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ៃថ�ទី 21 ែខកក� �, �� ំ 2020 
ឯក�រេនះែផ�កេលើព័ត៌�នែដល SUSD ្រត�វ�នផ�ល់ជូនពីម�ន� ីរដ�  

និងសុខ�ព��រណៈគិត្រតឹមៃថ�ទី 21 ែខកក� ��� ំ 2020។ 
សូមកត់ស�� ល់�ឯក�រេនះ្រត�វ�� ស់ប� �រែផ�កេលើ�រប�� ទិញ�េពលបច� �ប្បន� ែដល�នកំណត់េ�យមន� ីរ

សុ�ភិ�ល��រណៈៃនរដ�  California និង San Joaquin ។ េ�ះពុម�េលើកទី 1  



 

  

 
 
 
 

សកម��ពតូច, �រ�� ស់ប� �រធំ.  
ក� ី្រសៃម៉ថ�ីៃន�របេ្រង�ន និង�រសិក� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូម�� គមន៍មក�ន់ �� ំសិក� 2020-21 
 

��រពិត�ស់ ជំងឺ�តត�ត វ �រុសកូរ��ូ �នជះឥទ�ិពលដល់្រគ��រ និងសហគមន៍��េរៀន។ េ�ះបី��ន�ពលំ�កេនះក៏េ�យ ក៏េយើងចង់ែថ�ង
អំណរគុណដល់សិស�នុសិស្ស ឪពុក�� យ បុគ�លិក និងអ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងស�� ត់របស់�� SUSD របស់េយើងែដល�នរក��ពវ �ជ��ន និង�ពអត់ធន់ េ�ក� �ង
ប៉ុ�� នែខកន�ងមកេនះ។ េ�េពលេយើង�ប់េផ�ើមេដើរេលើ��៌ថ�ីេដើម្បីអប់រ�សិស្សរបស់េយើងក� �ងកំឡ� ងេពលបិទ��េរៀនេនះ េយើង�ន�រជំរុញេ�យចក� � វ �ស័យ
ស្រ�ប់�រសិក�ពីច�� យ ែដល��នូវ្របសិទ�ិ�ពរបស់សិស�នុសិស្ស ��បិ� និងអ�កអប់រ�។ 

េសៀវេ�ែណ�ំពីគំរៃួន�រេរៀនពីច�� យ�៉ងសេង�បេនះ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីេ្រកើនរ�លឹកេយើង� េយើងរបួរមួ��  េហើយេយើងនឹងទទួល�នេ�គជ័យ។ 
ខណៈេពលែដលេយើងទទួល�នបទពិេ�ធន៍ខ� ះ�មួយ�រសិក�ពីច�� យ េយើងក៏ចង់អបអរពី�ពរ �កចេ្រមើនរបស់េយើងក� �ងរយៈេពលខ� ី (ពីនិ�ឃរដូវ ដល់រដូ
វេ�� ) េហើយក៏រ�លឹកខ� �នេយើងែដរ� េយើងេ�ែតកំពុងេដើរេ�េលើផ� �វមួយែដលពិ�ក។ េយើងេស� ើសុំ�រ�ំ្រទ និង �រអត់ធ�ត់របស់េ�កអ�ក�បន�  ខណៈេពលែដល
េយើងកំពុងខិតខំក�ងសមត��ពរបស់េយើង ក� �ង�រផ�ល់នូវបទពិេ�ធន៍ៃន�រសិក�្របកបេ�យគុណ�ពស្រ�ប់សិស្សរបស់េយើង។ ទន� ឹមនឹងេនះ េយើងេ�ែត
រក�គ�� តសង�ម េដើម្បីសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព។ េយើង�នបំណងចង់េ�យសិស្សរបស់ SUSD �ងំអស់ទទួល�ននូវ�របេ្រង�នែដលេលើកស� �យដល់�រេប���
ចិត�ចូលរមួក� �ង�រសិក� និងផ�ល់េ�យពួកេគនូវ�� រតី�កម�សិទ�ិេ�ក� �ងសហគមន៍របស់េយើង។ 

េសៀវេ�ែណ�ំេនះ ផ�ល់ជូន្រក �ម្រគ��រ SUSD នូវធន�នេដើម្បី���ននូវ�រ�� ស់ប� �រេ�យរលូន ្រសបេ�នឹងគំរៃូន�របេ្រង�នពីច�� យ។ េ�េពលែដលេយើង
�� សប់� �រពីគំរៃូន�រេរៀនពីច�� យរបស់េយើង េយើងនឹងរង់�ំទទួលេ�បល់ និងអនុ�សន៍របស់េ�កអ�កេដើម្បីបេ្រមើអ�កឱ្យ�ន់ែត្របេសើរេឡើង។ ្រក �ម្រគ��រ្រត�វ�
នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយ�រ ��ល័យអប់រ� និង�រចូលរមួ �មរយៈេគហទំព័រ www.stocktonusd.net/FEEO និងេដើម្បីេមើល្រពឹត� ិ�រណ៍
ក� �ងមណ� លសិក��េពល�ងមុខ េ�េគហទំព័រ www.stocktonusd.net/schoolevents។ 

ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ជូន�បន�ប�� ប់េ�យ�ន�រកំណត់េ�យ្រកសួងសុ�ភិ�លៃនរដ� California និងសុខ�ព��រណេ�នធី San Joaquin ែដល 
��Stockton Unified School District ្រត�វែតអនុវត��ម។ េលើសពីេនះេ�េទៀតែផន�ររបស់េយើង រមួ�នេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដលកំណត់េ�យ្រកសួងអប់រ� រដ� 
California (CDE) ។ សូមកត់ស�� ល់�ឯក�រេនះ�ច�ន�រ�� ស់ប� �រេ�យែផ�កេលើ�រប�� បច� �ប្បន�  ែដលកំណត់េ�យរដ� California 
និងសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី San Joaquin។ 

 
 
 

 
 
 
 
 

STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT ទំព័រ 03 



 

��ង�តិ� 
   

4 �រពី�យក�� 

5 េបសកកម� និង េ�ល�រណ៍ែណ� ំ

7 លទ�ផលៃន�រស� ង់មតិៃន�រេបើក��េរៀនេឡើងវ �ញ 

8 ដំ�ក់�លែណ�សំ្រ�ប់�� ំសិក� 2020-2021 

9 ដំ�ក់�លទី 1៖ គំរៃូន�រសិក�ពីច�� យ 

10 អ� ីែដល្រក �ម្រគ��រគួររ�ពឹងក� �ងេពលសិក�ពីច�� យ 

12 ��មេត�យ្យ និង ��ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ  

13 �រេ្របើអុិនធឺណ ិត និងបេច�ក វ �ទ�  

14 �រអប់រ�ពិេសស និង ចំនួនសិស�នុសិស្សដៃទេទៀត  

20 �កម���រក� �ងេពលសិក�ពីច�� យ 

22 សុខ�ពផ� �វចិត� និងសុខ�ពទូេ� 

24 កម� វ �ធី េ្រ��� និងសកម��ពសិក�បែន�ម  

25 ព័ត៌�នពី�រចុះេ�� ះ  

26 �រទំ�ក់ទំនង៖ រេបៀបែដលអ�កទទួល�នព័ត៌�ន 

28 ធន�នក� �ងកំឡ� ងេពលសិក��ម្របពន័�អុីនធឺណិត 



 

  

ទំព័រ 04 STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 
 
 

 � រពី� យ ក � � ៖  

សូម�� គមន៍មក�ន់ 
�� ំសិក� 2020-2021  

 
 

ជូនចំេ�ះបុគ�លិក សិស្ស ្រក �ម្រគ��រ នងិ សហគមន៍ SUSD 

 
េនះ�កតិ� ិយស នងិ អភយ័ឯកសិទ�រិបស់ខ� � ំ ែដល�នបេ្រមើ�រ�
�យក��បេ�� ះ�សន�ៃន Stockton Unified School District ។ 
ខ� � ំរ�េភើបក� �ង�របន�េបសកកម�របស់េយើងក� �ង�រ��ឱ្យសិស្ស�� SUSD 
�ងំអស់ប�� ប់�រសិក�េ�ម�វ �ទ�ល័យ ទទួល�ន�ជីព 
និងេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់សហគមន។៍ 

 
ខ� � ំចង�់ប់េផ�ើមេ�យ�រែថ�ងអំណរគណុដល់្រក �ម្រគ��រនមួីយៗែដល
�ន�ំ្រទកូនៗ របស់ពួកេគ ក� �ងកទំ្ប� ងេពលែដល�នជងំឺ�តត�តេនះ ។ 
ខ� � ំដឹង� �រ�� ស់ប� �រេ��រេរៀនសូ្រតពីច�� យេ�ែខម�ីកន�ងមកេនះ 
គឺ�ន�រលំ�ក េហើយខ� � ំសូមអបអរ�ទរដល់សិស�នសិុស្ស ្រក �ម្រគ��រ 
និងបុគ�លិករបស់េយើងចេំ�ះ�ពបត់ែបន �ពអត់ធន់ នងិ �រេធ� ើ
�ររមួ�� េដើម្បី្រគប់្រគង�� ន�ពដ៏លំ�កេនះ។ 

 
េមេរៀនមួយក� �ងចំេ�មេមេរៀន�េ្រចើនែដលទទួល�នក� �ងកំទ្ប� ងេពលែដល
�នជងំឺ�តត�តេនះ គ�ឺេយើង�ន់ែតរ �ង�ំ�មួយ�� ។ េ�ះបី�េយើងមនិ
�ចជួបជុ�ំ� �� ល់កេ៏�យ ក៏េយើងេឃើញ�ន�រចូលរមួខ�ស់ពីសិស្ស នងិ ្រគ��រ 
ែដលេនះ�លទ�ផលៃនក� �ង�រសេ្រមចចតិ�ដ៏្របេសើរ េ�ក� �ង�រេឆ� ើយតប
េ�នងឹជងំឺ�តត�តេនះ។ េនះគ�ឺ�រេលើកទកឹចតិ� ែដលមនិគួរឱ្យេជឿ 
េហើយខ� � ំសូមឱ្យអ�ក បន�សហ�រ�មួយេយើងបន�េទៀត។ េ�េពលែដល
្រក �មខ� � ំនងិខ� � ំ�ប់េផ�ើមេរៀបចំែផន�រេដើម្បីេបើក��េរៀនេ�រដូវស� កឹេឈើ្រជ �ះ 
េយើងនងឹ�កទ់ងអ�កម�ងេទៀតេដើម្បទីទួល�ន�រចូលរមួ ែដលជួយ
េយើងក� �ង�រសេ្រមចចិត��នល� បំផតុស្រ�ប់សិស្ស នងិ��េរៀនរបស់េយើង។ 
សូមែស� ងរក�រស� ងម់តេិនះេ�េលើេគហទំព័រ នងិ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ
ប�� ញសង�មរបស់េយើង។ 

 
្រពឹត� ិ�រណ៍ក� �ងស�� ហ៍ថ�ីៗេនះក៏�នរ�លឹកេយើង�ងំអស់�� � េយើង�� ក់ៗ
�នតួ�ទីសំ�នក់� �ង�រេ�ះ្រ�យប�� �រេរ �សេអើង�ត�ិសន៍ និង �ព
លំេអៀង�ក់ែស� ងេ�ក� �ង�រអប់រ�។ ក� �ង�ម�មណ� លសិក�មួយ េយើង
្រត�វែតបន�រក�សមធម៌េ�ចណុំចក�� លៃនអ� ែីដលេយើងេធ� ើ នងិ េ្របើ�រអប់
រ�េដើម្បីេលើកទឹកចតិ��រសន���ក់ទងនងឹ�រេរ �សេអើង�ត�ិសន៍េ�ក� �
ង�� កេ់រៀនរបស់េយើង។ េយើងក៏្រត�វផ�ល់ស�� រៈ�ំ�ចស់្រ�ប់្រក �ម្រគ��ររបស់
េយើងេដើម្បឱី្យពួកេគឋិតេ�ក� �ងផ�ះរបស់ពួកេគផងែដរ។ �រក�ងសមត��ព 
�ព�អ�កដកឹ�ំ�មួយ “ អ�កដកឹ�ំ្របកបេ�យសមធម៌” គឺ�ំ�ច�់ស់
ក� �ង�របិទគ�ំតៃន�រអប់រ�ែដល�នេ�ក� �ង��របស់េយើង នងិ
�រកំណតរ់បស់��េហើយខ� � ំនងឹរក��រ�ំ្រទ
ស្រ�ប់កចិ�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់មណ� លសិក�ែដលជំរុញ�រសន���ងំេនះ�
មួយអ�ក�ក់ព័ន� របស់ SUSD �ងំអស់។ 

