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លិខិតយល់ព្រមឲ្យធ្វើធតស្តស្ិស្សស្ព្ាប់ជមងឺ ខូវីដ-១៩ 

ការធ្វើធេស្តរកធេធោគ ខូវដី-១៩ គឺជាវធិានការធ្រើន្ស្ទាបដ់ដលនឹងបធងកើនសុ្វេថិភាពដល់សិ្ស្ស និងបុគគលិករបស់្ធ ើង កនុងអឡុំងឆ្ន សិំ្កា 
២០២១-២០២២។ ធោ សារដេការធ្វើធេស្តគឺជាការចបំារ់្ េូវធ្វើ ធោ េនិគិេថា មាតាបិតា ឬអាណាពាបាលរបស់្សិ្ស្សទំធនរឬអេធ់ៅ
ធពលធ្វើធេស្ត ធគេ្េូវឲ្យមានការ ល់្ពេស្្មាបក់ារធ្វើធេស្តសិ្ស្សទាងំអស់្។ ការធ្វើធេស្តធនេះនឹងផ្តល់ឱ្យសិ្ស្សធោ េនិគិេថ្លៃដល់សិ្ស្ស 
ឬ្កុេ្គួសាររបស់្ពួកធគ។  

ការរន្យល់អំរីការធ្វើធតស្ត 
វ ិ្ ីធ្វើធេស្តគឺតាេការ េាររនធ្រេុេះទាងំពីរយ៉ា ងរហ័ស្ ជាេ ួសំ្ឡី។ ធ្វើតាេភាពរហ័ស្រហួន និងេនិឈទឺាល់ដេធសាេះ។ (មិនមមនជាការ
េារធោ រុកសំ្ឡីរូលធ្ៅធៅកនុងដផ្នកខាងធ្កា ថ្ន្រេុេះដដលេនុស្សេ ួរំនួនមានអារេមណ៍ថាមានភាពេនិ្ស្ណុកកនុងខៃួនធ េះធទ។) វ ិ្ ីធ្វើ 
ធេស្តធនេះធ្វើធឡើងតាេការស៊្កសំ្ឡីេូរេ ួ ដូរជា Q-tip ធៅកនុងដផ្នកខាងេុខថ្នរនធ្រេុេះទាងំពីរ។ ទទួលលទធផ្លកនុងរ ៈធពល ១៥  ទី។ 
ការធ្វើធេស្តធនេះធ្វើធឡើងធោ គិលានុបោា  ិកាសាលាដដលមានស្ញ្ញា ប័្ េ ឬថ្ដគូរបស់្្កសួ្ងអបរ់ដំដលមានជំ ញកនុងការធ្វើធេស្ត។ ្បធេទ
ថ្នធេស្តដដលធគធ្បើ រេួមាន ប៉ាុដនតេនិកំណេដ់េប៉ាុណណឹ ងធទ ការធ្វើធេស្ត ខូវដី-១៩ តាេវ ិ្ ី Abbott’s BinaxNOW COVID-19 Rapid Antigen

Test។ ការធ្វើធេស្តតាេវ ិ្ ី Molecular (PCR) ្បដហលជា្េូវបានធគកំណេ ់ធហើ ធ្បើតាេការចបំារ។់ 

ធគនឹងជូនដំណឹងធៅ មាតាបិតា/អាណាពាបាល ដដលមានធ ម្ េះធៅកនុងលិខិេ ល់្ពេធនេះ ធៅថ្លៃដដលកូនរបស់្គាេធ់្វើធេស្ត។ លទធផ្ល
ទាងំអស់្នឹង្េូវទំ កទ់ំនងធៅ មាតាបិតា/អាណាពាបាល របស់្សិ្ស្ស។  

