
 

 

ការច ុះឈ ម្ ុះចលូសាលាមឈេយ្យ Lowell Public Schools  

ការច ុះឈ ម្ ុះចលូសាលាមឈេយ្យ LOWELL PUBLIC SCHOOLS  នងឹចាបឈ់្តើមឈបើកឈៅថ្ងៃទី8 ខែមនីា ឆ្ន ាំ2021៖ ឈ ើមបី
ឈរៀបចាំការច ុះឈ ម្ ុះប្បកបឈោយ្ស វេថភិាពនងិប្បសទិធភាពតាមខ លអាចឈ្វើឈៅបាន ការច ុះឈ ម្ ុះប្េវូបានឈ្វើតាមអ នី្ណឺេិ។ សមូអាន
ពេ័ម៌ានឈៅឈលើទាំពរ័ឈនុះ ឈ ើមប ីងឹព ីាំឈណើរការច ុះឈ ម្ ុះ។ កាលបរឈិចេទ្ េកាំណេឈ់ ើមបមីានសទិធចិាបឈ់ឆ្ន េសាលាមឈេយ្យគឈឺៅថ្ងៃទ2ី8 ខែ
មនីា ឆ្ន ាំ2021 ឈវលាឈមា៉ោ ង11:59 យ្ប។់ សមូប្បាក ថាអនកបានច ុះឈ ម្ ុះម នកាលបរឈិចេទឈនុះ។ បនាា បព់ថី្ងៃ្  េកាំណេឈ់នុះ សសិសខ ល
ច ុះឈ ម្ ុះចលូសាលាមឈេតយ្យនងឹប្េវូបានច ុះកនងុបញ្ជរីងច់ាាំ ឈ ើយ្នងឹមនិប្េវូបានបញ្ចលូឈៅកនងុការចាបឈ់ឆ្ន េឈ ើយ្។ 

វគគពេ័ម៌ានសាលាមឈេយ្យនមិមេិ 

ខសវងយ្ល់បខនថមអាំពីកមមវិ្ីសាលាមឈេតយ្យរបស់ឈយ្ើង និង ាំឈណើរការច ុះឈ ម្ ុះឈៅកនុងវគគព័េម៌ាននិមមិេណាមយួ្របស់ឈយ្ើង។ វគគជាភាសា
អង់ឈគេស ឈអសាញ ព័រទ យ្ហ្កា ល់ ខែមរ និងសាវ   ីលី។ 

• ថ្ងៃអង្គគ រ ទ2ី ខែមនីា ឈវលាឈមា៉ោ ង 6:30លាៃ ច តាមរយ្ៈ Zoom 
 
ខែមរ (Khmer): 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/meeting/register/tZUud-
CvrT4vHtQHuy_nzf55utQEPJ3jfJmA 

អង់ឈគេស (English): 
https://lowell-k12-ma-
us.zoom.us/webinar/register/WN_Fr0yYihJQoWNfa5ZWVEwkA 
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ថ្ងៃប្ព សបេិ៍ ទី4 ខែមីនា ឈវលាឈមា៉ោ ង 12:00ថ្ងៃ តាមរយ្ៈ Zoom 
 

ខែមរ (Khmer): 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/meeting/register/tZAkdu-

gqj8tHdIRAyaLPOan_T19vYQyO1bf 

 

អង់ឈគេស (English): 
https://lowell-k12-ma-

us.zoom.us/webinar/register/WN_gqvmONPMQjyZKqZ330NYhg 

 

ឈៅកនុងកមមវិ្សីាលាមឈេតយ្យរបសឈ់យ្ើង កូនអនកនឹងអភិវឌ្ឍជាំនាញសងគម ភាសា អកសរ គណិេវទិា និងវទិាសាស្តសតខ លប្េូវការសប្មាប់
សាលាបឋមសិកានិងឈប្ចើនជាងឈនុះ! ឈ ើមបីខសវងយ្ល់បខនថមអាំពីកមមវិ្សីាលាមឈេតយ្យរបស់ឈយ្ើង សូមចូលឈមើល ឈគ ទាំព័រម នក មារភាព 
របស់ឈយ្ើង។ 

ឈេើនរណាមានសទិធចិ ុះឈ ម្ ុះចលូសាលាមឈេតយ្យ? 

