
 
 
 
 

ຂໍມູ້ນສໍາຄນັ ແລະ ຂໍມູ້ນອບັເດດກ່ຽວກບັການກບັຄນືໄປສູ່ການຮຽນການສອນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ  

 

ຕາຕະລາງທີ່ ກາໍນດົສໍາລບັການກບັຄນືໄປສູ່ການຮຽນການສອນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ  
• ✓ ວນັທ ີ22 ກຸມພາ - ບນັດານກັຮຽນໃນໂປຣແກຣມການສກຶສາພເິສດທີ່ ແຍກອອກຕ່າງຫາກຢ່າງສິນ້ເຊງີ ເຊິ່ ງກ່ອນໜາ້ນີໄ້ດ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມຮູບແບບການຮຽນການສອນໃນຫອ້ງຮຽນຂອງພວກເຮາົ (ນກັຮຽນເຫຼົ່ ານັນ້ຍງັຄງົໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຮຽນການສອນພາຍ

ໃນຫອ້ງຮຽນໃນເດອືນທນັວາທີ່ ຜ່ານມາ). 

 

• ✓ ວນັທ ີ1 ມນີາ - ບນັດານກັຮຽນທີ່ ບ່ໍໄດຢູ່້ໃນໂປຣແກຣມການສກຶສາພເິສດທີ່ ແຍກອອກຕ່າງຫາກຢ່າງສິນ້ເຊງີ, ແຕ່ກ່ອນໜາ້ນີ ້

ໄດເ້ຂົາ້ຮບັການສກຶສາພາຍໃນຫອ້ງຮຽນໃນສກົຮຽນລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນນີ ້ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນເປີດການຮຽນການສອນຄນື   

ໃໝ່ສະບບັເດມີຂອງພວກເຮາົ. 

 

• ວນັທ ີ5 ເມສາ - ບນັດານກັຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນ K ຫາ ເກຣດ 5 ຈະກບັຄນືມາຮຽນແບບເຕມັເວລາໃນຫອ້ງຮຽນ ພອ້ມຕວົເລອືກ

ສໍາລບັຜູປົ້ກຄອງໃນການຮຽນຜ່ານຮູບແບບທາງໄກ.  

 

• ວນັທ ີ26 ເມສາ - ບນັດານກັຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນເກຣດ 6 ຫາ ເກຣດ 8 ຈະກບັຄນືມາຮຽນແບບເຕມັເວລາໃນຫອ້ງຮຽນ ພອ້ມ

ຕວົເລອືກສໍາລບັຜູປົ້ກຄອງໃນການຮຽນຜ່ານຮູບແບບທາງໄກ.  

 

• ວນັທ ີ26 ເມສາ - ຮູບແບບປະສມົຢູ່ໂຮງຮຽນ LHS ພອ້ມກບັການໃຫເ້ວລານກັຮຽນກນິເຂົາ້ທ່ຽງ. (ລດັຍງັທໍາການສະຫຸຼບ

ແນວທາງໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍຢູ່. ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮາົລໍຖາ້ແນວທາງດາ້ນກດົລະບຽບເພີ່ ມເຕມີຈາກ DESE 

(ພະແນກສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ), ເຂດການສກຶສາກກໍາໍລງັສບືຕ່ໍວາງແຜນຮູບແບບການຮຽນການສອນແບບປະສມົ 

ໂດຍນາໍໃຊຕ້າຕະລາງປະຈາໍວນັແບບປ່ຽນຜຽນ ຫຼ ືແບບຈດັຮຽງເປັນລໍາດບັຊັນ້. ເຊິ່ ງສິ່ ງນີຈ້ະສາ້ງຂຶນ້ມາເພື່ ອຮອງຮບັຄວາມທາ້

ທາຍອນັມລີກັສະນະສະເພາະຂອງຂະໜາດຈາໍນວນນກັຮຽນ ແລະ ການຈດັຕາຕະລາງການຮຽນການສອນໃຫມ້ຄີວາມຕ່ໍເນື່ ອງຢູ່ທີ່

ໂຮງຮຽນ Lowell High.) 

