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្រកសងួអប់រ ំៃន ទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 
ករយិាលយ័អប់រកំមុារមុនថា� ក់មេត�យ្យ 

 
 
 

 
 

កនូេសៀវេភព័ត៌មានស្រមាប់ ្រក�ម្រគ�សរ 

Head Start: អបរ់–ំ បេង�នចេំណះដងឹ- បេង�នអណំាច 

ថ� ក់មុនមេត�យ្យ 
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ពតីរុបស ់

្រ�ធន ្រ�តបិត� ិ
 

Joy Diljohn 
 
 
 
 
 
 
 

 

សូមស� គមន ៍ករមកកន ់កម�វធិី Head Start របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��!៉ េយងទន�ឹងរងច់ឆំា�  ំដរ៏េំភប និង គួរឲ្យេពញចិត� ស្រមាប ់កូន

ៗ និង ្រក�ម្រគ�សរ ទងំអស់របស់េយង។ ្រក�ម្រគ�សរមានតួនាទយ៉ីាងសំខនក់�ុងករេ្រត�មកូនរបស់ពួកគាតេ់ដម្ប ីេរៀនសូ្រត និង េរៀបចំពួកេគឲ្យទទួល

បានេជាគជយ័ក�ុងករសិក្សោេពញមយួជីវតិ។ កម�វធិ ីHead Start របស់េយង គឺជាៃដគូដម៏ានតៃម�របស់្រក�ម្រគ�សរ េនក�ុងកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេនះ។ 

 

កម�វធិី Head Start ផ�ល់ជូននូវកម�វធិីដទូ៏លំទូលយេនក�ុងបរយិាកសសិក្សោ្របកបេដយ សុវត�ិភាព និង ករបីបាចរ់ក្សោ។ េគឲ្យកុមារចូលរមួេនក�ុង

សកម�ភាពែដលជួយ ពួកេគឲ្យមានកររកីចេ្រមនែផ�ក សតអិរម�ណ៍ សង�ម ផ�ូវចិត� និង រងកយ។ ក�ុងនាមជាឪពុកមា� យ េលកអ�កគឺជា្រគ�ទីមយួ និង

សំខនប់ំផុត េហយេយងពតិជា្រត�វករ ករសហកររបស់េលកអ�ក េដម្បផី�ល់ឥទ�ពិលវជិ�មានដល់ ករេរៀនសូ្រត និង ករអភវិឌ្ឍន ៍របស់កូនេលកអ�ក។ 

 

កូនេសៀវេភពត័ម៌ានស្រមាបម់ាតបិតេនះ ្រត�វបានេរៀបចេំឡងេដម្បផី�ល់ជូន្រក�ម្រគ�សររបស់ កម�វធិី Head Start នូវពត័ម៌ានអពំី ករបេ្រម ច្បោប ់និង

នីតិវធិី របស់កម�វធិីរបស់េយង។ សូមចំណាយេពលេដម្បឲី្យបាន្រជាបពីកម�វធិីរបស់េយង េហយេលកអ�កអចេ្របកូនេសៀវេភេនះជាឯកសរេយាង

េពញមយួឆា� ។ំ



2 

 

Translation & Interpretation center (5/2018) Parent Handbook (Khmer)  

ស� គមន៍ក�ងុករចូលរមួ 

ជាមួយ្រក�ម្រគ�សររបស ់កម�វិធីថា� ក់មុនមេត�យ្យ HEAD START 

ករយិាល័យកណា� ល៖ 440 North Broad Street, បន�ប ់១៧០, Philadelphia, PA 19130 ទូរស័ព�ករយិាល័យ៖ ២១៥-៤០០-៤២៧០ វុបិៃស៖ www.philasd.org 

នាយិករង – Diane Castelbuono 

្របធាន ្របតិបត�ិ កម�វធីិថា� កមុ់នមេត�យ្យ Head Start – Joy Diljohn 

្របធាន ្របតិបត�ិ ករសហករែថទកុំមារថា� កមុ់នមេត�យ្យ – Michelle Linder-Coates 

 
េឈ� ះ សល - មណ� ល Head Start / School Name -Head Start Center:    
 

ទីកែន�ង / Location:   េលខថា� កេ់រៀនរបស់េក�ង / Child’s Classroom Number:    
េម៉ាងេពលរបស់មណ� ល/Center Hours 

មណ� លេនះេបកពីៃថ� ចន័� ដល់ៃថ� សុ្រក/The centers are opened Monday thru Friday. េម៉ាងបេ្រង�ន/The hours of service are:    
ៃថ�សុ្រកគឺជាៃថ�េរៀនពកក់ណា� លៃថ�េនេពល្រពឹក។ ្រគ�េរៀបចំ េមេរៀន និង ឯកសរ ស្រមាបស់បា� ហ៍េ្រកយ េនេពលល� ច។ 

្រគប ់កម�វធីិថា� កមុ់នមេត�យ្យ Head Start ទងំអស់ េធ�តម្របតិទិនរបស់ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉ស្រមាប ់ៃថ�ឈបស់្រមាក និង ៃថ�បិទសល េផ្សងៗេទៀត។ 
 
េឈ� ះនាយក/Principal Name:    េលខទូរស័ព�របស់សល/School Phone Number:    

េឈ� ះ្រគ�របស់េក�ង/Child’s Teacher’s Name:      េលខបន�ប/់Room #:  

េឈ� ះ្រគ�ជំនយួ/Teacher Assistant’s Name:   

អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអបរ់/ំEducation Field Coordinator:    អីុែមល/E-Mail    

អ�កឯកេទសែផ�កបង� តប់េ្រង�ន/Instructional Specialist:   អីុែមល/E-Mail  

អ�កបេ្រមកិច�ករសង�ម/Social Worker:    អីុែមល/E-Mail  

អ�កតំណាងែផ�កករបេ្រមដល់្រក�ម្រគ�សរ/Family Service Field Representative:    អីុែមល/E-Mail  

គិលនុបដ� ក/Nurse:    អីុែមល/E-Mail  

អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កត្រម�វករពិេសស/Special Needs Coordinator:    អីុែមល/E-Mail  

អ�កតំណាងែផ�ក អហរូបត�ម�/Nutrition Field Representative:    អីុែមល/E-Mail  

អ�កជំនយួករែផ�កទំនាកទំ់នងជាមយួមាតបិត/Parent Involvement Assistant:    អីុែមល/E-Mail  

អ�កផ�ល់េយាបល់ែផ�កសុខភាពផ�ូវចិត�/Mental Health Consultant:    អីុែមល/E-Mail   

http://www.philasd.org/
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មាតិក 
សរពីតុរបស់ ្របធាន្របតិបត�ិ ១ 

ស� គមន ៍- បុគ�លិក និង បុគ�លិកជំនួយ ២ 

ករដឹកនាកំម�វធិី ៤ 

េបសកកម�របស់កម�វធិី និង េសចក�ីែថ�ងករអំពីទស្សនៈវស័ិយ ៥-៦ 

ច្បោប ់និង នីតិវធិី ស្រមាបក់ម�វធិីទូេទ ៧-៩ 

ច្បោប ់និង នីតិវធិី ស្រមាប ់ករបេ្រមែផ�ក អហរូបត�ម� និង ចំណីអហរ ១០-១១ 

ច្បោប ់និង នីតិវធិី ស្រមាបក់របេ្រមែផ�កសុខភាព ១២-១៣ 

េ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចេដម្បចូីលេរៀនេនសល ១៤-១៥ 

វធិានករេន្រគាអសន� ១៦-១៧ 

ករចូលរមួរបស់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ ១៨-១៩ 

ច្បោប ់និង ត្រម�វករ ស្រមាបអ់�កស�័្រគចិត� ២០-២១ 

េយាបល់ ស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ ែដលស�័្រគចិត� ២២ 

ដំបូនា� នល�ៗស្រមាបអ់�កស�័្រគចិត� - េធ� និង មនិ្រត�វេធ� ២៣ 

ភាពជាឪពុក និង  ករចបេ់ផ�មចូលរបួរបស់បុរស ២៤-២៥ 

ឱកសេធ�ករងរ ស្រមាប្់រក�ម្រគ�សររបស់កម�វធិី HEAD START ២៦-២៧ 

 

ទំពរ័ខងក�ុងៃន្រកបខងេ្រកយ – ករពិពណ៌នាអំពីរូបថតេនេល្រកបខងមុខ 
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ករដឹកនាកំម�វិធី 
 

 

្របធាន្របតិបត� ិ

អ�ក្រគប្់រគងកម�វធិី - កិច�្របតិបត�ិករ 

អ�ក្រគប្់រគងកម�វធិី - កនប់�� ីេឈ� ះអ�កចូលរមួ 

អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអបរ់ ំ

អ�កស្រមបស្រម�លករបេ្រមែផ�កសុខភាព 

អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអហរបូត�ម� 

អ�កស្រមបស្រម�លករចូលរមួរបស់មាតបិត 

អ�កបេ្រមកិច�ករសង�ម និង អ�កេមលខុស្រត�វករបណ�ុ ះបណា� ល

បុគ�លកិរដ�បាល 
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្រ�ភពៃន្រ�ក់ជំនួយ 

 

កម�វធីិថា� កមុ់នមេត�យ្យ Start Head ្រត�វបានឧបត�ម�េដយ

សហពន័� ពីនាយកដ� នសុខភបិាល និង ករបេ្រមមនុស្សជាតិ 

ស្រមាបកុ់មារ និង្រក�ម្រគ�សរ និង ពីករយិាល័យែផ�ក ករ

អភវិឌ្ឍន ៍និង ករេរៀនសូ្រត របស់កុមារ ៃនរដ�ផិនសីុេវនញ៉ា។ 

 

កម�វធីិរបស់េយងអចទទលួបេ្រមកុមារចំននួ ៦.៥៩៩ នាក ់

េដយទទលួ ្របាកឧ់បត�ម�ពីសហពន័� ្របាកឧ់បត�ម�បែន�មពីកម�

វធីិ  Head Start ៃនរដ�ផិនសីុេវនញ៉ា និង ្របាកឧ់បត�ម�បែន�មពី

ច្បោប ់Title I របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉។ 

 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ង ហ�ីឡាែដលហ��៉ ែដលជាអ�កទទលួ្របាក់

ឧបត�ម� ដល់នូវករបេ្រមដទូ៏លំទូលយដល់ កុមារ និង ្រក�ម្រគ�

សរ េនតមសលែដលមានកម�វធីិ។ េលសពីេនះេទេទៀត 

្រកសួងបានចុះកិច�សន្យោបន�ជាមយួ សហគមន ៍និង កែន�ង

េមលែថកុមារ ៣៤ េផ្សងេទៀត េដម្បផី�ល់ករបេ្រមទងំេនះ។ 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍អំពីេបសកកម� 

 

កម�វធីិថា� កមុ់នមេត�យ្យ Start Head បេ្រម កុមារ និង ្រក�ម្រគ�

សរែដលមានសិទ�ិទទលួករបេ្រមេនក�ុងទី្រក�ង ហ�ីឡាែដល

ហ��៉ េដយផ�ល់នូវបេ្រមដសំ៏ខន់ៗ ែដលច្បោបត់្រម�វឲ្យែដលជា

យុទ�វធីិេរៀបចំេឡងេដម្ប ីេលកទឹកចិត� រមួប��ូ ល ចូលរមួ និង 

គា្ំរទ ដល់ កុមារ និង ្រក�ម្រគ�សរ នីមយួៗ េដម្បសីេ្រមចបាន

នូវសក� នុពលខ�ស់បំផុតរបស់ពួកេគ។ ករសហករជាៃដគូ

ជាមយួ្រក�ម្រគ�សរ កម�វធីិថា� កមុ់នមេត�យ្យ Start Head េ្រប
្របាស់វធីិស�ស�ែដលែផ�កេល្រក�ម ែដលរមួប��ូ ល៖ 

 ករអភវិឌ្ឍនដ៍ទូ៏លំទូលយែផ�កអបរ់ថំា� កមុ់នមេត�យ្យ

ស្រមាបកុ់មារែដលមានសិទ�ិចូលរមួ រមួទងំកុមារែដល

មានត្រម�វករពិេសស 

 ករេផា� តេទេលសុខភាព្រគ�សរ អហរូបត�ម� និង ករ

បេ្រមសង�ម 

 ឱកសៃន ករចូលរមួ និង ករអបរ់ ំស្រមាបម់ាតបិត 

 មាតបិត និង សហគមន ៍ស�័្រគចិត� 
 
េយងខ�ុ ំបានយល់ថា េដម្បផី�ល់នូវករបេ្រមែដលជាបទ់កទ់ងគា�

ទងំេនះ េយង្រត�វេ្របវធីិស�ស�ែដលែផ�កេល្រក�ម ែដលមាន

អ�កតសូ៊មតិ ស្រមាប ់កុមារ និង ្រក�ម្រគ�សរ េនក�ុង កម�វធីិ 

និង សហគមន។៍ 

 

