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ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជូនចាំព ោះ ក្កមុក្រួសាររបស់ ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

ែ្ញ ាំសរពសរលិែិតពនោះពែើមបជីក្ាបពត័ា៌នងមីៗអាំពីការែឹកជញ្ជូ នសិសស និងការពោលសាំរាម ពៅសាលារបស់ព ើង។ ពិត
ជារ ាំព ើបចិតតណាស់ខែលសិសសរបស់ព ើងក្តឡបម់កពរៀនពៅកនញងថ្នន កវ់ញិ។ ព ោះយ៉ា ងណាកព៏ោ  ការែវោះអនកពបើកបរ 
(driver shortage) -- ខែលជោះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរែល់សាលា ឈ្មួញពោលសាំរាម និងឈ្មួញមហូ បអាហារ និងក្កមុហ្ ញន
ែថ្ទពទៀតទូ ាំងក្បពទស -- រមួជាម ួការពកើនពឡើងខែលរួរឱ្យកតស់ាា ល់ថ្នការលាខលងពីតាំខែង និងការចូលនវិតតន ៍
ពៅ ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា (SDP) និងយនោា នកនញងតាំបន ់បានរ ាំខានែល់ក្បតិបតតិការរបស់ព ើងពលើសពី
អវីខែលព ើងបានរិតទញកតាំងពីែាំបូងមក។ ព ើងបានពរៀបចាំរាំរូពសវាកមមែកឹជញ្ជូ នខែលជាខននកម ួពែើមបជីួ  ពោោះ
ក្សា បញ្ញហ ែវោះអនកពបើកបរ។ ជាការចាស់ណាស់ថ្នពនោះជាការែវោះខាត ពហ្ើ ព ើងកាំពញងខសវងរកែាំពណាោះក្សា ពនសង
ពទៀតជាបន្ទា ន។់ 
 

ពនោះជាពសចកតីសពងេបថ្នសកមមភាពខែលព ើងកាំពញងពរៀបចាំពែើមបជីួ  ពោោះក្សា បញ្ញហ  ាំងពនោះ៖  

 

ការែឹកជញ្ជូ ន 
● ព ើងកាំពញងជក្មុញឱ្យានការចូលរមួកនញង កមមវធិ្ីនដល់ក្បាកព់សមើៗគ្នន ែល់ាតបិត (Parent Flat Rate 

Program) ពោ បពងកើនក្បាកែ់ល់ក្កុមក្រសួារខែលានសិទធិពក្ជើសពរ ើសចញោះព ម្ ោះចូលរមួ។ ក្កុមក្រសួារខែល
ានសិទធិ ាំងអស់ ឥឡូវពនោះនឹងទទួល $300 កនញងម ួខែ ($3,000 កនញងម ួឆ្ន ាំសិកា) សក្ាបក់ារែឹកកូនពៅ 
និងមកពីសាលា។ ឥឡូវពនោះព ើងកន៏តល់ជូននូវជពក្មើសសក្ាបក់្កុមក្រួសារពែើមបទីទួល $150 កនញងម ួខែ 
($1,500 កនញងម ួឆ្ន ាំសិកា) សក្ាបក់ារែឹកកូនរបស់ពកួគ្នតព់ៅពរៀនពៅពពលក្ពឹក ប៉ាញខនតពៅខតពក្បើពសវាកមមរង
 នដសាលា ឬតកស់ញី ពៅពពលរពសៀល។ ពែើមបចីញោះព ម្ ោះកនញងជពក្មើស ាំងពីរពនោះ សូមបាំពពញពនោះលិែិតតម 
រ ៈ Google Form ពនោះ។  

• ព ើងបាននតល់ជូន បែ័ណ ពចញថ្ងៃឱ្យសិសសជិោះ សិពត (SEPTA Student Fare Cards) ែល់សិសសខែលាន
សិទធិទទួលពសវាកមម រង នដសាលា ឡានខវ ៉ាន (van) ឬតកស់ញី ពហ្ើ កាំពញងពិភាកាជាម ួ SEPTA  កទ់ង
នឹងការនតល់បែ័ណ ថ្ងៃជិោះែល់មនញសសពពញវ ័ ពែើមបជីួ  ែល់ការែឹកជញ្ជូ នសក្ាបក់្កុមក្រួសារខែលមនិពបើកបរ។ 