 

• ຊັນ້ຮຽນກຽມອະນຸບານ - ບນັດານກັຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫເ້ຂົາ້ຮຽນຢູ່ທີ່  Cardinal O’Connell 
Early Learning Center ເຊິ່ ງປະຈບຸນັເປັນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນໜງັສຜ່ືານຮູບແບບທາງໄກ ອາດຈະກບັຄນືໄປຮຽນພາຍໃນຫອ້ງ

ຮຽນໄດຕ້ັງ້ແຕ່ວນັທ ີ5 ເມສາ. ນກັຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານທີ່ ຮຽນຜ່ານຮູບແບບທາງໄກຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງອື່ ນໆທງັໝດົ ແມ່ນຈະຍງັ

ຄງົຮຽນຜ່ານຮູບແບບທາງໄກຕ່ໍໄປໃນລະຫວ່າງນີ.້ ຫຼງັຈາກທີ່ ນກັຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນ K ຫາ ເກຣດ 5 ກບັຄນືໄປຮຽນໜງັສພືາຍໃນ

ຫອ້ງຮຽນໃນວນັທ ີ5 ເມສາ, ໂຮງຮຽນ LPS ຈະທໍາການປະເມນີສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງຮຽນຄນືໃໝ່ ເພື່ ອ

ພຈິາລະນາວ່າການຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນຂອງຊັນ້ກຽມອະນຸບານອາດເກດີຂຶນ້ທີ່ ໂຮງຮຽນອື່ ນໆນອກເໜອືຈາກ Cardinal. 
 



 
   

ການຂະຫຍາຍເວທກີອງປະຊຸມການສກຶສາຮ່ໍາຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນຂອງຊຸມຊນົ 

ໂຮງຮຽນ LPS ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມໃຫຂໍ້ມູ້ນທາງອອນລາຍ ເພື່ ອກວດສອບຂໍມູ້ນອບັເດດທີ່ ສໍາຄນັກ່ຽວກບັແຜນງານຂອງເຂດ

ການສກຶສາໃນການຂະຫຍາຍການຮຽນການສອນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນໃນເດອືນເມສາ. ສໍາລບັລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັແຜນ

ງານດັ່ ງກ່າວ, ກະລຸນາເບິ່ ງສະໄລ ້ແລະ ວດິໂີອຈາກບນັດາກອງປະຊຸມໃຫຂໍ້ມູ້ນເຫຼົ່ ານີ:້ 

• ສະໄລບ້ດົນາໍສະເໜກີອງປະຊຸມການຂະຫຍາຍການສກຶສາຮ່ໍາຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນຂອງຊຸມຊນົ 

• ວດິໂີອຈາກກອງປະຊຸມວນັທ ີ16 ມນີາ  

 

 
  
ລະບບົຂນົສົ່ ງສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ເຂົາ້ສກຶສາຮ່ໍາຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 

ພວກເຮາົສາມາດຂະຫຍາຍການໃຫບໍ້ລກິານຂນົສົ່ ງຂອງພວກເຮາົໄດຢ່້າງປອດໄພ ໂດຍທີ່ ບ່ໍຕອ້ງນັ່ ງແອອດັກນັໃນລດົເມ ແລະ 

ຕອນນີພ້ວກເຮາົສາມາດໃຫບໍ້ລກິານລດົເມແກ່ນກັຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນ K ຫາ ເກຣດ 8 ທີ່ ອາໄສຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນຂອງຕນົເອງເປັນ

ໄລຍະທາງຢ່າງໜອ້ຍ 1.75 ໄມລ.   

 

ບນັດາຄອບຄວົຂອງນກັຮຽນທີ່ ກບັຄນືມາສກຶສາຮ່ໍາຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນໃນວນັທ ີ5 ເມສາ ໄດຮ້ບັອເີມວທີ່ ມຂໍີມູ້ນສະເພາະ

ກ່ຽວກບັຕາຕະລາງລດົເມຂອງລູກພວກເຂາົ, ລວມທງັສະຖານທີ່ ຮບັ ແລະ ສົ່ ງ. ນກັຮຽນຊັນ້ອະນຸບານ ແລະ ນກັຮຽນຊັນ້ເກຣດ

