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ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
 
ជូនចាំព ោះ ក្កមុក្រួសាររបស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កងុហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 
ជាបឋម សូមអររុណចាំព ោះការអតធ់្មត ់នងិការបតខ់បនរបស់ពោកអនកពៅពេលខែលព ើងកាំេុងេុោះ រផលប៉ាោះ ល់
ជាពក្ចើនពោ អាកាសធាតុមនិលអកាលេីមសលិមញិមកពលើក្បតិបតតិការក្កសួងអបរ់ ាំរបស់ព ើង។ ការក្ាក្ស័ ទាកទ់ង
របស់ព ើងពៅថ្ងៃពនោះ ានផដល់ជូន ឺតពេលជាងពេលខែលព ើងចងា់ន ពហ្ើ ព ើងសូមអភ ័ពទាសចាំព ោះការ
រ ាំខានែល់ក្កុមក្រួសាររបស់ព ើង។ សូមក្ជាបថា ការសពក្មចចិតតក្តូវានពធ្វើព ើងពោ ខផអកពលើេត័ម៌ានលអបាំផុតខែល
មានពៅពេលព ោះ ពហ្ើ មានខផនការពែើមបគីាំក្ទែល់បុរគលិក និងសិសសខែលកាំេុងពធ្វើែាំពណើ រពៅសាោពរៀនផុតពៅ
ពហ្ើ  ក្េមទាាំងសិសសខែលចាបព់ផតើមចូលពរៀនពៅពមា៉ា ងពក្កា ៗ។ 
 

ពគលបាំណងរបស់ព ើងពៅពេលពនោះរឺ ខចករ ាំខលកេត័ម៌ានងមីៗបខនែមខែលទាកទ់ងនឹងក្បតិបតតិការសាោជាម ួក្កមុ
ក្រួសាររបស់ព ើងឱ្យានឆ្បរ់ហ័្សតាមខតអាចពធ្វើពៅាន។ ពនោះរឺជាអវីៗ ខែលពោកអនកអាចរ ាំេឹងទុកសក្មាបថ់្ងៃពនោះ 
និងថ្ងៃខសអក៖ 

សក្មាបថ់្ងៃពនោះ ថ្ងៃក្េហ្សបតិ៍ ទី២ ខែកញ្ញា  

● សាោទាាំងអស់នងឹពចញេីពរៀនតាមពមា៉ា ងធ្មមតា។ បុរគលិកទាាំងអស់នងឹពៅខតសែិតពៅកនុងសាោរហូ្តែល់
សិសសទាាំងអស់ក្តូវមានអនកមក ក ឬពចញពោ សុវតែិភាេ។ 

● សកមមភាេពក្កា ពមា៉ា ងពរៀនទាាំងអស់ក្តូវានលុបពចាល។ ពនោះរមួបញ្ចូ លទាាំង ការហាតហ់្វឹកហ្វឺន កឡីា 
សកមមភាេពក្ៅពមា៉ា ងពរៀន និងការពមើលខងពក្កា ពមា៉ា ងពរៀន។ 

● សូមបញ្ញា ក៖់ SEPTA ានបញ្ញា កថ់ាពៅពេលពនោះេួកពរនឹងបនតផតល់ការគាំក្ទខផនកែឹកជញ្ាូ នពៅក្របត់ាំបន់
ទាាំងអស់ថ្នទីក្កុង ពោ មនិរាបប់ញ្ចូ លតាំបន ់Manayunk និង Roxborough។ ក្កមុក្រួសារ និងបុរគលិក
ទាាំងអស់ ក្តូវរ ាំេឹងថា SEPTA និងរង នដែកឹសិសសេណ៌ពលឿង នឹងមានការ ឺតយ៉ា វពៅពមា៉ា ងពក្កា ៗពៅ
ថ្ងៃពនោះ។  

● បុរគលិកសាោ នឹងពធ្វើការទាកទ់ងពោ ផ្ទា ល់ជាម ួក្កុមក្រួសារអាំេីពមា៉ា ងពចញេីពរៀនសក្មាបស់ាោែូច
ខាងពក្កាមពនោះ ខែលសែិតពៅកនុងតាំបនខ់ែលងា រងពក្គោះពោ ទឹកជាំនន៖់ សាោបឋមសិកា Shawmont 
សាោ Cook-Wissahickon សាោ AMY Northwest សាោ Thomas Mifflin សាោ Academies at 

