ព័ត៌មានអំពី វរុី សកូ រ ូណា (COVID-19)
និងសាលាររៀន –
ព័ត៌មានសម្រមាប់ឪពុកមាាយ និងសិសស
រដ្ឋាភិបាលអូ ម្រសាាលីទ ំងអស់ –ទ ំងរដ្ឋាភិបាលសហព័នធ រដ្ា និងដដ្នដ្ី – ទទួ លសាាល់អំពីសារសំខាន់ននការអប់រំ
និងរបា ជ្ញាចិតាជួយគំម្រទដ្ល់ការររៀនសូ ម្រតរបស់សិសសកនុងអំឡ
ុ ងរពលននការឆ្ល ងរាលដ្ឋលនន COVID-19 ។
រដ្ឋាភិបាលននរដ្ា និងដដ្នដ្ី និងអាជ្ញាធរដនែកមិនដមនរដ្ឋាភិបាលទទួ លខុសម្រតូវរលើការម្ររប់ម្ររង
និងរធវ ីរសចកា ីសរម្រមចចិតាដនែកម្របតិបតា ិការសម្រមាប់សាលាររៀនរបស់ពួកររ។
សម្រមាប់ព័ត៌មានអំពីររបៀបដដ្លសាលាររៀនរៅកនុងតំបន់របស់អែករឆ្ល ើយតបរៅនឹង COVID-19
សូ មទក់ទងរៅសាលាររៀនរបស់អែកជ្ញមុនសិន និងរធវ ីតាមដ្ំបូន្មានពីរដ្ឋាភិបាលននរដ្ា ឬដដ្នដ្ីរបស់អែក។
តំណរៅកាន់ររហទំព័រការអប់រំរដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ា និងដដ្នដ្ីមានដ្ូ ចខាងរម្រកាម៖
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
រដ្ឋាភិបាលននរដ្ា និងដដ្នដ្ីបានយល់ម្រពមថារសចកា ីសរម្រមចចិតាន្មន្មអំពីររបៀបរឆ្ល ើយតបរៅនឹង COVID-19
រៅកនុងសាលាររៀនន្មន្មនឹងម្រតវូ បនា ជូ នដ្ំណឹងរដ្ឋយអែ កជំន្មញ
មន្តនាីដនែកសុខភាពសាធារណៈដដ្លមានមូ លដ្ឋានរៅតាមរដ្ា និងថាែក់ជ្ញតិ និងដ្ំបូន្មានសា ីពកា
ី រអប់រំ។

ការកាត់បន្ថ យហាន្ិភ័យសំខាន្់នន្ការឆ្ល ង COVID-19 នៅក្នុងសាលានរៀន្
រៅនងៃរៅ 24 ខែនេសា ឆ្នំ 2020 រណៈកមាាធិការចមបងកនុងកិចចការពារសុខភាពម្របជ្ញជនអូ ម្រសាាលី (AHPPC)
បាននសពវ នាយអំពី ដ្ំបូន្មានសុខភាព (health advice) ទក់ទងនឹងការកាត់បនថ យហានិភ័យសំខាន់ននការឆ្ល ង
COVID-19 រៅកនុងសាលាររៀន។ ការដណន្មំ និងដ្ំបូន្មានដដ្លអាចអនុវតា បានរនេះ
ម្រតូវបានររៀបចំរឡើងសម្រមាប់អែកដ្ឹកន្មំសាលាររៀន រដ្ឋយទក់ទងជ្ញមួ យកុមារ ឪពុកមាាយ ម្ររូបរម្រងៀន
និងបុរាលិកជំនួយ រដ្ើមបីកាត់បនថ យហានិភ័យឱ្យកាន់ដតទបដងមរទៀតននការឆ្ល ង វ ីរុសកូ រ ូណា (COVID-19)
រៅកនុងសាលាររៀនកនុងអំឡ
ុ ងការឆ្ល ងរាលដ្ឋលនន COVID-19។
ជ្ញសរងេ បកិចចការមួ យចំនួនដដ្លម្រតូវពិចារណារ ួមមាន៖
•

សម្រាប់ឪពុក្ាាយ៖ ម្របសិនរបើកូនរបស់អែកឈឺ ពួ កររមិនម្រតវូ រៅសាលាររៀនរទ។
អែ កម្រតូវដតរកាទុកពួ កររឱ្យរៅនទេះ និងរៅឆ្ងៃយពីអែកដ្នទ។ សូ មរការមាលតរាងកាយពីឪពុកមាាយរនសងរទៀត
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និងពីម្ររូបរម្រងៀន រៅរពលរៅសាលាររៀន រ ួមមានរៅរពលជូ នកូ នរបស់រៅសាលាររៀន
និងរពលរៅយកកូ នរបស់អែក។
•

សម្រាប់ក្ូន្ៗ៖ សូ មម្របាប់ឪពុកមាាយ អាណាពាបាល ម្ររូបរម្រងៀនរបស់អែក ម្របសិនរបើអែកមានអារមា ណ៍ឈឺ។

•

សម្រាប់ម្ររូបនម្រងៀន្៖ សូ មកុំមករធវ ីការ ម្របសិនរបើអែកឈឺ ឬអែ កជ្ញមនុសសសថ ិតរៅកនុងម្របរភទងាយរងរម្រគេះ។

