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ជំងនឿសនលូរបស ់Lowell Public Schools 

● ការអប់រំផដលមានរុណភាពែពស់រឺជាសិទធិសីុវិលដ៏សំខាន់របស់កុមារ្រប់រូបផដលងយើ្បង្រើងសវា។ 

● ការបង្្ៀន និ្ការសិការឺជាចំណុចសនូលថ្នកិចចការងាររបស់ងយើ្។  ្រប់យ៉ា ្ផដលងយើ្ង្វើ្តូវផតគំ្ទនូវអវីផដលងកើតង ើ្ងៅកនុ្ថ្នន ក់ងរៀន។ 

● មាតាបិតារឺជាថ្ដរូរបស់ងយើ្។  ពកួងររឺជា្រូបង្្ៀនទីរួយថ្នសិសសរបស់ងយើ្ងៅែទុះ។ 

● រិនមានវិ្ីទិពវងដើរបីផកលរអសាលាងរៀនរបស់ងយើ្ង ើយ។  ការផកលរអសាលាងរៀន្បកបងោយនិរនតរភាព ត្រូវឲ្យមានការ
ែិតែំង្វើការយ៉ា ្ខាា ប់ែានួងៅតារងពលងវលា។ 

● រនុសស្ំ្រប់រូបងៅកនុ្្បព័នធងនុះ មានទនំួលែុស្តូវស្មាប់ភាពងជារជ័យថ្នសិសានុសិសសរបស់ងយើ្។ ការោកស់ិសស្រប់រូបងៅងលើមាគ៌ា
ងៅកាន់ភាពងជារជ័យងៅថ្នន ក់រហាវិទាល័យ និ្កនុ្អាជីពការងារ រឺជាទនំួលែុស្តូវរបសស់ហររន៍ទំ្រូល។  

 

សរភាព • ឧតដរភាព • ភាពអ្អ់ាច 
 

ការងបតជាា ជារូលោា ន្រឹុះរបស ់Lowell Public Schools 

 

● លុបបំបាត់រំលាតថ្នសរិទធែល និ្ឱកាសស្មាប់ពូជសាសន ៍ជាតសិាសន៍ និ្ភាសាងៅកនុ្ ចំងោរសិសសទំ្អស់។ 

● ែតល់រូលនិ្ិ និ្្នធានផដលមានសរភាពកនុ្ ចំងោរសាលាងរៀនច្រុុះថ្នរណឌ ល។ 

● ទំនាក់ទំន្ជារួយ្កុរ្រសួារទំ្អស់ងោយភាពរួរសរ ងសចកតីថ្ងលងនូរ ការងគរព និ្ការយល់ដឹ្ពីវបប្រ៌ា។  
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សារពនីាយកសាលា្បចំរណឌ លងលាក Boyd  

 

ជូនចំងពាុះសហររន៍ Lowell Public Schools ជាទីងគរពរាប់អាន៖ 
 
ែាុំមានកតីងសារនសសរីករាយសូរផចករំផលកជារយួអនកនូវរបាយការណ៍ងនុះ ផដលែតល់ជូនទិដាភាពទូងៅថ្នផែនការ្ពា្របស់ងយើ្ ងដើរបីងបើកសាលាងរៀនង ើ្វិញ្បកប
ងោយសុវតថិភាពងៅរដូវសលឹកង ើ្ជុុះ ្សបងពលផដលផកលរអរំរូការសិកាពីចមាៃ យរបស់ងយើ្ស្មាប់្រួសារផដលង្ជើសងរីសការងរៀនសូតយងៅែទុះែ្ផដរ។ 
 
ងពញរួយរដូវងៅត ងនុះ បុរគលិក Lowell Public School បានែតិែំង្វើការយ៉ា ្ខាល ំ្ងដើរបីង្តៀរស្មាបឆ់្ន ំសិកាផដលជិតរកដល់ខា្រុែងនុះ ងោយង្វើការ្បងរើលងរើលថ្ន
ការ្ត ប់ចូលងរៀនវិញងោយសុវតថិភាពងៅអគររបស់ងយើ្អាចមានទិដាភាពផបបោ និ្ង្វើការពិនិតយពិច័យថ្នងតើវាអាចងៅរួចឬក៏អត់កនុ្ការមានសិសស ្រូបង្្ៀន និ្បុរគលិក
ងៅកនុ្ថ្នន ក់ងរៀនវិញ។ រុនចុ្ឆ្ន ំសិកាចុ្ង្កាយងនុះ ងយើ្បានបង្កើតក្កមាល ំ្រួយផដលមាននាយកសាលា ្រូបង្្ៀន បុរគលកិគំ្ទ និ្ មាតាបិតារកពីទូទំ្រណឌ លទំ្រូល 
ងដើរបងីរើលងៅងលើរំរូថ្នការអប់រំផដលអាចង្វើបានទំ្អស់ស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 ដូងចនុះែាុំមានទំនុកចតិតថ្នងយើ្បានង្តៀរែលួនរួចរាលស់្មាប់ងសោរីយ៉ាូ្រប់្បងេទ
ផដលងយើ្អាចនឹ្ជួប្បទុះងៅកនុ្ផែកញ្ញា  និ្ ងពលតងៅរុែងទៀត។ 
 
ផែនការផដលមានងៅកនុ្របាយការណ៍ងនុះង្បើ្បាស់ការរិតដ៏លអបំែុតរបសក់្កមាល ំ្ងនុះ ក៏ដចូជារតិ្ត ប់ផដលងយើ្បានទទួលពីសហររន៍ទំ្រូល - រួរមានការង្លើយតប
ការសទ្់រតិពី្បមាណជា្ 2,500 ្រួសារ និ្កិចចពិភាកាផបបនិរមតិផដលមានមាតាបិតា បុរគលិក និ្ សិសានុសស្បមាណជា្ 1,000 នាក់កនុ្អំ ូ្ងវទិកាសហររន៍។  
ងយើ្ទទួលសាគ ល់ថ្នរបាយការណ៍ដំបូ្ងនុះរិនង្លើយរាល់សំណួរអំពីការងបើកសាលាងរៀនង ើ្វិញងនាុះងទ។ សូរ្ជាបថ្ន ព័ត៌ាមានលរអិតបផនថរនឹ្្តូវបានែតល់ជូនជាបនតបនាទ ប់
រហូតដល់ងពលចូលងរៀនថ្ងៃទីរួយ។  
 
បចចុបបនន ការសង្រចចិតតអំពីរងបៀបងឆ្ព ុះងៅរុែជារួយការចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកា 2020-2021 រឺជាការសង្រចចិតតតាររូលោា ន។ ងហើយងៅទីងនុះកនុ្ Lowell 
វាជាចាស់ោស់ថ្ន្រួសារច្់មានជង្រើស ងៅងពលនិយយទក់ទ្នឹ្រងបៀបផដលងយើ្្ត ប់ចូលងរៀនវិញងៅផែកញ្ញា ។ ងោយរិតពីចណុំចងនុះ ងបើសិនជា
ទិននន័យសុែភាពកនុ្រូលោា នបនតងដើរងៅតារទសិងៅ្តូវ ងហើយវាមានសុវតថិភាពស្មាប់ឲ្យសិសសរបស់ងយើ្រកងរៀនងៅសាលា ងយើ្ បានង្តៀរែលនួងដើរបែីតលជ់នូ្រសួារ
នវូជង្រើសរយួថ្នការសកិាងពញងមា៉ា ្ ការសកិាពចីមាៃ យ ឬងពញងមា៉ា ្ ឬការសកិាងោយផ្កទ លង់ដើរបចីបង់ែតើរឆ្ន ំសកិាងនុះ។  
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ចាស់ោស់ ជំ្ ឺCOVID-19 ងៅផតជាកតីក្វល់ងៅកនុ្រដា Massachusetts ប៉ាុផនតរដាងនុះ ផដលធាល ប់ជាចំណុចងៅត ររុកស្មាបវី់រុសងនុះ រឺសថិតងៅកនុ្សភាព្បងសើរ
ជា្ផែនកជាង្ចើនងទៀតថ្ន្បងទសងនុះ ង្ពាុះងយើ្បានចត់វិធានការណ៍ងៅត ងដើរបកីាត់បនថយការរាតតាតរបស់វីរុសងនុះ។  ការ្ត ប់រកងរៀនវិញងោយផ្កទ ល់ មានន័យថ្នងយើ្នឹ្
បនតអនុវតតតារងគលការណ៍ផណនាំសុែភាពតឹ្ រុ៉ឹ្ដូចជា ការពាក់មា៉ា ស ់ការរការលំាតស្គរ និ្ការរកាឲ្យអគររបសង់យើ្សាអ តជានចិច។ ងយើ្រិនអាច ងហើយនឹ្រិនងដើរែលូវកាត់
ងៅងពលវាទក់ទ្នឹ្សុែភាពសិសស បុរគលិក ឬសហររន៍របស់ងយើ្ង ើយ។ ងយើ្រិនផរនកំពុ្ផសវ្រកភាពបត់ផបនកនុ្ ការងគរពតារពិ្ីការសុវតថិភាពង ើយ ងពាលរឺងយើ្នឹ្
រការំលាត្បាំរួយហវីតងៅ្រប់ងពលងវលាទំ្អស់។  ងយើ្ក៏នឹ្ោកក់្រិតងលើការ្បា្ស័យទក់ទ្គន ផដលសិសសរួយ្កុរមានជារួយ្កុរងែស្ងទៀតែ្ផដរ។ តួយ៉ា ្ 
ងយើ្ទំន្ជានឹ្រិនបរិងភារអាហារថ្ងៃ្ត្់ងៅកនុ្អាហារោា ន ឬង្វើការ្បជុំ្ំៗ ង ើយ។  
 
ែណៈផដលទិននន័យបចចបុបននបងាា ញថ្នងយើ្អាច្ត ប់ងៅកាន់ថ្នន ក់ងរៀន និ្សាលថ្នអគររបស់ងយើ្វិញបានយ៉ា ្សុវតថិភាព ងយើ្ដឹ្ថ្នរិនផរន្រប់្កុរ្រួសារសុទធផតមាន
អាររមណ៍លអកនុ្ការបញ្ាូនកូនរបស់ែលួនឲ្យចូលងរៀនវិញងៅងពលងនុះង ើយ។ ដូងចនុះ បផនថរងៅងលើសរតថភាពកនុ្ការ្ត ប់រកកាន់អគរសាលាងរៀនរបស់ងយើ្ងោយផ្កទ ល់ ងយើ្
ក៏នឹ្ែតល់ជង្រើសសិកាពីចមាៃ យស្មាប់សិសសរបស់ងយើ្ែ្ផដរ។  
 
ការសិកាពីចមាៃ យងលើកងនុះ នឹ្ងរើលងៅែុសពីអវីផដលងយើ្បានង ើញកាលពីរដូវផ្កក រីក។ រណឌ លបានទិញឧបករណ៍្រប់្គន់ ផដលសិសស្រប់គន នឹ្ទទួលបានមាន ក់រួយៗ
ងៅកនុ្ឆ្ន ំសិកាខា្រុែងនុះ។ វានឹ្មានងវទកិាបងចចកវិទាដ៏សថិតងសថរស្មាបក់្រិតថ្នន ក់នីរយួៗ និ្វតតមានផដលចំបាច ់ក៏ដូចជារតិ្ត ប់កាន់ផតង្ចើនស្មាបស់ិសសតាររយៈ
ការែតល់ក្រិតពិនទុកាន់ផតទូងៅជា្រុន។  
 
ការបង្កើតជង្រើសទំ្ពីរងនុះស្មាប់្កុរ្រួសារ និ្ការឈានដលង់សចកតីសននិោា នអំពីអវីផដលអាចង្វើបានស្មាបស់ិសានុសិសសរបស់ងយើ្ងៅកន្ផែកញ្ញា  
រឺរិនផរនជាដំងណើរការផដលងាយ្សួលង ើយ។ ងយើ្រិនដឹ្ ពីអវីផដលងកើតង ើ្ងៅកនុ្្បា្ស័យទក់ទ្គន ងោយផ្កទ ល់្បចំថ្ងៃរវា្្រូបង្្ៀន និ្សិសសរបស់ងយើ្ង ើយ។  
ប៉ាុផនតការ្បា្ស័យទក់ទ្គន ងោយផ្កទ ល់ទំ្ងនុះ អាចងកើតង ើ្លុុះ្តាផតវាមានសុវតថិភាពងដើរបី្ត ប់រកកាន់សាលាងរៀនរបស់ងយើ្វិញ។  ងយើ្ទំ្អស់គន សុទធផតស្ឃឹរថ្ន
ជំ្ឺរាតតាតសកលងនុះ នឹ្ កនល្ែុតងៅងពលងនុះ ប៉ាុផនតរួរសាត យ ចាស់ោស់ថ្នវារិនផរនផបបងនាុះង ើយ។ 
 
ការែតល់ជង្រើសដល់្កុរ្រួសារនូវការសិកាងោយផ្កទ ល់ ឬពីចមាៃ យរឺជាការសង្រចចិតតផដលគំ្ទងោយទិននន័យសុែភាព និ្ការសង្រចចិតតផដលង្វើង ើ្បនាទ ប់ពីដំងណើរការ
ង្វើផែនការយ៉ា ្យកចិតតទុកោក់ និ្ ទូលំទលូាយ។ ដូងចនុះ រនិថ្នវានឹ្ជាការសិកាផដលង្វើង ើ្ពីចមាៃ យ ឬចូលងរៀនងោយផ្កទ លង់ៅកនុ្ថ្នន ក់ងរៀនងនាុះងទ ងយើ្បានង្តៀរែលួនងដើរបី
ែតល់ឲ្យកូនរបស់អនកនូវបទពិងសា្នអ៍ប់រំផដលមានសុវតថិភាព និ្មានអតថន័យងដើរបីចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកា 2020-2021។ 
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ែាុំមានទំនុកចតិតថ្នឆ្ន ំ 2020-2021 នឹ្ជាឆ្ន ំសិកាដ៏អសាច រយស្មាប់សិសានុសិសស្រប់រូបកនុ្ចំងោរសិសសជា្ 14,500 នាករ់បស់ងយើ្។  
ែាុំទនទឹ្រ្់ចំសាវ ររន៍សិសានុសិសសរបស់ងយើ្្ត ប់រកកាន់សាលាងរៀនវិញងៅរដូវសលឹកង ើ្ជុុះងនុះ ងទុះបីជាពីចមាៃ យក៏ងោយ ងហើយងៅផតមានកិតតិយស និ្រាបទបកនុ្ការ
បង្រើជានាយកសាលា្បចំរណឌ លរបស់អនក។    
 
ងោយកតីងសាម ុះសម័្រ  
Dr. Joel D. Boyd 
នាយកសាលា្បចំរណឌ ល 
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ងសចកតសីង្េប្បតបិតត ិ 

 
ផែនការងបើកង ើ្វិញថ្ន Lowell Public Schools ងផ្កត តអាទិភាពងលើសុវតថិភាពសិសស និ្បុរគលិករបស់ងយើ្ និ្្តូវបានរចនាង ើ្ងដើរបបីង្កើនជង្រើសជាអតិបរមា
ស្មាប់្រួសារ ងោយែតលជ់ង្រើសរួយរវា្ការសិកាពីចមាៃ យ ឬការសិកាងោយផ្កទ ល់។ វាជាការសំខាន់ផដល្តូវអានរបាយការណ៍ងនុះរហូតដល់ចប់ ងដើរបយីល់ពីរងបៀប
ង្ជើសងរីសជង្រើស្ត ប់ចូលងរៀនងៅសាលាងរៀនវិញ ផដលស័កតិសរបំែុតតារត្រូវការរបស់្រួសារ។  LPS ក៏នឹ្មានែតល់វរគផចករំផលកព័ត៌ាមានជាង្ចើនងដើរបីជួយឲ្យ្រួសារ
យល់ពីជង្រើសរបស់ពួកងរែ្ផដរ។  
  
ថ្ងៃចូលងរៀនដំបូ្ងៅ Lowell ្តូវបានកំណត់ងៅថ្ងៃទី 17 ផែកញ្ញា ។ ងបើសិនជា្រួសារច្់ង្ជើសងរីសការបង្្ៀនងោយផ្កទ ល់ងៅកនុ្អគរសាលា 
ពួកងរចំបាច់្តូវង្វើការង្ជើសងរីសតាររយៈពាកយសំុ។ រយៈងពលោក់ពាកយសុំរឺចប់ពីថ្ងៃទី 19 ផែសីហា - ថ្ងៃទ ី27 ផែសីហាឆ្ន  ំ2020។ ្រួសារផដលច្់
ចូលរួរកនុ្ការសិកាពីចមាៃ យ រិនចំបាច់បំងពញពាកយសំុង ើយ។ 
  
ងបើសិនជា្រួសារផដលង្ជើសងរីសមានចំនួនង្ចើនជា្ងៅអីផដលមាន (ផែអកងលើចំនួនផដលបានផកស្រួល ងោយសារការរការំលាតស្គរ ក៏ដូចជាពិ្ីការសុែភាពនិ្សុវតថិភាព) 
ការចប់ងឆ្ន តនឹ្្តូវបានង្វើង ើ្ងដើរបីកំណត់ថ្នអនកោនឹ្អាចចូលងរៀនងៅសាលាងោយផ្កទ ល់បាន។ កផនល្សិសសងៅកនុ្ការចប់ងឆ្ន តនឹ្្តូវបានកំណត់ងោយ្បព័នធរតិទរៃន។់ 
្រួសារផដលង្ជើសងរីសការបង្្ៀនងោយផ្កទ ល់ នឹ្ទទួលបានការជូនដំណឹ្ អំពីការកំណត់កផនល្របស់ែលួនស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 ចប់ពីថ្ងៃទ ី4 ផែកញ្ញា តងៅ។ 
  
