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ថ្នា ក់រ ៀនហ្គូរគគ ល (Google Classroom)៖ 
សេចក្តីណែនាំេម្រាប់ាតាបិតា 

 

ប ើសិនជាបោកអ្នកចងចុ់ចចូលបៅថ្នន កប់ ៀនហ្គូបគគ ល  ស់កូនបោកអ្នក ប ើម្បបីម្ើលនិងចូលប្ ើសកម្មភាពតាម្កុុំពយូទ ័ សូម្ប្វើតាម្កា ណែនុំ
ទុំងបនេះ៖  

១. ប ើក ្កូម្  ុក   ស់កូនបោកអ្នក បហ្ើយចុចចូលជាម្យួប ម្ េះអ្នកប្ ើ  ស់
្កសួងអ្  ់ ុំ  ស់គាត ់(អ្តតបលខសិសស) និង ពាកយសម្ងា ត។់ 

២. ចុចចូលថ្នន កប់ ៀនហ្គូបគគ លតាម្ យៈ Infinite Campus៖ 
o ប្រើស «Message Center (ម្ែឌ លពត័ម៌្ងន)» ប ើម្បបី្ ើ្ ភពរុំ

នួយ  ស់សិសស។  ុំកិល ហូ្តទល់ណតបោកអ្នកប ើញកម្មវ ិ្ ីហ្គូ
បគគ ល (G Suite) បហ្ើយប្រើសយក «Google Classroom (ថ្នន ក់
ប ៀនហ្គូបគគ ល»។ 

o វានឹងនុំបោកអ្នកចូលបៅផ្ទ ុំងពត័ម៌្ងនននថ្នន កប់ ៀន  ស់កូនបោកអ្នក ណ លបោកអ្នកនឹងប ើញសនលឹកស្ម្ង ថ់្នន កន់ីម្យួៗ 
 ូច ង្ហា ញខាងប្កាម្បនេះ។ ប្រើសយកថ្នន កណ់ាម្យួ បោយចុចបលើសនលឹកបនេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. បៅបពលណ លបោកអ្នកប ើកថ្នន ក ់ ស់បោកអ្នកបហ្ើយ វានឹងនុំបោកអ្នកបៅបេហ្ទុំព ័ថ្នន កប់ ៀន ប ើម្និ ូបចនេះបទ បេបៅថ្ន 
«Stream»។ សូម្បម្ើល ូ ភាពខាងប្កាម្ប ើម្បណីសវងយល់ពីវ ិ្ ីប្ ើ និងតាម្ោនទុំព ័បនេះ៖ 

  

 ូ សញ្ញា  «menu ( ញ្ជ ី)»  នុំ
អ្នកបៅកានទ់ុំព ័ផ្សាយ
ពត័ម៌្ងន  ស់ថ្នន កប់ ៀន ឬ 
ថ្នន កប់ផ្សសងៗបទៀត  ស់អ្នក 

កា ោកកិ់ចចកា ឱ្យប វ្ើថ្មីៗ 
និង នថ្ាកុំែត ់នឹង
 ង្ហា ញបៅទីបនេះ។ 

«Stream (ស្ទសទីម្)» នឹងម្ងនបៅទីបនេះ ជាម្ួយនឹងពត័៌ម្ងនថ្មី ុំផុ្សត បៅខាងបលើ។ បម្ើលកណនលង
បនេះប ើម្ប ឹីងពី៖ 

• ពត័ម៌្ងនថ្មីៗអ្ុំពី សកម្មភាព និង បម្ប ៀន ណ ល្េូបានោក ់ណនែម្ ( ូចបាន ង្ហា ញ) 
• បសចកតីរូន ុំែឹង និង បសចកដី្ កាស ពី្េូ 
• សុំែួ  និង ម្តិបោ ល់ ពីម្តិត មួ្ថ្នន ក់ 

្តូវណតប ើញ ូ 
តុំណាង   ស់សិសស 

@ philasd.org  

ចូលបៅ «កិចចកា កនុងថ្នន ក»់  ឬ កណនលង «ម្នុសស» បោយចុច
បលើ ណាដ ញតភាជ  ទ់ុំងបនេះ។ 

សិសសអាចស បស  សុំែួ  ឬ 
បោ ល់ បៅ្តង់កណនលងបនេះ
ស្ម្ង ឱ់្យថ្នន កទ់ុំងមូ្លបម្ើល

ប ើញ។ 

េុំ ូននកា សិកាតាម្កុុំពយូទ ័  ស់ថ្នន កទី់ ៤ 
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៤. ថ្នន កប់ ៀនហ្គូបគគ លនីម្យួៗ ម្ងន ីទុំព ័សុំខាន់ៗ  េឺ៖ «Stream (ស្ទសទីម្)» «Classwork (កិចចកា កនុងថ្នន ក)់» និង «People (ម្នុសស)»៖ 
o Stream (ស្ទសទីម្) េឺជាបេហ្ទុំព ័ថ្នន កប់ ៀន  ស់អ្នក។ បម្ើលកណនលងបនេះប ើម្ប ឹីងពី៖ 

