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ថ្ងៃទី ៤ ខែ មនីា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ ក្រុមក្រួសារ និងសិសានុសិសស របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

ពីរឆ្ន ាំរនលងមរពនោះមានការលាំបារខ្ល ាំងណាស់ ក្បឈមនឹងភាពរងឹមាាំ និងមនុសសធម ៌របស់ព ើង។ 
ពហ្ើ ងមីៗពនោះ ព ើងមានការក្ពួ បារមមណ៍យ៉ា ងខ្ល ាំងចាំព ោះការវា ក្បហារកានខ់ែខ្ល ាំងព ើងពៅរនុង
ក្បពទសអ ុ ខក្រន និងរូបភាពែរួ៏រឱ្យពសារសពក្ងង ខែលបង្ហា ញឲ្យព ើញការបាែប់ងជី់វែិែព៏សារ
នាែរមម និងការបាំផ្លិចបាំផ្លល ញខែលកានខ់ែខ្ល ាំងព ើងជាពរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 
 

សហ្រមនក៍្រសួងអបរ់ ាំរបស់ព ើងមាន ពូជសាសន ៍វបបធម ៌និងក្បវែតិ ែុសៗគ្នន ជាពក្ចើន។ រនុងនាមជា
អងគការម ួ ព ើងសូមបង្ហា ញការក្ពួ បារមភ ការអាណិែអាសូរ និងការគ្នាំក្ទយ៉ា ងក្ជាលពក្ៅបាំផុ្ែ
របស់ព ើងចាំព ោះ បុរគលិរ សិសស និងក្រុមក្រួសារ របស់ព ើង ខែលមានទាំនារទ់ាំនងជាម ួក្បពទស
អ ុ ខក្រន – ខែលភារពក្ចើនរាំពុងជួបក្បទោះនឹងទុរខពសារ និងការក្ពួ បារមភយ៉ា ងខ្ល ាំងចាំព ោះមនុសសជា
ទីក្សឡាញ់របស់ពួរពរ។ សូមក្ជាបថា ព ើងពៅទីពនោះពែើមបគី្នាំក្ទអនរ។ 
 

ក្រុមផ្ដល់ឱ្វាទពៅតាមសាលារបស់ព ើងនីម ួៗមានពពលសក្មាបសិ់សស និងបុរគលិរ ខែលក្ែូវការការ
គ្នាំក្ទ។ សូមរុាំសាា រព់សាើររនុងការទារទ់ងពៅសាលារបស់អនរពែើមបជីាំនួ ។ ពលើសពីពនោះ ការយិល័ 
ខផ្នរមនុសសចក្មុោះ សមធម ៌និងការរមួបញ្ចូ លមនុសស (Office of Diversity, Equity, and Inclusion) 
មានពពលពែើមបពីរៀបចាំរខនលងសក្មាបក់ារសនានាពៅរនុងសហ្រមន ៍ពៅពពលខែលព ើងទាាំងអស់គ្នន ឆ្លង
កាែព់ពលពវលាែល៏ាំបារពនោះ។ សូមពផ្ញើអីុខមលពៅ equity@philasd.org ពែើមបកី្ជាបពែ័ម៌ានបខនែម។ 
ព ើងរប៏ានផ្តល់ជូនអនរផ្ដល់ឱ្វាទ និងអនរែឹរនាាំសាលារបស់ព ើងនូវក្បភពជាំនួ ពែើមបជួី  ពួរពរឱ្យ
ជួ  សិសសរនុងអាំ ុងពពលពនោះ។ ក្បភពជាំនួ ខែលមានក្បពយជនស៍ក្មាបក់្រុមក្រួសារមានែូចខ្ង
ពក្កាមពនោះ៖ 
 

● Resources for Educators, Families to Discuss the Events in Ukraine with Students.  

● How To Talk To Youth About Ukraine 

● Helping Students Cope With A Violent World 

● American Psychological Association Article: Resilience In A Time Of War: Tips For 

Parents And Teachers Of Elementary School Children. 

