OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

ការ�យោល័យៃនអគ�នោយកៃនសងោ�ត់សា㺘លាេរៀនអូកឡិនដ៍
13 មីនោ 2020
សូមជំរោបសួរ្របជោសហគមន៍ៃនសងោ�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍,
េនៅេពលែដលការ្រព�យបារម�អំពេី មេរោគកូរ�ូណោបានេកើនេឡើង ្រក�មដឹកនោំ របស់នោងខ�� ំ ្រពមទាំងនោងខ�� ំ បានេធ�ើការយោ
៉ ងជិតស� ិទ� ជោមួយនោយកដោ�នសុខភាពសាធារណៈ្របចាំ េខោណធីឣ

ឡោមីដោ (ACPHD) និងការ�យោល័យអប់រ�្របចាំ េខោណធីឣឡោមីដោ (ACOE)។ ពួកេគបានរក្សោផ�ល់ព័ត៌មានថ�ីបំផុតឱ្យេយើងខ�� ំ នូវអនុសាសន៍ល�បំផុត ពីរេបៀបបំេពញការងោរសាលាេរៀន

េនៅក��ងកំឡ�ងេពល ៃនភាពមិនេទៀងទាត់េនះ។ េនះគឺជោមូលេហតុែដលេយើងេនៅែតសាលាេរៀនរបស់េយើង មកទល់ៃថ�េនះ។

មកទល់នឹងេមា៉ង 6:00 លា�ចក��ងៃថ�េនះ សា⠌លា❴េរៀន និងមជ្ឈមណ�លអភិវឌ្ឍកុមា㑜រទាំងអស់ េនៅក��ងសងោ�ត់សា㠨លាេរៀនអូកឡិនដ៍ នឹង្រត�វបា᳄នបិទ យោ
៉ ងខ� ីបំផុត រហូតដល់
ៃថ�ឣទិត្យ ទី 5 ែខេមសា᧔ ែដលជោចុងប�� ប់ៃនេពលសិស្សឈប់ស្រមាⓈកៃនរដូវផោ� រ�ក។ េនះមាᦸនន័យថោ វោនឹងមិនមានសា㪔លាេរៀនៃថ�េសៅរ� េនៅៃថ�ែស� កេនះេទ េហើយនិងពុំមានកម� វ�ធី

បេ្រង�នធម�តា ចាប់េផ�ើមពីៃថ�ច័ន� ទី 16 ែខមីនោ។ ការ�យោល័យរបស់សងោ�ត់ នឹងេនៅែតេបើក ប៉ុែន�ការចូលជួបជោសាធារណៈេដោយផោ�ល់ នឹង្រត�វបានកំណត់។ បុគ�លិកទា㯼ំងអស់ៃនសងោ�ត់

សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ នឹងបន�ការងោរ និងទទួល្របាក់ែខេនៅក��ងរយៈេពលេនះ ប៉ុែន�ការទទួលខុស្រត�វពិត្របាកដ និងទីតាំងការដោ�ននោនោ ឣចមានខុសៗគា�។ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ សា

េរៀននីមួយៗ នឹងទទួលបាននូវការលាងសំឣតយោ
៉ ង្រជោស់សា
� ត។ េដោយសារែតការវ�វត�ៃនធម�ជោតិៃនការរោតត្បាតេមេរោគកូរ�ូណោេនះ េយើងខ�� ំសង្ឃឹមថោ នឹងឣចបន�េបើកកម� វ�ធីបេ្រង�ន
សិស្សេឡើង វ�ញ េនៅៃថ�ចន� ទី 6 ែខេមសា ប៉ុែន�េយើងខ�� ំនឹងបន�វោយតៃម� េដើម្បីសា
� នភាព េដើម្បីកំណត់េពលេវលាែដលល�បំផុត ក��ងការេបើកសាលាេរៀនេឡើង វ�ញ។

