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ព័ត៌មានទូ រៅ
ឺ តតាត COVID-19 ានរៅរលើទីភ្ននក្ស់ងារ LEA និងសហគ្មន៍របស់ខ្ល ួន។]
[ការពិពណ្៌នអាំពែ
ី លប៉ែោះពាល់ផែលជាំងរា
ជាំងឺរាតតាត COVID-19 បានប៉ែោះពាល់រដ្ឋយផ្ទទល់រៅរលើមណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) ទ ាំងមូ ល និងបានប៉ែោះពាល់
រៅរលើជី វ ិតរស់រៅរបស់សស
ិ ស បុគ្គលិក្ស ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងសហគ្មន៍សាលាររៀនរបស់រយើង។ រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺរាតតាត COVID-19 មណ្ឌលសិក្សាធិការ
រ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District,SUSD) ម្រតវូ បានបងខ ាំចិតតបិទផលងែាំរណ្ើរការរាល់អគារសិក្សា ការ ិយាល័យ និងសាារៈបរ ិកាខរទ ាំងអស់
សម្រាប់សាធារណ្ជន រដ្ឋយចាប់រែត ើមរៅនងៃ ទី17 ផខ្មីន ឆ្នាំ2020 រែើមបីធាននូ វសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ុាលភ្នពរបស់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។ ជាំងឺរាតតាត
COVID-19 បានប៉ែោះពាល់ជាលក្សខ ណ្ៈម្របព័នធែល់ផែន ក្សឡូជីសសទ ិក្សននការបរម្រងៀន និងក្សិចចែាំរណ្ើរការ រៅទូ ទ ាំងមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD និងបាននាំមក្សនូ វ
បញ្ហាម្របឈមននែល់សស
ិ ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារក្សនុងការទទួ លបានរសវាជាមូ លដ្ឋាន។ រៅអាំឡ
ុ ងរពលននជាំងឺរាតតាតរនោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានបនត ែតល់
ជូ នការសិក្សាពីចាៃយ ការែត ល់អាហារែល់សិសស និងការអភិវឌ្ឍជាំនញ វ ិជាាជីវៈ និងរសវាក្សមម សុខ្ភ្នពែល វចិ
ូ តត សុខ្ុាលភ្នពចិតតសងគ ម និងរាងកាយរៅែល់សិសស
បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្សា
ូ រ។ រដ្ឋយសារផតបទបបញ្ញ តត ិសតីពស
ី ុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ផែលបានក្សាំណ្ត់រដ្ឋយរែា កាលីហវ័រញ៉ែ ែូ រចន ោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
បានែត ល់ជូននូ វរាល់បទពិរសាធន៍សិក្សានរែូ វរតតទ ាំងអស់ និងការអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈ តាមរយៈម្របព័នធក្សមម វធីសក្ស
ិ ាពីចាៃយ និងបាន
ចាប់រែត ើមរៅឆ្នាំសិក្សា2020-2021 ជាមួ យនឹងការែត ល់ជូនការសិក្សាពីចាៃយរៅែល់សិសសផែលបានចុោះរ្មោះចូ លររៀនទ ាំងអស់ ទនទ ឹមគាននឹងការែត លជ
់ ូ នអាហារ
ែល់សិសសផែលបានចូ លររៀនទ ាំងអស់ ជាមួ យនឹងឱកាសក្សនុងការទទួ ល យក្សអាហាររពលម្រពឹក្ស អាហាររពលនងៃ ម្រតង់ និងអាហាររពលលាៃច ពីទីតាាំងសាលាររៀនទ ាំង 28
ក្សផនែ ង ផែលសថ ិតរៅរពញទូ ទ ាំងម្រពាំម្របទល់មណ្ឌលសិក្សា ធិការផែលម្រតវូ ចូ លររៀន។ ម្រគ្ប់ទីតាាំងសាលាររៀនទ ាំងអស់ ានបុគ្គលិក្សម្របចាាំការរៅអាំឡ
ុ ងរពលក្សនុងសបាតហ៍
រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការរបស់ សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ តាមរយៈការណាត់ជួប និងការអនុវតត តាមការផណ្នាំ និងពិធីសារសត ីពីសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នព។
រាល់ការរំខានផែលបងក រឡើងរដ្ឋយជាំងឺរាតតាត COVID-19 បានបរងក ើតនូ វបទពិរសាធន៍ែ៏គ្ួរឲ្យតក្ស់សលុតពាក្ស់ព័នធនឹងការផញក្សឲ្យរៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សពីគាន រដ្ឋយនាំ
មក្សនូ វការរក្សើនរឡើង ននចាំនួនបុគ្គលិក្ស សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលជួ បម្របទោះភ្នពងប់បារមា និងការតក្ស់សលុត បណា
ត លមក្សពីការដ្ឋក្ស់ឲ្យរៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស
ឺ តតាតទូ ទ ាំងសក្សលរនោះ។
និងការផ្ទតច់ទាំនក្ស់ទាំនង ម្រពមជាមួ យនឹងការឃ្លែតឆ្ៃយពីគានររវាងសាលាររៀន និងសហគ្មន៍រៅអាំឡ
ុ ងរពលននជាំងរា
ជាការរ្ែ ើយតបរៅនឹងការបិទអគារសិក្សា រលខ្ផខ្សទូ រសពទ បនទន់ ានែត លជ
់ ូ ន រែើមបីឲ្យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធអាចចូ លរ ួមពិភ្នក្សារដ្ឋយផ្ទទល់ ឬរែញើសារសម្រាប់ការគាាំម្រទ
ផែន ក្សបរចច ក្ស វ ិទា ជាំនួយសិក្សាពីចាៃយ គ្ិលានុបដ្ឋាក្សម្របចាាំមណ្ឌលសិក្សា អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់រៅបឋមសិក្សា និង វ ិទាល័យ ម្រគ្រូ ពទយគ្ែ ីនិក្សផែន ក្សជាំងឺែល វូ ចិតត និង
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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បុគ្គលិក្សផែន ក្សសុខ្ុាលភ្នព និងការចូ លររៀនរបស់ក្សុារ។ ជាំងឺ COVID-19 បានប៉ែោះពាល់យា៉ែងខាែាំងែល់កាលរវលាននការទទួ ល និងការែត លធ
់ នធានចាាំបាច់នន
(ឧ.ទ. សាារៈការពារផ្ទទល់ខ្ល ួន (PPE) ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ វា៉ាយហាវយហតសប៉ែត (WiFi hot spot) សាារៈែគ ត់ែគងកា
់ របរម្រងៀន ក្សមម វ ិធីររៀបចាំផែនការសាថប័នសម្រាប់សិសស
ជញ្ហាាំងខ្ណ្ឌក្សញ្ច ក្ស់ែែិក្សសុ)ី ។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ បនត ែតល់ឱកាសឲ្យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធែតល់រយាបល់ម្រតឡប់ និងមតិចូលរ ួមរៅរលើតម្រមូវការ និងរ្ែ ើយតបរៅកាន់តម្រមូវការ
ទ ាំងអស់ឲ្យបានឆ្ប់ និងម្របក្សបរដ្ឋយភ្នពនចន ម្របឌ្ិតតាមផែលអាចរធវ ើបាន រៅក្សនុងទិែាភ្នព “ពិតងម ីមួយ” ផែលជាំងឺ COVID-19 បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់រយើង
ម្រគ្ប់គានផែលម្រតវូ រស់រៅ។ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនផែលសហការគានរធវ ើការងាររៅក្សនុងការបរងក ើតកាលវ ិភ្នគ្បរម្រងៀន-ររៀនពីចាៃយ ម្របព័នធបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សនុងរពលផតមួ យ
និងក្សនុងរពលរែសងគាន ក្សមម វ ិធីម្របមូ លសិសសចូ លររៀន វ ិញតាមបណា
ត ញអុីនធឺណ្ិត (Back To School Nights) និងម្រតវូ បានែត ល់ជូនជាមួ យនឹងការអភិវឌ្ឍជាំនញ វ ិជាាជីវៈ
ផែលរផ្ទតតរៅរលើការជាំរុញសិសសឲ្យចូ លរ ួមជាមួ យការសិក្សាពីចាៃយយា៉ែងតឹង រ ឹងម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ ទនទ ឹមគាននឹងការធានថាសិសស និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្
ទទួ លបានក្សមម វ ិធីសិក្សាម្រសបតាម សត ង់ដ្ឋតាមអនឡាញ និងទទួ លបានរសៀវរៅសិក្សារគាលជាក្ស់ផសត ងរបស់ពួក្សរគ្ និងរសៀវរៅក្សិចចសម្រាប់ការសិក្សាផែល
អាចរម្របម្រើ បាស់បាន។ ការផ្ទែស់បតរក្សមម
ូ
វ ិធី និងការបិទអគារមណ្ឌលសិក្សាធិការរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហារម្រគាោះអាសនន ននជាំងឺ COVID-19 បានបងាាញឲ្យរ ើញនូ វែលប៉ែោះពាល់
ធាំៗរៅរលើសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។
ែត លែ
់ លប៉ែោះពាល់ធៃន់ធៃរបាំែុតមួ យចាំនួនននការបិទអគារសិក្សា គ្ឺជាបញ្ហាម្របឈមននការធានថា៖ រាល់ក្សងវ ោះរសបៀងអាហារផែលក្សាំពុងម្របឈម ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូន
ជាមួ យនឹងអាហារ/ចាំណ្អា
ី ហារ សិសសទ ាំងអស់ានក្សុព
ាំ ូ យទ័រ/ក្សុព
ាំ ូ យទ័រយួ រនែរម្របើម្របាស់ និងលទធ ភ្នពក្សនុងការរម្របម្រើ បាស់អុីនធឺណ្ិត ការែត លរ់ សវាពិរម្រគាោះរយាបល់ជា
លក្សខ ណ្ៈបុគ្គល និងជាម្រក្ស ុម និងរសវាសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត រក្សាទាំនក្ស់ទាំនង និងការែត ល់រសវាក្សមម រដ្ឋយផ្ទទល់ែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលឪពុក្ស

ាតយរទើបផលងលោះងម ីៗ ផែលទីតាាំង និងរលខ្ទូ រសពទ ទាំនក្ស់ទាំនងរបស់ពួក្សរគ្ បានផ្ទែស់បតរជាញឹ
ូ
ក្សញប់ និងជាមួ យសិសសផែលតម្រមូវឲ្យានទាំនក្ស់ទាំនង និងបានទទួ ល
ការទក្ស់ទងផ្ទទល់ជាមួ យមនុសសរពញវ ័យ សម្រាប់រសវាក្សមម ននែូ ចជា ការពាបាលរដ្ឋយចលន និងការពាបាលមុខ្ងារវ ិជាាជីវៈ ការ ពាបាលផែន ក្សសមត ី និង
ចល័តភ្នព និងការគាាំម្រទផែន ក្សរាងកាយសម្រាប់សស
ិ សផែលមិនអាចល័តចុោះរឡើងបាន។ ែលប៉ែោះពាល់ននទីជម្រមក្សផែលានម្រសាប់សម្រាប់សុវតថ ិភ្នព ការសិក្សាពីចាៃយ
និងការមិនានលទធ ភ្នពជួ បជុាំជាមួ យមិតតរ ួមថានក្ស់ និងអន ក្សរ ួមការងារជាមួ យគានរដ្ឋយផ្ទទល់ បទពិរសាធន៍សក្ស
ិ ា តាមរយៈទាំនក្ស់ទាំនងពីចាៃយ និងការចូ លរ ួមក្សនុង
ក្សមម វ ិធីែាំណាច់ឆ្នាំសិក្សា ឬក្សមម វ ិធីរបើក្សបរវសនកាលឆ្នាំសិក្សាងម ី ការរឡើងថានក្ស់ ការបបញ្ច ប់ការសិក្សាតាមបណា
ត ញអុីនធឺណ្ិត ទ ាំងអស់រនោះ បានបងាាញឲ្យរ ើញនូ វ
ែលប៉ែោះពាល់ែល វចិ
ូ តតសងគ ម និងែលប៉ែោះពាលសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ផែលរយើងមិនផែលធាែប់្ែងកាត់រ ួមគានពីមុនមក្ស ក្សនុងនមជាម្របព័នធសាលាររៀន និងសហគ្មន៍មួយ។
ែលប៉ែោះពាល់ផ្ទទល់មួយននជាំងឺរាតតាត COVID-19 រ ួមាន៖ ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការសិក្សាររៀនសូ ម្រតរបស់សិសសផែលម្របម្រពឹតតរៅក្សនុងទីក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់សិសស
រៅទុលមុខ្ក្សញ្ច ក្ស់រអម្រក្សង់ក្សុាំពូ យទ័រ ជាមួ យនឹងការររៀន-បរម្រងៀន និងការគាាំម្រទភ្នគ្រម្រចើនផែលម្របម្រពឹតតរៅតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វ ិធីពីចាៃយ និងរៅឆ្ៃយពីគាន ការ
អរងក តរមើលជាម្របព័នធរៅរលើតម្រមូវការកាន់ផតរម្រចើនរឡើងសម្រាប់ការទទួ លបានការអនុវតត ការយល់ែឹងអាំពីការប៉ែោះទងគ ិច និងការអនុវតត ការផក្សលមអ រឡើង វ ិញសម្រាប់
សិសសទ ាំងអស់ តួ នទីននការម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងការជាំរុញទ ាំងមនុសសរពញវ ័យ និងសិសសឲ្យចូ លរ ួមរៅក្សនុង “ទិែាភ្នពពិតងម ីមួយ” ផែលបងាាញឲ្យរ ើញតាមរយៈជាំងឺរាតតាត
COVID-19 ការអនុញ្ហញតឲ្យសិសសផែលគាមនលទធភ្នពសថ ត
ិ រៅក្សនុងថានក្ស់ររៀនជាក្ស់ផសត ងជាមួ យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនរបស់ពួក្សរគ្ និងផែលានរៅក្សនុងក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្
ពីនងៃ ចនទ ែល់នងៃ សម្រុ ក្ស អាំឡ
ុ ងរា៉ែងសិក្សាពីមុនមក្ស ការសិក្សាផែលរផ្ទតតរលើការរម្របើម្របាស់ពិភពសិក្សាពីចាៃយតាមម្របព័នធក្សុាំពូ យទ័រអនឡាញ សិសស និងមនុសសរពញវ ័យ
ផែលសថ ិតរៅមុខ្ក្សញ្ច ក្ស់រអម្រក្សង់ក្សុាំពូ យទ័រក្សនុងរយៈរពលផវងជាម្របចាាំ ឪពុក្សាតយ និងអាណាពាបាលផែលរធវ ើក្សិចចការរបស់ពួក្សរគ្យា៉ែងអស់ពល
ី ទធ ភ្នពរែើមបីគាាំម្រទែ
ល់ការសិក្សាក្សូ នៗរបស់ពួក្សរគ្ រៅក្សនុងក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ តម្រមូវការរម្រចើនរឡើងសម្រាប់ការយល់ែឹងអាំពកា
ី រប៉ែោះទងគ ិច និងការបរម្រងៀន និងររៀន
ផែលរ្ែ យ
ើ តបតាមវបបធម៌ និងភ្នសា និងការរដ្ឋោះម្រសាយរាល់ឧបសគ្គ ផែន ក្សហិរញ្ញ វតថុ សុខ្ភ្នព ែល វចិ
ូ តត មរនសរញ្ច តន និងសងគ ម ផែលានការែារភ្នាប់ជាមួ យនឹង
ឺ
ជាំងរាតតាត COVID-19 និងម្រសបជាមួ យនឹងបទពិរសាធន៍ននការសានក្ស់រៅពីមន
ុ មក្ស ក្សនុងរយៈរពលផវង។ ការក្សរម្រមើក្សរឡើងននែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺរាតតាត COVID19 រៅរលើសហគ្មន៍ ានទាំហាំធាំរធង និងបងាាញឲ្យរ ើញនូ វភ្នពអាសនន ជារ ួមរៅក្សនុងការរដ្ឋោះ ម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការចិតតសងគ ម និងតម្រមូវការសិក្សាររៀនសូ ម្រតរបស់
សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD អាំឡ
ុ ងការសិក្សានរែូ វផ្ទក រ ើក្ស និងរែូ វរតតឆ្នាំ2020 បានសហការជាមួ យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ បានែត លឱ
់ កាសឲ្យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធរធវ ើការែត ល់
មតិរយាបល់ រដ្ឋយម្របាថានចង់ឲ្យសិសសទទួ លបានការសិក្សាតាមរយៈគ្ាំរ ូននការបរម្រងៀនម្របក្សបរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នព រៅក្សនុងក្សផនែ ងសិក្សា ជាក្ស់ផសត ង និង/ឬ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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ការសិក្សាពីចាៃយ ទនទ ឹមគាននឹងការរធវ ើ ផែនការសម្រាប់ម្របព័នធសិក្សាជាយុទធសាស្រសត និងអនត រាគ្មន៍ននផែលចាាំបាច់ម្រតវូ ែត លជ
់ ូ នែល់ សិសស រែើមបីជួយអភិវឌ្ឍជាំនញ
តាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថានក្ស់រដ្ឋយផ្ទទល់ សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ការគាាំម្រទសុខ្ា
ុ លភ្នពចិតតសងគ ម រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមផែលបានជួ បម្របទោះ តាមរយៈការទទួ លបានការ
ឺ តតាត COVID-19។ ក្សនុងនមជា
សិក្សារៅអាំឡ
ុ ងរែូ វផ្ទក រ ើក្ស និងអាំឡ
ុ ងរែូ វរតត រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងរា
មណ្ឌលសិក្សាធិការ រយើងឲ្យតនមែ រលើតម្រមូវការរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហារគាលរៅសិក្សា និងការលូ តលាស់ែល វូ ចិតតសងគ មរបស់សិសស ជាមួ យនឹងរគាលវ ិធី
ម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ផែលបានរផ្ទតតរៅក្សនុងការបាំរពញតម្រមូវការននយុវជនរម្រកាមការផងទ ាំរបស់ឪពុក្សាតយចិញ្ចឹម អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
ផែលឪ៊ពុក្សាតយរទើបផលងលោះ ម្រក្ស ុមអន ក្សផែលានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប និងម្រក្ស ុមសិសសអប់រំពិរសស។ រៅក្សនុងការែត ល់ជូនរសវាសិក្សាររៀនសូ ម្រត អាហារ ូបតថ មា សុខ្ុាលភ្នព
ែល វូ ចិតត និងចិតតសងគ មផែលចាាំបាច់នន ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនរបស់រយើង គ្ឺានភ្នពម្រសបគានរៅនឹងការ រំពឹងទុក្សននរាល់បទបញ្ហា
សុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈរបស់រែា និងរខានធីទ ាំងអស់ រែើមបីធានថាក្សនុងនមជាមណ្ឌលសិក្សាធិការ រយើងក្សាំពុងបាំរពញតម្រមូវការរបស់សិសស រយើងរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព
តាមរយៈការែត លជ
់ ូ នែាំណាក្ស់កាលបរម្រងៀនម្រគ្ប់យា៉ែងផែលអាចែត លជ
់ ូ នបាន រៅរពលរយើងបនត សម្រមបសម្រមួលតាមទិែាភ្នពពិតងមផី ែលបានបងាាញឲ្យរ ើញតាមរយៈ
ែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងទទួ លសាគល់ការផ្ទែស់បតរូ និងលក្សខ ណ្ៈខាែាំងកាែននជាំងឺរាតតាតរនោះ។

ការចូ លរ ួមរែស់ភាគីពាក្ស់ពន
័ ធ
[ការពិពណ្៌នអាំពីការខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងផែលបានរធវ ើរឡើងរែើមបីរសន ស
ើ ុាំមតិរយាបយល់របស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ។]
ក្សិចចែាំរណ្ើរការ និងក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងចូ លរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធទ ាំងអស់ផែលមណ្ឌលសិក្សាធិការរ ូបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) បាន
រធវ ើរឡើង រៅក្សនុងការែត លឱ
់ កាសសម្រាប់រយាបល់ម្រតឡប់របស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ សម្រាប់អនក្សផែលទទួ លបាន ឬមិនទទួ លបានការសទ ង់មតិផែលពាក្ស់ព័នធនឹងការ
រម្របើម្របាស់អុីនធឺណ្ិត ការសទ ង់ម្របជាមតិតាមទូ រសពទ ការសនទ នរបស់សហគ្មន៍រលើមតិរយាបល់ម្រតឡប់តាមអនឡាញ និងតាមការរៅទូ រសពទ ចូលរ ួមរលើបណា
ត ញ
អុីនធឺណ្ិត ការរៅទូ រសពទ រដ្ឋយផ្ទទល់រៅកាន់ម្រគ្ួសារ ក្សិចចម្របជុាំសហការថានក្ស់ម្រក្សសួ ងសត ីពកា
ី រែសពវ ែាយជាយុទធសាស្រសតែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលម្របឈមជាមួ យភ្នពលាំបាក្ស
ក្សនុងការតភ្នាប់បណា
ត ញ ការែសពវ ែាយតាមបណា
ត ញព័តា
៌ នសងគ ម ក្សិចចម្របជុាំគ្ណ្ៈក្សាមធិការម្របឹក្សារយាបល់ឪ ពុ ក្សាតយ/អាណាពាបាលតាមមណ្ឌលសិក្សាធិកា រ
ខ្ិ តតប័ណ្ណ និង ឯក្សសារែត ល់ព័ត៌ា នផែលបានផចក្សចាយរៅតាមហាងទាំ និញ របស់ សហគ្មន៍ ការែសពវ ែាយរបស់បុគ្គលិក្សជាយុទធសាស្រសតតាមរយៈការចុោះ
សួ រសុខ្ទុក្សខតាមែទ ោះ ការរៅទូ រសពទ រៅកាន់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលម្របឈមនឹងបញ្ហា លាំបាក្សក្សនុងការតភ្នាប់បណា
ត ញ និងលទធ ភ្នពទទួ លបានទាំនក្ស់ទាំនង ភ្នពជានែគ្ូ ជាមួ យ
អងគ ការសាថប័នរៅក្សនុងក្សិចចខ្ាំម្របឹងផម្របងែសពវ ែាយ និងចូ លរ ួម សម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងការពិភ្នក្សាផបបសហការជាមួ យអន ក្សែឹក្សនាំសហជីព និងសាថប័នននមណ្ឌល
សិក្សាធិការ SUSD។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានែត ល់ឱកាសតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វ ិធីពីចាៃយ/ឆ្ៃយពីគានសម្រាប់ក្សិចចពិភ្នក្សាផបបសហការសត ីពីគ្ាំរ ូបរម្រងៀន/ររៀន
រែសងៗផែលបានរសន ើរឡើងរែើមបី អនុវតត ផែលអាចែត ល់ជូនបានរៅក្សនុងែាំណាក្ស់កាលននការបរម្រងៀនរៅរលើសុខ្ភ្នពពាក្ស់ព័ននឹងជាំងឺរាតតាតរែសងៗ ផែល
អន ក្សចូ លរ ួមអាចរម្រជើសររ ើសឡ
ុ ក្សចូ លបានតាមរយៈការភ្នាប់តាមក្សុាំពូ យទ័រ ទូ រសពទ ឬរែញើមតិរយាបល់ និងសាំណ្ួររបស់ពួក្សរគ្រៅកាន់មណ្ឌលសិក្សាធិការ
ជាលាយលក្សខ ណ្៍អក្សសរ។ រសវាបក្សផម្របឯក្សសារ/បក្សផម្របផ្ទទល់ាត់ ម្រតវូ បានែត ល់ជូន និងែត លឲ្
់ យរៅអាំឡ
ុ ងរពលក្សិចចសនទ នសត ីពីការចូ លរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ រហើយការ
សទ ង់មតិរនោះ ម្រតវូ បានែត ល់ជូនជាចម្រម ុោះភ្នសា។ រវទិកាចូ លរ ួមរបស់សិសស ម្រតវូ បានសម្រមបសម្រមួលរដ្ឋយម្រក្ស ុមវាគ្ម ិនសិសសផែលបានែត ល់ឱកាសឲ្យសិសានុសិសស
ផចក្សរំ ផលក្សការយល់រ ើញ និ ងតម្រមូវការផែលម្រសបតាមការសិក្សាពី ចាៃយ និងការចូ លរៅរម្របើម្របា ស់ ធនធានសុខ្ភ្នពចិ តតសងគ ម និ ងែល ូវចិ តត។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ
SUSD បានែត ល់ឱកាសែល់គ្ណ្ៈក្សាមធិការពិរម្រគាោះរយាបល់សហគ្មន៍ (Community Advisory Committee, CAC), គ្ណ្ៈក្សាមធិកា រពិ រម្រគាោះរយាបល់ អនក្សសិក្សា
ភ្នសាអង់រគ្ែ សមណ្ឌលសិ ក្សាធិការ (District English Learner Advisory Committee, DELAC) និ ងគ្ណ្ៈក្សាមធិការពិរម្រគាោះរយាបល់ឪពុក្សាតយ (Parent Advisory
Committee, PAC) រែើមបីផចក្សរំ ផលក្សនូ វតម្រមូវការ មតិរយាបល់ និងទសសនៈផែលគាាំម្រទែល់ការអភិវឌ្ឍផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀន។ សាលាម្រក្ស ុង រា៉ែង
ចូ លរ ួមសាតប់ និងរា៉ែងសិក្សាសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្របឹក្សាពិរសស ម្រតវូ បានររៀបចាំរឡើងតាមម្របព័នធអុីនធឺណ្ិតរដ្ឋយែត ល់ឱកាសឲ្យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធរធវ ើការផចក្សរំ ផលក្ស
មតិរយាបល់ផែលបានរម្របម្រើ បាស់រែើមបីែតលព
់ ័ត៌ានអាំពីផែនការបនត ការសិក្សា និងការ ចូ លររៀន។ ក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងទ ាំងរនោះ ម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងក្សនុងរពលផតមួ យ
រៅរពលផែលការសទ ង់មតិ និងការសទ ង់ម្របជាមតិតាមទូ រសពទ ម្រតវូ បានែត ល់ ជូ នជាទម្រមង់ននឱកាសែសពវ ែាយការចូ លរ ួមសម្រាប់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធរៅក្សនុងការែត ល់ការ
ចូ លរ ួមមតិែ៏ានតនមែ ផែលបានយក្សរៅរម្របើម្របាស់រែើមបីែតល់ ព័ត៌ានអាំពីក្សិចចែាំរណ្ើរការររៀបចាំផែនការរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រៅក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា
រធវ ើផែនការយុទធសាស្រសតផែលរផ្ទតតរៅរលើការសិក្សាររៀនសូ ម្រត ការចូ លររៀន ការចូ លរ ួមរបស់ឪពុក្សាតយ និងសិសស សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងសុខ្ុាលភ្នពចិតតសងគ ម វបបធម៌
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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និងសមភ្នព រសវាអាហា រ ូបតថ មា និងរសវាសុខ្ភ្នព និងឡូជីសសទ ិក្សសិក្សាពីចាៃយ។ រសៀវរៅផណ្នាំសតីពកា
ី រសិក្សាពីចាៃយ ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយរ ួមសហការ
ជាមួ យការរ ួមចាំផណ្ក្ស និងការចូ លរ ួមមតិរយាបល់របស់បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ រហើយរសៀវរៅផណ្នាំរនោះ ម្រតូវបានែត ល់ជូនែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងបានបក្សផម្រប
ជាចម្រម ុោះភ្នសា។ ការចូ លរ ួម រយាបល់ម្រតលប់ និងមតិចូលរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ ម្រតវូ បានយក្សមក្សវ ិភ្នគ្ ទិននន័យ វ ិភ្នគ្រនោះ ម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រែើមបីក្សាំណ្ត់ ពីទាំរនររក្សើត
រចញមក្សពីរយាបល់ម្រតលប់ ផែលទទួ លបានពីភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ តម្រមូវការរបស់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសារ ម្រតវូ បានក្សាំណ្ត់ រហើយសុខ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងឡូជីសសទ ិក្ស
បរម្រងៀនសម្រាប់ែតលជ
់ ូ នការបរម្រងៀនហម ត់ចត់ម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ ម្រតវូ បានយក្សមក្សពិចារណា សវនការសាធារណ្ៈ ម្រតវូ បានររៀបចាំរធវ ើរឡើងរដ្ឋយែត លឱ
់ កាស
ឲ្យានការែត លរ់ យាបល់ម្រតលប់របស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធរៅរលើ វ ិធានការជាក្ស់លាក្ស់ និងការចាំណាយផែលបានរសន ើ ផែលម្រតវូ រ ួមបញ្ចល
ូ រៅក្សនុងផែនការបនត សិក្សា និង
ការចូ លររៀន (Learning Continuity & Attendance Plan, LCP) និងម្រតវូ បានបរងាាោះរៅរលើរគ្ហទាំព័ររបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ជាមួ យនឹងសាំរៅចមែ ង
ផែលអាចផសវ ងរក្សបានរៅការ ិយាល័យមណ្ឌលសិក្សាធិការ ម្របធានម្រគ្ប់ម្រគ្ង បានរ្ែ ើយតបជាលាយលក្សខ ណ្៍អក្សសររៅកាន់សាំណ្ួរផែលបានបិទែាយរៅក្សិចចម្របជុាំ CAC,
DELAC, និង PAC, រហើយសវនការសាធារណ្ៈសត ីពផី ែនការរនោះ ម្រតវូ បានររៀបចាំរឡើងរៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំម្រក្ស ុមម្របឹក្សាភិបាលនងៃ ទី15 ផខ្ក្សញ្ហញ មុនរពលសរម្រមចបញ្ច ប់
និងអនុម័តរលើផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀន (Learning Continuity and Attendance Plan, LCP) រនោះ រៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំម្រក្ស ុមម្របឹក្សាភិបាល
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ផែលបានររៀបចាំរឡើងរៅនងៃ ទី22 ផខ្ក្សញ្ហញ ឆ្នាំ2020។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានចាប់រែត ើមជាំរុញឲ្យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធចូលរ ួមរៅរែូ វផ្ទក រ ើក្សឆ្នាំ
2020 រៅក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការរធវ ើផែនការរែើមបីបរាំ ពញតម្រមូវការរបស់សិសស ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស តាមរយៈក្សិចចែាំរណ្ើរការអភិវឌ្ឍផបបសហការ។
[ការពិពណ្៌នអាំពជ
ី រម្រមើសផែលែត លជ
់ ូ នសម្រាប់ការចូ លរ ួមពីចាៃយរៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ និងការរធវ ស
ើ វនការសាធារណ្ៈ។]
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានរលើក្សក្សមព ស់ការចូ លរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធតាមរយៈការរៅទូ រសពទ សារជាអក្សសរ ជរម្រមើសអុីផម៉ែល ការែសពវ ែាយបនត តាម
បណា
ត ញព័តានសងគ ម ទាំន ក្ស់ ទាំនងជាមួ យឪពុ ក្សាតយរៅក្សនុងទីតាាំងសាលាររៀន ក្សិ ចចម្របជុាំគ្ណ្ៈក្សមម ការាតាបិតា/ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ ផែលផចក្សរំ ផលក្សពី កាលបរ ិរចេ ទ
និងមរធាបាយរែសងៗរែើមបីភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនង និងចូ លរ ួមរៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ ឱកាសក្សនុងការែត លរ់ យាបល់ម្រតឡប់ និងការរសន ស
ើ ជា
ុាំ លាយលក្សខ ណ្៍អក្សសររៅែល់
ការ ិយាល័យមណ្ឌលសិក្សាធិការ និងរគ្ហទាំព័រផែលបរងាាោះែាយព័ត៌ានសាំខាន់ៗ និងការចូ លរម្របើម្របាស់ធនធានផែល គាាំម្រទែល់ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀន។
ការរៅចូ លតាមទូ រសពទ និង/ឬភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងតាមមរធាបាយជរម្រមើសពីចាៃយ ននឧបក្សរណ្៍ក្សុាំពូ យទ័រ និងការរែញើមតិរយាបល់ជាលាយលក្សខ ណ្៍អក្សសរ ម្រតវូ បានែតល់ជូន
សម្រាប់ការចូ លរ ួមរៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ និងសវនការសាធារណ្ៈផែល គាាំម្រទែល់ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀន (Learning Continuity and
Attendance Plan, LCP)។ រាល់ក្សិចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ ទ ាំងអស់អាចចូ លរ ួមបានរដ្ឋយភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធផែលរម្រជើសររ ើសភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងតាមការរៅទូ រសពទ ឬតាមម្របព័នធ
រអឡិចម្រតន
ូ ិក្សរែសងរទៀត រែើមបីអរងក តតាមដ្ឋន និងបងាាញ ម្របាប់ែល់ម្រក្ស ុមម្របឹក្សានយក្សននមណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District,
SUSD)។ អុីផម៉ែល សារជាអក្សសរ និងការរៅ ទូ រសពទ ម្រតវូ បានរែញជ
ើ ូ ន ម្រពមជាមួ យនឹងបញ្ា ីរាយនមសិសសផែលបានចុោះរ្មោះចូ លររៀនរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ រែើមបី
ែត ល់ែាំណ្ឹងែល់ភ្នគ្ីពាក្ស់ពន
័ ធ ឲ្យបានម្រជាបអាំពីក្សិចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ និងការផណ្នាំអាំពរី របៀបចូ លរៅកាន់ក្សិចចម្របជុាំម្រក្ស ុមម្របឹក្សាមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
និងរសវាក្សមម បក្សផម្របសម្រាប់ ក្សិចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ។ ក្សិចចម្របជុាំរផ្ទតតរលើម្របធានបទគាាំម្រទែល់ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀន ម្រតវូ បាន បងាាញម្របាប់រៅែល់
ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធតាម អុីផម៉ែល ការរៅទូ រសពទ /សារជាអក្សសរ ការបរងាាោះែាយតាមរគ្ហទាំព័រ និងការែសពវ ែាយតាមបណា
ត ញព័ត៌ានសងគ ម។
[រសចក្សត ីសរងខ បននរយាបល់ម្រតឡប់ផែលែត លរ់ ដ្ឋយម្រក្ស ុមភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ។]
គ្ាំនិត និងទាំរនរផែលរក្សើតរចញពីការការវ ិភ្នគ្រលើរយាបល់ម្រតលប់ បានមក្សពីភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ ផែលរផ្ទតតជាចមបងរៅរលើ៖ តម្រមូវការសម្រាប់ឲ្យសិសសទទួ លបាន
ក្សុាំពូ យទ័រយូរនែ និងវា៉ាយហាវយហតសប៉ែត (WiFi hot spot) រែើមបីធានបាននូ វការតភ្នាប់បណា
ត ញរៅក្សនុងទីក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ តម្រមូវ ការសម្រា ប់ការពិរម្រគាោះ
រយាបល់ និ ង រសវាសុ ខ្ភ្នពែល ូវចិ តតផែលានែត ល់ជូនរ ួចជារម្រសចរៅែល់ សិសស និ ងរៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់សុខ្ុាលភ្នពបុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសារផែលានជាប់
ទក្ស់ទងរៅនឹងែលប៉ែោះទងគ ិចននជាំងឺរាតតាត COVID-19 រមររៀនសិក្សាផែន ក្សចិតតសងគ មផែលបានបរម្រងៀន និងែត ល់ ជូ នក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ និង
ការអភិវឌ្ឍជាំនញ វ ិជាាជីវៈសម្រាប់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនរៅរលើការជាំរុញឲ្យសិសសចូ លរ ួម តាមរយៈការរម្របើម្របាស់ម្របព័នធក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ និងមរធាបាយបរម្រងៀនតាម
អុីនធឺណ្ិត សិកាខសាលា និងការបណ្តុោះបណា
ត លសម្រាប់ម្រគ្ួសាររៅរលើររបៀបរម្របើម្របាស់ក្សុាំពូ យទ័រ និងការគាាំម្រទែល់ក្សូនៗរបស់ពួក្សរគ្ផែលរម្របើម្របាស់ធនធានសិក្សាពីចាៃយ
សិសសផែលចូ លជួ បរដ្ឋយផ្ទទល់ជាមួ យម្រគ្ូ រហើយរផ្ទតតថាការសិក្សាពីចាៃយ គ្ឺជាបញ្ហាម្របឈមមួ យ ជាពិរសសសម្រាប់សិសសថានក្ស់បឋមសិក្សា និងអន ក្សផែលានតម្រមវូ ការ
ពិរសស ការទទួ លបានជាំនួយការបរម្រងៀន និងក្សិចចការលាំហាត់សម្រាប់សិសស និងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវផងទ ាំក្សុាររបស់បុគ្គលិក្សសាំខាន់ៗ។ គ្ាំនិត និង
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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ទាំរនរមួ យចាំនួនរែសងរទៀត ផែលរក្សើតរចញពីតម្រមូវការសម្រាប់ឲ្យសិសសទទួ លបាននូ វមជឈដ្ឋានរម្របើម្របាស់អុីនធឺណ្ិត/ពីចាៃយរែើមបីានទាំនក្សទាំនងសងគ ម ជផជក្សជាមួ យ
សិសសែនទរទៀត និងបរងក ើតមិតតភ្នព រៅរម្រតរា៉ែងសិក្សា ការបណ្តុោះបណា
ត លបុគ្គលិក្សសម្រាប់រសវាក្សមម វ ិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP) ពីចាៃយ រមររៀនផែល បានងត
ទុក្សរែើមបីឲ្យសិសស និងម្រគ្ួសារអាចចូ លរម្របើម្របាស់ពួក្សវាសម្រាប់ការសិក្សា និងការគាាំម្រទជាបនត និងការម្របាថានចង់ឲ្យសាលាែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀន រដ្ឋយផ្ទទល់សម្រាប់សិសស
ម្របសិន របើអាចែត ល់ជូនបាន។
សិសស និងម្រគ្ួសារែត ល់ជារយាបល់ថាការបនត ភ្នាប់រៅកាន់ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ គ្ឺជាបញ្ហាលាំបាក្សមួ យរៅរពលខ្ែ ោះ រដ្ឋយសារផតសិសស ឬម្រគ្ូ អាចនឹងបាត់បង់
ការភ្នាប់រៅកាន់ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ និងចាក្សរចញពីម្រក្ស ុមសិក្សារៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន រហើយអាចឡ
ុ ក្សចូ លមក្សមត ងរទៀត។ មូ លបទននរយាបល់ម្រតលប់
រៅក្សនុងចាំរណាមម្រគ្ួសារគ្ឺថា ភ្នពអត់ធមត់ និងការយល់ែឹងអាំពប
ី ញ្ហាអុន
ី ធឺណ្ិត និងការភ្នាប់ជាមួ យនឹងការបរម្រងៀនក្សនុងថានក្ស់ររៀន ឡាយផ្ទទល់អាច
នឹងទទួ លបានការែត ល់តនមែ ខ្ពស់ រដ្ឋយសារផតមនុសសម្រគ្ប់គានក្សាំពុងពាយាមអស់ពីលទធ ភ្នពក្សនុងការរធវ ើឲ្យសាថនភ្នពបចចុបបនន រនោះម្របម្រពឹត រៅានម្របសិទធភ្នព។ សិសស
ែត ល់រយាបល់ថា ពួ ក្សរគ្បានែត ល់តនមែ ខ្ពស់ែល់ភ្នពចាាំបាច់សម្រាប់ភ្នពអត់ធមត់ និងការអធាម្រស័យែល់ពួក្សរគ្ផែល មិនអាចរបើក្សការម៉ែរា៉ារបស់ពួក្ស រគ្
បានម្រគ្ប់រពល រដ្ឋយសារផតបញ្ហាក្សម្រមិតរលក្សរស្រហវក្សង់ និងមិនអាចរបើក្សនម៉ែម្រក្សូហវ ូនបានម្រគ្ប់រពល រដ្ឋយសារផតសាំរឡងរំខានផែលរក្សើតានជុាំ វ ិញខ្ល ួនពួ ក្សរគ្
រៅអាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយ។ មូ លបទរ ួមជាមួ យនឹងរយាបល់ម្រតឡប់ផែលបុគ្គលិក្សបានបញ្ហាក្ស់ និងបានក្សាំណ្ត់គ្ឺថា ានក្សម្រមិតវឌ្ឈនភ្នព ននការសិ ក្សារលឿន និ ង
ឆ្ប់រហ័ស ផែលបានរំពឹងទុ ក្សរៅក្សនុងការសម្រមបសម្រមួល រៅតាមទម្រមង់ននការសិក្សាពី ចាៃយ និ ងម្របព័ នធក្សមម វ ិធី រែសងៗ និងសារៈសាំខា ន់ននការរក្សាបាននូ វភ្នព
ឥតផម្របម្របួលរៅក្សនុងកាល វ ិភ្នគ្បរវសនកាលននការសិក្សាពី ចាៃយ រៅក្សនុងក្សម្រមិត មួ យផែលអាចរធវ រើ ៅបាន រែើមបីែតលឲ្
់ យសិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារនូ វការរំពឹង
ី លរែើមបី
ឥតផម្របម្របួលរៅរលើររបៀបននការសិក្សាតាមសាលា រៅអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ។ ការរសន ើសកា
ុាំ របណ្តុោះ បណា
ត លរៅក្សនុងការរម្របើម្របាស់មរធាបាយឌ្ីជង
ធានថា សិសសទទួ លបានការសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងជាំរញ
ុ ឲ្យសិសសចូ លរ ួមរៅក្សនុងការសិក្សា គ្ឺ ម្រតវូ បានបុគ្គលិក្សែត លរ់ យាបល់ចូលរ ួម។ ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស បានផចក្សរំ ផលក្ស
នូ វមូ លបទរ ួមរៅក្សនុងរយាបល់ម្រតលប់របស់ពួក្សរគ្ថា ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងសិសស ម្រតវូ ការការបណ្តុោះបណា
ត លសត ីពីររបៀបចូ លរម្របើម្របាស់មរធាបាយសិក្សាតាមអនឡាញ និង
ឡ
ុ ក្សចូ លរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀនតាមម្របព័នធអុីនធឺណ្ិតរដ្ឋយាន ការគាាំម្រទបផនថ មពីសិសសផែលានការលាំបាក្សរៅក្សនុងការចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាតាម ថានក្ស់ររៀន ទ ាំងវគ្គ
សិក្សាពីចាៃយ និងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។ ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ បានផចក្សរំ ផលក្សនូ វមូ លបទជាពិរសសរៅក្សនុងរយាបល់ម្រតឡប់ថាការ ពិនិតយរែទៀងផ្ទទត់ផ្ទទល់មួយទល់នឹងមួ យ
រដ្ឋយបុគ្គលិក្ស ជាមួ យនឹងសិសសផែលានបញ្ហាលាំបាក្សរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ រែើមបីបានែឹងថារតើសិសស ានការយល់ែឹងអាំពីក្សិចចការលាំហាត់ ការគាាំម្រទ
ការបរម្រងៀនតាមតម្រមូវ ការ និងររបៀបផែលពួ ក្សរគ្គ្ិតរៅអាំឡ
ុ ងជាំងឹរាតតាត COVID-19 ផែរឬអត់រនោះ គ្ឺជាអវ ើផែលពួ ក្សរគ្ចង់បាន។ រាល់រយាបល់ម្រតលប់
របស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធបាន ពម្រងឹងការអនុវតត មូលបទផែលថា ការសិក្សាពីចាៃយ អាចនឹងបងាាញនូ វបញ្ហាម្របឈមសម្រាប់សិសសផែលមិនផមនជាអន ក្សសិក្សា
តាមគ្ាំរហើញចក្សខុ និងានអារមម ណ្៍ថាទទួ លបានការគាាំម្រទតាមរយៈទាំនក្ស់ទាំនងសងគ ម រហើយ ថាជរម្រមើសននការសិក្សាជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងឱកាសសម្រាប់ឲ្យសិសស
រ្ែ ើយសាំណ្ួរ និងទទួ លបានជាំនួយពីម្រគ្ូ គ្ឺពិតជាចាាំបាច់រៅអាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពី ចាៃយ។ សម្រាប់ម្រក្ស ុមភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធទ ាំងអស់ មូ លបទជារ ួមផែលបានផចក្សរំ ផលក្សរៅ
ក្សនុងរយាបល់ម្រតលប់ គ្ឺជាតម្រមូវការសម្រាប់ការទទួ លបានក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងការតភ្នាប់បណា
ត ញសម្រាប់សិសស និងបុគ្គលិក្ស រសវាសុខ្ភ្នពែល វចិ
ូ តត និងរសវាចិតតសងគ ម
ផែលបានែត ល់ជូនែល់សិសសអាំឡ
ុ ងរពល សិក្សាពីចាៃយ គ្ឺម្រតវូ ការចាាំបាច់ សាារៈសាអត និងសាែប់រមររាគ្ ានែត លជ
់ ូ នរ ួចជារម្រសចែល់បុគ្គលិក្សទ ាំងអស់ផែល
ក្សាំពុងរធវ ើការងាររៅរលើ តាមទីតាាំងរដ្ឋយផ្ទទល់ សិកាខសាលាសម្រាប់ម្រគ្ួសារផែលគាាំម្រទការសិក្សាពីចាៃយ និង វ ើរែអូ ផែលបងាាញពីររបៀបផែលម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងសិសស
អាចចូ លរៅរម្របម្រើ បាស់ធនធានមណ្ឌលសិក្សាធិការ និងឱកាសជារម្រចើនរទៀតសម្រាប់សិសសរៅក្សនុងការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាមួ យមិតតរ ួមថានក្ស់តាមម្របព័នធអុីនធឺណ្ិតរម្រត
ការសិក្សា រហូ តែល់រពលានសុវតថ ិភ្នពក្សនុងការម្រតលប់ចូលរៅកាន់វគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយ ផ្ទទល់ វ ិញ។

