
 

 

ដំេណើរការ និងេ លការណ៍ែណ អំំពីការេ្របើ្រ ស់កុំព ទ័រយួរៃដរបស់ Lowell Public Schools 
 
ការែថ  ំនិងការជួសជុលកុំព ទរ័យួរៃដ 
 

1. សិស នទំនួលខុស្រតវេលើសុវត្ថ ិ ព តំែហ  ំនិងសកម្ម ពៃនកំុព ទ័រយួរៃដែដល នខ្ច ី។ 
2. សិស មិន្រតវឲ ខ្ច ីកំុព ទ័រយួរៃដេ អ្នក ្ន ក់េ យ រេហតុផលអ្វមួយេឡើយ។ 
3. សិស នឹងមិន ្ល ស់បររបូ ងកុំព ទ័រយួរៃដក៉ងវធីិ មួយ (ឧ. ការឆូត ការ ្ល ក់ ការគូរគំនូរ និងការស ្គ ល់អចិៃ្រន្តយ៍) 

េឡើយ។ មិនគួរបិទការែកែ្រប មួយដូច ែស កែដល ចបកេចញ ន ស្ទ ីគ័រ ឬអ្វមួយែដលមិន ចបកេចញ ន
៉ ងរហ័សេ េលើកំុព ទ័រយួរៃដេឡើយ។  

4. កំុព ទ័រយួរៃដ Lowell Public School ងំអស់្រតវ នបំ ក់េ យ ្ល ក្រទព សម ត្ត ិស្រ ប់េ លបំណង រេពើភ័ណ្ឌ ។  
្ល ក្រទព សម ត្ត ិមិន ចបកេចញ ឬែកែ្របក៉ងរបូ ព មួយេឡើយ។ សិស នុសិស មិនគួរព មបិទ ំង
្ល ក្រទព សម ត្ត ិែដល នបិទេ យមណ្ឌ លេឡើយ។ 

5. ការែថ គួំរ្រតវ នេធ្វេឡើងេដើម ីការ រកំុព ទ័រយួរៃដពី តុេផ ងៗ។ េនះរមួ នដូច ការកំពប់ម្ហ ប រ 
និងេភសជ្ជៈេ យៃចដន  សំេណើមេលើសលប់ និងទឹកេភ្ល ង កាស តុ្រត ក់ ្ល ំង និងការទុកេ ល
េ េ្រកាមពន្ល ឺៃថ្ងេ យ ្ទ ល់។ របស់ ងំអស់េនះនឹងេធ្វឲ ប៉ះ ល់ដល់កំុព ទ័រយួរៃដ និងមិន្រតវ ន ប់រងេ្រកាម
ការ ទូេ េឡើយ។ 

6. សិស នឹងមិន ក់វត៉ធ្ងន់ៗេ េលើកំុព ទ័រយួរៃដេឡើយ េ្រ ះស ្ព ធ ចេធ្វឲ ខូចេអ្រកង់។ 
7. សិស នឹងេធ្វឲ ្រ កដ មិន នអ្វ នេ េលើកា្ត រចុច មុននឹងបិទកុំព ទ័រយួរៃដ 

េដើម ីការ រការខូច តចំេ ះេអ្រកង់។ 
8. កំុ ញ់ទឹកស ្អ តេ េលើកំុព ទ័រយួរៃដេ យ ្ទ ល់។ 
9. រន្ធ  និងែខ ្រតវែតេ ត និងដកេ យ្របងុ្របយ័ត្ន េដើម ីទប់ ្ក ត់ការសឹករចិរលិ និងការខូច តែដល

មិនគួរេកើតេឡើង។ 
10. មិន្រតវទុកកំុព ទ័រយួរៃដេ លក៉ងទូរែដលមិន ន ក់េ  រថយន្តែដលមិន ន ក់េ  ឬទីកែន្លងែដលមិន ន

ការ្រតតពិនិត េឡើយ។ 
11. េយើង/ខ៉ំទទួល ្គ ល់  កំុព ទ័រយួរៃដគឺ កម្ច ីឲ កូនរបស់ខ៉ំពី Lowell Public Schools េហើយេយើង/ខ៉ំយល់ដឹង  ខ៉ំនឹង

