
 

 

ການລົງທະບຽນສ າລັບຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານຂອງ

ໂຮງຮຽນ Lowell Public Schools  

ການລົງທະບຽນຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານສ າລັບໂຮງຮຽນ LOWELL PUBLIC SCHOOLS ຈະເປີດຂ ັ້ ນໃນ

ວັນທີ 8 ມີນາ 2021: ເພ ື່ ອໃຫັ້ການລົງທະບຽນດ າເນີນໄປຢື່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີື່

ສຸດເທົື່ າທີື່ ຈະເປັນໄປໄດັ້ , ຕອນນີັ້ ການລົງທະບຽນຈ ື່ ງຈະດ າເນີນຜື່ ານທາງຮູບແບບອອນລາຍ. 

ກະລຸນາອື່ານຂ ັ້ ມູນໃນໜັ້ ານີັ້  ເພ ື່ ອໃຫັ້ທື່ານລ ັ້ ງກັບຂັັ້ ນຕອນການລົງທະບຽນ. ເຊິື່ ງກ ານົດເວລາປິດ

ຮັບສິດໃນການຈັບສະຫຼາກເຂົັ້ າຮຽນໃນຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານແມື່ ນວັນທີ 28 ມີນາ 2021 ເວລາ 

11:59 ໂມງແລງ. ກະລຸນາຮັບປະກັນວື່າ: ທື່ານຈະສົື່ ງການລົງທະບຽນຂອງທື່ານເຂົັ້ າມາພາຍໃນວັນທີ

ດັື່ ງກື່າວນີັ້ . ຫັຼງຈາກມ ັ້ ກ ານົດສົື່ ງນີັ້ ປິດລົງແລັ້ວ, ຊ ື່ ຂອງນັກຮຽນທີື່ ລົງທະບຽນເຂົັ້ າຮຽນໃນຊັັ້ ນຮຽນ

ກຽມອະນຸບານ ຈະຖ ກເພີື່ ມລົງໃນລາຍຊ ື່ ລ ຖັ້ າ ແລະ ຈະບ ື່ ໄດັ້ລວມເຂົັ້ າໃນການຈັບສະຫຼາກ. 

ກອງປະຊຸມໃຫັ້ຂ ັ້ ມູນທາງອອນລາຍກື່ຽວກັບຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ  

ຮຽນຮ ູ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບໂປຣແກຣມຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂັູ້ ນຕອນການລົງທະບຽນໃນ

ໜ ີ່ ງໃນບັນດາຄ ີ່ າຄືນຂອງການໃຫູ້ຂ ູ້ ມ ນທາງອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ! ເຊ ີ່ ງກອງປະຊຸມດັີ່ ງກີ່າວຈະຈັດຂ ູ້ ນເປັນ

ພາສາອັງກ ດ, ສະເປນ, ປອກຕຸຍການ, ກ າປ ເຈຍ ແລະ ສະວາຮ ລີ. 

• ວັນອັງຄານທີ 2 ມີນາ ເວລາ 6:30 ໂມງແລງ ຜີ່ ານໂປຣແກຣມ Zoom 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_Fr0yYihJQoWNfa5ZWVEwkA 
 

• ວັນພະຫັດທີ 4 ມີນາ ເວລາ 12 ໂມງທີ່ຽງ ຜີ່ ານໂປຣແກຣມ Zoom 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_gqvmONPMQjyZKqZ330NYhg 

ໃນໂປຣແກຣມຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານຂອງພວກເຮົາ, ລ ກຂອງທີ່ານຈະໄດູ້ພັດທະນາທັກສະທາງສັງຄົມ, ພາສາ, 

ຄວາມສາມາດໃນການອີ່ານອອກຂຽນໄດູ້ , ຄະນ ດສາດ ແລະ ວ ທະຍາສາດ ທີີ່ ຈ າເປັນສ າລັບຊັູ້ ນຮຽນປະຖົມ ແລະ 

ຊັູ້ ນຮຽນໃນລະດັບສ ງຂ ູ້ ນໄປ! ເພືີ່ ອຮຽນຮ ູ້ເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບບັນດາໂປຣແກຣມໃນຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານຂອງ

ພວກເຮົາ ສາມາດເຂົູ້ າໄປທີີ່ ເວັບໄຊການສ ກສາກີ່ອນໄວຮຽນຂອງພວກເຮົາ. 

ໃຜມີສິດລົງທະບຽນເຂົັ້ າຮຽນໃນຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ? 