�របេង� ើតទំ�កទ់ំនង និង បេង� ើតប�� ញ�មួយសហគមនរ៍បស់េយើង
គឺ�ន�រៈសំ�ន�់ស់ចេំ�ះ�ពេ�គជយ័របស់មណ� លសិក�របស់េយើង 
និងទី្រក �ងរបស់េយើង។ េយើងេ�ែតេប��� ចិត�ចូលរមួ�រអប់រ� និង 
ផ�ល់អ�ំចដល់្រគ��ររបស់េយើង នងិេដើម្បី
���ពួកេគែតងែត�ន�រចូលរមួ មនុេពលេធ� ើ�រសេ្រមចចតិ�។ មិន�អ�
ក�នសិស្សេ� SUSD ឬអ�ករស់េ�ក� �ងបរ �េវណរបស់េយើងេទ 
េយើងេលើកទកឹចតិ�ឱ្យអ�ក�ញយកអត�្របេ�ជន៍ពី្រពឹត� ិ
�រណ៍ចូលរមួ�េ្រចើនែដលេយើងេរៀបចំ�ល់�� ំសិក� នងិចូលរមួេ�
ក� �ងដំេណើរ�រៃន�រសេ្រមចចតិ� នងិ�រអប់រ�របស់យវុវ �យរបស់េយើង។ 

 
ក� �ងរយៈេពលបុ៉�� នែខ�ងមុខេនះ មណ� លសិក�េយើង្រត�វែតេ�ះ
្រ�យ�រ�ត់បន�យថវ ���៉ងេ្រចើន។ េនះនងឹ�� យ�កចិ��រដ៏លំ�កមួយ 
បុ៉ែន�ខ� � ំេប��� រក��រ�ត់បន�យ�ងំេនះឱ្យ�� យពី�រ
អប់រ��មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ មណ� លសិក�របស់េយើងកំពុងេធ� ើ�រ
�៉ងសកម�េដើម្បីផ�ល់ជូន េស� រ�ពហិរ�� វត� �។ េយើងេលើកទកឹចតិ�ឱ្យ
អ�ក�ក់ព័ន��ងំអស់ ថ�ឹងែថ�ងេ�ក� �ង្រពឹត� ិ�រណែ៍ដលេយើងនឹងេរៀបចំ
េ�រដូវស� កឹេឈើ្រជ �ះ។ 

 
មណ� លសិក�េយើង �នេ�ះជ�ំន�៉ង�� ងំក� �ង�រផ�ល់ជូនសិស្សនូ
វលទ��ពទទួល�នស�� រៈែដល�ន�នគណុ�ពខ�ស់ និងស� ង�់រក៏ដូច�
�រទទួល�ននូវេស�កម�្រទ្រទង់��។ េ�េពលែដលេយើង�នេ�មុខ េយើង
នឹងេ�ែតេប��� ចិត�ក� �ង�រផ�ល់នូវ�រ 

បេ្រង�ន្របកបេ�យគណុ�ពខ�ស់ នងិ �ំ្រទដល់សមទិ�ិផលសិក� នងិ�
រអភវិឌ្ឍន៏សង�មនងិផ� �វចតិ�។ 

 
�ទីប�� ប់ ខ� � ំសង្ឃមឹ�នឹងត�� ប់ទំ�កទ់ំនង�មួយេ�កអ�ក�ម
្របព័ន�អុនិធណឺិត េ���េរៀនរបស់េយើង នងិក� �ងសហគមន។៍ 
សូមជូនពរេ�យេ�កអ�ក�នស�� ហ៍ដ៏ រ �ក�យៃនរដូវេ�� ! 

 
េ�យក� េី�រព 

 
 
 
 

Brian Biedermann 
�យក�� បេ�� ះ�សន� 

Stockton Unified School District 
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េបសកម�របស់េយើង 
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�ពបត់ែបនក� �ង�រផ�ល់ 
នូវត្រម�វ�រស្រ�ប់ 

សិស្ស�ងំអស់ 

 
 

បេង� ើតែផន� រ៖ 

េ�ល�រណ៍ែណ�ំ  

្រក �ម�រ�ររបស់េយើង �ននឹងកំពុងេធ� ើ�រ�៉ង្រស្រ�ក់្រស្រ�ំ េដើម្បី���ែផន�រេបើក��េរៀនរបស់
េយើង �នសុវត� ិ�ពនិងផ�ល់�រែណ�ំ ែដល�នគុណ�ពខ�ស់ស្រ�ប់សិស្សរបស់េយើង។ 
ខណៈេពលែដលេយើងកំពុងបន�េធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើង និង ែកស្រម�លែផន�ររបស់េយើងេ�យសហ�រ�មួយែផ�កសុ
ខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី San Joaquin និង�រ ��ល័យអប់រ�មណ� លសិក� េយើងក៏ចង់��ដល់
សហគមន៍របស់េយើង��� Stockton Unified នឹងេបើកេឡើងវ �ញេ�ៃថ�ទ3ី ែខសី� ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព
បំផុត, �ចបត់ែបន�នល� បំផុត, និងអនុវត�គំរសូិក�ែដលេ�� តេ�េលើសិស្ស�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ្រត�វ�នេចញ េ�យ�រ ��ល័យអប់រ�របស់េ�នធ ីSan Joaquin �លពីៃថ�ទ1ី3 ែខកក�� 
�� ំ2020 �ក់ទងនឹង�រេបើក��េរៀនេឡើងវ �ញ។ �រែណ�ំេនះ្រត�វ�នចង្រកង េ�យ�ន�រសហ�រ
�មួយែផ�កេស�សុខ�ព��រណៈ។ �រែណ�ំេនះ �ចរក�នេ�េលើេគហទំពរ័�រ ��ល័យអបរ់�របស់ 
េ�នធី San Joaquin  �មរយៈ www.sjcoe.org.។ 

 
ក� �ង�ម�មណ� លសិក�មួយ េយើងនឹងេ្របើ្រ�ស់�ល់សកម��ពែដលេយើង�ចអនុវត� េដើម្បី្រគប់្រគង�ល់ប��
្របឈមែដល�នេកើតេឡើងេ�យជំងឺ�តត�ត COVID-19 េ�យេ�� តេលើ�រផ�ល់បរ ���សសិក�្របកប
េ�យសុវត� ិ�ពខ�ស់បំផុតស្រ�ប់សិស្ស និងបុគ�លិក�ងំអស់ ខណៈេពលបន�េបសកកម�ដឹក�ំេដើម្បី
េ�យសិស្សប�� ប់�រសិក��� ក់ម�វ �ទ�ល័យ, �ន�ជីព និងេ�យពួកេគេ្រត�មខ� �ន េដើម្បីជួយសហគមន៍ 

 
េយើងសូមែថ�ងអំណរគុណដល់អ�ក�ក់ព័ន��ងំអស់របស់េយើងែដល�នផ�ល់មតិេ�បល់េលើសិស្ស និង 
បុគ�លិកែដល�ន្រតឡប់េ���េរៀនវ �ញ។ �រេឆ� ើយតបរបស់អ�ក �នជូនដំណឹង�៉ងេ្រចើនពី�រសេ្រមច
ចិត��េតើ��េរៀនរបស់េយើងនឹងេបើកេឡើងវ �ញ�៉ងដូចេម�ច។

 
�រទទួល�នសមធម៌

របស់សិស្ស SUSD 
�ងំអស់ 

 
សុវត��ិពសិស្ស 
និងបគុ�លិក 

 
 
  �រសិក�ពី�រម�ណ៍សង�ម  

( SEL) ��ទ�ិពស្រ�បសិ់ស្ស  
និងមនុស្សធ�ំងំអស់ 

ែផន�រស្រ�បប់�� �ត
�រសិក� នងិ 

�របន��របេ្រង�ន្របកប
េ�យគណុ�ពខ�ស់ 

�រ្រ�្រស័យ�កទ់ង��  

េ�យស�� ត�់មួយអ�ក 

�ក់ពន័��ងំអស់ 

https://resources.finalsite.net/images/v1592417448/lodiusdnet/bxy2xn1e7xrrzejkrkjk/FINAL2020-2021SCHOOLYEARPLANNING.pdf?fbclid=IwAR2DvcDSYCd5ok1ESNVsmqyKrptAyI56yCEDV79FwtADhymLG0u-42sUWeU
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លទ�ផលៃន�រស� ង់មតិ៖ 

�រ្រសង់មតិអំពី 
�រេបើក��េរៀនេទ្បើងវ �ញ 

 
 

�រសេ្រមចចិត�អំពីវ �ធីែដល��េរៀនគួរេបើកេឡើងវ �ញ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�មរយៈ�ររមួប�� �ល�� រ�ង�រ
ប�� �ល�� រ�ងេ�នធ ីនិងសហគមន៍។ 
មណ� លសិក��នទទួល�រចូលរមួពីសហគមន៍�មរយៈ�រេ�ះេ�� តមួយ និង �រស� ង់មតិពីរ 
ពី្រក �ម្រគ��រ, សិស�នុសិស្ស, និងនិេ�ជិក។ 

េ�យ�រែត�រេកើនេឡើងៃនជំងឺ COVID-19 និង�រែណ�ំថ�ីពីរ�� ភិ�លក្រមិតរដ� និង�� ក់មូល�� ន 
េយើងេឃើញ�ន�រេកើនេឡើងៃន�រចង់�ន�រសិក�ពីច�� យរបស់អ�ក�ក់ព័ន��ងំ�យ។ 

លទ�ផលពី�រស� ង់មតិែខកក��របស់េយើង៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

នេ�ជិកែដល�្ំរទ �រសិក�ពចី�� យ 

�នចំនួន 55%

 

��បិ� 

 

 

សិស�នុសិស្ស 
 

 

សិស�នុសសិ្សែដល�្ំរទ�រសិក�ពីច�� យ 

�នចំនួន 40% 

 

និេ�ជកិ 

��បិ�ែដល�្ំរទ�រេរៀនសូ្រតពី

ច�យ េកើនេឡើងដល ់39% 
 

  

64% 25% 
60% 

20% 

20% 
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ែផន�រៃនេបើក��េរៀនេឡើងវ �ញសំ�ប់�� ំសិក� 2020-2021 ៖ 
ដំ�ក់�លៃន  
�របេ្រង�ន 

 
 

 
សិស�នុសិស្ស Stockton Unified នឹងចូលរមួក� �ង�រសិក� និងេធ� ើឱ្យ�ន�ររ �កចេ្រមើនែផ�កសិក� េ�ះបី�ពួកេគ
មិន�នវត��ន�ក់ែស� ងេ�ក� �ង��េរៀនក៏េ�យ។ េនះនឹង្រត�វ�នសេ្រមចេ�យេ្របើធន�នៃន�រេ�ះពុម� និង 
ឌីជីថលេផ្សងៗ��  និងរេបៀបៃន�រេធ� ើអន� រកម��មួយ្រគ� (និងមិត�ភក� ិេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន) ។ ្រគ�របស់កូនអ�ក 
នឹងែចករ�ែលកស�� រៈសិក�្រប�ំៃថ� េហើយនឹងរក��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�្រប��ំមរយៈ�រេ�វត��នេ�យ�� ល់ 
�មរយៈេ�៉ងេធ� ើ�រ�្រប� ំនិង�មរយៈអុិនធឺណិត ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដំ�ក់�លទី 1 ៖ សិក�ពីចំ�យ 100% 
សិស្ស នឹងចូលរមួក� �ង�រសិក� និង េធ� ើឱ្យ�ន�ររ �កចេ្រមើនែផ�កសិក� េ�ះបីពួកេគមិន�នវត��នេ�ក� �ង��េរៀនក៏េ�យ។ 
េនះនឹង្រត�វ�នសេ្រមចេ�យេ្របើធន�នៃន�រេ�ះពុម� និង ឌីជីថលេផ្សងៗ��  និងរេបៀបៃន�រេធ� ើអន� រកម��មួយ្រគ� (និងមិត�
ភក� ិេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន) ។ ្រគ�របស់កូនអ�កនឹងែចករ�ែលកស�� រៈសិក�្រប�ៃំថ� េហើយនឹងរក��រ្រ�្រស័យ
�ក់ទង�្រប�ំ�មរយៈ�រេ�ចូល�� ល ់�មេ�៉ងេធ� ើ�រេទៀង�ត ់និង�មេវទិ�អុិនធឺេណត។ 

ដំ�ក់�លទី 2 ៖ ម៉ូ ែដល�យ្រ� �ដ �មួយគ�� តសង�ម 
ម៉ូ ែដល�យ្រ� �ដ រមួប�� �ល�� នូវ�រែណ�ំទល់មុខ�� �មួយនឹង�រេរៀន�មអុិនធឺណិត ។ ម៉ូ ែដល�យ្រ� �ដ �ត់បន�យ
ចំនួនសិស្សេ�ក� �ង��រ េដើម្ីបគ�� តសង�មេ�យ�រ�� ស់ប� �រវគ�សិក�មួយចំនួន�មអុិនធឺណិត។ សិស្ស Stockton Unified  
នឹងចូលរមួសិក�េ�យ�� ល់ចំនួន2ៃថ� ក� �ងមួយស�� ហ ៍និង�រេរៀន�មអុិនធឺណិត ចំនួន 3 ៃថ�ក� �ងមួយស�� ហ៍។ 

