
 
 
 
 
 
 
 

ຂໍມູ້ນການລງົທະບຽນສໍາລບັສກົຮຽກ 2020-2021  

 

ຕອນທີ່ ພວກເຮາົຈດັງານໃນຄນືວາງສະແດງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການສກຶສາຊັນ້ກຽມອະນຸບານ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້

ອະນຸບານຂອງພວກເຮາົໃນສອງສາມເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ພວກເຮາົໄດຄ້າດຫວງັໃຫໄ້ລຍະໃນການລງົທະບຽນດໍາເນນີໄປ

ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຫວງັວ່າຈະໄດພ້ບົກບັຄອບຄວົໃໝ່ໆຫຼາຍຄອບຄວົທີ່  Family Resource Center (ສູນ

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນຊບັພະຍາກອນແກ່ຄອບຄວົ) ເມື່ ອຜູປົ້ກຄອງເຂົາ້ມາລງົທະບຽນໃຫລູ້ກຂອງພວກເຂາົ.  

 

ເຊິ່ ງແນ່ນອນວ່າ - ຈາກສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ - ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດດໍາເນນີການລງົທະບຽນຕາມທີ່ ພວກເຮາົໄດ ້

ປະຕບິດັໃນອະດດີໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, ພວກເຮາົຈຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄ້ດິຫາແຜນການໃໝ່ໆໃນການລງົທະບຽນ ທີ່ ຈະສາມາດ

ດໍາເນນີການໄດຢ່້າງປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທພິາບເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ.້ ດວ້ຍເຫດຜນົນີ,້ ຕອນນີກ້ານລງົທະບຽນເຂົາ້

ຮຽນທີ່  Lowell Public Schools ຈຶ່ ງສາມາດດໍາເນນີຜ່ານທາງອອນລາຍໄດ.້  

 

ໄລຍະໃນການລງົທະບຽນອອນລາຍຂອງຊັນ້ຮຽນກຽມອະນຸບານ ແລະ ຊັນ້ອະນຸບານສໍາລບັສກົຮຽນ 2020-2021 ທີ່

ກາໍລງັຈະມາຮອດນີ ້ແມ່ນຈະເລີ່ ມຂຶນ້ໃນ ວນັອງັຄານທ ີ26 ພດຶສະພາ. ນກັຮຽນທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນເກຣດ 

1-12 ທີ່ ຫາກຍໍາ້ຍມາເມອືງນີ ້ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການຍາ້ຍມາຮຽນຢູ່ທີ່  Lowell Public Schools ແມ່ນຍງັສາມາດ

ລງົທະບຽນໄດໃ້ນຊ່ວງໄລຍະນີ.້  

 

ຈະມກີານໂພດລິງ້ທີ່ ໃຊໃ້ນການເຂົາ້ເຖງິແບບຟອມລງົທະບຽນອອນລາຍລງົໃນເວບັໄຊຂອງ Family Resource 

Center ທີ່ : www.lowell.k12.ma.us/frc. ເຊິ່ ງຈະສາມາດໃຊລ້ິງ້ນີໄ້ດໃ້ນເວລາ 8 ໂມງເຊົາ້ ຂອງວນັທ ີ26 

ພດຶສະພາ ແລະ ຈະມແີບບຟອມການລງົທະບຽນດັ່ ງກ່າວໃຫນ້າໍໃຊໃ້ນພາສາຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້ທີ່ ນອກເໜອືຈາກພາສາ

ອງັກດິ: ພາສາອາຣບັ, ພາສາກາໍປູເຈຍ, ພາສາໂປຕຸເກດ ແລະ ພາສາສະເປນ. ສໍາລບັການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນພາສາ

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາ Family Resource Center ທີ່ ໝາຍເລກ 978-674-4321. 

