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ព័ត៌មានទូរៅ  
 

[ការពិពណ្៌នអាំពែីលប៉ែោះពាល់ផែលជាំងឺរាតតាត COVID-19 ានរៅរលើទីភ្នន ក់្សងារ LEA និងសហគ្មន៍របស់ខ្ល នួ។] 
 

ជាំងឺរាតតាត COVID-19 បានប៉ែោះពាលរ់ដ្ឋយផ្ទទ លរ់ៅរលើមណ្ឌ លសិក្សាធិការរបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) ទ ាំងមូល និងបានប៉ែោះពាល់

រៅរលើជីវតិរស់រៅរបសសិ់សស បុគ្គលិក្ស ម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងសហគ្មន៍សាលាររៀនរបស់រយើង។ រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាលន់នជាំងឺរាតតាត COVID-19 មណ្ឌ លសិក្សាធិការ

របួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District,SUSD) ម្រតវូបានបងខ ាំចិតតបិទផលងែាំរណ្ើរការរាល់អគារសិក្សា ការយិាល័យ និងសាា រៈបរកិាខ រទ ាំងអស់

សម្រាប់សាធារណ្ជន រដ្ឋយចាប់រែតើមរៅនងៃទី17 ផខ្មីន ឆ្ន ាំ2020 រែើមបីធាននូវសុវតថ ិភ្នព និងសុខុ្ាលភ្នពរបស់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ ជាំងឺរាតតាត 

COVID-19 បានប៉ែោះពាលជ់ាលក្សខណ្ៈម្របព័នធែល់ផែនក្សឡូជីសសទ ិក្សននការបរម្រងៀន និងកិ្សចចែាំរណ្ើរការ រៅទូទាំងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD និងបាននាំមក្សនូវ

បញ្ហា ម្របឈមននែល់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារក្សន ុងការទទួលបានរសវាជាមូលដ្ឋា ន។ រៅអាំឡុងរពលននជាំងឺរាតតាតរនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានបនតែតល់

ជូនការសិក្សាពីចាៃ យ ការែតល់អាហារែល់សិសស និងការអភិវឌ្ឍជាំនញ វជិាា ជីវៈ និងរសវាក្សមម សុខ្ភ្នពែល  ូវចិតត សុខុ្ាលភ្នពចិតតសងគម និងរាងកាយរៅែលស់ិសស 

បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគ្សូារ។ រដ្ឋយសារផតបទបបញ្ញតត ិសត ីពសីុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ផែលបានក្សាំណ្ត់រដ្ឋយរែាកាលីហវ ័រញ៉ែ  ែូរចនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

បានែតល់ជូននូវរាលប់ទពរិសាធន៍សិក្សានរែូវរតត ទ ាំងអស់ និងការអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈ តាមរយៈម្របព័នធក្សមមវធីសិក្សាពីចាៃ យ និងបាន

ចាប់រែតើមរៅឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 ជាមួយនឹងការែតល់ជូនការសិក្សាពីចាៃ យរៅែល់សិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះចូលររៀនទាំងអស់ ទនទ ឹមគាន នឹងការែតលជូ់នអាហារ

ែល់សិសសផែលបានចូលររៀនទាំងអស់ ជាមួយនឹងឱកាសក្សន ុងការទទួល យក្សអាហាររពលម្រពឹក្ស អាហាររពលនងៃម្រតង់ និងអាហាររពលលាៃ ច ពីទីតាាំងសាលាររៀនទាំង 28 

ក្សផនែង ផែលសថ ិតរៅរពញទូទាំងម្រពាំម្របទលម់ណ្ឌ លសិក្សា ធិការផែលម្រតវូចូលររៀន។ ម្រគ្ប់ទីតាាំងសាលាររៀនទាំងអស់ ានបុគ្គលិក្សម្របចាាំការរៅអាំឡុងរពលក្សន ុងសបាត ហ៍ 

រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការរបស ់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ តាមរយៈការណាត់ជួប និងការអនុវតតតាមការផណ្នាំ និងពិធីសារសត ីពីសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នព។ 

រាល់ការរំខានផែលបងករឡើងរដ្ឋយជាំងឺរាតតាត COVID-19 បានបរងក ើតនូវបទពិរសាធន៍ែ៏គួ្រឲ្យតក់្សសល ុ តពាក់្សព័នធនឹងការផញក្សឲ្យរៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សពីគាន  រដ្ឋយនាំ

មក្សនូវការរក្សើនរឡើង ននចាំនួនបុគ្គលិក្ស សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារផែលជួបម្របទោះភ្នពងប់បារមា និងការតក់្សសល ុត បណាត លមក្សពកីារដ្ឋក់្សឲ្យរៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស 

និងការផ្ទត ច់ទាំនក់្សទាំនង ម្រពមជាមួយនឹងការឃ្លែ តឆ្ៃ យពីគាន ររវាងសាលាររៀន និងសហគ្មន៍រៅអាំឡុងរពលននជាំងឺរាតតាតទូទាំងសក្សលរនោះ។ 

 
ជាការរ ែ្ ើយតបរៅនឹងការបិទអគារសិក្សា រលខ្ផខ្សទូរសពទបនទ ន់ ានែតលជូ់ន រែើមបីឲ្យភ្នគី្ពាក់្សព័នធអាចចូលរមួពិភ្នក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬរែញើសារសម្រាប់ការគាាំម្រទ

ផែនក្សបរចចក្សវទិា ជាំនួយសកិ្សាពីចាៃ យ គិ្លានុបដ្ឋា ក្សម្របចាាំមណ្ឌ លសិក្សា អនក្សពរិម្រគាោះរយាបល់រៅបឋមសិក្សា និង វទិាល័យ ម្រគ្រូពទយគ្ែ ីនិក្សផែនក្សជាំងឺែល វូចិតត និង

https://www.cde.ca.gov/re/lc/documents/lrngcntntyatndncpln-instructions.docx
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 2 នន 81 
 

បុគ្គលិក្សផែនក្សសុខុ្ាលភ្នព និងការចូលររៀនរបស់កុ្សារ។ ជាំងឺ COVID-19 បានប៉ែោះពាលយ់ា៉ែ ងខាែ ាំងែលក់ាលរវលាននការទទួល និងការែតលធ់នធានចាាំបាច់នន 

(ឧ.ទ. សាា រៈការពារផ្ទទ លខ់្ល នួ (PPE) កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ វា៉ា យហាវ យហតសប៉ែត (WiFi hot spot) សាា រៈែគត់ែគង់ការបរម្រងៀន ក្សមម វធីិររៀបចាំ ផែនការសាថ ប័នសម្រាប់សិសស 

ជញ្ហា ាំងខ្ណ្ឌ ក្សញ្ច ក់្សែែិក្សសុ)ី។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ បនតែតល់ឱកាសឲ្យភ្នគ្ីពាក់្សព័នធែតល់រយាបលម់្រតឡប់ និងមតិចូលរមួរៅរលើតម្រមូវការ និងរ ែ្ ើយតបរៅកាន់តម្រមូវការ

ទាំងអសឲ់្យបានឆ្ប់ និងម្របក្សបរដ្ឋយភ្នពនចនម្របឌ្ិតតាមផែលអាចរធវ ើបាន រៅក្សន ុងទិែាភ្នព “ពិតងមីមួយ” ផែលជាំងឺ COVID-19 បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់រយើង

ម្រគ្ប់គាន ផែលម្រតវូរស់រៅ។ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនផែលសហការគាន រធវ ើការងាររៅក្សន ុងការបរងក ើតកាលវភិ្នគ្បរម្រងៀន-ររៀនពីចាៃ យ ម្របព័នធបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សន ុងរពលផតមួយ 

និងក្សន ុងរពលរែសងគាន  ក្សមម វធីិម្របមូលសិសសចូលររៀន វញិតាមបណាត ញអីុនធឺណ្ិត (Back To School Nights) និងម្រតវូបានែតល់ជូនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាំនញ វជិាា ជីវៈ 

ផែលរផ្ទត តរៅរលើការជាំរុញសិសសឲ្យចូលរមួជាមួយការសិក្សាពីចាៃ យយា៉ែ ងតឹងរងឹម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស ់ទនទ ឹមគាន នឹងការធានថាសិសស និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ 

ទទួលបានក្សមម វធីិសិក្សាម្រសបតាម សត ង់ដ្ឋតាមអនឡាញ និងទទួលបានរសៀវរៅសិក្សារគាលជាក់្សផសតងរបស់ពួក្សរគ្ និងរសៀវរៅក្សិចចសម្រាប់ការសិក្សាផែល

អាចរម្របើម្របាសប់ាន។ ការផ្ទែ ស់បត រូក្សមម វធីិ និងការបិទអគារមណ្ឌ លសិក្សាធិការរែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា រម្រគាោះអាសននននជាំងឺ COVID-19 បានបងាា ញឲ្យរ ើញនូវែលប៉ែោះពាល់

ធាំៗរៅរលើសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ 

 
ែតលែ់លប៉ែោះពាល់ធៃន់ធៃរបាំែុតមួយចាំនួនននការបិទអគារសិក្សា គឺ្ជាបញ្ហា ម្របឈមននការធានថា៖ រាលក់្សងវោះរសបៀងអាហារផែលក្សាំពុងម្របឈម ម្រតវូបានែតលជូ់ន

ជាមួយនឹងអាហារ/ចាំណ្អីាហារ សិសសទាំងអសា់នកុ្សាំពយូ ទ័រ/កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែរម្របើម្របាស ់និងលទធភ្នពក្សន ុងការរម្របើម្របាសអីុ់នធឺណ្ិត ការែតលរ់សវាពិរម្រគាោះរយាបលជ់ា

លក្សខណ្ៈបុគ្គល និងជាម្រក្សមុ និងរសវាសុខ្ភ្នពែល វូចិតត រក្សាទាំនក់្សទាំនង និងការែតល់រសវាក្សមមរដ្ឋយផ្ទទ លែ់ល់ម្រក្សមុម្រគួ្សារផែលឪពុក្ស   

 

 

ាត យរទើបផលងលោះងមីៗ ផែលទីតាាំង និងរលខ្ទូរសពទ ទាំនក់្សទាំនងរបស់ពួក្សរគ្ បានផ្ទែ ស់បត រូជាញឹក្សញប់ និងជាមួយសិសសផែលតម្រមូវឲ្យានទាំនក់្សទាំនង និងបានទទួល

ការទក់្សទងផ្ទទ លជ់ាមួយមនុសសរពញវយ័ សម្រាប់រសវាក្សមមននែូចជា ការពាបាលរដ្ឋយចលន និងការពាបាលមុខ្ងារវជិាា ជីវៈ ការ ពាបាលផែនក្សសមត ី និង

ចល័តភ្នព និងការគាាំម្រទផែនក្សរាងកាយសម្រាប់សិសសផែលមិនអាចល័តចុោះរឡើងបាន។ ែលប៉ែោះពាលន់នទីជម្រមក្សផែលានម្រសាប់សម្រាប់សុវតថ ិភ្នព ការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងការមិនានលទធភ្នពជួបជុាំជាមួយមិតតរមួថាន ក់្ស និងអនក្សរមួការងារជាមួយគាន រដ្ឋយផ្ទទ ល់ បទពិរសាធន៍សិក្សា តាមរយៈទាំនក់្សទាំនងពីចាៃ យ និងការចូលរមួក្សន ុង

ក្សមម វធីិែាំណាច់ឆ្ន ាំសិក្សា ឬក្សមម វធីិរបើក្សបរវសនកាលឆ្ន ាំសិក្សាងមី ការរឡើងថាន ក់្ស ការបបញ្ច ប់ការសិក្សាតាមបណាត ញអីុនធឺណ្ិត ទាំងអស់រនោះ បានបងាា ញឲ្យរ ើញនូវ

ែលប៉ែោះពាលែ់ល  ូវចិតតសងគម និងែលប៉ែោះពាលសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ផែលរយើងមិនផែលធាែ ប់ ែ្ងកាត់រមួគាន ពីមុនមក្ស ក្សន ុងនមជាម្របព័នធសាលាររៀន និងសហគ្មន៍មួយ។ 

ែលប៉ែោះពាល់ផ្ទទ ល់មួយននជាំងឺរាតតាត COVID-19 រមួាន៖ ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការសិក្សាររៀនសូម្រតរបស់សិសសផែលម្របម្រពឹតតរៅក្សន ុងទីក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់សិសស 

រៅទុលមុខ្ក្សញ្ច ក់្សរអម្រក្សង់កុ្សាំពយូ ទ័រ ជាមួយនឹងការររៀន-បរម្រងៀន និងការគាាំម្រទភ្នគ្រម្រចើនផែលម្របម្រពឹតតរៅតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វធីិពីចាៃ យ និងរៅឆ្ៃ យពីគាន  ការ

អរងកតរមើលជាម្របព័នធ រៅរលើតម្រមូវការកាន់ផតរម្រចើនរឡើងសម្រាប់ការទទួលបានការអនុវតតការយល់ែឹងអាំពីការប៉ែោះទងគ ិច និងការអនុវតតការផក្សលមអរឡើង វញិសម្រាប់

សិសសទាំងអស់ តួនទីននការម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងការជាំរុញទាំងមនុសសរពញវយ័ និងសិសសឲ្យចូលរមួរៅក្សន ុង “ទិែាភ្នពពិតងមីមួយ” ផែលបងាា ញឲ្យរ ើញតាមរយៈជាំងឺរាតតាត 

COVID-19 ការអនុញ្ហញ តឲ្យសិសសផែលគាម នលទធភ្នពសថ តិរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀនជាក់្សផសតងជាមួយម្រគ្បូរម្រងៀនរបសពួ់ក្សរគ្ និងផែលានរៅក្សន ុងក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ 

ពីនងៃចនទែលន់ងៃសមុ្រក្ស អាំឡុងរា៉ែ ងសិក្សាពីមុនមក្ស ការសិក្សាផែលរផ្ទត តរលើការរម្របើម្របាស់ពិភពសិក្សាពីចាៃ យតាមម្របព័នធកុ្សាំពយូ ទ័រអនឡាញ សិសស និងមនុសសរពញវយ័

ផែលសថ ិតរៅមុខ្ក្សញ្ច ក់្សរអម្រក្សង់កុ្សាំពយូ ទ័រក្សន ុងរយៈរពលផវងជាម្របចាាំ ឪពុក្សាត យ និងអាណាពាបាលផែលរធវ ើកិ្សចចការរបស់ពួក្សរគ្យា៉ែ ងអស់ពីលទធភ្នពរែើមបគីាាំម្រទែ

ល់ការសិក្សាកូ្សនៗរបស់ពួក្សរគ្ រៅក្សន ុងក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបសពួ់ក្សរគ្ តម្រមូវការរម្រចើនរឡើងសម្រាប់ការយល់ែឹងអាំពកីារប៉ែោះទងគ ិច និងការបរម្រងៀន និងររៀន

ផែលរ ែ្ ើយតបតាមវបបធម៌ និងភ្នសា និងការរដ្ឋោះម្រសាយរាល់ឧបសគ្គផែនក្សហិរញ្ញ វតថ ុ សុខ្ភ្នព ែល  ូវចិតត មរនសរញ្ចតន និងសងគម ផែលានការែារភ្នា ប់ជាមួយនឹង

ជាំងឺរាតតាត COVID-19 និងម្រសបជាមួយនឹងបទពិរសាធន៍ននការសាន ក់្សរៅពីមុនមក្ស ក្សន ុងរយៈរពលផវង។ ការក្សរម្រមើក្សរឡើងននែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺរាតតាត COVID-

19 រៅរលើសហគ្មន៍ ានទាំហាំធាំរធង និងបងាា ញឲ្យរ ើញនូវភ្នពអាសននជារមួរៅក្សន ុងការរដ្ឋោះ ម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការចិតតសងគម និងតម្រមូវការសិក្សាររៀនសូម្រតរបស់

សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ 

 
មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD អាំឡុងការសិក្សានរែូវផ្ទក រ ើក្ស និងរែូវរតត ឆ្ន ាំ2020 បានសហការជាមួយភ្នគ្ីពាក់្សព័នធ  បានែតលឱ់កាសឲ្យភ្នគី្ពាក់្សព័នធរធវ ើការែតល់

មតិរយាបល់ រដ្ឋយម្របាថាន ចង់ឲ្យសិសសទទួលបានការសិក្សាតាមរយៈគ្ាំរនូនការបរម្រងៀនម្របក្សបរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នព រៅក្សន ុងក្សផនែងសិក្សា ជាក់្សផសតង និង/ឬ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 3 នន 81 
 

ការសិក្សាពីចាៃ យ ទនទ ឹមគាន នឹងការរធវ ើ ផែនការសម្រាប់ម្របព័នធសិក្សាជាយុទធសាស្រសត  និងអនតរាគ្មន៍ននផែលចាាំបាច់ម្រតវូែតលជូ់នែល ់សិសស រែើមបជួីយអភិវឌ្ឍជាំនញ

តាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថាន ក់្សរដ្ឋយផ្ទទ ល់ សុខ្ភ្នពែល វូចិតត ការគាាំម្រទសុខុ្ាលភ្នពចិតតសងគម រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមផែលបានជួបម្របទោះ តាមរយៈការទទួលបានការ

សិក្សារៅអាំឡុងរែូវផ្ទក រ ើក្ស និងអាំឡុងរែូវរតត  រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាលន់នជាំងឺរាតតាត COVID-19។ ក្សន ុងនមជា 

 

មណ្ឌ លសិក្សាធិការ រយើងឲ្យតនមែរលើតម្រមូវការរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា រគាលរៅសិក្សា និងការលូតលាស់ែល វូចិតតសងគមរបស់សិសស ជាមួយនឹងរគាលវធីិ

ម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ផែលបានរផ្ទត តរៅក្សន ុងការបាំរពញតម្រមូវការននយុវជនរម្រកាមការផងទាំរបស់ឪពុក្សាត យចិញ្ច ឹម អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស ម្រក្សមុម្រគួ្សារ

ផែលឪ៊ពុក្សាត យរទើបផលងលោះ  ម្រក្សមុអនក្សផែលានម្របាក់្សចាំណូ្លទប និងម្រក្សមុសិសសអប់រំពិរសស។ រៅក្សន ុងការែតល់ជូនរសវាសិក្សាររៀនសូម្រត អាហារបូតថមា សុខុ្ាលភ្នព

ែល វូចិតត និងចិតតសងគមផែលចាាំបាច់នន ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនរបស់រយើង គឺ្ានភ្នពម្រសបគាន រៅនឹងការ រំពឹងទុក្សននរាល់បទបញ្ហា

សុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈរបសរ់ែា និងរខានធីទាំងអស់ រែើមបីធានថាក្សន ុងនមជាមណ្ឌលសិក្សាធិការ រយើងក្សាំពុងបាំរពញតម្រមូវការរបស់សិសស រយើងរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព 

តាមរយៈការែតលជូ់នែាំណាក់្សកាលបរម្រងៀនម្រគ្ប់យា៉ែ ងផែលអាចែតលជូ់នបាន រៅរពលរយើងបនតសម្រមបសម្រមួលតាមទិែាភ្នពពិតងមផីែលបានបងាា ញឲ្យរ ើញតាមរយៈ

ែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងទទួលសាគ លក់ារផ្ទែ ស់បត រូ និងលក្សខណ្ៈខាែ ាំងកាែ ននជាំងឺរាតតាតរនោះ។ 

ការចូលរមួរែស់ភាគពីាក្ស់ពន័ធ   
 

[ការពិពណ្៌នអាំពីការខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងផែលបានរធវ ើរឡើងរែើមបរីសន ើសុាំមតិរយាបយល់របស់ភ្នគី្ពាក្សព់័នធ។] 
 

កិ្សចចែាំរណ្ើរការ និងកិ្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងចូលរមួរបសភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធទ ាំងអសផ់ែលមណ្ឌ លសិក្សាធិការរបូរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) បាន

រធវ ើរឡើង រៅក្សន ុងការែតលឱ់កាសសម្រាប់រយាបលម់្រតឡប់របសភ់្នគី្ពាក់្សព័នធ  សម្រាប់អនក្សផែលទទួលបាន ឬមិនទទួលបានការសទ ង់មតិផែលពាក់្សព័នធនឹងការ

រម្របើម្របាស់អីុនធឺណ្ិត ការសទ ង់ម្របជាមតិតាមទូរសពទ ការសនទនរបសស់ហគ្មន៍រលើមតិរយាបល់ម្រតឡប់តាមអនឡាញ និងតាមការរៅទូរសពទចូលរមួរលើបណាត ញ

អីុនធឺណ្ិត ការរៅទូរសពទរដ្ឋយផ្ទទ លរ់ៅកាន់ម្រគួ្សារ កិ្សចចម្របជុាំសហការថាន ក់្សម្រក្សសួងសត ីពកីារែសពវែាយជាយុទធសាស្រសត ែលម់្រក្សមុម្រគួ្សារផែលម្របឈមជាមួយភ្នពលាំបាក្ស

ក្សន ុងការតភ្នា ប់បណាត ញ ការែសពវែាយតាមបណាត ញព័ត៌ានសងគម កិ្សចចម្របជុាំគ្ណ្ៈក្សាម ធិការម្របឹក្សារយាបល់ឪពុក្សាត យ/អាណាពាបាលតាមមណ្ឌ លសិក្សាធិការ 

ខិ្តតប័ណ្ណ  និងឯក្សសារែតល់ព័ត៌ានផែលបានផចក្សចាយរៅតាមហាងទាំនិញរបស់ សហគ្មន៍ ការែសពវែាយរបសបុ់គ្គលិក្សជាយុទធសាស្រសតតាមរយៈការចុោះ

សួរសុខ្ទុក្សខតាមែទោះ ការរៅទូរសពទរៅកាន់ម្រក្សមុម្រគួ្សារផែលម្របឈមនឹងបញ្ហា  លាំបាក្សក្សន ុងការតភ្នា ប់បណាត ញ និងលទធភ្នពទទួលបានទាំនក់្សទាំនង ភ្នពជានែគូ្ជាមួយ

អងគការសាថ ប័នរៅក្សន ុងកិ្សចចខ្ាំម្របឹងផម្របងែសពវែាយ និងចូលរមួ សម្រាប់ម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងការពិភ្នក្សាផបបសហការជាមួយអនក្សែឹក្សនាំសហជីព និងសាថ ប័នននមណ្ឌ ល

សិក្សាធិការ SUSD។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានែតល់ឱកាសតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វធីិពីចាៃ យ/ឆ្ៃ យពីគាន សម្រាប់កិ្សចចពិភ្នក្សាផបបសហការសត ីពីគ្ាំរបូរម្រងៀន/ររៀន

រែសងៗផែលបានរសន ើរឡើងរែើមបី អនុវតត ផែលអាចែតល់ជូនបានរៅក្សន ុងែាំណាក់្សកាលននការបរម្រងៀនរៅរលើសុខ្ភ្នពពាក់្សព័ននឹងជាំងឺរាតតាតរែសងៗ ផែល

អនក្សចូលរមួអាចរម្រជើសររ ើសឡុក្សចូលបានតាមរយៈការភ្នា ប់តាមកុ្សាំពយូ ទ័រ ទូរសពទ ឬរែញើមតិរយាបល់ និងសាំណួ្ររបស់ពួក្សរគ្រៅកាន់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ

ជាលាយលក្សខណ៍្អក្សសរ។ រសវាបក្សផម្របឯក្សសារ/បក្សផម្របផ្ទទ ល់ាត់ ម្រតវូបានែតល់ជូន និងែតលឲ់្យរៅអាំឡុងរពលកិ្សចចសនទនសត ីពីការចូលរមួរបស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ  រហើយការ

សទ ង់មតិរនោះ ម្រតវូបានែតល់ជូនជាចម្រមោុះភ្នសា។ រវទិកាចូលរមួរបស់សិសស ម្រតវូបានសម្រមបសម្រមួលរដ្ឋយម្រក្សមុវាគ្ម ិនសិសសផែលបានែតល់ឱកាសឲ្យសិសានុសិសស 

ផចក្សរំផលក្សការយល់រ ើញ និងតម្រមូវការផែលម្រសបតាមការសិក្សាពីចាៃ យ និងការចូលរៅរម្របើម្របាស់ធនធានសុខ្ភ្នពចិតតសងគម និងែល ូវចិតត។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ 

SUSD បានែតល់ឱកាសែល់គ្ណ្ៈក្សាម ធិការពិរម្រគាោះរយាបល់សហគ្មន៍ (Community Advisory Committee, CAC), គ្ណ្ៈក្សាម ធិការពិរម្រគាោះរយាបល់អនក្សសិក្សា

ភ្នសាអង់រគ្ែសមណ្ឌ លសិក្សាធិការ (District English Learner Advisory Committee, DELAC) និងគ្ណ្ៈក្សាម ធិការពិរម្រគាោះរយាបល់ឪពុក្សាត យ (Parent Advisory 

Committee, PAC) រែើមបីផចក្សរំផលក្សនូវតម្រមូវការ មតិរយាបល់ និងទសសនៈផែលគាាំម្រទែលក់ារអភិវឌ្ឍផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀន។ សាលាម្រក្សងុ រា៉ែ ង

ចូលរមួសាត ប់ និងរា៉ែ ងសិក្សាសម្រាប់ម្រក្សមុម្របឹក្សាពរិសស ម្រតវូបានររៀបចាំរឡើងតាមម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិតរដ្ឋយែតល់ឱកាសឲ្យភ្នគ្ពីាក់្សព័នធ រធវ ើការផចក្សរំផលក្ស

មតិរយាបល់ផែលបានរម្របើម្របាស់រែើមបីែតលព់័ត៌ានអាំពីផែនការបនតការសិក្សា និងការ ចូលររៀន។ កិ្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងទាំងរនោះ ម្រតវូបានរធវ ើរឡើងក្សន ុងរពលផតមួយ 

រៅរពលផែលការសទ ង់មតិ និងការសទ ង់ម្របជាមតិតាមទូរសពទម្រតវូបានែតល់ ជូនជាទម្រមង់ននឱកាសែសពវែាយការចូលរមួសម្រាប់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ រៅក្សន ុងការែតល់ការ

ចូលរមួមតិែ៏ានតនមែ ផែលបានយក្សរៅរម្របើម្របាស់រែើមបីែតល ់ព័ត៌ានអាំពីកិ្សចចែាំរណ្ើរការររៀបចាំ ផែនការរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រៅក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា

រធវ ើផែនការយុទធសាស្រសត ផែលរផ្ទត តរៅរលើការសិក្សាររៀនសូម្រត ការចូលររៀន ការចូលរមួរបសឪ់ពុក្សាត យ និងសិសស សុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងសុខុ្ាលភ្នពចិតតសងគម វបបធម៌ 
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និងសមភ្នព រសវាអាហា របូតថមា និងរសវាសុខ្ភ្នព និងឡូជីសសទ ិក្សសិក្សាពីចាៃ យ។ រសៀវរៅផណ្នាំសត ីពកីារសិក្សាពីចាៃ យ ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយរមួសហការ

ជាមួយការរមួចាំ ផណ្ក្ស និងការចូលរមួមតិរយាបល់របស់បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ រហើយរសៀវរៅផណ្នាំរនោះ ម្រតូវបានែតល់ជូនែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងបានបក្សផម្រប 

ជាចម្រមោុះភ្នសា។ ការចូលរមួ រយាបលម់្រតលប់ និងមតិចូលរមួរបស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ  ម្រតវូបានយក្សមក្សវភិ្នគ្ ទិននន័យ វភិ្នគ្រនោះ ម្រតវូបានរម្របើម្របាស់រែើមបីក្សាំណ្ត់ ពីទាំរនររក្សើត

រចញមក្សពរីយាបល់ម្រតលប់ ផែលទទួលបានពភី្នគ្ីពាក់្សព័នធ  តម្រមូវការរបស់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារ ម្រតវូបានក្សាំណ្ត់ រហើយសុខ្ភ្នព សវុតថ ិភ្នព និងឡូជីសសទ ិក្ស

បរម្រងៀនសម្រាបែ់តលជូ់នការបរម្រងៀនហម ត់ចត់ម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស ់ម្រតវូបានយក្សមក្សពិចារណា សវនការសាធារណ្ៈ ម្រតវូបានររៀបចាំរធវ ើរឡើងរដ្ឋយែតលឱ់កាស

ឲ្យានការែតលរ់យាបលម់្រតលប់របសភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធរៅរលើ វធិានការជាក់្សលាក់្ស និងការចាំណាយផែលបានរសន ើ ផែលម្រតវូរមួបញ្ច លូរៅក្សន ុងផែនការបនតសិក្សា និង

ការចូលររៀន (Learning Continuity & Attendance Plan, LCP) និងម្រតវូបានបរងាា ោះរៅរលើរគ្ហទាំព័ររបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ជាមួយនឹងសាំរៅចមែង

ផែលអាចផសវងរក្សបានរៅការយិាល័យមណ្ឌ លសិក្សាធិការ ម្របធានម្រគ្ប់ម្រគ្ង បានរ ែ្ ើយតបជាលាយលក្សខណ្៍អក្សសររៅកាន់សាំណួ្រផែលបានបិទែាយរៅកិ្សចចម្របជុាំ CAC, 

DELAC, និង PAC, រហើយសវនការសាធារណ្ៈសត ីពផីែនការរនោះ ម្រតវូ បានររៀបចាំរឡើងរៅក្សន ុងកិ្សចចម្របជុាំម្រក្សមុម្របឹក្សាភិបាលនងៃទី15 ផខ្ក្សញ្ហញ  មុនរពលសរម្រមចបញ្ច ប់ 

និងអនុម័តរលើផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀន (Learning Continuity and Attendance Plan, LCP) រនោះ រៅក្សន ុងកិ្សចចម្របជុាំម្រក្សមុម្របឹក្សាភិបាល

មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ផែលបានររៀបចាំរឡើងរៅនងៃទី22 ផខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ2020។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានចាប់រែតើមជាំរុញឲ្យភ្នគ្ពីាក់្សព័នធចូលរមួរៅរែូវផ្ទក រ ើក្សឆ្ន ាំ

2020 រៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការរធវ ើផែនការរែើមបីបាំរពញតម្រមូវការរបស់សិសស ម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស តាមរយៈកិ្សចចែាំរណ្ើរការអភិវឌ្ឍផបបសហការ។ 

 

[ការពិពណ្ន៌អាំពជីរម្រមើសផែលែតលជូ់នសម្រាប់ការចូលរមួពីចាៃ យរៅក្សន ុងកិ្សចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ និងការរធវ ើសវនការសាធារណ្ៈ។] 
 

មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានរលើក្សក្សមពស់ការចូលរមួរបសភ់្នគី្ពាក់្សព័នធតាមរយៈការរៅទូរសពទ សារជាអក្សសរ ជរម្រមើសអីុផម៉ែល ការែសពវែាយបនតតាម

បណាត ញព័តានសងគម ទាំនក់្សទាំនងជាមួយឪពុក្សាត យរៅក្សន ុងទីតាាំងសាលាររៀន កិ្សចច ម្របជុាំគ្ណ្ៈក្សមមការាតាបិតា/ម្រក្សមុម្រគួ្សារ ផែលផចក្សរំផលក្សពីកាលបររិចេទ 

និងមរធាបាយរែសងៗរែើមបីភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនង និងចូលរមួរៅក្សន ុងកិ្សចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ ឱកាសក្សន ុងការែតលរ់យាបលម់្រតឡប់ និងការរសន ើសុាំជាលាយលក្សខណ្៍អក្សសររៅែល់

ការយិាល័យមណ្ឌ លសិក្សាធិការ និងរគ្ហទាំព័រផែលបរងាា ោះែាយព័ត៌ានសាំខាន់ៗ និងការចូលរម្របើម្របាសធ់នធានផែល គាាំម្រទែលផ់ែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀន។ 

ការរៅចូលតាមទូរសពទ និង/ឬភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងតាមមរធាបាយជរម្រមើសពីចាៃ យ ននឧបក្សរណ្៍កុ្សាំពយូ ទ័រ និងការរែញើមតិរយាបលជ់ាលាយលក្សខណ្អ៍ក្សសរ ម្រតវូបានែតល់ជូន

សម្រាប់ការចូលរមួរៅក្សន ុងកិ្សចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ និងសវនការសាធារណ្ៈផែល គាាំម្រទែលផ់ែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀន (Learning Continuity and 

Attendance Plan, LCP)។ រាល់កិ្សចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ ទាំងអស់អាចចូលរមួបានរដ្ឋយភ្នគី្ពាក់្សព័នធ ផែលរម្រជើសររ ើសភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងតាមការរៅទូរសពទ ឬតាមម្របព័នធ

រអឡិចម្រតនិូក្សរែសងរទៀត រែើមបីអរងកតតាមដ្ឋន និងបងាា ញ ម្របាប់ែល់ម្រក្សមុម្របឹក្សានយក្សននមណ្ឌ លសិក្សាធិការរបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District, 

SUSD)។ អីុផម៉ែល សារជាអក្សសរ និងការរៅ ទូរសពទ ម្រតវូបានរែញើជូន ម្រពមជាមួយនឹងបញ្ា ីរាយនមសិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះចូលររៀនរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ រែើមបី

ែតល់ែាំណ្ឹងែល់ភ្នគ្ីពាក់្សពន័ធ  ឲ្យបានម្រជាបអាំពីកិ្សចច ម្របជុាំសាធារណ្ៈ និងការផណ្នាំអាំពរីរបៀបចូលរៅកាន់កិ្សចចម្របជុាំម្រក្សមុម្របឹក្សាមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

និងរសវាក្សមមបក្សផម្របសម្រាប់ កិ្សចចម្របជុាំសាធារណ្ៈ។ កិ្សចចម្របជុាំរផ្ទត តរលើម្របធានបទគាាំម្រទែល់ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀន ម្រតវូបាន បងាា ញម្របាប់រៅែល់

ភ្នគី្ពាក់្សព័នធតាម អីុផម៉ែល ការរៅទូរសពទ/សារជាអក្សសរ ការបរងាា ោះែាយតាមរគ្ហទាំព័រ និងការែសពវែាយតាមបណាត ញព័ត៌ានសងគម។ 
 

[រសចក្សត ីសរងខបននរយាបលម់្រតឡប់ផែលែតលរ់ដ្ឋយម្រក្សមុភ្នគ្ពីាក់្សព័នធ។] 
 

គ្ាំនិត និងទាំរនរផែលរក្សើតរចញពីការការវភិ្នគ្រលើរយាបល់ម្រតលប់ បានមក្សពីភ្នគ្ីពាក់្សព័នធ  ផែលរផ្ទត តជាចមបងរៅរលើ៖ តម្រមូវការសម្រាប់ឲ្យសិសសទទួលបាន

កុ្សាំពយូ ទ័រយូរនែ និងវា៉ា យហាវ យហតសប៉ែត (WiFi hot spot) រែើមបធីានបាននូវការតភ្នា ប់បណាត ញរៅក្សន ុងទីក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបសពួ់ក្សរគ្ តម្រមូវ ការសម្រាប់ការពិរម្រគាោះ

រយាបល់ និងរសវាសុខ្ភ្នពែល ូវចិតត ផែលានែតល់ជូនរចួជារម្រសចរៅែល់សិសស និងរៅក្សន ុងការគាាំម្រទែល់សុខុ្ាលភ្នពបុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារផែលានជាប់

ទក់្សទងរៅនឹងែលប៉ែោះទងគ ិចននជាំងឺរាតតាត COVID-19 រមររៀនសិក្សាផែនក្សចិតតសងគមផែលបានបរម្រងៀន និងែតល់ ជូនក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសិក្សាពីចាៃ យ និង

ការអភិវឌ្ឍជាំនញ វជិាា ជីវៈសម្រាប់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនរៅរលើការជាំរុញឲ្យសិសសចូលរមួ តាមរយៈការរម្របើម្របាស់ម្របពន័ធក្សមម  វធីិសិក្សាពីចាៃ យ និងមរធាបាយបរម្រងៀនតាម

អីុនធឺណ្ិត សិកាខ សាលា និងការបណ្ត ុ ោះបណាត លសម្រាបម់្រគួ្សាររៅរលើររបៀបរម្របើម្របាសកុ់្សាំពយូ ទ័រ និងការគាាំម្រទែលកូ់្សនៗរបស់ពួក្សរគ្ផែលរម្របើម្របាសធ់នធានសិក្សាពីចាៃ យ 

សិសសផែលចូលជួបរដ្ឋយផ្ទទ លជ់ាមួយម្រគ្ ូរហើយរផ្ទត តថាការសកិ្សាពីចាៃ យ គឺ្ជាបញ្ហា ម្របឈមមួយ ជាពិរសសសម្រាប់សិសសថាន ក់្សបឋមសិក្សា និងអនក្សផែលានតម្រមូវការ

ពិរសស ការទទួលបានជាំនួយការបរម្រងៀន និងកិ្សចចការលាំហាត់សម្រាប់សិសស និងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវផងទាំកុ្សាររបស់បុគ្គលិក្សសាំខាន់ៗ។ គ្ាំនិត និង
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ទាំរនរមួយចាំនួនរែសងរទៀត ផែលរក្សើតរចញពីតម្រមូវការសម្រាប់ឲ្យសិសសទទួលបាននូវមជឈដ្ឋា នរម្របើម្របាស់អីុនធឺណ្ិត/ពីចាៃ យរែើមបាីនទាំនក្សទាំនងសងគម ជផជក្សជាមួយ

សិសសែនទរទៀត និងបរងក ើតមិតតភ្នព រៅរម្រតរា៉ែ ងសកិ្សា ការបណ្ត ុ ោះបណាត លបុគ្គលិក្សសម្រាប់រសវាក្សមម វធីិអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP) ពីចាៃ យ រមររៀនផែល បានងត

ទុក្សរែើមបីឲ្យសិសស និងម្រគួ្សារអាចចូលរម្របើម្របាស់ពួក្សវាសម្រាប់ការសិក្សា និងការគាាំម្រទជាបនត និងការម្របាថាន ចង់ឲ្យសាលាែតលជូ់នការបរម្រងៀន រដ្ឋយផ្ទទ លស់ម្រាប់សិសស 

ម្របសិន របើអាចែតល់ជូនបាន។ 

 

សិសស និងម្រគួ្សារែតល់ជារយាបល់ថាការបនតភ្នា ប់រៅកាន់ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ គឺ្ជាបញ្ហា លាំបាក្សមួយរៅរពលខ្ែោះ រដ្ឋយសារផតសិសស ឬម្រគ្ ូអាចនឹងបាត់បង់

ការភ្នា ប់រៅកាន់ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ និងចាក្សរចញពីម្រក្សមុសិក្សារៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀន រហើយអាចឡុក្សចូលមក្សមតងរទៀត។ មូលបទននរយាបលម់្រតលប់

រៅក្សន ុងចាំរណាមម្រគួ្សារគឺ្ថា ភ្នពអត់ធមត់ និងការយល់ែឹងអាំពបីញ្ហា អីុនធឺណ្ិត និងការភ្នា ប់ជាមួយនឹងការបរម្រងៀនក្សន ុងថាន ក់្សររៀន ឡាយផ្ទទ លអ់ាច 

នឹងទទួលបានការែតល់តនមែខ្ពស់ រដ្ឋយសារផតមនុសសម្រគ្ប់គាន ក្សាំពុងពាយាមអស់ពីលទធភ្នពក្សន ុងការរធវ ើឲ្យសាថ នភ្នពបចច ុបបននរនោះម្របម្រពឹត រៅានម្របសិទធភ្នព។ សិសស

ែតល់រយាបល់ថា ពួក្សរគ្បានែតល់តនមែខ្ពស់ែល់ភ្នពចាាំបាច់សម្រាប់ភ្នពអត់ធមត់ និងការអធាម្រស័យែល់ពួក្សរគ្ផែល មិនអាចរបើក្សការម៉ែរា៉ា របសពួ់ក្ស រគ្

បានម្រគ្ប់រពល រដ្ឋយសារផតបញ្ហា ក្សម្រមិតរលក្សរស្រហវក្សង់ និងមិនអាចរបើក្សនម៉ែម្រកូ្សហវ នូបានម្រគ្ប់រពល រដ្ឋយសារផតសាំរឡងរំខានផែលរក្សើតានជុាំ វញិខ្ល នួពួក្សរគ្ 

រៅអាំឡុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ។  មូលបទរមួជាមួយនឹងរយាបល់ម្រតឡប់ផែលបុគ្គលិក្សបានបញ្ហា ក់្ស និងបានក្សាំណ្ត់គឺ្ថា ានក្សម្រមិតវឌ្ឈនភ្នព ននការសិក្សារលឿន និង

ឆ្ប់រហ័សផែលបានរំពឹងទុក្សរៅក្សន ុងការសម្រមបសម្រមួលរៅតាមទម្រមង់ននការសិក្សាពីចាៃ យ និងម្របព័នធក្សមម វធីិរែសងៗ និងសារៈសាំខាន់ននការរក្សាបាននូវភ្នព

ឥតផម្របម្របួលរៅក្សន ុងកាលវភិ្នគ្បរវសនកាលននការសិក្សាពីចាៃ យ រៅក្សន ុងក្សម្រមិតមួយផែលអាចរធវ ើរៅបាន រែើមបែីតល់ឲ្យសិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារនូវការរំពឹង

ឥតផម្របម្របួលរៅរលើររបៀបននការសិក្សាតាមសាលា រៅអាំឡុងរពលននការសិក្សាពចីាៃ យ។ ការរសន ើសុាំការបណ្ត ុ ោះ បណាត លរៅក្សន ុងការរម្របើម្របាស់មរធាបាយឌ្ជីងីលរែើមបី

ធានថា សិសសទទួលបានការសិក្សាររៀនសូម្រត និងជាំរញុឲ្យសិសសចូលរមួរៅក្សន ុងការសិក្សា គឺ្ ម្រតវូបានបុគ្គលិក្សែតលរ់យាបលចូ់លរមួ។ ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស បានផចក្សរំផលក្ស

នូវមូលបទរមួរៅក្សន ុងរយាបលម់្រតលប់របស់ពួក្សរគ្ថា ម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងសិសស ម្រតវូការការបណ្ត ុ ោះបណាត លសត ីពីររបៀបចូលរម្របើម្របាសម់រធាបាយសិក្សាតាមអនឡាញ និង

ឡុក្សចូលរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀនតាមម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិតរដ្ឋយាន ការគាាំម្រទបផនថមពីសិសសផែលានការលាំបាក្សរៅក្សន ុងការចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាតាម ថាន ក់្សររៀន ទាំងវគ្គ

សិក្សាពីចាៃ យ និងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល។់ ម្រក្សមុម្រគួ្សារ បានផចក្សរំផលក្សនូវមូលបទជាពិរសសរៅក្សន ុងរយាបល់ម្រតឡប់ថាការ ពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់ផ្ទទ ល់មួយទល់នឹងមួយ

រដ្ឋយបុគ្គលិក្ស ជាមួយនឹងសិសសផែលានបញ្ហា លាំបាក្សរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ រែើមបីបានែឹងថារតើសិសស ានការយល់ែឹងអាំពីកិ្សចចការលាំហាត់ ការគាាំម្រទ

ការបរម្រងៀនតាមតម្រមូវ ការ និងររបៀបផែលពួក្សរគ្គិ្តរៅអាំឡុងជាំងឹរាតតាត COVID-19 ផែរឬអត់រនោះ គឺ្ជាអវ ើផែលពួក្សរគ្ចង់បាន។ រាល់រយាបល់ម្រតលប់

របស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធបាន ពម្រងឹងការអនុវតតមូលបទផែលថា ការសិក្សាពីចាៃ យ អាចនឹងបងាា ញនូវបញ្ហា ម្របឈមសម្រាប់សិសសផែលមិនផមនជាអនក្សសិក្សា

តាមគ្ាំរហើញចក្សខ ុ  និងានអារមមណ្៍ថាទទួលបានការគាាំម្រទតាមរយៈទាំនក់្សទាំនងសងគម រហើយ ថាជរម្រមើសននការសិក្សាជាម្រក្សមុតូចៗ និងឱកាសសម្រាបឲ់្យសសិស

រ ែ្ ើយសាំណួ្រ និងទទួលបានជាំនួយពីម្រគ្ ូគឺ្ពិតជាចាាំបាច់រៅអាំឡុងរពលសិក្សាពី ចាៃ យ។ សម្រាបម់្រក្សមុភ្នគ្ពីាក់្សព័នធទ ាំងអស់ មូលបទជារមួផែលបានផចក្សរំផលក្សរៅ

ក្សន ុងរយាបល់ម្រតលប់ គឺ្ជាតម្រមូវការសម្រាប់ការទទួលបានកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងការតភ្នា ប់បណាត ញសម្រាប់សិសស និងបុគ្គលិក្ស រសវាសុខ្ភ្នពែល  ូវចិតត និងរសវាចិតតសងគម

ផែលបានែតល់ជូនែល់សិសសអាំឡុងរពល សិក្សាពីចាៃ យ គឺ្ម្រតវូការចាាំបាច់ សាា រៈសាអ ត និងសាែ ប់រមររាគ្ ានែតល់ជូនរចួជារម្រសចែល់បុគ្គលិក្សទាំងអស់ផែល

ក្សាំពុងរធវ ើការងាររៅរលើ តាមទីតាាំងរដ្ឋយផ្ទទ ល់ សកិាខ សាលាសម្រាប់ម្រគួ្សារផែលគាាំម្រទការសិក្សាពីចាៃ យ និងវ ើរែអូផែលបងាា ញពីររបៀបផែលម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងសិសស 

អាចចូលរៅរម្របើម្របាស់ធនធានមណ្ឌ លសិក្សាធិការ និងឱកាសជារម្រចើនរទៀតសម្រាប់សិសសរៅក្សន ុងការម្របាម្រស័យទក់្សទងជាមួយមិតតរមួថាន ក់្សតាមម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិតរម្រត

ការសិក្សា រហូតែល់រពលានសុវតថ ិភ្នពក្សន ុងការម្រតលប់ចូលរៅកាន់វគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយ ផ្ទទ ល់វញិ។      
 
 
 

[ការពិពណ្ន៌អាំពទិីែាភ្នពននផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនផែលទទួលឥទធិពលតាមរយៈមតិចូលរមួរបសភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធជាក់្សលាក់្ស។] 
 

មតិចូលរមួរបសភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធជាក់្សលាក់្សផែលទទួលបានពីការចូលរមួ ការមួចាំ ផណ្ក្ស ឱកាសសម្រាបរ់យាបល់ម្រតលប់រៅក្សន ុងផខ្សិក្សានរែូវផ្ទក រ ើក្ស និងរែូវរតត  

និងរៅអាំឡុងរពលចាប់រែតើមននឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 បានែតល់នូវការផណ្នាំអាំពីតម្រមូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផែនការរៅក្សន ុងការរផ្ទត តរៅ សុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព

សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ ការចូលរៅរម្របើម្របាស់បរចចក្សវទិាបរម្រងៀន និងវា៉ា យហាវ យហតសប៉ែត (WiFi hot spot) រែើមបីធានបាននូវការតភ្នា ប់បណាត ញ ការែតលជ់រម្រមើស

ទទួលបានចាំណ្ីអាហារសម្រាប់សិសសរៅក្សន ុងម្រពាំ ផែនមណ្ឌ លសិក្សាធិការទាំងមូល ផែលចូលររៀន និងការធានថាសិសសម្រតវូទទួលបានការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ លម់្របចាាំនងៃ 

និងការម្របាម្រស័យទក់្សទងជាមួយម្រគ្រូបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយានការែតលក់ារគាាំម្រទែលឪ់ពុក្សាត យ/អាណាពាបាលរែើមបីគាាំម្រទែល់កូ្សនៗពួក្សរគ្រៅអាំឡុង



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 6 នន 81 
 

រពលសិក្សាពីចាៃ យ។ ការសរម្រមចចិតតរៅរលើររបៀបផែលសាលាររៀនគ្បបីម្រតូវរបើក្សែាំរណ្ើរ ការសារឡើង វញិ ម្រតវូបានរធវ ើរឡើងតាមរយៈការរមូបញ្ច លូគាន ននមតិចូលរមួរបស់

រខានធី និងសហគ្មន៍។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានទទួលនូវមតិ ចូលរមួរបស់សហគ្មន៍តាមរយៈការសទ ង់ម្របជាមតិ ការសទ ង់មតិរៅរលើភ្នគី្ពាក់្សព័នធ  និងកិ្សចចម្របជុាំ

ផបប សហការជាមួយម្រគ្សូារ និងអងគភ្នពសហជីព ការងារ។ រដ្ឋយសារផតក្សម្រមិតខ្ពស់បាំែុតតាមទិននន័យរៅក្សន ុងជាំងឺ COVID-19 រៅក្សន ុងទីម្រក្សងុ និងរខានធីរបស់រយើង 

និងការផណ្នាំផែលែតលជូ់នពរីដ្ឋា ភិបាល មូលដ្ឋា ន និងរែា រទើបមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានរក្សរ ើញរៅក្សន ុងរយាបល់ម្រតលប់របស ់ភ្នគី្ពាក់្សពន័ធ ផែលបាន វភិ្នគ្រលើ

ការរក្សើនរឡើងននក្សត ីម្របាថាន ចង់ឲ្យការសិក្សាពីចាៃ យរពញរលញកាែ យរៅជាវគ្គបរម្រងៀន និងជាជរម្រមើសមួយផែលបនតែតល់ជូនម្រគួ្សារផែលបនតានក្សតបីារមាអាំពសុីខ្ភ្នព 

និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបគាន ជាមួយនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 រៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 ទ ាំងមូល។ ផែនក្សទីមួយផែលម្រសបគាន ជាមួយនឹងការបនតការសិក្សាផែលទទួល 

ឥទធិពលតាមរយៈរយាបល់ម្រតលប់ជុាំ វញិក្សត ីក្សងវលអ់ាំពីសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបគាន ជាមួយនឹងជាំងឺ COVID-19 គឺ្ជាតម្រមូវការក្សន ុងការអនុវតតរសវាសុខ្ភ្នពម្របចាាំនងៃ 

ការម្របម្រពឹតរៅននជាំងឺ COVID-19 ការពិនិតយសីតុណ្ាភ្នពម្របចាាំនងៃ និងការតាមដ្ឋនអនក្សប៉ែោះពាលផ់្ទទ ល់ និងម្របព័នធតាមដ្ឋនផែលានម្រសាប់ រែើមបីអនុវតតរៅក្សន ុងក្សរណ្ី

រហតុការណ្៍ផែលបុគ្គលានជាំងឺ COVID-19 បងាា ញខ្ល នូ រៅក្សផនែងណាមួយ រៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ទាំងមូល។ កិ្សចចែាំរណ្ើរ ការចូលរមួរបស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ  

បានជោះឥទធិពលរៅរលើជរម្រមើសននរចន សមព ័នធ ផែលបានរធវ ើផែនការសម្រាប់វគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់រៅរលើការបរងក ើតកាល  វភិ្នគ្បរម្រងៀនផបបចម្រមោុះរមួបញ្ច លូគាន  

ផែលរៅក្សន ុងរនោះ សិសសអាចនឹងចូលររៀនរៅសាលាក្សន ុងជាំនន់សិក្សាក្សន ុងរយៈរពលពីរនងៃជាប់ៗគាន  និងទទួលបាន ការសិក្សាពីចាៃ យក្សន ុងរយៈរពលបីនងៃផែលពួក្សរគ្

មិនសថ ិត រៅក្សន ុងអគារសិក្សាជាក់្សផសតងផែលក្សាំពុងផតបានែតលជូ់នសម្រាប់ការបរម្រងៀនផ្ទទ ល ់ជាមួយនឹង ភ្នពបត់ផបនសម្រាប់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស ផែល

អាចទួលបានបទពិរសាធន៍ននការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ លក់ាន់ផតរម្រចើនរឡើងរៅតាមទីតាាំង។ តាមរយៈលទធែលននការសទ ង់មតិរយាបល់ម្រតលប់របស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ  និងកិ្សចច

ម្របជុាំសហការជាមួយអនក្សែឹក្សនាំអងគភ្នពសហជីពការងាររបស់មណ្ឌ លសិក្សា ធិការ SUSD ែូរចនោះ រគ្បានក្សាំណ្ត់ថា វគ្គបរម្រងៀនផ្ទទ ល់សមម្រសបបាំែុត ផែលអាចរដ្ឋោះម្រសាយ

បញ្ហា សិក្សារបស់សិសស ទនទមឹគាន នឹងការែតលល់ទធភ្នពឲ្យទីតាាំងសាលាររៀនអនុវតតពិធីសារ និងនីតិវធីិសត ីពសីុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព អាចនឹងកាែ យជាគ្ាំរសូិក្សាផបបចម្រមោុះ

រមួបញ្ច លូគាន  រដ្ឋយពចិារណារៅរលើ បញ្ហា ម្របឈម និងបាំណ្ងម្របាថាន ផែល ែតលជូ់នរដ្ឋយភ្នគ្ពីាក់្សព័នធ។ រដ្ឋយានភ្នគ្ីពាក់្សព័នធជារម្រចើនបានបងាា ញនូវក្សត ីបារមា

អាំពីសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបគាន ជាមួយនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 ជាមួយនឹងការរផ្ទត តរៅរលើការបនតសិក្សាែងរនោះ ែូរចនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ បានសរម្រមច

ខិ្តខ្ាំផសវងរក្ស លទធភ្នពក្សន ុងការែតល់ជូនការ សិក្សាពីចាៃ យជាបនតបនទ ប់ែលស់សិស សូមបផីតរៅរពលការបរម្រងៀនផ្ទទ លម់្រតវូបនតអនុវតតជាធមមតារឡើង វញិក៏្សរដ្ឋយ រែើមបី 

រដ្ឋោះម្រសាយក្សត ីក្សងវល់ផែលបានផចក្សរំផលក្សរដ្ឋយម្រក្សមុម្រគ្សូារ និងបុគ្គលកិ្ស។ គ្ាំនិតសាំខាន់បានមក្សពមីតិចូលរមួរបសភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធ  ផែលបានជោះឥទធិពលរលើការអភិវឌ្ឈ 

ផែនការរនោះ គឺ្ជាតម្រមូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការផណ្នាំចាសល់ាសផ់ែលររៀបរាប់អាំពីការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ម្របចាាំនងៃសម្រាប់សិសសទាំងអស ់ជាររៀងរាល់នងៃ 

រមួានម្របព័នធដ្ឋក់្សពិនទ ុ និងចាំនួននទីបរម្រងៀនអបបបរាក្សន ុងមួយនងៃ។ រយាបល់ម្រតលប់ជាក់្សលាក់្សរនោះ ជួយសម្រមួលែល់មណ្ឌ លសិក្សា ធិការក្សន ុងការបរងក ើតទាំង

រសៀវរៅផណ្នាំអាំពីការបរម្រងៀនពីចាៃ យ និងទាំព័ររគ្ហទាំព័រផែលបានរក្សរ ើញរដ្ឋយការចុចរលើរបូអាយខុ្ន (icon) នែរៅ រលើរគ្ហទាំព័ររែើម ផែលែតល់ព័ត៌ាន និង