ເດັກນູ້ ອຍທີີ່ ມີອາຍຸຄົບ 4 ປີເຕັມໃນວັນທີ ຫ ື  ກີ່ອນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 ແມີ່ນມີສ ດລົງທະບຽນເຂົູ້ າຮຽນໃນຊັູ້ ນ

ຮຽນກຽມອະນຸບານ. ເດັກນູ້ ອຍທີີ່ ໄດູ້ ຮັບບ ລ ການດູ້ານການສ ກສາພ ເສດ ກ ມີສ ດເຂົູ້ າຮຽນໃນຊັູ້ ນຮຽນກຽມ

ອະນຸບານເມືີ່ ອພວກເຂົາມີອາຍຸຄົບ 3 ປີເຕັມ.  

https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_Fr0yYihJQoWNfa5ZWVEwkA
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_gqvmONPMQjyZKqZ330NYhg
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=270


ກື່ອນທີື່ ທື່ານຈະລົງທະບຽນ: 

• ຈົີ່ ງກ ານົດຕົວເລືອກໂຮງຮຽນມາສາມແຫີ່ງ. ທີ່ານອາດຈະເລືອກໂຮງຮຽນສາມແຫີ່ງໃດໆກ ຕາມທີີ່ ເປີດ

ສອນໂປຣແກຣມຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ. ກະລຸນາເຂົູ້ າເບ ີ່ ງແຜນພາບນີູ້ ສ າລັບລາຍຊືີ່ ຂອງບັນດາ

ໂຮງຮຽນທີີ່ ເປີດສອນຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ. 

• ຈົີ່ ງພ ຈາລະນາເຖ ງໂມງເຂົູ້ າຮຽນ ແລະ ໂມງເລີກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນແຕີ່ລະແຫີ່ງ, ພູ້ ອມທັງຄວາມ

ຕູ້ອງການຂອງທີ່ານສ າລັບການດ ແລກີ່ອນ ແລະ ຫ ັ ງເລີກຮຽນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວີ່າ: ເຂດການສ ກສາ

ຈະບ ີ່ ຈັດກຽມລະບົບຂົນສົີ່ ງໄວູ້ ໃຫູ້ແກີ່ ນັກຮຽນຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ. ຄອບຄົວແມີ່ ນມີໜູ້ າທີີ່ ໃນການ

ໄປສົີ່ ງລ ກຂອງພວກເຂົາເຂົູ້ າຮຽນ. 
 

• ຈົີ່ ງຮວບຮວມບັນດາເອກະສານທີີ່ ຈ າເປັນສ າລັບການລົງທະບຽນ ເຊ ີ່ ງປະກອບມີ: 
 
 

o ໃບຢັູ້ ງຢືນການເກີດຂອງເດັກ 

o ບັນທ ກການສັກຢາປູ້ອງກັນພະຍາດຂອງເດັກ 

o ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທີີ່ ມີຮ ບຖີ່າຍຂອງພ ີ່ ຫ ື ແມີ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງ ທີີ່ ລົງທະບຽນເດັກ 

o ຫ ັ ກຖານການຢ ີ່ອາໄສ (ສ າເນົາໃບບ ນການໃຊູ້ບ ລ ການສາທາລະນ ປະໂພກ, ສັນຍາເຊົີ່ າເຮືອນ ຫ ື  

ສັນຍາຈ ານອງສະບັບປະຈຸບັນ ທີີ່ ລົງວັນທີພາຍໃນກ ານົດເວລາສາມສ ບວັນທີີ່ ຜີ່ ານມາ) 
  

▪ ຖູ້າທີ່ານກ າລັງອາໄສຢ ີ່ ກັບພົນລະເມືອງຂອງ Lowell, ທີ່ານຈະຕູ້ອງໄດູ້ກອກໜັງສື

ຮັບຮອງຂອງຝີ່າຍທີສາມ. ກະລຸນາລົມກັບພວກເຮົາຖູ້າຫາກທີ່ານບ ີ່ ສາມາດຈັດກຽມ

ເອກະສານໃຫູ້ຄົບຖູ້ວນໄດູ້  ຫ ື  ຖູ້າຫາກທີີ່ ຢ ີ່ອາໄສຂອງທີ່ານບ ີ່ ປອດໄພ. ເຊ ີ່ ງພວກເຮົາ

ແມີ່ ນປະຕ ບັດຕາມກົດໝາຍ McKinney-Vento. ກະລຸນາໃຊູ້ລ ູ້ ງນີູ້ ສ າລັບຂ ູ້ ມ ນເພີີ່ ມ

ເຕີມກີ່ຽວກັບໜັງສືຮັບຮອງຂອງຝີ່າຍທີສາມ ແລະ ກົດໝາຍ McKinney-Vento. 