ំ ច់្រតវ្របគល់កំុព ទ័រយួរៃដឲ វញិេ មេពលេវ ែដល នកំណត់េ ក៉ងេ លការណ៍ែណ ំ/េ លការណ៍ 
និង/ឬេបើសិន ខ៉ំ/េយើង កេចញ និង/ឬបរទីលំេ ពី Lowell និង/ឬ េបើសិន ខ៉ំ/េយើង្រតវ នេស្ន ើឲ ្របគល់
ឧបករណ៍ វញិេ យ Lowell Public Schools។  ខ៉ំ/េយើងក៏យល់ដឹង  ការប ជ័យក៉ងការ្របគល់កំុព ទ័រយួរៃដឲ វញិ
េ្រកាមកាលៈេទសៈ ងំេនះ ឬកាលៈេទសៈេផ ងេទ ត មួយ នឹងេធ្វឲ ខ៉ំ/េយើង្រតវ នគិតៃថ្ល និងទទួលខុស្រតវេលើ
ការចំ យក៉ងការបរកំុព ទ័រយួរៃដ ងេលើ។ 

12. ការប៉ុនបង៉ មួយេដើម ីែកែ្របកុពំ ទ័រយួរៃដ ឬ ្ល សប់រការកំណត់រច សម្ពន័្ធ របស់កុពំ ទ័រយួរៃដ ច
ប ្ត លឲ នសកម្ម ព ក់ពនិ័យ ្ល មៗ នងិសម្រសបេ យេ ង មេ លការណ៍ នងិ
េ លការណ៍ែណ ំរបស់មណ្ឌ ល។ 

13. សិស នឹង្រតវ នអនុ ្ញ តឲ ញយកកម្ម វធីិ និងកម្ម វធីិជំនួយែដល នអនុម័តេ យ LPS ប៉ុេ ្ណ ះ។ កម្ម វធីិ និង
កម្ម វធីិជំនួយែដលសិស នឹង ចេ្របើ ន នឹង្រតវ នផ្តល់ឲ មរយៈ្របព័ន្រគប់្រគង។ 

 
ការរពឹងទុកអំពកីារេ្របើ្រ ស់កុំព ទ័រយួរៃដេ ងេ្រ េរ ន  

 
1. សិស ្រតវ នអនុ ្ញ តឲ ដំេឡើងការចូលេ្របើប ្ដ ញឥតែខ េ ផ្ទះេ េលើកំុព ទ័រយួរៃដរបស់ខណ

េដើម ីេធ្វកិច្ចការ ពីផ្ទះ។  



 

2. គឺ ការទទួលខុស្រតវ ងំ្រសងុរបស់ឪពុក ្ត យ/ ព លក៉ងការ្រតតពិនិត
ការេ្របើ្រ ស់កុំព ទ័រយួរៃដេ ងេ្រ េរ ន។ េបើសិន ឪពុក ្ត យ/ ព ល ប់ រម្មណ៍េលើការ
្រតងខ្ល ឹម រេ ផ្ទះ សូមែណ ឲំ ឪពុក ្ត យ/ ព ល ក់ទង្រកមុហ៊ុនផ្តល់េស អុីនេធើណិតរបស់ខនស្រ ប់
ព័ត៌ នលម្អ ិត និងការ ្ំរទ។ 

3. សូមែណ ំ ៉ ងមុត ំឲ សិស បិទកំុព ទ័រយួរៃដរបស់ខន ងំ្រសងុេ េពលយប់។ េនះនឹងអនុ ្ញ តឲ កំុព ទ័រយួរៃដ
េធ្វបច៉ប ន្ន ពេ យខនឯង េ េពលេបើក មពលេ ៃថ្ងប ្ទ ប់។ 

 

ការរក ទុកក៉ងកុំព ទ័រយួរៃដ  

1. សិស គួររក ទុកកិច្ចការក៉ងគណនី Google Drive របស់ខន េ េពលេ្របើ្រ ស់កំុព ទ័រយួរៃដរបស់ពួកេគ។  

