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 គោលគៅននផែនការ 
គោលគៅ៖ 
ដែៃការបៃតការអបរ់ ំរបស់ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា បាៃដ្នរគ់េញៃូវដែៃការរបស់ក្រសួងគែើែបែីតល់ៃូវ  
សម្ភា រៈ ធៃធាៃ ៃ៉ិង ជំៃួយ ដែារ អបរ់ ំៃ៉ិង ការបង្ហា តប់គក្ងៀៃ ែល់ ស៉ិសាៃ ស៉ិសស (ៃ៉ិងក្រុែក្គ្ួសាររបស់ព្ួរគគ្) ៃ៉ិង 
ប គ្គល៉ិរ ៃូវឱកាសគែសងៗគែើែប ីរឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង ៃ៉ិង គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ រា ងអំឡ ងគព្លដែល
ក្រសួងក្តូវប៉ិទក្បត៉ិបតត៉ិការជាធែមតារបស់ក្រសួង ជាចបំាេ។់ ដែៃការដែលបង្ហា ញព្ីការចបគ់ែតើែជាជំហ៊ា ៃៗ សក្ម្ភប ់
ការអភ៉ិវឌ្ឍៃ ៍ៃ៉ិង ការដ នានំៃការបង្ហា តប់គក្ងៀៃ បងកបៃូ់វការគបតជាា េ៉ិតតរបស់ក្រសួង រា ងការគធវើឱយម្ភៃសែភាព្ ៃ៉ិង 
លទធភាព្នៃការទទួលបាៃ តាែរយៈែំណារក់ាលៃីែយួៗ។ ក្រសួងរំព្ ងខ៉ិតខំជួយ ែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសទងំអស់ គដ្នយ
គ្៉ិតព្ីតក្ែូវការខ សៗោា នៃ ការស៉ិរា ៃ៉ិង សែតថភាព្ របស់ព្ួរគគ្ រា ងការទទួលការអបរ់ដំែលគយើងែដល់ឱយ គដ្នយថ្លឹង
ដថ្លងជាែយួរក្ែ៉ិតនៃ លទធភាព្ ៃ៉ិង វ ៉ិធាៃការ ស ខភាព្ ៃ៉ិង ស វតថ៉ិភាព្ ចបំាេ ់ដែលគ្លើយតបគៅៃឹងគែគោគ្ ខូវ ៉ិែ-១៩។ 
នាយរសាលា គលារក្គ្ូអារក្គ្ូ ប គ្គល៉ិរគៅតាែសាលាែន៏ទគទៀត ៃ៉ិង អាររែឋបាល ទងំអស់ម្ភៃសារៈសំខាៃេ់ំគ េះការ
អៃ វតតៃដ៍ែៃការទងំគៃេះ។ 

លទធែលនៃការរពំ្ឹងទ រ៖ 

១. ស៉ិសាៃ ស៉ិសសរបស់ក្រសួង ក្តូវបាៃគគ្ែតល់ឱយៃូវ បគេេរវ ៉ិទា ៃ៉ិង ឯរសារនៃការបង្ហា តប់គក្ងៀៃ តាែរ ំព្យូទរ័ ឬ
ជាេាបេ់ែលង គែើែបបីៃតេូលរែួរា ងការស៉ិរា។ 

២. ប គ្គល៉ិរៃឹងទទួលការប ត េះបណាត ល តាែរយៈវគ្គប ត េះបណាត លតាែអ ៃីធរ័ ៉ិ ត។ 

៣. ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ ៃឹងទទួលបាៃការបគក្ងៀៃតាែរយៈជំៃួយតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ឬ PSTV គែើែបី
ជួយ ែល់ការស៉ិរា ការគក្បើ ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល ៃ៉ិង ការគក្បើឧបររ ៍ហ្គូគហគ លែន៏ទគែសងគទៀត។ 

៤. ស៉ិសាៃ ស៉ិសសរបស់ក្រសួងៃឹងេូលរែួគរៀៃ គែគរៀៃ ដែលគគ្បាៃគរៀបេំគឡើងគែើែប ីដ នា ំៃ៉ិង គក្បើ គែគរៀៃ ៃ៉ិង
េំគ េះែឹងថ្មីៗ រែួបញ្េូ លទងំការវាយតនែលការស៉ិរា រ៉ិេេការដែលក្គ្ូឱយព្ៃទ  ៃ៉ិង ការតាែដ្នៃការររីេគក្ែើៃ។ 

 

ទិដ្ឋភាពទូគៅននផែនការ 
ក្រសួងអបរ់នំៃទកី្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ចបគ់ែតើែអៃ វតតដែៃការបៃតការអបរ់រំបស់ខលួៃ គៅនថ្ៃទី ១៦ ដខែនីា ឆ្ា  ំ២០២០។ 
រហូ្តែរែល់បេេ បបៃាគៃេះ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសបាៃេូលរែួសរែមភាព្ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹងព្ីរែំណារក់ាល។ 
ក្រសួងបាៃបគងកើតការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបែ់ ខវ ៉ិជាា  អរសរស៉ិលបអ៍ងគ់គ្លស (ELA) គ្ ៉ិ តវ ៉ិទា េំគ េះវ ៉ិទាសាស្តសត 
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ៃ៉ិង សងគែវ ៉ិទា។ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាម្ភៃសក្ម្ភប ់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ ក្គ្បរ់ក្ែ៉ិតថ្នា រទ់ងំអស់ គែើែបី
ឱយស៉ិសាៃ ស៉ិសសស៉ិរាគៅតាែ រក្ែ៉ិត ៃ៉ិង គលបឿៃ ខ សៗោា  ដែលសែក្សបបំែ តគៅតាែែ ខវ ៉ិជាា សក្ម្ភបព់្ួរគគ្។ 

តំណារ់កាលទី ១៖ គៅនថ្ៃទី ១៦ ដខែនីា ឆ្ា  ំ២០២០ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាម្ភៃគៅរា ងវ ៉ិបនសរបស់ក្រសួង។ បដៃថែ
គលើការដែលអាេររបាៃតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ក្រសួងបាៃែតល់ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាែ ខវ ៉ិជាា  ELA ៃ៉ិងគ្ ៉ិ តវ ៉ិទា គៅតាែ
រដៃលងដេរែាូបអាហរ ៣០ របស់ក្រសួង។ 

តំណារ់កាលទី ២៖ គៅនថ្ៃទី ៣០ ដខែនីា ឆ្ា  ំ២០២០ បៃតបគងកើតសរែមភាព្នៃការដ នាអំំព្ីស៉ិរា សក្ម្ភប ់ELA 
គ្ ៉ិ តវ ៉ិទា េំគ េះវ ៉ិទាសាស្តសត ៃ៉ិង សងគែវ ៉ិទា។ គលើសព្ីគៃេះគទៀត វ ៉ិធីសាស្តសតនៃការដ នា ំក្តូវបាៃគគ្បគងកើតគឡើង
គែើែបជីួយ ែល់ ស៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស ៃ៉ិង ស៉ិសសដែលម្ភៃ IEP ។ ក្បភព្ជំៃួយបដៃថែ ក្តូវបាៃគគ្បគងកើត 
ែសព្វែាយ ៃ៉ិង ដេរចយ រែួទងំការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបស់៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស (ការដ នាអំំព្ី
ការស៉ិរាសក្ម្ភបស់៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លសថ្នា រែ់គតតយយ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបស់៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃ
ភាសាអងគ់គ្លសថ្នា រទ់ី ១ ែល់ថ្នា រទ់ី ៥ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបស់៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លសថ្នា រទ់ី ៦ 
ែល់ថ្នា រទ់ី ១២) ៃ៉ិង ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបស់៉ិសសដែលម្ភៃតក្ែូវការព្៉ិគសស (ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា
សក្ម្ភបស់៉ិសសដែលម្ភៃែគនាវ ៉ិរត័ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបជ់ំៃួយរា ងការស៉ិរា ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា
សក្ម្ភបជ់ំៃួយដែារែគនាសគញ្េតនា ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបគ់សេរដីក្តូវការសម គ្សាម ញ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា
សក្ម្ភបរ់៉ិេេការគៅរា ងជីវ ៉ិតរស់គៅ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបក់ារព្ាបាលដែារសរោីងកាយ ការដ នាអំំព្ីការ
ស៉ិរាសក្ម្ភបស់៉ិសសដែល ថ្លង/់ធៃៃក់្តគេៀរ ការដ នាអំពំ្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបក់ារផ្លល ស់បតូរគៅវ ៉ិទាល័យ ការដ នាអំំព្ីការ
ស៉ិរាសក្ម្ភបជ់ំៃួយរា ងការៃ៉ិយាយ ៃ៉ិង ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាសក្ម្ភបជ់ំៃួយែល់ស៉ិសសដែលងង៉ិតដភារ)។ គគ្បាៃ
ដេរចយការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា គៅតាែរដៃលងដេរែាូបអាហរទងំ ៤៩ របស់ក្រសួង គហ្ើយម្ភៃគៅរា ងវ ៉ិបនសរបស់
ក្រសួង។ 

តំណារ់កាលទី ៣៖ គៅនថ្ៃទី ១៣ ដខគែសា ឆ្ា  ំ២០២០ ក្រសួងៃឹងអៃ វតតដែៃការស៉ិរាតាែរ ំព្យូទរ័ (Digital Learning 
Plan) នៃ ការរឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង ការបគងកើៃេំគ េះែឹង ជាែយួៃឹង ការទ៉ិញ ៃ៉ិង ដេរចយ រ ំព្យូទរ័ក្រូែប៊ា រ ៃ៉ិង បគេេរវ ៉ិទា
ែនទគទៀត របស់ក្រសួង គែើែបគី្លើយតបគៅៃឹងគ្ម្ភល តនៃលទធភាព្នៃការទទួលបាៃបគេេរវ ៉ិទាគៅតាែរដៃលងដែលគរមងរស់
គៅ។ ក្គ្ូបាៃគក្បើគែគរៀៃដែលគរៀបេំគឡើង គដ្នយការ ៉ិយាល័យរណាត ល ឬ គដ្នយក្គ្ូ គែើែបឱីយស៉ិសសេូលរែួ សរែមភាព្ 
ៃ៉ិង គធវើរ៉ិេេការ ដែារ ELA គ្ ៉ិ តវ ៉ិទា េំគ េះវ ៉ិទាសាស្តសត សងគែវ ៉ិទា ការអបរ់ដំែារ អាជីព្ ៃ៉ិង បគេេរគទស ការគក្តៀែ
ខលួៃគក្កាយែធយែស៉ិរា ការអបរ់ដំែារស៉ិលបៈ ៃ៉ិង ការអបរ់ ំភាព្ស ខភាព្ ៃ៉ិង ោងកាយ ដែលក្សបគៅៃឹងេំគ េះែឹង ៃ៉ិង 
គែគរៀៃ ដែលព្ួរគគ្បាៃគរៀៃព្ីែ ៃ។ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសៃឹងេូលរែួរា ងការស៉ិរាព្ីែទេះ គដ្នយ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះ
ែឹង ព្ីគែគរៀៃ ៃ៉ិង គធវើរ៉ិេេការ គព្ញែយួដខគែសា។  

● តំណារ់កាលទី ៤៖ ចបគ់ែតើែព្ីនថ្ៃទី ៤ ដខឧសភា ឆ្ា  ំ២០២០ ការបៃតប៉ិទសាលា ៃឹងក្តូវការជំៃួយបដៃថែសក្ម្ភបស់៉ិសា
ៃ ស៉ិសស ក្រុែក្គ្ួសារ ៃ៉ិង ប គ្គល៉ិរ ដែលទរទ់ងគៅៃឹងការស៉ិរា ដែលគរើតគឡើងជាធែមតារា ងអំឡ ងក្តីម្ភសទី ៣ ៃ៉ិងក្តី
ម្ភសទី ៤ នៃឆ្ា សំ៉ិរា។ ដែៃការស៉ិរាតាែរ ំព្យូទរ័ៃឹងកាល យជាការបញ្េូ លោា នៃ ការរឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង ការបគងកើៃេំគ េះ
ែឹង ៃ៉ិង គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេ ំរា ងអឡំ ងគព្លនៃការប៉ិទសាលាគៃេះ។ ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ថ្នា រែ់គតតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ១២ 
ៃឹងគក្បើបគេេរវ ៉ិទារបស់ព្ួរគគ្ ដែលក្រសួងែដល់ឱយ គែើែបេូីលរែួគរៀៃគែគរៀៃតាែ ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល ដែលក្តូវតាែ គែ

https://sso.philasd.org/cas/login?SAMLRequest=fVLLTsMwELwj8Q%2BR73m1gJDVpCogRKUCEU05cDPOJjE4tvE6Lfw9bkpFOdDreDyP3Z1MPzsZrMGi0CojaZSQABTXlVBNRlblbXhJpvnpyQRZJw2d9a5VT%2FDRA7rA%2F1RIh4eM9FZRzVAgVawDpI7T5ex%2BQUdRQo3VTnMtSTC%2FyQgzdaPeTN1yBkKYqq3ewbRt00DdQWvqd8OUZl1Fgud9rNE21hyxh7lCx5TzUDJKwuQsTM%2FLdEzHF3ScvpCg%2BHG6EmrX4Fis1x0J6V1ZFmHxuCwHgbWowD54dkYarRsJEdfd1r5giGLt4ZpJBBLMEME6H%2FBaK%2Bw7sEuwa8Fh9bTISOucQRrHm80m%2BpWJWWxaIRlWkbZNzDiSfBgtHdrZg5kez8723iT%2FT30SHwjnPwvc9prfFFoK%2FhXMpNSbawvM%2BVLO9r7TrbYdc%2F97p1E6IKIK64FKe4UGuKgF%2BI3F%2Bc7176X4%2B%2FkG&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fdocument%252Fd%252F18A1S03IXBFyVEv8LtxHoPW9cPcs1__Q8O8bj6g5wq2o%252Fedit%253Fusp%253Dsharing%26service%3Dwise
https://sso.philasd.org/cas/login?SAMLRequest=fVLLTsMwELwj8Q%2BR73m1gJDVpCogRKUCEU05cDPOJjE4tvE6Lfw9bkpFOdDreDyP3Z1MPzsZrMGi0CojaZSQABTXlVBNRlblbXhJpvnpyQRZJw2d9a5VT%2FDRA7rA%2F1RIh4eM9FZRzVAgVawDpI7T5ex%2BQUdRQo3VTnMtSTC%2FyQgzdaPeTN1yBkKYqq3ewbRt00DdQWvqd8OUZl1Fgud9rNE21hyxh7lCx5TzUDJKwuQsTM%2FLdEzHF3ScvpCg%2BHG6EmrX4Fis1x0J6V1ZFmHxuCwHgbWowD54dkYarRsJEdfd1r5giGLt4ZpJBBLMEME6H%2FBaK%2Bw7sEuwa8Fh9bTISOucQRrHm80m%2BpWJWWxaIRlWkbZNzDiSfBgtHdrZg5kez8723iT%2FT30SHwjnPwvc9prfFFoK%2FhXMpNSbawvM%2BVLO9r7TrbYdc%2F97p1E6IKIK64FKe4UGuKgF%2BI3F%2Bc7176X4%2B%2FkG&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fdocument%252Fd%252F18A1S03IXBFyVEv8LtxHoPW9cPcs1__Q8O8bj6g5wq2o%252Fedit%253Fusp%253Dsharing%26service%3Dwise
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គរៀៃ ៃ៉ិង េំគ េះែឹង សក្ម្ភបក់្តីម្ភសទី ៣ ៃ៉ិងក្តីម្ភសទី ៤ របស់ក្រសួង គៅ «A Glance» គ្ឺជាការបង្ហា តប់គក្ងៀៃ ៃ៉ិង 
លំដ្នបលំ់គដ្នយនៃឯរសារ របស់ក្រសួង។ 

