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សមាគមមន្រ ត្ ីសុខាភបិាលតំប្ឈូ់ងសមទុ្រ 

 
មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលតំប្ឈូ់ងសមុទ្របញ្ជា ក់ជាថ្មីអពំីការគទំ្រចពំ ោះចូលពរៀ្ពោយផ្ទា ល់
ពពញពលញ  
សសចក្ដ ីប្បកាសពត័៌មា្     ថ្ងៃទ2ី6 ខែសហីា ឆ្ន ំ2021 

ក្ន ុងនាមជាមន្រ ត្ ីសខុាភិបាលតំប្់សននរសមុប្ទ ស ើងមា្ក្ដ ីសោម្សសថ្ប្ក្ខលងខែល
មា្សិសសថ្នន ក់្មសតត យ-ែលថ់្នន ក្់ទី 12 ចំ្ ួ្ជាងមួ លា្នាក្ប់ា្ប្តលប់ចូលសរៀ្
សោ ផ្ទា ល ់ិ ញ សៅរែូិសល កឹ្ស ើប្្ រុះស្ុះ សៅទូទងំតំប្់ San Francisco Bay Area។ 
សៅតាមសខា្ធី Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Benito, San 
Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, ្ងិប្ក្ រង Berkeley 
ក្មុារជាសប្ចើ្ បា្ប្តលប់ចូលសរៀ្ិ ញ ជាសលើក្ែំបូង ចាប់តំាងពីសែើមឆ្ន  ំ2020។  

ការសក្ើ្ ស ើង្ូិក្រណី្ ងំឺ COVID-19 សៅរែូិសតត ស្ុះ ្ងិចំ្ ួ្ចូលសប្មាក្ពាបាល
សៅម ា្ ីរសពទយសោ ោរការរកី្រាលោលសមសរាគបំខលងងមីសធវ ើឱ្យពលរែឋទងំអស់ប្តូិ
មា្ការប្ប រងប្ប ័តនចំស ុះការប្តលប់សៅោលាសរៀ្ិ ញ ។ ស ើងែឹងថ្ន សៅសពលខែល្ំងឺ 
COVID មា្អប្តាែពស់សៅក្ន ុងសហគម្៍របស់ស ើង ក្រណី្ំងឺ្ងឹសក្ើ្ ស ើងសៅ
តាមោលាសរៀ្ ែូចគ្នន សៅ្ឹងទកី្ខ ល្ងសសសងៗសទៀតសងខែរ។ សទុះបីយ៉ា ងណា សោ ោរ

មា្្តីិិ ញធបី្បក្បសោ ប្បសិទធភាព – ខែលរមួមា្ ការ ក្់មា៉ា សទងំអស់
គ្នន សៅទកី្ខ ល្ងបិទ្ិត ការចាក្់វ៉ា ក្ោ់ំងសប្មាប់អនក្ខែលអាចចាក្ប់ា្ 
ការសធវ ើសតសត រក្សមសរាគ ការសធវ ើអនាម័ ថ្ែ ការសប្មាក្សៅសាុះសៅសពលមិ្ប្សួលែល ួ្  

្ងិការសរៀបចទំីក្ខ ល្ងឱ្យមា្ែយលអ់ាកាសសច ចូលលអ  –  ទិ ន្្័ បង្ហា  ថ្ន 
របាំងការ រជាសប្ចើ្ស្ុះអាចបញ្ឈប់ការ រកី្រាលោល្ំងឺ COVID-19 
សៅតាមោលាសរៀ្បា្។   

សោ ពចិារណាសៅសលើអតថប្បសយ្្៍ជាសប្ចើ្ចំស ុះក្មុារ មន្រ ត្ ីសខុាភិបាលតំប្់
 ូងសមុប្ទបា្បញ្ជា ក្់ជាងមីអំព ីសសចក្ត ីខងលងការណ៍រមួរបស់មន្រ ត្ ីសខុាភបិាលតំប្់
 ូងសមុប្ទចាប់ពីខែមិងនុា អ្មុ័តសលើ 
សសចក្ត ីខងលងការណ៍ពីនា ក្ោលាសខា្ធតីំប្់សននរសមុប្ទ 
កាលពីសពលងមីៗ ក្ ល្ងសៅស្ុះ ្ិងប ត្គ្នបំ្ទទងំប្ស រងចំស ុះការ
 ិ ញលប្ត ប់ចូលសរៀ្ក្ន ុងថ្នន ក្់ ិ ញ ប្បក្បសោ សុិតថភិាព។ 

