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យ�ើងខ្ញុំយ�ឿថាយោកអ្នកមាន

សណួំរជាច្រើន
មញនយេលយ�ើងចញះយ ម្ ះ

យេតញអ្វីបានជាសិសសានញសិស្សចញះយ ម្ ះយ�ៀនយៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិតននទវីកករុងេ្វីឡាដែលេ្្យ៉ា (Philadelphia Virtual Academy (PVA))?

សិសសានុសិស្សអាចចុះឈ ម្ ះឈ�ៀនឈៅ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអិុនធ�័ណិតននទីកក្រុងហ្ឡីាដែលហ្្យ៉ា (PVA) ឈោយស្� មលូ ឈហតុជ្ ឈកចើន។ សិសសានុសិស្សដែល  មាន ចំ ណូល ចិត្ត 

ឈ្្សងៗ (ឧទាហ�ណ៍ ក្ីឡា �បា ំែនន្តី) កតរូវឈធ្ើែំឈណើ � យ៉ា ង ញឹក្ញាប ់ឬ កតរូវកា�ឈេលឈវលាដែល  អាច ផ្លា ស់ប្តូ�បាន ខុសេីទមាលា ប។់ សិសសានុ សិស្ស ខលាះ ចុះឈ ម្ ះ ឈ�ៀន  ឈោយ  ស្� 

មាន បញ្ហា សុខភាេ ឬ បញ្ហា សង្គម។ សិសសានុ សិស្សែនទ ឈទៀត ចងប់ឈងកើនឈលបឿននន កា�សិក្សា�បស់ខលាលួន។ 
 

យតើអ្នកណាអាចចញះយ ម្ ះយ�ៀនយៅ PVA?

សិសសានុសិស្សដែល៖ បានឈ�ៀនចបថ់្នា ក្ទី់៥ ឈៅឈេលចាបឈ់្្តើមឆ្នា សិំក្សា ឈ�ៀនថ្នា ក្ទី់៦ ែល់ទី១២ និង/ឬ មានអាយុ២១ឆ្នា  ំក្នាុងក្ំឡុងឆ្នា  ំសិក្សា អាចឈៅ ឈ�ៀន ឈៅ PVA។

យតើអស់ន្លៃប៉ាញន្ម នយែើម្វីចញះយ ម្ ះយ�ៀនយៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត? 

មនិបាចប់ងន់្លាស្លាឈទ ឈែើមបឈី�ៀនឈៅ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត ឲ្យដតសិស្សជ្អនាក្�ស់ឈៅក្នាុងតំបន�់បស់កក្សលួងអប�់ ំននទីកក្រុងហ្ី ឡា ដែលហ្្យ៉ា។ ែូច ជ្ ស្ លា �ែ្ឋ 

នីមលួយៗដែ� សិសសានុសិស្សកតរូវទិញសមាភា �ៈឈោយខលាលួនឯង សកមាប ់ក្ិច្ច កា� ស្ លា និងកិ្ច្ចកា� ឈ្្សងៗ ឈទៀត។
 

យតើខ្ញុំអាចចញះយ ម្ ះកូនយោ�វិធវីណា?

ឈែើមបចុីះឈ ម្ ះសិស្សក្នាុង វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត សូមឈមើលវុបិនស�បស់កក្សលួងអប�់នំនទីកក្រុងហ្ីឡាដែលហ្្យ៉ា www.philasd.org/laguage/khmer/pva និង/ឬ ឈ្ញើ 

សំណលួ �មក្ឈយើងខញុ ំតាមវុបិនស www.philasd.org/laguage/khmer/help ឬទូ�ស័េ្ទមក្ឈលខ ២១៥-៤០០-៨៤៨៤។

យែើម្វីចញះយ ម្ ះកូន យតើខ្ញុំកតរូវកា� យសចក្វី�ល់កេមេវីកកសួងអប់� ុំ�បស់ខ្ញុំ ដែ�ឬយទ?

កតរូវកា� វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត គឺជ្ក្មមវធិី�បស់កក្សលួងអប�់នំនទីកក្រុងហ្ីឡាដែលហ្្យ៉ា ឈហើយកក្សលួងកតរូវយល់កេមនូវ កា�ចុះ ឈ ម្ ះ �បស់ឈលាក្ អនាក្។ 

យតើ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត យ�ៀនយេញមួ�ឆ្្ន ុំឬអ្វី?

ឈទ ឈយើងឈធ្ើតាមកបកក្តទីនិ�បស់ស្លា។ ឈទាះជ្ែូឈចនាះក្ឈ៏ោយ ឈោយស្�គ្ម នន្ងៃឈបេ់ឈីករះធ្លា ក្ទឹ់ក្ក្ក្ ឈៅ វជិ្ជា  ស្ថា ន សិក្សា តាមអុធិ�័ ណិត ន្ងៃចបស់្លាមនិខុស េីកាល

វភិាគដែលបានកំ្ណតឈ់ៅឈេលចាបឈ់ ្្តើមឆ្នា សិំក្សាឈទ។ ន្ងៃចូលឈ�ៀន គឈឺៅ ន ង្ៃ ទ៣ី ដខក្ញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៣។
 
យតើខ្ញុំអាចចញះយ ម្ ះកូនក្នញង វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត យៅយេលណា?

ឈលាក្អនាក្អាចចុះឈ ម្ ះឈៅក្នាុងន្ងៃឈនះ សកមាបថ់្នា ក្ដ់ែលចាបឈ់្្តើមក្នាុងដខក្ញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៣! �យៈឈេលចុះឈ ម្ ះកតរូវគ្នា នឹងន្ងៃចាបឈ់្្តើម ជ្ ទូឈៅ ចាបឈ់្្តើម ឈៅដខ (ដខសីហា-

ក្ញ្ញា ) និងរក្ក់្ណ្្ត លឆ្នា  ំ(ដខមក្រា) ននឆ្នា សិំក្សា។ ឈទាះជ្ែូឈចនាះក្ឈ៏ោយ សិសសានុសិស្ស  អាច  ចុះ ឈ ម្ ះ ឈៅឈេលណ្ក្ប៏ាន ឈៅក្នាុង ក្ំឡុង ឆ្នា  ំសិក្សា។ 

យតើកូនខ្ញុំកតរូវកា�អ្វី យែើម្វីឲ្យមានយជាគ�័�យៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត?

អ្ីដែលសំខានជ់្ងឈគបង្អស់សកមាបឈ់ជ្គជយ័�បស់សិស្សគឺ កា�ទាក្ទ់ាញចិត្ត។ ឈបើសិនជ្សិស្សចងឲ់្យមានឈជ្គជយ័ឈៅស្លា ឈោយ មានជំនលួយេី បុគ្គ លិក្ �បស់ ឈយើង 

េលួក្  ឈគនឹងទទលួលឈជ្គជយ័។ សិសសានុសិស្សក្ក៏តរូវកា� ចំឈណះែឹងឈ្្សងៗឈទៀតដែ� ែូចជ្ចំ ឈណះែឹង ដ្នាក្ �ឈបៀបឈ�ៀបចំ កា�ឈធ្ើទំនាក្ទ់ំនង អក្្ស�សិលប ៍និង កំុ្េ្ូយទ�័ - អ្ីៗ 

ទាងំ ឈនះអាចឈ�ៀនបាន ឈោយសិស្សដែល មាន ចំណង ់ចំ ណូល ចិត្ត។ កា� ចូល �លួម និងកា�គ្កំទ �បស់មាតាបិតាក្ជ៏្ក្ិច្ចែសំ៏ខានែ់ល់ឈជ្គ  ជយ័ �បស់ សិស្ស ដែ�។

យតើមានកដនលៃងណាដែលខ្ញុំអាចយៅសួ�ន្ុំ េ័ត៌មាន/�ុំ នួ� បដនថាមបាន?

