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ព័ត៌មានននេះត្តវូបានច េះនសោយនោយនត្រើកម្ម វធីិរកប្ត្រហ្គ ហូ្គលឬកម្ម វធីិតាម្អ ីនធឺណិតនសេងន ៀត។ 

សូម្អភ័យនោសរាល់កំហ្ ស។ 

ថ្ងៃ ី ២៤ ប្សមី្នាឆ្ន  ំ២០២០ 

សូម្ស្វា គម្ន៍ចំន េះត្គួស្វរ CPS 

នៅត្ពឹកននេះ ីត្កងុនិងត្សកុបាននចញរ រញ្ជា ការស្វន ក់នៅនៅសទេះចារ់ពីថ្ងៃ ី ២៥ ប្សមី្នាដលថ់្ងៃ ី ២៤ 

ប្សនម្ស្វ។ 

ននេះមានន័យថាវធីិស្វស្រសត ថ្នការរិ និងការនរៀននត្ៅនិងចមាៃ យររស់នយើងនឹងត្តវូបានពត្ងីក។ 

កត ីសងឃឹម្ររស់នយើងគឺចង់ត្តលរ់នៅស្វលាវញិនៅថ្ងៃច័នទ ី ២៧ ប្សនម្ស្វ។ 

នយើងរនតតាម្ោនស្វា នការណ៍នហ្ើយនយើងនឹងជូនដំណងឹដល់អនកអំពីការផ្លា ស់រត រូឬព័ត៌មានរប្នាម្នៅ

នពលប្ដលមាន។ 

ននេះជាព័ត៌មានអំពីការរញ្ជា  ិញ៖ 

https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1 

សំណួរនគសួរញឹកញារ់៖ https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369  

នយើងមិ្នអាចចារ់នសតើម្ប្ងាងអំណរគ ណដល់អនកបានន ចំន េះភាពរត់ប្រនការយល់ដឹងនិងការគតំ្ ររ

ស់អនកកន ុងត្គលំបាកប្ដលមិ្នលាបា រ់មានពីម្ នម្កមិ្នត្បាកដត្រជានិងលំបាក។ 

នយើងរមួ្គន រស់នៅកន ុងស្វលាសិកោនរៀនអំពីគ ណតំថ្លថ្នការយល់ចិតត ត្ពេះគ ណសហ្ការភាពស ចរតិតមាា

ភាពនិងការនជឿ  កចិតត។ នយើងនឹងឆ្ាងកាត់វាជាមួ្យគន ។ 

ខាងនត្កាម្ននេះជាព័ត៌មានងមីៗសត ីពីត្រតិរតត ិការររសស់្វលាត្សកុ។ 

អ្នកសកិា 

ជាមួ្យនឹងការត្រកាសអំពកីាររញ្ជា  ិញនៅសទេះ - ការនរៀនសូត្តជំនួសររស់នយើងនឹងរនតនៅម្ សន ៀត។ 

ត្កមុ្ររស់នយើងកំព ងនធា ើការនលើជហំានរនាទ រ់សត្មារ់សបាត ហ៍្រប្នាម្ប្ដលនយើងនត្គងនឹងត្តវូរិ ។ 

រឋម្សិកោ (ភីនស -៤) ត្តវូបានសតល់កញ្ច រ់ការងារប្ដលនឹងត្តវូរញ្ច រ់រហូ្តដល់ថ្ងៃ ី ១០ 

ប្សនម្ស្វនិង  ួលបានការត្បាត្សយ័ោក់ ងជាន ៀងោត់ពីត្គរូរស់ពួកនគ។ សសិេថាន ក់ ី ៥ 

និងសិសេអន វ ិាល័យនឹងអាចរនតរញ្ជ នូការងារដល់ត្គរូរស់ពួកនគតាម្រយៈស្វលា។ 

អនកសិកោភាស្វអង់នគាសនិងនិសេិតប្ដល  ួលបាននសវាកម្មអរ់រំពិនសសត្តវូបានសតល់ល ធភាព  ួលបា

នការនរៀនសូត្តឬកន ុងករណីប្ដលនគលនៅកម្ម វធីិ IEP 

មិ្នអាចត្តវូបានរំនពញបានត្គរ់ត្គន់តាម្រយៈវធីិស្វស្រសត ជំនួសថ្នការប្ណនាំនយើងនឹងសតល់នសវាកម្មសំ

