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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. 
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ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល របស់សិសសវទិាល័យឆ្ន ាំទី២ (Sophomore)៖ 
 

សូមស្វា គមនម៍កកាន់វទិាល័យ FLC ព ើយព្យិតជារកីរាយខែលពយើងស្វា គមនអ៍្នកមកកាន់អាគាររបស់ពយើង! ពយើងសងឃមឹថាអ្នក 
និងក្កុមក្គួស្វររបស់អ្នកមានសុវតថិភាព្យ និងរកីរាយពៅរែូវពតៅ ពនោះ ព ើយកូនរបស់ពោកអ្នកទាំងអ្ស់ព្យិតជារ ាំព ើបចិតៅែូចពយើងខែរ
ពៅពព្យលខែលបានជួបព្យួកពគ។ កនុងកិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងពែើមបគីាាំក្ទសិសសវទិាល័យឆ្ន ាំទី២របស់ពយើងឱ្យក្តឡបម់កពរៀនពៅស្វោ
វញិពៅឆ្ន ាំពនោះ ពយើងនឹងពរៀបចាំការខែនាំបង្ហា ញសក្មាបសិ់សសវទិាល័យឆ្ន ាំទី២ និងមាតាបិតា ពៅថ្ងៃក្ព្យ សបតិ៍ ទី២៦ ខែសីហា 
ឆ្ន ាំ២០២១ ព្យីពមា៉ោ ង ៩:០០ ក្ព្យឹក ែល់ ពមា៉ោ ង ១២:០០ ថ្ងៃក្តង។់ កនុងកាំឡុងពព្យលខែនាំបង្ហា ញពនោះ ពយើងនឹងខែនាំសិសានុ
សិសស និងក្កុមក្គួស្វរ ពអាយស្វា ល់ថាវទិាល័យ FLC ជាស្វោស គមន ៍ព ើយថាពតើមាននយ័ែូចពមៅច ពែើមបចូីលរមួជាមយួ
ស គមនរ៍បស់ពយើង។ សកមមភាព្យនឹងរមួបញ្ចូ ល ការខែនាំអ្ាំព្យីពសចកៅីខងែងការែ៍ពបសកកមមងមីរបស់ពយើង តថ្មែសាំខាន់ៗ របស់
ពយើង និងសកមមភាព្យខសាងយល់ព្យីពោកអ្នក។ 

 

ខាងពក្កាមពនោះគឺជាកាលបរពិចេទសក្មាប ់ការពែើរពមើលស្វោ សក្មាបសិ់សសថាន កទ់ី៩ និងទី១០ និងមាតាបិតារបស់ពយើង ព្យីពមា៉ោ ង 
៩:០០ ក្ព្យឹក ែល់ ពមា៉ោ ង ១២:០០ ថ្ងៃក្តង។់ សិសានុសិសសនឹងអាចងតរូបសក្មាបប់ែ័ណ សមាា ល់ែែួន និងទិញអាវឯកសណាា ន។ 
ក្កុមក្គួស្វរកន៏ឹងអាចនិយាយជាមយួអ្នកក្គបក់្គងអ្ាំព្យីព្យិធីការថ្នជមៃកូឺវែី-១៩ ផងខែរ។ 

 

ថ្ងៃទី ២៣ ែល់ ២៦ ខែសីហា៖ ការពែើរពមើលស្វោសក្មាបសិ់សសថាន កទ់ី៩ និង ទី១០៖ 
១.  គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ A ែល់ H ៖ ថ្ងៃចន័ទ ទី២៣ ខែសីហា 
២.  គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ I ែល់ P ៖ ថ្ងៃអ្ង្ហា រ ទី២៤ ខែសីហា 
៣.  គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ Q ែល់ Z៖ ថ្ងៃពុ្យធ ទី២៥ ខែសីហា 

 

កនុងកិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងពែើមបពីធាើឱ្យមានទាំនកទ់ាំនងចាស់ោស់រវាងក្កុមក្គួស្វរ និងស្វោ ពយើងពសនើសុាំឱ្យមាតាបិតាចូលពមើល 
ពគ ទាំព្យរ័របស់ពយើង flc.philasd.org ព ើយបាំពព្យញ ការសទងម់តិព្យត័ម៌ានរបស់មាតាបិតាតាម ាូ ាល់ (Parent Information 