ក មារខ លមានអាយ្  4 ឆ្ន ាំឈៅឬម នថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ2021 មានសទិធិច ុះឈ ម្ ុះចូលសាលាមឈេតយ្យ។ ក មារខ លទទលួបានឈសវាកមម
អប់រំពិឈសស មានសទិធិចូលសាលាមឈេតយ្យឈៅអាយ្  3 ឆ្ន ាំ។ 

 

ម នឈពលអនកច ុះឈ ម្ ុះ៖ 

• កាំណេ់ជឈប្មើស បសីាលាឈរៀន។ អនកអាចឈប្ជើសឈរើសសាលាណាមួយ្ខ ល្តល់កមមវិ្សីាលាមឈេតយ្យ។ សូមឈមើល តារាងឈនុះ 
សប្មាប់បញ្ជីរសាលាខ លមាន្តល់ជនូសាលាមឈេតយ្យ។ 
 

• ពិចារណាឈលើឈពលឈវលាចាប់ឈ្តើមនិងបញ្ចប់សប្មាប់សាលានមិួយ្ៗ ក៏ ូចជាេាំរូវការរបស់អនកសាំរាប់ការខងទាំម ននិងឈប្កាយ្ឈពល
សាលា។ សូមកេ់សមាគ ល់ថាការ ឹកជញ្ជូនសិសសថាន ក់មឈេតយ្យ មិនប្េូវបាន្តល់ជូនឈោយ្មណឌ លឈទ។ ប្គួសារជាអនកទទលួែ ស
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ប្េូវកនុងការ កឹជញ្ជូនក មារ។ 
 

• ប្បមូលឯកសារខ លប្េវូការសប្មាបក់ារច ុះឈ ម្ ុះ រួមមាន៖ 
o សាំប ប្េកាំឈណើេរបស់ក មារ 
o កាំណេ់ប្តាចាក់ថាន ាំបង្គា ររបស់ក មារ 
o អេតសញ្ញា ណប័ណណ របស់ឪព កមាត យ្/អាណាពាបាល ខ លច ុះឈ ម្ ុះក មារ 
o ភសតុតាងថ្នការសាន ក់ឈៅ (ចាប់ចមេងថ្នវិក័យ្ប័ប្េទឹកឈភេើងបចចុបបនន ឬ្ាុះជួល ឬប្ទពយបញ្ញច ាំខ លមានច ុះកាលបរិឈចេទ

កនុងរយ្ៈឈពលសាមសិបថ្ងៃ) 
▪ ប្បសិនឈបើអនកកាំព ងរស់ឈៅជាមួយ្អនករស់ឈៅ Lowell អនកប្េវូបាំឈពញលិែិេបញ្ញជ ករ់បស់ភាគទីីបី។ 

សូមនិយាយ្ជាមួយ្ឈយ្ើង ប្បសិនឈបើអនកមិនអាចមានឯកសារប្គប់ប្ាន់ ឬប្បសិនឈបើ្ាុះរបស់អនកមិន
មានស វេថិភាព។ ឈយ្ើងឈារពតាម McKinney-Vento។ សូមឈប្បើេាំណភាជ ប់ឈនុះ សប្មាប់
ព័េ៌មានបខនថមសតីពីការបញ្ញជ ក់របសភ់ាគីទីបីនិង McKinney-Vento។ 

 
 ាំឈណើរការច ុះឈ ម្ ុះ៖ 

• ច ុះឈ ម្ ុះកូនរបស់អនកតាមអ ិន្ណឺេិចឈនាេ ុះថ្ងៃទី8 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2021 និងថ្ងៃទី28 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2021 ម នឈមា៉ោ ង 11:59យ្ប់
ឈ ើមបីមានសិទធចិាប់ឈឆ្ន េបាន។ ការច ុះឈ ម្ ុះប្េូវបាន ាំឈណើរការពីថ្ងៃច័នា ល់ថ្ងៃស ប្ក ឈវលាឈមា៉ោ ង 8:00ប្ពឹក ល់ 4:00លាៃ ច ក៏
ប៉ោ ខនតការច ុះឈ ម្ ុះអាចឈ្វើបាន តាមអ ិន្ឺណិេប្គប់ឈពលឈវលា។ 

 

• េាំណភាជ ប់ឈៅនឹងខបបបទច ុះឈ ម្ ុះនឹងមានឈៅថ្ងៃទី8 ខែមនីា ឆ្ន ាំ2021។ 
• ឈៅឈពលខ លអនកបញ្ជូនទប្មង់ខបបបទថ្នការច ុះឈ ម្ ុះ អនកនងឹទទួលបានអ ីខម៉ោលពីមជឈមណឌ ល្នធានប្គសួារ (Family 

Resource Center) ខ លឈសនើស ាំឱ្យអនកឈ្ញើឯកសារតាមអ ីខម៉ោល  ូចជា៖ 

o សាំប ប្េកាំឈណើេ នងិកាំណេ់ប្តាចាក់ថាន ាំបង្គា ររបស់ក មារ 

o អេតសញ្ញា ណប័ណណ របស់ឪព កមាត យ្ / អាណាពាបាលខ លច ុះឈ ម្ ុះក មារ 

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


o ងេចាំលងវកិ័យ្ប័ប្េទឹកឈភេើងបចចុបបនន ្ាុះជួល ឬប្ទពយបញ្ញច ាំ 

• ឈៅឈពលខ លអនកបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់របស់អនកឈ ើយ្ អនកនឹងទទួលបានអ ីខម៉ោលតាមោនពីប គគលិកខ លចាេ់តាាំង ឱ្យជូន
 ាំណឹង ល់អនកអាំពីសាថ នភាពថ្នការច ុះឈ ម្ ុះរបស់អនក។ 

