�ឡីស័កេដោយែផ�កបំេ រ�េសវោសុខភាពេនោះ សូមអនុវត�

ចំេពាះការគា�នវត�មានតាមវ�ធីែតមួយដូចែដលេលាកអ� កបានអនុវត�ចំេពាះការគា�នវត�មានេផ្សងៗេទៀតែដរ -- ការគា�នវត�មានរបស់សិស្ស ្រត�វ

ដោក់សំគាល់ជោអក្សរ X េនៅក��ងកម� វ�ធី Aeries េហើយការគា�នវត�មាននឹង្រត�វបានចាត់ទុកជោការេលើកែលង។ ្របសិនេបើសិស្សែដលបានចាក់វោ�

បាဠនេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាဠពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា콘 2021 (កា䞈រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមា蝨នពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភា蟈ពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
ក់សា㬘ំងេហើយ ែដលមា㼀នជម�ឺឆ�ងប៉ុែន�គា�នេរោគស�� េហើយែដលបានេនៅជិតមនុស្សផ��កជម�ឺ េ្រជើសេរ�សការេធ�ើចតា�ឡីស័ក េបើេទាះបីជោពួកេគ
មិន្រត�វការេធ�ើអ�� ឹងក៏េដោយ វោនឹង្រត�វបានចាត់ទុកថោជោការគា�នវត�មានែដលពុំ្រត�វបានេលើកែលង។ [្របភព៖ CalOSHA, CDPH]

្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�សារេ្រជើសេរ�សទុកកូនរបស់ពួកេគេនៅផ�ះ េដើម្បីេធ�ើចតា�ឡីស័ក េបើេទាះបីជោវោមិន្រត�វបានែណនោំ / ត្រម�វេដោយសងោ�ត់ក៏
េដោយ ក៏ការគា�នវត�មានេនះ នឹង្រត�វបានចាត់ទុកថោជោ “កា䲈រគា�នវត�មានែដលពុំមានការែលង”។ [្របភព៖ CalOSHA, CDPH]

េតើដំេណើរការតាមដោនអ� កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺែដលត្រម�វឱ្យេធ�ើ េហើយនិងទំនួលខុស្រត�វេលើការគាំ្រទ
របស់ថោ�ក់ដឹកនោំ ្របចាំ ការដោ�នមានអ� ីខ�ះ?

ករណី វ�ជ�មានទាំងអស់ ្រត�វែតរោយការណ៍េទៅកាន់ែផ�ក Talent សំរោប់បុគ�លិក / អ� កេមៅ៉ការ / អ� កស� ័្រគចិត�ទាំងឡោយ េហើយចំែណកឯសិស្ស
វ�ញ ្រត�វរោយការណ៍េទៅកាន់ែផ�ក Health Services។ ្រក�មេឆ�ើយតបកូ វ�ដរបស់សងោ�ត់ នឹងទាក់ទងនោយកសាលាឱ្យបានឆាប់បំផុត បនោ�ប់ពីមាន

របាយការណ៍ វ�ជ�មាន េដើម្បីពិភាក្សោថោ េតើអ�កណោខ� ះបានេនៅជិតយោ
៉ ងយូរជោមួយមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង េហើយថោសិស្សរូបណោខ� ះ េ្របើ

សិនេបើមាន ែដលមានសិទ�ិេធ�ើចតា�ឡីស័កតាមការែកស្រម�ល។ េលាក្រគ�-អ� ក្រគ� ្រត�វមានតារោងកំណត់ទីកែន�ងអង�� យេរៀន និងតារោង្រក�ម

សិស្សសំរោប់ថោ�ក់នីមួយៗ ែដលនោយកសាលាឣចេ្របើ្របាស់បាន េដើម្បីកំណត់មុខស��អ� កេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ងែដលឣចនឹង
ើ រទាក់ទងផងែដរដល់មនុស្សទាំងឡោយ េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីករណីឆ�ងជម�ឺ
្រត�វបានដោក់ឱ្យេធ�ើចតា�ឡីស័ក។ ្រកសួង ACPHD ឣចេធ�កា
របស់បុគ�លណោមា�ក់ ែដលជោែផ�កមួយៃនដំេណើរការតាមដោនអ� កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង។

ទំនួលខុស្រត�វរបស់ថោ�ក់ដឹកនោំ ្របចាំ ការដោ�នក��ងការគាំ្រទដំេណើរការតាមដោនអ� កែដលេនៅជិតមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ងរួមមាន៖ ការផ�ល់

ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ែដលេលាកអ� កឣចមាន អំពស
ី ិស្ស និង/ឬ បុគ�លិក វ�ជ�មានែដលឣចបានេនៅជិតគា� (វោមិនអីេទ្របសិនេបើចំេណះដឹង
របស់ថោ�ក់ដឹកនោំ ្របចាំ ការដោ�នមិនមានលក�ណៈទូលំទូលាយ), ការឣចរកជួបគា�បានេដើម្បីេធ�ើការសន�នោគា�អំពីករណី វ�ជមា
� នណោមួយ េហើយ

និងការជួយផ�ល់ដំណឹងដល់្របជោសហគមន៍អំពីករណី វ�ជមា
� ន េហើយនិងជំហាននោនោែដល្រត�វបានអនុវត�ក�ងការេឆ�ើយតប។

េតើបងប��នបេង�ើតរបស់សិស្សវ�ជមា
� ន ្រត�វេធ�ើចតា�ឡីស័កេទ ្របសិនេបើពួកេគរស់េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារែតមួយ?
្រត�វេធ�ើចតា�ឡីស័ក។ ្របសិនេបើសិស្សមា�ក់បានេធ�េើ តស� វ�ជ�មានេនោះ សមាជិកទាំងអស់ក�ង្រក�ម្រគ�សារ្រត�វេធ�ើចតា�ឡីស័កែដរ។ ្របសិនេបើទាំង
៉ ងយូរេដោយពុំបានពាក់មា៉ស់។ េនះមាន
សិស្ស ទាំងបងប��នបេង�ើតសុទ�ែតជោសិស្ស OUSD េនោះ េយើងខ�� ំសន�ត់ថោទាំងពីរបានេនៅជុំជិតគា�យោ

ន័យថោ បងប��នបេង�ើត្រត�វដោក់ឲ្យេធ�ើចតា牰�ឡីស័ក 7 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែខចុងេ្រកាយបង� ស់ែដលបានេនៅជិតមនុស្សវ�ជ�មាន។ ក��ងការអនុវត�េនះ រ
យៈេពលៃនការដោក់ឲ្យេធ�ើចតា�ឡីស័ក គឺឣ្រស័យេលើថោេតើបុគ�ល វ�ជមា
� ន ឣចេនៅដោច់ឆា�យពីគា�េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារបានែដរឬយោ
៉ ងណោ។

្របសិនេបើឣចែមន េនោះបងប��នបេង�ើតឣចេចញពីកែន�ងេធ�ើចតា�ឡីស័កេនោះបាន េហើយឣចវ�លមកចូលេរៀនវ�ញបាន ក��ងរយៈេពល 7 ៃថ�
េ្រកាយពីៃថ�ែខែដលបុគ�ល វ�ជ�មានបានេនៅដោច់ឆា�យពីគា�។ ្របសិនេបើមិនដូេចា�ះេទ បងប��នបេង�ើត្រត�វរង់ចាំ 7 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែខែដលបុគ�ល

វ�ជមា
� ន្រត�វបានកំណត់ថោែលងមានភាពវ�ជ�មាន េពាលគឺ 10 ៃថ�បនោ�ប់ពីៃថ�ែខដំបូងែដលមានេរោគស�� េហើយក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង ពុំ

មាន្រគ�នេកៅ� េហើយេរោគស��មានលក�ណៈ្របេសើរេឡើង។ េនះមានន័យថោ បងប��នបេង�ើតនឹង្រត�វការេធ�ើចតា�ឡីស័ក យោ
៉ ងេហាចណោស់
ឱ្យបាន 17 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែខេចញេរោគស��ដំបូងរបស់បុគ�ល វ�ជមា
� ន។

េតើមានពិធីការសុវត�ិភាពកូ វ�ដអ� ីខ�ះ ែដល្រត�វបានដោក់ប��� លក��ងក�� ប់ចុះេឈា
� ះេរៀនរបស់សិស្ស?
្រក�ម្រគ�សារទាំងអស់ ្រត�វបានេស� ើសុំឱ្យយល់្រពមចំេពាះកិច្រ� ពមេ្រព�ងសុវត�ិភាពដូចខោងេ្រកាម៖

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា嗈រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាႀពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េដោយគូសស��ក��ង្របអប់ េលាកអ� កយល់្រពមចាត់ វ�ធានការតាមខោងេ្រកាមេនះ េដើម្បីេលើកកម�ស់សុវត�ភា
ិ ពៃនបុគ�លិក និងសិស្ស
ឺ ូ វដ
� -19 បន�មានេនៅក��ងឆា�ំសិក្សោ 2021-22។
ទាំងអស់ ្របសិនេបើការគំរោមកំែហងពីជំងក
្របសិនេបើការគំរោមកំែហងពីជំងឺកូ វ�ដ-19 បន�មា尰នេនៅក��ងឆា尰�ំសិក្សោ 2021-22 េនោះ ្របជោសហគមន៍ទាំងអស់របស់េយើង ្រត�វចាត់
� នការ េដើម្បីការពារសុខភាព និងសុវត�ិភាពរបស់េយើង។ ្របសិនេបើត្រម�វេដោយសងោ�ត់ េលាកអ� ក្រត�វែត៖ ធានោយោ
វធា
៉ ងណោឱ្យកូន

របស់េលាកអ� កពាក់មា៉ស់ លុះ្រតាែតមានការេលើកែលងេចញ; បំេពញប�� ីសំណួរពីសុខភាពណោមួយែដល្រត�វការ និង/ឬ េធ�ើេតស�
� -19 សំរោប់កូនរបស់េលាកអ� ក; ទុក ឬនោំ កូនរបស់េលាកអ� កេទៅផ�ះ វ�ញ ្របសិនេបើកូនរបស់េលាកអ� កមានជម�ឺឈឺ
រកេមេរោគកូ វដ
ថោ�ត់, មានេរោគស�� ឬប៉ះពាល់េមេរោគកូ វ�ដ-19 េហើយនិងជូនដំណឹងដល់សងោ�ត់ ្របសិនេបើកូនរបស់េលាកអ� កមានជម�ឺឈឺថោ�ត់,
� -19។
មានេរោគស�� ឬ្រត�វបានប៉ះពាល់េមេរោគកូ វដ

េតើេរោគស��អ� ីខ�ះែដលេយើង្រត�វរកេមើល េដើម្បីផោ�ស់សិស្សេទៅកាន់ទីកែន�ងសុខមាលភាព / ទីកែន�ងេនៅដោច់ឆា�យពី

គា� េនៅទីក�ងបរ�េវណសាលាេរៀន?

នោំ សិស្សចូលេទៅក��ងទីកែន�ងរក្សោសុខភាព / ទីកែន�ងេនៅដោច់េដោយែឡកពីេគសំរោប់ប�� េី រោគស��បែន�ម៖ ្រគ�នេកៅ� ឬ្រគ�ន

ញោក់ ក�ក បាត់ដេង�ម
ើ ឬពិបាកដកដេង�ម
ើ អស់កមា�ង
ំ ឈឺសាច់ដុំ ឬឈឺខ�ន្របាណ ឈឺក្បាល បាត់បង់រសជោតិ ឬ្រចមុះែលងធំ
ក�ន
ិ ឈឺបព
ំ ង់ក តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសំេបារ ដំេណើររកចង់កត
� ឬក�ត
� ចេងោ�រ ឬរោគ។

េបើចាំបាច់ េលាកអ� កឣចែណនោំ ឱ្យសិស្សជោេ្រចើននោក់នោំគា�ពាក់មា៉ស់ រក្សោគមា�តយោ
៉ ងតិចផុត 6 ហ�ីតពីគា�េនៅក��ងកែន�ងែត

មួយ េដោយមានមា៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ ្របសិនេបើេនៅខោងក��ងឣគារ។ សិស្សែដលមានរបួស ឬប��េផ្សងៗឣចរង់ចាំេនៅក��ង

ការ�យោល័យ។

េតើេយើងឣចសំគាល់េតស� វ�ជមា
� នមិនរេបៀបណោ?
ការេធ�ើេតស� រហ័ស AbbotBinaxNOW និងេតស� ្របតិកម� Polymerase Chain Reaction (PCR) គឺជោេតស� ែដលមានភាព្រតឹម្រត�វខ� ស់

េហើយក្រមមានលទ�ផលវ�ជមា
� នមិនពិតណោស់។ លទ�ផល វ�ជមា
� នមិនពិត ឣចេកើតេឡើងជោមួយនឹងេតស� អ� ីក៏េដោយ ប៉ែុ ន�មិនមាននីតិ វ�ធី

ែណនោំ ក�ងការកំណត់ថោលទ�ផលៃនេតស� PCR ែដលមិនពិតេនោះេទ។ ការេធ�ើេតស� បានអវ�ជមា
� ន បនោ�ប់ពមា
ី ន វ�ជមា
� ន មិនបងោ�ញថោលទ�

