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សំណ$រែដលេគឧស,-ហ៍សួរ និង ចេម្លើយ 
ៃថ្ងទី ២៣ ែខមីនាឆា-.ំ ២០២០ 

្រកសួងអប់រ*ៃនទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786 បានដឹងថាមានសំណ?រជាេ្រចើនែដលទាក់ទងនឹងបEF6េផ6Hងៗ ែដលជាលទ្ធផលៃនការ
បិទសាលាទូទំាង្រកសួង េដាយសារែតេមេរាគ ខូវXដ-១៩ (េមេរាគខូរ[ូណា)។ ប ្̂ជីសំណ?រែដលេគឧស6aហ៍សួរ (ស.ឧ.ស) 
អំពីការទទួលបាន អាហារែដលផ្ដល់សុខភាព ការបងាF6ត់បេ្រងៀន និង ការសិក6a ការែថរក6aអាគារ និង អំពី្របធានបទេផ6Hងៗ
េទៀត អាចរកបានេនៅខាងេ្រកាមេនះ។ 

្រកសួងរបស់េយើង ក៏ដូចជាកែន្លងដ៏ៃទេទៀតេនៅទូទំាង្របេទស េទ ា ះបីជាដឹងថាមានេមេរាគ ខូវXដ-១៩ (េមេរាគខូរ[ូណា) ក៏
េនៅែតបន្តេធ្វើការ េដើម6uី សាលា ្រកុម្រគvសារ និង សហគមន៍ របស់េយើង។ ផលប៉ះពាល់ៃនេមេរាគខូរ[ូណាេនៅតំបន់ហ្វឡីា
ែដលហ្វ6786 ក៏ដូចជាេសចក្ដែីណនំាែដលេយើងកំពុងទទួលពី ្រកសួងអប់រ*ៃនរដ្ឋផិនសីុលេវនីញា86 កំពុងែតមានការែ្រប្របvលជា
និច្ច។ ្រកសួងរបស់េយើងេផា~6តេលើការយកចិត្តទុកដាក់េលើវXធី ថ្មីៗ  និង ការៃច្ន្របឌិត ែដលេយើងអាចជួយដល់េសចក្តី្រត�វការ
របស់សិស6aនុសិស6H និង ្រកុម្រគvសារ របស់េយើង ក្ន�ងអំឡ�ងេពលេនះ។ ការេឆ្លើយតបរបស់េយើងេទៅនឹងសា�6នភាព នឹងមាន
ការែ្រប្របvល េហើយអាចផា�6ស់ប្ត�រ េនៅេពលមានព័ត៌មាន និង ការែណនំាបែន្ថម េហើយេយើងបន្តបេង្កើតវXធីជាេ្រចើនបែន្ថមេទៀត 
េដើម6uីបេ្រមើ សិស6aនុសិស6H និង ្រកុម្រគvសារ។ 

សូមអរគុណចំេពាះភាពែដលអាចបត់ែបនបាន និង ការអត់ធ្មត់ របស់េលាកអ្នក េនៅេពលេយើងកំពុងេរៀបចំេដាយយកចិត្ត
ទុកដាក់ និង គិតពីផល្របេយាជន៍ែដលល្អបំផុតរបស់សិស6aនុសិស6Hទំាងអស់។ ទំព័រវុXបៃសេនះនឹងែកែ្របព័ត៌មានថ្មីៗជា
្របចំា េហតុេនះសូមចូលេមើលជាញឹកញាប់េដើម6uី្រជាបពីព័ត៌មានថ្មីបំផុត។ សូមែថរក6aខ្ល�ន និង រក6aសុវត្ថិភាព! 