ការចាបឈ់ឆ្ន េសាលាមឈេយ្យ 

• ការចាប់ឈឆ្ន េសាលាមឈេយ្យនឹងឈកើេឈ ើងឈៅថ្ងៃទី31 ខែឧសភា ឆ្ន ាំ2021។ ឈយ្ើងនឹងខចករំខលកកាលបរិឈចេទឈៅឈពលវាប្េូវ
បានបញ្ចប់។ 

• ក មារទាំងអស់ខ លបានច ុះឈ ម្ ុះជាម ន នឹងប្េវូបាន្តលឈ់លែឈឆ្ន េ។ 

• ប្គួសារខ លបានច ុះឈ ម្ ុះជាម ន នងឹទទួលបានការជូន ាំណឹងឈោយ្្តល់ឈលែឈឆ្ន េរបស់សិសស និងការឈសនើកិចចការសាលា។ 

• ឈៅឈពលទទួលបានការជូន ាំណឹងជាលាយ្លកខណ៍អកសរអាំពកីិចចការសាលាមឈេតយ្យ ប្កុមប្គសួារប្េូវខេឈ្េើយ្េបឈោយ្ឈប្ជើសឈរើស
យ្កជាំឈរើសមយួ្កនុងចាំឈណាមជឈប្មើសខាងឈប្កាម៖ 

o ទទួលយ្កកខនេង 
o ទទួលយ្កកខនេង នងិឈៅខេសថេិកនុងបញ្ជីរង់ចាាំសប្មាប់សាលាខ លឈពញចិេត 
o ប ិឈស្កខនេង និងឈៅខេសថិេកនងុបញ្ជីរង់ចាាំសប្មាប់សាលាខ លឈពញចេិត 
o ប ិឈស្កខនេង និងខសវងរកកមមវិ្សីាលាមឈេតយ្យជាំនួស 

 

ប្កុមប្គួសារប្េូវខេប្បគល់លិែិេឈសនើកចិចការសាលា កនុងរយ្ៈឈពល 15ថ្ងៃឈៅ នាយ្កោា នម នក មារភាព (Early Childhood 
Department) ខ លបង្គា ញពកីារឈប្ជើសឈរើសមួយ្ខាងឈលើ។ 

កចិចការសាលាមឈេតយ្យ 

• ឈៅឈពលទទួលបានការឈប្ជើសឈរើសជាលាយ្លកខណ៍អកសររបស់អនក នាយ្កោា នម នក មារភាព (Early Childhood 
Department) នឹងឈចញលែិិេបញ្ញជ ក់កិចចការជា្េូវការ។ 



• ប្បសិនឈបើអនកមានសាំណួរអាំពីកខនេងកនូអនក អនកអាចទាំនាកទ់ាំនង៖ 
 

o Lisa Van Thiel ទរូសព័ា៖ 978-674-2051 អ ខីម៉ោល៖ lvanthiel@lowell.k12.ma.us  

o Susan LaCroix ទរូសព័ា៖ 978-674-2050 អ ខីម៉ោល៖ slcroix@lowell.k12.ma.us 

o Laurie Carney ទរូសព័ា៖ 978-446-7000 ឈលែបនត 46919 អ ខីម៉ោល

៖ lauriecarney@lowell.k12.ma.us 

 

• កនុងខែសីហ្ក អនកនឹងទទួលបានការជូន ាំណឹងពសីាលាកូនរបស់អនក ជាមួយ្នឹងការចាេ់តាាំងប្គរូបស់ពួកឈគ។ 

ពេ័ម៌ានទាំនាកទ់ាំនងប គគលកិច ុះឈ ម្ ុះ FRC  

• Lynn Moran - ទរូសព័ា៖ 978-674-2074 អ ខីម៉ោល៖ lmoran@lowell.k12.ma.us 

• Pat Noonan - ទរូសព័ា៖ 978-674-2071 អ ខីម៉ោល៖ pnoonan@lowell.k12.ma.us 

• Vaddy Ros - ទរូសព័ា៖ 978-674-2073 អ ខីម៉ោល៖ vros@lowell.k12.ma.us (និយាយ្ខែមរ) 

• Elsa Sanchez - ទរូសព័ា៖ 978-674-2072 អ ខីម៉ោល៖ esanchez@lowell.k12.ma.us (និយាយ្ឈអសាញ) 
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