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FRANKLIN LEARNING CENTER 

សំណួរដែលគេឧសាហ៍សួរ 
ដែឧសភា ឆ្ន  ំ២០២០ 

ការមនិទទួលខុសត្រវូ៖ ឯកសារសំណួរដែលគេឧសាហ៍សួរគនេះ ត្រូវបានបគ្កើរគ ើ្គៅថ្ងៃទី ៧ ដខឧសភា គហើយពរ័ម៌ានទំ្
គនេះអាចមានការផ្លា ស់បតូរ។ សូមចូលគមើលវុបិថ្ស philasd.org ជាគទៀ្ទរ ់គែើមបតី្ជាបពី ការផ្លា ស់បតូរ និ្ គសចកដជូីនែណឹំ្ 

ទូទំ្ ត្កសួ្។ 
- កិច្ចការសម្រាបម់ុែវិទ្យានីមយួៗ និង ការឱ្យពិនទុ - 

សំណួរ ចគមាើយ ពរ័ម៌ានបដនែមពីត្កសួ្អបរ់ ំ

គរើខ្ុ តំ្រូវគ្វើែូចគមតច
គបើសិនជាខ្ុ ំបានគរៀន
ធ្លា កក់នុ្ត្រីមាសទី ៣ 
មុនគពលដែលសា
លាត្រូវបិទ? 

១) គនេះេឺជាឱកាសរបស់អនកគែើមបបីគ្កើនពនិទុដែលធ្លា ក!់ គមើល
គសៀវគៅត្បចថំ្នន ករ់បស់អនក គែើមបែីឹ្ពីកចិចការដែលអនក
មនិបានគ្វើកនុ្ត្រីមាសទី ៣ (ពីដខមករា ែល់ដខមងុិនា) 
គហើយគ្្ើកិចចការដែលអនកគ្វើយឺរជូនត្េូរបស់អនក។ 

២) សួរត្េូរបស់អនក គបើសិនជា Edgenuity េឺជាជគត្មើស
សត្មាបក់ារគរៀនធ្លា កត់្រីមាសទី ២។ គបើសិនជាអនកបាន
ចបគ់្តើមគហើយ សូមបញ្ចបវ់ាមុនែំណាចដ់ខឧសភា! 

៣) គ្វើកិចចការតាមអុីន្រ័ណិរទំ្ អស់របស់អនក ដែលត្េបូាន
ចុេះ្ាយគៅកនុ្ ថ្នន កគ់រៀនហគូគគគ ល (Google Classroom) 

https://www.philasd.org/faqs/#158525
5254651-06512db7-87fd 

គរើខ្ុ តំ្រូវគរៀន ៣ 
គមា៉ោ ្ ជាគរៀ្រាល់ថ្ងៃ 
ចបគ់្តើមពីថ្ងៃទី ៤ 
ដខឧសភា គនេះឬអវី? 

មនិចបំាចគ់ទ - កាលវភិាេរបស់សិសសមាន ក់ៗ  ខុសៗគ្នន  
គហើយកាលវភិាេរបស់ត្េូកខុ៏សគ្នន ដែរ។ 
កាលវភិាេសិកាពី្ទេះរបស់សាលា FLC 
ការ្ដល់គោបល់៖ គត្បើត្បរទិនិហគូគគគ លរបស់សាលា FLC  
របស់អនក គែើមបគីរៀបចំដ្នការត្បចសំបាដ ហ៍របស់អនក 

 

គរើថ្ងៃណាជាថ្ងៃចុ្
គត្កាយថ្នការ
សិកា? 

→ → →  ថ្ងៃចុ្គត្កាយថ្នឆ្ន សិំកា ២០១៩-២០២០ 
េឺថ្ងៃទី ១២ ដខមងុិនា។ 

គរើគេចុេះ្ាយពិនទុ
ត្រមីាសទី ៣ គៅថ្ងៃ
ណា? 

→ → →  បិទការឱយពិនទុគៅថ្ងៃទី ៤ ដខមងុិនា។ សូម
គ្វើោ៉ោ ្ណាសួរត្េូរបស់អនកអំពីគពលគវលា
ដែលពួកគ្នរឈ់បទ់ទួលកិចចការដែលគ្នរ់

https://www.philasd.org/faqs/#1585255254651-06512db7-87fd
https://www.philasd.org/faqs/#1585255254651-06512db7-87fd
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
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ដាកឱ់យសិសសគ្វើ គត្រេះពួកគ្នរត់្រូវការគពល
គវលាគែើមបដីាកព់ិនទុទំ្ អស់ មុនថ្ងៃទី ៤ ដខ
មងុិនា។ 
 

គរើខ្ុ ំអាចែឹ្ពីពិនទុ
សរុបចុ្គត្កាយ
សត្មាបថ់្នន កន់ីមយួ
ៗរបស់ខ្ុ ំគដាយវ ិ្ ី
ណា ពីគត្រេះគយើ្
គ្នា នត្រីមាសទំ្
បនួ្្ គៅឆ្ន គំនេះ? 