● ក្គ្ូអាេគរៀបេំគែគរៀៃសក្ម្ភបគ់ក្បើក្បាស់រា ងអំឡ ងគព្លគៃេះ ៃ៉ិង/ឬ គក្បើក្បាស់គែគរៀៃដែលបាៃបគងកើតគឡើងគដ្នយការ ៉ិយា
ល័យរណាត ល គែើែបឱីយស៉ិសាៃ ស៉ិសសគរៀៃគែគរៀៃដែារ ELA គ្ ៉ិ តវ ៉ិទា េំគ េះវ ៉ិទាសាស្តសត សងគែវ ៉ិទា ការអបរ់ដំែារ 
អាជីព្ ៃ៉ិង បគេេរគទស ការគក្តៀែខលួៃគក្កាយែធយែស៉ិរា ការអបរ់ដំែារស៉ិលបៈ ៃ៉ិង ការអបរ់ ំស ខភាព្ ៃ៉ិង ោងកាយ 
គែើែបសីក្ែួលែល់វ ៉ិធីគរៀៃសូក្តថ្មី។ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសរៃ៏ឹងម្ភៃឱកាសគរៀៃគែគរៀៃ ដែលក្សបគៅៃឹង ថ្នា ររ់ក្ែ៉ិតខពស់ ការ
គរៀៃយរព្៉ិៃទ គឡើងវ ៉ិញ ៃ៉ិង រ៉ិេេការសក្ម្ភបស់៉ិសសថ្នា រប់ញ្េប។់ 

គោលការ ៍ដ នាសំក្ម្ភប់ការស៉ិរាព្ីែទេះ 

គដ្នយសារ ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង អារអបរ់ ំោម ៃទម្ភល បជ់ាែយួៃឹងការស៉ិរាព្ីែទេះ ដែៃការគៃេះោម ៃគោលបំ ងគែើែបជីំៃួស
ការបង្ហា តប់គក្ងៀៃក្បចនំថ្ៃដែលគគ្តក្ែូវឱយ ដែលស៉ិសាៃ ស៉ិសសក្តូវេូលរែួ គបើស៉ិៃជាសាលាគបើរ គនាេះគទ។ 

o ក្រសួងបាៃគបតជាា េ៉ិតតេំគ េះគោលការ ៍នៃការេូលរែួែំគ ើ រការក្បរបគដ្នយសែភាព្ សក្ម្ភបគ់រមងទងំអស់
គហ្ើយែរទល់គព្លគៃេះ រំព្ ងគធវើការគែើែបបីគងកើតលទធភាព្តាែរយៈ បគេេរវ ៉ិទា ការប ត េះបណាត ល ៃ៉ិង ជំៃួយ
បដៃថែ សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសសរបស់គយើងដែលម្ភៃតក្ែូវការព្៉ិគសសសក្ម្ភបក់ារស៉ិរា។ 

o ដែៃការគៃេះម្ភៃគោលបំ ងព្ក្ងឹង ការស៉ិរាព្ីែ ៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង ដ 
នាវំ ៉ិធីស៉ិរាថ្មីែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស។ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសៃងឹទទួល ការែដល់ែត៉ិគយាបល់ ការគលើរទឹរេ៉ិតត ៃ៉ិង ការ
ដ នាសំក្ម្ភប ់សរែមភាព្ រឭំរគែគរៀៃគឡើងវ ៉ិញ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង។ 

o គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ ៃឹងក្តូវការ ការក្តួតព្៉ិៃ៉ិតយ ៃ៉ិង ការវាយតនែល ការររីេគក្ែើៃនៃវ ៉ិធីស៉ិរាថ្មីគៃេះ។ 

រេនាសែពៃ័ធស៉ិរាតាែរ ំព្យូទរ័ (ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល) ៃឹងែតល់ឱកាសឱយគរមងស៉ិរាៃូវេំគ េះែឹងវ ៉ិជាា ទូគៅរបស់ព្ួរគគ្។ 
រា ងអឡំ ងគព្លដែលម្ភៃភាព្តាៃតឹង រេនាសែពៃ័ធទងំគៃេះែ៉ិៃគ្បបរីែួេំដ របដៃថែភាព្តាៃតឹងែល់ ស៉ិសាៃ ស៉ិសស 
ក្រុែក្គ្ួសារ អារអបរ់ ំៃ៉ិង អារែឹរនា ំគឡើយ។ 

គែគរៀៃទងំគៃេះ គ្បបជីួយ ព្ក្ងឹងេំគ េះែឹង ែតល់ៃូវឱកាសបគងកើៃេំគ េះែឹង ៃ៉ិង រែួបញ្េូ លគែគរៀៃថ្មីៗគៅតាែលរខ ៈ
សែក្សប។ សាលាគរៀៃដែលអៃ វតតវ ៉ិធីសាស្តសតនៃការស៉ិរាតាែរ ំព្យូទរ័នាគព្លបេេ បបៃា អាេបៃតជាែយួៃឹងការរពំ្ឹងទ រ
គដ្នយសែគហ្ត ែលេំគ េះរ៉ិេេការដែលស៉ិសាៃ ស៉ិសសបាៃបំគព្ញ រា ងបរ ៉ិបទបេេ បបៃាគៃេះ។ 

គគ្ៃឹងែដល់ការប ត េះបណាត លែល់ប គ្គល៉ិរទងំអស់ គបើស៉ិៃជាចបំាេ ់តាែរយៈវគ្គប ត េះបណាត លតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ៃ៉ិង
សក្ម្ភប ់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ តាែរយៈការបង្ហា ញក្បាបត់ាែអ ៃីធរ័ ៉ិ ត ឬ PSTV គែើែបជីួយ ែល់ការគក្បើ
ក្បាស់ ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល ៃ៉ិង ឧបររ ៍ហ្គូគហគ លគែសងគទៀត ដែលក្តូវបាៃគគ្គក្បើក្បាស់។ 

គគ្ៃឹងែដល់ ក្បភព្ជំៃួយតាែរ ំព្យូទរ័ែល់ក្គ្ូ គែើែបគីក្បើក្បាស់ រា ងខ ៈគព្លដែលរពំ្ ងជួយ សក្ែួលែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស
ទងំអស់ដែលព្ួរោតប់គក្ងៀៃ។ ក្រុែអារែឹរនារំបស់សាលា ៃ៉ិង គលារក្គ្ូអារក្គ្ូ រអ៏ាេបគងកើត ឬ គក្បើក្បាស់ គែគរៀៃ
ផ្លទ ល់ខលួៃរបស់ព្ួរោត ់សក្ម្ភបស់រែមភាព្ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង ឬ គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ។ 
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ការរពំឹងទុកសម្រាប់ ការបគម្រងៀន និង ការសកិា 

កាលវ ៉ិភាគ្សក្ម្ភបក់ារង្ហរ 

ជាទូគៅគយើងរពំ្ឹងថ្ន គលារក្គ្ូអារក្គ្ូ ៃ៉ិង ប គ្គល៉ិរគៅតាែសាលាែនទគទៀត របស់គយើង េូលរែួ សរែមភាព្ការង្ហរ ៃ៉ិង
អាេទរទ់ងបាៃ តាែកាលវ ៉ិភាគ្គធវើការតាែធែមតារបស់ព្ួរោត។់ កាលវ ៉ិភាគ្គធវើការព្ីែទេះរបស់គលារអារ គ្បបោីបប់ញ្េូ ល
ទងំ គព្លគវលាគរៀបេំ គព្លគវលាគធវើដែៃការទូគៅ គម្ភ៉ា ងគធវើការជាែយួស៉ិសស (ព្ត័ម៌្ភៃលែអ៉ិតម្ភៃគៅខាងគក្កាែ) អាហរ
នថ្ៃក្តង ់ៃ៉ិង គព្លសក្ម្ភរ គៅតែតក្ែូវការ គែើែបសីក្ែួលែល់ការរស់គៅតាែែទេះរបស់គលារអារ។ 

គយើងរេ៏ងប់ញ្ជា រែ់ងដែរថ្ន ការគធវើការព្ីែទេះៃឹងក្តូវការភាព្ដែលអាេបតដ់បៃបាៃគក្េើៃជាងនថ្ៃគធវើការធែមតា។ ជាព្៉ិគសស 
គយើងទទួលសាគ ល់ថ្ន លទធភាព្រា ងការគធវើរ៉ិេេការរបស់ែៃ សសម្ភា រ់ៗ គ្ឺម្ភៃលរខ ៈខ សព្ីោា  គដ្នយសារសាថ ៃភាព្ខ សោា
គៅែទេះ ែូគេាេះគហ្ើយក្តូវយល់ថ្នរា ងអឡំ ងគព្លគៃេះ គយើងក្តូវការភាព្ដែលអាេបតដ់បៃបាៃកាៃដ់តគក្េើៃ គៅគព្លដែល
គយើងគធវើការព្ីែទេះ។ ៃ៉ិយាយឱយេំគៅសាថ ៃភាព្គៃេះតក្ែូវឱយម្ភៃ ការអា ៉ិ តអាសូរ ការគយាគ្យល់ ៃ៉ិង សែតថភាព្រា ងការ
សក្ែបខលួៃគៅៃឹងការផ្លល ស់បតូរដែលគយើងក្តូវការ។ 

ឧទហ្រ ៍ ក្គ្ូបគក្ងៀៃអាេម្ភៃគ្គក្ម្ភងេូលរែួការក្បជ ំប គ្គល៉ិរសាលាតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ១០ នាទីែ ៃការគៅក្បជ ំ ម្ភៃ
បញ្ជា គរើតគឡើងជាែយួរូៃ ដែលតក្ែូវឱយោត ់ម្ភៃការយឺតយា៉ា វ ឬ ែ៉ិៃអាេេូលរែួក្បជ ំបាៃ។ គយើងយល់ព្ីបញ្ជា គៃេះ។ 
រា ងអំឡ ងគព្លគៃេះ ការព្៉ិភារាោា ជាែ ៃគ្ឺជាការចបំាេណ់ាស់។ គយើងរពំ្ឹងថ្ន ក្គ្ូ អារែដល់ឱវាទ ៃ៉ិង អាររែឋបាល របស់
ព្ួរោត ់បៃតររាការក្បាក្ស័យទរទ់ងោា គៅវ ៉ិញគៅែរអំព្ីគព្លគវលាដែលអាេគធវើការបាៃ។ អាររែឋបាលគ្បបសីហ្ការ
ជាែយួក្គ្ូ គែើែបគីដ្នេះក្សាយបញ្ជា របស់ប គ្គលម្ភា រ់ៗ ។ 

ការរពឹំ្ងទ រសក្ម្ភប់ក្គ្ ូរា ងអំឡ ងគព្លនៃការ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង 
ការ ៉ិយាល័យែដល់ជំៃួយែល់ការស៉ិរា ៃឹងបៃតែតល់ការដ នាជំាទូគៅជ ំវ ៉ិញការអៃ វតតៃដ៍ែៃការបៃតការអបរ់រំបស់ក្រសួង 
សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសស។ សរ បយា៉ា ងខលី ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ថ្នា រែ់គតតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ១២ ៃឹងអាេគក្បើសរែមភាព្តាែរ ំព្យូទរ័  
ដែលៃឹងចបគ់ែដើែគៅសបាដ ហ៍្នៃនថ្ៃទី ២០ ដខគែសា។ ទក្ម្ភែំល់គព្លគនាេះ ក្គ្ូគ្បបគីក្បើការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា ដែលគៅ
រា ងវ ៉ិបនសរបស់ក្រសួង (រក៏្តូវបាៃគគ្ដេរចយែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសគៅតាែរដៃលងែដល់ែាូបអាហររបស់ក្រសួងែងដែរ) 
ៃ៉ិង បៃតេូលរែួសរែមភាព្ជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសស ដែលអាេ ព្ក្ងឹង ឬ ព្ក្ងីរ ែ ៃគព្លស៉ិរា។ 