ម្ហ#បអាហារស្រមាប់សិស-.នុសិស-1 

េតើម្ហ&បអាហារែដលផ្ដល់សុខភាព មានស្រមាប់សិស:;នុសិស:<ែដរឬេទ េនៅេពលែដលសាលាបិទ? 
មាន។ ្រកសួងអប់រ*ៃនទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786 សាលាឆាទ័រមួយចំនួន និង អាជា�6ធរលំេនៅដា�6នៃនទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786 កំពុង
ស្រមបស្រមvលជាមួយការXយាល័យែផ្នក កុមារ និង ្រកុម្រគvសារ របស់្រកុង េដើម6uីផ្តល់ម្ហ�បអាហារែដលមានជីវជាតិ ែដលេគ
អាចេទៅយកស្រមាប់ កុមារ និង យុវវ័យ េនៅទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786ទំាងអស់ េនៅ ៨០ កែន្លង េនៅទូទំាងទី្រកុង។ ៤៩ កែន្លង
ៃនទីតំាងទំាងេន ា ះ គឺជាអាគារសិក6aរបស់្រកសួងអប់រ*ៃនទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786។ 

េតើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលម្ហHបអាហារ? 
កុមារ និង យុវវ័យ ទំាងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានម្ហ�បអាហារេដាយឥតគិតៃថ្ល េហើយមិនចំាបាច់មានអត្តសE�6ណប័ណ្ណេទ។ 

េតើខ្ញJំអាចេទៅយកេនៅ េពលណា និង កែន្លងណា? 
ទីតំាងម្ហ�បអាហារចំនួន ៤៩ របស់្រកសួងអប់រ*ៃនទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786 នឹងេបើកពីេមា86ង ៩ ្រពឹក ដល់ៃថ្ង្រតង់ ពីរៃថ្ងក្ន�ងមួយ
សបា~6ហ៍ (ៃថ្ងច័ន្ទ និង ៃថ្ង្រពហស6uតិ៍)។ ្រកុម្រគvសារអាចេទៅយក អាហារេពល្រពឹក ៣ និង អាហារៃថ្ង្រតង់ ៣ (សរុបអាហារ
ចំនួន ៦ ក្ន�ងមួយៃថ្ៗង )។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកែន្លងេផ6Hងេទៀត ខុសៗគា¥6។ ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីកែន្លងែចកម្ហ�បអាហារទំាងអស់ 
រួមទំាងែផនទីៃនកែន្លងម្ហ�បអាហារ អាចរកបានេនៅក្ន�ងវុXបៃស philasd.org និង phila.gov។ 
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េតើខ្ញJំអាចបរQចាS:គ ម្ហ&បអាហារ ឬ ្របាក់ស្រមាប់ម្ហ&បអាហារ យាW:ងដូចេម្តច? 
្រកសួងអប់រ*ៃនទី្រកុងហ្វីឡាែដលហ្វ6786 សូមែថ្លងអំណរគុណយា86ង្រជាលេ្រជៅចំេពាះជំនួយដ៏េ្រចើនសន្ធឹកសនា§6ប់ េដើម6uីជួយផ្តល់
អាហារែដលផ្ដល់ខុសភាព ដល់សិស6aនុសិស6H េនៅេពលសាលា្រត�វបិទ។ េយើងេស្នើសំុឱ6©រាល់ការបរXចាª6គ ម្ហ�បអាហារ និង 
រូបិយវត្ថ�ស្រមាប់ម្ហ�បអាហារ ឱ6©េទៅ Philabundance េនៅវុXបៃស philabundance.org 

 

