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ឆ្ន ាំសិក្សា ២០២០-២០២១ 
បញ្ជ ផី្ទៀងផ្ទទ ត់នៃការត្តឡប់មកសាលា 
ផរៀៃវិញ សត្ាប់ត្កុមត្រួសារ  
 

 

ត ើតោក្សអ្នក្សបានត្ ៀមស្ាបឆ់្ន ាំសិក្សាថ្មីត ើយឬតៅ? 
សាោចាបត់្តើមបត្រៀនតៅ ថ្ថ្ៃពុធ ទី ២ ខែក្សញ្ញា  តោយសិសស ថ្នន ក្សម់ុនមត តយយ ដល់ថ្នន ក្សទ់ី ១២ ទាំរអ្ស់ ត ៀនតាមកុ្សាំពយូទ ័ ្បាាំថ្ថ្ៃក្សនុរមយួ 
សបាត  ៍ និរ ទទួលកា បង្ហា  ប់ត្រៀបពី្រូតៅក្សនុរសាោខដលសិសសបានចុុះត ម្ ុះ។ 

តនុះរឺជាបញ្ជ ីបត្ទៀរផ្ទទ  ត់ដើមបជីួយ  តោក្សអ្នក្ស និរ កូ្សន បស់តោក្សអ្នក្ស ត្ ៀមស្ាបឆ់្ន ាំសិក្សា្បក្សបតោយតជារជយ័៖ 

តទើបមក្ស្ក្សសួរតនុះថ្ម?ី ចុុះត ម្ ុះកូ្សន បស់អ្នក្ស 
ចុុះត ម្ ុះតាមអ្ុនីធ ័ណិ តោយចូលតៅកានវុ់បិថ្ស bit.ly/phillyk12reg តាមទូ ស័ពទ តោយទូ ស័ពទតៅសាោ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស 
ត ើយនិយាយជាមយួតលខា បស់សាោ ឬ តោយផ្ទទ ល់ តោយណា ជ់ួបតៅមជឈមណឌ លអ្ប ់ ាំ (440 N. Broad St) តៅ ថ្ថ្ៃអ្ង្ហា   និរ 
ថ្ថ្ៃ្ព សប ិ៍ ចាបព់ីតា៉ោ រ ១០ ្ពឹក្ស ដល់តា៉ោ រ ២  តសៀល។ សូមត្ញើអ្ុីខមលតៅ OSEP@philasd.org តដើមបតីធវើកា ណា ជ់ួប។ 

ចុុះត ម្ ុះស្ាបរ់ណនទីាំព ័វុបិថ្សស្ាប ់ាតាបិតា និរ ្ក្សមុ្រសួា  
រណនីទាំព ័វុបិថ្សស្ាប ់ាតាបិតា និរ ្រួសា  អាចឱ្យតោក្សអ្នក្សចូលតមើលតោយផ្ទទ ល់នូវព ័ា៌នសាំខាន់ៗ អ្ាំព ីចាំណា ថ់្នន ក្ស ់ពិនទុថ្ន
កា ្បឡរ វ តានអ្វ តាន និរ ឯក្សសា ថ្នកា ចាក្សថ់្នន ាំបង្ហា  តោរ និរអ្វីៗជាត្ចើនតទៀ   មួទាំរព ័ា៌នចុរត្កាយបាំ្ុ  បស់្ក្សសួរ។ 
តដើមប ីខសវរយល់បខនែម និរ ចុុះត ម្ ុះ សូមចូលតមើលវុបិថ្ស signup.philasd.org ។ 

្ដល់ព ័ា៌នស្ាបទ់ក្សទ់រថ្មី បស់តោក្សអ្នក្ស 
ព ័ា៌នស្ាបទ់ក្សទ់រតៅក្សនុរឯក្សសា សាោ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស ្ ូវបានតរត្បើតដើមបធីានាថ្នតោក្សអ្នក្សទទួលបានព ័ា៌នថ្មីៗពី 
សាោ និរ ្ក្សសួរ ត ើយតរអាចទក្សទ់រតៅតោក្សអ្នក្សបានភ្លា មៗក្សនុរក្ស ណីានអាសនន។ ្ ូវតធវើយា៉ោ រណាទក្សទ់រតៅសាោ តបើសិន
ជាតោក្សអ្នក្ស ផ្ទា ស់ទីលាំតៅ ានតលែទូ ស័ពទថ្មី ឬ បញ្ជ ីស្ាបទ់ក្សទ់រតៅតពលានអាសននានកា ផ្ទា ស់បតូ ។ 