េយងទទលួស� ល់ថា ឪពុកមា� យ គឺជាអ�កអបរ់ដំសំ៏ខនេ់នក�ុង

ជំវតិរបស់កូនៗ ពកួគាត ់េហយេយងេជឿថា ករអបរ់ឪំពុកមា� យ

គឺេដម្បផី�ល់អំណាចដល់្រក�ម្រគ�សរ។ 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍អំពីទស្សនៈវិស័យ 
 
 
 
 
 
 

 

Head start: 
អប់រ ំ

បេង�នចំេណះដឹង 

បេង�នអំណាច
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ចក�ុវិសយ័េនះ្រត�វបានេគទទួលស� ល់េដយផ�ល់នូវករបេ្រមដ៏ទលូំទូលយេនក�ុងែផ�កដូចខងេ្រកម 
 
 

 

ករេរៀបចំ និង 

ករ្រគប់្រគង កម�វិធ ី

 
ករដឹកនាកំម�វធិ ី

្របពន័�្រគប្់រគង 

ករអភវិឌ្ឍនរ៍បសក់មុរ - េ្រត�មខ�នួជាេ្រសចេដម្បចីលូសល 

សុខភព នងិ អាហរូបត�ម� 

  

ករអភវិឌ្ឍនរ៍បស់កុមារ 

ករវយតៃម� និង លទ�ផល របស់កុមារ 

ករពិនិត្យ ចក�ុវ�ិ� ណ និង េសតវ�ិ� ណ 

ករបេ្រមអហរូបត�ម� និង ករអបរ់ ំ

សុខភាពផ�ូវចិត� និង ករអបរ់ ំ

ករបេ្រមែផ�ក ត្រម�វករពិេសស និង ពិករភាព 

ករអបរ់សុំខភាព និង ្របភពជំនយួ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយ មតបិត ្រក�ម

្រគ�សរ និង សហគមន៍ 

 
ទំនាកទ់ំនងជា្រក�ម្រគ�សរ 

ករចូលរមួ និង ទំនាកទ់ំនង របស់

មាតបិត 

ទំនាកទំនងជាមយួសហគមន ៍
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ច្បោប ់និង នតីិវិធី របសក់ម�វធិ ី
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ដំណកក់លទបីនួ 

អន�រគមន ៍

 

 

ដំណកក់លទ៣ី 

វធីិស�ស� 

 

 

 

ដំណកក់លទពីរី 

ករទបស់� ត ់

 

 

 

 

 

 

ដំណកក់លទមីយួ 

ករផ្សព�ផ្សោយ 

ដំណក់កលទីបួន - អន�រាគមន៍ 

• ្រគ�សរែដលេនែតបន�អវត�មានេដយគា� នមូលេហតុ (សុខភាព ស� នភាពផា� ស់ប�ូរៃនកររស់េន។ល។) 

• FSFR នឹងផ�ល់ជំនួយពីប�� អវត�មានដល់្រក�ម្រគ�សរនូវ ករជួប្របជំុ/ណាតជួ់យ ជាមយួអ�កបេ្រមកិច�ករ

សង�ម - ្រគបប់�� ែដលពួកគាត្់រត�វករ និង កតទុ់កជាឯកសរ 

• ្រក�ម្រគ�សរែដលមនិចូលរមួ ASM េគនឹងដកេ់នក�ុងប�� ីរងច់វំញិ េហយកតទុ់កជាឯកសរ 

• FSFR នឹងបំេពញលិខិតែបបបទ ប��ប/់ផា� ស់ប�ូរ 

• ្រគ�នឹងទទួលករជូនដំណឹងអំពី្រគ�សរ 

• េគតមដន វត�មានអវត�្របចសំបា� ហ៍ តម្របពន័� COPA 

ដំណក់កលទី៣ - វិធីស�ស� 

• ្រគ�សរែដលអវត�មានពី ៥ េទ ១០ ៃថ� (FSFR នឹងទកទ់ងេទ្រក�ម្រគ�សរតមទូរស័ព�) និងកតទុ់កជាឯកសរ 

• FSFR នឹងេចញលិខិតអវត�មានចំនួនពី ៥ េទ ១០ ៃថ� េដម្បសំុីជួប្របជំុជាមយួ FSFR/អ�កបេ្រមកិច�ករសង�ម 

េដម្បជួីយ ដល់្រក�ម្រគ�សរ និង ផ�ល់ពត័ម៌ានអំពី្របភពជំនួយេនក�ុងសហគមន/៍ឬ ភា� បទំ់នាកទំ់នងឲ្យ្រក�ម្រគ�

សរជាមយួជំនួយែដលពួកគាត្់រត�វករ (ឧ. គិលនុបដ� ក អ�កឯកេទសខងអហរូបត�ម�) និងកតទុ់កជាឯក

សរ 

• ្រគ�សរណាែដលមនិទកទ់ងេទ FSFR េដម្បណីាតេ់ពលជួប្របជំុ FSFR/អ�កបេ្រមកិច�ករសង�ម នឹងេទជួប

េនផ�ះ េហយកតទុ់កជាឯកសរ 
• េគនឹងតមដនទិន�នយ័វត�មានអវត�មាន្របចសំបា� ហ៍ តម្របពន័� COPA 

ដំណក់កលទីពីរ - ករទប់ស� ត់ 

• អវត�មាន (៣) ៃថ�...  ្រគ�នឹងទកទ់ងេទ្រក�ម្រគ�សរេដម្បសីកសួរអំពីអវត�មាន 

• FSFR នឹងពិនិត្យេមល េសៀវេភវត�មានអវត�មាន/COPA ជាេរៀងរល់ៃថ� 

• េគនឹងេផ�លិខិតអវត�មានចំនួនពី ៣ េទ ៥ ៃថ� េទ្រក�ម្រគ�សរ/FSFR កនឹ៏ងទកទ់ងេទ្រក�ម្រគ�សរេដម្បរីឭំក

្រក�ម្រគ�សរអំពីវត�មាន េហយកតទុ់កជាឯកសរ 
• េស��នទិន�នយ័/FSFR នឹងជូនដំណឹងដល់ EFA ពី្រគ�ណាែដលមនិកតវ់ត�មានអវត�មាន្របចៃំថ�។ េគនឹងតម

ដនទិន�នយ័វត�មានអវត�មាន្របចសំបា� ហ៍។ 

ដំណក់កលទីមួយ - ករផ្សព�ផ្សោយ 

• ្រក�ម្រគ�សរទទួលឯកសរអំពី ច្បោប ់និង នីតិវធីិ អំពីវត�មានអវត�មាន 

• ្រគ�កតវ់ត�មានអវត�មានក�ុងរយៈេពល ១ េម៉ាង ៃនករេបកមណ� លកម�វធីិ 

• ្រគ�ទកទ់ងេទ្រគ�សរណាែដលមនិបានមកសល េហយកតទុ់កជាឯកសរេនក�ុង COPA 

• ្រគ�បំេពញ COPA ចបរ់ចួរលេនេម៉ាង ១០ ្រពឹក 

• េស��នទិន�នយ័នឹងទកទ់ងេទ្រគ�ណាែដលមនិបាន្របគល់វត�មានអវត�មាន។ េគនឹងតមដនភាគរយៃន

វត�មាន្របចសំបា� ហ៍។ 

• EFA នឹងទកទ់ងេទមណ� លណាែដលមានវត�មានេ្រកម ៨៥% 

• FSFR នឹងផ្សព�ផ្សោយភាគរយៃនវត�មានេនក�ុងវុបិៃស 

• ករ្របារព�ពិធីអបអរដល់ថា� កែ់ដលេធ�បានល� 

• ករ្របារព�ពិធីអបអរដល់ឪពុកមា� យែដលនាកូំនមកសលេរៀន

គន�ះឹ 

 
ASM – អង�្របជំុគា្ំរទដល់វត�មានអវត�មាន 

COPA – ែផនករ្រគប្់រគងលទ�ផល របស់កុមារ 

EFA – រដ�បាលែផ�កអបរ់ ំ

FSFR – អ�កតំណាងែផ�កបេ្រម្រក�ម្រគ�សរ 

ដំណកក់លៃននតីិវិធី ចំេពាះអវត�មន 
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ច្បោប់ នងិ នីតិវិធី របសក់ម�វិធ ី
 

វត�មនអវត�មន 

ករមកេរៀនជាេទៀងទត ់មានសរៈសំខនណ់ាស់ស្រមាបក់រអភ ិ

វឌ្ឍនរ៍បស់កូនេលកអ�ក ក�ុងបទពិេសធនថ៍ា� កមុ់នមេត�យ្យ នងិ 

ស្រមាបក់រេ្រត�មខ�ួនស្រមាបថ់ា� កម់េត�យ្យ។ សូម្របាប្់រគ�របស់

កូនេលកអ�ក េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�កអវត�មាន។ សូមេគារព

តមច្បោបអ់វត�មានខងេ្រកមេនះ៖ 

 េបសិនជាកូន្រត�វអវត�មាន ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល 

្រត�វជូនដំណឹងឲ្យមណ� លបានដឹង ក�ុងរយៈេពល ១ 

េម៉ាង ៃនករេបកមណ� ល។ 

 េបសិនជាេក�ងអវត�មាន ប ី(៣) ៃថ� ជាប់ៗ គា�  េដយសរ

មានជម� ឺ្រត�វករលិខិតប�� កព់ីេវជ�បណ�ិ តជាចបំាច ់មុន

េពល្រតឡបម់កេរៀនវញិ។ 

 ករមកេរៀនយឺតេពលជា្របច ំនឹងររងំដល់ ករេរៀនសូ្រត 

និង ករអភវិឌ្ឍនែ៍ផ�កសង�ម របស់កូនេលកអ�ក នងិ រខំន

ដល់បទពិេសធនៃ៍នករអបរ់រំបស់មតិ�ភក័�ពិួកេគ។ 

បទដ� នៃនដេំណ រកររបស់កម�វធិ ីHead Start បានប�� កថ់ា 

េក�ងណាែដលេនែតបន�អវត�មាន អច្រត�វេគដកេចញពកីម�វធិ ី

េហយឲ្យកែន�ងេទេក�ងែដលមានេឈ� ះេនក�ុងប�� ីរងច់ជំនំសួ 

វញិ។ 

 អវត�មាន៖ ្រគ�នឹងទូរស័ព�េទផ�ះក�ុងរយៈេពល ១ េម៉ាង 

ៃនករមកេរៀន េបសិនជាេក�ងមនិមកេរៀន េហយ្រក�ម

្រគ�សរមនិបានទូរស័ព�មករយករណ៍ពីអវត�មាន 

 េគ្រត�វករលិខិតពីេវជ�បណ�ិ ត េនេពល្រតឡបម់កេរៀន

វញិ េបសិនជាេក�ងអវត�មាន ៣ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ។ 

 អវត�មានព ី៥ េទ ១០ ៃថ�៖ បុគ�លិកែផ�កបេ្រម្រក�ម្រគ�

សរនឹងជួបជាមយួ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល េដម្បី
ពិភាក្សោពី អវត�មាន និង បេង�តវធិីស�ស� េដម្បជីួយ ដល់

្រក�ម្រគ�សរ។ (សូមេមលវត�មានអវត�មាន ដំណាកក់ល

ទីបនួ េដម្ប្ីរជាបពនីីតិវធិីជាកល់ក)់ 

អ�កជនូេក�ង - ករមកដល់ នងិ ករេចញពីេរៀន 

ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ឬ អ�កែដលទទួលករចតត់ងំ (អយុ 

១៨ ឆា�  ំឬេ្រចនជាងេនះ) ្រត�វែតជូនេក�ងេដយសុវត�ិភាព មក និង 

េចញ ពីមណ� ល Head Start។ េដម្ប ីសុវត�ិភាព នងិ ករករពរ កូន

របស់េលកអ�ក សូមេគារពតមេគាលករណ៍ែណនាដូំចខងេ្រកម 

េនះ៖ 

 អ�កជូនេក�ងទងំអស់ (ឪពុកមា� យ/អ�កេផ្សងេទៀត) ្រត�វែតមាន

អត�ស�� ណបណ័� ែដលមានសុពលភាព (ឧ. បណ័� េបកបរ អត�

ស�� ណបណ័� កែន�ងេធ�ករ អត�ស�� ណបណ័� សិស្ស អត�

ស�� ណបណ័� របស់រដ� ។ល។) េគនងឹចម�ង រក្សោវទុកេនក�ុង

ឯកសរ។ 

 េគ្រត�វែតចុះហត�េលខទទលួេក�ងៗេចញ េនទីកែន�ងែដល

បានកំណត។់ 

 អ�កជូនេក�ង្រត�វចុះ េឈ� ះេពញ េនក�ុងប�� ីកំណតេ់ហតុេន

េពលមកដល់ជាេរៀងរល់ៃថ� េហយប�� កព់ីេលខទូរស័ព�

ស្រមាបទ់កទ់ង ្របចៃំថ�។ 

 អ�កជូនេក�ង្រត�វចុះ េឈ� ះេពញ េនេពលមកទទលួយកេក�ង 

េហយកត្់រតពីេពលេវល។ 

 េគ្របគល់េក�ងឲ្យេទែត អ�កែដលមានេឈ� ះេនក�ុងឯកសរ

របស់មណ� លថាជាអ�កជូនេក�ង ែតប៉ុេណា� ះ។ 

 េបសិនជាមានស� នភាពអសន�អ�មីយួ ែដល្រត�វឲ្យអ�កណា

មា� កែ់ដលគា� នេឈ� ះេនក�ុងប�� ីមកទទលួយកេក�ង េនាះ

ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ្រត�វទូរស័ព�េទ្របាប្់រគ�េដម្បផី�ល់