ការេិរពីម្យមភាេថ្នត្រីមាសទំ្  ៣ អាចឱយអនកែឹ្ពីពនិទុ
ចុ្គត្កាយរបស់អនក។ 

 

គរើនឹ្មានអ្គត្បជុំ
ដចករបាយការណ៍
ពិនទុដែរឬគទ? 

គ្នា នគទ ប៉ោុដនតអនកអាចគ ើញពនិទុចុ្គត្កាយរបស់អនកសត្មាបត់្រី
មាសទី ៣ គៅគពលដែលត្េូចុេះ្ាយគៅកនុ្ SIS ។ រ្ច់ំ
ទទួលរបាយការណ៍ពិនទុចុ្គត្កាយ តាមសំបុត្រ។ 

គ្នា នគទ ពីគត្រេះត្រីមាសទី ៣ ត្រូវបានពនារ
រហូរែល់ដខមងុិនា គយើ្នឹ្ គ្នា នរបាយ
ការណ៍ពិនទុត្រីមាសទី ៣ គទ។ គេនឹ្គ្្ើឱយ
របាយការណ៍ពិនទុចុ្គត្កាយ គៅចុ្ឆ្ន ។ំ 

 ីសតូន ត្រូវបានគេ
លុបគចលគៅឆ្ន ំ
គនេះ គរើខ្ុ ំគៅដរត្ប
 ្ដែរឬគទ? 

ពរ័ម៌ានគនេះមនិទនប់ានសគត្មចថ្នោ៉ោ ្ែូចគមតចគៅគ ើយ
គទ គយើ្នឹ្្ដល់ែណឹំ្គៅសហេមនស៍ាលារបស់គយើ្  
គៅគពលណាគយើ្បានទទលួែំណឹ្ងាី។ 

គសចកដីសគត្មចចុ្គត្កាយនឹ្ ត្រូវត្បាបឱ់យ
គយើ្ែឹ្គដាយរែឋ្ិនសីុលគវនីញ៉ោ ។ 

 

- បគច្ចកវិទ្យា - 

សំណួរ ចគមាើយ ពរ័ម៌ានបដនែមពីត្កសួ្អបរ់ ំ

គរើគេច្ឱ់យសិសានុសិសសត្បេល់
កុំពយូទរ័ត្កូមប ុកឱយសាលាវញិ 
គដាយវ ិ្ ីណា និ្ គៅគពលណា? 

គនេះត្រូវសគត្មចគដាយ ត្កសួ្អបរ់ថំ្នទីត្កុ្
ហវីឡាដែលហវយ៉ោ (SDP)។ 

 

គរើខ្ុ ំត្រូវគ្វើែូចគមតចគបើ កុពំយូទរ័ត្កូម
ប ុក របស់ខ្ុ ំខូច? 

→ → →  https://www.philasd.org/coronavirus
/chromebooks/ 
ចបគ់្តើមពីថ្ងៃចន័ទ ទី ៤ ដខឧសភា 

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
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មណឌ ល្ដល់ជំនួយបគចចកវទិា នឹ្ែំគណើ រ
ការ ៣ ថ្ងៃកនុ្មយួសបាត ហ៍ គៅថ្ងៃចន័ទ ថ្ងៃ
ពុ្ និ្ ថ្ងៃសុត្ក ចបព់ីគមា៉ោ ្ ៩ ត្ពឹក 
ែល់គមា៉ោ ្ ១ រគសៀល។ 
  
មជឈមណឌ លអបរ់ ំត្កសួ្អបរ់ថំ្នទីត្កុ្ 
ហវីឡាដែលហវយ៉ោ 
440 N. Broad Street ទីធ្លា កនុ្អាគ្នរ
ជានទ់ី ១ Philadelphia, PA 19130 
  
អាគ្នរបនតរបស់សាលា Fitzpatrick 
(ខា្គត្កាយសាលាបឋមសិកា 
Fitzpatrick) 4101 Chalfont Drive, 

Philadelphia PA 19154 

ខ្ុ ំមនិគ ើញ Google Meets (ជួប
តាមហគូគគគ ល) ឬ Google Class 
(ថ្នន កគ់រៀនហគូគគគ ល) របស់ត្េូខ្ុ ំ
ទំ្ អស់គទ។ គរើខ្ុ ំគ្វើអវីខុស? 

