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ថ្ងៃទ ី29 ខែឧសភាឆ្ន ាំ 2020 

 
ជូនចាំព ោះសហគមន៍ Lowell Public Schools ជាទីពោរពរាប់អាន 
 
ែ្ញ ាំសង្ឃឹមថាអ្នក និង្មនុសសជាទីស្សលាញ់របស់អ្នកកាំពុង្មានសុវត្ថ ិភាព និង្មានសុែភាពលអ ។ ជាមួយ
ថ្ងៃចុង្សបាា ហ៍ទិវាអ្នុសាវរយី៍ (Memorial Day Weekend) និង្ថ្ងៃទី 1 ខែមិងុនាែិត្ជិត្មកដ្ល់ ឥឡូវ
ពនោះពយើង្កាំពុង្ែិត្ពៅរកចុង្បញ្ចប់ថ្នឆ្ន ាំសិកាពនោះពហើយ។ ពិត្ណ្ដស់ ពនោះគឺជាឆ្ន ាំសិកាមួយខដ្លែុសពី
ឆ្ន ាំសិកាណ្ដៗទាំង្អ្ស់។ វាមានរយៈពពលជិត្បីខែពហើយ ចាប់តាំង្ពីសាលាពរៀនបានបិទទា រពៅទូទាំង្រដ្ឋ 
Massachusetts ពហើយពយើង្កាំពុង្មានអារមមណ៍ពីផលប ោះ លព់ោយសារជាំងឺ្ COVID-19 ពៅពឡើយ។ 
ពហើយែណៈខដ្លអ្ភិបាលរដ្ឋបានស្បកាសកាលពពីពលងមីៗពនោះអ្ាំពីគពស្មាង្ពបើកពឡើង្វញិតមដ្ាំណ្ដក់
កាលសស្មាប់រដ្ឋ ការស្ត្ឡប់ពៅរក "ភាពធមមត" វញិទាំនង្ជាពៅរយៈពពលពស្ចើនខែពទៀត្។  
 

គិត្ពីទសសនៈរបស់សាលាពរៀន ពទោះបីជាពយើង្មិនអាចពៅអ្ោរសិការបស់ពយើង្តាំង្ពី ក់កណ្ដា លខែ
មីនាក៏ពោយ ស្គបូពស្ង្ៀន នាយកសាលា ស្គបូង្ា ឹក អ្នកពធា ើការសង្គម បុគគលិកោាំស្ទ បុគគលិកអាហារោឋ ន 
និង្ថ្ដ្គូសហគមន៍របស់ពយើង្បានសាមគគ ីោន ផាល់ពសវាកមមសាំខាន់ៗ និង្បពង្ក ើត្ វធីិសាតសា ងមីពដ្ើមបីអ្ប់រំ
សិសានុសិសសរបស់ពយើង្។ ែ្ញ ាំមានពមាទនភាពណ្ដស់ចាំព ោះសហគមន៍សាលាពរៀនទាំង្មូលរបស់ពយើង្ 
ខដ្លបានពធា ើការឥត្ឈប់ឈរពដ្ើមបីពស្បើស្បាស់ពពលពវលាខដ្លមិនធ្លា ប់មានពីមុនមកពនោះ
ឲ្យអ្ស់ពីលទធភាព។ 
 

ជាការរំលឹក ថ្ងៃចុង្ពស្កាយថ្នឆ្ន ាំសិកា 2019-2020 គឺថ្ងៃចនទទី 15 ខែមិងុនា។ វាជាការសាំខាន់ខដ្លកន ញង្
ចពនាា ោះពពលឥឡូវពនោះ និង្ពពលពនាោះពយើង្បនារកាសន្ញោះខដ្លពយើង្បានបពង្ក ើត្ពឡើង្ជាមួយការបពស្ង្ៀន
ពីចមាៃ យរបស់ពយើង្ និង្ពយើង្មានការបញ្ចប់យា ង្ខាា ាំង្កាា សស្មាប់ឆ្ន ាំសិកាពនោះ។ សាលាពរៀនរបស់កូន
អ្នក នឹង្ទក់ទង្ពៅអ្នកអ្ាំពីពពលពវលាខដ្លអ្នកអាចពផញើឧបករណ៍ខដ្លពចញពោយ Lowell Public 
Schools ណ្ដមួយខដ្លបានែច ីស្ត្ឡប់មកវញិ និង្ទក់ទង្នឹង្ពពលពវលាខដ្លកូនរបស់អ្នកអាចយក
ស្ទពយសមបត្ាណិ្ដមួយខដ្លពួកពគអាចនឹង្បានបនសល់ទុកពចាល។  
 

