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ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់��េរៀន K-12៖ ឧបសម� ័ន� T1
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ - (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
12/28/20៖
•

•

•
•

រយៈេពលេ��ច់ពីេគែដល�នត្រម�វស្រ�ប់បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សែដល�នេធ� ើ
េ�គ វ �និច�័យ��នជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�ន�ត់បន� យ។ អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ែដលមិនេចញេ�គស��
�ច្រត�វ�នេ�ះែលងពី�រេ��ច់ពីេគប��ប់ពីៃថ�ទី 10 ប៉ុែន� ្រត�វែតបន� �ម�នសុខ�ពរបស់ខ� �ន
និងេ�រព�ម�រ្រប �ង្របយ័ត�ប��រជំងឺ COVID-19 រហូ តដល់ៃថ�ទី 14។
��េរៀន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យជូ នដំណឹងដល់ DPH អំពីករណីជំងឺ COVID-19 �ង
ំ អស់ក��ងចំេ�មបុគ�លិក និង
កុ�រែដល�នស� ិតេ���េរៀនេ�ចំណុច�មួ យក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�មុនេពល��ក់ខ� �នឈឺ។ ករណីែដល
�នស� ិតេ�េលើប រ �េវណ��េលើកចុងេ្រ�យេលើសរយៈេពល 14 ៃថ�មុនេពល��ក់ខ� �នឈឺ មិន�ំ�ច់េធ� ើ
�រ�យ�រណ៍េ��ន់ DPH េ�យ��ប័ន��េរៀន K-12 េឡើយ។
ែផ� ក C ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីឲ្យ្រសបេ��មផ� វ� ៃន�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� និង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់
បុគ�លេ�្រគឹះ��នអប់រ�ពី DPH។
�នប��ក់� េបើសិន���េរៀន�ន�រផ��ះជំងឺ កម� វ �ធីកុ�រេផ្សងៗេទៀតែដលកំពុងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ
េ�េលើអ�រ��េរៀនមុនេពល ក��ងអំឡ
� ងេពល និងេ្រ�យេ�៉ងសិក�ក៏្រត�វែតបិទផងែដរ េ�យអនុេ�ម
�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លឲ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ងែដល�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន� េដើម្បី
្រគប់្រគង ជំងឺ COVID-19 �ន្របសិទ��ពេ�េវ�េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�ទី 1 ែខធ� ���ំ 2020 រហូ តដល់
�ន�រជូ នដំណឹង�ថ�ី។

•

បុគ�លិក្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ េ�េពលពួ កេគស� ិតេ�បន� ប់តូច។

•

បន� ប់ស្រ�ក �នបិទផ�យែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស េហើយកែន� ងអង��យ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីឲ្យ���ន�
បុគ�លិក�ចរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតពី��។

11/28/20៖ ��េរៀនែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ��ន�រផ��ះជំងឺ (3 ករណីឬេ្រចើន
�ងេនះក��ងេពល 14 ៃថ�) ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ� េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ឲ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ��បេ�
� ះ�សន� េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 �ន្របសិទ��ពេ�េវ�
េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�ទី 1 ែខធ� ���ំ 2020 រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹង�ថ�ី។ �នបែន� មតំណេ��ន់ TK-12
COVID-19 Toolkit។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល
�ន�ំ្រទេ�យវ �ទ���ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈេដើម្បីអនុ��តឲ្យ��េរៀនែដលបេ្រមើេស�
ដល់សិស្ស�ប់ពី��ក់មេត� យ្យដល់��ក់ទី 12 េបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញេ�យសុវត� �
ិ ព។ បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�
េ�េលើ��េរៀនែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� និង�យក��នអប់រ�រដ�
California ��េរៀនក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពស
ី ុវត� ិ�ពបុគ�លិក និងសិស្ស និង�រ្រគប់្រគង�រ
ឆ� ងជំងឺ� ំងេនះផងែដរ។
ចូ រកត់ស��ល់�
េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លឲ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង
ែដល�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន� ��េរៀនែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ�
�ន�រផ��ះជំងឺ (3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�) ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ�។ ល័ក�ខ័ណ�
ត្រម�វឲ្យបិទេនះ អនុវត� ចំេ�ះកម� វ �ធីកុ�រែដលកំពុងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�េលើអ�រ��មុនេពល អំឡ
� ង
េពល ឬប��ប់ពីេ�៉ងសិក�ធម� �។ ��ប់ប��ល
�
ែតមិន�ក់ក្រមិត្រតឹម �រែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់
កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន កែន� ងេ�ះតង់ និងកម� វ �ធីកី�យុវជន។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�ន
ថ� ីៗ។ សូ មចូ លេ��ន់ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេ�េលើ
ឯក�រេនះ។
ឯក�រេនះ�ប់េផ� ើម�មួ យ�រពិ�ក�អំពី�រផ�លជ
់ ូ នបច��ប្បន� ស្រ�ប់�រអប់រ�េ�េលើប រ �េវណ��ក��ង
េ�នធី Los Angeles ប��ប់មកព័ត៌�នអំពយ
ី ុទ���ស� សុវត� ិ�ព�ក់�ក់ស្រ�ប់ប រ ���ន��េរៀន។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេបើកេឡើង វ �ញ TK-12 �ប់េផ� ើមេ�េលើទំព័រទី 4 និងផ� ល់ជូន វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ពេ�ក��ង
្រ�ំែផ� ក៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក និងសិស្ស
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(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក សិស្ស ក៏ដូច�្រគ� �រសិស្ស និង��រណៈជន។
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ
�មួ យ។ ��េរៀន្រត�វែត�ក់ចុះនូ វវ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត� �ន� ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង
្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុក��ងករណី វ ��ន�រណ៍�មួ យ មិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រមិនសម្រសប
ស្រ�ប់ទីកែន� ង។
�រែណ�ំពិេសសស្រ�ប់ទីកែន� ង TK-12
��េរៀន K-12 � ំងអស់េ�ក��ងេ�នធីៃនរដ� California ែដលស� ិតេ�ក��ងលំ�ប់ទី 1 ៃនែផន�រេដើម្បីេសដ� កិច�
�នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� រ ួម� ំង េ�នធី Los Angeles ្រត�វ�ន�ម�ត់
មិនឲ្យេបើក�របេ្រង�នេ�យ��ល់េឡើយ។ ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ េ�េពលែដល��េរៀន�ទូ េ�្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត
�ធី
្រតឹម�រសិក�ពីច��យ កម� វ េ�នឹងកែន� ងចំនួនបួ ន្របេភទ្រត�វ�នអនុ��ត។ េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ី
ប��ប់េនះ និងេ្រ�ពីករណីេលើកែលង� ំងេនះ ��េរៀន K-12 េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles �ចេបើកដំេណើរ�រ
ស្រ�ប់ែត�រសិក�ពីច��យប៉ុេ�
� ះ។ ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ និេ�ជិកនិងបុគ�លិក ដូ ច�នកំណត់�ងេ្រ�ម �ច
ចូ លេធ� ើ�រេ�អ�រ��េរៀន េដើម្បី�ំ្រទ្របតិបត� ិ�រសំ�ន់ៗ អនុវត� �រសិក�ពីច��យ ឬបំេពញកិច��រេ�ក��ង
�រសិក�េ�េលើប រ �េវណ��ែដល�នអនុ��ត� ំងបួ ន្របេភទ។ � ំងេនះគឺ៖

•

�រែថ�ំេ�េពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន និង/ឬកម� វ �ធីែថ�ំែដលស�ត
ិ េ�ក��ង��េរៀន
o LEAs និង��េរៀនែដលផ�ល់េស�កម� ែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់កុ�រេ���េរៀន ្រត�វែត
អនុេ�ម�មពិធី�រ DPH ស្រ�ប់កម� វ �ធីផ�ល់�រែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់ក�
ុ រ្រគប់�យុចូល
េរៀន (Programs Providing Day Care for School-Aged Children)ឬ�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ� ល់
េស� ECE ( Guidance for ECE Providers)។ កម� វ �ធីែដល�នបំណងផ� ល�
់ រែថ� ំេ�េពលៃថ�
ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន គួ រ�ក់ទង�មួ យ �រ ��ល័យក��ងតំបន់ៃន��ប័នផ� ល់���
ប័ណ�េលើ�រែថ� ំក��ងសហគមន៍េដើម្បី�កសួ រអំពី�រែដល�ច�ន�រេលើកែលងស្រ�ប់ទី
កែន� ងែថ� ំកុ�រ ែដល�ន���ប័ណ� និងអ� កផ� ល់េស�ែដលរ ួចផុតពី���ប័ណ�េ�យ�រជំងឺ
COVID-19។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើល PIN 20-22-CCP។
o

•

��េរៀនែដលផ�ល់កម� វ �ធីែថ� ំកុ�រស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀនេ�េលើប រ �េវណ��របស់ខ� �ន
្រត�វែតេធ� ើ�រជូ នដំណឹងស្រ�ប់ េស�កម� ែថ� ំកុ�រស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀនេ�េលើទីកែន� ង
��េរៀន K-12 (Child Care Services for School-aged Children on K-12 School sites) �មួ យ LAC
DPH។

េស�កម� ឯកេទសស្រ�ប់អនុ្រក �មកុ�រែដល�នកំណត់ ែដល្រត�វ�រេស�កម� និង�រ�ំ្រទេ�យ��ល់
• LEAs និង��េរៀនមិន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យផ� ល់េស�កម� ឯកេទសេ�យ��ល់េឡើយ ប៉ុែន� ��េរៀន
� ំង�យែដលេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ �ចបេ្រមើេស�ដល់សិស្សែដល�ន IEPs សិស្សែដល�អ� កសិក���
អង់េគ� ស និងសិស្សែដល�នត្រម�វ�រមិន�ចបំេពញ�មរយៈកម� វ �ធីបេ្រង�នេ�យមិនជួ ប��ល់
�ន។ សិស្ស� ំងេនះ �ចទទួ លេស��ម�រ�ំ�ច់ ក��ងករណីែដលចំនួនសិស្ស� ំងអស់ែដល�ន
វត� �នេ�នឹងកែន� ងមិនេលើសពី 25% ៃនចំនួនសិស្សសរុបក��ងេពល�មួ យ។ ករណីេលើកែលងមួ យ
ចំេ�ះ វ ��ន�រណ៍ 25% េនះគឺ��េរៀនែដល�នទទួ ល�រេលើកែលងេដើម្បី�ំសិស្សេ�ក��ង��ក់ទី
TK – 2 មក វ �ញស្រ�ប់�របេ្រង�នេ�យ��ល់។ ��េរៀនែដល�នទទួ ល�រេលើកែលង ្រត�វ�ន
អនុ��តឲ្យ�ំសិស្ស� ំងអស់េ�ក��ង��ក់ TK – 2 មក�ន់ប រ �េវណ��េរៀន វ �ញេ�យ�ប់ប��ល
� � ំង
សិស្សែដល�នត្រម�វ�រខ� សេ់ �ក��ង��ក់� ំងេ�ះ។ ក��ង��ន�ពេនះ ��េរៀនក៏�ច�ំសិស្ស
រហូ តដល់ 25% ៃនចំនួនសិស្សសរុបែដល�នចុះេ��ះក��ង��ក់ទី 3 និង��ក់ខ�ស់�ងេនះក��ងេពល
�មួ យស្រ�ប់�រ�ំ្រទ និងេស�កម� ឯកេទសស្រ�ប់សិស្សែដល�នត្រម�វ�រខ� ស់េ�ក��ង��ក់
� ំងេ�ះផងែដរ ដ�ប����ចេ�រព�មេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ �រ្រគប់
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o