ការសិក-. និង ការបងា6-ត់បេ្រងៀន ពីផ្ទះ 

េតើ្រកសួងនឹងផ្តល់ជំនួយែផ្នកអប់រ\ដល់សិស:;នុសិស:<េនៅេពលែដលសាលា្រត]វបិទ េដាយវQធីណា? 
េយើងមិនអាចជំនួសការបងាF6ត់បេ្រងៀនេដាយផា«6ល់ ែដលេលាក្រគ�អ្នក្រគ�របស់េយើងផ្តល់ឱ6©េនៅក្ន�ងថា¥6ក់េរៀនបានេទ។ ការ
បងាF6ត់បេ្រងៀនគឺជា សិល6uៈ និង វXទ67សាស្ត។ ្រត�វការេពលជាេ្រចើនឆា¥6ំៃនការសិក6aេនៅមហាវXទ67ល័យ ការជួយែណនំា ការ
សហការរវាងសហេសវXក និង ការហ្វកឹហ្វឺនជំនាញវXជ̄ា6ជីវៈ េដើម6uីេធ្វើឱ6©ការបងាF6ត់បេ្រងៀនមានសុ្រកឹតភាព។ ក្ន�ងខណៈេពល
ែដលេយើងមិនអាចជំនួយឱ6©ការបេ្រងៀនេនៅក្ន�ងថា¥6ក់ េយើងេប្តជា�6យា86ងមុតមំាក្ន�ងការេធ្វើយា86ងណាឱ6©សិស6H្រគប់គា¥6មានឱកាស
ចូលរួមក្ន�ងការេរៀនសូ្រតេនៅេពលែដលសាលាេរៀន្រត�វបិទ។ 

បច្ច�ប6uន្នេនះ្រកសួងេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត និងេរៀបចំែផនការេដាយែផ្អកេលើេសចក្ដែីណនំាពី រដ្ឋ និង សហព័ន្ធ។ ជួនកាលេសចក្ដី
ែណនំាេនាះ ផា�6ស់ប្ដ�រពីមួយៃថ្ងេទៅមួយៃថ្ង។ ែផ្អកេលើេសចក្ដែីណនំាថ្មីបំផុតរបស់ ្រកសួងអប់រ*ៃនរដ្ឋផិនសីុលេវនីញា86 និង ្រក
សួងអប់រ*ៃនសហរដ្ឋអាេមរXក ្រកសួងមិនផ្តល់ការបងាF6ត់បេ្រងៀន តាមការត្រម�វ ជាផ្ល�វការ ឱ6©ពិន្ទ� េន ា ះេទ េដាយសារេយើងគិត
ពីបEF6 សមភាព និង បេច្ចកវXទ67។ សិស6aនុសិស6Hរបស់េយើងមានត្រម�វការៃន ការបងាF6ត់បេ្រងៀន លទ្ធភាពៃនការេ្របើអុ ីនធ័រ
ណិត និង បេច្ចកវXទ67 និង ការទទួលខុស្រត�វរបស់្រគvសារ ក្ន�ងក្រមិតខុសៗគា¥6 ក្ន�ងខណៈេពលែដលសាលា្រត�វបិទ។ េសចក្ដី
ែណនំាេនះ ្របាកដជាអាចផា�6ស់ប្ដ�រេនៅេពលែដលសា�6នភាពៃនេមេរាគ ខូវXដ-១៩ មានការែ្រប្របvល។ 

េទាះជាយា86ងណាក៏េដាយ ្រកសួងអប់រ*េនៅែតផ្តល់ជំនួយែផ្នកអប់រ*ដល់សិស6aនុសិស6Hទំាងអស់ ក្ន�ងខណៈេពលែដលសាលា 
្រត�វបិទ។ េយើងយកចិត្តទុកដាក់េលើការព67យាមេដើម6uីផ្តល់ជំនួយែផ្នកអប់រ*ែដល ្រកុម្រគvសារ និង សិស6aនុសិស6H ជាេ្រចើន
អាចមានលទ្ធភាព និង ទទួលបានអត្ថ្របេយាជន៍ តាមការែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។ ឥឡ�វេនះេយើងបានបេង្កើតការែណនំាអំពី
ការសិក6a (LGs) ែផ្នក គណិតវXទ67 អក6Hរសិល6u៍អង់េគ្លស ចំេណះវXទ67សាស្ត និង សង្គមវXទ67 ស្រមាប់្រគប់ក្រមិតថា¥6ក់។ 
ការែណនំា ្រត�វតាមមុខវXទ67ែដល្រគ�បានបេ្រងៀនដល់សិស6Hរួចេហើយក្ន�ងឆា¥6ំសិក6aេនះ េហើយ ឪពុកមា~6យ និង សិស6aនុ
សិស6H អាចេ្រជើសេរ²សយកអ្វមួីយែដលល្អបំផុតស្រមាប់ពួកេគ។ 

