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សណួំរែដលេគឧស្សោហស៍រួ អពំី ទំព័រវុិបៃសស្រមាប់ មាតបិត នងិ ្រក�ម្រគ�សរ 
១. េតទំពរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ គឺជាអ�ី? 

២. េតេគ្រត�វករអ�ីខ�ះេដម្បចូីលេ្រប ទពំរ័វុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ? 

៣. េតអ�កណាមានសិទ�ិបេង�តគណនីស្រមាប់ ទំពរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ? 

៤. េតខ�ុ ំ្រត�វចុះេឈ� ះយ៉ាងដូចេម�ច? 

៥. ខ�ុ ំមានគណនីជាមយួវុបិៃសចស់ ប៉ុែន�វមនិដំេណ រករេទៀតេទ។ េតខ�ុ ំ្រត�វេធ�យ៉ាងដូចេម�ចេទ? 

៦. េតខ�ុ ំផា� ស់ប�ូរអស័យដ� នអុីែមលរបស់ខ�ុ ំេដយវធិីណា? 

៧. ខ�ុ ំមនិអចេ្របអុីែមលែដលខ�ុ ំធា� បេ់្របេដម្បបីេង�តគណនីទំព័រវុបិៃស របស់ខ�ុ ំេនាះ េទៀតេទ។ េតខ�ុ ំ្រត�វេធ�យ៉ាងដូច

េម�ចេទ? 

៨. េតខ�ុ ំអចប�ូរេលខទូរស័ព�របស់ខ�ុ ំេដយវធិីណា? 

៩. េតខ�ុ ំអចផា� ស់ប�ូរ ពក្យសមា� ត ់ឬ សំណួរសុវត�ិភាព របស់ខ�ុ ំេដយវធិីណា? 

១០. ខ�ុ ំេភ�ចពក្យសមា� ត់របស់ខ�ុ ំ។ េតខ�ុ ំ្រត�វបេង�តពក្យសមា� ត់របស់ខ�ុ ំេឡងវញិេដយវធិីណា? 

១១. ខ�ុ ំេភ�ចេឈ� ះអ�កេ្របគណនី របស់ខ�ុ ំ។ េតខ�ុ ំអចរកវមកវញិេដយវធិីណា? 

១២. ខ�ុ ំមនិអចចូលេ្របបាន េហយខ�ុ ំមនិអចចូលគណនីអុីែមលែដលខ�ុ ំេ្របស្រមាបចុ់ះេឈ� ះេនាះបានេទ។ េតខ�ុ ំ្រត�វរក

គណនីរបស់ខ�ុ ំមកវញិ េដយវធិីណា? 

១៣. េតខ�ុ ំអចភា� ប់េទនឹងកូនរបស់ខ�ុ ំយ៉ាងដូចេម�ច? 

១៤. េត េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់(Confirmation Code) គឺជាអ�ីេទ? 

១៥. េតេនេពលណាែដលខ�ុ ំ្រត�វករ េលខសមា� ត់ស្រមាបប់�� ក?់ 

១៦. េតមូលេហតុអ�ីបានជា េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់របស់ខ�ុ ំមនិដំេណ រករ? 

១៧. ចុះេបសិនជាខ�ុ ំគា� នេលខទូរស័ព� ឬ េលខទូរស័ព�ែដលមានេនក�ុងឯកសររបស់កូនខ�ុ ំ ្រត�វបានខ�ុ ំផា� ចេ់ហយ? 

១៨. េតខ�ុ ំអចដឹងថាទិន�នយ័របស់កូនខ�ុ ំ េគរក្សោជាសមា� ត ់និង មានសុវត�ិភាព បានយ៉ាងដូចេម�ច? 

១៩. េតខ�ុ ំអចពិនិត្យេមលឯកសររបស់កូនខ�ុ ំពីឆា� សិំក្សោមុនៗ បានេដយវធិីណា? 

២០. េតខ�ុ ំអចេឃញ ថា� ក់េរៀន វត�មានអវត�មាន និង ពិន�ុ របស់កូនខ�ុ ំ បានេដយវធិីណា? 