o

o
o
o

o
•

•

្រគង�រឆ� ងជំងឺ និង�រែបងែចង�្រក �ម។
េស�កម� ឯកេទស�ច�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិតចំេ�ះេស�កម� ព��ល�រ�រ េស�កម� �ក្យសម� ី
និង�� េស�កម� េវជ� ��ស� េផ្សងៗេទៀត េស�កម� �កប្បកិ រ �� េស�កម� �្រំ ទ�រអប់រ��ែផ� កៃនយុទ�
��ស� អន� �គមន៍�នេ�លេ� ឬ�រ�យតៃម� ដូ ច��រ�យតៃម� ែដល�ក់ទងនឹង��ន�ពអ� ក
សិក���អង់េគ� ស ែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល និង�រ�យតៃម� ែដល�នត្រម�វេផ្សងៗេទៀត។
កុ�រមិន្រត�វចូ លរ ួមក��ង្រក �មេ្រចើន�ងមួ យេឡើយ។ សិស្សែដល�ែផ� កៃន្រក �ម �ច�កេចញពី្រក �ម
េដើម្បីទទួ លេស�កម� បែន� ម។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េស�កម� បែន� ម��្រត�វែតផ� ល់ឲ្យមួ យទល់មួយ
េ�យអ� កឯកេទសសម្រសបេ�ក��ងទីកែន� ងែដល�នសុវត� ិ�ព ែដល�ច់េ�យែឡកពីមនុស្សដៃទ
េទៀត។
��្រត�វែតយល់្រពមសហ�រ�មួ យ DPH �ក់ទងនឹង�រ្រត� តពិនិត្យ �រ�ម�ន និង�ររក�ទុក
ឯក�រែដលនឹង�ំ�ច់េដើម្បីេធ� �
ើ រពិនិត្យសុខ�ព�៉ងយកចិត�ទុក�ក់ �ក់ព័ន�នឹងរយៈេពលដំបូង
ៃន�រព្រងីកេនះ។
េ��មក្រមិតែដលសម្រសប�មត្រម�វ�រឯកេទសរបស់សិស្សេ�ក��ង្រក �ម �រេ្របើទ�
ី � �ងេ្រ�អ�រ
�៉ងតិច 50% ៃនៃថ� សិក� គឺ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុត�ំ។
LEAs និង��េរៀនែដលេ្រជើសេរ �សអនុវត� េស�កម� េ�នឹងកែន� ង� ំងេនះស្រ�ប់សិស្សែដល�នត្រម�វ
�រឯកេទស ្រត�វែតជូ នដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles អំពែី ផន
�ររបស់ខ� �នមុននឹង�ប់េផ� ើមេស�កម� ។ េបើសិន���េរៀន�នទទួ ល�រអនុម័តស្រ�ប់�រេលើក
ែលងេដើម្បីេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់សិស្សេ�ក��ង��ក់ទី TK – 2 រ ួចេហើយ ��េ�ែត្រត�វ�នត្រម�វឲ្យេធ� ើ
�រជូ នដំណឹងេដើម្បីផ�ល់េស�កម� ដល់សិស្សែដល�នត្រម�វ�រពិេសស េបើសិន����នបំណង�ំ
សិស្ស្រតឡប់មក�ន់ប រ �េវណ��វ �ញបែន� មេលើសិស្សេ�ក��ង��ក់ទី TK – 2 � ំងេ�ះ។ សំណុែំ បបបទ
�យ�រណ៍�ចរក�នេ� សំណុំែបបបទជូ នដំណឹងអំពី�របេ្រង�ន្រក �មតូ ច (Small Group Instruction
Notification Form)។
ព័ត៌�នបែន� មពីរដ� �ក់ទងនឹងេស�កម� ឯកេទស�ចរក�នេ� �រ�ំ្រទនិងេស�កម� ឯកេទស
(Specialized Support and Services)។

�របេ្រង�នេ�នឹងកែន� ងស្រ�ប់កុ�រក��ង��ក់ TK-2 េ�យ��េរៀនែដល�នទទួ ល�រេលើកែលងពី
�យក��នសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់�រអប់រ�េ�យ��ល់។
o

��ន��េរៀន�មួ យ�ច�ំសិស្សក��ង��ក់ទី TK-2
��ក់ទូេ� មុន�រេលើកែលង្រត�វ�នអនុម័តេឡើយ។

o

េសចក� ីែណ�ំេពញេលញ និងទ្រមង់�ក្យសុំ�រេលើកែលង គឺ�នេ�ទីេនះ។

មក�ន់ប រ �េវណ��ស្រ�ប់�របេ្រង�នក��ង

សិស្ស�ចមក�ន់ប រ �េវណ��ស្រ�ប់�រ្របឡងចូ លម�វ �ទ�ល័យែដល�ន�រ្រគប់្រគងដូ ច��រ្របឡង
PSAT, ACT និង SAT។
o �រ្របឡងចូ លម�វ �ទ�ល័យ រ ួម�ន�រ្របឡង PSAT, ACT និង SAT �ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�
��េរៀន�ន
ដ�ប�សិស្ស្រត�វ�នែបងែចក�្រក �ម្រតឹម្រត�វស្រ�ប់រយៈេពលៃន�រ្របឡង
� ំងមូ ល (មិនឲ្យ�នសិស្សេលើសពី 12 �ក់េ�ក��ងបន� ប់្របឡងនីមួយៗេ�យ�នគំ�ត�៉ងតិច
បំផុត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្ស ក៏ដូច�រ�ងសិស្ស និង្រគ�។
o សិស្សនិងបុគ�លិក� ំងអស់គឺ្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�េ�េលើប រ �េវណ��
បទប��
្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ្រត�វ�នអនុវត� ។
o មិន�ន�រ្របមូ លផ�េ�ំ �េពលមកដល់ និងេពល�កេចញ ឬក��ងអំឡ
� ងេពលស្រ�កពី�រ្របឡង
េឡើយ។

វ ��ន�រណ៍� ំងអស់េដើម្បី���ននូ វសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកនិងសិស្សេ�ក��ងពិធី�រេនះស្រ�ប់�រេបើក��
េរៀន TK-12 េឡើង វ �ញ និងេ�ក��ងពិធី�រែដល�ក់ពន
័ � ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េ���េរៀន K-12 ្រត�វែត
អនុវត� និង�ចអនុវត� �នចំេ�ះបុគ�លិកេ�នឹងកែន� ង� ំងអស់ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិកែដលផ� លេ់ ស�កម�
ឯកេទស។ ក�ខណ��ងេ្រ�មេលើកេឡើងពីយុទ���ស� សុវត� ិ�ពែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ប រ ���ន��េរៀន។ ធន�ន
បែន� មស្រ�ប់��េរៀន K-12 �ចរក�នេ�ក��ង K-12 School COVID-19 Toolkit។
�រែបងែចក�្រក �ម
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ស្រ�ប់កម� វ �ធីេ�នឹងកែន� ង� ំងបួ ន្របេភទេនះ េគ្រត�វែតេរៀបចំសិស្ស និងបន� សកម� �ពក��ងៃថ� េ�ះ�្រក �មែដល
�នកំណត់��្រក �មែដល�នស� ិរ�ពែដល�នកុ�រ ឬយុវជនមិនេលើសពី 12 �ក់ និងមនុស្សធំ្រគប់្រគងមិន
េលើសពីរ�ក់េ�ក��ងបរ ���សែដល�ន�រ្រគប់្រគង ែដលមនុស្សធំ្រគប់្រគង និងកុ�រស� ិតេ��មួ យ��ស្រ�ប់
្រគប់សកម� �ព� ំងអស់ (ឧ. ម� �ប��រ �រលំែហ ។ល។) និងេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សេ្រ�ពី្រក �មរបស់
ខ� �នេ�ក��ងទីកែន� ង។
•

ចូ រកត់ស��ល់� េបើសិន�្រក �មសិស្ស�នកុ�រតិច�ង 12 �ក់ ឬេបើសិន�កុ�រឈប់ចូលរ ួម្រក �ម
ែដល�នេពញ�លពីមុន កុ�រេផ្សងេទៀតែដលមិន�ន់�នែបងែចក្រក �ម �ច្រត�វ�នបែន� ម
េ�ក��ង្រក �មេដើម្បី�នដល់ចំនួន 12 �អតិបរ��ន ក��ងករណីែដលកុ�រ� ំងអស់ ប��ប់ព�
ី ត់
�ំងរ ួច បន� ស� ិតេ�ក��ង្រក �មដែដលេ�្រគប់េពលេវ�។

•

េបើសិន�កុ�រមួ យចំនួន ្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់្រក �មែដល�នស� ិរ�ព ប៉ុែន� ចូ លរ ួមែតេ្រ�េ�៉ង
ពួ កេគ្រត�វែត�ប់�ស�ជិកេពញេលញេធៀបនឹងចំនួន 12 �ក់�អតិបរ�។ ស�ជិកេ្រ�េ�៉ង
មិន�ច "ែចករ� ែលក" កែន� ងរបស់ខ� �ន�មួ យសិស្សេ្រ�េ�៉ងេផ្សងេទៀត�នេឡើយ។ េគមិន�ច
បែន� មកុ�រេផ្សងេទៀតេដើម្បី�នដល់ចំនួនអ� កចូ លរ ួម 12 �ក់�អតិបរ�េ�្រគប់េពលេវ�
�នេឡើយ។
ជំនួយ�រែដល្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់ក�
ុ រ��ក់ៗ មិន�ំ�ច់្រត�វ�ប់�មនុស្សធំ្រគប់្រគងេឡើយ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េគ្រត�វែត�ប់ពួកេគេធៀប�មួ យមនុស្ស 14 �ក់�អតិបរ�ែដល�ច្រត�វ�ន
�ក់េ�ក��ង្រក �មមួ យ។ ព័ត៌�នលម� ិតបែន� មសំ�ន់ៗស្រ�ប់�រអនុវត� ្រក �ម គឺ�នពី�យក��ន
សុខ�ព��រណៈ CA េ��រែណ�ំស្រ�ប់្រក �មតូ ចៗ (Guidance for Small Cohorts)។

•

ចំនួនសិស្សេ�េលើប រ �េវណ��ែដល�នកំណត់
ខណៈែដលទី��ក់�រអប់រ�ក��ងតំបន់ (LEAs) ឬ��េរៀន�ចនឹងេរៀបចំឲ្យ�នេ្រចើន្រក �មបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ
�ន េដើម្បីបេំ ពញត្រម�វ�រសិស្សស្រ�ប់េស�កម� ឯកេទស ចំនួនសិស្សសរុបេ�អ�រ��មិន�ចេលើសពី 25% ៃន
ចំនួនសិស្សសរុបក��ងេពល�មួ យស្រ�ប់េ�លបំណង�ក់�ក់េនះ�នេឡើយ។ ែដនកំណត់ 25% េនះមិនអនុវត�
េ�េលើកុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀនេ�េលើប រ �េវណ��ែដលកំពុងទទួ ល�រែថ� ំេពលៃថ� ខណៈចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព
សិក�ពីច��យេ�ះេទ េហើយក៏មិនអនុវត� េ�េលើសិស្សេ�ក��ង��ក់ TK-2 ែដល្រតឡប់ចូលេរៀនវ �ញប��ប់ពទ
ី ទួ ល�ន
�រេលើកែលងរបស់��េរៀនែដរ។ ��េរៀនែដល�នទទួ ល�រេលើកែលងេដើម្បី�ំសិស្សេ�ក��ង��ក់ទី TK – 2
្រតឡប់មកវ �ញ �ច�ំសិស្សបែន� មមក�ន់ប រ �េវណ��ស្រ�ប់េស�កម� ឯកេទសេ�ក��ង��ក់ខ�ស់�ង��ក់ទី 2
�នប៉ុែន� មិនែមនរហូ តដល់ 25% ៃនចំនួនសិស្សចុះេ��ះសរុបេឡើយ។ េបើសិន���ែដល�នទទួ ល�រេលើកែលង
ស្រ�ប់��ក់ទី TK – 2 ���ច�ំសិស្សបែន� មមក�ន់ប រ �េវណ��ស្រ�ប់េស�កម� និង�រ�យតៃម� រហូ តដល់
25% ៃនចំនួនសិស្សសរុបេ�ក��ង��ក់ទី 3 និង��ក់ខ�ស់�ងេនះ ដ�ប���េរៀន�ចេ�រព�មេសចក� ីប��ប់
ៃន�ររក�គំ�ត �រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ និង�រែបងែចក�្រក �ម។