្របភពជំនួយទំាងអស់េនះគឺជាជំនួយបែន្ថមស្រមាប់ការ្របា្រស័យទាក់ទង និង ជំនួយ ពីេលាក្រគ�អ្នក្រគ�របស់កូនេលាកអ្នក។ 

េតើការែណនំាអំពីការសិក:; គឺជាការត្រម]វ ឬអ្វ?ី 
អត់េទ។ ការែណនំាអំពីការសិក6a គឺេ្រសចតាមការេ្រជើសេរ²ស ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់ផា«6ល់ខ្ល�ន និងេដើម6uីឱ6©សិស6Hបន្តចូលរួម
ក្ន�ងការសិក6a។ េគនឹងមិនឱ6©ពិន្ទ�េទ េហើយគ́ា6នសិស6Hណាមា¥6ក់នឹងទទួលពិន្ទ�បែន្ថម េដាយសារែតបានេរៀនវាេន ា ះេទ។ 
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េតើខ្ញJំអាចចូលេ្របើការែណនំាអំពីការសិក:; េដាយវQធីដូចេម្តច? 
ការែណនំាអំពីការសិក6aទំាងអស់មានេនៅក្ន�ងអុ នីធ័រណិត េនៅក្ន�ងវុXបៃស philasd.org។ ្រគាន់ែតចុចេលើបណាµ6ញតភ̄ា6ប់
បដាពណ៌្រកហមេនៅខាងេលើៃនទំព័រ។ ច6¶ប់ចម្លងៃនការែណនំាអំពីការសិក6aែផ្នក អក6Hរសិល6u៍អង់េគ្លស និង គណិតវXទ67 ក៏
មានេនៅ្រគប់កែន្លងែចកម្ហ�បអាហារ របស់្រកសួងអប់រ*ផងែដរ។ ជាអកុសល ការែណនំាអំពីការសិក6a ចំេណះវXទ67សាស្ត និង
សង្គមវXទ67 មានការរក6aសិទ្ធ ិែដលេយើងកំពុងែតេធ្វើការពិនិត6©។ 

ការែណនំាអំពីការសិក6aែផ្នក អក6Hរសិល6u៍អង់េគ្លស និង គណិតវXទ67 មានទំាងេមេរៀន្របចំាៃថ្ង ែដលសិស6Hអាចេរៀនស្រមាប់ 
រយៈេពល ១០ ៃថ្ង។ ការែណនំាបនា«6ប់េទៀត នឹងមានេនៅតាមអុ ីនធ័រណិត េនៅៃថ្ងពុធ ទី ២៥ ែខមីនា និង េនៅតាមកែន្លងផ្ដល់
ម្ហ�បអាហារ ចាប់េផ្តើមពីៃថ្ង្រពហស6uតិ៍ ទី ២៦ ែខមីនា។ 

ចុះេបើកូនរបស់ខ្ញJំមាន IEP? 
េបើសិនជាកូនរបស់េលាកអ្នកមាន IEP េលាកអ្នកអាចេ្របើការែណនំាអំពីការសិក6aជាជំនួយមួយែផ្នក។ េយើងខ្ញ�ំសំណºមពរឱ6©
េលាកអ្នកេ្រជើសេរ²សការែណនំាណាែដលសម្រសបតាមត្រម�វការរបស់កូនេលាកអ្នកបំផុត។ ឪពុកមា~6យ និង អ្នកេមើលែថ
សិស6Hែដលមានត្រម�វការពិេសសណាែដលមានសំណ?រអ្វជីាក់លាក់ េគអាចភ̄ា6ប់ទំនាក់ទំនងឱ6©ជួបជាមួយអ្នកជំនាញពី
ការXយាល័យែផ្នកអប់រ*ពិេសស េដាយការទុកេលខទូរស័ព្ទេដើម6uីឱ6©េគេហៅ្រតឡប់េទៅវXញជាមួយនឹងបុគ្គលិកេឆ្លើយែខ6Hទូរស័ព្ទ
សំខាន់របស់្រកសួង។ 