កន ញង្អ្ាំឡុង្រដូ្វពតា  ពយើង្ពស្ត្ៀមែល នួរចួរាល់ពដ្ើមបីផាល់កមម វធីិរដូ្វពតា ដ្៏សមបូ រខបប។ ពនោះរាប់បញ្ច លូទាំង្ 
IDEA Camp ដ្៏ពពញនិយមរបស់ពយើង្ - ខដ្លជាឱកាសផ្ទទ ល់ មានការអ្នារកមមសស្មាប់សិសសថាន ក់មធយម
សិកា និង្សិសស វទិលល័យពដ្ើមបីខសា ង្យល់ពសី្បធ្លនបទពៅកន ញង្ខផនក STEAM (វទិលសាតសា  បពចចកវទិល 
 វសិា កមម សីលបៈ និង្គណិត្វទិល)។ ឥឡូវពនោះពយើង្កាំពុង្ពស្ោង្ពធា ើកមម វធីិរដូ្វពតា ទាំង្អ្ស់ពីចមាៃ យ។ 
ពទោះជាយា ង្ណ្ដក៏ពោយ មានករណីអាចពៅរចួសស្មាប់ការផ្ទា ស់បត រូពៅបរយិាកាសសាលាពរៀនផ្ទទ លែ់ល នួ
ពោយមានកាំណត្់ពៅពពលពស្កាយពៅកន ញង្រដូ្វពតា  ខដ្លរង្់ចាាំការខណនាាំពីរដ្ឋ។  ការចុោះព ម្ ោះសស្មាប់ 
IDEA Camp ចាប់ពផាើមពៅថ្ងៃទី 1 ខែមិងុនា ពហើយព័ត្ម៌ានពស្ចើនពទៀត្អាចរកបានពៅទីពនោះ៖ 
https://www.lowell.k12.ma.us/ideacamp. ការផាល់ជូនពៅរដូ្វពតា ពផសង្ពទៀត្របស់ពយើង្ អាចរកបាន
ពៅពលើពគហទាំព័ររបស់មណឌ ល៖ https://www.lowell.k12.ma.us/summerprograms 
 

ពហើយដូ្ចការអ្នុវត្ាជាពរៀង្រាល់ឆ្ន ាំ ពសវាកមមមហ បូអាហារនឹង្បនាពពញមួយរដូ្វពតា  ពហើយពយើង្នឹង្
ជូនដ្ាំណឹង្ដ្ល់អ្នកពៅពពលខដ្លទីតាំង្ និង្ពមា ង្ពសវាកមមស្ត្វូបានកាំណត់្។  
 

ែ្ញ ាំដ្ឹង្ថាមនុសសស្គប់ោន កាំពុង្ឆ្ៃល់ថាពត្ើឆ្ន ាំសិកាឆ្ន ាំពស្តនឹង្មានសភាពខបបណ្ដ និង្ពត្ើពយើង្នឹង្អាច
ស្ត្ឡប់ពៅអ្ោរសិការបស់ពយើង្ វញិកក៏អ្ត់្។ ោម នអ្ា ីអាចពធា ើពឡើង្ជាស្បចាាំថ្ងៃបានពនាោះពទ ការស្បាស្ស័យ
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ទក់ទង្ផ្ទទ ល់ខដ្លពកើត្ពឡើង្រវាង្ស្គបូពស្ង្ៀន និង្សិសសពៅកន ញង្បរយិាកាសសិកាខបបបុរាណ ពហើយពយើង្
មិនចង់្បានអ្ា ីពលើសពកីារមានសិសសរបស់ពយើង្ស្ត្ឡប់ពៅបនទប់សិកាជាមួយស្គបូពស្ង្ៀនរបស់ពួកពគ
ពៅថ្ងៃចូលពរៀនពលើកទីមួយពៅខែកញ្ញា ពឡើយ។ ពទោះជាយា ង្ណ្ដក៏ពោយ ស្សបពពលខដ្លពយើង្ដ្ឹង្យា ង្
ចាស់ ពយើង្អាចពធា ើបានស្ត្ឹមខត្ពរឿង្ែាោះ ពដ្ើមបីឲ្យសាថ នភាពជុាំវញិជាំងឺ្ COVID-19 បនាខកលមអ ពហើយ
ហានិភ័យសុែភាពសស្មាប់សហគមន៍របស់ពយើង្រលាយបាត់្។ 
 

