
 

LOWELL HIGH SCHOOL 
គម្រោងសិក្សាពីចោាយ 

(បានម្្វើបចចុបបននភាពម្ៅ 4/7/20 ក្សំណែ 2.0) 

ឯក្សសារម្នេះផ្តល់ជូននូវម្សចក្សតីណែនសំរោប់សសិានុសសិស រកុ្សមរគួសារ រកុ្សមរបឹក្សា និងបុគគលិក្សសរោប់ម្សវាក្សមមសិក្សាអនឡាញ និង
ការរំពឹងទុក្សម្ៅ LHS ក្សនុងអំឡុងម្ពលបិទសាលាម្រៀនម្ោយសារជំងឺ COVID-19។ សសិានុសសិស និងរកុ្សមរគួសារនឹងរក្សម្ ើញម្សចក្សតី
ណែនទំាក់្សទងនឹងបម្ចចក្សវិទា ការផ្តល់ពិនទុ ម្រក្សឌីតមុខវិជ្ជា និងការរំពឹងទុក្សននកិ្សចចការក្សនុងមុខវិជ្ជា ខែៈណែលម្យើងសិក្សាម្ៅម្រៅសាលាម្រៀន។ 
ព័ត៌ោនអំពីរម្បៀបទាក់្សទងរគូបម្រងៀន និងបុគគលិក្សរែឋបាល ក៏្សរតូវបានផ្តល់ជូនម្ៅក្សនុងឯក្សសារម្នេះផ្ងណែរ។ ម្យើងនឹងបនតម្ វ្ើបចចុបបននភាព
គម្រោងម្នេះម្ៅតាមការចំបាច់ ែូម្ចនេះសូមម្ វ្ើការពិនិតយរក្សម្មើលការម្ វ្ើបចចុបបននភាពម្ផ្សងៗឲ្យបានញឹក្សញាប់។ 

គម្រោងសិក្សាពីចោាយរបស ់Lowell High School រតូវបានរចនម្ឡើងម្ែើមបីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិសានុសសិសោនអារមមែ៍ថាោនការ
ទាក់្សទង និងម្ែើមបីពរងឹងការសកិ្សារបស់ខលួនក្សនុងអំឡុងម្ពលណែលម្យើងសថិតម្ៅឆ្ងាយពីអគារសកិ្សារបស់ LHS។ សសិានុសិសសនឹងចូលរួម
ក្សនុងការសិក្សាមុខវិជ្ជា និងអនុវតតជំនញណផ្នក្សសិក្សាសខំាន់ៗតាមរយៈការបនសំគាាននសក្សមមភាពសកិ្សាណែលរគូបានណែនំ និងសក្សមមភាពសិក្សា
ណែលសសិសែឹក្សនំម្ោយខលួនឯង។ រកុ្សមរបឹក្សា LHS នឹងផ្តល់ឲ្យសិសសនូវកិ្សចចការ ណែលពរងឹង និងពរងីក្សជំនញសិក្សាសំខាន់ៗ។ សសិសនឹង
រតូវបានរំពឹងថាបំម្ពញកិ្សចចការទាំងម្នេះ និងទាក់្សទងជ្ជរបចំជ្ជមួយរគូបម្រងៀនរបស់ខលួន ម្ែើមបីណចក្សរំណលក្សការសិក្សារបស់ខលួន និងម្ែើមបីទទួល
បានមតិរតឡប់ និងការគាំរទ។ ម្រក្សឌីត នឹងរតូវបានផ្តល់ជូនម្ោយណផ្ែក្សម្លើក្សបួនផ្តល់ពិនទុ (rubric) ខាងម្រកាម។ 

សូមសសិានុសសិសយក្សចិតតទុក្សោក់្ស៖ ម្បើសិនជ្ជអនក្សោនសាានភាពណែលរារំាងអនក្សពីការអនុវតតគម្រោងសិក្សាពីចោាយម្នេះ សមូទាក់្សទង/ម្ផ្ញើ
អ ៊ីណមលម្ៅការិយាលយ័ម្ែបា៉ាតឺម៉ង់ (house office) របស់អនក្សឲ្យបានឆ្ងប់បំផុ្តតាមណែលអាចម្ វ្ើបាន។ សូមម្មើលទំព័រមុខម្ៅម្លើ ម្គហទំព័រ 
LHS សរោប់ព័ត៌ោនទំនក់្សទំនងអ ៊ីណមលរបស់បុគគលិក្ស។ 

https://www.lowell.k12.ma.us/Domain/8


សរោបសិ់សានសិុសស នងិរកុ្សមរគសួារ 

ម្តើខញុរំតវូការអវខីលេះម្ែើមបមី្្វើការសកិ្សាពចីោាយ? 

