
វិធីដ ើម្បកី្លា យជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ជួយដៅសាលាដ ៀន

ជំហ៊ានទ ី១៖ 
បំពេញលិខតិដាកព់ាកយព្វើជាអ្នក

ស្ម័គ្រចតិ តរបស្់ព ើងខ ្ញតំាមអ្ញិន្រ័ណិត។
លិខតិដាកព់ាកយនអាចរកបានពៅកនញង៉ិញ  ប
សស្ www.philasd.org/face/volunteer

ព ើ ពរនងឹសួ្រពៅពេលដែលពោកអ្នកចង ់ 
ព្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចតិ ត អំ្េីអ្វី ដែលពោកអ្នកចង ់
ជួ ពៅកនញងសាោ នងិ ចពំណេះែឹង ឬ
ជំនាញេិពស្ស្ អ្វី ដែលពោក

អ្នកមាន។ជំហ៊ានទ ី២៖ 
គ្តូ៉ិមានការេិនតិយគ្រ៉ិតតរូិបទងំ

អ្ស្់។ ស្ញ៉ិតថភិាេរបស្់សិ្ស្ាន ញសិ្ស្ស
រជឺាការ កចតិតទ ញកដាកខ់ ពស្់បំផ ញតរបស្់ព ើង 
ព ត ញពនេះ ព ើ  ព ើងតគ្មូ៉ិឲ្យ មន ញស្សពេញ
៉ិ ័  ដែលជា អ្នកស្ម័គ្រចតិ តទងំអ្ស្់ មាន ការ េិ 
នតិយ គ្រ ៉ិតតរូិប មញនពេលដែលេួកគាតា់បប់
ពផតើមព្វើការស្ម័គ្រចតិ តពៅសាោ។ សូ្មអាន

ទេ័ំរពនេះពែើមបីដស្វង ល់
បដនថមអំ្េីតគ្មូ៉ិការ
របស់្ព ើងខ ្ញ។ំ ជំហ៊ានទ ី៣៖ 

ចលូរួមការដណនាអំ្នកស្ម័គ្រចតិ តរបស្់
 ព ើងខ ្ញ ំពដា ផ្ទា ល ់ឬ តាមអ្ញិន្រ័ណិត។ មញន
ពេលស្ម័គ្រចតិ តជួ ពៅសាោរបស្់ព ើងពោក
អ្នកគ្តូ៉ិពរៀនអំ្េីមូលដាា នគ្ររេះសនការស្ម័គ្រ ចតិ ត 
នងិ គ្តូ៉ិែឹងេីស្ញ្ញា សនការព្វើបាបពកមង។ ពោក
អ្នកអាចចលូរួមការដណនា ំពដា ផ្ទា ល់ (ពៅ 440 
N. Broad ឬ ពៅសាោរបស្់ពោក អ្នក) ឬ ពោក

អ្នកអាចចលូរួមសិ្កាាសាោ តាម
 បណ្តត ញអ្ញិន្រ័ណិត របស្់ព ើង។

ជំហ៊ានទ ី៤៖ 
ពៅពេលដែលពោកអ្នកបាន បំពេញ 
ការេិនតិយគ្រ៉ិតតរូិបដែលាបបំាច ់នងិ បាន

ឆ្លងកាត៉់ិរគដណនារំបស្់ព ើងខ ្ញរួំចរាល ់ព ើ  
ពោក អ្នកររបីគ្រមូលឯកសារទងំអ្ស្់ ព ើ 
គ្ររលព់ៅឲ្យការ យាល ័សាោ របស្់ពោក
អ្នក ។ សូ្មពមើលបញ្ជី ពផាៀងផ្ទា តឯ់កសារអ្នកស្ម័គ្រ
ចតិដរបស្ព់ ើងខ ្ញពំៅកនញងពស្ៀ៉ិពៅពនេះ ពែើមបីឲ្យ
ែឹងេី បញ្ជី ព ម្ េះសនឯកសារទងំអ្ស្់ដែល
ពោកអ្នកគ្តូ៉ិគ្ររលឲ់្យពៅពរ។

មានស្ណួំ ?
ទរូស្េ័ាពៅ ២១៥-៤០០-៤១៨០
ពគ្ជើស្ កពលខ ៦

ទកទ់ងមក
volunteer@philasd.org

ពមើល៉ិញ បសស្ www.philasd.org/face/volunteer 

ពែើមបីដស្វងរកេតម៌ានដែលមានគ្រពយាជនប៍ដនថមពទៀត នងិ
ពែើមបីទញ កកនូពស្ៀ៉ិពៅអំ្េីការដណនាសំ្គ្មាបអ់្នកស្មគ័្រ

ចតិ តថ្មរីបស្ព់ ើង!