២១. េតខ�ុ ំចុះេឈ� ះេដម្បទីទួល អុីែមល សរតមទូរស័ព�ៃដ និង ករជូនដំណឹងេផ្សងៗេទៀត ពីសលរបស់ខ�ុ ំេដយវធិីណា? 

២២. េតខ�ុ ំអចេ្របកម�វធិីេនក�ុង ទូរស័ព� ឬ កុពំ្ូយទរ័បន�ះ (តេប�ត) របស់ខ�ុ ំបានែដរឬេទ? 

២៣. េតរូបៃនកម�វធិីអ�ីខ�ះ ែដលខ�ុ ំអចចូលេមលបាន េនក�ុងកែន�ងចុចចូលរបស់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ? 

២៤. េហតុអ�ីបានជាខ�ុ ំមនិអចចូលេមលរូបកម�វធិី េនក�ុងកែន�ងចុចចូល របស់សិស្ស? 

_______________________________________________________________________ 

១. េតទពំរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបតិ នងិ ្រក�ម្រគ�សរ គជឺាអ�?ី ទំពរ័វុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ គឺជា

មេធ្យោបាយមយួស្រមាប់េលកអ�ក េដម្បចូីលេមល ពត័ម៌ានអំពី សល និង ករអបរ់ ំរបស់កូនេលកអ�ក តមអុិន

ធរ័ណិត រមួទងំ កលវភិាគ វត�មានអវត�មាន ពិន�ុ ឯកសរៃនករបង� តប់េ្រង�ន និង ឯកសរអំពីករចត់ថា� បំង� រ

េរគ។ ទំពរ័វុបិៃសេនះ កអ៏នុ�� តឲ្យេលកអ�កចុះេឈ� ះេដម្បទីទួលដំណឹង (ដូចជា ករ្របកសបិទសលែដល

ទកទ់ងនឹងអកសធាតុមនិល�) ពីសលេរៀនរបស់កូនេលកអ�កតមរយៈ ទូរស័ព� អុីែម៉ល ឬ សរតមទូរស័ព�

ៃដ។ 
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២. េតេគ្រត�វករអ�ខី�ះេដម្បចូីលេ្រប ទពំរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបតិ នងិ ្រក�ម្រគ�សរ? េគអចចូលេមល ទំពរ័វុបិៃស

ស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ បានតមេស�រែត្រគបក់ម�វធិីអុីនធរ័ណិត ដូចជា ្រក�ម (Chrome) សហ� រ ី

(Safari) អុីនធ័រណិត អិកប�រ័េរ  (Internet Explorer) ែអច៊ (Edge) ឬ ហ� យេអហ�ក (Firefox) េដយេ្រប កុពំ្ូយទរ័ 

ឬ ឧបករណ៍ចល័ត ែដលភា� បេ់ទនឹងអុីនធរ័ណិត។ 

៣. េតអ�កណាមានសិទ�បិេង�តគណនសី្រមាប ់ទពំរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបតិ នងិ ្រក�ម្រគ�សរ? េលកអ�ក្រត�វែតជា 

ឪពុកមា� យ ឬ អណាព្យោបាល សិស្សមា� ក ់ឬ េ្រចននាក ់ែដលកំពុងចុះេឈ� ះេរៀនេនក�ុងថា� ក ់មេត�យ្យ ដល់ ថា� ក់

ទី ១២ ែដល្រគប្់រគងេដយ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េដយផា� ល់។ ឪពុកមា� យ ឬ អណាព្យោបាល 

របស់សិស្សែដលបានចុះេឈ� ះេរៀនេន សលឆាទរ័ សលសសនា ឬ សលឯកជន ៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដល

ហ��៉ ឥតមានសិទ�ិេទ។ 

៤. េតខ�ុ្ំរត�វចុះេឈ� ះយ៉ាងដូចេម�ច? េលកអ�ក្រត�វករអុីែមលផា� ល់ខ�ួនរបស់េលកអ�ក។ (េបសិនជាេលកអ�កគា� នអុី
ែមលផា� ល់ខ�ួនេទ េលកអ�កអចបេង�តគណនីអុីែមលេដយឥតគិតៃថ�េដយេ្រប ហ�ូេហ� ល (Google) យ៉ាហូ 

(Yahoo) ឬ ករបេ្រម្រសេដៀងគា� េនះេផ្សងេទៀត។) េដម្បចុីះេឈ� ះបេង�តគណនី ទំពរ័វុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត 