[ការពិពណ្៌នអាំពទ
ី ិែាភ្នពននផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនផែលទទួ លឥទធ ិពលតាមរយៈមតិចូលរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធជាក្ស់លាក្ស់។]
មតិចូលរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធជាក្ស់លាក្ស់ផែលទទួ លបានពីការចូ លរ ួម ការ ួមចាំផណ្ក្ស ឱកាសសម្រាប់រយាបល់ម្រតលប់រៅក្សនុងផខ្សិក្សានរែូ វផ្ទក រ ើក្ស និងរែូ វរតត
និងរៅអាំឡ
ុ ងរពលចាប់រែត ើមននឆ្នាំសិក្សា2020-2021 បានែត ល់នូវការផណ្នាំអាំពីតម្រមូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផែនការរៅក្សនុងការរផ្ទតតរៅ សុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព
សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ ការចូ លរៅរម្របើម្របាស់បរចច ក្ស វ ិទាបរម្រងៀន និងវា៉ាយហាវយហតសប៉ែត (WiFi hot spot) រែើមបីធានបាននូ វការតភ្នាប់បណា
ត ញ ការែត លជ
់ រម្រមើស
ទទួ លបានចាំណ្ីអាហារសម្រាប់សិសសរៅក្សនុងម្រពាំផែនមណ្ឌលសិក្សាធិការទ ាំងមូ ល ផែលចូ លររៀន និងការធានថាសិសសម្រតវូ ទទួ លបានការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ម្របចាាំនងៃ
និងការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាមួ យម្រគ្រូ បស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយានការែត លកា
់ រគាាំម្រទែល់ឪពុក្សាតយ/អាណាពាបាលរែើមបីគាាំម្រទែល់ក្សូនៗពួ ក្សរគ្រៅអាំឡ
ុ ង
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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រពលសិក្សាពីចាៃយ។ ការសរម្រមចចិតតរៅរលើររបៀបផែលសាលាររៀនគ្បបីម្រតូវរបើក្សែាំរណ្ើរ ការសារឡើង វ ិញ ម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងតាមរយៈការរ ូមបញ្ចល
ូ គានននមតិចូលរ ួមរបស់
រខានធី និងសហគ្មន៍។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានទទួ លនូ វមតិ ចូ លរ ួមរបស់សហគ្មន៍តាមរយៈការសទ ង់ម្របជាមតិ ការសទ ង់មតិរៅរលើភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ និងក្សិចចម្របជុាំ
ផបប សហការជាមួ យម្រគ្សា
ូ រ និងអងគ ភ្នពសហជីព ការងារ។ រដ្ឋយសារផតក្សម្រមិតខ្ព ស់បាំែុតតាមទិននន័យរៅក្សនុងជាំងឺ COVID-19 រៅក្សនុងទីម្រក្ស ុង និងរខានធីរបស់រយើង
និងការផណ្នាំផែលែត លជ
់ ូ នពីរដ្ឋាភិបាល មូ លដ្ឋាន និងរែា រទើបមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានរក្សរ ើញរៅក្សនុងរយាបល់ម្រតលប់របស់ ភ្នគ្ីពាក្ស់ពន
័ ធ ផែលបាន វ ិភ្នគ្រលើ
ការរក្សើនរឡើងននក្សត ីម្របាថានចង់ឲ្យការសិក្សាពីចាៃយរពញរលញកាែយរៅជាវគ្គ បរម្រងៀន និងជាជរម្រមើសមួ យផែលបនត ែតល់ជូនម្រគ្ួសារផែលបនត ានក្សត បា
ី រមា អាំពស
ី ខ្
ុ ភ្នព
ឺ តតាត COVID-19 រៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021 ទ ាំងមូ ល។ ផែន ក្សទីមួយផែលម្រសបគានជាមួ យនឹងការបនត ការសិក្សាផែលទទួ ល
និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបគានជាមួ យនឹងជាំងរា
ឥទធ ិពលតាមរយៈរយាបល់ម្រតលប់ជុាំ វ ិញក្សត ីក្សងវ លអ
់ ាំពីសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបគានជាមួ យនឹងជាំងឺ COVID-19 គ្ឺជាតម្រមូវការក្សនុងការអនុវតត រសវាសុខ្ភ្នពម្របចាាំនងៃ
ការម្របម្រពឹតរៅននជាំងឺ COVID-19 ការពិនិតយសីតុណ្ាភ្នពម្របចាាំនងៃ និងការតាមដ្ឋនអន ក្សប៉ែោះពាល់ផ្ទទល់ និងម្របព័នធតាមដ្ឋនផែលានម្រសាប់ រែើមបីអនុវតត រៅក្សនុងក្សរណ្ី
រហតុការណ្៍ផែលបុគ្គលានជាំងឺ COVID-19 បងាាញខ្ល ូន រៅក្សផនែ ងណាមួ យ រៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ទង
ាំ មូ ល។ ក្សិចចែាំរណ្ើរ ការចូ លរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ
បានជោះឥទធ ិពលរៅរលើជរម្រមើសននរចន សមព ័នធផែលបានរធវ ើផែនការសម្រាប់វគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់រៅរលើការបរងក ើតកាល វ ិភ្នគ្បរម្រងៀនផបបចម្រម ុោះរ ួមបញ្ចល
ូ គាន
ផែលរៅក្សនុងរនោះ សិសសអាចនឹងចូ លររៀនរៅសាលាក្សនុងជាំនន់សិក្សាក្សនុងរយៈរពលពីរនងៃ ជាប់ៗគាន និងទទួ លបាន ការសិក្សាពីចាៃយក្សនុងរយៈរពលបីនងៃ ផែលពួ ក្សរគ្
មិនសថ ិត រៅក្សនុងអគារសិក្សាជាក្ស់ផសត ងផែលក្សាំពុងផតបានែត លជ
់ ូ នសម្រាប់ការបរម្រងៀនផ្ទទល់ ជាមួ យនឹង ភ្នពបត់ផបនសម្រាប់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស ផែល
អាចទួ លបានបទពិរសាធន៍ននការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់កាន់ផតរម្រចើនរឡើងរៅតាមទីតាាំង។ តាមរយៈលទធ ែលននការសទ ង់មតិរយាបល់ម្រតលប់របស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ និងក្សិចច
ម្របជុាំសហការជាមួ យអន ក្សែឹក្សនាំអងគ ភ្នពសហជីពការងាររបស់មណ្ឌលសិក្សា ធិការ SUSD ែូ រចន ោះ រគ្បានក្សាំណ្ត់ថា វគ្គ បរម្រងៀនផ្ទទល់សមម្រសបបាំែុត ផែលអាចរដ្ឋោះម្រសាយ
បញ្ហាសិក្សារបស់សិសស ទនទ ម
ឹ គាននឹងការែត លល
់ ទធ ភ្នពឲ្យទីតាាំងសាលាររៀនអនុវតត ពិធីសារ និងនីតិ វ ិធីសតីពស
ី ុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព អាចនឹងកាែយជាគ្ាំរ ូសិក្សាផបបចម្រម ុោះ
រ ួមបញ្ចល
ូ គាន រដ្ឋយពិចារណារៅរលើ បញ្ហាម្របឈម និងបាំណ្ងម្របាថានផែល ែតលជ
់ ូ នរដ្ឋយភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ។ រដ្ឋយានភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធជារម្រចើនបានបងាាញនូ វក្សត ីបារមា
អាំពីសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបគានជាមួ យនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 ជាមួ យនឹងការរផ្ទតតរៅរលើការបនត សិក្សាែងរនោះ ែូ រចន ោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ បានសរម្រមច
ខ្ិតខ្ាំផសវ ងរក្ស លទធភ្នពក្សនុងការែត ល់ជូនការ សិក្សាពីចាៃយជាបនត បនទប់ែល់សស
ិ ស សូ មបីផតរៅរពលការបរម្រងៀនផ្ទទល់ម្រតវូ បនត អនុវតត ជាធមម តារឡើង វ ិញក្ស៏រដ្ឋយ រែើមបី
រដ្ឋោះម្រសាយក្សត ីក្សងវ ល់ផែលបានផចក្សរំ ផលក្សរដ្ឋយម្រក្ស ុមម្រគ្សា
ូ រ និងបុគ្គលក្ស
ិ ។ គ្ាំនិតសាំខាន់បានមក្សពីមតិចូលរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ ផែលបានជោះឥទធ ិពលរលើការអភិវឌ្ឈ
ផែនការរនោះ គ្ឺជាតម្រមូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការផណ្នាំចាស់លាស់ផែលររៀបរាប់អាំពីការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ម្របចាាំនងៃ សម្រាប់សិសសទ ាំងអស់ ជាររៀងរាល់នងៃ
រ ួមានម្របព័នធដ្ឋក្ស់ពិនទុ និងចាំនួននទីបរម្រងៀនអបបបរាក្សនុងមួ យនងៃ ។ រយាបល់ម្រតលប់ជាក្ស់លាក្ស់រនោះ ជួ យសម្រមួលែល់មណ្ឌលសិក្សា ធិការក្សនុងការបរងក ើតទ ាំង
រសៀវរៅផណ្នាំអាំពីការបរម្រងៀនពីចាៃយ និងទាំព័ររគ្ហទាំព័រផែលបានរក្សរ ើញរដ្ឋយការចុចរលើរ ូបអាយខ្ុន (icon) នែរៅ រលើរគ្ហទាំព័ររែើម ផែលែត ល់ព័តា
៌ ន និង
ឹ ពាក្ស់ព័នធរៅក្សនុងមតិចូលរ ួម
តាំណ្ភ្នាប់តាមអុីនធឺណ្ិតរៅកាន់ធនធានទ ាំងអស់ផែលម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារបងាាញការចាប់អារមម ណ្៍ក្សនុងការចូ ល រម្របើម្របាស់ និងានចាំរណ្ោះែង
និងរយាបល់ម្រតឡប់ផែលបានែត លជ
់ ូ នរៅក្សនុងក្សិចចែរាំ ណ្ើរការអភិវឌ្ឍផែនការទ ាំងមូ ល។
ទាំរនរសាំខាន់បាំែុតរបស់រយាបល់ម្រតឡប់ផែលបានជោះឥទធ ិពលរៅរលើផែនការរនោះ គ្ឺការចូ លរៅរម្របើម្របាស់ឧបក្សរណ្៍ និងតម្រមូវការតភ្នាប់បណា
ត ញរបស់សិសស និង
បុគ្គលិក្ស។ ក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការទ ាំងរនោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ ចាាំបាច់ម្រតវូ ទទួ លរងឥទធ ិពលតាមរយៈរយាបល់ម្រតលប់សម្រាប់ការរម្របម្រើ បាស់វា៉ាយហាវយ (WiFi)
រដ្ឋយការបញ្ហាទិញក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ រែើមបីធានថាសិសស និងបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនានក្សុាំពូ យរទ័រែាំរណ្ើរការអាច រម្របម្រើ បាស់បានរដ្ឋយរម្របកា
ើ រម៉ែរា៉ា និងការបញ្ហាទិញវា៉ាយហាវយ
ហតសប៉ែត (WiFi hot spot) សម្រាប់សិសសផែលបានចុោះរ្មោះ និងខ្ែ ោះរទៀតសម្រាប់ម្រគ្ូ និង បុគ្គលិក្សគាាំម្រទការបរម្រងៀនផែលបានែតល់មតិរយាបល់រៅក្សនុង
លទធ ែលសទ ង់មតិ ផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ការគាាំម្រទជាមួ យនឹងបញ្ហាតភ្នាប់បណា
ត ញរៅក្សនុងក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយសារផតក្សតាតរែសងៗ។ រដ្ឋយាន
បុគ្គលក្ស
ិ សាំខាន់ៗរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ានការែត លម
់ តិរយាបល់ថា ពួ ក្សរគ្បានម្រតវូ ការការគាាំម្រទក្សូ ន ែូ រចន ោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានរធវ ើការងារជានែគ្ូ
ជាមួ យទីភ្ននក្ស់ងារខាងរម្រត រែើមបីែតល់ជូនជាំរម្រំ បមូ លែត ាំក្ស
ុ ុាររៅរពលនងៃ រយៈរពលម្របាាំនងៃ ក្សនុងមួ យសបាតហ៍ រៅក្សនុងបរ ិរវណ្សាលាររៀន សម្រាប់បុគ្គលិក្សមណ្ឌលសិក្សា SUSD
ក្សុារផែលម្រគ្ប់អាយុចូលររៀនថានក្ស់មរតត យយ ្ែ ងភូ មិសិក្សាែល់ថានក្ស់ទី8 (TK-8) គ្ឺមិនានបង់ម្របាក្ស់រទ ម្រពមគានជាមួ យនឹងការជោះឥទធ ិពលននការែត លគ្
់ ាំរ ូសិក្សាពីចាៃយ
រពញរលញ រៅរលើបុគ្គលិក្ស សាំខាន់ៗ។ រដ្ឋយានសិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារជារម្រចើនបងាាញនូ វតម្រមូវការក្សនុងការទទួ លបានការគាាំម្រទផែន ក្សសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងរពលរវលា
បរម្រងៀនបផនថ ម រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាលាំបាក្សក្សនុងការយល់អាំពខ្
ី ែ ឹមសាររៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ែូ រចន ោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ USD បានរផ្ទតតរលើការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា
លាំបាក្សក្សនុងការបាត់បង់ការសិក្សា តាមរយៈការបរងក ើនជរម្រមើសននការបរម្រងៀនផែលបានែត ល់ជូនែល់សិសស និងការ ែត លកា
់ រគាាំម្រទរលើការបរម្រងៀនតាមរយៈ
បុគ្គលិក្សមណ្ឌលសិក្សាធិការ និងភ្នពជានែគ្ូ ជាមួ យទីភ្ននក្ស់ងារខាងរម្រត រែើមបីបរងក ើនការចូ លរ ួមរបស់សិសស បានបរងក ើនកាលរវលា និងចាំនួនរា៉ែងផែល ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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អាចភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យបុគ្គលិក្សរែើមបីរ្ែ ើយសាំណ្ួររបស់ពួក្សរគ្ និងជួ យបាំរពញតម្រមូវការសិក្សាពីចាៃយ បានែត លកា
់ រចូ លរម្របើម្របាស់ក្សមម វ ិធីសិក្សា
បាំរពញរម្រក្សឌ្ីតែល់សិសស វ ិទាល័យទ ាំងអស់ និងបានបរងក ើនការចូ លរម្របើម្របាស់ក្សមម វ ិធី អនត រាគ្មន៍អាំណានសម្រាប់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។
រៅក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាផែលភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធបានែត លម
់ តិរយាបល់ តម្រមូវការពាក្ស់ព័នធនឹងការទទួ លបានការគាាំម្រទក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ ផែលរផ្ទតត
រលើការគាាំម្រទបរចច ក្សរទស ធនធានគាាំម្រទែល់សិសសម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងរៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ទ ាំងមូ ល រែើមបីធានថាភ្នគ្ីពាក្ស់ពន
័ ធ
អាចទទួ លបានការគាាំម្រទរដ្ឋយងាយជាចម្រម ុោះភ្នសា។ បរចច ក្ស វ ិទា និងការានអុីនធឺណ្ិតរម្របើម្របាស់ និងការគាាំម្រទរបស់ក្សុាំពូ យទ័រ Chromebook រសវាគាាំម្រទសុខ្ភ្នពែល វចិ
ូ តត
និងអាក្សបបក្សិ រ ិយា សិកាខសាលាឡាយផ្ទទល់ និងបានងតទុក្ស និងឱកាសបណ្តុោះបណា
ត ល ម្រតវូ បានបរងក ើត រឡើងយា៉ែងជាក្ស់លាក្ស់រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការផែលបានបងាាញ
ម្របាប់រៅក្សនុងមតិចូលរ ួមផែលបានផចក្សរំ ផលក្ស។ ជាពិរសស តាមរយៈការចូ លរ ួមរបស់ម្រគ្ួសាររៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ទីតាាំងសាលាររៀនែត ល់ជូនការរម្របើម្របាស់
រា៉ែងរធវ ើការែល់បុគ្គលិក្សរៅចុងរា៉ែង នរពលលាៃច រែើមបីបរងក ើនការចូ លរម្របម្រើ បាស់ រែើមបីឲ្យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររធវ ើការ ានឱកាសទទួ លបានការរ្ែ ើយតបរៅកាន់សណ្
ាំ ួ រ
របស់ពួក្សរគ្ និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាផែលពាក្ស់ព័នធ នឹងការសិក្សាពីចាៃយ។ បុគ្គលិក្សការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍក្សមម វ ិធីសិក្សា និងភ្នសា បានែត ល់ជាំនួយទូ រៅរៅអាំឡ
ុ ងរពល
សិក្សាពីចាៃយ រហើយឯក្សសារផណ្នាំ នន ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់បុគ្គលក្ស
ិ និងម្រគ្ួសារ រដ្ឋយានធនធានតាមតាំណ្ភ្នាប់ផែល
ានភ្នាប់មក្សជាមួ យរៅក្សនុងឯក្សសារ រែើមបីជួយជាំ រុញ ឲ្យចូ លរៅរម្របើម្របា ស់ ធនធាន និ ងព័ ត៌ានសម្រា ប់ បុគ្គលិក្ស និ ងម្រគ្ួសារ (ឧ.ទ. ការគាាំម្រទ បរចច ក្ស វ ិទា
ការគាាំម្រទក្សមម វ ិធី សិក្សា ព័ត៌ាន សុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ក្សុារ ការផណ្នាំ និងការគាាំម្រទែល់ការចូ លររៀន ការគាាំម្រទសុខ្ភ្នពែល វចិ
ូ តត និងរសវាពិរម្រគាោះរយាបល់)។
ជាការរ្ែ ើយតបរៅនឹងតម្រមវូ ការរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធម្រសបរៅតាមអាហារ ូបតថ មា និងការទទួ លបានអាហាររៅសាលាសម្រាប់សិសស មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
បានែត ល់ជូនអាហាររពលម្រពឹក្ស អាហារនងៃ ម្រតង់ និង អាហាររពលលាៃចរៅតាមទីតាាំងសាលាររៀនចាំនួន 28 ក្សផនែ ងជាយុទធសាស្រសតរៅ ទូ ទង
ាំ
ិទាល័
ម្រពាំម្របទល់មណ្ឌលសិក្សាធិការផែលម្រតូវចូ លររៀន រៅនងៃ ចនទ ពុធ និងសុម្រក្ស (អាហារពីររពល ម្រតូវបានែត ល់ជូនររៀងរាល់នងៃ ) និងរៅតាម វ
យផែលបានក្សាំណ្ត់
រែើមបីបរាំ ពញតម្រមូវការននកាលវ ិភ្នគ្សិក្សាពីចាៃយ ការែត ល់អាហារ ម្របម្រពឹតរៅពីរែងក្សនុងមួ យនងៃ រា៉ែង 6:45-7:30 ម្រពឹក្ស និងរា៉ែង 10:30 នងៃ ម្រតង់ រៅនងៃផចក្សអាហារ
រែើមបីសម្រមបតាមតម្រមូវការផែលបានបងាាញម្របាប់តាមរយៈសិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស រែើមបីទទួ លបានអាហាររៅអាំឡ
ុ ងរពលផែលមិនប៉ែោះពាល់ែល់កាល វ ិភ្នគ្
សិក្សាពីចាៃយសម្រាប់សស
ិ សរៅតាម វ ិទាល័យ។ ជាំរម្រំ បមូ លែត ាំរុ ពលនងៃ សម្រាប់ក្សូនៗរបស់បុគ្គលិក្សសាំខាន់ៗ សថ ិតរៅតាមទីតាាំងផចក្សចាំណ្ីអាហារ រែើមបីធាន
ថាក្សុារផែលចូ លរ ួមរៅក្សនុងជាំរម្រំ បមូ លែត ាំុ ទទួ លបានអាហារសម្រមន់ែងផែរ រម្រតពីអាហារតាមសាលាម្របចាាំនងៃ របស់ពួក្សរគ្។ ក្សនុងការទទួ លសាគល់តម្រមូវការក្សនុងការគាាំម្រទ
ផែលរផ្ទតតរលើការ រ្ែ ើយតបចាំរពាោះបញ្ហាលាំបាក្សននការសិក្សាពីចាៃយជាបនត និងការទទួ លបានរសវា ចិតតសងគ ម និងរសវាសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវ
ការយល់ែឹងពីែលប៉ែោះទងគ ិចរបស់សិសស ែូ រចន ោះ ក្សិចចែាំរណ្ើរការចូ លរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ បានជោះឥទធ ិពលរៅរលើឱកាស និងរសវាក្សមម កាន់ផតរម្រចើនរឡើង ផែល
បានែត ល់ជូនសិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្សរៅក្សនុងផែន ក្សរម្របើម្របាស់ និងគាាំម្រទបរចច ក្ស វ ិទា ជាំនួយរលើការបរម្រងៀន និងក្សិចចការលាំហាត់រៅែទ ោះការពិរម្រគាោះរយាបល់រលើការគាាំម្រទ
និងការរធវ ើផែនការផណ្នាំផែន ក្សសិក្សាររៀនសូ ម្រត រា៉ែងជួ បម្របជុាំម្រក្ស ុមសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងសិកាខសាលាសម្រាប់សិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស និងក្សមម វ ិធីសិក្សាចិតតសងគ មផែល
បានរ ួមបញ្ចល
ូ រៅក្សនុងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយសម្រាប់សិសស។

ការែនត ការសិក្សា
ការែតល់ជូនការសិក្សារោយផ្ទាល់
[ការពិពណ្៌នអាំពីសក្សមម ភ្នពផែល LEA នឹងអនុវតត រែើមបីែតលកា
់ របរម្រងៀនតាមថានក្ស់ររៀន រៅរពលផែលអាចរធវ ើបាន ជាពិរសសសម្រាប់សិសសផែលានការបាត់បង់
ការសិក្សាសាំខាន់ៗ រដ្ឋយសារផតការបិទសាលារៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2019–2020 ឬអាចានហានិភ័យម្របឈមនឹងការបិទសាលានរពលអនគ្ត។]
រៅក្សនុង ផខ្មិងុន ឆ្នាំ2020 មណ្ឌលសិ ក្សាធិកា រ បានជាំ រុញ ឲ្យភ្នគ្ីពាក្ស់ ព័នធ ចូ លរ ួមរៅក្សនុងក្សិ ចច ែាំ រណ្ើ រការ ផែលអាចជាការែត ល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ សមម្រសប
និងានម្របសិទធភ្នពបាំែុត ផែលម្រតវូ ែត ល់ជូនសម្រាប់ការរបើក្សែាំរណ្ើរការឆ្នាំសិក្សា2020។ រដ្ឋយសារផតការផ្ទែស់បតរទិ
ូ ននន័យជា វ ិជា ានអាំពីជាំងឺ COVID-19 រៅក្សនុង
រខានធីទ ាំងមូ ល ែូ រចន ោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ បានផ្ទែស់បតរមក្សរផ្ទ
ូ
ត តការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់រលើការចាប់រែត ើមរបើក្សែាំរណ្ើរការឆ្នាំសក្ស
ិ ាងម ីរៅក្សនុងម្រក្ស ុបខ្ណ្ឌននការែត ល់ជូន
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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ការសិក្សាពីចាៃយរពញរលញ។ បុគ្គលិក្សមណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) បនត រក្សាការរផ្ទតតយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់រៅរលើ
ការធានថា ការរបើក្សែាំរណ្ើរការសារឡើង វ ិញននអគារសិក្សាសម្រាប់ការែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ ម្រតវូ បានរផ្ទតតជាចមបងរៅរលើសុវតថ ិភ្នព និងែត ល់
ជូ នការបរម្រងៀនផែលែត លអា
់ ទិភ្នពចបងរលើគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់រៅែល់សិសសរបស់រយើង។ រៅរពលផែលសាថនភ្នពសុខ្ភ្នពបចចុបបនន និ ងការក្សាំ ណ្ ត់ រលើតារាងម្រតួតពិនិតយ
ជាំ ងឺ COVID-19 របស់រែា មិ នអនុញ្ហញតឲ្យែត ល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ ជាលក្សខ ណ្ៈម្របព័នធបាន រពលរនោះមណ្ឌលសិក្សា ម្រតវូ បនត ានក្សិចចែាំរណ្ើរការរធវ ផើ ែនការ
យុទធសាស្រសតផែលរម្រតៀមរ ួចជារម្រសចសម្រាប់គ្ាំរ ូសិក្សាផបបចម្រម ុោះរ ួមបញ្ចល
ូ គាន រែើមបីឲ្យមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រម្រតៀមររៀបចាំែតលជ
់ ូ នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ែល់សិសស
រៅរពលណាផែលមស្រនតីសខា
ុ ភិបាលរបស់រែា និងរខានធី ែត ល់ការផណ្នាំថាានសុវតថ ិភ្នពក្សនុងការអនុវតត ផបបរនោះ។ មិនថារយើងសថ ិតរៅក្សនុងែាំណាក្ស់កាលបរម្រងៀ
នផបបណារនោះរទ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD របត ជាញចិតតក្សនុងការធានថា បុគ្គលក្ស
ិ និងសិសានុសិសសម្រគ្ប់រ ូប ានសាារៈការពារផ្ទទល់ខ្ល ួន (Personal Protection
Equipment, PPE) ផែលចាាំបាច់សម្រាប់ែតល់ជូនការបរម្រងៀន និងចូ លរៅសិក្សាររៀនសូ ម្រត ម្រសបរៅតាមការផណ្នាំសតីពស
ី ុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពផែលែត លជ
់ ូ នរដ្ឋយមស្រនតី
ថានក្ស់មូលដ្ឋាន និងថានក្ស់រែា ។
ខ្ណ្ៈរពលផែលរយើងក្សាំពុងផក្សលមអ និងផក្សសម្រមួលផែនការរបស់រយើង ក្សនុងក្សិចចសហការជាមួ យផែន ក្សសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈរខានធីសានចូ ីន (San Joaquin County
Public Health) និងកា រ ិយាល័យអប់រំម្របចាាំរខានធីរយើង ក្សនុងនមមណ្ឌលសិក្សាធិការ រយើងនឹងបនត រម្របើម្របាស់រាល់ វ ិធានការផែលរយើងអាចអនុវតត បាន រែើមបីម្រគ្ប់ម្រគ្ង
រៅរលើបញ្ហាម្របឈមផែលបណា
ត លមក្សពីជាំងឺ COVID-19 រដ្ឋយរផ្ទតតរៅរលើការែត លរ់ ៅឲ្យមជឈដ្ឋានសិក្សាររៀនសូ ម្រតនូ វសុវតថ ិភ្នពអតិបរាសម្រាប់សិសស និង
បុគ្គលិក្សម្រគ្ប់រ ូប ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងបនត របសក្សក្សមម ផណ្នាំរបស់ពួក្សរយើងក្សនុងការែត លឲ្
់ យសិសសម្រគ្ប់រ ូបនូ វការររៀបចាំ ខ្ល ួនសម្រា ប់ការសិក្សារៅមហា វ ិទាល័យ ជាំនញ
អាជីព និងសហគ្មន៍។ រដ្ឋយានការរផ្ទតតរៅរលើតម្រមូវការសុខ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងការសិក្សាររៀនសូ ម្រតរបស់សិសស មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ក្សាំពុងរធវ ផើ ែនការ
សត ីពីការែត លជ
់ ូ នលាំនាំគ្ាំរ ូននការបរម្រងៀនចាំនួនពីរផបបសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររៅក្សនុងការរម្រជើសររ ើស រៅរពលណាការែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀន អាចែត ល់ជូនបាន។ ទ ាំងរនោះ
នឹងរ ួមបញ្ចល
ូ នូ វជរម្រមើសសិក្សាពីចាៃយ 100% និងគ្ាំរ ូសិក្សាចម្រម ុោះរ ួមបញ្ចល
ូ គាន រដ្ឋយានកាលវ ិភ្នគ្ររៀបចាំរែសងៗសម្រាប់ផែន ក្សននការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់ និងការសិក្សា
ពីចាៃយម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់សស
ិ សរៅតាមជាំនន់សក្ស
ិ ានីមួយ។ រៅរពលរែទ រចូ លរៅក្សន ងការែត ល់ជូនការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់ តាមផែលអាចែត ល់ជូនបាន
តាមរយៈអភិបាលក្សិចចថានក្ស់មូលដ្ឋាន និងថានក្ស់រែា មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងែត លជ
់ ូ នក្សនុងែាំណាក្ស់កាលទីពីរនូ វគ្ាំរ ូននការបរម្រងៀនផែលបានររៀបចាំតាមផបបចម្រម ុោះ
រ ួមបញ្ចល
ូ គាន រដ្ឋយជាំរញ
ុ ឲ្យសិសសចូ លររៀនរដ្ឋយផ្ទទល់រៅក្សនុងម្រក្ស ុមសិសសតាមជាំនន់ ផែលបានគាាំម្រទរដ្ឋយបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយ រៅនងៃ ផែលម្រក្ស ុមសិសស
តាមជាំនន់ មិនទទួ លបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់រៅក្សនុងប រ ិរវណ្សាលាពីម្រគ្រូ បស់ពួក្សរគ្។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនត ែតល់ជូនជរម្រមើសននការសិក្សាពីចាៃយ
រពញរលញសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារទ ាំងឡាយផែលរពញចិតតរលើការបនត ការសិក្សាពីចាៃយ 100%។ ការផ្ទែស់បតរការែត
ូ
ល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ គ្ឺរផ្ទតតរៅរលើការែត ល់
ការចូ លរ ួមរៅក្សនុងការបរម្រងៀនផែលរផ្ទតតរលើគ្ុណ្ភ្នពខ្ព សជា
់ ចមបងរៅែល់សស
ិ ស។ រៅក្សនុងការែត លកា
់ រសិក្សាទ ាំងពីរនោះ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានែតល់រៅរលើ
ការែត លឱ
់ កាសសម្រាប់សិសសក្សនុងការចូ លរ ួមរៅក្សនុងការបរម្រងៀនែាយបនត ផ្ទទល់ក្សនុងរពលផតមួ យទ ាំងក្សនុងទីក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ និង
រៅក្សន ងថានក្ស់ររៀនជាក្ស់ផសត ង តាមរយៈការគាាំម្រទបរចច ក្ស វ ិទារែសងៗ រដ្ឋយានក្សិចចសហការជាមួ យម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សាែូ ចជាក្សមម វ ិធី Google Classroom
ជារែើម រាែោះរហើយ នឹងនាំមក្សនូ វការែត លឱ
់ កាសសម្រាប់ឲ្យសិសសចូ លរ ួមរៅក្សនុងវគ្គ សិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាផ្ទទ ល់ រែើ មបី រ ួមសហការជាមួ យមិ តតរ ួមថាន ក្ស់ និង
ានការចូ លរ ួមរៅក្សនុងការបរម្រងៀនផែលរផ្ទតតរលើ គ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ ជាចមបងែត ល់ជូ នរដ្ឋយបុគ្គលិក្សបរម្រងៀន។ រដ្ឋយានការផ្ទែស់បតរវគ្គ
ូ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ ការរផ្ទតត
ជាចមបង នឹងរផ្ទតតរៅរលើ វ ិធានការសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព រហតុែូរចន ោះ ក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងក្សនុងការចុោះតាមដ្ឋនម្របក្សបរដ្ឋយម្របសិទធភ្នពរៅរលើទន
ាំ ក្ស់ទាំនង
រ ួមជាមួ យនឹងផែន ក្សសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈរបស់រខានធីសានជូ ន
ី (San Joaquin County Public Health) រនោះ សិសសនឹងទទួ លបានការររៀបចាំបញ្ចល
ូ រៅក្សនុងម្រក្ស ុមតាម
ជាំនន់សិក្សា ម្រក្ស ុមសិសសផែលបានចាត់តាាំង ផែលនឹងម្រតវូ ចូ លរៅក្សនុងការែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់រ ួមគាន រៅនងៃផតមួ យ ររៀងរាល់សបាតហ៍ ឲ្យបានរម្រចើន
តាមផែលអាចរធវ ើបាន។ អាំឡ
ុ ងរពលននក្សិចចែាំរណ្ើរការរនោះ រាល់រសចក្សត ីផណ្នាំរបស់មណ្ឌសិក្សាធិការ រែា និងរខានធី នឹងម្រតវូ តាមដ្ឋនរែើមបីធាននូ វសុខ្ភ្នព និង
សុវតថ ិភ្នពសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងរធវ ើការរ ួមគានជាមួ យបុគ្គលិក្សនយក្សដ្ឋាន និងអន ក្សែឹក្សនាំសហជីព រៅក្សនុងការអភិវឌ្ឍម្របព័នធ
ននសម្រាប់ការបរងក ើតរមររៀនបរម្រងៀនរដ្ឋយរលាក្ស-ម្រគ្អ
ូ ន ក្សម្រគ្ផូ ែលម្រតវូ បានក្សត់ម្រតាទុក្ស ការបរងក ើតបណា
ណ ល័យឯក្សសារបរម្រងៀនសម្រាប់សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែល
អនុញ្ហញតឲ្យានការទទួ លបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់តាមសត ង់ដ្ឋកាន់ផតរម្រចន
ើ រឡើង និងកាន់ផតលអម្របរសើររឡើង និងការពនយល់អាំពប
ី ញ្ហញតត ិ និងក្សិចចការផែល
ម្រគ្បា
ូ នែត ល់ឲ្យ។ ធនធានទ ាំងរនោះ នឹងអនុញ្ហញតឲ្យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលក្សាំពុងរធវ កា
ើ រ ានលទធ ភ្នពអាចបត់ផបនបាន រៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់តម្រមូវការសិក្សាររៀនសូ ម្រត
របស់ក្សូនៗពួ ក្សរគ្ និងគាាំម្រទែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និង/ឬ អាចនឹងទទួ លបានអតថម្របរយាជន៍ពរី មររៀនបរម្រងៀន
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សាចុោះសារឡើងផែលបរម្រងៀនរដ្ឋយម្រគ្រូ ៅក្សនុងក្សម្រមិតថានក្ស់របស់ពួក្សរគ្។ រៅអាំឡ
ុ ងរពលផែលសិសសទ ាំងអស់ចូលរ ួមរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយរៅក្សនុងគ្ាំរ ូននការែតលជ
់ ូន
ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ បុគ្គលិក្សសិក្សា នឹងគាាំម្រទែល់ការចូ លរ ួមរបស់សិសសតាមរយៈការែត លជ
់ ូ នការម្របាម្រសយ
័ ទក្ស់ទងតាមការរំពឹងទុក្សរៅរលើក្សមម វ ិធី Google
Classroom តាំណ្ភ្នាប់រៅកាន់ក្សិចចការ ធនធានគាាំម្រទការសិក្សា សហការជាមួ យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនរដ្ឋយរម្របើម្របាស់ទិននន័យរបស់សិសសរែើមបីផណ្នាំការរធវ ើផែនការបរម្រងៀន ែត ល់
រា៉ែងរធវ កា
ើ រែល់សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីចូលរ ួម និងការគាាំម្រទជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។
គ្ម្រមូសិក្សាផបបចម្រម ុោះ នឹងរ ួមបញ្ចល
ូ នូ វការបរម្រងៀនរ ញ
ើ មុខ្គានផ្ទទល់តាមរយៈការសិក្សាតាមអនឡាញ ែូ រចន ោះនាំឲ្យានការកាត់បនថ យចាំនួនសិសសរៅក្សនុងអគារសិក្សា
សម្រាប់ការរក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគាន តាមរយៈការផ្ទែស់បតរការែត
ូ
ល់វគ្គ សិក្សាមួ យចាំនួន ជាមួ យនឹងកាលវ ិភ្នគ្រដ្ឋយផ្ទទល់ផែលបានររៀបចាំខ្ុសៗគាន។ រៅក្សនុងគ្ាំរ ូបរម្រងៀនររៀនតាមផបបចម្រម ុោះបញ្ចល
ូ គាន ចាំនួនសិសសក្សនុងថានក្ស់ នឹងម្រតវូ បានកាត់បនថ យ រហើយរម្រគ្ឿងបរ ិកាខរម្រតវូ បានររៀបចាំក្សនុងទីតាាំងជាយុទធសាស្រសតរៅក្សនុងមជឈដ្ឋានសិក្សា
រដ្ឋយផ្ទទល់ រែើមបីធានឲ្យានការបរងក ើតរឡើងនូ វបរ ិយាកាសសិក្សាផែលរក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគាន។ សាារៈការពារផ្ទទល់ខ្ល ួន (Personal Protective Equipment, PPE) នឹង
ម្រតវូ ែត ល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សនិងសិសសរៅតាមទីតាាំង សាប៊ូ នឹងម្រតវូ បានសតុក្សទុក្សរ ួចជារម្រសចម្រគ្ប់រពលរវលា រហើយក្សផនែ ងទឹក្សលាងនែ នឹងម្រតវូ បានដ្ឋក្ស់ែាំរឡើងរៅខាង
មុខ្សាលាទ ាំងអស់។ កាលវ ិភ្នគ្រា៉ែងរចញរលង ការអប់រំកាយ (PE) និងរពលអាហារនងៃ ម្រតង់ នឹងម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងជាយុទធសាស្រសតរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាផណ្នាំអាំពី
សុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពសត ព
ី ីការជាំរុញឲ្យសិសស និងបុគ្គលិក្សរៅក្សនុងទីតាាំងសាលា។ ផែនការតាមទីតាាំងសាលា នឹងម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងរៅក្សនុងសាលានីមួយៗ រែើមបី
កាត់បនថ យសាថនភ្នពម្របមូ លែត ាំុ និងការជួ បជុគា
ាំ ន រម្រចើនផែលអាចនឹងមិនម្រសបតាមពិធីសាររក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគាន និងការរ ួមបញ្ចល
ូ គានននជាំនន់សិក្សារបស់សិសស។
រយៈរពលសម្រមួលឥរ ិយាបងសម្រាប់សិសសរៅអនុ វ ិទាល័យ និង វ ិទាល័យ អាចនឹងម្រតូវកាត់បនថ យជាអបបបរា និងររៀបចាំតាមលាំដ្ឋប់ជាយុទធសាស្រសតនូ វពិធីសារបាែស់ទី
តាមទិសរៅរៅក្សនុងទីតាាំង រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាពិធសា
ី សត ីពីការបរងក ើនសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព។ ការែត ល់បគ្
ុ គ លិក្សអាំឡ
ុ ងែាំណាក្ស់កាលបរម្រងៀនទីបី នឹងម្រតវូ រដ្ឋោះម្រសាយ
បញ្ហាតម្រមូវការផែន ក្សឡូជីសសទ ិក្សននការទទួ លបានការែតល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ម្របចាាំសបាតហ៍របស់សិសស ជាមួ យនឹងក្សមម វ ិធីរម្រកាយការសិក្សារៅសាលារដ្ឋយផ្ទទល់
ផែលបានែត ល់ជូន និងផែលរក្សាបាននូ វជរម្រមើសសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។ រៅម្រគ្ប់ការែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ទ ាំងអស់ រាល់ពិធីសារសុវតថ ិភ្នព
និងសុខ្ភ្នពម្របចាាំនងៃទ ាំងអស់ នឹងម្រតវូ បានអនុវតត និងតាមដ្ឋនម្រសបតាមការផណ្នាំរបស់អនក្សជាំនញផែន ក្សសុខ្ភ្នពថានក្ស់មូលដ្ឋាន និងថានក្ស់រែា ។ រៅក្សនុង
បរ ិរវណ្សាលា ការបាែស់ទរី បស់សិសស និងបុគ្គលិក្ស នឹងម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងក្សនុងររបៀបមួ យផែលការបាែស់ទីរនោះម្រតវូ បានក្សាំណ្ត់រៅក្សនុងលាំហូររៅមក្ស
ផែលអនុញ្ហញតឲ្យានកាត់បនថ យការជួ បមុខ្គានរដ្ឋយផ្ទទល់ និងការបាែស់ទីផែលរផ្ទតតរលើបញ្ហាសុខ្ភ្នពសម្រាប់មនុសសម្រគ្ប់រ ូបរៅក្សនុងបរ ិរវណ្សាលា។ គ្ាំរ ូកាលវ ិភ្នគ្
បរម្រងៀនតាមថានក្ស់ររៀន នឹងធានបាននូ វការអភិវឌ្ឍការសិក្សា និងបាំណ្ិនសមតថ ភ្នពរបស់សិសស តាមរយៈការែត លជ
់ ូ នចាំនួននទីបរម្រងៀនផែលចាាំបាច់
ការវាយតនមែ ផក្សលមអ ទូរៅផែអ ក្សតាមក្សមម វ ិធីសិក្សាសម្រាប់ម្រគ្តា
ូ មក្សម្រមិតថានក្ស់ រែើមបីរម្របើម្របាស់រៅក្សនុងរពលរវលាននក្សិចចសហការ និងការររៀបចាំផែនការបរម្រងៀន និង
គ្ម្រមូរែទ រការសិក្សារៅក្សនុងការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ផែលែត លជ
់ ូ ននូ វចាំនួនសិសសក្សនុងថានក្ស់តិចជាងមុនរៅក្សនុងគ្ាំរ ូសិក្សាសិក្សាផបបចម្រម ុោះរ ួមបញ្ចល
ូ គាន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយ
បញ្ហាតម្រមូវការសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបតាមក្សម្រមិតជី វ ិតរស់រៅរបស់សិសសរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន។ កាលវ ិភ្នគ្វាយតនមែ របស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ នឹងយក្សមក្សអនុវតត
រ ួមគានជាមួ យនឹងរពលរវលាននក្សិចចសហការរបស់ម្រគ្ូ ផែលរផ្ទតតរៅរលើទិននន័យសិសសរៅក្សនុងការវាយតនមែ ផក្សលមអ និងការវាយតនមែ បញ្ច ប់ ផែលនឹងម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់
រែើមបីបរងក ើតការគាាំម្រទការបរម្រងៀនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមផែន ក្សសិក្សាររៀនសូ ម្រតផែលសិសសជួ បម្របទោះ រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងការអនុវតត
អនត រាគ្មន៍ននរែើមបីែតលជ
់ ូ ននូ វ វ ិធីសាស្រសតម្របព័នធគាម្រាំ ទរម្រចើនែាំណាក្ស់កាល (Multi-Tiered System of Supports, MTSS) រែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការសិក្សា និង
តម្រមូវការចិតតសងគ មរែសងៗគានរបស់សិសស។

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)

ទាំពរ័ 9 នន 81

អាំឡ
ុ ងរពលែត លកា
់ របរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ទ ាំងអស់ សិសសនិងបុគ្គលិក្សម្រគ្ប់រ ូបផែលសថ ិតរៅក្សនុងបរ ិរវណ្សាលា នឹងម្រតវូ ចូ លរ ួមរៅក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការសវ ័យម្រតួត
ពិនិតយសម្រាប់រសវាសុខ្ភ្នពរលើជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ ពិនិតយសីតុណ្ាភ្នព លាង និង/ឬ សាអតអនម័យនែរបស់ពួក្សរគ្ មុនរពលចូ លមក្សកាន់ប រ ិរវណ្សាលា
រហើយពិធីសាររក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគាន នឹងម្រតវូ រគារពតាម។ ការបរងក ើនការលាង និងសាអតអនម័យឲ្យបានសាអតម្របចាាំនងៃរៅរលើទីតាង
ាំ រ ួម និងទីតាាំងផែល
ប៉ែោះម្រតវូ រាងកាយ (ឧ.ទ. នែទវរ តុ ឡាបូ ឧបក្សរណ្៍រៅក្សផនែ ងរក្សម ងរលងជារែើម) នឹងម្របម្រពឹតរៅ រដ្ឋយមិនអនុញ្ហញតឲ្យរម្របើម្របាស់ក្សផនែ ងបាញ់ទឹក្សរ ួមរឡើយ រហើយនឹងម្រតវូ
ឹ ជញ្ជន
អនុវតត ទាែប់ម្របចាាំនងៃ ផែន ក្សសុខ្ភ្នពនិងសុវតថ ិភ្នពសម្រាប់រពលរចញរលញ ការអប់រំកាយ និងរពលញាំអាហារនងៃ ម្រតង់។ រាល់យានយនត ែក្ស
ូ របស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ
SUSD ទ ាំងអស់ នឹងម្រតវូ សាអតអនម័យ និងលាងសាអត មុនរពលសិសសចូ លរៅក្សនុងយានយនត រហើយរៅរពលសិសសម្រតវូ បានដ្ឋក្ស់រៅតាមសាលាសម្រាប់
រជើងរធវ ើែរាំ ណ្ើររពលម្រពឹក្ស យានយនត នឹងម្រតវូ បានលាងសាអតអនម័យ និងរដ្ឋយគាមននរណាានក្ស់ជិោះរឡើយក្សនុងរយៈរពល 30 នទី មុនរពលរម្របើម្របាស់រែើមបីរធវ កា
ើ រ
ែឹក្សជញ្ជន
ូ ពីសាលាររៀនរៅកាន់ចាំណ្តរងយនត ម្រក្ស ុងផែលរៅជិតលាំរៅដ្ឋានរបស់សិសសបាំែុត។ ជាមួ យនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 ផែលបងាាញឲ្យរ ើញពីការ
ការផ្ទែស់បតរជាបនត
ូ
បនទប់ និងបផម្រមបម្រមួលយា៉ែងខាែាំងរៅក្សនុងលទធ ភ្នពសម្រាប់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រែើមបីអាចែត ល់ជូនវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ ែូ រចន ោះ ម
ណ្ឌលសិក្សាធិការ នឹងបនត រធវ ើការងាររដ្ឋយសហការជានែគ្ូ ជាមួ យមស្រនតីសុខាភិបាលថានក្ស់មូលដ្ឋាន និងថានក្ស់រែា និងនយក្សដ្ឋាននន និងអនុវតត តាមការផណ្នាំ
និងការក្សាំណ្ត់ជាមួ យនឹងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយែត ល់ផែលអាចែត ល់ជូនបានរៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021 ទ ាំងមូ ល។ រៅក្សនុងនីតិ វ ិធីសាែប់រមររាគ្ទ ាំងមូ ល នឹងម្រតវូ បាន
អនុវតត រដ្ឋយានការសាែប់រមររាគ្ម្របចាាំនងៃ រៅរលើទក្ស
ី ផនែ ងផែលប៉ែោះញឹក្សញប់រម្រចើនរពញមួ យនងៃ និងការសាអតថានក្ស់ររៀន ទីតាាំងរ ួម និងនែទ ផែលប៉ែោះញឹក្សញប់
ឲ្យបានសាអតជាម្របចាាំ។ បុគ្គលិក្ស និងសិសស នឹងម្រតវូ បានរលើក្សទឹក្សចិតត និងទទួ លបានការផណ្នាំឲ្យការពិនិតយរដ្ឋយខ្ល ួនឯងសម្រាប់ការរក្សរមើលររាគ្សញ្ហញរៅតាមែទ ោះ
រដ្ឋយរម្របើនីតិ វ ិធីសមម្រសបសម្រាប់អនក្សរម្របើម្របាស់ផែលអាចរម្របើម្របាស់តាមក្សុាំពូ យទ័រ ឬទូ រសពទ បាន។ កាលវ ិភ្នគ្សម្រាប់វគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ នឹងែត ល់ជូននូ វជរម្រមើស
ក្សនុងក្សម្រមិតមួ យផែលអាចរធវ ើបាន រៅែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារពាក្ស់ព័នធនឹងក្សិចចែាំរណ្ើរការផែលក្សូ នរបស់ពួក្សរគ្មក្សកាន់ប រ ិរវណ្សាលាររៀន (នងៃ ណាមួ យផែលម្រសបតាមកាលវ ិភ្នគ្
ជាមួ យបងបអ ូន ឬរៅក្សនុងទីក្សផនែ ងរបស់មិតតរ ួមថានក្ស់ផែលសានក្ស់រៅជាមួ យ) និងការបរងក ើតកាលវ ិភ្នគ្សិក្សាផបបចម្រម ុោះផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការននចាំនួនសិសស
ជារ ួមផែលានតម្រមូវការពិរសស និងចាាំបាច់បាំែុត ខ្ណ្ៈរពលផែលក្សាំពុងបរងក ើតឱកាសជាបនត សម្រាប់ការតភ្នាប់ និងទាំនក្ស់ទាំនងតាមអនឡាញសម្រាប់ការសិក្សា
ពីចាៃយ។ វគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ នឹងពិចារណារៅរលើតម្រមូវការសម្រាប់សិសសក្សនុងការបរម្រងៀនក្សនុងរពលផតមួ យរៅតាមសាលា និងរៅតាមែទ ោះ។ រដ្ឋយានការ
ឆ្ែស់រវនពីរនងៃ សិសសនឹងម្រតវូ បានដ្ឋក្ស់បញ្ចល
ូ រៅក្សនុងជាំនន់/ម្រក្ស ុមសិក្សា ផែលម្រក្ស ុមនីមួយៗគ្ឺសថិតរៅក្សនុងបរ ិរវណ្សាលារយៈរពលពីរនងៃ ក្សនុងមួ យសបាតហ៍ រហើយការសិក្សា
ពីចាៃយក្សនុងរយៈរពលបីនងៃ រែសងរទៀត។ ចាំនួនសិសសទ ាំងអស់ផែលានតម្រមូវការខ្ព ស់ នឹងម្រតវូ ែត ល់ជូនជាយុទធសាស្រសតនូ វការចូ លរ ួម និងឱកាសកាន់ផតរម្រចើនរឡើងរែើមបី
ចូ លរយមរៅក្សនុងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។ ការវាយតនមែ រលើក្សមម វ ិធីសិក្សា ការវាយតនមែ បរណា
ត ោះអាសនន និងការវាយតនមែ បូក្សសរុប នឹងម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រែើមបី
ែត ល់អាទិភ្នពែល់តម្រមូវការអក្សសរក្សមម និងគ្ណ្ិត វ ិទា យល់ែឹងអាំពផី ែន ក្សទូ លាំទូលាយននផែន ក្សផែលជាក្សត ីក្សងវ ល់រលើការសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋ និងយល់ែឹងអាំពីែលប៉ែោះពាល់នន
ការសិក្សាពីចាៃយ ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងររៀបចាំផែនការជាយុទធសាស្រសតរលើរគាល វ ិធីររៀននិងបរម្រងៀន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការសិក្សាសម្រាប់បុគ្គល និងសម្រាប់
សិសសក្សនុងថានក្ស់ទ ាំងមូ ល។ សវនក្សមម ទិននន័យរៅរលើតម្រមវូ ការរបស់សិសសផែលម្រសបជាមួ យនឹងម្រក្ស ុមសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស នឹងម្រតវូ បានអនុវតត រែើមបីែតលកា
់ រ
ចូ លរ ួម និងគាាំម្រទឲ្យបានរម្រចើនែូ ចជាការបរម្រងៀនជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ មិតតអប់រំមិតត និងការពិរម្រគាោះរយាបល់រលើការផណ្នាំនិងគាាំម្រទផែន ក្សសិក្សាររៀនសូ ម្រត ការអប់រំ
សម្រាប់ម្រគ្ួសារ និងការែសពវ ែាយរបស់កា រ ិយាល័យទាំនក្ស់ទាំនងរៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់ការបរងក ើនសមតថ ភ្នពសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីជួយគាាំម្រទផែន ក្សសិក្សាែល់សិសស
ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនរម្រកាយរា៉ែងសិក្សារៅសាលានិងក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ ក្សមម វ ិធីអនត រាគ្មន៍អាំណាន និងក្សមម វ ិធីសិក្សាបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតសម្រាប់សិសស វ ិទាល័យ។
រពលរវលាក្សិចចសហការបរម្រងៀន នឹងានែត ល់ជូនយា៉ែងរហាចណាស់ពីរែងក្សនុងមួ យផខ្រៅែល់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន សម្រាប់រពលរវលាក្សនុងរគាលបាំណ្ងជាលាក្ស់
ផែលបានចាំណាយរៅរលើការម្រតួតពិនិតយទិននន័យសិសស និងការអភិវឌ្ឍផែនការបរម្រងៀនជាយុទធសាស្រសត និងសក្សមម ភ្នពនន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវសិក្សាររៀនសូ ម្រត
និងការអភិវឌ្ឍចិតតសងគ មរបស់សិសស។
សុខ្ុាលភ្នពចិតតសងគ មរបស់សិសស នឹងម្រតវូ បានគាាំម្រទតាមរយៈរមររៀនសិក្សាផែនក្សែល វូ ចិតតសងគ មផែលបានែត ល់ជូន អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ ម្រគ្រូ ពទយគ្ែ ីនិក្សផែន ក្សសុខ្ភ្នព
ែល វូ ចិតត និងអន ក្សែត លជ
់ ាំនួយផែន ក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយាផែលរធវ កា
ើ រងាររ ួមសហការគានជាមួ យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀន និងផែលែតល់រសវាក្សមម រដ្ឋយផ្ទទល់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។
អនត រាគ្មន៍អាក្សបបក្សិ រ ិយា វ ិជា ាន និងការគាាំម្រទ (Positive Behavior Interventions & Supports) នឹងម្រតវូ បានអនុវតត រៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាទ ាំងមូ ល រហើយការអភិវឌ្ឍ
វ ិជាាជីវៈ នឹងរធវ ើការរដ្ឋោះម្រសាយជាបនត បនទប់រលើបញ្ហាយល់ែឹងអាំពីែលប៉ែោះពាល់ននការប៉ែោះទងគ ិច (trauma-informed care) និងការអនុវតត ការម្របតិបតត សាតរឡើង វ ិញនន
យុទធសាស្រសតរៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់ការបរងក ើតបរ ិយាការសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌សម្រាប់សិសសម្រគ្ប់រ ូប។ ម្របសិនរបើអាចរធវ ើបានរៅក្សនុងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់
រសវាក្សមម បផនថ ម នឹងម្រតវូ បានែត ល់ជូនជាចមបងរដ្ឋយរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការរបស់យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស ម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះងម ីៗ សិសស
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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ផែលានពិការភ្នព និងម្រក្ស ុមសិសសានអតត សញ្ហញណ្រែសងរទៀត ផែលទិននន័យែត ល់ការគាាំម្រទែល់តម្រមូវការសម្រាប់ការែត ល់ជូនការគាាំម្រទផែន ក្សែល វូ ចិតតសងគ ម និង
ការសិក្សាររៀនសូ ម្រត។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនត ម្របាម្រស័យទក្ស់ទង និងានទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធននពាក្ស់ពន
័ ធ នឹងផែនការ និងការរម្របម្រើ បាស់
មតិរយាបល់ចូលរ ួមផែលបានែត ល់ជូនរែើមបីបនត ផក្សសម្រមួលលាំនគ្
ាំ ាំរ ូននការបរម្រងៀន រែើមបីបាំរពញតាមម្រតវូ ការរបស់សិសសយា៉ែងលអ បាំែត
ុ ។

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District)
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ិ ធាននការពាក្ស់ពន
័ ធ នង
ឹ ិគគ ែរ្ងៀនរោយផ្ទាល់ [តារាងជួររែតក្ស និង ិ ធាននការែបនែ ម អាចនឹង្តូិបានោក្ស់ែបនែ មរទៀត រៅតាម
ការចំបាច់]
ពិពណ្៌ន
ពិធីសារបរងក ើនសុខ្ភ្នព និងអនម័យម្រសបជាមួ យនឹងការែត លម
់ រធាបាយរធវ ែ
ើ រាំ ណ្ើរែល់សិសស។ (IPI-1)

$100,000

ការផបងផច
ក្ស
រទ

សាែក្សសញ្ហញ ផ្ទទង
ាំ ែូ សទ័រ និងផ្ទទង
ាំ សញ្ហញរ ូបភ្នពសាគល់បត
ិ រលើក្សម្រាលឥែា រៅក្សនុងទីតាាំងសាលាររៀន
ទ ាំងមូ ល រែើមបីបរងក ើនការរក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគានជាអតិបរា។ សញ្ហញសាគល់ នឹងជួ យបងាាញែល វូ លាំហូរ
ចរាចរណ្៍ កាត់បនថ យទាំនក្ស់ទាំនងរវាងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារនន និងក្សាំណ្ត់សាគល់ទីក្សផនែ ងម្រចក្សរចញ/ចូ ល
ជាក្ស់លាក្ស់។ រ ូបភ្នព ក្ស៏នឹងជួ យពម្រងឹងការអនុវតត ពិធីសាសត ីពីការរម្របា
ើ ៉ែ ស់ និងការលាង/សាអត
អនម័យនែែងផែរ។ (IPI-2)

$20,000

រទ

បនត ែតល់បុគ្គលិក្សឃ្លែាំរមើល/ផងទ ាំរៅតាមទីតាាំង រែើមបីឲ្យរម្រគ្ឿងបរ ិកាខរននម្រតវូ បានសាែប់រមររាគ្ជា
ម្របចាាំ (បផនថ មពីរលើការផងទ ាំ និងសាអតតាមសត ង់ដ្ឋ) រៅក្សនុងទីក្សផនែ ងផែលប៉ែោះពាល់ញឹក្សញប់។ (IPI-3)

$2,100,000

រទ

ក្សញ្ច ក្ស់ែែិក្សសុី (Plexiglass) ែត ល់របាាំងការពារ រៅរពលផែលការប៉ែោះពាល់រដ្ឋយផ្ទទល់អាចនឹងម្របម្រពឹតតរៅ
និងមិនអនុញ្ហញតឲ្យានការរក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគានចាៃយ 6 ហវ ើតបាន ែូ ចជាតុកា រ ិយាល័យជួ រមុខ្
ជារែើម។ (IPI-4)

$37,775

រទ

ការែត ល់សាារៈបរម្រងៀនជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលរែើមបីក្សាំណ្ត់ចាំនួនបុគ្គលផែលរម្របើម្របាស់វតថុរ ួមគានឲ្យរៅ
ម្រតឹមចាំនួនតិចតួ ច និងធានឲ្យសិសសានសាារៈផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ការចាាំបាច់រែើមបីចូលរ ូមឲ្យបានរពញ
រលញរៅក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការសិក្សា។ (IPI-5)

$433,282

រទ

ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនសម្រាប់ម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនងមផី ែលរផ្ទតតរលើការែត លកា
់ របណ្តុោះបណា
ត ល សិកាខសាលា និង
ធនធានននរៅក្សនុងការែត លជ
់ ូ នវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។ (IPI-6)

$400,000

រទ

ហវ ើលទ័រ HVAC ៖ ទីតាាំងអគារ នឹងបរងក ើនចាំនួនផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ផ្ទែស់បតរហវ
ូ ើលទ័រ HVAC រៅតាមទីតាាំង
សាលាររៀន និងអគារមណ្ឌលសិក្សាធិការ ែូ ចផែលបានផណ្នាំតាមរសចក្សត ីផណ្នាំសតីពស
ី ុខ្ភ្នព និង
សុវតថ ិភ្នពនរពលបចចុបបនន ។ (IPI-7)

$253,000

រទ

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

មូ លនិធិសរុប
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ពិពណ្៌ន
សាារៈការពារផ្ទទល់ខ្ល ួន (Personal Protective Equipment, PPE)៖ ម្រក្សណាត់ា៉ែស់ (ា៉ែស់ និងរបាាំងមុខ្
ម្របសិនរបើសមម្រសប) រែើមបីធានថាសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសារផែលចូ លរៅក្សនុងទីតាាំងសាលាររៀន
និងបុគ្គលិក្សផែលរធវ ើការរៅក្សនុងសហគ្មន៍ នឹងកាត់បនថ យជាអបបបរាននការ រ ើក្សសាយភ្នយនន
ចាំហាយភ្នគ្លអ ិតតាមែល វូ ែរងា ើម រៅរពលសថ ិតរៅក្សនុងបរ ិរវណ្សាលា។ បរងក ើនការែគ ត់ែគង់សាប៊ូ និង
ទឹក្សលាងនែ និងផទម៉ែូ ផម៉ែម្រតរែើមបីពិនិតយរមើលសីតុណ្ាភ្នពសិសស និងសាាៈែគ ត់ែគងប
់ ផនថ មរទៀតរែើមបី
ឺ
រ្ែ ើយតបចាំរពាោះសិសសផែលបងាាញររាគ្សញ្ហញននជាំង៖ (IPI-8)

ក្សមម វ ិធីសហវ ផវរតាមដ្ឋនអន ក្សផែលប៉ែោះពាល់ផ្ទទល់ និងម្រតួតពិនិតយររាគ្សញ្ហញននជាំងឺនឹងជាំងឺ
COVID-19 របស់ម្រក្ស ុមហ៊ុន Qualtrics សម្រាប់សិសស បុ គ្គលិក្ស និង ម្រគ្ួសារម្រគ្ប់រ ូបរែើ មបី
រម្របើម្របាស់ស ម្រាប់ ជា មូ លដ្ឋានទិននន័យ និងក្សមម វ ិធីសវុ តថ ិភ្នពសម្រាប់សុខ្ភ្នពនិង
សុខ្ុាលភ្នពននការែតលជ
់ ូ នវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ រៅក្សនុងការរ្ែ ើយតបរៅនឹងជាំងឺរាតតាត
COVID-19។ (IPI-9)

មូ លនិធិសរុប
$4,180,277

$50,427

ការផបងផច
ក្ស

រទ

រទ

ធា សិក្សាពីចមាាយ
ក្សមម ិធី
ការែនត ការែរ្ងៀន
[ការពិពណ្៌នអាំពរី របៀបផែលភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងែត លជ
់ ូ នការបនត ការបរម្រងៀនរៅអាំឡ
ុ ងឆ្នាំសិក្សារនោះ រែើមបីធានឲ្យសិសសទទួ លបានក្សមម វ ិធីសិក្សា រពញរលញផែលាន
គ្ុណ្ភ្នពម្របហាក្ស់ម្របផហលគានខាែាំងពាក្ស់ព័នធនឹង វ ិធីសាស្រសតននការែត លជ
់ ូ ន រ ួមទ ាំងផែនការសម្រាប់ក្សមម វ ិធីសិក្សា និងធនធានបរម្រងៀនរបស់ភ្ននក្ស់ងារ LEA ផែលនឹងធាន
បាននូ វការបនត ការបរម្រងៀនសម្រាប់សិសស ម្របសិនរបើការរែទ ររវាងការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់ និងការបរម្រងៀនពីចាៃយានការចាាំបាច់។]
មណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួមសតុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) របត ជាញចិតតែតលកា
់ របរម្រងៀនពីចាៃយម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព សផ់ ែលជាំរុញបផនថ ម
តាមរយៈឯក្សសារសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការរៅតាមសត ង់ដ្ឋ រផ្ទតតរលើខ្ែឹមសាតាមក្សម្រមិតថានក្ស់ ទនទ ឹមគាននឹងការែត លជ
់ ូ នឱកាសសិក្សាផែន ក្សចិតតសងគ ម
ផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាសុខ្ា
ុ លភ្នពចិតតសងគ មរបស់សិសសម្រគ្ប់រ ូប។ ឯក្សសារែាំណ្ភ្នាប់ឆ្ប់រហ័សមួ យ ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់ការចូ លរៅរម្របើម្របាស់បានរដ្ឋយ
ងាយសម្រាប់ឪពុក្សាតយ និងសិសសរែើមបីតភ្នាប់រៅកាន់សាារៈឧបរទសសិក្សាផែលបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការតាមអនឡាញ រហើយការផណ្នាំធនធាន
បរចច ក្ស វ ិទាសម្រាប់ឪពុក្សាតយនិងសិសស បានបរងក ើតរឡើងជាចម្រម ុោះភ្នសា រែើមបីជួយគាាំម្រទែល់ការចូ លរៅរម្របើម្របាស់ធនធាន និងព័ត៌ានបានកាន់ផតរម្រចើន
និងកាន់ផតលអម្របរសើររឡើង។ ផែន ក្សក្សមម វ ិធីសិក្សា និងការបរម្រងៀន បានបរងក ើតឯក្សសារននសម្រាប់សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ ផែលែតរលើជូននូ វការជូ លរៅរម្របម្រើ បាស់
ឯក្សសារសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការទ ាំងម្រស ុង (រៅថា ក្សមម វ ិធីសិក្សា) រហើយនិងឯក្សសារផណ្នាំសម្រាប់ម្រគ្ន
ូ ិងបុគ្គលិក្សសម្រាប់ែតលជ
់ ូ នការបនត រសវាអប់រំ
រៅអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ រដ្ឋយរផ្ទតតរលើខ្ែឹមសារបរម្រងៀន កាលរវលាវាយតនមែ និងពិធីសារនន ជាំនញមូ លដ្ឋានម្រគ្ឹោះផែលម្រតវូ បរម្រងៀនជាម្របព័នធ និង
រដ្ឋយផ្ទទល់រដ្ឋយានការគាាំម្រទរដ្ឋយរពលរវលាអនុវតត ជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ ការវាយតនមែ ផក្សលមអ រែើ មបីផណ្នាំកា រផក្សសម្រមួលការបរម្រងៀន បងាាញអាំ ពីសតង់ ដ្ឋ សនល
ូ រ ួមរបស់រ ែា
(Common Core State Standards, CCSS) និ ងការគាាំម្រទការបរម្រងៀនសម្រា ប់អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់ រគ្ែ ស ទ ង
ាំ ក្សនុង ម្រក្សបខ្ណ្ឌអភិ វឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស (English
Language Development, ELD) ផែលបានក្សាំណ្ត់ និងផែលបានដ្ឋក្ស់បញ្ចល
ូ គាន។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានបរងក ើតការផណ្នាំសតីពីផែនការបនត ការអប់រំ
សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិក្សមណ្ឌលសិក្សាធិការរម្របម្រើ បាស់ជាធនធានសម្រាប់ការរម្រតៀមខ្ល ួនជាមូ លដ្ឋាន ការរម្រតៀមខ្ល ួនរយៈរពលខ្ែ ី និងការរម្រតៀមខ្ល ួនរយៈរពលផវង រៅក្សនុងការ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ទាំព័រ 13 នន 46