ការណែនអំំរីការធ្វើធតស្ត 

● ការធ្វើធេស្តអនកដដលមានធោគស្ញ្ញា  (Symptomatic Testing)៖ សូ្េរលឹំកថា ជាមាតាបិតា/អាណាពាបាល ធលាកអនកនឹង្េូវធគ
េ្េូវឲ្យវា េថ្េៃកូនរបស់្ធលាកអនកស្្មាបអ់ាការៈ ខូវដី-១៩ ធរៀងោល់្ពឹក េុនធពលធរញពីផ្ទេះេកកានស់ាលា ធហើ ទុកកូនធៅផ្ទេះ
្បសិ្នធបើកូនធលាកអនកេនិជាបក់ារពិនិេយសុ្ខភាពេុនធពលរូលកនុងអាគារ (pre-entry health screening) ោល់្ពឹក។ ្បសិ្នធបើ
កូនធលាកអនកជាបក់ារពិនេិយសុ្ខភាពធៅផ្ទេះ ធហើ េកដល់សាលាធោ មានសុ្ខភាពលអ ប៉ាុដនតចបធ់ផ្ដើេមានធោគស្ញ្ញា ឈថឺាក េដ់ដល
ទាកទ់ងនឹងការឆ្ៃងជេៃ ឺខូវដី-១៩ កនុងអំឡុងធពលសិ្កា ធគនឹងធ្វើធេស្តកូនធលាកអនក។

ធោគស្ញ្ញា  រេួមាន៖ ្គុនធតត  ដដលមានកំធៅ 100.4℉ ធឡើងធៅ ឈសឺារដុ់ំ ឬោងកា  ឈកឺាល ឈបឺំពងក់ េឹង្រេុេះ 
ធហៀរសំ្ធបារ អស់្កមាៃ ងំ រធអអ រ ឬកអួេ ោគ លមី ឬកអកជាបរ់ហូេ លមី បាេប់ងរ់ស្ជាេិ ឬកៃិន ដកដធងហើេផុ្េៗ ឬពិបាកដកដធងហើេ 

● ការធ្វើធេស្តធដើេប ីធលង/ស្ដេតង (តម្មូវឱ្យមាន)៖ ធយងតាេការដណ ពំី ្កសួ្ងសាធារណៈសុ្ខាេបិាលថ្នទី្កុងហវីឡាដដល
ហវយ៉ា (PDPH) សិ្ស្សដដលរូលរេួកនុងកីឡាអេតពលកេម និង/ឬ សិ្លបៈស្ដេតង នឹង្េូវធ្វើធេស្ត ២ ដង កនុងេ ួស្បាត ហ៍ និង/ឬ េុនការ
្បកួេ ឬការស្ដេតង។ ការធ្វើធេស្តស្្មាបអ់េតពលកេមនឹងរេួមាន កីឡាដដលប៉ាេះគាន ធ្រើន [បាល់អាប បាល់ទេះ បាល់ធបាេះ រំបាប ់រេ់
្បណាំងកនុងកីឡាោា ន ឡា្កូស្ស្្មាបធ់កមង្បុស្)។ ការធ្វើធេស្តស្្មាបសិ់្លបៈនឹងរេួមាន ្កុេេន្រនតី (ខៃុ  បុីធ្តាក បុី និងវងដ់្េ
(woodwind and brass)] និង ្កុេរធ្េៀង។ កីឡា និងសិ្លបៈស្ដេតងធផ្សងធទៀេ អារ កេកពិចរណាអា្ស័្ ធលើការដណ លំម។ី
សិ្ស្សដដលបានចកថ់ាន បំអក រធោគររួធហើ អារបដិធស្្ការធ្វើធេស្ត្បចសំ្បាត ហ៍ ធោ មានេស្តុតាងបញ្ញា កព់ីសាថ នភាពថ្នការចក់
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ថាន បំអក រធោគខូវដី្គបរ់ំនួន។ ការចកថ់ាន បំអក រធោគ និងសាថ នភាពថ្នការធ្វើធេស្ត នឹង្េូវ្េួេពិនិេយធោ   កកីឡា។ អនកដដលេនិ
 ល់្ពេធ្វើធេស្ត គាម នធោគស្ញ្ញា  (asymptomatic) ២ ដង កនុងេ ួស្បាត ហ៍ នឹងេនិអនុញ្ញា េឱ្យរូលរេួកនុងកីឡា ឬសិ្លបៈស្ដេតង 
ធឡើ ។ 

