
ဤအချကအ်လက်က ို Google Translate (သ ို ို့) အခခ ြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ  ို့ဖ်ဝဲလ် သ ိုြား၍ ဘ သ ခြနခဲ်ို့သည်။ 

ဆကျြားဇ ြားခြြုပြ ြားအမ  ြားမျ ြားက ိုခွငို့လ်ွှတ်ြါ 

ချစ်ခငရ်ြါဆသ  CPS မ သ ြားစိုမျ ြား 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်အခခ ြားဆရွြားချယ်စရ သငယ် မှုြ ိုစ က ိုခြြုခြငဆ်ခြ ငြ်ားလဲရနန် ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားမ ဆဝြားကွ ဆသ အချ နက် လက ို

တ ိုြားခမြှငို့ဆ်ြြားရနက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့လိုြ်ဆ  ငဆ်နစဉ်လွနခဲ်ို့ဆသ ရက်အနည်ြားငယ်ကသင၏်စ တ်ရ ည်မှုအတွက်ဆကျြားဇ ြားတင်

ရ  ြါသည်။ 

ဤမဆသချ မဆရရ မှုကက ြားကက ြားမ ြားမ ြားက လအတွငြ်ားကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ြထမ  ိုြား ဦြား 

စ ြားဆြြားသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့မ် သ ြားစိုမျ ြား၏ကျနြ်ားမ ဆရြားန ငို့သ်ိုခချမ်ြားသ ခဖစ်သည်။ 

ထ ိုကတ ကဝတ်အဆြေါ် အဆခခခ ၍၊ 

အစ အစဉ်သည်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားဆတ ငြ်ား  ိုဆနဆသ အရ က ိုရည်ရွယ်ချက်ရ  ရ  ကန ို့သ်တ်ထ ြားပြ ြား ရ 

မျ ြားထ မ သငယ် မှုန ငို့ ်က်သယ်ွဆရြားအတွက်အချ နဇ်ယ ြားသတ်မ တ်ထ ြားသည်။ သငယ် မှု က်လက်ြါလ မို့်မယ်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ထက်ွခွ ဆနသမျှက လြတ်လ ိုြား၊ 

အခခ ြားသငက်က ြားြ ို ို့ချမှုနည်ြားလမ်ြားမျ ြားသည် က်လက်တည်ရ  ဆနမည်ခဖစ်သည်။ 

၎ငြ်ားသည်ရ ိုြားရ သငက်က ြားမှုနည်ြားလမ်ြားမျ ြားန ငို့ကဲွ်ခြ ြားလ မို့်မည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားက ို က်လက်ဆလို့လ ရနက် ည ရနက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့ကတ က ၀ တ်ခြြုထ ြားသည်။ 

ဤအခ ိုက်အတန ို့သ်ည်ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ် ဦြား 

၏အန ဂတ်ကက ြုြားြမ်ြားမှုမျ ြားက ိုအြျက်သဆဘ မသက်ဆရ က်သငို့ဟ်ိုကျွန်ိုြ်တ ို ို့ယ ိုကကည်သည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏အစ အစဉ်သည်ထ ိုယ ိုကကည်ချက်က ိုထငဟ်ြ်ဆစသည်။ ဆလို့လ ခခငြ်ားသည်ခြနလ်ည်သ ိုြားသြ်ခခငြ်ား၊ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏အစ အစဉ်န ငို့ ်ြတ်သက်၍ ဆန က်ထြ်သတငြ်ားအချက်အလက်မျ ြားက ိုကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဝက်ဘ ် ိုက် 

www.cpsk12.org/COVID19 သ ို ို့ထညို့်ပြ ြားြါပြ ။ 

မ သ ြားစိုမျ ြားန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်မကက ခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသ ဆမြားခွနြ်ားမျ ြားလည်ြားရန ိုငသ်ည်။ 

ဆအ က်တွငဆ်ဖ ်ခြထ ြားသည်မ  planပြ  ၈ 

ရက်ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့တွငစ်တငမ်ညို့က်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏အစ အစဉ်၏အဆခခခ ကျဆသ အချက်မျ ြားဆအ က်တွငဆ်ဖ ်ခြထ ြားသည်

။ 

ယဆန ို့န ငို့မ်နက်က ိုအွနလ် ိုငြ်ားန ငို့သ်ငက်က ြားဆသ အလိုြ်မျ ြားက ိုညြှ နှု ငြ်ားန ိုငရ်နန် ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်လက်ရ  ြ

ည ဆရြားအ ငို့အ်တနြ်ားက ို ရ မျ ြားန ငို့သ်ငရ် ိုြားညွှနြ်ားတမ်ြားညြှ နှု ငြ်ားဆရြားမ ြားမျ ြားမ အသ ိုြားခြြုမည်။ 

မ လတနြ်ားဆကျ ငြ်ားအြ ိုဆ  ငြ်ားစကက ူဆလို့လ ဆရြား  ိုငရ်  packets မျ ြားက ိုခြင ်ငဆ်နပြ ြားအ မ်သ ို ို့ြ ို ို့လ မို့မ်ည်။ 



အ ိုငြ်က်ဒ္မ်ျ ြားရ  သညို့် ၅ တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသည်စကက ူဘ ြားမျ ြားသ ို ို့က ြားဆခြ ငြ်ားသွ ြားလ မို့်မည်။ ၄ 

ငြ်ားတ ို ို့သည်သ တ ို ို့၏ iPads မျ ြားက ိုထြ်မ ဆလို့လ သငယ် ရနန် ငို့အ်ရငြ်ားအခမစ်မျ ြားက ိုရယ ရနအ်တွက်သ ိုြားန ိုငသ်ည်။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအဆနခဖငို့ဆ်လို့လ သငယ် ရနဆ်န ို့ရက်မျ ြားက ိုဆခြ ငြ်ားလဲရနတ် ိုက်တွနြ်ားြါသည်။ ဥြမ အ ြားခဖငို့,် 

တစ်ဆန ို့သခ္ျ န ငို့ဆ်န က်တစ်ဆန ို့ဖတ်ဆန။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအဆနခဖငို့ထ်ြ်မ အက အည လ ိုအြ်ြါကဆကျ ငြ်ား ရ  / 

 ရ မမျ ြားသည်ဆန ို့စဉ်ရ ိုြားချ နမ်ျ ြားထ ြားရ  မည်ခဖစ်သည်။ 

 ရ မျ ြားသည်တ ို ို့ခြနခ်ျက်မျ ြားက ိုဆြြားလ မို့်မည်၊ သ ို ို့ဆသ ်အ ငို့မ်ျ ြားက ိုသတ်မ တ်မည်မဟိုတ်ြါ။ 

 ရ မျ ြားန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားမျ ြားမ  က်သွယ်မှုမျ ြားသည်အချ နဇ်ယ ြားအတ ိုငြ်ားလ ိုက်န လ မို့်မည်။ 

တနလ္ ဆန ို့ - စ သငခ်နြ်ား ရ မ အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

အဂ္ ါဆန ို့ - အထ ြား ရ မျ ြား / အတ ိုငြ်ငခ် မျ ြား / အ မ်မ  က်သွယ်ဆခြ   ိုသ မျ ြား၏အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့ - စ သငခ်နြ်ား ရ မ အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

ကက သြဆတြားဆန ို့ - ဆကျ ငြ်ားအိုြ် / ဆကျ ငြ်ားအဆ  က်အအ ိုမ ဆန က်  ိုြားသတငြ်ားမျ ြား 

