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ពត័ម៌ានសំខនែ់ដលទកទ់ងនងឹករផា� ស់ប�ូរទកីែន�ងជាបេណា� ះអសន� 

ៃនសល ខ� រ៉ បាតុន (Clara Barton) េទ វទិ្យោល័យ ម៉ាទនី លូេហ្ស ឃីង 

 េហតុអ�បីានជាករផា� ស់ប�ូរទកីែន�ងជាបេណា� ះអសន�េនះគជឺាករចបំាច?់ 

េគបានសេ្រមចថាករខូចខតសមា� រៈែដលមានសរធាតុអេបស�ូសេនបន�បធុ់ងទឹកេក�  មនិអចជួសជុលបានេទ។ ករបិទបន�បេ់ដម្បសីមា� ត 

មានផលបះ៉ពល់ដល់លទ�ភាពៃនករកេម� អគាររបស់សល។ េដយសរសីតុណ� ភាពនឹង្រតជាកជ់ាងមុន េគបានេធ�ករសេ្រមចចិត�ថា្រត�វ

ផា� ស់ប�ូរទីកែន�ង េដម្បអីនុ�� តឱ្យ ករបង� តប់េ្រង�ន និង ករេរៀនសូ្រត េនែតបន�ដំេណ រករ ក�ុងខណៈេពលៃន ករជួសជុល ករសមា� ត និង 

ករពិេសធនខ៍្យល់។ ករងរេនះ្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងចំណាយេពល្របែហលមយួសបា� ហ៍។ 

េតេគបានកណំតទ់កីែន�ងផា� ស់ប�ូរជាបេណា� ះអសន� បានយ៉ាងដូចេម�ច? 

មានកត� មយួចំនួនែដលេគ្រត�វពិចរណា េនេពលេគេ្រជសេរ សទីកែន�ងែដលល�បំផុតស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរ ស្រមាប់សលេរៀនណាមយួ រមួមាន៖ 

• ចមា� យពសីលបច�ុប្បន� - េយងចងក់តប់ន�យេថរៈេវលៃនករេធ�ដំេណ របែន�មឱ្យបានតិចបំផុត ស្រមាប់ សិស្សោនុសិស្ស ្រក�ម្រគ�សរ 

និង បុគ�លិក។ 

• ចនំនួៃនកែន�ងទេំនរ - េនេពលណាែដលអចេធ�េទបាន េយងចងទុ់កសលទងំមូលឱ្យេនកែន�ងផា� ស់ប�ូរែតមយួ។ តមករែដល

អចេធ�េទបាន ករេឃញ សិស្ស និង បុគ�លិក ែដលធា� ប់ស� ល់េ្រចន ជួយ បេង�តបទពិេសធនដ៍ែដលស្រមាបសិ់ស្ស។ េយងកច៏ង់

បានសលែដលមានកែន�ងទំេនរ េដម្បកុីំឱ្យេយងរខំនដល់ដំេណ រកររបស់សលែដលទទួលេយង។ 

• ្របេភទៃនកែន�ងែដលទេំនរ - សលញំុាបាយ ន�បទ់ឹក ស្រមាប ់សិស្សោនុសិស្ស និង បុគ�លិក េហយចំនួនចបំាចៃ់នបន�ប់េរៀន គឺជា

ត្រម�វករជាមូលដ� នមយួចំននួែដលេយង្រត�វករ។ 

• ្រចកេចញចូលដចេ់ដយែឡក - ករែដលមាន្រចកេចញចូលដចេ់ដយែឡកពីេគ មានសរៈសំខនណ់ាស់ក�ុងកររក្សោដំេណ រករ 

របស់សល្របកបេដយសុវត�ិភាព និងមានសណា� ប់ធា� ប ់ជាពិេសសេនេពលសលមានទីតងំជាមយួគា� នឹងសលមយួេផ្សងេទៀត។ 

• ករែដលមានកែន�ង - លទ�ភាពក�ុងករេរៀបចំកែន�ងស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ និងឱ្យសិស្ស្រតឡបេ់ទសិក្សោវញិ។ 

េហតុអ�បីានជាេគេ្រជសេរ សយកវទិ្យោល័យ ឃីង ជាកែន�ងផា� ស់ប�ូរបេណា� ះអសន�ស្រមាបស់ល បាតុន? 

វទិ្យោល័យ ឃីង គឺជាជេ្រមសល�បំផុត ពីេ្រពះ៖ 

• េនជិត - ក�ុងចមា� យ ៥ ម៉ាយល៍ ពីសល បាតុន 

• មានបន�បេ់រៀនេនទេំនរចំនួន ២៨ េនក�ុងអគារដច់េដយែឡក 

• អចទទួលយកសិស្សសល បាតុន ទងំអស់ 

• មាន សលញំុាបាយ និង បន�ប់ទឹក ដចេ់ដយែឡក និង 

• មានទ� រដចេ់ដយែឡក ស្រមាប ់ករចូលេរៀន និង ករេចញពីេរៀន របស់សិស្សសល បាតុន។ 

ទកីែន�ងរបស់សលស្រមាបឱ់្យសល បាតុន េ្រប្របាស់ គជឺាអគារដចេ់ដយែឡកមយួ។ នងឹគា� នករទកទ់ងគា� រវង សិស្សសល បាតុន នងិ 