សាលា FLC គត្បើេណនីជីដម៉ោល ២ គ្ស្គ្នន
គែើមបចូីលគមើលកិចចការសាលា - ពិនិរយគមើល
មត្គទៀរ ថ្នគរើត្េូនីមយួៗរបស់អនក គត្បើ 
FLCHS ឬ PHILASD សត្មាបេ់ណនីហគូ
គគគ លរបស់ពួកគ្នរ។់ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d

/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpA

W_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0 

 

- សំណួរអំពី កមមវិធី នងិ អាគារ រសប់សាលា FLC - 

សំណួរ ចគមាើយ ពរ័ម៌ានបដនែមពីត្កសួ្អបរ់ ំ

គរើគេនឹ្ស្ត្បាកឱ់យសិសានុសិសសវញិ 
សត្មាបក់មាវ ិ្ ីរបស់សាលាដែលគេបាន
លុបគចល ដែលសិសសបានទិញសំបុត្រ
រចួគហើយគនាេះ ដែរឬគទ?  
(ឧ. Dodgeball, School Dance, Prom) 

សំបុត្រដែលបានទិញគហើយ គហើយគេបានករ់
ទុកជាឯកសារ នឹ្ត្រូវគេស្ត្បាកវ់ញិ។ គៅ
គពលគនេះគេមនិទនប់ានសគត្មចពី គពលគវលា 
និ្ វ ិ្ ី ស្ត្បាកគ់នាេះគៅគ ើយគទ។ 

 
 

គរើនឹ្មានការផ្លា ស់បតូរចំននួគមា៉ោ ្ថ្នការ
បគត្មើសហេមន ៍ដែលគេរត្មូវឱយសិសា
នុសិសសគ្វើគៅឆ្ន គំនេះដែរឬគទ? 

គនេះេឺជាសំណួរដែលគយើ្នឹ្ ពិនិរយគមើល
គ ើ្វញិ គៅគពលដែលគយើ្ែឹ្បដនែមគទៀរ
អំពី កាលវភិាេរបស់សាលា និ្ សាែ នភាព
ស្គមរបស់គយើ្ទំ្ មូល គៅឆ្ន គំត្កាយគនេះ។ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
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គរើសិសានុសិសសអាចគៅយកសមាា រៈ
ផ្លទ ល់ខាួនមកវញិ មនុឆ្ន សិំកាគនេះចប ់
ដែរឬគទ? 
 

មកែល់គពលគនេះ អរប់ានគទ។ សិសានុ
សិសសដែលត្រូវត្រ បម់កសាលាគនេះវញិ នឹ្
មនិអាចគបើកទូដាកស់មាា រៈរបស់ពួកគេបានគទ 
រហូរែល់ឆ្ន គំត្កាយ។ គេត្បដហលជាអាចគរៀប
ចំឱយសិសសថ្នន កប់ញ្ចបប់ានខាេះ គបើសិនជាសា
លាត្រូវការគត្បើទូដាកស់មាា រៈរបស់ពួកគេគៅ
ឆ្ន សិំកាគត្កាយគនេះ។ 

 

គរើខ្ុ តំ្រូវត្បេល់គសៀវគៅឱយសាលាវញិ
ោ៉ោ ្ែូចគមដច គបើសិនជាខ្ុ ំជា សិសសថ្នន ក់
បញ្ចប ់ឬ ជាសិសសដែលត្រូវត្រ បម់ក
សាលាគនេះវញិគៅឆ្ន គំត្កាយ? 
(ឧ. គសៀវគៅគមគរៀន គសៀវគៅរបស់ 
បណាា ល័យសាលា គសៀវគៅអានពីត្េូ
មាន ក់ៗ ) 

គយើ្កំពុ្រ្ច់កំារគ្ាើយរបពីត្កសួ្អបរ់ថំ្ន
ទីត្កុ្ហវីឡាដែលហវយ៉ោ (SDP) ទកទ់្នឹ្
គពលគវលាដែលគេនឹ្អនុញ្ញា រឱយសិសានុ
សិសសអាចត្រ បចូ់លកនុ្អាគ្នរសាលាវញិ។ 