ໜຶ່ ງ ຈະໄດຮ້ບັບດັໂດຍສານລດົເມ. ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານສົ່ ງບດັໂດຍສານລດົເມໄປໃຫທ້າງໄປສະນເີມື່ ອຕົນ້ອາທດິນີ.້ ນກັຮຽນໃນຊັນ້

ຮຽນເກຣດ 2 ຫາ ເກຣດ 5 ແມ່ນຈະບ່ໍໄດຮ້ບັບດັໂດຍສານລດົເມ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັພຽງແຕ່ຂໍມູ້ນລດົເມຂອງພວກເຂາົຜ່ານທາງອີ

ເມວ.   

 

ນອກຈາກນີ,້ ຍງັສາມາດເບິ່ ງຂໍມູ້ນລດົເມໂດຍການຄລກິໄປທີ່  ໄອຄອນຮູບລດົເມ ຢູ່ໜາ້ຫຼກັຂອງເວບັໄຊໂຮງຮຽນ Lowell 
Public Schools. ທ່ານຈະຕອ້ງໃຊໝ້າຍເລກ ID ນກັຮຽນຂອງລູກທ່ານ ເພື່ ອເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີ.້ ເຊິ່ ງນີຄ້ໝືາຍເລກ 6 ຫຼກັ 

ທີ່ ລູກຂອງທ່ານໃຊໃ້ນການເຂົາ້ສູ່ລະບບົຄອມພວິເຕຂີອງໂຮງຮຽນພວກເຂາົ.   

  

ພວກເຮາົຈະສົ່ ງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັລະບບົການຂນົສົ່ ງດວ້ຍລດົເມສໍາລບັນກັຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນເກຣດ 6 ຫາ ເກຣດ 8 ໃຫໃ້ນອາທດິຂອງ

ວນັທ ີ12 ເມສາ.  

  

ຖາ້ຫາກທ່ານມຄໍີາຖາມໃດໆກຕໍາມ, ກະລຸນາຕດິຕ່ໍໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ຫຼ ືໂທຕດິຕ່ໍ Transportation Office (ສໍານກັງານ

ຂນົສົ່ ງ) ທີ່ ໝາຍເລກ 978-674-4333. 

  

 
  
ການໃຫບໍ້ລກິານອາຫານແກ່ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຜ່ານຮູບແບບທາງໄກ  

  

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/Community%20Forum%20Expanding%20In-Person%20Learning.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cFhFNYp7gfU
https://www.lowell.k12.ma.us/buslookup


ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ວນັຈນັທ ີ5 ເມສາ ເປັນຕົນ້ໄປ, ພວກເຮາົຈະປ່ຽນໄປໃຊຕ້າຕະລາງການໃຫບໍ້ລກິານອາຫານຕ່ໍໄປນີແ້ກ່ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນ

ຜ່ານຮູບແບບທາງໄກ: 

ຈດຸຮບັອາຫານຕ່ໍໄປນີ ້ຈະໃຫບໍ້ລກິານອາຫານທຸກໆມືແ້ກ່ນກັຮຽນຂອງພວກເຮາົທີ່ ຮຽນໜງັສຜ່ືານຮູບແບບທາງໄກ: 

●  STEM Academy: 11 ໂມງເຊົາ້ - 1 ໂມງແລງ 

ຈດຸຮບັອາຫານຕ່ໍໄປນີ ້ຈະໃຫບໍ້ລກິານອາຫານທຸກໆວນັຈນັ, ວນັພຸດ ແລະ ວນັສຸກແກ່ນກັຮຽນຂອງພວກເຮາົທີ່ ຮຽນໜງັສຜ່ືານຮູບ

ແບບທາງໄກ: 

●  Lowell High: 8 ໂມງເຊົາ້ - 9 ໂມງເຊົາ້ 

●  Morey: 11 ໂມງເຊົາ້ - 12 ໂມງແລງ 

●  Robinson: 11:30 ໂມງເຊົາ້ - 12:30 ໂມງແລງ 

●  Butler: 12 ໂມງແລງ - 1 ໂມງແລງ 

●  Wang: 12 ໂມງແລງ - 1 ໂມງແລງ 

●  Murkland: 12:30 ໂມງແລງ - 1 ໂມງແລງ 

●  Lincoln: 1 ໂມງແລງ - 1:30 ໂມງແລງ 

●  Greenhalge: 2:30 ໂມງແລງ - 3 ໂມງແລງ 

●  Stoklosa: 3:15 ໂມງແລງ - 4 ໂມງແລງ 

  

ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ບັອາຫານເຊົາ້ສອງຄາບ ແລະ ອາຫານທ່ຽງສອງຄາບໃນທຸກໆວນັຈນັ ແລະ ວນັພຸດຢູ່ທີ່ ຈດຸຮບັອາຫານເຫຼົ່ ານີ.້  

ນອກນັນ້, ນກັຮຽນຍງັຈະໄດຮ້ບັອາຫານສໍາລບັຄາບອາຫານຂອງວນັເສາົ ແລະ ວນັທດິໃນທຸກໆວນັສຸກຢູ່ທີ່ ຈດຸຮບັອາຫານທຸກ

ແຫ່ງຂອງພວກເຮາົ. 

 

 
  

 
 

 

 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19)  
  

ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງຂໍມູ້ນຫຼາ້ສຸດ, ຂໍມູ້ນອບັເດດ ແລະ ຂ່າວສານກ່ຽວກບັພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ໄດ ້
ທີ່  ແພດັຟອມອອນລາຍກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນຂອງພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ຂອງໂຮງຮຽນ LPS. ກະລຸນາເຂົາ້

ເບິ່ ງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນປະໂຫຍດນີ.້ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງບດົລາຍງານການຕດິຕາມພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) 
ສະບບັຫຼາ້ສຸດໄດຢູ່້ບ່ອນນີ ້ 

 

 

https://www.lowell.k12.ma.us/coviddashboard
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/COVID%20Data%20Monitoring%203-26-21.pdf


  
 

ໂປຣແກຣມການກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19)  
  

ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂະບວນການເປີດການຮຽນການສອນຄນືໃໝ່, ພວກເຮາົໄດສ້ະເໜໃີຫມ້ກີານກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດ

ອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ຟຣທຸີກໆອາທດິ ເຊິ່ ງເປັນໄປດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ. ການກວດຫາເຊືອ້ນີຈ້ະຊ່ວຍຫຸຼດ

ຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ໂດຍຊ່ວຍລະບຸຫາເຊືອ້ທີ່ ເປັນບວກໃນຜູທ້ີ່

ບ່ໍສະແດງອາການໃດໆຂອງພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19). ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ, ພ່ໍແມ່/ຜູປົ້ກຄອງ ຈະຕອ້ງໄດ ້

ເຊນັລງົນາມໃນແບບຟອມຂໍຄວາມຍນິຍອມໃຫແ້ກ່ລູກຂອງພວກເຂາົ. ຄລກິບ່ອນນີເ້ພື່ ອເຂົາ້ເບິ່ ງແບບຟອມຂໍຄວາມຍນິຍອມ. 

  

ການກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ນີ ້ມຄີວາມວ່ອງໄວ,  ງ່າຍ ແລະ ບ່ໍເຈບັ. ມນັເປັນການກວດ

ຫາເຊືອ້ທາງຮູດງັ ໂດຍຈະຄ່ອຍໆໃຊກ້າ້ນສໍາລແີງ່ເຂົາ້ໄປໃນສ່ວນລຸ່ມດາ້ນໃນຂອງຮູດງັ. ເຊິ່ ງພວກເຮາົຈະຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງນກັຮຽນທຸກໆຄນົ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົຮູສ້ກຶສະດວກສະບາຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກວດດັ່ ງກ່າວ. 

  

ການກວດແມ່ນຟຣ.ີ ທ່ານບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຈ່າຍເງນິຄ່າກວດ ຫຼ ືມປີະກນັສຸຂະພາບ ເພື່ ອເຂົາ້ຮບັການກວດດັ່ ງກ່າວ. 