ករអនុ�� តដល់ករមកទទលួេក�ងម�ង។ 

 េគមនិអច្របគល់េក�ងឲ្យេទអ�កណាមា� ក ់ែដលេក�ងមនិស� ល់

េនាះេទ។ 

ករមកេរៀនយឺតេពល 

 េក�ងៗ្រត�វ មកដល់មណ� ល និង ្រត�វមានេគមកទទួល ឲ្យទន់

េពលេវលជាេរៀងរល់ៃថ� ្រសបតមេម៉ាងេធ�កររបស់ 

មណ� ល។ 

 ករមកេរៀន ឬ ករមកទទួល យឺតេពលម�ងេហយម�ង

េទៀត ត្រម�វឲ្យមានករជបួ្របជុំជាមយួបុគ�លិកែផ�កបេ្រម
្រក�ម្រគ�សរ។ 

 េបសិនជាេលកអ�កមកទទួលកូនយតឺេពល េ្រកយេម៉ាង

េចញពីេរៀន េក�ងនងឹេនច្ំរតងក់ែន�ងែដលេគកំណតជ់ា

មយួបុគ�លិក ឬេនក�ុងករយិាល័យរបស់នាយកសល។ 

 ក�ុងករណីែដលេគមនិអចទកទ់ងេទអ�កណាមា� កប់ាន 

េដម្បឲី្យមកទទួលកូនរបស់េលកអ�ក េគចតទុ់កថាេក�ង

េនាះ្រត�វេគេបាះបងេ់ចល េហយេគនងឹទកទ់ងេទ េស

វករពរកុមារ (DHS) េដម្បឲី្យេគមកទទលួយកេក�ង។ 

ករទាក់ទងេន្រគអាសន� 

អចជាករចបំាចែ់ដលេគ្រត�វទកទ់ងេទ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោ

បាល ក�ុងេម៉ាងេធ�ករ ែដលទកទ់ងនងឹសុខុមាលភាពរបស់កូន

េលកអ�ក។ េហតុដូេច�ះេហយ េយងសំុេលកអ�ករក្សោ ឯកសរ 

និង ពត័ម៌ានស្រមាបទ់កទ់ងេន្រគាអសន� របស់កូនេលកអ�ក

ឲ្យទនស់ភាពករថ�ីៗ ឧ. អស័យដ� ន េលខទូរស័ព� និង េឈ� ះ

របស់អ�កែដលេគអចទកទ់ងេន្រគាមានអសន� ពីរនាក។់ 

 

អ�កទងំពីេនះ ្រត�វែតមាន ឆន�ៈ និង មានលទ�ភាព េដម្បមីក

ទទលួយកកូនរបស់េលកអ�កក�ុងករណីែដលមានអសន�េកត

េឡងជាយថាេហតុ េហយេគមនិអចទកទ់ងេទេលកអ�កបាន។ 

 

សូម្របាបបុ់គ�លែដលេលកអ�កបានផ�ល់ េឈ� ះ/េលខទូរស័ព�

របស់ពកួគាត ់ដល់បុគ�លិករបស់មណ� ល ឲ្យបានដឹងជាមុន។ 
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សិទ�ិចិ�� ឹមកនូ/បទប�� ហមឃត ់

េបមានឯកសរៃន សិទ�ិចិ�� ឹមកូន ឬ បទប�� ហមឃាត ់អ�ី 

្រត�វដកម់កជាមយួ លិខិតដកព់ក្យ ស្រមាបក់របេ្រមរបស់

កម�វធីិ Head Start។ េគនឹងរក្សោឯកសរទងំេនះទុកេនក�ុង

ឯកសររបស់ េក�ង/្រក�ម្រគ�សរ េនសល។ រល់ករផា� ស់ប�ូរ 

េលឯកសរទងំេនះ ្រត�វផ�ល់ជូនបុគ�លិក េដម្បធីានានូវសុវត�ិ
ភាពរបស់កូនេលកអ�ក។ 

 

ក�� ប់ែថទាសំ្រមប ់Head Start 

 សេម��កបំពកប់ែន�មមយួបមា� ស់ រមួទងំ 

េ្រសមេជង និង េខអវ្រទនាប ់

 ភយួតូច មយួ 

 ក្រមាលតូច មយួ 

 ថងម់ានរូត មយួ េដម្បដីកស់េម��កបំពក ់

 ថងប់ា� ស�ិច មយួ ស្រមាបសំ់េលៀកបំពក់

្របឡាក ់េនេពល្រត�វករ 

 

សូមសរេសរេឈ� ះរបស់កូនេលកអ�កកំុឲ្យរលប ់េនេល 

សមា� រៈនីមយួៗ។ យក ក្រមាល និង ភយួ េទសមា� លេរៀងរល់

ចុងសបា� ហ៍។ 

 

ច្បោប់ៃនករេស��កពាក ់

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ង ហ�ីឡាែដលហ��៉ មានច្បោបៃ់នករេស��ក

ពក។់ េដម្បអីនុេលមតមច្បោបេ់នះ សូមពិនិត្យេមលពណ៌

ស្រមាបឯ់កសណា� នរបស់សល េដយទូរស័ព�េទករយិា 

ល័យទំនាកទំ់នងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍េលខ 

២១៥-៤០០-៤១៨០ ។ ឬ េមលក�ុងវុបិៃស៖ 

www.philasd.org េនេ្រកមបណា� ញ្រគ�សរ។ 

សេម��កបំពាក ់និង សម� រៈ 

កូនរបស់េលកអ�ក គរួេស��កពកស់េម��កបំពក ់ងយ្រស�ល 

្រស�លេបាកគក ់ែដលអចឲ្យពកួេគចូលរមួយ៉ាងសកម�ជាមយួ

សកម�ភាពរបស់កម�វធីិ។ 

្រទនាបេ់ជង និង េ្រសមេជង ្រត�វពក្់រគបេ់ពលេវល។ ្រទ 

នាបេ់ជងែដលចំហ្រមាមេជង ែស្បកេជងផា� ត ់េ្រគ�ងអលង� រ 

អង� ដំកស់ក ់និងេ្រគ�ងលម�េផ្សងៗេទៀត គា� នសុវត�ិភាព និង

មនិ្រត�វពកវ់េទ។ 

 

វិន័យ - ករ្រគប់្រគងអាក�្បកិរយិា 

ច្បោបរ់បស់ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ និង កម�វធីិ

ថា� កមុ់នមេត�យ្យ Head Start ហមឃាតរ់ល់ទ្រមងៃ់នករដក់

ទណ� កម�េលរងកយ េដយបុគ�លិក ឬ ឪពុកមា� យ ក�ុងខណៈ

េពលែដលសិស្សេនក�ុងបរេិវណ សល/មណ� ល ឬ ក�ុងសកម�

ភាព ឬ កម�វធីិ ែដលមានករឧបត�ម�ណាមយួ។ 

 

ច្បោបរ់បស់រដ� អំពី ករេធ�បាប និង ករមនិយកចិត�ទុកដក ់េលកុមរ  

ច្បោបត់្រម�វឲ្យ ្រកសួងអបរ់ ំមណ� លេមលែថ និង អង�ករែដល 

ផ�ល់ករអបរ់ ំដល់ កុមារតូចៗ និង អ�កឯកេទសខងសុខភាព 

ទងំអស់ រយករណ៍អំពី ឧប្បត�ិេហតុ និង ករសង្សយ័ ៃនករ

េធ�បាប ឬ ករមនិយកចិត�ទុកដក ់េលកុមារ ទងំអស់។ ច្បោប់

បណ�ុ ះបណា� ល េលខ ១២៦។ 

 

ករេ្រប ភាសអសអភាស ពក្យសម�សីម�ុតេធ�បាប និង ករ 
គ្រមាមកំែហង ណាមយួចំេពះបុគ�លណាមា� ក ់នឹង្រត�វទទលួ
ករដកពិ់នយ័។

បិទកម�វិធីេដយសរអាកសធតុមិនល� 

េនេពលែដលស� នភាពៃនអកសធាតុបណា� លឲ្យ ្រកសួងអបរ់ ំ

ៃនទី្រក�ង ហ�ីឡាែដលហ��៉ បិទ មណ� លកម�វធីិថា� កមុ់នមេត�យ្យ ក�

Head Start នឹង្រត�វបិទែដរ។ ផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រក

សួង។ 

សូមស� បេ់សចក�ី្របកសអំពីករបិទសលេន ប៉សុ�ិ៍វទិ្ុយ KYW - 

1060 AM ឬ ប៉សុ�ិ៍ទូរទស្សន ៍៣ ៦ ១០ ឬ បិុស�ិ៍េលខ ២៩ ។ 

 

សុវត�ិភពរបសអ់�កេថ� រេជ ង 

េគបានផ�ល់ពត័ម៌ានជូនដល់ ្រក�ម្រគ�សរទងំអស់ ែដលពកព់ន័�

នឹងករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវ រថយន� ករេដរឆ�ងផ�ូវ និង សុវត�ិភាព

េនតមតំបន ់េនក�ុងអង�្របជំុែណនា។ំ េនះគឺជា បទប��  និង

ករត្រម�វ របស់សហពន័� ស្រមាប ់កម�វធីិ Head Start ទងំអស់។ 
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ច្បោប់ និង នីតិវិធី ស្រមាប់ ករបេ្រមែផ�ក 

អហរបូត�ម� និង ចំណីអហរ 
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ច្បោប់ និង នីតវិិធី ស្រមាប់កម�វិធី 
ករបេ្រមែផ�ក អាហរូបត�ម� នងិ ចំណីអាហរ 

 
េពលញំុាអហរគឺជាែផ�កសំខនម់យួៃនបទពិេសធនរ៍បស់កម�វធិី 

Head Start។ អ�កែដលចូលរមួញំុាអហរទងំអស់្រត�វែតេគារព

តមេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី សុវត�ភិាព និង អនាមយ័ ស្រមាប់

ម�ូបអហរ។ 

• ្រគបគ់ា� ្រត�វែតលងៃដរបស់ខ�ួន មុននងឹបះ៉ពល់ចំណីអ

ហរ។ 

• អ�កស�័្រគចតិ�ទងំអស់ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ្រត�វ

េដះ អវរង្រកស់ មកួ និង េ្រសមៃដ នងិ លងៃដ មុន

េពលជយួ បេ្រម អហរ និង ចំណី។ 

• េគ្រត�វអនុ�� តឲ្យ កុមារ បេ្រម និង ញំុា អហរេដយ

ខ�ួនឯង តមែបប្រគ�សរ។ 

• ្រត�វផ�ល់ជំនយួដល់ កុមារែដលមានត្រម�វករពិេសស ឬ 

ពិករភាព េបសិនជាចបំាច។់ 

• មនិអចយក ម�ូបអហរ ្រពមទងំ ចណីំេពលរេសៀល 

េទផ�ះបានេទ។ ្រត�វ បេ្រម និង ញំុា អហរទងំអស់េន

ក�ុងមណ� លរបស់កម�វធិ។ី 

កម�វធិអីហររមួមាន អហរេពល្រពកឹ អហរៃថ�្រតង ់នងិ ច ំណី

េនេពលរេសៀល។ 

 

អហរេពល្រពកឹ (ផ�ល់ឲ្យេនចេនា� ះេម៉ាង ៨:៣០ ដល់ ៩:១៥ 

្រពឹក) 

