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ែផ្កសំខន់ៃនេគលករណ៍សុខភពកយ
ែផ្កសំខន់
េគលករណ៍សុខភព & សុវត្ិភពសលេរៀន

ែផ្កទទួលខុស្ត-វសំរប់ករ្ត5តពិនិត9:
ដំេណើរករសកម្ភព

និងបរ&យកសសលេរៀន
ករអប់រ&កយ និងកម្វ(ធីសកម្ភពកយវ(ករេផ34ងេទៀតរួម

្គ#អប់រ(កយ ចងហ$%ង

ទំងករសន$%របស់េយើងសំរប់េពលសំរក និងសកម្ភព
ខងេ្ក្បចំៃថ្
េសវជីវជតិអហរ

នយែផ្កម្#បអហរ/នយែផ្ក្បតិបត្ិ

េសវសុខភពសលេរៀន

្គ#េពទ'(សលេរៀន/នយែផ្កៃនេសវកម្គំ្ទសិស34

ករអប់រ&សុខភព

ចងហ$%ង ្គ#អប់រ(កយ ្គ#េពទ'(

េសវផ្ល់្បឹក"#សលេរៀន ចិត្ស&ស្ និងសង្ម

នយែផ្កៃនេសវកម្គំ្ទសិស34

សុខភព និងសុខភពកយសំរប់បុគ្លិក

ែផ្កបុគ្លិក

ករចូលរួម្គ#សរ និងសហគមន៍

ែផ្កសំរបសំរួលគំ្ទសិស#$ & ្គ#សរ

ករ្បឆំងភពលំេអៀង និងករផ្(ចេផ្ើមគំនិតេឆ្ើយតបវប56ធម៌

្កុមករងរគណៈកម&'ករពហុជតិសសន៍/ថ"#ក់ដឹកនំ

សុវត្ិភព និងសន្ិសុខ
ែផនករែដលបនែចងអំពីករជេម្+សេចញបន#$នេ់ ដើម%&ីជួយសលេរៀនក្#ងករេឆ្ើយតបយ)*ងមន្បសិទ្ិភពចំេពះស)*នភពេ្គះថ/*ក។
់
សលេរៀនឆទ័រកំណត់េពលអនុវត្នក
៍ រហ្ឹកហត់ និងករជេម្*សេចញេដើម%&េី រៀបចំជ្ពឹត្ិករណ៍ពីរដងក្#ងមួយឆ&'ំ។
េយើងហ្ឹកហ្ឺនបុគ្លិករបស់េយើងអំពីករេ្បើវ0ធីទប់ស45ត់េ្គះអសន្្សល និងេ្គះអសន្ធ្ន់។
ក្#ងអំឡ#ងេពលទប់ស%&ត់េ្គះអសន្្សល វ"ធនករសុវត្ិភព និង/ឬសន្ិសុខ្ត*វបនព្ងឹង អចជត្ម'វករចំបច់ក្(ងករេឆ្ើយតប
េ្គះថ&'កេ់ នជិត អកសធតុេ្គះថ"#ក់ វ"បត្ស
ិ ិស#$ ឬសុខភពសេ#ង%&ះបន*&នែ់ ដលទក់ទងទិនសិស#$ ឬបុគ្លិក។ ែផ្កមួយចំនួនេនខងក្#ង
ឬខងេ្កអគរសលេរៀន មិនអចឱ'(ចូលបន ក៏ប៉ុែន្ដំេណើរករធម្តគួរបន្រេនក្+ងថ./ក់េរៀនេលើកែលងែតមនករែណនំពីថ$%ក់្គប់្គង។
ករទប់ស'(ត់េ្គះអសន្ធ្ន់្ត4វអនុវត្តចំបច់ក្#ង្ពឹត្ិករណ៍ៃនអំេពើគំរមជមួយមនុស=>្បដប់អវុធតិច/េ្ចើននក់ក្#ងអគរ ឬេលើបរ'
េវណសលេរៀន ែដលមិន្ពមសហករ ឬបង$%ញករគំរមធ្ន់ធ្រ។ នយកសលេរៀន(ថ"#ក់្គប់្គង)នឹង្បកសអសន្អំពីករទប់ស'(ត់
េ្គះអសន្ធ្ន់។ ្គ#ៗនឹងបិទទ,-ថ/-ក់េរៀន និងនំសិស%&េទកន់កែន្ងសុវត្ិភពក្$ងបន្ប់រហូតដល់មនករ្បកសប"្ប់។
វគ្បណ&'ះបណ*+លបុគ្លិក

បុគ្លិក្ត(វផ្ល់ែផនករែដលបនេរៀបរប់អំពក
ី រជេម្'សេចញបន#$ន់េនេពលេដើមឆ"#ំសិក#(នីមួយៗ។ ែផនករ្ត(វបនពិនិត-.េមើលេឡើង
វ"ញេនេពលេដើមឆ"#ំសិក#( និងបុគ្លិកចូលថ្ីេនក្%ងឆ()ំទទួលែផនករេនះ។
ករ្បុង្បយ័ត្េ្គះថ/0ក់

ថ"#ក់្គប់្គងេហ ៩១១ ជបន$%ន់។ ្ត#វបិទ្គប់្ចកទ"#ចូល និងេចញទំងអស់។
សលេរៀនឆទ័រសហករជមួយ្កសួងបូលិស និងពន្ត់អគ្ីភ័យេដើម%&ីរយករណ៍ជនសង%2័យក្6ងកែន្ង និងេនសលេរៀនផងែដរ។
3

្កសួងពន្ត់អគ្ីភ័យេរៀបចំករជេម្;សេចញ និងករ្ត(តពិនិត*+េ្គះអគ្ីភ័យជ្បចំ។
សលេរៀនឆទ័របនបំពក់កេមរថតរូបេនទីតំងខងក្.ង និងេ្កសលេរៀន និងករតមដនេមើលគឺេនេលើតុករ,យល័យខងមុខ។
តុករ"យល័យខងមុខតមដន្ត1តេមើលមនុស%&ែដលចូល និងេចញពីអគរសលេរៀនជ្បចំ។
េភ្$វទំងអស់្ត.វែតបង23ញអត្ស673ណសំគល់ខ្#ន និងចុះហត្េលខេនតុករ0យល័យខងមុខ។ ពួកេគ្ត(វផ្ល់ប័ណ្អនុ567តេនេពល
ចូលមក េហើយ្ត#វ្បគល់ប័ណ្អនុ/01តឱ13វ4ញ និងចុះហត្េលខេចញជមួយៃថ្ និងេពលកំណត់។
ករ្គប់្គងអកប*+កិរ-យសិស*0

សលេរៀនឆទ័របនអនុម័តេគលករណ៍ស្ីពីករទប់ស:;ត់ករសម្=តេធ្ើបប ែដល្ត#វអនុវត្េដយសមជិកទូទំងសហគមន៍សល
េរៀន។ ករមិនអនុេ្គះរបស់េយើងចំេពះ “អំេពើកច” បេង្ើតសេម្ងខ+,ំងចំេពះសិស,2របស់េយើង និងវ%ធីែដលពួកេគគំរមមនុស56ដ៏ៃទ។ េគល
ករណ៍េនះជួយក្-ងករេចៀសវងេហតុករណ៍ “សម្$តេធ្ើបប” ធ្ន់ធ្រ។ ្បសិនេបើ និងេនេពលេយើងទទួលេហតុករណ៍ “អំេពើកច” និង/ឬ
“ករសម្&តេធ្ើបប” ណមួយ េយើងេបើកករ្បជុំេដះ្សយទំនស់េដយមនសិស./ទំងអស់្ត4វចូលរួមឱ.=បនសម្សប និងបន្េធ្ើករេសើប
អេង្ត្បសិនេបើមនករចំបច់។ ករ្បជុំទំងេនះគឺជករចំបច់បំផុតក្.ងករនំមកករែស្ងយល់ច78ស់ចំេពះេហតុករណ៍េកើតេឡើងក្.ង
រេបៀបសកម្ភពបំរុងែដលជួយក្,ងករេចៀសវងគំនំសងសឹក និង/ឬេហតុករណ៍េកើតេឡើងវ"ញ។ ករ្បជុំេដះ្សយទំនស់គឺជករចំបច់
បំផុតក្(ងករេធ្ើឱ12ដឹង្បកដអំពីសិស1<េយើងបេង្ើនទំនុកចិត្ខ្1នឯង និងសមត្ភពេដើម-.ីអប់រ4ខ្7នឯង និងរកេឃើញករបេ,្ញគំនិតរបស់ពួក
េគ។ េយើងចង់ឱ()ពួកេគមនអរម្ណ៍សុវត្ភ
ិ ពជសិស&'េនសលេរៀនឆទ័រ។
គំរូសកម្ភពបំរុងអប់រ0វ2ន័យ

