ក្រ�សួួងអប់់ រំរំ ដ្ឋឋ NSW

COVID smart measures for schools
Information for families

ិ នការឆ្លាាតវៃ� COVID សម្រា�ប់់សាលារៀ�ៀន
វិធា
ព័័ ត៌៌មានសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមគ្រួ�សា
ួ រ

យើ�ើ ងដឹឹ ងថាការនៅ�ជាមួួយគ្នាាក្នុុងថ្នា
អ ំ ផុុតសម្រា�ប់់ ការរៀ�ៀនសូូត្រ� ការលូូតលាស់់ និិ ងសុុខុុមាលភាពរបស់់ សិិស្សសយើ�ើ ង។
� ា ក់់រៀ�ៀន គឺឺជាអ្វីី�ដ៏៏ល្អបំ
ិ
� នុុញ្ញាាតឱ្យយយើ�ើ ងផ្តតល់់អាទិិភាពទាំំងសុុខុុមាលភាពរបស់់ សិិស្សសយើ�ើ ង
នៅ�ត្រី�ីមាសនេះ�ះ យើ�ើ ងនឹឹ ងបន្តតអនុុវត្តតវិធានការមួួយចំំ នួួន ដើ�ើ ម្បីីអ
និិ ងបរិិយាកាសថ្នាាក់់រៀ�ៀនដែ�លមិិ នផ្លាាស់់ ប្ដូ�រូ និិ ងប្រ�កបដោ�យផលិិ តភាព។

ស្នាាក់់ នៅ�ផ្ទះះ�ប្រ�សិិ នបើ�ើ មិិនស្រួ�ួលខ្លួ�ួន

• ប្រ�សិិ នបើ�ើ កូូនរបស់់ អ្ននកមិិនស្រួ�ួលខ្លួួ�នទេ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�រក្សាាពួួកគេ�នៅ�ផ្ទះះ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ពួួកគេ�បង្ហាាញរោ�គសញ្ញាា COVID-19 សូូម្បីី�តែ�កម្រិ�ិ ត
ស្រា�លក្តីី� ពួួកគេ�គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត COVID ហើ�ើយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�។
• កូូនរបស់់ អ្ននកគួួរត្រ�ឡប់់ ទៅ�សាលារៀ�ៀនវិិញ នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�បានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអវិិជ្ជជមាន ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនមានរោ�គសញ្ញាាណាមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ិ ជមាន COVID-19 សូូមចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�លទ្ធធផលវិជ្ជ
ិ ជមានជាមួួយ Service NSW នៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�
• ប្រ�សិិ នបើ�ើ កូូនរបស់់ អ្ននកធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតវិជ្ជ
រយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�តាមការណែ�នាំំរបស់់ NSW Health។

ា ់ សាំង
ការចាក់់ វ៉ាក់
ំ

ា ់សាំង
• ការចាក់់វ៉ាក់
អ ំ ផុុតក្នុុងកិិ
ំ សម្រា�ប់់ COVID-19 និិ ងជំំ ងឺឺគ្រុ� ុនផ្តាាសាយធំំ គឺឺជាមធ្យោ�ោបាយដ៏៏ ល្អបំ
� ច្ចចការពារខ្លួួ�នអ្ននក ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ
ា ់សាំង
និិ ងសហគមន៍៍ របស់់អ្ននក។ ការចាក់់វ៉ាក់
ល់់ឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធភាពសុំាា�
ធ ពក្នុុងការផ្តត
ំ គឺឺជាមធ្យោ�ោបាយមួួយដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
�
របស់់ អ្ននក ជួួយប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងជំំ ងឺឺបង្កឡើក �ើងដោ�យមេ�រោ�គ។
• បុុគ្គគលិិកដែ�លមានសិិ ទ្ធិិ�ទាំំងអស់់ នៅ�ទីីតាំំងសាលារៀ�ៀនទូូទៅ�ភាគច្រើ��ើ ន និិ ងសិិ ស្សសនានា ត្រូ�ូវបានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង ឱ្យយរក្សាា
ា ់សាំង
� រពារសុុខភាពរបស់់ ពួួកគេ�។ បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�សាលារៀ�ៀន
បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាមួួយនឹឹងការចាក់់វ៉ាក់
ំ របស់់ ពួួកគេ� ដើ�ើ ម្បីីកា
ា ់សាំង
� រពារសិិ ស្សសរបស់់ យើ�ើ ងដែ�លមាន
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងជាក់់លាក់់ ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយចាក់់វ៉ាក់
ំ ពីីរដងប្រ�ឆាំំងនឹឹ ង COVID-19 ដើ�ើ ម្បីីកា
ហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់នៃ�ជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹង COVID-19។