2. កំុព ទ័រយួរៃដ នឹងមិន្រតវ នប្រមងុទុកេ យមណ្ឌ លក៉ងករណីកំណត់េឡើងវញិ ឬឈូសេ លេឡើយ។ គណនី Google 
សិស ស្ថ ិតេ ក៉ងេកា្ល ដ៍ និង្រតវ នរក ទុកេ យស្វយ្របវត្ត ិ ដូេច្នះការកំណត់េឡើងវញិ ឬការឈូសេ លមិនប៉ះ ល់
ដល់ខ្ល ឹម រែដល នរក ទុកេ ទីេ ះេឡើយ។  

3. គឺ ការទទួលខុស្រតវរបស់សិស ក៉ងការេធ្វឲ ្រ កដ កិច្ចការរបស់ខន្រតវ នប្រមងុទុកស្រ ប់ តុ មួយ
ែដលមិន នរក ទុកក៉ង Google Drive។ តុែដលមិន នរក ទុកក៉ង Google Drive ច្រតវ ន ត់បង់ 
េ យ រការប ជ័យេមកានិក ឬការលុបេ យៃចដន ។ 

ការរពឹងទុកអំពសីុវត្ថ ិ ពសិស   
 

1. ខំ៉នឹងអនុវត្ត ម េ លការណ៍េ្របើ្រ ស់ែដល ចទទួលយក នរបស់ Lowell Public Schools។  

2. ខំ៉នឹងេ រព ម វន័ិយ ងំអស់ ក់ព័ន្ធ នឹង កប កិរ ិ  និងការទំ ក់ទំណងែដលអនុវត្តេលើការ
េ្របើ្រ ស់បេច្ចកវទិ ។ 

3. ខំ៉នឹងេ្របើ្រ ស់កំុព ទ័រយួរៃដរបស់ខំ៉ មួយគណនី របស់ខំ៉ែតបុ៉េ ្ណ ះ។  

4. ខំ៉នឹងមិនចូលរមួក៉ងការសម៉តេធ្វ ប ការេប តេប ន ការេដើរឈ្លប ឬការបន៉ះប ្អ ប់អ្នកដៃទ ឬ
ការបងចេករេិ ្ម ះ រណៈេ យែចក យ ក រសឹបរេស វ ការ្រប ថ ឬ ក អសបុ រសធម៍េផ ងេទ ត 
និង/ឬចូលេ្របើប ្ដ ញសង្គម េគហទំព័រ ប្លក់ Wiki ។ល។ ក៉ងេ លបំណងបេង្ក ើត េមើល ឬចូលរមួក៉ងការ
ក់ យអ្នកដៃទេឡើយ។ 

5. េបើសិន ខំ៉េមើលេឃើញ រ មតិ របូ ព ឬអ្វមួយេផ ងេ េលើអន ញែដលេធ្វឲ ខំ៉
្រពយ រម្ភអំពីសុវត្ថ ិ ពរបស់ខំ៉ ឬសុវត្ថ ិ ពរបស់សិស ដៃទ (ឧ ហរណ៍អ្វ មួយែដល ច្រតវ ន ត់ទុក
ការេប តេប ន ការសម៉តេធ្វ ប ឬការគំ មកំែហង) ខំ៉នឹងជូនដំណឹងដល់្រគបេ្រង ន ឬម្រន្ត ីរដ្ឋ ល ្ល មៗ។ 

6. ខំ៉នឹងចូលេ កាន់េគហទំព័រែដល នែណ ំេ យ្រគបេ្រង នរបស់ខំ៉ មការគួរេដើម ីបំេពញកិច្ចការរបស់ខំ៉។  
េបើសិន ខំ៉មិនច ស់ េគហទំព័រមួយគឺសម្រសប ខំ៉នឹងពិនិត េមើល មួយ្រគបេ្រង ន ម្រន្ត ីរដ្ឋ ល ឬ
ឪពុក ្ត យ/ ព លមុនេពលេបើកេគហទំព័រេ ះ។  