  

ຍິ່ ງນກັຮຽນ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍເທົ່ າໃດ, ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮາົກຈໍະມຄີວາມປອດໄພຫຼາຍເທົ່ ານັນ້. ກະລຸນາຄລກິ

ບ່ອນນີເ້ພື່ ອອ່ານເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັໂປຣແກຣມການກວດຫາເຊືອ້ດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

  

 
  
ວກັຊນີພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19)  
ປະຈບຸນັນີ,້ ລດັ Massachusetts ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທ ີ2 ຂອງການເປີດຕວົວກັຊນີພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 
(COVID-19), ເຊິ່ ງຕອນນີແ້ມ່ນລວມເອາົເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງຊັນ້ຮຽນ K ຫາ ເກຣດ 12. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງພວກເຮາົຫຼາຍຄນົແມ່ນໄດ ້

ຮບັການສດີວກັຊນີ ຫຼ ືຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຮບັຢາຊຸດທໍາອດິ ຫຼ ືຊຸດທສີອງຂອງພວກເຂາົ. ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັວກັຊນີ

ພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ແລະ ເບິ່ ງວ່າທ່ານອາດຈະມສີດິໄດຮ້ບັວກັຊນີເມື່ ອໃດ, ໃຫເ້ຂົາ້ໄປທີ່ ເວບັໄຊ

ຂອງລດັ. 

ນອກຈາກນັນ້, ໃຫກ້ວດເບິ່ ງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນປະໂຫຍດເຫຼົ່ ານີຈ້າກ Lowell Community Health Center (ສູນສຸຂະພາບ
ຊຸມຊນົເມອືງ Lowell) ແລະ Greater Lowell Health Alliance: 

• ຮູວ່້າອນັໃດຄສືິ່ ງທີ່ ເປັນຄວາມຈງິ ແລະ ບ່ໍເປັນຄວາມຈງິກ່ຽວກບັວກັຊນີພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-
19)  

• ຕອນນີພ້ວກເຮາົມວີກັຊນີສອງປະເພດ ເພື່ ອຊ່ວຍປົກປອ້ງພວກເຮາົຈາກພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-
19) - ນີຄ້ສືິ່ ງທີ່ ທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງຮູ ້

  

 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4570
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4570
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_myths.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_fact_sheet.pdf


  
ລະບຽບການ ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັການໃສ່ໜາ້ກາກຂອງໂຮງຮຽນ LPS  

ບນັດານກັຮຽນ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ແລະ ບຸກຄນົໃດໆກຕໍາມທີ່ ເຂົາ້ມາພາຍໃນອາຄານໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮາົ ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດໃ້ສ່ສິ່ ງປົກ

ຫຸມ້ໃບໜາ້, ເວັນ້ເສຍແຕ່ວ່າຈະມເີອກະສານຂໍຍ້ກົເວັນ້. ເຊິ່ ງມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ໜາ້ກາກເຮດັໃຫກ້ານແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣສັຊາ້

ລງົ ແລະ ສາມາດປອ້ງກນັການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣສັຈາກຜູທ້ີ່ ອາດຈະມເີຊືອ້ ແຕ່ບ່ໍສະແດງອາການອກີດວ້ຍ. ກະລຸນາເບິ່ ງຄນື 

ລະບຽບການ ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັການໃສ່ໜາ້ກາກຂອງໂຮງຮຽນ LPS. 

  

 
  
ແນວທາງປະຕບິດັການເວັນ້ໄລຍະຫ່າງທາງສງັຄມົ 

ພະແນກສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ (DESE) ຂອງລດັ Massachusetts ໄດອ້ອກແນວທາງປະຕບິດັສະບບັໃໝ່

ກ່ຽວກບັການເວັນ້ໄລຍະຫ່າງທາງສງັຄມົ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຫຼາ້ສຸດຈາກຊຸມຊນົທາງການແພດ ແລະ ສິ່ ງນີຈ້ະປ່ຽນວທິກີານ

ກາໍນດົການເວັນ້ໄລຍະຫ່າງທາງສງັຄມົໃນຫອ້ງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ LPS ຢ່າງຍິ່ ງໃນອະນາຄດົ. ກ່ອນໜາ້ນີ,້ ຕາມແຜນການເປີດ