ဆသ ကက ဆန ို့ - စ သငခ်နြ်ား ရ မ အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားန ငို့အ်ထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ား 

စ သငန် စ်အကိုနတွ်ငဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်သငက်က ြားဆရြားအခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားက ိုဆြြားမည်ခဖစ်ပြ ြား ရ မျ ြားအခြ

နအ်လ န ်က်သွယ်မှုန ငို့တ် ို ို့ခြနခ်ျက်မျ ြားြါ ၀ ငမ်ည်ခဖစ်သည်။ 

သငယ် မှုက ိုဘ သ ရြ်နယ်ြယ်အလ ိုက်စ သတ်မ တ်ထ ြားသည်။ 

ဘ သ ရြ်Eachရ ယ တစ်ခိုစ က ိုသငက်က ြားြ ို ို့ချမှုန ငို့ ်က်စြ်ဆသ အစိုလ ိုက်အခြ ြုလ ိုက် က်သွယ်ဆရြားအတွက်

တစ်ြတ်တ ရက်က ိုသတ်မ တ်ထ ြားသည်။ 

တနလ္ ဆန ို့ - သခ္ျ ၊ အနိုြည န ငို့အ်ဂ္လ ြ်စ သငယ် သ မျ ြား 

အဂ္ ါဆန ို့ - ဘ သ စက ြားအနိုြည ၊ PE / ကျနြ်ားမ ဆရြား၊ ြါရမ ရ ငြ်ည ဆရြားန ငို့ ်AVID 

ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့ - သ ြပ ၊ လက်ဆတွွေ့အနိုြည ၊ အလိုြ်ရ  ဆဖွဆရြားစငတ် န ငို့အ်ထ ြားြည ဆရြားခရ ိုငစ် သငခ်နြ်ားမျ ြား 



ကက သြဆတြားဆန ို့ - လ မှုဆရြားဆလို့လ မှုမျ ြား၊ 

ကမ္ ို့ဘ သ စက ြားမျ ြားန ငို့အ်ထ ြားြည ဆရြားမဟိုတ်ဆသ အဆကက ငြ်ားအရ နယ်ြယ်မျ ြား 

(ဆအ ငခ်မငမ်ှုအတွက်ကျွမြ်ားကျငမ်ှုမျ ြား၊ AC Lab၊ အရငြ်ားအခမစ်၊ လိုြ်ငနြ်ားခငွြ် တ်ြငတ် ြား  ြားမှု၊ 

သင၏်စ သငသ် ြားအတွက်ဆလျှ က်ထ ြားဆသ အခါအလိုြ်ရ  ဆဖွခခငြ်ား) 

ဆသ ကက ဆန ို့ - ဆြျ ်စရ ဆန ို့၊ ကလြ်ဆန ို့ (ကလြ်မျ ြား၊အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားန ငို့အ်ထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ား 

စ သငန် စ်အကိုနတွ်ငဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်သငက်က ြားဆရြားအခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားက ိုဆြြားမည်ခဖစ်ပြ ြား ရ မျ ြားအခြ

နအ်လ န ်က်သွယ်မှုန ငို့တ် ို ို့ခြနခ်ျက်မျ ြားြါ ၀ ငမ်ည်ခဖစ်သည်။ 

သငယ် မှုက ိုဘ သ ရြ်နယ်ြယ်အလ ိုက်စ သတ်မ တ်ထ ြားသည်။ 

ဘ သ ရြ်Eachရ ယ တစ်ခိုစ က ိုသငက်က ြားြ ို ို့ချမှုန ငို့ ်က်စြ်ဆသ အစိုလ ိုက်အခြ ြုလ ိုက် က်သွယ်ဆရြားအတွက်

တစ်ြတ်တ ရက်က ိုသတ်မ တ်ထ ြားသည်။ 

တနလ္ ဆန ို့ - သခ္ျ ၊ အနိုြည န ငို့အ်ဂ္လ ြ်စ သငယ် သ မျ ြား 

အဂ္ ါဆန ို့ - ဘ သ စက ြားအနိုြည ၊ PE / ကျနြ်ားမ ဆရြား၊ ြါရမ ရ ငြ်ည ဆရြားန ငို့ ်AVID 

ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့ - သ ြပ ၊ လက်ဆတွွေ့အနိုြည ၊ အလိုြ်ရ  ဆဖွဆရြားစငတ် န ငို့အ်ထ ြားြည ဆရြားခရ ိုငစ် သငခ်နြ်ားမျ ြား 

ကက သြဆတြားဆန ို့ - လ မှုဆရြားဆလို့လ မှုမျ ြား၊ 

ကမ္ ို့ဘ သ စက ြားမျ ြားန ငို့အ်ထ ြားြည ဆရြားမဟိုတ်ဆသ အဆကက ငြ်ားအရ နယ်ြယ်မျ ြား 

(ဆအ ငခ်မငမ်ှုအတွက်ကျွမြ်ားကျငမ်ှုမျ ြား၊ AC Lab၊ အရငြ်ားအခမစ်၊ လိုြ်ငနြ်ားခငွြ် တ်ြငတ် ြား  ြားမှု၊ 

သင၏်စ သငသ် ြားအတွက်ဆလျှ က်ထ ြားသညို့်အတ ိုငြ်ားအလိုြ်ရ  ဆဖွခခငြ်ား) 

ဆသ ကက ဆန ို့ - ဆြျ ်စရ ဆန ို့၊ ကလြ်ဆန ို့ (ကလြ်မျ ြား၊ အ ြားကစ ြားန ငို့လ်ှုြ်ရ  ြားမှုမျ ြားဝငခွ်ငို့ရ်ဆသ အချ န)် 

 ရ မျ ြားသည်ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွကြ် ိုမ နရ် ိုြားချ နမ်ျ ြား က်လက်ခြြုလိုြ်လ မို့်မည်။ 

၂၀၂၀ ဆန ွဦြား ရ သ စ သငခ်ျ နအ်တွက်စ ဆမြားြဲွအ ငို့က် ိုမည်သညို့်အခါမျှအစ ရငခ် မည်မဟိုတ်ြါ။ 

သငတ်နြ်ားတစ်ခိုတွငဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြား၏စွမြ်ားဆ  ငရ်ည်က ို P (pass) သ ို ို့မဟိုတ် IC (မခြညို့်စ ို) အမ တ်အသ ြားက ို 

အသ ိုြားခြြု၍ အစ ရငခ် မည်။ 

P သ ို ို့မဟိုတ် IC အတွက်  ိုြားခဖတ်ချက်မျ ြားက ို ၂၀၂၀၊ မတလ် ၁၀ ရက်တွငတ်ငခ်ြခဲို့ဆသ  Interim Progress 

Report (IPR) က ို အဆခခခ ၍ ခြြုလိုြ်လ မို့်မည်။ IPR ရမ တ ်၆၀% န ငို့အ်ထက်သည် P တစ်ခိုခဖစ်သည်။ 

မဟိုတ်ြါက IC ခဖစ်သည်။ မအမ တ်အသ ြားမျ ြားသည်ဆကျ ငြ်ားသ ြား၏ GPA 



အဆြေါ်မည်သညို့သ်က်ဆရ က်မှုရ  လ မို့်မည်မဟိုတ်ြါ။ (AP န ငို့ ်Dual Credit 

မ ဆအ က်ဆဖ ်ခြြါအချက်အလက်မျ ြားအ ြားခြနလ်ည်စစ်ဆ ြားြါ။ ) 