ទំំ នាក់់ ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ
• សិិ ស្សសដែ�លបានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណថាជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ អាចទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលាបាន ដរាបណាបានជូូនដំំ ណឹឹងដល់់ សាលារៀ�ៀន
ហើ�ើយពួួកគេ�បានទទួួលលទ្ធផលតេ�ស្ត
ធ
ត COVID-19 អវិិជ្ជជមានរៀ�ៀងរាល់់ ព្រឹ�ឹក មុុនពេ�លទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលារយៈៈពេ�ល៥ថ្ងៃ�ៃសិិក្សាា។
• សិិ ស្សសសាលាមធ្យយមសិិ ក្សាាត្រូ�ូវតែ�ពាក់់ម៉ាាស់់នៅ�ក្នុុងអគារ
លើ�ើ កលែ�ងតែ�ពេ�លបរិិភោ�គអាហារ ឬហាត់់ប្រា�ណ។ សិិ ស្សសសាលាបឋមសិិ ក្សាា
�
ត្រូ�ូវបានណែ�នាំំឱ្យយពាក់់ម៉ាាស់់នៅ�ក្នុុងអគារ
លើ�ើ កលែ�ងតែ�ពេ�លបរិិភោ�គអាហារ ឬហាត់់ប្រា�ណ។
�

• គ្មាា នសិិ ស្សសណាម្នាាក់់ដែ�លបានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណថាជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ នឹឹ ងត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយចូូលរួ ួមទីីតាំំងនានាដែ�លមាន
ហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់ ដូូចជាដំំ ណើ�ើរកម្សាាន្តតពេ�ញមួួយយប់់ ឬការជំំ រុំំ�សាលានោះ�ះទេ�។
• សិិ ស្សសនៅ�សាលារៀ�ៀនសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងជាក់់លាក់់ និិ ងអង្គគភាពគាំំទ្រ�នានា មិិ នអាចទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលាជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ
បានទេ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ឱ្យយរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីចម្ងាាយ ក្នុុងអំំ
� ឡុុងពេ�លពួួកគេ�ដាក់់ខ្លួួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�។
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Khmer 1

ការធ្វើ��តេ�ស្ត
ើ
តអង់់ ទីី ហ្សែ�ែនរហ័័ស
• ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័សគួួរតែ�ត្រូ�វូ បានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើ កូូនរបស់់ អ្ននកកំំពុុងបង្ហាាញរោ�គសញ្ញាា COVID-19 សូូម្បីី�តែ�កម្រិ�ិ ត
ស្រា�លក្តីី� ឬប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ពួួកគេ�កំំពុុងទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលាជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ។
ិ ជមាន COVID-19 ពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលាទេ� រហូូតដល់់ ពួួកគេ�បានបញ្ចចប់់អំំឡុុងពេ�លនៅ�
• ប្រ�សិិ នបើ�ើ កូូនរបស់់ អ្ននកធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតវិជ្ជ
ិ ជមានត្រូ�ូវតែ�បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមួួយ
ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនមានរោ�គសញ្ញាាណាមួួយ។ លទ្ធធផលតេ�ស្តអ
ត ង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័សវិជ្ជ
Service NSW។
• ប្រ�សិិ នបើ�ើ កូូនរបស់់ អ្ននកធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអវិិជ្ជជមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�បង្ហាាញរោ�គសញ្ញាានានា ពួួកគេ�មិិនគួួរទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលាទេ� រហូូតដល់់ គ្មាា ន
រោ�គសញ្ញាាណាមួួយ។
• បុុគ្គគលិិក និិ ងសិិ ស្សស នឹឹ ងទទួួលបានប្រ�អប់់ ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស១ប្រ�អប់់ ដែ�លមានផ្ទុុ�កកញ្ចចប់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស៥កញ្ចចប់់
ពីីសាលារៀ�ៀនរបស់់ ពួួកគេ�នៅ�ដើ�ើ មត្រី�ីមាសទីី៣។ បុុគ្គគលិិក និិ ងសិិ ស្សសនៅ�សាលារៀ�ៀនសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងជាក់់លាក់់ និិ ងអង្គគភាពគាំំទ្រ�
នឹឹ ងទទួួលបានប្រ�អប់់ ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស២ប្រ�អប់់ ដែ�លមានផ្ទុុ�កកញ្ចចប់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស៥កញ្ចចប់់ ពីីសាលារៀ�ៀនរបស់់
ពួួកគេ�នៅ�ដើ�ើ មត្រី�ីមាសទីី៣។
• សាលារៀ�ៀននឹឹ ងរក្សាាស្តុុ�កទុុកនៃ�កញ្ចចប់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអង់់ ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស នៅ�តាមទីីតាំំងសាលារៀ�ៀន សម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមដាន
ក្នុុងករណីីមានការផ្ទុះះ
�
��ឡើ�ើងនៃ�ជំំ ងឺឺ។