តាំណ្ភ្នា ប់តាមអីុនធឺណ្ិតរៅកាន់ធនធានទាំងអស់ផែលម្រក្សមុម្រគួ្សារបងាា ញការចាប់អារមមណ្៍ក្សន ុងការចូល រម្របើម្របាស់ និងានចាំរណ្ោះែងឹពាក់្សព័នធរៅក្សន ុងមតិចូលរមួ 

និងរយាបល់ម្រតឡប់ផែលបានែតលជូ់នរៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការអភិវឌ្ឍផែនការទាំងមូល។ 

 

ទាំរនរសាំខាន់បាំែុតរបស់រយាបល់ម្រតឡប់ផែលបានជោះឥទធិពលរៅរលើផែនការរនោះ គឺ្ការចូលរៅរម្របើម្របាស់ឧបក្សរណ្៍ និងតម្រមូវការតភ្នា ប់បណាត ញរបស់សិសស និង

បុគ្គលិក្ស។ ក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការទាំងរនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ ចាាំបាច់ម្រតវូទទួលរងឥទធិពលតាមរយៈរយាបល់ម្រតលប់សម្រាបក់ាររម្របើម្របាសវ់ា៉ា យហាវ យ (WiFi) 

រដ្ឋយការបញ្ហា ទិញកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ រែើមបធីានថាសិសស និងបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនានកុ្សាំពយូ រទ័រែាំរណ្ើរការអាច រម្របើម្របាសប់ានរដ្ឋយរម្របើការម៉ែរា៉ា  និងការបញ្ហា ទិញវា៉ា យហាវ យ

ហតសប៉ែត (WiFi hot spot) សម្រាប់សិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះ និងខ្ែោះរទៀតសម្រាប់ម្រគ្ ូនិង បុគ្គលិក្សគាាំម្រទការបរម្រងៀនផែលបានែតល់មតិរយាបល់រៅក្សន ុង

លទធែលសទ ង់មតិ ផែលពួក្សរគ្ម្រតវូការគាាំម្រទជាមួយនឹងបញ្ហា តភ្នា ប់បណាត ញរៅក្សន ុងក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយសារផតក្សតាត រែសងៗ។ រដ្ឋយាន

បុគ្គលកិ្សសាំខាន់ៗរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ានការែតលម់តិរយាបល់ថា ពួក្សរគ្បានម្រតវូការការគាាំម្រទកូ្សន ែូរចនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានរធវ ើការងារជានែគូ្

ជាមួយទីភ្នន ក់្សងារខាងរម្រត រែើមបែីតល់ជូនជាំរមំ្របមូលែត ុាំកុ្សាររៅរពលនងៃ រយៈរពលម្របាាំនងៃក្សន ុងមួយសបាត ហ៍ រៅក្សន ុងបររិវណ្សាលាររៀន សម្រាប់បុគ្គលិក្សមណ្ឌ លសិក្សា SUSD 

កុ្សារផែលម្រគ្ប់អាយុចូលររៀនថាន ក់្សមរតតយយ ែ្ងភូមិសិក្សាែល់ថាន ក់្សទី8 (TK-8) គឺ្មិនានបង់ម្របាក់្សរទ ម្រពមគាន ជាមួយនឹងការជោះឥទធិពលននការែតលគ់្ាំរសូិក្សាពីចាៃ យ 

រពញរលញ រៅរលើបុគ្គលិក្ស សាំខាន់ៗ។ រដ្ឋយានសិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារជារម្រចើនបងាា ញនូវតម្រមូវការក្សន ុងការទទួលបានការគាាំម្រទផែនក្សសិក្សាររៀនសូម្រត និងរពលរវលា

បរម្រងៀនបផនថម រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា លាំបាក្សក្សន ុងការយល់អាំពខី្ែ ឹមសាររៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ែូរចនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ USD បានរផ្ទត តរលើការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា  

លាំបាក្សក្សន ុងការបាត់បង់ការសិក្សា តាមរយៈការបរងក ើនជរម្រមើសននការបរម្រងៀនផែលបានែតល់ជូនែល់សិសស និងការ ែតលក់ារគាាំម្រទរលើការបរម្រងៀនតាមរយៈ 

បុគ្គលិក្សមណ្ឌ លសិក្សាធិការ និងភ្នពជានែគូ្ជាមួយទីភ្នន ក់្សងារខាងរម្រត រែើមបីបរងក ើនការចូលរមួរបស់សិសស បានបរងក ើនកាលរវលា និងចាំនួនរា៉ែ ងផែល ម្រក្សមុម្រគួ្សារ



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 7 នន 81 
 

អាចភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងជាមួយបុគ្គលិក្សរែើមបរី ែ្ ើយសាំណួ្ររបស់ពួក្សរគ្ និងជួយបាំរពញតម្រមូវការសិក្សាពីចាៃ យ បានែតលក់ារចូលរម្របើម្របាសក់្សមម វធីិសិក្សា

បាំរពញរម្រក្សឌ្ីតែល់សិសស វទិាល័យទាំងអស់ និងបានបរងក ើនការចូលរម្របើម្របាស់ក្សមម វធីិ អនតរាគ្មន៍អាំណានសម្រាប់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ 

 

រៅក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ផែលភ្នគី្ពាក់្សព័នធបានែតលម់តិរយាបល់ តម្រមូវការពាក់្សព័នធនឹងការទទួលបានការគាាំម្រទក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសិក្សាពីចាៃ យ ផែលរផ្ទត ត

រលើការគាាំម្រទបរចចក្សរទស ធនធានគាាំម្រទែល់សិសសម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងរៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ទាំងមូល រែើមបធីានថាភ្នគី្ពាក់្សពន័ធ  

អាចទទួលបានការគាាំម្រទរដ្ឋយងាយជាចម្រមោុះភ្នសា។ បរចចក្សវទិា និងការានអីុនធឺណ្ិតរម្របើម្របាស់ និងការគាាំម្រទរបសកុ់្សាំពយូ ទ័រ Chromebook រសវាគាាំម្រទសុខ្ភ្នពែល  ូវចិតត 

និងអាក្សបបកិ្សរយិា សិកាខ សាលាឡាយផ្ទទ ល ់និងបានងតទុក្ស និងឱកាសបណ្ត ុ ោះបណាត ល ម្រតវូបានបរងក ើត រឡើងយា៉ែ ងជាក់្សលាក់្សរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការផែលបានបងាា ញ

ម្របាប់រៅក្សន ុងមតិចូលរមួផែលបានផចក្សរំផលក្ស។ ជាពិរសស តាមរយៈការចូលរមួរបស់ម្រគួ្សាររៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ទីតាាំងសាលាររៀនែតល់ជូនការរម្របើម្របាស់

រា៉ែ ងរធវ ើការែល់បុគ្គលិក្សរៅចុងរា៉ែ ង នរពលលាៃ ច រែើមបីបរងក ើនការចូលរម្របើម្របាស់ រែើមបីឲ្យម្រក្សមុម្រគួ្សាររធវ ើការ ានឱកាសទទួលបានការរ ែ្ ើយតបរៅកាន់សាំណួ្រ

របសពួ់ក្សរគ្ និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ផែលពាក់្សព័នធ  នឹងការសិក្សាពីចាៃ យ។ បុគ្គលិក្សការយិាល័យអភិវឌ្ឍក្សមម វធីិសិក្សា និងភ្នសា បានែតល់ជាំនួយទូរៅរៅអាំឡុងរពល

សិក្សាពីចាៃ យ រហើយឯក្សសារផណ្នាំ នន ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់បុគ្គលកិ្ស និងម្រគួ្សារ រដ្ឋយានធនធានតាមតាំណ្ភ្នា ប់ផែល

ានភ្នា ប់មក្សជាមួយរៅក្សន ុងឯក្សសារ រែើមបីជួយជាំរុញឲ្យចូលរៅរម្របើម្របាស់ធនធាន និងព័ត៌ានសម្រាប់បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារ (ឧ.ទ. ការគាាំម្រទបរចចក្សវទិា 

ការគាាំម្រទក្សមម វធីិសិក្សា ព័ត៌ាន សុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព កុ្សារ ការផណ្នាំ និងការគាាំម្រទែល់ការចូលររៀន ការគាាំម្រទសុខ្ភ្នពែល  ូវចិតត និងរសវាពិរម្រគាោះរយាបល់)។ 

 

ជាការរ ែ្ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការរបស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ ម្រសបរៅតាមអាហារបូតថមា និងការទទួលបានអាហាររៅសាលាសម្រាប់សិសស មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

បានែតល់ជូនអាហាររពលម្រពឹក្ស អាហារនងៃម្រតង់ និងអាហាររពលលាៃ ចរៅតាមទីតាាំងសាលាររៀនចាំនួន 28 ក្សផនែងជាយុទធសាស្រសត រៅ ទូទាំង

ម្រពាំម្របទល់មណ្ឌ លសិក្សាធិការផែលម្រតូវចូលររៀន រៅនងៃចនទ  ពុធ និងសុម្រក្ស (អាហារពីររពល ម្រតូវបានែតល់ជូនររៀងរាល់នងៃ) និងរៅតាម វទិាល័យផែលបានក្សាំណ្ត់ 

រែើមបីបាំរពញតម្រមូវការននកាលវភិ្នគ្សិក្សាពីចាៃ យ ការែតល់អាហារ ម្របម្រពឹតរៅពីរែងក្សន ុងមួយនងៃ រា៉ែ ង 6:45-7:30 ម្រពឹក្ស និងរា៉ែ ង 10:30 នងៃម្រតង់ រៅនងៃផចក្សអាហារ 

រែើមបីសម្រមបតាមតម្រមូវការផែលបានបងាា ញម្របាបត់ាមរយៈសិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស រែើមបីទទួលបានអាហាររៅអាំឡុងរពលផែលមិនប៉ែោះពាលែ់លក់ាល វភិ្នគ្

សិក្សាពីចាៃ យសម្រាប់សសិសរៅតាម វទិាល័យ។ ជាំរមំ្របមូលែត ុាំរពលនងៃសម្រាប់កូ្សនៗរបសបុ់គ្គលិក្សសាំខាន់ៗ សថ ិតរៅតាមទីតាាំងផចក្សចាំណ្ីអាហារ រែើមបីធាន

ថាកុ្សារផែលចូលរមួរៅក្សន ុងជាំរមំ្របមូលែត ុាំ ទទួលបានអាហារសម្រមន់ែងផែរ រម្រតពអីាហារតាមសាលាម្របចាាំនងៃរបសពួ់ក្សរគ្។  ក្សន ុងការទទួលសាគ ល់តម្រមូវការក្សន ុងការគាាំម្រទ

ផែលរផ្ទត តរលើការ រ ែ្ ើយតបចាំរពាោះបញ្ហា លាំបាក្សននការសិក្សាពីចាៃ យជាបនត និងការទទួលបានរសវា ចិតតសងគម និងរសវាសុខ្ភ្នពែល វូចិតត រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវ 

ការយល់ែឹងពីែលប៉ែោះទងគ ិចរបស់សិសស ែូរចនោះ កិ្សចចែាំរណ្ើរការចូលរមួរបស់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធ  បានជោះឥទធិពលរៅរលើឱកាស និងរសវាក្សមមកាន់ផតរម្រចើនរឡើង ផែល

បានែតល់ជូនសិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្សរៅក្សន ុងផែនក្សរម្របើម្របាស ់និងគាាំម្រទបរចចក្សវទិា ជាំនួយរលើការបរម្រងៀន និងកិ្សចចការលាំហាត់រៅែទោះការពិរម្រគាោះរយាបលរ់លើការគាាំម្រទ 

និងការរធវ ើផែនការផណ្នាំផែនក្សសិក្សាររៀនសូម្រត រា៉ែ ងជួបម្របជុាំម្រក្សមុសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងសិកាខ សាលាសម្រាប់សិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស និងក្សមម វធីិសិក្សាចិតតសងគមផែល

បានរមួបញ្ច លូរៅក្សន ុងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យសម្រាប់សិសស។ 
 
 

ការែនតការសកិ្សា 
 

ការែតល់ជូនការសិក្សារោយផ្ទា ល់  
 

[ការពិពណ្ន៌អាំពីសក្សមមភ្នពផែល LEA នឹងអនុវតត រែើមបីែតលក់ារបរម្រងៀនតាមថាន ក់្សររៀន រៅរពលផែលអាចរធវ ើបាន ជាពិរសសសម្រាបស់ិសសផែលានការបាត់បង់

ការសិក្សាសាំខាន់ៗ រដ្ឋយសារផតការបិទសាលារៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2019–2020 ឬអាចានហានិភ័យម្របឈមនឹងការបិទសាលានរពលអនគ្ត។] 
 

រៅក្សន ុងផខ្មិងុន ឆ្ន ាំ2020 មណ្ឌ លសិក្សាធិការ បានជាំរុញឲ្យភ្នគី្ពាក់្សព័នធ ចូលរមួរៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការ ផែលអាចជាការែតល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់សមម្រសប 

និងានម្របសិទធភ្នពបាំែុត ផែលម្រតវូែតល់ជូនសម្រាប់ការរបើក្សែាំរណ្ើរការឆ្ន ាំសិក្សា2020។ រដ្ឋយសារផតការផ្ទែ ស់បត រូទិននន័យជា វជិាានអាំពីជាំងឺ COVID-19 រៅក្សន ុង

រខានធីទាំងមូល ែូរចនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ បានផ្ទែ ស់បត រូមក្សរផ្ទត តការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្សរលើការចាប់រែតើមរបើក្សែាំរណ្ើរការឆ្ន ាំសិក្សាងមីរៅក្សន ុងម្រក្សបុខ្ណ្ឌ ននការែតល់ជូន

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm


ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 8 នន 81 
 

ការសិក្សាពីចាៃ យរពញរលញ។ បុគ្គលិក្សមណ្ឌ លសិក្សាធិការរបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) បនតរក្សាការរផ្ទត តយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្សរៅរលើ

ការធានថា ការរបើក្សែាំរណ្ើរការសារឡើង វញិននអគារសកិ្សាសម្រាប់ការែតលជូ់នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល ់ម្រតវូបានរផ្ទត តជាចមបងរៅរលើសុវតថ ិភ្នព និងែតល់

ជូនការបរម្រងៀនផែលែតលអ់ាទិភ្នពចបងរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់រៅែល់សិសសរបស់រយើង។ រៅរពលផែលសាថ នភ្នពសុខ្ភ្នពបចច ុបបនន  និងការក្សាំណ្ត់រលើតារាងម្រតួតពិនិតយ

ជាំងឺ COVID-19 របស់រែា  មិនអនុញ្ហញ តឲ្យែតល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាលក្សខណ្ៈម្របព័នធបាន រពលរនោះមណ្ឌ លសិក្សា ម្រតវូបនតានកិ្សចចែាំរណ្ើរការរធវ ើផែនការ

យុទធសាស្រសត ផែលរម្រតៀមរចួជារម្រសចសម្រាប់គ្ាំរសូិក្សាផបបចម្រមោុះរមួបញ្ច លូគាន  រែើមបីឲ្យមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រម្រតៀមររៀបចាំែតលជូ់នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លែ់ល់សិសស 

រៅរពលណាផែលមស្រនត ីសខុាភិបាលរបសរ់ែានិងរខានធី ែតល់ការផណ្នាំថាានសុវតថ ិភ្នពក្សន ុងការអនុវតតផបបរនោះ។ មិនថារយើងសថ ិតរៅក្សន ុងែាំណាក់្សកាលបរម្រងៀ

នផបបណារនោះរទ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD របតជាញ ចិតតក្សន ុងការធានថា បុគ្គលកិ្សនិងសិសានុសិសសម្រគ្ប់របូ ានសាា រៈការពារផ្ទទ ល់ខ្ល នួ (Personal Protection 

Equipment, PPE) ផែលចាាំបាច់សម្រាប់ែតល់ជូនការបរម្រងៀន និងចូលរៅសិក្សាររៀនសូម្រត ម្រសបរៅតាមការផណ្នាំសត ីពសីុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពផែលែតលជូ់នរដ្ឋយមស្រនត ី

ថាន ក់្សមូលដ្ឋា ន និងថាន ក់្សរែា។ 

 

ខ្ណ្ៈរពលផែលរយើងក្សាំពុងផក្សលមអ និងផក្សសម្រមួលផែនការរបស់រយើង ក្សន ុងកិ្សចចសហការជាមួយផែនក្សសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈរខានធីសានចូ ីន (San Joaquin County 

Public Health) និងកា រយិាល័យអប់រំម្របចាាំរខានធីរយើង ក្សន ុងនមមណ្ឌ លសិក្សាធិការ រយើងនឹងបនតរម្របើម្របាសរ់ាល ់វធិានការផែលរយើងអាចអនុវតតបាន រែើមបីម្រគ្ប់ម្រគ្ង

រៅរលើបញ្ហា ម្របឈមផែលបណាត លមក្សពជីាំងឺ COVID-19 រដ្ឋយរផ្ទត តរៅរលើការែតលរ់ៅឲ្យមជឈដ្ឋា នសិក្សាររៀនសូម្រតនូវសុវតថ ិភ្នពអតិបរាសម្រាប់សិសស និង

បុគ្គលិក្សម្រគ្ប់របូ ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងបនតរបសក្សក្សមមផណ្នាំរបស់ពួក្សរយើងក្សន ុងការែតល់ឲ្យសិសសម្រគ្ប់របូនូវការររៀបចាំខ្ល នួសម្រាប់ការសិក្សារៅមហាវទិាល័យ ជាំនញ

អាជីព និងសហគ្មន៍។  រដ្ឋយានការរផ្ទត តរៅរលើតម្រមូវការសុខ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងការសិក្សាររៀនសូម្រតរបស់សិសស មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ក្សាំពុងរធវ ើផែនការ

សត ីពីការែតលជូ់នលាំនាំគ្ាំរនូនការបរម្រងៀនចាំនួនពីរផបបសម្រាបម់្រក្សមុម្រគួ្សាររៅក្សន ុងការរម្រជើសររ ើស រៅរពលណាការែតលជូ់នការបរម្រងៀន អាចែតល់ជូនបាន។ ទាំងរនោះ 

នឹងរមួបញ្ច លូនូវជរម្រមើសសិក្សាពីចាៃ យ 100% និងគ្ាំរសូិក្សាចម្រមោុះរមួបញ្ច លូគាន  រដ្ឋយានកាលវភិ្នគ្ររៀបចាំរែសងៗសម្រាបផ់ែនក្សននការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការសិក្សា

ពីចាៃ យម្រតវូបានែតល់ជូនែលសិ់សសរៅតាមជាំនន់សិក្សានីមួយ។ រៅរពលរែទរចូលរៅក្សនងការែតល់ជូនការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល ់តាមផែលអាចែតល់ជូនបាន 

តាមរយៈអភិបាលកិ្សចចថាន ក់្សមូលដ្ឋា ន និងថាន ក់្សរែា មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងែតល់ជូនក្សន ុងែាំណាក់្សកាលទីពីរនូវគ្ាំរនូនការបរម្រងៀនផែលបានររៀបចាំតាមផបបចម្រមោុះ

រមួបញ្ច លូគាន  រដ្ឋយជាំរញុឲ្យសិសសចូលររៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់រៅក្សន ុងម្រក្សមុសិសសតាមជាំនន់ ផែលបានគាាំម្រទរដ្ឋយបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យ រៅនងៃផែលម្រក្សមុសិសស

តាមជាំនន់ មិនទទួលបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លរ់ៅក្សន ុងប ររិវណ្សាលាពីម្រគ្រូបសពួ់ក្សរគ្។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនតែតល់ជូនជរម្រមើសននការសិក្សាពីចាៃ យ

រពញរលញសម្រាបម់្រក្សមុម្រគួ្សារទាំងឡាយផែលរពញចិតតរលើការបនតការសិក្សាពីចាៃ យ 100%។ ការផ្ទែ ស់បត រូការែតល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល ់គឺ្រផ្ទត តរៅរលើការែតល់

ការចូលរមួរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនផែលរផ្ទត តរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ជាចមបងរៅែល់សិសស។ រៅក្សន ុងការែតលក់ារសិក្សាទាំងពីរនោះ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានែតល់រៅរលើ

ការែតលឱ់កាសសម្រាប់សិសសក្សន ុងការចូលរមួរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនែាយបនតផ្ទទ ល់ក្សន ុងរពលផតមួយទាំងក្សន ុងទីក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ និង

រៅក្សនងថាន ក់្សររៀនជាក់្សផសតង តាមរយៈការគាាំម្រទបរចចក្សវទិារែសងៗ រដ្ឋយានកិ្សចចសហការជាមួយម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សាែូចជាក្សមម វធីិ  Google Classroom 

ជារែើម រាែ ោះរហើយ នឹងនាំមក្សនូវការែតលឱ់កាសសម្រាប់ឲ្យសិសសចូលរមួរៅក្សន ុងវគ្គសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាផ្ទទ ល់ រែើមបីរមួសហការជាមួយមិតតរមួថាន ក់្ស និង

ានការចូលរមួរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនផែលរផ្ទត តរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ជាចមបងែតល់ជូនរដ្ឋយបុគ្គលិក្សបរម្រងៀន។ រដ្ឋយានការផ្ទែ ស់បត រូវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល ់ការរផ្ទត ត

ជាចមបង នឹងរផ្ទត តរៅរលើ វធិានការសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព រហតុែូរចនោះ កិ្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងក្សន ុងការចុោះតាមដ្ឋនម្របក្សបរដ្ឋយម្របសិទធភ្នពរៅរលើទាំនក់្សទាំនង 

រមួជាមួយនឹងផែនក្សសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈរបស់រខានធីសានជូ ីន (San Joaquin County Public Health) រនោះ សិសសនឹងទទួលបានការររៀបចាំបញ្ច លូរៅក្សន ុងម្រក្សមុតាម

ជាំនន់សិក្សា ម្រក្សមុសិសសផែលបានចាត់តាាំង ផែលនឹងម្រតវូចូលរៅក្សន ុងការែតលជូ់នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លរ់មួគាន  រៅនងៃផតមួយ ររៀងរាល់សបាត ហ៍ ឲ្យបានរម្រចើន

តាមផែលអាចរធវ ើបាន។ អាំឡុងរពលននកិ្សចចែាំរណ្ើរការរនោះ រាល់រសចក្សត ីផណ្នាំរបសម់ណ្ឌ សិក្សាធិការ រែា និងរខានធី នឹងម្រតវូតាមដ្ឋនរែើមបីធាននូវសុខ្ភ្នព និង

សុវតថ ិភ្នពសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងរធវ ើការរមួគាន ជាមួយបុគ្គលិក្សនយក្សដ្ឋា ន និងអនក្សែឹក្សនាំសហជពី រៅក្សន ុងការអភិវឌ្ឍម្របព័នធ

ននសម្រាបក់ារបរងក ើតរមររៀនបរម្រងៀនរដ្ឋយរលាក្ស-ម្រគ្អូនក្សម្រគ្ផូែលម្រតវូបានក្សត់ម្រតាទុក្ស ការបរងក ើតបណាណ ល័យឯក្សសារបរម្រងៀនសម្រាប់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារផែល

អនុញ្ហញ តឲ្យានការទទួលបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់តាមសត ង់ដ្ឋកាន់ផតរម្រចើនរឡើង និងកាន់ផតលអ ម្របរសើររឡើង និងការពនយល់អាំពបីញ្ហញ តត ិ និងកិ្សចចការផែល

ម្រគ្បូានែតល់ឲ្យ។ ធនធានទាំងរនោះ នឹងអនុញ្ហញ តឲ្យម្រក្សមុម្រគួ្សារផែលក្សាំពុងរធវ ើការ ានលទធភ្នពអាចបត់ផបនបាន រៅក្សន ុងការគាាំម្រទែល់តម្រមូវការសិក្សាររៀនសូម្រត

របស់កូ្សនៗពួក្សរគ្ និងគាាំម្រទែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និង/ឬ អាចនឹងទទួលបានអតថ ម្របរយាជន៍ពីរមររៀនបរម្រងៀន 
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សាចុោះសារឡើងផែលបរម្រងៀនរដ្ឋយម្រគ្រូៅក្សន ុងក្សម្រមិតថាន ក់្សរបស់ពួក្សរគ្។ រៅអាំឡុងរពលផែលសសិសទាំងអសចូ់លរមួរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យរៅក្សន ុងគ្ាំរនូនការែតលជូ់ន

ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល ់បុគ្គលិក្សសិក្សា នឹងគាាំម្រទែលក់ារចូលរមួរបស់សិសសតាមរយៈការែតលជូ់នការម្របាម្រសយ័ទក់្សទងតាមការរំពឹងទុក្សរៅរលើក្សមម វធីិ Google 

Classroom តាំណ្ភ្នា ប់រៅកាន់កិ្សចចការ ធនធានគាាំម្រទការសិក្សា សហការជាមួយម្រគ្បូរម្រងៀនរដ្ឋយរម្របើម្របាសទិ់ននន័យរបសស់ិសសរែើមបផីណ្នាំការរធវ ើផែនការបរម្រងៀន ែតល់

រា៉ែ ងរធវ ើការែល់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបីចូលរមួ និងការគាាំម្រទជាម្រក្សមុតូចៗ និងជាលក្សខណ្ៈបុគ្គលែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ 

 

គ្ម្រមូសិក្សាផបបចម្រមោុះ នឹងរមួបញ្ច លូនូវការបរម្រងៀនរ ើញមុខ្គាន ផ្ទទ លត់ាមរយៈការសិក្សាតាមអនឡាញ ែូរចនោះនាំឲ្យានការកាត់បនថយចាំនួនសិសសរៅក្សន ុងអគារសិក្សា

សម្រាប់ការរក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពីគាន  តាមរយៈការផ្ទែ សប់ត រូការែតល់វគ្គសិក្សាមួយចាំនួន ជាមួយនឹងកាលវភិ្នគ្រដ្ឋយផ្ទទ ល់ផែលបានររៀបចាំខុ្សៗគាន ។ រៅក្សន ុងគ្ាំរបូរម្រងៀន-

ររៀនតាមផបបចម្រមោុះបញ្ច លូគាន  ចាំនួនសិសសក្សន ុងថាន ក់្ស នឹងម្រតវូបានកាត់បនថយ រហើយរម្រគ្ឿងបរកិាខ រម្រតវូបានររៀបចាំក្សន ុងទីតាាំងជាយុទធសាស្រសត រៅក្សន ុងមជឈដ្ឋា នសិក្សា

រដ្ឋយផ្ទទ ល ់រែើមបីធានឲ្យានការបរងក ើតរឡើងនូវបរយិាកាសសិក្សាផែលរក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពគីាន ។ សាា រៈការពារផ្ទទ ល់ខ្ល នួ (Personal Protective Equipment, PPE) នឹង

ម្រតវូែតល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សនិងសិសសរៅតាមទីតាាំង សាបូ៊នឹងម្រតវូបានសត ុក្សទុក្សរចួជារម្រសចម្រគ្ប់រពលរវលា រហើយក្សផនែងទឹក្សលាងនែ នឹងម្រតវូបានដ្ឋក់្សែាំរឡើងរៅខាង

មុខ្សាលាទាំងអស។់ កាលវភិ្នគ្រា៉ែ ងរចញរលង ការអប់រំកាយ (PE) និងរពលអាហារនងៃម្រតង់ នឹងម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងជាយុទធសាស្រសត រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ផណ្នាំអាំពី

សុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពសត ពីីការជាំរុញឲ្យសិសស និងបុគ្គលិក្សរៅក្សន ុងទីតាាំងសាលា។ ផែនការតាមទីតាាំងសាលា នឹងម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងរៅក្សន ុងសាលានីមួយៗ រែើមបី

កាត់បនថយសាថ នភ្នពម្របមូលែត ុាំ និងការជួបជុាំគាន រម្រចើនផែលអាចនឹងមិនម្រសបតាមពិធីសាររក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពីគាន  និងការរមួបញ្ច លូគាន ននជាំនន់សិក្សារបស់សិសស។ 

រយៈរពលសម្រមួលឥរយិាបងសម្រាប់សិសសរៅអនុវទិាល័យ និង វទិាល័យ អាចនឹងម្រតវូកាត់បនថយជាអបបបរា និងររៀបចាំតាមលាំដ្ឋប់ជាយុទធសាស្រសត នូវពិធីសារបាែ សទី់

តាមទិសរៅរៅក្សន ុងទីតាាំង រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ពិធីសាសត ីពីការបរងក ើនសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព។ ការែតល់បុគ្គលិក្សអាំឡុងែាំណាក់្សកាលបរម្រងៀនទីបី នឹងម្រតវូរដ្ឋោះម្រសាយ

បញ្ហា តម្រមូវការផែនក្សឡូជីសសទ ិក្សននការទទួលបានការែតល់ជូនការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លម់្របចាាំសបាត ហ៍របស់សិសស ជាមួយនឹងក្សមម វធីិរម្រកាយការសិក្សារៅសាលារដ្ឋយផ្ទទ ល់

ផែលបានែតល់ជូន និងផែលរក្សាបាននូវជរម្រមើសសិក្សាពីចាៃ យសម្រាបម់្រក្សមុម្រគួ្សារ។ រៅម្រគ្ប់ការែតលជូ់នការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លទ់ ាំងអស ់រាលព់ិធីសារសុវតថ ិភ្នព 

និងសុខ្ភ្នពម្របចាាំនងៃទ ាំងអស់ នឹងម្រតវូបានអនុវតត និងតាមដ្ឋនម្រសបតាមការផណ្នាំរបសអ់នក្សជាំនញផែនក្សសុខ្ភ្នពថាន ក់្សមូលដ្ឋា ន និងថាន ក់្សរែា។ រៅក្សន ុង

បររិវណ្សាលា ការបាែ ស់ទីរបស់សិសស និងបុគ្គលិក្ស នឹងម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងក្សន ុងររបៀបមួយផែលការបាែ សទី់រនោះម្រតវូបានក្សាំណ្ត់រៅក្សន ុងលាំហូររៅមក្ស 

ផែលអនុញ្ហញ តឲ្យានកាត់បនថយការជួបមុខ្គាន រដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការបាែ ស់ទីផែលរផ្ទត តរលើបញ្ហា សុខ្ភ្នពសម្រាប់មនុសសម្រគ្ប់របូរៅក្សន ុងបររិវណ្សាលា។ គ្ាំរកូាលវភិ្នគ្

បរម្រងៀនតាមថាន ក់្សររៀន នឹងធានបាននូវការអភិវឌ្ឍការសិក្សា និងបាំណ្ិនសមតថភ្នពរបស់សិសស តាមរយៈការែតលជូ់នចាំនួននទីបរម្រងៀនផែលចាាំបាច់ 

ការវាយតនមែផក្សលមអទូរៅផែអក្សតាមក្សមម វធីិសិក្សាសម្រាប់ម្រគ្តូាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស រែើមបីរម្របើម្របាស់រៅក្សន ុងរពលរវលាននកិ្សចចសហការ និងការររៀបចាំ ផែនការបរម្រងៀន និង

គ្ម្រមូរែទរការសិក្សារៅក្សន ុងការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លផ់ែលែតលជូ់ននូវចាំនួនសិសសក្សន ុងថាន ក់្សតិចជាងមុនរៅក្សន ុងគ្ាំរសូិក្សាសិក្សាផបបចម្រមោុះរមួបញ្ច លូគាន  រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយ

បញ្ហា តម្រមូវការសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ម្រសបតាមក្សម្រមិតជីវតិរសរ់ៅរបស់សិសសរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀន។ កាលវភិ្នគ្វាយតនមែរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ នឹងយក្សមក្សអនុវតត

រមួគាន ជាមួយនឹងរពលរវលាននកិ្សចចសហការរបស់ម្រគ្ ូផែលរផ្ទត តរៅរលើទិននន័យសសិសរៅក្សន ុងការវាយតនមែផក្សលមអ និងការវាយតនមែបញ្ច ប់ ផែលនឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាស់

រែើមបីបរងក ើតការគាាំម្រទការបរម្រងៀនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមផែនក្សសិក្សាររៀនសូម្រតផែលសិសសជួបម្របទោះ រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងការអនុវតត

អនតរាគ្មន៍ននរែើមបីែតលជូ់ននូវ វធីិសាស្រសត ម្របព័នធគាាំម្រទរម្រចើនែាំណាក់្សកាល (Multi-Tiered System of Supports, MTSS) រែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការសិក្សា និង

តម្រមូវការចិតតសងគមរែសងៗគាន របសស់ិសស។ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 10 នន 81 
 

អាំឡុងរពលែតល់ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ទ ាំងអស់ សិសសនិងបុគ្គលិក្សម្រគ្ប់របូផែលសថ ិតរៅក្សន ុងបររិវណ្សាលា នឹងម្រតវូចូលរមួរៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការសវ ័យម្រតួត

ពិនិតយសម្រាប់រសវាសុខ្ភ្នពរលើជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ ពិនិតយសីតុណ្ាភ្នព លាង និង/ឬ សាអ តអនម័យនែរបស់ពួក្សរគ្ មុនរពលចូលមក្សកាន់បររិវណ្សាលា 

រហើយពិធីសាររក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពគីាន  នឹងម្រតវូរគារពតាម។ ការបរងក ើនការលាង និងសាអ តអនម័យឲ្យបានសាអ តម្របចាាំនងៃរៅរលើទីតាាំងរមួ និងទីតាាំងផែល

ប៉ែោះម្រតវូរាងកាយ (ឧ.ទ. នែទវ រ តុ ឡាបូ ឧបក្សរណ្៍រៅក្សផនែងរក្សមងរលងជារែើម) នឹងម្របម្រពឹតរៅ រដ្ឋយមិនអនុញ្ហញ តឲ្យរម្របើម្របាសក់្សផនែងបាញ់ទឹក្សរមួរឡើយ រហើយនឹងម្រតវូ

អនុវតតទាែ ប់ម្របចាាំនងៃផែនក្សសុខ្ភ្នពនិងសុវតថ ិភ្នពសម្រាប់រពលរចញរលញ ការអប់រំកាយ និងរពលញាំអាហារនងៃម្រតង់។ រាល់យានយនតែកឹ្សជញ្ជ នូរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ 

SUSD ទាំងអស់ នឹងម្រតវូសាអ តអនម័យ និងលាងសាអ ត មុនរពលសសិសចូលរៅក្សន ុងយានយនត រហើយរៅរពលសិសសម្រតវូបានដ្ឋក់្សរៅតាមសាលាសម្រាប់

រជើងរធវ ើែាំរណ្ើររពលម្រពឹក្ស យានយនត នឹងម្រតវូបានលាងសាអ តអនម័យ និងរដ្ឋយគាម ននរណាាន ក់្សជិោះរឡើយក្សន ុងរយៈរពល 30 នទ ីមុនរពលរម្របើម្របាសរ់ែើមបីរធវ ើការ

ែឹក្សជញ្ជ នូពីសាលាររៀនរៅកាន់ចាំណ្តរងយនតម្រក្សងុផែលរៅជិតលាំរៅដ្ឋា នរបសស់ិសសបាំែុត។  ជាមួយនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 ផែលបងាា ញឲ្យរ ើញពីការ

ការផ្ទែ ស់បត រូជាបនតបនទ ប់ និងបផម្រមបម្រមួលយា៉ែ ងខាែ ាំងរៅក្សន ុងលទធភ្នពសម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រែើមបីអាចែតល់ជូនវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ ែូរចនោះ ម

ណ្ឌ លសិក្សាធិការ នឹងបនត រធវ ើការងាររដ្ឋយសហការជានែគូ្ជាមួយមស្រនត ីសុខាភិបាលថាន ក់្សមូលដ្ឋា ន និងថាន ក់្សរែា  និងនយក្សដ្ឋា ននន និងអនុវតតតាមការផណ្នាំ 

និងការក្សាំណ្ត់ជាមួយនឹងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយែតល់ផែលអាចែតល់ជូនបានរៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 ទ ាំងមូល។  រៅក្សន ុងនីតិវធីិសាែ ប់រមររាគ្ទាំងមូល នឹងម្រតវូបាន

អនុវតតរដ្ឋយានការសាែ ប់រមររាគ្ម្របចាាំនងៃរៅរលើទីក្សផនែងផែលប៉ែោះញឹក្សញប់រម្រចើនរពញមួយនងៃ និងការសាអ តថាន ក់្សររៀន ទីតាាំងរមួ និងនែទផែលប៉ែោះញឹក្សញប់ 

ឲ្យបានសាអ តជាម្របចាាំ។ បុគ្គលិក្ស និងសិសស នឹងម្រតវូបានរលើក្សទឹក្សចិតត និងទទួលបានការផណ្នាំឲ្យការពិនិតយរដ្ឋយខ្ល នួឯងសម្រាប់ការរក្សរមើលររាគ្សញ្ហញ រៅតាមែទោះ 

រដ្ឋយរម្របើនីតិវធីិសមម្រសបសម្រាប់អនក្សរម្របើម្របាស់ផែលអាចរម្របើម្របាស់តាមកុ្សាំពយូ ទ័រ ឬទូរសពទបាន។ កាលវភិ្នគ្សម្រាប់វគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ នឹងែតល់ជូននូវជរម្រមើស 

ក្សន ុងក្សម្រមិតមួយផែលអាចរធវ ើបាន រៅែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សារពាក់្សព័នធនឹងកិ្សចចែាំរណ្ើរការផែលកូ្សនរបស់ពួក្សរគ្មក្សកាន់បររិវណ្សាលាររៀន (នងៃណាមួយផែលម្រសបតាមកាលវភិ្នគ្

ជាមួយបងបអ នូ ឬរៅក្សន ុងទីក្សផនែងរបសមិ់តតរមួថាន ក់្សផែលសាន ក់្សរៅជាមួយ)  និងការបរងក ើតកាលវភិ្នគ្សិក្សាផបបចម្រមោុះផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការននចាំនួនសិសស

ជារមួផែលានតម្រមូវការពរិសស និងចាាំបាច់បាំែុត ខ្ណ្ៈរពលផែលក្សាំពុងបរងក ើតឱកាសជាបនតសម្រាបក់ារតភ្នា ប់ និងទាំនក់្សទាំនងតាមអនឡាញសម្រាប់ការសិក្សា

ពីចាៃ យ។ វគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ នឹងពិចារណារៅរលើតម្រមូវការសម្រាប់សិសសក្សន ុងការបរម្រងៀនក្សន ុងរពលផតមួយរៅតាមសាលា និងរៅតាមែទោះ។ រដ្ឋយានការ

ឆ្ែ ស់រវនពីរនងៃ សិសសនឹងម្រតវូបានដ្ឋក់្សបញ្ច លូរៅក្សន ុងជាំនន់/ម្រក្សមុសិក្សា ផែលម្រក្សមុនីមួយៗគឺ្សថ ិតរៅក្សន ុងបររិវណ្សាលារយៈរពលពីរនងៃក្សន ុងមួយសបាត ហ៍ រហើយការសកិ្សា

ពីចាៃ យក្សន ុងរយៈរពលបីនងៃរែសងរទៀត។ ចាំនួនសិសសទាំងអសផ់ែលានតម្រមូវការខ្ពស់ នឹងម្រតវូែតល់ជូនជាយុទធសាស្រសត នូវការចូលរមួ និងឱកាសកាន់ផតរម្រចើនរឡើងរែើមបី

ចូលរយមរៅក្សន ុងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល។់ ការវាយតនមែរលើក្សមម វធីិសិក្សា ការវាយតនមែបរណាត ោះអាសនន និងការវាយតនមែបូក្សសរុប នឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាសរ់ែើមបី

ែតល់អាទិភ្នពែលត់ម្រមូវការអក្សសរក្សមម និងគ្ណិ្តវទិា យល់ែឹងអាំពីផែនក្សទូលាំទូលាយននផែនក្សផែលជាក្សត ីក្សងវល់រលើការសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋ និងយល់ែឹងអាំពីែលប៉ែោះពាល់នន

ការសិក្សាពីចាៃ យ ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងររៀបចាំ ផែនការជាយុទធសាស្រសត រលើរគាល វធីិររៀននិងបរម្រងៀន រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការសិក្សាសម្រាប់បុគ្គល និងសម្រាប់

សិសសក្សន ុងថាន ក់្សទ ាំងមូល។ សវនក្សមមទិននន័យរៅរលើតម្រមូវការរបស់សិសសផែលម្រសបជាមួយនឹងម្រក្សមុសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស នឹងម្រតវូបានអនុវតតរែើមបីែតលក់ារ

ចូលរមួ និងគាាំម្រទឲ្យបានរម្រចើនែូចជាការបរម្រងៀនជាម្រក្សមុតូចៗ មិតតអប់រំមិតត និងការពិរម្រគាោះរយាបលរ់លើការផណ្នាំនិងគាាំម្រទផែនក្សសកិ្សាររៀនសូម្រត ការអប់រំ

សម្រាប់ម្រគួ្សារ និងការែសពវែាយរបសក់ារយិាល័យទាំនក់្សទាំនងរៅក្សន ុងការគាាំម្រទែលក់ារបរងក ើនសមតថភ្នពសម្រាប់ម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបីជួយគាាំម្រទផែនក្សសិក្សាែលស់ិសស 

ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនរម្រកាយរា៉ែ ងសិក្សារៅសាលានិងកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ ក្សមម វធីិអនតរាគ្មន៍អាំណាន និងក្សមម វធីិសិក្សាបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតសម្រាប់សិសស វទិាល័យ។ 

រពលរវលាកិ្សចចសហការបរម្រងៀន នឹងានែតល់ជូនយា៉ែ ងរហាចណាស់ពីរែងក្សន ុងមួយផខ្រៅែល់បុគ្គ លិក្សបរម្រងៀន សម្រាប់រពលរវលាក្សន ុងរគាលបាំណ្ងជាលាក់្ស

ផែលបានចាំណាយរៅរលើការម្រតួតពិនិតយទិននន័យសិសស និងការអភិវឌ្ឍផែនការបរម្រងៀនជាយុទធសាស្រសត  និងសក្សមមភ្នពនន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវសិក្សាររៀនសូម្រត 

និងការអភិវឌ្ឍចិតតសងគមរបស់សិសស។ 

 

សុខុ្ាលភ្នពចិតតសងគមរបស់សិសស នឹងម្រតវូបានគាាំម្រទតាមរយៈរមររៀនសិក្សាផែនក្សែល វូចិតតសងគមផែលបានែតល់ជូន អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ ម្រគ្រូពទយគ្ែ ីនិក្សផែនក្សសុខ្ភ្នព

ែល វូចិតត និងអនក្សែតល់ជាំនួយផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិាផែលរធវ ើការងាររមួសហការគាន ជាមួយម្រគ្បូរម្រងៀន និងផែលែតល់រសវាក្សមមរដ្ឋយផ្ទទ ល់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ 

អនតរាគ្មន៍អាក្សបបកិ្សរយិា វជិាាន និងការគាាំម្រទ (Positive Behavior Interventions & Supports) នឹងម្រតវូបានអនុវតតរៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាទាំងមូល រហើយការអភិវឌ្ឍ

 វជិាា ជីវៈ នឹងរធវ ើការរដ្ឋោះម្រសាយជាបនតបនទ ប់រលើបញ្ហា យល់ែឹងអាំពីែលប៉ែោះពាល់ននការប៉ែោះទងគ ិច (trauma-informed care) និងការអនុវតតការម្របតិបតតសាត រឡើង វញិនន

យុទធសាស្រសត រៅក្សន ុងការគាាំម្រទែល់ការបរងក ើតបរយិាការសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌សម្រាបស់ិសសម្រគ្ប់របូ។ ម្របសិនរបើអាចរធវ ើបានរៅក្សន ុងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ 

រសវាក្សមមបផនថម នឹងម្រតវូបានែតល់ជូនជាចមបងរដ្ឋយរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការរបសយ់ុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស ម្រគួ្សាររទើបផលងលោះងមីៗ សិសស



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District) ទាំព័រ 11 នន 81 
 

ផែលានពិការភ្នព និងម្រក្សមុសិសសានអតតសញ្ហញ ណ្រែសងរទៀត ផែលទិនន ន័យែតល់ការគាាំម្រទែល់តម្រមូវការសម្រាប់ការែតល់ជូនការគាាំម្រទផែនក្សែល វូចិតតសងគម និង

ការសិក្សាររៀនសូម្រត។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនត ម្របាម្រស័យទក់្សទង និងានទាំនក់្សទាំនងជាមួយភ្នគ្ពីាក់្សព័នធននពាក់្សពន័ធនឹងផែនការ និងការរម្របើម្របាស់

មតិរយាបល់ចូលរមួផែលបានែតល់ជូនរែើមបីបនតផក្សសម្រមួលលាំនាំគ្ាំរនូនការបរម្រងៀន រែើមបីបាំរពញតាមម្រតវូការរបស់សិសសយា៉ែ ងលអបាំែតុ។ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 12 នន 46 

 

 

 ិ ធាននការពាក់្សពន័ធនងឹិគគែរ្ងៀនរោយផ្ទា ល់ [តារាងជួររែតក្ស និងិ ធាននការែបនែម អាចនឹង្តូិ បានោក់្សែបនែមរទៀត រៅតាម

ការចបំាច់] 

ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុប ការផបងផច

ក្ស 

ពិធីសារបរងក ើនសុខ្ភ្នព និងអនម័យម្រសបជាមួយនឹងការែតលម់រធាបាយរធវ ើែាំរណ្ើរែល់សិសស។ (IPI-1) $100,000 រទ 

សាែ ក្សសញ្ហញ  ផ្ទទ ាំងែូសទ ័រ និងផ្ទទ ាំងសញ្ហញ របូភ្នពសាគ ល់បិតរលើក្សម្រាលឥែារៅក្សន ុងទីតាាំងសាលាររៀន

ទាំងមូល រែើមបីបរងក ើនការរក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពីគាន ជាអតិបរា។ សញ្ហញ សាគ ល ់នឹងជួយបងាា ញែល វូលាំហូរ

ចរាចរណ្៍ កាត់បនថយទាំនក់្សទាំនងរវាងម្រក្សមុម្រគួ្សារនន និងក្សាំណ្ត់សាគ ល់ទីក្សផនែងម្រចក្សរចញ/ចូល

ជាក់្សលាក់្ស។ របូភ្នព ក៏្សនឹងជួយពម្រងឹងការអនុវតតពិធីសាសត ីពីការរម្របើា៉ែ ស ់និងការលាង/សាអ ត

អនម័យនែែងផែរ។ (IPI-2) 

$20,000 រទ 

បនតែតល់បុគ្គលិក្សឃ្លែ ាំរមើល/ផងទាំរៅតាមទីតាាំង រែើមបឲី្យរម្រគ្ឿងបរកិាខ រននម្រតវូបានសាែ ប់រមររាគ្ជា

ម្របចាាំ (បផនថមពរីលើការផងទាំ និងសាអ តតាមសត ង់ដ្ឋ) រៅក្សន ុងទីក្សផនែងផែលប៉ែោះពាលញ់ឹក្សញប់។ (IPI-3) 

$2,100,000 រទ 

ក្សញ្ច ក់្សែែិក្សសុី (Plexiglass) ែតល់របាាំងការពារ រៅរពលផែលការប៉ែោះពាលរ់ដ្ឋយផ្ទទ ល់អាចនឹងម្របម្រពឹតតរៅ 

និងមិនអនុញ្ហញ តឲ្យានការរក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពីគាន ចាៃ យ 6 ហវ ើតបាន ែូចជាតុការយិាល័យជួរមុខ្

ជារែើម។ (IPI-4) 

$37,775 រទ 

ការែតល់សាា រៈបរម្រងៀនជាលក្សខណ្ៈបុគ្គលរែើមបីក្សាំណ្ត់ចាំនួនបុគ្គលផែលរម្របើម្របាសវ់តថ ុរមួគាន ឲ្យរៅ

ម្រតឹមចាំនួនតិចតួច និងធានឲ្យសិសសានសាា រៈផែលពួក្សរគ្ម្រតវូការចាាំបាច់រែើមបីចូលរមូឲ្យបានរពញ

រលញរៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការសិក្សា។ (IPI-5) 

$433,282 រទ 

ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនសម្រាប់ម្រគ្បូរម្រងៀនងមផីែលរផ្ទត តរលើការែតលក់ារបណ្ត ុ ោះបណាត ល សិកាខ សាលា និង

ធនធានននរៅក្សន ុងការែតលជូ់នវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់។ (IPI-6) 

$400,000 រទ 

ហវ ើលទ័រ HVAC ៖ ទីតាាំងអគារ នឹងបរងក ើនចាំនួនផែលពួក្សរគ្ម្រតវូផ្ទែ ស់បត រូហវ ើលទ័រ HVAC រៅតាមទីតាាំង

សាលាររៀន និងអគារមណ្ឌលសិក្សាធិការ ែូចផែលបានផណ្នាំតាមរសចក្សត ីផណ្នាំសត ីពសីុខ្ភ្នព និង

សុវតថ ិភ្នពនរពលបចច ុបបនន។ (IPI-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

$253,000 រទ 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
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ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុប ការផបងផច

ក្ស 

សាា រៈការពារផ្ទទ ល់ខ្ល នួ (Personal Protective Equipment, PPE)៖ ម្រក្សណាត់ា៉ែ ស់ (ា៉ែ ស់ និងរបាាំងមុខ្ 

ម្របសិនរបើសមម្រសប) រែើមបធីានថាសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារផែលចូលរៅក្សន ុងទីតាាំងសាលាររៀន 

និងបុគ្គលិក្សផែលរធវ ើការរៅក្សន ុងសហគ្មន៍ នឹងកាត់បនថយជាអបបបរាននការ រ ើក្សសាយភ្នយនន

ចាំហាយភ្នគ្លអ ិតតាមែល វូែរងា ើម រៅរពលសថ ិតរៅក្សន ុងបររិវណ្សាលា។ បរងក ើនការែគត់ែគង់សាបូ៊ និង

ទឹក្សលាងនែ និងផទម៉ែូ ផម៉ែម្រតរែើមបីពិនិតយរមើលសីតុណ្ាភ្នពសិសស និងសាា ៈែគត់ែគង់បផនថមរទៀតរែើមបី

រ ែ្ ើយតបចាំរពាោះសិសសផែលបងាា ញររាគ្សញ្ហញ ននជាំងឺ៖ (IPI-8) 

$4,180,277 រទ 

ក្សមម វធីិសហវ ផវរតាមដ្ឋនអនក្សផែលប៉ែោះពាល់ផ្ទទ ល់ និងម្រតួតពិនិតយររាគ្សញ្ហញ ននជាំងឺនឹងជាំងឺ 

COVID-19 របស់ម្រក្សមុហ៊ុន Qualtrics សម្រាប់សិសស បុគ្គ លិក្ស និងម្រគួ្សារម្រគ្ប់របូរែើមបី

រម្របើម្របាស់សម្រាប់ជាមូលដ្ឋា នទិននន័យ និងក្សមម វធីិសុវតថ ិភ្នពសម្រាប់សុខ្ភ្នពនិង

សុខ្ុាលភ្នពននការែតលជូ់នវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ រៅក្សន ុងការរ ែ្ ើយតបរៅនឹងជាំងឺរាតតាត 

COVID-19។ (IPI-9) 

$50,427 រទ 

 
 
 
 

ក្សមម ិ ធាធីសិក្សាពីចមាា យ 
 

ការែនតការែរ្ងៀន 
 

[ការពិពណ្ន៌អាំពរីរបៀបផែលភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងែតលជូ់នការបនតការបរម្រងៀនរៅអាំឡុងឆ្ន ាំសិក្សារនោះ រែើមបធីានឲ្យសិសសទទួលបានក្សមម វធីិសិក្សា រពញរលញផែលាន

គុ្ណ្ភ្នពម្របហាក់្សម្របផហលគាន ខាែ ាំងពាក់្សព័នធនឹង វធីិសាស្រសត ននការែតលជូ់ន រមួទ ាំងផែនការសម្រាបក់្សមម វធីិសិក្សា និងធនធានបរម្រងៀនរបស់ភ្នន ក់្សងារ LEA ផែលនឹងធាន

បាននូវការបនតការបរម្រងៀនសម្រាប់សិសស ម្របសិនរបើការរែទររវាងការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការបរម្រងៀនពីចាៃ យានការចាាំបាច់។] 
 

មណ្ឌ លសិក្សាធិការរបួរមួសត ុក្សតុន (Stockton Unified School District, SUSD) របតជាញ ចិតតែតលក់ារបរម្រងៀនពីចាៃ យម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពខ្ពសផ់ែលជាំរុញបផនថម

តាមរយៈឯក្សសារសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌ លសិក្សាធិការរៅតាមសត ង់ដ្ឋ  រផ្ទត តរលើខ្ែ ឹមសាតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស ទនទ ឹមគាន នឹងការែតលជូ់នឱកាសសិក្សាផែនក្សចិតតសងគម 

ផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា សុខុ្ាលភ្នពចិតតសងគមរបស់សិសសម្រគ្ប់របូ។ ឯក្សសារែាំណ្ភ្នា ប់ឆ្ប់រហ័សមួយ ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់ការចូលរៅរម្របើម្របាស់បានរដ្ឋយ

ងាយសម្រាបឪ់ពុក្សាត យ និងសិសសរែើមបីតភ្នា ប់រៅកាន់សាា រៈឧបរទសសិក្សាផែលបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការតាមអនឡាញ រហើយការផណ្នាំធនធាន

បរចចក្សវទិាសម្រាប់ឪពុក្សាត យនិងសិសស បានបរងក ើតរឡើងជាចម្រមោុះភ្នសា រែើមបជួីយគាាំម្រទែលក់ារចូលរៅរម្របើម្របាស់ធនធាន និងព័ត៌ានបានកាន់ផតរម្រចើន 

និងកាន់ផតលអ ម្របរសើររឡើង។ ផែនក្សក្សមម វធីិសិក្សា និងការបរម្រងៀន បានបរងក ើតឯក្សសារននសម្រាប់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ ផែលែតរលើជូននូវការជូលរៅរម្របើម្របាស់

ឯក្សសារសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌ លសិក្សាធិការទាំងម្រសងុ (រៅថា ក្សមម វធីិសិក្សា) រហើយនិងឯក្សសារផណ្នាំសម្រាប់ម្រគ្និូងបុគ្គលិក្សសម្រាប់ែតលជូ់នការបនតរសវាអប់រំ

រៅអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ រដ្ឋយរផ្ទត តរលើខ្ែ ឹមសារបរម្រងៀន កាលរវលាវាយតនមែនិងពិធីសារនន ជាំនញមូលដ្ឋា នម្រគឹ្ោះផែលម្រតវូបរម្រងៀនជាម្របព័នធ  និង

រដ្ឋយផ្ទទ លរ់ដ្ឋយានការគាាំម្រទរដ្ឋយរពលរវលាអនុវតតជាម្រក្សមុតូចៗ ការវាយតនមែផក្សលមអរែើមបីផណ្នាំការផក្សសម្រមួលការបរម្រងៀន បងាា ញអាំពីសត ង់ដ្ឋសន លូរមួរបស់រែា  

(Common Core State Standards, CCSS) និងការគាាំម្រទការបរម្រងៀនសម្រាប់អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស ទាំងក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ អភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស (English 