အကယ်၍ ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစဆ်ယ က်သည်2020ပြ  ၁ ရက၊် ၂၀၂၀ 

မတ ိုငမ် သငတ်နြ်ားက ိုမဆအ ငခ်မငခဲ်ို့ြါက ရ န ငို့ဆ်ကျ ငြ်ား၏ြ ို့ြ ိုြားမှုခဖငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသွ ြားခွငို့အ် ငို့အ်တနြ်ားက ိုဆရ က်ရ  

ရနဆ်ကျ ငြ်ားသ ြား၏ကျနရ်  ဆသ စ ဆမြားြွဲတွငရ်  သည်။ 

 အ ငို့ခ်မငို့ဆ်နရ ချထ ြားဆရြား (AP) & န စ် ခရက်ဒ္စ ်

 AP န ငို့ ်Dual Credit သငတ်နြ်ားမျ ြားသည်ဆက လ ြ်သငတ်နြ်ားပြ ြား  ိုြားခခငြ်ားန ငို့ ်AP 

စစ်ဆ ြားမှုခြင ်ငမ်ှုက ိုစ သငန် စ်အကိုနတွ်ငဆ်ြြားလ မို့်မည်။ 

ဆနရွ သ စ သငန် စ်တစ်န စသ်ငတ်နြ်ားအတွက်ဆက လ ြ်အဆ ကြားရရနစ် ရငြ်ားသငွြ်ားထ ြားဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွ

က် Dual Credit option: 

CPS အတွက်ဒ္ိုတ ယစ သငရ်မညို့်အမ တ်အသ ြားသည် P သ ို ို့မဟိုတ် No Credit (NC) ခဖစ်သည်။ 

ြျှမ်ြားမျှြထမစ သငန် စ်န ငို့ဒ်္ ိုတ ယန စ်ဝက်“ အတနြ်ား” က ို အသ ိုြားခြြု၍ 

ဆက လ ြ်အဆ ကြားရရနလ် ိုအြ်ဆသ အလိုြ်ပြ ြား  ိုြားခခငြ်ားက ို အသ ိုြားခြြု၍ 

စ ဆမြားြဲွအမ တ်က ိုဆက လ ြ်သ ို ို့တငခ်ြရန ် ိုြားခဖတ်လ မို့်မည်။ 

စ သငခ်ျ နအ်တကွ်ဆက လ ြ်အဆ ကြားရရနစ် ရငြ်ားသွငြ်ားထ ြားဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတကွ် Dual Credit 

သငတ်နြ်ားမျ ြား - 

CPS အတွက်ဒ္ိုတ ယစ သငအ်မ တ်သည် P သ ို ို့မဟိုတ် NC ခဖစ်သည်။ 

အကခရ အတနြ်ားက ိုဆကျ ငြ်ားြ တ်ခခငြ်ားမတ ိုငမ်  စ သငခ်ျ န၌်ခြြုလိုြ်ဆသ အလိုြ်အဆြေါ် အဆခခခ ၍ 

ဆက လ ြ်သ ို ို့မဟိုတ်တကကသ ိုလ်သ ို ို့တငခ်ြရန ် ိုြားခဖတ်ပြ ြားဆက လ ြ်အဆ ကြားရရ  ရနလ် ိုအြ်ဆသ ပြ ြားစ ြားမှုြါ ၀ 

ငသ်ငို့သ်ည်။ 

အကယ်၍ သငဆ်လို့လ ရနအ်စ အစဉ်မျ ြားန ငို့ ်ြတသ်က၍် 

ထြ် ငို့ဆ်မြားခွနြ်ားမျ ြားရ  ြါကသငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြား၏ဆကျ ငြ်ားန ငို့ ်ရ  (မျ ြား) က ိုရရ  န ိုငြ်ါသည်။ 

ထ ို ို့အခြငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဝက်ဘ ် ိုက် www.cpsk12.org/COVID19 

တွငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့ရရ  န ိုငဆ်သ သတငြ်ားအချက်အလက်မျ ြားန ငို့အ်ရငြ်ားအခမစ်မျ ြားက ိုစစ်ဆ ြားြါ။ 



ကျွန်ိုြ်တ ို ို့န ငို့ဆ်က ငြ်ားမွနဆ်သ မ တ်ဖက်မျ ြားခဖစ်ခခငြ်ားအတွက်ဆကျြားဇ ြားတငြ်ါသည်။ 

ငါတ ို ို့န ငို့အ်တ အလိုြ်လိုြ်ဆသ ဆကက ငို့ဆ်ကျြားဇ ြားတငြ်ါသည်ကဆလြားမျ ြားသငယ် ရနအ်ခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားရ  သည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့မ သ ြားစို၏ကျနြ်ားမ ဆရြားန ငို့ဆ်က ငြ်ားကျ ြုြားက ို ဦြား 

စ ြားဆြြားရ တွငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏လိုြ်ဆဖ ်က ိုငဖ်က်ခဖစ်ခခငြ်ားအတွက်ဆကျြားဇ ြားတငြ်ါသည်။ 



ព័ត៌មានននេះត្តូវបានបកប្ត្បនោយនត្បើកម្ម វធីិបកប្ត្បហ្គ ហូ្គលឬកម្ម វធីិតាម្អ ីនធឺណិតនសេងន ៀត។ 

សូម្អភ័យនោសរាល់កំហ្ ស។ 

 

 

ការអប់រំបឋម្ 

សំណួរជំនួសសំណួរប្ែលត្តូវបានសួរជាញឹកញាប់ 

នតើនៅនពលណាប្ែលអនករំពឹងថាសិសេរបស់នយើងនឹងត្តលប់នៅសាលានរៀនវញិ? 

ស ីនអសភីនឹងបនតអន វតតតាម្ការរតឹតបិតកន ុងមូ្លោា ននិងរែានហ្ើយនឹងរកាឱ្យអនកនធវ ើបច្ច ុបបននភាពតាម្

ប្ែលពាក់ព័នធ  

ព័ត៌មានអំពីត្បធានប ននេះអាច្នត្បើបាន។ 

នតើខំុ្អាច្រំពឹងអវ ើខល េះពីការត្បាត្ស័យោក់ ងរវាងសាលា / ត្រូជាមួ្យត្រួសាររបស់នយើង? 

ត្រូរបស់កូនអនកនឹងោក់ ងត្រួសារជានត្ច្ើនប  ប្នត នត្ច្ើនប្ត 

តាម្ ូរស័ពទនិង / ឬអ ីប្ម្ល។ នោលនៅននការត្បាត្ស័យោក់ ងននេះរឺនែើម្បធីានាថាកូនរបស់អនកនិងអនក 

ត្រួសារបនតមានអារម្មណ៍ថាមាន ំនាក់ ំនងជាមួ្យស ីភីនអសនិងសាលានរៀន។ 

វវធីិននេះនយើងែឹងថាអនកមានស វតិិភាពោងំអស ់

នហ្ើយលអ ! អនកនឹងលឺពីត្រូកន ុងថាន ក់របស់អនកញឹកញាប់។ អនកនឹងលឺពីអនកឯកន ស 

ត្រូ (សិលបៈ, តន្តនត ី, PE, អនកសតល់នោបល់សាលា។ ល។ ) នៅនងៃអង្គគ រត្បសិននបើពួកនរមានព័ត៌មាន 

ប្ច្ករំប្លក នាយកសាលារបស់អនកនឹងបញ្ជ នូព័ត៌មានងមីៗនរៀងរាល់នងៃត្ពហ្សបតិ៍។ 

នតើខំុ្ត្តូវយកសំណ ំកញ្ច ប់សិកាបនាទ ប់ប្ែលនសញើនៅកូនបឋម្ខំុ្ោ ងែូច្នម្តច្? 