ដឹរពីកាលវភិ្លរ បស់សាោកូ្សនតោក្សអ្នក្ស 
តទុះបីជាសាោនឹរបត្រៀនតាមកុ្សាំពយូទ ័ ១០០ ភ្លរ យ តៅក្សនុរ្ ីាសទីមយួតនុះក្សត៏ោយ សិសស្ ូវចូល មួក្សនុរកា សិក្សាតពញមយួថ្ថ្ៃ
ចាំនួន ៥ ថ្ថ្ៃ ក្សនុរមយួសបាត  ៍។ តពលតវោ ចាបត់្តើម និរ តពលបញ្ចប ់ស្ាបស់ាោ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស អាច ក្សបានតៅក្សនុរវុបិថ្ស
 បស់សាោ ឬ តោក្សអ្នក្សអាចទូ ស័ពទតៅកា យិាល័យសាោតដើមបី្ ជាបព ័ា៌នបខនែម។ 

ជួយ ដល់កា ចូល មួត ៀនសូ្ ្បចាាំថ្ថ្ៃ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស 
កា ចូល មួត ៀនសូ្ ជាត ៀរោល់ថ្ថ្ៃានសា ៈសាំខានណ់ាស់ស្ាប់ កា  កី្សចត្មើន និរ តជារជយ័ ក្សនុរកា សិក្សា បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស។ 
្រូ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្សនឹរក្ស វ់ តានអ្វ តានក្សនុរតា៉ោ រសិក្សានីមយួៗ ត ើយ្រូនឹរឱ្យពិនទុដល់ក្សិចចកា តៅក្សនុរថ្នន ក្ស។់ តធវើយា៉ោ រណាឱ្យកូ្សន

https://www.philasd.org/studentplacement/registration/
mailto:OSEP@philasd.org
signup.philasd.org
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 បស់តោក្សអ្នក្សចុចចូលតៅកុ្សនរ្បពន័ធឱ្យទនត់ពលតវោ ជាត ៀរោល់ថ្ថ្ៃ ត ើយទក្សទ់រតៅ នាយក្សសាោ ឬ ្រូ  បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស តបើ 
សិនជាតោក្សអ្នក្ស្ ូវកា ជាំនួយ។ នឹរសូមទក្សទ់រតៅ្រូ  ឬ បុរាលិក្សតៅសាោណាាន ក្ស ់ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស តដើមបសុីាំជាំនួយ តបើសិនជា 
ានឧបស័រាអ្វីមយួចាំត ុះកា ចូល មួសិក្សា្បចាាំថ្ថ្ៃ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស។ 

តធវើយា៉ោ រណាឱ្យកូ្សន បស់តោក្សអ្នក្សានលទធភ្លពត្បើឧបក្ស ណ៍ ឌីជីថ្លស្ាប់កា សិក្សា 
មណឌ ល្តល់ជាំនួយបតចចក្សតទសស្ាប់្ ក្សុម្រួសា   បស់តយើរ តបើក្សពីថ្ថ្ៃចន័ទ ដល់ថ្ថ្ៃសុ្ក្ស ចាបព់ីតា៉ោ រ ៩ ្ពឹក្ស ដល់តា៉ោ រ ២  តសៀល។ 
(មនិោបប់ញូ្ចលថ្ថ្ៃឈបស់្ាក្សតទ)។ តោក្សអ្នក្សអាចតៅែចីកុ្សាំពយូទ័ ្ក្សូមបុ ក្សឱ្យកូ្សន បស់តោក្សអ្នក្ស ឬ អាចឱ្យតរជួសជុលកុ្សាំពយូទ័ ខដល 
តោក្សអ្នក្សបានែចី ឬ បូត ថ្មី តៅមជឈមណឌ លអ្ប់ ាំ (440 N. Broad St. ទីធាា កុ្សនរអាគា  ជានទ់ី ១) និរ អាគា បនត បស់សាោ Fitzpatrick 