មនុស្សធំ្រគប់្រគង
មនុស្សធំ្រគប់្រគង គឺ�មនុស្សធំែដល្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់ក�
ុ រ ឬយុវជនមួ យ្រក �ម ែដលមិន�ន�រ្រ�្រស័យ
�ក់ទង ែផ� ក�ង�យ�មួ យ្រក �មេផ្សងេទៀត។ មនុស្សធំ្រគប់្រគង �ច�បុគ�លិកែថ� ំកុ�រ បុគ�លិក��ែដល
�នវ ���បនប្រត ប��ក់ ឬ�ន�ត់�្រក �ម អ� កស� ័្រគចិត� ឪពុក��យឬ អ� កផ�ល់�រែថ� ំែដលចូ លរ ួម ឬមនុស្សធំ
្រគប់្រគងែដល�ន�ត់�ង
ំ េផ្សងេទៀត។ ជំនួយ�រែដល�នវត� �នេដើម្បីផ�លជ
់ ំនួយដល់ក�
ុ រ��ក់ៗ គួ រ្រត�វ�ន
�ប់�ស�ជិក្រក �ម ប៉ុែន� មិនែមន�មនុស្សធំ្រគប់្រគងេឡើយ។ មនុស្សធំ្រគប់្រគង��ក់�ច្រត�វ�ន�ត់�ំង
ស្រ�ប់្រក �មែដល�នស� ិរ�ព 2 ខុសៗ���ន េបើសន
ិ �ពួ កេគផ� លេ់ ស�កម� /�រ�ំ្រទឯកេទសែដលមនុស្សធំ
្រគប់្រគងេផ្សងេទៀតមិន�ចផ� ល់ជូន�ន។

បរ ���នែដល�ន្រគប់្រគង
បរ ���សែថ� ំែដល�ន�រ្រគប់្រគង គឺ�បរ ���សែដលកុ�រ ឬយុវជនេ្រចើន�ក់មកពី្រគ� �រេ្រចើន ្រត�វ�ន
្រគប់្រគងក��ងេពលែតមួ យេ�យមនុស្សធំ��ក់។ េនះ�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិតចំេ�ះទីកែន� ងែថ� ំកុ�រែដល
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�ន���ប័ណ� កម� វ �ធីែថ� ំកុ�រេលើកែលងែដល�ន���ប័ណ�កម� វ �ធីែដល�ន�រ្រគប់្រគងេ�េលើទ�
ី ំង
��េរៀន ខណៈែដល��េរៀនមិន�ន�របេ្រង�ន ឬកំពុងផ� លក
់ ម� វ �ធីសិក�ក��ងទ្រមង់សិក�ពីច��យ ឬ
េ�កែន� ងែដលេស�អប់រ�មួយចំនួនកំពុង្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យអនុ្រក �មសិស្ស ដូ ច�នកំណត់េ�យទី��ក់�រអប់រ�
ក��ងតំបន់េ��ម��េរៀន។

ប��ី្រត� តពិនិត្យ�រេបើកេឡើង វ �ញ��ក់ TK ដល់��ក់ទី 12
េ��ះ��ប័ន៖
�សយ��ន៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ� ីភ័យ៖
្រប�ក់្របែហលទំហំទី��គិតសរុប�ហ� ីត�េរ�
ែដលេបើកដល់ស្រ�ប់បុគ�លិក�� និង/ឬសិស្ស៖

ចំនួនសរុប�៉ន់្រប�ណៃនម�ន� ីរដ� �ល ្រគ�បេ្រង�ន និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលនឹង្រតឡប់មកជំនួយបន� េស�កម�
េ�យ��ល់ែដល�នអនុ��ត�ំងអស់ស្រ�ប់សិស្ស៖

ចំនួនសុរប�៉ន់្រប�ណៃនសិស្សែដលនឹង្រតឡប់ចូលក��ងមួ យ��ក់ (េបើ��ន សូមសរេសរេលខ 0)៖

TK:

K:

1:

2:

3:

_______ 4:

6:

7:

8:

9:

10:

_______ 11:

_______ 5: ______
_______ 12: ______

កំណត់ស��ល់៖ �ក្យ "និេ�ជិក" និង "បុគ�លិក" ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធី�រ� ំងេនះេដើម្បីសំេ�េលើបុគ�ល
ែដលេធ� �
ើ រេ�ក��ង��េរៀនក��ងែផ� ក�មួ យែដល�ក់ព័ន�នឹង�របេ្រង�ន �រប��ត់ ជំនួយសិស្ស ផ�ល់�រ
ព��លឬជំនួយ��ល់ខ� �នដល់សិស្ស��ក់ៗ �រស��តនិងែថ� ំអ�រ រដ� �ល ឬសកម� �ពេផ្សងៗេទៀតែដល�ំ
�ច់េដើម្បីឲ្យ��េរៀនដំេណើរ�រ�ន។ "និេ�ជិក" ឬ "បុគ�លិក" �ច�ប់ប��ល
� បុគ�លែដល៖ ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �ល
េ�យ��ល់ពី្របព័ន���េរៀនែដល�ក់ព័ន� ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លពី��ប័នែដលេដើរតួ �អ� កេ�៉�រ�មួ យ��
ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លពី��ប័ន�ងេ្រ�ែដលសហ�រ�មួ យ��េរៀនេដើម្បីបេ្រមើេស�ដល់សិស្ស ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �ល
ពី�គីទីបីេដើម្បីផ�លេ់ ស�កម� ដល់សិស្ស��ក់ៗ ឬ�អ� កស� ័្រគចិត�ែដល��ន្រ�ក់ឈ� �លេធ� ើ�រេ្រ�ម�រែណ�ំ
របស់��េដើម្បីបំេពញមុខ�រសំ�ន់ៗ។ �ក្យ "ឪពុក��យ" ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធី�រ� ំងេនះេដើម្បីសំេ�
េលើបុគ�ល� ំង�យ�ែដលេដើរតួ �អ� កផ� ល�
់ រែថ� ំ ឬ��ព��លសិស្ស។
A.

េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�របុគ�លក
ិ ("និេ�ជិក") និងសិស្ស
(គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� )

��េរៀន�នែផន�រទប់��ត់ េឆ� ើយតបនិង្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 ែដលពិពណ៌�អំពី វ �ធី��ស� ដ៏ទូលំ
ទូ �យរបស់��េដើម្បីទប់��ត់ និង្រគប់្រគង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងអ�រ��េរៀន។
ែផន�រេនះ�ប់ប��ល
� ែតមិនកំណត់េលើចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 ្រក �ម�រ�រអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែដល�ន�ត់�ំង ែដលទទួ លខុស្រត�វេលើ�របេង� ើត
និងអនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 � ំងអស់ និង្រ�កដ�បុគ�លិកនិងសិស្សទទួ ល�ន�រ
អប់រ�អំពីជំងឺ COVID-19។ ស�ជិក��ក់ៃន្រក �ម�ររ�រេនះ ្រត�វ�ន�ត់�ំង�អ� ក�ក់ទង�មួ យ
DPH ក��ងករណីែដល�ន�រផ��ះជំងឺេ�ក��ងអ�រ��។

 ែផន�រ ឬពិធ�
ី រស្រ�ប់ជំ�នែដលនឹង្រត�វអនុវត� ��មៗប��ប់ពី�ន�រជូ នដំណឹងេ�យបុគ�លិក
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���ស�ជិក���ក់ៃនសហគមន៍��េរៀន (ម�ន� ី បុគ�លិក សិស្ស ឬេភ��វ) េធ� ើេតស� វ �ជ� �ន ឬ�ន
េ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19។ ែផន�រេ�ះ្រ�យ៖
o

o

�របំែបកករណី��មៗពីសហគមន៍��េរៀន េដើម្បីឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ េបើសិន
��រជូ នដំណឹងេកើតេឡើងខណៈែដលករណីស�ិតេ�ទីកែន� ង។ ែផន�រ្រត�វែតអនុ��តឲ្យ�ន�រ
�ក់ខ� �នករណីឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�បេ�
� ះ�សន� េ�នឹងកែន� ង េបើសិន��ំ�ច់្រត�វ�ន
�រេរៀបចំស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លេ�ះ្រតឡប់េ�ផ� ះរបស់ខ� �នវ �ញ។
សន� ឹក�រពិត ឬឯក�រព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ្របគល់ឲ្យករណី (ឬស�ជិក្រគ� �រែដលសម
្រសប េបើករណីគឺ�កុ�រ) ែដលេរៀប�ប់អំពីបទប្ប�� ត� ្រិ គប់្រគងេលើ�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យ
ែឡក និងតំណេ��ន់េគហទំព័រែដល�នព័ត�
៌ នបែន� ម។

 ែផន�រ ឬពិធ�
ី រេដើម្បី�ប់េផ� ើមែផន�រ្រគប់្រគង�រ�ល�លេ���េរៀន ែដល្រសបេ��ម�រ








ែណ�ំរបស់ DPH ែដលគូ សប��ក់ពីនីតិ វ �ធីស្រ�ប់៖
o �រ�ក់ករណីមួយ ឬេ្រចើនឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
o �រកំណត់អត� ស��ណបុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ���េរៀន
o �រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិក និង/ឬសិស្សែដល�នប៉ះ�ល់ និង
o �រ��ពី�រទទួ ល�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់� ំងអស់េ�ក��ង��េរៀន
�មូ ល��នស្រ�ប់ វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងបន� េទៀត។
�រជូ នដំណឹងដល់ DPH ពីករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់� ំងអស់ ក��ងចំេ�មបុគ�លិក និង
កុ�រែដល�នស� ិតេ���េរៀនេ�ចំណុច�មួ យក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យមុនេពល��ក់ខ� �ន
ឈឺ។ �លបរ �េច� ទ�ប់េផ�ម
ើ េកើតជំងឺ គឺ��លបរ �េច� ទេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 ឬ�លបរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម
េចញេ�គស��របស់មនុស្សឈឺ មួ យ�ក៏េ�យែដលេកើតមុន។ �រ�យ�រណ៍ពក
ី រណី គួ រ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង
�មអុីែមលេ�យបំេពញ ��ងសេង� បព័ត�
៌ នទំ�ក់ទំនងករណីនិងអ� កប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19
ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� និងេផ�ើ�េ��ន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ� ៃនៃថ�
េធ� ើ�រប��ប់ពីទទួ លដំណង
ឹ អំពីករណី។ ែផន�រេដើម្បី�យ�រណ៍�ប��ន់ពីចេ��មករណី (3 ករណី
ឬេ្រចើន�ងេនះក��ងអំឡ
� ងេពល 14 ៃថ� ) ដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈអុីែមលេ� ACDCEducation@ph.lacounty.gov ឬេ�យទូ រស័ព�េ�េលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ �យក��ន
សុខ�ព��រណៈ នឹងេធ� �
ើ រ�មួ យ��េរៀនេដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មេនះគឺ��រផ��ះជំងែឺ ដលត្រម�វ
ឲ្យ�ន�រេឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺពីែផ� កសុខ�ព��រណៈឬេទ។
��េរៀនែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ��ន�រផ��ះជំងឺ (3 ករណីឬេ្រចើន
�ងេនះក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ) ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ� ។ ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វឲ្យបិទេនះ អនុវត� ចំេ�ះ
កម� វ �ធីស្រ�ប់កុ�រែដលកំពុងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�េលើអ�រ��មុនេពល អំឡ
� ងេពល ឬប��ប់ពីេ�៉ង
សិក�ធម� �។ ��ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិត្រតឹម �រែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់ក�
ុ រ្រគប់�យុចូលេរៀន
កែន� ងេ�ះតង់ និងកី�យុវជន។
ែផន�រេ្រត�មប្រម �ងស្រ�ប់�របិទ� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� កៃន្របតិបត� ិ�រ��េរៀនេ�យ��ល់ េបើសិន
��ំ�ច់េ�យែផ� កេលើ�រផ��ះជំងឺេ�ក��ង��េរៀនឬសហគមន៍។
ែផន�រឬពិធី�រេដើម្បី�ក់ប��ល
� �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យេ�ក��ង្របតិបត� �
ិ រ��េរៀនធម� �
ស្រ�ប់បុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់។
o