ែត លរ់ សវាអប់រំរៅក្សនុងរពលជាំងឺរាតតាត COVID-19។
រៅតាមក្សម្រមិតទីតាាំង ផែនក្សរែា បាលទីតាាំង នឹងែឹក្សនាំការរធវ ផើ ែនការ និងក្សាំណ្ត់រពលក្សិចចែាំរណ្ើរការសម្រាប់ផចក្សចាយឯក្សសារសិក្សាសម្រាប់សិសស និងសហការ
រធវ ើការងារជាមួ យម្រគ្ូ ម្រក្ស ុមការងារតាមក្សម្រមិតថានក្ស់ និងម្រក្ស ុមការតាមមុខ្ វ ិជាា រៅរលើចរនសមព ័នធននការែតលជ
់ ូ នហវ ូលឌ្័រឯក្សសារតាមទីតាាំងសម្រាប់ក្សិចចសហការ និង
ផចក្សរំ ផលក្សធនធានផែលម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រ ួមគានជាមួ យសិសសក្សនុងថានក្ស់ (ម្រដ្ឋយសតុក្សទិននន័យរ ួម (shared drive) ក្សមម វ ិធី Google Classroom រគ្ហទាំព័រសាលា
/ថានក្ស់ររៀនជារែើម)។ កាលវ ិភ្នគ្ជួ ងែត ល់សញ្ហញម្របចាាំនងៃសម្រាប់ការបរម្រងៀន និងម្របព័នធក្សាំណ្ត់សាគល់សម្រាប់រមររៀន និងធនធានផែលម្រតវូ ម្របមូ លរៅក្សនុងទីតាង
ាំ
ហវ ូលឌ្័រឯក្សសាររ ួមក្សនុងទីតាាំង ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងរៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់ការសិក្សាពីចាៃយ។ អន ក្សរែា បាលតាមទីតាាំង នឹងបរងក ើត និងម្របាម្រស័យទក្ស់ទង
ម្របាប់ព័ត៌ានទាំនក្ស់ទាំនងសម្រាប់ការ វ ិភ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហារៅែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្សសម្រាប់ការគាាំម្រទផែន ក្សបរចច ក្ស វ ិទា ការគាាំម្រទក្សមម វ ិធីសិក្សា និង
សុខ្ភ្នពនិងសុវតថ ិភ្នពរបស់ក្សុារ បញ្ហាវតត ាន កាលបរ ិរចេ ទម្របជុាំនិងសិកាខសាលា និងព័ត៌ានសាំខាន់ៗរែសងរទៀត។ ម្រគ្ប
ូ រម្រងៀន នឹងែត ល់ទាំនក្ស់ទាំនងឡាយផ្ទទល់ម្របចាាំ
នងៃ សម្រាប់រគាលបាំណ្ងននការបរម្រងៀន ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវឌ្ឍនភ្នព និងការផងរក្សាការែារភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងសាលាររៀនតាមរយៈទម្រមង់ននការែត ល់ជូនក្សនុងរពលផតមួ យ និង
ក្សនុងរពលរែសងគាន។ សម្រាប់ថានក្ស់មរតត យយែល់ថានក្ស់ទី12 (K-12) ការវាយតនមែ នឹងម្របម្រពឹតរៅទូ ទ ាំងឆ្នាំសិក្សា ម្រសបតាមការរំពឹងទុក្សរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
សម្រាប់ការវាយតនមែ ផែលបានក្សាំណ្ត់សម្រាប់ម្រតីាស (សិសសថានក្ស់មរតត យយែល់ថានក្សទី8) និងចរនែោះរពលបីផខ្/ម្រតីាស (សិសសថានក្ស់ទី9 ែល់ទី12)។ ម្រគ្អ
ូ ប់រំទូរៅ និង
អន ក្សជាំនញផែន ក្សអប់រំពិរសស នឹងសហការគានរម្របើម្របាស់រពលរវលារធវ ើផែនការរ ួមគានរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហារម្របើម្របាស់បរចច ក្សរទសបរម្រងៀនពិរសសសម្រាប់សិសសទ ាំងអស់
ផែលម្រតវូ កាជាំនួយពិរសសរៅក្សនុងការវាយតនមែ ។ ការសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់ការអប់រំពិរសស នឹងម្របម្រពឹតរៅជាទម្រមងននការបរម្រងៀនតាមរយៈការរម្របើម្របាស់បរចច ក្ស វ ិទា
ចម្រម ុោះរម្រចើនម្របរភទរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាទាំនក្ស់ទាំនងម្រគ្ូ-សិសស និងទាំនក្ស់ទាំនងសិសស-ម្រគ្ូ។ ម្រគ្ូនឹងផចក្សរំ ផលក្សឯក្សសារសិក្សាម្របចាាំនងៃ រហើយនឹងរក្សា
ការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាម្របចាាំជាមួ យម្រគ្សា
ូ រជាមួ យឪពុក្សាតយ តាមរយៈការរៅទូ រសពទ ម្រតួតពិនិតយរដ្ឋយផ្ទទល់ អុីផម៉ែល សារជាអក្សសរ ក្សមម វ ិធី Google Classroom
ក្សមម វ ិធី SeeSaw ក្សមម វ ិធី Classdojo ក្សមម វ ិធី Reminds ក្សមម វ ិធី Padlet ក្សមម វ ិធី Kami ក្សមម វ ិធី Zoom រា៉ែងរធវ ើការធមម តា និងម្របព័នធក្សមម វ ិធីតាមអនឡាញរែសងរទៀត។
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងម្រគ្ប់ម្រគ្ងសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថានក្ស់ ផែអ ក្សរលើការវាយតនមែ ពិនិតយវ ិនិចេ័យជាមួ យនឹងសិសសផែលបានចុោះរ្មោះចូ លររៀនទ ាំងអស់ រហើយបុគ្គលិក្ស
បរម្រងៀន នឹងសហការគាន វ ិភ្នគ្រលើលទធ ែលទនន ន័យរងាវយតនមែ និងរធវ ើផែនការបរម្រងៀនជាយុទធសាស្រសតរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាខ្វ ោះចរនែោះផែលបានរក្សរ ើញរៅរលើជន
ាំ ញ
សិក្សា និងចាំរណ្ោះែឹង។ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរម្របើម្របាស់ម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សា (ឧ.ទ. ក្សមម វ ិធី Google Classroom ក្សមម វ ិធី SeeSaw ក្សមម វ ិធីClassdojo) រែើមបីែតល់
ឯក្សសារសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋ និងការវាយតនមែ ទនទ ឹមគានជាមួ យនឹងកាែត លជ
់ ូ នការចូ លរៅរម្របើម្របាស់ក្សមម វ ិធីសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សារពញរលញសម្រាប់សិសស
និងសាំរៅចមែ ងជាក្ស់ផសត ងននរសៀវរៅសិក្សារគាលសម្រាប់សិសសផែលសិក្សាអាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយ។ ការបរម្រងៀនរវាងម្រគ្ន
ូ ិងសិសសរៅរា៉ែងឡាយផ្ទទល់ជាក្ស់ផសត ង
ក្សនុងរពលផតមួ យ នឹងែត លជ
់ ូ នម្របចាាំនងៃ។ ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ នឹងយក្សគ្ាំរ ូលាំនាំតាមថានក្ស់ររៀនជាក្ស់ផសត ងតាមផែលអាចរធវ ើបានរៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការបរម្រងៀនពី
ចាៃយ ែត លឱ
់ កាសឲ្យសិសសសួ រសាំណ្ួរ និងទទួ លបានមតិរយាបល់ម្រតឡប់ ជាំរុញឲ្យសិសសចូ លរ ួមក្សនុងបទពិរសាធន៍ សិក្សាតាមផបបសហការ ផណ្នាំសិសសឲ្យចូ ល
រម្របើម្របាស់ក្សមម វ ិធីសិក្សានិងការវាយតនមែ តាមអនឡាញ និងែត ល់ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនជាម្រក្ស ុម និងការបរម្រងៀនផ្ទទល់មួយទល់នឹងមួ យ។ រៅក្សនុងការររៀនបរម្រងៀនក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផែលានសិសសចូ លរ ួម ពួ ក្សរគ្ានក្ស់ៗរធវ ើការសិក្សារលើឯក្សសារផតមួ យែូ ចគាន ប៉ែុផនត រៅរពលរវលា/ទីក្សផនែ ងរែសងគាន ការសិក្សារនោះ
នឹងានភ្នពម្រសបគានរៅតាមការររៀននិងបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ ការែត លម
់ តិរយាបល់ម្រតឡប់របស់ម្រគ្ូ រហើយឱកាសក្សនុងការែត ល់សាំណ្ួរ នឹងម្របម្រពឹតរៅក្សនុងការបរម្រងៀន
ឡាយផ្ទទល់ ឬតាមរយៈទម្រមង់ននទាំនក្ស់ទាំនងពីចាៃយ (ឧ.ទ. អុីផម៉ែល) សិសសអាចានទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យខ្ែ ឹមសារសិក្សារៅតាមក្សម្រមិតននការសិក្សារបស់ខ្ល ួន និង
អនុញ្ហញតឲ្យានភ្នពបត់ផបនរម្រចើនបផនថ មរៅក្សនុងការក្សាំណ្ត់កាលវ ិភ្នគ្។ សិសសនឹងទទួ លបានការវាយតនមែ សិក្សាររៀនសូ ម្រតផែលម្រតវូ បាំរពញរៅអាំឡ
ុ ងរពល
ទាំនក្ស់ទាំនងក្សនុងរា៉ែងឡាយផ្ទទល់ជាក្ស់ផសត ងជាមួ យម្រគ្ួរបស់ពួក្សរគ្ និងអាំឡ
ុ ងរា៉ែងអប់ឡាញ (off-line) រដ្ឋយម្រគ្ប
ូ នត រធវ ើការតាមដ្ឋនក្សិចចការលាំហាត់សិសសរៅក្សនុង
រសៀវរៅក្សត់ម្រតាពិនទុ។ ការសិក្សាពីចាៃយ នឹងផែអ ក្សរលើក្សមម វ ិធីសិក្សាផែលបានបរងក ើតរឡើងរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD៖ ក្សមម វ ិធីសិក្សា Benchmark ក្សមម វ ិធីសិក្សា
Steps to Advance ក្សមម វ ិធីសិក្សា Attainment ក្សមម វ ិធីសិក្សា Pearson និងក្សមម វ ិធីសិក្សា iReady Math រដ្ឋយានការចូ លរៅរម្របើម្របាស់រាល់ក្សមម វ ិធីសិក្សាទ ាំងអស់រនោះ
តាមអនឡាញ។ ការចូ លររៀនម្របចាាំនងៃ នឹងម្រតវូ បានម្រគ្ច
ូ ុោះវតត ាន រហើយទាំនក្ស់ទាំនងក្សនុងចាំរណាមម្រគ្ូ សិសស និងឪពុក្សាតយ និង/ឬ អាណាពាបាល នឹងរៅផតបនត
អនុវតត រៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់ការបនត ការបរម្រងៀនសម្រាប់សិសស។ ឧបក្សរណ្៍ តស្រនតី ម្រតូវសាអតអនម័ យ រហើយផចក្សជូ នែល់ សិសសសម្រា ប់ម្រតីា ស/ឆ្នាំ រៅតាមការផណ្នាំ
សុវតថ ិភ្នពរបស់ មជឈមណ្ឌលម្រគ្ប់ ម្រគ្ងជាំ ងឺ (Center for Disease Control)។ រៅរែូ វផ្ទក រ ើក្ស ឆ្នាំ2020 រៅរពលមណ្ឌលសិក្សាធិការបានរលើក្សរឡើងជារលើក្សែាំបូង
អាំពីែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានបរងក ើត និងែត ល់រៅឲ្យបុគ្គលិក្សនូ វផែនការរម្រតៀមសម្រាប់ការបនត ការអប់រំ ផែលបាន
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ែត ល់មក្សជាមួ យនូ វធនធានសម្រាប់ការែត លជ
់ ូ នការសិក្សាពីចាៃយម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នព និងបានបរងក ើតឯក្សសារផណ្នាំសម្រាប់ម្រគ្ផូ ែលរផ្ទតតរៅរលើ
ការក្សាំណ្ត់រពលរវលាបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ ររបៀបរម្របើម្របា ស់ធនធានននក្សមម វ ិធី Google Classroom ក្សមម វ ិធី Google Hangout ក្សមម វ ិធី Google Meet និ ងក្សមម វ ិធី
Zoom សម្រា ប់ម្រគ្ូនិង សិសស។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានបរងក ើតការផណ្នាំសតព
ី ីការសិក្សាពីចាៃយផែលអាចចូ លរម្របម្រើ បាស់បានសម្រាប់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ
ជាចម្រម ុោះភ្នសា និងម្រតវូ បានផចក្សជូ នរៅអាំឡ
ុ ងរពលចាប់រែត ើមននការសិក្សាពីចាៃយផែលបានែត ល់ជូនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2020-2021។ ក្សមម វ ិធីម្របមូ លសិសសចូ លររៀន
(Back to School Nights) និងបទបងាាញរបស់ឪពុក្សាតយរលើក្សមម វ ិធី Title 1 ម្រតវូ បានែត ល់ជូនតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វ ិធីតាមអុីនធឺណ្ិតផែលអនុញ្ហញតឲ្យឪពុក្សាតយ
ចូ លរ ួម និ ងពិភ្ន ក្សាជាមួ យបុ គ្គលិក្សសាលារៅរលើ ចមៃ ល់នន និ ងផែន ក្សននការគាាំម្រទ ផែលចាាំបា ច់ជា រ ួមរៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ។ ការផណ្នាំអាំពី
ធនធានបរចច ក្ស វ ិទាសម្រាប់ឪពុក្សាតយនិងសិសស ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង ក្សាំណ្ត់ទីតាាំងរៅទាំព័ររែើមរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ USD និងរក្សរ ើញភ្នែម រៅរពលអន ក្សចុច
រលើរ ូបអាយខ្ុនសម្រាប់ម្រគ្ួសារ ផែលែត ល់តាំណ្ភ្នាប់ និងធនធានសម្រាប់ការបណ្តុោះបណា
ត លឪពុក្សាតយ/អាណាពាបាលឡាយផ្ទទល់ ព័ត៌ានសត ីពីការរម្របម្រើ បាស់ក្សមម វ ិធី
Google Chrome ធនធានពាក្ស់ព័នធនឹងម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សារែសងៗ (LMS) ផែលក្សាំពុងយក្សមក្សរម្របើម្របាស់រៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ ម្របព័នធក្សមម វ ិធី
បរម្រងៀនតាមវ ើរែអូ ឡាយផ្ទទល់ ក្សមម វ ិធីសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការ ក្សមម វ ិធី G Suite តាម Google ក្សមម វ ិធី Illuminate និងក្សមម វ ិធី Synergy ធនធាន
ឯក្សសារបណា
ណ ល័យ និងធនធានឯក្សសាររយាងរែសងរទៀត។
រយាងតាមរគាលនរយាបាយម្រក្ស ុមម្របឹក្សាភិបាលមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រលខ្ 5121 “ក្សម្រមិតថានក្ស់ គ្ួ រផតផែអ ក្សរលើការរគារពតាមរដ្ឋយឥតលរមអ ៀង និងឥតផម្របម្របួល
រៅរលើគ្ុណ្ភ្នពននការងាររបស់សិសស និងបាំណ្ិនម្របសពវ របស់ពួក្សរគ្រៅរលើខ្ែឹមសារ និងវតថុបាំណ្ងននការវគ្គ សិក្សា។ សិសសគ្បបីម្រតវូ ានឱកាសក្សនុងការបងាាញអាំពី
បាំណ្ិនម្របសពវ រនោះ តាមរយៈ វ ិធីសាស្រសតរែសងៗែូ ចជាការចូ លរ ួមរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន ក្សិចចការែទ ោះ រតសត និងព័ត៌ានរែសងៗ។” រគាលនរយាបាយដ្ឋក្ស់ពិនទុរបស់
មណ្ឌលសិកាខធិការ SUSD សម្រាប់ថានក្ស់មរតត យយ្ែ ងភូ មិសិក្សាែល់ថានក្ស់ទី6 (TK-6) នឹងរផ្ទតតរលើពន
ិ ទ ុ តាមក្សម្រមត
ិ និរទទ ស 1, 2, 3, 4 ននតារាងម្របតត ិបម្រតពិនទុ និងថានក្ស់ទី7-ទី
12 នឹងទទួ លបានលិខ្ិតបញ្ហាក្ស់និរទទ ស A (90%-100%), B (80%-89%), C (70%- 79%), D (60%-69%) និងគាមនពិនទុ (ជាំនួសរដ្ឋយ F, 0-59%, នឹងមិនប៉ែោះពាល់ែល់GPA)
រៅរលើតារាងម្របតិបតត ិពិនទុរទ។ តាមរយៈក្សម្រមិតថានក្ស់ទ ាំងអស់របស់សិសសផែលបានចុោះរ្មោះចូ លរ ួមរៅក្សនុងក្សមម វ ិធី សិក្សាពីចាៃយ កាលវ ិភ្នគ្បរម្រងៀន បានែត ល់ែតល់
ឱកាសឲ្យគ្ាំ រ ូននការបរម្រងៀនានភ្នពបត់ផបនរៅតាមរគ្ហទាំ ព័រ សាលាររៀន រ ួមទ ាំងរា៉ែងឈប់សម្រាក្សែងផែរ និងែត លន
់ ូ វតុលយភ្នពបរម្រងៀនរវាងការបរម្រងៀន
ឡាយផ្ទទល់ និងការសិក្សាម្រសបរៅតាមសិសស រវាងការររៀន-បរម្រងៀនក្សនុងថានក្ស់ររៀនទ ាំងមូ ល និងជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ។ ការសិក្សាពីចាៃយរៅរែូ វផ្ទក រ ើក្សននឆ្នាំ2020 គ្ឺជាបទ
ពិរសាធន៍សិក្សាសម្រាប់មនុសសម្រគ្ប់រ ូបផែលបានចូ លរ ួម និង រៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននរយាបល់ម្រតឡប់ផែលបាន វ ិភ្នគ្រដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការ ការផក្សសម្រមួល និងការ
ផក្សលមអ នន ម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងរែើមបីបរងក ើនការទទួ លបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់សម្រាប់សិសសពីម្រគ្រូ បស់ពួក្សរគ្ សក្សមម ភ្នពចូ លរ ួមរៅក្សនុងការសិក្សា ការចូ លរៅកាន់
ធនធានអនឡាញសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងការបណ្តុោះបណា
ត លគាាំម្រទការសិក្សាពីចាៃយ ជាមួ យនឹងការរផ្ទតតរៅរលើទាំនក្ស់សិសសឲ្យបានរម្រចើន និងឱកាសក្សនុងការ
ចូ លរ ួមយា៉ែងសក្សមម រៅក្សនុងបទពិរសាធន៍សក្ស
ិ ាពីចាៃយរបស់ពួក្សរគ្។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ បានធានថា រៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ ម្រគ្ប់សិសសទ ាំងអស់
បានទទួ លយា៉ែងរហាចណាស់នូវចាំនួននទីននការបរម្រងៀនអបបបរាផែលបានតម្រមូវរដ្ឋយចាប់សភ្ន Senate Bill 98៖ ថានក្ស់មរតត យយ្ែ ងភូ មិសិក្សា (TK) & ថានក្ស់មរតត យយ
ានចាំនួននទីបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ 180 នទី ថានក្ស់ទី1-ទី3 ានចាំនួននទីបរម្រងៀន 240 នទី។ បនទប់ពីគ្ណ្នរលើការបរម្រងៀនែាយផ្ទទល់ម្របចាាំនងៃ ម្រគ្បា
ូ ន
ររៀបចាំរចនសមព ័នធជាយុទធសាស្រសតសម្រាប់ចាំនួននទីបរម្រងៀនពីចាៃយផែលរៅរសសសល់សម្រាប់ការនងៃ បរម្រងៀន។ ការទទួ លបាន និងលទធ ភ្នពសម្រាប់សិសស
រៅក្សនុងការទទួ លបានរពញរលញនូ វក្សមម វ ិធីសិក្សារនោះ រដ្ឋយមិនគ្ិតពីលន
ាំ ាំគ្ាំរ ូននការបរម្រងៀន គ្ឺជាការរផ្ទតតជាចមបងរបស់ មណ្ឌលសិក្សាធិកា រ SUSD។
ក្សុាំ ពូ យ ទ័ រយួរនែ ម្រតូវបានម្របគ្ល់រៅែល់ សិសសម្រគ្ប់ រ ូបផែលម្រតូវការការចូ លរៅរម្របើម្របា ស់ ក្សព
ុាំ ូ យទ័រយួ រនែរៅក្សនុងទីក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ រហើយវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត
(WiFi hot spot) ម្រតវូ បានែតល់ជូនែល់សិសសម្រគ្ប់រ ូបផែលម្រតវូ ការការតភ្នាប់បណា
ត ញអុន
ី ធឺណ្ិតរៅក្សនុងទីក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្។ រៅក្សនុងរពលម្របម្រពឹតរៅនន
រពលរវលារង់ចាាំរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការផែលទទួ ល ឬដ្ឋក្ស់ែាំរឡើងហវ ើលទ័រចាាំបាច់រៅក្សនុងវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) បុគ្គលិក្សសាលា
បានរធវ ើការងាររ ួមគានជាមួ យម្រគ្ួសាររបស់សិសសរែើមបីែតលន
់ ូ វជរម្រមើសសិក្សាឯក្សរាជយសម្រាប់សិសស និងែត ល់ឲ្យពួ ក្សរគ្នូ វឯក្សសារជាក្ស់ផសត ងផែលម្រតវូ ការជាចាាំបាច់
រែើមបីចូលរ ួមរៅក្សនុងការសិក្សា ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងរង់ចាាំវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែតរបស់ពួក្សរគ្មក្សែល់។ លទធ ភ្នពរបស់សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារក្សនុងចូ លរៅជួ បម្រគ្ប
ូ រម្រងៀន
សម្រាប់ការសួ រសាំណ្ួរ និងការគាាំម្រទ គ្ឺជាបណ្តុនាំ នអតថ បទបរងាាោះតាមអុន
ី ធឺណ្ិតក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននមតិចូលរ ួមរបស់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ រហើយម្របព័នធនន នឹងម្រតវូ បាន
ដ្ឋក្ស់ែាំរឡើងរ ូចជារម្រសចរៅតាមរគ្ហទាំព័ររបស់សាលា រែើមបីរក្សាបាននូ វឱកាសទាំនក្ស់ទាំនងរដ្ឋយរបើក្សចាំហែូ ចជារា៉ែងរធវ ើការតាមរពលរវលាក្សាំណ្ត់ជារែើម រែើមបី
រក្សាសថ ិរភ្នព និងអភិវឌ្ឈភ្នពជានែគ្ូ រពញរលញរវាងបុគ្គលិក្សសាលា និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។
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ការទទួ លបានឧែក្សរណ៍រេឡិច្តូនិក្ស និងការតភាាែ់ែណ្ត
ត ញ
[ការពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងធាននូ វការទទួ លបានឧបក្សរណ្៍រអឡិចម្រតន
ូ ិក្ស និងការតភ្នាប់បណា
ត ញសម្រាប់សិសសម្រគ្ប់រ ូប រែើមបីគាាំម្រទែល់
ការសិក្សាពីចាៃយ។]
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងពិនិតយរមើលក្សាំពូ យទ័រយួ រនែា៉ែក្ស Chromebook សម្រាប់សិសសផែលបានចុោះរ្មោះចូ លររៀន ផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ការក្សុាំពូ យទ័ររែើមបី
ចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងបាំរពញក្សិចចសាលាផែលបានបានែត លជ
់ ូ ន។ រែើមបីធានថាសិសសរបស់រយើងទទួ លបានអុីនធឺណ្ិតរម្របើម្របាស់អាំឡ
ុ ងរពលសិក្សា
ពីចាៃយ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ែាំបូងបានក្សាំណ្ត់ថា៖ ម្រគ្ួសារផែលឪពុក្សាតយរទើបផលងលោះ និងសិសសយុវជនរៅរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ឪពុក្សាតយចិញ្ចឹម
ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ ននូ វវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot), ម្រគ្ួសារផែលបានបាំរពញការសទ ង់មតិផែលបានែត ល់រយាបល់ថាពួ ក្សរគ្មិ នានអុី នធឺ ណ្ិតរម្របើម្របា ស់រៅក្សនុង
ក្សផនែ ងសានក្ស់ រៅរបស់ ពួក្សរគ្ និ ងមិ នបានទទួ លវា៉ាយហាវយហត់ សប៉ែ តរៅរែូ វផ្ទក រ ើក្សឆ្នាំ 2020 ម្រតូវបានែត ល់ជូនវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) រហើយថា
អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសរែសងរទៀតផែលានតម្រមូវការពិរសស ម្រតួវបានែត ល់ជូនវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) រៅក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការនន
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ផែលែត ល់ជូនវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) យា៉ែងតិចចាំនួនមួ យសម្រាប់ម្រគ្ប់ទីក្សផនែ ងរបស់សិសសម្រគ្ប់រ ូប រែើមបីគាាំម្រទែល់ការតភ្នាប់
បណា
ត ញរៅកាន់ការចូ លរ ួមសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់សិសស រហើយរៅរពលណាផែលរគ្បានបញ្ហាក្ស់ថាសាជិក្សម្រគ្ប់រ ូបបានទទួ លវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot)
រពលរនោះមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងចាប់រែត ើមក្សិចចែាំរណ្ើរការននការធានសិសសម្រគ្ប់រ ូប បានទទួ លវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot), មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
បានបញ្ហាទិញវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) ម្រគ្ប់ម្រគាន់សម្រាប់ការផចក្សចាយរដ្ឋយផ្ទទល់មួយរៅែល់សស
ិ សផែលបានចុោះរ្មោះទ ាំងអស់ និងចាំនួនបរនថ មសម្រាប់
បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនទ ាំងឡាយណាផែលម្រតវូ ការការគាាំម្រទការតភ្នាប់បណា
ត ញ។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានែតល់ជូនការសទ ង់មតិរលើការតភ្នាប់បណា
ត ញរៅអាំឡ
ុ ងរែូ វផ្ទក រ ើក្ស
ននឆ្នាំ2020 រៅអាំឡ
ុ ងរែូ វរតត និងអាំឡ
ុ ងរពលចាប់រែត ើមឆ្នាំសិក្សា2020-2021 រែើមបីក្សាំណ្ត់អតត សញ្ហញណ្ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលម្រតវូ ការវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) និង
ក្សុាំពូ យទ័រ, បានែត ល់ពត
័ ៌ានសត ីពទ
ី ីតាាំងផែលម្រតវូ ចូ លរម្របើម្របាស់រដ្ឋយឥតគ្ិតនងែ និងានតនមែ រថាក្សពីភ្ននក្ស់ងារែត លរ់ សវារបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ, និងបនត
ជាមួ យនឹងការគាាំម្រទបរចច ក្ស វ ិទា និងការែសពវ ែាយរលើការវ ិភ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតាមរយៈនីតិ វ ិធីផែលបានអនុវតត អាំឡ
ុ ងរពលបិទអគារសិក្សារៅែាំណាច់ឆ្នស
ាំ ិក្សា
2020 រដ្ឋយសារផតជាំងឺរាតតាត។ ទីតាាំងសាលា នឹងានទាំនក្ស់ទាំនងឥតផម្របម្របួលជាមួ យសិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ រហើយនឹងជួ យែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារឲ្យរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា
ទទួ លបានការតភ្នាប់បណា
ត ញ តាមរយៈការពិនិតយរមើលបរចច ក្ស វ ិទាងម ីៗសម្រាប់សិសស ម្របសិនរបើក្សាំុពូ យទ័រខ្ូ ច ឬែាំរណ្ើរការខ្ុសម្របម្រក្សតី រដ្ឋយជាំរុញឲ្យម្រក្ស ុមការងារ
បរចច ក្សរទសរៅតាមទីតាង
ាំ សាលារធវ ើការ វ ិភ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាបរចច ក្ស វ ិទា រែើមបីក្សាំណ្ត់ថារតើានបញ្ហាក្សាំហុសអន ក្សរម្របម្រើ បាស់ ឬបញ្ហាបរចច ក្សរទសផែរឬអត់ និង
រធវ ើការងារសហការជាមួ យផែន ក្សក្សមម វ ិធីសិក្សានិងបរចច ក្ស វ ិទាបរម្រងៀន និងផែន ក្សគាាំម្រទ
ការបរម្រងៀន រែើមបីធានបាំរពញតម្រមូវការផែន ក្សបរចច ក្ស វ ិទាសម្រាប់សិសស ម្រសបគានជាមួ យនឹងការរម្របើម្របាស់ឧបក្សរណ្៍ និងការតភ្នាប់បណា
ត ញ។ បុគ្គលិក្សតាមទីតាាំងសាលា
បានរធវ ើការងាររដ្ឋយរ ួមសហការជាមួ យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីក្សាំណ្ត់នូវឱកាសសុវតថ ិភ្នព និងសមម្រសបសម្រាប់សិសសរែើមបីទទួ លបានការតភ្នាប់បណា
ត ញអុន
ី ធឺណ្ិត រែើមបី
៉ា
ឲ្យពួ ក្សរគ្អាចចូ លរ ួមរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ រហូ តែល់រពលការែត លវា
់ យហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spots) និងហវ ើលទ័រចាាំបាច់នន ម្រតវូ បានែាំរឡើង។
ទម្រមង់ផបបបទ និងក្សិចចែាំរណ្ើរការចុោះហតថ រលខា ម្រតវូ បានរធវ ើឌ្ជ
ី ីងលរ ូបនីយក្សមម រែើមបីបរងក ើនលទធភ្នពចូ លរម្របើម្របាស់ និងម្របព័នធក្សមម វ ិធីផែលសមម្រសបតាម
អន ក្សរម្របើម្របាស់ ជូ នែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីបរាំ ពញទម្រមង់ផបបបទផែលបានក្សាំណ្ត់រដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD សម្រាប់ព័ត៌ានសាំខាន់ៗ។ ការចុោះតាមែទ ោះ នឹងបនត
អនុវតត សម្រាប់ការែសពវ ែាយ និងការគាាំម្រទែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររបស់សិសស ផែលរៅក្សនុងរនោះ តាមរយៈក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងម្រគ្ប់ផបបយា៉ែង មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
រៅផតមិនអាចភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងរៅកាន់សិសស និងសាជិក្សម្រគ្ួសារបាន។

ការចូ លរ ួមរែស់សិសស និងិឌ្ឍនភាព
[ការពីពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងវាយតនមែ រលើវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសស តាមរយៈទាំនក្ស់ទាំនងឡាយផ្ទទល់ និងចាំនួននទីបរម្រងៀនក្សនុងរពលផតមួ យ និង
ការពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងវាស់សទង់រលើការចូ លរ ួម និងបរ ិាណ្រពលរវលាននការងាររបស់សិសស។]
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានធានថាម្រគ្ប់សាលាររៀនទ ាំងអស់ យា៉ែងរហាចណាស់ក្សាំពុងផតសរម្រមចបាននូ វចាំនួននទីបរម្រងៀនអបបបរាែូ ចផែលបានក្សាំណ្ត់រដ្ឋយ
ចាប់សភ្ន Assembly Bill 77 ផែលសមម្រសបជាមួ យការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទលម្របចាាំនងៃ និងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយ។ ទីតាាំងសាលានីមួយៗ បានបរងក ើតនូ វកាលវ ិភ្នគ្
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ជួ ងែត ល់សញ្ហញសម្រាប់ការបរម្រងៀននិងររៀនពីចាៃយ បានចុោះវតត ម្របចាាំនងៃ ពាក្ស់ព័នធនឹងទាំនក្ស់ទាំនងឡាយផ្ទទល់ និងចាំនួននទីបរម្រងៀនក្សនុងរពលផតមួ យ ការសិក្សា
ក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សពីគាន និងទម្រមង់ផបបបទចូ លរ ួមរបស់សិសសម្របចាាំនងៃ ផែលបានបាំរពញ រហើយ អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរែា បាលទិតាាំង បានទទួ លនូ វការចូ លម្រតួតពិនិតយ
តាមម្របព័នធឌ្ជ
ី ីងលរៅរលើរគាល វ ិធីសិក្សាពីចាៃយរបស់ម្រគ្ូ រែើមបីឲ្យែូ ចគានរៅនឹងការចូ លរៅកាន់ថានក្ស់ររៀនជាក្ស់ផសត ងរៅតាមទីតាង
ាំ ធមម តាផែរ។ រងាវយតនមែ
ផែលរធវ កា
ើ រវាយតនមែ រលើររបៀបផែលសិសសក្សាំពុងានការលូ តលាស់រៅក្សនុងផែន ក្សខ្ែ ឹមសារសន ូលននមូ ខ្វ ិជាាអក្សសរសាស្រសតភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELA) គ្ណ្ិត វ ិទា និង
ការអភិវឌ្ឈភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELD) នឹងម្របម្រពឹតរៅរៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សាទ ាំងមូ ល រហើយ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរម្របើម្របាស់ការវាយតនមែ តាមក្សមម វ ិធីសិក្សា និងការវាយតនមែ
ផក្សលមអ ទូរៅ រែើមបីម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសស និងផក្សសម្រមួលការបរម្រងៀនរែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការបុគ្គលរបស់សិសស។ ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ នឹង
ម្រតវូ បានែត ល់ជូនរៅអាំឡ
ុ ងសិក្សាពីចាៃយ រដ្ឋយានការរ ួមបញ្ចល
ូ គានជាយុទធសាស្រសតននសក្សមម ភ្នពបរម្រងៀនក្សនុងថានក្ស់ររៀនទ ាំងមូ ល ម្រក្ស ុមតូ ចៗ ផ្ទទល់មួយទល់នឹងមួ យ
និងសក្សមម ភ្នពសិក្សាឯក្សរាជយ។ យុទធសាស្រសតបរម្រងៀនែូ ចគានជារម្រចើនផែលបានរម្របម្រើ បាស់រៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ នឹងម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រែើមបីវាស់សទង់
ការចូ លរ ួម ចាំនួនរពលរវលាសម្រាប់ក្សិចចការសិសស ែូ ចជាការម្រតួតពិ និតយការយល់ ែឹង ការដ្ឋក្ស់ ក្សិចចការម្រសបតាមក្សមម វ ិធី សិក្សា គ្រម្រា ងសិ ក្សា បទបងាាញ ការវាយ
តនមែ តា មក្សមម វ ិធី សិក្សា ការវាយតនមែ បញ្ច ប់ និងសាននែក្សិចចការសិសសែូ ចជាការក្សត់ម្រតា ក្សិចចការសររសរ និងសក្សមម ភ្នពផែលម្រគ្ួបានបរងក ើតរឡើង។ ការអនុវតត ការវាយតនមែ
ផក្សលមអ នឹងម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រដ្ឋយបុគ្គលិក្ស រែើមបីក្សណ្
ាំ ត់រៅរលើបុគ្គល និងថានក្ស់ររៀនទ ាំងមូ ល ផែអ ក្សតាមតម្រមូវការរបស់សិសសរៅក្សនុងការសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋ។
ភ្នពជានែគ្ូ រជារវាងម្រគ្ូ និងឪពុក្សាតយ/អាណាពាបាល នឹងបនត ម្របម្រពឹតរៅជាមួ យនឹងការបងាាញម្របាប់អាំពកា
ី ររំពឹងទុក្ស រគាលរៅ និងវឌ្ឈនភ្នពរបស់សិសស។ ម្របព័នធ
StudentVue និងម្របព័នធ ParentVue គ្ឺជាធនធានសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងសិសសរែើមបីរម្របើម្របាស់ក្សនុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវតត ាន និងពិនទុ។ ម្រគ្ូនឹងរម្របើម្របាស់គ្ាំរ ូននការ
ម្របាម្រស័យទក្ស់ទងរែសងៗ រែើមបីែតលកា
់ រែសពវ ែាយ និងការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងឲ្យបានញឹក្សញប់ និងជាបនត បនទប់រៅែល់សស
ិ ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារនន
រដ្ឋយជម្រាបម្របាប់អាំពវី ឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសស ម្រសបជាមួ យនឹងរគាលការណ្៍ដ្ឋក្ស់ពិនទុរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រែើមបីរក្សាបាននូ វការតភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងែទ ោះ និង
សាលាររៀន។
សិសសទ ាំងអស់ ម្រតវូ បានរំពង
ឹ ថានឹងចូ លរ ួមរៅក្សនុងការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់តាមអនឡាញររៀងរាល់នងៃ រហើយសិសសផែលមិនចូ លរ ូមម្របចាាំនងៃ រៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ
(ក្សនុងរពលផតមួ យ និង/ឬក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស) ម្រតវូ បានគ្ូ សសញ្ហញអវតត ានសម្រាប់នងៃ សិក្សាសម្រាប់ការមិនចូ លរ ួម រហើយ ក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងពីបុក្សគលិក្ស
តាមទីតាាំងសាលាររៀន នឹងម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងរែើមបីទន
ាំ ក្ស់ទាំនងរៅកាន់ម្រគ្ួសារ និងសិសស និងសាក្សសួ រថារហតុអវើបានជាសិសសមិនានវតត ានសម្រាប់ការសិក្សា
រហើយរតើសាលាអាចជួ យគាាំម្រទែល់សិសសយា៉ែងែូ ចរមត ចរៅក្សនុងការចូ លសិក្សាពីចាៃយឲ្យបានជាម្របចាាំ។ ម្រគ្ន
ូ ឹងម្រសង់វតត ានបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ម្របចាាំនងៃ
(ក្សនុងរពលផតមួ យ) រហើយវតត ានការសិក្សាផែលសិសសបានចូ លរ ួម (ក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស)។ វតត ានបរម្រងៀនផ្ទទល់ នឹងផែអ ក្សរលើក្សវតត ានសិសសរៅក្សនុងម្របព័នធក្សមម វ ិធី
សិក្សាពីចាៃយ (ក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស) នឹងផែអ ក្សរលើការវាស់សទង់ចម្រម ុោះននលទធ ែលសិក្សារបស់សិសសែូ ចជាការរបាយការណ្៍ឡ
ុ ក្សចូ លរៅកាន់ម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សា
(ក្សមម វ ិធី Google Classroom) ក្សិចចការផែលសិសសបានបាំរពញ និងក្សមម វ ិធីតាមអនឡាយរែសងរទៀតផែលរម្របម្រើ បាស់រដ្ឋយម្រគ្វូ សម្រាប់សស
ិ សម្របគ្ល់ក្សិចចការែល់ម្រគ្។ូ
ការរំពឹងទុក្សរនោះគ្ឺថា រាល់វតត ាន/ការចូ លរ ួមទ ាំងអស់ នឹងម្រតវូ បានចងម្រក្សងទុក្សជាឯក្សសារម្របចាាំនងៃ ក្សនុងម្របព័នធព័ត៌ានរបស់សិសស (រៅថា Synergy) ររៀងរាល់នងៃ
រដ្ឋយានក្សាំណ្ត់ម្រតាម្របចាាំនងៃ ផែលបានរក្សាទុក្សពាក្ស់ព័នធនឹងវតត ាន និងការចូ លរ ួមរបស់សិសស រដ្ឋយានទ ាំងបុគ្គលិក្សម្របចាាំការរៅសាលា ផែន ក្សសុខ្ាលភ្នពក្សុារ
និងផែន ក្សចូ លររៀន រធវ ើការម្របាម្រសយ
័ ទក្ស់ទងជាមួ យម្រគ្ួសាររបស់សិសសផែលអវតត ាន និង/ឬមិនានក្សនុងឯក្សសារ សម្រាប់ជាចូ លរ ួមចាំផណ្ក្សក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននឱកាសសិក្សា
ពីចាៃយម្របចាាំនងៃ ។ ម្រគ្ូ នឹងរក្សាទុក្សក្សាំណ្ត់ម្រតាម្របចាាំសបាតហ៍សតីពីការចូ លរ ួមរបស់សិសស រដ្ឋយការចងម្រក្សងឯក្សសារវតត ានចូ លរ ួមក្សនុងរពលជាមួ យគាន និងក្សនុងរពលដ្ឋច់
រដ្ឋយផឡក្សរបស់សិសសានក្ស់ៗ សម្រាប់នងៃ សក្ស
ិ ានីមួយៗ ការបងាាញការចូ លរ ួមរបស់សិសសរៅក្សនុងការបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ និងការបាំរពញក្សិចចការរបស់សិសស។
ក្សនុងនមជាបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនផែលបានទទួ លសាគល់ ម្រគ្ន
ូ ឹងក្សាំណ្ត់ចាំនួនរពលរវលាក្សិចចការននផែលែត លរ់ ៅឲ្យសិសសរៅក្សនុងថានក្ស់/វគ្គ សក្ស
ិ ា ផែលម្រសបរៅតាម
ការសិក្សាផែលសិសសអនុវតត រដ្ឋយខ្ល ូនឯង (ក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស)។ រគាលវ ិធីសម្រាប់ម្រគ្ផូ ែលក្សាំណ្ត់ចន
ាំ ួ នរពលរវលាសម្រាប់ការក្សិចចការសិក្សា នឹងអនុញ្ហញតឲ្យ
ានការផបងផចក្សភ្នពខ្ុសគានរៅក្សនុងការបាំរពញតាមរគាល វ ិធីសក្ស
ិ ារៅតាមក្សិចចការ និងការបរម្រងៀនផែលានការសម្រមបសម្រមួល ម្រសបគានជាមួ យនឹងតម្រមូវការ
ពិរសសរបស់សិសសផែលគាាំម្រទរដ្ឋយការវាយតនមែ និងការអរងក តរបស់ម្រគ្។ូ

ការេភិិឌ្ឍជំនាញិ ធាជ្ជាជីិៈសិក្សាពីចមាាយ
[ការពិពណ្៌នអាំពីការអភិវឌ្ឈជាំនញវ ិជាាជីវៈ និងធនធានផែលនឹងម្រតវូ ែតល់រៅែល់បុគ្គលិក្ស រែើមបីគាាំម្រទែល់ក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ រ ួមទ ាំងការ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ទាំព័រ 17 នន 46

គាាំម្រទផែនក្សបរចច ក្ស វ ិទាែងផែរ។]
ការអភិវវឌ្ឈជាំនញវ ិជាា និងធនធានននផែលបានែត ល់ជូនែល់បគ្
ុ គ លិក្សរែើមបីគាម្រាំ ទែល់ក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ គ្ឺជាឱកាសក្សនុងរពលផតមួ យ និងក្សនុងរពល
ដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សជាបនត បនទប់ ផែលរផ្ទតតរលើម្របព័នធក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ ការជាំរុញឲ្យសិសសចូ លរ ួមរៅក្សនុងមជឈដ្ឋានម្របព័នធអុីនធឺណ្ិត រគាលវ ិធីយល់ែឹងអាំពី
ការប៉ែោះទងគ ិចរែើមបីគាម្រាំ ទែល់សស
ិ ស រមររៀនសិក្សារលើចិតតសងគ ម ការអនុវតត ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELD) ផែលបានក្សាំណ្ត់នឹងរ ួមបញ្ចល
ូ គានរៅក្សនុងការសិក្សា
ពីចាៃយ ការទទួ លបាន និងការរម្របើម្របាស់ធនធានអនឡាញននក្សមម វ ិធីសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ និងការរម្របើម្របាស់ម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សា (LMS)
ែូ ចជាក្សមម វ ិធី Google Classroom ក្សមម វ ិធី Synergy និងក្សមម វ ិធី Illuminate ជារែើម។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ក្ស៏នឹងែត ល់ជូនម្របរភទការអភិវឌ្ឈ វ ិជាាជីវៈនន
ជារម្រចើនផែលានរ្មោះថា “Educators Thriving” សម្រាប់អនក្សអប់រទ
ំ ាំងអស់រៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ផែលែត លឱ
់ កាសសម្រាប់អនក្សផែលបញ្ច ប់ក្សមម វ ិធីរនោះឲ្យ
ទទួ លបានរមររៀនសិក្សាចាំនួន 3 ពីមហា វ ិទាល័យម្រគ្សា
ូ នចូ ីន (Teachers College of San Joaquin)។ ក្សមម វ ិធីរនោះ គ្ឺជាក្សមម វ ិធីអភិវឌ្ឍបុគ្គលផែអ ក្សតាមការម្រសាវម្រជាវ
រែើមបីជួយឲ្យអន ក្សអប់រំទទួ លបានសុខ្ុាលភ្នព ផែលែតល់ជូនរពញរលញតាមអនឡាញ និងរដ្ឋយានការចូ លរ ួមរៅក្សនុងបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សនុងរពលជាមួ យគាន
ជាមួ យនឹងម្រក្ស ុមតូ ចៗននអន ក្សអប់រំរ ួមអាជីព។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បនត ែត ល់ជូនម្របរភទការអភិវឌ្ឍ វ ិជាាជីវៈននជារម្រចើនរៅក្សនុងរពលរវលារែសងៗ
រៅទូ ទង
ាំ ឆ្នាំសិក្សា និងផខ្សិក្សានរែូ វរតត រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ក្សសាងសមតថ ភ្នពអប់ រំរបស់ បុគ្គលិក្សអប់ រំទង
ាំ អស់ រែើ មបី បាំរពញតាមតម្រមូវការចម្រម ុោះ
ិធី
វបបធម៌ និងភ្នសារបស់ សិសសផែលបានែត ល់ជូនរៅក្សនុង មណ្ឌលសិក្សាធិការទ ាំងមូ ល។ នយក្សដ្ឋានក្សមម វ សិក្សា និងបរចច ក្ស វ ិទាបរម្រងៀន បានែត ល់ជូនការបណ្តុោះបណា
ត ល
ការអភិវឌ្ឍជាំនញ វ ិជាាជីវៈែល់បុគ្គលក្ស
ិ និងបានបរងក ើតធនធានឯក្សសារក្សាំណ្ត់ម្រតា វ ិជាាជីវៈតាមអុីនធឺណ្ិតននរា៉ែងសិក្សាផែលបានក្សត់ម្រតា រដ្ឋយម្រគ្បែណ្តប់រៅរលើ៖
មុខ្ វ ិជាា វ ិទាសាស្រសត មុខ្ វ ិជាា ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD គ្ណ្ិត វ ិទា បរចច ក្ស វ ិទា 4C ក្សមម វ ិធី Starting Off The Year Right ទសសនៈទូ រៅសត ីពីការរចនបែ ង់សក្សល (Overview of
Universal Design For Learning) ការរម្របើម្របាស់ការគាាំម្រទរ ូបភ្នពសម្រាប់រចនសមព ័នធ និងការពម្រងឹងការអនុវតត រៅតាមែទ ោះ ( Utilizing Visual Supports for Structure and
Reinforcement at Home) គ្ណ្ិត វ ិទាឌ្ីផហវ រ៉ាងផសយល/អនត រាគ្មន៍តាមអុីនធឺណ្ិត (Virtual Differentiation/Intervention Math) បងាាញអាំពីសតង់ដ្ឋសន ូលរ ួមរបស់រែា
(Common Core State Standards) សក្សមម ភ្នព STEM វ ិទាសាស្រសតសងគ ម(Social Sciences) ការសហការអនត របុគ្គល និងការរធវ ើការងារជាម្រក្ស ុម
រែើមបីគាាំម្រទែល់ការចូ លរៅសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់រគាលរៅក្សមម វ ិធី IEP ( Interpersonal Collaboration & Teaming To Support Distance Learning Access to
IEP Goals) ការគាាំម្រទផែលបានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់ការអប់រំពិរសស (Special Education Designed Supports) ការបរងក ើតខ្ែ ឹមសារ វ ើរែអូ
សម្រា ប់ កា របរម្រងៀនតាមអនឡាញ (Creating Video Content for Online Teaching) ការក្សសាងថាន ក្ស់ ររៀនតាមបណា
ត ញអុី នធឺ ណ្ិ ត ក្សម្រមិ ត A ( Building A
Virtual Classroom) ការក្សសាងចាំរណ្ោះែឹងរៅផែន ក្ស វ ិន័យ (Building Knowledge in the Disciplines) ការផណ្នាំសម្រាប់អនក្សអប់រំ និងឪពុក្សាតយ (Educator and
Parent Coaching)៖ ក្សិចចែរាំ ណ្ើរការនិងយុទធសាស្រសត (Process and Strategies) ក្សមម វ ិធី Google Everything ការបរម្រងៀនបាំណ្ិនជី វ ិតតាមែទោះ (Teaching Life Skills At
Home) ការរម្របើម្របាស់បរចច ក្ស វ ិទា (Utilizing Technology) ការគាាំម្រទម្រគ្ង
ូ ម ី និងរទើបចាប់រែត ើមបរម្រងៀន (Supporting New & Beginning Teachers) ការសិក្សា
ផែន ក្សតាមរម្រគាងម្រសាវម្រជាវ (Project Based Learning) ការដ្ឋក្ស់ពិនទុឲ្យានសមភ្នព (Grading for Equity) យុទធសាស្រសតតាម
អុីនធឺណ្ិតសម្រាប់អនក្សររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស (English Learner Virtual Strategies) ការក្សសាងទាំនក្ស់ទាំនង វបបធម៌ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ង (Building Rapport,
Culture, & Management) និងការបរម្រងៀនផបបសហការរែើមបីធានសមភ្នពសម្រាប់ទង
ាំ អស់គាន (Collaborative Teaching To Ensure Equity for All)។
ក្សិចចែាំរណ្ើរការ ម្រតវូ បានអនុវតត រែើមបីបណ្តុោះបណា
ត លម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនជាំនួសរៅរលើយុទធសាស្រសតផែលានម្របសិទធភ្នពសម្រាប់ការបរម្រងៀន និងការជាំរុញសិសសឲ្យចូ លរ ួមក្សនុង
ការសិក្សាពីចាៃយ និងររបៀបចូ លរ ួម និងរម្របើម្របាស់ឧបក្សរណ្៍បរម្រងៀនក្សនុងក្សមម វ ិធី Google Classroom ផែលម្រគ្ក្ស
ូ ាំពុងយក្សមក្សរម្របើម្របាស់សម្រាប់ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់
និងការសិក្សាផែលសិសសអនុវតត រដ្ឋយខ្ល ួនឯង (ក្សនុងរពលរវលាដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស)។
ការគាាំម្រទបរចច ក្ស វ ិទា ម្រតូវបានែត ល់ជូនែល់ផែន ក្សរែា បាលរៅតាមទីតាាំងនិងបុគ្គលិបរម្រងៀនទង
ាំ អស់ រដ្ឋយែត ល់ រៅឲ្យពួ ក្សរគ្នូ វក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ រហើយ សម្រាប់
អន ក្សផែលបានបាំរពញការសទ ង់មតិរដ្ឋយបងាាញពីតម្រមូវការសម្រាប់ការគាាំម្រទរលើការតភ្នាប់បណា
ត ញ និងមិនអាចសថ ិតរៅក្សនុងបរ ិរវណ្សាលារែើមបីតភ្នាប់បណា
ត ញ
វា៉ាយហាវយ (WiFi) របស់មណ្ឌលសិក្សាធិការរដ្ឋយសាររហតុែលមួ យចាំនួន គ្ឺម្រតវូ បានែត ល់ជូនវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot)។ នយក្សដ្ឋានក្សមម វ ិធីសិក្សា
និងការបរម្រងៀន និងរសវាែត ល់ព័ត៌ាន បានែត ល់ការគាាំម្រទបរចច ក្ស វ ិទារដ្ឋយផ្ទទល់ និងការរធវ ើ វ ិភ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាក្សាំពូ យទ័រ និងចូ លរម្របើម្របាស់ផែលែត ល់ជូន
ែល់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន។ ឱកាសអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈ ម្រតវូ បានែត ល់ជូនរៅអាំឡ
ុ ងរែូ វផ្ទក រ ើក្ស រែូ វរតតទ ាំងមូ ល និងម្រតវូ បានរធវ ើផែនការរៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សាទ ាំងមូ លរែើមបី
រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាក្សសាងសមតថ ភ្នព ជាំនញ និងចាំរណ្ោះែឹងពាក្ស់ព័នធនឹងការសិក្សាពីចាៃយ ការ វ ិភ្នគ្រលើទិននន័យសិសស ការជាំរុញសិសសឲ្យចូ លរ ួមតាមរយៈការបរម្រងៀន
ផែលរផ្ទតតរលើគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ជាចមបងតាមសត ង់ដ្ឋ និងការរ ួមបញ្ចល
ូ ម្រគ្ពា
ូ ក្ស់ព័នធនិងរ្ែ ើយតបតាមវបបធម៌និងភ្នសា និងបទពិរសាធន៍សិក្សារៅក្សនុងការបរម្រងៀន។
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ការអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈ និងការគាាំម្រទ ម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សរែា បាល និងបុគ្គលិក្សបរម្រងៀន សត ីពីររបៀបរម្របើម្របាស់ទម្រមង់សិក្សាពីចាៃយ និង
តាមម្របព័នធអុីនធឺណ្ិត រែើមបីទាំនក្សទាំនង និងជាំរុញឲ្យឪពុក្សាតយ អាណាពាបាល និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារចូ លរ ួមជានែគ្ូ រៅក្សនុងការអភិវឌ្ឍការសិក្សា និង
ចិតតសងគ មរបស់សិសសរយើង។ ការបណ្តុោះបណា
ត លសត ីពីការយល់ែឹងពីការប៉ែោះទងគ ិច និងការម្របតិបតត ិសាតរឡើង វ ិញ នឹងម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់បគ្
ុ គ លិក្ស
រៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការទ ាំងមូ ល និងការសហការរៅជាំ វ ិញការវ ិភ្នគ្រលើទិននន័យសិសស រែើមបីែតលែ
់ ាំណ្ឹង និងរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសតសម្រាប់បទពិរសាធន៍សិក្សានន
ផែលគាាំម្រទែល់ការអនុវតត ននម្របព័នធគាាំម្រទរម្រចើនែាំណាក្ស់កាល (Multi-Tiered System of Support) ផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាការសិក្សាររៀនសូ ម្រតចម្រម ុោះវបបធម៌និងភ្នសា
និងតម្រមូវការចិតតសងគ មរបស់សិសសទ ាំងអស់។