▪  ុំែឹងថ្មីៗអ្ុំពី ឯកសា  និង កិចចកា ណ ល្តូវប វ្ើ 
▪ បសចកតីរូន ុំែឹងពី្េូ  ស់អ្នក 
▪ សុំែួ  និង បោ ល់   ស់សិសស 

o សនលឹក Classwork (កិចចកា កនុងថ្នន ក)់ េឺជាកណនលងណ ល្េូនឹង ោក់កិចចកា  និង ណចកចាយឯកសា សិកា ឱ្យសិសសប ៀន។ 
o សនលឹក People (ម្នុសស) រាយប ម្ េះសម្ងរិកននថ្នន ក ់ ស់អ្នក  ួម្ទុំង ្េូ និង ម្តិត មួ្ថ្នន ក ់បហ្ើយអាចឱ្យអ្នកបផ្សញើអីុ្ណម្លបៅពួកបេបោយផ្ទ ល់។ 

៥. បៅបពលបោកអ្នកចុចចូលសនលឹក Classwork (កិចចកា កនុងថ្នន ក)់ បោកអ្នកនឹងប ើញ  ញ្ជ ីកិចចកា  និង ឯកសា  ណ លប ៀ ចុំបៅតាម្្ ធាន ទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៦. ចុចប ើម្បពី្ងីកកិចចកា ណ ល្តូវប វ្ើ បម្ើលកា ណែនុំ បសចកដីលម្អិតអ្ុំពីកិចចកា  និង  ណាដ ញតភាជ  ់ បៅនឹង សកម្មភាព និង ្ ភពរុំនួយ។ សូម្បម្ើល
 ូ ភាពខាងប្កាម្ប ើម្បយីល់កាន់ណតចាស់អ្ុំពីវ ិ្ ីប្ ើទុំព ័កិចចកា  ទុំនកទ់ុំនងជាម្យួ ម្ិតត មួ្ថ្នន ក ់និង ្េូ   ស់អ្នក និងកា ្ េល់កិចចកា   ស់អ្នក។   

 ូ សញ្ញា  Menu ( ញ្ជ ី) នឹង
នុ្ំ តឡ ប់ៅទុំព ័ផ្សាយពត័៌
ម្ងន  ស់ថ្នន ក់ប ៀនវញិ ឬ
បៅថ្នន កប់ផ្សសងៗបទៀត។ 

តាម្ោនកា កីចប្ម្ើន  ស់អ្នក 
នូវរាល់កិចចកា ងណ លអ្នកបាន
 ុំបពញ ចួបហ្ើយ និង កិចចកា 
ណ លនឹងម្ក ល់ថ្មីៗ។ 

សូម្បម្ើលថ្តឯកសា  
ស្ម្ង កិ់ចចកា ទុំង
អ្ស់ណ លអ្នកបាន
 ុំបពញ ចួបហ្ើយ
ស្ម្ង ថ់្នន កប់នេះ។ 

្ ធាន ទរួយ ប ៀ ចុំថ្នន ក់
ប ៀន។ ប្ ើ ណាដ ញតភាជ  ់
ទុំងបនេះ ប ើម្ប ី្ងួញកា 

ណសវង ក  ស់អ្នក។ 

កិចចកា ណ ល្តូវប វ្ើនឹងបលចបឡើងបៅកណនលងបនេះ។ ចុចបលើកិចចកា 
នីម្យួៗ ប ើម្បបី ើកបម្ើលព័តម៌្ងនលម្អិតអ្ុំពីកិចចកា បនេះ។ 

បម្ើល្ តិទិន ស្ម្ង ក់ាល
  បិចេទ និង បពលកុំែតអ់្វី

ម្យួ 

ចុចបលើចុំែងបរើងននកិចច
កា ណ ល្តូវប វ្ើ ប ើម្បី
ប ើកបម្ើលពត័៌ម្ងនលម្អតិ

អ្ុំពីកិចចកា បនេះ។ 

សិសសនឹងអាចចូលបៅណកស្មួ្លកិចចកា   ស់
ពួកបេ។ 
បៅបពលច  ់ួចរាល់ «TURN IN (្ េល់)» 
បោយចុចបលើេនលឹេះបៅខាងបលើ ្រុងខាងសាត ុំ។ 

សិសសអាចស បស  សុំែួ  និង បោ ល់ អ្ុំពីកិចចកា ណ ល្តូវ
ប វ្ើបៅកណនលងបនេះ ណ លថ្នន កប់ ៀនទុំងមូ្លអាចបម្ើលប ើញ។ 

បផ្សញើ «បោ ល់ជាលកខែៈ
ឯករន» បៅ្េូ  ស់អ្នក។ 

ចូលបៅកិចចកា 
ណ លអ្នក្តូវប វ្ើ 

ភាជ  ឯ់កសា  

្ េល់ឯកសា  