ត្រូ / អោរោងំអស់ថាន ក់ PK -5 នឹងត្តូវនត្បើត្បាស់កញ្ច ប់សិកាប្ែលជា ត្ម្ង់ច្ម្បងរបស់ 

ការប្ណនាំ។ តាម្រយៈការច្ េះត្តួតពិនិតយជាន ៀងោត់ជាមួ្យសិសេត្រូនឹងជូនែណំឹងអំពីអាោររបស់ពួកនរ 

អនកត្រប់ត្រងសិសេោងំននាេះប្ែលនត្តៀម្សំរាប់កញ្ច ប់សកិាបនាទ ប់និងកញ្ច ប់ព័ត៌មានោងំននាេះ 

នឹងត្តូវបាននសញើនោយផ្ទទ លន់ៅសទេះរបស់អនក។ 

នតើខំុ្មានជនត្ម្ើសអវ ើខល េះនែើម្បីោំត្ ែល់ការនរៀនសូត្តរបស់កូន ៗ ខំុ្នលើសពីកញ្ច ប់ព័ត៌មានននាេះ 

ត្តូវបានបញ្ជ នូនៅត្រួសារ? 

សំខាន់ជាងននេះនៅន ៀតនយើងច្ង់នអាយត្រូរបស់នយើងមាន ំនាក់ ំនងជាមួ្យត្រួសារកន ុងនពលននេះ។ 

ពួកនរនឹង 

មានសតល់ជូនការោតំ្ ការប្ណនាំសំរាប់ការង្គរនវច្ខចប់និង ឹកម្ ខរ ើករាយនែើម្បីរកាសិសេ 



បានភាា ប់។ អនកក៏នឹងអាច្  ួលបានសកម្មភាពសត្មាប់រំនិតបនងក ើននៅនលើ COVID-១៩ សិសេថាន ក់ ី ៥ 

របស់ខំុ្មាន iPad របស់ោត់។ នតើោត់ / នាងអាច្នត្បើវានោយរនបៀបណានែើម្បីនរៀន? 

កូនរបស់អនកត្តូវបាននលើក ឹកចិ្តតឱ្យនត្បើអ ីនធឺនណតសត្មាប់ការពិនិតយរណិតវ ិារណិតវ ិា ST 

និងការអានតាម្អ ិនធរនណតនសេងន ៀត 

ធនធានបនងក ើនឱ្កាសនរៀនសូត្ត។ មិ្នមានការបប្និម្ការសិកាងមីនៅសាលាន ។ 

ច្ េះោ ងណាអំពីសត ង់ោការសិការបស់មី្សសួរ ើប្ែលកូនរបស់ខំុ្បានបាត់ឥឡូវននេះ? 

អនកសត្ម្បសត្មួ្លកម្ម វធីិសិកាស ីនអសនអសនឹងបនងក ើតបញ្ា ីននសត ង់ោរសិកាមី្សសួរ ើប្ែលធាល ប់មាន 

ខកខានកន ុងម្ ខវជិាា នីមួ្យៗ។ 

ប ោា នោងំននេះនឹងត្តូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងប ោា នប្ែលត្តូវបានបនត្ងៀន 

ការែួលរលំបនាទ ប់។ 

កូនរបស់ខំុ្ច្ង់ចូ្លរមួ្នៅកន ុងការត្បជ ំពត្ងីកប  ប្នែ ត្រួសាររបស់នយើងមិ្នមានឧបករណ៍ន  

មានប្សនការនែើម្បី  ួលបានឧបករណ៍ែលត់្រួសារប្ែលខវេះខាតប្ម្នន ? 

ជាអក សលនៅនពលននេះនយើងមិ្នមានវធីិនែើម្បី  ួលបានឧបករណ៍បប្និម្ន ៀតែល់ត្រួសារន ។ នយើង 

យល់ពីប្ែនកំណត់ប្ែលត្រួសារនយើងភារនត្ច្ើនកំព ងជួបត្ប េះ។ សូម្កត់សមាគ លម់ានមួ្យចំ្នួន 

ត្កមុ្ហ្  នប្ែលសតលក់ារចូ្លនត្បើអ ិនធឺរប្ណតនោយឥតរិតនងលកន ុងអំឡុងនពលត្តូវការ។ 

ព័ត៌មានមាននៅនលើនរហ្ ំព័រ 

នរហ្ ំព័រអាយឌអីាយ -១១ (www.cpsk12.org/COVID19) និងនាយកសាលារបសអ់នកអាច្ជួយបាន។ 

ខាងនត្កាម្ននេះជាបញ្ា ីននអវ ើប្ែលត្រូរបស់កូនអនកនឹងមិ្នសួរអនកឬកូនអនក, 

នៅនពលននេះ: 

នរឿងត្រូនឹងមិ្ននធវ ើនៅនពលននេះន  

រំពឹងថាឪព កមាត យនឹងបប្ងវរការង្គរប្ែលបានបញ្ច ប់។ 

នលាកត្រូអនកត្រូនឹងច្ េះត្តួតពិនិតយជាត្បចនំែើម្បធីានា 

សិសេនិងត្កមុ្ត្រួសារអាច្បំនពញកញ្ច ប់ព័ត៌មានបាន។ 

បនងក ើតកាលវភិារប្ែលត្តូវប្តនធវ ើតាម្នៅសទេះ។ 

ោម្ោរការត្បជ ំពត្ងីក។ ត្រូអាច្កាន់របស់ោងំននេះបានប  ប្នតសិសេនឹងមិ្ន តត្មូ្វឲ្យ នធវ ើន  

ចូ្លរមួ្ 

ការោក់ពិនទ ុ។ 

ត្រួសាររបស់ខំុ្ត្តូវការការ  ួលបានអាហារនលើសពី Grab-and-Go ។ 

នតើខំុ្អាច្  ួលបានជំនួយោ ងែូច្នម្តច្? 



សូម្នម្ើលនរហ្ ំព័ររបស់អាយឌីអាយ ១៩ នៅ www.cpsk12.org/COVID19 

សត្មាប់បញ្ា ីធនធានប្ែលមាន។ 

កូនរបស់ខំុ្ហាក់ែូច្ជាងបប់ារម្ភនិង / ឬធាល ក់ ឹកចិ្តត។ 

ត្បសិននបើត្រួសាររបស់ខំុ្ត្តូវការការោតំ្ ខាងស ខភាពសល វូចិ្តតនតើត្តូវនធវ ើែូច្នម្តច្ 

នតើខំុ្  ួលបានជំនួយន ? 

បញ្ា ីត្បភពត្បឹកានោបលម់ាននៅនលើនរហ្ ំព័រ CPS COVID-19 ។ ត្កមុ្ត្រួសារក៏អាច្នធវ ើបានប្ែរ 

ចូ្លនម្ើលម្រគ ុ ន សក៍ធនធានត្បឹកានោយផ្ទទ លន់ៅ ីននេះ៖ 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ។ 

នរហ្ ំព័រ៖ www.cpsk12.org/COVID19 ។ 

ច្ េះនិសេិតថាន ក់ ី ៥ របស់ខំុ្វញិ? នតើោត់ / នាងនឹងផ្ទល ស់នៅកញ្ច ប់ឯកសារប្ណនាបំ្ែរឬន ? 