 

ການລງົທະບຽນຈະດໍາເນນີການໃນວນັຈນັຫາວນັສຸກ ເວລາ 8 ໂມງເຊົາ້ ຫາ 4 ໂມງແລງ; ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການ

ລງົທະບຽນຜ່ານທາງອອນລາຍແມ່ນສາມາດດໍາເນນີການໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

 

ກາໍນດົເວລາປິດຮບັສດິໃບຈບັສະຫຼາກເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານ ແລະ ຊັນ້ອະນຸບານ ແມ່ນວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2020 

ຕອນທ່ຽງ. ຫຼງັຈາກມືກ້າໍນດົສົ່ ງນີປິ້ດລງົແລວ້, ຊື່ ຂອງນກັຮຽນທີ່ ລງົທະບຽນເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານ ແລະ ຊັນ້

ອະນຸບານ ຈະຖກືເພີ່ ມລງົໃນລາຍຊື່ ລໍຖາ້ ແລະ ຈະບ່ໍໄດລ້ວມເຂົາ້ໃນໃບຈບັສະຫຼາກ. 



 

ຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນຂໍມູ້ນບາງສ່ວນທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ ອໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທ່ານໃນຂັນ້ຕອນການລງົທະບຽນອອນລາຍ.  

 

ນກັຮຽນທີ່ ມສີດິເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານ ແລະ ຊັນ້ອະນຸບານ 

 

ເດກັນອ້ຍທີ່ ຈະມອີາຍຸຄບົ 4 ປີເຕມັໃນວນັທ ີຫຼ ືກ່ອນວນັທ ີ1 ກນັຍາ 2020 ແມ່ນມສີດິລງົທະບຽນຮຽນຊັນ້ກຽມ

ອະນຸບານ. ເດກັນອ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາພເິສດ ແມ່ນມສີດິເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານເມື່ ອພວກ

ເຂາົມອີາຍຸ 3 ປີ.  

 

ເດກັນອ້ຍທີ່ ຈະມອີາຍຸຄບົ 5 ປີເຕມັໃນວນັທ ີຫຼ ືກ່ອນວນັທ ີ1 ກນັຍາ 2020 ແມ່ນມສີດິລງົທະບຽນຮຽນຊັນ້

ອະນຸບານ. ເຖງິແມ່ນວ່າລູກຂອງທ່ານຈະກາໍລງັເຂົາ້ຮຽນໃນໂປຣແກຣມຊັນ້ກຽມອະນຸບານຂອງ Lowell Public 

Schools ທ່ານຍງັຈະຕອ້ງທໍາການລງົທະບຽນຮຽນສໍາລບັຊັນ້ອະນຸບານໃຫແ້ກ່ພວກເຂາົຢູ່. 

 

 

ການເລອືກໂຮງຮຽນ 

 

ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະທໍາການລງົທະບຽນ, ທ່ານຄວນກາໍນດົສາມໂຮງຮຽນເປັນຕວົເລອືກ. ຈົ່ ງພຈິາລະນາເຖງິໂມງເຂົາ້ຮຽນ 

ແລະ ໂມງເລກີຮຽນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ພອ້ມທງັຄວາມຕອ້ງການຂອງທ່ານສໍາລບັກ່ອນ ແລະ ຫຼງັຈາກໂປຣແກຣມດູ

ແລເດກັ.  

 

ຈົ່ ງຮບັຊາບວ່າ: Lowell ມກີານແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດ – ເຂດ 1 ແລະ ເຂດ 2. ທ່ານອາດຈະເລອືກໂຮງຮຽນໃນເຂດ

ທີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່ ຫຼ ືທ່ານອາດຈະເລອືກໂຮງຮຽນແຫ່ງໃດແຫ່ງໜຶ່ ງໃນຕວົເມອືງ. ຈົ່ ງຄລກິບ່ອນນີ ້ເພື່ ອເບິ່ ງລາຍລະອຽດ

ເພີ່ ມເຕມີ ພອ້ມທງັລາຍຊື່ ທງັໝດົຂອງໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະເຂດ: www.lowell.k12.ma.us/schoolselection 

 

• ກະລຸນາຮບັຊາບວ່າ: ເຂດຕ່າງໆຈະມຜີນົກບັນກັຮຽນໃນລະດບັເກຣດ K-8 ເທົ່ ານັນ້.  

• ຄອບຄວົຂອງນກັຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານສາມາດເລອືກໂຮງຮຽນແຫ່ງໃດກໄໍດສ້າມແຫ່ງ; ເຖງິແມ່ນວ່າພວກ

ເຮາົຈະຊຸກຍູໃ້ຫຄ້ອບຄວົຂອງນກັຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານເລອືກເອາົໂຮງຮຽນທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັບາ້ນຂອງພວກເຂາົກໍ

ຕາມ ເນື່ ອງຈາກພວກເຮາົບ່ໍມກີານອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮບັສົ່ ງນກັຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານ.  

• ນກັຮຽນເກຣດ 9-12 ເຂົາ້ຮຽນທີ່  Lowell High School. ພວກເຮາົບ່ໍມກີານອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການຮບັສົ່ ງນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

 

ການລງົທະບຽນ 

 

ລງົທະບຽນອອນລາຍໄດທ້ີ່  www.lowell.k12.ma.us/frc.  



 

ເມື່ ອທ່ານສົ່ ງແບບຟອມການລງົທະບຽນແລວ້, ທ່ານຈະໄດຮ້ບັອເີມວຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໆຮບັມອບໝາຍຈາກ Family 

Resource Center ເຊິ່ ງຈະຮອ້ງຂໍໃຫທ່້ານສົ່ ງເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນໃຫ.້ ຖາ້ຫາກທ່ານບ່ໍໄດຮ້ບັອເີມວນີຫຼ້ງັຈາກທີ່ ສົ່ ງ

ແບບຟອມການລງົທະບຽນດັ່ ງກ່າວແລວ້, ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາ Family Resource Center ທີ່ ໝາຍເລກ 978-674-

4321 (ຢ່າລມືກວດເບິ່ ງໂຟລເດສີະແປມ ຫຼ ືໂຟລເດໂີປຣໂມຊນັໃນອເີມວຂອງທ່ານ ຖາ້ວ່າທ່ານບ່ໍເຫນັອເີມວດັ່ ງກ່າວ

ໃນກ່ອງອເີມວຂາເຂົາ້ຂອງທ່ານ). 

 

ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງຈະຮອ້ງຂໍໃຫທ່້ານສົ່ ງ ແມ່ນປະກອບມ:ີ ໃບແຈງ້ເກດີ ແລະ ບນັທກຶການສກັຢາປອ້ງ

ກນັພະຍາດຂອງລູກຂອງທ່ານ, ໃບຄະແນນ (ສໍາລບັນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍເທົ່ ານັນ້), ຮູບຖ່າຍບດັປະຈາໍຕວົ

ຂອງຜູປົ້ກຄອງ/ຜູດູ້ແລທີ່ ທໍາການລງົທະບຽນຮຽນໃຫແ້ກ່ເດກັ ພອ້ມທງັຫຼກັຖານທີ່ ຢູ່ອາໄສ (ສໍາເນາົບນິຄ່າໄຟຟາ້, 

ສນັຍາເຊົ່ າບາ້ນ ຫຼ ືໜງັສຈືາໍນອງ ທີ່ ເປັນສະບບັປະຈບຸນັ).  

 

ຖາ້ຫາກທ່ານອາໄສຢູ່ກບັຜູຢູ່້ອາໄສໃນເມອືງ Lowell ແລະ ບ່ໍມຫຼີກັຖານທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ເປັນຊື່ ຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຈະ

ຕອ້ງກອກໜງັສຮືບັຮອງຂອງບຸກຄນົທສີາມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. ກະລຸນາໂອລ້ມົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງ Family Resource 

Center ຖາ້ທ່ານບ່ໍສາມາດກະກຽມເອກະສານໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ຫຼ ືຖາ້ທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານບ່ໍມຄີວາມໝັນ້ຄງົ.  