ຂັັ້ ນຕອນການລົງທະບຽນ: 

• ໃຫູ້ ລົງທະບຽນລ ກຂອງທີ່ານຜີ່ ານທາງອອນລາຍລະຫວີ່າງວັນທີ 8 ມີນາ 2021 ຫາ 28 ມີນາ 2021 ກີ່ອນ

ເວລາ 11:59 ໂມງແລງ ເພືີ່ ອຮັບສ ດໃນການຈັບສະຫ າກ. ເຊ ີ່ ງການລົງທະບຽນຈະດ າເນີນການຕັູ້ ງແຕີ່

ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົູ້ າ ຫາ 4:00 ໂມງແລງ, ແນວໃດກ ຕາມ ທີ່ານສາມາດສົີ່ ງການ

ລົງທະບຽນມາທາງອອນລາຍໄດູ້ຕະຫ ອດເວລາ. 
 
 

• ລິັ້ ງຂອງແບບຟອມລົງທະບຽນແມື່ນຈະສາມາດນ າໃຊັ້ ໄດັ້ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2021. 
 
 

• ເມືີ່ ອທີ່ານສົີ່ ງແບບຟອມລົງທະບຽນແລູ້ວ, ທີ່ານຈະໄດູ້ ຮັບອີເມວຈາກ Family Resource Center (ສ ນ

ໃຫູ້ການຊີ່ວຍເຫ ື ອດູ້ານຊັບພະຍາກອນແກີ່ຄອບຄົວ) ເພືີ່ ອຂ ໃຫູ້ທີ່ ານສົີ່ ງເອກະສານມາທາງອີເມວ ເຊັີ່ ນ: 

o ໃບຢັູ້ ງຢືນການເກີດ ແລະ ບັນທ ກການສັກຢາປູ້ອງກັນພະຍາດຂອງເດັກ 

https://www.lowell.k12.ma.us/Page/271
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=3028
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=3028


o ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທີີ່ ມີຮ ບຖີ່າຍຂອງພ ີ່ ຫ ື ແມີ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງ ທີີ່ ລົງທະບຽນເດັກ 

o ສ າເນົາໃບບ ນການໃຊູ້ບ ລ ການສາທາລະນ ປະໂພກ, ສັນຍາເຊົີ່ າເຮືອນ ຫ ື  ສັນຍາຈ ານອງສະບັບ

ປະຈຸບັນ 

• ເມືີ່ ອທີ່ານສົີ່ ງເອກະສານທັງໝົດຂອງທີ່ານແລູ້ວ ທີ່ານຈະໄດູ້ ຮັບອີເມວຕ ດຕາມຜົນຈາກພະນັກງານທີີ່

ໄດູ້ ຮັບມອບໝາຍຂອງທີ່ານ ເພືີ່ ອແຈູ້ງສະຖານະການລົງທະບຽນຂອງທີ່ານໃຫູ້ທີ່ ານຮັບຊາບ. 

 

 

 

ການຈັບສະຫຼາກເຂົັ້ າຮຽນໃນຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ 

• ການຈັບສະຫ າກເຂົູ້ າຮຽນໃນຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານຈະມີຂ ູ້ ນພາຍໃນວັນທີ 31 ພ ດສະພາ 2021. ພວກ

ເຮົາຈະແຈູ້ງບອກວັນທີທີີ່ ແນີ່ ນອນເມືີ່ ອສະຫ ຸ ບໄດູ້ແລູ້ວ.  
 
 

• ເດັກທຸກຄົນທີີ່ ລົງທະບຽນລີ່ວງໜູ້ າແມີ່ ນຈະໄດູ້ ຮັບໝາຍເລກໃບຈັບສະຫ າກ. 

• ຄອບຄົວທີີ່ ລົງທະບຽນລີ່ວງໜູ້ າແມີ່ ນຈະໄດູ້ ຮັບແຈູ້ງພູ້ ອມໝາຍເລກໃບຈັບສະຫ າກຂອງນັກຮຽນ ແລະ 

ການບັນຈຸເຂົູ້ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີີ່ ສະເໜີເຂົູ້ າມາ. 