អនាម័័ យ និិ ងការសម្អាាត
• សិិ ស្សសត្រូ�ូវបានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតឱ្យយលាងដៃ�របស់់ ពួួកគេ�ជាប្រ�ចាំំជាមួួយសាប៊ូូ� និិ ងទឹឹក ហើ�ើយប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នតាមតម្រូ�ូវការ។
• ការបង្កើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃសម្អាា តសាលារៀ�ៀន នឹឹ ងផ្តោ�ោ តលើ�ើ តំំបន់់ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ច្រើ��ើន និិ ងផ្ទៃ�ៃរឹឹងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដៃ�ទ្វាារ ទូូមានសោ� កុុងតាក់់បិិទបើ�ើកភ្លើ�ើ�ង
និិ ងបង្កាាន់់ ដៃ�នៅ�តាមជណ្តើ�ើ�រ និិ ងតំំបន់់មានមនុុស្សសឡើ�ើងចុះះ�។

ខ្យយល់់ ចេ�ញចូូ ល
� ត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�ការឆ្លលង
• ខ្យយល់់ អាកាសបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាទម្រ�ង់់ នៃ�ការដាក់់ឱ្យយមានខ្យយល់់ ចេ�ញចូូលដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ ពបំំ ផុុត ដើ�ើ ម្បីីកា
មេ�រោ�គ។
• ក្នុុងអំំ
� ឡុុងខែ�ដែ�លត្រ�ជាក់់ជាងនេះ�ះ កំំដៅ�នឹឹ ងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ រួ ួមជាមួួយនឹឹងវិិធីីដាក់់ឱ្យយមានខ្យយល់់ ចេ�ញចូូលនានា ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាន
តុុល្យយភាពរវាងកំំដៅ�ប្រ�កបដោ�យផាសុុខភាព។
� នាបាននូូវកម្រិ�ិ តសមស្រ�បនៃ�ខ្យយល់់ ចេ�ញចូូល និិ ងម៉ាាស៊ីី�នបន្សុុទ្ធធ
• កន្លែ�ែងរៀ�ៀនសូូត្រ�ទាំំងអស់់ នៅ�សាលារៀ�ៀនរដ្ឋឋត្រូ�វូ បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ដើ�ើ ម្បីីធា
�
ខ្យយល់់ ត្រូ�វូ បានផ្តតល់់តាមតម្រូ�ូវការ។
• ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទីីធ្លាាក្រៅ��អគារនឹឹ ងត្រូ�ូវបានបន្តតលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ប្រ�សិិ នបើ�ើ អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។

