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ជូនចំព

ោះឪពុកម្ដាយ និងក្កុមក្រួសាររបស្់មណ្ឌលស្ិកាធិការននក្កុង Philadelphia ជាទីរាប់

អាន
ខ្ំុម្ដនកតីរ ីករាយ ស្ូមជក្ម្ដបថា ស្ហព័នក្ធ រូបពក្ងៀនទីក្កុង Philadelphia (PFT) ពៅពពលពនោះ
បានបញ្ចប់ ការក្រួរពិនិរយពលើការពក្រៀមពរៀបចំ របស្់ខួនស្ក្ម្ដប់
ល
សាលាពរៀនចំនួន 35បន្នែមពទៀរ
ន្ែលសាលាពរៀនទំងអស្់ពនាោះនឹងពបើកែំពណ្ើរការសាព

ើងវ ិញស្ក្ម្ដប់ការស្ិកាពដ្ឋយផ្ទាល់

កនុងសាលា ចាប់ព្តើមពៅនងៃចនា ទី22 ន្ខមីនារពៅ ស្ក្ម្ដប់ស្ិស្សថានក់ មុនមពរតយយស្ិកាកក្មិរ
2 ន្ែលក្រួសាររបស្់ពួកពរបានពក្ជើស្ពរ ើស្យកការស្ិកាតាមន្បបចក្មុោះពៅកនុងរែូវស្លឹកព ើ
ក្ជុោះ។ ក្រូថានក់មុនមពរតយយស្ិកាកក្មិរ2 និងបុរគលិកក្ទក្ទង់ របស្់សាលាពរៀនទំង 35កន្នលង
ពនោះ នឹងក្រូវវ ិលក្រ

ប់ពៅកាន់អគារស្ិកាវ ិញពៅនងៃពុធ ទី17 ន្ខមីនា ពែើមបីពក្រៀមពរៀបចំ

ស្ក្ម្ដប់ការវ ិលក្រ

ប់ចូលពរៀនវ ិញរបស្់កូនស្ិស្សពយើង។

សាលាពរៀនទំង 35កន្នលងន្ែលនឹងពបើកែំពណ្ើរការស្ក្ម្ដប់ ការស្ិកាកនុងថានក់ ពរៀនពដ្ឋយផ្ទាល់
ពៅនងៃទី22 ន្ខមីនា រួមម្ដន៖
សាលា Bache-Martin School

សាលា Jenks Academy

សាលា Richmond School

ស្ក្ម្ដប់ស្ិលបៈនិងវ ិទាសាស្តស្ត
សាលា Barton, Clara School

សាលា Key, Francis S.

សាលា Roosevelt Elementary

School

School

សាលា Blaine, James G.

សាលា Kirkbride, Eliza B.

សាលា Rowen, William School

School

School

សាលា Bridesburg School

សាលា Lingelbach, Anna L.

សាលា Solis-Cohen, Solomon

School

School

សាលា Lowell, James R.

វ ិទាល័យ South Philadelphia

សាលា Childs, George W.

School

School

High School

សាលា Dobson, James School

សាលា Ludlow, James R.

សាលា Spring Garden School

School
សាលា Dunbar, Paul L. School

សាលា McClure, Alexander

សាលា Sullivan, James J.

K. School

School

សាលា Meredith, William M.

សាលា Taggart, John H.

School

School

សាលា Frank, Anne

សាលា Morris, Robert

សាលា Washington, George

Elementary School

School

High School

សាលា Girard, Stephen School

សាលា Motivation High

សាលា Mitchell, S. Weir

School

Elementary School

សាលា Gompers, Samuel

សាលា Nebinger, George

សាលា Ziegler, William H.

School

W. School

School

សាលា Harrington, Avery D.

សាលា Pennell, Joseph

School

School

សាលា Forrest, Edwin School

ែូចបានជក្ម្ដបជូនពីមុនមក កង្ហារជាប់បងអួចន្ែលក្រូវបានែំព

ើងពីមុនមកពៅកនុងថានក់ពរៀន

កនុងសាលាណាមួយកនុងចំ ពណាមសាលាពរៀនទំងពនោះ នឹងក្រូវជំនួស្ងមីពដ្ឋយម្ដ៉ា ស្ុីនបនសុទធខយល់
មុនពពលស្ិស្សក្រ ប់ចូលពរៀនវ ិញ។
មា៉ា ងពទៀរ ចាប់ពីនងៃទី16 ែល់ទី23 ន្ខមីនា មណ្ឌលស្ិកាធិការនឹងពបើកែំពណ្ើរការពក្ជើស្ពរ ើស្
រំរកា
ូ រស្ិការបស្់ខនមា
ិ សថានក់មុនមពរតយយ
ួល ងពទៀរ ន្ែលអនុញ្ញារឲ្យក្កុមក្រួសារស្ិស្ានុស្ស្

ស្ិកាកក្មិរ2 ន្ែលពីែំបូងបានពក្ជើស្ពរ ើស្រំរកា
ូ រស្ិកាតាមក្បព័នឌ
ធ ីជីងល 100% កាលពីរែូវ
ស្លឹកព