7. េបើសិន ខំ៉មិនច ស់ េតើសកម្ម ពមួយ្រតវ នអនុ ្ញ ត ឬសម្រសបឬក៏អត់ ខំ៉នឹង កសួរ្រគបេ្រង ន 
ឬម្រន្ត ីរដ្ឋ ល មុននឹងចូលរមួក៉ងសកម្ម ពេ ះ។ 

8. ខំ៉នឹងមិនេស្ន ើសំុ េធ្វ ឬបញនបន្តនូវរបូថតែដលេធ្វឲ នឹកដល់ផ វេភទេឡើយ។ 

9. ខំ៉នឹងមិន ញយកស ្ភ រែដល ស ស ស្រ ម ហិង  េរសេអើង ឬពណ៌  ឬបរ ិ យ
ពីសកម្ម ពខុសច ប់េឡើយ។ 

10. ខំ៉នឹងអនុេ ម មច ប់ស្ត ីពីនិក្ខ ិតស ្ញ  និងកម្មសិទ្ធិប ្ញ  និងកិច្រពមេ្រព ង ្ញ ប័ណ្ណ ងំអស់។ 
ការមិនដឹងពីច ប់ មិនែមន អភ័យឯកសិទ្ធិេឡើយ។ េបើសិន អ្នកមិនច ស់ ចូរ កសួរ្រគបេ្រង ន ឬ
ឪពុក ្ត យ។ 



 

11. ខំ៉នឹងេរ ប ប់្របភព ងំអស់ែដល នេ្របើ មិន ន្រសង់ ឬសេង្ខបេ ះេទ។ េនះ ប់បញល ងំ
េមេឌ ្រគប់ទ្រមង់េ េលើអីុនេធើណិត ដូច ្រកាហ្វ ិក ពយន្ត  ត្រន្ត ី និងអត្ថបទ។ ការលួចម្លងគឺ
ការរេ ភបំ នេលើ វន័ិយសិស  Lowell Public Schools។ 

12. ខំ៉ទទួល ្គ ល់ និងយល់ដឹង ការេ្របើ្រ ស់កំុព ទ័រយួរៃដរបស់ខំ៉ក៏្រតវេ រព មេ លការណ៍ វន័ិយ 
និងេ លការណ៍ែណ ំរបស់មណ្ឌ ល ែដល ប់បញលែតមិនចំេ ះដូច អ្វ ែដល នគូសប ្ជ ក់
េ ក៉ងេស វេ ែណ ំឪពុក ្ត យសិស  និងសិស បឋមសិក  មធមសិក  និង វទិ ល័យ (Elementary, Middle 
and High School Parent and Student Handbook) ផងែដរ។ 

 
ការ ត់បង់ េ រលួច ឬការខូច ត 
 

1. ឪពុក ្ត យ/ ព ល មិនជេ្រមើសទិញការ ប់េ្រ ះ ្ន ក់ស្រ ប់អ្វ មួយែដលមិន ន ប់រង
េ្រកាមការ របស់្រកមុហុ៊នផលិត។  

2. េ ក៉ងករណីែដល កំុព ទ័រយួរៃដ្រតវ ន ត់ ឬេ រលួច សិស គួរជូនដំណឹងដល់្រគបេ្រង នរបស់ខន 
យក ្ឋ នបេច្ចកវទិ របស់មណ្ឌ ល និងនគរ លក៉ងតំបន់ ្ល មៗ េដើម ី ក់រ យការណ៍េ នគរ ល។ 

ការ ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់ ជេ្រមើស ែដលឪពុក ្ត យ ចទិញ ន នឹង ប់រងេលើការ ត់បង់ ឬេ រលួច 
បុ៉ែន្ត េគ្រតវែត ក់រ យការណ៍េ នគរ ល លក្ខខណ្ឌ ៃនការ ប់រង។  
កំុព ទ័រយួរៃដនឹងមិន នតៃម្លអ្វ េ ះេឡើយស្រ ប់នរ ្ន ក់េផ ងេ្រ ពីសិស ែដល នទទួល ។ 
កំុព ទ័រយួរៃដនឹងមិនអនុ ្ញ តឲ អ្នកេ្របើេផ ងេទ តចុះេ ្ម ះចូលេឡើយ។ 