និង ្រក�ម្រគ�សរ សូមេ្របកម�វធិីវុបិៃសរបស់េលកអ�កេដម្បចូីលេទ https://signup.philasd.org េហយេធ�តម

ករែណនាេំនេលទំពរ័េនាះ។ ស្រមាបជ់ំនួយបែន�ម សូមេមលទំពរ័ៃនករែណនា ំែដលមានេនទីេនះ។ 

៥. ខ�ុមំានគណនជីាមយួវុបិៃសចស់ ប៉ែុន�វមនិដេំណ រករេទៀតេទ។ េតខ�ុ្ំរត�វេធ�យ៉ាងដូចេម�ចេទ? គណនីស្រមាប់

ឪពុកមា� យែដលគា� នកូនចុះេឈ� ះេរៀនេនក�ុង្រកសួង ចបព់ីៃថ�ទី ៣០ ែខក��  ឆា�  ំ២០១៧ ឬស្រមាប់សិស្ស

ែដលមនិអចផ�ូរផ�ងជាមយួ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល មនិអចេផ�រពី ទំព័រវុបិៃសស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម

្រគ�សរ ចស់េនាះបានេឡយ។ េបសិនជាេលកអ�កេជឿជាក់ថា គណនីរបស់េលកអ�ក្រត�វបានេគបិទេដយសរ

េហតុផលណាមយួខងេលេនះ សូមេធ�តមជំហនៃនករែណនាេំនក�ុងសំណួរទី ៤ េដម្បចុីះេឈ� ះ។ 

៦. េតខ�ុផំា� ស់ប�ូរអស័យដ� នអុែីមលរបស់ខ�ុេំដយវធិណីា? េលកអ�កអចផា� ស់ប�ូរអុីែមលរបស់េលកអ�ក េដយចូល

េទក�ុងគណនីទំពរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ របស់េលកអ�ក េហយចុចេលរូប «My Account 

(គណនីរបស់ខ�ុ ំ)» េនក�ុងកែន�ងចុចចូល។ េនេពលែដលេលកអ�កប�ូរអុីែមលែដលទកទ់ងជាមយួគណនីរបស់

េលកអ�ករចួេហយ េលកអ�កនឹងទទួលបានសរមយួេនក�ុងអុីែមលថ�ីរបស់េលកអ�ក ែដលមានបណា� ញតភា� ប ់

អុិនធរ័ណិតេដម្បបី�� កព់ីករផា� ស់ប�ូរេនះ។ េលកអ�ក្រត�វចុចេលបណា� ញតភា� បេ់នក�ុងសរេនាះ េដម្បបី�� កព់ី
អុីែមលថ�ីេនះ។ េបសិនជាេលកអ�កមនិចុចេលបណា� ញតភា� បេ់ដម្បបី��បដ់ំេណ រករេនះេទ អុីែមលវុបិៃសរបស់

េលកអ�កនឹងេនដ៏ែដល មនិផា� ស់ប�ូរេទ។ 

៧. ខ�ុមំនិអចេ្របអុែីមលែដលខ�ុធំា� បេ់្របេដម្បបីេង�តគណនទីពំរ័វុបិៃស របស់ខ�ុេំនាះ េទៀតេទ។ េតខ�ុ្ំរត�វេធ�យ៉ាងដូចេម�ច

េទ? េដម្បបី�ូរអុីែមលថ�ីែដលទកទ់ងជាមយួគណនីរបស់េលកអ�ក សូមទកទ់ងេទករយិាល័យទំនាកទ់នំង

ជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍េលខ ២១៥-៤០០-៤០០០ ឬ ask@philasd.org ។ 
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៨. េតខ�ុអំចប�ូរេលខទូរស័ព�របស់ខ�ុេំដយវធិណីា? េលកអ�កអចប�ូរេលខទូរស័ព�ថ�ី របស់្រក�ម្រគ�សរេលកអ�កេដយ

ចុចេល «Household Information (ពត័ម៌ាន្រក�ម្រគ�សរ)» េនខងេឆ�ងៃដៃនទំពរ័វុបិៃស។ េលខទូរស័ព�េផ្សង