ម៉ាាស់់
• ការពាក់់ម៉ាាស់់ត្រូ�វូ បានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតជាខ្លាំំ�ង នៅ�កន្លែ�ែងណាដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន សម្រា�ប់់ បុុគ្គគលិិក និិ ងសិិ ស្សសទាំំងអស់់ នៅ�ទីីតាំំង
សាលារៀ�ៀនទូូទៅ�ភាគច្រើ��ើ ន ជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុងទីីធ្លា
និិ ងករណីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិ នមានខ្យយល់់ ចេ�ញចូូល និិ ងមិិ នអាចរក្សាាគម្លាាត
ា ក្នុុងអគារ
�
�
រាងកាយ។
• ម៉ាាស់់ ត្រូ�វូ បានទាមទារសម្រា�ប់់ បុុគ្គលិ
គ ិ កទាំំងអស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួយសិិស្សសដែ�លមានហានិិ ភ័័យខ្ពស់
ព ់ នៃ�ជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ពួួកគេ�ឆ្លលង
COVID-19។
• ការពាក់់ម៉ាាស់់ត្រូ�វូ បានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងសម្រា�ប់់ ភ្ញៀ�ៀ�វ ជាពិិសេ�សនៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងដោ�យផ្ទាាល់់ ជាមួួយ
សិិ ស្សស ហើ�ើយត្រូ�វូ បានទាមទារនៅ�ពេ�លកំំពុុងប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទង ជាមួួយសិិស្សសដែ�លមានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់នៃ�ជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ពួួកគេ�ឆ្លលង
COVID-19។
• ម៉ាាស់់ ត្រូ�វូ បានទាមទារពេ�លណានៅ�ក្នុុងអគារ
សម្រា�ប់់ សិិស្សសដែ�លទៅ�រៀ�ៀននៅ�សាលាជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ នៅ�ថ្នាាក់់ទីី៧
�
និិ ងថ្នាាក់់ខ្ពពស់់ជាងនេះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�វូ បានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងសម្រា�ប់់ សិិស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ។
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បន្តតពាក់់ ម៉ាាស
• ការពាក់់ម៉ាាស់់ត្រូ�វូ បានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងសម្រា�ប់់ សិិស្សសទាំំងអស់់ សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃបន្ទាា ប់់ ពីីការជាសះះស្បើ�ើ�យឡើ�ើងវិិញពីី
COVID-19។

ភ្ញៀ�ៀ�វ

ា ់សាំង
• ភ្ញៀ�ៀ�វអាចចូូលមកទីីតាំង
ំ សាលារៀ�ៀនទូូទៅ�ភាគច្រើ��ើ ន ដោ�យមិិ នគិិតពីីស្ថាា នភាពនៃ�ការចាក់់វ៉ាក់
ំ របស់់ ពួួកគេ�ទេ�។
• ភ្ញៀ�ៀ�វទាំំងអស់់ ត្រូ�វូ បានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងឱ្យយពាក់់ម៉ាាស់់ ជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុងអគារ
ឬពេ�លណាមិិ នអាចរក្សាាគម្លាាត ហើ�ើយនៅ�ពេ�លកំំពុុង
�
ប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងដោ�យផ្ទាាល់់ ជាមួួយសិិស្សស។
• ភ្ញៀ�ៀ�វមកកាន់់ សាលារៀ�ៀនសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងជាក់់លាក់់ និិ ងអង្គគភាពគាំំទ្រ� រួ ួមទាំំងកម្មមករ និិ ងអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតត្រូ�វូ តែ�ពាក់់ម៉ាាស់់
ប្រ�សិិ នបើ�ើ ពួួកគេ�កំំពុុងប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងដោ�យផ្ទាាល់់ ជាមួួយសិិស្សស។
• ភ្ញៀ�ៀ�វដែ�លចូូលមកសាលារៀ�ៀនជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយជូូនដំំ ណឹឹងដល់់ សាលារៀ�ៀន និិ ងអនុុវត្តតតាមការណែ�នាំំ
ជាក់់លាក់់មួួយចំំ នួួន រួ ួមទាំំងការពាក់់ម៉ាាស់់ពេ�លនៅ�ក្នុុងអគារ។
ភ្ញៀ�ៀ�វដែ�លជាអ្ននកទំំនាក់់ទំំនងជិិ តស្និិ�ទ្ធធ មិិ នអាចចូូលមកសាលារៀ�ៀនសម្រា�ប់់
�
គោ�លបំំ ណងជាក់់លាក់់បានទេ�។

