
របាយការណ៍សិកាា សាលាល ើកទី២សតីពីសុខភាពសាលាលរៀន

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ម្េវាេុខភាពសាលាម្រៀនេរោប់កុោរម្ៅកម្ព ុជា
លៅលព សាលាបណតត ុះបណ្តត  គរុលកាស យកម្ពតជា(រាជធានីភ្នំលពញនិងលខត្តបាត្់ដំបង)បានកកទម្ម្ង់ពីម្បព័នធអបរំ់រយៈលព  ២ ឆ្ន ំលៅជាម្បព័នធអប់រំម្គូរយៈលព  ៤ ឆ្ន ំ (TEC) វិញល ុះ វគគសិកា
ថ្មីម្ួយសតីពីសុខភាពសាលាលរៀនក៏បានលម្ោងនឹងបលងកើត្ល ើងផងកដរ។ រហូត្ម្កទ ់លព លនុះ ការអប់រំសុខភាពម្ិនទាន់ម្ត្ូវបានបលម្ងៀនជាម្ុខវិជាា លៅថ្នន ក់បឋម្និងម្ធ្យម្សិកាលៅកម្ពតជាលៅល ើយ
លទ។ ម្បធានបទសតីពីការអប់រំសុខភាពគួរកត្យកម្កបលម្ងៀនសិសសកនតងម្ួយសបាត ហ៍ម្តងលៅកំរិត្បឋម្និងអនុវិទា ័យ លោយក កកម្មវិធ្ីសិកាក៏ដូចជាលសៀវលៅសិកាកំពុងម្ត្ូវបានបលងកើត្និងអនុវត្ត
ផងកដរ។ លទាុះជាយ៉ា ងណ្តក៏លោយ ម្គូបលម្ងៀនកដ អាចបលម្ងៀនម្ុខវិជាា សុខភាពម្ិនទាន់ម្ត្ូវបានបណតត ុះបណ្តត  លៅល ើយលទ។ លហត្ុដូល ន្ ុះលហើយ លយើងមានម្ត្ឹម្កត្កម្មវិធ្ីសិកា ប៉ាុកនតម្ិនទាន់មាន
ម្គូជំ ញកដ អាចបលម្ងៀនម្ុខវិជាា លនុះបានលៅល ើយលទ។ បកនែម្ពីលនុះលទៀត្ លយើងក៏លៅម្ិនទាន់មានលសៀវលៅសិកាណ្តកដ អាចយកម្កលម្បើកនតងការបលម្ងៀនសិសសបានល ុះកដរ។ លោយមានការោំ
ម្ទពីម្ូ និធ្ិ Nippon (Nippon Foundation) គលម្មាងអភ្ិវឌ្ឍន៍សុខភាពសាលាលរៀនលនុះបលងកើត្ឱ្យមានកម្មវិធ្ីសិកានិងលសៀវលៅសិកា  សម្មាប់វគគបណតត ុះបណ្តត  ម្គូកំរិត្បឋម្និង
ម្ធ្យម្សិកាលៅតាម្សាលាគរុលកាស យ ម្ពម្ទំាងលធ្វើការបណតត ុះបណ្តត  សាម្សាា ្រយកដ អាចលម្បើកម្មវិធ្ីសិកាលនុះបលងកើត្ជាវគគសិកាលៅសាលា TECs កនតងរាជធានីភ្នំលពញនិងលខត្តបាត្់ដំបង។ 
ទនទឹម្នឹងលនុះកដរ លោយមានកិចចសហម្បត្ិបត្តិការជាម្ួយ KIZUNA លយើងកំពុងលធ្វើការផសពវផាយការបណតត ុះបណ្តត  សុខភាពតាម្សាលាលរៀនសម្មាប់ម្គូកដ កំពុងបលម្ម្ើការងារនិងគំលរាងគំរូនន
បនទប់សុខភាពផងកដរ។ សមាជិកននគលម្មាងលៅភាគីជប៉ាុនគឺ Takashi Asakura, Haruka Suzuki (សាក វិទា ័យ Tokyo Gakugei), Naoko Aoyagi 