ងយើ្កំពុ្ងលើកទឹកចិតតឲ្យសិសសងដើរ ឬងបើកបរងៅសាលាជាជា្ជិុះរងយនតសាលា ងដើរបីបង្កើនសុវតថិភាព និ្កាតប់នថយការប៉ាុះពាល់ជារួយសិសសងែស្ងទៀតងៅតារែលូវងៅ 
និ្រកពសីាលាជាងរៀ្រាល់ថ្ងៃ។ រង្ាបាយង្វើដំងណើរតាររងយនតសាលា នឹ្ មានស្មាប់អនកផដលរិនមានរង្ាបាយងែស្ងទៀតងដើរបីរកសាលា។ ងបើសិនជាត្រូវការស្មាប់
រង្ាបាយង្វើដំងណើរមានចំនួនងលើសពីចំនួនងៅអីផដលមាន LPS នឹ្ង្វើការចប់ងឆ្ន តស្មាបក់ផនល្អ្គុយផដលមាន ងោយង្បើរូបរនតរតិទរៃន់ផដលរិតងលើសិទធិ្សបចាប់ថ្ន
្បជាករសិសសផដលបានការពារ និ្ការពិចរោអំពីសរភាព។ 
 
ការសង្រចចិតតរបស់អនកស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 នឹ្រិនប៉ាុះពាល់ដលក់ារកំណតស់ាលាងរៀនរបស់កូនអនកងៅកនុ្ឆ្ន ំសិកាអនារតង ើយ។ កូនរបស់អនកនឹ្ ងៅផតមានងៅអី
ងៅសាលាងរៀនផដលពួកងរកំពុ្សិកាកនុ្ឆ្ន  ំ2019-2020 ឬកនុ្ ករណីសិសសបឋរសិកាង ើ្ងៅថ្នន ក់រ្យរសិកា ងនាុះនឹ្ងៅអីរួយងៅសាលារ្យរសិកាផដលពួកងរ
នឹ្្តូវង ើ្ថ្នន ក់។   
 

ជង្រើសសិកាពីចមាៃ យរាប់បញ្ចូលកាលវិភារសាលាផដលបានកណំត់ជារួយនឹ្ ងសចកតីត្រវូថ្នវតតមាន និ្ការចូលរួរចាស់លាស់។ សសិសនឹ្្តូវបានឲ្យពិនទុតារក្រិតពិនទទុូងៅ។ 
វារាប់បញ្ចូលការលាយចូលគន ថ្នងរងរៀននិរមិតបនតផ្កទ ល់ និ្ការសិកាងោយឯករាជយងៅកនុ្រែុវិជាា ជាង្ចើន ក៏ដូចជាការវាយតថ្រលផែអកងលើរង្មា្ និ្ការង្វើងតសតតារអនឡាញ
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ដ៏មានសុវតថិភាព។ នឹ្ មានទីកផនល្រាូបអាហារយកងហើយងដើរងចញ។  
  
ជង្រើសសិកាងោយផ្កទ ល ់រាប់បញ្ចូលកាលវិភារ និ្ករមវិ្ីសិកាទូងៅជារួយនឹ្ការវាយតថ្រល និ្ការឲ្យពិនទុសត្ ់ោរ។ វានឹ្ មានការផ្កល ស់បតូរការបង្្ៀនបនតិចបនតួចងដើរបរីិតពី
សុវតថិភាព និ្ការរការំលាតស្គរ ងពាលរឺសិសសនិ្បុរគលិក្តូវផតពាក់មា៉ា ស ់សិសសសថិតងៅកនុ្្កុរ/ថ្នន ក់ផតរួយ ងហើយសិសសនឹ្បរិងភារអាហារងៅកនុ្បនទប់ងរៀនរបស់ែលួន។  
  
រិនែវល់ថ្នសិសសង្ជើសងរីសការសិកាងោយផ្កទ ល់ ឬការសិកាពីចមាៃ យង ើយ រណឌ លបានទញិឧបករណ៍្រប់្គន់ងៅរដូវងៅត ងនុះ ផដលសិសស LPS ្រប់រូបនឹ្ទទួលបាន
ឧបករណ៍ផ្កទ ល់ែលួនងៅឆ្ន ំសិកាងនុះ។ 
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្សបងពលផដលងយើ្ងឆ្ព ុះងៅរុែជារួយនឹ្ការង្វើផែនការស្មាប់ការចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកា 2020-2021 វាជាការសំខាន់ផដល្តូវងាកង្កាយងរើលងៅងរងរៀនផដលបានងរៀនសូ្ត

ពីការបិទសាលាងរៀនរបស់ងយើ្ងៅរដូវផ្កក រីកកផនល្ងៅងនុះ។ ការងរៀនសូ្តពីបទពិងសា្ន៍ងនុះ បានង្វើឲ្យងយើ្ង្តៀរែលួនកាន់ផត្បងសើរស្មាប់ករណីផដលអាចងកើតង ើ្

្រប់ផបបយ៉ា ្នាងពលខា្រុែ។  

ររំថូ្នការបង្្ៀន 

● ការអនុវតត្បកបងោយភាពសថិតងសថរថ្នកាលវិភារបង្្ៀនទូទំ្រណឌ លជារួយងរងរៀនផបបនិរមិតបនតផ្កទ ល់កាន់ផតង្ចើនស្មាប់សិសស។ 

● ងវទិកាសិកា និ្ទំនាក់ទនំ្ដ៏សថិតងសថរទូទំ្រណឌ លស្មាប់បរិយកាសសិកាពីចមាៃ យ។  

● បង្កើនការសិកាែលូវចិតតស្គរ (SEL) ងៅ្រប់រំរូទំ្អស់ងដើរបីគំ្ទត្រូវការសិសស។ 

ងគលការណដ៍កឹនាំងដើរបចីបង់ែតើរឆ្ន ំសកិាងមងីនុះ 
 
1. ការសង្រចចិតតរបស់ងយើ្ នឹ្្តូវបានដកឹនាងំោយទិននន័យសុែភាពចុ្ង្កាយបំែុត និ្ ការចូលរួររតិពី
អនកជំនាញផែនកសុែភាពសាធារណៈ។ ងយើ្នឹ្ ង្វើការតារោនងលើអ្តាករណីវិជាមានងៅទីងនុះកនុ្ Lowell 
និ្កនុ្រដាទំ្រូល។ 
 
2.  ងយើ្នឹ្បង្កើនជង្រើសជាអតិបរមាស្មាប់្រួសារ ងហើយនឹ្ែតល់ជង្រើសសិកាពីចមាៃ យ ក៏ដូចជា
ជង្រើសសិកាងោយផ្កទ ល ់ដរាបោទិននន័យសុែភាពបនតគំ្ទការមានវតតមានងោយផ្កទ លង់ៅកនុ្អគររបស់ងយើ្។  
 
3. ងយើ្ង្វើការងបតជាា ចំងពាុះសរភាព ជារួយជងំនឿថ្នការអប់រំសាធារណៈ រឺជាសិទធិសីុវិលដ៏សំខាន់។ ្កុរ្រួសារ និ្សិសានុសិសសផដលមាន្បវតតិរិនបានទទួលងសវាករម
្រប់្គន់ មានសំង ្ងៅកនុ្ដំងណើរការង្វើផែនការ ងហើយនឹ្មានបំងពញត្រូវការរបស់ែលួន។  
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ងរងរៀនផដលបានងរៀនសូ្តពរីដវូផ្កក រកីឆ្ន ំ 2020 

សរភាពស្មាបទ់ំ្អសគ់ន ។ 

● ែតល់បងចចកវិទា និ្ការតភាា ប់ដល់្កុរ្រួសារ ផដលបងាា ញពីត្រូវការ ងដើរបីឲ្យសិសានុសិសសអាចចូលរួរងោយងសមើភាពងៅកនុ្បរិយកាសសិកាពីចមាៃ យ។ 

● រិតពីជំ្ ឺCOVID-19 និ្រងបៀបផដលជំ្ឺងនុះប៉ាុះពាល់ដល់សរតថភាពសិសសកនុ្ការចូលរួរងោយងសមើភាពងៅកនុ្ការសិកាពីចមាៃ យ ផដលអាចង្វើឲ្យ

រំលាតសរិទធែលរីកកាន់ផត្ំ។ 

ការទនំាកទ់នំ្ 

● ែតល់ឱកាសស្មាប់ការទំនាក់ទំន្ពីរែលូវជារយួភារីពាក់ព័នធទំ្អស ់ងដើរបីគំ្ទការអេិវឌ្ឍផែនការ និ្ការ្តួតពិនិតយងលើការអនុវតត។ 

● ការងែាើសារជាញឹកញាប់ និ្សថតិងសថរពីនាយកោា នសាលាងៅកាន់ភារីពាក់ពន័ធ។ 

● ការបកផ្បផ្កទ ល់មាត់ និ្ការបកផ្បជាលាយលកេណ៍អកសរ្តូវផតមានស្មាប់្រួសារទំ្អស់ផដល្តូវការ។ 

ការអនវុតតការបង្្ៀន 

● ែតល់ងពលងវលាស្មាប់ឲ្យបុរគលិកង្វើផែនការ និ្ង្វើការងៅកនុ្្កុរផដលមានការសហការគន ។ 

● ការអេិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈជាបនតបនាទ ប់ងដើរបីព្្ឹ្ការសិកាពីចមាៃ យ។ 

● ងគលការណ៍អំពីការែតល់ពិនទុ ការចូលរួរ និ្វតតមាន រួរ្តូវបានបង្កើតយ៉ា ្យកចិតតទុកោក់ងដើរបីធានាបាននូវការចូលរួររបស់សិសសយ៉ា ្សថិតងសថរ។ 

បងចចកវទិា និ្ ងហោា រចនាសរពន័ធ 

● ការផចកកុំពយូទ័រយួរថ្ដដល់សិសស្រប់រូប និ្ហត់សប៉ាត់ស្មាប់្កុរ្រួសារផដលែវុះខាត ងដើរបីគំ្ទឲ្យសិសសទទួលបានការបង្្ៀនតារអនឡាញ។ 
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● ងវទិកាសិកាផដលសថិតងសថរស្មាប់សិសស និ្បុរគលិកងៅកនុ្ក្រិតថ្នន ក់នរីួយ។ 

ការគំ្ទបរុគលកិ 

្ទ្ទ្់ការអេិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈស្មាប់បុរគលិករដាបាល ្រូបង្្ៀន និ្បុរគលកិគំ្ទ។ 

ការពចិរោអពំជីង្រើសរបសអ់នកស្មាបឆ់្ន ំ 2020-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

អានឯកសារងនុះឲ្យចប់  
(ផែនការងបើកសាលាងរៀនង ើ្វិញងោយសុវតថិភាពស្មាប់សិសស) 

ទទួលព័ត៌ាមាន និ្  
មានការចូលរួរ!  

 

• ចូរ្បាកដថ្នអនកបានចុុះងឈាម ុះស្មាប់ការជូនដំណឹ្តារអុីផរល 
តារោន LPS ងៅងលើបោត ញស្គរ និ្ពិនិតយងរើលងរហទពំរ័ LPS 

 

• ចូលរួរវរគផចករំផលកព័ត៌ាមានអំពីផែនការសិការបស់ LPS ស្មាប់
ការចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកា 2020-2021។ កាលវិភារនឹ្្តូវបានផចករំផលក

ជារួយ្កុរ្រួសារងៅងពលចប់សពវ្រប។់  

 

 

 

សង្រចចិតតថ្នងតើការសិកាងោយផ្កទ ល់ ឬការសិកាពីចមាៃ យផដលលអបំែុតស្មាប់កូនៗមាន ក់ៗរបស់អនក 
 និ្ស្មាប់្រួសាររបស់អនក 

្បកាសថ្នងតើអនកច្់បានការសិកាងោយផ្កទ ល់ងៅកនុ្អំ ុ្រយៈងពលង្ជើសងរីស (ថ្ងៃទី 19-27 ផែសីហា)  
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កាលបរងិចេទសខំាន់ៗ   

● ថ្ងៃទ ី19 ផែសហីា - ទ្រ្់ផបបបទង្ជើសងរីសស្មាប់ការសិកាងោយផ្កទ ល់នឹ្មានែតល់ជូនងៅថ្ងៃងនុះ និ្ងែាើងៅកាន់្រួសារ។  
● ថ្ងៃទ ី27 ផែសហីា - ថ្ងៃចុ្ ង្កាយស្មាប់ឲ្យ្រួសារោក់ទ្រ្់ផបបបទង្ជើសងរីសស្មាប់ការសិកាងោយផ្កទ ល់។  
● ថ្ងៃទ ី4 ផែកញ្ញា  - ចប់ងែតើរងៅថ្ងៃងនុះ ្កុរ្រួសារនឹ្ទទួលបានការជនូដំណឹ្ អំពីការកណំត់សាលាងរៀនរបស់ែលួន។  
● ថ្ងៃទ ី17 ផែកញ្ញា  - ថ្ងៃដំបូ្ថ្នការចូលងរៀន កំពុ្រ្់ចំការអនុរ័តពីរដា។  
● TBD (នឹ្ ្តវូសង្រចងពលង្កាយ) - ចលូរួរវរគផចករំផលកព័ត៌ាមានអំពីផែនការសិការបស់ LPS  

 
 

ការពចិរោអពំជីង្រើសរបសអ់នកស្មាបឆ់្ន ំ 2020-2021 

 
ផែនការងបើកង ើ្វិញរបស់ Lowell Public Schools នយិយអំពីការបង្កើនជង្រើសជាអតិបរមាស្មាប់្រួសារងោយសុវតថិភាព។ LPS នឹ្ែតល់ជង្រើសសិកាពីចមាៃ យ 
ក៏ដូចជាជង្រើសសិកាងោយផ្កទ ល ់ដរាបោទនិនន័យសុែភាពបនតគំ្ទការមានវតតមានងោយផ្កទ ល់ងៅកនុ្អគររបស់ងយើ្។ របាយការណ៍ងនុះនឹ្ជួយែតល់ឲ្យ្រួសារ
នូវព័ត៌ាមានផដលចំបាចង់ដើរបីង្វើការសង្រចចិតត។ ្សបងពលផដលអនកពិចរោអំពីជង្រើសរបស់អនកស្មាប់ការចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកាងនុះ សូរច្ចំចំណុចដូចខា្ង្ការ៖ 
 

● សិសស្រប់រូបនឹ្អាចចូលរួរកនុ្ការសិកាពីចមាៃ យ។ រិនមានផដនកំណត់ស្មាប់ការចុុះងឈាម ុះសិកាពីចមាៃ យង ើយ។ ងទុះជាយ៉ា ្ោកតី ងោយសារ
ងគលការណ៍ផណនាថំ្នការរការំលាតស្គរយ៉ា ្តឹ្រុ៉ឹ្ ចំនួនសិសសកនុ្សាលាងរៀន្រមតាស្មាបក់ារសិកាងោយផ្កទ ល ់នឹ្្តូវបានកាត់បនថយ។ អា្ស័យងហតុងនុះ 
រិនផរនសិសស្រប់រូបសុទធផតអាចចូលងរៀនងៅកនុ្អគរសាលាងនាុះងទ។ ងបើសិនជាសិសសផដលចុុះងឈាម ុះស្មាប់ការសិកាងោយផ្កទ ល់មានចំនួនង្ចើនជា្ចំនួន
ងៅអីផដលមាន ងយើ្នឹ្ង្វើការចប់ងឆ្ន តងដើរបីកំណត់ថ្នអនកោនឹ្អាចចូលងរៀនងៅកនុ្អគរសាលាបាន។ ស្មាបព់័ត៌ាមានបផនថរអំពីដំងណើរការងនុះ សូរងរើលទំព័រ 
10-11។  

 
● ងយើ្កំពុ្ងលើកទឹកចិតតឲ្យសិសសងដើរ ឬងបើកបរងៅសាលាជាជា្ជិុះរងយនតសាលា ងដើរបីបង្កើនសុវតថិភាព និ្កាតប់នថយការប៉ាុះពាល់ជារួយសិសសងែស្ងទៀត

ងៅតារែលូវងៅ និ្រកពីសាលាជាងរៀ្រាល់ថ្ងៃ។ រង្ាបាយង្វើដំងណើរតាររងយនតសាលា នឹ្ មានស្មាបអ់នកផដលរិនមានរង្ាបាយងែស្ងទៀតងដើរបីរកសាលា។ 
ស្មាប់ព័ត៌ាមានបផនថរអំពីរង្ាបាយង្វើដំងណើរ សូរងរើលទំព័រ 21។ 
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● ការសង្រចចិតតរបស់អនកស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 នឹ្រិនប៉ាុះពាល់ដលក់ារកំណតស់ាលាងរៀនរបស់កូនអនកងៅកនុ្ឆ្ន ំសិកាអនារតង ើយ។ 
កូនរបស់អនកនឹ្ងៅផតមានងៅអីងៅសាលាងរៀនផដលពួកងរកំពុ្សិកាកនុ្ឆ្ន ំ 2019-2020 ឬកនុ្ ករណីសិសសបឋរសិកាង ើ្ងៅថ្នន ក់រ្យរសិកា 
ងនាុះនឹ្ងៅអីរួយងៅសាលារ្យរសិកាផដលពួកងរនឹ្្តូវង ើ្ថ្នន ក់។   

 
 
ការពិចរោងែស្ងទៀតរួយចំនួនងដើរបីជួយអនកង្វើការសង្រចចិតតដ៏លអបំែុតស្មាប់កូនរបសអ់នក និ្ ្រួសាររបស់អនក៖ 
 

● ងតើត្រូវការថ្នការសិកាលកេណៈបុរគលរបស់កនូអនកមានអវីែលុះ? ងតើត្រូវការទំ្ងនាុះអាច្តូវបានង្លើយតបងៅកនុ្បរិយកាសសិកាងោយផ្កទ ល់ ឬពីចមាៃ យ?   
 

