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រ�លិ� អាកផ�ល់ក ែថទា និំសេ់រនពជ�ីេគ ពរល់់ ន, 
 

សូរស� ់រនពក រកកនរ់ណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡនិ ព! ្លសិនេលមេចកអាកវយតៃរ� OUSD ជេលមក ាលូំ សូរែថ�ំ អាណ ់ុណចាេ់ះក ពិច រេទេលមសចស ណរ
អូកឡនិ ព ្Oakland Public Schools)។ េយមំខ�ុ ាចំល់ង�អាពីក េល�ជ� ចិត� លស់េយមំ ខ�ុ ាកាុំក នថ សិសទរា ក់់ ចា ុំ ចាេ មន! ្លសិនេលមេចកអាកជែផាកៃន OUSD ចួេេមយេនះ េយមំខ�ុ ា
សូរអ ់ុណេចកអាកចាេ់ះក �ុកចិត�រកេលមេយមំ ខ�ុ ាជរយួនឹំក អល់ ាលុ្តកី�េចកអាក េេមយសូរស េសម ចាេ់ះក លន�ភពជៃ ់ូ លស់េចកអាក ខណរែ លេយមំខ�ុ ាេ្តតរខ�ួនសិសទ
ទាំ អស់ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ េពកាុំ់ជីព និំេពកាុំសេ់រនព។ 
 

ក អល់ ាលស់កូនេចកអាក ់ឺជក ��ួលខុស្តតិែ ល់ួ ឲ ស េសម  េេមយេយមំ រនិ់ចេរមល្សលបនេ�។ េយមំ យល់ថ ក េ្ជមសេ មសសចេ ៀនរយួ់ឺជក សេ្រចចិត� ស៏ាខន ់េេមយ
េគលលាណំ លស់ឯកស ែណនាស�ីពីជេ្រមសកាុំក ចុះេឈះឆា ា 2016-2017 លស់ OUSD ់ឺេ មរ្ជួីយ ល់េចកអាកេពកាុំ ាេណម ក េនះ។ េយមំ យល់ថ រនិែរនសចេ ៀនទាំ អស់
សុ��ែត្តឹរ្តតិស្រលសិ់សទទាំ អស់េឡមយ ល៉ុែន�េពកាុំ OUSD េយមំ េជឿជកថ់ រនសចេ ៀនរយួែ លសកសរលាផុតស្រលកូ់ន លស់េចកអាក។ 
 

OUSD ់ឺជរណណ លសិក្កិក សេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� ែ លេផ� តេលមក លាេព��រត្រតិក ែផាកក សិក្ ស សំរ ផ�ូិកយ ផ�ូិចិត� លស់សិសទទាំ អស់ លស់េយមំ ។ OUSD កាពុំែត
រនក ែកលរ�េដយេ្លមេស�ម ែត្់ល់ិ ិ នក  ខណរែ លេយមំរនក េកមនេឡមំនូិចានួនសចេ ៀនែ លរន់ុណភព និំព្ំីកេសវជេ្ចមន។ ល៉នុនឆា ាថី់េនះបននារកនូិអ្�ល�ក លក់
សិក្ែ លរនក ែកលរ� កាេណម នភពស� តជ់ាន� រនល��ផលសិក្ខ� ាំ ជំរុន និំរនក ��ួលសស ល់កនែ់តេ្ចមនរកេលមសចេ ៀន និំអាកអល់ ា លស់េយមំទាំ េពថា ក់ � និំ
េពថា កជ់តិ។ េយមំបនេ ម តួន�ីជអាក កឹនាជរយួនឹំ ា់និតផ�ួចេផ�មរ ូចជ សចេ ៀនសេ់រនព ក សិក្ជលរ� � ក សិក្ស សំរ និំ់ រណព  ិ�ិ្សយស� រណណ លសុខភពេព
�រសចេ ៀន ក អនុិត�នពរុខិជិា សាូល ់ហ លូតបរ�សចេ ៀន និំក ្លយុ��្ លឆាំ នឹំក ្លតិលត�ិិ និយ់រនិសរ រ ស្រល់្ លជជនែ លរន្បកច់ាណូលទល និំ��ួល ំភព
អយុត�កិរជ័្លិត�សិយស�។ 
 

េយមំយល់ថ លកកណរិនិិចចយ់កាុំក េ្ជមសេ មសសចែ លេ្លម្បស់េដយ្ គ់ស  រនភពខុស់គា ់្ស់យេទេលមត្រតិក  និំចាណំច់ាណូលចិត� ល៉ុែន�េយមំសូរេលមក�ឹកចិត�ឲ េចកអាក
ពិច រអាពីតួន�ី លស់ករិកីិសិក្ ល រិកសផ�ូិកយ និំផ�ូិចិត� លស់សចេ ៀន ភពេពជិតខំជរយួនឹំេចកអាក េលសកករ និំ�សទនិជិា កាុំក អល់ ាលស់សចេ ៀន ជេ្រមស
ករិកីិសិក្លែនបរ និំេសវគា្ �ែ លសចេ ៀនផ�ល់ជូន។ េពកាុំឯកស ែណនាេនះ េចកអាកនឹំេឃម�ពត់រ័នលរ�តិស្រលស់ចេ ៀននីរយួ់ រួទាំ ក ល រិយ រ៏ន្លេរជនពអាពី
ក អនុិត�នពក ង លស់សចេ ៀន ក៏ ូចជពត់រ័នអាពី ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀនផំែ ។ 
 

ចកកុិស់ិយ លស់េយមំ ់ឺថ សិសទរា ក់់ ចា ុំ ចាេ មន!  ែ លរននយ់ថ េយមំចំឲ់ សិសទទាំ អស់ លស់ OUSD រនភពសល្យ កីរយេពកាុំល�ពិេសកនពសិក្ លស់ពួកេ់ េ មរ្លី�កល់
ក សិក្កាុំនរជពល �ែ លរនក យកចិត��ុកដក ់រនសរតបភព រនពត់រ័នេព�េល� ជអាក់ិត្តិះ ះិពិច រ ែ លរនជាន�ចាបចស់្រល�់�ួលបនេជ់ជយ់េព
រហិ�ិ្ល់យ េពកាុំ់ជីព និំេពកាុំសេ់រនព។ េយមំ់ចសេ្រចចកកុិស់ិយេនះបនលុះ្�រែតេយមំេ្លម្បស់្់ល់្ �ព សរ្ត�ទិាំ អស់ែ លរនេទេលម្សសកេ មរ្ជី្លេរជនព ល់
សិសទ លស់េយមំ និំ រួទាំ ក ផ�ល់នូិជេ្រមសសចេ ៀនជេ្ចមនរ៉ំ�ូលា�ូចយ។ 
 

ឆា ាេនះ ជេលមក ាលូំេេមយ េចកអាកនឹំេឃម�រនក ល រិយអាពីសចេ ៀននីរយួ់ និំពត់រ័នអាពីក ដក់់ ក សុាស្រលស់ចេ ៀនស ណរទាំ អស់ លស់ OUSD រួទាំ  
សចេ ៀនករនុ�� ។ រនរ�លិ�ជេ្ចមនេព�ី្កសំ អូកឡិន ព ែ លរនលុ្តកី�េពកាុំរណណ លសិក្កិក  OUSD និំសចេ ៀនករនុ��  OUSD ។ ពួកេ់ទាំ អស់់ឺជសិសទ
សចេ ៀនស ណរ OUSD។ ជរយួនឹំឯកស ែណនាេនះ រ�លិ� និំអាកផ�ល់ក ែថទា ់ចែស�ំយល់អាពីសចេ ៀនស ណរ Oakland ររយួ ែ លពួកេ់េ្ជមសេ មស េេមយេក�ម
ក សេ្រចចិត�ល�លាផុតស្រល់្ គ់ស ពួកេ់។ 
 

េយមំរនសចេ ៀនទាំ ងយេពកាុំ OUSD ែ លជឧទេ ណព ា់ អូាពី េលៀលអល់ ាសិសទេដយលេ្រមជូនសិសទទាំ រូល ក លុលលាបតនូ់ិអសរករ ័និំក ផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់ ជរយួនឹំ
្ ត់លេ្ំតន ល៏�្លេសម  ជេ ៀំរល់ៃថ់។ េយមំ រនសចេ ៀនែ ល��ួលជយ់ច លូីពព័ណ័េខៀិ លស់ជតិ សចេ ៀនែ លខុសែល�កពីេ់ លស់ �កលីេ�់ រ៉ និំ �់ីនិកសុខភពេព�រ
សចេ ៀនកនែ់តេ្ចមន និំលណណិ តសភភពជៃ ់ូ់ជីព លស់ �កលីេ�់ រ៉េ្ចមនជំរណណ លសិក្កិក ៃ�េ�ៀតេពកាុំ �។ 
 

រនអ�ី់ជេ្ចមនែ ល់ួ ឲ ្សង�់ចូលចិត�អាពីសចេ ៀនអូកឡិន ពនេពលលចកុល្នាេនះ ល៉ុែន�នេពលអន់តនឹំកនែ់ត �សឺ� ំជំេនះ។ េយមំនឹំព្ំីកលែនបរនូិ�ី�ាំ ែ លរន្លជ្លិយ 
េ មរ្លីាេព��រត្រតិក  ្ពរទាំ ក្នូិ់ុណភពផំែ ។ េយមំនឹំលែនបរក្រតិថា ក ់ស្រលស់ចលឋរសិក្ និំអនុិ�ិ្ល់យែ លចា ុំ ចាេ មន េេមយអនុិត�ករិកីិែ លលង� ស់�ុ�ំ 
េ មរ្ពី្ំឹំអនុិ�ិ្ល់យ និំិ�ិ្ល់យ។ េយមំនឹំែកែ្ល�ី�ាំ ទាំ ងយែ លេពរនិទនល់េ្រមសិសទបនេព�េល�ឲ េទជសចជេ្រមសែ លរន់ុណភពខ�ស់។ េយមំកនឹ៏ំលន�លែនបរ
កន នទាំ ងយ ូចជ េសៀិេេ ករិកីិសិក្ និំលេចកកិ�ិ្ េ មរ្េីក�មឲ ល រិកសសិក្កនែ់តសរ្ូ ែលលផំែ ។ េព�ីល�ក ល ់េយមំនឹំ��ួលបនអតប្លេរជនពពីសេ់រនពែ លកនែ់ត
សរ្ូ ែលល និំរនក �ានក�់ានំជំរុន ែ លរនជេ្រមសសចេ ៀនែ ល់ួ ឲ ទកទ់�ជេ្ចមន។ 
 

ស លុរក េយមំនឹំកសំរណណ លសិក្កិក រយួែ លរន់ណេនយ ភពចាេ់ះ់ុណភពេពកាុំ�ិ �ភពទាំ អស់ លស់អ សំភព ផ�ល់ក លងតល់េ្ំតនែ លជា �ុឲ េចះ្លបរល� និំ
រនក ចូល រួេពកាុំថា កសិ់ក្ទាំ អស់ និំផ�ល់នូិក អល់ ាែ លរនភពសល្យ កីរយ ល៉ុែន�េតច់ត ់ែ លេ្តតរខ�ួនសិសទេ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់េ្កយចលថ់ា ករ់ក រសិក្។ សូរ
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ជាហនទាំ ងយកាុំក លាេព� ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសឲ បនេជ់ជយ់ 
 
ែស�ំ កដក់់ ក ល�ា កនិ់ំចុះេឈះ 

ាេណម ក ចុះេឈះ�រជេ្រមសែ លបនេ ៀលចានិំ ជ្រលជូនអាពជីេ្រមសសច លស់េចកអាកេពកាុំ�ី្ កសំ Oakland! 
សូរ់នេសៀិេេែណនាេនះេ មរ្សិីក្អាពីជាហនងយ្សគលទាំ លនួេឆ� ះេទ កក ចុះេឈះ្លកលេដយេជ់ជយ់។ចូ ចំចាថ់ក FACE 
្េសៀិេេេនះ្តតិ បនែលំែចកជែផាកេផទំ់េ មរ្ឲី េចកអាកងយ្សគលយល់អាពី ារកក់លៃន ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសនីរយួ់)។ 
ចូ ចំចាថរគ័េឆ� ះេទ កេជ់ជយ់រនលនួជាហន ក 
 

1. ែស�ំ ក 
ែស�ំយល់លែនបរអាពីសច OUSD 
ែ លជជេ្រមស ល៏�ស្រល់្ កសរ្ គ់ស លស់េចកអាកនិំសេ្រចចិត�ថេតមសចរយួរេចកអាកចំដ់ក់់ ក ចូលេ ៀន។េសៀិេេែណនាេនះផ�ល់ឲ េចកអាកនូិពត់រ័នពិស� អាពីសចនី
រយួ់កាុំចាេររសចទាំ អស់េ្ករចាណំេជមំ “ែស�ំយល់្តគស់អាពីសច្Schools at a Glance)”និំពត់រ័នពិស� ែថរេ�ៀតែ លសបិតេ្ករចាណំេជមំ 
“ពត់រ័នសេ កំលអាពីសច ្School Summary)”។ក ែស�ំយល់លែនបរអាពីសច
់ច រួរនក ចុះេទ�សទនរកិចកសចឬ្ពឹត�ិក ណព េផទំេ�ៀតនិំក និរយជរយួរ�លិ�និំសេ់រនពសចអាពីល�ពិេសកនព លស់សិសទេពកាុំសច។វពិតជរនស សាខនក់ាុំ
ក ្សិ្ជិនិំែស�ំ កសចែ លអាកេព�ចិត�រនិនឹំអាឡុំេពលដក់់ ក ែ លចលេ់ផ�មរកាុំែខកាូ។ 
 

2. ដក់់ ក  
ល�ាូ នសាណុា ែលលល�ែ លអាកបនលាេព�កាុំអាឡុំេពលចុះេឈះចូលេ ៀនក ៃថ់�ី 7 ែខកាូ ឆា ា 2015 ល់ៃថ់�ី 22 ែខរករ ឆា ា 2015។សិស្នុសិសទទាំ អស់ែ លកាពុំផ� ស់ល�ូ សចឬ
ចូលេ ៀនេលមក ាលូំនិំរនលាណំចូល រួកាុំ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស្តតិ ដក់់ ក េពអាឡុំេពលេលមកចាេេនះ។ ក ដក់់ ក ្តតិដកអ់រជរយួឯកស ចាបចទ់ាំ អស់េព
សចេ ៀន ឬរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ររយួ លស់ OUSD។ 
 

3. ល�ា ក ់
ក ល�ា ក់់ ឺរនស សាខន!់ េពេពលេចកអាក��ួលបនក សិ�ិ�េ្ជមសេ មសសចេព ែខរនិេចកអាក្តតិ�ានក�់ានំសចថី និំល�ា កថ់េចកអាកនឹំ��ួលយកក ្លឡំចូល និំ
ចូលេ ៀន។ េចកអាករនេពល្លែេលជរយួែខលន� លពី់េចកអាក��ួលលិខិតពីក ្លឡំចូល លស់សិសទេ មរ្លី�ា កថ់ េចកអាក��ួលក ្លឡំចូលេនះ។ �រ យរក �ានក�់ានំេទ
សចែ លបនែតំ�ាំ ថី លុ្តកី� លស់អាក្តតិបន នឲ រនកែន�ំអ សំុយកាុំឆរសន ូិស�ឹកេបម្ ជសះេនះ។ រ�លិ�ែ លរនិល�ា កអ់ាពីលាណំ លស់ខ�ួនេ មរ្ចុីះេឈះចូល
េ ៀនេពសចែ លបនកាណតនឹ់ំ្លបរបតល់ំសិ់��ិ លស់ខ�ួន េេមយ្តតិេក�មក ចុះេឈះេពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ឲ បនរុនៃថ់ ាលូំៃនក ចូលេ ៀន លស់ពួកេ់។ 
 

4. ចុះេឈះ 
សិសទរា ក់្ តតិបនចុះេឈះឲ ចូលេ ៀនេពេពល្ គ់ស បនចុះេឈះកូន លស់ពួកេ់ឲ ចូលេ ៀនេេមយសិសទនឹំចលេ់ផ�មរចូលេ ៀនេពសចថី។្ គ់ស ែ លចុះេឈះកូន
លស់ខ�ួនល៉ែុន�រនិបនល�ាូ នកូនឲ េទេ ៀន់ឺកាពុំសបិតកាុំសប នភពែ ល់ចលរ� លឲ កូន លស់ខ�ួន្តតិបនលុលេឈះេច�ពីល�ា ីសចជ“សិសទរនិែ លលង�រុខ ្No show)” 
។សូរចំចាថសិសទ្តតិបនចុះេឈះរននយ់ថគត់្ តតិចូលេ ៀន! 
 

 



 
 

1. ែស�ំ ក 
្សិ្ជិ កសចេ ៀន។ 

េក�ម�សទនកិចកនិរយេទកនរ់�លិ�ជួលជរយួតារំសច។ 
សេ្រចចិត�េលមសចទាំ ្បារយួស្រលល់ឋរសិក្លីសចេ�ៀតស្រលរ់ក រសិក្។ 

1ិចិចកិ - កាូ 
 

2. ដក់់ ក  
្លរូលរល់ឯកស ចាបចន់នេ មរ្ផី�ល់ជូនរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ 

ចូល រួកាុំសិកក សចស�ីពីក ែលំែចកសិសទេ មរ្សិីក្លែនបរអាពីជេ្រមស។ 
លាេព�់ក និំយកឯកស េទសចឬរជ្រណណ លចុ�េឈះសិក្្SAC) ស្រលក់ ចលេ់ឆា តរុនៃថ់�ី22 រករ 2016។ 

1
Tិចិចកិ - ់កក់រ� លែខរករ 

 

3. ល�ា ក ់
��ួលលិខិតអាពីក ែលំែចកសចថី។ 

 ល�ា កអ់ាពីិត�រនជរយួសចថី�រកលល េិចច�កាណត។់ 
រនិ��ួលក ែលំែចកសចថី ្លសិនេពលចិត�រយួេផទំេ�ៀត។ 

្លសិនរនិចូលេ ៀនសូរផ�ល់់ពត់រ័ន ល់សចជរុន។ 
1
Tរនិ  -   ់កក់រ� លែខេរស 

4. ចុះេឈះ 
ចូលេ ៀន�រកលល េិចច�កាណតេ់ មរ្ចុីះេឈះ។ 

ចូលេ ៀនេពៃថ់ ាលូំ។ 
្លសិនេលមរនិចូលេ ៀន សូរផ�ល់ពត់រ័ន ល់សច។ 

សីហ – ៃថ់ចូលេ ៀន ាលូំ 
 

 



េលៀលេ្ជមសេ មសសចេ ៀនស្រលកូ់ន លស់េចកអាក 
ជេ្រមសសចេ ៀន លស់េចកអាក រួរន លាដល់ �ូ៏លា�ូចយៃនសចលឋរសិក្ អនុិ�ិ្ល់យ TK-8, 6-12, TK-12 ិ�ិ្ល់យ និំ សចេ ៀនករនុ�� ។ ល៉ុែន� េតម
េចកអាក ឹំេដយ េលៀលរថសចេ ៀនររយួែ លសរ្សលលាផុតេទនឹំ ចារល់់ រណព  េ�ពេកសល  និំត្រតិក លស់កូនេចកអាកក ែស�ំ កឧលក ណព
ជានយួ និំយុ��សយស�ទាំ េនះេពេពលេចកអាកពិច រអាពជីេ្រមស លស់េចកអាក។ េេមយសូរចំចាថ ពុារនិ ិ នក ែតរយួេនះេ�ែ លល�ា ល់ជេ្រមស លស់
េចកអាក។ សូរពិច រអាពកី�� េផទំ់ជេ្ចមនកាុំក សេ្រចចិត�ឲ បនល�លាផុតស្រល់ ាេណម ក អល់ ាលស់កូនេចកអាក។ 

1) វយតៃរ�កូន លស់េចកអាក 
កូន លស់េចកអាក់ឺែល�កពីេ់ និំ រនលកកណរពិេសសលាផុត។ ក ែស�ំយល់អាពកូីន លស់េចកអាកថជលុ ស់លែលលរ និំក វយតៃរ�អាពតី្រតិក លស់េ់ ់ជឺ
ជាហន ាលូំកាុំក េ្ជមសេ មសសចេ ៀនស្រលកូ់ន លស់េចកអាក។ េតមកូន លស់េចកអាកចា ុំ ចាេ មនេពកាុំរជ្ដ� នតូច ឬកាក េតមកូនេចកអាកជរនុសទខស់េអៀន ឬ
ចូលចិត�និរយជរយួអាក ៃ� និរយរយួភស ឬេ្ចមនភសក រនត្រតិក  ឬ់ រណព ពិេសសែ ឬេ�ក ្លេ �សាណួ ទាំ អស់េនះ រនស រសាខនេ់ពេពល
េ្ជមសេ មសសចេ ៀនស្រលកូ់នេចកអាក។ 

2) លណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀន 
លណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀន ផ�ល់នូិ បយក ណព ស�ីពភីព កីចេ្រមន និំ ក ែកលរ�ឥតបលប់ លស់សចេ ៀនជេ ៀំរល់ឆា ា។ លណ់� ពិន�ុ រន
េគលលាណំ និំេគលេេ់ន�ឹះស្រលសិ់សទ និំ សចេ ៀន។ វ រួរន ូចជក 
 
•  ពនិ�ុអារនៃនក សិក្ ្SRI) 
•  អ្�ិត�រន ផ� កក សិក្ និំេបះលំក់ សិក្ 
•  អ្�ល�កលក់ សិក្ 
•  អ្�ជលក់ ្លឡំ CAHSEE 
•  រ�លិ� និំ ក ចូល រួកាុំសេ់រនព 
•  ក ចតថ់ា កអ់ាកសិក្ភសអំេ់ �់សេឡមំិ�ិ 
•  ក លាេព� A-G 
•  ិ ស់សិក្ AP  
•  អ្�ភពស� តជ់ាន�េលមសិល្រភសអំេ់ �់ស និំ ់ណិតិ�ិ្ លស់ SBAC 
•  ក ចូល រួេពកាុំរគ័ 
 
េចកអាក់ចែស�ំ កលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនអាពសីចេ ៀន OUSD នរីយួ់ �រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards ។ 

 

3) ក ្សិ្ជិ�រិុលិសយ 
ិុលិសយេ្លតលេកៀលសចេ ៀននីរយួ រនលកកណរពិេសសែល�កពីេ់េ ៀំ់ខ�ួន។ 
www.greatschools.org – សយេនះ រួរន ក ដកព់ិន�ុ ែ លលេ �ំមតេដយ Greatschools.org..វករ៏ន រួល�កូ លនូិក ពិនិត េរមលេឡមំិ�ិេដយផ� ល់ពីរ�លិ� 
និំសរជកិ ៃ�េ�ៀតៃនសេ់រនពសចេ ៀនផំែ ។ 

4) �សទនកិចកសចេ ៀន 
េពេពលែ លេចកអាកបន្សិ្ជិលកកណរជកច់កៃ់នសចេ ៀនែ លេចកអាកចល់់ រណព  សូរទក�់ំសចេ ៀនេដយផ� ល់ និំេ ៀលចាក ជួលជរយួនឹំ
នយកសច េក�ម�សទនកចិកសចេ ៀន ឬចូល រួេពកាុំ្ពឹត�ក ណព  និំក ្លជុាេផទំ់ លស់សចេ ៀន។ ពត់រ័ន�ានក�់ានំស្រលស់ចេ ៀនទាំ អស់ ់ច កបន
េពកាុំឯកស ែណនេនះ ឬ�រ យរ www.ousd.org/page/323។ 
 



េលៀលេ្ជមសេ មសសចេ ៀនស្រលកូ់ន លស់េចកអាកក 
ក េក�ម�សទនកចិក�ី�ាំ សចេ ៀន 
ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសពឹំែផ�កេលមជេ្រមសសចែ លអាកចូលចិត�េ មរ្ ី្ ់ល់្ ់ំក ្លឡំចូលពីសិសទរល់់ នន់កជ់េ ៀំរល់ឆា ា។េ មរ្ផី�ល់ជេ្រមស្តឹរ្តតិ រយួេយមំជ្រស�រ�
លិ�ឲ រកចូលេទេ់េ�ាព់ លស់សចនិំ្សិ្ជិអាពីជេ្រមស លស់េចកអាក។ 

ទាំ េនះ់ឺជសាណួ ខ�ះែ លេចកអាក់ចសួ ខ�ួនឯំបនេពេពលេរមលនិំេ្លតលេកៀលសចែ លរនសក� នុពលេផទំេ�ៀតេ មរ្េី្ជមសេ មស។ចូ ចាថក េទេរមលសច លស់េចក
អាកក ែស�ំយល់ឲ បនេ្ចមនអាពីនយកសចនិំលុ ស់លិកនិំក ចូល រួកាុំសេ់រនពរ�លិ�នឹំ់ចផ�ល់ជូនេចកអាកនូិឱកស្លេសម លាផុតេ មរ្ែីស�ំយល់អាពីសច។េដយស កូន
េសៀិេេទាំ េនះផ�ល់ែតពត់រ័នសាខន់់ កាុំ្លេរជនពស្រលឲ់ េចកអាកេក�មក សេ្រចចិត�្តឹរ្តតិ 
េចកអាក់ចនឹំ ឹំអាពីករិកីិែ លរនេជ់ជយ់លន�ិចលន�ួចនិំេ់េ�ាព់ សចេពេពលេចកអាកចុះរក�សទនកិចកសច
េដយផ� ល់។ក េ ៀលចាកលិភិ់�សទនកិចកកាុំអាឡុ េំពលក �ាំ ពិព់ ណព និំក �សទនកិចកសចេ់េ�ាព់ ទាំ េនះនឹ ្ំតតិបនលេងះ
ផ្យេពកាុំែខិចិចកិកាូនិំរករឬ�រ យរក រតជួ់លេពសចែ លេចកអាកចល់់ រណព ។ 

 

លកកណរសរ្តិ�សច រន គន រនិសាខន់ 

េតមសចរន�ី�ាំ េពជិតផ�ះខ�ុ ាឬអត់ក 

   

េតមខ�ុ ា់ចចូលេទកាុំល េិិណសច�ររេក្បយ ឹំជ�ាូ នលចកុល្នា លស់ខ�ុ ាបនេ�ក 

   

េតមសចអនុ�� តឲ រេក្បយ ឹកជ�ាូ នស ណរចូលបនេ�ក BART, AC Transitក 

   

េតមសចេ ៀនស� តនិំរនសរ� ល់ ា ល់ែ ឬេ�ក េតមកែន�ំ តេ់លំរនសុិតបិភពែ ឬេ�ក 

   

ខ�ុ ាចូលចិត�ល េិិណជុាិ�ិសចេ ៀន 
   

េតមសចរនសិសទច្រសះសសនពែ ឬអត់ក 

   

េតមខ�ុ ា់ចេទសចេ ៀនទនេ់ពលេិចែ ឬេ�ក    

េតមខ�ុ ារន់ រណព ្សគលជរយួនិំ�ាេាលន�លឬ់ថា ក់េ ៀនែ ឬេ�ក    

ក សិក្ រន គន រនិសាខន់ 

ខ�ុ ាបនពិនិត ពិន�ុ្លឡំ លស់សច 

   

េតមពិន�ុ្លឡំកាពុំែតេកមនឡីំជំពី លីឆា ារនុែ ឬេ�ក 

   

សចផ�ល់ជូនិ ស់សិក្ជេ្ចមន 

   

សចរនករិកីិជពី ភស។    

ករិកីិលែនបរ រន គន រនិសាខន់ 

សចរនករិកីិេ ៀនលែនបរេ្កយចលេ់រ៉ំសច ចានួនរយួឬេ្ចមន។ 

   

សចផ�ល់ជូនសិល្រ�សទនីយភព។ 

   

សចផ�ល់សិល្រសែរ�ំ។ 

   



សចផ�ល់ជូនករិកីិកីង។ 

   

សចផ�ល់ជូនថា កត់យន�ីឬករិកីិេផទំេ�ៀត។ 

   

សចរនសួនច្ ។ 

   

សចរនលរ� ល់យ។ 

   

សចរនរណណ លសុខភព។ 

   

សិសទរនសិ��ិេ្លម្បស់កុាព �ូ់  និំលេចកកិ�ិ្។ 

   

ិល្ករស័ច រន គន រនិសាខន់ 

ក រិល់យជួ រខុ លស់សច��ួលស� ់រនពរកទ់ក។់    

រន្កសររ�លិ� ឹំ រា។    

សិសទ់កឯ់កសរ� ន។ 

   

សចរនេលសករនិំចកកុិស់ិយច្ស់ចស់។ 

   

ខណរេពល�សទនកិចកសចសិសទរនក េគ ពនិំរនសរ� ល់ ា ល។់ 

   

សចរនភពជអាក ឹកនា ឹំ រា។ 

   

សចរនលុ ស់លិក្ ត់លេ្ំតនពូែកនិំរិនផ� ស់ល�ូ ។ 

   

សចផ�ល់នូិ់ រណព សុិតបិភពនិំសន�ិសុខ។ 

   

សចរនេក �កេឈះល�េពកាុំសេ់រនព។ 

   

សរុប ្លកូចេរ�មយរននិំគន )    

 

ជេ្រមសសចេ ៀនករនុ��  
េតមសចេ ៀនករនុ��ជអ�កី 
សចេ ៀនករនុ��  ់ឺជសចេ ៀនស ណររនិយកៃថ�បាួល ែ ល្តតិបន្់ល់្ ់ំខុសគា ពសីចេ ៀនែ ល្់ល់្ ់ំេដយ្សសក។ ូចសចេ ៀនស ណរែ  
សចេ ៀនករនុ��រនិ់ចលេ្ំតនករិកិសិីក្សសន ឬ ាេច លា់នេទេលមសិ��ពិល � លស់ជនររា កេ់ពកាុំ្លតិលត�ិក លស់ខ�ួនេឡមយ។ សចេ ៀនករនុ��
នីរយួ់រនកិចក្ពរេ្ពតំ ្ករនុ�� ) ជរយួ OUSD េខនក ីAlameda ឬ �កលីេ�់ រ៉ ែ លល រិយអាពកី្រតិថា កែ់ លផ�ល់ជូន េលៀលែ លសចេ ៀននឹំផ�ល់
ឱកសសិក្ ល់សិសទ លស់ខ�ួន និំ េលៀលែ លភពេជ់ជយ់ លស់សចេ ៀននឹំ ្តតិបនវស់ស�ំ។់ សចេ ៀនករនុ��នីរយួ់ ្តតិបន្់ល់្ ់ំេដយ់ណរ
្់ល់្ ់ំឯករជ រយួ ែ លរនក ��ួលខុស្តតិខ�ស់ចាេ់ះសចេ ៀន ករិកិសិីក្ ក កាណត់ ចនសរ�ន់�ថា កេ់ ៀន េេមយក អនុិត�នពេផទំ់ លស់សចេ ៀន់ចេរមល
េទរនភពខុសគា លន�ិចលន�ួចពសីចេ ៀន OUSD ែលលលុរណ។ លចកុល្នា សិសទជំ 11,000 នក ់ចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��ចាននួ 37 ែ លអនុ�� តេដយ 
OUSD។ 



េតមខ�ុ ាែស�ំ យល់លែនបរអាពីជេ្រមសសចេ ៀនករនុ�� េដយ េលៀលរក  
សចេ ៀនករនុ��ភ់េ្ចមន ាេណម ក ផ�ះេលមក�ូចយ ្Open House) ក ្លជុាផ�ល់ពត់រ័ន ឬឱកសេផទំ់េ�ៀតស្រលឲ់ េចកអាកែស�ំ យល់លែនបរអាពកីរិកិី លស់
ពួកេ់។ ្លសិនេលមអាកកាពុំពិច រអាពសីចេ ៀនករនុ��ររយួ ព្រររក�សទនកិចកសចេ ៀនខណរេពលសចេ ៀនកាពុំ ាេណម ក លេ្ំតន សរ� សនពអាក

ឹកនាសចេ ៀន រ�លិ� និំ សិសទ និំពិនតិ េរមលឯកស ករនុ��។ ពត់រ័នលែនបរក៏់ ច កបនេពេលមិុលិសយ លស់សចេ ៀនករនុ��នីរយួ់ផំែ ។ ស្រល់
ពត់រ័នលែនបរអាពកី េរមលក ខុស្តតិ លស់សចេ ៀនករនុ��  សូរទក�់ំក រិល់យសចេ ៀនករនុ�� លស់ OUSD �រ យរេលខ ្510) 879-1677 ឬេរមល 
www.ousdcharters.net។ សូរកតច់ារាថ ក រិល់យសចេ ៀនករនុ��រនិ្់ល់្ ់ំក ចុះេឈះចូលេ ៀន ឬក អនុ�� តឲ ចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ�� េ�។ 

េតមខ�ុ ាចុះេឈះកូនខ�ុ ាឲ ចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ�� េដយ េលៀលរក 

េទះលីជសចេ ៀនករនុ�� េពតាលនអូ់កឡិន ពលចកុល្នាេនះ ពុា្ តតិបនភា លេ់ទនឹំ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀនេដយេលមកចាេ លស់ OUSD កេ៏ដយ ជ�ូេទពួកេ់��ួល
់ក សុា និំ ចុះេឈះសិសទចូលេ ៀនេពអាឡុំេពល្សេ ៀំគា ែ ។ រ�ល�ិែ លរនចារល់់ រណព កាុំក ឲ កូន លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��ររយួ 
្តតិ ែតទក�់ំសចេ ៀនេដយផ� ល់ េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពជីាហនចាបចទ់ាំ ងយេ មរ្ចុីះេឈះកូន លស់ខ�ួន។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល
់ក សុាចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ ល់កកខណ់ណ ត្រតិ នតីិិកិ ីនិំ ៃថ់ផុតកាណតអ់នុ�� តឲ ចូលេ ៀន ខុសគា កាុំចាេររសចេ ៀនករនុ��នីរយួ់។ 

េនះ់ឺជល�ា ីសចេ ៀនករនុ��ទាំ អស់េពកាុំ្កសំអូកឡនិ ព ្ពរទាំ ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�លួ់ក សុាចូលេ ៀនស្រលឆ់ា ាសិក្ 2016-17។ សូរេរ�� ទក�់ំេទ
កនស់ចេ ៀនេដយផ� ល់ស្រលព់ត់រ័នលែនបរអាពី េលៀលដក់់ ក សុាចូលេ ៀន។



Achieve Academy ្TK-5) 
1700 28th Ave., 94601 
904-6440 
worldandachieveacademies.org 
ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 

American Indian Public High School ្9-12) 

746 Grand Avenue, 94619 

482-6000 

www.aimschools.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 5 កុរ�រ 2016 

American Indian Public Charter School II ្K-8) 
171 12th Street, 94607 

482-6000 

www.aimschools.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 5 កុរ�ក 2016 

American Indian Public Charter School ្6-8) 
171 12th Street, 94607 

482-6000 

www.aimschools.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 5 កុរ�រ 2016 

Downtown Charter Academy ្6-8) 
301 12th Street, 94607 

899-4806 

www.amps-ca.schoolloop.com 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 12 កុរ�រ 2016 

Oakland Charter Academy ្6-8) 

4215 Foothill Boulevard, 94601 

655-0540 

www.amps-ca.schoolloop.com 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 13 កុរ�រ 2015 

Oakland Charter High ្9-12) 
345 12th Street, 94607 

893-8700 

www.amps-ca.schoolloop.com 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 12 កុរ�រ 2016 

ARISE ្9-12) 
3301 12th Street, 94601 

436-5487 

www.arisehighschool.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 1 រនិ 2016 

ASCEND ្K-8) 

3709 East 12th Street, 94601 

436-5487 

www.efcps.org/our-schools/ascend 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 

Aspire Berkley Maynard ្K-8) 
6200 San Pablo Avenue, 94608 

658-2900 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-berkley-

maynard-academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

 

Aspire College Academy ្TK-5) 
8030 Atherton Street, 94605 

562-8030 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-college-

academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

Aspire ERES Academy ្TK-8) 

1936 Courtland Avenue, 94601 

436-9760 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-eres-

academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

Aspire Golden State College Prep ្6-12) 

1009 66th Avenue, 94621 

562-8030 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-golden-

state-college-preparatory-academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

Aspire Lionel Wilson College Prep ្6-12) 
400 105th Avenue, 94603 

568-3101 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-lionel-

wilson-preparatory-academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

Aspire Monarch ្TK-5) 
1445 101st Avenue, 94603 

568-3101 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-monarch-

academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 



Aspire Triumph Technology ្TK-5) 
3200 62nd Avenue, 94605 

638-9445 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-

technology-charter-academy 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

Bay Area Technology ្6-12) 
8251 Fontaine Street, 94605 

382-9932 

www.baytechschool.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 29 កុរ�រ 2016 

Castlemont Junior Academy ្6) 
8601 MacArthur Blvd, 94605 

457-6900 

www.cctschools.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់័រនលែនបរ 

Castlemont Primary Academy ្TK-1) 

8601 MacArthur Blvd, 94605 

457-6900 

www.cctschools.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់័រនលែនបរ 

 

Civicorps ្Ages 18-26) 
101 Myrtle St, 94607 

763-1725 

www.cvcorps.org 

Applications are accepted on an ongoing basis 

Community School for Creative Education ្TK-8) 
2111 International Boulevard, 94606 

686-4131 

www.communityschoolforcreativeeducation.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 12 កុរ�រ 2016 

The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts ្COVA) ្K-8) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 

531-0110 

www.covaconservatory.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 1 កាូ 2015 

The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts High្COVAH) ្9-12) 

3800 Mountain Boulevard, 94619 

531-0110 

www.covaconservatory.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 1 កាូ 2015 

Cox Academy ្TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94611 

568-7936 

www.efcps.org/cox-academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 

East Bay Innovation ្6-7) 
3400 Malcom Avenue, 94605 

577-9557 

www.eastbayia.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 19 កុរ�រ 2016 

East Oakland Leadership ្K-8) 
2614 Seminary Avenue, 94605 

562-5238 

www.eolaistheway.com 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់័រនលែនបរ 

Envision Academy ្9-12) 

1515 Webster Street, 94612 

596-8901 

www.envisionacademy.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 16 រករ 2016 

Epic Charter Academy ្6) 
1112 29th Avenue, 94601 

689-2035 

www.efcps.org/epic 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 

Francophone Charter School of Oakland ្TK-3) 
9736 Lawlor St, 94605 

394-4110 

www.francophoneschool.wordpress.com 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 24 កុរ�រ 2016 

KIPP Bridge ្5-8) 
991 14th Street, 94607 

874-7255 

www.kippbayarea.org/schools/bridge 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 30 រករ 2016 

Lazear ្TK-8) 
824 29th Avenue, 94601 

689-2000 

www.efcps.org/lazear-charter-academy 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 



 

Learning Without Limits ្K-5) 
2035 40th Avenue, 94601 

879-1282 

www.efcps.org/learning-without-limits 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 

Lighthouse Community ្9-12) 
444 Hegenberger, 94621 

562-8825 

www.lighthousecharter.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 22 រករ 2016 

Lighthouse Community ្K-8) 
444 Hegenberger Road, 94621 

562-8801 

www.lighthousecharter.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 22 រករ 2016 

LPS Oakland R&D ្9-12) 

8601 MacArthur Boulevard, 94605 

633-0750 

www.leadps.org/oakland 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 

North Oakland Community ្K-8) 
1000 42nd Street, 94608 

655-0540 

www.noccs.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក  19 កុរ�រ 2016 

Oakland Military Institute ្6-12) 
3877 Lusk Street, 94608 

594-3900 

www.oakmil.org 

ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក កាពុំ ាេណម ក  

Oakland Unity High ្9-12) 

6038 Brann Street, 94605 

635-7170 

www.unityhigh.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 1 រនិ 2016 

Oakland Unity Middle ្6-8) 

6038 Brann Street, 94605 

635-7170 

www.unitymiddle.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 កុរ�រ 2016 

Oakland School for the Arts ្OSA) ្6-12) 
530 18th Street, 94612 

873-8800 

www.oakarts.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 18 កាូ 2015 ស្រលក់ សែរ�ំសកល្ំេពៃថ់�ី 23 រករ 

2016 និំ 13 កុរ�រ 2016 ស្រលក់ សែរ�ំសកល្ំេពៃថ់�ី 5 រនិ 2016 

Roses in Concrete ្K-2, 4) 

4551 Steele Street, 94619 

698-3794 

www.rosesinconcrete.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 31 រករ 2016 

Urban Montessori ្TK-8) 

5828 Brann Street, 94619 

842-1181 

www.urbanmontessori.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់័រនលែនបរ 

Vincent Academy ្TK-5) 

2501 Chestnut Street, 94607 

452-2100 

www.vincentacademy.org 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 15 រករ 2016 
 
Yu Ming ្K-8) 
1086 Alcatraz Avenue, 94608 
452-2063 
www.yumingschool.org 
ៃថ់ផុតកាណត់បល�់�ួល់ក ក 23 កុរ�រ 201

 

 
 
 
 
 



�ិ �ភព�ូេទស�ីពកី អល់ ាកុរ តូច 
ករិកិីអល់ ាកុរ តូច លស់សច OUSD បនលេ្រមកុរ ជំ 1,700 
នកេ់ពកាុំថា កេ់្តតររេត�យ និំករិកិីេ ៀនលែនបរេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ករិកិី លស់េយមំតារំឲ សិសទច្រសះជតិសសនពភសិល្ករពនិំជនជតិភ់តិច។ 
េយមំបន ាេណម ក សចជំ 30 កែន�ំ �ូទាំ �ី្កសំ។ ករិកិីទាំ េនះ រួរនទាំថា កេ់ព�េរ៉ំ និំថា កេ់្ងេរ៉ំ។ េសវ្តតិបនផ�ល់ជូន�រក លំៃ់ថ�សិក្�រ សរតបភព ់្ស់យេលមចាណូល លស់្់គស ។ 
ែផាកក រិល់យអ ិិ ិវនពកុរ លស់្កសួំអល់ ា �កលីេ�់ រ៉បនកាណតៃ់ថ�សិក្ និំេគលក ណព ្បកច់ាណូល។ ករិកិីខ�ះេ�ៀត លស់េយមំ ាេណម ក  េពសចលឋរសិក្រយួចានួន ឯីករិកិីេផទំេ�ៀត់ឺរន�ី�ាំ
េពរជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ ែ លេពដចែ់តឯំ ្Child Development Centers) ែ លរនជេ្ចមនថា ក។់ 
ករិកិីេ្តតររេត�យ អល់ ាកុរ តូច េ្តតរខ�ួនកុរ េ មរ្ឲី ��ួលបនេជ់ជយ់េពថា ករ់េត�យ  និំេលមសពីេនះេទេ�ៀត េដយផ�ល់ជូនសិសទនូិករិកិីសិក្ែ លសរ្សលេទនឹំក អ ិិ ិវ ិល្ករ ័និំភស។ ករិកិីសិក្
េនះ រួរន ក លងត់លេ្ំតនអាពីអកក ករ ាលូំ ់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� សិល្រ ក អ ិិ ិវរំកយ និំក អ ិិ ិវសំសរ/ផ�ូិចិត� េេមយរនក ចក់ឫសេពកាុំរូលដ� ន្់ឹះៃនក សិក្ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �
កលីេ�់ រ៉។ វ់ឺជេគលេេ លស់េយមំកាុំក ផ�ល់ជូននូិក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមកុរ រា ក់់ ែ លរនភពសាខន់េពអាឡុំេពលល៉ុននឆា ា ាលូំ ករិកិីសិក្ែ លរនក ចូល រួ និំល រិកសរនសុិតបិភព និំ
លីបច់ែថ ក្ ែ លកុរ ចា ុំ ចាេ មនបន។ 
លកកខណណ ស្រលក់ ចូលេ ៀនថា កេ់្តតររេត�យ ឆា ាសិក្ 2016-2017ក 
• កុរ ្តតិែតរន់យុ 3 ឆា ា េពៃថ់�ី ឬរុនៃថ់�ី 1 ែខក��  ឆា ា 2016។ 
• កុរ ្តតិែត��ួលបនក លងតល់េ្ំតនអាពីក េ្លម្បស់លំសនឲ់ បនេព�េល�។ 
• ្់គស ្តតិែតេឆ�មយតលេទនឹំសិ��ិ��ួលបន និំលកកណរិនិិចចយ់ត្រតិក ូចរនល�ា កជូ់នខំេ្ករ េេមយ្់គស នីរយួ់ែ លដក់់ ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន ្តតិែតដក់េសាមនូិ្កដសសា រទា ំសអែ លបនត្រតិ។ 
• ចាណុល ុល្លចាែខ លស់្់គស  ្តតិែតសបិតេពកាុំ្បក់ចាណូលខ�ស់លាផុត ូចខំេ្ករក 
 

ចាននួសរជិក្់គស  ្បកច់ាណូល្លចាែខ លស់្់គស  ្បកច់ាណូល្លចាឆា ា លស់្់គស  

1 – 2 $3,283 $39,396   

3 $3,518 $42,216 

4 $3,908 $46,896 

5 $4,534 $54,408 

6 $5,159 $61,908 

7 $5,276 $63,312 

8 $5,394 $64,728 

9 $5,511 $66,132 

10 $5,628 $67,536 

11 $5,745 $68,940 

12 $5,863 $70,356 

 

ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន 
្់គស ទាំ អស់ចលេ់ផ�មរ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រ យរក លាេព� និំដកេ់សាមនូិ់ក សុាសិ��ិ��ួលបន ្Eligibility Application)។ ់ក សុាសិ��ិ��ួលបន ់ច កបនេពឯក 
ក រិល់យផ�ល់សិ���ិ�លួបន ECE និំចុះេឈះចូលេ ៀន ្ECE Eligibility & Enrollment Office) 
746 Grand Avenue, Room A, Oakland, CA 94610 
510-273-1590 or 510-434-5232 x1590 

ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន 
ជាហា ន 1ករ�លិ� ឬ់រព្បល លាេព�់ក សុាសិ��ិ��ួលបនេពឯក រិល់យផ�ល់សិ��ិ��ួលបន និំចុះេឈះចូលេ ៀន ្Eligibility & Enrollment Office)។ 
ជាហា ន 2ក ក សរ� សនព្តគស់ជរុន ្តតិបនេក�មេឡមំេដយលុ់សលិកក រិល់យផ�ល់សិ��ិ��ួលបន និំចុះេឈះចូលេ ៀន។ 
ជាហា ន 3ក ្់គស ��ួលបននូិក�កល់ចុះេឈះចូលេ ៀន េេមយកលល េិចច�រតជ់ួលចុះេឈះចូលេ ៀន្តតិបនកាណត។់ 

ក ចុះេឈះចូលេ ៀនកាុំករិកិសី្រលកុ់រ ពេិសស ្PEC) 
• កាុំភពជៃ ់ូជរយួករិកិី PEC លស់ OUSD រនក ក្�ុកនូិកែន�ំ �ាេន េពកាុំថា កេ់្តតររេត�យ សិក្ យរេពល 3 េរ៉ំ ែ លរនក កាណតជ់រុន ស្រល់សិសទែ ល្តតិក េសវពិេសស។ 
• េ មរ្កីាណតអ់ាពីសិ��ិ��ួលបន និំក ដកល់�កូ លេទកាុំេសវ PEC ្់គស ្តតិែតទក�់ំសច Burbank Preschool និំរជ្រណណ ល PEC Diagnostic Center ែ លរន់សយដ� ន 3550 64th Avenue, 

Oakland, CA 94605, 510-729-7771។ 
• ្់គស ទាំ ងយែ ល្តតិបន��ួលយកេទកាុំករិកិី PEC ក៏្ តតិលាេព� ាេណម ក ផ�ល់លិខិតល�ា ក ់OUSD SPROUT ផំែ ។ 
ក ផ�ល់លិខិតល�ា ក ់
េ មរ្ឲី រនលកកណរសរ្ត�ិស្រល់��ួលបនេសវថា កេ់្តតររេត�យ  ឬ់យុចូលេ ៀន ្់គស នីរយួ់្តតិែតលាេព� ាេណម ក ផ�ល់លិខិតល�ា ក ់ែ ល្លកនខ់ា លេ់ទនឹំល�ល��ត�ិ លស់ � ែ ល្់ល់្ ់ំេលមករិកិីថា ក់
េ្តតររេត�យ ែ ល��ួលបន់ជ� លណ់� ។ �រំខំេ្ករ លង�អាពីលិខិតល�ា កែ់ ល្តតិែតលាេព�ស្រល់្លេ �ករិកិីនីរយួ់ ែ លបនផ�ល់ជូន�រ យរ OUSD SPROUT។ 
 



្លេ �ករិកីិ សិ���ិ�ួលបន ត្រតិ ក េសវ ឯកស សុខភព 

ថា កេ់្តតររេត�យ េព�រយួៃថ់ � � � 

ថា កេ់្តតររេត�យ សិក្ យរេពល 3 េរ៉ំ �  � 

ករិកីិ ល់់យុចូលេ ៀន � �  

 

រជ្រណណ លអល់ ាកុរ តូច
ACORN WOODLAND 
1025 81st Avenue, 94621 
�ូ ស់ព�ក 635-1997 
 

ALLENDALE 
3670 Penniman Avenue, Room 1, 94619 
�ូ ស់ព�ក 535-2812 
 
ARROYO VIEJO 
1895 78th Avenue, 94621 
�ូ ស់ព�ក TBD 
 
BELLA VISTA 
2410 10th Avenue, 94606 
�ូ ស់ព�ក 535-2808 
 
BRIDGES ACADEMY 
1325 53rd Avenue 94601 
�ូ ស់ព�ក 535-3876 
 
BROOKFIELD 
401 Jones Avenue, 94603 
�ូ ស់ព�ក 639-3325 
 
BURBANK 
3550 64th Avenue, 94605 
�ូ ស់ព�ក 729-7771 
 
CENTRO INFANTIL 
2660 E 16th Street, 94601 
�ូ ស់ព�ក 535-2802 
 
COMMUNITY UNITED ្CUES) 
6701 International Boulevard, 94621 
�ូ ស់ព�ក 639-2871 
 
 
 

COX 
9860 Sunnyside Street, 94603 
�ូ ស់ព�ក 729-7790 
 
EMERSON 
4801 Lawton Avenue, 94609 
�ូ ស់ព�ក 654-7760 
 
FRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 
�ូ ស់ព�ក 535-2825 
 
GARFIELD 
1640 22nd Avenue, 94606 
�ូ ស់ព�ក 535-2857 
 
HARRIET TUBMAN 
800 33rd Street, 94608 
�ូ ស់ព�ក 654-7890 
 
HIGHLAND 
1322 86th Avenue, 94621 
�ូ ស់ព�ក 636-8214 
 
HINTIL KUU CA 
11850 Campus Drive, 94619 
�ូ ស់ព�ក 531-8400 
 
HOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 
�ូ ស់ព�ក 639-3262 
INTERNATIONAL 
2825 International Blvd., 94601 
�ូ ស់ព�ក 532-7267 Fax: 261-2024 
 
JEFFERSON 
1975 40th Avenue, 94601 
�ូ ស់ព�ក 535-3871 

 
LAUREL 
3825 California Street, 94619 
�ូ ស់ព�ក 531-6226 
 
LOCKWOOD 
1125 69th Avenue, 94621 
�ូ ស់ព�ក 639-2884 
 
MANZANITA 
2618 Grande Vista, 94601 
 
 
MARTIN LUTHER KING, JR. 
960 10th Street, 94607 
�ូ ស់ព�ក 874-3392 
 
PLACE @ PRESCOTT 
920 Campbell Street, 94607 
�ូ ស់ព�ក 874-3333 
 
SANKOFA 
581 61st Street, 94609 
�ូ ស់ព�ក 654-7715 
 
STONEHURST 
901 105th Avenue, 94603 
�ូ ស់ព�ក 639-3382 
 
UNITED NATION 
1025 4th Avenue, 94606 
�ូ ស់ព�ក 273-8277 
 
 
YUK YAU 
291 10th Street, 94607 
�ូ ស់ព�ក 874-7761 

 

រេត�យ អន� កល 
រេត�យ អន� កល្TK) ់ឺជថា ក់សិក្េព�រយួៃថ់ ែ លផ�ល់ជូន�រ យរ្លពន់�អល់ ាស ណរ លស់ OUSD។ សិសទែ លរនសិ��ិ��ួលបនក ចូលេ ៀនថា ករ់េត�យ អន� កល នឹំ្តតិបនដកចូ់លេទកាុំករិកិី TK 
ស្រល់ឆា ាសិក្ 2016-2017 េេមយនឹំ្តតិលន�ចូលេទថា ករ់េត�យ េពឆា ាសិក្ 2017-18។ OUSD រនេរ�នភពកាុំក ្លកសថ ស្រល់ឆា ាសិក្ 2016-2017 ករិកិីរេត�យ អន� កល នឹំរនេស�ម ែតេព្់ល់

សចេ ៀនក្រតិលឋរសិក្◊។ 

េតមរេត�យ អន� កល ្TK) ជអ�កី 
េដយ្តតិបន ចនេឡមំេ មរ្េីឆ�មយតលេទនឹំត្រតិក ជកច់ក់ លស់កុរ ់យុលនួ ឬ្បាឆា ា TK ់ឺជល�ពិេសកនព ាលូំៃនក សិក្ថា ករ់េត�យ យរេពលពី
ឆា ា។ ្់តលេ្ំតនថា ក ់TK ្តតិបនអនុ�� តឲ លេ្រមក េដយរនក លណ�ុ ះលរ� លឯកេ�សេពកាុំក លេ្ំតនកុរ តូច។ ្សលជរយួនឹំស�ំ ដ់ ករិកិីសិក្
សាូលស្រល់ថា ករ់េត�យ លស់ �កលីេ�់ រ៉ ក លងតល់េ្ំតនេផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលម្់លច់ាណុចទាំ អស់ៃនក អ ិិ ិវ លស់កុរ  រួរន ូចជ 
រូលដ� ន្់ឹះែផាកសំសរ ចិត�សយស� អកក ករ និំ់ណិតិ�ិ្ និំចលក តូច និំចលក កា។ ថា កសិ់ក្ TK ់ឺជល រិកសលីបច់ែថ ក្រយួ ែ លកុរ សិក្
�រ យរក លងត់លេ្ំតនជលុ់សល និំជ្កសរតូច ែ លរនក អនុិត�ផ� ល់ និំែផ�កេទេលមក េលំករ្ន�។ 

េតមខ�ុ ា្តតិ ដក់់ ក េដយ េលៀលរក 

សិសទែ លរន់យុ្បាឆា ា
ចេន� ះពីៃថ�ី់ 2 ែខក��  

ល់ៃថ�ី់ 2 ែខកាូ ឆា ា 2016
រនសិ��ចូិលេ ៀនករិកីិ
រេត�យ អន� កល្TK)។ 
 



រ�លិ�សិសទរេត�យ អន� កលនេពលខំរុខចូល រួេពកាុំ ាេណម ក ចលេ់ឆា តចុះេឈះ�រជេ្រមស ូចសិសទករ�ែ ។ដកេ់សាម់ក សុាករ� និំរល់ឯកស
ចាបចរ់យួចានួនេទសចOUSDឬរណណ លរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ឲ បនរុនៃថ់កាណត។់ ឯកស ែ លចាបចក់ាុំក ដក់់ ក  រួរន ូចជ ស់�ុ�ាំ ល�ា កអ់ាពី�ីលាេព 
សាលុ្តកាេណម ត លស់កូនេចកអាកនិំអត�ស�� ណលណ់� ផ� ល់ខ�ួន លស់េចកអាក។ ឯកស ល�ា កពី់្លពន់�ក ់ ជាំឺ្លចារំកយ់ឺ្តតិក ភា លរ់កជរយួកាុំេពលចុះេឈះ។ 
 
ស្រលព់ត់រ័នលែនបរអាពីករិកីិរេត�យ អន� កល ្TK) សូរ�សទន www.ousd.org/transitionalkindergarten ។ សាណួ អាពីករិកីិរេត�យ អន� កល ់ច្តតិបនលែ �ំ េទកន់
រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ �រ យរ�ូ ស់ព�េលខ ្510)273-1600។ 
◊រេត�យ អន� កល ្តតិបនេក�មឲ រនេព្់ល�ី់�ាំ  េលមកែលំែត�ី�ាំ ពី លីល៉ុេរ� ះ ែ ល្តតិបនក្រតិេដយ�ី � �ាេន ។ ស្រលសិ់សទែ លរនសិ���ិ�ួលបន ែ លសា កេ់ពកាុំតាលន់
ជិតខំសចេ ៀនទាំ េនះ សូរេ្ជមសេ មសសចេ ៀនេពជិត់ ែ លរនករិកីិ TK។ សចេ ៀនែ លេលមកែលំ រួរនក 