ៗេទៀតែដលបានចុះប�� ីស្រមាបម់នុស្សមា� ក់ៗ  ្រត�វបាន្រគប្់រគងេដយសលរបស់កូនេលកអ�ក។ េដម្បែីកែ្រប

េលខទូរស័ព�ផា� ល់ខ�ួនថ�ី របស់េលកអ�ក សូមទកទ់ងេទសលរបស់កូនេលកអ�ក។ 

៩. េតខ�ុអំចផា� ស់ប�ូរ ពក្យសមា� ត ់ឬ សំណួរសុវត�ភិាព របស់ខ�ុេំដយវធិណីា? េលកអ�កអចចុចេលរូប «My Account 

(គណនីរបស់ខ�ុ ំ)» េនកែន�ងចុចចូល េនក�ុងគណនីទំពរ័វុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ របស់េលក

អ�ក េដម្បផីា� ស់ប�ូរ ពក្យសមា� ត ់ឬ សំណួរសុវត�ិភាព របស់េលកអ�ក។ េលកអ�ក្រត�វេ្រជសេរ សសំណួរសុវត�ិភាពបី
េផ្សងៗគា�  េហយប��ូ លចេម�យផា� ល់ខ�ួន ែដលអចេ្របេដម្បរីកពក្យសមា� តរ់បស់េលកអ�កមកវញិ ក�ុងករណី

ែដលេលកអ�កេភ�ចវ នាេពលអនាគត។ ចេម�យនីមយួៗ្រត�វមានពក្យចេនា� ះពី ២ េទ ៥០ ព្យោង�។ ចេម�យសុវត�ិ
ភាពែដលបានប��ូ លេនេពលរកពក្យសមា� តម់កវញិ មនិ្របកនអ់ក្សរតូចធំេទ ប៉ុែន�្រត�វែតដូចគា� នឹងចេម�យែដល

េលកអ�កបានផ�ល់ឲ្យេនេពលេនះ។ ្រត�វេធ�យ៉ាងណាេ្រជសេរ ស សំណួរ និង ចេម�យ ែដលេគមនិអចដឹងបាន ឬ 

កង៏យ្រស�លទយេដយអ�កណាមា� កេ់្រកពីខ�ួនឯង។ 

១០. ខ�ុេំភ�ចពក្យសមា� តរ់បស់ខ�ុ។ំ េតខ�ុ្ំរត�វបេង�តពក្យសមា� តរ់បស់ខ�ុេំឡងវញិេដយវធិណីា?  េបសិនជាេលកអ�កេភ�ច

ពក្យសមា� តរ់បស់េលកអ�ក ្រគានែ់តចុចេលពក្យ «Forgot Your Password (េភ�ចពក្យសមា� តរ់បស់អ�ក)?» 

េនខងេ្រកមៃនែផ�កចុចចូល (https://www.philasd.org/login) បនា� បម់កប��ូ លអុីែមលរបស់េលកអ�កេដម្បី
ចបេ់ផ�មដំេណ រករ។ េលកអ�កនឹង្រត�វេគសួរឲ្យេឆ�យសំណួរសុវត�ិភាពរបស់េលកអ�ក េដម្បបី�� កព់ីអត�

ស�� ណរបស់េលកអ�ក។ េនេពលែដលេលកអ�កបានេធ�អ�ីទងំេនះរចួេហយ េលកអ�កនឹងអចបេង�តពក្យ

សមា� តរ់បស់េលកអ�កេឡងវញិ។ េបសិនជាេលកអ�កេភ�ចសំណួរសុវត�ិភាពរបស់េលកអ�ក េលកអ�កអចេស�សំុ

ឲ្យេយងខ�ុ ំេផ�អុីែមលេទេលកអ�កេដម្បបីេង�តពក្យសមា� ត់របស់េលកអ�កេឡងវញិ។ 

១១. ខ�ុេំភ�ច េឈ� ះអ�កេ្របគណន ីរបស់ខ�ុ។ំ េតខ�ុអំចរកវមកវញិេដយវធិណីា? ជាទូេទ េឈ� ះអ�កេ្របៃន ទំព័រវុបិៃស

ស្រមាប់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ របស់េលកអ�ក គឺជាអស័យដ� នអុីែមលរបស់េលកអ�ក។ េបសិនជាេលក