ការដណនាំ
អំ្េី ការស្ម័គ្រចតិ ត

~  ជួ ពៅ ~
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សាា រម្ន៍!
ព ើងផតលត់សមលយា៉ាងខ្ល ងំែលអ់្នកស្ម័គ្រចតិ តរបស្់ព ើង ព ើ ព ើងខ ្ញមំានការ
រពំ ើបណ្តស្់ដែលពោកអ្នកបានដចករដំលកន៉ូិ ពទេពកាស្លយ នងិ ពេល
ព៉ិោ ែ៉៏ិ  ពស្ស្របស្់ពោកអ្នកជាមួ សិ្ស្ាន ញសិ្ស្សរបស្់ព ើង! សូ្មអ្រ
រ ញណចពំពាេះការបពគ្មើរបស្់ពោកអ្នក។

ពតើអ្នកណ្តគ្តូ៉ិការការេិនិតយគ្រ៉ិតតិរូប?
មន ញស្សពេញ៉ិ ័ដែលចងស់្ម័គ្រចតិ តជួ ពៅគ្រសួ្ងអ្បរ់សំនទគី្រុង  វីឡាដែល
 វយ៉ា គ្តូ៉ិមានការេិនតិយគ្រ៉ិតតរូិបែូចតពៅពនេះ តមកលទ់ ញកពៅកនញងសំ្ណញំ ឯកសារ។ 
«អ្នកស្មគ័្រចតិ ត» គ្តូ៉ិបានពរកណំតថ់ាជាអ្នកដែលផតលន់៉ូិ ការបពគ្មើ ឬ ជំន ួ 
ពដា ឥតរតិសថ្លពៅសាោរបស្់ព ើង។ ព ញៀ៉ិ — អ្នកដែលមកកានស់ាោ 
ពែើមបីចលូរួម កមម៉ិ  ្  ីេិពស្ស្ ឬ ដតមដងរត ់— មិនាបបំាចម់ានការេិនតិយ
គ្រ៉ិតតរូិបតមកលទ់ ញកពៅកនញងសំ្ណញំ ឯកសារពនាេះពទ។

ពតើខ ្ញ គំ្តូ៉ិការ ការេិនិតយគ្រ៉ិតតិរូបអ្វី ខ លេះ?
១) ការេិនតិយគ្រ៉ិតតសិនការព្វើបាបពកមង — ឥតបងគ់្ាក់

២) ការេិនតិយគ្រ៉ិតតសិនការគ្រគ្េរត តបិទឧគ្រិែាពៅរែា ផនិស្ញីលព៉ិនញី៉ា  — ឥត

បងគ់្ាក់
៣) ពគ្ជើស្ ក៉ិ ្  ីមួ អាស្ស្័ ពលើការដែលពោកអ្នកបានរស្់ពៅកនញងរែា 

ផិនស្ញីលព៉ិនញី៉ា ពនេះអ្ស្់រ ៈពេល ១០ ឆ្ន ំ ឬអ្ត ់ក នញងរ ៈពេលកនលង
ពៅពនេះ។

ពបើសិ្នជាពោកអ្នកបានរស្់ពៅកនញងរែា ផនិស្ញីលព៉ិនញី៉ា អ្ស្់រ ៈពេល 
១០ ឆ្ន ំ កនលងមកពនេះ ...

ច ញេះ តថពលខ្ពលើលិខតិបញ្ញជ ករ់បស្់អ្នកស្ម័គ្រចតិ ត

ឬ
ពបើសិ្នជាពោកអ្នកមិនបានរស្់ពៅកនញងរែា ផនិស្ញីលព៉ិនញី៉ា បានរ ៈ
ពេល ១០ ឆ្ន ំ កនលងមកពនេះ ...