PVA បឈងកើត មណ្ឌ លសិក្សាដែលអនាក្អាចមក្កគបឈ់េល ទូទាងំទីកក្រុង ឈែើមបឲី្យកក្រុមកគរួស្� និងសិសសានុ សិស្ស អាច ទទលួល  េត័ម៌ានអំេី វជិ្ជា ស្ថា ន សិក្សា តាម អុិន ធ�័ណិត ជំ 

នលួយ  ក្នាុងកា�ចុះឈ ម្ ះ ឬកា� ដណនាឈំ� ើស មុខវជិ្ជា  ដែល  ឈ�ៀន តាម អុិន  ធ�័ណិត ឈៅក្នាុងក្ំឡុងឆ្នា សិំក្សា។ មណ្ឌ លសិក្សា ដែល អនាក្ អាចមក្កគបឈ់េល មាន កគរូ ជំ  នលួយ និង បុគ្គ លិក្ 

ដ្នាក្ អប ់� ំេិឈសស ឈែើមបតីកមរូវ តាមឈសចក្្តីកតរូវកា��បស់ឈលាក្អនាក្។ មណ្ឌ ល ទី មលួយ សថាិត ឈៅ មជ្ឈ   មណ្ឌ ល អប ់� ំនន កក្ សលួង អប�់ ំនន ទី កក្រុង ហ្ីឡាដែល ហ្្យ៉ា អាស័យោ្ឋ នឈលខ 440 

N. Broad Street ទី ក្ដនលាង ឈ្្សងៗ ឈទៀត នឹង កបកាស ជូន ឈៅ ្ ងៃ នឈកកាយ។

មញខវិទយា និងេិន្ញ
យតើ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត (PVA) យករើកមមវិធវីសិកសាអ្វីយៅ?

ឈគ្លសំខាន់ៗ ននក្មមវធិសិីក្សា�បស់ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអិុនធ�័ណិត ភាគឈកចើន បានបឈងកើតឈឡើងឈោយ កគរូ  ដែលមានវញិ្ញា  បនបក័តេី�ែ្្ឋ និសីុលឈវញា៉ា �បស់ឈយើង ឈោយ ឈយង ឈៅ 
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១ ២ ៣ ៤ស & ច
ត�ើកូនរបស់ខ្ញ ុំត�រូវត�តរៀនមញខវទិ្យាតាម
កតម�ិដូចៗគ្នា ទាុំងអស់ឬអ្វី?
តទ្កូនរបស់តោកអនាកអាចតបឡងចូលកនាញង
កតម�ិមូលដ្ឋា នននមញខវទិ្យាមយួត�ើយ
កតម�ិពិតសសននមញខវទិ្យាត្សេងតទ្ៀ�។
កនាញងស្ថា នភាពដូត ន្ា ោះកប៏ានតដរតៅPVA
តយើងខ្ញ ុំនងឹចញោះត ម្ ោះពកួតេកនាញងមញខវទិ្យានវី
មយួៗ តដលត�រូវតាមតសចក្វីត�រូវការរបស់
ពកួតេតទាោះបវីជាកតម�ិជុំនយួបតនថាមឬ
កតម�ិខ្ពស់កត៏ដ្យ។

តាមគ�ូំ �បស់ �ែ្្ឋ និសីុលឈវញា៉ា ។ ឈែើមបី្ ្តល់ឲ្យសិសសានុ សិស្សនូវ កា� ឈកជើសឈ� ើស មខុវទិយា ខុស ៗ គ្នា  វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអិុន ធ�័   ណិត ក្អ៏ាចឈកបើកក្រុម

អនាក្ ្្តល់មខុវទិយាឈ្្សង ឈទៀត ដែល  ធ្លា ប ់បាន វាយ តនមលា ថ្ មាន   គុណ ភាេខ្ពស់។ កា�ឈធ្ើែូឈចនាះ គឺអនុញ្ញា ត ឲ្យ កគរូ្្តល់ ក្មម វធិសិីក្សាខុសៗ គ្នា  ឈៅ តាម 

សមតថា ភាេ និង �ឈបៀប សិក្សា �បស់  សិសសានុ   សិស្ស មានា ក្ ់ៗ ។ ថ្នា ក្ឈ់�ៀនមានតាមក្កមតិ ននសមតថាភាេខុសៗគ្នា  �លួមទាងំក្កមតិ មលូ  ោ្ឋ ន (anchors/

foundation) ឈកតៀម  សកមាប ់ មហាវទិយាល័យ (college prep) នងិ េិ ឈសស (honors)។ មខុវជិ្ជា ននក្មមវធិសិីក្សាក្កមតិខ្ពស់ ្្តល់ឲ្យ តាម �យៈ កក្រុម  ដែល

  ឈគ បាន  ឈកជើសឈ� ើស។

យតើយគឲ្យសិស្សយ�ៀនយៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត យោ�វវីធវីណា?

ឈគនឹងោក្សិ់សសានុសិស្សឈៅតាម ឯក្ស្�ននកា�សិក្សា�បស់េលួក្ឈគេីមនុ និងកា�កបឡងឲ្យ ែឹងក្កមតិននមខុវជិ្ជា សកមាបឈ់�ៀន ឈៅ វជិ្ជា  ស្ថា ន សិក្សា 

តាមអុនិធ�័ណិត។ កា�ចាតត់ាងំឲ្យ បានកតឹមកតរូវឈៅតាមមខុវជិ្ជា  គឺជ្លក្្ខណៈសំខានែ់ល់ឈជ្គជយ័ �បស់ សិស្ស ដែលសិក្សា តាមអុនិ ធ�័ ណិត។ 

កា� កបឡងឲ្យែឹងក្កមតិ�បស់ PVA ឈែើមបឈីធ្ើយ៉ា ងណ្ឲ្យសិស្សដែល បាន ចុះ ឈ ម្ ះ សកមាបម់ខុវជិ្ជា ដែលសិក្សាតាមអិុនធ�័ណិតកតរូវតាម  ក្កមតិ នន 

កា�យល់ែងឹ�បស់េលួក្ឈគ។ កា� កប ឡង�បស់ PVA មាន សកមាបម់ខុវទិយា សំខាន ់ៗ  ែូចជ្ អក្្ស� ស្នស្ត គណិតវទិយា វទិយាស្នស្ត នងិ កបវត្ត ិ ស្នស្ត។ 

ឈហើយ ក្ម៏ានកា�កបឡង ឈែើមប ីេ ិនតិ្យ ឈមើល ច ំឈណះ ែឹង  ដ ន្ាក្ ឈវយយាក្�ណ៍ននភាស្អងឈ់គលាស និង  គណិតវទិយា។ មានដតកា�កបឡង ឈែើមប ីេនិតិ្យឈមើល 

ច ំឈណះ ែឹងដ ន្ាក្ ឈវយយាក្�ណ៍ ននភា ស្ អងឈ់គលាស និងគណិតវទិយា ដត ប៉ាឈុណ្ណ ះ ដែល ឈគ តកមរូវ ឲ្យ កប ឡង   មនុឈេល ចុះ ឈ ម្ ះ ឈ�ៀន មខុ វទិយា   ឈ្្សង ៗ ។ ឈគ 

អាច តកមរូវ  ឲ្យឈធ្ើ កា�កបឡង មខុវជិជា ាអ្ ីមលួយ ឈបើ សិនជ្សិស្សឈ�ៀនមនិ បាន  តាម ក្កមតិថ្នា ក្ ់ក្នាុងកា�អាន និង/ឬ គណិត វទិយា ឬ ឈបើ  សិន  ជ្  ឯក្  ស្� នន កា�  

សិក្សា  �បស់  េលួក្ ឈគ បង្ហា ញថ្ មានកា�ខះ្ចឈនាលា ះក្នាុងកា� សិក្សា មុខ វជិ្ជា  អ្ ីមលួយ។ ឈគតាម ោន សិសសានុ សិស្ស  ឈែើមប ីឈធ្ើយ៉ា ង ណ្ ឲ្យ េលួក្  ឈគ ឈ�ៀន  ឲ្យបាន 

កតឹម កតរូវ តាម ក្កមតិ ថ្នា ក្។់
 

យតើសិសសានញសិស្សយកតៀមខលៃួនយោ�វិធវីណា យែើម្វីទទួលបានយជាគ�័�?

ឈគតកមរូវឲ្យសិសសានុសិស្សទាងំអស់ឈៅចូល�លួម និងបញ្ចប ់ថ្នា ក្ដ់ណនា ំឈៅអាទតិ្យ ចុង ឈកកាយ  ននដខសីហា។   

 ថ្នា ក្ឈ់នះេន្យល់ សិសសានុសិស្ស   អំ  េី �ឈបៀប ឈកបើ កំុ្េ្ូយទ�័ ឈធ្ើក្ិច្ចកា�ក្នាុងថ្នា ក្ ់�បស់ េលួក្ឈគ ចូល�លួមក្នាុងកា� 

  បឈកងៀន  ផ្្ទ ល់តាមអុនិធ�័ ណិត ទាក្ ់ទង កគរូ�បស់ េលួក្ឈគ និង កា� ឈធ្ើទនំាក្ទ់នំងដែលមានកបសិទ្ ិភាេ  តាម  អុនិ  

   ធ�័ណិត។ កា� ឈធ្ើ ែូឈចនាះ គឺឈែើមប ីបញ្ជា ក្ថ់្ សិសសានុ សិស្ស ទាងំ អស់ មាន សមាភា �ៈ និង ចំឈណះ  ែឹង ដែលេលួក្ 

    ឈគ កតរូវ កា� ឈែើមប ីទទលួល បានឈជ្គ ជយ័។ ឆ្នា ឈំនះ កា�ដណនាបំាន កំ្ណត ់ឈធ្ើ ឈៅ ន្ងៃ ទ១ី៩ ែល់ ន្ងៃទី ២១ ដខ  

     សីហា ឆ្នា  ំ២០១៣។

 យតើេិន្ញ�បស់កូនខ្ញុំអាចរ្ូ�យៅសកមាប់ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត ឬយទ?