អ�កមនិ្របាកដថាអស័យដ� នអុីែមលណាមយួែដលេលកអ�កបានេ្របេដម្បចុីះេឈ� ះ សូមចុចេល «Forgot 
Your Password (េភ�ចពក្យសមា� តរ់បស់អ�ក)?» េហយសកល្បងជាមយួអស័យដ� នអុីែមលនីមយួៗែដល

េលកអ�កមាន។ េបសិនជាអស័យដ� នអុីែមលណាមយួែដលេលកអ�កប��ូ ល ្រត�វនឹងគណនីណាមយួរបស់

េយង េយងនឹងបង� ញសំណួរសុវត�ិភាពស្រមាបគ់ណនីេនាះ។ េបសិនជាេលកអ�កក៏េភ�ចសំណួរសុវត�ិភាពរបស់

េលកអ�កែដរ េលកអ�កអចេស�សំុឲ្យេយងខ�ុ ំេផ�អុីែមលេទេលកអ�កេដម្បបីេង�តពក្យសមា� ត់របស់េលកអ�ក

េឡងវញិ។ 

១២. ខ�ុមំនិអចចូលេ្របបាន េហយខ�ុមំនិអចចូលគណនអីុែីមលែដលខ�ុេំ្របស្រមាបចុ់ះេឈ� ះេនាះបានេទ។ េតខ�ុ្ំរត�វរក

គណនរីបស់ខ�ុមំកវញិ េដយវធិណីា? ករយិាល័យទំនាកទ់ំនងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍មានឧបករណ៍

េដម្បជីួយ  ឪពុកមា� យ និង អណាព្យោបាល រកគណនីមកវញិ។ សូមទកទ់ងេទ ករយិាល័យទំនាកទ់ំនងជាមយួ 

្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍េលខ (២១៥) ៤០០-៤០០០ េដម្បសំុីជំនួយបែន�ម។ សូមេ្រត�មខ�ួនេដម្បផី�ល់នូវ

ពត័ម៌ានេដម្បបី�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់េលកអ�ក។ 
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១៣. េតខ�ុអំចភា� បេ់ទនងឹកូនរបស់ខ�ុយ៉ំាងដូចេម�ច? កូនរបស់េលកអ�កនឹង្រត�វភា� ប់េដយស�័យ្របវត�ិេទនឹងគណនី
របស់េលកអ�កតមរយៈដំេណ រករៃនករចុះេឈ� ះ។ េបសិនជាគា� នកូនបង� ញេនក�ុងគណនីរបស់េលកអ�កេទ 

សូមទកទ់ងេទសលែដលេក�ងេនាះ បានចុះេឈ� ះេរៀន។ សិស្សែដលចុះេឈ� ះេរៀនេន សលឆាធ័រ សល

សសនា ឬ សលឯកជន ៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ អចមនិបង� ញេនក�ុង ទំព័រវុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត និង 
្រក�ម្រគ�សរ។ 

១៤. េត េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់(Confirmation Code) គជឺាអ�េីទ? េគេ្របេលខសមា� តស់្រមាប់ប�� ក ់េដម្បី
ប�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់េលកអ�កែដលជា ឪពុកមា� យ ឬ អណាព្យោបាល េនេពលេលកអ�កចុះេឈ� ះ

ស្រមាប ់គណនីៃនទំព័រវុបិៃសស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ។ េលកអ�ក្រត�វករេលខសមា� តស់្រមាប់
ប�� ក ់ែតម�ងេទ េនេពលែដលេលកអ�កចុះេឈ� ះបេង�តគណនីដំបូង។ ក�ុងនាមជា ឪពុកមា� យ ឬ អណាព្យោ 

បាល េលកអ�កមានេលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់មយួ េដយមនិគិតអំពីចំនួនកូនែដលេលកអ�កបានចុះេឈ� ះ

ឲ្យេរៀនេន្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េទ។ 

១៥. េតេនេពលណាែដលខ�ុ្ំរត�វករ េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក?់ ដំេណ រករៃនករចុះេឈ� ះរបស់វុបិៃស ត្រម�វឲ្យ