ផលវ�ជមា
� នេនោះខុសេទ េ្រពាះការបេ�� ញេមេរោគឣចមានភាពមិនេទៀងទាត់។ ដូេច�ះត្រម�វការដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� និងការេធ�ើច
តា�ឡីស័ក គឺេនៅែតអនុវត�។ េនៅេពលេលាកអ�កមានពត៌មានផ��យគា�អំពីេតស� េនោះ សូមបន�ដូចខោងេ្រកាមេនះ។
-

� មា
� មា
េតស� វជ
� នក�ង
� នមុនៗ → ដរោបណោអ� កជំងឺពុំមានេរោគស��េនោះ សូមកុយ
ំ កចិតទ
� ុកដោក់នឹងការេធ�ើ
� រយៈេពល 90 ៃថ�ៃនេតស� វជ
េតស� វ�ជមា
� នណោមួយែដល្រត�វបានេធ�ើក�ងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនការឆ�ងែដលបានប��ក់ជូនពីមុនមកេនោះចុះ។
[Source: ACPHD]

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា䲈រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមា㥰នពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា燠�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េតើខ� ំ្រត�វទាក់ទង្រក�មតាមដោនកា㵐រទំនោក់ទំនងគា㵐�េនៅេពលណោ?
សូមអុីែមលេទៅ contacttracing_student@ousd.org ជូនដំណឹងដល់្រក�មអំពីករណី វ�ជមា
� ន េដោយដោក់េឈា
� ះ និងេលខសំគាល់សិស្ស។

េលា뵈កអ� កមិនចាំ បាច់ទាក់ទង្រក�មតាមដោនការទំនោក់ទំនងគា뵈� េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីេរោគស�� ឬការប៉ះពាល់ ឬកា뵈រមា뵈នេរោគស��

េឡើង វ�ញមុនេពលកំណត់េនោះេទ។

េតើខ� ំ្រត�វេរៀបចំ និងេ្រត�មខ�� នយោ
៉ ងដូចេម�ចេដើម្បីេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល?
ដំណង
ឹ ល�៖
ក.

គិត្រតឹមៃថ�ទី 18 សីហា សិស្សទាំងអស់នឹង្រត�វបាចនចុះេឈា
� ះេនៅកម� វ�ធី Primary េហើយដោក់សា
� កភា�ប់េទៅេគហទំព័រ

សាលានោនោ។ ្រក�ម្រគ�សារមិនចាំ បាច់ចុះេឈា
� ះេទ លុះ្រតាែតពួកេគេទើបែតចាប់េផ�ើមថ�ីមកសាលាេរៀន េហើយេយើងខ�� ព
ំ ិត

ជោឣចេធ�កា
ើ រហ�ឹងបានជូនពួកេគ។ េយើងខ�� ន
ំ ឹងឣច៖

1. ផ�លដ
់ ំណឹងេលចេលើេអ្រកង់រ�លឹងពីការចុះហត�េលខោយល់្រពម

2. បេង�ើតប�� ីេឈា
� ះសំរោប់សាលារបស់សិស្សែដលេនៅែត្រត�វការការយល់្រពម
3. េ្របើការយល់្រពមតាម្រកដោស់ េហើយផ��កេឡើងទុកជោជេ្រមើសមួយេផ្សងេទៀត

ខ.

េនះគឺជោចំណុចទូេទៅនូវអ� ីែដល្រត�វបានរ�ពឹងទុក និងរេបៀបេរៀបចំសំរោប់ការចាប់េផ�ើមេធ�ើេតស� សំរោប់ការេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ង
លក�ណៈែកស្រម�លេនៅសាលាេរៀនរបស់េលាកអ� ក។

េតើេយើងេធ�ើដូចេម�ចេនៅេពលែដលសិស្សខោនមកេធ�ើេតស� មួយៃថ� េនៅេពលជោប់ក�ងការេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ងលក�ណៈែក

ស្រម�ល?

្របសិនេបើសិស្សខោនមកេធ�ើេតស� េលើសពី 2 ៃថ�េនោះ ពួកេគ្រត�វដោក់ឱ្យេធ�ើចតា�ឡីស័ក 10 ៃថ� (ចាប់េផ�ើមពីៃថ�ែខប៉ះពាល់េមេរោគចុងេ្រកាយ)

ែដលេនៅសល់ទាំងប៉ុនោ�នេនៅឯផ�ះ។

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

្រក�ម្រគ�សារទាំងឡោយ ឣចនោំ មកនូវភស�� តាងបងោ�ញពីលទ�ផលេតស� អវ�ជមា
� នពីកែន�ងេធ�ើេតស� ឬពីអ�កផ�ល់េសវោែថទាំសុខភាពេផ្សងេទៀ

ត។ ្រក�ម្រគ�សារមិនឣចយកមកជោមួយនូវលទ�ផលនោនោែដលបានមកពីឧបករណ៍េធ�េើ តស� េនៅឯផ�ះេដោយខ�� នឯងេនោះេទ។ សូមេមើលបែន�ម

អំពីការេធ�ើេតស� ែដលឣចទទួលយកបានេនៅចុងប�� ប់ឯកសារ េនៅទីេនះ។

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េហតុអ�ីបានជោេយើងេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល?
េយើងកំពុងេធ�ើតាមការែណនោំ ែដលបានកំណត់េដោយនោយកដោ�នសុខភាពសាធារណៈរដ�កាលីហ័រ� ញោ៉ េដើម្បីធានោថោេយើងកំពុងបេង�ើនអស់លទ�

ភាពៃនការទទួលបាននូវការេរៀនសូ្រតេដោយផោ�ល់ជូនសិស្សទាំងអស់របស់េយើង និងកាត់បន�យឱ្យមានតិចបំផុតនូវការរ�ខោនដល់កម� វ�ធីអប់រ�
និងឱកាសសិក្សោរបស់សិស្សទាំងឡោយ។

េតើខ� ំតាមដោនកាលៃថ�ែខវ�ល្រតឡប់មកវ�ញរបស់សស
ិ ្សេដោយរេបៀបណោ?
េយើងខ�� បា
ំ នេបើកសិទ�ិចូលេ្របើ្របាស់ជូននោយកសាលា និងនោយកសាលារង ក��ងការចូលេ្របើឧបករណ៍ Hតាមដោនសុខភាព ៃផ�ក�ងរបស់
េយើង។ សូមចូលជោមួយេដោយេ្របើ នោមខ�� ន.នោម្រតកូល និងេលខសំងោត់ OUSD របស់េលាកអ� ក េដើម្បីេមើលសិស្សទាំងអស់េនៅសាលា

របស់េលាកអ� ក ែដលកំពុងជោប់ក�ងការេធ�ើចតា�ឡីស័កេដោយសារែតមានេរោគស�� ឬការេនៅជិតមនុស្សមានផ��កជម�ឺឆ�ងមិនពាក់មា៉ស់ និងៃថ�
ែខវ�ល្រតឡប់មកវ�ញតាមការរ�ពឹងទុករបស់ពួកេគ ែដលែផ�កេលើៃថ�ែខដំបូងែដលពួកេគ្រត�វបានប��� លេទៅក��ងកម� វ�ធី ParentSquare។

អ� កតាមដោនការទំនោក់ទំនងគា�េនៅការ�យោល័យកណោ
� ល កំពុងេហៅ្រក�ម្រគ�សារជោេរៀងរោល់ៃថ� េនៅេពលការេធ�ើចតា�ឡីស័ករបស់ពួកេគបាន
ប�� ប់ េដើម្បីពិនិត្យេមើលេរោគស��របស់ពួកេគ និងេមើលថោ េតើសិស្សេ្រត�មខ�� ន្រតឡប់មកចូលេរៀនវ�ញេហើយឬយោ
៉ ងណោ។ ពួកេគនឹង

ទាក់ទងនោយកសាលា េដើម្បីឱ្យពួកេគដឹងថោ េតើសិស្សនឹង្រតលប់មកវ�ញេនៅេពលណោ។

េតើខ� ំេធ�ើដូចេម�ចេដើម្បីអនុ��តឱ្យសិស្សវ�ល្រតឡប់មកវ�ញមុនេពលកំណត់ េដើម្បីេចញពីការេធ�ើចតា�ឡីស័កៃនមនុស្ស
ែដលេនៅជិតយូរជោមួយនឹងអ� កមានេរោគស�� េហើយែដលពុំបានពាក់មា៉ស់?

សាលាេរៀននោនោក៏ឣច “អនុ��ត” ឱ្យសិស្សវ�ល្រតឡប់មកវ�ញមុនេពលកំណត់ ្របសិនេបើទទួលបានលទ�ផលអវ�ជមា
� នពីការេធ�ើេតស� PCR
ឬមានលិខិតេចញពីេវជ�បណ�ិតចំេពាះការេធ�ើចតា�ឡីស័កមនុស្សែដលមានេរោគស�� េដោយេ្រជើសេរ�សសិស្ស េហើយនិងចុចេលើប៊ូតុង

CLEAR Selected ពណ៌េខៀវ។

េតើឯកសារ្របេភទណោែដល្រត�វការេដើម្បីធានោថោេរោគស�� (ជោឧទាហរណ៍៖ ឣែឡរហ្សី) គឺពុំែមនថ�ី ឬខុសគា�េទ?
សិស្សទាំងឡោយ្រត�វបានត្រម�វឱ្យដោក់ឲ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� ្របសិនេបើពួកេគមានេរោគស��កូ វ�ដថ�ី ឬខុសពីេរោគស��នោនោែដលពួក
េគមានពីមុនៗមក េដោយសារសា
� នភាពសុខភាពរោុំៃរ�ែដលកត់ទុក។ និយោយម្យោ៉ងេទៀត ្របសិនេបើសិស្សមានសា
� នភាពសុខភាពរោុំៃរ�ែដល

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
បានកត់ទុក ែដល្រត�វបានេគសា
� ល់ថោបណោ
� លឱ្យមានេរោគស��ដូចកូ វ�ដ េហើយេរោគស��ែដលសិស្សកំពុងមាន គឺដូចេរោគស��ែដលធា�ប់
មានមកពីមុន េដោយសារសា
� នភាពហ�ឹង េនោះសិស្សមិន្រត�វការដោក់ឱ្យេនៅដោច់ឆា�យពីគា�េទ។ េដើម្បីឱ្យសិស្សេចៀសផុតពីការដោក់ឱ្យេនៅដោច់

េដោយែឡកពីគា� ចំេពាះេរោគស��ែដលពួកេគអះឣងថោពុំែមនថ�ី ឬខុសគា�េនោះ សាលា្រត�វែតមានឯកសារែដលមាន្រសាប់ខ�ះអំពីសា
� នភាព

ែដលេចាទថោបង�ឱ្យមានេរោគស�� (ជោឧទាហរណ៍៖ ព័ត៌មានមុនៗេចញពីកម� វ�ធី Aeries, លិខិតពីមុនៗរបស់េវជ�បណ�ិត)។ េបើមិនដូេច�ះេទ

សិស្ស្រត�វែតដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� លុះ្រតាែត/ទាល់ែត ពួកេគទទួលបានលិខិតថ�ីពីេវជ�បណ�ិតែដលកំណត់ថោេរោគស��េនះ ជោជម�ឺ
េផ្សងមិនែមនជោជម�ឺកូ វ�ដ។

្របសិនេបើអ�កេបើកបរឡោន្រក�ងរោយការណ៍្របាប់ថោ មានសិស្សេចញេរោគស��េនៅេលើឡោន្រក�ងេនោះ េតើ្រត�វេធ�ើអ�ីខ�ះ
េនៅេពលសិស្សមកដល់ទីសាលាេរៀន?