គំរូសកម្ភពបំរុងអប់រ0វ2ន័យៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន័ឆទ័រៃនទី្កុងឡDែវល្ គឺជបទដ'(នេជគជ័យទូទំងសលេរៀន្ត8វបន
េផ#$តេលើករព្ងីកករបេង្ើនករសិក$4 សង្ម សតិអរម្ណ៍ និងអកប'(កិរ*យ និងសមត្ភពរបស់សិស-.ទំងអស់គ&'។ ្កមសិលធម៌ៃនសល
េរៀនេយើងមនកំរ+តរ-កចំេរ-នៃនបទអន្រគមន៍ក្9ងករ្បជុំអំពីត្ម@វករសិសDE និងបុគ្លិក។ កិច្ករេនះក៏ផ្ល់ឱ01សិស03មនករបទែបត និង
ករទទួលខុស្ត+វ ខណៈេយើងខិតខំែណនំសិស./របស់េយើងតមវ6ធីៃនករទទួលខុស្តAវផC.ល់ខ្Eន និងភពម'(ស់ករៃនអកប(1កិរ"យ និង
ករសិក&'។
បទអន្រគមន៍េដះ្សយវ1បត្

វគ្បណ&'ះបណ&លេនះ្ត.វផ្ល់សំរប់បុគ្លិកទំងអស់ែដលជអ្កទទួលសុខ្ត.វមុនេគចំេពះកុមរែដលបត់បង់្ត#តផ្&វកយ ឬអរម្ណ។
៍
េនះគឺជវ(ធីមួយែដលបនបេង្ើតក្9ងករេធ្ើអន្រគមន៍កយវ(ករ និងករបេង្ើតភស និងជំនញេដះ្សយសំរប់បុគ្លិក និងសិស%&។ ្គ#
ជំនញអកប()កិរ,យ នយករងសលេរៀន និងនយែផ្ក្ទ្ទង់សិស./ ្ត#វបនហ្ឹកហត់ទំងអស់គ34េនក្8ងវគ្បណ=>ះបណA4លេនះ។ ទិសេដៈ
េដើម%&ីកត់បន្យ ឬលប់បំបត់ត្ម*វករបទអន្រគមន៍រងកយ និងេដើម()ីផ្ល់ឱ(0បុគ្លិកមនជំនញ និងចំេណះដឹងឱ,-ក/យ
, ជជុលករតមរយះ
មនុស%&យុវវ័យែដលផ.%ស់ប្2រទំលប់ចស់ សកម្ភពរ(ខន និងលំនំអកប*+កិរ-យមិនសមរម*1។
េសវផ្ល់្បឹក%&សលេរៀន

្គ#ផ្ល់្បឹិក&'សលេរៀនផ្ល់្បឹក/0្បចំខ្5ន និង្កុមផ្ល់្បឹក./សិស#$ចំនួនេ្ចើននក់េនសលេរៀនឆទ័រ។ ករផ្ល់្បឹក+,្ត.វបន
េរៀបចំេដយែផ្កេលើេគលេដជក់លក់ ពិត្បកដ និង្បចំខ្*ន ែដលអចរួមមនក្-ងេគលេដគំេរងែផនករកម្វ9ធីសិក>?ពិេសស្បចំខ្Fន
របស់សិស&'តមេពលេវលសម្សប។ ្គ#ផ្ល់្បឹក+,េធ្ើករជែផ្កៃន្កុមអប់រ;វ=ន័យចំរុះែដលរួមមនមតបិត សិស#$ ្គ#បេ្ងៀន និងសហ
គមន៍ែដលមនវ*ជ,-ជីវៈពក់ព័ន្ជមួយ្គ.សរ រួមជមួយសមជិកបុគ្លិកសលេរៀនេផ67ងេទៀតផងែដរ។ ករផ្ល់្បឹក+,គឺជករគំ្ទក្4ង
ករធនឱ&'មនសុខភពផ្1វចិត្របស់សិស&9ក៏ដូចជជំនួយក្(ងករសំេរចករសិក01ខ្សស
់ ំរប់សិស'(ម*'ក់ៗផងែដរ។ បទអន្រគមន៍េដះ្សយ
វ"បត្ិ ករេដះ្សយទំនស់សិស/0 និងករផ្លធ
់ នធនព័ត៌មនសហគមន៍ចំេពះ្គ#សរ គឺេនក្#ងចំេណមេសវកម្ែដល្ត2វផ្លេ់ ដយ្គ&ផ្ល់
្បឹក%&សលេរៀនផងែដរ។ េយើងគំ្ទករសហករេដះ្សយប,-យ
. "#ងរ&ងមំជមួយករេជឿជក់ថ ករេធ្ើករងររួមគ%ន
& ឹងធនបនេជគ
ជ័យកន់ែត្បេសើរេដើម%&ីសំេរចេគលេដ។
4

កយសមរម&' និងករអប់រស
) ុខភព និងឱកស

េពលសិស&'េពញវ័យ ខ្#ន្បណពួកេគឆ្ងកត់ករែ្ប្ប5លជេ្ចើនែដលសិស#$មនសំណ&រ។ ករ#យល័យ្គ$េពទ()ជមួយែផ្កអប់រ5កយ
សហករគ"#េដើម#(ីបេង្ត
ើ េមេរៀនអប់រ*សុខភពសំរប់សិស34េយើងចប់ពីថ+,ក់ទ៥
ី េឡើងេទ ែដលបេ្ងៀនសិស*+អំពីករែ្ប្ប3លខ្6ន្បណរបស់ពួក
េគកំពុងែតេកើតេឡើង។ េមេរៀនអនុ()*តឱ*-កុមរ៉ និងកុមរ(សិក*+េដយែឡកពីគ"#េដយែផ្កេលើេសរ/រៈបន្ពូជ អនម័យផ'(ល់ខ្-ន្តឹម្ត2វ និង
ភពេពញវ័យ។ សិស#$្ត'វជូនដំណឹងអំពីសំណ4រែដលអច្ត'វសួរេនក្?ងេមេរៀន ឬេដយសំងត់បន,-ប់ពីេមេរៀន។ ករយល់្ពមពីមតបិត្ត'វ
មនេនមុនេពលបង)*ញេមេរៀន។
កយសមរម&' ករអប់រ&សុខភព និងឱកសសំរប់សកម្ភពហត់្បណគឺជែផ្កចំបច់ៃនកម្វ?ធីបេ្ងៀនរបស់សលេរៀនេយើង។ ថ្ីៗ
េនះ ថ"#ក់អប់រ)កយរបស់េយើងកំពុងផ្ល់ថ"#ក់អប់រ)សុខភពែដល្ត<វេរៀបចំេដយ្គ&បេ្ងៀន រួមជមួយថ'(ក់ជីវជតិអហរ។ កម្វ%ធីនឹងផ្ល់
ឱកសឱ$%សិស$'ទំងអស់េដើម$1ក
ី របេង្ើនជំនញ ចំេណះដឹង និងផ្ត់គំនិតចូលរួមក្2ងជីវ6តៃនសកម្ភពសុខភពកយ។
េពលសំរក

ថ"#ក់េរៀនទំងអស់មនេពល១៥នទីែដលបនកំណត់ក្/ងមួយេពលសំរប់សំរកខងេ្កក្/ងមួយៃថ្។ សកម្ភពថ()ក់េរៀន និង/ឬ
េ្បើករហត់្បណ្ត,វបនេធ្ើតមែផនករ ្បសិនេបើថ)*ក់េរៀន្ត0វករសំរកេនខងេ្កសលេរៀន។
ករអប់រ&កយ

សិស#$េនសលេរៀនឆទ័រជួបគ3#ពីរេពលក្9ងមួយអទិត#?សំរប់ករអប់រ)កយ។ ដំេណើរករទំងេនះមនរយះេពល៥០នទី។
ែផ្កអប់រ)កយេនសលេរៀនឆទ័រមនជំេនឿយ៉ងខ=>ំងថ ជីវ$តរស់េនែដលេយើងេធ្ើករេ្ជើសេរ5សក្8ងកររស់េនមនផលប៉ះពល់យABង
ខ"#ំងេលើសុខភពអនគត់។ ក្#ងេគលគំនិតែដលេយើងទទួលឱកសេដើម78ីអប់រ>សិស7?អំពីជំហC7នជវFជ្ៈមនែដលេលកអ្កអចេធ្ើបនរ(កចំេរ(ន
ជីវ$តរស់េនរបស់េលក និងសុខភពទូេទរបស់េលកអ្កផងែដរ។ ឆ"#ំេនះ េយើងែណនំែផ្កសម្សបសំរប់ជីវ5ត ‘Fit For Life’ ជករហត់
្បណរបស់េយើងែដលផ្ល់មកនូវព័ត៌មន និងសំណ'រសំរប់សិស&'អចយកេទផ្ះ និងែចករ(ែលក្គ,សររបស់ពួកេគ។ ព័ត៌មនេនះ្ត*វប-./ក់
លំអិតេដើម*+ីបង/*ញេទសមជិកៃនសហគមន៍េយើងផងែដរ ែដលចង់េធ្ើឱ,-រ/កចំេរ/នជំេរ/សៃនជីវ8តរស់េនរបស់ពួកេគ។
ែផ្កសុខភពកយ