ដំ�ក់�លទី 3៖ �រ្រតឡប់មកសិក�េពញេលញ�មួយនឹងជេ្រមើសសិក�េ�យេ្របើគ�� តសង�ម  
សិស្ស Stockton Unified នឹងវ �ល្រតឡប់េ���េរៀនេ�យ�� ល់វ �ញ5ៃថ�ក� �ងមួយស�� ហ ៍េ�យេធ� ើ�មេ�ល�រណ៍សុខ�ព 
និងសុវត� ិ�ព ែដល�នកំណត់េ�យមណ� លសិក�និងរដ� េដើម្ីប�ក់ប�� �លនូវ�រ�ស់ែវងពីគ�� តសង�ម។ 

ដំ�ក់�លទី 4៖ �រប�� ត់បេ្រង�នធម�� 
សិស្ស Stockton Unified នឹង្រតលប់េ���េរៀនេ�យ�� ល់វ �ញ 5 ៃថ�ក� �ងមួយស�� ហ៍។ ដំ�ក់�លៃន�រប�� ត់បេ្រង�នេនះ 
នឹង្រត�វគិតអំពី�រអនុវត�ដ៏ល�  និង�នសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់�រ្រប្រស័យ�ក់ទង�� រ�ង សិស្ស និងបុគ�លិក។



 

 

សិស្ស និងបុគ�លិករបស់េយើងនឹង�ប់េផ�ើម�� ំសិក� 2020-2021 ក� �ងដំ�ក់�លទី 1៖ 
គំរៃូន�របេ្រង�ន�មែបប�រសិក�ពីច�� យ 100%។ េសចក� ីែណ�នំឹងេ�ែត�នេ�ក� �ងគរំ ូ
េនះេ�យ�� នកំណត់រហូតដល់លក�ខណ� សុខ�ពអនុ�� តឱ្យេយើងផ�ល់ជូន�រេរៀនេ�យ�� ល់
ដូច�នែចងេ�ក� �ងដំ�ក់�លទី2 ។ 

 
�ររ�លឹកៃនេសៀវេ�ែណ�ំនងឹផ�ល់ព័ត៌�នអពីំអ� ីែដល្រក �ម្រគ��រគួររ�ពឹងពីមណ� លសិក�
្រសបេពលែដលេយើងស� តិេ�ក� �ងគរំៃូន�របេ្រង�ន�មែបប�រសិក�ពីច�� យ។ 
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ដំ�ក់�លទី 1៖ 

គំរៃូន�របេ្រង�ន 
�មែបប�រសិក� 
ពីច�� យ 100% 
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�រសិក�ពីច�� យ៖ 

អ� ីែដល្រក �ម្រគ��រ 
គួររ�ពឹងទុក 

 
 

ស្រ�ប់�រ�បេ់ផ�ើមៃន�� ំសកិ� 2020-2021 សិស្ស�ងំអស ់នឹងទទួល�ន�របេ្រង�ន�មអុិនធណិឺត ែដល�នគុណ�ពខ�ស់ 
្រសបេ��មស� ង់�រ និងក្រមតិ។ សិស្ស នឹងចូលរមួេរៀន�មអុនិធឺណិត �េរៀង�ល់ៃថ��មួយ្រគ�និងមិត�ភក� ិស្រ�ប់េ�លបំណង
ៃន�របេ្រង�ន, �ររ �កចេ្រមើន 

្រត�តពិនិត្យ�ម�ន, និងរក�ទ�ំក់ទំនង�មួយ��េរៀន។ �រចូលរមួ�េរៀង�ល់ៃថ�នឹង្រត�វ�នកត់្រ��ឯក�រ 
េហើយ�ចនងឹ�ប់ប�� �ល�ងំ, ប៉ែុន�មិនកំណត់, ភស� � �ង ៃន�រចូលរមួក� �ងសកម��ព�មអុិនធឺណិត, 

�របំេពញ�រ�រ�េទៀង�ត,់ �រប�� ប់�រ�យតៃម�, និងទ�ំក់ទំនងរ�ងបុគ�លកិមណ� លសិក� និង្រក �ម្រគ��រ/សិស្ស។ 
 

�រសិក�ពីច�� យរមួ�នដូច�ងេ្រ�ម៖
�របេ្រង�ន�្រប�ំៃថ��មអុិនធឺណិត 
េរៀនពីទី�ំងេផ្សងៗ 
្រត�វ�រ�រចូលរមួ/វត��ន 

�រ�ក់ពិន� �  
ជំនួយពី្រគ�បេ្រង�ន�្រប�ំៃថ� 

 

�រចូលរមួ 
ចំនួន�ទីបេ្រង�ន្រប�ំៃថ�អប្បបរ�នឹង�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 

��មេត�យ្យ - អនុ�សន៍របស់ CDE នឹងមកដល់ 

មេត�យ្យនិងមេត�យ្យ�� ស់ប� �រ - 180 �ទី 
�� ក់ទ ី1 ដល់ទ ី3 - 230 �ទី 
�� ក់ទ ី4 ដល់ទី 12 - 240 �ទ ី

សិស្សចុះេ�� ះចូលេរៀនេ�វ �ទ�ល័យបន�/េផ្សងេទៀត - 180 �ទី 
 

�ទីបេ្រង�នរមួ�នសេពលេវ��មួយ្រគ�ក� �ងអន� រកម�ផ�យ�� ល់្រប�ំៃថ�ក៏ដូច�េពលេវ��ំ�ច់េដើម្បីបំេពញកិ
ច��រ និង�រ�យតៃម��្រប�ំ។ 

�រ�ក់ពិន� �  
�រអនុវត� �ក់ពិន� � េពញមួយរយៈេពលៃន�រសិក�ពីច�� យនឹង្រត�វ�នេធ� ើ េឡើង�មស�ពៃនេ�ល�រណ៍្រក �ម្របឹក�ភិ�
លរបស់ SUSD េលខ 5121 “ចំ�ត់�� ក់គួរែតែផ�កេលើ�ពមិនលំេអៀង �រសេង� ត�ប់�ប់ៃនគុណ�ព�រ�ររបស់សិស្ស 
និងជំ�ញរបស់�ត់ចំេ�ះខ� ឹម�រ និងេ�លបំណងៃនវគ� សិក�។ សិស្ស�នឱ�សប�� ញ�ពពូែកេនះ �មរយៈ វ �ធី��ស�
េផ្សងៗ�� ដូច��រចូលរមួក� � ង�� ក់េរៀន កិច� �រផ�ះ �រេធ� ើ េតស�  និងផលប័្រត។”  �រ�ក់ពិន� � ែបបេនះទទួល�ន
នូវចំ�ប់�រម� ណ៍របស់សិក� ែដលរមួ�ងំអ� កសិក���អង់េគ� ស សិស្សែដល�នបទពិេ�ធន៍�� នផ�ះសែម្បង ឬ
អន� រ�លេផ្សងេទៀត យុវជនែដលេគទទួលចិ�� ឹម និងអ� ក�ងំេ�ះែដល�ន�ចូលេ្របើេផ្សងៗ�� េ��ន់�រសិក�ែបប
ឌីជីថល និងឧបករណ៍ ឬស�� រៈដៃទេផ្សងេទៀត។  

• ស្រ�ប់�� ក់ TK-6 �រ�ក់ពិន� �នឹងបន�េ្របើ្រ�ស់�្រត�� នអ្រ� និងស�� ល់និេទ�សដូច�នកំណត់ក� �ងេ�ល�រណ៍្រក �ម្របឹក�ភិ�ល SUSD។ 

• ស្រ�ប់�� ក់ 7-12 �ពិេសស �រ�ក់ពិន� �នឹងបន��មលំ�ប់�គរយរបស់មណ� លែដល�ន្រ�ប់ស្រ�ប់ពិន� ��អក្សរ �មួយជេ្រមើស
�ងេ្រ�មស្រ�ប់សិស្ស�ងំអស់៖ A, B, C, D ឬ�� នពិន� �។
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វត� �ន 
សិស្ស�ងំអស់្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងចូលរមួក� � ង�របេ្រង�នផ�យ�� ល់�មអុិនធឺណិត�ល់ៃថ�។ 
សិស្សែដលមិនចូលរមួេ�ក� � ង�រសិក�ពីច�� យ�ល់ៃថ�  នឹង្រត�វ�នស�� ល់�អវត��នស្រ�ប់ៃថ�សិក�នីមួយៗៃន
�រមិនចូលរមួ។ ្របសិនេបើសិស្សមិនចូលរមួក� � ង�របេ្រង�នផ�យ�� ល់�មអុិនធឺណិត នឹងជះឥទ�ិពល
អវ �ជ��នដល់�រសិក�របស់ពួកេគ និង�ច�ំឱ្យ�ន�រពិ�រ�អំពីប�� �ក់ទងនឹង�រសិក�។ 

 

ស�� រៈសិក� 
កម� វ �ធីសិក�និងស�� រៈសិក�ែដល�ន (ឧ�៖ ឧបករណ៍ត�ន� ី, ឧបករណ៍ផ�ត់ផ�ង់) នឹង្រត�វផ�ល់ជូនេ�យេគហទំព័រ 

របស់សិស្សនីមួយៗ។ �រែចក�យរបស់របរ�ងំេនះនឹង្រត�វ�នេរៀបចំនិងផ្សព�ផ�យេ�យ��។ �រចូលេ្របើ
�មអិុនធឺណិត ចំេ�ះកម� វ �ធីសិក�ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យមណ� លសិក��ច�រកេឃើញេ�េលើេគហទំព័រ 
របស់មណ� លសិក��មរយៈេគហទំព័រ www. stocktonusd. net/StudentResources. 

 
 

�រជួយ�ំ្រទស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ 
�រ�ំ្រទនិងជំនួយក� �ង�រ�រ�� ក់េរៀន�ំ�ច់្រត�វទំ�ក់ទំនងនិងទទួល�នេ�យ្រគ�បន� �ក�� ក់។ 
ស្រ�ប់�ឯក�រេ�ងរបស់អ�ក េយើងកំពុងផ�ល់ជូនអ�កនូវព័ត៌�នស� ីពី�រអនុវត�ល� បំផុត�ងំ 10 �៉ង 
ស្រ�ប់�រសិក��មផ�ះែដល�នគុណ�ពខ�ស់េ�ក� �ងបរ ��� នសិក�ច�� យ៖  bit . ly/2 Wvv 6DY. 

 
 

�រអនុវត� ដ៏ល� បំផុតស្រ�ប់�រសិក�ពីច�� យ 
សូមព��ម�នកែន�ង�ក់�ក់មួយែដលស� ប់�� ត់និង�ន�សុក�ពស្រ�ប់េ្របើ�ល់ៃថ� 
េពលចូលរមួក� �ង�� ក់េរៀន។ 
 ទុក្រក�សេសៀវេ�កំណត្់រ� និងស�� រៈសិក�េផ្សងេទៀតេ�ក� �ងកែន�ងែតមួយ។ 
បិទកម� វ �ធីែដលមិន�ំ�ច់េ�េលើឧបករណ៍របស់អ�ក េដើម្បីឱ្យវ �េដអូរបស់អ�កដំេណើរ�រ�នល� បំផុត 
េដើម្បីឱ្យ្រគ�និងមិត�រមួ�� ក់របស់អ�ក�នេឃើញអ�ក, េរៀបចំឧបករណ៍របស់អ�កដូេច�ះអ�កកំពុង�ំងនឹងអំពូល
េភ� ើង ឬបង� �ច។ អ�កចង់ឱ្យពន� ឺ�ំងេ�េលើមុខរបស់អ�ក (មិនេ��ងេ្រ�យអ�កេទ)  
េបើក�៉សុីន�េម�� ថតរបស់អ�កេ�េលើ�� ក់ផ�យ�� ល់។ (្របសិនេបើអ�កមិន�ចេបើក�៉សុីនថត�នេទ 
សូមេផ�ើ�រេ�្រ�ប់្រគ�របស់អ�កេដើម្បីឲ្យ�ត់ដឹង) ។ 
បិទមី្រក�ហ� �នរបស់អ�កឱ្យេ��� ត់ ខណៈេពលែដលអ�កេផ្សងេទៀតកំពុងនិ�យ។ េ្របើរបូតំ�ង្របតិកម�
និង�រចូលរមួេដើម្បីចូលរមួខណៈេពលែដលមី្រក�ហ� �នរបស់អ�ក�នបិទ។ 
េ្របើ�ស្រតេចៀក�មួយមី្រក��ងេ្រ�ស្រ�ប់�រ�� ប់ និងនិ�យ�នល� បំផុត, �មែដល�ចេធ� ើ�ន 
េ�េពលអ�កកំពុងនិ�យសូមេ�យអ�កដៃទដឹង�អ�ក�នប�� ប់េ�យនិ�យ�� ប�� ប់ក� �ងចំេ�ម
ស�� �ងំេនះ៖“អស់េហើយ” ។ "ខ� � ំរចួេហើយ។" “អរគុណ” េដើម្បីឱ្យមនុស្ស្រគប់�� ដឹង�អ�កនិ�យេ�បល់
របស់អ�កចប់េហើយ។ 