ទីសាលាេរៀន្រត�វដោក់សិស្សឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� េនៅេពលពួកេគមកទីសាលាេរៀន និងទាក់ទង្រក�ម្រគ�សារ ្រពមទាំង

េរៀបចំេពលឱ្យពួកេគមកទទួលយកកូនេទៅផ�ះ វ�ញ។

េតើេនៅេពលណោែដលខ�� ំ្រត�វជូនដំណឹងដល់សហគមន៍សាលារបស់ខ� ំអំពីករណី វ�ជមា
� ន?
ករណី្រត�វែតមានលក�ណៈ វ�ជមា
� នែដលមានការប��ក់ (េដោយេតស� រហ័ស ឬេតស� PCR) មុនេពលេយើងជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ ឬមនុស្ស
ណោមា�ក់ែដលបានេនៅជិតយូរជោមួយនឹងអ� កមានជម�ឺឆ�ង។ បនោ�ប់ពីអ�កតាមដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា� េធ�ើបទសមា�ស្រក�ម្រគ�សារមក

េយើងនឹងកំណត់េពលេវលាេនៅេពលថោ េតើេនៅេពលណោសិស្ស និង/ឬ បុគ�លក
ិ ្រត�វបានសន�តថោមានលក�ណៈ វ�ជមា
� ន (ទាំងៃថ�ែខបានេធ�េើ ត
ស� វ�ជមា
� នរបស់ពួកេគ ឬៃថ�ែខេចញេរោគស��ដំបូងរបស់ពួកេគ មួយណោក៏បានែដលេកើតេឡើងមុនេគ)។ ពីរៃថ�មុនៃថ�ែខមានលក�ណៈ

វ�ជមា
� នែដលបានសន�តន
់ ឹង្រត�វបានចាត់ទុកថោជោរយៈេពលឆ�ងជម�ឺរបស់បុគ�លមា�ក់ៗ។ ្របសិនេបើបុគ�លេនោះេនៅទីក� ងសាលាេរៀន ក��ងកំឡ�ង

េពលឆ�ងេមេរោគរបស់ពួកេគេនោះ អ� កតាមដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា� បនោ�ប់មកនឹងផ�ច
ើ រផ�ល់ដំណឹងជូនអំពីបុគ�លិកែដលបាន
� េផ�ើមេធ�កា

េនៅជិតយូរជោមួយនឹងអ� កមានជម�ឺឆ�ង អំពីពិធីការេធ�ើចតា�ឡីស័កតាមការែកស្រម�ល េហើយនិងជោមួយសហគមន៍ឱ្យបានទូលំទូលាយ េដើម្បី
ជូនដំណឹងដល់ពួកេគ ថោមានបុគ�ល វ�ជមា
� នមា�ក់ស�ិតេនៅក��ងបរ�េវណសាលា ែដលបានឣចបានប៉ះពាល់េមេរោគ។
------>

េតើសហគមន៍សាលាេរៀនដឹងយោ
៉ ងដូចេម�ចថោករណី វ�ជមា
� នេនៅក��ងចំេណោម្រគ�បេ្រង�ន បុគល
� ិក ឬសិស្ស នឹង្រត�វរក
េឃើញ េហើយេឆ�ើយតបជូនក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលា?

OUSD បានេធ�ើការជោមួយនោយកដោ�នសុខភាពសាធារណៈរដ�កាលីហ័រ� ញោ៉ (CDPH) េដើម្បីេរៀបចំកម� វ�ធីេធ�ើេតស� OUSD។ វោ្រត�វបានរចនោ

េឡើងេដើម្បីឱ្យមានភាពរ�ងមាំ រហ័សរហួន និងឣចទទួលបាននូវសមធម៌េនៅជួរមុខ - គឺមានផ�ល់ជូនេដោយឥតគិតៃថ� ដល់បុគ�លិក សិស្ស
និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សារទាំងអស់ៃន OUSD។ កម� វ�ធីេធ�ើេតស� រកេមេរោគកូ វ�ដ ផ�ល់ជូនដូចខោងេ្រកាម៖

● ទីតា帰ង
ំ េធ�ើេតស� ក��ងតំបន់ចំនន
ួ 10 កែន�ងែដល្រត�វបា篠នដោក់ជោយុទ�សា�ស� េនៅក��ងេលខកូដតំបន់ងោយរងេ្រគា篠ះបំផុតែដល
មានអ្រតាករណីខ�ស់បំផត
ុ និងអ្រតាចាក់វោ�ក់សាំងទាបបំផុត។

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
● ឧបករណ៍េធ�ើេតស� រហ័សេនៅឯផ�ះេដោយខ�� នឯង ឣចមានដោក់ែចកជូនេនៅ្រគប់សាលាែដលផ�ល់ឱ្យេដោយ CDPH។

● ្រក�មេឆ�យ
ើ តបរហ័សែដលមា쒸នភា쒸ពបត់ែបនបាន ក��ងកា諨រដោក់ព្រងោយតា諨មទីសាលា諨េរៀន ែដល្រត�វកា諨រកា諨រគា諨ំ្រទទា諨ន់េពល
េវលា ដូចជោករណី វ�ជមា
� ន ឬេដើម្បីគា牰្រំ ទកា牰រេធ�ើចតា�ឡីសក
័ ក��ងលក�ណៈែកស្រម�លសំរោប់សិស្ស។

OUSD កំពុងេលើកទឹកចិតយោ
� ៉ ងខោ�ង
ំ ដល់កា쫀រេធ�ើេតស� ជោ្របចា쫀ំ ម�ង ឬពីរដងក��ងមួយសបា�ហ៍ចំេពា앰ះអ� កែដលមិនទា앰ន់បា앰នចា앰ក់វោ�ក់
សា쟘ំ ងការពារ (ក��ងចំេណោមអ� កដៃទេទៀត) េហើយមា许នកា许រេធ�ើេតស� ជូនបុគ�លក
ិ សិស្ស និង្រក�ម្រគ�សា诘រ ែដល្រត�វកា许រ។ េលើសពី

េនះ សងោ�ត់កំពង
ុ េធ�តា쓠
ើ មកា쓠រែណនោំ របស់ CDPH េហើយនិងការត្រម�វឱ្យេធ�ើេតស� ក��ងកា诠លៈេទសៈភា诠គេ្រចើន ែដលមា쑘នេរោគស��

ឬការប៉ះពាល់េមេរោគ។ នរណោមា좘�ក់ែដលមា좘នេរោគស��ខណៈេពលេនៅឯសា쟨លាេរៀន នឹង្រត�វការដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា읨�

� េដោយមានឱ្យយក
នឹង្រត�វបានសុឱ
ំ ្យេធ�ើេតស� ្របសិនេបើមា쓠នកា쓠រេធ�ើេតស� េនៅនឹងកែន�ងែតម�ង ឬ្រត�វបា쟸នប��� នឱ្យេទៅផ�ះ វញ

ឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅឯផ�ះេដោយខ�� នឯង។ តា좘មកា좘រែណនោំ របស់េខោនធី សិស្សែដលមានេរោគស�� េហើយនិងបុគ�លិក ្រត�វបាន

ត្រម�វឱ្យទទួលបា좘នលទ�ផលអវ�ជមា
� នពីេតស� PCR ឬដោក់ឲ្យេធ�ើចតា좨�ឡីសក
័ 10 ៃថ� េដើម្បីឱ្យឣចវ�ល្រតលប់មកចូលេរៀនវ�ញបា

ន។

ដូចែដលេយើងបាន្របកាសកាលេនៅសបា�ហ៍មុន ចាប់េផ�ម
ើ េនៅៃថ�ទី 7 ែខក�� ឆា졈�ំ 2021 មក េនោះបុគ�លិករបស់សងោ�ត់ទាំងអស់

នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ�ក់សា梨ំងការពារជម�ឺកូ វ�ដ ឬដោក់ប��� នលទ�ផលេធ�ើេតស� ្របចាំ សបា�ហ៍ ែដលនឹងជួយធានោយោ
៉ ងណោ ឱ្យ

បុគ�លិករបស់េយើង េនៅែតមា씸នសុវត�ភា줘
ិ ព និងសុខភាពល� ្រពមទាំងផ�ល់នវូ មេធ្យោបាយការពារសិស្សរបស់េយើង។

� ទទួលបាននូវការជូនដំណង
� មា
្រក�មេឆ�យ
ើ តបជម�ឺកូ វដ
ឹ េដោយស� យ
័ ្របវត�ិ ចំេពាះេសចក�ជ
ី ូនដំណឹងអំពកា
ី រេធ�ើេតស� វជ
� នណោមួយ
ែដលបានដោក់ជូន។ ពីទីេនោះ ្រក�មតាមដោនការ្របា្រស័យគា� េធ�ើបទសមា�សតាមដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា� េហើយនិង្រក�ម

� ឣចនឹងជួប្របជុជោ
េឆ�ើយតបជម�ក
ឺ ូ វដ
ំ មួយនោយកសា쫀លា쭀 ្របសិនេបើចា줸ំបា줸ច់ េហើយនិងេដើម្បីកំណត់ ថោេតើការដោក់ឱ្យេធ�ើចតា�ឡី

ស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល (េដោយមា棠នការេធ�ើេតស� ពីរដងក��ងមួយសបា�ហ៍ពី្រក�មេឆ�យ
ើ តបរហ័ស) មានលក�ណៈសម្រសបែដររ

ឬយោ
៉ ងណោ។ កិច្រ� បជុម
ំ យ
ួ ជោធម�តា ្រត�វបា쫘នេធ�ើេឡើងេនៅៃថ�ែតមួយ (ឬេនៅ្រពឹកបនោ�ប់េដោយឣ្រស័យេលើេពលែដលេសចក�ី

ជូនដំណឹង្រត�វបានដោក់ជូន) េនៅេពលែដលេសចក�ីជន
ូ ដំណឹង វ�ជមា
� នមួយ្រត�វបានដោក់ជូន។ ក៏មានគេ្រមាងការដោច់ណោត់ផងែដរ
េនៅេពលែដលបុគ�លក
ិ OUSD មិនឣចទាក់ទងជោមួយ្រក�ម្រគ�សា訸ររបស់សិស្សបា記នទា記ន់េពលេវលា記។ សូមប��ក់ផងែដរថោ

ករណី វ�ជមា퀐
� នភាគេ្រចើនែដលបានប��� នមក គឺបា쟘នមកពីកា쟘រេធ�ើេតស� ែដលបានអនុវត�េនៅខោងេ្រកៅកម� វ�ធីេធ�ើេតស� របស់ OUSD។

េតើ OUSD េធ�ើការតាមដោនការ្របា្រស័យទាក់គា�ដូចេម�ច េហើយេតើជំហានអ� ីខ�ះែដល្រត�វអនុវត�េនៅេពលមា켠នកា켠រផ��ះ

េឡើងៃនជម�ឺកូ វ�ដេនៅសា탸លា퀰េរៀន?

េយើងមា초ន្រក�មតា초មដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា�របស់សិស្ស, ្រក�មតា퀸មដោនកា퀸រ្របា퀸្រស័យទា퀸ក់ទងគា퀸�របស់បុគ�លិក និង្រក�មេឆ�ើយតបការឆ�ង

េមេរោគកូ វ�ដច្រម�ះែដល្រគប់្រគងដំេណើរកា치រតា치មដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា�, េធ�ើបច��ប្បន�ភាពពិធីការរបស់សងោ�ត់ជោបន�បនោ�ប់ េដើម្បីឱ្យ្រសប

បា⸐នេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភា⸐ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា쾸រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមាⷨនពណ៌សា켸�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ﻰប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា볰
� ពកូ វដ
តាមេគាលការណ៍របស់រដ� និងេខោនធី, សហកា蟨រគា�ជោមួយមន�ីរសុខោភិបាលសាធារណៈរដ� និងមូលដោ�ន, ផ�លកា诘
់ របណ� ះបណោ
� លដល់បគ
ុ �លិក,
ដោក់ព្រងោយ្រក�មេធ�ើេតស� េឆ�ើយតបរហ័ស និងធា蟨នោយោ
៉ ងណោឱ្យពិធីកា蟨រ និង្របព័ន� OUSD ្រត�វបា袨នេ្របើ្របា袨ស់យោ
៉ ងសម្រសប។

េគាលបំណង គឺេឆ�ើយតបេទៅនឹងករណីទា豈ំងអស់ ក��ងរយៈេពល 24 េមាꛐ៉ង ជោធម�តា េលឿនជោងេនះេទៅេទៀត។ ការេឆ�ើយតបេទៅនឹងករណី

វ�ជមា
� ន រួមមា诠នដូចតេទៅេនះ (្រសបតា裠មការែណនោំ របស់រដ� និងេខោនធី)៖ បទសមា�សន៍ជោមួយបុគ�ល វ�ជមា
� ន និងនោយក និង/ឬ អ� កេមើល

កា쳠រខុស្រត�វសា챠លា쳠េរៀន; កា쳠រែណនោំ សំខោន់ទា쳠ក់ទងនឹងកា쳠រទំនោក់ទំនងគា�ែដល្រត�វការេចញេទៅជួប្របជោសហគមន៍; និងការជូនដំណឹងេដោយ
ស� ័យ្របវត�ិអំពីអ�កែដលប៉ះពាល់េដោយផោ�ល់, ែផ�កែថទា诀ំ, េសវោដឹកជ��� ន, ៃដគូកា诠រងោរ និងនោយកដោ�នសុខភាពសាធារណៈ្របចាំ េខោនធីឣ

ឡោមីដោ (ACPHD)។ លិខិតេផ�ើេទៅបុគ�ល វ�ជ�មា觀ន េដើម្បីែណនោំ ពួកេគ អំពីរយៈេពលេធ�ើចតា�ឡីស័ករបស់ពួកេគ េហើយ្របសិនេបើជោនិេយោជិត

ព័ត៌មានអំពីកា꜐រឈប់ស្រមា꜐ករបស់ពួកេគ។ េសចក�ជ
ី ូនដំណឹងអំពីកា袠រប៉ះពាល់េដោយផោ�ល់ អនុវត�តាមការែណនោំ របស់ CDPH ចំេពា诠ះអ� ក

ែដលមិនទា诀ន់បានចាក់វោ�ក់សាំង ទល់នឹង បុគ�លែដលបា讘នចា讘ក់វោ�ក់សាំងេហើយ េហើយនិងចំេពាះសិស្សែដលពា诠ក់មា诠៉ស់ ទល់នឹង សិស្សែដល
ពុំបានពាក់មា៉ស់។ ្រក�មេឆ�ើយតបរហ័ស ជោធម�តា ្រត�វបានកំណត់េពលក��ងរយៈេពល 24 េមា៉ង េដើម្បីចាប់េផ�ើមការេធ�ើេតស� ពីរដងក��ងមួយស

បា�ហ៍ ក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើចតា�ឡីស័កក��ងលក�ណៈែកស្រម�ល។

េតើេគា쓠លនេយោបាយស� ីពីកា쓠រដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា쓠� និងកា쓠រេធ�ើចតា쓠�ឡីស័កចំេពា쓠ះសិស្ស បុគល
� ិក និង្រគ�

បេ្រង�នែដលមា褰នេរោគស��មា褰នអ� ីខ�ះ?