Survey Google) ពែើមបឱី្យស្វោអាចទកទ់ងពៅអ្ាំព្យី ក្ព្យឹតៅិការែ៍ពផសងៗពៅពព្យលខាងមុែ កិចចក្បជុាំសាំខាន់ៗ  និងផដល់ព្យត័ម៌ាន
ងមីៗពៅពោកអ្នកពោយផ្ទទ ល់តាមរយៈអ្ុីខមល។ ពយើងកសុ៏ាំឱ្យមាតាបិតាទាំងអ្ស់ចុោះព ម្ ោះសក្មាប ់ពគ ទាំព្យ័រសក្មាប់មាតាបិតា 
(Parent Portal) ព ើយក្បសិនពបើពោកអ្នកក្តូវការជាំនួយកនុងការចុោះព ម្ ោះ ពោកអ្នកអាចទកទ់ងពៅអ្នកឱ្យឱ្វាទស្វោរបស់
កូនពោកអ្នក ពៅពព្យលព្យួកពគក្តឡបម់កពធាើការវញិពៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា។  

 

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

mailto:mcondit@philasd.org
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ជាការរ ាំលឹក ក្ព្យឹតៅិការែ៍សក្មាបឆ់្ន ាំសិកាមានពៅពលើក្បតិទិន ាូល ាល់របស់វទិាល័យ FLC ខែលមានពៅពលើពគ ទាំព្យរ័
ស្វោរបស់ពយើង។ ក្បតិទិនក្តូវបានខកសក្មួលឥតឈបឈ់រ ែូពចនោះពយើងសុាំឱ្យពោកអ្នកពមើលវាឱ្យបានពទៀងទត។់ ក្កុម
ក្គួស្វរនឹងព ើញក្ព្យឹតៅិការែ៍ព្យិពសសៗ ែូចជា យបជ់ួបក្បជុាំជាមយួបុគាលិកស្វោពលើកែាំបូង (Back-to-School Night) 
ពៅថ្ងៃពុ្យធ ទី២២ ខែកញ្ញា  ព្យីពមា៉ោ ង ៥:៣០ ោៃ ច ែល់ ៨:០០ យប។់ ពៅយបជ់ួបក្បជុាំជាមយួបុគាលិកស្វោពលើកែាំបូង ពយើង
នឹងផៅល់ឱ្កាសឱ្យក្កុមក្គួស្វរជួបជាមយួក្កុមរែាបាលរបស់ពយើង ជួបក្គូរបស់ពយើង និងចូលរមួកនុងសិកាា ស្វោខែលពរៀបចាំ
ពោយក្គូរបស់ពយើង។ 

 
ពយើងទនទឹងរងច់ាំឆ្ន ាំសិកា ២០២១-២០២២ ខែលក្បកបពោយពជាគជយ័ជាមយួពោកអ្នក និងក្កុមក្គួស្វររបស់ពោកអ្នក។ 
ជាការរ ាំលឹក ពយើងមានពព្យលជួបពោកអ្នកតាមរយៈអ្ុីខមល ទូរស័ព្យទ ឬការក្បជុាំតាមក្បព្យន័ធ Zoom។ ក្បសិនពបើពោកអ្នកមាន
សាំែួរ ឬការបារមភខែលទកទ់ងនឹងលិែិតពនោះ សូមទកទ់ងមកនងែ្ុ ាំ ពោកក្សី Lee តាមអ្ុីខមល nlee@philasd.org.។ 

 
ែ្ុ ាំរ ាំព ើបចិតៅខាែ ាំងណាស់ខែលបានជួបពោកអ្នកពៅពព្យលពែើរពមើលស្វោ ពៅថ្ងៃទី២៣ ែល់ ទី២៦ ខែសីហា ការខែនាំ
បង្ហា ញ ពៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ពវោពមា៉ោ ង ៩:០០ ក្ព្យឹក ព ើយថ្ងៃចូលពរៀនែាំបូងគឺពៅថ្ងៃអ្ង្ហា រ ទី៣១ ខែសីហា ពវោពមា៉ោ ង 
៧:៥៥ ក្ព្យឹក! 

 

 
ពោយកដីពស្វម ោះសម័ក្គ 

 

 
Mrs. Nicole Lee 

នយិកាស្វោ 

mailto:nlee@philasd.org