ការបៃតអបរ់រំបស់ក្រសួងៃឹងគផ្លត តគលើសរែមភាព្នៃការ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង រែូ៏េជាគែគរៀៃដែលគគ្បាៃ
គរៀបេំ។ រា ងអឡំ ងគព្ល រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង ែ៉ិៃគ្បបបីគក្ងៀៃគែគរៀៃថ្មីគនាេះគទ។ សរែមភាព្រឭំរគែគរៀៃ 
ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង គ្បបទីរទ់ងគៅៃឹងគែគរៀៃ ៃ៉ិងលំដ្នបន់ៃការស៉ិរា ែ ៃនថ្ៃទី ១ ដខែនីា។ គទេះជាយា៉ា ងគៃេះរដី 
ររ ីគលើរដលងែយួគ្ឺ ការគរៀៃសូក្តដែលដែអរគលើគ្គក្ម្ភងរ៉ិេេការ អាេ ៃ៉ិង គ្បប ីដតបៃត គដ្នយែ៉ិៃចបំាេឱ់យព្៉ិៃទ ។ ចប់
ព្ីនថ្ៃទី ១៥ ដខគែសា ក្គ្ូថ្នា រែ់តតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ១២ ៃឹងអាេគក្បើសរែមភាព្បដៃថែគទៀតនៃការ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃ
េំគ េះែឹង ដែលែតល់ឱយគដ្នយការ ៉ិយាល័យែដល់ជំៃួយែល់ការស៉ិរា គែើែបេីែលងបញ្េូ លគៅរា ងថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លរបស់
ព្ួរោត ់ែ ៃសបាត ហ៍្ៃសនថ្ៃទី ២០ ដខគែសា។ ក្គ្ូៃឹងអាេេូលរែួជាែយួគព្លគវលាគរៀបេំដែៃការៃីែយួៗ គែើែបេីែលង
បញ្េូ ល ៃ៉ិង ដេរចយ ឯរសារែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស គៅតាែលរខ ៈសែក្សប។ 
គបើស៉ិៃជាក្រសួងគៅដតបៃតប៉ិទសាលារហូ្តែល់ដខឧសភា គយើងៃឹងគក្បើគ្ំរូនៃការរែួបញ្េូ ល ការបគងកើៃេំគ េះែឹង/ការឭំរ
គែគរៀៃ ៃ៉ិង គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ (វ ៉ិធីគរៀៃសូក្តថ្មីសក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសស ការវាយតនែលដែលក្គ្ូក្តូវឱយព្៉ិៃទ  ។ល។ ) 
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ចបគ់ែតើែគៅសបាត ហ៍្នៃនថ្ៃទី ៤ ដខឧសភា។ ការបញ្េូ លោា នៃគែគរៀៃដែលគគ្បាៃគវៀបេំគៃេះ គ្ឺគែើែបែីតល់ឱកាសែល់
ស៉ិសាៃ ស៉ិសសឱយទទួលបាៃៃូវ េំគ េះែឹង ៃ៉ិង គែគរៀៃ ដែលចបំាេស់ក្ម្ភបត់ក្ែូវការេ ងឆ្ា  ំរែូ៏េជាគែើែបគីដ្នេះក្សាយ
ៃូវតក្ែូវការព្៉ិគសសរបស់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសែយួេំៃួៃ (ឧទហ្រ ៍ ការគរៀៃយរព្៉ិៃទ គឡើងវ ៉ិញសក្ម្ភបស់៉ិសសថ្នា រប់ញ្េប)់។ 
ចបព់្ីនថ្ៃទី ៤ ដខឧសភា ក្គ្ូៃឹងអាេគក្បើគែគរៀៃសក្ម្ភប ់ថ្នា រែ់គតតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ១២ ដែលែតល់ឱយគដ្នយការ ៉ិយាល័យ
ែដល់ជំៃួយែល់ការស៉ិរា គែើែបេីែលងបញ្េូ លគៅរា ងថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លរបស់ព្ួរោត។់ ក្គ្ូៃឹង បគក្ងៀៃ ៃ៉ិង តាែដ្នៃ 
ស៉ិសសគរៀៃសូក្ត តាែរយៈការបំគព្ញរ៉ិេេការដែលក្តូវតាែ គែគរៀៃ ៃ៉ិង េំគ េះែឹង ដែលព្ួរគគ្បាៃគរៀៃ។ 

រា ងសបាត ហ៍្នៃនថ្ៃទី ៣០ ដខែនីា ក្គ្ូទងំអស់ៃឹងចបគ់ែតើែ គរៀបេំ ៃ៉ិង ែតល់ គព្លគវលា ១,៥ គម្ភ៉ា ង នៃគម្ភ៉ា ងគធវើការ រា ង
ែយួនថ្ៃ សក្ម្ភបឱ់យស៉ិសសសួរសំ ួរអំព្ី សរែមភាព្បគងកើៃេំគ េះែឹង ៃ៉ិង ការេូលគែើលស៉ិសសរបស់ព្ួរោត។់ ក្គ្ូែយួ
េំៃួៃបាៃែតល់គម្ភ៉ា ងគធវើការរបស់ព្ួរោតគ់ៃេះរេួគហ្ើយ គហ្ើយអាេបៃតគៅគទៀតបាៃ ក្គ្ូគែសងគទៀតគ្បបគីធវើការរា ងសបាត ហ៍្
គៃេះ គែើែបែីដល់កាលវ ៉ិភាគ្នៃគម្ភ៉ា ងគធវើការរបស់ព្ួរោត ់ជាែយួ ឪព្ រម្ភត យ ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ របស់ស៉ិសស។ គម្ភ៉ា ងគធវើការ
អាេរែួបញ្េូ លសរែមភាព្គែសងៗ ែូេជា៖ 

● ដ នា ំៃ៉ិង បង្ហា ញគ្ំរូនៃ េំគ េះែឹង ៃ៉ិង ការគដ្នេះក្សាយបញ្ជា  ដែលក្សបគៅតាែគែគរៀៃ។ 
● គ្លើយតបគៅៃឹងសំ ួររបស់ស៉ិសស ៃ៉ិងែតល់គយាបល់ែល់រ៉ិេេការរបស់ស៉ិសស។ 
● ជួយ  ជាប គ្គល ឬ ជាក្រុែ ែល់ស៉ិសសដែលក្តូវការស៉ិរាបដៃថែ៖ ស៉ិសសដែលក្តូវការជំៃួយបដៃថែ ស៉ិសសដែល

ម្ភៃ IEP ៃ៉ិង ស៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស 
● ទរទ់ងជាែយួ ឪព្ រម្ភត យ/ក្រុែក្គ្ួសារ/ស៉ិសាៃ ស៉ិសស 

○ ទរទ់ង ស៉ិសស ឪព្ រម្ភត យ/ក្រុែក្គ្ួសារ ដែលែ៉ិៃបាៃេូលគក្បើ ឬ ែ៉ិៃបាៃេូលរែួរា ងគែគរៀៃ។ 

○ គ្លើយតបគៅៃឹងសំ ួររបស់ ស៉ិសស ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ ដែលក្សបគៅតាែ សរែមភាព្ ៃ៉ិង រ៉ិេេការ។ 

○ ែតល់វ ៉ិធីសាស្តសតគៅែទេះបដៃថែ ដែលព្ីែ ៃធាល បប់ាៃដេររដំលរជាែយួ ស៉ិសស ឪព្ រម្ភត យ/ក្រុែក្គ្ួសារ។ 

រេនាសែពៃ័នៃគម្ភ៉ា ងគធវើការ ៃឹងខ សោា គៅតាែក្គ្ូម្ភា រ់ៗ  គហ្ើយគ្បបគីរៀបេំគព្លគវលាគដ្នយក្គ្ូ រា ងលរខ ៈដែលក្តូវគៅ
តាែតក្ែូវការរបស់ព្ួរោតម់្ភា រ់ៗ ។ ឧទហ្រ ៍ ក្គ្ូម្ភា រក់្បដហ្លជាេងរ់ំ តគ់ម្ភ៉ា ងគធវើការសក្ម្ភបស់៉ិសសចបព់្ីគម្ភ៉ា ង ៩ 
គៅគម្ភ៉ា ង ១០ ៃ៉ិង ៣០ នាទីក្ព្ឹរ គៅ នថ្ៃេៃ័ទ នថ្ៃព្ ធ ៃ៉ិង នថ្ៃស ក្រ គហ្ើយចបព់្ីគម្ភ៉ា ង ១២ គៅគម្ភ៉ា ង ១ ៃ៉ិង ៣០ នាទី គៅ
នថ្ៃអង្ហគ រ ៃ៉ិង នថ្ៃក្ព្ហ្សបតិ៍។ ក្គ្ូម្ភា រគ់ទៀតក្បដហ្លជាេងជ់ួបព្ួរគគ្ ព្ីគម្ភ៉ា ង ៨ ៃ៉ិង ៣០ នាទី ែល់គម្ភ៉ា ង ១០ ក្ព្ឹរ ជា
គរៀងោល់នថ្ៃ។ េំ  េសំខាៃគ់្ឺថ្ន គទេះជាកាលវ ៉ិភាគ្គៅគព្លណារគ៏ដ្នយ ក្រុែក្គ្ួសារ ែឹង ៃ៉ិង យល់ ព្ីគព្លគវលា ៃ៉ិង 
វ ៉ិធី ដែលព្ួរោតអ់ាេក្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួក្គ្ូតាែរយៈគម្ភ៉ា ងគធវើការ។ 

គព្លគវលារបស់ក្គ្ូក្បចសំបាត ហ៍្ រោ៏បប់ញ្េូ ល គម្ភ៉ា ងគក្តៀែែ ៃគព្លបគក្ងៀៃសក្ម្ភបគ់ម្ភ៉ា ងគធវើការរបស់ព្ួរោត ់សរែមភាព្
បគងកើៃេំគ េះែឹងដែារវ ៉ិជាា ទូគៅ ៃ៉ិង គៅទីបំែ តសក្ម្ភបក់ារគរៀបេំរែមវ ៉ិធីស៉ិរា គបើស៉ិៃជា/គៅគព្ល គយើងចបគ់ែដើែគ្ំរូ
គនាេះ។ 

គៅេ ងបញ្េប ់សរែមភាព្ តាែរ ំព្យូទរ័ ៃ៉ិង តាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត សក្ម្ភបស់៉ិសសថ្នា រែ់គតតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ១២ ៃឹងក្តូវគគ្គរៀបេំ
គឡើងគៅតាែ អាយ  ៃ៉ិង រក្ែ៉ិតថ្នា រ។់ ជាព្៉ិគសស ក្សបគៅតាែការអៃ វតតៃែ៍ល៏អបំែ ត រយៈគព្លគក្បើរ ំព្យូទរ័សក្ម្ភបថ់្នា រ ់
ែគតតយយ គ្បបរីក្ែ៉ិតក្តឹែដត ១ គម្ភ៉ា ង គៅ ២ គម្ភ៉ា ង រា ងែយួនថ្ៃ។ 
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ែូេក្គ្ូទងំអស់ដែរ ក្គ្ូថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ គ្បបគីរៀបេំគម្ភ៉ា ងគធវើការ ១,៥ គម្ភ៉ា ង រា ងែយួនថ្ៃ គែើែបអីាេគធវើការជួបជាែយួក្គ្ួសារ
ដែលម្ភៃសំ ួរអវីអំព្ី សរែមភាព្គរៀៃគៅែទេះ ឬ ការស ំជំៃួយអវគីែសងគទៀត។ គលើសព្ីគៃេះគទៀត ក្គ្ូថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ គ្បបី
ព្ាយាែភាា បទ់ំនារទ់ំៃងយា៉ា ងសរែមជាែយួក្រុែក្គ្ួសារ យា៉ា ងគហេព្ីរែងរា ងែយួសបាត ហ៍្ គែើែបែីតល់ជំៃួយ គ្បបគីផ្លត ត
ការយរេ៉ិតតទ រដ្នរជ់ាព្៉ិគសសែល់ក្រុែក្គ្ួសារដែលោម ៃទំនារទ់ំៃងរា ងអឡំ ងគព្លគធវើការរា ងសបាត ហ៍្គនាេះ។ 

គបើស៉ិៃជាក្គ្ូថ្នា រែ់ ៃែគតតយយែ៉ិៃអាេទរទ់ងគៅក្រុែក្គ្ួសារណាែយួបាៃគទ ក្គ្ូគ្បបទីរទ់ងគៅរែឋបាលអបរ់ដំែលគគ្
បាៃចតត់ាងំឱយគៅតាែសាលារបស់ោត ់ដែលគធវើការជាែយួក្រុែអារបគក្ែើក្រុែក្គ្ួសារថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ គែើែបរីរក្គ្ួសារ
គនាេះ ៃ៉ិង បគងកើតទំនារទ់ំៃងគឡើងវ ៉ិញ។ 

រែឋបាលអបរ់គំៅតាែសាលាៃឹងបៃតែតល់ ការដ នា ំៃ៉ិង ជំៃួយ ដែារបគេេរគទស ដែលគលារក្គ្ូអារក្គ្ូថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ 
ក្តូវការ រែួទងំការចតត់ាងំប គ្គល៉ិរអបរ់រំ ម្ភរែ ៃថ្នា រែ់គតតយយែនទគទៀត (គ្៉ិលាៃ បដ្នឋ រ ប គ្គល៉ិរបគក្ែើក្រុែក្គ្ួសារ ប គ្គ
ល៉ិរបគក្ែើរ៉ិេេការសងគែ ។ល។) គែើែបគីធវើការជាែយួក្រុែក្គ្ួសារដែលក្តូវការជំៃួយ ដែលក្គ្ូបាៃជូៃែំ ឹងក្បាប។់ 

ការរពឹំ្ងទ រសក្ម្ភប់ក្គ្ ូរា ងអំឡ ងគព្លនៃការគរៀបេំគែគរៀៃ 

• គធវើយា៉ា ងណាឱយស៉ិសាៃ ស៉ិសសអាេ គធវើតាែការដ នា ំៃ៉ិង ែឹងព្ីវ ៉ិធីគក្បើ ក្បភព្ជំៃួយ ៃ៉ិង អវីៗគែសងគទៀត នៃ
ការស៉ិរាព្ីែទេះ បាៃយា៉ា ងង្ហយក្សួល។ 

• សហ្ការជាែយួ ក្គ្ូ ESOL ៃ៉ិង ក្គ្ូដែារអបរ់ពំ្៉ិគសស គែើែបអីៃ វតតវ ៉ិធីសាស្តសត ការជួយ សក្ែួល ៃ៉ិង ការដរសក្ែួល 
សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសស។ 

o ការសហ្ការោា អាេគរើតគឡើងរា ងគព្លគវលាដែលបាៃគក្ោងទ រ សក្ម្ភបក់ារគរៀបេំដែៃការទូគៅ ឬ
ការគរៀបេំដែៃការ ៃ៉ិង ការគក្តៀែ 

• ក្គ្ូអាេបៃតបគក្ងៀៃស៉ិសសគដ្នយគក្បើជំៃួយព្ីនែគូ្បគក្ងៀៃ ែូេជា City Year ៃ៉ិង CLI ។ 
o ក្រុែរបស់សាលាដែលម្ភៃរ៉ិេេសៃាជាែយួ City Year រេួគហ្ើយ អាេគក្បើជំៃួយែូេខាងគក្កាែ៖ 

▪ ការបគក្ងៀៃជាក្រុែតូេៗ 
▪ តាែដ្នៃ ៃ៉ិង ជួយ  ែល់ការជដជរោា  រា ងគព្លបគក្ងៀៃ «ផ្លទ ល់» 
▪ តាែដ្នៃ ៃ៉ិង ជួយ  ែល់សំ ួររបស់ស៉ិសសគៅរា ងរដៃលងសរគសរសំ ួរ 
▪ ជួយ  ៃ៉ិង បគក្ងៀៃ SEL 

• ែឹរនាលំំហត ់ការគ្៉ិត ឬ ការែេងអ់ារែម ៍ សក្ម្ភបស់៉ិសស 
• ជួយ ស៉ិសសបគងកើត តាោង តាែដ្នៃ/អារែម ៍ គែើែបពី្៉ិៃ៉ិតយគែើលថ្នគតើព្ួរគគ្រំព្ ងគធវើ

អវី រា ងែយួនថ្ៃៗ (យូរៗគៅ ព្ួរគគ្រអ៏ាេ្ល េះបញ្ជេ ំងព្ីអវីដែលបាៃផ្លល ស់បតូរែងដែរ) 
o គ្ំៃ៉ិតែតួេគែតើែអំព្ីអរសរសាស្តសតរបស់រ ម្ភរ (Childrens’ Literacy Initiative) ៃ៉ិង អារឯរគទសដែារអរសរ