ពិធីការេពញេលញគឺេនៅទីេនះ ែដលក��ងេនោះរួមមា觐នជំហា櫈ននោនោែដល្រត�វអនុវត�េនៅេពលសិស្សណោមា觐�ក់មា觐នេរោគស��េនៅផ�ះ។ បុគ�លែដល
មានេរោគស�� ្រត�វយកេទៅជោមួយពួកេគនូវឧបករណ៍េធ�ើេតស� រហ័សេនៅផ�ះេដោយខ�� នឯង។ ឧបករណ៍នីមួយៗមា탘នេតស� ចំនួន 2 ែដល

អនុ��តឱ្យបុគ�លមា큈�ក់ៗេធ�ើេតស� េដោយខ�� នឯង្របែហលជោពីរបីៃថ�ដោច់ពីគា큈� ខណៈែដលពួកេគជោប់េនៅក��ងការេធ�ើចតា�ឡីស័កចំេពាះេរោគស��

៉ ងឆាប់រហ័ស
របស់ពួកេគ។ កា볈រេធ�ើេតស� វ�ជ�មានរហ័ស ឣចជួយេធ�ើឱ្យអ� កែដលមានជំងឺកូ វ�ដ-19 ្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីេគយោ
ប៉ុន�េទា벨ះយោ
៉ ងណោក៏េដោយ បុគ�លិក េហើយនិងសិស្សែដលមានេរោគស�� ែដលមិន្របាកដថោពួកេគមានកូ វ�ដ-19 េនោះ ្រត�វែតមានទទួល
បានលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស� PCR ឬដោក់ឲ្យេធ�ើចតា�ឡីស័ក10 ៃថ�េដើម្បីឱ្យឣចវ�ល្រតលប់មកចូលេរៀនវ�ញ។

េតើអ�ីេទៅជោែផនការេធ�ើេតស� និងដោក់ឲ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� ចំេពាះសិស្សែដលមានេរោគស��េនៅសាលាេរៀន?
េនៅេពលែដលសិស្សមា큈នេរោគស��េនៅសាលា큈េរៀនេនោះ ពួកេគនឹង្រត�វបានដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា� េនៅក��ងកែន�ងសុខុមាលភាព

ែដលបានកំណត់ទុកជោមុនៃនសា첀លារបស់ពួកេគ ខណៈេពលរង់ចាំអ�កែថទាំមកទទួលយកពួកេគ។ ្របសិនេបើមានកា뱠រេធ�ើេតស� េនៅសាលា번េរៀន
ហ�ឹង េនោះពួកេគនឹង្រត�វបានជំរុញយោ
៉ ងខោ�ំងឱ្យេធ�ើេតស� េនៅនឹងកែន�ងែតម�ង េបើមិនដូេចា�ះេទ ពួកេគនឹង្រត�វប��� នេទៅផ�ះ វ�ញ េដោយយកេទៅ

ជោមួយ នូវឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅឯផ�ះ េហើយជំរុញឱ្យេធ�ើេតស� េដោយខ�� នឯង េហើយផ��កេឡើងនូវលទ�ផលឱ្យបា뱨នឆា뱨ប់រហ័ស ឬពួកេគនឹង្រត�វ

ប��� នេទៅកា번ន់ទីកែន�ងេធ�ើេតស� មួយក��ងទីកែន�ងេធ�ើេតស� ្របចាំ តំបន់នោនោរបស់ OUSD។ ចំេពាះអ� កែដលមិនចង់េធ�ើេតស� រកេមេរោគកូ វ�ដេនោះ

បុគ�លែដលមា퀨នេរោគស��ក៏មា퀨នជេ្រមើស ក��ងកា번រេនៅដោច់េដោយែឡកពីេគ រយៈេពល 10 ៃថ�េពញ េដោយមិនចា번ំ បា번ច់េធ�ើេតស� េឡើយ។ សិស្ស
ែដលមា뱨នេរោគស�� ្រត�វែតទទួលបាននូវកា믠រអនុ��តឱ្យ វ�ល្រតឡប់មកវ�ញ េ្រកា퀨មកា퀨រែណនោំ របស់្រក�មកូ វ�ដ ប៉ុែន�និយោយជោទូេទៅ សិស្ស

ែដលមា뱨នេរោគស�� ឣច្រតឡប់មកចូលេរៀនវ�ញបានឆាប់ជោង 10 ៃថ� ្របសិនេបើពួកេគបំេពញតាមលក�ខណ�ដូចតេទៅេនះ៖ ក. េតស� PCR

អវ�ជមា쳠
� ន (ឧបករណ៍េធ�ើេតស� េនៅផ�ះេដោយខ�� នឯង គឺមិន្រគប់្រគាន់េទ); ខ. មិនមា번នជម�ឺ្រគ�នេកៅ�ក��ងរយៈេពល 24 េមា번៉ង; និង គ. េរោគស��

មា뱠នលក�ណៈ្របេសើរេឡើងជោងមុន។

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា볰 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា뙘
� ពកូ វដ

េតើអ�ីេទៅជោែផនកា鎠រសិក្សោសំរោប់សិស្សែដល្រត�វកា鎠រេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា櫈�េនៅឯផ�ះ?
្របសិនេបើសិស្សតិចជោង 3 នោក់េនៅក��ងថោ�ក់ ្រត�វែតេនៅដោក់ឱ្យេនៅដោច់ពីគា眐�េនៅផ�ះេនោះ សិស្សនឹងចូលរួមក��ងការសិក្សោឯករោជ្យ ដូចបា睐នផ�ល់

ជូនេដោយ្រគ�បេ្រង�ន សំរោប់រយៈេពល 10 ៃថ�។ ្រគ�បេ្រង�ននឹងេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងការេរៀនសូ្រត (ថោ�ក់េរៀនតាម Google ឬ Seesaw)
េដើម្បីផល
� ក
់ ិចកា큀
� រ និង្របមូលយកកិចកា⢨
� ររបស់សិស្សេនៅក��ងកំឡ�ងេពលេនះ។ សិស្សោនុសិស្សនឹងទទួលបា믈នកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោបេ្រង�នតា믈ម

កម� វ�ធី Clever ដូចពួកេគេនៅឯសា킀លាេរៀនអ�� ឹងែដរ។ ្របសិនេបើសិស្សេលើសពី 3 នោក់ ្រត�វបា⠨នដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�េនោះ ថោ�ក់

ទាំងមូលនឹងប�រ� េទៅរកកា覘រសិក្សោឯករោជ្យែផ�កេនៅតា큀មទីសាលា큀េរៀន សំរោប់រយៈេពលដោក់ឱ្យេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�។ កែន�ងកណោ
� លសំរោប់
្រគ�បេ្រង�ន មា⤘នសមា⤘�រៈបេ្រង�ន (បទបងោ�ញ slide decks, កា襠រែណនោំ កម� វ�ធីសិក្សោ និងកម� វ�ធីបេច�ក វ�ទ្យោបេ្រង�ន) ែដលេលា큀ក្រគ�-អ� ក្រគ�

ឣចេ្របើេដោយផោ�ល់ ឬសំរោប់កម� វ�ធីសិក្សោពីចមា멨�យ។ ្រក�ម្រគ�សា⟈រទា큀ំងឡោយក៏ឣចេ្រជើសេរ�សយកកា⤈រសិក្សោឯករោជ្យេពញេមា⤈៉ង និងេផ�រ
េទៅសាលា큀 Sojourner Truth Academy បាន។

េតើសូចនោករអ� ីខ�ះ ែដល OUSD វោយតៃម�ជុំ វ�ញសុវត�ភា뱈
ិ ពសាលា뱈 និងការរក្សោសាលាឱ្យេនៅេបើកក��ងកំឡ�ងេពលមាន
ជំងឺរោតត្បាតកូ វ�ដ-19?

រដ�បា뱘នប��ក់យោ
៉ ងច្បាស់េនៅែខមិថុនោ ឆា뱘�ំ 2021 ថោ សងោ�ត់ទា씠ំងអស់្រត�វេ្រត�មខ�� នសំរោប់កា씠រចូលេរៀនេពញេមា씠៉ងវ�ញេដោយផោ�ល់ សំរោប់ឆា씠�ំ
សិក្សោ 21-22។ ការេ្រត�មបានចាប់េផ�ើមរួចជោេ្រសចេហើយ ក��ងកំឡ�ងឆា�ំសិក្សោ 20-21 េដើម្បីជោវ PPE (ឧបករណ៍ការពារផោ�ល់ខ�ន), េធ�ើឱ្យ

មានខ្យល់េចញចូលល�្របេសើរេឡើង, បេង�ើនសមត�ភាពតាមដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា�របស់េយើង និងព្រងីកភាពជោៃដគូក�ងការេធ�ើេតស�

និងចាក់វោ�ក់សាំងជោមួយរដ� និងេខោនធី។ OUSD បា배នបំេពញតា배មត្រម�វកា배រសុវត�ិភា배ពទា배ំងអស់េនៅនិទា배ឃរដូវ សំរោប់ដំេណើរការេបើកេឡើង វ�ញ
ជោដំណោក់កាលរបស់េយើង េហើយបច��ប្បន�េនះ OUSD បា⠈នបំេពញតា⠈ម ឬេធ�ើបា言នេលើសពីេគា言លកា言រណ៍ែណនោំ ទា뵐ំងអស់របស់ CDPH សំរោប់

កា⡨របេ្រង�នេដោយផោ�ល់។ េដើម្បីជោចំេណះដឹងរបស់េយើង ្រគប់សាលាេនៅរដ�កាលីហ័រ� ញោ៉ កំពុងេបើកទទួលការបេ្រង�នេពញេមា៉ងេដោយផោ�ល់
េនៅរដូវស� ឹកេឈើ្រជ�ះេនះ។

េហតុអ�ីបានជោគមា�តរោងកាយ ពុំមានចំែណកេនៅក��ងែផនការសុវត�ិភាព OUSD?
េនៅេពលនិយោយអំពីែផ�កជោក់លាក់ៃនការែណនោំ ពីសុខភាពសា틠ធារណៈ ដូចជោ គមា�តរោងកាយ ជោេដើមេនៅក��ងបរ�យោកា⠨សជុំ វ�ញសា켈លាេរៀន
េនោះ េយើងខ�� ំអនុវត�តា⡨មអ� កជំនោញសុខភាពសាធារណៈេនៅ ACPHD និង CDPH។ ក��ងការេចញេសចក�ីែណនោំ របស់ពួកេគ សំរោប់ការេបើក

សា켈លាេរៀនេឡើង វ�ញេនោះ CDPH បា콨នប��ក់យោ
៉ ងច្បាស់ ថោ គមា�តរោងកាយ មិន្រត�វបា⡈នត្រម�វឱ្យេធ�ើេទេនៅឆា�ំសិក្សោ 21-22 េដោយែផ�កេលើ
ការពិនិត្យេឡើង វ�ញរបស់ពួកេគ េលើកា밸រ្រសាវ្រជោវែដលបា밸នេធ�ើក�ងកំឡ�ងឆា밸�ំសិក្សោ 20-21។

េតើការែណនោំ អំពីគមា�ត ការេធ�ើេតស� និងរបាំ ងមុខ នឹង្រត�វបានពិនិត្យ និងេធ�ើបច�ប
៉ ងដូចេម�ច?
� ្បន�ភាពយោ
្រក�មេឆ�ើយតបកូ វ�ដ ជួបជុំគា밸�េស� ើរែតរោល់ៃថ� េដើម្បីពិនិត្យេមើលេគា밸លកា밸រណ៍ែណនោំ ថីប
� ំផុត និងជោេរៀងរោល់សបា밸�ហ៍ ជោមួយនឹងរដ� និងជោមួយ

េខោនធី។ េនៅេពលការែណនោំ ពីរដ� ឬេខោនធី ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពេនោះ ពិធីការរបស់សងោ�ត់ ជោទូេទៅ ្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពក��ងរយៈេពល