• Cleveland Elementary 
• Hillcrest K-8 
• Joaquin Miller Elementary 
• Kaiser Elementary 
• Peralta Elementary 
• Redwood Heights Elementary 
• ACORN Woodland ES 
• Think College Now Elementary  
• International Community School  
• Chabot Elementary 
• Crocker Highlands Elementary  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



សចេ ៀន្សសក លស់ OUSD 
ថា ករ់េត�យ អន� កល េូត ល់ថា ក�់ី្ បា 
សច ACORN WOODLAND (K-5)◊ 

1025 81st Avenue, 94621 
�ូ ស់ព�ក  639-3344 �ូ ស ក  639-3346 

ALLENDALE ្TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 

�ូ ស់ព�ក  535-2812 �ូ ស ក  535-2815 

សច BELLA VISTA ្TK-5) 

1025 East 28th Street, 94610 
�ូ ស់ព�ក  436-4900 �ូ ស ក  436-4925 

សច BRIDGES ACADEMY at MELROSE ្TK-5) 

1325 53rd Avenue, 94601 

�ូ ស់ព�ក  535-3876 �ូ ស ក  535-3875 

សច BROOKFIELD ្K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 

�ូ ស់ព�ក  639-3310 �ូ ស ក  639-3313 

សច BURCKHALTER ្K-5) 

3994 Burckhalter Avenue, 94605 
�ូ ស់ព�ក  729-7700 �ូ ស ក  729-7703 

សច CARL MUNCK ្K-5) 

11900 Campus Drive, 94619 

�ូ ស់ព�ក  531-4900 �ូ ស ក  531-4920 

សច CHABOT ្K-5) ◊ 
6686 Chabot Road, 94618 

�ូ ស់ព�ក  654-4884 �ូ ស ក  654-4135 

សច CLEVELAND ្K-5) ◊ 
745 Cleveland Street, 94606 

�ូ ស់ព�ក  874-3600 �ូ ស ក  874-3603 

សច COMMUNITY UNITED ្TK-5) 

6701 International Boulevard, 94621 

�ូ ស់ព�ក  639-2850 �ូ ស ក  639-2853 

សច CROCKER HIGHLANDS ្K-5) ◊ 

525 Midcrest Road, 94610 

�ូ ស់ព�ក  451-5900 �ូ ស ក  451-5905 

សច EAST OAKLAND PRIDE ្K-5) 
8000 Birch Street, 94621 

�ូ ស់ព�ក  636-8217 �ូ ស ក  636-8220 

សច EMERSON ្TK-5) 

4803 Lawton Avenue, 94609 

�ូ ស់ព�ក  654-7373 �ូ ស ក  654-7360 

សច ENCOMPASS ACADEMY ្K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 

�ូ ស់ព�ក  639-3350 �ូ ស ក  639-3352 

 

សច ESPERANZA ្K-5) 
10315 E Street, 94603 

�ូ ស់ព�ក  639-3367 �ូ ស ក  639-3370 

សច FRANKLIN ្K-5) 

915 Foothill Boulevard, 94606 

�ូ ស់ព�ក  874-3354 �ូ ស ក  874-3358 

សច FRED T. KOREMATSU DISCOVERY 

ACADEMY ្TK-5) 

10315 E Street, 94603 

�ូ ស់ព�ក  639-3377 �ូ ស ក  639-3380 

សច FRUITVALE 

3200 Boston Aven ្K-5) ue, 94602 

�ូ ស់ព�ក  535-2840 �ូ ស ក  535-2843 

សច FUTURES ្K-5) 

6701 International Boulevard, 94621 
�ូ ស់ព�ក  636-0520 �ូ ស ក  636-9075 

សច GARFIELD ្TK-5) 

1640 22nd Avenue, 94606 

�ូ ស់ព�ក  535-2860 �ូ ស ក  535-2861 

សច GLENVIEW ្K-5) 

4215 La Cresta Avenue, 94602 

�ូ ស់ព�ក  531-6677 �ូ ស ក  531-6668 

សច GLOBAL FAMILY ្TK-5) 

2035 40th Avenue, 94601 
�ូ ស់ព�ក  879-1280 �ូ ស ក  536-4470 

សច GRASS VALLEY ្TK-5) 

4720 Dunkirk Avenue, 94605 

�ូ ស់ព�ក  636-4653 �ូ ស ក  636-4655 

សច GREENLEAF ្TK-8) 

6328 East 17th Street, 94621 

�ូ ស់ព�ក  636-1400 �ូ ស ក  636-1411 

សច HILLCREST ្K-8) ◊ 
30 Marguerite Drive, 94618 

�ូ ស់ព�ក  879-1270 �ូ ស ក  985-1043 

សច HOOVER ្TK-5) 

890 Brockhurst Street, 94608 
�ូ ស់ព�ក  879-1700 �ូ ស ក  654-4816 

សច HORACE MANN ្TK-5) 

5222 Ygnacio Avenue, 94601 

�ូ ស់ព�ក  879-1360 �ូ ស ក  535-1355 

សច HOWARD ្K-5) 
8755 Fontaine Street, 94605 

�ូ ស់ព�ក  639-3244 �ូ ស ក  639-3246 

សច INTERNATIONAL COMMUNITY ្K-5) ◊ 
2825 International Blvd, 94601 

�ូ ស់ព�ក  532-5400 �ូ ស ក  532-5464 

សច JOA UIN MILLER ្K-5) ◊ 

5525 Ascot Drive, 94611 

�ូ ស់ព�ក  531-6688 �ូ ស ក  531-6667 

សច KAISER ្K-5) ◊ 

25 South Hill Court, 94618 

�ូ ស់ព�ក  549-4900 �ូ ស ក  549-4904 

សច LA ESCUELITA ្TK-5) 
1050 Second Avenue, 94606 

�ូ ស់ព�ក  874-7762 �ូ ស ក  874-7764 

សច LAFAYETTE ្TK-5) 

1700 Market Street, 94607 
�ូ ស់ព�ក  874-7774 �ូ ស ក  874-7742 

សច LAUREL ្TK-5) 

3750 Brown Avenue, 94619 

�ូ ស់ព�ក  531-6868 �ូ ស ក  531-6725 

សច LINCOLN ្TK-5) 



225 11th Street, 94607 

�ូ ស់ព�ក  874-3372 �ូ ស ក  874-3375 

សច MADISON PARK LOWER CAMPUS, 

FORMERLY SOBRANTE PARK ្TK-5) 

470 El Paseo Drive, 94603 

�ូ ស់ព�ក  636-7919 �ូ ស ក  636-7920 

សច MANZANITA COMMUNITY SCHOOL ្TK-5) 
2409 East 27th Street, 94601 

�ូ ស់ព�ក  535-2822 �ូ ស ក  535-2825 

សច MANZANITA SEED ្TK-5) 

2409 East 27th Street, 94601 
�ូ ស់ព�ក  535-2832 �ូ ស ក  535-2834 

សច MARKHAM ្TK-5) 

7220 Krause Avenue, 94605 

�ូ ស់ព�ក  639-3202 �ូ ស ក  639-3206 

សច MARTIN LUTHER KING, JR. ្TK-5) 
960 10th Street, 94607 

�ូ ស់ព�ក  874-3381 �ូ ស ក  874-3388 

សច MELROSE LEADERSHIP ACADEMY ្TK-8) 

730 Fleming Avenue, 94619 

�ូ ស់ព�ក  535-3832 �ូ ស ក  535-3834 

សច MONTCLAIR ្TK-5) 

1757 Mountain Boulevard, 94611 

�ូ ស់ព�ក  339-6100 �ូ ស ក  339-6105 

សច NEW HIGHLAND ACADEMY ្TK-5) 
8521 A Street, 94621 

�ូ ស់ព�ក  729-7723 �ូ ស ក  729-7725 

សច PARKER ្TK-5) 

7929 Ney Avenue, 94605 

�ូ ស់ព�ក  879-1440 �ូ ស ក  879-1449 

សច PERALTA ្K-5) ◊ 

460 63rd Street, 94609 

�ូ ស់ព�ក  654-7365 �ូ ស ក  654-7452 

សច PIEDMONT AVENUE ្TK-5) 
4314 Piedmont Avenue, 94611 

�ូ ស់ព�ក  654-7377 �ូ ស ក  654-7309 

សច PLACE @ PRESCOTT ្TK-5) 

920 Campbell Street, 94607 

�ូ ស់ព�ក  874-3333 �ូ ស ក  874-3337 

REACH ACADEMY ្TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94603 

�ូ ស់ព�ក  729-7775 �ូ ស ក  729-7779 

REDWOOD HEIGHTS ្K-5) ◊ 

4401 39th Avenue, 94619 

�ូ ស់ព�ក  531-6644 �ូ ស ក  531-6616 

RISE ្TK-5) 

8521 A Street, 94621 

�ូ ស់ព�ក  729-7732 �ូ ស ក  729-7734 

SANKOFA ្TK-8) 
581 61st Street, 94609 

�ូ ស់ព�ក  654-7787 �ូ ស ក  879-1619 

សច SE UOIA ្TK-5) 

3730 Lincoln Avenue, 94602 

�ូ ស់ព�ក  531-6696 �ូ ស ក  531-6611 

សច THINK COLLEGE NOW ្K-5) ◊ 

2825 International Boulevard, 94601 

�ូ ស់ព�ក  532-5500 �ូ ស ក  532-5551 

សច THORNHILL ្TK-5) 
5880 Thornhill Drive, 94611 
�ូ ស់ព�ក  339-6800 �ូ ស ក  339-6801 

◊ សូរេរមលល�ា ីរយនរសចេ ៀនែ លេលមកែលំរេត�យ
អន� កល ្TK) េព�ាព់  10។ 



Acorn Woodland  Elementary 
1025 81st Avenue, 94621 |639-3344 |www.ousd.org/awe 
កូ �ី�ាំ េលខ 165 | កូ ជេ្រមសេលខ 63 
លឋរសិក្ K-5◊ 

សចលឋរសិក្ Acorn Woodland Elementary ្AWE) ែ លជសច់្រត លស់ �កលីេ�់ រ៉ ់ឺសចែ លរនសិសទច្រសះជតិសសនព។ សច AWE រន�ី�ាំ  េពកាុំ
ល េិិណសចរ៉ំ�ាេនមល ែ លរនតៃរ�ជំ $22,000,000 ុច�  ែ លល �ំួតនូិលរ� ល់យស ណេ្លម រួគា ថីរយួ សួនច្  ថា ក់ិ �ិ្សយស� រណណ លពត់រ័ន ស�ីិីេរ បា ថា កត់យន� ី
រណណ លកន ន្ គ់ស  កែន�ំជួលជុាសេ់រនព លន�លក់ន ន្ ត់លេ្ំតន រជ្រណណ ល្លឹក្ ករិកីីព្ំឹកសរតបភព់ន លន�លក់ន ន និំេក�មសន� កថ �ីចនកា តាលន់្ សិ្ជិិ�ិ្សយស� 
និំេរំេចក នខា តតូច។ កន នទាំ េនះ្តតិបនេ់ែលំែចកេ មរ្គីា្ ��សទនិស់ិយ លស់េយមំ កាុំក អ ិិ ិវអាកសិក្ ែ លរនជាន� និំ ក េល�ជ� ចិត�កាុំក លន�ក សិក្ថា កឧ់ត�រ
សិក្។ េយមំ ករ៏នផ�ល់ជូនេសវល�់ផំែ ពី្ គ់ស  Acorn Woodland លស់េយមំ។ េយមំ ផ�ល់ជូនសិកក សច ល់រ�លិ� ឲ យល់ពី េលៀលគា្ �ក សិក្ លស់កូន។ េលមសពីេនះ
េទេ�ៀត េយមំ រនករិកីិភពជអាក ឹកនាកាុំតួន�ីជរ�លិ� ល៏� កែន�ំែ លរ�លិ���ួលក ិ ស់លា់កល់ាលន៉ពី េលៀល េក�មជអាក ឹកនា រ៏ន្លសិ��ភពេពកាុំសេ់រនព Acorn 
Woodland ។ េយមំេជឿជកថ់ ក រនកូន និំ្ គ់ស ែ លរនសុខភពល�់ឺរនស សាខនក់ាុំក សេ្រចបន េជ់ជយ់កាុំក សិក្ និំេក�មឲ សុខភព្ គ់ស  និំសុខរលភពជ
ចាណុចេផ� តរយួស្រលក់រិកីិរ�លិ�ភ់េ្ចមន។ េយមំផ�ល់ជូនថា ករុ់ា់ ហ  និំចរ�និ់ហ  ែ លគា្ �េដយៃ ់ូ លស់េយមំ ែ លរនេឈះថ ់ន ង� នៃ់នក ផ� ស់ល�ូ  ្Champion 
for Change)។ េលមសពីេនះេទេ�ៀត េយមំ រនផ�ល់ជូន្ គ់ស ្់ល់ លូនូិឱកសកាុំក ហត់្ បណ ូចជថា កេ់ ៀន បាេទរុបែ លលេ្ំតនេដយរ�លិ�េដយផ� ល់ និំក េ ម េរមលេព
េពល្ពឹកជុាិ�ិសចលឋរសិក្ Acorn Woodland។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កលេពកាុំឆា ាសិក្  2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក សុា  TK សូរពិច រអាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀន
ែ លេពជិត់។ 

9ករិកិីេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ឯកសរ� នសចេ ៀន 9់ិយឺតរន ក និំេខ ឬសាពតក់់ី។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកិីរនុេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន ់យុ 6-10 ឆា ា។ វ ាេណម ក ចលព់េីរ៉ំ 2:55 ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ករិកិីពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 និំ 46 េេមយសប នីយព Coliseum Bart លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 
10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 76% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 63% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 296 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 68% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 8% 

% ់សីុ 1  

% ង�នី 88% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 0% 

 



Allendale   Elementary 
3670 Penniman Avenue, 94619 | 535-2812 
www.ousd.org/allendale 
កូ �ី�ាំ េលខ 101 | កូ ជេ្រមសេលខ 64 
លឋរសិក្ TK-5 

Allendale ់ឺជសេ់រនពសចេ ៀនែ លកាណតក់ ាពឹំ�ុកខ�ស់ស្រលសិ់សទទាំ អស់ និំផ�ល់ក គា្ �េ មរ្ឲី សិសទ��ួលបនេជ់ជយ់ែផាកស សំរ ែផាកផ�ូិចិត� និំែផាកក សិក្។ 
�ី�ាំ ែ លរនសុិតបិភព និំស� ់រនព លស់េយមំ ់ឺជកែន�ំ រយួ្ ត់លេ្ំតនែ លរន់ុណិុិ វខិ�ស់ លស់េយមំផ�ល់នូិករិកីិសិក្េតច់តរ់យួជូនសិសទទាំ អស់។ សចេ ៀន លស់េយមំ បន
អនុិត�ករិកីិ់ន និំស េស ែ លរនតុល ភពរយួ ែ លេផ� តេលមសិកក សចស្រលអ់ាក់ន និំអាកស េស ។ 

9ករិកិីេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9ឯកសរ� ន លស់សច Allendale ់ឺ់ិពណ័េ�ា តចស់ ឬពណ័្កេរ្ចល និំេខក់ី។ សចេ ៀនរនលក់់ ិល៉ូឡូៃ ខ�ី និំ
ៃ ែិំ ែ លរនប៉ក់េឈះសច និំ លូស�� ខ� ។ សចេ ៀនករ៏នលក់់ិ ង ប៉កែ់ លរនរកួ្់លក្ល និំរន តូ េខក់ី 
សាពត ់និំេខខ�ីផំែ ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9 Higher Ground ែ លជៃ ់ូ�ីភា កង់ កាុំ្សសក លស់េយមំ ផ�ល់ជូននូិក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសចេដយឥត់ិតៃថ�ស្រល់សិសទ
េពថា ករ់េត�យ  ល់ថា ក់�ី 5 ចលព់ីចលេ់រ៉ំសចេពលៃថ់ េូត ល់េរ៉ំ 6:  ច់ចជេ ៀំរល់ៃថ់ ែ លសចេ ៀនកាពុំ

ាេណម ក េ ៀន។ រជ្រណណ លករ្ន� Allendale កផ៏�ល់ជូនក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រលសិ់សទេពថា ក់រេត�យ េូត ល់
ថា ក�់ី 5 ផំែ  ចលព់ីចលព់ីចលេ់រ៉ំសចេពលៃថ់ េូត ល់េរ៉ំ 6:  ច់ចជេ ៀំរល់ៃថ់ ែ លសចេ ៀនកាពុំ ាេណម ក េ ៀន។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9គន 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 14, 54, 654 និំ 655 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 
10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 87% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 80% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 393 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 48% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 30% 

% ់សីុ 11  

% ង�ីន 48% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 3% 

% ច្រសះ 3% 

 
 
 



Bella Vista  Elementary 
1025 E 28th Street, 94610 |  436-4900 
www.ousd.org/bellavista 
កូ �ី�ាំ េលខ 102 | កូ ជេ្រមសេលខ 65 
លឋរសិក្ TK-5 

សចលឋរសិក្ Bella Vista រន�ី�ាំ េពកាុំតាលនជិ់តខំ Bella Vista លស់្កសំអូកឡិន ព។ សចេ ៀន លស់េយមំលេ្រមជូនសិសទ្លរណជ 500 នក ់េពថា ក ់K-5។ េយមំអលអ
ល់ភពច្រសះជតិសសនពៃនសិសទ លស់េយមំក ជំ់កក់រ� លៃនសិសទ លស់េយមំ និរយភសរយួេផទំេ�ៀតេពផ�ះ។ ជក ពិត រនក តារំឲ ជិត 20 ភសេព Bella Vista។ 

េយមំ់ឺជសេ់រនពៃនអាកសិក្ ែ លេលមកករ�ស់ឧត�រភពៃនក សិក្េពកាុំអ�ី់ែ លេយមំ េក�ម។ ្ ត់លេ្ំតន និំលុ ស់លិក លស់េយមំេក�មក េ មរ្លីណ�ុ ះស តីសិសទជេ ៀំរល់ៃថ់ឲ ពួកេ់ខិតខា
សិក្ឲ អស់ពីសរតបភព។ អ�ែី លេយមំខិតខាអស់ពីសរតបភព រនលង�ឲ េឃម�េពកាុំបិចន លស់សចេ ៀនេយមំក 

9ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល
្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9់ិពណ័ស ឬេខៀិចស់ និំេខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30្ពឹក ល់ 2:40 េសៀល ចន់� អងស  ្ពេស្តក សុ្ក 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

9រន ចលពី់់យុ 7-10 ឆា ា 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្ចិនកន� ាំ ) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 18 និំ 62 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 
10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 67% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 65% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 469 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 44% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 25% 

% ់សីុ 45% 

% ង�ីន 20% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 3% 

 



Bridges Academy  
1325 53rd Avenue, 94601 | 535-3876  
www.bridgesatmelrose.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 178 | កូ ជេ្រមសេលខ 123 
លឋរសិក្ TK-5 

េយមំ់ឺជសចខា តតូច ែ លអល់ ាសិសទឈនេទសេ្រចក�សុីលិន� លស់ពួកេ់។ ពួកេ់ក� យជអាក្សិ្ជិ អាកលេ �ំមត និំិចិិ្តក ។ េយមំ េជឿជកថ់ ្ គ់ស លស់ពួកេ់ និំ្ ត់លេ្ំតន្តតិ 
េក�មក រួគា ។ េយមំនឹំផ�ល់ករិកីិសិក្ ៏់ ឲួ ចល់់ រណព  និំសាលូ ែលល ែផ�កេលមស�ំដ់ ្តឹរ្តតិកាុំល សិប ន្លកលេដយក យកចិត��ុកដក ់ែ លេក�មឲទសិសទសេ្រចបនសរ�ិ�ផិលល�! 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� ន
 

9ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ 

9េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9អាកឯកេ�សកន ន 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស 

9រនករិកីិល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចន
សរ�ន់�/េអស្�៉ពី ភសេច�ឆល់ េ់ស 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 86% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 64% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 414 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 79% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 5% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 89% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 1  

 
 
 
 



Brookfield  Village Elementary 
401 Jones Avenue, 94603 |  639-3310 
www.ousd.org/brookfield 
កូ �ី�ាំ េលខ 103 | កូ ជេ្រមសេលខ 66 
លឋរសិក្ TK-5 

សចលឋរសិក្ Brookfield ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពែ លេផ� តេទេលមល��ផលសិក្ខ�ស់ លស់សិសទផំ និំស �ំតក់់នេ់ទេលមល�ពិេសកនពសិក្ែ លរនសុិតបភិព និំអល់ ាេ្លតន
្លេេស្រលសិ់សទទាំ អស់ផំ។ េព Brookfield រ�លិ� និំលុ ស់លិកសចេ ៀនេក�មក ជរយួគា េ មរ្ ី នថ សិសទទាំ អស់រនសុិតបភិពពីក សរ�ុតេក�មបល េេមយ្តតិបន្ល្ពឹត�
ចាេ់ះពួកេ់េសម់គា េដយ្ ត់លេ្ំតន។ េយមំ រនក គា្ �ពីរជ្រណណ ល Ann Martin Center ែ លផ�ល់ជូនសិសទនូិេសវសុខភពផ�ូិចិត� និំេដយសជីិករ Higher Ground 
Neighborhood Corp ែ លផ�ល់ជូននូិឱកសសិក្ែ លរនក ព្ំីកលែនបរស្រលសិ់សទ លស់េយមំ។ ករិកីិសិក្ លស់េយមំស �ំតក់់នេ់ទេលមក សិក្ចិត�-ស សំរេពកាុំថា កេ់ ៀន េយមំ
រនករិកីិអល ាពិេសស �៏ាេនមល េេមយករិកីិ លស់េយមំេល�ជ� គា្ � ល់អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត េយមំរន្កសរ្លឹក្�ី�ាំ សចេ ៀន ស៏កររយួ ែ ល្ គ់ស និំ
សេ់រនពសចេ ៀនរនក សន�នគា ជនិចកកលជរយួលុ ស់លិកសចេ ៀន អាពីិកីិែកលរ�សចេ ៀន លស់េយមំ។ 

េដយស ែតេយមំេផ� តេទេលមក ចូល រួ និំក ់កព់ន់�ពី្ គ់ស  និំេដយស ែតេយមំ នថសិសទ លស់េយមំរនសុិតបភិព និំេ្តតរខ�ួន ចួរល់កាុំក សិក្ Brookfield ់ឺជកែន�ំ ល៏�
លាផុតស្រលសិ់សទ និំ្ គ់ស ែ លរនលាណំចំក់� យជែផាករយួៃនសេ់រនពែ លរនក ខិតខា្ លឹំែ្លំ រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះភពេជ់ជយ់ លស់សិសទ ទាំ េពកាុំ និំេពេ្ង
ថា កេ់ ៀន។ 
9ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ ពណ័ លស់សចេ ៀន់ឺ ពណ័ស និំពណ័េខៀិ។ ឯកសរ� នរនែត់ិល៉ុេរ� ះ។ សចេ ៀនពុាផ�ល់

ឯកសរ� នជូនសិសទេឡមយ។  

9េរ៉ំសិក្ 8:45 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ក ់TK-5 ចលពី់េរ៉ំ 3-6 ច់ច។ ចន់�-សុ្ក។ លរ� ល់យស ណរ Brookfield - េរ៉ំ 3-6 ច់ច ថា ក ់K-
5 Ira Jenkins Sports Complex ្់ល់់ យុ េរ៉ំ 3-7 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ  
9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 និំសប នីយព Coliseum BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 359 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 57% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 23% 

% ់សីុ 3% 

% ង�នី 68% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 3% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 0% 



Burckhalter  Elementary 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 |  729-7700  |  www.ousd.org/burckhalter 
កូ �ី�ាំ េលខ 105 | កូ ជេ្រមសេលខ 67 
លឋរសិក្ TK-5 

េពសចលឋរសិក្ Burckhalter ្Burckhalter Elementary School) េយមំេជឿជក់ថ កុរ រា ក់់ ់ឺរនចាណុចែ ល់ួ ឲ កតស់រស ល់។ េយមំចលេ់ផ�មរពីចាណុចែ លពួកេ់សបិតេព និំ េជឿជកថ់ ក ��ួលខុស្តតិ
លស់េយមំដកល់�កូ លនូិក ជួយ េក�មឲ សិសទយល់ ឹំពីពិ ពកាុំ្សសក និំកាុំពិ ពេចកែ លពកួេ់ ស់េព និំជួយ លេំ�មត។ រនិ្តគិសួ ថ “េតមកុរ រា ក់េនះឆ� តល៉ុរ� ែ ក” ល៉ុែន�្តគិសួ ថ “េតមេក�មឲ កុរ រា ក់េនះឆ� ត
េដយ េលៀលរក” េយមំេលមក�ឹកចិត�ឲ កុរ រនក�ី្សៃរក៉ា និំលន�ក�ី្សៃរ៉ លស់ខ�ួនេដយចាណំ់ ភពសបិតេសប យូ អែំ�ំ េគលលាណំ និំេរ�នភព។ បិចន លស់េយមំ់ឺ “ខិតខាសិក្ ��ួលបនភពឆ� តៃិ” ភព
ច្រសះ ់ឺជចាណុចសាខន់ លស់េយមំ និំជករ� ាំ រ៉ំ ឹំ រា លស់េយមំ។ ជរយួនឹំរុខិជិា សាូលែ ល្សល�រករិកិីសិក្ លស់េយមំ និំក េផ� ត លស់េយមំេលមរុខិជិា ិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ សិល្រ និំ
់ណិតិ�ិ្ ្S.T.E.A.M.) េគលេេ លស់េយមំ់ឺអនុិត�ករិកិីសិក្ែ លរនសុិតបិភព និំរនសុខភពផ�ូិចិត� រនភពេតច់ត់កាុំក សិក្ េេមយែ លល�កូ លនូិស តី��ួលខុស្តតិ �ានុកចិត� និំឥ រិល�ិជិារន 
ស្រល់សិសទទាំ អស់គា ។ 

ក សិក្ចយល�កូ លគា  ់ឺជសាូលៃនក លាេព��រត្រតិក លស់សិសទរា ក ់និំជួយ ពេន� នក សិក្ លស់សិសទ។  លន�លកុ់ាព ូ �់ លស់េយមំរនលា់កេ់ទេដយកុាព �ូ់  32 េ្់ ំ ែ លរនសូេ�ែិ ់ុណភពខ�ស់។ 
េ មរ្ជីួយ ពេន� ន ល់ក សិក្ េយមំក៏េ្លម្បស់លេចកកិ�ិ្ Chromebooks, E-Readers និំ SMARTBOARD េពកាុំក សិក្្លចាៃថ់ផំែ ។ រជ្រណណ ល Ann Martin Center ែ លរន�ី�ាំ េពកាុំសច 
គា្ �ែផាកសុខភពផ�ូិចិត� និំសំសរ ល់សិសទ និំ្កសរ្់គស ។ េយមំរនក ផ�ល់្លឹក្ពី�ី�ាំ រយួេទ�ី�ាំ រយួេ�ៀត និំជ្កសរតូច់ ជរយួនឹំអាកស់្់ចិត�ផ�ល់្លឹក្ លស់េយមំ។ ្កសរេុនស់្់ចិត� លស់េយមំ
រួរន Faith Network , Kids Club សរ�ន់�ច្រសះ Jewish ្JCL) សេ់រនពសកលិ�ិ្ល់យយស�ី់េរ កិ ្AAUW) និំ្កសរេុន Delta Sigma Theta Sorority, Inc.។ ្កសរេុនទាំ េនះ្់ល់្ ់ំលរ� ល់យសច 
លេ្ំតនសិសទជលកកណរសិសទរយួ្់តរយួ កាុំលន�លព់្ំឹំសរតបភព់ន ្Excel Reading Clinic) និំផ�ល់ក លណ�ុ ះលរ� លអ ិិ ិវនពច កិលកកណរ។ ករិកិីសិក្េ្កយចល់េរ៉ំសច U imaa ផ�ល់ឲ សិសទនូិ
ឱកសសិក្្លចាៃថ់ ែ ល រួរន ក គា្ � ល់ក សិក្លាលន៉ ់ហ លូតបរ� និំក សិក្។   

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9ស្រលសិ់សទថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�់ី 5 ករិកិីសិក្េ្កយចលេ់រ៉ំសច U imaa ្លតិលត�ិក េពកាុំ�ី�ាំ ្លចាៃថ់ ចន់� អងស  ្ពេស្តក និំ
សុ្ក ចលព់ីេរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច ៃថ់ពុក ចលព់ីេរ៉ំ 1:10 េសៀល ល់េរ៉ំ6:00 ច់ច។ ពួកេ់ផ�ល់់ហ ស្រន់ែ លេក�មឲ
រនសុខភពល� និំេព�េល� ក៏ ូចជឱកសសិក្ព្ំីកលែនបរ ក េបះជា ុ ាកីង និំសិល្រ។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត ក ឹកជ�ាូ នេទកន់ក�ឹល 
Boys and Girls Club ្High Street) ចលព់ីសចលឋរសិក្ Burckhalter ់ច កបនស្រលសិ់សទថា ក់រេត�យ ល់ថា ក�់ី 5 ្លចាៃថ់ េូត

ល់េរ៉ំ 7:00 យល។់  

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 93% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 271 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 14  

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 69% 

% ់សីុ 6% 

% ង�នី 14  

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 3% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 3% 



Carl Munck  Elementary 
11900 Campus Drive, 94619 |  531-4900 
www.ousd.org/carlmunck 
កូ �ី�ាំ េលខ 168  | កូ ជេ្រមសេលខ 68 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Cal B. Munck ់ឺជសេ់រនពសិក្ច្រសះជតិសសនព ែ លរន�ី�ាំ េព�ី្កសំ Oakland Hills។ ថី់េនះ សច Arts Anchor School េយមំរនជានួយេ មរ្គីា្ �
េ�ពេកសល ៃចា្លិិតពីករជតិ លស់សិសទេយមំ  ែ លបននាឲ ឈនេទ ល់ក លេ �ំមត និំល�ក លផ់� ាំ ា់នូ េលមជ�ា ាំ�ូទាំ សចចានួនលី និំផ�ល់ឱកសសែរ�ំសិល្រេផទំ់គា េព�រយួ
ឆា ាសិក្។ េយមំ ផ�ល់េសវលរ� ល់យេពកាុំសច រជ្រណណ លពត់រ័នលេចកកិ�ិ្ ក លេ្ំតនសិល្រ ក េ្លមឧលក ណព តយន�ីេពថា ក�ី់លនួ និំថា ក�ី់្បា ែ លរនក េ ៀនេ្ចតំ�រសេរ�ំ
ខ�ុយេពកាុំថា ក�ី់លី និំសករភពិល្ករេ័ផទំ់ជេ្ចមនេ�ៀត។ សរ់ររ�លិ� និំ្ ត់លេ្ំតន ្PTA) និំក�ឹលលិ� ្Dad s Club) បនេ ៀលចាខ�ួនឲ ្សលនឹំចកកុិស់ិយ លស់សចកាុំក
ផ�ល់ ល់អាកៃ អងស ស ករិកីិ និំសករភព ូចជ Annual Walk-a-thon, បាកាុំពិកីលុណ អលអ ក ្លរូលផល ្Fall Harvest Dance) បា់ ហ េពលច់ចកាុំពិកីលុណ ៃនក�ី្សង�់ 
្Valentine s Dinner Dance) ផលិតករសចេ ៀន ្School Production) និំរ្តីពេុិល្ករ ័្Multicultural Night)។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចផ�ល់ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ/លងត់
លេ្ំតន កុាព �ូ់  សិល្រ និំចរ� ក ់តយន�ី េក�មសួន កងី និំក អល់ ាកយ និំឱកសលាលន៉លែនបរេផទំ់េ�ៀត។ 
 

9ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Hintil ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:40្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល ៃថ់ពុក - 8:30្ពឹក ល់ 1:25 េសៀល។ 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬ
េពជិត់�ី�ាំ  

9សិសទរេត�យ ល់ថា ក�ី់ 5 េរ៉ំ 2:55 ចន់� អងស  ្ពេស្តព និំសុ្ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច និំៃថ់ពុក ចលពី់េរ៉ំ 1:25 េសៀល ល់
េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

9កល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 54 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 285 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 11  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 59% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 24% 

% ែស្ក ស 5% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 4% 

% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 5% 



Chabot  Elementary 
6686 Chabot Road, 94618 |  654-4884 
www.ousd.org/chabot 
កូ �ី�ាំ េលខ 106  |  កូ ជេ្រមសេលខ 69 
លឋរសិក្ K-5◊ 
េពសច Chabot រ�លិ� លុ ស់លិក និំសិសទេក�មក រួគា េ មរ្ ី នថ លុ្តកី� លស់េយមំ ្សង�់ក សិក្។ េយមំរនសិសទែ លរនស�ា តិ និំរនេ មរកាេណម តជជនជតិ
ភ់តិចេផទំគា ជេ្ចមន។ សចChabot ផ�ល់តៃរ�ខ�ស់េពេលម់ុណភពអល់ ា និំក ករិកីិសិក្ លស់េយមំ់ឺ់ច្លកួត្លែជំជរយួលរ� សចល�់ លស់ � 
និំឯកជនជេ្ចមន លស់�ី្កសំ Oakland ។ 
 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:35 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច Adventure Time ្K-5)។ លំប់ាួល។ ចលពី់េរ៉ំ 7 ្ពឹក េូត ល់កណ�ឹ ំេរ�កេលមក�ីរយួ។ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Adventure Time ្K-5)។ លំប់ាួល ចលពី់កណ�ឹ ំេរ�កេលមកចុំេ្កយ េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ រន
អ សំក ននរយួចានួនែ ល��ួលសិសទេពសច Chabot េេមយយកេទកន�ី់�ាំ លស់ពួកេ់ ូចជ JCC, 
Studio One, លំៃ់ថ�បាួល អាកឧលតបរ�ជសរ់រ PTA ្លចាសប� េពេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិលយ�ា លភសអំេ់ �់ស 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 688, 49 និំសប នីយព Rockridge BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 54% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 14% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 573 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 2% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 11  

% ់សីុ 7% 

% ង�ីន 9% 

% ែស្ក ស 60% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 11  

 



Cleveland  Elementary 
745 Cleveland Street, 94606 |  874-3600 
www.ousd.org/cleveland 
កូ �ី�ាំ េលខ 108  |  កូ ជេ្រមសេលខ 70 
លឋរសិក្ K-5◊ 
សច Cleveland Elementary ់ឺជសេ់រនពច្រសះជតិសសនព និំរនចាណំជិតសាិ�� ែ លបនកសំេពជុាិ�ិតៃរ�សាូលៃនក ដកល់�កូ ល និំក ��ួលខុស្តតិ។ សិសទិសិរ��  និំ
លុ ស់លិកែ លរនល�ពិេសកនពេ្ចមន លស់េយមំ ខិតខា្ លឹំែ្លំេក�មក ជរយួគា េ មរ្លីេ �ំមតបននូិកាេណម នកាុំក សិក្ ៏់ ួ ឲ ចល់់ រណព ែ លសិសទ លស់េយមំលេ �ំមតជេ ឿំរល់ឆា ា។ សិសទ
ទាំ អស់្តតិបនផ�ល់ជូននូិេគលិកីិែ លរនតុល ភពេតច់តច់ាេ់ះក ់ន និំស េស  និំករិកីិសិក្ែ ល្សល�រករិកីិសិក្សាូលេព្់លរុ់ខិជិា សិក្ទាំ អស់។ ក ាពឹំ�ុក ៏
ខ�ស់ លស់េយមំ ្តតិ បនគា្ �ជរយួនឹំអន�រ់រនពែ លរន ចនសរ�ន់� និំក ជា �ុក សិក្ស្រលសិ់សទទាំ អស់ រួទាំ អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស និំសិសទែ លរនត្រតិក ពិេសស។ 
្លពន់�់ កល្កិ រិិជិារន លស់េយមំ  ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំជពិេសសេ មរ្ជួីយ ស្រលស្រគល ល់សុខុរលភពផ�ូិស សំរ និំផ�ូិ់ រណព  និំ ក្ឲ �ី�ាំ រនសុិតបភិពលាផុត េ មរ្ ីឲ សិសទ
ទាំ អស់់ច��ួលបនករិកីិសិក្ លស់េយមំ។ សិសទទាំ អស់រនល�ពិេសកនពលាលន៉លែនបរ្លចាសប� េព រួទាំ ក លងតល់េ្ំតនេដយអាកជាន�កាុំរុខិជិា  េអកូ-អកក ករ សិល្រ តយន�ី 
និំក អល់ ាកយ ក៏ ូចជសិ��កិាុំក េ្លម្បស់លរ� ល់យ និំសាណុា កុាព �ូ់ យួ ៃ កាុំថា កេ់ ៀនផំែ ។ េពេពលសេ់រនពទាំ រូល រួៃ គា េ មរ្គីា្ � ល់លុ្តកី� លស់ពួកេ់ ល�ពិេសកនព
ៃនក អល់ ាែ លេក�មឲ រនក ផ� ស់ល�ូ នឹំេកមតេឡមំ បន។ សូរអេ�ា ម�រក�សទនសច Cleveland និំេឃម�សករភព អ៏សក ជកែ់ស�ំ!  

◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កល ្Transitional Kindergarten) េពកាុំឆា ាសិក្ 2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក េសាមសុា TK សូរពិច រ
អាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេពជិត់។ 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9េយមំផ�ល់ជូនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចចានួនពី េពសច Cleveland ែ លករិកិីរយួេ ៀលចាេដយ OASES/EBAYC ែ លផ�ល់ជានួយ
ឥតសាណំ និំែផ�កេទេលមត្រតិក  េេមយករិកិីរយួេ�ៀតេ ៀលចាេដយក�ឹលកុរ  ែ លែផ�កេលមក លំៃ់ថ�បាួល។ ករិកិីទាំ ពី េនះចលេ់ផ�មរពីេពលចល់
េរ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច េេមយលេ្រមជូនសិសទេពថា ក់ K-5។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ  

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 57  លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 65% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 38% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 398 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 29% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 21  

% ់សីុ 39% 

% ង�នី 12  

% ែស្ក ស 14  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 1  

% ច្រសះ 11  



Community United  Elementary School 
6701 International Boulevard, 94621 |  639-2850 
www.ousd.org/communityunited 
កូ �ី�ាំ េលខ 149  |  កូ ជេ្រមសេលខ 95 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Community United Elementary  School ្CUES) េលមក ាេណម ក េពែខក��  ឆា ា 2007 កាុំនរជសចេ ៀនតូចថីរយួេពេលម�ី�ាំ  Lockwood។ េពអាឡុំឆា ា
�ីរយួ លស់ខ�ួន សចបន ាេណម ក េ ៀលចាជរយួនឹំ្កសរអាកអល់ ា រ�លិ� និំសិស្នុសិសទច្រសះជតិសសនព។ េយមំ លេ្រមជូនសិសទ្លែេល 400 នកេ់ពថា ក ់TK-5។ សិសទ លស់
េយមំ់ឺ 67 ភ់ យជជនជតិង�ីន 23 ភ់ យជជនជតិ់េរ កិេ មរកាេណម ត់យេ�ិក 4 ភ់ យជជនជតិ់សីុ 1 ភ់ យជអាក ស់េពេកះប៉សីុេ�ិក និំ 5 ភ់ យជជនជតិេផទំ។ 
67 ភ់ យៃនសិសទ លស់េយមំ់ឺជអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស។ 83 ភ់ យ រន់ុណិុិ វ�ិ�ួលបន់ហ ៃថ់្តំឥ់ត់ិតៃថ� ឬល�កុ ះតៃរ�។ 
េព CUES េយមំផ�ល់ជូនល រិកសសិក្ែ លរន់ុណភពខ�ស់ស្រលសិ់សទទាំ អស់។ Community United ផ�ល់កិត�យិស ល់ចិត� រំកយ ់ រណព  និំស តីៃនកុរ ទាំ រូល។ 
សិសទ លស់ CUES ់ឺជសិសទែ លេចះ់ណិត់សូ  រនិយកបាះអាក ៃ� េសរនសទ កីរយ និំេចះគា្ �អាក ៃ�។ សិសទ លស់េយមំចូល រួេពកាុំ ា់ សូេ់រនពសចេ ៀនែថ ក្គា  
េដយលេ �ំមតនូិល រិកសរនសុិតបភិពស្រល់្ ់ល�ិ់ �ភពៃនក សិក្ទាំ អស់។ េយមំ កផ៏�ល់ជូននូិករិកីិដកល់�កូ លពី ភសស្រលសិ់សទ លស់េយមំែ លចលេ់ផ�មរេពថា ករ់េត�យ
ផំែ ។ 

 9ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Lockwood ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9សិសទ លស់ CUES េស�តក់ក់់ ិយឺតរនកពណ័ស ឬេខៀិចស់ និំេខែិំ ឬេខខ�ពីណ័េខៀិចស់ ឬក់ី។  

9េរ៉ំសិក្ 8:40 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

Community Untied ផ�ល់ជូនករិកីិចានួនពី េពេលម�ី�ាំ ក Girls, Inc. និំករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ ករិកីិទាំ េនះលេ្រម
ជូនសិសទថា ក�ី់ 1 ល់សិសទថា ក�ី់ 5 ចលពី់េពលចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិល�កូ លពី ភស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit Bus ែខទ�ី 1, 1R, 40, និំ 43 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 96% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 96% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 430 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 59% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 24% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 69% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 



Crocker Highlands  Elementary 
525 Midcrest Road, 94610  |  451-5900  |  www.ousd.org/crocker 
កូ �ី�ាំ េលខ 111  | កូ ជេ្រមសេលខ 71 
លឋរសិក្ K-5◊ 
េពសច Highlands Crocker ្ ត់លេ្ំតន ្កសរ្ គ់ស  សិស្នុសិសទ និំលុ ស់លិកេក�មក រួគា េ មរ្ ី នថកូន លស់េយមំរនេសចក�ី្ សង�់ចាេ់ះក សិក្ និំេគ ពគា េទិ�ិេទរក។ 
ក េផ� តជសាខន់ លស់េយមំ ់ឺេពេលមជាន�ៃនក �ានក�់ានំនសតិតទ�ី 21 ក ះិ់ិតពិច រ ក សេក  និំភពៃចា្លិិត។ ក េ្លមករិកីិសិក្ែ ល្តតិបនអនុរត់ និំ��ួល
សស ល់េដយ្សសក ែ លល�កូ លអកទ សយស�ច្រសះ និំ េរេ ៀនៃនករិកីិសិក្ រ៏ននយ់េលម្់លរុ់ខិជិា សិក្ េយមំខិតខាផ�ល់នូិល�ពិេសកនពអល់ ា អ៏សក ។ សិសទរនឱកសេក�មក ជរយួ្ ត់
សិល្រជេ ៀំរល់សប� េព េក�មក េពកាុំសួនលែន�ែ ល់ច�ុាបន ចូល រួេពកាុំករិកីិសករភពកីង េ្ចតំេពកាុំករិកីិតយន� ីចូល់នកាុំលរ� ល់យ និំេក�មក េលម់េ្រំេដយេ្លម្បស់
លេចកកិ�ិ្។ ភ់េ្ចមនៃនក ��ួលបនេជ់ជយ់ លស់េយមំ់ឺេដយស ្ ត់លេ្ំតន លុ ស់លិក សរ់រ PTA និំអាកស់្់ចិត�សេ់រនព ៏ ឹំ រា ែ លជួយ េពកាុំថា កេ់ ៀន ក រិល់យ និំ�ី �
េលំករ្ន�ជេ ៀំរល់ៃថ់។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កល ្Transitional Kindergarten) េពកាុំឆា ាសិក្ 2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក េសាមសុា TK សូរពិច រ
អាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេពជិត់។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:35 ្ពឹក - 1:30 េសៀល ស្រលថ់ា ករ់េត�យ  
8:40 ្ពឹក - 3:00 េសៀល ស្រលថ់ា ក�ី់ 1 - 3 
8:40 ្ពឹក - 3:02 េសៀល ស្រលថ់ា ក�ី់ 4 - 5 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9ករិកីិ Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ 7:00 ្ពឹក 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

Adventure Time ចលពី់ចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។  វជ្កសរេុនឯកជនែ លជួលកែន�ំេពកាុំ�ី�ាំ លស់
េយមំ។ សរ់រ PTA លស់េយមំ កស៏្រលស្រគលផំែ  ល់ថា កសិ់ក្េ្កយចលេ់រ៉ំសចចានួនលីខុស់គា ជេ ៀំរល់ៃថ់
ែ លលេ្ំតនេដយអាកេ ៉ ក ឯករជ ។  

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 26 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 64% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 23% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 432 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 3% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 13  

% ់សីុ 8% 

% ង�ីន 8% 

% ែស្ក ស 59% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 11  



East Oakland  PRIDE Elementary 
8000 Birch Street, 94621 |  636-8217 
www.ousd.org/eop 
កូ �ី�ាំ េលខ 107  |  កូ ជេ្រមសេលខ 112 
លឋរសិក្ TK-5 
សច East Oakland PRIDE េជឿជកក់ាុំក េ ៀលចាឲ សិសទ លស់េយមំ ក� យជសរជិកែ លរន េរ�នភព រនក េគ ព រនល��  និំរនអារចេពកាុំសចេ ៀន និំសេ់រនព
ជសកល។ សច East Oakland Pride េ ៀលចាសិសទឲ ក� យជពល �សកល ែ លជអាកេដះ្សយល�្លកលេដយក�ី់ណិត់សូ  េ្តតរ ចួរល់ស្រលក់ ចូលេ ៀនេព
រហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព និំរនសរតបភពផ�ូិស សំរ និំផ�ូិ់ រណព ជរយួនឹំក ចំសិ់ក្ យរេពលែិំ។ �រ យរក សេក ្លកលេដយ្លសិ��ភព និំសេ់រនពែ លេចះ
ែថ ក្ និំអល់ ាេ្លតន្លេេ រនុសទេព�ិយ់ទាំ អស់ជា �ុឲ សិសទជានះនឹំក ាពឹំ�ុកេលមក សិក្ខ�ស់ និំក លងតល់េ្ំតនរ៉ំេតច់ត ់ែ លផ�ល់អារចឲ ពួកេ់កាុំនរជអាកសិក្ 
និំលណ�ុ ះស តីសិសទឲ ឈន ល់សក� នុពលែផាកក សិក្ ែផាកស សំរ-់ រណព  និំែផាករំកយេព�េល�។ េយមំ េជឿជកថ់ កុរ ទាំ អស់់ចេ ៀនសូ្តបន េេមយវជក ��ួលខុស
្តតិ លស់េយមំកាុំនរជអាកអល់ ា ែ ល្តតិជួយ សិសទកាុំក អ ិិ ិវនពេទជអាកសិក្ែ លរន្លសិ��ភព។ ក សិក្្លកលេដយ្លសិ��ភពទរទ ឲ សិសទ្់ល់្ ់ំេលមក សិក្ លស់ខ�ួន
េ់ផ� ល់។ សិសទ្តតិ ឹំថ ក សិក្េពកាុំជីិតិ និំកាុំសចេ ៀន ពុាែរនជេ ឿំែ លពួកេ់ឆ� តេ្ចមនល៉រុ� េ� ល៉ែុន�វជេ ឿំែ លពួកេ់ឆ� ត ូចេរ�ចខ�ះ។ 

9 Tករិកិីេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9 Tរជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Arroyo Vie o ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9 Tក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9 Tរន។ ឯកសរ� ន រួរន ់ិ ឬ់ិយឺតរនកពណ័ៃលតំចស់ ្្កេ�ិកេដយេស  ីេ្ងពី េ� EOP/ លូស�� )។ េខែិំ េខខ�ី ឬសាពតែ់ ល់ួ េស�តក
រួរន េខពណ័ក់ី ឬពណ័េខៀិចស់ ្្លែិំ្តឹរចុំ្ររៃ  េពេពល�រ� ក់ៃ េពចាេេៀំខ�ួន)។ ់ិឯកសរ� នែ លរន លូស�� សចេ ៀន ់ច�ិ�
បនពីក រិល់យករ� ល។ 

9 Tេរ៉ំសិក្ 9T8:30 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល ចន់� អងស  ្ពេស្តក សុ្ក 8:30 ្ពឹក ល់ 1:30 េសៀលេពៃថ់ពុក។ 

9 Tករិកិីរុនេរ៉ំសច 9 Tទ� �ី�ាំ េលមកេពេរ៉ំ 8:00 ្ពឹក។ សិសទ្តតិបនស� ់រនពឲ ចូលកាុំអគ េពេរ៉ំេនះស្រល់់ ហ េពល្ពឹក ្លេ្រមជូនេពចេន� ះេរ៉ំ 8:00 និំ 
8:20្ពឹក)។ សិសទ្តតិបនេលមកទ� ឲ េច�ពីកែន�ំរុា់ហ េពល្ពឹក េ មរ្ ី តេ់លំេពេពល្ពឹកេដយរនអាកេរមលក ខុស្តតិ ចលព់ីេរ៉ំ្ររណជ 
8:20-8:25 ្ពឹក។ កណ�ឹ ំ្ពរនេរ�កេពេរ៉ំ 8:25 េ មរ្លី�ូ េទជក ្លកសេពេពល្ពឹក។ 

9 Tករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់
�ី�ាំ  

9 Tករិកិីចលេ់រ៉ំសច លស់ Lions PRIDE Academy ផ�ល់ករិកិីសិក្ និំករ្ន�ជូនសិសទថា ក�់ី 1 ល់ថា ក�់ី 5។ ករិកិីចលេ់ផ�មរេដយផ� ល់េ្កយ
ចលេ់រ៉ំសច េេមយលន� េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ វ រួរន ូចជ ជានួយកិចកក ផ�ះ អារន បា ិ�ិ្សយស� សិល្រ និំកីង។ រនករិកិីេ្កយចល់
េរ៉ំសចស្រល់សិសទែ ល ល់់យុចូលេ ៀនជេ្ចមនេពជិត�ី�ាំ  េពរជ្រណណ ល Webster និំរជ្រណណ ល Arroyo។ 

9 Tេសវអល់ ាពិេសស 9 Tសិសទេខ្យ-រក រ 

9 Tករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9 Tករិកិី ពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9 Tជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9TAC Transit. ែខទ�ី 1 និំ 1R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10 Tអ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10 Tអ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10 Tក ចុះេឈះស លុ ក 436 

10 Tពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

10T% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 9T61  

10T  ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 9T26% 

10T% ់សីុ 9T2% 

10T% ង�នី 9T67% 

10T% ែស្ក ស 9T1  

10T% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 9T2% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

10T% េ�ីលីពនី 9T0% 

10T% ច្រសះ 9T1  



Emerson  Elementary 
4803 Lawton Avenue, 94609 |  654-7373 
www.ousd.org/emerson 
កូ �ី�ាំ េលខ 115  |  កូ ជេ្រមសេលខ 72 
លឋរសិក្ TK-5 
ក េផ� ត់ រណព លស់េយមំ ់ឺេទេលមកុរ ទាំ ្សសំ  ជរយួនឹំក សិក្ ល៏�្លេសម  តយន�ី សិល្រ ក អល់ ាកយ ការព  ក េក�មសួន �សទនកិចកសិក្ និំក កសំសេ់រនព។ Emerson 
់ឺជសចេ ៀនរយួកាុំចាេររសចទាំ ្បារយួ លស់�ី្កសំអូកឡិន ពែ ល្តគស្�យអកក ករែ លរនតុល ភព េេមយេគលលាណំ់ឺេ មរ្េីក�មឲ កុរ ់នបនេ្ចមនលាផុត។ លរ� ល់យ
កា�ូចយកាុំថា កេ់ ៀនរននយ់ថ ពួកេ់់ចចលយ់កេសៀិេេរក់ន់្ស់យេទេលមចាណំច់ាណូលចិត� លស់ពួកេ់។ កុរ រនតយន�ជី្កសរ និំិំេ់ �ំ  ក លងតល់េ្ំតនសិល្រ និំ
េសរ៉រចិ លរ� ល់យ ក៏ាសេរ្ មរ និំ្ ត់លេ្ំតនអល់ ាកយេព�េរ៉ំ។ េយមំរនសួនច្  ចរ� េ មរេបម និំ�ី � ៃលតំជេ្ចមនស្រលេ់លំករ្ន� េេមយេយមំកាពុំកសំករិកីិសួនច្
លស់េយមំ។ េយមំករ៏នផ�ល់ជូនផំែ នូិករិកីិលាលន៉េ្កយចលេ់រ៉ំសច រួរន ូចជ ក លងតល់េ្ំតន ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ ិ�ិ្សយស� ិចិិ្តសិល្រ ក៏ ូចជសករភពែ លេផ� តេលម
កីងផំែ ។ េយមំ រនសររ្តសិសទ-្ ត់លេ្ំតនទល ជរក ររនសិសទ 25 នកេ់ពកាុំថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់លី។ េពេលមលណ់� រយក ណព សចេ ៀនេយមំ 99 ភ់ យៃនសិសទ លស់
េយមំរយក ណព ថ ពួកេ់ រន់ រណព ថ ថា កេ់ ៀន់ួ ឲ ចល់់ រណព  េេមយេក�មឲ ពួកេ់ចំេ់ ៀនកនែ់តខ� ាំ ។  ្កសរ្ ត់លេ្ំតន អ៏សក លស់េយមំ រនភពល្លី្�េដយស ពួកេ់េក�មក
ជរយួគា បនល�។ ពួកេ់េ ៀនសូ្តពីគា េទិ�ិេទរកឥតបលប់  ែចក ាែលកក អនុិត�ល�់ឲ គា  និំែស�ំ ករេក្បយេផទំ់េ មរ្កីសំសេ់រនពកាុំចាេររសិសទ លស់សច 
Emerson។ ជរយួនឹំ លូភពថី់េពេលមជ�ា ាំ សលេផទំ់ែ លេ់ េព�េទេដយសិល្រ តយន�េីពេលមឆក និំសេ់រនព ៏ ាេ មលែ លរនក យកចិត��ុកដក ់សច Emerson កាពុំ
ែតេក�មឲ កុរ រនក កីចេ្រមនលូតចស់កនែ់តេ្ចមន។ 

9ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Arroyo Vie o ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក 
និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន។ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន Umo a Village ែ ល ាេណម ក េដយ BACR ្ថា ក�ី់ 1-5)។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ  

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1,12, 51,57, 800 និំសប នីយព MacArthur BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 68% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 64% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 301 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 17  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 53% 

% ់សីុ 8% 

% ង�ីន 20% 

% ែស្ក ស 12  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  
% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 4% 



EnCompass Academy 
1025 81st Avenue, 94621 | 639-3350 
www.encompass.ousd.k12.ca.us 
កូ �ី�ាំ េលខ 181  | កូ ជេ្រមសេលខ 73 
េពសច EnCompass Academy េយមំេជឿជកថ់ ក អល់ ា “ចលេ់ផ�មរពីខ�ួនេយមំ លងតល់ង�ពីសារក់្់គស  ចូល រួកាុំសេ់រនព និំចក់ឬសរ៉ំេ្ ជរយួលុព�ជន” ។ ឯកេ�សសចេ ៀនសេ់រនពលេ្រម
េសវេព�េល� លស់េយមំ កាពុំែតសាឡឹំេរមល និំកាពុំកសំភព ឹំ រា លស់កុរ  និំកាពុំគា្ �រនុសទេព�ិយ់ឲ កននូ់ិ្លពន់� ៏ ឹំ រា និំ�ានក�់ានំេពកាុំេសវ លស់កុរ ។ សច EnCompass Academy 
េ្លម្បស់ៃថ់សិក្�រែលលេចតន េតច់ត ់និំរននយ់េ មរ្អី ិិ ិវនពកុរ ទាំ ្សសំ រួរន ក សិក្ែ លសរ្ូ េទេដយិ�ិ្សយស� ភពជៃ ់ូ វំសច-្់គស ព៏ិត្បក  និំក លាលន៉្លកលេដយ់ុណភព 
្សិល្រ�សទនីយភព ក េ្ចតំ េរហ�  និំក យកចិត��ុកដក ់កែន�ំហត់្ បណ និំ់ហ លូតបរ� លេចកកិ�ិ្ និំ ិសិ�ករ ពិកីឆ�ំិយ់ និំក អ ិិ ិវលាណិនែផាកសំសរ និំផ�ូិចិត�)។ សិសទ លស់េយមំ្តតិបន ាពឹំថ
េ្លម្បស់ភសកាុំក សិក្ និំលាណិន់ិត្តិះ ះិពិច រ េដយេ្លម ស់�ុ�ំេ មរ្លីង�ពីក សិក្ លស់ពួកេ់។ េយមំេ្លម្បស់យុ��សយស�ែលលលុរណ និំែផ�កេលមកុាព �ូ់  ្Blended Learning) េ មរ្ពី្ំីកក្រតិៃន
ក សិក្កាុំរុខិជិា អារន និំ់ណិតិ�ិ្ លស់ពួកេ់ឲ ល់ក្រតិអតិល រ។ ក ស្រល�ររ៉ំជិតសាិ�� លស់លុ់សលិកអល់ ា�ូេទ និំអល់ ាពិេសស ជួយ ល់សិសទេពកាុំករិកិី Resource, Autistic Spectrum និំ 
Special Day Class េ មរ្ពីេន� ន ល់ក សិក្ជសរជិកែ ល្តតិបនដកល់�កូ លេទកាុំសេ់រនពសចេ ៀន។   

