ដំេណើរការ និងេ
ការែថ

លការណ៍ែណ

ំ និងការជួសជុលកុំព ទ័រយួរៃដ

1.

សិស

2.

សិស មិន្រតវឲ ខ្ច ីកុំព ទ័រយួ រៃដេ

3.

នទំនួលខុស្រតវេលើសុវត្ថ ិ

ពៃនកុំព ទ័រយួ រៃដែដល

នខ្ច ី។

ការែថ

ំគួ រ្រតវ

និងេភសជ្ជ ៈេ
េ

ទូ េ

ំងអស់្រតវ

នបំ

នបិទេ

ក់េ

ព

ន ស្ទ ីគ័រ ឬអ្វ មួ យែដលមិន

យ ្ល ក្រទព សម ត្ត ិស្រ

ប់េ

ចបកេចញ

លបំណង

មួ យេឡើយ។ សិស នុសិស មិនគួ រព

ន

មបិទ

រេពើភ័ណ្ឌ។
ំង

យមណ្ឌលេឡើយ។
រកុំព ទ័រយួ រៃដពី

តុេផ ងៗ។ េនះរ ួម

យៃចដន សំេណើមេលើសលប់ និងទឹកេភ្ល ង
យ ្ទ ល់។ របស់

ំងអស់េនះនឹងេធ្វ ឲ ប៉ះ

កាស

តុ្រត

នដូ ច

ការកំពប់ម្ហប

ក់ ្ល ំង និងការទុកេ

ល់ដល់កុំព ទ័រយួ រៃដ និងមិន្រតវ

រ

ល
ន ប់រងេ្រកាម

េឡើយ។

សិស នឹងមិន

ក់វត៉ធ្ងន់ៗេ

សិស នឹងេធ្វ ឲ ្រ
េដើម ីការ

ចបកេចញ

ចបកេចញ ឬែកែ្របក៉ ងរ ូប

នេធ្វ េឡើងេដើម ីការ

េ្រកាមពន្ល ឺៃថ្ង េ

ការ

ែស កែដល

េលើកុំព ទ័រយួ រៃដេឡើយ។

្ល ក្រទព សម ត្ត ិែដល

7.

មួ យដូ ច

កុំព ទ័រយួ រៃដ Lowell Public School
្ល ក្រទព សម ត្ត ិមិន

6.

ំ និងសកម្ម

្ន ក់េ យ រេហតុផលអ្វ មួ យេឡើយ។
សិស នឹងមិន ្ល ស់បររ ូប ងកុំព ទ័រយួ រៃដក៉ ង វ ិធី មួ យ (ឧ. ការឆូ ត ការ ្ល ក់ ការគូ រគំនូរ និងការស ្គ ល់អចិៃ្រន្ត យ៍)
៉ ងរហ័សេ

5.

ព តំែហ
អ្ន ក

េឡើយ។ មិនគួ របិទការែកែ្រប
4.

ស់កុំព ទ័រយួរៃដរបស់ Lowell Public Schools

អ
ំ ំពីការេ្របើ្រ

កដ

រការខូ ច

8.

កុំ

ញ់ទឹកស ្អ តេ

9.

រន្ធ និងែខ ្រតវែតេ

េលើកុំព ទ័រយួ រៃដេឡើយ េ្រ

មិន
តចំេ

នអ្វ

នេ

ះស ្ព ធ

ចេធ្វ ឲ ខូ ចេអ្រកង់។

េលើកា្តរចុច មុននឹងបិទកុំព ទ័រយួ រៃដ

ះេអ្រកង់។

េលើកុំព ទ័រយួ រៃដេ
ត និងដកេ

យ ្ទ ល់។

យ្រប ុង្របយ័ត្ន េដើម ីទប់ ្ក ត់ការសឹក រ ិចរ ិល និងការខូ ច

តែដល

មិនគួ រេកើតេឡើង។
លក៉ ងទូ រែដលមិន

10. មិន្រតវទុកកុំព ទ័រយួ រៃដេ

ន

ក់េ

រថយន្ត ែដលមិន

ន

ក់េ

ឬទីកែន្ល ងែដលមិន

ន

ការ្រតតពិនិត េឡើយ។
11. េយើង/ខ៉ ំទទួ ល ្គ ល់

កុំព ទ័រយួ រៃដគឺ

ច់្រតវ្របគល់កុំព ទ័រយួ រៃដឲ វ ិញេ
ំ

កម្ច ីឲ កូ នរបស់ខ៉ ំពី Lowell Public Schools េហើយេយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង
មេពលេវ