មួយសបា�ហ៍។ OUSD ែតងែតេធ�កា
ើ រតស៊ូមតិយោ
៉ ងេទៀងទា⡨ត់សំរោប់ការែកស្រម�ល និងការបំភ�ឺចំេពាះការែណនោំ របស់េខោនធី និង/ឬ រដ�
បា筠នេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា퀠រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមា퀠នពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េដោយែផ�កេលើមតិេយោបល់ែដលេយើងទទួលបា퀠នពីសហគមន៍ និងេយោបល់ផោ�ល់ខ�នរបស់េយើងខ�� ំ។ េយើងខ�� មា
ំ នឣរម�ណ៍ថោ កិចស
� ហកា퀠រដ៏
រ�ងមាំរវោង OUSD និងអ� កជំនោញពីសុខភាពសាធារណៈ គឺជោមេធ្យោបាយដ៏លប
� ំផុត ក��ងការែណនោំ ពីកា⠈រេធ�ើកិចស
� េ្រមចចិត�សំរោប់សាលាេរៀន

របស់េយើង។ OUSD ក៏ពិេ្រគាះេយោបល់ជោេទៀងទាត់ជោមួយ្រក�មការងោរកុមា⠈រ UCSF សំរោប់កា퀠រែណនោំ គ�ីនិក េនៅេពល្រត�វការ។

េតើព័ត៌មា춘នអ� ីខ�ះែដល OUSD ផ�ល់ឣទិភាពេដើម្បី្របមូល និងេធ�ើរបាយការណ៍?
្រក�មេឆ�ើយតបកូ វ�ដរបស់ OUSD កំពុងទំនោក់ទំនងយោ
៉ ងេទៀងទា谨ត់ជោមួយ CDPH, ACOE, ACPHD, ្រក�មកា뱨រងោរកុមា뱨រ UCSF និង្រក�មផ��ះ

ំ ្រគប់្រគងព័ត៌មាន
រោតត្បាតៃនជម�េឺ នៅ ACPHD េដើម្បីពិនិត្យេមើលែផនការរបស់េយើង និងសួរសំណួរនោនោអំពីការែណនោំ ។ សងោ�ត់រក្សោ ផោ�ង
អំពីករណីសា褘ធារណៈេនៅទីេនះ េដើម្បីឱ្យមា뱈នតមា뱈�ភា뱈ពេពញេលញជោមួយ្របជោសហគមន៍។

េតើ OUSD តាមដោនកា谨ររ�ករោលដោលៃនេមេរោគ េហើយតំបន់ និងចំនួន្របជោជនែដលរងផលប៉ះពាល់េ្រចើនជោងេគ

បំផុតរេបៀបណោ?

អ្រតា퀀ករណីទូេទៅ ្រត�វបា츘នតា츘មដោនតា츘មរយៈេគហទំព័រ ACPHD។ េដោយេផោ�តេលើេលខកូដៃ្របសណីយ៍ែដលមានអ្រតាកូ វ�ដខ� ស់ជោងេគេនោះ
េយើងឣចកំណត់ឣទិភាពទីកែន�ងបេង�ើតមជ្ឈមណ�លេធ�េើ តស� ្របចា谨ំ តំបន់ ែដលឣចងោយ្រស�លដល់បុគ�លិក សិស្ស និងសមា뫨ជិក្រក�ម

្រគ�សា⡨រ ្រពមទា⡨ំងទីកែន�ងសហកា⡨រគា⡨�ជោមួយសាលានីមួយៗ េដើម្បីេរៀបចំ្រពឹត�ិកា뱈រណ៍ដោក់តូបចា⡨ក់វោ�ក់សា뵀ំង ជូនបុគ�លិក សិស្ស និងសមា뫨ជិក
ៃន្រក�ម្រគ�សា⡨រទា⡈ំងឡោយ។

េតើកា뱐រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅឆា뱐�ំសិក្សោ 2020-21 ្រត�វបា谨នរកេឃើញដូចេម�ចខ� ះ េហើយ OUSD េឆ�ើយតបដូចេម�ចខ� ះ?
កា배រផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺ ្រត�វបានកំណត់ថោមាន 3+ ករណីក�ងរយៈេពល 2 សបា�ហ៍េនៅកែន�ងែតមួយ ែដលមានទំនោក់ទំនងជោមួយជម�ឺ
រោតត្បាត ដូចបានកំណត់េដោយ្រក�មជម�ឺរោតត្បាតមកពីនោយកដោ�នសុខភាពសាធារណៈ្របចាំ េខោនធីឣឡោមីដោ។ េនៅេពលណោែដលកំ រ�តៃន

ករណី 3+ ក��ងរយៈេពល 2 សបា⡨�ហ៍ ្រត�វបានេកើនេឡើងដល់េនោះ បុគ�លិកសងោ�ត់បា뮨នពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយ្រក�មរោតត្បាតៃនជម�ឺ ែដលបា⡨ន
េធ�កា⠈
ើ រតា⠈មដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា�េដោយផោ�ល់របស់ពួកេគ េនៅែផ�កខោងេលើៃនបទសមា�សន៍តាមដោនការ្របា្រស័យទាក់ទងគា�ៃន OUSD
េដើម្បីកំណត់ថោ េតើករណីទាំងេនោះមានទំនោក់ទំនងជោមួយេរោគរោតត្បាតែដរយោ
៉ ងណោ។ ក��ងករណីពីរេនៅចុងែខឧសភាឆា�ំ 2021 វោ្រត�វបាន

កំណត់ថោ មានការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺចំនួនពីរទា뫨ក់ទងេទៅនឹងកីឡោយុវសិស្ស ែដល្រត�វនឹងអ� ីែដល្រក�មរោតត្បាតៃនជម�ឺ ACPHD បានេឃើញ

េនៅទូទាំងេខោនធីឣឡោមីដោ ខណៈេពលកីឡោប៉ះពាល់រោងកាយខោ�ំង េទើបែតចាប់េផ�ើមនោេពលថ�ីៗេនះ។ បនោ�ប់ពីកា뱈រជូនដំណឹងអំពីករណីដំបូង
មក អ� កេនៅជិតមនុស្សែដលមា컸នជម�ឺឆ�ងទា컸ំងអស់ ែដលក��ងករណីទាំងេនះគឺជោ្រក�មកីឡោទាំងមូល ក៏ដូចជោ្រក�មគូរ្របគួតណោមួយែដរ ែដល

ពួកេគបានេលងក��ងកំឡ�ងេពលឆ�ងេមេរោគៃនករណីមនុស្សក��ងសន�ស្សន៍ នឹង្រត�វបានែណនោំ ឱ្យេធ�ើចតា�ឡីស័ក និងមិនចូលរួមក��ងសកម�ភាព

សាលា➨េរៀន កីឡោ ឬសកម�ភា츘ពផោ�ល់ខ�នេផ្សងេទៀតេឡើយ។

េតើកា췘រេរៀបចំបន�ប់េរៀនក��ងឣគារ និងយុទ�សា�ស� កាត់បន�យេផ្សងេទៀត បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ងេដោយរេបៀបណោ?
បន�ប់េរៀនទាំងអស់ ្រត�វបា诰នបំពា诰ក់េដោយមា诰៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ HEPA ចំនួន 2 េនៅពីេលើ្របព័ន� HVAC ែដលមា미ន្រសាប់ េដោយបា콘នតំេឡើង

ត្រមង MERV 16 ក៏ដូចជោទា콘�រ និងបង��ច ែដលឣចដំេណើរការបា쾈ន ែដលអនុ��តឱ្យមានខ្យល់ចូលមកពីខោងេ្រកៅ។ េ្រកៅពីខ្យល់េចញចូល
បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា镠�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
្រគប់បន�ប់េរៀនទា０ំងអស់ មានលទ�ភាពទទួលបាននូវឧបករណ៍ PPE ែដលរួមមា简នមា简៉ស់មនុស្សេពញវ�យ និងកុមារ និងទឹកលាងៃដែដលមា⠨ន

ជោតិឣល់កុល។

េតើខ្យល់្រត�វបា콈នបន្ស�ទ�េនៅក��ងបន�ប់េរៀន OUSD រេបៀបណោ?
បន�ប់េរៀនទាំងអស់ កំពុង្រត�វបា볨នផ�ល់ជូននូវែផ�កត្រមងចល័តែដលជោមា៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់កំ រ�ត HEPA។ ត្រមងែដលបានេធ�ើឱ្យ្របេសើរ ្រត�វ
បា켐នតំេឡើងេនៅក��ង្របព័ន� HVAC ទា⡈ំងអស់ែដលមាន្រសា밨ប់។

េតើឣហារៃថ�្រតង់្រត�វបា诰នេរៀបចំេឡើងេនៅក��ង ឬេនៅេ្រកៅឣគា뱈រ េហើយថោេតើវោ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងជោន់េវនែដរឬេទ?
ឣហារៃថ�្រតង់ ជោទូេទៅ ្រត�វបានេគេរៀបចំេឡើងទាំងេនៅក��ង ទាំងេនៅេ្រកៅឣគា⡈រ េហើយ្រត�វបានេធ�ើខុសេវនគា�េស� ើរែតេនៅ្រគប់សាលាេរៀន

ទា뮨ំងអស់ េដើម្បីធា뮨នោយោ
៉ ងណោឱ្យមា⡈នលទ� ភាពធំទូលាយក��ងកា츘រដោក់សិស្សឱ្យេនៅឃា
� តគា�េនៅក��ងឣហា컘រដោ�ន។ េនៅកំ រ�តមធ្យមសិក្សោ េយើង

បានខិតខំយោ
៉ ងខោ�ំង េធ�ើឱ្យសិស្សឣយុ 12-18 ឆា뫈�ំ ឣចទទួលបា모ននូវវោ�ក់សាំងែដលជួយកា봈ត់បន�យហានិភ័យដល់សិស្ស។ េលើសពីេនះេទៀត

សាលាេរៀននោនោមានកងោ�រែដលមានលក�ណៈដូចជោស� ធំ ែដលបេង�ើនខ្យល់េចញចូលយោ
៉ ងេ្រចើនេនៅក��ងឣហារដោ�ន។ សាលាេរៀននោនោ ្រត�វ

បានេគែណនោំ ឱ្យេ្របើេនៅទីកែន� ងខោងេ្រកៅឣគា멨រឱ្យបានេ្រចើនតាមែដលឣចេធ�ើេទៅបានសំរោប់កា⡈រទទួលទានឣហា춸រេពល្រពឹក និងឣហា诰រៃថ�

្រតង់ េហើយកាត់បន�យេពលេវលាេនៅក��ងឣគា멨រេនៅក��ងឣហារដោ�ន ឱ្យតិចជោង 15 នោទី ឬតិចជោងេនះ តា츘មែដលឣចេធ�ើបា猘ន។

េតើឆា�ំេនះនឹងេធ�ើអ�ីខុសែប�កគា�េនៅៃថ�ែដលគុណភាពខ្យល់ឣកាសមិនល� ឬឣកាសធាតុមិនអំេណោយផល?
កា猘រចំណោយរបស់សងោ�ត់េទៅេលើត្រមង HVAC និងមា뫨៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់េនៅក��ងថោ�ក់េរៀន និងទីកែន�ងេ្របើរួមគា� គឺមានេគាលបំណងេធ�ើឱ្យទី

កែន�ងជោក់ែស� ងមានសុវត�ិភាពសំរោប់សិស្សក��ងសម័យកូ វ�ដ ប៉ុែន�ខ្យល់េចញចូលក៏ឣចេធ�ើឱ្យសិស្សឣចេនៅខោងក��ង និងដកដេង�ើមខ្យល់

ែដលេ្រចាះបាន េនៅេពលែដលេយើងមានគុណភាពខ្យល់មិនល�។ គុណភាពខ្យល់ល� គឺជោការពិចារណោអំពីសមធម៌សុខភាពដ៏សំខោន់ សំរោប់

េយើងក��ងនោមជោសងោ�ត់មួយ េហើយេយើងបាន�បន្ស�ទ�ខ្យល់ IQ អចិៃ�ន� យ៍េនៅក��ងថោ�ក់េរៀនរបស់េយើង ជោពិេសសេនៅអូកឡិនដ៍
ែប៉កខោងេកើត និងខោងលិច។

សំណួរនោនោទាក់ទងនឹងសកម�ភាពែដលមានការអនុ��ត (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ�ក់)
េតើសិស្ស ឬបុគល
� ិកទាេភាគេនៅក��ងឣគារបានែដរឬេទ?
កា췸របរ�េភា췸គក��ងឣគា췸រ្រត�វបានអនុ��ត ប៉ុែន�្រត�វបានែណនោំ ឱ្យបរ�េភាគេនៅេ្រកៅឣគារេ្រចើនជោងតាមការឣចេធ�ើេទៅបាន។ សិស្សឣចញោ�ំជុំគា�
បានេនៅក��ងឣហារដោ�នសាលា។ សាលាេរៀននោនោ្រត�វព្យោយោមដោក់គមា�តសិស្សឱ្យេនៅអង�� យដោច់ឆា�យពីគា� េហើយដោក់សិស្សឱ្យញោ�ំេនៅក��ង

ថោ�ក់េរៀនរបស់ពួកេគ (ចំេពាះសា) ឬញោ�ំេនៅខោងេ្រកៅឣគារតាមការឣចេធ�ើេទៅបាន។ រក្សោេបើកទា拠�រ និងបង�� ចៃនឣហារដោ�ន
បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា箠�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា螠
� ពកូ វដ
សាលា𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠𰐠
េនៅមុន និងេនៅេ្រកា퍸យេពលឣហារៃថ�្រតង់។ [្របភព៖ CDPH]