ែផន�រ្រត�វែតពិពណ៌�អំពយ
ី ុទ���ស� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�ន�រេធ� ើេតស� �ម�ល
កំណត់ស្រ�ប់បុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់ ែដលនឹង្រត�វអនុវត� េ�េពល�ន�រែណ�ំពី
�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�េលើនិ���រជំងឺ�មមូ ល��ន និង/ឬប��ប់ពី�រេ�ះ្រ�យ
�រផ��ះជំងឺេ���េរៀន។

o

ែផន�រ្រត�វែតផ� លល
់ ទ� ផលេតស� �ម�ន� ំងអស់ ែដលនឹង្រត�វ�ន�យ�រណ៍េ��ន់
�យក��នសុខ�ព��រណៈ

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ និងអ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�ែដល�ច
េធ� ើឲ្យពួ កេគ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់េបើឆ�ងជំងឺ) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះ
េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។ បុគ�លិកេ�ក��ងចំ�ត់��ក់េនះ គួ រពិ�ក�ពីក�ីកង� ល់���មួ យ
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ� �ន ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�រេដើម្បីេធ� �
ើ រសេ្រមចចិត�សម្រសបអំពី
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
�រ្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល្រត�វ���មួ យេសចក� ីត្រម�វ�រសិក�







និងត្រម�វ�រសិស្ស េដើម្បីបេង� ើនឱ�សឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រពីផ�ះ។
េ�យអនុេ�ម�មច�ប់ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �លនិងេ�៉ង�រ�រ និងបទប���� �លវ ��គេធ� �
ើ រេផ្សង��
��ស់�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់កុំឲ្យមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យ
បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិក���នផ� ល់ព័ត៌�នដល់បុគ�លិកែដល�ក់ទងនឹង
អត� ្របេ�ជន៍ៃន�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬេ�យរ��ភិ�ល េ�យ�ប់
ប��ល
� � ំងសិទ�ិរបស់អ�កេដើម្បីទទួ ល�ន�រឈប់ស្រ�កឈឺ �ន្រ�ក់ឈ� �លែដល�ន��េ�យ
ច�ប់ស�ីពី�រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus
Response Act)។
�រេ្របើ្រ�ស់អ�រ��េរៀនក��ងេ�លបំណងេ្រ�ពី�រសិក� (�រ្របជុំឬ្រពឹត��
ិ រណ៍សហគមន៍ �រ
ពិនិត្យគ� ីនិកេ�នឹងកែន� ងេ�យបុគ�លែដលមិនែមន�សិស្ស ឬបុគ�លិក ។ល។) មិន្រត�វ�នអនុ��ត
េឡើយ។
�រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលែដលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� ត
ពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ៗ
ី �រពិ�កដកដេង� ម
ើ និង្រគ �ន
េ��ឬ្រគ �ន�ក់ េហើយ្របសិនេបើបុគ�លិក�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល្រត�វ�នេគដឹង��នឆ� ងេម
េ�គ COVID-19 េ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យ។

 �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ នពីច��យ ឬេ�យ��ល់េ�េពលបុគ�លិកេ�ះមកដល់។ �រ្រត� ត
ពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� េើ �កែន� ងេធ� �
ើ រ្របសិនេបើ�ច។

 នរ���ក់ែដលចូ លក��ងបរ �េវណឬ្រទព្យសម្បត� ិ��េរៀន (រថយន� ្រក �ងរបស់�� ក៏ដូច�អ�រ និងទី
����) ែដលប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ (សិស្ស ឪពុក��យ ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត) ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក
�ត់�ំងមុខ។
o បុគ�លិក�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ្រត�វ�នផ� ល់ជូន េ�យមិនគិតៃថ� នូវរ�ំងមុខ
សមរម្យែដល្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់។ រ�ំងមុខគឺ្រត�វ�ក់េ�យបុគ�លិកេ�្រគប់េពលេវ�ក��ងៃថ�
េធ� ើ�រេ�េពលែដលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិក�ែដល្រត�វ�នែណ�ំ
េ�យអ� កផ� លេ់ ស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគ� ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ ក៏គួរ�ក់សន� ះ�រ�រមុខ
េ�យេ្របើ្រក��ត់េ�ែគម�ងេ្រ�មឲ្យ្រត�វ�មេសចក� ីែណ�ំរបស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�របស់ពួកេគ
អនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់ហ៊ុម�ងេ្រ�មែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�មច��។ �៉ស់ែដល
�ន��ល់មួយផ� វ� មិនគួ រេ្របើេទ។
o បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់រ�ំងមុខេពលេ���ក់ឯងក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល
�នជ��ំង រ �ងេលើសពីកម� ស់របស់និេ�ជិកេ�េពលឈរេ�ះេឡើយ។
o េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19៖ �រេឆ� ើយ
តបនឹង�រេកើនេឡើង��ំងលំ�ប់��ក់ទី 1 �នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020 បុគ�លិក� ំង
អស់្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យ
ឯកជនេ�យបិទ��រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដលេធ� �
ើ រេ�ក��ងបន� ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ� រ �ង�ំហួសពីកម� សរ់ បស់បុគ�លិកខណៈេពលឈរ
្រត�វ�នបដិេសធេ�ល។
o �៉ស់ក្រមិតេវជ� ��ស� ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យបុគ�លិក� ំង�យ�ែដលែថ� ំកុ�រឈឺ ឬអ� កែដលប៉ះ�ល់
�មួ យកុ�រ��ែដល�នប��សុខ�ពែដល��ំងកុ�រពី�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ។
o យុទ���ស� �រ�រេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីស្រម� លដល់សិស្សែដលស� ិតេ�ក��ង�រអប់រ�
�នលក� ណៈបុគ�ល ឬែផន�រ 504 និងអ� កែដលមិន�ចេ្របើ ឬ្រ� ំនឹង្រក�ត់�ំងមុខ�ន។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ ឪពុក��យ្រត�វ�ន
ែណ�ំឲ្យ���ន�កុ�រ�នរ�ំងមុខែដល��ត។

 ��នីយ�រ�រ ឬទីកែន� ងបុគ�លិក� ំងអស់ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�យបុគ�លិកេធ� �
ើ រ �ែផ� កមួ យៃន្រក �ម
អនុ��តឲ្យ�នគំ�តពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត។ េ្រគ�ងស�� រ �មក��ងបន� ប់េរៀន្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បី
អនុ��តឲ្យ�នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ត
ី រ�ងតុ្រគ� និងសិស្សែដលេ�ជិតបំផុត។
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 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរ �េ�គ
ឬផឹក េលើកែលងែតក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន
និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ
ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរ
ែដល្រត�វេធ� ដ
ើ ូ េ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងេភ��វ។ �របរ �េ�គ ឬ�រ
ផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��រ
បរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� លជ
់ ូ នគំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់
ឬកែន� ង��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមច
េ�យ៖
o បិទ្រប�សកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ
ហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក��ងបន� ប់ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក
o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទី
កែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង
o �ក់តុ��តពី��្រ�ំមួយហ� ត
ី និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដក
េ�អី ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងសំ�ល់េលើក្រ�លឥដ�
េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យែដល�ត់បន� យ�រ
ប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល
�លបែន� មេទៀត ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក�� វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស
និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

 បុគ�លិក អ� កេ�៉�រេ�នឹងកែន� ង អ� កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់�នទទួ ល�រែណ�ំ
�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខែដល�ំ�ច់េពលេ�ជិតអ� កដៃទ។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក បន� ប់េរៀន និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នេ្របើ ឬចូ លេ�យបុគ�លិក
្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់ េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖



o បន� ប់ស្រ�ក ____________________________________________________
o បន� ប់ទឹក
_____________________________________________________
o បន� ប់េរៀន ______________________________________________________
o មន� ីរពិេ�ធន៍ ________________________________________________________
o �រ ��ល័យគិ�នុប��យិ� ______________________________________________________
o ទីកែន� ង្របឹក�េ�បល់ ឬជំនួយសិស្សេផ្សងេទៀត ______________________________
o �រ ��ល័យ�ងមុខ ______________________________________________________
o �រ ��ល័យេផ្សងេទៀត _______________________________________________________
o េផ្សងេទៀត (�ល្របជុំ កែន� ង�ត់្រ�ណ ប�
� ល័យេបើសិន�េ្របើ្រ�ស់) _______________
o __________________________________________________________________
ទីកែន� ងែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើនេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ
�ញឹក�ប់ េហើយវត��ែដលេ្របើរ ួម��ទូ េ� ដូ ច��៉ន់�េហ� ��ំងនិង�ន ្រត�វ�នជំនួសេ�យ
វត��េ្របើ�នែតម� ង ឬ្រត�វ�នស��ត�៉ងដិតដល់ប��ប់ពី�រេ្របើម�ងៗេ�យមនុស្សេផ្សង��។

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
__________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់
េ�ក��ងឬជិតទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )
o
o
o
o
o
o

្រចកចូ លឬ្រចកេចញ អ�រ
�រ ��ល័យក�
� ល
្រចកេឡើងជេណ�ើរ
្រចកចូ លជេណ�រើ យន� (េបើ�ន)
បន� ប់េរៀន
បន� ប់ស្រ�ករបស់ម�ន� ី
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o

�រ ��ល័យម�ន� ី្៖ __________________________________________________________________________

 �ប៊ូ និងទឹកគឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
__________________________________________________________________________

 បុគ�លិក�នឱ�ស�ងៃដរបស់ខ� �ន�ញឹក�ប់។
 បុគ�លិកនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន �រផ�ត់ផ�ង់ បរ ���រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់
េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។ �រេ្របើ្រ�ស់កែន� ងេធ� ើ�រនិងវត��ែដល�នប៉ះរ ួម�� ្រត�វ�ន�ត់
បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក� ំងអស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
__________________________________________________________________________

B.

វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យេ�យបុគ�លក
ិ សិស្ស និងេភ��វ
(គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� )

 ចំនួនបុគ�លិកអតិបរ�ែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�ទីកែន� ង េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ង
តិច 6 ហ� ីត ឬេ�យ�នរ�ំងសម្រសបេ�េពលែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន គឺ៖___________។

 ចំនួនសិស្សអតិបរ�្រត�វ�នអនុ��តេ�ទីកែន� ង េដើម្បី���មិន�នសិស្សេ្រចើន�ង 10% ៃន
សិស្សសរុបក��ងេពល�មួ យ និងេដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីត ឬេ�យ�ន
រ�ំងពិតសម្រសបេ�េពលែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន គឺ៖ ___________។



វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យរបស់សស
ិ ្សេ�េលើរថយន�
្រក �ងរបស់��។ វ ��ន�រណ៍� ំងេនះ�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o
o
o
o

�អតិបរ� កុ�រ��ក់ក��ងេ�អីមួយេលើរថយន� ្រក �ង។
�ំ�ច់្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�។
�រេ្របើ្រ�ស់ជួរ��ស់�� (្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុត�ំ ប៉ុែន� មិន�ំ�ច់)។
េបើកបង� �ច (េបើសិន�គុណ�ពខ្យល់ និង�រ្រព� យ�រម� អំពីសុវត� ិ�ពអ� កជិះអនុ��ត �ពិេសស
េបើសិន�ជួ រ��ស់��មិន្រត�វ�នអនុវត� )។

 េ្របើ វ ��ន�រណ៍បែន� មេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o



�ក់េ�៉ងចូ លេរៀន��ស់�� េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រេធ� ើដំេណើរេ្រចើន�ងមួ យដងក��ងរថយន� ្រក �ង
មួ យ េ�េពល��េរៀន�ប់េផ� ើម និងបិទ។
o �រអនុវត� វ ��ន�រណ៍ែដលេធ� ើឲ្យ�ន�ព�យ្រស� លស្រ�ប់ឲ្យឪពុក��យេបើក�នយន� ជូ នសិស្ស
មក�� ដូ ច��រ�ប់េបើក�� េ�យ�នវត� �នបុគ�លិក �រចត�នយន� រយៈេពលខ� ី
ែដល�នព្រងីកបែន� មេ��� និងវត� �នបុគ�លិកេ�កែន� ង�ក់សិស្សចុះ េដើម្បី���ន
នូ វប��ស់ទី�នសុវត� ិ�ពរបស់សិស្សពីកែន� ងចុះមក�ន់្រចកចូ ល��។
o �រអនុវត� វ ��ន�រណ៍ែដលស្រម� លដល់�រេធ� ើដេំ ណើរេ�យ�នសុវត� ិ�ព និងសម្រសប�មវ �យ
ស្រ�ប់សិស្សមក�ន់��េរៀន ដូ ច�្រក �មេថ� ើរេជើង ផ� វ� �នសុវត� ិ�ពមក�ន់��េរៀន (Safe
Routes to School) �នអ� កជួ យឆ� ងផ� វ� ចូ ល�� កម� វ �ធីសុវត� ិ�ពកង់ និងផ� វ� ជិះកង់។
 ឪពុក��យ្រត�វ�នេរៀបចំឲ្យេធ� ើ�រ�មួ យបុគ�លិក�� េដើម្បី្រ�កដ��នជេ្រមើស
មេធ��យេធ� ើដំេណើរេផ្សងេទៀត ែដល�ន�រ្រគប់្រគងសម្រសប និង�នយុទ���ស�
ែដល�នរ ួមប��ល
� ស្រ�ប់�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ង
ំ មុខ។
o េហ��រច�សម� ័ន�អ�រ្រត�វ�នស្រម� ល េដើម្បីបេង� ើនជំនួយដល់�រេធ� ដ
ើ ំេណើរេ�យជិះកង់ និង
កែន� ងផ��កកង់្រត�វ�នបេង� ើនេបើ�ចេធ� ើ�ន។
o េផ្សងេទៀត៖
_______________________________________________________________________
វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ េ�េពលែដលសិស្ស ឪពុក��យ

Reopening Protocol for K-12 Schools
Revised 12/28/2020 (Cambodian)

9

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ឬេភ��វចូ ល ឬេដើរឆ� ង�ត់អ�រ��េរៀន។ �នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o
o
o

o

�លវ ��គ្រត�វ�នៃលត្រម�វេដើម្បី����នែតមួ យ្រក �មប៉ុេ�
� ះ ែដលកំពុងេដើរ�ត់ទីកែន� ងទូ
េ� (ដូ ច�ផ� វ�ត់
�
អ�រ ឬបន� ប់ទឹក) េ�េពលែដល�នផ� លឲ
់ ្យ។
បុគ�លិក��្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ផ� វ� េដើរក��ងអ�រ េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង
�យេ�េពលែដលសិស្សចូ ល ឆ� ង�ត់�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� និងេដើរេ��ន់បន� ប់េរៀន។
េបើ�ចអនុវត� �ន ចំណុះផ��កៃនជេណ�ើរយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមចំនួនមនុស្សែដល�ចស្រម� ល
�ន ខណៈែដលរក�គំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងអ� កជិះ��ក់ៗ។ ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងចូ ល និងេចញពីអ�រែដល
�នមនុស្សេ្រចើន ចំនួនេនះ�ច្រត�វ�នែកត្រម�វឲ្យ�នអ� កជិះេ្រចើនបំផុត 4 �ក់ក��ងម� ងស្រ�ប់
ជេណ�ើរយន� � ំង�យ�ែដលមិនអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតរ�ងអ� កជិះ��ក់។ អ� កជិះ
� ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។
វ ��ន�រណ៍�ងេ្រ�ម្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីេចៀស�ង�រកកស� ះេ�េលើជេណ�ើរ៖
 ប��ញទិសេ�េ�ជេណ�ើរេឡើង និងចុះ
____
 �រស្រ�ក��ស់��រ�ង��ក់េរៀន ____
 �រ្រត� តពិនិត្យជេណ�ើរេ�យបុគ�លិក�� ____
 េផ្សងេទៀត៖
__________________________________________________________



វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងបន� ប់េរៀន។ �នដូ ច�
(គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖



វ �ធី��ស� �ក់�្រក �ម្រត�វ�នអនុវត� ទូ� ំង�� េ�យរក�្រក �មែដល�នស� ិរ�ពមិនឲ្យ�នកុ�រ ឬ
យុវជនេលើសពី 12 �ក់ និងមិនឲ្យ�នមនុស្សធំ្រគប់្រគងេលើសពីពីរ�ក់េ�ក��ងបរ ���សែដល�ន
្រគប់្រគងែដលមនុស្សធំ្រគប់្រគង និងកុ�រស� ិតេ��មួ យ��ស្រ�ប់្រគប់សកម� �ព� ំងអស់ (ឧ.
បរ �េ�គ��រ �រលំែហ ។ល។) និងេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សេ�េ្រ�្រក �មរបស់ពួកេគេ�
ក��ងទីកែន� ង�ប់ពេី ផ� ើមរហូ តដល់ចប់ៃថ� សិក�។ (មនុស្សធំ្រគប់្រគង��ក់�ច្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់
្រក �មែដល�នស� ិរ�ព 2 ខុសៗ���ន េបើសិន�ពួ កេគផ� ល់េស�កម� /ជំនួយឯកេទសែដលមនុស្សធំ្រគប់
្រគងេផ្សងេទៀតមិន�ចផ�ល់ជូន�ន។)
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

ទំហំ��ក់ែដលសិស្សចូ លេរៀន��ល់ ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�នសិស្ស្រតឹម ___ �ក់េ���ក់បឋមសិក�។
ទំហំ��ក់ែដលសិស្សចូ លេរៀន��ល់ ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�នសិស្ស្រតឹម ___ �ក់េ���ក់មធ្យមសិក�
និង វ �ទ�ល័យ។
ៃថ� សិក�្រត�វ�នបំែបកេ��េវនេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នចំនួនសិស្សតិច�ងមុនក��ងមួ យ��ក់។
វត� �ន្រត�វ�នេធ� ើឲ្យ��ស់��េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនសិស្ស�រ ួមេ�ក��ងបន� ប់េរៀនេ�ៃថ� ែតមួ យ។
��ក់មួយចំនួន្រត�វ�ន��ស់ទីេ�អន�ញ� ំង្រស �ង។
វត� �នក��ង��ក់�មអន�ញ ្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ ន�ជេ្រមើសស្រ�ប់សិស្ស� ំងអស់ ស្រ�ប់��ក់
� ំងអស់។
ទីកែន� ងេផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនសិស្សេ�ក��ងបន� ប់េរៀន។ �ច�នដូ ច�៖
 ប�
� ល័យ�� ____
 �ល្របជុំ
____
 ��រ��ន
____
 កែន� ង�ត់្រ�ណ ____
 េផ្សងេទៀត៖
___________________________________________
េ្រគ�ងស�� រ �មក��ងបន� ប់េរៀន ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បី���ននូ វគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្សេ�តុរបស់
ខ� �ន និងរ�ងសិស្សនិង្រគ� (�រ�ក់តុ �រេ្របើ�រស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បីចង��លប��ញពីគំ�ត
ែដល�ំ�ច់ ។ល។) េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� �
ើ ន។ េ�េពលែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត
�ន្រត�វេ្របើរ�ំង�ង�យេដើម្បី�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�។
េ្រគ�ងស�� រ �មែដល�នរច�ស្រ�ប់សកម� �ព�្រក �មេ�ក��ង��ក់ែដល�ំសស
ិ ្សឲ្យមកជិត���ង
6 ហ� ត
ី ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញ ឬយកេចញពីបន� ប់េរៀន។
កែន� ងស្រ�ក ឬេគងក��ងបន� ប់េរៀន្រត�វ�ក់ឲ្យសិស្ស��តពី�� 6 ហ� ីត និង��ស់��រ�ងេជើងនិង
ក�ល។
វ �ធី��ស� បេ្រង�ន្រត�វ�នែកែ្របេដើម្បីេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�រ�ងសិស្ស និង��ក់េផ្សងៗេទៀត
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o

ែដល�ធម� ��ច�ក់ទងនឹងសកម� �ព�្រក �ម។
េផ្សងេទៀត៖
__________________________________________________________________

 សកម� �ព��ក់ហ�ឹក�ត់េ�កែន� ង�ត់្រ�ណ� ំង�យ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�េ្រ�អ�រ និង្រត�វ�ន
េ្រជើសេរ �សេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់គឺមិន្រត�វ�ន
អនុ��តេទ។

 េ�ល�រណ៍��អនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ (សិស្សរក�គំ�ត 6 ហ� ីត) េ�ក��ងបន� ប់ប�រសំ
� េលៀក
បំ�ក់។ េ�ល�រណ៍្រត�វែត�នដូ ច�៖
o



ផ� ល់�រចូ លេ្របើបន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់េ�េពលែដល�ន�រ្រគប់្រគងេ�យបុគ�លិកប៉ុេ�
� ះ
��ស់�រចូ លេ្របើបន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់
o បេង� ើតជេ្រមើសេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�ររក�ទុកសំេលៀកបំ�ក់សិស្ស េសៀវេ� និងវត��េផ្សងេទៀត។
វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីរក��ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យក��ងអំឡ
� ងេពលបរ �េ�គ��រេ�
��។ �ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o





ម� �ប��រ្រត�វ�នបរ �េ�គេ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ�ងេ្រ�អ�រ េ�យមិន�ន�រ�យ្រក �មចូ ល��
ពី��ក់េរៀនខុស��េឡើយ។
o េបើសិន�សិស្សត្រមង់ជួរយកម� �ប បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី���ន
នូ វគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្សពីរ�ក់។
o បុគ�លិក្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រក��ងអំឡ
� ងេពលបរ �េ�គ��រ េដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យនិង
រក�កុំឲ្យសិស្ស��ក់បឋមសិក�មកពីបន� ប់េរៀនេផ្សង���យចូ ល��។
o េបើសិន��របរ �េ�គ��រេធ� ើេឡើងេ�ក��ង��រ��ន េ�៉ងបរ �េ�គ��រ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ
��ស់��េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នែតមួ យ្រក �មប៉ុេ�
� ះេ�ក��ង��រ��នក��ងេពលម� ង។
o េបើសិន��របរ �េ�គ��រេធ� ើេឡើងេ�ក��ង��រ��ន គំ�តរ�ងតុ/េ�អី្រត�វ�នបេង� ើនេឡើង
េដើម្បី�ំ្រទដល់�ររក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត។ រ�ំងរ�ងតុ និង/ឬេ�អី�ច្រត�វ�នេ្របើ�
ជេ្រមើសេផ្សងេទៀតេ�េពលែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន។
�រេរៀបចំម� �ប��រ និង្របតិបត� ិ�រេស�កម� ្រត�វ�នែកែ្របេឡើង វ �ញ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បី
សេ្រមច�ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក។ ឧ�ហរណ៍ ផ� ះ�យនិងែផ� ក�ងេ្រ�យេផ្សងេទៀត
ៃនក្រ�លឥដ� េ�ក��ងអ�រ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុវត� េសចក� ីត្រម�វឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ។
វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន
ែដល�នេ្របើេ�យេស�កម� ជំនួយសិស្ស។
o