ក្ងវុះការសកិ្ាសោ ផ្ទា ល់ក្ន ុងអ ំរ ងការរាតតាត្ំងឺ COVID-19 មិ្ ប្តឹមខតរខំា្ែល់
ការអប់រំប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខ ត្ ខងមទងំសធវ ើឱ្យការគ្នបំ្ទខសនក្សងគមក្ចិចចុុះសែា  ្ងិប៉ាុះ ល់
ែល់សែុភាពសល ូិ ចិតតរបស់សិសសសងខែរ។ ហា្ិភ័  ្ិងអតថប្បសយ្្៍ថ្្ការ ិ ញលប្តលប់
សៅសរៀ្សូប្តសោ ផ្ទា ល់ិ ញ សៅសពលស្ុះ មា្ភាពចាស់ជាងសពលណាៗទងំអស់

សៅក្ន ុងអំ រ ងការរាតតាតថ្្្ំងឺស្ុះ –  ស ើងទងំអសគ់្នន ប្តូិ ប ត្អ្ុិ តតប្គប់

 ិ ញន្ការទងំអស់ សែើមបីសធវ ើឱ្យក្ុមារមា្សុិតថភិាពក្ន ុងការចូលសរៀ្សៅោលា។     

សទុះបកី្ុមារអាចនលង្ំង ឺ COVID-19 យ៉ា ងណាក្ដ  ី
ប៉ាុខ ត្ក្រណី្ ំងធឺៃ្ធ់ៃរក្ន ុងចំសណាមក្មុារគជឺាក្រណកី្ប្មបំសុត 
សហើ ក្រណោីល ប ់រ តតខតក្ប្មសក្ើតស ើងសៅសទៀត។ 
ការចមលងអាចសក្ើតស ើងសៅប្គប់ទីក្ខ ល្ង រមួទងំសៅតាមោលាសរៀ្សងខែរ 
ប៉ាុខ ត្ជាសរឿ ៗកុ្មារប្តូិប្ប ម្ឹងការនលង COVID-19 សៅសាុះ ឬសៅក្ន ុងសងគមខែលការ
អ្ុិតត  ិ ញន្ការសុិតថភិាពមា្ភាពែុសគ្នន ពកី្ខ ល្ងមួ សៅក្ខ ល្ងមួ ។ 
ក្រណីនលងខែលរក្ស ើ តាមរ ៈក្មម ិ ញធីសធវ ើសតសត សៅោលា 
ជា ឹក្ញាបអ់ាចជាការប៉ាុះ ល់ខែលមិ្  ក្់ព័្ ធ្ឹងថ្នន ក្ស់រៀ្។ សៅសខា្ធី Alameda 
ស ើងក្ពំងុសសងេតស ើ ក្រណី្ំងឺ COVID-19 សៅក្ន ុងចំសណាមក្មុារ 
ប៉ាុខ ត្ជាទូសៅមា្អប្តាទបជាងម្ុសសសព ិ ័ 
្ិងទបជាងការសក្ើ្ ស ើងសៅក្ន ុងរែូិរង្ហចុងសប្កា ស្ុះ។  

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.06.03.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.06.03.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.06.03.pdf
https://www.sccoe.org/news/NR/Pages/bay-area-county-superintendents-announce-their-support-of-full-in-person-learning.aspx


ការចូលសប្មាក្ម ា្ ីរសពទយចសំ ុះក្មុារគមឺា្ប្តមឹខត 3% 
ប៉ាុសណាណ ុះថ្្ចំ្ួ្ខែលប្តូិ បា្រា ការណថ៍្នមា្ការសក្ើ្ ស ើងសៅរែូិសតត ។ 

សគ្នលការណ៍ខណនាំោលា K-12 របស់រែឋសប្មាប់ឆ្ន សំិក្ា 2021-22 គឺជាការខណនាអំាចអ្ុិតតបា្ ខែល
បញ្ជា ក្អ់ំពកីារអ្ុិតតជាទូសៅ្ូិ ិ ញន្ការសុិ តថភិាពែ៏មា្ោរៈសខំា្់បំសុត 
សហើ ក្៏សដល់្ ូ ិភាពបត់ខប្សប្មាប់ិ ញធីោន្រសត សសសងៗសែើមបបីំសព តប្មូិការ ្ិងសមតថភាពរបសោ់លាសរៀ្ 
ក្៏ែូចជាែណឌជាសប្ចើ្ខែលែិតែំការ រសុិតថភិាពក្មុារសៅក្ន ុងថ្នន ក្់សរៀ្សងខែរ។  

