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ថ្ងៃ ទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២
ជូ នចាំព

ោះ មាតាបិតា និងក្រ ុមក្រួ សារទ ាំងអស់របស់ក្រសួ ងអប់រំទីក្រ ុងហ្វ ីឡាខែលហ្វ យ៉ា ៖

ក្សបតាម ពោលពៅ និងការោាំក្ទ (Goals & Guardrails) របស់ក្រសួ ងអប់រំថ្នទីក្រ ុងហ្វ ីឡាខែលហ្វ យ៉ា ព ើងព្យា
យាមបពងក ើតសាានភាព្យអប់រំខែលផ្តលស
់ ិទធិអណា
ាំ ចែល់សស
ិ សទ ាំងអស់ឱ្យទទួ លពោរជ័ ។ ពៅរែូ វសល ឹរព ើក្ជ ុោះឆ្នាំ ២០២១
ខែលោខផ្ន រថ្ន វ ធ សា
ី ស្រសតែ៏ រ
ាំ ន ុ ងការបពងក ើតសាានភាព្យទ ាំងពនាោះ
ក្រសួ ងបានចាប់ពផ្តម
ើ វ ធ ីសាស្រសតតាមែាំណារ់កាលរបស់ែល ួនសក្មាប់ពមា៉ាងចូ លពរៀន និងពចញព្យីពរៀនក្បចាាំថ្ងៃ
តាមសត ង់ដារ ពៅសាលារបស់ព ើង។ ពមា៉ាងចាប់ពផ្ដម
ើ និងរ ៈពព្យលបង្ហាត់បពក្ងៀនរនុងមួ ថ្ងៃៗតាមសត ង់ដារ
ក្តូវបានពរៀបចាំព ើងពែើមបីកាត់បនា ពព្យលពវលាខែលសិសសចាំណា ពលើរង នដ
ឹ សិសសមរទន់ពព្យលកាន់ខតញឹរញាប់
ជួ ព វ យា
ើ ៉ា ងណាឱ្យរង នដ ែរ
ពហ្ើ អនុញ្ញាតឱ្យមានការជូ តសមាាតរខនល ងខែលមានការប៉ាោះ ល់ពក្ចើនពៅពលើរង
នដ
ឹ សិសសមដ ងៗ។
ពៅចពនាលោះពព្យលែរ
ការែិតែាំក្បឹងខក្បងពនោះបពងក ើននូ វបទព្យិពសា ន៍រនុងការែឹរជញ្ជន
ូ សិសសទូ ពៅសក្មាប់សស
ិ សរបស់ព ើង
ឹ សិសសទូ ទ ាំងក្បពទសរ៏ពដា ។
ពទោះបីោព ើងបនត ក្ប មនឹងការែវ ោះខាតអន រពបើរបររង នត ែរ
ែូ ចបានព្យិភារាពៅរនុងពវទិកាមុនៗរនុងអាំ ុ ងឆ្នស
ាំ ិរា ២០២០-២០២១ និង ២០២១-២០២២
ឹ សិសស ៣ ពវន។ ពៅពែើមឆ្នាំសរ
ព ើងបានចាប់ពផ្ត ើមអនុវតត កាលវ ធភាររង នដ ែរ
ិ ា ២០២១-២០២២
ព ើងបានចាប់ពផ្ត ើមចាត់សាលាពៅោបីពវន ពហ្ើ បានព វ ើការផ្លលស់បតរយា
ូ ៉ា ងពក្ចើនែល់សាលាសក្មាប់ថ្ននរ់មពតត យ ែល់
ថ្ននរ់ទី ៨។ រែូ វសល ឹរព ក្ើ ជ ុោះពនោះ ព ើងព វ ើការខរសក្មួ លកាលវ ធភារបខនា មពទ់ៀតសក្មាប់ឆ្នស
ាំ ិរា ២០២២-២០២៣។
ចាប់ពរី ដូ វស្លក
ឹ ឈ ើជ្ រុះឈ ុះឈៅ វ ទ្យាល័យទាំងអសស្់របស្់ជកស្ងអ
ឈ័ើកល័អលែសាលាបង លដ័កា័វ ទ្យភាគជែូវលែជស្បតាមសាាបយ ដដគូ ឹអបតរឈៅចាប់
ូ
ឈ្តើមឈៅឈ ៉ោ អ ៩ ជពឹក –
