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អគ្គនាយក 

ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

សួសតីក្កុមក្គ្ួសាររបស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្ៃទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 

ថ្ងៃចូលររៀៃែាំបូងគ្ឺ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា  រៅសល់ខែមយួសប្តត ហ៍្រទៀែខែប៉ា៉ុរ ណ្ ោះ។ ែ្៉ុ ាំសររសរលិែិែរៃោះរែើមបជីក្ាបពែ័ា៌ៃងមីៗ រែើមបី
ជួយ ែល់ រោកអនក ៃិង ក្កុមក្គ្ួសាររបស់រោកអនក ររៀបចាំែលួៃសក្ាបក់ារចាបរ់្តើមរបើកសាោ ខែលចាបរ់្តើមជាមយួសិសាៃ៉ុសិសស
ទាំងអស់ចូលរមួកន៉ុងការសិកាតាមក៉ុាំពយូទរ័ ជាមយួក្គ្ូមកពីសាោខែលពួករគ្ប្តៃច៉ុោះរ ម្ ោះ។ 

ឥឡូវរៃោះរោកអនកអាចរមើលពែ័ា៌ៃងមីបាំ ៉្ុែអាំពីការវលិក្ែឡបម់កសាោររៀៃវញិរោយចូលរៅកាៃវ់៉ុបិថ្ស 
philasd.org/backtoschool ។ រៅទីរនាោះរោកអនកៃឹងរ ើញ ពែ័ា៌ៃ ការខែនាាំ ៃិង ក្បភពជាំៃួយ សាំខាៃ់ៗ  រែើមបរី្វើយ៉ា ង្
ឱ្យក្កុមក្គ្ួសាររបស់រោកអនករក្ែៀមែលួៃរែើមបចីាបរ់្តើមឆ្ន ាំសិកាែរ៏ងឹាាំ រមួាៃ៖ 

• បញ្ជ ីរ្ទៀងផ្ទទ ែអ់ាំពីការវលិក្ែឡប់រៅសាោររៀៃវញិសក្ាប់ក្កមុក្គ្សួារ - រែើមបជីួយ រោកអនកកន៉ុងការររៀបចាំ 
• រសចកដីសរងេបថ្ៃការខែនាាំអាំពី វែតាៃអវែតាៃ ៃិង ការោកព់ិៃទ៉ុ - រែើអវីខែលក្ែូវប្តៃរគ្រ ាំពឹងទ៉ុករៅកន៉ុងឆ្ន ាំរៃោះ ៃិង វ ិ្ ី

ខែលរោកអនកអាចជួយ ែល់ការចូលរមួែរ៏ងឹាាំរៅសាោរបស់កូៃរោកអនក។ 
• ពែ័៌ាៃអាំព ីក៉ុាំពយូទរ័ក្កមូប ៉ុក - រមួទាំង ទីតាាំង ៃិង រា៉ា ងរ្វើការ របស់មែឌ ល្ដល់ជាំៃួយខ្នកបរចេកវជិាជ  សក្ាបក់្កុមក្គ្ួសារ 

ក្ពមទាំងការខែនាាំជាជាំហាៃៗ អាំពវី ិ្ ី ច៉ុចចូល ៃិង រក្បើក្ប្តស់ ឧបករែ៍ 
• ៃិង អវីៗជារក្ចើៃរទៀែ។ 

ែ្៉ុ ាំកច៏ងជ់ក្ាបរោកអនកឱ្យប្តៃក្ជាប្ងខែរអាំពី ការផ្ទល ស់បតូរវ ិ្ ីខចកមហូបអាហារែល់សិសាៃ៉ុសិសស ៃិង វ ិ្ ីខែលរយើងៃឹងជួយ ែល់
រសចកតីក្ែូវការខ្នកមរនាសរញ្េែនារៅកន៉ុងសងគមរបស់សិសាៃ៉ុសិសស របស់រយើង រៅរពលខែលសាោចាបរ់្តើមបរក្ងៀៃវញិ។ 

មហូបអាហារសក្ាបសិ់សាៃ៉ុសិសស 
បចេ៉ុបបៃនរៃោះក្កសួងកសិកមមរបស់សហ្រែឋអារមរកិែក្មូវឱ្យក្កសួងអបរ់ ា្ំ តល់មហូបអាហារឱ្យខែសិសាៃ៉ុសិសសខែលប្តៃច៉ុោះរ ម្ ោះចូល
ររៀៃរៅសាោរបស់ែលួៃ។ រនាោះាៃៃយ័ថា ចាបព់ីថ្ងៃក្ពហ្សបែិ៍ ទី ៣ ខែកញ្ញា  រៃោះែរៅ អនកខែលមកយកមហូបអាហារឱ្យសិសស រៅ
ក្គ្បក់ខៃលងខចកមហូបអាហារទាំង ៦២ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំ ក្ែូវ្តល់រលែអែតសញ្ញា ែបែ័ណ របស់សិសស សក្ាបសិ់សសាន ក់ៗ ។ បញ្ជ ីរពញ
រលញថ្ៃទីកខៃលងខចកមហូបអាហាររបស់សាោ អាចរកប្តៃរៅកន៉ុងវ៉ុបិថ្ស philasd.org/grab-go-meals ។ រកមងខែលមៃិប្តៃច៉ុោះ
រ ម្ ោះចូលររៀៃរៅកន៉ុងក្កសួងអបរ់ ាំ រៅខែអាចទទួលប្តៃមហូបអាហារពីកខៃលងខចកមហូបអាហារ្មយួ ខែលក្គ្បក់្គ្ងរោយក្កុង ខែល
ាៃរៅកន៉ុងវ៉ុបិថ្ស phila.gov/food ។ 