ពៅពពលខដ្លពយើង្កាំពងុ្រង់្ចាាំការខណនាាំបខនថមពីការយិាល័យអ្ភិបាលរដ្ឋ និង្មតនា ីសុខាភិបាលរបស់
រដ្ឋទក់ទង្នឹង្រដូ្វសា ឹកពឈើស្ជោុះ ពយើង្កាំពុង្ចូលរមួកន ញង្ដ្ាំពណើរការពធា ើខផនការ ខដ្លពិចារណ្ដពីជពស្មើសជា
ពស្ចើនសស្មាប់ការពបើកសាលាពរៀនពៅខែកញ្ញា  ដូ្ពចនោះពយើង្ពស្ត្ៀមែល នួយា ង្ពពញពលញពដ្ើមបីផាល់ឲ្យសសិស
របស់ពយើង្នូវបរយិាកាសសិកាដ្៏លអបាំផុត្តមខដ្លអាចពធា ើបានពៅកន ញង្ពសណ្ដរយី ូ សុែភាពសាធ្លរណៈ
ពផសង្ៗ។  ជាដ្ាំបូង្ អាស្ស័យពលើអ្ា ីខដ្លពកើត្ពឡើង្ពៅរដូ្វពតា  មានករណីអាចពៅរចួមួយថ្នការពបើក
សាលាពរៀនទូទាំង្អ្ោរពឡើង្វញិពោយមានអ្នុវត្ា វធិ្លនការសុវត្ថ ិភាព។  ទីពីរ ជាពសណ្ដរយី ូ ខដ្លមនិសូវ
លអសស្មាប់ពយើង្ អាស្ស័យពលើទិននន័យសុែភាពខដ្លទទួលបានពីពពលឥឡូវពនោះ និង្ខែកញ្ញា  គឺត្ស្មូវឲ្យ
អ្នុវត្ាជពស្មើសសិកាពីចមាៃ យទាំង្ស្សងុ្ ពោយពធា ើការខកលមអ និង្ពស្ងី្កពៅពលើអ្ា ីខដ្លបានពធា ើកន ញង្រយៈ
ពពលបីបួនខែកនាង្ពៅ។ ពហើយពសណ្ដរយី ូ ទីបី គឺជា វធីិសាតសា អីុ្ស្បីដ្ ពោយផស ាំចូលោន ថ្នការសិកាពៅ
កន ញង្អ្ោរ និង្ការសិកាពីចមាៃ យ ខដ្លនឹង្អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យពយើង្រកាគាំលាត្សង្គមតមរយៈការមានចាំនួន
សិសសត្ិចកន ញង្ថាន ក់នីមួយៗ និង្កាលវភិាគោច់ៗពីោន ។ ពោយមានពរឿង្មិនទន់ដ្ឹង្ពស្ចើន ការពរៀបចាំ
សស្មាប់ករណីអាចពៅរចួទាំង្ពនោះគឺជា វធីិដ្៏លអបាំផុត្ខដ្លសាលាពរៀនរបស់ពយើង្ទាំង្អ្ស់ស្ត្វូពស្ត្ៀមែល នួ
ឲ្យបានពពញពលញពៅពពលចាប់ពផាើមឆ្ន ាំសិកា មិនថាសាថ នភាពជាំងឺ្ COVID-19 ពៅជាយា ង្ណ្ដពនាោះពទ។ 
  
