
 

LOWELL PUBLIC SCHOOLS 

Henry J. Mroz Central Administration Offices 

155 Merrimack Street 

Lowell, MA 01852 

 

 

 
 
 

ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសាឆ្ន ាំ ២០២០ 
ជូនចាំម ោះមាតាបីតានិងអាណាព្យាបាលសិសសថ្នសាលារដ្ឋទកី្រងុឡូខែល 
 
ែ្ញ ាំសង្ឃឹេថាលិែិតមនោះនឹងនាំមរនូវសុែតថ ិភាពនិង្សុែុមាលភាពក្ន ញង្ក្រមុក្រួសារលោរអ្នក្និង្េនុសសជាទី
ស្សឡាញ់រន ុងស្ាលាំបាក្មនោះ។ ដូ្ចខដ្លអ្នក្បានក្ាបមរម ើយថា សាលាមរៀនរន ុងរដ្ឋមា៉ា សាឈូមសម្រោ ង្បិទទ្វា រ ូត
ដ្ល់ថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភាឆ្ន ាំ ២០២០។ រន ុងែណៈលនេះរឺចាំបាច់បាំផុតចាំល េះសុែតថ ិភាពស គេន៍របស់មយើង្ ការ
បនតបិទទ្វា និង្ការលអាយមៅផ្ទោះទ្វាំងលនេះ បានបង្អា ក់្ការរស់មៅនិងទមាា ប់ស្បចាំថ្ងៃរបស់មយើង្។ លោរ
អ្នក្មួយចាំនួនក្ាំពុង្បាំមពញតួនទីងមីលោយមមាញឹរ។ មយើង្យល់អាំព្យីអារេមណ៍លនេះ ម ើយ
ក្ាបចាស់លោយយរចិតតទុរោរ់លទៀតផង ចាំល េះការលាំបារបានលរើត 
ល ើងលលើសហរមមលយើងរន ុងសាា នភាព្យដែលរិតសាម នមិនែល់លនេះ។ 
 
មៅមពលសាលាមរៀនបិទទ្វា ទូទ្វាំងរដ្ឋមា៉ា សាឈូមសត បានផ្លា ស់បត រូពីរយៈមពលែា ីមៅរយៈមពលខែង្ សាលារដ្ឋទកី្រងុឡូខែល
រ៍បានផ្លា ស់បត រូខផ្នការសិក្ាលៅផទេះរបស់មយើង្ ពីឧកាសពស្ងឹ្ង្បខនថេមៅារិចចការសាលាខដ្លស្សបរេមាល
ការណ៍ខណនាំចុង្លក្កាយរបស់រោា ភិបាល។ ម ោះបីាាម នអ្វ ីមរជាំនួសការស្បាស្ស័យ ក់្ទង្ផ្លទ ល់ស្បចាំថ្ងៃខដ្លស្គូ
របស់មយើង្មានជាេួយសិសសក៏្មោយ មយើង្រ៍បានមស្តៀេជូនសិសានុសិសសនូែលមលរៀននិងបទ
ពិមសាធន៍រន ុងការសិរាែ៍មានអ្តថន័យ រន ុងអ្ាំឡុង្មពលដែលលយើងឃ្លា តឆ្ៃ យពីសាលាមរៀន។ 
 
លោលលៅរេការខណនាំពនីយក្ោឋ នសិរាអប់រំបឋេសិក្ា និង្េធយេសិក្ាននរែាមា៉ា សាឈូមសត មយើង្នឹង្ចប់
មផ្តើេអ្នុែតតក្េម ែធីិសិក្ាលៅតាមផទេះ ខដ្លនឹងក្បក្ព្យិតតលៅមៅសបាត  ៍មនោះលហើយ។ ស្គូបលក្ងៀនរបស់កូ្នលោរអ្នក្នឹង្
 ក់្ទង្មរលោរអ្នក្មដ្ើេបីខណនាំពីែាំល ើការរអនុវតតមនោះ លយើងនឹង្ផ្តល់ជូនលោរអ្នក្នូែព័ត៌មានលេា ិតជាក់្លាក់្
បខនថេមោយខផ្ាក្មលើតស្េូែការននរក្មិតសិរារបស់សិសសមាា រ់ៗ។ 
 

• មយើង្ក្ាំពុង្មសន ើសុាំឱ្យសិសសចូលរេួក្ន ញង្ការមរៀនសូស្តដែលមានអ្តថន័យនិង្ផ្លិតភាព សស្មាប់រយៈមពល ស្បមា៉ា  
 ក់្ក្ណ្តត លថ្នថ្ងៃសិក្ាធេមរ (ព ី3 លមា៉ា ង មៅ 3 មមា៉ា ង្ 30 នទី ) ។ 