3. េ ក៉ងករណីែដល កំុព ទ័រយួរៃដ្រតវ នេ រលួច េហើយ ន ក់រ យការណ៍េ នគរ ល 
យក ្ឋ ន េរ ន នឹងេ្របើ្រគប់មេធ យេដើម ីយកកំុព ទ័រយួរៃដមកវញិ េ យ ប់បញល
ងំការថតរបូេ យេ្របើកាេម  និង/ឬការកត់្រ ព័ត៌ នចុះេ ្ម ះចូល និងការេ្របើ្រ ស់ ៉ សីុនរុករក។ 

4. េ ក៉ងករណី នការខូច តេ េលើកំុព ទ័រយួរៃដែដលេ េ្រ ការ េ យ្រកមុហុ៊នផលិតទូេ  និងស្រ ប់
ឪពុក ្ត យ/សិស ែដលមិន នទិញការ ប់រង ជេ្រមើស អ្នកនឹងទទួលខុស្រតវេលើការជួសជុល ឬការបរ
ឧបករណ៍។  

5. េបើសិន នប ្ហ មួយ មួយកំុព ទ័រយួរៃដ សិស គួរជូនដំណឹងដល់្រគបេ្រង នរបស់ខន 
និង យក ្ឋ នបេច្ចកវទិ របស់មណ្ឌ ល ្ល មៗ េដើម ីឲ ពួកេគេធ្វសកម្ម ព នសម្រសបេដើម ីជួសជុល ឬេផ្ញើ
កំុព ទ័រយួរៃដេ ជួសជុល។ ខណៈែដលកំុព ទ័រយួរៃដកំពុង្រតវ នជួសជុល កំុព ទ័រយួរៃដកម្ច ី ច្រតវ នេចញឲ ។ 
 វន័ិយ និងេ លការណ៍ ងំអស់អនុវត្តេលើកំុព ទ័រយួរៃដកម្ច ី។ 

6. កំុព ទ័រយួរៃដ្រតវទទួលការ្រតតពិនិត េ យមណ្ឌ លេ េពល មួយេ យមិន នការជូនដំណឹងេឡើយ។ 
 
 

ការ ប់រង្រតវ នផ្តល់ជូន មរយៈ Worth Ave. Group។ ឪពុក ្ត យ/ ព ល ចចុះេ ្ម ះ
េ យចូលេ កាន់៖ https://gpo.worthavegroup.com/gpo/lowellps ។ តៃម្លក៉ងមួយឧបករណ៍គឺ $24 
ក៉ងមួយឧបករណ៍ស្រ ប់រយៈេពល 1 ្ន ំ។ កាលបរេិច្ឆទចុះេ ្ម ះបញ្ច ប់េ ៃថ្ងទី 16 ែខតុ ្ន ំ 2020។ 

 
 

 
  



 
 

Lowell Public Schools 
  

ទ្រមង់ែបបបទកិច្រពមេ្រព ងខ្ច ីកុំព ទ័រយួរៃដៃនសិស  និងឪពុក ្ត យ 

  
1. េយើង/ខំ៉យល់ដឹង  ការេ្របើ្រ ស់កំុព ទ័រយួរៃដគឺ សិទ្ធិពិេសស មិនែមនសិទ្ធិេ ះេទ។ 
 
2.      េយើង/ខំ៉យល់ដឹង  Lowell Public Schools កំពុងឲ សិស ខ្ច ីកុំព ទ័រយួរៃដែដល្រតវេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់

េ លបំណងការសិក  និងអប់រ ក់ទងនឹងកិច្ចការមុខវ ិ ្ជ េ  Lowell Public Schools រហូតដល់ េរ ន
បន្តដំេណើរការេឡើងវញិបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
3.    េយើង/ខំ៉យល់ដឹង  ក៉ងករណី នការខូច តេលើកំុព ទ័រយួរៃដ ែដលេ េ្រ