ການຮຽນການສອນຄນືໃໝ່ສະບບັເດມີຂອງພວກເຮາົ, ການເວັນ້ໄລຍະຫ່າງທາງສງັຄມົໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ຫຢູ່້ໃນໄລຍະຢ່າງໜອ້ຍ 6 

ຟຸດ ສໍາລບັນກັຮຽນທຸກໆຄນົ. ໃນວນັທ ີ5 ເມສາ, ຂໍກ້າໍນດົຂອງການເວັນ້ໄລຍະຫ່າງທາງສງັຄມົ ຈະປ່ຽນໄປເປັນໄລຍະຢ່າງໜອ້ຍ 

3 ຟຸດ. ເມື່ ອມຄີວາມເປັນໄປໄດ,້ ພວກເຮາົຈະຈດັໃຫມ້ໄີລຍະຫ່າງຫຼາຍກວ່າຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວ ້3 ຟຸດ.  

  

 
  
ລະບຽບການໃນການທໍາຄວາມສະອາດກ່ຽວກບັພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19)  
ເມື່ ອນກັຮຽນກບັຄນືມາທີ່ ໂຮງຮຽນ, ພວກເຮາົຈະຮບັປະກນັວ່າມກີານສບືຕ່ໍປະຕບິດັຕາມແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນຄວາມປອດໄພ

ຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງພວກເຮາົ. ເຊິ່ ງຈະມກີານກວດສອບເຄື່ ອງຟອກ

ອາກາດ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າເຄື່ ອງດັ່ ງກ່າວທໍາງານຕາມລໍາດບັຢ່າງຖກືຕອ້ງ, ຈະມກີານເຕມີເຈວລາ້ງມໃືນຈດຸທີ່ ກາໍນດົ ແລະ ບ່ອນຕັງ້

ເຈວລາ້ງມືໃ້ນຫອ້ງຮຽນ ພອ້ມນັນ້ກຈໍະມກີານທໍາຄວາມສະອາດໂຕະ ແລະ ພືນ້ຜວິທງັໝດົຢ່າງເປັນປະຈາໍ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງດູແລຂອງພວກເຮາົຈະສບືຕ່ໍດໍາເນນີການປະຕບິດັຂາ້ເຊືອ້ເພີ່ ມເຕມີໃນອາຄານຮຽນຂອງພວກເຮາົ ເຊັ່ ນ: ການໃຊ ້

ເຄື່ ອງພົ່ ນຄວນັ ຫຼ ືເຄື່ ອງສດີຊາ້ເຊືອ້, ໂດຍສະເພາະເມື່ ອມກີານລະບຸວ່າພບົເຊືອ້ໂຄວດິ (COVID) ທີ່ ເປັນບວກ. 

  

 
  

ຈະເຮດັແນວໃດເມື່ ອທ່ານຮູສ້ກຶບ່ໍສະບາຍ 

ທ່ານຮູສ້ກຶບ່ໍສະບາຍ ຫຼ ືມອີາການຂອງພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19) ບ່ໍ? ກະລຸນາເຂົາ້ເບິ່ ງແຜນພາບທີ່ ເປັນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍນີ ້ສໍາລບັແນວທາງປະຕບິດັວ່າທ່ານຄວນໄປໂຮງຮຽນຫຼບ່ໍື ແລະ ທ່ານຄວນຈະແຍກຕວົໄປຢູ່ຜູດ້ຽວ ຫຼ ື

ກກັຕວົໃນໄລຍະເວລາເທົ່ າໃດ ຖາ້ຫາກທ່ານມອີາການ ຫຼ ືໄດສໍ້າຜດັກບັພະຍາດອກັເສບປອດ ໂຄວດິ-19 (COVID-19). 
ກະລຸນາຢ່າລມືຕດິຕ່ໍພະຍາບານປະຈາໍໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ຖາ້ຫາກລູກຂອງທ່ານມອີາການຂອງເຊືອ້ໂຄວດິ (COVID) ຫຼ ືໄດຮ້ບັ

ການລະບຸວ່າມກີານສໍາຜດັໃກຊ້ດິ ຫຼ ືໄດຮ້ບັຜນົກວດຫາເຊືອ້ໂຄວດິ (COVID) ວ່າເປັນບວກ. 
 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4525
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