● ងតើកូនរបស់អនកនឹ្មានការ្តួតពនិិតយពីរនុសស្ំកនុ្អំ ុ្ងពលថ្ងៃងដើរបីគំ្ទដំងណើរការសិកាពីចមាៃ យ ឬងតើកូនរបស់អនក្តូវការការផងទំកុមារផដរឬងទ? 
 

● ងតើអនកនឹ្្តូវការរង្ាបាយង្វើដំងណើរតាររងយនតសាលាងៅសាលាងរៀនងដើរបីចូលងរៀនងោយផ្កទ ល់ផដរឬងទ? សរតថភាពែទុករបស់រងយនត នឹ្មានក្រិត ងហើយសិសស
នឹ្រិន្តូវបានធានាថ្នមានរង្ាបាយង្វើដំងណើរង ើយ។ ្រួសារអាចចំបាច់្តូវទទួលែុស្តូវចំងពាុះការដឹកជញ្ាូនកូនៗរបស់ែលួនងៅសាលាងរៀនជាងរៀ្រាល់ថ្ងៃ។ 
ស្មាប់ព័ត៌ាមានបផនថរអំពីរង្ាបាយង្វើដំងណើរ សូរងរើលទំព័រ 20-21។ 

 
● ងតើមានការ្ពួយបាររភអំពីសុែភាពោរួយស្មាប់កូនរបស់អនក ឬសមាជិក្រួសារផ្កទ ល់របសអ់នកផដរឬងទ? 

 
រងបៀបង្ជើសងរសីការកណំតស់ាលាងរៀនរបសអ់នក  

 

● ជង្រើសលំនាំងដើរស្មាប់សិសសទំ្អស់រឺការសិកាពីចមាៃ យ។  
 

● ងបើសិនជា្រួសារច្់ង្ជើសងរីសការបង្្ៀនងោយផ្កទ ល់ងៅកនុ្អគរសាលា ពកួងរចំបាច់្តូវង្វើការង្ជើសងរីសតាររយៈពាកយសុំ។ LPS នឹ្
ចុុះែាយទ្រ្់ផបបបទពាកយសុំងនុះងៅងលើងរហទំព័ររណឌ ល ងហើយនឹ្ផចករំផលកទ្រ្់ផបបបទងនុះតារអុីផរល និ្ ងៅងលើបោដ ញស្គរ។ 
រយៈងពលោក់ពាកយសុំរឺចប់ពីថ្ងៃទី 19 ផែសហីា - ថ្ងៃទី 27 ផែសហីាឆ្ន ំ 2020។ ្រសួារផដលច្់ចូលរួរកនុ្ការសិកាពីចមាៃ យ 
រិនចំបាច់បំងពញពាកយសំុង ើយ។ វាជាការសំខាន់ផដល្រួសារពិនិតយងរើលជង្រើស ចូលរួរកនុ្វរគផចករំផលកព័ត៌ាមាន និ្ទកទ់្រជឈរណឌ ល្នធាន្រួសារ
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ជារួយនឹ្សំណួរងែស្ៗរុនងពលោក់ទ្រ្់ផបបបទរបស់ែលួន ង្ពាុះងយើ្កំពុ្ងសនើឲ្យោក់ទ្រ្់ផបបបទងនុះរត្ប៉ាុងោណ ុះកនុ្កុមារមាន ក់ផដលចូលងរៀនងៅ Lowell 
Public Schools។  

 

● ងបើសិនជា្រួសារផដលង្ជើសងរីសមានចំនួនង្ចើនជា្ងៅអីផដលមាន (ផែអកងលើចំនួនផដលបានផកស្រួល) ការចប់ងឆ្ន តនឹ្្តូវបានង្វើង ើ្ងដើរបីកំណត់ថ្នអនកោ
នឹ្អាចចូលងរៀនងៅសាលាងោយផ្កទ ល់បាន។ 

 

● កផនល្សិសសងៅកនុ្ការចប់ងឆ្ន តនឹ្្តូវបានកំណត់ងោយ្បព័នធរិតទរៃន់៖ 

○ សិសសផដលមានផែនការអប់រំលកេណៈបុរគល (IEPs)  

○ សិសសផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជារយយផែនការ 504 (ស្មាប់ការស្របស្រួលទក់ទ្នឹ្ការសិកា) 

○ សិសសផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណស្មាប់ងសវាករម McKinney Vento 

○ សិសសផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាអនកសិកាភាសាអ្់ងរលស (ELs)  

○ សិសសងៅកនុ្ក្រិតចប់ងែតើរថ្នក្រិតនីរួយៗ (K-2, ថ្នន ក់ទី 5, ថ្នន ក់ទ ី9)  

○ ្រួសារផដលមានកូនង្ចើនជា្មាន ក់ចុុះងឈាម ុះចូលងរៀនងៅ Lowell Public Schools 

○ សិសសរបស់បុរគលិក Lowell Public Schools  
 

● ងយើ្កំពុ្ងលើកទឹកចិតតឲ្យសិសសងដើរ ឬងបើកបរងៅសាលាជាជា្ជិុះរងយនតសាលា ងដើរបីបង្កើនសុវតថិភាព និ្កាតប់នថយការប៉ាុះពាល់ជារួយសិសសងែស្ងទៀត
ងៅតារែលូវងៅ និ្រកពីសាលាជាងរៀ្រាល់ថ្ងៃ។ ងៅកនុ្ករណីភារង្ចើន ្រួសារនឹ្ទទួលែសុ្តូវចំងពាុះការែតលរ់ង្ាបាយង្វើដំងណើរងៅ និ្រកពីសាលាងរៀន
របស់កូនពួកងរ។ រង្ាបាយង្វើដំងណើរតាររងយនតសាលា នឹ្មានស្មាប់អនកផដលរិនមានរង្ាបាយងែស្ងទៀតងដើរបីរកសាលា។ ការចប់ងឆ្ន ត
នឹ្្តូវបានង្វើង ើ្ស្មាបង់ៅអដីឹកជញ្ាូនផដលមានក្រិត។ ស្មាប់ព័ត៌ាមានបផនថរអំពរីង្ាបាយង្វើដំងណើរ សូរងរើលទំព័រ 20-21។ 

 

● ្រួសារផដលង្ជើសងរីសងៅអីសិកាងោយផ្កទ ល់ងៅសាលាងរៀនកនុ្ចមាៃ យផដលអាចងដើរបានងៅែទុះរបស់ពួកងរ អាចង្វើការងសនើសំុងែទរងៅកាន់សាលាងរៀន
ស្មាប់ការពិចរោ។  ការងែទរ  
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រងបៀបង្ជើសងរសីការកណំតស់ាលាងរៀនរបសអ់នក  

 
នឹ្ស្មាប់ឆ្ន ំសិកាងនុះប៉ាុងោណ ុះ ងហើយអា្ស័យងលើកផនល្ផដលមានងៅសាលាងរៀនងនាុះ។ ទ្រ្់ពាកយសុំងែទរ នឹ្មានងៅងលើងរហទំព័ររណឌ ល និ្
្តូវបានផចករំផលកជារួយ្រួសារ។  

 

● ្រួសារផដលបានចុុះងឈាម ុះកូនរបស់ែលួនស្មាប់ថ្នន ក់រងតតយយចប់ពីថ្ងៃទី 26 ផែឧសភា-ថ្ងៃទ ី30 ផែរិងុនា ្តូវបានោក់បញ្ចូលកនុ្ ការចប់ងឆ្ន តថ្នន ក់រងតតយយ។  
្រួសារផដលទទួលបានងៅអតីាររយៈការចប់ងឆ្ន ត នឹ្មានសិទធចិូលងរៀនងៅសាលាងរៀនងនាុះកនុ្ឆ្ន ំសិកា 2021-2022។ ឆ្ន ំសិកាខា្រុែងនុះ (2020-
2021) សិសសថ្នន ក់រងតតយយទំ្អស់នឹ្្តូវបានកំណត់ងៅឲ្យសាលាងរៀនជិតខា្របស់ពួកងរ ផដល្តូវបានកំណត់និយរន័យថ្នជាសាលាងរៀនផដលសថិតកនុ្ចមាៃ យ
អាចងដើរបានងៅកាន់ែទុះរបស់សិសស។ ការកំណត់ងនុះ រឺស្មាប់រួយឆ្ន ំសិកាប៉ាុងោណ ុះ។ អាចនឹ្មានករណីងលើកផល្រួយចំននួ (ឧ. សិសសផដលមានប្
ងរៀនងៅសាលាផដលពួកងរបានទទួលងៅអីតាររយៈការចប់ងឆ្ន ត នឹ្មានសិទធិងរៀនងៅសាលាងរៀនងនាុះស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-21)។  

 

● ្រួសារផដលង្ជើសងរីសការបង្្ៀនងោយផ្កទ ល់ នឹ្ទទួលបានការជូនដំណឹ្ អំពីការកំណត់កផនល្របស់ែលួនស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 ចប់ពីថ្ងៃទ ី4 
ផែកញ្ញា តងៅ។ 

 

● ងបើសិនជា្រួសារងសនើសំុការកំណត់កផនល្ងែស្ងោយផែអកងលើរូលងហតុសុែភាព ឬរូលងហតុសុវតថិភាព្ៃន់្ៃរ ឬការផ្ប្បួលថ្នកាលៈងទសៈ្រួសារផដលបោត លឲ្យ
្តូវការការកំណត់កផនល្ងែស្ ពួកងរអាចោកព់ាកយបណដ ឹ្ឧទធរណ៍ជារួយនាយកផែនកសរ្រ៌ា (Chief Equity Officer) បាន។  

 

• ជង្រើសដំបូ្របស់អនកស្មាបទ់ីកផនល្ផដល្តវូចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកា (ពីចមាៃ យ ឬងោយផ្កទ ល់) រិន្តូវបានែអឹបជាប់ស្មាប់ឆ្ន ំសិកាទំ្ រូលងនាុះងទ។ ្រួសារ
នឹ្ទទួលបានឱកាសងដើរបីង្ជើសងរីសជង្រើសងែស្ងរៀ្រាល់រួយ្តីមាសរត្។  

 

● ការផ្ប្បួលងែស្ៗងៅងលើទីកផនល្ផដលសិសសចូលងរៀនងៅសាលាកនុ្ឆ្ន ំ 2020-2021 រសឺ្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 ប៉ាុងោណ ុះ។ សិសសនឹ្
្ត ប់ងៅការកំណត់កផនល្ឆ្ន ំ 2019-2020 របស់ែលួនវិញ ឬកនុ្ ករណីសិសសថ្នន ក់បឋរសកិាង ើ្ថ្នន ក់រ្យរសិកា ពួកងរនឹ្ងៅសាលារ្យរសិកាផដលពកួងរ
ង ើ្ងៅកនុ្អំ ុ្ឆ្ន ំសិកា 2021-2022។ 
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ររំងូពញងមា៉ា ្ចនំនួពរីងដើរបបីងំពញត្រវូការរបសស់ិសស 

 ពចីមាៃ យងពញងមា៉ា ្ ងោយផ្កទ ល ់ងពញងមា៉ា ្  

ថ្នន កង់រៀន • ឧបករណ៍ 1:1 - សិសសនីរួយៗនឹ្ទទួលបាន
ឧបករណ៍រួយង្រឿ្ 
 
• កំណត់កាលវិភារសាលាងោយមានត្រូវការថ្នវតតមាន 
និ្ការចូលរួរចាស់លាស់។ សិសស្តូវបានឲ្យពិនទុ
តារក្រិតពិនទុទូងៅ។  
 
• លាយបញ្ចូលគន នូវងរងរៀនផបបនិរមិតបនតផ្កទ ល់ និ្ការសិកា
ងោយឯករាជយងៅកនុ្រុែវិជាា ជាង្ចើន 
 
• ការវាយតថ្រលផែអកងលើរង្មា្ និ្ការង្វើងតសតតារអនឡាញ
ផដលមានសុវតថិភាព 

• កាលវិភារ និ្ករមវិ្ីសិកាទូងៅងោយមានការផ្កល ស់បតូរ
ងលើការបង្្ៀនតិចតួចងដើរបីរិតពីសុវតថិភាព/ការរការំលាតស្គរ  
 
• សិសសសថិតងៅកនុ្្កុរ/ថ្នន ក់ដផដល 
 
• ការវាយតថ្រល និ្ការែតល់ពនិទុសត្់ោរ 
 
• ឧបករណ៍ 1:1 - សិសសនីរួយៗនឹ្ទទួលបានឧបករណ៍
រួយង្រឿ្  

្បតបិតតកិារ • ងោុះ្សាយហត់សប៉ាត់/ការចូលង្បើ Wi-Fi 
 
• ស្របស្រួលការដឹកជញ្ាូន ឬការរកយក
សមាភ របំងពញបផនថរ (ឧ. បងចចកវិទាជំនួយ)  
 
• ងៅផតអាចចូលរួរកនុ្ការងល្កីឡា ឬសករមភាពង្ៅ
ករមវិ្ីសិកា ងបើសិនជាមាន 

• ការរការំលាតស្គរ/ការ្បា្ស័យទក់ទ្ែុសៗគន  
 
• សិសស និ្បរុគលិក្តូវផតពាក់ PPE (ឧ. មា៉ា ស)់  
 
• រង្ាបាយង្វើដំងណើរមានក្រិតជា្ឆ្ន ំរុនៗ 

ងសវាករមរាបូអាហារ • ទីកផនល្រាូបអាហារផដលយកងហើយងដើរងចញ • សិសសបរិងភារអាហារងៅកនុ្បនទប់ងរៀន 
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ក្កមាល ំ្សិកាពីចមាៃ យរបស់ LPS (LPS Remote Learning Task Force) 

ផដលបង្កើតង ើ្ងោយនាយកសាលា ្រូបង្្ៀន បុរគលិក និ្ មាតាបិតារកពរីណឌ លទំ្រូល 

បានង្វើការរួរគន ងដើរបីបង្កើតផែនការរួយផដលបានរចនាង ើ្ងដើរបីែតល់បរិយកាសសិកា

រ៉ឹ្មាំស្មាប់សិសសងៅកនុ្រុែវិជាា ែុសៗគន ។  

  

ផែនការសិកាពីចមាៃ យ ្តូវបានរចនាង ើ្ងដើរបីបង្កើតងវទិកាអនឡាញផដលសថិតងសថរងោយបង្កើតជាសាព នរវា្អនកអប់រ ំនិ្ ្រួសារទក់ទិននឹ្ ការបង្្ៀន ការោក់កិចចការ និ្

ការទំនាក់ទំន្ងដើរបីង្វើឲ្យការសិកា និ្សាលាមានភាពនិរមតិទំ្្សុ្ និ្ អាចង្វើបានងៅកនុ្ទីកផនល្ពចីមាៃ យតាររយៈងរងរៀនបង្្ៀនបនតផ្កទ ល់ និ្ កិចចការឯករាជយ។  

 

ងនុះរិនមានជាផែនការសិកាពីចមាៃ យផតរួយផដលបានង្បើកនុ្អំ ុ្ការបិទសាលាជាបនាទ ន់ងៅឆ្ន ំសិការុនង ើយ។ រនលឹុះកនុ្ ការបង្កើតផែនការសិកាពីចមាៃ យ

ផដលមានភាព្បងសើរង ើ្ រឺរណឌ លអាចែតលឲ់្យសិសស្រប់គន នូវឧបករណ៍របស់ពួកងរផ្កទ ល់។ ងរក៏បានង្វើការពិចរោស្មាប់សិសសផដលមាន IEPs ឬផដលមានផែនការ 

504 ផដល្តូវការបងចចកវិទាស្របែ្ផដរ។  

  

បផនថរងលើងវទិកាបងចចកវិទាដ៏សថិតងសថរស្មាប់ក្រិតថ្នន ក់នីរួយៗ វានឹ្ មានវតតមានផដលចំបាច ់ក៏ដូចជារតិ្ត បក់ាន់ផតង្ចើនស្មាបស់ិសសតាររយៈការែតល់ក្រិតពិនទុ

កាន់ផតទូងៅជា្រុន។ ការសិកាពចីមាៃ យរបស់ LPS នឹ្អនុវតតតារការបង្្ៀនតារក្រតិថ្នន ក់ និ្រង្មា្ករមវិ្ី សិការបស់រដា Massachusetts។  

 

សិសសអាចរំពឹ្ទុកនូវកាលវិភារបង្្ៀនផដលសថិតងសថរ រាប់បញ្ចលូទំ្ងមា៉ា ្ផដលបានកំណត់ស្មាប់ការបង្្ៀនបនតផ្កទ ល់ និ្ការ្បឹកាងយបាល់ជារួយ្រូបង្្ៀន។ បុរគលិក

ក៏នឹ្មានងពលងវលាស្មាប់ការសហការ ការបណដុ ុះបោត ល និ្ការ្បជុំជារួយមាតាបិតាតារការចំបាច់ែ្ផដរ។  
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រនុសស្ំអាចនឹ្្តូវគំ្ទសិសសកនុ្ការងរៀបចំបងចចកវិទាផដលអំងោយែលដល់កិចចការសាលា និ្

ង្វើការជារួយបុរគលិកសាលា ងដើរបីធានាបាននវូវតតមាន និ្ការចូលរួររបស់សិសស ប៉ាុផនតជារួរ 

រំរូសិកាពីចមាៃ យងនុះនឹ្រិនត្រូវឲ្យមានការចូលរួរពីរនុសស្ំង្ចើនដូចកនុ្អំ ុ្ងពលបទិសាលាជាបនាទ ន់

ង ើយ។   

កិចចការជាង្ចើនរឺ្តូវបានរំពឹ្ថ្ននឹ្រួរបញ្ចូលគន ជារួយការបង្្ៀនផដលផណនាំងោយ្រូ និ្កិចចការឯករាជយ