េតើេយើង្រត�វេដោះ្រសា𩮙𩮙ដូចេម�ចចំេពា믈ះេពលេចញេលង និងេពលហាត់្របា?
កា몰រេធ�ប
ើ ច�ប
ី ៖ មាន្របសិទ�ភាពចាប់ពីៃថ�ច័ន�ទី 16 ែខសីហាេនះតេទៅ សិស្សនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់មា៉ស់ទាំងេនៅក��ង ទាំងេនៅេ្រកៅ
� ្បន�ភា몰ពថ�ៗ
ឣគា몰រ រួមទា몰ំងេនៅេពលេចញេលង និងេពលហាត់្របា몰ណផងែដរ។ សិស្សឣចេចញេលងជុគា몰
ំ � និងេនៅេលងលា춸យឡំគា춸�បា춸នេនៅក��ងទីធា춸�។

សិស្សទា몰ំងឡោយមិនចា몰ំ បា몰ច់រក្សោគមា몰�តរោងកា몰យេនៅេ្រកៅឣគា몰រេទ។ សិស្ស្រត�វអនុវត�អនោម័យៃដ លា몰ងសមា몰�ត ឬេ្របើទក
ឹ លា몰ងៃដែដលមា몰ន
ជោតិឣល់កុល េនៅមុន និងេនៅេ្រកា몰យេពលេចញេលង េហើយ្រត�វពា몰ក់មា몰៉ស់របស់ពួកេគេនៅមុន និងេនៅេ្រកា몰យេពលចូលមកក��ងឣគា몰រ;
ឥឡ�វេនះ ពួកេគនឹង្រត�វបា뫐នត្រម�វផងែដរឱ្យពា뫐ក់មា뫐៉ស់េនៅេ្រកៅឣគា뫐រ។

ឹ នឹង្រត�វបានេបើកឱ្យ្របាស់ែដរឬេទ?
េតើទីមានទឹកបាញ់សំរោប់ផក
េយើងខ�� ំនឹងេបើកទីមានទឹកសំរោប់ញោ�ំទាំងអស់េនៅទីក� ងបរ�េវណសាលា និងែណនោំ ឱ្យសិស្សទាំងឡោយេ្របើដបទឹកែដលឣចេ្របើេឡើង វ�ញបាន
ជោជោងញោ�ំទឹកេដោយផោ�ល់ពីទីមានទឹកបាញ់សំរោប់ញោ�ំ។ [្រកសួង CDPH មិនបានផ�ល់ការែណនោំ ជោក់លាក់ណោមួយទាក់ទងនឹងទីមានទឹកបាញ់

សំរោប់ញោ�ំេទ]។

េតើអ�កស� ័្រគចិត� និងសមាជិក្រក�ម្រគ�សារឣចចូលមកទីក�ងសាលានោនោៃន OUSD បានឬេទ?
សូមកំណត់ចំនួនេភ��វែដលពុំមានការចាំ បាច់្រត�វចូលមកទីក� ងបរ�េវណសាលា OUSD (ទីក�ងបរ�េវណសាលា喸េរៀន និងទីតា喸ំងៃនកា喸រ�យោល័យ

កណោ
� ល)។ ចំេពាះសកម�ភាពចាំ បាច់ អ� កស� ័្រគចិត�ទាំងឡោយែដលមានលិខិតអនុ��តថ�ីបំផុតតាមរយៈមូលនិធិអប់រ�សាធារណៈអូកឡិនដ៍

ឣចចូលមកទីក�ងបរ�េវណសាលា OUSD បាន េដោយមា嬀នកា址រអនុ��តពីនោយកសាលា𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠𨐠ពីសុខ

ភាព េហើយែដលពុំមា배នេរោគស��។ (អ� កស� ័្រគចិត�ទាំងឡោយឣច្រត�វបានត្រម�វឱ្យចាក់វោ�ក់សាំងេដោយអង�ភាពខោងេ្រកៅែដល្រគប់្រគងអ� ក
ស� ័្រគចិត�។)

សមា⤀ជិកទាំងឡោយៃន្រក�ម្រគ�សារែដលជោេភ��វ ឣចចូលមកទីក�ងសាលា퍘 OUSD េដើម្បីេធ�ើទស្សនកិច� (ជោឧ. េដើម្បីកិច�្របជុំឯករោជ្យ)

បេណោ
� ះឣសន� បា몰ន េដោយមា몰នកា몰រអនុ��តពីនោយកសាលា ឬ្របធាននោយកដោ�ន ឱ្យែតពួកេគពា몰ក់មា몰៉ស់ េហើយពុំមា몰នេរោគស��។ ដូចរោល់
ដង សូមរក្សោកំណត់្រតាៃនការចូលមករបស់េភ��វេនៅតុខោងមុខ េដើម្បីគាំ្រទការតាមដោនទំនោក់ទំនងគា�ក��ងេពលមានករណី វ�ជមា
� ន។

េតើ្រក�ម្រគ�សារធំៗ ឣច្របមូលផ��ំគា�បានឬេទ ឱ្យែតពួកេគពាក់មា៉ស់? ដូចជោេពល្របជុែំ ណនោំ សិស្សថ�ីជោេដើម?

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា⤸�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា螠
� ពកូ វដ
េតើសាលាឣចេធ�ើពិធីបណ� ះបណោ
� លវ�ជោ�ជីវៈ / កិច្រ� បជុំជោមួយបុគល
� ិក និង/ឬ ្រក�ម្រគ�សា밨រេដោយផោ�ល់បានែដរឬេទ?
ឣចេរៀបចំបាន ឱ្យែតអ� កចូលរួមទា뫰ំងអស់ពា뫰ក់មា뫰៉ស់ េហើយគា뫰�នេរោគស��។ បុគ�លិក្រត�វបា뫰នត្រម�វឱ្យដោក់ប��� នប�� ស
ី ំណួរពីសុខភាព្របចា뫰ំ
� លេនៅទីេ្រកៅបរេវណ
ៃថ�ផងែដរ។ បុគ�លិកទា뱈ំងអស់របស់ OUSD ្រត�វអនុវត�តាមនីតិ វ�ធីពាក់មា៉ស់ែតមួយ ខណៈេពលចូលរួមវគ�បណ� ះបណោ

សាលាេរៀន ឬេនៅក��ងកិច្រ� បជុំទាក់ទងនឹងការងោរ រួមទាំងបុគ�លិកែដល្រត�វបានេទៅចូលរួមេនៅទីកែន�ង្របជុំ ឬកែន�ងដកថយពីការងោរធម�តា
របស់បុគ�លិកផងែដរ។

្រក�ម្របឹក្សោសាលាេរៀន៖ បន�កង
� លក�ណៈដូចគា�ពីឆា�ំសិក្សោមុន ្រក�ម្របឹក្សោសាលាេរៀន (SSC) ្រត�វបានផ�ល់ការអនុ��តឱ្យជួប្របជុំគា�តាមអុីន
ធឺណិត (តា믈មទូរស័ព� ឬតា밈មវ�េដអូ)។ តាមរយៈអុីនធឺណិត SSC ឣចបំេពញមុខងោរធម�តាទាំងអស់ រួមទាំងការេបាះេឆា�តេនៅេពលែដលកូរ�ុម

(ចំនួនវត�មានចាំ បាច់) ្រត�វបានកំណត់។ េយោងតា믨មច្បាប់ Green Act សាធា뫰រណជនេនៅែត្រត�វបា뫰នផ�ល់ដំណឹងជូនេដោយមា뫰នរេបៀបវោរៈ

ឱ្យបាន 72 េមា៉ងមុនមានកិច្រ� បជុំ និងផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការចូលរួមក��ងកិច្រ� បជុំ។ សូមពិចារណោអំពីរេបៀបេ្របើេអឡិច្រត�និក ក��ងការផ�ល់

ដំណឹងជូនអំពីការជួប្របជុំ ដូចជោេគហទំព័រនោនោរបស់សា몰លាេរៀន, កម� វ�ធី Talking Points, ្រពឹត�ិប័្រតេអឡិច្រត�និក, ទំព័រ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ

ី ន
ូ ដំណង
ឹ នោនោ ្រត�វែតមានព័តមា
៌ នែដល្រត�វការ េដើម្បីចល
ូ រួមក��ងកិច�
សង�ម និងអុីែមលរបស់សាលា។ សំខោន់៖ េសចក�្រី បកាស និងេសចក�ជ

្របជុនោ
ំ នោ (ជោឧទាហរណ៍ េលខេហៅជួប្របជុំ ឬេលខសមា�ល់ និងេលខកូដសមា�ត់សរោ
ំ ប់ជប
ួ ្របជុគា
ំ � )។

្របសិនេបើការ្របជុំ SSC ្រត�វបានេធ�ើេឡើងតាមអុីនធឺណិត សូមកត់ដោក់ក�ងកំណត់េហតុរបស់េលាកអ� កអំពីរេបៀបែដលកិច្រ� បជុំបានេកើតេឡើង

េហើយអនុវត� និងកត់្រតាការេហៅេឈា
� ះសមាជិក SSC ែដលមានវត�មានចូលរួមក��ងកិច្រ� បជុំ។ សមាជិក SSC ្រត�វប��ក់ពីវត�មានរបស់ពួកេគ
េដោយផោ�ល់មាត់ េហើយការចូលរួម្រត�វែតកត់្រតាទុក (ជំនួសឱ្យការចុះេឈា
� ះចូលរួម)។

កិច្រ� បជុំ Title I ្របចាំ ឆា㨸�ំ (សំរោប់ែតសាលា Title I)៖ កិច្រ� បជុំ Title I ្របចាំ ឆា�ំ ឣចេធ�ើបានតាមអុីនធឺណិត។ កិច្រ� បជុំ Title I ្របចាំ ឆា�ំ គឺជោកិច�

្របជុំផល
� ់ព័ត៌មានជូនមាតាបិតា និងឣណោព្យោបាលទាំងឡោយ ែដលមានកូនចូលរួមក��ងកម� វ�ធី Title I េនៅទូទាំងសាលាេរៀន។ ព័ត៌មានឣច

្រត�វបានផ�ល់ជូនក��ងទ្រមង់បទបងោ�ញ េដោយេ្របើការជួប្របជុំគា�តាមវ�េដអូ េហើយសូមថតទុកនូវប�� ីេឈា
� ះអ� កចូលរួម (រូបថតេអ្រកង់ឣច
ទទួលយកបាន)

េគាលនេយោបាយស� ីពីការចូលរួមរបស់មាតាᲰបិតាᲰ និង្រក�ម្រគ�សារ េហើយនិង កិច្រ� ពមេ្រព�ងគា�រវោងសាលា និងមាតាបិតា តាᲰមទមាᲰ�ប់្រត�វ
បាន “បេង�ើតេឡើងរួមគា㪘�” េនៅក��ងកិច្រ� បជុំ Title I ្របចាំ ឆា�ំ។ ប៉ុែន�យោ
៉ ងណោក៏េដោយ សាលាេរៀនឣចេ្រជើសេរ�សចូលរួមជោមួយ្របជោសហ

គមន៍ និងេស� ើសុំមតិេយោបល់តា뫨មវ�ធីេអឡិច្រត�និក (ការស� ង់មតិ អុីែមល កិច្រ� បជុំដោច់េដោយែឡកពីគា� ។ល។) េដើម្បីបេង�ត
ើ រួមគា� នូវេគាល

នេយោបាយ និងកិច្រ� ពមេ្រព�ងគា� េនៅមុនកិច្រ� បជុំ Title I ្របចាំ ឆា�ំ េហើយផ�ល់យោ
៉ ងសាម�� នូវឯកសារក��ងកិច្រ� បជុំ។ េគាលនេយោបាយស� ីពី
ការចូលរួមសហការគា�រវោងមាតាបិតា និង្រក�ម្រគ�សារ និងកិច�្រពមេ្រព�ងគា�រវោងសាលាេរៀន និងមាតាបិតា ្រត�វែតែចកជូនមាតាបិតា និង/ឬ
ឣណោព្យោបាលទាំងអស់ េហើយសាលាេរៀន្រត�វែតផ�លភ
់ ស�� តាងពី “ការបេង�ត
ើ រួមគា�” និងការែចកចា𭮙𭮙។

េតើកីឡោយុវសិស្សនឹង្រត�វបានេបើកឱ្យចូលេលងេឡើង វ�ញែដរឬេទ?