• េគផ�ល់អហរេពល្រពឹកដល់កុមារមា� ក់ៗ  េនេពលែដល

កុមារេនាះមកដល់ថា� កេ់រៀន។ េបសិនជាកុមារបានញំុា

អហរេពល្រពកឹពីផ�ះរចួេហយ កុមារេនាះេនែតអច

បរេិភាគអហរេពល្រពកឹេនមណ� លបាន។ 

• េគមនិអចបង�ំកុមារណាមា� កឲ់្យញំុាអហរេឡយ។ េគផ�ល់

អហរេពល្រពកឹដល់កុមារទងំអស់ េហយពកួេគអចញំុា

អហរេនាះចនំួនប៉ុណា�  កប៏ាន។ 

• គា� នអហរេពល្រពកឹស្រមាប ់បុគ�លិក ឪពុកមា� យ ឬ បងប�ូន 

េទ។ 

 

អហរៃថ�្រតង ់(ផ�ល់ឲ្យេនចេនា� ះេម៉ាង ១១:៣០ ្រពកឹ ដល់េម៉ាង 

១២:៤៥ រេសៀល) 

• េគផ�ល់ឲ្យ អហរៃថ�្រតងេ់ក� ៗ េនមណ� លជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

• េគេលកទឹកចិត�ឲ្យកុមារញំុាអហរៃថ�្រតង ់ប៉ុែន�មនិអចបង�ំឲ្យ

ញំុាអ�ីមយួេនាះេទ។ 

• េគមនិអចេ្របអហរជា ករេលកទកឹចិត� ជារង� ន ់ឬកជ៏ាករ

ដកទ់ណ� កម� េទ។ 

• គា� នសែណ� កដ៖ី េនមណ� ល េគមនិផ�ល់ សែណ� កដ ីប៊ ឺ

សែណ� កដ ី្រគាបែ់ផ�េឈ និង អហរណាែដលមានេ្រគ�ងផ្សំ

ទងំេនះ ឲ្យេទកុមារ េទ។ សូមជ្រមាបដល់ ្រគ�របស់កូនេលក

អ�ក បុគ�លិកសុខភបិាល នងិ បុគ�លិកបេ្រមែផ�កអហរូបត�ម� 

អពំអីហរែដលកូនរបស់េលកអ�កមាន្របតិកម�។ 

• េគផ�ល់អហរៃថ�្រតង ់ជូនដល់បុគ�លិកេនក�ុងថា� កេ់រៀន។ 

• េគអេ�� ញឪពុកមា� យែដលស�័្រគចិត�ជយួ េនក�ុងថា� កេ់រៀនេន

េពល្រពកឹ អង�ុយញំុាអហរជាមយួេក�ងៗ េនេពលែដលមាន

អហរេលសចនំនួ។ សូមជួយ ដល់កុមារេនេពលណាចបំាច ់

និង សន�នាជាមយួ្រគបេ់ក�ងទងំអស់ែដលេនតុជាមយួេលក

អ�ក។ 

• បុគ�លិក និង អ�កស�័្រគចតិ� មនិ្រត�វ ផកឹ ឬ បរេិភាគ ចំណីអ

ហរេផ្សងេទៀតេនេពលអង�ុយជាមយួកុមារេនេម៉ាងញំុាបាយ 

េទ។ 

• ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល មនិ្រត�វយកអហរពីខងេ្រក ឬ

េផ� ចំណី ស�រ្រគាប ់ឬ នំ មកថា� កេ់រៀនេទ។ ករេលកែលងចំ

េពះច្បោបេ់នះ ្រត�វមានករអនុ�� តពអី�កស្រមបស្រម�លែផ�ក

អហរូបត�ម� និង បុគ�លិកបេ្រមែផ�ក សុខភាព េដយសរមូល 

េហតុខង េវជ�ស�ស� ឬ សសនា។ 

េគនងឹផ�ល់អហរៃថ�្រតងដ់ល់ កុមារ និង ឪពុកមា� យ/ អ

ណាព្យោបាល ទងំអស់ ែដលចូលរមួក�ុងដំេណ រកម្សោន�

សិក្សោ។ ឪពុកមា� យមនិ្រត�វយកអហរពីខងេ្រកេទជា

មយួ េនេពលរេធ�ដំេណ រកម្សោន�សិក្សោ េទ។ េគនឹងផ�ល់

អហរេពល្រពកឹេនក�ុងមណ� ល មុនេពលេចញដំេណ រ 

េហយ េគនឹងផ�ល់ចំណី េនេពលែដលកុមារវលិ្រតឡបម់ក

មណ� លបនា� បព់ដីំេណ រកម្សោន�សិក្សោ វញិ។ 

 

• ចណីំ (ផ�ល់ឲ្យេនចេនា� ះេម៉ាង ២:១៥ ដល់េម៉ាង 

២:៤៥ រេសៀល) - េគផ�ល់ចំណីេពលរេសៀលដល់ 

កុមារ េនេរៀងរល់ៃថ�ែដលេរៀនេពញៃថ�។ ចំណី្រត�វ

បរេិភាគេនក�ុងមណ� ល េហយមនិអចយកេទផ�ះបាន

េទ។ 

• េគមនិអនុ�� តឲ្យនរណាមា� កផ់�ល់ម�ូបអហរែដល

ចម�និពផី�ះ ដល់កុមារេនេពលែដលេនក�ុងមណ� ល 

េឡយ។ េនះគឺេដម្បកីរពរកុមារពី្របត�ិកម�ជាមយួអ

ហរ និងេដម្ប ីករពរ សុខភាព និង សុវត�ិភាព របស់

ពកួេគ។ 
• ចំណីអហរទងំអស់ែដលេគផ�ល់ឲ្យេក�ងៗ េនេពល

មាន ពិធជីបេ់លៀង ឬ កម�វធិីពិេសស អ�ីេផ្សងេទៀត ្រត�វ

ែតមានករេវចខ�ប ់េហយ ចំណីអហរ និង េភសជ�ៈ 

្រត�វទិញពីទផី្សោរ។ េគអចផ�ល់ ចំណីអហរទងំេនះ 

ឲ្យ បនា� បព់កុីមារ បានទទួលចំណីរបស់សលរចួ

េហយ នងិមនិ្រត�វផ�ល់ឲ្យជនំួស អហរ ឬ ចំណី ណា

មយួ របស់កម�វធិ ីេឡយ។
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ច្បោប់ និង នីតិវិធី អំពី 

ករបេ្រមែផ�ក សខុភាព
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កម�វធិ ីHead Start ផ�ល់ជូននូវករបេ្រមែដល គា្ំរទដល់្រគ�សរ នងិ

ព្រងឹងសហគមន ៍ែដលេលកកម�ស់ សុខភាព និង សុវត�ភិាព របស់

កុមារ។ ករយកចិត�ទុកដករ់បស់េយងគឺឆាប ់ដងឹ ព្យោបាល េលក

កម�ស់ សុខភាព និង អក្សរស�ស� ែដលជាែផ�កដសំ៏ខនប់ផុំត

ស្រមាបក់រេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចេដម្បចូីលសល។ 

េសវកម�ផ�ល់ជូន៖ 

• សុខភាពផ�ូវចតិ� 

• ែថទ ំ

• ត្រម�វករពិេសស 

ត្រម�វកររបស ់HEAD START៖ 

• ត្រម�វករថ�ី ៃនករចក់ថ� បំង� រេរាគ៖ កុមារែដលចូលរមួកែន�ង

េមលែថកុមារ ែដលមានទតីងំេនតមសលេរៀន ្រត�វេធ�
តមត្រម�វករៃនករចកថ់ា� បំង� រេរគែដលមានក�ុងមា្រត 

28 Pa. ច្បោបេ់លខ § 27.77។ ត្រម�វករទងំេនះជាពិេសស

ស្រមាបកុ់មារែដលមានអយុេ្រកម ៥ ឆា�  ំែដលែចងថា 

បានចូលសលេរៀន រមួទងំសិស្សថា� កមុ់នមេត�យ្យរបស់

េយង ្រត�វចកថ់ា� បំង� រេរគដូចតេទេនះ 

៣ ដង បង� រេរគេថ�ម្របេភទ B 

៤ ដង បង� រេរគ DTaP 

៣ ដង បង� រេរគទនស់រៃស/IPV (POLIO)  

១ ដង បង� រេរគ MMR 

១ ដង បង� រេរគ អុតស� យ (ថា� កំរពរេរគអុតស� យ)  

* េលកែលងដល់សិស្សែដល មានស� នភាពរស់េនបេណា� ះ

អសន� និង/ឬ ជាជនចណំាក្រស�ក។ 

• ករពនិិត្យសីរងកយ៖ ្រត�វករ េនេពលចុះេឈ� ះចូល

េរៀន និង ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

• របាយករណ៍ពិនិត្យេធ�ញ៖ ្រត�វករ េនេពលចុះេឈ� ះ

ចូលេរៀន និង ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

ដំេណ រកម្សោន�សិក្សោរបស់សល និង សុខភព៖ 

• េគនឹងមនិអនុ�� តឲ្យកូនរបស់េលកអ�ក ចូលរមួករេធ�ដំ

េណ រកម្សោន�របស់សលេទ េបគ� ន ករពិនិត្យសររីងកយ

ក�ុងេពលថ�ីៗ ឬ គា� នលិខិតែផនករែថទសុំខភាព របស់កម�

វធិីម�ូបអហរស្រមាបែ់ថទ ំកុមារ និង មនុស្សេពញវយ័។ 

**** េនះមនិ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះ្រគ�សរែដលេគចតទុ់ក

ថាស�ិតេនក�ុងស� នភាពរស់េនបេណា� ះអសន� េទ **** 

លិខិត្រពមេ្រព�ងៃនករអនុ�� តឲ្យែចកចយព័ត៌មន៖ 

• ភាពចបំាចស់្រមាបក់រទកទ់ងជាមយួ េវជ�បណ�ិ ត្របចំ

្រគ�សរ េពទ្យេធ�ញ និង អ�កឯកេទសែផ�កេវជ�ស�ស�។ 

• ទទួលេដយគលិនុបដ� ក ឬ េនេពលចុះេឈ� ះចូលេរៀន

េនេដមឆា� សិំក្សោ។ 

ករផ�លថ់� េំនសលេរៀន៖ 

• ជូនដណឹំងដល់្រគ�របស់កូនេលកអ�ក េបសិនជា្រត�វេ្របថា� ំ

ែដលមានេវជ�ប�� េនក�ុងេម៉ាងកម�វធិី Head Start។ 

• ថា� ្ំរត�វែតេនក�ុងកបំ៉ុងរបស់ឱសថស� ន ្រត�វែតមានស� កឱ

សថស� ន ែដលមាន ករែណនា ំនិង េឈ� ះរបស់កូន

េលកអ�ក។ 

• ្រគ�នឹងជូនដណឹំងដល់គិលនុបដ� កែដលេធ�ករេនក�ុង 

មណ� ល។ 

• គិលនុបដ� កនឹងទកទ់ងជាមយួេលកអ�ក ពីករបំេពញ

ឯកសរែដលចបំាច។់ 

សុខភពេធ�ញ៖ 

ខណៈេពលេនមណ� ល កុមារកអ៏នុវត�ស្រមាបសុ់ខភាពេធ�ញ។ 

• កុមារមា� ក់ៗ  នឹងទទលួបាន្រចសដុសេធ�ញផា� ល់ខ�ួន ែដល

មានបទិស� ក និង រក្សោទុកេនក�ុង្របអបអ់នាមយ័។ 

• ្រចសដុសេធ�ញនងឹ្រត�វប�ូរេរៀងរល់បីែខម�ង។ 

• កុមារនឹងដុសេធ�ញរបស់ពកួេគជាេរៀងរល់ៃថ� េ្រកមករ

េមលខុស្រត�វរបស់បុគ�លិកមណ� ល ។ 

ករឈឺ និង ជម�ឺឆ�ង៖ 

េបសិនជាបុគ�លិកដឹងថាកូនរបស់េលកអ�ក ឈ ឺឬ មានេរគស�� ៃន 

ជម�ឆឺ�ង គិលនុបដ� ក ្រគ� ឬសមាជិកៃន្រក�មរដ�បាល នឹងទូរស័ព�េទ

េលកអ�ក។ 

 

កុមារអច្រត�វេគដកេចញមយួរយៈេពលខ�ី េដយសរមាន របសួ ជម�ឺ
ឆ�ង ឬ េដយសរមូលេហតុេផ្សងៗេទៀត ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ សុខ

ភាព និង សុវត�ភិាព របស់ កុមារដៃទ នងិ/ឬ អ�កែដលអចមានទនំាកទ់ំ

នងជាមយួពួកេគ េនក�ុងមណ� ល។ 

្រត�វករលិខតិព ីករយិាល័យរបស់េវជ�បណ�ិ ត ឬ មន�រីេពទ្យ េដម្បអីច្រត

ឡបម់កសលេរៀនវញិ េបសិនជាកុមារ្រត�វបានេគប�្ឈបព់សីលេរៀន។ 

 

អ�ីែដល្រត�វេធ�េនេពលមន ជម� ឺឬ របួស ធ�ន់ធ�រ៖ 

ជ្រមាប្រគ�របស់កូនេលកអ�កឲ្យបានដងឹ េបសិនជា ... 