ែដល

នកំណត់េ

ក៉ ងេ

លការណ៍ែណ

ំ/េ

ខ៉ ំនឹង

លការណ៍

និង/ឬេបើសិន ខ៉ ំ/េយើង កេចញ និង/ឬបរទីលំេ ពី Lowell និង/ឬ េបើសិន ខ៉ ំ/េយើង្រតវ នេស្ន ើឲ ្របគល់
ឧបករណ៍ វ ិញេ យ Lowell Public Schools។ ខ៉ ំ/េយើងក៏យល់ដឹង ការប ជ័យក៉ ងការ្របគល់កុំព ទ័រយួ រៃដឲ វ ិញ
េ្រកាមកាលៈេទសៈ
ការចំ

យក៉ ងការបរកុំព ទ័រយួ រៃដ

12. ការប៉ុនប៉ង

ប ្ត លឲ
េ

ំងេនះ ឬកាលៈេទសៈេផ ងេទ ត

មួ យ នឹងេធ្វ ឲ ខ៉ ំ/េយើង្រតវ

ងេលើ។

មួ យេដើម ីែកែ្របកុព
ំ ទ័រយួ រៃដ ឬ ្ល ស់បរការកំណត់រច
នសកម្ម

លការណ៍ែណ

ព

នគិតៃថ្ល និងទទួ លខុស្រតវេលើ

ក់ពន
ិ ័យ ្ល មៗ និងសម្រសបេ

យេ

ង

សម្ព ន
័ ្ធ របស់កព
ុំ ទ័រយួ រៃដ
មេ

ច

លការណ៍ និង

ំរបស់មណ្ឌល។

13. សិស នឹង្រតវ នអនុ ្ញ តឲ ញយកកម្ម វ ិធី និងកម្ម វ ិធីជំនួយែដល នអនុម័តេ យ LPS ប៉ុេ ្ណ ះ។ កម្ម វ ិធី និង
កម្ម វ ិធីជំនួយែដលសិស នឹង ចេ្របើ ន នឹង្រតវ នផ្ត ល់ឲ មរយៈ្របព័ន្រគប់្រគង។
ការរពឹងទុកអំពកា
ី រេ្របើ្រ
1.

សិស ្រតវ

ស់កុំព ទ័រយួរៃដេ

ងេ្រ

េរ ន

នអនុ ្ញ តឲ ដំេឡើងការចូ លេ្របើប ្ដ ញឥតែខ េ

េដើម ីេធ្វ កិច្ចការ

ពីផ្ទះ។

ផ្ទ ះេ

េលើកុំព ទ័រយួ រៃដរបស់ខណ

2.

គឺ

ស់កុំព ទ័រយួរៃដេ

្រតងខ្ល ឹម
ព័ត៌
3.

ង
ំ ្រស ុងរបស់ឪពុក ្ត យ/

ការទទួ លខុស្រតវ

ការេ្របើ្រ

រេ

ផ្ទះ សូមែណ

នលម្អ ិត និងការ

សូ មែណ

ងេ្រ

ំ ៉ ងមុត

េធ្វ បច៉ ប ន្ន

ពេ

ព

េរ ន។ េបើសិន

ឲ
ំ ឪពុក ្ត យ/

ព

លក៉ ងការ្រតតពិនិត
ឪពុក ្ត យ/

ល

ព

ល

ប់

រម្ម ណ៍េលើការ

ក់ទង្រក ុមហ៊ុនផ្តល់េស អុីនេធើណិតរបស់ខនស្រ

ប់

្រំ ទ។
ំង្រស ុងេ

ំឲ សិស បិទកុំព ទ័រយួ រៃដរបស់ខន
យខនឯង េ

េពលេបើក

មពលេ

េពលយប់។ េនះនឹងអនុ ្ញ តឲ កុំព ទ័រយួ រៃដ

ៃថ្ង ប ្ទ ប់។

ការរក ទុកក៉ ងកុំព ទ័រយួរៃដ
1.

សិស គួ ររក ទុកកិច្ចការក៉ ងគណនី Google Drive

2.