ែផ្កសុខភពកយបង./ញពីែផ្កបទែបបសុខភពកយ ព្ងឹងសច់ដុំ កំលំងសច់ដុំ ដំេណើរេបះដូច-សរៃសរឈម និងជីវជតិអហរ។
េនក្%ងែផ្កែដលេយើងនឹងេ្បើចលនហត់្បណផ្%ំគ;< រត់បណ&'ក់ និងរត់ចំងយេដើម,-ីេលើកកំពស់សុខភពជីវ8តរស់េន។ េលើពីែផ្កេនះផងែដរ
េយើងនឹងែណនំពីពនរង#$ន់ជីវត
* រស់របស់្បធនធិបតិ

Presidential Lifestyle Award ។ កម្វ%ធីេនះមនប-្/លព័ត៌មន និងករ្បឡង

លំហត់្បណែដលអចឱ-.សិស-1ក្4ងកររត់តមជំេរ=សជីវ@តរស់េនរបស់ពួកេគ។ េយើងមនសិស)*បំេពញករ្បឡងមុនេពល និងបន&'ប់មកផ្ល់
លទ្ផលឱ&'ដឹង និងជួយ ឱ"#ពួកេគេរៀបចំេគលេដលំហត់្បណ្បចំខ្,ន។ េនេពលចុងប)្ប់ឆ-.ំ េយើងសកល()ងឱ"#សិស"&្បឡងម្ងេទៀត
និង ពួកេគមនតរងនំឱ%&សំេរចេគលេដរបស់ពួកេគ។
សំរប់ព័ត៌មនបែន្មអំពីពនរង%&នជ
់ ីវ$តរស់េនរបស់្បធនធិបតិ President’s

Lifestyle Award សូមចូលេមើលតមេវបសយេនះ

https://www.presidentschallenge.org/ ។
ឧបករណ៍លំហត់្បណ្សូបខ12ល់អកសែដលអចមនសំរប់បុគ្លិកក៏ដូចជករេ្បើលំហត់្បណេដើម?@ីេដើរ និង/ឬករហត់្បណ
្បចំៃថ្េពញមួយអទិត23ផងែដរ។ សូមេមើលកលវ)ភគខងេ្កមេនះ

ៃថ្ច័ន្ ៈ

ចប់ពីេម()ង ១១ៈ០០ ្ពឹក - េម#$ង១២ៈ២៥ រេសៀល

ៃថ្អង&'រ ៈ

ចប់ពីេម()ង ១១ៈ៥៥ ្ពឹក - េម#$ង១២ៈ២៥ រេសៀល

ៃថ្ពុធ ៈ

ចប់ពីេម'(ង ៨ៈ១៥ ្ពឹក - េម#$ង៩ៈ០៥ ្ពឹក និង ១១ៈ៥៥ ្ពឹក - េម#$ង១ៈ២០ រេសៀល
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ៃថ្្ពហស()តិ ៈ ចប់ពីេម()ង ១១ៈ៥៥ ្ពឹក - េម#$ង១២ៈ២៥ រេសៀល
ៃថ្សុ្ក ៈ

ចប់ពីេម()ង ១១ៈ៥៥ ្ពឹក - េម#$ង១២ៈ២៥ រេសៀល

ករចូលរួម្កុម្គ,សរ និងសហគមន៍

សុខភពកយសំរប់មតបិត និងសហគមន៍េនសលេរៀនឆទ័រ្ត$វែផ្កេលើភពជៃដគូៃនសលេរៀនជមួយមតបិត និងអង្ភព
សហគមន៍។ សលេរៀនឆទ័រមនទំនក់ទំនងជមួយមតបិតរបស់េយើងក្:ងមេធ<=បយជេ្ចើនេដើម<Bីធនឱ<F្បកដថ មតបិតទទួលព័ត៌
មនសម្សប និងេយបល់របស់ពួកេគ្ត1វបនដឹងផងែដរ។ ឧទហរណ៍ៈ េយើងមនទំនក់ទំនងជមួយមតបិតរបស់េយើងតមរយះស្យ
្បវត្សរទូរស័ព្ ទក់ទងផ'(ល់តមទូរស័ព្ អុីែមល ករ#យល័យេផ្ើសំបុ្ត ជួបផ%&ល់េពល្បជុំ និងសំបុ្តេផ្ើតមកូន។ េដើម%&ីប)*%ក់ឱ%.ដឹង
ច"#ស់ និងទូលំទូលយអំពីករជូនដំណឹងរបស់េយើងេនះ េយើងមនបកែ្បេសចក្ីជូនដំណឹងជបីភស រួមមន ភសអង់េគ្ស ែស្និស្ និង
ែខ្រ េហើយករទំនក់ទំនងផ/0ល់មត់្ត5វបនបកែ្បជភសែស្និស្ ព័ទុយ&'ហ្ីស និងែខ្រ។ បុគ្លិកសលេរៀនឆទ័រទទួលករទំនក់ទំនងពី
មតបិតតមរយះករេហតមទូរស័ព្ អុីែមល សំបុ្ត និងជួបផ()ល់េពល្បជុំ។
ក្#ងរយះេពលឆ,-ំសិក-1 សលេរៀនឆទ័រផ្ល់នូវវគ្សិក56សលេរៀនសំរប់មតបិតស្ីពី្បធនបទជេ្ចើន ដូចជ ករទប់ស'(តករសម្-ត
េធ្ើបប ករ្គប់្គងភពបរម្ណ៍ និងសុវត្ិភពតមេ្គឿងេអឡិ្តនិក។ សលេរៀនឆទ័រសហករជមួយអង្ភពសហគមន៍ក្:ងករផ្លន
់ ូវ
ករ្ត#តពិនិត'(សុខភព និងករ្បឹក%&។ ែផ្កកម្វ(ធីខងេ្កមនករបេ្ងៀនពី្បភពព័ត៌មនសំរប់មតបិតសំរប់េសវកម្សហគមន៍ ដូចជ
ករេស្ងរកផ្ះសែម-.ង េសវកម្អេន)*្បេវស និងករឧបត្ម្ម្-បអហរជេដើម។
ករទប់ស'(តភពលំេអៀង និងករផ្(ចេផ្ើមវប/0ធម៌េឆ្ើយតប

ចូរេមើល្តង់េសចក្ីែថ្ងករពហុជតិសសន៍េនក្>ងេបសកកម្របស់សលេរៀន ខ្#ំនឹងសរេសរេឡើវញ
. ។
សលេរៀនឆទ័រេរៀបចំពិធីបុណ34ពហុជតិសសន៍ជេ្ចើនសំរប់សិស3> និងបុគ្លិករបស់េយើង។ សលេរៀនខិតខំយ,-ងសកម្បំរុងេដើម-7ី
ជំរុញករេគរព និងភពៃថ្ថ្*រៃនសហជិកម12ក់ៗរបស់សហគមន៍េយើង។ េយើងេធ្ើកិច្ករេនះតមរយះកម្វ2ធី អ្កដឹកនំគឺខ្,ំ Leader

in Me

ែដលជំរុញទឹកចិត្សិស12ឱ14ទទួលយកតួនទីជថ+,ក់ដឹកនំក្2ងសលេរៀន។ េយើងេលើកទឹកចិត្ករេគរពបុគ្លិកម67ក់ៗតមរយះ

•

ភ"#ប់បទពិេសធន៍មុខវ2ជ"#សិក#6ែដលេផ្ើតេលើប>?#អេនB#្បេវសន៍ ប"#$ៃនភពអត់ធ្ត់តមរយះភពលំបក តមករផ&'ស់ប្,រេទកែន្ង
រស់េនថ្ី ប"#$យុត្ិធម៌សង្ម និងករបំភ្ឺសំរប់គុណភព

