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ចំ�៖ំ គំរៃូនកិច�្រពមេ្រព�ង�ងេ្រ�ម គឺ�នេ�លបំណងេដើម្បផី�ល់�ឧ�ហរណ៍មួយ
នូវអ� ីែដល្រត�វ�ក់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមង់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស្រ�ប់អត�ពលិកយុវជន និង
អត�ពលិកេពញវ �យែដលចូលរមួក� �ង្របេភទកី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ឬេ�ជិតស� ិទ���  ក្រមិតមធ្យមនិងខ�ស់។ 
ទ្រមង់េនះរមួ�ន (1) �រទទួល�� ល់�និភ័យែដល�ក់ព័ន�នឹង�រចូលរមួសកម��ពកី�ក� �ងេពល
�ន�រ�តត�តៃនជំងឺនិង (2)�រទទួល�� ល់ពិធី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពៃនជងឺំ COVID-19 របស់្រក �ម 
បូកប�� �ល�ងំ�រ�ម�រក� �ង�រ�ម�នេ�គស�� មុនេពលចូលរមួសកម��ព្រក �ម�មួយ។ បុគ�លែដល្របតិបត� ិ 
និង្រគប់្រគង្រក �មយុវជន និង្រក �មកី�ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ 
និង្រក �មកី���គួរែតពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយេម�វ �របស់កី�ករេ�ះមុនេពលអនុវត�
នីតិវ �ធីៃនកិច�្រពមេ្រព�ង�មួយ។  

 
សូមេ�រពចំេ�ះ អត�ពលិក េហើយករណីអត�ពលិក�អនីតិជន (មិន�ន់្រគប់�យុ) សូមេ�រពចំេ�ះឪពុក�� យ 
ឬ��ព��ល 
 

 

ថ�ីៗេនះ រដ��លីហ� ័រ�៉�ន្រប�ស�ធរ�ន�លពីៃថ�ទី២៦ ែខកុម�ៈ �� ២ំ០២១ នូវ�របន��ល់កី�កម�ន�
ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ ឬេ�ជិតស� ិទ��� ក្រមិតមធ្យមនិងខ�ស់ស្រ�ប់យុវជន និងមនុស្សេពញវ �យ 
រមួ�ងំ�រ្របកួតេផ្សងៗផងែដរ ករណីែដល�ន�រអនុ�� តពី��� ធរសុ�ភិ�ល�មតំបន់ 
និង្របសិនេបើ្រត�វនឹងលក�ន� ិកៈត្រម�វ�ររបស់    េ�នធី Los Angeles និងរដ� ចំេ�ះកី��ងំេនះ។ 
 
 

[Team] កំពុង�ត់វ ��ន�រណ៍ែដលសម្រសបេដើម្ប�ីរ�រ�ររ �ក�ល�លៃន�រឆ�ងេមេ�គCOVID-19 េនះ រមួ�ន 
�រ�ម�នឬ�រ�មរក�ន និងអនុវត��មបទប��  និងពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបស់រដ� និងេ�នធី។ 
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ លទ��ពៃន�រចម�ងេមេ�គមិន�ចេជៀស�ង�ន�ងំ្រស �ងេឡើយ។ អត�ពលិក 
និង្រក �ម្រគ��ររបស់ពួកេគ្រត�វែតដឹងនិងទទួល�� ល់�និភ័យមុនេពលចូលរមួក� �ង្របេភទអត�ពលកម��ងំេនះ។  
 
 

�មរយៈ�រសរេសរអក្សរដបូំងៃនេ�� ះ និង�រចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េ�ក-អ�កទទួល�� ល់ ទទួលយក 
និងយល់្រពមនូវ�ល់ចំណុច�ងេ្រ�ម (អត�ពលិក និង ករណីេបើអត�ពលិក�អនីតិជន ឪពុក�� យ 
ឬ��ព��ល្រត�វែតសរេសរអក្សរដំបូងៃនេ�� ះ និងចុះហត�េល�ជំនួស)៖ 
 
 

● �រចូលរមួក� �ងអត�ពលកម� គឺ��រស� ័្រគចិត��ងំ្រស �ង។ 
 

អក្សរដំបូងៃនេ�� ះឪពុក�� យ៖_________________     អក្សរដំបូងៃនេ�� ះអត�ពលិក៖_______________________ 
 

● អត�ពលិកយុវជន្រត�វ�ន�រអនុ�� តឲ្យចូលរមួក� �ង�រ្របជុំកី� �រ�ត់សម និង�រ្របកួត
េផ្សងៗេ្រ�ម�រ�ត់ែចងេ�យបុគ�លិក្រគ�បង� ឹក។ 
 

អក្សរដំបូងៃនេ�� ះឪពុក�� យ៖_________________     អក្សរដំបូងៃនេ�� ះអត�ពលិក៖_______________________ 
 