របសស់ិសសជា្បចំថ្ងៃ ងោយអនុវតតតារកាលវិភារបង្្ៀនផដលអាចទយដឹ្ និ្មានរចនាសរព័នធ។ 

ការសិកាពីចមាៃ យស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 នឹ្ង្បើ្បាស់ងវទិកាអនឡាញ ផដល្តូវបាន

រចនាជាពិងសសស្មាប់ការសិកាពីចមាៃ យ ផដលរួរមានសករមភាពសិកា និ្ការោក់កិចចការផដលមានជារួយ្សាប់ ផដលសរ្សបងៅតារសត្់ោរសិកា 

និ្ងគលងៅសិកាតារក្រិតថ្នន ក់។   

ែណៈផដលសិសសងៅកនុ្ថ្នន ក់រុនរងតតយយ PreK-4 ផដលង្ជើសងរីសការសិកាពីចមាៃ យនឹ្្តូវបានកំណត់ងៅកាន់ករមវិ្ីពីចមាៃ យងៅកនុ្សាលាងរៀនផដលបានកំណត់របស់ែលួន 

សិសសងៅកនុ្ថ្នន ក់ទី 5-12 ផដលចូលរួរកនុ្ការសិកាពីចមាៃ យនឹ្្តូវបានកំណត់ងៅកានស់ាលាងរៀនអនឡាញផដលបានបង្កើតងមីងៅកនុ្រណឌ ល។  តាររយៈការងផ្កត ត

ងលើសាលាងរៀនអនឡាញងមីស្មាប់សាលាងរៀនទីពីរ ងយើ្នឹ្អាចងផ្កត តងលើការែតល់បទពិងសា្ន៍សិកាអនឡាញលអបំែុតស្មាប់សិសសរបស់ងយើ្ ងោយង្បើ្បាស់ការអនុវតត 

និ្ងវទិកាបងចចកវិទាលអបំែុតងដើរបីែតលក់ារបង្្ៀនតារអនឡាញ។  សិសសទំ្អស់ផដលចលូងរៀនកនុ្សាលាងរៀនអនឡាញថ្នន ក់ទី 5-12 នឹ្្ត ប់ងៅសាលាងរៀនផដលពួកងរ

កំពុ្ងរៀនងៅកនុ្ឆ្ន ំសិកា 2019-2020 វិញស្មាប់ឆ្ន ំសិកាបនាទ ប់។  ងបើសិនជាមានសករមភាពង្ៅករមវិ្ីសិកា សិសសនឹ្អាចចលូរួរងៅអគរសាលាងរៀនផដលពួកងរ

អាចនឹ្្តូវបានកំណត។់ 

ងសវាករមរាូបអាហារ LPS នឹ្បនតជារួយទីកផនល្ផចករាូបអាហារយកងហើយងដើរងចញរបស់ែលួន ងដើរបីគំ្ទសិសសងៅកនុ្ករមវិ្ីសិកាពីចមាៃ យរបស់ងយើ្។ ងៅងពល្តូវបានបញ្ចប់ 

កាលវិភារទីកផនល្ផចករាូបអាហារ នឹ្្តូវបានផចករំផលកជារួយ្រួសារតាររយៈងរហទំព័ររណឌ ល ក៏ដចូជាតារទូរសពទ និ្អុីផរល។ 

 



បង្កើនជង្រើសជាអតបិរមាស្មាប់្ រសួារ៖ ផែនការងបើកសាលាងរៀនង ើ្ វញិងោយសវុតថភិាពស្មាបស់ិសសងៅកនុ្ បរបិទជំ្  ឺCOVID-19 • រដវូសលកឹង ើ្ ជុុះឆ្ន  ំ

2020 

 

19 

ជង្រើសសកិាងោយផ្កទ ល់  

 

ក្កមាល ំ្សិកាងោយផ្កទ ល់របស់ LPS (LPS In-Person Task Force) បានបង្កើនផែនការរួយ ផដលអំពាវនាវឲ្យមានសត្់ោរសុែភាព និ្សុវតថិភាពហមតច់ត់បំែតុ

ស្មាប់ទីកផនល្កនុ្សាលាងរៀនរបស់ងយើ្ ែណៈងពលបតូរការអនុវតតការបង្្ៀនរបស់ងយើ្ងដើរបីង្បើបងចចកវិទាកាន់ផតង្ចើន។   

រណឌ លបានង្វើការវិនិងយរយ៉ា ្ង្ចើនងៅងលើឧបករណ៍ ងវទិកាឌ្ីជងីល និ្

សមាភ រឯកជន ងដើរបីកុំឲ្យសិសសផចករំផលកសមាភ រែណៈងពលងៅកនុ្សាលាងរៀន។ 

សិសសទំ្អស ់ពីចមាៃ យ ឬងោយផ្កទ ល ់នឹ្ទទួលបានឧបករណ៍របស់ពកួងរផ្កទ ល់។  

ការង្បើ្បាស់បងចចកវិទា នឹ្កាត់បនថយការង្បើ្បាស់សមាភ ររួរគន ងោយសិសស 

ផដលប្កលកេណៈងាយ្សួលស្មាប់ឲ្យបុរគលិករកាទីកផនល្ឲ្យសាអ ត 

និ្មានអនារ័យ។   

LPS នឹ្ងៅផតអនុវតតតារងគលការណ៍វតតមាន វាយតថ្រល និ្ែតល់ពនិទុបចចបុបនន 

ក៏ដូចជាការបង្្ៀនតារក្រិតថ្នន ក់ទំ្អស់ និ្ រង្មា្ករមវិ្ីសិការបស់រដា 

Massachusetts។ ការសិកាែលូវចិតតស្គរ នឹ្្តូវបានងផ្កត ត។  

ងោយសារងយើ្នឹ្អនុវតតតារងគលការណ៍ផណនាំដ៏តឹ្រុ៉ឹ្ងដើរបីសុែភាព និ្សុវតថិភាព វាជាការសំខាន់ផដល្តូវដឹ្ថ្នជង្រើសសិកាងោយផ្កទ ល ់នឹ្រិនបង្កើត

បទពិងសា្នស៍ាលាងរៀនដូចកាលរុនងពលបទិសាលាងរៀនជាបនាទ ន់ងៅឆ្ន ំសិការុនង ើយ។  

សិសសនឹ្្តូវបានត្រូវឲ្យពាក់មា៉ា សង់ៅសាលាជាងរៀ្រាល់ថ្ងៃ។ កាលវិភារនឹ្ែតល់ការស្មាក្រមតា ស្មាប់ងោុះមា៉ា សងៅខា្ង្ៅអគរ។ 

សាលាងរៀននឹ្រូសផែនទីទកីផនល្សិកាងដើរបរីណនារំលាត្បាំរួយហវីតរវា្តុសិសសជារួយសិសសទំ្អស់ផដលផបររុែងៅទិសផតរួយ។ សិសសនឹ្ងៅផតអាច្បា្ស័យទក់ទ្  
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និ្ង្វើការជារួយគន ដផដល ប៉ាុផនតនឹ្ង្បើបងចចកវិទាងដើរបីង្វើដូងចន ុះ

ងោយសុវតថិភាព។ ការវិនិងយររបស់ងយើ្ងៅងលើបងចចកវិទា កន៏ឹ្ជួយងយើ្

ងរៀបចំស្មាបង់សោរីយ៉ាូសិកាពីចមាៃ យងៅងពលង្កាយ ងបើសិនជាទិននន័យ

ងវជាសាស្តសតត្រូវឲ្យង្វើដូងចន ុះែ្ផដរ។  

 

ផែនការសិកាងោយផ្កទ ល់របស់ងយើ្ ត្រូវឲ្យមាននីតិវិ្ីសុវតថិភាពទូលំទូលាយ។ 

សាល កសញ្ញា  និ្ង្រឿ្សមាគ លង់លើក្មាលឥដានឹ្្តូវបានបិទែាយងដើរបីរំលឹក

សិសសអំពីការរការំលាតរា្កាយ។ ងយើ្មានមា៉ា សុីនបាញ់អ័ពទ

ងដើរបីបាញ់សារធាតុសមាល ប់ងរងរារងៅកនុ្អគរទំ្អស់ ងហើយ LPS កំពុ្

បង្កើតកាលវិភារងដើរបីធានាបាននូវការង្វើអនារ័យបនទប់ឲ្យបានងទៀ្ទត់។ 

ផែនការក៏រាប់បញ្ចូលការផណនាំស្មាប់ការសមាអ តវតថុផដលបានប៉ាុះពាល់ញឹកញាប់ ដូចជាបងាក ន់ថ្ដ ថ្ដទវ រ សមាភ រកនុ្បនទប់ទកឹ ។ល។  

 

សិសសនឹ្បរិងភារអាហារទំ្អសង់ៅកនុ្ថ្នន ក់ងរៀនរបស់ែលួន ងហើយបុរគលិកនឹ្ង្បើការកំណតក់ាលវិភារថ្នន ក់ ឬ្កុរ ងោយកាត់បនថយការ្បា្ស័យទក់ទ្ផដល្កុររួយមាន

ជារួយ្កុររួយងទៀតងដើរបីងោុះ្សាយការ្ល្ងរងរារ្ល្កាត់្កុរ។ ថ្នន ក់សិលបៈរួរគន  នឹ្មានកាលវិភារប្វិលយូរជា្រុន ងហើយ

នឹ្ង្វើង ើ្ងៅកនុ្ថ្នន ក់ងរៀនស្មាប់សិសសងកម្ៗ។ ងយើ្នឹ្ងរៀបចំកាលវិភារងោយងចតនាស្មាប់អនកសិសសភាសាអ្់ងរលស និ្សិសសអប់រពំិងសសងៅកនុ្្កុរងដើរបីកាត់បនថយ

ការប៉ាុះពាល់។ 
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ចនំនួសសិសកនុ្ រយួសាលា1 

 

ងយើ្ផត្ផតង្ជើសងរីសការបង្កើនសុវតថិភាពជាជា្ការបង្កើនចំនួនសិសសជានិចច 

ដូងចនុះងយើ្នឹ្ងគរពតារការរការំលាត 6 ហវីត

ងៅកនុ្អគរសាលាងរៀនរបស់ងយើ្។ បផនថរងលើការរកា

រំលាតងៅកនុ្បនទប់ងរៀននីរួយៗ នឹ្ មានងគលការណ៍ផណនាំតឹ្រុ៉ឹ្ងៅតារ

ទីកផនល្ទូងៅដូចជា ែលូវងដើរកនុ្អគរ អាហារោា ន កផនល្ហាត់្បាណ 

ឬសាល្បជុំងដើរបីោក់ក្រិតងលើការប៉ាុះពាល់រវា្្កុរសិសសែុសៗគន ។  

បុរគលិក្បតិបតតិការបានង្វើការវិភាររួយ ងដើរបកីំណត់ពចីំនួនសិសស

ផដលបានផកស្រួលស្មាប់អគរសាលាងរៀននីរួយៗរបសង់យើ្ 

ងោយរិតចូលនូវការរការំលាតស្គរ 6 ហវតីងៅកនុ្ថ្នន ក់ងរៀន ក៏ដូចជាទីកផនល្ស្មាក ឬរនទីរពិងសា្ន ៍ផដលអាច្តូវបានង្បើស្មាប់ការបង្្ៀនែ្ផដរ។ 

តារា្ងៅងលើទំព័របនាទ ប់បងាា ញពីទិននន័យចុុះងឈាម ុះចូលងរៀនស្មាប់ឆ្ន ំសិការុនផដលបានង្បៀបង្ៀបជារួយចំនួនសិសសផដលអាចចូលងរៀនងោយសុវតថិភាពងៅតារអគរនីរួយៗ

ងៅកនុ្ឆ្ន ំសិកាងនុះ។  

ផែអកងលើទិននន័យពីការសទ្់រតិមាតាបិតា/អាោពាបាលអំពីការ្ត បច់ូលងរៀនវិញ (Return to School Parent/Guardian Survey) ្រួសារចនំួន 70.8% 

បានបងាា ញថ្នងបើសិនជាសាលាងរៀនកូនរបស់ែលនួងបើកទវ រ ពួកងរនឹ្មានរំងរា្បញ្ាូនកនូៗងៅងរៀនងៅសាលា។ ដូងចនុះងោយង្បើតួងលែងនុះជាចំណុចងគល សាលាងរៀនទំ្ឡាយ

ផដលអាចស្រួលដល់សិសសង្ចើនជា្ 70% ថ្នការចុុះងឈាម ុះឆ្ន ំ 2020-2021 រឺមានពណ៌ាថ្បត្ សាលាងរៀនផដលអាចស្រួលសិសសពី 60-70% មានពណ៌ាងលឿ្ 

ងហើយសាលាងរៀនផដលអាចស្រួលដល់សិសសតិចជា្ 60% រឺមានពណ៌ា្កហរ។ ងបើសិនជាត្រូវការស្មាប់រំរូសិកាងោយផ្កទ លង់លើសពីសរតថភាពែទុកសិសស

ងៅតារសាលាងរៀនោរួយ ងយើ្នឹ្អនុវតតដងំណើរការចប់ងឆ្ន តដូចបានងរៀបរាប់ងៅងលើទំព័រ 10-11។ 
 

 
1 រូបភាពដក្ស្់ពីរបាយការណ៍ "Healthy Buildings" (អគរមានសុែភាពលអ) ថ្ន Harvard School of Public Health  

សាលាងរៀន 

ការរការលំាត្ករុ 

ការរការលំាតរា្កាយ ការរការលំាតរា្កាយ 
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ចនំនួសសិសកនុ្ រយួសាលា  

ឧទហរណ៍ Bailey Elementary School មានសិសសចុុះងឈាម ុះចូលងរៀនចំនួន 481 នាក់កាលពីឆ្ន ំសិការុន។ មានបនទប់ងរៀន្រមតាចំនួន 21 

បនទប់ផដលអាចោក់សិសសបានជារ្យរ 12 នាក់កនុ្រួយបនទប់ងោយអនុវតតតារពិ្ីការរការំលាតស្គរងមី (សិសសសរុប 252 នាក)់។ ងលើសពីងនុះ មានបនទប់ស្មាកចំននួបី 

ផដលអាចោក់សិសសបានជារ្យរ្បាំនាក់ (សិសសសរុប 15 នាក)់។ ដូងចនុះ សរតថភាពែទកុសិសសផដលបានផកត្រូវរបសស់ាលាងរៀន Bailey រ ឺ267 នាក ់ឬ្បមាណ 

56% ថ្នចនំួនសិសសចុុះងឈាម ុះចូលងរៀនកាលពីឆ្ន ំសិកា 2019-2021។ ការផប្ផចកងពញងលញថ្នចំនួនបនទប់ងរៀន និ្បនទប់រនទីរពិងសា្ន៍/បនទប់ស្មាកងៅកនុ្អគរនីរួយៗ

អាចរកបានងៅទីងនុះ។  

 

សាលាងរៀន 
ការចុុះងឈាម ុះចលូងរៀនឆ្ន ំ 

2019/2020 

សរតថភាពែទកុសសិសបា៉ា ន់្ បមាណសរបុ

កនុ្ រយួសាលាងោយរការលំាត 6 

ហវតី 

% ថ្នការចុុះងឈាម ុះឆ្ន ំសកិា 19-20 

ផដលអាចចលូងរៀនងៅអគរសាលា

ងោយរការលំាត 6 ហវតី 

Adult Ed       

Bailey 481 267 55.51% 

Bartlett 486 352 72.43% 

Butler 566 272 48.06% 

Cardinal O'Connell 119 58 48.74% 

Daley 690 370 53.62% 

Day School 55 0 0.00% 

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/4/Student%20Capacity%20by%20School.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/4/Student%20Capacity%20by%20School.pdf
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Greenhalge 496 294 59.27% 

Laura Lee 26 24 92.31% 

Leblanc 30 105 350.00% 

Malloy 62 77 124.19% 

Lincoln 504 340 67.46% 

LHS   3004 2158 71.84% 

ចនំនួសសិសកនុ្ រយួសាលា  

សាលាងរៀន 
ការចុុះងឈាម ុះចលូងរៀនឆ្ន ំ 

2019/2020 

សរតថភាពែទកុសសិសបា៉ា ន់្ បមាណសរបុ

កនុ្ រយួសាលាងោយរការលំាត 6 

ហវតី 

% ថ្នការចុុះងឈាម ុះឆ្ន ំសកិា 19-20 

ផដលអាចចលូងរៀនងៅអគរសាលា

ងោយរការលំាត 6 ហវតី 

McAuliffe 505 300 59.41% 

McAvinnue 488 375 76.84% 

Moody 237 165 69.62% 

Morey 507 312 61.54% 

Murkland 496 303 61.09% 

Pawtucketville 504 387 76.79% 
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Pyne Arts 519 414 79.77% 

Reilly 494 297 60.12% 

Riverside 46 56 121.74% 

Robinson 665 977 149.92% 

Shaughnessy 486 285 58.64% 

STEM Academy 845 531 62.84% 

Stoklosa 670 384 57.31% 

Sullivan 682 377 55.28% 

Wang 710 380 53.52% 

Washington 254 231 90.94% 

    

 សរបុ 14627 10091 68.99% 
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រង្ាបាយង្វើដងំណើរ 

ជាទូងៅ រង្ាបាយង្វើដំងណើររឺមានស្មាប់សិសស LPS ងៅថ្នន ក់ K-8 ផដលមានសិសស Lowell ្បមាណ 7,100 នាក ់(្បមាណ 5,500 នាករ់កព ីLPS) 

បានង្បើ្បាស់ងសវាករមដឹកជញ្ាូនកនុ្ អំ ុ្ឆ្ន សំិកា 2019-2020។ រដូវសលឹកង ើ្ជុុះងនុះ ងយើ្កំពុ្ងលើកទឹកចិតតឲ្យសិសសងដើរ ឬងបើកបរងៅសាលាជាជា្ជិុះរងយនតសាលា 