(ខារត្កាយសាោបឋមសិក្សា Fitzpatrick អាស័យោន ន 4101 Chalfont Dr.)។ មណឌ លតៅវទិាល័យ MLK (6100 Stenton Ave.) 
រឺស្ាបខ់ កា មក្សែចីកុ្សាំពយូទ័ ្ក្សូមបុ ក្ស ខ ប៉ោុត ណាណ ុះ។ តោក្សអ្នក្សក្សអ៏ាចទូ ស័ពទមក្សខែសទូ ស័ពទតលែ ២១៥-៤០០-៤៤៤៤ ត្ញើអ្ុីខមលតៅ 
FamilyTechSupport@philasd.org ឬ ចូលតមើលតៅកុ្សនរវុបិថ្ស philasd.org/chromebook តដើមបី្ ជាបពី កា ខណនាាំ និរ ្បភពជាំ 
នួយត្សរៗតទទៀ ។ *សាា ល់៖ សិសស្ ូវខ ចុុ ត ម្ ុ ចូលត ៀនតៅសាោ បស់្ ្សសួរ តដដើមបទីទួលបានឧប ្ស ណ៍ សា្ប់ត្បបើ។ 

តធវើយាោ រណាតោ ្ សអ្ន ្ស ្ូវានអ្ុីនធ័ ណិ សា្ប់ត្បបើ 
បញ្ជីជត្មើស អីុ្នធ័ ណិ  ឬ វាយ ្វវ យ ខដលឥ រិ ថ្ថ្ា ឬ ាន ថ្មាទប ាច ្សបានតៅ philasd.org/technologyservices/getting- 

connected

ពិនិ យតមើល ា ខណនាា ស្ាប់្ ្សុម្រួសា  សា្ប់ ា  សិ្សាខ្ន ្ស មតនាសតញ្ច នាតៅ ្សុនរសរាម (SOCIAL-EMOTIONAL

LEARNING) 
្្រូ បស់ ្សូនតោ ្សអ្ន ្សនឹរត ្ទត ា យ ្ សចិ តទុ ្សោ ្ស់តលលើ ា សិ្សាខ្ន ្ស មតនាសតញ្ច នាតៅ ្សុនរសរាម តៅ ្សុនរឆ្ន ា តនុ   ាម យៈ ា ្
បជាុ  ស រមន៍ជាត ៀរោល់ៃ្្្្ តៅ ្សុនរថ្នន ្ស់ត ៀន និរ ជាខ្ន ្សមួយថ្ន ា ប ្ា ប់ត ្រៀន។ តោ ្សអ្ន ្ស ាចខសវរយល់បខនែមអ្ា ពីមូលត  ុខដល 
ា សិ្សាខ្ន ្ស មតនាសតញ្ច នាតៅ ្សុនរសរាម ានសា ៈសា ខាន់ និរ វិធីខដលតោ ្សអ្ន ្ស ាចជួយ បានតៅ្ទុ  

តោយចូលតមើល ា ាឡុ្ស ថ្នវរាសិ ្សា ាមអ្ុីនធ័ ណិ សា្ប់្ ្សុម្រួសា  តៅ ្សុនរវុិបថ្ស philasd.org/- face/fact

តដដើមបតីមើល ាលវិភល្រថ្នវរាសិ ្សាសា្ប់ ថ្នន ្ស់ SEL ខដលតរនឹរ្តល់ជូន។ 

ទទួលជាំ នួយតបបើសិនជាតោ ្សអ្ន ្សព្ួយបា មភអ្ា ពីសុែុាភ្លព្ូាវចិ ត បស់ ្សូនតោ ្សអ្ន ្ស 
ា ខប ្ស ាន ខដល ្្សុម្រួសា  និរ ត ្សមរ បានជួបប្ទុ  តោយសា ា លា ឆ្ៃ យពីសាជិ ្សរ្ួសា  រ្ូ និរ មិ តភ ្សត ិ 
្សុនរ ្សា ឡុរតពលាន ជមៃឺោ  ា តនុ  ាចបណាត លឱ្យាន ា មមណ៍ តសា ្សតៅ និរ ព្ួយបា មភ។ តបបើសិនជាតោ ្សអ្ន ្សតជជឿថ្ន ្សូន 