● American Psychological Association Article: Resilience In A Time Of War: Tips For 

Parents And Teachers Of Middle School Children. 

mailto:equity@philas.org
https://www.sdcoe.net/about-sdcoe/news/post/~board/news/post/resources-for-educators-families-to-discuss-the-invasion-of-ukraine-with-students?fbclid=IwAR14R47SO2Aw0GC7iDjzPZOD8QDVAS4n5UppMcXUJaJTBqGY6sW3SjLXOBw#SEL%20Resources
https://docs.google.com/document/d/1BSCDtl7i4ENx1u-p3JHajTWOwWwfkSEfX8nTho2IMVY/edit?usp=sharing
https://www.edutopia.org/blog/helping-students-cope-violent-world-richard-curwin
https://www.apa.org/topics/resilience/kids-war
https://www.apa.org/topics/resilience/kids-war
https://www.apa.org/topics/schools-classrooms/middle-school-resilience
https://www.apa.org/topics/schools-classrooms/middle-school-resilience


 

ពនោះរឺជាសាែ នភាពខែលមនិចាស់លាស់ ពហ្ើ ែណៈពពលខែលព ើងមនិែឹងពីលទធផ្លចុងពក្កា  ឬ 
សូមបខីែក្ពឹែតិការណ៍នឹងកាល  ពៅជាយ៉ា ងណារព៏ ើងមនិែឹង រនុងរ ៈពពលប៉ាុនាម នថ្ងៃ ឬ ប៉ាុនាម នសបាត ហ៍្
ខ្ងមុែពនោះ ែញុ ាំសូមជាំរុញឱ្យអនរក្របគ់្នន ខែលពៅរនុងសហ្រមនក៍្រសួងអបរ់ ាំរបស់ព ើង ឱ្យមានការពបតជាញ
ចិែតរនុងការពលើររមពស់នូវការខចររ ាំខលររតីក្សឡាញ់ និងរតីពមតាត ។ សូមព ើងទាាំងអស់គ្នន ឃ្ល ាំពមើលគ្នន ពៅ
វញិពៅមរ ពោ ពផ្លត ែពៅពលើអនរខែលង្ហ រងពក្គ្នោះបាំផុ្ែរនុងចាំពណាមពួរព ើង ពោ ពក្បើក្របឱ់្កាស
ពែើមបបីណតុ ោះទីរខនលងខែលផ្ដល់ភាពកាល ហានពៅរនុងថាន រព់រៀន និងរនុងការយិល័ របស់ព ើង សក្មាបអ់នរ
រាល់គ្នន ខចររ ាំខលររាំនិែរបស់ពួរពរ និងបង្ហា ញពីអារមមណ៍របស់ពួរពរ។ អាទិភាពែពស់បាំផុ្ែរបស់ព ើង
រឺររាបរសិាែ នខែលមានសុវែែិភាព មានការសាវ រមន ៍មានការគ្នាំក្ទ និង សមធម ៌សក្មាបសិ់សានុ 
សិសស និងបុរគលិរទាាំងអស់របស់ព ើង។ 
 

ព ើងសងឃមឹថា វបិែតិពៅក្បពទសអ ុ ខក្រន និងអវីៗពផ្សងពទៀែទាាំងអស់ ខែលប៉ាោះ ល់ែល់សហ្រមន៍
ខែលព ើងបពក្មើនឹងចបរ់នុងពពលឆ្ប់ៗ ពនោះ ពែើមបសីនតិភាព និងការសោះពសបើ  អាចចាបព់ផ្តើមព ើងវញិ។ 
រហូ្ែែល់ពពលពនាោះ ែញុ ាំទនាឹងរងច់ាាំការរបួរមួគ្នន ជាសហ្រមនក៍្រសួងអបរ់ ាំខែលសាមរគីគ្នន  ពែើមបគី្នាំក្ទ និង
ខងររាគ្នន ពៅវញិពៅមរ។ 
 
ពោ ពសចរតីពសាម ោះសម័ក្រ 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.      

អរគនា រក្រសួងអបរ់ ាំ       
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 