● ការធ្វើធេស្តធដើេបធីៅកនុងសាលា (តាមជមម្មើស)៖ ធៅធពលដដលការឆ្ៃងធោគធៅកនុងស្ហគេនម៍ានក្េេិទាប ធហើ ការដណ ំ
កនុងេំបនផ់្ដល់ធយបល់ ្កសួ្ងនឹងអនុវេតការធ្វើធេស្តតាេគំរូធដើេបធីៅកនុងសាលា ប ទ បព់ីធ ើញអនកដដលវជិាមាន។ គំរូធនេះអនុញ្ញា េឱ្យ
សិ្ស្សដដលធ ើញថាធៅជិេអនកដដលមានភាពវជិាមានធៅកនុង្កុេ ្េូវធ្វើធេស្តរំនួន ៣ ថ្លៃ ដដលេនិជាបគ់ាន  កនុងរ ៈធពល ៧ ថ្លៃ
ប ទ បព់បីានធៅជិេ (ថ្លៃទី២ ទី៤ និង ទី៦)។ បុគគលដដលធៅកនុង្កុេដដលធៅដេមានភាពអវជិាមាននឹងអនុញ្ញា េឱ្យធៅកនុងសាលា
ធហើ េនិ្េូវោកឲ់្យធៅោរព់ីធគធឡើ ។ មាតាបិតាអារបដិធស្្េនិ កគំរូ «ធ្វើធេស្តធដើេបធីៅកនុងសាលា» ធហើ អនុញ្ញា េឱ្យ
សិ្ស្សរបស់្ពួកធគឱ្យធៅោរព់ីធគរ ៈធពល ១០ ថ្លៃ ធៅផ្ទេះ។ សិ្ស្សដដលធៅោរព់ីធគនឹងទទួលការគាំ្ ទកនុងការបអហ េប់ធ្ងៀន។
ធបើមានសំ្ណួរអវី សូ្េទាកទ់ងគិលានុោា កធៅសាលារបស់្ធលាកអនក។

ម្តូវបំមេញមោយ មាតាបិតា/អាណាេាបាល 

ពេ័ម៌ានរបស់្ មាតាបិតា/អាណាពាបាល 
ធគនឹងជ្មាបធលាកអនកអំពលីទធផ្លថ្នការធ្វើធេស្តកនុងអឡុំងធពល១ធមា៉ា ង តាេទូរស័្ពទថ្ដ ឬអុីដេល ឬទាងំពីរ។ សូ្េធេើលឲ្យ្បាកដថាពេ័ម៌ានរបស់្ធលាកអនក្េឹេ្េវូ។ 

ធ ម្ េះរបស់្ មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖ 

ធលខទូរសួ្ពទថ្ដរបស់្ មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖
កំណេស់្មាគ ល់៖ លទធផ្លនងឹធផ្ញើតាេធលខទូរស័្ពទធនេះ 

អីុដេលរបស់្ មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖ 
កំណេស់្មាគ ល់៖ លទធផ្លនងឹធផ្ញើតាេអុីដេលធនេះ 

ពេ័ម៌ានរបស់្ ធកមង/សិ្ស្ស 

ធ ម្ េះរបស់្ ធកមង/សិ្ស្ស 

អេតធលខរបស់្សិ្ស្ស៖ 

សាលា៖ 

ថាន កទី់៖ 

ថ្លៃកំធណើ េរបស់្ធកមង (MM/DD/YYYY)៖ 

សូ្េធ្ជើស្ធរ ើស្គំរូថ្នការធ្វើធេស្តដដលធលាកអនក ល់្ពេ៖ 
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ការេធ្វើេធស្តអនកដដលមានេធោគស្ញ្ញា  (Symptomatic Testing) - ផ្តល់ឱ្យេធៅសាលាធោ គិលានុបោា ិកាសាលា ឬឈួមញខាងេធ្វើ េធស្ត

ការេធ្វើេធស្តធេដើេប ីធលង/ស្ដេតង (Test to Play/Perform) - ម ស្្មាប់ការរូលរួេកុនងកីឡា េអតពលកេម និងសិ្លបៈស្ដេតង
ការេធ្វើេធស្តធេដើេបីេធៅកុនងសាលា  (Test to Stay) - កុនង្គាថ្នការៃ្្ងេធោគកុនងស្ហគេន៍មានក្េិេទាប គំរូធេន កាេ់បនថ េ្េូវការ 

កុនងការោក់ឲ្យេធៅោរ់ពីធគ។

តាេការរុេះហេថធលខាខាងធ្កាេធនេះ ខញុ ំ ល់្ពេធ្វើតាេ និង ល់ថា កូនរបស់្ខញុ ំ្េូវដេធ្វើតាេពិ្ីការសុ្ខភាព និងសុ្វេថិភាព របស់្្កសួ្ងអប់
រថំ្នទី្កុងហវីឡាដដលហវយ៉ា  ល់្ពេឱ្យកូនរបស់្ខញុ ំធ្វើធេស្តតាេរ ៈថ្នគំរូធ្វើធេស្តដូរបានគូស្ខាងធលើធនេះ  ល់្ពេឲ្យធគដរកច េកខញុ ំនូវ
លទធផ្លថ្នការធ្វើធេស្ត តាេធលខទូរស័្ពទ និង/ឬ អុីដេល ដដលបានផ្តល់ខាងធលើធនេះ ធហើ ក ៏ល់្ពេ ដូរេធៅ៖

● ខញុ ំរុេះហេថធលខាធលើលិខិេធនេះធោ ខៃួនឯង និងធោ ស្ម័្គរិេត ធហើ ខញុ ំជាមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល្ស្បរាប ់របស់្ធកមង ធហើ
ជាអនកដដល្េូវបានអនុញ្ញា េឱ្យធ្វើការស្ធ្េររិេតស្្មាបធ់កមងដដលមានធ ម្ េះខាងធលើធនេះ។

● ខញុ ំ ល់ថាលទធផ្លថ្នការធ្វើធេស្តរបស់្កូនខញុ ំ និងពេ័ម៌ានដដលពាកព់ន័ធ នឹង្េូវធគបញ្ាូ នធៅ ្កសួ្ងសាធារណៈសុ្ខាេបិាលថ្នទី្កុង
ហវីឡាដដលហវយ៉ា ្កសួ្ងសុ្ខាេបិាលថ្នរដាផ្ិនសីុ្លធវនញ៉ា  និងេជឈេណឌ ល្េួេពិនិេយ និងការពារជេៃ ឺតាេវ ិ្ ីោ ការណ៍ធោគឆ្ៃង
ដដលមានសុ្វេថិភាព ។

● ខញុ ំល់ថាលទធផ្លថ្នការធ្វើធេស្តរបស់្សិ្ស្សខញុ ំនឹង្េូវដរករដំលកជាេ ួ  កកីឡាអេតពលកេម ្គូបងវឹក ្គូបអហ េសិ់្លបៈស្ដេតង ឬ
េន្រនតីសាលាធផ្សងធទៀេ ដដលចបំារធ់ដើេបតីាេោនការអនុធលាេតាេេ្េូវការថ្នការធ្វើធេស្ត។

● ខញុ ំ ល់ថា ្កសួ្ងអបរ់ថំ្នទី្កុងហវីឡាដដលហវយ៉ា គិលានុបបោា កសាលា និង/ឬ ថ្ដគូរធ្វើធេស្ត េនិដេនជាអនកពាបាលកូនរបស់្ខញុ ំធទ
ធហើ ការធ្វើធេស្តធនេះេនិដេនជាការជំនួស្ការពាបាលធោ អនកផ្ដល់ការពាបាលរបស់្កូនខញុ ំធ េះធទ ធហើ ខញុ ំទទួល កការទទួល
ខុស្្េូវទាងំ្សុ្ង កនុងការធៅពាបាលបនតជាេ ួ្កុេអនកផ្ដល់ការពាបាល ធដើេបសី្ធ្េរស្កេមភាព្េឹេ្េូវដដលទាកទ់ងនឹងលទធ
ផ្លថ្នការធ្វើធេស្តរបស់្កូនខញុ ំ។

ដខថ្លៃ៖ ហេថធលខារបស់្ មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖
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