
 

 1 

សារផ ញ្ើជូនឪពុកម្តា យ និងអ្នកថែរកា 

 

សារផ ញ្ើជូនឪពុកម្តា យ និងអ្នកថែរកាផៅកនុងតំបន់ជំុវញិក្កុងថ ៉ែលប៊ន និង Mitchell Shire 

សូ ផោរពឪពុកម្តា យ និងអ្នកថែរកា 

ដូចថដលអ្នកបានដឹងផ ើយថា រដ្ឋា ភិបាលរដាវចិែូផរៀបានផ វ្ើការក្បកាសសំខាន់ៗ ួយចំនួនទាក់ទងនឹងការផរៀបចំសម្រាបស់ាលាផរៀនក្នុង 
រដាវចិែូផរៀ សក្ម្តបម់្ររីាសទី 3។ 

ថ ែ្កផលើដំបូន្មា នពើក្បធាន ន្តនាើសុខាភិបាលរដាវចិែូផរៀ សាលាផរៀនរដាក្នុងរដាវចិែូផរៀផៅកនុងតំបន់ជំុវញិក្កុងថ ៉ែលប៊ន និង Mitchell Shire 

នឹងម្តនការផរៀបចំជាក់លាក់ផៅនឹងកថនែងសក្ម្តប់សបាា  ៍ទើ 1 ននម្ររីាសទី 3 ដូចបានគូសបញ្ជា ក្់ខាងផក្កា ។ បន្មា ប់ ក សាលាផរៀន 
នឹងផ្លែ ស់បតូរផៅការផរៀនសូក្តពើចម្តា យ និងអាចបត់ថបនបានសក្ម្តប់សិសសផៅថ្នន ក្់មត្រតយ្យ ដលថ់្នន ក្់ទើ 10 ចាប់ពើការចាប់ផ ា្ើ នន 
សបាា  ៍ទើ 2។ 

វាម្តនសារៈសំខាន់ខាែ ងំណាស់ដែលម្ររូវកត់សម្តា ល់ថា ដំបូន្មា នពើក្បធាន ន្តនាើសុខាភិបាលរដាវចិែូផរៀគឺថា សាលាផរៀនអាចបនាក្បតិបតាិការ 
បាន។ ក្បធាន ន្តនាើសុខាភិបាលរដាវចិែូផរៀក៏បាន ា្ល់ដំបូន្មា នផងដែរ អំ្ពើវធិានការសុខភាពថដលគួរថតបានអ្នុវតាផដ្ឋយបុគាលិក និងសិសស 
ផ ើយផយើងនឹងម្ររូវអ្នុវតាតា វធិានការទាងំផនេះ។ 

ផោលបំណងននការផរៀបចំដែលបានផ្លែ ស់បាូរទាងំផនេះ គឺផដើ បើកាត់បនថយចំនួនសិសសទាងំផនេះ - និងឪពុកម្តា យ ត្ យី្និងអាណាពាបាល 
របស់ពួកផគ - ថដលផ វ្ើដំផណើ រឆ្ែងកាត់រំបន់ជំុវញិក្កុងដម៉ែលប៊ន និង Mitchell Shire ក្នុងត្ោលបំណងផដើ បើកាត់បនថយការឆ្លងរាល 
ដ្ឋលននវ ើរុសកូរ ៉ែូណា (COVID-19)។ 

ផទាេះយ៉ែ ងណាក៏ផដ្ឋយ វាានសារសំខានថ់ដលការបផក្ងៀនទល់ ុខោន ក្តូវបានរកាឱ្យានសក្ម្តប់សិសសខែេះ។ ផនេះរមួានសិសសថ្នន ក្់ទើ 
11 និង 12 (ត្ យី្និងសិសសថ្នន ក់្ទី 10 ថដលម្តនមុខវជិ្ជា  VCE ឬ VCAL កនុងក ាវ ិ្ ើសិការបស់ពួកផគ) ផដ្ឋយត្ម្ររោះដរសារៈសំខាន់ 
ននការជួយ្ផ វ្ើឱ្យសិសសទាងំអ្ស់អាចបនា ឬបញ្ច ប់សញ្ញា បក្ត ្យ សិកាជ្ជន់ខពស់របស់ពួកផគ ត្ ោះទាងំ VCE ឬ VCAL។ 

