
ការបកប្របននេះររូវបានបកប្របនោយនរបើកម្ម វធីិបកប្របហ្គ ហូ្គលឬកម្ម វធីិអ ីនធឺណិរនសេងន ៀរ។ សូម្អភ័

យនោសរាល់កំហ្ ស។ 

ថ្ងៃ ី ១០ ប្ែកញ្ញា ឆ្ន ំ ២០២០ 

ររួសារស ីភីនអសជា ីនោរព៖ 

សូម្អានព័រ៌មានងមីៗនៅខាងនរកាម្។ 

សាលា អាហារ   - "អាហាររំលលាភយកនងិលៅ" 
ដំនណើរការប្ែកចាយអាហាររបស់នយើង បាននៅ យ៉ា ងរលូន រហូ្រម្កដល់នពលសបាា ហ៍្ននេះ ! នយើងែង់សាល់

បែច ុបបននភាពបប្នែម្មួ្យែំនួនដល់ដំនណើរការននេះ៖  

និសេិរអាយ  ២-១៨ 

ឆ្ន ំអាែ  ួលបានអាហារនោយឥររិរថ្ងៃ។ ម្ន សេនពញវយ័អាែនរ ើសអាហារសរមាប់សិសេប្ដលមិ្នអាែ

នធវ ើបាន។ នលែនិសេិរមិ្នររូវបានោម្ោរសរមាប់អាហារសិសេនីមួ្យៗប្ដល  ួលបានន ។ របសិននបើក 

មារមិ្នបានែ េះន ម្ េះែូល កន ុង ស ីនអសភីនយើងររូវសាគ ល់ន ម្ េះក មារឪព កមាា យ / 

អាណាពាបាលនិងព័រ៌មាន ំនាក់ ំនង។ ជាការរំ,កែំណរឡានរកងុបង្ហា ញពីនពលនវលានិង ីតំងថ្ន

ការសាល់អាហារនហ្ើយអាែរកបាននៅ៖ https: // www ។ cpsk12 .org / grabandgo 
  

បប្នែម្ពីនលើែំណរោងំននាេះអោរសិកាែំនួន ៤ 

ខាងនរកាម្នឹងមានប រគលិកនសវាកម្មអាហារបំប៉ានប្ដលអាែរកបាន លៅចល ល្ ោះល ៉ោ ង ៩ ៈ  ៣០ នងិ ១១ 

ៈ លរៀងរាល់ព្រឹក របសិននបើរកមុ្ររួសារែង់ឈប់នោយអាោរនដើម្បីម្ក  ួលយកអាហារ។ 

វិ ទ្យាលលយយុកកែនន - ១១០៤ ខាងន ើងរបូដិនអរ។ 
វិ ទ្យាលលយយកាល លងង ់- ឆ្ន ំ 201 2 Smiley Lane 
សាលានជ្ឈឹនស្ម ីត - សល វូ ៣០០០០ ខាងលិែវា៉ា លីលី 
វិ ទ្យាលលយយចនលិនននយរ - ៥៥៥០ ស ីនឃឺរដ។ 

របសិននបើររួសាររបស់អនករស់នៅឆ្ៃ យពី ីតំងនហ្ើយមិ្នអាែនៅដល់ែំណរឡានរកងុឬសាលាមួ្យកន ុងែំ

នណាម្សាលានរៀនោងំ ៤ សូម្ោក់ ងអាោរសិការបស់អនកសរមាប់ ំនួយបប្នែម្។ នយើងនររៀម្ែល នួ ួយ! 