• កូនរបស់េលកអ�ក្រត�វស្រមាកេនមន�ីរេពទ្យ 

• កូនរបស់េលកអ�កបានេទឲ្យេគពនិិត្យេនបន�បស់េ�ង� ះ

បនា� ន ់េនេពល ៃថ�/ល� ច/ចុងសបា� ហ៍ មុនេពលមកសល។ 

េលកអ�ក្រត�វយកលិខិតពី េវជ�បណ�ិ ត/មន�ីរេពទ្យ មកសល។ 

គិលនុបដ� កែដលេធ�ករេនមណ� លរបស់េលកអ�ក នឹងទកទ់ងជាមយួ

េលកអ�ក នងិ/ឬ ្រគ� ពីករ្រគប្់រគងសុខភាពរបស់កូនេលកអ�កេនក�ុង

សល។ 

ទុកកូនរបស់េលកអ�កេនផ�ះ េនេពលមន៖ 

• ្រគ�នេក� េលសពី 100° (បូកទងំករែដលមាន្រគ�នេក� ពយីប់

ម្សលិ) 

• ក�ួត។ 

• រក។ 

• ជម�ឆឺ�ង (ឈែឺភ�ក រលកបពំងក់ អុតស� យ ក��� ឹល ។ ល។) 

មានករ្រព�យបារម�ទកទ់ងនឹងសុខភាពរបស់កូនេលកអ�ក? 

• ពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់កូនេលកអ�ក។ ្រគ�នឹងប��ូ នេទសមា

ជិកដស៏ម្រសបៃន្រក�មគា្ំរទ ថា� កមុ់នមេត�យ្យ/Head Start។ 

្រ�ភពជំនួយ៖ 

មណ� ល សិក្សោ និង ចំេណះដឹង ថា� កមុ់នមេត�យ្យ របស់កម�វធិ ីHead 

Start៖ https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/ 

ករែថទកូំនៗ របស់េយង៖ http://cfoc.nrckids.org/ 

្របភពជំនយួស្រមាប្់រក�ម្រគ�សររបស់ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដល

ហ��៖៉ 
https://www.philasd.org/resources-for-families 
ត្រម�វករៃនករចកថ់ា� បំង� រេរគស្រមាបក់រចូលេរៀន របស់ទី្រក�ង ហ�ឡីា

ែដលហ�� ៉(២០១៧/២០១៨) 
https://kids.phila.gov/index.php/resources/school-immunization-
requirements/

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/
http://cfoc.nrckids.org/
https://www.philasd.org/resources-for-families
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ចំេណះដឹងែដលេក�ង្រត�វករេដម្បទីទលួេជាគជ័យេនថ� ក់មេត�យ្យ៖ 
 

 
 

សង�ម នងិ មេនាសេ�� តនា 

១. បេ��ញមេនាសេ��តនាសមរម្យេទតមសភាព

ករណ៍ 

២. ដឹងអំពី ចំណងច់ំណូលចិត� និង សមត�ភាព ខ�ួន

ឯង 

៣. អចសំណូមពរ ដំេណាះ្រសយសម��  ចំេពះ

ជេមា� ះ 

៤. អចេធ�តម វនិ័យ និង ទមា� ប្់របចៃំថ� 
 

ភស 

៥. ស� ល់ អក្សរធំ ១០ អក្សរតូច ១០ 

៦. ស� ល់ េឈ� ះ ឬ ពក្យេផ្សងេទៀត េនក�ុងេសៀវេភ 

៧. បេ��ញសេម�ងអក្សរដំបូងៃនពក្យខ�ីៗ 

៨. ផ�ូផ�ងអក្សរ ៦-១០ តួ ជាមយួនឹងសេម�ងរបស់វ 

៩. ចងចពំត័ម៌ានលម�តិពីសច់េរឿង 

១០. េ្រប ្រកប និង រូបភាព េដម្បនីិយាយពីេសៀវេភ 

១១. សរេសរេឈ� ះខ�ួនឯង ្រត�វអក្សរភាគេ្រចន 

 

 

១២. េរៀបែផនករ និង និយាយ្របាប ់គូរ ឬ សរសរ

េរឿង 

១៣. និយាយជា្របេយាគែដលអចស� បប់ាន។ 

១៤. េឆ�យតបយ៉ាង្រតឹម្រត�វេទនឹង ករែណនា ំនិង

សំណួរ 

១៥. និយាយជាមយួ មនុស្សេពញវយ័ និង មតិ�ភក័�ិ
ែដលធា� ប់ស� ល់ 

១៦. េ្របេវយ្យោករណ៍ខុសតិចតួចេនក�ុងករសន�នា 

 

េលខ នងិ ចេំណះវិទ្យោស�ស� 

១៧. របដ់ល់ ២០ 

១៨. េចះសរេសរេលខពីេលខ ១ ដល់េលខ ១០ 

១៩. យល់អំពីករ បូក និង ដក េលខ សម��ៗ 

២០. ស� ល់រង កេរ រង�ង ់្រតីេកណ និង ចតុេកណ 

២១. េរៀបរបព់ី ទីតងំ ឬ លំដប ់ៃនវត�ុ (ដំបូង 

បនា� ប)់ 

២២. េ្រប�បេធៀបវត�ុពីរ (ធំជាង ខ�ស់ជាង ជិតជាង) 

២៣. ែបងែចក រប់ េ្រប�បេធៀប ចំនួន 

 

 

  

េឆ� ះេទកនក់រេរៀនស្ូរត 

២៤. បង� ញពីចំណាប់អរម�ណ៍ចំេពះបទពិេសធន៍

ថ�ីៗ 

២៥. េធ�សកម�ភាពបង� ញពីស� នភាពែដលធា� ប់ស� ល់

្របាប ់និង/ឬ ទទួលបំេពញតួនាទីេផ្សងៗ 

២៦. ព្យោយាមក�ុងករេ្រជសយក សកម�ភាព េទះបីជា

វមានករពិបាកកេ៏ដយ 

២៧. ែបងែចកភារកិច�ជាដំណាកក់ល េហយេធ�វម�ង 

មយួៗ 
 

ករអភវិឌ្ឍនែ៍ផ�កសររីាងកយ 

២៨. ព្យោយាមេដះ្រសយប�� តមវធិីេផ្សងៗគា�  រកជំ

នួយែដល្រត�វករ 

២៩. េលងជាមយួវត�ុតូចៗយ៉ាងបុិន្របសប ់

៣០. េ្របចលនារងកយទងំមូលេដយមានទំនុកចិត� 
 

េគាលេដៃនករេ្រត�មលក�ណៈេដម្បចូីលសលទងំ ៣០ េនះ គឺែផ�ក

តម ករយិាល័យែផ�ក ករអភវិឌ្ឈនរ៍បស់កុមារ និង ករសិក្សោរបស់

កុមារតូចៗ (OCDEL) កំណត្់រតចំននួេក�ងចូលេរៀនថា� កម់េត�យ្យ។

េគាលេដៃនករេ្រតៀមលក�ណៈេដម្បចីូលសល 
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េ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចេដម្បចីូលេរៀនេនសល 
 
 
 

េ្រត�មខ�នួជាេ្រសចេដម្បចីលូេរៀនេនសល 

វធីិរបស់កម�វធីិ Head Start ចំេពះករេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសច

េដម្បចូីលេរៀនេនសលមាននយ័ថា កុមារេ្រត�មខ�ួនជា

េ្រសចេដម្បេីទសល ្រក�ម្រគ�សរេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចេដម្បី
ជយួ ដល់ករេរៀនសូ្រតរបស់កូនៗ េហយ សលេរៀនេ្រត�ម

ជាេ្រសចស្រមាបកុ់មារ។ 

 

ចះុសរួសខុទកុ�តមផ�ះ 

ករចុះសួរសុខទុក�តមផ�ះ េធ�េឡងពីរដងក�ុងមយួឆា� ។ំ 

េគត្រម�វឲ្យ បុគ�លិកេនក�ុងថា� កេ់រៀន រមួជាមយួបុគ�លិកគា្ំរទ

ដៃទេទៀត េទចុះសួរសុខទុក�តមផ�ះ េនក�ុងកំឡុងឆា� សិំក្សោ ...  

• ករចុះសួរសុខទុក�តមផ�ះ អចេធ�េឡងេនកែន�ង

សហគមន ៍េបសិនជាេលកអ�កចងេ់្រជសេរ ស។ 

ពកួេគគា� នបំណងចងវ់យតៃម� េលកអ�ក ឬ ្រក�ម

្រគ�សររបស់េលកអ�កេទ។ 

• ជយួ េរៀបចំ េលកអ�ក និង កូនរបស់េលកអ�ក 

ស្រមាបថ់ា� កមុ់នមេត�យ្យ ឬ ស្រមាបប់រសិ� ន 

សល។ 

ករជបួ្របជំុរវង ឪពុកមា� យ/្រគ� កអ៏ចេធ�េឡងេនមណ� ល

បានែដរ។ 

  

• េដម្បពិីភាក្សោពីករ្រព�យបារម�ទងំឡាយែដលទក់

ទងនឹងកររកីចេ្រមនៃនករអភវិឌ្ឍនរ៍បស់កូនេលក

អ�ក ឬ បទពិេសធនអំ៍ពីកម�វធីិ Head Start របស់

្រក�ម្រគ�សរេលកអ�ក។ 

 

សកម�ភពៃនករផា� ស�់�រូ នងិ ករគ្ំរទ 

សកម�ភាពទងំេនះេផា� តេទេលករផា� ស់ប�ូររបស់កូនេលក

អ�ក មកកម�វធីិរបស់េយង និង ករផា� ស់ប�ូរពីកម�វធីិថា� កមុ់ន 

មេត�យ្យ ឬ ពីកែន�ងេមលែថកុមារតូចៗ និង ពីបរសិ� នអបរ់ ំ

ណាមយួ។ 

 

សកម�ភពែដលបានផ�លឲ់្យ គេឺដម្ប៖ី 

• ផ�ល់ពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងកររកីចេ្រមនៃនករ

ករអភវិឌ្ឍនរ៍បស់កូនេលកអ�ក។ 

• ជយួ េរៀបចំ េលកអ�ក និង កូនរបស់េលកអ�ក 

ស្រមាប ់ថា� កមុ់នមេត�យ្យ ឬ ស្រមាបប់រសិ� នស

ល។ 

 

 

 

 

កុមារែដលមានសិទ�ិចូលេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ (អយុ ៥ ឆា�  ំ

េន ឬ មុន ៃថ�ទី ១ ែខក��  ៃនឆា� នីំមយួៗ) ្រត�វចុះេឈ� ះេន

សលក�ុងតំបនរ់បស់ពកួេគេដម្បចូីលេរៀន។ 

សកម�ភាពផា� ស់ប�ូរ្រត�វស្រមបស្រម�លជាមយួ ្រគ�ថា� កមុ់ន 

មេត�យ្យ និង ្រគ� Head Start ។ 

េគនឹងផ�ល់ជូន សិក� សល និង ពត័ម៌ាន ែដលទកទ់ងនឹង

អង�្របជំុ និង សកម�ភាព នានា។
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វិធានករេន្រគាអសន� 
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វិធីស�ស�ជាសកល របស់្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េន្រគមនអាសន� 

ក. ករជេម��សេចញ 

(េ្របេនេពលែដលស� នភាពេនខងេ្រកមានសុវត�ភិាពជាងេនខងក�ុង) 

 េចញតមផ�ូវែដលមានសុវត�ិភាពបំផុត ដូចែដលេគ

បានបិទបង� ញ 

 ជយួ ដល់អ�កែដល្រត�វករជំនយួ 

 កំុឈបេ់ដម្បយីករបស់្រទព្យឲ្យ សិស្ស/បុគ�លិក 

 េទកនទី់កែន�ងជបួជំុគា�  

 ពិនិត្យរកេមលរបសួ 

 រងច់កំរែណនាបំន�េទៀត 
 

ខ. ករជេម��សប��� ស 

(េ្របេនេពលែដលស� នភាពេនខងក�ុងមានសុវត�ិភាពជាងេនខង

េ្រក) 

េនេពលមាន េសចក�ី្របកស ឬ សេម�ងកណ�ឹ ងេរទិ៍៖ 

 ជេម��ស សិស្ស និង បុគ�លិក េទខងក�ុងឲ្យបាន

េលឿន តមករ្របញាបែ់ដលអចេធ�េទបាន 

 ជយួ អ�កែដល្រត�វករជំនយួ 

 េទកនថ់ា� កេ់រៀនរបស់ខ�ួន 

 ពិនិត្យេមលរបសួ 
 

គ. ទតីងំសវុត�ភិពេនេពលមនប�� អាកសធតធុ�នធ់�រ 

(េ្របេនេពលអកសធាតុមានប�� អសន�ធ�នធ់�រ) 