Roxborough និងវទិាល័  Walter B. Saul។ SEPTA ានបញ្ញា កថ់ា ពសវាកមមរបស់េួកពរនឹងមានពៅ
ពេលព ោះពែើមបគីាំក្ទែល់ការែឹកជញ្ាូ នសិសស និងបុរគលិក ខែលក្បកបពោ សុវតែិភាេ។  
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● សាោទាាំងអស់ក្តូវពធ្វើយ៉ា ងណាឱ្យសិសស កកុាំេយូទរ័ Chromebooks ពៅផាោះជាម ួេួកពរ ពៅថ្ងៃពនោះ 
ពហ្ើ ផតល់ឱ្យសិសសនូវបណាដ ញតភាា ប ់Google ឬ Zoom ខែលក្តូវការពែើមបគីាំក្ទែល់ការសិកាតាមអុិនធ្រ័
ណិតពៅថ្ងៃខសអក។  

សក្មាបថ់្ងៃខសអក ថ្ងៃសុក្ក ទ៣ី ខែកញ្ញា  

ទីក្កុងានផដល់ែាំណឹងថា សាែ នភាេផលូវ និងផលប៉ាោះ ល់ពផសងៗពោ ែយល់េយុោះពនោះនឹងមនិក្បពសើរព ើងពទពៅថ្ងៃ 
ខសអក។ ែូពចនោះ៖  

● សាោរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំទាាំងអស់នឹងចូលរមួកនុងការសិកាតាមអុិនធ្រ័ណិត ១០០%។ អាគរសាោនងឹក្តូវ
បិទ ពហ្ើ គម នការសិកា ឬការបងាា តប់ពក្ងៀន ពៅកនុងថាន កព់ោ ផ្ទា ល់ពទ។  

○ ការបងាា តប់ពក្ងៀននឹងពធ្វើតាមកាលវភិារ ពៅក្តងព់នោះ (here) ពហ្ើ ក្រូនឹងបនតពក្បើ រពក្មាងសិកា 
(Academic Framework) ពែើមបពីរៀបចាំខផនការ និងក្បតបិតតិពមពរៀន។ 

● សិសានុសិសសខែលចូលរមួកនុងការសិកាតាមការពៅោចព់ោ ខ កេីពរ នឹងចូលរមួកនុងវរគសិកា ឬថាន ក់
ពរៀនរបស់េួកពរ ពៅថ្ងៃសុក្ក។  

● សកមមភាេពក្កា ពមា៉ា ងពរៀនទាាំងអស់ក្តូវានលុបពចាល។ ពនោះរមួបញ្ចូ លទាាំង ការហាតហ់្វឹកហ្វឺន កឡីា 
សកមមភាេពក្ៅពមា៉ា ងពរៀន និងការពមើលខងពក្កា ពមា៉ា ងពរៀន។  

● មជឈមណឌ លអបរ់ ាំរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំពៅ 440 N. Broad Street កន៏ងឹបិទខែរ បុរគលិកក្តូវពធ្វើការេីចមាៃ  ។   
 

ផលប៉ាោះ ល់ពោ ែយល់េយុោះមកពលើទីក្កុងទាាំងមូលរបស់ព ើងរឺជាសាែ នភាេវវិតតឥតឈបឈ់រ។ ព ើងនងឹពៅខតមាន
ទាំ កទ់ាំនងយ៉ា ងជិតសនិទធជាម ួភាន កង់ារសាំខាន់ៗ ទាាំងអស់ថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ពហ្ើ នឹងផតល់េត័ម៌ានបខនែម 
និងេត័ម៌ានងមីៗ តាមក្តូវការ ពៅពេលខែលព ើងបនតតាមោនឥទធិេលថ្នែយល់េយុោះពនោះ។ សូមអររុណចាំព ោះការបនត
ការពបតជាា ចិតត និងការគាំក្ទែល់សិសស និងសាោពរៀនរបស់ព ើងពៅពេលពនោះ។  
 
ពោ កដីពសាម ោះសម័ក្រ 

 

ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 
ការយិល័ ទាំ កទ់ាំនង  

https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJ-RG6xPBm8zDoImkFl8jbBR4cpcEsgbKWuiLVOqyM0/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJ-RG6xPBm8zDoImkFl8jbBR4cpcEsgbKWuiLVOqyM0/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJ-RG6xPBm8zDoImkFl8jbBR4cpcEsgbKWuiLVOqyM0/edit