Language Development, ELD) ផែលបានក្សាំណ្ត់ និងផែលបានដ្ឋក់្សបញ្ច លូគាន ។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានបរងក ើតការផណ្នាំសត ីពីផែនការបនតការអប់រំ

សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិក្សមណ្ឌ លសិក្សាធិការរម្របើម្របាសជ់ាធនធានសម្រាប់ការរម្រតៀមខ្ល នួជាមូលដ្ឋា ន ការរម្រតៀមខ្ល នួរយៈរពលខ្ែ ី និងការរម្រតៀមខ្ល នួរយៈរពលផវង រៅក្សន ុងការ

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm


ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 14 នន 46 

 

 

ែតលរ់សវាអប់រំរៅក្សន ុងរពលជាំងឺរាតតាត COVID-19។ 

 
រៅតាមក្សម្រមិតទីតាាំង ផែនក្សរែាបាលទីតាាំង នឹងែឹក្សនាំការរធវ ើផែនការ និងក្សាំណ្ត់រពលកិ្សចចែាំរណ្ើរការសម្រាបផ់ចក្សចាយឯក្សសារសកិ្សាសម្រាប់សិសស  និងសហការ

រធវ ើការងារជាមួយម្រគ្ ូម្រក្សមុការងារតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស និងម្រក្សមុការតាមមុខ្វជិាា  រៅរលើចរនសមព័នធ ននការែតលជូ់នហវ លូឌ្័រឯក្សសារតាមទីតាាំងសម្រាប់កិ្សចចសហការ និង

ផចក្សរំផលក្សធនធានផែលម្រតវូបានរម្របើម្របាស់រមួគាន ជាមួយសិសសក្សន ុងថាន ក់្ស (ម្រដ្ឋយសត ុក្សទិននន័យរមួ (shared drive) ក្សមម វធីិ Google Classroom រគ្ហទាំព័រសាលា

/ថាន ក់្សររៀនជារែើម)។ កាលវភិ្នគ្ជួងែតល់សញ្ហញ ម្របចាាំនងៃសម្រាបក់ារបរម្រងៀន និងម្របព័នធក្សាំណ្ត់សាគ លស់ម្រាប់រមររៀន និងធនធានផែលម្រតវូម្របមូលរៅក្សន ុងទីតាាំង

ហវ លូឌ្័រឯក្សសាររមួក្សន ុងទីតាាំង ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងរៅក្សន ុងការគាាំម្រទែលក់ារសិក្សាពីចាៃ យ។ អនក្សរែាបាលតាមទីតាាំង នឹងបរងក ើត និងម្របាម្រស័យទក់្សទង

ម្របាប់ព័ត៌ានទាំនក់្សទាំនងសម្រាបក់ារ វភិ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា រៅែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្សសម្រាបក់ារគាាំម្រទផែនក្សបរចចក្សវទិា ការគាាំម្រទក្សមម វធីិសិក្សា និង

សុខ្ភ្នពនិងសុវតថ ិភ្នពរបស់កុ្សារ បញ្ហា វតតាន កាលបររិចេទម្របជុាំនិងសិកាខ សាលា និងព័ត៌ានសាំខាន់ៗរែសងរទៀត។ ម្រគ្បូរម្រងៀន នឹងែតល់ទាំនក់្សទាំនងឡាយផ្ទទ លម់្របចាាំ

នងៃសម្រាប់រគាលបាំណ្ងននការបរម្រងៀន ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវឌ្ឍនភ្នព និងការផងរក្សាការែារភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងសាលាររៀនតាមរយៈទម្រមង់ននការែតល់ជូនក្សន ុងរពលផតមួយ និង

ក្សន ុងរពលរែសងគាន ។ សម្រាបថ់ាន ក់្សមរតតយយែលថ់ាន ក់្សទី12 (K-12) ការវាយតនមែ នឹងម្របម្រពឹតរៅទូទាំងឆ្ន ាំសិក្សា ម្រសបតាមការរំពឹងទុក្សរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

សម្រាប់ការវាយតនមែផែលបានក្សាំណ្ត់សម្រាប់ម្រតីាស (សិសសថាន ក់្សមរតតយយែលថ់ាន ក្សទី8) និងចរនែ ោះរពលបីផខ្/ម្រតីាស (សិសសថាន ក់្សទី9 ែល់ទី12)។ ម្រគ្អូប់រំទូរៅ និង

អនក្សជាំនញផែនក្សអប់រំពិរសស នឹងសហការគាន រម្របើម្របាស់រពលរវលារធវ ើផែនការរមួគាន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា រម្របើម្របាស់បរចចក្សរទសបរម្រងៀនពិរសសសម្រាប់សិសសទាំងអស់

ផែលម្រតវូកាជាំនួយពិរសសរៅក្សន ុងការវាយតនមែ។ ការសិក្សាពីចាៃ យសម្រាបក់ារអប់រំពិរសស នឹងម្របម្រពឹតរៅជាទម្រមងននការបរម្រងៀនតាមរយៈការរម្របើម្របាសប់រចចក្សវទិា

ចម្រមោុះរម្រចើនម្របរភទរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ទាំនក់្សទាំនងម្រគ្ូ-សិសស និងទាំនក់្សទាំនងសិសស-ម្រគ្ូ។ ម្រគ្ូនឹងផចក្សរំផលក្សឯក្សសារសិក្សាម្របចាាំនងៃ រហើយនឹងរក្សា

ការម្របាម្រស័យទក់្សទងជាម្របចាាំជាមួយម្រគ្សូារជាមួយឪពុក្សាត យ តាមរយៈការរៅទូរសពទម្រតួតពិនិតយរដ្ឋយផ្ទទ ល ់អីុផម៉ែល សារជាអក្សសរ ក្សមម វធីិ Google Classroom 

ក្សមម វធីិ SeeSaw ក្សមម វធីិ Classdojo ក្សមម វធីិ Reminds ក្សមម វធីិ Padlet ក្សមម វធីិ Kami ក្សមម វធីិ Zoom រា៉ែ ងរធវ ើការធមមតា និងម្របព័នធក្សមម វធីិតាមអនឡាញរែសងរទៀត។ 

 
មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងម្រគ្ប់ម្រគ្ងសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថាន ក់្ស ផែអក្សរលើការវាយតនមែពិនិតយវនិិចេ ័យជាមួយនឹងសិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះចូលររៀនទាំងអស់ រហើយបុគ្គលិក្ស

បរម្រងៀន នឹងសហការគាន  វភិ្នគ្រលើលទធែលទននន័យរងាវ យតនមែ និងរធវ ើផែនការបរម្រងៀនជាយុទធសាស្រសត រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ខ្វោះចរនែ ោះផែលបានរក្សរ ើញរៅរលើជាំនញ

សិក្សា និងចាំរណ្ោះែឹង។ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរម្របើម្របាសម់្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សា (ឧ.ទ. ក្សមម វធីិ Google Classroom ក្សមម វធីិ SeeSaw ក្សមម វធីិClassdojo) រែើមបែីតល់

ឯក្សសារសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋ និងការវាយតនមែ ទនទ ឹមគាន ជាមួយនឹងកាែតលជូ់នការចូលរៅរម្របើម្របាស់ក្សមម វធីិសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សារពញរលញសម្រាបស់ិសស 

និងសាំរៅចមែងជាក់្សផសតងននរសៀវរៅសិក្សារគាលសម្រាប់សិសសផែលសិក្សាអាំឡុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ។ ការបរម្រងៀនរវាងម្រគ្និូងសិសសរៅរា៉ែ ងឡាយផ្ទទ លជ់ាក់្សផសតង

ក្សន ុងរពលផតមួយ នឹងែតលជូ់នម្របចាាំនងៃ។  ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល ់នឹងយក្សគ្ាំរលូាំនាំតាមថាន ក់្សររៀនជាក់្សផសតងតាមផែលអាចរធវ ើបានរៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការបរម្រងៀនពី

ចាៃ យ ែតលឱ់កាសឲ្យសិសសសួរសាំណួ្រ និងទទួលបានមតិរយាបល់ម្រតឡប់ ជាំរុញឲ្យសិសសចូលរមួក្សន ុងបទពិរសាធន៍សិក្សាតាមផបបសហការ ផណ្នាំសិសសឲ្យចូល

រម្របើម្របាស់ក្សមម វធីិសិក្សានិងការវាយតនមែតាមអនឡាញ និងែតល់ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនជាម្រក្សមុ និងការបរម្រងៀនផ្ទទ ល់មួយទល់នឹងមួយ។ រៅក្សន ុងការររៀន-

បរម្រងៀនក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផែលានសិសសចូលរមួ ពួក្សរគ្ាន ក់្សៗរធវ ើការសិក្សារលើឯក្សសារផតមួយែូចគាន  ប៉ែុផនត រៅរពលរវលា/ទីក្សផនែងរែសងគាន  ការសិក្សារនោះ 

នឹងានភ្នពម្រសបគាន រៅតាមការររៀននិងបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល ់ការែតលម់តិរយាបលម់្រតឡប់របស់ម្រគ្ ូរហើយឱកាសក្សន ុងការែតល់សាំណួ្រ នឹងម្របម្រពឹតរៅក្សន ុងការបរម្រងៀន

ឡាយផ្ទទ ល ់ឬតាមរយៈទម្រមង់ននទាំនក់្សទាំនងពីចាៃ យ (ឧ.ទ. អីុផម៉ែល)  សិសសអាចានទាំនក់្សទាំនងជាមួយខ្ែ ឹមសារសិក្សារៅតាមក្សម្រមិតននការសិក្សារបសខ់្ល នួ និង

អនុញ្ហញ តឲ្យានភ្នពបត់ផបនរម្រចើនបផនថមរៅក្សន ុងការក្សាំណ្ត់កាលវភិ្នគ្។ សិសសនឹងទទួលបានការវាយតនមែសិក្សាររៀនសូម្រតផែលម្រតវូបាំរពញរៅអាំឡុងរពល

ទាំនក់្សទាំនងក្សន ុងរា៉ែ ងឡាយផ្ទទ ល់ជាក់្សផសតងជាមួយម្រគួ្របស់ពួក្សរគ្ និងអាំឡុងរា៉ែ ងអប់ឡាញ (off-line) រដ្ឋយម្រគ្បូនតរធវ ើការតាមដ្ឋនកិ្សចចការលាំហាត់សិសសរៅក្សន ុង

រសៀវរៅក្សត់ម្រតាពិនទ ុ។ ការសិក្សាពីចាៃ យ នឹងផែអក្សរលើក្សមម វធីិសិក្សាផែលបានបរងក ើតរឡើងរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD៖ ក្សមម វធីិសិក្សា Benchmark ក្សមម វធីិសិក្សា 

Steps to Advance ក្សមម វធីិសិក្សា Attainment ក្សមម វធីិសិក្សា Pearson និងក្សមម វធីិសិក្សា iReady Math រដ្ឋយានការចូលរៅរម្របើម្របាសរ់ាល់ក្សមម វធីិសិក្សាទាំងអស់រនោះ

តាមអនឡាញ។ ការចូលររៀនម្របចាាំនងៃ នឹងម្រតវូបានម្រគ្ចុូោះវតតាន រហើយទាំនក់្សទាំនងក្សន ុងចាំរណាមម្រគ្ូ សិសស និងឪពុក្សាត យ និង/ឬ អាណាពាបាល នឹងរៅផតបនត

អនុវតតរៅក្សន ុងការគាាំម្រទែលក់ារបនតការបរម្រងៀនសម្រាប់សិសស។ ឧបក្សរណ្៍តស្រនត ី ម្រតូវសាអ តអនម័យ រហើយផចក្សជូនែល់សិសសសម្រាប់ម្រតីាស/ឆ្ន ាំ រៅតាមការផណ្នាំ

សុវតថ ិភ្នពរបស់មជឈមណ្ឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងជាំងឺ (Center for Disease Control)។ រៅរែូវផ្ទក រ ើក្ស ឆ្ន ាំ2020 រៅរពលមណ្ឌ លសិក្សាធិការបានរលើក្សរឡើងជារលើក្សែាំបូង

អាំពីែលប៉ែោះពាលន់នជាំងឺ COVID-19 មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានបរងក ើត និងែតល់រៅឲ្យបុគ្គលិក្សនូវផែនការរម្រតៀមសម្រាបក់ារបនតការអប់រំ ផែលបាន



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 15 នន 46 

 

 

ែតល់មក្សជាមួយនូវធនធានសម្រាបក់ារែតលជូ់នការសិក្សាពីចាៃ យម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នព និងបានបរងក ើតឯក្សសារផណ្នាំសម្រាប់ម្រគ្ផូែលរផ្ទត តរៅរលើ

ការក្សាំណ្ត់រពលរវលាបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ ររបៀបរម្របើម្របាស់ធនធានននក្សមម វធីិ Google Classroom ក្សមម វធីិ Google Hangout ក្សមម វធីិ Google Meet និងក្សមម វធីិ 

Zoom សម្រាប់ម្រគ្ូនិងសិសស។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានបរងក ើតការផណ្នាំសត ពីីការសិក្សាពីចាៃ យផែលអាចចូលរម្របើម្របាសប់ានសម្រាបភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធ

ជាចម្រមោុះភ្នសា និងម្រតវូបានផចក្សជូនរៅអាំឡុងរពលចាប់រែតើមននការសិក្សាពីចាៃ យផែលបានែតល់ជូនសម្រាប់ឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021។ ក្សមម វធីិម្របមូលសិសសចូលររៀន 

(Back to School Nights) និងបទបងាា ញរបស់ឪពុក្សាត យរលើក្សមម វធីិ Title 1 ម្រតវូបានែតល់ជូនតាមរយៈម្របពន័ធក្សមម វធីិតាមអីុនធឺណ្ិតផែលអនុញ្ហញ តឲ្យឪពុក្សាត យ

ចូលរមួ និងពិភ្នក្សាជាមួយបុគ្គលិក្សសាលារៅរលើចមៃល់នន និងផែនក្សននការគាាំម្រទផែលចាាំបាច់ជារមួរៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសិក្សាពីចាៃ យ។  ការផណ្នាំអាំពី

ធនធានបរចចក្សវទិាសម្រាប់ឪពុក្សាត យនិងសិសស ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើង ក្សាំណ្ត់ទីតាាំងរៅទាំព័ររែើមរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ USD និងរក្សរ ើញភ្នែ ម រៅរពលអនក្សចុច

រលើរបូអាយខុ្នសម្រាប់ម្រគួ្សារ ផែលែតល់តាំណ្ភ្នា ប់ និងធនធានសម្រាប់ការបណ្ត ុ ោះបណាត លឪពុក្សាត យ/អាណាពាបាលឡាយផ្ទទ ល ់ព័ត៌ានសត ីពីការរម្របើម្របាស់ក្សមម វធីិ 

Google Chrome ធនធានពាក់្សព័នធនឹងម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សារែសងៗ (LMS) ផែលក្សាំពុងយក្សមក្សរម្របើម្របាសរ់ៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសិក្សាពីចាៃ យ ម្របព័នធក្សមម វធីិ

បរម្រងៀនតាមវ ើរែអូឡាយផ្ទទ ល់ ក្សមម វធីិសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយមណ្ឌ លសិក្សាធិការ ក្សមម វធីិ G Suite តាម Google ក្សមម វធីិ Illuminate និងក្សមម វធីិ Synergy ធនធាន

ឯក្សសារបណាណ ល័យ និងធនធានឯក្សសាររយាងរែសងរទៀត។ 

 
រយាងតាមរគាលនរយាបាយម្រក្សមុម្របឹក្សាភិបាលមណ្ឌលសិក្សាធិការ SUSD រលខ្ 5121 “ក្សម្រមិតថាន ក់្ស គួ្រផតផែអក្សរលើការរគារពតាមរដ្ឋយឥតលរមអៀង និងឥតផម្របម្របួល

រៅរលើគុ្ណ្ភ្នពននការងាររបស់សិសស និងបាំណ្ិនម្របសពវរបស់ពួក្សរគ្រៅរលើខ្ែ ឹមសារ និងវតថ ុបាំណ្ងននការវគ្គសិក្សា។ សិសសគ្បបមី្រតវូានឱកាសក្សន ុងការបងាា ញអាំពី

បាំណ្ិនម្របសពវរនោះ តាមរយៈ វធីិសាស្រសត រែសងៗែូចជាការចូលរមួរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀន កិ្សចចការែទោះ រតសត  និងព័ត៌ានរែសងៗ។” រគាលនរយាបាយដ្ឋក់្សពិនទ ុរបស់

មណ្ឌ លសិកាខ ធិការ SUSD សម្រាប់ថាន ក់្សមរតតយយ ែ្ងភូមិសិក្សាែល់ថាន ក់្សទី6 (TK-6) នឹងរផ្ទត តរលើពិនទ ុតាមក្សម្រមិតនិរទទស 1, 2, 3, 4 ននតារាងម្របតត ិបម្រតពិនទ ុ និងថាន ក់្សទី7-ទី

12 នឹងទទួលបានលិខិ្តបញ្ហា ក់្សនិរទទស A (90%-100%), B (80%-89%), C (70%- 79%), D (60%-69%) និងគាម នពិនទ ុ (ជាំនួសរដ្ឋយ F, 0-59%, នឹងមិនប៉ែោះពាល់ែល់GPA) 

រៅរលើតារាងម្របតិបតត ិពិនទ ុរទ។ តាមរយៈក្សម្រមិតថាន ក់្សទ ាំងអសរ់បស់សិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះចូលរមួរៅក្សន ុងក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ កាលវភិ្នគ្បរម្រងៀន បានែតល់ែតល់

ឱកាសឲ្យគ្ាំរនូនការបរម្រងៀនានភ្នពបត់ផបនរៅតាមរគ្ហទាំព័រសាលាររៀន រមួទ ាំងរា៉ែ ងឈប់សម្រាក្សែងផែរ និងែតលនូ់វតុលយភ្នពបរម្រងៀនរវាងការបរម្រងៀន

ឡាយផ្ទទ ល់ និងការសិក្សាម្រសបរៅតាមសិសស រវាងការររៀន-បរម្រងៀនក្សន ុងថាន ក់្សររៀនទាំងមូល និងជាម្រក្សមុតូចៗ។ ការសិក្សាពីចាៃ យរៅរែូវផ្ទក រ ើក្សននឆ្ន ាំ2020 គឺ្ជាបទ

ពិរសាធន៍សិក្សាសម្រាបម់នុសសម្រគ្ប់របូផែលបានចូលរមួ និង រៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននរយាបល់ម្រតឡប់ផែលបាន វភិ្នគ្រដ្ឋយមណ្ឌលសិក្សាធិការ ការផក្សសម្រមួល និងការ

ផក្សលមអនន ម្រតវូបានរធវ ើរឡើងរែើមបីបរងក ើនការទទួលបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ លស់ម្រាប់សិសសពីម្រគ្រូបស់ពួក្សរគ្ សក្សមមភ្នពចូលរមួរៅក្សន ុងការសិក្សា ការចូលរៅកាន់

ធនធានអនឡាញសម្រាបម់្រក្សមុម្រគួ្សារ និងការបណ្ត ុ ោះបណាត លគាាំម្រទការសិក្សាពីចាៃ យ ជាមួយនឹងការរផ្ទត តរៅរលើទាំនក់្សសិសសឲ្យបានរម្រចើន និងឱកាសក្សន ុងការ

ចូលរមួយា៉ែ ងសក្សមមរៅក្សន ុងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យរបស់ពួក្សរគ្។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ បានធានថា រៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសកិ្សាពីចាៃ យ ម្រគ្ប់សិសសទាំងអស ់

បានទទួលយា៉ែ ងរហាចណាសនូ់វចាំនួននទនីនការបរម្រងៀនអបបបរាផែលបានតម្រមូវរដ្ឋយចាប់សភ្ន Senate Bill 98៖ ថាន ក់្សមរតតយយ ែ្ងភូមិសិក្សា (TK) & ថាន ក់្សមរតតយយ 

ានចាំនួននទីបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ 180 នទី ថាន ក់្សទី1-ទី3 ានចាំនួននទីបរម្រងៀន 240 នទី។ បនទ ប់ពីគ្ណ្នរលើការបរម្រងៀនែាយផ្ទទ ល់ម្របចាាំនងៃ ម្រគ្បូាន

ររៀបចាំរចនសមព័នធជាយុទធសាស្រសតសម្រាបច់ាំនួននទីបរម្រងៀនពីចាៃ យផែលរៅរសសសល់សម្រាប់ការនងៃបរម្រងៀន។ ការទទួលបាន និងលទធភ្នពសម្រាប់សិសស

រៅក្សន ុងការទទួលបានរពញរលញនូវក្សមម វធីិសិក្សារនោះ រដ្ឋយមិនគិ្តពលីាំនាំគ្ាំរនូនការបរម្រងៀន គឺ្ជាការរផ្ទត តជាចមបងរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD។ 

កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ ម្រតូវបានម្របគ្ល់រៅែល់សិសសម្រគ្ប់របូផែលម្រតូវការការចូលរៅរម្របើម្របាស់កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែរៅក្សន ុងទីក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ រហើយវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត 

(WiFi hot spot) ម្រតវូបានែតល់ជូនែល់សិសសម្រគ្ប់របូផែលម្រតវូការការតភ្នា ប់បណាត ញអីុនធឺណ្ិតរៅក្សន ុងទីក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្។ រៅក្សន ុងរពលម្របម្រពឹតរៅនន

រពលរវលារង់ចាាំរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការផែលទទួល ឬដ្ឋក់្សែាំរឡើងហវ ើលទ័រចាាំបាច់រៅក្សន ុងវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) បុគ្គលិក្សសាលា 

បានរធវ ើការងាររមួគាន ជាមួយម្រគួ្សាររបស់សិសសរែើមបីែតលនូ់វជរម្រមើសសិក្សាឯក្សរាជយសម្រាបសិ់សស និងែតល់ឲ្យពួក្សរគ្នូវឯក្សសារជាក់្សផសតងផែលម្រតវូការជាចាាំបាច់

រែើមបីចូលរមួរៅក្សន ុងការសកិ្សា ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងរង់ចាាំវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែតរបស់ពួក្សរគ្មក្សែល់។ លទធភ្នពរបស់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារក្សន ុងចូលរៅជួបម្រគ្បូរម្រងៀន

សម្រាប់ការសួរសាំណួ្រ និងការគាាំម្រទ គឺ្ជាបណ្ត ុ ាំននអតថបទបរងាា ោះតាមអីុនធឺណ្ិតក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននមតិចូលរមួរបសភ់្នគ្ីពាក់្សព័នធ  រហើយម្របព័នធនន នឹងម្រតវូបាន

ដ្ឋក់្សែាំរឡើងរចូជារម្រសចរៅតាមរគ្ហទាំព័ររបស់សាលា រែើមបីរក្សាបាននូវឱកាសទាំនក់្សទាំនងរដ្ឋយរបើក្សចាំហែូចជារា៉ែ ងរធវ ើការតាមរពលរវលាក្សាំណ្ត់ជារែើម រែើមបី

រក្សាសថ ិរភ្នព និងអភិវឌ្ឈភ្នពជានែគូ្រពញរលញរវាងបុគ្គលិក្សសាលា និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ 
 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 16 នន 46 

 

 

ការទទួលបានឧែក្សរណ៍រេឡិច្តនូិក្ស នងិការតភាា ែ់ែណ្តត ញ 
 

[ការពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងធាននូវការទទួលបានឧបក្សរណ្រ៍អឡិចម្រតនិូក្ស និងការតភ្នា ប់បណាត ញសម្រាបស់ិសសម្រគ្ប់របូ រែើមបីគាាំម្រទែល់

ការសិក្សាពីចាៃ យ។] 
 
មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងពិនិតយរមើលក្សាំពយូ ទ័រយួរនែា៉ែ ក្ស Chromebook សម្រាប់សិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះចូលររៀន ផែលពួក្សរគ្ម្រតវូការកុ្សាំពយូ ទ័ររែើមបី

ចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងបាំរពញកិ្សចចសាលាផែលបានបានែតលជូ់ន។ រែើមបធីានថាសិសសរបស់រយើងទទួលបានអីុនធឺណ្ិតរម្របើម្របាស់អាំឡុងរពលសិក្សា

ពីចាៃ យ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ែាំបូងបានក្សាំណ្ត់ថា៖ ម្រគួ្សារផែលឪពុក្សាត យរទើបផលងលោះ និងសិសសយុវជនរៅរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបសឪ់ពុក្សាត យចិញ្ច ឹម 

ម្រតវូបានែតលជូ់ននូវវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot), ម្រគួ្សារផែលបានបាំរពញការសទ ង់មតិផែលបានែតល់រយាបល់ថាពួក្សរគ្មិនានអីុនធឺណិ្តរម្របើម្របាស់រៅក្សន ុង

ក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ និងមិនបានទទួលវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែតរៅរែូវផ្ទក រ ើក្សឆ្ន ាំ2020 ម្រតូវបានែតល់ជូនវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) រហើយថា

អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសរែសងរទៀតផែលានតម្រមូវការពិរសស ម្រតួវបានែតល់ជូនវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) រៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការនន

មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ផែលែតល់ជូនវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) យា៉ែ ងតិចចាំនួនមួយសម្រាប់ម្រគ្ប់ទីក្សផនែងរបស់សិសសម្រគ្ប់របូ រែើមបគីាាំម្រទែល់ការតភ្នា ប់

បណាត ញរៅកាន់ការចូលរមួសិក្សាពីចាៃ យសម្រាប់សិសស រហើយរៅរពលណាផែលរគ្បានបញ្ហា ក់្សថាសាជិក្សម្រគ្ប់របូបានទទួលវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) 

រពលរនោះមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងចាប់រែតើមកិ្សចចែាំរណ្ើរការននការធានសសិសម្រគ្ប់របូ បានទទួលវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot), មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

បានបញ្ហា ទិញវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) ម្រគ្ប់ម្រគាន់សម្រាបក់ារផចក្សចាយរដ្ឋយផ្ទទ ល់មួយរៅែល់សិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះទ ាំងអស់ និងចាំនួនបរនថមសម្រាប់

បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនទាំងឡាយណាផែលម្រតវូការការគាាំម្រទការតភ្នា ប់បណាត ញ។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានែតល់ជូនការសទ ង់មតិរលើការតភ្នា ប់បណាត ញរៅអាំឡុងរែូវផ្ទក  រ ើក្ស

ននឆ្ន ាំ2020 រៅអាំឡុងរែូវរតត  និងអាំឡុងរពលចាប់រែតើមឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 រែើមបីក្សាំណ្ត់អតតសញ្ហញ ណ្ម្រក្សមុម្រគួ្សារផែលម្រតវូការវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) និង

កុ្សាំពយូ ទ័រ, បានែតល់ព័ត៌ានសត ីពទីីតាាំងផែលម្រតវូចូលរម្របើម្របាស់រដ្ឋយឥតគិ្តនងែ និងានតនមែរថាក្សពីភ្នន ក់្សងារែតលរ់សវារបស់មណ្ឌ លសកិ្សាធិការ, និងបនត

ជាមួយនឹងការគាាំម្រទបរចចក្សវទិា និងការែសពវែាយរលើការវភិ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តាមរយៈនីតិវធីិផែលបានអនុវតតអាំឡុងរពលបិទអគារសិក្សារៅែាំណាច់ឆ្ន ាំសិក្សា

2020 រដ្ឋយសារផតជាំងឺរាតតាត។ ទីតាាំងសាលា នឹងានទាំនក់្សទាំនងឥតផម្របម្របួលជាមួយសិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ រហើយនឹងជួយែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សារឲ្យរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា

ទទួលបានការតភ្នា ប់បណាត ញ តាមរយៈការពិនិតយរមើលបរចចក្សវទិាងមីៗសម្រាប់សិសស ម្របសិនរបើកុ្សាំពយូ ទ័រខូ្ច ឬែាំរណ្ើរការខុ្សម្របម្រក្សតី រដ្ឋយជាំរុញឲ្យម្រក្សមុការងារ

បរចចក្សរទសរៅតាមទីតាាំងសាលារធវ ើការ វភិ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា បរចចក្សវទិា រែើមបីក្សាំណ្ត់ថារតើានបញ្ហា ក្សាំហុសអនក្សរម្របើម្របាស់ ឬបញ្ហា បរចចក្សរទសផែរឬអត់ និង

រធវ ើការងារសហការជាមួយផែនក្សក្សមម វធីិសិក្សានិងបរចចក្សវទិាបរម្រងៀន និងផែនក្សគាាំម្រទ 

 

ការបរម្រងៀន រែើមបធីានបាំរពញតម្រមូវការផែនក្សបរចចក្សវទិាសម្រាប់សិសស ម្រសបគាន ជាមួយនឹងការរម្របើម្របាសឧ់បក្សរណ្ ៍និងការតភ្នា ប់បណាត ញ។ បុគ្គលិក្សតាមទីតាាំងសាលា 

បានរធវ ើការងាររដ្ឋយរមួសហការជាមួយម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបីក្សាំណ្ត់នូវឱកាសសុវតថ ិភ្នព និងសមម្រសបសម្រាប់សិសសរែើមបីទទួលបានការតភ្នា ប់បណាត ញអីុនធឺណ្ិត រែើមបី

ឲ្យពួក្សរគ្អាចចូលរមួរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ រហូតែល់រពលការែតល់វា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spots) និងហវ ើលទ័រចាាំបាច់នន ម្រតវូបានែាំរឡើង។ 

ទម្រមង់ផបបបទ និងកិ្សចចែាំរណ្ើរការចុោះហតថរលខា ម្រតវូបានរធវ ើឌ្ជីីងលរបូនីយក្សមម រែើមបីបរងក ើនលទធភ្នពចូលរម្របើម្របាស់ និងម្របព័នធក្សមម វធីិផែលសមម្រសបតាម

អនក្សរម្របើម្របាស់ ជូនែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបីបាំរពញទម្រមង់ផបបបទផែលបានក្សាំណ្ត់រដ្ឋយមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD សម្រាប់ព័ត៌ានសាំខាន់ៗ។ ការចុោះតាមែទោះ នឹងបនត

អនុវតតសម្រាប់ការែសពវែាយ និងការគាាំម្រទែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សាររបសស់ិសស ផែលរៅក្សន ុងរនោះ តាមរយៈកិ្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងម្រគ្ប់ផបបយា៉ែ ង មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

រៅផតមិនអាចភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងរៅកាន់សិសស និងសាជិក្សម្រគួ្សារបាន។ 
 

ការចូលរមួរែសស់ិសស និងិឌ្ឍនភាព 
 

[ការពីពណ្ន៌អាំពីររបៀបផែលភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងវាយតនមែរលើវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសស តាមរយៈទាំនក់្សទាំនងឡាយផ្ទទ ល់ និងចាំនួននទីបរម្រងៀនក្សន ុងរពលផតមួយ និង

ការពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងវាស់សទ ង់រលើការចូលរមួ និងបរាិណ្រពលរវលាននការងាររបសស់ិសស។] 
 

មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានធានថាម្រគ្ប់សាលាររៀនទាំងអស់ យា៉ែ ងរហាចណាសក់្សាំពុងផតសរម្រមចបាននូវចាំនួននទីបរម្រងៀនអបបបរាែូចផែលបានក្សាំណ្ត់រដ្ឋយ

ចាប់សភ្ន Assembly Bill 77 ផែលសមម្រសបជាមួយការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ លម្របចាាំនងៃ និងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យ។ ទីតាាំងសាលានីមួយៗ បានបរងក ើតនូវកាលវភិ្នគ្

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm


ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 17 នន 46 

 

 

ជួងែតល់សញ្ហញ សម្រាប់ការបរម្រងៀននិងររៀនពីចាៃ យ បានចុោះវតតម្របចាាំនងៃពាក់្សព័នធនឹងទាំនក់្សទាំនងឡាយផ្ទទ ល់ និងចាំនួននទបីរម្រងៀនក្សន ុងរពលផតមួយ ការសិក្សា

ក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សពគីាន  និងទម្រមង់ផបបបទចូលរមួរបសស់ិសសម្របចាាំនងៃផែលបានបាំរពញ រហើយ អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរែាបាលទិតាាំង បានទទួលនូវការចូលម្រតួតពិនិតយ

តាមម្របព័នធឌ្ជីីងលរៅរលើរគាល វធីិសិក្សាពីចាៃ យរបស់ម្រគ្ ូរែើមបីឲ្យែូចគាន រៅនឹងការចូលរៅកាន់ថាន ក់្សររៀនជាក់្សផសតងរៅតាមទីតាាំងធមមតាផែរ។ រងាវ យតនមែ

ផែលរធវ ើការវាយតនមែរលើររបៀបផែលសិសសក្សាំពុងានការលូតលាសរ់ៅក្សន ុងផែនក្សខ្ែ ឹមសារសន លូននមូខ្វជិាា អក្សសរសាស្រសតភ្នសាអង់រគ្ែស (ELA) គ្ណិ្តវទិា និង

ការអភិវឌ្ឈភ្នសាអង់រគ្ែស (ELD) នឹងម្របម្រពឹតរៅរៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សាទាំងមូល រហើយ បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរម្របើម្របាស់ការវាយតនមែតាមក្សមម វធីិសិក្សា និងការវាយតនមែ

ផក្សលមអទូរៅ រែើមបមី្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសស និងផក្សសម្រមួលការបរម្រងៀនរែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការបុគ្គលរបស់សិសស។ ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ នឹង

ម្រតវូបានែតល់ជូនរៅអាំឡុងសិក្សាពីចាៃ យ រដ្ឋយានការរមួបញ្ច លូគាន ជាយុទធសាស្រសត ននសក្សមមភ្នពបរម្រងៀនក្សន ុងថាន ក់្សររៀនទាំងមូល ម្រក្សមុតូចៗ ផ្ទទ ល់មួយទល់នឹងមួយ 

និងសក្សមមភ្នពសិក្សាឯក្សរាជយ។  យុទធសាស្រសតបរម្រងៀនែូចគាន ជារម្រចើនផែលបានរម្របើម្របាសរ់ៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ វគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល ់នឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាសរ់ែើមបវីាស់សទ ង់

ការចូលរមួ ចាំនួនរពលរវលាសម្រាបកិ់្សចចការសិសស ែូចជាការម្រតួតពិនិតយការយល់ែឹង ការដ្ឋក់្សកិ្សចចការម្រសបតាមក្សមម វធីិសិក្សា គ្រម្រាងសិក្សា បទបងាា ញ ការវាយ

តនមែតាមក្សមម វធីិសិក្សា ការវាយតនមែបញ្ច ប់ និងសាន នែកិ្សចចការសិសសែូចជាការក្សត់ម្រតា កិ្សចចការសររសរ និងសក្សមមភ្នពផែលម្រគួ្បានបរងក ើតរឡើង។ ការអនុវតតការវាយតនមែ

ផក្សលមអ នឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាសរ់ដ្ឋយបុគ្គលិក្ស រែើមបីក្សាំណ្ត់រៅរលើបុគ្គល និងថាន ក់្សររៀនទាំងមូល ផែអក្សតាមតម្រមូវការរបសស់ិសសរៅក្សន ុងការសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋ។ 

ភ្នពជានែគូ្រជារវាងម្រគ្ ូនិងឪពុក្សាត យ/អាណាពាបាល នឹងបនតម្របម្រពឹតរៅជាមួយនឹងការបងាា ញម្របាប់អាំពកីាររំពឹងទុក្ស រគាលរៅ និងវឌ្ឈនភ្នពរបសស់ិសស។ ម្របព័នធ  

StudentVue និងម្របព័នធ  ParentVue គឺ្ជាធនធានសម្រាបម់្រក្សមុម្រគួ្សារ និងសិសសរែើមបីរម្របើម្របាស់ក្សន ុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវតតាន និងពិនទ ុ។ ម្រគ្ូនឹងរម្របើម្របាស់គ្ាំរនូនការ

ម្របាម្រស័យទក់្សទងរែសងៗ រែើមបីែតលក់ារែសពវែាយ និងការម្របាម្រស័យទក់្សទងឲ្យបានញឹក្សញប់ និងជាបនតបនទ ប់រៅែលសិ់សស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារនន 

រដ្ឋយជម្រាបម្របាប់អាំពីវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសស ម្រសបជាមួយនឹងរគាលការណ្៍ដ្ឋក់្សពិនទ ុរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រែើមបីរក្សាបាននូវការតភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងែទោះ និង

សាលាររៀន។ 

 
សិសសទាំងអស់ ម្រតវូបានរំពងឹថានឹងចូលរមួរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ លត់ាមអនឡាញររៀងរាល់នងៃ រហើយសសិសផែលមិនចូលរមូម្របចាាំនងៃរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ 

(ក្សន ុងរពលផតមួយ និង/ឬក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស) ម្រតវូបានគូ្សសញ្ហញ អវតតានសម្រាបន់ងៃសិក្សាសម្រាបក់ារមិនចូលរមួ រហើយ កិ្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងពីបុក្សគលិក្ស

តាមទីតាាំងសាលាររៀន នឹងម្រតវូបានរធវ ើរឡើងរែើមបីទាំនក់្សទាំនងរៅកាន់ម្រគួ្សារ និងសិសស និងសាក្សសួរថារហតុអវ ើបានជាសិសសមិនានវតតានសម្រាប់ការសិក្សា 

រហើយរតើសាលាអាចជួយគាាំម្រទែល់សិសសយា៉ែ ងែូចរមតចរៅក្សន ុងការចូលសិក្សាពីចាៃ យឲ្យបានជាម្របចាាំ។ ម្រគ្នឹូងម្រសង់វតតានបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ លម់្របចាាំនងៃ 

(ក្សន ុងរពលផតមួយ) រហើយវតតានការសិក្សាផែលសិសសបានចូលរមួ (ក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស)។ វតតានបរម្រងៀនផ្ទទ ល់ នឹងផែអក្សរលើក្សវតតានសិសសរៅក្សន ុងម្របព័នធក្សមម វធីិ

សិក្សាពីចាៃ យ (ក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស) នឹងផែអក្សរលើការវាស់សទ ង់ចម្រមោុះននលទធែលសិក្សារបស់សិសសែូចជាការរបាយការណ៍្ឡុក្សចូលរៅកាន់ម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សា 

(ក្សមម វធីិ Google Classroom) កិ្សចចការផែលសិសសបានបាំរពញ និងក្សមម វធីិតាមអនឡាយរែសងរទៀតផែលរម្របើម្របាសរ់ដ្ឋយម្រគ្វូសម្រាប់សសិសម្របគ្លកិ់្សចចការែលម់្រគ្។ូ 

ការរំពឹងទុក្សរនោះគឺ្ថា រាល់វតតាន/ការចូលរមួទាំងអស់ នឹងម្រតវូបានចងម្រក្សងទុក្សជាឯក្សសារម្របចាាំនងៃ ក្សន ុងម្របព័នធព័ត៌ានរបស់សិសស (រៅថា Synergy) ររៀងរាលន់ងៃ 

រដ្ឋយានក្សាំណ្ត់ម្រតាម្របចាាំនងៃផែលបានរក្សាទុក្សពាក់្សព័នធនឹងវតតាន និងការចូលរមួរបស់សិសស រដ្ឋយានទាំងបុគ្គលិក្សម្របចាាំការរៅសាលា ផែនក្សសុខ្ាលភ្នពកុ្សារ 

និងផែនក្សចូលររៀន រធវ ើការម្របាម្រសយ័ទក់្សទងជាមួយម្រគួ្សាររបស់សិសសផែលអវតតាន និង/ឬមិនានក្សន ុងឯក្សសារ សម្រាប់ជាចូលរមួចាំ ផណ្ក្សក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននឱកាសសិក្សា

ពីចាៃ យម្របចាាំនងៃ។ ម្រគ្ ូនឹងរក្សាទុក្សក្សាំណ្ត់ម្រតាម្របចាាំសបាត ហ៍សត ីពីការចូលរមួរបសស់ិសស រដ្ឋយការចងម្រក្សងឯក្សសារវតតានចូលរមួក្សន ុងរពលជាមួយគាន  និងក្សន ុងរពលដ្ឋច់

រដ្ឋយផឡក្សរបស់សិសសាន ក់្សៗ សម្រាប់នងៃសិក្សានីមួយៗ ការបងាា ញការចូលរមួរបស់សិសសរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ និងការបាំរពញកិ្សចចការរបសស់ិសស។ 

ក្សន ុងនមជាបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនផែលបានទទួលសាគ ល់ ម្រគ្នឹូងក្សាំណ្ត់ចាំនួនរពលរវលាកិ្សចចការននផែលែតលរ់ៅឲ្យសិសសរៅក្សន ុងថាន ក់្ស/វគ្គសកិ្សា ផែលម្រសបរៅតាម

ការសិក្សាផែលសិសសអនុវតតរដ្ឋយខ្ល នូឯង (ក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស)។ រគាលវធីិសម្រាប់ម្រគ្ផូែលក្សាំណ្ត់ចាំនួនរពលរវលាសម្រាបក់ារកិ្សចចការសិក្សា នឹងអនុញ្ហញ តឲ្យ

ានការផបងផចក្សភ្នពខុ្សគាន រៅក្សន ុងការបាំរពញតាមរគាល វធីិសិក្សារៅតាមកិ្សចចការ និងការបរម្រងៀនផែលានការសម្រមបសម្រមួល ម្រសបគាន ជាមួយនឹងតម្រមូវការ

ពិរសសរបស់សិសសផែលគាាំម្រទរដ្ឋយការវាយតនមែ និងការអរងកតរបស់ម្រគ្។ូ 
 

 

ការេភិិឌ្ឍជំនាញិ ធាជ្ជា ជីិៈសិក្សាពីចមាា យ 
 

[ការពិពណ្៌នអាំពីការអភិវឌ្ឈជាំនញវជិាា ជីវៈ និងធនធានផែលនឹងម្រតវូែតល់រៅែល់បុគ្គលិក្ស រែើមបគីាាំម្រទែល់ក្សមម វធីិសិក្សាពចីាៃ យ រមួទាំងការ
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គាាំម្រទផែនក្សបរចចក្សវទិាែងផែរ។] 
 

ការអភិវវឌ្ឈជាំនញវជិាា  និងធនធានននផែលបានែតល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សរែើមបីគាាំម្រទែលក់្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ គឺ្ជាឱកាសក្សន ុងរពលផតមួយ និងក្សន ុងរពល

ដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សជាបនតបនទ ប់ ផែលរផ្ទត តរលើម្របព័នធក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ ការជាំរុញឲ្យសិសសចូលរមួរៅក្សន ុងមជឈដ្ឋា នម្របព័នធ អីុនធឺណិ្ត រគាលវធីិយលែ់ឹងអាំពី

ការប៉ែោះទងគ ិចរែើមបីគាាំម្រទែលសិ់សស រមររៀនសិក្សារលើចិតតសងគម ការអនុវតតការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស (ELD) ផែលបានក្សាំណ្ត់នឹងរមួបញ្ច លូគាន រៅក្សន ុងការសិក្សា

ពីចាៃ យ ការទទួលបាន និងការរម្របើម្របាស់ធនធានអនឡាញននក្សមម វធីិសិក្សាតាមសត ង់ដ្ឋរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ និងការរម្របើម្របាស់ម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សា (LMS) 

ែូចជាក្សមម វធីិ Google Classroom ក្សមម វធីិ Synergy និងក្សមម វធីិ Illuminate ជារែើម។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ក៏្សនឹងែតល់ជូនម្របរភទការអភិវឌ្ឈ វជិាា ជីវៈនន

ជារម្រចើនផែលានរ ម្ ោះថា “Educators Thriving” សម្រាបអ់នក្សអប់រំទ ាំងអសរ់ៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ផែលែតលឱ់កាសសម្រាប់អនក្សផែលបញ្ច ប់ក្សមម វធីិរនោះឲ្យ

ទទួលបានរមររៀនសិក្សាចាំនួន 3 ពីមហា វទិាល័យម្រគ្សូានចូ ីន  (Teachers College of San Joaquin)។ ក្សមម វធីិរនោះ គឺ្ជាក្សមម វធីិអភិវឌ្ឍបុគ្គលផែអក្សតាមការម្រសាវម្រជាវ

រែើមបជួីយឲ្យអនក្សអប់រំទទួលបានសុខុ្ាលភ្នព ផែលែតល់ជូនរពញរលញតាមអនឡាញ និងរដ្ឋយានការចូលរមួរៅក្សន ុងបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សន ុងរពលជាមួយគាន  

ជាមួយនឹងម្រក្សមុតូចៗននអនក្សអប់រំរមួអាជីព។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បនតែតល់ជូនម្របរភទការអភិវឌ្ឍ វជិាា ជីវៈននជារម្រចើនរៅក្សន ុងរពលរវលារែសងៗ 

រៅទូទាំងឆ្ន ាំសិក្សា និងផខ្សិក្សានរែូវរតត  រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ក្សសាងសមតថភ្នពអប់រំរបស់បុគ្គលិក្សអប់រំទាំងអស់ រែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការចម្រមោុះ

វបបធម៌និងភ្នសារបស់សិសសផែលបានែតល់ជូនរៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការទាំងមូល។ នយក្សដ្ឋា នក្សមម វធីិសិក្សា និងបរចចក្សវទិាបរម្រងៀន បានែតល់ជូនការបណ្ត ុ ោះបណាត ល

ការអភិវឌ្ឍជាំនញ វជិាា ជីវៈែលបុ់គ្គលកិ្ស និងបានបរងក ើតធនធានឯក្សសារក្សាំណ្ត់ម្រតា វជិាា ជីវៈតាមអីុនធឺណ្ិតននរា៉ែ ងសិក្សាផែលបានក្សត់ម្រតា រដ្ឋយម្រគ្បែណ្ត ប់រៅរលើ៖ 

មុខ្វជិាា វទិាសាស្រសត  មុខ្ វជិាា  ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD គ្ណិ្តវទិា បរចចក្សវទិា 4C ក្សមម វធីិ Starting Off The Year Right ទសសនៈទូរៅសត ីពីការរចនបែង់សក្សល (Overview of 

Universal Design For Learning) ការរម្របើម្របាស់ការគាាំម្រទរបូភ្នពសម្រាប់រចនសមព័នធ  និងការពម្រងឹងការអនុវតតរៅតាមែទោះ ( Utilizing Visual Supports for Structure and 

Reinforcement at Home) គ្ណិ្តវទិាឌី្ផហវ រ៉ាងផសយល/អនតរាគ្មន៍តាមអីុនធឺណ្ិត (Virtual Differentiation/Intervention Math)  បងាា ញអាំពីសត ង់ដ្ឋសន លូរមួរបស់រែា 

(Common Core State Standards) សក្សមមភ្នព STEM  វទិាសាស្រសតសងគម(Social Sciences) ការសហការអនតរបុគ្គល និងការរធវ ើការងារជាម្រក្សមុ

រែើមបីគាាំម្រទែល់ការចូលរៅសិក្សាពីចាៃ យសម្រាប់រគាលរៅក្សមម វធីិ IEP ( Interpersonal Collaboration & Teaming To Support Distance Learning Access to 

IEP Goals) ការគាាំម្រទផែលបានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់ការអប់រំពិរសស (Special Education Designed Supports) ការបរងក ើតខ្ែ ឹមសារ វ ើរែអូ

សម្រាប់ការបរម្រងៀនតាមអនឡាញ (Creating Video Content for Online Teaching) ការក្សសាងថាន ក់្សររៀនតាមបណាត ញអីុនធឺណ្ិតក្សម្រមិត A ( Building A 

Virtual Classroom) ការក្សសាងចាំរណ្ោះែឹងរៅផែនក្ស វន័ិយ (Building Knowledge in the Disciplines)  ការផណ្នាំសម្រាបអ់នក្សអប់រំ និងឪពុក្សាត យ (Educator and 

Parent Coaching)៖ កិ្សចចែាំរណ្ើរការនិងយុទធសាស្រសត  (Process and Strategies) ក្សមម វធីិ Google Everything ការបរម្រងៀនបាំណ្ិនជ ីវតិតាមែទោះ (Teaching Life Skills At 

Home) ការរម្របើម្របាស់បរចចក្សវទិា (Utilizing Technology) ការគាាំម្រទម្រគ្ងូមី និងរទើបចាប់រែតើមបរម្រងៀន (Supporting New & Beginning Teachers) ការសិក្សា

ផែនក្សតាមរម្រគាងម្រសាវម្រជាវ (Project Based Learning) ការដ្ឋក់្សពិនទ ុឲ្យានសមភ្នព (Grading for Equity) យុទធសាស្រសតតាម

អីុនធឺណ្ិតសម្រាប់អនក្សររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស (English Learner Virtual Strategies) ការក្សសាងទាំនក់្សទាំនង វបបធម៌ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ង (Building Rapport, 

Culture, & Management) និងការបរម្រងៀនផបបសហការរែើមបីធានសមភ្នពសម្រាប់ទាំងអស់គាន  (Collaborative Teaching To Ensure Equity for All)។ 

កិ្សចចែាំរណ្ើរការ ម្រតវូបានអនុវតតរែើមបីបណ្ត ុ ោះបណាត លម្រគ្បូរម្រងៀនជាំនួសរៅរលើយុទធសាស្រសត ផែលានម្របសិទធភ្នពសម្រាប់ការបរម្រងៀន និងការជាំរុញសិសសឲ្យចូលរមួក្សន ុង

ការសិក្សាពីចាៃ យ និងររបៀបចូលរមួ និងរម្របើម្របាស់ឧបក្សរណ្ប៍រម្រងៀនក្សន ុងក្សមម វធីិ Google Classroom ផែលម្រគ្កូ្សាំពុងយក្សមក្សរម្របើម្របាស់សម្រាប់ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ 

និងការសិក្សាផែលសិសសអនុវតតរដ្ឋយខ្ល នួឯង (ក្សន ុងរពលរវលាដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស)។ 

 
ការគាាំម្រទបរចចក្សវទិា ម្រតូវបានែតល់ជូនែល់ផែនក្សរែាបាលរៅតាមទីតាាំងនិងបុគ្គលិបរម្រងៀនទាំងអស់ រដ្ឋយែតល់រៅឲ្យពួក្សរគ្នូវកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ រហើយ សម្រាប់

អនក្សផែលបានបាំរពញការសទ ង់មតិរដ្ឋយបងាា ញពីតម្រមូវការសម្រាប់ការគាាំម្រទរលើការតភ្នា ប់បណាត ញ និងមិនអាចសថ ិតរៅក្សន ុងបររិវណ្សាលារែើមបីតភ្នា ប់បណាត ញ

វា៉ា យហាវ យ (WiFi) របសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការរដ្ឋយសាររហតុែលមួយចាំនួន គឺ្ម្រតវូបានែតល់ជូនវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot)។ នយក្សដ្ឋា នក្សមម វធីិសិក្សា 

និងការបរម្រងៀន និងរសវាែតល់ព័ត៌ាន បានែតល់ការគាាំម្រទបរចចក្សវទិារដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការរធវ ើ វភិ្នគ្និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ក្សាំពយូ ទ័រ និងចូលរម្របើម្របាស់ផែលែតល់ជូន

ែល់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន។ ឱកាសអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈ ម្រតវូបានែតល់ជូនរៅអាំឡុងរែូវផ្ទក រ ើក្ស រែូវរតត ទ ាំងមូល និងម្រតវូបានរធវ ើផែនការរៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សាទាំងមូលរែើមបី

រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ក្សសាងសមតថភ្នព ជាំនញ និងចាំរណ្ោះែឹងពាក់្សព័នធនឹងការសិក្សាពីចាៃ យ ការ វភិ្នគ្រលើទិននន័យសិសស ការជាំរុញសិសសឲ្យចូលរមួតាមរយៈការបរម្រងៀន

ផែលរផ្ទត តរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ជាចមបងតាមសត ង់ដ្ឋ និងការរមួបញ្ច លូម្រគ្ពូាក់្សព័នធនិងរ ែ្ ើយតបតាមវបបធម៌និងភ្នសា និងបទពិរសាធន៍សិក្សារៅក្សន ុងការបរម្រងៀន។ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 19 នន 46 

 

 

ការអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈ និងការគាាំម្រទ ម្រតវូបានែតល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សរែាបាល និងបុគ្គលិក្សបរម្រងៀន សត ីពីររបៀបរម្របើម្របាស់ទម្រមង់សិក្សាពីចាៃ យ និង

តាមម្របពន័ធ អីុនធឺណ្ិត រែើមបីទាំនក្សទាំនង និងជាំរុញឲ្យឪពុក្សាត យ អាណាពាបាល និងម្រក្សមុម្រគួ្សារចូលរមួជានែគូ្រៅក្សន ុងការអភិវឌ្ឍការសិក្សា និង

ចិតតសងគមរបស់សិសសរយើង។ ការបណ្ត ុ ោះបណាត លសត ីពីការយល់ែឹងពីការប៉ែោះទងគ ិច និងការម្របតិបតត ិសាត រឡើង វញិ នឹងម្រតវូបានែតល់ជូនែល់បុគ្គលិក្ស

រៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការទាំងមូល និងការសហការរៅជាំវញិការវភិ្នគ្រលើទិននន័យសិសស រែើមបែីតលែ់ាំណ្ឹង និងរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសតសម្រាបប់ទពិរសាធន៍សិក្សានន

ផែលគាាំម្រទែលក់ារអនុវតតននម្របព័នធគាាំម្រទរម្រចើនែាំណាក់្សកាល (Multi-Tiered System of Support) ផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ការសិក្សាររៀនសូម្រតចម្រមោុះវបបធម៌និងភ្នសា 

និងតម្រមូវការចិតតសងគមរបស់សិសសទាំងអស់។ 
 

 

តួនាទីែុគគលិក្ស នងិការទទួលខសុ្តូិ  
 

[ការពិពណ្៌នអាំពីតួនទី និងការទទួលខុ្សម្រតវូងមីរបស់បុគ្គលិក្សផែលរក្សែលប៉ែោះពាល ់រដ្ឋយសារផតជាំងឺ COVID-19។] 
 
ជាំងឺរាតតាត COVID-19 ការបិទអគារសិក្សា ការផ្ទែ ស់បត រូរៅជាការសិក្សាពីចាៃ យ និងការរធវ ើផែនការសម្រាប់គ្ាំរសូិក្សាផបបចម្រមោុះរមួបញ្ច លូគាន ននវគ្គបរម្រងៀន

រដ្ឋយផ្ទទ ល ់បានានែលប៉ែោះពាល់យា៉ែ ងខាែ ាំងរៅរលើតួនទ ីនិងការទទួលខុ្សម្រតវូរបសបុ់គ្គ ិលិក្ស និងម្របព័នធែាំរណ្ើរការរបសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD។ 

ជាការរ ែ្ ើយតបរៅនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19 បុគ្គលិក្សចាាំបាច់ម្រតូវផក្សសម្រមួល និងផ្ទែ ស់បត រូតួនទី និងការទទួលខុ្សម្រតូវ រហើយម្របព័នធ រនោះ បានបនតផ្ទែ ស់បត ចុូោះ

រឡើង និងបនតានភ្នពបត់ផបនរែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការ ម្រសបគាន ជាមួយនឹងជាំងឺសុខ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងការសិក្សា។ បុគ្គលកិ្សផែនក្សសុខុ្ាលភ្នពកុ្សារ 

