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ជូនចំព ោះ មាតាបិតា ជាទីពោរព៖ 

ពោលបំណងននលិខតិពនោះ គពឺ ើម្បជូីន ណឹំងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីផែនការបព ដ្ ោះអាសននរបស់ក្ក្សួងអបរ់នំនទី
ក្ក្ុងហ្វីឡាផ លហ្វយ៉ា សក្មាបក់ារអបរ់ពំិពសស និង ការបពក្ម្ើផ ល ក្ព់ន័ធ ក្នុងអំឡុងពពលននការតក្ម្ូវឱ្យបិទសាលាពៅ
ក្នុងរ ឋែិនសីុលពវនញី៉ា ពនោះ។  ូចផ លពលាអនក្បានក្ជាបម្ក្ពហ្ើយថា ពគបានពចញបញ្ជា ឱ្យបិទសាលារ ឋ តាងំពីនងៃទី ១៦ 
ផខម្នីា ឆ្ន  ំ២០២០ ពោយសារផតការក្ពួយបារម្ភអំពីសុខភាពននការរាតតាតននពម្ពរាគ ខូវ ិ-១៩។ ខណៈពពលផ ល
អភបិាលរ ឋ បានបទិសាលាកាលពី ំបូង រហូ្ត ល់នងៃទី ២៧ ផខម្នីា បនាា បម់្ក្បានបនតបិទយ៉ា ងពោច្ស់ ល់នងៃទី 
៦ ផខពម្សា ឆ្ន  ំ២០២០ ពហ្ើយឥឡូវពនោះោតប់ានផ្អា ក្ ំពណើ រការជាធម្មតារបស់សាលាសក្មាបរ់យៈពពលផ លពៅសល់
ក្នុងឆ្ន សិំក្ាពនោះ។ ចាបព់បីទបញ្ជា បទិសាលា បំូង រហូ្ត ល់ពពលបនតបទិសាលានមី្យួៗ ក្ក្សួងអបរ់ ំបាន និង ក្ពុំង 
ពធវើការព ើម្ប ីសក្ម្ប និង បពងកើតវធិីសាស្តសត ព ើម្បពីោោះក្សាយរាល់តក្ម្ូវការរបស់សិសានុសិសស របស់ពយើងទងំអស់។ 
ពនោះគឺជាក្ិចចការផ លក្តូវពធវើជាបនត។ 

ពោយសារផតការបិទសាលារបស់ពយើង និង វធិានការសុខភាពសាធារណៈផ លពគតក្ម្វូ  ូចជាការតក្ម្ូវឱ្យពៅឃ្លា តឆ្ៃ យ
ពីោន  ពធវើឱ្យពយើងម្និអាចអនុវតតក្ម្មវធិីអបរ់សំក្មាបសិ់សសមាន ក្់ៗ  (IEP) របស់កូ្នពលាក្អនក្  ូចអវីផ លពយើងបានសរពសរ
ពចញពីបំណងលាននការខិតខកំ្បឹងផក្បងរបស់ពយើងពៅពពលពនោះ។ ពយើងសូម្ឱ្យពលាក្អនក្ពិនតិយពម្ើលផែនការបនតការអបរ់ ំ
របស់សក្ក្សួង ផ លពិពណ៌នាអំពីជោំនរបស់ក្ក្សួងព ើម្បែីតល់នូវឱ្កាសសិក្ាសក្មាបកូ់្នរបស់ពលាក្អនក្ ពៅក្នុង 
កាលៈពទសៈម្និធម្មតាពនោះ។ ពៅពពលពនោះ រមួ្ទងំក្ិចចខិតខំក្បឹងផក្បង ព៏សាម ោះក្តងរ់បស់ក្ក្សួង ព ើម្បជីួយ  ល់សិសស
ផ លមាន IEP ក្នុងលក្ខណៈសម្រម្យផ លឆាុោះបញ្ជច ំងពសីាា នភាពអាសននផ លពយើងម្និអាច ឹងម្នុ ផ លក្ក្សួងអបរ់ ំនិង 
ក្ក្ុម្ក្គួសារ ទូទងំក្បពទស ក្ំពុងផតក្បឈម្។ ពយើងមានបំណងអនុវតតផែនការពនោះ ផ លពពលខាោះអាចមានការផក្ផក្ប ក្នុង
អំឡុងពពលននការផ្អា ក្ក្បតិបតតិការជាធម្មតារបស់សាលា។ វាម្និអាចជំនួស IEP បចចុបបននរបស់កូ្នពលាក្អនក្ ផ លនងឹបនត 
ឬ ផក្សក្ម្ួល បនាា បព់ីពគឈបប់ិទសាលា ផ លក្សបតាម្ ចាប ់និង ការផណនា ំរបស់សហ្ពន័ធ និង របស់រ ឋ ពនាោះពទ។ 