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Acorn Woodland ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

 ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9សិសទេពសច EnCompass េស�តក់ក់េខេខៀិក់ី ឬក់ី និំ់ិពណ័ចតសុ��់ ្ស់យេទេលមក្រតិថា ក់ លស់ពួកេ់។ ក រិល់យសចេ ៀន
រនលក់់ ិឯកសរ� ណសចេ ៀនែ លរន លូស�� សច EnCompass កាុំតៃរ�សរ រ ។ ្ គ់ស ក៏់ ចេ្ជមសេ មស�ិ�់ិខ�ួនឯំកប៏នែ  ឲ
ែតពណ័់ិេគ ពេទ�រ្ករច្លព់ណ័់ិ លស់សចក សិសទរេត�យ  និំសិសទថា ក�់ីរយួ េស�តក់ក់ពណ័្កេរ ្េ មរ្តីារំឲ េ �មំ  ជួយ ល់
កូនេបមែ លបក)់ សិសទថា ក់�ីពី  និំថា ក់�ីលី េស�តក់កព់ណ័ៃលតំ ្េ មរ្តីារាំឲ �ា់ាំ ) សិសទថា ក�់ីលនួ និំថា ក់�ី្បាេស�តក់កព់ណ័រស 
្េ មរ្តីារំឲ ពណ័ៃនផ� កីសសុះសស យ)។ រន់ក សុា់ហ លូក ណព ឯកសរ� ន។ 

9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ ែលលលុរណ - 8:45 ្ពឹក ល់ 2:00 េសៀល ថា ករ់េត�យ  - 8:45 ្ពឹក ល់ 2:15 េសៀល ថា ក់�ីរយួ ល់ថា ក់�ី្បា - 8:30 ្ពឹក ល់  
3:30 េសៀល 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  EnCompass After School Scholars ្EnCAS) ថា ក�់ី 1-5 
9ៃថ់ករ�ក េរ៉ំ 3-6 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 និំ 46 និំសប នីយ Coliseum Bart លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 316 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 60% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 17  

% ់សីុ 3% 

% ង�ីន 72% 

% ែស្ក ស 5% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 



Esperanza  Elementary 
10315 E Street, 94603 
|  639-3367 
www.ousd.org/esperanza 
កូ �ី�ាំ េលខ 177  |  កូ ជេ្រមសេលខ 119 
លឋរសិក្ TK-5 
Esperanza ់ឺជសចេ ៀនពី ភសរយួ ែ លេ ៀលចាសិសទឲ េ្តតរ ចួរល់ស្រលក់ ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព។ �រ យរក លងតល់េ្ំតនែលល 50/50 សិសទ
ទាំ អស់ចូល រួេពកាុំក លងតល់េ្ំតនែ លែផ�កេលមស�ំដ់ េតច់ត ់ែ លនាេទ កសករភពពី ភស។ េយមំេជឿជកថ់ សិសទ លស់េយមំរនសរតបភពកាុំក ឈន ល់ក្រតិៃន
ល��ផលសិក្ខ�ស់�រ យរក ាពឹំ�ុក ក គា្ � និំក ែថ ក្ក្រតិខ�ស់ពីសេ់រនព។ េយមំេ្លមេគលិកីិអកក កររនតុល ភពេពកាុំល លិ�ពី ភស លស់េយមំ េ មរ្ផី�ល់ជូនក លេ្ំតន
អារនែ លរន់ុណភពខ�ស់។ អកក កររនតុល ភព រួរន ូចជ សិកក សចស្រលអ់ាក់ន និំអាកស េស ជភសេអស្�៉ និំភសអំេ់ �់ស។ េយមំគា្ � ល់អាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស លស់េយមំ�រ យរក េ្លម្ លពន់�គា្ �ជេ្ចមន ូចជ GLAD, Transferability និំ Integrated ELD។ ្ ត់លេ្ំតនេព Esperanza កប៏នលេ �ំមតេរេ ៀនជអតបល�ខ�ី់ ែ ល្សល�រ
ស�ំដ់ ករិកីិសាូល លស់ �ផំែ ។ េយមំេ្លម្បស់ ា់ អូកក ករែល�កពីេ់ េ មរ្េីក�មែផនក អារនអតបល�សុ់ស�រ៉ំជិតសាិ��។ 

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Stonehurst ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9េយមំ េស�តក់កេ់ខក់ី និំ់ិពណ័្កេរ្ចលជរយួនឹំ្�នល ់ក។ ់ិឯកសរ� ន់ច ក�ិ�បនេពក រិល់យ
ករ� ល។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Esperanza េ្លម BACR ជអាកផ�ល់ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ខ�ួន។ ពួកេ់ផ�ល់ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ ក៏ ូចជករិកីិ
លាលន៉លែនបរ ូចជ Mocha េឡំអុក ិ�ិ្សយស� និំសិល្រខំេក�មរូលផំែ ។ ករិកីិេនះចលពី់េពលចលេ់រ៉ំសច េូត

ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិល�កូ លពី ភស ្ភសេអស្�៉)  

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 98, 45, 1 និំ 1R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 97% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 87% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 340 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 84% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 2% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 97% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 84% 



Franklin  Elementary 
915 Foothill Boulevard, 94606 |  874-3354 
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.org/franklin 
កូ �ី�ាំ េលខ 116  |  កូ ជេ្រមសេលខ 74 
លឋរសិក្ TK-5 
េពសច Franklin សិសទ់ឺកាពុំសិក្កាុំេរ៉ំរុនចូលសច កាុំអាឡុំេពលេ ៀនេពសច និំលន� លពី់េរ៉ំសិក្េពសចចល។់ េយមំ រនែផាក��ួលលន�ុកសិសទ ច្រសះសសនពែ ល 
រនជំ 27 ភស រួរនភស់រ៉ល ់និំករ៉នី ូេចាះ េយមំ ផ�ល់ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� ្SEI) ជចរ្ំ �រ យរ្ ត់លេ្ំតន និំលុ ស់លិករយួចានួន លស់េយមំ ែ ល
និរយភសេអស្�៉ ចិន និំេិៀតររ។ េ មរ្ពី្ំឹំករិកីិសិក្លែនបរ េយមំផ�ល់ជូនករិកីិ ូចតេទក ករិកីិ�ី � េលំករ្ន�ស្រល់ិ ីជន ្Heroes Playground Program) ករិកីិ 
ករិកីិលេ្ំតនស្រលថ់ា កេ់្កយចល ់េរ៉ំសច EBAYC ករិកីិេ ៀនឧលក ណព តយន� ីករិកីិសួនច្  ករិកីិស្រលថ់ា កេ់្កយចលេ់រ៉ំសច Harbor House ្កសរតយន� ីMUSE 
ថា កេ់ ៀនព្ណូ៉  និំថា ករ់៉ំ ់ ូលីន។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:40 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 
8:40 ្ពឹក ល់ 1:20 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រជ្រណណ លយុិជន់សីុ East Bay ្EBAYC) ផ�ល់ជូននូិករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច ចលពី់េពលចលេ់រ៉ំ
សច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ ្កសរតយន�ី MUSE េ�កឹហតេ់ ៀំរល់ េសៀលៃថ់ពុក េ្កយចល់
េរ៉ំសច។ ចរ់យលីល�ុកពីសលរេហ្សលកាពំែ់ផ ្Harbor House)។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ  

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉ េិៀតររ ចិនកន� ាំ ) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 11, 14, 40, 62, 801 និំ 840 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 743 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 59% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 15  

% ់សីុ 54% 

% ង�ីន 25% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 1  

 
  



Fred T. Korematsu Discovery Academy  
10315 E Street, 94603 |  639-3377 
www.ousd.org/korematsu 
កូ �ី�ាំ េលខ 172  |  កូ ជេ្រមសេលខ 118 
លឋរសិក្ TK-5 
សិសទិយ់េកំ លស់េយមំ ចូល រួេពកាុំក សួ សាណួ ជកែ់ស�ំកាុំរុខិជិា ិ�ិ្សយស� និំ់ណិតិ�ិ្ ខណរេពលអ ិិ ិវនពក ្សង�់រុខិជិា អកទ សយស� និំអារន។ សាេណ េព�ូទាំ
ករិកីិសិក្ ់ឺជសរសភពសាខនៃ់នក ង លស់េយមំ។ ករិកីិអន�រ់រនព លស់េយមំ េផ� តេទេលមត្រតិក លស់សិសទរា ក់់  និំផ�ល់ជូន�រ យរក លងតល់េ្ំតនជ្កសរ និំជលុ ស់ល 
ក៏ ូចជ�រ យរក ឹកនាែផ�កេលមកុាព �ូ់ ផំែ ។ ិល្ករៃ័នក ែថ ក្ និំក ចូល រួែ លរនក េផ� ត់ រណព  ្តតិបនគា្ �ជឯកចចន់េព�ូទាំ ល រិកសសិក្ទាំ អស់។ េយមំ ផ�ល់ជូន
ក លងតល់េ្ំតនតយន�េីព្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់ ែ លជករិកីិលាលន៉លែនបរអន�រ់រនពេ្កយចលេ់រ៉ំសច ថា កសិ់ក្ ESL ស្រលរ់នុសទេព�ិយ់ និំថា កចិ់�ក ឹរលីបចែ់ថ ក្។ សច 
Korematsu Discovery Academy ្KDA) ់ឺជសចេ ៀន ល៏�លាផុតស្រល់្ គ់ស ទាំ ងយរែ លកាពុំែស�ំ កល រិកសែ លែថ ក្ គា្ � និំរន ចនសរ�ន់�ខ�ស់ស្រលលុ់្ត
កី� លស់ពួកេ់ ជ�ីែ លសិសទ្់ល់ លូ់ឺជសិសទពិត្បក ។ េព KDA េយមំេ្កកប េឡមំ េ មរ្ភីព្តឹរ្តតិ !   

  ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Stonehurst ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន ឯកសរ� ន លស់េយមំ ់ឺ់ិយឺតរនកពណ័េខៀិចស់ ជរយួេខខូិលយ េខែិំ េខខ� ីឬសាពតក់់ី។ សិសទ់ួ  ់ក់
ែស្កេជមំ អត�ពលករ ហរេ្លមែស្កេជមំសែ្ំក។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9់ហ េពល្ពឹក រនលេ្រមជូនេពេរ៉ំ 8:00 ្ពឹក េេមយសិសទ់ចចូលរកកាុំ�ី�ាំ េ មរ្រុីា់ ហ េពល្ពឹកេពេពល
េនះ។ ក ្តគតពិនិត �ី � េលំករ្ន�ចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 8:25 ្ពឹក។ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ សិសទេពថា ក�ី់ 1-5 ្តតិបនអេ�ា ម�ឲ ចូល រួ ្លសិនេលមពួកេ់លង�ឲ េឃម�នូិត្រតិ ក ក គា្ �ែផាកក សិក្ 
និំ/ឬក លាលន៉លែនបរ។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំ ផ�ល់ជូននូិក លងតល់េ្ំតន និំក លាលន៉លែនបរ ល់សិសទ
ទាំ ងយរ ែ ល្តតិបនកាណតថ់រនត្រតិក ។ វ ាេណម ក ចលពី់ចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច។  

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ  

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លពី ភស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 98, 45, 1 និំ 1R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 439 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 66% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 16  

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 74% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 3% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 0% 



Fruitvale  Elementary 
3200 Boston Avenue, 94602 |  535-2840 
www.ousd.org/fruitvale 
កូ �ី�ាំ េលខ 117  |  កូ ជេ្រមសេលខ 75 
លឋរសិក្ TK-5 
7េពសច7 Fruitvale េយមំផ�ល់ជូននូិករិកីិសិក្ក្រតិ7រុនរេត�យ េូត ល់ថា ក�ី់ 5 ែ ល្តតិបនលាេព�លែនបរេដយករិកីិលាលន៉កាុំសច និំេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ្ចមន។ េយមំ នឹំ
ផ�ល់ជូនថា កសិ់ក្រេត�យ អន� កល ែ លចលេ់ផ�មរេពឆា ាសិក្ 2015-2016។ 7េយមំករ៏ន7ភពជៃ ់ូជរយួសេ់រនពជេ្ចមនែ លគា្ � ល់ក យកចិត��ុកដកសិ់សទ លស់េយមំផំែ  

ូចជ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច Learning for Life, រជ្រណណ លកុរ  Lincoln និំអាក់នផ�ល់ ាលូននរកពីលរ� �េសះ្តំ ់្Faith Network) ។ េពសច7 Fruitvale  
េយមំរនជាេនឿថ �រ យរក ផ�ល់ឱកស និំជា �ុេសចក�ី្ បថា  សិសទទាំ អស់់ចសិក្បន។ 

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�  

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9រន ស្រលសិ់សទថា ក ់K-5។ េរ៉ំករិកីិ់ឺចលពី់ចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ ចន់� អងស  ្ពេស្តព 
សុ្ក ចលពី់េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច និំេពៃថ់ពុក ចលពី់េរ៉ំ 1:30 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។  

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន រន ស្រលសិ់សទថា ក ់K-5។ េរ៉ំករិកីិ់ឺចលពី់ចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ ចន់� អងស  ្ពេស្តព 
សុ្ក ចលពី់េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច និំេពៃថ់ពុក ចលពី់េរ៉ំ 1:30 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 
ក�ឹលកុររ និំកុរ  ីរន�ី�ាំ េព 3300 High Street ផ�ល់ជូនេសវ ល់សិសទ លស់េយមំ ្តតិេក�មក េ ៀលចាស្រលក់ យក
សិសទរកដក ់និំរក��ួលសិសទពីសចិ�ិ។ សរ�ន់�បល់ទតយុ់ិជនិីររតីអូកឡនិ ព ្Oakland Dynamites 
Youth Footbal League)។ ពត់រ័ន់ច កបនេពកាុំិុលិសយ លស់អ សំក ។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លពី ភស ្េអស្�៉)  

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 21 និំ 57 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 385 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 44% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 32% 

% ់សីុ 15  

% ង�ីន 39% 

% ែស្ក ស 7% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 2% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 1  

 



Futures  Elementary 
6701 International Boulevard, 94621 |  636-0520 
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.org/futures 
កូ �ី�ាំ េលខ 123 |  កូ ជេ្រមសេលខ 79 
លឋរសិក្ TK-5 
Futures ់ឺជសចេ ៀនតូចរយួែ លរនេលះ ូំកា។ េពសចេ ៀន លស់េយមំ េយមំ លន�កសំ�ានក�់ានំែ លជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក ��ួលបនេជ់ជយ់។ ឧទេ ណព រយួ
់ឺថ េយមំរនករិកីិហត់្ បណ និំបលស់្រក�រ ចនសរ�ន់�ខុសែល�កពីេ់ ែ លលេ្ំតនេដយ្ ត់ល �ំឹកែតរយួែ លេក�មក ជរយួសិសទ លស់េយមំេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ េយមំ បនេក�ម
ក ិនិិេរ់ ក៏ាេកំេពកាុំអកក កររនតុល ភព ជពិេសសកាុំរុខិជិា អារន។ េយមំ � លជ់សចែ លេផ� តេលមរុខិជិា ់ណិតិ�ិ្ េេមយ្ ត់លេ្ំតន លស់េយមំ��ួលបនក លណ�ុ ះ
លរ� ល អ៏សក កាុំក លេ្ំតនរុខិជិា ់ណិតិ�ិ្។ េយមំនឹំចូលេទកាុំឆា ា�ីលី លស់េយមំេពកាុំក គា្ �់កល្កិ រិិជិារន ្PBIS) ែ លជករិកីិរយួែ លេលមក�ឹកចិត�ឲ រន
់កល្កិ រិសុិតបភិព និំេចះេគ ពគា េទិ�ិេទរកេព�ូទាំ សច។ ៃ ់ូនេពលអន់តជរយួអ សំក កាុំ្សសក ូចជ Lion s Creek Housing និំ Peacemakers ែ លជអ សំក
ផ�ល់ ាលូនន។ 
 

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9ឯកសរ� ន លស់សច ់ឺេទ�រជេ្រមស លស់រ�លិ� ែ លរន់ិពី ពណ័់ឺពណ័្កេរ្ចល ឬពណ័ស។ 
សិសទក៏់ កេ់ខែិំ ឬសាពតក់់ីផំែ ។  

9េរ៉ំសិក្ 9ៃថ់ករ�់ឺ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9េយមំ លេ្រមជូនសិសទេពថា ក�ី់ 1-5 េពកាុំករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំ ។ ករិកីិេនះេលមក ាេណម ក េូត
ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ រនរជ្រណណ ល CDC រយួផំែ ែ លរន�ី�ាំ េពជលនឹ់ំសចេ ៀន ែ លលេ្រមជូន

សិសទតូច់ផំែ ។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ  

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1 និំ 1R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 329 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 41  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 45% 

% ់សីុ 3% 

% ង�ីន 43% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 3% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  
% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 2% 

 



 Garfield   Elementary 
1640 22nd Avenue, 94606 |  535-2860 
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.org/garfield 
កូ �ី�ាំ េលខ 118  |  កូ ជេ្រមសេលខ 76 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Garfield ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� ែ លខិតខា្ លឹំែ្លំេ មរ្សីេ្រចឲ បន�សទនិស់ិយ លស់េយមំកាុំក េ្តតរសិសទទាំ អស់ លស់េយមំស្រល់
ក ល�កលក់ សិក្េពរហិ�ិ្ល់យ និំ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំជីិតិ។ Garfield ស �ំតក់់នេ់ទេលមអារនេទ�រក្រតិថា ក់ លស់សិសទទាំ អស់ និំគា្ � ល់្ គ់ស  និំសិសទ
ទាំ អស់ លស់េយមំេដយផ�ល់ក គា្ �ជលុ ស់លកាុំរុខិជិា ់ន និំស េស ស្រលសិ់សទទាំ អស់។ Garfield កជ៏អាក ឹកនារយួេពកាុំ�ី្កសំអូកឡនិ ពផំែ  ជុាិ �ិក គា្ �សិសទឲ េ ៀន
�រ យរក េ្លម្បស់លេចកកិ�ិ្ - សិសទទាំ អស់រនសិ�� ិនិំ យរេពលេ្លម្បស់កុាព �ូ់ ្លចាៃថ់េ មរ្គីា្ � ល់ក សិក្ លស់ពួកេ់។ Garfield ផ�ល់ជូនលន�លត់យន�ី លន�ល់ិ �ិ្សយស� លន�ល់
លេចកកិ�ិ្ និំក អល់ ាកយស្រលសិ់សទថា ក�ី់ TK-5 ទាំ អស់។ Garfield រន ចនសរ�ន់�ភពជអាក ឹកនារ�លិ�ជេ្ចមន េេមយេក�មក ជួលជុារ�លិ�/្ ត់លេ្ំតនកាុំរយួែខរ�ំ ែ ល
េផ� តេទេលមភព កីចេ្រមន និំក អ ិិ ិវែផាកក សិក្ លស់សិសទ។  

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9 Tថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9 Tក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9 Tរន ់ិពណ័ស ឬេខៀិចស់ េខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់។ អនុិត�រ៉ំតឹំ ុ ឹំ ។ េចកអាក់ច�ិ�់ិឯកសរ� នេពកាុំ
�ី�ាំ សចេ ៀន លស់េយមំ ។ េខែិំរនលកេ់ព�រហំេពជិត់។  

9 Tេរ៉ំសិក្ 9T8:40 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

9 Tករិកីិរុនេរ៉ំសច 9 Tគន 

9 Tករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9TOakland Parks and Recreation ស្រលសិ់សទថា ក�ី់ 2-5 ជរយួនឹំក េផ� តេលម្កសរកីង ែ ល ាេណម ក េូត ល់េរ៉ំ 
5 ច់ចជេ ៀំរល់ៃថ់។ រជ្រណណ លយុិជន់សីុ East Bay ្EBAYC) - ស្រលសិ់សទថា ក�ី់ 2-5 ជរយួនឹំក េផ� តេលមក
លាលន៉លែនបរ និំកិចកក ផ�ះ ាេណម ក េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ចជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

9 Tេសវអល់ ាពិេសស 9 Tក ដកល់�កល សិសទេខ្យ-រក រ 

9 Tករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9 Tករិកីិពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9 Tជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9TAC Transit ែខទ�ី 40, 62, 14, 840, 1 និំ 1R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10 Tអ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 97% 

10 Tអ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 96% 

10 Tក ចុះេឈះស លុ ក 588 

10 Tពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

10T% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 9T54% 

10T% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 9T15  

10T% ់សីុ 9T34% 

10T% ង�ីន 9T44% 

10T% ែស្ក ស 9T3% 

10T% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 9T1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  
10T% េ�លីីពីន 9T2% 

10T% ច្រសះ 9T1  

 



Glenview  Elementary 
4215 La Cresta Avenue, 94602   |  531-6677  |  www.glenviewelementary.org/ 
កូ �ី�ាំ េលខ 119 / |  កូ ជេ្រមសេលខ 77 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Glenview រនេរ�នភពចាេ់ះខ�ួនឯំ ែ លជសចេ ៀនរយួកាុំចាេររសចេ ៀនច្រសះជតិសសនពេ្ចមនជំេ់លាផុតេព�ី្កសំអូកឡិន ព។ េលសកករ លស់េយមំ ់ឺ 
េ មរ្ផី�ល់ជូនកុរ ជរយួនឹំឱកសអល់ ា ែ លលាេព���រត្រតិក លស់ពួកេ់ េក�មឲ ពួកេ់់ចលេ �ំមនក សិក្េទ�រក្រតិថា ក ់ឬេលមក្រតិថា ក់ លស់ពួកេ់ េេមយអ ិិ ិវនពសិសទឲ ក� យ
េទជរនុសទិយ់ជា�ំែ់ លរនសុខភពល�។ សិសទនឹំក� យេទជអាក់ិតែលលៃចា្ លិិត និំ្តិះ ះិពិច រ ែ លជអាកចូល រួ្លកលេដយក យកចិត��ុកដកេ់ពកាុំសេ់រនព លស់ពួកេ់ 
និំ់ណិត់សូ ល់ពល ��ូទាំ សកេចក។ជា �ុ 
សចេ ៀន Glenview នឹំរន�ី�ាំ េពកាុំ�ី�ាំ សចេ ៀន Santa Fe ្915 54th St) េូត ល់ឆា ាសិក្ 2016-17 េដយស រនសាណំេ់ពេលម�ី�ាំ សចេ ៀន។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9ពណ័ឯកសរ� ន លស់សចេ ៀន Glenview ់ឺពណ័េខៀិចស់ និំពណ័ស។ េខែិំ សាពត ់េខខ�ី ឬ់ិយតឺពណ័
េខៀិចស់។ ់ិពណ័សសុ�� ឬ់ិពណ័េខៀិចស់។ សូរេរ�� កុាដក់ លូស�� ។ ់ច់ក់់ ិ លស់ Glenview និំ់ិ ង
លស់ Glenview បន។ សេរ�តកលា់ ក់ លស់ Glenview ់ច�ិ�បនពីសរ់រ PTA។ ៃថ់េស�តក់កេ់ដយេស ីលស់
សច Glenview ់ឺេ ៀំរល់ៃថ់សុ្ក។ ្តតិ ់កស់េរ�តកលា់កស់រ រ ែ លរនិែរនជឯកសរ� ន លស់សច។  

9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ  - 8:25 ្ពឹក ល់ 2:35 េសៀល ថា ក�ី់រយួ ល់ថា ក�ី់្បា - 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9ក ែថទាេពល្ពឹកស្រលថ់ា ក�ី់ TK-5 ចលពី់េរ៉ំ 7 - 8:30 ្ពឹក 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9ថា ក�ី់ TK-5។ ក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច។  

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 18, 57, 58L, 657 និំ NL លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 74% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 17% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 460 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 14  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 22% 

% ់សីុ 13  

% ង�ីន 16  

% ែស្ក ស 35% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 11  

 
 



Global Family School 
2035 40th Avenue, 94601 
|  879-1280  |  www.ousd.org/globalfamily 
កូ �ី�ាំ េលខ 114  |  កូ ជេ្រមសេលខ 62 
លឋរសិក្ TK-5 
សចេ ៀន Global Family េ្តតរខ�ួនសិសទឲ ក� យជអាកេក�មសករភពពី ភស និំ់ន និំស េស ជពី ភស េ មរ្លីាេព��រល�្លបរៃនសតិតទ ព�ី 21។ សចេ ៀន Global 
Family ផ�ល់ករិកីិសិក្េតច់ត ់ែ លនឹំផលិតបននូិសិសទែ លជអាកេចះេដះ្សយល� ជអាក់ិត្តិះ ះិពិច រ និំជអាកស េស ្លកលេដយសរតបភព។ សចេ ៀន Global 
Family េល�ជ� លេ �ំមនសរតបភព និំក យល់ ឹំពេុិល្ករក័ាុំចាេររសិសទ លស់េយមំ។ េយមំ េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះសុិតបភិព ិលុិលភព និំត្រតិក សិក្រយួជីិតិៃនសេ់រនព លស់េយមំ។ 
ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Jeffersonថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ េខែិំ ឬសាពត ់- ពណ័េខៀិចស់  
9់ិយតឺរនក ឬ់ិយឺតគនក - ពណ័ស ឬៃលតំចស់  
9់ិ ង  - ពណ័េខៀិចស់ ឬៃលតំចស់ 
9រ�លិ�់ច�ិ�់ិយឺតគនក ់ិយតឺរនក និំ់ិយឺតរនរកួជរយួនឹំ លូស�� សចេ ៀនេពក រិល់យករ� ល។ ពួកេ់់ច់ក់
ឯកសរ� នេដយគន លូស�� សច។ 

9េរ៉ំសិក្ 9ៃថ់ករ� េរ៉ំ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬ
េពជិត់�ី�ាំ  

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំ ់ឺជក សេក គា វំសចេ ៀន លស់េយមំ  និំកន នសេ់រនពតាលនឆ់កសរុ្� ្Bay Area 
Community Resources)។ ករិកីិេនះលេ្រមជូនសិសទថា ក�ី់ 1-5។ េរ៉ំ ាេណម ក ់ឺចន់� ល់ សុ្ក េរ៉ំ 2:55 - 6:00 ច់ច និំេពៃថ់ពុក 
1:20 - 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

9ករិកីិដកល់�កូ លពី ភស ្ភសេអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 40 និំសប នីយព Fruitvale BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 81% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 47% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 427 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 82% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 5% 

% ់សីុ 1  

% ង�ីន 92% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 

 
 



Grass Valley  Elementary 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 |  636-4653 
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.org/grassvalley  
កូ �ី�ាំ េលខ 122  |  កូ ជេ្រមសេលខ 78 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Grass Valley រន�ី�ាំ េពជលនឹ់ំ Grass Valley ៏់ ួ ឲ ្សង�់ៃនតាលនកូ់ន ាាអូកឡិន ព ្Oakland Hills)។ សចេ ៀនជិតខំ ស់៏តេ់ស់តរេនះ សបិតេពកច់្ ជសំ
ផ�ូិ Golf Links និំ កុកិ ថីិ Dunkirk។ សចេ ៀនេយមំសបិតេពជិតសួនសត�្ កសំអូកឡិន ព និំ�ីចនវយកូនេហស ល Lake Chabot េដយ្គនែ់តេលមកល កាុំ យរេពលរយួខ�ីល៉ុេរ� ះ។ េព
េពលរក ល់�ី�ាំ េេមយ សិសទ់ច កីរយនឹំ�ី � េលំករ្ន� ក៏ា�ូចយ លស់េយមំ ែ ល រួរន ូចជក ចនសរ�ន់�េលំករ្ន�ចានួន 3 �ី � េពេ្ងថា កេ់ ៀន ែ្់េពកាុំសួន �រំបល់
េបះ និំិសិលដ� នចានួនលនួ។ េយមំករ៏ន�ីវលខ�ស់រយួជរយួនឹំ�ី � ស្រល់ ត ់េលំបល់េបះ និំវលេ ែ លរនភពអសក ស្រលក់ េលំបល់ទត ់ឬ្គនែ់តេលំករ្ន�ជ
លកកណរកុរ កប៏ន! 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់
�ី�ាំ  

9រន។ ថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់្បា ្់យុ 5-11 ឆា ា)។ 
9េរ៉ំ ាេណម ក ់ឺក 
2:45 - 6:00 ច់ច ចន់� អងស  ្ពេស្តព សុ្ក 
1:30 - 6:00 ច់ច ពុក 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 649 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 54% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 40% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 285 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 14  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 73% 

% ់សីុ 4% 

% ង�ីន 15  

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 4% 

 
 



Greenleaf  Elementary 
6328 East 17th Street, 94621 |  636-1400 
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.org/greenleaf 
កូ �ី�ាំ េលខ 112  |  កូ ជេ្រមសេលខ 124 
TK-8 
Greenleaf ់ឺជសចេ ៀនស ណរតូចរយួ លេ្ំតនថា ក�ី់ TK-8 ែ លសបិតេពចាករ� ល្កសំ East Oakland រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក លណ�ុ ះសិសទ និំអាក ឹកនាតូច់។ េយមំទ�
យកក លណ�ុ ះស តីពីលរ� �្ ត់លេ្ំតន សរជិក្ គ់ស  និំៃ ់ូសេ់រនពែ លរនក ចូល រួ។ ឧត�រភពកាុំក សិក្ ់ឺជេគលេេ លស់េយមំ។ សេ់រនព់ ឺជរូលដ� ន្់ឹះ លស់
េយមំ។ េដយ រួគា ជក�ុំរយួ េយមំេក�មក  និំ ស់េពេដយេគលក ណព សិក្ លស់ Greenleafក ភពសុច តិ ក េល�ជ� ចិត� េរ�នភព និំក សួ នាគា ។ �រ យរក លងតល់េ្ំតនជ
អតបល�ខ�ី់ដកល់�កូ លគា  និំក ស �ំតក់់នេ់លមលាណិនសួ សាណួ ្លកលេដយក ្តិះ ះិពិច រ េយមំ់ឺជសេ់រនពៃនអាក ឹកនា ែ លនាសិសទ ្ ត់លេ្ំតន និំ្ គ់ស ទាំ អស់ឲ េទ ល់ក
ាពឹំ�ុកកាុំក សិក្ក្រតិខ�ស់។ 

 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន - ់ិរន្�នល ់ក ពណ័េ�ា តចស់ ឬពណ័ស េខក់ីស្រលថ់ា ក ់TK-5 ់ិរន្�នល ់ក ពណ័េខៀិ

ចស់ ឬពណ័ស េខ ឬសាពតក់់ី  
9េរ៉ំសិក្ 9េរ៉ំ 8:45 ្ពឹក - 2:45 េសៀលស្រលថ់ា ក ់TK-5 េរ៉ំ 8:45 ្ពឹក ល់េរ៉ំ 3:30 ច់ច ស្រលថ់ា ក�ី់ 6-8 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 
9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9េយមំ រនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចែ លលេ្រមជូនសិសទថា ក ់K-5 និំករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចែ លលេ្រម

ជូនសិសទថា ក�ី់ 6។ ករិកីិ ាេណម ក េ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។  
9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 
9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45, 1, 1R និំសប នីយព Coliseum BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 98% 

10អ្�ជេ្រមស�ី 1 ក 7  

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 81% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 613 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 57% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 12  

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 81  

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 

 
 

 



សចេ ៀន Hillcrest   
30 Marguerite Drive, 94618 |  879-1270 |  www.hillcrestpta.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 127  |  កូ ជេ្រមសេលខ 42 
K-8◊ 
េដយលេ �ំមតេឡមំ េពឆា ា 1950 Hillcrest ់ឺជសចេ ៀនេពជិតខំរន�ាេាតូច ែ លលេ្រមជូនសិសទេពថា ករ់េត�យ េូត ល់ថា ក�ី់្បាលី។ រនស តីជ្កសរ ែ លលង�ឲ េឃម�េព
�ូទាំ សចេ ៀន ពីេ្់ះ្ ត់លេ្ំតនសេក គា េពកាុំ និំឆ�ំក្រតិថា ក ់េ មរ្ផី�ល់នូិករិកីិអល់ ាែ លេក�មឲ សិសទសកល្ំសរតបភព។ េសចក�ី្ តតិក លស់សិសទទាំ អស់ លស់េយមំ ្តតិ
បនេឆ�មយតលេពកាុំេគលិកីិែ ល្តតិបនេក�មឲ រនភពខុសគា  និំច្ស់ចស់ េេមយក សេ្រចចិត�េលមករិកីិសិក្ ់ឺែផ�កេទេលម�ិនានយ់ែ លបនរកពីក វយតៃរ�េផទំ់េដយរណណ ល
សិក្កិក  � និំេ្ងផ�ូិក ។ 
Hillcrest ់ឺជជីពច  និំជរជ្រណណ លស សំរៃនសេ់រនពខ�ំ រ់ល Claremont េនះ។ ្ គ់ស ជេ្ចមនលេណ�ម កូន់ លស់ខ�ួនេទរក�ី�ាំ សចេ ៀន និំេពសចេ ៀនេ្កយពីជួលជុាគា េពល
្ពឹក េ មរ្�ីរដនពត់រ័នអាពីសចេ ៀន និំសេ់រនព។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច អនុ�� តឲ សិសទ លស់េយមំសបិតេពសចេ ៀន េ មរ្េីលំ ឬចូល រួថា កសិ់ក្លាលន៉។ 
េ�ពេកសល  និំក�សុីលិន�ែ លចក�ុ់ក ្តតិបនចត្តដំ�រ យរក ផ�ល់ជូនរ៉ំេ្ចមនពីសចេ ៀន ែ លលំៃ់ថ�េដយ Hillcrest PTA រួរន ូចជ តយន� ីសិល្រ លេចកកិ�ិ្ 
េអកូអកក ករ ភសេអស្�៉ និំភសបរ ាំ ជេ មរ។ េសវសេ់រនព ់ឺជរូលដ� នេពកាុំសេ់រនពសចេ ៀន លស់េយមំ ូេចាះសិសទេព្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់់ច ាពឹំថ បនចូល រួ
េពកាុំសករភពេសវេផទំ់ លស់សេ់រនពេពកាុំឆា ានីរយួ់ៃនក អល់ ាលស់ Hillcrest។ វ់ឺជេគលេេ លស់េយមំែ លថ េព្តឹរេពលែ លសិសទ លស់ Hillcrest េឡមំ ល់ថា ក�ី់្បាលី 
ពួកេ់នឹំរនល�ពិេសកនពអាពីេសវេផទំ់ លស់សេ់រនព។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កល ្Transitional Kindergarten) េពកាុំឆា ាសិក្ 2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក េសាមសុា TK សូរពិច រ
អាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេពជិត់។ 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 ច់ច 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចស្រល់ពត់រ័នអាពីក្រតិថា ក។់ ចល់ពីេពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 
ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 651 និំ 682 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ្K, 6,9)ក 51% 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ្ថា កខ់�ស់)ក 1% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ្K, 6,9)ក 2% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ្ថា កខ់�ស់)ក 2% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 359 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 4% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 8% 

% ់សីុ 11  

% ង�នី 8% 

% ែស្ក ស 57% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 15  



Hoover Elementary 
890 Brockhurst Street, 94608 |  879-1700  |   
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.org/hoover 
កូ �ី�ាំ េលខ 170  |  កូ ជេ្រមសេលខ 80 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Hoover រន�ី�ាំ េពកាុំ West Oskland STEM Corridor។ ចកកុិស់ិយ និំេលសកករ លស់េយមំ់ឺេ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំល�ពិេសកនពសិក្កាុំសតិតទ ព�ី 21 
ែ លនឹំជួយ ផ�ល់រូលដ� ន្់ឹះ ឹំ រាស្រលក់ េ្តតរខ�ួនចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ ចលយ់ក់ជីព និំ ស់េពកាុំសេ់រនព។ 
Hoover រនថា កសិ់ក្ចានួនពី ថា កក់ាុំរយួក្រតិថា ក ់ជរយួនឹំក្រតិចានួនសិសទេពថា ករ់េត�យ ់ឺ 24/1 ក្រតិចានួនសិសទជរក រ 24/1 េពថា ក�ី់ 1 ល់ថា ក�ី់ 3 និំ 31/1 េពថា ក�ី់ 
4 និំថា ក�ី់ 5។ 
សេ់រនពសចេ ៀន លស់េយមំ េលមកករ�ស់ជអន� ជតិនូិិល្ករស័ចេ ៀនិជិ�ជរនេដយ��ួលសស ល់សិសទេពកាុំក ្លជុា្លចាសប� េពស្រលក់ លង�ឲ េឃម�នូិ់ុណតៃរ�សាូល
លស់េយមំក រនសុខភពល� និំរនសរតបភព េក�មឲ ពួកេ់ និំអាក ៃ�រនក ��ួលខុស្តតិចាេ់ះក ាពឹំ�ុកខ�ស់ រន្ករសីលករក័ ង ឹំ រា រនសន� នចិត�ល� និំជអាក្បជ�។ 
េយមំក�៏�ួលសស ល់សិសទ្លចាែខផំែ  ចាេ់ះក សេ្រចបនល�ផល លស់ពួកេ់កាុំរុខិជិា អារន និំិត�រន។ 
េយមំករ៏ន្លពន់�ិ និយ់ជលច់លរ់យួ ែ លរនរូលដ� នេលមក ាពឹំ�ុកខ�ស់ េេមយរនក ជូន ាណឹំច្ស់ចស់ ល់កុរ  និំ្ គ់ស  េេមយរនក អនុិត�នព្ សលគា េដយលុ ស់លិក។ 
លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត េយមំ ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល�។ អាកផ�ល់្លឹក្ចុះ�រសេ់រនព លស់េយមំ េក�មក ្លកលេដយភពឧស្េពព្ររកាុំក ផ្ ភា ល់្ គ់ស
េទនឹំេសវទាំ ងយែ លផ�ល់េដយសចេ ៀន ឬេពកាុំសេ់រនព។ 

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Harriet Tubman រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន េព Hoover សិសទ់កឯ់កសរ� ន។ ឯកសរ� ន់ឺ ់ិពណ័ស ឬពណ័េខៀិ ជរយួនឹំេខែិំ េខខ�ី ឬសាពតក់់ី។ 
្លសិនេលមសិសទ់កេ់្សរេជមំែិំ េយមំេសាមសុាឲ ់កព់ណ័ស ឬពណ័េខៀិ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល។ 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Hoover រនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពេលម�ី�ាំ លស់េយមំ ែ លលេ្រមជូនេដយ BACR។ ករិកីិេផទំ់ លស់
សច ូចជក�ឹលកុររ និំកុរ  ី្Boys and Girls Club), Willie Keys Recreational Center និំ Harriet Tubman រក
សចេ ៀនេពេពលចលេ់រ៉ំសចេ ៀន េ មរ្�ី�ួលសិសទែ លចូល រួករិកីិ លស់ពួកេ់។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9គន 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit Bus ែខទ�ី 1, 1R, 72R, 72M, 18 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 312 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 36% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 48% 

% ់សីុ 6% 

% ង�ីន 39% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 1  



Horace Mann  Elementary 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 |  879-1360 
www.ousd.org/horacemann 
កូ �ី�ាំ េលខ 136  |  កូ ជេ្រមសេលខ 81 
លឋរសិក្ TK-5 
េយមំ់ឺជសចលឋរសិក្ជិតខំ លេ្ំតនថា ក ់TK-5 េព East Oakland ចរ់យ្តឹរែតពី ឬលីល�ុកខំត្ូំ ិ�ិ្ល់យ Fremont High។ ្ ត្់ លចាថា កទ់ាំ  17 និំលុ ស់លិកគា្ � លស់េយមំ
ខិតខា្ លឹំែ្លំជេ ៀំរល់ៃថ់ កាុំក ផ�ល់ជូនសិសទ លស់េយមំជរយួនឹំលាណិនលុ ស់លិកលកកណរ ក សិក្ និំលេចកកិ�ិ្ ែ ល្តតិក េ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំសតិតទ ព�ី 21។ េ មរ្ ី
សេ្រចបនេគលេេេនះ េយមំ ក្ឲ ចានួនសិសទតិចលាផុត េ មរ្ឲី សិសទស� ល់ ្ ត់និរយច្ស់។ េព�ូទាំ ករិកីិសិក្ េយមំ ស្រលស្រគល្កសរអាកសិក្ែលលសេក  ឲ ព្ំីកក
យល់ ឹំលុ ស់ល ជា �ុក ង ជ្កសរ និំែស�ំយល់ពីថរិន់� លស់្កសរ។ 
េយមំេផ� តក យកចិត��ុកដក់ លស់េយមំ េទេលមក ់ន និំស េស ។ េដយេ្លមេគលិកីិអកក កររនតុល ភព េពកាុំល រិកសសិក្ល�កូ លគា  ជរយួនឹំ តុចូលពីករិកីិសិក្េ្កយ
ចលេ់រ៉ំសច ក ចូល រួពីរ�លិ� និំ្កសរ PBIS លស់េយមំ េយមំបនអ ិិ ិវនពែផនក យរេពល 5 ឆា ារយួ េ មរ្ឲី សិសទ្់ល់ លូេព Horace Mann ់នបន�រក្រតិថា ក ់ឬេលមស
ក្រតិថា កេ់ពេពលចលថ់ា ក�ី់ 5។ 

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច 9�ី�ាំ លស់េយមំេលមកេពេរ៉ំ 7:45 ្ពឹក ជរយួនឹំក ស្រករនអាកេរមលក ខុស្តតិ យរេពល 45 ន�ី រុនេពលចល់េផ�មរេ ៀន។ ់ហ េពល្ពឹក
ឥត់ិតៃថ� រនលេ្រមជូន្លចាៃថ់ចលព់ីេរ៉ំ 7:55 ្ពឹក ល់េរ៉ំ 8:20 ្ពឹក។ 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

9េយមំរនករិកិសិីក្/លាលន៉លែនបរេ្កយចលេ់រ៉ំសច�ូទាំ សច ស្រលសិ់សទថា ក�់ី K-5។ ករិកិេីនះ ាេណម ក ចលព់ីេរ៉ំ 2:45 េសៀល
ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ចន់� អងស  ្ពេស្តក សុ្ក និំេរ៉ំ 1:40 េសៀល ល់េរ៉ំ 6 ច់ចេពៃថ់ពុក។ 

9េយមំករ៏នផ�ល់ជូន Upward Roots ផំែ  ែ លជករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចែ ល្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីស់ស តី កសំ និំស្រគច
លាណិន ឹកនាេពកាុំសិសទថា ក�់ី 5 លស់េយមំ េដយេផ� តេលមសុិតបិភព ក េគ ព និំក ��ួលខុស្តតិចាេ់ះសេ់រនព។ ្កសរដច់េដយែឡកគា
ចានួនពី  នឹំជួល្លជុាគា ្លចាសប� េព យរេពល 8 សប� េព - េ្កយចលេ់រ៉ំសច - ឈន ល់ក្រតិកាពូលេពកាុំ់េ្រំែកលរ�សេ់រនព លស់
ពួកេ់ េពកាុំតាលនជ់ិតខំ លស់េយមំ។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភស
អំេ់់�ស 

9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 40, 47 និំ 840 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 395 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 37% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 40% 

% ់សីុ 6% 

% ង�នី 41  

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 6% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 1  

% ច្រសះ 3% 

 



Howard  Elementary 
8755 Fontaine Street, 94605 |  639-3244 
www.ousd.org/howard 
កូ �ី�ាំ េលខ 166  |  កូ ជេ្រមសេលខ 82 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Charles P. Howard រន�ី�ាំ េពកាុំតាលន់ ស់៏លេ់ស់តរ ជរយួនឹំេ�សភពេរមលេឃម�្ពិល់ៃនតាលនបូ់ំសរុ្�។ សេ់រនព តូ៏ច លស់េយមំ បនក� យជ្កសរ តឹ
ចាណំភា លរ៉់ំជិតសាិ�� ែ លអល់ ា និំគា្ � ល់ក សិក្ លស់សិសទ។ លែនបរពីេលមករិកីិសិក្សាូល សិសទទាំ អស់រនសិ���ិ�ួលបនក េ្លម្បស់លន�លកុ់ាព �ូ់  អល់ ាកយ និំេសវ
ិ�ិ្សយស�ជេ្រមសេព�េល� - Full Option Science System ្FOSS)។ សិសទ លស់េយមំ ��ួលអតប្លេរជនពពី្ ត់លេ្ំតនែ ល��ួលបនក លណ�ុ ះលរ� លែផាកិ�ិ្សយស� េេមយ
ពួកេ់លង�នូិករិកីិិ�ិ្សយស�អនុិត�ជកែ់ស�ំ ៏ ឹំ រារយួ។ ឆា ាេនះសចេ ៀន លស់េយមំ់ឺជអាកចូល រួេពកាុំ្កសរគា្ �់កល្កិ រិអន�រ់រនពិ ជិារន ្PBIS)។ ្ ត់លេ្ំតនរុខិជិា តយន�ី
េ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំ េក�មក ជរយួថា កសិ់ក្ទាំ អស់។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំ Urban Scholars នឹំេផ� តេលមសិល្រសែរ�ំ េពឆា ាេនះ។ េយមំរនែផនក
សួនច្  និំ�ីផ្ កសិក ្លចាសប� េព ែ លបនជា �ុឲ រនក ល េិភ់់ហ ែ លេក�មឲ រនសុខភពល� និំរនសុខុរលភពេពកាុំសេ់រនព លស់េយមំ ។ េយមំបនចលៃ់ ់ូជរយួ
រជ្រណណ ល Ann Martin េ មរ្គីា្ � ល់ត្រតិក សុខភពផ�ូិចិត� លស់្ គ់ស េយមំ។ Howard ផ�ល់នូិល រិកសិជិារន និំយកចិត��ុកដក ់ែ លេក�មឲ ្ គ់ស រនក ចូល រួ េេមយេជឿជក់
ថ សិសទ់ឺជ់�ិភពចរ្ំ! 

ករិកីិេ្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ពណ័ឯកសរ� ន់ឺ ពណ័�ឹកលចិចស់ ពណ័ស និំពណ័ក់ី។ សិសទក៏់ ចេ្ជមសេ មសក ់ក់់ ិយឺត លស់
សចេ ៀន ែ ល់ច�ិ�េពេ មរឆា ាសិក្�រអីុនេកមណិតផំែ ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:40 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់្បា 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 64 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 241 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 15  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 69% 

% ់សីុ 5% 

% ង�ីន 20% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 1  

 



សចេ ៀនសេ់រនពអន� ជតិ - International Community School  
2825 International Boulevard, 94601 | 532-5400 
កូ �ី�ាំ េលខ 186  |  កូ ជេ្រមសេលខ 83 
លឋរសិក្ K-5◊ 
សចេ ៀនសេ់រនពអន� ជតិ - International Community School ្ICS) ់ឺជសចេ ៀនពី ភសែ លេផ� តេលមរុខិជិា ិ�ិ្សយស�។ ចកកុិស់ិយ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្ផី�ល់ជូននូិល�ពិេសកនព
សិក្ែ លរន់ុណភពខ�ស់ស្រលសិ់សទទាំ អស់ េ មរ្េី្តតរខ�ួនពួកេ់ស្រលអ់នុិ�ិ្ល់យ ិ�ិ្ល់យ និំេលមសពីេនះេ�ៀត។ សិសទ លស់េយមំនឹំ់ចលកែ្លល�ពិេសកនពសិក្
ិ�ិ្សយស�អនុិត�នពជកែ់ស�ំ រួរន ូចជ ក កត់្ � និំក ពិភក្ជលកកណរសិក្ េទជរុខិជិា លស់ពួកេ់េ មរ្លីេ �ំមតអតបនយ់ ់ិតេដយ្តិះ ះិពិច រ និំលេ �ំមត ា់និតថី់។ សិសទ
លស់េយមំនឹំេ្តតរខ�ួនកាុំក ចា ុំ ចាេ មនេពកាុំសតិតទ ព�ី 21 េដយបនអ ិិ ិវនពនូិក យល់ ឹំ អាពីខ�ួនឯំ សេ់រនព និំិល្ករ ័ក៏ ូចជកសំនូិលាណិនលេចកកិ�ិ្ និំ�ានក�់ានំេព�
រយួឆា ាសិក្េពសចេ ៀន ICS។ សិសទទាំ អស់ លស់សចេ ៀន ICS នឹំក� យេទជអាក់នខ� ាំ  ែ លរន់ រណព ថសចេ ៀន់ឺជល រិកសែ លរនសុិតបភិព រន ចនសរ�ន់� 
និំសល្យ កីរយ ែ លអាក់កព់ន់�ទាំ អស់ រួន ្ គ់ស  និំ្ ត់លេ្ំតន រនក ចូល រួរ៉ំសករេពកាុំក េក�មេសចក�សីេ្រចចិត� និំក សិក្អស់រយួជីិតិ។ 
ICS ចលេ់ផ�មរករិកីិល�កូ លភសេអស្�៉ពី ភស 50/50 ស្រលថ់ា ករ់េត�យ េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះឆា ា 2015។ េពេពលករិកីិ ាកិល ល់ថា កេ់លមេពឆា ាលន�លន� ល ់សចេ ៀនទាំ រូលនឹំបន
អនុិត�ករិកីិល�កូ លពី ភសេពកាុំថា កេ់ ៀនទាំ អស់េព្តឹរឆា ាសិក្ 2020-2021។ ិ�ិ្សប ន Luna Dance ែ លជិ�ិ្សប នរយួែ លថីចាេ់ះសច ICS ផំែ េនះ បនចលេ់ផ�មរភព
ជៃ ់ូ លស់ពួកេ់ជរយួសចេ ៀនេយមំេព ូិស�ឹកេបម្ ជសះឆា ា 2015 េ មរ្ចីលេ់ផ�មរឲ េ �តិ លស់េយមំ កសំិល្ករ័ បាេពសចេ ៀន លស់េយមំ ។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កល ្Transitional Kindergarten) េពកាុំឆា ាសិក្ 2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក េសាមសុា TK សូរពិច រ
អាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេពជិត់។ 

ករិកិេី្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Centro Infantil រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ អន� ជតិ ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ 
េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9សិសទ ICS េស�តកេខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់ និំ់ិរនកពណ័�ឹកលចិ ឬពណ័ស។ ់ិយឺតសចរនលក់េពក រិល់យជួ រខុ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:40 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ក�់ីរយួ ល់ថា ក់�ី្ បា។ ចលព់ីេរ៉ំ 3:15 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ករិកិីពី ភសេច�យឺត ្េអស្�៉)  

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 20, 21 និំសប នីយព Fruitvale BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 89% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1ក 82% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 336 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 81  

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 4% 

% ់សីុ 2% 

% ង�នី 92% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 0% 

 



Joaquin Miller  Elementary 
5525 Ascot Drive, 94611 
| 531-6688  
www. oaquinmiller.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 142 |  កូ ជេ្រមសេលខ 85 
លឋរសិក្ K-5◊ 
សចលឋរសិក្ Joaquin Miller ្JM) ់ឺជសចេ ៀនែ លរនេក �កេឈះេពកាុំរណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡនិ ព។ េយមំរនេរ�នភពចាេ់ះភពច្រសះជតិសសនព លស់េយមំ  
និំក េល�ជ� ចិត� លស់េយមំ ចាេ់ះក អល់ ាកុរ ទាំ ្សសំេពកាុំល រិកសសចេ ៀនែ លយកចិត��ុកដក។់ ្ ត់លេ្ំតន លស់សច JM ផ�ល់នូិក លងតល់េ្ំតន្លកលេដយ់ុណភពខ�ស់ 
និំឱកសសិក្្លកលេដយភពៃចា្ លិិតេព�ូទាំ ករិកីិសិក្។ សិសទ លស់េយមំយកចិត��ុកដកក់ាុំក ចូល រួេពកាុំតួន�ីភពជអាក ឹកនាជេ្ចមន លស់សចេ ៀន ែ លជួយ លេ �ំមតនូិ
សេ់រនពែ លរនក ស� ់រនពស្រលសិ់សទទាំ អស់។ JM បន កីចេ្រមន េូត ល់ 922 េពេលមេតស� CST Star Tests េេមយល្លី្�េដយស ល រិកសសចេ ៀនិជិារន លស់
ខ�ួន។ Joaquin Miller រនសេ់រនពរ�លិ�ែ លសករកាុំក ង លាផុត ែ លរនរ�លិ�េ ម តួន�ីសាខនេ់ពកាុំភពេជ់ជយ់ លស់សច។ េយមំ សូរអេ�ា ម�ឲ អន់តរ�លិ�
�សទនិុលិសយសចេ ៀន លស់េយមំ  www. oaquinmiller.org េ មរ្ែីស�ំយល់លែនបរអាពីករិកីិអល់ ា់ ួ ឲ ាេ មលែ លកាពុំរន្សល់ លស់េយមំ។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កលេពកាុំឆា ាសិក្  2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក សុា  TK សូរពិច រអាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀន
ែ លេពជិត់។ 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 
9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ  - 8:45 ្ពឹក ល់ 2:25 េសៀល ថា ក�ី់រយួ ល់ថា ក�ី់្បា - 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល។ 
9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ក�ឹលកុរ  លេ្រមជូនសិសទេពថា ក ់K-5។ 

9ក ែថទាេពេពល្ពឹកចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 7:00 ្ពឹក 
9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ក�ឹលកុរ  លេ្រមជូនសិសទេពថា ក ់K-5។ 

9ក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសចចលេ់ពេរ៉ំ 6:00 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 
9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit limited ែខទ�ី 618, 646, 650, 655, 642, 649, 653, 660 និំ 18 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 75% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1ក 60% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 430 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 6% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 18  

% ់សីុ 10  

% ង�ីន 13  

% ែស្ក ស 51  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 5% 

 
 

 

 



Kaiser  Elementary 
25 South Hill Court, 94618 
| 549-4900  
www.kaiserelementary.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 171  |  កូ ជេ្រមសេលខ 86 
លឋរសិក្ K-5◊ 
សចលឋរសិក្ Henry J Kaiser, Jr. ្តតិបនលេ �ំមតេឡមំេពឆា ា 1961 េពតាលនខ់�ំ រ់លៃន្កសំ Oakland ភ់ខំេជមំ េពេលម ីែ លជអាេរយ លស់ឧស្េក  Stanley Hiller។ 
សិសទចានួន 275 នក ់ លស់សចេ ៀន Kaiser រកពី្់ល់្ សសកជិតខំទាំ អស់េពកាុំ្កសំ Oakland ែ លផ�ល់ឲ សចេ ៀននូិភពច្រសះែល�កពីេ់ ែ លឆ�ុះល�ក ាំនូិ្លជសយស� លស់
�ី្កសំេនះ។ េយមំ់ឺជសេ់រនពរយួ�រ យរជេ្រមស។ ក ចូល រួពី្ គ់ស  និំសេ់រនព ់ឺជេ ឿំសាខនរ់ស់ស្រលស់ចេ ៀនេយមំ។ ជេ ៀំរល់ឆា ា សរ់រ PTA ៃ អងស សរូលនិកិ
េ មរ្គីា្ � ល់ករិកីិសិក្។ រ�លិ�សិសទ លះលំេ់ពលេិចស់្់ចិត�ជេ្ចមនឥត់ណន ទាំ េពកាុំថា ក ់និំេពេ្ងថា ក។់ សចលឋរសិក្ Kaiser ផ�ល់នូិល រិកសសិក្ែ ល
រនលកកណរជា �ុ និំៃចា្ លិិត ែ លសិសទ្់ល់ លូរន់ រណព ថ្តតិបនេ់េគ ព ផ�ល់តៃរ� រនសុិតបភិព និំរនេ់គា្ �។ េគលេេ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្ផីលិតលុ ស់លែ លរន
ល�ពិេសកនព និំ ា់និតេ្ចមន េចះឆ�ុះល�ក ាំ រនក យល់ ឹំពីស សំរ។ លុ ស់លិកែផាកអាកសិក្អស់រយួជីិតិ េក�មក រ៉ំជិតសាិ��ជរយួ្ គ់ស  និំសិសទ លស់េយមំ េ មរ្ផី�ល់នូិល រិកស
សិក្ែ លរនក ចូល រួ ែ លក ង ទាំ អស់់ឺ េ មរ្េីឆ�មយតលេទនឹំេគលេេ លស់េយមំ ូចជក  េលមកករ�ស់ឧត�រភពសិក្ និំសែរ�ំឲ េឃម�នូិភពច្រសះ ផ�ល់នូិល រិកសរយួ
ែ ល ‘ស តី្ គ់ស  សកល្ំសរតបភព និំផ�ល់នូិក លេ្ំតនែ លរនលកកណរសន�និយរ អន� អាេពម  និំរនក ស្រលស្រគល។ ករិកីិសិក្ លស់ Kaiser េ ម �រេគលិកីិ ‘កុរ
ទាំ រូល  ែ លដកល់�កូ លនូិសិល្រ តយន� ីនិំចលនេពកាុំែផនក េផទំ់ លស់ថា កេ់ ៀន។ ជរយួនឹំក សិក្ែផ�កេលមែផនក  ករិកីិសិក្ែ លសិល្ររនដកល់�កូ លេព�េល� និំក
សិក្ែ លេក�មឲ រនភពេផទំគា េព្់លថ់ា កេ់ ៀនទាំ អស់ សិសទ លស់ Kaiser រនក ចូល រួ និំសកល្ំសរតបភពជនិចក។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កលេពកាុំឆា ាសិក្  2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក សុា  TK សូរពិច រអាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀន
ែ លេពជិត់។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:40 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រល់ពត់រ័នអាពកី្រតិថា ក ់និំេរ៉ំសិក្។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9ទក�់ំសចេ ៀនស្រល់ពត់រ័នលែនបរ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 96% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1ក 95% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 279 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 3% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 28% 