•

ពិធីបុណ()វប(+ធម៌ក្0ងមួយឆ5(ំ ែដលេលើកកំពស់វប-.ធម៌ ត"ន្ី សិល$%ៈគំនូ និង្បៃពណីៃន្បេទសជេ្ចើន

•

ជំេនឿវ'ជ្ៈមនអំពីចំេណះដឹងពីរភស និងតៃម្ៃនចំេណះដឹងភសេ្ចើន

•

កររ#កចំេរ#នមុខវ-ជ/0ជីវៈេដើម06ីកសងជំនញវប06ធម៌េនក្@ងបុគ្លិក និងសមជិក្គ#បេ្ងៀនរបស់េយើង

ករជួប្បជុំមតបិត្ត*វេធ្ើេឡើងជភសចំរុះែដលេលើកំពស់ករចូលរួមមតបិត និង្គ&សរ។ អ្កែ្បសំរួលភស្ត,វមនសំរប់
ករទំនក់ទំនងជមួយ្គ0សរអំពីប678ៃនករបរម្ ្ពឹតិករណ៍ និងប%&'ខងមុខ។
សលេរៀនទប់ស*+ត់យ.+ងសកម្ និងេដះ្សយប+,-ៃនភពលំេអៀង ឬករបំពនជបន*+ន។
់ គ"#នករេយគយល់ចំេពះអកប#4កិរ6យ
សកម្ភព ឬភសែដលមិនកសងបរ.យកសវប34ធម៌ែដលេយើងកំពុងខិតខំ្បឹងែ្បង។ សិស#$្ត'វផ្ល់ករស្ង់មតិ្បចំឆ6#ំ និងករេឆ្ើយតប
របស់សលេរៀនចំេពះព័ត៌មនែដលបនរកេឃើញេនក្=ងករេធ្ើស្ង់មតិេនះ។
រសជតិម្(បអហរ

េនសលេរៀនឆទ័រ េយើងយល់ច()ស់ពីតួនទីសំខន់ែដលម្1បអហរសុខភពេនក្=ងគំនិត និងខ្&ន្បណរបស់េយើង។ េយើងជំរុញសិស,របស់េយើងឱ*+បរ,េភគអហរសុខភពេនេពលបយ និងអហសំរ)ន់។ សលេរៀនេយើងសហករជមួយសីទ្ីែ4ហ្ស េដើម%&ីផលិតមុខម្/បអហរ
េពល្ពឹក និងៃថ្្តង់ ែដលសម្សបតមករែណនំពី្កសួងសុខភពម្#បហរឆ"២
#ំ ០២០

USDA and Healthy, Hunger-Free Kids

6

Act of 2010 េដើម%&ីបំេពញតមបទដ/%នទូេទ និងរស់ជតិអហរច,-ស់លស់សំរប់ម្(បអហរ ដូេច្ះករផ្ល់ម្/បអហរចិ4្ឹមរងកយសិស;<
របស់េយើងឱ"#មនវ$តមីន និងជីវជតិតមត្ម,វករ និងបំបត់ជតិអហរែដលមនជតិស្រ និងកលឡ'រែ) ដលមិនចំបច់។
្គន់ែតម្)បអហរសុខភពគឺមិន្គប់្គន់កង
្8 កររក%&រងកយេយើងមនដំេណើរករសុខភពល្ និង្គប់្គន់បនេទ។ អហរសំរ&ន់
េពល្ពឹក និងេភជ្ះក៏សំរប់ផ្ល់ឱ45រងកយេយើងមនជតិកលឡ=រ? វ"តមីន និងជីវជតិសុខភពផងែដរ។ តមរយះករអប់រ* និងឧទហរណ៍
្គ#ៗ និងបុគ្លិកេនសលេរៀនឆទ័រជំរុញឱ"#សិស#$ និង្គ&សរផ្លអ
់ ហរសំរ&ន់សុខភពេពលមកសលេរៀនផងែដរ។ េសចក្ីជូនដំណឹង្ត1វ
បនេផ្ើជូន្គ#សរដល់ផ្ះជមួយប1្ីេឈ67ះអហរសំរ<ន់ែដលបនឯកភពេដយ្កសួងសុខភពម្(បអហរសលេរៀន USDA’s

Smart

Snacks in School ែដលសិស&'គួរែតេ្បើេនេពលៃថ្ (ភ"#ប់ជមួយនូវឯកសរថតចម្ង)។ សិស#$មិន្ត)វអនុ-.#តឱ#0ចូលេ្បើមសុីលក់ទំនិញ
ក្#ងកែន្ងបុគ្លិកេដើម23ីទិញអហរ ឬេភសជ្ៈដច់ខត។
ករលក់នំ និងវ%ធីៃរអង,-ស្បក់េផ-5ងៗែដលទក់ទងនឹងម្?បអហរែដល្តDវអនុFG-តិឱ-Iក្KងឆM-ំសិក-O ក៏ប៉ុែន្មនកំណត់ចំេពះករអបអរ
សទរក្%ងថ()ក់នីមួយៗែតម្ងក្(ងមួយែខ និងមិន្ត'វេរៀបចំម្0បអហរេ្ចើនមុខេនេពលេវលដូចគ=>េទ។ ពិធីជប់េលៀងនីមួយៗគួរែតមនមុខ
ម្#បអហរ និងេភសជ្ៈែដលត្ម0វតមបទដ67នជីវជតិ្សបតមច7;ប់សុខភពសលេរៀន the

HSA (Healthy Schools Act)។

គ"#នភគីទីបីលក់អហរនឹង្ត&វអនុ!"#តឱ#&លក់ម្,បអហរ ឬេភសជ្ៈ្បេភទណក៏េដយចំេពះសិស56េលើបរ:េវណពីេម@5ង៩០ នទី
មុនេពលៃថ្សលេរៀនចប់េផ្ើមរហូតដល់៩០ នទីបន%&ប់ពប
ី "្ប់ៃថ្សលេរៀន។
្គប់មុខម្)បអហរទំ/ងអស់ែដល្ត7វផ្ល់សិស/<េដយសលេរៀនមិន្ត7វមនជតិសែណGកដីដច់ខត។ េនេពលេរៀបចំពិធីជប់លងក្,ង
ថ"ក
# ់េរៀន ្ត#វមនករ្បុង្បយ័ត្េដើម34ីកត់បន្យេ្គះថ;3ក់ៃនចំណីអហរែដលនំឱ3Gមនទំនស់ និិង្បត្ិកម្។ ្គ#សរ្ត'វជំរុញឱ./និយយជ
មួយ្គ&មុនេពលនំយកចំណីអហរជប់លងមកចូលថ<=ក់េរៀន េដើម%&ីអនុ+,%តឱ%/ករេរៀបចំបន្តឹម្ត9វសំរប់សិស'(ទំងអស់េនះែដលមន
ទំនស់ជមួយចំណីអហរ។
ករអប់រ&សិស)*េយើងតមជីវជតិ្តឹម្ត8វ និងម្&បអហរសុខភពគឺជែផ្កៃន្គឹះស<=នេជគជ័យរបស់ពួកេគក្DងករបរFេភគ និងកររស់េន
សុខភពល្។ ្គ#អប់រ(កយរបស់េយើងេរៀបចំ និងអនុវត្បេ្ងៀនេមេរៀនរយះេពល៤-៥អទិត%&េនក្+ងថ.%ក់េរៀនពួកេគែដលរួមមន ករកសង
និងកររក'(សុខភពសច់ដុំ និងឆ្ឹងតមរយះករហត់្បណ និងបរ&ភគម្+បអហរសុខភព។ សិស#$្ត'វបនបេ្ងៀនពីវ1ធីសំគល់ម្9បអហរ
សុខភព និងករសំេរចេ្ជើសេរ-សចំណីអហរល្។ ្គប់ព័ត៌មន និងឯកសរេមេរៀនទំងអស់្ត2វផ្ល់ឱ89សិស8:ជមួយករែណនំៃន្កសួងបទ
ដ"#នម្'បអហរ USDA’s

standards and MyPlate guidelines.។

ពិធីជប់េលៀងៃថ្ខួបកំេណើត

េនសលេរៀនឆទ័រ េយើងទទួលស)*ល់ថ េនះជករចំបច់សំរប់សិស01ទី្កុងេដើម0;ីពួកេគេរៀបចំពិធីបុណ0Bខួបកំេណើតេនសលេរៀន។
ពួកេគមិនអចមនកែន្ង ឬ្គ$សរែដលពួកេគអចជួបជុំគ5េធ្ើពិធីជប់េលៀងបនេទ។ េយើងដឹងអំពីករបត់េពលេវលេ្ចើន ្បសិនេបើកុមរ
ម"#ក់ៗេរៀបចំជមួយពិធីជប់េលៀង និងមនម្'បអហរេរៀងៗខ្1ន។ េយើងបនសំេរចឱ,-មនពិធីជប់េលៀងមួយែខម្ងេនចុងប?្ប់ៃនសិក,C
េដយមនអហរសំរ+ន់សុខភព និងនំខួបកំេណើត្បសិនេបើមតបិតចូលរួមវ7ភគទន។ េនេពលខួបកំេណើតរបស់ម12ក់ ពួកេគនឹង្ត+វទទួល
ស"#ល់ក្(ងវ+ធីគន
/# ម្$បអហរ មនន័យថ មួកខួបកំេណើតសំរប់កុមរតូចៗ។

http://www.cpsd.us/UserFiles/Servers/Server_3042785/File/Migration/Wellness_Policy.pdf?rev=0
េសវកម្ម្%បអហរ គឺជែផ្កៃនច+,ប់សុខភព