⚫ សិសានុសសិសរតូវការណតទូរសពទឆ្ងាតនវ, Chromebook, កំុ្សពយទ័ូរយួរនែ កំុ្សពយូទ័រម្លើតុ ឬម្េបលិតមួយម្រគឿង។ សិសសទាំងអស់រតូវ
បានសទង់មតិកាលពីម្ពលេមីៗ ទាក់្សទងនឹងតរមូវការរបស់ខលួនសរោប់ឧបក្សរែ៍ម្ែើមបីភាាប់ម្ៅអ ៊ីន្ឺែិតម្ែើមបីចូលរួមក្សនុងកិ្សចចការ
ម្នេះ។ សសិសណែលបានម្ ល្ើយតបនឹងការសទង់មតិម្ោយោនតរមូវការណែលបានក្សត់រតា បានទទួលឧបក្សរែ៍ម្ហើយ។ វាជ្ជការ
សំខាន់ណែលរតូវែឹងថា ម្យើងបានោក់្សឲ្យម្សចក្សតីណែនទំាំងអស់អាចម្របើរបាស់បានតាមរយៈឧបក្សរែ៍ចល័តរពមទាំងកំុ្សពយូទ័រ។ 
វាគួរណតអាចម្ៅរួចម្ែើមបីម្ វ្ើកិ្សចចការទាំងអស់ម្នេះម្ៅម្លើទូរសពទឆ្ងាតនវ។ ម្យើងែឹងថាសសិសជ្ជម្រចើនបានម្ វ្ើវារួចម្ហើយ ណែលធាន
បាននូវការទទួលបានកាន់ណតម្រចើនសរោប់សិសានុសិសសរបស់ម្យើងទាំងអស់។ 

⚫ សិសសនឹងរតូវការ ចូលម្របើអ ៊ីន្ឺែិត សរោប់ក្សមមវិ្ីណែលរគូម្របើរបាស ់ណែលអាចរាប់បញ្ចលូក្សមមវិ្ីមួយចំនួនក្សនុងចំម្ោម
ខាងម្រកាម៖ 

 Google Classroom និង Google Apps for Education 
 គែនីអ ៊ីណមលសាលារបសស់សិស 
 Aspen Portal 
 ម្គហទំព័ររគូបម្រងៀនោាក់្សៗ (ម្ោយោនកំ្សណែសរោប់ឧបក្សរែ៍ចល័ត) 
 ក្សមមវិ្ីទំនក់្សទំនងម្ផ្សងម្ទៀតណែលម្របើម្ោយរគូបម្រងៀន៖ Remind, Zoom, Twitter, Facebook 

⚫ ចូលម្របើ Aspen Portal 
 សិសសណែលរតូវការកំ្សែត់ពាក្សយសោាត់របស់ខលួនម្ឡើងវិញ គួរណតម្ផ្ញើអ ៊ីណមលម្ៅកាន់ 

aspenportal@lowell.k12.ma.us ម្ោយម្របើអ ៊ីណមលសាលារបស់ខលួន។ 
 ឪពុក្សោាយណែលរតូវការចូលម្របើគែនីរបស់កូ្សនពួក្សម្គ គួរណតម្ផ្ញើអ ៊ីណមលម្ៅកាន់ 

aspenportal@lowell.k12.ma.us ជ្ជមួយនឹងនមខលួន និងនមរតកូ្សលរបស់កូ្សនពួក្សម្គ។ 

⚫ អ ៊ីណមលសាលាម្រៀន (តាមរយៈ Google Classrooms) 
 សិសសរតូវណតម្របើរបាស់គែនីសាលារបស់ខលួនម្ែើមបីម្ វ្ើកិ្សចចការរបស់សាលា។ 
 សិសសរតូវណតពិនិតយម្មើលគែនីអ ៊ីណមលសាលារបស់ខលួនម្ៅនេៃចនទ និងម្ពលម្វលាម្ផ្សងម្ទៀតជ្ជរបចំ។ 
 រគូបម្រងៀន ការិយាលយ័ម្ែបា៉ាតឺម៉ង់ (House Offices) និងបុគគលិក្សនឹងម្របើរបាស់អ ៊ីណមលសាលាម្ែើមបី