● �ងំអត�ពលិក និងឪពុក�� យ ឬ��ព��លនឹងមិន្រត�វចូលរមួ�រ្របជុំ �រ�ត់សម និង/ឬ 
�រ្របកួតេផ្សងៗេឡើយ ្របសិនេបើ�នចំណុច�មួយដូច�ងេ្រ�ម៖  

A. អត�ពលិក ឬស�ជិក្រគ��រ��� ក់កំពុង�នេ�គស�� �មួយៃនជំងឺCOVID-19 
េលចេឡើង�េលើកដំបូងក� �ងរយៈេពល ១០ៃថ�ចុងេ្រ�យ ដូច�៖ ្រគ �នេ��  (ឬេលើស ១០០.៤ °F អង� ឬ 
៣៨អង�េស) ឬ រ�រ�ក់ ក�ក ដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម �ន�រម�ណ៍អស់ក�� ំង ឈឺ�ច់ដុំ 
ឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក ក� �តចេ�� រ ឬក� �ត�គរសូ តឹង្រចមុះឬេហៀរសំេ�រ ឬែលងដឹងរស�តិ 
ឬក� ិនថ�ីៗ។ អត�ពលិក ឬឪពុក�� យ/��ព��ល ករណីអត�ពលិក�អនីតិជន នឹង្រត�វពិនិត្យ
សីតុណ� �ពរបស់អត�ពលិកេ�ផ�ះមុនេពលចូលរមួ�រ្របជុំ �រវ �ក�ត់ និង/ឬ�រ្របកួត 
េហើយអត�ពលិកនឹងមិន្រត�វចូលរមួេទ្របសិនេបើ  សីតុណ� �ពរបស់ពួកេគេឡើងដល់ ឬេលើសពី ១០០.៤ F 
អង�រឬ ៣៨ អង�េស។ 

B. អត�ពលិក ឬស�ជិក�មួយៃន្រគ��ររបស់ពួកេគ្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច� ័យេហើយេឃើញ��នជំងឺCOVID-
19  ឬ�ន�រសង្សយ័��នេមេ�គCOVID-19 ឬកំពុងរង់�ំលទ�ផលរកេមេ�គCOVID-19 ។  

C. អត�ពលិក ឬស�ជិក�មួយៃន្រគ��ររបស់ពួកេគ�ន
ចំ�យេពល�មួយបុគ�លដៃទេទៀតែដល្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច� ័យ��នជំងឺCOVID-19  
ឬ�ន�រសង្សយ័��នេមេ�គCOVID-19  ។ 
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D. អត�ពលិកឬស�ជិក�មួយៃន្រគ��ររបស់ពួកេគ បច� �ប្បន�ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ 
ឬបទប�� ៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (េ��ច់ពីេគ)។ 

អក្សរដំបូងៃនេ�� ះឪពុក�� យ៖_________________     អក្សរដំបូងៃនេ�� ះអត�ពលិក៖_______________________ 

 

● ្របសិនេបើអត�ពលិកេធ� ើេតស� �វ �ជ��នៃនេមេ�គCOVID-19  ឬ្រត�វ�នេគកំណត់អត�ស�� ណ
��នប៉ះ�ល់នឹងបុគ�លែដល�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នៃនជំងឺCOVID-19 អត�ពលិក ឬឪពុក�� យ/��ព��ល
ករណីអត�ពលិក�អនីតិជនយល់្រពមជូនដណឹំង�ប�� ន់េ� [Team Officials] េហើយទទួល�� ល់� [Team 
Officials] ្រត�វែត�ក់ទង�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles 
េដើម្បផី�ល់ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រេធ� ើេតស� វ �ជ��នៃនជំងឺែដលប�� ក់�ងំេ�� ះអត�ពលិក 
និងព័ត៌�នស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង។ ខ� � ំយល់្រពមផ�ល់ព័ត៌�នរបស់ [Team] េនះេ�ដល់ LACDPH 
ឬ�� ប័នរដ��លេផ្សងេទៀត្រសប�មច�ប់។ ខ� � ំយល់្រពមសហ�រេ�យស� ័្រគចិត��ល់�រប៉�ល់ឬ ទំ�ក់ទំនង
ែដល្រត�វ�រ��ំច់េ�យ [Team Officials] និង/ឬ េ�យ LACDPH។ 

ហត�េល�ឪពុក�� យ៖_________________         ហត�េល�អត�ពលិក៖_______________________   
 

● េយើងខ� � ំដឹងេហើយ�អត�ពលិក�ចនឹង�នប៉ះ�ល់ឬចម�ងេមេ�គCOVID-19 ក� �ងអំឡ� ងេពលចូលរមួសកម� 
�ព ឬចូលរមួ�រ្របជុំ �រវ �ក�ត់ និង/ឬ�រ្របកួតេផ្សងៗ។ 
េយើងខ� � ំយល់��រប៉ះ�ល់េនះបង��និភ័យៃន�រឆ�ងជំងឺ �របង�ឲ្យ�នជំងឺធ�ន់ធ�រ 
ឬរហូតដល់�ត់បង់ជីវ �ត�ងំអត�ពលិក និងស�ជកិ្រគ��ររបស់ពួកេគ។ 