្រត�វ�ំ�“ ្របអប់ជែជក” ស្រ�ប់��រណៈ េហើយកំណត់្រ�ៃន�រជែជក្រត�វ�នរក�ទុក។ 
 ្រត�វដឹងពីកែន�ងជំុវ �ញរបស់អ�ក។ ្រគ�និងមិត�រមួ�� ក់របស់អ�ក�ចេមើលេឃើញអ� ីែដលេ�ពីេ្រ�យអ�ក។ 
្រត�វ�ំ�េនះ���! ្រត�វ្រ�កដ�្រត�វចូលរមួែតក� �ងឥរ ��បថនិងសេម��កបំ�ក់សមរម្យរបស់��
បុ៉េ�� ះ។ 

http://www.stocktonusd.net/StudentResources
http://www.stocktonusd.net/StudentResources
https://bit.ly/2Wvv6DY
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�រសិក�េ��� ក់មេត�យ្យ និង  
�� ក់ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ 

 
 
 

�� ក់មេត�យ្យ 
ស្រ�ប់�រ�ប់េផ�ើមៃន�� ំសិក� 2020-21 េនះ សិស្ស pre-k នឹងទទួល�ន�រេរៀនច�� យ�� យ    ្រប
កបេ�យគុណ�ពខ� ស់�ល់ៃថ�ៃនស�� ហ៍េរៀនេ���។ ឪពុក�� យនឹង្រត�វ�ន�ក់ទងេ�យ្រគ�
�� ក់មេត�យ្យរបស់ពួកេគ�មួយនឹងព័ត៌�នលម� ិត�ក់ទងនឹង�រត្រមង់ទិស និងេវទិ�ឌី
ជីថលស្រ�ប់�របេ្រង�ន។ 

�រចុះេ�� ះស្រ�ប់�� ក់មេត�យ្យ �ចេធ� ើ�ន�មអន�ញ �មរយៈេគហទំព័រ  bit . 
ly/SUSDpreschool។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម, សូម�ក់ទង�យក�� នមេត�យ្យ�មេលខ (209) 933 
-7380 ext. 1383 ឬចូលេមើលេគហទំព័ររបស់មណ� លសិក�េយើងេ�េគហទំព័រ 

  bit . ly/SUSDpreKinfo. 
 
 
 

�� ក់ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ 
�� ំសិក� 2020-21 េ��� Stockton ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យនឹង�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ច័ន� ទី 3 ែខសី� 
�� ំ 2020។ មនុស្សេពញវ �យនឹង�នឱ�សចូលរមួក� �ង�រេរៀនពីច�� យេ�ក� �ងក្រមិត ESL, 
 វ �ទ�ល័យ/GED, �រអប់រ�មូល�� នស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ និងវគ� សិក� CTE ។ ្រគ�នឹង�ប់េផ�ើម
�ក់ទងអ� កថ�ី/សិស្ស�ស់ េ�ៃថ�សុ្រកទី 31 ែខកក� � េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពី�ព�ក់�ក់
អំពីវ �ធីែដលពួកេគនឹងចូលេរៀនវគ� សិក��មអីុនធឺណិត។ 

 
�រចុះេ�� ះ �ចេធ� ើ�ន�មអន�ញ �មរយៈេគហទំព័រ www. stocktonusd. net/School 
ForAdults. ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម, សូម�ក់ទង���មរយៈេលខ ( 209) 933 -7455 ។

http://bit.ly/SUSDpreschool
http://bit.ly/SUSDpreschool
https://bit.ly/SUSDpreKinfo
http://www.stocktonusd.net/SchoolForAdults
http://www.stocktonusd.net/SchoolForAdults


STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT ទំព័រ 13 

 

 

 

�� ប់ទំ�ក់ទំនង៖ 
�រ�� ប់នូវ�រេ្របើ្រ�ស់ 
អុីនធឺណិត និងបេច�កវ �ទ�  

 

 

កំុព្យ� ទ័រ CHROMEBOOK  
 

មណ� លសិក�នឹង្របគល់កុំព្យ� ទ័ រយួរៃដ Chromebook េ��ន់
សិស្ស�ែដល្រត�វ�រ�េដើម្បីបំេពញកិច� �រ��ែដល�នកំណត់។ 
ព័ត៌�នអំពីេពលេវ�និងកែន� ងេដើម្បីទទួលយកកុំព្យ� ទ័រយួរៃដ 
Chromebook នឹង្រត�វ�នែចករ� ែលក�ប់ៗេនះ។ ព័ត៌�នបែន� មស� ី ពី 
Chromebook Care និង ជំនួយបេច� កេទស�ចរក�នេ�េលើ
េគហទំព័ររបស់េយើងេ� www. stocktonusd. net/TechAccess. 

 
�រ�� ប់អីុនធឺណិត 

េយើងចង់���សិស្សរបស់េយើង�ចចូលេ្របើ អិុនធឺណិត ក� � ងអំឡ� ងេពល
ដ៏សំ�ន់េនះ។ ្របសិនេបើអ� កមិន�នអុិនធឺណិតេ�ផ�ះ េដើម្បីប�� ប់�រសិក�
ពីច�� យេ�យឌីជីថល, �នជំេរ �សមួយ ែដល�ចរក�នស្រ�ប់អ� ក។ 
េមើលពួក�េ�ទីេនះbit. ly/32 lh9v Y. ។ មណ� លសិក�នឹង�នចំនួនកំណត់ 
Hotspot ស្រ�ប់សិស្ស។ អ� កែដល្រត�វ�រ Hotspotគួរែតបំេពញ�រស� ង់មតិេស� ើ
សំុបេច� ក វ �ទ�។ ែស� ងយល់បែន� មេទៀត  at  www. stocktonusd. net/TechAccess. 

 
្របសិនេបើអ� ក�ច់�រ�� ប់អីុនធឺណិត ក� �ងអំឡ� ង�� ំសិក�  

្របសិនេបើ chromebook ឬ hotspot ផ�ល់េ�យមណ� លសិក�របស់កូនអ� ក ឈប់ដំេណើរ�រ ឬខូច 
ឬ�ំ�ច់្រត�វពិនិត្យេមើលបេច� ក វ �ទ�ថ�ី េ�យ�រ�រ�� ស់ប� �រ�រចូលេ្របើបេច� ក វ �ទ�េ�ផ�ះ 
សូមជូនដំណឹងដល់្រគ�របស់កូនអ� ក ដូេច�ះ�រេរៀបចំប� �រថ�ីជំនួស។  

 

�រកំណត់�រេ្របើអីុនធឺណិត 
 

កុំព្យ� ទ័រយួរៃដ Chromebook �ងំអស់្រត�វ�នតំេឡើងេដើម្បីេ្របើអុិនធឺណិត េដើម្បី្រត�តពិនិត្យ 
និង��ងំ�តិ�និងេគហទំព័រែដលមិនសមរម្យ។  

http://www.stocktonusd.net/TechAccess
http://bit.ly/32lh9vY
http://www.stocktonusd.net/TechAccess
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� រស ិក�ព ីច�� យ  ៖ 
េស�ផ�ល់�រអប់រ� 
ពិេសស  

 
 

�រែណ�ំ 
្រគ�អប់រ�ពិេសសនឹងេធ� ើ�ររមួ�� �មួយ្រគ�បេ្រង�នខ� ឹម�រ�មរយៈេវទិ�អន�ញេដើម្បីស្រមបេ�នឹង
បទពិេ�ធន៍ៃន�រសិក�េដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�ររបស់សិស្សក� �ងបរ ���សសិក�ពីច�� យ។ 
�រសន���� និង�រេធ� ើែផន�ររមួ�� ជុំ វ �ញ�រ�� ក់េ�, �រែកស្រម�លនិង �ររច�េមេរៀន្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង
េដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�ររបស់សិស្ស�� ក់ៗ�មែផន�រអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល។ 

�របេ្រង�ននឹង្រត�វែផ�កេលើកម� វ �ធីសិក�ែដល�នអនុម័តរបស់�� Stockton ដូច� Benchmark, Steps to 
Advance, Attainment, Pearson និង Iready Math េ�យសង�ត់ធ�ន់�សិស្ស�ងំអស់�នឱ�សប�� ញនិងេរៀន 
នូវកម� វ �ធីសិក� CORE របស់មណ� លសិក�េ�យ�នេ�លេ�ឲ្យសិស្ស�ងំអស់នឹង្រត�វ�នេ�ប�� ប់�រសិក�
េ�វ �ទ�ល័យ។ 

កិច�អន��គមន៍បេ្រង�ននឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់រមួ�មួយធន�នបែន�មេដើម្បី���ត្រម�វ�រកម� វ �ធី IEP 
និងេ�លេ�បុគ�ល្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។ 
�របេ្រង�ន�្រក �ម�មួយ្រគ�អប់រ�ទូេ�, �របេ្រង�ន�្រក �មតូចៗ �រចូលរមួក� �ងេវទិ�សិក��ក់ែស� ង 
គឺ�្រគឹះែដលនឹងអនុ�� តឱ្យសិស្សនីមួយៗទទួល�ននូវកម� វ �ធីសិក�ស� �លសំ�ន់ៗ។ 

 
បុគ�លិកអប់រ�ពិេសស នឹង៖ 

ផ�ល់�រអប់រ�ពេិសសនិងេស�កម��ក់ព័ន�ក� �ងកម� វ �ធី IEP �មរយៈគំរេូផ្សងៗ�� ៖ េគហទំព័រសិក��ម
អិុនធឺណិត, ស�� រៈបេ្រង�ន�មអិុនធឺណិត, ក�� ប់្រក�ស,  វ �េដអូបេ្រង�ន, ។ ល។ 
េរៀបចំស�� រៈ�លក�ណៈបុគ�លេដើម្បីបំេពញត្រម�វ�ររបស់សិស្ស�� ក់ៗេ�យែផ�កេលើកម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�លរបស់
ពួកេគ។ 
េធ� ើឱ្យបុគ�លទទួល�នកម� វ �ធី និងឧបករណ៍េរៀន�មអិុនធឺណិត ។ 
សហ�រ�មួយ្រគ�អប់រ�ទូេ� អ�កផ�ល់េស�ែដល�ក់ព័ន�  និងអ�ក្រគប់្រគង�មត្រម�វ�រ។ 
សហ�រ�េទៀង�ត់�មួយ្រក �ម្រគ��រ�មរយៈទូរស័ព� Conference និងអីុែមល។ 
ផ�ល់វគ�សិក�អន�ញ�មួយសិស្ស�� ក់ៗេ�យ�ន�រអនុ�� តពីឪពុក�� យ�ម�រគួរ។ 
ផ�ល់េ�៉ងេធ� ើ�រ្រប�ំស�� ហ៍ដល់្រក �ម្រគ��រ និងសិស្ស។ 
បន��ម�ន�ររ �កចេ្រមើនរបស់សិស្សនិងែកស្រម�ល កែន�ង�� ក់េ�និង�រ�� ស់ប� �រេ�យ
សហ�រ�មួយ្រគ�/េស�កម�ែដល�ក់ព័ន��មត្រម�វ�រ។ 

អនុវត��ម�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�តិនិងរដ�ស� ីពីនីតិវ �ធីនិង�រផ�ល់េស�កម�ស
្រ�ប់សិស្សែដល�នកម� វ �ធី IEP ។ 
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�រសិក�ពីច�� យ 

�រសិក�ពីច�� យស្រ�ប់�រអប់រ�ពិេសស�ច្រប្រពឹត�េ��មទំរង់ៃន�របេ្រង�ន�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់ប
េច�កវ �ទ�េផ្សងៗ�� េដើម្បីស្រម�លដល់�រទំ�ក់ទំនងរបស់សិស្ស - ្រគ� និង�រទំ�ក់ទំនងសិស្ស - សិស្ស។ 
មណ� លសិក�របស់េយើង�នែចករ�ែលក�ររ�ពឹងទុក�្រគ�ពិេសសរបស់េយើងនឹងសហ�រ�មួយ្រគ�អប់រ�ទូេ�
ក� �ង�រចូលរមួ�� ក់េរៀនអន�ញនិង�រសិក��ក់ែស� ងរបស់ពួកេគ េវទិ� g Google Classroom, Padlets, 
Class Do Jo, �េដើម េដើម្បីបំេពញ�មគំេ�ង និងតំរវូ�រសំ�ប់�រអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល។ 

អ�ក�ចេឃើញកិច��រនីមួយៗ្រត�វ�នផ្សព�ផ�យស្រ�ប់សិស្សរបស់អ�កនិ ង/ឬេស�កម�បេ្រង�ន, 
�របេ្រង�នរមួ មួយចំនួនកំពុង្រត�វ�នផ�ល់ជូន។ 

