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

អគ្គនាយក 

ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ជូនចាំម ោះ មាតាបិតា និង អាណាព្យាបាល៖ 

ែ្ញ ាំសងឃេឹថា មោកអនក និង ក្កុេក្គ្ួសាររបស់មោកអនក មានសញែភាព្យលអ។ ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា នឹងបនត
បិទសក្មាបរ់យៈមព្យលខែលមៅសល់ថ្នឆ្ន ាំសិកាមនោះ។ ម ោះបីជាមព្យលមនោះសាោក្រូវបិទ វ រកម៏ោយ សូេក្ជាបថា ការ
បង្ហា រប់មក្ងៀន និង ការមរៀនសូក្រ នឹងមៅខរបនតសក្មាបសិ់សានញសិសស។ ការរ ាំឭកមេមរៀន និង ការបមងកើនចម ោះែងឹ 
ជាេយួក្គ្ូ បានចាបម់្តើេកាលព្យីថ្ងៃចន័ទ ទី ២០ ខែមេសា មនោះ។ ការបង្ហា រប់មក្ងៀនខែលបានមគ្មរៀបចាំ សក្មាបក់្កសួង នឹងចាបម់្ដើេ
ម ើងវញិមៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា មហ្ើយនឹងបញ្ចបម់ៅថ្ងៃទី ១២ ខែេងិញនា។ មៅមព្យលខែលមយើងបានបតូរមៅជាការសិកាតាេកញាំព្យយូទរ័ 
មយើងែឹងថា ឪព្យញកមាត យ និង អាណាព្យាបាល ក្រូវបានមគ្មសនើសញាំឱ្យមានរួនាទីងមីមៅកនញងការសិការបស់កូនៗព្យួកគារ។់ មែើេបជីួយ 
សក្េួលែល់មោកអនកកនញងកិចចការមនោះ ខាងមក្កាេមនោះគ្ឺ ជាការខ នាាំ និង ជាមោបល់៖ 

• ការបង្ហា រប់មក្ងៀនខែលមគ្បានមរៀបចាំ - ចាបព់្យីថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា មោកក្គ្ូអនកក្គ្ូនឹង្តល់មព្យល ៣ មមា៉ា ង កនញងេយួថ្ងៃ សក្មាប់
ការបង្ហា រប់មក្ងៀនខែលមគ្បានមរៀបចាំ តាេរយៈថាន កម់រៀនហ្គូមគគ ល។ សិសានញសិសស ថាន កេ់មរតយយ ែល់ថាន កទ់ី ១២ នឹងមក្បើ
កញាំព្យយូទរ័ក្កូេប ញកខែលក្កសួង្ដល់ឱ្យព្យួកមគ្ មែើេបចូីលរេួសិកា។ ការបង្ហា រប់មក្ងៀនខែលមគ្បានមរៀបចាំ សក្មាបេ់ញែវទិា  
គ្ ិរវទិា ភាសាអងម់គ្េស ចាំម ោះវទិាសាស្តសត សងគេវទិា ភាសាបរមទស សញែភាព្យ/អបរ់ ាំកាយ ការមក្រៀបសក្មាបម់ក្កាយ
េធ្យេសិកា ការអបរ់ ាំខ្នក អាជីព្យ និង បមចចកមទស (CTE) កែូ៏ចជា ការអបរ់ ាំព្យិមសស និង ជាំនួយខែល កព់្យន័ធ។ មគាលបាំ 
 ងសក្មាបម់េមរៀន ាំងអស់ គ្ឺមែើេប ីព្យក្ងឹងការសិកាព្យីេញន ្តល់សកេមភាព្យបមងកើនចាំម ោះែឹង និង ខ នាាំការសិកាងមី ែល់
សិសានញសិសស ាំងអស់។ 

• ថាន កម់រៀនហ្គូមគគ ល - ថាន កម់រៀនហ្គូមគគ លគ្ឺជាមវទិកាចេបងខែលក្គ្ូនឹង្សព្យវ្ាយ កិចចការខែលោកឱ់្យសិសសមធ្វើ ការបមក្ងៀន
មេមរៀន និង ការក្បាក្ស័យ កទ់ងជាេយួសិសានញសិសស។ សាោែេោះអាចបនតមក្បើក្បាស់កេមវធិ្ីតាេអញីនធ្រ័ ិរខែលមគ្្ដល់
ឱ្យម្សងៗមទៀរ ែូចជា Edgenuity ឬ Canvas ។ 