នឹង្រត�វបានបន�េបើកឱ្យេលង េដោយមានអនុសា펐សន៍នោនោសំរោប់ការេធ�ើេតស� បន� បនោ�ប់សំរោប់សិស្សអត�ពលិក និងមានការេលើកទឹកចិត�យោ
៉ ង
ខោ�ំងឱ្យចាក់វោ�ក់សាំងសំរោប់អត�ពលិកែដលមានសិទ�ិចាក់។ មា៉ស់នង
ឹ ្រត�វបានត្រម�វឱ្យសិស្សអត�ពលិកទាំងអស់ពាក់េនៅក��ង និងេនៅេ្រកៅ
បា퀨នេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភា퀨ពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (កា몰រេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមា螠នពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភាᨰ
� ពកូ វដ
ឣគារ ក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើឱ្យរោងកាᱰយមាᱰំមួន េពលហា螠ត់កីឡោ និងេពលេលងេហ�មនោនោ។ ្រក�មកីឡោនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកាᱰរដោក់ឱ្យេធ�ើ

ចតា�ឡីសក
័ ្របសិនេបើមានករណីបគ
ុ ល
� មានវ�ជមា
� នកូ វ�ដបានេនៅជិតសមាជិកៃន្រក�មកីឡោេនៅក��ងកំឡ�ងេពលឆ�ងជម�ឺរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើ
េខោនធីឣឡោមីដោ្រត�វបានដោក់ចូលក��ង្រសទាប់ពណ៌្រកហមៃនកា蟠រឆ�ងេមេរោគកំ រ�តខ� ស់េនោះ កីឡោែដលមា蟠នហា貀និភ័យខ� ស់ ឣចនឹងមិន្រត�វ

បានអនុ��តឱ្យចូលេលងេទៀតេឡើយ េលើកែលងែតអ� កចូលរួមទា鍠ំងអស់បានចា鍠ក់វោ�ក់សា貀ំងេពញេលញ។ [្របភព៖ CDC]

េតើសិស្សអត�ពលិកទាំងឡោយ្រត�វេធ�ើេតស� ប៉ុនោ�នដង?
្រកសួង CDPH ផ�ល់អនុសាសន៍ឱ្យេធ�ើេតស� ក
៍ ូនសិស្សអត�ពលិក 1-2 ដងក��ងមួយសបា췸�ហ៍ ជោពិេសសកីឡោេនៅក��ងឣគារ េហើយនិងកីឡោ

ែដលប៉ះពាល់ខោ�ំងៗេលើរោងកាយ។ ការេធ�ើេតស� រហ័សេដោយខ�� នឯង នឹង្រត�វបានផ�ល់ជន
ូ ្រក�មនោនោ ក��ងការេ្របើ្របាស់មុនេពលចូលហាត់
េលងកីឡោ និងេហ�មនោនោ។

េតើសិស្សឣចេធ�ើដំេណើរទស្សនកិចស
� ិក្សោបា眐នែដរឬេទ?
ៃថ�េធ�ើដំេណើរទស្សនកិចស
� ិក្សោ្រត�វបានអនុ��តឱ្យេធ�ើបាន រួមទាំងអ� កទាំងេនោះែដលេធ�ើដំេណើររួមគា�ផងែដរ ឱ្យែតបុគ�លិក និងសិស្សពាក់មា៉

ស់ ខណៈេពលេនៅទីក� ងជុំៗគា�នោេពលេធ�ើដំេណើរ។ ការេធ�ើដំេណើរសា眘
� ក់េនៅមួយយប់្រត�វបានអនុ��ត ្របសិនេបើបុគ�លមា�ក់ៗមានបន�ប់ / តង់
/ កាប៊�នសា
� ក់េនៅផោ�ល់េរៀងៗខ�� ន។

េតើអ�ីេទៅជោដំេណើរការទទួលបាននូវការយល់្រពមឱ្យេរៀបចំ្រពឹតិកា
� រណ៍នោនោ?
កា᧸រអនុម័តតា᧸មច្បាប់ គឺឥតបា᧸នត្រម�វ េដើម្បីេរៀបចំ្រពឹតកា᧸
�ិ រណ៍ថណោ
ី�
មួយេនៅទីក�ងបរ�េវណសា춘លា᧸េទ។ សូមេ្របើកម� វ�ធី Facilitron
េដើម្បីកក់ទក
ី ែន�ងទុក ក��ងការេរៀបចំ្រពឹតកា
�ិ រណ៍េនៅទីក�ងបរ�េវណសាលាចុះ។ ចំេពាះសំណួរណោមួយអំពន
ី ីតិ វ�ធីសវុ ត�ភា
ិ ព សូម
ទាក់ទងតាមរយៈអុីែមល sailaja.suresh@ousd.org។

សំណួរនោនោបែន�ម (អនុវត�េនៅ្រគប់ជោន់ថោ�ក់)
េតើឧបករណ៍ការពារផោ�ល់ខ�នេផ្សងៗេទៀត ឣចរកបានែដរឬេទ?
របាំ ងមុខ និងទឹកលាងៃដែដលមានជោតិឣល់កុល ឣចេស� ើសុំបានពីឃា
� ំ ង េនៅទីេនះ ែតម�ង។ មា៉ស់ពិេសស ដូចជោរបាំ ងមុខែដលឣច
េមើលេឃើញធ��ះ គឺឣចរកជូនបាᲰនែតសំរោប់បុគ�លិកេទ េដោយឆ�ងកាᲰត់ដំេណើរកាᲰរស្រមបស្រម�ល។

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េតើេយើងឣចតេម�ើងរបា뵐ំ ង (ក�� ក់ជ័រ/ក�� ក់ស រ�រោង�) រោងកាយបានេទ?
្រកសួង CDPH មិនមានការែណនោំ អំពីរបាំ ងរោងកាយេទ។ េយើងនឹងមិនតេម�ើងក�� ក់ជ័រ (plexiglass) បែន�មេទៀតេនៅក��ងថោ�ក់េរៀន និងឣហារ
ដោ�នេទ ពីេ្រពាះវោរោរោំ ងលំហូរខ្យល់េចញចូលេនៅក��ងបន� ប់ េលើកែលងែតមានការែណនោំ ឱ្យេធ�ើដូេច�ះ ពីនោយកដោ�នសុខភាពសាធារណៈ្របចាំ
េខោនធីឣឡោមីដោ។

េតើេយើងធា�ប់បានែកលំអឱ្យមានខ្យល់េចញចូលដូចេម�ចខ� ះ?
្របព័ន� HVAC ទាំងអស់ែដលមានមកជោមួយ្រសាប់េនោះ ្រត�វបានដោក់តំេឡើងត្រមងេ្រចាះខ្យល់ MERV13+។ OUSD នឹងបន�រក្សោែចកចាយ

មា밠៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ HEPA បច��ប្បន�េនៅតាមទីសាលាេរៀននោនោ េដោយមានមា៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ចំនួន 2+ េនៅក��ងថោ�ក់នីមួយៗ និងេដោយមាន

មា៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់បែន�មេនៅទីកែន�ងរួមគា�េផ្សងេទៀត។ េយើងខ�� ំនឹងដោក់ត្រមងនោនោេនៅក��ងមា៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់ទាំងអស់ តាមការែណនោំ របស់
សហ្រគាសផលិត។ េយើងក៏នឹង្រត�វផោ�ស់ប�រត្រមងនោនោេដោយែផ�កេលើអនុសាសន៍របស់សហ្រគាសផលិត េនៅក��ងរោល់មា៉សុីនបន្ស�ទ�ខ្យល់

ម�ងក��ងមួយឆា�ំ ឬតាមការេស� ើសុំ ្របសិនេបើអំពូលេភ�ើងបនោ�ស់ត្រមងភ�ឺជោប់។ ្របសិនេបើេលាកអ� ក្រត�វការេស� ើសុំសមា�ត ឬផោ�ស់ប�រត្រមងេនោះ
សូមផ�ល់ដំណឹងឱ្យេយើងខ�� ំ ដឹងផង។

េតើេយើងមានែផ�កនោំ មុខសុវត�ិភាព ែផ�កនោំ មុខបេច�ក វ�ទ្យោ និងអ� កែណនោំ ្រក�ម្រគ�សាむរសមធម៌េទៀតេទ?
មាន េយើងនឹងមាន មនុស្សសំខោន់ 1 នោក់េនៅតាមទីសាលានីមួយៗ ែដលទទួលខុស្រត�វេលើការជួយែណនោំ អំពីសុវត�ិភាពយោ
៉ ងេទៀងទាត់,

ការែថរក្សោផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍ PPE (ឧបករណ៍ការពារផោ�ល់ខ�ន) និងប��� នេគាលការណ៍ែណនោំ សំខោន់ៗពីការការពារសុវត�ិភាពកូ វ�ដ ដល់សហ

គមន៍សាលាេរៀន។ វ�ទ្យោល័យ Oakland Tech, Oakland High និង Skyline នឹងមានអ� កនោំ មុខែផ�កសុវត�ិភាពចំនួន 2 រូបេនៅតាមទីសា᳀លាេរៀន

នោនោរបស់ពួកេគ។ េយើងខ�� ំបា៉ន់សា
� នថោអ� កនោំ មុខែផ�កសុវត�ិភា᩠ពនឹងមា᩠នកា᩠រងោរ្របែហល 10 េមា៉ងក��ងមួយែខៗ (បន�យពីឆា�ំសិក្សោ 20-21)

។ ែផ�កនោំ មុខសុវត�ិភាពទាំងអស់ ្រត�វដោក់ជូន ្របតិទិន េនៅចុងែខសីហា᩠េនះ េទៅកាន់អុីែមល rebecca.littlejohn@ousd.org ពីៃថ�ែខឆា�ំែណនោំ
ែដលបានរ�ពឹងទុករបស់ពួកេគ េនៅឯសាលាេរៀនរបស់ពួកេគ េដើម្បីឱ្យឣចទទួលបាននូវ្របាក់ែខរបស់ពួកេគ។

ែផ�កនោំ មុខបេច�កេទសក៏នឹង្រត�វបន�នោឆា邠�ំសិក្សោេនះែដរ េហើយតា邠រោងេពលេវលា邠្របចា뫸ំ ែខនឹង្រត�វកា뫸រដោក់ជូន។ មានែតសមាជិក OEA ប៉ុេណោ�ះ
ែដលមានសិទ�ិកា�យជោអ� កនោំ មុខែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោ។

អ� កែណនោំ ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌៖ េយើងខ�� ំនឹងពុំមានអ� កែណនោំ ្រក�ម្រគ�សារសមធម៌េនៅឆា�ំេនះេទ។

េតើមានអ� ីេទៀតែដលខ�� ឣ
ំ ចេធ�ើេដើម្បីេ្រត�មខ�� នសំរោប់សាលារបស់ខ� ?ំ
1. បេងោ�ះតំណភា�ប់ / េលខកូដ QR េទៅនឹងអ� ក្រត�តពិនិត្យសុខភាព និងប�� ីេរោគស��េនៅជុំ វ�ញបរ�េវណសាលា (សា
� យ 11)
2. ្របមូលតារោងកំណត់ទីកែន�ងអង��យ និងប�� ី្រក�មសិស្ស សំរោប់ថោ�ក់េរៀននីមួយៗេនៅទីតាំងកណោ
� ល
3. សារេទៅកាន់្រក�ម្រគ�សារ៖

ក. មា៉ស់្រត�វបានត្រម�វឱ្យពាក់

ខ. ស្រមាក់េនៅផ�ះចុះ ្របសិនេបើមានេរោគស��
បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមា㪠នពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
គ. ចុះេឈា
� ះជោមុន េដើម្បីេធ�ើេតស� ជោមួយនឹងកម� វ�ធី Primary

ចុះ្របសិនេបើបុគល
� ិកមានបំណងចង់េនៅេធ�ើការពីចមា�យេដោយសារមូលេហតុសុខភាព?
និេយោជិកទាំងឡោយឣចេធ�ើការពីចមា�យបានែត្របសិនេបើពួកេគមានការយល់្រពមពី Talent and Risk Management (ែផ�ក្រគប់្រគងេទព

េកាសល្យ និងហានិភ័យ) េដោយផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវការស្រមបស្រម�ល ឬការអនុ��តឱ្យេធ�ើដូេច�ះបាន។ ្របសិនេបើបុគ�លិកេជឿជោក់ថោពួកេគ្រត�វ

ការដំេណើរការស្រមបស្រម�លេនោះ សូមេស� ើសុំឱ្យពួកេគេធ�ើការទាក់ទង Nely Gebhardt និង Kameelah Roland េនៅការ�យោល័យេទពេកាសល្យ
និងហានិភ័យ េដើម្បីចាប់េផ�ើមដំេណើរការស្រមបស្រម�ល។ មានែតែផ�ក្រគប់្រគងេទពេកាសល្យ និងហានិភ័យប៉ុេណោ�ះ ែដលឣចកំណត់ថោ េតើ
និេយោជិកមានសិទ�ិ្រគប់្រគាន់ក� ងការទទួលបាននូវការស្រមបស្រម�លការងោរពីចមា�យឬយោ
៉ ងណោ។ អ� កេមើលការខុស្រត�វមិនឣចកំណត់ថោ

េតើនិេយោជិក្រត�វការការស្រមបស្រម�លយោ
៉ ងណោេនោះេទ េហើយថោការផ�ល់ឱ្យការស្រមបស្រម�លែបបេនះណោមួយ គឺ្រត�វបានចាត់ទុកជោេមា
ឃៈ។