(សាក វិទា ័យ Ibaraki), Chikage Saito (សាក វិទា ័យ Saitama), Sadako Nakamura (សាក វិទា ័យ Jumonji Gakuen), Hirofumi 

Monobe (សាក វិទា ័យជាត្ិ Yokohama) ។ សមាជិកននគំលរាងកដ មានការិយ ័យលៅម្បលទសកម្ពតជាគឺ Yuuka Masuko និង Thay Sokheng។
Prof. Takashi Asakura (Tokyo Gakugei University)

សិកាា សាលាល ើកទ២ីសដីពី សខុភាពសាលាលរៀនម្ត្ូវបានម្បារពធល ើងចំនួន២នថ្ៃគឺលៅនថ្ៃទី ១៧ និង នថ្ៃទ២ី៤ កខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២០។ សិកាា សាលាលនុះកដរលធ្វើល ើងតាម្រយៈបណ្តដ ញអុីនធ្ឺកណត្លម្កាម្
ម្បធានបទ “ទសសនៈវិស័យននមាត្ិកាសិកាសុខភាពសាលាលរៀន”។ សិកាា សាលានថ្ៃទ១ី គឺមានការបលម្ងៀនពីសាម្សាា ្រយ លលាក អាសាគឹរា៉ា ននសាក វិទា ័យ ត្ូកយូ កាគឹលហគ នងិសិកាា សាលានថ្ៃទ២ី
មានការលធ្វើបទបងាា ញលោយលលាកម្គូអនកម្គូម្កពីវិទាសាែ នគុរលកាស យភ្នំលពញ និងបាត្់ដំបង។ សិកាា សាលាល ើកលនុះបានផដ ់ឱ្កាសដ៏ អម្ួយដ ់លលាកម្គូអនកម្គូលដើម្បីលរៀនសូម្ត្ និងទទួ បានចំលណុះ
ដឹងថ្មីៗអំពីសុខភាពសាលាលរៀនតាម្រយៈការពិភាកាយ៉ា ងសកម្មលៅកនតងការចូ រួម្ទាំង២នថ្ៃលនុះ។

ចំល ុះវគគសិកាា សាលាទាំងពីរល ើកលនុះ ងខ្តំពិត្ជាបានទទួ បទពិលសាធ្ន៍និងចំលណុះដងឹលម្ចើន
ណ្តស់ជាពិលសសទាក់ទងនឹងសុខភាពសិកាកដ ពីម្ុនចំណុចខលុះខ្តមំ្ិនកដ បានដឹងល ុះលទ ខ្តំ
ពិត្ជាសបាយចិត្តកនតងការចូ រួម្ជាម្ួយសាស្ត្សាត ្រយ ជាពិលសសសូម្លោរពកថ្លងអំណរគុណសា
ស្ត្សាត ្រយទាំងអស់កដ បានខិត្ខំពនយ ់បកម្សាយរា ់ចម្ៃ ់ម្ពម្ទាំងកចករំក កចំលណុះដឹង ្
អៗដ ់ ងខ្តំ។

សម្មាប់ការលរៀបចំសិកាា សាលាទាំងពីរល ើក ខ្តំគិត្ថ្នបាន អម្បលសើរកនតងការលរៀបចំឱ្យម្គូរួម្សហ
ការោន  និងពិភាកាកនតងការម្សាវម្ជាវល ើម្បធានបទអប់រំសុខភាព។ការម្សាវជាវទាំងលនុះលធ្វើឱ្យ
លយើងកសវងយ ់កាន់កត្សុីជំលៅចំល ុះបញ្ហា សុខភាពលៅកម្ពតជា។
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អរគុណសរំាប់ការចូ រមួ្កនតងសកិាា សាលាលនុះ!

