
កាលវិភាគការររៀនរៅផ្ទះននថ្នា កក់ុមារដ្ឋា ន  

ផ្ផ្ាកមាតិកា រមា៉ោ ងរ្ាើរ ើង 

អានឲ្យលឺ (រម្ើល ឬ ស្តា ប់រ្ៀវរៅរស្តតកម្ម ឬ អានឲ្យលឺ) 20 នាទី 

នកុុំព្យូទ័រ ឬ បរចេកវិជ្ជា  (ចាប់រផ្ាើម្ថ្នា ក់ររៀន ឬ មាតិកាថ្នា ក់ររៀនរៅកាុង
ផ្ផ្ាកម្ួយ ឬ ព្ីរននផ្ផ្ាកផ្ែលររៀបរាប់ខាងររកាម្) 

20 នាទី 

គណិតស្តស្ត្ា  20 នាទី 

្កម្មភាព្រាងកាយ 20 នាទី 

នរលងអកសរ, ចររម្ៀង ឬ ការយល់ែឹងព្ីមូ្ល្ទទ 20 នាទី 

នវិទាស្តស្ត ា្, ការ្ិកា្ងគម្, ឬ ការររៀនពី្អារម្មណ៍កាុង្ងគម្ 20 នាទី 

្កម្មភាព្ម្៉ោូទ័រពិ្ចិរត (ចាត់ផ្ចងរ្វើរដ្ឋយនែ, គូរគុំនូរ, ការ្ររ្រ) 20 នាទី 

្ិលបៈនចារបឌិត (ន្ិលបៈ, តស្តនាី, ការរាុំ, រោគ) 20 នាទី 

 

ជ្ជររៀងរាល់្ ប្តា ហ ៍ផ្ផ្នការររៀនព្ចីមាា យ្រមាបថ់្នា ក់កមុារដ្ឋា ននងឹមាន្កម្មភាព្មានរចនា្ម្ពន័ធរយៈរព្លម្យួរមា៉ោ ង ផ្ែលមាន្កម្មភាព្
ចុំនួនបីឬបួនរៅកាុងខាងកាុងផ្ផ្ាកមាតិកាផ្ែលប្តនររៀបរាប់ខាងរលើ។ នាយកដ្ឋា នកុមារភាព្ែុំបូង  (Early Childhood Department) ប្តនដ្ឋក់
កាលវិភាគតាម្រូបភាព្រៅរលើរគហទុំព័្ររែើម្ថ្នា ក់កុមារដ្ឋា នរែើម្បីផ្ាល់ឲ្យឪពុ្កមាា យរប្់្ិ្សថ្នា ក់កុមារដ្ឋា ននូវជររម្ើ្្រមាប់កាលវិភាគរព្ញ
មួ្យនងា ផ្ែលរួម្មានទមាា ប់រៅផ្ទះផ្ងផ្ែរ។    

ការបង្ហា តប់ររងៀនព្ចីមាា យ៖  

➢ រគូរប្់កូនរោកអាកនឹងទាក់ទងតាម្កាលវិភាគរែើម្បីព្ិនិតយរម្ើល្ិ្ស និង ពិ្ភាកាពី្ជររម្ើ្ជុំនួយ្រមាប់ការររៀនពី្ចមាា យ។ 
ជររម្ើ្ខ្ាះទាុំងរនះអាចរួម្មានអីុរម្៉ោល ការទុំនាក់ទុំនងតាម្កម្មវិ្ី Google Classroom, DOJO, Remind, ឬ 
តាម្រយៈម្រ្ាប្តយរផ្សងរទៀត ឬ មានរមា៉ោ ងបររងៀនជ្ជមួ្យ្ិ្សតាម្កម្មវិ្ី Zoom ឬ Google Hangouts ។ ទាុំង
អ្់រនះអាចនឹងខ្ុ្គ្នា តាម្ថ្នា ក់ររៀន តាម្ករមិ្តថ្នា ក់ និង តាម្ស្តោ។ ស្តោរប្់អាកនឹងទុំនាក់ទុំនងព្័ត៌មានរនះរដ្ឋយផ្ទទ ល់
រៅកាន់រគួស្តរ។   

កិចេការររៀងរាល់្ ប្តា ហ៖៍  

➢ ររៀងរាល់្ប្តា ហ៍ ្ិ្សនឹងទទួល្កម្មភាព្រផ្សងៗរែើម្បីជរមុ្ញការររៀនពី្ចមាា យ។ ្កម្មភាព្ទាុំងរនះនឹងខុ្្គ្នា ទូទាុំងផ្ផ្ាកមាតិកា និង ផ្ា
ល់ជររម្ើ្បផ្នែម្្រមាប់កុមារ និង រគួស្តររប្់ពួ្ករគរែើម្បីជរមុ្ញការររៀនរៅផ្ទះ។  