េតើការែណនំាអំពីការសិក:; នឹងមានជាភាសាេផ:<ងៗ េ្រកៅពីភាសាអង់េគ្លស ែដរឬេទ? 
ក្ន�ងខណៈេពលែដលការែណនំាអំពីការសិក6a គ́ា6នជាភាសាេផ6Hងៗ េបើសិនជា ឪពុកមា~6យ និង អ្នកេមើលែថ របស់សិស6H ្រត�វ
ការជំនួយក្ន�ងការបកែ្រប េគអាចភ̄ា6ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបកែ្របឱ6©បាន េដាយការទុកេលខទូរស័ព្ទេដើម6uីឱ6©េគេហៅ្រតឡប់
េទៅវXញជាមួយនឹងបុគ្គលិកេឆ្លើយែខ6Hទូរស័ព្ទសំខាន់របស់្រកសួង។ 

េតើេគមានែស្វងរកវQធីអប់រ\េផ:<ងេទៀតស្រមាប់សិស:;នុសិស:<ែដរឬេទ? 
មាន គឹជាការសំខាន់ណាស់ែដលេយើង្រត�វរកវXធីថ្មីៗេដើម6uី ព្រងីក និង ព្រងឹង ការសិក6aពីផ្ទះ ស្រមាប់សិស6aនុសិស6Hទំាង 
អស់។ េយើងកំពុងបេង្កើតែផនការេដើម6uីផ្តល់ឧបករណ៍ដល់សិស6aនុសិស6H េដើម6uីធានាដល់សមភាព។ េយើងនឹងជ្រមាបេលាក
អ្នក េនៅេពលែដលែផនការរបស់េយើងមានការរ²កចេ្រមើន។ េយើងក៏កំពុងេរៀបចំ ការបណ¼½ះបណាµ6ល និង ្របភពជំនួយ តាមអុ នី
ធ័រណិត េដើម6uីឱ6©្រគ�កាន់ែតេ្រចើនអាចរក6aទំនាក់ទំនងជាមួយសិស6aនុសិស6Hេដាយេ្របើ ថា¥6ក់េរៀនហ្គ�េហា¾6ល។ 

េតើ កូនខ្ញJ ំនិង ខ្ញJ ំេនៅែតអាច្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយ្រគ]របស់កូនខ្ញJំបានឬេទ? 
្របាកដជាបាន។ េយើងជំរុញឱ6©្រគ�របស់េយើងរក6aទំនាក់ទំនងជាមួយសិស6Hរបស់ពួកគាត់ េដើម6uីេធ្វើយា86ងណាឱ6©ទំនាក់ទំនង
ពិេសស ែដលពួកគាត់ មាន និង រក6aឱ6©បានក្ន�ងកំឡ�ងេពលៃនការបិទសាលាេនះ។ ្រគ�នឹងបន្ត៖ 

- េលើកទឹកចិត្តសិស6Hឱ6©េ្របើការែណនំាក្ន�ងការសិក6a និង ជំរុញឱ6©ពួកេគមានេពលេ្របើអុ ីនធ័រណិត និងកែន្លងែចកម្ហ�ប
អាហាររបស់្រកសួងអប់រ* 

- ផ6Hព្វផ6aយ/ែចកចាយ ្របភពជំនួយៃនការសិក6aតាមអុ ីនធ័រណិតេផ6Hងៗេទៀត ជាមួយ សិស6aនុសិស6H និង ្រកុម
្រគvសារ ែដលពួកេគអាចេធ្វើបានេដាយខ្ល�នឯង 
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- អាចជួបបានតាមរយៈ អុ ីែមល ទូរស័ព្ទ ឬ តាមវXធីេផ6Hងៗេទៀត (ថា¥6ក់េរៀនហ្គ�េហា¾6ល (Google classroom) 
Infinite Campus, Class Dojo) េដើម6uីេឆ្លើយសំណ?ររបស់ សិស6H និង ្រកុម្រគvសារ េដាយស្ម័្រគចិត្ត និង ជួយ 
ដល់ការេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ។ 