ការពាប្តលជាមយួគ្នន  
រែើមបជីួយ រោោះក្សាយែក្មូវការរបស់ សិសាៃ៉ុសិសស ៃិង ក្កុមក្គ្ួសារ កន៉ុងរពលខែលសាា ៃភាពវកឹវររៅខែបៃត ក្កសួងប្តៃចាបរ់្តើម
កមមវ ិ្ ីសតីពី ការពាប្តលរមួគ្នន ។ ជាខ្នកមយួថ្ៃកិចេែិែែាំក្បឹងខក្បងរៃោះ សិសាៃ៉ុសិសសទាំងអស់ៃឹងាៃឱ្កាសជាររៀងរាល់ថ្ងៃ រែើមបី

http://www.philasd.org/backtoschool
http://www.philasd.org/grab-go-meals
http://www.phila.gov/food
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ចូលរមួការជួបក្បជ៉ុាំជាសហ្គ្មៃ ៍ជាមយួ ក្គ្ូ ៃិង មែិតភកតិ របស់ពួករគ្ ៃិង ចូលរមួកន៉ុងសកមមភាពររៀៃសូក្ែរពញមយួថ្ងៃអាំពី មរនា 
សរញ្េែនារៅកន៉ុងសងគម ៃិង ការកសាងទាំនាកទ់ាំៃង។ ឧទហ្រែ៍ ក្គ្ូអាចខែនាាំលាំហាែស់ដីពីការរកាសែិ (mindfulness 

exercises) ខែលប្តៃររៀបចាំរឡើងរែើមបជីួយ  សិសាៃ៉ុសិសសឱ្យរចោះ ក្គ្បក់្គ្ង ៃិង ររៀបចាំ អារមមែ៍ជារក្ចើៃ ខែលពួករគ្ក្បខហ្លជា
កាំព៉ុងជួបក្បទោះ។ ក្គ្ូ ៃិង អនក្ដល់ឱ្វាទ ៃឹងសហ្ការគ្នន រែើមបកីាំែែថ់ារែើសិសស្ខែលក្ែូវការជាំៃួយបខៃាម រ្វើជាថ្ែគូ្ជាមយួក្កុម
ក្គ្ួសាររែើមបរីកវ ិ្ ីបខៃាមរទៀែ រែើមបជីួយ សិសាៃ៉ុសិសសរៅសាោ ៃិង ជួយ ភាជ បទ់ាំនាកទ់ាំៃងឱ្យ សិសាៃ៉ុសិសស ៃិង ក្កុមក្គ្ួសារ រៅ
ៃឹងជាំៃួយរ្សងៗរទៀែ រៅតាមរសចកដីក្ែូវការ។ រគ្កៃ៏ឹងចាែត់ាាំងអនក្តល់ការបរក្មើខ្នកស៉ុែភាពអាកបបកិរយិ ឱ្យរៅសាោៃីមយួៗ
រែើមបី្ តល់ជាំៃួយបខៃាម។ រោកអនកអាចខសវងយល់បខៃាមអាំពីការពាប្តលរមួគ្នន រៅទីរៃោះ។ 

ជាច៉ុងរក្កាយ ការរបើកឡាៃរៅយកសរមពៀែោករ់សៀវរៅសក្ាបក់មមវ ិ្ ីវលិក្ែឡបម់កសាោររៀៃវញិ របស់រយើង គ្ឺរៅថ្ងៃស៉ុក្ក ទី 
២៨ ខែសីហា រៃោះ ចាបព់ីរា៉ា ង ៩ ក្ពឹក ែល់រា៉ា ង ១ ររសៀល រៅ Lincoln Financial Field រៅកន៉ុងចាំែែរងយៃតអគ្សរ K ។ 
រែើមបកី្ជាបពែ័ា៌ៃបខៃាម សូមចូលរមើលកន៉ុងវ៉ុបិថ្ស philasd.org/face/backpacks ។ 

រយើងប្តៃរក្ែៀមែលួៃ ៃិង រ ាំរភើបរកីរាយ រែើមបសីាវ គ្មៃយ៍៉ុវវយ័ទាំងអស់របស់រយើងក្ែឡបម់កសាោររៀៃវញិ រៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា  រៃោះ។ 
តាមរយៈការសហ្ការគ្នន  រយើងអាចជួយ ែល់ឆ្ន ាំសិកា ២០២០-២០២១ ក្បកបរោយ ស៉ុវែាិភាព ៃិង រជាគ្ជយ័ សក្ាបទ់ាំងអស់គ្នន ។ 

រោយរសចកដីរគ្នរពរាបអ់ាៃ 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អគ្គនាយក 
ក្កសួងអបរ់ ាំថ្ៃទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 

https://www.philasd.org/schoolclimate/healing-together/
https://www.philasd.org/face/backpacks

