
 

 

ការររៀនពចីម្ងា យតាមអ នីរ ើរេតសម្រម្ងបម់្ររសួារ 
ថ្នា កទ់ ី5 & 6 

ម្ងតកិា រម្ង៉ោ ងរសាើរ ើង 

ការអាន  

(អានរសៀវរៅ, រមើលរសៀវរៅ, អានលឺៗ, សាា ប់រសៀវរៅ
រសាតកមម, បញ្ចបក់ាររៀនតាមអ នីរ ើរេត) 

យ៉ោ ងរោចណាស់ 30 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា   
 (អាចជានិយយពីវិទាសាស្តសា ការសកិាសងគម ជារ ើម) 

ការសររសរ ឬ កចិចការពាកយ ឬ វាកយសពទ 20-30 នាទីជាររៀងរាល់ថ្ងា  

រេតិសាស្តសា 45 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

វទិាសាស្តសា 25 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

ការសកិាសងគម 25 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

សលិបះ, អបរ់កំាយ, ឬ ការររៀនពអីារមមេក៍ាងុសងគម 

 

30 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

 

 

 

ថ្នា កទ់ ី7 & 8  

 

ម្ងតកិា រម្ង៉ោ ងរសាើរ ើង 

ការអានរោយឯករាជ្យ  
(អានរសៀវរៅ, រមើលរសៀវរៅ, អានលឺៗ, សាា ប់រសៀវរៅ

យ៉ោ ងរោចណាស់ 20 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា  
(អាចជានយិយពីវិទាសាស្តសា ការសកិាសងគម ជារ ើម) 



 

 

រសាតកមម) 
ELA 45 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

រេតិសាស្តសា 45 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

វទិាសាស្តសា 45 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

ការសកិាសងគម 45 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

សលិបះ, អបរ់កំាយ, ឬ ការររៀនពអីារមមេក៍ាងុសងគម 

 

30 នាទជីាររៀងរាល់ថ្ងា 

 

❖ ររៀងរាល់សប្តា ហ៍ ផែនការររៀនពចីម្ងា យម្ងន ូចតរៅរនះ៖ 

ការររៀនពីចម្ងា យសម្រម្ងប់សិសសអន វិទាល័យនឹងរតា តរលើម្ររប់ផែាកទាំងអស់កាុងម្ងតិកា។ កាលវិភារម្ងភាពខ សផបែកគ្នា បនាិចសម្រម្ងប់

សិសសរៅកាុងថ្នា ក់ទី 5 & 6 រ ៀបនឹងសិសសថ្នា ក់ទី 7 & 8 រោយសារររបៀបផ លម្ររូ/ថ្នា ក់ម្រតូវប្តនរ វើរចនាសមព័នធរៅកាុងថ្នា ក់ទាំង

រនាះ។ សិលបៈភាសាអង់ររែស និង រេិតសាស្តសារួររកើតរ ើងជាររៀងរាល់ថ្ងា ម្រពមទាំងសកមមភាពរាងកាយ ការផសវងយល់ពីសិលបៈ 

ឬ រតា តរលើស ខភាព (ការររៀនពីអារមមេ៍កាុងសងគម)។ ការរសាើរ ើងសាីពីវិទាសាស្តសា និង ការសិកាសងគម ម្រតូវប្តនរ វើរ ើងជាររៀង

រាល់ថ្ងា។ ម្ររួសារនឹងសរម្រមចពីរពលរវលាផ លសាកសមនឹងកាលវិភាររបស់ពួកររ ទាំងអស់កាុងរពលមាង ឬ បនាិចមាងៗរពញមួយ

ថ្ងា។ ផែនការផ លម្រតូវប្តនបង្ហា ញខាងរម្រកាមរួមបញ្ចូលផែាកទាំងអស់កាុងម្ងតិកា។  

❖ ការបង្ហា ត់បរម្រងៀនពចីម្ងា យ 

➢ ម្ររូរបស់កូនរលាកអាកនឹងទក់ទងតាមកាលវិភាររ ើមបីពិនិតយរមើលសិសស និង ពិភាកាពីជ្រម្រមើសជ្ាំនួយសម្រម្ងប់ការររៀនពីចម្ងា

យ។ ជ្រម្រមើសខែះទាំងរនះអាចរួមម្ងនអ ីរម៉ោល ការទាំនាក់ទាំនងតាមកមមវិ ី Google Classroom, DOJO, Remind, ឬ 



 

 

តាមរយៈមរ ាប្តយរែសងរទៀត ឬ ម្ងនរម្ង៉ោ ងបរម្រងៀនជាមួយសិសសតាមកមមវិ ី Zoom ឬ Google Hangouts ។ ទាំង

អស់រនះអាចនឹងខ សគ្នា តាមថ្នា ក់ររៀន តាមកម្រមិតថ្នា ក់ និង តាមសាលា។ សាលារបស់អាកនឹងទាំនាក់ទាំនងព័ត៌ម្ងនរនះរោយ