ការ េ យ្រកមុហុ៊នផលិតទូេ  េយើងនឹងទទួលខុស្រតវេលើការជួសជុល េបើសិន េយើងមិន នទិញ
ការ ប់រង។ ការ ប់រង្រតវ នផ្តល់ជូន មរយៈ Worth Ave. Group។ 
ឪពុក ្ត យ/ ព ល ចចុះេ ្ម ះេ យចូលេ កាន់៖ 
https://gpo.worthavegroup.com/gpo/lowellps ។ តៃម្លៃនការ ប់ក៉ងមួយឧបករណ៍គឺ $24 
ក៉ងមួយឧបករណ៍ស្រ ប់រយៈេពល 1 ្ន ំ។ កាលបរេិច្ឆទចុះេ ្ម ះបញ្ច ប់េ ៃថ្ងទី 16 ែខតុ ្ន ំ 2020។ 
តៃម្ល ្ល ស់បរឧបករណ៍្រប ក់្របែហលគឺ $270.00 បុ៉ែន្តនឹងែ្រប្របលេ មតៃម្លទីផ រ។ 

 
4.    េបើសិន នប ្ហ មួយ មួយកុំព ទ័រយួរៃដ ខំ៉/េយើងនឹងជូនដំណឹងដល់្រគបេ្រង ន 

និង យក ្ឋ នបេច្ចកវទិ របស់មណ្ឌ ល ្ល មៗ េដើម ីឲ ពួកេគេធ្វសកម្ម ព ្ល មៗេដើម ីជួសជុលកុំព ទ័រយួរៃដ 
េបើសិន ចេធ្វ ន។ 

  
5.      េ ក៉ងករណីែដល កុំព ទ័រយួរៃដ្រតវ ន ត់ ឬេ រលួច ខំ៉/េយើងនឹងជូនដំណឹងដល់្រគបេ្រង ន 

យក ្ឋ នបេច្ចកវទិ របស់មណ្ឌ ល និងនគរ ល េដើម ី ក់រ យការណ៍េ នគរ ល ្ល មៗ។ 
កំុព ទ័រយួរៃដែដល ន ត់/េ រលួចមិន្រតវ ន្រគបដណ្ដ ប់េ្រកាមការ េឡើយ េហើយខំ៉/េយើង
យល់ដឹង  ខំ៉/េយើងទទួលខុស្រតវេលើការចំ យក៉ងការ ្ល ស់បរកំុព ទ័រយួរៃដ េបើសិន ខំ៉/េយើង
មិន នទិញការ ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់ ជេ្រមើស។ េយើង/ខំ៉ក៏យល់ដឹង  ការ ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់
ជេ្រមើសត្រមវឲ ក់រ យការណ៍េ នគរ ល េបើសិន កំុព ទ័រយួរៃដ្រតវ ន ត់/េ រលួច។ ខំ៉/េយើង
យល់ដឹង  េបើសិន ខំ៉/េយើងមិន ក់រ យការណ៍េ នគរ ល េ ះខំ៉/េយើងទទួលខុស្រតវេលើការចំ យ
ក៉ងការ ្ល ស់បរកំុព ទ័រយួរៃដ។ េយើង/ខំ៉យល់ដឹង  Lowell Public Schools ចេបើកកាេម កំុព ទ័រយួរៃដ 
និងថតរបូ ឬេមើលព័ត៌ នចុះេ ្ម ះចូល និងការេ្របើ្រ ស់កម្ម វធីិរុករក។ 

  
6.      េយើង/ខំ៉យល់ដឹង  កំុព ទ័រយួរៃដនឹង្រតវ ន្រតងេ យ្របព័ន្រតងបណ្ដ ឹងត  CIPA (ច ប់ស្ត ីពីការការ រ

អីុនេធើណិតកុ រ) ែដលនឹង នសកម្ម ពេ ្រគប់េពលេវ ។ ការបុ៉នប៉ងេដើម ីេគចេវសត្រមងេនះ នឹង
ប ្ដ លឲ នសកម្ម ពវន័ិយ។ េយើង/ខំ៉យលដឹ់ង គឺ ទំនួលខុស្រតវរបស់េយើងក៉ងការ
េ្របើ្រ ស់កុំព ទ័រយួរៃដ និងអុីនេធើណិត ៉ ងសម្រសបស្រ ប់កិច្ចការ ក់ទងនឹង េរ នប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 
7.      េយើង/ខំ៉យល់ដឹង  យក ្ឋ ន េរ នទទួល នការជូនដំណឹងអំពីការេ្របើ្រ ស់កម្ម វធីិរុករក និង