• ເມືີ່ ອໄດູ້ ຮັບການແຈູ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນກີ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂົູ້ າຮຽນໃນຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ, 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຈະຕູ້ອງຕອບກັບໂດຍເລືອກເອົາໜ ີ່ ງໃນບັນດາຕົວເລືອກຕ ີ່ ໄປນີູ້ : 

o ຍອມຮັບໂຮງຮຽນທີີ່ ກ ານົດໃຫູ້   

o ຍອມຮັບໂຮງຮຽນທີີ່ ກ ານົດໃຫູ້  ແລະ ຢ ີ່ ໃນລາຍຊືີ່ ຜ ູ້ ລ ຖູ້ າສ າລັບໂຮງຮຽນທີີ່ ຕູ້ອງການ 

o ປະຕ ເສດໂຮງຮຽນທີີ່ ກ ານົດໃຫູ້  ແລະ ຢ ີ່ ໃນລາຍຊືີ່ ຜ ູ້ ລ ຖູ້ າສ າລັບໂຮງຮຽນທີີ່ ຕູ້ອງການ 

o ປະຕ ເສດໂຮງຮຽນທີີ່ ກ ານົດໃຫູ້  ແລະ ຫາໂປຣແກຣມຊັູ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານທີີ່ ເປັນທາງເລືອກ  
 

ຄອບຄົວຕູ້ອງສົີ່ ງໜັງສືການບັນຈຸເຂົູ້ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີີ່ ສະເໜີເຂົູ້ າມາພາຍໃນ 15 ວັນ ໃຫູ້ແກີ່  Early 

Childhood Department (ພະແນກການສ ກສາກີ່ອນໄວຮຽນ) ໂດຍລະບຸຕົວເລືອກໃດໜ ີ່ ງຂູ້ າງເທ ງ. 

ການບັນຈຸເຂົັ້ າຮຽນໃນຊັັ້ ນຮຽນກຽມອະນຸບານ 

• ເມືີ່ ອໄດູ້ ຮັບຕົວເລືອກທີີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທີ່ານ, Early Childhood Department 

(ພະແນກການສ ກສາກີ່ອນໄວຮຽນ) ຈະອອກຈົດໝາຍການບັນຈຸເຂົູ້ າຮຽນຢີ່າງເປັນທາງການ. 
 
 



• ຖູ້າທີ່ານມີຄ າຖາມກີ່ຽວກັບໂຮງຮຽນທີີ່ ກ ານົດໃຫູ້ແກີ່ລ ກຂອງທີ່ານ, ທີ່ານສາມາດຕ ດຕ ີ່ : 
 
 

o Lisa Van Thiel, ເບີໂທລະສັບ: 978-674-2051 ອີເມວ: lvanthiel@lowell.k12.ma.us  
 
 

o Susan LaCroix, ເບີໂທລະສັບ: 978-674-2050 ອີເມວ: slcroix@lowell.k12.ma.us 
 
 

o Laurie Carney, ເບີໂທລະສັບ: 978-446-7000 ຕ ີ່ . 46919 ອີ

ເມວ: lauriecarney@lowell.k12.ma.us 
 
 

• ໃນເດືອນສ ງຫາທີ່ານຈະໄດູ້ ຮັບແຈູ້ງຈາກໂຮງຮຽນທີີ່ ລ ກຂອງທີ່ານເຂົູ້ າຮຽນກີ່ຽວກັບວຽກບູ້ ານທີີ່ ຄ ຂອງ

ພວກເຂົາມອບໝາຍໃຫູ້ . 

ຂ ັ້ ມູນຕິດຕ ື່ ພະນັກງານລົງທະບຽນຂອງ FRC  

• Lynn Moran - ເບີໂທລະສັບ: 978-674-2074 ອີເມວ: lmoran@lowell.k12.ma.us 

• Pat Noonan - ເບີໂທລະສັບ: 978-674-2071 ອີເມວ: pnoonan@lowell.k12.ma.us 

• Vaddy Ros - ເບີໂທລະສັບ: 978-674-2073 ອີເມວ: vros@lowell.k12.ma.us (ເວົູ້ າພາສາ

ກ າປ ເຈຍໄດູ້) 

• Elsa Sanchez - ເບີໂທລະສັບ: 978-674-2072 ອີເມວ: esanchez@lowell.k12.ma.us (ເວົູ້ າພາສາ

ສະເປນໄດູ້) 
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