                                       អាចប្តូ�បាន េិន្ទុដែលកូ្នឈលាក្អនាក្ឈ�ៀនបានឈៅស្លា�ែ្ឋ ស្លាឯក្ជន ឬស្លាស្សនា ណ្ មលួយ �លួមទាងំ កា� 

ឈ�ៀន ឈៅ្្ទះ នងឹប្តូ�ឈៅ សកមាប ់វជិ្ជា  ស្ថា ន សិក្សាតាមអុនិធ�័ណិត ឈបើសិនជ្េនិ្ទុទាងំឈនាះកតរូវតាមឈគ្លកា�ណ៍ដណនា�ំបស់កក្សលួងអប�់នំន�ែ្ឋ្ិន

សីុល ឈវញា៉ា ។

យតើយេលយវោ�បស់កាលវិភាគននមញខវិជាជា សិកសា សកមាប់សិសសានញសិស្សវិទយាល័� ែូចយម្ចដែ� យៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត?

កាលវភិាគ�បស់សិសសានុសិស្សឈៅ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអិុនធ�័ណិត បានកំ្ណតឈ់ៅតាមកា�តកមរូវននកា�បញ្ចបក់ា�សិក្សា�បស់ កក្សលួង អប ់� ំ 

នន ទី កក្រុង ហ្ី ឡា ដែលហ្្យ៉ា។ មខុវទិយាទូឈៅសកមាបវ់ទិយាល័យគកឺបាមំលួយេនិ្ទុក្នាុងមលួយឆ្នា ។ំ អនាក្ ្្តល់ឱវាទនឹងេិនតិ្យកេឹត្តបិកតេិន្ទុេសី្ លា  ចាស់   

�បស់សិស្ស ឈែើមប ីសឈកមច  ថ្មខុវទិយាអ្ដីែលសិស្សកតរូវឈ�ៀន ឈែើមបអីាចបញ្ចបក់ា�សិក្សា។ មុខវទិយាបានឈ�ៀបចឈំៅតាមកា��កី្ចឈកមើន  នន មុខវជិ្ជា  ជ្  

ទូឈៅ ឈលើក្ដលងដតមាន កា� ចាបំាច ់ដែលកតរូវក្ំណតឈ់េលឈ្្សងឈទៀត។ ឈេលណ្សិសសានុសិស្សចុះឈ ម្ ះឈៅ វជិ្ជា  ស្ថា ន សិក្សា តាម អុនិ  ធ�័  ណិត 

ឈៅឈេលណ្មលួយ ឈករៅ េី ឈេល ចាប ់ឈ ្្តើម នន ឆ្នា  ំសិក្សា ឈយើងនឹងេយាយមកគបដ់បបយ៉ា ង ឈែើមបឲី្យកតរូវគ្នា នឹងមខុវទិយាដែលេលួក្ឈគ  បាន ឈ�ៀនឈៅ

ក្កមតិ មូលោ្ឋ ន 
(Anchors/Foundation) 

មុខ វជិ្ជា  ដែល ជ្ មូល 
ោនា ន នន មុខ វជិ្ជា  ឈែើម 
ឈែើមប ីឲ្យ មាន កា� ង្យ 
កសរួល ក្នាុង កា� អាន និង 
កា� យល់ ែឹង

ក្កមតិ ឈកតៀម  សកមាប ់ 
មហា វទិយា  ល័យ 
(College Prep) មខុ  វជិ្ជា   
ដែល   បឈកងៀន  តាម ទមាលា ប ់
មខុ វជិ្ជា  ឈែើម  ដែល បាន  
ឈ�ៀប  ច ំ តាម  ក្កមតិ ថ្នា ក្់

ក្កមតិ េិ ឈសស (Honors) 
មខុ វជិ្ជា   ដែល  ្ ្តល់  សក្មម  
ភាេ  ឈ�ៀន បដនថាម និង  កិ្ត្តិ  
យស  ឈៅ  ឈលើ កេឹត្ត ិ បកត  
េនិ្ទុ  �បស់  សិស្ស

ក្កមតិ ខ្ពស់ (Advanced 
Placement (AP)) មខុ 
វជិ្ជា   ដែល  ្ ្តល់ ឱ កាស ឲ្យ 
សិស្ស ទទលួល  េនិ្ទុ សកមាប ់
មហា វទិយា ល័យ ឈៅ 
ឈេល  ឈ�ៀន ចប ់មខុ វជិ្ជា  
តាម �យៈ កា� កប ឡង 
AP បាន លទ ្្ ល ល្អ 
សកមាប ់មខុ វជិ្ជា  ឈនាះ។

ច�ើចោកអ្នកជួយខ្ញំ

យ៉ា ងដូរច្តេរខ្លះ 

ចដើ្្ បីឲ្យខ្ញំទទួលចជាគជ័យ

ក្នញងការសកិសាតា្អញិនធ័រណិ�?
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ស្លាចាស់�បស់េលួក្ឈគ ឈហើយចាបឈ់ ្្តើមអ្ីៗ  ដែល ឈគ មនិ ទាន ់បញ្ចបឈ់ៅឈឡើយ។ ឈបើ សិស្សឈ�ៀនធ្លា ក្ម់ខុវទិយាណ្មលួយឈៅស្លា ចាស់�បស់ខលាលួន េលួក្ ឈគ កតរូវ តកមរូវ ឲ្យឈ�ៀន មុខ  វទិយា 

ឈនាះជ្្មីម្តងឈទៀត ឈោយ ចាប ់ឈ្្តើម េី ែំបូង ឈោយមនិគិតេីឈេលឈវលាដែលេលួក្ឈគចាបឈ់្្តើម ឈ�ៀនឈៅ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត។
 

យតើយេលយវោ�បស់កាលវិភាគននមញខវិជាជា សិកសា សកមាប់សិសសានញសិស្សអនញវិទយាល័� ែូចយម្ចដែ� យៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត?

កាលវភិាគ�បស់សិសសានុសិស្សអនុវទិយាល័យ ឈ�ៀបចំឲ្យសមកសបឈៅតាមមុខវទិយាកាលេីឆ្នា មំុន និងក្កមតិថ្នា ក្ប់ច្ចុបបននា �បស់េលួក្ឈគ។ កា� ឈលើក្ដលងែ ៏សំខានគឺ់ ឈ�ៀបចំ 

សកមាប ់មុខវជិ្ជា គណិតវទិយា ឲ្យបានសមកសបបំ្ុត ឈៅតាមក្កមតិបនា្ទ ប ់ននកា�យល់ែឹង�បស់សិស្ស ឈោយ មនិគិតេីក្កមតិ ថ្នា ក្។់ មុខ វទិយាសំខាន់ៗ សកមាបអ់នុវទិយា ល័យ 

ទាងំអស់ គឺជ្មុខវទិយាដែលកតរូវឈ�ៀនឈេញមលួយឆ្នា  ំចំដណក្ មុខ វទិយា ដ្នាក្ សុខភាេ កាយវបប ក្មម សិលបៈ និងែនន្តី ជ្ មុខវជិ្ជា សកមាបម់លួយឆមាស។ ឈបើសម�ម្យ សិស្ស អនុវទិយា  

ល័យ អាច អនុញ្ញា ត  ឲ្យ ឈ�ៀន ភា ស្ ប�ឈទស។

យតើតកមរូវកា�សកមាប់បញ្ច ប់កា�សិកសាយៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត មានអ្វីខលៃះ?

តកមរូវកា�សកមាបប់ញ្ចបក់ា�សិក្សាឈៅ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត គឺែូចគ្នា នឹងតកមរូវកា��បស់កក្សលួងអប�់ ំដែ�។

កគរូ និង បញគ្គលិក

យតើអ្នកណាបយកងៀនថា្ន ក់យៅ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត?