ថ្នន ក្់ែឹក្នាំោលាបា្ែិតែំយ៉ា ងខាល ងំសែើមបអី្ុិតតសគ្នលការណខ៍ណនាំស្ុះ ្ងិបា្សប្តៀមែល ួ្ រចួជាសប្សចសែើមបី
ោវ គម្៍សិសសប្តលប់មក្ោលាសរៀ្ ិ ញ ។ មន្រ ត្ ីសខុាភិបាលប ត្តាមោ្ទិ ន្្័ យ៉ា ង ក្ចតិតទកុ្ោក្់ សហើ ស ើង
្ឹងសធវ ើក្ចិចការសៅទូទងំតំប្់ ្ិងរែឋ សែើមបីសធវ ើការខក្សប្មួលសៅសពលចាំបាច់ណាមួ ។ 

 

### 

  

 

 

 

 

សខា្ធី  Alameda  ្ងិប្ក្ រង  Berkeley ប្តូិ គ្នំប្ទចំស ុះសគ្នលការណ៍ខណនាំោលា K-12 របស់រែឋសប្មាប់ឆ្ន សំិក្ា 
2021-22។ 

ករណឆី្លងជំងឺ្ ឹងពកើតព ើង៖ ស្ថា ្ភាពរំពឹងរុក 
សៅសពល្ំង ឺ COVID-19 កំ្ពុងចរាចរក្ន ុងអប្តាែពស់សៅក្ន ុងសហគម្៍ ែូចជាោថ ្ភាពបចច ុបប ន្ សៅសខា្ធ ី
Alameda ្ងិប្ក្ រង Berkeley ស ើងរំពឹងថ្នក្រណីនលងស្ុះអាច្ឹងសក្ើតស ើងសៅតាមោលាសរៀ្សងខែរ។ ោលាប្តូិ
រា ការណ៍អំពកី្រណីនលងសៅក្ន ុងចំសណាមសសិស ្ិងបគុគលកិ្ោលា សៅម ា្ ីរសខុាភិបាលោនរណៈសខា្ធី Alameda  

ឬម ា្ ីរសខុាភបិាលោនរណៈប្ក្ រង Berkeley អាប្ស័ សលើទីតាងំរបសោ់លាប្សបតាមសគ្នលការណ៍ខណនាំ K-12 

របស់រែឋ។ 

ោលារបស ់សខា្ធី Alameda ្ងិប្ក្ រង Berkeley ្ងិប្ក្ រមងការង្ហរប្គប់ប្គងការសុ្ុះ្ំងឺសធវ ើការទក្់ទង 
្ិងគ្នំប្ទែលថ់្នន ក្់ែឹក្នាំ ្ងិបុគគលកិ្ោលាសៅសពលោថ ្ភាពទងំស្ុះសក្ើតស ើង តាមរ ៈការ្ួ សសុើបអសងេត 
្ិង សតលក់ារខណនាំអពំីរសបៀបអ្ុិតត ិ ញន្ការសប្មាលោថ ្ភាព។ 

ឪពុក្មាត   ្ងិអាណាពាបាលសិសសគួរទក្ទ់ងសៅថ្នន ក្់ែឹក្នាោំលា ឬែណឌ របសែ់ល ួ្ សែើមបីខសវ ង លថ់្នសតើ 
ោលាខែលសសិសរបសែ់ល ួ្ ក្ពំុងសិក្ា មា្ការសនល ើ តបយ៉ា ងែូចសមដចចំស ុះក្រណសី្ុះ។ 

ទ្តវូសទ្ាកពៅផ្ាោះ ទ្បសិ្ពបើមិ្ទ្សួលខ្ល ួ្  
សិក្ស ្ងិបគុគលកិ្ោលាខែលមា្សរាគសញ្ជា  ឬសធវ ើសតសត ិ ញ្ ាមា្្ំងឺ COVID-19 ប្តូិ សប្មាក្សៅសាុះសែើមបកីារ រ
សុែភាព ្ិងសុែុមាលភាពរបស់អនក្ែថ្ទ។ ប្បសិ្សបើសិសសប្តូិ បា្ក្ំណត់ថ្ន ជាអនក្ប៉ាុះ ល់ផ្ទា ល់ជាមួ 
បុគគលណាមាន ក់្ខែលសធវ ើសតសត ិ ញ្ ាមា្ សនាុះមា្្សប្មើសសធវ ើចតាត  ីសក័្សសសងៗគ្នន សប្មាប់ោលាសរៀ្ ប្សបតាម
សគ្នលការណខ៍ណនាំរបស់រែឋ។  