ទាក់្សទងសសិសម្ៅម្ពលសមរសប។ 
 អ ៊ីណមលរគូបម្រងៀន អាចរក្សបានម្ៅម្លើម្គហទំព័ររបស់ម្យើង ឬោនម្ៅក្សនុង Aspen Portal ម្ៅម្លើម្េប 

Academics។ 

mailto:aspenportal@lowell.k12.ma.us
mailto:aspenportal@lowell.k12.ma.us
https://update.comcast.com/wp-content/uploads/sites/33/dlm_uploads/2020/03/xfinity-covid-19-hotspots-explained.jpg


ការរពំងឹទកុ្សរបសស់សិស៖ 

⚫ សិសសរតូវបានរំពឹងថាពិនិតយម្មើលថាាក់្សនីមួយៗរបស់ខលួនម្រៀងរាល់នេៃចនទ (លុេះរតាណតនេៃចនទជ្ជនេៃឈប់សរោក្ស ម្នេះចូរពិនិតយម្មើល
ម្ៅនេៃអង្គារ) ម្ោយចូលម្ៅកាន់ Google Classroom ឬម្វទិកាអនឡាញណែលរគូបម្រងៀនរបស់ខលួនបានណចក្សរំណលក្សជ្ជមួយសសិស
ទាំងអស់។ កិ្សចចការនឹងរតូវែល់ម្ពលម្ៅម្រៀងរាល់នេៃសុរក្ស លុេះរតាណតរតូវបានពិភាក្សាខុសពីម្នេះម្ៅចុងនេៃសិក្សានេៃរពហសបតិ៍
ជ្ជមួយរគូបម្រងៀនរបស់ខលួន។ 

⚫ សិសសរតូវបានរំពឹងថាចូលរួម និងទំនក់្សទំនងជ្ជមួយរគូបម្រងៀនរបស់ខលួនតាមវិ្ីមួយឬម្រចើនននវិ្ីខាងម្រកាម៖ 

 ចូលរួមក្សនុង Google Meeting 
 ចុេះផ្ាយម្ៅក្សនុងផ្ទំងពិភាក្សា ឬបលក់្ស 
 ម្សនើសុំជំនួយ/ការគាំរទតាមរយៈការជណជក្ស ឬអ ៊ីណមល 
 ម្ វ្ើការចូលរួមចំណែក្សតាមរយៈ Google Classroom ឬអ ៊ីណមល 

⚫ សិសសរតូវបានរំពឹងថាណបងណចក្សម្ពលម្វលា 3 ម្ោ៉ាងក្សនុងមួយនេៃសរោប់ការសិក្សាពីចោាយ។ 
⚫ សិសសរតូវបានរំពឹងថាបំម្ពញ និងរបគល់កិ្សចចការរបចសំបាាហ៍ម្ៅនេៃសុរក្សក្សនុងសបាាហ៍នីមួយៗ។ ពួក្សម្គអាចរបគល់កិ្សចចការ

តាមវិ្ីមួយននវិ្ីខាងម្រកាម ម្ោយអារសយ័ម្លើការណែនំននរគូបម្រងៀនរបស់ខលួន៖ 

 Google Classroom ឬម្វទិកាម្ផ្សងម្ទៀតណែលរគូបានសម្រមចចិតតម្របើ 
 អ ៊ីណមល 
 ម្បើសិនជ្ជសសិសោនបញ្ហាក្សនុងការរបគល់កិ្សចចការ ពួក្សម្គគួរណតទាក់្សទងរគូបម្រងៀនរបស់ខលួនភាាមៗ និងរង់ចកំារណែនំ

