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ការយិាលយ័ អគ្គនាយក 
440 North Broad Street 
Philadelphia, PA 1913 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 

អគ្គនាយក 

ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 
ជូនចាំម ោះ ក្កុេក្គ្ួសារ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំ ជាទីមោរព៖ 

ថ្ងៃមនោះមយើងបានចាបម់្តើេការសិកាតាេក ាំពយូទរ័ (digital learning) សក្ាបសិ់សាន សិសស ខែលែឹកនាាំមោយមោកក្គ្ូអនកក្គ្ូ។ មនោះ
គ្ឺជាពត័ា៌នសាំខាន់ៗ សក្ាបម់ោកអនក កន ងមពលខែលមយើងម្វើការជាេយួោន មែើេបជីួយ សិសាន សិសសទាំងអស់ឱ្យ សិកា និង ទទួល
បាន នូវចាំម ោះែឹងងមីៗ សក្ាបរ់យៈមពលខែលមៅសល់កន ងឆ្ន ាំសិកាមនោះ។ 

ថ្ងៃអង្គគ រ ទី ២៨ ខែមេសា គ្ឺជាថ្ងៃសិកា។ សាោនឹងបិទមៅថ្ងៃទី ២ ខែេងិ នា 
មៅមលើក្បតិទិនសាោបចច បបននមនោះ មគ្បានកាំ តថ់្ងៃមបាោះមឆ្ន តមៅថ្ងៃអង្គគ រ ទី ២៨ ខែមេសា ម ើយសាោានគ្មក្ាងនឹងបិទ។ 
មោយសារការក្ពួយបារេភពីបញ្ហា ថ្នមេមោគ្ ែូវ ែិ-១៩ រែឋបានបតូរថ្ងៃមបាោះមឆ្ន ត មៅថ្ងៃទី ២ ខែេងិ នា ឆ្ន ាំ ២០២០។ ម ត ែូមចនោះ សិសា
ន សិសសក្តូវចូលរេួកន ងការសិកាតាេក ាំពយូទរ័មៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ែូចជាថ្ងៃសិកា្េមតា។ ឥឡូវមនោះសាោនឹងក្តូវបិទមៅថ្ងៃអង្គគ រ 
ទី ២ ខែេងិ នា មែើេបមីោរពែល់ថ្ងៃមបាោះមឆ្ន តរបស់រែឋមៅកន ងក្បតិទិនរបស់មយើង ែូចខែលមយើងធ្លា បម់្វើកនាងេក។ 

ក្តវូការជាំនួយសក្ាប់ ក ាំពយូទ័រក្កេូប  ក ខែលក្កសួងបាន្ដល់ឱ្យមោកអនក ឬ មោកអនកេនិទនប់ានេកយកមៅមឡើយមទ? 
មបើសិនជាក្តូវការ ជួសជ ល ក ាំពយូទរ័ក្កូេប  ក ខែលក្កសួងបាន្ដល់ឱ្យមោកអនក មោកអនកអាចយកេកកខនាងណាេយួ របស់េ ឌ ល
្ដល់ជាំនួយបមចចកវទិា ែល់ ាតាបិតា និង ក្កុេក្គ្ួសារ ទាំងពីរខាងមក្កាេមនោះ។ មោកអនកកអ៏ាចេកែចីក ាំពយូទរ័ក្កូេប  កមៅេ ឌ ល
ទាំងមនោះ មបើសិនជាមោកអនកេនិបានទទួលពីសាោរបស់កូនមោកអនកមទ។ ឪព កាត យ អាណាពាបាល ឬ េន សសមពញវយ័ណា
ាន ក ់ខែលានម ម្ ោះមៅកន ងបញ្ជ ីសក្ាបទ់កទ់ងមៅមពលានអាសននរបស់សិសស សូេយកអតតសញ្ហា  ប ័ណ េកបង្គា ញ មែើេបេីក
យកក ាំពយូទរ័។ សិសសវទិាល័យ ក្តូវយកអតតសញ្ហា  ប ័ណ របស់ក្កសួង របស់ពួកមគ្េកជាេយួ។ េ ឌ លទាំងពីរ នឹងែាំម ើ រការពីថ្ងៃ
ចន័ទ ែល់ថ្ងៃស ក្ក ពីមា៉ោ ង ៩ ក្ពឹក ែល់មា៉ោ ង ៤ ោៃ ច មោយេនិោបប់ញ្ចូ លថ្ងៃឈបស់ក្ាក។ 

េជឈេ ឌ លអប់រ ាំ 
440 N. Broad Street, ទធី្លា កន ងអាោរ ជានទ់ ី១ Philadelphia, PA 19130 

អាោរបនតរបស់សាោ Fitzpatrick (ខាងមក្កាយសាោបឋេសិកា Fitzpatrick) 
4101 Chalfont Drive, Philadelphia PA 19154 