េនេពលមាន េសចក�ី្របកស ឬ សេម�ងកណ�ឹ ងេរទិ៍៖ 

 េ្រជសយកផ�ូវែដល ជិតបំផុត និង មានសុវត�ិភាពបំ

ផុត េទកនជ់្រមកេនទីតងំែដលបានកំណត ់

 អ�កេ្របបន�បសិ់ក្សោចល័ត ្រត�វផា� ស់េទអគារធំ េទទី

តងំែដលមានសុវត�ិភាព ែដលបានកំណត ់

 ជយួ អ�កែដល្រត�វករជំនយួ 

 កំុឈបេ់ដម្បយីករបស់្រទព្យឲ្យ សិស្ស/បុគ�លិក 

 បិទទ� រទងំអស់ 

 ស�ិតេនក�ុងទីតងំែដលមានសុវត�ភាពរហូតដល់េពល

េគ្របាបថ់ា «អ�ីៗមានសុវត�ិភាពេហយ» 

 រងច់កំរែណនាបំន�េទៀត 

 

ឃ. ្រជកេននងឹកែន�ង / Shelter in Place 

(េ្របេនេពលមាន ឧស�័ន ឬ សរធាតុគមី ីខ� ងំក� ) 

 សិស្ស្រត�វចកេចញពីផ�ូវេដរេនក�ុងអគារជាបនា� ន់

េហយ្រត�វេទកន ់ថា� កេ់រៀន ឬ ទីតងំែដលបានកំណត ់

ែដលេនជិតបំផុត 

 ជយួ អ�កែដល្រត�វករជំនយួពិេសស 

 បិទទ� របិទបង�ួច និង បិទស�ុត ជំុវញិ បង�ួច និង ទ� រ និង 

បិទចេនា� ះ្របេហងេនខងេ្រកមទ� រ និង េនេល
ក្រមាល (ករេចញ ឧស�័ន/សធាតុគីម ីេនខងេ្រក) 

 មនិអនុ�� តឲ្យនរណាមា� កច់កេចញពីបន�បេ់ឡយ  

 េនឲ្យឆា� យពី ទ� រ និង បង�ួច ទងំអស់ 

 រងច់កំរែណនា ំ

 ្របមូលសិស្សេទជ�� ំងខងក�ុង េហយ្រកបចុះ 

 បិទេភ�ង រក្សោករេស��មស� ត់!! 

 រងច់កំរែណនាបំន�េទៀត 

 

ង. បទិគន�ះឹ េនក�ងុអាគរ / Lockdown 

(េ្របេដម្បកីរពរអ�កេនក�ុងអគារ ពីេ្រគាះថា� កែ់ដលអចេកតេឡងេនក�ុង

អគារ) 

 សិស្ស្រត�វចកេចញពីផ�ូវេដរេនក�ុងអគារជាបនា� ន់

េហយ្រត�វេទកន ់ថា� កេ់រៀន ឬ ទីតងំែដលបានកំណត ់

ែដលេនជិតបំផុត 

 ជយួ អ�កែដល្រត�វករជំនយួពិេសស 

 បិទ និង ចកេ់ស បង�ួចទ� រទងំអស់ េហយកំុចក

េចញ េដយសរមូលេហតុអ�ីមយួ 

 បិទបាងំ បន�ប ់និង ្របេឡាះទ� រ ទងំអស់ 

 ្របមូលសិស្សេទជ�� ំងខងក�ុង េហយ្រកបចុះ 

 បិទេភ�ង រក្សោករេស��មស� ត់!! 

 រងច់កំរែណនាបំន�េទៀត 

 

ច. ្រកបចះុ ្រគបមខុ េនឲ្យេស��ម 

(េ្របេនេពលេ្រគាះថា� កន់ងឹេកតេឡងភា� មៗដល់ អគារ ឬ េនជុំវញិ ជតិៗ) 

េនេពលឮពក្យប�� ថា «DROP (្រកបចុះ)»៖ 

 ្រកបចុះ - េទេល ក្រមាល/ដី 

 ្រគបមុខ - ្រគបែភ�ករបស់អ�ក េដយឱនមុខេទេលៃដ

របស់អ�ក 

 េនឲ្យេស��ម - រក្សោេន ទីតងំ/កែន�ង បច�ុប្បន� 

 ជយួ អ�កែដល្រត�វករជំនយួ 

 ្របមូលសិស្សេទជ�� ំងខងក�ុង េហយ្រកបចុះ 
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ទំនាកទ់ំនងជាមួយ មាតបិត ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍

 

PNC Bank, United Way, PKHS Parent & Staff Community Service Day 
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ករចូលរួមជាមួយកម�វិធី និង ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រក�ម្រគ�សរ 
 

 

ទស្សនៈរបស់កម�វធីិ Head Start គឺែផ�កេទេលករែដលយល់ថា ឪពុកមា� យគឺជាអ�កអបរ់ដំំបូងរបស់កូនៗ ពកួគាត។់ កម�វធីិរបស់េយងេធ�តមទស្សនេនះ េហយបានបេង�តកម�វធីិអបរ់មំាតបិតែដលមានលក�ណៈៃច�

្របឌិតយ៉ាងទូលំទូលយ ែដលេលកកម�ស់ ឪពុកមា� យ / អណាព្យោបាល / ្រក�ម្រគ�សរ ឲ្យេធ�ជាៃដគូ ក�ុងករសេ្រមចចិត� សហករ េធ�អភបិាលកិច� និង េធ�សកម�ភាពៃនលទ�ផលក�ុងករេ្រត�មលក�ណៈេដម្បចូីល

សល របស់កុមារ។ 
 

កម�វធីិ Head Start ដំេណ រករកម�វធីិតមបទដ� នៃនករត្រម�វ ែដលផ�ល់ជូននូវឱកស្រគបែ់បបយ៉ាងដល់ ឪពុកមា� យ អណាព្យោបាល និង សមាជិក្រគ�សរ របស់សិស្សែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀនបច�ុប្បន� 

េដម្បចូីលរមួជាមយួកម�វធីិតមវធីិេផ្សងៗ ដូចជា អ�កស�័្រគចិត� អ�កសេង�តករណ៍ និង ជាបុគ�លិកែដលមាន្របាកែ់ខ។ 
 

កម�វធីិែដលទទលួបានមូលនិធិពីសហពន័�ត្រម�វឲ្យមានមូលនិធិផ�ូផ�ង ២៥% ែដលមនិែមនជារបស់សហពន័�។ េម៉ាងេធ�ករស�័្រគចិត�របស់ឪពុកមា� យគឺជាែផ�កមយួដសំ៏ខនបំ់ផុតៃនករត្រម�វ ៃនករផ�ូផ�ងេនះ។ 
 

ករចូលរមួ និង ទំនាកទំ់នង របស់ ឪពុកមា� យ/្រក�ម្រគ�សរ ជាមយួកម�វធីិ Head Start គឺជាែផ�កដសំ៏ខនបំ់ផុត េនក�ុងែផនករទំនាកទំ់នងជាមយួ មាតបិត ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន។៍ 
 

ករេធ�ទំនាកទំ់នងជាមយួ្រក�ម្រគ�សរ កេ៏ផា� តេទេល ករអបរ់មំាតបិត ប��ូ ន្រក�ម្រគ�សរេទសមាគម េដម្បទីលួករបេ្រមដូចជាករ រកផ�ះសែម្បង ចំេណះដឹងែផ�កហិរ�� វត�ុ និង ករធានានូវ អហរ និង សេម��កបំ 

ពក ់ក�ុងស� នភាពអសន�។ 

 

កម�វធីិចិ�� ឹមបីបាចកូ់នែដលេយងផ�ល់ជូន... 

• Incredible Years / ឆា� ដំ្៏របេសរបំផុត 

• Ready Rosie 

• Understanding Children / ែស�ងយល់ពីកុមារ
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្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ង ហ�ីឡាែដលហ��៉ ្រត�វែតធានាសុវត�ិភាពដល់ កុមារ និង បុគ�លិក ទងំអស់ េនេពលែដលពួកេគេនក�ុងអគាររសប្់រកសួងអបរ់ ំេហតុដូេច�ះេហយ េគ្រត�វអនុ

វត�វធិីស�ស�ៃនសុវត�ិភាពដូចខងេ្រកមេនះ៖ សូមេគារពតមេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករស�័្រគចិត�េនះ េនេពលែដលេលកអ�កមកកនម់ណ� លថា� កម់ុនមេត�យ្យណាមយួ។ 

 

ច្បោបស់្រមបអ់�កស�្័រគចតិ� 

មានករបណ�ុ ះបណា� លអ�កស�័្រគចិត� ផ�ល់ជូនដល់ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍ែដលស�័្រគចិត�។ 

សូមចូលេទកន់វុបិៃស www.philasd.org/face/volunteer េដម្បបីំេពញករែណនាអំ�កស�័្រគចិត� តមអុីនធរ័ណិត ឬ េមលកលវភិាគៃនករជួយ ជាមយួអ�កបេ្រង�នផា� ល់។ 

 

េតេលកអ�កអាចស�្័រគចតិ�ជយួេដយគ� ន លខិតិស� ម ឬ ករពនិតិ្យ្រ�វត�រូិប បានែដរឬេទ? 

េគអចផ�ល់ «ករេលកែលង/freebie» ម�ង ឲ្យអ�កស�័្រគចិត�ទងំអស់ ែដលពួកគាត់អចស�័្រគចិត�ជួយ េដយគា� នលិខិតស� មេនក�ុងសំណំុឯកសរ។ 

ស្រមាប់ករេធ�ដំេណ រកម្សោន�សិក្សោ អ�កស�័្រគចិត�អច េធ�ជាអ�កជួយ េមលខុស្រត�វបាន ពីរដង េដយគា� នលិខិតស� មេនក�ុងសំណំុឯកសរ។ 

http://www.philasd.org/face/volunteer
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្រកមសលីធម៌របសម់ាតបិត 
 
 
  
 

្រក�ម្រគ�សរ្រត�វបានេគេលកទឹកចិត�ឲ្យេរៀបច ំែផនករ នងិ កលវ ិ
ភាគ ែដលមានភាពងយ្រស�លស្រមាបព់ួកគាតេ់ធ�ករស�័្រគចតិ�។ 

អ�កស�័្រគចិត�ទងំអស់ (ឪពុកមា� យ សមាជិក្រគ�សរ អង�ករេន

ក�ុងសហគមន/៍អ�កជនំួញ) ែដលែតងែតចូលរមួក�ុងសកម�ភាពេន

ក�ុងថា� កេ់រៀន ្រត�វេគត្រម�វឲ្យមានករពិនតិ្យ្របវត�ិរូបតម�ល់ទុកេន

ក�ុងឯកសរ េនក�ុងកម�វធិ។ី ឯកសរទងំេនាះរមួមាន៖ 

 ករពនិិត្យ្របវត�ិៃនករេធ�បាបេក�ង 

 ច្បោបេ់លខ ១២៦ វ�ិ� បនប្័រតៃនករបណ�ុ ះបណា� ល

អំពីករេធ�បាបេក�ង 

 ករពនិិត្យ្របវត�ិៃនករ្រប្រពតឹ�បទេល�ស្រពហ�ទណ�  

 លទ�ផលៃនករពិនតិ្យេរគរេបងនាេពលបច�ុប្បន� 
 

្រកមសលីធម៌ 

េនេពលស�័្រគចិត�ជួយ េន ក�ុងថា� កេ់រៀន ឬ ចូលរមួក�ុងសកម�ភាព

ែដលទកទ់ងនឹងកម�វធិី Head Start មនុស្សេពញវយ័្រត�វែតេធ�ជា

គំរូល�។ បទប��ត�ិរបស់ Head Start ត្រម�វឲ្យ្រគបក់ម�វធិទីងំអស់

្រត�វផ�ល់ករបេ្រមដល់ កុមារែដលមានសិទ�ិចូលរមួ និង ្រក�ម្រគ�សរ

របស់ពួកេគ េនបរសិ� នែដលមានសុវត�ភិាព ែដល្រគបគ់ា� ទងំអស់

មានអរម�ណ៍ថា ងយ្រស�ល និង ទទួលករជយួ ករពរ។ េហតុ

ដូេច�ះេហយ វជាករចបំាច្់រត�វមាន ្របពន័� និង ច្បោប ់ែដលេគ

បានអនុមត័ េដម្បធីានាដល់សុខុមាលភាពរបស់ កុមារ ្រក�ម្រគ�សរ

និង បុគ�លិក មា� ក់ៗ  របស់កម�វធិី។ 
 

សូមេចៀសវងករចូលរមួក�ុងសកម�ភាពែដលជាឧទហរណ៍ៃន

អកប្បកិរយិាអវជិ�មាន ដូចតេទេនះ៖ 

 រខំនដល់ករេធ�ទនំាកទ់នំងជាមយួេក�ង របស់បុគ�លិក 

 មនិ្រត�វ វយ ឬ ដកទ់ណ� កម�េលរូបរងកយ របស់កុមារ

េឡយ។ 

 សូមកុេំ្របពក្យ ្របមាថ ឬ កយវកិរអស្រគាម 

 ករេ្រប េ្រគ�ង្រសវងឹ ឬ េ្រគ�ងេញ�នខុសច្បោប ់េនក�ុង ឬ 

េនជុំវញិមណ� ល Head Start ណាមយួ (េនះរមួទងំករ

េ្រប្របាស់មុនេពលចូលេទក�ុងកែន�ងែដលមានកម�វធិ ី

Head Start ណាមយួ) ។ 

 សូម ចុះហត�េលខ និង ្របគល់្រកមសីលធមេ៌នះ េទឲ្យ

្រគ�របស់កូនេលកអ�ក វញិ។ 

 

ចងចេំនេពលេលកអ�ក េធ�ករស�្័រគចិត� ... 