តួ នាទីែុគគលិក្ស និងការទទួ លខុស្តូិ
[ការពិពណ្៌នអាំពីតួនទី និងការទទួ លខ្ុសម្រតវូ ងមីរបស់បុគ្គលិក្សផែលរក្សែលប៉ែោះពាល់ រដ្ឋយសារផតជាំងឺ COVID-19។]
ជាំងឺរាតតាត COVID-19 ការបិទអគារសិក្សា ការផ្ទែស់បតររៅជាការសិ
ូ
ក្សាពីចាៃយ និងការរធវ ើផែនការសម្រាប់គ្ាំរ ូសិក្សាផបបចម្រម ុោះរ ួមបញ្ចល
ូ គានននវគ្គ បរម្រងៀន
រដ្ឋយផ្ទទល់ បានានែលប៉ែោះពាល់យា៉ែងខាែាំងរៅរលើតួនទី និងការទទួ លខ្ុសម្រតវូ របស់បុគ្គិលិក្ស និងម្របព័នធែាំរណ្ើរការរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD។
ជាការរ្ែ ើយតបរៅនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 បុគ្គលិក្សចាាំបាច់ម្រតូវផក្សសម្រមួល និងផ្ទែស់បតរតួ
ូ នទី និងការទទួ លខ្ុសម្រតូវ រហើយម្របព័នធរនោះ បានបនត ផ្ទែស់បតចុ
ូ ោះ
រឡើង និងបនត ានភ្នពបត់ផបនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការ ម្រសបគានជាមួ យនឹងជាំងឺសុខ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងការសិក្សា។ បុគ្គលក្ស
ិ ផែន ក្សសុខ្ុាលភ្នពក្សុារ
និងការចូ លររៀន និងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់នរពលអនគ្តមួ យចាំនួន នឹងបនត រាល់ក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងែសពវ ែាយ និងរសវាអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ល ួនទ ាំងអស់ ប៉ែុផនត តួ នទី
ជាក្ស់លាក្ស់រៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ម្រតវូ បានផក្សសម្រមួលរែើមបីែតល់ការគាាំម្រទរដ្ឋយផ្ទទល់ទីតាាំងសាលាររៀនផែលជួ បម្របទោះការរក្សើតរឡើងននអវតត ានរបស់សិសស
រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺរាតតាត COVID-19។ ម្រគ្រូ ៅក្សនុងគ្ាំរ ូបរម្រងៀនទ ាំងអស់ នឹងបនត ម្រសង់វតត ានម្របចាាំនងៃ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការចូ លរ ួមរបស់សិសសរដ្ឋយរម្របើ
វ ិធានការចម្រម ុោះ និងម្របាម្រសយ
័ ទក្ស់ទងជាមួ យសិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារអាំពកា
ី រចូ លររៀនរបស់សស
ិ ស និងការរំពឹងទុក្សសម្រាប់ការសិក្សា។ ជាមួ យនឹងការសិក្សាពីចាៃយ ម្រគ្ូ
ក្សាំពុងែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់តាមរយៈបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សនុងរពលផតមួ យ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សាផែលសិសសអនុវតត រដ្ឋយខ្ល ូនឯងក្សនុងរពល
រវលាដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស តាមរយៈការបាំរពញក្សិចចការរបស់សិសស សក្សមម ភ្នពសិក្សា និងការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងផែលម្របម្រពឹតរៅក្សនុងក្សមម វ ិធី Google Classroom និងម្របព័នធ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សារបស់រយើង រ ួមែស ាំជាមួ យទម្រមង់ផបបបទ និងគ្ាំរ ូផែលបានឯក្សភ្នពជារ ួមននការទក្ស់ទងផែលដ្ឋក្ស់ឲ្យរម្របម្រើ បាស់រៅទីតាាំងសាលា។
រៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាទ ាំងមូ ល បុគ្គលិក្សផែលរសវាក្សមម របស់ពួក្សរគ្គាាំម្រទែល់សស
ិ សផែលានពិការភ្នព នឹងបនត រៅក្សនុងតួ នទីរបស់ពួក្សរគ្រដ្ឋយែត លជ
់ ូ នទ ាំងរសវាក្សមម
ពីចាៃយ និងរដ្ឋយផ្ទទល់សម្រាប់សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ ម្រសបគានជាមួ យនឹងរគាលរៅ និងតម្រមូវការននការវាយតនមែ និងរសវាក្សមម រៅក្សនុងក្សមម វ ិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល
(Individualized Educational Program, IEP) របស់សិសស។ បុគ្គលផែន ក្សសុខ្ភ្នព និងសុខ្ុាលភ្នព ម្រតវូ បានចាត់តាាំងរៅកាន់ទីតាាំងសាលាររៀន និងចាាំឃ្លែាំរមើលក្សិចច
ែាំរណ្ើរការសវ ័យម្រតួតពិនិតយរលើរសវាសុខ្ភ្នពរៅរលើជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ ពិធីសារសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពផែលក្សាំពុងម្រតវូ បានអនុវតត រៅតាមទីតាាំងសាលាររៀន និង
អាំឡ
ុ ងរពលែត ល់អាហារ និងការជួ យទក្ស់ទងែសពវ ែាយែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។ ការ ិយាល័យម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័យ បានបាំរពញតួ នទីសម្រមបសម្រមួលជាមួ យពិធីសារតាម
ដ្ឋនការប៉ែោះពាល់ផ្ទទល់ននកា រ ិយាល័យសុខាភិបាល ម្រសបគានជាមួ យនឹងជាំងឺ COVID-19។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD បានជួ លអន ក្សសម្រមបសម្រមួលផែន ក្សជាំងឺ COVID-19
រែើមបីមក្សជួ យសម្រមួល និងែឹក្សនាំម្របព័នធ និងនីតិ វ ិធីរែសងៗផែលពាក្ស់ព័នធនឹងការទទួ លខ្ុសម្រតវូ រៅក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់ផែន ក្សសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព
ឺ តតាត COVID-19 ានរៅរលើមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD និងសហគ្មន៍ផែលរយើងបរម្រមើរសវា។
ផែលជាំងរា
ការផក្សសម្រមួលផែលាន និងផែលម្រតវូ រធវ ើរឡើងរៅរលើតួនទី និងការទទួ លខ្ុសម្រតវូ របស់បុគ្គលិក្ស រែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការផែន ក្សសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងផែន ក្សចិតតសងគ ម
របស់សិសស ទនទ ឹមគាននឹងការធាននូ វសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពរបស់បុគ្គលិក្សនិងសិសស ានែូ ចជា៖
•
រា៉ែងរធវ កា
ើ រ ម្រតវូ បានផក្សផម្រប និងផក្សសម្រមួលសម្រាប់មូលរហតុសខ្
ុ ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ក្ស៏ែូចជាការបាំរពញតម្រមូវការននលទធ ភ្នពអាចទទួ លបាន
កាន់ផតរម្រចើនរឡើងែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារផែលរធវ កា
ើ រ។
•
ម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនផែលក្សាំពុងបរម្រងៀនពីចាៃយ ពីទីក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ ឬរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀនរបស់ពួក្សរគ្ រៅអាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយរៅអាំឡ
ុ ង
វគ្គ បរម្រងៀនផ្ទទលតាមគ្ាំរ ូសិសាផបបចម្រម ុោះ នឹងរធវ ើការគាាំម្រទែល់សិសស តាមរយៈការបរម្រងៀនផ្ទទល់ និងការគាាំម្រទការសិក្សាក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស។. ម្រគ្ន
ូ ឹងគាាំម្រទសិសស
តាមរយៈការបរម្រងៀនជាក្ស់លាក្ស់ ការែត ល់គ្ាំរ ូ និងការពម្រងឹងកាអនុវតត បម្រម ុងម្របយ័តនផែន ក្សសុខ្ភ្នព និងបទដ្ឋានសុវតថ ិភ្នពរដ្ឋយរផ្ទតតរលើពិធីសារសវ ័យម្រតួតពិនិតយ និង
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ទាំព័រ 19 នន 46

សីតុណ្ាភ្នពម្របចាាំនងៃ ការសថ ិតរៅក្សនុងក្សផនែ ងរធវ ើការរបស់ខ្ល ួន ការរម្របើម្របាស់សាារៈររៀងៗខ្ល ួន ពិធីសាររក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគាន ការលាងសាអតនែជាម្របចាាំ និង
ការរជៀសវាងការប៉ែោះពាល់ជាមួ យនឹងនែទ វតថុផែលរម្របើម្របាស់រ ួមគាន នីតិ វ ិធីសាែប់រមររាគ្ និងការទទួ លខ្ុសម្រតូវរែសងរទៀតផែលម្រសបគានរៅនឹងការរម្របើម្របាស់ពិធីសារ
ការបរម្រងៀន និងររៀនរៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការរាតតាតសុខ្ភ្នពជាសក្សល។ ម្រគ្ន
ូ ឹងភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យនឹងម្រគ្សា
ូ រ និងែត ល់ឱកាសសម្រាប់ការចូ លរ ួម
របស់ម្រគ្ួសារ រៅក្សនុងការសិក្សារបស់ក្សូនពួ ក្សរគ្ ជាបនត បនទប់ តាមរយៈវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ រៅអាំឡ
ុ ងឆ្នស
ាំ ិក្សាទ ាំងមូ ល។ ម្រគ្ផូ ណ្នាំការបរម្រងៀន នឹងម្រតវូ បាន
អរញ្ា ើញឲ្យចូ លក្សមម វ ិធី Google Classrooms រៅក្សនុងគ្ាំរ ូផណ្នាំតាមផបបសហការ រហើយអន ក្សរែា បាលតាមទីតាង
ាំ និងចូ លរ ួមរៅក្សនុងការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ រែើមបីែតល់
រយាបល់ម្រតឡប់ផបបសាថបននិងចាំរគាលរៅ និងការគាាំម្រទការបរម្រងៀន។
•
អន ក្សជាំនញក្សមម វ ិធី ែត លនូ វការគាាំម្រទរដ្ឋយផ្ទទល់ែល់បគ្
ុ គ លិក្សបរម្រងៀនតាមរយៈផែនក្សឡូជីសសទ ិក្សពាក្ស់ព័នធនឹងការរធវ ើផែនការ ការក្សាំណ្ត់ និងការសម្រមបសម្រមួល
ក្សិចចម្របជុាំ IEP ទ ាំងតាមអុីនធឺណ្ិត និងរដ្ឋយផ្ទទល់ រដ្ឋយធានថារាល់ វ ិធានការសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពទ ាំងអស់ នឹងដ្ឋក្ស់ឲ្យែាំរណ្ើរការ រហើយឪពុក្សាតយ
/អាណាពាបាល បានទទួ លឱកាសរធវ ើជាអន ក្សចូ លរ ួមយា៉ែងសក្សមម រៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំ ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងរដ្ឋោះម្រសាយរាល់លក្សខ ខ្ណ្ឌតម្រមូវនន
ការចងម្រក្សងឯក្សសាររៅក្សនុងក្សិចចម្របជុាំ IEP តាមអុន
ី ធឺណ្ិត តាមទូ រសពទ និងរដ្ឋយផ្ទទល់។
•
ជាំនួយការបរម្រងៀន នឹងែត ល់ការគាាំម្រទជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គល និងជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ រៅក្សនុងការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ ការសិក្សាក្សនុងរពលផតមួ យ រហើយនឹងែត លកា
់ រគាាំម្រទែល់
ម្រគ្ផូ ែលជួ យសិសសរៅក្សនុងបនទ ប់បាំផបក្សជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងមធាបាយរែសងរទៀតតាមសមម្រសប។
•
ម្រគ្ជ
ូ ាំនួស ម្រតវូ បានែតល់ជូនរៅកាន់ទីតាាំងសាលាររៀន រែើមបីែតលកា
់ រគាាំម្រទការបរម្រងៀនជាយុទធសាស្រសតសម្រាប់សស
ិ សផែលានតម្រមូវការពិរសស រៅក្សនុងរា៉ែងសិក្សា
ក្សនុងរពលផតមួ យ។
•
ម្រគ្ធ
ូ នធាន និងអន ក្សជាំនញផែន ក្សបរ ិយាបនន នឹងគាាំម្រទែល់រសវាក្សមម ពាក្ស់ព័នធនឹងការសិក្សាពីចាៃយ និង វ ិធានការផែលរផ្ទតតរលើការរគាល វ ិធីខ្ុសៗគាន
រៅក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការជាយុទធសាស្រសត សិសសផែលានពិការភ្នព សក្សមម ភ្នព និងរសវាក្សមម ទង
ាំ រនោះ រ ួមានការគាាំម្រទក្សិចចែាំរណ្ើរការវាយតនមែ
ការសម្រមបសម្រមួលរសវាក្សមម ផែលម្រសបជាមួ យនឹងក្សមម វ ិធី IEP របស់សិសស រដ្ឋយានកាលវ ិភ្នគ្បរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ របស់ម្រគ្ប
ូ នទុក្សថានក្ស់ ការម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នព
របស់សិសសរៅក្សនុងគ្ាំរ ូបរម្រងៀន និងការសម្រមបសម្រមួលជាមួ យជាំនួយការបរម្រងៀន រែើមបីធានថាការទទួ លបានការគាាំម្រទជាយុទធសាស្រសតែល់សិសស ម្រតវូ បានែត ល់
ជូ នជាយុទធសាស្រសតែល់សិសស។
•
បុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នព ចុោះពិនិតយសុខ្ភ្នពបុគ្គលិក្សរលើជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ និងសហការគានបរងក ើតផែនការរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហារ្ែ ើយតបរៅនឹងជាំងឺ
រាតតាត COVID-19 របស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រដ្ឋយរម្របើអនុសាសន៍ពីកា រ ិយាល័យអប់រំរខានធីសានចូ ន
ី (San Joaquin County Office of Education)
ផែន ក្សសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈម្របចាាំរខានធី (County Public Health) នយក្សដ្ឋានសុខ្ភ្នពរែា កាលីហវ័រញ៉ែ (California Department of Health) នយក្សដ្ឋានអប់រំ
រែា កាលីហវ័រញ៉ែ (California Department of Education, CDE) និងមជឈមណ្ឌលម្រគ្ប់ម្រគ្ងជាំងឺ (Centers for Disease Control, CDC)។
•
បុគ្គលិក្សផែន ក្សគាាំម្រទសិសស និងរសវាសុខ្ភ្នពែត លកា
់ រផណ្នាំែល់ទតា
ី ាំងសាលាររៀន ផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាក្សត ីរំពង
ឹ ទុក្សខ្ព សជ
់ ាំ វ ិញបញ្ហាសាអត និងសាែប់រមររាគ្
រៅនែទ វតថុ និងមជឈដ្ឋានការងារ/សិក្សា។
•
រម្រតពីការធានរា៉ាប់រងធមម តារបស់ពួក្សរគ្ អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរែា បាលតាមទីតាាំង ក្សាំពុងគាាំម្រទយា៉ែងសក្សមម រាល់ វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈផែលចាាំបាច់ទង
ាំ អស់
រៅរលើប រ ិរវណ្សាលា ក្សាំពុងររៀបចាំផែនការយុទធសាស្រសតសម្រាប់ផែនការផ្ទែស់បតរការសិ
ូ
ក្សាពីការសិក្សាពីចាៃយរៅជាវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់
ក្សាំពុងម្រគ្ប់ម្រគ្ងបុគ្គលិក្សផែលសថ ិតរៅក្សនុងប រ ិរវណ្សាលា និងក្សាំពុងរធវ ើការពីចាៃយ ក្សាំពុងធានថាបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនក្សាំពុងែត ល់ឲ្យសិសសនូ វការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់
សម្រាប់ការសិក្សាពីចាៃយម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ និងឱកាសសិក្សាក្សនុងរពលផតមួ យ ក្សាំពុងផតជាំរុញឲ្យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារចូ លរ ួម និងក្សាំពុងផណ្នាំ
បុគ្គលិក្សរធវ ើការែសពវ ែាយតាមអុន
ី ធឺណ្ិត និងក្សាំពុងធានទូ ទ ាំងសាលាថា បុគ្គលិក្សក្សាំពុងតាមដ្ឋនការចូ លររៀនម្របចាាំនងៃ និងការចូ លរ ួមរបស់សិសសទន់រពលរវលា
និងបានម្រតឹមម្រតវូ ។
•
បុគ្គលិក្សការ ិយាល័យរធវ កា
ើ រងាររ ួមសហការជាមួ យអន ក្សរែា បាល រែើមបីគាាំម្រទយា៉ែងសក្សមម និងធានថា រាល់ វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈចាាំបាច់ទ ាំងអស់ ម្រតវូ បាន
អនុវតត តាម និងានរ ួចជារម្រសច រហើយបុគ្គលិក្សគាាំម្រទ សិសស ម្រគ្ួសារ និងអន ក្សែនទរទៀតផែលមក្សក្សនុងបរ ិរវណ្សាលារ ួមសហការជាមួ យបុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នពសាលាររៀន
រៅក្សនុងការពាក្ស់ា៉ែស់ និងអនុវតត តាមពិធីសារសុវតថ ិភ្នព។
•
បុគ្គលិក្សផែន ក្សអាហារ ូបតថ មាក្សុារ និងរសវាចាំណ្ីអាហារ គាាំម្រទរាល់ វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈផែលចាាំបាច់ទ ាំងអស់ ទនទ ឹមគាននឹងការអនុវតត លាំហូរបាែស់ទី
សុវតថ ិភ្នពរបស់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារតាមរយៈក្សិចចែាំរណ្ើរែត លអា
់ ហារ និងការផសគ នបារក្សូ ែ រែើមបីធានថាការែត លច
់ ាំណ្អា
ី ហារែល់សិសស ម្រតវូ បានចងម្រក្សង
ឯក្សសារទុក្សយា៉ែងម្រតឹមម្រតវូ សម្រាប់សិសសផែលបានចុោះរ្មោះចូ លររៀន។ រៅក្សនុងការរ ួមសហការជាមួ យបុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភិបាល ពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ធានថាក្សផនែ ងការងារ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ទាំព័រ 20 នន 46

ានសាារៈការពារបុគ្គលសមម្រសប (PPE) និងធនធាន និងសាារៈែគ ត់ែគង់សម្រាប់ការសាអត/សាែប់រមររាគ្។
•
បុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នព ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័យ និងបុគ្គលិក្សរសវាគាាំម្រទសិសស នឹងម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទយា៉ែងសក្សមម រៅរលើ វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈ
ផែលចាាំបាច់ទ ាំងអស់ លក្សខ ខ្ណ្ឌតម្រមូវ និងនីតិ វ ិធីតាមដ្ឋនការប៉ែោះពាល់ផ្ទទល់។ បុគ្គលិក្ស នឹងែត លព
់ ័ត៌ានងម ីៗជាបនត បនទប់ែល់បុគ្គលិក្ស និងែត ល់ែាំណ្ឹងែល់ម្រគ្ួសារ
អាំពន
ី ីតិ វ ិធីងមីៗ និងការរំពឹងទុក្សននក្សិចចែាំរណ្ើរការផែលតម្រមូវរដ្ឋយនយក្សដ្ឋានសុខាភិបាល រដ្ឋយសារផតនីតិ វ ិធីតាមដ្ឋនការប៉ែោះពាល់ផ្ទទល់ និងនីតិ វ ិធីសវ័យ
ម្រតួតពិនិតយរសវាសុខ្ភ្នពសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19។
•
បុគ្គលិក្សផែន ក្សែីក្សជញ្ជន
ូ នឹងម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទរាល់ វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈចាាំបាច់ទ ាំងអស់ ម្រសបគានជាមួ យនឹងនីតិ វ ិធីសាអត/សាែប់រមររាគ្រៅរលើ
យានយនត ទនទ ឹមគាននឹងការធានបានថា ការររៀបចាំក្សផនែ ងអងគុយផែលរក្សាគ្ាែតឆ្ៃយពីគានម្រគ្ប់ម្រគាន់ ម្រតវូ បានជួ យសម្រមួលក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌរសវាែាំរណ្ើរការកាែឹក្សជញ្ជន
ូ
។ បុគ្គលក្ស
ិ រសវាែឹក្សជញ្ជន
ូ និងអន ក្សម្រតួតពិនិតយនិងអន ក្សែត ល់ជាំនួយក្សនុងបរ ិរវណ្សាលា (CSMs & CSAs) រៅអាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយ បានគាាំម្រទែល់ទីតាាំងសាលាផែល
ែត ល់ជូនចាំណ្ីអាហារ តាមរយៈជាំនួយឡូជីសសទ ីក្សសម្រាប់បាែស់ទីចរាចរណ្៍ និងទិសរៅរបស់អនក្សានវតត ានសម្រាប់ការផចក្សចាំណ្ីអាហារ។ ម្របព័នធមួយ នឹង
ម្រតវូ យក្សមក្សអនុវតត រដ្ឋយរ ួមសហការជាមួ យបុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នព រៅក្សនុងការធានថាសវ ័យម្រតួតពិនិតយជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ ម្រតវូ បានអនុវតត សម្រាប់សិសស
រៅក្សនុងការគាាំម្រទក្សិចចែាំរណ្ើរការការែឹក្សជញ្ជន
ូ រដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នពសម្រាប់អនក្សផែលានជាប់ពាក្ស់ព័នធ។
•
បុគ្គលិក្សផែន ក្សយុវជនរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ឪពុក្សាតយចិញ្ចឹម និងម្រគ្ួសាររទើបផលងងម ីៗ រធវ ើការម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទយា៉ែងសក្សមម ែល់ វ ិធីការសុខ្ភ្នព
សាធារណ្ៈចាាំបា ច់ទ ង
ាំ អស់ និងតម្រមូវការឡូជីសសទ ិក្ស ពាក្ស់ ព័នធ នឹ ងការទទួ លបានការសិក្សា ចាំ ណ្ីអា ហារ សុខ្ភ្នពែល វូ ចិ តតនិង សុខ្ា
ុ លភ្នព និង
រសវាចាាំបាច់រែសងៗសម្រាប់សិសស និងម្រគ្ួសារ។ ការែសពវ ែាយ ម្របម្រពឹតរៅតាមរយៈក្សិចចម្របជុាំរដ្ឋយផ្ទទល់ តាមទូ រសពទ និងតាមអុីនធឺណ្ិត និងទម្រមង់ទាំនក្ស់ទាំនង
ជាមួ យនឹងសិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្សា
ូ រ។
•
បុគ្គលម្របតិបតត ិការ ផងទ ាំជួ សជុល និងបុគ្គលិក្សឃ្លែាំរមើល នឹងរគារពតាមនិងគាាំម្រទយា៉ែងសក្សមម ែល់ វ ិធានការសាធារណ្ៈចាាំបាច់ទ ាំងអស់ ទនទ ឹមគាននឹងការផងទ ាំ
ម្របព័នធសាអត និងសាែប់រមររាគ្ឲ្យសាអតជាម្របចាាំរៅរលើក្សផនែ ងផែលប៉ែោះពាល់ញឹក្សញប់ និងនែទ វតថុរម្របើម្របាស់រ ួមជាម្របចាាំនងៃ ។ បុគ្គលិក្សក្ស៏នឹងធានែងផែរថា រាល់
ទីតាាំងសាលាររៀនទ ាំងអស់ និងអគារសិក្សាានសតុក្សទុក្សសាារៈ និងធុងសាារៈានែាំរណ្ើរការផែលែត ល់នូវម្របភពសម្រាប់ការលាងសាអតនែ និងសាអតអនម័យនែ។
បុគ្គលិក្សក្ស៏នឹងរក្សាសាារការពារផ្ទទល់ខ្ល ួន (PPE) រៅតាមទីតាាំងផែលែត លជ
់ ូ ន និងធាននូ វការរម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់ការរគារពតាម វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈ
ទ ាំងអស់ ទនទ ឹមគាននឹងការរធវ ើការងាររៅក្សនុងនយក្សដ្ឋាន និងការបនត ការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាំ វ ិញពិធីសារ និងនីតិ វ ិធីបញ្ហាទិញ រែើមបីធានបានថា
សាារៈែគ ត់ែគង់បផនថ ម ម្រតវូ បានបញ្ហាទិញបានទន់រពលរវលា រៅតាមការចង់បាន។
ម្របព័នធែតលរ់ សវាអប់រំ នឹងបនត ផក្សសម្រមួលតួ នទី និងការទទួ លខ្ុសម្រតវូ បុគ្គលិក្ស រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងតម្រមូវការចិតតសងគ ម ទនទ ឹមគាននឹង
ការធានបានថា រាល់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារទ ាំងអស់ គ្ឺានសុវតថ ិភ្នព និងានសុខ្ភ្នពលអ រហើយថាបុគ្គលិក្សទ ាំងអស់នឹងម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទ
ែល់ វ ិធានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈចាាំបា
ាំ ច់ទ ាំងអស់។ បុគ្គលិក្សមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ម្រតវូ បានជាំរុញឲ្យខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងគាាំម្រទែល់លទធែលសិក្សារបស់សិសស ការគាាំម្រទ
បរ ិយាកាសសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយសមភ្នព និងការអភិវឌ្ឍភ្នពជានែគ្ូ រពញរលញ ផែលរផ្ទតតរលើការែត លឲ្
់ យសិសសម្រគ្ប់រ ូបនូ វការររៀបចាំខ្ល ួនសម្រាប់ការសិក្សារៅ
ី និងសហគ្មន៍។ ការបិទអគារសិក្សា បានប៉ែោះពាល់ែល់បុគ្គលិក្សទ ាំងអស់ និងបានបងាាញពីបញ្ហាម្របឈមផែន ក្សែាំរណ្ើរការផែល
មហាវ ិទាល័យ ជាំនញអាជព
ានែលប៉ែោះពាល់រដ្ឋយផ្ទទល់រលើតម្រមូវការែល វូ កាយ ែល វចិ
ូ តត មរនសរញ្ច តន សងគ ម និងការអប់រំរបស់សិសសរយើង និងបានបងក ភ្នពធុញងប់យា៉ែងខាែាំងរៅរលើម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
និងបុគ្គលិក្សទ ាំងអស់។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនត ែតល់ឱកាសសម្រាប់រយាបល់ម្រតឡប់ និងរ្ែ ើយតបនឹងតម្រមូវការរបស់បុគ្កលិក្ស និងរធវ ើការងារជានែគ្ូ ជាមួ យ
ម្រគ្ប់អនក្សែឹក្សនាំការងារទ ាំងអស់ រែើមបីគាម្រាំ ទែល់សុខ្ា
ុ លភ្នបរបស់បុគ្គលិក្សសាំខាន់ៗទ ាំងអស់។

ការគំ្ទស្មាែ់សស
ិ សបែលមានត្មូិការពិរសស
[ការពិពណ្៌នអាំពីការគាាំម្រទបផនថ មផែលភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងែត ល់ជូន អាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយរែើមបីជួយសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស រ ួមទ ាំងអន ក្សសិក្សា
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសសផែលទទួ លបានរសវារៅក្សនុងការដ្ឋក្ស់បញ្ចល
ូ ក្សនុងការសិក្សាតាមលាំដ្ឋប់លាំរដ្ឋយរពញរលញ សិសសសថ ិតក្សនុងការ
មណ្ឌលផងទ ាំ និងសិសសផែលក្សាំពុងជួ បម្របទោះបញ្ហាគាមនទីជម្រមក្ស។]
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ការគាាំម្រទបផនថ មមួ យចាំនួនផែលមណ្ឌលសិក្សា SUSD នឹងែត ល់ជូន រៅអាំឡ
ុ ងការសិក្សាពីចាៃយរែើមបីជួយែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស គ្ឺជាការគាាំម្រទ
ការបរម្រងៀនជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងផ្ទទល់មួយទល់នឹងមួ យ ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនរម្រកាយរា៉ែងសិក្សារៅសាលា និងក្សិចចការែទ ោះ ការែត ល់ឲ្យសិសសនូ វវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi
hot spot) និងក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែរែើមបីធានែល់ការចូ លសិក្សាពីចាៃយ ការចូ លរៅជួ បអន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ និងម្រគ្ួរពទយគ្ែ ីនិក្សសុខ្ភ្នពែល វចិ
ូ តត និងសុខ្ុាលភ្នពចិតត
ឹ ពីការប៉ែោះទងគ ិច ការម្របតិបតត ិសាតរឡើង វ ិញ ភ្នពលរមអ ៀង
សងគ ម រៅក្សនុងមជឈដ្ឋានសិក្សាពីចាៃយ។ ការបណ្តុោះបណា
ត ល នឹងម្រតវូ ែត ល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សរៅក្សនុងការយល់ែង
រដ្ឋយម្របរយាល សមភ្នព និងពិពិធភ្នព រែើមបីបរងក ន
ើ សមតថ ភ្នពរបស់បុគ្គលិក្សរៅក្សនុងការបាំរពញតាមតម្រមូវការចាំនួនសិសសចម្រម ុោះវបបធម៌និងភ្នសា ផែលពួ ក្សរគ្
បរម្រមើរសវា។ រសៀវរៅផណ្នាំអាំពកា
ី រសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់ឪពុក្សាតយ/អាណាពាបាល ម្រតូវបានរបាោះពុមពែាយជាចម្រម ុោះភ្នសា រដ្ឋយែត ល់ធនធាន និងព័ត៌ានសត ីពី
ការសិក្សាពីចាៃយ និងធនធានផែលានែត ល់ជូនែល់សិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។ ការគាាំម្រទផែន ក្សសិក្សាររៀនសូ ម្រតផែលបានក្សាំណ្ត់រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការរបស់
អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស រ ួមានការវាយតនមែ ក្សម្រមិតបាំណ្ិនសមតថ ភ្នពភ្នសាអង់រគ្ែ ស ការគាាំម្រទសម្រាប់ការទទួ លបានក្សមម វ ិធីសិក្សា លទធ ភ្នពក្សនុងការ
ចាត់ម្របរភទចាំណាត់ថានក្ស់រឡើង វ ិញជាការគាាំម្រទសមតថ ភ្នពភ្នសាអង់រគ្ែ សរពញរលញ និងអាចរម្របើម្របាស់បានសម្រាប់ការសិក្សាពីភ្នសា។ អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ទទួ លបានការគាាំម្រទរលើការសិក្សាពីចាៃយ តាមរយៈជាំនួយការនិយាយពីភ្នសា និងជាម្រក្ស ុមតូ ចៗរដ្ឋយរផ្ទតតរលើការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ សផែលបានក្សាំណ្ត់ (ELD)។
អន ក្សជាំនញភ្នសា និងម្រគ្ផូ ណ្នាំ ែត លជ
់ ូ នការបណ្តុោះបណា
ត ល និងការគាាំម្រទែល់បគ្
ុ គ លិក្សបរម្រងៀន រដ្ឋយរផ្ទតតរលើយុទធសាស្រសតសិក្សាផែលម្រសបគានជាមួ យនឹងការអភិវឌ្ឈ
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELD) រ ួមបញ្ជល
ូ គានរៅក្សនុងម្របព័នធក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ។ មណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួមសត ក្សងម (Stockton Unified School District) បានែត លឲ្
់ យ
ម្រគ្ថា
ូ ន ក្ស់មរតត យយែល់ទី12 (K-12) នូ វការអភិវឌ្ឍជាំនញ វ ិជាាជីវៈែ៏ានគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ និងការផណ្នាំ រែើមបីសិក្សាផសវ ងយល់ និងបរងក ើនចាំរណ្ោះែឹង និងបាំណ្ិនរបស់ពួក្សរគ្
រែើមបីគាាំម្រទយា៉ែងានម្របសិទធភ្នពែល់សិសសសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELs) ផែលចូ លរ ួមក្សនុងការបរម្រងៀនចម្រម ុោះ និងផែលបានក្សាំណ្ត់ រៅអាំឡ
ុ ងការសិក្សាតាមអុន
ី ធីណ្ិត។
ី
ឹ
ការវាយតនមែ ការអភិវឌ្ឃជាំនញវ ិជាាជវៈ ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង និងម្រតវូ បានអនុវតត រែើមបីែតល់ឲ្យគ្ូ រនូ វឱការក្សនុងការទទួ លបានចាំរណ្ោះែងននការបរម្រងៀន អនុសាសន៍លអៗ
ពាក្ស់ព័នធនឹងការឧតត ានុវតត ផែលតាមការសិក្សា ម្រសាវម្រជាវ និងររបៀបរ ួមបញ្ចល
ូ បរចច ក្ស វ ិទារៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ ក្សនុងជាមួ យគានរនោះផែរ ការផណ្នាំការបរម្រងៀន
ម្រតវូ បានែត ល់ជូនសម្រាប់ជាឱកាសក្សនុងការគ្ិតឲ្យសុជ
ី រម្រៅ និង្លុោះបញ្ហចាំងរៅរលើបទពិរសាធន៍របស់ពួក្សរគ្សម្រាប់ជាមរធាបាយក្សនុងការផក្សលមអ រៅក្សនុងការអនុវតត
របស់ពួក្សរគ្ និងែត ល់ការបរម្រងៀនរពញរលញ។ រលើសពីរនោះរទៀត ម្រគ្បា
ូ នទទួ លការគាាំម្រទក្សមម វ ិធីសិក្សា និងធនធនផែលបានគាាំម្រទែល់ការសិក្សាតាមអុីនធឺណ្ិត
សម្រាប់សិសស EL។ ឪពុក្សាតយរបស់សិសស EL បានទទួ លរសវាបក្សផម្របឯក្សសារ និងបក្សផម្របផ្ទទល់ាត់សម្រាប់ជាមរធាបាក្សនុងការធានបាននូ វការម្របាម្រស័យទក្ស់ទង
រពញរលញ និងចូ លរៅរម្របើម្របាស់រដ្ឋយរសម ើភ្នពគានននព័ត៌ានពាក្ស់ព័នធនឹងសាលាររៀនផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ការចាំបាច់រែើមបីរធវ ើការសរម្រមចចិតតរដ្ឋយ
ានព័ត៌ានម្រគ្ប់ម្រគាន់ និងកាែយជាអន ក្សចូ លរ ួមរពញរលញរៅក្សនុងការអប់រំរបស់ក្សូនពួ ក្សរគ្ក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ និងវគ្គ សក្សារដ្ឋយផ្ទទល់។
ការអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈ បានែត លជ
់ ូ នែល់ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន រហើយ នឹ ង ជាបនត បនទ ប់ រៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សាទង
ាំ មូ លរដ្ឋយរផ្ទតតរលើកា រជាំ រុញ ឲ្យអន ក្សសិ ក្សាភ្នសាអង់ រគ្ែ ស
ចូ លរ ួមតាមរយៈយុទធសាស្រសតបរម្រងៀនរែសងៗគាន ការែត លឲ្
់ យសិសសនូ វមរធាបាចម្រម ុោះក្សនុងការទទួ លបាន និងម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាមួ យខ្ែ ឹមសារសិក្សា យុទធសាស្រសតបរម្រងៀន
ផបបទាំនក្ស់ទក្ស់ទាំនងរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់ និងការែត លស
់ ក្សមម ភ្នពផែលបងាាញនូ វមរធាបាយចម្រម ុោះសម្រាប់ឲ្យសិសសបងាាញនូ វការ
សិក្សា និងការយល់ែឹងរបស់ពួក្សរគ្អាំពីខ្ែឹមសារផែអ ក្សតាមសត ង់ដ្ឋ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់សិសសសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ផែលានសិទធិទទួ លបាន។
ម្រគ្អ
ូ ប់រំពិរសស ក្សាំពុងរ ួមសហការរធវ ើការងារជាមួ យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនខ្ែ ឹមសាររគាលរៅក្សនុងម្របព័នធក្សមម វ ិធីតាមអុីនអឺណ្ិតរែើមបីផក្សសម្រមួលបទពិរសាធន៍សិក្សារែើមបីបាំរពញ
តាមតម្រមូវការរបស់សិសសរៅក្សនុងមជឈដ្ឋានសិក្សាពីចាៃយ។ អនត រាគ្មន៍ការបរម្រងៀន នឹងម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់ម្រសបជាមួ យនឹងធនធានបាំរពញបផនថ មរែើមបីធានថា
លក្សខ ខ្ណ្ឌតម្រមូវននក្សមម វ ិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP) របស់សិសស និងរគាលរៅសម្រាប់បុគ្គល ម្រតវូ បានរដ្ឋោះម្រសាយ។ ការផណ្នាំរបស់នយក្សដ្ឋានអប់ងរំរែា កាលីហវ័រញ៉ែ
(California Department of Education, CDE) ផែលរដ្ឋោះម្រសាយការរំពឹងទុក្សរៅក្សនុងក្សរណ្ីានការបិទសាលាជាក្ស់ផសត ង (រលើសពីែប់នងៃ ) នឹងផណ្នាំការក្សាំណ្ត់រសវាក្សមម
រៅក្សនុងក្សរណ្ីានការផ្ទែស់បតរអនត
ូ
រកាលននផែលប៉ែោះពាល់រដ្ឋយផ្ទទល់រៅរលើកាលវ ិភ្នគ្សាលា ឬជរម្រមើសននការែត ល់រសវា។ រនោះអនុវតត ចាំរពាោះក្សរណ្ីរធវ ើចតាតឡីស័ក្ស
និង/ឬការដ្ឋក្សខ្ល ួនឯងរៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស ម្រសបជាមួ នឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19។ នយក្សដ្ឋានអប់រំពិរសសរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនត រធវ ើការគាាំម្រទ
ជាយុទធសាស្រសតែល់បុគ្គលិក្សផែលែត លរ់ សវាអប់រំពិរសស រែើមបីធានថាសិសសទ ាំងអស់ផែលទទួ លបានការអប់រំពិរសស ទទួ លបាននូ វបរ ិយាបនន រៅក្សនុងវគ្គ សិក្សាពីចាៃយ
និងរដ្ឋយផ្ទទល់។ បុគ្គលិក្សអប់រំពិរសស នឹងរម្របើម្របាស់នីតិ វ ិធី IEP ជានែគ្ូ ជាមួ យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីផបងផចក្សភ្នពខ្ុសគានជាយុទធសាស្រសតរលើបទពិរសាធន៍សិក្សា និងគាាំម្រទ
រៅតាមការចាាំបាច់ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការផែនក្សសិក្សា និងតម្រមូវការចិតតសងគ មរបស់សិសស។ ការវាយតនមែ រដ្ឋយផ្ទទល់ និងការគាាំម្រទ នឹង
ម្រតវូ បានែត ល់ជូនម្រសបតាមការផណ្នាំផែន ក្សសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពផែលបានក្សាំណ្ត់ និងពិធីសាររបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ។ ការបរម្រងៀនជាម្រក្ស ុមជាមួ យម្រគ្អ
ូ ប់រំទូរៅ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ការបរម្រងៀនជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងការចូ លរ ួមរៅក្សនុងក្សមម វ ិធីសិក្សាតាមអុីនធឺណ្ិតរ ួមគាន ទ ាំងអស់រនោះ នឹងម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រែើមបីធានថាសិសសានក្ស់ៗ ម្រតវូ ទទួ លបានក្សមម វ ិ
ធីសិក្សាក្សមម វ ិធីសិក្សាសនល
ូ ជាមួ យនឹ ងរគាលបាំណ្ងផែលថាសិ សសម្រគ្ប់ រ ូប នឹងសថ ិ តរលើ គ្នែ ងាគា
៌ រ្ពោះរៅរក្សការបញ្ច ប់ការសិក្សាពី វ ិទាល័ យ។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ
SUSD នឹងែត ល់ជូននូ វជរម្រមើសននក្សិចចម្របជុាំផែនការ/ក្សមម វ ិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP) ផែលានភ្នពបត់ផបន ែូ ចជាការម្របជុាំតាមអុីនធឺណ្ិត ការម្របជុាំ
តាមម្របព័នធទូរគ្មនគ្មន៍ (teleconference) ការម្របជុាំរៅតាមទីតាាំង ផែលរគារពតាមការផណ្នាំរបស់រខានធី និងរែា និងការម្របជុាំផបបចម្រម ុោះ រែើមបីបាំរពញតាម
តម្រមូវការរបស់ម្រគ្ួសារ។ ម្រគ្ន
ូ ឹងបរងក ើតផខ្សវ ើរែអូ ម្របចាាំសបាតហ៍សម្រាប់ឲ្យសិសសទសសនរៅរលើផែន ក្សននការបរម្រងៀន ែត លស
់ ក្សមម ភ្នពម្របចាាំសបាតហ៍ ពិនិតយរមើលវឌ្ឍនភ្នពនន
ការសិក្សាតាមអនឡាញរបស់សិសស និងែត ល់ឯក្សសារបផនថ មតាមការចាាំបាច់ និងបរងក ើតរមររៀនលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលសម្រាប់សិសសផែអ ក្សរលើក្សមម វ ិធី IEP របស់ពួក្សរគ្។
អន ក្សពាបាលសមត ីនិងភ្នសា នឹងែត លកា
់ រផណ្នាំជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលម្រសបតាមក្សមម វ ិធី IEP របស់សិសស រ ួមានម្របព័នធក្សមម វ ិធីសិក្សាផែលបានងតទុក្ស ឬតាមអនឡាញ,
អន ក្សពាបាលម្របចាាំសាលា នឹងទក្ស់ទងសិសសរែលទទួ លបានរសវាពិរម្រគាោះរយាបល់សម្រាប់ការអនុវតត ឲ្យចូ លរ ួមក្សនុងរា៉ែងពិរម្រគាោះរយាបល់តាមអុីនធឺណ្ិត,
អន ក្សពាបាលមុខ្ងារវ ិជាាជីវៈ និងតាមចលន នឹងទក្ស់ទងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីែតលកា
់ រផណ្នាំសម្រាប់ការអនុវតត យុទធសាស្រសតរៅតាមែទ ោះ និងបរងក ើតឯក្សសារននផែល
អាចអនុវតត បានរៅតាមែទ ោះ, រហើយអន ក្ស វ ិភ្នគ្ផែន ក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយាទទួ លសាគល់រដ្ឋយម្រក្ស ុមម្របឹក្សាភិបាល នឹងែតល់យុទធសាស្រសត និងបរចច ក្សរទសម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបក្សិ រ ិយា
តាមែទ ោះសម្រាប់ម្រគ្ួសារផែអ ក្សតាមតម្រមូវការបុគ្គលរបស់សិសសានក្ស់ៗ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់សិសសអប់រំពិរសសផែលានសិទធិទទួ លបាន។
ការគាាំម្រទការសិក្សារៅក្សនុងការបរម្រងៀនពីចាៃយ/ឆ្ៃយពីគានសម្រាប់សស
ិ សក្សនុងម្រគ្ួសារផែលរទើបផលងលោះ បានចាប់រែត ើមជាមួ យនឹងការែសពវ ែាយកាន់ផតរម្រចើនរឡើង
ែល់ម្រគ្ួសារ និងសិសស រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការសុខ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងការសិក្សាពីចាៃយ រៅអាំឡ
ុ ងរពលចាប់រែត ើមននជាំងឺរាតតាតកាលពីរែូ វផ្ទក រ ើក្សក្សនែ ងរៅ
។ ការ ិយាល័យផែន ក្សម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ បានរធវ ើការងាររ ួមសហការជាមួ យផែន ក្សរែសងរទៀតរបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រែើមបីធានថា ម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ និង
យុវជនផែលគាមនអន ក្សរៅជាមួ យ ម្រតវូ បានែត លអា
់ ទិភ្នពរៅក្សនុងការទទួ លបានក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) រែើមបីធានបាននូ វការតភ្នាប់
បណា
ត ញអុន
ី ធឺណ្ិត និងការចូ លរៅកាន់វគ្គ សិក្សាពីចាៃយ។ ការពិនិតយរែទ ៀងផ្ទទត់ជាមួ យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ និងសិសស ម្រតវូ បនត រធវ ើរែើមបីធានថា ពួ ក្សរគ្ចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សា
ពីចាៃយ និងវគ្គ សខ្
ុ ភ្នពែល វូ ចិតត និងផែន ក្សចិតតសងគ ម។ រៅរពលម្រគ្ួរាយការណ្៍អាំពីក្សងវ ោះការចូ លរ ួមរបស់សិសសននម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ ឬយុវជនគាមនអន ក្សរៅជាមួ យ
រនោះ បុគ្គលិក្សផែន ក្សម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ ម្រតវូ រធវ ើការពិនិតយរែទ ៀងផ្ទទត់ជាមួ យម្រគ្ួសារ និងសិសសសម្រាប់ការវាយតនមែ រលើតម្រមូវការ និងតាមដ្ឋនជាមួ យអន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់
តាមទីតាាំងសាលាររៀន រែើមបីែតលន
់ ូ វធនធាន និងការគាាំម្រទែល់ម្រគ្ួសារ និងសិសស។ ការសម្រមបសម្រមួល និងការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងតាមទីជម្រមក្សសានក្ស់រៅមូ លដ្ឋាន
និងបុគ្គលិក្សមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ម្របម្រពឹតរៅរែើមបីគាាំម្រទែល់សស
ិ សផែលចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងធនធានរ ួមផែលបានែត ល់ជូនរដ្ឋយទីភ្ននក្ស់ងារផែនក្ស
អន ក្សគាមនទីម្រមក្ស ម្រតវូ បានែតល់ជូនែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររែើមបីបរងក ើនការយល់ែឹងរបស់ពួក្សរគ្អាំពីរសវាក្សមម ផែលានែត លជ
់ ូ នពួ ក្សរគ្។ សិសសយុវជនគាមនអន ក្សរៅជាមួ យ
និងសិសសក្សនុងម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ ម្រតវូ បានែត ល់ជូនកាបូ សាពយផែលានសាារៈសិក្សា ឆ្នាំងសាក្សងម ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែផែលអាចយក្សចុោះរឡើងបាន និងកាស់សាតប់សាំរឡង
រៅតាមការចាាំបាច់រែើមបីរលើក្សក្សមព ស់ការទទួ លបានបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់សិសសក្សនុងម្រគ្ួសារ
រទើបផលងលោះផែលានសិទធទ
ិ ទួ លបាន។
ជាក្ស់ផសត ងតាមតម្រមូវការរបស់យុវជនរម្រកាមម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ឪពុក្សាតយចិញ្ចឹមរៅក្សន ងម្រក្សបខ្ណ្ឌការសិក្សាពីចាៃយ មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ម្រតួតពិនិតយយា៉ែង
ម្រប ុងម្របយ័តនរលើការចូ លររៀន និងការចូ លរ ួមរបស់យុវជនរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ឪពុក្សាតយចិញ្ចឹម រហើយបុគ្គលិក្សផែន ក្សយុវជនរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
របស់ឪពុក្សាតយចិញ្ចឹម ម្រតវូ ម្របាម្រស័យទក្ស់ទងយា៉ែងជិតសន ិទធជាមួ យបុគ្គលផែន ក្សសុខ្ា
ុ លភ្នពក្សុារ និងការចូ លររៀន (Child Welfare and Attendance)
បុគ្គលិក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ និងម្រគ្រូ ពទយគ្ែ ីនិក្សផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត រែើមបីទក្ស់ទងរដ្ឋយផ្ទទល់ជាមួ យសិសស និងែត ល់ជាំនួយចាាំបាច់ និងការគាាំម្រទឲ្យបានកាន់ផតរម្រចើន។
រាល់បុគ្គលិក្សផែន ក្សយុវជនផែលជាក្សូ នចិញ្ចឹមទ ាំងអស់ បានទក្ស់ទងជាមួ យយុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម និង/ឬឪពុក្សាតយ/អាណាពាបាលចិញ្ចឹមរែើមបីធានថាយុវជន
រែលជាក្សូ នចិញ្ចឹមនីមួយៗ ទទួ លបានក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot)។ បចចុបបនន ភ្នពរសវាក្សមម ផែលបានែត លជ
់ ូ ន និងការរំពឹងទុក្សរលើការ
បរម្រងៀន បានម្របម្រពឹតរៅ រហើយនឹងបនតម្របម្រពឹតរៅរពញមួ យឆ្នាំ រដ្ឋយបានផចក្សរំ ផលក្សម្របាប់ែល់យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹមអាំពវី គ្គ បរម្រងៀន និងការផ្ទែស់បតរនន។
ូ
ការពិនិតយរែទៀងផ្ទទត់ជាបនត បនទប់រដ្ឋយបុគ្គលិក្សជាមួ យនឹងយុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម តាមទូ រសពទ អុីផម៉ែល និងទម្រមង់ទាំន ក្ស់ ទាំនងពីចាៃយរែសងរទៀត នឹ ងម្របម្រពឹតរៅ
រពញមួ យឆ្នាំ។ បុ គ្គលិក្ស នឹងរធវ ើកា រងាររដ្ឋយសហការជាមួ យផែន ក្សមណ្ឌលសិក្សាធិ ការ SUSD និ ងទីភ្ននក្ស់ងារខាងរម្រតសម្រាប់ការទទួ លបានការគាាំម្រទ និងធនធាន
បផនថ មតាមម្រតវូ ការ។ សិសសយុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម ម្រតវូ បានែត ល់ជូនកាបូ សាពយផែលានសាារៈសិក្សា ឆ្នាំងសាក្សងម ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែផែលអាចយក្សចុោះរឡើងបាន និង
កាស់សាតប់សាំរឡង រៅតាមការចាាំបាច់រែើមបីរលើក្សក្សមព ស់ការទទួ លបានបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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សិសសយុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹមផែលានសិទធិទទួ លបាន។
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ក្សនុងភ្នពជានែគ្ូ ជាមួ យមជឈមណ្ឌលរវជា សាស្រសតសហគ្មន៍ (Community Medical Center) បានរបើក្សែាំរណ្ើរការមជឈមណ្ឌល Sutter Creek
Medical រៅក្សនុងការអគារចុោះរ្មោះចូ លររៀនក្សណា
ត ល (Central Enrollment building) របស់មជឈមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រៅនងៃ ទ4
ី ផខ្មីន។ គ្ែ ីនិក្សបានែត លឱ
់ កាស
ែល់អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹមនិងសិសសានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប ឲ្យទទួ លបានធនធានរវជា សាស្រសតរដ្ឋយឥតគ្ិតនងែ ការពិនិតយរាងកាយរែើមបី
ម្រតឡប់ចូលររៀនវ ិញ ការពិនិតយរាងកាយសម្រាប់ក្សីឡា និងការចាក្ស់ថានវា៉ាក្ស់សាង
ាំ Tdap និងភ្នពសាុរា
ាំ ងកាយរែសងរទៀត។ ទម្រមង់វាយតនមែ ហានិភ័យននការរធវ ើអតឃ្លត
រពលសាលាបិទផ្ទអក្សែាំរណ្ើរការ និងផែនការសុវតថ ិភ្នប និងសុខ្ុាលភ្នព ទង
ាំ ជាភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងភ្នសារអសា៉ែញ ម្រតូវបានបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយនយក្សដ្ឋាន
រសវាក្សមម គាាំម្រទផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វចិ
ូ តត និងអាក្សបបក្សិ រ ិយា (Mental Health and Behavior Support Service) រៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការ រែើមបីធានទ ាំង
ការម្រតួតពិនិតយចាំនួន និងម្របរភទននការវាយតនមែ ផែលក្សាំពុងែត លជ
់ ូ ន ក្ស៏ែូចជាមរធាបាយក្សនុងការតាមដ្ឋនបផនថ មរទៀតជាមួ យសិសស និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
តាមការចាាំបាច់ បានក្សាំពង
ុ ម្របម្រពឹតរៅក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌននការសិក្សាពីចាៃយ និងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។ ការែសពវ ែាយពីការចាក្ស់វា៉ាក្ស់សាង
ាំ Tdap និងការគាាំម្រទ
ម្រតវូ បានែត ល់ជូនជាយុទធសាស្រសត ែល់សិសសថានក្ស់ទី7 ផែលម្រតវូ ការការគាាំម្រទក្សនុងការទទួ លបានការចាក្ស់ថានប
ាំ ងាក រែើមបីអាចចូ លរ ួមរៅក្សនុងការបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ ។
សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ ននូ វម្របតិបតត ិព័ត៌ានតាមក្សម្រមិតថានក្ស់ជាចម្រម ុោះភ្នសា រែើមបីតាមដ្ឋនការចូ លរ ួមជាមួ យនឹងខ្ែ ឹមសារតាមក្សម្រមិតថានក្ស់
និងែត ល់យុទធសាស្រសត និងធនធានែល់ឪពុក្សាតយ និងអាណាពាបាលរែើមបីគាាំម្រទែល់ក្សូនរបស់ពួក្សរគ្ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ សិសស និងម្រគ្ួសារផែលានតម្រមូវការ
ពិរសស ក្ស៏នឹងចូ លរៅកាន់ក្សមម វ ិធីDestiny Discover ែងផែរ។ រនោះគ្ឺជាក្សផនែ ងផែលមូ លដ្ឋានទិននន័យឥតគ្ិតនងែ (ProQuest, Britannica, Teachingbooks.net) និង
ធនធាននន ម្រតវូ បានែត ល់ជូនរដ្ឋយបណា
ណ ល័យរែា កាលីហវ័រញ៉ែ (California State Library) រហើយតាំណ្ភ្នាប់ភ្នែមៗសម្រាប់សិសសមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD
ានទីតាាំងសថ ិតរៅ រែើមបីែតល់ការចូ លរៅរម្របើម្របាស់កាន់រម្រចើនរឡើងនូ វឯក្សសារអក្សសរសាស្រសត និងធនធានសិក្សាតាមអនឡាញ។ សិសសតាមរយៈ SORA ផែលជា
ម្របភពឯក្សសារ eBooks និងរសៀវរៅអូ ឌ្ីយូ ផែលរសៀវរៅទ ាំងរនោះានភ្នពម្រសបរៅតាមក្សមម វ ិធីក្សុាំពូ យទ័រ Chromebooks របស់សិសស អាចចូ លរៅកាន់រសៀវរៅ
eBook និងរសៀវរៅអូ ឌ្ីយូចាំនួនជាង 300,000 ក្សាល ជាចម្រម ុោះភ្នសា រដ្ឋយឥតគ្ិតនងែ ផ្ទក្សពិន័យ។ ក្សនុងសបាតហ៍ែាំបូងននការសិក្សារៅសាលា អាំឡ
ុ ងរពល
សិក្សាពីចាៃយ រសៀវរៅ eBook ជាង 9000 ក្សាល ម្រតវូ បានចូ លរមើលរដ្ឋយសិសសផែលបានតម្រមូវការពិរសស រហើយរសៀវរៅជាង 1,000 ក្សាល ម្រតវូ បានដ្ឋក្ស់ឲ្យសថ ិត
ក្សនុងការរង់ចាាំអាន រដ្ឋយសារផតភ្នពរពញនិយមននចាំណ្ងរជើងរសៀវរៅផែលរធវ ើឲ្យសិសសចង់អានរសៀវរៅរនោះ។ រាល់ធនធានទ ាំងនធ បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់
ការចុោះរ្មោះមួ យរលើក្សយា៉ែងងាយម្រសួល រៅក្សនុងការចូ លរៅរម្របើម្របាស់ រដ្ឋយរម្របើគ្ណ្នីGoogle សម្រាប់ម្រគ្ន
ូ ង
ិ សិសស ផែលសិសសអាចឡ
ុ ក្សចូ លរៅតាមក្សផនែ ង
សានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្ និងទទួ លបានរសៀវរៅរអឡិចម្រតន
ូ ិក្ស និងរសៀវរៅអូ ឌ្ីយូជាង 300,000 ក្សាលសម្រាប់ពួក្សរគ្ក្សនុងការរម្រជើសររ ើស។

ិ ធាននការពាក្ស់ព័នធនឹង ក្សមម ិ ធាធីសិក្សាពីច មាាយ [តារាងជួ ររែត ក្ស និង ិ ធាននការែបនែ ម អាចនឹង្តូិបានោក្ស់ែបនែ មរទៀត
រៅតាមការចំបាច់
ពិពណ្៌ន

មូ លនិធិសរុប

ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែរែើមបីបនត ក្សិចចែាំរណ្ើរការតាមជុង
ាំ ម ីៗ និងធានថា ពួ ក្សវាម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ នែល់សិសសម្រគ្ប់
រ ូបផែលបានចុោះរ្មោះរៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD។ (DLP-1)

$3,007,365

វា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) ផែលបានែត ល់ជូនែល់ក្សផនែ ងសានក្ស់រៅ/ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររបស់សស
ិ ស
ម្រគ្ប់រ ូប (វា៉ាយហាវយហត់សប៉ែតចាំនួន 37,000) (DLP-2)