ណង។ ត្កមុ្កម្ម វធីិ IEP 

នឹងកំព ងនធា ើការនដើម្បីនធា ើការសនត្ម្ចចិតតលអ រំស តសត្មារ់អនកសិកោពិនសសររសន់យើង។ 

មានធនលាបនសិកោនិងសកម្មភាពរប្នាម្ប្ដលអាចរកបាននៅនលើនគហ្ ំព័រអាយភីអាយ ១៩ 

ររស់នគហ្ ំព័រ៖ www.cpsk12.org/COVID19  ។ 

https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1
https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369
http://www.cpsk12.org/COVID19


ធនធានជំនួយសសបៀងនិងគ្រួសារ 

ការដឹកជញ្ជ នូនិងនធា ើដនំណើរនៅប្ចកអាហារដល់សិសេប្ដលត្តវូការនឹងនៅប្តចារ់នសតើម្នៅថ្ងៃ ី ៣០ 

ប្សមី្នា។ នយើងនឹងមានឡានត្កងុចំនួន ៨ ដំនណើរការសល វូឈរ់ជានត្ចើនពីថ្ងៃច័នទដល់ថ្ងៃស ត្ក។ 

សត ុរមិ្នប្ម្នជាស្វលាជាក់លាក់ន រ  ប្នត ត្តវូបានរចនាតាម្តំរន់នដើម្បីោក់រញ្ច លូតំរន់ប្ដលមានតត្មូ្វ

ការសពស់តាម្ប្ដលអាចនធា ើនៅបាន។ 

សូម្រកកប្នាងឈរ់ប្ដលនៅជិតអនករំស តនហ្ើយនៅ ីននាេះជាមួ្យសិសេររស់អនកតាម្នពលនវលាកំណត់។ 

និសេិតប្ដលមានអាយ ពី ២-១៨ ឆ្ន អំាច  ួលបានអាហារ។ ការឈរ់នឹងមានរយៈនពលត្រប្ហ្ល ១៥ នា ី។ 

នយើងនសន ើស ឱំ្យអនកអន វតតការឃ្លា តឆ្ៃ យពសីងគម្នៅនពលឈរ់។ 

ោងំអាហារនពលត្ពឹកនិងនពលថ្ងៃត្តង់នឹងត្តវូបានសចរ់ជាការូរ Grab-and-Go ។ 

សិសេអាចនត្ជើសនរ ើសអាហារបាវ ឹកនោេះនគមួ្យប្សានិងប្សានឈើនិង / ឬរប្នា។ 

អាហារភាគនត្ចើនមានររស់រររប្ដលមិ្នអាចសូចបាន។ 

សូម្ត្រកាន់ខាា រ់នូវនសចកត បី្ណនាំអំពកីារនចាលនិង ូរ ឹកកកសត្មារ់ររស់រររប្ដលងាយសូច។ 

រ រញ្ជា សហ្ព័នធតត្មូ្វឱ្យសិសេមានវតតមាននដើម្បី  ួលបានអាហារ។ 

ត្រសិននរើសិសេររស់អនកមានកងាល់អំពីការចល័ត (ឬឪព កមាត យមានការត្ពួយបារម្ភអំពីការចល័ត) 

ប្ដលរារាងំពួកនគពីការនៅ ីតាំងនបាេះរង់អាហារននាេះម្ន សេនពញវយ័ប្ដលគួរនអាយ  កចិតតមាន ក់ន ៀតអា

ចម្ក ីតាំងឈរ់នហ្ើយនរ ើសយកអាហារររស់សិសេ។ កន ុងករណីននេះនៅនពលប្ដលឪព កមាត យ / 

អាណាពាបាល / 

ម្ន សេនពញវយ័ប្ដលគួរឱ្យ  កចិតតនត្ជើសនរ ើសយកអាហារររស់សិសេពួកនគត្តវូប្តសតល់នលសសមាគ ល់ររស់សិ