រ ងមាំងអ វ ទ្យាល ័យទលដ័រាប់បញ្ចូ័ាំងអស ុ វ ទ្យាល័យទ។
កមម វ ទ្យធីថ្នាក់មុ មឈែត ទយលដ័ស្ាែ
ិ ឈៅកនុអ វ ទ្យាល័យទ ឹអរកាកា័វ ទ្យភាគបច្ចុបប ា របស្់ពងកឈគ។
សាលាបឋមសិរាពផ្សងពទៀតទ ាំងអស់ - សាលាខែលបពក្ងៀនថ្ននរ់មន
ុ មពតត យ ែល់ ថ្ននរ់ទី ៨ នឹងររាកាលវ ធភារពមា៉ាងចាប់ពផ្ដ ើម និងរ ៈពព្យលបង្ហាត់បពក្ងៀនរនុងមួ ថ្ងៃ ៗបចចុបបនន របស់ព្យួរពរ។
ការសពក្មចចិតតពនោះក្តូវបានក្បាប់ឱ្យែឹងពដា មតិព្យស
ី ហ្រមន៍ ខែលបានក្បមូ លពៅនិទឃរែូ វ ថ្នឆ្នាំ ២០២១
និងការក្សាវក្ោវព្យី វ ធោស្ថសាានថ្នពព្យទយរុមាមពមរ ធកាាំង (American Academy of Pediatrics) ខែលបង្ហាញថ្ន
ការចាប់ពផ្ត ើមពៅពមា៉ាងមិនព្យីក្ព្យលឹមពព្យរសក្មាប់សស
ិ សវ ធទាល័ មចឱ្យព្យួ រពរមរែល់សា
លាកាន់ខតមានសាារតីរហ្័សរហ្ួ ន និងពក្តៀមែល ួនោពក្សចពែើមបីសរ
ិ ា។ ពលើសព្យីពនោះពទៀត ពដា
សារសិសសវ ធទាល័ របស់ព ង
ើ ភារពក្ចើនមានទាំនួលែុសក្តូវរនុងការព វ ើែាំព ើរពៅសាលាពដា ែល ួនឯង
ពមា៉ាងចាប់ពផ្ត ើមខែលមិនព្យីក្ព្យលឹមពព្យរ ព វ ើឱ្យមានការព វ ើែាំព ើរខែលក្បរបពដា សុវតា ិភាព្យពៅពព្យលក្ព្យឹរ
និងពព្យលរពសៀល។
ពលារអន រក្តូវបានអពញ្ស្ថ ញ
ើ ឱ្យចូ លរ ួមរនុងពវទិកាសហ្រមន៍តាមបណា
ដ ញអុន
ិ
័រ ិតមួ
រនុងចាំពណាមពវទិកាសហ្រមន៍តាមបណា
ដ ញអុិន ័រ ត
ិ បួ ន នាពព្យលខាងមុែពនោះ
ខែលព ើងនឹងបរក្សា ឱ្យកាន់ខតលមា ិតអាំព្យកា
ី រខរសក្មួ លទ ាំងពនោះ និងផ្តល់
ឱ្យពលារអន រនូ វឱ្កាសពែើមបីផ្តល់ឱ្យក្រសួ ងនូ វមតិខរលមា ពលើការោាំក្ទខែលក្រ ុមក្រួ សារក្តូវការ
ពៅពព្យលពលារអន រពក្ោងទុរ
សក្មាប់ឆ្នស
ាំ ិរា ២០២២-២០២៣ ខែលោលទធផ្លថ្នការខរតក្មូវកាលវ ធភារពមា៉ាងចាប់ពផ្ដម
ើ
និងរ ៈពព្យលបង្ហាត់បពក្ងៀនរនុងមួ ថ្ងៃៗ។
ដងៃ សង្គារ ាី ២២ លែ មីនា ឆ្ាង ២០២២ (រិចចក្បជុាំនឹងមានអន របរខក្បភាសា ចិនរុរងឺ ព្យ័រទុ ហ្គាល់ និង
ពអសប៉ាញ [Mandarin, Portuguese, and Spanish])
● ១ រពសៀល ែល់ ២ រពសៀល៖ សូ មចុោះព្ាោះសក្មាប់រិចចក្បជុាំពៅពមា៉ាង ១ រពសៀល ពៅក្តង់ពនោះ here
● ៧ ប់ ែល់ ៨ ប់៖ សូ មចុោះព្ាោះសក្មាប់រិចចក្បជុាំពៅពមា៉ាង ៧ ប់ ពៅក្តង់ពនោះ here