ការចាក់វ៉ា កសំ់្ថង 
វ៉ា ក្់ោងំសៅខតជាមសធាបា ែ៏មា្ប្បសទិធភាពបំសុតខែលស ើងមា្សែើមបីបញ្ចប់ការរាតតាតថ្្្ំងឺស្ុះ។ សែើមបី
ការ រសិសស ្ិងបគុគលកិ្ោលា រែឋបា្សច  បទបញ្ជា សដ ីពសីុែភាពោនរណៈងមីមួ  ខែលតប្មូិឱ្យបុគគលិក្
ោលាទងំអស់បង្ហា  ភសត ុតាងអពំីការចាក្់វ៉ា ក្ោ់ំងសព សល  ឬប្តូិ សធវ ើសតសតយ៉ា ងតិចមតងក្ន ុងមួ សបាត ហ៍។ 

បចច ុបប ន្ ស្ុះ ក្ុមារ ្ងិ ុិ្្ខែលមា្អា ចុាប់ពី 12 ឆ្ន ំស ើងសៅ មា្សិទធចិាក្់វ៉ា ក្ោ់ងំ Pfizer COVID-19 
សោ មា្ការអ្មុ័តទងំប្ស រងព ី FDA សប្មាប់ ុិ្្ខែលមា្អា ុចាប់ព ី 16 ឆ្ន ំស ើងសៅ។ វ៉ា ក្ោ់ំងមា្
សុិតថភិាព សដល់្ ូ្សោ ឥតគិតថ្ងល ្ិងមា្ប្បសិទធភាពែពស់ក្ន ុងការការ រ្ំងធឺៃ្់ធៃរ ការចូលសប្មាក្ម ា្ ីរសពទយ 
្ិងការោល ប់បាត់បង់្ីិ ញត។ ការចាក្់វ៉ា ក្់ោងំសប្មាបែ់ល ួ្ ឯង ្ងិការនាកូំ្្ៗខែលមា្សិទធិសៅទទួលវ៉ា ក្ោ់ំង 
គឺជាមសធាបា លអ បំសុតសែើមបកីារ រការរកី្រាលោល្ំង ឺCOVID-19។  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://covid-19.acgov.org/reporting-requirements#school
https://covid-19.acgov.org/reporting-requirements#school
https://www.acoe.org/Page/2229
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx


សទុះបសី ើងសងឃមឹថ្ន្ងឹមា្្សប្មើសវ៉ា ក្ោ់ំងសប្មាប់ក្មុារក្ន ុងសពលឆ្ប់ៗស្ុះក្៏សោ  ប៉ាុខ ត្ សពលសិលាពុំមា្
ការក្ំណតច់ាស់លាសស់ ើ សទ។ សូមខសវង លប់ខ ថ្មតាមរ ៈ https://covid-19.acgov.org/youthvaxfacts។ 

ការ ក់ា៉ា ស 
សយងតាម CDC ្ិងបណឌ តិសភា្ំងឺក្មុារអាសមរ ញក្ (American Academy of Pediatrics) ការ ក្ម់ា៉ា សសៅក្ខ ល្ង
បិទ្ិតក្ន ុងោលាសរៀ្ ប្តូិ បា្ក្ំណត់ជាលក្ខែណឌចាំបាចត់ាមរ ៈសគ្នលការណ៍ខណនាំពោីលារែឋ 
្ិងបទបញ្ជា សដ ីពកីារ ក្ម់ា៉ា សក្ន ុងតំប្់។ សគ្នលការណខ៍ណនាំរបស ់ CDC 
សប្មាបស់ហគម្៍ខែលមា្ការចមលងក្ន ុងសហគម្៍ក្ប្មិតែពស ់ ក្៏រមួបញ្ច លូទងំ 
អ្ោុស្៍សប្មាប់បុគគលខែលមិ្ បា្ចាក្់វ៉ា ក្ោ់ងំ 
ឬចាក្់វ៉ា ក្់ោងំមិ្ បា្សព សល ឱ្យសធវ ើការ ក្ម់ា៉ា ស់សៅក្ខ ល្ងខែលមា្ម្ុសសក្ក្ក្ ុ 
សៅសពលខែល ិ ញន្ការរក្ាគមាល តសុិតថភិាពមិ្អាចអ្ុិតតបា្ 
ឬសៅសពលអ្ុិ តតសក្មមភាពខែល ក្់ព័្ ធ្ឹងការប៉ាុះ ល់្ិតសន ិទធជាមួ បុគគលសសសងសទៀត។ 
សៅក្ន ុងបរ ញយកាសោលាសរៀ្ ក្រណីសនាុះអាចសក្ើតស ើងសៅសពលសប្មាក្ ឬសៅក្ន ុងក្មម ិ ញធកី្ីឡា។ 
គួបសស ំ្ ងឹិ ញន្ការចាក្់វ៉ា ក្ោ់ំង ការ ក្ម់ា៉ា សឱ្យបា្ជាប់លាប់្ួ ការ រសិសស ្ិងបគុគលខែលសៅ្ំុិ ញ សសិស។ 