និងការចូលររៀន និងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់នរពលអនគ្តមួយចាំនួន នឹងបនតរាលកិ់្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងែសពវែាយ និងរសវាអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ល នួទ ាំងអស់ ប៉ែុផនត  តួនទី

ជាក់្សលាក់្សរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ម្រតវូបានផក្សសម្រមួលរែើមបែីតល់ការគាាំម្រទរដ្ឋយផ្ទទ លទី់តាាំងសាលាររៀនផែលជួបម្របទោះការរក្សើតរឡើងននអវតតានរបស់សិសស 

រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺរាតតាត COVID-19។ ម្រគ្រូៅក្សន ុងគ្ាំរបូរម្រងៀនទាំងអស ់នឹងបនត ម្រសង់វតតានម្របចាាំនងៃ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការចូលរមួរបស់សិសសរដ្ឋយរម្របើ

 វធិានការចម្រមោុះ និងម្របាម្រសយ័ទក់្សទងជាមួយសិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារអាំពកីារចូលររៀនរបសសិ់សស និងការរំពឹងទុក្សសម្រាបក់ារសិក្សា។ ជាមួយនឹងការសិក្សាពីចាៃ យ ម្រគ្ូ

ក្សាំពុងែតលជូ់នការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ លត់ាមរយៈបទពរិសាធន៍សិក្សាក្សន ុងរពលផតមួយ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សាផែលសិសសអនុវតតរដ្ឋយខ្ល នូឯងក្សន ុងរពល

រវលាដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស តាមរយៈការបាំរពញកិ្សចចការរបស់សិសស សក្សមមភ្នពសិក្សា និងការម្របាម្រស័យទក់្សទងផែលម្របម្រពឹតរៅក្សន ុងក្សមម វធីិ Google Classroom និងម្របព័នធ

ម្រគ្ប់ម្រគ្ងការសិក្សារបស់រយើង រមួែស ាំជាមួយទម្រមង់ផបបបទ និងគ្ាំរផូែលបានឯក្សភ្នពជារមួននការទក់្សទងផែលដ្ឋក់្សឲ្យរម្របើម្របាសរ់ៅទីតាាំងសាលា។ 

រៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាទាំងមូល បុគ្គលិក្សផែលរសវាក្សមមរបស់ពួក្សរគ្គាាំម្រទែល់សសិសផែលានពិការភ្នព នឹងបនតរៅក្សន ុងតួនទីរបស់ពួក្សរគ្រដ្ឋយែតលជូ់នទាំងរសវាក្សមម

ពីចាៃ យ និងរដ្ឋយផ្ទទ លស់ម្រាប់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ ម្រសបគាន ជាមួយនឹងរគាលរៅ និងតម្រមូវការននការវាយតនមែ និងរសវាក្សមមរៅក្សន ុងក្សមម វធីិអប់រំសម្រាប់បុគ្គល  

(Individualized Educational Program, IEP) របស់សិសស។ បុគ្គលផែនក្សសុខ្ភ្នព និងសុខុ្ាលភ្នព ម្រតវូបានចាត់តាាំងរៅកាន់ទីតាាំងសាលាររៀន និងចាាំឃ្លែ ាំរមើលកិ្សចច

ែាំរណ្ើរការសវ ័យម្រតួតពិនិតយរលើរសវាសុខ្ភ្នពរៅរលើជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ ពិធីសារសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពផែលក្សាំពុងម្រតវូបានអនុវតតរៅតាមទីតាាំងសាលាររៀន និង

អាំឡុងរពលែតល់អាហារ និងការជួយទក់្សទងែសពវែាយែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ ការយិាល័យម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័យ បានបាំរពញតួនទីសម្រមបសម្រមួលជាមួយពិធីសារតាម

ដ្ឋនការប៉ែោះពាល់ផ្ទទ ល់ននកា រយិាល័យសុខាភបិាល ម្រសបគាន ជាមួយនឹងជាំងឺ COVID-19។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD បានជួលអនក្សសម្រមបសម្រមួលផែនក្សជាំងឺ COVID-19 

រែើមបីមក្សជួយសម្រមួល និងែឹក្សនាំម្របព័នធ  និងនីតិវធីិរែសងៗផែលពាក់្សព័នធនឹងការទទួលខុ្សម្រតវូរៅក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាលផ់ែនក្សសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព

ផែលជាំងឺរាតតាត COVID-19 ានរៅរលើមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD និងសហគ្មន៍ផែលរយើងបរម្រមើរសវា។ 

 

ការផក្សសម្រមួលផែលាន និងផែលម្រតវូរធវ ើរឡើងរៅរលើតួនទី និងការទទួលខុ្សម្រតវូរបស់បុគ្គលិក្ស រែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការផែនក្សសកិ្សាររៀនសូម្រត និងផែនក្សចិតតសងគម

របស់សិសស ទនទ ឹមគាន នឹងការធាននូវសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពរបស់បុគ្គលិក្សនិងសិសស ានែូចជា៖  

• រា៉ែ ងរធវ ើការ ម្រតវូបានផក្សផម្រប និងផក្សសម្រមួលសម្រាបមូ់លរហតុសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នព ក៏្សែូចជាការបាំរពញតម្រមូវការននលទធភ្នពអាចទទួលបាន

កាន់ផតរម្រចើនរឡើងែលម់្រក្សមុម្រគួ្សារផែលរធវ ើការ។ 

• ម្រគ្បូរម្រងៀនផែលក្សាំពុងបរម្រងៀនពីចាៃ យ ពីទីក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ ឬរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀនរបស់ពួក្សរគ្ រៅអាំឡុងរពលសិក្សាពចីាៃ យរៅអាំឡុង

វគ្គបរម្រងៀនផ្ទទ លតាមគ្ាំរសូិសាផបបចម្រមោុះ នឹងរធវ ើការគាាំម្រទែលស់ិសស តាមរយៈការបរម្រងៀនផ្ទទ ល់ និងការគាាំម្រទការសិក្សាក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស។. ម្រគ្នឹូងគាាំម្រទសសិស

តាមរយៈការបរម្រងៀនជាក់្សលាក់្ស ការែតល់គ្ាំរ ូនិងការពម្រងឹងកាអនុវតតបម្រមងុម្របយ័តនផែនក្សសុខ្ភ្នព និងបទដ្ឋា នសុវតថ ិភ្នពរដ្ឋយរផ្ទត តរលើពិធីសារសវ ័យម្រតួតពិនិតយ និង

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm


ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 20 នន 46 

 

 

សីតុណ្ាភ្នពម្របចាាំនងៃ ការសថ ិតរៅក្សន ុងក្សផនែងរធវ ើការរបស់ខ្ល នួ ការរម្របើម្របាស់សាា រៈររៀងៗខ្ល នួ ពិធីសាររក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពីគាន  ការលាងសាអ តនែជាម្របចាាំ និង

ការរជៀសវាងការប៉ែោះពាល់ជាមួយនឹងនែទវតថ ុផែលរម្របើម្របាស់រមួគាន  នីតិវធីិសាែ ប់រមររាគ្ និងការទទួលខុ្សម្រតូវរែសងរទៀតផែលម្រសបគាន រៅនឹងការរម្របើម្របាស់ពិធីសារ

ការបរម្រងៀន និងររៀនរៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការរាតតាតសុខ្ភ្នពជាសក្សល។ ម្រគ្នឹូងភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងជាមួយនឹងម្រគ្សូារ និងែតល់ឱកាសសម្រាប់ការចូលរមួ

របស់ម្រគួ្សារ រៅក្សន ុងការសិក្សារបស់កូ្សនពួក្សរគ្ ជាបនតបនទ ប់ តាមរយៈវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ រៅអាំឡុងឆ្ន ាំសិក្សាទាំងមូល។ ម្រគ្ផូណ្នាំការបរម្រងៀន នឹងម្រតវូបាន

អរញ្ា ើញឲ្យចូលក្សមម វធីិ Google Classrooms រៅក្សន ុងគ្ាំរផូណ្នាំតាមផបបសហការ រហើយអនក្សរែាបាលតាមទីតាាំង និងចូលរមួរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល ់រែើមបីែតល់

រយាបលម់្រតឡប់ផបបសាថ បននិងចាំរគាលរៅ និងការគាាំម្រទការបរម្រងៀន។ 

• អនក្សជាំនញក្សមម វធីិ ែតលនូវការគាាំម្រទរដ្ឋយផ្ទទ ល់ែល់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនតាមរយៈផែនក្សឡូជីសសទ ិក្សពាក់្សព័នធនឹងការរធវ ើផែនការ ការក្សាំណ្ត់ និងការសម្រមបសម្រមួល

កិ្សចចម្របជុាំ IEP ទ ាំងតាមអីុនធឺណ្ិត និងរដ្ឋយផ្ទទ ល់ រដ្ឋយធានថារាល់ វធិានការសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពទាំងអស ់នឹងដ្ឋក់្សឲ្យែាំរណ្ើរការ រហើយឪពុក្សាត យ

/អាណាពាបាល បានទទួលឱកាសរធវ ើជាអនក្សចូលរមួយា៉ែ ងសក្សមមរៅក្សន ុងកិ្សចចម្របជុាំ ខ្ណ្ៈរពលក្សាំពុងរដ្ឋោះម្រសាយរាលល់ក្សខខ្ណ្ឌ តម្រមូវនន

ការចងម្រក្សងឯក្សសាររៅក្សន ុងកិ្សចច ម្របជុាំ IEP តាមអីុនធឺណ្ិត តាមទូរសពទ និងរដ្ឋយផ្ទទ ល់។  

• ជាំនួយការបរម្រងៀន នឹងែតល់ការគាាំម្រទជាលក្សខណ្ៈបុគ្គល និងជាម្រក្សមុតូចៗ រៅក្សន ុងការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ ការសិក្សាក្សន ុងរពលផតមួយ រហើយនឹងែតលក់ារគាាំម្រទែល់

ម្រគ្ផូែលជួយសិសសរៅក្សន ុងបនទប់បាំ ផបក្សជាម្រក្សមុតូចៗ និងមធាបាយរែសងរទៀតតាមសមម្រសប។ 

• ម្រគ្ជូាំនួស ម្រតវូបានែតល់ជូនរៅកាន់ទីតាាំងសាលាររៀន រែើមបីែតលក់ារគាាំម្រទការបរម្រងៀនជាយុទធសាស្រសតសម្រាប់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស រៅក្សន ុងរា៉ែ ងសិក្សា

ក្សន ុងរពលផតមួយ។ 

• ម្រគ្ធូនធាន និងអនក្សជាំនញផែនក្សបរយិាបនន នឹងគាាំម្រទែល់រសវាក្សមមពាក់្សព័នធនឹងការសិក្សាពីចាៃ យ និង វធិានការផែលរផ្ទត តរលើការរគាល វធីិខុ្សៗគាន

រៅក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការជាយុទធសាស្រសត  សិសសផែលានពិការភ្នព សក្សមមភ្នព និងរសវាក្សមមទ ាំងរនោះ រមួានការគាាំម្រទកិ្សចចែាំរណ្ើរការវាយតនមែ 

ការសម្រមបសម្រមួលរសវាក្សមមផែលម្រសបជាមួយនឹងក្សមម វធីិ IEP របស់សិសស រដ្ឋយានកាលវភិ្នគ្បរម្រងៀនម្របចាាំនងៃរបសម់្រគ្បូនទ ុក្សថាន ក់្ស ការម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នព

របស់សិសសរៅក្សន ុងគ្ាំរបូរម្រងៀន និងការសម្រមបសម្រមួលជាមួយជាំនួយការបរម្រងៀន រែើមបីធានថាការទទួលបានការគាាំម្រទជាយុទធសាស្រសតែល់សិសស ម្រតវូបានែតល់

ជូនជាយុទធសាស្រសតែល់សិសស។ 

• បុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នព ចុោះពិនិតយសុខ្ភ្នពបុគ្គលិក្សរលើជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ និងសហការគាន បរងក ើតផែនការរែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា រ ែ្ ើយតបរៅនឹងជាំងឺ

រាតតាត COVID-19 របសម់ណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រដ្ឋយរម្របើអនុសាសន៍ពីការយិាល័យអប់រំរខានធីសានចូ ីន (San Joaquin County Office of Education) 

ផែនក្សសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈម្របចាាំរខានធី (County Public Health) នយក្សដ្ឋា នសុខ្ភ្នពរែាកាលីហវ ័រញ៉ែ  (California Department of Health) នយក្សដ្ឋា នអប់រំ

រែាកាលីហវ ័រញ៉ែ  (California Department of Education, CDE) និងមជឈមណ្ឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងជាំងឺ (Centers for Disease Control, CDC)។ 

• បុគ្គលិក្សផែនក្សគាាំម្រទសិសស និងរសវាសុខ្ភ្នពែតលក់ារផណ្នាំែល់ទីតាាំងសាលាររៀន ផែលរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ក្សត ីរំពងឹទុក្សខ្ពស់ជាំវញិបញ្ហា សាអ ត និងសាែ ប់រមររាគ្

រៅនែទវតថ ុ និងមជឈដ្ឋា នការងារ/សិក្សា។ 

• រម្រតពកីារធានរា៉ា ប់រងធមមតារបស់ពួក្សរគ្ អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរែាបាលតាមទីតាាំង ក្សាំពុងគាាំម្រទយា៉ែ ងសក្សមមរាល ់វធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈផែលចាាំបាច់ទាំងអស់

រៅរលើបររិវណ្សាលា ក្សាំពុងររៀបចាំ ផែនការយុទធសាស្រសត សម្រាប់ផែនការផ្ទែ ស់បត រូការសិក្សាពីការសិក្សាពីចាៃ យរៅជាវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ 

ក្សាំពុងម្រគ្ប់ម្រគ្ងបុគ្គលិក្សផែលសថ ិតរៅក្សន ុងប ររិវណ្សាលា និងក្សាំពុងរធវ ើការពីចាៃ យ ក្សាំពុងធានថាបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនក្សាំពុងែតល់ឲ្យសិសសនូវការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់

សម្រាប់ការសិក្សាពីចាៃ យម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ និងឱកាសសិក្សាក្សន ុងរពលផតមួយ ក្សាំពុងផតជាំរុញឲ្យម្រក្សមុម្រគួ្សារចូលរមួ និងក្សាំពុងផណ្នាំ

បុគ្គលិក្សរធវ ើការែសពវែាយតាមអីុនធឺណ្ិត និងក្សាំពុងធានទូទាំងសាលាថា បុគ្គលិក្សក្សាំពុងតាមដ្ឋនការចូលររៀនម្របចាាំនងៃ និងការចូលរមួរបស់សិសសទន់រពលរវលា 

និងបានម្រតឹមម្រតវូ។ 

• បុគ្គលិក្សការយិាល័យរធវ ើការងាររមួសហការជាមួយអនក្សរែាបាល រែើមបគីាាំម្រទយា៉ែ ងសក្សមម និងធានថា រាល់វធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈចាាំបាច់ទាំងអស់ ម្រតវូបាន

អនុវតតតាម និងានរចួជារម្រសច រហើយបុគ្គលិក្សគាាំម្រទ សិសស ម្រគួ្សារ និងអនក្សែនទរទៀតផែលមក្សក្សន ុងបររិវណ្សាលារមួសហការជាមួយបុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នពសាលាររៀន

រៅក្សន ុងការពាក់្សា៉ែ ស់ និងអនុវតតតាមពិធីសារសុវតថ ិភ្នព។ 

• បុគ្គលិក្សផែនក្សអាហារបូតថមាកុ្សារ និងរសវាចាំណ្ីអាហារ គាាំម្រទរាល ់វធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈផែលចាាំបាច់ទាំងអស ់ទនទ ឹមគាន នឹងការអនុវតតលាំហូរបាែ ស់ទី

សុវតថ ិភ្នពរបស់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារតាមរយៈកិ្សចចែាំរណ្ើរែតលអ់ាហារ និងការផសគនបារកូ្សែ រែើមបធីានថាការែតលច់ាំណ្អីាហារែលស់ិសស ម្រតវូបានចងម្រក្សង

ឯក្សសារទុក្សយា៉ែ ងម្រតឹមម្រតវូសម្រាប់សិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះចូលររៀន។ រៅក្សន ុងការរមួសហការជាមួយបុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភិបាល ពួក្សរគ្ម្រតវូធានថាក្សផនែងការងារ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 21 នន 46 

 

 

ានសាា រៈការពារបុគ្គលសមម្រសប (PPE) និងធនធាន និងសាា រៈែគត់ែគង់សម្រាប់ការសាអ ត/សាែ ប់រមររាគ្។ 

• បុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នព ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័យ និងបុគ្គលិក្សរសវាគាាំម្រទសិសស នឹងម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទយា៉ែ ងសក្សមមរៅរលើវធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈ

ផែលចាាំបាច់ទាំងអស ់លក្សខខ្ណ្ឌ តម្រមូវ និងនីតិវធីិតាមដ្ឋនការប៉ែោះពាល់ផ្ទទ ល។់ បុគ្គលិក្ស នឹងែតលព់័ត៌ានងមីៗជាបនតបនទ ប់ែលបុ់គ្គលិក្ស និងែតល់ែាំណ្ឹងែលម់្រគួ្សារ 

 

អាំពនីីតិវធីិងមីៗ និងការរំពឹងទុក្សននកិ្សចចែាំរណ្ើរការផែលតម្រមូវរដ្ឋយនយក្សដ្ឋា នសុខាភិបាល រដ្ឋយសារផតនីតិវធីិតាមដ្ឋនការប៉ែោះពាល់ផ្ទទ ល់ និងនីតិវធីិសវ ័យ

ម្រតួតពិនិតយរសវាសុខ្ភ្នពសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19។ 

• បុគ្គលិក្សផែនក្សែីក្សជញ្ជ នូ នឹងម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទរាល់ វធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈចាាំបាច់ទាំងអស់ ម្រសបគាន ជាមួយនឹងនីតិវធីិសាអ ត/សាែ ប់រមររាគ្រៅរលើ

យានយនត ទនទ ឹមគាន នឹងការធានបានថា ការររៀបចាំក្សផនែងអងគ ុយផែលរក្សាគ្ាែ តឆ្ៃ យពីគាន ម្រគ្ប់ម្រគាន់ ម្រតវូបានជួយសម្រមួលក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ រសវាែាំរណ្ើរការកាែឹក្សជញ្ជ នូ

។ បុគ្គលកិ្សរសវាែឹក្សជញ្ជ នូ និងអនក្សម្រតួតពិនិតយនិងអនក្សែតល់ជាំនួយក្សន ុងបររិវណ្សាលា (CSMs & CSAs) រៅអាំឡុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ បានគាាំម្រទែល់ទីតាាំងសាលាផែល

ែតល់ជូនចាំណ្ីអាហារ តាមរយៈជាំនួយឡូជីសសទ ីក្សសម្រាប់បាែ ស់ទីចរាចរណ្៍ និងទិសរៅរបស់អនក្សានវតតានសម្រាប់ការផចក្សចាំណ្ីអាហារ។ ម្របព័នធមួយ នឹង

ម្រតវូយក្សមក្សអនុវតតរដ្ឋយរមួសហការជាមួយបុគ្គលិក្សរសវាសុខ្ភ្នព រៅក្សន ុងការធានថាសវ ័យម្រតួតពិនិតយជាំងឺ COVID-19 ម្របចាាំនងៃ ម្រតវូបានអនុវតតសម្រាប់សិសស

រៅក្សន ុងការគាាំម្រទកិ្សចចែាំរណ្ើរការការែឹក្សជញ្ជ នូរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នពសម្រាប់អនក្សផែលានជាប់ពាក់្សព័នធ។ 

• បុគ្គលិក្សផែនក្សយុវជនរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ឪពុក្សាត យចិញ្ច ឹម និងម្រគួ្សាររទើបផលងងមីៗ រធវ ើការម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទយា៉ែ ងសក្សមមែល់វធីិការសុខ្ភ្នព

សាធារណ្ៈចាាំបាច់ទាំងអស់ និងតម្រមូវការឡូជីសសទ ិក្សពាក់្សព័នធ នឹងការទទួលបានការសិក្សា ចាំណ្ីអាហារ សុខ្ភ្នពែល វូចិតតនិងសុខុ្ាលភ្នព និង

រសវាចាាំបាច់រែសងៗសម្រាប់សិសស និងម្រគួ្សារ។ ការែសពវែាយ ម្របម្រពឹតរៅតាមរយៈកិ្សចចម្របជុាំរដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាមទូរសពទ និងតាមអីុនធឺណ្ិត និងទម្រមង់ទាំនក់្សទាំនង

ជាមួយនឹងសិសស និងម្រក្សមុម្រគ្សូារ។ 

• បុគ្គលម្របតិបតត ិការ ផងទាំជួសជុល និងបុគ្គលិក្សឃ្លែ ាំរមើល នឹងរគារពតាមនិងគាាំម្រទយា៉ែ ងសក្សមមែល់ វធិានការសាធារណ្ៈចាាំបាច់ទាំងអស់ ទនទ ឹមគាន នឹងការផងទាំ

ម្របព័នធសាអ ត និងសាែ ប់រមររាគ្ឲ្យសាអ តជាម្របចាាំរៅរលើក្សផនែងផែលប៉ែោះពាល់ញឹក្សញប់ និងនែទវតថ ុរម្របើម្របាស់រមួជាម្របចាាំនងៃ។ បុគ្គលិក្សក៏្សនឹងធានែងផែរថា រាល់

ទីតាាំងសាលាររៀនទាំងអស់ និងអគារសិក្សាានសត ុក្សទុក្សសាា រៈ និងធុងសាា រៈានែាំរណ្ើរការផែលែតល់នូវម្របភពសម្រាបក់ារលាងសាអ តនែ និងសាអ តអនម័យនែ។ 

បុគ្គលិក្សក៏្សនឹងរក្សាសាា រការពារផ្ទទ ល់ខ្ល នួ (PPE) រៅតាមទីតាាំងផែលែតលជូ់ន និងធាននូវការរម្រតៀមខ្ល នួសម្រាបក់ាររគារពតាម វធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈ

ទាំងអស ់ទនទ ឹមគាន នឹងការរធវ ើការងាររៅក្សន ុងនយក្សដ្ឋា ន និងការបនតការម្របាម្រស័យទក់្សទងជាំ វញិពិធីសារ និងនីតិវធីិបញ្ហា ទិញ រែើមបធីានបានថា 

សាា រៈែគត់ែគង់បផនថម ម្រតវូបានបញ្ហា ទិញបានទន់រពលរវលា រៅតាមការចង់បាន។ 

 

ម្របព័នធែតលរ់សវាអប់រំ នឹងបនតផក្សសម្រមួលតួនទី និងការទទួលខុ្សម្រតវូបុគ្គលិក្ស រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការសិក្សាររៀនសូម្រត និងតម្រមូវការចិតតសងគម ទនទ ឹមគាន នឹង

ការធានបានថា រាល់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារទាំងអស ់គឺ្ានសុវតថ ិភ្នព និងានសុខ្ភ្នពលអ  រហើយថាបុគ្គលិក្សទាំងអស់នឹងម្រតួតពិនិតយ និងគាាំម្រទ

ែល់វធិានការសុខ្ភ្នពសាធារណ្ៈចាាំាំបាច់ទាំងអស។់ បុគ្គលិក្សមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ម្រតវូបានជាំរុញឲ្យខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងគាាំម្រទែល់លទធែលសិក្សារបស់សិសស ការគាាំម្រទ

បរយិាកាសសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយសមភ្នព និងការអភិវឌ្ឍភ្នពជានែគូ្រពញរលញ ផែលរផ្ទត តរលើការែតល់ឲ្យសិសសម្រគ្ប់របូនូវការររៀបចាំខ្ល នួសម្រាប់ការសិក្សារៅ

មហាវទិាល័យ ជាំនញអាជពី និងសហគ្មន៍។ ការបិទអគារសិក្សា បានប៉ែោះពាលែ់ល់បុគ្គលិក្សទាំងអស់ និងបានបងាា ញពីបញ្ហា ម្របឈមផែនក្សែាំរណ្ើរការផែល

ានែលប៉ែោះពាល់រដ្ឋយផ្ទទ លរ់លើតម្រមូវការែល វូកាយ ែល  ូវចិតត មរនសរញ្ចតន សងគម និងការអប់រំរបស់សិសសរយើង និងបានបងកភ្នពធុញងប់យា៉ែ ងខាែ ាំងរៅរលើម្រក្សមុម្រគួ្សារ 

និងបុគ្គលិក្សទាំងអស់។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនតែតល់ឱកាសសម្រាប់រយាបល់ម្រតឡប់ និងរ ែ្ ើយតបនឹងតម្រមូវការរបស់បុគ្កលិក្ស និងរធវ ើការងារជានែគូ្ជាមួយ

ម្រគ្ប់អនក្សែឹក្សនាំការងារទាំងអស ់រែើមបីគាាំម្រទែល់សុខុ្ាលភ្នបរបសបុ់គ្គលិក្សសាំខាន់ៗទាំងអស់។ 
 

 

ការគំ្ ទស្មាែស់សិសបែលមានត្មូិការពិរសស 
 

[ការពិពណ្ន៌អាំពីការគាាំម្រទបផនថមផែលភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងែតល់ជូន អាំឡុងរពលសកិ្សាពីចាៃ យរែើមបជួីយសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស រមួទាំងអនក្សសិក្សា

ភ្នសាអង់រគ្ែស សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសសផែលទទួលបានរសវារៅក្សន ុងការដ្ឋក់្សបញ្ច លូក្សន ុងការសិក្សាតាមលាំដ្ឋប់លាំរដ្ឋយរពញរលញ សិសសសថ ិតក្សន ុងការ

មណ្ឌ លផងទាំ និងសិសសផែលក្សាំពុងជួបម្របទោះបញ្ហា គាម នទីជម្រមក្ស។] 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm


ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 22 នន 46 

 

 

ការគាាំម្រទបផនថមមួយចាំនួនផែលមណ្ឌ លសិក្សា SUSD នឹងែតល់ជូន រៅអាំឡុងការសកិ្សាពីចាៃ យរែើមបជួីយែលស់ិសសផែលានតម្រមូវការពរិសស គឺ្ជាការគាាំម្រទ

ការបរម្រងៀនជាម្រក្សមុតូចៗ និងផ្ទទ ល់មួយទល់នឹងមួយ ការគាាំម្រទការបរម្រងៀនរម្រកាយរា៉ែ ងសិក្សារៅសាលា និងកិ្សចចការែទោះ ការែតល់ឲ្យសសិសនូវវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi 

hot spot) និងកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែរែើមបីធានែល់ការចូលសិក្សាពីចាៃ យ ការចូលរៅជួបអនក្សពិរម្រគាោះរយាបល ់និងម្រគួ្រពទយគ្ែ ីនិក្សសុខ្ភ្នពែល  ូវចិតត និងសុខុ្ាលភ្នពចិតត

សងគម រៅក្សន ុងមជឈដ្ឋា នសកិ្សាពីចាៃ យ។ ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល នឹងម្រតវូែតល់ជូនែលបុ់គ្គលិក្សរៅក្សន ុងការយល់ែងឹពីការប៉ែោះទងគ ិច ការម្របតិបតត ិសាត រឡើងវញិ ភ្នពលរមអៀង

រដ្ឋយម្របរយាល សមភ្នព និងពិពិធភ្នព រែើមបីបរងក ើនសមតថភ្នពរបស់បុគ្គលិក្សរៅក្សន ុងការបាំរពញតាមតម្រមូវការចាំនួនសិសសចម្រមោុះវបបធម៌និងភ្នសា ផែលពួក្សរគ្

បរម្រមើរសវា។  រសៀវរៅផណ្នាំអាំពកីារសិក្សាពីចាៃ យសម្រាប់ឪពុក្សាត យ/អាណាពាបាល ម្រតូវបានរបាោះពុមពែាយជាចម្រមោុះភ្នសា រដ្ឋយែតល់ធនធាន និងព័ត៌ានសត ីពី

ការសិក្សាពីចាៃ យ និងធនធានផែលានែតល់ជូនែល់សិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ ការគាាំម្រទផែនក្សសិក្សាររៀនសូម្រតផែលបានក្សាំណ្ត់រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការរបស់

អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស រមួានការវាយតនមែក្សម្រមិតបាំណ្ិនសមតថភ្នពភ្នសាអង់រគ្ែស ការគាាំម្រទសម្រាបក់ារទទួលបានក្សមម វធីិសិក្សា លទធភ្នពក្សន ុងការ

ចាត់ម្របរភទចាំណាត់ថាន ក់្សរឡើងវញិជាការគាាំម្រទសមតថភ្នពភ្នសាអង់រគ្ែសរពញរលញ និងអាចរម្របើម្របាស់បានសម្រាប់ការសិក្សាពីភ្នសា។ អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស 

ទទួលបានការគាាំម្រទរលើការសិក្សាពីចាៃ យ តាមរយៈជាំនួយការនិយាយពីភ្នសា និងជាម្រក្សមុតូចៗរដ្ឋយរផ្ទត តរលើការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែសផែលបានក្សាំណ្ត់ (ELD)។ 

អនក្សជាំនញភ្នសា និងម្រគ្ផូណ្នាំ ែតលជូ់នការបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងការគាាំម្រទែលបុ់គ្គលិក្សបរម្រងៀន រដ្ឋយរផ្ទត តរលើយុទធសាស្រសតសិក្សាផែលម្រសបគាន ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឈ

ភ្នសាអង់រគ្ែស (ELD) រមួបញ្ជ លូគាន រៅក្សន ុងម្របព័នធក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការរបួរមួសតក្សងម (Stockton Unified School District) បានែតល់ឲ្យ

ម្រគ្ថូាន ក់្សមរតតយយែល់ទី12 (K-12) នូវការអភិវឌ្ឍជាំនញ វជិាា ជីវៈែ៏ានគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ និងការផណ្នាំ រែើមបីសិក្សាផសវងយល់ និងបរងក ើនចាំរណ្ោះែឹង និងបាំណ្ិនរបស់ពួក្សរគ្ 

រែើមបគីាាំម្រទយា៉ែ ងានម្របសទិធភ្នពែល់សិសសសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស (ELs) ផែលចូលរមួក្សន ុងការបរម្រងៀនចម្រមោុះ និងផែលបានក្សាំណ្ត់ រៅអាំឡុងការសិក្សាតាមអីុនធីណ្ិត។ 

ការវាយតនមែការអភិវឌ្ឃជាំនញវជិាា ជីវៈ ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើង និងម្រតវូបានអនុវតតរែើមបីែតល់ឲ្យគូ្រនូវឱការក្សន ុងការទទួលបានចាំរណ្ោះែឹងននការបរម្រងៀន អនុសាសន៍លអៗ

ពាក់្សព័នធនឹងការឧតតានុវតតផែលតាមការសិក្សា ម្រសាវម្រជាវ និងររបៀបរមួបញ្ច លូបរចចក្សវទិារៅក្សនុងការសិក្សាពីចាៃ យ។ ក្សន ុងជាមួយគាន រនោះផែរ ការផណ្នាំការបរម្រងៀន 

ម្រតវូបានែតល់ជូនសម្រាបជ់ាឱកាសក្សន ុងការគិ្តឲ្យសុជីរម្រៅ និង ល្ ុោះបញ្ហច ាំងរៅរលើបទពិរសាធន៍របស់ពួក្សរគ្សម្រាប់ជាមរធាបាយក្សន ុងការផក្សលមអរៅក្សន ុងការអនុវតត

របសពួ់ក្សរគ្ និងែតល់ការបរម្រងៀនរពញរលញ។ រលើសពីរនោះរទៀត ម្រគ្បូានទទួលការគាាំម្រទក្សមម វធីិសិក្សា និងធនធនផែលបានគាាំម្រទែលក់ារសិក្សាតាមអីុនធឺណ្ិត

សម្រាប់សិសស EL។  ឪពុក្សាត យរបស់សិសស EL បានទទួលរសវាបក្សផម្របឯក្សសារ និងបក្សផម្របផ្ទទ ល់ាត់សម្រាប់ជាមរធាបាក្សន ុងការធានបាននូវការម្របាម្រស័យទក់្សទង

រពញរលញ និងចូលរៅរម្របើម្របាស់រដ្ឋយរសម ើភ្នពគាន ននពត៌័ានពាក់្សព័នធនឹងសាលាររៀនផែលពួក្សរគ្ម្រតវូការចាំបាច់រែើមបីរធវ ើការសរម្រមចចិតតរដ្ឋយ

ានព័ត៌ានម្រគ្ប់ម្រគាន់ និងកាែ យជាអនក្សចូលរមួរពញរលញរៅក្សន ុងការអប់រំរបស់កូ្សនពួក្សរគ្ក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសិក្សាពីចាៃ យ និងវគ្គសក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល។់ 

ការអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈ បានែតលជូ់នែល់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន រហើយនឹងជាបនតបនទ ប់រៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សាទាំងមូលរដ្ឋយរផ្ទត តរលើការជាំរុញឲ្យអនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស

ចូលរមួតាមរយៈយុទធសាស្រសតបរម្រងៀនរែសងៗគាន  ការែតលឲ់្យសិសសនូវមរធាបាចម្រមោុះក្សន ុងការទទួលបាន និងម្របាម្រស័យទក់្សទងជាមួយខ្ែ ឹមសារសិក្សា យុទធសាស្រសតបរម្រងៀន

ផបបទាំនក់្សទក់្សទាំនងរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការែតលស់ក្សមមភ្នពផែលបងាា ញនូវមរធាបាយចម្រមោុះសម្រាប់ឲ្យសិសសបងាា ញនូវការ

សិក្សា និងការយល់ែឹងរបសពួ់ក្សរគ្អាំពីខ្ែ ឹមសារផែអក្សតាមសត ង់ដ្ឋ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូបានែតល់ជូនែល់សិសសសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស

ផែលានសិទធិទទួលបាន។ 

 
ម្រគ្អូប់រំពិរសស ក្សាំពុងរមួសហការរធវ ើការងារជាមួយម្រគ្បូរម្រងៀនខ្ែ ឹមសាររគាលរៅក្សន ុងម្របព័នធក្សមម វធីិតាមអីុនអឺណ្ិតរែើមបីផក្សសម្រមួលបទពិរសាធន៍សិក្សារែើមបីបាំរពញ

តាមតម្រមូវការរបស់សិសសរៅក្សន ុងមជឈដ្ឋា នសិក្សាពីចាៃ យ។ អនតរាគ្មន៍ការបរម្រងៀន នឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាសម់្រសបជាមួយនឹងធនធានបាំរពញបផនថមរែើមបធីានថា 

លក្សខខ្ណ្ឌ តម្រមូវននក្សមម វធីិអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP) របស់សិសស និងរគាលរៅសម្រាប់បុគ្គល ម្រតវូបានរដ្ឋោះម្រសាយ។ ការផណ្នាំរបសន់យក្សដ្ឋា នអប់ងរំរែាកាលីហវ ័រញ៉ែ  

(California Department of Education, CDE) ផែលរដ្ឋោះម្រសាយការរំពឹងទុក្សរៅក្សន ុងក្សរណ្ាីនការបិទសាលាជាក់្សផសតង (រលើសពីែប់នងៃ) នឹងផណ្នាំការក្សាំណ្ត់រសវាក្សមម 

រៅក្សន ុងក្សរណ្ីានការផ្ទែ សប់ត រូអនតរកាលននផែលប៉ែោះពាលរ់ដ្ឋយផ្ទទ លរ់ៅរលើកាលវភិ្នគ្សាលា ឬជរម្រមើសននការែតល់រសវា។ រនោះអនុវតតចាំរពាោះក្សរណ្ីរធវ ើចតាត ឡីស័ក្ស 

និង/ឬការដ្ឋក្សខ្ល នួឯងរៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស ម្រសបជាមួនឹងជាំងឺរាតតាត COVID-19។ នយក្សដ្ឋា នអប់រំពិរសសរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD នឹងបនតរធវ ើការគាាំម្រទ

ជាយុទធសាស្រសតែល់បុគ្គលិក្សផែលែតលរ់សវាអប់រំពិរសស រែើមបីធានថាសិសសទាំងអស់ផែលទទួលបានការអប់រំពិរសស ទទួលបាននូវបរយិាបននរៅក្សន ុងវគ្គសិក្សាពីចាៃ យ 

និងរដ្ឋយផ្ទទ ល់។  បុគ្គលិក្សអប់រំពិរសស នឹងរម្របើម្របាស់នីតិវធីិ IEP ជានែគូ្ជាមួយម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបីផបងផចក្សភ្នពខុ្សគាន ជាយុទធសាស្រសត រលើបទពិរសាធន៍សិក្សា និងគាាំម្រទ

រៅតាមការចាាំបាច់ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការផែនក្សសិក្សា និងតម្រមូវការចិតតសងគមរបស់សិសស។ ការវាយតនមែរដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងការគាាំម្រទ នឹង

ម្រតវូបានែតល់ជូនម្រសបតាមការផណ្នាំផែនក្សសុខ្ភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពផែលបានក្សាំណ្ត់ និងពិធីសាររបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ។ ការបរម្រងៀនជាម្រក្សមុជាមួយម្រគ្អូប់រំទូរៅ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 23 នន 46 

 

 

ការបរម្រងៀនជាម្រក្សមុតូចៗ និងការចូលរមួរៅក្សន ុងក្សមម វធីិសិក្សាតាមអីុនធឺណ្ិតរមួគាន  ទ ាំងអស់រនោះ នឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាស់រែើមបីធានថាសសិសាន ក់្សៗ ម្រតវូទទួលបានក្សមម វ ិ

ធីសិក្សាក្សមម វធីិសិក្សាសន លូ ជាមួយនឹងរគាលបាំណ្ងផែលថាសិសសម្រគ្ប់របូ នឹងសថ ិតរលើគ្នែងាគ៌ារ ព្ ោះរៅរក្សការបញ្ច ប់ការសិក្សាពីវទិាល័យ។ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ 

SUSD នឹងែតល់ជូននូវជរម្រមើសននកិ្សចច ម្របជុាំផែនការ/ក្សមម វធីិអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP) ផែលានភ្នពបត់ផបន ែូចជាការម្របជុាំតាមអីុនធឺណ្ិត ការម្របជុាំ

តាមម្របព័នធទូរគ្មនគ្មន៍ (teleconference) ការម្របជុាំរៅតាមទីតាាំង ផែលរគារពតាមការផណ្នាំរបសរ់ខានធី និងរែា និងការម្របជុាំផបបចម្រមោុះ រែើមបីបាំរពញតាម

តម្រមូវការរបស់ម្រគួ្សារ។ ម្រគ្នឹូងបរងក ើតផខ្សវ ើរែអូម្របចាាំសបាត ហ៍សម្រាប់ឲ្យសិសសទសសនរៅរលើផែនក្សននការបរម្រងៀន ែតលស់ក្សមមភ្នពម្របចាាំសបាត ហ៍ ពិនិតយរមើលវឌ្ឍនភ្នពនន

ការសិក្សាតាមអនឡាញរបសស់ិសស និងែតល់ឯក្សសារបផនថមតាមការចាាំបាច់ និងបរងក ើតរមររៀនលក្សខណ្ៈបុគ្គលសម្រាប់សិសសផែអក្សរលើក្សមម វធីិ IEP របស់ពួក្សរគ្។ 

អនក្សពាបាលសមតីនិងភ្នសា នឹងែតលក់ារផណ្នាំជាលក្សខណ្ៈបុគ្គលម្រសបតាមក្សមម វធីិ IEP របស់សិសស រមួានម្របព័នធក្សមម វធីិសិក្សាផែលបានងតទុក្ស ឬតាមអនឡាញ, 

អនក្សពាបាលម្របចាាំសាលា នឹងទក់្សទងសិសសរែលទទួលបានរសវាពិរម្រគាោះរយាបល់សម្រាប់ការអនុវតតឲ្យចូលរមួក្សន ុងរា៉ែ ងពិរម្រគាោះរយាបល់តាមអីុនធឺណ្ិត, 

អនក្សពាបាលមុខ្ងារវជិាា ជីវៈ និងតាមចលន នឹងទក់្សទងម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបីែតលក់ារផណ្នាំសម្រាប់ការអនុវតតយុទធសាស្រសត រៅតាមែទោះ និងបរងក ើតឯក្សសារននផែល

អាចអនុវតតបានរៅតាមែទោះ, រហើយអនក្ស វភិ្នគ្ផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិាទទួលសាគ ល់រដ្ឋយម្រក្សមុម្របឹក្សាភិបាល នឹងែតល់យុទធសាស្រសត  និងបរចចក្សរទសម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបកិ្សរយិា

តាមែទោះសម្រាប់ម្រគួ្សារផែអក្សតាមតម្រមូវការបុគ្គលរបស់សិសសាន ក់្សៗ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូបានែតល់ជូនែលស់ិសសអប់រំពិរសសផែលានសិទធិទទួលបាន។ 

 
ការគាាំម្រទការសិក្សារៅក្សន ុងការបរម្រងៀនពីចាៃ យ/ឆ្ៃ យពីគាន សម្រាបសិ់សសក្សន ុងម្រគួ្សារផែលរទើបផលងលោះ បានចាប់រែតើមជាមួយនឹងការែសពវែាយកាន់ផតរម្រចើនរឡើង

ែល់ម្រគួ្សារ និងសិសស រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការសខុ្ភ្នព សុវតថ ិភ្នព និងការសិក្សាពីចាៃ យ រៅអាំឡុងរពលចាប់រែតើមននជាំងឺរាតតាតកាលពីរែូវផ្ទក រ ើក្សក្សនែងរៅ

។ ការយិាល័យផែនក្សម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ បានរធវ ើការងាររមួសហការជាមួយផែនក្សរែសងរទៀតរបស់មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រែើមបធីានថា ម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ និង

យុវជនផែលគាម នអនក្សរៅជាមួយ ម្រតវូបានែតល់អាទភិ្នពរៅក្សន ុងការទទួលបានកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) រែើមបធីានបាននូវការតភ្នា ប់

បណាត ញអីុនធឺណ្ិត និងការចូលរៅកាន់វគ្គសិក្សាពីចាៃ យ។ ការពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់ជាមួយម្រក្សមុម្រគួ្សារ និងសិសស ម្រតវូបនតរធវ ើរែើមបីធានថា ពួក្សរគ្ចូលរមួក្សន ុងការសិក្សា

ពីចាៃ យ និងវគ្គសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងផែនក្សចិតតសងគម។ រៅរពលម្រគួ្រាយការណ្អ៍ាំពីក្សងវោះការចូលរមួរបស់សិសសននម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ ឬយុវជនគាម នអនក្សរៅជាមួយ 

រនោះ បុគ្គលិក្សផែនក្សម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ ម្រតវូរធវ ើការពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់ជាមួយម្រគួ្សារ និងសិសសសម្រាប់ការវាយតនមែរលើតម្រមូវការ និងតាមដ្ឋនជាមួយអនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់

តាមទីតាាំងសាលាររៀន រែើមបីែតលនូ់វធនធាន និងការគាាំម្រទែល់ម្រគួ្សារ និងសិសស។ ការសម្រមបសម្រមួល និងការម្របាម្រស័យទក់្សទងតាមទីជម្រមក្សសាន ក់្សរៅមូលដ្ឋា ន 

និងបុគ្គលិក្សមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ម្របម្រពឹតរៅរែើមបីគាាំម្រទែល់សិសសផែលចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងធនធានរមួផែលបានែតល់ជូនរដ្ឋយទីភ្នន ក់្សងារផែនក្ស

អនក្សគាម នទីម្រមក្ស ម្រតវូបានែតល់ជូនែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សាររែើមបបីរងក ើនការយល់ែឹងរបស់ពួក្សរគ្អាំពីរសវាក្សមមផែលានែតលជូ់នពួក្សរគ្។ សិសសយុវជនគាម នអនក្សរៅជាមួយ 

និងសិសសក្សន ុងម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ ម្រតវូបានែតល់ជូនកាបូសាព យផែលានសាា រៈសិក្សា ឆ្ន ាំងសាក្សងមកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែផែលអាចយក្សចុោះរឡើងបាន និងកាស់សាត ប់សាំរឡង 

រៅតាមការចាាំបាច់រែើមបីរលើក្សក្សមពស់ការទទួលបានបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យ។  រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូបានែតល់ជូនែលស់ិសសក្សន ុងម្រគួ្សារ

រទើបផលងលោះផែលានសិទធទិទួលបាន។ 

 
ជាក់្សផសតងតាមតម្រមូវការរបសយ់ុវជនរម្រកាមម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបសឪ់ពុក្សាត យចិញ្ច ឹមរៅក្សនងម្រក្សបខ្ណ្ឌការសិក្សាពីចាៃ យ មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ម្រតួតពិនិតយយា៉ែ ង

ម្របងុម្របយ័តនរលើការចូលររៀន និងការចូលរមួរបសយ់ុវជនរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរបស់ឪពុក្សាត យចិញ្ច ឹម រហើយបុគ្គលិក្សផែនក្សយុវជនរម្រកាមការម្រគ្ប់ម្រគ្ង

របស់ឪពុក្សាត យចិញ្ច ឹម ម្រតវូម្របាម្រស័យទក់្សទងយា៉ែ ងជិតសន ិទធជាមួយបុគ្គលផែនក្សសុខុ្ាលភ្នពកុ្សារ និងការចូលររៀន (Child Welfare and Attendance) 

បុគ្គលិក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ និងម្រគ្រូពទយគ្ែ ីនិក្សផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត រែើមបីទក់្សទងរដ្ឋយផ្ទទ លជ់ាមួយសិសស និងែតល់ជាំនួយចាាំបាច់ និងការគាាំម្រទឲ្យបានកាន់ផតរម្រចើន។ 

រាលបុ់គ្គលិក្សផែនក្សយុវជនផែលជាកូ្សនចិញ្ច ឹមទាំងអស់ បានទក់្សទងជាមួយយុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម និង/ឬឪពុក្សាត យ/អាណាពាបាលចិញ្ច ឹមរែើមបធីានថាយុវជន

រែលជាកូ្សនចិញ្ច ឹមនីមួយៗ ទទួលបានកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot)។ បចច ុបបននភ្នពរសវាក្សមមផែលបានែតលជូ់ន និងការរំពឹងទុក្សរលើការ

បរម្រងៀន បានម្របម្រពឹតរៅ រហើយនឹងបនត ម្របម្រពឹតរៅរពញមួយឆ្ន ាំ រដ្ឋយបានផចក្សរំផលក្សម្របាបែ់ល់យុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹមអាំពវីគ្គបរម្រងៀន និងការផ្ទែ ស់បត រូនន។ 

ការពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់ជាបនតបនទ ប់រដ្ឋយបុគ្គលិក្សជាមួយនឹងយុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម តាមទូរសពទ អីុផម៉ែល និងទម្រមង់ទាំនក់្សទាំនងពីចាៃ យរែសងរទៀត នឹងម្របម្រពឹតរៅ

រពញមួយឆ្ន ាំ។ បុគ្គលិក្សនឹងរធវ ើការងាររដ្ឋយសហការជាមួយផែនក្សមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD និងទីភ្នន ក់្សងារខាងរម្រតសម្រាប់ការទទួលបានការគាាំម្រទ និងធនធាន

បផនថមតាមម្រតវូការ។ សិសសយុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម ម្រតវូបានែតល់ជូនកាបូសាព យផែលានសាា រៈសិក្សា ឆ្ន ាំងសាក្សងមកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែផែលអាចយក្សចុោះរឡើងបាន និង

កាស់សាត ប់សាំរឡង រៅតាមការចាាំបាច់រែើមបរីលើក្សក្សមពស់ការទទួលបានបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យ។ រសវាបរម្រងៀនតាមអនឡាញ នឹងម្រតវូបានែតល់ជូនែល់



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 24 នន 46 

 

 

សិសសយុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹមផែលានសិទធិទទួលបាន។ 

 
មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ក្សន ុងភ្នពជានែគូ្ជាមួយមជឈមណ្ឌ លរវជាសាស្រសតសហគ្មន៍ (Community Medical Center) បានរបើក្សែាំរណ្ើរការមជឈមណ្ឌ ល Sutter Creek 

Medical រៅក្សន ុងការអគារចុោះរ ម្ ោះចូលររៀនក្សណាត ល (Central Enrollment building) របស់មជឈមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD រៅនងៃទី4 ផខ្មីន។ គ្ែ ីនិក្សបានែតលឱ់កាស

ែលអ់នក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស យុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹមនិងសិសសានម្របាក់្សចាំណូ្លទប ឲ្យទទួលបានធនធានរវជាសាស្រសត រដ្ឋយឥតគិ្តនងែ ការពិនិតយរាងកាយរែើមបី

ម្រតឡប់ចូលររៀនវញិ ការពិនិតយរាងកាយសម្រាប់កី្សឡា និងការចាក់្សថាន វា៉ា ក់្សសាាំង Tdap និងភ្នពសុាាំរាងកាយរែសងរទៀត។ ទម្រមង់វាយតនមែហានិភ័យននការរធវ ើអតឃ្លត

រពលសាលាបិទផ្ទអ ក្សែាំរណ្ើរការ និងផែនការសុវតថ ិភ្នប និងសុខុ្ាលភ្នព ទាំងជាភ្នសាអង់រគ្ែស និងភ្នសារអសា៉ែ ញ ម្រតូវបានបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយនយក្សដ្ឋា ន

រសវាក្សមមគាាំម្រទផែនក្សសុខ្ភ្នពែល  ូវចិតត  និងអាក្សបបកិ្សរយិា (Mental Health and Behavior Support Service) រៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ រែើមបធីានទាំង

ការម្រតួតពិនិតយចាំនួន និងម្របរភទននការវាយតនមែផែលក្សាំពុងែតល់ជូន ក៏្សែូចជាមរធាបាយក្សន ុងការតាមដ្ឋនបផនថមរទៀតជាមួយសិសស និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ

តាមការចាាំបាច់ បានក្សាំពងុម្របម្រពឹតរៅក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌ ននការសិក្សាពីចាៃ យ និងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់។ ការែសពវែាយពីការចាក់្សវា៉ា ក់្សសាាំង Tdap និងការគាាំម្រទ 

ម្រតវូបានែតល់ជូនជាយុទធសាស្រសត ែល់សិសសថាន ក់្សទី7 ផែលម្រតវូការការគាាំម្រទក្សន ុងការទទួលបានការចាក់្សថាន ាំបងាក  រែើមបអីាចចូលរមួរៅក្សន ុងការបរម្រងៀនម្របចាាំនងៃ។ 

 
សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស ម្រតវូបានែតលជូ់ននូវម្របតិបតត ិព័ត៌ានតាមក្សម្រមិតថាន ក់្សជាចម្រមោុះភ្នសា រែើមបតីាមដ្ឋនការចូលរមួជាមួយនឹងខ្ែ ឹមសារតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស 

និងែតល់យុទធសាស្រសត  និងធនធានែលឪ់ពុក្សាត យ និងអាណាពាបាលរែើមបគីាាំម្រទែល់កូ្សនរបស់ពួក្សរគ្ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ។ សិសស និងម្រគួ្សារផែលានតម្រមូវការ

ពិរសស ក៏្សនឹងចូលរៅកាន់ក្សមម វធីិDestiny Discover ែងផែរ។ រនោះគឺ្ជាក្សផនែងផែលមូលដ្ឋា នទិននន័យឥតគិ្តនងែ (ProQuest, Britannica, Teachingbooks.net) និង

ធនធាននន ម្រតវូបានែតល់ជូនរដ្ឋយបណាណ ល័យរែាកាលីហវ ័រញ៉ែ  (California State Library) រហើយតាំណ្ភ្នា ប់ភ្នែ មៗសម្រាប់សិសសមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD 

ានទីតាាំងសថ ិតរៅ រែើមបែីតល់ការចូលរៅរម្របើម្របាសក់ាន់រម្រចើនរឡើងនូវឯក្សសារអក្សសរសាស្រសត  និងធនធានសិក្សាតាមអនឡាញ។ សិសសតាមរយៈ SORA ផែលជា

ម្របភពឯក្សសារ eBooks និងរសៀវរៅអូឌ្ីយូ ផែលរសៀវរៅទាំងរនោះានភ្នពម្រសបរៅតាមក្សមម វធីិកុ្សាំពយូ ទ័រ Chromebooks របស់សិសស អាចចូលរៅកាន់រសៀវរៅ 

eBook និងរសៀវរៅអូឌ្ីយូចាំនួនជាង 300,000 ក្សាល ជាចម្រមោុះភ្នសា រដ្ឋយឥតគិ្តនងែផ្ទក្សពិន័យ។ ក្សន ុងសបាត ហ៍ែាំបូងននការសិក្សារៅសាលា អាំឡុងរពល

សិក្សាពីចាៃ យ រសៀវរៅ eBook ជាង 9000 ក្សាល ម្រតវូបានចូលរមើលរដ្ឋយសិសសផែលបានតម្រមូវការពិរសស រហើយរសៀវរៅជាង 1,000 ក្សាល ម្រតវូបានដ្ឋក់្សឲ្យសថ ិត

ក្សន ុងការរង់ចាាំអាន រដ្ឋយសារផតភ្នពរពញនិយមននចាំណ្ងរជើងរសៀវរៅផែលរធវ ើឲ្យសិសសចង់អានរសៀវរៅរនោះ។ រាលធ់នធានទាំងនធ បានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់

ការចុោះរ ម្ ោះមួយរលើក្សយា៉ែ ងងាយម្រសួល រៅក្សន ុងការចូលរៅរម្របើម្របាស់ រដ្ឋយរម្របើគ្ណ្នីGoogle សម្រាបម់្រគ្និូងសិសស ផែលសិសសអាចឡុក្សចូលរៅតាមក្សផនែង

សាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្ និងទទួលបានរសៀវរៅរអឡិចម្រតនិូក្ស និងរសៀវរៅអូឌ្ីយូជាង 300,000 ក្សាលសម្រាប់ពួក្សរគ្ក្សន ុងការរម្រជើសររ ើស។ 
 
 

 ិ ធាននការពាក់្សព័នធនឹងក្សមម ិ ធាធីសិក្សាពីចមាា យ [តារាងជួររែតក្ស និងិ ធាននការែបនែម អាចនឹង្តូិបានោក់្សែបនែមរទៀត 

រៅតាមការចបំាច់ 

ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុប ការផបងផច

ក្ស 
កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែរែើមបីបនតកិ្សចចែាំរណ្ើរការតាមជុាំងមីៗ និងធានថា ពួក្សវាម្រតវូបានែតលជូ់នែល់សិសសម្រគ្ប់

របូផែលបានចុោះរ ម្ ោះរៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD។ (DLP-1) 

$3,007,365 បាទ/ចាស 

វា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត (WiFi hot spot) ផែលបានែតល់ជូនែល់ក្សផនែងសាន ក់្សរៅ/ម្រក្សមុម្រគួ្សាររបសសិ់សស

ម្រគ្ប់របូ (វា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែតចាំនួន 37,000) (DLP-2) 

$4,531,000 បាទ/ចាស 

ធនធានផែលជួយធាន និងគាាំម្រទែល់សិសសផែលរម្របើម្របាស់ និងទទួលបានអីុនធឺណ្ិតនិងរគ្ហទាំព័រ