បស់តោ ្សអ្ន ្ស ្សា ពុរាន ា មមណ៍ ខបបតនុ  តោ ្សអ្ន ្ស ាច៖ ទូ ស័ពទ ឬ ត្ញញើសា  តៅ Philly HopeLine តែល 1-833-PHL-HOPE 
(១-៨៣៣-៧៤៥-៤៦៧៣) ៃ្្្្ច័នទ ដល់ៃ្្្្សុ្ ្ស ពីតា ោ រ ១០ ពឹ្ ្ស ដល់តា ោ រ ៨ យប់ តដដើមបទីទួល ា ្ដល់ឱ្វាទ ប្ា ្ស់ពី ា ្
ពួយបា មភ បស់តោ ្សអ្ន ្សដល់អ្ន ្ស្តល់ ា បត្មើខ្ន ្សសុែភល្ព្ូាវចិ ត ខដលតោ ្សអ្ន ្សានទា នា ្ស់ទា នរពីមុនម ្ស ឬ 
តៅតពលសាោតបបើ ្សបត្រៀនតឡឡើរវិញ សូមទ ្ស់ទរតៅអ្ន ្ស ្ដល់ឱ្វាទ បស់សាោ ្សូនតោ ្សអ្ន ្ស ខដល ា ់នឹរជួយ បតរាើ ខ្ន ា ជួយ 
ដល់ ្សូន បស់តោ ្សអ្ន ្ស។ 

mailto:FamilyTechSupport@philasd.org
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
https://www.philasd.org/face/fact/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
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តៅយក្សតសៀវតៅតមត ៀន 
សាោទាំរអ្ស់នឹរទក្សទ់រតៅ្ក្សុម្រួសា  បស់ពួក្សតរ ្បាបព់ីកាលប តិចេទ និរ តពលតវោ ខដលតោក្សអ្នក្សអាចតៅយក្សតសៀវតៅតម
ត ៀន និរ សាភ  ៈត្សរៗតទៀ  តដើមបជីួយ ដល់តជារជយ័ថ្នកា សិក្សាតាមកុ្សាំពយូទ ័ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស។ 

ដឹរពកី្សខនារខដលតោក្សអ្នក្សអាចតៅយក្សមាូបអាហ្វ ស្ាប់សិសស តៅ្ ីាសទីមយួ 
ត ៀរោល់ថ្ថ្ៃ្ព សប ិ៍ ចាបព់ីតា៉ោ រ ៩ ្ពឹក្ស ដល់ថ្ថ្ៃ្ រ ់តោក្សអ្នក្សអាចតៅយក្ស្បអ្ប ់អាហ្វ តពល្ពឹក្ស ៥ តពល អាហ្វ ថ្ថ្ៃ្ រ ់៥ 
តពល និរ ទឹក្សតោុះតគាមយួហ្វា ឡុរ ស្ាបសិ់សសាន ក្ស់ៗ តៅក្សនុរ្រួសា  បស់តោក្សអ្នក្ស។ តដើមបតីមើលបញ្ជ ីចុរត្កាយថ្នក្សខនារខចក្សមាូប
អាហ្វ តៅតាមសាោ សូមចូលតមើលវុបិថ្ស philasd.org/grab-go-meals ។ 

ក្ស ទុ់ក្សតៅក្សនុរ្ប ិទិន បស់តោក្សអ្នក្ស តៅថ្ថ្ៃទី ២៨ សីហ្វ តដើមបតីបើក្សឡានតៅយក្សសតមពៀ ោក្សត់សៀវតៅ ស្ាបក់្សមមវធិីវលិ្ ឡបម់ក្ស
សាោត ៀនវញិ តៅ LINCOLN FINANCIAL FIELD ពីតា៉ោ រ ៩ ្ពឹក្ស - ១  តសៀល 
្ក្សសួរនឹរ្ដល់ជូន សតមពៀ ោក្សត់សៀវតៅ និរ សាភ  ៈ តោយឥ រិ ថ្ថ្ា តដើមបជីួយ ដល់សិសានុសិសសក្សនុរកា សិក្សាតាមអ្ុីនធ ័ណិ ។ 
តោយសា តមតោរ ែូវដិ-១៩ ក្សមមវធិីតៅឆ្ន ាំតនុះស្ាបខ់ ឱ្យតបើក្សឡានតៅយក្ស ត ើយ ថ្យនត ៥០០ ត្រឿរដាំបូរនឹរទទួលបានខសបក្ស
តជើរបា៉ោ តា Converse មយួរូតោយឥ រិ ថ្ថ្ា។ ឪពុក្សាត យខដលគាម នឡាន អាចតៅយក្សសតមពៀ ោក្សត់សៀវតៅស្ាបកូ់្សន បស់ពួក្សគា ់
តោយផ្ទទ ល់។ ចាាំបាច់្  ូវចុុះត ម្ ុះជាមុន។ តដើមបី្ ជាបព ័ា៌នបខនែមអ្ាំពីក្សមមវធិីតនុះ និរ វធិីខដលតោក្សអ្នក្សអាចណា ត់ពលតដើ តៅយក្ស
សតមពៀ  សូមតមើលតៅក្សនុរវុបិថ្ស philasd.org/face/backpacks ឬ ទូ ស័ពទតលែ ២១៥-៤០០-៨៤៨៤ ។ 