ថ្នា ក្ ់�បស់ PVA ទាងំអស់ បឈកងៀនឈោយកគរូដែលមានសមតថាភាេខ្ពស់ ដែលបានចុះក្ិច្ចសនយាឈោយ Brandywine Virtual Academy។ កគរូ �បស់ PVA ទាងំអស់ ជ្កគរូដែល 

មានវញិ្ញា បនបក័តេី�ែ្ឋ្ិនសីុលឈវញា៉ា  ក្នាុងមុខវទិយាដែលេលួក្ឈគបឈកងៀន។ កគរូភាគ ឈកចើន បឈកងៀនឈេញឈមា៉ា ង ឈហើយឈធ្ើកា�ឈៅកា� ិយ ល័យ �បស់ឈយើងក្នាុងតំបន ់Chester។ េលួក្

 ឈគ ឈធ្ើកា�យ៉ា ងជិតសនាិទ្ិជ្មលួយគ្នា  ឈែើមបឲី្យេលួក្ឈគអាចសហកា� ្្តល់គំ និត និងឈជ្គជយ័ �បស់ េលួក្ ឈគ ឲ្យ គ្នា  ឈៅ វញិឈៅមក្។ មុខវទិយាសំខាន់ៗ នីមលួយៗ មានកគរូដែល មាន  

វញិ្ញា  បនបក័តដ្នាក្អប�់េំិឈសស ដែល សហកា� ជ្មលួយកគរូៗ ឈែើមបឈី�ៀប ចំក្មមវធិី សិក្សា នី មលួយៗ ឲ្យ កតរូវតាមឈសចក្្តីកតរូវកា��បស់សិស្ស។ អាចទាក្ទ់ងកគរូបានឈៅ ន្ងៃ ចន័្ទ ែល់ 

ន្ងៃ កេហសតបិ៍ េីឈមា៉ា ង ៨:០០ កេឹក្ ែល់ ឈមា៉ា ង ៨:០០ យប ់និង ន្ងៃ សុកក្ េី ឈមា៉ា ង ៨:០០ កេឹក្ ែល់ ឈមា៉ា ង៤:០០ លាងៃ ច តាម អុីដមល និង ទូ� ស័េ្ទ ឬតាមកា�យិ ល័យ ឈៅ ក្នាុង 

អុិនធ�័ណិត �បស់ េលួក្គ្ត។់
 

យតើសិសសានញសិស្សអាចទទួល�ុំ នួ�េវីកគរូ�បស់េួកយគ យោ�វិធវីណា?

សិសសានុសិស្សមានមឈធយាបាយឈកចើនយ៉ា ង ឈែើមបទីាក្ទ់ងជ្មលួយកគរូ�បស់េលួក្ឈគ។ មឈធយាបាយដែលឈគនិយមជ្ងឈគគឺ ក្នាុងកា�យិល័យ ឈៅ តាមអុិន ធ�័ ណិត ប៉ាុដន្តសិសសានុ 

សិស្ស និងកគរូ ក្ទ៏ាក្ទ់ងគ្នា តាម ទូ�ស័េ្ទ ឬអុីដមល ដែ�។ សិសសានុសិស្សឈកជើសឈ� ើសយក្វធិីដែលេលួក្ឈគចូលចិត្តជ្ងឈគ។

យតើ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត មានអ្នកផ្ល់ឱវាទឬយទ?

មាន។ អនាក្្្តល់ឱវាទឈៅ PVA ជលួយ�� ឈ�ៀបចំកាលវភិាគ ឈកតៀមសិសសានុសិស្សសកមាបម់ហាវទិយាល័យ គ្កំទែល់ឈសចក្្តីកតរូវកា�ដ្នាក្អប�់េំិឈសស និងជលួយ��សិសសានុសិស្សេី

ឈ�ឿងបញ្ហា ផ្្ទ ល់ខលាលួន។

យតើកគរូ�ុំ នួ� ជាអ្វី?

កគរូជំនលួយ ជ្អនាក្ជលួយ��កគរូឈែើមប ីទាក្ទ់ងឈៅសិសសានុសិស្ស ជំ�ុញកា�ទាក្ទ់ង និង�លួមសហកា�ជ្មលួយកគរូ ឈែើមបជីលួយ��សិស្សឲ្យ មានឈជ្គ ជយ័។ កគរូជំនលួយ ទាក្ ់ទងឈៅ សិសសានុ 

សិស្សអំេី កា��កី្ចឈកមើនក្នាុងកា�សិក្សា និងវត្តមានអវត្តមាន។ េលួក្គ្តជ់លួយ��សិសសានុសិស្ស ឲ្យ មាន កា� បុិន កប សបក់្នាុង កា�ឈ�ៀបចំ និង កា� សិក្សា។ េលួក្គ្តក់្អ៏ាចជលួយ��អ្ី ៗ  

ដែល ទាក្ទ់ងនឹងបឈច្ចក្ឈទសទូឈៅ។

យសវាបយកមើេិយសស

ចញះយបើសិនជាកូនខ្ញុំកតរូវកា�យសវាអប់� ុំេិយសសៗ?

នឹងមានអង្គកបជំុសកមាបសិ់សសានុសិស្សដែលមាន គឈកមាងកា�សិក្សាសកមាបសិ់ស្សមានា ក្់ៗ  (IEP) ទាងំអស់ ឈែើមបឈីធ្ើយ៉ា ងណ្ឲ្យឈគ្លបំណងឈៅក្នាុង IEP អាចឈធ្ើ បាន  

សឈកមចឈៅ PVA។ ឈបើសិនជ្កក្រុម IEP កេមឈកេៀងថ្ កា�ចាតត់ាងំសិស្សជ្កា�កតឹមកតរូវ ឈគនងឹឈចញលិខតិសំណូមេ�សំុឲ្យមានកា�ចាត ់ តាងំ (NOREP) ឈហើយ ចុះ ហតថាឈល 

ខាឈោយមាតាបិតា។ កគរូដែលមានវញិ្ញា បនបក័តដ្នាក្អប�់េំិឈសសនឹងឈធ្ើជ្អនាក្កគបក់គង ្្តល់ជំនលួយសិក្សាផ្្ទ ល់ែល់ សិសសានុសិស្ស បដនថាម ឈលើ កា�ដណ នា ំែល់ កគរូមុខ វទិយា នី 

មលួយៗ ឈែើមបឈីធ្ើយ៉ា ងណ្ឲ្យេលួក្គ្តដ់ក្តកមរូវកិ្ច្ចកា� ឲ្យកតរូវតាមកា�តកមរូវ�បស់ IEP។

យតើកតរូវយធ្ើែូចយម្ច យបើកូនខ្ញុំជាសិស្សដែលកតរូវកា�យ�ៀនភាស្អងយ់គលៃស?

កា�តកមរូវឲ្យមាន កា�អាន និងកា�ស�ឈស� ឈកចើន ក្នាុងមខុវទិយាដែលសិក្សាតាមអិុនធ�័ណិត អាចនាមំក្នូវភាេលំបាក្សកមាបសិ់ស្សដែល កតរូវ   កា� ឈ�ៀន ភា ស្ អងឈ់គលាស (ELLs)។ 

ជ្ទូឈៅ ឈយើងខញុ ំសំណូមេ�ឲ្យសិសសានុសិស្សទាងំអស់ដែលចុះឈ ម្ ះក្នាុងក្មមវធិី ឈ�ៀន តាម អុិន  ធ�័  ណិត មានលក្្ខណៈសមបត្តិ កគបក់គ្នែូ់ចតឈៅ៖ មាន ចំ ឈណះ ែឹងេូ ដក្ ដ្នាក្ 

អក្្ស�ស្នស្ត (ភាស្ឈែើម�បស់េលួក្ឈគ) កា�ឈ�ៀបចំ កា� ចងែ់ងឹ ចង ់យល់ កា�តសូ៊ឈោយខលាលួនឯង ខាងកំុ្េ្ូយទ�័ និង កា�ឈោះកស្យបញ្ហា ។ សិស្សមានា ក្ ់ៗ កតរូវ មាន កា� វាយ តនមលា ឈែើមប ី

សឈកមចេីក្មមវធិីបង្ហា តប់ឈកងៀនអងឈ់គលាស ដែល ជ្ភាស្ទីេី� (ESL) ឈែើមបជីលួយ��ឲ្យសិស្ស ទទលួលចឈំណះែឹងភាស្អងឈ់គលាស និង ្្តល់ ក្មមវធិ ីបង្ហា ត ់បឈកងៀន ដែល សក្្ត ិ សម   តាម  កា� 

អភវិឌ្ឍន ៍និង ក្កមតិ នន កា� បង្ហា ត ់បឈកងៀន �បស់សិស្ស។ ក្មមវធិសិីក្សាតាមអុិនធ�័ណិតអាចឈកបើឈែើមប ី្្តល់ ក្មមវធិី សិក្សា ឈ�ៀង ៗ   ខលាលួន និង កា�បង្ហា តប់ឈកងៀនសិស្សដែលកតរូវកា� ឈ�ៀន 
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ភាស្ អង ់ឈគលាស ដែលបានេិន្ទុទាងំអស់ ៣,៥ ឬខ្ពស់ជ្ងឈនះ ដែល បានេិន្ទុ ដ្នាក្ អក្្ស� សិលប ៍យ៉ា ងតិចបំ្ុត ៣,៥ ក្នាុង កា�កបឡង WIDA ACCESS ឬ W-APT។ ឈយើង ខញុ ំ សំ 

ណូមេ� សំុមនិឲ្យសិស្ស ELLs ដែល បាន េិន្ទុឈកកាម ៣,៥ ក្នាុង កា�កបឡង WIDA ACCESS ឬ W-APT ឈ�ៀនក្នាុងក្មមវធិី សិក្សា តាមអុិនធណិ័ត ឈេញឈមា៉ា ង ឈនះឈទ។

យតើវិជាជា ស្ថា នយនះែុំ យណើ �កា�យៅយោ�វិធវីណា?

យតើ វិជាជា ស្ថា នសិកសាតាមអញិនធ័�ណិត ែុំ យណើ �កា�យៅយោ�វិធវីណា?

សិសសានុសិស្សកតរូវឈកបើអុនិធ�័ណិតឈែើមប ីចុចចូលឈៅថ្នា ក្�់បស់េលួក្ឈគ កបគល់ក្ចិ្ចកា� និងទាក្ទ់ងឈៅកគរូ�បស់េលួក្ឈគ អី្ៗទាងំឈនះគឺឈធ្ើឈឡើងតាមកា�ឈកបើអុនិធ�័ណិត តាម�យៈ 

កំុ្េ្ូយទ�័ដែលស្លា្្តល់ឲ្យ។ សិសសានុសិស្សអាចឈ�ៀនេីក្ដនលាងណ្ដែលមានអិុនធ�័ណិត ឬ ដខ្សទូ�ស័េ្ទ សកមាបត់ភាជា ប។់ 

យតើ “mastery” environment ជាអ្វី?

Mastery environment គឺទីក្ដនលាងមលួយដែលសិសសានុសិស្សកតរូវយល់េីឈមឈ�ៀន មុននឹងេលួក្ឈគបន្តឈៅឈមឈ�ៀន្មីឈទៀត។ ឈៅស្លាធមមតា សិសសា នុ សិស្ស អាចបន្តឈៅឈមឈ�ៀន្មី 

ឈទាះជ្េលួក្ឈគឈចះ ឬក្ម៏និឈចះ ឈមឈ�ៀនឈនាះក្ឈ៏ោយ។ ឈគ្លបំណង�បស់ឈយើងគឺឲ្យឈក្មងកគប�់ូប ឈចះ គឺមាននយ័ថ្េលួក្ឈគយល់បាន ៨០% ឬឈលើសេឈីនះ ឈៅក្នាុងថ្នា ក្ឈ់�ៀន។ 

ឈបើសិនជ្សិស្សបានបង្ហា ញថ្ឈៅមនិទានឈ់ចះឈមឈ�ៀនឈនាះឈទ េលួក្ ឈគកតរូវជំ�ញុឲ្យសិក្សាឈមឈ�ៀនឈនាះបដនថាមឈទៀត ឈ�ៀន ជ្មលួយកគរូ�បស់េលួក្ឈគ ឈហើយកបឡងខលាីៗ  (កសឈែៀងៗ គ្នា ) 

ឬស�ឈស�អតថាបទ�បស់េលួក្ឈគ ជ្ ្ មមី្តងឈទៀត។
 

យតើពាក្យ asynchronous មានន័�ែូចយម្ច?

Asynchronous មាននយ័ថ្ សិសសានុសិស្សអាចបញ្ចបក់ា�សិក្សាឈៅក្នាុងកាលវភិាគដែលកតរូវតាម  ឈសចក្្តីកតរូវកា��បស់េលួក្ឈគ។ ថ្នា ក្ឈ់បើក្មលួយន្ងៃ២៤ឈមា៉ា ង មលួយអាទិត្យ៧ន្ងៃ 

ឈហើយសិសសានុសិស្សអាចកប គល់ក្ិច្ចកា��បស់េលួក្ឈគឈៅឈេលណ្ក្ប៏ាន ឈៅក្នាុងន្ងៃឈធ្ើកា�។ មានកគរូកបចាឈំ�ៀងរាល់ន្ងៃឈធ្ើកា� ទាងំ ឈេល ន្ងៃ និង ឈេលយប ់ឈែើមបសីហកា�ជ្ 

មលួយសិសសានុសិស្ស និងមាតាបិតា។

យតើថា្ន ក់សិកសាតាមអញិនធ័�ណិតទាុំងអស់ គឹកគរូបយកងៀនផ្្ល់ ឬកអ៏្វី?

មានកគរូបឈកងៀនផ្្ទ ល់។ ថ្នា ក្ ់PVA ជលួបគ្នា ជ្កក្រុមក្នាុងមលួយអាទតិ្យម្តង ឈៅក្នាុង «ថ្នា ក្ឈ់�ៀនតាមអុនិធ�័ណិត/virtual classroom» ឈហើយក្ឈ៏កបើសកមាបជ់្ «កា� ិ យ ល័យក្នាុង អុនិ ធ�័ 

ណិត/virtual office» �បស់កគរូដែ�។ តាម �យៈកា�ឆលាងឈឆលាើយគ្នា តាម សឈមលាង នងិតាមកា�ស�ឈស� អនាក្ឈកបើអាចចូល�លួមក្នាុងកា�េិ ភាក្សា ជ្ កក្រុម ឈោះ កស្យ គណិតវទិយា ទទលួល កា� 

បង្ហា តប់ឈកងៀនផ្្ទ ល់ នងឹដចក្ចាយឲ្យគ្នា ឈៅវញិឈៅមក្នូវ ស្នា នែសិលបៈ នងិ បទ ឈភលាង។ ឈគនឹង ្ ត កា� សិក្សា ជ្ កក្រុម ទាងំឈនះទុក្  ឈែើមបឲី្យសិសសានុសិស្សអាច�ឭំក្ឈមឈ�ៀនស្

ឈឡើងវញិ ឈៅតាមឈសចក្្តកីតរូវកា�។

យតើថា្ន ក់ PVA យករើយសៀវយៅយមយ�ៀនធមមតា ឬក៍អ្វី?

ឈកបើ។ សកមាបប់ច្ចុបបននាឈនះ ថ្នា ក្ ់PVA ភាគឈកចើនឈកបើឈសៀវឈៅឈមឈ�ៀន ជ្ទូឈៅ គឺឈសៀវឈៅដែលឈបាះេុម្ពឈោយ កក្រុមហុ៊ន Prentice-Hall និង Holt។ ឈទាះជ្ែូឈចនាះ ក្ ៏ឈោយ 

ឈយើងមានមុខវទិយាជ្ឈកចើនឈទៀត ដែលឈកបើឈសៀវឈៅឈមឈ�ៀនតាមអុិនធ�័ណិត ឈហើយចំនលួនឈនះក្ំេុងដតឈក្ើនឈឡើងជ្ឈ�ៀងរាល់ឆ្នា ។ំ 

យតើកូនខ្ញុំអាចយ�ៀនយៅតាមយល្ឿន�បស់ខលៃួន បានដែឬយទ?

បាន លក្្ខណៈង្យកសរួល�បស់កា�សិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត អនុញ្ញា តឲ្យសិសសានុសិស្សឈ�ៀនតាម ឈលបឿន   �បស់  ខលាលួន។ ឈទាះជ្ែូឈចនាះក្ឈ៏ោយ សិសសានុសិស្សកតរូវឈធ្ើក្ិច្ចកា�ទាងំ

អស់�បស់ខលាលួនដែលកគរូោក្ឲ់្យ ឈហើយ ឈ�ៀនតាម ឈលបឿន  ដែលអាចឲ្យេលួក្ឈគបញ្ចបម់ុខវទិយាទានឈ់េល។ កិ្ច្ច កា�ទាងំអស់អាចឈធ្ើបាន ចាប ់េី ន្ងៃចូល ឈ�ៀន ែំបូង ឈហើយ   ឈយើង ចង ់ឲ្យ 

សិសសានុសិស្ស ឈធ្ើឲ្យឈហើយបានមុន ឈបើសិនជ្េលួក្ឈគ យល់េីក្ិច្ចកា� និង ឈចះ ចា ំនូវ ចំ ឈណះ  ែឹង ទាងំ ឈនះ។

យតើកូនខ្ញុំកតរូវចុំណា�យេលយធ្ើកិច្ចកា�ស្ោ ប៉ាញន្ម នយមា៉ា ង?