សមម្រសប និងានសុវតថ ិភ្នព រៅរពលរម្របើម្របាស់កុ្សាំពយូ ទ័រ។ (DLP-3) 

$65,000 បាទ/ចាស 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 25 នន 46 

 

 

ម្រគ្ជូាំនួស ផែលបានែតលជូ់នែល់ទីតាាំងសាលា រែើមបគីាាំម្រទែល់បទរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យក្សន ុងរពល

ជាផតមួយសម្រាប់សិសស។ (DLP-4) 

$2,000,000 បាទ/ចាស 

ការផបងផចក្សង វកិាតាមទីតាាំងសាលា រែើមបគីាាំម្រទែលក់ាររដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការសិសស ការបរងក ើត

បរយិាកាសសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយសុវតថ ិភ្នព និងសមភ្នព និងការក្សសាងភ្នពជានែគូ្រពញរលញជាមួយ

ឪពុក្សាត យ និងម្រក្សមុម្រគួ្សារ ផែលពួក្សរគ្បរម្រមើ រសវាជូន។ (DLP-5) 

$8,165,760 បាទ/ចាស 

ក្សុាំពយូ ទ័រយួរនែសម្រាប់បុគ្គលិក្សរែាបាល ម្រគ្ ូនិងបុគ្គលិក្សគាាំម្រទការបរម្រងៀន។ (DLP-6) $1,390,000 បាទ/ចាស 

បរចចក្សវទិាជាំនួយសម្រាប់សិសសផែលានពិការភ្នព រែើមបីចូលសិក្សាតាមអនឡាញពីតាមែទោះ។ 

(DLP-7) 

 

 

 

  

$100,000 រទ 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 26 នន 46 

 

 

 

ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុប ការផបងផច

ក្ស 

   

បនតការែតល់បុគ្គលិក្សគាាំម្រទឯក្សសារបណាណ ល័យតាមមណ្ឌ លសិក្សាក្សណាត ល រែើមបធីានថាការចូលកាន់

រសៀវរៅរអឡិចម្រតនិូក្ស និងរសៀវរៅអូឌ្ីយូ ម្រតវូបានែតល់ជូនែល់សិសស និងបុគ្គលិក្សទាំងអស ់រហើយ

ការគាាំម្រទែល់ការបណ្ត ុ ោះបណាត លនិងធនធាន ម្រតវូបានែតលជូ់នរៅក្សន ុងការម្រតួតពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់

ការរចញចូលក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការបរចចក្សវទិា និងក្សមម វធីិសិក្សារៅក្សន ុងការសិក្សាពចីាៃ យ។ (DLP-8) 

$194,798 បាទ/ចាស 

ការយិាល័យអភិវឌ្ឍភ្នសា៖  បនតការែតល់ជូនបុគ្គលិក្សជាំនួយការផែលនិយាយពីរភ្នសា ម្រគ្ផូណ្នាំការ

អភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស (English Language Development, ELD) អនក្សជាំនញផែនក្សអនក្សសិក្សាភ្នសា

អង់រគ្ែស អនក្សបក្សផម្របឯក្សសារ/ផ្ទទ ល់ាត់ និងការគាាំម្រទផែលរដ្ឋោះម្រសាយជាក់្សលាក់្សរៅរលើបញ្ហា តម្រមូវការ

អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស រមួទ ាំងការអនុវតត ELD ផែលបានក្សាំណ្ត់/រមួបញ្ច លូគាន  ក្សមម វធីិសម្រាប់អនក្ស

សិក្សាងមី និងក្សមម វធីិបនាុាំក្សន ុងភ្នសា។ (DLP-9) 

$1,686,294 បាទ/ចាស 

នងៃអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈសម្រាប់រពលសហការ និងការចូលរមួរបស់ម្រគួ្សារ៖ បនតរពលរវលាម្របចាាំផខ្

សម្រាប់ឲ្យម្រគ្ូសហការជាមួយមិតតរមួថាន ក់្សរៅក្សន ុងរគាលវធីិរឆ្ព ោះរៅរក្សការផក្សលមអលទធែលសិក្សាសិសស។ 

ទនទ ឺមគាន នឹងការសថ ិតរៅក្សន ុងគ្ាំរសិូក្សាពីចាៃ យ និង/ឬ គ្ាំរសូិក្សាផបបចម្រមោុះ ការសហការ បានរផ្ទត ត

បផនថមរទៀតរៅរលើការវាយតនមែ និងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ខាតបង់ការសិក្សា និងការរ ែ្ ើយតបរៅនឹង

តម្រមូវការរបស់សិសសផែលបានក្សាំណ្ត់ ជាពិរសសអនក្ស ជាពិរសសអនក្សផែលងាយរងរម្រគាោះបាំែុតរៅនឹង

ែលប៉ែោះពាលន់ន វសិមភ្នពរដ្ឋយសារផតជាំងឺ COVID និងការជាំរុញឲ្យម្រគួ្សារចូលរមួក្សន ុងការ

គាាំម្រទក្សន ុងរា៉ែ ងរធវ ើការ និងជាំនួបរវាងម្រគួ្សារនិងម្រគ្។ូ (DLP-10) 

$11,443,348 បាទ/ចាស 

មជឈមណ្ឌ លចុោះរ ម្ ោះ៖ ធានថា រសវាក្សមមជាបនតផែលពាក់្សព័នធនឹងកិ្សចចែាំរណ្ើរការចុោះរ ម្ ោះរៅ

មណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD និង/ឬកិ្សចចែាំរណ្ើរការរែទរការសិក្សារៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សាធិការ ម្រតវូបាន

គាាំម្រទរដ្ឋយការែតល់ជូនបុគ្គលិក្ស រែើមបីឲ្យសសិសទទួលបានការរែទរការសិក្សាយា៉ែ ងានម្របសិទធភ្នពរៅក្សន ុង

ម្របព័នធសាលាររៀន និងក្សន ុងចាំរណាមទីតាាំងសាលាររៀន ទនទ ឹមគាន នឹងការែតល់ជូនការចុោះរ ម្ ោះ

តាមអនឡាញ និងការចុោះរ ម្ ោះរដ្ឋយផ្ទទ លត់ាមការណាត់ជួប។ (DLP-11) 

$1,101,606 បាទ/ចាស 

ការែតល់ជូនបុគ្គលិក្សរៅក្សន ុងរា៉ែ ងរធវ ើការបផនថមសម្រាប់ម្រគួ្សារ 

បានែតល់ជូនរម្រកាយរា៉ែ ងរៅរពលលាៃ ច រែើមបីបរងក ើនការចូលរម្របើម្របាសរ់សវាសម្រាប់ឲ្យម្រក្សមុម្រគួ្សារ 

និងសិសសរធវ ើការម្របាម្រសយ័ទក់្សទងម្របាប់អាំពីតម្រមូវការ និងការគាម្រទពីបុគ្គលិក្សម្របចាាំការរៅសាលា ម្រសប

គាន ជាមួយនឹងឡូជីសសទ ិក្ស និងម្របព័នធសិក្សាពីចាៃ យ។ (DLP-12) 

$3,000,000 បាទ/ចាស 

ការអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈរៅរែូវរតត  និងឱកាសសហការផែលបានែតលជូ់នែលបុ់គ្គលិក្សរែាបាល និង

បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន បានរផ្ទត តរលើការក្សសាងសមតថភ្នពរៅក្សន ុងការែតលជូ់នការបរម្រងៀនរផ្ទត តរលើ

គុ្ណ្ភ្នពជាចមបង និងឱកាសសិក្សាក្សន ុងរា៉ែ ងដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ផែលជាំរុញ

ឲ្យសិសសចូលរមួ និងបាំរពញតម្រមូវការសិក្សាចម្រមោុះរបសយ់ុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម អនក្សររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

ម្រគ្សូាររទើបផលងលោះ និងសិសសផែលានតម្រមូវការពរិសស។ (DLP-13) 

$1,800,000 បាទ/ចាស 

រសៀវរៅផណ្នាំអាំពីការសិក្សាពីចាៃ យសម្រាបឪ់ពុក្សាត យ/អាណាពាបាល ផែលបានរបាោះពុមពជាចម្រមោុះ

ភ្នសារៅក្សន ុងការគាាំម្រទែលរ់សវាក្សមម ព័ត៌ាន និងធនធានននផែលក្សាំពុងែតល់ជូនែលម់្រក្សមុម្រគួ្សារ

$20,000 បាទ/ចាស 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 27 នន 46 

 

 

រៅមណ្ឌ លសិក្សាធិការ SUSD ទាំងអស់។ (DLP-14) 

អាជាញ បណ្ណ ក្សមម វធីិ Zoom រែើមបីធានែល់រសវាក្សមមគាាំម្រទែលអ់នក្សរែាបាលម្របចាាំការ និងសិសស រែើមបី

បរងក ើតនូវម្របព័នធក្សមម វធីិតាមអីុនធីណ្ិតសម្រាប់ការែសពវែាយ និងសិកាខ សាលាសម្រាបម់្រក្សមុម្រគួ្សារ 

រដ្ឋយគាាំម្រទែល់ការក្សសាងទាំនក់្សទាំនង ភ្នពយល់អធាម្រស័យគាន  និងសមតថភ្នពម្រគួ្សារក្សន ុងការជួយ

ឲ្យកុ្សារចូលរៅរម្របើម្របាស់ និងទទួលបានរជាគ្ជ័យរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ។ (DLP-15) 

$92,635 បាទ/ចាស 

 

  

ការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សិសស 
 

[ការពិពណ្ន៌អាំពរីរបៀបផែលភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា បាត់បង់ការសិក្សារបស់សិសសផែលបណាត លមក្សពជីាំងឺ COVID-19 រៅអាំឡុងឆ្ន ាំសិក្សា2019–2020 

និងឆ្ន ាំសិក្សា2020–21 រមួទ ាំងររបៀបផែលទីភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងរធវ ើការវាយតនមែសសិសរែើមបីវាស់សទ ង់រលើសាថ នភ្នពសិក្សា ជាពរិសសរៅក្សន ុងផែនក្សអក្សសរសាស្រសត

ភ្នសាអង់រគ្ែស ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស និងគ្ណ្ិត វទិា។] 
 

មណ្ឌ លសិក្សា SUSD នឹងរម្របើម្របាសក់ារវាយតនមែផែអក្សរលើក្សមម វធីិសិក្សា ទិននន័យសិក្សារគាលរបស់សិសស ការវាយតនមែផក្សលមអទូរៅ ការវាយតនមែសរុបបញ្ច ប់ និងទិននន័យ

វតតាន រែើមបមី្រគ្ប់ម្រគ្ងវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសសរៅការរ ើក្សចរម្រមើនផែអក្សតាមសត ង់ដ្ឋតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ជាយុទធសាស្រសត រៅរលើការគាាំម្រទតាមក្សម្រមិតផែអក្សរលើ

លទធែលរបស់សិសស ម្រសបជាមួយនឹងរគាលវធីិននម្របព័នធគាាំម្រទរម្រចើនែាំណាក់្សកាល (Multi-Tiered System of Support)។ ម្រគ្ូនឹងែតល់ការវាយតនមែរៅអាំឡុងការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ ម្រសបជាមួយនឹងរគាលនរយាបាយដ្ឋក់្សពិនទ ុ របស់មណ្ឌ លសិក្សា SUSD។ ម្រក្សមុម្រគួ្សារគួ្ររំពឹងថា កូ្សនៗរបស់ពួក្សរគ្នឹងចូលរមួ

រៅក្សន ុងការវាយតនមែការសិក្សារៅរលើខ្ែ ឹមសារតាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថាន ក់្ស រៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សាទាំងមូល ផែលែតលទិ់ននន័យរលើវឌ្ឍនភ្នពសកិ្សារបស់សិសស និងលទធភ្នព

ក្សន ុងការអនុវតតជាំនញផែលពួក្សរគ្ទទួលបានការបរម្រងៀន។ វែតននការវាយតនមែទ ាំងរនោះ នឹងែតលទិ់ននន័យផែលម្រគ្រូម្របើម្របាសរ់ែើមបីែតលែ់ាំណ្ឹងអាំពីការការបរម្រងៀន និង

ការរធវ ើផែនការជាយុទធសាស្រសត របស់ពួក្សរគ្ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមរលើការសិក្សា និងការរក្សាបានចាំរណ្ោះែឹងផែលពាក់្សព័នធនឹងែលប៉ែោះពាលន់នការបិទអគារសិក្សា

រដ្ឋយសារផតជាំងឺរាតតា COVID-19។ ទម្រមង់ផបបបទវាយតនមែទ ាំងរនោះ និងវែតននការ វភិ្នគ្ទិននន័យផបបសហការ និងការរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសត  នឹងរផ្ទត តរលើផែនក្សនន

ខ្ែ ឹមសារបរម្រងៀនមុខ្ វជិាា អក្សសរសាស្រសតភ្នសាអង់រគ្ែស (ELA) ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស (ELD) និងគ្ណិ្តវទិា។ 

 

អាំឡុងរែូវផ្ទក រ ើក្សឆ្ន ាំ2020 មណ្ឌ លសិក្សាធិការរបួរមួសតក្សងម (Stockton Unified School District, SUSD) បានរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននការសិក្សារបស់សិសស តាមរយៈ

ការែតលនូ់វការចូលរម្របើម្របាស់រសៀវរៅរអឡិចម្រតនិូក្ស និងរសៀវរៅអូឌ្យូីរម្រចើនជាងមុន ការរបើក្សទូលាយឱកាសបរម្រងៀន AVID ែល់សិសស វទិាល័យទាំងអស់ ការែតល់

ការបរម្រងៀននិងកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ ការែតល់ការគាាំម្រទការបរម្រងៀននិងកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វធីិតាមកុ្សាំពយូ ទ័រ ការែតល់ក្សមម វធីិសិក្សាបាំរពញរម្រក្សឌ្តីតាម

កុ្សាំពយូ ទ័រែល់សិសស វទិាល័យ ការបរងក ើនការចូលពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់របស់អនក្សពិរម្រគាោះរយាបលជ់ាមួយនឹងសិសស រែើមបីែតល់ការផណ្នាំសិក្សាររៀនសូម្រត និងការគាាំម្រទចិតត

សងគម និងការែតល់បទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យតាមសាលារៅរែូវរតត ែល់សិសស។ អាំឡុងរពលចាប់រែតើមឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 ក្សន ុងម្រក្សបខ្ណ្ឌការសិក្សាពីចាៃ យ 

ម្រគ្ប់ទីតាាំងសាលាររៀនទាំងអស់ បានចាត់ផចងការវាយតនមែែាំណាក់្សកាលែាំបូង រដ្ឋយរម្របើការវាយតនមែផែលមណ្ឌ លសិក្សារធិការបានអនុម័ត រែើមបីម្របមូលយក្ស

ទិននន័យរគាលផែលជាការគាាំម្រទែលម់្រគ្កូ្សន ុងការក្សាំណ្ត់តម្រមូវការសិក្សារបស់សិសសយា៉ែ ងានម្របសិទធភ្នពរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀនរបស់ពួក្សរគ្ រពលរវលាសហការ

តាមក្សម្រមិតថាន ក់្សសម្រាប់ម្រគ្កូ្សន ុងការរធវ ើការងារជាយុទធសាស្រសត រមួគាន  រែើមបីរធវ ើផែនការរមររៀនរែសងៗគាន រៅក្សន ុងផែនក្សខ្ែ ឹមសារននននមុខ្វជិាា  ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD 

និងគ្ណិ្តវទិា ែតលក់ារែសពវែាយែល់ម្រក្សមុម្រគួ្សាររដ្ឋយបងាា ញម្របាប់អាំពីការរំពងឹទុក្សននការសិក្សាពីចាៃ យតាមរយៈការម្របាម្រស័យទក់្សទងជាបនតបនទ ប់ និង

ការរធវ ើបទបងាា ញផែលបានផចក្សរំផលក្សអាំឡុងរពលយុទធនការម្របមូលសិសសចូលររៀនវញិ (Back to School Nights) តាមអីុនធឺណ្ិត និងយុទធនការ Title 1 Parent 

Night និងការក្សសាងសហគ្មន៍ថាន ក់្សររៀនតាមរយៈការរមួបញ្ច លូការសិក្សាផែនក្សចិតតសងគម និងអនតរាគ្មន៍និងការគាាំម្រទអាក្សបបកិ្សរយិា វជិាាន (Positive Behavior 

Interventions and Supports, PBIS) រែើមបីបរងក ើតបរយិាកាសសិក្សាផបបសមធម៌រដ្ឋយានការរមូបញ្ច លូម្រគ្ប់សិសសទាំងអស់គាន ។ រៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 

ទ ាំងមូល បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរម្របើម្របាស់ការវាយតនមែផក្សលមអ និងផែអក្សតាមក្សមម វធីិសិក្សា រែើមបីពិនិតយរមើលការយល់ែឹងរៅអាំឡុងរា៉ែ ងសិក្សាក្សន ុងរពលជាមួយគាន  

រម្របើម្របាស់កិ្សចចការអនុវតតែូចជាគ្រម្រាងសិក្សាបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយសិសសជារែើម  វ ើរែអូ និងទម្រមង់នចន ម្របឌ្ិតរែសងៗរបស់សិសស ផែលបងាា ញ និងអនុវតតជាក់្សផសតង
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 28 នន 46 

 

 

រលើអវ ើផែលពួក្សរគ្បានបានសិក្សា រហើយ ការវាយតនមែសរុបបញ្ច ប់តាមសត ង់ដ្ឋ នឹងម្រតវូបានរម្របើម្របាសម់្របក្សបរដ្ឋយភ្នពសុីចងាវ ក់្សគាន រៅក្សន ុងទីតាាំងសាលាររៀនទាំងមូល 

រែើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យានការពិភ្នក្សាអាំពីសហគ្មន៍សិក្សាជាំនញវជិាា ជីវៈ (Professional Learning Community, PLC) និង វធិានសម្រាប់ការរ ើក្សលូតលាស់ទូរៅ។ វធិានការ 

និងរសវាក្សមមរម្រចើនជាងមុនរៅក្សន ុងផែនក្សមុខ្វជិាា  ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD និងគ្ណិ្តវទិា នឹងម្របម្រពឹតរៅរៅអាំឡុងឆ្ន ាំសិក្សារនោះ ផែលបានរផ្ទត តរលើឱកាសសម្រាប់សិសស

និងម្រក្សមុម្រគួ្សារចូលជួបបុគ្គលិក្សបរម្រងៀនរម្រចើនជាងមុន ទទួលបានរា៉ែ ងបរម្រងៀន ឱកាសនិងធនធានជាំនួយកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ និងរា៉ែ ងអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈ។ 

 
បុគ្គលិក្សរសវាគាាំម្រទសម្រាបស់ិសស បនតរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននការសិក្សាតាមរយៈរគាលវធីិផែលានរម្រចើនែាំណាក់្សកាល។ រសវាក្សមមបាំរពញបផនថមែាំណាក់្សកាលទីពរី 

បនតអនុវតត ទនទ ឹមគាន នឹងរពលផែលសិសសចូលររៀនរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ។ អនក្សពិរម្រគាោះយល់បល់សាលា បរងក ើត និងរម្របើម្របាស់អនតរាគ្មន៍រ ែ្ ើយតបែូចជាផែនការ

សុវតថ ិភ្នពសិសស យទុធសាស្រសតែាំរណាោះម្រសាយសម្រាប់បុគ្គល ការពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់រចញចូល ការគាាំម្រទមិតត រគាលវធីិយល់ែឹងពីការប៉ែោះទងគ ិច និងរគាល វធីិយុទធសាស្រសតគាាំម្រទ

រែសង រទៀត។ ទម្រមង់ផបបបទយល់ម្រពមរដ្ឋយានព័ត៌ានម្រគ្ប់ម្រគាន់ពីចាៃ យ បានម្រតវូបរងក ើតរឡើងពីរសវាក្សមមទ ាំងរនោះ។ ការបក្សផម្របននទម្រមង់ផបបបទរនោះ

ជាភ្នសារអសា៉ែ ញ ក្សាំពុងផតម្របម្រពឹតរៅ។ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា ែតលជូ់នការពិរម្រគាោះរយាបលផ់ែនក្សចិតត វទិាអប់រំលក្សខណ្ៈបុគ្គល/ជាម្រក្សមុតូចៗ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា

តម្រមូវការបានមក្សពីទិននន័យ អភិវឌ្ឍជាំនញ និងបរងក ើតការែារភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងសាលាររៀន និងមិតតរមួថាន ក់្ស។ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបលស់ាលា សហការជាមួយ

អនក្សែតល់រសវាគាាំម្រទ (ឧ.ទ. គី្លានុបបដ្ឋា ក្ស អនក្សចិតតសាស្រសត ម្របចាាំសាលា/បុគ្គលិក្សសងគមកិ្សចច និងម្រគ្រូពទយគ្ែ ីនិក្ស) រែើមបគីាាំម្រទតម្រមូវការសិសស។ មា៉ែងរទៀត អនក្សពិរម្រគាោះ

រយាបល់សាលា ម្រគ្ប់ម្រគ្ងរលើវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសសរៅអាំឡុងរពល និងរម្រកាយរពលអនតរាគ្មន៍ និងបញ្ច នូបនតរៅកាន់ធនធានខាងរម្រត។ រសវាក្សមមបនទ ន់

ែាំណាក់្សកាលទីពរី ក៏្សបនតអនុវតតែងផែរ ទនទ ឹមគាន នឹងរពលផែលសិសសចូលររៀនរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ។ អនក្សពីរម្រគាោះរយាបល់សាលា ែតល់ការពិរម្រគាោះរយាបលអ់ាំព ីវបិតត ិ

និងការពិរម្រគាោះបល់ជាលក្សខណ្ៈបុគ្គលរផ្ទត តរលើែាំរណាោះម្រសាយរយៈរពលខ្ែ ី ទនទ ឹមគាន នឹងការអនុវតត (ឬការពម្រងឹងការអនុវតត) ការពិរម្រគាោះរយាបលស់ាត រឡើង វញិនិងយល់ែឹងពី

ការប៉ែោះពាល។់ ពួក្សរគ្បញ្ជ នូសិសសបនតរៅកាន់ម្រគ្រូពទយគ្ែ ីនិក្សផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតតតាមសាលាររៀន ឬនែគូ្ភ្នន ក់្សងារសហគ្មន៍ សម្រាប់បញ្ហា ពាក់្សព័នធនឹងសុខ្ភ្នពផែនក្ស

ែល វូចិតត/អាក្សបបកិ្សរយិារា៉ា ាំនរ៉ា និងម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នពរបស់សិសសរៅអាំឡុងរពលរសវាអនតរាគ្មន៍ និងរសវារម្រកាយអនតរាគ្មន៍។ 
 

 

យុទធសាស្តសត េពំីការបាត់ែង់ការសិក្សារែសស់សិស 
 

[ការពិព៌ណ្នអាំពីវធិានការ និងយុទធសាស្រសត  ផែលទីភ្នន ក់្សងារ LEA នឹងរម្របើម្របាស់រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា បាត់បង់ការសិក្សា និងបរងក ើនវឌ្ឍនភ្នពសិក្សាសម្រាប់សិសស 

តាមតម្រមូវការ រមួទ ាំងររបៀបផែលយុទធសាស្រសតទ ាំងរនោះានភ្នពខុ្សគាន សម្រាបស់សិសផែលជាអនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស អនក្សានម្របាក់្សចាំណូ្លទប យុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម 

សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និងសិសសផែលជួបម្របទោះបញ្ហា គាម នទីជម្រមក្ស។] 
 

ការសិក្សាក្សន ុងរពលជាមួយគាន  ការបរម្រងៀនឡាយផ្ទទ ល់ នឹងកាែ យជាការរផ្ទត តជាចមបងននការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននការសិក្សានិងតម្រមូវការសម្រាប់

ការបរងក ើនវឌ្ឍនភ្នព រដ្ឋយានការែតល់ជូនការអភិវឌ្ឍជាំនញវជិាា ជីវៈជាបនតបនទ ប់រដ្ឋយរផ្ទត តរលើការែតលក់ារបរម្រងៀនផែលរផ្ទត តរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពសជ់ាចមបង 

រៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល។់ ម្រគ្ប់សិសសទាំងអស់ នឹងទទួលបានការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់តាមសត ង់ដ្ឋ គាាំម្រទរដ្ឋយសក្សមមភ្នពសិក្សា

ផែលរផ្ទត តរលើក្សមម វធីិសិក្សា រផ្ទត តរលើការរចោះសាទ ត់ជាំនញរលើខ្ែ ឹមសារតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស។ ការបរម្រងៀនផែលរផ្ទត តរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពសជ់ាចមបង នឹងែតល់ឲ្យសិសសនូវ

ការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឧទហរណ្៍ផែលម្រគ្បូានែតលជ់ាគ្ាំរ ូនិងឱកាសសម្រាប់សិសសក្សន ុងការចូលរមួជាមួយនឹងជាំនញផែអក្សតាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិតថាន ក់្ស ទសសនទន និង

វាក្សយសពទផែលពាក់្សព័នធនឹងផែនក្សខ្ែ ឹមសារសន លូននការសិក្សាទាំងអស់។ ឱកាសគាាំម្រទការសិក្សារៅសាលានរែូវរតត  ម្រតវូបានែតលជូ់នែលយ់វុជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម ម្រក្សមុម្រគួ្សារ

រទើបផលងលោះអនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ រា៉ែ ងការងារផែលម្រគ្បូានសម្រមបសម្រមួល ម្រតវូបានែតល់ជូនសម្រាប់

ការចូលរម្របើម្របាស់របស់សិសស រែើមបីទទួលបានការគាាំម្រទការបរម្រងៀន និងជាំនួយកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ។ ឱកាសជាំនួយសម្រាប់ការបរម្រងៀន និងកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ ម្រតវូបាន

ែតលជូ់នែលយ់ុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម ម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ ក្សមម វធីិ

រម្រកាយការសិក្សារៅសាលា ក៏្សបានបាំរពញតម្រមូវការរបស់សិសសទាំងរនោះែងផែរ រដ្ឋយែតលជូ់នបទពិរសាធន៍ការជួបទាំនក់្សទាំនងសងគម ជាំនួយកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ 

ការបរម្រងៀន និងបទពិរសាធន៍ននការពម្រងឹងសមតថភ្នព។ ការចូលរៅកាន់ក្សមម វធីិ Rosetta Stone ម្រតវូបានែតល់ជូនអនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស រែើមបគីាាំម្រទែល់

ការទទួលបានចាំរណ្ោះែឹងភ្នសាអង់រគ្ែស និងការពម្រងីក្សសក្សមមភ្នពវាក្សយសពទ។. ម្រគ្ប់ទីតាាំងសាលាររៀនទាំងអស់ផែលបានែតល់រសវាក្សមមែលស់ិសសថាន ក់្សពមីរតតយយ ែ្ង

ភូមិសិក្សាែល់ថាន ក់្សទី8 (TK-8) ម្រតវូបានែតល់ជូនម្រគ្ចូូលបរងៀនជាំនួសម្របចាាំនងៃាន ក់្ស រហើយរៅ វទិាល័យ ម្រតវូបានែតល់ជូនម្រគ្ចូូលរម្រងៀនជាំនួសពីរនក់្ស ផែលម្របម្រពឹតតរៅជា

យុទធសាស្រសត រៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យក្សន ុងថាន ក់្សររៀនក្សាំណ្ត់ផែលបានបរម្រមើរសវាែលយ់ុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម ម្រគួ្សាររទើបផលងលោះអនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស 
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អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពរិសស រែើមបីបងក ់តការគាាំម្រទការបរម្រងៀន ការគាាំម្រតការសិក្សាជាម្រក្សមុតូចៗ និងការសិក្សាផ្ទទ ល់មួយទល់នឹងមួយ 

ផែលបានែតល់ជូនែល់សិសសរៅក្សន ុងបទពិរសាធន៍សិក្សាក្សន ុងរពលជាមួយគាន  ឬក្សន ុងរពលដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្ស។  ក្សមម វធីិបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតឬបាំប៉ែនអនក្សរបាោះបង់ការសិក្សា 

ម្រតវូបានរម្របើម្របាស់រៅក្សម្រមិតថាន ក់្ស វទិាល័យ រែើមបីែតលនូ់វការគាាំម្រទបផនថមរទៀតែល់ម្រក្សមុសិសសផែលបានក្សាំណ្ត់ រដ្ឋយែតលឱ់កាសក្សន ុងការររៀនបាំរពញរម្រក្សឌ្ីត ទទួលបាន

សត ង់ដ្ឋតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស និងទទួលបានរម្រក្សឌ្ីតរែើមបសីថ ិតរៅតាមគ្នែងាគ៌ារឆ្ព ោះរៅរក្សការបញ្ច ប់ការសិក្សា ម្រសបជាមួយនឹងការបញ្ច ប់វគ្គសិក្សា A-G។ ក្សមម វធីិ 

ម្រតវូបានអនុវតតរៅក្សន ុងគ្ាំរសូិក្សាពីចាៃ យរពញរលញ រហើយ ម្រគ្បូានគាាំម្រទែល់សិសសក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការបាំរពញរម្រក្សឌ្ីត រដ្ឋយានការជួយគាាំម្រទអនតរាគ្មន៍

បរម្រងៀនរម្រចើនជាងមុន។ អនក្សជាំនញផែនក្សបរយិាបនន  នឹងគាាំម្រទែលសិ់សសផែលានតម្រមូវការពិរសស ជាពិរសសសិសសផែលានជាំងឹអូទីសុិម តាមរយៈការែតល់រសវា

ពិរម្រគាោះរយាបល់ែល់ម្រគ្ូបរម្រងៀន អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរែាបាលម្របចាាំទីតាាំង និងបុគ្គលិក្សគាាំម្រទរៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការក្សាំណ្ត់ម្របព័នធ  និងការអនុវតតយុទធសាស្រសត រែើមបីបរងក ើន

សមតថភ្នពសម្រាប់សិសសផែលានពិការភ្នពឲ្យទទួលបាន និងចូលរមួរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងរែទរការសិក្សារដ្ឋយរជាគ្ជ័យចូលរៅក្សន ុងវគ្គសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល។់ 

ម្រគ្រូៅក្សន ុងការែតលក់ារគាាំម្រទការបរម្រងៀនជាម្រក្សមុតូចៗជូនែល់យុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម ម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសស

ផែលានតម្រមូវការពិរសស នឹងរផ្ទត តរៅរលើការបរងក ើនចាំរណ្ោះែឹងសុីជរម្រៅ និងសមតថភ្នពរបស់សិសសរៅក្សន ុងការអនុវតតជាក់្សផសតងរលើជាំនញផែអក្សតាមសត ង់ដ្ឋក្សម្រមិត

ខ្ពស់ ផែលម្រតវូការជាចាាំបាច់សម្រាប់ភ្នពរជាគ្ជ័យរលើការសិក្សារៅក្សន ុងក្សម្រមិតថាន ក់្សសិក្សានិងវគ្គសិក្សា A-G នរពលអនគ្ត ផែលម្រតវូការជាចាាំបាច់រែើមបីឲ្យសសិស

បញ្ច ប់ការសិក្សាពីវទិាល័យរម្រតៀមខ្ល នួសម្រាប់ការចូលររៀនរៅមហាវទិាល័យ និងជាំនញអាជីពនន។ សិសសផែលានតម្រមូវការពរិសស នឹងទទួលបានការចូល

រៅកាន់ក្សមម វធីិអនតរាគ្មន៍អាំណានមួយផែលបានែតល់ជូនម្រសបតាមតម្រមូវការបាំណ្ិនអាំណានជាលក្សខណ្ៈបុគ្គលជាក់្សលាក់្ស និងែតល់ជូនការម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នព និង

ការវាយតនមែតាមជាំនញជាបនតបនទ ប់ រែើមបីបរងក ើនសមតថភ្នពរបស់សិសសក្សន ុងការរ ើក្សចរម្រមើនរៅមុខ្ និងទទួលបានសមតថភ្នព និងបាំណ្ិនអាំណានតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស។ 

ការម្របាម្រស័យទក់្សទងជាបនតបនទ ប់រវាងម្រគ្ ូនិងម្រក្សមុម្រគួ្សារ នឹងម្របម្រពឹតរៅរដ្ឋយបងាា ញម្របាប់ពីរគាលរៅសិក្សា វឌ្ឍនភ្នពសិក្សា យុទធសាស្រសត  និងជាំនញផែលម្រតូវ

រធវ ើការ និងរផ្ទត តការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្ស ខ្ែ ឹមសារផែលបានបរម្រងៀន ធនធានតាមអនឡាញ និងតាមក្សមម វធីិសិក្សាផែលម្រតវូរម្របើម្របាស់រែើមបីគាាំម្រទែលក់ារសិក្សាសសិស

បផនថមពីរលើនងៃសិក្សារៅសាលា និងររៀបរាប់លមអ ិតអាំពកិី្សចចការលាំហាត់ និងររបៀរម្របើម្របាស់ក្សមម វធីិ ParentVue រែើមបមី្រគ្ប់ម្រគ្ងពិនទ ុសសិស។  ការអភិវឌ្ឈជាំនញវជិាា ជីវៈ 

និងការគាាំម្រទការសិក្សា នឹងម្របម្រពឹតរៅជាបនតបនទ ប់សម្រាប់បុគ្គលិក្សបរម្រងៀនក្សន ុងការគាាំម្រទែលកិ់្សចចែាំរណ្ើរការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមនឹងការសិក្សា និងបរងក ើន

វឌ្ឍនភ្នពសិក្សាសម្រាប់សសិសទាំងអស ់ជាមួយនឹងរគាលវធីិជាយុទធសាស្រសតតាមែាំណាក់្សកាល ផែលែឹក្សនាំជាចមបងរឆ្ព ោះរៅរក្សការបាំរពញតម្រមូវការយុវជនជាកូ្សនចិញ្ច ឹម 

ម្រគួ្សាររទើបផលងលោះ អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ រៅក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា បរងក ើនការសិក្សារបសស់ិសស បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងចូលរមួ

យា៉ែ ងរហាចណាស់ពីរែងក្សន ុងមួយផខ្រៅក្សន ុងរពលរវលាក្សាំណ្ត់តាមក្សម្រមិតថាន ក់្សផបបសហការសម្រាប់សហគ្មន៍សិក្សាជាំនញ វជិាា ជវីៈ (Professional Learning 

Community, PLC) ផែលរៅក្សន ុងរនោះរមួាន៖ វែត ទិនន ន័យននការវភិ្នគ្ទិនន ន័យសិសស ការក្សាំណ្ត់ជាំនញនិងចាំរណ្ោះែឹងសាំខាន់ៗផែលានពីមុនមក្សរៅក្សន ុង

ផែនក្សសិក្សាខ្ែ ឹមសារសន លូ ការរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសត ផែលរផ្ទត តរលើការម្រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភ្នពសិក្សាសិសស រៅក្សន ុងផែនក្សមុខ្វជិាា អក្សសរសាស្រសតភ្នសាអង់រគ្ែស (English 

Language Arts, ELA) ការអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស (English Language Development, ELD) និងគ្ណិ្តវទិា ការក្សាំណ្ត់តម្រមូវការសិក្សារែសងៗគាន សម្រាបក់ារគាាំម្រទ

ម្រសបជាមួយនឹង វសិាលភ្នព និងក្សម្រមិតលាំដ្ឋប់លាំរដ្ឋយផែអក្សតាមក្សមម វធីិសិក្សាផែលបានអនុម័ត ទនទ ឹមគាន នឹងការអភិវឌ្ឍការវាយតនមែផក្សលមអជារមួ រែើមបីែតលែ់ាំណ្ងឹ

អាំពកីារអនុវតតការបរម្រងៀន។ អនក្សផណ្នាំការបរម្រងៀន នឹងែតលក់ារគាាំម្រទការបរម្រងៀនតាមទីតាាំងជាបនតបនទ ប់ផែលរផ្ទត តរលើការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា យុទធសាស្រសត រែសងៗគាន  

និងការរមួបញ្ច លូគាន ននធនធានផែអក្សតាមក្សមម វធីិសិក្សារែើមបីគាាំម្រទរដ្ឋយការរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ខ្វោះចរនែ ោះផែនក្សសិក្សា និងការបរងក ើនតម្រមូវការរបស់សិសស 

រដ្ឋយសារផតែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 រលើរសវាក្សមមបរម្រងៀនផែលែតល់ជូនរៅអាំឡុងរពលបិទអគារសិក្សាទាំងមូល និងអាំឡុងរពលវគ្គបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល។់ 

 

ការសិក្សាពីចាៃ យ តម្រមូវឲ្យានការភ្នា ប់រៅកាន់អីុនធឺណ្ិត ក៏្សែូចជាឧបក្សរណ្ណ៍ាមួយ រែើមបីចូលរៅកាន់ការបរម្រងៀន។ រែើមបជួីយធានបានថាសិសសម្រគ្ប់របូាន

ឧបក្សរណ្រ៍ម្របើម្របាស់ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់តាមសាលា បានជួយជាំរុញឲ្យទីតាាំងរបស់ពួរគ្ផចក្សចាយកុ្សាំពយូ ទ័រ Chromebooks និងបានគាាំម្រទឲ្យានវា៉ា យហាវ យហត់សប៉ែត 

(WiFi hot spot) រដ្ឋយសារផតម្រក្សមុម្រគួ្សារទាំងអសមិ់នានអីុនធឺណ្ិតរម្របើម្របាស់។ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា ក៏្សរ ែ្ ើយតបរៅកាន់សាំណូ្មពររបស់ឪពុក្សាត យ និង

អាណាពាបាលែងផែរ សម្រាប់ការគាាំម្រទរៅរលើការរម្របើម្របាសប់រចចក្សវទិា។ រៅក្សន ុងរែូវផ្ទក រ ើក្ស អនក្សពិរម្រគាោះរយាបលស់ាលា បានរម្របើម្របាស់មរធាបាយននតាមអីុនធឺណ្ិត 

(រមួានការសទ ង់មតិតាម Google) សម្រាប់ឲ្យម្រគ្បូរម្រងៀនបញ្ច នូបនតសិសសផែលមិនបានចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ឬឈប់ចូលរមួក្សន ុងរពលណាមួយ។ 

អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ បានខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងម្រគ្ប់ផបបយា៉ែ ងរែើមបទីក់្សទងរៅកាន់ម្រគួ្សារសិសសផែលមិនបានចូលរមួ រែើមបីជួយគាាំម្រទពួក្សរគ្ និងក្សាំណ្ត់

ពីតម្រមូវការរបស់ពួក្សរគ្ (ឧ.ទ. ឧក្សបរណ្៍ានែាំរណ្ើរការលអ  ការតភ្នា ប់រៅកាន់អីុនធឹណ្ិត មិនានលទធភ្នពក្សន ុងការភ្នា ប់រៅកាន់ក្សមម វធីិ Google Classroom 

ជារែើម)។ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា បានរម្របើម្របាសយ់ុទធសាស្រសត ទាំនក់្សទាំនងរែសងៗរែើមបទីក់្សទង និងភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងជាមួយសិសស។ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា 



ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 30 នន 46 

 

 

រែញើអីុផម៉ែលនិងវ ើរែអូម្របចាាំសបាត ហ៍ បានររៀបចាំជាំនួបរពលអាហារនងៃម្រតង់តាមអីុនធឺណ្ិតរែើមបីរក្សាការភ្នា ប់បណាត ញនិងទាំនក់្សទាំនង និងបានខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របង

បផនថមរទៀតរែើមបភី្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងជាមួយសិសសផែលមិនចូលររៀន/ចូលរមួ ែូចជាកាភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងតាមបណាត ញព័ត៌ានសងគម និងការគាាំម្រទមិតត បផនថមពីរលើ

ការទក់្សទងជាមួយម្រគួ្សារ។ អនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់សាលា និងអនក្សជាំនញក្សមម វធីិអនក្សពិរម្រគាោះរយាលប់សាលា (School Counselor Program Specialist) បានរមួបញ្ច លូនូវ

ធនធានសិក្សាជារម្រចើនរៅក្សន ុងរគ្ហទាំព័រសាលា និងរគ្ហទាំព័រមណ្ឌ លសិក្សាធិការ រែើមបីែតលជូ់នការគាាំម្រទបផនថម ែលស់ិសសរលើមុខ្វជិាា គ្ណិ្តវទិា អាំណាន និង

មុខ្វជិាា រម្រចើនរែសងរទៀត។ 
 
 
 

្ែសិទធភាពននយុទធសាស្តសត េំពីការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សសិស 
 

[ការពិពណ្ន៌ពីក្សម្រមិតម្របសិទធភ្នពននរសវាក្សមម ឬការគាាំម្រទផែលបានែតល់ជូនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា បាត់បង់ការសិក្សា នឹងម្រតវូបានវាស់សទ ង់។] 
 

ម្របសិទធភ្នពននរសវាក្សមម និងការគាាំម្រទផែលបានែតល់ជូនរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននការសិក្សា នឹងម្រតវូបានវាស់សទ ង់តាមរយៈការវាយតនមែជា

បនតបនទ ប់រលើវឌ្ឍនភ្នបរបស់សិសស ទិននន័យការចូលរមួរបស់សិសស និងទិននន័យវតតានរបស់សិសស។ ទម្រមង់ផបបបទននការវាយតនមែជាបនតបនទ ប់ទាំងរនោះ រមួាន

ការវាយតនមែផក្សលមអរមួទូរៅ ការវាយតនមែតាមក្សមម វធីិសិក្សានិងការវាយតនមែបរណាត ោះអាសនន និងចាំណុ្ចរគាលសម្រាបមុ់ខ្វជិាា  ELA ការអភិវឌ្ឍ ELD និងគ្ណិ្តវទិា

ផែលបានម្រគ្ប់ម្រគ្ងរលើវគ្គសិក្សាននឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021។ ទិននន័យសទ ង់មតិរលើបរយិាកាសសាលា ក៏្សនឹងយក្សមក្សពិចារណាែងផែររៅក្សន ុងការវាស់សទ ង់ម្របសិទធភ្នបនន

រសវាក្សមម និងការគាាំម្រទផែលែតល់ជូនែលស់ិសស។ 
 
 

 ិ ធាននការរែើមបីរោោះ្សាយែញ្ហា ការបាត់ែង់ការសិក្សារែស់សសិស [តារាងជួររែតក្ស និងិ ធាននការែបនែម អាចនឹង្តូិ បានោក់្ស

ែបនែមរទៀត រៅតាមការចបំាច់] 

ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុប ការផបងផច

ក្ស 

ការបរម្រងៀនរម្រកាយរា៉ែ ងសកិ្សា ជាំនួយកិ្សចចការលាំហាត់ែទោះ និងសក្សមមភ្នពពម្រងឹងសមតថភ្នពផែលបាន

ែតល់ជូនតាមរយៈម្របព័នធក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ (PLL-1) 

$2,222,825 បាទ/ចាស 

ក្សមម វធីិអនតរាគ្មន៍អាំណាន ានរ ម្ ោះថា Read 180 បានែតល់ជូនែល់សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស 

រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា តម្រមូវការសម្រាបក់ារទទួលបានចាំរណ្ោះែឹងអក្សខ រក្សមម និងបាំណ្ិនសាំរណ្រតាម

ែាំណាក់្សកាល (PLL-2) 

$115,248 បាទ/ចាស 

ក្សមម វធីិបាំរពញរម្រក្សឌ្ីតនិងបាំប៉ែនអនក្សរបាោះបង់ការសិក្សារៅ វទិាល័យ បានែតល់ជូនែល់សិសសវទិាល័យ

ម្រគ្ប់របូទ ាំងអស់ ជាមួយនឹងការរផ្ទត តរលើសិសសថាន ក់្សទីែប់មួយ និងសិសសថាន ក់្សទីែប់ពីរ ផែលម្រតវូការ

ទទួលបានឱកាសបាំរពញរម្រក្សឌ្ីត។ (PLL-3) 

$885,732 បាទ/ចាស 

ក្សមម វធីិសិក្សាតាមអីុនធឺណ្ិតសិក្សារៅរែូវរតត  ែាំរណ្ើការរដ្ឋយទីតាាំងសាលាររៀនរៅក្សន ុងមណ្ឌ លសិក្សា

ធិការ SUSD ទាំងមូល។ (PLL-4) 

 

 

 

 

$485,168 បាទ/ចាស 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm#http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCP/Instructions/20LCPInstructions.htm


ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 
ទាំព័រ 31 នន 46 

 

 

ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុប ការផបងផចក្ស 

ម្រគ្ផូណ្នាំការបរម្រងៀនរែើមបគីាាំម្រទែលក់ាររមួបញ្ច លូននការគាាំម្រទផែអក្សតាមការសិក្សាម្រសាវម្រជាវក្សន ុងការែតល់

ជូនការបរម្រងៀនផែលរផ្ទអ តរលើគុ្ណ្ភ្នពខ្ពសជ់ាចមបង អាំឡុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងវគ្គបរម្រងៀន

រដ្ឋយផ្ទទ ល។់ (PLL-5) 

$6,960,631 បាទ/ចាស 

រក្សាសថ ិរភ្នពក្សមម វធីិរលើក្សក្សមពសក់ាររ ើក្សចរម្រមើនតាមរយៈការក្សាំណ្ត់រលើបុគ្គល (Advancement via 

Individual Determination, AVID) រៅក្សន ុងការគាាំម្រទែលក់ារែតល់ក្សមម វធីិផែអក្សរលើការម្រសាវម្រជាវ ផែល

រមួបញ្ច លូនូវគ្ាំរមូ្របព័នធ  វបបធម៌ ការបរម្រងៀន និងទាំនក់្សទាំនងសម្រាប់ម្រគ្និូងសិសសក្សន ុងការចូលរមួក្សន ុង

ជាំនញននការសររសរ សាំណួ្រ កិ្សចចសហការ ការររៀបចាំ និងការអាន ផែលរផ្ទត តរលើការររៀបចាំសិសស

ជាំនន់ទីមួយរៅក្សន ុងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សគ្រែើមបីបញ្ច ប់ការសិក្សាពីវទិាល័យ និងចូលររៀនរៅ

មហាវទិាល័យ។ (PLL-6) 

$700,000 រទ 

 

 



ទាំព័រ 32 នន 46 
 

ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

 

សុខភាពែល ូិ ចតិត និងសុខមាលភាពសងគម និងអារមមណ ៍

[ពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលទីភ្នន ក់្សងារអប់រំក្សន ុងមូលដ្ឋា ន នឹងម្រតួតពិនិតយ និងម្រទម្រទង់សុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងសុខ្ាលភ្នពសងគម និងអារមមណ្៍របស់សិសស 

និងបុគ្គលិក្ស ក្សន ុងអាំឡុងរពលននឆ្ន ាំសិក្សា រដ្ឋយរមួបញ្ច លូទ ាំងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ និងធនធានផែលម្រតវូបានែដល់ជូនែល់សិសស និងបុគ្គលិក្សរែើមបី ម្របឈម 

រដ្ឋោះម្រសាយរសចក្សដ ី ភ័យរនធត់តក់្សសល ុត និងឥទធិពលែនទរែសងរទៀតរបស់ជាំងឺ COVID-19 រៅរលើសហគ្មន៍សាលាររៀន] 

 

រាល់ជាំនួយគាាំម្រទ និងរសវាសខុ្ភ្នពែល វូចិតត និងសុខ្ាលភ្នពសងគម និងអារមមណ្៍ទ ាំងអស់ ផែលម្រតវូបានែដលជូ់នសិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស ម្រតវូបាន ែដល់ជូន 

រដ្ឋយផ្ទទ ល់រដ្ឋយានវតតានអនក្សទាំងរនោះ និងម្រតវូបានែដល់ជូនពីចាៃ យ (ការផងទាំសុខ្ភ្នពពីចាៃ យ)។ ជាំនួយគាាំម្រទ ម្រតវូបានែដល់ តាមរយៈ 

ម្របពន័ធ ផែលានរម្រចើនជាន់ថាន ក់្ស ផែលានចាប់តាាំងពជីាំនួយគាាំម្រទទូរៅផែលសិសសទាំងអស់អាចទទួលែលម្របរយាជន៍បានពីជាំនួយគាាំម្រទផបបរនោះ 

រហូតរៅែល់ជាំនួយគាាំម្រទខាែ ាំង កាែ ផែលានលក្សខណ្ៈបុគ្គល និងានលក្សខណ្ៈពិរសសដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សសម្រាប់សិសស និងម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់ 

តម្រមូវការជាក់្សលាក់្ស។ ការសទ ង់មតិម្រតវូបាន រធវ ើរឡើងចាំរពាោះសិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ រែើមបីក្សាំណ្ត់នូវតម្រមូវការផែនក្សសុខ្ាលភ្នពរបស់ពួក្ស រគ្ 

ផែលម្រតវូបានបនសុ ីជាមួយ សុខ្ភ្នពែល វូចិតត។ ការទាំនក់្សទាំនងរបស់ថាន ក់្សែឹក្សនាំ នឹងម្រតវូរធវ ើរឡើងជាមួយនយក្សដ្ឋា ន រែសងៗគាន ជារម្រចើន និងក្សន ុងវស័ិយ 

រែសងៗជារម្រចើនរែើមបីម្រតួតពនិិតយ និងសម្រមបសម្រមួលការ សិក្សាផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍ សុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងធនធាន និងជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិា។ 

កិ្សចចអនតរាគ្មន៍ និងជាំនួយគាាំម្រទផែល រធវ ើឲ្យានអាក្សបបកិ្សរយិា  វជិាាន (PBIS) ម្រតវូបានែដល់ជូនទីតាាំងសាលាររៀនតាមរយៈរមររៀនសដ ពីីការសិក្សាផែនក្ស សងគម 

និងអារមមណ៍្ ការយល់ែឹងអាំពីសុខ្ភ្នព ែល វូចិតត  ម្រគ្ូបណុ្្ោះបណាដ ល អាំពីកិ្សចចអនតរាគ្មន៍ និងជាំនួយគាាំម្រទផែលរធវ ើឲ្យានអាក្សបបកិ្សរយិាវជិាាន 

ម្រតវូបានចាត់តាាំងឲ្យានវតតានរៅតាមសាលាររៀនរែើមបី ជួយតម្រមង់ទិសរៅ និងម្រតួត ពិនិតយជាំនួយគាាំម្រទនន និងែដលក់ារបណុ្្ោះបណាដ លសដ ីពីការ 

បរងក ើតវបបធម៌សាលាររៀនរៅក្សន ុងបរបិទននការសិក្សាពីចាៃ យ ផែល វបបធម៌រនោះនឹងបណុ្្ោះ និងពម្រងឹង នូវទាំនក់្សទាំនងជាមួយសិសសទាំងអស់ ម្រពមទាំង 

បរងក ើតបរយិាកាសមួយផែលានសុវតថ ិភ្នព និងរពាររពញរដ្ឋយក្សដ ីរគារព សម្រាបស់ិសសទាំងអស់ រដ្ឋយទនទ ឹមគាន  រនោះរធវ ើការវាយតនមែជាម្របចាាំអាំពី 

ជាំនួយគាាំម្រទផែលរគ្ម្រតវូការ។ ម្រគ្រូពទយឯក្សរទស សុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងមនុសសបរងាគ ល ផែលែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិា ម្រតវូ បានចាត់តាាំងឲ្យ 

បាំរពញការងាររៅតាមទីតាាំងសាលាររៀននីមួយៗ រែើមបជួីយម្រតួតពិនិតយ និងតម្រមង់ទិសរៅនន ជាំនួយគាាំម្រទសុខ្ភ្នពែល វូចិតត។ ពិធីសារសដ ីពីវបិតត ិសុខ្ភ្នព 

ែល វូចិតតរៅទូទាំងម្រសកុ្ស ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងរែើមបីែដលក់ារបណុ្្ោះបណាដ ល  សដ ីពីពិធីសាររ ែ្ ើយតប ចាំរពាោះវបិតត ិសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ជូនែល់ម្របធានទីតាាំង 

អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងបុគ្គលិក្សែដល់រសវាសិសស។ បុគ្គលិក្សផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផែនក្ស អាក្សបបកិ្សរយិា តាមរយៈការពិរម្រគាោះរយាបល់ និង 

ការសហការបាន ែដល់ការផណ្នាំែល់ទីតាាំងសាលាររៀនននពាក់្សព័នធនឹងម្របព័នធសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងម្របព័នធ  គាាំម្រទអាក្សបបកិ្សរយិាផែលានម្រសាប់ រែើមបី 

រធវ ើការរ ែ្ ើយតបផែនក្សផងទាំ សុខ្ភ្នពផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត សម្រាប់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារ ម្រពមទាំងបានចូលរមួក្សន ុង 

ម្របព័នធ ម្រតួតពិនិតយ ការចុោះរ ម្ ោះចូល និងការចុោះរ ម្ ោះរចញរបស់ទីតាាំងសាលាររៀន និងបានម្រតួតពិនិតយយា៉ែ ងសក្សមមនូវ ទាំនក់្សទាំនងទាំងរនោះជាមួយ សិសស 

រែើមបផីសវ ងយល់អាំពីតម្រមូវការបផនថមរទៀត និងការម្រពួយបារមាផែលានសកាដ នុពលនន រែើមបែីដល់ឱកាសអនតរាគ្មន៍ បផនថមរទៀត។ ការវាយ 

តនមែសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងអាក្សបបកិ្សរយិារបស់សិសសាន ក់្សៗ ម្រតវូបានរធវ ើរឡើង កិ្សចច ម្របជុាំសដ ីពីការក្សាំណ្ត់អាទភិ្នពននការពាបាលជាមួយ ម្រក្សមុសិសសរែើមបី វាយតនមែ

អាំពីម្របសិទធភ្នពននការអនតរាគ្មន៍ និងពិនិតយវាយតនមែរឡើងវញិនូវ តម្រមូវការជាំនួយគាាំម្រទបផនថមសម្រាប់សិសស ម្រតវូបានររៀបចាំរឡើង រហើយរសវា 

ផ្ទទ ល់ម្រតវូបានែដលជូ់នតាមរយៈការពាបាលជាលក្សខណ្ៈបុគ្គល និងជាម្រក្សមុ រហើយរសវាផក្សលមអអាក្សបបកិ្សរយិាែខ៏ាែ ាំងកាែ  ផែលជួយគាាំម្រទម្រគួ្សារ សិសស និងទីតាាំងសិក្សា 

ក្សន ុងអាំឡុងរពលបញ្ច ប់ឆ្ន ាំសិក្សា2019-2020 រពញមួយអាំឡុងរពលននរែូវ រតដ  រហើយនឹងបនតក្សន ុងអាំឡុងរពលននឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021។ 

រពញមួយអាំឡុងរពលននឆ្ន ាំសិក្សា រសវាផ្ទទ ល់ ការទទួលបានការពាបាលជាលក្សខណ្ៈបុគ្គល និងជា ម្រក្សមុ ព័ត៌ានសម្រាប់រធវ ើការទាំនក់្សទាំនង និងការ 

រៅទូរសពទរែើមបីសាក្សសួររៅកាន់សិសស បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារ ធនធាន សិកាខ សាលាសម្រាប់ម្រគួ្សារ សិកាខ សាលា និងវគ្គបណុ្្ោះបណាដ លែដល់ធនធានផែលានរ ម្ ោះថា 