កាលវិភាគការររៀនរៅផ្ទះននថ្នា កក់ុមារដ្ឋា ន  

អាកររៀនរកមងជ្ជងរគរប្់រយើងនឹងទទួលប្តនរបរោជន៍ពី្ការអានលឺៗជ្ជម្ួយនឹងឪព្ុកមាា យ ឬ បងបអូនបរងកើតផ្ែល្ុំជ្ជងខ្ាួន។ ជ្ជជររម្ើ្ 
រោកអាកអាចចូលរៅកាន់រគហទុំព័្ររប្់ស្តោ Lowell Public School៖ ការអានលឺៗ ស្តោ Cardinal O’Connell School មានររឿងជ្ជ
ររចើនផ្ែលស្តក្ម្្រមាប់កុមាររកមងៗ ផ្ែលរតូវប្តនបរង្ហា ះទុកកាុងរគហទុំព្័ររនះ។ អាកអាចផ្្វងរកបញ្ាីរ្ៀវរៅ្រមាប់អានលឺៗ រដ្ឋយអាក
អប់រំរៅស្តោ Lowell Public School រៅកាុងរគហទុំព្័រ  https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3777 

រយើង្ូម្រលើកទឹកចិតាឲ្យរគួស្តរព្និិតយរ ើងវិញនូវកញ្េប់ការររៀនរៅផ្ទះននថ្នា ក់កុមារដ្ឋា ន និង ររជើ្ររើ្្កម្មភាព្ផ្ែលគ្នុំរទការររៀនរប្់
កុមាររៅទូទាុំងផ្ផ្ាកមាតិកា។ រគួស្តរម្ិនរតូវប្តនតរម្ូវឲ្យដ្ឋក់ជូនកិចេការរៅែល់រគូរប្់ពួ្ករគរនាះរទ្រមាប់ថ្នា ក់កុមារដ្ឋា ន ប៉ោុផ្នារគូរប្់រយើង
នឹងរើករាយរៅរព្លទទួលែុំណឹងពី្រគួស្តរទាក់ទងនឹងការចូលរួម្រប្់្ិ្សរៅកាុង្កម្មភាព្ តាម្រយៈអុីរម្៉ោល រូបភាព្ ឬ ម្រ្ាប្តយរផ្សង
រទៀត។  

្រមាប់្ិ្សផ្ែលទទួលរ្វាកម្មអប់រំព្ិរ្្ ្កម្មភាព្នឹងរតូវប្តនផ្កផ្របតាម្រយៈការ្ហការរវាងរគូថ្នា ក់ររៀន និង រគូអប់រំពិ្រ្្។ អាក
អាចចង់ព្ិចារណារលើការរុករកឳកា្ររៀនតាម្អីុនរ ើ្រណត ផ្ែលរតូវប្តនរ្ាើរ ើងរដ្ឋយរគូរប្់កូនរោកអាក ផ្ែលរតូវប្តនរករ ើញរៅកាុង
កញ្េប់ររៀនថ្នា ក់កុមារដ្ឋា ន ឬ ផ្ែលរតូវប្តនបរង្ហា ះទុកកាុងរគហទុំព្័រ LPS ។ កិចេការរនះគឺរគ្នន់ផ្តជ្ជជររម្ើ្ប៉ោុរណាណ ះ។ (រោកអាកអាចរ្វើក៏ប្តន 
ម្ិនរ្វើក៏ប្តន។)   

➢ ការរបជុុ្ំ នាិ្ ទីតាម្វើរែអូ – រគូរប្់កូនរោកអាកនឹងទាក់ទងរោកអាកទាក់ទងនឹងព័្ត៌មានលម្អិត និង រព្លរវោផ្ែលមាន្រមាប់ការ
របជុុំ្នាិ្ីទតាម្វើរែអូ។ ការចូលរួម្រៅកាុងការរបជុុំរនះគឺតាម្ការររជើ្ររើ្រប្់កុមារ និង រគួស្តរ។ ្រមាប់្ិ្សផ្ែលទទួលរ្វាកម្មអប់រំ
ព្ិរ្្ ផ្ែលរគែករចញពី្ថ្នា ក់ររៀន្ម្មតា អាកផ្ាល់រ្វាកម្មអប់រំព្ិរ្្នឹងមានរព្លមួ្យ្ុំណុុំខ្ុ្គ្នា ម្ួយរែើម្បីភាា ប់ទុំនាក់ទុំនងជ្ជម្ួយនឹង
្ិ្ស ផ្ែលពួ្ករគផ្ាល់រ្វាកម្មឲ្យ តាម្ភាព្ស្តក្ម្។  