បណនថមពីពួក្សម្គ។ 
⚫ សិសសណែលកំ្សពុងជួបសាានភាពណែលលបំាក្សខាាំងម្ៅក្សនុងម្ពលម្វលាណែលមិនធាាប់ោនម្នេះ គួរណតទាក់្សទង 

រពឹទធិបុរសម្ែបា៉ាតឺម៉ង់ (House Deans) តាមអ ៊ីណមលម្ែើមបីម្រៀបចំគម្រោងណែលអាចអនុវតតបានសរោប់រយៈម្ពលម្នេះ។ 

"ម្ោ៉ាងម្្វើការ" ននការសកិ្សាពចីោាយជ្ជមយួរគបូម្រងៀន 

ម្ែើមបីកំ្សែត់ឲ្យសិសសសិក្សាពីចោាយ និងោនការរីក្សចម្រមើនជ្ជមួយនឹងកិ្សចចការណែលរគូោក់្សឲ្យ រគូបម្រងៀននឹងម្រៀបចំម្ោ៉ាងម្ វ្ើការរបចំនេៃណែល
នឹងទំនក់្សទំនងម្ោយផ្ទលជ់្ជមួយសសិស។ សសិស និងរកុ្សមរគួសារគួរណតរជ្ជបថាពួក្សម្គោនសមតថភាពម្រៀបចំការជណជក្សលក្សខែៈបុគគល
ជ្ជមួយរគូបម្រងៀនម្ោយោនការឯក្សភាពទាំងសងខាងជ្ជនិចច។ 

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/8/CJP%20-%20LHS%20Staff%20-%20v2.pdf


ម្តើក្សរមតិពនិទរុតោីសទ ី3 នងិ្ោសរបសខ់ញុនំងឹរតវូបានក្សែំតម់្ោយរម្បៀបោ? 

ម្ោយសារោនការយឺតយា៉ាវរវាងការបិទសាលាម្រៀនរបស់ម្យើង និងការចប់ម្ផ្តើមននការសិក្សាពីចោាយ ម្យើងបានសម្រមចថាការោនក្សរមិតពិនទុ
ោច់ម្ោយណឡក្សសរោប់រតីោសទី 3 នឹងមិនោនផ្លរបម្យាជន៍របម្សើរបំផុ្តសរោប់សិសានុសិសសរបស់ម្យើងម្ឡើយ។ ជំនួសមក្សវិញ ម្យើង
នឹងផ្តល់ក្សរមិតពិនទុមួយ្ោសសរោប់កិ្សចចការណែលបានម្ វ្ើម្ឡើងម្ពញមួយ្ោសម្នេះ។ សសិស និងរកុ្សមរគួសារគួររជ្ជបថានយក្សោានអប់រំ
បឋមសិក្សា និងម្យមសិក្សា Commonwealth (Commonwealth Department of Elementary and Secondary 
Education) បានផ្តល់ណែនថំា ក្សរមិតពិនទុ្ោសទីពីរនឹងជ្ជការជ្ជប់/ធាាក់្ស (ោនម្រក្សឌីត/គាានម្រក្សឌីត) ណតបុ៉ម្ោណេះ។ បចចុបបនន LHS 
កំ្សពុងណក្សសរមួលម្គាលការែ៍ណែនំននក្សរមិតពិនទុមុខវិជ្ជា។ ម្ៅម្ពលចប់រួចរាល ់សហគមន៍នឹងទទួលបានបចចុបបននភាពេមីមួយ។ 

ក្សបួនផ្តល់ពិនទុទូទាំងសាលាសរោប់រម្បៀបណែលសិសសនឹងរតូវបានផ្តល់ពិនទុ រតូវបានរាប់បញ្ចលូខាងម្រកាម។ 

កំ្សែត់សោាល់៖ មុខវិជ្ជាចុេះម្្ាេះចូលម្រៀនពីរក្សនុងម្ពលណតមួយ MCC (MCC Dual Enrollment Courses) នឹងអនុវតតតាម
ម្គាលការែ៍ណែនំននការផ្តលពិ់នទុណែលោនរសាប់ ម្ពាលគឺក្សបនួផ្តល់ពិនទុជ្ជម្លខសរោប់ MCC។ គិតរតឹមនេៃទី 6 ណខម្មសាឆ្ងា ំ2020 
ម្យើងម្ៅកំ្សពុងម្ វ្ើការម្ៅម្លើម្មកានិក្សម្ៅម្ឡើយ ម្ហើយនឹងម្ វ្ើការណក្សសរមួលឯក្សសារម្នេះ ក៏្សែូចជ្ជជូនែំែឹងែល់សសិសម្ៅម្ពលម្យើង
បានសម្រមចថាវានឹងម្ក្សើតម្ឡើងម្ោយរម្បៀបោ។ 