េលកអ�កផ�ល់េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់េនេពលចុះេឈ� ះ។ េលកអ�កអចទទួលបានេលខសមា� តស់្រមាប់
ប�� ក ់េនះេដយទកទ់ងេទសលរបស់េលកអ�ក ឬេដយករេស�សំុេលខសមា� ត់ស្រមាប់ប�� ក ់តមអុីនធរ័

ណិតេនទីេនះ។ េលកអ�ក្រត�វករេលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់ែតម�ងេទ េនេពលែដលេលកអ�កចុះេឈ� ះ

បេង�តគណនីដំបូង។ 

១៦. េតមលូេហតុអ�បីានជា េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់របស់ខ�ុមំនិដេំណ រករ? េលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់្រត�វបាន

េគប�ូរេនៃថ�ដំបូងជាេរៀងរល់ែខ េហតុដូេច�ះេហយ វជាករសំខនណ់ាស់ែដលេលកអ�ក្រត�វបំេពញករចុះេឈ� ះ

ស្រមាប់វុបិៃសេនះ មុនេពលេលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់របស់េលកអ�កអស់សុពលភាព។ េបសិនជាេលកអ�ក

មនិអចេធ�ដូេច�ះបានេទ េលកអ�កអចេស�សំុេលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់ក�ុងេពលបច�ុប្បន� ពីសលរបស់េលក

អ�ក ឬតមរយៈដំេណ រករៃនករចុះេឈ� ះតមអុីនធ័រណិត។ 

១៧. ចុះេបសិនជាខ�ុគំា� នេលខទូរស័ព� ឬ េលខទូរស័ព�ែដលមានេនក�ុងឯកសររបស់កូនខ�ុ ំ្រត�វបានខ�ុផំា� ចេ់ហយ? េលក

អ�កកអ៏ចទទួលបានេលខសមា� តស់្រមាបប់�� ក ់េដយេទសលរបស់កូនេលកអ�ក េហយផ�ល់ភស�ុតងៃន 

អត�ស�� ណ និង ទំនាកទ់ំនង ជាមយួកូនរបស់េលកអ�ក។ 

១៨. េតខ�ុអំចដងឹថាទនិ�នយ័របស់កូនខ�ុ ំេគរក្សោជាសមា� ត ់នងិ មានសុវត�ភិាព បានយ៉ាងដូចេម�ច? ្រកសួងអបរ់េំប�ជា� ចិត�

យ៉ាងមុតមាកំ�ុងកររក្សោ សន�ិសុខ ករសមា� ត់ និង សុវត�ិភាព ៃនទិន�នយ័របស់សិស្សទងំអស់។ ្រកសួងេ្រប្របាស់

បទដ� នករងរស្រមាប ់វធិីេ្រប និង កររក្សោទុក ទិន�នយ័ ទំនាក់ទំនងកម�វធិីវុបិៃសែដលេ្របេលខសមា� ត ់

(encrypted) និងកររតឹបន�ឹងវធិីែដលេគអចេ្រប្របាស់ទិន�ន័យ។ ពត័ម៌ានអំពី ច្បោប ់និង ករអនុវត� នានារបស់

្រកសួងអំពីករសមា� តៃ់នទិន�ន័យរបស់សិស្ស អចរកបានេនក�ុងវុបិៃស philasd.org/studentdataprivacy។ 
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១៩. េតខ�ុអំចពនិតិ្យេមលឯកសររបស់កូនខ�ុពំឆីា� សិំក្សោមនុៗ បានេដយវធិណីា? ទំពរ័វុបិៃសរបស់ មាតបិត និង្រក�ម

្រគ�សរ នឹងបង� ញពត័៌មានអំពីឆា� សិំក្សោបច�ុប្បន�។ ពត័ម៌ានរបស់កូនេលកអ�ក េនក�ុងឆា� សិំក្សោមុនៗ អចចូល

េមលបាន េដយចុចេលរូប Schoolnet េនែផ�កខងេ្រកមៃនទំពរ័ែដល មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ អចចុចចូល 

េនក�ុងទំពរ័វុបិៃសថ�ីរបស់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ របស់េលកអ�ក។ 