 

 

- សិសសថ្នន ក់បញ្ច ប ់- 

សំណួរ ចគមាើយ ពរ័ម៌ានបដនែមពីត្កសួ្អបរ់ ំ

គរើគេនឹ្ស្ត្បាកឱ់យសិសសវញិ 
សត្មាបក់មាវ ិ្ ីរបស់សាលាដែលគេ
បានលុបគចល ដែលសិសសបានទិញ
សំបុត្ររចួគហើយគនាេះ ដែរឬគទ?  
(ឧ. Dodgeball, School Dance, 

Prom) 

សំបុត្រដែលបានទិញគហើយ គហើយគេបាន
ករទុ់កជាឯកសារ នឹ្ត្រូវគេស្ត្បាកវ់ញិ។ 
គៅគពលគនេះគេមនិទនប់ានសគត្មចពី គពល
គវលា និ្ វ ិ្ ី ស្ត្បាកគ់នាេះគៅគ ើយគទ។ 

 

គបើសិនជាខ្ុ ំជាសិសសថ្នន កប់ញ្ចប ់គរើ
ខ្ុ តំ្រូវត្បេល់គសៀវគៅឱយសាលាវញិ 
គដាយវ ិ្ ីណា និ្ គៅគពលណា? 
(ឧ. គសៀវគៅគមគរៀន គសៀវគៅរបស់ 
បណាា ល័យសាលា គសៀវគៅអានពី
ត្េូមាន ក់ៗ ) 

គៅគពលណាគយើ្បានទទលួែំណឹ្ពីត្ក
សួ្អបរ់ថំ្នទីត្កុ្ហវឡីាដែលហវយ៉ោ (SDP)  
គយើ្នឹ្ជូនែំណឹ្ែល់សិសសអំពីជគំ ន 
បនាទ ប។់ 
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គរើគយើ្នឹ្គៅដរមានពិ្បីញ្ចបក់ារ
សិកាដែរឬគទ? 

**សាលា FLC កំពុ្គរៀបចំពិ្ ីបញ្ចបក់ារ
សិកាតាមអុនី្រ័ណិរ ដែលនឹ្គ្វើគ ើ្
គៅថ្ងៃទី ១០ ដខមងុិនា** 

ថ្ងៃទី ៦ ដខមងុិនា គមា៉ោ ្ ៣ រគសៀល 
Reach Higher នឹ្ចបគ់្តើមពិ្ីអបអរ
សាទរជាមយួ គលាកត្សី Michelle Obama 
ចុេះគ ា្ េះគៅទីគនេះ៖
https://www.reachhigher.org/virtual-

commencement/ 

គយើ្ែឹ្អំពសីារៈសំខានថ់្នការគរៀបចំពិ្ី
ែសំ៏ខានគ់នេះ សត្មាប ់សិសានុសិសស 
និ្ ត្កុមត្េសួារ។ រហូរមកែល់គពលគនេះ 
គៅមនិទនម់ានគសចកដីសគត្មចជា្ាូវការ
អំពីពិ្បីញ្ចបក់ារសិកាគៅគ ើយគទ។ 
គយើ្កំពុ្គ្វើការោ៉ោ ្ជិរសនិទធជាមយួត្ក
សួ្សុខភាពសាធ្លរណៈថ្នទីត្កុ្ហវីឡា
ដែលហវយ៉ោ គែើមបតីាមដានសាែ នភាពថ្នគម
គរាេ ខូវែិ-១៩ ជាត្បច ំនិ្  សគត្មចពីជំ
គ នបដនែមគទៀរដែលគយើ្ត្រូវគ្វើគៅ
គពលដែលគពលគវលាថ្នការបញ្ចបក់ារ
សិកាកានដ់រខរិជិរមកែល់។ គៅកនុ្
គពលគនេះ គយើ្កំពុ្ពិនរិយគមើលោ៉ោ ្
សកមានូវអវីដែល របំនគ់្ស្ៗ និ្ 
សាកលវទិាល័យែថ្ទគទៀរ បានលុប
គចលពិ្ីបញ្ចបក់ារសិកា និ្ កំពុ្គ្វើ
អវីៗគែើមបគី្នតំ្ទែល់ សិសានុសិសសថ្នន ក់
បញ្ចប ់និ្ ត្កុមត្េសួារ របស់ពួកគេ 
គហើយដសវ្យល់ពីជគត្មើសគ្ស្ៗ គៅ
គពលណាដែលមានការចបំារត់្រូវលុប
គចលកមាវ ិ្ ី សត្មាបត់្កសួ្អបរ់រំបស់
គយើ្។ 

គរើគេនឹ្គ្្ើសញ្ញា បត័្រឱយដែរឬគទ 
គបើសិនជាគ្នា នពិ្បីញ្ចបក់ារសិកា
គៅឆ្ន គំនេះ? 