តាមចបាប�់បស់�ែ្្ឋ និសីុលឈវញា៉ា  ឈគតកមរូវឲ្យសិសសានុសិស្សចណំ្យឈេលឈធ្ើក្ចិ្ចកា�ស្លាេ ី៩០០ ឈៅ ៩៩០ ឈមា៉ា ង ក្នាុង  មលួយ ឆ្នា  ំសិក្សា។ �យៈឈេលេិតកបាក្ែឈែើមបទីទលួល 

បានឈជ្គជយ័ក្នាុងកា�ឈ�ៀនតាមអុិនធ�័ណិត និងកា�បញ្ចបម់ុខវទិយា អាច មាន �យៈ ឈេល ខុស ៗ  គ្នា  ឈៅ តាម សមតថាភាេ�បស់សិស្ស ចំឈរះមុខវជិ្ជា នីមលួយៗ។ សិសសានុ សិស្ស 

អាច ចំណ្យ ឈេល ឈធ្ើក្ិច្ចកា�ស្លា ឈោយ គ្ម ន កា� ក្ំ ណត ់�យៈ ឈេល។

ការតម្រូវឲ្យ្កររៀនតា្ច្បាបស់ាលារៅរដ្ឋផនិស៊ីលរវញ៉ា ៖

ថ្
នាក

ទ់
ី

ថ្
នាក

ទ់
ី

៦
៧ដល់

១២

៤៥០ ច ៉៉ា ង 
កនា៊ង្ួយឆមាស

៩០០ ច ៉៉ា ង
កនា៊ង្ួយឆ្នា ំសិកសា

៤៩៥ ច ៉៉ា ង 
កនា៊ង្ួយឆមាស

៩៩០ ច ៉៉ា ង
កនា៊ង្ួយឆ្នា ំសិកសា

…រនះមាននយ័ថ្

២៥ ច ៉៉ា ង
កនា៊ង្ួយសប្តា ហ៍

…រនះមាននយ័ថ្

២៧,៥ ច ៉៉ា ង
កនា៊ង្ួយសប្តា ហ៍

រនះគឺ

៥ ច ៉៉ា ង
កនា៊ង្ួយថ្ងៃសិកសា

រនះគឺ

៥,៥ ច ៉៉ា ង
កនា៊ង្ួយថ្ងៃសិកសា

រំណញ រសខំាន់៖
ច្ណំាយរេល ១ច ៉៉ា ង ក្នញង្ួយថ្ងៃ ចលើ្ ញខវិជាជា នបី្ួយៗ រដើ្្ីររៀនឲ្យបានតា្កណំត់
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យតើយគបយកងៀន កា�វប្កមម (P.E.) តាមអញិនធ័�ណិតយោ�វិធវីណា?

ថ្នា ក្ទ់ាងំអស់ កតរូវ�លួមបញជាូ ល សក្មមភាេននរាងកាយ និង កា�សិក្សា។ ទាងំេី�ឈនះអាចជលួយ��សិសសានុសិស្សក្នាុងកា�ឈ�ៀនសូកត និងកា� អភ ិវឌ្ឍន ៍នូវទមាលា ប ់នន កា��ស់ឈៅដែល 

កប ក្បឈោយសុខភាេ ឈហើយវាអាចបឈងកើតក្មមវធិីហាតក់បាណដែលកតរូវតាមឈសចក្្តីកតរូវកា��បស់ សិស្ស មានា ក្់ៗ ។ ឈយើងខញុ ំ ្ ្តល់ សមាភា �ៈ ហាត ់កបាណ ែូចជ្ ដខ្សឈលាតអនា្ទ ក្ ់កប 

ោប ់វាស់ចមាងៃ យ នងិបាល់សកមាបហ់ាតក់បាណ ឈហើយ សិសសានុ សិស្ស    កតរូវកបគល់ តា រាង ឈមា៉ា ងហាត ់កបាណ កបចា ំសបា្ត ហ៍។ 

យតើកូនខ្ញុំអាចទទួលេិន្ញសកមាប់ P.E. ចុំយពាះសកមមភាេែូចជា កា�សម្័ន្ធ (gymnastics) �បាុំ ឬ កករុមកវីឡា ឬយទ?

ភាគឈកចើន កា�បង្ហា តប់ឈកងៀនមលួយចនំលួនដែលបឈកងៀនឈោយកគរូដែលមានវញិ្ញា បនបក័ត អាចរាបចូ់លជ្មលួយមខុវជិ្ជា  ដែលឈគតកមរូវឲ្យឈ�ៀន។ ដបបឈនះ គឺកតរូវមានកា�យល់កេមេីដ ន្ាក្ 

ដណនាសិំស្សជ្មនុ ឈហើយអនាក្បង្ហា តប់ឈកងៀនកតរូវបឈំេញតារាងឈមា៉ា ងកបចាសំបា្ត ហ៍ ដែលកតរូវកបគល់ឲ្យឈៅកគរូ P.E។ ន ល្ាឈនាលួលសកមាបថ់្នា ក្ឯ់ក្ជនគឺជ្កា�ទទលួលខុសកតរូវ�បស់ 

មាតាបតិា/អាណ្េយាបាល។ ឈមា៉ា ងហាតឈ់�ៀនមនិរាបថ់្ជ្ឈមា៉ា ងសកមាបស់ក្មមភាេ�បស់ P.E បានឈទ។

 
យតើកា�េិយស្ធនដ៍ផ្នកវិទយាស្សស្តាមអញនិធ�័ណិត អាចយធ្ើយោ�វវីធវីណា?

សិសសានុសិស្សដែលបានចុះឈ ម្ ះឈ�ៀនមុខវទិយាដ្នាក្វទិយាស្នស្ត ឈធ្ើកា�េិឈស្ធន ៍ឈៅក្នាុងមន្ទី�េិឈស្ធនត៍ាម អុិនធ�័ណិត (virtual laboratory)។ ឈលើសេីឈនះឈទៀត ឈគអាច 

តកមរូវឲ្យសិសសានុសិស្សឈធ្ើកា�េិឈស្ធនឈ៍ៅ ្ ្ទះ�បស់េលួក្ឈគ ឈោយឈកបើ�បស់�ប�ក្នាុង្្ទះ និង កបោបក់បោក្នាុង្្ទះបាយ ែូចជ្ ឈមសកមាបែុ់តនំ និង ស្លា ប ករ �ង្្ស់�ង្្ល់។ 

ឈេល ខលាះ ឈគអាចតកមរូវឲ្យសិសសានុសិស្សទិញ�បស់�ប�ឈែើមបឈីធ្ើកា�េិឈស្ធនក៍្ិច្ចកា�វទិយាស្នស្ត�បស់េលួក្ឈគ។

យតើកគរូជាអ្នកឲ្យេិន្ញកចិ្ចកា��បសក់នូខ្ញុំ ឬកក៏ញុំេ្យទូ�័ជាអ្នកឲ្យ?

្លកបឈយជនម៍លួយនន វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត �បស់ឈយើងគឺថ្ កគរូចំណ្យឈេលទាងំអស់�បស់គ្ត ់ឈធ្ើក្ិច្ចកា�ជ្មលួយសិសសានុសិស្ស និង្្តល់ ឈយបល់ ដែលមាន 

ខលាឹម ស្� ែល់សិសសានុសិស្ស។ ជ្កា�េិតឈហើយ ក្ិច្ចកា�ខលាះ ឈអាយេិន្ទុឈោយកំុ្េ្ូយទ�័ ែូចជ្សំណលួ �ដែលសលួ�ថ្ េិត/មនិេិត ឬសំណលួ �ដែលកតរូវឲ្យ្្តុ ំចឈមលាើយ ប៉ាុដន្ត កា� ស�ឈស� 

ទាងំ អស់�បស់សិស្ស គឺកគរូ�បស់េលួក្ឈគជ្អនាក្ឲ្យេិន្ទុ។

តនួ្ទវី�បស់ខ្ញុំជា មាតាបតិា/អាណាេយាបាល

យតើមាតាបិតាមានកា�ទទលួខញសកតរូវអ្វីខលៃះ?