តធវើយា៉ោ រណាឱ្យកូ្សន បស់តោក្សអ្នក្សចាក្សថ់្នន ាំបង្ហា  តោរឱ្យទនត់ពលតវោ មុនតពលសាោចាបត់្តើមបត្រៀន 
ានសា ៈសាំខានណ់ាស់ស្ាបសុ់ែភ្លព បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្ស ក្សនុរកា ចាក្សថ់្នន ក្សប់ង្ហា  តោរឱ្យបានទនត់ពលតវោ  មួទាំរថ្នន ាំបង្ហា  តោរផ្ទត
សាយធា្ំ រ។ ជាពិតសសានសា ៈសាំខានណ់ាស់តៅឆ្ន ាំតនុះ ត្ ុះតយើរមនិទនដ់ឹរថ្នកាតក្សើ ជមៃ ឺែូវដិ-១៩ តៅតពលានជមៃផឺ្ទត សាយ
ធាំ នឹរបណាត លឱ្យានជមៃធឺៃនធ់ៃ ខដ ឬតទ។ តបើសិនជាតោក្សអ្នក្សមនិចាស់ថ្នត ើថ្នន ាំកា   អ្វីែាុះខដលកូ្សន បស់តោក្សអ្នក្ស្ ូវកា ស្ាប់
សាោត ៀន សូមចូលតមើលវុបិថ្ស philasd.org/studenthealth/immunizations ។ 

ខសវរ ក្ស្បភពជាំនួយតដើមបជីួយ ដល់តជារជយ័ បស់កូ្សនតោក្សអ្នក្សតៅសាោត ៀន 
តយើរតបតជាញ ថ្ននឹរភ្លជ ប់្ ក្សុម្រួសា តៅនឹរ ្បភពជាំនួយ និរ ព ័ា៌នថ្មីៗ ខដលពួក្សគា ់្  ូវកា តដើមបជីួយ ដល់កូ្សនៗ បស់ពួក្សគា ក់្សនុរតពល
ត ៀនតាមកុ្សាំពយូទ ័។ សូមចូលតមើលវុបិថ្ស បស់កា យិាល័យទាំនាក្សទ់ាំនរជាមយួ ្ក្សុម្រួសា  និរ ស រមន ៍philasd.org/face និរ  ក្សា
ទុក្សវាជាចាំណាាំស្ាបជ់ាឯក្សសា តយារតពញមយួឆ្ន ាំ ស្ាបក់ា អ្ប ់ ាំាតាបិតាតាមកុ្សាំពយូទ ័/ កា ពិពណ៌នា/ តពលតវោ ឯក្សសា ស្ាប់
្ក្សុម្រួសា ត្បើ្បាស់តៅ្ទុះ និរ ្បភពជាំនួយសាំខាន់ៗ តាមអ្ុីនធ ័ណិ  តដើមបឱី្យកូ្សន បស់តោក្សអ្នក្សចូល មួសិក្សាតៅក្សនុរតពលតនុះ។ 

តធវើយា៉ោ រណាចូលតមើលវុបិថ្ស បស់សាោតោក្សអ្នក្សឱ្យបានញឹក្សញាប ់តដើមបី្ ជាបព ័ា៌នបខនែមអ្ាំពីកា តបើក្សសាោត ៀន កា ជួប និរ កា 
សាវ រមន ៍យបជ់ួយ ្បជុាំជាមយួបុរាលិក្សសាោដាំបូរ និរ អ្វីៗជាត្ចើនតទៀ ។ 

និរសូមចូលតមើលវុបិថ្ស philasd.org តដើមបី្ ជាបពីព ័ា៌នថ្មីៗអ្ាំពីវធិីខដលតយើរជាំ ុញដល់កា អ្ប ់ ា្ំ បក្សបតោយសុវ ែិភ្លព ស្ាបឆ់្ន ាំ
សិក្សា ២០២០-២០២១ ។ 

ខសវរយល់បខនែម៖ WWW.PHILASD.ORG
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