សាស្តសតសក្ម្ភបថ់្នា រែ់ ៃែគតតយយ (Early Literacy Specialists) អាេែតល់ជំៃួយែូេខាងគក្កាែសក្ម្ភប់
ការគរៀៃសូក្ត ថ្នា រែ់គតតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ២ ។ 

▪ ជួយ ក្គ្ូបគងកើត គែគរៀៃ ឬ ជួយ បង្ហា តប់គក្ងៀៃបដៃថែែល់ ស៉ិសសណាដែលរំព្ ងជួបការលំបារ 
▪ បៃតែតល់ជំៃួយបង្ហា តប់គក្ងៀៃែល់ ស៉ិសស/ក្រុែក្គ្ួសារ គដ្នយគក្បើជំៃួយបគេេរវ ៉ិជាា ដែលបាៃ 

ែតល់ឱយគដ្នយក្រសូង រា ងអឡំ ងគព្លដែលបាៃរំ តគ់ដ្នយនាយរសាលា។ 
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▪ ែតល់ ការហ្វឹរហ្វឺៃជំនាញ ៃ៉ិង ការបងវឹរ ែល់ក្គ្ូ ៃ៉ិង ជួយ វ ៉ិភាគ្ទ៉ិៃាៃយ័ស៉ិសស រា ងអំឡ ង
គព្លគរៀបេំដែៃការ។ 

▪ បគក្ងៀៃស៉ិសស រា ងអឡំ ងគព្លដែលបាៃរំ តគ់ដ្នយ ក្គ្ូ ៃ៉ិង នាយរសាលា។ 
▪ ក្តួតព្៉ិៃ៉ិតយ ៃ៉ិង ជួយ គ្លើយ សំ ួររបស់ ស៉ិសស/ក្រុែក្គ្ួសារ ព្ីដខសទូរស័ព្ទសំខាៃ ់ឬ ព្ីអ ីដែល

របស់ SDP 
• ជដជរព្ីកាលវ ៉ិភាគ្ជាែយួស៉ិសស គែើែបែីតល់ែំ ឹងែល់ព្ួរគគ្ឱយបាៃេាស់លាស់ព្ីគព្លគវលានៃការបគក្ងៀៃ។ 
• គក្បើក្បាស់អ ីដែលរបស់ SDP ៃ៉ិង រែមវ ៉ិធីសក្ម្ភបក់ារក្បាក្ស័យែនទគទៀតដែលគគ្បាៃអៃ ញ្ជា តឱយគក្បើ គែើែបទីរ់

ទងជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសស។ 
• ររារំ តក់្តាោល់ការក្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួស៉ិសស ៃ៉ិងគេៀសវាងការទរទ់ង ១ ទល់ៃឹង ១ ជាែយួស៉ិសស 

គទេះបីរា ងសាថ ៃភាព្ណារគ៏ដ្នយ។ 
o ប គ្គល៉ិរគ្បបរីតក់្តាការក្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសស គដ្នយគក្បើរំ តគ់ហ្ត ទំនារទ់ំៃង

Rti ៃ៉ិង PLP គៅរា ង SIS ។ 
o គសេរដីដ នារំបស់ក្រសួងអបរ់នំៃរែឋែ៉ិៃស ីលគវៃីញ៉ា ព្ៃយល់ថ្ន ក្រសួងក្តូវខ៉ិតខំក្បឹងដក្បងក្គ្បវ់ ៉ិធី

គែើែបឱីយស៉ិសសេូលរែួការបង្ហា តប់គក្ងៀៃ គែើែបឱីយស៉ិសាៃ ស៉ិសសម្ភៃឱកាសទទួលបាៃព្៉ិៃទ រា ងអំឡ ង
គព្លនៃការប៉ិទសាលា។ ឯរសារៃឹងបញ្ជា រព់្ីឯរសារនៃ ការេូលរែួ ឬ ការែ៉ិៃបាៃេូលរែួ។ 

o ក្គ្ូ ជំៃួយការ ក្គ្ូដែារអបរ់ពំ្៉ិគសស គ្៉ិលាៃ បដ្នឋ រ ៃ៉ិង អារែនទគទៀត ទងំអស់ ដែល ទរទ់ង ឬ ព្ា
យាែទរទ់ង ស៉ិសស ឬ ឪព្ រម្ភត យ ក្តូវរតក់្តាឱយបាៃលអ៉ិតលអៃ ់ព្ីអារណា ព្ីអវី គៅគព្លណា វ ៉ិធីណា 
តួនាទីក្បចនំថ្ៃ (ៃ៉ិង វតតម្ភៃ ឬ អវតតម្ភៃ) សក្ម្ភប ់គៅរា ងថ្នា រ ់ៃ៉ិង LRE ៃ៉ិង សក្ម្ភបក់ារទរទ់ងជា 
ក្រុែតូេៗ ឬ ជាប គ្គលម្ភា រ់ៗ  បាៃគ្លើយតប ឬ ែ៉ិៃបាៃគ្លើយតប ការបគងកើៃេំគ េះែឹង ឬ ការបង្ហា ត់
បគក្ងៀៃ ដែលបាៃែតល់ឱយ ការបៃតតាែដ្នៃ ។ល។ 

• ររាទំនារទ់ំៃងក្បរបគដ្នយវ ៉ិជាា ជីវៈជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសស។ 
• គរៀបោបព់្ីវ ៉ិធីដែលស៉ិសសបាៃទទួលជំៃួយព្ីក្គ្ូ ឬ អារគែសងគទៀត គៅគព្លបំគព្ញរ៉ិេេការ រា ងគព្លបគក្ងៀៃ ៃ៉ិង 

គក្កាយគម្ភ៉ា ងបគក្ងៀៃ គៅគព្លដែលស៉ិសសបំគព្ញរ៉ិេេការដែលក្គ្ូដ្នរឱ់យគធវើ គដ្នយឯរោជយ។ 
o ស៉ិសសអាេទទួលជំៃួយតាែរយៈ អ ីដែល ឬ គដ្នយេូលរា ងថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លរបស់ ក្គ្ូ ឬ ប គ្គល៉ិរ

គែសងគទៀត ដែលក្តូវបាៃគគ្ចតត់ាងំឱយែតល់ជំៃួយ។ 
o ស៉ិសសអាេេូលរែួរា ង ការស៉ិរា ៃ៉ិង ការបង្ហា តប់គក្ងៀៃ ដែលោកំ្ទគដ្នយថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល OAS ។ 

OAS ៃឹងក្បាក្ស័យទរទ់ងអំព្ីកាលវ ៉ិភាគ្ រា ងសបាត ហ៍្នៃនថ្ៃទី ២៧ ដខគែសា ឆ្ា  ំ២០២០ ។ 

ការរពឹំ្ងទ រសក្ម្ភបអ់ារែឹរនា ំរា ងអំឡ ងគព្លនៃការគរៀបេំគែគរៀៃ 

• គក្បើ វ ៉ិបនសរបស់សាលា ក្បព្ៃ័ធែសព្វែាយសងគែ ៃ៉ិង វ ៉ិធីនៃការក្បាក្ស័យទរទ់ងគែសងៗគទៀត គែើែបកី្បាប ់ស៉ិសា
ៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ អំព្ីកាលវ ៉ិភាគ្របស់ក្គ្ូ។ 

• គដ្នយរ៉ិេេសហ្ការជាែយួក្គ្ូ បគងកើតកាលវ ៉ិភាគ្ក្បចសំបាត ហ៍្ ដែលអាេែតល់គព្លគវលាបគក្ងៀៃែ ខវ ៉ិជាា ដែលគគ្
ែដល់ឱយគៅសាលា។ ឧ. A/B ឬ គព្លគវលាគធវើការខ សៗោា ។ 
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• ដ នាកំ្រុែគៅតាែរក្ែ៉ិតថ្នា រ ់រា ងការែឹងព្ីស៉ិសសដែលសថ៉ិតរា ងសាថ បភាព្គក្ោេះថ្នា រន់ៃការគរៀៃធាល រ ់ដែលបាៃ
រំ តគ់ដ្នយរបាយការ ៍ព្៉ិៃទ  ក្តីម្ភសទី ១ ៃ៉ិង ក្តីម្ភសទី ២ ៃ៉ិង រតក់្តាគៅរា ងគសៀវគៅស៉ិកាខ ោរ ៉ិរ សក្ម្ភប់
របាយការ ៍ក្តីម្ភសទី ៣ ។ 

• ែតល់ គព្លគវលា ៃ៉ិង ក្បែូលទ៉ិៃាៃយ័ អំព្ីការគធវើទំនារទ់ំៃងជាែយួ ឪព្ រម្ភត យ/ក្រុែក្គ្ួសារ គែើែបែីឹងព្ីស៉ិសាៃ 
ស៉ិសស ៃ៉ិង គរៀបេំ គែគរៀៃ ៃ៉ិង ការគធវើអៃតោគ្ែៃ ៍គែើែបដីរលែអព្៉ិៃទ គៅបំណាេឆ់្ា ។ំ 

• ែឹងព្ីគលារក្គ្ូអារក្គ្ូ ដែលបគក្ងៀៃថ្នា រគ់រៀៃយរព្៉ិៃទ គឡើងវ ៉ិញ 

o ក្គ្ូដែលក្តូវបាៃគគ្ចតត់ាងំឱយបគក្ងៀៃថ្នា រគ់រៀៃយរព្៉ិៃទ គឡើងវ ៉ិញ ៃឹងគៅដតជាក្គ្ូរំ តក់្តារហូ្តរា ង
គព្លដែលសាលាប៉ិទ។ 

o គបើស៉ិៃជាការគរៀៃយរព្៉ិៃទ គឡើងវ ៉ិញ ក្តូវបាៃគគ្រំ តឱ់យគរៀៃគៅគក្ៅនថ្ៃបគក្ងៀៃរបស់សាលា ក្គ្ូៃឹង
ទទួលក្បារប់គក្ងៀៃគក្ៅគម្ភ៉ា ង (EC pay)។ 

o រ៉ិេេសហ្ការជាែយួក្គ្ូបគក្ងៀៃថ្នា រគ់រៀៃយរព្ៃទ គឡើងវ ៉ិញ បគងកើត ៃ៉ិង ទរទ់ង អំព្ីកាលវ ៉ិភាគ្ជាែយួ
ស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលបាៃេ េះគ ម្ េះគរៀៃ។ គធវើយា៉ា ងណាឱយម្ភៃគព្លសក្ម្ភបគ់រៀៃយរព្ៃទ គឡើងវ ៉ិញ។  

 

វិធីសម្រាប់ទាក់ទង និង វិធសីាស្តសត 
ការដែលគធវើយា៉ា ងណាឱយសហ្គ្ែៃរ៍បស់គយើងទងំែូល--ប គ្គល៉ិរគៅតាែសាលា ប គ្គល៉ិរជំៃួយគៅការ ៉ិយាល័យរណាត ល 
ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ឪព្ រម្ភត យ/ក្រុែក្គ្ួសារ ៃ៉ិង សហ្គ្ែៃន៍ៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ាទងំែូល-- បាៃទទួលែំ ឹង ៃ៉ិង េូល
រែួជាែយួដែៃការបៃតការអបរ់ ំ(COE) របស់ក្រសួង គ្ឺជាអាទ៉ិភាព្េែបង។ គយើងរំព្ ងគក្បើក្គ្បវ់ ៉ិធីទរទ់ង របស់ក្រសួង 
ៃ៉ិង គៅតាែសាលា ទងំអស់ គែើែបជីំរ ញឱយម្ភៃ ការយល់ែឹង ៃ៉ិង ការេូលរែួ គៅរា ងដែៃការែូេដែលគយើងបាៃ បគងកើត 
ៃ៉ិង អៃ វតត។ វ ៉ិធីសក្ម្ភបទ់រទ់ងម្ភៃែូេតគៅគៃេះ៖ 

ក្រសួងគធវើការក្បាក្ស័យទរទ់ងគដ្នយផ្លទ ល់ជាែយួ ក្រែុក្គ្សួារ ៃ៉ិង ស៉ិសាៃ ស៉ិសស 
• អគ្គនាយរ ថ្នា រែ់ឹរនាគំៅការ ៉ិយាល័យរណាត ល ៃ៉ិង ថ្នា រែ់ឹរនាគំៅតាែសាលា ែតល់ព្ត័ម៌្ភៃព្៉ិតែល់ក្រុែក្គ្ួ

សារ តាែរយៈអ ីដែល សំប ក្ត សារសំគឡងតាែទូរស័ព្ទ ៃ៉ិង សារតាែទូរស័ព្ទនែ ជាភាសាជាគក្េើៃ។ 

• ក្គ្ូរទ៏រទ់ងជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសសគដ្នយផ្លទ ល់ តាែរយៈគវទ៉ិការបស់ថ្នា រគ់រៀៃ ែូេជា ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល 
ទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ ម្ភតា ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ ៃ៉ិង ClassDojo ។ 

រ៉ិេេខ៉ិតខំក្បឹងដក្បងរា ងការក្បាក្ស័យទរទ់ងតាែវ ៉ិធីគែសងៗគទៀត 

• ទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ការបៃតការអបរ់ ំ(COE) - វ ៉ិបនសសក្ម្ភបដ់ត ដែៃការ COE ង្ហយក្សួលេូលគែើលតាែគគ្ហ្ទំព្រ័
របស់ក្រសួង ៃ៉ិង តាែគគ្ហ្ទំព្រ័របស់សាលាៃីែយួៗ។ វ ៉ិបនសគៃេះរែួបញ្េូ លគសេរតីសគងខបទងំែូលរនៃ COE ។ 

• ទំនារទ់ំងតាែក្បព្ៃ័ធព្ត័ម៌្ភៃ - ការគធវើគសេរតីក្បកាសជាែយួសារព្ត័ម៌្ភៃជាក្បច ំ(យា៉ា ងត៉ិេណាស់ ែយួ 
សបាដ ហ៍្ែដង) ក្តូវបាៃគធវើគឡើងគែើែបគីធវើយា៉ា ងណាែដល់ៃូវព្ត័ម៌្ភៃព្៉ិតែល់សាធារ ជៃទូគៅ។ 

• ដខសទូរស័ព្ទសំខាៃ់ៗ  ជា ១០ ភាសា - ដខសទូរស័ព្ទទងំគៃេះែំគ ើ ការព្ីនថ្ៃេៃ័ទ ែល់នថ្ៃក្ព្ហ្សបតិ៍ ចបព់្ីគម្ភ៉ា ង ៩ 
ៃ៉ិង ៣០ នាទី ែល់គម្ភ៉ា ង ១១ ៃ៉ិង ៣០ នាទីក្ព្ឹរ។ 
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• អ ីដែល - ក្រុែក្គ្ួសារ ៃ៉ិង ប គ្គល៉ិរ រអ៏ាេគែាើអ ីដែលសំ ួររបស់ព្ួរោតគ់ៅ covid19info@philasd.org គែើែបី
ទទួលការគ្លើយតប។ 