ផែនការពនោះក្តូវបានពគែសពវែាយពៅក្នុងវុបិនសរបស់ក្ក្សួង។ ពលាក្អនក្អាចពបើក្ពម្ើលពៅក្នុងទូរស័ពាឆ្ា តនវរបស់ពលាក្
អនក្ កុ្ំពយូទរ័ពៅែាោះ ឬ ក្ក្មូ្ប កុ្ ផ លក្ក្សួងឱ្យកូ្នរបស់ពលាក្អនក្ខច។ី ផែនការពនោះ ជាម្យួនឹងពម្ពរៀនផ លពគបានពរៀបចំ 
នឹងក្តូវពគអនុវតតជា ំ្ ក្ក់ាលៗ ចាបព់ីនងៃទី ៤ ផខឧសភា ពនោះតពៅ។ យូរៗពៅ ពយើងសងឃមឹ្ថា ពលាក្ក្គអូនក្ក្គូ 
សិសានុសិសស នងិ ក្ក្ុម្ក្គសួារ កានផ់តមានទមាា បជ់ាម្យួ ការសិក្ាពីែាោះ និង ការពក្បើក្បាស់កុ្ំពយូទរ័ក្ក្ូម្ប ុក្។ ពោយ
មានបទពិពសាធ នងិ លទធភាព បផនាម្ ក្ក្សួងក្បផហ្លជាអាចបផនាម្វធិសីាស្តសត ក្នុងការបពងកើនចំពណោះ ឹង ការរឭំក្ពម្ពរៀន 
និង បង្ហា តប់ពក្ងៀន។ គឺជាការសំខាន់្ ស់ផ លពលាក្អនក្ ក្តូវពិនិតយពម្ើលផែនការពនោះ ជាពទៀងទតព់ ើម្បកី្ជាបពពីត័៌
មានងមីៗ។ 
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ពតើក្តូវទក្ទ់ងពៅអនក្្ ពៅពពលពលាក្អនក្ក្តវូការជំនយួ 
• សំណួរទូពៅ៖ ទូរស័ពាពៅពលខ (២១៥) ៤០០-៥៣០០ ឬ ពែញើអុីផម្លពៅ covid19info@philasd.org 
• ក្ក្ម្តិថាន ក្ ់ពិនាុ ក្ិចចការផ លក្គោូក្ឱ់្យពធវើ និង ការែតល់ពយបល់៖ ទក្ទ់ងពៅ អនក្ែតល់ឱ្យវាទ ឬ អនក្ក្គូពលាក្ក្គូ

របស់កូ្នពលាក្អនក្។ ចូលពម្ើលវុបិនសរបស់សាលា ព ើម្បកី្ជាបពីពត័ម៌ានសក្មាបទ់ក្ទ់ង។ 
• សំណួរផ លពគឧសាហ៍្សួរ៖ សូម្ពម្ើលចពម្ាើយ នងិ ពត័ម៌ានងមីៗពទៀត ពៅក្នុងទំពរ័វុបិនស៖ 

https://www.philasd.org/coronavirus/ ។ 
• បញ្ជា ផ លទក្ទ់ងនឹងបពចចក្វទិា៖ សូម្ទូរស័ពាពៅផខសទូរស័ពាសំខានស់ក្មាបែ់ដល់ជនំយួផែនក្បពចចក្វទិា ល់ មាតា

បិតា និង ក្ក្មុ្ក្គួសារ ពលខ (២១៥) ៤០០-៤៤៤៤ ឬ ពែញើអុីផម្លពៅ FamilyTechSupport@philasd.org 
• បញ្ជា  សងគម្ ឬ សុខភាព៖ ទក្ទ់ងពៅ អនក្ែដល់ឱ្វាទ ឬ គិលានុបបោឋ ក្ របស់កូ្នពលាក្អនក្។ ចូលពម្ើលវុបិនស 

របស់សាលា ព ើម្បកី្ជាបពីពត័ម៌ានសក្មាបទ់ក្ទ់ង។ 
• ទទួលពត័ម៌ានងមីៗ៖ ចូលរមួ្ក្ម្មវធិីតាម្ពហ្វសប ុក្ជាម្យួ ពលាក្អគគនាយក្ នហ្ @PhillySchools ពរៀងរាល់នងៃ

