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ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា និងក្រុមក្រួសារ របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

ែុ្ាំសរពសរលិែិតពនោះពែើមបជីក្មាបពត័ម៌ានសាំខានម់យួចាំនួនអាំពី SEPTA។ រិចចសនាបចចុបបននរបស់ 
សហ្ជីពរមមររែឹរជញ្ជូ នតាំបន ់២៣៤ (Transport Workers Union Local 234) ផុតរាំណតព់ៅថ្ងៃ
អាទិតយ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ក្បសិនពបើគ្មម នរិចចក្ពមពក្ពៀងថ្នរិចចសនាងមីមុនពពលរិចចសនា
បចចុបបននផុតរាំណត ់រូែរមម SEPTA អាចពរើតមានព ើងពៅថ្ងៃចន័ទ ទី១ ខែវចិឆិកា។ ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទី
ក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ាមនិជាប ់រព់ន័ធរនុងការចរចារិចចសនាទាំងពនោះពទ។ ពទោះយ៉ា ងណារព៏ោយ ជា
ការចាស់ណាស់ថាការព វ្ើរូែរមមរបស់ SEPTA នឹងជោះឥទធិពលយ៉ា ង ៃ្ន់្ ៃរែល់ក្បតិបតតិការរបស់
ក្រសួងអបរ់ ាំពយើង និងសមតថភាពរបស់ពយើងរនុងការក្ទក្ទងក់ារពរៀនសូក្តរនុងថាន រផ់្ទទ ល់ ចាំនួន ៥ ថ្ងៃ រនុង
មយួសប្តត ហ៍្ សក្មាបសិ់សសទាំងអស់--ជាអវីខែលពយើងទាំងអស់គ្មន ប្តនែិតែាំយ៉ា ងខាល ាំងពែើមបីសពក្មច
ប្តនសក្មាបសិ់សសទាំងអស់ពៅឆ្ន ាំសិរាពនោះ។  
 

ពៅពពលខែលែុ្ាំពគ្មរពសិទធិរបស់សមាជិរសហ្ជីពទាំងអស់រនុងការគ្មាំក្ទពែើមបែីលួនពរផ្ទទ ល់ រតីសងឃមឹែ៏្ ាំ
បាំផុតរបស់ែុ្ាំរឺរូែរមមពនោះអាចពជៀសវាងប្តន ពែើមបឱី្យពយើងអាចបនតព វ្ើឱ្យសាលារបស់ពយើងពៅខតពបើរ
បពក្ងៀន និងគ្មាំក្ទប្តនលអបាំផុតនូវតក្មូវការខផនរសងគម អារមមណ៍ និងការសិរារបស់សិសសពយើង ពោយ
គ្មម នការរារាាំងបខនថមពទៀត។ ចាំពពលខែលមានអាំពពើហ្ិងាពោយកាាំព ល្ើងរាំពុងខតពរើនព ើង និងការប៉ាោះ
ទងគិចែ៏្ ៃន់្ ៃរជាពក្ចើនពទៀតខែលជោះឥទធិពលែល់សហ្រមនរ៍បស់ពយើងពៅពពលខែលជាំងឺរាតតាត 
ែូវែី-១៩ ពៅខតបនត សាលារបស់ពយើងរឺជាជក្មរខែលមានសុវតថិភាពរបស់យុវវយ័រនុងទីក្រុងហ្វីឡា
ខែលហ្វយ៉ារាប ់នន់ារ។់ ពយើងរាំពុងនិយយជាមយួថាន រែឹ់រនាាំក្រុងពែើមបែីាំពណាោះក្សាយមនិឱ្យមាន
រូែរមមតាមការចរចាជាមយួ SEPTA។  
 

រនុងពពលពនោះ វាមានសារៈសាំខានខ់ាល ាំងណាស់ខែលពយើងទាំងអស់គ្មន ពៅខតទទួលពត័ម៌ាន ពហ្ើយចាប ់
ពផតើមពរៀបចាំខផនការទុរជាមុន។ ពយើងប្តនចាបព់ផតើមខសវងយល់ពីជពក្មើសរបស់ពយើងរចួពហ្ើយពែើមបផីតល់
នូវការបនតថ្នការអបរ់ ាំ និងពសវារមមគ្មាំក្ទសិសសសក្មាបសិ់សស និងក្រុមក្រួសាររបស់ពយើងរនុងក្គ្មមាន
រូែរមម SEPTA។ ពនោះរឺជាអវីៗ ខែលពយើងែឹងមរទល់ពពលពនោះ៖ 



 

● ផលប៉ាោះ ល់ែល់ការែឹរជញ្ជូ នសិសស - សិសសពៅទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ាជិត ៦ មុនឺនារ ់ពឹង
ខផអរពលើ SEPTA ពែើមបពីៅ និងមរពីសាលា។ ចាំពពលែវោះអនរពបើរបរទូទាំងក្បពទសខែលរាំពុង
រារាាំងែល់ក្បតិបតតិការរបស់ក្រសួងពយើងរចួពៅពហ្ើយ ការផតល់ការគ្មាំក្ទខផនរែឹរជញ្ជូ នែល់
សិសសទាំងអស់ខែលក្តូវការរនុងពពលមានរូែរមមមនិខមនជាជពក្មើសពនាោះពទ។ 