េតើខ� ំឣចសួរបុគល
� ិក ឬសិស្សអំពីសា
� នភាពចាក់វោ�ក់សាំងរបស់ពួកេគបានេទ?
ឣចសួរបាន។ ពួកេគឣចបដិេសធមិនផ�ល់ចេម�ើយ ប៉ុែន� ថោ�ក់ដឹកនោំ ការដោ�ន្រត�វបានអនុ��តឱ្យសួរ។

េតើនិេយោជិក ឬ្រក�ម្រគ�សារ ្រត�វរោយការណ៍្របាប់ពីប��សុវត�ិភាពតាមរេបៀបណោ?
រោយការណ៍្របាប់អំពីប��សុវត�ិភាព សំណួរ ឬប��នោនោ ែដលមិនឣចេដោះ្រសាយបានេនៅថោ�ក់សាលាេរៀន តាមរយៈអុីែមល
rebecca.littlejohn@ousd.org ឬតាមរេបៀបអនោមិក េដោយេ្របើ ទ្រមង់ែបបបទ េនះ។

េតើសិស្ស ឬបុគល
� ិក ឣច្រត�វបានដោក់ វ�ន័យេដោយសារែតពុំបានេគារពតាមេគាលការណ៍សុវត�ិភាពទាំងេនះឬេទ?
ចំេពាះសិស្សទាំងឡោយ៖ បុគ�លិកសាលា្រត�វចាត់ទុកការពាក់មា៉ស់ ដូចជោការ្រប្រពឹត�ណោមួយេផ្សងេទៀត ែដលេយើងកំពង
ុ ព្យោយោមេលើក

កម�ស់ែដរ (បេ្រង�ន, េធ�ើជោគំរូ, សរេសើរ, ព្រងឹង, អន�រោគមន៍)។ សិស្សទាំងឡោយឣច្រត�វបានប��� នឱ្យេទៅផ�ះ វ�ញសំរោប់ៃថ�េរៀនែដលេនៅ
សល់ទាំងប៉ុនោ�ន ្របសិនេបើពួកេគបដិេសធមិនពាក់មា៉ស់។ តេទៅេនះ គឺជោតំណភា�ប់េទៅនឹងេគាលការណ៍ែណនោំ ឱ្យសិស្សពាក់មា៉ស់។

ចំេពាះបុគ�លិកទាំងឡោយ៖ ដូចគា�នឹង វ�ធាន និងបទប��សុវត�ិភាពេផ្សងេទៀតែដរ បុគ�លិកឣច្រត�វបានដោក់ វ�ន័យ ្របសិនេបើពួកេគបន�

រ�េលាភបំពាន ឬបដិេសធមិនេគារពតាម្រប�តូកូលសុវត�ិភាពទាក់ទងនឹងជម�ឺកូ វ�ដរបស់សងោ�ត់។ មុននឹងចាត់ វ�ធានការដោក់ វ�ន័យណោមួយេនោះ

េលាកអ� ក្រត�វែតទាក់ទងៃដគូៃនែផ�ក្រគប់្រគងេទពេកាសល្យរបស់េលាកអ� ក រួមទាំងករណីនោនោេនៅេពលែដលបុគ�លិកបដិេសធមិន្រពមពាក់

មា៉ស់ ឬមានប��ក��ងការពាក់មា៉ស់។ ែផ�ក្រគប់្រគងេទពេកាសល្យ ឣចផ�ល់ការែណនោំ ពីការអន�រោគមន៍ និងការបណ� ះបណោ
� លេឡើង វ�ញ ដល់
បុគ�លិកក��ងការធានោយោ
៉ ងណោឱ្យមានការេគារពតាម្រប�តូកូលសុវត�ិភាព។

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
COVID FAQ 2021-22 / Khmer (Cambodian)

� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
េតើេយើង្រត�វកត់្រតាអវត�មានរបស់សិស្សដូចេម�ច េនៅេពលសិស្ស្រត�វបានប��� នេទៅផ�ះ វ�ញ េដោយសារែតការបន�
បដិេសធមិន្រពមពាក់មា៉ស់?

ចំេពាះសាលាបឋមសិក្សោ ពួកេគកត់្រតាទុកេនៅក��ងេ្រសាមសំបុ្រតវត�មាន នូវេមា៉ងប៉ុនោ�នែដលសិស្សចាកេចញេទៅផ�ះ េ្រពាះពួកេគមិន្រពម

ពាក់មា៉ស់។ ចំេពាះអនុ វ�ទ្យោល័យ វ�ញ ពួកេគ្រត�វចុចទុកេដោយអក្សរ “X” សំរោប់ថោ�ក់ណោមួយែដលពួកេគខកខោនមិនបានចូលេរៀន េហើយ

បនោ�ប់មកដោក់េនៅក��ងេ្រសាមសំបុ្រតវត�មាន េដោយប��ក់ថោពួកេគ្រត�វបានប��� នេទៅផ�ះ វ�ញេដោយសារែតការបដិេសធមិន្រពមពាក់មា៉ស់។

េតើមានន័យដូចេម�ច ែដលថោ មានការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺេនៅសាលាេរៀនរបស់េយើង? េតើសាលាេរៀន្រត�វេធ�ើអ�ីខ�ះ?
“ការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�”ឺ ្រត�វបានេគកំណតត់ថោ មានចំនួន 3 េឡើងេទៅៃនករណីតភា�ប់េទៅនឹងការរ�ករោលដោលជម�ឺយោ
៉ ងរហ័ស ក��ងរយៈេពល

14 ៃថ�េនៅក��ងទីកែន�ងែតមួយ។ “ការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺក� ង្រទង់្រទាយធំ” ្រត�វបានេគកំណត់ថោ មានចំនួន 20 េឡើងេទៅៃនករណីតភា�ប់េទៅនឹង

ការរ�ករោលដោលជម�ឺយោ
៉ ងរហ័ស ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�េនៅក��ងទីកែន�ងែតមួយ។ ក��ងករណីណោក៏េដោយ សាលានឹងចាប់េផ�ើមផ�ល់ជូននូវការេធ�ើ
េតស� េនៅនឹងកែន�ងចំនួន 2 ដងក��ងមួយសបា�ហ៍។ ទាំង្រកសួង CalOSHA ទាំង CDPH មិនត្រម�វឱ្យេធ�ើការែណនោំ បិទថោ�ក់េរៀន ឬសាលាេរៀន

ក��ងករណីមានការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺ ឬការផ��ះរោតត្បាតៃនជម�ឺក� ង្រទង់្រទាយធំេទ។ េនៅក��ងសា
� នភាពណោមួយក៏េដោយ េយើងនឹងអំពាវនោវឱ្យ

បិទថោ�ក់េរៀន ឬសា㩘លាេរៀន ម�ងមួយករណីៗ េដោយមានការពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយនឹងម�ន�ីសុខភាពសា㩘ធារណៈ្របចាំ េខោនធីឣឡោមីដោ។

េតើខ� ំឣចតេម�ើងតង់កីន
� ិកចាក់វោ�ក់សាំងេនៅឯសាលារបស់ខ� ំបានរេបៀបណោ?
សូមទំនោក់ទំនងតាមរយៈអុីែមល mara.larsen-fleming@ousd.org ្របសិនេបើេលាកអ� កមានចំណោប់ឣរម�ណ៍ចង់េបើកតូបចាក់វោ�ក់សាំងចល័ត
េនៅឯសាលាេរៀនរបស់េលាកអ� ក។

េតើការែណនោំ បែន�មសំរោប់មជ្ឈមណ�លកុមារតូចមានអ� ីខ�ះ?
មានភាពខុសគា�ែតពីរបីប៉ុេណោ�ះរវោងការែណនោំ CDPH K12 េហើយនិងការែណនោំ សំរោប់ទីកែន�ងេមើលែថទាំកុមារ។ ្រក�មសិស្ស្រត�វបានែណនោំ

ក៏ដូចជោការេ្របើ្របាស់េ្រសាមៃដសំរោប់បំេបៅកូន និងពាក់េខោរទឹកេនោមឱ្យកូនតូចៗ។ សិស្សទាំងអស់្រត�វែតពាក់មា៉ស់េនៅក��ងឣគារ េលើក

ែលងែតេនៅេពលេដកៃថ�មួយល្បក់េចញ។ ែជលលាងៃដក៏មិន្រត�វេ្របើជោមួយកូនតូចៗេឡើយ - ផ��យេទៅវ�ញ ្រត�វបេ្រង�នឱ្យពួកេគេចះពីសីល

ធម៌លាងៃដ គឺជោជំនោញដ៏សំខោន់ េហើយនឹងជួយកាត់បន� យការរ�ករោលដោលៃនជំងឺផោ�សាយតូច និងផោ�សាយធំ ក��ងចំេណោមសិស្សថោ�ក់មេត�
យ្យរបស់េយើង។

េតើេយើងេដោះ្រសាយសា
� នការណ៍រេបៀបណោ ចំេពាះសមាជិកមា�ក់ៃន្រគ�សារមានវ�ជមា
� ន ប៉ុែន�សិស្សពុំមាន?
មនុស្សវ�ជមា
� ន ្រត�វែតដោក់ឱ្យេនៅេដោយែឡកពីេគេនៅក��ងផ�ះ ែដលមានន័យថោពាក់មា៉ស់ ស្រមាកេនៅក��ងបន�ប់ផោ�ល់ខ�ន េហើយសុំឱ្យមនុស្ស

េផ្សងេទៀតេនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារពាក់មា៉ស់ផងែដរ។ ្របសិនេបើការដោក់ឱ្យេនៅេដោយែឡកពីគា�េពញេលញមិនឣចេធ�ើបានេទ េនៅក��ង្រក�ម

្រគ�សារេនោះ េយើងសន�តថោមនុស្សវ�ជមា
� ននឹងចាកេចញពីរយៈេពលឆ�ងរបស់ពួកេគ 10 ៃថ� បនោ�ប់ពីេរោគស��ដំបូង ឬៃថ�ែខបានេធ�ើេតស�

របស់ពួកេគ។ េនៅចំណុចេនោះ េយើងចាប់េផ�ើមរោប់ចំនួន 7 ៃថ�សំរោប់មនុស្សេផ្សងេទៀតេនៅក��ង្រក�ម្រគ�សារសំរោប់រយៈេពលមិនពាក់មា៉ស់, េនៅ

ជិតយោ
៉ ងយូរជោមួយមនុស្សែដលមានជម�ឺឆ�ង, មុនេពលពួកេគឣច្រតលប់មកចូលេរៀនវ�ញ េដោយទទួលបានលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស� PCR
។ ្របសិនេបើសមាជិក្រក�ម្រគ�សារមានវ�ជមា
� ន ឣចេនៅដោច់េដោយែឡកពីគា�េពញេលញបានេនោះ េយើងនឹងសា
� គមន៍សិស្សឱ្យ្រតលប់មក
បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
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� 2021-22
សំណរួ សួរញឹកញោប់អព
ំ ស
ី វុ តិភា
� ពកូ វដ
ចូលេរៀនវ�ញ ក��ងរយៈេពល 7 ៃថ� បនោ�ប់ពីការបានជិតមនុស្សមានជម�ឺឆ�ងែដលពុំបានពាក់មា៉ស់ចុងេ្រកាយរបស់ពួកេគជោមួយសមាជិក
្រគ�សារហ�ឹង ដរោបណោពួកេគទទួលបានបាននូវលទ�ផលអវ�ជ�មានពីេតស� PCR។

ធនធានបែន�ម៖
●
●
●

បទប��ញអំពីការបណ� ះបណោ
� លស� ីពីព័ត៌មានសុវត�ិភាពែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពថ�ីៗ
េគហទំព័រ OUSD ស� ីពីការេបើកេឡើង វ�ញៃនឆា�ំ 2021

វ�ឌីអូ OUSD ស� ីពីបេវសនកាលឆា�ំ 2021 ែដលបានផលិតេដោយសិស្ស OUSD (មានជូនជោភាសាអង់េគ�ស, េអស្បា
៉ ញ, ម៉ម, ឣរោ�ប់

, េវៀតណោម, ចិនកនោ�ំង/ចិនកុកងឺ និងែខ� រ)

○ ែបបបទ និងការចុះេឈា
� ះចូលេរៀនសំរោប់បេវសនកាល

○
○

វោ�ក់សាំងនោនោ

សុវត�ភាពកូ វ�ដនោរដូវេឈើ្រជ�ះស� ឹក 2021 (*សំគាល់៖ វ�េដអូេនះែផ�កេលើការែណនោំ អំពីកូ វ�ដ គិត្រតឹមៃថ�ទី 9 ែខសីហា ឆា�ំ
2021 េហើយបានផោ�ស់ប�រតាំងពីេពលេនោះមក)

○
○

កូ វ�ដ-19 និងសុខភាពផ�វ� ចិត�៖ េលាកអ� កមិនឯងកាេទ
វត�មាន

បានេធ�ប
ើ ច��ប្បន�ភាពេនៅៃថ�ទី 20 សីហា 2021 (ការេធ�ើបច�ប
ំ ន់ៗមានពណ៌សា�យ)
� ្បន�ភាពថ�ីសខោ
តំភា�ប់េទៅ CDPH, CDC, ACPHD, CalOSHA, CDPH - ECE
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