2010 Healthy and Hunger-Free Kids Act សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍

ឆទ័រៃនទី្កុងឡ-ែវល្ផ្ល់ឱ67សិស6:ទំងអស់នូវអហរេពល្ពឹក និងៃថ្្តង់េដយឥតគិតៃថ្។ សំរប់សលេរៀនមនន័យថ គ"#នែបបបទ
បែន្មអហរៃថ្្តង់ ឬសួរនំមតបិតឱ,-បង់្បក់ជំពក់។ សំរប់មតបិត មនន័យថ គ"#នែបបបទបែន្ម្ត#វបំេពញ គ"#នមុខម្)បតមអន
ឡនទទួលខុស្ត)វចំេពះសមជិក គ"#នករបង្ំឱ#,ផ.#ស់ប្2រក្5ងនទីចុងេ្កយមុនេពលឡនមកដល់ និងគ%&ន្បអប់ដក់្ត.វដក់ម្2បបែន្ម។
សិស#$ទំងអស់អចបរ.េភគេដយឥតគិតៃថ្!
អ្ីែដលមតបិត្ត&វករចង់ដឹង សំរប់សលេរៀនទំងអស់េនះគឺករផ្ល់

7

អ្ីខ្ះែដលមតបិត្ត0វករដឹង ចំេពះសលេរៀនទំងេនះែដលកំពុងផ្ល់ឱ89ម្<បអហរេពល្ពឹកេដយផ%&លក
់ ្#ងថ&'ក់េរៀន ជធម្តកូនៗ

េលកអ្កអចទទួលមុខអហរេពល្ពឹកែដល្ត-វផ្ល់ឱ&'។ សំរប់សលេរៀនេផ-.ងេទៀត ជធម្តកូនអចេទកែន្ងអហរដ12នក្4ងេពល្ពឹក
និងញ%ាំអហរ។ សំរប់េពលអហរៃថ្្តង់ ជធម្តសិស$%អចចូលត្មង់ជួរេពលអហរៃថ្្តង់ និងទទួលយកអហរ។ សិស#$ទំងអស់នឹង
្ត#វករកត់្តអហររបស់ពួកេគេនកែន្ងចុះេឈ56ះ។
េតើ្ត#វបំេរ)អ្ីខ្ះេនេពលអហរេពល្ពឹក និងៃថ្្តង់

? េតើកូនេលកអ្កមនជំេរ'សអ្ីខ្ះ ? ក្#ងអំឡ#ងេពលអហរេពល្ពឹក េយើងផ្ល់ឱ*+

អហរធ%&'ជតិពីរមុខ (ឬអហរធ&'(ជតិមួយមុខ និងអហរជីវជតិ្ប)េតអុីនមួយមុខ) ែផ្េឈើពីរមុខ និងទឹកេដះេគ។ កូនៗរបស់េលក
អ្កទំងអស់្ត#វករទទួលយ+,ងេហចណស់ម្6បអហរបីមុខ (មនែផ្េឈើមួយមុខ)ែដល្ត$វកំណត់ឱ+,សំរប់អហរេដយឥតគិតៃថ្។ ក្#ង
អំឡ$ងេពលអហរៃថ្្តង់ េយើងផ្ល់ឱ*+អហរធ01*ជតិ ្ប#េតអុីន បែន្ ែផ្េឈើ និងទឹកេដះេគ។ កូនៗេលកអ្កទំងអស់្ត0វករញ"ាំអហរ
ែដលមនយ"#ងេហចណស់បីមុខេផ#1ងៗគ4# (ែផ្េឈើ ឬបែន្មួយមុខ) ែដល្ត&វកំណត់ឱ-.អហរេដយឥតគិតៃថ្។ សូមពិនិត()េមើលមុខម្%ប
អហរេលើេគហទំព័រអុិនថឺេណតរបស់សលេរៀនឆទ័រ http://www.lccps.org/school_menus។
េតើមនអ្ីេកើតេឡើង្បសិនេបើកូនខ្3ំចង់ញ3ំាែតទឹកេដះេគ ឬអហរែតមួយមុខ

? េយើង្ត'វទទួលទូទត់្បក់សំណងេដយ្កសួង USDA

សំរប់ករចំណយតមមុខម្%បអហរនីមួយៗែតប៉ុេណ)*ះ ឧទហរណ៍ៈ ទឹកេដះេគតៃម្៣៥េសន។ េដើម%&ទ
ី ទួលបនអហរេដយឥតគិតៃថ្
កូនេលកអ្ក្ត#វទទួលអហរ្គប់្គន់ែដលមនបីមុខេផ()ងគ"# (មនែផ្េឈើ ឬបែន្មួយមុខ)។ សំណ$រ - ្កុមអហរ និងជីវជតិអហររបស់
កូនេលកអ្កេនទីគជ
ឺ ចេម្ើយសំរប់សំណ$រទំងអស់របស់េលកអ្ក។ សូមទក់ទងមកករ+យល័យេសវម្3បហរសលេរៀនសធរណៈសហ
គមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ0ែវល្ Contact the Lowell Community Charter Public Schools Food Service Office តមេលខទូរ
ស័ព្៩៧៨-៣២៣-០៨០០។ សិស#$អចបន្នំយកអហរមកពីផ្ះ។ េ្គឿង្បដប់កំេដអហរ(Microwaves)មិនឱ"#សិស"&េ្បើេទ។
េតើ្ត#វបំេរ)អ្ីខ្ះេនេពលអហរេពល្ពឹក និងៃថ្្តង់

? េតើកូនេលកអ្កមនជំេរ.សអ្ីខ្ះ ? ក្#ងអំឡ#ងេពលអហរេពល្ពឹក េយើងផ្ល់ឱ*+

អហរធ%&'ជតិពីរមុខ (ឬអហរធ&'(ជតិមួយមុខ និងអហរជីវជតិ្ប.េតអុីនមួយមុខ) ែផ្េឈើពីរមុខ និងទឹកេដះេគ។ កូនៗរបស់េលក
អ្កទំងអស់្ត+វករទទួលយ34ងេហចណស់ម្;បអហរបីមុខ (មនែផ្េឈើមួយមុខ)ែដល្ត&វកំណត់ឱ-.សំរប់អហរេដយឥតគិតៃថ្។ ក្#ង
អំឡ$ងេពលអហរៃថ្្តង់ េយើងផ្ល់ឱ*+អហរធ01*ជតិ ្ប#េតអុីន បែន្ ែផ្េឈើ និងទឹកេដះេគ។ កូនៗេលកអ្កទំងអស់្ត0វករញ5ាំអហរ
ែដលមនយ%&ងេហចណស់បីមុខេផ&4ងៗគ7& (ែផ្េឈើ ឬបែន្មួយមុខ) ែដល្ត&វកំណត់ឱ-.អហរេដយឥតគិតៃថ្។ សូមពិនិត()េមើលមុខម្0ប
អហរេលើេគហទំព័រអុិនថឺេណតរបស់សលេរៀនឆទ័រ http://www.lccps.org/school_menus។
េតើមនអ្ីេកើតេឡើង្បសិនេបើកូនខ្)ំចង់ញ)ំាែតទឹកេដះេគ ឬអហរែតមួយមុខ

?