% ់សីុ 9% 

% ង�នី 14  

% ែស្ក ស 35% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 1  

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1  

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 10  



La Escuelita  Elementary 
1050 Second Avenue, 94606 |  874-7762 
|  www.ousd.org/laescuelita 
កូ �ី�ាំ េលខ 121 |  កូ ជេ្រមសេលខ 87 
លឋរសិក្ TK-8 
េយមំរនក ាពឹំ�ុកខ�ស់ថ សិសទទាំ អស់ លស់េយមំនឹំឈន ល់េគលេេ លស់ពួកេ់។  សិសទ លស់េយមំនឹំរនក េ្តតរខ�ួនជអាកចូល រួចាែណក្លកលេដយ�ានុកចិត�េពកាុំសំសរពេុិល្ករ ័និំ
រនល�ពិេសកនពេជ់ជយ់េព រហិ�ិ្ល់យ និំេពកាុំ់ជីព។ េយមំេលមកករ�ស់ និំេលមក�ឹកចិត�ល រិកសសចេ ៀនៃនក ាពឹំ�ុកថ YOU CAN DO IT! S , Se, Puede. សិសទេពថា ក ់TK-5 
្តតិបនកាណតថ់ជសិសទ La Escuelita េេមយសិសទអនុិ�ិ្ល់យ ្ថា ក�់ី 6-7) ្តតិបនេ់សស ល់ថជសិសទ La Academia ។  
សចលឋរសិក្ La Escuelita ្តតិបនសប លនេឡមំេពឆា ា 1975 េដយរ�លិ�សិសទែ លរកពីរជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Centro Infantil de la Raza។ េយមំផ�ល់ជូនករិកិីសិក្ ឹំ រាស្រល់
ថា ក់រេត�យ អន� កល េូត ល់ថា ក�់ី 7 ្ រួទាំ ក អល់ ាពី ភសស្រលថ់ា ក ់K-2) ែ លកិចកសេក ពី្់តលេ្ំតន រ�លិ� និំៃ ់ូសេ់រនព់ ឺជកូនេស ស៏ាខន។់ េយមំបន��ួលជានួយស្រល់
ល�្លបរកាុំក សិក្ជានន់េ្កយ ្Next Generation Learning Challenge Grant) រយួ ែ លនឹំផ�ល់នូិកន នេ មរ្គីា្ � ល់េយមំកាុំក លេំ�មតនូិ Makerspace ស្រល់ឲ សិសទែស�ំ យល់
់េ្រំឯករជ  និំរនភពសល្យ កីរយ! សិសទេ ៀនសូ្តេពកាុំល រិកសរនក យកចិត��ុកដកជ់រួយនឹំក ាពឹំ�ុកខ�ស់។ េយមំផ�ល់ជូនក អ ិិ ិវសិល្រភស/ភសអំេ់់�ស ិ�ិ្សយស�
ជរួយនឹំ FOSS ់ណិតិ�ិ្ ក េ្តតរកុាព �ូ់  ក ង សែរ�ំ និំក អល់ ាកយេ មរ្គីា្ � ល់ក សែរ�ំែ លរនក េ ៀលចា និំក ្លជុាកាុំថា ក់ លស់សេ់រនពសចេ ៀនែ លរនក យកចិត��ុកដក/់
និនា ក ច កិលកកណរ្លចាែខ។ អាកផ�ល់េសវេ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រលថ់ា ក�់ី 2-5 លស់េយមំ់ឺរជ្រណណ លយុិជន់សីុ East Bay ្EBAYC) ផ�ល់ក គា្ �ែផាកក សិក្េពកាុំរខុិជិា សិល្រភស 
់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� ្ពរជរយួនឹំឱកសលាលន៉លែនបរជេ្ចមន។ េយមំផ�ល់ជូនថា កអ់កក ករ និំសិកក សចរ�លិ� េដយរនកចិកសេក ជរយួ់�ីនិកសុខភពេលះ ូំយុិជន ្La Clinica)។ 
េលសកករ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្េី្តតរខ�ួនយុិជនឲ ឈន ល់សក� នុពលេព�េល� លស់ពួកេ់ និំរន�ានុកចិត� រនភពៃចា្ លិិត ជអាកចូល រួចាែណកេពកាុំសំសរពេុិល្ករ។័ 

9ករិកិេី្តតររេត�យ  ្Pre-K) រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ ៃនអំសក សេ្លជជតិ ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រួយៃថ ់

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� ន លស់សចេ ៀន La Escuelita ់ឺ់ ិពណ័្កេរ ឬពណ័ស និំេខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:40 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច គន 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ់យុ 7-12 ឆា ា 

9េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 14, 18, 26, 618, 40, 11, 62 និំសប នីយព Lake Merritt BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ្K, 6, 9) ក 75% 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ្ថា កខ់�ស់)ក 11% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ្K, 6, 9)ក 63% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ្ថា កខ់�ស់)ក 11% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 340 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 62% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 16  

% ់សីុ 19  

% ង�នី 60% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 1  



Lafayette  Elementary 
1700 Market Street, 94607 |  874-7774 
www.ousd.org/lafayette 
កូ �ី�ាំ េលខ 129  |  កូ ជេ្រមសេលខ 88 
លឋរសិក្ TK-5 
ចកកុិស់ិយ លស់េយមំ ់ឺថ សិសទទាំ អស់ចកេច�ពី Lafayette ជរយួនឹំឧលក ណព សិក្ និំស សំរ េ មរ្ ី នបននូិភពេជ់ជយ់េពកាុំល�ពិេសកនពអនុិ�ិ្ល់យ និំិ�ិ្ល់យេព
េពលែ លពួកេ់េ្តតរខ�ួនចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ។ សចលឋរសិក្ Lafayette រនសិសទជតិសសនព េេមយជែផាករយួៃនរគ័ West Oakland STEM ្លេចកកិ�ិ្ិ�ិ្សយស� 
ិសិ�ករ និំ់ណិតិ�ិ្)។ េយមំដក ់STEM េពកាុំសាូលៃនករិកីិសិក្ េេមយេយមំសេក ជរយួសចេ ៀន West Oakland STEM ៃ�េ�ៀត េ មរ្លីេ �ំមតនូិរគ័ពិត្បក រយួ
េឆ� ះេទ កក ់ិតអាពីក សិក្ិ�ិ្សយស� ែ ល្សល�រស�ំដ់ ករិកីិសាូល។ STEM លស់េយមំ េផ� តេទេលមិសិ�ករ �រ យរ់េ្រំ លស់ករិកីិ។  
 

9ករិកីិថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រន TK េពឆា ាសិក្ 2015-2016 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ សិសទ់កឯ់កសរ� នក ់ិពណ័េលឿំ និំេខែិំពណ័ដាែ ំ ឬពណ័េខៀិ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  SOAR។ ថា ក�ី់រយួ ល់ថា ក�ី់្បា។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ េពជិតេនះផំែ ក 
ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ deFermery Park ្K-5) និំក�ឹលកុររ និំកុរ  ី្K-5)។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R និំ 88 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 234 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 31  

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 57% 

% ់សីុ 6% 

% ង�ីន 24% 

% ែស្ក ស 8% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 0% 

 
 

 



Laurel  Elementary 
3750 Brown Avenue, 94619  |  531-6868 
www.ousd.org/laurel  
កូ �ី�ាំ េលខ 131  |  កូ ជេ្រមសេលខ 90 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Laurel រន�ី�ាំ េពេជមំ ាាៃន្កសំ East Oakland។ �ី�ាំ លស់េយមំលេ្រមជូនសេ់រនពជិតខំែ លរន្លជជនេ្ចមន ច្រសះជតិសសនព រនលាដលក់ ង េ្ចមន
េលមសលុល។ េលសកករ លស់េយមំ ់ឺ េ មរ្ែីកលរ�ល��ផលសិក្ លស់សិសទកាុំល រិកសរយួែ លរនសុិតបភិព រនក ជា �ុ រនក អល់ ា ែ លត្រតិក លស់សិសទទាំ រូល្តតិបន
េឆ�មយតល។  
លែនបរពីេលមករិកីិលេ្ំតនសាូល េ៏តច់ត់ លស់េយមំ និំក េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមិ�ិ្សយស� លស់េយមំ េយមំផ�ល់នូិថា កសិ់ក្លាលន៉ រួរន ូចជ បា តយន� ីសិល្រ និំលេចកកិ�ិ្។ 
េយមំករ៏នផ�ល់ជូនផំែ នូិករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រលសិ់សទថា ក�ី់ពី ល់ថា ក�ី់្បា ែ លរនទាំ សរសភពសិក្ និំលាលន៉។ សូរចូល រួជរយួសេ់រនពសចេ ៀន លស់
េយមំ និំក� យជែផាករយួៃន េរ�នភព លស់ Laurel! 

9ករិកីិថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទេពសចេ ៀន Laurel រនជេ្រមសកាុំក េស�តក់កេ់ខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិ ឬេ  និំ់ិពណ័ស ឬពណ័
េខៀិខកី។ សិសទក៏់ ចេស�តក់ក់់ ិយឺតែ លរនេបះពុរ�អកទ  Laurel Lions េដយេ្ជមសេ មសពណ័ររយួកាុំ
ចាេររពណ័ៃលតំ និំពណ័រស លស់សចេ ៀន ជែផាកៃនឯកសរ� ន លស់ពួកេ់ផំែ ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ក�ី់ពី ល់ថា ក�ី់្បា កែន�ំរនកាណត។់ ចលពី់េរ៉ំ 3:00 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 54,57, 58L, 654, 655, 657, 680, 805 និំ NL លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 68% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 57% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 544 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 28% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 39% 

% ់សីុ 27% 

% ង�ីន 22% 

% ែស្ក ស 7% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 2% 

 



Lincoln  Elementary 
225 11th Street, 94607 
|  874-3372  |  www.ousd.org/lincoln  
កូ �ី�ាំ េលខ 133  |  កូ ជេ្រមសេលខ 92 
លឋរសិក្ TK-5 
្់គស លស់េយមំសុ��ែតរកពី្កសំ Chinatown ែ លជ្កសំជិតខំ លស់្កសំ Oakland។ ខណរែ លសិសទរយួភ់កា ់ឺជសិសទរកពី្់គស ែ លនិរយភសចិនកន� ាំ  ភសចានួន លល់នួេ�ៀតែ លនិរយេព
�រផ�ះ្តតិបនតារំ េដយរនកាេណម នចានួនសិសទរកពីជុាិ�ិពិ ពេចក។ សចលឋរសិក្ Lincoln ែស�ំ កក ជួយ គា្ �សិសទេពកាុំលរ� ្់គស ែ លកាពុំចលេ់ផ�មរជីិតិេពកែន�ំថី ក៏ ូចជកុរ ែ លនិរយ
ភសអំេ់់�ស ែ លចូលេ ៀនេពសចេ ៀនេនះផំែ ។ េយមំខិតខា្លឹំែ្លំផ�ល់ជូនពួកេ់នូិឱកសកាុំក ��ួលបនេជ់ជ់យេលមក សិក្ និំអ ិិ ិវនពលុ់សលែ លរនល�ពិេសកនព រន់ានិតេ្ចមន និំេចះយកចិត�
�ុកដកេ់លមអាក ៃ�។ ចកកុិស់ិយ លស់េយមំ ែ លបនលេំ�មតេឡមំកាុំភពជៃ ់ូជរយួរ�លិ� និំសេ់ររនព់ ឺថ សចលឋរសិក្ Lincoln នឹំក� យជសចេ ៀន់ា រូយួ ែ លសិសទ ្់តលេ្ំតន លុ់សលិក 
រ�លិ� និំសរជិកសេ់រនពសេក គា  េ មរ្ជីួយ េលមកករ�ស់ឲ សិសទេចះចាករិកិីសិក្ែ លសកល្ំសរតបភព ជរយួនឹំក េផ� តេទេលមអកក កររនតុល ភព និំក សិក្ចិត�សំសរ។ សិសទ លស់
សចេ ៀន Lincoln នឹំក� យជអាកេចះ្តិះ ះិពិច រ េចះៃចា្លិិត និំកាេព� លូេព�រំេទជពល �ែ លេចះយកចិត��ុកដក់េលមអាក ៃ�េពកាុំសេ់រនពសកល។ េលសកករ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្ជីួយ ជា �ុ និំេក�ម
ឲ សិសទសកល្ំសរតបភព េ មរ្ឲី ពួកេ់ពូែកទាំ កាុំក សិក្ និំកាុំសំសរ �រ យរក ជួយ ែណនា និំេក�មជ់ា ូិ ជិារន លស់េយមំ។ េយមំនឹំលន�េ្លម្បស់ករិកិីពី ភស និំល�កូ លភសអំេ់់�ស េ មរ្ផី�ល់នូិក
លេ្ំតន្លកលេដយ្លសិ��ភព េពកាុំល រិកសអល់ ារយួែ លសិសទ��ួលបនសិ��ិេសម់គា ចាេ់ះករិកិីសិក្េតច់ត។់ ់ក េស� ក លស់សចេ ៀនេយមំ់ឺក ឧត�រភព ភពៃចា្ លិិត សេ់រនព។ 

9ករិកិីថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Yuk Yau ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 
ត្រតិក ឯកសរ� ន លស់សចលឋរសិក្ Lincoln ់ឺ់ិ្កេរ និំែស្កេជមំកីង។ េយមំលក់់ ិយឺតពណ័្កេរេពរជ្រណណ លរ�លិ�
លស់សចេ ៀន។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់េរ៉ំ 2:45 េសៀល 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  EBAYC-OASES។ ថា ក�់ីពី ល់ថា ក�់ី្បា។ ចលព់ីេរ៉ំ 3:00 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្ភសចិនកន� ាំ ) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit Bus ែខទ�ី 1, 1R, 20, 314, 88 សប នីយព Lake Merritt BART និំសប នីយព BART េពផ�ូិេលខ 12 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 48% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 26% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 737 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 964% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 98% 

% ់សីុ 981% 

% ង�ីន 94% 

% ែស្ក ស 94% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 90% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 2% 

 
 



Madison Park Lower Campus 
470 El Paseo Drive, 94603 |  636-7919 
www.ousd.org/madison 
កូ �ី�ាំ េលខ 154  |  កូ ជេ្រមសេលខ 111 
លឋរសិក្ TK-5 
សច Madison Park Business and Art Academy ្MPA) រន�ី�ាំ េពកាុំតាលនឧ់ស្េករៃន្កសំ East Oakland រន្ពា្ល�ល់ជរយួ San Leandro។ ្លជសយស� លស់េយមំ
រនេសប ភពចល�់ាំ ពីឆា ា 2008 រកេរ�ះ ែ លរន 75 ភ់ យជជនជតិង�ីន 22 ភ់ យជជនជតិ់េរ កិេ មរកាេណម ត់យេ�ិក និំ្លែេល 3 ភ់ យជអាក ស់េពេលមេកះ
ប៉សីុេ�ិក។ សចេ ៀន លស់េយមំរនថា កេ់ ៀន SEI ក្�ុកខ�ួនឯំចានួន 14 ថា ក ់ករិកីិអាកចាណូលថីរយួ ែ លេផ� តេលមក ផ�ល់ក គា្ �ែផាក LLI ខណរេពលព្ំីកេសវគា្ �ចារយ
លស់េយមំស្រលសិ់សទ និំ្ គ់ស ។ MPA ក្រតិលឋរសិក្ 3 ឆា ាកន�ំ រកេនះ បនេក�មក កាុំភពជៃ ់ូជរយួ MPA ក្រតិិ�ិ្ល់យ េ មរ្ពី្ំីក ា់ សិូក្ថា ក ់TK-12 លស់េយមំ។ 
សិសទ MPA ថា ក ់TK-11 នឹំ្តតិបនេ្តតរខ�ួនកនែ់ត្លេសម េ មរ្ ី ាកិលពីក្រតិរយួេទក្រតិរយួេ�ៀត �រ យរក គា្ �សិសទេពកាុំ�ានក�់ានំច្ស់ចស់ េដយស្រល�រ ចនសរ�ន់�
ិល្ករ ័្លពន់� ករិកីិសិក្ និំកន នទាំ ងយ េដយេផ� តេទេលមក អនុិត�នព លស់្ ត់លេ្ំតន និំិកីិសយស�លងតល់េ្ំតនេព្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់។ ចកកុិស់ិយ លស់ MPA ក្រតិលឋរ
សិក្់ឺេ មរ្អីល់ ា េក�មឲ េចះ្លបរនឹំល� េ្លតន្លេេសិសទ លស់េយមំ  េ មរ្ឲី ក� យជសិសទរក រសិក្ែ ល��ួលបនេជ់ជយ់ ជរយួនឹំេគលលាណំ និំក ជា �ុចិត�ឲ ��ួលបន
េជ់ជយ់េពកាុំស សំរសុ់ស�។ MPA រនយុ��សយស�ជេ្ចមនេ មរ្លីេ �ំមននូិក ចូល រួ់កព់ន់�ពីរ�លិ�។ សចេ ៀន លស់េយមំរន្កសរ្លឹក្�ី�ាំ សចេ ៀនែ ល ាេណម រុខង  
រជ្រណណ លរ�លិ� កនគ ់ហ  និំករិកីិ GED ។ េពអាឡុំេពល្លជុាទាំ េនះ េយមំផ�ល់ជូននូិក េរមលែថទ ក និំផ�ល់់ហ ។ 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� ន
សចេ ៀន 

សិសទ MPA ថា ក�ី់ TK-5 ់ក់់ ិយឺតរន ក ពណ័ស� យ េេមយេខ ឬសាពត់់ ឺេ្សចែតចិត�។ ឯកសរ� នេលមក ាលូំ ពុារនក ់ិតៃថ�េ� 
េេមយឯកសរ� ន ៃ�េ�ៀតរនលកេ់ពក រិល់យករ� ល។  

9េរ៉ំសិក្ 9់ហ េពល្ពឹកចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 8:00 ្ពឹក 
9ថា កសិ់ក្ចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 8:30្ពឹក - 2:45 េសៀល 
9ថា ក ់TK - ថា ក�ី់ 2ក េរ៉ំ 8:30 ្ពឹក - 2:45 េសៀល 
9ថា ក�ី់ 3 ល់ថា ក�ី់ 5 ក េរ៉ំ 8:40 ្ពឹក - 2:55 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 
9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ
�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

MPA ក្រតិលឋរសិក្ រនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចែ ល��ួលបនជយ់ច  ីករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ Higher Ground 
ែ លផ�ល់ជូនសិសទថា ករ់េត�យ េូត ល់ថា ក�ី់ 5។ េរ៉ំ ាេណម ក ករិកីិ់ឺ េ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស 

9អាកចាណូលថី 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 274 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 958% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 928% 

% ់សីុ 92% 

% ង�ីន 966% 

% ែស្ក ស 91% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 91% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 90% 

% ច្រសះ 91% 



សចេ ៀនសេ់រនព Manzanita - Manzanita Community School  
2409 East 27th Street, 94601 |  535-2822 
www.ousd.org/manzanitacommunity 
កូ �ី�ាំ េលខ 179  |  កូ ជេ្រមសេលខ 121 
លឋរសិក្ TK-5 
សចេ ៀនសេ់រនព Manzanita ្MCS) ់ឺជសចតូចរយួេពចាករ� លតាលន ់Fruitvale។ េយមំរន្ ត់លេ្ំតន្លចាថា កច់ានួន ល់្ បាលីនក ់ រួទាំ ក្រតិលឋរសិក្ និំក្រតិខ�ស់ 
្ពរទាំ ្ ត់ SDC ចានួនលីនក ់និំ្ ត់្លចាថា ក ់TK រយួនក។់ លចកុល្នាេយមំផ�ល់ជូនថា កពី់ ភសេពថា ក�ី់ K-3 េេមយនឹំព្ំីកលែនបរថា កពី់ ភស េូត ល់ថា ក�ី់ 5 េពឆា ាលន�លន� ល។់ 
សចេ ៀនេយមំ សបិតកាុំចាេររសចេ ៀនែ លរនសិសទច្រសះជតិេ្ចមនជំេ់េព OUSD។ MCS េផ� តេលមកុរ ទាំ ្សសំ  ក៏ ូចជក សិក្ខ� ាំ ពូែក។ ចានួនសិសទកាុំថា ក់ លស់េយមំ់ឺ 
24:1 េពថា ក ់K-2 និំ 31:1 េពថា ក�់ី 3-5 េទះលីជថា កេ់ ៀន លស់េយមំ រយួចានួនរន�ាេាតូចជំេនះកេ៏ដយ។ េយមំ រនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច ល៏�្លេសម  ែ ល ាេណម ក េដយ 
EBAYC េេមយគា្ � ល់សិសទខិតខាតសូជេ្ចមនេពកាុំថា ក�ី់ពី  េូត ល់ថា ក�ី់្បា។ ្ ត់លេ្ំតនផ�ល់អន�រ់រនពពី េទលីៃថ់កាុំរយួសប� េព េេមយរនក ជួយ េក�មកិចកក ផ�ះ្លចាៃថ់ផំែ ។ 
រនថា កល់ាលន៉លែនបរ ូចជ ចរ�និរូល កីង សិល្រ និំសិល្រសែរ�ំេសៀកផំែ ។ េយមំរនករិកីិ និំេគលក ណព សុខភព និំសុខុរលភព ឹំ រា ែ លដកល់�កូ លថា កអ់ល់ ាកយ
ស្រលសិ់សទទាំ អស់ េគលក ណព គននា្សគយ ស� ្គល ់ឬ�ឹកសូដេពេពលរុា់ហ ៃថ់្តំ ់និំបនីយដ� នសងត់្ លចាៃថ់រយួ។ លនួៃថ់កាុំរយួសប� េព េយមំរនអាកផ�ល់្លឹក្េព
កាុំ�ី�ាំ  េ មរ្ជួីយ ល់សិសទែ លរនត្រតិក សុខភពផ�ូិចិត�។ រន�ីផ្ កសិក ្លចាសប� េពស្រលរ់�លិ� និំសេ់រនព។ សិសទ លស់េយមំ េ្លមលន�លកុ់ាព �ូ់  MAC និំកុាព �ូ់ ្កតរ
លស់េយមំ្លចាៃថ់ ្ជពិេសសេពថា កខ់�ស់) េ មរ្ែីកលរ�ជាន� លស់ពួកេ់ ក៏ ូចជលាេព�់េ្រំសចេ ៀន ឬក ្សិ្ជិផំែ ។ េយមំ ករ៏នលរ� ល់យសចេ ៀនរយួផំែ  
ែ លសិសទចូលរក�សទន្លចាសប� េពេ មរ្ពិីនិត េរមលេសៀិេេថី់។ សូរ�ូ ស់ព�រក ឬអេ�ា ម�រក�សទនកិចកផ� ល់។  
9ករិកីិថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Manzanita ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9សចេ ៀនេយមំ់ឺជសចេ ៀនឯកសរ� ន។ ឯកសរ� ន់ឺ ់ិយឺតរនក ពណ័េខៀិ ឬពណ័ស និំែស្កេជមំ
កីង។ សិសទ់ច់កេ់ខខូិលូយពណ័េខៀិ េខែិំ សាពត ់ឬ ៉លូឯកសរ� នពណ័េខៀិកប៏ន។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល 
9ករិកីិរុនេរ៉ំសច Manzanita CDC។ លំៃ់ថ�បាួល។ 
9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  EBAYC។ ថា ក�ី់ពី ល់ថា ក�ី់្បា។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ កែន�ំ ់ឺស្រលផ់�ល់ជូនរុនេ់

ល់សិសទទាំ ងយរែ លរនត្រតិក សិក្ េេមយលន� លរ់កករិកីិេលមក�ូចយជូន្ គ់ស េផទំ់េ�ៀត ែ ល
្តតិក ក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ រនថា កប់ាួល ល៉ុែន�្ គ់ស ់ចដក់់ ក សុាបន េេមយជ�ឹករលែ់តំែត
រន់ហ លូក ណព ។  

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 
9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 14, 62, 20 និំ 21 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 331 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 942% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 929% 

% ់សីុ 920% 

% ង�នី 941% 

% ែស្ក ស 93% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 90% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 93% 

% ច្រសះ 92% 



Manzanita SEED  Elementary 
2409 East 27th Street, 94601 |  535-2832 
www.ousd.org/manzanitaseed 
កូ �ី�ាំ េលខ 175  |  កូ ជេ្រមសេលខ 96 
លឋរសិក្ TK-5 
ចកកុិស់ិយ លស់សចលឋរសិក្ Manzanita SEED Elementary ់ឺេ មរ្ចីលៃ់ ់ូជរយួ្ គ់ស  សរជិកសេ់រនព និំសិសទេ មរ្លីេ �ំមនូិល រិកសរយួែ លេក�មឲ សិសទេចះពី ភស 
េចះៃចា្ លិិត េ់ េព�េដយ ា់និត និំរនក ជា �ុចិត�ខ�ួន។ េយមំនឹំអល់ ាិល្ករេ័គ ពគា េទិ�ិេទរក និំពេុិល្ករនិ័យរ ែ លក សន�នកាុំចាេររសិសទ និំរនុសទេព�ិយ់ ់ឺជ
ចាណុចករ� លៃនក សិក្។ Manzanita SEED នឹំក� យជកែន�ំ រយួែ លសិសទេ�ឹកហតភ់ពចំ់ ឹំចំ់ លស់ពួកេ់ សាេឡំ លស់ពួកេ់ េក�មជេ្រមស្លកលេដយអតបនយ់ និំ
សកល្ំសរតបភពខ�ួនឯំ និំសរតបភពគា េទិ�ិេទរកកាុំនយ់សិសក្ េេមយជកែន�ំែ លសិសទអ ិិ ិវនពស តី��ួលខុស្តតិេ មរ្ផី� ស់ល�ូ សចេ ៀន សេ់រនព និំពិ ពេចក
លស់េយមំ។  
ចកកុិស់ិយ លស់ Manzanita SEED ់ឺេ មរ្ឲី សិសទទាំ អស់ក  
•  រនភពស� តជ់ាន�េពកាុំក សិក្ក េចះ�រក្រតិថា ក ់ឬេលមសក្រតិថា ក់្ ់លរុ់ខិជិា ទាំ អស់។  
•  និរយបនពី ភស និំេចះ់ន ស េស បនពី ភសក់ចនិរយ ់ន និំស េស បនរ៉ំេហចរស់ពី ភស ្អំេ់ �់ស និំេអស្�៉)។  
•  រនសរតបភពែផាកិល្ករក័ ឹំពីិល្ករ័ លស់ខ�ួនឯំ និំរនសរតបភពកាុំក េក�មអន� អាេពម្ លកលេដយ្លសិ��ភពជរយួរនុសទឆ�ំិល្ករ។័  

9ករិកិីថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Manzanita ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 9រន ់ិពណ័ ស ឬពណ័្កេរ ្ហររន លូស��  េលមកែលំែត លូស�� លស់សច) េខ ឬសាពតក់់ី ឬពណ័េខៀិ។ 
សិសទរនិ��ួលបនឯកសរ� នេដយឥត់ិតៃថ�េឡមយ េយមំលកែ់ត់ិែ លរន លូស�� លស់សចល៉ុេរ� ះ។ ល៉ុែន�សិសទ
់ច់ក់់ ិ ឬេខ ឬសាពតព់ណ័ជក់ចករ់រយួែ លបនកាណត។់ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន េយមំផ�ល់ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច�រ យរ Learning for Life ែ លលេ្រមជូនសិសទថា ក�់ី TK-5 ចលព់ីេរ៉ំ 
2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច  

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ករិកិលី�កូ លពី ភស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 14, 62, 20 និំ 21 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 83% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 81% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 405 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 954% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 914% 

% ់សីុ 94% 

% ង�នី 967% 

% ែស្ក ស 911% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 91% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�ីលីពនី 90% 

% ច្រសះ 92% 

 



Markham  Elementary 
7220 Krause Avenue, 94605 |  639-3202  |  www.ousd.org/markham 
កូ �ី�ាំ េលខ 138  |  កូ ជេ្រមសេលខ 97 
លឋរសិក្ TK-5 
េពសចលឋរសិក្ Markham េយមំរនេគលលាណំ្លកនយ់ក ក អល់ ា ក នាផ�ូិ និំក េក�មឲ សិសទទាំ អស់សកល្ំសរតបភពេពកាុំក អ ិិ ិវ លស់ពួកេ់េឆ� ះេទ កក ក� យេទ
ជពល �ែ លរនសិ��អិារច និំរនផលិតភព។ សិសទេព Markham រនជាន�កាុំក សិក្្លកលេដយភពសល្យ កីរយ ែ ល នថ ពួកេ់រនសរតបភព ��ួលបន
ពត់រ័នេព�េល� ជអាកេចះ់ិត្តិះ ះិពិច រ ែ លេ្តតរខ�ួន ចួរល់ស្រលក់ ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ ចលយ់ក់ជីព និំ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំសេ់រនព។ កាុំនរជ
អាកអល់ ា េយមំ រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក លេ្ំតន និំក អ ិិ ិវកុរ ទាំ រូល។ ករិកីិ លស់សចេ ៀនេយមំ ផ�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំក លេ្ំតនែ លែផ�កេលមស�ំដ់ សាូល រួេតច់ត ់
់ណិតិ�ិ្ និំិ�ិ្យស�អនុិត�នព ែ លជករិកីិសិក្ែ លរនតុល ភព លរ� ល់យកាុំថា កេ់ ៀនែ លេ ៀល�រក្រតិ សាេណ ្់លែ់ផាកខ�ឹរស ទាំ អស់ តយន� ី្កសរអាកចេ្រតំ និំករិកីិែផ�ក
េលមកុាព �ូ់  ែ លលេ �ំមនជាន�កាុំក ្តិះ ះិពិច រ ក យល់ ឹំ និំ់ណិតិ�ិ្។ េយមំរនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច អ៏សក  ែ លផ�ល់នូិសករភពជេ្រមស ជានួយក ង ផ�ះ ករិកីិ
លងតល់េ្ំតនែផ�កេលមកុាព �ូ់  ែ លលេ �ំមនជាន�កាុំក យល់ ឹំ ក ្តិះ ះិពិច រ និំ់ណិតិ�ិ្។ េយមំ ផ�ល់ជូននូិករិកីិជួលជុារ�លិ�ពិសកេេ� ្Parent Cafes) ស្រលរ់�លិ� 
េ មរ្រីកជួលជុាគា  និំកសំសេ់រនពជរយួគា ។ រ�លិ�់ចនិរយគា ជរយួនយកសចេពកាុំកិចក្លជុា្ លចាែខ “និរយពីេនះពីេនះ”។ ក ែថទាេក� រនផ�ល់ជូនសិសទែ លរន
ត្រតិក ។ េយមំរនរជ្រណណ លផ�ល់្លឹក្ ់ិចនុល្ដ� ក និំចិត�ិ�ូិេពកាុំ�ី�ាំ សចេ ៀន។ េយមំរនសន�សុិខររករែ លរនសរតបភពលាផុត ែ ល នថសេ់រនព លស់េយមំ
រនសុិតបភិព្់លេ់ពលេិច។ េយមំ់ឺជសេ់រនពែ លរនសុិតបភិព រនក យកចិត��ុកដក ់ែ លសិសទខិតខា្លឹំែ្លំ ពូែក និំសេ្រចបនល��ផលល�។ េចកអាក��ួលបនក
ស� ់រនពេពសចេ ៀន Markham!  

9ករិកិថីា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Burbank ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ សិសទ់កឯ់កសរ� ន។ សិសទ្លសស់ក់់ិយឺតរនកពណ័េខៀិខកី និំេខេជមំែិំពណ័េខៀិចស់។ សិសទ្សី់ក់់ិយឺត
រនកពណ័េខៀិខក ីជរយួសាពតព់ណ័េខៀិ ៉លូពណ័េខៀិចស់ ឬេខេជមំែិំពណ័េខៀិចស់។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់េរ៉ំ 2:45 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ក�់ីរយួ ល់ថា ក់�ី្ បា េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់ 6:00 ច់ច។ Arroyo រនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពជតិ ែ ល់ិត
ៃថ�បាួលលន�ិចលន�ួច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 40 និំ 73 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 367 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 49% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 37% 

% ់សីុ 2% 

% ង�នី 55% 

% ែស្ក ស 1  

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 2% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1  

% េ�ីលីពនី 1  

% ច្រសះ 1  



Martin Luther King, Jr.  Elementary 
960 10th Street, 94607 |  874-3381 
www.ousd.org/mlk 
កូ �ី�ាំ េលខ 182  |  កូ ជេ្រមសេលខ 94 
លឋរសិក្ TK-5 
MLK ់ឹជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� ែ លផ�ល់ជូនករិកីិលងតល់េ្ំតនេផទំ់ជេ្ចមន និំកន នទាំ ងយែ លជួយ ឲ ្ គ់ស កនែ់តល�្លេសម េឡមំ។ សចេ ៀនេនះេផ� ត
េលមិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ និំ់ណិតិ�ិ្ េ មរ្ជួីយ ល់សិសទកាុំក សិក្ករិកីិសិក្ែ លេ្តតរខ�ួនស្រលក់ ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព។ សចេ ៀនេនះ
រនជនជតិ់េរ កិេ មរកាេណម ត់យេ�កិ្លរណ 80  ជនជតិ់រ៉ល ់15  និំ 5% េ�ៀតជសិសទជនជតិង�ីន ់សីុ និំ�ុំហ� ។  

 ករិកីិថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� ន 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  BACR។ ថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់្បា។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 31, 88 និំសប នីយព BART េពផ�ូិេលខ 12 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 10% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 318 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 926% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 961% 

% ់សីុ 912% 

% ង�ីន 910% 

% ែស្ក ស 99% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 91% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 90% 

% ច្រសះ 93% 

 

 



Melrose Leadership Academy  
4730 Fleming Avenue, 94619 |  535-3832 
www.ousd.org/mla 
កូ �ី�ាំ េលខ 235  |  កូ ជេ្រមសេលខ 46 
លឋរសិក្ TK-8 
ចកកុិស់ិយ លស់សចេ ៀន Melrose Leadership Academy ់ឺេ មរ្ចីលៃ់ ់ូជរយួ្ គ់ស  សរជិកសេ់រនព និំសិសទ េ មរ្លីេ �ំមតល រិកសែ លេក�មឲ សិសទ់ចក� យជអាកសិក្ពី
ភស ៃចា្លិិត េចះ់ិត់ូ  និំរនក ជា �ុចិត�ខ�ួនឯំ។ េយមំអល់ ាិល្ករេ័គ ពគា េទិ�ិេទរក និំិល្ករច័្រសះនិយរ ែ លក សន�នកាុំចាេររសិសទ និំរនុសទេព�ិយ់់ឺជចាណុច
ករ� លៃនក សិក្។ Melrose Leadership Academy ់ឺជ�ីកែន�ំែ លសិសទេ�ឹកហតក់ ចំេ់ចះចំ់ ឹំ លស់ពួកេ់ សាេឡំ លស់ពួកេ់ េក�មក េ្ជមសេ មស្លកលេដយអតបនយ់ 
សកល្ំសរតបភពខ�ួនឯំ និំេទិ�ិេទរកកាុំក សិក្ និំជ�ីកែន�ំ ែ លសិសទអ ិិ ិវនពស តី��ួលខុស្តតិ  េ មរ្ែី្លក� យសចេ ៀន លស់េយមំ សេ់រនព និំពិ ពេចក។ េយមំ
លេ្រមជូនសិសទថា ក ់K-3 េពកាុំករិកីិល�កូ លពី ភស លស់េយមំ និំសិសទថា ក�ី់ 6-8 េពកាុំករិកីិអនុិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ។ សិសទអនុិ�ិ្ល់យ លស់េយមំចូល រួេពកាុំៃថ់សិក្លែនបរ 
ែ លដកល់�កូ លរុខិជិា សិល្រ និំអត�ពលករ។ េយមំរនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច ែ លលេ្រមជូនថា កល់ឋរសិក្ លស់េយមំ។ សិសទទាំ អស់លង�សា ៃ លស់ពួកេ់េពកាុំអាឡុំ
េពល�ាំ ពិព់ ណព លស់េយមំពី ំកាុំរយួឆា ា ែ លដកល់�កូ លនូិសា ៃ េពកាុំក សិក្ និំសិល្រ។ េលមសពីេនះេ�ៀត សិសទថា ក�ី់ 8 លង�់ល់លុរសា ៃ លស់ខ�ួន ែ លជែផាកៃន
ត្រតិក ស្រលក់ ាេឡមំ ថា កពួ់កេ់។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9ថា ក�ី់ 7ក ពណ័្កេរ្ចល ឬពណ័ស 

9េរ៉ំសិក្ 9សិសទែផាក�ី 1 ្ថា ក�ី់ 6 និំ�ី 7)ក 8:00 ្ពឹក ល់ 5:00 ច់ច 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់លនួ ់ិតៃថ�បាួល។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 5:00 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ករិកីិល�កូ លពី ភស និំករិកីិអាកចាណូលថី 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 14 និំ 47 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ្K, 6,9)ក 55% 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ្ថា កខ់�ស់)ក 38  

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ្K, 6,9)ក N/A 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ្ថា កខ់�ស់)ក N/A 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 457 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 32% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 16% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 68% 

% ែស្ក ស 9% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 2% 

 



Montclair  Elementary 
1757 Mountain Boulevard, 94611 | 339-6100 
www.montclairschool.com 
កូ �ី�ាំ េលខ 143  |  កូ ជេ្រមសេលខ 100 
លឋរសិក្ TK-5 
សចេ ៀន Montclair ់ឺជសចេ ៀនច្រសះជតិសសនពែ ល��ួលបនជយ់ច លូីពណ័េខៀិ លស់ជតិ ែ លរន�ី�ាំ េពកាុំ ូរ ិMontclair ៏់ ួ ឲ ទកទ់�។ លុ ស់លិកែ លរន
ល�ពិេសកនព និំអល់ ាលស់េយមំ ស �ំតក់់នេ់ទេលមល��ផលសិក្ខ�ស់ ភពេអមេពមចាេ់ះិល្ករ ័និំក លង�ឲ េឃម�នូិសិល្រ្លកលេដយក ៃចា្ លិិតេពកាុំសិសទ លស់េយមំ។ េយមំខិតខា
្លឹំែ្លំអល់ ាកុរ ទាំ រូល េដយេ្លមករិកីិសិក្េតច់តែ់ លជ់ូគា ជរយួនឹំករិកីិ�សទនីយភព និំសិល្រសែរ�ំ ែ លជួយ ជា �ុ។ សិសទ លស់េយមំ សិក្អាពីក ��ួលខុស្តតិចាេ់ះ
ខ�ួនឯំ និំស សំរ ក ជា �ុចិត�ខ�ួនឯំ និំក សេក ។ សិសទ្តតិបនេ្តតរខ�ួនរ៉ំល�ស្រលភ់ពេជ់ជយ់េពកាុំក សិក្ និំផ� ល់ខ�ួន។ ឱកសេផទំ់ស្រលក់ ចូល រួពីរ�លិ� 
រនេ្ចមនេពសចេ ៀន Montclair។ ្ គ់ស ់ចចូល រួជសរជិកៃន្កសរ្លឹក្េពកាុំ�ី�ាំ សចេ ៀន លស់េយមំ សរ់រ PTA ក�ឹលលិ� ្Dad s Club) ក៏ ូចជអាកស់្់ចិត�េពកាុំ
ថា កេ់ ៀន អាកលេ្ំតនសិសទ និំជ្ ត់លាលន៉ស្រលក់រិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ េពសចេ ៀន Montclair េយមំរនេរ�នភពចាេ់ះខ�ួនឯំ េទេលមសេ់រនពអល់ ា ៏ ឹំ រា លស់េយមំ។ 
សចេ ៀនគា្ �លរ� ល់យ អ៏សក  លន�ល ់iPad េព�េល� អន�រ់រនព និំក លេ្ំតនស្រលសិ់សទែ លជួលឧលស ស់ ក៏ ូចជជួយ ជា �ុេល្ នស្រលសិ់សទទាំ ងយរែ លខ�ស់ជំ
ក្រតិថា ក ់តយន�សីាេឡំ អល់ ាកយ និំសិល្រ។ សចេ ៀនផ�ល់ជូននូិឱកសលាលន៉េ្កយចលេ់រ៉ំសចេផទំ់ជេ្ចមនស្រលសិ់សទ ែ លរនលាដលច់លច់លពី់ក ចរ�និរូល ក្ច់់ ុន ក
ាចយក�ក កែ់កិ ក េឡមំថ ាា និំេិ�រន�។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត សចេ ៀន Montclair ករ៏នចិត�ិ�ូិ្លចាសចេ ៀនេពកាុំ�ី�ាំ សចេ ៀនរយួៃថ់ ឬ ពី ៃថ់កាុំរយួសប� េពស្រលគ់ា្ �

លែនបរ។  

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ  េរ៉ំ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:3 េសៀល ថា ក�់ី 1-5 េរ៉ំ 8:30 ្ពឹក- 2:45 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រល់ពត់រ័នលែនបរ។ 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9សចេ ៀនផ�ល់ឱកសលាលន៉លែនបរេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ្ចមនស្រល់សិសទ ែ លរនលាដលច់លព់ី ថា កេ់ ៀនេក�មរូល ក្ច់់ ុន ក ាចយ
ក�កក ់ក េឡមំថ ាា និំេិ�រន�។ ថា ក់សិក្ទាំ អស់េនះ ពុារន់ិតៃថ�េសវេឡមយ ជរួយនឹំ់ហ លូក ណព ែ ល់ច កបន។ 
លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត ក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ Adventure Time រនេពកាុំ�ី�ាំ សចេ ៀន។ េយមំករ៏នកេ ៀលចាេទ��ួល
យកសិសទជរយួនឹំ Montclair Park និំរជ្រណណ លសេ់រនព Jewish ផំែ ។ ករិកិទីាំ អស់េនះ់ិតៃថ�បាួលេសវ។  

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 18, 605, 642 និំ 688 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 60% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 33% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 579 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 960% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 915% 

% ់សីុ 910% 

% ង�នី 911% 

% ែស្ក ស 951% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 90% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�ីលីពនី 90% 

% ច្រសះ 910% 

 



New Highland Academy  
8521 A Street, 94621 |  729-7723 
www.ousd.org/newhighland  
កូ �ី�ាំ េលខ 125  |  កូ ជេ្រមសេលខ 120 
លឋរសិក្ TK-5 
សិសទ លស់េយមំ់ឺជអាក់ិត្តិះ ះិពិច រ ជអាក្ប្ស់យទក�់ំ្លកលេដយ្លសិ��ភព និំជពល �ែ លេចះ់ណិត់សូ អាក ៃ�។ ពួកេ់ ក្បននូិឧត�រភពកាុំក សិក្ និំ
ជាន�កាុំក ់ិត្លកលេដយថរពល។ សិសទ លស់េយមំ្ប្ស់យទក�់ំ្លកលេដយ្លសិ��ភព�រ យរភសអំេ់ �់ស និំភសេអស្�៉ េដយផ� ល់រត ់និំជចយលកកណព អកទ  
កាុំចាេររភស ៃ�េ�ៀត និំសិល្រ និំេរេិៀលេចកកិ�ិ្េផទំ់ជេ្ចមន។ សិសទ លស់េយមំ ់ឺជពល �ែ លរនភពសល្យ កីរយ រនក�ី់ណិត់សូ  ែ លរនលាណិនចិត� និំស សំរ
ឹំ រា និំរន�ានុកចិត�េពកាុំសរតបភព លស់ពួកេ់កាុំក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល។  

New Highland Academy ់ឺជសចេ ៀន ា់ ែូ លពឹំែផ�កេលមក សិក្សិល្រ  ្Arts Learning Anchor School) ែ លជក ផ�ួចេផ�មរ ា់និតែផានសិល្រ លស់ក រិល់យអល់ ាេខនកី 
Alameda ។ ្ ត់លេ្ំតន លស់េយមំ  រនល�ពិេសកនព�ូលា�ូចយេពកាុំរុខិជិា សិល្រ េេមយចូល រួេពកាុំក អ ិិ ិវិជិា ជីិរជលន�លន� ល ់ែ លេ្តតរេឆ� ះេទ កក ដកល់�កូ លសិល្រេព
�ូទាំ ខ�ឹរស ករិកីិសិក្ទាំ អស់។ ្ ត់លេ្ំតនភ់េ្ចមន់ឺជអាកេចះពី ភស។ េយមំ រនថា កសិ់ក្សិល្រ�សទនីយភព និំ្ ត់លេ្ំតនឯកេ�សសិល្រ�ិសទនីយភពែ លរនក
េល�ជ� ចិត�រា ក ់ែ លសិសទចូល រួេពកាុំក លងតល់េ្ំតនសិល្រ្លចាសប� េព ែ លរនលាដលច់លពី់ក ផតព់ណ័ ក ់ូ ា់នូ  និំេបះពុរ�េលមេសរ៉រចិ និំិីជីថលេរេិៀ។ លែនបរពីេលម
េនះេ�ៀត េយមំចលៃ់ ់ូជរយួិ�ិ្សប ន បា Luna Dance Institute េ មរ្ផី�ល់ក លងតល់េ្ំតន បា និំេ មរ្ដីកល់�កូ លរុខិជិា បាេទកាុំរុខិជិា សិក្ ៃ�េ�ៀត។ 

9ករិកិថីា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Highland ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ លស់សចេ ៀន New Highland ់ក់់ ិពណ័េខៀិខកី ឬពណ័ស ជរយួេខេជមំែិំ សាពត់ ឬេខខ�ីពណ័េខៀិចស់។ ្់គស
់ច�ិ�់ិយឺត លស់សចេ ៀនកាុំតៃរ� $12 និំ់ិល៉ូឡូឯកសរ� នកាុំតៃរ� $15 េពសចេ ៀន។ រន់ហ លូក ណព
ស្រល់់ ិេដយឥត់ិតៃថ��រត្រតិក ។ សិសទេស�តក់កព់ណ័ ូចគា េព្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច គន 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ថា ក�់ីរួយ ល់ថា ក់�ី្បា ់យុ 6-11 ឆា ា។ ចលព់ីេពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC transit ែខទ�ី 1, 1R និំ 98 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 375 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 972% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 915% 

% ់សីុ 92% 

% ង�នី 980% 

% ែស្ក ស 91% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 91% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 90% 

% ច្រសះ 91% 



 
Parker  Elementary 
7929 Ney Avenue, 94605 |  879-1440 
www.ousd.org/parker 
កូ �ី�ាំ េលខ 144  |  កូ ជេ្រមសេលខ 101 
លឋរសិក្ TK-7 
សច Parker Elementary ��ួលសស ល់េគលលាណំ លស់ខ�ួនថជរជ្រណណ លៃនក សិក្ និំឧត�រភព។ �រ យរភពជៃ ់ូ្លកលេដយ្លសិ��ភពជរយួ្ គ់ស  និំ្កសរ
សេ់រនព េយមំេលមក�ឹកចិត� េលមកករ�ស់ និំផ�ល់ឧត�រភពកាុំក សិក្េ មរ្ផីលិតបននូិសិសទែ លរនក េផ� តក យកចិត��ុកដក។់ េពសចេ ៀន Parker េយមំអល់ ា់ ហ លូក ណព  
េដយគា្ � ល់សិសទទាំ ងយរែ លរនក យកចិត��ុកដក ់ជសិសទ លស់សចេ ៀន Parker ែ លរនិនិយ់ចាេ់ះខ�ួនឯំកាុំេពលែតរយួ។ សិសទ លស់េយមំរនក ចូល រួេពកាុំ
ល�ពិេសកនពសិក្ រ៏នថរពល ជរយួនឹំឱកស្លចាៃថ់ស្រលក់ សេ្រចបននូិល��ផលសិក្ក្រតិខ�ស់ ែល្ំករ្ន�ែ លគនក ្លកួត្លែជំ សករភពហត់្ បណ និំិចិិ្ត
សិល្រកាុំល រិកសសិក្រយួែ លរនក គា្ �។ ក ដកកិ់ចកក ្សិ្ជិ លស់េយមំ់ឺេ មរ្ឲី ក� យេទជក�លីក  និំជរូលដ� ន្់ឹះរយួេ មរ្លីណ�ុ ះលរ� លសិសទជាននេ់្កយ់
ែ លនឹំផ�ល់ភពជអាក ឹកនាស្រលស់េ់រនព លស់េយមំ  និំឥ��ិពលិជិារនេទេលមពិ ពេចក។ េគលេេ លស់េយមំ់ឺេ មរ្អីល់ ា េ្លតន្លេេកុរ ទាំ រូលក រំកយ ចិត� និំស តី។ 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន េពសចលឋរសិក្ Parker សិសទេស�តក់ក ់់ិល៉ឡូូពណ័�ឹកលចិចស់ ឬពណ័ស និំ់ិ ង ែ លរន

អកទ ពណ័រស។ សិសទ់ចេស�តក់កេ់ខ ់ិលាពំន់  ីឬសាពតព់ណ័ក់ី ឬពណ័�ឹកលចិចស់។ សិសទ
��ួល់ិល៉ូឡូឯកសរ� ន និំ់ិ ង ឯកសរ� ន។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Eagle Village - េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច 
9ថា ក�ី់ 1-8 ពុារនស្រលថ់ា ក ់TK ឬ K េឡមយ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 
9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 57, 46 និំ NL លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ្K, 6,9)ក 100% 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ្ថា កខ់�ស់)ក 100  

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ្K, 6,9)ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ្ថា កខ់�ស់)ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 276 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក   ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 917% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 964% 

% ់សីុ 90% 

% ង�ីន 926% 

% ែស្ក ស 92% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 94% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 
% េ�លីីពីន 90% 

% ច្រសះ 1  

 



 
Peralta  Elementary 
460 63rd Street, 94609 | 654-7365  
www.peraltaschool.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 145  |  កូ ជេ្រមសេលខ 102 
លឋរសិក្ K-5◊ 
Peralta ់ឺជសចលឋរសិក្ថា ក ់K-5 លស់្កសំ North Oakland ែ លរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់សេ់រនព លស់ខ�ួននូិក េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមក សិក្សិល្រ រួល�កូ ល
គា ។ េពសចេ ៀន Peralta សិសទទាំ អស់នឹំសិក្េពកាុំល រិកសរយួែ លលេ �ំមតបនជែផាកៃនភពខុសគា  េតច់តេ់ពកាុំភពសុ់ស� ក សកល្ំសរតបភព និំភព កីរយ
លស់ពួកេ់។ េយមំរនភពជៃ ់ូជរយួស រន�ី  លរ� គ  និំ់ជីិករកាុំ្សសកែ លគា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពទាំ អស់ៃនករិកីិ លស់េយមំ។ សា ៃ លស់េយមំ ្តតិបនដក�់ាំ លង�េព
កាុំរន�ី េព�  ក រិល់យកាុំ្សសក និំែថរទាំ សប ន�ូត់េរ កិេព�ី្កសំរ៉ូស�ូផំែ ។ សា ៃ លស់សិសទ រនេពេលមិុលិសយ លស់េខនកី Alameda និំេពេលម YouTube។ លែនបរពីេលម
េនះេ�ៀត េយមំបនអ ិិ ិវនពែផនក អន� ជានន ់្Intergenerational Pro ect) ែល�កពីេ់ ែ លសិសទ លស់េយមំេក�ម�សទនកិចកេព�រសរ� លូិន់�ែថទាេពេពលៃថ់កា់េពកាុំ្សសក និំេក�មែផនក
សិល្រជរយួរក ស់្សសកចារស់់។ សចេ ៀន Peralta ់ឺជសចេ ៀនកិត�ិយស លស់ �កលីេ�់ រ៉ ្California Distinguished School) និំសចេ ៀនែ ល��ួលបនជយ់ច លូី
ពណ័េខៀិ លស់ជតិ ្National Blue Ribbon Award School)។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កល ្Transitional Kindergarten) េពកាុំឆា ាសិក្ 2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក េសាមសុា TK សូរពិច រ
អាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេពជិត់។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9ថា ក ់K-5។ េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក ល់ 8:20 ្ពឹក 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់្បា។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 5:45 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់សេ្ងេរ៉ំ 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1 និំ 1R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 34% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 8% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 329 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 92% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 916% 

% ់សីុ 94% 

% ង�ីន 912% 

% ែស្ក ស 957% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 90% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 
% េ�លីីពីន 90% 

% ច្រសះ 910% 

 



Piedmont Avenue  Elementary 
4314 Piedmont Avenue, 94611 |  654-7377 
www.ousd.org/piedmontavenue 
កូ �ី�ាំ េលខ 146  |  កូ ជេ្រមសេលខ 103 
លឋរសិក្ TK-5 
េពសចលឋរសិក្ Piedmont Avenue េយមំលណ�ុ ះ ា់និតឲ សិសទេចះ្សង�់ក សិក្។ េយមំស �ំតក់់នេ់ទេលមក ចូល រួ លស់សិសទេព្់លថ់ា កេ់ ៀនទាំ អស់ជរយួនឹំិល្ករក័
ាពឹំ�ុកេលមល��ផលសិក្ខ�ស់ និំករិកីិសិក្ េតច់តរ់យួែ លែផ�កេលមស�ំដ់ រុខិជិា សាូល រួ។ េយមំ់ឺជសេ់រនពសិក្ល�កូ លគា ែ លេផ� តេលមក សិក្ត្រតិ �រលុ ស់ល ជរយួនឹំ