េិនតិយគ្រ៉ិតតរូិបនងិ សាា មគ្មាមសែជាមួ  FBI -២៤,២៥$

៤) បណ័ណបញ្ញជ កេី់ការដែលបានឆ្លងកាត៉់ិរគដណនាអំ្នកស្ម័គ្រចតិ ត

សូ្មចលូពៅ៉ិញ  បសស្ www.philasd.org/face/volunteer ពែើមបីចលូរួម៉ិរគ
ដណនាអំ្នកស្ម័គ្រចតិ ត ពៅតាមអ្ញិន្រ័ណិត ឬ ពែើមបីពមើលកាល៉ិ ភាររបស្់
ព ើងខ ្ញ ំអំ្េី៉ិរ គដែលពោកអ្នកអាចចលូរួមពដា ផ្ទា លព់ៅ 440 N. Broad!

ក្ល បង្ហា ត់្បដគ្រៀន
ផ្តល់ជំនួយដល់កាសិក្សារបស់សិសស ក្រកាមការណែនរំបស់ររូ ឬ បុរគលិក្ស
សា លាក្ផ្សងក្ ៀត។ ឧទាហរែ៍៖

- ជួយ បក្រងៀនមយួ ល់នឹងមយួ ឬ ជារក្សុមតូចៗ អំពីមុខវ ិាអវី
មយួ

- ជួយ ណែនផំ្តល់ឱវា 
- ជួយ ដល់ការអាន

កម្មវិធីពិដស្ស្
សរមបសរមួលក្សមមវធិីពិក្សសៗសរាប ់ថ្នា ក្សក់្រៀន និង  ូទាងំសាលា ក្ពញ
មយួឆ្ា ។ំ ឧទាហរែ៍៖

- ជួយ ក្សាុងពិធីលក្សក់្សៀវក្ៅ
- ជួយ ក្សាុង ិវាសបាយរកី្សរាយក្ៅបណំាចឆ់្ា សិំក្សា
- ជួយ ក្សាុងពិជីជបក់្លៀងរបស់ថ្នា ក្សក់្រៀន
- ក្ធវើជាអាក្សជួយ ក្មើលខុសរតូវក្ពលក្ធវើដំក្ែើ រក្សមានតសិក្សា

  ឋបាល
ជួយ ដល់បុរគលិក្សក្ៅក្រៅថ្នា ក្សក់្រៀន ដូចជា ការងារក្ៅការយិាល័យ ការ
សាា ត  ីក្សណនែង និង ការក្រៀបចំឯក្សសារ។ ឧទាហរែ៍៖

- ថតចមែង និង ក្រៀបចំ ុក្សដាក្ស ់ឯក្សសារ 
- ផ្តល់ជំនួយក្ៅបណាា ល័យ
- ក្រៀបចំ សាា រៈ និង ឯក្សសារ
- អងគុយក្ៅតុ សាវ រមន ៍និង ចុុះក្ ម្ ុះ

ស្មារម្
សាលាានសារមជាក្រចើន សរាបឲ់្យអាក្សសម័ររចិតតានឱកាសចូលរមួ
ផ្ងណដរ! ឧទាហរែ៍៖

- រក្សុមរបឹក្សាសាលា (SAC)
- សារម ាតា និង សាលា (HSA)
- មតិតរបស់រក្សុម
- សារម ាតាបិតា និង ររូបក្រងៀន (PTA)

ដត្ើខ្ញគំ្ត្វូគ្ររលឯ់កសា  បស្ខ់្ញំឲ្យដៅអ្នកណា?
ក្លាក្សអាក្សរតូវយក្សឯក្សសារទាងំអស់ខាងក្លើក្នុះ ក្ៅសាលារបស់ក្លាក្សអាក្ស 
ក្ហើយ   របរល់ឲ្យក្ៅក្លខាសាលា ណដលបនា បម់ក្សក្ ៀតគាតន់ឹងរបរល់ឲ្យក្ៅ
នយក្សសាលា ឬ អាក្សសរមបសរមួលសរាបអ់ាក្សសម័ររចិតត ក្ដើមបពីិនិតយ។ បនា បព់ី
ក្របានពិនតិយក្មើលឯក្សសាររបស់ក្លាក្សអាក្សរចួក្ហើយ ក្រនឹងរក្សាឯក្សសារទាងំក្នុះ
 ុក្សក្ៅក្សាុងក្សណនែងណដលានសុវតថិភាព។