បនោ�ប់ពីការបានពិភាក្សោ និងពិេ្រគាះេយោបល់យោ
៉ ងេ្រចើនជោមួយ ACPHD, ACOE, ថោ�ក់ដឹកនោំ ៃនទី្រក�ង រួមទាំងជោមួយអភិបាល្រក�ង Libby Schaaf និងៃដគូការងោរ ្រពមទាំងអង�ការៃដ

គូរបស់េយើងមក េយើងខ�� ំបានសេ្រមចចិត�ថោ វោគឺជោេពល្រតឹម្រត�វក��ងការបិទសាលាេរៀនរបស់េយើង។ វោនឹងអនុ��តឱ្យសិស្ស បុគ�លិកសាលាេរៀន និង្រក�ម្រគ�សារទាំងអស់ េធ�ើអ�ីៗ
ែដលពួកេគ្រត�វេធ�ើ េដើម្បីរក្សោខ�� នឱ្យមានសុខភាពល� និងជួយទប់សា
� ត់ការរ�ករោលដោលៃនេមេរោគកូរ�ូណោេនះ។ េនះគឺជោដំេណោះ្រសាយែដលមិនល�ឥតេខោ�ះេនោះេទ េ្រពាះអ� កជំនោញ

ACPHD ្របាប់េយើងខ�� ំមកថោ េបើកុមារមិនសា
� ក់េនៅក��ងផ�ះរបស់ពួកេគ េដើម្បីេនៅឱ្យឆា�យពីមនុស្សេផ្សងេទៀតស្រមាប់រយៈេពលៃនការបិទសាលាេទេនោះ ពួកេគេនៅែតឣចឆ�ងេមេរោគេនះ
ការបិទសាលាេរៀន គឺប៉ះពាល់្រក�ម្រគ�សាររបស់េយើងេ្រចើនណោស់ ែដលពឹងែផ�កេលើសាលាេរៀននោនោក��ងការផ�ល់ទីកែន�ងមានសុវត�ិភាពសំរោប់កូនៗរបស់ពួកេគ សំរោប់មប
� ឣហារ និង

សំរោប់េសវោកម�េផ្សងេទៀតជោេ្រចើន។ ទីសាលាេរៀននោនោ នឹងបន�េរៀបចំែផនការបន� បេ្រង�នសិស្ស េដោយមានសាលាេរៀននីមួយៗ េ្រត�មផ�ល់នូវកិចកា
� រសិក្សោដល់សិស្ស។ េទាះយោ
៉ ង

ណោក៏េដោយ កិចខ
� ិតខំ្របឹងែ្របងេនះ មិន្រត�វបានរចនោេឡើង េដើម្បីជំនួសគុណតៃម�ៃនការបេ្រង�នេនៅសាលាេរៀន េដោយមាន្រគ�បេ្រង�នេនោះេទ។ ែផនការៃនសាលាេរៀននីមួយៗ នឹង្រត�វ

បានបេងោ�ះជូនេនៅេលើេគហទំព័ររបស់េយើង។ េយើងខ�� ំរ�ពឹងថោែផនការទាំងអស់ នឹង្រត�វបានបេងោ�ះជូនេនៅៃថ�អងោ�រ� ឬៃថ�ពុធ នោសបា�ហ៍េ្រកាយ។

ក��ងអំឡ�ងេពលបិទសាលាេរៀន នោយកដោ�នបំេ រ�េសវោឣហាររូបត�មរ� បស់េយើង នឹងេបើកបំេ រ�េនៅតាមទីសាលាេរៀនចំនួនដប់ពីរកែន�ង េនៅទូទាំងទី្រក�ង ជោទីែដលឣចឈាងចូលយក

ឣហារេពល្រពឹក និងឣហារៃថ�្រតង់ កូនសិស្សរបស់េយើង។ ទីសាលាេរៀននោនោ ែដលមានចុះជូនខោងេ្រកាមេនះ នឹង្រត�វបានេបើក តាមេពលេវលា េហើយកុមារឣចចូលមកយកម��ប