ការែស្វ ងរកេលើប ្ដ ញែដលមិនសមរម ។ 
 
8. កំុព ទ័រយួរៃដ និង ្ន ំង ក នឹង្រតវ នេផ្ញើ្រតឡប់មកវញិក៉ងលក្ខខណ្ឌ ដូច ្ន នឹងេពលែដល ្រតវ ន

េចញឲ េ្របើ េលើកែលងការសឹករចិរលិ្រប ំៃថ្ងពីការេ្របើ្រ ស់ធម្ម ។ 
 
 
 
េលខទូរសព្ទ ែផ្នកជំនួយ Lowell Public Schools 978-674-2024 
េដើម ីេបើកសំបុ្រត HelpDesk៖ 
អុីែមល៖ Helpdesk@lowell.k12.ma.us  (េ្របើគណនីអុីែមលសិស របស់អ្នកេដើម ីេផ ្ញើអុីែមលេ សយ ្ឋ នេនះ) ឬ 
Http://helpdesk.lowell.k12.ma.us (េ្របើេ ្ម ះអ្នកេ្របើ និង ក ស ្ង ត់ដូច ្ន  ែដលអ្នកេ្របើស្រ ប់គណនី របស់អ្នក) 
 
 



 

 

ទ្រមង់ែបបបទេស្ន ើសុំខ្ចកីុំព ទរ័យួរៃដ Lowell Public Schools 

 
ច ប់ចម្លងៃនកិច្រពមេ្រព ងែដល នចុះហត្ថេល េនះនឹង្រតវ នរក ទុក ឯក រ។  
  
 
______________________________________________     ___________________________________   
េ ្ម ះឪពុក ្ត យ/ ព ល     េលខទំ ក់ទំនង 
 
ខ៉ំ ន ន យល់ ពិ ក មួយកូនរបស់ខ៉ំ និងយល់្រពមេ រព មការែចងេ ក៉ងកិច្រពមេ្រព ងេនះ។ 
  មរយៈការគូសធីក្របអប់េនះ ខ៉ំប ្ជ ក់  ខ៉ំ នពិ ក ពីការេ្របើ្រ ស់ និងការែថ ែំដល ចទទួលយក នៃន
កំុព ទ័រយួរៃដ មួយកូនរបស់ខ៉ំ។ 
 

 ទ/ ស េយើងនឹងចុះេ ្ម ះេ ក៉ងការ ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់ ជេ្រមើសស្រ ប់ឧបករណ៍េនះ។ 
 

 េទ េយើងនឹងមិនចុះេ ្ម ះេ ក៉ងការ ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់ ជេ្រមើសស្រ ប់ឧបករណ៍េនះេទ និងយល់ដឹង េយើង
ទទួលខុស្រតវចំេ ះការខូច តេផ ងៗែដលមិន្រតវ ន ប់រងេ យការ ពី្រកមុហុ៊នផលិត េបើសិន អនុវត្ត ន។ 
 
 
_______________________________________________        _______________________ 
េ ្ម ះសិស                   េលខ ID សិស  
  
 
  
___________________________________________                                  ______________________ 
 ហត្ថេល តបិិ / ព ល                                                           កាលបរេិច្ឆទ 
 
 
____________________   _____________________________________________ 
្រទព សម ត្ត  ិ#    ៉ ក និងមូ៉ែដល 
 
លក្ខខណ្ឌ កុំព ទ័រយួរៃដ៖   ថ្មី     ល្អ ឥតេ ្ច ះ    ល្អ     ល្អល្ម ម 
 
 
____________________________________________________________________________ 
កំណត់ស ្គ ល់លក្ខខណ្ឌ  
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Helpdesk@lowell.k12.ma.us  (អ្នក្រតវែតេ្របើគណនីអុីែមលសិស របស់អ្នកេដើម ីេផ ្ញើអុីែមលេ សយ ្ឋ នេនះ) 