ត្តូវនហ្ើយ។ នយើងកំព ងនសន ើស ំឱ្យត្រូោងំអស់ផ្ទល ស់ ីនៅកញ្ច ប់ព័ត៌មានសត្មាប់ការប្ណនា។ំ 

កញ្ច ប់ោងំននេះរឺប្សអកនលើ 

ប ោា នសិកាមី្សសួរ ើនហ្ើយនឹងធានាថាមានសត ង់ោរនិងការបនត  

ការនរៀនសូត្តសំរាប់ត្រួសារស ីនអសភីោងំអស់។ 



ព័ត៌មានននេះត្តូវបានបកប្ត្បនោយនត្បើកម្ម វធីិបកប្ត្បហ្គ ហូ្គលឬកម្ម វធីិតាម្អ ីនធឺណិតនសេងន ៀត។ 

សូម្អភ័យនោសរាល់កំហ្ ស។ 

 

 

ការអប់រំនៅអន វ ិាល័យ 

សំណួរជំនួសសំណួរប្ែលត្តូវបានសួរជាញឹកញាប់ 

នតើនៅនពលណាប្ែលអនករំពឹងថាសិសេរបស់នយើងនឹងត្តលប់នៅសាលានរៀនវញិ? 

សាលានរៀនសាធារណៈកូឡ ំនបៀ (ស ីភីនអស) ជាសមាជិកននរចនាសម្ព័នធបញ្ជា ឧបបតត ិនហ្ត របស់សហ្គម្ន៍។ 

សាលានរៀននឹងបនតអន វតតតាម្ការប្ណនាំនិងការរតឹតបិតកន ុងមូ្លោា ននិងរែា។ នយើងនឹង 

នធវ ើឱ្យត្ក  ម្ត្គួសារនធវ ើឱ្យោន់សម័្យជាព័ត៌មានប្ែលពាក់ព័នធ នលើត្បធានប ននេះអាចនត្បើបាន។ 

ច េះវគគសិកាម្ធយម្សិកាសត្មាប់ឥណោនវ ិាល័យ? 

វគគសិកាោងំននេះនឹងនត្បើត្បាស់ប្សនការែូចគ្នន នឹងវ ិាល័យ។ 

វគគសិកាោងំននេះនឹងត្តូវបានពាបាលែូចគ្នន  

វវធីិប្ែលវគគសិកានៅវ ិាល័យត្តូវបានពាបាល។ 

នោយសារវគគសិការបស់កូន ៗ ខំុ្មិ្នត្តូវបានបញ្ច ប់ពួកនគនឹងជួបការលំបាកនៅឆ្ន នំត្កាយ 

វគគសិកា? 

ស ីនអសភីនឹងនរៀបចំកម្ម វធីិសិកាឆ្ន ំ ២០២០-២០២១ នែើម្បីឆុ្េះបញ្ជច ំងពកីារផ្លា សប់ត រូវគគសិកានិោឃរែូវឆ្ន ំ 

២០២០ ។ ន  

សិសេគួរប្តសថ ិតនៅកន ុងគ ណវបិតត ិនោយសារប្តមាតិកាប្ែលបាត់បង់។ 

នតើសញ្ជា  P ត្តូវបានកំណត់យ៉ា ងែូចនម្តច? 

“ ភី” នឹងនសម ើនឹង ៦០% ឬខពស់ជាងននេះនៅនងៃ ី ១០ ប្ខមី្នាឆ្ន ំ ២០២០ អាយភីអា។ 

ត្បសិននបើមានភ័សត ុតាងរវាងរបាយការណអ៍ាយភីអានងៃ ី ១០ ប្ខមី្នានិងនងៃ ី ១៣ 

ប្ខមី្នាថាចំណាត់ថាន ក់របស់សិសេ 

អាចនឡើងខពស់ជាងឬធាា ក់នត្កាម្ ៦០% ត្គូអាចនធវ ើការនបតជាា ចិតត។ នបើក 

ចំណាត់ថាន ក់របស់សិសេបាននកើននឡើងខពស់ជាង ៦០% បនាា ប់ពីការបិ ោវ ររហូ្តែល់នងៃ ី ៣១ ប្ខមិ្នា 

ការនបតជាា ចិតតនឹងត្តូវបាន P បាន។ 

សត្មាប់សិសេប្ែលមិ្នមានពិនទ ុ P ម្ ននងៃ ី ៣១ ប្ខមី្នាឆ្ន ំឆមាសនឹងនៅសល់ 

ធាា ប់ជួយសសិេឱ្យឈានែល ់P។ ននេះអាចនធវ ើនៅបានតាម្រយៈការបញ្ច ប់ការងារមិ្នប្ម្នន  



ត្បគល់ជូនត្បសិននបើអាចអន ញ្ជា តិនោយនគ្នលការណ៍យកម្កវញិរបស់ត្គូចូលរមួ្កន ុងការបនត្ងៀននិងពិ

និតយនឡើងវញិនិង 

បងាា ញភាពប ិនត្បសប់ននគំនិតប្ែលបានបងាា ញនិងវាយតំនលម្ ននងៃ ី ១០ ប្ខមី្នាអាយភីអាយ។ 

ោងំននេះ 

ការវាយតនម្ាអាចត្តូវបានកំណត់នោយត្គូនហ្ើយអាចរាប់បញ្ច លូប៉ា ប្នត មិ្នត្តូវបានកំណត់ចំនពាេះអ ីនធឺណិ

តន  

កត្ម្ងសំណួរនិងការនធវ ើនតសតសំណួរផ្លា ល់មាត់និងការនធវ ើនតសតការសរនសរឬភសត ុតាងនសេងន ៀតននការនរៀន

សូត្ត។ 

ការល បបំបាត់ថាន ក់អកេរមានការត្ពួយបារម្ភពីខំុ្។ នតើនយើងបងាា ញអំពភីាពត្តឹម្ត្តូវននេះយ៉ា ងែូចនម្តច? 

ការសំនរចបាននូវកំរតិនៅកំរតិម្ធយម្សិកាគឺសំរាប់នគ្នលបំណងរាយការណ៍ប្តប៉ា នណាណ េះ។ មិ្នមាន 

ព័ត៌មានប្ែលចងភាា ប់នឹងចំណាត់ថាន ក់របស់សិសេពាក់កណាត លឬ GPA ។ 

ខណៈប្ែលរបាយការណ៍ននាេះមានសារៈសំខាន់ 

ការផ្លា ស់បត រូភាា ម្ៗនៅនឹងត្បព័នធអប់រំនៅស ីអាយនអសភីរែានិងត្បន សជាតិរបស់នយើងនោយសារប្ត 

ជំងឺឆាងរាតតាតបានបនងក ើតសាថ នភាពមួ្យប្ែលបនងក ើតឱ្កាសនសម ើភាពគ្នន សត្មាប់ការរាយការណ៍ 

ថាន ក់ោងំននាេះមិ្នអាចនៅរចួន ។ 

នតើមានអវ ើនកើតនឡើងត្បសិននបើកូនរបស់ខំុ្ត្តូវបានច េះនឈាម េះកន ុងវគគសិកាតាម្អ ិនធរនណត? 

ប្សនការថាន ក់កណាត លអន វតតនៅវគគសិកាតាម្អ ិនធរនណតនហ្ើយចាប់ែូចគ្នន ត្តូវបានអន វតត។ 

បានពត្ងីក 

ការនរៀនសូត្តសត្មាប់វគគសកិាតាម្អ ិនធរនណតរមួ្មានការបនតការសិកានិងបញ្ច ប់វគគសិកា។ អ ីនធឺណិត 

ត្គូនឹង ំនាក់ ំនងការរំពឹង  ករបស់សិសេប្ែលនឹងនសម ើនឹងនងៃ ី ១០ ប្ខមី្នា 

កាលបរនិចេ កាត់ផ្លត ច់។ 

ច េះចំប្ណកកិតត ិយសវញិ? 

