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�រេមើល�រសិក�ែបបច្រម �ះេ�ក� �ង  
 វ �បផតថល��ស្រ�ប់��បិ� 

េសចក� ីែណ�ំែដលរមួប�� �លេ�ក� �ងកម� វ �ធីសិក�េនះ គឺស្រ�ប់��បិ� ឬ�
�ព��លែដល�នគណនីវ �បផតថល��ស្រ�ប់��បិ�្រ�ប់។ 
េបើអ�កមិន�នគណនីវ �បផតថល��ស្រ�ប់��បិ�េទ សូមេ�ងេ��ន់ទំព័រចុះេ�� ះស្រ�ប់ កម� វ �ធីសិក�
េ�ក� �ងគណនីវ �បផតថល��ស្រ�ប់��បិ� និង្រក �ម្រគ��រ។  

 
��បិ�ែដល�នសិទ�ិចូលេមើលវ �បផតថល��ស្រ�ប់��បិ�នឹង�ចកំណត់្រក �មសិក�ែបបច្រម �ះរបស់សិស្ស�ន។ 
្របសិនេបើ�ន�របុ៉នប៉ងេមើលព័ត�នេនះមុនៃថ�ទី 22 ែខកុម�ៈក� �ងេ�ល
បំណងេដើម្ីបប�� ក់ពីៃថ�ែដលសិស្សរបស់អ�កនឹងចូលរមួ�មអន�ញ ��
បិ�/��ព��លគួរែត�ប់េផ�ើមេ�េលើជំ�នទី 1 េ�ទំព័រទី 3។ �រសិក��� ល់�ប់េផ�ើមេ�ស�� ហ៍ទី 22 ែខកុម�ៈ �� ំ 
2021។ សសិ្សែដលចូលេរៀនេ�យ�� ល់ក៏នឹងចូលេរៀន៖ 

● ែតៃថ�ចន�  និងៃថ�អ�� រ 
● ែតៃថ�្រពហស្បតិ៍ និងៃថ�សុ្រក ឬ  
● ៃថ�ចន�  ៃថ�អ�� រ ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៃថ�សុ្រក (ស្រ�ប់សសិ្សែដល�នត្រម�វ�រស� �គ�� ញ)។ 

 
�រចូលេ��ន់េគហទំព័រផតថល��ស្រ�ប់��បិ� 
 

1. រុករកេ��ន់េគហទំព័រ http://www.philasd.org. េ្រជើសេរ �សបូ៊តុង Login (ចូល) េ�ែផ�ក�ង�� ំៃនេអ្រកង់េ�ពី
េ្រ�មប�្រប�សេ�ែផ��ងេលើៃនទំព័រ។ 

 

 

2. ប�� �លេ�� ះអ�កេ្របើ និង�ក្យស�� ត់ៃនវ �បផតថលរបស់អ�ក។ ចុច Login (ចូល)។ 

 

https://sishelp.philasd.org/
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
http://www.philasd.org/
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3. េ�េពលែដលអ�កចូល អ�កនឹងេបើក  វ �បផតថល��ស្រ�ប់��បិ�។ េ�េពល 
 វ �បផតថល��ស្រ�ប ់��បិ� េបើក មជ្ឈមណ� លេផ�ើ�រនឹងផ� �ក។ 

អ�កនឹង្រត�វ�ត់វ ��ន�របែន�មមួយចំនួន 
េដើម្ីបេមើល�េតើសិស្សរបសអ់�កកំពុងចូលេរៀនេ�យ�� ល់ ឬ�មអន�ញេ�ៃថ��ក់�ក់�មួយ។ 

 
 
េតើកូនរបសខ់� � ំេរៀន�មអន� ញៃថ�េនះែមនេទ? 

 
1. ចុចេលើ Today (ៃថ�េនះ) េ�ែផ�ក�ងេឆ�ងៃនេអ្រកង់ក� �ង លិបិ្រកម។ 

 
 
 

2. កែន�ងេធ� ��រេ�ក�� លនឹង�� ស់ប� �រេដើម្ីបប�� ញ�លវ ��គ Today’s (ៃនៃថ�េនះ) ។  
អ�កនឹងេឃើញ្រក �មសកិ�ច្រម �ះរបស់សិស្សអ�ក។ េបើសិន�សិស្សរបស់អ�កេរៀន Virtual (�មអន�ញ) ៃថ�េនះ 
អ�កនឹងេឃើញ�ក្យ Virtual (�មអន�ញ) �ងេលើ�លវ ��គរមួ�មួយៃថ�ៃនស�� ហ។៍ 

https://sishelp.philasd.org/
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ស�� ល់៖ េបើសិនេគេរៀប�លវ ��គឲ្យកូនរបសអ់�កេរៀនេ�ក� �ង�� ក់េរៀន �ក្យ អន�ញ នឹងមិនប�� ញេទ។ 

 

�រពិនិត្យេមើល�� ន�ពអន� ញរបសស់សិ្សស្រ�ប់ៃថ�េផ្សងេទៀត 
1. ចុចេលើ Calendar (្របតិទិន) េ��ងេឆ�ងៃនេអ្រកង់ េ�ក� �ង លិបិ្រកម។ 

 
 

2. កែន�ងេធ� ��រេ�ក�� លនឹង�� ស់ប� �រេដើម្ីបប�� ញ ប�� ញ Calendar (្របតិទិន) ។ េ្រជើសេរ �សប�� ញ �លវ ��គ ឬ 
វត��ន។ អ�ក�ចេ្រជើសេរ �ស�លបរ �េច�ទេ�េលើ្របតិទិនេដើម្ីបេមើល� េតើកូនរបស់អ�កេរៀន Virtual (�មអន�ញ) 
េ�ៃថ�េ�ះែដរឬេទ។  �ក្យ Virtual (�មអន�ញ) នឹងេ��ង�លវ ��គរមួ�មួយៃថ�ៃនស�� ហ៍។   

 
ស�� ល់៖ �� ក Virtual (�មអន�ញ) នឹងមិនប�� ញេ�េលើ�លបរ �េច�ទ�មួយមុនៃថ�ទី 22 

ែខកុម�ៈែដល�ៃថ�ដំបូងែដលកូនសិស្សនឹងវ �ល្រតឡប់មកេរៀន�� ល់ វ �ញេ�ទូ�ងំមណ� លសិក�េឡើយ។  

 

https://sishelp.philasd.org/
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3. ្របសិនេបើអ�ក�នេ្រជើសេរ �ស�លបរ �េច�ទ េហើយអ�កមិនេឃើញ�ក្យ �មអន�ញ ប�� ប់ពីេ្រជើសេរ �សប�� ញ 
�លវ ��គ ឬ វត��ន េទ េនះ�នន័យ� កូនសិស្សរបស់អ�កគួរែត�យ�រណ៍េ�យ�� ល់េ�ៃថ��ក់�ក់េ�ះ។ 
អ�កនឹងេឃើញែតៃថ�ៃនស�� ហ៍ែដលប�� ញេ��ងេលើ�លវ ��គបុ៉េ�� ះ។ 

https://sishelp.philasd.org/
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