សេររស់ពួកនគ។ ត្រសិននរើឪព កមាត យមិ្នចាស់ពីនលសសមាគ ល់ររស់សិសេររស់ពួកនគសូម្អ ីប្ម្ ល 

sped@cpsk12.org  សត្មារ់ជំនួយ។ 

ចំណតឡានត្កងុនិងព័ត៌មានម្ ឺន យត្តវូបានភាា រ់។ 

ធនលាបនរប្នាម្មានសំរារ់ត្គួស្វរៈ 

https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 

http://www.211helps.org/ 

www.cpsk12.org/COVID19 

បសចេកវទិ្យា 

ហ្តសពតវា៉ា យហាា យបានម្កដល់នហ្ើយនិងត្តវូបាននសញើនៅសិសេ។ 

នយើងមានការច េះរញ្ា ីអនកប្ដលបានរងាា ញពីតំរវូការវា៉ា យហាា យ។ 

ត្គួស្វរនីមួ្យៗប្ដលបានកំណត់នឹង  ួលបានមួ្យហ្តសពត។ 

ចំណ ចនៅត នឹងត្តវូបាននសញើនៅអាសយោា នសត្មារ់ត្គួស្វរប្ដលមានឯកស្វរជាមួ្យស្វលានរៀនត្សកុ។ 

ហ្តសពតនឹងនធា ើការជាមួ្យឧរករណ៍ស ីនអសភីោងំអស់នៅកន ុងត្គួស្វរោងំ iPad និងក ំពយូ  ័រយួរថ្ដ។ 

ពួកនគសតល់ជូននូវការនត្រើត្បាស់អ ិនធឺរប្ណតប្ដលបាននត្ចាេះតាម្នគលននោបាយនត្រើត្បាស់អ ិនធឺរប្ណត

តាម្ស្វលានរៀនររស់នយើង។ 

នសចកត ីប្ណនាំអំពីវធីិភាា រ់ចំណ ចនៅត ត្តវូបានោក់រញ្ច លូនហ្ើយវ ើនដអូអំពីការតភាា រ់អាចរកបាននៅនលើ

នគហ្ ំព័រររសន់យើងតាម្រយៈនគហ្ ំព័រ www.cpsk12.org/covid/technology  ។ 

នសចកត ីប្ណនាំនឹងត្តវូបានសតល់ជាភាស្វជានត្ចើនសត្មារ់ត្គួស្វរប្ដលមានអនកសិកោភាស្វអង់នគាស។ 

mailto:sped@cpsk12.org
https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone
http://www.211helps.org/
http://www.cpsk12.org/COVID19
http://www.cpsk12.org/covid/technology


ការដឹកជញ្ជ នូកប្នាងនៅត រប្នាម្គួរប្តម្កដល់នដើម្សបាត ហ៍្នត្កាយនហ្ើយនៅនពលននាេះនយើងនឹងរំនពញតា

ម្សំនណើនិសេិតនិងរ គគលិកប្ដលនៅនសសសល់។ សត្មារ់អនកនសេងន ៀតប្ដលត្តវូការអ ិនធឺរប្ណត 

Spectrum, Mediacom និង Socket មានជំនរ ើស។ នលើសពនីនេះន ៀត CPS ត្តង - 

វា៉ា យហាា យអាចរកបានពីចំណតស្វលានរៀនណាមួ្យររស់នយើង។ អនកអាចោញនិងច េះន ម្ េះចូលនោយនសរ ើ។ 

សូម្នោងនៅនលើព័ត៌មានប្ដលមាននៅកន ុងនគហ្ ំព័រររស់នយើងោក់ ងនឹងជំនួយរនចចកន សចំណ ច

នៅត និងតត្មូ្វការរនចចកវ ិានសេងន ៀត៖ www.cpsk12.org/COVID19  ។ 

សូម្អរគ ណម្តងន ៀតចំន េះភាពរត់ប្រនររស់អនកនិងរាល់កិចចសិតសំត្រឹងប្ត្រងនៅឯសទេះររស់អនកនដើម្បី

រកោឱ្យសិសេររស់នយើងនរៀន។ 

សូម្រនតអន វតតតាម្ការប្ណនាំនិងព័ត៌មានប្ដលត្តវូបានសតល់នោយរោា ភិបាលដឹកនាំនិង ីភាន ក់ងារស 

ខាភិបាលនដើម្បនីយើងោងំអស់គន អាចមានស វតា ិភាពនិងមានស សភាពលអ ។ 

មានស វតា ិភាព! 

 

ស្វលារដាកូឡំុនរៀ  

១៨១៨ ោរ់រ៊លវា៉ា យលី  

កូឡំុប ៊ី, MO 65203 www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVID19  
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