ពុធ ពវលាពមា៉ា ង ៣ រពសៀល ផ លោតន់ឹងជក្មាបពីពត័ម៌ានងមីៗអពំីផែនការ COE របស់ពយើង។ 

ពយើងបាន ឹងថា ការបនតបិទសាលាតក្ម្ូវឱ្យមានជំនួយបផនាម្សក្មាប ់សិសានុសិសស ក្ក្ុម្ក្គួសារ និង បុគគលិក្ ផ ល
ទក្ទ់ងនងឹការបនតការសិក្ាក្នុងអំឡុងពពលផ លពៅសល់ននឆ្ន សិំក្ាពនោះ។ ក្ក្សួងអបរ់កំ្ំពុងបនតការង្ហររបស់ខាួន ព ើម្បី
បពងកើតបញ្ចូ លោន នូវ ជនំួយ ផ លរមួ្បញ្ចូ ល ការរឭំក្ពម្ពរៀន និង ការបពងកើនចំពណោះ ឹង ក្ ូ៏ចជាពម្ពរៀនផ លពគបានពរៀបចំ 
សក្មាបសិ់សសផ លមាន IEP ក្សបតាម្ពោលការណ៍ផណនាផំ លពចញពោយ ក្ក្សួងអបរ់នំនរ ឋ PA និង ក្ក្សួងអបរ់នំន
សហ្រ ឋអាពម្រកិ្ ផ លអនុញ្ជា តឱ្យសាលារ ឋមានការបតផ់បន ពៅក្នុងកាលៈពទសៈ ព៏ិពសសទងំពនោះ។ 

ក្នុងអំឡុងពពលពនោះ ពយើងជំរុញឱ្យពលាក្អនក្រក្ាទំនាក្ទ់នំងជាម្យួក្ក្ុម្ IEP របស់កូ្នពលាក្អនក្។ ពបើសិនជាពលាក្អនក្
ម្និបានឮ ណឹំងពី ក្គូក្បចាថំាន ក្ ់ក្គូផែនក្អបរ់ពំិពសស ឬ សមាជិក្ក្ក្ុម្ IEP របស់កូ្នពលាក្អនក្ពទ ពលាក្អនក្គបបទីក្ទ់ង
ពៅពួក្ោត ់ពៅពពល្ពលាក្អនក្មាន សំណួរ ការក្ពួយបារម្ភ ឬ សំុជំនួយ អវីម្យួ។ ពបើសិនជាពលាក្អនក្ម្និអាចទក្់
ទងពៅពួក្ោត ់ឬ ពកួ្ោតម់្និពឆាើយតបពទ សូម្ទូរស័ពាពៅផខសទូរស័ពាសំខានព់លខ (២១៥-៤០០-៨៤៨៤) ព ើម្បកី្ក្សួង
ពធវើយ៉ា ង្ឱ្យពួក្ោតទ់ក្ទ់ងពៅពលាក្អនក្។ ពយើងសូម្ផែាងអណំរគុណចំព ោះ ការអតធ់មត ់ភាពជាន គូ និង ភាពផ ល
អាចបតផ់បនបាន របស់ពលាក្អនក្ ក្នុងពពលផ លពយើងក្ពុំងពធវើ ំពណើ រជាម្យួោន ពនោះ។ 

mailto:covid19info@philasd.org
https://www.philasd.org/coronavirus/
mailto:FamilyTechSupport@philasd.org
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ខ្សែទូរសព័្ទសខំាន់ៗ / Hotlines 

English 215-400-5300 
Hotline, for Help with Learning Guides and General Questions 
SHQIP (Albanian) 215-400-8480 

Linja telefonike për Udhëzuesin Ndihmues të mësimit dhe pyetje të përgjithshme gjatë 
periudhës së mbylljes së shkollave 

 215-400-8481 (Arabic) عربي
 الخط الساخن للمساعدة في دليل التعلم واألسئلة العامة أثناء اإلغالق 

汉语 (Chinese) 215-400-8482 

学习指南及学校关闭期间一般性问题热线电话 

Español (Spanish) 215-400-8489 
Línea directa para ayuda con guías de estudio y preguntas generales durante el cierre 

Français (French) 215-400-8483 
La hotline pour l'assistance au guide d'apprentissage et questions générales pendant la 
fermeture 

ខ្មែរ (Khmer) 215-400-8484 
លេមទូរស័ព្ទសំខានស់ម្រាប ់ការខ្ែនអំំព្ីការសិក្សា នងិ សំែួរទូលៅ ក្សនុងមែៈលព្េខ្ែេសាលាម្ររូវបទិ 

Português (Portuguese) 215-400-8474 
Linha Direta de Apoio ao Guia de Aprendizagem e Perguntas Gerais durante o fechamento 

Русский (Russian) 215-400-8485 
Горячия линия для помощи при работе с Учебными пособиями и для Основных вопросов 
на период закрытия школ 

Việt (Vietnamese) 215-400-8486 
Đường Dây Nóng Trợ Giúp Cho Hướng Dẫn Học Tập Và Thắc Mắc Chung Trong Khi Trường 
Đóng Cửa 