ដងៃ ច្យ ទ ាី ២៨ លែ មីនា ឆ្ាង ២០២២ (រិចចក្បជុាំនង
ឹ មានអន របរខក្បភាសា ចិនរុរងឺ ព្យ័រទុ ហ្គាល់ និង
ពអសប៉ាញ [Mandarin, Portuguese, and Spanish])
● ១១ ក្ព្យឹរ ែល់ ១២ ថ្ងៃ ក្តង់៖ សូ មចុោះព្ាោះសក្មាប់រិចចក្បជុាំពៅពមា៉ាង ១១ ក្ព្យឹរ ពៅក្តង់ពនោះ here
● ៦ លាៃច ែល់ ៧ ប់៖ សូ មចុោះព្ាោះសក្មាប់រិចចក្បជុាំពៅពមា៉ាង ៦ លាៃច ពៅក្តង់ពនោះ here
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ក្រ ុមក្រួ សាររ៏នឹងមានឱ្កាសពែើមបីបាំពព្យញការសទ ង់មតិែលីៗតាមអុិន ័រ ិត
ខែលទរ់ទងនឹងកាលវ ធភារពមា៉ាងចាប់ពផ្ដម
ើ និង រ ៈពព្យលបង្ហាត់បពក្ងៀនរនុងមួ ថ្ងៃៗ ឆ្នស
ាំ ិរា ២០២២-២០២៣
ខែលមានក្បាាំបួនភាសា។ ការសទ ង់មតិនង
ឹ រ ួមបញ្ចល
ូ សាំ ួ រអាំព្យីការោាំក្ទខែលក្រ ុមក្រួ សារក្តូវការ
ពៅពព្យលខែលព ើងពក្ោងសក្មាប់ឆ្នស
ាំ ិរា ២០២២-២០២៣។
ការសទ ង់មតិតាមអុន
ិ
រ័ ត
ិ នឹងផ្ា បនត ផ្លទល់បនាទប់ព្យីពវទិកាសហ្រមន៍ ពៅថ្ងៃ ទី ២៨ ខែ មីនា ពហ្ើ
បណា
ដ ញតភាស្ថប់ (link) នឹងក្តូវផ្ដល់ជូនពៅពព្យលពនាោះ។
ព ើងទទួ លសាាល់ថ្ន ការផ្លលស់បតរពមា
ូ ៉ា ងចូ លពរៀន និងពមា៉ាងពចញព្យីពរៀន មចនាាំមរនូ វបញ្ញាក្ប មែល់ក្រ ុមក្រួ សារ
ពហ្ើ ពៅខតពបត ោាចិតតរនុងការផ្តលកា
់ រោាំក្ទែល់ក្រ ុមក្រួ សារ ពៅពព្យលណាខែលមចព វ ើពៅបាន។
ព ើងរ៏នង
ឹ បនត ផ្ដល់ព្យត
័ ៌មានងាៗ
ី ឱ្យបានឆ្ប់ និងញឹរញាប់ផ្ងខែរ
ពែើមបីឱ្យពលារអន រមចព វ កា
ើ រពរៀបចាំក្រ ុមក្រួ សារតាមតក្មូវការអវ ីមួ ោមុន ពែើមបីព វ ើយា៉ាងណា
ឱ្យរូ នរបស់ពលារអន រមចចូ លពរៀនទន់ពមា៉ាងោពរៀងរាល់ថ្ងៃ ក្សបតាមកាលវ ធភារងាពី នោះ។ ែ្ុស
ាំ ូ មឱ្យពលារអន រពមើល
ពរហ្ទាំព្យ័ររបស់ក្រសួ ងអប់រំថ្នទីក្រ ុងហ្វ ីឡាខែលហ្វ យ៉ា School District of Philadelphia website ោក្បចាាំ
សក្មាប់ព្យ័តមា
៌ នងា ីៗបាំផ្ត
ុ ។
សូ មអររុ
ពដា ពសចរដ ីពសាាោះសា ក្័ រ

Evelyn
Evelyn Nunez, Ed.D.
ក្បធានសាលា

Translation and Interpretation Center (3/2022)

Parent Communication Bell Schedule (Khmer)