ក្សបនួផ្តលព់និទ ុ(GRADING RUBRIC) 

ម្គាលម្ៅ៖ សសិសបង្គាញពភីាពសាទតជ់នំញជ្ជមយួនងឹសតងោ់រការសកិ្សាតាមរយៈការម្្លើយតប ឬផ្លតិផ្លការង្គររបសព់កួ្សម្គ។ 

មនសុសសារសត នងិសលិបៈ - សលិបៈភាសាអងម់្គលស នងិសកិ្សាសងគម, ភាសាពភិពម្លាក្ស វចិរិតសលិបៈ 

STEM - វទិាសារសត បម្ចចក្សវទិា វសិវក្សមម គែិតវទិា (ពាែិជជក្សមម, មខុវជិ្ជាម្្វើមហបូ សខុភាព) 

PE នងិ AFJROTC - នងឹោនក្សបនួផ្តលព់និទមុ្ផ្សង ណែលនងឹរតវូបានផ្តលឲ់្យសសិស 



ក្សបនួផ្តលព់និទ ុ- បនត 

ម្្លើយតបតាមការរពំងឹទកុ្ស ម្្លើយតបតាមការរពំងឹទកុ្សមយួណផ្នក្ស ណក្សសរមលួ នងិោក្សម់្ឡើងវញិ 

មនសុសសារសត មនសុសសារសត មនសុសសារសត 

អនក្សបង្គាញពីការចូលរួមរបក្សបម្ោយការម្ចេះ
គិតជ្ជមួយឯក្សសារម្មម្រៀន ម្ហើយចម្មលើយ
របស់អនក្សគឺរគប់រជុងម្រជ្ជយ សមរសប និង
រតឹមរតូវ។ 
 
ចម្មលើយម្ ល្ើយតបតាម ឬម្លើសពីការរំពឹងទុក្ស
សរោប់ខលឹមសារ ក៏្សែូចជ្ជរបណវង និងម្មកានិក្ស
ភាសា (ម្វយាក្សរែ៍ ការម្របើរបាស់វែណយុតត 
និងទរមង់)។ 
 
 
 
 
 

អនក្សបង្គាញពីការចូលរួមជ្ជមួយឯក្សសារ
ម្មម្រៀន ម្ហើយការម្ ល្ើយតបគឺសមរសប 
និងរតឹមរតូវ។ 
 
ការម្ ល្ើយតបសថិតម្រកាមការរំពឹងទុក្ស
ការរំពឹងទុក្សសរោប់ខលឹមសារ 
និងរបណវងបនតិច។ 

អនក្សបង្គាញពីការចូលរួមជ្ជមួយ 
ឯក្សសារម្មម្រៀន បុ៉ណនតការម្ ល្ើយតប
គឺមិនម្ពញម្លញ ឬមិនរតឹមរតូវ។ 

 
 
ការម្ ល្ើយតបម្ៅឆ្ងាយពី
ការរំពឹងទុក្សសរោប់ខលឹមសារ 
និងរបណវង។ 

 
 

 
 STEM STEM 
 
 ចម្មលើយរបស់អនក្សភាគម្រចើនគឺរតឹមរតូវ និង

បង្គាញពីការយល់ែឹងខលេះៗអំពីឯក្សសារម្មម្រៀន  
 

ភាគម្រចើនអនក្សម្ ល្ើយមិនរតឹមរតូវ និងបង្គាញ
ពីការយល់ែឹងតិចតួចអំពីឯក្សសារម្មម្រៀន។  
 

STEM 

ចម្មលើយរបស់អនក្សគឺរតឹមរតូវ និងម្ពញម្លញ 
ម្ោយម្ ល្ើយនូវសំែួរណែលបានសួរ។ 

 
 ការង្គររបស់អនក្ស ឬែំម្ែើរការគិតរបស់អនក្ស

ភាគម្រចើនរតូវបានបង្គាញ។ 
អនក្សបានបង្គាញពីចំនួនកិ្សចចការោន
កំ្សែត់ ឬគាានណតមតង។ 

ការង្គរទាំងអស់រតូវបានបង្គាញ។ 

 
 