‘Insta-Coffee Chats’  ផែលម្រតវូបានងតទុក្ស ការវាយតនមែ ការសម្រមបសម្រមួលជាមួយទីភ្នន ក់្សងារខាងរម្រត ការម្រតួត ពិនិតយជាម្របចាាំ

អាំពីតម្រមូវការផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ការែសពវែាយជាមុនរៅកាន់សហគ្មន៍ និងការរ ែ្ ើយតបចាំរពាោះវបិតត ិសុខ្ភ្នពែល វូចិតត នឹងម្រតវូែដលជូ់ន រៅ ែល់សិសស ម្រគួ្សារ 

និងបុគ្គលិក្ស។ នយក្សដ្ឋា នសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងម្រទម្រទង់អាក្សបបកិ្សរយិា បនតរផ្ទដ តការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្សរៅរលើការពម្រងឹងសុខ្ភ្នព ែល វូចិតត និងរលើក្ស

ក្សមពស់ការយល់ែឹងផែនក្សសងគម និងអារមមណ៍្ និងពម្រងឹងសុខុ្ាលភ្នពផែនក្សអារមមណ្៍របស់បុគ្គលិក្សម្រសកុ្ស។ ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ ការ បណុ្្ោះបណាដ ល និងធនធាន
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

ម្រតវូបានែដល់ជូន និងរៅផតបនតែដល់ជូនរពញមួយអាំឡុងរពលននឆ្ន ាំរនោះ។ ឱកាសអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ ម្រតវូបានផក្សសម្រមួល និងអាចម្រតវូផក្សសម្រមួលរែើមបី

ម្រគ្បែណ្ដ ប់រលើម្រគ្ប់ទិែាភ្នពទាំងអស់ននតម្រមូវការរបស់បុគ្គលិក្ស សិសស និងម្រគួ្សារ ផែលពាក់្សព័នធនឹងការបរម្រងៀនផែល សិសសានវតតានផ្ទទ ល់ ការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងការសិក្សា តាមររបៀបចម្រមោុះលាយបញ្ច លូគាន ។ ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈផែលម្រតវូបានែដល់ជូន ានែូចជា ការបណុ្្ោះបណាដ លសដ ីពី

ថាន ក់្សររៀនផែលរ ែ្ ើយតបចាំរពាោះរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុ ត យុទធសាស្រសត  ជាក់្សផសដងរែើមបីម្របឈមរដ្ឋោះម្រសាយចាំរពាោះររាគ្សញ្ហញ  សុខ្ភ្នពែល វូចិតតទូរៅរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀន 

ការអនតរាគ្មន៍ពាបាល ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវបិតត ិ និងគ្ាំរនូនអារមមណ៍្តានតឹង ម្រពឹតត ិបម្រតព័ត៌ានសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ម្របចាាំ ផខ្ មូលដ្ឋា នម្រគឹ្ោះននការ

អប់រំផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុ ត ការសិក្សាផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងខ្ល នួឯងសម្រាប់ ម្រគ្មូរតតយយ ការបណុ្្ោះ

បណាដ លផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត សម្រាប់អនក្សសម្រមបសម្រមួល ក្សមម វធីិរម្រកាយរពលរចញពីសាលា ររៀន និងការសរម្រងាគ ោះបឋម

ផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតតសម្រាប់យុវជន។ ឱកាសននការអភិវឌ្ឍ វជិាា ជីវៈផែលនឹងម្រតវូែដល់ជូន ានែូចជា ម្រពឹតត ិបម្រតព័ត៌ាន សុខ្ភ្នពែល វូចិតត ម្របចាាំផខ្ 

មូលដ្ឋា នម្រគឹ្ោះននការអប់រំផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុ ត កាបណុ្្ោះបណាដ លផែលានការយល់ែឹង អាំព ីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត 

សម្រាប់ម្រគួ្សារផែលក្សាំពុងផ្ទែ ស់ប្រូ និងបុគ្គលិក្សផែនក្សយុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា នងៃចនទយល់ែឹងការវលិ ម្រតលប់មក្សកាន់សាលាររៀន

រដ្ឋយានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត វ ើរែអូរៅរលើប៉ែុសត ិ៍យូធូបសម្រាប់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធចូលទសសនរៅរពល ណាក៏្សរដ្ឋយ ការបណុ្្ោះបណាដ ល

អាំពីបាំណ្ិនម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមមណ្៍ រសចក្សដ ីរគារពផែនក្សវបបធម៌រដ្ឋយានការយល់ែឹងខាងផែនក្សរវជាសាស្រសត  រា៉ែ ងបាំរពញ ការងារសម្រាប់ភ្នគី្ពាក់្សព័នធជួបពិភ្នក្សា 

ជាមួយម្រគ្រូពទយរដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងទទួលបានចរមែ ើយចាំរពាោះសាំណួ្ររបស់ពួក្សរគ្ និងការបងាា ញជាក់្សលាក់្សនន ទីតាាំងសាលាររៀន ផែលរ ែ្ ើយតបរៅនឹងចាំនួនសិសសផែល 

ក្សាំពុងទទួលរសវារៅនឹងទីតាាំងសាលាររៀនរនោះ។ 

អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា សុខ្ាលភ្នពសងគម និងអារមមណ្៍របស់សិសស រដ្ឋយែឹក្សនាំការបរម្រងៀន (តាមផបបទូរ និមម ិតត 

និងរដ្ឋយែាយផ្ទទ ល់) រដ្ឋយម្រគ្បែណ្ដ ប់រៅរលើម្របធានបទរែសងៗជារម្រចើន ផែលម្រតវូបានររៀបចាំឲ្យានរៅរពញមួយអាំឡុងរពលននឆ្ន ាំសិក្សា។ 

ក្សមម វធីិជាំនួយគាាំម្រទផែលានរម្រចើនជាន់ថាន ក់្សសម្រាប់សសិស (SAP) គឺ្ជាម្របព័នធផែលអនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលារម្របើម្របាស់រែើមបមី្រតួតពិនិតយរមើលតម្រមូវ ការរបស់សិសស 

រដ្ឋយរមួទាំងសុខ្ាលភ្នពសងគម និងអារមមណ៍្របស់ពួក្សរគ្ែងផែរ។ ក្សម្រមិតជាន់ថាន ក់្សរបស់ក្សមម វធីិ SAP ផែលានការបញ្ជ នូបនត  និងការ ម្របឹក្សារយាបល់ 

ការម្រពួយបារមា ការវាយតនមែ ការរ ែ្ ើយតប ម្រក្សមុវាយតនមែ និងម្រក្សមុជួយគាាំម្រទសិសស នឹងបនតអនុវតត ក្សន ុងអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ 

រែើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យម្រគ្អូាចបនតែដល់ព័ត៌ានអាំពីការម្រពួយបារមារបស់ពួក្សរគ្រៅែល់អនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា រែើមបីឲ្យការអនតរាគ្មន៍/ជាំនួយគាាំម្រទ 

អាចម្រតវូែដល់ជូនសិសសទាំងរនោះ។ ក្សន ុងអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ សក្សមមភ្នព របស់សិសសរៅរលើបណាដ ញអីុនធឺណ្ិត ម្រតវូបានម្រតួតពិនិតយរដ្ឋយ ម្រសកុ្ស 

រហើយរៅរពលផែលម្របព័នធរអឡិចម្រតនិូក្ស រក្សរ ើញនូវសញ្ហញ ននបញ្ហា អនក្សម្របឹក្សារយាបល់ របស់សាលា នឹងម្រតវូែដល់ែាំណ្ឹងជូន រហើយពួក្សរគ្រធវ ើ 

ការទាំនក់្សទាំនងជាមួយសិសស និងម្រគួ្សាររែើមបីរធវ ើការម្រតួតពិនិតយ រដ្ឋយែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមមណ្៍តានតឹង ការរដ្ឋោះម្រសាយជរាែ ោះ ការ 

រសុើបអរងកតអាំពីការគ្ាំរាមក្សាំ ផហង ឬកិ្សចចអនតរាគ្មន៍បងាក រអតតឃ្លត ម្របសិនរបើចាាំបាច់។ អនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាែដល់ជូន នូវរា៉ែ ងញុាំការហវជា 

មួយាតាបិតា (តាមផបបទូរនិមម ិតត និងរដ្ឋយែាយផ្ទទ ល់) រែើមបីជួយគាាំម្រទាតាបិតា និងែដល់ឱកាសឲ្យាតាបិតា បរញ្ចញមតិរយាបល់ និងរែើមបីែដល ់

ជាំនួយគាាំម្រទែលា់តាបិតា ផែលានការម្រពួយបារមាចាំរពាោះកូ្សនៗរបស់ពួក្សរគ្។ អនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាចូលរមួក្សន ុងកិ្សចច ម្របជុាំរៅនឹងទីតាាំង និង 

ម្រតវូបានរលើក្សទឹក្សចិតតឲ្យែដល់ជូនែល់បុគ្គលិក្សនូវយុទធសាស្រសត ផងទាំខ្ល នួឯង។ រយើងនឹងបនត ម្រតួតពិនិតយ ទិនន ិន័យននការសទ ង់មតិអាំពីបរយិាកាសសាលា 

ររៀនផែលានរ ម្ ោះថា មិតតភក្សដ ិបម្រងួបបម្រងួមសិសស និងការសទ ង់មតិសដ ីពីកុ្សារផែលានសុខ្ភ្នពលអ   រហើយនឹងែដល់ជូននូវការវាយតនមែអាំពីតម្រមូវការ 

ជូនរៅែល់សិសស និងបុគ្គលិក្សជារទៀងទត់។ អនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលានឹងបនតែដល់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជូនែល់បុគ្គលិក្ស សដ ីពីម្របធានបទសងគម និងអារមមណ្៍ 

ផែលរមួបញ្ច លូការបរម្រងៀនផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត និងយុទធសាម្រសត ម្រគ្ប់ម្រគ្ងថាន ក់្សររៀន ការអនុវតតពម្រងឹង ក្សាែ ាំងចិតតរឡើងវញិ 

និងការផងទាំខ្ល នួឯង។ អនក្សម្របឹក្សារយាបល់ របស់សាលា នឹងបនតែដល់ជាំនួយគាាំម្រទចាំរពាោះសុខ្ាលភ្នពរបស់បុគ្គលិក្សរបស់រយើង តាមរយៈវធីិសាស្រសត ែូចខាងរម្រកាម៖ 

ការវាយតនមែអាំពីតម្រមូវការរបស់បុគ្គលិក្ស ក្សញ្ច ប់សាវ គ្មន៍ការម្រតឡប់មក្សវញិ សក្សមមភ្នពក្សសាងបរយិាកាសបុគ្គលិក្ស និងក្សសាងសហគ្មន៍ 

ម្រពមទាំងែដល់នូវការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក្ស។ ម្របម្រក្សតិទិនននម្រពឹតត ិការណ៍្ននការបងាក រ និងការយល់ែឹងរបស់អនក្សម្របឹក្សារយាបល់របស់ សាលា 

និងក្សមម វធីិមិតតភក្សដ ិបម្រងួបបម្រងួមសិសស ក៏្សរមួបញ្ច លូនូវជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍ជារម្រចើនែូចជា៖ ចរតិលក្សខណ្ៈម្របចាាំផខ្ ផខ្សដ ពីីការ យលែ់ឹង 

និងវតតាន ផខ្បងាក រអតតឃ្លត ផខ្ម្របឆ្ាំងការសមល ុតគ្ម្រាម និងទិវាសាមគ្គ ីភ្នព ទិវាពុាំានអនក្សណាាន ក់្សញុាំអាហារាន ក់្សឯង និងម្រពឹតត ិការណ៍្ 

បងាក រទប់សាក ត់ការរម្របើម្របាស់រម្រគ្ឿងម្រសវងឹ ថាន ាំជក់្ស និងរម្រគ្ឿងរញៀនែនទរទៀត។ ម្រពឹតត ិការណ៍្ទាំងរនោះែដល់ជូននូវវធីិសាស្រសត ផែល រផ្ទដ តរលើសាលា ទាំងមូល 

និងកុ្សារទាំងមូលសម្រាប់ពម្រងឹងសុខ្ាលភ្នព និងការក្សសាងបរយិាកាសសាលាររៀនផែលានលក្សខណ្ៈវជិាាន។ ម្រពឹតត ិការណ៍្បងាក រ ទប់សាក ត់ 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

និងរលើក្សក្សមពស់ការយល់ែងឹទាំងរនោះ នឹងបនត តាមផបបទូរនិមម ិតតតាមរយៈយុទធនការតាមបណាដ ញសងគម រមររៀនផែលម្រតវូបានងតសក្សមមភ្នព ទូរនិមម ិត 

និងតាមរយៈយនតការផបបន ន្ ម្របឌ្ិតែនទរទៀត។ ក្សមម វធីិមិតតភក្សដ ិបម្រងួបបម្រងួមសិសស (PLUS) ែាំរណ្ើរការរដ្ឋយផែអក្សរលើមូលដ្ឋា នផែលថា រៅ 

រពលសិសសានអារមមណ្៍ថាខ្ល នួគឺ្ជាផែនក្សមួយននសាលាររៀន ានអារមមណ្៍រ ើក្សរាយរៅរពលពួក្សរគ្សថ ិតរៅក្សន ុងសាលាររៀន ានអារមមណ្៍ថាជាផែនក្ស 

មួយននសហគ្មន៍សាលាររៀន ាន អារមមណ្៍ថាម្រតវូបានអនក្សែនទម្របម្រពឹតដចាំរពាោះខ្ល នួម្របក្សបរដ្ឋយយុតត ិធម៌ និងានអារមមណ្៍ថាានសុវតថ ិភ្នព ទាំនក់្ស 

ទាំនងជាមួយសាលាផែលានលក្សខណ្ៈវជិាានទាំងរនោះ គឺ្ជាក្សតាត បងាក រការពារមួយចាំរពាោះការម្រពួយបារមាផែនក្សសងគម និងអារមមណ៍្។ ក្សមម វធីិ PLUS រម្របើម្របាស់ 

សិសសផែលជាអនក្សែឹក្សនាំចាំនួន 1300នក់្ស ផែលម្រតវូបានបណុ្្ោះបណាដ ល រែើមបីជួយវាយតនមែអាំពីទាំនក់្សទាំនងជាមួយសាលាររៀន និង 

បរយិាកាសននអារមមណ៍្របស់មិតតរបស់ពួក្សរគ្។ ក្សមម វធីិសិក្សា PLUS និងក្សមម វធីិសិក្សាតសូ៊មតិរបស់មិតត ផែលម្រក្សមុ PLUS របស់រយើង រម្របើម្របាស់រែើមបី 

ពម្រងឹងរលើក្សក្សមពស់សមតថភ្នពផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍ ការអនុវតតផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត ការអនុវតតននការពម្រងឹងក្សាែ ាំង 

ចិតតរឡើងវញិ និងវធីិសាស្រសត ផបបផ្ទែ ស់ប្រូចាំរពាោះការអប់រំ។ ក្សមម វធីិ PLUS រម្របើម្របាស់ ការសទ ង់មតិអាំពីបរយិាកាស សាលាររៀនបីែងក្សន ុងមួយឆ្ន ាំសម្រាប់ សិសសថាន ក់្សទី4 

រហូតែល់ថាន ក់្សទី12 ទាំងអស ់រែើមបវីាស់ផវងតាមផបបបរាិណ្វស័ិយនូវបទពិរសាធន៍របស់សិសសពាក់្សព័នធនឹង អារមមណ្៍ជិតសន ិទជា មួយសាលាររៀន 

សុវតថ ិភ្នពរបស់សាលាររៀន និងទិែាភ្នពផែនក្សអារមមណ្៍រែសងៗរទៀតចាំរពាោះសាលាររៀន។ ការសទ ង់មតិទាំងរនោះ នឹងម្រតវូផក្សសម្រមួលសម្រាប់ ការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងបររិវណ្សាលាទូរនិមម ិត រែើមបីរមួបញ្ច លូសាំណួ្រសដ ីពីបទពិរសាធន៍របស់ពួក្សរគ្រៅរលើបណាដ ញអីុនធឺណ្តិ ទាំនក់្សទាំនងរបស ់ពួក្សរគ្ជាមួយមិតតភក្សដ ិ 

និងបុគ្គលិក្សរៅរលើបណាដ ញអីុនធឺណ្ិត និងក្សតាត ផែលពាក់្សព័នធនឹងែទោះរែសងៗរទៀតផែលានែលប៉ែោះពាល់រៅរលើរជាគ្ជ័យផែនក្ស សងគម និងអារមមណ្៍ 

និងរជាគ្ជ័យផែនក្សសិក្សា។ ការសទ ង់មតិ PLUS មិនម្រតឹមផតម្រតវូបានរម្របើម្របាសរ់ដ្ឋយម្រក្សមុ PLUS ផតប៉ែរុណាណ ោះរទ ផតម្រតវូបានរម្របើ ម្របាស់ែងផែររដ្ឋយម្រក្សមុថាន ក់្សែឹក្សនាំ 

ទីតាាំង និងម្រសកុ្ស រែើមបីវាយតនមែអាំពីតម្រមូវការរបស់សិសស។ ការសទ ង់មតិទាំងរនោះ នឹងម្រតវូវភិ្នគ្តាមផបបយុទធសាស្រសត  រដ្ឋយរផ្ទត តរលើពូជសាសន៍/ជាតិពនធ ុ សាថ នភ្នព 

រស់រៅ ភ្នសា រភទ និងក្សម្រមិតថាន ក់្ស រែើមបីក្សាំណ្ត់អាំពតីម្រមូវការរបស់សិសសពិរសសរបស់រយើង និង រែើមបីែដលជូ់ននូវជាំនួយគាាំម្រទផែលកាន់ផតចាំរគាលរៅជាងមុន។ 

ម្រក្សមុការងារ PLUS ក៏្សរម្របើម្របាស់ែងផែរនូវរវទិកា PLUS រធវ ើជាយនតការមួយសម្រាប់ ក្សសាងសហគ្មន៍ បរងក ើនការជួយគាាំម្រទរវាងមិតតភក្សដ ិ និងម្របមូលទិនន ន័យផបប 

គុ្ណ្វស័ិយអាំពីមតិរយាបល់របស់សិសស។ ម្រក្សមុរបស់ PLUS ែឹក្សនាំ មិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្តាមរយៈកិ្សចចែាំរណ្ើរការពម្រងឹងក្សាែ ាំងចិតតរឡើងវញិននការក្សសាងសហគ្មន៍ 

រដ្ឋយក្សាំណ្ត់អតតសញ្ហញ ណ្បញ្ហា សាំខាន់ៗ និងបរងក ើត ែាំរណាោះម្រសាយផែលែឹក្សនាំរដ្ឋយសិសសសម្រាប់រដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា របស់សិសស។ 

ឱកាសពម្រងឹងក្សាែ ាំងចិតតរឡើងវញិទាំងរនោះ នឹងបនតអនុវតតតាមផបប ទូរនិមម ិតត រហើយម្រក្សមុ PLUS នឹងបនតរម្របើម្របាស់ទិននន័យផបបគុ្ណ្វស័ិយ និងបរាិណ្វស័ិយ 

រែើមបីអនុវតតសក្សមមភ្នពផែលានអតថន័យផែលអាចរដ្ឋោះ ម្រសាយបញ្ហា របស់សិសស។ ក្សន ុងនមជាអនក្សតស៊ូ មតិ និងជាអនក្សអប់រំមិតត 

សិសសក៏្សរម្របើម្របាសែ់ងផែនូវទម្រមង់ននបណាដ ញសងគមននរែើមបីរលើក្សក្សមពស់ សុខុ្ាលភ្នព ការបងាក រទប់សាក ត់អតតឃ្លត 

ការបងាក រទប់សាក ត់ការរម្របើម្របាស់រម្រគ្ឿងម្រសវងឹ ថាន ាំជក់្ស និងរម្រគ្ឿងរញៀនែនទរទៀត ម្រពមទាំងរែើមបីក្សសាង 

សហគ្មន៍រលើបណាដ ញអីុនធឺណ្ិតផែលពួក្សរគ្ជាសាជិក្សរបស់សហគ្មន៍រនោះ។ ម្រក្សមុ PLUS គឺ្ជាអនក្សរ ែ្ ើយតបផបបឌ្ីជងីលែាំបូង រៅក្សន ុងបររិវណ្ 

សាលាទូរនិមម ិតរបស់រយើង។ ពួក្សរគ្ែឹងអាំពីររបៀបផសវងរក្ស និងរាយការណ៍្អាំពីបញ្ហា ផែលនឹងប៉ែោះពាល់ែល់សុខុ្ាលភ្នពផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍។ 

រែើមបមី្របឈមរដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់របស់ជាំងឺ COVID-19 មក្សរលើបុគ្គលិក្ស សិសស និងសហគ្មន៍សាលាររៀន នយក្សដ្ឋា នរសវាម្រទម្រទង់ សិសសបាន ខិ្ត 

ខ្ាំបាំរពញការងាររែើមបធីានថារគ្ហទាំព័ររបស់ម្រសកុ្ស និងសាលាររៀនានព័ត៌ានងមីៗ និងពាក់្សព័នធ  រែើមបីជួយសិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស។ រសវាម្របឹក្សារយាបល់ 

ែូចជាការជួបម្របជុាំជាម្រក្សមុតូចៗ និងការជួបម្របជុាំម្រតួតពិនិតយសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ម្រពមទាំងការបរម្រងៀនតាមបណាដ ញអីុនធឺណ្តិ ម្រតវូ បានបរងក ើតរឡើង 

និងដ្ឋក់្សបងាា ញ សម្រាប់សិសស និងម្រគួ្សារចូលរៅទសសន។ បនទប់រាៃ ប់អារមមណ្៍តាមផបបទូរនិមម ិត ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងសម្រាប់អនក្ស 

ណាក៏្សរដ្ឋយផែលក្សាំពុងម្រតវូការទីក្សផនែងផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុតតាមផបបទូរនិមម ិត។ រសវាននម្រតវូបានផក្សសម្រមួលរែើមបី 

ធានថាធនធាន អាចនឹងម្រតវូទទួលបានរែើមបីបាំរពញតាមតម្រមូវការរបស់ម្រគួ្សារក្សន ុងអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ និងធានថា សិសសទាំងឡាយ 

ទទួលបានជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សសងគម និងអារមមណ៍្ផែលចាាំបាច់រៅក្សន ុងអាំឡុងរពលននភ្នពឯរកា និងរពលែល៏ាំបាក្សរនោះ។ នយក្សដ្ឋា នម្រទម្រទង់សិសសបាន 

បរងក ើតរគ្ហទាំព័រមួយ និងរលខ្ទូរសពទែដល់ជាំនួយមួយ រែើមបែីដល់ភ្នពងាយម្រសួលក្សន ុងការទទួលបានធនធានរបស់សាលាររៀន និងសហគ្មន៍សម្រាប់ 

បាំរពញរសចក្សដ ីម្រតវូការជាមូលដ្ឋា ននន ជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សសិក្សា និងសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ជាពិរសសចរមែ ើយតបបនទ ន់ និងទន់រពលរវលាផែលចាាំបាច់រៅ 

រពលសិសសបងាា ញថាពួក្សរគ្ក្សាំពុងានវបិតត ិ និងបានបាំរពញការងារររែើមបីទាំនក់្សទាំនងរៅកាន់សិសសផែលមិនបានចូលរមួជាមួយការសិក្សាពីចាៃ យ 

រដ្ឋយសាររហតុែលជារម្រចើន។ រលខ្ទូរសពទែដល់ជាំនួយផែលម្រតវូបានបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយម្រសកុ្ស រែើមបជួីយឲ្យាតាបិតាអាចជួបពភិ្នក្សាជាមួយអនក្ស ែដល់

ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា និងម្រគ្រូពទយសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ម្រពមទាំងទទួលបានជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សបរចចក្សរទស ពតិជាានម្របសិទធភ្នពយា៉ែ ងខាែ ាំង
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

រដ្ឋយាតាបិតាជារម្រចើនបានទូរសពទចូលមក្សក្សន ុងមួយនងៃៗរែើមបផីសវ ងរក្សជាំនួយគាាំម្រទផែលពួក្សរគ្ម្រតវូការ។ 

អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាក៏្សបានខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងបាំរពញការងាររែើមបីបរងក ើតធនធានរៅរលើបណាដ ញអីុនធឺណ្ិត រដ្ឋយបានរធវ ើបចច ុបបននភ្នព 

ទាំព័រម្របឹក្សារយាបល់ និងធនធានរៅរលើរគ្ហទាំព័ររបស់សាលាររៀន រដ្ឋយបរងក ើត ឬរធវ ើបចច ុបបននភ្នពថាន ក់្សររៀនហគ គូ្ហគល (Google Classrooms) និង

បរងក ើតរលខ្ទូរសពទ ឬរា៉ែ ងការងារ ឬម្របព័នធរែសងរទៀត រែើមបែីដល់ឱកាសឲ្យាតាបិតា និងសិសសអាចទទួលបានជាំនួយគាាំម្រទ។ ជាញឹក្សញប់អនក្សែដល់ 

ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀនរែើរតួជាមជឈមណ្ឌ លធនធានផតមួយសម្រាប់ាតាបិតា រដ្ឋយែដល់ជាំនួយគាាំម្រទម្រគ្ប់យា៉ែ ងទាំងអស់ែល់ម្រគួ្សារ រដ្ឋយ 

រាប់ចាប់តាាំងពីអាហារនងៃម្រតង់រៅសាលាររៀន រហូតែល់បរចចក្សវទិាធនធានសុខាភិបាល និងសុវតថ ិភ្នព បផនថមរៅរលើជាំនួយគាាំម្រទផែនក្សសិក្សា និងសងគម។ 

អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា ក៏្សរ ែ្ ើយតបែងផែរចាំរពាោះសញ្ហញ ម្រពានផបបឌ្ីជងីល និងរធវ ើការទាំនក់្សទាំនងរែើមបីម្រតួតពិនិតយជាមួយសិសស និងម្រគួ្សារ 

រដ្ឋយរមួទាំងការរៅទូរសពទរែើមបីពិនិតយរែទៀងផ្ទទ ត់ការជួយគាាំម្រទរលើការម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមមណ្៍តានតឹង ការរដ្ឋោះម្រសាយជរាែ ោះ ការរសុើបអរងកតអាំពីការ គ្ាំរាមក្សាំ ផហង 

និងការអនតរាគ្មន៍បងាក រអតតឃ្លត។ ក្សន ុងអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បនតធានឲ្យានជាំនួយ គាាំម្រទែល់សិសស 

និងទីតាាំងពាក់្សព័នធនឹងការសិក្សាផែនក្សសងគម និងអារមមណ៍្រជាគ្ជ័យផែនក្សសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍរៅមហាវទិាល័យ/ការអភិវឌ្ឍអាជីព 

និងភ្នពរម្រតៀមខ្ល នួសម្រាបអ់ភិវឌ្ឍែនត់គ្ាំនិត និងអាក្សបបកិ្សរយិាផែលសិសសម្រតវូការរែើមបីសរម្រមចរជាគ្ជយ័។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាបាន 

ចូលរមួជាមួយម្រគ្រូែើមបរីធវ ើបទបងាា ញរមររៀនសដ ីពីការម្រគ្ប់ម្រគ្ងអារមមណ្៍តានតឹង និងការផងទាំខ្ល នួឯង បរងក ើតសក្សមមភ្នព “ម្រក្សមុអាហារនងៃម្រតង់” រៅរលើ 

បណាដ ញអីុនធឺណ្តិ រែើមបីែដល់នូវការទាំនក់្សទាំនងសងគមផែលរគ្ម្រតវូការយា៉ែ ងខាែ ាំង និងសម្រមបសម្រមួលរា៉ែ ងពិសាការហវជាមួយាតាបតិាតាមផបប 

ទូរនិមម ិតរែើមបីែដល់ជាំនួយគាាំម្រទែល់ាតាបិតាែងផែរ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បានចាប់នែគូ្រៅទូទាំងម្រសកុ្សរែើមបីបរងក ើតរមររៀនជាវ ើរែអូ 

សដ ីពីការផងទាំខ្ល នួឯង សម្រាប់ការសិក្សារៅតាមែទោះ និងការរម្រតៀមខ្ល នួសម្រាប់ចូលមហាវទិាល័យ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់បានរធវ ើកិ្សចចការជាមួយ 

សិសសផែលនឹងបញ្ច ប់ការសិក្សាសដ ីពីការបញ្ច ប់ជាំនួយហិរញ្ញ វតថ ុ និងលក្សខខ្ណ្ឌ តម្រមូវសម្រាប់ចូលររៀនរៅមហាវទិាល័យ និងការរម្រតៀមខ្ល នួសម្រាប់ 

ការចូលរៅកាន់មហាវទិាល័យ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាបានរធវ ើការជាមួយម្រក្សមុការងាររបស់សាលាររៀន រែើមបីបរងក ើតពិធីទូរនិមម ិតរែើមបី ទទួលសាគ ល ់

និងអបអរសិសសមរតតយយ សិសសថាន ក់្សទី8 និងការចាប់រែដើមថាន ក់្សវទិាល័យ និងការបញ្ច ប់ការសិក្សារៅែាំណាច់ឆ្ន ាំសិក្សា2019-2020 

និងបនតរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសតក្សន ុងការបរងក ើតម្រពឹតត ិការណ្៍សងគមពាក់្សព័នធនឹងសុខុ្ាលភ្នពសម្រាប់សិសសរៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021។ 

 

ការចូលរមួរែស់សិសស និងការែដល់រសវារៅែល់សហគមន ៍
 

[ពិពណ្៌នអាំពកីារចូលរមួរបស់សិសស និងការែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ រដ្ឋយរមួទាំងនិតិវធីិសដ ីពីយុទធសាស្រសត ផែលានរម្រចើនជានថាន ក់្សរែើមបីរធវ ើឲ្យ 

ានការចូលរមួរឡើងវញិសម្រាប់សិសសផែលមិនានវតតានក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងររបៀបផែលទីភ្នន ក់្សងារអប់រំក្សន ុងមូលដ្ឋា ន នឹងែដល់រសវារៅែល់ 

សហគ្មន៍ជូនែល់សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាពាបាលរបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយរធវ ើរឡើងជាភ្នសាែនទរែសងរទៀតរម្រតពភី្នសាអង់រគ្ែស រៅរពលផែល 

សិសសមិនអាចបាំរពញតាមលក្សខខ្ណ្ឌ តម្រមូវផែនក្សអប់រំ ឬម្របសិនរបើទីភ្នន ក់្សងារអប់រំក្សន ុងមូលដ្ឋា នក្សាំណ្ត់ថាសិសសទាំងរនោះមិនបានចូលរមួក្សន ុងការសិក្សា 

និងក្សាំពុងានហានិភ័យក្សន ុងការបាត់បង់ការសិក្សា។] 

 

ការចូលរមួរបស់សិសស និងការែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍របស់ SUSD ជាលក្សខណ្ៈយុទធសាស្រសត  បានរមួបញ្ច លូនូវអនុសាសន៍ និងការផណ្នាំរបស់ ការយិាល័យអប់រំ 

និងសុខាភិបាលសាធារណ្ៈរបស់សហព័នធ  រែា  និងតាំបន់ រដ្ឋយអនុរលាមតាមចាប់រលខ្77 របស់សភ្នរែា  និងចាប់រលខ្98 របស់ម្រពឹទធសភ្ន។ 

 វធិានការសដ ីពីការចូលរមួរបស់សិសស និងការែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ រផ្ទត តរៅរលើការបាំរពញតាមរសចក្សដ ីម្រតវូការរែសងៗគាន ផែល 

ានលក្សខណ្ៈបុគ្គលរបស់យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា ម្រគួ្សារផែលក្សាំពុងផ្ទែ ស់ប្រូ ម្រគួ្សារផែលានម្របាក់្សចាំណូ្លទប អនក្សសិក្សាភ្នសា អង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស តាមរយៈវធីិសាស្រសត មួយផែលម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ និងផែលរផ្ទដ តរលើែាំរណាោះម្រសាយ ក្សន ុងការក្សសាង ភ្នពជានែគូ្ជាមួយសិសស 

និងម្រគួ្សារ ផែលរផ្ទដ តរលើការសរម្រមចបាននូវរសចក្សដ រំីពឹងផែលថារយើងចង់បាន និងម្រតវូការឲ្យសិសសានវតតាន និងចូល 

រមួក្សន ុងការសិក្សាររៀនសូម្រតជាររៀងរាល់នងៃ។ រសចក្សដ ីរំពឹងទុក្សទាំងរនោះ ម្រតូវបានែសពវែាយតាមផបបមជឈការរដ្ឋយថាន ក់្សែឹក្សនាំក្សណាដ លរបស់ SUSD 

និងថាន ក់្សែឹក្សនាំរបស់ទីតាាំងសាលា រដ្ឋយវតតាន និងការចូលរមួម្របចាាំនងៃរបស់សិសស និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ ម្រតវូបានរាយការណ៍្សម្រាប់ការចូលរមួ 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

របស់សិសសទាំងរៅក្សន ុងការសិក្សាទនទ ឹមរពលជាមួយគាន  និងខុ្សរពលគាន ។ ម្រគ្កូ្សត់ម្រតាវតតានម្របចាាំនងៃ និងការចូលរមួរៅររៀងរាល់នងៃសិក្សាសម្រាប់ 

រយៈរពលសិក្សាផែលម្រតវូបានក្សាំណ្ត់នីមួយៗ រៅក្សន ុងទម្រមង់គ្ាំរសូិក្សាផែលម្រតវូបានអនុវតតក្សន ុងអាំឡុងរពលរពញមួយឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021។ 

ម្របសិនរបើសិសសណាាន ក់្សមិនានវតតានរៅក្សន ុងរពលសកិ្សាណាមួយ ការរៅទូរសពទរដ្ឋយសវ យ័ម្របវតតចាំនួនពីរែងនឹងម្រតវូរធវ ើរឡើងរៅកាន់រលខ្ទូរសពទ  

ផែលម្រតវូបានក្សត់ម្រតាទុក្សសម្រាប់សិសសរបូរនោះ រដ្ឋយការរៅទូរសពទមដងម្រតវូបានរធវ ើរឡើងរៅរពលម្រពឹក្ស និងការរៅទូរសពទមដងរទៀតរៅរពលររសៀល 

រែើមបជូីនែាំណ្ឹងែល់ាតាបិតា ឬអាណាពាបាលថាសិសសរបូរនោះមិនមិនវតតានរៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀន រហើយបុគ្គលិក្សាន ក់្សរបស់សាលានឹងរៅជួបជាមួយ 

ម្រគួ្សារែងផែររែើមបផីសវ ងរក្សរហតុែលននអវតតានរនោះ និងរែើមបីផសវ ងយល់ថារតើសាលាអាចែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផបបណាែល់ម្រគួ្សារទាំងរនោះរែើមបី 

ធានថាសិសសរបូរនោះនឹងអាចចូលសិក្សាររៀនសូម្រតជាររៀងរាល់នងៃ។ រសៀវរៅផណ្នាំសដ ីពីការសិក្សាពីចាៃ យសម្រាប់ម្រគួ្សារ ម្រតវូបានបរងក ើតរឡើង 

និងែដល់ជូនែល់ម្រគួ្សារទាំងឡាយជាភ្នសារែសងៗគាន ជារម្រចើន។ ការចូលរមួរបស់សិសស និងការែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ ម្រតវូបានចាត់ទុក្សថាជា ទាំនួលខុ្សម្រតវូរមួ 

ពីរម្រពាោះម្រគ្ប់សិសស SUSD ផែលម្រតវូបានចុោះរ ម្ ោះទ ាំងអស់ ម្រតវូបានចាត់ទុក្សថាជាបញ្ហញ វនត វយ័រក្សមងែា៏នតនមែរៅក្សន ុងម្របព័នធអប់រំ របស់រយើង។ 

ការែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ជូនែល់ម្រគួ្សាររែើមបីធាននូវការចូលរមួរបស់សិសសក្សន ុងការសិក្សាម្របចាាំនងៃ និងយុទធសាស្រសត រែើមបីរដ្ឋោះ 

ម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននការសិក្សា ម្រតវូបានែដលជូ់នរដ្ឋយម្រគ្មូ្របចាាំថាន ក់្សររៀន បុគ្គលិក្សទីតាាំងសាលា អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងទីតាាំង និងបុគ្គលិក្សរៅទូទាំងម្រសកុ្ស 

រដ្ឋយរផ្ទដ តរៅរលើការជាំរុញការចូលរមួរបស់សិសសទាំងអស់រៅក្សន ុងប រយិាកាសសិក្សាមួយផែលម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ រហើយការែសពវែាយព័ត៌ាន 

រៅែល់សហគ្មន៍ ម្រតវូបានរធវ ើរឡើងជារម្រចើនភ្នសារែសងៗគាន ។ សិសសផែលម្រតវូបានកាត់ផ្ទដ ច់ការទាំនក់្សទាំនង ឬមិនអាចទក់្សទងបាន ម្រតវូបានែដល់ 

ជូននូវការគាាំម្រទផបបយុទធសាស្រសត ផែលានរម្រចើនជាន់ថាន ក់្ស ផែលានែូចជា ការរធវ ើទសសនកិ្សចចរៅកាន់ែទោះរបស់ពួក្សរគ្ ការបរងក ើនការែដល់រសវារៅែល់ សហគ្មន៍ 

ការែដល់រសវាសម្រាប់កុ្សារ និងយុវជនផែលានហានិភ័យខ្ពស់ និងចរមែ ើយតបននជាំនួយគាាំម្រទផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់ តក់្សសល ុ ត 

រែើមបែីដល់ជូនែល់សិសស និងសាជិក្សម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្នូវការគាាំម្រទរពញរលញផែលចាាំបាច់រែើមបីធានថាសិសសរបូរនោះ នឹងអាចចូលសិក្សា ររៀនសូម្រតជាររៀងរាល់នងៃ 

រហើយតម្រមូវការផែនក្សសុខុ្ាលភ្នពសងគម និងអារមមណ្៍របស់ពួក្សរគ្ម្រតវូបានបាំរពញរៅក្សន ុងកិ្សចចែាំរណ្ើរការរនោះ។ យុទធសាស្រសត  ម្រទម្រទង់ 

និងអនតរាគ្មន៍ផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិាវជិាាន ម្រតវូបានអនុវតតរៅទូទាំងម្រសកុ្ស រដ្ឋយរផ្ទត តរៅរលើការអភិវឌ្ឍវបបធម៌សាលាររៀនផែលានលក្សខណ្ៈ  វជិាាន 

និងានលក្សខណ្ៈបរយិាប័នន  បរយិាកាសសិក្សាក្សក់្សរតដ  និងម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ បរយិាកាសសាលាររៀនផែលជាំរញុការចូលរមួ និងបទពរិសាធន៍ 

សិក្សាផែលានលក្សខណ្ៈរ ែ្ ើយតបទាំងផែនក្សវបបធម៌ និងភ្នសា។ ការទាំនក់្សទាំនងជាម្របចាាំ ម្រតវូបានរធវ ើរឡើងរវាងសាលាររៀន និងម្រគួ្សារ តាមរយៈការ រៅទូរសពទ 

ការរែញើអីុផម៉ែល ការទាំនក់្សទាំនងតាមបណាដ ញសងគម អនក្សបញ្ជ នូសាំបុម្រត វគ្គបណុ្្ោះបណាដ ល និងសិកាខ សាលា កិ្សចច ម្របជុាំ និងជាំនួយគាាំម្រទផែល 

ម្រតវូបានែដល់ជូនរដ្ឋយការយិាល័យសុខុ្ាលភ្នពកុ្សារ និងវតតានការយិាល័យការចូលរមួរបស់ម្រគួ្សារ និងការយិាល័យអភិវឌ្ឍការអប់រំ និងភ្នសា។ 

ការសិក្សាពីចាៃ យ តម្រមូវឲ្យានការភ្នា ប់បណាដ ញអីុនធឺណិ្ត ម្រពមទាំងឧបក្សរណ្៍រែើមបីទទួលបានការបរម្រងៀន។ រែើមបធីានថាសិសសទាំងអស់ ាន ឧបក្សរណ្៍រនោះ 

អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាបានជួយទីតាាំងរបស់ពួក្សរគ្ក្សន ុងការផចក្សចាយកុ្សាំពយូ ទ័រម្រកូ្សមបុ៊ក្ស និងបានតស៊ូ មតិរែើមបីទមទរឲ្យ 

ានទីតាាំងែដល់រសវាវា៉ា យហាវ យហតសប៉ែត (WiFi hot spots) ពីរម្រពាោះម្រគួ្សារទាំងអស់ពុាំានភ្នា ប់បណាដ ញអីុនធឺណ្ិតរនោះរឡើយ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សា 

រយាបល់របស់សាលា ក៏្សបានរ ែ្ ើយតបចាំរពាោះសាំរណ្ើរាប់មិនអស់របស់ាតាបិតាផែលរសន ើសុាំជាំនួយគាាំម្រទពាក់្សព័នធ នឹងការរម្របើម្របាស់បរចចក្សវទិា។ រៅក្សន ុងនិទ រែូវ 

អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បានរម្របើម្របាសឧ់បក្សរណ្៍ទូរនិមម ិតត (រដ្ឋយរមួទាំងការសទ ង់មតិហគ គូ្ហគល (Goggle surveys)) 

រែើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យម្រគ្បូរម្រងៀនបញ្ជ នូបនតនូវសិសសផែលមិនចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ឬផែលឈប់ចូលរមួរៅរពលណាមួយ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សា 

រយាបល់ខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងម្រគ្ប់ផបបយា៉ែ ងរែើមបីរធវ ើការទាំនក់្សទាំនងរៅកាន់ម្រគួ្សាររបស់សិសសផែលមិនចូលរមួ រែើមបីជួយគាាំម្រទពួក្សរគ្ និងផសវងយល់ 

អាំពីតម្រមូវការរបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយរធវ ើការជាមួយអនក្សបក្សផម្របភ្នសា រែើមបីជួយគាាំម្រទែល់ការទាំនក់្សទាំនងជាមួយម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ ជាភ្នសាផែលម្រតវូ 

បានរម្របើម្របាស់រៅក្សន ុងែទោះរបស់ពួក្សរគ្ (ឧ. ឧបក្សរណ៍្ផែលែាំរណ្ើរការសមម្រសប ការភ្នា ប់បណាដ ញអីុនធឺណ្ិត ការមិនអាចភ្នា ប់ជាមួយថាន ក់្សររៀនហគ គូ្ហគល (Google 

Classroom) ។ល។)។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា បានរម្របើម្របាស់យុទធសាស្រសត រែសងៗគាន ជារម្រចើនរែើមបីរធវ ើការទាំនក់្សទាំនងជាមួយ សិសស។ 

អនក្សែដលម់្របឹក្សារយាបល់របស់សាលារែញើអីុផម៉ែល និងវ ើរែអូររៀងរាល់សបាដ ហ៍ ររៀបចាំការញុាំអាហារនងៃម្រតង់ផបបទូរនិមម ិតរែើមបីរធវ ើឲ្យការទក់្សទង 

និងទាំនក់្សទាំនងាននិរនត រភ្នព និងខិ្តខ្ាំបផនថមរទៀតរែើមបីភ្នា ប់ទាំនក់្សទាំនងជាមួយសិសសផែលមិនបានចូលរមួ ែូចជារធវ ើការទក់្សទងតាមរយៈបណាដ ញ សងគម 

និងការជួយគាាំម្រទមិតតភក្សដ ិ បផនថមរៅរលើការទក់្សទងរៅកាន់ម្រគួ្សារ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលា និងអនក្សជាំនញក្សមម វធីិអនក្សែដល់ម្របឹក្សា រយាបល់របស់សាលា 

បានរមួបញ្ច លូនូវធនធានសិក្សាមួយចាំនួនរៅរលើរគ្ហទាំព័ររបស់សាលា និងម្រសកុ្ស រែើមបីែដលក់ារគាាំម្រទបផនថមែល់សិសសរលើមុខ្  វជិាា គ្ណិ្ត អាំណាន 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

និងមុខ្វជិាា ែនទរែសងរទៀត។ 

ក្សមម វធីិ PLUS រផ្ទដ តរៅរលើទាំនក់្សទាំនងជិតសន ិទជាមួយសាលាររៀន ផែលម្រតវូបានចាត់ទុក្សថាជាក្សតាត ការពារែ៏សាំខាន់មួយមិនម្រតឹមផតសម្រាប់សុខុ្ាលភ្នព សងគម 

និងអារមមណ៍្ផតប៉ែុរណាណ ោះរទ ផតវាផងមទាំងជួយរលើក្សក្សមពស់ការចូលរមួវជិាាន និងបរងក ើនវតតានែងផែរ។ រែើមបីជួយគាាំម្រទការបរងក ើនទាំនក់្សទាំនង 

ជិតសន ិទរបស់សិសសកាលពីឆ្ន ាំក្សនែងរៅ ម្រក្សមុការងារ PLUS បានចាប់រែដើមទក់្សទងរៅមិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្តាមរយៈគ្ណ្នីបណាដ ញសងគម កិ្សចច ម្របជុាំ 

ទូរនិមម ិតតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស និងតាមរយៈអីុផម៉ែល រដ្ឋយររៀបរាប់លមអ ិតអាំពីធនធានផែលពួក្សរគ្អាចផសវងរក្សបាន។ ម្រក្សមុការងារ PLUS ក្សាំពុងបនតអនុវតត 

កិ្សចចខិ្តខ្ាំម្របឹងផម្របងទាំងរនោះ រៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 និងក្សាំពុងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននរែើមបីផសវ ងយល់ថារហតុអវ ើមិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្ 

រម្រជើសររ ើសមិនរបើក្សរបូភ្នពវ ើរែអូរបស់ពួក្សរគ្ក្សន ុងអាំឡុងរា៉ែ ងសិក្សារបស់ពួក្សរគ្។ ពួក្សរគ្យល់ែឹងថា បទពិរសាធសដ ីពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុ តបងាា ញ ថា 

ានរហតុែលសងគម/អារមមណ៍្ជារម្រចើនផែលនាំឲ្យសិសសមិនរបើក្សវ ើរែអូរបស់ពួក្សរគ្ រហើយថាន ក់្សែឹក្សនាំ PLUS បានចាប់រែដើមបរងក ើតវធីិសាស្រសតជារម្រចើន 

រែើមបរីធវ ើឲ្យសិសសានអារមមណ្៍ថាានសុវតថ ិភ្នពម្រគ្ប់ម្រគាន់រៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀនទូរនិមម ិតរបស់ពួក្សរគ្រែើមបីរធវ ើឲ្យពូក្សរគ្របើក្សវ ើរែអូរបស់ពួក្សរគ្។ ពួក្សរគ្បាន 

រធវ ើយុទធនការបរងក ើតរបូភ្នពរៅនែទខាងរម្រកាយទូរនិមម ិត របូភ្នពតាំណាងឲ្យអារមមណ៍្ផែលម្រតវូបរងក ើតរឡើងរដ្ឋយសិសសខ្ល នួឯង និងវធីិសាស្រសត ផបបរ ើក្សរាយ 

រែសងៗរទៀតរែើមបជាំរុញឲ្យានការចូលរមួរទោះបីជាពួក្សរគ្របើក្ស ឬមិនរបើក្សវ ើរែអូក៏្សរដ្ឋយ។ ម្រពឹតត ិការណ៍្ផែលានរ ម្ ោះថា យុិជននយិាយ និងរវទិកា របស់ PLUS 

គឺ្ជាវធីិសាស្រសត រែសងរទៀតផែលសិសសក្សាំពុងចូលរមួក្សន ុងការក្សសាងការទាំនក់្សទាំនងជាមួយសាលាររៀនផែលានលក្សខណ្ៈវជិាាន។ ការែដល់ 

ជូននូវសក្សមមភ្នពម្របក្សបរដ្ឋយអតថ ម្របរយាជន៍ រៅមុនរពល អាំឡុងរពល និងរម្រកាយរពល សិក្សារៅសាលាររៀន គឺ្ជាវធីិសាស្រសត មួយរែសងរទៀតផែល PLUS 

ែសពវែាយរៅែល់សហគ្មន៍ រែើមបីជាំរុញការចូលរមួរបស់សិសសរៅក្សន ុងសាលាររៀន។ PLUS នឹងររៀបចាំែងផែរនូវម្រពឹតត ិការណ៍្រាម្រតីម្រគួ្សារ/ 

ាតាបិតាផបបទូរនិមម ិតជារម្រចើនផែលរៅក្សន ុងម្រពឹតត ិការណ៍្រនោះាតាបិតា អាចចូលរមួែងផែរក្សន ុងសក្សមមភ្នពម្របក្សរដ្ឋយអតថន័យផែលនឹងពម្រងឹងការភ្នច ប់ 

ទាំនក់្សទាំនងរវាងែទោះ និងសាលាររៀន ម្រពមទាំងពម្រងឹងរលើក្សក្សមពស់រវទិកាពិភ្នក្សារបស់សិសសផែលរៅក្សន ុងរវទិកាទាំងរនោះ រសវាបក្សផម្របនឹងម្រតវូែដល់ជូន 

ជាភ្នសារែសងៗគាន ជារម្រចើន។ 

រសវាម្រទម្រទង់សិសស បានបរងក ើតក្សមម វធីិម្របឹក្សារយាបល់រពញរលញរបស់សាលាររៀនរៅទូទាំងម្រសកុ្ស។ នយក្ស និងអនក្សជាំនញឯក្សរទសក្សមម វធីិម្របឹក្សា 

រយាបល់របស់សាលាររៀន បានបាំរពញការងារជាមួយអនក្សពិរម្រគាោះរយាបល់ផែលានការទទួលសាគ ល់ថាន ក់្សជាតិ និងម្រក្សមុការងាររបស់គាត់ រែើមបីរធវ ើ ការបណុ្្ោះបណាដ ល 

និងែដល់រចនសមព័នធ  និងជាំនួយគាាំម្រទ រែើមបីពម្រងឹងរលើក្សក្សមពស់ម្របសិទធភ្នពននក្សមម វធីិរបស់រយើងរែើមបីបនសុ ីជាមួយសត ង់ដ្ឋម្របឹក្សា រយាបលរ់បស់ជាតិ និងរែា។ 

រែើមបីដ្ឋក់្សឲ្យែាំរណ្ើរការនូវក្សមម វធីិម្របឹក្សារយាបល់សាលាររៀនផែលានលក្សខណ្ៈរពញរលញ រយើងបានរម្របើម្របាស់ទិននន័យ និងសមតថភ្នព 

និងសត ង់ដ្ឋរបស់សាគ្មអនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់សាលាររៀនអារមរកិ្ស (ASCA) រែើមបីបនសុ ីជាមួយរគាលរៅរបសក្សក្សមម និងទសសន 

 វស័ិយរបស់ម្រសកុ្សរែើមបីវាយតនមែអាំពីតម្រមូវការរបស់សិសស រែើមបីបរងក ើតយុទធសាស្រសត ែដលរ់សវាបផនថម និងចាាំបាច់នន និងការគាាំម្រទបផនថម និងចាាំបាច់ 

ននែល់សិសសជាអាទិភ្នពរបស់រយើង។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាទាំងអស់ បានទទួលការបណុ្្ោះបណាដ លសដ ីពីការអនុវតតននការពម្រងឹង 

ក្សាែ ាំងចិតតរឡើងវញិ និងបរយិាកាសសាលាររៀនផែលានលក្សខណ្ៈវជិាាន។ ពួក្សរគ្ភ្នគ្រម្រចើនក៏្សទទួលបានការបណុ្្ោះបណាដ លសដ ីពីការអនុវតតផែល 

ានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុតែងផែរ។ ការបណុ្្ោះបណាដ លនរពលអនគ្ត ក្សាំពុងម្រតវូបានររៀបចាំរដ្ឋយសារផតការបិទសាលាររៀន 

ប៉ែុផនតនឹងម្រតវូររៀបចាំអនុវតតរៅរពលសត ង់ដ្ឋននការររៀបចាំម្រតវូបានបរងក ើតរឡើង។ រែើមបីធានថាសិសសរបស់រយើងក្សាំពុងទទូលបានរសវាម្របក្សបរដ្ឋយសមធម៌ 

រយើងបានអនុវតត ម្របព័នធ  MTDSS រែើមបែីដល់រសវារៅែល់ម្រគ្ប់សិសសទាំងអស់។ តាមការពិត គ្ាំររូបស់សាគ្មអនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបលស់ាលាររៀន អារមរកិ្ស (ASCA) 

គឺ្ពឹងផែអក្សជាចមបងរៅរលើការអនុវតតននការពម្រងឹងក្សាែ ាំងចិតតរឡើងវញិផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដភ័ីយរនធត់តក់្សសល ុត និងគ្ាំរ ូ

រពញរលញមួយផែលែដល់រសវារៅែល់សិសសរបស់រយើងទាំងអស់ និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន សម្រមបសម្រមួល ក្សមម វធីិ SAP 

ផែលានរម្រចើនជាន់ថាន ក់្ស រែើមបីក្សាំណ្ត់ជាមុននូវអតតសញ្ហញ ណ្សិសសផែលានការលាំបាក្សក្សន ុងការចូលសិក្សាររៀងរាល់នងៃ និងានការ 

លាំបាក្សក្សន ុងការបាំរពញតាមរសចក្សដ ីរំពឹងទុក្សននក្សម្រមិតថាន ក់្សរបស់ពួក្សរគ្ ម្រពមទាំងររៀបចាំែដល់ការម្រតួតពិនិតយ និងវាស់ផវងែលប៉ែោះពាល់ននការអនតរាគ្មន៍ និងរសវា 

និងធានឲ្យបាននូវការផបងផចក្សជាំនួយគាាំម្រទរដ្ឋយសមធម៌។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលានីមួយៗ ទទួលខុ្សម្រតវូក្សន ុងការែដល់ការ 

អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈែល់បុគ្គលិក្ស រដ្ឋយម្រគ្បែណ្ដ ប់រលើម្របធានបទផែលពាក់្សព័នធនឹងតម្រមូវការផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍ តម្រមូវការផែនក្សសិក្សា តម្រមូវការផែនក្ស 

មហាវទិាល័យ និងអាជីពរបស់សិសសរបស់រយើង ែូចជាការម្រគ្ប់ម្រគ្ងខ្ល នួឯង ការរផ្ទដ តរលើរគាលរៅ រទោះបីានឧបសគ្គ  ការរចៀសវាងការរំខាន 

ម្រពមទាំងកិ្សចចែាំរណ្ើរការ និងវធីិសាស្រសត ជួយគាាំម្រទការគិ្ត ការចងចាាំ ឬការសិក្សា និងការរផ្ទត តអារមមណ្៍រៅរលើបាំណ្ិនផែលបរងក ើនទាំនក់្សទាំនងសងគម 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

និងការក្សាំណ្ត់អាទិភ្នពននរគាលរៅខ្ពស់ជាងមុនរៅក្សន ុងជីវតិ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន ែដល់ការម្របឹក្សារយាបល់ និងការអភិវឌ្ឍ វជិាា ជីវៈ រៅែលម់្រគ្ ូ