កុំព ទ័រយួ រៃដ នឹងមិន្រតវ
សិស ស្ថ ិតេ

3.

គឺ

រែដល

េ

យ

នរក ទុកេ

ទីេ

ះេឡើយ។
កដ

តុែដលមិន

រការប ជ័យេមកានិក ឬការលុបេ

យៃចដន ។

េ្របើ្រ

នរក ទុកក៉ ង Google Drive

មេ

លការណ៍េ្របើ្រ

ម វ ិន័យ
ស់បេច្ច ក វ ិទ ។
រព

3. ខ៉ ំនឹងេ្របើ្រ

ស់ែដល

ំងអស់

ស់កុំព ទ័រយួ រៃដរបស់ខ៉ ំ

4. ខ៉ ំនឹងមិនចូ លរ ួមក៉ ងការសម៉ តេធ្វ
ការបងចេករ ិេ

្ម ះ

រណៈេ

ចទទួ លយក

ក់ព័ន្ធនឹង

មួ យ
ត់បង់

មួ យគណនី

និងការទំ

ក់ទំណងែដលអនុវត្ត េលើការ

របស់ខ៉ ំែតប៉ុេ ្ណ ះ។

ប ការេប តេប ន ការេដើរឈ្ល ប ឬការបន៉ ះប ្អ ប់អ្នកដៃទ ឬ
យែចក

យ

ក រសឹបរេស វ ការ្រប

ថឬ

ក អសបុ រសធម៍េផ ងេទ ត

លបំណងបេង្ក ើត េមើល ឬចូ លរ ួមក៉ ងការ

យអ្ន កដៃទេឡើយ។

5. េបើសិន ខ៉ ំេមើលេឃើញ
្រពយ

តុ
ន

នរបស់ Lowell Public Schools។

កប កិ រ ិ

និង/ឬចូ លេ្របើប ្ដ ញសង្គ ម េគហទំព័រ ប្ល ក់ Wiki ។ល។ ក៉ ងេ
ក់

ប់

ច្រតវ

ពសិស

1. ខ៉ ំនឹងអនុវត្ត
2. ខ៉ ំនឹងេ

នប្រម ុងទុកស្រ

កិច្ចការរបស់ខន្រតវ

នរក ទុកក៉ ង Google Drive។

ការរពឹងទុកអំពស
ី ុវត្ថ ិ

ស់កុំព ទ័រយួ រៃដរបស់ពួកេគ។

យមណ្ឌលក៉ ងករណីកំណត់េឡើង វ ិញ ឬឈូ សេ លេឡើយ។ គណនី Google
នរក ទុកេ យស្វ យ្របវត្ត ិ ដូ េច្ន ះការកំណត់េឡើង វ ិញ ឬការឈូ សេ លមិនប៉ះ ល់