សិស្ស វទិ្យោល័យ ឃីង េឡយ។ 

េតករ្រប�ង្របយត័�អ�ខី�ះ ែដលេគបានអនុវត� េដម្បធីានា សុវត�ភិាព នងិ សុខុមាលភាព របស់សិស្សសល បាតុន ក�ុងអឡុំងេពលៃនករផា� ស់ប�ូរទី
កែន�ងេនះ?
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ករជូនសិស្សមកេពល្រពឹក និង ករតជួររបស់ឡានប៊ឺស េនសល បាតុន 

● សិស្សនឹងជួបជុំគា� េនតមជួរៃនថា� កេ់រៀនរបស់ពួកេគ េនក�ុងទីធា� សល បាតុន និង េឡងឡានប៊សឺ េនផ�ូវ Wyoming Avenue ។ 

● សិស្សថា� កម់េត�យ្យ នឹងត្រមងជ់ួរេនេម៉ាង ៨ និង ៣០ នាទី្រពឹក ថា� កទ់ី ១ និងថា� កទ់ី ២ េនេម៉ាង ៨ និង ៤៥ នាទី្រពឹក។ 

● បុគ�លិកសល បាតុន នឹងបេណ� រសិស្សេទេឡងឡានប៊ឺសរបស់ពួកេគ េហយជិះជាមយួសិស្សេទ វទិ្យោល័យ ឃីង។ 

● ឡានប៊សឺទងំអស់ នងឹចកេចញពសីល បាតុន េនេម៉ាង ៩ ្រពកឹ។ សូមេធ�យ៉ាណាជូនកូនរបស់េលកអ�កមកឱ្យបានទន់េពលេវ

ល។ នឹងគា� នឡានប៊សឺេទ េ្រកយេម៉ាង ៩ ្រពឹក។ 

● សមា� ល់៖ សិស្សោនុសិស្សែដលបានទទួលករបេ្រមែផ�កយានជំនិះរចួេហយ ឡានប៊សឺនឹងេទទទួលេនផ�ះរបស់ពួកេគ េហយជូនេទ

វទិ្យោល័យ ឃីង ែតម�ង។ 

ករមកដល់វទិ្យោល័យ ឃីង េនេពល្រពឹក របស់ឡានប៊សឺ 

● ឡានប៊សឺនឹងចូលតម្រចកដច់េដយែឡកមយួរបស់វទិ្យោល័យ េហយបុគ�លិករបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉នឹងនាំ

សិស្សចូលេទក�ុងអគារមយួដចេ់ដយែឡក។ 

ករអនុវត�នដ៍ំេណ រករេនក�ុងៃថ�សិក្សោ 

● ្រគ� និង បុគ�លិក របស់សល បាតុន ទងំអស់ នឹងផា� ស់ប�ូរទីកែន�ងជាមយួសិស្សោនុសិស្ស េហយេនជាមយួពួកេគេពញមយួៃថ� េន

ក�ុងអគារដចេ់ដយែឡកមយួ។ 

● ករបង� តប់េ្រង�ននឹងេធ�េឡងេនក�ុងបន�បេ់រៀនចំនួន ២៨ ស្រមាបសិ់ស្សសល បាតុន។ 

● សិស្សោនុសិស្សនឹងបរេិភាគ អហរេពល្រពឹក និង អហរៃថ�្រតង ់េនក�ុងសលញំុាបាយមយួ ស្រមាប់ែតសិស្សសលបាតុនប៉ុេណា� ះ។ 

● សិស្សអចេ្របបន�បទ់ឹកដចេ់ដយែឡក េពញមយួៃថ�។ 

● ទីធា� េនក�ុងអគារ និង បន�បទ់ឹក នឹង្រត�វេមលករខុស្រត�វេដយបុគ�លិករបស់សល បាតុន េដម្បធីានាដល់ សុវត�ិភាព និង ភាព

ងយ្រស�ល ដល់សិស្សោនុសិស្សេនទីកែន�ងថ�ីេនះ។ 

ករជិះឡានប៊សឺេនេពលរេសៀល ពីវទិ្យោល័យ ឃីង េទសល បាតុន 

● ឡានប៊សឺនឹង្រតឡបម់កទីកែន�ងដចេ់ដយែឡកដែដល ែដលេគបានដកសិ់ស្សចុះេនេពល្រពឹក។ 

● េនេម៉ាង ១ និង ៣០ នាទី បុគ�លិកសល បាតុន នឹងនាសិំស្សេចញពីអគារ េហយចបេ់ផ�មឱ្យពួកេគេឡងជិះឡានប៊សឺេដយសុវត�ិ
ភាព។ េនះនឹងេធ�េឡងមុនេពលវទិ្យោល័យេចញពីេរៀន េនេម៉ាង ៣ និង ៤ នាទីរេសៀល។ 

● សិស្សថា� កម់េត�យ្យនឹង្រតឡបម់កសល បាតុន វញិ ស្រមាបក់រមកទទួលយកេក�ងេនេម៉ាង ២ រេសៀល េនទីធា� សល។ 

● សិស្សថា� កទ់ី ១ និងថា� កទ់ី ២ នឹង្រតឡបម់កសល បាតុន វញិ ស្រមាប់ករមកទទួលយកេក�ងេនេម៉ាង ២ និង ១៥ នាទីរេសៀល 

េនទីធា� សល។ 

● សំខន៖់ សិស្សណាែដលគា� នេគមកទទួលយកពីសល បាតុន ្រតឹមេម៉ាង ២ និង ៣០ នាទីរេសៀល នឹង្រត�វេគយកេទសល 

Feltonville Intermediate ស្រមាបក់រមកទទួលយក។ 

 