ត្កសួ្អបរ់ថំ្នទីត្កុ្ហវឡីាដែលហវយ៉ោ 
(SDP) ជាអនកគ្្ើសញ្ញា បត័្រឱយ គយើ្នឹ្ 
្តល់លិខិរដបបបទហគូគគគ លឱយសិសស 
គែើមបបីំគពញត្បាបព់ីអាស័យដាឋ នដែលត្រឹម
ត្រូវគែើមបឱីយគេគ្្ើសញ្ញា បត័្រឱយ។ 

ត្កសួ្អបរ់ថំ្នទីត្កុ្ហវឡីាដែលហវយ៉ោ  
គបតជ្ាគ្វើោ៉ោ ្ណាឱយសិសសថ្នន កប់ញ្ចប់
ទំ្ អស់ទទួលបានសញ្ញា បត័្ររបស់ខាួន 
គទេះបីជាគយើ្ អាច ឬ មនិអាច ត្បារព
ពិ្ីបញ្ចបក់ារសិកាតាមត្បថ្ពណី គៅកនុ្
ដខមងុិនា គនេះកគ៏ដាយ។ 

គរើគយើ្គៅដរត្រូវប្ថ់្ងា ថ្នន ក/់ការ
បញ្ចបក់ារសិកា ដែរឬគទ? គរើថ្ងា
ថ្នន ករ់បស់គយើ្នឹ្ត្រូវគេស្វញិ

គយើ្កំពុ្រ្ច់គំេែកឹមកឱយ គសៀវគៅត្ប
ចឆំ្ន  ំមកួ និ្  រ ៉ោូប (gowns) របស់គយើ្ 
គហើយគយើ្បានគរៀបចំសញ្ញា បត័្ររចួរាល់

គបើសិនជាអនកមនិទនប់ានប្ត់្បាកទ់ំ្
គនេះគទ អនកមនិេួរប្គ់ទ។ គបើសិនជាអនក
បានប្ត់្បាកស់ត្មាបស់មាា រៈដែលគេនឹ្

https://www.reachhigher.org/virtual-commencement/
https://www.reachhigher.org/virtual-commencement/


Translation and Interpretation Center (5/2020) FLC FAQs 5-7-20 Edition (Khmer) 

ឬគទ គបើសិនជាគយើ្បានប្ត់្បាក់
រចួគហើយ? 

គហើយ។ គៅគពលណាគយើ្ទទួលការ
អនុញ្ញា រឱយដចកចយសមាា រៈទំ្ គនាេះ 
គយើ្នឹ្គ្វើការដចកចយភាា ម។ 

ែឹកមកឱយ អនកនឹ្ ទទួលបានសមាា រៈទំ្
គនាេះគៅគពលណាដែលមានសុវរែិភាពកនុ្
ការដចកចយ។ គបើមនិែូគចន េះគទ គយើ្សំុ
ឱយអនកមានការអរ់្ ារ ់កនុ្គពលដែលសា
លារបស់គយើ្កំពុ្េិរលមអរិពីវ ិ្ ីស្
ត្បាកវ់ញិគៅត្កុមត្េួសារ។ ការស្ត្បាក់
នឹ្មានលកខណៈខុសៗគ្នន រវា្សាលា
នីមយួៗ គហើយគយើ្មាន ជគត្មើស និ្ 
វ ិ្ ីជាគត្ចើន គែើមបគីត្ជើសគរ ើស។ 

 
ការមនិទទួលខុសត្រវូ៖ ឯកសារសំណួរដែលគេឧសាហ៍សួរគនេះ ត្រូវបានបគ្កើរគ ើ្គៅថ្ងៃទី ៧ ដខឧសភា គហើយពរ័ម៌ានទំ្
គនេះអាចមានការផ្លា ស់បតូរ។ សូមចូលគមើលវុបិថ្ស philasd.org ជាគទៀ្ទរ ់គែើមបតី្ជាបពី ការផ្លា ស់បតូរ និ្ គសចកដជូីនែណឹំ្ 

ទូទំ្ ត្កសួ្។ 