វាានសារសំខាន់ថដលសិសសត្រៀនផៅសាលាឯក្ត្ទស ម្តនលទឋភាពផពញផលញកនុងការទទួលបានជំន្មញរបស់ក្គូបត្ម្រងៀន និងការោកំ្ទ 
ពីបុគាលិកផៅតាមសាលាត្រៀនដែលានការបត្ម្រងៀនទល់ ុខោន ទាងំផន្មេះ។ ផយើងខំុ្ក៏ក្តូវោកំ្ទក្គួសារ ងំឡាយ្ផងដែរថដលឪពុកម្តា យ 
និងអ្នកថែទា ិំនអាចផ វ្ើការពើ ា្េះ និងអ្នកផ្សងផទៀតថដលក្តូវការការោកំ្ទថដលអាចានផតល់ផៅនឹងកថនែង។ 

ផដើ បើ្ ាល់ការធាន្មបថនថ  សាលារបស់ផយើង រ ួជា ួយសាលាត្រៀនរដាដនទផទៀតផៅកនុងរំបន់ជំុវញិក្កុងដម៉ែលប៊ន និង Mitchell Shire 
នឹងផ វ្ើការក្តួតពិនិតយសើតុណហ ភាពរបស់សិសសទាងំអ្ស់ផៅផពលចាប់ផ ា្ើ នននងៃ។ ក្បសិនផបើកូនរបស់អ្នកម្តនសើតុណហ ភាព អ្នកនឹងក្តូវបាន 
ផសនើសំុឱ្យមក្យ្ក្ពួកផគពើសាលាផរៀនវញិ។ 

ការផរៀបចំែាើ ងំត្នោះក្តូវបានផរៀបរាប់ជ្ជល ែិតដូចខាងផក្កា ។ 

នែាច័នាទើ 13 - នែាសុក្កទើ 17 ថខកកកដ្ឋ 

សិសសថ្នន ក់្ទី 11 និង 12 សិសសថ្នន ក់្ទើ 10 ដែលក្ំពុងទទួលក ាវ ិ្ ើសិក្ា VCE ឬ VCAL របស់ពួកផគ ត្ យី្និងសិសសដែលចុេះ 
ផ ា្ េះចូលផរៀនផៅសាលាឯក្ត្ទស នឹងក្តឡប់ កសាលាត្រៀនវញិផៅនែាច័នាទើ 13 ថខកកកដ្ឋ។ 

នែាច័នា ទើ 13 ដល់នែាសុក្ក ទើ 17 ថខកកកដ្ឋ គឺជានែាឈប់សក្ម្តកសក្ម្តប់សិសសពីថ្នន ក់្មត្រតយ្យ ែល់ថ្នន ក់្ទើ 10។ នែាពំុានសិសសមក្ត្រៀន 
 ងំត្នោះ នឹងអាចជួយ្ឱ្យបុគាលិករបស់ផយើងផរៀបចំសម្រាប់ការផ្លែ ស់បាូរផៅការផរៀនសូក្តពើចម្តា យ និងអាចបត់ថបនបាន ចាប់ពើនែាច័នា  
ទើ 20 ថខកកកដ្ឋ។ 
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ផយើងខំុ្នឹង ា្ល់ជូនក ាវ ិ្ ើក្តួតពិនិតយផៅនឹងកថនែង សក្ម្តប់សិសស ងំឡាយ្ណាថដលក្តូវការវាកនុងសបាា  ៍ផនេះ។ ក ាវ ិ្ ើផនេះអាចានផតល់ 
សក្ម្តប់សិសសថដលឪពុកម្តា យ / អ្នកផ ើលថែរបស់ពួក្ត្គ ិនអាចផ វ្ើការពើ ា្េះ ផ ើយពំុានការផរៀបចំផ្សងផទៀតអាចផ វ្ើបាន និងសក្ម្តប់ 
សិសសដែលងាយរងផក្ោេះ។ 

ផដើ បើជួយដល់ការត្រៀបចំថ្នការរបស់ផយើងខំុ្ ក្បសិនផបើអ្នកក្តូវការក ាវ ិ្ ើផនេះ សូ ទាក់ទងមក្សាលាផរៀនរបស់អ្នក។ 

ការផរៀបចំដូចោន ទាងំផនេះ នឹងក្តូវបានដាក់្ឱ្យែំត្ណីរការត្ពញទូ ងំសាលាផរៀនក្នុងរំបន់ជំុវញិក្កុងថ លប៊ន និង Mitchell Shire។ 

នែាច័នាទើ 20 ថខកកកដ្ឋតផៅ 

ចាប់ពើនែាច័នា ទើ 20 ថខកកកដ្ឋ សាលាត្រៀនរបស់ផយើងនឹងផ្លែ ស់បាូរផៅការផរៀនសូក្តពើចម្តា យ និងអាចបត់ថបនបានវញិ។ ផនេះនឹងអនុវរត 
សក្ម្តប់សិសសទាងំអ្ស់ ត្លីក្ដលងដរសិសសែូចខាងផក្កា ៖ 