ការទទួ លខុស្រតវរបស់សិស ក៉ ងការេធ្វ ឲ ្រ

ែដលមិន

េពលេ្របើ្រ

នប្រម ុងទុកេ

ក៉ ងេកា្លដ៍ និង្រតវ

ដល់ខ្លឹម

របស់ខន េ

រម្ភ អំពីសុវត្ថ ិ

រ មតិ រ ូប

ពរបស់ខ៉ ំ ឬសុវត្ថ ិ

ការេប តេប ន ការសម៉ តេធ្វ
ខ៉ ំមិនច ស់

ឪពុក ្ត យ/

ព

ពរបស់សិស ដៃទ (ឧ

ញែដលេធ្វ ឲ ខ៉ ំ

ហរណ៍អ្វមួ យែដល

នែណ

ំេ

យ្រគបេ្រង នរបស់ខ៉ ំ

េគហទំព័រមួ យគឺសម្រសប ខ៉ ំនឹងពិនិត េមើល
លមុនេពលេបើកេគហទំព័រេ

7. េបើសិន ខ៉ ំមិនច ស់ េតើសកម្ម
ឬម្រន្ត ីរដ្ឋ

េលើអន

ច្រតវ

ន

ត់ទុក

ប ឬការគំ មកំែហង) ខ៉ ំនឹងជូ នដំណឹងដល់្រគបេ្រង ន ឬម្រន្ត ីរដ្ឋ

6. ខ៉ ំនឹងចូ លេ កាន់េគហទំព័រែដល
េបើសិន

ព ឬអ្វ មួ យេផ ងេ

ពមួ យ្រតវ

ល មុននឹងចូ លរ ួមក៉ ងសកម្ម

ពេ

ល ្ល មៗ។

មការគួ រេដើម ីបំេពញកិច្ចការរបស់ខ៉ ំ។
មួ យ្រគបេ្រង ន ម្រន្ត ីរដ្ឋ

លឬ

ះ។

នអនុ ្ញ ត ឬសម្រសបឬក៏អត់ ខ៉ ំនឹង

កសួ រ្រគបេ្រង ន

ះ។

8. ខ៉ ំនឹងមិនេស្ន ើសុំ េធ្វ ឬបញនបន្ត នូ វរ ូបថតែដលេធ្វ ឲ នឹកដល់ផ វេភទេឡើយ។
9. ខ៉ ំនឹងមិន ញយកស ្ភ រែដល
ពីសកម្ម

ស

ស

ស្រ

ម ហិង េរសេអើង ឬពណ៌

ឬបរ ិ

យ

ពខុសច ប់េឡើយ។

10. ខ៉ ំនឹងអនុេ

ម

មច ប់ស្តីពីនិក្ខិតស ្ញ និងកម្ម សិទ្ធិប ្ញ និងកិច្រពមេ្រព ង

ការមិនដឹងពីច ប់ មិនែមន
ឪពុក ្ត យ។

អភ័យឯកសិទ្ធិេឡើយ។ េបើសិន

អ្ន កមិនច ស់ ចូ រ

្ញ ប័ណ្ណ

ំងអស់។

កសួ រ្រគបេ្រង ន ឬ

11. ខ៉ ំនឹងេរ ប ប់្របភព
េមេឌ ្រគប់ទ្រមង់េ
ការរេ

ំងអស់ែដល

នេ្របើ មិន

េលើអុីនេធើណិត ដូ ច

និងេ

ះេទ។ េនះ ប់បញល

ំង

ពយន្ត ត្រន្ត ី និងអត្ថ បទ។ ការលួ ចម្ល ងគឺ

នេលើ វ ិន័យសិស Lowell Public Schools។

ភបំ

12. ខ៉ ំទទួ ល ្គ ល់ និងយល់ដឹង ការេ្របើ្រ
េ

ន្រសង់ ឬសេង្ខ បេ

្រកាហ្វ ិក

លការណ៍ែណ

ក៉ ងេស វេ

ស់កុំព ទ័រយួ រៃដរបស់ខ៉ ំក៏្រតវេ

ំរបស់មណ្ឌល ែដល ប់បញលែតមិនចំេ

រព

ះដូ ច

លការណ៍ វ ិន័យ

មេ

អ្វ ែដល

នគូ សប ្ជ ក់

ំឪពុក ្ត យសិស និងសិស បឋមសិក មធ មសិក និង វ ិទ ល័យ (Elementary, Middle

ែណ

and High School Parent and Student Handbook) ផងែដរ។

ការ

ត់បង់ េ

រលួច ឬការខូ ច

1.

ឪពុក ្ត យ/

2.

