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Franklin Learning Center High School 

-A Pennsylvania Blue Ribbon School of Excellence- 

-Middle States Association Accredited School- 

616 N. 15th Street 
Philadelphia, PA 19130 

Mrs. Nicole Lee, Principal 215-400-7570,  
Dr. LaTrina Stewart, Assistant Principal 215-400-7571 (fax) 
Mr. Anthony Guidice, Assistant Principal 
 

ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ជូនចាំព ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល របស់សិសសវទិាល័យឆ្ន ាំទី១ (Freshman)៖ 
សូមស្វា គមនក៍្រមុក្គសួ្វរវទិាល័យ FLC របស់ពយើង! ពយើងសងឃមឹថាអ្នរ និងក្រុមក្គួស្វររបស់អ្នរមានសុវត្ថិភាព្យ និងររីរាយពៅ 
រដូវពតៅ ពនោះ ព ើយរូនរបស់ពោរអ្នរទាំងអ្ស់ព្យិត្ជារ ាំព ើបចិត្ៅដូចពយើងខដរពៅពព្យលខដលបានជួបព្យួរពគ។ រនុងរិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បង
ពដើមបគីាំក្ទសិសសវទិាល័យឆ្ន ាំទី១របស់ពយើងឱ្យក្ត្ឡបម់រពរៀនពៅស្វោវញិពៅឆ្ន ាំពនោះ ពយើងនឹងពរៀបចាំការខែនាំបង្ហា ញ
សក្មាបសិ់សស និងមាតាបិតា ពៅថ្ងៃចន័ទ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ព្យីពមា៉ោ ង ៩:០០ ក្ព្យឹរ ដល់ ពមា៉ោ ង ១២:០០ ថ្ងៃក្ត្ង។់ រនុងរាំ
ឡុងពព្យលខែនាំបង្ហា ញពនោះ ពយើងនឹងខែនាំសិសានុសិសស និងក្រុមក្គួស្វរ ពអាយស្វា ល់ថាវទិាល័យ FLC ជាស្វោស  
គមន ៍ព ើយថាពត្ើមាននយ័ដូចពមៅច ពដើមបចូីលរមួជាមយួស គមនរ៍បស់ពយើង។ សរមមភាព្យនឹងរមួបញ្ចូ ល ការខែនាំអ្ាំព្យីពសចរៅី
ខងែងការែ៍ពបសររមមងមីរបស់ពយើង ត្ថ្មែសាំខាន់ៗ របស់ពយើង និងសរមមភាព្យខសាងយល់ព្យីពោរអ្នរ។ 

 

ខាងពក្កាមពនោះគឺជាកាលបរពិចេទសក្មាប ់ការពដើរពមើលស្វោ សក្មាបសិ់សសថាន រទ់ី៩ និងទី១០ និងមាតាបិតា ព្យីពមា៉ោ ង ៩:០០ 
ក្ព្យឹរ ដល់ ពមា៉ោ ង ១២:០០ ថ្ងៃក្ត្ង។់ សិសានុសិសសនឹងអាចងត្រូបសក្មាបប់ែ័ណ សមាា ល់ែែួន និងទិញអាវឯរសណាា ន។ ក្រុម
ក្គួស្វររន៏ឹងអាចនិយាយជាមយួអ្នរក្គបក់្គងអ្ាំព្យីព្យិធីការថ្នជមៃរូឺវដី-១៩ ផងខដរ។ 

 

ថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៦ ខែសីហា៖ ការពដើរពមើលស្វោសក្មាបសិ់សសថាន រទ់ី៩ និង ទី១០៖ 
១.  គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ A ដល់ H ៖ ថ្ងៃចន័ទ ទី២៣ ខែសីហា 
២.  គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ I ដល់ P ៖ ថ្ងៃអ្ង្ហា រ ទី២៤ ខែសីហា 
៣.  គោត្តនាម ចាប់គ្ដើមពីអក្សរ Q ដល់ Z៖ ថ្ងៃពុ្យធ ទី២៥ ខែសីហា 

រនុងរិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងពដើមបពីធាើឱ្យមានទាំនរទ់ាំនងចាស់ោស់រវាងក្រុមក្គួស្វរ និងស្វោ ពយើងពសនើសុាំឱ្យមាតាបិតាចូលពមើលពគ
 ទាំព្យរ័របស់ពយើង flc.philasd.org ព ើយបាំពព្យញ ការសទងម់ត្ិព្យត័្ម៌ានរបស់មាតាបិតាតាម ាូ ាល់ (Parent Information 