• សិសសថ្នន ក់្ទី 11 និង 12 ត្ យី្និងសិសសថ្នន ក់្ទើ 10 សក្ម្តប់ក ាវ ិ្ ើ VCE ឬ VCAL របស់ពួកផគ 

• សិសសដែលចុេះផ ា្ េះចូលផរៀនផៅសាលាឯក្ត្ទស។ 

សិសសខាងផក្កា  អាចត្ៅសាលាត្រៀនសក្ម្តប់ការក្តួតពិនិតយផៅនឹងកថនែង ក៏្ប៉ែុថនានឹងទទួលក ាវ ិ្ ើត្រៀនសូម្ររពើចម្តា យ្ផងថដរ៖ 

• កូនៗរបស់ឪពុកម្តា យ / អ្នកថែទាថំដល ិនអាចត្ វ្ីការផរៀបចំស រ យផដើ បើផ ើលថែកូ្នៗផៅ ា្េះ រមួានកូ្នៗរបស់ក្គបូត្ម្រងៀន 
ផៅសាលាត្រៀនរដា ថដលក្តូវបានរម្រមូវឱ្យវលិក្តឡប់ផៅផ វ្ើការផៅនឹងកថនែងវញិ 

• សិសសដែលងាយរងផក្ោេះ 

• សិសសានពិការភាពថដលផក្ជើសផរ ើសត្ៅត្រៀនសូម្ររត្ៅនឹងកថនែង។ 

ផយើងខំុ្នឹងអ្នុវតាតា ការផរៀបចំក្សផដៀងោន  ថដលផយើងខំុ្បានដាក់្ត្ៅនឹងក្ដនលងសក្ម្តប់ការផរៀនសូក្តពើចម្តា យ និងអាចបត់ថបនបាន 
កាលពីត្ៅម្ររីាសទី 2។ 

ម្រក្សួងម្តនជត្ម្រមីសជាផក្ចើនសក្ម្តប់អ្នកផដើ បើបនាោកំ្ទសិសសរបស់អ្នកត្ៅកនុងការផរៀនសូក្តរបស់ពួកផគ ថដលអាចរកបានផៅម្ររង់ 
ការផរៀនសូក្តពើ ា្េះ (Learning from Home) ត្ៅតាមវុបិនសង៍ education.vic.gov.au/homelearning។ 

ព័ត៌ម្តនចុងផក្កាយបំផុរអំ្ពើវ ើរុសកូរ ៉ែូណា (COVID-19) និងសាលាផរៀន ម្តនដាក់្ត្ៅតាមវុបិនសង៍របស់ក្កសួងអ្ប់រ ំនិងបណាុ េះ 
បណាា ល (Department of Education and Training)៖ education.vic.gov.au/coronavirus 

ក្បធាន ន្តនាើសុខាភិបាលរដាវចិែូផរៀបានបញ្ញា ក់ថាការផក្បើក្បាស់ា៉ែ ស់ ុខ  ឬការបិទបាងំមុខផដ្ឋយ នុសសផពញវយ័ ឬកុ្ារ ិនបានថណន្ម ំ
ផៅសាលាផរៀនផៅផពលផនេះផទ។ ដូចថដលធាែ ប់ម្តនក្រណីពីមុនមក្ សិសសថដលម្តនបំណងចង់ពាក់ម្ត៉ែ ស់ ុខផៅសាលាត្រៀន និងផពលផៅ 
និងមក្ពីសាលាអាចផ វ្ើែូត្ ន្ ោះបាន។ 

ផ ើយជ្ជចុងផក្កាយ ក៏្សូ រលឹំក្ផងដែរថ្នក្បសិនផបើអ្នក កូនរបស់អ្នក ឬសម្តជិកក្គួសារត្កី្រម្តនអាការៈផតា ខែួន ញាក ់ឬថបកផញើស កែក 
ឈបំឺពង់ក ដផងហើ ខែើ ផ ៀរសំផបារ បាត់បង់ កែិន ឬរសជាតិ អ្នកគួរថតផ វ្ើផតសាត្ៅក្ដនលងផ វ្ើផតសារកផ ើលវ ើរុសកូរ ៉ែូណា (COVID-19) 

ត្ យី្សាន ក់ផៅ្ាេះ។ 

ផនេះគឺម្តនសារៈសំខាន់ណាស់ត្ែីមបថីែរកាស គ ន៍សាលារបស់ផយើងឱ្យម្តនសុវតថិភាព។ 
ក្បសិនផបើអ្នកចង់បានព័ត៌ម្តនសុខភាពពើក្កសួងសុខាភិបាល និងផសវាក ា នុសស (Department of Health and Human 

Services) អ្នកអាចចូលផ ើល  dhhs.vic.gov.au/coronavirus  

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