ទមីលួយ កតរូវែឹងថ្ស្លាសិក្សាតាមអុនិធ�័ណិតជ្ស្លាដែលកូ្នឈលាក្អនាក្អាចឈ�ៀនបានឈជ្គជយ័។ ឈធ្ើ យ៉ា ង ណ្ ឲ្យកូ្ន មាន ក្ដនលាង សិក្សា កតឹមកតរូវ និង មាន អនាក្ ជលួយ�� ឈមើល កា� 

ខុសកតរូវឈៅ ្្ទះ។ ទេី�ី មានចណំ្បអ់ា�មមណ៍ឈលើក្ចិ្ចកា��បស់កូ្នឈលាក្អនាក្ ឈហើយ ឲ្យ េលួក្ ឈគែឹងថ្ ឈតើ កា� អប�់ ំមាន ស្�ៈ សំ ខាន ់ប៉ាណុ្ណ ។ សិស្ស ដែលគ្ម ន

ចតិ្តចងែ់ងឹចងយ់ល់ ក្កម ទទលួល បាន  ឈជ្គ ជយ័ ណ្ស់ ឈៅក្នាុងក្មមវធិសិីក្សាតាមអុនិធ�័ណិតឈនះ។ ទីប ីកតរូវ ែឹងេីកា� �កី្ ចឈកមើន �បស់ កូ្ន។ និ យយ 

ជ្មលួយ កគរូ�បស់ កូ្ន ឈលាក្អនាក្។ ឲ្យគ្តែ់ងឹេីមឈធយាបាយដែលង្យកសរួលទាក្ទ់ងជ្មលួយឈលាក្អនាក្។ ឈបើ មាន កា� ទាក្ ់ទង �វាង កគរូ សិសសា នុ  សិស្ស 

នងិមាតាបតិា កានដ់តឈកចើន ឈធ្ើឲ្យសិសសានុសិស្សកានដ់តមានឈជ្គជយ័។

យតើ វិជាជា ស្ថា នសកិសាតាមអញនិធ�័ណិត យផ្ើ �បា�កា�ណ៍េនិ្ញយៅផះ្ឬយទ?

�បាយកា�ណ៍េនិ្ទុឈចញបីដខម្តង ឈោយកក្សលួងអប�់នំនទីកក្រុងហ្ឡីាដែលហ្្យ៉ា។

យតើយធ្ើែចូយមច្យទើបខ្ញុំែឹងថា កា�យ�ៀនសកូត�បសក់នូខ្ញុំគ្ម នកា�� វីកចយកមើន?

ឈបើកូ្ន�បស់ឈលាក្អនាក្គ្ម នកា��កី្ចឈកមើនតាមកា�ចងប់ាន កគរូនងឹទាក្ទ់ងឈៅឈលាក្អនាក្ឈែើមបេីភិាក្សាអំេីឈ�ឿងឈនះ។ ឈលាក្ អនាក្

 ក្ ៏អាចឈ�ើញកា�ខះ្ខាត កា��កី្ ចឈកមើន ឈៅឈលើ�បាយកា�ណ៍អេំកីា��កី្ចឈកមើន�បស់កូ្ន ្ងដែ�។
 
យតើខ្ញុំអាចេិនតិ្យយមើល កា�� វីកចយកមើន និងសកមមភាេយៅក្នញងថា្ន ក ់�បសក់នូខ្ញុំបានយទ?

មាតាបិតាអាចឈមើលេនិ្ទុ�បស់សិស្សបានកគបឈ់េល។ មាតាបតិាអាចឈមើលឈ�ើញក្ចិ្ចកា�ណ្មលួយដែលឈក្មង ឈធ្ើ�លួច បាន កប គល់  

ឲ្យកគរូឈៅឈេលណ្ ក្ចិ្ចកា�ឈនាះបានេិន្ទុប៉ានុាម ន និងមលូវាចា��បស់កគរូ។ មាតាបតិាក្អ៏ាចឈ�ើញតារាងសក្មមភាេ�បស់ កូ្នឈៅ

ក្នាុង  ថ្នា ក្។់ ឈគនងឹឈ្ញើ�បាយកា�ណ៍េកីា��កី្ចឈកមើន តាមអីុដមលឈៅ មាតាបតិា កក្សលួង និងសិសសានុសិស្ស ជ្ឈ�ៀងរាល់ន្ងៃសុកក្ ឈែើមបឲី្យ  

មា តា បតិា កជ្បអេីំកា��កី្ចឈកមើន�បស់កូ្ន។

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

ច�ើខ្ញំដដលជា៉តាបិតា 

៉ន�ួនាទបីអ្បីខ្លះ រំចោលះសសិ្ស

ដដលសកិសាតា្អញិនធ័រណិ�?

�បាយកា�ណ៍កបចាសំបា្ត ហ៍ អំេីកា��កី្ចឈកមើន ែូចគំ�ូបង្ហា ញខាងឈលើឈនះ នឹងឈ្ញើឈៅ សិសសានុសិស្ស មាតាបិតា និងកក្សលួងអប�់ ំឈែើមប ី
េិនិត្យឈមើលឲ្យបានែិតែល់ នូវកា��កី្ចឈកមើន និងេិន្ទុននកិ្ច្ចកា�ដែលកគរូោក្ឲ់្យឈធ្ើ។
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សមាភា �ៈបយច្ចកយទស

យតើយកគឿងកញុំេ្យទូ�័អ្វីដែលយគផល្ឲ់្យសសិ្ស?

ឈគនឹងឲ្យកំុ្េ្ូយទ�័យលួ�នែ Apple ឈៅសិសសានុសិស្ស ដែលមានបញ្ចូ លក្មមវធិដីែលចាបំាច ់មានឧឈគឃោសនស័េ្ទ នងិ CD/DVD ឈៅក្នាុង ហនាងឹ កស្ប។់ ្្តល់អុនិ ធ�័ណិត ដែល មាន 

ឈលបឿនឈលឿនឈៅក្នាុង្្ទះ ឈហើយឈបើសិនជ្មានកូ្នឈលើសេីមានា ក្ឈ់�ៀនឈៅស្លា�បស់ឈយើង ឈយើងខញុ ំ អាច ្ ្តល់កបអបត់ភាជា បអ់ុិនធ�័ណិត (router) ឈែើមបឈីកបើ�លួមគ្នា ។

 
យតើកតរូវយធ្ើែចូយមច្យបើកញុំេ្យទូ�័ដែលស្ោឲ្យកនូខ្ញុំយករើយន្ះ ដបកបាកយ់ៅយេលកូនខ្ញុំកុំេញងយករើ?

មាតាបិតាជ្អនាក្ទទលួលខុសកតរូវចឈំរះកា�ដបក្បាក្ស់មាភា �ៈដែលឈគឲ្យកូ្នឈលាក្អនាក្ឈកបើទាងំអស់ ឈហើយក្ក៏តរូវទទលួលខុសកតរូវក្នាុងកា�កបគល់សមាភា �ៈទាងំឈនាះ មក្វញិ ក្នាុង កំ្ ឡុង 

ឈេលកបា ំ(៥) ន ង្ៃ ឈកកាយឈេលដែលសិស្សបញ្ចបម់ខុវជិ្ជា សិក្សា�បស់េលួក្ឈគ ឬឈបចូ់ល�លួមក្នាុង វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុនិធ�័ណិត។ កា�ធ្នារា៉ា ប�់ងសកមាបកំុ់្េ្ូយទ�័ដែល បាត ់

កតរូវ ឈគលលួច ឬដបក្បាក្ឈ់ោយនចែន្យ គឺចនំលួន ១០០$។ មានេត័ម៌ានលម្អតិដ្មឈទៀត អេីំកា�ទទលួលខុសកតរូវ�បស់កក្រុម កគរួស្� ចំឈរះកំុ្េ្ូយទ�័ ឈៅក្នាុងក្ិច្ចកេមឈកេៀងដ្នាក្បឈច្ច

ក្ឈទស �បស់ វជិ្ជា ស្ថា នសិក្សាតាមអុិនធ�័ណិត ដែលឈលាក្អនាក្ នឹងទទលួលជ្មលួយកំុ្េ្ូយទ�័យលួ�នែ។ ឈោយ កា�ឈបើក្ឈកបើកំុ្េ្ូយទ�័យលួ�នែ ឈលាក្អនាក្យល់កេមតាមល័ក្្ខខណ័្ឌ ក្នាុងក្ចិ្ច 

កេមឈកេៀងដ ន្ាក្បឈច្ចក្ឈទស។ សូមអានឲ្យបានចបាស់លាស់ មនុឈេលឈកបើកំុ្េ្ូយទ�័។

យតើ PVA ផល្ក់រេ័ន្ធតភាជា បអ់ញនិធ�័ណិតឬយទ យេើ�យតើកតរូវកា�ករេ័ន្ធអញនិធ�័ណិតករយេទណា?