• ការសិរាដែលមានស្គប់ក្ស្េិត ាំង្អ្ស់នឹង្ក្បក្ព្យិតតលៅរេរយៈការក្បឹងដក្បងរបស់សិសសលោយខ្ល នួឯង រេួ
ាមួយក្រូបលក្ងៀន។ 

o តាមការមេើលម ើញពីលក្ខ េះារ់ដសែងថ្នែគោសិក្ារបស់សិសសែទិាល័យនឹង្បនតសិរាែា ឹេសារខដ្លបាន
គូសបញ្ជា ក់្មៅក្ន ញង្កាល ែភិារសិក្ានីេួយៗ។ 

o សក្មាប់សិសសថាា រ់រុមាោា នរ ូតដ្ល់ថាន ក់្ទ ី៨ នឹង្ពស្ងឹ្ង្រាំនិតនិងជាំនញខដ្លបានលរៀនមរ បញ្ច លូ
ជាមួយការចូលរេួក្ន ញង្បទពិមសាធន៍គាំមោង្ងមីនិង្ការសិក្ារេអិុ្នធឺរខណតដែលខផ្ាក្មលើរក្មិតសិរា
របស់សិសសមាា រ់ៗ ក្តូវការ។ 

o សស្មាប់សិសសមៅអ្នុែទិាល័យនិង្ែទិាល័យនឹង្ក្តូវដឹ្ក្នាំការសិរា លោយក្រូបលក្ងៀនដែលខផ្ាក្មលើក្េម
 ែធីិសិក្ារេអិុ្នធរមណតទូទ្វាំងតាំបន់ខដ្លមានផ្តល់បខនថេជាែមីដ្អូ្និង្ / ឬសមាា រៈមផ្សង្មទៀតរេតស្េូែ
ការ។ 

o សិសសសាលាបឋេសិក្ារបស់មយើង្នឹង្មផ្លត តមលើការចូលរេួក្ន ញង្កិ្ចចការសិក្ាខផ្ាក្មលើការពស្ងឹ្ង្ចាំមណោះដឹ្ង្
និង្ជាំនញខដ្លពួក្គាត់បានទទួលរចួមរម ើយក្ន ញង្រាំ ុងឆ្ន ាំសិក្ា។ 

 
•សស្មាប់សិសសខដ្លទទួលមសវាក្េមអ្ប់រំពិមសស ស្គូនិង្ក្រូជាំនញរបលសើអាររឺាអាររាំ ត់រមម វធីិអប់រំព្យីលសសនឹង្
 ក់្ទង្មរសិសសដែលមានរលក្មាងសិរាអ្ប់រំលក្ខណៈបុគោល (IEPs) មៅមពលពួក្គាត់បនតការអ្ភិែឌ្ឍរលក្មាង
សិក្ាលៅផទេះខដ្លនឹង្ជួយតាមតក្មូវការរបស់បុរគមាន ក់្ៗ ក្ន ញង្ក្ាំឡុង្មពលបិទទ្វា ាបមណ្តត ោះអាសននមនោះ។ 
 



o រលក្មាងការមនោះនឹងេិនប៉ាេះ ល់ែល់វមសវាក្េមបចច ុបបនា របស់រូនលោរអារឬរលក្មាងសិរាអ្ប់រំលនេះលទ 
ម ើយក្េម ែធីិ IEP បចច ញបបននរបស់កូ្នលោរអ្នក្នឹង្មៅដ្ខដ្មពលសាលាមរៀនែលិស្តឡប់មរភាព្យធមមតា ែញិ។ 
o រលក្មាងការមនោះក្គាន់ខតសក្មួលែល់ការការសិរាលៅផទេះាបមណ្តត ោះអាសនននមពលបចច ញបបនន  ការ
ដរដក្បដែល ក់្ទង្និង្មសវាក្េមលផសងៗនិងលសវារមមសិក្ារឺមដ្ើេបីាជាំនួយែល់សិសសក្ន ញង្អ្ាំឡុង្មពលបិទ
ទ្វា បមណ្តត ោះអាសននដតប៉ាុលណាណ េះ។ 
o ព័ត៌មានបខនថេនឹង្ផ្តល់ជូនមៅមលើមគ ទាំព័ររមម វធីិអ្ប់រំពិមសស មដ្ើេបីសក្មួលែល់ការស្បជុាំននស្ក្េុ
រាំ ត់រក្មិតរមម វធីិអប់រំព្យិលសស និង្ធនធានលសវារមមសក្មាបសិសស។ 
o សូេ ក់្ទង្លៅនយរោា នរដ្ឋបាលថ្នរមម វធីិអ្ប់រំពិមសសស្បសិនមបើលោរអ្នក្មានសាំណួរបខនថេ មោយ
ទូរស័ពទមៅមលែ ៩៧៨-៦៧៤-២០៨០ ឬចូលមេើលមគ ទាំព័ររមម វធីិអ្ប់រំពិមសសរេរយៈ៖ (Link for 
Special Education Department) 