ការិយ ័យលៅភ្នំលពញ

អាសយោា ន៖អាោរ Rise Commercial Building ផលូវ282 សងាក ត្់បឹងលកងកង១ រាជធានីភ្នំលពញ
ម្យើងខុ្ុំរងចុំទទួលសាា គម្នម៍្ោយកត ីរកីរាយ!

Left: Yuuka Masuko (Project Coordinator) 

Right: Thay Sokheng (Project Assistant Coordinator)



▶និ ន ការននការឆ្លងលម្លរាគលៅកនតងម្បលទសកម្ពតជា
ម្បលទសកម្ពតជាបានរកល ើញករណីកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុត្ លៅនថ្ៃទី២៧ កខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០។ លោយគិត្ម្ត្ឹម្នថ្ៃទី១៤ កខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ វីរុសកូវីដ-១៩សរុបចំនួន៣៥៩ករណី
ម្ត្ូវបានរកល ើញលៅកនតងម្បលទសកម្ពតជាកដ កនតងល ុះ៣០៩ករណីបានជាសុះលសបើយនិងម្ិនមានករណីសាល ប់ល ុះលទ។ ចំកណកឯការឆ្លងកនតងសហគម្ន៍ល ើកដំបូងម្ត្ូវបានរក
ល ើញលៅនថ្ៃទ២ី៨ កខវិចឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ កដ ម្កទ ់លព លនុះមានករណីចំនួន៤០បានរកល ើញ ក់ព័នធនឹង“ ម្ពឹត្តិការណស៍ហគម្ន៍ ២៨ វិចឆិកា” លនុះ។ មានការបារម្ភ
អំពីការចុុះលខាយឬអាចដួ រ ំម្បព័នធសុខាភិ្បា  ម្បសិនលបើមានការរីករា ោ ននវីរុសកូវីដ-១៩លម្ចើនកនតងសហគម្ន៍។ លដើម្បីជាការលឆ្លើយត្បលៅនឹងការផទតុះល ើងននវីរុសកូវី
ដ-១៩ រោា ភិ្បា បាន្ត់្វិធានការយ៉ា ងមឺុ្ងមា៉ា ត់្រួម្មានការបិទសាលាលរៀន ការោក់កម្មិ្ត្ល ើការលធ្វើដំលណើរលៅកនតងសហគម្ន៍ ការលធ្វើចតាត  ីស័ករយៈលព ១៤នថ្ៃសម្មាប់
អនកលធ្វើដំលណើរចូ ម្បលទស ការរកាគមាល ត្សងគម្និង ក់មា៉ា សជាប់ជានិចច លហើយរោា ភ្ិបា ក៏បានផត ់សិទធិដ ់អាជ្ាធ្រថ្នន ក់លម្កាម្ជាត្ិនិងម្នទីរសុខាភ្ិបា លខត្ដកនតងការបញ្ឈប់
អងគភាពឬសាែ ប័នណ្តម្ួយកដ ម្ិនម្បកាន់ខាា ប់នូវពិធ្ីសារសុខភាពសាធារណៈលនុះផងកដរ។ លម្ៅពីលនុះ រោា ភ្ិបា បានលធ្វើការនរអងាគ សថ្វិកាពីសបបតរសជន  សម្មាប់ ទធ
កម្មវ៉ា ក់សំាងកូវីដ-១៩ លដើម្បីធា ឱ្យបានថ្នម្បជាជនកម្ពតជាអាចទទួ បានការ្ក់វ៉ា ក់សាំងលោយម្ិនគិត្នថ្ល លហើយគិត្ម្តឹ្ម្នថ្ៃទី០៨ កខធ្នូលនុះ ទឹកម្បាក់កដ ម្បមូ្ បាន
សរុបមានចំនួនជាង ៣០លានដុលាល រអាលម្រិក។