 
អនកបនែេកន ស បលចេកិ ទ្យាល នឹងបនា  សាល់ការោរំ នៅតម្ដងនិង ីតំងដូែខាងនរកាម្ៈ 
  
ថ្ងៃរពហ្សបរិ៍ ី ១០ ប្ែកញ្ញា និងថ្ងៃស រក ី ១១ ប្ែកញ្ញា  

o រែកែូលខាងម្ ែថ្នសាលាម្ធយម្ោងំអស់ 

o នមា៉ា ង ៧ ៈៈ ៣០ រពឹកដល ់៤ លាៃ ែ 

  
តកជ្ំនួយនិស្សតិ 
នយើងមាននលែរ  ំនួយប្ដលមានប្រសំរាប់និសេិរប៉ា នណាណ េះ។ និសេិរអាែ ូរស័ពទម្កនលែននេះនិង  ួលបា

ន ំនួយពីបនែេកវ ិា។ ៥៧៣-២១៤-៣៣៣៤ ។ 
  
សិសេអាែ ប្ កកំសានានលើបណាា ញជាមួ្យនឹងការនរបើរំណអនកបនែេកន សមួ្យននេះ: សិសេ ប្ កកំសានា

បនែេកវ ិា ំនួយសរមាប់ 
 
ាីតងំ Hotspots 
របសិននបើអនកររូវការហ្រសពរនដើម្បភីាា ប់អ ីនធឺណិរនហ្ើយអនកមានសិ ធិ  ួលអាហារថ្ងៃររង់នោយឥររិ

រថ្ងៃនិងការ់បនែយសូម្បំនពញ រម្ង់ប្បបប ននេះ។ សូម្ ែំណាៈំ ការបញ្ជ នូសំណ បំ្បបប មិ្នធានាថាអន
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កនឹង  ួលបានហ្រសពរមួ្យន ។ របសិននបើមានែំណ ែនតា អាែរកបានសាលារបស់អនកនឹងោក់ ងអន

ក។ 
  
អង់នរៃស -  រម្ង់នសន ើស ំហ្រសពរ 
អារា៉ា ប់ -  រម្ង់នសន ើស ំហ្រសពរ 
នអសប៉ា ញ -  រម្ង់នសន ើស ំហ្រសពរ 
សាវ ហ្  ី- សំណ ំប្បបប នសន ើស ហំ្រសពរ 
  
  
  
ការល វ្ ើលតស្ល លោយឥតគតិថ្លលគព្នប ៩ នងឹនកដល់លុើយ 
សបាា ហ៍្នរកាយនឹងមានការនធវ ើនរសា នោយឥររិរថ្ងៃ COVID-១៩ 

។ អនក ររូវប្រ ែ េះន ម្ េះ។ ការនធវ ើនរសា នោយឥររិរថ្ងៃនោយឥររិរថ្ងៃនៅកូឡំុនបៀ 
  
ការចាកថ់្ន បំង្កា រលរាគនឹងនកដល ់
CPS 

នឹងសាល ់ការចាក់ថាន បំង្ហា រ ំងឺផ្តា សាយនោយឥររិរថ្ងៃដល់និសេិរនៅឆ្ន ំននេះ។ រិលាន បោា យកិាសាលារ

បស់កូនអនកនឹងបញ្ជ នូព័រ៌មានអំពីនរឿងននេះ នៅនពលនរកាយ ។ ការចាក់ថាន បំង្ហា រ ំងឺផ្តា សាយនឹងមានសា

រៈសំខាន់ណាស់នៅឆ្ន ំននេះ។ ជាង k 

អនកនៅកូឡំុប ៊ីសាលាសាធារណៈមូ្លនិធិសរមាប់ការបង់របាក់សរមាប់  ំងឺផ្តា សាយ ការបាញ់របហារដូនែនេះ 

នយើងអាែសាល ូ់ននោយឥររិរថ្ងៃោងំននេះនដើម្បី CPS បានជានរៀងរាល ់សិសេ ។ 

សាលព្បជ្កំ S 
របសិននបើអនកររូវការ ំនួយជាមួ្យ កាលវភិារ សិសេរបស ់អនកសូម្ោក់ ង សាលានរៀន របស់សិសេ អនក ។  

សាលានរៀនរដាកូឡំុនបៀ 
១៨១៨ ោប់ប៊លលីសល វូ 
កូឡំុនបៀ, MO ៦៥២០៣ www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  
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