និងម្រក្សមុការងារសាលាររៀន សដ ីពីយុទធសាស្រសតសម្រាប់ជួយគាាំម្រទកុ្សាររពញរលញ រដ្ឋយរមួទាំងយុទធសាស្រសត ផែលានការយល់ែឹងអាំពី រសចក្សដ ីភ័យរនធត់ 

ការអភិវឌ្ឍកុ្សារ ការសិក្សាផែនក្សសងគម និងអារមមណ្៍ យុទធសាស្រសត រ ែ្ ើយតបផែនក្សវបបធម៌ និងភ្នសា ការក្សសាងសហគ្មន៍ និងទាំនក់្ស ទាំនង និង

ការអនុវតតននការពម្រងឹងក្សាែ ាំងចិតតរឡើងវញិ។ អនក្សែដល់ម្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន ពិរម្រគាោះរយាបល់ជាមួយម្រគ្បូរម្រងៀនសដ ីពីសិសសផែល 

រស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា/ម្រគួ្សារក្សាំពុងផ្ទែ ស់ប្រូ/អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស/សិសសផែលទទួលការអប់រំពិរសស សដ ីពីការផសវងយល់អាំពតីម្រមូវការ 

និងការែដល់យុទធសាស្រសត  និងជាំនួយគាាំម្រទ។ អនក្សែដលម់្របឹក្សារយាបល់របស់សាលាររៀន ក៏្សែដល់ជូនែងផែរនូវជាំនួយគាាំម្រទផែលានរម្រចើនជាន់ថាន ក់្សែល់ 

ម្រគ្បូរម្រងៀនតាមរយៈការែដល់ជូននូវយុទធសាស្រសត រែើមបីជាំរុញឲ្យានការចូលរមួពីម្រគួ្សារ និងចាប់នែគូ្ជាមួយម្រគួ្សារ។ 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

អាហាររែូតែមភរៅក្សន ុងសាលាររៀន 

[ពិពណ្៌នអាំពីររបៀបផែលទីភ្នន ក់្សងារអប់រំក្សន ុងមូលដ្ឋា ន នឹងែដល់អាហារម្រគ្ប់ម្រគាន់ផែលានអាហាររបូតថមាជូនែល់សិសសទាំងអស់ រដ្ឋយរមួទាំងសិសស 

ផែលានសិទធិទទួលបានអាហាររដ្ឋយឥតគិ្តនងែ ឬអាហារផែលម្រតវូបានបញ្ច ុ ោះនងែ រៅរពលសិសសទាំងរនោះក្សាំពុងចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាផែលសិសស 

ម្រតវូានវតតានផ្ទទ ល់ និងការសិក្សាពីចាៃ យ។] 

នយក្សដ្ឋា នរសវាអាហារ និងអាហាររបូតថមាសម្រាប់កុ្សារ បានបនតបរម្រមើ និងផចក្សចាយអាហារែល់សិសស និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ចាប់តាាំងពីរពលផែល SUSD 

បានបិទទវ រសាលាររៀនរដ្ឋយសារផតជាំងឺរាតតាត COVID-19។ រៅក្សន ុងផខ្ទាំងឡាយនននិទ រែូវ និងរែូវរតដ  ម្រសកុ្សអាចែដលអ់ាហារជូនកុ្សារ 

ណាក៏្សរដ្ឋយផែលានអាយុរម្រកាម 18ឆ្ន ាំ មិនថាពួក្សរគ្ គឺ្ជាសិសសរបស់ SUSD ផែលម្រតូវបានចុោះរ ម្ ោះ ឬមិនផមនជាសិសសរបស់ SUSD ក៏្សរដ្ឋយ។ 

សម្រាប់ឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 រដ្ឋយានការផ្ទែ ស់ប្រូវធិានចាប់ និងការរំពឹងទុក្សការផចក្សអាហារ ម្រតវូរផ្ទត តរលើការែដល់អាហាររៅែល់សិសសផែល 

បានចុោះរ ម្ ោះរៅក្សន ុង SUSD ផតប៉ែុរណាណ ោះ។ អាហារ ម្រតវូផចក្សបីែងក្សន ុងមួយសបាដ ហ៍ រពាលគឺ្ អាហាររពលម្រពឹក្ស នងៃម្រតង់ និងរពលយប់ សម្រាប់រយៈរពល ពីរនងៃ។ អាហារ 

នឹងម្រតវូផចក្សជូនរៅនងៃផចក្សអាហារនីមួយៗ រពាលគឺ្នងៃចនទ  នងៃពុធ និងនងៃសមុ្រក្ស រៅតាមទីតាាំងសាលាររៀនចាំនួន 28 ផែលានទីតាាំង 

រៅរពញទូទាំងម្រពាំម្របទល់របស់ SUSD។ ទីតាាំងរបាោះជាំរំរពលនងៃរបស់កុ្សារផែលែដល់ជូនការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរលើកុ្សារម្របចាាំនងៃសម្រាប់បុគ្គលិក្សសាំខាន់ៗរបស ់SUSD 

ម្រតវូបានដ្ឋក់្សឲ្យសថ ិតរៅទតីាាំងផចក្សចាយអាហារ រែើមបីែដល់លទធភ្នពឲ្យកុ្សារផែលចូលរមួក្សន ុងការរបាោះជាំរំរៅរពលនងៃរបស់កុ្សារ ទទួលបានអាហាររពលម្រពឹក្ស 

រពលនងៃ រពលយប់ និងអាហារសម្រមន់ ខ្ណ្ៈរពលពួក្សរគ្ចូលរមួក្សន ុងការរបាោះជាំរំនរពលនងៃរបស់កុ្សារ។ 

សូលុយសយុ ងសាែ ប់រមររាគ្ រម្រសាមនែ និងា៉ែ ស់ ម្រតវូបានររៀបចាំរែើមបីធានថាសរមែៀក្សបាំពាក់្ស និងឧបក្សរណ្៍ការពារខ្ល នួ ានម្រគ្ប់ម្រគាន់សម្រាប់បុគ្គលិក្ស 

ទាំងអស់ផែលចូលរមួក្សន ុងការផចក្សអាហារ។ ក្សន ុងអាំឡុងរពលននការររៀបចាំអាហារ បុគ្គលិក្សទាំងអស់រក្សាគ្ាែ តសងគម រដ្ឋយបាំរពញការងារយា៉ែ ងរហាច 

ណាស់ក្សន ុងចាៃ យ 6ហវ វ៊ីតពគីាន  បុគ្គលិក្សពាក់្សរម្រសាមនែ និងា៉ែ ស់រពញមួយអាំឡុងរពលននរវនបាំរពញការងាររបស់ពួក្សរគ្ រហើយបុគ្គលិក្សម្រតវូបានរលើក្ស 

ទឹក្សចិតតឲ្យលាងនែរបស់ពួក្សរគ្ និងផ្ទែ ស់ប្រូរម្រសាមនែរបស់ពួក្សរគ្ជារទៀងទត់។ អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងទីតាាំង និងបុគ្គលិក្សរសវាសុខាភិបាល ានវតតានរៅ 

ទីតាាំងផចក្សចាយអាហារ រែើមបីម្រតួតពិនិតយរមើលការរក្សាគ្ាែ តសងគម និងែដល់ការរម្រក្សើនរមែ ឹក្ស និងការផណ្នាំ ផែលចាាំបាច់។ ការទាំនក់្សទាំនងតាមទូរសពទ អីុផម៉ែល 

សាំបុម្រត រៅែល់ទីក្សផនែងរស់រៅរបស់សិសស និងរគ្ហទាំព័រែដល់ព័ត៌ាន ម្រតូវបានបរងក ើតរឡើងរែើមបីែដល់ព័ត៌ានយា៉ែ ងចាស់លាស់ជូនែល់ សិសស 

និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្អាំពីទីក្សផនែងផែលអាចទទួលយក្សអាហារ ពិធីសារសដ ីពីសុវតថ ិភ្នពរៅរពលទទួលយក្សអាហារ និងរលខ្ទូរសពទមួយរែើមបី រៅទូរសពទរៅរក្ស 

ម្របសិនរបើរដ្ឋយសាររហតុែលណាមួយ ឬម្រគួ្សារណាមួយមិនអាចររៀបចាំការរធវ ើែាំរណ្ើររៅែល់ទីតាាំងសាលាររៀនផែលែដល់អាហារ 

រែើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យបុគ្គលិក្សរបស់ម្រសកុ្សអាចទក់្សទងរៅម្រគួ្សារទាំងរនោះ និងររៀបចាំឲ្យម្រគួ្សារទាំងរនោះអាចទទួលយក្សអាហារ។ និតិវធីិផចក្សចាយអាហារ 

ែូចខាងរម្រកាម ម្រតវូបានដ្ឋក់្សឲ្យអនុវតត៖ បុគ្គលិក្សាន ក់្សនឹងសួរអាំពីចាំនួនកុ្សារផែលមនុសសរពញវយ័ក្សាំពុងទទួលយក្សអាហាររៅឲ្យបុគ្គលិក្សនឹងផសគនអក្សសរ 

សាៃ ត់រៅរលើប័ណ្ណ អាហាររបស់សិសស ផែលមនុសសរពញវយ័ក្សាំពុងរក្សាទុក្ស បុគ្គលិក្សនឹងដ្ឋក់្សអាហាររៅខាងចុងតុ ឬររទោះ រម្រកាយរពលបុគ្គលិក្សរៅ 

ចុងាខ ងរទៀតននតុ ឬររទោះ ាតាបតិា/អាណាពាបាល អាចចូលរៅកាន់តុ ឬររទោះរនោះ រែើមបីទទួលយក្សអាហារ ាតាបិតា/អាណាពាបាលម្រតវូបាន 

ផណ្នាំមិនឲ្យប៉ែោះពាល់តុរនោះរឡើយ។ បុគ្គលិក្សទាំងអស់ផែលែដលអ់ាហារម្រតវូបានែដល់ជូននូវ និងម្រតវូបានផណ្នាំឲ្យរសែ ៀក្សពាក់្សសរមែៀក្សបាំពាក់្ស និង

ឧបក្សរណ្៍ការពារខ្ល នួ រហើយព័ត៌ានរនោះម្រតវូបានផចក្សរំផលក្សរៅែល់ម្រគួ្សារទាំងឡាយ ផែលម្រតវូបានរធវ ើឲ្យសុីសងាវ ក់្សជាមួយនឹងរសចក្សដ ីផណ្នាំ របស់

ទីភ្នន ក់្សងារសុខាភិបាលនន រដ្ឋយនិតិវធីិ និងរសចក្សដ ីផណ្នាំទាំងរនោះរំពឹងថានិងរកាតសររសើរចាំរពាោះាតាបិតា/អាណាពាបាលផែលពាក់្សា៉ែ ស់ ឬឧបក្សរណ្៍

សម្រាប់ម្រគ្បរលើាត់ និងម្រចមុោះរៅរពលទទួលយក្សអាហារ រដ្ឋយរគារពតាមរគាលការណ៍្ផណ្នាំឲ្យរក្សាគ្ាែ តសងគមចាៃ យ 6ហវ ើត របសម់ជឈមណ្ឌ លបងាក រ 

និងទប់សាក ត់ជាំងឺ ែ្ង។ នយក្សទីតាាំងសាលាររៀន សហការជាមួយគាន  រែើមបីជួយគាាំម្រទែល់ការផចក្សចាយអាហារ និងរដ្ឋយសហការ

ជាមួយនយក្សដ្ឋា នអាហាររបូតថមាកុ្សារ និងរសវាអាហារ រែើមបីធានថាទតីាាំងផចក្សចាយអាហារ ានបុគ្គលិក្សម្រគ្ប់ម្រគាន់រែើមបរីគារពតាមការផណ្នាំ

សដ ីពីការរក្សាគ្ាែ តសងគម និងរែើមបីែដលជ់ាំនួយគាាំម្រទសមម្រសបក្សន ុងការផចក្សចាយអាហារ។ ការយិាល័យទាំនក់្សទាំនងសាធារណ្ៈ ការអប់រំម្រគួ្សារ និងការ

ចូលរមួរបស់ម្រគួ្សារ និងអភិវឌ្ឍភ្នសា និងនយក្សដ្ឋា នសុខុ្ាលភ្នពកុ្សារ និងវតតានកុ្សារ និងបុគ្គលិក្សទីតាាំងសាលាររៀន ផចក្សរំផលក្សព័ត៌ានទាំងរនោះ 

និងែដល់ជូនម្រគួ្សារទាំងឡាយនូវជាំនួយគាាំម្រទក្សន ុងការទទួលបានែលម្របរយាជន៍ផែនក្សអាហារបផនថមរទៀត ផែលម្រតវូបានរៅថា EBT ឬ P-EBT ផែលជួយ



ទាំព័រ 40 នន 46 
 

ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

ម្រទម្រទង់ម្រគួ្សារននរៅក្សន ុងរែាកាលីហវ ័រញ៉ែ ក្សន ុងការទិញអាហារ ខ្ណ្ៈរពលផែលអគារសាលាររៀនម្រតវូបានបិទទវ រដ្ឋយសាររម្រគាោះអាសនន ននជាំងឺCOVID-19។ 

 

សក្សមមភាពែបនែមរែើមបីេនុិតតបែនការនិរនតរភាពននការសិក្សា (ជួររែក្សនិងសក្សមមភាព

ែបនែម រទៀត អាចនឹង្តូិ ោក្សចូ់លែបនែម ្ែសិនរែើចបំាច)់ 
 

ផែនក្ស ពិពណ្៌ន មូលនិធិសរុ

ប 

ផែលរមួចាំ ផណ្ក្ស 

ក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ 

(និរនត រភ្នពននការបរម្រងៀន) 

ការែដល់ការរបាោះជាំរនំរពលនងៃរបស់កុ្សារ សម្រាប់បុគ្គលកិ្សម្រសកុ្ស 

ផែលានបញ្ហា ម្របឈម និងការលាំបាក្សផែលពាក់្សព័នធនឹងជាំងឺ 

រាតតាត COVID-19។ (AA-1) 

1,050,000 

ែុលាែ រ 

រទ 

អាហាររបូតថមារៅក្សន ុងសាលា

ររៀន 

រម្រគ្ឿងបរកិាខ  និងសាា រៈននអាហាររបូតថមាកុ្សារ និងរសវាអាហារ 

ផែលរគ្ម្រតវូការជាចាាំបាច់សម្រាប់ការែដល់ អាហារ ក្សន ុងអាំឡុង

រពលននការបិទសាលាររៀន ខ្ណ្ៈរពល ផែលរសវារនោះនឹងរៅ

ផតបនត រៅរពលការែដលជូ់នរដ្ឋយាន វតតានមនុសសផ្ទទ ល់ 

អាចម្រតវូអនុញ្ហញ ត រដ្ឋយរគារពតាម រគាលការណ៍្ផណ្នាំ

សុខាភិបាលសាធារណ្ៈ (សសិសអាច ផសគនប័ណ្ណ របស់ពួក្សរគ្ 

តង់ផែលម្រតវូបានតរមែ ើងរែើមបីយក្សមែប់ សរមែៀក្សបាំពាក់្សការពារ

ផ្ទទ ល់ខ្ល នួ សាា រៈបរកិាខ រក្សាអនម័យ សាា រៈបរកិាខ សម្រាប់

សាែ ប់រមររាគ្ ឧបក្សរណ្៍ និងសាា រៈ បរកិាខ សម្រាប់ែដល់រសវា

អាហារបផនថម និងសាា រៈបរកិាខ ែនទ រទៀត ផែលរគ្ម្រតវូការជា

ចាាំបាច់សម្រាប់ែដល់រសវាផចក្សចាយ អាហាររៅក្សន ុងអាំឡុងរពល

ននជាំងឺរាតតាត COVID-19។ (AA-2) 

32 000 

ែុលាែ រ 

រទ 

សុខ្ភ្នពែល វូចិតត 

និងសុខុ្ាលភ្នពសងគម 

និងអារមមណ្៍ 

ម្រគ្រូពទយសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផ្ទទ ល់ែល់ទីតាាំង 

សាលាររៀននីមួយៗក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់ននរសចក្សដ ីភ័យ

រនធត់តក់្សសល ុត និងរសចក្សដ ីភ័យបារមាពាក់្សព័នធនឹងការរស់រៅ 

ដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផតឯងផែលម្រតវូពនាររពលកាន់ផតយូរ ការ 

បាត់បង់ជីវតិរៅក្សន ុងម្រគួ្សារ និងការបនតសាន ក់្សរៅក្សន ុងទីក្សផនែង 

ផែលានបទពិរសាធន៍ពាក់្សព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ 

COVID-19។ សកិាខ សាលា ការបណុ្្ោះបណាដ ល ការពាបាលជាលក្សខណ្ៈ 

បុគ្គល ជាម្រក្សមុ និងជាលក្សខណ្ៈម្រគួ្សារ ផែលរផ្ទដ តរលើការ 

អនុវតតផែលានការយល់ែងឹអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត និង 

តម្រមូវការផែនក្សសងគម និងអារមមណ្ ៍និងផែនក្សសុខុ្ាលភ្នព 

រហើយរសវាម្របក្សបរដ្ឋយការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្ស ម្រតវូបានែដល់ជូន 

រមួជាមួយនឹងធនធាន និងរសវាែនទៗរទៀតផែលម្រតវូបានែដល ់

ជូនរដ្ឋយ នយក្សដ្ឋា នសុខ្ភ្នពែល វូចិតតនិងអាក្សបបកិ្សរយិារបស ់

4 620 000 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

សិសស។ (AA-3) 

សុខ្ភ្នពែល វូចិតត 

និងសុខុ្ាលភ្នពសងគម 

និងអារមមណ្៍ 

អនក្សម្របឹក្សារយាបល់ែដល់ជាំនួយគាាំម្រទផ្ទទ ល់ ជូនែល់ទីតាាំងសាលា

នីមួយៗ ក្សន ុងការអនុវតតការផណ្នាំផែនក្សសិក្សា និងការគាាំម្រទការ

សិក្សាផែនក្សសងគមនិងអារមមណ្៍សម្រាប់ម្របឈមរដ្ឋោះម្រសាយែល

ប៉ែោះពាល់ននរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត និងរសចក្សដ ី ភ័យបារមា 

ផែលពាក់្សព័នធនឹងការរស់រៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផតឯង ផែលម្រតវូ

ពនាររពលកាន់ផតយូរ ការបាត់បង់ជីវតិរៅក្សន ុង ម្រគួ្សារ និង

ការបនតសាន ក់្សរៅក្សន ុងទីក្សផនែងផែលានបទ ពិរសាធន៍ពាក់្សព័នធ

នឹងែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងក្សតាត  រមួែស ាំរែសងរទៀត

ែល់សុខ្ាលភ្នពសងគមនិងអារមមណ្៍របស់សិសស។ (AA-4) 

10 198 220   

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

ការផងទាំផែលានការយល់ែឹងអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត 

និងការបណុ្្ោះបណាដ លសាលាររៀនផបបរ ែ្ ើយតបសម្រាប់ បុគ្គលិក្ស 

SUSD ក្សន ុងការរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការរែសងៗគាន របស់ សិសស 

បុគ្គលិក្ស និងម្រគួ្សារ ពាក់្សព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននការ 

រដ្ឋោះម្រសាយែលប៉ែោះពាល់ននរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត និងរសចក្សដ ី 

ភ័យបារមា ផែលពាក់្សព័នធនឹងការរស់រៅដ្ឋច់រដ្ឋយផឡក្សផតឯង 

ផែលម្រតវូពនាររពលកាន់ផតយូរ ការបាត់បង់ជីវតិរៅក្សន ុងម្រគួ្សារ 

និងការបនតសាន ក់្សរៅក្សន ុងទីក្សផនែងផែលានបទពរិសាធន៍

ពាក់្សព័នធនឹងែលប៉ែោះពាល់ននជាំងឺ COVID-19 និងក្សតាត  រមួែស ាំ

រែសងរទៀត ផែលសីុសងាវ ក់្សជាមួយនឹងតម្រមូវការសម្រាប់ការ

អនុវតដផែលានការយល់ែងឹអាំពីរសចក្សដ ីភ័យរនធត់តក់្សសល ុត។ 

(AA-5) 

150 000 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

ការបណុ្្ោះបណាដ ល និងឯក្សសារសដ ីពីការអនុវតតការពម្រងឹង ក្សាែ ាំង

ចិតតរឡើងវញិ រែើមបីបាំរពញតាមរសចក្សដ ីម្រតវូការផែនក្ស 

អាក្សបបកិ្សរយិា និងរសចក្សដ ីម្រតវូការផែនក្សសុខុ្ាលភ្នពសងគម 

និងអារមមណ្៍ ផែលពាក់្សព័នធនឹងសិសសផែលចូលររៀនទាំងរៅ 

ក្សន ុងទម្រមង់សិក្សាពីចាៃ យនិងទម្រមង់សិក្សារដ្ឋយានវតតានផ្ទទ

ល់រៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សាមួយក្សន ុងអាំឡុងរពលានការរ ើក្សរាតតាតនន

ជាំងឺរៅទូទាំងពិភពរលាក្ស។ (AA-6) 

150 000 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

ការែតល់ជូនាតបិតា អាណាពាបាល និងម្រគួ្សារ នូវធនធាន 

និងព័ត៌ានចាាំបាច់ រែើមបផីក្សលមអភ្នពជានែគូ្រៅក្សន ុងគ្ាំរសូិក្សា 

ពីចាៃ យ និងរៅរពលផ្ទែ ស់ប្រូរៅកាន់ទម្រមង់សិក្សាផែល 

សិសសម្រតវូានវតតានផ្ទទ ល់ តាមរយៈការែដលជ់ាំនួយគាាំម្រទ និង 

រសវាផ្ទទ ល់ តាមរយៈសិសស ម្រគួ្សារ និងការទាំនក់្សទាំនងរបស់ 

បុគ្គលិក្សជាមួយម្រគួ្សារ អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងរសវាសងគម និងយុវជន 

ផែលគាម នែទោះសផមបងផែលមិនានអនក្សរស់រៅជាមួយ និងការ 

ទាំនក់្សទាំនងជាមួយយុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា 

1 624 705 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

និងធនធានសម្រាប់យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា។ 

(AA-7)  

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

បុគ្គលិក្សទទួលបនទ ុក្សវតតានរបស់សិសស និងគ្ណ្នីយភ្នព 

ផែលរមួាន ជាំនួយការការយិាល័យ បុគ្គលិក្សសុខុ្ាលភ្នព 

កុ្សារ និងវតតាន បុគ្គលិក្សទាំនក់្សទាំនងរៅសិសសផែលមិនចូល 

ររៀន និងអនក្សជាំនញផែនក្សវតតាន បានរធវ ើែាំរណ្ើររៅជួប និង 

ទក់្សទងរៅម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ ជាម្របចាាំរែើមបីពម្រងឹងរលើក្ស 

ក្សមពស់សារៈសាំខាន់ននវតតានម្របចាាំនងៃរបស់សិសស និងរែើមបី 

ក្សសាងទាំនក់្សទាំនងរវាងម្រគួ្សារជាមួយនឹង SUSD។ (AA-8) 

2 312 745 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ 

(ជាំនួយគាាំ 

ម្រទសម្រាប់សសិសផែលានត

ម្រមូវការពិរសសរដ្ឋយផឡក្ស) 

ការដ្ឋក់្សអនក្សជាំនញផែនក្សបរយិាប័ននឲ្យបាំរពញការងារ រែើមបីគាាំ 

ម្រទការរមួបញ្ច លូរពញរលញនូវសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសសរៅក្សន ុ

ងការែដល់ការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សារដ្ឋយាន 

វតតានសិសសរដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងរធវ ើការបណុ្្ោះបណាដ ល/សិកាខ  

សាលាជូនអនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ង ម្រគ្ចូាំរណ្ោះទូរៅ និងបុគ្គលិក្សម្រទម្រទង់ 

សដ ីពីសិសសផែលានជាំងឺអូទីសឹម និងការអនុវតតផែលផែអក្សរលើ 

ភ័សត ុតាង រែើមបជួីយគាាំម្រទការផ្ទែ ស់ប្រូរបស់សិសសចូលរៅក្សន ុង 

ទម្រមង់សិក្សាពីចាៃ យរពញរលញ ការសិក្សាផែលសិសសម្រតវូ 

ានវតតាន និងការសិក្សាចាំរណ្ោះទូរៅ។ (AA-9) 

345 427 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

ការរធវ ើឲ្យាននិរនតរភ្នពនូវធនធាន 

និងក្សមម វធីិននការរម្រតៀមខ្ល នួ សម្រាប់មហាវទិាល័យ និងអាជីព 

សិសសអាចទទួលបានក្សមម  វធីិ

កុ្សាំពយូ ទ័រសម្រាប់ម្រសាវម្រជាវរុក្សរក្សអាជីពការងារ និង របាយ

ការណ៍្សិក្សាម្របចាាំម្រតីាស សម្រាប់សិសសវទិាល័យ ផែលអនក្ស

ែដល់ម្របឹក្សារយាបល់ែដលជូ់នសិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះរៅ វទិាល័យ

ាន ក់្សៗ រម្របើម្របាស់សម្រាប់កិ្សចចសនទនសដ ី ពីការផណ្នាំផែនក្សសិក្សា 

និងផចក្សរំផលក្សព័ត៌ានជាមួយ ម្រគួ្សារសដ ីពីរម្រក្សឌ្ីត

រៅក្សម្រមិតវទិាល័យផែលទទួលបានវគ្គ  សិក្សា A-G ផែលរគ្ម្រតវូ

ការចាំណាត់ថាន ក់្សផែលានលក្សខណ្ៈ ម្របកួ្សតម្របផជងបចច ុបបនន

របស់សិសសផែលានវគ្គសិក្សា និង ទិននន័យសិក្សាសម្រាប់ការ

អនុញ្ហញ តឲ្យចូលររៀនរៅក្សន ុងសាក្សល វទិាល័យកាលីហវ ័រញ៉ែ  និងឬ 

សាក្សលវទិាល័យរែា កាលហីវ ័រញ៉ែ  និងវងិីននអាជីពផែល

ពាក់្សព័នធនឹងវគ្គសិក្សាផែល និសសិតបានររៀននិងទិននន័យសដ ីពី

ចាំណ្ង់ចាំណូ្លចិតតផ្ទទ ល់ខ្ល នួផែលម្រតវូបានវភិ្នគ្រចញពីក្សមម វធីិ

កុ្សាំពយូ ទ័រម្រសាវម្រជាវរុក្សរក្សអាជីព។ (AA-10) 

319 868 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

សុខ្ភ្នពែល វូចិតត 

និងសុខុ្ាលភ្នពសងគម 

និងអារមមណ្៍ 

ការបរងក ើតម្រក្សមុកាងារអនតរាគ្មន៍ផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិានិងរសវា

ផ្ទទ ល់ផែលម្រតវូបានែដលជូ់នបុគ្គលិក្ស ទីតាាំងសាលាររៀន និង 

ម្រគួ្សារ ផែលរផ្ទដ តរលើរសវាផែនក្សអាក្សបបកិ្សរយិា និងការម្របមូល 

2 462 742 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 



ទាំព័រ 43 នន 46 
 

ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

ទិននន័យយុទធសាស្រសតក្សន ុងការជួយគាាំម្រទ យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុង 

មណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា ម្រគួ្សារផែលក្សាំពុងផ្ទែ ស់ប្រូ អនក្សសិក្សា 

ភ្នសាអង់រគ្ែស អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសសផែលាន 

តម្រមូវការពិរសស ការទទួលបានការសិក្សាររៀនសូម្រត និងការ 

បរម្រងៀនរដ្ឋយម្រគ្ូផ្ទទ ល់តាមរយៈម្របព័នធអនុវតតការម្រគ្ប់ម្រគ្ង  

អាក្សបបកិ្សរយិា ផែលម្រតូវបានបរងក ើតរឡើងរែើមបីបាំរពញតាម 

រសចក្សដ ីម្រតូវការផែនក្សសងគមនិងអារមមណ៍្របស់សិសស ក្សន ុងភ្នព 

ជានែគូ្ជាមួយបុគ្គលិក្សបរម្រងៀននិងម្រគួ្សាររៅក្សន ុងការសិក្សាពីច

ាៃ យ និងការសិក្សារដ្ឋយានវតតានផ្ទទ ល់។ (AA-11) 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

រដ្ឋយម្រតវូបានសម្រមបសម្រមួលរដ្ឋយម្របធានសមធម៌ ការបណុ្្ោះ 

បណាដ លទូទាំងម្រសកុ្សសម្រាប់បុគ្គលិក្ស រផ្ទដ តរៅរលើភ្នពលរមអៀង 

រដ្ឋយម្របរយាល ភ្នពចម្រមោុះ និងការរមួបញ្ច លូ និងយុទធសាស្រសត  

រ ែ្ ើយតបផែនក្សវបបធម៌ និងភ្នសា ក្សន ុងការគាាំម្រទការបរងក ើត និង 

ការរក្សានិរនត រភ្នពននបរយិាកាសសិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយ សមធម៌។ 

(AA-12) 

479 499 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

រធវ ើឲ្យាននិរនតរភ្នពនូវការទាំនក់្សទាំនងជាមួយាតាបិតា អនក្ស 

ជាំនញសដ ីពកីារចូលរមួ សិកាខ សាលា ការបណុ្្ោះបណាដ ល និង 

វគ្គសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែសជាភ្នសាទីពីរ រែើមបីបនតគាាំម្រទតម្រមូវ 

ការរបស់ម្រគួ្សារ និងែដល់ឱកាសសម្រាប់ការក្សសាងសមតថភ្នព 

ននម្រគួ្សារក្សន ុងនមជានែគូ្ក្សន ុងការសិក្សារបស់សិសសទាំងរៅក្សន ុង

ការសិក្សាពីចាៃ យនិងការសិក្សារដ្ឋយានវតតានផ្ទទ ល់ 

រដ្ឋយរផ្ទដ តជាចមបងរៅរលើការបរងក ើនអម្រតាវតតានម្របចាាំនងៃ 

របសយ់ុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា អនក្សសិក្សា 

ភ្នសាអង់រគ្ែស អនក្សានចាំណូ្លទប ម្រគួ្សារផែលក្សាំពងុផ្ទែ ស់ ប្រូ 

និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស។ (AA-13) 

809 767 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

រធវ ើឲ្យាននិរនត រភ្នព បរងក ើន និងសម្រមួលការចូលរមួរបស់សិសស 

និងឱកាសែឹក្សនាំសម្រាប់យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារ 

ក្សាំម្រពា អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស ម្រគួ្សារផែលក្សាំពុងផ្ទែ ស់ប្រូ 

អនក្សានចាំណូ្លទប និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស 

ក្សន ុងការចូលរមួក្សន ុងក្សែ ឹប សក្សមមភ្នពកី្សឡា និងសិក្សា ក្សមម វធីិ និង 

បទពិរសាធន៍ភ្នពជាអនក្សែឹក្សនាំ រៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងការសិក្សាផែលានវតតានផ្ទទ ល់។ (AA-14) 

2 264 242 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

រងាវ ន់រលើក្សទឹក្សចិតតសម្រាប់ការចូលរមួរបស់សិសសផែលម្រតវូបានែដ

ល់ជូនសាលាររៀនរដ្ឋយរផ្ទដ តរលើការបរងក ើនការចូលរមួរបស់សិសស

ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សារដ្ឋយានវតតាន ផ្ទទ ល់ 

និងការក្សាំណ្ត់រគាលរៅសម្រាប់សិសសជាមួយនឹងវធីិ 

សាស្រសត ផែលានរម្រចើនជាន់ថាន ក់្ស ផែលរផ្ទដ តរលើការបរងក ើន 

400 000 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 



ទាំព័រ 44 នន 46 
 

ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

វតតាន និងការចូលរមួសម្រាប់យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុង មណ្ឌ ល 

កុ្សារក្សាំម្រពា ម្រគួ្សារផែលក្សាំពុងផ្ទែ ស់ប្រូ អនក្សសិក្សាភ្នសា 

អង់រគ្ែស និងសិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និងម្រក្សមុ 

សិសសែនទរែសងរទៀតផែលម្រតវូបានគាាំម្រទរដ្ឋយទិននន័យ 

ពាក់្សព័នធនឹងតម្រមូវការនូវជាំនួយគាាំម្រទផែលកាន់ផតរក្សើនរឡើងនិង 

ម្រតវូបានផក្សលមអពាក់្សព័នធនឹងការចូលរមួរបស់សិសសក្សន ុងការសិក្សា 

ម្របចាាំនងៃ។ (AA-15)  

ក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ 

(ជាំនួយគាាំ 

ម្រទសម្រាប់សសិសផែលានត

ម្រមូវការពិរសសរដ្ឋយផឡក្ស) 

រែើមបគីាាំម្រទ និងពម្រងឹងការរបដជាញ ចិតតរបស់រយើង GreatSchools 

នឹងែដល់ជូនាតាបិតានូវម្រពឹតត ិបម្រតព័ត៌ានតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស 

រែើមបីតាមដ្ឋនការចូលរមួរដ្ឋយានខ្ែ ឹមសាររមររៀន 

និងរែើមបីវាស់ផវងែលប៉ែោះពាល់រៅរលើឥរយិាបង និងអាក្សបប 

កិ្សរយិារបស់ាតាបិតា។ ម្រពតឹត ិបម្រតព័តាន នឹងរចញែាយជា 

ភ្នសាអង់រគ្ែស និងភ្នសារអសា៉ែ ញ។ លទធែលននម្រពឹតតបិម្រត 

ព័ត៌ានតាមក្សម្រមិតថាន ក់្ស ពិតជាានឥទធិពលយា៉ែ ងខាែ ាំង 

ជាពិរសសសម្រាបា់តាបិតាផែលានម្របាក់្សចាំណូ្លទប 

និងាតាបិតា អនក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស។ របាយការណ្៍ ល្ ុោះ 

បងាា ញថាម្រពឹតត ិបម្រតព័ត៌ានបានជោះឥទធិពល ឬនឹងជោះឥទធិពល 

រៅរលើទសសនៈ និងអាក្សបបកិ្សរយិារបស់ពួក្សរគ្ រហើយ 85% 

ភ្នគ្រយននាតាបិតាបានចាត់វធិានការផែអក្សរលើព័ត៌ានទាំង 

រនោះរចួរៅរហើយ។ (AA-16) 

23 000 

ែុលាែ រ 

រទ 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

រធវ ើឲ្យរសវាសុខាភិបាលាននិរនតរភ្នព រដ្ឋយរម្រជើសររ ើស 

បុគ្គលិក្សឲ្យបាំរពញការងារ ផែលជា គិ្លានុបដ្ឋា ក្សផែលាន 

អាជាញ ប័ណ្ណ  អនក្សជាំនួយការផងទាំសុខ្ភ្នព អនក្សសម្រមបសម្រមួល 

ការចាប់រែដើមផែលានសុខ្ភ្នពលអ  អនក្សសម្រមបសម្រមួលក្សមម វធីិ 

ទាំនក់្សទាំនងធនធានសហគ្មន៍ អនក្សម្របក្សបវជិាា ជីវៈជា 

គិ្លានុបដ្ឋា ក្សម្របចាាំម្រគួ្សារ និងដ្ឋក់្សបុគ្គលិក្សឲ្យបរម្រមើការងារ 

សម្រាប់មជឈមណ្ឌ លសុខុ្ាលភ្នព រែើមបីធានថារសវា 

សុខាភិបាល និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការរ ែ្ ើយតបផែនក្សសខុាភិបាល 

ផែលមិនសូវម្រសួចម្រសាវ ម្រតវូបានបនតែដល់ជូនសិសស និងម្រគួ្សារ 

ក្សន ុងអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សារដ្ឋយ 

ានវតតានផ្ទទ ល់ រដ្ឋយជួយរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការផែនក្ស 

សុខាភិបាល និងសុខុ្ាលភ្នពរបស់ពួក្សរគ្។ (AA-17) 

2 826 619 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 

ការចូលរមួរបស់សិសស និង

ការ 

ែដល់រសវារៅែល់សហគ្មន៍ 

ឱកាសបណុ្្ោះបណាដ ល និងធនធានផែលម្រតវូបានែដលជូ់ន 

ែល់បុគ្គលិក្សការយិាលយ័យវុជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារ 

ក្សាំម្រពា រែើមបរីដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការននការចូលរមួរបស់យុវជន 

ផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា និងការែដល់រសវាែល់ 

សហគ្មន៍ ក្សន ុងអាំឡុងរពលននការសិក្សាពីចាៃ យ និងការ 

14 300 

ែុលាែ រ 

បាទ/ចាស 



ទាំព័រ 45 នន 46 
 

ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

សិក្សារដ្ឋយានវតតានផ្ទទ ល់ តាមរយៈការែដលជូ់នសាា រៈ 

សិក្សាររៀនសូម្រត បរងក ើនរសវាបក្សផម្រប បុគ្គលិក្សទទួលបានការ 

បណុ្្ោះបណាដ លសដ ពីីយុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា 

និងធនធានរែសងរទៀត ផែលរគ្ម្រតវូការជាចាាំបាច់រែើមបីបរងក ើន 

ការចូលរមួរបស់យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា 

ក្សន ុងការសិក្សាររៀនសូម្រត និងផក្សលមអទម្រមង់ននការែដលរ់សវារៅ 

ែល់សហគ្មន៍ រៅែល់យុវជនផែលរសរ់ៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារ 

ក្សាំម្រពា និងាតាបិតា អាណាពាបាល និងម្រគួ្សារផែលែដល់ 

ជាំនួយគាាំម្រទែល់យុវជនផែលរស់រៅក្សន ុងមណ្ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា។ 

(AA-18) 

 

 

បរងក ើន ឬផក្សលមអរសវាក្សមមសម្រាបយ់ុវជនងាយរងរម្រគាោះ សសិសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស នងិ 

សិសសផែលានចាំណូ្លទប 

ភ្នគ្រយផតម្រតវូបរងក ើន ឬផក្សលមអរសវាក្សមម បរងក ើនការផបងផចក្សចាំនួនសិសស ផែអក្សរលើការចុោះរ ម្ ោះរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀន

ភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប 

 

 

 

 

 

 

29.35% $82,814,898 

 

រសចក្សត ីពិពណ៌នាសំខាន់ៗ 

[ចាំរពាោះសក្សមមភ្នពផែលម្រតវូបានែតល់ជូនទូទាំងសាលាររៀន ឬក៏្សរៅទូទាំងសងាក ត់ (district) ឬក៏្សការយិាល័យអប់រំរខានធី (COE) រសចក្សតពីនយលអ់ាំព ី(1) រតើតាំរវូការ

របសយ់ុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទបម្រតវូបានរគ្ពចិារណាមុនរគ្យា៉ែ ងែូចរមតច និង (2) 

រតើសក្សមមភ្នពទាំងរនោះានម្របសិទធភ្នពម្រតឹមក្សម្រមិតណា រែើមបីបាំរពញរសចក្សត ីម្រតវូការរបស់សិសសទាំងរនោះ។] 

បុគ្គលិក្សសងាក ត់ (district) បានសហការគាន ររៀបចាំ ផែនការផបងផចក្ស និងក្សាំណ្ត់ចាំនួនកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ ឧបក្សរណ្៍បញ្ច លូរភែ ើង និងវា៉ា យហាវ យ ម្របក្សបរដ្ឋយយុទធសាស្រសត  

ផែលជារសចក្សត ីម្រតវូការរបសយ់ុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប រែើមបីធានថា ការចូលរម្របើអីុនធឺណ្ិត និងការតភ្នា ប់

អីុនធឺណ្ិតម្រតវូបានែតល់ជូនម្រគួ្សារសិសស។ សិសសផែលម្រតវូការកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែទាំងអសម់្រតវូទទួលបានកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែមួយរម្រគ្ឿង ក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021 

ម្រពមទាំងវា៉ា យហាវ យ។ ការសរម្រមចនូវរគាលរៅ និងជាំនួយផែនក្សបរចចក្សវទិា ម្រតវូបានសម្រមបសម្រមួលរវាងការយិាល័យទទួលបនទ ុក្សម្រគួ្សារសិសសក្សន ុងរពលអនត រកាល 

និងយុវជនងាយរងរម្រគាោះ (Families in Transition and Foster Youth office)  ផែនក្សទទួលបនទ ុក្សែតល់រសវាជាំនួយែលស់ិសស (Student Support Services 

department) និងផែនក្សទទួលបនទ ុក្សែតល់រសវាអប់រំ (Ed Services department)។ ចាំរពាោះសិសសមិនានការតភ្នា ប់ម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិត 

រដ្ឋយសារផតរង់ចាាំវា៉ា យហាវ យមក្សែល់សងាក ត់ (district) បុគ្គលិក្សសិក្សា សហការជាមួយម្រគួ្សារននយុវជន ងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប រែើមបីអភិវឌ្ឍក្សមម វធីិសិក្សាឯក្សរាជយម្របចាាំសបាត ហ៍ ផែលានែតល់ជូននូវ សាា រៈសិក្សា រដ្ឋយានជាំនួយ និងការផណ្នាំ

ពីរលាក្សម្រគ្ូ អនក្សម្រគ្ូ និងមស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបល់ រែើមបីធានបាននូវការទទួលបានខ្ែ ឹមសារសិក្សាតាម ក្សម្រមិតសិក្សា។  វធិានការណ្ទ៍ ាំងរនោះានម្របសិទធភ្នព 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

រដ្ឋយបានបាំរពញនូវរសចក្សត ីម្រតវូការននការចូលរម្របើអីុនធឺណ្ិត និងការតភ្នា ប់ម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិត ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សារដ្ឋយផ្ទទ ល។់ Netops 

ម្រតវូបានរគ្រម្របើរែើមបីែតលជូ់នរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្នូូវសមតថភ្នពតាមដ្ឋនសក្សមមភ្នពសិក្សារបស់សិសសរៅរលើ Chromebook និង Windows រែើមបី

ធានឲ្យបាននូវការរម្របើម្របាស់ម្រតឹមម្រតវូ និងការរ ែ្ ើយតបទន់រពលរវលាែល់សិសសក្សន ុងអាំឡុង រពលបរម្រងៀន ក៏្សែូចជាតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភ្នពននកិ្សចចការរបសស់ិសស។ 

Software រនោះែតល់ជូនការចូលររៀន និងជរម្រមើសសម្រាប់រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូរែើមបី បងាា ញខ្ែ ឹមសារបរម្រងៀនែល់សិសសរមើលរៅរលើរអម្រក្សង់ និង

បងាា ញខ្ែ ឹមសាររបស់សិសសាន ក់្សៗជូនសិសសទាំងអស់រមើលរៅរលើរអម្រក្សង់ តាមរយៈឧបក្សរណ្៍បញ្ហច ាំងសាែ យែ ៍(projector) ឧបក្សរណ្៍បរម្រងៀនផ្ទទ ល ់(lock devices) 

ម្រពមទាំងក្សាំណ្ត់ក្សមម វធីិ និងរគ្ហទាំព័រជាយុទធសាស្រសតសម្រាប់សិសសឱយចូលរម្របើក្សន ុងរា៉ែ ងបរម្រងៀនក្សន ុងថាន ក់្ស រែើមបីបរងក ើនសក្សមមភ្នពសិក្សាពីចាៃ យ និង

សក្សមមភ្នពបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់។ 

Stockton Unified School District បានែតលជូ់នរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូK-12 នូវការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ និងការបងាា ត់បងាា ញម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ ទ ាំងការររៀន 

ក្សសាងចាំរណ្ោះែឹង និងជាំនញរបស់ពួក្សរគ្ រែើមបីជួយែល់សិសសររៀនអង់រគ្ែសចូលរមួក្សន ុងការបរម្រងៀនផែលានលក្សខណ្ៈរមួបញ្ជ នូ និង ពិរសស ក្សន ុង

រា៉ែ ងសិក្សាតាមអីុនធឺណ្ិត។ វគ្គបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពីជាំនញវជិាា ជីវៈម្រតវូបានបរងក ើត និងអនុវតតរឡើង រែើមបីែតលជូ់នរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្នូូវឱកាសទទួលបាន

ចាំរណ្ោះែឹងអាំពគី្រុរកាសលយ  អនុសាសន៍លអ ៗទក់្សទងនឹងឧតតានុវតតផែលផែអក្សរលើការសិក្សាម្រសាវម្រជាវ និង វធីិសាស្រសត ននការបញ្ច លូ បរចចក្សវទិា រៅក្សន ុងការសិក្សា

ពីចាៃ យ។ ជាមួយគាន រនោះផែរ  ការបងាា ត់បងាា ញម្រតវូបានែតល់ឱកាសគិ្តឲ្យបានសុីជរម្រៅ និង ល្ ុោះបញ្ហច ាំងអាំពីបទពិរសាធន៍ របស់ពួក្សរគ្ ផែលជាមរធាបាយមួយ

សម្រាប់ផក្សលមអការអនុវតតរបស់ពួក្សរគ្ និងែតល់នូវការបរម្រងៀនម្របក្សបរដ្ឋយអតថន័យ។ រលើសពីរនោះរទៀត រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូទទួលបាននូវជាំនួយក្សមម វធីិសិក្សា 

និងធនធានផែលជួយែលក់ារសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស។ ាតាបិតាសិសសទទួលបាននូវរសវាបក្សផម្រប រែើមបីធាន បាននូវការម្របាម្រស័យទក់្សទងម្របក្សបរដ្ឋយអតថន័យ 

និងានសិទធិទទួលបានព័ត៌ានទក់្សទងនឹងសាលាររៀន រែើមបីរធវ ើរសចក្សត ីសរម្រមចចិតតផែអក្សរលើ ព័ត៌ានផែលាន និងចូលរមួអប់រំកូ្សនៗរបស់ពួក្សរគ្។ 

អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងសងាក ត់ (district)ទទួលបនទ ុក្សរសវាសងគមកិ្សចច និងមស្រនត ីទាំនក់្សទាំនងគាម នែទោះសផមបងម្រតវូទក់្សទងរៅកាន់សិសស រដ្ឋយរៅទូរសពទ រែញើអីុម៉៉ែផ៉ល 

និងជួបជាមួយម្រក្សមុម្រគួ្សាផែលសថ ិតក្សន ុងអនតរកាលរៅទីលាំរៅផែលពួក្សរគ្សាគ ល់ និងរៅជួបសិសស និងម្រគួ្សាររបស់ពួក្សរគ្ រដ្ឋយរក្សានូវគ្ាែ តសងគម 

រែើមបជួីយែលម់្រគួ្សារផែលម្រតវូការជាំនួយ ទទួលបានធនធានសិក្សា រហើយសិសសយលអ់ាំពីររបៀបចូលរមួ និងឧបសគ្គផែលរក្សើតានចាំរពាោះពួក្សរគ្ក្សន ុង

ការសិក្សាពីចាៃ យ។ បុគ្គលិក្សសងាក ត់ (district) បានរធវ ើការជាមួយបុគ្គលិក្សសងគម អងគការមិនរក្សម្របាក់្សចាំរណ្ញក្សន ុងមូលដ្ឋា ន សិសានុសិសស និងាតា 

បិតាសិសស/អាណាពាបាលសិសស រែើមបីធានថា យុវជនានសិទធិទទួលបានទាំនក់្សទាំនងជាម្របចាាំជាមួយរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូមនត ីម្របឹក្សារយាបល់ និង/ឬ

រពទយសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ក្សន ុងជាំនួយែលឱ់កាសសិក្សាអាំពសីងគម និងអារមមណ្ ៍កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងវា៉ា យហាវ យសម្រាប់ភ្នា ប់ម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិត ចូលរមួសិក្សា ពីចាៃ យ 

ផែលសងាក ត់ (district) បានែតលជូ់ន។ 

ការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្សរលើជាំងឺប៉ែោះទងគ ិចែល វូចិតត  ការអនុវតតការសាត ររឡើងវញិ និងការបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពីអនតរាគ្មន៍ និងជាំនួយរែើមបីទទួលបានអាក្សបប កិ្សរយិា

 វជិាាន (PBIS) ម្រតវូបានែតល់ជូន រដ្ឋយរផ្ទត តរលើែាំរណាោះម្រសាយនូវែលប៉ែោះពាល់ននជមៃ ឺ COVID-19 រៅរលើយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប។ ឱកាសអភិវឌ្ឍ វជិាា ជីវៈរផ្ទត តរលើការែតលក់ារសិក្សាពចីាៃ យផែលានគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស ់ការចូលអានលក្សខណ្ៈ 

ពិរសសននម្រក្សមុម្របឹក្សាភិបាល Stockton Unified School District រលើម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិត ម្រតវូបានអនុម័ត ក្សមម វធីិសិក្សាសត ង់ដ្ឋរ ការែតល់ជាំនួយផែនក្សសងគម 

និងអារមមណ្៍ែល់ការសិក្សាែល់សិសស រម្របើម្របាស់រវទិកាតាមអីុនធឺណ្ិតរែើមបីបរម្រងៀន និងទក់្សទងជាមួយអនក្សែនទ រដ្ឋយរសម ើភ្នព រហើយម្របធានបទសិក្សា

ពីចាៃ យរែសងរទៀត ម្រតវូបានែតល់ជូនបុគ្គលិក្សសិក្សា និងបុគ្គលិក្សសងាក ត់ (district) តាមរយៈក្សមម វធីិវ ើរែអូរលើម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិតររៀងរាល់សបាត ហ៍។ ការបរម្រងៀន 

និងសិកាខ សាលាតាមម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិតម្រតវូបានែតល់ជូនាតាបិតា និងអាណាពាបាល រផ្ទត តរលើការជួយបរងក ើនការយល ់ែឹងអាំពីររបៀបរម្របើ 

និងផសវងរក្សក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ ធនធានក្សមម វធីិសិក្សារលើម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិត និងក្សមម វធីិរធវ ើសនន ិសីទវ ើរែអូ ផែលម្រតវូបានរម្របើសម្រាប់ ការបរម្រងៀនផ្ទទ ល ់និង

ការសិក្សាម្រសបតាមសត ង់ដ្ឋ។ 

ានមស្រនត ីម្របឹក្សារយាបល់ាន ក់្សយា៉ែ ងតិចម្រតវូបានចាត់តាាំងឲ្យជួយែល់ក្សផនែងសិក្សាថាន ក់្សទី8 ម្របាាំនងៃក្សន ុងមួយសបាត ហ៍ និងមស្រនត ីម្របឹក្សារយាបលជ់ារម្រចើននក់្ស

ផែលជាបុគ្គលិក្ស វទិាល័យ រែើមបីរធវ ើការផណ្នាំអាំពីការសិក្សា និងតម្រមូវការខាងអារមមណ្៍ និងសងគមរបស់សិសស។ មស្រនត ីម្របឹក្សារយាបលប់ានបរងក ើតរមររៀនអាំពអីារមមណ្៍ 

និងសងគម រែើមបីបញ្ច លូរៅក្សន ុងបទពិរសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យផែលរលើក្សរឡើងអាំពីែលប៉ែោះពាលន់នការប៉ែោះទងគ ិចែល វូចិតត និងភ្នពឯរកា រដ្ឋយសារជមៃ ឺ COVID-19 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

រៅរលើយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប។ រងវង់សាត រ និងយុទធសាស្រសត ជួបជុាំគាន ក្សន ុងថាន ក់្សររៀនម្រតវូបានបរងក ើតរឡើង 

រែើមបីអនុវតត រៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ រែើមបែីតល់ឱកាសែល់សិសស ក្សន ុងការផចក្សរំផលក្សអារមមណ្រ៍បស់ពួក្ស រគ្ និងទាំនក់្សទាំនងជាមួយមិតតភក្សដ ិរបស់ពួក្សរគ្ 

រៅក្សន ុងក្សមម វធីិសិក្សាពីចាៃ យ។ មស្រនត ីម្របឹក្សារយាបល់ម្របចាាំ វទិាល័យបានជួយែល់រលាក្សម្រគ្ូ អនក្សម្រគ្ូ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប ក្សន ុងការបរងក ើតម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងរពលរវលា រែើមបីគាាំម្រទែល់ភ្នព រជាគ្ជ័យ ទាំងការបរម្រងៀនពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស។ 

មស្រនត ីម្របឹក្សារយាបល់ជួយពម្រងឹង និងររៀបចាំម្របព័នធសម្រាប់សិសសក្សាំណ្ត់រគាលរៅឲ្យបានម្រតឹមម្រតូវ ក្សាំណ្ត់អាទិភ្នពកិ្សចចការម្របចាាំសបាត ហ៍ ក្សាំណ្ត់រងររវលាផែលម្រតូវ

បាំរពញភ្នរកិ្សចច ផក្សលមអរពញមួយនងៃ យុទធសាស្រសត ររៀបចាំលាំហការងារ ររៀបចាំ ផែនការទុក្សជាមុន រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមផែលអាចរក្សើតរឡើង។ 

បុគ្គលិក្សរពទយផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងសាជិក្សម្រក្សមុអនតរាគ្មន៍អាក្សបបកិ្សរយិា ម្រតវូែតលជ់ាំនួយផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងអាក្សបបកិ្សរយិា រៅតាមសាលាររៀន

នីមួយៗ ទូទាំង Stockton Unified School District។ បុគ្គលិក្សរពទយផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងបុគ្គលិក្សម្រក្សមុអនតរាគ្មន៍អាក្សបបកិ្សរយិា ម្រតវូរលើក្សក្សមពស់

ការអភិវឌ្ឍផែនក្សសងគម និងអារមមណ្រ៍ែើមបីឲ្យសិសសទាំងអស់គាន ានសុខ្ភ្នពលអ  និងរដ្ឋោះម្រសាយជាចមបងនូវតម្រមូវការទក់្សទងរៅនឹងការប៉ែោះទងគ ិចែល វូ ចិតត និង

ឧបសគ្គទក់្សទងនឹងសុខ្ភ្នពែល វូចិតត ផែលយុវជនងាយរងរម្រគាោះជារម្រចើននក់្ស សិសសររៀនអង់រគ្ែស និងសិសសានចាំណូ្លទបបានជួបម្របទោះក្សន ុងការសិក្សា

ពីចាៃ យ។ បុគ្គលិក្សជាសាជិក្សែតល់នូវរសវាពិរម្រគាោះរយាបល់ រែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយនូវតម្រមូវការរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និង

សិសសផែលានចាំណូ្លទប ក្សន ុងរា៉ែ ងពាបាលបុគ្គល ម្រក្សមុ និងម្រគួ្សារ។ ក្សន ុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ ផខ្សអាត់ វ ើរែអូផែលផចក្សចាយ អាំពយីទុធសាស្រសតចងចាាំរបសសិ់សស 

ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស ផែលានចាំណ្ងរជើងថា Mindful Mondays ម្រតវូបានបរងក ើត និងែតល់ជូនជារម្រចើនភ្នសា។  

ផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងរសវាក្សមម បានែតលជូ់នាតាបិតា អាណាពាបាល ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្សនូវធនធានសិក្សាពីចាៃ យ ផែលរមួាន insta-coffee talks 

(ការបណ្ត ុ ោះបណាត លផែលងតទុក្សជាមុនអាំពមី្របធានបទរែសងៗ) យុទធសាម្រសត ម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបកិ្សរយិារៅរពលសិក្សាពចីាៃ យ ការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក់្ស រលើការរងរបួស 

