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កម្មវធិី ក្កុម្ក្រួសារ របួរមួ្ជាម្យួ សាលា (FAST) នៅសាលារបស់នលាកអ្នក បានឧបត្ថម្ភនោយ កម្មវធិី Investing in Innovation (i3) ផ្តល់
ឧបត្ថម្ភនោយ ក្កសួងអ្បរ់នំនសហរដ្ឋអានម្រកិ។ នៅកនុង Facebook និង វុបិនស កម្មវធិីននេះនៅថា PhillyFAST-i3។ កម្មវធិីននេះមាននៅតាម្សា 
លាបឋម្សិកាននទីក្កុងហវីឡាដដ្លហវយ៉ា ៣០។ 
 

ត ើកម្មវិធី FAST ជាអ្វី? 
 កម្មវធិី FAST រឺជាកម្មវធិីដដ្លមានរយៈនេល៨សបាត ហ៍ ដដ្លេក្ងឹងទំនុកចិត្តរបស់នកមង ផ្តល់ឲ្យអ្នកដ្ឹកនកំ្កុម្ក្រួសារនូវវធិីថ្មីៗ នហើយ
អាចេក្ងឹងទំនកទ់ំនង រវាងមាតាបិតា និង សាលា។ 

 

ត ើតោលបំណងរបស់កម្មវិធី FAST គឺជាអ្វ?ី 
 នដ្ើម្បផី្តល់សិទធិអ្ំណាចដ្ល់នកមងមាន ក់ៗ  ឲ្យទទួលបាននជារជយ័នៅ ផ្ទេះ សាលា និង នៅកនុងសហរម្ន។៍ 

 

ជា មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ត ើខ្ញំនឹងបានចំតណញអ្វីព្យីកម្មវិធី FAST?  
 កម្មវធិី FAST នឹងផ្តល់ឲ្យនលាកអ្នកនូវវធិីថ្មីៗ និង ខ្ល ងំក្លល  នដ្ើម្បជីួយ េក្ងឹងដ្ល់កូនរបស់នលាកអ្នក និងជួយ ដ្ល់ក្លរសិការបស់េួក
នរ។     

 នលាកអ្នកនឹងមានឱក្លសជួបជាម្យួ មាតាបិតា និង អាណាេាបាល ដ្នទនទៀត្។ នលាកអ្នកនឹងដ្ឹងេី ជំនួយ រំនិត្ និង អ្នកដដ្លអាច
ទាកទ់ង ថ្មីៗ។ 

 

តេ ញអ្វីបានជាក្កុម្ក្គួសារទងំម្ូលរបស់ខ្ញំចងច់ូលរួម្កនញងកម្មវិធី FAST? 
 ចំនេញទាងំអ្ស់គ្នន ។ 
 សកម្មភាេទាងំអ្ស់មានលកខេៈ សបាយរកីរាយ និង ជាក្លរអ្បរ់។ំ 

 នលាកអ្នកនឹងជួបជុំញំុអាហារជុំគ្នន  នោយឥត្នចញនថ្ល ។ 

 សកម្មភាេទាងំអ្ស់បាននរៀបចំន ើងតាម្រនបៀបដដ្លនធវើឲ្យនកមងដ្ឹងថានលាកអ្នកជា
អ្នកដ្ឹកននំៅកនុងក្រួសារ នទាេះជានលាកអ្នកមាននេលសបាយរកីរាយជុំគ្នន ក៏នោយ។ 

 ក្កុម្ក្គួសារចូលចិ តកម្មវិធី FAST។ នៅនេលក្កុម្ក្រួសារចូលរមួ្កនុងកម្មវធិី FAST ជាង
៨០ភាររយនឹងបានបញ្ចបេ់ីកម្មវធិី៨សបាត ហ៍។ អ្នកចូលរមួ្ភារនក្ចើនបនតនៅកម្មវធិី 
FASTWORKS

®។ 
 នោយមានសកម្មភាេដដ្ល សបាយរកីរាយ និងមានក្បនោជន ៍ជាម្យួអ្នកដ្នទ
ដដ្លម្កេីសាលា កូននលាកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល និង មានទំនុកចិត្ត ដ ើម្បទីទួលបានដោគជយ័។ 

 
  

មាតាបិតា និង អាណាព្យាបាល របស់សិសស ថ្នន ក់ម្ញនម្ត តយ្យ ដល់ថ្នន ក់ទី១ 
សំណួរដដលតគឧសាេស៍ួរ 

កម្មវិធី ក្កុម្ក្គួសារ រួបរួម្ជាម្យួ្ សាលា ®— FAST
® 

 

Philly FAST – i3 partners include Turning Points for Children, The School District of Philadelphia, nonprofit Families and 