$4,531,000

ធនធានផែលជួ យធាន និងគាាំម្រទែល់សិសសផែលរម្របើម្របាស់ និងទទួ លបានអុន
ី ធឺណ្ិតនិងរគ្ហទាំព័រ
សមម្រសប និងានសុវតថ ិភ្នព រៅរពលរម្របើម្របាស់ក្សុាំពូ យទ័រ។ (DLP-3)
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

$65,000

ការផបងផច
ក្ស
បាទ/ចាស
រទ

បាទ/ចាស

ទាំព័រ 24 នន 46

ម្រគ្ជ
ូ ាំនួស ផែលបានែត លជ
់ ូ នែល់ទីតាាំងសាលា រែើមបីគាាំម្រទែល់បទរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយក្សនុងរពល
ជាផតមួ យសម្រាប់សិសស។ (DLP-4)

$2,000,000

រទ

ការផបងផចក្សង វ ិកាតាមទីតាាំងសាលា រែើមបីគាាំម្រទែល់ការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការសិសស ការបរងក ើត
បរ ិយាកាសសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព និងសមភ្នព និងការក្សសាងភ្នពជានែគ្ូ រពញរលញជាមួ យ
ឪពុក្សាតយ និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ ផែលពួ ក្សរគ្បរម្រមើ រសវាជូ ន។ (DLP-5)

$8,165,760

បាទ/ចាស

ក្សុាំពូ យទ័រយួរនែសម្រាប់បុគ្គលិក្សរែា បាល ម្រគ្ូ និងបុគ្គលិក្សគាាំម្រទការបរម្រងៀន។ (DLP-6)

$1,390,000

បាទ/ចាស

បរចច ក្ស វ ិទាជាំនួយសម្រាប់សិសសផែលានពិការភ្នព រែើមបីចូលសិក្សាតាមអនឡាញពីតាមែទោះ។
(DLP-7)

$100,000

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

រទ

ទាំព័រ 25 នន 46

ពិពណ្៌ន

មូ លនិធិសរុប

បនត ការែត ល់បុគ្គលិក្សគាាំម្រទឯក្សសារបណា
ណ ល័យតាមមណ្ឌលសិក្សាក្សណា
ត ល រែើមបីធានថាការចូ លកាន់
រសៀវរៅរអឡិចម្រតន
ូ ិក្ស និងរសៀវរៅអូ ឌ្ីយូ ម្រតវូ បានែតល់ជូនែល់សិសស និងបុគ្គលិក្សទ ាំងអស់ រហើយ
ការគាាំម្រទែល់ការបណ្តុោះបណា
ត លនិងធនធាន ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ នរៅក្សនុងការម្រតួតពិនិតយរែទ ៀងផ្ទទត់
ការរចញចូ លក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការបរចច ក្ស វ ិទា និងក្សមម វ ិធីសិក្សារៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ (DLP-8)

$194,798

បាទ/ចាស

ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍភ្នសា៖ បនត ការែត ល់ជូនបុគ្គលិក្សជាំនួយការផែលនិយាយពីរភ្នសា ម្រគ្ផូ ណ្នាំការ
អភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស (English Language Development, ELD) អន ក្សជាំនញផែនក្សអន ក្សសិក្សាភ្នសា
អង់រគ្ែ ស អន ក្សបក្សផម្របឯក្សសារ/ផ្ទទល់ាត់ និងការគាាំម្រទផែលរដ្ឋោះម្រសាយជាក្ស់លាក្ស់រៅរលើបញ្ហាតម្រមូវការ
អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស រ ួមទ ាំងការអនុវតត ELD ផែលបានក្សាំណ្ត់/រ ួមបញ្ចល
ូ គាន ក្សមម វ ិធីសម្រាប់អនក្ស
ិធី
សិក្សាងម ី និងក្សមម វ បនាុាំក្សនុងភ្នសា។ (DLP-9)

$1,686,294

បាទ/ចាស

នងៃ អភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈសម្រាប់រពលសហការ និងការចូ លរ ួមរបស់ម្រគ្ួសារ៖ បនត រពលរវលាម្របចាាំផខ្
សម្រា ប់ ឲ្យម្រគ្ូសហការជាមួ យមិ តតរ ួមថានក្ស់ រៅក្សនុងរគាល វ ិធីរឆ្ពោះរៅរក្សការផក្សលមអ ល ទធ ែលសិក្សាសិសស។
ទនទ ឺមគាននឹងការសថ ិតរៅក្សនុងគ្ាំរ ូសិក្សាពីចាៃយ និង/ឬ គ្ាំរ ូសិក្សាផបបចម្រម ុោះ ការសហការ បានរផ្ទតត
បផនថ មរទៀតរៅរលើការវាយតនមែ និងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាខាតបង់ការសិក្សា និងការរ្ែ ើយតបរៅនឹង
តម្រមូវការរបស់សិសសផែលបានក្សាំណ្ត់ ជាពិរសសអន ក្ស ជាពិរសសអន ក្សផែលងាយរងរម្រគាោះបាំែុតរៅនឹង
ែលប៉ែោះពាល់នន វ ិសមភ្នពរដ្ឋយសារផតជាំងឺ COVID និងការជាំរុញឲ្យម្រគ្ួសារចូ លរ ួមក្សនុងការ
គាាំម្រទក្សនុងរា៉ែងរធវ ើការ និងជាំនួបរវាងម្រគ្ួសារនិងម្រគ្។ូ (DLP-10)

$11,443,348

បាទ/ចាស

មជឈមណ្ឌលចុោះរ្មោះ៖ ធានថា រសវាក្សមម ជាបនត ផែលពាក្ស់ព័នធនឹងក្សិចចែាំរណ្ើរការចុោះរ្មោះរៅ
មណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD និង/ឬក្សិចចែាំរណ្ើរការរែទ រការសិក្សារៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សាធិការ ម្រតវូ បាន
គាាំម្រទរដ្ឋយការែត ល់ជូនបុគ្គលិក្ស រែើមបីឲ្យសិសសទទួ លបានការរែទ រការសិក្សាយា៉ែងានម្របសិទធភ្នពរៅក្សនុង
ម្របព័នធសាលាររៀន និងក្សនុងចាំរណាមទីតាាំងសាលាររៀន ទនទ ឹមគាននឹងការែត លជ
់ ូ នការចុោះរ្មោះ
តាមអនឡាញ និងការចុោះរ្មោះរដ្ឋយផ្ទទល់តាមការណាត់ជួប។ (DLP-11)

$1,101,606

បាទ/ចាស

ការែត ល់ជូនបុគ្គលិក្សរៅក្សនុងរា៉ែងរធវ ើការបផនថ មសម្រាប់ម្រគ្ួសារ
បានែត ល់ជូនរម្រកាយរា៉ែងរៅរពលលាៃច រែើមបីបរងក ើនការចូ លរម្របម្រើ បាស់រសវាសម្រាប់ឲ្យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
និងសិសសរធវ ើការម្របាម្រសយ
័ ទក្ស់ទងម្របាប់អាំពីតម្រមូវការ និងការគាម្រទពីបុគ្គលិក្សម្របចាាំការរៅសាលា ម្រសប
ី
គានជាមួ យនឹងឡូជសសទ ក្ស
ិ និងម្របព័នធសិក្សាពីចាៃយ។ (DLP-12)

$3,000,000

រទ

ការអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈរៅរែូ វរតត និងឱកាសសហការផែលបានែត លជ
់ ូ នែល់បុគ្គលិក្សរែា បាល និង
បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន បានរផ្ទតតរលើការក្សសាងសមតថ ភ្នពរៅក្សនុងការែត លជ
់ ូ នការបរម្រងៀនរផ្ទតតរលើ
គ្ុណ្ភ្នពជាចមបង និងឱកាសសិក្សាក្សនុងរា៉ែងដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ផែលជាំរុញ
ឲ្យសិសសចូ លរ ួម និងបាំរពញតម្រមូវការសិក្សាចម្រម ុោះរបស់យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម អន ក្សររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ម្រគ្សា
ូ ររទើបផលងលោះ និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ (DLP-13)

$1,800,000

រទ

រសៀវរៅផណ្នាំអាំពីការសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់ឪពុក្សាតយ/អាណាពាបាល ផែលបានរបាោះពុមពជាចម្រម ុោះ
ភ្នសារៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់រសវាក្សមម ព័ត៌ាន និងធនធានននផែលក្សាំពុងែតល់ជូនែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

$20,000

ការផបងផច
ក្ស

រទ
ទាំព័រ 26 នន 46

រៅមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD ទ ាំងអស់។ (DLP-14)
អាជាញបណ្ណក្សមម វ ិធី Zoom រែើមបីធានែល់រសវាក្សមម គាាំម្រទែល់អនក្សរែា បាលម្របចាាំការ និងសិសស រែើមបី
បរងក ើតនូ វម្របព័នធក្សមម វ ិធីតាមអុន
ី ធីណ្ិតសម្រាប់ការែសពវ ែាយ និងសិកាខសាលាសម្រាប់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
រដ្ឋយគាាំម្រទែល់ការក្សសាងទាំនក្ស់ទាំនង ភ្នពយល់អធាម្រស័យគាន និងសមតថ ភ្នពម្រគ្ួសារក្សនុងការជួ យ
ឲ្យក្សុារចូ លរៅរម្របម្រើ បាស់ និងទទួ លបានរជាគ្ជ័យរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ (DLP-15)

$92,635

រទ

ការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សិសស
[ការពិពណ្៌នអាំពរី របៀបផែលភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាបាត់បង់ការសិក្សារបស់សិសសផែលបណា
ត លមក្សពីជាំងឺ COVID-19 រៅអាំឡ
ុ ងឆ្នាំសិក្សា2019–2020
និងឆ្នាំសិក្សា2020–21 រ ួមទ ាំងររបៀបផែលទីភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងរធវ ើការវាយតនមែ សស
ិ សរែើមបីវាស់សទង់រលើសាថនភ្នពសិក្សា ជាពិរសសរៅក្សនុងផែន ក្សអក្សសរសាស្រសត
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងគ្ណ្ិត វ ិទា។]
មណ្ឌលសិក្សា SUSD នឹងរម្របើម្របាស់ការវាយតនមែ ផែអ ក្សរលើក្សមម វ ិធីសិក្សា ទិននន័យសិក្សារគាលរបស់សិសស ការវាយតនមែ ផក្សលមអ ទូរៅ ការវាយតនមែ សរុបបញ្ច ប់ និងទិននន័យ
វតត ាន រែើមបីម្រគ្ប់ម្រគ្ងវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសសរៅការរ ើក្សចរម្រមើនផែអ ក្សតាមសត ង់ដ្ឋតាមក្សម្រមិតថានក្ស់ និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាជាយុទធសាស្រសតរៅរលើការគាាំម្រទតាមក្សម្រមិតផែអក្សរលើ
លទធ ែលរបស់សិសស ម្រសបជាមួ យនឹងរគាលវ ិធីននម្របព័នធគាាំម្រទរម្រចើនែាំណាក្ស់កាល (Multi-Tiered System of Support)។ ម្រគ្ូនឹង ែត ល់ការវាយតនមែ រៅអាំ ឡ
ុ ងការសិ ក្សាពី ចាៃយ
និ ងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ ម្រសបជាមួ យនឹ ងរគាលនរយាបាយដ្ឋក្ស់ ពិ នទុរបស់ មណ្ឌ លសិ ក្សា SUSD។ ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារគ្ួ ររំ ពឹងថា ក្សូ នៗរបស់ពួក្សរគ្នឹងចូ លរ ួម
រៅក្សនុងការវាយតនមែ ការសិក្សារៅរលើខ្ែឹមសារតាមសត ង់ ដ្ឋ ក្សម្រមិតថាន ក្ស់ រៅក្សនុងឆ្នាំ សិក្សាទ ាំងមូ ល ផែលែតលទ
់ ិននន័យរលើវឌ្ឍនភ្នពសិក្សារបស់សិសស និងលទធ ភ្នព
ក្សនុងការអនុវតត ជន
ាំ ញផែលពួ ក្សរគ្ទទួ លបានការបរម្រងៀន។ វែត ននការវាយតនមែ ទ ាំងរនោះ នឹងែត លទ
់ ិននន័យផែលម្រគ្រូ ម្របម្រើ បាស់រែើមបីែតលែ
់ ណ្
ាំ ឹងអាំពីការការបរម្រងៀន និង
ការរធវ ើផែនការជាយុទធសាស្រសតរបស់ពួក្សរគ្ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមរលើការសិក្សា និងការរក្សាបានចាំរណ្ោះែឹងផែលពាក្ស់ព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននការបិទអគារសិក្សា
ឺ តតា COVID-19។ ទម្រមង់ផបបបទវាយតនមែ ទ ាំងរនោះ និងវែត ននការ វ ិភ្នគ្ទិននន័យផបបសហការ និងការរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសត នឹងរផ្ទតតរលើផែនក្សនន
រដ្ឋយសារផតជាំងរា
ខ្ែ ឹមសារបរម្រងៀនមុខ្ វ ិជាាអក្សសរសាស្រសតភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELA) ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELD) និងគ្ណ្ិត វ ិទា។
អាំឡ
ុ ងរែូ វផ្ទក រ ើក្សឆ្នាំ2020 មណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួមសត ក្សងម (Stockton Unified School District, SUSD) បានរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមននការសិក្សារបស់សិសស តាមរយៈ
ការែត លន
់ ូ វការចូ លរម្របើម្របាស់រសៀវរៅរអឡិចម្រតន
ូ ិក្ស និងរសៀវរៅអូ ឌ្ីយូរម្រចើនជាងមុន ការរបើក្សទូ លាយឱកាសបរម្រងៀន AVID ែល់សស
ិ ស វ ិទាល័យទ ាំងអស់ ការែតល់
ការបរម្រងៀននិងក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ ការែត ល់ការគាាំម្រទការបរម្រងៀននិងក្សិចចការលាំហាត់ែទោះតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វ ិធីតាមក្សុាំពូ យទ័រ ការែត លក្ស
់ មម វ ិធីសិក្សាបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតតាម
ក្សុាំពូ យទ័រែល់សិសស វ ិទាល័យ ការបរងក ើនការចូ លពិនិតយរែទ ៀងផ្ទទត់របស់អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ជាមួ យនឹងសិសស រែើមបីែតល់ការផណ្នាំសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងការគាាំម្រទចិតត
សងគ ម និងការែត ល់បទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយតាមសាលារៅរែូ វរតតែល់សិសស។ អាំឡ
ុ ងរពលចាប់រែត ើមឆ្នាំសិក្សា2020-2021 ក្សនុងម្រក្សបខ្ណ្ឌការសិក្សាពីចាៃយ
ម្រគ្ប់ទីតាាំងសាលាររៀនទង
ាំ អស់ បានចាត់ផចងការវាយតនមែ ែាំណាក្ស់កាលែាំបូង រដ្ឋយរម្របើការវាយតនមែ ផែលមណ្ឌលសិក្សារធិការបានអនុម័ត រែើមបីម្របមូ លយក្ស
ទិននន័យរគាលផែលជាការគាាំម្រទែល់ម្រគ្ក្ស
ូ ន ុ ងការក្សាំណ្ត់តម្រមូវការសិក្សារបស់សិសសយា៉ែងានម្របសិទធភ្នពរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀនរបស់ពួក្សរគ្ រពលរវលាសហការ
តាមក្សម្រមិតថានក្ស់សម្រាប់ម្រគ្ក្ស
ូ ន ុ ងការរធវ ើការងារជាយុទធសាស្រសតរ ួមគាន រែើមបីរធវ ើផែនការរមររៀនរែសងៗគានរៅក្សនុងផែន ក្សខ្ែ ឹមសារននននមុខ្ វ ិជាា ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD
និងគ្ណ្ិត វ ិទា ែត លកា
់ រែសពវ ែាយែល់ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាររដ្ឋយបងាាញម្របាប់អាំពីការរំពង
ឹ ទុក្សននការសិក្សាពីចាៃយតាមរយៈការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាបនត បនទប់ និង
ការរធវ ើបទបងាាញផែលបានផចក្សរំ ផលក្សអាំឡ
ុ ងរពលយុទធនការម្របមូ លសិសសចូ លររៀនវ ិញ (Back to School Nights) តាមអុីនធឺណ្ិត និងយុទធនការ Title 1 Parent
Night និងការក្សសាងសហគ្មន៍ថានក្ស់ររៀនតាមរយៈការរ ួមបញ្ចល
ូ ការសិក្សាផែន ក្សចិតតសងគ ម និងអនត រាគ្មន៍និងការគាាំម្រទអាក្សបបក្សិ រ ិយា វ ិជា ាន (Positive Behavior
Interventions and Supports, PBIS) រែើមបីបរងក ើតបរ ិយាកាសសិក្សាផបបសមធម៌រដ្ឋយានការរ ូមបញ្ចល
ូ ម្រគ្ប់សិសសទ ាំងអស់គាន។ រៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021
ទ ាំងមូ ល បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរម្របើម្របាស់ការវាយតនមែ ផក្សលមអ និងផែអ ក្សតាមក្សមម វ ិធីសិក្សា រែើមបីពិនិតយរមើលការយល់ែឹងរៅអាំឡ
ុ ងរា៉ែងសិក្សាក្សនុងរពលជាមួ យគាន
រម្របើម្របាស់ក្សិចចការអនុវតត ែូចជាគ្រម្រាងសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយសិសសជារែើម វ ើរែអូ និងទម្រមង់នចនម្របឌ្ិតរែសងៗរបស់សិសស ផែលបងាាញ និងអនុវតត ជាក្ស់ផសត ង
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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រលើអវើផែលពួ ក្សរគ្បានបានសិក្សា រហើយ ការវាយតនមែ សរុបបញ្ច ប់តាមសត ង់ដ្ឋ នឹងម្រតវូ បានរម្របម្រើ បាស់ម្របក្សបរដ្ឋយភ្នពសុីចងាវក្ស់គានរៅក្សនុងទីតាាំងសាលាររៀនទ ាំងមូ ល
រែើមបីអនុញ្ហញតឲ្យានការពិភ្នក្សាអាំពីសហគ្មន៍សិក្សាជាំនញវ ិជាាជីវៈ (Professional Learning Community, PLC) និង វ ិធានសម្រាប់ការរ ើក្សលូ តលាស់ទូរៅ។ វ ិធានការ
និងរសវាក្សមម រម្រចើនជាងមុនរៅក្សនុងផែន ក្សមុខ្ វ ិជាា ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD និងគ្ណ្ិត វ ិទា នឹងម្របម្រពឹតរៅរៅអាំឡ
ុ ងឆ្នាំសិក្សារនោះ ផែលបានរផ្ទតតរលើឱកាសសម្រាប់សិសស
និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារចូ លជួ បបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនរម្រចើនជាងមុន ទទួ លបានរា៉ែងបរម្រងៀន ឱកាសនិងធនធានជាំនួយក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ និងរា៉ែងអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈ។
បុគ្គលិក្សរសវាគាាំម្រទសម្រាប់សិសស បនត រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមននការសិក្សាតាមរយៈរគាលវ ិធីផែលានរម្រចន
ើ ែាំណាក្ស់កាល។ រសវាក្សមម បរាំ ពញបផនថ មែាំណាក្ស់កាលទីពរី
បនត អនុវតត ទនទ ឹមគាននឹងរពលផែលសិសសចូ លររៀនរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ អន ក្សពិរម្រគាោះយល់បល់សាលា បរងក ើត និងរម្របើម្របាស់អនត រាគ្មន៍រ្ែ ើយតបែូ ចជាផែនការ
សុវតថ ិភ្នពសិសស យុទធសាស្រសតែាំរណាោះម្រសាយសម្រាប់បុគ្គល ការពិនិតយរែទៀងផ្ទទត់រចញចូ ល ការគាាំម្រទមិតត រគាលវ ិធីយល់ែឹងពីការប៉ែោះទងគ ិច និងរគាល វ ិធីយុទធសាស្រសតគាាំម្រទ
រែសង រទៀត។ ទម្រមង់ផបបបទយល់ម្រពមរដ្ឋយានព័តា
៌ នម្រគ្ប់ម្រគាន់ពីចាៃយ បានម្រតវូ បរងក ើតរឡើងពីរសវាក្សមម ទ ាំងរនោះ។ ការបក្សផម្របននទម្រមង់ផបបបទរនោះ
ជាភ្នសារអសា៉ែញ ក្សាំពុងផតម្របម្រពឹតរៅ។ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា ែត លជ
់ ូ នការពិរម្រគាោះរយាបល់ផែន ក្សចិតត វ ិទាអប់រំលក្សខ ណ្ៈបុគ្គល/ជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា
តម្រមូវការបានមក្សពីទិននន័យ អភិវឌ្ឍជាំនញ និងបរងក ើតការែារភ្នាប់ទន
ាំ ក្ស់ទាំនងសាលាររៀន និងមិតតរ ួមថានក្ស់។ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា សហការជាមួ យ
អន ក្សែត ល់រសវាគាាំម្រទ (ឧ.ទ. គ្ីលានុបបដ្ឋាក្ស អន ក្សចិតតសាស្រសតម្របចាាំសាលា/បុគ្គលិក្សសងគ មក្សិចច និងម្រគ្រូ ពទយគ្ែ ីនិក្ស) រែើមបីគាម្រាំ ទតម្រមូវការសិសស។ មា៉ែ ងរទៀត អន ក្សពិរម្រគាោះ
រយាបល់សាលា ម្រគ្ប់ម្រគ្ងរលើវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសសរៅអាំឡ
ុ ងរពល និងរម្រកាយរពលអនត រាគ្មន៍ និងបញ្ចន
ូ បនត រៅកាន់ធនធានខាងរម្រត។ រសវាក្សមម បនទន់
ែាំណាក្ស់កាលទីពរី ក្ស៏បនត អនុវតត ែងផែរ ទនទ ឹមគាននឹងរពលផែលសិសសចូ លររៀនរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ អន ក្សពីរម្រគាោះរយាបល់សាលា ែត ល់ការពិរម្រគាោះរយាបល់អាំពី វ ិបតត ិ
និងការពិរម្រគាោះបល់ជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលរផ្ទតតរលើែាំរណាោះម្រសាយរយៈរពលខ្ែ ី ទនទ ឹមគាននឹងការអនុវតត (ឬការពម្រងឹងការអនុវតត ) ការពិរម្រគាោះរយាបល់សាតរឡើង វ ិញនិងយល់ែឹងពី
ការប៉ែោះពាល់។ ពួ ក្សរគ្បញ្ជន
ូ សិសសបនត រៅកាន់ម្រគ្រូ ពទយគ្ែ ីនិក្សផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតតាមសាលាររៀន ឬនែគ្ូ ភ្ននក្ស់ងារសហគ្មន៍ សម្រាប់បញ្ហាពាក្ស់ព័នធនឹងសុខ្ភ្នពផែន ក្ស
ែល វូ ចិតត/អាក្សបបក្សិ រ ិយារា៉ានាំ រ៉ា និងម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសសរៅអាំឡ
ុ ងរពលរសវាអនត រាគ្មន៍ និងរសវារម្រកាយអនត រាគ្មន៍។

យុទធសាស្តសតេំពីការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សស
ិ ស
[ការពិព៌ណ្នអាំពី វ ិធានការ និងយុទធសាស្រសត ផែលទីភ្ននក្ស់ងារ LEA នឹងរម្របម្រើ បាស់រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាបាត់បង់ការសិក្សា និងបរងក ើនវឌ្ឍនភ្នពសិក្សាសម្រាប់សិសស
តាមតម្រមូវការ រ ួមទ ាំងររបៀបផែលយុទធសាស្រសតទ ាំងរនោះានភ្នពខ្ុសគានសម្រាប់សស
ិ សផែលជាអន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស អន ក្សានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម
សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និងសិសសផែលជួ បម្របទោះបញ្ហាគាមនទីជម្រមក្ស។]
ការសិក្សាក្សនុងរពលជាមួ យគាន ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទល់ នឹងកាែយជាការរផ្ទតតជាចមបងននការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមននការសិក្សានិងតម្រមូវការសម្រាប់
ការបរងក ើនវឌ្ឍនភ្នព រដ្ឋយានការែត ល់ជូនការអភិវឌ្ឍជាំនញវ ិជាាជីវៈជាបនត បនទប់រដ្ឋយរផ្ទតតរលើការែតលកា
់ របរម្រងៀនផែលរផ្ទតតរលើគ្ុណ្ភ្នពខ្ព សជា
់ ចមបង
រៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។ ម្រគ្ប់សិសសទ ាំងអស់ នឹងទទួ លបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់តាមសត ង់ដ្ឋ គាាំម្រទរដ្ឋយសក្សមម ភ្នពសិក្សា
ផែលរផ្ទតតរលើក្សមម វ ិធីសិក្សា រផ្ទតតរលើការរចោះសាទត់ជាំនញរលើខ្ែឹមសារតាមក្សម្រមិតថានក្ស់។ ការបរម្រងៀនផែលរផ្ទតតរលើគ្ុណ្ភ្នពខ្ព សជា
់ ចមបង នឹងែត ល់ឲ្យសិសសនូ វ
ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ ឧទហរណ្៍ផែលម្រគ្បា
ូ នែត លជា
់ គ្ាំរ ូ និងឱកាសសម្រាប់សិសសក្សនុងការចូ លរ ួមជាមួ យនឹងជាំនញផែអ ក្សតាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថានក្ស់ ទសសនទន និង
វាក្សយសពទ ផែលពាក្ស់ព័នធនឹងផែន ក្សខ្ែ ឹមសារសន ូលននការសិក្សាទ ាំងអស់។ ឱកាសគាាំម្រទការសិក្សារៅសាលានរែូ វរតត ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ នែល់យវុ ជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម ម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ
រទើបផលងលោះអន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស អន ក្សានចាំណ្ូលទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ រា៉ែងការងារផែលម្រគ្បា
ូ នសម្រមបសម្រមួល ម្រតវូ បានែត ល់ជូនសម្រាប់
ការចូ លរម្របម្រើ បាស់របស់សិសស រែើមបីទទួ លបានការគាាំម្រទការបរម្រងៀន និងជាំនួយក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ។ ឱកាសជាំនួយសម្រាប់ការបរម្រងៀន និងក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ ម្រតវូ បាន
ែត លជ
់ ូ នែល់យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម ម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស អន ក្សានចាំណ្ូលទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ ក្សមម វ ិធី
រម្រកាយការសិក្សារៅសាលា ក្ស៏បានបាំរពញតម្រមូវការរបស់សិសសទ ាំងរនោះែងផែរ រដ្ឋយែត លជ
់ ូ នបទពិរសាធន៍ការជួ បទាំនក្ស់ទាំនងសងគ ម ជាំនួយក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ
ការបរម្រងៀន និងបទពិរសាធន៍ននការពម្រងឹងសមតថ ភ្នព។ ការចូ លរៅកាន់ក្សមម វ ិធី Rosetta Stone ម្រតវូ បានែត ល់ជូនអន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស រែើមបីគាាំម្រទែល់
ការទទួ លបានចាំរណ្ោះែឹងភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងការពម្រងីក្សសក្សមម ភ្នពវាក្សយសពទ ។. ម្រគ្ប់ទីតាាំងសាលាររៀនទ ាំងអស់ផែលបានែត ល់រសវាក្សមម ែល់សិសសថានក្ស់ពម
ី រតត យយ្ែ ង
ភូ មិសិក្សាែល់ថានក្ស់ទី8 (TK-8) ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ នម្រគ្ច
ូ ូ លបរងៀនជាំនួសម្របចាាំនងៃានក្ស់ រហើយរៅ វ ិទាល័យ ម្រតវូ បានែត ល់ជូនម្រគ្ច
ូ ូ លរម្រងៀនជាំនួសពីរនក្ស់ ផែលម្របម្រពឹតតរៅជា
យុទធសាស្រសតរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយក្សនុងថានក្ស់ររៀនក្សាំណ្ត់ផែលបានបរម្រមើរសវាែល់យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម ម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះអន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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អន ក្សានចាំណ្ូលទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស រែើមបីបងក ់តការគាាំម្រទការបរម្រងៀន ការគាាំម្រតការសិក្សាជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងការសិក្សាផ្ទទល់មួយទល់នឹងមួ យ
ផែលបានែត ល់ជូនែល់សិសសរៅក្សនុងបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សនុងរពលជាមួ យគាន ឬក្សនុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស។ ក្សមម វ ិធីបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតឬបាំប៉ែនអន ក្សរបាោះបង់ការសិក្សា
ម្រតវូ បានរម្របើម្របាស់រៅក្សម្រមិតថានក្ស់ វ ិទាល័យ រែើមបីែតលន
់ ូ វការគាាំម្រទបផនថ មរទៀតែល់ម្រក្ស ុមសិសសផែលបានក្សាំណ្ត់ រដ្ឋយែត លឱ
់ កាសក្សនុងការររៀនបាំរពញរម្រក្សឌ្ីត ទទួ លបាន
សត ង់ដ្ឋតាមក្សម្រមិតថានក្ស់ និងទទួ លបានរម្រក្សឌ្ីតរែើមបីសថិតរៅតាមគ្នែ ងាគា
៌ រឆ្ពោះរៅរក្សការបញ្ច ប់ការសិក្សា ម្រសបជាមួ យនឹងការបញ្ច ប់វគ្គ សិក្សា A-G។ ក្សមម វ ិធី
ម្រតវូ បានអនុវតត រៅក្សនុងគ្ាំរ ូសិក្សាពីចាៃយរពញរលញ រហើយ ម្រគ្បា
ូ នគាាំម្រទែល់សិសសក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការបាំរពញរម្រក្សឌ្ីត រដ្ឋយានការជួ យគាាំម្រទអនត រាគ្មន៍
បរម្រងៀនរម្រចើនជាងមុន។ អន ក្សជាំនញផែន ក្សបរ ិយាបនន នឹងគាាំម្រទែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស ជាពិ រសសសិសសផែលានជាំ ងឹ អូទីសុិម តាមរយៈការែត ល់រសវា
ពិ រម្រគាោះរយាបល់ែល់ម្រគ្ូបរម្រងៀន អន ក្សម្រគ្ប់ ម្រគ្ងរែា បាលម្របចាាំទីតាាំង និងបុគ្គលិក្សគាាំម្រទរៅក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការក្សាំណ្ត់ម្របព័នធ និងការអនុវតត យុទធសាស្រសតរែើមបីបរងក ើន
សមតថ ភ្នពសម្រាប់សិសសផែលានពិការភ្នពឲ្យទទួ លបាន និងចូ លរ ួមរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងរែទ រការសិក្សារដ្ឋយរជាគ្ជ័យចូ លរៅក្សនុងវគ្គ សិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់។
ម្រគ្រូ ៅក្សនុងការែត លកា
់ រគាាំម្រទការបរម្រងៀនជាម្រក្ស ុមតូ ចៗជូ នែល់យុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម ម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស អន ក្សានចាំណ្ូលទប និងសិសស
ផែលានតម្រមូវការពិរសស នឹងរផ្ទតតរៅរលើការបរងក ើនចាំរណ្ោះែឹងសុីជរម្រៅ និងសមតថ ភ្នពរបស់សិសសរៅក្សនុងការអនុវតត ជាក្ស់ផសត ងរលើជន
ាំ ញផែអ ក្សតាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមត
ិ
ខ្ព ស់ ផែលម្រតវូ ការជាចាាំបាច់សម្រាប់ភ្នពរជាគ្ជ័យរលើការសិក្សារៅក្សនុងក្សម្រមិតថានក្ស់សិក្សានិងវគ្គ សិក្សា A-G នរពលអនគ្ត ផែលម្រតវូ ការជាចាាំបាច់រែើមបីឲ្យសិសស
បញ្ច ប់ការសិក្សាពី វ ិទាល័យរម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់ការចូ លររៀនរៅមហាវ ិទាល័យ និងជាំនញអាជីពនន។ សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស នឹងទទួ លបានការចូ ល
រៅកាន់ក្សមម វ ិធីអនត រាគ្មន៍អាំណានមួ យផែលបានែតល់ជូនម្រសបតាមតម្រមូវការបាំណ្ិនអាំណានជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលជាក្ស់លាក្ស់ និងែត ល់ជូនការម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នព និង
ការវាយតនមែ តាមជាំនញជាបនត បនទប់ រែើមបីបរងក ើនសមតថ ភ្នពរបស់សិសសក្សនុងការរ ើក្សចរម្រមើនរៅមុខ្ និងទទួ លបានសមតថ ភ្នព និងបាំណ្ិនអាំណានតាមក្សម្រមិតថានក្ស់។
ការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងជាបនត បនទប់រវាងម្រគ្ូ និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ នឹងម្របម្រពឹតរៅរដ្ឋយបងាាញម្របា ប់ ពីរគាលរៅសិក្សា វឌ្ឍនភ្នពសិ ក្សា យុ ទធសាស្រសត និង ជាំន ញផែលម្រតូវ
រធវ ើកា រ និ ងរផ្ទតតការយក្សចិ តតទុក្សដ្ឋក្ស់ ខ្ែ ឹ មសារផែលបានបរម្រងៀន ធនធានតាមអនឡាញ និងតាមក្សមម វ ិធីសិក្សាផែលម្រតវូ រម្របើម្របាស់រែើមបីគាម្រាំ ទែល់ការសិក្សាសិសស
បផនថ មពីរលើនងៃសិក្សារៅសាលា និងររៀបរាប់លមអ ិតអាំពក្ស
ី ិចចការលាំហាត់ និងររបៀរម្របើម្របាស់ក្សមម វ ិធី ParentVue រែើមបីម្រគ្ប់ម្រគ្ងពិនទុសស
ិ ស។ ការអភិវឌ្ឈជាំនញវ ិជាាជីវៈ
និងការគាាំម្រទការសិក្សា នឹងម្របម្រពឹតរៅជាបនត បនទប់សម្រាប់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនក្សនុងការគាាំម្រទែល់ក្សិចចែាំរណ្ើរការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមនឹងការសិក្សា និងបរងក ើន
វឌ្ឍនភ្នពសិក្សាសម្រាប់សស
ិ សទ ាំងអស់ ជាមួ យនឹងរគាលវ ិធីជាយុទធសាស្រសតតាមែាំណាក្ស់កាល ផែលែឹក្សនាំជាចមបងរឆ្ពោះរៅរក្សការបាំរពញតម្រមូវការយុវជនជាក្សូ នចិញ្ចឹម
ម្រគ្ួសាររទើបផលងលោះ អន ក្សានចាំណ្ូលទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ រៅក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាបរងក ើនការសិក្សារបស់សិសស បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងចូ លរ ួម
យា៉ែងរហាចណាស់ពីរែងក្សនុងមួ យផខ្រៅក្សនុងរពលរវលាក្សាំណ្ត់តាមក្សម្រមិតថានក្ស់ផបបសហការសម្រាប់សហគ្មន៍សិក្សាជាំនញ វ ិជាាជីវៈ (Professional Learning
Community, PLC) ផែលរៅក្សនុងរនោះរ ួមាន៖ វែត ទិននន័ យ ននការវ ិភ្នគ្ទិ ននន័យ សិសស ការក្សាំ ណ្ ត់ ជាំន ញនិ ងចាំ រណ្ោះែឹងសាំខាន់ៗផែលានពីមុនមក្សរៅក្សនុង
ផែន ក្សសិក្សាខ្ែ ឹមសារសន ូល ការរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសតផែលរផ្ទតតរលើការម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នពសិក្សាសិសស រៅក្សនុងផែន ក្សមុខ្ វ ិជាាអក្សសរសាស្រសតភ្នសាអង់រគ្ែ ស (English
Language Arts, ELA) ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស (English Language Development, ELD) និងគ្ណ្ិត វ ិទា ការក្សាំណ្ត់តម្រមូវការសិក្សារែសងៗគានសម្រាប់ការគាាំម្រទ
ម្រសបជាមួ យនឹង វ ិសាលភ្នព និងក្សម្រមិតលាំដ្ឋប់លាំរដ្ឋយផែអ ក្សតាមក្សមម វ ិធីសិក្សាផែលបានអនុម័ត ទនទ ឹមគាននឹងការអភិវឌ្ឍការវាយតនមែ ផក្សលមអ ជារ ួម រែើមបីែតលែ
់ ណ្
ាំ ង
ឹ
អាំពកា
ី រអនុវតត ការបរម្រងៀន។ អន ក្សផណ្នាំការបរម្រងៀន នឹងែត លកា
់ រគាាំម្រទការបរម្រងៀនតាមទីតាាំងជាបនត បនទប់ផែលរផ្ទតតរលើការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាយុទធសាស្រសតរែសងៗគាន
ិធី
និងការរ ួមបញ្ចល
ូ គានននធនធានផែអ ក្សតាមក្សមម វ សិក្សារែើ មបី គាាំម្រទ រដ្ឋយការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាខ្វ ោះចរនែោះផែន ក្សសិក្សា និ ងការបរងក ើ នតម្រមូវការរបស់ សិសស
រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំ ងឺ COVID-19 រលើរសវាក្សមម បរម្រងៀនផែលែត ល់ជូនរៅអាំឡ
ុ ងរពលបិទអគារសិក្សាទ ាំងមូ ល និងអាំឡ
ុ ងរពលវគ្គ បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។
ការសិក្សាពីចាៃយ តម្រមូវឲ្យានការភ្នាប់រៅកាន់អុីនធឺណ្ិត ក្ស៏ែូចជាឧបក្សរណ្៍ណាមួ យ រែើមបីចូលរៅកាន់ការបរម្រងៀន។ រែើមបីជួយធានបានថាសិសសម្រគ្ប់រ ូបាន
ឧបក្សរណ្៍រម្របម្រើ បាស់ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់តាមសាលា បានជួ យជាំរុញឲ្យទីតាាំងរបស់ពួរគ្ផចក្សចាយក្សុាំពូ យទ័រ Chromebooks និងបានគាាំម្រទឲ្យានវា៉ាយហាវយហត់សប៉ែត
(WiFi hot spot) រដ្ឋយសារផតម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារទ ាំងអស់មិនានអុីនធឺណ្ិតរម្របើម្របាស់។ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា ក្ស៏រ្ែ ើយតបរៅកាន់សាំណ្ូមពររបស់ឪពុក្សាតយ និង
អាណាពាបាលែងផែរ សម្រាប់ការគាាំម្រទរៅរលើការរម្របើម្របាស់បរចច ក្ស វ ិទា។ រៅក្សនុងរែូ វផ្ទក រ ើក្ស អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា បានរម្របើម្របាស់មរធាបាយននតាមអុីនធឺណ្ិត
(រ ួមានការសទ ង់មតិតាម Google) សម្រាប់ឲ្យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនបញ្ចន
ូ បនត សិសសផែលមិនបានចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ឬឈប់ចូលរ ួមក្សនុងរពលណាមួ យ។
អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ បានខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងម្រគ្ប់ផបបយា៉ែងរែើមបីទក្ស់ទងរៅកាន់ម្រគ្ួសារសិសសផែលមិនបានចូ លរ ួម រែើមបីជួយគាាំម្រទពួ ក្សរគ្ និងក្សាំណ្ត់
ពីតម្រមូវការរបស់ពួក្សរគ្ (ឧ.ទ. ឧក្សបរណ្៍ានែាំរណ្ើរការលអ ការតភ្នាប់រៅកាន់អុីនធឹណ្ិត មិនានលទធ ភ្នពក្សនុងការភ្នាប់រៅកាន់ក្សមម វ ិធី Google Classroom
ជារែើម)។ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា បានរម្របើម្របាស់យុទធសាស្រសតទាំនក្ស់ទាំនងរែសងៗរែើមបីទក្ស់ទង និងភ្នាប់ទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យសិសស។ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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រែញើអុីផម៉ែលនិង វ ើរែអូ ម្របចាាំសបាតហ៍ បានររៀបចាំជាំនួបរពលអាហារនងៃ ម្រតង់តាមអុន
ី ធឺណ្ិតរែើមបីរក្សាការភ្នាប់បណា
ត ញនិងទាំនក្ស់ទាំនង និងបានខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របង
បផនថ មរទៀតរែើមបីភ្នាប់ទន
ាំ ក្ស់ទាំនងជាមួ យសិសសផែលមិនចូ លររៀន/ចូ លរ ួម ែូ ចជាកាភ្នាប់ទន
ាំ ក្ស់ទាំនងតាមបណា
ត ញព័ត៌ានសងគ ម និងការគាាំម្រទមិតត បផនថ មពីរលើ
ការទក្ស់ទងជាមួ យម្រគ្ួសារ។ អន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា និងអន ក្សជាំនញក្សមម វ ិធីអនក្សពិរម្រគាោះរយាលប់សាលា (School Counselor Program Specialist) បានរ ួមបញ្ចល
ូ នូ វ
ធនធានសិក្សាជារម្រចើនរៅក្សនុងរគ្ហទាំព័រសាលា និងរគ្ហទាំព័រមណ្ឌលសិក្សាធិការ រែើមបីែតលជ
់ ូ នការគាាំម្រទបផនថ ម ែល់សិសសរលើមុខ្ វ ិជាាគ្ណ្ិត វ ិទា អាំណាន និង
មុខ្ វ ិជាារម្រចើនរែសងរទៀត។

្ែសិទធភាពននយុទធសាស្តសតេំពីការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សស
ិ ស
[ការពិពណ្៌នពីក្សម្រមិតម្របសិទធភ្នពននរសវាក្សមម ឬការគាាំម្រទផែលបានែត ល់ជូនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាបាត់បង់ការសិក្សា នឹងម្រតវូ បានវាស់សទង់។]
ម្របសិទធភ្នពននរសវាក្សមម និងការគាាំម្រទផែលបានែត ល់ជូនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមននការសិក្សា នឹងម្រតវូ បានវាស់សទង់តាមរយៈការវាយតនមែ ជា
បនត បនទប់រលើវឌ្ឍនភ្នបរបស់សិសស ទិននន័យការចូ លរ ួមរបស់សិសស និងទិននន័យវតត ានរបស់សិសស។ ទម្រមង់ផបបបទននការវាយតនមែ ជាបនត បនទប់ទ ាំងរនោះ រ ួមាន
ការវាយតនមែ ផក្សលមអ រ ួមទូ រៅ ការវាយតនមែ តាមក្សមម វ ិធីសិក្សានិងការវាយតនមែ បរណា
ត ោះអាសនន និងចាំណ្ុចរគាលសម្រាប់មុខ្ វ ិជាា ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD និងគ្ណ្ិត វ ិទា
ផែលបានម្រគ្ប់ម្រគ្ងរលើវគ្គ សិក្សាននឆ្នាំសិក្សា2020-2021។ ទិននន័យសទ ង់មតិរលើប រ ិយាកាសសាលា ក្ស៏នឹងយក្សមក្សពិចារណាែងផែររៅក្សនុងការវាស់សទង់ម្របសិទធភ្នបនន
រសវាក្សមម និងការគាាំម្រទផែលែត ល់ជូនែល់សិសស។

ិ ធាននការរែើមបីរោោះ្សាយែញ្ហាការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សស
ិ ស [តារាងជួររែតក្ស និង ិ ធាននការែបនែ ម អាចនឹង្តូិបានោក្ស់
ែបនែ មរទៀត រៅតាមការចំបាច់]
ពិពណ្៌ន

មូ លនិធិសរុប

ការបរម្រងៀនរម្រកាយរា៉ែងសិក្សា ជាំនួយក្សិចចការលាំហាត់ែទោះ និងសក្សមម ភ្នពពម្រងឹងសមតថ ភ្នពផែលបាន
ែត ល់ជូនតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វ ិធីសក្ស
ិ ាពីចាៃយ (PLL-1)
ក្សមម វ ិធីអនត រាគ្មន៍អាំណាន ានរ្មោះថា Read 180 បានែត ល់ជូនែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស
រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាតម្រមូវការសម្រាប់ការទទួ លបានចាំរណ្ោះែឹងអក្សខ រក្សមម និងបាំណ្ិនសាំរណ្រតាម
ែាំណាក្ស់កាល (PLL-2)
ក្សមម វ ិធីបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតនិងបាំប៉ែនអន ក្សរបាោះបង់ការសិក្សារៅ វ ិទាល័យ បានែត ល់ជូនែល់សស
ិ សវ ិទាល័យ
ម្រគ្ប់រ ូបទ ាំងអស់ ជាមួ យនឹងការរផ្ទតតរលើសស
ិ សថានក្ស់ទែ
ី ប់មួយ និងសិសសថានក្ស់ទីែប់ពីរ ផែលម្រតវូ ការ
ទទួ លបានឱកាសបាំរពញរម្រក្សឌ្ីត។ (PLL-3)
ក្សមម វ ិធីសិក្សាតាមអុីនធឺណ្ិតសិក្សារៅរែូ វរតត ែាំរណ្ើការរដ្ឋយទីតាាំងសាលាររៀនរៅក្សនុងមណ្ឌលសិក្សា
ធិការ SUSD ទ ាំងមូ ល។ (PLL-4)

$2,222,825

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ការផបងផច
ក្ស
បាទ/ចាស

$115,248

រទ

$885,732

បាទ/ចាស

$485,168

បាទ/ចាស
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ពិពណ្៌ន

មូ លនិធិសរុប

ម្រគ្ផូ ណ្នាំការបរម្រងៀនរែើមបីគាាំម្រទែល់ការរ ួមបញ្ចល
ូ ននការគាាំម្រទផែអ ក្សតាមការសិក្សាម្រសាវម្រជាវក្សនុងការែត ល់
ជូ នការបរម្រងៀនផែលរផ្ទអតរលើគ្ុណ្ភ្នពខ្ព សជា
់ ចមបង អាំឡ
ុ ងការសិក្សាពីចាៃយ និងវគ្គ បរម្រងៀន
រដ្ឋយផ្ទទល់។ (PLL-5)

$6,960,631

រក្សាសថ ិរភ្នពក្សមម វ ិធីរលើក្សក្សមព សកា
់ ររ ើក្សចរម្រមើនតាមរយៈការក្សាំណ្ត់រលើបគ្
ុ គ ល (Advancement via
Individual Determination, AVID) រៅក្សនុងការគាាំម្រទែល់ការែត លក្ស
់ មម វ ិធីផែអ ក្សរលើការម្រសាវម្រជាវ ផែល
រ ួមបញ្ចល
ូ នូ វគ្ាំរ ូម្របព័នធ វបបធម៌ ការបរម្រងៀន និងទាំនក្ស់ទាំនងសម្រាប់ម្រគ្ន
ូ ិងសិសសក្សនុងការចូ លរ ួមក្សនុង
ជាំនញននការសររសរ សាំណ្ួរ ក្សិចចសហការ ការររៀបចាំ និងការអាន ផែលរផ្ទតតរលើការររៀបចាំសស
ិ ស
ជាំនន់ទីមួយរៅក្សនុងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សគ្រែើមបីបញ្ច ប់ការសិក្សាពី វ ិទាល័យ និងចូ លររៀនរៅ
មហាវ ិទាល័យ។ (PLL-6)

