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េយើងខ�ុ ំ មន េសចក�ី េសាមនស្ស រកីរាយ ក�ុង ការ សា� គមន ៍ប�ូន ៗ  មក កាន ់សាលា េរៀនសារជថ�ី   ក�ុង ែខ ក��  ខាងមុខ េនះ ។ ដូច ែដល េលាក -េលាក 

្រសី បន ្រជប រចួ មក េហើយ ថ ខាង េយើងខ�ុ ំ កំពុង ចាត ់វធិនការក�ុង ការ បងា� រ ជំងឺ  Covid 19។ អា្រស័យ េហតុេនះ  េយើងខ�ុ ំេស�ើ សំុ ជំនួយ របស់ 

  េលាក -េលាក្រសី ទាកទ់ង េទ នឹង  វធិនការ  មយួចំនួន  ែដល អាច  ធន បន នូវ  សុវត�ិភព  និងការ អនុវត� អនមយ័ ក�ុង ថ� ក ់មេត�យ្យ សិក្សោ 

 របស់ េយើង  ។

េយើងខ�ុ ំ បន បេង�ើត  ប�� ី  មយួ ែដល េហ ថ  ‘ការ ្រតឡប ់មក សាលា ជថ�ី ’  េដាយ សូម េស�ើ ដល់ េលាក -េលាក្រសី  ផ�ល់  នូវ សម� រៈ ដូច  ែដល មន 

 ក�ុង ប�� ី  េហើយ សូម ដាក ់េឈា� ះ បុ្រតធីតា របស់ េលាក -េលាក្រសី េន េលើ សម� រៈ ទាងំេនះ  េដើម្ប ីបេ�� �ស ការ ែចក រែំលក  សម� រៈ ផ� ល់ ខ�ួន

  ជ យថេហតុ  ។

េដាយ ខាង េយើង ខ�ុ ំ  កំណត ់ចំនួន ក�ុង ការ េរៀបចំ ប��ូ ល សិស្ស េន ក�ុង ក្រមតិ  មេត�យ្យ សិក្សោ  ដូចេនះ េយើង នឹង មនិ អាច  មន បន�ប ់រងចា ំស្រមប ់

 ប�ូន ៗ  ែដល េន យូរ េនះេឡើយ ។ េយើង ខ�ុ ំ សូម េស�ើ ដល់ េលាក -េលាក្រសី មក ទទួល ប�ូន ៗ   ឱ្យ បន ទាន ់េពលេវលា  េដើម្ប ី កាតប់ន�យ ទំនកទ់ំនង 

 ខាងេ្រក ថ� ក ់របស់ ប�ូន ៗ  តាម ែដល អាច េធ�ើេទ បន ។

ស្រមាប់ ប� �ន ៗ  ថា� ក់ មេត�យ្យ ក្រមិត ៣

េយើង ខ� �ំ សូម អរគុណ ចំេពាះ ការ  ចំណាយ េពល េវលា អាន ប��ី ខាងេ្រកាម  ៖

ភយួ តូច ល� មមយួ

កូន េខ�ើយ  មយួ  

ដប ទឹក

សូម ប�� ក ់ផង ែដរ ថ អាហារដា� ន របស់ សាលា នឹង មនិ េបើកដំេណើ រ ការ េនះ េទ  ដូចេនះ សូម េរៀបចំ អាហារ ស្រមន ់

 ែដល ផ�ល់ នូវ  សុខភព ល� ស្រមប ់េពល ្រពឹក  និងអាហារ ែដល មន ជីវជតិ ល� ស្រមប ់េពល ៃថ� ្រតង់

ែស្បក េជើង ស្រមប ់េ្របើ ក�ុង ថ� ក ់ែដល ្របកប េដាយផសុខភព  និង សុវត�ិភព

សេម��ក បំពាក ់ស្រមប ់ផ� ស់ប�ូរ ក�ុង ករណី ចាបំច ់ណមយួ 

កូន កែន្សង ស្រមប ់ជូន ៃដ  ឬ មុខ

ភយួ តូច ល� មមយួ

កូន េខ�ើយ  មយួ 

ដប ទឹក 

សូម ប�� ក ់ផង ែដរ ថ អាហារដា� ន របស់ សាលា នឹង មនិ េបើកដំេណើ រ ការ េនះ េទ  ដូចេនះ សូម េរៀបចំ អាហារ 

ស្រមន ់ ែដល ផ�ល់ នូវ  សុខភព ល� ស្រមប ់េពល ្រពឹក  និងអាហារ ែដល មន ជីវជតិ ល� ស្រមប ់េពល ៃថ� ្រតង ់
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កូន កែន្សង ស្រមប ់ជូន ៃដ  ឬ មុខ

ស្រមាប់ ប� �ន ៗ  ថា� ក់ មេត�យ្យ ក្រមិត ៤  និង ៥ 

ការ ្រតឡប់ មក សាលា ជាថ��


