ស្រ ុកសាលាខោនធីជែក
រូមសាាគមន៍ចំខ ោះឆ្នំរិកា ២០២០-២០២១
បញ្ជីខ្ទៀងផ្ទទត់រស្ាប់ឪពុកាាយ / អាណាពាបាល
មុននឹងបញ្ជន
ូ កូ នទៅសាលាទ ៀនរាល់ថ្ងៃ :
 បទ្ងៀនកូ នឱ្យលាងថ្ៃឱ្យបាន្រឹម្រូវ
 ពិនិរយសីរណ្
ុ ហ ភាព បស់កូនអ្ន កទៃើមបីធានាថាវារិចជាង ១០០.៤
 ពិនិរយទៃើមបីធានាថាកូ ន បស់អ្នកមិនឈឺបំពង់កឬមានទរាគសញ្ញាទសេងទ ៀរៃូ ចជាកអ ករាគ
ឈឺកាលធ្ៃ ន់ធ្ៃ កអ ួរឬឈឺខ្ល ួន។
 ពិចា ណាឱ្យកូ ន បស់អ្នកយកៃប ឹកទៅសាលាទ ៀនទ្រោះ្បភព ឹកនឹងមិនមានទៅទពល
ទនោះទ
 ំលឹកកូ ន បស់អ្នកឱ្យទចៀសវាងកា ចចក ំ ចលកវរថុ ( ួមទ ំងៃប ឹកឧបក ណ្៍ឧបក ណ្៍ស ទស ។
ល។) ជាមួ យសិសេៃថ្ ទ ៀរនិង កាចមាៃយសុវរថ ិភាពពីអ្នកៃថ្
 ជូ នៃំណ្ឹងៃល់សាលាទ ៀន្បសិនទបើទលខ្ ូ ស័ពទ បស់អ្នកបានផ្លាស់បត ូ
 ពនយល់កូនអ្ន កថាអ្វ ីៗអាចខ្ុសគ្ននបនត ិចបនត ួចទៅសាលា
(ឧទហ ណ្៍អ្នកខ្ា ោះនឹងរក់មា៉ាសបិ មុខ្្បចហលជាមិនទៅកចនា ងៃចៃលអាហា ថ្ងៃ ្រង់អាច
មានទៅកនុងថានក់ទ ៀន។ ល។ )
 ធានាៃល់កូនអ្ន កថាសាលាទៅចរជាកចនា ងមានសុវរថ ិភាពកក់ទតតនិងសាវគមន៍បញ្ជន
ូ អ្នា
ម័យថ្ៃជាមួ យកូ ន្បសិនទបើអាច
 ្បសិនទបើអ្នកទសញើកូន បស់អ្នកជាមួ យ បាំងមុខ្សូ ម្បាកៃថាវាសាអររាល់ថ្ងៃ
្បសិនទបើកូន បស់អ្នកមានទរាគសញ្ញាៃូ ចខាងទ្កាមសូ ម កា ុកវាទៅសទោះ។:
 ទតតខ្ល ួន ១០០,៤ ឬខ្ព សជា
់ ងទនោះ
 ញាក់
 កអ ក
 ៃទងហ ើមខ្ា ីឬពិបាកៃកៃទងហ ើម
 អ្ស់កមាាំងធ្ៃ ន់ធ្ៃ
 ឈឺសាច់ៃុំឬរាងកាយ
 ឈឺកាលខាាំង
 មិនអាចមានកា ិនឬអ្សមរថ ភាពកនុងកា ភា កេ សជារិអាហា
 ឈឺក
រឹង្ចមុោះឬទហៀ សំទបា
ចទអអ ឬកអ ួរ
រាគ

Jackson County School District
Welcome to the 2020-2021 School Year
Checklist for Parents/Guardians

Before sending your child to school every day:
 Teach children to wash their hands properly
 Check your child’s temperature to make sure it is below 100.4
 Check to make sure your child does not have a sore throat or other symptoms such
as a cough, diarrhea, severe headache, vomiting, or body aches
 Consider having your child bring a water bottle to school, as the water source will not
be available at this time
 Remind your child to avoid sharing objects (including water bottles, tools, stationery,
etc.) with other students and keep a safe distance from others
 Notify school if your phone number changes
 Explain to your child that things may be a little different at school (i.e., some will be
wearing face masks, desks may not be in the same places, lunch may be in the
classroom, etc.)
 Assure your child that school is still a safe, warm, and welcoming place to be
 Send hand hygiene with your child, if possible
 If you send your child with a face mask, make sure it is clean each day

If your child has any of the following symptoms, keep them at home:
 Fever 100.4 or higher
 Chills
 Cough
 Shortness of breath or difficulty breathing
 Severe fatigue
 Sore muscles or body
 Severe headache
 Cannot smell or inability to taste food
 Sore throat
 Nasal congestion or runny nose
 Nausea or vomiting
 Diarrhea

Literal translation for Khmer