េ

ព

ប់េ្រ

ះ ្ន ក់ស្រ

ប់រងេ្រ

ប៉ុែន្ត េគ្រតវែត

ះ ្ន ក់

ក់រ

កុំព ទ័រយួ រៃដនឹងមិន

ជេ្រមើស ែដលឪពុក ្ត យ

យការណ៍េ

នគរ

នតៃម្ល អ្វេ

ល

ចទិញ

ន នឹង

លក្ខ ខណ្ឌៃនការ

ះេឡើយស្រ

ប់នរ

ន

ប់រង

្ម ះចូ លេឡើយ។

េ

ន

ក៉ ងករណីែដល កុំព ទ័រយួ រៃដ្រតវ
យក ្ឋ ន

នេ

េរ ន នឹងេ្របើ្រគប់មេធ

ំងការថតរ ូបេ
ក៉ ងករណី

រលួ ច េហើយ

ឪពុក ្ត យ/សិស ែដលមិន

តេ

ព័ត៌

នចុះេ

េលើកុំព ទ័រយួ រៃដែដលេ

នទិញការ

ក់រ

ពីសិស ែដល

យការណ៍េ

យេដើម ីយកកុំព ទ័រយួ រៃដមកវ ិញ េ

យេ្របើកាេម និង/ឬការកត់្រ
នការខូ ច

ប់រងេលើការ

ប់រង

េ្រ

ត់បង់ ឬេ

រលួ ច

ប់រង។

្ន ក់េផ ងេ្រ

កុំព ទ័រយួ រៃដនឹងមិនអនុ ្ញ តឲ អ្ន កេ្របើេផ ងេទ តចុះេ

េ

ប់អ្វមួ យែដលមិន

ក៉ ងករណីែដល កុំព ទ័រយួ រៃដ្រតវ ន ត់ ឬេ រលួ ច សិស គួ រជូ នដំណឹងដល់្រគបេ្រង នរបស់ខន
យក ្ឋ នបេច្ច ក វ ិទ របស់មណ្ឌល និងនគរ លក៉ ងតំបន់ ្ល មៗ េដើម ី ក់រ យការណ៍េ នគរ ល។

ការ

4.

ល មិនជេ្រមើសទិញការ

របស់្រក ុមហ៊ុនផលិត។

េ្រកាមការ

3.

ត

នគរ

េ

ល

យ ប់បញល

្ម ះចូ ល និងការេ្របើ្រ
ការ

នទទួ ល ។

ស់ ៉ សុីនរុករក។

យ្រក ុមហ៊ុនផលិតទូ េ

និងស្រ

ប់

ជេ្រមើស អ្ន កនឹងទទួ លខុស្រតវេលើការជួ សជុល ឬការបរ

ឧបករណ៍។
5.

េបើសិន
និង

6.

នប ្ហ

មួ យ

មួ យកុំព ទ័រយួ រៃដ សិស គួ រជូ នដំណឹងដល់្រគបេ្រង នរបស់ខន

យក ្ឋ នបេច្ច ក វ ិទ របស់មណ្ឌល ្ល មៗ េដើម ីឲ ពួ កេគេធ្វ សកម្ម

ព

នសម្រសបេដើម ីជួសជុល ឬេផ្ញើ

កុំព ទ័រយួ រៃដេ ជួ សជុល។ ខណៈែដលកុំព ទ័រយួ រៃដកំពុង្រតវ
វ ិន័យ និងេ លការណ៍ ំងអស់អនុវត្ត េលើកុំព ទ័រយួ រៃដកម្ច ី។

នជួ សជុល កុំព ទ័រយួ រៃដកម្ច ី

កុំព ទ័រយួ រៃដ្រតវទទួ លការ្រតតពិនិត េ

មួ យេ

ការ

យមណ្ឌលេ

េពល

យមិន

ច្រតវ

នេចញឲ ។

នការជូ នដំណឹងេឡើយ។

ប់រង្រតវ នផ្តល់ជូន មរយៈ
Worth
Ave.
Group។
ឪពុក ្ត យ/
ព
ល ចចុះេ ្ម ះ
េ យចូ លេ កាន់៖ https://gpo.worthavegroup.com/gpo/lowellps ។ តៃម្ល ក៉ ងមួ យឧបករណ៍គឺ $24
ក៉ ងមួ យឧបករណ៍ស្រ ប់រយៈេពល 1 ្ន ំ។ កាលបរ ិេច្ឆ ទចុះេ ្ម ះបញ្ចប់េ ៃថ្ងទី 16 ែខតុ
្ន ំ 2020។

Lowell Public Schools
ទ្រមង់ែបបបទកិច្រពមេ្រព ងខ្ច ីកុំព ទ័រយួរៃដៃនសិស និងឪពុក ្ត យ

1.

េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង

2.

េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង
Lowell Public Schools កំពុងឲ សិស ខ្ច ីកុំព ទ័រយួរៃដែដល្រតវេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់
េ លបំណងការសិក និងអប់រ ក់ទងនឹងកិច្ចការមុខ វ ិ ្ជ េ
Lowell Public Schools រហូ តដល់
េរ ន
បន្ត ដំេណើរការេឡើង វ ិញប៉ុេ ្ណ ះ។

3.

េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង
ក៉ ងករណី នការខូ ច តេលើកុំព ទ័រយួ រៃដ
ែដលេ េ្រ
ការ
េ យ្រក ុមហ៊ុនផលិតទូ េ
េយើងនឹងទទួ លខុស្រតវេលើការជួ សជុល
េបើសិន េយើងមិន នទិញ
ការ
ប់រង។
ការ
ប់រង្រតវ នផ្តល់ជូន មរយៈ
Worth
Ave.
Group។
ឪពុក ្ត យ/
ព
ល ចចុះេ ្ម ះេ យចូ លេ កាន់៖
https://gpo.worthavegroup.com/gpo/lowellps
។
តៃម្ល ៃនការ
ប់ក៉ ងមួ យឧបករណ៍គឺ
$24
ក៉ ងមួ យឧបករណ៍ស្រ ប់រយៈេពល 1
្ន ំ។ កាលបរ ិេច្ឆ ទចុះេ ្ម ះបញ្ចប់េ ៃថ្ងទី 16 ែខតុ
្ន ំ 2020។
តៃម្ល ្ល ស់បរឧបករណ៍្រប ក់្របែហលគឺ $270.00 ប៉ុែន្ត នឹងែ្រប្របលេ
មតៃម្ល ទីផ រ។

4.

េបើសិន
និង

ការេ្របើ្រ

ស់កុំព ទ័រយួ រៃដគឺ

សិទ្ធិពិេសស មិនែមនសិទ្ធិេ

ះេទ។

មួ យ មួ យកុំព ទ័រយួរៃដ
ខ៉ ំ/េយើងនឹងជូ នដំណឹងដល់្រគបេ្រង ន
យក ្ឋ នបេច្ច ក វ ិទ របស់មណ្ឌល ្ល មៗ
េដើម ីឲ ពួ កេគេធ្វ សកម្ម ព ្ល មៗេដើម ីជួសជុលកុំព ទ័រយួរៃដ

េបើសិន

នប ្ហ

ចេធ្វ

ន។

5.

ក៉ ងករណីែដល កុំព ទ័រយួរៃដ្រតវ ន ត់ ឬេ រលួ ច ខ៉ ំ/េយើងនឹងជូ នដំណឹងដល់្រគបេ្រង ន
យក ្ឋ នបេច្ច ក វ ិទ របស់មណ្ឌល និងនគរ ល េដើម ី ក់រ យការណ៍េ នគរ ល ្ល មៗ។
កុំព ទ័រយួ រៃដែដល ន ត់/េ រលួ ចមិន្រតវ ន្រគបដណ្ដប់េ្រកាមការ
េឡើយ េហើយខ៉ ំ/េយើង
យល់ដឹង ខ៉ ំ/េយើងទទួ លខុស្រតវេលើការចំ យក៉ ងការ ្ល ស់បរកុំព ទ័រយួ រៃដ េបើសិន ខ៉ ំ/េយើង
មិន នទិញការ
ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់ ជេ្រមើស។ េយើង/ខ៉ ំក៏យល់ដឹង ការ
ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់
ជេ្រមើសត្រមវឲ ក់រ យការណ៍េ នគរ ល េបើសិន កុំព ទ័រយួ រៃដ្រតវ ន ត់/េ រលួ ច។ ខ៉ ំ/េយើង
យល់ដឹង េបើសិន ខ៉ ំ/េយើងមិន ក់រ យការណ៍េ នគរ ល េ ះខ៉ ំ/េយើងទទួ លខុស្រតវេលើការចំ យ
ក៉ ងការ ្ល ស់បរកុំព ទ័រយួ រៃដ។ េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង Lowell Public Schools ចេបើកកាេម កុំព ទ័រយួ រៃដ
និងថតរ ូប ឬេមើលព័ត៌ នចុះេ ្ម ះចូ ល និងការេ្របើ្រ ស់កម្ម វ ិធីរុករក។

6.

េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង កុំព ទ័រយួ រៃដនឹង្រតវ ន្រតងេ យ្របព័ន្រតងបណ្ដឹងត CIPA (ច ប់ស្តីពីការការ រ
អុីនេធើណិតកុ រ) ែដលនឹង នសកម្ម ពេ ្រគប់េពលេវ ។ ការប៉ុនប៉ងេដើម ីេគចេវសត្រមងេនះ នឹង
ប ្ដ លឲ នសកម្ម ពវ ិន័យ។ េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង
គឺ ទំនួលខុស្រតវរបស់េយើងក៉ ងការ
េរ នប៉ុេ ្ណ ះ។
េ្របើ្រ ស់កុំព ទ័រយួរៃដ និងអុីនេធើណិត ៉ ងសម្រសបស្រ ប់កិច្ចការ ក់ទងនឹង

7.