�រ្របជុំកម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល (IEP)  
សិស្សពិ�រនឹងបន�ទទួល�រអប់រ�ពិេសសនិងេស�កម��ក់ព័ន�ក� �ងកំឡ� ងេពលសិក�ពីច�� យ។ 
ែផន�រកម� វ �ធី IEP របស់សិស្ស�� ក់ៗនឹងបន�អនុវត�ក� �ងកំឡ� ងេពលសិក�ពីច�� យ។ 
�មរយៈទូរគម�គមន៍, េយើងនឹងបន�េរៀបចំ�រ្របជំុកម� វ �ធី IEP េដើម្បីពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវេ�លេ�
កម� វ �ធី IEP និងែកស្រម�លកម� វ �ធី IEP េ�យសម្រសប។ 
អ�ក្រគប់្រគងករណីនឹងបេង� ើតដំេណើរ�រទំ�ក់ទំនង�មួយឪពុក�� យនិង��ព��ល�ក់ទងនឹង
�រផ�ល់េស�កម�កូនៗរបស់ពួកេគ�មរយៈ�រសិក�ពីច�� យ។ 
�រ្របជំុកម� វ �ធី IEP នឹង្រត�វេធ� ើេឡើងេ�យេ្របើឧបករណ៍្របជំុសន� ិសីទ�មទូរស័ព� និងវ �េដអូ។ 
មណ� លសិក�េយើង�នេ្រត�មផ�ល់ជូនអ�កបកែ្របនិងតំរវូ�រអ�កបកែ្របស្រ�ប់សិស្ស និង្រក �ម្រគ��រ។ 
េយើងនឹងបន�េធ� ើ�រ�មួយ្រក �ម្រគ��ររបស់េយើងេដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផ�ល់�រែណ� ំនិង�ំ្រទ�មរយៈ�រេរៀន
សូ្រតពីច�� យ។ េស�កម�ែដល�ក់ទងនឹងទូរស័ព��ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីជួយស្រម�លនិងផ�ល ់�រ
ព��ល�រនិ�យនិង��, �រព��លមុខ�រ, �រព��លេ�យ�ង�យ, �រពិេ្រ�ះេ�បល់
និងេស�កម��ក់ទងនឹងសុខ�ពផ� �វចិត�។ 

 ជេ្រមើសស្រ�ប់កម� វ �ធី IEP៖  

កិច�្របជំុ�មអន�ញ 

 កិច�្របជំុសន� ិសីទ�មទូរស័ព�  

�រ្របជំុេ�នឹងកែន�ង - ្រប�ន់�� ប់នូវេ�ល�រណ៍ែណ�ំសុខ�ពេ�នធី និងរដ�  

�រ្របជំុកូន�ត់ (អ�កចូលរមួ�ចេ�េលើេគហទំព័រ, អន�ញ និង/ឬ�មទូរស័ព�) 

េធ� ើបច� � ប្បន� �ពេលើដំេណើរ�រកម� វ �ធី IEP 
�ែផ�កមួយៃនលក�ខណ�  AB 98 ៃនកម� វ �ធី IEP ែដលជិតមកដល់ក� �ងអំឡ� ងេពល�លបរ �េច�ទ្រប�ំ�� ំ និង្រតី
�សែដល�នេ្រ�ងទុក�េទៀង�ត់ នឹង�ន��បែន�មែដលរមួប�� �ល�រពិពណ៌�
អំពីមេធ��យែដលកម� វ �ធី IEP នឹង្រត�វផ�ល់ជូនក� �ងលក�ខណ� ្រ��សន�។ 

្រក �មកម� វ �ធី IEP នឹងពិ�ក�អំពីេស�កម���ក� �ង�� ំសិក� 2020-21 ។ រមួ�ងំ�រកំណត់ “�រសិក�
ពីច�� យ”។ 
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� រស ិក�ព ីច�� យ ៖ េស�កម�អប ់រ�ព ិេស ស (បន� ) 

�រ�យតៃម� IEP  
�រ�យតៃម�កម� វ �ធី IEP នឹងបន�េ�ៃថ�ទ ី3 ែខសី��ម�រ�ត់ជួបែដល�នកំណត់េពលេ�យអ�ក
�យតៃម�។  
អ�ក�យតៃម� នឹង�ក់ទងេ�្រក �ម្រគ��រនិង��ព��ល េដើម្បីេធ� ើ�រ�ត់ជួប។ 
ក� �ងអំឡ� ងដំេណើរ�រ�យតៃម� េ�ល�រណ៍ែណ�ំសុខ�ព�� ក់មណ� លសិក�និងរដ��ងំអស់
នឹង្រត�វអនុវត��ម។ 

 

 

អ� កផ�ល់េស� និង�រអនុវត� ៃនេស�កម�  
េស�កម�ែដល�ក់ព័ន��ងំអស់េ�ក� �ង្រ�ហ� �ងេ្រ�មគឺែផ�កេលើកម� វ �ធី IEP របស់សិស្ស�� ក់ៗ និង
េស�កម�ែដល�នចង្រកង�ឯក�រ។ ្រគ�និងអ�កផ�ល់េស�កម�ែដល�ក់ព័ន�នឹងែចករ�ែលកសកម��
ពែណ�ំរបស់ពួកេគស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រនិងសិស្សេ�ក� �ងទី�ំងមួយ�មរយៈេវទិ�អន�ញ។ 
បុគ�លិកនឹងផ�ល់សកម��ព�� ល់ខ� �នដូចែដល�នកំណត់េ�យកម� វ �ធី IEP។ 
 

 
 

 
អ�កផ�ល់េស� 

 

�រអនុវត�ៃនេស�កម�  

 
 

្រគ�បេ្រង�ន�� ក់
អប់រ�ពិេសស 

្រគ�នឹងបេង� ើតវ �េដអូ្រប�ំស�� ហ៍ស្រ�ប់ឱ្យសិស្សេមើលេលើែផ�កៃន�របេ្រង�ន�ប់ពី�រ�� គមនេ៍ពល
្រពឹក/�រេឡើងកំេ�ដល់ចេ្រម�ងែដល�នលក�ណៈអប់រ� �ម�រគួរ។ 

សិស្សនឹងទទួល�នកម� វ �ធីសិក��មអុិនធឺណិតរមួ�ន Benchmark, Steps to Advance, i-Ready, 
Pearson, and Attainment ។ 
្រគ�នឹងពិនិត្យេមើល�ររ �កចេ្រមើនរបស់សិស្សក� �ង�រសិក��មអុិនធឺណិតនិងផ�ល់ស�� រៈបែន�ម
�មត្រម�វ�រ។ 

្រគ�នឹងផ�ល់សកម��ព្រប�ំស�� ហ៍។ 

្រគ�នឹងបេង� ើតេមេរៀន�� ល់ខ� �នស្រ�ប់សិស្សេ�យែផ�កេលើកម� វ �ធី IEP របស់ពួកេគ។ 

 
អ�កឯកេទស�ង 
និ�យ និង�� 

អ�កជំ�ញែផ�កនិ�យនិង��នឹងផ�ល់�រែណ�ំ�លក�ណៈបុគ�ល្រសប�មកម� វ �ធី IEP 
របស់សិស្សរមួ�ងំ�រថតទុកឬេ�េលើេវទិ�សិក��ក់ែស� ង។ 

អ�កជំ�ញែផ�កនិ�យនិង��នឹងសហ�រ�មួយ្រគ�ក� �ង�� ក់។ 
អ�កឯកេទស�ងនិ�យនិង��នឹងពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រក �ម្រគ��រេដើម្បីផ�ល់�របង� ឹកេដើម្បីអ
នុវត�យុទ���ស� និ�យ។ 

អ�កជំ�ញែផ�កនិ�យនិង��នឹងេ្របើេវទិ�េរៀនអន�ញេដើម្បីផ�ល់សកម��ពក� �ងអំឡ� ងេពល
បេ្រង�ន�មអុនិធរេណត។ 

 
 

 
្រគ�េពទ្យចិត���ស�
េ��� 

អ�កចិត���ស� ��នឹង�ក់ទងសិស្សែដលទទួល�នេស�្របឹក�េ�បល់ស្រ�ប់�រអនុ�� តឱ្យ�ន
វគ�ពិេ្រ�ះេ�បល់�ក់ែស� ង។ 

អ�កចិត� វ �ទ���នឹងអភិវឌ្ឍស�� រៈែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន្រក �ម្រគ��រេដើម្បីអនុវត�េ�ផ�ះ។ 
ស�� រៈ�ចរមួប�� �លេរឿង�� វសង�ម យុទ���ស�  �� ងំរបូ�ព សកម��ព និងវ �េដអូ។ 

អ�កចិត���ស� ��នឹងេធ� ើ�រ�មួយ្រក �ម្រគ��រ�មរយៈទូរស័ព�/សន� ិសីទអន�ញឬអុីែមល។ 
អ�កចតិ� វ �ទ���នឹងសហ�រ�មួយ្រក �ម្រគ��រេដើម្បីផ�ល់�របង�កឹស្រ�ប់�រអនុវត�យុទ���ស� ។ 

 
អ�កព��ល

មុខ�រ 

អ�កព��លមុខ�រនឹង�ក់ទង្រគ��រេដើម្បីផ�ល់�របង� ឹកស្រ�ប់�រអនុវត�យុទ���ស� ។ 

អ�កព��ល�ជពីនឹងអភិវឌ្ឍស�� រៈែដល�ចយកមកអនុវត�េ�ផ�ះ។ 

 
អ�កព��ល�ង

�យ 

អ�កព��ល�ង�យនឹងអភិវឌ្ឍវត� ��តុេដើមែដល�ចយកមកអនុវត�េ�ផ�ះ។ 
អ�កព��ល�ង�យនឹង�ក់ទង្រក �ម្រគ��រេដើម្បីផ�ល់�របង� ឹកស្រ�ប់�រអនុវត�យុទ���ស� ។ 

 
អ�កវ ��គឥរ ��

បថែដល�នប
�� ក់េ�យ្រក �ម
្របឹក�ភិ�ល 

♦ BCBA នឹងផ�ល់យុទ���ស� និងបេច�កេទស្រគប់្រគងឥរ ��បទេ�ផ�ះស្រ�ប់្រគ��រេ�យ
ែផ�កេលើតំរវូ�ររបស់សិស្ស�� ក់ៗ។  

♦ BCBA នឹងផ�ល់ជូន�មទូរស័ព�ឬអុីែម៉លសន� ិសីទអន�ញ ឬអុីែមលេ�្រក �ម្រគ��រ។ 
♦ BCBA នឹងពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រគ�និងបុគ�លិកអប់រ�ពិេសស�មត្រម�វ�រ។ 
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� រស ិក�ព ីច�� យ ៖ 
ចំនួនសិស�នុសិស្សពិេសសដៃទេទៀត 

 
 

សិស្សែដល�នគេ្រ�ង 504 
 

្រកសួង�របរេទស�េមរ �ក�នប�� ក់េ�េលើ��ងព័ត៌�នបែន�មចុះៃថ�ទី 21 ែខមី��� ំ 2020៖“ េដើម្បី 
ឲ្យ ច�ស់៖ ��នូវ�រអនុេ�ម�មច�ប់អប់រ�ជនពិ�រ (IDEA) និងែផ�កទី 504 ៃនច�ប់�� រនីតិ
សម្ប� (ែផ�កទី 504) និងចំណងេជើងទី 2 ៃនច�ប់ជនពិ�រ�េមរ ��ំងមិនគួរ��ងំ��េរៀន�មួ
យពី�រផ�ល់ជូនេឡើយ។ 

កម� វ �ធីអប់រ��មរយៈ�របេ្រង�នពីច�� យ។ កែន�ងសិក�នីមួយៗ�នអ�កស្រមបស្រម�លឬអ�ក្រគប់្រគង
ករណី 504 �ទូេ�ទំនួលខុស្រត�វេនះ្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យេគហទំព័រអ�ក្រគប្់រគង។ 
្រក �ម្រគ��រ�ច�ក់ទងេ�រកកែន�ងសិក�េ�យ�� ល់ េដើម្បីទទួល�ន�រែណ�ំ ឬ�រ�ំ្រទគេ្រ�ង 
504 ។ ្របសិនេបើ្រគ��រមិន�ចទទួល�ន�រែណ�ំ ឬ�រ�ំ្រទេ� សូម�ក់ទង Jennifer Robles 
អ�កស្រមបស្រម�លមណ� ល504, �មអីុែម៉ល 

JRobles@ stocktonusd. net ឬ�មេលខទូរស័ព�  ( 209) 933 -7130. ្រក �ម្រគ��រក៏�ចចូលេមើល
េគហទំព័ររបស់េយើង www. stocktonusd. net/Pag e/317 . 