ងដើរបីបង្កើនសុវតថិភាព និ្កាត់បនថយការប៉ាុះពាល់ជារួយសិសសងែស្ងទៀតងៅតារែលូវងៅ និ្រកពីសាលាជាងរៀ្រាល់ថ្ងៃ។ រង្ាបាយង្វើដំងណើរតាររងយនតសាលា នឹ្

មានស្មាប់អនកផដលរិនមានរង្ាបាយងែស្ងទៀតងដើរបីរកសាលា។  

 

ងៅឆ្ន ំ 2019-2020 រងយនត 66 ង្រឿ្្តវូបានង្បើស្មាប់ការដឹកជញ្ាូនទូងៅ។ រងយនតទំ្ងនុះអាចែទុកសិសសរ្យរសិកា 52 នាក ់ឬសិសសបឋរសិកា 77 នាក់។  

 

ជារួយងគលការណ៍ CDC បចចុបបនន មានផតសិសស 25 នាកប់៉ាុងោណ ុះផដលអាចជិុះរងយនតសាលាបាន មានន័យថ្នងយើ្នឹ្្តូវការរងយនត្បមាណ 180 ង្រឿ្។ 

ងយើ្ រិនមានលទធភាពទិញរងយនតង្ចើនដល់រល៉ា៉្ឹ ងនាុះងទ។  

 

រូបភាពខា្ង្ការបងាា ញពីទិដាភាពថ្នងសោរីយ៉ាូរការំលាតងែស្ៗងៅងលើរងយនតសាលា៖ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

សិសស 71 នាក ់

សិសស 24 នាក ់

សិសស 12 នាក ់
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ដងំណើរការថ្នការងសនើសុរំង្ាបាយង្វើដងំណើរ 

 

● ងៅងពលផដលចំនួនែទុកថ្នរង្ាបាយង្វើដំងណើរ្តូវបានកំណត់ LPS នឹ្ចប់ងែតើរដំងណើរការកំណត់ងៅអីផដលមានដល់សិសសផដលបានង្ជើសងរីស និ្បានកំណត់
ស្មាបក់ារសិកាងោយផ្កទ ល ់និ្បានបញ្ញា កថ់្នពួកងរ្តូវការរង្ាបាយង្វើដំងណើរ។ 
 

● ងបើសិនជាសិសសចូលងរៀនងៅសាលាង្ៅពីតំបន់ផដលអាចងដើរបានផដលបានកំណត់ងោយងគលការណ៍សាលា និ្ចាប់រដា ពកួងរអាចនឹ្្តូវង្ជើសងរីស
រង្ាបាយង្វើដំងណើរផដលែតល់ងោយ្រួសារ ឬង្ជើសងរីសងែទរងៅសាលាងរៀនងៅកនុ្ចមាៃ យផដលអាចងដើរបានពីែទុះរបស់ពួកងរ។  
 

● ងបើសិនជាត្រូវការស្មាបរ់ង្ាបាយង្វើដំងណើរមានចំនួនងលើសពីចំនួនងៅអីផដលមាន LPS នឹ្ង្វើការចប់ងឆ្ន តស្មាប់កផនល្អ្គុយផដលមាន ងោយង្បើ
រូបរនតរិតទរៃន់ផដលរិតងលើសិទធិ្សបចាប់ថ្ន្បជាករសិសសផដលបានការពារ និ្ការពិចរោអំពីសរភាព។ ឧទហរណ៍ថ្នការពិចរោមានទរៃន់៖  

○ សិសសផដលមានផែនការអប់រំលកេណៈបុរគល (IEPs)  
○ សិសសផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជារយយផែនការ 504 (ស្មាប់ការស្របស្រួលទក់ទ្នឹ្ការសិកា) 
○ សិសសផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណស្មាប់ងសវាករម McKinney Vento 
○ សិសសផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាអនកសិកាភាសាអ្់ងរលស (ELs)  
○ សិសសងៅកនុ្ក្រិតចប់ងែតើរថ្នក្រិតនីរួយៗ (K-2, ថ្នន ក់ទី 5, ថ្នន ក់ទ ី9)  
○ ្រួសារផដលមានកូនង្ចើនជា្មាន ក់ចុុះងឈាម ុះចូលងរៀនងៅ Lowell Public Schools 
○ សិសសរបស់បុរគលិក Lowell Public Schools 
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របាំ្រែុ 

 
មា៉ា ស ់ឬរបំា្រុែរឺជាការចំបាច់ស្មាប់បុរគលកិទំ្អស់។ មា៉ា ស់ក៏ជាការចំបាច់ស្មាបស់ិសសងៅ្រប់ក្រិតថ្នន ក់ 
ចប់ពីសាលាបង្្ៀនកូនងកម្ (preschool) ដល់ថ្នន កទ់ី 12 ែ្ផដរ។ 
 
មា៉ា ស់សិសស នឹ្្តូវបានែតល់ងោយ្រួសារ ងទុះបីជាមា៉ា សន់ឹ្មានស្មាប់សិសស ងបើសិនជាពួកងរ
រិនមានវាក៏ងោយ។ សនទុះបំា្រុែអាច្តូវបានង្បើស្មាប់សិសសផដលរិនអាចពាក់មា៉ា សប់ានងោយសារ
បញ្ញា ងវជាសាស្តសត អាកបបកិរិយ ឬញាណ។  
 

 

ឧបករណក៍ារពារផ្កទ លែ់លនួ និ្ ង្រឿ្ែគតែ់គ្ ស់្មាបស់មាអ ត 

 

ឧបករណ៍ការពារផ្កទ ល់ែលួន និ្ង្រឿ្ែគត់ែគ្ ់ស្មាប់សមាអ តស្មាបស់ាលាងរៀននីរួយៗរបស់ងយើ្ នឹ្

្តូវបានែតល់ជូន ផដលមានដូចជា៖  

● ទឹកអនារ័យលា្ថ្ដ  

● ការលា្ថ្ដ 

● ្កោសជូតអនារ័យ 

● មា៉ា ស ់

● អាវការពារង្ៅ 

● សនទុះបំា្រុែ 

● ង្សារថ្ដ 

● កាលវិភារបាញ់អ័ពទងៅកនុ្អគរ/បនទប់ងរៀន (បានទិញមា៉ា សុនីបាញ់អ័ពទស្មាប់សាលាងរៀននរីួយៗរួចងហើយ) 
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វាតំោ្ឲ្យការចំោយយ៉ា ្ង្ចើនស្មាប់រណឌ ល ប៉ាុផនតវាជាការចំបាច់ងដើរបងី្វើ្បតិបតតិការសាលាងរៀនរបស់ងយើ្្បកបងោយសុវតថិភាព។  

ការង្វើអនារយ័ និ្ ការសមាល បង់រងរារអគររបសង់យើ្  

 

បុរគលិកផងទំរបស់ងយើ្ នឹ្បនតង្បើ្បាស់្ ប្ពឹតតិករមសមាល ប់ងរងរារបផនថរងៅកនុ្

អគររបស់ងយើ្ ដូចជាការង្បើមា៉ា សុីនបាញ់អ័ពទ/ងស្តសព៉ាសមាល ប់ងរងរារ 

(មានរូបភាពងៅទីងនុះ)។  

 

តារា្ខា្ង្ការែតល់ព័ត៌ាមានលរអិតថ្នងតើថ្ែទផដលមានការប៉ាុះពាល់ង្ចើន (ដូចជាថ្ដទវ រ) 

្តូវបានសមាអ តញឹកញាប់ប៉ាុោណ  បផនថរងលើង្រឿ្សងាា រ៉ឹរ និ្វតថុងែស្ៗងទៀត

ផដលមានងៅកនុ្បនទប់ងរៀន។  

 

ភាពញកឹញាបថ់្នការសមាអ ត ឧទហរណ ៍

្បចំថ្ងៃ  តុកនុ្បនទប់ងរៀន ទីកផនល្ង្បើរួរគន  

ង្ចើនដ្កនុ្រួយថ្ងៃ ថ្ដទវ រ កុ្តាក់ងេលើ្ បងាក ន់ថ្ដ ថ្ដងលើកនធន់ ថ្ែទកនុ្បនទប់ទឹក ថ្ែទកនុ្អាហារោា ន ប ូតុ្កនុ្ជងណដ ើរយនត្បអប ់

បនាទ ប់ពីការង្បើរត្ៗ របស់ងល្ ងហគរ ង្រឿ្ែគត់ែគ្់សិលបៈ សមាភ របង្្ៀន កាត រចុច ទូរសពទ មា៉ា សុីនងបាុះពុរព មា៉ា សុីនងតចរល្ 
ងៅអីងលើរងយនត 
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្បតទិនិសាលាងរៀនផដលបានផកស្រលួស្មាបឆ់្ន ំ 2020-2021 

 

ងោយសាររណឌ លងៅទូទំ្រដា Massachusetts កពំុ្្ប រជារួយកាលៈងទសៈែុសៗគន ្សបងពលផដលងយើ្្ត ប់ចូលងរៀនងៅសាលាងរៀនវិញ រដាបានអនុញ្ញា តឲ្យ

រណឌ លរុញកាលបរិងចេទចប់ងែតើរឆ្ន ំសិកាងយង្កាយពីសបាត ហ ៍ងដើរបីែតលឲ់្យបុរគលិកនូវឱកាសអេិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈ ក៏ដូចជាងពលងវលាង្តៀរែលួនបផនថរងដើរបីស្រួលដល់ការផ្កល ស់បតូរ

ងោយសារជំ្ឺ COVID-19។ ខា្ង្ការងនុះ រឺជា្បតិទិនសាលាងរៀនផដលបានផកស្រួល ងោយបុរគលិក្ត ប់រកវិញងៅថ្ងៃទី 31 ផែសីហា ងហើយសិសសងៅកនុ្ថ្នន ក់ទី 

1-12 ចប់ងែតើរងៅថ្ងៃទី 17 ផែកញ្ញា ។    

 

ថ្ងៃចនទទី 31 ផែសីហាឆ្ន  ំ2020  បុរគលិក្ត ប់រកសាលាងរៀនវិញ ងដើរបីចប់ងែតើរការអេិវឌ្ឍវិជាា ជីវៈរយៈងពល 10 ថ្ងៃ 

ថ្ងៃសុ្កទី 4 ផែកញ្ញា ឆ្ន ំ 2020   ថ្ងៃ ប់  ប់ស្មាកទិវាពលករម 

ថ្ងៃចនទទី 7 ផែកញ្ញា ឆ្ន ំ 2020   * ថ្ងៃ ប់ - ទិវាពលករម 

ថ្ងៃ្ពហសបតិ៍ទី 17 ផែកញ្ញា ឆ្ន ំ 2020 ថ្ងៃចូលងរៀនទីរួយ - ថ្នន ក់ទ ី1-12 

ថ្ងៃសុ្កទី 18 ផែកញ្ញា ឆ្ន ំ 2020 ថ្ងៃចូលងរៀនដំបូ្ - ថ្នន ករ់ុនរងតតយយ និ្ថ្នន ករ់ងតតយយ  

ថ្ងៃពុ្ ទ ី7 ផែតលុាឆ្ន ំ 2020 ថ្ងៃពុ្  - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃចនទទី 12 ផែតលុាឆ្ន ំ 2020  *   ថ្ងៃ ប់ - ទិវាកូ ុំប ូស (Columbus Day) 

ថ្ងៃអងាគ រទី 3 ផែវិចេិកាឆ្ន ំ 2020   ថ្ងៃ ប់ស្មាប់សិសស -ថ្ងៃងបាុះងឆ្ន ត -ទិវាវិជាា ជីវៈ (Professional Day) ស្មាបប់ុរគលិក 

ថ្ងៃពុ្ទី 11 ផែវិចេិកាឆ្ន ំ 2020  *  ថ្ងៃ ប់ - ទិវាអតីតយុទធជន (Veterans’ Day  Observed) 

ថ្ងៃពុ្ ទ ី25 ផែវចិេកិាឆ្ន  ំ2020 ឆ្បង់ចញពងីរៀន  –   បស់្មាក Thanksgiving 

ថ្ងៃ្ពហសបតិ៍ទី 26 ផែវិចេិកាឆ្ន ំ 2020  * ថ្ងៃ ប់ - Thanksgiving Day 
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ថ្ងៃសុ្កទី 27 ផែវិចេិកាឆ្ន ំ 2020  * ថ្ងៃ ប់ -  ប់ស្មាក Thanksgiving 

ថ្ងៃចនទទី 30 ផែវិចេិកាឆ្ន ំ 2020 សាលាងរៀនងបើកទវ រង ើ្វិញ 

ថ្ងៃពុ្ ទ ី9 ផែ្នឆូ្ន  ំ2020  ថ្ងៃពុ្  - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃពុ្ទី 23 ផែ្នូឆ្ន  ំ2020   វិសសរកាលចប់ងែតើរងៅចុ្បញ្ចប់ថ្ងៃងនុះ 

ថ្ងៃ្ពហសបតិ៍ទី 24 ផែ្នូឆ្ន  ំ2020 * រា្តី្រីសតមា៉ា ស (Christmas Eve) 

ថ្ងៃសុ្កទី 25 ផែ្នូឆ្ន ំ 2020 * ថ្ងៃបុណយ្រីសតមា៉ា ស [ថ្ងៃ ប់ស្មាក៖ ថ្ងៃ្ពហសបតិ៍ទី 24 ផែ្នូ - ថ្ងៃសុ្កទី 1 ផែរករាឆ្ន ំ 2021] 

 

* រដាបាលកោដ ល រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារនឹ្ ្តវូបទិទវ រងៅកនុ្ ឱកាសថ្ងៃ បស់្មាកងនុះ 

 

្បតទិនិសាលាងរៀនផដលបានផកស្រលួស្មាបឆ់្ន ំ 2020-2021 

ថ្ងៃសុ្កទី 1 ផែរករាឆ្ន ំ 2021* ថ្ងៃចូលឆ្ន ំងមី 

ថ្ងៃចនទទី 4 ផែរករាឆ្ន ំ 2021 សាលាងរៀនងបើកទវ រង ើ្វិញ 

ថ្ងៃពុ្ ទ ី13 ផែរករាឆ្ន ំ 2021 ថ្ងៃពុ្  - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃចនទទី 18 ផែរករាឆ្ន ំ 2021  * ថ្ងៃ ប់ - Martin Luther King, Jr. Day 

ថ្ងៃពុ្ ទ ី10 ផែករុភៈឆ្ន ំ 2021  ថ្ងៃពុ្  - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃសុ្កទី 12 ផែកុរភៈឆ្ន ំ 2021 វិសសរកាលពាក់កោដ លរដូវរងារចប់ងែតើរងៅងពលសាលាបទិទវ រ 
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ថ្ងៃចនទទី 15 ផែករុភៈឆ្ន ំ 2021  * ទិវា្បធានា្ិបតី (President’s Day) [វិសសរកាលពាក់កោត លរដូវរងារ៖ ថ្ងៃចនទទី 15 ផែកុរភៈ - ថ្ងៃសុ្កទ ី19 
ផែកុរភៈឆ្ន ំ 2021]  

ថ្ងៃចនទទី 22 ផែករុភៈឆ្ន ំ 2021 ថ្ងៃចនទ - សាលាងរៀនងបើកទវ រង ើ្វិញ 

ថ្ងៃពុ្ ទ ី10 ផែរនីាឆ្ន ំ 2021 ថ្ងៃពុ្  - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃសុ្កទី 2 ផែងរសាឆ្ន  ំ2021 * ថ្ងៃ ប់ - ថ្ងៃសុ្កលអ (Good Friday) 

ថ្ងៃសុ្កទី 16 ផែងរសាឆ្ន ំ 2021 វិសសរកាលរដូវផ្កក រីកងៅងពលសាលាបិទទវ រ 

ថ្ងៃចនទទី 19 ផែងរសាឆ្ន  ំ2021  * ទិវាងសនហាជាតិ (Patriot’s Day) - [ការ ប់ស្មាករដូវផ្កក រីក៖ ថ្ងៃចនទទី 19 ផែងរសា - ថ្ងៃសុ្កទី 23 ផែងរសាឆ្ន ំ 
2021] 

ថ្ងៃចនទទី 26 ផែងរសាឆ្ន  ំ2021 សាលាងរៀនងបើកទវ រង ើ្វិញ 

ថ្ងៃពុ្ ទ ី12 ផែឧសភាឆ្ន ំ 2021 ថ្ងៃពុ្  - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃចនទទី 31 ផែឧសភាឆ្ន ំ 2021  * ថ្ងៃ ប់ - ទិវាច្ចំ (Memorial Day) 

 ផែរងិនុា ឆ្ន ំ 2021 (TBD)  
នឹ្ងៅថ្ងៃចុ្ង្កាយថ្នសាលា 

TBD - ½ ថ្ងៃ ឆ្បង់ចញពងីរៀន ស្មាបថ់្នន ករ់នុរងតតយយ-12 

ថ្ងៃពុ្ទី 16 ផែរងិុនាឆ្ន ំ 2021 ថ្ងៃសាលាទ ី170 

ថ្ងៃពុ្ទី 23 ផែរងិុនាឆ្ន ំ 2021 ថ្ងៃសាលាទ ី175 [រាប់បញ្ចូលថ្ងៃ ប់ងោយសារ្ពិលធាល ក់ (Snow Day) ចំនួន្បា ំ(5) ថ្ងៃ] 

 

* រដាបាលកោដ ល រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារនឹ្ ្តវូបទិទវ រងៅកនុ្ ឱកាសថ្ងៃ បស់្មាកងនុះ 
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ករមវិ្ ងី្ៅងមា៉ា ្សកិា 

 