• ការចូលរេួ - តាេវធិ្ីខែលមាន មគ្រ ាំព្យឹងថាសិសសមាន ក់ៗ នឹងចញចចូលមៅទាំព្យរ័វញបិថ្សរបស់សិសស របស់ែេួន ជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ ព្យីថ្ងៃចន័ទ 
ែល់ថ្ងៃសញក្ក។ មបើសិនជាមក្បើតាេ កេមវធិ្ីអញីនធ្រ័ ិរ ឬ ថាន កម់រៀនហ្គូមគគ ល សិសានញសិសសគ្បបចីញចចូលតាេរយៈទាំព្យរ័វញបិថ្ស
របស់សិសស របស់ព្យួកមគ្។ 

o សិសានញសិសសខែលបានចញោះម ម្ ោះចូលមរៀនថាន កទ់ី ៩ ែល់ថាន កទ់ី ១២ អនញវទិាល័យ (ឧ. សាោថាន កទ់ី ៥ ែល់ថាន ក់
ទី ៨ ឬ ថាន កទ់ី ៦ ែល់ថាន កទ់ី ៨) Engineering & Sciences HS, Penn Treaty HS, Hill Freedman Academy, 
GAMP និង សាោ Masterman គ្បបចីញចចូលទាំព្យរ័វញបិថ្សរបស់សិសស ជាមរៀងរាល់ថ្ងៃសិកា និង ចូលមៅ 
«Assignments Due Today (កិចចការខែលក្រូវក្បគ្ល់ឱ្យក្គ្ូមៅថ្ងៃមនោះ)» មែើេបសីមាគ ល់ថាជាវធិ្ីេយួថ្នការចូលរេួ
របស់ព្យួកមគ្ មៅកនញងេញែវទិានីេយួៗខែលក្គ្ូបានកាំ រឱ់្យសក្មាបថ់្ងៃមនាោះ។ សិសានញសិសស សូេមេើលបណាដ ញរ
ភាា បម់នោះសក្មាបក់ារខ នាាំអាំព្យីវធិ្ីក្បគ្ល់កិចចការថ្នការចូលរេួរបស់អនកតាេរយៈទាំព្យរ័វញបិថ្សរបស់សិសស។ 

o វធិ្ីបង្ហា ញព្យីការចូលរេួេយួមទៀរគ្ឺ ការបាំមព្យញ និង ការក្បគ្ល់ កិចចការឱ្យក្គ្ូ។ 

https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
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• ការឱ្យព្យិនទញ - ការសួងកាំព្យញងផ្លេ ស់បតូរព្យីបនួក្រីមាស មៅបីក្រីមាសវញិ។ ព្យិនទញចញងមក្កាយរបស់សិសានញសិសសគ្ឺជាេធ្យេភាគ្ថ្ន
ក្រីមាស ាំងបី។ សិសានញសិសសអាចទទួលបានព្យិនទញសក្មាប ់កិចចការងមី ការេនិបានបាំមព្យញកិចចការ និង ការបាំមព្យញកិចចការ
ខែលសិសសេនិបានមធ្វើ មៅ ឬ មក្កាយថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា។ មគ្នឹងឱ្យសិសានញសិសសខែលមរៀន ថាន កេ់មរតយយ ែល់ថាន កទ់ី ១២ 
 ាំងអស់ម ើងថាន ក ់មោយខ្អកមលើមគាលការ ៍ខ នាាំបចចញបបនន។ មបើសិនជាមោកអនកមានសាំ ួរ សូេ កទ់ងមៅ ក្គ្ូ ឬ 
អនក្តល់ឱ្វាទ របស់កូនមោកអនក។ 

• ការក្បាក្ស័យ កទ់ងជាេយួក្គ្ូ - ក្គ្ូ ាំងអស់នឹងមានមមា៉ា ងមធ្វើការសក្មាបឱ់្យ សិសានញសិសស និង ក្កុេក្គ្ួសារ សួរសាំ ួរ 
និង ទទួលជាំនួយ។ ក្គ្ូរបស់កូនមោកអនកនឹង កទ់ងជាេយួមោកអនកតាេរយៈ អញីខេល ឬ ទូរស័ព្យទ។ សូេមេើលអញីខេលរបស់
មោកអនកឱ្យបានមទៀង រ ់មបើអាចមធ្វើមៅបាន មែើេបកីញាំឱ្យមោកអនកេនិបានម ើញែាំ ឹងសាំខាន់ៗ ។ 