- េធ្វើយា86ងណាឱ6©សិស6aនុសិស6Hអាចចូលេ្របើ ទំព័រវុXបៃសរបស់សិស6H (Student Portal) ថា¥6ក់េរៀនហ្គ�េហា¾6ល  
អុ ីែមល និង កម្មវXធីតាមអុ ីនធ័រណិត ការេធ្វើអន្តរាគមន៍ និង ការជួយស្រមvលកម្មវXធីសិក6a 

េបើសិនជាខ្ញCំមានសំណFរជាទូេទៅ េតើខ្ញCំអាចទាក់ទងេទៅ្រកសួងេដាយវិធីណា េនៅេពលែដលសាលា
បិទ? 

ចុះេបើសិនជាខ្ញJំមានសំណnរជាទូេទៅ អំពីការែណនំាក្នJងការសិក:; ឬ ការបិទសាលា? 
បណាµ6ញែខ6Hទូរស័ព្ទសំខាន់ៗជាេ្រចើនភាសា ដំេណើរការពីៃថ្ងច័ន្ទ ដល់្រពឹកៃថ្ង្រពហស6uតិ៍ ចាប់ពីេមា86ង ៩ និង ៣០ នាទី ដល់
េមា86ង ១១ និង ៣០ នាទី្រពឹក េដើម6uីេឆ្លើយសំណ?រទូេទៅ ជាភាសាកំេណើតរបស់្រកុម្រគvសារជាេ្រចើន របស់េយើង។ 

២១៥-៤០០-៥៣០០ - អង់េគ្លស 
២១៥-៤០០-៨៤៨៩ - េអសាÂ6ញ 
២១៥-៤០០-៨៤៨០ - អាល់បានី 
២១៥-៤០០-៨៤៨១ - អារាÃ6ប់ 
២១៥-៤០០-៨៤៨២ - ចិន 
២១៥-៤០០-៨៤៨៣ - បារំាង 
២១៥-៤០០-៨៤៨៤ - ែខ្មរ 
២១៥-៤០០-៨៤៧៤ - ព័រទុយហាÅ6ល់ 
២១៥-៤០០-៨៤៨៥ - រុស6H� ី
២១៥-៤០០-៨៤៨៦ - េវៀតណាម 

េលាកអ្នកក៏អាចេផ្ញើអុ ីែមលសំណ?ររបស់េលាកអ្នកេទៅ covid19info@philasd.org។ 

ៃថ្ងែដលខកខានមិនបានបេ្រងៀន េដាយសារកិច្ច្របឹងែ្របងេឆ្លើយតបេទៅនឹងេមេរាគខូរcូណា 

េតើ្រកសួងអប់រ\នឹង្រត]វេគត្រម]វឱ:pសងៃថ្ងែដលខកខានមិនបានបេ្រងៀន ែដលជាលទ្ធផលៃនការបិទសាលាេនះែដរឬេទ? 
អត់េទ។ ្រកសួងអប់រ*ៃនរដ្ឋផិនសីុលេវនីញា86 បានសេ្រមចថា នឹងមិនដាក់ពិន័យដល់្រកសួង ែដលមិនបានបំេពញចំនួន ៃថ្ង ឬ 
េមា86ង បេ្រងៀនជាអប6uបរមាេទក្ន�ងឆា¥6ំសិក6aេនះ េដាយសារែតកិច្ច្របឹងែ្របងេឆ្លើយតបេទៅនឹងេមេរាគ ខូវXដ-១៩។ េនៅេពលែដល
សា�6នភាពែ្រប្របvល េយើងនឹងជ្រមាបជូននូវរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗែដលេយើងមាន អំពីថាេតើ្របតិទិនរបស់េយើងនឹងមានលក្ខណៈ
យា86ងដូចេម្ដចស្រមាប់ៃថ្ងែដលេនៅសល់ស្រមាប់ឆា¥6េំនះ។ 

