
ការបកប្របននេះររវូបានបកប្របនោយនរបើកម្ម វធិបីកប្របហ្គ ហូ្គលឬកម្ម វធិីអ ីនធណឺិរនសេងន ៀរ។ សូម្អ

ភ័យនោសរាល់កហំ្ ស។ 
  

ទំព័រទី ១៖ ថ្នា ក់មត្តេយ្យ - ថ្នា ក់ទី ៨ 
ទំព័រទី ២៖ ថ្នា ក់ទី ៩-១២ 
  
ជូនចំន េះរកមុ្ររួសារស ីនអសនេ -៨ 
ត្យ្ើងមានបច្ច ុបបនាភាពទាក់ទងនឹង iPads របស់សិសសនិងការតភាា ប់អ ីនធឺណិត។ 
  
ត្នេះ ក្កមុហ  ន ត្យ្ើងត្ក្បើសក្មាប់ការ ត្ៅក ំពយូ ទ័រ iPad 

ជំនួយ្តភាា ប់ត្ៅអ ីនធឺណតិ បានត្ធវ ើការមួយ្ចំ្នួនបាន ត្ធវ ើឱ្យទាន់សម័យ្ត្ៅថ្ងៃស ក្ក, ខែកញ្ញា  4 T 

មាន មួកបានបណ្តេ លឱ្យបញ្ញា បខនែមមួយ្ចំ្នួនជាមួយ្នឹងការតភាា ប់ត្ៅ ែំុ្ nternet 

។ ក្កមុបត្ច្េកវទិារបស់ត្យ្ើងបានត្ធវ ើការកន ុងរយ្ៈត្ពល ២៤ ត្មា៉ោ ងច្ ងត្ក្កាយ្ត្ ើមបកំីណត់ការជួសជ ល។  
  
ក្បសិនត្បើអាកត្ៅខតមិនអាច្ភាា ប់ត្ៅ I nternet 

បានបន្ទា ប់ពីត្ធវ ើតាមជហំានត្ធវ ើបច្ច ុបបនាភាពខ ល បានត្្ញើ កាលពីថ្ងៃអាទិតយសូមត្ធវ ើតាមជហំានត្ៅកន ុង

វវ ើត្ អូត្នេះត្ ើមបីកំណត់បបករណសសិសសរបស់អាកត្ើើងវ។ិ។ ត្ៅត្ពលខ ល អាកបានបញ្េ ប់ ំត្ណើរការត្នេះ អា

កនឹងអាច្ភាា ប់ត្ៅនឹង I nternet ។   
វវធិីកំណរ់បបករណសសសិេនើើងវ ិ: https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8 

ត្ពលខ លបានភាា ប់ត្ៅនឹង ែំុ្ nternet 

និសសិតខ លអាច្ចូ្ល ំត្ណើរ ការ កមម វធីិខ ល ពួកត្េក្តូវការ តាមរយ្ៈកមម វធីិត្សវាែល នួឯងត្ៅត្លើបបករ

ណសឬត្ោយ្ការកាប់ត្ ើត្ៅកន ុង វវបិសរលលសសិេ ។ វេគសិកាសាលានឹងមានត្ៅក្ពកឹថ្ងៃអង្គគ រ។    
  
រសកុននេះនឹងមានអនកបនចេកន សប្ែលអាចនរបើបាន នៅយប់ថ្លៃចនទ ី 7 

ប្េកញ្ញា  នៅឯ សាលានរៀនមួ្យ dministration េ uilding ពី 4 លាៃ ចែល់នមា៉ោ ង 7:30 

លាៃ ចសរមាបអ់នក ប្ែល ររវូការជំនួយ។ អគារ ននេះមាន ីតងំនៅសល វូ ១៨១៨ ោបប់៊លលី។ 
  
អាកបត្ច្េកត្ទសនឹងអាច្ រកបានកន ុងកំើុងត្ពល ូច្តត្ៅត្នេះ៖ 

• ថ្ងៃអង្គគ រទី ៨ ខែកញ្ញា  - ថ្ងៃស ក្កទី ១១ ខែកញ្ញា  

o ត្មា៉ោ ង ៧ ៈៈ ៣០ ក្ពឹក ល ់៤ លាៃ ច្ 

o អន វទិាល័យ្ទាងំអស់ - ក្ច្កចូ្លខាងម ែថ្នអាគារ 

• ថ្ងៃអង្គគ រទី ៨ ខែកញ្ញា  - ថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ទី ១០ ខែកញ្ញា  

o ត្មា៉ោ ង ៤ លាៃ ច្ - ៧ លាៃ ច្ 

o អាគាររ ឋបាលសាលាសិកា - ក្ច្កចូ្លខាងម ែអាគារ (១៨១៨ ល្ វូត្វសា ត្ើង) 1818 West 
Worley 