 
•ចាំល េះសិសសខដ្លបានក្ាំណត់ចូលមសវាក្េមអ្នក្សិក្ាភាសាអ្ង់្មគាស ស្គូនឹង្ ក់្ទង្សិសសរបស់ពួក្គាត់មដ្ើេបី
ក្ាំណត់នូវជាំនួយខុ្សៗាន ខផ្ាក្មលើក្ស្េិតភាសាអ្ង់្មគាសរបស់សិសស។ 

o ស្បសិនមបើមលាក្អ្នក្មានសាំណួរសូេ ក់្ទង្េក្ Dr. Phala Chea ជាអ្នក្សស្េបសស្េួលក្េម ែធីិសិក្ាអ្ប់រំ
ខផ្នក្ភាសាអ្ង់្មគាស រេអីុ្ខេ៉ាល pchea@lowell.k12.ma.us ឬរេមលែ ៩៧៨-៦៧៤-២១០៩ ។ 

  

• បុគោលិក្សាលាក្ាំពុង្អនុវតតការសទ ង់្េតិរបស់ស្ក្េុស្គួសារនិមួយៗ មដ្ើេបីដសាងររស្គួសារណាមួយ មានលសវារមម
អិុ្នធឺរខណតនិង្ឧបក្រណ៍ខដ្លអាចលក្បើរន ុងការចូលរេួសិក្ារេអិុ្នធរមណត។ 

o ការផែល់ លក្គាមបុរ Chromebook លៅ ែទិាល័យជិតែល់ទបីញ្ច ប់ លហើយ។ 
o សាលាេធយមសិរានិងសាោ K-8 បានចប់មផ្តើេចូលរមួក្ន ញង្ដ្ាំល ើការខចក្ចយ លក្គាមបុរ 
Chromebook ខដ្លបានរំពឹង្ថានឹង្បញ្ច ប់មៅចុង្សបាត  ៍ខាង្េុែមនោះ។ េិនយូរប៉ាុនម នតាំបន់ទ្វាំងមូល
នឹង្អនុវតតការខចក្ចយលនេះែល់សិសសលៅសាោបឋេសិក្ា។ 
o លក្គាមបុរ Chromebook  ាំង្មនោះរឹារបស់ខ្ច ីពីតាំបន់ ម ើយសិសានុសិសសមានភារេះរិចចទទួលែុសស្តូែ
ក្ន ញង្ការស្បគល់សង ែញិក្ន ញង្សាថ នភាពលអ ដូ្ចសភាព្យលែើមកាលខដ្លគាត់បានទទួលព្យីែាំបូង។ 
o សាលាមរៀនក្ាំពុង្ទ្វរ់ទងមៅរក្សិសសនិងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលផ្លទ ល់មដ្ើេបីក្ាំណត់ពីតស្េូែការរបស់
ស្គួសារនីេួយៗនិង្មដ្ើេបីោរ់ណាត់មពលមែលាមដ្ើេបីផែល់ជូនលក្គាមបុរ Chromebook ។  

 
បណណ ័របាយការណ៍សិសសសស្មាប់ថាន ក់្បឋេសិក្ានឹង្ស្តូែមផ្ញើមចញចុង្សបាត  ៍មនោះ។ បណណ ័របាយការណ៍សស្មាប់ថាន ក់្
េធយេសិក្ានិង្ថាន ក់្ែទិាល័យក្ាំពុង្ខតស្តូែស្តួតពិនិតយ ព័ត៌មានបខនថេនឹង្ផ្តល់ជូនដ្ល់សិសសនិង្អាណ្តពាបាល 
មៅមពលមយើង្ែិតជិតដ្ល់មពលមែលាក្ាំណត់ថ្នការមផ្ញើមចញ នូែបណណ ័របាយការណ៍ថាន ក់្េធយេសិក្ា។ 
 