•

សម្រាប់េន្ុសសនពញវ័យ៖ ហានិភ័យននការឆ្ល ងរម្រចើនបំនុតរៅកនុងបរ ិសាថនសាលាររៀនរឺរវាងមនុសសរពញវ ័យ។
វាជ្ញការសំខាន់បំនុតដដ្លម្ររូបរម្រងៀន និងឪពុកមាាយម្រតូវរការមាលតរាងកាយដ្ូ ចគែ កនុងចំរណាមពួ កររ
និងរការមាលតរាងកាយពីគែរៅវ ិញរៅមករពលរៅសាលាររៀន។

អន្មម័យ
សិសសម្រតូវបានរមល ឹកឱ្យ៖
•

លាងនដ្របស់អែកឱ្យបានញឹកញាប់ជ្ញមួ យនឹងសាបូ និងទឹក រ ួមទ ំងរៅមុនរពល និងរម្រកាយរពលបរ ិរភារ
និងរម្រកាយរពលរៅបនទ ប់ទឹក។

•

រម្របើម្របាស់វតថុលាងនដ្អន្មម័យ។

•

ម្ររបការកអ ក និងកណា
ា ស់របស់អែក រដ្ឋយរម្របើនដ្របស់អែក ឬម្រកដ្ឋសអន្មម័យ (មិនរម្របើនដ្របស់អែករទ)។

•

របាេះរចាលម្រកដ្ឋសអន្មម័យដដ្លរម្របើរហើយរបស់អែកចូ លរៅកនុងធុងសម្រមាមភាលម
រហើយបន្មទប់មកម្រតូវលាងនដ្របស់អែក។

•

ពាយាមកុំបេះមាត់ ឬមុខរបស់អែក។

•

កុំកាន់នដ្ ឬចាប់នដ្អែ ករនសងរទៀត។

•

ពាយាមរកាចមាៃយកាន់ដតឆ្ងៃយជ្ញងធមា តា រវាងអែ កផ្ទទល់ និងអែ កដ្នទ។

•

រជៀសវាងការឈរតម្រមង់ជួរគែ។

•

ទក់ទងរៅអែ កដ្នទរទៀត ម្របសិនរបើអែកមានអារមា ណ៍ធុញងប់។

ការនរៀបចំចាត់ខចងសម្រាប់េធ្យេសិក្ាជាន្់ែពស់
ន្ិងការទទួ លឱ្យចូ លនរៀន្នៅសលក្វ ិទាល័យ
រៅនងៃរៅ 7 ដខរមសា ឆ្ងែំ 2020 រដ្ា មន្តនាីអប់រំតាមរដ្ា និងដដ្នដ្ីបានល់ម្រពមថាសិសសរៅមធយមសិកាជ្ញន់ខពស់
(សិសសថាែក់ទី 12) នឹងអាចទទួ លបានវ ិញ្ញាបនបម្រតមធយមសិកាជ្ញន់ខពស់រៅឆ្ងែំរនេះ
រហើយ វ ិញ្ញាបនបម្រតរន្មេះនឹងជួ យសម្រមួលឱ្យពួ កររចូ លររៀនរៅសកលវ ិទាល័យ រធវ ីការអប់រំបដនថ ម និងរកការងាររធវ ។ី

NAPLAN
ចាប់ពីនងៃទី 20 ដខមីន្ម ឆ្ងែំ 2020 រដ្ា មន្តនាីអប់រំបានសរម្រមចចិតាថា NAPLAN នឹងមិនដ្ំរណើរការរទរៅកនុងឆ្ងែំ 2020
រនេះរទ។ NAPLAN ម្រតូវបានកំណត់រពលរធវ ីពីនងៃទី 12 ដ្ល់ 22 ដខឧសភា ឆ្ងែំ 2020។
ការសរម្រមចចិតាមិនដ្ំរណើរការ NAPLAN រៅកនុងឆ្ងែំ 2020 រនេះម្រតូវបានរធវ ីរឡើងរដ្ើមបីជួយដ្ល់ថាែក់ដ្ឹកន្មំសាលា
ម្ររូបរម្រងៀន និងបុរាលិកជំនួយរផ្ទាតការយកចិតាទុកដ្ឋក់រលើសុខុមាលភាពរបស់សិសស និងនិ រនា រភាពននការអប់រំ។
NAPLAN រឺជ្ញការវាយតនមល ថាែក់ជ្ញតិ ដដ្លរធវ ីរតសា រលើសមតថ ភាពរបស់សិសសរៅកនុងដនែកបីរឺអកេ រភាពមានការអាន
ការសររស និងកតិកាភាសា (ការម្របកបពាកយ រវយាករណ៍ និងវណណយុតាិ)—និងកនុងរលខនពនធ ។ សាលាររៀនរៅកនុងរដ្ា
និងដដ្នដ្ីទ ំងអស់បានម្ររប់ម្ររង NAPLAN រៅកនុងដខឧសភាជ្ញររៀងរាល់ឆ្ងែំ ចាប់តាំងពីឆ្ងែំ 2008 មក។
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