មិ្នមានការវលិជ ំកិតត ិយសនលើក ី ៣ ឬ ី ៤ នៅកត្មិ្តម្ធយម្សិកាសត្មាប់ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២០ ន  

ឆ្ន ំសិកា។ 

នតើមានអវ ើនកើតនឡើងនៅនពលនយើងត្តលប់នៅសាលានរៀនវញិ? 

ត្បសិននបើនយើងអាចត្តលប់នៅសាលានរៀនម្ ននពលបញ្ច ប់ឆ្ន ំសិកាប្សនការកំណត់បចច ុបបនន  

នឹងនៅប្តមាននៅនឹងកប្នាង។ នយើងនឹងប្កសត្មួ្លប្សនការប្ណនាំឱ្យត្សបនឹងនងៃសិកាធម្មតា។ 

នតើខំុ្អាចរំពឹងអវ ើខា េះពីការត្បាត្ស័យោក់ ងតាម្សាលានរៀន / ត្គូជាមួ្យកូនរបស់ខំុ្? 



សត្មាប់វគគសិកាោងំអស់ត្គូនឹងមានមួ្យនងៃកន ុងមួ្យនងៃកន ុងមួ្យសបាត ហ៍្នែើម្បីបនត្ងៀន។ 

តំបន់មាតិកាប្ែលបានចាត់ប្ចងត្បចាំនងៃ 

គឺ: 

o នងៃច័នា ៈគណិតវ ិាវចិិត្តសិលបៈនិងអនកសិកាភាសាអង់នគាស 

o នងៃអងាគ រៈសិលបៈភាសា PE / ស ខភាពអំនណាយនិងវ ើឌអូី 

o នងៃព ធៈវ ិាសាស្រសត សិលបៈអន វតតម្ជឈម្ណឌ លអាជីពនិងម្ណឌ លអប់រំពិនសស 

ថាន ក់នរៀន 

o នងៃត្ពហ្សបត ៈការសិកាសងគម្ភាសាពិភពនលាកនិងការអប់រំពិនសសមិ្នប្ម្នសន លូ 

តំបន់មាតិកា 

o នងៃស ត្ក:  ិវាកា ឹបរ ើករាយនងៃ (នពលនវលាប្ែលកា ឹបកីឡានិងសកម្មភាពនានាអាចចូល 

ននេះមិ្នចាំបាច់ន !) 

នៅនងៃប្ែលបានកំណត់អនកអាចរំពឹងថានឹងមានការត្បាត្ស័យោក់ ងអំពីមាតិកាវគគសិកានិង 

ការរំពឹង  ក។ ការត្បជ ំពត្ងីកហ្គ ហូ្គលហ្គ ហូ្គល។ ល។ អាចត្តូវបាននត្បើសត្មាប់ការប្ណនាំភាា ម្ៗ 

និងការតភាា ប់។ នៅនងៃសត្មាកសត្មាប់វគគសិកាណាមួ្យត្គូអាចមានលកខណៈប គគល 

ការត្បាត្ស័យោក់ ងជាមួ្យសិសេនិងត្ក  ម្ត្គួសារ។ 

ត្គូបនត្ងៀនក៏នឹងមាននមា៉ា ងការយិល័យត្បចាំនងៃសត្មាប់និសេិតសងប្ែរ 

គ្នំត្ ។ 

ច េះយ៉ា ងណាចំនពាេះនិសេិតប្ែលមិ្នចូលរមួ្វគគសិកាបនាា ប់ពីពួកនគបាន  ួលនឈាម េះ P។ 

វាត្តូវបាននគរំពឹង  កនិងនលើក ឹកចិតតយ៉ា ងខាា ំងសត្មាប់សិសេអន វ ិាល័យោងំអស់ឱ្យចូលរមួ្ 

វគគសិការបស់ពួកនគរហូ្តែល់ច ងបញ្ច ប់ននឆ្ន ំសិកា។ នយើងចង់នអាយត្គូរកាការតភាា ប់ 

ជាមួ្យសិសេនិងជួយសត្មួ្លែល់ការតភាា ប់គ្នន កន ុងចំនណាម្សិសេ។ 

ខណៈនពលប្ែលវាជាការរំពងឹ  ករបស់នយើងនិង 

ការនលើក ឹកចិតតសត្មាប់សសិេនិសេិតឱ្យបនតចូលរមួ្, មិ្នមានសកម្មភាពោក់ ណឌ កម្មសត្មាប់អនកប្ែល 

នត្ជើសនរ ើសមិ្ននធវ ើ។ 

ត្បសិននបើត្គួសាររបស់ខំុ្ត្តូវការសិ ធិ  ួលបានអាហារនលើសពី Grab និង Go 

នតើខំុ្ត្តូវរកជំនួយយ៉ា ងែូចនម្តច? 

បញ្ា ីធនធានមាននៅនលើនគហ្ ំព័រ CPS COVID-19៖ www.cpsk12.org/COVID-19 ។ 

កូនរបស់ខំុ្ហាក់ែូចជាងបប់ារម្ភនិង / ឬធាា ក់ ឹកចិតត។ 

ត្បសិននបើត្គួសាររបស់ខំុ្ត្តូវការការគ្នតំ្ ខាងស ខភាពស្ វូចិតតនតើត្តូវនធវ ើែូចនម្តច 



នតើខំុ្  ួលបានជំនួយន ? 

បញ្ា ីត្បភពត្បឹកានយបលម់ាននៅនលើនគហ្ ំព័រ CPS COVID-19 ។ ត្ក  ម្ត្គួសារក៏អាចនធវ ើបានប្ែរ 

ចូលនម្ើលម្គគ ុ ន សក៍ធនធានត្បឹកានោយផ្លា លន់ៅ ីននេះ៖ 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ។ 

នតើមានអវ ើន ៀតប្ែលខំុ្អាចនធវ ើបាននែើម្បីគ្នតំ្ ែលក់ារនរៀនសូត្តកូន ៗ របស់ខំុ្កន ុងនពលននេះ? 

មានធនធានតាម្អ ិនធរនណតសត្មាប់ត្គួសារ 



ព័ត៌មានននេះត្តូវបានបកប្ត្បនោយនត្បើកម្ម វធិីបកប្ត្បហ្គ ហូ្គលឬកម្ម វធិីតាម្អ នីធឺ

ណតិនសេងន ៀត។ សូម្អភយ័នោសរាល់កហំ្ ស។ 

  

  

ការអប់រំនៅវ ិាល័យ 

សំណួរជនួំសសណួំរប្ែលត្តវូបានសួរជាញកឹញាប់ 
នតើនៅនពលណាប្ែលអនករំពឹងថាសិសេរបស់នយើងនឹងត្តលប់នៅសាលានរៀនវញិ? 

សាលារែឋកូឡ ំនបៀ (ស ីភីនអស) ជាសមាជិកននរចនាសម្ព ័នធបញ្ជា ឧបបតត ិនហ្ត របស់សហ្គម្ន៍។ 

សាលានរៀននឹងបនតអន វតតតាម្ការប្ណនាំនិងការរតឹតបិតកន ុងមូ្លោឋ ននិងរែឋ។ នយើងនឹង 

នធវ ើឱ្យត្ក  ម្ត្គួសារនធវ ើឱ្យោន់សម្័យជាព័ត៌មានប្ែលពាក់ព័នធ នលើត្បធានប ននេះអាចនត្បើបាន។ 

ច េះនបើសិសេចង់នបាេះបង់នោលវគគសិកានោយគ្មម នការពិន័យ? 