• ទំព្រ័វ ៉ិបនសអំព្ីសំ ួរដែលគគ្ឧសាហ៍្សួរ - ទំព្រ័វ ៉ិបនសអំព្ីសំ ួរដែលគគ្ឧសាហ៍្សួរជាទូគៅ ៃ៉ិង ទំព្រ័វ ៉ិបនស
អំព្ីដែលគគ្ឧសាហ៍្សួរសក្ម្ភបប់ គ្គល៉ិរ ម្ភៃគៅរា ងវ ៉ិបនសរបស់ក្រសួង www.philasd.org/faqs ។ វ ៉ិបនសទងំ
គនាេះរែួបញ្េូ ល សំ ួរ ៃ៉ិង េគែលើយ លែអ៉ិតគលើក្បធាៃបទដែលលាតក្តដ្នងអំព្ីដែៃការបៃតការអបរ់ ំៃ៉ិង ក្បធាៃ
បទគែសងៗគទៀត។ 

• ក្បព្ៃ័ធព្ត័ម៌្ភៃសងគែ - ព្ត័ម៌្ភៃថ្មីបំែ តដតងដតម្ភៃគៅរា ងគវទ៉ិកាក្បព្ៃ័ធព្ត័ម៌្ភៃសងគែ គហ្វសប៊ា រ ធវីធរ័ ៃ៉ិង អ ីៃ
សាទ ក្កាែ របស់គយើង។ គលារអគ្គនាយរ នហ្ រម៏្ភៃគរៀបេំក្ព្ឹតត៉ិការ ៍គហ្វសប៊ា រែាយផ្លទ ល់ គរៀងោល់នថ្ៃព្ ធ 
គៅគម្ភ៉ា ង ៣ រគសៀល ៃ៉ិង បង្ហា ញព្ត័ម៌្ភៃថ្មីៗអំព្ីដែៃការ COE ។ ការថ្តវគីែងូក្តូវបាៃដេរចយយា៉ា ងទូលំទូ
លាយគៅរា ងប៉ា សដិ៍ទូរទសសៃ ៍PSTV គៅរា ងវ ៉ិបនស ៃ៉ិង គៅគលើគវទ៉ិកាក្បព្ៃ័ធព្ត័ម៌្ភៃសងគែ។ 

• ទំនារទ់ំៃងជាែយួរដ្នឋ ភ៉ិបាល-ក្រុែការង្ហរទំនារទ់ំៃងខាងគក្ៅរបស់ក្រសួង រយ៏រេ៉ិតតទ រដ្នរគ់លើការដេររ ំ
ដលរព្ត័ម៌្ភៃនៃដែៃការ COE គដ្នយផ្លទ ល់ ជាែយួែស្តៃតីជាបគ់ឆ្ា តរា ង តំបៃ ់ៃ៉ិង រែឋ គែើែបជូីៃែំ ឹងែល់ព្ួរគគ្ 

 

ការចូលគម្របើ (ឧបករណ៍ គវទិកា ឯកសារផចកចាយ) 
● រ ំព្យូទរ័ក្រូែប៊ា រ សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសស 
● ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល សក្ម្ភបគ់ែគរៀៃ រឭំរ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង 
● ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល សក្ម្ភបក់ារគរៀបេំគែគរៀៃ 
● ក្បព្ៃ័ធព្ត័ម៌្ភៃស៉ិសស សក្ម្ភបក់ារក្បែូលទ៉ិៃាៃយ័ 
● covid19info@philasd.org ៃ៉ិង ដខសទូរសព្ទសំ័ខាៃ៖់ ២១៥-៤០០-៥៣០០ (ម្ភៃជាភាសាគែសងៗ) 
● ទំព្រ័វ ៉ិបនសព្ត័ម៌្ភៃ៖ Philasd.org 

 

ការរពំឹងទុកទូគៅសម្រាប់បុគ្គលកិ 

គម្ភ៉ា ងគព្ល ក្បជ បំ គ្គល៉ិរ ៃ៉ិង គរៀបេំដែៃការទូគៅ 

នាយរសាលាអាេគៅការជួបក្បជ ំប គ្គល៉ិរគែើែប ីព្៉ិភារាអំព្ីបញ្ជា  ររាភាព្ជាសហ្គ្ែៃ ៍ៃ៉ិង ព្៉ិភារាព្ីក្បធាៃបទ គៅ
គព្លក្តូវចបគ់ែតើែគ្ំៃ៉ិតែតួេគែតើែថ្មីៗ។ ការក្បជ ំគែសងគទៀតរអ៏ាេគរើតគឡើងរា ងអំឡ ងគព្លគៃេះដែរ រែួទងំ គព្លគវលាគរៀប
េដំែៃការទូគៅ រ៉ិេេក្បជ ំក្រុែ MTSS គែើែបពី្៉ិភារាព្ីជំៃួយែល់ស៉ិសស សក្ម្ភប ់គព្លបេេ បបៃា ៃ៉ិង គៅអនាគ្ត ៃ៉ិង ក្រុែ
ចបគ់ែតើែគដ្នេះក្សាយបញ្ជា  (TIPS) ែំណារក់ាលទី ១ អំព្ីការអៃ វតតៃទ៍ក្ែង ់PBIS គៅរា ងសាលា។ គែើែបគីធវើយា៉ា ងណា
ឱយប គ្គល៉ិរម្ភៃគព្លក្គ្បក់្ោៃរ់ា ងការទទួលែំ ឹង ការក្បជ ំទងំគៃេះគ្បបរីំ តគ់ព្លគធវើគឡើង យា៉ា ងគហេណាស់ ៤៨ 
គម្ភ៉ា ង នៃការជូៃែំ ឹង។ សាលាែ៉ិៃគ្ួរម្ភៃការក្បជ ំគក្េើៃជាង ែដង ឬ ព្ីរែង រា ងែយួសបាត ហ៍្ រា ងអំឡ ងគព្លគៃេះគទ។ 

ការេូលរែួរា ងការហ្វឹរហ្វឺៃវ ៉ិជាា ជីវៈ 

វគ្គប ត េះបណាត លតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ៃឹងក្តូវគគ្ែតល់ជូៃចបព់្ីសបាត ហ៍្នៃនថ្ៃទី ៣០ ដខែនីា អំព្ីក្បធាៃបទជាគក្េើៃ ែូេជា
វ ៉ិធីគក្បើក្បាស់បគេេរវ ៉ិទាគែើែបែីតល់ៃូវការបគងកើៃេំគ េះែឹងដែារវ ៉ិជាា ទូគៅក្បរបគដ្នយក្បស៉ិទធភាព្។ គយើងបាៃែឹងថ្ន ក្គ្ូ
ែយួេំៃួៃក្បដហ្លជាក្តូវរងច់កំារចបគ់ែដើែគម្ភ៉ា ងគធវើការរបស់ោត ់បនាទ បព់្ីព្ួរោតប់ាៃេូលរែួរា ងវគ្គប ត េះបណាត លគៃេះ 

www.philasd.org/faqs
http://www.philasd.org/
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គហ្ើយក្គ្ូគែសងគទៀត អាេចបគ់ែតើែគដ្នយែ៉ិៃចបំាេច់កំារប ត េះបណាត លគៃេះគទ។ ការហ្វឹរហ្វឺៃវ ៉ិជាា ជីវៈបដៃថែ ៃ៉ិង ការព្៉ិ
ៃ៉ិតយគែើលឯរសារ រៃ៏ឹងក្តូវែតល់ជូៃគដ្នយនាយរសាលា។ គលារក្គ្ូអារក្គ្ូគ្បបទីទួលការជូៃែំ ឹងគៃេះជាែ ៃ គែើែបី
អាេឱយព្ួរោតគ់រៀបេំដែៃការគែើែបេូីលរែួ។ 

ការេ េះគ ម្ េះេូលរែួវគ្គប ត េះបណាត លតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តរបស់ការ ៉ិយាល័យរណាត ល ៃឹងក្បក្ព្ឹតតគៅគៅរា ង Cornerstone 

គែើែបអីាេឱយគគ្ោបគ់ម្ភ៉ា ង Act 48 សក្ម្ភបក់ារេូលរែួរា ងការហ្វឹរហ្វឺៃវ ៉ិជាា ជីវៈគៃេះ។ វគ្គដែលែដល់ឱយគដ្នយការ ៉ិយាល័យ
រណាដ ល ៃឹងក្តូវគគ្ថ្តទ រ គហ្ើយអាេឱយក្គ្ូេូលគែើលបាៃគៅនថ្ៃគក្កាយ គបើស៉ិៃជាព្ួរោតក់្តូវការ។ 

សថ៉ិ រភាព្ ៃ៉ិង ជៃំួយ ដែារ សងគែ ៃ៉ិង ែគនាសគញ្េតនា 

គែើែបឱីយ ការរឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង ការបគងកើៃេំគ េះែឹងដែារវ ៉ិជាា ទូគៅ ម្ភៃក្បស៉ិទធ៉ិភាព្ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសចបំាេក់្តូវគក្តៀែ ដែារ 
ែគនាសគញ្េតនា ៃ៉ិង ដែារសងគែ គែើែបេូីលរែួ។ រា ងគព្លគៃេះ ក្បដហ្លជាគក្េើៃជាងគព្លណាៗទងំអស់ គៅគព្លដែល
ស៉ិសាៃ ស៉ិសសបាៃឃ្លល តឆ្ៃ យព្ីសាលារបស់ព្ួរគគ្អស់រយៈគព្លព្ីរបីសបាត ហ៍្ ស៉ិសសជាគក្េើៃោម ៃ សថ៉ិរភាព្ ៃ៉ិង ជំៃួយ
ដែលគ្ួរឱយទ រេ៉ិតត ដែលព្ួរគគ្ធាល បប់ាៃទទួលគៅគព្លគរៀៃគៅសាលា។ គទេះបីជាព្ីែទេះរគ៏ដ្នយ រស៏៉ិសាៃ ស៉ិសសគៅដត
ក្តូវការជៃំួយជាបៃត ព្ីសម្ភជ៉ិរសហ្គ្ែៃស៍ាលារបស់ព្ួរគគ្ ដែលយរេ៉ិតតទ រដ្នរ ់ៃ៉ិង ជួយ ររែំគណាេះក្សាយ ៃ៉ិយាយ
ព្ី រតីបារែា ៃ៉ិង ែំគណាេះក្សាយបញ្ជា  ជាែយួអារែនទ គែើែបរីរែំគណាេះក្សាយ ែូេគៅនថ្ៃដែលព្ួរគគ្គរៀៃគៅសាលា
ែូគចា េះដែរ។ គៃេះរអ៏ាេជាគព្លគវលាគែើែបបីៃតការបគងកើៃទំនារទ់ំៃងជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសសរបស់គលារអារ ៃ៉ិង គរៀៃអំព្ី
េំណាបអ់ារែម ៍ ការជំរ ញេ៉ិតត ៃ៉ិង តក្ែូវការ របស់ព្ួរគគ្ែងដែរ។ 

គយើងបាៃែឹងថ្ន ម្ភៃប គ្គល៉ិររបស់គយើងជាគក្េើៃ បាៃទរទ់ងគៅស៉ិសាៃ ស៉ិសសជាក្បចរំេួគហ្ើយ។ គដ្នយរ៉ិេេខ៉ិតខំក្បឹង
ដក្បងសក្ែបសក្ែួលព្ីនាយរសាលា គយើងគសាើស ំឱយែៃ សសគព្ញវយ័ក្គ្បោ់ា ទរទ់ងគៅក្រុែស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលគគ្បាៃ
ចតត់ាងំឱយ ែដងគៅព្ីរែងរា ងែយួសបាត ហ៍្។ ក្គ្ូអាេសគក្ែេរ៉ិេេការគៃេះរា ងគម្ភ៉ា ងគធវើការជាែយួស៉ិសសែយួេំៃួៃ ប៉ា ដៃតម្ភៃ
គព្លគវលាជាគក្េើៃដែល អាេ ៃ៉ិង ក្តូវគធវើគឡើង គដ្នយប គ្គល៉ិរ។ អារែតល់ឱវាទអាេទរទ់ងបាៃខលេះ ក្គ្ូែនទគទៀត ៃ៉ិង ប គ្គ
ល៉ិរដែលគៅតាែសាលាែនទៗគទៀត រអ៏ាេទរទ់ងបាៃដែរ។ នាយរសាលាៃឹងគធវើការជាែយួប គ្គល៉ិរសាលាគៅរា ង 
សបាត ហ៍្គៃេះ គែើែបសីគក្ែេថ្នគតើស៉ិសសណា ក្តូវទរទ់ងជាែយួអារណា។ 

គយើងរពំ្ឹងថ្ន ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង ក្រុែក្គ្ួសារ ជាគក្េើៃអាេម្ភៃតក្ែូវការែូេោា ដែារ ែាូបអាហរ ឬ ថ្នា គំព្ទយ ឬ ការភយ័
ខាល េ ៃ៉ិង ការភយ័ក្ព្ួយ អំព្ីបញ្ជា អាសៃារា ងគព្លបេេ បបៃាគៃេះ។ សម្ភជ៉ិរក្គ្ួសារខលេះម្ភៃការភយ័ខាល េេំគ េះ ការដែលគគ្
ចបប់ញ្ាូ ៃគៅក្សុរវ ៉ិញ បទឧក្រ៉ិែឋ ៃ៉ិង ការរគំលាភគធវើបាប ដែលអាេគរើតម្ភៃ--ទងំគៃេះជេះឥទធ៉ិព្លែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស។ 
គែើែបជីួយ គដ្នេះក្សាយបញ្ជា ជាគក្េើៃ ដែលគគ្អាេគលើរគឡើងរា ងការសៃទនាព្ីរគៅបីែង គរៀងោល់សបាត ហ៍្ រវាងែៃ សសគព្ញ
វយ័ៃឹងស៉ិសាៃ ស៉ិសស គយើងែតល់ជូៃៃូវបញ្ា ីនៃក្បភព្ជំៃួយគៅទីគៃេះ។ គបើស៉ិៃជាគលារអារែឹងអំព្ីក្បភព្នៃជំៃួយគែសង
គទៀត សូែក្បាបឱ់យគយើងបាៃែឹងែង។ 