ើក្ជុោះ ឲ្យម្ដនឱកាស្ពក្ជើស្ពរ ើស្យកការស្ិកាតាមន្បបចក្មុោះ ឬតាមក្បព័នឌ
ធ ីជីងល

100% កនងឆ្
ន ស្
ំ ក
ិ ាពនោះ។ ក្បស្ិនពបើអក
ន ពក្ជើស្ពរ ើស្យកការស្ិកាតាមន្បបចក្មុោះ៖ 1) អនកនឹង
ុ
ក្រូវបានទក់ទងពដ្ឋយសាលាពរៀនរបស្់កូនអនកពៅចពនាលោះនងៃទី24 និងទី26 ន្ខមីនា ឆ្នំ2021

និង 2) កូនរបស្់អនកនឹងក្រូវចូលពរៀនពៅសាលាពរៀនពដ្ឋយផ្ទាល់ពីរនងៃកុងមួ
ន
យស្បាតហ៍ ពហើយ

ចូលរួមកនុងការស្ិកាតាមក្បព័នឌ
ធ ីជីងលបីនងៃកុងមួ
ន
យស្បាតហ៍ ពដ្ឋយន្្អកពលើកាលវ ិភារន្ែល

បានកំណ្រ់ ចាប់ព្តើមពីនងៃចនា ទី5 ន្ខពមសា ឆ្នំ2021។ ក្បស្ិនពបើអក
ន មិនបានព្លើយរបពៅនឹង
ការស្ាង់មរិពទ កូនរបស្់អនកនឹងបនតស្ិរ
ែ ពៅកនុងការស្ិកាតាមក្បព័នឌ
ធ ីជីងល 100% ែន្ែល។
ស្ហព័នធ PFT នឹងបនតពិនិរយពមើលការពក្រៀមពរៀបចំ របស្់សាលាពរៀនខលួន ពដ្ឋយម្ដនពគាលបំណ្ង
ពធវើការក្បកាស្អំពីកាលបរ ិពចេទននការក្រ

ប់ចូលពរៀនស្ក្ម្ដប់សាលាពរៀនពៅពស្ស្ស្ល់ព្សង

ពទៀរន្ែលបពក្មើពស្វាែល់ស្ិស្សថានក់ មុនមពរតយយស្ិកាកក្មិរ2 ក្រឹមនងៃទី22 ន្ខមីនា ឆ្នំ2021។
ពៅពពលណាការពិនិរយពមើលការពក្រៀមពរៀបចំ ស្ក្ម្ដប់ សាលាពរៀនថានក់ មុនមពរតយយស្ិកាកក្មិរ
2 ក្រូវបានបញ្ចប់ ស្ហព័នធ PFT នឹងចាប់ព្តើមពិនិរយពមើលសាលាពរៀនន្ែលពៅពស្ស្ស្ល់
ព្សងពទៀរន្ែលបពក្មើពស្វាែល់ស្ិស្សថានក់ទីបីរហូរែល់ថានក់ទី12។
ស្ូមអររុណ្ស្ក្ម្ដប់ការជួយគាំក្ទជាបនតរបស្់អក
ន ស្ស្បពពលន្ែលពយើងទទួលសាវរមន៍កុម្ដរ
រូចៗរបស្់ពយើងបានកាន់ ន្រពក្ចើនបន្នែមពទៀរ ឲ្យវ ិលក្រ

ប់ចូលមកស្ិកាផ្ទាល់ពៅសាលានា

ស្បាតហ៍ពក្កាយ និងពៅកនុងស្បាតហ៍ខាងមុខន្ែលនឹងចូលមកែល់។ ពយើងអាចរួមគានគាំក្ទែល់

បរ ិយាកាស្ស្ិកាផ្ទាល់យា៉ាងលអស្ក្ម្ដប់ ស្ិស្សនិងបុរគលិក បានលុោះក្តាន្រក្រប់គានបំពពញរួ នាទី
របស្់ខួនពដ្ឋយការសា
ល
ន ក់ពៅកនុង្ាោះក្បស្ិនពបើអក
ន

ឺ ពិនិរយតាមដ្ឋនជាមុនពរៀងរាល់នងៃ

ម្ដ៉ា ស្់ឬការរុមុ
ំ ខ និងអនុវរតតាមរាល់ពិធីសារន្្នកស្ុខភាពនិងស្ុវរែិភាពទំងអស្់។ អនកអាច
ន្ស្វងរកព័ រ៌ម្ដនលមអិរអំ ពីពិធីសារទំងពនោះ និងន្្នការស្ិកាន្បបចក្មុោះរបស្់ពយើង តាមរយៈ

philasd.org/aes.

ពដ្ឋយពស្ចកតីពគារពរាប់អាន

William R. Hite Jr., Ed.D.
ស្នងការ
មណ្ឌលស្ិកាធិការននក្កុង Philadelphia

ក់