 
ប េគលិកនឹងមាន្ងខ រត្ៅតាម សាលា បឋមនីមួយ្ៗ ត្ៅថ្ងៃខសែកថ្ងៃអង្គគ រទី ៨ 

ខែកញ្ញា ត្ ើមបី្ េល់ជំនួយ្។  
  
និសសិតក៏អាច្ទូរស័ពាត្ៅត្លែ ៥៧៣-២១៤-៣៣៣៤ 

សក្មាប់ជំនួយ្ឬទាក់ទងត្ៅសាលារបស់ពួកត្េក្បសនិត្បើពួកត្េមិនអាច្ត្ធវ ើវាត្ៅ ទីតាំងមួយ្សក្មាប ់ជំ

នួយ្ខ ា្កបត្ច្េកវទិា។ 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8


សូមអរេ ណចំ្ត្ េះការអត់ធមត់របស់អាកែណៈត្ពលខ លត្យ្ើងបានត្ធវ ើការត្ោេះក្សាយ្។ 
  
សាលាត្រៀនរ ឋកូើំុត្បៀ 
១៨១៨ ោប់ប លលី ល្ វូ 
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---------------------------------------------- 
  
  
ឃ ររនចៀក ៩-១២ ររួសារ៖ 
  
ត្យ្ើងមានរបាយ្ការណសអំពបីញ្ញា តូច្តាច្ពីរជាមួយ្ក ពំយូ ទ័រយួ្រថ្ សិសស។  
  
ខាងត្ក្កាមត្នេះជា តំ្ណ្តេះក្សាយ្ចំ្ត្ េះបញ្ញា នីមួយ្ៗ៖ 
" ក្បូកស  ី" សារ: ត្លច្ត្ើើងត្ៅត្លើក ំពយូ ទ័រយួ្រថ្ មួយ្ចំ្នួន។ ចាប់ត្ េ្ើមបបករណសត្ើើងវ។ិត្ហើយ្សារខ លត្ល

ច្ត្ច្។នឹងបាត់ត្ៅវ។ិ។   
  
" ក្កមុហ  ន 

Microsoft " សារអាជាញ បណណ : បិទសារ។ វាេឺជាការជូន ណឹំងមួយ្ខ លនឹងបាត់ត្ៅវ។ិត្ៅត្ពលត្ក្កាយ្ខ ល

បបករណសត្នេះភាា ប់ត្ៅ CPS មួយ្ ក្បព័នធ  

WiFi ។ វាមិនប៉ោេះ ល់ ល់ រត្បៀបខ លក ំពយូ ទ័រយួ្រថ្ នឹង ំត្ណើរការត្ទ។  
  
វេគសិកាសាលានឹងមានត្ៅក្ពឹកថ្ងៃអង្គគ រ។  
  
រសកុននេះនឹងមានអនកបនចេកន សប្ែលអាចនរបើបាន នៅយប់ថ្លៃចនទ ី 7 

ប្េកញ្ញា  នៅឯ សាលានរៀនមួ្យ dministration េ uilding ពី 4 លាៃ ចែល់នមា៉ោ ង 7:30 

លាៃ ចសរមាបអ់នកប្ែលជនួំយររវូការ។ អគារ ននេះមាន ីតងំនៅសល វូ ១៨១៨ ោបប់៊លលី។ 1818 West 
Worley 

 
  
អាកបត្ច្េកត្ទសនឹងអាច្រកបានកន ុងកំើុងត្ពល ូច្តត្ៅត្នេះ៖ 

• ថ្ងៃអង្គគ រទី ៨ ខែកញ្ញា  - ថ្ងៃស ក្កទី ១១ ខែកញ្ញា  

o ត្មា៉ោ ង ៧ ៈៈ ៣០ ក្ពឹក ល ់៤ លាៃ ច្ 

o អន វទិាល័យ្ទាងំអស់ - ក្ច្កចូ្លខាងម ែថ្នអាគារ 

• ថ្ងៃអង្គគ រទី ៨ ខែកញ្ញា  - ថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ទី ១០ ខែកញ្ញា  

o ត្មា៉ោ ង ៤ លាៃ ច្ - ៧ លាៃ ច្ 

o អាគាររ ឋបាលសាលាសិកា - ក្ច្កចូ្លខាងម ែអាគារ (១៨១៨ ល្ វូត្វសា ត្ើង) 1818 West 
Worley 

  
និសសិតក៏អាច្ទូរស័ពាត្ៅត្លែ ៥៧៣-២១៤-៣៣៣៤ 

សក្មាប់ជំនួយ្ឬទាក់ទងត្ៅសាលារបស់ពួកត្េក្បសនិត្បើពួកត្េមិនអាច្ត្ធវ ើវាត្ៅទីតាំងជំនួយ្ខ ា្កបត្ច្េ

កវទិាណ្តមួយ្។ 
  
ទនា ឹងរង់ចាំការវលិក្តើប់មករកការខណន្ទំរបស់ត្យ្ើងត្ៅថ្ងៃខសែ កថ្ងៃអង្គគ រទី ៨ ខែកញ្ញា ។ 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.cpsk12.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.cpsk12.org/fall2020
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