▶លបើលម្បៀបលធ្ៀបលៅនងឹម្បលទសដនទលទៀត្លត្ើការឆ្លងរា ោ មាន កាណៈខសុោន យ៉ា ងណ្ត?
របាយការណ៍វយត្នម្លមួ្យរបស់ការិយ ័យចកាតវិស័យលសដាកិចចននម្បលទសលសលណហ្កក  ់ ( Le Bureau de Prospective Economique ) បាន្ត្់ចំណ្តត្់
ថ្នន ក់កម្ពតជាជាប់ល ខ៣កនតងពិភ្ពលលាក(កនតងចំលណ្តម្១៦៦ម្បលទស)ថ្នជាម្បលទសកដ មានការម្គប់ម្គងបាន អជាងលគល ើជំងឺកូវីដ-១៩និងជាប់ល ខ១លៅអាសីុទាក់ទងនឹង
វិធានការកដ ម្បកបលោយម្បសិទធិភាពកនតងការទប់ទ ់នឹងការរីករា ោ និងលោុះម្សាយផ ប៉ាុះ  ់  ននវីរុសកូវីដ-១៩លនុះ។ លៅកនតងម្បលទសកម្ពតជា ការរីករា ោ 
ននជំងឺលនុះ គឺសែិត្លៅកនតងអម្តាម្ួយទាបលបើលម្បៀបលធ្ៀបលៅនឹងបណ្តត ម្បលទសកនតងត្ំបន់និងពិភ្ពលលាក លនុះលោយសារកត្ការលឆ្លើយត្បយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សរបស់រោា ភ្ិបា ។ 
លយងលៅតាម្អងគការសុខភាពពិភ្ពលលាក ជាង៨០%ននករណីសរុបលៅកនតងម្បលទសកម្ពតជាជាករណី ំចូ  ចំកណកឯករណីកដ លៅស ់ម្ត្ូវបានលគរកល ើញលៅកនតង
ម្សតក លហើយការម្សាវម្ជាវរកអនកកដ  ក់ព័នធកំពុងបនតអនុវត្តសម្មាប់ករណីចម្លងកនតងម្កតម្ម្គួសារឬសហគម្ន៍។ លោយសារកត្ម្បលទសកម្ពតជាមានចំនួនអនកឆ្លងទាប ដូលចនុះ
លហើយការការ រការឆ្លងកនតងសហគម្ន៍ជា កាណៈម្ទង់ម្ទាយធ្ំទាម្ទារលអាយមានការយកចិត្តទុកោក់ខពស់។

កូវីដ-១៩ លៅកម្ពតជា Keo Kalyan(Lyan), Touch Sopheakphallika(Lika), Saki Kawamitsu

1.Ministry of Health, December 14, 2020, retrieved from http://cdcmoh.gov.kh/479-update-on-covid-19 
2. https://lepetitjournal.com/cambodge/covid-les-resultats-du-cambodge-parmi-les-meilleurs-du-monde-292615 [Accessed. December 16, 2020.] 
3.WHO. (07 December 2020). Cambodia: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report #23.
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*As of November 15th weekly reported from BPE of Senegal

World among 166
countries

Asia

1 Saint kitts and Navis 1 Cambodia

2 Seychelles 2 Thailand

3 Cambodia 3 Brunei

អរគុណសំរាប់ការអាន!
សូម្ចូ រួម្កចករំក កម្ត្ិលយប ់របស់អនកជាម្ួយពួកលយើង!

ការលធ្វើកម្មសិកាលៅ TGU

និសសិត្៣រូបម្កពីសាក វិទា ័យ Nagasaki បាននិង
កំពុងលធ្វើកម្មសិកាលៅសាក វិទា ័យTokyo Gakugei

តំាងពីកខវិចឆិកាឆ្ន ំ ២០២០។ ម្បធានបទ“ កូវីដ - ១៩ លៅកម្ពត
ជា” ម្ត្ួវបានសរលសរល ើងលោយLyan Lika និង Saki។