 

ເມື່ ອທ່ານສົ່ ງເອກະສານທງັໝດົຂອງທ່ານແລວ້ ທ່ານຈະໄດຮ້ບັອເີມວຕດິຕາມອກີສະບບັໜຶ່ ງຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໆໄດຮ້ບັ

ມອບໝາຍຂອງທ່ານ ເຊິ່ ງຈະແຈງ້ໃຫທ່້ານຮບັຊາບເຖງິສະຖານະໃນການລງົທະບຽນຂອງທ່ານ. 

 

 

ຂັນ້ຕອນການຈບັສະຫຼາກສໍາລບັຊັນ້ຮຽນກຽມອະນຸບານ ແລະ ຊັນ້ອະນຸບານ 

 

ໃບຈບັຫຼາກ ແມ່ນມຂີຶນ້ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນໃດໆກຕໍາມ ທີ່ ພວກເຮາົມຈີາໍນວນຄອບຄວົເຊິ່ ງທໍາການຮອ້ງຂໍໂຮງຮຽນ

ດັ່ ງກ່າວຫຼາຍກວ່າຈາໍນວນພືນ້ທີ່ ວ່າງທີ່ ພວກເຮາົມ.ີ ເດກັທຸກຄນົທີ່ ລງົທະບຽນໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ26 ພດຶສະພາ 2020 

ຫາ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2020 ກ່ອນທ່ຽງ ແມ່ນມສີດິໄດຮ້ບັການຈບັສະຫຼາກ. ເວລາໃນການລງົທະບຽນຂອງທ່ານ

ລະຫວ່າງໄລຍະດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນຈະບ່ໍມຜີນົຕ່ໍໝາຍເລກໃບຈບັສະຫຼາກທີ່ ທ່ານຈະໄດຮ້ບັ.  

 

 

ລິງ້ຕ່າງໆທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ 

 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການລງົທະບຽນຮຽນຊັນ້ກຽມອະນຸບານ: www.lowell.k12.ma.us/preschoolregistration 

 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການລງົທະບຽນຮຽນຊັນ້ອະນຸບານ: www.lowell.k12.ma.us/kindergartenregistration 

 



ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການລງົທະບຽນຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນເກຣດ 1-12: 

https://www.lowell.k12.ma.us/generalregistration 

 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການເລອືກໂຮຽຮຽນ: www.lowell.k12.ma.us/schoolselection 

 

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັໜງັສຮືບັຮອງຂອງບຸກຄນົທສີາມ ແລະ McKinney-Vento: 

www.lowell.k12.ma.us/McKinneyVento 

 

ມຄໍີາຖາມບໍ? 

 

ຖາ້ທ່ານມຄໍີາຖາມໃດໆກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນໃນການລງົທະບຽນ, ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາ Family Resource Center  ທີ່

ໝາຍເລກ 978-674-4321. ສໍາລບັພາສາກາໍປູເຈຍ, ທ່ານສາມາດໂທຫາໝາຍເລກ 978-674-2073 ໄດ ້ແລະ 

ສໍາລບັພາສາສະເປນ, ກະລຸນາຕດິຕ່ໍທີ່ ໝາຍເລກ 978-674-2072. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທຸກຄນົກສໍາມາດເຂົາ້ເຖງິສາຍໂທທີ່ ໃຫ ້

ບໍລກິານດາ້ນພາສາ ແລະ ສາມາດປະສານຫານາຍແປພາສາສໍາລບັພາສາອື່ ນໆໄດອ້ກີດວ້ຍ.  

  

ພວກເຮາົຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົທີ່ ບ່ໍສາມາດລງົທະບຽນຜ່ານທາງອອນລາຍໄດ.້  

  

ພວກເຮາົຫວງັວ່າຈະໄດພ້ບົກບັບນັດາຄອບຄວົໃໝ່ໆທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົການສກຶສາຂອງພວກເຮາົ! 
 
 