 មកដល់ និង េ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចេដម្បចូីលរមួសកម�ភាព

េ្រកមករែណនារំបស់បុគ�លិកេនក�ុងថា� ក។់ 

 រល់ សកម�ភាព ឬ ភារកិច� ទងំអស់ មានសរៈសំខន។់ 

េនេពលេលកអ�កផ�ល់ករគា្ំរទកនែ់តេ្រចន េលកអ�ក 

កូនរបស់អ�ក និង េក�ងដៃទេទៀត នឹងទទលួបានផលកន ់

ែតេ្រចនពបីទពិេសធនជ៍ាមយួ Head Start។ 

 កតទុ់កនូវ េម៉ាងៃនករស�័្រគចតិ�របស់េលកអ�ក និង បំ

េពញប�� ីកត្់រតៃនអ�កស�័្រគចតិ� រល់េពលែដលេលកអ�ក

ស�័្រគចិត� រយៈេពលប៉ុនា� នកេ៏ដយ ែដលទកទ់ងេទនឹង

សកម�ភាពរបស់ មណ� ល ឬ កម�វធិ។ី 

កំណត់សម� ល៖់ 

កម�វធិ ីHead Start រក្សោសិទ�កិ�ុងករហមមនិឲ្យ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោ

បាល ឬ សមាជកិ្រគ�សរ ចូលេទក�ុងមណ� ល Head Start េបសិនជាគាត ់

មានអកប្បកិរយិា គរំមកែំហង សហវ ឬ មនិេគារពដល់ េក�ង ឪពុកមា�

យ ឬ បុគ�លិក របស់កម�វធិ។ី 

 

នីតិវិធីអំពីបណ�ឹ ងរបស ់ឪពុកម� យ ឬ សហគមន៍ 

បណ�ឹ ងរបស់សហគមន ៍គជឺាបណ�ឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរែដល ឪពុក

មា� យ ឬ សមាជកិសហគមន ៍របស់កម�វធិី Head Start ប�ឹងពកីរ្រព�យបារម�

ឬ កររេំលភបំពនេល បទប��  ឬ ច្បោប ់េដយ អ�កតណំាង ឬ បុគ�លិក

របស់កម�វធិីថា� កមុ់នមេត�យ្យ Head Start។ 

 

េដម្បដីក់ពាក្យបណ�ឹ ង 

 រល់ បណ�ឹ ង/ករ្រព�យបារម� ្រត�វែតសរេសរជាលយលក�ណ៍

អក្សរដកជូ់នេទ្រក�ម្របកឹ្សោច្បោបរ់បស់កម�វធិថីា� កមុ់នមេត�យ្យ 

Head Start ក�ុងរយៈេពល ៥ ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ ៃនករេចទ្រប

កនថ់ាមានឧប្បតិេហតុេនាះេកតេឡង។ 

 ករ្រព�យបារម�្រត�វមានលក�ណៈជាកល់កច់ំេពះផលបះ៉ពល់

ែដលបណា� លមកពី ឧប្បត�ិេហតុ បទប��  ច្បោប/់នតីិវធិី។ 

 ករប�ងឹ/ករ្រព�យបារម� ែដលេចទ្របកនព់ីបទេល�ស្រពហ�

ទណ�  ែដលអចជាឧបស័គ�ដល់ សុវត�ភិាព នងិ សុខុមាលភាព 

របស់ កុមារ និង បុគ�លិក ្រត�វែតរយករណ៍េទអជា� ធរអនុ

វត�ច្បោបេ់ដម្បចីតវ់ធិានករជាបនា� ន។់ 

 

 គប្បមីានករខតិខំ្របឹងែ្របង េដម្បេីដះ្រសយរល់បណ�ឹ ង

េនមណ� ល ជាមុន។ 

 
 

•  
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េយងេផា� តេទ េលឪពកុម� យ/អាណព្យោបាល េដយសរែតពកួគត៖់ 

• ជា្រគ�ដសំ៏ខន ់និង ជាអ�កអបរ់េំពញមយួជីវតិ របស់កូនៗគាត ់

• ទទលួខុស្រត�វចំេពះសុខុមាលភាពរបស់ កូនៗ/្រក�ម្រគ�សរ ពកួគាត ់

• ជាៃដគូដសំ៏ខនក់�ុងដំេណ រករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� ស្រមាបក់ម�វធីិ 

កម�វធីិរបស់េយងពឹងែផ�កេទេល ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល េធ�ជាអ�កស�័្រគចិត�។ េយង្រត�វករជំនយួរបស់េលកអ�ក 

ក�ុងវធីិជាេ្រចន ទូទងំកម�វធីិ។ មានឱកសជាេ្រចនស្រមាបេ់លកអ�ក េដម្បចូីលរមួក�ុង ែផនករេ្រត�មខ�ួនេដម្បចូីលសល និង លទ�ផល របស់កូនៗេលកអ�ក។ 

ខងេ្រកមេនះគជឺាគនំតិមយួចនំនួស្រមបអ់�កស�្័រគចតិ�៖ 

ថ� កេ់រៀន 

• ជយួ េនក�ុងថា� កេ់រៀន េ្រកមករែណនារំបស់្រគ� 

• េធ�ករជាមយួកុមារជា្រក�មតូចៗ េពលមាន 

សកម�ភាព/កិច�ករ 

• េលងែល្បង អបរ់ ំនិង ទំនាកទំ់នងសង�ម ជាមយួ

កុមារ 

• អនេរឿង ឲ្យ្រក�មតូចៗ ឬ ឲ្យថា� កៃ់ទងមូល ស� ប ់

• េរៀបចំសមា� រៈស្រមាប ់គូរ និង កិច�ករេផ្សងៗេទៀត 

ស្រមាបថ់ា� កេ់រៀន 

• េធ�ជាអ�កជយួ េមលេក�ង េនេពលេធ�ដំេណ រកម្សោន� 

• បង� ញ និង បេ្រង�នេធ�អ�ីពិេសស ឬ េធ�សកម�ភាព

ជាមយួថា� ក ់

• ជយួ េនេពលញុាំអហរ (បេ្រមម�ូបអហរ ករលង

ៃដ ជាេដម។ល។) 

• ជយួ េរៀបចំេមេរៀន 

• ចូលរមួក�ុងករ ចុះសួរសុខទុក�ដល់ផ�ះ និង អង�្របជំុ

រវង ឪពុកមា� យ/្រគ� 

េនផ�ះ 

• អនឲ្យកូនរបស់េលកអ�កស� ប ់និង ចូលរមួជាមយួ

សកម�ភាព/គំនិតផ�ួចេផ�ម ែផ�កអក្សរស�ស�។ 

• ឲ្យកុមារចូលរមួក�ុងសកម�ភាពែដលជយួ ព្រងឹងដល់

កម�វធីិសិក្សោរបស់ថា� កេ់រៀន 

• កត ់ឬ េរៀបចំ សមា� រៈស្រមាបថ់ា� កេ់រៀន។ 

• ទកទ់ង្រក�ម្រគ�សរដៃទេទៀត ឲ្យចុះេឈ� ះកូនចូល

េរៀន។ល។ 

ករដឹកនា ំនងិ ករតស៊មូត ិ

• ចូលរមួអង�្របជំុគណៈកម�ករមាតបិត្របចែំខ

របស់មណ� ល 

• បេ្រមជាសមាជិកជាបេ់ឆា� ត ៃនគណៈកម�ករមាតបិត 

• បេ្រមជាអ�កតំណាងឲ្យមណ� ល ែផ�ក្របឹក្សោច្បោប ់

(្រក�មទូទងំ្រក�ង) 

• ចូលរមួអង�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់ែផ�កបេ្រម
ករ 

• ជយួ  និង ចូលរមួ ក�ុងសកម�ភាពស្រមាបម់ាតបិត 

(សិក� សល/ករបណ�ុ ះបណា� ល ករអភវិឌ្ឍនែ៍ផ�ក

អជីព និង ឱកសបន�ករសិក្សោ ។ល។)។ 

• ចូលរមួសកម�ភាពៃរអង� ស្របាក ់ែដលេគបាន

អនុ�� តឲ្យ្របមូល្របាកេ់ដម្ប ីបេង�ន និង េលក

កម�ស់ បទពិេសធនៃ៍នករេរៀនសូ្រតស្រមាប ់កុមារ

និង ្រក�ម្រគ�សរ (ឧ. ករេធ�ដំេណ រេទេមលសរមន�ីរ 

សួនសត� េទេមលេល� ន។ល។)។ 

• សមាគមជាៃដគូែផ�កែថទកុំមារ បេង�តច្បោបៃ់នករៃរ

អង� ស្របាកេ់ដយខ�ួនឯក។ 

• ចូលរមួសកម�ភាពតសូ៊មតិេនថា� ក ់តំបន ់រដ� និង

សហពន័� េដម្បសុីខុមាលភាពរបស់ កុមារ និង ្រក�ម

្រគ�សរ។
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អ�កស�្័រគចិត� 
ចំណុចែដលមន្រ�េយាជន៍ស្រមប់អ�កស�័្រគចិត� 

េធ� 
 ្រត�វដឹងពីនតីិវធិីរបស់ថា� កេ់រៀន 

 េរៀនឲ្យស� ល់េឈ� ះកុមារ េហយ េ្របេឈ� ះទងំេនាះ 

 ្របាបកុ់មារនូវេឈ� ះរបស់េលកអ�ក េហយ េលកទកឹចតិ�ឲ្យពកួេគេ្របេឈ� ះេនាះ 

 េធ�ជាគំរូល�េដយនិយាយយ៉ាងច្បោស់ៗ 

 បង� ញពីសុជីវធម ៌- ចងចនូំវករនយិាយពក្យដូចជា «អរគុណ/thank you» និង «សូម/please» 

 សរេសរកុមារចំេពះ ឥរយិាបថល� អកប្បកិរយិាល� ករចងដ់ងឹ នងិ ករេឆ�យតបដស៏មរម្យ 

 ស� បនូ់វអ�ីែដលកុមារចងន់ិយាយ 

 េគារពនូវភាពខុសគា� រវងមនុស្សមា� ក់ៗ  ្រត�វចងចថំា មនុស្សមា� ក់ៗ បង� ញពី វប្បធម ៌នងិ គុណតៃម� េផ្សងៗពីគា�  

 គា្ំរទដល់ត្រម�វករៃនផ�ូវចិត�របស់កុមារ េដយជួយ ឲ្យពួកេគមានអរម�ណ៍ថាមាន សុវត�ិភាព។ 

 េលកកម�ស់េមាទនភាពេលខ�ួនឯងរបស់កុមារ េដយេ្របពក្យសម�ដូីចជា ... 

o «កូនេធ�បានល� ក�ុងករេរៀបចទុំកដកេ់សៀវេភទងំអស់េនះ» 

o «កូនពិតជាបានេរៀនសូ្រតេ្រចនណាស់» 

o «កូនគឺជាអ�កស� បដ់ល៏� េនេពលខ�ុ ំអនេរឿងឲ្យស� ប»់ 

 ជួយ កុមារឲ្យេរៀនេចះនិយាយអពំបី�� របស់ខ�ួន េហតុដូេច�ះពួកេគអចេរៀនពីវធិីវជិ�មានេដម្បេីដះ្រសយទំនាស់ 