 

 
្រគ� �រេ�ក� � ង�រ�� ស់ប� �រ 
ច�ប់ជំនួយដល់អ� ក�� នផ�ះសែម្បង  McKinney-Vento (ច�ប់  McKinney-Vento) (42  U. S. C. § 
11431 -11435) គឺ�ច�ប់សហព័ន� ែដល��នូវសិទ�ិនិង�រ�រ�រដល់�រអប់រ�  និង�រ�រ�រ
កុ�រនិងយុវជនែដលកំពុង�ន�ព�� នផ�ះសែម្បង។ ��ម�រឱ្យ�ន�រអប់រ�ក� � ង
មណ� លសិក��ងំអស់ ទី�� ក់�រ�� (LEAs) េដើម្បី���សិស្សែដល�� នផ�ះសែម្បង�ចទទួល
�ន�រអប់រ���រណៈសមរម្យេ�យឥតគិតៃថ� រមួ�ងំ��មេត� យ្យ��រណៈែដល្រត�វ�នផ�ល់
ជូនដល់កុ�រ និងយុវជនដៃទេទៀត។  

្រក �ម្រគ��រឬយុវជនែដល�� ន��ព��លែដល្រត�វ�រជំនួយេ�យ�រ�ព�� នផ�ះសែម្បង 
ឬកំពុងស� ិតក� � ងអន� រ�ល �ន្រគប់លក� ខណ� ប៉ុែន� មិនកំណត់ �នផ�ល់ជូនេស�កម� ដូច�ងេ្រ�ម៖  

•  ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងច�ប់សហព័ន� /McKinney Vento ច�ប់/សិទ�ិ  
•  ធន�ននិង�រ�ំ្រទពី�� ក់�រមណ� លសិក�និងសហគមន៍  
•  ស្រមបស្រម� ល�រ�ំ្រទក� � ង�រទទួល�នព័ត៌�នថ�ីៗ �រប រ �េ�គ��រ និង�របេ្រង�ន

ពីមណ� លសិក�  

•  �ំ្រទដល់យុវជនែដលមិន�នចូលរមួេដើម្បី���ពួកេគ�នកុំព្យ� ទ័រយួរៃដេហើយដឹងអំពី�រម
កទទួល��រ  

•  �ំ្រទ�មួយប័ណ� េធ� ើដំេណើរ�ម�ន្រក �ង  
•  �ំ្រទ�មួយ�រផ�ត់ផ�ង់ស�� រៈ��េរៀន  

 
េដើម្បីបំេពញ�រទទួល �មទូរស័ព� និង/ឬេដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួប សូមទូរស័ព� មកេលខ ( 209) 933 

-7020។ ព័ត៌�នបែន� ម�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើង  www. stocktonusd. net/FIT. 

mailto:JRobles@stocktonusd.net
http://www.stocktonusd.net/Page/317
http://www.stocktonusd.net/FIT


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ�កសិក���អង់េគ�ស 
�រ�ំ្រទែផ�កសិក�េរៀបចំេឡើងេដើម្បីេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�ររបស់អ� កសិក���អង់េគ� ស 
នឹងបន� រមួប�� �ល�រែណ�ំែដល�នកំណត់និងប�� �លក� � ង�រអភិវឌ្ឍ��អង់េគ� ស។  

�ប់ប�� �ល�ងំ�រ�យតៃម� អំពីជំ�ញ��អង់េគ� ស�រ�ំ្រទដល់កម� វ �ធីសិក�សមត� �ពក� � ង�
រេធ� ើចំ�ត់�� ក់េឡើង វ �ញឱ្យ�ន�ព�� ត់ជំ�ញ�ង��អង់េគ� សេហើយ�ចអនុវត� �នស្រ�
ប់�ំ្រទ�រេរៀនពីរ�� ។  

 
យុវវ �យែដល្រត�វ�នចិ��ឹ ម 
 េស�កម� ែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់កុ�រែដលរស់េ�ក� � ង�រឧបត�ម� ចិ�� ឹម៖  
ច�ប់ស�ស� ពីី�រចិ�� មឹយុវជន 490៖ �រច�ិ� ឹមប�ីច់ែថរក�សូម្ីបែតៃថ�េដើម ឬស�� រៈែដលជំ�ក់
��មនុឬកុ�រមនិ�ចបេង� ើតកណំត់្រ�ឬសេម��កប�ំក�់ធម��ស្រ�ប់�រចុះេ�� ះដូច� កំណត់
្រ���េរៀនកណំត់្រ��ក�់� បំ�� រភស� � �ងៃន�រ�� ក់េ� ឬឯកស�� ន [EC § 48853 . 5] ។ 

♦ �� បទ់ំ�កទ់នំងយវុជនច�ិ� ឹម�មួយអ�កផ�ល់្របឹក�សុខ�ពផ� �វចិត���េរៀន, ផ�ល់ស�� រៈសិក� 
♦ សូម្រ�កដ��ល់�រប�� �នទិន�នយ័សិស្សវ �ទ�ល័យ�ងំអស់្រត�វ�ន្រត�តពិនតិ្យ�ម�នវឌ្ឍន�ព 

និង�រចូលេរៀនរបស់�� 

♦ ែផន�រប�� ប់�រសិក�វ �ទ�ល័យ AB 167/210 (បន�យឥណ�នខ� ��ំនសិទ�)ិ AB 12 
ព័ត៌�នបែន�មអំពកីម� វ �ធីែថ�ចំិ�� មឹ 

♦ �រចូលេរៀនេ�ម�វ �ទ�ល័យនិងព័ត�៌នជំនួយហិរ�� វត� �ក� �ងមួយែខ 
♦  សិ�� ��ជំ�ញបនំិនជីវ �ត 
♦ �� បទ់ំ�កទ់នំងយវុជនច�ិ� ឹម�មួយធន�នសហគមន ៍
♦ េធ� ើ�រ�៉ងជិតស� ទិ��មួយឪពកុ�� យចិ�� ឹម, បុគ�លិកសង�ម CPS, ម�ន� ីេសុើបអេង�តអនតីជិន, 

�រ ��ល័យអបរ់�មណ� លសិក� 

ស្រ�បព័់ត�៌នបែន�មសូមចូលេមើលេគហទំព័ររបស់េយើងេ�  www. stocktonusd. net/fosteryouth 
ឬ�កទ់ង្រក �មរបស់េយើង៖ 

Eloisa Millan, ្រប�នែផ�កទទួលបន� �កែផ�កេស�សង�មកិច�កូនចិ�� ឹម/ជនអ�� | 209-933 - 7130 ext. 
2614 

Katie Curry, ជំនួយ�រសហគមន៍ | ( 209) 933 -7130 ext. 2610 
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េស�កម�ម� �ប��រ
ស្រ�ប់សិស្ស SUSD  

 
ព័ត៌�ន�ន់េហតុ�រណ៍បំផុតស� ីពី�រេរ �ស��រ�ចរក�នេ� 

 www. stocktonusd. net/Meal Service. 
 
 

��រនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់ែតសិស្ស Stockton USD បុ៉េ�� ះ 

��រនឹង�នស្រ�ប់ែតសិស្សែដលចុះេ�� ះេ� Stockton USD ប៉ុេ�� ះ។ 
��េរៀនែលង�នលទ��ពផ�ល់��រដល់កុ�រដៃទេទៀតេ�ក� �ង្រគ��រ។ 

 

លិខិតេស�បេ្រមើ��រ/ �តបុ៉�� ល់�នេ�� ះសិស្ស 
និង�រកូដ្រត�វែត�ន េ�េពលមកទទួលយក��រ 

 
េដើម្បីទទួល�ន��រឪពុក�� យ/��ព��ល្រត�វយក�តប៉ុ�� ល់/លិខិតផ�ល់��រែដល
ផ�ល់េ�យមណ� លសិក�។ �តប៉ុ�� ល់/សំបុ្រតេនះរមួ�នេ�� ះសិស្សេលខអត�ស�� ណ និងេលខកូដ
ែដល�នកំណត់។ �តប៉ុ�� ល់នឹង្រត�វ�នេផ�ើេ�សិស្ស�ងំអស់ែដល�នចុះេ�� ះេ�ចុងែខកក� �។ 

លិខិតេស�កម���រជំនួស�ចរក�នេ�យ�ក់ទង�យក�� ន��របូត�ម�កុ�រ�មេលខ 209-933 -
7015។ 
 
��រ�ចទទួល�នេ�យេ្របើ�តប៉ុ�� ល់/សំបុ្រតេ�ទី�ំងេស�កម���រ�មួយ។ 

 
គ�� តសង� មក� � ងេពលមកទទួលយក��រ  
នីតិ វ �ធីៃន�រទទួល�ន��ររមួ�នត្រម�វ�រគ�� តសង�មស្រ�ប់សុវត� ិ�ព, បុគ� លិក,និង្រក �ម្រគ��រ។ 
 
្រក �ម្រគ��រ្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យេ�ក� � ង�នយន� របស់ពួកេគរហូតដល់បុគ� លិក េធ� ើឱ្យ��រស្រ�ប់្រក �ម្រគ��
ររបស់ពួកេគេ�េលើតុ។ បុគ� លិកនឹង�ក់តុេ�រ�ងចេ�� ះេដើម្បី���ច�� យ 6 ហ� ីត �និច�។ 
 
ឪពុក�� យ/��ព��ល្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យ�ក់�៉ស់ ក� � ងកំឡ� ងេពលមកទទួល��រេពលៃថ� ្រតង់។ 
បុគ� លិក្រត�វ�ក់�៉ស់អំឡ� ងេពលេរៀបចំ��រនិងយក��រ។

http://www.stocktonusd.net/MealService
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ទី�ំងនិងេពលេវ�មកទទួលយក��រ*  
 

��រនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់�រមកេលងេ��ម��េរៀនេ�ទូ�ងំមណ� លសិក�។ 
�រមកទទួល��រេ� Curbside នឹង�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ច័ន� ទី 3 ែខសី��� ំ 2020 ។ 
អ� ក�ចមកទទួលយក��រេ�ចេ�� ះេ�៉ង 10:30 ្រពឹកដល់េ�៉ង 12:30 រេសៀលេ�ៃថ�ច័ន�  ៃថ� ពុធ 
និងៃថ�សុ្រក។ េមើលទី�ំងប�� ីេពញេលញៃនេស�កម�  ��រេ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើង�ម 

  www. stocktonusd. net/Meal Service. 
 

ែកស្រម�លថ�ី េ�ៃថ�ទី 21 ែខកក� � �� ំ 2020 

 
ព័ត៌�នអំពី�រ្របតិកម� ��រ  
ព័ត៌�នអំពី�រ្របតិកម��ែឡហ្សីស� ីពីមុខម� �បែដល�នេ្រ�ងទុកនឹង្រត�វចុះផ�យេលើេគហទំព័រស� ីពី��របូត�ម�

កុ�រ។ ប�� ីមុខម� �ប និងម� �បែដលបេ្រមើជូន គឺ�ច�ន�រ�� ស់ប� �រ្រគប់េពលេ�យ�� ន�រជូនដំណឹង�មុន។

http://www.stocktonusd.net/MealService
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�ំ្រទដល់សិស្សនិង្រគ� �រ៖ 
សុខ�ពផ� �វចិត�  
& សុខុ�ល�ព  

 

ធន�នសុខ�ពផ� � វ ចិត�  
�យក�� នែផ�ក្រទ្រទង់សុខ�ពផ� �វចិត� និង�កប្បកិរ �� ផ�ល់នូវេស�កម�និង�រ�ំ្រទ�េ្រចើនេដើម្បីចូលរមួ�
មួយសិស្សនិង្រក �ម្រគ��រក� �ងកំឡ� ងេពលសិក�ពីច�� យពីបុគ�លនិង្រក �ម�ំ្រទដល់ឱ�សែផ�កផ� �វចិត�
ែដលកំពុងបន�  (ឧ�៖  វគ�បណ� � ះប�� ល�ម្របព័ន� េអឡិច្រត�និក, �� ក់បណ� � ះប�� លឪពុក�� យ�្រក �ម, 

�រអភិវឌ្ឍជំ�ញបុគ�លិក) ។ �យក�� នរបស់េយើង្រត�វ�នេប��� ដល់�រ�ំ្រទដល់កុ�រ�ងំមូល 

�រសិក�របស់ពួកេគ។ 
 
អ�កែថ�សំុខ�ពផ� �វចិត�្រត�វ�ន�ត់ឱ្យេ���នីមួយៗេដើម្បីផ�ល់�រ�ំ្រទសុខ�ពផ� �វចិត� និងេស�កម�
របួស្រគ�េពទ្យជំ�ញជួយកំណត់ត្រម�វ�រសង�ម�រម�ណ៍និង�កប្បកិរ ��របស់សិស្សនិង�ំ្រទពួកេគ�មរយៈ
�រព��ល�លក�ណៈបុគ�ល្រក �ម និង្រក �ម្រគ��រ។ ក� �ងអំឡ� ងេពលសិក�ច�� យ �រ�ំ្រទ�ងំេនះ្រត�វ�
នផ�ល់ជូន�៉ងរលូន�មរយៈវ �ធី��ស� ទូរស័ព�និងសន�សិុខ។េយើងេធ� ើ�រេ�យឧស�ហ៍ព��ម�� ប់
សិស្សេ�នឹងេស�កម�្រតឹម្រត�វេដើម្បី�ំ្រទសុខ�ពផ� �វចតិ�របស់ពួកេគ�៉ងេពញេលញ្រ�លំ�ក។េនះ�នន័យ
�ផ�ល់�រ�ំ្រទនងិ�រែណ�ំ�បន�និង�ន់េពលេវ�ស្រ�ប់�� ន�ពវ �បត� ិេ�េពល�េកើតេឡើង។ 

 
េស�កម�្រទ្រទង់�កប្បកិរ ��េធ� ើ�រ�មួយ្រគ�្រក �ម្រគ��រនិងសិស្សេដើម្បីេលើកកម�ស់បរ ���សសិក�្របកបេ�
យសុខ�ពនិងវ �ជ��នេ�ក� �ងផ�ះ។ បុគ�លិក�ំ្រទឥរ ��បថផ�ល់នូវអន��គមន៍ឥរ ��បថវ �ជ��ន និងយុទ�
��ស� �ំ្រទដល់សិស្សនិង្រក �ម្រគ��រេដើម្បីបេង� ើន�រចូលរមួ�មួយ�រសិក�ពីច�� យេ�ក� �ងផ�ះ
�ប់ពី�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់្រគ� និង�រអប់រ�ឪពុក�� យរហូតដល់ែផន�រឥរ ��បថបុគ�ល។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីេស�កម�និងធន�ន សូមេមើល៖    

   េគហទំព័ររបស់េយើងេ� www. stocktonusd. net/MHBSS. 