កាតព្វរ៉ិេេ រព់្ៃ័ធគែសងគទៀត ដែលទរទ់ងគៅៃឹងការង្ហរអវីែយួគៅសាលា 

នាយរសាលាអាេម្ភៃ ការង្ហរ ៃ៉ិង ភាររ៉ិេេ បដៃថែគទៀតសក្ម្ភប ់ក្គ្ូ ៃ៉ិង ប គ្គល៉ិរ គៅតាែសាលា ដែលតាែធែមតាទរ់
ទងៃឹងភាររ៉ិេេជារល់ាររ់បស់ប គ្គល៉ិរម្ភា រ់ៗ ។ តួនាទីខលេះ ែូេជា SBTLs តាែកាលវ ៉ិភាគ្ែូេោា ៃឹងក្គ្ូក្បចថំ្នា រ ់ែ៉ិៃចំ

https://docs.google.com/document/d/1c6JbsMH-e6ilraqWiF-yL1wkqXg_Ejvjlxvt0nYZiWo/edit?pli=1
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បាេែ់តល់ការបគងកើៃេំគ េះែឹងដែារវ ៉ិជាា ទូគៅែល់ស៉ិសសគទ គហ្ើយអាេេំណាយគព្លគវលាគរៀបេំជំៃួយសក្ម្ភបក់្គ្ូ ដែល
ទរទ់ងៃឹងភាររ៉ិេេគែសងៗគទៀត។ 

ឧទហ្រ ៍ SBTLs ៃ៉ិង អារែឹរនាកំ្គ្ូែនទគទៀត ដែលគគ្ែ៉ិៃឱយបគក្ងៀៃ អាេជួយ បាៃតាែវ ៉ិធីែូេតគៅគៃេះ៖ 

• វ ៉ិភាគ្ទ៉ិៃាៃយ័ដែលម្ភៃ រែួទងំ ប៉ា ដៃតោម ៃរំ តេ់ំគ េះ benchmarks, AIMSweb, STAR គែើែបែីដល់ែំ ឹងថ្ន
គតើសរែមភាព្ណាដែលម្ភៃក្បគយាជៃប៍ំែ តសក្ម្ភប ់ការបគងកើៃេំគ េះែឹង ៃ៉ិង ការរឭំរគែគរៀៃគឡើងវ ៉ិញ។ 

• សក្ម្ភបថ់្នា រគ់រៀៃដែលទំគៃរោម ៃក្គ្ូ ទទួលខ សក្តូវគលើថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លគនាេះ (បដៃថែសរែមភាព្ព្ីទំព្រ័ហ្គូ
គហគ ល គៅរដៃលងែទ រឯរសារហ្គូគហគ លរបស់ព្ួរោត ់គហ្ើយបនាទ បែ់របញ្េូ លគៅថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លសក្ម្ភប់
ស៉ិសាៃ ស៉ិសស) ៃ៉ិង ែតល់ែត៉ិគយាបល់ែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស 

• ជួយ ែល់ក្គ្ូ រា ងការគក្ជើសគរ ើសសរែមភាព្ព្ីទំព្រ័ហ្គូគហគ ល បគងកើតសរែមភាព្របស់ខលួៃផ្លទ ល់ ដែលក្សបតាែ
គោលការ ៍ដ នា ំឬ គ្ំរូសក្ែបសក្ែួលនៃការព្៉ិភារាជាែយួស៉ិសស តាែរយៈគវទ៉ិកាែូេជា Google Meet 

• បគងកើតសរែមភាព្រសាងវបបធែថ៌្នា រគ់រៀៃតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តដែលក្គ្ូអាេគក្បើ។ ឧទហ្រ ៍ ជំរ ញែល់ដែៃការ 
PBIS របស់សាលា ដសវងររវគីែអូ ៃ៉ិងការបគងកើតសំ ួរព្៉ិចរណាែយួេំៃួៃ គែើែបឱីយក្គ្ូសួរស៉ិសស ។ល។ 

• បគងកើត ៃ៉ិង សក្ែបសក្ែួល សរែមភាព្ហ្វឹរហ្វឺៃវ ៉ិជាា ជីវៈដែល រព់្ៃ័ធ សក្ម្ភបឱ់យក្គ្ូេូលរែួតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត (វ ៉ិធី 
ក្បជ ំគព្លក្ព្ឹរគៅរា ង Google Meet រឭំរេំគ េះែឹងអវីែយួអំព្ីថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល ដែលប គ្គល៉ិរអាេម្ភៃបញ្ជា
ជាែយួ វ ៉ិធីែល៏អបំែ តសក្ម្ភបែ់តល់ែត៉ិគយាបល់ែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស តាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត) 

• សក្ម្ភបស់ាលាគរៀៃដែលម្ភៃប គ្គល៉ិរគក្េើៃ គធវើជាអារតំណាងឱយនាយរសាលា គែើែបគី្លើយសំ ួរ ៃ៉ិងែតល់ព្ត័៌
ម្ភៃែល់ក្រុែគលារក្គ្ូអារក្គ្ូែយួេំៃួៃ។ 

 

ការរពំឹងទុកសម្រាប់សសិានុសសិស 

● បំគព្ញរ៉ិេេការដែលក្គ្ូដ្នរឱ់យគធវើ ែូេដែលក្គ្ូបាៃរំ តឱ់យ។ 
● គសាើស ំជំៃួយព្ីក្គ្ូ គៅគព្លណាដែលក្តូវការ។ 
● ស៉ិសសទងំអស់ក្តូវបាៃគគ្រពំ្ឹងថ្នៃឹងេូលរែួរា ងការស៉ិរាព្ីែទេះ គហ្ើយគធវើឱយបាៃគក្េើៃបំែ តតាែការដែលអាេ

គធវើគៅបាៃ។ 
● ការេូលរែួៃឹងម្ភៃលរខ ៈខ សៗោា សក្ម្ភបស់៉ិសសម្ភា រ់ៗ  ៃ៉ិងអាក្ស័យគលើការគក្បើ បគេេរវ ៉ិទា ទូរស័ព្ទ វា៉ា យ 

ហវ យ អគ្គ៉ិសៃី គព្លគវលាដែលម្ភៃ ៃ៉ិង អវីៗជាគក្េើៃគទៀត របស់ស៉ិសស។ 
● តាែវ ៉ិធីដែលម្ភៃ ស៉ិសសម្ភា រ់ៗ ក្តូវគគ្រពំ្ឹងថ្នៃឹងេ េេូលគៅរា ងទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ស៉ិសសជាគរៀងោល់នថ្ៃ គ្ឺព្ីនថ្ៃេៃ័ទ 

ែល់នថ្ៃស ក្រ។ គបើស៉ិៃជាការដសវងររតាែ រែមវ ៉ិធីដែលគគ្ឱយគក្បើ ឬ ថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ ល ស៉ិសាៃ ស៉ិសសគ្បបេូីល
តាែរយៈទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ស៉ិសស (Student Portal) របស់ព្ួរគគ្។ 

○ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលេ េះគ ម្ េះេូលគរៀៃថ្នា រទ់ី ៩ ែល់ថ្នា រទ់ី១២ ស៉ិសសអៃ វ ៉ិទាល័យ (ឧ.ស៉ិសសសា
លាថ្នា រទ់ី ៥ ែល់ថ្នា រទ់ី ៨ ឬ ថ្នា រទ់ី ៦ ែល់ថ្នា រទ់ី ៨), Engineering & Sciences HS, Penn Treaty 

HS, Hill Freedman Academy, GAMP ៃ៉ិង Masterman គ្បបេី េេូលទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ស៉ិសស គរៀង
ោល់នថ្ៃស៉ិរា គហ្ើយគៅររ «Assignments Due Today» គែើែបជីាវ ៉ិធីែយួបញ្ជា រថ់្នជាការេូលរែួរបស់
ព្ួរគគ្ គៅរា ងវតតម្ភៃៃីែយួៗ ដែលម្ភៃែ ខវ ៉ិជាា ដែលគគ្គរៀបេំសក្ម្ភបន់ថ្ៃគនាេះ។ 
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○ វ ៉ិធីបញ្ជា រព់្ីការេូលរែួែយួគទៀត គ្ឺ ការបំគព្ញ ៃ៉ិង ការក្បគ្ល់ រ៉ិេេការឱយក្គ្ូ។ 
○ រា ងររ ីជារល់ារណ់ាែយួ គដ្នយម្ភៃការយល់ក្ព្ែព្ីនាយរសាលា ក្គ្ូអាេរតក់្តាការេូលរែួ

គដ្នយដែអរគលើររ ីរបស់ស៉ិសសម្ភា រ់ៗ ។ 
● រា ងគព្លបគក្ងៀៃគែគរៀៃ ស៉ិសសសាត បព់្ីអវីដែលក្គ្ូេងប់ាៃសក្ម្ភបក់ារគរៀៃសូក្ត ៃ៉ិងការបំគព្ញរ៉ិេេការ។ 

○ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសគ្បបកី្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួែៃ សសគព្ញវយ័ អំព្ីអវីដែលព្ួរគគ្បាៃគរៀៃ ៃ៉ិង ថ្នគតើ
ព្ួរគគ្ែឹងថ្នព្ួរគគ្បាៃគេេះអវីែយួគដ្នយវ ៉ិធីណា។ 

● ស៉ិសាៃ ស៉ិសសគ្បបភីាា បទ់ំនារទ់ំៃងរវាងអវីដែលព្ួរគគ្បាៃស៉ិរាព្ីែ ៃ គៅៃឹងអវីដែលថ្មី។ 
● ស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលេូលរែួរា ងការស៉ិរាព្ីែទេះក្តូវដតក្បកាៃខ់ាា បៃូ់វក្រែសីលធែន៌ៃអារបបរ៉ិរ ៉ិយាស៉ិសស។ 

○ គគ្ែ៉ិៃអាេអតឱ់ៃែល់ ការសែល តគធវើបាបគគ្ ការសែល តគធវើបាបគគ្តាែអ ៃីធរ័ ៉ិ ត ៃ៉ិង/ឬ ការយាយីគគ្ 
ក្គ្បរូ់បភាព្។ 

○ ស៉ិសាៃ ស៉ិសសទទួលខ សក្តូវេំគ េះបគេេរវ ៉ិទាដែលែដល់ឱយគដ្នយក្រសួង រែួម្ភៃ ការដថ្ទ ំការររា
ការគក្បើក្បាស់គដ្នយសែក្សប ៃ៉ិង ក្បគ្ល់ឧបររ ៍ក្តឡបែ់រវ ៉ិញ គៅគព្លសែរែយ ៃ៉ិង គៅគព្ល
ម្ភៃការគសាើស ំ។ 

● ស៉ិសាៃ ស៉ិសសអាេទរទ់ងអារែដល់ឱវាទរបស់ព្ួរគគ្ គបើស៉ិៃជាព្ួរគគ្ម្ភៃការក្ព្ួយបារែាអំព្ី ក្ព្ឹតត៉ិបក័្តព្៉ិៃទ  ព្៉ិៃទ 
ល៉ិខ៉ិតដ្នរ ់រយស ំេូលគរៀៃគក្កាយែធយែស៉ិរា ថ្នគតើព្ួរគគ្ម្ភៃ អារែម ៍ ឬ ែគនាសគញ្េតនា យា៉ា ងណា។ 
គម្ភ៉ា ងគធវើការព្ីែទេះសក្ម្ភបអ់ារែដល់ឱវាទ ៃឹងក្តូវគគ្ែសព្វែាយគៅរា ងវ ៉ិបនសរបស់សាលា។ 

● ស៉ិសាៃ ស៉ិសសអាេទរទ់ងគ្៉ិលាៃ បដ្នឋ រសាលា រា ងគម្ភ៉ា ងគធវើការព្ីែទេះរបស់គ្៉ិលាៃ បដ្នឋ រ គែើែបពី្៉ិភារាអំព្ី
បញ្ជា ដែលទរទ់ងៃឹងស ខភាព្ ដែលតាែធែមតាព្ួរគគ្ព្៉ិភារាជាែយួគ្៉ិលាៃ បដ្នឋ រសាលារបស់ព្ួរគគ្។ 

 

វត្តានអវត្តាន 
● ស៉ិសាៃ ស៉ិសសទងំអស់ក្តូវបាៃគគ្រពំ្ឹងថ្នៃឹងេូលរែួរា ងការស៉ិរាព្ីែទេះ គហ្ើយគធវើឱយបាៃគក្េើៃបំែ តតាែការ

ដែលអាេគធវើគៅបាៃ។ 
● ការេូលរែួៃឹងម្ភៃលរខ ៈខ សៗោា សក្ម្ភបស់៉ិសសម្ភា រ់ៗ  ៃ៉ិងអាក្ស័យគលើការគក្បើ បគេេរវ ៉ិទា ទូរស័ព្ទ វា៉ា យ 

ហវ យ អគ្គ៉ិសៃី គព្លគវលាដែលម្ភៃ ៃ៉ិង អវីៗជាគក្េើៃគទៀត របស់ស៉ិសស។ 
● តាែវ ៉ិធីដែលម្ភៃ ស៉ិសសម្ភា រ់ៗ ក្តូវគគ្រពំ្ឹងថ្នៃឹងេ េេូលគៅរា ងទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ស៉ិសសជាគរៀងោល់នថ្ៃ គ្ឺព្ីនថ្ៃេៃ័ទ 

ែល់នថ្ៃស ក្រ។ 
○ ការេ េេូលរបស់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសគៅទំព្រ័វ ៉ិបនសរបស់ស៉ិសស គ្ឺជាវ ៉ិធីបញ្ជា រែ់យួនៃការេូលរែួរបស់

ស៉ិសស។ 
○ វ ៉ិធីបញ្ជា រទ់ី ២ នៃការេូលរែួរបស់ស៉ិសស គ្ឺគៅគព្លដែលក្គ្ូ ក្តួតព្៉ិៃ៉ិតយ ៃ៉ិង រតក់្តា ការេូលរែួរបស់

ស៉ិសសតាែរយៈការឱយព្៉ិៃទ ការេូលរែួគធវើរ៉ិេេការ ខូវ ៉ិែ-១៩ គៅស៉ិកាខ ោរ ៉ិររបស់ព្ួរគគ្។ 
● រំ តក់្តានៃការេូលរែួរបស់ស៉ិសសគៅរា ងការឱយព្៉ិៃទ នៃការេូលរែួគធវើរ៉ិេេការ ខូវ ៉ិែ-១៩ ៃឹងែ៉ិៃោបប់ញ្េូ លជា

ព្៉ិៃទ េំណាតថ់្នា រគ់ទ។ 
● ក្គ្ូៃឹងគក្បើការសគក្ែេេ៉ិតតរបស់ព្ួរោតគ់ែើែបរីំ តថ់្នគតើរយៈគព្លប៉ា នាម ៃនថ្ៃគែើែបឱីយស៉ិសសបំគព្ញរ៉ិេេការដែល

ក្គ្ូដ្នរឱ់យគធវើែយួ។ 
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○ ឧទហ្រ ៍ ដតងគសេរដីក្តូវេំណាយគព្លបីនថ្ៃគែើែបសីរគសរ ែូគេាេះស៉ិសាៃ ស៉ិសសទទួលបាៃការេូល
រែួេំៃួៃបីនថ្ៃ។ 