សកម្មមភាព
• ការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យសុុខភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាព នឹឹ ងត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុងសកម្មមភាពរៀ�ៀបចំំ
ផែ�នការ រួ ួមទាំំងដំំ ណើ�ើរកម្សាាន្តត
�
និិ ងការបោះ�ះជំំ រុំំ�ពេ�ញមួួយយប់់ ។
• ឪពុុកម្តាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំនឹឹងត្រូ�ូវបានប្រា�ប់់ ឱ្យយដឹឹ ងអំំពីីហានិិ ភ័័យនៃ�ការប៉ះះ�ពាល់់ ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវផ្តតល់់ការអនុុញ្ញាាតសម្រា�ប់់ សកម្មមភាព
ជាក់់លាក់់នានា។

ការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងស្ថាានភាពក្នុុ�ងតំំ បន់់

• សាលារៀ�ៀននឹឹ ងធ្វើ�ើ�ការជាមួួយក្រុ� ុមការងារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងករណីីសុុខភាព សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងសុុខុុមាលភាពបុុគ្គគលិិករបស់់ក្រ�សួួង ដើ�ើ ម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតប
យ៉ាា ងសមស្រ�បទៅ�នឹឹ ងស្ថាា នភាពក្នុុងតំំ
� បន់់ រួ ួមទាំំងការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំ ងឺឺបង្កឡើក �ើងដោ�យវីីរុុសផងដែ�រ។

• ក្នុុងករណីីខ្លះះ�
សាលារៀ�ៀនអាចណែ�នាំំជាបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នននូូវវិិធានការបន្ថែ�ែម សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�លកំំណត់់ដើ�ើម្បីី�ជួួយបញ្ឈឈប់់ ខ្សែ�ែសង្វាាក់់នៃ�ការឆ្លលង
�
រួ ួមទាំំងការតម្រូ�ូវឱ្យយពាក់់ម៉ាាស់់ ការពន្យាារពេ�ល ឬការកំំណត់់សកម្មមភាពដែ�លមិិ នសំំ ខាន់់ចាំបា
ំ ច់់ និិ ងការដឹឹ កនាំំក្រុ� ុមជាក់់លាក់់នានាឱ្យយ
រៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីចម្ងាាយ។

ការរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីចម្ងាាយ
• ក្រ�សួួងបន្តតបង្កើ�ើ� តធនធានរៀ�ៀនសូូត្រ�ឌីីជីីថល ដើ�ើ ម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់សិិស្សសដែ�លត្រូ�ូវការរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីចម្ងាាយ។
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមចូូ លទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំ ព័័រ education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families

សេ�វាអ្ននកបកប្រែ��ទូូរសព្ទទ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមទូូរសព្ទទទៅ�នាយកសាលារបស់់ អ្ននក។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុង
�
ការសាកសួួររបស់់អ្ននក សូូមទូូរសព្ទទទៅ�សេ�វាកម្មមអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់តាមទូូរសព្ទទ តាមលេ�ខ 131 450 ហើ�ើយស្នើ�ើ�សុំំ�អ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់មាត់់ជា
ភាសារបស់់ អ្ននក។ ប្រា�ប់់ ការីីទូូរសព្ទទនូូវលេ�ខទូូរសព្ទទដែ�លអ្ននកចង់់ ហៅ� ហើ�ើយការីីទូូរសព្ទទនឹឹងរៀ�ៀបចំំ អ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់មាត់់ម្នាាក់់ ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុង
�
ការសន្ទទនា។ អ្ននកនឹឹ ងមិិ នត្រូ�ូវគេ�គិិតថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមនេះ�ះទេ�។

រដ្ឋាាភិិបាលរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែ�ល ប្តេ�េជ្ញាា ធានាប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ សាលានៅ�តែ�បន្តត ខណៈៈពេ�លផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់ សុុវត្ថិិ�ភាព
និិ ងសុុខុុមាលភាពរបស់់ សិិស្សស និិ ងបុុគ្គគលិិកសាលា។

education.nsw.gov.au
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