Franklin Learning Center High School
-A Pennsylvania Blue Ribbon School of Excellence-Middle States Association Accredited School616 N. 15 Street
Philadelphia, PA 19130
th

Mrs. Nicole Lee, Principal
Dr. LaTrina Stewart, Assistant Principal
Mr. Anthony Guidice, Assistant Principal

215-400-7570,
215-400-7571 (fax)

ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០២១
ជូនចាំព

ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល របស់ សិសសវទាល័
យឆ្នទ
ាំ ី២ (Sophomore)៖
ិ

សូ មស្វាគមន៍មកកាន់វទាល័
យ FLC ព
ិ

យ
ើ ព្យត
ិ ជារករាយខែលពយ
ី
ើងស្វាគមន៍អ្នកមកកាន់អាគាររបស់ ពយង
ើ ! ពយង
ើ សងឃម
ឹ ថាអ្នក

និងក្កុមក្គួស្វររបស់អ្នកមានសុ វតថិភាព្យ និងរករាយពៅរែូ
វពតៅពនោះ ព
ី

ើយកូនរបស់ ពោកអ្នកទាំងអ្ស់ព្យិតជារ ាំព ប
ើ ចិតៅែូចពយើងខែរ

ពៅពព្យលខែលបានជួបព្យួកពគ។ កនុងកិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងពែើមបគា
យឆ្នទ
ាំ ី២របស់ ពយើងឱ្យក្តឡប់មកពរៀនពៅស្វោ
ិ
ី ក្ាំ ទសិសសវទាល័
វញពៅឆ្
ន ពាំ នោះ ពយង
យឆ្នទ
ាំ ២
ិ
ិ
ើ នង
ឹ ពរៀបចាំការខែនាំបង្ហាញសក្មាប់សិសសវទាល័
ី នង
ិ មាតាបតា
ិ ពៅថ្ងៃក្ព្យ

សបតិ៍ ទី២៦ ខែសីហា

ឆ្ន២
ាំ ០២១ ព្យីពមា៉ោង ៩:០០ ក្ព្យឹក ែល់ ពមា៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃក្តង់។ កនុងកាំឡុងពព្យលខែនាំបង្ហាញពនោះ ពយើងនឹងខែនាំសិសានុ
សិសស និងក្កុមក្គួស្វរ ពអាយស្វាល់ ថាវទាល័
យ FLC ជាស្វោស
ិ
ស

គមន៍ ព

ើយថាពតើមានន័យែូចពមៅច ពែើមបច
ី ូ លរួមជាមួយ

គមន៍របស់ពយង
ើ ។ សកមមភាព្យនង
ឹ រួមបញ្ចូ ល ការខែនាំអ្ាំព្យពី សចកៅខី ងែងការែ៍ពបសកកមមងរមី បស់ពយង
ើ តថ្មែសាំខាន់ៗរបស់

ពយើង និងសកមមភាព្យខសាងយល់ ព្យីពោកអ្នក។

ខាងពក្កាមពនោះគជា
ឺ កាលបរពចេ
ិ ទសក្មាប់ ការពែើរពមល
ើ ស្វោ សក្មាប់សិសសថានក់ទ៩
ី នង
ិ ទ១
ី ០ នង
ិ មាតាបតា
ិ របស់ ពយង
ើ ព្យពី មា៉ោង
៩:០០ ក្ព្យឹក ែល់ ពមា៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃក្តង់។ សិសានុសិសសនឹងអាចងតរូបសក្មាប់បែ
័ ណ សមាាល់ែួ ន
ែ និងទិញអាវឯកសណា
ា ន។
ក្កុមក្គួស្វរក៏នឹងអាចនិយាយជាមួយអ្នកក្គប់ក្គងអ្ាំព្យីព្យិធីការថ្នជមៃក
ផងខែរ។
ី
ឺ ូវែ-១៩

ថ្ងៃទី ២៣ ែល់ ២៦ ខែសីហា៖ ការពែើរពមល
ើ ស្វោសក្មាប់សិសសថានក់ទី៩ និង ទី១០៖
១. គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ A ែល់ H ៖ ថ្ងៃចន
័ ទ ទី២៣ ខែសីហា

២. គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ I ែល់ P ៖ ថ្ងៃអ្ង្ហារ ទី២៤ ខែសីហា
៣. គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ Q ែល់ Z៖ ថ្ងៃព្យុធ ទី២៥ ខែសីហា

កនុងកិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងពែើមបពី ធាើឱ្យមានទាំនក់ទាំនងចាស់ ោស់ រវាងក្កុមក្គួស្វរ និងស្វោ ពយើងពសនើសុាំឱ្យមាតាបិតាចូ លពមល
ើ
ពគ