ក េ្លម្បស់លេចកកិ�ិ្្លចាៃថ់។ លរ� ល់យកាុំថា កេ់ ៀនេ ៀលចា�រក្រតិថា ក ់ក ពិភក្្កសរសិក្ ិ�ិ្សយស� FOSS និំេរេ ៀនជា �ុលែនបរ និំសកល្ំសរតបភពែ លជា �ុេដយ
�ិនានយ់ ់ឺជយុ��សយស�រយួចានួនែ លេយមំេ្លម្បស់េ មរ្ ី ននូិភពេជ់ជយ់កាុំក សិក្ និំកាុំស សំរ។ េយមំផ�ល់ជូនសករភពលាលន៉លែនបរជេ្ចមន ូចជ េរ៉ំសិក្កុាព �ូ់  
កីង/ែល្ំករ្ន� ក េក�មសួន តយន�េី្លមឧលក ណព  ្កសរអាកចេ្រតំ សិល្រ លរ� ល់យ និំ បា់ យេ�ិក។ េយមំេលមកករ�ស់ក សេក  សរករ ័និំសរតបភពិល្ករ។័ េយមំេរមលេឃម�ភព
ច្រសះែផាកិល្ករ័ លស់សចេ ៀនេយមំថជ្�ព សកររយួ េេមយេយមំផ�ល់ក�ី្សង�់ និំេគ ពគា េទិ�ិេទរកជរយួនឹំសករភពពេុិល្ករជ័លន�លន� ល។់ េយមំ រនភពជៃ ់ូ
សេ់រនពជរយួ សជីិករល�ពិេសកនព ្Experience Corps) ៃ ់ូអារន ្Reading Partners) ពូែកអារន ្Excel Reading) លរ� �ជាេនឿសសន ្Faith Network) ្ ត់លេ្ំតន
លស់ិ�ិ្ល់យលេចកកេ�ស្កសំ Oakland ។ កាុំនរជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� ្Full-Service Community School) េយមំ រនសខសចេ ៀន Piedmont Avenue 
ៃនលរ� ល់យស ណរ្កសំ Oakland េពេលម�ី�ាំ លស់េយមំ ។ េយមំផ�ល់ជូនសិសទ និំ្ គ់ស នូិេសវផ�ល់្លឹក្ពីរជ្រណណ លសុខុរលភព Ann Martin ែ លសបិតេពកាុំ�ី�ាំ
សចេ ៀន លស់េយមំ។ ្កសរ្លឹក្ លុ ស់លិកគា្ � និំអាកស់្់ចិត� លស់េយមំ េ ម តួជ្កសររយួ ែ លរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក ក្ឲ ល��ផលសិក្ លស់សិសទសបិតេពជសាូល លស់េយមំ ។ 
េយមំេជឿជកថ់ កុរ ្់ល់ លូនឹំសេ្រចបនេជ់ជយ់។ េយមំេលមកករ�ស់ិល្ករល័ន�ក សិក្េពរហិ�ិ្ល់យ េដយដកេ់ឈះលន�លនី់រយួ់លន� លពី់រហិ�ិ្ល់យ ជរយួនឹំជាេនឿថ 
សិសទ លស់េយមំនឹំល�ក លក់ សិក្ពីិ�ិ្ល់យរនក េ្តតរខ�ួនកាុំក ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ។ ភពជៃ ់ូជរយួ្ គ់ស លស់េយមំ េក�មឲ រ�លិ�រនក ចូល រួេពកាុំថា កេ់ ៀន 
េេមយរ�លិ�ករ៏នភពសករេពកាុំសរ់រ PTA, SSC និំក�ឹលលិ� ្Dad s Club)។ េយមំផ�ល់ជូននូិៃថ់សិក្លែនបរ�រ យរ C.L.A.S.S. ្ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច កុរ េ ៀន
េ្កយចលេ់រ៉ំសចបនេជ់ជយ់) និំអាកស់្់ចិត� លស់េយមំ រកពី្ពះិហិ  Evergreen Church។ ចូល រួជរយួ្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ និំក� យជែផាករយួៃនេរ�នភព លស់ 
Piedmont Avenue Panther! ជេរ PANTHERS! 
9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ  - 8:45 ្ពឹក ល់ 2:30 េសៀល ថា ក�ី់រយួ ល់ថា ក�ី់្បា - 8:45 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច Panther City លេ្រមជូនសិសទថា ក ់K-5 រុនេរ៉ំសច ែ លចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក។ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  CLASS - ថា ក�ី់រយួ ល់ថា ក�ី់្បា ែផ�កេលមត្រតិក សិក្។ Panther City - ថា ករ់េត�យ ថល់ថា ក�ី់្បា លំៃ់ថ�បាួល�រ
ល��ភព។  Studio One - ថា ករ់េត�យ ល់ថាIក�ី់្បា េពេ្ង�ី�ាំ សចេ ៀន និំលំៃ់ថ�បាួល។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 
9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 12 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 62% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 39% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 372 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 920% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 957% 

% ់សីុ 97% 

% ង�នី 921% 

% ែស្ក ស 96% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 91% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 90% 

% េ�ីលីពនី 91% 

% ច្រសះ 95% 

 



PLACE @ Prescott  
920 Campbell Street, 94607 |  874-3333  |  www.ousd.org/placeatprescott 
កូ �ី�ាំ េលខ 183  |  កូ ជេ្រមសេលខ 122 
លឋរសិក្ TK-5 
PLACE @ Prescott ់ឺជសចលឋរសិក្ស ណររយួ ែ លរន�ី�ាំ េព West Oakland។ េយមំេជឿជក់ថ សិសទទាំ អស់នឹំសេ្រចបនល��ផលសិក្ល� េពេពលពកួេ់ជអាកសិក្ែ លសករ យល់ ឹំ
សំសរ និំរនភពៃចា្លិិត។ ្់តលេ្ំតនរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះ់ានិតរយួែ លថ េគលិកិីែផ�កេលមក សួ សាណួ ចាេ់ះក លងតល់េ្ំតន នឹំអ ិិ ិវនពលាណិន់ិតក្រតិខ�ស់ និំអកក ករកាុំក សិក្ែ លចាបច់ស្រល់
ឲ សិសទ លស់េយមំក� យជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ។ េយមំ ឹំថវរនស សាខនេ់សម់គា កាុំក ជា �ុក ��ួលខុស្តតិែផាកក អ ិិ ិវលុ់សលិកលកកណរ និំសំសរ លស់សិសទ្់លគ់ា  េដយអនុិត� ចនសរ�ន់�ទាំ ងយ
រែ លេលមកករ�ស់ក េគ ពខ�ួនឯំ អន� អាេពមសំសរិជិារន និំក ចូល រួកាុំសំសរ។ េ មរ្សីេ្រចបនចកកុិស់ិយេនះ ្កសរ្លឹក្ និំលុ់សលិក លស់ PLACE @ Prescott ែតំែតេផ� តក ្លឹំែ្លំ លស់ពួកេ់ជនិចក
េទេលមអ�ីែ លល�លាផុតស្រល់កុរ ទាំ រូល។ 
�រ យរក ��ួលបនចាេណះ ឹំ និំឱកសកាុំក សិក្្លកលេដយសរករ ័េយមំែស�ំ កក ផលិតសិសទែ លរនក ចូល រួ ែ លរនសុខភពល�ែផាករំកយ ចិត� និំស តី និំអ ិិ ិវនពក េផ� តជុាិ�ិិ�ិ្សយស�
�ូទាំ សចេ ៀន េដយសំ�តក់់នេ់លមសុខភព និំ់ហ លូតបរ� ខណរេពលេក� លយកភពច្រសះែផាកភស និំេ្លម់ េុកសល ែ ល់កព់ន់�នឹំិល្ករ ័្CRP)។ សិសទ្់លគ់ា រនសិ��ិ��ួលបនករិកិីសិក្សាូល ែ ល
រនក សំ�ត់ក់នេ់លមរុខិជិា ិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ និំ់ណិតិ�ិ្។ េយមំេ្លម់េ្រំនាផ�ូិ ្Pro ect Lead the Way) - ែ លជករិកិីិសិ�កររយួែ លេ្លម្បស់ iPads និំលេំ�មត់េ្រំ 3-D ។ ថា កសិ់ក្រន
ក ល�ូ ិលិជុាជេ ៀំរល់សប� េពរកកន់លន�លកុ់ាព �ូ់ �ីពី លស់េយមំ ែ លរនលា់ក់ជរយួនឹំកុាព �ូ់ ចានួន 30េ្់ ំ។ កុាព �ូ់ ្លេ � Chromebook និំកុាព �ូ់ លន�ះេស�មំ ្tablet) ្តតិបនេ្លម្បស់េពកាុំថា កេ់ ៀន។ ក
ជា �ុសិសទរក ស់ក េពសចេ ៀន និំេពផ�ះរនក គា្ �ជរយួនឹំក េ្លម្បស់ករិកិីទាំ េនះជ Achieve 3000, ST Math និំ Fast Forward។ េយមំផ�ល់ជូនករិកិីពី ភសេអស្�៉េពថា ក ់K-3 ែ លជករិកិី
េ្តតររេត�យ ែ លគា្ �េដយ � និំករិកិី TK ។ េយមំផ�ល់ជូនក អល់ ាពិេសស RSP េសវែផាកនិរយ/ភស និំ SDC - ករិកិី្លឹក្លាលន៉លែនបរ។ 
េយមំរនលរ� ល់យរយួ ់�ីនិកអារនេពកាុំ�ី�ាំ រយួ េសវផ�ល់្លឹក្រយួ�ល់រយួ និំ្កសរតូច់េពកាុំ�ី�ាំ  តយន�ី ្សាេឡំ ក� ចុច និំេសី�) វយសស  សិល្រ និំក េក�មសួនិលិជុា។ រេហ្សលេសៀក Prescott 
បនចលេ់ផ�មរេពសចេ ៀនអស់ យរេពលជំ 30 កន�ំរកេេមយ េេមយជែផាករយួៃន BACR លស់េយមំែ លរនក ស្រលស្រគលលន� លព់ីករិកិីសច។ ៃ ់ូសេ់រនព លស់េយមំ រួរន ូចជ Faith Network, 
Masons of California, Alpha Kappa Alpha Sorority និំ Enhancing the Fabric of Family” - ករិកិីចូល រួពីរ�លិ�េ្ករក ែណនាពីិ�ិ្សប នេ មរ្កី សិក្ក្រតិខ�ស់ៃនជីិតិ និំិល្ករ័្ ់គស ែស្កេ ។ 
េយមំេក�មក ្លជុាសិសទ្លចាែខ រ្តីិ�ិ្សយស�្់គស  ពិពណ័់ិ�ិ្សយស� និំ Harvest Festival។ សិសទ លស់េយមំចូល រួេពកាុំ្កសរល៉ូលីសចរច ណព  ្Traffic Squad) ក ែថ�ំសន� កថ លស់្សសក ្District Oratory) 
ក ្លឡំ្លរាំែផាក់ណិតិ�ិ្ និំ្លកលអកទ  ្Math and Spelling Bee competition)។ 

9ករិកិីថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) 9ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល េច�រុនេរ៉ំេពៃថពុ់ក់ឺ េរ៉ំ 1:30 េសៀល 

9ករិកិីរនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា ក�់ីពី ល់ថា ក�់ី្បា។ ចលព់ីេរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 26 និំ 31 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 226 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 929% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 958% 

% ់សីុ 94% 

% ង�នី 930% 

% ែស្ក ស 94% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 90% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 90% 

% ច្រសះ 93% 

 
 



Reach Academy  
9860 Sunnyside Street, 94603 |  729-7775 
www.ousd.org/reach 
កូ �ី�ាំ េលខ 193  |  កូ ជេ្រមសេលខ 105 
លឋរសិក្ TK-5 
Reach Academy ់ឺជសចលឋរសិក្រន�ាេារក រ ែ លរន�ី�ាំ េពកាុំសរ� លូិន់�្ សស់ស� ត រនពន�ៃឺថ់េពកាុំ្សសក Las Palmas ែ លេពជិតខំ្កសំ East Oakland។ 
សចេ ៀនេយមំ រនភពងយ្សគលកាុំក ចូលរក ល់េដយេសវ ឹកជ�ាូ នស ណរ។ េលសកករ លស់េយមំេពសចេ ៀន Reach ់ឺេ មរ្សីេក ជរយួ្ គ់ស  និំសេ់រនពេ មរ្ ី
លេ �ំមនយុិជនែ លបនេ្តតរខ�ួនចលយ់កក�ី្សរយ់ លស់ខ�ួន និំចលយ់កកែន�ំ លស់ខ�ួនកាុំនរជសរជិកែ លេចះ��ួលខុស្តតិ  េចះយកចិត��ុកដកច់ាេ់ះអាក ៃ�េពកាុំសេ់រនព
ពួកេ់។ េយមំ ្លកនយ់កករិកីិសិក្អកក កររនតុល ភព ្Balanced Literacy Curriculum) ែ ល្់លថ់ា កេ់ ៀនទាំ អស់់ឺជលរ� ល់យ េេមយសិសទេ ៀន់នេពក្រតិ លស់ពួកេ់។ 
ពត់រ័នរូលដ� ន រណចានួន និំជាន�្តិះ ះិពិច រ ្តតិបនសាេលៀំ ុះខតជ់េ ៀំរល់ៃថ់េពកាុំថា ក់់ ណិតិ�ិ្។ លុ ស់លិកសចេ ៀន លស់េយមំ រនភពៃចា្ លិិត និំជកចិ់ត� ិត
់ រណព ។ ពួកេ់��ួលបនក លណ�ុ ះលរ� លេគលិកីិអកក កររនតុល ភពចាេ់ះសិល្រភសអំេ់ �់ស លស់ OUSD និំ្លពន់�្ ់ល់្ ់ំថា កេ់ ៀនែលលគនក ចិ�ក ឹរអល់ ាែ លគនេេតុ
ផល ែ លកសំ�ានក�់ានំិជិារនជរយួសិសទ និំរ�លិ�។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត សិសទែស�ំយល់អាពីពិ ពេចកេពកាុំពិ ពពិេសកនពិ �ិ្សយស� លស់េយមំ អ ិិ ិវនពជាន�
លេចកកិ�ិ្េពកាុំលន�លកុ់ាព �ូ់  និំែថ ក្រំកយឲ ស� តជរយួនឹំ្ ត់ល �ំឹក លស់េយមំ េពកាុំរុខិជិា អល់ ាកយ ្P.E)។ Reach េលមកករ�ស់រេហ្សព និំ្លពន់�សាេឡំ�ាេនមល លរ� ល់យ
ថី និំលន�ល់្ គ់ស ។  
េយមំកផ៏�ល់ជូននូិជេ្រមសព្ំីកករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច្លកលេដយ់ុណភព និំរនអាកផ�ល់្លឹក្េពសចេ ៀន�រត្រតិក ផំែ ។ 

9ករិកីិថា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Cox ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន ់ិពណ័េខៀិចស់ និំេខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់ ឬក់ី។ សិសទពុាចាបច់្ តតិ�ិ�ឯកសរ� ន លស់េយមំ េឡមយ។ 
ពួកេ់់ច�ិ�វពីហំ លស់េយមំបន ឲ ែតវរនពណ័សុ��។ 

9េរ៉ំសិក្ ចន់� អងស  ្ពេស្តក និំ្សសក េរ៉ំ 8:25 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 
ពុក េរ៉ំ 8:25 ្ពឹក ល់ 1:30 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ Cartes Park ផ�ល់ជូនសករភពេ្កយចលេ់រ៉ំសច 

9េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ក ល�កលភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ា នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 40 និំ 98 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 399 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 947% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 937% 

% ់សីុ 94% 

% ង�នី 948% 

% ែស្ក ស 92% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 94% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 90% 

% េ�ីលីពនី 92% 

% ច្រសះ 92% 

 



Redwood Heights  Elementary 
4401 39th Avenue, 94619 | 531-6644  
redwoodheightsschool.com 
កូ �ី�ាំ េលខ148  |  កូ ជេ្រមសេលខ 106 
លឋរសិក្ K-5◊ 
េលសកករ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្លីេ �ំមតនូិសេ់រនពសចេ ៀនយកចិត��ុកដក ់ែ លសិសទ់ចេ្លម្ បស់លាណិន់ិត្តិះ ះិពិច រេ មរ្កី� យជអាកសិក្ស� តជ់ាន� ឬក្រតិខ�ស់។ េយមំរន
ករិកីិសរ្ូ ែលលែ លដកល់�កូ លនូិេគលិកីិរនតុល ភពចាេ់ះអកក ករ ់ណិតិ�ិ្អនុិត�នព និំិ�ិ្សយស� ក អល់ ាកយ សិល្រ តយន�ី សួនច្ សចេ ៀន េអកូឡូសីុ និំលរ� ល់យ។ 
សេ់រនព លស់េយមំ រនភពច្រសះគា ែផាកស សំរ-េស �កិចក ភស ជតិសសនព េេមយ រួល�កូ លនូិក ចូល រួរ៉ំរុតរាពីសារករ់�លិ� និំករិកីិអល់ ាពិេសសែ លរនក ដក់
ល�កូ ល។ 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កល ្Transitional Kindergarten) េពកាុំឆា ាសិក្ 2015-2016 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក េសាមសុា TK សូរពិច រ
អាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេពជិត់។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ  - 8:40 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល ថា ក�ី់រយួ ល់ថា ក�ី់្បា - 8:40 ្ពឹក ល់ 2:50 
េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 7:30 ្ពឹក 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់
�ី�ាំ  

9រន។ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នអាពីក្រតិថា ក ់និំេរ៉ំសិក្។ 
រជ្រណណ លករ្ន� Redwood Heights ែ លសបិតេពជលនឹ់ំ�ីទាំ លស់េយមំ  ផ�ល់ករិកីិ 
និំក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit bus ែខទ�ី 54 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 50% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 11% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 373 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 911% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 916% 

% ់សីុ 910% 

% ង�ីន 916% 

% ែស្ក ស 941% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 90% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 
% េ�លីីពីន 91% 

% ច្រសះ 911% 

 



RISE  Community School 
8521 A Street, 94621 |  729-7732 
កូ �ី�ាំ េលខ 192  |  កូ ជេ្រមសេលខ 107 
លឋរសិក្ TK-5 
សចេ ៀន RISE លេ្រមជូនសិសទចានួន 344 នក់េពថា ក�់ី K-5 េពកាុំ�ី�ាំ  Highland ែ លសបិតេពកាុំតាលនជ់ិតខំ Elmhurst លស់�ី្កសំ East Oakland។ សចេ ៀនេនះរន�ី�ាំ ចុះ�រផ�ូិពី
រជ្រណណ លករ្ន� Tassafaronga ក៏ ូចជចរ់យលីល�ុកពីសខ Elmhurst លស់លរ� ល់យស ណរអូកឡិន ព។ េពសចេ ៀន RISE េគលេេ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្ ី នបននូិក អល់ ាក្រតិខ�ស់
ស្រល់កុរ េព�ី្កសំ East Oakland ែ លសបិតេពកាុំចាេររកុរ ែ ល��ួល ំអយុត�ិករល័ាផុត លស់�ី្កសំេនះ។ ករិកិី លស់េយមំេផ� តជសាខនេ់ទេលមក សិក្េតច់ត ់និំក អ ិិ ិវច កិលកកណរ
ឹំ រាែ លចាបច់ស្រល់��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំក សិក្ និំកាុំជីិតិ។ ភពជៃ ់ូ លស់អាកអល់ ា ្់គស  និំសរជិកសេ់រនព លស់សចេ ៀន RISE លេំ�មតបននូិរូលដ� ន្់ឹះ ឹំ រាស្រល់

សិសទ និំអន់តអាក ឹកនា លស់េយមំ។ 
កាុំនរជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� RISE ចល់ៃ ់ូជរួយសិសទ ្់គស  លុ់សលិកសចេ ៀន អាកផ�ល់េសវ និំលរ� អំសក សេ់រនពេ មរ្សីេក គា លេំ�មតនូិសេ់រនពរយួែ ល
រនសុខភពល� រនសុិតបិភព រនក�ីសំ្រឹ និំរនក គា្ �គា ។ េពចាករ� លសាូល លស់ខ�ួន RISE អនុិត�សាណុា សរសភពជករិកិី ែ លជួយ ជា �ុ ល់ក សេ្រចបនល��ផលសិក្ខ�ស់ និំភព
សុខុរលភព។ សរសភពករិកិីទាំ េនះ រួរនជ់�កក ក សិក្ពីចិត�សំសរ ិល្ករ័ និំល រិកសសចេ ៀន ភពជអាក ឹកនាយុិជន សុខភព និំសុខុរលភព ក េ ៀនសូ្តព្ំីកលែនបរ ក
ចូល រួ និំគា្ �ពី្់គស  និំក េ្តតរខ�ួន និំអន� ករសចេ ៀន។ �រ យរក ស្រលស្រគល សរករ ័ ក ែកលរ�ឥតបល់ប  ភពជអាក ឹកនាសេក  ភពជៃ ់ូ និំក ស្រល�រកន ន 
សចេ ៀន RISE រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក នភពេជ់ជយ់ៃនសិសទ លស់េយមំ និំភព កីចេ្រមនៃនសេ់រនព លស់េយមំ។  

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន រន - ឯកសរ� ន់ច ក�ិ�បនពកី រិល់យ  
• សិសទ្តតិែត់ក់់ ិឯកសរ� ន ់ចជ់ិយឺតគនក ់ិយឺតរនក ឬ់ិ ង ពណ័េ�ា តចស់ ឬពណ័សជេ ៀំរល់ៃថ ់
• សិសទ្តតិែតេស�តកេខែិំ េខខ�ី ឬសាពត់ក់ី 
• សិសទ្តតិែត់កែ់ស្កេជមំលិ�្ររេជមំជិត 
• សិសទរនិ់ចេស�តក់កក់ ់ិររយួែ លរន លូស�� េ្ងពី លូស�� លស់ RISE េខែិំ សាពត ់ឬេខខ�ីែឆកេលមសពីរយួអុិនវ ពខំេលម
ជំសំ ់ែស្កេជមំសែ្ំក ឬែស្កេជមំែកំេច� រកួហរ ឬ់ិរនរកួេពកាុំថា ក់ ់ិកក់ ឬ់ិវលេក�តក ឬ់កេ់្សរប េក�មជេខែិំ
េឡមយ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច គន 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់
�ី�ាំ  

រន។ ថា ក�់រីយួ ល់ថា ក់�ី្ បា។ ចល់ពេីពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ Tassafaronga - ថា ក ់K-5 - េលមកជេ ៀំរល់ៃថ់ េូត ល់
េរ៉ំ 8 យល។់ 

9េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 98 និំសប នីយព Oakland Coliseum BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 305 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 958% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 927% 

% ់សីុ 92% 

% ង�នី 965% 

% ែស្ក ស 91% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 92% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 91% 

% េ�ីលីពនី 91% 

% ច្រសះ 91% 



Sankofa  Academy 
581 61st Street, 94609 |  654-7787  |  www.ousd.org/sankofa  
កូ �ី�ាំ េលខ 191  |  កូ ជេ្រមសេលខ 49 
លឋរសិក្ TK-8 
�ានក�់ានំគា ៃនក យកចិត��ុកដក ់និំភពេតច់ត់់ ឺ ‘ផ�ូិ្តឡលរ់ក��ួលយកវិ�ិ ្Sankofa Way) ។ សចេ ៀន Sankofa លេ្រមជូនសិសទថា ក់រេត�យ  េូត ល់ថា ក់�ី 8។ Sankofa កផ៏�ល់ជូន
ផំែ នូិករិកិីរេត�យ អន� ករ -Transitional Kindergaten ្TK) និំករិកិីិសិល់រជាំឺខ�ះស តីផកំស់្រល់ថា ក់េ្តតររេត�យ  ល់ថា ក�់ី 5 ្ក អល់ ាពិេសស)។ េយមំេជឿជក់ថ ករិកិីរ៉ូែ ល និំ
ឯកេ�សថា ក់េ្តតររេត�យ  ល់ថា ក�់ី 8 លេំ�មតនូិសេ់រនពសចេ ៀនខុសែល�កពីេ់ និំព្ំីកលែនបរ។ 
Sankofa Academy ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� េេមយសំ�តក់់ន់េលមក ផ�ល់សិ��ិអារច ល់កុរ  និំឧត�រភពកាុំក សិក្។ េយមំេជឿជក់ថ កុរ េ ៀនបនល�លាផុតេពេពល
ពួកេ់រនក ចូល រួរ៉ំសករេពកាុំក េឆ�មយសាណួ លស់ពួកផ� ល់ អាព�ីានក�់ានំ វំកិចកក េពសចេ ៀន និំជីិតិផ� ល់ខ�ួន លស់ពួកេ់។ សិសទទាំ អស់្តតិបនផ�ល់សិ��ិអារចេ មរ្េីក�មឲ ស� ត់
ជាន�ែផាកអកក ករ ់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� សិក្សំសរ និំលេចកកិ�ិ្។ េយមំរនរជ្រណណ លកន ន្់គស  ្Family Resource Center) រយួ ែ លផ�ល់ជូននូិសិកក សច និំកន នស្រល់
្់គស ។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត េយមំរនករិកិីលែនបរៃថ់សិក្ ្Extended Day Program) ស្រល់សិសទ លស់េយមំេពកាុំថា ករ់េត�យ េូត ល់ថា ក់� ី8 េ មរ្ផី�ល់ក យកចិត��ុកដក់ល�ឥតេខក ះ េព
សចេ ៀន Sankofa Academy។ 

9ករិកិថីា កេ់្តតររេត�យ  ្Pre-K) ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល។ 

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន េពសចេ ៀន Sankofa ឯកសរ� នស្រលសិ់សទរុនចូលថា ក់រេត�យ  េូត ល់ថា ក់�ី្ បា់  ឺ់ិពណ័េខៀិ�ឹកលចិសុ�� ឬពណ័ស ជរួយ
េខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិ ឬពណ័ក់ី។ ឯកសរ� នស្រលសិ់សទថា ក�់ី្បារយួ េូត ល់ថា ក់�ី្បាលី់ឺ ់ិពណ័រស ពណ័េលឿំ ឬពណ័
សសុ�� ជរយួេខ ឬសាពតព់ណ័ក់ី។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល ្លឋរសិក្) 8:30 ្ពឹក ល់ 3:00 ច់ច ្អនុិ�ិ្ល់យ) 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច ់ហ េពល្ពឹក។ េរ៉ំ 8:00- 8:30 ្ពឹក 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  ករិកិលីែនបរៃថ់សិក្ េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់ 6:00 ច់ច 
ថា ក់រេត�យ  ល់ថា ក�់ី 8 ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់រជ្រណណ លករ្ន� Bushrod េរ៉ំ 2:45-6:00 ច់ច 
ថា ក់រេត�យ អន� កល ល់ថា ក�់ី 8 

9េសវអល់ ាពិេសស ក ដក់ល�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 18 និំសប នីយព Rockridge BART និំសប នីយព MacArthur BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ្K, 6,9)ក 100% 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ្ថា កខ់�ស់)ក 38  

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ្K, 6,9)ក 100% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ្ថា កខ់�ស់)ក 38% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 362 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 98% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 971% 

% ់សីុ 94% 

% ង�នី 911% 

% ែស្ក ស 95% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 91% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 91% 

% េ�ីលីពនី 92% 

% ច្រសះ 93% 



Sequoia  Elementary 
3730 Lincoln Avenue, 94602   | 531-6696  
| www.sequoiaschool.net 
កូ �ី�ាំ េលខ 151  |  កូ ជេ្រមសេលខ 109 
លឋរសិក្ TK-5 
សចលឋរសិក្ Sequoia ់ឺជសចេ ៀនែ លរនសិសទ្លរណជ 430 នក ់ែ លរន�ី�ាំ សបិតេពកាុំេពកាុំ្សសក Dimond ៃន្កសំ Oakland ។ េយមំតារំឲ ពានុះែផាកពិត្បក ៃន
ជតិសសនពច្រសះ លស់�ី្កសំ Oakland ក្រតិ្បកច់ាណូល និំច្រសះ។ Sequoia រន ព់�សារំ ែ លរនលុ់សលិកលេ្ំតនែ លរនល�ពិេសកនព�ូលា�ូចយ ែ លភ់េ្ចមនៃនពួកេ់សុ��ែតបន
លេ្ំតនេពសចេ ៀនេនះអស់ យរេពលជំ 10 ឆា ា។ ភ់េ្ចមនៃន្់តទាំ េនះ ់ឺជ្់តលេងស លែ លលេ្រមជអាកផ�ល់ ាលូននស្រល់អាកអល់ ាជានន់ថី។ 
សចេ ៀន Sequoia ្តតិបន្លកន់ខា លេ់ដយសេ់រនពរូលដ� នែ លជពល �រក ស់្សសក និំ់ជីិករខា តតូច យរេពលយូ ។ វ់ឺជ�ិ �ភពសរ�� េពកាុំ យរេពលល៉ុននសប� េព ាលូំៃនក សិក្ 
ែ លេឃម�អាកជិតខំបល�់រ� ក់សរ� ក រិល់យ និំេសៀិេេសិសទ។ ្លជពល �ែ លេក�ម់ជីិករកាុំរលូដ� ន លេ្រមជអាកកតក់�ីស្រលព់ិកីែថ�ំសន� កថ ្Oratorical Festival) និំចូល រួ និំ
គា្ �្ពឹត�ិក ណព សេ់រនព ូចជ ក �ាំ ពិព់ ណព សុិតបិភពកំ ់្Bike Safety Fair) េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះ និំក េ ម រ៉រ៉តុំេព ូិផ� កី។ ្កសរ FOSS ្Friends of Sequoia School - រតិ�សាង�់
សចេ ៀន Sequoia) ែ លរ�លិ�សិសទេពសចេ ៀន Sequoia ្តតិបនចលេ់ផ�មរេពឆា ា 2006។  
ពួកេ់ៃ អងស សលុយេ មរ្ផី�ល់ជូន ល់ថា ក់លាលន៉េផទំ់ ូចជ សិល្រ តយន�ី ិ�ិ្សយស� និំថា ក់ែថសួនស្រល់កុរ ទាំ អស់។ FOSS កស៏្រលស្រគល្ពឹត�ិក ណព ជេ្ចមនស្រល់សេ់រនពសចេ ៀន
ផំែ  ់ឺចលព់ីពិកីពិសកេេ�ស� ់រនពក ្តឡល់រកសចេ ៀនិ�ិេពៃថ់ ាលូំៃនៃថ់ចូលេ ៀន េូត ល់ក យក់ហ រកពិស រួគា ្់លក់្រតិថា ក់េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះ និំក �ាំ ពិព់ ណព សិល្រេព ូិ
ង ។ ្កសររយួេ�ៀតែ លរនភពសករអស់ យរេពលរ៉ំយូ េពសចេ ៀន Sequoia ់ឺ ក�ឹលលិ� ្Dad s Club) លស់សចេ ៀន Sequoia ែ ល្តតិបនលេំ�មតេឡមំេពកាុំ�សិតទ ពឆា ា 1930។ 
សរជិកក�ឹលលិ� ្Dad s club) ផ�ល់នូិករ� ាំ ស្រល់ ាេឡមំេងអីែិំរនដាកូនេបម ជូតសរ� តក្រលកាុំថា ក់េ ៀនេដយេ្លមសលូ លេងះែខទភពយន�េពេពលយល់ ្Movie Nights) ស្រល់កុរ  និំ
្តឡល់នាចកចុ់លេពេពលរនក ដកល់�កូ លគា នូិក �ាំ ពិព់ ណព ិ�ិ្សយស� ្Science Fair) និំ់ហ េពល្ពឹករុានាចកចុ់ល។ Sequoia ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពពិត់!  

9ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 9ថា ករ់េត�យ អន� កល និំថា ក់រេត�យ ក 8:45 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល ថា ក់� ី1 ថា ក�់ី 2 និំថា ក�់ី 3 ក េរ៉ំ 8:30 ្ពឹក ល់ 3 
ច់ច ថា ក�់ី 4 និំ�ី 5ក េរ៉ំ 8:20 ្ពឹក ល់េរ៉ំ 3:00 េសៀល 

9ករិកិរីុនេរ៉ំសច 9សិសទថា ក់រេត�យ អន� កល និំថា ក់រេត�យ  រនសិ��ិ��ួលបនក ែថទាកុរ ពីសចេ ៀនេដយឥត់ិតៃថ�េពកាុំេភជនីយដ� ន
លេ្រមខ�ួនឯំ ែ លរនផ�ល់ជូនចលព់ីេរ៉ំ 8:15 ្ពឹក ល់ 8:45 ្ពឹក។ សិសទ្តតិែតរនរនុសទេព�ិយ់លេណ�ម ចូលេទកាុំ
េភជនីយដ� នលេ្រមខ�ួនឯំ និំចុះេតបេលខចូលកាុំករិកិី។ 

9ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  CDC - ថា ក់រេត�យ អន� កល ល់ថា ក់�ី្ បា ចល់ពេីពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 5:30 ច់ច។ Healthy Start - ទក់�ំសចេ ៀន
ស្រល់ពត់រ័នអាពកី្រតិថា ក ់ចល់ពេីពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9ក ដក់ល�កល សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិចី្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 39, 339, 57, 643 និំ 653 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 63% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 44% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 429 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 914% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 928% 

% ់សីុ 913% 

% ង�នី 917% 

% ែស្ក ស 930% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 93% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 91% 

% ច្រសះ 97% 



សចេ ៀន់ិតពរីហិ�ិ្ល់យឥឡូិេនះ - Think College Now  
2825 International Boulevard, 94601 |  532-5500  |   
www.thinkcollegenow.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 190  |  កូ ជេ្រមសេលខ 113 
លឋរសិក្ K-5◊ 
ភពលន� នែ់ ល្តតិបនឆ�ុះល�ក ាំេពកាុំេឈះ លស់សចេ ៀនេយមំ់ឺ ់ិតពីរហិ�ិ្ល់យឥឡូិេនះ - Think College Now ្TCN) ែ លបនរកពីត្រតិក ចាេ់ះរុខ។ េពេពលេយមំកាពុំសប លន រន
សិសទតិចជំរា កក់ាុំចាេររសិសទែ លល�កល់ិ �ិ្ល់យចានួន 20 នក ់េពកាុំរណណ លសិក្កិក លស់េយមំ រនសិ��ិចូលេ ៀនេពសកលិ�ិ្ល់យរហិ�ិ្ល់យកលីេ�់ រ៉្University of 
California college)។ ចកកុិស់ិយ និំ្�ឹស�ីៃនសករភព លស់េយមំ រន លូរំជុាិ�ិ់ានិតែ លថ សិសទទាំ អស់ លស់្កសំ Oakland ្តតិក ់ិតអាពីរហិ�ិ្ល់យ េេមយរនិែរន្តឹរែតជសិសទច្ំេព
ិ�ិ្ល់យេឡមយ។ េពឆា ា 2003 ្កសររ�លិ� អាកអល់ ា និំអំសក កាុំសេ់រនពបនសប លនសចេ ៀន TCN េពកាុំ្សសក Fruitvale លស់្កសំ Oakland េ មរ្លីិ� ាតិចេន� ះ្លេហំៃនល��ផលសិក្ 
និំផ�ល់ជូនសិសទទាំ អស់នូិឱកសកាុំក េទេ ៀនលន�េពរហិ�ិ្ល់យ និំចល់យកក�ី្សរ់យ លស់ពួកេ់។ សចេ ៀន TCN ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំជសចេ ៀនតូចរយួេ មរ្េីដះ្សយល�ចានួនសិសទ
េ្ចមនេួសេេតុ។ ឥឡូិេនះ់ឺជឆា ា�ី 11 លស់េយមំ TCN ឹំអាពីចកកុិស់ិយ លស់ខ�ួន�រ យរក លេ្ំតន្លកលេដយ្លសិ��ភពេពកាុំិល្ករ័ លស់សចេ ៀន េដយែផ�កេលមតៃរ�សាូលទាំ ្បាក តថភព 
្ ូចេពកាុំក េក�មឲ រហិ�ិ្ល់យរនតថភព) ក េគ ពគា  ក ��ួលខុស្តតិ ក ឆ�ុះល�ក ាំ និំក�ី្បថា  ្ក លះលំ់)។ ជរួយនឹំេគល់ានិតទាំ េនះជរ់សុេ��សកព លស់េយមំ េយមំបនែកលរ�ជេ្ចមន
នូិល��ផលសិក្ លស់សិសទ និំអ ិិ ិវនពសេ់រនពសិក្់ជីព ែ លរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក សិក្ជនិចក។ េ មរ្ឲី ឹំច្ស់អាពីចកកុិស់ិយែ លែផ�កេលមសរករ ័និំេលសកករែ លេផ� តក យកចិត�
�ុកដកេ់លមរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ្�ឹស�ីៃនសករភព លស់េយមំ្តតិបនជា �ុេដយក ាពឹំ�ុកខ�ស់ស្រលសិ់សទទាំ អស់ ក លេ្ំតន និំក វយតៃរ�ែ លែផ�កេលមស�ំ ដ់  និំជា �ុេដយ�ិនានយ់ ក
ចូល រួរ៉ំខ� ាំ ក� ពី្់គស  និំភពជៃ ់ូជរួយសេ់រនព លុ់សលិកេលចេ �  និំក សំ�តក់់នេ់ទេលមរហិ�ិ្ល់យពី ាលូំ និំ�ូទាំ សេ់រនព។ ្កសរ្់តលេ្ំតន សិសទ និំ្់គស ច្រសះ លស់េយមំ 
រនក លះលំ់ចាេ់ះក ែកលរ�ជាន�េផទំ់�រ យរក លេ្ំតនអារន សាេណ  និំ់ណិតិ�ិ្យុ��សយស�េពសចេ ៀន អារន្សលគា េពផ�ះ និំិល្ករេ័ទេ ៀនលន�េពរហិ�ិ្ល់យ ែ លលណ�ុ ះ
់ានិតសិសទ លស់េយមំ។ ូចែ លបិចន លស់េយមំែចំថក Juntos, si se puede ែ លរននយ់ថ េលម រួគា ជក�ុំរយួ េយមំ់ចសេ្រចបន! 
◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ក់រេត�យ អន� កលេពកាុំឆា ាសិក្  2016-2017 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក សុា  TK សូរពិច រអាពីករិកិី TK េពកាុំសចេ ៀនែ លេព
ជិត់។ 

9ករិកិីថា ក់េ្តតររេត�យ  ្Pre-K) រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Centro Infantil រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ អន� ជតិ ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រយួៃថ់ 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំ
េពល េសៀល 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� ន់ឺ ់ិពណ័ស ឬពណ័្កេរ្ចល ជរយួនឹំ់ិយឺតរហិ�ិ្ល់យរន្�នល់ក ឬ់ិរន លូស��  TCN េខេជមំែិំ េខេជមំខ�ី 
ឬសាពតព់ណ័ក់ ី ្្តឹរជំសំ់) ជរយួែស្កេជមំែ លសរ្សលស្រល់ក ត។់ 

9េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

9ករិកិីរុនេរ៉ំសច គន 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  ថា ក�់ី 1-5 េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 20, 21 និំសប នីយព Fruitvale BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

10អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 63% 

10អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 44% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 429 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 961% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 914% 

% ់សីុ 95% 

% ង�នី 974% 

% ែស្ក ស 94% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 90% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 90% 

% េ�ីលីពនី 90% 

% ច្រសះ 92% 



Thornhill  Elementary 
5880 Thornhill Drive, 94611 | 339-6800  
www.thornhillschool.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 157  |  កូ ជេ្រមសេលខ 114 
លឋរសិក្ TK-5 
Thornhill ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពរយួ។ កាុំនរជសចេ ៀនែ លរនក អនុិត�នពក ង ខ�ស់ េយមំ ជសចេ ៀនែ លរនិល្ករក័ ាពឹំ�ុកខ�ស់ និំស� ់រនពរនុសទ្់លគ់ា ។ 
សចេ ៀន លស់េយមំរនក េផ� តេលមក ដកល់�កូ លសិល្រ ឹំ រា ែ លរនក ផ�ល់ជូនថា កត់យន�ីេព្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់។ សិសទទាំ អស់េពថា ក ់ K-2 ��ួលក លងតល់េ្ំតនតយន� ី
ORFF Music និំេពថា ក�ី់ 3 សិសទទាំ អស់េ ៀនិយូីឡុំ ្ិកីិសយស� Suzuki)។ េពថា ក�ី់ 4 & ថា ក�ី់ 5 សិសទរា ក់់ ្តតិបន ាពឹំថនឹំេ ៀនឧលក ណព រយួ និំចូល រួេពកាុំ្កសរេ �ំ លស់
សច។ េយមំ កផ៏�ល់ក េ្ចតំលន� គា ពី ំកាុំរយួែខ និំក លង�ឲ េឃម�្លេ �តយន�េីផទំ់ផំែ ូចជក Jazz, Choral Music, Chamber Music, Gamalon ្Bali) ក៏ ូចជ្លេ �
តយន�េីផទំ់ផំែ ។ សចេ ៀន លស់េយមំ ផ�ល់់�ិភពេលមក អល់ ាកុរ ទាំ រូលជរយួនឹំក លងតល់េ្ំតនេតច់ត ់ ក៏ ូចជសិល្រផំែ ។ ក្រតិថា កនី់រយួ់ រនក ចុះ�សទនកិចក
សិក្ែលលលុរណជេ្ចមន ែ លេក�មេឡមំេ មរ្លី�ពិេសកនព Thornhill Thunderbird ។ ក ចូល រួពីរ�លិ� រនតៃរ�ខ�ំខ់�ស់េពសច Thornhill េេមយជអ�ែី លេក�មឲ សចេ ៀន លស់
េយមំពិេសស។  

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9គនឯកសរ� នេ�។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:35 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នអាពីេរ៉ំសិក្។ 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន។ ថា កល់ាលន៉ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នអាពីក្រតិថា ក ់និំេរ៉ំសិក្។ 

9េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 605, 642, 660 និំ 662 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

10អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 68% 

10អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 29% 

10ក ចុះេឈះស លុ ក 394 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 96% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 913% 

% ់សីុ 912% 

% ង�ីន 910% 

% ែស្ក ស 953% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 90% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 
% េ�លីីពីន 91% 

% ច្រសះ 910% 

 
 



សចេ ៀនករនុ��  
Achieve Academy 
1700 28th Avenue, 94601  |  904-6440  |  www.worldandachieveacadmies.org 
Elementary TK-5 
ៃថ់ផុតកាណត�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 
Achieve Academy ែ លជសចេ ៀនខុសែល�កពីេ់ លស់ �កលីេ�់ រ៉ រន�ី�ាំ េព្សសក Fruitvale ៃន្កសំ Oakland ់ឺជសចេ ៀនករនុ�� ស ណរសេ់រនព។ េគលិកិី លស់ Achieve ព្ំីកលែនបរេលមសពី
ជ�ា ាំទាំ  4 លស់ថា ក់េ ៀនេទេ�ៀត េ មរ្ផី្ ភា ល់ជរយួ្់គស  និំសេ់រនព លស់េយមំក �ិវផ�ល់េសវ ក ចុះ�សទនកិចកេព�រផ�ះ ក ចុះ�សទនកិចក ល់�ីកែន�ំផ� ល់ ក តេរ�មំ សិល្រ និំជេ្ចមនេ�ៀត។ 
សចេ ៀនថា ក់រេត�យ អន� កល េូត ល់ថា ក�់ី 5 លស់េយមំ ផ�ល់នូិថា ក់លេ្ំតនសិល្រ តយន�ី និំលេចកកិ�ិ្្លចាសប� េព ល់សិសទ្់លគ់ា ។ សិសទច្រសះជតិសសនព លស់េយមំ សេក គា ្លចាៃថ់េ មរ្ផី�ល់ក អល់ ា
េតច់ត ់រនក គា្ � និំត្រតិ�រលុ់សលស្រលសិ់សទទាំ អស់។ េយមំេក�មក ជិតសាិ��ជរយួៃ ់ូេពកាុំ�ី�ាំ លស់េយមំ់ឺ �ីភា កង់  Seneca and East Bay Agency for Children េ មរ្ផី�ល់ក គា្ �ែផាកក សិក្ 
និំែផាកសុខភពផ�ូិចិត�លែនបរ ល់សិសទ លស់េយមំ។  Achieve Academy រន់�ីនិកសុខភពេពជិតខំ�ី�ាំ ។ រជ្រណណ លកន ន្់គស លស់េយមំផ�ល់ថា ក់សិក្ ESL ស្រលរ់នុសទេព�ិយ់ កនគ ់ហ
្លចាសប� េព ករិកិីស្រលកុ់រ ់យុ 0-5 ឆា ា និំថា ក់សិក្ភសេអស្�៉។ ថា ក់េ ៀននីរយួ់ផ�ល់នូិក លងតល់េ្ំតនជ្កសរតូច់្លចាៃថ់េពកាុំស�ំ ដ់ រុខិជិា សាូល លស់ � ជរយួនឹំ្់តលេ្ំតនែ លរន់ុណិុិ វ ិ
ខ�ស់ ក សិក្ែផ�កេលមកុាព �ូ់  េរេ ៀនសិក្សំសរ/់ រណព  និំសករភពអនុិត�ផ� ល់។ �ី�ាំ លស់េយមំ រួរន ូចជ សួនច្ េផទំ់េ មរ្ពី្ំីកលែនបរេលមេរេ ៀន និំេលមក�ឹកចិត�ឲ រនសករភពរំកយ។ ្់លរ៉់ំ
ែ លេយមំេក�ម់ឺផ្ ភា ល់េទនឹំអកទ  C ទាំ  5 ់ឺក Community ្សេ់រនព) Character ្ច កិលកកណរ) Collegiality ្អន� អាេពម វំសេក )ី Confidence ្�ានុកចិត�) និំ Commitment ្ក េល�ជ� ចិត�)។ ូចែ ល
េយមំចូលចិត�និរយថ សូរអេ�ា ម�រកេរមលអ�ីែ លេក�មឲ សេ្រចល��ផលបន...អសក ! 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តក�ី លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពជីាហនទាំ ងយែ លចាបច់កាុំក ចុះេឈះលុ្តក�ី លស់ពួកេ់។ 
ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

9ករិកិីថា ក់េ្តតររេត�យ  ្Pre-K) East Bay Agency for Children ផ�ល់ករិកិីចានួនពី េ មរ្លីេ្រមជូនកុរ ់យុ 0-5 ឆា ា។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន េយមំរនឯកសរ� នេ មរ្លីង�ពីេរ�នភព លស់សច និំេលមកករ�ស់សុិតបិភពេពកាុំ�ី�ាំ ។ សិសទ់ក់់ិពណ័េខៀិចស់ ឬពណ័េលឿំជរយួ
នឹំ លូស�� លស់សច ្់ច ក�ិ�បនកាុំតៃរ�ទលពីក រិល់យ) ជរយួេខែិំ េខខ�ី ឬ ៉លូពណ័េខៀិចស់ ជរយួនឹំែស្កេជមំពណ័េ ។ ់ិ ង
ពណ័េខៀិចស់់ច ក�ិ�បនពីក រិល់យ លស់េយមំ ឬពីហំររយួកប៏ន ្ហររន លូស�� )។ រនករិកិី់ហ លូក ណព ស្រល់ឯកសរ� ន 
្លសិនេលម្តតិក ។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក-3:00 េសៀល 

9ករិកិីរនុេរ៉ំសច ទ� សចេ ៀនេលមកជូនសិសទេព េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក។ 

9ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ East Bay Agency for Children ផ�ល់ជូនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេ ៀន លស់េយមំេពកាុំ�ី�ាំ ជេ ៀំរល់ៃថ់ ចល់ពីចលេ់រ៉ំសច េូត
ល់េរ៉ំ  6 ច់ច។ 

9េសវអល់ ាពិេសស គន។ េយមំេជឿជក់េលមរ៉ូែ លដកល់�កូ ល ែ លកាុំេនះសិសទទាំ អស់��ួលបនក គា្ �េព កាុំថា ក់េ ៀន។ 

9ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស សចេ ៀន លស់េយមំផ�ល់ក គា្ �ស្រល់អាកចាណូលថី និំក អ ិិ ិវភសអំេ់់�ស្់លក់្រតិ �រ យរ យរេពល ELD ែ លបនកាណត ់និំក
លងតល់េ្ំតន ELD ែ លបនដក់ល�កូ លេព�រយួៃថ់។ ថា ក់សិក្ទាំ អស់លេ្ំតនជភសអំេ់់�ស។ 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ Fruitvale Bart រនចរ់យេ ម ្តឹរែត 10 ន�ីរកកន់សចេ ៀន លស់េយមំ។ សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បន�រ យរ AC Transit Bus ែខទ�ី 
40, 840, 20, 21, 1, 1R, និំ 339។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 749 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 73% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 4% 

% ់សីុ 2% 

% ង�នី 88% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 0% 

  
 



សចេ ៀនករនុ��  
American Indian PublicCharter School II 
171 12th Street, 94607  |  482-6000  
www.aimschools.org 
Elementary K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 15 កុរ�រ 2016 
សចេ ៀនករនុ��ស ណរ់េរ កិាំ ឥរណ �ី II ្American Indian Public Charter School II) លេ្រមជូនសិសទេពកាុំ�ី្កសំចានួន 650 នក ់ចលពី់ថា ក ់K – 8។ ក េផ� តយកចិត�
�ុកដក់ លស់សច AIPCS II ់ឺេទេលមិត�រនសិសទ ល៏�្លេសម  ្99.5 ) និំស�ំដ់ ករិកីិសិក្េតច់ត ់ែ លជួយ នត្រតិក សិក្ លស់សិសទេយមំ។ ជរយួនឹំពិន�ុ API ខ�ស់លាផុត
េព�ី្កសំ Oakland កលពីឆា ាសិក្ 2011-2012 កន�ំ េទេនះ AIPCS Il និំសិសទ លស់ខ�ួន កស៏េ្រចបនេលមសពីស�ំដ់ ែ លែចំេដយច្លគ់នកុរ ររា ក់្ តតិបនេបះលំេ់ចល 
្No Child Left Behind Act) ជេ ៀំរល់ឆា ាផំែ ។ �រលកកណរ្លជសយស� 78 ភ់ យៃនសិសទ លស់ AIPCS II ់ឺជអាករនិ��ួលបនផល្លេរជនពែផាកស សំរ-េស �កិចក េេមយ 99 
ភ់ យ់ឺជជនជតិភ់តិច។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក
ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 
 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ ់ិរន្�នល ់ក ពណ័ស។ សាពត ់និំេខែិំពណ័ក់ី។ 

9េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:15 េសៀល 
9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9រន។ 7:30-8:00 ្ពឹក 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

9េសវអល់ ាពិេសស គន 

9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ BART េពផ�ូិេលខ 12 
AC Transit 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 196 

10ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ ក
េគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 22% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 13  

% ់សីុ 48% 

% ង�ីន 31  

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

% េ�លីីពីន 1  

% ច្រសះ 1  
 



សចេ ៀនករនុ��  
ASCEND 
3709 East 12th Street, 94601  |  436-5487 
www.efcps.org/our-schools/ascend 
លឋរសិក្ K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 
ASCEND ់ឺជសចេ ៀនលេ្ំតនថា ក�់ី K-8 រនក សិក្�រែលលេលសកករ និំរនក ដកល់�កូ លសិល្រ។ ់ា ៃូនក លងតល់េ្ំតន លស់េយមំ រួរន អារនេដយរនក ឹកនា ក សិក្
ល�កូ លគា  និំក លងត់លេ្ំតនរុខិជិា ិ�ិ្សយស� និំ់ណិតិ�ិ្ែផ�កេលមក សួ សាណួ ។ េយមំរនេរ�នភពចាេ់ះខ�ួនឯំ ែ លចសចេ ៀនេពជិតខំរយួែ លលេ្រមជូន្់គស  និំសរជិក
សេ់រនពជេ្ចមនជានន ់ ែ ល តុចូលបនចូលេទកាុំក ង ជលន�លន� ល ់ េ មរ្អីល់ ាសិសទ លស់េយមំឲ បនល�លាផុត។ េយមំផ�ល់តៃរ�រ៉ំ្ជលេ្ េលម�ាេាេពកាុំក សិក្ េេមយេជឿជកថ់ ក
យល់សីុជេ្ េទកាុំខ�ឹរស ់ឺជិកិីល�លាផុតេ មរ្លីា់កល់ាលន៉ ល់សិសទ លស់េយមំជរយួនឹំជាន�កាុំក ់ិត្តិះ ះិពិច រ និំ��ួលបនចាេណះ ឹំ។កាុំនរជសចលេ្ំតនថា ក�់ី K-8 និំជ ំ�ំ់
ជរួយគា នឹំសិសទ លស់េយមំ នបននូិក អ ិិ ិវនព�ានក�់ានំសបិតេសប យូ អែំ�ំែ លលេ្រមជរូលដ� ន្់ឹះស្រលក់ រនល��ភពែិកែ�កឲ េឃម�ភពខុសគា  និំត្រតិក លងត់លេ្ំតនេទ�រ
លុ់សលេ មរ្លីាេព��រត្រតិក លស់សិសទបនល�លាផុត។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ េយមំហររនិឲ េស�តក់ក់ពណ័ែ ល់កព់ន់�នឹំេជមំកំស្រល់្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់។ 
ថា ក ់K-5 ក ់ិពណ័ស ជរួយនឹំេខែិំពណ័េខៀិចស់។ សិសទ់ច់ក់់ ិ ង  ASCEND ឬ់ិ ង  ឬ់ិកា់ ក់ពីេ្ងររយួកប៏ន�រ
ក សរ រ ។ 
ថា ក�់ី 6-8 ក ់ិ ASCEND ពណ័ស ឬពណ័េ  ឬ់ិរនរកួជរួយេខក់ី។ សិសទអនុិ�ិ្ល់យរនេគលក ណព ឯកសរ� នតឹំ ុ ឹំ ជំ
សិសទថា ក�់ី K-5 េេមយរនិ្តតិ់ក់់ ិ ង  ់ិកា់កព់ីេ្ង ឬ លូស�� ររេផទំេឡមយ។ 

េរ៉ំសិក្ ថា ក�់ី K-3 - 8:30-3:15 េសៀល 
ថា ក�់ី 4-8 - 8:30-3:30 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច ASCEND ពុារនផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចេឡមយ ល៉ុែន�េភជនីយដ� ន លស់េយមំេលមកេព េរ៉ំ 7:50 ្ពឹកស្រលឲ់ សិសទរុា់ហ េពល
្ពឹក។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

េយមំរនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចថា ក�់ី K-8 រយួេ ថ អាកចរ ាំ្ េពលៃថ់លិច លស់ ASCEND ្ASW) �រ យរភពជៃ ់ូសេ់រនព
លស់េយមំ់ឺ Oakland Leaf។ ចលព់ីៃថ់ចន់�-សុ្ក ករិកិីលេ្រមជូនសិសទចលព់ីចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ស្រល់ថា ក�់ី K-5។ េព
ៃថ់អល្ល រ ្ពុក សុ្ក) ករិកិី លស់េយមំល�្លសិ់សទថា កអ់នុិ�ិ្ល់យេពេរ៉ំ 4 េសៀល។ លែនបរពីេលម ASW ករិកិីផ�ះសែរ្ំ លស់ 
ASCEND ពី្កសរេុន Girls Inc. និំ Sylvan ផំែ ។ សិសទ្តតិបនអនុ�� តឲ ចូលេទកាុំករិកិីទាំ េនះេដយែផ�កេលមត្រតិក  និំកែន�ំ
�ាេន ។ 

េសវអល់ ាពិេសស ASCEND ់ឺជ�ី�ាំ សចេ ៀនរនក ដកល់�កូ លេព�េល�។ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ASCEND ពុារនផ�ល់ករិកិីពេុភសកាុំេពលលចកុល្នាេនះេ�។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំរនចរ់យរយួល�ុកពសីប នីយព Fruitvale BART េេមយេពជិតរហិថិីអន� ជតិស្រលក់ ចូលរក ល់ លស់ AC Transit ។ 
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ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 
60% 

 ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 1  

 ់សីុ 3% 

 ង�នី 94% 

 ែស្ក ស 1  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�ីលីពនី 0% 

 ច្រសះ 0% 
 



សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Berkeley Maynard 
6200 San Pablo Avenue, 94608  |  658-2900 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-berkley-maynard-academy 
Elementary TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 
Aspire Berkley Maynard Academy រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី BMA— ពី�ំរ់ហិ�ិ្ល់យេពកាុំ
សលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំ េ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកនស់�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ 
ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំ កាុំក សេ្រចបនក�សុីលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំក 
សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់
េយមំរនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រ
ត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ៃលតំ និំេខែិំពណ័ក់ី។ រ�លិ��ិ�ឯកសរ� នពីអាកលករ់និជកច់ក។់ 

េរ៉ំសិក្ 8:05 ្ពឹក - 3:12 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច BMA ពុារនផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចេ�។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

សចេ ៀនេនះ ាេណម ក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ�ី�ាំ សច។ សិសទេពថា ក�ី់ 1-8 ្តតិបនលេ្រមជូន។ ករិកីិេនះ
ាេណម ក េពៃថ់ចន់� - ្ពេស្តក េរ៉ំ 3:30 េសៀល ល់ 6 ច់ច និំេពៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 12 ៃថ់្តំ់ ល់ 6 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 72, 72M, 72R, 802។ 
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ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 
30% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 42% 