 ផ�ល់េយាបល់ដល់្រគ�អំពកីររកីចេ្រមនរបស់កុមារ ែដលទកទ់ងនងឹសកម�ភាពែដលេលកអ�កេធ�ជាមយួគា�  

 េគារពដល់ករសមា� តរ់បស់ កុមារ នងិ ឪពុកមា� យ េដម្បេីចៀសវងប�� ផ�ូវច្បោប ់នងិ/ឬ បណ�ឹ ង។ ចុះហត�េលខេលលិខតិរក្សោករសមា� ត ់

 ្រប�ងេ្រប�បថាកុមារនងឹចតទុ់កេលកអ�កដូចជា្រគ�បេ្រង�ន េធ�៝ឫកពឲ្យដូច្រគ� សូមឲ្យ្រគ�ជយួ ែណនា ំ
 

កុេំធ� 

 ពិស ឬ ផកឹ អ�ីេនមុខកុមារ ែដលមនិែមនជាែផ�កមយួៃនមុខម�ូបរបស់ពកួេគ 

 និយាយពក្យអវជិ�មានជាមយួអ�កណាមា� កអ់ពំី កុមារ ឬ ឪពុកមា� យ េផ្សងេទៀត 

 និយាយអំពកូីនៗ របស់អ�កដៃទជាមយួអ�កេផ្សងេ្រកពី្រគ�បេ្រង�ន េនេពលចបំាច ់

 េជ ែ្រសក ទំពស�រេកសូ៊ ឬ ជកប់ារ ីេនចំេពះមុខកុមារ។ 

 បំភយ័េក�ងេដយករគំរមថានឹងវយ បនា� ចថាមានមនុស្សឆ�ួត/bogeyman ។ ល។ េក�ង្រត�វករមានអរម�ណ៍ថាមានសុវត�ិភាពនងិមានទនុំកចតិ�ជាមយួេលកអ�ក 

 េធ�ឱ្យេក�ង មានភាពេអៀនខ� ស ឬ ព្យោយាមេធ�ឱ្យពកួេគមានអរម�ណ៍មនិល�ចំេពះខ�ួនឯង ដូចជាេ្របពក្យថា «អ�កឯងអ្រកក/់you’re bad» «កំសក/scaredy cat» 

 វយេក�ង ឬ បេណា� យឲ្យេក�ង វយតបគ់ា�
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F.F.A.M.I.L.Y GROUP Male Engagement
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ភាពជាឪពុក/គំនិតផ�ួចេផ�ម ៃនករចូលរមួរបសប់ុរស 
ទំនាក់ទនំងជាមួយ មតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ 

ភពជាឪពកុ /គនំិតផ�ួចេផ� មៃនករចូលរួមរបស់បុរស  
 

ឪពុកមា� យ/កូន េទេលងកសិដ� ន Fox Chase ្រក�មបុរសេន សកលវទិ្យោល័យ Temple – វងដ់�ន� ីA Broken Orchestra FFAMILY Park Safety Seminar- Fairmount Park 

 
F.F.A.M.I.L.Y. 

ឪពកុ នងិ �ស� ីជំរុញឲ្យបរុសចលូរួមក�ងុជីវភពរសេ់នរបសយ់វុវយ័ 

«ភាតរភាពៃន បុរស និង �ស�ី េដម្បេីធ�ឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងជីវតិរបស់យុវវយ័» 
 

�្រក�ម F.A.M.I.L.Y. េនះ ្រត�វបានេគ ផ�ួចេផ�មគនំិត និង េរៀបចេំឡង េនឆា�  ំ១៩៩២ ជាគណៈកម�កររងៃន្រក�ម្របឹក្សោច្បោប ់ៃនកម�វធិថីា� កមុ់នមេត�យ្យ Head Start ជាកររឭំកអនុស្សោវរយីដ៍ល់េលក Eric Bradwell ែដលេគាលបំណងរបស់

គាតគ់ចឺងប់េង�នករចូលរមួរបស់បុរសេនក�ុងកម�វធិីេនះ។ េលកបានទទលួមរណភាពេដយសរេសកនាដកម�េនក�ុងឧបទ�វេហតុៃនករេ្រគាះថា� ករ់ថយន� េនសិសិររដូវឆា�  ំ១៩៩១។ គំនតិផ�ួចេផ�មេនះ គឺពកព់ន័�ជាមយួ ឪពុក ជីត បងប�ូន

្រប�ស នងិ បុរសៗេនក�ុងសហគមនដ៍ៃទេទៀត ែដលខ�ល់ខ� យអំពសុីខុមាលភាពរបស់ កុមារ និង យុវវយ័ េនក�ុងសហគមនៃ៍នទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ��។៉ ្រក�មេនះបានបែន�មេលភាពេជាគជយ័របស់ខ�ួន៖ េនេពលែដលេគបង� ញេនក�ុងវេីដអូ

ៃនវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីអភបិាលកចិ�ៃនកម�វធិី «ផ្សោភា� បស់េម�ងរបស់េយង/Linking Our Voices» និង «បែំណកៃនករកសង/Building Blocks» េនតមដណំាកក់លៃន ករចូលរមួ/ទនំាកទ់ំនង របស់ឪពុក ទងំពីរេនះ្រត�វបានបេង�ត

េឡងេដយករយិាល័យជាតិៃនកម�វធិី Head Start។ កចិ�ខិតខំ្របឹងែ្របងសហករេផ្សងេទៀតរមួមាន ករបេង�តេសៀវេភ្របភពៃនជនំួយ ស្រមាបក់រចូលរមួរបស់បុរសេនក�ុងកម�វធិ ីHead Start ជាមយួសកលវទិ្យោ Temple បានបង� ញ នងិ 

និយាយ េនតមសន�សិិទថា� ក ់មូលដ� ន រដ� និង ថា� កជ់ាត។ិ 
� 

�្រក�មេនះបានគតិពសីរៈសំខនៃ់នករចូលរមួរបស់ បុរស នងិ �ស�ី េនក�ុងជវីតិរបស់កុមារ េហយថា «េយង្រត�វករមនុស្សមយួភូមេិដម្បចី�ិ� ឹមបីបាចកូ់នមា� ក»់ េហយេនក�ុងឆា�  ំ២០០៩ េគបានបែន�មអក្សរ «F» មយួតេួទៀតជាផ�ូវករ េដម្បជីំ

រុញទស្សនៈរបស់ខ�ួនេទមុខ ែដលជាវធិសី�ស�ៃន្រក�ម្រគ�សរទងំមូល។ អង�្របជុំរបស់្រក�ម្រត�វបានេគេធ�េឡង្របចែំខ ែដលវគ�បណ�ុ ះបណា� លរមួមាន ករកសងចំេណះដងឹ យុទ�ស�ស�កសង ធនធ់ាន នងិ េគាលគនំិត ករអបរ់អំំពកីរ

ចិ�� ឹមបបីាចកូ់ន ករអភវិឌ្ឍនភ៍ាពជាអ�កដឹកនា ំនងិ ករេលកកម�ស់ ករយល់ដឹង/ករព្រងងឹសិទ�ិអណំាច។ 
� 

�្រក�មេនះបានចូលរមួក�ុងករេលកកម�ស់ចំេណះដឹងែផ�កអក្សរស�ស�ទូទងំកម�វធិី េហយបានេរៀបចំនងិស្រមបស្រម�លសកម�ភាពជាេ្រចន។ ទងំេនះរមួមាន៖ 

• អនេន្រគបក់រអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ - ករអនឲ្យកុមារថា� កមុ់នមេត�យ្យស� ប ់
• និពន� នងិ េបាះពុម� េសៀវេភពីរ៖ 

o «My Best Friends Only Speaks With His Hands / មតិ�ដជ៏តិស�ិតរបស់ខ�ុ  ំនយិាយែតជាមយួៃដរបស់គាតេ់ទ» - និពន�េដយ បតិ និង មាត 

o «Pop-Pop’s Sleeping / ប៉ាៗ គាតក់ពុំងេគង»” – និពន�េដយ បតិ/បុរស ែដលស�័្រគចតិ� 
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ឱកសេធ�ករងរ 
ឱកសេធ�ករងរ ស្រមាប់្រក�ម្រគ�សររបសក់ម�វធិី Head Start 

 

កម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ Head Start ផ�ល់ជូននូវឱកសេធ�ករងរជាេ្រចនដល់ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល របស់កុមារែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន ឬកុមារែដលេទបមានអយុ ៥ (្របា)ំ ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀក�ុងកម�វធិី
េនះ។ មុខតំែណងទងំេនះអចជា អ�កជនំាញ ឬ អ�កជំនយួករឲ្យអ�កឯកេទស េទតមករត្រម�វៃនលក�ណៈសម្បត�ិ។ 
 

េបក�ជនែដលដកព់ក្យសំុេធ�ករ េពញេម៉ាង មនិេពញេម៉ាង ឬ ជលួតមេម៉ាង ្រត�វ្របគល់ឯកសរទងំអស់ដូចខងេ្រកមេនះ មុនេពលេគជលួឲ្យេធ�ករ៖ 

o ្របវត�ិៃនករេធ�បាបេក�ង 

o PA Act 126 វ�ិ� បនប្័រតៃនវគ�បណ�ុ ះបណា� លអពំីករេធ�បាបេក�ង 

o ស� ម្រមាមៃដជាមយួ FBI 

o ករពិនតិ្យ្របវត�ិៃនករ្រប្រពឹត�បទេល�ស្រពហ�ទណ�  

o លទ�ផលៃនករពនិិត្យេរគរេបងនាេពលបច�ុប្បន� 

o ករពិនតិ្យសព៌ង�កយនាេពលបច�ុប្បន� 

o ស�� ប្័រតទុតិយភូម ិឬ GED 

o ករ្របឡងេមលគុណសម្បត�កិ្រមតិខ�ស់ 

o លិខតិប�� កព់កីរសិក្សោែផ�កករអភវិឌ្ឍនរ៍បស់កុមារ (CDA)* 

ជំពូកៃនករងរ 
អ�កជំនយួករឲ្យអ�កឯកេទស/Para-Professional មុខនាទីមនិេពញេម៉ាង ជលួតមេម៉ាង/Part-time Per Diem Positions 

o អ�កជំនយួករ្រគ�*/Teacher Assistant* o អ�កជំនសួ អ�កជំនយួករ្រគ�/Substitute Teacher Assistant 

o អ�កតំណាងែផ�កបេ្រមករដល់្រក�ម្រគ�សរ/Family Services Field Rep. o អ�កជំនសួ អ�កជំនយួករេនេពលៃថ�្រតង/់Sub. Noontime Aide 

o អ�កស្រមបស្រម�លករចូលរមួរបស់មាតបិត/Parent Involvement Coor. (្រត�វចុះេឈ� ះជាមយួបុគ�លិកអបរ់ ំKelly េន www.teachkidsnow.com 

o អ�កជំនយួករែផ�កករចូលរមួរបស់មាតបិត/ Parent Involvement Ass. o អ�កជំនយួករែផ�កត្រម�វករពិេសស/Special Needs Assistant 

o អ�កតំណាងែផ�កអហររូបត�ម�/Nutrition Field Rep. េដម្បដីកព់ក្យ សូមទកទ់ង Melody Hidelbird េលខ ២១៥-៤០០-៦២១៦ 

o អ�កេធ�ករែផ�កចំណីអហរ/Food Service Worker 

o ករជំនយួករែផ�កែថរក្សោ/Maintenance Support 

o អ�កេធ�ទំនាកទ់ំនងជាមយួអតថិិជន/Customer Service Lias. 
 

អ�កជនំសួ/Substitutes 

o អ�កជំនយួករ្រគ�/Teacher Assistant 

o អ�កបេ្រមែផ�កម�ូបអហរ/Food Service Worker 

េបក�ជនែដលដកព់ក្យ ្រត�វមានលក�ណៈអចបតែ់បន េធ�ដំេណ រេទមណ� លេផ្សងៗេទៀត េទតមេសចក�ី្រត�វករ។ 

េដម្ប្ីរជាបពី ពត័ម៌ាន និង ដំេណ រករៃនករដកព់ក្យ សូមទកទ់ងេទករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ - Head Start េលខទូរស័ព� ២១៥-៤០០-៤២៧០។

សមភាព 

ៃនឱកសេធ�ករ 

ករេ្រជសេរ ស

បុគ�លិក 

ែផនករ

ករងរ 

http://www.teachkidsnow.com/
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កំណត់េហតុ
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Denota E. Watson 
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្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 
មណ� លអប់រ ំ

440 NORTH BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA 19130 

 
 

ករយិាលយ័អប់រកំមុារថា� ក់មុនមេត�យ្យ 
ករយិាលយ័អប់រកំមុារថា� ក់មុនមេត�យ្យ HEAD START  

បន�ប់េលខ ១៧០ 

ទូរសព័�៖ ២១៥-៤០០-៤២៧០ 
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