Survey Google) ពដើមបឱី្យស្វោអាចទរទ់ងពៅអ្ាំព្យី ក្ព្យឹត្ៅិការែ៍ពផសងៗពៅពព្យលខាងមុែ រិចចក្បជុាំសាំខាន់ៗ  និងផដល់ព្យត័្ម៌ាន
ងមីៗពៅពោរអ្នរពោយផ្ទទ ល់តាមរយៈអ្ុីខមល។ ពយើងរសុ៏ាំឱ្យមាតាបិតាទាំងអ្ស់ចុោះព ម្ ោះសក្មាប ់ពគ ទាំព្យ័រសក្មាប់មាតាបិតា 
(Parent Portal) ព ើយក្បសិនពបើពោរអ្នរក្ត្ូវការជាំនួយរនុងការចុោះព ម្ ោះ ពោរអ្នរអាចទរទ់ងពៅអ្នរឱ្យឱ្វាទស្វោរបស់
រូនពោរអ្នរ ពៅពព្យលព្យួរពគក្ត្ឡបម់រពធាើការវញិពៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា។ 
  

សិសានុសិសសខដលមានពគត្ៅនមព្យីអ្រសរ A ដល់ L ពោរ Gist (agist@philasd.org) សិសានុសិសសខដលមានពគត្ៅនម
ព្យីអ្រសរ M ដល់ Z ពោរក្សី 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. 

mailto:mcondit@philasd.org
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ជាការរ ាំលឹរ ក្ព្យឹត្ៅិការែ៍សក្មាបឆ់្ន ាំសិរាមានពៅពលើក្បត្ិទិន ាូល ាល់របស់វទិាល័យ FLC ខដលមានពៅពលើពគ ទាំព្យរ័ស្វោ
របស់ពយើង។ ក្បត្ិទិនក្ត្ូវបានខរសក្មួលឥត្ឈបឈ់រ ដូពចនោះពយើងសុាំឱ្យពោរអ្នរពមើលវាឱ្យបានពទៀងទត្។់ ក្រុមក្គួស្វរនឹង
ព ើញក្ព្យឹត្ៅិការែ៍ព្យិពសសៗ ដូចជា យបជ់ួបក្បជុាំជាមយួបុគាលិរស្វោពលើរដាំបូង (Back-to-School Night) ពៅថ្ងៃពុ្យធ ទី២២ 
ខែរញ្ញា  ព្យីពមា៉ោ ង ៥:៣០ ោៃ ច ដល់ ៨:០០ យប់។ ពៅយបជ់ួបក្បជុាំជាមយួបុគាលិរស្វោពលើរដាំបូង ពយើងនឹងផៅល់ឱ្កាសឱ្យ
ក្រុមក្គួស្វរជួបជាមយួក្រុមរដាបាលរបស់ពយើង ជួបក្គូរបស់ពយើង និងចូលរមួរនុងសិកាា ស្វោខដលពរៀបចាំពោយក្គូរបស់ពយើង។ 
 
ពយើងទនទឹងរងច់ាំឆ្ន ាំសិរា ២០២១-២០២២ ខដលក្បរបពោយពជាគជយ័ជាមយួពោរអ្នរ និងក្រុមក្គួស្វររបស់ពោរអ្នរ។ ជា
ការរ ាំលឹរ ពយើងមានពព្យលជួបពោរអ្នរតាមរយៈអ្ុីខមល ទូរស័ព្យទ ឬការក្បជុាំតាមក្បព្យន័ធ Zoom។ ក្បសិនពបើពោរអ្នរមានសាំែួរ ឬ
ការបារមភខដលទរទ់ងនឹងលិែិត្ពនោះ សូមទរទ់ងមរនងែ្ុ ាំ ពោរក្សី Lee តាមអ្ុីខមល nlee@philasd.org.។ 
 
ែ្ុ ាំរ ាំព ើបចិត្ៅខាែ ាំងណាស់ខដលបានជួបពោរអ្នរពៅពព្យលពដើរពមើលស្វោ ពៅថ្ងៃទី២៣ ដល់ ទី២៦ ខែសីហា។ ការខែនាំបង្ហា ញ 
ពៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ពវោពមា៉ោ ង ៩:០០ ក្ព្យឹរ ព ើយថ្ងៃចូលពរៀនដាំបូងគឺពៅថ្ងៃអ្ង្ហា រ ទី៣១ ខែសីហា ពវោពមា៉ោ ង ៧:៥៥ ក្ព្យឹរ! 
 
 
ពោយរដីពស្វម ោះសម័ក្គ 
 

 

Mrs. Nicole Lee 

នយិកាស្វោ 
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