េយើង្ត'វទទួលទូទត់្បក់សំណងេដយ្កសួង USDA សំរប់ករចំណយតមមុខម្0បអហរនីមួយៗែតប៉ុេណ;<ះ ឧទហរណ៍ៈ ទឹកេដះ
េគតៃម្៣៥េសន។ េដើម%&ីទទួលបនអហរេដយឥតគិតៃថ្ កូនេលកអ្ក្ត*វទទួលអហរ្គប់្គន់ែដលមនបីមុខេផ>?ងគA> (មនែផ្េឈើ ឬ
បែន្មួយមុខ)។
ករែចករ&ែលកម្*បអហរ និងេភសជ្ៈ

ករែចករ&ែលកម្*បអហរ និងេភសជ្ៈជមួយសិស./ដ៏ៃទក្6ងេពលញ6ាំអហរ ឬអហរសំរ'ន់ គឺ្ត%វហមចំេពះសិស01ែដលមនទំនស់្បត្ិ
កម្អហរ និងករតមអហរ។
សុវត្ិភពម្+បអហរ

្គប់ម្'បអហរទំងអស់បនផ្លឱ
់ "#តមរយះ្កសួងអហររូបបត្ម្និងអនុវត្តមេគលករណ៍សុវត្ិភព និងអនម័យរបស់រដ្ និងក្&ង
្សុក។ ទំនស់្បត្ិកម្អហរ / ករតមអហរ ព័ត៌មនសិស)*ទក់ទងនឹងទំនស់្បត្ិកម្អហរ និងករតមអហរនឹង្ត,វប/្1លក្5ងទិន្ន័យ
របស់សិស&'េដយមនករអនុ01&តពីមតបិត។ កិច្ករេនះនិងជួយជករ្បុង្បយ័តេ្ ផ#$ងេទៀតប"#$ប់-ចេន$%ះក្#ងករករពរសិស&'ែដល
មនទំនស់្បត្ិកម្ និងតមអហរ។ សលេរៀនឆទ័រមិនលក់អហរ ឬេ្បើម៉សុីនលក់អហរសំរប់សិស56េទ។
ទឹកនឹងមនផ្ល់ឱ,-សិស,0្គប់រូបក្7ងេពលេរៀន្បចំៃថ្។
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សំណ$រ

?

្កុមម្&បអហរ និងជីវជតិអហររបស់កូនេលកអ្កគឺ្ត1វេឆ្ើយសំរប់សំណ:រេលកអ្កទំងអស់េនទីេនះ។ សូមទក់ទងមកករ+យល័យ
េសវម្&បហរសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ&ែវល្ Contact the Lowell Community Charter Public Schools

Food Service Office តមេលខទូរ ស័ព្៩៧៨-៣២៣-០៨០០ េលខបន្ ១០៧។
េសវសុខភពសិស&'
ភរកិច្្ ត#តពិនិត%&សុខភព

សិស#$សលេរៀនឆទ័រ្ត0វ្ត$តពិនិត()សុខភព្បចំឆ្2(ំ សបតមេគលករណ៍ និងបទដ'(នសុខភពៃនរដ្ម3(ស(4ឈូសិត។ ករ្ត%តពិនិត)*
សុខេនះរូមមនដូចខងេ្កមេនះ

•

ករស$%ប់ (Hearing)

•

ករេមើល (Vision)

•

ករពិនិត'(េមើលទំរងដងខ្3នសំរប់េរគេកងឆ្ឹងខ្ង (Postural

•

ករវស់ទំងន់ កំពស់ (BMI)

Screenings for scoliosiss)

សិស#$ែដលមិនបនជប់ករ្ត2តពិនិត#4ណមួយ េលើកែលងែតករវស់ទំងន់ កំពស់ ្ត#វប&្(នេទ្គ#េពទ/0្បចំខ្5នសំរប់ករវយតៃម្ និង
ករព$%បលបន្េទៀត។ ករពិនិត'(សុខភពទំងអស់េនះជំនួយក្2ងករតមដនឱ$%ដឹងជមុនៃនភពទន់េខ()យែដលអចប៉ះពល់ដល់ករសិក()
និង/ឬសមត្ភពក្#ងករចូលរួមក្#ងសកម្ភពហត់្បណរបស់សិស89។ សលេរៀនឆទ័រេធ្ើកិច្ករយ34ងជិតស្ិទ្ជមួយអង្ករក្Aង្សុក និង
ជតិែដលជួយឱ+,្គ/សរទទួលបនែវនតសំរប់អន និងេ្គឿង្បដប់សំរប់ស/0ប់េដយប2្4ះតៃម្ ឬេដយឥតគិតៃថ្។
្គ#េពទ'(ពិនិត'(សុខភពេធ្ញចល័ត

(Mobile Dentist)

សុខភពេធ្ញល្គឺមនសរៈសំខន់ក្8ងរក:;សុខភព។ សលេរៀនឆទ័រអេ+្ើញ្កុម្គ4េពទ67ពិនិត67សុខភពេធ្ញចល័តមកសលេរៀន
េយើងពីរដងក្+ងមួយឆ/0ំេដើម02ីផ្ល់ឱ08ករែថរក0<សុខភពេធ្ញសំរប់សិស0Gរបស់េយើង។ ្គ#េពទ'(ពិនិត'(សុខភពេធ្ញែដលមនអជ9'ប័ណ្្ តឹម
្ត#វជមួយនិងជំនួយករ្គ#េពទ45េធ្ញ និងែផ្កអនម័យេធ្ញែដលមនអជ67ប័ណ្្តឹម្ត>វ េធ្ើករ្ត)តពិនិត-. និងសំអតេធ្ញយ-.ងលំអិតជ
មួយនិងករថតកម្រស្ីអុិក ក៏ដូចជករយកចិត្ទុកដក់ែថរក34ជួសជុលេធ្ញែដល្ត>វករចំបច់ ដូចជ ករប៉ះ ករព$%បល និងករដកេធ្ញ
ជេដើម។ េយើងជំរុញយ+,ងមុតមំឱ,1្គ4សរទំងអស់មកទទួលយកឱកសៃនេសវែដលបនផ្ល់ឱ,1េនះ។
ជំងឺឆ្ង

(Communicable Diseases)

ក្#ងេហតុករណ៍ែដលសិស23 ឬសមជិកបុគ្លិក្ត.វមនេរគវ3និច្័យជមួយជំងឺឆ្ង ៃវរុស ឬបក់េតរ( សលេរៀនឆទ័រអនុវត្តមករែណ
នំអនុសសន៍ែដលបនែចងេដយ្កសួងសុខភិបលជតិ្បឆំងជំងឺឆ្ង (CDC)។ សិស#$ែដលមកេរៀនសលេរៀនឆទ័រត្ម5វឱ#8ផ្ល់ឯកសរ
េពញេលញតមត្ម)វករចំបច់ៃនថ56ំបង96រែដល្ត)វបនទទួល ដូចបនប'()ក់េដយ្កសួងសធរណៈសុខភិបលៃនរដ្ម@)ស)Aឈូសិត េដយ
េលើកែលងករ្បកន់ែផ្កសសនែតប៉ុេណ01ះ។ សិស#$/បុគ្លិកែដលមនេរគវ/និច្័យជមួយនិងជំងឺឆ្ងនិងមិនអនុ>?@តឱ@Cមកចូលសលេរៀន
រហូតដល់្ត)វបនព"#បលជសះេស"*ើយ ឬគ#$នជំងឺឆ្ងេដយ្គ1េពទ$4។ ្គ#សរ និងសមជិកបុគ្លិកនឹង្ត0វជូនដំណឹងតមសំបុ្ត និងទូរស័ព្
រូបូខលចំេពះសិស#$/បុគ្លិកមនេរគវ#និច្័យជំងឺឆ្ងគួរែតទប់ស'(ត់ករឆ្ងជំងឺេទសិស+, ឬបុគ្លិកេផ+,ងេទៀត។
េគលករណ៍មន្បសិទ្ិភពចំេពះសិស#$/សមជិកបុគ្លិកែដលមនជំងឺទូេទ ដូចជ ផ"#ស់សយធំ រលកបពង់ក ែភ្ក្កហម ជេដើម។
សិស#$/សមជិកបុគ្លិកមិនអនុ./0តឱ03្តឡប់មកសលេរៀនរហូតដល់គ@0ន្គុនេកB0រយះេពល២៤េម#$ង និង្ត&វបនប*+,ក់ពី្គ&េពទ,4េទើប
បន។ ករលងសំអតៃដ និងអនម័យផ"#ល់ខ្(ន្តឹម្ត.វ្ត.វជំរុញឱ#6អនុវត្យ:#ង្បុង្បយ័ត្ជ្បចំេដើម#Eីជួយលប់បំបត់ករចម្ងេមេរគ និង
ជំងឺឆ្ង។ ករកំចត់េមេរគ និងករលងសំអតសលេរៀនជ្បចំ និងេនេពលចំបច់ក្/ងេពលមនជំងឺឆល
្ ង
្ត#វេធ្ើឱ*+្តឹម្ត#វតមករែណនំ របស់្កសួងសុខភិបល្បឆំងេមេរគឆ្ង