● ផលប៉ាោះ ល់ែល់ការព្វើែាំពណើ ររបស់បុរគលិរ - បុរគលិររបស់ពយើងជាពក្ចើនពឹងខផអរពលើ 
SEPTA ពែើមបពី វ្ើែាំពណើ រពៅ និងមរពីសាលា និងការយិល័យរបស់ពយើង។ ពយើងនឹងព វ្ើការ
សទងម់តិបុរគលិររបស់ពយើងពែើមបសីពក្មចពីផលប៉ាោះ ល់ថ្នរូែរមមមរពលើក្បតិបតតិការរបស់
សាលា ខែលនឹងជួយ ផដល់ែាំណឹងអាំពីជពក្មើសរបស់ពយើងនាពពលខាងមុែ។ 

● ការបនតការសិរា - ពយើងពបតជ្ាយ៉ា ងពពញទាំហ្ឹងពែើមបពី វ្ើយ៉ា ងណាឱ្យការពរៀនសូក្តពៅខតបនត
សក្មាបសិ់សសទាំងអស់រនុងក្គ្ម SEPTA ព វ្ើរូែរមម។ ការចងប់្តនខែលលអឥតពខាច ោះរឺររាការ
សិរារនុងថាន រព់ោយផ្ទទ ល់សក្មាបសិ់សសទាំងអស់ សូមក្ជាបថា បញ្ហា រនុងការែវោះបុរគលិរ ឬលរខ
ណៈពផសងពទៀត ខែលបណាត លមរពីការព វ្ើរូែរមម អាចតក្មូវឱ្យសាលារបស់ពយើងែលោះ ឬទាំងអស់
ផ្ទល ស់បតូរពៅពរៀនតាមអិុន្រ័ណិតវញិ ១០០%។ ពយើងនឹងខសវងយល់ពីជពក្មើសខែលអាចព វ្ើពៅ
ប្តនទាំងអស់ពោយខផអរពលើលទធផលថ្នការសទងម់តិបុរគលិររបស់ពយើង ជាមយួនឹងពគ្មលបាំណង
បនតការសិរារនុងថាន រព់ោយផ្ទទ ល់ ខែលមានសុវតថិភាពសក្មាបសិ់សសឱ្យប្តនពក្ចើនតាមខតអាចព វ្ើ
ពៅប្តន។  

● ការគ្មាំក្ទសិសស - ពយើងរព៏បតជ្ាររាការគ្មាំក្ទែស៏ាំខានស់ក្មាបសិ់សស និងក្រុមក្រួសាររបស់ពយើង
ែូចជាការពៅយរអាហារមរផទោះ។ លទធផលថ្នការសទងម់តិបុរគលិររនឹ៏ងក្ប្តបពី់រពបៀប និងទី
រខនលងខែលពសវារមមទាំងពនោះនឹងក្តូវផតល់ឱ្យ។  

 

អវីខែលពលារអនររួរព្វើឥ ូវពនោះ 

ពយើងែឹងថាមានសាំណួរជាពក្ចើនខែលគ្មម នចពមលើយពៅពពលពនោះ ថាពតើក្រសួងអបរ់ ាំពយើងនឹងែាំពណើ រការ
យ៉ា ងែូចពមតចក្បសិនពបើរូែរមម SEPTA ពរើតព ើង។ ពយើងសុាំឱ្យពលារអនរមានការអត់្ មតព់ៅពពល
ខែលពយើងព វ្ើការយ៉ា ងលអិតលអនត់ាមជពក្មើសរបស់ពយើង។ រនុងពពលពនោះ៖ 

● ក្បសិនពបើ Chromebook របស់រូនពលារអនរែូច ឬក្តូវការជួសជុល សូមព វ្ើយ៉ា ងណាក្តូវ
ទរទ់ងពៅសាលារបស់រូនពលារអនរពែើមបយីរងមី ឬពមើលពរហ្ទាំពរ័ពនោះ ពរហ្ទាំពរ័គ្មាំក្ទ 
Chromebook (Chromebook Support Webpage) ពែើមបកី្ជាបពត័ម៌ានអាំពីមជឈមណឌ ល 

គ្មាំក្ទខផនរបពចចរវទិា និងខែសទូរស័ពទសាំខាន់ៗ របស់ពយើង។  
● សូមពមើលពរហ្ទាំពរ័សក្មាប ់ការពក្ជើសពរ ើសចូលពក្បើអិុន្រ័ណិតសក្មាបក់្រុមក្រួសារ Internet 

Access Options for Families ក្បសិនពបើពលារអនរក្តូវការពត័ម៌ានអាំពីការពក្បើអិុន្រ័ណិត 

ខែលឥតរិតថ្ងល ឬមានតថ្មលពថារ។ 

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/


 

● ពហ្ើយពមើលពរហ្ទាំពរ័ងមីរបស់ពយើង www.philasd.org/septastrike/ សក្មាបព់ត័ម៌ានងមីៗយ៉ា ង
ពទៀងទត។់   

 

ែុ្ាំនឹងបនតនូការផដល់ពត័ម៌ានងមីៗែល់ពលារអនរ អាំពីសាថ នភាព និងខផនការរបស់ពយើងពៅពពលណាមាន
ពត័ម៌ានបខនថម ឱ្យប្តនឆ្បប់ាំផុត។ 
 
ពោយពសចរដីពសាម ោះសម័ក្រ 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

អរគនាយរក្រសួងអបរ់ ាំ 
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 

https://www.philasd.org/septastrike/