ឥឡូវមនោះមយើងកា៏នខែសទូរស័ពទសក្ាប់្ ដល់ជាំនួយ (២១៥-៤០០-៤៤៤៤) និង អ ីខេល (FamilyTechSupport@philasd.org) 
សក្ាប ់ឪព កាត យ និង សិសាន សិសស មែើេបជីួយ មោោះក្សាយបញ្ហា សាភ រៈខែលក្កសួងបាន្ដល់ឱ្យមោកអនក ឱ្យែាំម ើ រការបាន 
និង មោោះក្សាយបញ្ហា បមចចកមទសម្សងៗមទៀត សក្ាបក់ ាំពយូទរ័ខែល ែូច ឬ មែើរេនិក្សួល។ ពត័ា៌នអាំពីការមក្បើអ ីន្រ័ ិតមោយ 
ឥតគ្ិតថ្ងា ឬ ានតថ្េាទប ានមៅទីមនោះ។ 

 

mailto:FamilyTechSupport@philasd.org
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
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ក្តវូការជាំនួយបខនែេមទៀតកន ងការមរៀនមក្បើ ក ាំពយូទ័រក្កេូប  កខែលក្កសួង្ដល់ឱ្យមោកអនក? 
មយើងានែាំណាកក់ាលនីេយួសក្ាបក់្កុេក្គ្ួសារ មៅកន ង េ ឌ លពត័ា៌ន របស់មយើង សក្ាបក់ារមរៀនសូក្តពី្ទោះ (មៅ កក់ណាត ល
ទាំពរ័) មៅទីមនោះ៖ www.philasd.org/chromebooks ។ 

ខ្នការ និង ក្បភពជាំនួយ កន ងការសិកា មៅតាេក ាំពយូទ័រ 
ឯកសារថ្នការខ នាាំសក្ាបា់តាបិតារបស់សិសសថ្នន កេ់ នេមតតយយ និង ឯកសារមេមរៀនសក្ាបក់្គ្បេ់ ែវជិាជ ទាំងអស់ និង សក្ាប់
ថ្នន កេ់មតតយយ ែល់ថ្នន កទ់ី ១២ ឥឡូវមនោះានមៅកន ងទាំពរ័វ បិថ្សសកេមភាពសិកាតាេក ាំពយូទរ័របស់មយើង៖  
www.philasd.org/digitallearning ។ មគ្នឹងបខនែេឯកសារងមីៗសក្ាបថ់្នន កេ់មតតយយ ែល់ថ្នន កទ់ី ១២ មរៀងោល់សបាត  ៍ ខបបមនោះ
មោកអនកអាចមេើលម ើញអវីៗខែលកូនរបស់មោកអនកនឹងសិកាមៅសបាត  ៍ខាងេ ែ។ 

ការខែលអាចទកទ់ងមៅ ក្គ្ូ អនក្ដល់ឱ្វាទ និង គ្ិោន បោឋ ក សាោ 
មា៉ោ ងម្វើការពី្ទោះសក្ាប ់ក្គ្ូ អនក្ដល់ឱ្វាទ និង គ្ិោន បោឋ ក សាោ ក្តូវបានមគ្្សពវ្ាយមៅកន ងវ បិថ្សរបស់សាោនីេយួៗ មែើេបី
ជួយ ែល់ ការសិកា និង ស ែ ាលភាព របស់កូនមោកអនកមៅ្ទោះ បខនែេមទៀត។ មា៉ោ ងម្វើការសក្ាបក់្គ្ូ ជាពិមសសមា៉ោ ងសក្ាបក់ារ
បង្គា តប់មក្ងៀន និង ការចូលរេួជាេយួសិសាន សិសស។ ឪព កាត យក្តូវបានមគ្ជាំរ ញឱ្យភាជ បទ់ាំនាកទ់ាំនងជាេយួក្គ្ូ មោយមក្បើ ថ្នន កម់រៀន
 គូមគគ ល។ 

មយើងទាំងអស់ោន មៅទូទាំងក្កសួង ានកតីរ ាំមភើបរកីោយកន ងការស ការជាថ្ែគូ្ជាេយួមោកអនកមៅកន ងវ ិ្ ីសិកាតាេក ាំពយូទរ័ងមីសក្ាប់
សិសាន សិសសមនោះ ខែលនឹងានរយៈមពលរ ូតែល់ច ងឆ្ន ាំសិកា មៅថ្ងៃទី ១២ ខែេងិ នា។ 

មយើងបនតម្វើការតាេរយៈវ ិ្ ីជាមក្ចើនថ្នកិចចក្បតិបតតិការរបស់សាោមយើង មៅកន ងក្ោលាំបាកខែលេនិធ្លា បា់នពីេ នមនោះ ម ើយមយើងនឹង
ជូនែាំ ឹងែល់មោកអនកមៅមពលណាានពត័ា៌នងមីៗ។ មោកអនកកអ៏ាចទទួលពត័ា៌ន ពិត និង ទនស់ភាពការ ៍ មោយចូលមៅ
កានវ់ បិថ្ស www.philasd.org និង ចូលរេួកេមវ ិ្ ីម វសប  កផ្ទទ ល់របស់ែ្ ាំ @Phillyschools មរៀងោល់ថ្ងៃព ្ មវោមា៉ោ ង ៣ រមសៀល។  

អរគ្  ! សូេខងរកាែាួន និង រកាស វតែិភាព! 

មោយមសចកដីោបអ់ាន 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អគ្គនាយក 
ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុង វីឡាខែល វយ៉ោ 

http://www.philasd.org/chromebooks
http://www.philasd.org/digitallearning
http://www.philasd.org/coronavirus