○ គគ្ៃឹងែ៉ិៃគក្បើព្ត័ម៌្ភៃនៃការេូលរែួគៃេះ តាែវ ៉ិធីសាស្តសតនៃវតតម្ភៃអវតតម្ភៃតាែធែមតាគនាេះគទ គហ្ើយគគ្
រៃ៏ឹងែ៉ិៃយរជាការសគក្ែេគែើែបបីញ្ាូ ៃស៉ិសសគដ្នយសារបញ្ជា នៃការគគ្េសាលាគនាេះដែរ។ 

● ែូេោា ៃឹងការបញ្ាូ ៃស៉ិសសគដ្នយសារបញ្ជា នៃការគគ្េសាលាដែរ រប៏៉ា ដៃត ៃឹងម្ភៃការរពំ្ឹងទ រថ្នប គ្គល៉ិរសាលា
ៃឹងទរទ់ងគៅស៉ិសាៃ ស៉ិសសទងំឡាយដែលែ៉ិៃេូលរែួយា៉ា ងសរែមរា ងការបង្ហា តប់គក្ងៀបព្ីែទេះ គែើែបជីួយ 
ែល់ស៉ិសសទងំគនាេះ ៃ៉ិង គែើែបជីំរ ញែល់ការេូលរែួរបស់ព្ួរគគ្។ 

 

ការទទួលខុសម្រត្ូវ 

● េំៃួៃនៃការដេរចយការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា ៃ៉ិង ការេូលគក្បើតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ៃឹងក្តូវគគ្វ ៉ិភាគ្ ៃ៉ិងោយការ ៍ 
រែូ៏េជា ក្បព្ៃ័ធអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ៃ៉ិង េំៃួៃរ ំព្យូទរ័ដែលសាលាបាៃែតល់ឱយស៉ិសាៃ ស៉ិសស ។ 

● ែ ៃគព្លចបគ់ែតើែែំគ ើ រការនៃែំណារក់ាលទី ៣ នាយរសាលាៃឹងទទួលរបាយការ ៍ដែលបង្ហា ញព្ីស៉ិសា
ៃ ស៉ិសសដែលម្ភៃហៃ៉ិភយ័រា ងការគរៀៃធាល ររ់ា ងឆ្ា គំៃេះ គែើែបរីំ តគ់ោលគៅទរទ់ងគៅស៉ិសសទងំគនាេះ។ 

● ទ៉ិៃាៃយ័សគងខបៃឹងក្តូវក្តួតព្៉ិៃ៉ិតយគដ្នយ អគ្គនាយររង ៃ៉ិង នាយរ ដែារក្បព្ៃ័ធអ ីៃធរ័ ៉ិ ត គែើែបរីំ តគ់ោល
គៅជំៃួយែល់ ការអបរ់ ំៃ៉ិង ស៉ិសាៃ ស៉ិសស គៅគព្លណាដែលចបំាេ។់ 

● គៅរា ងែំណារក់ាលទី ៣ គយើងៃឹងតាែដ្នៃការេូលរែួរបស់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសគៅរា ងែ ខវ ៉ិទាស៉ិរារបស់ព្ួរគគ្។ 
● ការគក្បើក្បាស់ក្បចនំថ្ៃរបស់ក្គ្ូ ៃឹងក្តូវក្តួតព្៉ិៃ៉ិតយគែើលគដ្នយនាយរសាលា គែើែបធីានាថ្ន ក្គ្ូ ៃ៉ិង ការែដល់ជំៃួយ

រា ងការស៉ិរា ទងំអស់ សែក្សបសក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសសរបស់ព្ួរោត។់ 
● ក្គ្ូៃឹងតាែដ្នៃការេូលរែួរបស់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃ៉ិង រតទ់ំនារទ់ំៃងរបស់ព្ួរគគ្ជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសស គែើែបគីធវើ

យា៉ា ងណាឱយស៉ិសាៃ ស៉ិសសេូលរែួឱយបាៃគក្េើៃ តាែការដែលអាេគធវើគៅបាៃ។ 
● ការគក្បើក្បាស់របស់ស៉ិសស ៃូវការគធវើអៃតោគ្ែៃត៍ាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តដែលគគ្អៃ ញ្ជា តឱយ រក៏្តូវគគ្តាែដ្នៃ ៃ៉ិងគធវើ

គសេរដីសគងខបជាែយួព្ត័ម៌្ភៃ SIS ដែរ។ 
● េំៃួៃស៉ិសាៃ ស៉ិសស គៅតាែសាលា ៃ៉ិង គៅតាែរក្ែ៉ិតថ្នា រ ់ដែលោម ៃទំនារទ់ំៃងជាែយួក្គ្ូរបស់ព្ួរគគ្ ឬ 

ែ៉ិៃបាៃេូលរែួរា ងសរែមភាព្ស៉ិរា ៃឹងក្តូវគគ្ដេរចយគរៀងោល់សបាត ហ៍្ជាែយួ នាយរសាលាៃីែយួៗ ៃ៉ិង 
អគ្គនាយររង របស់ព្ួរោត។់ 

● គៅរា ងការបូរសរ បេ ងឆ្ា គំៃេះ ទ៉ិៃាៃយ័នៃស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលែ៉ិៃបាៃេូលរែួរា ងែំគ ើ រការគៃេះ ៃឹងក្តូវគគ្ព្៉ិ 
ៃ៉ិតយគែើលគឡើងវ ៉ិញែតងគទៀត គែើែបរីំ តគ់ោលគៅសក្ម្ភបស់រែមភាព្ គៅរែូវគៅត  ឬ គៅស៉ិរទរែូវ ជាែយួព្ួរ
គគ្។ 

● ព្៉ិៃទ សរ បគៅេ ងឆ្ា  ំៃ៉ិង ព្៉ិៃទ ដែលគរៀៃបាៃ របស់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ៃឹងក្តូវគគ្វ ៉ិភាគ្ រែួជាែយួ ថ្នគតើព្ួរគគ្ៃឹង
ទទួលបាៃរ ំព្យូទរ័ឬគទ ៃ៉ិង ការេូលរែួ ៃ៉ិង ការេូលគក្បើ ញឹរញបប់៉ា ណាា  ជាែយួក្គ្ូរបស់ព្ួរគគ្គៅរា ងែំណារ់
កាលទី ៤ ។ 

● តក្ែូវការរបស់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសៃឹងក្តូវគគ្វាយតនែលគឡើងវ ៉ិញ គដ្នយដែអរគលើដែៃការគៃេះ ៃ៉ិងលទធែលនៃការវាយ
តនែលជាសរលគៅគែើែឆ្ា សំ៉ិរា ២០២០-២០២១ ។ 
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ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា 

• េំៃួៃការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាដែលបាៃគបាេះព្ ែព 
• េំៃួៃការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាដែលបាៃគែាើគៅរដៃលងដេរចយៃីែយួៗ 

• េំៃួៃការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាដែលគគ្បាៃគៅយរព្ីរដៃលងៃីែយួៗ 

• េំៃួៃការដ នាអំំព្ីការស៉ិរាដែលគគ្បាៃ េូលគែើល/េែលងយរ ព្ីវ ៉ិបនស 

រ ំព្យូទរ័ (ទ៉ិៃាៃយ័ដែលែតល់ឱយសក្ម្ភបអ់តតគលខស៉ិសសម្ភា រ់ៗ  គៅតាែ តំបៃស់៉ិរា សាលាគរៀៃ រក្ែ៉ិតថ្នា រ)់ 
• ក្តូវការរ ំព្យូទរ័    ក្តូវការ/អតក់្តូវការ 
• បាៃទទួលរ ំព្យូទរ័ព្ីសម្ភា រៈដែលសាលាម្ភៃ    បាៃ/ែ៉ិៃបាៃ 

• ស៉ិសសបាៃទទួលរ ំព្យូទរ័ ព្ីសម្ភា រៈថ្មី    បាៃ/ែ៉ិៃបាៃ 

• ែ៉ិៃបាៃ គ្លើយតប/គគ្ែ៉ិៃបាៃទរទ់ងគៅ    ដែៃ/ែ៉ិៃដែៃ 

សាថ ៃភាព្ក្តីម្ភសទី ៣ 

េំៃួៃស៉ិសាៃ ស៉ិសស គ្៉ិតក្តឹែក្តីម្ភសទី ៣ ដែលរំព្ ងទទួលព្៉ិៃទ  គៅតាែ តំបៃស់៉ិរា សាលា ៃ៉ិង រក្ែ៉ិតថ្នា រ ់(ទ៉ិៃាៃយ័
ដែលបាៃោយការ ៍ ព្ី ឧបររ ៍/GMT នៃការតាែដ្នៃព្៉ិៃទ ) 

គែគរៀៃដែលបាៃគរៀបេំ 
គលារក្គ្អូារក្គ្ូ (ទ៉ិៃាៃយ័ដែលគគ្បាៃែតល់ឱយក្គ្ូម្ភា រ់ៗ  គៅតាែ អតតគលខ តំបៃស់៉ិរា សាលា រក្ែ៉ិតថ្នា រ)់ 

• តាែដ្នៃការេូលរែួរបស់ស៉ិសសជាគរៀងោល់នថ្ៃ    តាែដ្នៃ/អតគ់ទ 

ស៉ិសាៃ ស៉ិសស (ទ៉ិៃាៃយ័ដែលគគ្បាៃែតល់ឱយស៉ិសសម្ភា រ់ៗ  គៅតាែ អតតគលខ តំបៃស់៉ិរា សាលា រក្ែ៉ិតថ្នា រ)់ 
• ឯរសាររបស់ក្គ្ូ 
• បាៃគូ្សសម្ភគ ល់គដ្នយខលួៃឯងថ្នបាៃេូលរែួោល់នថ្ៃ    បាៃ/អតគ់ទ (សក្ម្ភបដ់តស៉ិសសវ ៉ិទាល័យប៉ា គណាា េះ) 
• បាៃគូ្សសម្ភគ ល់គដ្នយក្គ្ូថ្នបាៃេូលរែួ    បាៃ/អតគ់ទ 

• បាៃេ េេូលរែមវ ៉ិធីតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តដែលគគ្បាៃអៃ ញ្ជា តឱយ ជាគរៀងោល់នថ្ៃ    បាៃ/អតគ់ទ (គបើរែមវ ៉ិធីអៃ ញ្ជា ត) 
• បាៃបំគព្ញ គែគរៀៃ/រ៉ិេេការ/រក្ែ៉ិត រែមវ ៉ិធីតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ ត ជាគរៀងោល់នថ្ៃ (គបើរែមវ ៉ិធីអៃ ញ្ជា ត) 
• រយៈគព្លនៃការេូលគក្បើរែមវ ៉ិធីតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តដែលគគ្បាៃអៃ ញ្ជា តឱយ ជាគរៀងោល់នថ្ៃ (គបើរែមវ ៉ិធីអៃ ញ្ជា ត) 

 

កិចចខំម្របឹងផម្របងគោយគសាម ោះម្រត្ង់ គដ្ើម្ប ីការទទួលបាន និង សម្ធម្៌ សម្រាប់សសិានុសសិសទាងំអស ់

គោលគៅរបស់គយើងគ្ឺគក្បើក្បាស់ ធៃធាៃ ជំៃួយដែលសែក្សប ៃ៉ិង ឱកាសដែលម្ភៃ ទងំអស់ គែើែបឱីយស៉ិសាៃ ស៉ិសស 
បៃតការេូលរែួរា ងការស៉ិរា ឱយបាៃគក្េើៃបំែ ត តាែការដែលអាេគធវើគៅបាៃ។ 

ការដ នាអំំព្កីារស៉ិរាក្តូវបាៃគគ្បគងកើតគឡើងគែើែបជីួយ ែល់ ការរឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង ការបគងកើៃេំគ េះែឹង នៃែ ខវ ៉ិទាសំ
ខាៃ់ៗ  សក្ម្ភបថ់្នា រ ់ែគតតយយ ែល់ថ្នា រទ់ី ១២ សក្ម្ភបែ់ ខវ ៉ិជាា  ELA គ្ ៉ិ តវ ៉ិទា េំគ េះវ ៉ិទាសាស្តសត ៃ៉ិង សងគែវ ៉ិទា។ 
គគ្បាៃគរៀបេំការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា គែើែបែីតល់ជំៃួយសក្ម្ភបរ់យៈគព្លស៉ិរាព្ីរសបាត ហ៍្។ បដៃថែគលើគៃេះ ការដ នាអំំ
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ព្ីវ ៉ិធីសាស្តសតស៉ិរា ក្តូវបាៃគគ្បគងកើតគឡើងគែើែបជីួយ ែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលម្ភៃតក្ែូវការព្៉ិគសស ៃ៉ិង ស៉ិសសដែលក្តូវ
គរៀៃភាសាអងគ់គ្លស។ 

ការដ នាកំ្តូវបាៃគគ្គរៀបេំគឡើងគែើែបែីតល់សរែមភាព្សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសសគៅតាែរក្ែ៉ិតថ្នា រៃ់ីែយួៗ។ សរែមភាព្
ទងំ ១០ ដែលម្ភៃគៅរា ងការដ នាៃំីែយួៗ អៃ ញ្ជា តឱយស៉ិសាៃ ស៉ិសសគធវើរ៉ិេេការគដ្នយឯរោជយ គក្បើ អតថបទ ៃ៉ិង 
សំ  ំ ឯរសារសំ ួរ ក្ព្ែទងំ ក្សាវក្ជាវ ៃ៉ិង គ្លើយតប គៅៃឹងសំ ួរបគងកើៃេំគ េះែឹង។ ការដ នារំែួបញ្េូ លឯរ
សារទងំអស់ដែលស៉ិសសក្តូវបំគព្ញរ៉ិេេការ ៃ៉ិង សក្ម្ភបឱ់យឪព្ រម្ភត យជួយ ែល់រូៃៗ របស់ព្ួរោតគ់ៅក្តងរ់ដៃលងណា
ដែលក្តូវការ។ 

ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា ៃ៉ិង គែគរៀៃបគងកើៃេំគ េះែឹង ដែលក្គ្ូបាៃបគក្ងៀៃែ ៃគព្លប៉ិទសាលា។ ការគលើររែពស់
សក្ម្ភប ់ស៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស ស៉ិសសទទួលការអបរ់ពំ្៉ិគសស ៃ៉ិង ឱកាសសក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសសរា ងការ
ដសវងយល់កាៃដ់តស ីជគក្ៅគៅរា ងគែគរៀៃ រក៏្តូវបាៃគគ្រែួបញ្េូ លែងដែរ។ 

ែរែល់នថ្ៃគៃេះ ការដ នាអំំព្ីការស៉ិរា ក្តូវបាៃគគ្គបាេះព្ ែព ៃ៉ិង ែសព្វែាយគៅរា ងវ ៉ិបនសរបស់ក្រសួង គដ្នយម្ភៃគែ
គរៀៃសក្ម្ភប ់៤ សបាត ហ៍្ សក្ម្ភបែ់ ខវ ៉ិទាសំខាៃៃ់ីែយួៗ។ ការដ នាដំែលគគ្គរៀបេំគឡើងជាព្៉ិគសសសក្ម្ភប ់ស៉ិសស
ដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស ៃ៉ិង ស៉ិសសដែលម្ភៃតក្ែូវការព្៉ិគសស រក៏្តូវបាៃគគ្គបាេះព្ ែព ៃ៉ិង ែសព្វែាយគៅរា ងវ ៉ិបនស
របស់ក្រសួងែងដែរ។ 