េយើង/ខ៉ ំយល់ដឹង
យក ្ឋ ន
េរ នទទួ ល
ការែស្វ ងរកេលើប ្ដ ញែដលមិនសមរម
។

8.

កុំព ទ័រយួ រៃដ និង ្ន ំង ក នឹង្រតវ នេផ្ញើ្រតឡប់មកវ ិញក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌដូ ច ្ន នឹងេពលែដល ្រតវ
េចញឲ េ្របើ េលើកែលងការសឹក រ ិចរ ិល្រប ំៃថ្ង ពីការេ្របើ្រ ស់ធម្ម ។

េ

នការជូ នដំណឹងអំពីការេ្របើ្រ

ស់កម្ម វ ិធីរុករក និង

ន

េលខទូ រសព្ទ ែផ្នកជំនួយ Lowell Public Schools 978-674-2024
េដើម ីេបើកសំបុ្រត HelpDesk៖
អុីែមល៖ Helpdesk@lowell.k12.ma.us (េ្របើគណនីអុីែមលសិស របស់អ្នកេដើម េី ផ្ញើអីែុ មលេ
សយ ្ឋ នេនះ) ឬ
Http://helpdesk.lowell.k12.ma.us (េ្របើេ ្ម ះអ្ន កេ្របើ និង ក ស ្ង ត់ដូច ្ន ែដលអ្ន កេ្របើស្រ ប់គណនី
របស់អ្នក)

ទ្រមង់ែបបបទេស្នើសុំខ្ចក
ី ុំព ទ័រយួរៃដ Lowell Public Schools
ច ប់ចម្ល ងៃនកិច្រពមេ្រព ងែដល

នចុះហត្ថ េល

______________________________________________
េ ្ម ះឪពុក ្ត យ/
ព
ល

េនះនឹង្រតវ

នរក ទុក

ឯក

___________________________________
េលខទំ

រ។

ក់ទំនង

ខ៉ ំ

ន ន យល់ ពិ ក
មួ យកូ នរបស់ខ៉ ំ និងយល់្រពមេ រព មការែចងេ ក៉ ងកិច្រពមេ្រព ងេនះ។
មរយៈការគូ សធីក្របអប់េនះ ខ៉ ំប ្ជ ក់ ខ៉ ំ នពិ ក ពីការេ្របើ្រ ស់ និងការែថ ំែដល ចទទួ លយក
កុំព ទ័រយួ រៃដ មួ យកូ នរបស់ខ៉ ំ។
ទ/

ស េយើងនឹងចុះេ

្ម ះេ

ក៉ ងការ

ប់រងេ្រ

ះ ្ន ក់

េទ េយើងនឹងមិនចុះេ ្ម ះេ ក៉ ងការ
ប់រងេ្រ ះ ្ន ក់
ទទួ លខុស្រតវចំេ ះការខូ ច តេផ ងៗែដលមិន្រតវ ន

_______________________________________________
េ ្ម ះសិស

_______________________
េលខ ID សិស

______________________

កាលបរ ិេច្ឆ ទ

_____________________________________________
៉ ក និងម៉ូ ែដល

្រទព សម ត្ត ិ #
លក្ខ ខណ្ឌកុំព ទ័រយួរៃដ៖

ប់ឧបករណ៍េនះ។

ជេ្រមើសស្រ ប់ឧបករណ៍េនះេទ និងយល់ដឹង េយើង
ប់រងេ យការ
ពី្រក ុមហ៊ុនផលិត េបើសិន អនុវត្ត

___________________________________________
ហត្ថ េល
តិបិ /
ព
ល

____________________

ជេ្រមើសស្រ

ថ្មី

ល្អ ឥតេ ្ច ះ

ល្អ

នៃន

ល្អ ល្ម ម

____________________________________________________________________________
កំណត់ស ្គ ល់លក្ខ ខណ្ឌ
ែផ្នកជំនួយរបស់ Lowell Public Schools
978-674-2024
Helpdesk@lowell.k12.ma.us (អ្ន ក្រតវែតេ្របើគណនីអុីែមលសិស របស់អ្នកេដើម ីេផ្ញើអុីែមលេ

សយ ្ឋ នេនះ)

ន។