ដត្ើខ្ញអំាចចាបដ់្តើ ម្ស្មគ័្រចតិ្តជយួដៅដពលណា?
ក្ៅក្ពលណដលនយក្សសាលាបានចុុះហតថក្លខាក្លើក្សិចចរពមក្រពៀងរក្សមសីលធម៌
ននអាក្សសម័ររចិតត របស់ក្លាក្សអាក្សរចួក្ហើយ ក្លាក្សអាក្សអាចចាបក់្ផ្តើមក្ធវើការសម័ររចិតត!

ដត្ើខ្ញអំាចដធាើក្ល ស្មគ័្រចតិ្តដោយគ្មម នលិខិត្សាន ម្ទរំដប បានែ  ឬដ ?
អាក្សសម័ររចិតតទាងំអស់អាចានឱកាសជួយ បានម្ដរក្ដាយមនិ ចា ំបាច ់ានឯក្សសារ
តមកល់  ុក្សក្ៅក្សាុងសំែំុឯក្សសាររបស់សាលា។សរាបក់ារក្ធវើដំក្ែើ រក្សមានត
សិក្សា អាក្សសម័ររចិតតអាចក្ធវើជាអាក្សជួយ ក្មើលការខុសរតូវបាន ពី ដង ក្ដាយគាម ន
ឯក្សសារតមកល់   ុក្សក្ៅក្សាុងសំែំុឯក្សសាររបស់សាលា។ទាងំក្នុះរឺក្រសចក្ៅក្លើ 
ក្សចក្សដីសក្រមចរបស់នយក្សសាលា។

បញ្ជ ីដ្ទៀរផ្ទទ ត្់ឯកសា  បស្់
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

 កឯកសារទងំអ្ស្់ែូចខ្ងពគ្កាមពនេះ ពៅសាោ
របស្់ពោកអ្នក មញនពេលាបបព់ផដើមព្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចតិ ត!

ក្សិចចរពមក្រពៀង រក្សមសីលធមន៌នអាក្សសម័ររចិតត

ការពិនិតយរបវតតិននការក្ធវើបាបក្ក្សមង

ការពិនិតយរបវតតិននការរបរពឹតតិប ឧរក្សិដឋក្ៅរដឋផ្ិនសីុក្វនី ា៉

ការពិនិតយរបវតតិរូបក្ដាយ FBI ឬ
លិខិតចុុះហតថក្លខាបញ្ជា ក្សរ់បស់អាក្សសម័ររចតិត

លិខិតបញ្ជា ក្សក់ារណដលបានឆ្ែងកាតវ់រគណែនអំាក្សសម័ររចិតត

ឱកាសរបស់អាក្សសម័ររចិតតានលក្សខែៈខុសៗគាា ក្ៅតាមសាលា
នីមយួៗ ក្ហើយជា ូក្ៅសថិតក្ៅក្សាុងរបក្េ ទាងំក្នុះ៖

ដត្ើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដៅគ្កស្ួរអ្ប់ ំ
នន ីគ្កុរហ្ាីឡែំ លហ្ាយ៉ាដធាើអ្ាីខា ?

ស្មាា ល់៖ឧទហ្ ណ៍ទរំអ្ស្់ខារដលើដន គ្ត្ូវក្ល ឯកសា  បស្់អ្នកស្មគ័្រចិត្តត្ម្កល់
 ញកដៅកនញរឯកសា  បស្់សាលាដៅដពលែ លមានក្ល ចូល ួម្ដគ្ចើនជារម្តរ! ឯកសារស្គ្មាបអ់្នកស្មគ័្រចតិ តទងំអ្ស្ម់ានពៅកនញង៉ិញ បសស្៖

www.philasd.org/face/volunteer

http://www.philasd.org/face/volunteer
http://www.philasd.org/face/volunteer