បុគ�លិកជំនួយសិស្ស េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិក�� (គិ�នុប��យិ� ទី្របឹក�ែណ�ំ ្រគ�េពទ្យ
ព��ល ។ល។) និងបុគ�លិកៃនកម� វ �ធីជំនួយប��ប់បន្ស ំ (្រគ�េពទ្យ អ� កអប់រ�សុខ�ព ។ល។) ្រត�វ�ន
ែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន ខណៈេពលចូ លរ ួម
ក��ងសកម� �ពជំនួយសិស្ស។
o េ្រគ�ងស�� រ �ម និងបរ ���រេ�ក��ងបរ �េវណ��ែដល�នេ្របើស្រ�ប់េស�កម� ជន
ំ ួ យសិស្ស ្រត�វ�ន
េរៀបចំេដើម្បីេលើកកម� ស់គំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្សពីរ�ក់និង/ឬរ�ងសិស្សនិងបុគ�លិក។
o េ�េពលែដល�ចេធ� �
ើ ននិងសម្រសប សកម� �ពជំនួយ និងព��ល្រត�វេធ� ើេឡើងេ�យមិនជួ ប
��ល់។
o �រេ្របើប រ ���រ និង�រផ� តផ
់ � ង់រ ួម��្រត�វ�នេចៀស�ងេ�េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន។ េបើសិន��ំ
�ច់្រត�វេ្របើប រ ���ររ ួម�� ្រត�វែតេធ� ើអ�ម័យ�មុននិងេ្រ�យពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗេ�យសិស្ស និង/ឬ
បុគ�លិកខុសៗ��
o បុគ�លិកែដលផ� លេ់ ស�ជំនួយសិស្ស �នទទួ ល PPE សម្រសប�មេសចក� ប
ី ��ប់របស់ Cal OSHA។
វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងទីកែន� ងរដ� �ល
របស់��េរៀន។
o
o
o

��កស��ជូ នដំណឹងដល់េភ��វពី�ព�ំ�ច់ក��ង�ររក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីបុគ�លិកបេ្រមើ�រ�រក��ង
�រ ��ល័យ��។
បង់ស�ិត ឬេ្រគ�ងស��ល់េផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់រង� ង់ 6 ហ� ីតជុំ វ �ញតុ ឬប�� រទទួ លេភ��វ។
��នីយ�រ�ររបស់បុគ�លិករដ� �ល ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងបុគ�ល
ែដលេ្របើទី��រ ួម�� ឬរ�ងបុគ�លិក�រ ��ល័យ និងសិស្ស ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដល�ំ�ច់្រត�វចូ ល
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េ��ន់ទីកែន� ងេ�ះ។

C.

វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

 �រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងមុនេពលែដលសិស្ស េភ��វ និងបុគ�លិក�ចចូ លមកក��ង��េរៀន។
�រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹងេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19
ែដល�ចេកើតេឡើងនិងេ�គស��េផ្សងៗេទៀតែដលបុគ�ល�ចនឹងកំពុង�ន។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ
�ចេធ� ើ�នពីច��យ (េ�យេ្របើកម� វ �ធីឌជ
ី ីថល ឬ វ �ធីែដល�ចេផ� �ង��ត់េផ្សងេទៀត) ឬេ�យ��ល់េ�
េពលមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពេ�យេ្របើែទម៉ូ ែម៉្រតមិន�ច់ប៉ះ ្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� ក��ង�រ្រត� ត
ពិនិត្យេ�គស��េ�្រចកចូ ល េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន។
o

សិស្ស បុគ�លិក និងេភ��វែដលពិនត
ិ ្យេឃើញ�វ �ជ� �នេ�្រចកចូ ល ឬែដល�យ�រណ៍ពីេ�គស��េ�
ចំណុច�មួ យក��ងអំឡ
� ងៃថ� សិក� នឹង្រត�វ�ន�យ�រណ៍េ��ន់្រក �ម�រ�រអនុេ�ម�ពជំងឺ
COVID-19 (េមើលែផ� ក A)។ ្រក �ម�រ�រអនុេ�ម�ពជំងឺ COVID-19 នឹងេធ� ើ�រសេ្រមច�េតើ
បុគ�លគួ រ្រត�វ�នប��ន
� េចញពីទីកែន� ង េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីពីផ� វ� ៃន�រ្រត� ត
ពិនិត្យេ�គស�� និង�រប៉ះ�ល់ េ�្រគឹះ��នអប់រ�ឬក៏អត់។ សិស្សែដល្រត� តពិនិត្យេឃើញ វ �ជ��ន
ទទួ ល�ន�៉ស់េពទ្យ និង�ំេ��ន់ទីកែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មុន
ែដលពួ កេគ�ចស� ិតេ� ខណៈេសចក� ីសេ្រមច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងអំពី�រប��ន
� េចញ និង�រេរៀបចំ
្រត�វ�នេធ� ើេឡើងស្រ�ប់ឲ្យពួ កេគ្រតឡប់េ�ផ� ះ �ម�រចង��លប��ញ។
o េ�ង�មផ� វ� ៃន�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� និង�រប៉ះ�ល់របស់ DPH សិស្ស បុគ�លិក និងេភ��វែដល
�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល�ន្រត� តពិនិត្យ វ �ជ� �នស្រ�ប់េ�គស��ែដលដូ ច��នឹង
ជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើង �នទទួ ល�រជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់ែដល�ច�ន។
បុគ�ល� ំងេនះ មិន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យេ��ច់ពេី គេ�ះេទ លុះ្រ�ែត�រប៉ះ�ល់្រត�វ�នប��ក់�ម
រយៈ�រេធ� ើេតស� េមេ�គ វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬ�រេធ� េើ �គវ �និច�័យគ� ីនិកពីអ�កផ� ល់េស�
េវជ� ��ស� ។ សិស្សែដល�ន�រប៉ះ�ល់ែដល�នប��ក់ ្រត�វ�ន�ំេ��ន់ទីកែន� ងេ��ច់ពីេគ
ែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មុន ែដលពួ កេគ�ចស� ិតេ�រហូ តដល់�រេរៀបចំ្រត�វ�នស្រ�ប់ឲ្យពួ កេគ
្រតឡប់េ�ផ� ះ។ ទីកែន� ងេនះគឺេផ្សងពីទីកែន� ងែដល�នេរៀបចំស្រ�ប់សិស្សែដល�នេ�គស��។
��ច�បន� ប់�ច់េ�យែឡក ឬទីកែន� ងមួ យេ�ក��ងបន� ប់ែតមួ យែដល�នរ�ំងខ័ណ�ែចក។
េ�េពលពួ កេគ្រតឡប់េ�ផ� ះ ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់ពីេគ ដូ ច�នត្រម�វេ�យ
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពេី គរបស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល។
 �រ្រត� តពិនិត្យមនុស្សធំ ក៏ដូច�សិស្ស��ក់មធ្យមសិក� និង វ �ទ�ល័យ�ប់ប��ល
� � ំងសំណួរអំពី�រប៉ះ
�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់េ�ផ� ះ ��េរៀន ឬកែន� ងេផ្សងេទៀតែដលបុគ�លេ�ះ្រត�វ�ន្រ�ប់�
�នេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ��ន ។
o

មនុស្សធំ� ំង�យែដល្រត�វ�នពិនិត្យ� វ �ជ��ន និង�យ�រណ៍ព�
ី រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យ
មនុស្សឈឺ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�កេចញពី�� ្រតឡប់េ�ផ� ះេដើម្បី�ប់េផ� ម
ើ �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ�
�ច់ពីេគ និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។
o សិស្ស��ក់មធ្យមសិក� ឬវ �ទ�ល័យ� ំង�យែដល្រត�វ�នពិនិត្យរក�រប៉ះ�ល់ និង�យ�រណ៍ពី
�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សឈឺ �នទទួ ល�៉ស់េពទ្យ និង�ំេ�កែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យ
ែឡកែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មុនេ�ក��ង�� ខណៈេពល�រេរៀបចំ ឲ្យឪពុក��យរបស់ពួកេគមក
យក េដើម្បី�ប់េផ� ើម�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។ ឪពុក��យ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យែស� ងរក�រេធ� ើេតស�
ស្រ�ប់កុ�រ។
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺេ�យ�រ�រមកជួ ប
េ�យបុគ�លេ្រ�ពីបុគ�លិក និងសិស្ស។ �ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o
o

�រេ��ន់��េរៀនេ�យបុគ�លេ្រ�ពីបុគ�លិក និងសិស្ស្រត�វែតេចៀស�ងេ�្រគប់េពលែដល
�ចេធ� �
ើ ន។ ឪពុក��យសិស្សែដល�នចុះេ��ះ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេធ� ើកិច��រ�មួ យ
បុគ�លិក��ពីច��យេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
េភ��វមក�ន់��េរៀនេ្រ�ពីឪពុក��យសិស្សែដល�នចុះេ��ះ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមអ� ក
ែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ��េរៀន។ េភ��វគឺ�ន�រ�ត់ជួបែតប៉េុ �
� ះ និង្រត�វ�ន
ចុះេ��ះ�មុនេ�ក��ងកំណត់្រ�េភ��វ ែដលរ ួម�នេ��ះ េលខទូ រស័ព� និង�សយ��នអុីែមលរបស់
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល



េភ��វ។ េភ��វ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យមក�ម�រ�ត់ជួបរបស់ខ� �នែត��ក់ឯង។ េបើសន
ិ �េភ��វ្រត�វែត�ន
មនុស្ស��ក់េទៀតមក�មួ យ (ឧ. ស្រ�ប់ជំនួយបកែ្រប ឬេ�យ�រេភ��វគឺ�អនីតិជន ឬ�នសិស្ស
តូ ច) ព័ត៌�នរបស់ពួកេគ្រត�វ�នកត់្រ�េ�ក��ងកំណត់្រ�េភ��វ។
o េភ��វែដលមកដល់���មួ យនឹងកុ�រែដលមិន�នចុះេ��ះ (ឧ. ប� �នរបស់សស
ិ ្ស) ្រត�វែត្រ�កដ
�កុ�រ� ំងេនះស� ិតេ�ជិតមនុស្សធំ េចៀស�ង�រប៉ះអ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់
ពួ កេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន��ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ� និងមិន�ន�និភ័យ (risk)
េ�យ�រប��ផ� វ� ដេង� ើម។
o �រេដើរេហើររបស់េភ��វេ�ក��ង��េរៀន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមទីកែន� ងែដល�នកំណត់ ដូ ច�
កែន� ងទទួ លេភ��វ ឬកែន� ងរង់�ំ �រ ��ល័យ បន� ប់សន� ិសីទឬបន� ប់្របជុំ និងបន� ប់ទឹក��រណៈ
េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។ េភ��វមិន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យ្រក �ម�
មួ យេឡើយ។
o េភ��វែដលមកដល់��្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�ខណៈេពលេ�ក��ង��។
េនះ្រត�វអនុវត� ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ� ំងអស់ និងចំេ�ះកុ�រ�យុ 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែត
បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគប៉ុេ�
� ះ
ែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់រ�ំងមុខេនះ។ េដើម្បី�ំ្រទដល់សវុ ត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�ក
និងេភ��វេផ្សងេទៀត រ�ំងមុខគួ រ្រត�វ�នផ� ល់ជូនដល់េភ��វែដលមកដល់េហើយ��ន�៉ស។
វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីេលើកកម� ស់ខ្យល់េចញចូ លល� បំផុតេ�ក��ង��េរៀន។ �ច�នដូ ច�
(គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o
o
o
o
o
o
o



�៉ងតិច 50% ៃនបន� ប់សក
ិ � ម� �ប��រ និងសកម� �ព្រត�វ�នប�រេ��ងេ្រ�អ�រ
�
េ�្រគប់
េពលែដល��ស�តុអំេ�យផល។
្របព័ន� HVAC របស់��្រត�វដំេណើរ�រល� ធម� �។
្របព័ន� HVAC ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យបេង� ើន�រ��ស់ប�រខ្យល់
�
ក��ង/េ្រ�អ�រ�អតិបរ� លុះ្រ�ែត
��ន�ព�ងេ្រ� (េទើប�នអគ� ីភ័យថ� ីៗ សីតុណ��ព�ងេ្រ�េ����ំង �នលំអង��េ្រចើន
។ល។) េធ� ើឲ្យមិនសម្រសប។
្រត�វដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ចល័ត �ន្របសិទ��ពខ� ស់ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។
��រនិងបង� �ច្រត�វ�នេបើកចំហក��ងអំឡ
� ងៃថ� សិក� េបើសិន��ចេធ� ើ�ន និងេបើសិន�
��ន�ព�ងេ្រ�អំេ�យផលដល់�រេធ� ើែបបេនះ។
ត្រមងខ្យល់្រត�វ�នដំេឡើងឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បផ
ំ ុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។
េផ្សងេទៀត៖
________________________________________________________________________.

វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គសម្រសបេ�េលើទី
កែន� ង ៃផ� និងវត��េ�ក��ង��េរៀន� ំងមូ ល។ �ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )។
o
o

o

o
o

�លវ ��គស��តនិងស��ប់េមេ�គ្រត�វ�នបេង� ត
ើ េឡើងេដើម្បីេចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផល
ស��តែដលកំពង
ុ េ្របើ្រ�ស់តិច�ងនិងេលើសកំ រ �ត។
រថយន� ្រក �ង្រត�វ�នស��តនិងស��ប់េមេ�គ�៉ងដិតដល់�េរៀង�ល់ៃថ� និងេ្រ�យពីដឹក
ជ��ន
� បុគ�ល�មួ យែដលកំពុងេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19។ ៃតកុង�នបំ�ក់េ�្រក�ស
ជូ តស��ប់េមេ�គ និងេ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េដើម្បីជំនួយដល់�រស��ប់
េមេ�គេលើៃផ� �ម�រ�ំ�ច់ក��ងអំឡ
� ងេពលកំពង
ុ េធ� ើ�រ។ ៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់
្រត�វ�នស��ប់េមេ�គប��ប់ពីប�� ប់�រជិះរថយន� ្រក �ងម� ងៗ។
ទីកែន� ងទូ េ� និងវត��ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់េ�ក��ងទីកែន� ង� ំងេ�ះ (តុ ៃដ��រ កុង
�ក់េភ� ើង ៃផ� តុេធ� ើ�រ ៃដ�ន់ តុ ទូ រស័ព� ��រចុច កុង�ក់និងប៊ូ តុងជេណ�ើរយន� េអ្រកង់ចុច
�៉សុីនេ�ះពុម�/�៉សុីនថតចម� ង រ�រ�ន់ និងប��ន់ៃដ) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច
�ស់�ល់ៃថ� និងញឹក�ប់�ងេនះ េ�េពលែដលធន�នអនុ��តឲ្យេ្របើផលិតផលែដលសម
្រសប (េមើល�ងេ្រ�ម)។
�រេ្របើវត��រ ួម��្រត�វ�នប�្ឈប់្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ឧ�ហរណ៍ទឹក�ញ់្រត�វ�នបិទ
េហើយដបទឹក��ល់ខ� �ន្រត�វ�នផ� ល់�ជេ្រមើស ស��រៈសួ នកម�ន� ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន
�ច្រត�វ�នយកេចញ និងជំនួសេ�យែល្បងក��ងសួ នកម�ន� ែដលមិន�ច់ប៉ះ។ល។
េ�កែន� ងែដលជេ្រមើសបុគ�លមិន�ចេធ� ើ�ន ឧ�ហរណ៍ េ�ក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍និងបន� ប់
សិល្បៈ ែដលបរ ���រមួ យចំនួន�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យសិស្សេ្រចើន�ក់ វត��និងៃផ� ្រត�វ�នស��ត
និងស��ប់េមេ�គរ�ងអ� កេ្របើ។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o

o

o
o
o
o
o
o



ផលិតផលស��តែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 (�នេ�េលើប�� �
ី ន
អនុម័ត "N" េ�យ��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA)) ្រត�វ�នេ្របើេ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំ
របស់ផលិតផល។ េ�េពលែដលមិន�ន�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA
�រ�តុស��ប់េមេ�គជេ្រមើសេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ (ឧ�ហរណ៍ 1/3 ែពងៃន
bleach �ក់េ�ក��ងទឹក 1 ��ឡ
� ង ឬសូ លុយស្យ
� ង�ល់កុល 70%)។ កុំ�យ bleach ឬផលិតផល
ស��តនិងស��ប់េមេ�គេផ្សងេទៀតចូ ល�� - ��ចប�
� លឲ្យ�នែផ្សងពុលែដល�នេ្រ�ះ
��ក់��ំង�ស់ក��ង�រដកដេង� ើម។
បុគ�លិកែថ� ំ ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គៃផ�
និងបរ ���ក��ង�� �នទទួ ល�របណ��ះប�
� លអំព�
ី រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត េសចក� ីត្រម�វ
Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើេ�យសុវត� ិ�ពនិងដូ ច�នត្រម�វេ�យច�ប់ស�ីពី��េរៀន�នសុខ
�ពល� (Healthy Schools Act) �ម�រែដល�ចអនុវត� �ន។
បុគ�លិកែថ� ំ និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គ
្រត�វ�នបំ�ក់េ�យឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន ដូ ច�េ្រ�មៃដ �រ�រ�រែភ� ក �រ�រ�រផ� វ�
ដេង� ើម និងឧបករណ៍�រ�រសម្រសបេផ្សងេទៀត�មត្រម�វ�រផលិតផល។
ផលិតផលស��ត� ំងអស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដេក� ងនិងស��កេ�ក��ងកែន� ងែដលមិនសូ វ�ន�រ
ប៉ះ�ល់។
ខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ� ក��ងអំឡ
� ងេពលស��តនិងស��ប់េមេ�គេ��មក្រមិត
ែដល�ចេធ� ើ�ន េបើសិន�េ្របើ�៉សុីន្រត�ក់ ចូ រេ្របើ�រកំណត់ែដល�ំចូលខ្យល់ប រ �សុទ�។ ប�រនិ
� ង
ពិនិត្យេមើលត្រមងខ្យល់នង
ិ ្របព័ន�េ្រ�ះេដើម្បី���ននូ វគុណ�ពខ្យល់ល�បំផុត។
�រស��តែដលេធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើង្រត�វ�នេធ� េើ �េពលែដលសិស្សមិនេ��� េ�យ�នេពលេវ�
្រគប់្រ�ន់េដើម្បីទុកឲ្យខ្យល់េចញមុនេពល�ប់េផ� ើមៃថ�សិក�។
ជំ�ន្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���្របព័ន�ទឹកនិង�នកន� ន់� ំងអស់គឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់
េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពទ
ី ីកែន� ងបិទ��រក��ងរយៈេពលយូរ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃនជំងឺ
Legionnaires និងជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងទឹក។
បន� ប់ទឹក កែន� ងរង់�ំ បន� ប់ស្រ�ក ក៏ដូច�កែន� ងអង��យេលង និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត
កំពុង្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖
 បន� ប់ទឹក៖_____________________________________________________________
 កែន� ងចូ ល/កែន� ងរង់�ំ៖ ______________________________________________________________
 បន� ប់ស្រ�ករបស់្រគ�បេ្រង�ន/បុគ�លិក៖__________________________________________________
 បន� ប់េរៀន ____________________________________________________________
 ទីកែន� ងបរ �េ�គេ���រ��ន______________________________________________________
 កែន� ងេរៀបចំម� �ប��រេ���រ��ន _____________________________________________
 �រ ��ល័យ�ងមុខ _____________________________________________________________
 �រ ��ល័យេផ្សងេទៀត ____________________________________________________________
 ទីកែន� ងេផ្សងេទៀត _____________________________________________________________

វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខែដលសម្រសបេ�យបុគ�លិក សិស្ស
និងេភ��វ� ំងអស់េ�្រគប់េពលេវ�។ �ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o
o
o
o
o

បុគ�លិក ឪពុក��យ និងសិស្ស�នទទួ លព័ត៌�នអំពីេសចក� ីប��ប់ឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខមុន
េពល�ប់េផ� ើម��េរៀននិង�្រប�ំេ�ក��ង��ំសក
ិ �� ំងមូ ល។
សិស្ស� ំងអស់ែដល�ន�យុេលើស 2 ��ំ ត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�ខណៈេពល
េ�ក��ងបរ �េវណ��េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ផឹក ឬេធ� ើសកម� �ពេផ្សងេទៀតែដល��ំងដល់�រ
�ក់រ�ំងមុខ។
យុទ���ស� �រ�រេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីស្រម� លដល់សិស្សែដលស� ិតេ�ក��ង�រអប់រ�
�នលក� ណៈបុគ�ល ឬែផន�រ 504 និងែដលមិន�ចេ្របើឬ្រ� ំនឹង្រក�ត់�ំងមុខ�ន។
ព័ត៌�ន្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យបុគ�លិក ឪពុក��យ និងសិស្ស�ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ
�នសម្រសប េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ�ំ�ច់ក��ង�រេ�កគក់្រក�ត់�ំងមុខប��ប់ពី�រ
េ្របើ្រ�ស់ក��ងមួ យៃថ� ៗ។
��កស��េ�្រចកចូ ល�� េ�្រចកចូ ល�រ ��ល័យ�� និងទូ � ំងអ�រ��� ំងមូ លព្រងឹង
េសចក� ីប��ប់េនះ និងេរៀប�ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ្រតឹម្រត�វ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o
o
o
o
o

�មែដល�ចេធ� ើ�ន ្រក�ត់�ំងមុខពីរ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យសិស្សនីមួយៗេ�េពល�ប់េផ� ើម��ំសិក�។
េបើសិន�មិន�ចេធ� ើដូេ��ះ�ន ឪពុក��យនិងសិស្ស�នទទួ លព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង វ �ធីេធ� ើ្រក
�ត់�ំងមុខេ�យខ� �នឯង។
ឪពុក��យកុ�រតូ ច ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យផ� ល់រ�ំងមុខទីពីរដល់��េរៀន�េរៀង�ល់ៃថ� ក��ង
ករណីែដលរ�ំងមុខែដលកុ�រកំពុង�ក់្រប�ក់ េនះនឹងអនុ��តឲ្យ�ន�រ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខ
េ�ក��ងៃថ� សិក�។
បុគ�លិក្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�្រចកចូ ល�� ឬេ�ផ� វ� េដើរក��ងអ�រ ឬទីកែន� ងទូ េ�េផ្សង
េទៀតេដើម្បីព្រងឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ ក៏ដូច�េដើម្បីរ�លឹកសិស្សអំពី វ �ន័យ�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ
្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខផងែដរ។
បុគ�លិកែដលចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព (ដូ ច��រផ� ល�
់ រព��ល�ង�យ ឬជំនួយ��ល់ខ� �នដល់
សិស្ស��ក់ៗ) ែដលមិន�ចរក�គំ�ត�ង�យ�ន ្រត�វ�នបំ�ក់េ�េ�យស��រៈ�រ�រ
��ល់ខ� �នសម្រសប (េ្រ�មៃដ �៉ស់ �វ�រ�រ ។ល។) �ម�រគួ រ។
បុគ�លិកែដលែថ� ំសិស្សឈឺ �នទទួ ល�៉ស់ក្រមិតេវជ���ស� េដើម្បី�ក់េ�យខ� �នឯង និង�៉ស់
ក្រមិតេវជ� ��ស� ស្រ�ប់ឲ្យសិស្ស�ក់ (េបើសិន�សិស្ស�ច�ក់�ន) រហូ តដល់សិស្ស�កេចញ
ពីអ�រ។