Lowell Public Schools មានេ័ពវសោំ្កាល យជាអនកទទួលរួយកនុ្ ចំងោរអនកទទួល្ំបំែុតថ្នរូលនិ្ ិសតវតសរ៍ទី 21 (21st Century) ងៅកនុ្រដាងនុះ។  

បចចុបបនន ងយើ្មានសាលាងរៀនផដលបានទទួលរូលនិ្ិចំនួន 12 ផដលែតលក់រមវិ្រីុនចូលងរៀន ង្កាយងចញពីសាលា និ្ករមវិ្ីរដូវងៅត ដល់សិសសជា្ 1,500 នាក់។  

ងលើសពីងនុះ LPS រឺជាអនកទទួលជនំួយករមវិ្ីបង្កើនការទទួលបានការសិកាង្កាយងចញពីសាលា និ្ការសិការដូវងៅត ផដលមានរុណភាព (Increased Access to 

Quality Afterschool and Summer Learning Programs) និ្ែតលង់សវាករម្សងដៀ្គន ដល់សិសសងៅកនុ្សាលាងរៀនចំនួនពីរបផនថរងទៀត (Pyne Arts 

និ្ Reilly) ដល់សិសសជា្ 300 នាក។់  

  

ងយើ្បានទទួលងជារជ័យ្ំៗជារួយករមវិ្ីផដលឧបតថរភងោយ 21st 

Century និ្ជនំួយងែស្ៗងទៀតងៅរដូវងៅត ងនុះ។  រណឌ លងនុះអាច

បង្កើន្នធានផដលមានជាអតបិរមាងដើរបបីង្រើដល់សិសសជា្ 3,000 

នាកង់ៅរដូវងៅត ឆ្ន ំ 2020 ងពាលរឺង្ចើនជា្សិសសផដលរណឌ ល

បានបង្រើងៅកនុ្ឆ្ន ំ 2019 ដលង់ៅពីរដ្។ 

  

ែលប៉ាុះពាលថ់្នជំ្ឺ COVID-19 នឹ្ត្រវូឲ្យមានការបនាុំងៅនឹ្រំរូថ្នការែតលង់សវាករមបចចុបបននរបស់ងយើ្ស្មាប់សិសានុសិសសរបស់ងយើ្។  ផែនការរបស់ងយើ្ 

រឺងដើរបីបង្កើត្កុរសិសសតូចៗផដលនឹ្សថិតងៅទីកផនល្បនាទ ប់ពីងចញពីងរៀន ប៉ាុផនតងយើ្ក៏មានបណំ្ែតលជ់ង្រើសថ្នការបង្កើនការសិកាពីចមាៃ យជាង្ចើនស្មាប់្រួសាររបស់ងយើ្ 

ផដលចូលរួរងៅកនុ្ការសិកាពីចមាៃ យ ឬស្មាប់អនកផដលច្់បានរំរូសិកាពីចមាៃ យង្កាយងចញពីសាលាែ្ផដរ។ 

  

ជំនួយករមវិ្ីសិការដូវងៅត  និ្វិសសរកាល (Summer and Vacation Learning Program Grant) ្តូវបានែតលឲ់្យកាលពីងពលងមីៗងនុះងោយ

នាយកោា នអប់រំបឋរសិកា និ្ រ្យរសិការដា Massachusetts ងហើយរណឌ លបានងផ្កត តអាទិភាពថ្នរូលនិ្ិងនុះងៅងលើសាលាងរៀនផដលរិនទន់មានរូលនិ្ិ
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ង្ៅងមា៉ា ្សិកានាងពលបចចុបបនន។  ផែនការរបស់ងយើ្រឺែតល់ករមវិ្ីងពល្ពឹកងៅថ្ងៃងៅររ៍យៈងពល 8 សបាត ហដ៍ល់សិសសថ្នន ក់រ្យរសិកា ងដើរបីែតល់ការគំ្ទការសិកាស្មាប់

សិសសផដល្តូវការការបង្្ៀនបផនថរបំែុត។ 

ករមវិ្ ងី្ៅងមា៉ា ្សកិា 

 

ស្មាបស់ិសសថ្នន ក់បឋរសិការបស់ងយើ្ ងយើ្កំពុ្មានផែនការែតលក់រមវិ្ីសបាត ហ៍

វិសសរកាលងៅផែកុរភៈ និ្ផែងរសាងោយងផ្កត តងៅងលើ STEM និ្ ELA។  

ករមវិ្ីងនុះក៏នឹ្្តូវបានឧបតថរភងោយ្បាក់ជំនួយែ្ផដរ។  សករមភាពសបាត ហវិ៍សសរកាល 

នឹ្្តូវបានែតល់ឲ្យរយៈងពលបួនងមា៉ា ្កនុ្រួយថ្ងៃ ងហើយនឹ្ងផ្កត តងគលងៅងលើសិសស

ផដលមានបញ្ញា ្ប រផែនកសកិាចំននួ 300 នាក់។ 

  

ចប់ងែតើរពីរដូវសលឹកង ើ្ជុុះឆ្ន  ំ2020 រណឌ លមានផែនការែតលក់ារគំ្ទផែនកសិកា ការបង្្ៀន និ្ការជួយកិចចការសាលាពីចមាៃ យងរៀ្រាល់ងពលរងសៀល និ្ងពល្ពលប់។  

ងយើ្ង្គ្ង្វើសករមភាព "ងមា៉ា ្ង្វើការ" តាររយៈ Google Meet ងដើរបឲី្យសិសសទំ្អស់អាចទក់ទ្្រូបង្្ៀនមាន ក់តារត្រូវការ ងដើរបីង្លើយសំណួរ ឬែតល់

ការគំ្ទថ្នការបង្្ៀនលកេណៈឯកជន។ 

  

បផនថរងលើការគំ្ទផែនកសិកាផដលបានែតល់ឲ្យ ងយើ្ង្គ្ែតលក់រមវិ្ីព្្ឹ្ែពស់ជា្រុន ផដលនឹ្្តូវបានែតល់ឲ្យពីចមាៃ យដូចជាការសរងសរកូដ (ង្ចើនក្រិត) 

កីឡាងអ ិច្តូនិក (e-sports) ងលាេ ន វិទាសាស្តសតបរិសាថ ន ការចរអិនរាូប ងរងរៀនតស្តនតី កលបិងសៀវងៅ កាច់រុន និ្របាំ។  អតថ្បងយជន៍ថ្នការែតល់ករមវិ្ីពីចមាៃ យ រឺសិសស

រកពីរណឌ លទំ្រូលអាចចុុះងឈាម ុះ និ្ ចូលងរៀនកនុ្ថ្នន ក់ព្្ឹ្ងនុះបាន។ វានឹ្រនិោក់ក្រិត្តឹរ្កុរសិសសងៅកនុ្សាលាងរៀនប៉ាុងោណ ុះងទ។ 
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Lowell Public Schools ងបតជាា ែតលក់ារសិកា និ្ការព្្ឹ្ដ៏រ៉ឹ្មំាដលស់ិសសរបស់ងយើ្ ផដលនឹ្ទទួលអតថ្បងយជន៍ពីការទទួលបានករមវិ្ីង្ៅងមា៉ា ្សិកា

កានផ់តង្ចើនងនុះ។  ងគលងៅរបស់ងយើ្ រឺងដើរបីផសវ្រកឱកាសរូលនិ្ិទំ្អស ់ផដលនឹ្ អនុញ្ញា តឲ្យងយើ្ព្្ីកករមវិ្ីដល់ែតល់ងសវាដល់សិសសទំ្អស់

កនុ្អំ ុ្ងពលង្ៅងមា៉ា ្សិកា។ 

ងសោរយី៉ាថូ្នការប៉ាុះពាលន់ឹ្ ជំ្ ឺ COVID-19 ងៅអគរសាលា 

 

ងៅងពលង្វើផែនការស្មាប់ការ្ត ប់ងៅអគរសាលាងរៀនរបស់ងយើ្ វាជាការសំខាន់ផដល្តូវង្វើផែនការស្មាប់ងសោរីយ៉ាូថ្នការប៉ាុះពាល់នឹ្ជំ្ ឺCOVID-19 

ផដលអាចងកើតង ើ្។ នាយកោា នអប់រំបឋរសកិា និ្ រ្យរសិការដា Massachusetts បានែតល់ការផណនាំដូចខា្ង្ការ៖  

 

សនលកឹឯកសារងយ្រហស័៖ សករមភាពសខំាន់ៗ ស្មាប់្ពតឹតកិារណជ៍ំ្  ឺCOVID-19 នរីយួៗ 

 

្ពតឹតកិារណ ៍ ទតីាំ្ថ្ន្ពតឹតកិារណ ៍ លទធែលងតសត/ការោកឲ់្យងៅោចព់ងីរ 

បុរគលមានងរារសញ្ញា  • ងបើសិនជាបុរគល មានងរារសញ្ញា ងៅែទុះ ពកួងរ
រួរសថិតងៅែទុះ និ្ង្វើងតសត។  
 

 
 
• ងបើសិនជាសិសស មានងរារសញ្ញា ងៅងលើរងយនតសាលា 
ឬងៅកនុ្ សាលាងរៀន ពួកងររួរបនតពាក់មា៉ា ស ់និ្
ងគរពតារការរការំលាតរា្កាយយ៉ា ្តឹ្រុ៉ឹ្។ 
បនាទ ប់រក សិសសនឹ្ជួបជារួយរលិានុបោា យកិា និ្
សថិតងៅកនុ្បនទប់រ្់ចំងវជាសាស្តសត រហូតដល់ងពលពួកងរ
អាចងៅែទុះបាន។ ពួកងររនិរួរ្តូវបានបញ្ាូនងៅ

បុរគលង្វើងតសត អវជិាមាន  
● ្ត ប់រកសាលាងរៀនវិញ ងៅងពលរិនមានងរារសញ្ញា រយៈងពល 

24 ងមា៉ា ្។ 
 

 
 
បុរគលង្វើងតសត វជិាមាន 

● សថិតងៅែទុះ (ងលើកផល្ផតងដើរបីទទួលការផងទំងវជាសាស្តសត) 
តារោនងរារសញ្ញា  ជូនដណំឹ្ដលស់ាលា ជនូដំណឹ្ដល់អនកប៉ាុះ
ពាល់ជិតសនិទធផ្កទ ល់ែលួន ជួយសាលាកនុ្ការតារោនការប៉ាុះពាល់ និ្
ង្លើយទូរសពទពីរណៈករមការសុខាេិបាលកនុ្តបំន់ ឬ្កុរការងារ
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ែទុះតាររងយនតសាលាង ើយ។ ងបើសិនជាបុរគលកិ
មានងរារសញ្ញា ងៅសាលា ពួកងររួរផសវ្រកអនក
ទទួលបនទុកភារកិចចរបស់ពកួងរ រួចងៅែទុះ ងហើយង្វើងតសត។  

តារោនសហររន៍ MA (MA Community Tracing 
Collaborative)។ រនុសសភារង្ចើនផដលមានជំ្ឺក្រិត្សាល 
នឹ្ចំបាច់្តូវោក់ែលួនឲ្យងៅោច់ងោយផ ករយៈងពលយ៉ា ្តិច 10 
ថ្ងៃ និ្រហូតដល់កនល្ ែុតយ៉ា ្តិច 3 ថ្ងៃ ងោយរិនមាន
អការៈ្រុនងៅត  ងហើយមានការ្ូរ្សាលស្មាប់
ងរារសញ្ញា ងែស្ងទៀត។ 

 

 
 
បុរគលរនិ្តវូបានង្វើងតសត  

● សថិតងៅែទុះងោយោក់ែលួនឲ្យងៅោច់ងោយផ ករយៈងពល 14 ថ្ងៃ
រិតចប់ពីងពលងចញងរារសញ្ញា ។ 
 

 

ងសោរយី៉ាថូ្នការប៉ាុះពាលន់ឹ្ ជំ្ ឺ COVID-19 ងៅអគរសាលា 

 

្ពតឹតកិារណ ៍ ទតីាំ្ថ្ន្ពតឹតកិារណ ៍ លទធែលងតសត/ការោកឲ់្យងៅោចព់ងីរ 

បុរគល្តូវបាន ប៉ាុះពាល់
ជារយួបរុគលផដលមានជំ
្ ឺCOVID-19 

ងបើសិនជាបុរគលសថតិងៅែទុះ ងៅងពលផដលពួកងរដឹ្ថ្ន
ពួកងរបានប៉ាុះពាល់ជិតសនិទធជារួយបុរគលផដល
បានង្វើងតសតវិជាមានស្មាប់ជំ្ឺ COVID-19 ពកួងរ
រួរផតសថិតងៅែទុះ និ្ង្វើងតសតរយៈងពល 4 ឬ 5 ថ្ងៃ
ង្កាយពីការប៉ាុះពាល់ងលើកចុ្ង្កាយរបស់ពួកងរ។  
 

 

បុរគលង្វើងតសត អវជិាមាន  
● ្ត ប់រកសាលាងរៀនវិញ ងបើសិនជារិនមានងរារសញ្ញា  ឬងៅងពល

រិនមានងរារសញ្ញា រយៈងពល 24 ងមា៉ា ្។ 
 

 
 
បុរគលង្វើងតសត វជិាមាន 
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ងបើសិនជាបុរគលសថតិងៅសាលាងរៀន 
ងៅងពលផដលពួកងរដឹ្ថ្នពួកងរបានប៉ាុះពាល់ជិតសនិទធ
ជារួយបុរគលផដលបានង្វើងតសតវិជាមានស្មាប់ជំ្ឺ 
COVID-19 ពួកងររួរផតពាក់មា៉ា សង់ពញរយួថ្ងៃ និ្
ងគរពតារការរការំលាតរា្កាយយ៉ា ្តឹ្រុ៉ឹ្។ 
ងៅងពលងចញពីសាលា ពួកងររួរងៅែទុះ និ្
រិនរួរជិុះរងយនតសាលាងៅែទុះង ើយ។ ពួកងរ
រួរសថិតងៅែទុះ និ្ង្វើងតសតរយៈងពល 4 ឬ 5 ថ្ងៃ
ង្កាយពីការប៉ាុះពាល់ងលើកចុ្ង្កាយរបស់ពួកងរ។ 
 

● សថិតងៅែទុះ (ងលើកផល្ផតងដើរបីទទួលការផងទំងវជាសាស្តសត) 
តារោនងរារសញ្ញា  ជូនដណំឹ្ដលស់ាលា ជនូដំណឹ្
ដល់អនកប៉ាុះពាល់ជិតសនិទធផ្កទ ល់ែលនួ ជួយសាលាកនុ្ការតារោន
ការប៉ាុះពាល់ និ្ង្លើយទូរសពទពីរណៈករមការសុខាេិបាលកនុ្តំបន ់
ឬ្កុរការងារតារោនសហររន៍ MA (MA Community 
Tracing Collaborative)។ រនុសសភារង្ចើន
ផដលមានជំ្ឺក្រិត្សាល នឹ្ចំបាច់្តូវោកែ់លួនឲ្យងៅោច់
ងោយផ ករយៈងពលយ៉ា ្តិច 10 ថ្ងៃ និ្ រហូតដល់កនល្ែតុ
យ៉ា ្តិច 3 ថ្ងៃ ងោយរិនមានអការៈ្រុនងៅត  ងហើយ
មានការ្ូរ្សាលស្មាបង់រារសញ្ញា ងែស្ងទៀត។ 

 

 
 
បុរគលរនិ្តវូបានង្វើងតសត  

● សថិតងៅែទុះងោយោក់ែលួនឲ្យងៅោច់ពីងររយៈងពល 14 ថ្ងៃ
រិតចប់ពីការប៉ាុះពាល់។ 
 

 

ែណៈផដលពិ្ីការជាក់លាក់មានការផ្ប្បួល មានធាតុទូងៅរួយចំនួនស្មាបង់សោរីយ៉ាូជំ្ឺ COVID-19 ផដលអាចងកើតង ើ្នីរួយៗ - វាយតថ្រលងរារសញ្ញា  

បំផបកងចញពីអនកដថ្ទ សមាអ តនិ្សមាល ប់ងរងរារទីកផនល្ផដលបុរកលបានចូលងៅ ង្វើងតសតរកជំ្ឺ COVID-19 និ្សថិតងៅែទុះែណៈងពលរ្់ចំលទធែល។  

 

វាជាការសំខាន់ផដលសិសស និ្បុរគលិកសថិតងៅែទុះ ងបើសិនជាពួកងរមានអាររមណ៍ថ្ន ឺ។  
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្នធានបផនថរ 

 

រកាទនំាកទ់នំ្  

 
 
្កុរ្រួសារ្តូវបានងលើកទឹកចិតតឲ្យទទួលបានព័ត៌ាមានទនង់ហតការណ៍ជារួយ
ព័ត៌ាមានសាលាចុ្ង្កាយបំែុត ងោយចូលងៅកាន់ ងរហទំព័ររណឌ ល, តារោនទំព័រ 
Facebook និ្ Twitter របស់រណឌ ល និ្ងោយង្វើឲ្យ្បាកដថ្ន 
ព័ត៌ាមានទំនាក់ទនំ្ របសអ់នករឺទន់សរ័យ ងដើរបីឲ្យអនកអាចទទួលការងៅទូរសពទ 
និ្ការជូនដំណឹ្ តារអុីផរលព ីLPS។  
 

 

 
 

រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារ 

 
្កុរ្រួសារអាចទក់ទ្រជឈរណឌ ល្នធាន្រួសារ (FRC) របស់ងយើ្ជារួយសំណួរ ឬកតីក្វល់ងែស្ៗ។  

 

● រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារ 978-674-4321 (ភាសាអ្់ងរលស)  

● រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារ 978-674-2073 (ភាសាផែមរ) 

● រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារ 978-674-2072 (ភាសាងអសា៉ា ញ) 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/lowell
https://www.facebook.com/lowellpublicschools/
https://twitter.com/LowellPSD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQcUuRbTnm-UkowcQlak3tITJoATWgSoH8lszY4tZCbWTKMQ/viewform
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ងរហទំព័រ FRC រឺ៖ www.lowell.k12.ma.us/frc. ្កុរ្រួសារក៏អាចោក់ងសនើសំណួរងោយង្បើ ទ្រ្់ផបបបទអនឡាញរបស់ងយើ្បានែ្ផដរ។ សូរកុំោក់ងសនើ
ជង្រើសរបស់អនកស្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 ងោយង្បើទ្រ្់ផបបបទងនុះ។ ទ្រ្់ផបបបទងនុះរឺស្មាប់ការសាកសួរផតប៉ាុងោណ ុះ។  
 

ងសវាអបរ់ពំងិសស  

LPS ងបតជាា ែតល់ឲ្យសិសសផដលមានពិការភាពនូវការទទួលបានករមវិ្ីសិកា និ្ករមវិ្ីអប់រំទងូៅ។  ការគំ្ទ និ្ងសវាអប់រំពិងសសរិនរួរងរើលង ើញថ្នជា

រំរូោច់ងោយផ កង ើយ ផតែទុយរកវិញរឺជាផែនករួយថ្នតំណសរពន័ធថ្នការគំ្ទ ងសវាករម និ្ការអនតរាររន៍ផដលបានបង្កើតង ើ្ងដើរបធីានាបានថ្ន បរិយកាសអប់រងំ្លើយតបនឹ្

ត្រូវការសិកាច្រុុះរបស់សិសសទំ្អស់។ បុរគលិកផដលង្វើការជារួយគន  អាចធានាបាននូវឱកាសងសមើគន  ការចូលរួរងពញងលញ និ្លទធែលងកើនង ើ្ស្មាប់អនកសិកាទំ្អស់ 

ងោយរាប់បញ្ចូលទំ្សិសសផដលមានពិការភាព។ 

 

្កុរ្រួសារអាចទក់ទ្នាយកោា នអប់រំពិងសសងោយទូរសពទងៅងលែ 978-674-4322។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lowell.k12.ma.us/frc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Md1leOCZiQ2bi2enmSvUXvROSnPVDPTIs9nmIdFPq3wl5Q/viewform
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្ករុការងារទនំាកទ់នំ្្រសួារផដលង្បើភាសាពរីថ្នការយិលយ័កោដ ល 

 

ងបើសិនជា្រួសាររបសស់ិសសផដលសិកាភាសាអ្់ងរលសមានសំណួរ ឬកតកី្វល់ោរួយ ពួកងរអាចទក់ទ្្កុរការងារទំនាក់ទំន្្រសួារផដលង្បើភាសាពីរ (Bilingual 

Family Liaison) ស្មាប់ការគំ្ទ។ ងដើរបីទក់ទ្្កុរការងារ សូរទក់ទ្ Vannak Khin ឬទក់ទ្្កុរការងារទំនាក់ទំន្្រួសារផដលង្បើភាសាពីរងោយផ្កទ ល់

តាររយៈអុីផរល។ អនកក៏អាចទូរសពទងៅរជឈរណឌ ល្នធាន្រួសារងដើរបីទក់ទ្ជារួយ្កុរការងារទំនាក់ទំន្្រួសារផដលង្បើភាសាពីរតាររយៈងលែ 978-674-4321 

ែ្ផដរ។  

 

Vannak Khin 

្បធាន្ករុទនំាកទ់នំ្្រសួារផដលង្បើភាសាពរី  

(Bilingual Family Liaison Lead) 

vkhin@lowell.k12.ma.us 

 

Katerynne Patino 

្ករុទនំាកទ់នំ្្រសួារផដលង្បើភាសាពរី - 

ភាសាងអសា៉ា ញ 

kpatino@lowell.k12.ma.us 

Navey Nuon 

្ករុទនំាកទ់នំ្្រសួារផដលង្បើភាសាពរី - ភាសាផែមរ 

nnuon@lowell.k12.ma.us 

 Carmen Fontes 

្ករុទនំាកទ់នំ្្រសួារផដលង្បើភាសាពរី - 

ភាសាពរ័ទយុហាក ល ់

cfontes@lowell.k12.ma.us 

Patron Yemery 

្ករុទនំាកទ់នំ្្រសួារផដលង្បើភាសាពរី - 

ភាសាសាវ ហុលី ីភាសាបារាំ្ 

pyemery@lowell.k12.ma.us 

mailto:vkhin@lowell.k12.ma.us
mailto:kpatino@lowell.k12.ma.us
mailto:nnuon@lowell.k12.ma.us
mailto:cfontes@lowell.k12.ma.us
mailto:pyemery@lowell.k12.ma.us
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Lowell Public Schools – ងសវាករមភាសា 

ងយើ្អាចជួយអនកងោយង្បើភាសារបស់អនកបាន! 

ងបើសិនជាអនកច្់ទូរសពទងៅសាលាងរៀនរបស់អនក រជឈរណឌ ល្នធាន្រួសារ ឬការិយល័យកោដ ល 

ងនុះរឺជារងបៀបផដលអនកអាចទទួលបានជំនួយជាភាសារបស់អនក។ 

ជហំានទី 1 
ទូរសពទរកងយើ្៖ 

សាលាងរៀន – ង្បើបញ្ាីរាយងឈាម ុះរបស់សាលា (School Directory List) 
រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារ –  978-674-4321 
ការយិលយ័កោដ ល – 978-674-4320 

 

 

 

ជហំានទី 2 
សូរ្បាប់ងយើ្ពីព័ត៌ាមានរបស់អនក៖ 

ភាសារបស់អនក 
ងលែទូរសពទរបស់អនក 
ងឈាម ុះរបស់អនក 

ងឈាម ុះសិសសរបស់អនក 
ងលែ ID សិសសរបស់អនក 

 

 

 

ជហំានទី 3 
ងយើ្នឹ្ង្បើ្បាស់អនកបកផ្បបោដ ញភាសា (Language Line) របស់ងយើ្ងដើរបីទក់ទ្ជារួយអនកងោយង្បើ

ភាសារបស់អនក 
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McKinney-Vento 

 
ចាប់ McKinney-Vento ្របដណដ ប់ងលើកុមារ និ្យុវជនផដលរិនមានលំងៅោា នងៅងពលយប់ផដលងងរ ្រប់្គន់ និ្ងទៀ្ទត់ ងោយរាប់បញ្ចូលទំ្ការសាន ក់ងៅ៖ 

● កនុ្ទីជ្រក 

● កនុ្ែទុះសំោក ់សោា គរ ឬកផនល្ងបាុះជំរុ ំ

● កនុ្រងយនត រងយនត្កុ្ ឬសាថ នីយរងងេលើ្ ឬកផនល្សាន ក់ងៅផដលរិន្រប់្គន់ងែស្ងទៀត ឬ 

● ជារួយអនកដថ្ទងោយសារការបាត់ប្់ែទុះសផរប្ ការលំបាកផែនកងសដាកិចច ឬរូលងហតុផដល្សងដៀ្គន  (ក៏្តូវបានសាគ ល់ថ្ន ងៅបនទប់រួរគន ) 

● ងនុះរាប់បញ្ចូលទំ្យុវជនចំោក្សុក និ្រនិមានអនកងៅជារួយ ផដលរស់ងៅកនុ្សាថ នភាពោរួយខា្ងលើ   

ងតើយវុជនផដលគម នអនកងៅជារយួរជឺាអនកោ? 
យុវជនផដលផល្សថិតងៅកនុ្ ការផងទំងោយផ្កទ ល់ងោយឪពុកមាត យ ឬអាោពាបាល្សបចាប់ និ្ែវុះែទុះសផរប្សថិតងសថរ ងទៀ្ទត់ និ្្រប់្គន់ 
មានសិទធិ្រប់យ៉ា ្ដចូសិសសផដលគម នែទុះសផរប្ងែស្ងទៀត។ 
 
សណួំរផដលបានសរួជាញកឹញាប ់

  
ងយើ្រស់ងៅជារួយ្រួសាររួយងទៀត។ ងយើ្រិនអាចែតល់េសតុតា្ថ្នអាសយោា នផដលបានត្រូវបានងទ។ ងតើងយើ្អាចង្វើដូចងរតច? 
 

● ងបើសិនជាអនកកំពុ្រស់ងៅជារួយពលរដា Lowell អនកនឹ្ចំបាច់្តូវបំងពញសំបុ្តេសតុតា្ (affidavit) របស់ភារទីីបី។  អនកទំ្ពរី 
(ឪពុកមាត យ/អាោពាបាលកុមារ និ្ ្បជាជន Lowell ផដលអនកកំពុ្ រស់ងៅជារួយ) ្តូវផតបំងពញទ្រ្់ផបបបទ និ្យកវាងៅបញ្ញា ក់។  ពលរដា Lowell 
នឹ្ចំបាច់្ តូវមានអតតសញ្ញា ណប័ណណ (ID) មានរូបងត និ្ វិកកយប្តទឹកងេលើ្បចចុបបនន។ រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារមានបុរគលិកសារការី។   

  
ែាុំរស់ងៅកនុ្ទីជ្រក។ ែាុចំ្់ចុុះងឈាម ុះកូនរបស់ែាុំងៅកនុ្សាលាងរៀន ងហើយរិនមានឯកសារផដលបានត្រូវទំ្អស់ងទ។ 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9081&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9081&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9081&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9080&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9080&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9080&PageID=3028


បង្កើនជង្រើសជាអតបិរមាស្មាប់្ រសួារ៖ ផែនការងបើកសាលាងរៀនង ើ្ វញិងោយសវុតថភិាពស្មាបស់ិសសងៅកនុ្ បរបិទជំ្  ឺCOVID-19 • រដវូសលកឹង ើ្ ជុុះឆ្ន  ំ

2020 

 

42 

● ្រួសារផដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណង្ការចាប់ McKinney-Vento រិនចំបាច់មានឯកសារោរួយងដើរបីចប់ងែតើរការចុុះងឈាម ុះង ើយ។ 
រជឈរណឌ ល្នធាន្រសួារនឹ្ចុុះងឈាម ុះកូនរបស់អនក ងហើយអនកឯកងទស្រួសារ McKinney-Vento របស់ងយើ្នឹ្ជួយអនកទទួលបានឯកសារផដលែវុះ។ 

  
្រួសាររបស់ែាុំមានលកេណៈសរបតតិ្រប់្គនស់្មាប់ងសវា McKinney-Vento។ ងតើកូនរបស់ែាុំនឹ្ទទួលបានអាហារថ្ងៃ្ត្់ឥតរតិថ្ងលផដរឬងទ? 
 

● កុមារទំ្អស់ងៅ Lowell Public Schools ទទួលបានអាហារងពល្ពឹក និ្អាហារថ្ងៃ្ត្់ឥតរិតថ្ងល។ 
 

McKinney-Vento 

កាលពីងពលងមីៗងនុះ ងយើ្បានបាត់ប្់ែទុះរបស់ងយើ្ងោយសារអរគីេ័យ។ ងតើអនកអាចជួយែាុបំានងទ? 
 

● បាន។  រជឈរណឌ ល្នធាន្រួសារមានអនកឯកងទស្រួសារ McKinney-Vento ស្មាប់ជួយ្រួសារផដលបានបាត់ប្់ែទុះសផរប្របស់ែលួនងោយសារ
ង្គុះអរគីេ័យ ការបងណដ ញងចញ អំងពើហិ្ាកនុ្ ្រួសារ ការគម នការងារង្វើ ។ល។   

 
ងបើសិនជាងយើ្្តូវបានោក់ងៅកនុ្ទីជ្រកងមី ងតើកូនរបស់ែាុំចំបាច់្តូវផ្កល សប់តូរសាលាងរៀនផដរឬងទ? 
 

● ងទ។ កូនរបស់អនកមានសិទធិបនតងរៀនងៅ "សាលាងរៀនងដើរកំងណើត" (school of origin) របស់ពួកងរ។  សាលាងរៀនងដើរកំងណើត រឺជាសាលាងរៀនផដលកុមារ
កំពុ្សិកាងៅងពលផដល្រួសារបាត់ប្់ែទុះសផរប្។ 

  
ស្មាប់សំណួរង្ចើនងទៀតទក់ទ្នឹ្ McKinney-Vento សូរទូរសពទងៅងលែ 978-674-4321។  
 
 
 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9083&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9083&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9084&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9084&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9084&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9082&PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=6765&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=9082&PageID=3028
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Military Interstate Children's Compact Commission 
 
Military Interstate Children's Compact Commission (MIC3) ្តូវបានរចនាង ើ្ងដើរបីជួយកុមារកនុ្្រួសារងយធាងោុះ្សាយជារួយការផ្កល ស់បតូរ
ងៅរណឌ លសិកា្ិការងមី ងោយសារការចត់តំា្ការងារងមី ឬការោក់ព្ងាយរបស់ឪពុកមាត យ។ ្រួសារ្តូវផតទទួលបានឱកាសងដើរបីង្វើការរាយការណ៍ងោយែលួនឯ្។ កុមារ
មានសិទធិទទួលបានងៅង្ការ MIC3 ងបើសនិជាពួកងរសថិតកនុ្្បងេទ 1 កនុ្ចំងោរ 3៖ 

● កូនរបស់សមាជិកបំងពញភារកិចចសករម 
● កូនរបស់សមាជិកផដលបានសាល ប់ងពលបំងពញភារកិចចសករម 
● កូនរបស់សមាជិក ឬអតីតយុទធជនផដល្តូវបានរំសាយងោយសារសុែភាព ឬចូលនិវតតន៍កាលពីឆ្ន ំរុន ឬកនុ្រយៈងពល 1 ឆ្ន  ំ 

 
្រួសារ្តូវផតង្វើការរាយការណ៍ងោយែលួនឯ្ងៅកាន់រណឌ លសិកា្ិការ។  ងៅងពលចុុះងឈាម ុះចូលងរៀន ្រួសារបានទទួលបញ្ាីសំណួរផដលសាកសួរ
ថ្នងតើពួកងរសថិតកនុ្្បងេទរួយោកនុ្ចំងោរ្បងេទខា្ងលើ។ ទ្រ្់ផបបបទក៏អាចរកបានងៅទីងនុះែ្ផដរ។ ស្មាប់ព័ត៌ាមានបផនថរអពំីសិទធិផដលបានែតល់ឲ្យ
្រួសារងយធាង្ការ MIC3 សូរចូលងៅកាន់៖ www.mic3.net/ ឬ  www.doe.mass.edu/sfs/mic3/។  
 
មានសំណួរ? សូរទូរសពទងៅរជឈរណឌ ល្នធាន្រួសារតាររយៈងលែ 978-674-4321។ 

 
ក្កមាល ំ្្ត បច់លូងរៀនវញិ  

  

នាយកសាលា្បចំរណឌ លងលាក Boyd បានបង្កើតក្កមាល ំ្ កាលពីថ្ងៃទី 26 ផែឧសភាកនុ្កិចចែតិែំ្បឹ្ផ្ប្ងដើរបីបង្កើតផែនការងសោរីយ៉ាសូ្មាប់

ជង្រើស្ត ប់ចូលងរៀនវិញចំនួនបី - ងពញងលញងោយផ្កទ ល់ អុី្ប ៊ីត និ្ការសិកាពីចមាៃ យងពញងលញ។ នាយកសាលា Dr. Linus Guillory 

និ្នាយកផែនកសិកាងលាក Robin Desmond បានង្វើការស្របស្រួលជារួយនាយកសាលាភាល រៗងដើរបីនំា្រូបង្្ៀន ឪពុកមាត យ រស្តនតីរដាបាលតារសាលាងរៀន និ្

បុរគលិកការិយល័យកោដ លឲ្យរកជួបជុំគន ងដើរបីចប់ងែតើរដំោក់កាលទី 1 ថ្នកិចចការដ៏សខំាន់ងនុះ។  Dr. Boyd  បានងបើកដំងណើរការក្កមាល ំ្្ត ប់ចូលងរៀនវិញជាែលូវការ

ងៅថ្ងៃទី 2 ផែរិងុនា 

  

https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3626
https://www.mic3.net/
https://www.mic3.net/
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សមាជកិក្កមាល ំ្ដោំកក់ាលទី 1 

  

អនកចូលរួរ្បជុំ PK-8៖  Dr. Kate McLaughlin (Morey) 

អនកចូលរួរ្បជុំ LHS៖  Dr. Roxane Howe 

 

 

អនុ្ ករុងោយផ្កទ លង់ពញងលញ PK-8 

Wendy Crocker-Roberge, Pyne Arts Principal 
(Group Leader) 

Anabel DaSilva, Sullivan Teacher 
 

Meredith Kay, Bailey & Daley Parent Jeff Gwiazda, Mathematics Coordinator 

Maria Perez, McAuliffe & Robinson Parent Christine Adams, Adie Day School Coordinator 

Haley King, McAuliffe Teacher Art Santos, Technology Integration Specialist 

Kerryann Coppinger, Shaughnessy Teacher Carl DeRubeis, Robinson Assistant Principal 

Molly Kelly-Muon, Butler Teacher & UTL Middle 
School Vice President 

Jeffrey Pickette, Community Outreach Specialist 

 

 

 

 

 

 



បង្កើនជង្រើសជាអតបិរមាស្មាប់្ រសួារ៖ ផែនការងបើកសាលាងរៀនង ើ្ វញិងោយសវុតថភិាពស្មាបស់ិសសងៅកនុ្ បរបិទជំ្  ឺCOVID-19 • រដវូសលកឹង ើ្ ជុុះឆ្ន  ំ

2020 

 

45 

អនុ្ ករុងោយផ្កទ លង់ពញងលញ LHS 

Angela Lawler-Brennan, Student Support 
Specialist (Group Leader) 