 ់សីុ 2% 

 ង�ីន 51  

 ែស្ក ស 2% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�លីីពីន 0% 

 ច្រសះ 2% 



សចេ ៀនករនុ��  
Aspire College Academy 
8030 Atherton Street, 94605  |  436-5487 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-college-academy 
Elementary TK-5 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 
Aspire College Academy ្ACA) ់ឺជសចលឋរសិក្ករនុ��ស ណររយួេពកាុំសេ់រនព East Oakland និំជសរជិកៃនសចេ ៀនស ណរ Aspire ែ លជអំសក សចេ ៀន
ករនុ��ឈនរុខេ់ លស់ �កលីេ�់ រ៉។ េយមំេជឿជក់ថ សិសទ្់ល់ លូ លស់េយមំ់ួ ែត េេមយនឹំ រនឱកសកាុំក ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ េេមយវ់ឺជក ��ួលខុស្តតិ លស់េយមំកាុំក េ្តតរ
ខ�ួនពួកេ់ស្រល់ថា ក់អនុិ�ិ្ល់យ ិ�ិ្ល់យ និំេលមសពីេនះ។  
ACA ្តតិបនសប លនេឡមំេពឆា ា 2011 េេមយលុ់សលិកែ លជសប លនិកបនេក�មក េដយភពេនឿយេត ់កាុំក ផ�ល់ជូន ល់្់គស កាុំរលូដ� ននូិជេ្រមសែ លខុសែល�កពេី់ស្រល់ក អល់ ា លស់លុ្តកី�
ពួកេ់។ េយមំេ្ជមសេ មសសិសទទាំ ងយរែ ល ស់េពកាុំតាលនជ់ិតខំផ� ល់ េេមយ្់គស លស់េយមំរកពីសិ�ច្រសះជតិសសនព។ កាុំចាេររសិសទទាំ  280 នក់ លស់េយមំ 70  រកពី្់គស
ែ ល្តតិបនកាណតអ់ត�ស�� ណថជ ង�ីន េេមយ 30  រកពី្់គស ែ ល្តតិបនកាណតអ់ត�ស�� ណថជជនជតិ់េរ កិេ មរកាេណម ត់យេ�ិក។ ្់គស ជេ្ចមន លស់េយមំរនកូនេ្ចមននកែ់ ល
ចូលេ ៀនេព ACA េេមយ 90  ៃនសិសទ លស់េយមំ��ួលបន់ហ ៃថ់្តំេ់ដយឥត់ិតៃថ� ឬរនក ល�កុ ះតៃរ�។ ភ់េ្ចមនៃនសិសទ លស់េយមំនឹំក� យជរនុសទ ាលូំេ់ែ ល្តតិចូលេ ៀនេព
រហិ�ិ្ល់យ ូេចាះេយមំ — លុ់សលិក និំ្់គស  ACA — រនក ាពឹំ�ុកខ�ស់ចាេ់ះពួកេ់ជេ ៀំរល់ៃថ់។ េពសច ACA ពូកេ់េ ៀនសូ្តអាពី េលៀល្ល្ពឹត�ចាេ់ះគា េទិ�ិេទរក និំ់កល្កិ រិអ�ី
ខ�ះែ លគា្ � ល់ក សិក្ទាំ េពកាុំថា កេ់ ៀន និំេពេ្ងថា កេ់ ៀន។ េយមំកផ៏�ល់ជូននូិភព្សលគា េព�ូទាំ សចេ ៀន លស់េយមំ ែ លលេំ�មតបនជល រិកសរនសុិតបិភព និំសល្យ កីរយ
ស្រល់ក សិក្ផំែ ។  
េយមំផ�ល់ជូនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច ៏ ឹំ រា ក៏ ូចជអន�រ់រនពេពអាឡុំេរ៉ំសចផំែ ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� នរន ូចជ េខពណ័េ  និំ់ិពណ័ស� យ។ រ�លិ�ជេ្ចមន�ិ�់ិពីអាកលករ់និជក់ចក។់ ្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់
េស�តក់កព់ណ័ ូចគា ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:30 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9េយមំពុារនផ�ល់ក ែថទារនុេរ៉ំសចជផ�ូិក េ� ល៉ុែន�សិសទ់ចចូលរកេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក េេមយេយមំរនផ�ល់់ហ េពល្ពឹកេដយឥត់ិតៃថ�
ស្រល់សិសទរន់ុណិុិ វេិពថា ក ់K-5។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9សចេ ៀន ាេណម ក ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ ។ សិសទេពថា ក ់K-5 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 5-11 ឆា ា)។ ករិកិី ាេណម ក េពៃថ់ចន់�-
្ពេស្តក េរ៉ំ 3:30 េ ៀល ល់ 6 ច់ច និំៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 12 ៃថ់្តំ់ ល់ 6 ច់ច។ EOYDC  ់ឺជករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេ�ៀត ែ លសបិត
េពជិត�ី�ាំ ។ ពួកេ់លេ្ំតនថា ក�់ី K-5 ស្រលសិ់សទ លស់េយមំ – ្លែេលជថា ក់ខ�ស់ផំែ  េេមយេពេរ៉ំ ូចគា នឹំេរ៉ំ លស់សចេយមំ
ផំែ ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 40, 641។ 
 

10ក ចុះេឈះស លុក 244 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 

10  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 29% 

 ់សីុ 3% 

 ង�នី 65% 

 ែស្ក ស 1  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�ីលីពនី 2% 

 ច្រសះ 0% 

 



សចេ ៀនករនុ��  
Aspire ERES Academy 
1936 Courtland Avenue, 94601  |  436-9760 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-eres-academy 
Elementary TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 
Aspire ERES Academy ់ឺជសចេ ៀនែ លលេ្ំតនថា ក ់K-8 រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី ERES— ពី
�ំរ់ហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ ឯកសរ� នរន ូចជ ់ិពណ័្លេផះ និំេខែិំពណ័េខៀិ។ រ�លិ��ិ�ឯកសរ� នពីអាកលក់
រនិជកច់ក។់ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:30 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច ERES បនចលៃ់ ់ូជរយួរជ្រណណ ល Brookdale Park Science Discovery។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9្ ត់លេ្ំតនផ�ល់េរ៉ំលេ្រមក ង ចលពី់េរ៉ំ 3:45-5 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់ េលមកែលំែតៃថ់ពុក។ លែនបរ
ពីេលមេនះេ�ៀត េយមំ ាេណម ក ក�ឹលជេ្ចមនេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 14, 648, 40, 840។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 223 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 
59% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 2% 

 ់សីុ 0% 

 ង�ីន 92% 

 ែស្ក ស 0% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�លីីពីន 1  

 ច្រសះ 1  



សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Monarch 
1445 101st Avenue, 94603  |  568-3101 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-monarch-academy 
លឋរសិក្ TK-5 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 26 កុរ�រ 2016 
Monarch Academy ់ឺជសចលឋរសិក្ចារស់ជំេ់ លស់សចេ ៀនស ណរ Aspire េព East Oakland ែ លលេ្រមជូនសិសទច្រសះជតិសសនពចានួន 394 នកេ់ពថា ក់ K-5។ េពសច 
Monarch េយមំេជឿជក់ថ សិសទរា ក់់ ់ច េេមយនឹំ់ចចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យេពៃថ់ររយួ េេមយេយមំចលេ់ផ�មរពិភក្កិចកក េនះជរួយសិសទ�ាំ ែតពួកេ់េពេ ៀនថា ក់រេត�យ េរ�ះ។ េយមំ
េជឿជកថ់ សិសទរា ក់់ រនភពខុសែល�កពី់ និំរនសក� នុពលស្រលភ់ពរេិរ។ ជរយួនឹំករិកិីសិក្្សល�ររុខិជិា សាូល លស់េយមំ ក អនុិត�នពយុត�ិករស័� េឡមំិ�ិ និំក សិក្សំសរ-
់ រណព  េយមំខិតខា្ លឹំែ្លំកាុំក អល់ ាកុរ ទាំ រូល រួទាំ សិល្រ តយន�ី ក អល់ ាកយ និំជាន�ពេុេរេិៀ។ ្់តលេ្ំតនសេក គា េពកាុំ និំ�ូទាំ ក្រតិថា កទ់ាំ អស់ េ មរ្ផី�ល់នូិករិកិីអល់ ាែ ល
ខុសែល�កពីគា  ែ លលាេព��រត្រតិក លស់សិសទ។ កាុំនរជសចេ ៀនសិក្ល�កូ លគា  ្Blended Learning) េយមំដក់ល�កូ លអកក ករលេចកកិ�ិ្ ក ់ិត្តិះ ះិពិច រ ក សេក  និំ
ក ៃចា្លិិត។ េយមំរនក េឆ�មយតលខ� ាំ ក� ចាេ់ះ្កសរអន�រ់រនព ែ លិភិ់�ិនានយ់ជេ�ៀំទត ់និំេក�មក ជរួយសិសទេពក្រតិ លស់ពួកេ់ េ មរ្ ី នថពួកេ់នឹំឈន ល់សក� នុពលេព�េល�
លស់ពួកេ់។ អន�រ់រនពេនះ ដកល់�កូ លេទកាុំករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រល់សិសទេយមំ ែ លេយមំផ�ល់ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ អន�រ់រនពលែនបរ និំក លាលន៉លែនបរស្រល់សិសទថា ក ់K-5។ 
្់តលេ្ំតន ្់គស  និំសរជិកលុ់សលិកេផទំ់េ�ៀតទាំ អស់េក�មក ជរយួគា េ មរ្ផី�ល់នូិល រិកសសិក្ែ លរនសុិតបិភព រនក សេក  រនភពេតច់តែ់ផាកក សិក្ស្រល់សិសទ។ េយមំផ�ល់
តៃរ�រ៉ំ្ជលេ្ ចាេ់ះ្់គស លស់េយមំ។ េពអាឡុំេពលរយួឆា ាសិក្ េយមំរនសចេ ៀនៃថ់េ ពចានួនពី  ែ ល្់គស  និំសិសទរកសចេ ៀន ��ួលក អល់ ា ្អាពី្ល នល�េផទំ់ ូចជ រុខិជិា
សាូល ង� យតៃរ�ថី់ អារនេពផ�ះជរួយកូន លស់េចកអាក) និំ រួគា ជសេ់រនពរយួេ មរ្ឲី ��ួលបនេជ់ជ់យ។ ជរយួគា េនះែ  ក អល់ ាស្រល់្់គស េក�មេឡមំេពអាឡុំេពល្លជុា្់គស ្លចាែខ 
និំក ជែជកពីេនះពីេនះជរួយនយកសចេ ៀំរល់ពី សប� េពរ�ំ ែ ល្ល នល� ូចជ ់ហ លូតបរ� ក សរ�ុតេក�មបល និំក ្់ល់្ ់ំេយស�ស ្តតិបនេលមកយករកពិភក្។ េយមំករ៏នក េជឿជក់
ផំែ េពកាុំក លេ្ំតន ល់រនុសទេព�ិយ់អាពីក ្លតិលត�ិែ លជូន ាណឹំអាពី លួសា រ និំរន្កសរផ�ល់្លឹក្រ៉ំខ� ាំ ក� រយួែ ល រួរន ូចជ អាកផ�ល់្លឹក្ ចិត�ិ�ូិ្លចាសច និំ្ពឹ��លុ សៃន
សិសទ។ Monarch Academy ់ឺជសចេ ៀនខុសែល�កពីេ់កាុំចាណំេជមំ�ី 1 លស់ �កលីេ�់ រ៉ និំជសចេ ៀន��ួលបនជយ់ច ីកាុំល��ផលសិក្ចាណំេជមំ�ី 1 ។ រនុសទ្់លគ់ា េព 
Monarch ឹំពីស តីៃនេគលលាណំ និំសេ់រនពចាេ់ះអ�ី់្់លរ៉់ំែ លេយមំេក�ម! េយមំ់ឺជ្់គស ពិត់ និំសូរស� ់រនពេចកអាកឲ រក�សទនកិចកសចេ ៀនេយមំ្់លេ់ពលេិច។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ស និំេខពណ័េខៀិ។ ្់គស �ិ�ឯកសរ� ន។ រនិត្រតិឲ រន លូស�� េ�។ ្់ល់
ក្រតិថា ក់ទាំ អស់េស�តក់ក់ពណ័ ូចគា ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:15 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច Monarch ពុារនផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចជផ�ូិក េ� ល៉ុែន�សិសទ់ចចូលរកេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក េេមយេយមំរនផ�ល់
់ហ េពល្ពឹកេដយឥត់ិតៃថ�ស្រល់សិសទរន់ុណិុិ វេិពថា ក ់K-5។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  សចេ ៀន ាេណម ក ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ�ី�ាំ ។ សិសទេពថា ក ់K-5 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 5-11 ឆា ា)។ 
ករិកិី ាេណម ក ចលព់ីេរ៉ំ 3:30-6 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 98, 1 និំ 801។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 393 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/balanced-scorecards 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 
73% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 4% 

 ់សីុ 0% 

 ង�នី 94% 

 ែស្ក ស 0% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 1  

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�ីលីពនី 0% 

 ច្រសះ 0% 



សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Triumph Technology 
3200 62nd Avenue, 94605  |  638-9445 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-technology-charter-academy 
លឋរសិក្ TK-5 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 កុរ�រ 2016 
Aspire Triumph Technology Academy ់ឺជសចេ ៀនែ លរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំ ឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី ATTA — ពី
�ំរ់ហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ ឯកសរ� នរន ូចជ ់ិពណ័ស ឬពណ័្លេផះ េខពណ័េខៀិចស់ ឬ្លេផះ។ រ�លិ��ិ�ឯកសរ� នពីអាកលករ់និ
ជកច់ក។់ 

េរ៉ំសិក្ 8:05 ្ពឹក - 3:25 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9េយមំ ពុារនផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចជផ�ូិក េ� ល៉ុែន�សិសទ់ចចូលរកេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក េេមយេយមំរនផ�ល់់ហ េពល្ពឹក
េដយឥត់ិតៃថ�ស្រលសិ់សទថា ក ់K-5។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9សចេ ៀន ាេណម ក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ ។ សិសទេពថា ក ់K-5 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 5-11 ឆា ា)។ 
ករិកីិ ាេណម ក ចលពី់ចលេ់រ៉ំសចភ� រ េូត ល់េរ៉ំ 6 ជេ ៀំរល់ៃថ់ែ លសចេ ៀន ាេណម ក លេ្ំតន។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 57, 638, 657, 680, 805, NX3។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 284 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

21  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 58% 

 ់សីុ 0% 

 ង�ីន 37% 

 ែស្ក ស 0% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

 េ�លីីពីន 0% 

 ច្រសះ 1  



សចេ ៀនករនុ��  
Castlemont Primary Academy 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
457-6900 
www.cctschools.org 
Elementary TK-1 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  
េលសករ លស់សចផ� ស់ល�ូ សេ់រនព Castlemont ់ឺេ មរ្ផី�ល់ក អល់ ារន់ុណភពខ�ស់ស្រលថ់ា ក ់TK-5 ែ លលា់ កល់ាលន៉សិសទេព East Oakland ឲ ខិតខា្ លឹំែ្លំេពកាុំ
សចេ ៀន និំេពកាុំ់ជីព �រ យរក ផ�ល់សរតបភព ល់ពួកេ់កាុំក ផ� ស់ល�ូ ជីិតិ និំសេ់រនព លស់ពួកេ់។ �រ យរក ល �ំល់ិ កីិសយស�សិក្ល�កូ លគា  និំសិក្ែផ�កេលម់េ្រំេទ
កាុំករិកីិែ ល្សលគា ជរយួនឹំស�ំដ់ រុខិជិា សាូល សិសទទាំ អស់ លស់េយមំ នឹំក� យជអាក ឹកនាេពសតិតទ ព�ី 21 ែ លេ្តតរ ចួរល់កាុំក ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំេស �កិចក
ពិ ពេចក។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

Pre-K Program Room to Bloom ្Youth Uprising/Castlemont)ក ៃថ់ចន់� & ពុក េរ៉ំ 9:30 ្ពឹក – 12 ៃថ់្តំ ់ៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 9:30 ្ពឹក - 11:00 ្ពឹក 
្ឥត់ិតៃថ� ់យុ 0 ល់ 5 ឆា ា) កលិភិ់ រួរន េរ៉ំសែរ�ំ សិល្រ ់ហ ស្រន ់េសៀក និំល្ំ្បជ�  និំសករភពអកក ករេដយ
ឥត់ិតៃថ�។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
 

រន។ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

េរ៉ំសិក្ 7:00 ្ពឹក - 7:00 ច់ច  

ករិកីិរុនេរ៉ំសច សិសទនឹំរនឱកសកាុំក ចូល រួេពកាុំករិកីិរុនេរ៉ំសច ជេ ៀំរល់្ពឹក ែ លចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 7:00 ្ពឹក។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ CPA នឹំជួយ ល់សិសទេពថា ក ់TK-5 កីចេ្រមនេពកាុំសច េដយផ�ល់កន នសិក្លែនបរ និំ
កែន�ំែ លរនសុិតបភិព និំរនក គា្ �េ មរ្ទី�យក្លេរជនពពីសករភពលាលន៉លែនបរ និំអត�ពលករ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9ក អល់ ាពិេសស នឹំក� យជចាណុចករ� ល និំចាណុចសាូលៃនល រិកសសិក្េព CPA។ ខណរែ ល្ ត់លេ្ំតនសិក្េពអាឡុំ ូិ
េ្ង និំលណ�ុ ះលរ� លជលន�លន� ល ់ស�� េព�រសចទាំ ងយ លស់សច CPA ្តតិបនេក�មខុសែល�កគា នូិក លងតល់េ្ំតន េ មរ្ ី
លាេព��រត្រតិក លស់សិសទសចច្រសះជតិសសនព។ ក រន ា់ ូ្ លកលេដយ្លសិ��ភពស្រលក់ ផ�ល់េសវអល់ ាពិេសស ់ឺជ
ចាណុចសាខនេ់ពកាុំិកីិសយស�្ លតិលត�កិ ់ េុកសល េនះ។ នីតិិកីិអនុ�� តសិសទឲ ចូលេ ៀនេដយគនក េ មសេអមំ លស់ CPA រនភព
្សលគា ជរយួនឹំេលសកករ ស់ខ�ួន និំច្ល់ � និំច្លស់េពន់�។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 
ក សិក្ត្រតិ�រលុ ស់ល និំល�កូ លគា  ែ លគា្ � ល់ក អ ិិ ិវភសអំេ់ �់ស 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Coliseum BART និំ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 57 លេ្រមជូនសចេ ៀន លស់េយមំ ។ 

 
 



សចេ ៀនករនុ��  
Community School for Creative Education 
2111 International Boulevard, 94606  |  686-4131 
www.communityschoolforcreativeeducation.org 
លឋរសិក្ TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  
សចេ ៀនសេ់រនពេ មរ្កី អល់ ា្លកលេដយភពៃចា្ លិិត ្Community School for Creative Education) ចលៃ់ ់ូជរយួ្ គ់ស  និំសេ់រនពទាំ ងយេ មរ្ផី�ល់ករិកីិេ្តតរចូល
េ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យេតច់ត ់ែ ល្តតិបនដកល់�កូ លេទកាុំករិកីិសិក្ែ លរនិល្ករស័រ្ូ ែលល រនក ល�កូ លសិល្រ ត្រតិ�រលុ ស់លក្រតិខ�ស់ ែ លជា �ុស តីេដយក អល់ ា 
លស់ Waldorf ស្រលសិ់សទច្រសះជតិសសនពៃន្កសំ Oakland េ មរ្េីលមកករ�ស់សរករ ័និំេ្តតរខ�ួនអាកសិក្ែ លរនសរតបភពែផាកិល្ករ ័រនចាេណះ ឹំេ្ចមន សិក្អស់រយួជីិតិ 
េ មរ្ ី ឹកនា ចូល រួចាែណក និំចូល រួ្លកលេដយេជ់ជយ់េពកាុំស សំរពេុិល្ករ ័ែ លកាពុំរនក ផ� ស់ល�ូ រ៉ំឆល់ េ់ស។ 
េយមំរនែផាកែ លពិេសស់ឺ ក សិក្ែផ�កេលម់េ្រំអនុិត�ជកែ់ស�ំ ជរយួនឹំេគលិកីិ លស់ Waldorf ែ លេ្លម់ ា ជូេ្ចមនស្រលកុ់រ  េ មរ្សិីក្ និំសែរ�ំពី់ រណព លស់ពួកេ់ជ
លកកណរសិល្រ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ់កឯ់កសរ� នក ់ិយឺតរនក ឬ់ិរន្�នលក់ ឬលិ�េឡិខំេលម ពណ័ស េខៀិខកី ឬេលឿំខកី  
េខែិំ េខខ�ី សាពតែ់ិំ សាពតខ់�ី និំ់ិចកព់ណ័ក់ី ឬេខៀិចស់ 

េរ៉ំសិក្ 9ៃថ់សិក្ករ�  
8:30 - 2:30 TK & K 
8:30 - 3:30 ថា ក�ី់ 1 - 7 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9េយមំ ផ�ល់ជូនក ែថទារុនេរ៉ំសច ែ លចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 8:00 ្ពឹក 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9េសវេ្កយចលេ់រ៉ំសច រនស្រលសិ់សទថា ករ់េត�យ អន� កល េូត ល់ថា ក�ី់្បាពី  ចលពី់េរ៉ំ 2:30 ល់ 6:00 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9រន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស N/A 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 1 និំ 1R េពផ�ូិអន� ជតិ និំ កុកិថីិេលខ 23 
សប នីយព Fruitvale BART រនចរ់យ 1 ៃរល៉ពពីសចេ ៀន លស់េយមំ  រន ថយន�្ កសំ េច�ពី BART ជេ�ៀំទត។់ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 191 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 
23% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 25% 

 ់សីុ 8% 

 ង�ីន 45% 

 ែស្ក ស 13  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

 េ�លីីពីន 0% 

 ច្រសះ 8% 



សចេ ៀនករនុ��  
Conservatory of Vocal and Instrumental Arts ្COVA) 
3800 Mountain Boulevard, 94619  |  531-0110  |  www.covaconservatory.org 
លឋរសិក្ K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 1 កាូ 2015 
េលសកករ លស់ COVA ់ឺ េ មរ្េីក�មឲ រនអតប្លេរជនពិ សិរ�� ៃនតយន�ី និំក អល់ ាសិក្់ុណភពខ�ស់ែ លរនស្រលសិ់សទែ លចូលេ ៀនថា ក ់K-8 និំផ�ល់នូិល រិកសរយួែ លរន
ចនសរ�ន់� ែ លសិសទ់ចរន�ានុកចិត� រនិនិយ់ចាេ់ះខ�ួនឯំ និំជលុ ស់លែ លរនភពៃចា្ លិិត។ COVA បន��ួលសន�សទនពល��ផលសិក្ �ជរក រ 873 យរេពល 3 ឆា ា ជរយួ
នឹំលាដលស់ចេ ៀនរន់ុណភព�ូទាំ � �ី 9 កាុំចាេររសចទាំ  10 និំលាដល ់“សច្សេ ៀំគា ” �ី 10 កាុំចាេររសចទាំ  10។ COVA ខិតខា្ លឹំែ្លំផ�ល់ករិកីិសិក្
រន់ុណភពខ�ស់ និំក សិក្�ូលា�ូចយ ែ ល រួរន ូចជ តយន�ី និំសិល្រសែរ�ំ្លចាៃថ់ ក៏ ូចជក ្លបរនឹំភសជេ្ចមន�រ យរក ្លបរនឹំតយន�ី និំថា កេ់ ៀន។ 
COVA ់ឺជសចេ ៀនរនរូលដ� នេលមអកទ សយស� ែ លសិសទ់នេសៀិេេ និំេ ឿំ្លេចរេចកែ លេបះពុរ�ជកែ់ស�ំចលពី់ថា ក ់K ល់ថា ក�ី់ 8។ ក េនះេក�មឲ អារនកនែ់ត់ួ ឲ
ចល់់ រណព ចាេ់ះសិសទ េេមយអនុ�� តឲ រនក យល់ ឹំកនែ់តសីុជេ្ ែថរេ�ៀត។ ករិកីិសិក្់ណិតិ�ិ្ រនិ្តឹរែត្់ល ណ� លេ់ទេលមស�ំដ់ រុខិជិា សាូលល៉ុេរ� ះេ� ែថរទាំ ផ�ល់
នូិឱកសក្រតិខ�ស់ស្រលសិ់សទែ លរនចាេណះ ឹំ់ណិតិ�ិ្ខ�ស់។ �រ យរក ដកល់�កូ លសិសទេពកាុំថា កត់យន�ី និំសិល្រសែរ�ំេពថា កតូ់ច សិសទ លស់ COVA នឹំ្តតិបនេ្តតរ
ខ�ួនស្រលក់ លន�ក សិក្ លស់ពួកេ់េពិ�ិ្ល់យ និំរហិ�ិ្ល់យផំែ ។ សិសទ លស់ COVA នឹំល�ក លក់ សិក្ពី COVA េព�រក្រតិថា ក ់ឬេលមសពីក្រតិថា ក ់េេមយេ្តតរខ�ួន
ចួរល់ស្រលល់ន�ក សេ្រចឲ បនជាន�សិក្សតិតទ ព�ី 21 លស់ពួកេ់ �រ យរក ល�កលក់ សិក្េពថា ក់ិ �ិ្ល់យ និំរហិ�ិ្ល់យ និំរគ័ជីិតិ/់ជីពជេ្ចមន ែ ល់ច កបន
េដយស ែតរូលដ� ន្់ឹះៃនក សែរ�ំ និំក សិក្ ឹំ រាែ លរនផ�ល់ជូនេពសច COVA។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 

9ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ ឯកសរ� នសិសទែ លត្រតិ់ឺ េខែិំពណ័េខៀិចស់ ់ិយឺតរនកពណ័េខៀិខកី ែ លរន លូស��  
COVA ែស្កេជមំពណ័េ  ឬេខៀិចស់ទាំ អស់ ់ិកា COVA។ 

9េរ៉ំសិក្ ថា ក ់K--8:00 ្ពឹក-1:50 េសៀល  
ថា ក�ី់ 1-3--8:00 ្ពឹក-3:40 េសៀល 
ថា ក�ី់ 4-8--8:00 ្ពឹក-3:50 េសៀល 

9ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

9ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាំ ��ីាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9គន 
9េសវអល់ ាពិេសស 9គន 
9ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9គន 
9ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ BART ្សប នីយព Fruitvale) និំ ថយន�្កសំ AC Transit 

ែខទ�ី 54។ 
 

10ក ចុះេឈះស លុក 237 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

1  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 56% 

 ់សីុ 5% 

 ង�ីន 15  

 ែស្ក ស 12  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�លីីពីន 2% 

 ច្រសះ 8% 



សចេ ៀនករនុ��  
Cox Academy 
9860 Sunnyside Street, 94611  |  568-7936  |  www.efcps.org/cox-academy 
លឋរសិក្ TK-5 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 
Cox Academy ់ឺជសចេ ៀន K-5 េព East Oakland ែ លផ�ល់ក លងតល់េ្ំតនេតច់តេ់ពកាុំខ�ឹរស សាូលផំ និំជា �ុក ់ិត្តិះ ះិពិច រ ក េដះ្សយល� និំក អនុិត�នពក សិក្េ មរ្ ី
េ្តតរខ�ួនសិសទឲ ��ួលបនេជ់ជ់យេពឧត�រសិក្។ Cox រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក លេំ�មតអាក ឹកនាជសិសទែ លជអាកលេ្រមេពកាុំសេ់រនព រ៏េិរ។ Cox េផ� តេលមកុរ ទាំ រូល េដយផ�ល់ជូននូិ
ករិកិីេក� លជុាិ�ិជ្លពន់� ែ លរនក េផ� តក យកចិត��ុកដកជ់រួយនឹំ្លពន់�គា្ � និំអន�រ់រនព�ូលា�ូចយស្រលកុ់រ  និំ្់គស ។ 
រនិ ូចជសចេ ៀនជេ្ចមនេ�ៀត ែ លេផ� តែតេទេលមភពេជ់ជយ់កាុំក សិក្ លស់សិសទកាុំរខុិជិា ់ណិតិ�ិ្ និំសិល្រភសល៉ុេរ� ះេ� េគលេេ លស់សច Cox Academy ់ឺេ មរ្លីា់ក់
លាលន៉សិសទជរយួនឹំឧលក ណព  និំយុ��សយស�ទាំ ងយែ ល នថ សិសទក� យជអាកសិក្េពសតិតទ ព�ី 21 និំជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ។ សិសទេពសច Cox Academy ��ួលបន
អតប្ លេរជនពពីករិកិសិក្ខ� ាំ ក�  ែ ល្តតិបនព្ំឹំលែនបរេដយក លងតល់េ្ំតនសិល្រ និំតយន�ី។ ក លាេព�លែនបរេទេលមក េផ� តក យកចិត��ុកដក់ លស់េយមំេទេលមស�ំ ដ់ សិក្ខ�ស់ ់ឺជជាេនឿ
លស់េយមំែ លថ សិសទ លស់េយមំ់ឺជ េេមយនឹំក� យជអាក ឹកនាេពកាុំសចេ ៀន លស់ពួកេ់ េពកាុំសេ់រនព លស់ពួកេ់ និំេពកាុំពិ ពេចក។ េពសច Cox Academy េយមំអល់ ាកុរ
ទាំ រលូ – េដយសំ�តក់់នេ់ទេលមក អ ិិ ិវសំសរ-់ រណព  លែនបរពីេលមភពេជ់ជ់យកាុំក សិក្ – េពកាុំក េក�មកិចកក េនះ េយមំសូរ់ូសល�ា ក់ ូចជ េសវសេ់រនព ភពជអាកលេ្រមសេ់រនព 
និំភព កីចេ្រមនែផាកសំសរ-់ រណព ។ េយមំត្រតិក លងតល់េ្ំតន�រលុ់សល េដយេ្លមលេចកកិ�ិ្ េេមយសិសទេ្លម្បស់ និំេក�មក អនុិត�នពក សិក្េដយេ្លមលេចកកិ�ិ្េផទំ់រយួចានួន។ សច Cox 
េក�មក ង េនះ េដយសេក  និំភពជៃ ់ូរ៉ំជិតសាិ��ជរួយរ�លិ� និំៃ ់ូសេ់រនព។ េពសច Cox Academy េយមំេ្តតរខ�ួនសិសទ លស់េយមំេ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំសចេ ៀន 
និំេជ់ជ់យេពកាុំជីិតិ! 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� នជួយ នសុិតបិភព លស់សិសទេយមំ និំកសំសេ់រនពសចេ ៀន។ ឯកសរ� ន លស់សច Cox 
Academy រន ូចជ េខែិំ/េខខ�ី/សាពត ់ឬ់ិចក់ក់ី និំ់ិ ្់ិយឺតរនក) រន្�នលក់ពណ័្កេរ្ចល ឬ់ិ
យឺតរនក លស់សច Cox Academy ។ 

េរ៉ំសិក្ 9េរ៉ំសិក្់ឺ ចលព់ីេរ៉ំ 8:25 ល់ 3:00 ្ថា ក�់ី 1-5) និំថា ករ់េត�យ ចលព់ីេរ៉ំ 8:25-2:00។ 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

Cox ផ�ល់ជូនករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសច ែ ល រួរន ូចជ ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ អន�រ់រនពកាុំក លងតល់េ្ំតន/
ត្រំ�់ិស និំក លាលន៉លែនបរ ្ រួរន ូចជ កីង លេចកកិ�ិ្ និំសិល្រៃចា្ លិិត និំ�សទនីយភព)។ ករិកិីេ្កយចល់
េរ៉ំសច ាេណម ក េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ចជេ ៀំរល់ៃថ់ ្េលមកែលំែតរនក កតច់ារាេផទំពីេនះ)។ កែន�ំ�ាេន
ស្រលក់រិកិីរនក្រតិ េេមយអាករករុន��ួលបនរុន។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Coliseum/Oakland Airport BART រនចរ់យ្លែេលជ 1.5 ៃរល៉ពពីសចេ ៀនេយមំ។ 
សចេ ៀនេយមំក៏់ ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 40 និំ 98 ផំែ ។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 597 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 
54% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 20% 

 ់សីុ 2% 

 ង�នី 65% 

 ែស្ក ស 1  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 4% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 6% 

 េ�ីលីពនី 0% 

 ច្រសះ 2% 



 
សចេ ៀនករនុ��  
East Oakland Leadership 
2614 Seminary Avenue, 94605  |  562-5238  |  www.eolaistheway.com 
លឋរសិក្ K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក ់ក សុាចលេ់ផ�មរ��ួលេពែខរករ េ មរ្ចីលេ់ផ�មរចូលេ ៀនេពែខសីហខំរុខ។ េទះជរ៉ំរ េយមំ េពែតលន���ួល់ក សុា េូត ល់ែខតុច េដយែផ�កេលម
ត្រតិ ក ពិេសស។ សូរទក�់ំក រិល់យជួ រុខ លស់េយមំ ស្រលព់ត់រ័នលែនបរែ លទក�់ំនឹំក ចុះេឈះចូលេ ៀន។ 
East Oakland Leadership Academy ់ឺជសចេ ៀនតូចរយួែ លលេ្រមជូនសិសទេពតាលន ់East Oakland ។ សច East Oakland Leadership Academy ក្បននូិអ្�ភព
េជ់ជយ់ខ�ស់រនិ់ួ ឲ េជឿ។ ភពេជ់ជយ់ លស់ EOLA ្តតិបនកតស់រស ល់េឃម��រ យរក ែកលរ�ល��ផលសិក្ លស់សិសទ ្កសរ ំេព�ូទាំ សច និំរនចានួនេ្ចមន់ួ ឲ កតស់រស ល់ 
កាេណម នក ចុះេឈះ និំអ្�ិត�រនខ�ស់ លង�ឲ េឃម�ពីក ចូល រួពីសារករ់�លិ� និំក លេ �ំមតល រិកសសចេ ៀនែ លរនសុិតបភិព ស� ត និំស� ់រនព។ ់ណរ្់ល់្ ់ំ 
លុ ស់លិក �បល និំរ�លិ� លស់សច East Oakland Leadership Academy រនេរ�នភពចាេ់ះភព កីចេ្រមនែ លសចបនេក�ម និំលន�េក�មេ�ៀត។ េរំ�រលកកណរេ មរ
លស់ខ�ួន សចេ ៀនកប៏នលេ �ំមតសេ់រនពរយួ្លកលេដយេជ់ជយ់ផំែ  ែ លកាុំេនះរ�លិ�រនក ចូល រួរ៉ំេ�ៀំទត ់េេមយរ�លិ� និំសិសទរនក�ី ាេ មលជរយួនឹំករិកីិ
សិក្។ រ�លិ�រនក េព�ចិត�ជរយួនឹំសចេ ៀនចាេ់ះប៉រ៉ែរ៉្ តជេ្ចមន េេមយេក�មក ខិតខា្ លឹំែ្លំេ មរ្ ី នថ លុ្តកី� លស់ពួកេ់រនិត�រនេពសច។ ក ចល់់ រណព រក
េលមសចេ ៀនរនក េកមនេឡមំជេ ៀំរល់ឆា ា ែ លលង�ឲ េឃម��រ យរកាេណម នៃនក ចុះេឈះចូលេ ៀន។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� ន លស់សច East Oakland Leadership Academy រួរន ូចជ េខែិំ/សាពតព់ណ័េខៀិចស់ និំ់ិ
យឺតរនក ់ិលុ ស ់ិន ពីណ័ស។ ់ិ ង  និំ់ិកា់កព់ីេ្ង ្តតិែតរនពណ័េខៀិចស់ ឬពណ័ស សុ��។ 
ឯកសរ� នពុាខុសគា ពកី្រតិថា ករ់យួេទក្រតិថា ករ់យួេ�ៀតេ� េេមយសិសទ្តតិ�ិ�ឯកសរ� នពីខំេ្ង
សចេ ៀន។ 

េរ៉ំសិក្ 9ៃថ់ចន់�-្ពេស្តក េរ៉ំ 8:00 ្ពឹក-3:00 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9គន 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9រន ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចលេ្រមជូនសិសទ់យុចេន� ះ 5-14 ឆា ា។ 
េរ៉ំ ាេណម ក ់ឺក 
ៃថ់ចន់�-្ពេស្តក េរ៉ំ 3:00-6:00 ច់ច ៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 1:00-3:00 េសៀល 

េសវអល់ ាពិេសស 9សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9 ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 40 និំ 45។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 150 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 

16  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 57% 

 ់សីុ 0% 

 ង�នី 33% 

 ែស្ក ស 5% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1  

 េ�ីលីពនី 0% 

 ច្រសះ 0% 

 



សចេ ៀនករនុ��  
Francophone Charter Schoolof Oakland 
9736 Lawlor Street, 94605 
394-4110 
www.francophoneschool.wordpress.com 
លឋរសិក្ TK-3 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 24 កុរ�រ 2016 
 
េយមំផ�ល់ជូនករិកីិសិក្ល�កូ លពី ភស់ឺ ភសបរ ាំ /អំេ់ �់ស េទកាុំសេ់រនពសិសទច្រសះជតិសសនព។ ្រនិចាបច់្ តតិ ែតជសិសទនិរយភសបរាំ េពេពលចុះេឈះេឡមយ។) 
េគលេេ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្អី ិិ ិវនពពល �ជសកលែ លេចះេក�មសករភពពី ភស និំេចះ់ន ស េស ពី ភស ែ លេចះេលមកចិត�ឲ �ូចយ និំផ�ល់តៃរ� ល់ក ចំេ់ចះចំ់ ែផាកល��  
ភពៃថ�ថាូ  និំភពៃចា្ លិិត លស់លុ ស់ល។ េយមំ�ន�ឹំ ំច់ាក គា្ � រុ៏តរាពីសេ់រនព លស់េយមំ និំផ�ល់តៃរ�ចាេ់ះក សេក  និំសេ្លតិលត�កិ ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន គន ល៉ុែន�រនល�ល�ា កាុំក េស�តក់ក។់ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក - 3:30 េសៀល 
េច�រុនេរ៉ំេពៃថ់ពុក ់ឺេរ៉ំ 2:30 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច ករិកីិរុនេរ៉ំសច ចលពី់េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក េូត ល់េពលចលេ់ផ�មរេ ៀនស្រលសិ់សទចលពី់ថា ក ់TK ល់ថា ក�ី់ 3  

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

េយមំផ�ល់ជូនករិកីិសិក្េ ៀនែេល�ឹកេ្កយចលេ់រ៉ំសច ់ឺេពេរ៉ំ 3:30 ល់េរ៉ំ 4:00 េសៀលេដយឥត់ិតៃថ�។ 
េយមំផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចចលពី់េរ៉ំ 4:00 េសៀល ល់ 6:00 ច់ច។ 
សិសទទាំ អស់ចលពី់ថា ក ់TK ល់ថា ក�ី់ 3 ។ ករិកីិសិក្ លស់ JCC រនេពេ្ង�ី�ាំ ។ ្ រួល�កូ លទាំ ក ឹកជ�ាូ ន) ពីថា ក ់
TK ល់ថា ក�ី់ 3 ។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស Francophone  

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ JCC រនេពេ្ង�ី�ាំ ។ ្ រួល�កូ លទាំ ក ឹកជ�ាូ ន) ពីថា ក ់TK ល់ថា ក�ី់ 3 ។ 

 
 



សចេ ៀនករនុ��  
KIPP Bridge 
991 14th Street, 94607  |  874-7255 
www.kippbayarea.org/schools/bridge 
លឋរសិក្ 5-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 30 រករ 2016 
សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ់ឺជសចេ ៀនអនុិ�ិ្ល់យករនុ�� ស ណរ េ្តតររហិ�ិ្ល់យឥត់ិតៃថ� ែ លរន�ី�ាំ េពតាលន ់West Oakland ែ លលេ្រមជូនសិសទេពថា ក�់ី 5-8។ ភ់េ្ចមនៃន
អតីតសិសទ លស់សចេនះ ចូលេ ៀនេពិ�ិ្ល់យ KIPP King Collegiate ែ លរន�ី�ាំ េព San Lorenzo ិ�ិ្ល់យេ្តតររហិ�ិ្ល់យ KIPP San Francisco College Prep ែ លរន�ី�ាំ េព San 
Francisco។  
េលសកករ លស់សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ់ឺេ មរ្អី ិិ ិវនពចាេណះ ឹំកាុំក សិក្ ជាន� និំនិនា ក ច កិលកកណរចាបច់ស្រល់ឲ សិសទ��ួលបនេជ់ជ់យេពកាុំិ�ិ្ល់យនិំរហិ�ិ្ល់យល�លាផុត និំ
េលមសពីពិ ពេចកែ លរនក ្លកួត្លែជំេ�ៀតផំ។ 
សិសទទាំ អស់ លស់េយមំេល�ជ� ចិត�កាុំក ក 
•  ចូលេ ៀនចលព់ីេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក ល់ 5:30 ច់ច េពៃថ់ចន់� ៃថ់អំសក  និំៃថ់្ពេស្តក េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល េពៃថ់ពុក និំៃថ់សុ្ក 
•  ចូលេ ៀនេពកាុំេរ៉ំសិក្ៃថ់េ ពែ លបនកាណតច់លព់ីេរ៉ំ 9 ្ពឹក ល់ 12 ៃថ់្តំ់ 
•  លាេព�កិចកក ផ�ះជរក រ 2 េរ៉ំជេ ៀំរល់យល់ 
•  ចូលេ ៀនេពសច ូិេង�  ្summer school) ែ លត្រតិ�រច្ល់ យរេពល 1-2 សប� េព 
ជរយួនឹំកលិភិ់សចេ ៀនព្ំីកលែនបរ ក ាពឹំ�ុកខ�ស់ និំក េផ� តក យកចិត��ុកដក់ឥតបលប់ េលមល��ផល សច KIPP Bridge កាពុំែតលង�ឲ េឃម�ថ សិសទទាំ អស់់ច េេមយនឹំសេ្រចបន
ក្រតិខ�ស់លាផុត។ ជំ 50  ៃនសិសទែ លចូល រួេពសច KIPP េពថា ក�់ី 5 យឺតជំក្រតិថា ក់រ៉ំេហចរស់រយួក្រតិថា ក់េពកាុំរុខិជិា អារន និំ/់ណិតិ�ិ្។ េទះជរ៉ំរ េពឆា ា 2014 កន�ំេទ 
79  ៃនសិសទ KIPP លស់េយមំ េឆ�មយតលេទនឹំេគលេេ កីចេ្រមន លស់ពួកេ់េពកាុំរុខិជិា អារន េេមយ 78  េក�មបន ូចគា េនះេពកាុំរខុិជិា ់ណិតិ�ិ្។ ចល�់ាំ ពីទ� សច KIPP Bridge ចលេ់ផ�មរេលមក ាលូំ
េពឆា ា 2002 អតីតសិសទ លស់េយមំចានួន 95  បនល�កលក់ សិក្ពីិ�ិ្ល់យ េេមយ 85  ៃនសិសទទាំ េនះបនលន�ក សិក្េពរហិ�ិ្ល់យ។  
ថា កសិ់ក្ចានួន 4 ាលូំៃនអតីតសិសទ បនល�ក លក់ សិក្ពីិ�ិ្ល់យ េេមយបនចុះេឈះចូលេ ៀនេព�ររហិ�ិ្ល់យល្ ី់ ជេ្ចមន ូចជ Spelman College, Dillard University, George Washington 
University, Howard University, UC Berkeley និំ UC Merced។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តក�ី លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក់�ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពជីាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តក�ី លស់ពួកេ់។ 
ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ត្រតិឲ សិសទទាំ អស់់ក់ឯកសរ� ន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិយឺតរន ក KIPP េខែិំពណ័ក់ី ែខទ្កវ៉ត់
ពណ័េ  ឬពណ័េ�ា ត ែស្កេជមំកីង។ សចេ ៀនផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់ ជរយួនឹំ់ិយឺតរន ក KIPP ចានួនពី  េេមយសិសទ់ច�ិ�លែនបរ�រត្រតិក ។ 

េរ៉ំសិក្ 7:30 ្ពឹក - 5:00 ច់ច េពៃថ់ច់ន� អងស  និំ្ពេស្តក 
7:30 ្ពឹក - 3:30 េសៀល េពៃថ់ពុក និំសុ្ក 

ករិកីិរនុេរ៉ំសច 9គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9សិសទទាំ អស់េពថា ក�ី់ 5-8 រនឱកសចូល រួេពកាុំករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់ចលេ់រ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ KIPP Bridge ផ�ល់ជូន
ករិកីិរេហ្សល និំតយន�ី ខ៏� ាំ ក�  ក៏ ូចជលេចកកិ�ិ្ផំែ ! 

េសវអល់ ាពិេសស 9សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់ ជរយួនឹំកន ន និំករិកីិេផទំ់ែ លពួកេ់្តតិក េ មរ្�ី�ួលបន
េជ់ជយ់។ KIPP Bridge រនករិកីិអល់ ាពិេសស�ូលា�ូចយ ែ ល ាេណម ក �រ យរក រិល់យ្លចាតាលន់េពសចេ ៀនតាលន់ឆកសរុ្ � KIPP ។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ផ�ល់ជូនករិកីិល�កូ លភសអំេ់ �់សស្រលសិ់សទទាំ អស់ ែ ល្តតិបនរយក ណព ថជអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនករនុ��  KIPP ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 26 និំ 88។ សចេ ៀនករ៏ន�ី�ាំ ចរ់យ្លែេល 7 ល�ុកពីសប នីយព 
BART េពផ�ូិេលខ 12 ផំែ ។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 340 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

10  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 61  

 ់សីុ 3% 

 ង�ីន 25% 

 ែស្ក ស 3% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

 េ�ីលីពីន 1  

 ច្រសះ 3% 

 



សចេ ៀនករនុ��  
Lazear 
824 29th Avenue, 94601  |  689-2000 
www.efcps.org/lazear-charter-academy 
លឋរសិក្ TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 
Lazear Charter Academy ់ឺជសចេ ៀនស ណរលេ្ំតនថា ក់ TK-8 េពតាលនជ់ិតខំ Fruitvale ែ ល្់ល់្ ់ំេដយសចេ ៀនស ណរអល់ ាេ មរ្កី ផ� ស់ល�ូ  ្Education for Change 
Public Schools)។ Lazear ់ឺជសចេ ៀនិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ និំ់ណិតិ�ិ្ ្STEM) ែ លដកល់�កូ លលេចកកិ�ិ្េ មរ្េីក�មឲ ក លងតល់េ្ំតនរនភពខុសែល�កពីគា ។ េយមំរនក�ី ាេ មលកាុំ
ក េ្លម្បស់ករិកិីសិក្ ិសិ�កររនភពងយ្សគល ្Engineering is Elementary) និំ ់េ្រំនាផ�ូិ ្Pro ect Lead the Way) េ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទ លស់េយមំនូិជាន� និំឱកសកាុំក េ្លម្បស់
ចាេណះ ឹំ លស់ពួកេ់េ មរ្ ីេដះ្សយល�កាុំពិ ពជក់ែស�ំ ។ សិសទថា ក់អនុិ�ិ្ល់យ��ួលបននូិកុាព �ូ់ យួ ៃ រយួេ្់ ំ និំេ្លម្បស់កុាព �ូ់ េ មរ្េីក�មក ្សិ្ជិ េ ៀនសូ្ត និំេ�ឹកហតអ់ារន 
សាេណ  និំ់ណិតិ�ិ្ េក�មល�លង�អាពកី េ ៀនសូ្ត លស់ពួកេ់។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ លស់សចលឋរសិក្ Lazear ់ក់់ ិឯកសរ� នពណ័្កេរចស់ ្រន លូស��  Lazear) និំេខែិំពណ័ក់ី។  សិសទអនុ
ិ�ិ្ល់យ Lazear ់ក់់ ិយឺតរនក ពណ័េខៀិៃលតំ ្រន លូ��  Lazear) ជរយួេខែិំពណ័ក់ី។ ់ិ និំ់ិ ង ឯកសរ� ន់ច�ិ�
បនេពរជ្រណណ លកន ន្់គស  ្Family Resource Center)។ សិសទែ លពុារនល��ភព�ិ�់ិបន នឹំ្តតិបនផ�ល់ជូន់ិ�រ
ត្រតិក ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:30-3:00 េសៀល ស្រល់ថា កល់ឋរសិក្ 
8:30-3:30 េសៀល ស្រល់ថា កអ់នុិ�ិ្ល់យ 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច គន 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ Lazear ាេណម ក េដយរូលនិកិពល �និរយភសេអស្�៉ ្Spanish-Speaking Citizens 
Foundation) ែ លជៃ ់ូសេ់រនពរនិ ក្បកច់ាេណ� ែ លផ�ល់ក គា្ �ភពជពល � និំកន ន្់គស ។ ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំ
សច លស់  Lazear ផ�ល់ក លេ្ំតន ក លាលន៉លែនបរ អន�រ់រនពកាុំក សិក្ កីង និំក ករ្ន� និំសិល្រ។ សិសទទាំ អស់េពថា កT់K-
8 រនសិ��ិចូល រួករិកិី េេមយករិកិី លស់េយមំរនផ�ល់េពេរ៉ំ 3:30-6:30 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ េលមសពីេនះេ�ៀត លរ� ល់យ Oakland 
េពតាលនជ់ិតខំ ់ឺលរ� ល់យ Cesar Chavez ផ�ល់ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ�ៀំទត់ េូតចលរ់យួឆា ាសិក្ ស្រលកុ់រ ែ លេ ៀន
េពថា កល់ឋរសិក្ និំថា កអ់នុិ�ិ្ល់យ។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស េយមំផ�ល់ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� និំករិកិីអាកចាណូលថសី្រល់សិសទថា ក�់ី TK-8 ។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Fruitvale BART សបិតេព កុកិថិីេលខ 34 និំផ�ូិេលខ 12 ភ់ខំេកមត ចរ់យ្បាល�ុកពី Lazear។ Lazear ក៏់ ចចូលរក ល់បន
េដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 20, 21, 62, 801, 1 និំ 1R ផំែ ។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 437 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 
50% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 6% 

 ់សីុ 1  

 ង�នី 90% 

 ែស្ក ស 1  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1  

 េ�ីលីពនី 1  

 ច្រសះ 1  
 



សចេ ៀនករនុ��  
Learning Without Limits 
2035 40th Avenue, 94601  |  879-1282 
www.efcps.org/learning-without-limits 
លឋរសិក្ K-5 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 29 រករ 2016 
សចលឋរសិក្ Learning Without Limits លេ្រមជូនសិសទចានួន 416 នកេ់ពតាលនជិ់តខំ Fruitvale លស់្កសំ Oakland។ សិសទចូល រួេពកាុំេរេ ៀនែ លរនដកល់�កូ លជៃផ�េ ឿំ 
និំ��ួលក លងតល់េ្ំតនសិល្រ និំតយន�ី្ លចាសប� េព និំេ្លម្ បស់លេចកកិ�ិ្្លចាៃថ់េ មរ្ជីា �ុេល្ ន និំេក�មឲ ក សិក្សរ្ូ ែលល។ 

េយមំនឹំផ�ល់ជូនករិកីិ ណលថា ក ់TK េ្ង�ី�ាំ  េពកាុំ�ី�ាំ លស់សច Lazear ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ់ក់់ ិឯកសរ� ន។ ់ិរនពណ័្កេរ្ចល និំរន្�នលក់។ លូស�� លស់សចេពែផាកខំរុខ - 
ៃ ្�េ មរេបមរយួេ មរែ លលូតចស់េលមសពីែ នកាណតជុ់ាិ�ិវ។ ែផាកខំេ្កយៃន់ិរន � រយួពីចកកុិស់ិយ
លស់េយមំ ែ លសិសទនិរយជរយួគា េ ៀំរល់្ពឹកថក ...េយមំនឹំសេ្រចបន។” 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 2:55 េសៀល ្ចន់� អងស  ្ពេស្តក) 
8:00 ្ពឹក - 1:45 េសៀល ្ពុក សុ្ក) 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9សិសទ់ចរកកនស់ចេ ៀនេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9េយមំ រនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រលសិ់សទថា ក�ី់ 1-5 ែ ល ាេណម ក ចលពី់េពលចលេ់រ៉ំសច េូត
ល់េរ៉ំ 6 ច់ច។ រនរជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ េពជលនឹ់ំសច ែ លផ�ល់ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច

ស្រលសិ់សទថា ករ់េត�យ ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 9េយមំ រនករិកីិល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់�។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ ែខទ�ី 40 និំ 1R។ េយមំករ៏នចរ់យេ ម ្តឹរែត 15 ន�ីពី
សប នីយព BART ផំែ ។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 411 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 
45% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 19  

 ់សីុ 7% 

 ង�ីន 66% 

 ែស្ក ស 1  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�លីីពីន 1  

 ច្រសះ 0% 
 
 



សចេ ៀនករនុ��  
Lighthouse Community 
444 Hegenberger Road, 94621  |  562-8801 
www.lighthousecharter.org 
Elementary K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 22 រករ 2016 
Lighthouse ្តតិបនសប លនេឡមំេពឆា ា 2002 ជក េឆ�មយតលេទនឹំ់រ� តៃនល��ផលសិក្ ែ លេកមតេឡមំ ស្រលសិ់សទរកពី្ គ់ស ែ លរន្បកច់ាណូលទល និំកុរ ែ លជជនជតិ
ែស្កេ េព�ី្កសំ Oakland។ Lighthouse បន កីចេ្រមនចលពី់ក លេ្រមជូនសិសទចានួន 92 នកេ់ពថា ក ់K និំថា ក�ី់ 6 េពកាុំឆា ា�ីរយួ លស់ខ�ួន រក�ល់នឹំលចកុល្នាេនះ លេ្រមជូនសិសទ
ចានួន 750 នក ់្់លក់្រតិថា ក់់ ពីឺថា ក ់K – 12 និំល�ក លក់ សិក្ថា កខ់�ស់ចានួន្បាថា ក។់ េលសកករ លស់សច Lighthouse ់ឺេ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទច្រសះជតិសសនពស្រលចូ់លេ ៀន
េពរហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព�រជេ្រមស លស់ពួកេ់ �រ យរក លា់កល់ាលន៉ ល់យុិជនរា កជ់រយួនឹំចាេណះ ឹំ  ជាន� និំេគលក ណព ទាំ ងយេ មរ្ឲី រនក ជា �ុចិត�ខ�ួន
ឯំ និំជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ។ េ មរ្�ី�ួលបនក អល់ ា និំេ្តតរខ�ួនេព�េល�ស្រលស់តិតទ ព�ី 21 េយមំេជឿជកថ់ សិសទរា ក់់ ្តតិែត ក្បននូិក ចំេ់ចះចំ់ ឹំពីករជតិអាពី
ពិ ពេចក លន�សេ្រចេគលេេ លស់ពួកេ់ឥតបលប់  កសំ និំ្ប្ស់យទក�់ំចាេណះ ឹំ លស់ពួកេ់ លង�នូិក ��ួលខុស្តតិចាេ់ះលុ ស់ល និំចាេ់ះស សំរ េក�មក សេក គា
ជរយួអាក ៃ� និំឆ�ុះល�ក ាំជនិចកេទេលមភព កីចេ្រមន លស់ពួកេ់កាុំនរជអាកសិក្រា ក។់ ជពិេសស េលសករេនះដកល់�កូ លនូិក អ ិិ ិវេគលក ណព ឹកនាខំេ្ករ ែ លលេ្រមជ
ល��ផល លស់អាកសិក្�ូទាំ សចេ ៀន Lighthouse ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ លស់ Lighthouse េពថា ក ់K-12 ្តតិែតរកសចេដយ់ក់ឯកសរ� ន។ សិសទថា ក់ K-8 េស�តកេខ ឬសាពតព់ណ័ក់ី 
ជរួយ់ិពណ័ៃលតំ្កេ ៉  ែ ល់ចដកល់�កូ ល លូស�� លស់ Lighthouse ។ ឯកសរ� ន់ច�ិ�បន�រអុីនេកមណិត ឬេព�រ
ហំលករ់យកាុំរូលដ� ន។ ស្រលព់ត់រ័នអាពឯីកសរ� ន សូរទក�់ំរកកន់ក រិល់យករ� លេដយេស ។ី 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក-3:30 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច សិសទ់ចរក ល់សចរុនេរ៉ំចលព់ីេរ៉ំ 7:15 តេទ េ មរ្េីពកែន�ំែ លរនអាកេរមលក ខុស្តតិ រុនេពលេរ៉ំសិក្ចលេ់ផ�មរ។ 
ពុារនសករភពររយួ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ�។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំលេ្រមជូន្លែេល 40  ៃនសិសទ លស់េយមំែ លេ ៀនេពថា ក ់K-12។ ករិកិីេនះគា្ � ល់ក
សិក្ ែ លេកមតេឡមំេពអាឡុំេរ៉ំសិក្ ជរួយនឹំឱកសលាលន៉លែនបរ េ មរ្ជួីយ ឲ សិសទ��ួលបននូិថា ក់សិក្ែ លេ់ េព�
េដយភពសល្យ កីរយ�រជេ្រមស លស់ពួកេ់។ ករិកិីេនះ ាេណម ក ចលព់ីេរ៉ំ 3:30-6:00 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់ េលមកែលំែតេព
ៃថពុ់ក ែ លេរ៉ំ ាេណម ក ់ចឺលព់ីេរ៉ំ 1:30-6:30 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស សិសទ លស់េយមំេពថា ក ់K-4 ��ួលបនថា ក់សិក្ជភសកាេណម ត។ ថា កសិ់ក្ភសេអស្�៉េ មរកាេណម តស្រលសិ់សទែ ល
និរយពី ភស ្ពរជរយួនឹំថា ក់សិក្ភសេអស្�៉ស្រល់សិសទ លស់េយមំែ លរនិែរនជអាកនិរយភសអំេ់់�ស។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Coliseum BART រនចរ់យ្តឹរែតរយួៃរល៉ពព�ីី�ាំ លស់េយមំ។ AC Transit ែខទ�ី 73 និំ 78 បលេ់ពចាពីរខុអគ លស់
េយមំ។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 488 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 

61  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 12  

 ់សីុ 4% 

 ង�នី 81  

 ែស្ក ស 2% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�ីលីពនី 1  

 ច្រសះ 1  



សចេ ៀនករនុ��  
North Oakland Community Charter 
1000 42nd Street, 94608  |  655-0540 
www.noccs.org 
លឋរសិក្  K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 19 កុរ�រ 2016 
សចេ ៀនករនុ��សេ់រនពអូកឡិន ពខំេជមំ - North Oakland Community Charter School ្NOCCS) ់ឺជសចេ ៀនស ណរលេ្ំតនថា ក ់K-8 ែ លរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក
ជួយ កុរ ឲ ក� យជពល �ែ លេចះ់ិត់ូ  ��ួលបនពត់រ័នេ្ចមន និំចំ់ ឹំ ចំ់ ។  
NOCCS ់ឺជសេ់រនពសិក្ច្រសះជតិសសនព ៏ ស់ េិ មក ែ លជា �ុេដយក េគ ពចាេ់ះល��  និំ្លិត�ខុិសែល�កពីេ់ លស់កុរ រា ក់់ ។ េគលិកីិជ រិន់� និំសកល្ំសរតបភព លស់
សចេ ៀនេយមំ  េក�មឲ សរតបភពែផាកល��  និំស សំរ លស់កុរ រា ក់់ ែ លេយមំ លេ្រមកនែ់តរនលកកណរសីុជេ្ ។  
សប លនិកៃនសចេ ៀនករនុ��សេ់រនពអូកឡនិ ពខំេជមំ បនអ ិិ ិវនពេគលក ណព សាូលចានួន ល ់និំ ឹកនាសេ់រនព លស់េយមំ និំក ង លស់សេ់រនព ្ពរទាំ ផ�ល់នូិចកកុិស់ិយ
ែ លេយមំ្បថា ចំប់ន។. 
 