ការអប់រំ និងែាំបូនម នភ្នែ មៗ អនតរាគ្មន៍ និងជាំនួយអាក្សបបកិ្សរយិាវជិាាន (PBIS) រៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សារៅតាមែទោះ 

និងយុទធសាស្រសតអប់រំផែលទក់្សទងនឹងរបួស។ ម្របធានបទននសិកាខ សាលាផែលែតលជូ់នម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស រមួាន៖ ការរដ្ឋោះម្រសាយអាំពកីារភ័យខាែ ច និង

ការងប់បារមាអាំពីការវលិម្រតឡប់រៅសាលាររៀន វញិ ការក្សសាងទាំនក់្សទាំនង និងការរ ែ្ ើយតបរៅនឹងក្សងវល់របស់សិសស ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងរស្រសតសសម្រាប់ មស្រនត ីសិក្សា 

កិ្សចចសាវ គ្មន៍សិសស ការបរងក ើតនូវលាំហការងារ វធីិជាំរុញទឹក្សចិតតក្សន ុងការសិក្សា យុទធសាម្រសត ម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបកិ្សរយិា ផែលានការលាំបាក្ស និង ររៀបចាំកាល វភិ្នគ្។ 

បុគ្គលិក្សរពទយផែនក្សសុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងបុគ្គលិក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបកិ្សរយិា ានម្របសិទធភ្នពបាំរពញរសចក្សត ីម្រតវូការរបស់សិសស បរងក ើនការសិក្សាពីចាៃ យ 

រដ្ឋយរមួបញ្ច លូការអនុវតត ផែលានការប៉ែោះទងគ ិចែល វូចិតត និងអនតរាគ្មន៍ និងជាំនួយអាក្សបបកិ្សរយិាវជិាាន (PBIS)  រៅក្សន ុង វបបធម៌ថាន ក់្សររៀន 

រែើមបជួីយអភិវឌ្ឍបទពរិសាធន៍សិក្សាពីចាៃ យម្របក្សបរដ្ឋយភ្នពរាក់្សទក់្ស សុវតថ ិភ្នព និងសុខ្ភ្នពលអសម្រាប់សិសស និងបុគ្គលិក្ស។ 

យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប ម្រតវូទទួលបានសាា រៈសិក្សារែើមបីជួយឲ្យជួយែលពួ់ក្សរគ្ក្សន ុងការ សិក្សាពីចាៃ យ។ 

សាលាររៀន និងម្រគួ្សារផែលសថ ិតក្សន ុងអនតរកាល និងយុវជនងាយរងរម្រគាោះម្រតវូទទួលបាននូវហវ ឺតហាយនឡ ែីស រសៀវរៅក្សត់ម្រតា និង

សាា រៈរែសងៗរទៀតសម្រាប់រម្របើម្របាសក់្សន ុងលាំរៅដ្ឋា នរបស់ពួក្សរគ្ ក្សន ុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ។ Stockton Unified School District បានបញ្ហា ឱយាន

ែតល់ជូននូវសាា ៈជាលក្សខណ្ៈបុគ្គលែល់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប រៅរពលការសិក្សារដ្ឋយ

ផ្ទទ លម់្រតវូបានអនុញ្ហញ ត។ សក្សមមភ្នពនិងរសវាក្សមមទ ាំងរនោះានម្របសិទធភ្នពែលក់ារចូលរមួយា៉ែ ងសក្សមមរបស់សិសស និងបរងក ើនការទទួលបានជាំនួយ 

រែើមបឱីយសិសសានធនធានផែលពួក្សរគ្ម្រតវូការ ទ ាំងក្សន ុងលាំរៅដ្ឋា ន និងក្សន ុងថាន ក់្សររៀន រែើមបីចូលរមួរដ្ឋយផ្ទទ ល់ក្សន ុងការសិក្សា។ 

មស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបល់ម្របចាាំសាលាររៀនទក្ស់ទងជាមួយយុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងសិសសសាលាក្សន ុងរពលអនតរកាល រែើមបីធានថា ពួក្សរគ្អាចចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងអាចបាំរពញតាមតម្រមូវការមូលដ្ឋា នរបស់ពួក្សរគ្។ មស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបលម់្របចាាំសាលាសហការជាមួយម្រគួ្សារសិសស រែើមបីពម្រងឹងទាំនក់្សទាំនង

រវាងែទោះនិងសាលាររៀន។ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ/ម្រគួ្សារក្សន ុងរពលអនតរកាល/សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែសម្រតវូបានបរម្រងៀនអាំពជីាំនញសិក្សាក្សន ុងសងគម តាមរយៈរមររៀន

ក្សន ុងថាន ក់្ស (រមួទ ាំងក្សមម វធីិសិក្សាជាំហានទី 2) រដ្ឋយមនត ីម្របឹក្សារយាបល់ម្របចាាំសាលាផែលែតល់ការម្រតួតពិនិតយមតងមួយៗ និងជាំនួយជាម្រក្សមុ។ មស្រនត ីពិរម្រគាោះ

រយាបល់ម្របចាាំសាលាសហការជាមួយផែនក្សអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា ជាពិរសសជាមួយរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ូបរម្រងៀនភ្នសាអង់រគ្ែសរែើមបធីានថា សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

ទទួលបានជាំនួយផែនក្សអារមមណ្និ៍ងសងគម និងជាំនួយការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្សរបស់ពួក្សរគ្។ មនត ីម្របឹក្សារយាបល់ម្របចាាំសាលាសហការជាមួយម្រក្សសួងអប់រំពិរសស 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

រែើមបជួីយសិសសក្សន ុងក្សមម វធីិអប់រំពិរសស រែើមបីបាំរពញរសចក្សត ីម្រតវូការខាងអារមមណ្៍ និងសងគម។ មស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបលម់្របចាាំសាលាសហការជាមួយរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ូ

អប់រំពិរសស អនក្សម្រគ្ប់ម្រគ្ងសាំណុ្ាំររឿង ជាំនញការផែនក្សក្សមម វធីិ ចិតត វទូិ ម្របចាាំសាលា និងមស្រនត ីជាំនញខាងពាបាលការនិយាយ 

រែើមបីតាមដ្ឋនការរ ើក្សចរម្រមើនរបស់សិសស និងសុខុ្ាលភ្នពសងគម។ រែើមបីែតល់ជាំនួយែល់ម្រក្សមុ សិសសបផនថមរទៀត (យុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងយុវជនអនថា 

ការសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែស និងការអប់រំពិរសស) គឺ្ជាចាំណុ្ចផែលម្រតវូសុាំជាំនួយរៅតាមសាលាររៀនរគ្ររៀងៗខ្ល នួ និងសហការជាមួយម្រគួ្សារផែលសថ ិតក្សន ុងអនតរកាល 

ការអប់រំពិរសស និងម្រក្សមុភ្នសាអង់រគ្ែស រែើមបីធានថា សិសសរយើងទទួលបានជាំនួយ និងធនធានសិក្សា អាជីព អារមមណ្និ៍ងសងគម។ 

ក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) នឹងែតល់ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងសិកាខ សាលាជាបនតបនទ ប់។ ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO)  នឹងែតល់ឱកាស 

និងរពលរវលាជូនរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូនិងជាំនួយការផែលរចោះពីរភ្នសា រែើមបីចូលរមួក្សន ុង វទិាសាថ ន ELD និងសិកាខ សាលាផែលក្សាំពុង បនត។ ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា 

(LDO)  នឹងែតល់នូវវគ្គបណ្ត ុ ោះបណាត លជាំនញវជិាា ជីវៈចម្រមោុះនិងចាំរពាោះ សហការជាមួយម្រគឹ្ោះសាថ នរបាោះពុមពែាយក្សន ុងការបញ្ច លូក្សមម វធីិរបស់ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា 

(LDO) រផ្ទត តរលើការបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពកី្សមម វធីិសិក្សារបស់ម្រគឹ្ោះសាថ នរបាោះពុមពែាយ។ រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ងូមីនឹងទទួលបាននូវវគ្គសិក្សាជាំនញវជិាា ជីវៈ (ELD) 

ផែលានលក្សខណ្ៈរមួបញ្ជ លូនិងចាំរពាោះ។ ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO)  នឹងរធវ ើការបរម្រងៀនបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងសិកាខ សាលា រែើមបធីានថា រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូ

អាចែតលក់្សមម វធីិសិក្សាសន លូផែលរងឹាុាំនិងបាំរពញតាមតម្រមូវការរបសស់ិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស តាមរយៈការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស។ សងាក ត់ 

(district) ររៀបចាំកិ្សចចម្របជុាំសម្រមបសម្រមួលសិសសររៀន ភ្នសាអង់រគ្ែសម្របចាាំម្រតីាស (ELP) ផែលក្សមម វធីិរនោះយក្សគ្ាំរតូាម វធីិសាស្រសត ម្រសាវម្រជាវផែលានម្របសិទធភិ្នព 

រែើមបធីានថា មស្រនត ីសម្រមបសម្រមួលម្របចាាំ សាលាបរម្រងៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

ពាាំនាំវធីិសាស្រសត បរម្រងៀនម្រតឡប់មក្សសាលាររៀនរបស់ពួក្សរគ្វញិរែើមបីបនត ផក្សលមអការសិក្សាអង់រគ្ែសក្សន ុងរពលការ អភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែស

ផែលានលក្សខណ្ៈរមួបញ្ជ លូនិងចាំរពាោះ។ វគ្គបណ្ត ុ ោះបណាត លម្រតវូបានែតលជូ់ន ក្សន ុងរពលម្របជុាំគ្ណ្ៈក្សាម ធិការពិរម្រគាោះរយាបល ់ជាមួយាតាបិតាសិសសររៀន

ភ្នសាអង់រគ្ែស (ELAC) និងជួយែល់ការក្សសាងសមតថភ្នពរបសគ់្ណ្ៈក្សាម ធិការពិរម្រគាោះរយាបលជ់ាមួយាតាបិតាសិសស ររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស (ELAC) 

រែើមបីចូលរមួជាមួយសិសស ក្សមម វធីិ និងតម្រមូវការងវកិា។ រសវាបក្សផម្របម្រតូវបានែតល់ជូនបុគ្គលិក្ស ម្រគួ្សារ និង សាជិក្ស សហគ្មន៍ រៅតាមសាលាររៀន 

ការម្របជុាំម្រគួ្សារ វគ្គបណ្ត ុ ោះបណាត ល សិកាខ សាលា និងកិ្សចច ម្របជុាំម្របចាាំសងាក ត់ (district)។ ការបក្សផម្របរដ្ឋយសររសរ និងនិយាយម្រតវូបានែតលជូ់ន

រែើមបជួីយែល់កិ្សចច ម្របជុាំម្រគួ្សារ ឯក្សសារ បទបងាា ញ កិ្សចចម្របជុាំក្សមម វធីិអប់រំលក្សខណ្ៈបុគ្គល (IEPs) និងទាំនក់្សទាំនងែលស់ងាក ត់ (district)។ 

រៅទូទាំងសងាក ត់ (district) ម្រគ្ប់សាលាររៀនទាំងអស់ម្រតវូបានរគ្ែតល់ជូនរយៈរពល 1 រា៉ែ ងក្សនែោះររៀងរាល់សបាត ហ៍ សម្រាបរ់លាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្សូហការ គាន អភិវឌ្ឍ

ការបរម្រងៀនែាំបូងម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់ រ ែ្ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការសិក្សាអារមមណ៍្និងសងគមរបស់សិសសទាំងអស់ ទាំងការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងការបរម្រងៀនផ្ទទ ល់ រដ្ឋយរផ្ទត តជាយុទធសាស្រសត រលើបទពិរសាធន៍បរម្រងៀនផែអក្សរលើការសិក្សាម្រសាវម្រជាវ ម្របក្សបរដ្ឋយម្របសិទធភ្នព រែើមបបីរងក ើន

សមិទធកិ្សមមសិក្សារបស់យុវជនផែលានចាំណូ្លទប យុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងសិសសររៀនអង់រគ្ែស តាមរយៈការរធវ ើផែនការយុទធសាស្រសត  និងបទពិរសាធន៍ 

សិក្សាខុ្សៗគាន ។ សាលាររៀនបានបរងក ើតកាលវភិ្នគ្សហការម្របចាាំឆ្ន ាំ និងភ្នពជាអនក្សែឹក្សនាំសាលា បានសហការជាមួយសហគ្មន៍សិក្សាវជិាា ជីវៈ (PLCs) រែើមបី

ក្សាំណ្ត់ជាំនញ និងការអភិវឌ្ឍរបសបុ់គ្គលិក្សផែលម្រតវូបាំរពញបផនថម។ រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្បូានែតលឱ់កាសែលម់្រគួ្សារសិសសាន ក់្សៗរែើមបីចូលរមួក្សន ុងកិ្សចច ម្របជុាំ

រវាងរលាក្សម្រគ្ូ អនក្សម្រគ្ ូាតាបិតាសិសស/អាណាពាបាលសិសស/ម្រគួ្សារសិសស។ សក្សមមភ្នពចូលរមួរបសម់្រគួ្សារសិសសម្រតវូបានររៀបចាំ និងម្របម្រពឹតតរៅរៅម្រគ្ប់សាលាររៀន 

ម្រគ្ប់រពលរវលា រពញមួយឆ្ន ាំសិក្សា។ 

សិសសវទិាល័យម្រតវូបានែតល់ឱកាសចូលរមួក្សន ុងក្សមម វធីិសាត រឥណ្ទនសិក្សានិងរបាោះបង់ការសិក្សា (Credit and Dropout Recovery Program) រៅម្រគ្ប់ វទិាល័យ

ទាំងអស់។ រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្បូានែតលជ់ាំនួយរម្រចើនទាំងមុនរពល ក្សន ុងអាំឡុងរពល និងបនទ ប់ពីឱកាសសិក្សារៅសាលាររៀន រែើមបីទទួលបាន

ក្សមម វធីិសាត រឥណ្ទនសិក្សា ែូចជា APEX និង Cyber High រែើមបីជួយែល់សិសានុសិសសផែលក្សាំពុងផត្នរៅបញ្ច ប់ការសិក្សាថាន ក់្ស វទិាល័យ។ រៅរែូវផ្ទក រ ើក្សឆ្ន ាំ2020 

វគ្គបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពី APEX ចាំនួន 1,503 វគ្គ  ម្រតូវបានបញ្ច ប់ រហើយវគ្គបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពី Cyber High ចាំនួន 120 វគ្គ ម្រតូវបានបញ្ច ប់រែើមបីសាត រឥណ្ទន

រឡើងវញិ។ យវុជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនអង់រគ្ែស និងសិសសានចាំណូ្លទបម្រតវូទទួលបាននូវក្សមម វធីិសាត រឥណ្ទន និងជាំនួយពីរលាក្សម្រគ្ូ អនក្សម្រគ្ូ

ក្សន ុងការរ ែ្ ើយសាំណួ្រសិសស និងែតល់ជាំនួយបងាា ត់បរម្រងៀនមួយក្សម្រមិតរទៀត ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការែតល់ជាំនួយបងាា ត់បរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល ់

រែើមបីទទួលបានការសាត រឥណ្ទនរឡើងវញិ និងការចូលររៀនវគ្គសិក្សា A-G ែលស់សិសផែលម្រតវូការការសាត រឥណ្ទន រឡើងវញិ។ មស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបលម់្របចាាំសាលា 

និងអនក្សបរចចក្សរទសផណ្នាំនឹងែតល់ជូនការផណ្នាំអាំពកីារសិក្សា និងកិ្សចច ម្របជុាំរធវ ើផែនការនិងក្សាំណ្ត់រគាលរៅឥណ្ទនជាមួយយុវជនងាយរងរម្រគាោះ 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប រពញមួយឆ្ន ាំរែើមបីជួយសិសសផែលក្សាំពុងផត្នរៅបញ្ច ប់ការសិក្សាថាន ក់្ស វទិាល័យ។ 

ជាំនញការផែនក្សបរយិាប័នន  (Inclusion Specialists) គាាំម្រទែល់សិសសពកិារ ជាពិរសសសិសសផែលានជមៃ ឺអូឌ្សីឹម រដ្ឋយែតលរ់សវាពិរម្រគាោះរយាបល់ែលរ់លាក្សម្រគ្ ូ

អនក្សម្រគ្ ូមស្រនត ីរែាបាល និងមស្រនត ីជាំនួយអាំពកីារអនុវតតផែអក្សរលើលទធែលម្រសាវម្រជាវ។ ជាំនញការផែនក្សបរយិាប័នន  គឺ្ជាមស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបល់អាំពី

ការអនុវតតម្របក្សបរដ្ឋយបរយិាប័នន  រែើមបីជួយែលរ់លាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ផូែលបរម្រងៀនថាន ក់្សអប់រំចាំរណ្ោះទូរៅ រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ផូែលបរម្រងៀនថាន ក់្សអប់រំ ពិរសស 

មស្រនត ីរែាបាល និងបុគ្គលិក្សជាំនួយ ក្សន ុងការធានឱយសសិសពិការទទួលបាននូវឱកាសដ្ឋក់្សបញ្ច លូក្សន ុងថាន ក់្សររៀនចាំរណ្ោះទូរៅ ទាំងការសិក្សាពី ចាៃ យ និងការសិក្សា

រដ្ឋយផ្ទទ ល់។ ពួក្សរគ្ជួយែលក់ារផ្ទែ ស់បត រូពីសាលាមរតតយយរៅសិសសថាន ក់្សទី 8 រៅរពលផែលពួក្សរគ្ផ្ទែ ស់បត រូរៅការអប់រំចាំរណ្ោះ ទូរៅ រដ្ឋយែតលថ់ាន ក់្សអប់រំចាំរណ្ោះ

ទូរៅនូវការអនុវតត និងចាំរណ្ោះែឹង ផែលនាំឱយសិសសផ្ទែ ស់បត រូយា៉ែ ងរលូនរៅកាន់បរយិាកាសសិក្សាផែលមិនសូវាន ការ រតឹតបិតរៅក្សន ុងរងវង់ឆ្ន ាំរនោះ 

រដ្ឋយជួយែល់ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្សផ្ទែ ស់បត រូសិសសរដ្ឋយរជាគ្ជ័យ ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស ខ្ណ្ៈរពលជួយររៀបចាំកាលវភិ្នគ្ 

រា៉ែ ងរចញរលង និងម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបកិ្សរយិា រែើមបីកាត់បនថយការងប់បារមា  និងការខ្ក្សចិតតរបស់សិសស។ ជាំនួយអាចជាជាំនញមុខ្ងារម្របតិបតត ិ 

បទពិរសាធន៍បរម្រងៀនផែអក្សរលើលទធែលម្រសាវម្រជាវ ការតស៊ូ មតិរែើមបីអនុវតតរគាលវធីិបផនថមអាំពីការសិក្សារដ្ឋយ ការយលត់ាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្សមម វធីិសិក្សា (UDL) 

រៅក្សន ុងថាន ក់្សររៀន ការផក្សផម្របអាក្សបបកិ្សរយិា ការចូលរមួក្សន ុងកិ្សចច ម្របជុាំសត ីពីក្សមម វធីិអប់រំសម្រាប់សិសស ាន ក់្សៗ និងសម្រមបសម្រមួល

ែាំរណ្ើររទសចរណ្៍សម្រាប់សិសស វទិាល័យនិងម្រគួ្សាររបស់រគ្ ខ្ណ្ៈរពលផែលជួយែល់ជាំនញបរណាត ោះអាសននពីថាន ក់្សទី 8 ែល់ទី 9។ ជាំនញការផែនក្សបរយិាប័នន

ជួយាតាបិតាសិសស រដ្ឋយែតល់ការបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពកីារផ្ទែ ស់បត រូរៅកាន់បរយិាកាសក្សន ុងថាន ក់្សររៀន ទាែ ប់ និងបទពិរសាធន៍អប់រំ រែើមបី

បញ្ច លូរៅក្សន ុងបរយិាកាសរៅរគ្ហដ្ឋា ន ក៏្សែូចជាបទពិរសាធន៍ផែអក្សរលើលទធែលម្រសាវម្រជាវ រែើមបីបរងក ើនភ្នពរជាគ្ជ័យ ក្សន ុងការសិក្សា និងអភិវឌ្ឍទាំនក់្សទាំនងក្សន ុង

សងគម។ រលើសពីរនោះរទៀត ជាំនញការផែនក្សបរយិាប័ននបានែតល់ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល/សិកាខ សាលាែល់មស្រនត ី រែាបាល រលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូផែលបរម្រងៀនរៅថាន ក់្ស

អប់រំចាំរណ្ោះទូរៅ និងបុគ្គលិក្សជាំនួយ អាំពសីិសសផែលានជមៃ ឺអូឌ្ីសឹម និងបទពិរសាធន៍ផែអក្សរលើ លទធែលម្រសាវម្រជាវ រែើមបីគាាំម្រទែលក់ារផ្ទែ ស់បត រូរបសពួ់ក្សរគ្

រៅកាន់អប់រំចាំរណ្ោះទូរៅតាមរយៈការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស។ 

ម្រគ្បូណ្ត ុ ោះបណាត លបានជួយែលរ់លាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្កូ្សន ុងការអនុវតតក្សមម វធីិសិក្សាងមី និងរធវ ើឲ្យបទពិរសាធន៍បរម្រងៀនខុ្សៗគាន  រែើមបីបាំរពញតាំរវូការរែសងៗរបស់

សិសសម្រគ្ប់ក្សម្រមិត។ ម្រគ្បូណ្ត ុ ោះបណាត លបានរម្របើគ្ាំរបូរម្រងៀនពុទធិ រដ្ឋយរផ្ទត តរលើរលាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ផូែលែតលក់ារបរម្រងៀនែាំបូងម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នព ខ្ពស់

ែល់សិសសផែលានវបបធម៌ និងភ្នសាខុ្សៗគាន  ក្សន ុងក្សម្រមិតសមតថភ្នពសិក្សាបចច ុបបនន។ ម្រគ្បូណ្ត ុ ោះបណាត លម្រតវូបានែតល់ការបណ្ត ុ ោះបណាត លផែអក្ស រលើក្សមម វធីិសិក្សា 

ផែលម្រគឹ្ោះសាថ នរបាោះពុមពែាយ និងការបណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពីការបរម្រងៀន និងការសិក្សាភ្នសា និងវបបធម៌។ សាលាទាំងអសម់្រតវូទទួល ជាំនួយពមី្រគ្បូណ្ត ុ ោះបណាត ល 

ផែលរផ្ទត តរលើ វធីិសាស្រសត  រែើមបីជួយែលរ់លាក្សម្រគ្ ូអនក្សម្រគ្ ូក្សសាងសមតថភ្នពបងាា ត់បរម្រងៀន រែើមបីផបងផចក្សរមររៀនឲ្យខុ្ស ពីគាន  រែើមបធីានបាននូវការយល់ែឹង

អាំពរីមររៀនសត ង់ដ្ឋរ សម្រាប់សិសសទាំងអស ់ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស។ ជាំនួយម្រតវូបានែតល់ជូនរដ្ឋយរផ្ទត តរលើ

ការបាំរពញតាំរវូការរបស់សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែសក្សន ុងក្សមម វធីិអភិវឌ្ឍភ្នសាអង់រគ្ែសផែលានលក្សខណ្ៈរមួបញ្ច លូ (ELD)។ វែតននការបណ្ត ុ ោះបណាត លក្សន ុងថាន ក់្ស

ធានបាននូវការបរម្រងៀនផបបអនតរក្សមមរដ្ឋយផ្ទទ ល់ សាំណួ្រក្សម្រមិតខ្ពស់ ការចូលរមួរបស់សិសស ភ៉័សត ុតាង ផែលរម្របើម្របាស ់វធីិសាស្រសត វាយតាំនល រែើមបតីាមដ្ឋន

ម្របសិទធភ្នពននការផណ្នាំ ការអភិវឌ្ឍ និងការវភិ្នគ្អាំព ីវធីិសាស្រសត វាយតនមែក្សន ុងថាន ក់្សររៀន និងកិ្សចចផតងការរមររៀនរមួ រែើមបីធានថា រគាលរៅផែលអាច

វាស់ផវងបានម្រតូវបានក្សាំណ្ត់ រហើយរមររៀនម្រតូវបានរធវ ើឲ្យខុ្សគាន  រែើមបីរ ែ្ ើយតបនឹងតម្រមូវការសិក្សាជាក់្សលាក់្សរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនអង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប។ ម្រគូ្បណ្ត ុ ោះបណាត លបានចូលរមួក្សន ុងបទពិរសាធន៍ សិក្សាម្របក្សបរដ្ឋយវជិាា ជវីៈក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2019-2020 និង

កាែ យជាម្រគ្បូណ្ត ុ ោះបណាត លអាំពីការអនុវតតក្សមម វធីិសិក្សាក្សន ុងឆ្ន ាំសិក្សា2020-2021។ 

សាលាររៀនទាំងអស់បានទទួលការផបងផចក្សងវកិា ផែអក្សរលើចាំនួនសិសស មូលដ្ឋា នទិនន ន័យអប់រំមូលដ្ឋា នរែាកាលីហវ ័រញ៉ែ  (CBED) និងភ្នគ្រយននយុវជន

ងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទបផែលបានចូលររៀន រែើមបរី ែ្ ើយតបនឹងតម្រមូវការ បរងក ើន ឬក៏្សផក្សលមអ

រសវាក្សមមផែលម្រតវូបានែតលជូ់នរៅសាលាររៀន រៅរពលម្របជុាំររៀបចាំផែនការយុទធសាស្រសតជាមួយសាលា និងថាន ក់្សែឹក្សនាំសងាក ត់ (district) រដ្ឋយរផ្ទត តរលើ

ការសរម្រមចចិតតផែអក្សរលើទិនន ន័យ និងការវភិ្នគ្អាំពីមូលរហតុ។ ែាំរណ្ើរការរនោះម្រតូវបានអនុញ្ហញ តឲ្យានការសរម្រមចចិតតថាន ក់្សសាលាររៀន រដ្ឋយសហការជាមួយ

ម្រក្សមុម្របឹក្សាសាលា (School Site Council) និងការពិរម្រគាោះរយាបល់ និងអនុសាសន៍របសគ់្ណ្ៈក្សាម ធិការម្របឹក្សារយាបល់អាំពសីិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

ផែលម្រតវូម្រសបរៅនឹងផែនការម្រតួតពិនិតយនិងគ្ណ្រនយយភ្នពថាន ក់្សមូលដ្ឋា នននសងាក ត់ (district) (LCAP) និងផែនការសាលាររៀនសម្រាបស់មិទធិក្សមមសិសស (SPSA) 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

ផែលរឆ្ព ោះរៅរក្សការបរងក ើន និងផក្សលាំអរសវាក្សមមផែលែតល់ជូនែលយ់ុវជនសិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស សិសសពកិារ និងម្រក្សមុសិសសផែលានចាំណូ្លទប 

ក្សន ុងអាំឡុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស។ សាលាររៀនបានរម្របើង វកិាបម្រមងុទុក្សរែើមបីបរងក ើនជាំនួយែលម់ស្រនត ីពរិម្រគាោះរយាបល់ 

ជាំនួយការបណាណ ល័យផែនក្សម្របព័នធែសពវែាយ ធនធានបរម្រងៀនបផនថម ជាំនួយការផែលរចោះពីរភ្នសា ជាំនួយការផែនក្សបរម្រងៀន មស្រនត ីទាំនក់្សទាំនង

ជាមួយាតាបិតាសិសស ជាំនួយការសហគ្មន៍ ជាំនួយការនយក្សសាលាបផនថម ជាំនញការផែនក្សក្សមម វធីិ ែាំរណ្ើរក្សាំសានត វតតាន និងការ រលើក្សទឹក្សចិតតរលើការសិក្សា 

បនទ ប់ពីការបរម្រងៀនរៅសាលា ម្រពឹតត ិការណ្៍ចូលរមួរបស់ម្រគួ្សារ និងធនធានផែអក្សរលើភ័សត ុតាងរែសងរទៀត រែើមបីបរងក ើន និងរធវ ើឱយម្របរសើររឡើង

នូវការរ ើក្សចរម្រមើនរលើការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍសងគមនិងអារមមណ្៍ ែល់ម្រក្សមុសិសសបរងាគ ល ផែលក្សន ុងរនោះទិនន ន័យបនតបងាា ញ អាំពីការរក្សើនរឡើងនូវរសវាក្សមម 

និងជាំនួយផែលម្រតវូែតលជូ់នរែើមបធីានែលក់ាររ ើក្សចរម្រមើនរលើការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍផែនក្សសងគមនិងអារមមណ្ ៍ផែល ជួយសិសសផែលបញ្ច ប់ថាន ក់្ស វទិាល័យ 

បានរម្រតៀមខ្ល នួសម្រាប់មហាវទិាល័យ អាជីព និងការរម្រតៀមខ្ល នួរបស់សហគ្មន៍។ 

រផ្ទត តរលើការបាំរពញតាំរវូការរបស់យុវជនជម្រមញុអ្នក្សសិក្សាភ្នសាអង់រគ្ែសនិងសិស្សានម្របាក់្សចាំណូ្លទបផែលានក្សម្ម វធីិ IEP 

រៅ វទិាល័យក្សម្ម វធីិអន្តរាគ្មន៍ការអានម្រតវូបានែ្តល់រែើមបីបរងក ើននិងផក្សលាំអសមត្ងភ្នពរបស់សិស្សទាំងរនោះក្សន ុងការទទួលបានការគាាំទ្រអន្តរាគ្មន៍

ពីការអានផែលផែអក្សរលើការម្រសាវម្រជាវនិងអាចចូលែាំរណ្ើរការបានយា៉ែ ងងាយម្រសួល។ តាមរយៈការសិក្សាពីចាៃ យ។ 

ក្សម្ម វធីិអន្តរាគ្មន៍ននការអានម្រតវូបានគាាំទ្ររដ្ឋយម្រគ្និូងរបាយការណ៍្ទិន្នន័យអាំពីវឌ្្ឍនភ្នពម្រតវូបានែ្តល់ជូនែល់សិស្សនិងម្រក្សមុម្រគួ្សារ។ 

អន្តរាគ្មន៍ននការអានគឺ្ជាការគាាំទ្របផនថមនិងរផ្ទត តជាចម្បងរលើការបាំរពញតាំរវូការអក្្សខ្រក្សម្មរបស់សិស្សជាមួយក្សម្ម វធីិ IEP 

ផែលជាយុវជនចិញ្ច ឹមសិស្សភ្នសាអង់រគ្ែសឬសិស្សានម្របាក់្សចាំណូ្លទប។ 

[រសចក្សត ីពិពណ្ន៌អាំពីររបៀបបរងក ើន ឬផក្សលមអភ្នគ្រយននរសវាក្សមមផែលយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទបម្រតវូការ។] 

ការផ្ទែ ស់បត រូរៅកាន់ការសិក្សាពីចាៃ យបានែតល់នូវឱកាសពិរសសមួយរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា គ្ាែ តបរចចក្សវទិា និងការតភ្នា ប់ផែលជោះឥទធិពលរដ្ឋយ

ផ្ទទ ល់ែល់ការរក្សើនរឡើង និងការរធវ ើឱយម្របរសើររឡើងនូវការចូលរមួរៅកាន់ភ្នគ្ីពាក់្សព័នធ  ការសិក្សា សុខ្ភ្នពែល វូចិតត និងសុខុ្ាលភ្នពអារមមណ្៍ មុនរពល និង

ក្សន ុងរពលននការ រ ើក្សរាលដ្ឋលននជមៃ ឺរាតតាត COVID-19។ តាំរវូការផែលម្រសបនឹងការសិក្សាពីចាៃ យបានែតល់ឱកាសបនទ ន់ងមីមួយ ផែលធានឲ្យយុវជនទាំងអស់ 

សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប ានលទធភ្នពរម្របើម្របាស់កុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងអីុនធឺណ្ិតរៅលាំរៅដ្ឋា នរបសពួ់ក្សរគ្។ 

រដ្ឋយពិនិតយរឡើង វញិរលើរសវាក្សមម ធនធាន និងម្រក្សបខ័្ណ្ឌ ផែលែតល់ជូនសិសស ទសសនវស័ិយងមី ទក់្សទងនឹងការចូលរមើល ធនធានសិក្សា និងធនធានវ ើរែអូបាន

រក្សើតរឡើង រហតុែូរចនោះការយល់ែឹងទូលាំទូលាយអាំពី វធីិបរងក ើន និងផក្សលមអរសវាក្សមមអាចម្រតូវបានែតល់ជូនក្សន ុង ទម្រមង់សមកាលក្សមម និងអសមកាល 

ក្សន ុងការែតល់ជូននូវការសិក្សា សុខ្ភ្នព និងរសវាក្សមមសុខុ្ាលភ្នពែល់សិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស។ SUSD បានទិញ និងផបងផចក្សកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងវា៉ា យហាវ យ 

រែើមបជីាំរុញយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប រែើមបីបរងក ើន និងផក្សលមអលទធភ្នពទទួលបានការសិក្សា ធនធានសិក្សា 

អារមមណ្ ៍និងសងគម និងឧបក្សរណ្៍នន រៅសាលាររៀន និងរៅែទោះ ផែលគាាំ ម្រទែល់ការបរងក ើនជាំនញបរចចក្សរទស ផែលអាចអនុវតតបាន និងម្រតវូការ 

រែើមបីបញ្ច ប់ថាន ក់្ស វទិាល័យ ថាន ក់្សមហាវទិាល័យ អាជីព និងការរម្រតៀមខ្ល នួរបស ់សហគ្មន៍។ ចាំរពាោះសិសសផែលានចាំណូ្លទប សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងសិសសយុវជនងាយរងរម្រគាោះផែលចូលរម្របើអីុនធឺណ្តិផែលម្រតវូបានរែញើរៅពួក្សរគ្ គឺ្ជាបទពិរសាធន៍ងមី រៅក្សផនែងសាន ក់្សរៅរបស់ពួក្សរគ្។ រៅរពលផែល

រគាលការណ៍្ផណ្នាំសត ីពីសុខ្ភ្នពនិងសុវតថ ិភ្នពសាធារណ្ៈ អនុញ្ហញ តឱយានការែតល់ជូនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ យុវជនងាយរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប នឹងអាចបនតទទួលបានកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែ និងរសវាអីុនធឺណ្ិតរៅលាំរៅដ្ឋា នរបសពួ់ក្សរគ្។ 

យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសានចាំណូ្លទបទទួលបានអាហាររពលម្រពឹក្ស អាហារនងៃម្រតង់ និងអាហាររពលលាៃ ច ចាំនួន 5នងៃ។ 

សិសសានសិទធិទទួលបានមស្រនត ីពិរម្រគាោះរយាបល ់រែើមបីបាំរពញរសចក្សត ីម្រតវូការខាងសុខុ្ាលភ្នព សងគម និងជាំនួយសិក្សា និងតាំរវូការក្សន ុងការក្សាំណ្ត់រគាលរៅ។ 

រៅតាមសាលាររៀនទាំងអស់ រសវាសុខ្ភ្នពែល វូចិតតក្សន ុងទម្រមង់ជាបុគ្គល ជាម្រក្សមុ និងជាម្រគួ្សារ ម្រតវូបានែតលជូ់នរែើមបែីតលរ់សវាសុខ្ភ្នព

ែល វូចិតតតាមក្សម្រមិតនីមួយៗ។ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សសិសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានម្របាក់្សចាំណូ្លទប ទទួលបាននូវឯក្សសារផណ្នាំ 

រែើមបីជាជាំនួយែល់ការចូលរមួរបស់សិសស ក្សន ុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ និងទទួលបាននូវសាា រៈសិក្សា រៅរពលផែលានការែតល់ជូនការផណ្ នាំរដ្ឋយផ្ទទ ល។់ 

រសៀវរៅមគ្គ ុ រទសក៍្សអាំពកីារសិក្សាពីចាៃ យម្រតវូបានបក្សផម្របជារម្រចើនភ្នសា រែើមបបីរងក ើនភ្នពងាយម្រសួលែលយ់ុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងម្រគួ្សារផែលានចាំណូ្លទប រែើមបីផសវ ងយលក់ាន់ផតសុីជរម្រៅអាំពកីាររំពឹងទុក្ស និងធនធានផែលាន ក្សន ុងការសិក្សា ពីចាៃ យ។ 

ក្សមម វធីិែតល់ម្របាក់្សក្សមច ីម្រតវូបានែតល់ជូនែល់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប រដ្ឋយាន ជាំនួយពីរលាក្សម្រគ្ ូ
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

អនក្សម្រគ្រូដ្ឋយផ្ទទ ល់ ផែលជួយសិសសសាត រឥណ្ទនរឡើងវញិរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ។ ផខ្សសាក្សងមសម្រាបប់ញ្ច លូងមកុ្សាំពយូ ទ័រយួរនែម្រតវូបានទិញជូនយុវជន

ងាយរងរម្រគាោះ ម្រគួ្សារផែលសថ ិតក្សន ុងអនតរកាល និងយុវជនផែលគាម នជាំនួយ រែើមបបីរងក ើនសមតថភ្នពរក្សាឧបក្សរណ្៍របសពួ់ក្សរគ្ ទទួលបានការសិក្សាពីចាៃ យ 

និងធនធានតាមអីុនធឺណ្ិត។ យុវជនសម ័ម្រគ្ចិតត និងម្រគួ្សារផែលសថ ិតក្សន ុងអនតរកាល នឹងទទួលបានការបណ្ត ុ ោះបណាត លបផនថមរទៀតរៅឆ្ន ាំរនោះ រែើមបី

ជួយផក្សលាំអរសវាក្សមម និងជាំនួយផែលរយើងែតលជូ់នែលយ់ុវជនក្សន ុងការបណ្ត ុ ោះបណាត លរៅទូទាំង SUSD។ 

ចាំរពាោះសិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស ការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងម្របចាាំនងៃ និងការរំពឹងទុក្សអាំពីការការម្របាម្រស័យទក្ស់ទងរនោះ ផែលរក្សើតានរៅក្សន ុងនងៃសិក្សាគ្ជឺាចាំណុ្ចននការអភិវឌ្ឍ 

និងរសវាបក្សផម្របភ្នសា។ ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ ឱកាសចូលរមួក្សន ុងការសនទន និងចូលរមួជាមួយមិតតភក្សដ ិ ក្សន ុងរពល ែ្ងកាត់ការឈប់សម្រាក្ស រពលសាំរាក្ស អាហារនងៃម្រតង់ និង

បទពិរសាធន៍រៅក្សន ុងថាន ក្ស់ររៀន និងជុាំវញិបររិវណ្សាលាមិនានភ្នពងាយម្រសួលែល់សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែសរទ។ ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា 

និងសាលាររៀនក្សាំពុងបរងក ើតអាហារនងៃម្រតង់ តាមអុីនធឺណ្ិត ឱកាសបរងក ើនសមតថភ្នពសិសស ការ ម្របមូលែត ុាំសិសសរៅក្សន ុងរវទិកាសិក្សាពីចាៃ យ 

រែើមបីែតល់ជូននូវលាំហអុីនធឺណ្ិតមួយផែល វជិាាន និងសុវតថ ិភ្នព សម្រាប់អនត រក្សមមតាមម្របព័នធអ៊៉ីនធឺណ្ិត និងបទពិរសាធន៍អាំពីសងគមឧបនីយក្សមម ផែលរក្សើត

រឡើងរវាងសិសសនិងបុគ្គលិក្ស។ មុនរពលសិក្សាពីចាៃ យ ឧបសគ្គរែសងៗ ែូចជាការែឹក្សជញ្ជ នូក្សីឡា រា៉ែ ងសិក្សាជាន់គាន  បានរធវ ើឲ្យយុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស 

និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប មិនអាចចូលក្សែ ឹបនន មុនរពល និងរម្រកាយរពលសិក្សា និងការែតល់ជាំនួយសិក្សា។ ឥឡូវរនោះ 

ចាំរពាោះសិសសទាំងអស់ផែលទទួលបាននូវក្សុាំពយូ ទ័រយួរនែ និងរសវាវា៉ា យហាវ យពី SUSD សក្សមមភ្នពចូលក្សែ ឹប សក្សមមភ្នពក្សាំសានត  រា៉ែ ងររៀនតាមែទោះ និងជាំនួយក្សិចចការែទោះ បានរក្សើនរឡើង 

និងម្របរសើររឡើង តាមរយៈការែតល់ការតភ្នា ប់ែលស់ិសស។ ឥឡូវរនោះ យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែលានចាំណូ្លទប អាចទទួលបានជាំនួយសិក្សា 

វគ្គសិក្សាអាំពីសុខ្ភ្នព ែល វូចិតត  ឱកាសសុខ្ាលភ្នពសងគម និងបទពិរសាធន៍សបាយក្សន ុងសងគម។ ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) របតជាញ បរម្រមើរសចក្សត ីម្រតូវការរបស់សិសស ររៀន

ភ្នសាអង់រគ្ែស និងែតល់ជាំនួយរលើការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក្ស់ជាម្របចាាំ រែើមបីធានថា សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស (ELs) ទទួលបានបរម្រងៀនែាំបូង 

និងបទពិរសាធន៍ម្របក្សបរដ្ឋយគ្ុណ្ភ្នពខ្ពស់ រែើមបីគាាំម្រទែល់សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស (ELs) ផែលទទួលបានជាំនញភ្នសា អង់រគ្ែស ជាំនញសិក្សា និងវាក្សយសពទ 

តាមសត ង់ដ្ឋរននក្សម្រមិតសមិទធ ិក្សមមសិក្សា។ ការ្នរៅែល់ការទាំនក្ស់ទាំនង និងជាំនួយបផនថមម្រតូវបានែតល់រដ្ឋយបុគ្គលិក្សននការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (LDO) សហការជាមួយ 

SUSD និងទីភ្នន ក្ស់ងារខាងរម្រត រែើមបីធានបាននូវរសវាក្សមមបនទ ប់បនស ាំ រែើមប ីរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា  និងឧបសគ្គ របស់សិសស និងម្រគួ្សារសិសស 

តាមរយៈរគាលវធិីពាបាលជមៃ ឺប៉ែោះទងគ ិចែល វូចិតតរបស់ក្សុារ។ 

ការរដ្ឋោះម្រសាយតម្រមូវការរែសងៗគាន របសស់ិសសផែលានចាំណូ្លទប រសវាក្សមម ម្រតវូបានបរងក ើន និងផក្សលមអ រៅក្សន ុងវស័ិយសុខ្ភ្នពែល វូចិតត បទពិរសាធន៍ 

សាត រយុតត ិធម៌រឡើងវញិ ការទទួលបានការផងទាំ រសវាក្សមមពមីណ្ឌ លសុខ្ភ្នព បទពរិសាធន៍សាត ររឡើងវញិ និងការអភិវឌ្ឍនន វជិាា ជីវៈអាំពី បទពិរសាធន៍ អាំពីជមៃ ឺប៉ែោះ

ទងគ ិចែល  ូវចិតតសម្រាប់បុគ្គលិក្ស និងសិកាខ សាលាអាំពីការសិក្សាអាំពីែល វូចិតត សងគម និងសុខុ្ាលភ្នព ផែលរផ្ទត តរលើយុទធសាស្រសតសម្រាប់បុគ្គលិក្ស 

បញ្ច លូការសិក្សាពីចាៃ យ និងការបរម្រងៀនរដ្ឋយផ្ទទ ល់ រសវាផងទាំសុខ្ភ្នព ធនធានសិក្សានិងជាំនួយែល់ការសិក្សា និងជាំនួយរលើការម្រគ្ប់ម្រគ្ងអាក្សបបកិ្សរយិា

ែលស់ិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្ស។ រសវាអប់រំបរចចក្សរទសអាជីព (CTE) និងរសវាសលិបៈទសសននិងសាំ ផែង (VAPA) និងក្សមម វធីិតម្រមង់ 

ទិសសម្រាប់វទិាល័យរឆ្ព ោះរៅរក្សការរ ែ្ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការរបស់អនក្សានចាំណូ្លទប យុវជនងាយរងរម្រគាោះ និងសិសសររៀនអង់រគ្ែស រម្រពាោះពួក្ស 

រគ្ែតល់ជូនម៉ែូែផឌ្ល ផែលការសិក្សារៅមហាវទិាល័យានភ្នពបត់ផបននិងរលឿនរែើមបអីាជីព រហើយផែលែតល់នូវរវទិកាសិក្សាពីចាៃ យ និងការ សិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស 

ផែលជួយរធវ ើឱយសិសសម្របឈមនឹងបញ្ហា សងគម និងការសិក្សារែសងៗគាន  និងរៅរលើែល វូរឆ្ព ោះរៅរក្សភ្នពរជាគ្ជយ័ រៅក្សន ុងមហាវទិាល័យ ការអភិវឌ្ឍអាជីព 

និងជាំនញចាាំបាច់សម្រាបស់ិសស រែើមបីរឆ្ព ោះរៅមុខ្ក្សន ុងជីវតិជាអនក្សែឹក្សនាំរៅក្សន ុងសហគ្មន៍របស់ពួក្សរគ្។ ការអភិវឌ្ឍ វជិាា ជីវៈរផ្ទត ត រលើភ្នពលាំរអៀងជាក់្សផសតង 

ភ្នពចម្រមោុះ និងការដ្ឋក់្សបញ្ច លូការបរម្រងៀននិងការសិក្សាអាំពវីបបធម៌និងភ្នសា សមធម៌ និងការែតលក់ារផណ្នាំែាំបូងផែល 

ានគុ្ណ្ភ្នពខ្ពស់នឹងបនតក្សន ុងរពលសិក្សាពីចាៃ យ រហើយរៅរពលផែលការផ្ទែ ស់បត រូរៅកាន់ការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្សអាចអនុញ្ហញ តបាន។ សិសសនិង

ម្រគួ្សារផែលសថ ិតរៅក្សន ុងអនតរកាល យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស សិសសផែលានតម្រមូវការពិរសស និងសិសសានចាំណូ្លទបនឹង

បនតទទួលបានជាំនួយពីការយិាល័យអប់រំនឹងបនតទទួលបានជាំនួយពីការយិាល័យអប់រំនិងការចូលរមួ (Family Education and Engagement Office) ការយិាល័យ

ម្រគួ្សារផែលសថ ិតក្សន ុងអនត រកាលនិងយុវជនងាយរងរម្រគាោះ (Families In Transition and Foster Youth Office) ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ភ្នសា (Language Development 

Office) និងបុគ្គលិក្សទទួលបនទ ុក្សសុខុ្ាលភ្នពកុ្សារនិងវតតាន (Child Welfare and Attendance staff) រែើមបីធានថា សិសស 

ទទួលបានបទពិរសាធន៍អប់រំម្របក្សបរដ្ឋយគុ្ណ្ភ្នពរៅក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យានការតភ្នា ប់ម្របព័នធ អីុនធឺណ្ិតរែើមបីទទួលបានការសិក្សាពីចាៃ យ ែឹង 

និងជួយែល់ការទទួលបានធនធាន ផែលែតល់ជូនរៅសងាក ត់ (district) និងម្រក្សងុ រហើយបនតែតល់ធនធាន ែូចជា សិកាខ សាលា និងការបណ្ត ុ ោះ បណាត ល

អាំពកីាររម្រតៀមខ្ល នួសម្រាបក់ារងារ រសវាសុខ្ាលភ្នពគ្ែ ីនិក្ស ឡានម្រក្សងុ អាហារ ការែគត់ែគង់ែលក់ារសិក្សា ជាំនួយចូលរៅកាន់លាំរៅដ្ឋា ន រសវាបក្សផម្រប 
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ផែនការបនតការសិក្សា និងការចូលររៀនឆ្ន ាំសិក្សា2020-21 សម្រាប់មណ្ឌ លសិក្សារបួរមួសត ុក្សងម (Stockton Unified School District) 

 

 

និងរសវាចាាំបាច់រែសងរទៀត ក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងការសិក្សាក្សន ុងថាន ក់្ស។ 

ការ រ ើក្សចរម្រមើនងមីមួយរទៀតផែលម្រសបជាមួយនឹងការតភ្នា ប់ និងការផបងផចក្សបរចចក្សវទិារៅលាំរៅដ្ឋា នរបសស់ិសសផែលបានចុោះរ ម្ ោះគឺ្សម្រាប់យុវជន ងាយ

រងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងម្រគួ្សារផែលានចាំណូ្លទប អាចទទួលបានរវទិកាតាមអីុនធឺណិ្ត សម្រាប់ការម្របជុាំសិកាខ សាលារបសស់ងាក ត់ (district) 

និងម្រពឹតត ិការណ៍្ននផែលអនុញ្ហញ តការចូលរមួឱយកាន់ផតរម្រចើន ពីម្រគួ្សារផែលរដ្ឋយសារផតឧបសគ្គមួយ ឬក៏្ស អរងរមួយរែសងរទៀត មិនអាចចូលរមួម្រពឹតត ិការណ៍្ 

ឬក៏្សែតល់ជូនរដ្ឋយផ្ទទ ល់របសស់ងាក ត់ (district)។ SUSD ក៏្សបានបរងក ើតរគ្ហទាំព័រធនធានផែលអាចចូលរៅរមើល រដ្ឋយចុចរលើរបូនែ 

ផែលរក្សរ ើញរៅរលើរគ្ហទាំព័រម្រគួ្សារ រគ្ហទាំព័ររែើមរបស់ SUSD និងរគ្ហទាំព័ររបស់សាលាទាំងអសផ់ែលែតលនូ់វបណាណ ល័យធនធាននិង 

ព័ត៌ានសម្រាប់ម្រគួ្សាររម្របើម្របាស។់ រែើមបីរ ែ្ ើយតបរៅនឹងតម្រមូវការរបស់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងម្រគួ្សារ ផែលានម្របាក់្សចាំណូ្លទប 

SUSD បានបរងក ើតបណាណ ល័យវ ើរែអូ សកិាខ សាលា ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងការែតល់ជូនការអភិវឌ្ឍជាំនញជារម្រចើនភ្នសា រែើមបឱីយម្រគួ្សារ សិសស 

និងបុគ្គលិក្សអាចទទួលបានធនធាន និងចូលរមើលព័ត៌ានរឡើងវញិផែលបានផចក្សរំផលក្សរៅរពលផែលម្រតវូនឹងកាលវភិ្នគ្ របស់ពួក្សរគ្។ ាតាបិតាសិសស 

និងអាណាពាបាលានលទធភ្នពចូលរមួការម្របជុាំពីទីតាាំងផែលងាយម្រសួលសម្រាប់ពួក្សរគ្ និងបរងក ើនការចូលរមួ បផនថមសរមែងរបសពួ់ក្សរគ្រៅក្សន ុង

ែាំរណ្ើរការររៀបចាំ ផែនការសាលាររៀន និងតម្រមូវការផែលម្រតវូគាន ជាមួយកូ្សនៗរបស់រគ្។ បនទប់បរម្រងៀននិមម ិត ជាំនួយ ែល់លាំហាត់រធវ ើរៅែទោះ និងក្សផនែងសម្រាក្ស

លាំ ផហរអារមមណ្៍សថ ិតក្សន ុងចាំរណាមការែតល់តាមអីុនធឺណ្ិតមួយចាំនួនផែលម្រតវូបានែតល់ជូនែល់សិសស ម្រគួ្សារ និងបុគ្គលិក្សផែលតាំណាងឱយរសវាកាន់ផតម្របរសើររឡើង 

ផែលបរងក ើនលទធភ្នពទទួលបានការសិក្សា រ ើក្សចរម្រមើន និងរសវាអភិវឌ្ឍន៍អារមមណ្និ៍ងសងគម។ រា៉ែ ងរធវ ើការរបសស់ាលារធវ ើរៅរពលលាៃ ច រែើមបី

ែតល់ឱកាសែលយ់ុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងម្រគួ្សារផែលានចាំណូ្លទប រែើមបីសួរសាំណួ្រ ទទួលជាំនួយ និងម្រតវូបាន

ែតល់ព័ត៌ានអាំពីវធីិទទួលបានធនធានផែលែតល់រដ្ឋយបុគ្គលិក្ស និងរែាបាលរៅសាលាររៀនរៅទូទាំងសងាក ត់ (district) រផ្ទត តរលើសមធម៌ និង

លទធភ្នពទទួលបាន។ 

ការរលើក្សទឹក្សចិតតក្សន ុងការចូលរមួ និងម្របព័នធ ម្របចាាំនងៃ ម្របចាាំសបាត ហ៍ និងម្របចាាំផខ្សម្រាប់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសស 

ផែលានចាំណូ្លទប រែើមបីជួយពម្រងឹងអាំពីភ្នពចាាំបាច់របស់សិសសក្សន ុងការចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាពីចាៃ យ និងចូលរមួក្សន ុងការសិក្សាសមកាលក្សមម និង 

អសមកាល គាន ជាររៀងរាល់នងៃ។ ជាយុទធសាស្រសត  បុគ្គលិក្ស នឹងជួយែល់ម្រគួ្សាររែើមបធីានថា សិសសក្សាំពុងសិក្សាពីចាៃ យ និងការែតលក់ារសិក្សារដ្ឋយ ផ្ទទ ល ់

បុគ្គលិក្សបរម្រងៀន នឹងរក្សាក្សាំណ្ត់ម្រតាអាំពកីារចូលរមួម្របចាាំសបាត ហ៍រែើមបីឲ្យសិសសាន ក់្សៗរធវ ើឯក្សសារផែលានលក្សខណ្ៈសុីចងាវ ក់្សគាន  និងអចិនស្រនតយ៍ សម្រាប ់

ការសិក្សាពីចាៃ យទាំងមូល ឬរដ្ឋយផែនក្ស រែទៀងផ្ទទ ត់វតតាន និងតាមដ្ឋនកិ្សចចការរបស់សិសស។ ែាំរណ្ើរការរនោះនឹងជួយគាាំម្រទែលក់ារតាម ដ្ឋនវឌ្ឍនភ្នព 

របសម់្រក្សមុសិសសបរងាគ ល និងែតល់នូវការរមួបញ្ច លូគាន ននជាំនួយជាម្រក្សមុរែើមបីរដ្ឋោះម្រសាយឧបសគ្គននចាំរពាោះការសិក្សាម្របចាាំនងៃរបសស់សិស និងការទទួល 

បានបទពិរសាធន៍សិក្សា។ រសវាម្របឹក្សារយាបល់ និងរសវាផណ្នាំ ម្រតវូបានែតល់ជូនែល់យុវជនងាយរងរម្រគាោះ សិសសររៀនភ្នសាអង់រគ្ែស និងសិសសផែល 

ានចាំណូ្លទប ែតលជ់ាំនួយអារមមណ្ស៍ងគមនិងអារមមណ្៍ សាំរៅជួយសិសស និងរដ្ឋោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមននអាំពវីតតានម្របចាាំនងៃ តាមរយៈ ការបរងក ើត 

នូវរសវាក្សមមសិសសម្រគ្ប់ម្រជងុរម្រជាយ រដ្ឋយបរងក ើតទាំនក់្សទាំនងម្របក្សបរដ្ឋយភ្នពរជឿជាក់្ស និងការទុក្សចិតតគាន ។ ខ្ណ្ៈរពលផែលធានថា តម្រមូវការរបស ់
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