ឣហារទុកបានជោេ្រចើនៃថ� េដើម្បីទទួលេនៅឯផ�ះ។
●
●

ៃថ�ច័ន�៖ េមាᔼ៉ង 8:00-12:00 (ឣហារេពល្រពឹក 3 េពល / ឣហារៃថ�្រតង់ 3 េពល សំរោប់កូនសិស្សមា�ក់ៗ)

ៃថ�្រពហស្បត�ិ៖ េមា៉ង 8:00-12:00 (ឣហាᘔរេពល្រពឹក 2 េពល / ឣហាᘔរៃថ�្រតង់ 2 េពល សំរោប់កូនសិស្សមា�ក់ៗ)

មានផ�ល់ឣហា᪨រជូនដល់កមាᑴ
ុ រែដលមាᑴនវ�យ 18 ឆាᑴ�ំ។

សូមយកថង់មកដោក់េ្រគ�ងេធ�ើមប
� ឬ្របដោប់ដោក់ទឹកេដើម្បីយកម��បឣហារេទៅផ�ះសំរោប់សបាエ�ហ៍។
●
●
●

ទី្រក�ងអូកឡិនដ៍ែប៉កខោងេជើង និងខោងលិច៖ សាつលា Sankofa Elementary, West Oakland Middle School និងសា Hoover Elementary
ទី្រក�ងអូកឡិនដ៍ែប៉កកណោ
� ល៖ សា Oakland High School និង Garfield Elementary

ទី្រក�ងអូកឡិនដ៍ែប៉កខោងេកើត៖ សាBret Harte Middle School, Life Academy/United for Success, Coliseum College Preparatory Academy, Madison Park
Upper, Fremont High School, Castlemont High School និងសាលា Elmhurst United Middle School

េយើងខ�� ំដឹងថោេពលេនះ នឹងមានការលំបាកស្រមាប់្រក�ម្រគ�សា䎤រជោេ្រចើន ៃន្រក�ម្រគ�សាᾜររបស់េយើង េហើយេយើងសូមអរគុណចំេពាះការអត់ធត
� ់ និងការព្យោយោមរបស់អ�ក។ េយើងខ�� ំនឹង

ទំនោក់ទំនងគា╨�ជោញឹកញោប់តាមរយៈអុីែម៉ល, ទូរស័ព�េដោយស� ័យ្របវត�, ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម និងេគហទំព័ររបស់េយើង (www.ousd.org/coronavirus) អំពីកា᭰រែ្រប្រប�លកាលៈេទ

សៈ, ការឣចរកបាጨននូវម�ប
� ឣហារ និងការសិកស្សោ។ េយើងនឹងេធ�ើបានល�បំផុតដោច់ខោតរបស់េយើងេដើម្បីរក្សោអ� ករោល់គា�បានជូនដំណឹងនិងមានសុវត�ិភាពក��ងអំឡ�ង្រគាមានការលំបាក
ទាំងេនះ។ក��ងេពលេនះ, សូមែថរក្សោខ�� នអ� ក, ្រក�ម្រគ�សារនិងសហគមន៍របស់េយើង។

េយើងខ�� ំនឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត�ភាព េដើម្បីផល
� ់ព័ត៌មានដល់មនុស្ស្រគប់គា� ក��ង្រគាលំបាកទាំងេនះ។ ក��ងេពលេនះ សូមែថរក្សោខ�� នអ� ក ្រក�ម្រគ�សារ និងសហគមន៍របស់េយើង។ សូមអរ

គុណ ចំេពាះភាពជោៃដគូរបស់អ�ក េនៅេពល ែដលេយើង សហការរួមគា� ក��ងដ៏្រគាលំបាកទាំ ងេនះ។
េដោយក�ីេគារពេសា
� ះពីនោងខ�� ំ,

Dr. Kyla Johnson-Trammell

អគ�នោយកៃនសងោ�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍

1000 Broadway, Suite 300, Oakland, CA 94607
2020.03.12 OUSD Closure Community Announcement / Cambodian
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