 
 ចម្មលើយចបំាច់រតូវម្ វ្ើការណក្សសរមួល 

និងរបគល់មតងម្ទៀត ម្ែើមបីបង្គាញ
ពីភាពសាទត់ជំនញរគប់រគាន់ននជំនញ 
និងឯក្សសារម្មម្រៀន។ 



ម្តើខញុអំាចទាក្សទ់ងទរីបកឹ្សាសាលារបសខ់ញុមំ្ោយរម្បៀបោ? 

រកុ្សមរគួសារ និងសសិានុសសិសអាចទាក់្សទងទីរបឹក្សាររបស់ខលួន ក្សនុងអំឡុងម្ោ៉ាងម្ វ្ើការខាងម្រកាម និងរំពឹងការម្ ល្ើយតបក្សនុងរយៈម្ពល 24 
ម្ោ៉ាង។ ទីរបឹក្សាក៏្សោនបម្រមើការ និងម្ ល្ើយតបម្ែើមបីគាំរទសិសសរបស់ខលួន និងម្ ល្ើយសំែួរ ឬក្សតីក្សងវល់ពីរកុ្សមរបឹក្សា ឬឪពុក្សោាយតាមរយៈ
អ ៊ីណមលម្ពញមួយនេៃផ្ងណែរ។ 

ទីរបឹក្សា ចនទ អង្គារ ពុ្ រពហសបតិ៍ សុរក្ស 

Mendonca 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 

Boisvert 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Griffin 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 

Sarin 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 

Uong 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Figueroa 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 

Crowell 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Devost 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 

Cassidy 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Blouin 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 

Brunner 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 

Ribaudo-Smith 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 



Meng 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 
 

្នធានផ្លវូចតិតសងគម៖ 

ក្សនុងអំឡុងម្ពលបិទសាលាម្រៀន ទីរបឹក្សា LHS និងអនក្សម្ វ្ើការសងគម នឹងអាចទាក់្សទងបានតាមអ ៊ីណមលសរោប់សំែួរ និងក្សតីក្សងវល់របស់អនក្ស 
និងម្ែើមបីម្រៀបចំការោត់ជួបជ្ជក់្សលាក្ស់ក្សនុងអំឡុងម្ោ៉ាងម្ វ្ើការ។ ម្ទាេះជ្ជយា៉ាងក្សតី សូមក្សត់សោាល់ថាក្សនុងក្សរែីននតរមូវការសុខភាពផ្លូវចិតត 
ឬវិបតតិម្រកាយម្ោ៉ាងម្ វ្ើការរបសស់ាលា សូមពិចរោម្លើ្នធានខាងម្រកាម ឬទូរសពទម្ៅម្លខ 911 ភាាមៗ។ 

Leahy Health 
http://nebhealth.org/services-locations/emergency-psychiatric-care-mobile-crisis-team/ 
 
 

មជឈមែឌលសុខភាពម្ៅសហគមន៍ Lowell 
https://www.lchealth.org/patients/connect-services/behavioral-health-services  

Bridgewell 
https://www.bridgewell.org/behavioral-health-services/outpatient-clinics/bridgewell-cou nseling -services-
lowell/  

អនក្សម្ វ្ើកិ្សចចការសងគម ចនទ អង្គារ ពុ្ រពហសបតិ៍ សុរក្ស 

Correa 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-10:30 

Martel 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 

Quattrocchi 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 

Ricciardi 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

http://nebhealth.org/services-locations/emergency-psychiatric-care-mobile-crisis-team/
https://www.lchealth.org/patients/connect-services/behavioral-health-services
https://www.bridgewell.org/behavioral-health-services/outpatient-clinics/bridgewell-counseling-services-lowell/


Hosmer 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 

Schwartz 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Bernstein 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 
 