កន ញង្នាមជាមណឌ ល ពយើង្បានពរៀនសូស្ត្ជាពស្ចើនចាប់តាំង្ពីការចាប់ពផាើមបិទសាលាពរៀនខដ្លនឹកសាម ន
មិនដ្ល់ពនោះ ពហើយោម ននរណ្ដមាន ក់អាចសាម នដ្ឹង្ថាពយើង្មកដ្ល់កស្មិត្ពនោះនាពពលពនោះពឡើយ។ ពិត្
ណ្ដស់ពនោះគឺជាការបញ្ចប់ឆ្ន ាំសិកាដ្៏ពិបាកមួយ ប ុខនា ែ្ញ ាំសូមអ្រគុណដ្ល់ស្កមុស្គួសារ ស្គបូពស្ង្ៀន នាយក
សាលា និង្បុគគលិកទាំង្អ្ស់ខដ្លបានពដ្ើរតួ្នាទីយា ង្សាំខាន់កន ញង្ការពធា ើឲ្យស្បាកដ្ថាពយើង្នឹង្ពៅខត្
អាចផាល់ពសវាកមមសាំខាន់ៗសស្មាប់សិសសរបស់ពយើង្ និង្ស្បាកដ្ថាកុមាររបស់ពយើង្ទាំង្អ្ស់មានឱកាស
សិកាដ្៏មានត្ថ្មា និង្អ្ត្ថស្បពយាជន៍ពីផទោះ។ ែ្ញ ាំពតិ្ជាសូមអ្រគុណដ្ល់អ្នកទាំង្អ្ស់ោន ខដ្លបាន
ទក់ទង្ពដ្ើមបីខចករំខលកគាំនិត្ ផាល់មតិ្ស្ត្ឡប់ និង្សួរសាំណួរ។ ភាពជាថ្ដ្គូរបស់អ្នក
ពិត្ជាមានត្ថ្មាណ្ដស់ ែណៈខដ្លពយើង្កាំពុង្ពធា ើដ្ាំពណើរឆ្ាង្កាត្់ទឹកដ្៏ពិបាកពនោះ។ 
  
ែ្ញ ាំយល់ដ្ឹង្ថាភាពមិនចាស់លាស់ខដ្លពៅសល់ទក់ទង្នឹង្ឆ្ន ាំសិកាខាង្មុែ អាចបូកបខនថមពៅពលើ
កស្មិត្ភាពតនត្ឹង្ និង្ភាពពតសាសដ្៏ែពស់ស្សាប ់ខដ្លស្គួសារកាំពុង្ជួបស្បទោះ ពោយសារជាំងឺ្រាត្ត្ាត្
សកលពនោះ។ សូមស្ជាបថា ពយើង្នឹង្បនាផាល់ព័ត្៌មានងមីៗដ្ល់មនុសសស្គប់ោន ឲ្យបានលមអ ិត្បាំផុត្តម
ខដ្លអាចពធា ើបាន ពៅពពលខដ្លមានព័ត្៌មានទាំង្ពនាោះ។ កន ញង្ែណៈពពលពនោះ អ្នកគួរខត្មានទាំនុកចិត្ា
ទ ាំង្ស្សងុ្ពោយដ្ឹង្ថា Lowell Public Schools កាំពុង្ពស្ត្ៀមែល នួសស្មាប់ស្គប់ពសណ្ដរយី ូ ខដ្លអាចពកើត្
ពឡើង្ទាំង្អ្ស់ ពហើយនឹង្រចួរាល់ពដ្ើមបីផាល់ឲ្យកុមាររបស់ពយើង្នូវបទពិពសាធន៍ការសិកាស្បកបពោយ
គុណភាពខដ្លអ្នករំពឹង្ទុក និង្ខដ្លពួកពគសមខត្ទទួល ែណៈខដ្លពធា ើឲ្យស្បាកដ្ថាសហគមន៍ទាំង្
មូលរបស់ពយើង្មានសុវត្ថភិាព និង្មានសុែភាពលអ ពៅពពលពនោះ និង្ពៅពពលអ្នាគត្ផង្ខដ្រ។ 
ពយើង្នឹង្បនាពបាោះជាំហានពៅមុែជាមួយោន  និង្ោាំស្ទោន កន ញង្នាមជាមណឌ លមួយ សហគមន៍មួយ Lowell 
មួយ។  
     
ពោយកា ីពសាម ោះសម ័ស្គ 
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