ប្សនការននេះល បបំបាត់តត្ម្ូវការសត្មាប់សិសេឱ្យនបាេះបង់នោលវគគសិកា។ ត្បសិននបើសសិេត្តូវ

នត្ជើសនរ ើសោកនចញ 

សញ្ជា សមាគ ល់ថាជា NC ល ធសលនឹងែូចគ្មន នឹងការ មាា ក់នោយគ្មម នការពិន័យ។ 

ច េះវគគសិកាម្ធយម្សិកាសត្មាប់ឥណោនវ ិាល័យ? 

ប្សនការននេះអន វតតចំនពាេះវគគសិកាកត្មិ្តវ ិាល័យនៅអន វ ិាល័យ។ 

ោប់តាំងពីវគគសិការបស់កូនខំុ្ម្ិនបានបញ្ចប់ពួកនគនឹងជួបការលំបាកនៅឆ្ន ំនត្កាយ 

វគគសិកា? 

ស ីនអសភីនឹងនរៀបចំកម្ម វធីិសិកាឆ្ន ំ ២០២០-២០២១ 

នែើម្បីឆុ្េះបញ្ជច ំងពីការផ្លា ស់បត រូវគគសិកានិោឃរែូវឆ្ន ំ ២០២០ ។ ន  

សិសេគួរប្តសថ ិតនៅកន ុងគ ណវបិតត ិនោយសារប្តមាតិកាប្ែលបាត់បង់។ 

នតើសញ្ជា  P ត្តូវបានកំណត់យ៉ា ងែូចនម្តច? 

“ ភី” នឹងនសម ើនឹង ៦០% ឬខពស់ជាងននេះនៅនងៃ ី ១០ ប្ខមី្នាឆ្ន ំ ២០២០ អាយភីអា។ 

ត្បសិននបើមានភ័សត ុតាងរវាងការរាយការណ៍អាយភីអានងៃ ី ១០ ប្ខមី្នានិងនងៃ ី ១៣ 

ប្ខមី្នាថាចំណាត់ថាន ក់របស់សិសេ 

អាចនលើកនឡើងពនីលើឬធាា ក់នត្កាម្ ៦០% ត្គូអាចនធវ ើការនបតជាា ចិតត។ នបើក 

ចំណាត់ថាន ក់របស់សិសេបាននកើននឡើងនលើស ៦០% បនាា ប់ពីការបិ ោវ ររហូ្តែល់នងៃ ី ៣១ 

ប្ខមី្នាប្ែលជាកំរតិ 

ការនបតជាា ចិតតនឹងត្តូវបាន P បាន។ 

សត្មាប់សិសេប្ែលម្ិនមានពិនទ ុ P ម្ ននងៃ  ី៣១ ប្ខមី្នាឆ្ន ំឆមាសនឹងនៅសល ់

ធាា ប់ជួយសិសេឱ្យឈានែល់ P។ ននេះអាចនធវ ើនៅបានតាម្រយៈការបញ្ចប់ការងារមិ្នប្ម្នន  

ត្បគល់ជូនត្បសិននបើអាចអន ញ្ជា តិនោយនគ្មលការណ៍យកម្កវញិរបស់ត្គូចូលរមួ្កន ុងការបនត្ងៀ

ននិងពិនិតយនឡើងវញិនិង 

បងាា ញភាពប ិនត្បសប់ននគំនិតប្ែលបានបងាា ញនិងវាយតំនលម្ ននងៃ ី ១០ 

ប្ខមី្នាអាយភីអាយ។ ោងំននេះ 

ការវាយតនម្ាអាចត្តូវបានកំណត់នោយត្គូនហ្ើយអាចរាប់បញ្ច លូប៉ា ប្នតម្ិនត្តូវបានកំណត់ចំនពាេះអ ី

នធឺណិតន  

កត្ម្ងសំណួរនិងការនធវ ើនតសតសំណួរផ្លា ល់មាត់និងការនធវ ើនតសតការសរនសរឬភសត ុតាងនសេងន ៀត

ននការនរៀនសូត្ត។ 



ច េះវគគសិកាសាត រឥណោននឡើងវញិនោយ PLATO? 

និសេិតអាចចូលនត្បើ PLATO ពីសាេះបាននហ្ើយត្តូវបំនពញមាតិកា ៥០ ភាគរយនោយ ៦០% ឬ 

ពូប្កជាងម្ ននែើម្បី  ួលបានកិតត ិយស។ ត្គ ូPLATO របស់សិសេឬម្ន្តនត ីសាលានសេងន ៀត 

នឹងមាន ំនាក់ ំនងជាមួ្យពួកនគនែើម្បីសត្មួ្លែល់ការបញ្ចប់វគគសិកា។ 

ការល បបំបាត់ថាន ក់អកេរមានការត្ពួយបារម្ភពីខំុ្។ នតើនយើងបងាា ញអំពីភាពត្តឹម្ត្តូវននេះយ៉ា ងែូ

ចនម្តចចំនពាេះសិសេរបសន់យើង និង 

នតើននេះនឹងមិ្ននធវ ើឱ្យពួកនគមានគ ណវបិតត ិកន ុងការត្បកួតត្បប្ជងសត្មាប់ការចូលម្ហាវ ិាល័យ

ន ។ ល។ 

នយើងយល់ពីការសំនរចបានរបស់ថាន ក់និងឱ្កាសនែើម្បីប្ងរកាឬប្កលំអ 

GPA នកើននឡើងគឺមានសារៈសំខាន់សត្មាប់នហ្ត សលជានត្ចើន, 

ម្ិនយ៉ា ងនហាចណាស់ប្ែលជាសលប៉ាេះពាលស់ត្មាប់ 

ការចូលនរៀននៅឧតតម្សិកាអាហារបូករណ៍កិតត ិយសនិងរងាវ ន់។ ការផ្លា ស់បត រូភាា ម្ៗនៅកាន់ឯក

សារ 

ត្បព័នធអប់រំនៅកន ុងសាលារែឋកូឡ ំនបៀរែឋនិងត្បន សរបស់នយើងនោយសារប្តកូរ៉ាណូាវា៉ា វ ើ 

នរាគរាតតាតបានបនងក ើតឱ្យមានសាថ នភាពមួ្យប្ែលឱ្កាសនសម ើភាពគ្មន សត្មាប់ការប្កលំអរ ឺ

ភាពនជឿននលឿននន GPA 

ម្ិនអាចនៅរចួន ។ វាចាស់ណាស់ថាសាថ ប័ន ត្គប់កត្ម្ិតនៅ ូោងំត្បន ស 

ត្បន ស កំព ង នធវ ើការសនត្ម្ចចិតត ត្សនែៀងគ្មន ោក់ ងនឹងការល បបំបាត់របាយការណ៍ថាន ក់។ CP

S ខពស ់

សិសេសាលានឹងនៅនលើ លីាននលងមួ្យប្ែលនឆ្ព េះនៅម្ ខ។ ម្ហាវ ិាល័យ NCAA, អាយវ ើសម្ព ័នធ  

និងសាកលវ ិាល័យសាកលវ ិាល័យមី្សសួរ ើនិងរាប់រយសាថ ប័ននសេងន ៀតសថ ិតកន ុងចំនណាម្សាថ ប័

នោងំននាេះ 

អនកប្ែលបានប្ងាងថាពួកនគនឹងត្តូវត្តួតពិនិតយនិងប្កសត្មួ្លតត្ម្ូវការនែើម្បីនឆា ើយតបនៅនឹង

កម្ម វធីិននេះ - 

វវបិតត ិ ១៩ ។ 

នតើមានអវ ើនកើតនឡើងត្បសិននបើកូនរបស់ខំុ្ត្តូវបានច េះនឈាម េះកន ុងវគគសិកាតាម្អ ិនធរនណត? 