(CDC) ។
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ៃចក$%ល

(Lice Policy)

េគលបំណង
េដើម%&ីទប់ស,%ត់ករឆ្ងៃចក%6លក្$ងចំេណមសិស-.ែដលមនអយុចូលេរៀន ខណៈេពលបេង្ើនកិច្ករសិក$%សិស#$ និងកត់បន្យអវត្មន
េដយមិនចំបច់ដកេចញសិស#$ េដយេ្បើទំលប់ែថទំ/ែថរក'(សុខភពល្បំផុត។ បណ#ិតសភកុមរអេមរ/កំង និងសមគមជតិៃនសកល
វ"ទ$%ល័យគិលនុបដ0$យិក

The American Academy of Pediatrics and the National Association of School Nurses ែលង

គំ្ទេគលករណ៍ “គ"នពងៃច” េនក្%ងសលេរៀនេទៀតេទ។ ករដកេចញគឺមិនែមនជវ"ធីមន្បសិទ្ិភពក្1ងករកត់បន្យករឆ្ងៃចេទ

(CDC, 2010; Frankowski & Bocchini, 2010; Frankowski & Weiner, 2002).។ ក្$ងករណីែដលពក់ព័ន្ៃចក-.ល ែដលជ
ប"#$ក្'ងសលេរៀនទំងអស់ េនះគឺជករចំបច់ណស់ែដល្គ4េពទ78សលេរៀនទប់ស=7ត់ករេមើលងយ និងរក7Fភពឯកជន ក៏ដច
ូ ជសិទ្ិ
របស់្កុម្គ*សរក្-ងកររក01ករសម30ត់ផងែដរ (Gordon,

2007).។

បទដ$%ន
្គ#េពទ'(សលេរៀននឹងពិនិត'(េមើលក'6លកូនណែដលសង'<័យថមនេមៃច និងផ្ល់ដំណឹងមតបិត/អណព'Kបល។ ៃចក'6លមិន
ែមនជេ្គះថ*+ក់សុខភព ឬស45+ៃនមិនស9+តេទ េហើយក៏មិនែមនជករទទួលខុស្តDវសំរប់ករចម្ងជំងឺេទ (Frankowski

& Weiner,

2002)។ ៃចគឺមិនែមនជសុខភពសធរណៈបន67ន់េទ។ ៃចមិនអចេលត ឬេហះបនេទ ពួកេគវ។ ករចម្ងក្Jងករណីភគេ្ចើនបំផុតេកើត
េឡើងេដយសរករប៉ះពល់ផ12ល់ជមួយក27លអ្កែដលមនៃច (Frankowski

& Bocchini, 2010)។ កូនៗែដល្តឡប់មកសលេរៀន

វ"ញបន"ប
# ់ពីករព'(បលបំបត់ៃច និង្ត#វ្ត%តពិនិត)*េឡើងវ/ញេដយ្គ#េពទ)*េដើម)7ីឱ)*ដឹងថគ=)នេមៃចមុនេពលចូលក្+ងថ./ក់េរៀន។ ករគ$%នពង
ៃចមិនបង()ញពីករឆ្ងៃច និងគ3)នភស្7ងតងណមួយែដល្តAវរកេឃើញថមនពងៃចទក់ទងនឹងដំេណើរករជំងឺណមួយផងែដរ (Scott,

Gilmer, Johannessen, 2004)។ ករសិក'(្សវ្ជវេផ'/ងេទៀតបង6'ញថ ៃចមិនអចឆ្ងខ*+ំងេនក្1ងសលេរៀន (Hootman, 2002)
និងគ%&នករឆ្ងៃចេកើតេឡើងេនេពលអនុ-./តឱ"#កុមរែដលមនពងៃចបន្េនក្#ងថ&'ក់េរៀនផងែដរ (Scott,

Gilner & Johannessen,

2004)។ ្គ#េពទ$%នឹងេធ្ើករពិនិត$%រកេមើលករេកើតៃចយ$%ងល្ិតល្ន់ចំេពះសិស()ែដលដឹងថទំនក់ទំនងជិតស្ិទ្ជមួយ និងសមជិក្គ@សរ។
ករពិនិត$%េមើលថ+$ក់េរៀនទំងមូលរកេឃើញមនែតពងៃចមិនមនភស្(តង្គប់្គន់េទ ែដលនិង្ត#វអនុវត្េដយែផ្កេលើករចម្ងេមៃចេ្ចើន
េនក្#ងថ&'ក់ែតមួយប៉ុេណ)*ះ (CDC,

2010; Andresen & McCarthy, 2009)។

និតិវ"ធី
េនេពលកត់សំគល់ករណីសង/0័យៃចក/5ល ្គ8េពទ/:សលេរៀននឹងពិនិត/:េមើលសិស/0។

ü ករឆ្ងៃចនឹង្ត,វកំណត់េដយករេមើលេឃើញជិតេលើសក់ និងែស>?កក>@លមនពងៃច ឬេមៃច។ េមៃច និងពង (ពងៃចមនព័ត៌ស្ប
េផះជប់នឹងគុលសក់) អចេមើលេឃើញនឹងែភ្កទេទរ។ ពងៃចែដលេនឆ@Aយពីសច់កAEល្បមណ១/៤អុិជ គឺមិនអចកំណត់បនថ
មនជិវ&តេទ េ្ពះពងែដលេនជប់ែស78កក7:ល និងជីវ&តវ&វដ្មនរយៈេពលខ្ី ដូេច្ះពងៃចែដលេនសល់េលើសពី១/៤ពីែស%&កក%(ល
(សក់លូតលស់្ត)វករេពលេវល)គឺជទេទរ ឬគ56នជីវ:ត។

ü ្គ#េពទ'(នឹងកំណត់ពីស3'នភពធ្ន់ធ្រៃនករចម្ងៃច (េមៃច ឬ្គន់ែតពងៃច) េហើយមតបិត/អណព"#បលនឹង្ត+វផ្ល់ជូន
ដំណឹងតមទូរស័ព្ អុីែមល និង/ឬសំបុ្ត្ត:វេផ្ជ
ើ ូនជមួយសិស*+េទដល់ផ្ះ (សូមេមើលព័ត៌មនពិនិត*:ៃចក*>លសំរប់មតបិត)។
ែផ្កេលើករឆ្ងៃច ្គ1េពទ45នឹងកំណត់មិនថែតកូនេនមិនេស្Cមែដលពួកេគែតគួរេទផ្ះ ឬក៏កូនអចេនក្Mងសលេរៀន។ មតបិត/
អណព$%បលនឹង្ត&វជូនដំណឹងជមួយព័ត៌មនអំពីជីវ7តៃចក;<ល វ7ធីស@ស្េដើម;Eីកំចត់ករឆ្ង និងេសចក្ីែណនំក្Pងករពិនិត;Qេមើល
រកេមើលេមៃច និងពងចំេពះអ្កចម្ងៃចក្3ងផ្ះទំងមូល េហើយសិស;<េនះ្ត#វពិនិត()េមើលេលើកដំបូងជមួយ្គ0េពទ34សលេរៀនេន
េពល្តឡប់មកចូលេរៀនវ1ញេនៃថ្បន89ប់។

ü ្បសិនេបើ្គន់ែតពងៃច្ត+វបនរកេឃើញ សិស#$នឹងរក#$ទុកេនក្*ងថ-#ក់េរៀនរបស់េគរហូតដល់ចប់ៃថ្សិក'(។
10

ü ្គ#េពទ'(សលេរៀននឹង្ត#វពិនិត%&េមើល្កុមសិស$%ែដល្ត+វសង$%័យភគេ្ចើន្ត+វបនប៉ះពល់ផ=$ល់ជមួយក"#លសិស"'ែដលេកើតៃច
(ជពិេសសេទើបែតធ,-ប់បនេដកជិតគ5)
- ។ មតបិត/អណព)*បលនឹង្ត$វប'្)នេទ្គ$េពទ01្បចំខ្6នរបស់ពួកេគេដើម0?ីេធ្ើករតម
ដន្បសិនេបើមនរកេឃើញ ឬៃចមនករធននឹងករព67បល។ ្បសិនេបើសិស6;៣ឬ៤នក់ក្%ងថ()ក់េរៀនែតមួយមនៃច សិស)8ទំងអស់
និង្ត&វពិនិត%&េមើល េហើយក្/ងេពលេនះែដរថ7%ក់ទូេទនឹង្ត>វេផ្ើជូនដំណឹងដល់ផ្ះ (េមើល “េសចក្ីជូនដំណឹងពី្គ(េពទ+,” សំបុ្តថ()ក់
េរៀន)។
េនេពលសិស'(្តឡប់មកសលេរៀនវ6ញ