ឈយើងសំណូមេ�សំុឲ្យឈកបើអុនិធ�័ណិតដែលមានឈលបឿនឈលឿន (cable, FiOS, DSL, satellite) ឈបើសិនជ្មានកបេន្័ដបបឈនះ។ កក្រុមកគរួស្�អាចជ្វឈសវាអុនិធ�័ណិត ឈហើយ 

PVA នងឹសងន ល្ាវញិ (ែល់ឈៅ ៤០$ ក្នាុងមលួយដខ) ដែលជ្ន ល្ាឈកបើក្នាុងកំ្ឡុងឆ្នា សិំក្សា។ ឈយើងខញុកំ្អ៏ាច ្្តល់ wireless card ឈបើសិនជ្គ្ម នកបេន្័អិុនធ�័ណិតឈៅទីក្ដនលាងឈធ្ើក្ចិ្ច 

កា� ស្លា�បស់ឈក្មង។

យតើកនូខ្ញុំកតរូវដតយករើកញុំេ្យទូ�័ដែលស្ោផ្លឲ់្យឬអ្វី?

ឈយើងខញុចំងឲ់្យសិសសានុសិស្សឈកបើកំុ្េ្ូយទ�័ដែលស្លា ្្តល់ឲ្យ ឈករះវាមានក្មមវធិដីែលសិស្សកតរូវកា�ទាងំអស់ ឈហើយឈគបានឈ�ៀបចជំ្េិឈសសសកមាបមុ់ខវទិយាសិក្សា�បស់េលួក្

ឈគ។ អនាក្ជំនលួយដ្នាក្បឈច្ចក្ឈទស អាចជលួយ��ឈោះកស្យបញ្ហា ណ្ដែលទាក្ទ់ងនឹងកំុ្េ្ូយទ�័ដែលស្លា្្តល់ឲ្យដតប៉ាឈុណ្ណ ះឈទ។

យតើ PVA ផល្�់ុំ ន�ួដផ្នកបយច្ចកយទសឬយទ?

្្តល់។ PVA មានកក្រុមជំនលួយដ្នាក្បឈច្ចក្ឈទស មខុង្��បស់េលួក្ឈគគឺឈធ្ើយ៉ា ងណ្កំុ្ឲ្យបញ្ហា បឈច្ចក្ឈទសរារាងំមនិឲ្យសិសសានុសិស្សឈធ្ើក្ចិ្ចកា��បស់េលួក្ឈគឲ្យបានចប�់លួចរាល់។ កក្រុម  

ឈនះឈធ្ើកា�កបានំ្ងៃក្នាុងមលួយអាទតិ្យ េីឈមា៉ា ង ៧:០០ កេឹក្ ែល់ឈមា៉ា ង ៥:០០ លាងៃ ច។ េលួក្ឈគឈកបើក្មមវធិបីញ្ជា េចីមាងៃ យ ឈែើមបឈីធ្ើកា�វនិចិ្យ័ នងិឈោះកស្យបញ្ហា ។ កក្រុម ឈនះ ក្ ៏្ ្តល់  ជំ 

នលួយតាមវុបិនសដែល ្្តល់នូវចឈមលាើយឈៅនងឹបញ្ហា ទូឈៅ ដែលអាចជលួយ��ឲ្យសិសសានុសិស្សឈោះកស្យបញ្ហា ដែលលំបាក្ៗជ្ឈកចើនឲ្យបានឆ្ប�់ហ័ស។ ឈករៅេ ីឈនះ អនាក្  ជ ំនលួយ ដ្នាក្ 

បឈច្ចក្ឈទស មានកំុ្េ្ូយទ�័ទុក្សកមាបឈ់្ញើ។ ឈបើសិនជ្សិស្សមានបញ្ហា ដែលអនាក្ជំនលួយដ្នាក្បឈច្ចក្ឈទសមនិអាចជលួសជុលបានភាលា មៗ ឈគនឹងឈ្ញើកំុ្េ្ូយទ�័្មឈីៅ ឲ្យ សិស្ស ទាងំ យប។់

យតើកញុំេ្យទូ�័�បស ់PVA មានកមមវិធវីសកមាប ់កតរួតេនិតិ្យ ឬទបស់្កា ត ់ឬយទ?

មាន កំុ្េ្ូយទ�័�បស់ស្លាមានក្មមវធិ ីដែលរារាងំមនិឲ្យឈមើលវុបិនសភាគឈកចើនដែលមនិសម�ម្យ។ ក្មមវធិឈីនះក្អ៏ាចតាមោនវុបិនសដែលកុ្េំ្ូយទ�័ឈទើបនឹងចូលឈមើល។ មាតាបតិា 

កតរូវចាថំ្ ក្មមវធិសីកមាបទ់បស់្ក ត ់មនិអាចឈធ្ើបានកគបល់ក្្ខណៈឈនាះឈទ ឈហើយមាតាបតិាកតរូវមានបំណងចឈំរះកូ្ន អេីំកា�ចូលឈមើលវុបិនសដែលសម�ម្យ។ មាតាបិតាកតរូវតាម

ោនសក្មមភាេននកា�ឈកបើអុនិធ�័ណិត�បស់សិស្ស។

សកមមភាេក្នញងកា��ស់យៅ�បសសិ់ស្ស

ឈតើមាន ក្លាបិ និងេិធបីញ្ចបក់ា�សិក្សា ឬឈទ?

សិសសានុសិស្សអាចចូល�លួមក្នាុងក្មមវធិឈី�ៀនបដនថាម និងសក្មមភាេដែលឧបតថាមភាឈោយកក្សលួងអប�់នំនទីកក្រុងហ្ឡីាដែលហ្្យ៉ា។ សិសសានុសិស្សអាចចូល�លួមក្នាុងេិធដីចក្សញ្ញា បក័ត។

យតើសសិសានញសសិ្សអាចចលូ�ួមក្នញងកមមវិធវីយករៅយមា៉ា ងសកិសា និងកវីឡា បានយទ?

បាន! ឈគជំ�ញុឲ្យសិសសានុសិស្ស�បស់ PVA ចូល�លួមក្នាុងសក្មមភាេឈៅឈករៅន ង្ៃឈ�ៀនធមមតា។ PVA ឧបតថាមភាែំឈណើ ក្សំ្ន្តឈ�ៀងរាល់កតីមាស។

យតើយ�ើងកតរូវយៅអាគ្�ស្ ោ ឬយទ?

ឈយើងខញុជំ�ំញុឲ្យមាតាបតិា និងសិសសានុសិស្ស ចូល�លួមក្នាុងអ្ីៗ ទាងំអស់ដែលកក្សលួងអប�់នំនទីកក្រុងហ្ឡីាដែលហ្្យ៉្ា ្តល់ឲ្យ �លួមទាងំក្មមវធិឈីៅ ស្លា�បស់ឈយើង។ ឈយើងខញុចំង ់ឲ្យ 

ឈលាក្អនាក្ែឹងថ្ ឈយើងខញុទំទលួលស្្គមនឈ៍លាក្អនាក្ និងកូ្ន�បស់ឈលាក្អនាក្ កគបឈ់េលឈវលា។ ឈយើងខញុទុំក្ឲ្យឈលាក្អនាក្ឈកជើសឈ� ើសក្កមតិននកា�ចូល�លួម�បស់កក្រុមកគរួស្�ឈលាក្  

អនាក្។ ឈទាះជ្ែូឈចនាះក្ឈ៏ោយ ឈេលខលាះ ឈយើងខញុតំកមរូវឲ្យឈលាក្អនាក្ និង/ឬ កូ្ន�បស់ឈលាក្អនាក្ មក្កានក់ា�យិល័យ�បស់ឈយើង ែូចជ្ឈៅឈេលមាន៖ កា�ដណ នា ំអង្គ កប ជុ ំIEP 

កា�កបជុ�ំវាងមាតាបិតា នងិកគរូ។ ឈលើសេឈីនះឈទៀត �ែ្្ឋ និសីុលឈវញា៉ា តកមរូវឲ្យកា�វាយតនមលាទាងំអស់ ឈធ្ើឈឡើងឈៅក្ដនលាងដែលមានអនាក្ឃ្លា ឈំមើល។ មណ្ឌ ល សិក្សា ដែល អនាក្ អាច 

មក្កគបឈ់េល ទាងំអស់ ឈបើក្ទទលួលសិសសានុសិស្ស ឈែើមបី្ ្តល់ជនំលួយ និងសកមាបឲ់្យសិស្សទាក្ទ់ងជ្មលួយមតិ្តភក័្្ត។

យតើយោកអ្នកមានសុំណួ�អ្វីយផ្សងយទៀតអុំេវីវិធវីននកា�ចញះយ ម្ ះយនះដែ�ឬយទ? សូមទូ�ស័េ្ទឈៅឈលខ ២១៥-៤០០-៨៤៨៤ ឈែើមបទុីក្ស្�សឈមលាង ឬឈ្ញើសំណលួ �មក្ឈយើងខញុ ំតាមវុបិនស 
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