េគ ពកុរ  និំក សិក្ លស់ពួកេ់ 
ក ាពឹំ�ុកខ�ស់ 
ជសេ់រនពៃនអាកសិក្ែ លយកចិត��ុកដក ់
ផ�ល់តៃរ� ល់ភពច្រសះជតិសសនព 
ផ្ ភា ល�់ានក�់ានំជរយួពិ ពេចក 
េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះសរករ ័
រនក ចូល រួចាែណកពី្ គ់ស  
េគ ព្ ត់លេ្ំតន និំក លេ្ំតន 
ភពៃចា្ លិិត 
លេ្ំតនេ មរ្ឲី សិសទយល់ 



 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន គនឯកសរ� នេ� 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក- 1:30 េសៀល ស្រលថ់ា ករ់េត�យ ។ 8:30 ្ពឹក - 3:00 េសៀល ស្រលថ់ា ក�ី់ 1 - 3 
8:30 ្ពឹក - 3:10 េសៀល ស្រលថ់ា ក�ី់ 4 - 5 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច រនករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ ែ លចលេ់ផ�មរចលពី់េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក េូត ល់េពលេលមកទ� េព េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន ករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ ្EDP) លេ្រមជូនថា ក ់K - 8 េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សចេ ៀនេយមំ ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី F Transbay, 88 ្ែខទទាំ ពី េនះ ដកកូ់ន
សិសទចរ់យរយួល�ុកពីសចេ ៀន លស់េយមំ)។ ែខទ�ី 72 និំ 57 ដកកូ់នសិសទេពចរ់យលីល�ុកពីសចេ ៀន
លស់េយមំ)។ សប នីយព MacArthur BART រនចរ់យ 6 ល�ុកពីសចេ ៀន។ 
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ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/ba

 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 
4% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 19  

 ់សីុ 3% 

 ង�ីន 16  

 ែស្ក ស 39% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�លីីពីន 0% 

 ច្រសះ 22% 
 



សចេ ៀនករនុ��  
Roses in Concrete 
4551 Steele Street, 94619 
698-3794 
www.rosesinconcrete.org 
លឋរសិក្ K-4 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 31 រករ 2016 
សចេ ៀនសេ់រនព Roses in Concrete ់ឺជសចេ ៀនលេ្ំតនថា ក ់K-4 េពតាលន ់East Oakland ែ លរនរុខង ជរណណ លសុខភពេពកាុំតាលនជិ់តខំែ លេពជុាិ�ិវ េដយផ�ល់
េសវែ លេក� លជុាិ�ិក អល់ ា សុខភព ផ�ះសែរ្ំ និំក លណ�ុ ះលរ� លក ង ។ េលសកករ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្អី ិិ ិវនពយុិជនែ លរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះជីិតិែ ល្តតិបនកាណតល់កកណរ
េដយិនិយ់ចាេ់ះខ�ួនឯំ េសចក�សុីច តិ េសចក�ី្ សង�់ និំេសចក�សីំ្រឹេពកាុំក ែស�ំ កយុត�កិរ ័និំសរករស័្រលស់េ់រនពទាំ អស់។ េគលេេ យរេពលែិំ់ឺ េ មរ្លីេ �ំមតនូិ ា់ ូ
រយួស្រលក់ អល់ ាេពតាលន់្ លជុាជន ែ លផ�ល់់�ិភពេលមេសចក�ី្ តតិក លស់យុិជន និំ្ គ់ស  ែ លជរគ័េឆ� ះេទ កក កសំសេ់រនពែ លរនសុខភពល� និំរនចី ភព�ូទាំ
សេ �់ េរ កិ និំេពជុាិ�ិពិ ពេចក។ 
េយមំផ�ល់កិត�ិយស េលមកករ�ស់ និំសែរ�ំ េសចក�េី្តកអ ចាេ់ះពី ភសនិយរ អកក ករពី ភស និំពេុិល្ករនិ័យរេពកាុំករិកីិសិក្ លស់េយមំ ែ ល រួរន ូចជ ករិកីិដកល់�កូ លពី
ភស ជភសអំេ់ �់ស និំភសេអស្�៉។ ្ ត់លេ្ំតន លស់េយមំអល់ ាភពរក ស់ក  និំេក�មឲ សិសទក� យជេទជអាក់ិត្តិះ ះិពិច រ និំជអាកេដះ្សយល�េ់ េព�េដយ ា់និត។ 
េឈះ Roses in Concrete Community School ្តតិបនជា �ុស តីេដយេសៀិេេការព  ែ លែផ�កេលមសាេណ លស់ Tupac Shakur ែ លេច�ផ្យេពឆា ា 1999 ់ឺ ផ� កូចលែ ល

ុះេច�ពីេលតុំ ្The Rose That Grew from Concrete)។ លូភព ៏ ស់ េិ មកេនះ ចលប់ននូិេសចក�ី្ តតិក អលអ ស� ចាេ់ះក តសូស�ិតស� � និំេចតន លស់ផ� កូចល ែ លេទះលីជ
រនល��ភពតិចតួចកេ៏ដយ េពែតែស�ំ កផ�ូិលូតចស់េពកាុំរជ្ដ� នរយួែ លគនក ជួយ េ្ជរែ្ជំ និំរនជតិពុល លស់េលតុំ ែ ល់ចលែរ�ំេលតុំេទជសួនផ� កូចលបន។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:00 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច រន េពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ថា ក ់K-4 
3:00 - 6:00 ច់ច 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំ់
េ់ស 

ក ល�កូ លពី ភសេអស្�៉ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សចេ ៀនេយមំ ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 14 និំ 57។ 

 
 



សចេ ៀនករនុ��  
Urban Montessori 
5828 Brann Street, 94619  |  842-1181 
www.urbanmontessori.org 
លឋរសិក្ TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  
សចេ ៀនករនុ��  Urban Montessori ់ឺជសចេ ៀនករនុ��ស ណរ ែ លលេ្រមជូនសិសទថា ក ់TK ល់ថា ក�ី់ 5 ។ េយមំនឹំ កីចេ្រមនែថរេ�ៀត េ មរ្លីេ្រមជូនសិសទថា ក ់TK េូត

ល់ថា ក�ី់ 8 កាុំ យរេពលលីឆា ាខំរុខ។ សចេ ៀនរន�ី�ាំ េពកាុំ្កសំអូកឡិន ព េេមយេលមក�ូចយស្រលកុ់រ ទាំ អស់េពកាុំ �កលីេ�់ រ៉។ េយមំលេ្រមជូនសេ់រនពកុរ ច្រសះ
ែផាកស សំរ-េស �កិចក ជតិសសនព និំិល្ករ ័ពីេ្់ះេយមំ េជឿជកថ់ កុរ ទាំ អស់េ ៀនសូ្តអាពីសិ� និំ�សទនិស់ិយខុស់គា  �រ យរក ស់េព និំេក�មក ជរយួរនុសទរកពីសិ� 
និំ�សទនិស់ិយខុស់គា ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9រន។ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក - 3 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9ថា ក ់TK - 5 
ៃថ់ចន់� អងស  ្ពេស្តក និំសុ្ក េរ៉ំ 3-6 ច់ច 
ៃថ់ពុក េរ៉ំ 12:30 - 6 ច់ច 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំ់
េ់ស 

9េយមំ ផ�ល់ជូនក លងតល់េ្ំតនភសេអស្�៉ស្រលថ់ា ក�ី់ 4 និំ�ី 5 ។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9ផ�ូិ ថយន�្កសំ Macarthur និំ Seminary ។ 
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ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនរអាពីភព កីចេ្រមនេឆះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/ba

 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 
20% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 19  

 ់សីុ 8% 

 ង�ីន 25% 

 ែស្ក ស 34% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1  

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1  

 េ�លីីពីន 1  

 ច្រសះ 8% 



សចេ ៀនករនុ��  
Vincent Academy 
2501 Chestnut Street, 94607  |  452-2100  |  www.vincentacademy.org 
លឋរសិក្ TK-5 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 15 រករ 2016 
Vincent Academy ់ឺជសចេ ៀន តូ៏ចរយួែ លរនចានួនសិសទតិចកាុំរយួថា ក ់ែ ល នថ កុរ រា ក់់ ់ច្តតិបនេ់សស ល់េដយរនុសទេព�ិយ់ជេ្ចមនែ លរនក យកចិត�
�ុកដក ់េេមយ់ច��ួលបនក យកចិត��ុកដកត់្រតិ�រលុ ស់ល ែ ល្តតិក លូតចស់ និំអ ិិ ិវនពរ៉ំល�្លេសម ។ សិសទរា ក ់្តតិ បនេរមលេឃម�ថជលុ ស់លរា កែ់ លខុសែល�កពីេ់ 
ែ លរនត្រតិក  និំចាណំច់ាណូលចិត�កាុំក សិក្ពិេសស។ ករិកីិេព�រយួឆា ា នថ សិសទរនក ចូល រួរ៉ំសករ និំផ្ ភា លេ់ទនឹំក សិក្ លស់ពួកេ់េព�រយួឆា ា្ លតិ�ិន
េដយគន់រ� តឆ់យ ែ ល “ភពថរថយ” កាុំក សិក្់ចេកមតេឡមំបនេឡមយ។ សច Vincent Academy េលមក ាេណម ក  11 េរ៉ំកាុំរយួៃថ់ ែ លរនក លែនបរេរ៉ំេពេពល្ពឹក 
រុនេរ៉ំសច និំេពេពលច់ច េ្កយចលេ់រ៉ំសច ូេចាះវលេ �ំមតបនជស តី “េក�មអ�ីរយួ ូចេពផ�ះខ�ួនឯំ” ស្រលកុ់រ ទាំ អស់ លស់សច Vincent Academy ។ ក គា្ �កាុំ
ក សិក្ ្តតិបនផ្ ភា លេ់ទកាុំករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ ែ លរន�្រំជ់ក លងតល់េ្ំតន ថា កសិ់ក្លាលន៉លែនបរ និំជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ។  
Vincent Academy េ្លម្បស់េគលិកីិថា កេ់ ៀនេឆ�មយតល ្Responsive Classroom) េ មរ្លីេ �ំមតនូិចល្ករស័ចេ ៀនែ ល សួរយរកទ់ក ់និំេចះស្រលខ�ួន។ �រ យរក លងតល់េ្ំតន
ច្ស់ចស់ សិសទអ ិិ ិវនពល�� រណ ក េដះ្សយជេរ� ះ និំជាន�ស សំរ និំក សស ល់ខ�ួនឯំ ែ លចាបចក់ាុំក េ ម តួន�ី និំេក�មក ្លកលេដយសន�ិិកីិជរយួអាក ៃ�។ ក យក
ចិត��ុកដកច់ាេ់ះសុខុរលភពផ�ូិចិត� និំផ�ូិកយ លស់សិសទ រនស សាខនក់ាុំក ក្បននូិិល្ករស័ចេ ៀនិជិារន ែ លេក�មឲ សិសទ់ចេផ� តក យកចិត��ុកដកេ់លមក សិក្។ 
់ហ រនសុខភពល� – ់ហ េពល្ពឹក ់ហ ៃថ់្តំ ់និំ់ហ ស្រន ់– រនផ�ល់ជូនសិសទ លស់សច Vincent Academy �រ យរ Revolution Foods។ រនក ស �ំតក់់នេ់ទេលម
សករភពរំកយសេក េពអាឡុំេពលស្រក េពកាុំថា កអ់ល់ ាកយ និំ�រ យរ្កសរកីង និំក េ្លម្បស់អគ លូិន់�ករ្ន� លស់សេ់រនព។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 9េយមំរន់ិយឺតរនកពណ័្កេរជរួយនឹំ លូស�� លស់សចេ ៀនេយមំ និំេខ និំសាពតព់ណ័េខៀិចស់។ កុរ ី់ ច
់ក់ ៉លូពណ័េខៀិចស់ែ លរន លូស�� សច។ េយមំផ�ល់ជូន់ិចានួន 2 ល់្់គស េដយឥត់ិតៃថ�េ ៀំរល់ឆា ាសិក្។ 

េរ៉ំសិក្ 9េរ៉ំសិក្ លស់េយមំេពៃថ់ចន់� អងស  ្ពេស្តក និំសុ្ក ់ឺចលព់ីេរ៉ំ 8:30 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល េលមកែលំែតថា ក់
រេត�យ  និំថា ក់រេត�យ អន� កល ែ លេច�េពេរ៉ំ 1:30 េសៀលជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច 9េយមំលេ្រមជូនសិសទេពេពល្ពឹក ចលព់ីេរ៉ំ 7:00 -8:00 ្ពឹក។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  9េយមំផ�ល់ជូនករិកិីេ្កយចល់េរ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ ។ ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច ចលេ់ផ�មរេពេពលចលក់ លេ្ំតន
លស់សចេពលៃថ់ េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ ថា ករ់េត�យ ចលេ់ពេរ៉ំ 1:30 េសៀល និំថា ក�់ី 1-5 ចលេ់ពេរ៉ំ 3:15 
េសៀល។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 9គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សចេ ៀនេយមំសបិតេពជិត ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី NL និំ 26។ េយមំករ៏នចរ់យេ ម ្តឹរែត 15 ន�ីល៉ុេរ� ះ ពី 
West Oakland BART។ 

 

10ក ចុះេឈះស លុក 142 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/balanced-scorecards 
 

 អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 
 
24% 

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 73% 

 ់សីុ 3% 

 ង�នី 16  

 ែស្ក ស 1  

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

 ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�ីលីពនី 1  

 ច្រសះ 6% 



សចេ ៀនករនុ��  
Yu Ming 
1086 Alcatraz Avenue, 94608  |  452-2063 
www.yumingschool.org 
លឋរសិក្ K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 23 កុរ�រ 2016 
សចេ ៀនករនុ��  Yu Ming Charter ផ�ល់ជូនឱកសខុសែល�កពីេ់ស្រលកុ់រ េពតាលនប់កសរុ្� េ មរ្ឲី ក� យជអាកេចះពី ភស់ឺ ភសចិនរ៉នដ នី និំភសអំេ់ �់សេពកាុំ
ល រិកសរយួែ លរនក គា្ �ែផាកស សំរ។ េយមំផ�ល់ជូនក អល់ ាេតច់ត ់និំ�ូលា�ូចយេដយេ្លម់ ា ដូកល់�កូ លពី ភស។ សិសទេ ៀន្់លរុ់ខិជិា ពីលុរណ លស់ពួកេ់  – ់ណិតិ�ិ្ 
ិ�ិ្សយស� សិក្ស សំរ ្លិត�ិិ �ិ្  – ជពី ភស។ ក េនះេក�មឲ ពួកេ់់ចរនរុខង េព�េល�េពកាុំភសនីរយួ់។ 
 
•  ខួ ក្ល លស់កុរ ្តតិបនេ ៀលចាស្រលក់ េ ៀនភស េេមយក ដកល់�កូ លភស់ឺជរេក្បយល�លាផុតស្រលកុ់រ កាុំក េ ៀនភស�ីពី ឲ បនស� តជ់ាន�។ 
•  ក េ ៀនភសេព់យុតិចជួយ េក�មឲ ខួ ក្ល លស់កុរ អ ិិ ិវនព កាុំលកកណររយួែ លែកលរ�សរតបភព លស់ពួកេ់កាុំក េដះ្សយល� និំ់ិត្តិះ ះិពិច រ។ 
•  សិសទពី ភស��ួលបនពិន�ុខ�ស់ជំសិសទរយួភស ចាេ់ះពិន�ុេតស�ផ� ល់រត ់និំេតស�់ណិតិ�ិ្។ 
•  ក និរយភស�ីពី ្លកលេដយភពស� តជ់ាន� ផ�ល់ឲ សិសទនូិ់ុណសរ្ត�ិ្ លកួត្លែជំេពរហិ�ិ្ល់យ ឬេពកែន�ំេក�មក ។ 
 
េតមរនអ�ីេផទំេ�ៀត ែ លខ�ុ ា់ ួ ែត ឹំអាពី Yu Mingក 
េយមំរនិែរន្គនែ់តជក ដកល់�កូ លភសល៉ុេរ� ះេ�។ 
 
•  េយមំរនករិកីិអល់ ា�ូលា�ូចយ ែ លដកល់�កូ លឱកសេ ៀនសូ្តអនុិត�ជកែ់ស�ំ និំត្រតិ�រលុ ស់ល ក៏ ូចជ ាេណម ករ្ន�សិក្ ៏់ ួ ឲ ាេ មលផំែ ។ 
•  េយមំផ�ល់ជូននូិថា កសិ់ក្លាលន៉លែនបរ អ៏សក  ូចជ សិល្រ និំតយន�ី និំេសវគា្ � ល៏�្លេសម �រ យរលុ ស់លិកែ លរនល�ពិេសកនព និំបន��ួលក លណ�ុ ះលរ� ល។ 
•  េយមំរនរ�លិ�ែ លរនក ចូល រួ និំរនក គា្ � ែ លកសំសេ់រនព�រ យរក េក�ម្ពឹត�កិ ណព េផទំ់ និំឱកសអល់ ារ�លិ� េូត ល់ចលរ់យួឆា ាសិក្។ 
 
េយមំ់ឺជ្កសររយួែ លរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េក�មក កាុំភពជៃ ់ូជរយួសិសទ និំ្ គ់ស លស់េយមំ  េ មរ្ផី�ល់ក អល់ ាលាដលថ់ា កពិ់ ពេចក។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ��
េឡមយ។



 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

9េខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់ ្េខ សាពត ់និំ ៉លូ និំេខខ�ីត្�់ចអនុ�� តបនេពៃថ់ែ លរន់កស តុេង� ) 
់ិ ឬ់ិយតឺរន ក ពណ័សែ លលិ�េឡិពីេលម េូត ល់េ្ករ ជរយួនឹំ លូស�� លស់ Yu Ming  
់ិ ង ពណ័្កេរ្ចល ់ិកក ់ឬ់ិ ង រន តូស្រល់់ កពី់េ្ង រន លូស�� លស់ Yu Ming 
ែស្កេជមំ ពណ័្កេ ៉  
េ្សរេជមំ្តឹរជ សំំ ់េ្សរេជមំ្តឹរកេជមំ  ឬេ្សរេជមំែិំពណ័ស ពណ័ពំរន ់ពណ័្កេរ្ចល ឬពណ័�ឹកលចិចស់ 

េរ៉ំសិក្ 9ថា ក ់K - 2 េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក ល់ 3 េសៀល 
ថា ក�ី់ 3 ល់�ី 5 េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:10 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 9រនចលពី់េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក ល់ 8:00 ្ពឹកជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

9សចេ ៀនករនុ��  Yu Ming ផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ ែ លផ�ល់េដយ YMCA ស្រលរ់ល់ៃថ់សិក្ ែ ល ាេណម ក ចលពី់
េ្កយេពលចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ ករិកីិេនះេលមក�ូចយស្រលសិ់សទទាំ អស់ ថា ក ់K-5 េេមយលាែលក
ជសខស្រលសិ់សទ FRL លស់េយមំ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 9គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

9សចេ ៀនករនុ��  Yu Ming ់ឺជករិកីិដកល់�កូ លភសចិន។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 9 ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 72R, 72M, 72, 802 
BART: រនជេ្រមសជេ្ចមនស្រលក់ េ្លម្បស់ Bart េទកន ់ឬរកពី�ី�ាំ សចេ ៀន។ 

 
 

10ក ចុះេឈះស លុក 257 

ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរwww.ousddata.org/ba

 
  អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
16  

 ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 4% 

 ់សីុ 44% 

 ង�ីន 5% 

 ែស្ក ស 9% 

 អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

 ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

 េ�លីីពីន 2% 

 ច្រសះ 37% 

 
 
 
 
 



 

រណណ លសិក្កិក  OUSD 
ពីថា ក�ី់្បារយួ ល់ថា ក�ី់្បាលី

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 

1800 98th Avenue, 94603 

�ូ ស់ព�ក 639-2893 �ូ ស ក 639-3387 

BRET HARTE (6-8) 

3700 Coolidge Avenue, 94602 

�ូ ស់ព�ក 531-6400 �ូ ស ក 482-7272 

CLAREMONT (6-8) 

5750 College Avenue, 94618 

�ូ ស់ព�ក 654-7337 �ូ ស ក 654-7341 

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12) 

1390 66th Avenue, 94621 

�ូ ស់ព�ក 639-3201 �ូ ស ក 639-3214 

EDNA BREWER (6-8) 

3748 13th Avenue, 94610 

�ូ ស់ព�ក 531-6600 �ូ ស ក 531-6626 

ELMHURST COMMUNITY PREP (6-8) 

1800 98th Avenue, 94603 

�ូ ស់ព�ក 639-2888 �ូ ស ក 639-2891 

FRICK (6-8) 

2845 64th Avenue, 94605 

�ូ ស់ព�ក 729-7736 �ូ ស ក 729-7739 

GREENLEAF (TK-8) 

6328 East 17th Street, 94621 

�ូ ស់ព�ក 636-1400 �ូ ស ក 636-1411 

HILLCREST (K-8)  

30 Marguerite Drive, 94618 

�ូ ស់ព�ក 879-1270 �ូ ស ក 985-1043 

LA ESCUELITA (TK-8) 

1050 Second Avenue, 94606 

�ូ ស់ព�ក 874-7762 �ូ ស ក 874-7764 

LIFE ACADEMY (6-12) 

2101 35th Avenue, 94601 

�ូ ស់ព�ក 534-0282 �ូ ស ក 534-0283 

MADISON PARK UPPER CAMPUS, 

FORMERLY MADISON (6-10) 

400 Capistrano Drive, 94603 

�ូ ស់ព�ក 636-2701 �ូ ស ក 636-2704 

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (TK-8) 

730 Fleming Avenue, 94619 

�ូ ស់ព�ក 535-3832 �ូ ស ក 535-3834 

MONTERA (6-8) 

5555 Ascot Drive, 94611 

�ូ ស់ព�ក 531-6070 �ូ ស ក 531-6354 

PARKER (TK-7) 

7929 Ney Avenue, 94605 

�ូ ស់ព�ក 879-1440 �ូ ស ក 879-1449 

ROOSEVELT (6-8) 

1926 19th Avenue, 94606 

�ូ ស់ព�ក 535-2877 �ូ ស ក 535-2883 

ROOTS INTERNATIONAL (6-8) 

1390 66th Avenue, 94621 

�ូ ស់ព�ក 639-3226 �ូ ស ក 639-3214 

SANKOFA (TK-8) 

581 61st Street, 94609 

�ូ ស់ព�ក 654-7787 �ូ ស ក 879-1619 

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 

2101 35th Avenue, 94601 

�ូ ស់ព�ក 535-3880 �ូ ស ក 535-7139 

URBAN PROMISE ACADEMY (6-8) 

3031 East 18th Street, 94601 

�ូ ស់ព�ក 436-3636 �ូ ស ក 436-3638 

WESTLAKE (6-8) 

2629 Harrison Street, 94612 

�ូ ស់ព�ក 879-2130 �ូ ស ក835-7170 

WEST OAKLAND MIDDLE SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
�ូ ស់ព�ក 874-6788 �ូ ស ក 874-6790 

 



 

 

Alliance Academy  
1800 98th Avenue, 94603  | 639-2893  
www.ousd.k12.ca.us/alliance 
កូ �ី�ាំ េលខ  224 | កូ ជេ្រមសេលខ 55 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
Alliance Academy ់ឺជសចេ ៀនស� យុត�ិករេ័ឡមំិ�ិ ែ លេផ� តក យកចិត��ុកដកេ់លម ”សិសទ កីចេ្រមន”។ េយមំ់ឺជអនុិ�ិ្ល់យ�ូលា�ូចយតូចរយួ ែ លផ�ល់ជូនខ�ឹរស ិ ស់សិក្
េព�េល� រួទាំ ជេ្រមសស្រលក់ ដកេ់ទកាុំថា កខ់�ស់ (AP) រុខិជិា ស្រលេ់្ជមសេ មស ក៏ ូចជ ថា កសិ់ក្ជា �ុលែនបរផំែ ។ េយមំករ៏ន្កសរអត�ពលិកែ លរនក ្លកួត្លែជំ
ផំែ  រួរន ូចជ ្កសរបល់េបះជេ្រមសេជមំឯកសិសទ្លសសៃនអនុិ�ិ្ល់យ លស់ OUSD ្លចាឆា ាសិក្ 2014-15 ក៏ ូចជកាពូល្កសរបល់ទតសិ់សទ្លសសអនុិ�ិ្ល់យ លស់ OUSD ។ 
Alliance Academy រន �់ីនិក ណលរយួេពកាុំ�ី�ាំ  េេមយកផ៏�ល់ជូនសិសទ លស់ខ�ួននូិសិ���ិ�ួលបនក ្លឹក្ និំករិកីិ្លឆាំ នឹំេ្់ ំេ�តន ្លឆាំ នឹំអាេពមេិំ្ជេ្ចមនផំែ ។ 
Alliance េក�មក េ មរ្អី ិិ ិវនពកុរ ទាំ រូល។ េយមំេជឿជកថ់ សិសទ លស់េយមំរនសរតបភព់ចផ� ស់ល�ូ ពិ ពេចកបន ្លសិនេលមពួកេ់្តតិបនផ�ល់ជូនឧលក ណព ្តឹរ្តតិ។ ចកកុិស់ិយ
លស់ Alliance ក “េយមំេល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់ជូនសិសទេព East Oakland នូិក អល់ ាែ លរន់ុណភព។ សិសទ លស់ Alliance Academy នឹំរនចកកុិស់ិយេឆ� ះេទ ករហិ�ិ្ល់យ 
់ជីព ែ ល្តតិបនផ�ល់អារច�រ យរសិល្រ និំលេចកកិ�ិ្កាុំក ជានះអសរករ ័តសូរតិស្រលខ់�ួនឯំ និំក� យជសាេឡំរយួេពកាុំពិ ពេចកែ លរនក ផ� ស់ល�ូ េូតេនះ។ 
�រ យរសិល្រ និំលេចកកិ�ិ្េពកាុំក អល់ ា េយមំ េក�មឲ យុត�ិករស័ សំរក� យេទជក ពិត។” 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4រន។ ថា ក�ី់្បារយួ ល់ថា ក�ី់្បាលី។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 98 និំ 40 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 390 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ ក
េគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 46% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 19% 

% ់សីុ 3% 

% ង�ីន 71% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 4% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 



 

Bret Harte  Middle School 
3700 Coolidge Avenue, 94602  |  531-6400  
www.ousd.k12.ca.us/bretharte 
កូ �ី�ាំ េលខ  206 | កូ ជេ្រមសេលខ  33 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
សច Bret Harte រនករិកីិសិក្ជេ្ចមន និំរនចានួនសិសទេ្ចមនជសច ៃ�េ�ៀតេពកាុំ Oakland ។ លែនបរេលមក រិល់យែ លរនផ�ល់ជេ្រមសជេ្ចមន ្ រួរនថា កត់យន�ី
េព�េរ៉ំ សិល្រ និំភសេអស្�៉) េយមំកពរនករិកីិ ស៏រ្ូ ែលលស្រលសិ់សទសិក្ភសអំេ់ �់ស ករិកីិលាលន៉់ណិតិ�ិ្ែ លទក�់ំេទនឹំពិជ់ណិតកាុំថា ក�ី់ 8ករិកីិអល់ ា
ពិេសស់ជេ្ចមនែ លផ�ល់ជូនស្រលសិ់សទពិក ។  
្ ត់លេ្ំតន លស់េយមំខិតខា្លឹំែ្លំកាុំក ្លរូលពត់រ័នអាពីក សិក្ លស់សិសទ ិភិ់ែិកែ�កពត់រ័នទាំ េនះ និំេ ៀលចាកិចកែតំក លេ្ំតនឲ បនសកសរេ មរ្លីាេព�ត្រតិក សិសទ
�រ យរក ចូល រួ និំក អនុិត�ផ� ល់។ េពខំេ្ងថា កេ់ ៀន េយមំរនផ�ល់េសវករជានួយ ល់សិសទជេ្ចមន រួរន អាកព្បលេព�េរ៉ំចានួនលីនក ់អាក្លឹក្ផ�ល់ ាលូននរយួនក ់
ក ្លឹក្ទក�់ំនឹំក េសពស តុ និំក អល់ ាវំសិសទ និំសិសទ ក៏ ូចជករិកីិេដះ្សយជេរ� ះ វំសិសទ និំសិសទែ ល ឹកនាេដយលុ ស់លិក កាុំចាេររករិកីិ ៃ�េ�ៀត។ 
េគលេេ លស់េយមំ់ឺេ មរ្លីាេព�ត្រតិ ក លស់សិសទទាំ អស់ និំ ក ាេរះ្សយល�េពខំេ្ងថា កេ់ ៀនែ ល់ចរនក េ្ជតតែ្ជកចូលកាុំក សិក្កាុំថា កេ់ ៀន។ សច Bret 
Harte ្តតិបន��ួលសស ល់េដយ OUSD ចាេ់ះក កតល់នបយនូិចានួនសិសទែ លព ួ ក សិក្ និំក ល�្លសិ់សទពីក សិក្កាុំ យរេពលពីលីឆា ាចុំេ្កយ េេមយ្ ត់ និំលុ ស់លិក �បល
រនក សេក គា រ៉ំជិតសាិតកាុំក ក្នូិរជ្ដ� និជិារនេពកាុំ�ី�ាំ សច។ ក ចូល រួពីសារករ់�លិ�សិសទបនជួយ ស្រលស្រគល ល់សករភពជេ្ចមនេព�រយួឆា ាសិក្ 
រួរនករិកីិៃ អងស សិភិ់ទនជេ្ចមន និំៃថ់សរ� តសេ់រនព ក៏ ូចជចូល រួគា្ �ក �ាំ ពិពណ័់្លចាឆា ា លស់សច Bret Harte កាុំ ូិផ� កី និំករិកីិ Castle Walk កាុំ ូិស�ឹកេបម
្ជសះ។ សូររកកន ់ “The Harte”និំ�សទនេសិករែ លេយមំរនស្រលផ់�ល់ជូនលុ្តកី� លស់េចកអាក! 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� ន លស់សច Bret Harte ់ឺ់ិែ លរន្�នល ់ក ែ លរនពណ័ស 
ឬពណ័េខៀិចស់េដយរនិរនឡូេហស  ឬអកទ  និំេខ្ករតក់់ីេជមំែិំ ឬខ�ី និំសាពត។់ 

4េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

ករិកីិរនេរ៉ំសច គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ថា ក�ី់្បារយួ ល់ថា ក�ី់្បាលី។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស ក ដកល់�ល សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី NL, 57, 58L និំ 657 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 98% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 95% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 504 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ ក
េគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 27% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 36% 

% ់សីុ 15% 

% ង�ីន 32% 

% ែស្ក ស 7% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 3% 

% ច្រសះ 2% 



 

Claremont  Middle School 
5750 College Avenue, 94618  | 654-7337  
www.claremontms.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 201 | កូ ជេ្រមសេលខ 35 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
 

សច Claremont Middle School រនភពខុសែល�កពីសច ៃ�េ�ៀតកាុំក េល�ជ� ចិត�េលមឧត�រភពៃនក សិក្ និំភពេជ់ជយ់។ សចសេ់រនព Claremont លណ�ុ ះិល្ករស័ច
រយួ ែ លសិសទរនក ខិតខា្ លឹំែ្លំែផាកស តី ស សំរ ្បជ�  និំ លូរំកយ។ អនុិ�ិ្ល់យ Claremont ខិតខាព្ររកាុំក អ ិិ ិវសរតបភពសិសទកាុំក កឹនា និំ់ិត់ូ ឲ បន
េតច់ត ់និំ្លកលេដយភពៃចា្លិិត េក�ម�េ �ំមេដយរន�ានួលខុស្តតិ �ានក�់ានំ្លកលេដយ្លសិ��ភព េលមកស�ួយ និំឲ តៃរ�ចាេ់ះភពខុសែល�កៃនិល្ករ ័និំេក�មក សេ្រចចិត�
ច្ស់ចស់កាុំពិ ពេចកែ លរនភពសរ្ូ ែលល។  
សច Claremont នឹំផ�ល់ជូននូិក អល់ ាែ លេក�មឲ រនក សកល្ំសរតបភព និំរនក ចូល រួ ែ លេ្តតរខ�ួនសិសទេ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់ក្រតិខ�ស់លាផុតេពថា ក់ិ �ិ្ល់យ 
រហិ�ិ្ល់យ និំក លន�ក សិក្េពថា កេ់្កយិ�ិ្ល់យេផទំ់។ ករិកីិសិក្នឹំរនលកកណរេក�មឲ រនក សកល្ំសរតបភព កាុំនយ់លេ �ំមតអាក់ិតែ លរនក ្តិះ ះិពិច រ 
ែ លជរនុសទែ ល រន្តកូលខ�ំ ខ់�ស់  ផំែ ។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4ស្រលែ់តឯកសរ� នអល់ ាកយល៉ុេរ� ះ 
4់ិអល់ ាកយ េខខ�អីល់ ាកយ និំ�ូស្រលដ់កស់រ� រសិក្តៃរ� $25 

4េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់
�ី�ាំ  

AfterSpot ់ឺជករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច (ASP) លស់េយមំ 
4េរ៉ំ ាេណម ក ករិកីិ 3:00 េសៀល -6:00 ច់ច 
4ថា ក�ី់ 6 �ី 7 និំ �ី 8 
4ៃថ�បាលខុស់គា លន�ិច និំរនជេ្រមស់ហ លូក ណព  

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 49, 51A-B, 605, 688 និំសប នីយព Rockridge BART លេ្រមជូន
សចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 435 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 4% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 50% 

% ់សីុ 6% 

% ង�ីន 14% 

% ែស្ក ស 17% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 7% 



 

Coliseum College Prep  Academy 

1390 66th Avenue, 94621  |  639-3201  

www.coliseumcollegeprep.org 

កូ �ី�ាំ េលខ 232 | កូ ជេ្រមសេលខ 56 

ថា ក�់ ី6-12 

សចColiseum College Prep Academy  (CCPA) ជសចថីតូចរយួែ លលេ្ំតនថា ក�់ី 6-12 រន�ី�ាំ េព Havenscourt សបិតេព Oakland ភ់ខំេកមត។ ក េល�ជ� ចិត�ជចរ្ំ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្លីេ្រម ល់
សិស្នុសិសទេពជុាិ�ិសេ់រនព លស់េយមំ �រ យរក ផ�ល់ជេ្រមសកាុំក អល់ ាថា កអ់នុិ�ិ្ល់យែ លរន់ុណភពខ�ស់េពកាុំតាលន ់Coliseum ។ េយមំស�ះែស�ំ កាុំក លេំ�មតិល្ករសិ័ក្ ល់ថា ករ់ហិ�ិ្ល់យ
េដយចលេ់ផ�មរពីអនុិ�ិ្ល់យែ ល��ួលសស ល់ពីស រសាខន់ៃនកិចកក កាុំេពលលចកុល្នា។ េយមំេក�មក ផ្ ភា ល់ករិកិីសិក្ លស់េយមំជរយួនឹំរ�លិ�ែ លរនេគលលាណំកាុំក ចូល រូ គា្� និំអល់ ា។ 
ករិកិីសិក្ លស់សច CCPA ់ឺ្តតិបនែលំែចកជលីែផាក ែ លែផាកនីរយួ់រនេគលលាណំដចេ់ដយែឡកពីគា  និំរនករិកិីសិក្េឆ�មយតល និំគា្ �នូិេគលលាណំេនះ។ ែផាក�ី 1 ្ស្រលថ់ា ក�់ី 6 និំ�ី7) 

រនេគលេេរយួ់ឺក កីចេ្រមនេលមក សិក្កាុំក្រតិខ�ស់។ េ មរ្សីេ្រចេគលេេ លស់េយមំកាុំក េក�មឲ សិសទេ ៀន្តតិនឹំក្រតិភសអំេ់់�ស និំ់ណិតិ�ិ្េពថា ក�់ី 8 សិសទែផាក�ី 1 លស់េយមំ្តតិសិក្ជរយួ
្់ត ែ ល យរេពលពី ឆា ាេ មរ្កីសំ�ានក�់ានំ រ៏នអតបនយ់ ក៏ ូចជេ មរ្ចូីល រួកាុំៃថ់សិក្ករិកិីលែនបរ េូត ល់េរ៉ំ 5 ច់ច។ ែផាក�ី 2 (ពីថា ក�់ី 8 ល់ថា ក�់ី 10) ់ឺជ ចនសរ�ន់�ែលល្លៃពណីៃនអនុិ�ិ្ល់យ
លស់េយមំ េដយរនក សំ�តក់់នេ់លមក េ្តតរខ�ួនចូលថា ករ់ហិ�ិ្ល់យ។ ចលេ់ផ�មរពីក េ ៀនពិជ់ណិតកាុំថា ក�់ី 8 សិសទែផាក�ី 2 លស់េយមំរនេគលេេកាុំក លាេព�ឲ បនភ់េ្ចមនៃនត្រតិក  A-G លស់
ពួកេ់កាុំអាឡុំេពលេនះ។ សិស្នុសិសទក៏្ តតិបនផ�ល់ជូននូិអន�រ់រនព ខ៏� ាំ ក� េលមរុខិជិា ់ណិតិ�ិ្ និំភសកាុំអាឡុំេពលេរ៉ំសិក្ផំែ ។ សិសទែផាក�ី 3 លស់េយមំ ្ថា ក�់ី 11 និំ�ី 12) ចូល រួកាុំករិកិី 
“កសំិថិី” យរេពលកន�ះៃថ់�រកលិភិ់ែ លរនក ផ� ស់ល�ូ ។ ពួកេ់រនជេ្រមសកាុំក េ្ជមសយកិ់សសិក្ែ ល់ចេផ� េទកនរ់ហិ�ិ្ល់យេពរហិ�ិ្ល់យឆា ា�ីរយួ ឬចូល រួេពកាុំក ចុះករសិក្ិជិា ជីិរ។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទែផាក�ី 1 ្ថា ក�់ី្បារយួ និំ�ី្បាពី ) ់ក់់ិយឺតរនកពណ័ៃលតំ និំេខក់ី។ សិសទែផាក�ី 2 ្ថា ក�់ី្បាលី ល់ថា ក�់ី ល)់ 
់ក់់ ិយឺតរនកពណ័ស និំេខក់ី។ សិសទែផាក�ី 3 ្ថា ក�់ី លរ់យួ ល់ថា ក�់ី លព់ី ) ់ក់់ិយឺតរន ក ពណ័្លេផះ និំេខក់ី។ 
ឯកសរ� ន់ិយឺតរនក និំ់ិៃ ែិំ់ឺរនលកេ់ពសច លស់េយមំ។ ់ិយឺតរនកតៃរ� $15 និំ់ិៃ ែិំតៃរ� $25 ។ 

4េរ៉ំសិក្ េរ៉ំសិក្ លស់េយមំខុស់គា េទ�រែផាក 

4ករិកិីរុនេរ៉ំសច សិសទ្តតិបនអនុ�� តឲ រកកន់សចេ ៀនេពរុនេរ៉ំ់ឺ េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក េេមយ្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ រុា់ហ េពល្ពឹក។ ់ហ េពល្ពឹក
រនលេ្រមជូន្លចាៃថ់ ចលព់ីេ ៉ ំ 7:30 ល់េរ៉ំ 7:50 ្ពឹក។ 

4ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចរនលំ�ល់េពកាុំករិកិី្លចាៃថ់ស្រល់សិសទេពថា ក�់ី 6-8។ 

ករិកិីេ្កយចល់េរ៉ំសចរនស្រល់សិសទេពថា ក�់ ី9-12 ចលព់ីេរ៉ំ 3 េសៀល ល់េរ៉ំ 5:30 ច់ច។  

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit Bus ែខទ�ី 1, 1R, 45 និំសប នីយព Coliseum BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 52% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 ក 30% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 476 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 436% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 412% 

% ់សីុ 1% 

% ង�នី 486% 

% ែស្ក ស 40% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 41% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 0% 

 

 



 

Edna Brewer  Middle School 
3748 13th Avenue, 94610 |  531-6600  
www.ednabrewer.net 
កូ �ី�ាំ េលខ 210 | កូ ជេ្រមសេលខ 37 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
សច Edna Brewerជអនុិ�ិ្ល់យ្លកលេដយក ៃចា្លិិត ែ លផ�ល់ជូនសិសទនូិក អល់ ាេតច់ត ់និំអ ិិ ិវនពអត�ច តិ។ េយមំរនក េល�ជ� ចិត�ខ�ស់េលមភពឧត�រភពៃនក សិក្ លស់
សិសទ។ េពសច Edna Brewerេយមំ្តតិែត្បក ថេយមំ ឹំពីភពខ� ាំ  ចាណុចែ ល្តតិែកលរ� លស់សិសទ និំក ជ្រស�េលមក�ឹកចិត�ចាេ់ះសិសទ។សច លស់េយមំ ្តតិបនេ ៀលចាជ
សេ់រនពសិក្តូច់ែ លរនេឈះថ “្ គ់ស ” ។ ្ គ់ស នីរយួ់់ឺរន្ ត់រយួ្កសរែ លលេ្ំតនសិសទរយួ្កសរតូច េដយរនក ្លជុាសេក ជេ ៀំរល់សប� េព។ ក្រតិថា ក ់និំ
្ គ់ស ់ឺ្តតិ បនដកល់�កុ លគា េ មរ្លីេ �ំមតល រិកស ូចជសចតូចរយួ។ េយមំ ផ�ល់ជូនករិកីិសិក្ែ លរនជេ្រមស រួទាំ ករិកីិតយន�ី អ៏សក ។ សច Edna Brewer រន
េរ�នភពកាុំនរជសចេ ៀនរយួែ លភពច្រសះែផាកិល្ករ័្ តតិបនតារំេដយសិសទ លស់េយមំ លុ ស់លិក និំសេ់រនព លស់េយមំ  េេមយេយមំសូរអ ់ុណ ល់េចកអាកចាេ់ះក
ពិច រចាេ់ះសចេ ៀនេយមំ។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4គន ល៉ុែន�រនល�ល�ា កាុំក េស�តក់ក ់ 

4េរ៉ំសិក្ 8:20 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

4់យុ 10-13 ឆា ា េរ៉ំ 3:00 - 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4ក ល�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 57, 657, NX និំ 18 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 71% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 60% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 827 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 9% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 29% 

% ់សីុ 28% 

% ង�ីន 22% 

% ែស្ក ស 13% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 5% 

 



 

Elmhurst Community Prep  
1800 98th Avenue, 94603 | 639-2888 
www.elmhurstcommunityprep.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 221 | កូ ជេ្រមសេលខ 54 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
សច Elmhurst Community Prep (ECP) ្តតិបនលេ �ំមតេឡមំ កាុំឆា ា 2006 ែ លជែផាករយួ លស់ចលនសចស�យត់តូច់ៃន Oakland Unified ។ េដយរន�ី�ាំ សបិត�រិថីិេលខ 
98 កាុំតាលនD់eep East Oakland សច ECP ផ�ល់ក អល់ ាជូនសិស្នុសិសទចានួន 375 នក ់ រួរនជនជតិ ង�ីន ់យេ�ិច-់េរ ចិ និំសិសទរកពីតាលនេ់កះប៉សីុេ�ិច ពីថា ក�់ី 6 

ល់ថា ក�ី់ 8 ។ េយមំេជឿថ សចរន់ុណភព្តតិែតគា្ �សិសទេលមែផាកទាំ ពី ់ឺស តីនិំក អល់ ា េេមយេយមំេល�ជ� ថនឹំសេ្រចបនែផាកទាំ ពី កាុំក្រតិខ�ស់។ េយមំស�ះែស�ំឲ រន
ក ចូល រួ លស់សិសទរ៉ំរត៉ច់តក់ាុំក សិក្ និំករិកីិលាលន៉ែ លរន់ុណភពខ�ស់ស្រលេ់្តតរចូលរហិ�ិ្ល់យនិំ់ជីព។ េលសកកររនកាុំក េល�ជ� ចិត� លស់េយមំេ មរ្យុីត�ិករ័
ស សំរ លស់េយមំ់ឺេ មរ្ ី នបននូិក េលមកករ�ស់សិសទទាំ អស់ៃនECP េពេលម់ន�ំ ជីិតិិជិារន និំេក�មឲ ពួកេ់រនលកកណរ្់ល់្ គនស់្រលក់ សិក្រុខិជិា  A-G េពិ�ិ្ល់យ។ េ មរ្ ី
សេ្រចបននូិេលសកករេនះេយមំែផ�កេលមរូលដ� នក ង លស់េយមំ េពកាុំ្�ឹស�ីសករភពចានួនលនួកក ាពឹំ�ុកខ�ស់កសិសទនឹំសេ្រចបនល��ផលក្រតិខ�ស់េពេពលែ លេយមំេជឿថពួក
េ់់ចេក�មបន សេក ក ក លួ រួគា ់ឺារនអនុភពជំក េក�មែតរា កឯ់ំ ិល្ករល័� លស់សចកក េកមនេឡមំ េពភ់ខំេកមត់ឺជក លាបក សចគា្ �រយួ ់ចេក�មឱ វកនែ់តងយ្សគល 
ក ចូល រួ លស់្កសរ្ គ់ស ក ពុករ� យ់ឺជអាកជាន�ែ លយល់ពីកូន លស់ពួកេ់េេមយេយមំេក�មក រួគា េ មរ្សីេ្រចបននូិេជ់ជយ់។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទសច ECP ់ក់់ ិយតឺរនកពណ័ៃផ�េរឃែ លរន លូ�� លស់សច និំេខពណ័អ�កីប៏ន។ ឯកសរ� ន ាលូំ់ឺ្តតិបន
ផ�ល់ជូនេដយឥត់ិតៃថ� និំឯកសរ� នលន� ល់់ ច�ិ�បនេដយលំជ់្បកសុ់�� ឬ្បកែ់ លសិសទ��ួលបនពីសរ់រនពរ�
លិ�សិសទ (DPA bucks)។ 

4េរ៉ំសិក្ 4ៃថ់ចន់� ៃថ់អងស  ៃថ់្ពេស្តក - 8:00 ្ពឹក ល់ 5:00 ច់ច ៃថ់ពុក និំៃថ់សុ្ក - 8:00 ្ពឹក ល់ 3:00 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

4រន។ ក សិក្ព្ំីកលែនបរ ែ លចាបចស់្រល់្ ់លក់្រតិទាំ អស់ េូត ល់េរ៉ំ 5:00 ច់ច។ ករិកីិលែនបរចលពី់េរ៉ំ 5:00 
ច់ច ល់ 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 98 និំ 40 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 380 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 34% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 33% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 59% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 5% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 



 

Frick  Middle School 
2845 64th Avenue, 94605 | 729-7736  
www.ousd.k12.ca.us/frick 
កូ �ី�ាំ េលខ 203 | កូ ជេ្រមសេលខ 40 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
Frick ់ឺជសចេ ៀន�ូលា�ូចយតូចរយួែ លរន�ី�ាំ េពតាលនជិ់តខំ Millsmont ៃន�ី្កសំ អូកឡិន ព។ សចេ ៀនេយមំ កាពុំែតរនភព កីចេ្រមនេ មរ្លីេ្រមជូនសិសទេពថា ក�ី់ 6-12 

ល៉ុែន�នឹំលេ្រមែតសិសទេពថា ក�់ី 6-8 ល៉ុេរ� ះេពឆា ាសិក្ 2016-2017។  េដយសបិតេពកាុំតាលនជិ់តខំែ លរនពេុិល្ករ ័ និំពេុភស ៏ ស់ េិ មក Frick េផ� តេទេលមករិកីិសិក្ 
STEAM (ិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ សិល្រ និំ់ណិតិ�ិ្) ស្រលសិ់សទថា ក�ី់ 6-8 េពកាុំល រិកសសិក្ខ� ាំ ក�  ែ លសិសទ្តតិបនគា្ �េដយសេ់រនពសចេ ៀនទាំ រូល 
រួទាំ អាក ឹកនាសចេ ៀន ្ ត់លេ្ំតន រតិ� ក�ិ ្ គ់ស  អ សំក សេ់រនពែ លេក�មក េពកាុំ�ី�ាំ សចេ ៀន និំលុ ស់លិក លស់សចេ ៀន។ �រ យរក េ្លម្ បស់ករិកីិល�កូ លគា  1:1 និំ
ក សិក្ែផ�កេលម់េ្រំ សិសទ លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំករិកីិសិក្ែ លែផ�កេលមស�ំដ់ េ លរនភពេតច់ត ់ រនភព់កព់ន់� ក ស �ំតក់់នេ់លមក ់ិត្តិះ ះិពិច រ ក េសុមល
អេ �ំត និំក សួ សាណួ  ិល្ករៃ័នក ាពឹំ�ុកេលមក សិក្ខ�ស់។ េយមំផ�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំជាន�កាុំក សិក្សតិតទ ព�ី 21 ែ ល្តតិក ស្រល�់�ួលបនេជ់ជយ់កាុំេពលលចកុល្នា 
�រ យររហិ�ិ្ល់យ និំេពកាុំ់ជីព។ សិសទ្់ល់ លូ លស់សច Frick លេ �ំមតនូិែផនក សិក្ត្រតិ�រលុ ស់ល ែ លត្រសិ �រត្រតិ ក ផ� ល់ខ�ួន លស់ពួកេ់ ទាំ ែផាកក សិក្ និំែផាក
ស សំរ ែ លនឹំេ ម �រពួកេ់ េូត ល់ចល់់ ជីពសិក្ទាំ ្សសំ។ ជរយួគា នឹំក គា្ � ល់ត្រតិក លុ ស់ល លស់សិសទ សច Frick បនកាណតខ់�ួនឯំេ មរ្េីឆ�មយតលេទនឹំត្រតិក
លស់្ គ់ស េយមំ។ ្ គ់ស រនសិ���ិ�ួលបនសុខភព់កល្កិ រិ សុខភពផ�ូិកយ និំក គា្ �សេ់រនពេផទំ់។ �រ យរភពជៃ ់ូ ឹំ រា និំជ្លពន់� ្ គ់ស ់ច��ួលបនេសវ
ែ ល្តតិក ស្រលគ់ា្ � ល់កុរ ទាំ រូល។  

4ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 4រន។ សិសទេស�តកេខ ឬសាពតព់ណ័ ក់ី និំ់ិយឺតរន ក លស់សច Frick ្ពណ័ស ឬ្លេផះ)។ សិសទ់ចលង�
ស តី លស់ពួកេ់ចាេ់ះសច�រ យរក �ិ�់ិ ង  Frick។ ហរេ្លម់ិកា់កព់ីេ្ង។ ហរ់ក់់ ិ ង រនរកួ។ 
សិសទ់ច់ក់បនែត់ិពណ័ស ឬ្លេផះល៉ុេរ� ះ។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល ចន់� អងស  ្ពេស្តក សុ្ក 

8:15 ្ពឹក ល់ 1:00 េសៀល ៃថ់ពុក និំៃថ់សិក្អល្ល រ 

4ករិកិរីុនេរ៉ំសច 4ទក�់ំសចេ ៀនស្រល់ពត់រ័នលែនបរ។ 

4ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4រន។ ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសច ាេណម ក ចលព់េីពលចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច។  

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 40, 57 និំ 641 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 241 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 17% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 54% 

% ់សីុ 2% 

% ង�នី 40% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 1% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 1% 

% ច្រសះ 1% 



 

Greenleaf  Elementary 
6328 East 17th Street, 94621 | 636-1400 
www.ousd.k12.ca.us/greenleaf 
កូ �ី�ាំ េលខ 112 | កូ ជេ្រមសេលខ 124 
ថា ក�ី់ TK-8 
Greenleaf ់ឺជសចេ ៀនស ណរតូចរយួ លេ្ំតនថា ក�ី់ TK-8 ែ លសបិតេពចាករ� ល្កសំ East Oakland រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក លណ�ុ ះសិសទ និំអាក ឹកនាតូច់។ េយមំទ�
យកក លណ�ុ ះស តីពីលរ� �្ ត់លេ្ំតន សរជិក្ គ់ស  និំៃ ់ូសេ់រនពែ លរនក ចូល រួ។ ឧត�រភពកាុំក សិក្ ់ឺជេគលេេ លស់េយមំ។ សេ់រនព់ ឺជរូលដ� ន្់ឹះ លស់
េយមំ។ េដយ រួគា ជក�ុំរយួ េយមំេក�មក  និំ ស់េពេដយេគលក ណព សិក្ លស់ Greenleafក ភពសុច តិ ក េល�ជ� ចិត� េរ�នភព និំក សួ នាគា ។ �រ យរក លងតល់េ្ំតនជ
អតបល�ខ�ី់ដកល់�កូ លគា  និំក ស �ំតក់់នេ់លមលាណិនសួ សាណួ ្លកលេដយក ្តិះ ះិពិច រ េយមំ់ឺជសេ់រនពៃនអាក ឹកនា ែ លនាសិសទ ្ ត់លេ្ំតន និំ្ គ់ស ទាំ អស់ឲ េទ ល់ក
ាពឹំ�ុកកាុំក សិក្ក្រតិខ�ស់។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន - ់ិរន្�នល ់ក ពណ័្កេរចស់ ឬពណ័ស េខ ឬសាពតព់ណ័ក់ីស្រលសិ់សទថា ក�ី់ TK-5 ់ិ
រន្�នល ់ក ពណ័�ឹកសរុ្� ឬពណ័ស េខ ឬសាពតព់ណ័ក់ីស្រលសិ់សទថា ក�ី់ 6-8  