Schools Together, Inc., the American Institutes for Research, and the Wisconsin Center for Education Research.  This FAQ was 

produced through the i3, Investing in Innovation Project, funded through the U.S. Department of Education, grant no. 
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ត ើ FAST មានលទ្ធផលលអដែរឬតទ្? 
 មាន។ កម្មវធិ ីFAST ស្រត្ូវបានបដងកើត្ដ ើងកាលពី២៥ឆ្ន មំ្ុនដោយ Dr. Lynn McDonald ដ លគាត្ប់ាន ឹងថា អ្វីដ លសំខាន់ោងដគ
សស្រមាប់ដកមងគឺអ្នកដ លជិត្សនិត្បំផុត្ោម្យួពួកដគ។ ដ ើម្បបីដងកើនដោគជយ័ ដកមងស្រត្ូវការការគាសំ្រទវជិជមានដៅកនុងស្រកុម្ស្រគួាររបស់ពួក
ដគ។ កម្មវធិ ីFAST ផតល់ជូនមាតាបិតានូវម្ដធោបាយថ្មី ដ ើម្បឲី្យអ្វីៗទងំដនេះអាចដកើត្ដ ើងបាន។ ក្លរសិកាក្សាវក្ជាវជានក្ចើនបាន
បង្ហា ញឲ្យដ ើញថា កុមារដដ្លបានចូលរមួ្កនុងកម្មវធិី FAST មានការដស្រជើសដរ ើសដ លវជិជមាន និង ការសិកាបានលអក្បនសើរជាង។ 
មាតាបិតា កប៏ានស្របាបអ់្ំពីដរឿងផ្ទា ល់ខ្លួនផងដ រថាដត្ើកម្មវធិី FAST បានផ្ទល ស់បតូរ ជីវតិ្ដៅកនុងស្រគួារ ដផនការផ្ទា ល់ខ្លួន និង ការដស្រជើស
ដរ ើសជំនាញ របស់ពួកគាត្់។ 

 

ត ើជាទ្តូៅមានអ្វីត ើ ត ើង  នុ ង  ុំងតេលវគ្គ៨សប្ដា ហ ៍(២,៥ តមា៉ោ ង) របស ់ម្មវិធី FAST? 
 ជួប និង រាកទ់ក ់
 អាហារដ លឥត្គិត្ថ្ថ្ៃ (ដរៀបចំទទួលដោយ ស្រគួារម្យួ បនាា បព់ីយបជ់ួបជុំ ំបូង ស្របាកឧ់បត្ថម្ភសស្រមាបក់ារដរៀបចំអាហារ ផតល់ឲ្យតាម្
រយៈ «ការចាបដ់ឆ្ន ត្») 

 សកម្មភាពដ ល សបាយរកីរាយ បដងកើត្ទំនុកចិត្តដលើខ្លួនឯង 
 ជំនួយ ល់ការស្របជុំោម្យួមាតាបិតា (ដពលសស្រមាបដ់កមងៗ  រមួ្ទងំជំនួយ ល់កិចចការដ លស្រគួឲ្យយកម្កដធវើដៅផាេះ) 
 ដពលជួបមាន កទ់ល់នឹងមាន ក ់ដ លមានគុណភាព 
 ឈ្នេះដឆ្ន ត្ោស្រគួារ (កញ្ចបដ់ លឈ្នេះដឆ្ន ត្មាន សកម្មភាពសស្រមាបស់្រកុម្ស្រគួារ និង ដលបងដលង ស្រពម្ទងំស្របាកទុ់កដរៀបចំអាហារ 
សស្រមាប់សហគម្ន៍ FAST របស់ដោកអ្នក។ ដធវើដបបដនេះ  មាន ក់ៗ អាច ផតល់ និង ទទួល និង កាង សហគម្ន។៍) 

 

ត ើខ្ុអំាចដសវងយលប់ដនែម្តទ្ៀ អ្េីំ FAST សម្រមាបស់ាលារបសខ់្ុ  ំតៅទី្ណា? 
Turning Points for Children, គោឺអ្ងគការម្នុសសធម្ ៌ដ លជយួ  កឹនាកំម្មវធិ ីFAST 
FastForKindergarten@tp4c.org, 267-236-1540, www.TurningPointsForChildren.org 
 
ម្រ សងួអ្បរ់នំនទ្មី្រ ងុហវឡីាដែលហវយ៉ោ ការយិាលយ័អ្បរ់ ំមុារម្នុថ្នន  ម់្ត េយយ 
Juanita Rodrigues Romu, Program Coordinator, jromu@philasd.org, 215-400-6716, 
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/ 
 

Project website 

PhillyFASTi3.com 
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