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យ ើងខ្ញ ុំសូមឲ្យមាតាបតិាសហការជាម ួអ្នកណាមាន កដ់ែលយោកអ្នកទញកចតិ្តអាចយមើលពត័្ម៌ានរបស់កូនយោកអ្នកបាន យហើ យចេះភាសា
អ្ងយ់លេស នងិ ភាសាដខែរ ឲ្យយ្វើតាមការដែនុំែូចត្យៅយនេះយែើមបយីមើលពត័្ម៌ានយៅកនញង «ទុំពរ័វញបិសសសម្រមាបម់ាតាបតិា»។ 

ហេតអុ្វបីានជាត្តវូចុុះហ ម្ ុះហត្រើ ទពំរ័វុ៉ិបសៃថ្មៃីត្ាប ់ាតាប៉ិតា ន៉ិងត្រមុត្រសួារ (NEW Parent & Family Portal)? 
ទុំពរ័វញបិសសសម្រមាប ់មាតាបិតា និងម្រកុមម្រលួសារ របស់ម្រកសួងអ្បរ់ ុំសនទីម្រកុងហវីឡាដែលហវយ៉ា ផ្តល់ឲ្យ
យោកអ្នកនូវលទធភាពយមើលពត័្ម៌ានែស៏ុំខាន់ៗ អ្ុំពី ការអ្បរ់ ុំ និងសាោ របស់កូនយោកអ្នក។ យោក
អ្នកអាចយមើលឯកសារសិការបស់កូនយោកអ្នកតាមរ ៈម្របពន័ធយនេះ។ យោកអ្នកអាចយសនើសញុំឲ្យយផ្្ើសារ
តាម ទូរស័ពទសែ អ្ញីដមល និង/ឬ ទូរស័ពទមកយោកអ្នក អ្ុំពីអ្វីៗដែលសុំខាន់ៗ  ដែលមានឥទធិពលែល់
កូនយោកអ្នក ែូចជា ការបិទសាោ ឬ ការពនាយមា៉ា ងយពលចូលយរៀន ដែលទាកទ់ងនឹងអាកាសធាត្ញ 
យៅយពលដែលកូនរបស់យោកអ្នកអ្វត្តមាន និងកមែវ ី្ ីដែលមានកនញងយពលខាងមញខ ដែលម្រកុមម្រលួសារ
មានចុំណាបអ់ារមែែ៍ចងចូ់លរមួ។ 
 
ម្រកុមម្រលួសារជាយម្រចើនកម៏្រតូ្វយម្របើយលហទុំពរ័យនេះ សម្រមាបក់ារដាកព់ាកយសញុំចូលយរៀនយៅ អ្នញវទិាល័ និង វទិាល័  ដែលនឹងយបើកឲ្យយម្របើយៅ សរទរែូវ (រែូវ
យ ើម្រ្ុេះសេឹក) សនឆ្ន ុំសិកា ២០១៥-២០១៦។ 
 
យោកអ្នកអាចចូលយមើលយៅយពលណាកប៏ាន ពីកញុំពយូទរ័ណាកប៏ាន ឲ្យដត្មានអ្ញនិ្រ័ែិត្! 
 

ហតើខ្ុអំាចចុុះហ ម្ ុះហត្រើទពំរ័វុ៉ិបសៃថ្មៃីត្ាប ់ាតាប៉ិតា ន៉ិងត្រមុត្រសួារ ន៉ិងបហងកើតហ ម្ ុះៃត្ាបហ់ត្រើរបៃខ់្ុ ំ(account) ហោយ
រហបៀបណា? 
យោកអ្នកម្រតូ្វមានអ្ញីដមលផ្ទទ ល់ខេួ ន យទើបអាចចញេះយ ែ្ េះយម្របើ ទុំពរ័វញបិសសសម្រមាប ់មាតាបិតា និងម្រកុមម្រលួសារ បាន។ យោកអ្នកអាចបយងកើត្អ្ញីដមល យដា 
ឥត្លិត្សលេ ជាម ួ ហគូ យគគ ល  (Google) យ៉ា ហ ូ (Yahoo) ឬ ជាម ួនឹងការបយម្រមើណាម ួដែលម្រសយែៀងគ្នន យនេះ។ 

ចាបហ់្តើ មហត្រើ 
១. ចូលយៅ signup.philasd.org។ 
២. សរយសរ នម យគ្នត្តនម និង អ្ញីដមល របស់យោកអ្នក។ ចញចម្រត្ងព់ាកយ “Register”។ 
៣. ចូលយៅអ្ញីដមលរបស់យោកអ្នក អ្ញីដមលដែលយោកអ្នកបានយម្របើ យហើ រកយមើលសារបញ្ជា ក។់ សូមចញចយលើបណាត ញត្ភាា ប(់web link) យៅ

កនញងសារអ្ញីដមល យែើមបបីញ្ចបក់ារចញេះយ ែ្ េះរបស់យោកអ្នក។ 
៤. យម្រកា ពីយោកអ្នកបញ្ជា កក់ារចញេះយ ែ្ េះរចួយហើ  យោកអ្នកម្រតូ្វយរៀបចុំ «កុំែត្ស់ញវត្ថិភាព/Security Settings”  របស់យោកអ្នក។ យម្រ ើ្ស

យរ ើសពាកយសមាា ត្ ់យហើ ផ្តល់ចយមេើ បី យៅនឹងសុំែួរសញវត្ថិភាព។ 
៥. ចញចចូលយៅកនញង យ ែ្ េះយម្របើលែ ី(new account) របស់យោកអ្នក យដា យម្របើអ្ញីដមលរបស់យោកអ្នក និងពាកយសមាា ត្ល់ែី។  