សរោបរ់គបូម្រងៀន 

ការរពំងឹទកុ្សរបសរ់គបូម្រងៀន៖ 

⚫ រគូបម្រងៀននឹងបនតម្ វ្ើការម្ៅម្លើការទំនក់្សទំនងជ្ជមួយសសិស។ 
⚫ រគូបម្រងៀននឹងោក់្សកិ្សចចការម្រៀងរាល់នេៃចនទសរោប់សបាាហ៍ម្នេះ និងអាចម្របើ Google Classroom ឬម្វទិកាម្ផ្សងម្ទៀត

តាមការសម្រមចចិតតរបស់ខលួនសរោប់ការទំនក់្សទំនង និងការបម្រងៀនម្ៅតាមការគួរ។ កិ្សចចការទាំងអស ់
រតូវណតរតូវគាាជ្ជមួយឧបក្សរែ៍ចល័ត និងមិនអាចតរមូវឲ្យសសិសម្បាេះពុមពឯក្សសារម្ចញម្ែើមបីបំម្ពញកិ្សចចការបានម្ឡើយ។ 

⚫ រគូបម្រងៀននឹងផ្តល់កិ្សចចការសាលាណែលោនរយៈម្ពលរបណហល 2.5 ម្ោ៉ាងក្សនុងមួយសបាាហ៍ (25 នទីក្សនុងមួយនេៃ) ក្សនុងមួយថាាក់្ស 

⚫ រគូបម្រងៀននឹងជូនែំែឹង "ម្ោ៉ាងម្ វ្ើការ (Office Hours)" ជ្ជម្រៀងរាល់នេៃ 
⚫ រគូបម្រងៀននឹងែឹក្សនំការម្រៀនសូរតរបស់សសិសម្ោយណផ្ែក្សម្លើក្សមមវិ្ីសិក្សាអនឡាញណែលផ្តល់ម្ោយមែឌល 

ម្ៅម្ពលណែលសមរសប និងម្ោយបំម្ពញបណនថមជ្ជមួយនឹងវីម្ែអូ និងឯក្សសារម្មម្រៀនតាមការចំបាច់។ 
⚫ រគូបម្រងៀននឹងក្សត់រតាការទាក់្សទងជ្ជមួយសិសសម្ៅកាន់នយក្សម្ែបា៉ាតឺម៉ង់របស់ខលួនម្រៀងរាល់សបាាហ៍។ 
⚫ រគូបម្រងៀននឹងរក្សាម្សៀវម្ៅផ្តលពិ់នទុ និងក្សត់រតាកិ្សចចការសងម្ែើមបីបំម្ពញម្រក្សឌីតម្ឡើងវិញ ម្ែើមបគីាំរទែលក់ាររពឹំងទុក្ស

ននការបញ្ចប់ការសិក្សា។ 
⚫ រគូបម្រងៀននឹងបនតទាក់្សទងជ្ជមួយសសិស/ឪពុក្សោាយជ្ជរបចតំាមរយៈមូ៉ែទំនក់្សទំនងង្គយរសលួម្របើបំផុ្តសរោប់ពួក្សម្គ។ 

រគូបម្រងៀននឹងម្របើរបាស់អាសយោានអ ៊ីណមលសាលារបស់ខលួន។ 
⚫ រគូបម្រងៀនរតូវបានម្សនើឲ្យម្ ល្ើយតបម្ៅកាន់អ ៊ីណមលសសិស/ឪពុក្សោាយ/បុគគលិក្សរែឋបាលក្សនុងរយៈម្ពល 24 ម្ោ៉ាង។ 

⚫ រគូបម្រងៀននឹងតាមោនការរីក្សចម្រមើនរបស់សសិស និងផ្តល់មតិរតឡប់ែល់សសិសឲ្យបានទាន់ម្ពលម្វលា។ 
⚫ រគូបម្រងៀនគួរណតម្ផ្ញើអ ៊ីណមលម្ៅសសិស និង/ឬឪពុក្សោាយ/អាោពាបាល ម្ៅម្ពលណែលសសិសមិនម្ វ្ើការទាក់្សទង និង

មិនចូលរួមម្ វ្ើកិ្សចចការ។ ម្បើសិនជ្ជមិនោនការម្ ល្ើយតបពីសសិសបនទប់ពីអនុវតតតាមពិ្ីការទំនក់្សទំនងរតឹមនេៃចនទទី 13 ណខម្មសា 
ម្នេះរគូបម្រងៀនគួរណត 