តទ ល់រៅកាន់ម្ររួសារ។   

❖ កិចចការររៀងរាល់សប្តា ហ៍៖ 

➢ ររៀងរាល់សប្តា ហ៍ សិសសនឹងទទួលសកមមភាពផ លពាក់ព័នធនឹងការររៀនពីចម្ងា យ។ ទាំងអស់រនះអាចនឹងខ សគ្នា រៅម្ររប់ផែាក

កាុងម្ងតិកា និង សម្រម្ងប់ការរ វើរោយឯករាជ្យរោយសិសសសម្រម្ងប់ផែាកជារម្រចើន។ សកមមភាពទាំងរនះនឹងអន វតាតាមម្ងតិកា 

និង កមមវិ ីសិការបស់សាលា Lowell Public Schools ។  

➢  សិសសនឹងម្រតូវប្តនរសាើស ាំឲ្យោក់ជ្ូនកិចចការពីសកមមភាពរែសងៗ។ ការរំពឹងទ កសម្រម្ងប់កិចចការរនះនឹងម្រតូវប្តនររៀបរាប់រៅកាុង

ការបង្ហា ត់បរម្រងៀនពីម្ររូរបស់ពួកររ។ 

➢ ម្របសិនរបើសិសសម្រតូវការជ្ាំនួយ ឬ ការបកម្រសាយបាំភ្ែឺរលើសកមមភាពណាមួយ ផ លប្តនោក់ឲ្យ ពួកររអាចរែញើអ ីរម៉ោលមកកាន់

ម្ររូ ឬ រសាើស ាំជ្ាំនួយរោយរម្របើវិ ីសាស្តសាទាំនាក់ទាំនងផ លម្ររូរបស់កូនរលាកអាកប្តនរម្រជ្ើសររើស។  

➢ សម្រម្ងប់សិសសផ លទទួលរសវាកមមអប់រំពិរសស សកមមភាពនឹងម្រតូវប្តនផកផម្រប រៅតាមរនះ តាមរយៈកិចចសហការរវាងម្ររូ

បនទប់ថ្នា ក់ និង ម្ររូអប់រំពិរសស។ 

➢ កូនរបស់អាកក៏អាចម្រតូវប្តនែាល់ជ្ូននូវឳកាសររៀនសូម្រតតាមអ ីនរ ើរេត រោយរម្របើម្រប្តស់កមមវិ ី ូចជា iReady, Lexia, 

Raz Kids, ST Math, ឬ Khan Academy ។ 

➢ កិចចការទាំងរនះអាចរ វើក៏ប្តន និង អាចមិនរ វើក៏ប្តន ប៉ោ ផនារយើងសូមរលើកទឹកចិតាឲ្យកូនរបស់រលាកអាកបញ្ចប់ពួកវា។ 

❖ ការម្របជ្ ាំសនាិសទីតាមវើរ អជូាមយួសសិស៖ 



 

 

➢ ររៀងរាល់រពញមួយសប្តា ហ៍ ម្របផហលអាចម្ងនរពលកាំេត់មួយ ផ លម្ររូនឹងម្ងនរពលសម្រម្ងប់ការម្របជ្ ាំសនាិសីទតាមវើរ អូ។ 

រនះរឺជារពលផ លទាំនាក់ទាំនងម្ររូ/សិសសអាចម្រតូវប្តនជ្ម្រមុញ និង ការគ្នាំម្រទតទ ល់ខែួនអាចម្រតូវប្តនែាល់ជ្ូន តាមតម្រមូវការ។ 

➢ រពលម្របជ្ ាំសនាិសីទតាមវើរ អូនឹងម្រតូវប្តនកាំេត់រពលតាមររបៀប ផ លអាចែាល់ជ្ូនរៅរពលម្រពឹក ឬ រពលររសៀលរពញមួយ

សប្តា ហ៍ រ ើមបីពាយមតម្រមូវតាមកាលវិភាររបស់សិសសឲ្យប្តនរម្រចើនតាមអាចរ វើរ វើប្តន។ 

➢ ម្ររូនឹងទក់ទងរលាកអាកទក់ទងនឹងព័ត៌ម្ងនលមអិតសម្រម្ងប់ការម្របជ្ ាំសនាិសីទតាមវើរ អូទាំងរនះ។ 

➢ ការចូលរួមរៅកាុងការម្របជ្ ាំទាំងរនះរឺជាជ្រម្រមើសសម្រម្ងប់សិសស (សិសសអាចរួមក៏ប្តន មិនចូលរួមក៏ប្តន)។ 

➢ សម្រម្ងប់សិសសផ លទទួលរសវាកមមអប់រំពិរសសសម្រម្ងប់សិសសផ លររ ករចញពីថ្នា ក់ររៀន មមតា អាកែាល់រសវាកមមអប់រំ