បន�ប់ស� ប់�� ត:់  www. stocktonusd. net/Pag e/13618  
 វគ�បណ� � ះប�� ល�ម្របព័ន� េអឡិច្រត�និកែដលេរៀបថតទុក�មុន និង វ �េដអូអប់រ�ស្រ�ប់��បិ�៖ 

  bit . ly/ MHBSSYou Tube. 
 

េដើម្បីពិ�ក��មួយនរ��� ក់េ�យ�� លអ់ំពីេស�កម�របស់េយើង សូមទូរស័ព�មកេយើង�មរយៈេលខ (209) 933 
- 7000 x 7124 ឬអុីែមលមកេយើង�ម៖ 

mhs@ stocktonusd. net . 
 
 

េស�កម� ែផ� កសុខ�ព 
រដូវ�ល�� �យនឹងមកដល់�ប់ៗេនះ។  វ �ធីល� បំផុតេដើម្បី�រ�រកូនរបស់អ� កពី�រ�ក់�� ក់�ំង គឺ្រត�វ
�ក់�� ក់�ំង។ េដើម្បីឱ្យកូនរបស់អ� កទទួល�� បំ�� រ អ� ក្រត�វែតបំេពញលិខិតអនុ�� តែដល�� ប់ រចួ្របគល់
�េ���របស់កូនអ� ក។ �ញយកនិងបំេពញសន� ឹកលិខិតអនុ�� តែដល�នេ�េលើ 

www. stocktonusd. net/FluVaccineConsentForm។ គ� ីនិក�ក់�� ក់�ំង�� �យនឹង�ប់េផ�ើមេ�ែខក��
/តុ� េហើយេបើចង� �លប�� ញក្រមិតដូសទី 2 ក� �ងែខវ �ច� ិ�/ធ� �។ �រ�ក់�� បំ�� រជម� ឺ�� �យនឹង�ន 
្រគប់្រគងេ���ែតសំ�ប់ែតអ� កែដល�នប័ណ� អនុ�� ត្រតឡប់ វ �ញ។ េ�េពលេនះេយើងកំពុងេរៀបចំែផន
�រេបើកគ� ីនិក-drive through េ��ម��េរៀនរបស់កូនអ� ក។

http://www.stocktonusd.net/MHBSS
http://www.stocktonusd.net/Page/13618
http://bit.ly/MHBSSYouTube
mailto:mhs@stocktonusd.net
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អ�កផ�ល់្របឹក�ក� �ង�� 
�េរៀង�ល់ៃថ�អ�កផ�ល់្របឹក�េ���នឹងេធ� ើ�រេដើម្បីេលើកកម�ស់�ពេ�គជ័យែផ�កសង�ម�រម�ណ៍និង�រសិ
ក�របស់សិស្សេយើងេ�យផ�ល់�រ�ំ្រទែផ�ក�រម�ណ៍សង�ម។ ប�� េនះនឹងេកើតេឡើង�មរយៈ�រផ�ល់�� ក់េរៀន 
េមេរៀន, ្របជំុ�លក�ណៈបុគ�លនិង�្រក �មតូច។ សិស្ស�� ក់ទ ី6 ដល ់12 របស់េយើង នឹងបន�អភិវឌ្ឍ និងេធ� ើបច� �
ប្បន��ពែផន�ររយៈេពល 6 �� ំរបស់ពួកេគ�ក់ទងនឹងែផន�រម�វ �ទ�ល័យនិង�ជីព�មួយ
អ�កផ�ល់្របឹក�េ���របស់ពួកេគ។ 

ក� �ងអំឡ� ងេពលមួយែខដំបូងៃន��របស់េយើងសិស្ស�� ក់ទី 12 នឹង�ប់េផ�ើមេធ� ើ�រ�មួយអ�ក្របឹក�របស់
ពួកេគ �ប់េផ�ើមដំេណើរ�រកម� វ �ធីម� វ �ទ�ល័យនិង FAFSA របស់ពួកេគ។ អ�កផ�ល្់របឹក���នឹង្រត�វេរៀបចំ
កម� វ �ធីចូលរមួរបស់��បិ�េផ្សងៗ�� ស្រ�ប់្រគប់ក្រមិតសិក�េពញមួយ�� ំ។ េដើម្បីទទួល�ន�រ្របឹក�
េ�បល់េស�កម�េយើងេលើកទឹកចិត�ឱ្យឪពុក�� យចូលេមើលេគហទំព័ររបស់អ�កផ�ល្់របឹក���របស់ពួក
េគេ�េគហទំព័រនីមួយៗ។ េ�ទីេនះអ�កនឹងេឃើញព័ត៌�នអំពីវ �ធី�ក់ទងអ�កផ�ល់្របឹក�េ�របស់កូនអ�ក។ 
េ�េលើេគហទំព័រេគហទំព័រអ�កផ�ល់្របឹក�េ���ឪពុក�� យនឹងែស� ងរកបែន�ម SUSD និងធន�ន
សហគមន៍មូល�� នែដល�ចរក�នស្រ�ប់សិស្សនិង្រក �ម្រគ��រក� �ងកំឡ� ងេពលសិក��ក់ែស� ង។ 
េយើងេលើកទឹកចិត�ឪពុក�� យេ�យេ�ង�ប់ដល់កូនៗរបស់ពួកេគ អ�កផ�ល្់របឹក�េ���្របសិនេបើ
ពួកេគ�នសំណួរឬកង�ល់�ក់ទងនឹងវ �ធីែដលអ�កផ�ល់្របឹក�េ����ចជួយក� �ងវឌ្ឍន�ពែផ�ក�រម�ណ៍សង�
មឬ�រសិក�របស់កូនៗ របស់ពួកេគអំឡ� ង�� ំសិក� 2022-21។ 

 

សុខ�ល�ពកុ�រ និងវត��ន 
CWA �ំ្រទេគហទំព័របឋមនិងវ �ទ�ល័យ�មួយសិស្ស 504 ែផន�រ�រែណ�ំមន� ីរេពទ្យេ�ផ�ះ (HHI) 
ប�� �នេ��រ ��ល័យអប់រ�េ�នធី San Joaquin  �រ ��ល័យ្រត�តពិនិត្យ�រចូលេរៀននិង / ឬ�រ្រប្រពឹត� ិ
�កប្បកិរ �� (SARB) ដំេណើរ�របេណ� ញេចញនិងទិន�ន័យ�ក់ទងនឹង សិស្ស 

�រចូលរមួ �រ�� ក និង�របេណ� ញេចញ។ េយើង�ត់ទុកខ� �នេយើង�ធន�ននិង�ៃដគូរបស់េយើង 

្រក �ម្រគ��រនិងមិត�រមួ�រ�រេ���។ ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ ឬកង�ល់សូមទំ�ក់ទំនង និងមក
េយើងខ� � ំ�មរយៈ CWA@ stocktonusd. net  ឬ (209) 933 - 7020 ext. 2280.អ�កក៏�ចចូលេមើលេគហទំព័រ
របស់ែផ�កសុខុ�ល�ពកុ�រ និងវត��ន�ម  www. stocktonusd. net/Pag e/317 . 

 

មជ្ឈមណ� លសុខ�ព 
SUSD ្របតិបត� ិ�រមជ្ឈមណ� លសុខ�ពេ��មវ �ទ�ល័យធំៗ �ងំបួនរបស់ខ� �ន Chavez, Edison, Franklin, 
Stagg) ។ មជ្ឈមណ� ល�ងំេនះ្រត�វ�នស្រមបស្រម�លេ�យបុគ�លិកនិងអ�កផ�ល់េស�ពី SUSD ពីអង��រេ�� តេលើ
សហគមន៍។ 

 
ក� �ងអំឡ� ងេពលសិក�ពីច�� យមជ្ឈមណ� លនឹងផ�ល់ជូននូវេស�កម� Telehealth ែដលរមួ�ន�រផ�ល់្របឹក�
�រ្រគប់្រគងករណីៃនប�� សុខ�ពនិង�� �ំរប�្ឈប់និង�ររ�េ�ភបំ�ន�រ�តុេ្រគ�ងេញ�ន�រ្របឹក��រ្រគ
ប់្រគងកំហឹង�រអប់រ�សុខ�ពនិងជំនួយេផ្សងៗេទៀត, �រជួយសេ��� ះ�� មៗ, �រ�យតៃម�សុខ�ព 
និងរបូវ �ន�កី�ក៏�នផងែដរ។ 

 
មជ្ឍមណ� លសុខ�ពល� េធ� ើ�រ�៉ងជិតស� ិទ��មួយអ�កផ�ល់្របឹក�េ��� SUSD និង្រគ�េពទ្យសុខ�ព
ផ� �វចិត�េដើម្បីេ�ះ្រ�យេសចក� ី្រត�វ�ររបស់សិស្ស។ �រប�� �នក៏�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ� ឪពុក�� យ 
និងអ�កដៃទេទៀត។ មនុស្សេពញវ �យែដល�ក់ព័ន�។ �រប�� �នខ� �នសិស្ស្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�និង�� គមន៍។ 

 
ចូលេមើលេគហទំព័រស្រ�ប់វ �ទ�ល័យរបស់អ�កេហើយចុចេលើេគហទំព័រមជ្ឈមណ� លសុខ�ព ឬទូរស័ព�េ�េលខ 209- 
471 - 8679 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។

http://www.stocktonusd.net/Page/317
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កម� វ �ធីេ្រ�េ�៉ងសិក� 
និងសកម��ពសិក� 
បែន�ម 

 
 
 

កម� វ �ធីេ្រ�េ�៉ងសិក� 
កម� វ �ធី STEP Up េ្រ�េ�៉ងសិក� នឹងផ�ល់នូវសកម��ពសិក�ពីច�� យដល់សិស្សែដល�នចុះ
េ�� ះ។ ព័ត៌�នបែន�ម�ក់ទងនឹងកម� វ �ធី��េ្រ�យមកដល់។ 

 
 

អត�ពលកម�េ�វ �ទ�ល័យ 
 

សហពន� ័អប់រ��យវ ��រ California  (CIF) �នេប� �� សហ�រ�មួយែផ�ក�ងំ 10 
ក� �ងរដ��អត�ពលកម� ែផ�កេលើ�រអប់រ�ស្រ�ប់�� ំសិក� 2020-2021 
នឹង�ប់េផ�ើម�មួយនឹងរដូវ�លៃន�រ�� ស់ប� �រ�លវ ��គកី�។ 
េគរ�ពឹង��លបរ �េច�ទ�ប់េផ�ើមៃនែផ�ក�គេ្រចើននឹង�ប់េផ�ើមេ�ែខធ� ��� ំ 2020 
ឬែខមក��� ំ 2021 ។ 

 
េយើងកំពុង�ម�ន�រែណ�ំនិងេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដល�នេចញផ�យ�បន� ប�� ប់ពី
�រ ��ល័យរបស់អភិ�លេខត� , មន� ីរអប់រ�រដ�  California មន� ីរសុ�ភិ�ល��រណៈ រដ�  
California, និងមន� ីរសុ�ភិ�លក� �ងតំបន់ និង�� ក់�រ��ក� �ងតំបន់ 

�រែណ�ំ និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងំេនះ។ េ�េពលេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងំេនះ 
�� ស់ប� �រេយើងនឹងទំ�ក់ទំនងេ��ន់្រគ��រវ �ទ�ល័យ�ងំអស់។
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ចូលរមួ� មួយ  SUSD៖ 

ព័ត៌�ន�រចុះេ�� ះ 
�រចុះេ�� ះចូលេរៀន�� ក់មេត�យ្យ 

 

�រចុះេ�� ះចូលេរៀន�� កម់េត�យ្យ�មអុិនធឺណិត �នេ�េលើេគហទំព័រ  bit . ly/SUSDpreschool។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 

�កទ់ង�យក�� នមេត�យ្យ�មរយៈេលខ ( 209) 933 -7380 ext. 1383 ឬចូលេមើលេគហទំព័ររបស់មណ� លសិក�េយើង 

 bit . ly/SUSDpreKinfo. 
 
