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ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២៣ 
 
ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា និងក្កុមក្រួសារ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 
ការបញ្ចបក់ារសិកាពីវទិាល័យ ពក្រៀមែលួនសក្មាបព់ោរជយ័ពៅមហាវទិាល័យ អាជីព និងជីវរិ រឺោែាំណាកក់ាលែស៏ាំខាន់
សក្មាបកូ់នរបស់ពោកអនក។ មនិថាកូនរបស់ពោកអនកមានអាយុប៉ាុន្មា នពន្មោះពទ ពហ្ើយកម៏និខែលពលឿនពពកកនុងការចាបព់្តើម 
ការគាំក្ទ្លូវពៅកានព់ោរជយ័ថ្នការបញ្ចបក់ារសិការបស់ពួកពរ។  
 
ពរ័ម៌ានអាំពីការបញ្ចបក់ារសិការបស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា រមួទាំងរក្មូវការទូពៅ និងពរ័ម៌ានលមអរិអាំពី្លូ វ
ពៅកានក់ារបញ្ចបក់ារសិកា អាចរកព ើញពៅពលើពរហ្ទាំពរ័ថ្នការបញ្ចបក់ារសិកា – www.philasd.org/gradreq។ ពោក
អនកក្រូវបានជាំរុញឱ្យចូលពមើលពរហ្ទាំពរ័ពន្មោះឱ្យបានឆ្ប ់និងញឹកញាប ់កនុងអាំឡុងពពលថ្នការសិការបស់កូនពោកអនក 
ពក្ ោះវាមានពរ័ម៌ានលមអរិសាំខាន់ៗ ខែលក្រូវការពែើមបទីទួលសញ្ញា បក័្រពន្មោះ។ លិែិរពនោះមានពគលបាំណង្តល់ឱ្យពោក
អនកនូវពរ័ម៌ានទូពៅខែលពោកអនកក្រូវការពែើមបចីាបព់្តើម។ 
 
ពរើរក្មូវការសក្មាប់ការបញ្ចបក់ារសិកាពីវទិាល័យរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កងុហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ាមានអវីែលោះ? 
ពែើមបមីានសិទធិបញ្ចបក់ារសិកា សិសសក្រូវបាំពពញតាមរក្មូវការទាំងបីពនោះ៖  

1) ពរៀនបាន 23.5 ពក្កឌីរ កនុ ងមុែវោិា សាំខាន់ៗ ។ ខសវងរកពរ័ម៌ានលមអរិអាំពីមុែវោិា សាំខាន់ៗ  ពៅទីពនោះ។ 
2) បញ្ចប ់រពក្មាងសិកាក្ទិសដី និងការងារខែលទទួលបានបទពិពសាធន ៍(service learning project) - រពក្មាងរយៈ
ពពលែលី ពក្កាមការខណន្មាំរបស់អនកអបរ់ ាំរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ ខែលព ោះក្សាយរក្មូវការពិររបស់សហ្រមន ៍ឬសាោ។ 
ខសវងយល់បខនែមអាំពី រពក្មាងសិកាក្ទិសដី និងការងារខែលទទួលបានបទពិពសាធន ៍ពៅទីពនោះ។  

3) បាំពពញតាមលកខណៈវនិិចឆយ័សក្មាប់្ លូវមយួកនុងចាំពណាម្លូ វពៅកានក់ារបញ្ចបក់ារសិកាក្បាាំ ខែលរូសបញ្ញា ក់
ព យ ក្កសួងអបរ់ ាំរែឋ ្ិនសីុលពវនញា៉ា ។ ខសវងរកពរ័ម៌ានលមអរិអាំពី្លូវទាំងអស់ ពៅទីពនោះ។  
■ ្លូវទី ១៖ ក្បឡង  ីសតូន បានពិនទុសាទ រជ់ាំន្មញ / Pathway 1: Keystone Proficiency  

■ ្លូវទី ២៖ ក្បឡង  ីសតូន បានពិនទុយ៉ា ងពហាចណាស់សាទ រជ់ាំន្មញ / Pathway 2: Keystone Composite  

■ ្លូវទី ៣៖ សិសសខែលពរៀនបានពីរពក្កឌិរពឡើងពៅ កនុងកមាវធិីសិកាមយួ / Pathway 3: Career & 

Technical Education Concentrator  

■ ្លូវទី ៤៖ ការវាយរថ្មលតាមវធិីព្សង / Pathway 4: Alternative Assessment 

■ ្លូវទី ៥៖ ្លូវខែលខ្អកពលើភសតុតាង / Pathway 5: Evidence-Based Pathways 

 
ក្បសិនពបើកូនរបស់ពោកអនកពៅកនុង កមាវធិីចុោះព ា្ ោះពរៀនសក្មាបព់រៀនយកពិនទុបានពីរកខនលង (Dual Enrollment 
Program) ពួកពរកក៏្រូវខរបញ្ចបវ់រគសិកាកនុងកមាវធិីចុោះព ា្ ោះពរៀនសក្មាបព់រៀនយកពិនទុបានពីរកខនលងទាំងអស់ ោមយួនឹង
ពិនទុ C ឬែពស់ោងពនោះ។  
 

http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#local
https://docs.google.com/document/d/1iJI5w9eHTsyLdIQqyI8gDggcOFUCrprDKxy05OWMJZs/edit
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#pathways
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ក្បសិនពបើកូនរបស់ពោកអនកពៅកនុង កមាវធិីអបរ់ ាំខ្នកអាជីព និងបពចចកពទស (Career & Technical Education 

Program) ពួកពរកក៏្រូវខរទទួលបាន ៨ ឬ ៩ ពក្កឌីរ ពៅកនុងកមាវធិីសិការបស់ពួកពរ។  
 
ពរើែ្ុ ាំអាចពធវើអវែីលោះពែើមបគីាំក្ទែល់ពោរជ័យថ្នការបញ្ចបក់ារសិការបស់កូនែ្ុ ាំ? 