២០. េតខ�ុអំចេឃញ ថា� កេ់រៀន វត�មានអវត�មាន នងិ ពនិ�ុ របស់កូនខ�ុ ំបានេដយវធិណីា? ចូលក�ុងគណនីៃនទំព័រវុបិៃស

ស្រមាប់ មាតបិត និង្រក�ម្រគ�សរ របស់េលកអ�ក េហយេ្រជសេរ សកូនរបស់េលកអ�កណាែដលេលកអ�កចង់

េមល។ េគអចេមល ទិន�នយ័ែដលមាន បានតមរយៈករេឡាណេ្រជសេរ ស េនែផ�កខងេឆ�ងៃនទំពរ័។ សូមចុច

្រតងេ់នះេដម្បេីមលវេីដអូអំពីករេ្រប្របាស់ទំព័រវុបិៃស។ 

២១. េតខ�ុចុំះេឈ� ះេដម្បទីទលួ អុែីមល សរតមទូរស័ព�ៃដ នងិ ករជូនដណឹំងេផ្សងៗេទៀត ពសីលរបស់ខ�ុេំដយវធិី
ណា? េនេពលែដលេលកអ�កបានបេង�តគណនីៃនទំព័រវុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត និង្រក�ម្រគ�សរ របស់េលក

អ�ករចួេហយ េលកអ�កអចេ្រជសេរ សវធិីែដលេលកអ�កចងឲ់្យេគផ�ល់ដំណឹងជូន េដយចុចេលពក្យ Contact 
Preferences (វធិែីដលចងឲ់្យេគទកទ់ង) េនខងេឆ�ងៃដៃនទំពរ័។ េលកអ�កអចេរៀបចំ្រគបេ់លខទូរស័ព�របស់

េលកអ�កទងំអស់ េដម្បទីទួល សរសេម�ង សរ SMS ឬ កទ៏ងំពីរ។ សមូកត់សមា� ល៖់ េបសិនជាេលខ

ទូរស័ព�ែដលមានេនក�ុងគណនីរបស់េលកអ�ក ្រត�វករផា� ស់ប�ូរ សូមទកទ់ងេទសលរបស់កូនេលកអ�ក។ 

២២. េតខ�ុអំចេ្របកម�វធិេីនក�ុង ទូរស័ព� ឬ កុពំ្ូយទរ័បន�ះ (តេប�ត) របស់ខ�ុបំានែដរឬេទ? េលកអ�កមនិ្រត�វករកម�វធិី
េដម្បេី្រប ទំព័រវុបិៃសស្រមាប់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ េនាះេទ។ េដម្បេី្របទំព័រវុបិៃស ពីទូរស័ព�ៃដរបស់េលក

អ�ក សូមេបកកម�វធិីអុីនធរ័ណិតរបស់េលកអ�ក រចួេហយចូលេទកន ់https://www.philasd.org/login។ 

២៣. េតរូបៃនកម�វធិអី�ខី�ះ ែដលខ�ុអំចចូលេមលបាន េនក�ុងកែន�ងចុចចូលរបស់ មាតបតិ នងិ ្រក�ម្រគ�សរ? កែន�ង

ស្រមាបចុ់ចចូលស្រមាប់ មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ េនក�ុងទំពរ័វុបិៃសស្រមាប ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ មាន

រូបេដម្បចូីលេទកម�វធិីដូចតេទេនះ៖ School Selection (ករេ្រជសេរ សសលេរៀន) Schoolnet (ពត័ម៌ាន

របស់សលស្រមាបកូ់នរបស់េលកអ�កមុនឆា�  ំ២០១៧-១៨) និង ករស�ងម់តិទូទងំ្រកសួង។ 

២៤. េហតុអ�បីានជាខ�ុមំនិអចចូលេមលរូបកម�វធិ ីេនក�ុងកែន�ងចុចចូល របស់សិស្ស? រូបស្រមាបក់ម�វធិីដូចជា 

Achieve3000, Edgenuity និង First in Math ែដលមានេនក�ុងកែន�ងចុចចូលរបស់សិស្ស ស្រមាប់ែតសិស្ស

េ្របប៉ុេណា� ះ។ េបសិនជា ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ចុចេលរូបទងំេនាះ ពួកគាតន់ឹងមនិអចចូលេ្របកម�វធិី
ទងំេនាះបានេទ។ 