• ការរ ាំព្យឹងទញកសក្មាប់ក្កេុក្គ្សួារ៖ 
o  កទ់ងជាេយួ ក្គ្ូ និង/ឬ នាយកសាោ របស់កូនព្យួកគារ ់មបើសិនជាព្យួកគារម់ានសាំ ួរ។ 
o បមងកើរកខនេងសក្មាបក់ារសិកាមៅ្ទោះ ខែលការប់នថយការរ ាំខាន និងមែើេបបីមងកើរទមាេ បស់ក្មាបក់ារសិកាមៅ្ទោះ 

មហ្ើយអាចមានការបរខ់បនបាន មៅមព្យលចាាំបាច។់ 
o កាំ រម់គាលមៅសេរេយ សក្មាបែ់េួនព្យួកគារ ់និង សក្មាបកូ់ន។ 
o រ ាំឭកកូនៗរបស់ព្យួកគារឱ់្យជួបជាេយួក្គ្ូរបស់ព្យួកមគ្ មបើសិនជាព្យួកមគ្មានការក្ព្យួយបារេភ ឬ ក្រូវការជាំនួយ និង ជាំ

រញញព្យួកមគ្ឱ្យ ឈបស់ក្មាក មែើេបញីញ ាំចាំ ី គរក់្បា  និង មលងកេានត។ 
មរើ កទ់ងមៅអនកណា មៅមព្យលមោកអនកក្រូវការជាំនួយ 

• សាំ ួរទូមៅ៖ ទូរស័ព្យទមៅមលែ (២១៥) ៤០០-៥៣០០ ឬ ម្្ើអញីខេ៉ាលមៅ covid19info@philasd.org ។ 
• កក្េរិថាន ក់ ព្យិនទញ កិចចការខែលក្គ្ោូកឱ់្យមធ្វើ និង ការ្តល់មោបល់៖  កទ់ងមៅ អនក្ដល់ឱ្វាទ ឬ មោកក្គ្ូអនកក្គ្ូ របស់

កូនមោកអនក។ ចូលមេើលវញបិថ្សរបស់សាោ មែើេបកី្ជាបព្យីព្យរ័ម៌ានសក្មាប ់កទ់ង។ 
• សាំ ួរខែលមគ្ឧសាហ៍្សួរ៖ មេើល ចមេេើយ និង ព្យរ័ម៌ានងមីៗម្សងមទៀរ មៅ https://www.philasd.org/coronavirus/ ។ 
• បញ្ហា ខែល កទ់ងនឹងបមចចកវទិា៖ សូេមេើលវញបិថ្សរបស់េ ឌ ល្ដល់ជាំនួយខ្នកបមចចកវទិាែល់ មាតាបិតា និង ក្កុេក្គ្ួសារ  

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/ ឬ ទូរស័ព្យទមៅមលែ (២១៥) ៤០០-៤៤៤៤ ឬ ម្្ើអញីខេលមៅ 
FamilyTechSupport@philasd.org 

• បញ្ហា  សងគេ ឬ សញែភាព្យ៖  កទ់ងមៅ អនក្ដល់ឱ្វាទ ឬ គ្ិោនញបោា ក របស់កូនមោកអនក។ ចូលមេើលវញបិថ្ស របស់សាោ 
មែើេបកី្ជាបព្យីព្យរ័ម៌ានសក្មាប ់កទ់ង។ 

• ទទួលព្យរ័ម៌ានងមីៗ៖ ចូលរេួកេមវធិ្ីតាេមហ្វសប ញកជាេយួ មោកអគ្គនាយក ថ្ហ្ @PhillySchools មរៀងរាល់ថ្ងៃព្យញធ្ មវោ
មមា៉ា ង ៣ រមសៀល ខែលគារន់ឹងជក្មាបព្យីព្យរ័ម៌ានងមីៗអាំព្យី ខ្នការបនតការសិកា របស់មយើង។ 

មយើងទនទឹងរងច់ាាំមៅមព្យលខែលមយើង ាំងអស់គាន អាចជួបជញាំគាន មោយផ្លទ ល់ មៅសាោ និង មៅការោិល័យ របស់មយើង។ ក្កសួងអបរ់ ាំ
ថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា មៅខរមបតជ្ា សហ្ការគាន  និង របួរេួគាន ជាេយួថ្ែគូ្ របស់មយើង មែើេបជីួយ ែល់ មោកអនក និង កូនៗរបស់
មោកអនក។ សូេមៅកនញង្ទោះឱ្យបានមក្ចើនបាំ ញ្រ និង សូេខងរកាែេួនមោកអនក និងេនញសសជាទីក្សឡាញ់របស់មោកអនក ឱ្យបានលអ។ 

មោយមសចកដីរាបអ់ាន 

 
 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អគ្គនាយក 
ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 
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