រយើងរលើកទឹកចិតាឲ្យរគួស្តរបរងកើតកាលវិភាគផ្ទទ ល់ខ្ាួន ផ្ែលមានរប្ិទធិភាព្ជ្ជមួ្យស្តែ នភាព្ផ្ទទ ល់ខ្ាួនរប្់ពួ្ករគ។ រយើងរលើកទឹកចិតាឲ្យរោក
អាកចូលរួម្កាុងការបង្ហា ត់បររងៀនព្ីចមាា យ ផ្ែលអាកមានអារម្មណ៍្ុខ្រ្ួល្កម្មភាព្ផ្ែលទាក់ទង។ រព្លឳកា្្រមាប់របជុុំ្នាិ្ីទតាម្វើរែ
អូ អាចផ្ាល់ឲ្យកូនរប្់រោកអាកនូៈឳកា្ម្ួយរែើម្បីជួបមិ្តាពី្ស្តោ ខ្ណៈរព្លចូលរួម្កាុង្កម្មភាព្រួម្គ្នា ជ្ជមួ្យនឹងរគូរប្់ពួ្ករគ។ ្ូម្
បរងកើតកាលវិភាគមួ្យ្រមាប់្ប្តា ហ៍រនាះ ផ្ែល្ម្រហតុផ្ល្រមាប់រគួស្តររោកអាក និង គ្នុំរទការររៀនរប្់កូនរោកអាក។ រកមងជ្ជររចើន
្ររម្ចកិចេការប្តនរបរ្ើរបុំផុ្តជ្ជមួ្យទមាា ប់ និង ការរំព្ឹងទុកផ្ែលអាចទាយទុកប្តន។ អាកអាចចង់ររបើរប្ត្់កាលវិភាគតាម្រូបភាព្ខាងររកាម្
រែើម្បីជួយកូនរប្់រោកអាកបរងកើតទមាា ប់ម្ួយ ផ្ែលបុំរព្ញតាម្តរមូ្វការរប្់រគួស្តរ ខ្ណៈរព្លរកមងមិ្ន ែ្ិតរៅស្តោររៀន។   

  

https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3777


កាលវិភាគការររៀនរៅផ្ទះននថ្នា កក់ុមារដ្ឋា ន  

្កម្មភាព្ 

 

 

កាលវិភាគតាម្រូបភាព្របចាុំនងា 
ជីវិតរ្់រៅរប្់រគួស្តរ និង កាលវិភាគរប្់ម្នុ្សរគប់គ្នា គឺមិ្នែូចគ្នា រទ ែូរចាះអាកអាចដ្ឋក់រព្លរវោផ្ែលមានរប្ិទធិភាព្បុំផុ្ត្រមាប់រោកអាក។ រដ្ឋយមានការ       
រម្ើលផ្ងរប្់ឪព្ុកមាា យ (រយៈរព្ល 15 នាទី) និងការជួយផ្ែលប្តនររៀបចុំរដ្ឋយឪពុ្កមាា យ បនាទ ប់ម្កកុមារអាចរៅឯករាជយប្តន។  

រៅអុំ ុងរព្លននគររមាង ការរលងរៅកាុងផ្ទះ និង រព្ល ា្ប់រ្ាៀម្។ ររជើ្ររើ្្កម្មភាព្ផ្ែលនឹងស្តក្ម្្រមាប់អាក និង/ឬ កូនរប្់រោកអាក។

រមា៉ោ ង                                   

                                                                                                                                   អាហាររព្លរព្ឹក 

       រព្លរព្កឹ  
 

 

                               

                                                           

                                                                                     ែុ្រ្មញ                                                                  ជួយ្មាអ ត 

       រព្លរព្កឹ  

                                         រមា៉ោ ងនទិានររឿង                                 គរូ នងិ ្ររ្រ 

                                                                                          

           រព្លរព្ឹក  

 

  

                                           រចញរៅររៅរលង 

               រព្លរព្ឹក  

                    
                                                     រព្លគររមាង - ្មាអ ត រព្លរ្វើចប ់

 

               រព្លរព្កឹ  



កាលវិភាគការររៀនរៅផ្ទះននថ្នា កក់ុមារដ្ឋា ន  

 

រព្លររ្ៀល 

                  អាហារនងារតង ់និង ជយួជុុំវញិផ្ទះ 

 
រព្លររ្ៀល 

               រព្លស្តា តរ់្ាៀម្ និង ការរលងរៅខាងររៅផ្ទះ 

 
រព្លររ្ៀល 

              ការរលង នងិ ការររៀន – ្មាអ ត រៅរព្លរ្វើចប ់

 
រព្លររ្ៀល 

      ររចៀង នងិ រាុំ 
 

 

 

 

  

 
រព្លររ្ៀល 

                       ររៀបចុំរបដ្ឋបរ់លងឲ្យមានររបៀប នងិ ជយួជុុំវញិផ្ទះ 

 



គររមាងររៀនព្ចីមាា យ្រមាបថ់្នា កក់មុារដ្ឋា នរគួស្តរ 

 
 
រព្លោា ច  

អាហាររព្លោា ច 

 
រព្លោា ច 

រព្លរវោរគសួ្តរ 

 
រព្លោា ច 

និទានររឿងរព្លចូលរគង រារតី្ ួ្ ា ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



គររមាងររៀនព្ចីមាា យ្រមាបថ់្នា កក់មុារដ្ឋា នរគួស្តរ 

 

 

 

 
https://www.somervilleearlyed.com/schoolhomecurriculum 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