Meghan Tesini 

Nate Kraft Boyd Bertrand 

Amanda Ernst Jessica Daviso 

Alsion Montemurro Colleen Winn 

Margaret Kennedy Maria Vejar 

Patricia Adams Dorian Popescu 

Charles Bolianites Kathy Doughty, LHS Parent 

 

 

អនុ្ ករុអុី្ ប ៊ីត PK-8 

 

Liam Skinner, Daley Principal (Group Leader) Christina Pappalardo, Butler Teacher 

Beth Gaspar, Lincoln & Daley Parent Melissa Newell, ELA Coordinator 

Vuoch Sabandith, Reilly & Sullivan Parent Michael Lovato, Special Education Director 

Lisa Hogan, Cardinal Teacher Vero Roberts, Technology Integration Specialist 

Tricia Pappathan, Moody Teacher Colleen Parrington, Washington Teacher 

Rachel Crawford, Bartlett Teacher               Ann Whitney, Academic Coach 
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អនុ្ ករុអុី្ ប ៊ីត LHS 

 

Dr. Stephanie Selvaggio, Science Chair (Group 
Leader) 

Sharon Bisantz, Leblanc Teacher 
 

Scott Ouellet Allyson Carbone 

Amanda Perrin Wayne Taylor 

Cailin Stearns Suzanne Riley 

Robert DeLossa Megan O’Loughlin, Career Academy Coordinator 

Bopha Boutselis Sherley Blood Thom 

Emily Steinberg Stacy Nelson, LHS Parent 

 

 

អនុ្ ករុការសកិាពចីមាៃ យងពញងលញ PK-8 

 

 

Dr. Matt Stahl, Wang Principal (Group Leader) Kerien Driscoll, STEM Academy Teacher 

Zeilika Henry, Murkland Parent Elaine Santelmann, Science Coordinator 

Nancy Gomez, Laura Lee & Washington Parent David Anderson, McAuliffe Principal 

Beth Welch, Reilly Teacher Kara Wilkins, Technology Integration Specialist 

Cheryl Pollard, Stoklosa Teacher Donna Maluccio, Assistant Special Education 
Director 

Susan Uvanni, Morey Teacher & UTL Elementary 
Vice President 

Katie Mahoney, Wang Teacher 



បង្កើនជង្រើសជាអតបិរមាស្មាប់្ រសួារ៖ ផែនការងបើកសាលាងរៀនង ើ្ វញិងោយសវុតថភិាពស្មាបស់ិសសងៅកនុ្ បរបិទជំ្  ឺCOVID-19 • រដវូសលកឹង ើ្ ជុុះឆ្ន  ំ

2020 

 

47 

 

អនុ្ ករុការសកិាពចីមាៃ យងពញងលញ LHS 

 

Dr. Libby Often, Mathematics Chair (Group 
Leader) 

Marcia Fernsten 

Liz Gilrealth, LHS Parent Ari Sullivan 

Barbara Beaton Tricia Gabor 

Robin Boots Malinda Pires 

Gina Martel Amy Woo 

Stephen Gervais Donna Newcomb 

Thomas Heywosz Jaya Sinha 

Deanna Stanford  

 

 

្កបែ័ណឌ ដំោក់កាលទ ី1 ស្មាប់ងសោរីយ៉ាូទំ្បីរបស់ងយើ្្តូវបានបញ្ចប់ងៅងដើរផែកកកោ។  ទនទឹរគន ងនុះ LPS បានង្វើការសទ្់រតិមាតាបិតាចំនួនពីរផែនក

ងដើរបីពិនិតយងរើលចំណ្់ចណូំលចិតត និ្កតកី្វល់របស់ពួកងរអំពីការ្ត ប់ចូលងរៀនវិញងៅរដូវសលឹកង ើ្ជុុះ ក៏ដូចជាងដើរបី្ លុុះបញ្ញច ំ្ពីការសកិា

កនុ្អំ ុ្ការបិទជាបនាទ ន់របស់ងយើ្ងៅរដូវផ្កក រីឆ្ន ំ 2020។  ផែអកងលើចងរលើយរបស់្រួសារ និ្ អវីផដលអនុ្កុរដំោក់កាលទ ី1 បានផណនាំស្មាប់ការសិកាបផនថរ 

ងយើ្បានឈានដលក់ារង្វើផែនការដំោក់កាលទី 2 ជារួយអនុ្កុរងៅតាររណឌ លចំនួន 14 និ្ ្កុរង្វើផែនការរួយស្មាប់សាលាងរៀននីរួយៗ (ងោយ LHS មានអនុ្កុរ

ង្ចើនជា្រួយងោយផែអកងលើទំហំសាលា)។  បុរគលិក និ្ មាតាបិតា្កុរ្បឹកាទកីផនល្សាលាងរៀន (School Site Council) ទំ្ អស់ផដលបានង្លើយតបនឹ្

ការអងញ្ាើញឲ្យចូលរួរ ្តូវបានោក់ងៅកនុ្អនុ្កុរផដលជាជង្រើសរួយកនុ្ចំងោរជង្រើសកំពូលៗទំំ្បីរបស់ពួកងរ។ 
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ពិ្ កីារសែុភាព 

 

Subgroup Leader:  Jason McCrevan, Washington 
Principal (Group Leader) 

Christine Adams, Adie Day School Coordinator 

Michelle Vicente, Special Education Nurse Bopha Boutselis, LHS Teacher 

Beth Moffett, Nurse Manager, Lowell Health 
Department 

Nancy Gomez, Washington & Laura Lee Parent 
 

Molly Kelley-Muon, Butler Teacher & UTL Middle 
School Vice President 

Lea Foley, Special Education Nurse 
 

Kimberly Vespo Tower, McAvinnue Teacher Brigette Beauchesne, LHS Teacher 

Kerry Marshall, Pawtucketville Teacher  

 

 

វទិាសាស្តសត និ្ ការសកិាស្គរ PK-8  

 

Elaine Santelmann, Science & Social Studies 
Coordinator (Group Leader) 

Amanda Paquette, Greenhalge Teacher 
 

Charlene Wooster, McAvinnue Teacher Rebecca Cox, Stoklosa Teacher 

Anabel DaSilva, Sullivan Teacher Carl Foss, Bartlett Teacher 

Erin Hebert, Pyne Arts Teacher Patti Adams, LHS Teacher & IDEA Camp 
Coordinator 

Ann Whitney, Academic Coach  

 

 



បង្កើនជង្រើសជាអតបិរមាស្មាប់្ រសួារ៖ ផែនការងបើកសាលាងរៀនង ើ្ វញិងោយសវុតថភិាពស្មាបស់ិសសងៅកនុ្ បរបិទជំ្  ឺCOVID-19 • រដវូសលកឹង ើ្ ជុុះឆ្ន  ំ

2020 

 

49 

អកសរសាស្តសត PK-8  

 

Melissa Newell, ELA Coordinator (Group Leader) Bridget McNulty Davila, Butler Teacher 

Cheryl Pollard, Stoklosa Teacher Susan Uvanni, Morey Teacher & UTL Elementary 
Vice President 

Katie Mahoney, Wang Teacher Cate Hugo, Washington Literacy Specialist 

Sue Rabias, Shaughnessy Literacy Specialist Heather DeLucia, Bailey Teacher 

Maghan Hickok, Bartlett Literacy Specialist Katie Larocque, Morey Teacher 

Siobhan McKenna, Robinson Teacher  

 

រណតិវទិា PK-8 

 

Jeff Gwiazda, Math Coordinator (Group Leader) Melissa Alonardo, STEM Academy Teacher 

Matt Santy, Wang Assistant Principal Erin Costello, Stoklosa Tutor 

Christina Pappalardo, Butler Teacher Ann Early, Butler Teacher 

Bethanne Welch, Reilly Teacher Dr. Libby Often, LHS Mathematics Chair 

Kerry Marshall, Pawtucketville Teacher Ellen Conklin, Shaughnessy Teacher 

Amy Guerreiro, Butler Teacher Fernanda Lopes, Butler Math Resource Teacher 

Barbara Smith, Murkland Teacher  
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ភាសាអ្ង់រលសជាភាសាទពីរី (ESL) 

 

Dr. Phala Chea, ESL Coordinator (Group Leader) Elaine Williamson, Greenhalge Teacher 

Sean Carabatsos, Reilly Principal (Group Leader) Marcia Fernsten, LHS Teacher 

Kara Wilkins, Technology Integration Specialist 
(Group Leader) 

Melinda Kellett, Greenhalge Teacher 

Tricia Pappathan, Moody Teacher Stephen Gervais, LHS EL/World Language Chair 

Vannak Theng, Robinson Teacher Gordon Halm, Community Representative & 
Parent 

John Rolfe, STEM Academy Teacher Audrey Levin, McAuliffe Teacher 

Teresa Morrison, Pawtucketville Teacher Katerynne Patino, Parent Liaison 

Amy Woo, LHS Teacher Julie Peal, McAuliffe Teacher 

 

 

បងចចកវទិា (ដងំណើរការចបត់ាំ្ពផីែរនីា) 

 

K.C. Nelson, IT Coordinator (Group Leader) Dr. Matt Stahl, Wang Principal 

Michael Hoppe, Help Desk Coordinator Malinda Pires, LHS Instructional Specialist 

David Nehme, Technology Support Liaison Robin Desmond, Chief Academic Officer 

Sean Carabastos, Reilly Principal Dr. Roxane Howe, LHS Discipline & Operations 
Specialist 

Dr. Mathew McLean, Pawtucketville Principal Carolyn Rocheleau, Special Programs Coordinator 

Teresa Soares-Pena, Butler Principal Kara Wilkins, Technology Integration Specialist 
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ការអបរ់ពំងិសស 

Dr. Matt Stahl, Wang Principal (Group Leader) Donna Newcomb, LHS Teacher 

Michael Lovato, Special Education Director Christina Welch, Wang Teacher 

Lisa Simpson, Morey Teacher Lisa Morgan, Wang Teacher 

Colleen Parrington, Washington Teacher Deena Meli, ETC 

Paula Peters, Laura Lee Coordinator Debra Janas, Speech Language Pathologist 

Michelle Rhoads, Robinson Teacher Carolyn Cuneo, Leblanc Coordinator 

Casey Bettencourt, Adie Day School Teacher Nicole Fox, Washington Parent 

Allyson Carbone, LHS Special Education Chair Crystal Mello, Adie Day School Parent 

Lori Conlon, Greenhalge Teacher Karen Walton, Shaughnessy Teacher 

Hayley Blatus, Adie Day School Paraprofessional Alison Gervais, Pyne Arts Teacher 

Laura Katz, Washington Teacher Barbara Beaton, LHS Teacher 

Phakdey Yous, School Psychologist  

 

ការចុុះងឈាម ុះចលូររួ ការោកក់ចិចការ និ្ រង្ាបាយង្វើដងំណើរ  

Dr. Rebecca Duda, FRC Coordinator (Group 
Leader) 

Scott Ouellet, LHS Teacher 

John Descoteaux, Transportation Director Tara Oslan, McAuliffe & Wang Parent 

Kristen Crotty, STEM Academy Teacher Abby Phillips, Greenhalge Parent 

Donna Maluccio, Asst. Special Education Director Elizabeth Kulesza, Greenhalge Teacher 

Stephen Gervais, LHS ESL/Foreign Language Chair  
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ការង្វើផែនការទកីផនល្  និ្ ការវាយតថ្រលងហោា រចនាសរពន័ធ 

Ginger Coleman, Lincoln Principal (Group Leader) Abbie Garcia, Bailey Teacher 

Dr. Greg Passeri, Shaughnessy Principal (Group 
Leader) 

Alison Montemurro, LHS Teacher 

Rick Underwood, Operations & Maintenance 
Director 

Margaret Kennedy, LHS Teacher 

Paul St. Cyr, Facilities Manager Ray Lafortune, Morey Senior Custodian 

Dennis Ferreira, Wang Senior Custodian Tina Novo, Wang Parent 

Michael Sheehan, LHS Senior Custodian Jessica Williams, Lincoln Teacher 

Carl DeRubeis, Robinson Assistant Principal Susan Brassard, LHS Teacher 

Sharon Perry, Lincoln Teacher  

 

ការទនំាកទ់នំ្ជារយួ្រសួារ  

Jeffrey Pickette, Community Outreach Specialist 
(Group Leader) 

Rachel Crawford, Bartlett Teacher 
 

John Overton, District Webmaster Wendy Zyla, Adie Day School Admin. Assistant 

Vannak Khin, Parent Liaison Coordinator Robert DeLossa, LHS Social Studies Chair 

Meredith Kay, Bailey & Daley Parent Joseph Alcaraz, McAvinnue Assistant Principal 

Dr. Jeff Wilson, Reilly Parent Dr. Jennifer Scarpati, Greenhalge Principal 

Lisa Caten, Bailey & Daley Parent  
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ការសកិាែលវូចតិតស្គរ និ្ ការង្លើយតបនឹ្ ការប៉ាុះទ្គចិរបសស់សិស 
 

Mike Domina, McAvinnue Principal (Group 
Leader) 

Rachel Margaglione, Lincoln Teacher 

Frank Vicente, Lincoln Assistant Principal (Group 
Leader) 

Greg Pastrick, LHS Teacher 

Amanda Delworth, Bailey Social Worker Dr. Kimberlee Henry, STEM Academy Principal 

Jen Beland, Lincoln Social Worker Yvette Cheeks, LHS Mediation Coordinator 

Debbie Costello, Robinson Social Worker Abraham Osario, District Climate Specialist 

Lyndsey Killilea, SEL Coordinator Christa Murphy, Bartlett Teacher 

Mary Payne, Student Support Specialist Renee Espinola, Shaughessy Social Worker 

Petra Farias, LHS Student Support Specialist Katie Jones, Cardinal Parent 

Dr. Stephanie Selvaggio, LHS Science Chair Pete Sylvain, Murkland Parent 

Kate Burgess-MacIntosh, McAvinnue Teacher Rithy Uong, LHS Guidance Counselor 

Kelly Leary, Stoklosa Teacher Carla Correa, LHS Social Worker 

Sarah Brooks, Sullivan Social Worker Amy Ventre, STEM Academy Social Worker 
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ការង្វើផែនការសាលាងរៀននរីយួៗ 
 

Elementary Leaders:  David Anderson (McAuliffe) & Kevin Andriolo (Murkland) 

K-8 & Middle School Leaders:  Wendy Crocker-Roberge (Pyne Arts) & Liam Skinner (Daley) 

LHS Leaders:  Dr. Roxane Howe, Dr. Stephanie Selvaggio, Dr. Libby Often, & Angela Lawler-Brennan 

 
 

ការវាយតថ្រល ការឲ្យពនិទ ុនិ្ ការរាយការណង៍ៅកានម់ាតាបតិា 

 

Abbie Anderson, Director of Research and 
Accountability (Group Leader) 

Dr. Libby Often, LHS Mathematics Coordinator 

Kerien Driscoll, STEM Academy Teacher (Group 
Leader) 

Rob DeLossa, LHS Social Studies Chair 
 

Susan MacLeod, Robinson Instructional Specialist Maria Perez, McAuliffe & Robinson Parent 

Jeff Todd, Daley Teacher Rebecca Starcevic, Pyne Arts Parent 

Peter Holtz, Bartlett Principal Diane Cahill-Zdon, Washington Teacher 

Katie Urbine, Pyne Arts Teacher Megan Tesini, LHS Teacher 
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ករមវិ្ សីកិា LHS 9-12 និ្ ការវាយតថ្រល 
 

Mike Fiato, LHS Head of School (Group Leader) Dr. Roxane Howe, Business/Culinary Chair 

Dr. Libby Often, Mathematics Chair Stephen Gervais, EL/World Language Chair 

Dr. Stephanie Selvaggio, Science Chair Allyson Carbone, Special Education Chair 

Robert DeLossa, Social Studies Chair Dave Lezenski, Physical Education Chair 

Suzanne Keefe, ELA Chair Jessica Daviso, Fine Arts Chair 

 
 

 
 

កមុារតចូ (Early Childhood) 

Lisa Van Thiel, Early Childhood Coordinator 
(Group Leader) 

Sarah Bowlen, Murkland Teacher 

Lisa Tenczar, Cardinal Teacher (Group Leader) Brianne LeMay, Murkland Teacher 

Keliann Woodlock, Morey Assistant Principal Beth Gaspar, Lincoln & Daley Parent 

Jen Stack, Bartlett Teacher Hannah Donovan, Cardinal Teacher 

Kerryann Coppinger, Shaughnessy Teacher Tricia Dolan, Lincoln Teacher 

Erin Hillman, Morey Teacher Sue McCoy, Washington Teacher 

Lynn McKelvie, Morey Teacher Kelly Ash, Cardinal Paraprofessional 

Shelagh Gallagher, Moody Teacher Shannon Green, Shaughnessy Teacher 

Karen Tyros, Adie Day School Teacher Lisa Hogan, Cardinal Teacher 
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ងលើសពីងនុះ អនកចូលរួរ្បជុំ និ្ /ឬែទុធកាល័យនាយកសាលា្បចំរណឌ លបាន្បឹកាជារយួបុរគលដូចខា្ង្ការងដើរបីរាប់បញ្ចូលជំនាញរបស់ពួកងរ។ 
  
Heather Ganley, អនក្រប់្រ្វតតមាន 
Sharon Lagasse, អនកចត់ការទូងៅ, Aramark 
Alysia Spooner-Gomez, អនក្រប់្រ្ងសវារាូបអាហារ, Aramark 
Latifah Phillips, នាយកកិចចការសរ្រ៌ា និ្ការចូលរួរ 
Dr. James Hall, នាយក្បតិបតត ិ
Billie Jo Turner, ្បធានផែនកហិរញ្ាវតថុ 
Kerry Kearns, អនុ្បធានផែនកហិរញ្ាវតថុ 

 