$700,000

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ការផបងផចក្ស
បាទ/ចាស

រទ

ទាំព័រ 31 នន 46

សុខភាពែល ិូ ចិតត និងសុខមាលភាពសងគ ម និងអារមម ណ៍
[ពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលទីភ្ននក្ស់ងារអប់រំក្សនុងមូ លដ្ឋាន នឹងម្រតួតពិនិតយ និងម្រទម្រទង់សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងសុខ្ាលភ្នពសងគ ម និងអារមម ណ្៍របស់សិសស
និងបុគ្គលិក្ស ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននឆ្នាំសិក្សា រដ្ឋយរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងការអភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈ និងធនធានផែលម្រតវូ បានែដ ល់ជូនែល់សិសស និងបុគ្គលិក្សរែើមបី ម្របឈម
រដ្ឋោះម្រសាយរសចក្សដ ី ភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត និងឥទធ ិពលែនទរែសងរទៀតរបស់ជាំងឺ COVID-19 រៅរលើសហគ្មន៍សាលាររៀន]
រាល់ជាំនួយគាាំម្រទ និងរសវាសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងសុខ្ាលភ្នពសងគ ម និងអារមម ណ្៍ទ ាំងអស់ ផែលម្រតវូ បានែដ លជ
់ ូ នសិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស ម្រតវូ បាន ែដ ល់ជូន
រដ្ឋយផ្ទទល់រដ្ឋយានវតត ានអន ក្សទ ាំងរនោះ និងម្រតវូ បានែដ ល់ជូនពីចាៃយ (ការផងទ ាំសុខ្ភ្នពពីចាៃយ)។ ជាំនួយគាាំម្រទ ម្រតវូ បានែដ ល់ តាមរយៈ
ម្របព័នធផែលានរម្រចើនជាន់ថានក្ស់ ផែលានចាប់តាាំងពីជាំនួយគាាំម្រទទូ រៅផែលសិសសទ ាំងអស់អាចទទួ លែលម្របរយាជន៍បានពីជាំនួយគាាំម្រទផបបរនោះ
រហូ តរៅែល់ជាំនួយគាាំម្រទខាែង
ាំ កាែផែលានលក្សខ ណ្ៈបុគ្គល និងានលក្សខ ណ្ៈពិរសសដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សសម្រាប់សិសស និងម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់
តម្រមូវការជាក្ស់លាក្ស់។ ការសទ ង់មតិម្រតវូ បាន រធវ ើរឡើងចាំរពាោះសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្ រែើមបីក្សាំណ្ត់នូវតម្រមូវការផែន ក្សសុខ្ាលភ្នពរបស់ពួក្ស រគ្
ផែលម្រតវូ បានបនស
ុ ីជាមួ យ សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត។ ការទាំនក្ស់ទាំនងរបស់ថានក្ស់ែឹក្សនាំ នឹងម្រតវូ រធវ ើរឡើងជាមួ យនយក្សដ្ឋាន រែសងៗគានជារម្រចន
ើ និងក្សនុង វ ិស័យ
រែសងៗជារម្រចើនរែើមបីម្រតួតពិនិតយ និងសម្រមបសម្រមួលការ សិក្សាផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងធនធាន និងជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយា។
ក្សិចចអនត រាគ្មន៍ និងជាំនួយគាាំម្រទផែល រធវ ើឲ្យានអាក្សបបក្សិ រ ិយា វ ិជា ាន (PBIS) ម្រតវូ បានែដ ល់ជូនទីតាាំងសាលាររៀនតាមរយៈរមររៀនសដ ព
ី ីការសិក្សាផែន ក្ស សងគ ម
និងអារមម ណ្៍ ការយល់ែឹងអាំពីសុខ្ភ្នព ែល វូ ចិតត ម្រគ្ូបណ្្ុោះបណា
ដ ល អាំពីក្សិចចអនត រាគ្មន៍ និងជាំនួយគាាំម្រទផែលរធវ ើឲ្យានអាក្សបបក្សិ រ ិយាវ ិជា ាន
ម្រតវូ បានចាត់តាាំងឲ្យានវតត ានរៅតាមសាលាររៀនរែើមបី ជួ យតម្រមង់ទិសរៅ និងម្រតួត ពិនិតយជាំនួយគាាំម្រទនន និងែដ លកា
់ របណ្្ុោះបណា
ដ លសដ ីពីការ
បរងក ើតវបបធម៌សាលាររៀនរៅក្សនុងបរ ិបទននការសិក្សាពីចាៃយ ផែល វបបធម៌រនោះនឹងបណ្្ុោះ និងពម្រងឹង នូ វទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យសិសសទង
ាំ អស់ ម្រពមទ ាំង
បរងក ើតបរ ិយាកាសមួ យផែលានសុវតថ ិភ្នព និងរពាររពញរដ្ឋយក្សដ ីរគារព សម្រាប់សិសសទ ាំងអស់ រដ្ឋយទនទ ឹមគាន រនោះរធវ ើការវាយតនមែ ជាម្របចាាំអាំពី
ជាំនួយគាាំម្រទផែលរគ្ម្រតវូ ការ។ ម្រគ្រូ ពទយឯក្សរទស សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងមនុសសបរងាគល ផែលែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយា ម្រតវូ បានចាត់តាាំងឲ្យ
បាំរពញការងាររៅតាមទីតាាំងសាលាររៀននីមួយៗ រែើមបីជួយម្រតួតពិនិតយ និងតម្រមង់ទិសរៅនន ជាំនួយគាាំម្រទសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត។ ពិធីសារសដ ីពី វ ិបតត ិសុខ្ភ្នព
ែល វូ ចិតតរៅទូ ទ ាំងម្រស ុក្ស ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងរែើមបីែដលកា
់ របណ្្ុោះបណា
ដ ល សដ ីពីពិធីសាររ្ែ ើយតប ចាំរពាោះវ ិបតត ិសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ជូ នែល់ម្របធានទីតាាំង
អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងបុគ្គលិក្សែដ ល់រសវាសិសស។ បុគ្គលិក្សផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងែដ ល់ជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្ស អាក្សបបក្សិ រ ិយា តាមរយៈការពិរម្រគាោះរយាបល់ និង
ការសហការបាន ែដ ល់ការផណ្នាំែល់ទីតាាំងសាលាររៀនននពាក្ស់ព័នធនឹងម្របព័នធសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងម្របព័នធ គាាំម្រទអាក្សបបក្សិ រ ិយាផែលានម្រសាប់ រែើមបី
រធវ ើការរ្ែ ើយតបផែន ក្សផងទ ាំ សុខ្ភ្នពផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត សម្រាប់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសារ ម្រពមទ ាំងបានចូ លរ ួមក្សនុង
ម្របព័នធម្រតួតពិនិតយ ការចុោះរ្មោះចូ ល និងការចុោះរ្មោះរចញរបស់ទីតាាំងសាលាររៀន និងបានម្រតួតពិនិតយយា៉ែងសក្សមម នូវ ទាំនក្ស់ទាំនងទ ាំងរនោះជាមួ យ សិសស
រែើមបីផសវ ងយល់អាំពីតម្រមូវការបផនថ មរទៀត និងការម្រពួយបារមា ផែលានសកាដនុពលនន រែើមបីែដល់ឱកាសអនត រាគ្មន៍ បផនថ មរទៀត។ ការវាយ
តនមែ សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងអាក្សបបក្សិ រ ិយារបស់សិសសានក្ស់ៗ ម្រតវូ បានរធវ ើរឡើង ក្សិចចម្របជុាំសដីពីការក្សាំណ្ត់អាទិភ្នពននការពាបាលជាមួ យ ម្រក្ស ុមសិសសរែើមបី វាយតនមែ
អាំពីម្របសិទធភ្នពននការអនត រាគ្មន៍ និងពិនិតយវាយតនមែ រឡើង វ ិញនូ វ តម្រមូវការជាំនួយគាាំម្រទបផនថ មសម្រាប់សិសស ម្រតវូ បានររៀបចាំរឡើង រហើយរសវា
ផ្ទទល់ម្រតវូ បានែដ លជ
់ ូ នតាមរយៈការពាបាលជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គល និងជាម្រក្ស ុម រហើយរសវាផក្សលមអ អាក្សបបក្សិ រ ិយាែ៏ខាែាំងកាែ ផែលជួ យគាាំម្រទម្រគ្ួសារ សិសស និងទីតាាំងសិក្សា
ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលបញ្ច ប់ឆ្នាំសិក្សា2019-2020 រពញមួ យអាំឡ
ុ ងរពលននរែូ វ រតដ រហើយនឹងបនត ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននឆ្នាំសិក្សា2020-2021។
រពញមួ យអាំឡ
ុ ងរពលននឆ្នាំសិក្សា រសវាផ្ទទល់ ការទទួ លបានការពាបាលជាលក្សខ ណ្ៈបុគ្គល និងជា ម្រក្ស ុម ព័ត៌ានសម្រាប់រធវ ើការទាំនក្ស់ទាំនង និងការ
រៅទូ រសពទ រែើមបីសាក្សសួ ររៅកាន់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសារ ធនធាន សិកាខសាលាសម្រាប់ម្រគ្ួសារ សិកាខសាលា និងវគ្គ បណ្្ុោះបណា
ដ លែដ ល់ធនធានផែលានរ្មោះថា
‘Insta-Coffee Chats’ ផែលម្រតវូ បានងតទុក្ស ការវាយតនមែ ការសម្រមបសម្រមួលជាមួ យទីភ្ននក្ស់ងារខាងរម្រត ការម្រតួត ពិនិតយជាម្របចាាំ
អាំពីតម្រមូវការផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ការែសពវ ែាយជាមុនរៅកាន់សហគ្មន៍ និងការរ្ែ យ
ើ តបចាំរពាោះវ ិបតត ិសខ្
ុ ភ្នពែល វូ ចិតត នឹងម្រតវូ ែដ លជ
់ ូ ន រៅ ែល់សស
ិ ស ម្រគ្ួសារ
និងបុគ្គលិក្ស។ នយក្សដ្ឋានសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងម្រទម្រទង់អាក្សបបក្សិ រ ិយា បនត រផ្ទដតការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់រៅរលើការពម្រងឹងសុខ្ភ្នព ែល វូ ចិតត និងរលើក្ស
ក្សមព ស់ការយល់ែឹងផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ និងពម្រងឹងសុខ្ុាលភ្នពផែន ក្សអារមម ណ្៍របស់បុគ្គលិក្សម្រស ុក្ស។ ការអភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈ ការ បណ្្ុោះបណា
ដ ល និងធនធាន
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ម្រតវូ បានែដ ល់ជូន និងរៅផតបនត ែដល់ជូនរពញមួ យអាំឡ
ុ ងរពលននឆ្នរាំ នោះ។ ឱកាសអភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈ ម្រតវូ បានផក្សសម្រមួល និងអាចម្រតវូ ផក្សសម្រមួលរែើមបី
ម្រគ្បែណ្ដប់រលើម្រគ្ប់ទិែាភ្នពទ ាំងអស់ននតម្រមូវការរបស់បុគ្គលិក្ស សិសស និងម្រគ្ួសារ ផែលពាក្ស់ព័នធនឹងការបរម្រងៀនផែល សិសសានវតត ានផ្ទទល់ ការសិក្សាពីចាៃយ
និងការសិក្សា តាមររបៀបចម្រម ុោះលាយបញ្ចល
ូ គាន។ ការអភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈផែលម្រតវូ បានែដ ល់ជូន ានែូ ចជា ការបណ្្ុោះបណា
ដ លសដ ីពី
ថានក្ស់ររៀនផែលរ្ែ ើយតបចាំរពាោះរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត យុទធសាស្រសត ជាក្ស់ផសដ ងរែើមបីម្របឈមរដ្ឋោះម្រសាយចាំរពាោះររាគ្សញ្ហញ សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតទូរៅរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន
ការអនត រាគ្មន៍ពាបាល ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវ ិបតត ិ និងគ្ាំរ ូននអារមម ណ្៍តានតឹង ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌ានសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតម្របចាាំ ផខ្ មូ លដ្ឋានម្រគ្ឹោះននការ
អប់រំផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត ការសិក្សាផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងខ្ល ួនឯងសម្រាប់ ម្រគ្ម
ូ រតត យយ ការបណ្្ុោះ
បណា
ដ លផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត សម្រាប់អនក្សសម្រមបសម្រមួល ក្សមម វ ិធីរម្រកាយរពលរចញពីសាលា ររៀន និងការសរម្រងាគោះបឋម
ផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតសម្រាប់យុវជន។ ឱកាសននការអភិវឌ្ឍ វ ិជាាជីវៈផែលនឹងម្រតវូ ែដល់ជូន ានែូ ចជា ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌ាន សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតម្របចាាំផខ្
មូ លដ្ឋានម្រគ្ឹោះននការអប់រំផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត កាបណ្្ុោះបណា
ដ លផែលានការយល់ែឹង អាំពី រសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត
សម្រាប់ម្រគ្ួសារផែលក្សាំពុងផ្ទែស់ប្ ូរ និងបុគ្គលិក្សផែន ក្សយុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា នងៃ ចនទ យល់ែឹងការវ ិល ម្រតលប់មក្សកាន់សាលាររៀន
រដ្ឋយានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត វ ើរែអូ រៅរលើប៉ែុសតយ
ិ៍ ូ ធូ បសម្រាប់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធចូលទសសនរៅរពល ណាក្ស៏រដ្ឋយ ការបណ្្ុោះបណា
ដ ល
អាំពីបាំណ្ិនម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមម ណ្៍ រសចក្សដ ីរគារពផែន ក្សវបបធម៌រដ្ឋយានការយល់ែឹងខាងផែន ក្សរវជា សាស្រសត រា៉ែងបាំរពញ ការងារសម្រាប់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធជួបពិភ្នក្សា
ជាមួ យម្រគ្រូ ពទយរដ្ឋយផ្ទទល់ និងទទួ លបានចរមែ ើយចាំរពាោះសាំណ្ួររបស់ពួក្សរគ្ និងការបងាាញជាក្ស់លាក្ស់នន ទីតាាំងសាលាររៀន ផែលរ្ែ ើយតបរៅនឹងចាំនួនសិសសផែល
ក្សាំពុងទទួ លរសវារៅនឹងទីតាាំងសាលាររៀនរនោះ។
អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាសុខ្ាលភ្នពសងគ ម និងអារមម ណ្៍របស់សិសស រដ្ឋយែឹក្សនាំការបរម្រងៀន (តាមផបបទូ រ និមមិតត
និងរដ្ឋយែាយផ្ទទល់) រដ្ឋយម្រគ្បែណ្ដប់រៅរលើម្របធានបទរែសងៗជារម្រចើន ផែលម្រតវូ បានររៀបចាំឲ្យានរៅរពញមួ យអាំឡ
ុ ងរពលននឆ្នាំសិក្សា។
ក្សមម វ ិធីជាំនួយគាាំម្រទផែលានរម្រចើនជាន់ថានក្ស់សម្រាប់សស
ិ ស (SAP) គ្ឺជាម្របព័នធផែលអន ក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលារម្របើម្របាស់រែើមបីម្រតួតពិនិតយរមើលតម្រមូវ ការរបស់សិសស
រដ្ឋយរ ួមទ ាំងសុខ្ាលភ្នពសងគ ម និងអារមម ណ្៍របស់ពួក្សរគ្ែងផែរ។ ក្សម្រមិតជាន់ថានក្ស់របស់ក្សមម វ ិធី SAP ផែលានការបញ្ជន
ូ បនត និងការ ម្របឹក្សារយាបល់
ការម្រពួយបារមា ការវាយតនមែ ការរ្ែ ើយតប ម្រក្ស ុមវាយតនមែ និងម្រក្ស ុមជួ យគាាំម្រទសិសស នឹងបនត អនុវតត ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ
រែើមបីអនុញ្ហញតឲ្យម្រគ្អា
ូ ចបនត ែដល់ព័ត៌ានអាំពីការម្រពួយបារមា របស់ពួក្សរគ្រៅែល់អនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា រែើមបីឲ្យការអនត រាគ្មន៍/ជាំនួយគាាំម្រទ
អាចម្រតវូ ែដ ល់ជូនសិសសទ ាំងរនោះ។ ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ សក្សមម ភ្នព របស់សិសសរៅរលើបណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិត ម្រតវូ បានម្រតួតពិនិតយរដ្ឋយ ម្រស ុក្ស
រហើយរៅរពលផែលម្របព័នធរអឡិចម្រតន
ូ ិក្ស រក្សរ ើញនូ វសញ្ហញននបញ្ហាអន ក្សម្របឹក្សារយាបល់ របស់សាលា នឹងម្រតវូ ែដ ល់ែាំណ្ឹងជូ ន រហើយពួ ក្សរគ្រធវ ើ
ការទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យសិសស និងម្រគ្ួសាររែើមបីរធវ ើការម្រតួតពិនិតយ រដ្ឋយែដ ល់ជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមម ណ្៍តានតឹង ការរដ្ឋោះម្រសាយជរាែោះ ការ
រសុើបអរងក តអាំពីការគ្ាំរាមក្សាំផហង ឬក្សិចចអនត រាគ្មន៍បងាករអតត ឃ្លត ម្របសិនរបើចាាំបាច់។ អន ក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាែដ ល់ជូន នូ វរា៉ែងញុាំការហវ ជា
មួ យាតាបិតា (តាមផបបទូ រនិមមិតត និងរដ្ឋយែាយផ្ទទល់) រែើមបីជួយគាាំម្រទាតាបិតា និងែដ ល់ឱកាសឲ្យាតាបិតា បរញ្ច ញមតិរយាបល់ និងរែើមបីែដល់
ជាំនួយគាាំម្រទែល់ាតាបិតា ផែលានការម្រពួយបារមា ចរាំ ពាោះក្សូ នៗរបស់ពួក្សរគ្។ អន ក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាចូ លរ ួមក្សនុងក្សិចចម្របជុាំរៅនឹងទីតាាំង និង
ម្រតវូ បានរលើក្សទឹក្សចិតតឲ្យែដល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សនូ វយុទធសាស្រសតផងទ ាំខ្ល ួនឯង។ រយើងនឹងបនតម្រតួតពិនិតយ ទិននិន័យននការសទ ង់មតិអាំពីប រ ិយាកាសសាលា
ររៀនផែលានរ្មោះថា មិតតភក្សដ ិបម្រងួបបម្រងួមសិសស និងការសទ ង់មតិសដីពីក្សុារផែលានសុខ្ភ្នពលអ រហើយនឹងែដ ល់ជូននូ វការវាយតនមែ អាំពីតម្រមូវការ
ជូ នរៅែល់សិសស និងបុគ្គលិក្សជារទៀងទត់។ អន ក្សម្របក្ស
ឹ ារយាបល់របស់សាលានឹងបនត ែដល់ការអភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈជូ នែល់បុគ្គលិក្ស សដ ីពីម្របធានបទសងគ ម និងអារមម ណ្៍
ផែលរ ួមបញ្ចល
ូ ការបរម្រងៀនផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត និងយុទធសាម្រសតម្រគ្ប់ម្រគ្ងថានក្ស់ររៀន ការអនុវតត ពម្រងឹង ក្សាែាំងចិតតរឡើង វ ិញ
និងការផងទ ាំខ្ល ួនឯង។ អន ក្សម្របឹក្សារយាបល់ របស់សាលា នឹងបនត ែដល់ជាំនួយគាាំម្រទចាំរពាោះសុខ្ាលភ្នពរបស់បុគ្គលិក្សរបស់រយើង តាមរយៈវ ិធីសាស្រសតែូ ចខាងរម្រកាម៖
ការវាយតនមែ អាំពីតម្រមូវការរបស់បុគ្គលិក្ស ក្សញ្ច ប់សាវគ្មន៍ការម្រតឡប់មក្សវ ិញ សក្សមម ភ្នពក្សសាងបរ ិយាកាសបុគ្គលិក្ស និងក្សសាងសហគ្មន៍
ម្រពមទ ាំងែដ ល់នូវការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក្ស។ ម្របម្រក្សតិទិនននម្រពឹតតិការណ្៍ននការបងាករ និងការយល់ែឹងរបស់អនក្សម្របក្ស
ឹ ារយាបល់របស់ សាលា
និងក្សមម វ ិធីមិតតភក្សដ ិបម្រងួបបម្រងួមសិសស ក្ស៏រ ួមបញ្ចល
ូ នូ វជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ជារម្រចើនែូ ចជា៖ ចរ ិតលក្សខ ណ្ៈម្របចាាំផខ្ ផខ្សដ ព
ី ីការ យល់ែឹង
និងវតត ាន ផខ្បងាករអតត ឃ្លត ផខ្ម្របឆ្ាំងការសមលុតគ្ម្រាម និងទិវាសាមគ្គ ីភ្នព ទិវាពុាំានអន ក្សណាានក្ស់ញុាំអាហារានក្ស់ឯង និងម្រពឹតតិការណ្៍
បងាករទប់ សាកត់ការរម្របើម្របាស់ រម្រគ្ឿងម្រស វ ឹង ថានជ
ាំ ក្ស់ និងរម្រគ្ឿងរញៀនែនទរទៀត។ ម្រពឹ តតិការណ្៍ ទង
ាំ រនោះែដ ល់ជូននូ វ វ ិធី សាស្រសតផែល រផ្ទដតរលើសាលា ទង
ាំ មូ ល
និ ងក្សុ ារទ ាំងមូ លសម្រាប់ពម្រងឹងសុខ្ាលភ្នព និងការក្សសាងបរ ិយាកាសសាលាររៀនផែលានលក្សខ ណ្ៈវ ិជា ាន។ ម្រពឹតតិការណ្៍បងាករ ទប់សាកត់
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ឹ ទ ាំងរនោះ នឹងបនត តាមផបបទូ រនិមមិតតតាមរយៈយុទធនការតាមបណា
និងរលើក្សក្សមព ស់ការយល់ែង
ដ ញសងគ ម រមររៀនផែលម្រតវូ បានងតសក្សមម ភ្នព ទូ រនិមមិត
និងតាមរយៈយនត ការផបបន្នម្របឌ្ិតែនទរទៀត។ ក្សមម វ ិធីមិតតភក្សដ ិបម្រងួបបម្រងួមសិសស (PLUS) ែាំរណ្ើរការរដ្ឋយផែអ ក្សរលើមូលដ្ឋានផែលថា រៅ
រពលសិសសានអារមម ណ្៍ថាខ្ល ួនគ្ឺជាផែន ក្សមួ យននសាលាររៀន ានអារមម ណ្៍ រ ើក្សរាយរៅរពលពួ ក្សរគ្សថ ិតរៅក្សនុងសាលាររៀន ានអារមម ណ្៍ថាជាផែន ក្ស
មួ យននសហគ្មន៍សាលាររៀន ាន អារមម ណ្៍ថាម្រតវូ បានអន ក្សែនទម្របម្រពឹតដចាំរពាោះខ្ល ួនម្របក្សបរដ្ឋយយុតតិធម៌ និងានអារមម ណ្៍ថាានសុវតថ ិភ្នព ទាំនក្ស់
ទាំនងជាមួ យសាលាផែលានលក្សខ ណ្ៈវ ិជា ានទ ាំងរនោះ គ្ឺជាក្សតាតបងាករការពារមួ យចាំរពាោះការម្រពួយបារមា ផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍។ ក្សមម វ ិធី PLUS រម្របម្រើ បាស់
សិសសផែលជាអន ក្សែឹក្សនាំចន
ាំ ួ ន 1300នក្ស់ ផែលម្រតវូ បានបណ្្ុោះបណា
ដ ល រែើមបីជួយវាយតនមែ អាំពីទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យសាលាររៀន និង
បរ ិយាកាសននអារមម ណ្៍របស់មិតតរបស់ពួក្សរគ្។ ក្សមម វ ិធីសិក្សា PLUS និងក្សមម វ ិធីសិក្សាតស៊ូ មតិរបស់មិតត ផែលម្រក្ស ុម PLUS របស់រយើង រម្របើម្របាស់រែើមបី
ពម្រងឹងរលើក្សក្សមព ស់សមតថ ភ្នពផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ ការអនុវតត ផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត ការអនុវតត ននការពម្រងឹងក្សាែាំង
ចិតតរឡើង វ ិញ និង វ ិធីសាស្រសតផបបផ្ទែស់ប្ ូរចាំរពាោះការអប់រំ។ ក្សមម វ ិធី PLUS រម្របម្រើ បាស់ ការសទ ង់មតិអាំពីប រ ិយាកាស សាលាររៀនបីែងក្សនុងមួ យឆ្នាំសម្រាប់ សិសសថានក្ស់ទី4
រហូ តែល់ថានក្ស់ទី12 ទ ាំងអស់ រែើមបីវាស់ផវងតាមផបបបរ ិាណ្វ ិស័យនូ វបទពិរសាធន៍របស់សិសសពាក្ស់ព័នធនឹង អារមម ណ្៍ជិតសន ិទជា មួ យសាលាររៀន
សុវតថ ិភ្នពរបស់សាលាររៀន និងទិែាភ្នពផែន ក្សអារមម ណ្៍រែសងៗរទៀតចាំរពាោះសាលាររៀន។ ការសទ ង់មតិទ ាំងរនោះ នឹងម្រតវូ ផក្សសម្រមួលសម្រាប់ ការសិក្សាពីចាៃយ
និងបរ ិរវណ្សាលាទូ រនិមមិត រែើមបីរ ួមបញ្ចល
ូ សាំណ្ួរសដ ីពីបទពិរសាធន៍របស់ពួក្សរគ្រៅរលើបណា
ដ ញអុីនធឺណ្ត
ិ ទាំនក្ស់ទាំនងរបស់ ពួ ក្សរគ្ជាមួ យមិតតភក្សដ ិ
និងបុគ្គលិក្សរៅរលើបណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិត និងក្សតាតផែលពាក្ស់ព័នធនឹងែទ ោះរែសងៗរទៀតផែលានែលប៉ែោះពាល់រៅរលើរជាគ្ជ័យផែន ក្ស សងគ ម និងអារមម ណ្៍
និងរជាគ្ជ័យផែន ក្សសិក្សា។ ការសទ ង់មតិ PLUS មិនម្រតឹមផតម្រតវូ បានរម្របម្រើ បាស់រដ្ឋយម្រក្ស ុម PLUS ផតប៉ែរុ ណា
ណ ោះរទ ផតម្រតវូ បានរម្របើ ម្របាស់ែងផែររដ្ឋយម្រក្ស ុមថានក្ស់ែឹក្សនាំ
ទីតាាំង និងម្រស ុក្ស រែើមបីវាយតនមែ អាំពីតម្រមូវការរបស់សិសស។ ការសទ ង់មតិទ ាំងរនោះ នឹងម្រតវូ វ ិភ្នគ្តាមផបបយុទធសាស្រសត រដ្ឋយរផ្ទតតរលើពូជសាសន៍/ជាតិពនធុ សាថនភ្នព
រស់រៅ ភ្នសា រភទ និងក្សម្រមិតថានក្ស់ រែើមបីក្សាំណ្ត់អាំពត
ី ម្រមូវការរបស់សិសសពិរសសរបស់រយើង និង រែើមបីែដលជ
់ ូ ននូ វជាំនួយគាាំម្រទផែលកាន់ផតចាំរគាលរៅជាងមុន។
ម្រក្ស ុមការងារ PLUS ក្ស៏រម្របម្រើ បាស់ែងផែរនូ វរវទិកា PLUS រធវ ើជាយនត ការមួ យសម្រាប់ ក្សសាងសហគ្មន៍ បរងក ើនការជួ យគាាំម្រទរវាងមិតតភក្សដ ិ និងម្របមូ លទិននន័យផបប
គ្ុណ្ វ ិស័យអាំពីមតិរយាបល់របស់សិសស។ ម្រក្ស ុមរបស់ PLUS ែឹក្សនាំ មិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្តាមរយៈក្សិចចែាំរណ្ើរការពម្រងឹងក្សាែាំងចិតតរឡើង វ ិញននការក្សសាងសហគ្មន៍
រដ្ឋយក្សាំណ្ត់អតត សញ្ហញណ្បញ្ហាសាំខាន់ៗ និងបរងក ើត ែាំរណាោះម្រសាយផែលែឹក្សនាំរដ្ឋយសិសសសម្រាប់រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហារបស់សិសស។
ឱកាសពម្រងឹងក្សាែាំងចិតតរឡើង វ ិញទ ាំងរនោះ នឹងបនត អនុវតត តាមផបប ទូ រនិមមិតត រហើយម្រក្ស ុម PLUS នឹងបនត រម្របើម្របាស់ទិននន័យផបបគ្ុណ្ វ ិស័យ និងបរ ិាណ្វ ិស័យ
រែើមបីអនុវតត សក្សមម ភ្នពផែលានអតថ ន័យផែលអាចរដ្ឋោះ ម្រសាយបញ្ហារបស់សិសស។ ក្សនុងនមជាអន ក្សតស៊ូ មតិ និងជាអន ក្សអប់រំមិតត
សិសសក្ស៏រម្របម្រើ បាស់ែងផែនូ វទម្រមង់ននបណា
ដ ញសងគ មននរែើមបីរលើក្សក្សមព ស់ សុខ្ា
ុ លភ្នព ការបងាករទប់សាកត់អតត ឃ្លត
ការបងាករទប់សាកត់ការរម្របម្រើ បាស់រម្រគ្ឿងម្រស វ ឹង ថានជ
ាំ ក្ស់ និងរម្រគ្ឿងរញៀនែនទរទៀត ម្រពមទ ាំងរែើមបីក្សសាង
ី លែាំបូង រៅក្សនុងបរ ិរវណ្
សហគ្មន៍រលើបណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិតផែលពួ ក្សរគ្ជាសាជិក្សរបស់សហគ្មន៍រនោះ។ ម្រក្ស ុម PLUS គ្ឺជាអន ក្សរ្ែ ើយតបផបបឌ្ីជង
សាលាទូ រនិមមិតរបស់រយើង។ ពួ ក្សរគ្ែឹងអាំពីររបៀបផសវ ងរក្ស និងរាយការណ្៍អាំពីបញ្ហាផែលនឹងប៉ែោះពាល់ែល់សុខ្ា
ុ លភ្នពផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍។
រែើមបីម្របឈមរដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់របស់ជាំងឺ COVID-19 មក្សរលើបុគ្គលិក្ស សិសស និងសហគ្មន៍សាលាររៀន នយក្សដ្ឋានរសវាម្រទម្រទង់ សិសសបាន ខ្ិត
ខ្ាំបាំរពញការងាររែើមបីធានថារគ្ហទាំព័ររបស់ម្រស ុក្ស និងសាលាររៀនានព័ត៌ានងម ីៗ និងពាក្ស់ព័នធ រែើមបីជួយសិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស។ រសវាម្របឹក្សារយាបល់
ែូ ចជាការជួ បម្របជុាំជាម្រក្ស ុមតូ ចៗ និងការជួ បម្របជុាំម្រតួតពិនិតយសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ម្រពមទ ាំងការបរម្រងៀនតាមបណា
ដ ញអុីនធឺណ្ត
ិ ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង
និងដ្ឋក្ស់បងាាញ សម្រាប់សិសស និងម្រគ្ួសារចូ លរៅទសសន។ បនទ ប់រាៃប់អារមម ណ្៍តាមផបបទូ រនិមមិត ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់អនក្ស
ណាក្ស៏រដ្ឋយផែលក្សាំពុងម្រតវូ ការទីក្សផនែ ងផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុតតាមផបបទូ រនិមមិត។ រសវាននម្រតវូ បានផក្សសម្រមួលរែើមបី
ធានថាធនធាន អាចនឹងម្រតវូ ទទួ លបានរែើមបីបរាំ ពញតាមតម្រមូវការរបស់ម្រគ្ួសារក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ និងធានថា សិសសទ ាំងឡាយ
ទទួ លបានជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ផែលចាាំបាច់រៅក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននភ្នពឯរកា និងរពលែ៏លាំបាក្សរនោះ។ នយក្សដ្ឋានម្រទម្រទង់សិសសបាន
បរងក ើតរគ្ហទាំព័រមួ យ និងរលខ្ទូ រសពទ ែដល់ជាំនួយមួ យ រែើមបីែដល់ភ្នពងាយម្រសួលក្សនុងការទទួ លបានធនធានរបស់សាលាររៀន និងសហគ្មន៍សម្រាប់
បាំរពញរសចក្សដ ីម្រតវូ ការជាមូ លដ្ឋាននន ជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្សសិក្សា និងសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ជាពិរសសចរមែ ើយតបបនទន់ និងទន់រពលរវលាផែលចាាំបាច់រៅ
រពលសិសសបងាាញថាពួ ក្សរគ្ក្សាំពុងានវ ិបតត ិ និងបានបាំរពញការងារររែើមបីទន
ាំ ក្ស់ទាំនងរៅកាន់សិសសផែលមិនបានចូ លរ ួមជាមួ យការសិក្សាពីចាៃយ
រដ្ឋយសាររហតុែលជារម្រចន
ើ ។ រលខ្ទូ រសពទ ែដល់ជាំនួយផែលម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយម្រស ុក្ស រែើមបីជួយឲ្យាតាបិតាអាចជួ បពិភ្នក្សាជាមួ យអន ក្ស ែដ ល់
ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា និងម្រគ្រូ ពទយសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ម្រពមទ ាំងទទួ លបានជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្សបរចច ក្សរទស ពិតជាានម្របសិទធភ្នពយា៉ែងខាែាំង
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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រដ្ឋយាតាបិតាជារម្រចើនបានទូ រសពទ ចូលមក្សក្សនុងមួ យនងៃ ៗរែើមបីផសវ ងរក្សជាំនួយគាាំម្រទផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ការ។
អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាក្ស៏បានខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងបាំរពញការងាររែើមបីបរងក ើតធនធានរៅរលើបណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិត រដ្ឋយបានរធវ ើបចចុបបនន ភ្នព
ទាំព័រម្របឹក្សារយាបល់ និងធនធានរៅរលើរគ្ហទាំព័ររបស់សាលាររៀន រដ្ឋយបរងក ើត ឬរធវ ើបចចុបបនន ភ្នពថានក្ស់ររៀនហគ ូគ្ហគ ល (Google Classrooms) និង
បរងក ើតរលខ្ទូ រសពទ ឬរា៉ែងការងារ ឬម្របព័នធរែសងរទៀត រែើមបីែដល់ឱកាសឲ្យាតាបិតា និងសិសសអាចទទួ លបានជាំនួយគាាំម្រទ។ ជាញឹក្សញប់អនក្សែដ ល់
ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀនរែើរតួ ជាមជឈមណ្ឌលធនធានផតមួ យសម្រាប់ាតាបិតា រដ្ឋយែដ ល់ជាំនួយគាាំម្រទម្រគ្ប់យា៉ែងទ ាំងអស់ែល់ម្រគ្ួសារ រដ្ឋយ
រាប់ចាប់តាាំងពីអាហារនងៃ ម្រតង់រៅសាលាររៀន រហូ តែល់បរចច ក្ស វ ិទាធនធានសុខាភិបាល និងសុវតថ ិភ្នព បផនថ មរៅរលើជាំនួយគាាំម្រទផែន ក្សសិក្សា និងសងគ ម។
ី ល និងរធវ ើការទាំនក្ស់ទាំនងរែើមបីម្រតួតពិនិតយជាមួ យសិសស និងម្រគ្ួសារ
អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា ក្ស៏រ្ែ ើយតបែងផែរចាំរពាោះសញ្ហញម្រពានផបបឌ្ីជង
រដ្ឋយរ ួមទ ាំងការរៅទូ រសពទ រែើមបីពិនិតយរែទៀងផ្ទទត់ការជួ យគាាំម្រទរលើការម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមម ណ្៍តានតឹង ការរដ្ឋោះម្រសាយជរាែោះ ការរសុើបអរងក តអាំពីការ គ្ាំរាមក្សាំផហង
និងការអនត រាគ្មន៍បងាករអតត ឃ្លត។ ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បនត ធានឲ្យានជាំនួយ គាាំម្រទែល់សស
ិ ស
និងទីតាាំងពាក្ស់ព័នធនឹងការសិក្សាផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍រជាគ្ជ័យផែន ក្សសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍរៅមហាវ ិទាល័យ/ការអភិវឌ្ឍអាជីព
័ ។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាបាន
និងភ្នពរម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់អភិវឌ្ឍែន ត់គ្ាំនិត និងអាក្សបបក្សិ រ ិយាផែលសិសសម្រតវូ ការរែើមបីសរម្រមចរជាគ្ជយ
ចូ លរ ួមជាមួ យម្រគ្រូ ែើមបីរធវ ប
ើ ទបងាាញរមររៀនសដ ីពីការម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមម ណ្៍តានតឹង និងការផងទ ាំខ្ល ួនឯង បរងក ើតសក្សមម ភ្នព “ម្រក្ស ុមអាហារនងៃ ម្រតង់” រៅរលើ
បណា
ដ ញអុីនធឺណ្ត
ិ រែើមបីែដល់នូវការទាំនក្ស់ទាំនងសងគ មផែលរគ្ម្រតវូ ការយា៉ែងខាែង
ាំ និងសម្រមបសម្រមួលរា៉ែងពិសាការហវ ជាមួ យាតាបិតាតាមផបប
ទូ រនិមមិតរែើមបីែដល់ជាំនួយគាាំម្រទែល់ាតាបិតាែងផែរ។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បានចាប់នែគ្ូ រៅទូ ទ ាំងម្រស ុក្សរែើមបីបរងក ើតរមររៀនជាវ ើរែអូ
សដ ីពីការផងទ ាំខ្ល ួនឯង សម្រាប់ការសិក្សារៅតាមែទ ោះ និងការរម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់ចូលមហាវ ិទាល័យ។ អន ក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់បានរធវ ើក្សច
ិ ច ការជាមួ យ
សិសសផែលនឹងបញ្ច ប់ការសិក្សាសដ ីពីការបញ្ច ប់ជាំនួយហិរញ្ញ វតថុ និងលក្សខ ខ្ណ្ឌតម្រមូវសម្រាប់ចូលររៀនរៅមហាវ ិទាល័យ និងការរម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់
ការចូ លរៅកាន់មហាវ ិទាល័យ។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាបានរធវ ើការជាមួ យម្រក្ស ុមការងាររបស់សាលាររៀន រែើមបីបរងក ើតពិធីទូរនិមមិតរែើមបី ទទួ លសាគល់
និងអបអរសិសសមរតត យយ សិសសថានក្ស់ទី8 និងការចាប់រែដម
ើ ថានក្ស់ វ ិទាល័យ និងការបញ្ច ប់ការសិក្សារៅែាំណាច់ឆ្នាំសិក្សា2019-2020
និងបនត រធវ ើផែនការយុទធសាស្រសតក្សនុងការបរងក ើតម្រពឹតតិការណ្៍សងគ មពាក្ស់ព័នធនឹងសុខ្ុាលភ្នពសម្រាប់សិសសរៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021។

ការចូ លរ ួមរែស់សិសស និងការែដល់រសវារៅែល់សហគមន៍
[ពិពណ្៌នអាំពកា
ី រចូ លរ ួមរបស់សិសស និងការែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ រដ្ឋយរ ួមទ ាំងនិតិ វ ិធីសដីពីយុទធសាស្រសតផែលានរម្រចើនជានថានក្ស់រែើមបីរធវ ើឲ្យ
ានការចូ លរ ួមរឡើង វ ិញសម្រាប់សិសសផែលមិនានវតត ានក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងររបៀបផែលទីភ្ននក្ស់ងារអប់រំក្សនុងមូ លដ្ឋាន នឹងែដ ល់រសវារៅែល់
សហគ្មន៍ជូនែល់សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាពាបាលរបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយរធវ រើ ឡើងជាភ្នសាែនទរែសងរទៀតរម្រតពីភ្នសាអង់រគ្ែ ស រៅរពលផែល
សិសសមិនអាចបាំរពញតាមលក្សខ ខ្ណ្ឌតម្រមូវផែន ក្សអប់រំ ឬម្របសិនរបើទីភ្ននក្ស់ងារអប់រំក្សនុងមូ លដ្ឋានក្សាំណ្ត់ថាសិសសទ ាំងរនោះមិនបានចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សា
និងក្សាំពុងានហានិភ័យក្សនុងការបាត់បង់ការសិក្សា។]
ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និងការែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍របស់ SUSD ជាលក្សខ ណ្ៈយុទធសាស្រសត បានរ ួមបញ្ចល
ូ នូ វអនុសាសន៍ និងការផណ្នាំរបស់ ការ ិយាល័យអប់រំ
និងសុខាភិបាលសាធារណ្ៈរបស់សហព័នធ រែា និងតាំបន់ រដ្ឋយអនុរលាមតាមចាប់រលខ្77 របស់សភ្នរែា និងចាប់រលខ្98 របស់ម្រពឹទធសភ្ន។
វ ិធានការសដ ីពីការចូ លរ ួមរបស់សិសស និងការែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ រផ្ទតតរៅរលើការបាំរពញតាមរសចក្សដ ីម្រតូវការរែសងៗគានផែល
ានលក្សខ ណ្ៈបុគ្គលរបស់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា ម្រគ្ួសារផែលក្សាំពុងផ្ទែស់ប្ ូរ ម្រគ្ួសារផែលានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប អន ក្សសិក្សាភ្នសា អង់រគ្ែ ស
និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស តាមរយៈវ ិធីសាស្រសតមួ យផែលម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ និងផែលរផ្ទដតរលើែរាំ ណាោះម្រសាយ ក្សនុងការក្សសាង ភ្នពជានែគ្ូ ជាមួ យសិសស
និងម្រគ្ួសារ ផែលរផ្ទដតរលើការសរម្រមចបាននូ វរសចក្សដ រី ំពឹងផែលថារយើងចង់បាន និងម្រតវូ ការឲ្យសិសសានវតត ាន និងចូ ល
រ ួមក្សនុងការសិក្សាររៀនសូ ម្រតជាររៀងរាល់នងៃ ។ រសចក្សដ ីរំពឹងទុក្សទង
ាំ រនោះ ម្រតូវបានែសពវ ែាយតាមផបបមជឈការរដ្ឋយថានក្ស់ែឹក្សនាំក្សណា
ដ លរបស់ SUSD
និងថានក្ស់ែឹក្សនាំរបស់ទីតាង
ាំ សាលា រដ្ឋយវតត ាន និងការចូ លរ ួមម្របចាាំនងៃ របស់សិសស និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្ ម្រតវូ បានរាយការណ្៍សម្រាប់ការចូ លរ ួម
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

ទាំព័រ 35 នន 46

របស់សិសសទ ាំងរៅក្សនុងការសិក្សាទនទ ឹមរពលជាមួ យគាន និងខ្ុសរពលគាន។ ម្រគ្ក្ស
ូ ត់ម្រតាវតត ានម្របចាាំនងៃ និងការចូ លរ ួមរៅររៀងរាល់នងៃ សិក្សាសម្រាប់
រយៈរពលសិក្សាផែលម្រតវូ បានក្សាំណ្ត់នីមួយៗ រៅក្សនុងទម្រមង់គ្ាំរ ូសិក្សាផែលម្រតវូ បានអនុវតត ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលរពញមួ យឆ្នាំសិក្សា2020-2021។
ម្របសិនរបើសិសសណាានក្ស់មិនានវតត ានរៅក្សនុងរពលសិក្សាណាមួ យ ការរៅទូ រសពទ រដ្ឋយសវ យ
័ ម្របវតត ចាំនួនពីរែងនឹងម្រតវូ រធវ ើរឡើងរៅកាន់រលខ្ទូ រសពទ
ផែលម្រតវូ បានក្សត់ម្រតាទុក្សសម្រាប់សិសសរ ូបរនោះ រដ្ឋយការរៅទូ រសពទ មដងម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងរៅរពលម្រពឹក្ស និងការរៅទូ រសពទ មដងរទៀតរៅរពលររសៀល
រែើមបីជូនែាំណ្ឹងែល់ាតាបិតា ឬអាណាពាបាលថាសិសសរ ូបរនោះមិនមិនវតត ានរៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន រហើយបុគ្គលិក្សានក្ស់របស់សាលានឹងរៅជួ បជាមួ យ
ម្រគ្ួសារែងផែររែើមបីផសវ ងរក្សរហតុែលននអវតត ានរនោះ និងរែើមបីផសវ ងយល់ថារតើសាលាអាចែដ ល់ជាំនួយគាាំម្រទផបបណាែល់ម្រគ្ួសារទ ាំងរនោះរែើមបី
ធានថាសិសសរ ូបរនោះនឹងអាចចូ លសិក្សាររៀនសូ ម្រតជាររៀងរាល់នងៃ ។ រសៀវរៅផណ្នាំសដីពីការសិក្សាពីចាៃយសម្រាប់ម្រគ្ួសារ ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង
និងែដ ល់ជូនែល់ម្រគ្ួសារទ ាំងឡាយជាភ្នសារែសងៗគានជារម្រចើន។ ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និងការែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ ម្រតវូ បានចាត់ទុក្សថាជា ទាំនួលខ្ុសម្រតវូ រ ួម
ពីរម្រពាោះម្រគ្ប់សិសស SUSD ផែលម្រតវូ បានចុោះរ្មោះទ ាំងអស់ ម្រតវូ បានចាត់ទុក្សថាជាបញ្ហញវនត វ ័យរក្សម ងែ៏ានតនមែ រៅក្សនុងម្របព័នធអប់រំ របស់រយើង។
ការែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ជូនែល់ម្រគ្ួសាររែើមបីធាននូ វការចូ លរ ួមរបស់សិសសក្សនុងការសិក្សាម្របចាាំនងៃ និងយុទធសាស្រសតរែើមបីរដ្ឋោះ
ម្រសាយបញ្ហាម្របឈមននការសិក្សា ម្រតវូ បានែដ លជ
់ ូ នរដ្ឋយម្រគ្ម្រូ បចាាំថានក្ស់ររៀន បុគ្គលិក្សទីតាាំងសាលា អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងទីតាាំង និងបុគ្គលិក្សរៅទូ ទ ាំងម្រស ុក្ស
រដ្ឋយរផ្ទដតរៅរលើការជាំរុញការចូ លរ ួមរបស់សិសសទ ាំងអស់រៅក្សនុងប រ ិយាកាសសិក្សាមួ យផែលម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ រហើយការែសពវ ែាយព័ត៌ាន
រៅែល់សហគ្មន៍ ម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងជារម្រចើនភ្នសារែសងៗគាន។ សិសសផែលម្រតវូ បានកាត់ផ្ទដច់ការទាំនក្ស់ទាំនង ឬមិនអាចទក្ស់ទងបាន ម្រតវូ បានែដ ល់
ជូ ននូ វការគាាំម្រទផបបយុទធសាស្រសតផែលានរម្រចើនជាន់ថានក្ស់ ផែលានែូ ចជា ការរធវ ើទសសនក្សិចចរៅកាន់ែទោះរបស់ពួក្សរគ្ ការបរងក ើនការែដល់រសវារៅែល់ សហគ្មន៍
ការែដ ល់រសវាសម្រាប់ក្សុារ និងយុវជនផែលានហានិភ័យខ្ព ស់ និងចរមែ ើយតបននជាំនួយគាាំម្រទផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់ តក្ស់សលុត
រែើមបីែដល់ជូនែល់សិសស និងសាជិក្សម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្នូ វការគាាំម្រទរពញរលញផែលចាាំបាច់រែើមបីធានថាសិសសរ ូបរនោះ នឹងអាចចូ លសិក្សា ររៀនសូ ម្រតជាររៀងរាល់នងៃ
រហើយតម្រមូវការផែន ក្សសុខ្ុាលភ្នពសងគ ម និងអារមម ណ្៍របស់ពួក្សរគ្ម្រតវូ បានបាំរពញរៅក្សនុងក្សិចចែាំរណ្ើរការរនោះ។ យុទធសាស្រសត ម្រទម្រទង់
និងអនត រាគ្មន៍ផែន ក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយាវ ិជា ាន ម្រតវូ បានអនុវតត រៅទូ ទ ាំងម្រស ុក្ស រដ្ឋយរផ្ទតតរៅរលើការអភិវឌ្ឍវបបធម៌សាលាររៀនផែលានលក្សខ ណ្ៈ វ ិជា ាន
និងានលក្សខ ណ្ៈបរ ិយាប័នន បរ ិយាកាសសិក្សាក្សក្ស់រតដ និងម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ បរ ិយាកាសសាលាររៀនផែលជាំរញ
ុ ការចូ លរ ួម និងបទពិរសាធន៍
សិក្សាផែលានលក្សខ ណ្ៈរ្ែ យ
ើ តបទ ាំងផែន ក្សវបបធម៌ និងភ្នសា។ ការទាំនក្ស់ទាំនងជាម្របចាាំ ម្រតវូ បានរធវ ើរឡើងរវាងសាលាររៀន និងម្រគ្ួសារ តាមរយៈការ រៅទូ រសពទ
ការរែញើអុីផម៉ែល ការទាំនក្ស់ទន
ាំ ងតាមបណា
ដ ញសងគ ម អន ក្សបញ្ជន
ូ សាំបុម្រត វគ្គ បណ្្ុោះបណា
ដ ល និងសិកាខសាលា ក្សិចចម្របជុាំ និងជាំនួយគាាំម្រទផែល
ម្រតវូ បានែដ ល់ជូនរដ្ឋយការ ិយាល័យសុខ្ុាលភ្នពក្សុារ និងវតត ានការ ិយាល័យការចូ លរ ួមរបស់ម្រគ្ួសារ និងការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍការអប់រំ និងភ្នសា។
ការសិក្សាពីចាៃយ តម្រមូវឲ្យានការភ្នាប់បណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិត ម្រពមទ ាំងឧបក្សរណ្៍រែើមបីទទួ លបានការបរម្រងៀន។ រែើមបីធានថាសិសសទ ាំងអស់ ាន ឧបក្សរណ្៍រនោះ
អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាបានជួ យទីតាាំងរបស់ពួក្សរគ្ក្សនុងការផចក្សចាយក្សុាំពូ យទ័រម្រក្សូមប៊ុក្ស និងបានតស៊ូ មតិរែើមបីទមទរឲ្យ
ានទីតាាំងែដ ល់រសវាវា៉ាយហាវយហតសប៉ែត (WiFi hot spots) ពីរម្រពាោះម្រគ្ួសារទង
ាំ អស់ពុាំានភ្នាប់បណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិ តរនោះរឡើយ។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សា
រយាបល់របស់សាលា ក្ស៏បានរ្ែ ើយតបចាំរពាោះសាំរណ្ើរាប់មិនអស់របស់ាតាបិតាផែលរសន ើសុាំជាំនួយគាាំម្រទពាក្ស់ព័នធនឹងការរម្របើម្របាស់បរចច ក្ស វ ិទា។ រៅក្សនុងនិទ រែូ វ
អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បានរម្របើម្របាស់ឧបក្សរណ្៍ទូរនិមមិតត (រដ្ឋយរ ួមទ ាំងការសទ ង់មតិហគគ្
ូ ហគ ល (Goggle surveys))
រែើមបីអនុញ្ហញតឲ្យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនបញ្ជន
ូ បនត នូវសិសសផែលមិនចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ឬផែលឈប់ចូលរ ួមរៅរពលណាមួ យ។ អន ក្សែដល់ម្របឹក្សា
រយាបល់ខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងម្រគ្ប់ផបបយា៉ែងរែើមបីរធវ កា
ើ រទាំនក្ស់ទាំនងរៅកាន់ម្រគ្ួសាររបស់សិសសផែលមិនចូ លរ ួម រែើមបីជួយគាាំម្រទពួ ក្សរគ្ និងផសវ ងយល់
អាំពីតម្រមូវការរបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយរធវ ើការជាមួ យអន ក្សបក្សផម្របភ្នសា រែើមបីជួយគាាំម្រទែល់ការទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្ ជាភ្នសាផែលម្រតវូ
បានរម្របើម្របាស់រៅក្សនុងែទ ោះរបស់ពួក្សរគ្ (ឧ. ឧបក្សរណ្៍ផែលែាំរណ្ើរការសមម្រសប ការភ្នាប់បណា
ដ ញអុីនធឺណ្ិត ការមិនអាចភ្នាប់ជាមួ យថានក្ស់ររៀនហគគ្
ូ ហគ ល (Google
Classroom) ។ល។)។ អន ក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បានរម្របើម្របាស់យុទធសាស្រសតរែសងៗគានជារម្រចើនរែើមបីរធវ ើការទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យ សិសស។
អន ក្សែដ លម្រ់ បឹក្សារយាបល់របស់សាលារែញើអុីផម៉ែល និង វ ើរែអូ ររៀងរាល់សបាដហ៍ ររៀបចាំការញុអា
ាំ ហារនងៃ ម្រតង់ផបបទូ រនិមមិតរែើមបីរធវ ើឲ្យការទក្ស់ទង
និងទាំនក្ស់ទាំនងាននិរនត រភ្នព និងខ្ិតខ្ាំបផនថ មរទៀតរែើមបីភ្នាប់ទន
ាំ ក្ស់ទាំនងជាមួ យសិសសផែលមិនបានចូ លរ ួម ែូ ចជារធវ ើការទក្ស់ទងតាមរយៈបណា
ដ ញ សងគ ម
និងការជួ យគាាំម្រទមិតតភក្សដ ិ បផនថ មរៅរលើការទក្ស់ទងរៅកាន់ម្រគ្ួសារ។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា និងអន ក្សជាំនញក្សមម វ ិធីអនក្សែដ ល់ម្របឹក្សា រយាបល់របស់សាលា
បានរ ួមបញ្ចល
ូ នូ វធនធានសិក្សាមួ យចាំនួនរៅរលើរគ្ហទាំព័ររបស់សាលា និងម្រស ុក្ស រែើមបីែដលកា
់ រគាាំម្រទបផនថ មែល់សិសសរលើមុខ្ វ ិជាាគ្ណ្ិត អាំណាន
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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និងមុខ្ វ ិជាាែនទរែសងរទៀត។
ក្សមម វ ិធី PLUS រផ្ទដតរៅរលើទន
ាំ ក្ស់ទាំនងជិតសន ិទជាមួ យសាលាររៀន ផែលម្រតវូ បានចាត់ទុក្សថាជាក្សតាតការពារែ៏សខា
ាំ ន់មួយមិនម្រតឹមផតសម្រាប់សុខ្ុាលភ្នព សងគ ម
និងអារមម ណ្៍ផតប៉ែុរណា
ណ ោះរទ ផតវាផងមទ ាំងជួ យរលើក្សក្សមព ស់ការចូ លរ ួមវ ិជា ាន និងបរងក ើនវតត ានែងផែរ។ រែើមបីជួយគាាំម្រទការបរងក ើនទាំនក្ស់ទាំនង
ជិតសន ិទរបស់សិសសកាលពីឆ្នាំក្សនែ ងរៅ ម្រក្ស ុមការងារ PLUS បានចាប់រែដ ើមទក្ស់ទងរៅមិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្តាមរយៈគ្ណ្នីបណា
ដ ញសងគ ម ក្សិចចម្របជុាំ
ទូ រនិមមិតតាមក្សម្រមិតថានក្ស់ និងតាមរយៈអុីផម៉ែល រដ្ឋយររៀបរាប់លមអ ិតអាំពីធនធានផែលពួ ក្សរគ្អាចផសវ ងរក្សបាន។ ម្រក្ស ុមការងារ PLUS ក្សាំពុងបនត អនុវតត
ក្សិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងផម្របងទង
ាំ រនោះ រៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021 និងក្សាំពុងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមននរែើមបីផសវ ងយល់ថារហតុអវើមិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្
រម្រជើសររ ើសមិនរបើក្សរ ូបភ្នពវ ើរែអូ របស់ពួក្សរគ្ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរា៉ែងសិក្សារបស់ពួក្សរគ្។ ពួ ក្សរគ្យល់ែឹងថា បទពិរសាធសដ ីពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុតបងាាញ ថា
ានរហតុែលសងគ ម/អារមម ណ្៍ជារម្រចើនផែលនាំឲ្យសិសសមិនរបើក្ស វ ើរែអូ របស់ពួក្សរគ្ រហើយថានក្ស់ែឹក្សនាំ PLUS បានចាប់រែដ ើមបរងក ើត វ ិធីសាស្រសត ជារម្រចើន
រែើមបីរធវ ើឲ្យសិសសានអារមម ណ្៍ថាានសុវតថ ិភ្នពម្រគ្ប់ម្រគាន់រៅក្សនុងថានក្ស់ររៀនទូ រនិមមិតរបស់ពួក្សរគ្រែើមបីរធវ ើឲ្យពូ ក្សរគ្របើក្ស វ ើរែអូ របស់ពួក្សរគ្។ ពួ ក្សរគ្បាន
រធវ ើយុទធនការបរងក ើតរ ូបភ្នពរៅនែទខាងរម្រកាយទូ រនិមមិត រ ូបភ្នពតាំណាងឲ្យអារមម ណ្៍ផែលម្រតវូ បរងក ើតរឡើងរដ្ឋយសិសសខ្ល ួនឯង និង វ ិធីសាស្រសត ផបបរ ើក្សរាយ
រែសងៗរទៀតរែើមបជាំរុញឲ្យានការចូ លរ ួមរទោះបីជាពួ ក្សរគ្របើក្ស ឬមិនរបើក្ស វ ើរែអូ ក្ស៏រដ្ឋយ។ ម្រពឹតតិការណ្៍ផែលានរ្មោះថា យុិជននិយាយ និងរវទិកា របស់ PLUS
គ្ឺជា វ ិធីសាស្រសតរែសងរទៀតផែលសិសសក្សាំពុងចូ លរ ួមក្សនុងការក្សសាងការទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យសាលាររៀនផែលានលក្សខ ណ្ៈវ ិជា ាន។ ការែដ ល់
ជូ ននូ វសក្សមម ភ្នពម្របក្សបរដ្ឋយអតថម្របរយាជន៍ រៅមុនរពល អាំឡ
ុ ងរពល និងរម្រកាយរពល សិក្សារៅសាលាររៀន គ្ឺជា វ ិធីសាស្រសតមួ យរែសងរទៀតផែល PLUS
ែសពវ ែាយរៅែល់សហគ្មន៍ រែើមបីជាំរុញការចូ លរ ួមរបស់សិសសរៅក្សនុងសាលាររៀន។ PLUS នឹងររៀបចាំែងផែរនូ វម្រពឹតតិការណ្៍រាម្រតីម្រគ្ួសារ/
ាតាបិតាផបបទូ រនិមមិតជារម្រចើនផែលរៅក្សនុងម្រពឹតតិការណ្៍រនោះាតាបិតា អាចចូ លរ ួមែងផែរក្សនុងសក្សមម ភ្នពម្របក្សរដ្ឋយអតថ ន័យផែលនឹងពម្រងឹងការភ្នចប់
ទាំនក្ស់ទាំនងរវាងែទ ោះ និងសាលាររៀន ម្រពមទ ាំងពម្រងឹងរលើក្សក្សមព ស់រវទិកាពិភ្នក្សារបស់សិសសផែលរៅក្សនុងរវទិកាទ ាំងរនោះ រសវាបក្សផម្របនឹងម្រតវូ ែដ ល់ជូន
ជាភ្នសារែសងៗគានជារម្រចើន។
រសវាម្រទម្រទង់សិសស បានបរងក ើតក្សមម វ ិធីម្របឹក្សារយាបល់រពញរលញរបស់សាលាររៀនរៅទូ ទ ាំងម្រស ុក្ស។ នយក្ស និងអន ក្សជាំនញឯក្សរទសក្សមម វ ិធីម្របឹក្សា
រយាបល់របស់សាលាររៀន បានបាំរពញការងារជាមួ យអន ក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ផែលានការទទួ លសាគល់ថានក្ស់ជាតិ និងម្រក្ស ុមការងាររបស់គាត់ រែើមបីរធវ ើ ការបណ្្ុោះបណា
ដ ល
និងែដ ល់រចនសមព ័នធ និងជាំនួយគាាំម្រទ រែើមបីពម្រងឹងរលើក្សក្សមព ស់ម្របសិទធភ្នពននក្សមម វ ិធីរបស់រយើងរែើមបីបនស
ុ ីជាមួ យសត ង់ដ្ឋម្របឹក្សា រយាបល់របស់ជាតិ និងរែា ។
ិធី
រែើមបីដ្ឋក្ស់ឲ្យែាំរណ្ើរការនូ វក្សមម វ ម្របឹក្សារយាបល់សាលាររៀនផែលានលក្សខ ណ្ៈរពញរលញ រយើងបានរម្របើម្របាស់ទិននន័យ និងសមតថ ភ្នព
និងសត ង់ដ្ឋរបស់សាគ្មអន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់សាលាររៀនអារមរ ិក្ស (ASCA) រែើមបីបនស
ុ ីជាមួ យរគាលរៅរបសក្សក្សមម និងទសសន
វ ិស័យរបស់ម្រស ុក្សរែើមបីវាយតនមែ អាំពីតម្រមូវការរបស់សិសស រែើមបីបរងក ើតយុទធសាស្រសតែដ លរ់ សវាបផនថ ម និងចាាំបាច់នន និងការគាាំម្រទបផនថ ម និងចាាំបាច់
ននែល់សិសសជាអាទិភ្នពរបស់រយើង។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាទ ាំងអស់ បានទទួ លការបណ្្ុោះបណា
ដ លសដ ីពីការអនុវតត ននការពម្រងឹង
ក្សាែាំងចិតតរឡើង វ ិញ និងបរ ិយាកាសសាលាររៀនផែលានលក្សខ ណ្ៈវ ិជា ាន។ ពួ ក្សរគ្ភ្នគ្រម្រចើនក្ស៏ទទួ លបានការបណ្្ុោះបណា
ដ លសដ ីពីការអនុវតត ផែល
ានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុតែងផែរ។ ការបណ្្ុោះបណា
ដ លនរពលអនគ្ត ក្សាំពុងម្រតវូ បានររៀបចាំរដ្ឋយសារផតការបិទសាលាររៀន
ប៉ែុផនត នឹងម្រតវូ ររៀបចាំអនុវតត រៅរពលសត ង់ដ្ឋននការររៀបចាំម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង។ រែើមបីធានថាសិសសរបស់រយើងក្សាំពុងទទូ លបានរសវាម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌
រយើងបានអនុវតតម្របព័នធ MTDSS រែើមបីែដល់រសវារៅែល់ម្រគ្ប់សិសសទ ាំងអស់។ តាមការពិត គ្ាំរ ូរបស់សាគ្មអន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់សាលាររៀន អារមរ ិក្ស (ASCA)
គ្ឺពឹងផែអ ក្សជាចមបងរៅរលើការអនុវតត ននការពម្រងឹងក្សាែាំងចិតតរឡើង វ ិញផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ភ
ី ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត និងគ្ាំរ ូ
រពញរលញមួ យផែលែដ ល់រសវារៅែល់សិសសរបស់រយើងទ ាំងអស់ និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន សម្រមបសម្រមួល ក្សមម វ ិធី SAP
ផែលានរម្រចើនជាន់ថានក្ស់ រែើមបីក្សាំណ្ត់ជាមុននូ វអតត សញ្ហញណ្សិសសផែលានការលាំបាក្សក្សនុងការចូ លសិក្សាររៀងរាល់នងៃ និងានការ
លាំបាក្សក្សនុងការបាំរពញតាមរសចក្សដ ីរំពឹងទុក្សននក្សម្រមិតថានក្ស់របស់ពួក្សរគ្ ម្រពមទ ាំងររៀបចាំែដល់ការម្រតួតពិនិតយ និងវាស់ផវងែលប៉ែោះពាល់ននការអនត រាគ្មន៍ និងរសវា
និងធានឲ្យបាននូ វការផបងផចក្សជាំនួយគាាំម្រទរដ្ឋយសមធម៌។ អន ក្សែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលានីមួយៗ ទទួ លខ្ុសម្រតវូ ក្សនុងការែដ ល់ការ
អភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈែល់បុគ្គលិក្ស រដ្ឋយម្រគ្បែណ្ដប់រលើម្របធានបទផែលពាក្ស់ព័នធនឹងតម្រមូវការផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ តម្រមូវការផែន ក្សសិក្សា តម្រមូវការផែន ក្ស
មហា វ ិទាល័ យ និ ងអាជីព របស់ សិសសរបស់ រយើ ង ែូ ចជាការម្រគ្ប់ម្រគ្ងខ្ល ួនឯង ការរផ្ទដតរលើ រគាលរៅ រទោះបីា នឧបសគ្គ ការរចៀសវាងការរំខា ន
ម្រពមទ ាំងក្សិចចែាំរណ្ើរការ និង វ ិធីសាស្រសតជួ យគាាំម្រទការគ្ិត ការចងចាាំ ឬការសិក្សា និងការរផ្ទតតអារមម ណ្៍រៅរលើបាំណ្ិនផែលបរងក ើនទាំនក្ស់ទាំនងសងគ ម
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និងការក្សាំណ្ត់អាទិភ្នពននរគាលរៅខ្ព ស់ជាងមុនរៅក្សនុងជី វ ិត។ អន ក្សែដ លម្រ់ បឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន ែដ លកា
់ រម្របឹក្សារយាបល់ និងការអភិវឌ្ឍ វ ិជាាជីវៈ រៅែល់ម្រគ្ូ
និងម្រក្ស ុមការងារសាលាររៀន សដ ីពីយុទធសាស្រសតសម្រាប់ជួយគាាំម្រទក្សុាររពញរលញ រដ្ឋយរ ួមទ ាំងយុទធសាស្រសតផែលានការយល់ែឹងអាំពី រសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់
ការអភិវឌ្ឍក្សុារ ការសិក្សាផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ យុទធសាស្រសតរ្ែ ើយតបផែន ក្សវបបធម៌ និងភ្នសា ការក្សសាងសហគ្មន៍ និងទាំនក្ស់ ទាំនង និង
ការអនុវតត ននការពម្រងឹងក្សាែាំងចិតតរឡើង វ ិញ។ អន ក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន ពិរម្រគាោះរយាបល់ជាមួ យម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនសដ ីពីសិសសផែល
រស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា/ម្រគ្ួសារក្សាំពុងផ្ទែស់ប្ ូរ/អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស/សិសសផែលទទួ លការអប់រំពិរសស សដ ីពីការផសវ ងយល់អាំពត
ី ម្រមូវការ
និងការែដ ល់យុទធសាស្រសត និងជាំនួយគាាំម្រទ។ អន ក្សែដ លម្រ់ បឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន ក្ស៏ែដល់ជូនែងផែរនូ វជាំនួយគាាំម្រទផែលានរម្រចើនជាន់ថានក្ស់ែល់
ម្រគ្ប
ូ រម្រងៀនតាមរយៈការែដល់ជូននូ វយុទធសាស្រសតរែើមបីជរាំ ុញឲ្យានការចូ លរ ួមពីម្រគ្ួសារ និងចាប់នែគ្ូ ជាមួ យម្រគ្ួសារ។
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អាហាររ ូែតែ មភរៅក្សនុងសាលាររៀន
[ពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលទីភ្ននក្ស់ងារអប់រំក្សនុងមូ លដ្ឋាន នឹងែដ ល់អាហារម្រគ្ប់ម្រគាន់ផែលានអាហាររ ូបតថ មាជូនែល់សិសសទ ាំងអស់ រដ្ឋយរ ួមទ ាំងសិសស
ផែលានសិទធិទទួ លបានអាហាររដ្ឋយឥតគ្ិតនងែ ឬអាហារផែលម្រតវូ បានបញ្ចុោះនងែ រៅរពលសិសសទ ាំងរនោះក្សាំពុងចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាផែលសិសស
ម្រតវូ ានវតត ានផ្ទទល់ និងការសិក្សាពីចាៃយ។]
នយក្សដ្ឋានរសវាអាហារ និងអាហាររ ូបតថ មាសម្រាប់ក្សុារ បានបនត បរម្រមើ និងផចក្សចាយអាហារែល់សិសស និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្ចាប់តាាំងពីរពលផែល SUSD
បានបិទទវរសាលាររៀនរដ្ឋយសារផតជាំងឺរាតតាត COVID-19។ រៅក្សនុងផខ្ទ ាំងឡាយនននិទ រែូ វ និងរែូ វរតដ ម្រស ុក្សអាចែដ លអា
់ ហារជូ នក្សុ ា រ
ណាក្ស៏ រដ្ឋយផែលានអាយុ រម្រកា ម 18ឆ្នាំ មិនថាពួ ក្សរគ្ គ្ឺ ជាសិសសរបស់ SUSD ផែលម្រតូវបានចុោះរ្មោះ ឬមិ នផមនជាសិ សសរបស់ SUSD ក្ស៏រដ្ឋយ។
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2020-2021 រដ្ឋយានការផ្ទែស់ប្ ូរវ ិធានចាប់ និងការរំពឹងទុក្សការផចក្សអាហារ ម្រតវូ រផ្ទតតរលើការែដ ល់អាហាររៅែល់សស
ិ សផែល
បានចុោះរ្មោះរៅក្សនុង SUSD ផតប៉ែុរណា
ណ ោះ។ អាហារ ម្រតវូ ផចក្សបីែងក្សនុងមួ យសបាដហ៍ រពាលគ្ឺ អាហាររពលម្រពឹក្ស នងៃ ម្រតង់ និងរពលយប់ សម្រាប់រយៈរពល ពីរនងៃ ។ អាហារ
នឹងម្រតវូ ផចក្សជូ នរៅនងៃ ផចក្សអាហារនីមួយៗ រពាលគ្ឺនងៃ ចនទ នងៃ ពុធ និងនងៃ សម្រុ ក្ស រៅតាមទីតាាំងសាលាររៀនចាំនួន 28 ផែលានទីតាាំង
រៅរពញទូ ទ ាំងម្រពាំម្របទល់របស់ SUSD។ ទីតាាំងរបាោះជាំរំរពលនងៃ របស់ក្សុារផែលែដ ល់ជូនការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរលើក្សុារម្របចាាំនងៃ សម្រាប់បុគ្គលិក្សសាំខាន់ៗរបស់ SUSD
ម្រតវូ បានដ្ឋក្ស់ឲ្យសថ ិតរៅទីតាាំងផចក្សចាយអាហារ រែើមបីែដល់លទធ ភ្នពឲ្យក្សុារផែលចូ លរ ួមក្សនុងការរបាោះជាំរំរៅរពលនងៃ របស់ក្សុារ ទទួ លបានអាហាររពលម្រពឹក្ស
រពលនងៃ រពលយប់ និងអាហារសម្រមន់ ខ្ណ្ៈរពលពួ ក្សរគ្ចូ លរ ួមក្សនុងការរបាោះជាំរំនរពលនងៃ របស់ក្សុារ។
សូ លុយសយ
ុ ងសាែប់រមររាគ្ រម្រសាមនែ និងា៉ែស់ ម្រតវូ បានររៀបចាំរែើមបីធានថាសរមែ ៀក្សបាំពាក្ស់ និងឧបក្សរណ្៍ការពារខ្ល ួន ានម្រគ្ប់ម្រគាន់សម្រាប់បុគ្គលិក្ស
ទ ាំងអស់ផែលចូ លរ ួមក្សនុងការផចក្សអាហារ។ ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការររៀបចាំអាហារ បុគ្គលិក្សទ ាំងអស់រក្សាគ្ាែតសងគ ម រដ្ឋយបាំរពញការងារយា៉ែងរហាច
ណាស់ក្សនុងចាៃយ 6ហវ វ៊ីតពីគាន បុគ្គលិក្សពាក្ស់រម្រសាមនែ និងា៉ែស់រពញមួ យអាំឡ
ុ ងរពលននរវនបាំរពញការងាររបស់ពួក្សរគ្ រហើយបុគ្គលិក្សម្រតវូ បានរលើក្ស
ទឹក្សចិតតឲ្យលាងនែរបស់ពួក្សរគ្ និងផ្ទែស់ប្ ូររម្រសាមនែរបស់ពួក្សរគ្ជារទៀងទត់។ អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងទីតាាំង និងបុគ្គលិក្សរសវាសុខាភិបាល ានវតត ានរៅ
ទីតាាំងផចក្សចាយអាហារ រែើមបីម្រតួតពិនិតយរមើលការរក្សាគ្ាែតសងគ ម និងែដ ល់ការរម្រក្សើនរមែ ឹក្ស និងការផណ្នាំ ផែលចាាំបាច់។ ការទាំនក្ស់ទាំនងតាមទូ រសពទ អុី ផម៉ែ ល
សាំបុម្រត រៅែល់ទីក្សផនែ ងរស់រៅរបស់សិសស និ ងរគ្ហទាំ ព័ រែដ ល់ព័ ត៌ា ន ម្រតូវបានបរងក ើតរឡើ ងរែើ មបីែដ ល់ព័ត៌ានយា៉ែងចាស់លា ស់ ជូនែល់ សិសស
និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្អាំពីទីក្សផនែ ងផែលអាចទទួ លយក្សអាហារ ពិធីសារសដ ីពីសុវតថ ិភ្នពរៅរពលទទួ លយក្សអាហារ និងរលខ្ទូ រសពទ មួយរែើមបី រៅទូ រសពទ រៅរក្ស
ម្របសិនរបើរដ្ឋយសាររហតុែលណាមួ យ ឬម្រគ្ួសារណាមួ យមិនអាចររៀបចាំការរធវ ើែាំរណ្ើររៅែល់ទីតាាំងសាលាររៀនផែលែដ ល់អាហារ
រែើមបីអនុញ្ហញតឲ្យបុគ្គលិក្សរបស់ម្រស ុក្សអាចទក្ស់ទងរៅម្រគ្ួសារទ ាំងរនោះ និងររៀបចាំឲ្យម្រគ្ួសារទ ាំងរនោះអាចទទួ លយក្សអាហារ។ និតិ វ ិធីផចក្សចាយអាហារ
ែូ ចខាងរម្រកាម ម្រតវូ បានដ្ឋក្ស់ឲ្យអនុវតត ៖ បុគ្គលិក្សានក្ស់នឹងសួ រអាំពីចាំនួនក្សុារផែលមនុសសរពញវ ័យក្សាំពុងទទួ លយក្សអាហាររៅឲ្យបុគ្គលិក្សនឹងផសគ នអក្សសរ
សាៃត់រៅរលើប័ណ្ណអាហាររបស់សិសស ផែលមនុសសរពញវ ័យក្សាំពុងរក្សាទុក្ស បុគ្គលិក្សនឹងដ្ឋក្ស់អាហាររៅខាងចុងតុ ឬររទោះ រម្រកាយរពលបុគ្គលិក្សរៅ
ចុងាខងរទៀតននតុ ឬររទោះ ាតាបិតា/អាណាពាបាល អាចចូ លរៅកាន់តុ ឬររទោះរនោះ រែើមបីទទួ លយក្សអាហារ ាតាបិតា/អាណាពាបាលម្រតវូ បាន
ផណ្នាំមិនឲ្យប៉ែោះពាល់តុរនោះរឡើយ។ បុគ្គលិក្សទ ាំងអស់ផែលែដ លអា
់ ហារម្រតវូ បានែដល់ជូននូ វ និងម្រតវូ បានផណ្នាំឲ្យរសែ ៀក្សពាក្ស់សរមែ ៀក្សបាំពាក្ស់ និង
ឧបក្សរណ្៍ការពារខ្ល ួន រហើយព័ត៌ានរនោះម្រតវូ បានផចក្សរំ ផលក្សរៅែល់ម្រគ្ួសារទ ាំងឡាយ ផែលម្រតវូ បានរធវ ើឲ្យសុីសងាវក្ស់ជាមួ យនឹងរសចក្សដ ីផណ្នាំ របស់
ទីភ្ននក្ស់ងារសុខាភិបាលនន រដ្ឋយនិតិ វ ិធី និងរសចក្សដ ីផណ្នាំទ ាំងរនោះរំពឹងថានិងរកាតសររសើរចាំរពាោះាតាបិតា/អាណាពាបាលផែលពាក្ស់ា៉ែស់ ឬឧបក្សរណ្៍
សម្រាប់ម្រគ្បរលើាត់ និងម្រចមុោះរៅរពលទទួ លយក្សអាហារ រដ្ឋយរគារពតាមរគាលការណ្៍ផណ្នាំឲ្យរក្សាគ្ាែតសងគ មចាៃយ 6ហវ ើត របស់មជឈមណ្ឌលបងាករ
និងទប់សាកត់ជាំងឺ្ែង។ នយក្សទីតាាំងសាលាររៀន សហការជាមួ យគាន រែើមបីជួយគាាំម្រទែល់ការផចក្សចាយអាហារ និងរដ្ឋយសហការ
ជាមួ យនយក្សដ្ឋានអាហាររ ូបតថ មាក្សុារ និងរសវាអាហារ រែើមបីធានថាទីតាាំងផចក្សចាយអាហារ ានបុគ្គលិក្សម្រគ្ប់ម្រគាន់រែើមបីរគារពតាមការផណ្នាំ
សដ ីពីការរក្សាគ្ាែតសងគ ម និងរែើមបីែដលជ
់ ាំនួយគាាំម្រទសមម្រសបក្សនុងការផចក្សចាយអាហារ។ ការ ិយាល័យទាំនក្ស់ទាំនងសាធារណ្ៈ ការអប់រំម្រគ្ួសារ និងការ
ចូ លរ ួមរបស់ម្រគ្ួសារ និងអភិវឌ្ឍភ្នសា និងនយក្សដ្ឋានសុខ្ុាលភ្នពក្សុារ និងវតត ានក្សុារ និងបុគ្គលិក្សទីតាាំងសាលាររៀន ផចក្សរំ ផលក្សព័ត៌ានទ ាំងរនោះ
និងែដ ល់ជូនម្រគ្ួសារទ ាំងឡាយនូ វជាំនួយគាាំម្រទក្សនុងការទទួ លបានែលម្របរយាជន៍ផែន ក្សអាហារបផនថ មរទៀត ផែលម្រតវូ បានរៅថា EBT ឬ P-EBT ផែលជួ យ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ម្រទម្រទង់ម្រគ្ួសារននរៅក្សនុងរែា កាលីហវ័រញ៉ែក្សនុងការទិញអាហារ ខ្ណ្ៈរពលផែលអគារសាលាររៀនម្រតវូ បានបិទទវរដ្ឋយសាររម្រគាោះអាសនន ននជាំងឺCOVID-19។