ទាំព្យរ័ របស់ ពយើង flc.philasd.org ព

់ តិព្យត
័ មា
៌ នរបស់ មាតាបិតាតាម ូ ា
ើយបាំពព្យញ ការសទងម

ាល់ (Parent Information

Survey Google) ពែម
ៅិ រែ៍ពផសងៗពៅពព្យលខាងមុែ កិចចក្បជុាំសាំខាន់ៗ នង
័ មា
៌ ន
ើ បឱ្
ី យស្វោអាចទក់ទងពៅអ្ាំព្យី ក្ព្យត
ឹ កា
ិ ផដល់ព្យត
ងមីៗពៅពោកអ្នកពោយផ្ទទល់ តាមរយៈអ្ុីខមល។ ពយើងក៏សុាំឱ្យមាតាបិតាទាំងអ្ស់ចុោះព្មោះសក្មាប់ ពគ
(Parent Portal) ព

ទាំព្យ័រសក្មាប់មាតាបិតា

ើយក្បសិនពបើពោកអ្នកក្តូវការជាំនួយកនុងការចុោះព្មោះ ពោកអ្នកអាចទក់ទងពៅអ្នកឱ្យឱ្វាទស្វោរបស់

កូនពោកអ្នក ពៅពព្យលព្យួកពគក្តឡប់មកពធាកា
ទី២៣ ខែសីហា។
ិ
ើ រវញពៅថ្ងៃ

សិសានុ សិសសខែលមានពគាតៅនមព្យីអ្កសរ A ែល់ L ពោក Gist (agist@philasd.org) សិសានុសិសសខែលមានពគាតៅនមព្យី
អ្កសរ M ែល់ Z ពោកក្សី Condit-Shaw (mcondit@philasd.org)

MISSION STATEMENT
FLC is an inclusive school community dedicated to providing a diverse student body with a rigorous
and culturally-responsive education that prepares students with the professional and social skills they
need to be outstanding community members of the city, nation, and world.
Translation and Interpretation Center (08/2021)
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ជាការរ ាំលឹក ក្ព្យឹតៅិការែ៍សក្មាប់ឆ្នស
ាំ ិ កាមានពៅពលើក្បតិទិន ូ ាល

ាល់របស់ វទាល័
យ FLC ខែលមានពៅពលើពគ
ិ

ទាំព្យរ័

ស្វោរបស់ពយង
ើ ។ ក្បតទ
ិ ន
ិ ក្តូវបានខកសក្មួលឥតឈប់ឈរ ែូ ពចនោះពយង
ើ សុាំ ឱ្យពោកអ្នកពមល
ើ វាឱ្យបានពទៀងទត់។ ក្កុម
ក្គួស្វរនឹងព

ើញក្ព្យឹតៅិការែ៍ព្យិពសសៗ ែូចជា យប់ជួបក្បជុាំជាមួយបុគាលិកស្វោពលើកែាំបូង (Back-to-School Night)

ពៅថ្ងៃព្យុធ ទី២២ ខែកញ្ញា ព្យីពមា៉ោង ៥:៣០ ោៃច ែល់ ៨:០០ យប់។ ពៅយប់ជួបក្បជុាំជាមួយបុគាលិកស្វោពលើកែាំបូង ពយើង
នង
ឹ ផៅល់ឱ្កាសឱ្យក្កុមក្គួស្វរជួបជាមួយក្កុមរែាបាលរបស់ពយើង ជួបក្គូរបស់ពយង
ើ នង
ិ ចូលរួមកនុងសិកាាស្វោខែលពរៀបចាំ
ពោយក្គូរបស់ពយើង។

ពយើងទនទឹងរង់ចឆ្
ាំ ន ស
ាំ ិ កា ២០២១-២០២២ ខែលក្បកបពោយពជាគជ័យជាមួយពោកអ្នក និងក្កុមក្គួស្វររបស់ ពោកអ្នក។
ជាការរ ាំលឹក ពយង
ើ មានពព្យលជួបពោកអ្នកតាមរយៈអ្ុខី មល ទូ រស័ ព្យទ ឬការក្បជុាំតាមក្បព្យ័នធ Zoom។ ក្បសិនពបពើ ោកអ្នកមាន
សាំ ែួរ ឬការបារមភខែលទក់ទងនង
ឹ លិែត
ិ ពនោះ សូ មទក់ទងមកនងែ្ុាំ ពោកក្សី Lee តាមអ្ុីខមល nlee@philasd.org.។
ែ្ុាំរ ាំព ប
ាំ ណាស់ ខែលបានជួបពោកអ្នកពៅពព្យលពែើរពមល
ើ ចិតៅខាែង
ើ ស្វោ ពៅថ្ងៃទី២៣ ែល់ ទី២៦ ខែសីហា ការខែនាំ
ាំ ូងគពឺ ៅថ្ងៃអ្ង្ហារ ទី៣១ ខែសីហា ពវោពមា៉ោង
បង្ហាញ ពៅថ្ងៃទ២
ី ៦ ខែសីហា ពវោពមា៉ោង ៩:០០ ក្ព្យក
ឹ ព យ
ើ ថ្ងៃចូលពរៀនែប
៧:៥៥ ក្ព្យក
ឹ !

ពោយកដីពស្វមោះសម័ក្គ

Mrs. Nicole Lee
នយកា
ិ ស្វោ

MISSION STATEMENT
FLC is an inclusive school community dedicated to providing a diverse student body with a rigorous
and culturally-responsive education that prepares students with the professional and social skills they
need to be outstanding community members of the city, nation, and world.
Translation and Interpretation Center (08/2021)
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