ពិរសសនឹងម្ងនរពលមួយសាំេ ាំខ សគ្នា  រ ើមបីភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងជាមួយនឹងសិសសផ លពួកររែាល់រសវាកមមឲ្យ រៅតាមរពល

រវលាផ លសាកសម។ 

➢ សូមម្រប្តក ថ្ន អាកប្តនពិនិតយរមើលរ ើងវិញនូវអាកបបកិរិយផ លអាចទទួលយកប្តនជាមួយនឹងកូនរបស់រលាកអាក ម នការ

ម្របជ្ ាំសនាិសីទតាមវើរ អូ។   

 

❖ ការោកជ់្ូនកិចចការ៖ 

➢ សិសសនឹងោក់ជ្ូនកិចចការ តាមកាលកាំេត់ម្រតឹមម្រតូវផ លម្រតូវប្តនកាំេត់រោយម្ររូរបស់ពួកររ។ 

➢ កិចចការរួរម្រតូវប្តនោក់ជ្ូនរៅម្ររូតាមរយៈកមមវិ ី Google Classroom ឬ តាមមរ ាប្តយណាមួយក៏រោយផ លម្ររូ

ទាំនាក់ទាំនងជាមួយម្ររួសារ។ 

➢ ការផកផម្រប និង ការផកសម្រមួលផ លចាំប្តច់សម្រម្ងប់សិសសផ លទទួលរសវាកមមអប់រំពិរសសរ ើមបីោក់ជ្ូនកិចចការ 

(ឧទហរេ៍ បផនែមរម្ង៉ោ ងម្របលង ជារ ើម) នឹងម្រតូវប្តនែាល់ព័ត៌ម្ងនជ្ូន។ 



 

 

❖ ព័ត៌ម្ងនបផនែម៖ 

➢ អាកអាចបនាចូលរៅកាន់កញ្ចប់ “At Home Learning” (“ររៀនរៅែទះ”) ផ លម្រតូវប្តនបរងកើតរ ើងសម្រម្ងប់សប្តា ហ៍ 1-

4 រៅកាុងទាំព័រ LPS At Home Learning ។  នធានបផនែមនឹងបនារ វើបចចុបបនាភាពរៅកាុងទាំព័ររនះ។  

➢ រយើងជ្ម្រមុញឲ្យម្ររួសារបរងកើតកាលវិភារតទ ល់ខែួនរបស់ពួកររ ផ លម្ងនម្របសិទធិភាពជាមួយនឹងសាែ នភាពតទ ល់ខែួនរបស់ពួក

ររ។ រយើងជ្ម្រមុញឲ្យអាកពិនិតយរមើលរ ើងវិញនូវការបង្ហា ត់បរម្រងៀនពីចម្ងា យរនះ សកមមភាពទក់ទងផ លប្តនោក់ឲ្យរ វើ និង 

រពលឳកាសការម្របជ្ ាំសនាិសីទតាមវើរ អូ រៅរពលអាកទទួលពួកវារៅសប្តា ហ៍រនាះ។ បនាទ ប់មក ជាមួយនឹងកូនរបស់រលាក

អាក សូមបរងកើតកាលវិភារសម្រម្ងប់សប្តា ហ៍រនាះ ផ លសមរហត ែលសម្រម្ងប់ម្ររួសាររបស់រលាកអាក។ 

➢ រកមងជារម្រចើនសម្រមចកិចចការប្តនម្របរសើរខាែ ាំងណាស់ រៅរពលម្ងនទម្ងែ ប់ និង ការរំពឹងទ កផ លអាចទយទ កប្តន។ អាក

ម្របផហលជាអាចចាំណាយសប្តា ហ៍រនះកាំេត់ផែាកកិចចការ កាំេត់ការរំពឹងទ កចាស់លាស់ពីររបៀបបញ្ចប់កិចចការផ លប្តនរំពឹង

ទ ក និង ការវិវឌ្ឍរៅម ខ (ឧទហរេ៍ ហវឹកោត់ចូលរៅរម្របើម្រប្តស់រេនី ម្ងនឯកសាររួចរម្រសចរៅផកបរក ាំពយូទ័រ និង/ឬ ត 

កិចចការ កាំេត់រម្ង៉ោ ងរ ើមបីរ វើការសម្រម្ងប់រពលជាក់លាក់មួយ។)   

➢ រៅអាំ ុងរពលថ្នការររៀនពីចម្ងា យ ម ខវិជាា ម្រតូវប្តនចត់ចាំណាត់ថ្នា ក់ជា រម្រកឌ្ីត ឬ គ្នម នរម្រកឌ្ីត រហើយការចត់ចាំណាត់ថ្នា ក់

តាមទម្ងែ ប់ មមតានឹងមិនរកើតរ ើងរនាះរទ។   