● ព ើងបានជួលបញរាលិកបពណាត ោះអាសននចាំនួន ៨ ន្ទក ់ពែើមបគី្នាំក្ទឱ្យកានខ់តក្បពសើរពឡើងែល់ការពៅទូរស័ពាែ៏
ពក្ចើនមកកានម់ជឈមែឌ លែកឹជញ្ជូ នរបស់ព ើង។ 

● ព ើងនតល់អាទិភាពែល់ការពរៀបចាំសក្ាបក់ារពសនើសញាំសកមមភាពែឹកជញ្ជូ នសក្ាបសិ់សសខែលាន ខននការអបរ់ ាំ
ផ្ទា ល់ែៃួន (Individualized Education Plans)។  

https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6


 

● ព ើងជួបជាម ួឈ្មួញខាងពក្ៅ និងថ្ែរូកនញងសហ្រមនព៍ែើមបកីាំែតស់មតថភាពរបស់ពកួពរកនញងការគ្នាំក្ទែល់
តក្មូវការែឹកជញ្ជូ នរបស់ព ើង។  

 

ការក្បមូលសាំរាម 

ព ើងបាន៖ 
● ចញោះកិចចសនាជាម ួឈ្មួញជាពក្ចើនបខនថមពទៀត ពហ្ើ បានពរៀបចាំធ្នធានខែលព ើងានពែើមបកី្បមូលសាំរាម

ខែលហូ្រពហ្ៀរ  
● ទិញធ្ញងសាំរាមបខនថម ោកព់ៅតមទីតាំងពនសងៗទូ ាំងទកី្កុង ពែើមបឱី្យសាំរាមខែលហូ្រពហ្ៀរ និងែឹកជញ្ជូ នឱ្យ

កានខ់តានក្បសិទធភាព ពហ្ើ  

●  កទ់ងពៅសាលាក្កុងពែើមបខីសវងរកជាំនួ បខនថម (ប៉ាញខនតពកួពរកជ៏ួបក្បទោះការពនារពពលជាម ួនឹងការក្បមូល
សាំរាមតមនាោះខែរ ពោ សារែវោះអនកពបើកបរ)។ 

 

ែ្ញ ាំពសនើសញាំឱ្យព ើងពោោះក្សា បញ្ញហ  ាំងពនោះតមការរមួគ្នន ជាសហ្រមន។៍ ពលាកអនកអាចជួ  ពោ ពធ្វើយ៉ា ងណាឱ្យសា
លារបស់កូនរបស់ពលាកអនកានអាស័ ោា ន និងពលែទូរស័ពាក្តឹមក្តូវពៅកនញងឯកសារ ខែលនឹងជួ  ែល់ការពៅ ក 
និងែឹកពៅវញិបានក្តឹមក្តូវ និងអនញញ្ញា តឱ្យព ើង កទ់ងពៅពលាកអនកបានកនញងពពលានអាសនន។ ពហ្ើ ក្បសិនពបើ
ពលាកអនកសាា ល់នរណាាន កខ់ែលអាចជាពបកេជនពបើកបររង នតសាលាែពូ៏ខក សូមជក្មុញពួកពរឱ្យោក ់កយ ក្តងព់នោះ 
(here)។ 

 

ព ើងែឹងថ្នការែវោះអនកពបើកបរពនោះាននលវបិាកយ៉ា ងពតិក្បាកែចាំព ោះសិសស ក្កមុក្រសួារ និងបញរាលិករបស់ព ើង 
ពហ្ើ ព ើងសូមអ  ័ព សពោ ពសាម ោះចាំព ោះការរ ាំខានែល់ពសវាកមម ាំងពនោះ។ សូមក្ជាបថ្ន ព ើងកាំពញង កចិតត
ទញកោកយ់៉ា ងខាៃ ាំងចាំព ោះបញ្ញហ ពនោះ ពហ្ើ នងឹបនតខសវងរកជពក្មើសរហូ្តែល់សាំរាម ាំងអស់ក្តូវបាន កពចញពសីាលា
របស់ព ើង និងពសវាកមមែឹកជញ្ជូ ន នព់ពលពវលាសក្ាបសិ់សសរបស់ព ើងក្តូវបានសាត រពឡើងវញិ។ 
 
ពោ ពសចកតីពសាម ោះសម័ក្រ 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អរាន្ទ កក្កសួងអបរ់ ាំ 
ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា 

https://www.philasd.org/transportation/careers/
https://www.philasd.org/transportation/careers/