មយើង្រិតាមុនថានឹង្មានសាំណួរជាមស្ចើនមៅមពលដែលមយើង្ល ព្ េះមៅរក្រលក្មាងការសិក្ាលៅផទេះរន ុងសបាត
 ៍ខាងមុខ្។ សាលាមរៀនកូ្នរបស់លោរអ្នក្នឹង្ខណនាំលោរលៅអ្នក្រេែាំណារ់កាល ននការអនុវតតមនោះ លហើយជួយ
ដ្ល់ការសិរារបស់កូ្នលោរអ្នក្មពញអាំ ុងលព្យលបិទ វ រ។ អាសយោឋ នអីុ្ខេលរបស់បុគោលិក្នឹង្ោរ់មៅមលើមគ 
ទាំព័ររបស់សាលានីេួយៗ។ អ្នក្ក៏្អាចទូរស័ពទមៅទូរស័ពទមរសាលារបស់លោរអ្នក្ឬេជឈេណឌ លធនធានក្រួសារេ
មលែ ៩៧៨-៦៧៤-៤៣២១ សស្មាប់ជាំនួយបខនថេ ឬលោរអ្នក្អាចសួរនូវសាំណួរឬោរ់សាំណូេពររបស់លោរអ្នររ
េរយៈទាំរង់្អិុ្នធរមណត (Link for Form) ។ 
   
ចាំល េះបចច ញបបនន  រឹមានជលក្មើសបខនថេលទៀតរន ុងឳកាសព្យក្ងឹងការសិរាសាំោប់សិសានុសិសសរបស់លយើងខដ្លមាន
លៅលលើលរហទាំព្យ័ររបស់លយើងខផ្នក្ “ សិរាលៅផ្ទោះ ”  ។ ម ើយសាំ ាំលាំហាត់ងមីនឹង្បនតដចរ ចាយមៅថ្ងៃពុធនិង្ថ្ងៃ
ស្ព សបតិ៍មរៀង្ោល់សបាត  ៍។ (Link for At-Home-Learning) 
 
ែូចគាា ដែរ មយើង្ចង់្រំលឹក្លោរអ្នក្ឱ្យ ញយក្អ្តថស្បមោជន៍ពីលសវារមមអាហារ។ ចប់មផ្តើេពីថ្ងៃច័នទទី ៦ ខែមេ
សាលនេះលហើយ មសវាក្េមអាហារនឹង្បដនាម ៣ រដនាងលទៀតសរបុលយើងមានចាំនួន ១១ ក្ខនាង្ក្ន ញង្សបាែ ហ៍មធវ ើការ មពល
សាលារាំព្យុងបិទទ្វា ។ បខនថេមលើការទទួលអាហារថ្ងៃស្តង់្ រន ុងរញ្ច ប់មនោះក៏្មានអាហារមពលស្ពឹក្សក្មាប់នងៃ
បនទ ប់ផងខដ្រ។ លហើយមៅថ្ងៃសុស្ក្មយើង្នឹង្មានអាហារខដ្លអាចយក្ទុរ សក្មាប់ចុង្សបាត  ៍លទៀតផ្ង្។ សស្មាប់
ព័ត៌មានលេា ិតសូេចូលមៅកាន់មគ ទាំព័រតាំបន់ (LPS Website) ។ សូេអ្រគុណចាំម ោះនែរូរសហការមយើង្ (Catie’s 
Closet) ដែលលធា ើលអាយមយើង្អាចផ្តល់នូែសមាា រេះ មួយចាំនួនមៅតាមក្ខនាង្ដចរអាហារថ្ងៃស្តង់្។ មយើង្នឹង្
ផែល់ែាំ ឹងលៅលោរអ្នក្មៅមពលខដ្លលយើងមានសមាា រេះលនេះមរែល់ទីរាំង្ខក្បរលោរអ្នក្។ 
 
ជាចុង្បញ្ច ប់សូេមអាយលោរអ្នក្បនតមានសុែភាពលា និង្មានសុែតថ ិភាព។ ស គេន៍របស់មយើង្នឹង្បនត
ការរបួរមួគាា មៅសបាត  ៍ខាង្េុែក្ន ញង្អ្ាំឡុង្មពលដ៏្លាំបាក្មនោះ។ ដូ្ចខដ្លមយើង្ខតង្ខតអនុវតតរនាងមរ រឹមយើង្
នឹង្មឆ្ព ោះមៅេុែជាេួយាន  លហើយជួយាន លៅវញិលៅមរ ដូ្ចជាតាំបន់ដតេួយ ស គេន៍ដតេួយ  ូលវលដតមួយ។ 
 
 
Sincerely,  
 

https://www.lowell.k12.ma.us/Domain/92
https://www.lowell.k12.ma.us/Domain/92
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Md1leOCZiQ2bi2enmSvUXvROSnPVDPTIs9nmIdFPq3wl5Q/viewform
https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3777
https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3776


 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendent of Schools 