 
ហត�េល�ឪពុក�� យ៖_________________     ហត�េល�អត�ពលិក៖_______________________   

 

● េយើងខ� � ំទទួល�� ល់ [Team], អភិ�លេខត� មន� ីរសុ�ភិ�លរដ� LACDPH ឬ�� ប័នរដ��លដៃទេទៀត 
ែដល�នសិទ�ិអំ�ចេលើ [Team] �ច�នសិទ�ិកំណត់លុបេ�ល�រ្របកួត 
ឬរដូវ�ល�មួយ�ន្រគប់េពលេវ�។ េយើងខ� � ំក៏ទទួល�� ល់ផងែដរ� [Team] 
្រត�វែតេ�រព�ម�ណត�ែិដលេចញេ�យអង��ព�មួយែដល�នសិទ�ិអំ�ចេលើអត�ពលកម� 
េហើយយល់្រពមេ�រព�មេសចក� ីែណ��ំងំេនះ េ�ះបី�រ្រប�ស�� មៗប�� ប់ពីចុះហត�េល�
េលើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះក៏េ�យ។ 

 
ហត�េល�ឪពុក�� យ៖_________________     ហត�េល�អត�ពលិក៖_______________________ 

 

● អត�ពលិក និងឪពុក�� យ/��ព��លករណីអត�ពលិក�អនីតិជន  គឺយលឬដឹង��រវ �ក�ត់ 
�រចូលរមួ្របកួត �រចូលរមួទស្ស�និង/ឬ�រេធ� ើដំេណើរនឹង�នលក�ណៈខុសពី�� ំមុនៗ 
ដូច��រត្រម�វឲ្យ�ររក�  គ�� តពី��  (គ�� ត�ង�យ) 
និង�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស�រ�រមុខឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វនិង�� ប់ខ� �ន។  
េយើងខ� � ំយល់្រពមអនុវត��ម�រែណ�ែំដល�នផ�ល់េ�យបុគ�លិក្រគ�បង� ឹក េហើយទទួល
�� ល់��រខក�នមិន�នេធ� ើដូេច�ះ�ចប�� លឲ្យអត�ពលិក្រត�វ�នបដិេសធមិន�ច
ចូលរមួក� �ង�រ�ត់សម�រ្របកួត និង/ឬរដូវ�លកី��ងំ្រស �ងែតម�ង។ 

ហត�េល�ឪពុក�� យ៖_________________     ហត�េល�អត�ពលិក៖_______________________ 
 

● អត�ពលិកចូលរមួស� ័្រគចិត�ក� �ងអត�ពលកម��ងំេនះ។ អត�ពលិក និងឪពុក�� យ/��ព��លករណ      
អត�ពលិក�អនីតិជនយល់្រពមទទួលយក�និភ័យ�មួយៃន�រចម�ងេមេ�គ �ររងរបួស�� ម 
ឬ�រ�ត់បង់�យជុីវ �ត េ�ះបី��និភ័យ�ងំេ�ះ�នដឹង ឬមិនដឹងពី្របភពក៏េ�យ។ 

ហត�េល�ឪពុក�� យ៖_________________     ហត�េល�អត�ពលិក៖_______________________ 

ខ� � ំ/េយើងខ� � ំ�នកិច�្រពមេ្រព�ងេនះេ�យ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងយល់�ងំ្រស �ងេលើខ� ឹម�រៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ 
ខ� � ំ/េយើងខ� � ំដឹងច�ស់ចំេ�ះ�និភ័យៃន�រចូលរមួ�ស�ជិករក� �ង្របេភទអត�ពលកម��ងំេនះក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ�
តល�តៃនជំងឺCOVID-19។ ខ� � ំ/េយើងខ� � ំដឹងច�ស់�កិច�្រពមេ្រព�ងេនះគឺមិនទទួលខុស្រត�វ និងេ�ះបង់សិទ�ិ�ល់�រ�ម
�រសំណង�ងំអស់។ ខ� � ំ/េយើងខ� � ំ�នចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះេ�យេ�រព�៉ងេពញទំហឹងចំេ�ះ�និភ័យ 
និង�រទទួលខុស្រត�វ និង�រេ�ះបង់សិទ�ិ�ល់�រ�ម�រ�មួយ តទល់នឹង  [TEAM], និេ�ជិត �� ក់�រ 
តំ�ងស�ជិក្រក �ម្របឹក� ឬស�ជិក�ក់ព័ន� េផ្សងេទៀតេឡើយ។ 
 
ហត�េល�អត�ពលិក៖ ________________________________________________   
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េ�� ះអត�ពលិក៖_________________________________________________�លបរ �េច�ទ៖_____________________________ 
  

ហត�េល�ឪពុក�� យ ករណីអត�ពលិក�អនីតិជន៖__________________________________ 
 

េ�� ះឪពុក�� យ៖____________________________________�លបរ �េច�ទ៖______________________ 