ោល់សរែមភាព្ រឭំរគែគរៀៃ ៃ៉ិង បគងកើៃេំគ េះែឹង ៃ៉ិង គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ ក្តូវបាៃព្៉ិៃ៉ិតយគឡើងវ ៉ិញគដ្នយប គ្គល៉ិរ 
របស់ ការ ៉ិយាល័យែដល់ជំៃួយព្៉ិគសស ៃ៉ិង ការ ៉ិយាល័យ រែមវ ៉ិធី ៃ៉ិង រែមវ ៉ិធីស៉ិរា ភាសាេក្ែុេះ គែើែបធីានាឱយបាៃៃូវ 
ទក្ែង ់ៃ៉ិង ជំៃួយ គែើែបបីគងកើៃភាព្ង្ហយក្សួលសក្ម្ភប ់ស៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស ៃ៉ិង ស៉ិសសដែលម្ភៃដែៃការ
អបរ់សំក្ម្ភបស់៉ិសសម្ភា រ់ៗ ។ 

 

ជនំួយផែែកអប់រគំពគសស 

ជៃំួយសក្ម្ភប់ការបគក្ែើដែារអបរ់ពំ្៉ិគសស 

ការេូលរែួអងគក្បជ ំគរៀបេំដែៃការអបរ់សំក្ម្ភបស់៉ិសសម្ភា រ់ៗ  (IEP) ៃ៉ិង សរែមភាព្ដែល រព់្ៃ័ធៃឹងការអបរ់ពំ្៉ិគសស៖ 

• ដែអរគលើការដ នាពំ្ីក្រសួងអបរ់នំៃសហ្រែឋអាគែរ ៉ិរ ការ ៉ិយាល័យរែមវ ៉ិធីអបរ់ពំ្៉ិគសស (OSEP) ៃ៉ិង ក្រសួងអបរ់ ំ
នៃរែឋែ៉ិៃស ីលគវៃីញ៉ា  (PDE) ការេូលរែួរា ងអងគក្បជ ំ IEP ក្តូវដតបៃតគធវើគដ្នយគក្បើការខ៉ិតខំក្បឹងដក្បងគដ្នយគសាម េះ
ក្តងគ់ៅរា ងគព្លគៃេះ។ ការ ៉ិយាល័យែដល់ជំៃួយព្៉ិគសសបាៃគរៀបេំឯរសារដែលបង្ហា ញព្ីការរពំ្ឹងទ រដែលសែ
គហ្ត ែលេំគ េះក្គ្ូដែារអបរ់ពំ្៉ិគសស ៃ៉ិងអារែតល់ការបគក្ែើដែល រព់្ៃ័ធ រា ងអឡំ ងគព្លនៃគែគោគ្ ខូរ ៉ាូណា-១៩។ 
ជាែយួៃឹងការគក្បើក្បាស់បគេេរវ ៉ិទាព្ីែទេះ ៃ៉ិង ការេូលគក្បើ EasyIEP គគ្ អាេ ៃ៉ិង ក្តូវដត ររាការសម្ភៃ តន់ៃព្ត័៌
ម្ភៃ រា ងគព្លដែលការសៃទនាទងំគៃេះែំគ ើ រការគៅែ ខ។ 

• ក្គ្ូដែារអបរ់ពំ្៉ិគសសអាេគក្បើថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លជាែយួក្គ្ូក្បចថំ្នា រ។់ 
• ការេូលរែួរបស់ប គ្គល៉ិររា ង IEP ៃ៉ិង សរែមភាព្ SPED ដែល រព់្ៃ័ធ (គៅទីគៃេះ) 
• ការដ នាអំំព្ីការបំគព្ញ របាយការ ៍វាយតនែល របាយការ ៍វាយតនែលគឡើងវ ៉ិញ ៃ៉ិង រែមវ ៉ិធី IEPs (គៅទីគៃេះ) 

https://docs.google.com/document/d/1CYU0Ys8bim_jmTHbeBjT7zOuGdX4JZCz4dCdIXVTSJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1CYU0Ys8bim_jmTHbeBjT7zOuGdX4JZCz4dCdIXVTSJk/edit
https://docs.google.com/document/d/14WQs3oFjmhtkYN2r4XCflhPySOEhm5yZUMbFP8AN_54/edit
https://drive.google.com/file/d/1O1QbOl3rfZ3PFwp2VEpnKP6d1Gp3_-4o/view?pli=1
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ក្គ្ូថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ (រែមវ ៉ិធី Head Start ៃ៉ិង អនាគ្តភលសឺាវ ង)៖ 

• ែតល់ជំៃួយែល់ការអភ៉ិវឌ្ឍៃក៍ារយល់ែឹងដែារ បញ្ជា  ទំនារទ់ំៃងរា ងសងគែ ៃ៉ិង ែគនាសគញ្េតនា របស់រ ម្ភរ៖ 
ក្តូវតាែអៃ សាសៃព៍្ី វ ៉ិទាសាថ ៃគព្ទយរ ម្ភរអាគែរ ៉ិរ អំព្ីការរំ តគ់ព្លគវលាគៅែ ខរញ្េរ ់រ ំព្យូទរ័/ទូរទសសៃ ៍
សក្ម្ភបរ់ ម្ភរតូេៗ គគ្ៃឹងែ៉ិៃែដល់ការបគក្ងៀៃតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តែល់ស៉ិសសថ្នា រែ់ ៃែគតតយយគឡើយ។ ែទ យគៅវ ៉ិញ
ក្រុែក្គ្ួសាររបស់រ ម្ភរថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ របស់ក្រសួង ៃឹងទទួលឯរសារសក្ម្ភបស់រែមភាព្គរៀៃគៅែទេះតាែប៉ា សដិ៍
សំប ក្ត ដែលម្ភៃសរែមភាព្ជាង ៤០ ដ្នេគ់ដ្នយដឡរព្ីោា  ដែលគផ្លត តគលើេំគ េះែឹងគែសងៗោា  ដែារ ភាសា
ៃ៉ិង អរសរសាស្តសត ការគ្៉ិតតាែដបបគ្ ៉ិ តវ ៉ិទា ការគ្៉ិតតាែដបបវ ៉ិទាសាស្តសត សងគែវ ៉ិទា ការប ៉ិៃក្បសបដ់ែារ 
កាយសបបទ ៃ៉ិង ស៉ិលបៈ។ 

• គគ្សូែឱយក្គ្ូថ្នា រែ់ ៃែគតតយយ ភាា បទ់ំនារទ់ំៃងជាែយួក្រុែក្គ្ួសារតាែរយៈទូរស័ព្ទ ៃ៉ិងតាែវ ៉ិធ៉ិទរទ់ងដែលគគ្
បាៃបគងកើតគឡើង (ឧ. Classroom Dojo, Remind App ។ល។) គែើែបជីួយ ែល់សរែមភាព្គរៀៃគៅែទេះទងំគៃេះ 
ៃ៉ិង គ្លើយតបគៅៃឹងសំ ួរដែលក្រុែក្គ្ួសារអាេម្ភៃ ដែលទរទ់ងៃឹងការអភ៉ិវឌ្ឍៃរ៍បស់រូៃៗព្ួរគគ្។ 

 

ជនំួយដ្លស់សិសផដ្លម្រត្ូវគរៀនភាសាអង់គគ្េស 

ការជួយ ែល់ស៉ិសសដែលក្តវូគរៀៃភាសាអងគ់គ្លស (ELs) 

• ក្គ្ូ ESL គ្បបឱីយស៉ិសសដែលក្តូវគរៀៃភាសាអងគ់គ្លសរបស់ព្ួរោតព់្៉ិៃ៉ិតយគែើល ការរឭំរគែគរៀៃ ការបគងកើៃេំគ េះ
ែឹង ៃ៉ិង ឯរសារបង្ហា តប់គក្ងៀៃ ដែលែដល់ឱយគដ្នយ ការ ៉ិយាល័យដែារអបរ់ ំៃ៉ិង េែលងបញ្េូ ល ៃ៉ិង ដេរចយ ឯរ
សារទងំគនាេះជាែយួស៉ិសាៃ ស៉ិសសដែលក្តូវតាែតក្ែូវការនៃស៉ិសស EL។ 

• ក្គ្ូ ESL អាេគក្បើថ្នា រគ់រៀៃហ្គូគហគ លជាែយួក្គ្ូក្បចថំ្នា រ ់
• ែូេោា ៃឹងក្គ្ូទងំអស់ដែរ ក្គ្ូ ESL ក្តូវបាៃគគ្រពំ្ឹងថ្នៃឹងេូលរែួរា ងគម្ភ៉ា ងគធវើការេំៃួៃ ១,៥ គម្ភ៉ា ង រា ងែយួនថ្ៃ

សក្ម្ភបស់៉ិសាៃ ស៉ិសស។ គលើសព្ីគៃេះគទៀត គគ្ជំរ ញឱយ ក្គ្ូ ESL ជួបជាែយួ ក្គ្ូក្បចថំ្នា រ ់ៃ៉ិង ក្គ្ូតាែែ ខវ ៉ិទា 
គែើែបសីក្ែបសក្ែួលជំៃួយសក្ម្ភបស់៉ិសស ESL ៃ៉ិង បៃតរ៉ិេេសហ្ការោា ។ 

• គគ្ចតទ់ រ ក្គ្ូ ESL ជាអារគធវើទំនារទ់ំៃងជាែយួស៉ិសស EL (អារសក្ែបសក្ែួល EL) ៃឹងទទួលព្ត័ម៌្ភៃថ្មីៗក្ប
ចសំបាត ហ៍្តាែរយៈអ ីដែលព្ីការ ៉ិយាល័យ រែមវ ៉ិធី ៃ៉ិង រែមវ ៉ិធីស៉ិរា ភាសាេក្ែុេះ ជាែយួៃឹងការដ នាដំែល
ទរទ់ងៃឹងែំគ ើ រការតាែការតក្ែូវរបស់ PDE ។ ោល់សំ ួរដែលទរទ់ងៃឹងែំគ ើ រការតាែការតក្ែូវ
សក្ម្ភប ់EL អាេគែាើអ ីដែលគៅ multilingual@philasd.org ។ 

 

ការអប់រសំសិសឆ្លេ ត្ 

ការជួយ ែល់ស៉ិសាៃ ស៉ិសស ដែលម្ភៃដែៃការអបរ់សំ៉ិសសឆ្ល ត សក្ម្ភបស់៉ិសសម្ភា រ់ៗ 

• ការោបប់ញ្េូ ល សរែមភាព្បគងកើៃេំគ េះែឹង គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ ៃ៉ិង ក្បភព្ជំៃួយ សក្ម្ភបក់ារបៃតការ
អបរ់។ំ 

• ការក្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួក្រុែគៅតាែសាលា ៃ៉ិង អារសក្ែបសក្ែួលដែារអបរ់សំ៉ិសសឆ្ល ត គែើែបោីកំ្ទែល់
រ៉ិេេខ៉ិតខំក្បឹងដក្បងការបៃតគ្គក្ម្ភងរបស់ព្ួរគគ្ 

• ទរទ់ងគៅអារែតល់រែមវ ៉ិធីព្ីគក្ៅ (គក្កាែរ៉ិេេសៃា) គែើែបែីសព្វែាយរែមវ ៉ិធីតាែអ ីៃធរ័ ៉ិ តសក្ម្ភបស់៉ិសស 

mailto:multilingaul@philasd.org
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• ែតល់ព្ត័ម៌្ភៃថ្មីៗ ៃ៉ិង ក្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួក្រុែក្គ្ួសារ គដ្នយការែសព្វែាយគៅរា ងវ ៉ិបនសរបស់ក្រសួង។ 
ក្បាក្ស័យទរទ់ងជាែយួ ប គ្គល៉ិរគៅតាែសាលា ៃ៉ិង នែគូ្ តាែរយៈអ ីដែល។ 

• ែឹរនាកំារក្បជ ំតាែ ហ្គូគហគ ល ដហ្ងគអាត គែើែបពី្៉ិៃ៉ិតយគែើលឯរសារដែលគគ្តក្ែូវឱយ។ 
• តាែដ្នៃ ឯរសារ/ការបៃត/ការវាយតនែល ដែលក្តូវការការយរេ៉ិតតទ រដ្នរគ់ៅគព្លដែលគយើងក្តឡបែ់រវ ៉ិញ។ 

 

 ទំនាក់ទំនងគៅតាម្ អាោរ/កម្រម្ិត្ថ្នែ ក់ 

បញ្ា ីគ ម្ េះរបស់ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ាែតល់ វ ៉ិបនសសក្ម្ភបស់ាលាៃីែយួៗ ៃ៉ិង ព្ត័ម៌្ភៃទរទ់ងរបស់
នាយរសាលា ដែលម្ភៃគៅខាងគក្កាែ ដប៉ារខាងសាត ំនៃទំព្រ័វ ៉ិបនស។ https://www.philasd.org/school-directory/ 

 

បណ្ដា ញត្ភាា ប់គៅនឹងម្របភពព័ត្៌ាន 

ការដ នាសំតីព្ីការគធវើការព្ីែទេះ៖ ក្គ្បូគក្ងៀៃ អារែដល់ឱវាទ គ្៉ិលាៃ បដ្នឋ រ ៃ៉ិង ប គ្គល៉ិរគៅតាែសាលាែនទគទៀត 
https://docs.google.com/document/d/1vZyztzaODcbRkPuHg28rcNx1EqEWXvHsjmuwasKvN3U/edit?

usp=sharing 

ការដ នាសំក្ម្ភបប់ គ្គល៉ិរអំព្ីការគធវើការព្ីែទេះ៖ ប គ្គល៉ិរទងំអស 
https://docs.google.com/document/d/1ClSYqUVPulzc_n2D0igCskKteSRNPq4IJlrMz4RkC-

s/edit?usp=sharing 

ែំណារ់កាលនៃការគក្បើ ថ្នា រ់គរៀៃហ្គូគហគ ល សក្ម្ភប់ ឪព្ រម្ភដ យ ៃ៉ិង ស៉ិសាៃ ស៉ិសស របស់ SDP 
https://docs.google.com/document/d/1ClSYqUVPulzc_n2D0igCskKteSRNPq4IJlrMz4RkC-

s/edit?usp=sharing 

គែគរៀៃដែលគគ្បាៃគរៀបេំ https://docs.google.com/document/d/1lJ-

uYPXk1sBMSQYizHZaVdd5UT78z2Qxo9KkWtYjhiw/edit?usp=sharing 
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