សក្សមម ភាពែបនែ មរែើមបីេនុិតត បែនការនិរនត រភាពននការសិក្សា (ជួររែក្សនិងសក្សមម ភាព
ែបនែ ម រទៀត អាចនឹង្តូិោក្ស់ចូលែបនែ ម ្ែសិនរែើចបា
ំ ច់)
ផែន ក្ស

ពិពណ្៌ន

ក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ
(និរនត រភ្នពននការបរម្រងៀន)

ការែដ ល់ការរបាោះជាំរន
ំ រពលនងៃ របស់ក្សុារ សម្រាប់បុគ្គលក្ស
ិ ម្រស ុក្ស
ផែលានបញ្ហាម្របឈម និងការលាំបាក្សផែលពាក្ស់ព័នធនឹងជាំងឺ
រាតតាត COVID-19។ (AA-1)
រម្រគ្ឿងបរ ិកាខ និងសាារៈននអាហាររ ូបតថ មាក្សុារ និងរសវាអាហារ
ផែលរគ្ម្រតវូ ការជាចាាំបាច់សម្រាប់ការែដ ល់ អាហារ ក្សនុងអាំឡ
ុ ង
រពលននការបិទសាលាររៀន ខ្ណ្ៈរពល ផែលរសវារនោះនឹងរៅ
ផតបនត រៅរពលការែដ លជ
់ ូ នរដ្ឋយាន វតត ានមនុសសផ្ទទល់
អាចម្រតវូ អនុញ្ហញត រដ្ឋយរគារពតាម រគាលការណ្៍ផណ្នាំ
សុខាភិបាលសាធារណ្ៈ (សិសសអាច ផសគ នប័ណ្ណរបស់ពួក្សរគ្
តង់ផែលម្រតវូ បានតរមែ ើងរែើមបីយក្សមែ ប់ សរមែ ៀក្សបាំពាក្ស់ការពារ
ផ្ទទល់ខ្ល ួន សាារៈបរ ិកាខរក្សាអនម័យ សាារៈបរ ិកាខសម្រាប់
សាែប់រមររាគ្ ឧបក្សរណ្៍ និងសាារៈ បរ ិកាខសម្រាប់ែដល់រសវា
អាហារបផនថ ម និងសាារៈបរ ិកាខែនទ រទៀត ផែលរគ្ម្រតវូ ការជា
ចាាំបាច់សម្រាប់ែដល់រសវាផចក្សចាយ អាហាររៅក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពល
ននជាំងឺរាតតាត COVID-19។ (AA-2)
ម្រគ្រូ ពទយសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផ្ទទល់ែល់ទីតាាំង
សាលាររៀននីមួយៗក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់ននរសចក្សដ ីភ័យ
រនធ ត់តក្ស់សលុត និងរសចក្សដ ីភ័យបារមា ពាក្ស់ព័នធនឹងការរស់រៅ
ដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផតឯងផែលម្រតវូ ពនាររពលកាន់ផតយូរ ការ
បាត់បង់ជី វ ិតរៅក្សនុងម្រគ្ួសារ និងការបនត សានក្ស់រៅក្សនុងទីក្សផនែ ង
ផែលានបទពិរសាធន៍ពាក្ស់ព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ
COVID-19។ សិកាខសាលា ការបណ្្ុោះបណា
ដ ល ការពាបាលជាលក្សខ ណ្ៈ
បុគ្គល ជាម្រក្ស ុម និងជាលក្សខ ណ្ៈម្រគ្ួសារ ផែលរផ្ទដតរលើការ
ឹ អាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត និង
អនុវតត ផែលានការយល់ែង
តម្រមូវការផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្៍ និងផែន ក្សសុខ្ុាលភ្នព
រហើយរសវាម្របក្សបរដ្ឋយការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់ ម្រតវូ បានែដ ល់ជូន
រ ួមជាមួ យនឹងធនធាន និងរសវាែនទៗរទៀតផែលម្រតវូ បានែដ ល់
ជូ នរដ្ឋយ នយក្សដ្ឋានសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតនិងអាក្សបបក្សិ រ ិយារបស់

អាហាររ ូបតថ មារៅក្សនុងសាលា
ររៀន

សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត
និងសុខ្ុាលភ្នពសងគ ម
និងអារមម ណ្៍

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

មូ លនិធិសរុ
ប
1,050,000
ែុលាែរ

ផែលរ ួមចាំផណ្ក្ស

32 000
ែុលាែរ

រទ

4 620 000
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

រទ

ទាំព័រ 40 នន 46

សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត
និងសុខ្ុាលភ្នពសងគ ម
និងអារមម ណ្៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

សិសស។ (AA-3)
អន ក្សម្របឹក្សារយាបល់ែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផ្ទទល់ ជូ នែល់ទីតាាំងសាលា
នីមួយៗ ក្សនុងការអនុវតត ការផណ្នាំផែន ក្សសិក្សា និងការគាាំម្រទការ
សិក្សាផែន ក្សសងគ មនិ ងអារមម ណ្៍ សម្រា ប់ ម្របឈមរដ្ឋោះម្រសាយែល
ប៉ែោះពាល់ននរសចក្សដ ីភ័យរនធ តត
់ ក្ស់សលុត និងរសចក្សដ ី ភ័យបារមា
ផែលពាក្ស់ព័នធនឹងការរស់រៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផតឯង ផែលម្រតវូ
ពនាររពលកាន់ផតយូរ ការបាត់បង់ជី វ ិតរៅក្សនុង ម្រគ្ួសារ និង
ការបនត សានក្ស់រៅក្សនុងទីក្សផនែ ងផែលានបទ ពិរសាធន៍ពាក្ស់ព័នធ
នឹងែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងក្សតាត រ ួមែស ាំរែសងរទៀត
ែល់សុខ្ាលភ្នពសងគ មនិងអារមម ណ្៍របស់សិសស។ (AA-4)
ការផងទ ាំផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត
និងការបណ្្ុោះបណា
ដ លសាលាររៀនផបបរ្ែ ើយតបសម្រាប់ បុគ្គលិក្ស
SUSD ក្សនុងការរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការរែសងៗគានរបស់ សិសស
បុគ្គលិក្ស និងម្រគ្ួសារ ពាក្ស់ព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននការ
រដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់ននរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត និងរសចក្សដ ី
ភ័យបារមា ផែលពាក្ស់ព័នធនង
ឹ ការរស់រៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផតឯង
ផែលម្រតវូ ពនាររពលកាន់ផតយូរ ការបាត់បង់ជី វ ិតរៅក្សនុងម្រគ្ួសារ
និងការបនត សានក្ស់រៅក្សនុងទីក្សផនែ ងផែលានបទពិរសាធន៍
ពាក្ស់ព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងក្សតាត រ ួមែស ាំ
រែសងរទៀត ផែលសុីសងាវក្ស់ជាមួ យនឹងតម្រមូវការសម្រាប់ការ
ឹ អាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធ ត់តក្ស់សលុត។
អនុវតដ ផែលានការយល់ែង
(AA-5)
ការបណ្្ុោះបណា
ដ ល និងឯក្សសារសដ ីពីការអនុវតត ការពម្រងឹង ក្សាែាំង
ចិតតរឡើង វ ិញ រែើមបីបាំរពញតាមរសចក្សដ ីម្រតវូ ការផែន ក្ស
អាក្សបបក្សិ រ ិយា និងរសចក្សដ ីម្រតវូ ការផែន ក្សសុខ្ុាលភ្នពសងគ ម
និងអារមម ណ្៍ ផែលពាក្ស់ព័នធនឹងសិសសផែលចូ លររៀនទ ាំងរៅ
ក្សនុងទម្រមង់សិក្សាពីចាៃយនិងទម្រមង់សិក្សារដ្ឋយានវតត ានផ្ទទ
ល់រៅក្សនុងឆ្នាំសិក្សាមួ យក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលានការរ ើក្សរាតតាតនន
ជាំងឺរៅទូ ទ ាំងពិភពរលាក្ស។ (AA-6)
ការែត ល់ជូនាតបិតា អាណាពាបាល និងម្រគ្ួសារ នូ វធនធាន
និងព័ត៌ានចាាំបាច់ រែើមបីផក្សលមអ ភ្នពជានែគ្ូ រៅក្សនុងគ្ាំរ ូសិក្សា
ពីចាៃយ និ ងរៅរពលផ្ទែស់ ប្ ូររៅកាន់ទម្រមង់ សិក្សាផែល
សិសសម្រតវូ ានវតត ានផ្ទទល់ តាមរយៈការែដ លជ
់ ាំនួយគាាំម្រទ និង
រសវាផ្ទទល់ តាមរយៈសិសស ម្រគ្ួសារ និងការទាំនក្ស់ទាំនងរបស់
បុគ្គលិក្សជាមួ យម្រគ្ួសារ អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរសវាសងគ ម និងយុវជន
ផែលគាមនែទ ោះសផមបងផែលមិនានអន ក្សរស់រៅជាមួ យ និងការ
ទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យយុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

10 198 220
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

150 000
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

150 000
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

1 624 705
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

ទាំព័រ 41 នន 46

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ
(ជាំនួយគាាំ
ម្រទសម្រាប់សស
ិ សផែលានត
ម្រមូវការពិរសសរដ្ឋយផឡក្ស)

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត
និងសុខ្ុាលភ្នពសងគ ម
និងអារមម ណ្៍

និងធនធានសម្រាប់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា។
(AA-7)
បុគ្គលិក្សទទួ លបនទុក្សវតត ានរបស់សិសស និងគ្ណ្នីយភ្នព
ផែលរ ួមាន ជាំនួយការការ ិយាល័យ បុគ្គលិក្សសុខ្ុាលភ្នព
ក្សុារ និងវតត ាន បុគ្គលិក្សទាំនក្ស់ទាំនងរៅសិសសផែលមិនចូ ល
ររៀន និងអន ក្សជាំនញផែន ក្សវតត ាន បានរធវ ើែរាំ ណ្ើររៅជួ ប និង
ទក្ស់ទងរៅម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្ ជាម្របចាាំរែើមបីពម្រងឹងរលើក្ស
ក្សមព ស់សារៈសាំខាន់ននវតត ានម្របចាាំនងៃ របស់សិសស និងរែើមបី
ក្សសាងទាំនក្ស់ទាំនងរវាងម្រគ្ួសារជាមួ យនឹង SUSD។ (AA-8)
ការដ្ឋក្ស់អនក្សជាំនញផែន ក្សបរ ិយាប័ននឲ្យបាំរពញការងារ រែើមបីគាាំ
ម្រទការរ ួមបញ្ចល
ូ រពញរលញនូ វសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសសរៅក្សនុ
ងការែដ ល់ការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សារដ្ឋយាន
វតត ានសិសសរដ្ឋយផ្ទទល់ និងរធវ ើការបណ្្ុោះបណា
ដ ល/សិកាខ
សាលាជូ នអន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ង ម្រគ្ច
ូ ាំរណ្ោះទូ រៅ និងបុគ្គលិក្សម្រទម្រទង់
សដ ីពីសិសសផែលានជាំងឺអូទីសឹម និងការអនុវតត ផែលផែអ ក្សរលើ
ភ័សតុតាង រែើមបីជួយគាាំម្រទការផ្ទែស់ប្ ូររបស់សិសសចូ លរៅក្សនុង
ទម្រមង់សិក្សាពីចាៃយរពញរលញ ការសិក្សាផែលសិសសម្រតវូ
ានវតត ាន និងការសិក្សាចាំរណ្ោះទូ រៅ។ (AA-9)
ការរធវ ើឲ្យាននិរនត រភ្នពនូ វធនធាន
និងក្សមម វ ិធីននការរម្រតៀមខ្ល ួន សម្រាប់មហាវ ិទាល័យ និងអាជីព
សិសសអាចទទួ លបានក្សមម វ ិធី
ក្សុាំពូ យទ័រសម្រាប់ម្រសាវម្រជាវរុក្សរក្សអាជីពការងារ និង របាយ
ការណ្៍សិក្សាម្របចាាំម្រតា
ី ស សម្រាប់សិសសវ ិទាល័យ ផែលអន ក្ស
ែដ ល់ម្របឹក្សារយាបល់ែដលជ
់ ូ នសិសសផែលបានចុោះរ្មោះរៅ វ ិទាល័យ
ានក្ស់ៗ រម្របើម្របាស់សម្រាប់ក្សិចចសនទ នសដ ី ពីការផណ្នាំផែនក្សសិក្សា
និងផចក្សរំ ផលក្សព័ត៌ានជាមួ យ ម្រគ្ួសារសដ ីពីរម្រក្សឌ្ីត
រៅក្សម្រមិត វ ិទាល័យផែលទទួ លបានវគ្គ សិក្សា A-G ផែលរគ្ម្រតវូ
ការចាំណាត់ថានក្ស់ផែលានលក្សខ ណ្ៈ ម្របក្សួ តម្របផជងបចចុបបនន
របស់សិសសផែលានវគ្គ សិក្សា និង ទិននន័យសិក្សាសម្រាប់ការ
អនុញ្ហញតឲ្យចូ លររៀនរៅក្សនុងសាក្សល វ ិទាល័យកាលីហវ័រញ៉ែ និងឬ
សាក្សលវ ិទាល័យរែា កាលីហវ័រញ៉ែ និង វ ិងីននអាជីពផែល
ពាក្ស់ព័នធនឹងវគ្គ សិក្សាផែល និសសិតបានររៀននិងទិននន័យសដ ីពី
ចាំណ្ង់ចាំណ្ូលចិតតផ្ទទល់ខ្ល ួនផែលម្រតវូ បានវ ិភ្នគ្រចញពីក្សមម វ ិធី
ក្សុាំពូ យទ័រម្រសាវម្រជាវរុក្សរក្សអាជីព។ (AA-10)
ការបរងក ើតម្រក្ស ុមកាងារអនត រាគ្មន៍ផែន ក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយានិងរសវា
ផ្ទទល់ផែលម្រតវូ បានែដ លជ
់ ូ នបុគ្គលិក្ស ទីតាាំងសាលាររៀន និង
ម្រគ្ួសារ ផែលរផ្ទដតរលើរសវាផែន ក្សអាក្សបបក្សិ រ ិយា និងការម្របមូ ល

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

2 312 745
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

345 427
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

319 868
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

2 462 742
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

ទាំព័រ 42 នន 46

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ទិននន័យយុទធសាស្រសតក្សនុងការជួ យគាាំម្រទ យុវជនផែលរស់រៅក្សនុង
មណ្ឌលក្សុា រក្សាំ ម្រពា ម្រគ្ួសារផែលក្សាំ ពុងផ្ទែស់ប្ ូរ អន ក្សសិក្សា
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស អន ក្សានចាំ ណ្ូលទប និ ងសិ សសផែលាន
តម្រមូវការពិរសស ការទទួ លបានការសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងការ
បរម្រងៀនរដ្ឋយម្រគ្ូផ្ទទល់តាមរយៈម្របព័ នធអនុ វតត កា រម្រគ្ប់ ម្រគ្ង
អាក្សបបក្សិ រ ិយា ផែលម្រតូវបានបរងក ើតរឡើ ងរែើ មបី បាំរពញតាម
រសចក្សដ ី ម្រតូវការផែន ក្សសងគ មនិ ងអារមម ណ្៍របស់សិសស ក្សនុងភ្នព
ជានែគ្ូ ជាមួ យបុគ្គលិក្សបរម្រងៀននិងម្រគ្ួសាររៅក្សនុងការសិក្សាពីច
ាៃយ និងការសិក្សារដ្ឋយានវតត ានផ្ទទល់។ (AA-11)
រដ្ឋយម្រតវូ បានសម្រមបសម្រមួលរដ្ឋយម្របធានសមធម៌ ការបណ្្ុោះ
បណា
ដ លទូ ទ ាំងម្រស ុក្សសម្រាប់បុគ្គលិក្ស រផ្ទដតរៅរលើភ្នពលរមអ ៀង
រដ្ឋយម្របរយាល ភ្នពចម្រម ុោះ និងការរ ួមបញ្ចល
ូ និងយុទធសាស្រសត
រ្ែ ើយតបផែន ក្សវបបធម៌ និងភ្នសា ក្សនុងការគាាំម្រទការបរងក ើត និង
ការរក្សានិរនត រភ្នពននបរ ិយាកាសសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយ សមធម៌។
(AA-12)
រធវ ើឲ្យាននិរនត រភ្នពនូ វការទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យាតាបិតា អន ក្ស
ជាំនញសដ ីពកា
ី រចូ លរ ួម សិកាខសាលា ការបណ្្ុោះបណា
ដ ល និង
វគ្គ សិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ សជាភ្នសាទីពីរ រែើមបីបនត គាាំម្រទតម្រមូវ
ការរបស់ម្រគ្ួសារ និងែដ ល់ឱកាសសម្រាប់ការក្សសាងសមតថ ភ្នព
ននម្រគ្ួសារក្សនុងនមជានែគ្ូ ក្សនុងការសិក្សារបស់សិសសទ ាំងរៅក្សនុង
ការសិ ក្សាពីចាៃយនិ ងការសិក្សារដ្ឋយានវតត ា នផ្ទទ ល់
រដ្ឋយរផ្ទដតជាចមបងរៅរលើការបរងក ើនអម្រតាវតត ានម្របចាាំនងៃ
របស់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា អន ក្សសិក្សា
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស អន ក្សានចាំណ្ូលទប ម្រគ្ួសារផែលក្សាំពង
ុ ផ្ទែស់ ប្ ូរ
និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ (AA-13)
រធវ ើឲ្យាននិរនត រភ្នព បរងក ើន និងសម្រមួលការចូ លរ ួមរបស់សិសស
និងឱកាសែឹក្សនាំសម្រាប់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារ
ក្សាំម្រពា អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស ម្រគ្ួសារផែលក្សាំពុងផ្ទែស់ប្ ូរ
អន ក្សានចាំណ្ូលទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស
ក្សនុងការចូ លរ ួមក្សនុងក្សែ ឹប សក្សមម ភ្នពក្សីឡា និងសិក្សា ក្សមម វ ិធី និង
បទពិរសាធន៍ភ្នពជាអន ក្សែឹក្សនាំ រៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ
និងការសិក្សាផែលានវតត ានផ្ទទល់។ (AA-14)
រងាវន់រលើក្សទឹក្សចិតតសម្រាប់ការចូ លរ ួមរបស់សិសសផែលម្រតវូ បានែដ
ល់ជូនសាលាររៀនរដ្ឋយរផ្ទដតរលើការបរងក ើនការចូ លរ ួមរបស់សិសស
ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សារដ្ឋយានវតត ាន ផ្ទទល់
និងការក្សាំណ្ត់រគាលរៅសម្រាប់សិសសជាមួ យនឹង វ ិធី
សាស្រសតផែលានរម្រចើនជាន់ថានក្ស់ ផែលរផ្ទដតរលើការបរងក ើន

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

479 499
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

809 767
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

2 264 242
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

400 000
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

ទាំព័រ 43 នន 46

ក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ
(ជាំនួយគាាំ
ម្រទសម្រាប់សស
ិ សផែលានត
ម្រមូវការពិរសសរដ្ឋយផឡក្ស)

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

ការចូ លរ ួមរបស់សិសស និង
ការ
ែដ ល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍

វតត ាន និងការចូ លរ ួមសម្រាប់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុង មណ្ឌល
ក្សុ ារក្សាំ ម្រពា ម្រគ្ួសារផែលក្សាំពុ ងផ្ទែស់ប្ ូរ អន ក្សសិក្សាភ្នសា
អង់ រគ្ែ ស និ ងសិសសផែលានតម្រមូវការពិ រសស និ ងម្រក្ស ុម
សិសសែនទរែសងរទៀតផែលម្រតវូ បានគាាំម្រទរដ្ឋយទិននន័យ
ពាក្ស់ព័នធនឹងតម្រមូវការនូ វជាំនួយគាាំម្រទផែលកាន់ផតរក្សើនរឡើងនិង
ម្រតវូ បានផក្សលមអ ពាក្ស់ព័នធនឹងការចូ លរ ួមរបស់សិសសក្សនុងការសិក្សា
ម្របចាាំនងៃ ។ (AA-15)
រែើមបីគាាំម្រទ និងពម្រងឹងការរបដ ជាញចិតតរបស់រយើង GreatSchools
នឹ ងែដ ល់ជូ នាតាបិតា នូ វម្រពឹ តតិបម្រតព័ ត៌ា នតាមក្សម្រមិតថាន ក្ស់
រែើ មបីតាមដ្ឋនការចូ លរ ួមរដ្ឋយានខ្ែ ឹមសាររមររៀន
និងរែើមបីវាស់ផវងែលប៉ែោះពាល់រៅរលើឥ រ ិយាបង និងអាក្សបប
ក្សិ រ ិយារបស់ាតាបិតា។ ម្រពត
ឹ ត ិបម្រតព័តាន នឹងរចញែាយជា
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងភ្នសារអសា៉ែញ។ លទធ ែលននម្រពឹតតប
ិ ម្រត
ព័ត៌ា នតាមក្សម្រមិតថាន ក្ស់ ពិ តជាានឥទធិ ពលយា៉ែងខាែាំ ង
ជាពិរសសសម្រាប់ាតាបិតាផែលានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប
និងាតាបិតា អន ក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស។ របាយការណ្៍្លុោះ
បងាាញថាម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌ានបានជោះឥទធ ិពល ឬនឹងជោះឥទធ ិពល
រៅរលើទសសនៈ និងអាក្សបបក្សិ រ ិយារបស់ពួក្សរគ្ រហើយ 85%
ភ្នគ្រយននាតាបិតាបានចាត់ វ ិធានការផែអ ក្សរលើព័ត៌ានទ ាំង
រនោះរ ួចរៅរហើយ។ (AA-16)
រធវ ើឲ្យរសវាសុខាភិបាលាននិរនត រភ្នព រដ្ឋយរម្រជើសររ ើស
បុគ្គលិក្សឲ្យបាំរពញការងារ ផែលជា គ្ិលានុបដ្ឋាក្សផែលាន
អាជាញប័ណ្ណ អន ក្សជាំនួយការផងទ ាំសុខ្ភ្នព អន ក្សសម្រមបសម្រមួល
ការចាប់រែដ ើមផែលានសុខ្ភ្នពលអ អន ក្សសម្រមបសម្រមួលក្សមម វ ិធី
ទាំ ន ក្ស់ ទាំនងធនធានសហគ្មន៍ អន ក្សម្របក្សប វ ិជាាជីវៈជា
គ្ិលានុបដ្ឋាក្សម្របចាាំម្រគ្ួសារ និងដ្ឋក្ស់បុគ្គលិក្សឲ្យបរម្រមើការងារ
សម្រា ប់ មជឈមណ្ឌលសុខ្ុាលភ្នព រែើ មបីធានថារសវា
សុខាភិបាល និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការរ្ែ ើយតបផែន ក្សសុខាភិបាល
ផែលមិនសូ វម្រសួចម្រសាវ ម្រតវូ បានបនត ែដល់ជូនសិសស និងម្រគ្ួសារ
ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សារដ្ឋយ
ានវតត ានផ្ទទល់ រដ្ឋយជួ យរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការផែន ក្ស
សុខាភិបាល និងសុខ្ា
ុ លភ្នពរបស់ពួក្សរគ្។ (AA-17)
ឱកាសបណ្្ុោះបណា
ដ ល និងធនធានផែលម្រតវូ បានែដ លជ
់ ូន
ែល់បុគ្គលិក្សការ ិយាល័យយុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារ
ក្សាំម្រពា រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមវូ ការននការចូ លរ ួមរបស់យុវជន
ផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា និងការែដ ល់រសវាែល់
សហគ្មន៍ ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលននការសិក្សាពីចាៃយ និងការ

ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)

23 000
ែុលាែរ

រទ

2 826 619
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

14 300
ែុលាែរ

បាទ/ចាស

ទាំព័រ 44 នន 46

សិក្សារដ្ឋយានវតត ានផ្ទទល់ តាមរយៈការែដ លជ
់ ូ នសាារៈ
សិក្សាររៀនសូ ម្រត បរងក ើនរសវាបក្សផម្រប បុគ្គលិក្សទទួ លបានការ
បណ្្ុោះបណា
ដ លសដ ព
ី ីយុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា
និងធនធានរែសងរទៀត ផែលរគ្ម្រតវូ ការជាចាាំបាច់រែើមបីបរងក ើន
ការចូ លរ ួមរបស់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា
ក្សនុងការសិក្សាររៀនសូ ម្រត និងផក្សលមអ ទម្រមង់ននការែដ លរ់ សវារៅ
ែល់សហគ្មន៍ រៅែល់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារ
ក្សាំម្រពា និងាតាបិតា អាណាពាបាល និងម្រគ្ួសារផែលែដ ល់
ជាំនួយគាាំម្រទែល់យុវជនផែលរស់រៅក្សនុងមណ្ឌលក្សុារក្សាំម្រពា។
(AA-18)

បរងក ន
ើ ឬផក្សលមអ រសវាក្សមម សម្រាប់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និង
សិសសផែលានចាំណ្ូលទប
ភ្នគ្រយផតម្រតវូ បរងក ើន ឬផក្សលមអ រសវាក្សមម

បរងក ើនការផបងផចក្សចាំនួនសិសស ផែអក្សរលើការចុោះរ្មោះរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀន
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប

29.35%

$82,814,898

រសចក្សត ីពិពណ៌នាសំខាន់ៗ
[ចាំរពាោះសក្សមម ភ្នពផែលម្រតវូ បានែត ល់ជូនទូ ទ ាំងសាលាររៀន ឬក្ស៏រៅទូ ទ ាំងសងាកត់ (district) ឬក្ស៏កា រ ិយាល័យអប់រំរខានធី (COE) រសចក្សត ព
ី នយល់អាំពី (1) រតើតាំរ ូវការ
របស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទបម្រតវូ បានរគ្ពិចារណាមុនរគ្យា៉ែងែូ ចរមត ច និង (2)
រតើសក្សមម ភ្នពទ ាំងរនោះានម្របសិទធភ្នពម្រតឹមក្សម្រមិតណា រែើមបីបរាំ ពញរសចក្សត ីម្រតវូ ការរបស់សិសសទ ាំងរនោះ។]
បុគ្គលិក្សសងាកត់ (district) បានសហការគានររៀបចាំផែនការផបងផចក្ស និងក្សាំណ្ត់ចាំនួនក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ ឧបក្សរណ្៍បញ្ចល
ូ រភែ ើង និងវា៉ាយហាវយ ម្របក្សបរដ្ឋយយុទធសាស្រសត
ផែលជារសចក្សត ីម្រតវូ ការរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប រែើមបីធានថា ការចូ លរម្របើអន
ុី ធឺណ្ិត និងការតភ្នាប់
អុីនធឺណ្ិតម្រតវូ បានែត ល់ជូនម្រគ្ួសារសិសស។ សិសសផែលម្រតវូ ការក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែទ ាំងអស់ម្រតវូ ទទួ លបានក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែមួ យរម្រគ្ឿង ក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021
ម្រពមទ ាំងវា៉ាយហាវយ។ ការសរម្រមចនូ វរគាលរៅ និងជាំនួយផែន ក្សបរចច ក្ស វ ិទា ម្រតវូ បានសម្រមបសម្រមួលរវាងការ ិយាល័យទទួ លបនទុក្សម្រគ្ួសារសិសសក្សនុងរពលអនត រកាល
និងយុវជនងាយរងរម្រគាោះ (Families in Transition and Foster Youth office) ផែន ក្សទទួ លបនទុក្សែត ល់រសវាជាំនួយែល់សិសស (Student Support Services
department) និងផែន ក្សទទួ លបនទុក្សែត ល់រសវាអប់រំ (Ed Services department)។ ចាំរពាោះសិសសមិនានការតភ្នាប់ម្របព័នធអុីនធឺណ្ិត
រដ្ឋយសារផតរង់ចាាំវា៉ាយហាវយមក្សែល់សងាកត់ (district) បុគ្គលិក្សសិក្សា សហការជាមួ យម្រគ្ួសារននយុវជន ងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប រែើមបីអភិវឌ្ឍក្សមម វ ិធីសិក្សាឯក្សរាជយម្របចាាំសបាតហ៍ ផែលានែត ល់ជូននូ វ សាា រៈសិ ក្សា រដ្ឋយានជាំ នួយ និ ងការផណ្នាំ
ពី រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ និ ងមស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់ រែើ មបីធានបាននូ វការទទួ លបានខ្ែ ឹ មសារសិក្សាតាម ក្សម្រមត
ិ សិក្សា។ វ ិធានការណ្៍ទ ាំងរនោះានម្របសិទធភ្នព
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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រដ្ឋយបានបាំរពញនូ វរសចក្សត ីម្រតវូ ការននការចូ លរម្របើអុីនធឺណ្ិត និងការតភ្នាប់ម្របព័នធអុីនធឺណ្ិត ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទល់។ Netops
ម្រតវូ បានរគ្រម្របើរែើមបីែតលជ
់ ូ នរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ន
ូ ូ វសមតថ ភ្នពតាមដ្ឋនសក្សមម ភ្នពសិក្សារបស់សិសសរៅរលើ Chromebook និង Windows រែើមបី
ធានឲ្យបាននូ វការរម្របើម្របាស់ម្រតឹមម្រតវូ និងការរ្ែ ើយតបទន់រពលរវលាែល់សិសសក្សនុងអាំឡ
ុ ង រពលបរម្រងៀន ក្ស៏ែូចជាតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភ្នពននក្សិចចការរបស់សិសស។
Software រនោះែតល់ជូនការចូ លររៀន និងជរម្រមើសសម្រាប់រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ រែើមបី បងាាញខ្ែ ឹ មសារបរម្រងៀនែល់សិសសរមើលរៅរលើរអម្រក្សង់ និ ង
បងាាញខ្ែ ឹមសាររបស់ សិសសាន ក្ស់ៗជូ នសិ សសទង
ាំ អស់ រមើ លរៅរលើ រអម្រក្សង់ តាមរយៈឧបក្សរណ្៍បញ្ហចាំងសាែយែ៍ (projector) ឧបក្សរណ្៍បរម្រងៀនផ្ទទល់ (lock devices)
ម្រពមទ ាំងក្សាំណ្ត់ក្សមម វ ិធី និងរគ្ហទាំព័រជាយុទធសាស្រសតសម្រាប់សិសសឱយចូ លរម្របើក្សនុងរា៉ែងបរម្រងៀនក្សនុងថានក្ស់ រែើមបីបរងក ើនសក្សមម ភ្នពសិក្សាពីចាៃយ និង
សក្សមម ភ្នពបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់។
Stockton Unified School District បានែត លជ
់ ូ នរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ K-12 នូ វការអភិវឌ្ឍវ ិជាាជីវៈ និងការបងាាត់បងាាញម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ ទ ាំងការររៀន
ក្សសាងចាំរណ្ោះែឹង និ ងជាំនញរបស់ ពួក្សរគ្ រែើ មបីជួយែល់សិសសររៀនអង់ រគ្ែ សចូ លរ ួមក្សនុងការបរម្រងៀនផែលានលក្សខ ណ្ៈរ ួមបញ្ជន
ូ និ ង ពិរសស ក្សនុង
រា៉ែងសិក្សាតាមអុីនធឺណ្ិត។ វគ្គ បណ្តុោះបណា
ត លអាំពីជាំនញវ ិជាាជីវៈម្រតវូ បានបរងក ត
ើ និងអនុវតត រឡើង រែើមបីែតលជ
់ ូ នរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ន
ូ ូ វឱកាសទទួ លបាន
ឹ
ិធី
ចាំរណ្ោះែងអាំពគ្
ី រុរកាសលយ អនុសាសន៍លអៗទក្ស់ទងនឹងឧតត ានុវតត ផែលផែអ ក្សរលើការសិក្សាម្រសាវម្រជាវ និង វ សាស្រសតននការបញ្ចល
ូ បរចច ក្ស វ ិទា រៅក្សនុងការសិក្សា
ពីចាៃយ។ ជាមួ យគានរនោះផែរ ការបងាាត់បងាាញម្រតវូ បានែត ល់ឱកាសគ្ិតឲ្យបានសុីជរម្រៅ និង្លុោះបញ្ហចាំងអាំពីបទពិរសាធន៍ របស់ពួក្សរគ្ ផែលជាមរធាបាយមួ យ
សម្រាប់ផក្សលមអ ការអនុវតត របស់ពួក្សរគ្ និងែត ល់នូវការបរម្រងៀនម្របក្សបរដ្ឋយអតថ ន័យ។ រលើសពីរនោះរទៀត រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ ទទួ លបាននូ វជាំនួយក្សមម វ ិធីសិក្សា
និងធនធានផែលជួ យែល់ការសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស។ ាតាបិតាសិសសទទួ លបាននូ វរសវាបក្សផម្រប រែើមបីធាន បាននូ វការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងម្របក្សបរដ្ឋយអតថ ន័យ
និងានសិទធិទទួ លបានព័ត៌ានទក្ស់ទងនឹងសាលាររៀន រែើមបីរធវ ើរសចក្សត ីសរម្រមចចិតតផែអ ក្សរលើ ព័ត៌ានផែលាន និងចូ លរ ួមអប់រំក្សូនៗរបស់ពួក្សរគ្។
អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងសងាកត់ (district)ទទួ លបនទុក្សរសវាសងគ មក្សិចច និងមស្រនតីទាំនក្ស់ទាំនងគាមនែទ ោះសផមបងម្រតវូ ទក្ស់ទងរៅកាន់សិសស រដ្ឋយរៅទូ រសពទ រែញើអុីម៉៉ែផ៉ល
និងជួ បជាមួ យម្រក្ស ុមម្រគ្ួសាផែលសថ ិតក្សនុងអនត រកាលរៅទីលាំរៅផែលពួ ក្សរគ្សាគល់ និងរៅជួ បសិសស និងម្រគ្ួសាររបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយរក្សានូ វគ្ាែតសងគ ម
រែើមបីជួយែល់ម្រគ្ួសារផែលម្រតវូ ការជាំនួយ ទទួ លបានធនធានសិក្សា រហើយសិសសយល់អាំពីររបៀបចូ លរ ួម និងឧបសគ្គ ផែលរក្សើតានចាំរពាោះពួ ក្សរគ្ក្សនុង
ការសិក្សាពីចាៃយ។ បុគ្គលិក្សសងាកត់ (district) បានរធវ កា
ើ រជាមួ យបុគ្គលិក្សសងគ ម អងគ ការមិនរក្សម្របាក្ស់ចាំរណ្ញក្សនុងមូ លដ្ឋាន សិសានុសិសស និងាតា
បិតាសិសស/អាណាពាបាលសិសស រែើមបីធានថា យុវជនានសិទធិទទួ លបានទាំនក្ស់ទាំនងជាម្របចាាំជាមួ យរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ មនត ីម្របឹក្សារយាបល់ និង/ឬ
រពទយសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ក្សនុងជាំនួយែល់ឱកាសសិក្សាអាំពស
ី ងគ ម និងអារមម ណ្៍ ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងវា៉ាយហាវយសម្រាប់ភ្នាប់ម្របព័នធអុីនធឺណ្ិត ចូ លរ ួមសិក្សា ពីចាៃយ
ផែលសងាកត់ (district) បានែត លជ
់ ូ ន។
ការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់រលើជាំងឺប៉ែោះទងគ ិចែល វូ ចិតត ការអនុវតត ការសាតររឡើង វ ិញ និងការបណ្តុោះបណា
ត លអាំពីអនត រាគ្មន៍ និងជាំនួយរែើមបីទទួ លបានអាក្សបប ក្សិ រ ិយា
វ ិជា ាន (PBIS) ម្រតវូ បានែត ល់ជូន រដ្ឋយរផ្ទតតរលើែាំរណាោះម្រសាយនូ វែលប៉ែោះពាល់ននជមៃ ឺ COVID-19 រៅរលើយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប។ ឱកាសអភិវឌ្ឍ វ ិជាាជីវៈរផ្ទតតរលើការែត លកា
់ រសិក្សាពីចាៃយផែលានគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ ការចូ លអានលក្សខ ណ្ៈ
ពិរសសននម្រក្ស ុមម្របឹក្សាភិបាល Stockton Unified School District រលើម្របព័នធអុីនធឺណ្ិត ម្រតវូ បានអនុម័ត ក្សមម វ ិធីសិក្សាសត ង់ដ្ឋរ ការែត ល់ជាំនួយផែន ក្សសងគ ម
និងអារមម ណ្៍ែល់ការសិក្សាែល់សិសស រម្របើម្របាស់រវទិកាតាមអុីនធឺណ្ិតរែើមបីបរម្រងៀន និងទក្ស់ទងជាមួ យអន ក្សែនទ រដ្ឋយរសម ភ្ន
ើ ព រហើយម្របធានបទសិក្សា
ពីចាៃយរែសងរទៀត ម្រតវូ បានែត ល់ជូនបុគ្គលិក្សសិក្សា និងបុគ្គលិក្សសងាកត់ (district) តាមរយៈក្សមម វ ិធី វ ើរែអូ រលើម្របព័នធអុីនធឺណ្ិតររៀងរាល់សបាតហ៍។ ការបរម្រងៀន
និងសិកាខសាលាតាមម្របព័នធអន
ុី ធឺណ្ិតម្រតវូ បានែត ល់ជូនាតាបិតា និងអាណាពាបាល រផ្ទតតរលើការជួ យបរងក ើនការយល់ ែឹងអាំពីររបៀបរម្របើ
និងផសវ ងរក្សក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ ធនធានក្សមម វ ិធីសិក្សារលើម្របព័នធអន
ុី ធឺណ្ិត និងក្សមម វ ិធីរធវ ើសនន ិសីទ វ ើរែអូ ផែលម្រតវូ បានរម្របើសម្រាប់ ការបរម្រងៀនផ្ទទល់ និង
ការសិក្សាម្រសបតាមសត ង់ដ្ឋ។
ានមស្រនតីម្របឹក្សារយាបល់ានក្ស់យា៉ែងតិចម្រតវូ បានចាត់តាាំងឲ្យជួ យែល់ក្សផនែ ងសិក្សាថានក្ស់ទី8 ម្របាាំនងៃ ក្សនុងមួ យសបាតហ៍ និងមស្រនតីម្របឹក្សារយាបល់ជារម្រចើននក្ស់
ផែលជាបុគ្គលិក្ស វ ិទាល័យ រែើមបីរធវ កា
ើ រផណ្នាំអាំពីការសិក្សា និងតម្រមូវការខាងអារមម ណ្៍ និងសងគ មរបស់សិសស។ មស្រនតីម្របឹក្សារយាបល់បានបរងក ើតរមររៀនអាំពអា
ី រមម ណ្៍
និងសងគ ម រែើមបីបញ្ចល
ូ រៅក្សនុងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយផែលរលើក្សរឡើងអាំពីែលប៉ែោះពាល់ននការប៉ែោះទងគ ិចែល វូ ចិតត និងភ្នពឯរកា រដ្ឋយសារជមៃ ឺ COVID-19
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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រៅរលើយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប។ រងវ ង់សាតរ និងយុទធសាស្រសតជួ បជុគា
ាំ ន ក្សនុងថានក្ស់ររៀនម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង
រែើមបីអនុវតត រៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ រែើមបីែតល់ឱកាសែល់សិសស ក្សនុងការផចក្សរំ ផលក្សអារមម ណ្រ៍ បស់ពួក្ស រគ្ និងទាំនក្ស់ទាំនងជាមួ យមិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្
រៅក្សនុងក្សមម វ ិធីសិក្សាពីចាៃយ។ មស្រនតីម្របឹក្សារយាបល់ម្របចាាំ វ ិទាល័យបានជួ យែល់រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប ក្សនុងការបរងក ើតម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងរពលរវលា រែើមបីគាាំម្រទែល់ភ្នព រជាគ្ជ័យ ទង
ាំ ការបរម្រងៀនពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់។
មស្រនតីម្របឹក្សារយាបល់ជួយពម្រងឹង និងររៀបចាំម្របព័នធសម្រាប់សិសសក្សាំណ្ត់រគាលរៅឲ្យបានម្រតឹមម្រតូវ ក្សាំណ្ត់អាទិភ្នពក្សិចចការម្របចាាំសបាតហ៍ ក្សាំណ្ត់រងររវលាផែលម្រតូវ
បាំរពញភ្នរក្សិចច ផក្សលមអ រពញមួ យនងៃ យុទធសាស្រសតររៀបចាំលាំហការងារ ររៀបចាំផែនការទុក្សជាមុន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហាម្របឈមផែលអាចរក្សើតរឡើង។
បុគ្គលិក្សរពទយផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងសាជិក្សម្រក្ស ុមអនត រាគ្មន៍អាក្សបបក្សិ រ ិយា ម្រតវូ ែត លជ
់ ាំនួយផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងអាក្សបបក្សិ រ ិយា រៅតាមសាលាររៀន
នីមួយៗ ទូ ទ ាំង Stockton Unified School District។ បុគ្គលិក្សរពទយផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងបុគ្គលិក្សម្រក្ស ុមអនត រាគ្មន៍អាក្សបបក្សិ រ ិយា ម្រតវូ រលើក្សក្សមព ស់
ការអភិវឌ្ឍផែន ក្សសងគ ម និងអារមម ណ្រ៍ ែើមបីឲ្យសិសសទ ាំងអស់គានានសុខ្ភ្នពលអ និងរដ្ឋោះម្រសាយជាចមបងនូ វតម្រមូវការទក្ស់ទងរៅនឹងការប៉ែោះទងគ ិចែល វូ ចិតត និង
ឧបសគ្គ ទក្ស់ទងនឹងសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត ផែលយុវជនងាយរងរម្រគាោះជារម្រចើននក្ស់ សិសសររៀនអង់រគ្ែ ស និងសិសសានចាំណ្ូលទបបានជួ បម្របទោះក្សនុងការសិក្សា
ពីចាៃយ។ បុគ្គលិក្សជាសាជិក្សែត ល់នូវរសវាពិរម្រគាោះរយាបល់ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយនូ វតម្រមូវការរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និង
សិសសផែលានចាំណ្ូលទប ក្សនុងរា៉ែងពាបាលបុគ្គល ម្រក្ស ុម និងម្រគ្ួសារ។ ក្សនុងរពលសិក្សាពីចាៃយ ផខ្សអាត់ វ ើរែអូ ផែលផចក្សចាយ អាំពយ
ី ទ
ុ ធ សាស្រសតចងចាាំរបស់សស
ិ ស
ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស ផែលានចាំណ្ងរជើងថា Mindful Mondays ម្រតវូ បានបរងក ើត និងែត ល់ជូនជារម្រចើនភ្នសា។
ផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងរសវាក្សមម បានែត លជ
់ ូ នាតាបិតា អាណាពាបាល ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្សនូ វធនធានសិក្សាពីចាៃយ ផែលរ ួមាន insta-coffee talks
(ការបណ្តុោះបណា
ត លផែលងតទុក្សជាមុនអាំពម្រី បធានបទរែសងៗ) យុទធសាម្រសតម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបក្សិ រ ិយារៅរពលសិក្សាពីចាៃយ ការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់ រលើការរងរបួ ស
ការអប់រំ និងែាំបូនមនភ្នែមៗ អនត រាគ្មន៍ និងជាំនួយអាក្សបបក្សិ រ ិយាវ ិជា ាន (PBIS) រៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សារៅតាមែទោះ
និងយុទធសាស្រសតអប់រំផែលទក្ស់ទងនឹងរបួ ស។ ម្របធានបទននសិកាខសាលាផែលែត លជ
់ ូ នម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស រ ួមាន៖ ការរដ្ឋោះម្រសាយអាំពកា
ី រភ័យខាែច និង
ការងប់បារមា អាំពីការវ ិលម្រតឡប់រៅសាលាររៀន វ ិញ ការក្សសាងទាំនក្ស់ទាំនង និងការរ្ែ ើយតបរៅនឹងក្សងវ ល់របស់សិសស ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរស្រសតសសម្រាប់ មស្រនតីសិក្សា
ក្សិចចសាវគ្មន៍សិសស ការបរងក ើតនូ វលាំហការងារ វ ិធីជាំរុញទឹក្សចិតតក្សនុងការសិក្សា យុទធសាម្រសតម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបក្សិ រ ិយា ផែលានការលាំបាក្ស និង ររៀបចាំកាល វ ិភ្នគ្។
បុគ្គលិក្សរពទយផែន ក្សសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងបុគ្គលិក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបក្សិ រ ិយា ានម្របសិទធភ្នពបាំរពញរសចក្សត ីម្រតវូ ការរបស់សិសស បរងក ើនការសិក្សាពីចាៃយ
រដ្ឋយរ ួមបញ្ចល
ូ ការអនុវតត ផែលានការប៉ែោះទងគ ិចែល វូ ចិតត និងអនត រាគ្មន៍ និងជាំនួយអាក្សបបក្សិ រ ិយាវ ិជា ាន (PBIS) រៅក្សនុង វបបធម៌ថានក្ស់ររៀន
រែើមបីជួយអភិវឌ្ឍបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃយម្របក្សបរដ្ឋយភ្នពរាក្ស់ទក្ស់ សុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នពលអ សម្រាប់សិសស និងបុគ្គលិក្ស។
យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប ម្រតវូ ទទួ លបានសាារៈសិក្សារែើមបីជួយឲ្យជួ យែល់ពួក្សរគ្ក្សនុងការ សិក្សាពីចាៃយ។
សាលាររៀន និងម្រគ្ួសារផែលសថ ិតក្សនុងអនត រកាល និងយុវជនងាយរងរម្រគាោះម្រតវូ ទទួ លបាននូ វហវ ឺតហាយនឡ ែីស រសៀវរៅក្សត់ម្រតា និង
សាារៈរែសងៗរទៀតសម្រាប់រម្របើម្របាស់ក្សនុងលាំរៅដ្ឋានរបស់ពួក្សរគ្ ក្សនុងរពលសិក្សាពីចាៃយ។ Stockton Unified School District បានបញ្ហាឱយាន
ែត ល់ជូននូ វសាាៈជាលក្សខ ណ្ៈបុ គ្គលែល់ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិ សសររៀនភ្នសាអង់ រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំ ណ្ូលទប រៅរពលការសិក្សារដ្ឋយ
ផ្ទទល់ម្រតវូ បានអនុញ្ហញត។ សក្សមម ភ្នពនិងរសវាក្សមម ទ ាំងរនោះានម្របសិទធភ្នពែល់ការចូ លរ ួមយា៉ែងសក្សមម របស់សិសស និងបរងក ើនការទទួ លបានជាំនួយ
រែើមបីឱយសិសសានធនធានផែលពួ ក្សរគ្ម្រតវូ ការ ទ ាំងក្សនុងលាំរៅដ្ឋាន និងក្សនុងថានក្ស់ររៀន រែើមបីចូលរ ួមរដ្ឋយផ្ទទល់ក្សនុងការសិក្សា។
មស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់ម្របចាាំសាលាររៀនទក្ស់ទងជាមួ យយុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងសិសសសាលាក្សនុងរពលអនត រកាល រែើមបីធានថា ពួ ក្សរគ្អាចចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ

និងអាចបាំរពញតាមតម្រមូវការមូ លដ្ឋានរបស់ពួក្សរគ្។ មស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់ម្របចាាំសាលាសហការជាមួ យម្រគ្ួសារសិសស រែើមបីពម្រងឹងទាំនក្ស់ទន
ាំ ង
រវាងែទ ោះនិងសាលាររៀន។ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ/ម្រគ្ួសារក្សនុងរពលអនត រកាល/សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ សម្រតវូ បានបរម្រងៀនអាំពជ
ី ន
ាំ ញសិក្សាក្សនុងសងគ ម តាមរយៈរមររៀន
ក្សនុងថានក្ស់ (រ ួមទ ាំងក្សមម វ ិធីសិក្សាជាំហានទី 2) រដ្ឋយមនត ីម្របឹក្សារយាបល់ម្របចាាំសាលាផែលែត ល់ការម្រតួតពិនិតយមត ងមួ យៗ និងជាំនួយជាម្រក្ស ុម។ មស្រនតីពិរម្រគាោះ
រយាបល់ម្របចាាំសាលាសហការជាមួ យផែន ក្សអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា ជាពិរសសជាមួ យរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូបរម្រងៀនភ្នសាអង់រគ្ែ សរែើមបីធានថា សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ទទួ លបានជាំនួយផែន ក្សអារមម ណ្ន
៍ ិងសងគ ម និងជាំនួយការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់របស់ពួក្សរគ្។ មនត ីម្របឹក្សារយាបល់ម្របចាាំសាលាសហការជាមួ យម្រក្សសួ ងអប់រំពិរសស
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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រែើមបីជួយសិសសក្សនុងក្សមម វ ិធីអប់រំពិរសស រែើមបីបាំរពញរសចក្សត ីម្រតវូ ការខាងអារមម ណ្៍ និងសងគ ម។ មស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់ម្របចាាំសាលាសហការជាមួ យរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ
អប់រំពិរសស អន ក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងសាំណ្ុាំររឿង ជាំនញការផែន ក្សក្សមម វ ិធី ចិតត វ ិទូ ម្របចាាំសាលា និងមស្រនតីជាំនញខាងពាបាលការនិយាយ
រែើមបីតាមដ្ឋនការរ ើក្សចរម្រមើនរបស់សិសស និងសុខ្ុាលភ្នពសងគ ម។ រែើមបីែតល់ជាំនួយែល់ម្រក្ស ុម សិសសបផនថ មរទៀត (យុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងយុវជនអនថា
ការសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងការអប់រំពិរសស) គ្ឺជាចាំណ្ុចផែលម្រតវូ សុជ
ាំ ាំនួយរៅតាមសាលាររៀនរគ្ររៀងៗខ្ល ួន និងសហការជាមួ យម្រគ្ួសារផែលសថ ិតក្សនុងអនត រកាល
ការអប់រំពិរសស និងម្រក្ស ុមភ្នសាអង់រគ្ែ ស រែើមបីធានថា សិសសរយើងទទួ លបានជាំនួយ និងធនធានសិក្សា អាជីព អារមម ណ្ន
៍ ិងសងគ ម។
ក្សនុងឆ្នាំសិក្សា ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) នឹងែតល់ការបណ្តុោះបណា
ត ល និងសិកាខសាលាជាបនត បនទប់។ ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) នឹងែត ល់ឱកាស
និងរពលរវលាជូ នរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ និងជាំនួយការផែលរចោះពីរភ្នសា រែើមបីចូលរ ួមក្សនុង វ ិទាសាថន ELD និងសិកាខសាលាផែលក្សាំពុង បនត ។ ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា
(LDO) នឹងែត ល់នូវវគ្គ បណ្តុោះបណា
ត លជាំនញវ ិជាាជីវៈចម្រម ុោះនិងចាំរពាោះ សហការជាមួ យម្រគ្ឹោះសាថនរបាោះពុមពែាយក្សនុងការបញ្ចល
ូ ក្សមម វ ិធីរបស់កា រ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា
(LDO) រផ្ទតតរលើការបណ្តុោះបណា
ត លអាំពក្ស
ី មម វ ិធីសិក្សារបស់ម្រគ្ឹោះសាថនរបាោះពុមពែាយ។ រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ង
ូ ម ីនឹងទទួ លបាននូ វវគ្គ សិក្សាជាំនញវ ិជាាជីវៈ (ELD)
ផែលានលក្សខ ណ្ៈរ ួមបញ្ជល
ូ និងចាំរពាោះ។ ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) នឹងរធវ ើការបរម្រងៀនបណ្តុោះបណា
ត ល និងសិកាខសាលា រែើមបីធានថា រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ
អាចែត លក្ស
់ មម វ ិធីសិក្សាសន ូលផែលរ ឹងាុាំនិងបាំរពញតាមតម្រមូវការរបស់សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស តាមរយៈការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់។ សងាកត់
(district) ររៀបចាំក្សិចចម្របជុាំសម្រមបសម្រមួលសិសសររៀន ភ្នសាអង់រគ្ែ សម្របចាាំម្រតា
ី ស (ELP) ផែលក្សមម វ ិធីរនោះយក្សគ្ាំរ ូតាម វ ិធីសាស្រសតម្រសាវម្រជាវផែលានម្របសិទធភ្ន
ិ ព
រែើមបីធានថា មស្រនតីសម្រមបសម្រមួលម្របចាាំ សាលាបរម្រងៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ពាាំនាំ វ ិធីសាស្រសតបរម្រងៀនម្រតឡប់ មក្សសាលាររៀនរបស់ ពួក្សរគ្ វ ិញរែើ មបីបនត ផក្សលមអ កា រសិ ក្សាអង់រគ្ែ សក្សនុងរពលការ អភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ផែលានលក្សខ ណ្ៈរ ួមបញ្ជល
ូ និងចាំរពាោះ។ វគ្គ បណ្តុោះបណា
ត លម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ ន ក្សនុងរពលម្របជុាំគ្ណ្ៈក្សាមធិការពិរម្រគាោះរយាបល់ ជាមួ យាតាបិតាសិសសររៀន
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELAC) និងជួ យែល់ការក្សសាងសមតថ ភ្នពរបស់គ្ណ្ៈក្សាមធិការពិរម្រគាោះរយាបល់ជាមួ យាតាបិតាសិសស ររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELAC)
រែើមបីចូលរ ួមជាមួ យសិសស ក្សមម វ ិធី និងតម្រមូវការង វ ិកា។ រសវាបក្សផម្របម្រតូវបានែត ល់ជូនបុគ្គលិក្ស ម្រគ្ួសារ និង សាជិក្ស សហគ្មន៍ រៅតាមសាលាររៀន
ការម្របជុម្រាំ គ្ួសារ វគ្គ បណ្តុោះបណា
ត ល សិកាខសាលា និងក្សិចចម្របជុាំម្របចាាំសងាកត់ (district)។ ការបក្សផម្របរដ្ឋយសររសរ និងនិយាយម្រតវូ បានែត លជ
់ ូន
រែើមបីជួយែល់ក្សិចចម្របជុម្រាំ គ្ួសារ ឯក្សសារ បទបងាាញ ក្សិចចម្របជុាំក្សមម វ ិធីអប់រំលក្សខ ណ្ៈបុគ្គល (IEPs) និងទាំនក្ស់ទន
ាំ ងែល់សងាកត់ (district)។
រៅទូ ទ ាំងសងាកត់ (district) ម្រគ្ប់សាលាររៀនទ ាំងអស់ម្រតវូ បានរគ្ែត ល់ជូនរយៈរពល 1 រា៉ែងក្សនែ ោះររៀងរាល់សបាតហ៍ សម្រាប់រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ស
ូ ហការ គានអភិវឌ្ឍ
ការបរម្រងៀនែាំបូងម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ រ្ែ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការសិក្សាអារមម ណ្៍និងសងគ មរបស់សិសសទង
ាំ អស់ ទង
ាំ ការសិក្សាពីចាៃយ
និងការបរម្រងៀនផ្ទទល់ រដ្ឋយរផ្ទតតជាយុទធសាស្រសតរលើបទពិរសាធន៍បរម្រងៀនផែអ ក្សរលើការសិក្សាម្រសាវម្រជាវ ម្របក្សបរដ្ឋយម្របសិទធភ្នព រែើមបីបរងក ើន
សមិទធក្ស
ិ មម សិក្សារបស់យុវជនផែលានចាំណ្ូលទប យុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងសិសសររៀនអង់រគ្ែ ស តាមរយៈការរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសត និងបទពិរសាធន៍
សិក្សាខ្ុសៗគាន។ សាលាររៀនបានបរងក ើតកាលវ ិភ្នគ្សហការម្របចាាំឆ្នាំ និងភ្នពជាអន ក្សែឹក្សនាំសាលា បានសហការជាមួ យសហគ្មន៍សិក្សាវ ិជាាជីវៈ (PLCs) រែើមបី
ក្សាំណ្ត់ជាំនញ និងការអភិវឌ្ឍរបស់បុគ្គលិក្សផែលម្រតវូ បាំរពញបផនថ ម។ រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្បា
ូ នែត លឱ
់ កាសែល់ម្រគ្ួសារសិសសានក្ស់ៗរែើមបីចូលរ ួមក្សនុងក្សិចចម្របជុាំ
រវាងរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ ាតាបិតាសិសស/អាណាពាបាលសិសស/ម្រគ្ួសារសិសស។ សក្សមម ភ្នពចូ លរ ួមរបស់ម្រគ្ួសារសិសសម្រតវូ បានររៀបចាំ និងម្របម្រពឹតតរៅរៅម្រគ្ប់សាលាររៀន
ម្រគ្ប់រពលរវលា រពញមួ យឆ្នាំសិក្សា។
សិសសវ ិទាល័យម្រតវូ បានែត លឱ
់ កាសចូ លរ ួមក្សនុងក្សមម វ ិធីសាតរឥណ្ទនសិក្សានិងរបាោះបង់ការសិក្សា (Credit and Dropout Recovery Program) រៅម្រគ្ប់ វ ិទាល័យ
ទ ាំងអស់។ រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្បា
ូ នែត លជ
់ ាំនួយរម្រចើនទ ាំងមុនរពល ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពល និងបនទប់ពីឱកាសសិក្សារៅសាលាររៀន រែើមបីទទួ លបាន
ក្សមម វ ិធីសាតរឥណ្ទនសិក្សា ែូ ចជា APEX និង Cyber High រែើមបីជួយែល់សិសានុសិសសផែលក្សាំពុងផត្នរៅបញ្ច ប់ការសិក្សាថានក្ស់ វ ិទាល័យ។ រៅរែូ វផ្ទក រ ើក្សឆ្នាំ2020
វគ្គ បណ្តុោះបណា
ត លអាំ ពី APEX ចាំ នួន 1,503 វគ្គ ម្រតូវបានបញ្ច ប់ រហើយ វគ្គ បណ្តុោះបណា
ត លអាំ ពី Cyber High ចាំនួន 120 វគ្គ ម្រតូវបានបញ្ច ប់រែើមបីសាតរឥណ្ទន
រឡើង វ ិញ។ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនអង់រគ្ែ ស និងសិសសានចាំណ្ូលទបម្រតវូ ទទួ លបាននូ វក្សមម វ ិធីសាតរឥណ្ទន និងជាំនួយពីរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ
ក្សនុងការរ្ែ ើយសាំណ្ួរសិសស និងែត ល់ជាំនួយបងាាត់បរម្រងៀនមួ យក្សម្រមិតរទៀត ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការែត ល់ជាំនួយបងាាត់បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់
រែើមបីទទួ លបានការសាតរឥណ្ទនរឡើង វ ិញ និងការចូ លររៀនវគ្គ សិក្សា A-G ែល់សស
ិ សផែលម្រតវូ ការការសាតរឥណ្ទន រឡើង វ ិញ។ មស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់ម្របចាាំសាលា
និងអន ក្សបរចច ក្សរទសផណ្នាំនឹងែត ល់ជូនការផណ្នាំអាំពកា
ី រសិក្សា និងក្សិចចម្របជុាំរធវ ើផែនការនិងក្សាំណ្ត់រគាលរៅឥណ្ទនជាមួ យយុវជនងាយរងរម្រគាោះ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប រពញមួ យឆ្នាំរែើមបីជួយសិសសផែលក្សាំពុងផត្នរៅបញ្ច ប់ការសិក្សាថានក្ស់ វ ិទាល័យ។
ជាំនញការផែន ក្សបរ ិយាប័នន (Inclusion Specialists) គាាំម្រទែល់សិសសពិការ ជាពិរសសសិសសផែលានជមៃ ឺអូឌ្ីសឹម រដ្ឋយែត លរ់ សវាពិរម្រគាោះរយាបល់ែល់រលាក្សម្រគ្ូ
អន ក្សម្រគ្ូ មស្រនតីរែា បាល និងមស្រនតីជាំនួយអាំពកា
ី រអនុវតត ផែអក្សរលើលទធ ែលម្រសាវម្រជាវ។ ជាំនញការផែន ក្សបរ ិយាប័នន គ្ឺជាមស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់អាំពី
ការអនុវតត ម្របក្សបរដ្ឋយបរ ិយាប័នន រែើមបីជួយែល់រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ផូ ែលបរម្រងៀនថានក្ស់អប់រំចាំរណ្ោះទូ រៅ រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ផូ ែលបរម្រងៀនថានក្ស់អប់រំ ពិរសស
មស្រនតីរែា បាល និងបុគ្គលិក្សជាំនួយ ក្សនុងការធានឱយសិសសពិការទទួ លបាននូ វឱកាសដ្ឋក្ស់បញ្ចល
ូ ក្សនុងថានក្ស់ររៀនចាំរណ្ោះទូ រៅ ទ ាំងការសិក្សាពី ចាៃយ និងការសិក្សា
រដ្ឋយផ្ទទល់។ ពួ ក្សរគ្ជួ យែល់ការផ្ទែស់បតរពី
ូ សាលាមរតត យយរៅសិសសថានក្ស់ទី 8 រៅរពលផែលពួ ក្សរគ្ផ្ទែស់បតររៅការអប់
ូ
រំចាំរណ្ោះ ទូ រៅ រដ្ឋយែត លថា
់ ន ក្ស់អប់រំចាំរណ្ោះ
ទូ រៅនូ វការអនុវតត និងចាំរណ្ោះែឹង ផែលនាំឱយសិសសផ្ទែស់បតរយា
ូ ៉ែ ងរលូ នរៅកាន់ប រ ិយាកាសសិក្សាផែលមិនសូ វាន ការ រ ឹតតបិតរៅក្សនុងរងវ ង់ឆ្នាំរនោះ
រដ្ឋយជួ យែល់ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្សផ្ទែស់បតរសិ
ូ សសរដ្ឋយរជាគ្ជ័យ ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់ ខ្ណ្ៈរពលជួ យររៀបចាំកាលវ ិភ្នគ្
រា៉ែងរចញរលង និងម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបក្សិ រ ិយា រែើមបីកាត់បនថ យការងប់បារមា និងការខ្ក្សចិតតរបស់សិសស។ ជាំនួយអាចជាជាំនញមុខ្ងារម្របតិបតត ិ
បទពិរសាធន៍បរម្រងៀនផែអ ក្សរលើលទធ ែលម្រសាវម្រជាវ ការតស៊ូ មតិរែើមបីអនុវតត រគាលវ ិធីបផនថ មអាំពីការសិក្សារដ្ឋយ ការយល់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្សមម វ ិធីសិក្សា (UDL)
រៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន ការផក្សផម្របអាក្សបបក្សិ រ ិយា ការចូ លរ ួមក្សនុងក្សិចចម្របជុាំសតីពីក្សមម វ ិធីអប់រំសម្រាប់សិសស ានក្ស់ៗ និងសម្រមបសម្រមួល
ែាំរណ្ើររទសចរណ្៍សម្រាប់សស
ិ ស វ ិទាល័យនិងម្រគ្ួសាររបស់រគ្ ខ្ណ្ៈរពលផែលជួ យែល់ជន
ាំ ញបរណា
ត ោះអាសនន ពីថានក្ស់ទី 8 ែល់ទី 9។ ជាំនញការផែន ក្សបរ ិយាប័នន
ជួ យាតាបិតាសិសស រដ្ឋយែត ល់ការបណ្តុោះបណា
ត លអាំពកា
ី រផ្ទែស់បតររៅកាន់
ូ
ប រ ិយាកាសក្សនុងថានក្ស់ររៀន ទាែប់ និងបទពិរសាធន៍អប់រំ រែើមបី
បញ្ចល
ូ រៅក្សនុងបរ ិយាកាសរៅរគ្ហដ្ឋាន ក្ស៏ែូចជាបទពិរសាធន៍ផែអ ក្សរលើលទធែលម្រសាវម្រជាវ រែើមបីបរងក ើនភ្នពរជាគ្ជ័យ ក្សនុងការសិក្សា និងអភិវឌ្ឍទាំនក្ស់ទាំនងក្សនុង
សងគ ម។ រលើសពីរនោះរទៀត ជាំនញការផែន ក្សបរ ិយាប័ននបានែត ល់ការបណ្តុោះបណា
ត ល/សិកាខសាលាែល់មស្រនតី រែា បាល រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ ផែលបរម្រងៀនរៅថានក្ស់
អប់រំចាំរណ្ោះទូ រៅ និងបុគ្គលិក្សជាំនួយ អាំពស
ី ិសសផែលានជមៃ ឺអូឌ្ីសឹម និងបទពិរសាធន៍ផែអ ក្សរលើ លទធែលម្រសាវម្រជាវ រែើមបីគាម្រាំ ទែល់ការផ្ទែស់បតររបស់
ូ
ពួក្សរគ្
រៅកាន់អប់រំចាំរណ្ោះទូ រៅតាមរយៈការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់។
ម្រគ្ប
ូ ណ្តុោះបណា
ត លបានជួ យែល់រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ក្ស
ូ ន ុ ងការអនុវតត ក្សមម វ ិធីសិក្សាងម ី និងរធវ ើឲ្យបទពិរសាធន៍បរម្រងៀនខ្ុសៗគាន រែើមបីបរាំ ពញតាំរ ូវការរែសងៗរបស់
សិសសម្រគ្ប់ក្សម្រមិត។ ម្រគ្ប
ូ ណ្តុោះបណា
ត លបានរម្របើគ្ាំរ ូបរម្រងៀនពុទធិ រដ្ឋយរផ្ទតតរលើរលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ផូ ែលែត លកា
់ របរម្រងៀនែាំបូងម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នព ខ្ព ស់
ែល់សិសសផែលានវបបធម៌ និងភ្នសាខ្ុសៗគាន ក្សនុងក្សម្រមិតសមតថ ភ្នពសិក្សាបចចុបបនន ។ ម្រគ្ប
ូ ណ្តុោះបណា
ត លម្រតវូ បានែត ល់ការបណ្តុោះបណា
ត លផែអក្ស រលើក្សមម វ ិធីសិក្សា
ផែលម្រគ្ឹោះសាថនរបាោះពុមពែាយ និងការបណ្តុោះបណា
ត លអាំពីការបរម្រងៀន និងការសិក្សាភ្នសា និងវបបធម៌។ សាលាទ ាំងអស់ម្រតវូ ទទួ ល ជាំនួយពីម្រគ្ប
ូ ណ្តុោះបណា
ត ល
ផែលរផ្ទតតរលើ វ ិធីសាស្រសត រែើមបីជួយែល់រលាក្សម្រគ្ូ អន ក្សម្រគ្ូ ក្សសាងសមតថ ភ្នពបងាាត់បរម្រងៀន រែើមបីផបងផចក្សរមររៀនឲ្យខ្ុស ពីគាន រែើមបីធានបាននូ វការយល់ែឹង
អាំពរី មររៀនសត ង់ដ្ឋរ សម្រាប់សិសសទ ាំងអស់ ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់។ ជាំនួយម្រតវូ បានែត ល់ជូនរដ្ឋយរផ្ទតតរលើ
ការបាំរពញតាំរ ូវការរបស់សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ សក្សនុងក្សមម វ ិធីអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែ សផែលានលក្សខ ណ្ៈរ ួមបញ្ចល
ូ (ELD)។ វែត ននការបណ្តុោះបណា
ត លក្សនុងថានក្ស់
ធានបាននូ វការបរម្រងៀនផបបអនត រក្សមម រដ្ឋយផ្ទទល់ សាំណ្ួរក្សម្រមិតខ្ព ស់ ការចូ លរ ួមរបស់សិសស ភ៉័សតុតាង ផែលរម្របើម្របាស់ វ ិធីសាស្រសតវាយតាំនល រែើមបីតាមដ្ឋន
ម្របសិទធភ្នពននការផណ្នាំ ការអភិវឌ្ឍ និងការវ ិភ្នគ្អាំពី វ ិធីសាស្រសតវាយតនមែ ក្សនុងថានក្ស់ររៀន និងក្សិចចផតងការរមររៀនរ ួម រែើមបីធានថា រគាលរៅផែលអាច
វាស់ផវងបានម្រតូវបានក្សាំណ្ត់ រហើយរមររៀនម្រតូវបានរធវ ើឲ្យខ្ុសគាន រែើមបីរ្ែ ើយតបនឹងតម្រមូវការសិក្សាជាក្ស់លា ក្ស់ របស់ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនអង់ រគ្ែ ស
និ ងសិសសផែលានចាំ ណ្ូលទប។ ម្រគ្ូបណ្តុោះបណា
ត លបានចូ លរ ួមក្សនុងបទពិ រសាធន៍ សិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយវ ិជាាជវី ៈក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2019-2020 និង
កាែយជាម្រគ្ប
ូ ណ្តុោះបណា
ត លអាំពីការអនុវតត ក្សមម វ ិធីសិក្សាក្សនុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021។
សាលាររៀនទ ង
ាំ អស់បានទទួ លការផបងផចក្សង វ ិកា ផែអ ក្សរលើ ចាំនួនសិ សស មូ លដ្ឋានទិ ននន័យ អប់ រំមូលដ្ឋានរែា កា លី ហវ័រញ៉ែ (CBED) និ ងភ្នគ្រយននយុវជន
ងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទបផែលបានចូ លររៀន រែើមបីរ្ែ ើយតបនឹងតម្រមូវការ បរងក ើន ឬក្ស៏ផក្សលមអ
រសវាក្សមម ផែលម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ នរៅសាលាររៀន រៅរពលម្របជុាំររៀបចាំផែនការយុទធសាស្រសតជាមួ យសាលា និងថានក្ស់ែឹក្សនាំសងាកត់ (district) រដ្ឋយរផ្ទតតរលើ
ការសរម្រមចចិ តត ផែអ ក្សរលើ ទិននន័ យ និ ងការ វ ិភ្នគ្អាំ ពីមូលរហតុ។ ែាំរណ្ើ រការរនោះម្រតូវបានអនុញ្ហញតឲ្យានការសរម្រមចចិ តតថានក្ស់ សាលាររៀន រដ្ឋយសហការជាមួ យ
ម្រក្ស ុមម្របឹក្សាសាលា (School Site Council) និងការពិរម្រគាោះរយាបល់ និងអនុសាសន៍របស់គ្ណ្ៈក្សាមធិការម្របឹក្សារយាបល់អាំពស
ី ិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
ផែលម្រតវូ ម្រសបរៅនឹងផែនការម្រតួតពិនិតយនិងគ្ណ្រនយយភ្នពថានក្ស់មូលដ្ឋានននសងាកត់ (district) (LCAP) និងផែនការសាលាររៀនសម្រាប់សមិទធិក្សមម សិសស (SPSA)
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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ផែលរឆ្ពោះរៅរក្សការបរងក ើន និងផក្សលាំអរសវាក្សមម ផែលែត ល់ជូនែល់យុវជនសិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស សិសសពិការ និងម្រក្ស ុមសិសសផែលានចាំណ្ូលទប
ក្សនុងអាំឡ
ុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់។ សាលាររៀនបានរម្របង
ើ វ ិកាបម្រម ុងទុក្សរែើមបីបរងក ើនជាំនួយែល់មស្រនតីពរិ ម្រគាោះរយាបល់
ជាំនួយការបណា
ណ ល័យផែន ក្សម្របព័នធែសពវ ែាយ ធនធានបរម្រងៀនបផនថ ម ជាំនួយការផែលរចោះពីរភ្នសា ជាំនួយការផែន ក្សបរម្រងៀន មស្រនតីទាំនក្ស់ទាំនង
ជាមួ យាតាបិតាសិសស ជាំនួយការសហគ្មន៍ ជាំនួយការនយក្សសាលាបផនថ ម ជាំនញការផែន ក្សក្សមម វ ិធី ែាំរណ្ើរក្សាំសានត វតត ាន និងការ រលើក្សទឹក្សចិតតរលើការសិក្សា
បនទប់ពីការបរម្រងៀនរៅសាលា ម្រពឹតតិការណ្៍ចូលរ ួមរបស់ម្រគ្ួសារ និងធនធានផែអ ក្សរលើ ភ័សតុតាងរែសងរទៀត រែើមបីបរងក ើន និងរធវ ើឱយម្របរសើររឡើង
នូ វការរ ើក្សចរម្រមើនរលើការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍសងគ មនិងអារមម ណ្៍ ែល់ម្រក្ស ុមសិសសបរងាគល ផែលក្សនុងរនោះទិននន័យបនត បងាាញ អាំពីការរក្សើនរឡើងនូ វរសវាក្សមម
និងជាំនួយផែលម្រតវូ ែត លជ
់ ូ នរែើមបីធានែល់ការរ ើក្សចរម្រមើនរលើការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍផែន ក្សសងគ មនិងអារមម ណ្៍ ផែល ជួ យសិសសផែលបញ្ច ប់ថានក្ស់ វ ិទាល័យ
បានរម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់មហាវ ិទាល័យ អាជីព និងការរម្រតៀមខ្ល ួនរបស់សហគ្មន៍។
រផ្ទតតរលើការបាំរពញតាំរ ូវការរបស់យុវជនជម្រម ុញអ្នក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែ សនិងសិសស
្ ានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទបផែលានក្សម្ម វ ិធី IEP
រៅ វ ិទាល័យក្សម្ម វ ិធីអន្តរាគ្មន៍ការអានម្រតវូ បានែ្តល់រែើមបីបរងក ើននិងផក្សលាំអសមត្ងភ្នពរបស់សស
ិ ស
្ ទ ាំងរនោះក្សនុងការទទួ លបានការគាាំទ្រអន្តរាគ្មន៍
ពីការអានផែលផែអ ក្សរលើការម្រសាវម្រជាវនិងអាចចូ លែាំរណ្ើរការបានយា៉ែងងាយម្រសួល។ តាមរយៈការសិក្សាពីចាៃយ។
ក្សម្ម វ ិធីអន្តរាគ្មន៍ននការអានម្រតវូ បានគាាំទ្ររដ្ឋយម្រគ្ន
ូ ិងរបាយការណ្៍ទិន្នន័យអាំពវី ឌ្្ឍនភ្នពម្រតវូ បានែ្តល់ជូនែល់សស
ិ ស
្ និងម្រក្ស ុមម្រគ្ួសារ។
អន្តរាគ្មន៍ននការអានគ្ឺជាការគាាំទ្របផនថ មនិងរផ្ទតតជាចម្បងរលើការបាំរពញតាំរ ូវការអក្ស្ខ្រក្សម្មរបស់សស
ិ ស
្ ជាមួ យក្សម្ម វ ិធី IEP
ផែលជាយុវជនចិញ្ចឹមសិសស
្ ភ្នសាអង់រគ្ែ សឬសិសស
្ ានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប។
[រសចក្សត ីពិពណ្៌នអាំពីររបៀបបរងក ើន ឬផក្សលមអ ភ្នគ្រយននរសវាក្សមម ផែលយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទបម្រតវូ ការ។]
ការផ្ទែស់ បតររៅកាន់
ូ
ការសិក្សាពីចាៃយបានែត ល់នូវឱកាសពិរសសមួ យរែើ មបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា គ្ាែតបរចច ក្ស វ ិទា និ ងការតភ្នាប់ផែលជោះឥទធ ិពលរដ្ឋយ
ផ្ទទល់ែល់ការរក្សើនរឡើង និងការរធវ ើឱយម្របរសើររឡើងនូ វការចូ លរ ួមរៅកាន់ភ្នគ្ីពាក្ស់ព័នធ ការសិក្សា សុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត និងសុខ្ុាលភ្នពអារមម ណ្៍ មុនរពល និង
ក្សនុងរពលននការ រ ើក្សរាលដ្ឋលននជមៃ ឺរាតតាត COVID-19។ តាំរ ូវការផែលម្រសបនឹងការសិក្សាពីចាៃយបានែតល់ឱកាសបនទន់ងមីមួយ ផែលធានឲ្យយុ វជនទង
ាំ អស់
សិសសររៀនភ្នសាអង់ រគ្ែ ស និ ងសិសសផែលានចាំ ណ្ូលទប ានលទធ ភ្នពរម្របើម្របាស់ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និ ងអុីនធឺ ណ្ិតរៅលាំរៅដ្ឋានរបស់ពួក្សរគ្។
រដ្ឋយពិនិតយរឡើង វ ិញរលើរសវាក្សមម ធនធាន និងម្រក្សបខ្័ណ្ឌផែលែត ល់ជូនសិសស ទសសនវ ិស័យងម ី ទក្ស់ទងនឹងការចូ លរមើល ធនធានសិក្សា និងធនធានវ ើរែអូ បាន
រក្សើតរឡើង រហតុែូរចន ោះការយល់ែឹងទូ លាំទូលាយអាំពី វ ិធីបរងក ើន និងផក្សលមអ រសវាក្សមម អាចម្រតូវបានែត ល់ជូនក្សនុង ទម្រមង់សមកាលក្សមម និងអសមកាល
ក្សនុងការែត ល់ជូននូ វការសិក្សា សុខ្ភ្នព និងរសវាក្សមម សុខ្ុាលភ្នពែល់សិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស។ SUSD បានទិញ និងផបងផចក្សក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងវា៉ាយហាវយ
រែើមបីជាំរុញយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប រែើមបីបរងក ើន និងផក្សលមអ លទធ ភ្នពទទួ លបានការសិក្សា ធនធានសិក្សា
អារមម ណ្៍ និងសងគ ម និងឧបក្សរណ្៍នន រៅសាលាររៀន និងរៅែទ ោះ ផែលគាាំ ម្រទែល់ការបរងក ើនជាំនញបរចច ក្សរទស ផែលអាចអនុវតត បាន និងម្រតវូ ការ
រែើមបីបញ្ច ប់ថានក្ស់ វ ិទាល័យ ថានក្ស់មហាវ ិទាល័យ អាជីព និងការរម្រតៀមខ្ល ួនរបស់ សហគ្មន៍។ ចាំរពាោះសិសសផែលានចាំណ្ូលទប សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងសិសសយុវជនងាយរងរម្រគាោះផែលចូ លរម្របើអុីនធឺណ្ត
ិ ផែលម្រតវូ បានរែញើរៅពួ ក្សរគ្ គ្ឺជាបទពិរសាធន៍ងមី រៅក្សផនែ ងសានក្ស់រៅរបស់ពួក្សរគ្។ រៅរពលផែល
រគាលការណ្៍ផណ្នាំសតីពី សុខ្ភ្នពនិងសុវតថ ិភ្នពសាធារណ្ៈ អនុញ្ហញតឱយានការែត ល់ជូនរដ្ឋយផ្ទទល់ យុវជនងាយរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប នឹងអាចបនត ទទួ លបានក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងរសវាអុន
ី ធឺណ្ិតរៅលាំរៅដ្ឋានរបស់ពួក្សរគ្។
យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសានចាំណ្ូលទបទទួ លបានអាហាររពលម្រពឹក្ស អាហារនងៃ ម្រតង់ និងអាហាររពលលាៃច ចាំនួន 5នងៃ ។
សិសសានសិទធិទទួ លបានមស្រនតីពិរម្រគាោះរយាបល់ រែើមបីបរាំ ពញរសចក្សត ីម្រតវូ ការខាងសុខ្ុាលភ្នព សងគ ម និងជាំនួយសិក្សា និងតាំរ ូវការក្សនុងការក្សាំណ្ត់រគាលរៅ។
រៅតាមសាលាររៀនទ ាំងអស់ រសវាសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតតក្សនុងទម្រមង់ជាបុគ្គល ជាម្រក្ស ុម និងជាម្រគ្ួសារ ម្រតវូ បានែត លជ
់ ូ នរែើមបីែតលរ់ សវាសុខ្ភ្នព
ែល វូ ចិតតតាមក្សម្រមិតនីមួយៗ។ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប ទទួ លបាននូ វឯក្សសារផណ្នាំ
រែើមបីជាជាំនួយែល់ការចូ លរ ួមរបស់សិសស ក្សនុងរពលសិក្សាពីចាៃយ និងទទួ លបាននូ វសាារៈសិក្សា រៅរពលផែលានការែត ល់ជូនការផណ្ នាំរដ្ឋយផ្ទទល់។
រសៀវរៅមគ្គុរទសក្ស៍អាំពកា
ី រសិក្សាពីចាៃយម្រតវូ បានបក្សផម្របជារម្រចើនភ្នសា រែើមបីបរងក ើនភ្នពងាយម្រសួលែល់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងម្រគ្ួសារផែលានចាំណ្ូលទប រែើមបីផសវ ងយល់កាន់ផតសុីជរម្រៅអាំពកា
ី ររំពឹងទុក្ស និងធនធានផែលាន ក្សនុងការសិក្សា ពីចាៃយ។
ក្សមម វ ិធីែតល់ម្របាក្ស់ក្សមច ីម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប រដ្ឋយាន ជាំនួយពីរលាក្សម្រគ្ូ
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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អន ក្សម្រគ្រូ ដ្ឋយផ្ទទល់ ផែលជួ យសិសសសាតរឥណ្ទនរឡើង វ ិញរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ។ ផខ្សសាក្សងម សម្រាប់បញ្ចល
ូ ងម ក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែម្រតវូ បានទិញជូ នយុវជន
ងាយរងរម្រគាោះ ម្រគ្ួសារផែលសថ ិតក្សនុងអនត រកាល និងយុវជនផែលគាមនជាំនួយ រែើមបីបរងក ើនសមតថ ភ្នពរក្សាឧបក្សរណ្៍របស់ពួក្សរគ្ ទទួ លបានការសិក្សាពីចាៃយ
និងធនធានតាមអុីនធឺណ្ិត។ យុវជនសម ័ម្រគ្ចិតត និងម្រគ្ួសារផែលសថ ិតក្សនុងអនត រកាល នឹងទទួ លបានការបណ្តុោះបណា
ត លបផនថ មរទៀតរៅឆ្នរាំ នោះ រែើមបី
ជួ យផក្សលាំអរសវាក្សមម និងជាំនួយផែលរយើងែត លជ
់ ូ នែល់យុវជនក្សនុងការបណ្តុោះបណា
ត លរៅទូ ទ ាំង SUSD។
ចាំរពាោះសិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស ការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងម្របចាាំនងៃ និងការរំពឹងទុក្សអាំពីការការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងរនោះ ផែលរក្សើតានរៅក្សនុងនងៃ សិក្សាគ្ឺជាចាំណ្ុចននការអភិវឌ្ឍ
និងរសវាបក្សផម្របភ្នសា។ ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ ឱកាសចូ លរ ួមក្សនុងការសនទ ន និងចូ លរ ួមជាមួ យមិតតភក្សដ ិ ក្សនុងរពល្ែ ងកាត់ការឈប់សម្រាក្ស រពលសាំរាក្ស អាហារនងៃ ម្រតង់ និង
បទពិរសាធន៍រៅក្សនុងថានក្ស់ររៀន និងជុាំ វ ិញបរ ិរវណ្សាលាមិនានភ្នពងាយម្រសួលែល់សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ សរទ។ ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា
និងសាលាររៀនក្សាំពុងបរងក ើតអាហារនងៃ ម្រតង់ តាមអុីនធឺណ្ិត ឱកាសបរងក ើនសមតថ ភ្នពសិសស ការ ម្របមូ លែត ាំស
ុ ស
ិ សរៅក្សនុងរវទិកាសិក្សាពីចាៃយ
រែើមបីែតល់ជូននូ វលាំហអុីនធឺណ្ិតមួ យផែល វ ិជា ាន និងសុវតថ ិភ្នព សម្រាប់អនត រក្សមម តាមម្របព័នធអ៊៉ីនធឺណ្ិត និងបទពិរសាធន៍អាំពីសងគ មឧបនីយក្សមម ផែលរក្សើត
រឡើងរវាងសិសសនិងបុគ្គលិក្ស។ មុនរពលសិក្សាពីចាៃយ ឧបសគ្គ រែសងៗ ែូ ចជាការែឹក្សជញ្ជន
ូ ក្សីឡា រា៉ែងសិក្សាជាន់គាន បានរធវ ើឲ្យយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស
និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប មិនអាចចូ លក្សែ ឹបនន មុនរពល និងរម្រកាយរពលសិក្សា និងការែត ល់ជាំនួយសិក្សា។ ឥឡូវរនោះ
ចាំរពាោះសិសសទ ាំងអស់ផែលទទួ លបាននូ វក្សុាំពូ យទ័រយួ រនែ និងរសវាវា៉ាយហាវយពី SUSD សក្សមម ភ្នពចូ លក្សែ ឹប សក្សមម ភ្នពក្សាំសានត រា៉ែងររៀនតាមែទ ោះ និងជាំនួយក្សិចចការែទ ោះ បានរក្សើនរឡើង
និងម្របរសើររឡើង តាមរយៈការែត ល់ការតភ្នាប់ែល់សិសស។ ឥឡូវរនោះ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសសផែលានចាំណ្ូលទប អាចទទួ លបានជាំនួយសិក្សា
វគ្គ សិក្សាអាំពីសុខ្ភ្នព ែល វូ ចិតត ឱកាសសុខ្ាលភ្នពសងគ ម និងបទពិរសាធន៍សបាយក្សនុងសងគ ម។ ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) របត ជាញបរម្រមើរសចក្សត ីម្រតូវការរបស់សិសស ររៀន
ភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងែត ល់ជាំនួយរលើការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់ ជាម្របចាាំ រែើមបីធានថា សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELs) ទទួ ល បានបរម្រងៀនែាំបូង
និងបទពិរសាធន៍ម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ព ស់ រែើមបីគាាំម្រទែល់ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស (ELs) ផែលទទួ លបានជាំនញភ្នសា អង់រគ្ែ ស ជាំនញសិក្សា និងវាក្សយសពទ
តាមសត ង់ដ្ឋរននក្សម្រមិតសមិទធិក្សមម សិក្សា។ ការ្នរៅែល់ ការទាំនក្ស់ទាំនង និងជាំនួយបផនថ មម្រតូវបានែត ល់ រដ្ឋយបុគ្គលិក្សននការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) សហការជាមួ យ
SUSD និងទីភ្ននក្ស់ងារខាងរម្រត រែើមបីធានបាននូ វរសវាក្សមម បនទប់បនស ាំ រែើមបី រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា និងឧបសគ្គ របស់សិសស និងម្រគ្ួសារសិសស
តាមរយៈរគាលវ ិធីពាបាលជមៃ ឺប៉ែោះទងគ ិចែល វូ ចិតតរបស់ក្សុារ។

ការរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការរែសងៗគានរបស់សិសសផែលានចាំណ្ូលទប រសវាក្សមមម្រតវូ បានបរងក ើន និងផក្សលមអ រៅក្សនុង វ ិស័យសុខ្ភ្នពែល វូ ចិតត បទពិរសាធន៍
សាតរយុតតិធម៌រឡើង វ ិញ ការទទួ លបានការផងទ ាំ រសវាក្សមម ពម
ី ណ្ឌលសុខ្ភ្នព បទពិរសាធន៍សាតររឡើង វ ិញ និងការអភិវឌ្ឍនន វ ិជាាជីវៈអាំពី បទពិរសាធន៍ អាំពីជមៃ ឺប៉ែោះ
ទងគ ិចែល វចិ
ូ តតសម្រាប់បុគ្គលិក្ស និងសិកាខសាលាអាំពីការសិក្សាអាំពីែល វូ ចិតត សងគ ម និងសុខ្ុាលភ្នព ផែលរផ្ទតតរលើយុទធសាស្រសតសម្រាប់បុគ្គលិក្ស
បញ្ចល
ូ ការសិក្សាពីចាៃយ និងការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទល់ រសវាផងទាំសុខ្ភ្នព ធនធានសិក្សានិងជាំនួយែល់ការសិក្សា និងជាំនួយរលើការម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបក្សិ រ ិយា
ែល់សិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្ស។ រសវាអប់រំបរចច ក្សរទសអាជីព (CTE) និងរសវាសិលបៈទសសននិងសាំផែង (VAPA) និងក្សមម វ ិធីតម្រមង់
ទិសសម្រាប់ វ ិទាល័យរឆ្ពោះរៅរក្សការរ្ែ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការរបស់អនក្សានចាំណ្ូលទប យុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងសិសសររៀនអង់រគ្ែ ស រម្រពាោះពួ ក្ស
រគ្ែត ល់ជូនម៉ែូ ែផឌ្ល ផែលការសិក្សារៅមហាវ ិទាល័យានភ្នពបត់ផបននិងរលឿនរែើមបីអាជីព រហើយផែលែត ល់នូវរវទិកាសិក្សាពីចាៃយ និងការ សិក្សាក្សនុងថានក្ស់
័ រៅក្សនុងមហាវ ិទាល័យ ការអភិវឌ្ឍអាជីព
ផែលជួ យរធវ ឱ
ើ យសិសសម្របឈមនឹងបញ្ហាសងគ ម និងការសិក្សារែសងៗគាន និងរៅរលើែល វូ រឆ្ពោះរៅរក្សភ្នពរជាគ្ជយ
និងជាំនញចាាំបាច់សម្រាប់សិសស រែើមបីរឆ្ពោះរៅមុខ្ក្សនុងជី វ ិតជាអន ក្សែឹក្សនាំរៅក្សនុងសហគ្មន៍របស់ពួក្សរគ្។ ការអភិវឌ្ឍ វ ិជាាជីវៈរផ្ទតត រលើភ្នពលាំរអៀងជាក្ស់ផសត ង
ភ្នពចម្រម ុោះ និងការដ្ឋក្ស់បញ្ចល
ូ ការបរម្រងៀននិងការសិក្សាអាំពវី បបធម៌និងភ្នសា សមធម៌ និងការែត លកា
់ រផណ្នាំែាំបូងផែល
ានគ្ុ ណ្ភ្នពខ្ព ស់នឹងបនត ក្សនុ ងរពលសិក្សាពីចាៃយ រហើយរៅរពលផែលការផ្ទែស់បតររៅកាន់
ូ
ការសិក្សាក្សនុងថាន ក្ស់អាចអនុញ្ហញតបាន។ សិ សសនិង
ម្រគ្ួសារផែលសថ ិតរៅក្សនុងអនត រកាល យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និងសិសសានចាំណ្ូលទបនឹង
បនត ទទួ លបានជាំនួយពីកា រ ិយាល័យអប់រំនឹងបនត ទទួ លបានជាំនួយពីកា រ ិយាល័យអប់រំនិងការចូ លរ ួម (Family Education and Engagement Office) ការ ិយាល័យ
ម្រគ្ួសារផែលសថ ិតក្សនុងអនត រកាលនិងយុវជនងាយរងរម្រគាោះ (Families In Transition and Foster Youth Office) ការ ិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (Language Development
Office) និងបុគ្គលិក្សទទួ លបនទុក្សសុខ្ុាលភ្នពក្សុារនិងវតត ាន (Child Welfare and Attendance staff) រែើមបីធានថា សិសស
ទទួ លបានបទពិរសាធន៍អប់រំម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពរៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយានការតភ្នាប់ម្របព័នធអុីនធឺណ្ិតរែើមបីទទួ លបានការសិក្សាពីចាៃយ ែឹង
និ ងជួ យែល់កា រទទួ លបានធនធាន ផែលែត ល់ជូនរៅសងាកត់ (district) និ ងម្រក្ស ុង រហើយ បនត ែត ល់ធនធាន ែូ ចជា សិ កាខសាលា និងការបណ្តុោះ បណា
ត ល
អាំពកា
ី ររម្រតៀមខ្ល ួនសម្រាប់ការងារ រសវាសុខ្ាលភ្នពគ្ែ ីនិក្ស ឡានម្រក្ស ុង អាហារ ការែគ ត់ែគង់ែល់ការសិក្សា ជាំនួយចូ លរៅកាន់លាំរៅដ្ឋាន រសវាបក្សផម្រប
ផែនការបនត ការសិក្សា និងការចូ លររៀនឆ្នាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌលសិក្សារ ួបរ ួមសតុក្សងម (Stockton Unified School District)
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និងរសវាចាាំបាច់រែសងរទៀត ក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងការសិក្សាក្សនុងថានក្ស់។
ការ រ ើក្សចរម្រមើនងម ីមួយរទៀតផែលម្រសបជាមួ យនឹងការតភ្នាប់ និងការផបងផចក្សបរចច ក្ស វ ិទារៅលាំរៅដ្ឋានរបស់សិសសផែលបានចុោះរ្មោះគ្ឺសម្រាប់យុវជន ងាយ
រងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងម្រគ្ួសារផែលានចាំណ្ូលទប អាចទទួ លបានរវទិកាតាមអុីនធឺណ្ិត សម្រាប់ការម្របជុាំ សិកាខសាលារបស់សងាកត់ (district)
និងម្រពឹតតិការណ្៍ននផែលអនុញ្ហញតការចូ លរ ួមឱយកាន់ផតរម្រចើន ពីម្រគ្ួសារផែលរដ្ឋយសារផតឧបសគ្គ មួយ ឬក្ស៏ អរងរមួ យរែសងរទៀត មិនអាចចូ លរ ួមម្រពឹតតិការណ្៍
ឬក្ស៏ែតល់ជូនរដ្ឋយផ្ទទល់របស់សងាកត់ (district)។ SUSD ក្ស៏បានបរងក ើតរគ្ហទាំព័រធនធានផែលអាចចូ លរៅរមើល រដ្ឋយចុចរលើរ ូបនែ
ផែលរក្សរ ើញរៅរលើរគ្ហទាំព័រម្រគ្ួសារ រគ្ហទាំព័ររែើមរបស់ SUSD និងរគ្ហទាំព័ររបស់សាលាទ ាំងអស់ផែលែតលន
់ ូ វបណា
ណ ល័យធនធាននិង
ព័ត៌ានសម្រាប់ម្រគ្ួសាររម្របម្រើ បាស់។ រែើមបីរ្ែ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងម្រគ្ួសារ ផែលានម្របាក្ស់ចាំណ្ូលទប
SUSD បានបរងក ើតបណា
ណ ល័យ វ ើរែអូ សិកាខសាលា ការបណ្តុោះបណា
ត ល និងការែត ល់ជូនការអភិវឌ្ឍជាំនញជារម្រចន
ើ ភ្នសា រែើមបីឱយម្រគ្ួសារ សិសស
និងបុគ្គលិក្សអាចទទួ លបានធនធាន និងចូ លរមើលព័ត៌ានរឡើង វ ិញផែលបានផចក្សរំ ផលក្សរៅរពលផែលម្រតវូ នឹងកាលវ ិភ្នគ្ របស់ ពួក្សរគ្។ ាតាបិតា សិសស
និ ងអាណាពាបាលានលទធ ភ្ន ពចូ លរ ួមការម្របជុាំពី ទីតាាំ ងផែលងាយម្រសួលសម្រាប់ ពួ ក្សរគ្ និ ងបរងក ើ នការចូ លរ ួម បផនថ មសរមែ ងរបស់ពួក្សរគ្រៅក្សនុង
ែាំរណ្ើរការររៀបចាំផែនការសាលាររៀន និងតម្រមូវការផែលម្រតវូ គានជាមួ យក្សូ នៗរបស់រគ្។ បនទ ប់បរម្រងៀននិមមិត ជាំនួយ ែល់លាំហាត់រធវ ើរៅែទ ោះ និងក្សផនែ ងសម្រាក្ស
លាំផហរអារមម ណ្៍សថិតក្សនុងចាំរណាមការែត ល់តាមអុីនធឺណ្ិតមួ យចាំនួនផែលម្រតវូ បានែត ល់ជូនែល់សិសស ម្រគ្ួសារ និងបុគ្គលិក្សផែលតាំណាងឱយរសវាកាន់ផតម្របរសើររឡើង
ផែលបរងក ើនលទធ ភ្នពទទួ លបានការសិក្សា រ ើក្សចរម្រមើន និងរសវាអភិវឌ្ឍន៍អារមម ណ្ន
៍ ិងសងគ ម។ រា៉ែងរធវ ើការរបស់សាលារធវ ើរៅរពលលាៃច រែើមបី
ែត ល់ឱកាសែល់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងម្រគ្ួសារផែលានចាំណ្ូលទប រែើមបីសួរសាំណ្ួរ ទទួ លជាំនួយ និងម្រតវូ បាន
ែត ល់ព័ត៌ានអាំពី វ ិធីទទួ លបានធនធានផែលែត ល់រដ្ឋយបុគ្គលិក្ស និងរែា បាលរៅសាលាររៀនរៅទូ ទ ាំងសងាកត់ (district) រផ្ទតតរលើសមធម៌ និង
លទធ ភ្នពទទួ លបាន។
ការរលើក្សទឹក្សចិតតក្សនុងការចូ លរ ួម និងម្របព័នធម្របចាាំនងៃ ម្របចាាំសបាតហ៍ និងម្របចាាំផខ្សម្រាប់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែ ស និងសិសស
ផែលានចាំណ្ូលទប រែើមបីជួយពម្រងឹងអាំពីភ្នពចាាំបាច់របស់សិសសក្សនុងការចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាពីចាៃយ និងចូ លរ ួមក្សនុងការសិក្សាសមកាលក្សមម និង
អសមកាល គានជាររៀងរាល់នងៃ ។ ជាយុទធសាស្រសត បុគ្គលិក្ស នឹងជួ យែល់ម្រគ្ួសាររែើមបីធានថា សិសសក្សាំពុងសិក្សាពីចាៃយ និងការែត លកា
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