1. ែឹង និងយល់ពី រក្មវូការថ្នការបញ្ចបក់ារសិកា។ ពក្បើរក្មូវការពែើមបបីពងកើរ ខ្នការបញ្ចបក់ារសិកា កនុងភាពោ
ថ្ែរូោមយួកូនរបស់ពោកអនក។  

2. គាំក្ទការចូលពរៀនឱ្យបានពទៀងទររ់បស់កូនពោកអនកពៅសាោ។ សិសសខែលចូលពរៀនពទៀងទរអ់ាចអានបាន
តាមកក្មរិថាន ក ់និងបញ្ចបក់ារសិកាទនព់ពល។  

3. ចុោះព ា្ ោះសក្មាប ់ទាំព័រវុបិថ្សសក្មាប់មាតាបិតា (Parent Portal) ពហ្ើយពមើលរណនីរបស់ពោកអនកឱ្យបានញឹក
ញាប។់ ទាំពរ័វុបិថ្សសក្មាបម់ាតាបិតា រឺោមពធាបាយែល៏អបាំ្ុរពែើមបតីាម ន ការរកីចពក្មើន ពិនទុ វរតមានអវរតមាន 
និងអវីៗោពក្ចើនពទៀរ របស់កូនពោកអនក។ ពហ្ើយកោ៏មពធាបាយែល៏អបាំ្ុរកនុងការទទួលពរ័ម៌ានងាីៗពីក្កសួងអបរ់ ាំ
្ងខែរ។ ពបើមនិទនម់ានរណនី ទាំពរ័វុបិថ្សសក្មាបម់ាតាបិតា ពៅពឡើយ? សូមចុោះព ា្ ោះពៅទីពនោះ។  

4. សូមចូលរមួកនុងអងគក្បជុាំខចករបាយការណ៍ពិនទុ។ ឆកយ់កអរែក្បពយជនព៍ីអងគក្បជុាំ និងឱ្កាសព្សងៗពទៀរពែើមបី
ចូលរមួោមយួក្រូរបស់កូនពោកអនក និងពិភាកាឱ្យកានខ់រពក្ៅក្ជោះអាំពីការរកីចពក្មើនរបស់កូនពោកអនក។ អងគក្បជុាំ
បន្មទ បរ់ឺពៅថ្ងៃទី ១ ែល់ ទី ៣ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០២៣។ សូមសាកសួរសាោរបស់កូនពោកអនកសក្មាបព់រ័ម៌ាន
លមអរិបខនែម។ 

5. ខសវងរកឱ្កាសសិកា និងពក្ងឹងសមរែភាព ខែលមានពៅ ឬតាមសាោរបស់កូនពោកអនក ឬទូទាំងក្កសួងអបរ់ ាំ។ 
បន្មទ បម់ក ពិភាកាោមយួកូនរបស់ពោកអនកអាំពីឱ្កាសពែើមបបីពងកើនការពរៀនសូក្ររបស់ពួកពរ និងខសវងរកសកមា 
ភាពខែលក្សបតាមខ្នកខែលពួកពរចាបអ់ារមាណ៍ និងរក្មូវការ រមួមាន៖ ជពក្មើសពរៀនបខនែម កមាវធិីពរៀនបង្គងគបព់ិនទុ 
កមាវធិីសិកាបខនែម កមាវធិីកនុងរែូវពតត  និងក្បភពជាំនួយព្សងៗពទៀរ។ សូមចាាំថា ក្រូវពិចារណាអាំពីក្បភពជាំនួយ 
ព្សងៗ និងឱ្កាសសក្មាប ់សិសសខែលក្រូវពរៀនភាសាអងព់រលស (English Language Learners) និងសិសសខែល
មាន រពក្មាងការសិកាសក្មាបសិ់សសមាន ក់ៗ  (Individualized Education Plans)។ 

6. សួរសាំណួររបស់ពោកអនក! ក្បសិនពបើពោកអនកមានសាំណួរអាំពីការរកីចពក្មើនរបស់កូនពោកអនក សូមទកទ់ងពៅ
ការយិល័យសាោព យផ្ទទ ល់ ពហ្ើយពសនើសុាំការក្បជុាំ។ 

 
សូមចាាំថា ពយើងោថ្ែរូរបស់ពោកអនកពែើមបពីោរជ័យរបស់កូនពោកអនក! ក្បសិនពបើពោកអនកមានសាំណួរទូពៅ សូមទក់
ទង ក្កុម្លូវពៅកានក់ារបញ្ចបក់ារសិកា តាមរយៈ gradreq@philasd.org ឬ 215-400-6108។ ពរ័ម៌ានបខនែម ក្បភពជាំ 
នួយ និងឱ្កាសចូលរមួ មានពៅពលើពរហ្ទាំពរ័ថ្នការបញ្ចបក់ារសិការបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ – www.philasd.org/gradreq ។  
 
សូមអររុណចាំព ោះភាពោថ្ែរូរបស់ពោកអនក! 
 
ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា 
ខ្នកពសវាកមាសិកា 
 

http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/wp-content/uploads/sites/831/2023/01/Family-Resource_-Questions-to-Consider-When-Creating-a-Graduation-Plan.pdf
https://apps.philasd.org/accountsettings/default/guardian_start.htm
mailto:gradreq@philasd.org
http://www.philasd.org/gradreq