ទាក់្សទងការយិាលយ័ម្ែបា៉ាតឺម៉ង់ (house office) របសស់ិសស។ បុគគលិក្សការយិាល័យម្ែបា៉ាតឺម៉ង់ (house office) 
ទំនក់្សទំនងឪពុក្សោាយ និងរគូបម្រងៀននឹងម្ វ្ើការតាមោន។ 

⚫ រគូបម្រងៀននឹងផ្តល់ឲ្យសិសសនូវការសរមបសរមួលរបស់ខលួនម្ៅម្លើ IEP ម្ៅតាមក្សរមិតណែលអាចម្ វ្ើបាន។ រគូបម្រងៀននឹងទាក់្សទង
អនក្សរគប់រគងក្សរែីការអប់រំពិម្សស ម្បើសិនជ្ជរតូវការជំនួយ ឬការបញ្ហាក្សោ់មួយទាក់្សទងនឹងការផ្តលក់ារសរមបសរមួល។ 

⚫ រគូបម្រងៀន ទីរបឹក្សាសាលាម្រៀន និងអនក្សផ្តល់ម្សវាណែលពាក់្សព័នធនឹងចូលរួមក្សនុងការរបជំុ IEP និមមិតសរោប់សិសសននការអប់រំពិម្សស
ម្ៅក្សនុងថាាក់្សរបស់ពួក្សម្គ។ ម្បើសនិជ្ជពួក្សម្គមិនអាចចូលរួមបាន ពួក្សម្គនឹងចំបាច់រតូវបំម្ពញទរមប់ឯក្សសារណែលបានភាាប់នឹង
ការអម្ញ្ជើញឲ្យចូលរួមរបជំុ ម្ែើមបីផ្តល់មតិរតឡប់មុនការរបជំុ។ 

សរោបថ់ាាក្សែ់កឹ្សនំរែឋបាល 

ការរពំងឹទកុ្សរបសថ់ាាក្សែ់កឹ្សន៖ំ 

⚫ បុគគលិក្សរែឋបាលម្ៅរង់ចំគាំរទរគូបម្រងៀនរបស់ខលួន និងម្ ល្ើយសែួំរ ឬក្សតីក្សងវល់ពីសោំក់្សសិសសនិងឪពុក្សោាយ។ 
សូមម្រៀបចំម្ពលម្វលាោត់ជួបជ្ជក់្សលាក្សស់រោប់ការម្ៅទូរសពទ ម្បើសិនជ្ជចបំាច់។ អនក្សអាចរំពឹងការម្ ល្ើយអ ៊ីណមលក្សនុងរយៈម្ពល 24 
ម្ោ៉ាង។ 

⚫ បុគគលិក្សរែឋបាល នឹងកំ្សែត់កាលវិភាគការរបជំុម្ែើមបីពិភាក្សាពីការរីក្សចម្រមើន និងសំែួរជ្ជមួយបុគគលិក្សរបស់ខលួន
តាមការចបំាច់។ 

⚫ បុគគលិក្សរែឋបាលនឹងចូលរួមក្សនុងកិ្សចចរបជំុរកុ្សមការង្គរថាាក់្សែឹក្សនំ (Leadership Team) ម្ែើមបីពិភាក្សាពីការរីក្សចម្រមើន និង
សំែួរទាក់្សទងនឹងការបិទសាលាម្រៀន និងគម្រោងសិក្សាពីចោាយ។ 

⚫ បុគគលិក្សរែឋបាលនឹងផ្តល់ការបែាតេះបោាលែល់រគូបម្រងៀនណែលម្សនើសុំជំនួយម្ែើមបីផ្តល់ជូនការបម្រងៀនណែលបានតរមូវ។ 
⚫ បុគគលិក្សរែឋបាលនឹងបនតម្ វ្ើការម្លើគម្រោងបណងវរសាានការែ៍របស់សាលា (School Turnaround Plan) និងបនត
សរមបសរមួលរកុ្សមការង្គរថាាក់្សែឹក្សនំណផ្នក្សបម្រងៀន (Instructional Leadership Team)។ 