ការ្របឡងបទដាe-នទូេទៅ និង ការ្របឡងេដើម-fីចូលេរៀនេនៅមហាវិទ-gល័យ 

េតើការ្របឡង PSSA និង ការ្របឡង ឃីស្ត&ន ែដល្រត]វបានេគកំណត់ស្រមាប់និទាឃរដូវឆាx:ំ ២០២០ េនៅែតេធ្វើែដរឬេទ? 
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អត់េទ។ េនៅៃថ្ងទី ១៩ ែខមីនា ឆា¥6ំ ២០២០ ្រកសួងអប់រ*ៃនរដ្ឋផិនសីុលេវនីញា86 (PDE) បានលុបេចាលរាល់ការ្របឡង 
PSSA ឃីស្ត�ន និង ការវាយតៃម្ល្របព័ន្ធតាមវXធីេផ6Hងេទៀតរបស់រដ្ឋផិនសីុលេវនីញា86 (PASA) ស្រមាប់ឆា¥6សិំក6aេនះ 
េដាយសារែតលទ្ធផលៃនេមេរាគ ខូវXដ-១៩ ។ េលាកអ្នកអាចេមើលព័ត៌មានចុងេ្រកាយអំពីផលប៉ះពាល់ៃនការលុបេចាល 
ការ្របឡង េលើ គណេនយ6© និង របាយការណ៍របស់សាលាេរៀន េនៅក្ន�ងវុXបៃស www.education.pa.gov។ 

េតើការ្របឡង SAT និង ACT ែដល្រត]វបានេគេ្រគាងទុកស្រមាប់និទាឃរដូវឆាx:ំ ២០២០ េនៅែតេធ្វើែដរឬេទ? 
អត់េទ។ កាលបរXេច្ឆទៃនការ្របឡង SAT និង ACT និងកាលបរXេច្ឆទៃនការ្របឡងស្រមាប់អ្នកខកខានមិនបាន្របឡង 
្រត�វបានេគផា�6ស់ប្ត�រភា�6មៗ េហតុេនះសូមចូលេមើលវុXបៃស https://pages.collegeboard.org/natural-disasters 
និង https://www.act.org/ េដើម6uីែស្វងរកព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត។ 

្របភពជំនួយែផ្នកសុខុមាលភាព 

េតើខ្ញJំ្រត]វនិយាយជាមួយកូនៗរបស់ខ្ញJំអំពីេមេរាគខូរ}ូណាេដាយវQធីណា េបើសិនជាពួកេគបងា�:ញពីភាពតានតឹងផ្ល&វចិត្ត? 
ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាេ្រចើនែដល្រត�វបានេគែចកចាយអំពីេមេរាគខូរ[ូណា ងាយ្រសួលេធ្វើឱ6©មានភាព្រចបូល្រចបល់ក្ន�ង 
ចិត្ត។ ្របភព័ត៌មានទំាងេនះមានេនៅក្ន�ងែផ្នក ្របភព័ត៌មាន (Resources)	ៃនវុXបៃសរបស់្រកសួងអប់រ* េនៅទំព័រ 
https://www.philasd.org/coronavirus េដើម6uីជួយដល់េលាកអ្នកក្ន�ងការនិយាយជាមួយកូនៗរបស់េលាកអ្នកអំពី
េមេរាគខូរ[ូណា និង ការ្រគប់្រគងភាពតានតឹងផ្ល�វចិត្តណាមួយែដល េលាកអ្នក ឬ មនុស6Hជាទី្រសលាញ់របស់េលាកអ្នក
មាន៖ 

● COVID-19 Parent Resource Guide 
● Talking To Kids About The Coronavirus 
● Talking to Children About COVID-19: A Parent Resource  
● Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks 