ü ករ្ត%តពិនិត)*សក់របស់សិស)/ែស្ងរកេមៃចេនេពលមកដល់សលេរៀនជមួយមតបិត។ សិស)/មិន្តCវមនេមៃចេនេពល្តឡប់
មកសលេរៀនវ*ញេនៃថ្បន23ប់។

ü សិស#$នឹងអនុ*+#តឱ#.េនក្3ងថ5#ក់េរៀន លុះ្តែត គ"#នេមៃច ។ សិស"#អចទុកឱ"*េនេរៀន្បសិនេបើ្គន់ែត្ត8វបនរកេឃើញពងៃច។
ព័ត៌មនបែន្មអំពីៃចក12ល

ü មតបិត/អណព()បលនឹង្ត1វជំរុញឱ(9ប:;(ក់ករព()បលជបនA(ន់បនA(ប់ពីបនជូនដំណឹង។ មតបិតនឹង្ត1វជំរុញឱ(9ពិនិត(9េមើល
ក"#លរបស់កូនជេរៀងរល់ៃថ្សំរប់រយះេពល២-៣អទិត%&បន)%ប់ពីេឃើញមនៃច។ ករសិតយកេចញពងៃចេរៀងរល់ៃថ្សំរប់េពល៣
អទិត%&គឺជករព'(បលមន្បសិទ្ិភព។

ü សិស#$នឹង្ត*វជំរុញឱ#2េនឆ6#យពីក#;លសិស#$ែដលមនៃចេផ#$ងេទៀត។ ្គ*េពទ#2សលេរៀននឹងផ្ល់ករអប់េសវៃផ្ក្Qងចំេពះបុគ្លិក
អំពីវ&ធីសំអតពងៃច និង/ឬេមៃចក្5ងថ78ក់េរៀន។

ü ន័យជទូេទភគេ្ចើនៃនករឆ្ងៃចមនតមរយះករប៉ះពល់/េដយផ67ល់ (ក79លនិងក79ល)។ ករឆ្ងៃច្បេយលគឺមិនមនជទូេទ
េទ ក៏ប៉ុែន្អចេកើតេឡើងពីករេ្បើ្បស់ស្ិត ស្ត
ិ សិតសក់ មួក និងសំភរៈតុមែតងសក់ែដល្ត&វេ្បើជមួយអ្កែដលមនៃច។ សល
េរៀនមិនែមនជ្បភពចម្ងៃចេទ។ ៃចចូលចិត្េនក្:ងសក់ស>?តពីេ្ពះវងយ្សួលក្-ងរយពងរបស់វជប់គុលសក់ក78ល។

ü

បុគ្លិកនឹងរក,-ភពឯកជនរបស់សិស,4ែដលមនៃចក)*ល។

ü ្គ#េពទ$%សលេរៀនគឺជអ្កជំនញចំបច់ក្9ងករផ្ល់ករអប់រ@ និងែណនំសំរប់សហគមន៍សលេរៀនអំពីវKធីអនុវត្ល្បំផុតក្9ង
ករកំចត់ៃច។ េគលេដរបស់្គ3េពទ67សលេរៀនគឺ្ត3វសំរួលករវយតៃម្ច,-ស់លស់ៃនប34, ករកំចត់ៃច ផ្ល់ព័ត៌មនសុខភព
្តឹម្ត%វសំរប់ករព/0បល និងករករពរ ករពរកុំេ្បើជតិគីមីេ្ចើនហួសនំឱ/Cេ្គះថG/ក់ និងកត់បន្យភពអវត្មនសិស/N។
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ជំងឺហឺត/ ្បត្ិកម្ទំនស់
សលេរៀនឆទ័រេបើកករ្បជុំអប់រ- និងព័ត៌មនជមួយសិស្ស និង្គ&សរអំពីជំងឺហឺត។ ្គ#េពទ'(េយើងគឺជអ្កសំរបសំរួលអំពេី បើកផ្'វខ*+ល់

ដេង្ើមសំរប់កម្វ*ធីសលេរៀន ែដល្ត&វបនផ្ល់តមរយះសមគម្បព័ន្ដកដេង្ើមអេមរ:ក American

Lung Association ។ សិស#$

្ត#វបនសិក*+េដើម*0ីឱ*3ស5*ល់ច*9ស់េនេពលពួកេគកំពុងមនអករៈេរគហឺត និងវ%ធីែចកចយ និងេរៀបចំថ+,ំេពទ,/របស់ពួកេគឱ,/បន្តឹម្ត;វ។
ករគំ្ទ្ត(វបនផ្ល់ឱ12្គ4សរក្8ងករជួយព1>បលជំងឺហឺតរបស់កូនពួកេគេដយចប់េផ្ើមគំេរងេរៀបចំេនសលេរៀន ករទំនក់ទំនងេបើក
ចំហរជមួយ្គ+េពទ/0្បចំខ្5ន និង្បភពព័ត៌មនេទេសវកម្ខងេ្ក។ សមជិកបុគ្លិកសលេរៀនឆទ័រទំងអស់្ត.វបនហឹកហត់ពីវ7ធី
កត់សំគល់អករៈេរគជំងឺហឺត ករែចកចយថ)*ំេពទ*/្តឹម្ត4វ និងស%&ល់ករសេ-ង%&ះជំងឺហឺត។
្បត្ិកម្ទំនស់ចំណីអហរធ្ន់ធ្រ្ត7វបនែថរក<=យ?<ងយកចិត្ទុកដក់េនសលេរៀនឆទ័រ។ េគលករណ៍្បត្ិកម្ទំនស់្ត5វេរៀបចំ
តំកល់ទុកក្)ងកែន្ង េហើយ្ត'វបនពិនិត-.េមើលេឡើងវ3ញ និងបែន្មថ្ីេរៀងរល់ឆ23ំ។ សលេរៀនឆទ័រទទួលស,-ល់ថ ករយកចិត្ទុកដក់មន
តួនទីសំខន់ក្-ងករជួយករពរ្បត្ិកម្ទំនស់ែដលនំឱ>?មន្បត្ិកម្ធ្ន់ធ្រ។ សលេរៀនគឺជសលេរៀនយល់ច./ស់ពីទំនស់ ករេ្បើកែន្ង
ថ"#ក់េរៀន ឬអហរដ&ន
' ។ សិស#$ែដលមន្បត្ិកម្ទំនស់ខ្ស់្ត7វបនដក់េលើតុែស្ងយល់ពីទំនស់េនក្Eងបន្ប់អហរដJ#នែដលពួកេគអច
ចូលរួមេដយសិស,-រួមថ/,ក់ែដលអហររបស់ពួកេគមិនដឹងថមនទំនស់។ បុគ្លិកសលេរៀនឆទ័រទំងអស់្ត9វបនហឹកហត់អំពីេពលេវល
និងវ%ធីែចកចយេអពីែពនេនក្2ង្ពឹត្ិករណ៍ៃន្បត្ិកម្ទំនស់។ េអពីែពនមនេនក្+ងករ/យល័យ្គ6េពទ89ែដលអចេ្បើបនេនក្+ងសA8នភព
សេ#ង%&ះបន*&ន់។
ករហ្ឹកហត់ជំនួយសេ#ង%&ះបន*&ន់ៈ

CPR, AED & First Aid Training

សលេរៀនឆទ័រផ្ល់ករហ្ឹកហត់បុគ្លិករបស់េយើងអំពីជំនួយសេ#ង%&ះបន*&ន់ CPR,
គមែផ្កេបះដូងអេមរ%កំង American

AED, and First Aid េដយ្គ&ជំនញៃនសម

Heart Association Certified Trainers ។ សិក$%កមេរៀនអំពីវ0ធីជួយសេ5ង7%ះបន#$ន្់ បព័ន្ឈម

រត់ដកដេង្ើមេដយមនជួយសេ#ង%&ះេបះដូងបន#$ន់ AED វ"ធីអនុវត្ករព-.បលសេ3ង5-ះដំបូងក្>ងស@-នភពបនC-ន់ និងវ%ធីជួយសេ-ង/0ះជនរង
េ្គះសន្ប់។ បុគ្លិកែដលបនហ្ឹកហត់ក្.ងករជួយសេ7ង9:ះបន#$នេ់ ធ្ើេដយៃដទំងេនះ េយើងបេង្ើត្កុមែដលអចផ្ល់មន្បេយជន៍ខ្ស់
ចំេពះសិស#$ បុគ្លិក និងេភ្'វសលេរៀនឆទ័រេនក្ង
% ស#$នភពសេ#ង%&ះបន#$ន់។
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