កំណត់ស��ល់៖ បុគ�លិក និងសិស្សែដលេ���ក់ឯងក��ង�រ ��ល័យបិទជិត បន� ប់តូច�នជ��ំង ឬទីកែន� ង
ឯកជនបិទជិតេផ្សងេទៀត មិនត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេឡើយ។ សិស្សក៏�ចេ�ះ្រក�ត់�ំងមុខេ�
េពលបរ �េ�គ��រ ឬេគង ឬេពលែដលមិន�ច�ក់្រក�ត់�ំងមុខ�ន (ឧ. េពលងូ តទឹក ។ល។)។ ��
ក៏�ចពិ�រ�� េតើ្រគ�បេ្រង�នេ���ក់សិស្សតូ ចៗសម្រសបនឹងេ្របើសន� ះ�ំងមុខ��ស� ិកេ�យ�ន្រក�ត់
រុ��ងេ្រ�មច����រជំនួសឲ្យ្រក�ត់�ំងមុខ េដើម្បីឲ្យសិស្សតូ ចៗ�ចេមើលេឃើញមុខ្រគ�របស់ខ� �ន និងេដើម្បី
េចៀស�ង�រ�ំងស� ះែដល�ចេកើតេឡើងដល់�របេ្រង�នសូ រស័ព�។



វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រ�ងៃដ�ញឹក�ប់េ�យបុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វ។
��ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o

o
o
o
o

o

o

សិស្ស និងបុគ�លិក�នឱ�សញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �នរយៈេពល 20 វ ��ទី�មួ យ�ប៊ូ
េ�យដុសឲ្យ�នសព� ល� និងេ្របើ្រ�ស់កែន្សង (ឬ្រក�ត់កែន្សងែដលេ្របើែតម� ង) េដើម្បីជូតៃដ
ឲ្យស��តល� ។ ្រក �មនីមួយៗ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យេ្របើបន� ប់ទឹកែដល�នកំណត់។ េបើសិន��នសិស្សេ្រចើន
�ងមួ យ្រក �ម្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេ្របើបន� ប់ទឹកែតមួ យ ្របព័ន�កូ ដពណ៌្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យ
សិស្សមកពី្រក �មេផ្សងេទៀតេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹកក��ងេពលែតមួ យ។
សិស្សតូ ចៗ ្រត�វ�នកំណត់�លវ ��គ�្រប�ំស្រ�ប់�រស្រ�ក�ងៃដ�ំ�ច់ េ�យ�ប់ប��ល
�
� ំងមុននិងេ្រ�យេពលបរ �េ�គ ប��ប់ពេី ្របើបង� ន់ ប��ប់ពីេលងេ��ងេ្រ� ក៏ដូច�មុន
និងេ្រ�យពីសកម� �ព�្រក �មេផ្សងៗ។
បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើគំរ ូ�ងៃដ�ញឹក�ប់ �ពិេសសេ���ក់តូចែដលេពលេវ�េ្របើបន� ប់
ទឹក គឺ�ឱ�សេដើម្បីព្រងឹងទ��ប់�នសុខ�ពល� និង្រត� តពិនិត្យ�រ�ងៃដែដលសម្រសប។
ទីកែន� ង�ងៃដចល័ត ្រត�វ�ន�ក់េ�ជិតបន� ប់េរៀន េដើម្បី�ត់បន� យ�រេដើរេហើរ និង�រ្របមូ ល
ផ��ំេ�ក��ងបន� ប់ទឹកេ��មក្រមិតែដល�ចអនុវត� �ន។
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល (�នេអ�ណុល�៉ងតិច 60%) គឺ�នស្រ�ប់
សិស្ស និងបុគ�លិកេ��មទី�ំងយុទ���ស� ក��ង��� ំងមូ ល ែដលមិន�នកន� ន់ ឬទីកែន� ង
�ងៃដចល័ត (េ�ក��ង ឬជិតបន� ប់េរៀន បន� ប់ែដលផ� ល់េស�ជំនួយ បន� ប់ត�ន� ី និងសិល្បៈ)។ ទឹក
អ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល គឺ�ជេ្រមើស្របេសើរ�ងនិងគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�
ក��ងបរ ���ន��េរៀន។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�នអុីសូ្រប�ពីល�ល់កុល��តុផ្ស ំសកម� មិន
្រត�វ�នេ្របើេ��ម��េរៀនេឡើយ េ្រ�ះ�េធ� ើឲ្យេ�លែស្បកនិង�ច្រ�បចូ លេ�ក��ងែស្បក។
�រេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល �ចប�
� លឲ្យ�ន�រពុល�តិ�ល់កុល។
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដមិន�ន�ក់េ�ទីចំហនិងគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�យ�ន�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សធំ
ស្រ�ប់កុ�រ�យុេ្រ�ម 9 ��។ំ ម�ន� ីនិងបុគ�លិក្រត�វ�ន្រ�ប់ឲ្យដឹងពី�និភយ
័ (risk) ៃន�រេលប
និង�ពួ កេគគួ រទូ រស័ព�េ�ែផ� ក្រគប់្រគង�រពុល (Poison Control) �មរយៈេលខ 1-800-222-1222
េបើសិន��នេហតុផលែដលេជឿ�សិស្ស�នេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ប៊ូ និងទឹក ្រក�សជូ ត�ត់និងធុងស្រ�ម គឺ�នស្រ�ប់��រណៈជន
េ� ឬែក្បរ្រចកចូ លៃនទីកែន� ង ឬេ�កែន� ងទទួ លេភ��វ និង្រគប់ទីកែន� ងេផ្សងេទៀតេ��ងក��ង
កែន� ងេធ� ើ�រ ឬ�ងេ្រ�ែដលមនុស្ស�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��េ�យ��ល់។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺេ�ក��ង��រ��ន��
ឬទីកែន� ងេផ្សងេទៀតែដល�នបេ្រមើ ឬេ�យកម� �ប��រ។
o
o

ម� �ប��រែបបប៊ូ េហ� និងលក� ណៈ្រគ� �រ្រត�វ�នលុបបំ�ត់។
ជេ្រមើសម� �ប��ររ ួមប��ល
� � ំងម� �ប��រែដល�នេវចខ� ប់�មុន ��រេ��ែដលបេ្រមើេ�យ
បុគ�លិក��រ��ន និង/ឬម� �ប��រែដលសិស្សយកមកពីផ�ះ។
o រ�ំង�រ�រ�ង�យ្រត�វ�នេ្របើេ�េពល�ំ�ច់េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លិក
��រ��ននិងសិស្ស។
o េ្រសចចិត�-ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
__________________________________________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យសហគមន៍��េរៀន និង��រណៈជន

 ព័ត៌�ន្រត�វ�នេផ�ើេ��ន់ឪពុក��យ និងសិស្សមុនេពល�ប់េផ�ើម��េរៀន�ក់ព័ន�នឹងេ�ល�រណ៍
��េរៀនែដល�ក់ទងនឹង (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

េ�ល�រណ៍�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពេី គ េ�េពលែដលពួ កេគ
អនុវត� េលើសិស្សែដល�នេ�គស�� ឬ�ចនឹង�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 _____
ជេ្រមើសស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 េបើសន
ិ �សិស្ស ឬស�ជិក្រគ� �រ�ន
េ�គស�� ឬ�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19
_____
អ� កែដល្រត�វ�ក់ទងេ���េរៀន េបើសិន�សិស្ស�នេ�គស��
ឬ�ចនឹង្រត�វ�នប៉ះ�ល់
_____
រេបៀបេធ� ើ�រពិនិត្យេ�គស��មុនេពលសិស្សេចញពីផ�ះ
_____
ត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ
_____
�រៈសំ�ន់ៃន�រអនុវត� របស់សិស្សក��ង�ររក�គំ�ត�ង�យ
និងេ�ល�រណ៍្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
_____
�រ��ស់ប�រេ�ក
�
� � ងកម� វ �ធីសិក�និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�
េដើម្បីបេ�� �ស�និភ័យ (risk)
_____
�រ��ស់ប�រម
� � �ប��រេ���េរៀនេដើម្បីបេ�� �ស�និភ័យ (risk)
_____
េ�ល�រណ៍���ក់ទងនឹង�រមក�ន់��េ�យឪពុក��យ និង
�រ្របឹក�េ�បល់អំពី�រ�ក់ទង��េរៀនពីច��យ
_____
�រៈសំ�ន់ៃន�រផ� ល់ព័ត�
៌ នទំ�ក់ទំនងករណីប��ន់ដល់
��េរៀនរ ួម� ំងជេ្រមើសេ្រចើនេដើម្បីទ�
ំ ក់ទំនងឪពុក��យ
_____
េផ្សងេទៀត៖
_____________________________________________________________________

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ង��េរៀន។
 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ក��ង��េរៀន� ំងមូ លែដលរ�លឹកបុគ�លិក និងសិស្សអំពេី �ល�រណ៍
�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ និង�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗរបស់��ែដលរ�លឹកដល់េភ��វ�ពួ កេគ
មិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ េបើសិន�ពួ កេគ�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19។

 ���នបេង� ើតនិងផ្សព� ផ�យែផន�រទំ�ក់ទំនងក��ងករណី�ំ�ច់្រត�វបិទ� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� ក
េ�យ�រករណីជំងឺ COVID-19 �ចេ��មែដល�ចេកើតេឡើង។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 ្រចកអន�ញៃន��េរៀន (េគហទំព័រ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ផ� លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងអ�រ
េ�ល�រណ៍មកទស្ស� �រ��ស់ប�រកម�
�
វ �ធីសិក� និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក� និង�រត្រម�វឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ �ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រ�ងៃដ។

 ្រចកអន�ញែណ�ំសិស្ស ឪពុក��យ និង្រគ�បេ្រង�នអំពីរេបៀប�ក់ទង��េរៀនក��ងករណីែដល�ន
�រឆ� ងជំងឺ ឬ�រប៉ះ�ល់។

E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស��
ើ ព

 ែផន�រស្រ�ប់�រេធ� ើបច��ប្បន� �ព ែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (IEPs) និងែផន�រ 504 របស់សិស្សែដល�ន
16

ត្រម�វ�រពិេសស ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី���ន��រអប់រ��ចបន� េ��នេ�យមិន�ន�និភយ
័ (risk)
ហួ សេហតុដល់សិស្ស។
o

ែផន�រេនះ�ប់ប��ល
� វ �ធី��ស� ស្រ�ប់�រទំ�ក់ទន
ំ ងសកម� �មុន�មួ យឪពុក��យេ�េដើម
��ំសិក� េដើម្បី���ប���ក់ទងនឹង�រអប់រ� និងសុវត� ិ�ពកុ�រកំពុង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។
o �រែកែ្របេ�េលើ IEPs និងែផន�រ 504 �ច�ក់ទងនឹង�រសិក�ពីច��យ �រែកែ្របេ�េលើ
បន� ប់េរៀនេដើម្បីស្រម� លដល់ត្រម�វ�រសិស្ស �រ�នវត� �នេ���េរៀនេ�ក��ងតំបន់�ច់េ�យ
ែឡកែដល�នសិស្សតិច ឬ វ �ធី�៊យ្រ� �ត(hybrid)េ�យរ ួមប��ល
� �រសិក�េ�ក��ង��ក់និង�រ
សិក�ពីច��យ។
o ជំ�នែដល�នអនុវត� េដើម្បីែកែ្រប IEPs និងែផន�រ 504 េដើម្បី���សិស្សអនុវត� �ម
បទប្ប�� ត� ិែដល�ក់ព័ន�ៃនច�ប់រដ� និងច�ប់សហព័ន�។
 េស�កម� ឬ្របតិបត� ិ�ររដ� �លែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនពីច��យ (ឧ. �រចុះេ��ះក��ង��ក់ �រ�ក់
ទ្រមង់ែបបបទ ។ល។) ្រត�វ�ន��ស់ប�េ��អន�ញ។
�

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។

អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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