 
ការព វ្ ើពតសត រកពមពោគ COVID-19 
សែើមបីបញ្ឈប់ការរកី្រាលោល្ំង ឺ COVID-19 ការសធវ ើសតសតសមប្សប ្ងិការប្គប់ប្គងអនក្នលង 
ឬអនក្ខែលមា្ការប៉ាុះ លជ់ាមួ អនក្នលង គឺជាក្ិចចការអាទភិាពចមបង។ រែឋមា្ ប្ក្បែណឌ  ខែលបង្ហា  អំពីបញ្ា ី
្សប្មើសសធវ ើសតសតសប្មាប់ោលាសរៀ្សែើមបីពិចារណាអ្ុិតតជាមួ សហគម្៍ោលារបស់ែល ួ្ ។ ែណឌោលា្ីមួ ៗ ្ិង
សហគម្៍ខែលទទួលសសវពែីណឌោលាទងំសនាុះមា្លក្ខណៈពិសសសសរៀងៗែល ួ្  
សហើ ស ើងសូមសលើក្ទឹក្ចតិតឱ្យែណឌោលាទងំអស់ពិ្ិតយស ើងិ ញ ្ូិ ុទធោន្រសត  ក្៏ែូចជាសហការជាមួ រែឋ
សែើមបីអ្ុិតតក្មម ិ ញធីសធវ ើសតសត ខែលមា្ប្បសិទធភាពបំសុតសប្មាប់ែណឌ របសែ់ល ួ្ ៖  ុទធោន្រសត សធវ ើសតសត រក្សមសរាគ 
COVID-19 តាមោលាសរៀ្ K-12 សប្មាបឆ់្ន សំិក្ា 2021-22 (ca.gov) 

វវ ធាន្ការដែលអនកអាចអ្ុវតតបា្ 
្ំងឺ COVID-19 សៅខតប ត្ប៉ាុះ ល់ែល់សហគម្៍ទងំអស់សៅសខា្ធី  Alameda  ្ងិប្ក្ រង Berkeley សហើ ស ើង
ប្តូិ រមួគ្នន សែើមបីការ រសុិតថភិាពសិសស ្ ងិបុគគលិក្ោលារបស់ស ើង។ សូម ក្ម់ា៉ា សក់ារ រែល ួ្ អនក្ ្ ិងសូមអសញ្ា ើ  
្ិងនាកូំ្្ៗរបស់អនក្ខែលមា្សិទធិចាក្វ់៉ា ក្់ោងំ សៅទទួលការចាក្់វ៉ា ក្ោ់ំង ្ងិសូមឱ្យពួក្សគសប្មាក្
សៅសាុះប្បសិ្សបើពួក្សគមិ្ ប្សួលែល ួ្ ។ ស ើងសូមសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យ អនក្ពភិាក្ាជាមួ ថ្នន ក់្ែឹក្នំាោលារបស់
អនក្អពីំខស្ការសុិតថភិាពរបស់ពួក្សគ ្ិងសូមប្បាបកូ់្្ៗរបស់អនក្អំពោីរៈសំខា្់ថ្្ការ ក្ម់ា៉ា ស
សៅសពលសៅសរៀ្សៅោលា។ ស ើងទងំអស់គ្នន មា្តួនាទីប្តូិ អ្ុិតតសៅសពលស ើងសធវ ើក្ចិចការសែើមបីការ រសុិតថភិាព
សិសស ្ងិោលាសរៀ្របស់ស ើង។  

### 
 
ទំនាក្់ទំ្ ងសប្មាប់សខាធ ីALAMEDA 
Neetu Balram ប្បន្ខសនក្ព័តម៌ា្ោនរណៈ 
នា ក្ោឋ ្សែុភាពោនរណៈសខា្ធី  Alameda   
EOC-PIO@acgov.org 
 
 

https://covid-19.acgov.org/youthvaxfacts
https://covid-19.acgov.org/face-masks
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#mask-use
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#mask-use
https://testing.covid19.ca.gov/school-testing/
https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2021/07/School-Testing-Considerations.pdf
https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2021/07/School-Testing-Considerations.pdf
mailto:EOC-PIO@acgov.org

