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ជូនចំយ ោះមាតាបិតា / អាពាបាលជាទីយគ្ន ព៖ 

មណឌ លសាលាយ ៀនសាធា ណៈព្ពូវ ើែិន (PPSD) នឹងបនតផ្តល់ជូននូវកា យ វ្ ើយត្សត  ក COVID-19 
យៅសាលាយ ៀន បស់កូន ាក 
ដែលជាដផ្ាកននកិចេខិត្ខំព្បឹងដព្បង បស់យយើងកន ុងកា យដ្ឋោះព្សាយជាមួយវ ើ ុសកូ  ណូាយនោះ។ 

យដ្ឋយដផ្ែកយលើសាា នភាពសខុភាពសាធា ណៈបចច ុបបនា  PPSD 
នឹងផ្តល់កា យ វ្ ើយត្សត យោគ្សញ្ញា កន ុង ំឡុងយពលបួនសបាត ហ៍ែំបូងននកា ចូលយ ៀន បនាទ ប់ពីវសិសមកាលសិកា 
យហើយយៅយពលដែលយោន្ីព្ពូវ ើែិន ព្តូ្វបានកំណត់្ថាសា ិត្កន ុង "កា ឆ្លងកព្មិត្ខពស់" យដ្ឋយមជឈមណឌ លព្គ្ប់ព្គ្ង 
និងកា   ជំងឺ (CDC) ។ កា យ វ្ ើយត្សត នឹងមានសព្មាប់សិសស និងបុគ្គលិកទងំ ស់យៅសាលាយ ៀន បស់កូន ាក។ 
កន ុង ំឡុងយពលទងំយនោះ មណឌ លមានយគ្នលបំណងផ្តល់ជូនកា យ វ្ ើយត្សតមតងកន ុងមួយសបាត ហ៍ 
អាព្ស័យយលើភាពអាច កបានននកា ផ្គត់្ផ្គង់។ 

យលើសពីយនោះយទៀត្ ព្បសិនយបើកូន បស់ ាកបង្ហា ញយោគ្សញ្ញា យៅយពលយៅសាលាយ ៀន 
គិ្លានុបដ្ឋា យកិាសាលានងឹអាចយ វ្ ើយត្សត យោគ្សញ្ញា  យែើមបីពយនល ឿនយពលយវលាយ វ្ ើយត្សតសព្មាប់សិសស។ 

យដ្ឋយដផ្ែកយលើកា ផ្គត់្ផ្គង់បចច ុបបនា  កា យ វ្ ើយត្សត នឹងព្តូ្វបាន នុវត្តយដ្ឋយយព្បើកា យ វ្ ើយត្សត ង់ទីដហសន ហ័ស។ 
សព្មាប់កា យ វ្ ើយត្សត នីមួយៗ កូន បស់ ាកនឹងទទួលបានព្បដ្ឋក់ ុកព្ចមុោះមួយ។ 
មាតាបិតានឹងទទួលបានកា យៅទូ ស័ពទ ព្បសិនយបើកុមា យ វ្ ើយត្សត វជិជមាន។ 

 ាកព្គ្ប់ព្គ្ងសាលានឹងមានសិទធិចូលយព្បើលទធផ្លននកា យ វ្ ើយត្សត  BinaxNOW និង PCR ។ 
ព្បសិនយបើ ាកមានសំណួ ណាមួយ ំពីកា យ វ្ ើយត្សតតាម យៈកមម វ ិ្ ីយនោះ សូមទក់ទងមកសាលាយ ៀន បស់កូន ាក។ 
ដមនយហើយ កន ុងនាមជាមាតាបិតា/អាណាពាបាល ឬកូន បស់ ាកអាចបែិយស្កា យ វ្ ើយត្សត យៅយពលណាមួយ។ 

PPSD ព្តូ្វកា កា  នុញ្ញា ត្ បស់ ាកយែើមបីឱយសិសស បស់ ាកចូល មួកន ុងកមម វ ិ្ ីកា យ វ្ ើយត្សត យនោះ។ សូមច ុះហត្ថលេខា 
និងប្រគេ់ទប្មង់បរររទលនុះមកវញិ លៅលេេបែេឆ្ន ាំសកិាចារ់ល ត្ើមលៅរែូវសល ឹកល ើប្្ រុះលនុះ 
ប្រសិនលរើអ្នកចង់ឱ្យកូនររស់អ្នកចូេរមួកន ុងការល វ្ ើលត្សត រក COVID-19 ។ 
ប្រសិនលរើអ្នកបាន្តេ់ការយេ់ប្េមសប្ារឆ់្ន ាំសិកាម នរចួលហើយ អ្នកមិនចាាំបាច់ដាក់ទប្មងក់ារយេ់ប្េមថ្មីលទ។ 

យ ម្ ោះ បស់សិសស៖  ___________________________________________________________________________________________  

សាលាយ ៀន បស់សិសស៖  ______________________________________________________________________________________  

នងៃដខឆ្ា ំកំយណើត្ បស់សិសស៖  ________________________________________________________________________________  

យលខទូ ស័ពទ បស់មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖  ________________________________________________________________  

 ីុដមល បស់មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖  ____________________________________________________________________  

ហត្ាយលោ បស់មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖  _________________________________________________________________  

សូម  គុ្ណចំយ ោះកា គ្នំព្ទ បស់ ាកកន ុងកិចេខិត្ខំព្បឹងដព្បង បស់យយើងកន ុងកា ពព្ងីកកា ទប់សាា ត់្ កា  កយ ើញ 
និងកា យ វ្ ើយត្សត  ក COVID-19 យៅកន ុង ែា បស់យយើង និងយៅកន ុងសាលាយ ៀន បស់យយើង។ 

សាងកា   
ANGÉLICA INFANTE-GREEN 

[កាលបរិច្ឆេទ] 

JAVIER MONTAÑEZ 
ជា គ្គនាយក 
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