ប្សនការវ ិាល័យអន វតតនៅវគគសិកាតាម្អ ិនធរនណតនហ្ើយចាប់ែូចគ្មន ត្តូវបានអន វតត។ ការសិ

កាបប្នថម្ 

សត្មាប់វគគសិកាតាម្អ ិនធរនណតនឹងបនតនិងបញ្ចប់វគគសិកាប្ែលមានសកាត ន ពល។ អ ីនធឺណិត 

ត្គូនឹង ំនាក់ ំនងការរំពឹង  ករបស់សិសេប្ែលនឹងនសម ើនឹងនងៃ ី ១០ ប្ខម្ីនា 

កាលបរនិចេ កាត់ផ្លត ច់។ 

នតើអវ ើជាការរំពឹង  កសត្មាប់ការចូលរមួ្វគគសិកាបនាា ប់ពីសិសេមាន P នៅកន ុងវគគសិកាណាមួ្យ? 

និសេិតខាេះនឹង  ួលបានកិតត ិនាម្សត្មាប់វគគសិកានហ្ើយកំណត់ថាពួកនគនឹងម្ិនចូលរមួ្ន ៀត

ន ។ ខាេះ 

នឹងបនតចូលរមួ្។ ននេះគឺជាការរំពឹង  កនិងនលើក ឹកចិតតរបស់នយើងប្ែលនិសេិតនៅប្តចូលរមួ្ 

ជាមួ្យត្គូនិងសាលារបស់ពួកនគរហូ្តែល់ច ងបញ្ចប់ននឆមាសប៉ា ប្នតម្ិនមានសកម្មភាពោក់ 

ណឌ កម្មណាមួ្យន  

អនកប្ែលម្ិននត្ជើសនរ ើស។ 

នតើមានអវ ើនកើតនឡើងនៅនពលនយើងត្តលប់នៅសាលានរៀនវញិ? 

ត្បសិននបើនយើង អាច ត្តលប់នៅសាលានរៀនម្ ននពលបញ្ចប់ឆ្ន ំសិកាប្សនការកំណត់បចច ុបបនន  



នឹងនៅប្តមាននៅនឹងកប្នាង។ នយើងនឹងប្កសត្មួ្លប្សនការប្ណនាំឱ្យត្សបនឹងនងៃសិកាធម្មតា។ 

នតើខំុ្អាចរំពឹងអវ ើខា េះពីការត្បាត្ស័យោក់ ងតាម្សាលានរៀន / ត្គូជាមួ្យកូនរបស់ខំុ្? 

សត្មាប់វគគសិកាោងំអស់ត្គូនឹងមានមួ្យនងៃកន ុងមួ្យនងៃកន ុងមួ្យសបាត ហ្៍នែើម្បីបនត្ងៀន។ តំបន់

មាតិកាប្ែលបានោត់ប្ចងត្បោំនងៃ 

គឺ: 

o នងៃច័នា ៈគណិតវ ិាវចិិត្តសិលបៈនិងអនកសិកាភាសាអង់នគាស 

o នងៃអងាគ រៈសលិបៈភាសា PE / ស ខភាពអំនណាយនិងវ ើឌីអូ 

o នងៃព ធៈ វវ ិាសាន្តសតសិលបៈអន វតតម្ជមម្ណឌ លអាជីពនិងម្ណឌ លអប់រំពិនសស 

ថាន ក់នរៀន 

o នងៃត្ពហ្សបត ៈការសិកាសងគម្ភាសាពិភពនលាកនិងការអប់រំពិនសសម្ិនប្ម្នសន លូ 

តំបន់មាតិកា 

o ការ កាលពីនងៃស ត្ក: នងៃសបាយកា ឹបនងៃ (នមា៉ា ងកន ុងមួ្យនៅនពលប្ែលកា ឹប, 

អតតពលកម្មនិងសកម្មភាពអាច ពិនិតយនម្ើល ! 

ននេះម្ិនោំបាច់ន !) 

នៅនងៃប្ែលបានកំណត់អនកអាចរំពឹងថានឹងមានការត្បាត្ស័យោក់ ងជាមួ្យសិសេនិងត្បប្ហ្ល

ជាត្គួសារ 

អំពីមាតិកាវគគសិកានិងការរំពឹង  ក។ បត្ងួម្ការត្បជ ំ Google Hangouts ។ ល 

បាននត្បើសត្មាប់ការប្ណនាំនិងការតភាា ប់តាម្នពលនវលាពិត។ នៅនងៃសត្មាកសត្មាប់វគគសិកា

ណាមួ្យត្គូអាចនធវ ើបាន 

មាន ំនាក់ ំនងផ្លា ល់ខ្នួជាមួ្យសិសេនិងត្ក  ម្ត្គួសារ។ ត្គូក៏នឹងនធវ ើត្បោំនងៃប្ែរ 

នមា៉ា ងនធវ ើការសំរាប់ការគំ្មត្ របស់និសេិត។ 

ត្បសិននបើសសិេរបស់ខំុ្បញ្ចប់ឆមាសនហ្ើយមាន NC 

នៅកន ុងវគគសិកាននាេះនឹងមានការនងើបនឡើងវញិនូវឥណោន 

ឱ្កាសនៅសាលារែូវនតត ឆ្ន ំ ២០២០? 

ខណៈនពលប្ែលវាជានចតនារបស់នយើងកន ុងការសតល់ជូននូវការសាត រនឡើងវញិនូវឥណោនកន ុងរែូវ

នតត ឆ្ន ំ ២០២០ 

ការសតល់វគគសិកានិងកាលវភិាគមិ្នត្តូវបានកំណត់ន ។ 

ត្បសិននបើត្គួសាររបស់ខំុ្ត្តូវការសិ ធិ  ួលបានអាហារនលើសពី Grab និង Go 

នតើខំុ្ត្តូវរកជំនួយយ៉ា ងែូចនម្តច? 

បញ្ា ីធនធានមាននៅនលើនគហ្ ំព័រ CPS COVID-19៖ www.cpsk12.org/COVID-19 ។ 

កូនរបស់ខំុ្ហាក់ែូចជាងប់បារម្ភនិង / 

ឬធាា ក់ ឹកចិតត។ ត្បសិននបើត្គួសាររបស់ខំុ្ត្តូវការការគ្មំត្ ខាងស ខភាពស្ វូចិតតនតើត្តូវនធវ ើែូចនម្ត

ច 

នតើខំុ្  ួលបានជំនួយន ? 

បញ្ា ីត្បភពត្បឹកានយបល់មាននៅនលើនគហ្ ំព័រ CPS COVID-19 

។ ត្ក  ម្ត្គួសារក៏អាចនធវ ើបានប្ែរ 

ចូលនម្ើលម្គគ ុ ន សក៍ធនធានត្បឹកានោយផ្លា ល់នៅ ីននេះ៖ 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ។ 
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