 

�រចុះេ�� ះសិស្ស មេត�យ្យ TK-�� ក់ 12 ស្រ�ប់សិស្ស�ងំអស់  
 

�យក�� នចុះេ�� ះចូលេរៀនក�� លកំពុងេធ� ើ�រចុះេ�� ះ�មអិុនធឺណិត �រេស� ើសុំេផ�រនិងេ�ះ្រ�យ�រ�� ស់ប� �រ។ 
េយើងេលើកទឹកចិត��៉ង�� ំងដល់្រក �ម្រគ��រ�ងំអស់ែដលេទើបនឹងមកថ�ីឬ្រតឡប់មកពីមណ� លសិក�េផ្សងេទៀតមក
�� SUSD េដើម្បីចុះេ�� ះ�មអិុនធឺណិត េ�េពលេនះ។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�កគឺ�សិស្សែដល 

្រតឡប់មក��េរៀនេ���ប្រង�បប្រង�មទី្រក �ងស� � កថុនឬថ�ីអ�ក�ច�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រចុះេ�� ះ
េ�យចូលេមើល�រចុះេ�� ះរបស់េយើង�មេគហទំព័រ  www. stocktonusd. net/enrol l . ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម 
ឬ�នសំណួរ សូមទូរស័ព� ( 209) 933 -7028 ឬអីុែមល enrollment@ stocktonusd. net. 

 
�រចុះេ�� ះចូលេរៀនេ�ក�� លេបើកស្រ�ប់�រចុះេ�� ះេ�យ�រែតង�ំងស្រ�ប់ែត�� ក់ TK-12 
ស្រ�ប់្រគ��រ�ងំេ�ះែដល្រត�វ�រ�រ�ំ្រទបែន�ម�មួយនឹង�រចុះេ�� ះ។ សូមអីុែមលenrollment@ 
stocktonusd. net ឬេ� (209) 933 -7028 ext 0 េដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួប។ េ�យ�រែតចំនួនកំណត់ៃន
�រ�ត់ជួបែដល�នប្រម �ងទុកក� �ងមួយៃថ�ឪពុក�� យ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចុះេ�� ះេ�េលើអីុនធឺណិត។ 

 

��េរៀនស្រ�ប់មនុស្សធំ 
 

�រចុះេ�� ះ�មអុិនធឺណិត �នេ�េលើេគហទំព័ រwww. stocktonusd. net/School ForAdults. 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មសូម�ក់ទង���មេលខ( 209) 933 -7455 . 

 

 

េសៀវេ��ម�ន�រសិក�សិស្ស 
 

្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រ�រទទួល�នកំណត់្រ�សិស្ស ឬច�ប់ចម�ងៃន្រពឹត�ប័្រតពិន� � , សូមទំ�ក់ទំនង 
cwarequest @ stocktonusd ។ សុទ�ឬទូរស័ព�េ�េលខ 933 -7020 x. 2283 ។ 
អ�កក៏�ចេស� ើសុំ្រពឹត� ិប័្រតពិន� �េ�យចូលេ��ន់េគហទំព័រកំណត់្រ�សិស្សរបស់េយើង�មរយៈេគហទំព័រ 
  www. stocktonusd. net/Pag e/419។បច� �ប្បន�  សិស្ស�� វ �ទ�ល័យ �ចេស� ើសុំសំេ�ចម�ងៃនឯក�រេអ
ឡិច្រត�និកេ�យេ្របើព័ត៌�នចូលគណនី Xello របស់ពួកេគែដល�ចទទួល�នេ�យ�ក់ទងអ�ក្របឹក���
របស់ពួកេគ។

http://bit.ly/SUSDpreschool
http://bit.ly/SUSDpreKinfo
http://www.stocktonusd.net/enroll
mailto:enrollment@stocktonusd.net
mailto:enrollment@stocktonusd.net
mailto:enrollment@stocktonusd.net
http://www.stocktonusd.net/SchoolForAdults
http://www.stocktonusd.net/Page/419
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� រទំ� ក ់ទ ំនង៖ 

រេបៀបែដលអ�ក�ចទទួល�ន
ព័ត៌�នពីមណ� លសិក�  

 

 
SUSD េប��� រក�សិស�នុសិស្ស្រគ��រនិងបុគ� លិកឱ្យទទួល�នព័ត៌�ន 
ជំងឺកូវ �ដ-19 េយើងនឹងេ្របើប�� ញ�ងេ្រ�ម េដើម្បីផ�ល់បច� �ប្បន��ព�ន់េហតុ�រណ៍និង្រតឹម
្រត�វដល់សហគមន៍របស់េយើង៖ 

 

េគហទំព័រ 

សូ មចូល ទ ស ្ស� េគហ ទ ំព ័ររបស ់េយ ើង� មរយ ៈ  www.stocktonusd.net. 

�រេ��មទូរស័ព� & អុីែមល 
�ល ់� រទ ំ� ក់ទ ំនងនឹង្រត �វ�នេផ �ើ� ម វ �ធ ីេនះ  

ប�� ញសង�ម 
សូ ម� ម� នគណ នីេហ� ស ប ៊ុក Twitter និង Instagram ផ� �វ� ររបស ់េយ ើងេ�  at @StocktonUnified. 

កម� វ �ធីទូរស័ព�ៃដ STOCKTON UNIFIED  
ទ ទួល �ន� រជូនដំណ ឹងជំរ ុញ េ� យ �� ល ់ព ីមណ� ល ស ិក� ។  �ចរក�នេ� យ ឥតគិតៃថ�េ� ក� �ង� ង Apple 
ឬ Google App ។ 

សំបុ្រតៃ្របសណីយ៍ 
� រេធ� ើបច� �ប ្បន�� ព ស ំ� ន់ៗ �ច្រត �វ�នេផ �ើ� មរបូ វ �ទ � េ� �ស យ �� នេ� េល ើឯក� រ។  

្រពឹត� ិប័្រតព័ត៌�ន SUSD CONNECTS  
� វ្រព ឹត� ិប ័្រតព ័ត ៌� ន  SUSD Connects េអឡ ិច្រត �ន ិច� មរយៈ   www.stocktonusd.net/subscribe. 

PEACHJAR 
ស ំប ុ្រតនិងប ័ណ� ផ្សព� ផ� យ ព ័ត ៌� ននឹង្រត �វ�នេផ �ើ� ម�ស យ �� នអុីែមល េ� ្រក �ម្រគ�� រែដល � នេ� ក� �ងឯក� រ។  

 

 

្របភពផ� �វ�រែតមួយគត់ៃនព័ត៌�នរបស់ SUSD ្រត�វ�ន�យ�ងេលើ។ 
*��េរៀន�ចេ្របើឧបករណ៍បែន�មេដើម្ីបទ�ំក់ទនំង�មួយ្រគ��រនិងសិស្ស។

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

http://www.stocktonusd.net/
http://www.stocktonusd.net/subscribe
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�ញយកៃថ�េនះ៖ 
កម� វ �ធីទូរស័ព� ៃដ 
STOCKTON 
UNIFIED 

 
 

ចូលរមួ�មួយ្រគ��រ SUSD �ប់�ន់្រគ��រេ�យ
�ញយកកម� វ �ធី Stockton Unified Mobile App! 

 
�ញយកកម� វ �ធីរបស់េយើងេ�ៃថ�េនះេដើម្បីទទួល�ន�រ
ជូនដំណឹងពីមណ� លសិក�និង��េរៀនរបស់អ�ក�� មៗ
េ�ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ�ក! អ�កក៏នឹង�ន�ព�យ
្រស�លក� �ង�រចូលេមើលេគហទំព័រ ParentVue, 
្របតិទិន��េរៀន,ធន�ន និងអ� ីៗ�េ្រចើនេទៀត! 

 

 

ក� �ង�ម�ឪពុក�� យ�ជួយខ� � ំឱ្យ�ម�ន�ល់
ព័ត៌�ន�រ្រប�ស្រពឹត� ិ�រណនិ៍ង�រ្របជុំ។ �
�កែន�ងែដលខ� � ំេ�រកចេម� ើយខ� ះចំេ�ះសំណួររ
បស់ខ� � ។ំ 

- Joumana El Rajabi Hasem 
 
 

Scan this code with your 
camera for download 

 

 

កម� វ �ធីទូរស័ព�ចល័ត SUSD ផ�ល់ឱ្យខ� � ំនូវព័ត៌�ន
�ងំអស់ែដលខ� � ំ្រត�វ�រេ�ក� �ងកែន�ងែតមួយ! មិន
�ំ�ច់ឆ�ង�ត់េគហទំព័រេផ្សងៗេទ។ �ែថម�ងំ
�នតំណ�� ប់ប�� ញ សង�មេផ្សងៗផងែដរ!  

- Monique Guerrero 
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សិស្ស ន ិង ្រក �ម្រគ�� រ៖ 
ធន�នអំឡ� ងេពលេរៀន 
�ម្របព័ន� អុិនធឺណិត 
េដើម្បីេមើលធន�នបែន�ម (រមួ�ងំធន�នស្រ�ប់សុខ�ពសុខ�ពផ� �វចិត��រេរៀន�មអិុនធឺណិត 
�រ�រ និង្រ�ក់ចំណូល�េដើម) សូមចូលេមើលេគហទំព័ររបស់េយើង 
 www. stocktonusd. net/resources. 

 

ធន�នក� �ង�រែថ�សុំខ�ព 
�រេធ� ើេតស� រកជំងឺកូ វ �ដ-19 េ�យឥតគិតៃថ�   
កម� វ �ធីមូល�� ន្រគឹះជំងឺកូវ �ដ-19 គឺ�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្ីបព្រងីកលទ��ពទទួល�ន�រពិនិត្យ និង�រ
េធ� ើេតស�  ជំងឺកូវ �ដ-19 ។ �រេធ� ើេតស� េនះ�ចរក�នស្រ�ប់មនុស្ស�ងំអស់េ�េ�នធី San Sanaquin សូម្ីបែតអ�
កែដលមិនប�� ញេ�គស�� ក៏េ�យ។ េដើម្ីបកំណត់េពលេវ��ត់ជួបេ�មន� ីរេពទ្យទូេ� San Joaquin សូមចូល
េ��ន់េគហទំព័រេនះ www. projectbaseline. com. 

 

 គ� ីនិកេ�នធី San Joaquin  
�នគ� ីនិកេ�ទូ�ងំមណ� លសិក�ែដលនឹងផ�ល់�រែថ�ដំល់្រគ��រ។ 
ែស� ងយល់បែន� មេ�យចូលេ��ន់េគហទំព័រ b it . ly/39l F 3 c7 . 

េស�កម�សុខ�ព��រណៈេ�នធី San Joaquin 

េស�កម�សុខ�ព��រណៈ�ន់ចូ�គីជីន (PHS) និងៃដគូរបស់ខ� �នកំពុងេរៀបចំែផន�រ និង
េ្រត�មសំ�ប់�ររ �ក�ល�លស�� នុពលៃន COVID-19 េហើយនឹងេ�យអ� កេធ� ើបច� � ប្បន� �ព។ PHS 
កំពុង�ម�ន�� ន�រណ៍ែដល�ន�រ�� ស់ប� �រ�៉ង�ប់រហ័សនិង�នែផន�រនិងពិធី�រ�� 
ក� �ងករណីែដលេយើង្រត�វ�រេដើម្បីអនុវត��េយើង្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីេធ� ើដូេច�ះ។ េមើល 

ព័ត៌�នចុងេ្រ�យពីេ�នធី San Joaquin �មេគហទំព័រ  www. s j cphs. org/coronavirus. aspx. 
 

ធនធនក� �ង�រែថ�កំុ�រ 
មជ្ឈមណ� លធន�ន្រគ��រ និងមន� ីរេពទ្យបែង� ក 
្របសិនេបើអ�ក�បុគ�លិកែថ�សំុខ�ពអ�កេឆ� ើយតប�� ល់�ត់ឬបុគ�លិកេស�កម��ំ�ច់�មួយ 
េហើយ្រត�វ�រជំនួយក� �ង�រេមើលែថកុ�រ�រែថរក�កុ�រ្រគ��រែដល�នលក�ណៈពិេសសគឺ�ជេ្រមើសដ៏ល�  - 
�ពិេសសផ�ះែថ�្ំរគ��រ�កែន�ងតូច�ង និង�ជេ្រមើសល� ស្រ�ប់គ�� តសង�ម។  អ�កផ�ល់េស�ែថ�កំុ�រ
�េ្រចើនកំពុងទទួលយកកុ�រថ�ីៗ។ មជ្ឍមណ� លធន�ននិងមណ� ល្រគ��រផ�ល់នូវ�រប�� �នជំ�ញ វ ��� ជីវៈ 
(ឥតគិតៃថ�) អ�កផ�ល់េស�ែថ�កំុ�រែដល�នសិទ�ិរស់េ�ក� �ងមណ� លសិក�។ អ�ក�ចទូរស័ព� ( 209) 461 -2908 
ឬចូលេមើល www. frrcsj . org ស្រ�ប់�រប�� �ន។

http://www.stocktonusd.net/resources
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http://www.sjcphs.org/coronavirus.aspx
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