យែើមបបីុំយពញការចញេះយ ែ្ េះឲ្យបានសពវម្រលប ់
យោកអ្នកម្រតូ្វការអ្វីៗទាុំងយនេះ៖ 
១. អ្ត្តយលខរបស់សិសស 
២. អ្ញីដមល ផ្ទទ ល់ខេួន 
៣. យលខទូរស័ពទដែលយលអាចទាកទ់ងបាន 

យៅកនញងសុំែញុំ ឯកសារសាោរបស់សិសស 
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តភ្ជា ប់ ហ ម្ ុះហត្រើ (account) របៃ់ហោរអ្នរ ហៅនឹងៃ៉ិៃសរបៃ់ហោរអ្នរ 

 
      ១. ចញចយលើរូបដែលមានពាកយ “My Students” យៅយលើយលហទុំពរ័។ 
      ២. សរយសរអ្ត្តយលខម្របាុំពីរខទងរ់បស់សិសស យគ្នត្តនមរបស់សិសស និង សលាកុំយែើ ត្។ 

ចញចយលើពាកយ “Continue”។ 
      ៣. យោកអ្នកម្រតូ្វការ “យលខសមាា ត្ប់យណាត េះអាសននសម្រមាបប់ញ្ជា កពី់សិសស /Temporary Student 

Verification Code” ម្របាុំខទង។់ យលខសមាា ត្យ់នេះ នឹងម្រតូ្វយលយផ្្ើយៅយលខទូរស័ពទដែលមានយៅកនញង 
សុំែញុំ ឯកសាររបស់យោកអ្នក។ យោកអ្នកអាចទទលួទូរស័ពទ ឬ ទទួលសារតាមទូរស័ពទ។ យបើសិនជា

យោកអ្នកគ្នែ នយលខទូរស័ពទយៅកនញងសុំែញុំ ឯកសារយទ ឬកម៏និបានទទលួយលខសមាា ត្យ់ទ សូមយៅកានស់ាោរបស់កូនយោកអ្នក។ 
៤. យពលដែលបានទទលួយលខសមាា ត្យ់ហើ  សូមសរយសរយៅកនញង ម្របអ្បស់ម្រមាប ់“យលខសមាា ត្ស់ម្រមាបប់ញ្ជា កពី់សិសស/Student Verification 

Code”។ ចញចយលើពាកយ “Link to My Student”។ ការយ វ្ើែូយចនេះនឹងត្ភាា ប ់យ ែ្ េះយម្របើ របស់យោកអ្នក ជាម ួសិសសរបស់យោកអ្នកជាអ្ចិស្នត ។៍ 

៥. យ វ្ើមតងយទៀត្ពីែុំណាកក់ាលទី១ ែល់ ទី៤ សម្រមាបសិ់សសយផ្សងយទៀត្។ 
 

ហរៀបចំព័ត៌ានផ្ទា ល់ខលួន របៃ់ហោរអ្នរ 
 

១. ចញចយលើរូបដែលមានពាកយ “My Profile” យៅយលើយលហទុំពរ័។ 
២. សរយសរយលខទូរស័ពទម ួ ឬយលើសពីយនេះ សម្រមាបឲ់្យយលផ្តល់ែុំែឹង្ូនយោកអ្នក។ 
៣. យលខទូរស័ពទនីម ួៗ ម្រតូ្វយម្រ ើ្សយរ ើសថាយត្ើចងទ់ទលួការផ្តល់ែុំែឹងតាមរ ៈ ទូរស័ពទ ឬកច៏ងទ់ទលួសារ។  

 
ហរៀបចំហត្រើ ៃហរ ើៃការ្តល់ដំណឹង 

 
       ១.   យៅយពលដែលយោកអ្នកត្ភាា បយ់ៅកូនរបស់យោកអ្នក យហើ យម្រ ើ្សយរ ើសយរៀបចុំពត័្ម៌ានផ្ទទ ល់ខេួន 
 ដែលយោកអ្នកចងប់ានយហើ  យោកអ្នកអាចយ ើញរូបដែលមានពាកយ “Parent Notifications”  
 យហើ យោកអ្នកអាចចញចការយរៀបចុំយម្រ ើ្សយរ ើសការផ្តល់ែុំែឹង របស់យោកអ្នក។ 
       ២.   សម្រមាប ់អ្ញីដមល និង យលខទូរស័ពទ នីម ួៗ សូមលូសម្របអ្បដ់ែលយៅ្ិត្ម្របយេទសនការផ្តល់ែុំែឹង
 ដែលយោកអ្នកចងប់ានពីសាោរបស់កូនយោកអ្នក (ឧ. ការម្របកាសពត័្ម៌ាន វត្តមានអ្វត្តមាន និង
 ការបិទសាោ ឬ ពនាយមា៉ា ងយពលចូលយរៀន)។ 

៣.  ចញចយលើពាកយ “Save”។ 
 

យបើសិនជាយោកអ្នកម្រតូ្វការ ុ្ំន ួ ឬចងប់ានពត័្ម៌ានបដនថម អ្ុំពីទុំពរ័វញបិសសថ្មីសម្រមាប ់មាតាបិតា និងម្រកុមម្រលួសារ សូមយមើលកនញងវញបិសស 
http://philasd.org/face/stayconnected យផ្្ើអ្ញីដមលយៅ ask@philasd.org ឬ ទាកទ់ង៖ 
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