4េរ៉ំសិក្ 48:45 - 2:45 ស្រល ់TK-5 8:45 ល់ 3:30 ស្រលថ់ា ក�ី់ 6-8 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4េយមំ រនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ ែ លលេ្រមជូនសិសទថា ក ់TK-5 និំករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ែ ល
លេ្រមជូនសិសទថា ក�ី់ 6។ ករិកីិ ាេណម ក ចលពី់េពលចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ក ល�កូ លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45, 1, 1R និំសប នីយព Coliseum BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 98% 

5អ្�ជេ្រមស�ី 1 ក 7  

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 81% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 613 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 57% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 12% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 81% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 

 

 



 

Hillcrest  School 
30 Marguerite Drive, 94618 | 879-1270  | www.hillcrestpta.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 127 | កូ ជេ្រមសេលខ 42 
ថា ក�ី់ K-8◊ 
សច Hillcrest ្តតិបនលេ �ំមតេឡមំ េពកាុំឆា ា 1950 ់ឺជសចកាុំតាលនតូ់ចរយួែ លផ�ល់ក អល់ ាសិសទក្រតិរេត�យ  ល់ថា ក�ី់ 8។ េយមំរនស តី្កសរែ លែស�ំេច�រ៉ំច្ស់
ខណរេពលែ លេចក្ ត់អាក្ ត់រនក សេក េពកាុំក្រតិ និំេ្ងក្រតិថា កេ់ មរ្ផី�ល់នូិករិកីិអល់ ាែ លសិសទទាំ អស់្តតិខិតខាសិក្។ េសចក�ី្តតិ ក លស់សិសទទាំ អស់ លស់េយមំ់ឺ
្តតិបនលាេព��រិកីិសយស�ែល�ក និំរនក ល�ា ករ៉់ំច្ស់ និំក េ្ជមសេ មសករិកីិសិក្ ់ឺែផ�កេលម�ិនានយ់ ពី្សសកនន និំក វយតៃរ�ថា កជ់តិ និំេ្ងផ�ូិក ។  
សច Hillcrest ់ឺ រជ្រណណ លជីពច  និំស សំរៃនសេ់រនព Claremont Hills េនះ។ ្ គ់ស ជេ្ចមននាកូន លស់ពួកេ់េទ និំរកពីល េិិណសច និំ ��ួលបនពត់រ័នថី់អាពីសច 
និំសេ់រនព។ ករិកីិសិក្េ្កយេពលល�ក លេ់រ៉ំអនុ�� តឱ សិសទ លស់េយមំេពកាុំសច េលំ ឬចូលេ ៀនលាលន៉។ េ�ពេកសល និំក�សុីលិន�ែ លចកក់ាុំចិត�្តតិបន កេឃម� 
�រ យរក ផ�ល់ជូនអតប្លេរជនពចាេ់ះសិសទរ៉ំេ្ចមនែ ល្តតិបនលំៃ់ថ�េដយសរ់រនពរ�លិ� និំ្ ត់ លស់ Hillcrest រួរនតយន�ី សិល្រ លេចកកិ�ិ្ ចាេណះ ឹំ ល សិប ន ភស
េអស្�៉ និំ បរ ាំ  និំករិកីិជេ្ចមនេ�ៀត។ េសវសេ់រនព ់ឺជចាណុចសាូលរយួកាុំសេ់រនពសច លស់េយមំ ូេចាះ សិសទ្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់់ច ាពឹំថនឹំចូល រួកាុំ
សករភពេសវសេ់រនពែល�ក់កាុំអាឡុំេពលរយួឆា ាសិក្ លស់ពួកេ់េពសច Hillcrest។ េគលលាណំ លស់េយមំ់ឺេពេពលសិសទ លស់េយមំេឡមំ ល់ថា ក�់ី 8 ពួកេ់នឹំរន
ល�ពិេសកនពេព�េល� និំជេ្ចមនទក�់ំនឹំេសវសេ់រនព។ 
 

◊ �ី�ាំ សចេ ៀនេនះ នឹំរនិផ�ល់ជូនថា ករ់េត�យ អន� កលេពកាុំឆា ាសិក្  2015-2016 េ�។ ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំដក់់ ក សុា  TK សូរពិច រអាពីករិកីិ TK េពកាុំសចេ ៀន
ែ លេពជិត់។ 
4ក ល រិយអាពឯីកសរ� នសចេ ៀន 4គនឯកសរ� នេ�។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:50 េសៀល 

4ករិកិរីុនេរ៉ំសច Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក។ 

4ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Adventure Time។ លំៃ់ថ�បាួល។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រល់ពត់រ័នអាពកី្រតិថា ក។់ ចលព់ីេពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់
េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 
4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 651 និំ 682 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 
 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 (K, 6,9)ក 51% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 (ថា កខ់�ស់)ក 1  

5អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 (K, 6,9)ក 2% 

5អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 (ថា កខ់�ស់)ក 0% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 359 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-

scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 4% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 7.5% 

% ់សីុ 11% 

% ង�នី 8% 

% ែស្ក ស 57% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 15% 

 



 

La Escuelita Elementary 

1050 Second Avenue, 94606 |  874-7762  |  www.ousd.org/laescuelita  

កូ �ី�ាំ េលខ 121  |  កូ ជេ្រមសេលខ 87 

ថា ក�់ ីTK-8 

េយមំរនក ាពឹំ�ុកខ�ស់ថ សិសទទាំ អស់ លស់េយមំនឹំឈន ល់េគលេេ លស់ពួកេ់។  សិសទ លស់េយមំនឹំរនក េ្តតរខ�ួនជអាកចូល រួចាែណក្លកលេដយ�ានុកចិត�េពកាុំសំសរពេុិល្ករ ័និំ
រនល�ពិេសកនពេជ់ជយ់េព រហិ�ិ្ល់យ និំេពកាុំ់ជីព។ េយមំេលមកករ�ស់ និំេលមក�ឹកចិត�ល រិកសសចេ ៀនៃនក ាពឹំ�ុកថ “YOU CAN DO IT! Sí, Se, Puede. សិសទេពថា ក ់TK-5 

្តតិបនកាណតថ់ជសិសទ La Escuelita េេមយសិសទអនុិ�ិ្ល់យ ្ថា ក�់ី 6-7) ្តតិបនេ់សស ល់ថជសិសទ La Academia ។  

សចលឋរសិក្ La Escuelita ្តតិបនសប លនេឡមំេពឆា ា 1975 េដយរ�លិ�សិសទែ លរកពីរជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ  Centro Infantil de la Raza។ េយមំផ�ល់ជូនករិកិីសិក្ ឹំ រាស្រល់
ថា ក់រេត�យ អន� កល េូត ល់ថា ក�់ី 7 ្ រួទាំ ក អល់ ាពី ភសស្រលថ់ា ក ់K-2) ែ លកិចកសេក ពី្់តលេ្ំតន រ�លិ� និំៃ ់ូសេ់រនព់ ឺជកូនេស ស៏ាខន។់ េយមំបន��ួលជានួយស្រល់
ល�្លបរកាុំក សិក្ជាននេ់្កយ ្Next Generation Learning Challenge Grant) រយួ ែ លនឹំផ�ល់នូិកន នេ មរ្គីា្ � ល់េយមំកាុំក លេំ�មតនូិ Makerspace ស្រល់ឲ សិសទែស�ំ យល់
់េ្រំឯករជ  និំរនភពសល្យ កីរយ! សិសទេ ៀនសូ្តេពកាុំល រិកសរនក យកចិត��ុកដកជ់រួយនឹំក ាពឹំ�ុកខ�ស់។ េយមំផ�ល់ជូនក អ ិិ ិវសិល្រភស/ភសអំេ់់�ស ិ�ិ្សយស�
ជរួយនឹំ FOSS ់ណិតិ�ិ្ ក េ្តតរកុាព �ូ់  ក ង សែរ�ំ និំក អល់ ាកយេ មរ្គីា្ � ល់ក សែរ�ំែ លរនក េ ៀលចា និំក ្លជុាកាុំថា ក់ លស់សេ់រនពសចេ ៀនែ លរនក យកចិត��ុកដក/់
និនា ក ច កិលកកណរ្លចាែខ។ អាកផ�ល់េសវេ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រល់ថា ក�់ី 2-5 លស់េយមំ់ឺរជ្រណណ លយុិជន់សីុ East Bay (EBAYC) ផ�ល់ក គា្ �ែផាកក សិក្េពកាុំរុខិជិា សិល្រភស 
់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� ្ពរជរយួនឹំឱកសលាលន៉លែនបរជេ្ចមន។ េយមំផ�ល់ជូនថា កអ់កក ករ និំសិកក សចរ�លិ� េដយរនកចិកសេក ជរយួ់�ីនិកសុខភពេលះ ូំយុិជន (La Clinica)។ 
េលសកករ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្េី្តតរខ�ួនយុិជនឲ ឈន ល់សក� នុពលេព�េល� លស់ពួកេ់ និំរន�ានុកចិត� រនភពៃចា្លិិត ជអាកចូល រួចាែណកេពកាុំសំសរពេុិល្ករ។័ 

4ករិកិេី្តតររេត�យ  (Pre-K) រជ្រណណ លអ ិិ ិវនពកុរ ៃនអំសក សេ្លជជតិ ថា ក់េ្តតររេត�យ លស់ �ក េព�រួយៃថ ់

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� ន លស់សចេ ៀន La Escuelita ់ឺ់ិពណ័្កេរ ឬពណ័ស និំេខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:40 ្ពឹក ល់ 2:55 េសៀល 

4ករិកិរីុនេរ៉ំសច គន 

4ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ់យុ 7-12 ឆា ា 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកិចី្រះភស/ករិកិអីកសិក្ភសអំេ់់ស ក ល�លពី ភសេច�ឆល់ េ់ស ្េអស្�៉) 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 14, 18, 26, 618, 40, 11, 62 និំសប នីយព Lake Merritt BART លេ្រមជូន
សចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 (K, 6, 9) ក 75% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 (ថា កខ់�ស់)ក 11% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 (K, 6, 9)ក 63% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 (ថា កខ់�ស់)ក 11% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 340 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 62% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 16% 

% ់សីុ 19% 

% ង�នី 60% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 1% 

 



 

Life Academy 
2101 35th Avenue, 94601 |  534-0282  
www.lifeacademyhighschool.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 335 | កូ ជេ្រមសេលខ15 
ថា ក�ី់ 6-12 
េដយបនលេ �ំមតេឡមំេពឆា ា 2001 សច Life Academy លេ្រមជូនសិសទែ លរនសិ�ច្រសះចានួន 400 នក ់េពថា ក�ី់ 6 ល់ 12។ Life Academy ផ�ល់ជូនសិសទ លស់ខ�ួនជរយួនឹំ
ល�ពិេសកនពសិក្េតច់តែ់ លេផ� តេលមសុខភព និំជីិិ�ិ្សយស�។ េយមំរនេគលលាណំេ្តតរខ�ួនសិសទឲ ក� យេទជអាករនិជិា ជីិរខំសុខ បិល និំរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់
ល�ពិេសកនពសិក្ែ លខុសែល�កពីេ់�រ យរក សិក្ែផ�កេលម់េ្រំ �សទនកិចកសិក្ និំករិកីិចុះករសិក្�ូលា�ូចយ ែ លេផ� តេលមសុខ បិល និំិ�ិ្សយស�។ េពសច Life 
Academy សិសទថា ក�ី់ 8 �ី 11 និំ�ី 12 ទាំ អស់ចូល រួេពកាុំក ចុះករសិក្េដយរនក េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមសុខ បិល និំជីិិ�ិ្សយស�។ ្លសិនេលមេចកអាករន
លាណំចំសិ់ក្រុខិជិា ិ�ិ្សយស� និំកាពុំ់ិតអាពីក េក�មក េពកាុំិស់ិយេិជាសយស�េពៃថ់ររយួេនះ Life Academy ់ឺជសចេ ៀនស្រលេ់ចកអាក! 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ់ក់់ ិយឺត ឬ់ិយឺតរនរកួ លស់សច Life Academy ។ ពណ័ឯកសរ� ន លស់សច់ឺ េខៀិ និំេ ។ ឯកសរ� ន់ច�ិ�
បនេពកាុំក រិល់យ លស់សច។ 

4េរ៉ំសិក្ េរ៉ំសិក្ជករ�់ឺ ចលពី់ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

ករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ (EDP) លស់ Life Academy រនក ស្រលស្រគល�រ យរ Alternative in Action។ សិសទថា ក�ី់ 6-8 ��ួលថា ក់
សិក្ និំថកល់ាលន៉លែនរចលពី់េរ៉ំ 3:30-6:00 ចច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 20, 21, 39, 40, 54 និំសប នីយព Fruitvale BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 (K, 6, 9) ក 57% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 (ថា កខ់�ស់)ក 8% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 (K, 6, 9)ក N/A 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 (ថា កខ់�ស់)ក N/A 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 481 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 32% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 8% 

% ់សីុ 6% 

% ង�ីន 83% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 0% 

 

 



 

Madison Park Upper Campus  
400 Capistrano Drive, 94603 | 636-2701  
www.ousd.k12.ca.us/madison 
កូ �ី�ាំ េលខ 215 | កូ ជេ្រមសេលខ 43 
ថា ក�ី់ 6-12 
េពិ�ិ្ល់យ MPA ែ លលចកុល្នាេនះផ�ល់ជូនក លេ្ំតនថា ក�់ី 9-11 សិសទរនសិ��ិ��ួលបនក ្លឹក្ពី្កសរផ�ល់្លឹក្ លស់រហិ�ិ្ល់យ ែ លផ�ល់ជូននូិក ្លឹក្ត្រតិ�រលុ់សល នថសិសទេ ៀន
ទន់ក្រតិថា ក់ស្រលល់�កលថ់ា ក់ិ�ិ្ល់យ េេមយសិសទរា ក់់ រនែផនក េ្កយចលរ់ក រសិក្រយួេពនឹំកែន�ំ  ែ ល រួល�កូ លទាំ ក លន�ក សិក្ផំែ  ្េពសច់ណិជាករ រហិ�ិ្ល់យ
សេ់រនព ក ហតក់  ឬសកលិ�ិ្ល់យ) ។ �រ យរ្កសរផ�ល់្លឹក្ លស់រហិ�ិ្ល់យ សិសទ្តតិបនផ្ ភា លេ់ទនឹំកន នេផទំ់ជេ្ចមន រួទាំ ករិកិី ូិេង�  និំក ចុះករសិក្។ ភពេតច់ត់
កាុំក សិក្ លស់សច MPA រនលង�េពកាុំរុខិជិា អារន និំពិន�ុេតស� លស់ � ែ លខ�ស់ជំរក រភ់ លស់្សសករ៉ំេ្ចមន។ េទះជរ៉ំរ េនះពុាែរនជ លូភពេព�េល�អាពីអ�ែី ល MPA 

ផ�ល់ជូនេឡមយ។ េយមំករ៏នករិកិីកីងេផទំ់ផំែ  ែ លលចកុល្នាេនះរន ូចជ បល់�ះ បល់ទត ់បល់េបះ និំ ត់្ លរាំ។ រជ្រណណ លរ�លិ� ់�ីនិកសុខភពេពកាុំ�ី�ាំ  និំេសវ្លឹក្
សុខភពផ�ូិចិត� លស់េយមំ នថ សិសទ និំ្់គស លស់េយមំ រនសុខភពល� និំ្តតិបនផ�ល់អារច។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន សចេ ៀន លស់េយមំពុារនេគលក ណព ឯកសរ� នេ�។ េយមំរន់ិយឺតរន ក និំឯកសរ� នអល់ ាកយ លស់សច 
ែ លសិសទេ្លម្បស់្លចាៃថ់។ សិសទថា ក�់ី 6 ្់ិយឺតរន ក ពណ័ស) ថា ក�់ី 7 ្់ិយឺតរន ក ពណ័្លេផះ) ថា ក�់ី 8 ្់ិយឺត
រន ក ពណ័្កេរ្ចល) និំិ�ិ្ល់យ់ក់ឯកសរ� នែតរយួពណ័់ឺ ្់ិយឺតរន ក ពណ័រស)។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក ល់ 3:45 េសៀល 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4រន។ �ី�ាំ លស់េយមំរនផ�ល់ជូនសិសទនូិករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ ែ ល ាេណម ក ្បាៃថ់កាុំរយួសប� េព។ េរ៉ំ ាេណម ក
ករិកិីរន ូចតេទក 2:45-3:45 េសៀល ់ឺជេរ៉ំសិក្ និំ 3:45-6:00 ច់ច ់ឺជេរ៉ំលាលន៉លែនបរ។ ករិកិីេនះលេ្រមជូនែតសិសទ
ថា ក�់ី 6-9 ល៉ុេរ� ះ។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិចី្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 4ករិកិីអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 59% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 10% 

5អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 46% 

5អ្�អាករនិែរនជតិខំជេ្រមស� ី1 ក 62% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 584 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 34% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 18% 

% ់សីុ 1% 

% ង�នី 79% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 1% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 0% 



 

Melrose Leadership Academy  
4730 Fleming Avenue, 94619 |  535-3832 
www.ousd.org/mla កូ �ី�ាំ េលខ 235 |កូ ជេ្រមសេលខ 46 
ថា ក�ី់ TK-8 
ចកកុិស់ិយ លស់សចេ ៀន Melrose Leadership Academy ់ឺេ មរ្ចីលៃ់ ់ូជរយួ្ គ់ស  សរជិកសេ់រនព និំសិសទ េ មរ្លីេ �ំមតល រិកសែ លេក�មឲ សិសទ់ចក� យជអាកសិក្ពី
ភស ៃចា្លិិត េចះ់ិត់ូ  និំរនក ជា �ុចិត�ខ�ួនឯំ។ េយមំអល់ ាិល្ករេ័គ ពគា េទិ�ិេទរក និំិល្ករច័្រសះនិយរ ែ លក សន�នកាុំចាេររសិសទ និំរនុសទេព�ិយ់់ឺជចាណុច
ករ� លៃនក សិក្។ Melrose Leadership Academy ់ឺជ�ីកែន�ំ ែ លសិសទេ�ឹកហតក់ ចំេ់ចះចំ់ ឹំ លស់ពួកេ់ សាេឡំ លស់ពួកេ់ េក�មក េ្ជមសេ មស្លកលេដយអតបនយ់ 
សកល្ំសរតបភពខ�ួនឯំ និំេទិ�ិេទរកកាុំក សិក្ និំជ�ីកែន�ំែ លសិសទអ ិិ ិវនពស តី��ួលខុស្តតិ  េ មរ្ែី្លក� យសចេ ៀន លស់េយមំ សេ់រនព និំពិ ពេចក។ េយមំ
លេ្រមជូនសិសទថា ក ់ K-3 េពកាុំករិកីិល�កូ លពី ភស លស់េយមំ និំសិសទថា ក�ី់ 6-8 េពកាុំករិកីិអនុិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ។ សិសទអនុិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ចូល រួេពកាុំៃថ់សិក្លែនបរ 
ែ លដកល់�កូ លរុខិជិា សិល្រ និំអត�ពលករ។ េយមំរនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច ែ លលេ្រមជូនថា កល់ឋរសិក្ លស់េយមំ។ សិសទទាំ អស់លង�សា ៃ លស់ពួកេ់េពកាុំអាឡុំ
េពល�ាំ ពិព់ ណព លស់េយមំពី ំកាុំរយួឆា ា ែ លដកល់�កូ លនូិសា ៃ េពកាុំក សិក្ និំសិល្រ។ េលមសពីេនះេ�ៀត សិសទថា ក�ី់ 8 លង�់ល់លុរសា ៃ លស់ខ�ួន ែ លជែផាកៃន
ត្រតិក ស្រលក់ ាេឡមំ ថា កពួ់កេ់។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4ថា ក�ី់ 7ក ពណ័្កេរ្ចល ឬពណ័ស 

4េរ៉ំសិក្ 4សិសទែផាក�ី 1 ្ថា ក�ី់ 6 និំ�ី 7)ក 8:00 ្ពឹក ល់ 5:00 ច់ច 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់
�ី�ាំ  

4រន។ ថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់លនួ ់ិតៃថ�បាួល។ ចលពី់េពលកណ�ឹ ំេរ�ក ល់េរ៉ំ 5:00 ច់ច 

4េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ករិកីិល�កូ លពី ភស និំករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 14 និំ 47 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 (K, 6,9)ក 55% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 (ថា កខ់�ស់)ក 38  

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 (K, 6,9)ក N/A 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 (ថា កខ់�ស់)ក N/A 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 457 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 39% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 16% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 68% 

% ែស្ក ស 9% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 2% 



 

Montera  Middle School 

5555 Ascot Drive, 94611 | 531-6070  

www.ousd.k12.ca.us/montera 

កូ �ី�ាំ េលខ 211 | កូ ជេ្រមសេលខ 47អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�់ ី6-8 

អនុិ�ិ្ល់យ Montera ់ឺជអនុិ�ិ្ល់យែ លលេ្ំតនពីថា ក�់ី្បារយួ ល់ថា ក�់ី្បាលី ែ លលេ្រមជូនសេ់រនព លស់្កសំអូកឡិន ព�ាំ ពីឆា ា 1959 រកេរ�ះ។ ពណ័សច លស់េយមំរនពណ័េ  និំរសេេមយនិរតិ�
ស�� លស់េយមំ់ឺសត�តូ ៉ែូ លរនករ� ាំ  និំក េល�ជ� ចិត�ជនិរតិ� លូៃនស តីសចេ ៀន និំសេ់រនព លស់េយមំ។ សច Montera់ឺជកែន�ំែ លសិសទ្តតិព្ររសិក្ឱ រនសក� នុពលេព�េល��រ យរក
អល់ ាេតច់ត ់និំរនក ចូល រួ េពកាុំសេ់រនពែ លរនសុិតបិភពនិំ ក យកចិត��ុកដក។់ សិសទែ លល�កល់ក សិក្េព Montera ្តតិបនេ ៀលចាេ មរ្កី� យជសិសទពូែកេពថា ក់ិ�ិ្ល់យ រហិ�ិ្ល់យ 
និំក្រតិខ�ស់ជំេនះេ�ៀត។ េយមំ កីរយ និំអ ិិ ិវ ភពច្រសះៃនសេ់រនពសចេ ៀន លស់េយមំ។ សិសទទាំ អស់ និំ្់គស លស់ពួកេ់ ្តតិបនស� ់រនពេពសច Montera េេមយឥ��ិពល និំភពច្រសះែផាក
ិល្ករ័ៃនសេ់រនព លស់េយមំរនស សាខន់ចាេ់ះសេ់រនពសចេ ៀន លស់េយមំ។ Montera រនេរ�នភពេលមក អល់ ាសិស្នុសិសទ ទាំ ក សិក្ និំសំសរ ពីេ្់ះេយមំយល់ថ ឆា ាសិក្អនុិ�ិ្ល់យ ់ឺជ
េពលេិចស្រល់រនុសទេ�មលនឹំេព�ិយ់កាុំក ែស�ំ កជេ្រមស កសំ�ានុកចិត�និំក អ ិិ ិវ�ានក�់ានំជរយួរតិ� ក�ិ និំរនុសទេព�ិយ់។ ក្រតិេចតនៃនក ចូល រួ និំគា្ � លស់រ�លិ� ្កសរអាកលេ្ំតនែ ល
រនភព្សលគា  និំរនក េល�ជ� ចិត� និំ់ណរករក សិសទែ លរនលាណំជានះល�្លបរៃនក ាពឹំ�ុកខ�ស់ លស់សច Montera នថ សច Montera ខិតខា្លឹំែ្លំ និំ កីចេ្រមន្់លែ់ផាក។ េយមំ
ផ�ល់ជូនិ់សសិក្ែ ល់ចេ្ជមសបនែផាកេរំជំ តយន�ី សិល្រ ភសល េ�ស ភពជអាក ឹកនាសិសទ និំកុាព �ូ់ ។ Montera កគ៏ា្ � ល់សិសទែ លរនត្រតិក ពិេសស�រ យរករិកិីជេ្ចមន។ ជក គា្ �លែនបរ 
េយមំរនេរ�នភពចាេ់ះករិកិីអន�រ់រនព លស់េយមំេពសច Montera។ េយមំរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក អនុិត�នព់ ា យុូ��សយស�អន�រ់រនព់កល្កិ រិិជិារន លស់េយមំ ែ ល្តតិបនេ ៀលចាេឡមំជពិេសស និំ
េ្លម្បស់ក ្លតិលត�ិយុត�ិករស័� េឡមំិ�ិេ មរ្ ី ឹកនាចកកុិស់ិយ លស់េយមំ។ ជេរ តូ ៉!ូ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4គនឯកសរ� នេ� ល�ល�ា កាុំក េស�តក់ក់ ្តតិបនអនុិត�រ៉ំតឹំ ុ ឹំ ។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:45 ្ពឹក ល់ 3:13 េសៀល 

4ករិកិីរុនេរ៉ំសច 4ករិកិីរុនេរ៉ំសច លស់្កសំតូ ៉ ូផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចចលព់ីេរ៉ំ 7-8 ្ពឹក ជេ ៀំរល់ៃថសិ់ក្ស្រល់្់ល់
ក្រតិថា កទ់ាំ អស់។  

4ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Montera បនចលៃ់ ់ូជរយួ Eagle Village េ មរ្ផី�ល់ករិកិីសិក្េ្កយចលេ់រ៉ំសច�ូលា�ូចយរយួ។ Eagle 

Village ផ�ល់ជូន់ា ែូផ�កេលមក�ឹល េដយេផ� តក យកចិត��ុកដក់េទេលមក សិក្ និំក លាលន៉លែនបរ។ ក�ឹលរយួចានួន
ែ ល្តតិបនផ�ល់ជូនសិសទ រួរន ូចជ ក�ឹល បា Hip Hop; Techbridge; Ever Forward Boys Club; Beginning 

Guitar; ់ណិតិ�ិ្ ិសិ�ករ ិ�ិ្សយស� និំសប លត ករ (MESA); Ultimate Frisbee បល់េបះ និំ ត់្ លរាំ។ 
ករិកិី លស់េយមំ ាេណម ក ចលព់ីេរ៉ំ 3:30 - 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 618, 642, 646, 649,650, 653, 655 និំ 660 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 88% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 ក 82% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 878 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 5% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 39% 

% ់សីុ 9% 

% ង�នី 21% 

% ែស្ក ស 20% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 6% 

 

 



 

Parker Elementary 
7929 Ney Avenue, 94605  |  879-1440 
www.ousd.org/parker 
កូ �ី�ាំ េលខ 144  |  កូ ជេ្រមសេលខ 101 
ថា ក�ី់ TK-8 
សច Parker Elementary ��ួលសស ល់េគលលាណំ លស់ខ�ួនថជរជ្រណណ លៃនក សិក្ និំឧត�រភព។ �រ យរភពជៃ ់ូ្លកលេដយ្លសិ��ភពជរយួ្ គ់ស  និំ្កសរ
សេ់រនព េយមំេលមក�ឹកចិត� េលមកករ�ស់ និំផ�ល់ឧត�រភពកាុំក សិក្េ មរ្ផីលិតបននូិសិសទែ លរនក េផ� តក យកចិត��ុកដក។់ េពសចេ ៀន Parker េយមំអល់ ា់ ហ លូក ណព  
េដយគា្ � ល់សិសទទាំ ងយរែ លរនក យកចិត��ុកដក ់ជសិសទ លស់សចេ ៀន Parker ែ លរនិនិយ់ចាេ់ះខ�ួនឯំកាុំេពលែតរយួ។ សិសទ លស់េយមំរនក ចូល រួេពកាុំ
ល�ពិេសកនពសិក្ រ៏នថរពល ជរយួនឹំឱកស្លចាៃថ់ស្រលក់ សេ្រចបននូិល��ផលសិក្ក្រតិខ�ស់ ែល្ំករ្ន�ែ លគនក ្លកួត្លែជំ សករភពហត់្ បណ និំិចិិ្ត
សិល្រកាុំល រិកសសិក្រយួែ លរនក គា្ �។ ក ដកកិ់ចកក ្សិ្ជិ លស់េយមំ់ឺេ មរ្ឲី ក� យេទជក�លីក  និំជរូលដ� ន្់ឹះរយួេ មរ្លីណ�ុ ះលរ� លសិសទជាននេ់្កយ់
ែ លនឹំផ�ល់ភពជអាក ឹកនាស្រលស់េ់រនព លស់េយមំ  និំឥ��ិពលិជិារនេទេលមពិ ពេចក។ េគលេេ លស់េយមំ់ឺេ មរ្អីល់ ា េ្លតន្លេេកុរ ទាំ រូលក រំកយ ចិត� និំស តី។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន េពសចលឋរសិក្ Parker សិសទេស�តក់ក ់់ិល៉ឡូូពណ័�ឹកលចិចស់ ឬពណ័ស និំ់ិ ង ែ ល
រនអកទ ពណ័រស។ សិសទ់ចេស�តក់កេ់ខ ់ិលាពំន់  ីឬសាពតព់ណ័ក់ី ឬពណ័�ឹកលចិចស់។ 
សិសទ��ួល់ិល៉ូឡូឯកសរ� ន និំ់ិ ង ឯកសរ� ន។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Eagle Village - េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច 
4ថា ក�ី់ 1-8 ពុារនស្រលថ់ា ក ់TK ឬ K េឡមយ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 
4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 57, 46 និំ NL លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 
 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 (K, 6,9)ក 100% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 (ថា កខ់�ស់)ក 100  

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 (K, 6,9)ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 (ថា កខ់�ស់)ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 276 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 417% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 464% 

% ់សីុ 40% 

% ង�ីន 426% 

% ែស្ក ស 42% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 44% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 40% 

% ច្រសះ 1% 

 



 

Roosevelt  Middle School 
1926 19th Avenue, 94606  | 535-2877  
www.ousd.k12.ca.us/roosevelt 
កូ �ី�ាំ េលខ 212 | កូ ជេ្រមសេលខ 48 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
អនុិ�ិ្ល់យ Roosevelt (Roosevelt Middle School) ផ�ល់អារច ល់សិសទកាុំក កសំសេ់រនពែ លកនែ់ត ឹំ រា េដយេ្តតរខ�ួនពួកេ់ស្រលរ់ហិ�ិ្ល់យ ់ជីព និំភពជ
ពល �ជសកល។ លកកណរពិេសសៃនសចេ ៀន លស់េយមំ់ឺ ក សិក្ែផ�កលេលម់េ្រំអនុិត�ជកែ់ស�ំ ក កសំអត�ច កិ និំក ជា �ុេពកាុំក ់ន ស េស  និំ់ណិតិ�ិ្។ េយមំ
់ឺជសចេ ៀនត្រតិ �រលុ ស់ល ែ លេយមំេ្លម្បស់លេចកកិ�ិ្េ មរ្ ី នថ េយមំ នឹំេឆ�មយតលេទនឹំត្រតិក លស់សិសទ្់ល់ លូ ទាំ ែផាកក សិក្ និំែផាក់ រណព ។  

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន គន ល៉ុែន�េយមំរនល�ល�ា កាុំក េស�តក់ករ៉់ំតឹំ ុ ឹំ រយួ។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច រន។ សិសទ់ចរុា់ហ េពល្ពឹកេពកាុំេភជនីយដ� ន លស់សច ែ លចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 7:30 
្ពឹក។ 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ់យុ 10-13 ឆា ា។ ចលពី់ចលេ់រ៉ំសច ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 11, 62, 14, 40 និំ 1។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 526 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 36% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 17% 

% ់សីុ 42% 

% ង�ីន 34% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 0% 

 

 



 

Roots International  Academy 
1390 66th Avenue, 94621  | 639-3226  
www.ousd.k12.ca.us/roots  
កូ �ី�ាំ េលខ 226 | កូ ជេ្រមសេលខ 57 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
Roots International Academy ់ឺជអនុិ�ិ្ល់យស ណររយួែ លរន�ី�ាំ េព្កសំអូកឡិន ព។ េយមំរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក លេ្រមជូនសេ់រនព លស់េយមំ�រ យរក ផ�ល់ជូននូិ
ក អល់ ាល�លាផុត�រែ ល់ចេក�មបនស្រលសិ់សទ លស់េយមំេពកាុំល រិកសរយួែ លរនសុិតបភិព រនក ស� ់រនព និំរនសិ���ិ�ួលបនស្រលអ់ាកសិក្ទាំ អស់។ 
េយមំេជឿជកថ់ េយមំ េព�ីេនះេ មរ្ផី�ល់េសវជូន ”កុរ ទាំ រូល” ។ ក េនះរននយ់ថ រនិ្តឹរែតអល់ ាខួ ក្លល៉េុរ� ះេ� ល៉ែុន�ែថរទាំ េលះ ូំផំែ ។ សេ់រនព លស់េយមំរនយុិជន
យុិន ែី លអសក លាផុត ែ លេចកអាកនឹំេឃម�េពកាុំ�ី្កសំអូកឡិន ព ែ លេេតុេនះេេមយេ�មលេយមំ រនក ឹំ់ុណរ៉ំខ� ាំ កាុំក លង�ឲ េឃម�នូិអ�ី់ែ លខុសពីករ� ែ លពួកេ់
រនសរតបភព់ចេក�មបន! 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ េខែិំពណ័េ  ជរយួនឹំ់ិឯកសរ� នែ លជ់ិយឺតរន ក / ់ិ ង  / ់ិស្រលអ់ល់ ាកយ 
ពណ័ស ឬពណ័ៃលតំ លស់សច Roots ់ច ក�ិ�បនេពកាុំក រិល់យ លស់សចេ ៀន។  

4េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក - 4:21 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ ថា ក�ី់ 6-8 ចលពី់េរ៉ំ 3:30-6:30 ច់ច។ 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1 និំ 1R បលផ់� ល់េពខំរុខសចេ ៀនេយមំ។ Coliseum BART រនចរ់យ
្តឹរែតរយួៃរល៉ពល៉ុេរ� ះពីសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 308 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 32% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 30% 

% ់សីុ 3% 

% ង�ីន 58% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 



 

Sankofa  Academy 

581 61st Street, 94609 | 654-7787  

www.ousd.k12.ca.us/sankofa 

កូ �ី�ាំ េលខ 191 | កូ ជេ្រមសេលខ 49 

ថា ក�់ ីTK-8 

�ានក�់ានំគា ៃនក យកចិត��ុកដក់ និំភពេតច់ត់់ ឺ ‘ផ�ូិ្តឡល់រក��ួលយកវិ�ិ (Sankofa Way)’។ សចេ ៀន Sankofa លេ្រមជូនសិសទថា ក់រេត�យ  េូត ល់ថា ក់�ី 8។ Sankofa កផ៏�ល់ជូន
ផំែ នូិករិកិីរេត�យ អន� ករ -Transitional Kindergaten (TK) និំករិកិីិសិល់រជាំឺខ�ះស តីផកំស់្រលថ់ា ក់េ្តតររេត�យ  ល់ថា ក�់ី 5 ្ក អល់ ាពិេសស)។ េយមំេជឿជក់ថ ករិកិីរ៉ូែ ល និំ
ឯកេ�សថា ក់េ្តតររេត�យ  ល់ថា ក�់ី 8 លេំ�មតនូិសេ់រនពសចេ ៀនខុសែល�កពីេ់ និំព្ំីកលែនបរ។ 

Sankofa Academy ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� េេមយសំ�តក់់ន់េលមក ផ�ល់សិ��ិអារច ល់កុរ  និំឧត�រភពកាុំក សិក្។ េយមំេជឿជក់ថ កុរ េ ៀនបនល�លាផុតេពេពល
ពួកេ់រនក ចូល រួរ៉ំសករេពកាុំក េឆ�មយសាណួ លស់ពួកផ� ល់ អាព�ីានក់�ានំ វំកិចកក េពសចេ ៀន និំជីិតិផ� ល់ខ�ួន លស់ពួកេ់។ សិសទទាំ អស់្តតិបនផ�ល់សិ��ិអារចេ មរ្េីក�មឲ ស� ត់
ជាន�ែផាកអកក ករ ់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� សិក្សំសរ និំលេចកកិ�ិ្។ េយមំរនរជ្រណណ លកន ន្់គស  (Family Resource Center) រយួ ែ លផ�ល់ជូននូិសិកក សច និំកន នស្រល់
្់គស ។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត េយមំរនករិកិីលែនបរៃថ់សិក្ (Extended Day Program) ស្រលសិ់សទ លស់េយមំេពកាុំថា ករ់េត�យ េូត ល់ថា ក់� ី8 េ មរ្ផី�ល់ក យកចិត��ុកដក់ល�ឥតេខក ះ េព
សចេ ៀន Sankofa Academy។ 

4ករិកិីថា កេ់្តតររេត�យ  (Pre-K) ថា កេ់្តតររេត�យ លស់ �ក 1/2 ៃថ់ េពល្ពឹក និំេពល េសៀល។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន េពសចេ ៀន Sankofa ឯកសរ� នស្រល់សិសទរុនចូលថា ករ់េត�យ  េូត ល់ថា ក�់ី្បា់ ឺ ់ិពណ័េខៀិ�ឹកលចិសុ�� ឬពណ័ស ជរយួេខ ឬសាពត់
ពណ័េខៀិ ឬពណ័ក់ី។ ឯកសរ� នស្រល់សិសទថា ក�់ី្បារយួ េូត ល់ថា ក់�ី្បាលី់ឺ ់ិពណ័រស ពណ័េលឿំ ឬពណ័សសុ�� ជរយួេខ ឬសាពត់
ពណ័ក់។ី 

4េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 2:45 េសៀល ្លឋរសិក្) 8:30 ្ពឹក ល់ 3:00 ច់ច ្អនុិ�ិ្ល់យ) 

4ករិកិីរនេរ៉ំសច ់ហ េពល្ពឹក។ េរ៉ំ 8:00- 8:30 ្ពឹក 

4ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  ករិកិីលែនបរៃថសិ់ក្ េរ៉ំ 2:45 េសៀល ល់ 6:00 ច់ច 

ថា ក់រេត�យ  ល់ថា ក�់ី 8 ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់រជ្រណណ លករ្ន� Bushrod េរ៉ំ 2:45-6:00 ច់ច 

ថា ករ់េត�យ អន� កល ល់ថា ក�់ី 8 

4េសវអល់ ាពិេសស ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 18 និំសប នីយព Rockridge BART និំសប នីយព MacArthur BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 (K, 6,9)ក 100% 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 (ថា កខ់�ស់)ក 38% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 (K, 6,9)ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 (ថា កខ់�ស់)ក 38% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 362 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 9% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 71% 

% ់សីុ 4% 

% ង�នី 11% 

% ែស្ក ស 5% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 3% 



 

United for Success  Academy 
2101 35th Avenue, 94601 | 535-3880  
www.ousd.k12.ca.us/ufs 
កូ �ី�ាំ េលខ 228 | កូ ជេ្រមសេលខ 53 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
សច United for Success Academy ់ឺជសចេ ៀនតូចរយួេពកាុំសេ់រនព Fruitvale លស់ Oakland ។ េលសកករ លស់េយមំ់ឺេ មរ្ផី� កិសិរភពេព សេ់រនព លស់េយមំេដយ

នសិសទទាំ អស់្តតិបនលា់ កល់ាលន៉ទាំ ក អល់ ា និំស សំរ ចួជេ្សចស្រលក់ ��ួលបនភពេជ់ជយ់េពិ�ិ្ល់យ និំថា កល់ន� លេ់�ៀត។ េ មរ្សីេ្រចបននូិេលសកករ លស់េយមំ 
េយមំបនេក�មជៃ ់ូជរយួសេ់រនពកាុំក ផ�ល់ជូននូិ េសវករ លែនបរេលមករិកីិសិក្ លស់េយមំ។ េយមំ ផ�ល់ជូននូិករិកីិេ្កយល�ក លេ់រ៉ំជេ្ចមនស្រល់ ល់សិសទ្់លគ់ា �់ីនិកសុខភព
រយួេពកាុំសច េសវសុខភពេក�េពកាុំសចអាកផ�ល់េសវសុខភពផ�ូិចិត�េពកាុំសច អាកផ�ល់្លឹក្េលមក សិក្  ្កសរលុ សិយ់េកំ រជ្រណណ ល្ គ់ស រយួែ លេលមក្លចាៃថ់ 
ថា កអ់ល់ ារ�លិ� និំករិកីិជេ្ចមនេ�ៀត។ 
េយមំេក�មក រួគា េ មរ្លីេ �ំមត�សទនរិស់ិយ កាុំក លេ្រមេលសកករ លស់េយមំក1) សេ្រចក សិក្សិសទ់ឺជអាកពូែក់ន និំស េស  រនចាេណះពិជ់ណិត និំពូែកែផាកលេចកកិ�ិ្។ ពួកេ់
បនេ ៀន និំលង�ពីក យល់ ឹំ លស់ពួកេ់េដយល�ិតល�ន ់និំេ្លម្ បស់ិកីិសយស�េផទំ់ពីគា  2) េលមកករ�ស់សេ់រនពសិសទ្តតិចូល រួកាុំ�ានក�់ានំល�្លកលេដយភពិជិារនេពកាុំ
សច និំេពកាុំសេ់រនពនន លស់ Fruitvale ។សិសទអលអ  និំ��ួលយក ភពច្រសះៃនអត�ស�� ណ និំល�ពិេសកនព ស៏រ្ូ ែលល លស់ពួកេ់ 3) លេ �ំមត ាេរះ្សយសិសទ់ឺជអាក
់ិត់ូ េ៏តច់ត ់ែ លរនក ចំេ់ចះចំ់ ឹំ ែផាកល��  តសូរតិស្រលក់ សិក្ លស់ខ�ួន អនុិត�ក សិក្ និំចូល រួកាុំិ �ៃនក េដះ្សយល� ឬសាណួ នន 4)  េក�មឲ សិសទក� យជអាក

ឹកនា- សិសទ់ឺជេរ កឹនាែ លេ្លម្បស់សាេលំ េ�ពេកសល  និំ ា់និតៃចា្លិិត លស់ពួកេ់កាុំក តសូរតិស្រលខ់�ួនឯំ និំអាក ៃ�េ�ៀត និំេ មរ្នីាឱ រនក ផ� ស់ល�ូ ស សំរជិជិារន
េពកាុំសចេ ៀន និំសេ់រនព។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� នសច UFSA ់ឺ់ិយឺតរនក ឬ់ិកាពណ័ៃលតំែ លរន លូស�� សច UFSA  និំេខ 
សាពត ់ឬេខេជមំខ�ីពណ័ក់ី។ ឯកសរ� នរនលកេ់ពក រិល់យជួ រុខ។  

4េរ៉ំសិក្ 8:10 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច គន 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច Safe Passage ្ថា ក�ី់ 6-8) បល់ទត ់បល់េបះ និំជេ្ចមនេ�ៀត។ 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ Fruitvale BART, 54, 40, 39, 339 AC Transit 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 403 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 49% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 14% 

% ់សីុ 5% 

% ង�ីន 75% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 0% 

 

 



 

Urban Promise Academy  
3031 East 18th Street, 94601 | 436-3636  
www.urbanpromiseacademy.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 236 | កូ ជេ្រមសេលខ 50 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
Urban Promise Academy ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� ែ លរនភពល្លី្�េដយស ភពេជ់ជយ់កាុំក សិក្ លស់ខ�ួន និំរនិល្ករសិ័សទ ឹំ រា។ េយមំបន
យកលានា�រ ា់ សិូក្នសតិតទ ព�ី 21 ែ លដកល់�កូ លក សិក្ត្រតិ�រលុ ស់ល ែផ�កេលម់េ្រំ និំក សិក្ចិត�ស សំរ។ េយមំរនអ្�េក�មចារតថ់ា កេ់ឡមំិ�ិ ៏ ឹំ រាស្រលអ់ាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស និំករិកីិអារន ៏ ឹំ រា។ េយមំរនករិកីិេដះ្សយជេរ� ះែ លរន្លសិ��ភព និំេសវជេ្ចមនេ មរ្លីេ្រមេសចក�ី្ តតិក លស់សិសទ និំ្ គ់ស េយមំ។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន - េខពណ័ក់ី និំ់ិពណ័ៃលតំ។ េយមំរនករិកីិរយួេ មរ្គីា្ � ល់សិសទទាំ អស់ កាុំក ��ួល
បនឯកសរ� ន។ សិសទរា ក់់ េស�តក់កឯ់កសរ� ន ូចគា ។ 

4េរ៉ំសិក្ 4សិសទែផាក�ី 2 (ថា ក�ី់ 8, 9, 10): 8:00 ្ពឹក - 4:00 េសៀល ។ ់ចរនក េច�រុនេរ៉ំ ឬយតឺេរ៉ំ
់្ស់យេទេលមរគ័ 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច 8:00 ស្រលក់ ជា �ុ 
8:45 ស្រល់្ ់លគ់ា  
3:03 ចលេ់រ៉ំ  

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4រន។ ករិកីិសិល្រ Urban លស់េយមំរនក គា្ �ចាេ់ះក សិក្ ឹំ រា អត�ពលករ និំសិល្រ្តតិបន
គា្ �។ 

4េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4ករិកីិអាកចាណូលថី 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 20, 21, 39, 40, 1, 1R និំសប នីយព Fruitvale BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 76% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 32% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 323 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ ក
េគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 43% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 4% 

% ់សីុ 4% 

% ង�ីន 82% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 1% 

 

 



 

Westlake  Middle School 

2629 Harrison Street, 94612 |  879-2130  

www.ousd.k12.ca.us/westlake 

កូ �ី�ាំ េលខ 213 | កូ ជេ្រមសេលខ 51 

អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�់ ី6-8 

អនុិ�ិ្ល់យ Westlake បនេលមកទ� លស់ខ�ួន��ួលសិសទេពកាុំ ូិស�ឹកេបម្ ជសះឆា ា 1928 ែ លជសចរួយកាុំចាេររអនុិ�ិ្ល់យ ាលូំេ់លាផុតេព Oakland។ េពកាុំ យរេពល 87 ឆា ា
លស់េយមំេព�ីេនះ េយមំបនអល់ ាអាក្សសកអកូឡិន ពល្ ី់ ជេ្ចមន រួទាំ អាកល្ ី់ ូចជ េចក Ron Dellums ែ លរនកិត�ិយស ខ៏�ំខ់�ស់ កីងេលសលលែ លរនេក �កេឈះ Frank Robinson 

លំល�ូន្សី the Pointer Sisters អាកអល់ ាែ ល��ួលបនេគ ព Caroline និំ Gary Yee និំ ជេ្ចមនេ�ៀត រួទាំ សិសទនេពលលចកុល្នា និំនិសទតិល�កល់ក សិក្ថី់ លស់េយមំ។  
េពអនុិ�ិ្ល់យWestlake េយមំបន ាេណម ក បនេដយ រគ័ Westlake ែ ល្តតិបន ចនេឡមំ និំបនស េស េដយសិសទ លស់ Westlake។ អកទ កត ់RESPECT ្ក េគ ព) ពិពណ័ន 
និំព្ំឹំក េល�ជ� ចិត� លស់្់គស  Westlake ទាំ រូល រួទាំ សិសទ ្់តលេ្ំតន អាក្់ល់្ ់ំ �បលនិំ ពុករ� យេ មរ្កី អល់ ា និំភព្លេសម ជំរុនៃនសេ់រនព Oakland លស់េយមំ។  រជ្រណណ ល 

Eagle Village Community Center (EVCC) ់ឺជអំសក លស់េយមំផ� ល់ ែ លរនិែស�ំ ក្បកច់ាេណ�ែ លបនលេំ�មតជពិេសសេ មរ្ ី នថ Westlake ់ឺជសចេ ៀនសេ់រនពែ លផ�ល់េសវ
េព�េល� និំរន្លសិ��ភព។ េយមំ ក្បននូិល រិកស្់គស លស់េយមំេព�ូទាំ សចេដយផ�ល់រជ្រណណ លកន នស្រលរ់�លិ�ជរួយនឹំថា កកុ់ាព �ូ់  ាលូននែផាកច្ល ់ក េក�មែផនក
េិ �� ិតបុ ក លំ�ឹកលងតក់ ង  ក គា្ �ែផាកពន�ដ  និំេសវេផទំ់ជេ្ចមនេ�ៀត។ េលមសពីេនះេ�ៀត  EVCC ផ�ល់េសវសុខភពផ�ូិចិត� ល់សិសទជំ 150 នក ់េដយេ្ករក ស្រលស្រគល េសវផ�ល់
្លឹក្ លស់េយមំ។  EVCC កប៏ន្តគតពិនិត ករិកិីសិក្េ្កយល�កលេ់រ៉ំ លស់េយមំ ែ ល្តតិបនេ្ជមសេ មសេដយ្កសរ្លឹក្ ិបល �ៃនក អល់ ា ជ់ា សូ្រល់ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចែ លរន
ក�ឹល ូច់គា  ូចជ ិ�ិ្សយស� បល់ទត ់សេ្់ិន និំក�ឹលជេ្ចមនេ�ៀត។ រជ្រណណ លផ�ល់ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ ្តតិេរមលក ខុស្តតិេដយ្់តលេ្ំតន ករ៏នល��ភព់ចេ្លម្បស់បនស្រល់សិសទ
ទាំ អស់ផំែ ។ ទាំ េនះ់ឺជ រូលេេតុែ ល្កសរ្់គស ជេ្ចមនេ្ជមសេ មសក ចូល រួកាុំ្់គស  Westlake! 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� នសច Westlake ់ឺេខ សាពត ់ឬេខេជមំខ�ីពណ័ក់ី ្រ៉ំេហចរស់្តឹរជំសំ់) និំ់ិពណ័ស 
ឬៃលតំែ លរន្�នលក់។ សិសទ់ច់ក់់ ិកាពណ័ៃលតំ ឬពណ័សពីេ្ង។ ឯកសរ� ន់ឺ់ច ក�ិ�បនេព្់លហ់ំ។ 

4េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល 

4ករិកិីរុនេរ៉ំសច គន 

4ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  �រ យរភពជៃ ់ូ លស់េយមំជរយួរជ្រណណ លសេ់រនព ូរឥិយន�ីយព ្Eagle Village Community Center) Westlake 

ផ�ល់ជូននូិករិកិីលាលន៉លែនបរេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ្ចមន ល់សិសទជំ 150 នក់ជេ ៀំរល់ៃថ់។ ករិកិីលាលន៉លែនបរ
រួរន ូចជក Spark’s Young Leaders, ArtEsteem, Oakland Lacrosse, Destiny Arts ( បា), Bay Area SCORES 

(បល់ទត់), MESA (់ណិតិ�ិ្ ិសិ�ករ ិ�ិ្សយស� និំសប លត ករ) ក លងត់លេ្ំតន�រ យរៃ ់ូ និំក គា្ �ែផាកកិចកក ផ�ះ
ស្រល់សិសទទាំ អស់ែ លចុះេឈះេពកាុំក�ឹលទាំ េនះ។ 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ករិកិីអាកចាណូលថី 
4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 11 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ េយមំករ៏នចរ់យេ ម ជិតផំែ ពី ថយន�្កសំែខទ�ី 1, 51, និំ NL ។ លែនបរ

ពីេលមេនះេ�ៀត សប នីយព BART េពផ�ូិេលខ 19 រនចរ់យ្លែេល្បារយួល�ុកពី�ី�ាំ េយមំ។  
 

5អ្���ួលយកជេ្រមស� ី1 ក 97% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស� ី1 ក 94% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 524 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 20% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 52% 

% ់សីុ 14% 

% ង�នី 25% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 1% 

% ច្រសះ 2% 

 

 



 

West Oakland Middle School  
991 14th Street, 94607 |  874-6788  
www.ousd.k12.ca.us/woms 
កូ �ី�ាំ េលខ 204 | កូ ជេ្រមសេលខ 59 
អនុិ�ិ្ល់យ ថា ក�ី់ 6-8 
“េយមំ នឹំក� យជអាក្បជ�ែ ល ះេឡមំរ៉ំខ�ស់្តែ ត ែ ល ះេច�ពី ASHES” ់ឺជបិចន លស់េយមំ េេមយេគលេេ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្ឲី ្ ត់លេ្ំតន និំសិសទ លស់េយមំរន�ានុកចិត�
ខ�ួនឯំ និំរនរនក ចូល រួបនល�ជរយួរតិ� ក�ិ េគ ពខ�ួនឯំ ក៏ ូចជរនុសទ�ូេទ េ មរ្លីេ្រមសេ់រនពឲ បនកនែ់ត្លេសម ។ េយមំ រនកែន�ំែ លរនសុិតបភិពេព�ីេនះ ជរយួនឹំ
្ ត់លេ្ំតនែ លយកចិត��ុកដកេ់ពកាុំកែន�ំ តូចរយួ។ កាុំនរជសចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល� អនុិ�ិ្ល់យ West Oakland Middle រន �់ីនិកេពកាុំសចេ ៀនរយួ ូេចាះ
សិសទ់ចរតេ់ពលជួល និំ្តឡលរ់កកនថ់ា កេ់ ៀនិ�ិេដយពុាចាបចខ់កខនក សិក្េព�រយួៃថ់េឡមយ។ េយមំ់ឺជសចេ ៀន STEM (ិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ ់ណិតិ�ិ្)។ 
សិសទ់ចរក ល់រុនេរ៉ំេ មរ្រុីា់ ហ េពល្ពឹក។ េយមំស� ់រនពរ�លិ� េដយេលមកទ� ំច់ាក រក�សទនកិចកថា កសិ់ក្ លស់លុ្តកី� លស់ពួកេ់ និំជួលជរយួ្ ត់លេ្ំតន លស់
ពួកេ់។ សរ់ររ�លិ� ្ ត់លេ្ំតន និំសិសទ ( PTSA) កាពុំសបិតេពកាុំឆា ា�ីពី លស់ខ�ួន និំកាពុំ កីចេ្រមន។  

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន េយមំ់ឺជសចេ ៀនឯកសរ� នែ លពណ័ឯកសរ� ន់ឺ់្ស់យេទ�រក្រតិថា ក។់ េពេ មរឆា ាសិក្ សិសទ
រា ក់់ ��ួល់ិយឺតរន ក េដយឥត់ិតៃថ� ្ពរទាំ កលូលស� យពីេ្កយឥត់ិតៃថ�ផំែ ។ ថា ក�ី់ 6 ក ់ិយតឺ
រន ក ពណ័�ឹក្កតច / េខែិំពណ័ក់ី ឬពណ័េ ។ ថា ក�ី់ 7 ក ់ិយឺតរន ក ពណ័្លេផះ / េខែិំពណ័ក់ី ឬ
ពណ័េ ។ ថា ក�់ី 8 ក ់ិយឺតរន ក ពណ័េ  / េខែិំពណ័េ  ឬពណ័ក់ី។ 

4េរ៉ំសិក្ េរ៉ំសិក្ករ�់ឺ 8:3 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល 

4ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន ភ� រ់េ្កយចលេ់រ៉ំសច ់ឺចលពី់េរ៉ំ 3:30 - 6:30 ច់ច 

ករិកីិ ាេណម ក ចលពី់ៃថ់សិក្ ាលូំ ល់ៃថ់សិក្ចុំេ្កយ។ ឥត់ិតៃថ�បាួល។ 
សិសទ��ួលបន់ហ ស្រនេ់ពអាឡុំេពលេនះ ្ពរទាំ ��ួលបន់ហ េពលច់ចរុនេពល្តឡលេ់ទផ�ះិ�ិ
ផំែ ។ 

4េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

4ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 26 និំ 88 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

5អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 98% 

5អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 86% 

5ក ចុះេឈះស លុ ក 224 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 16% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 69% 

% ់សីុ 9% 

% ង�ីន 9% 

% ែស្ក ស 9% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
American Indian PublicCharter School II 
171 12th Street, 94607  |  482-6000 
www.aimschools.org 
K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  15 កុរ�រ 2016 

សចេ ៀនករនុ��ស ណរ់េរ កិាំ ឥរណ �ី II (American Indian Public Charter School II) លេ្រមជូនសិសទេពកាុំ�ី្កសំចានួន 650 នក ់ចលពី់ថា ក ់K – 8។ ក េផ� តយកចិត�
�ុកដក់ លស់សច AIPCS II ់ឺេទេលមិត�រនសិសទ ល៏�្លេសម  (99.5%) និំស�ំដ់ ករិកីិសិក្េតច់ត ់ែ លជួយ នត្រតិក សិក្ លស់សិសទេយមំ។ ជរយួនឹំពិន�ុ API ខ�ស់លាផុត
េព�ី្កសំ Oakland កលពីឆា ាសិក្ 2011-2012 កន�ំ េទេនះ AIPCS Il និំសិសទ លស់ខ�ួន កស៏េ្រចបនេលមសពីស�ំដ់ ែ លែចំេដយច្លគ់នកុរ ររា ក់្ តតិបនេបះលំេ់ចល 
(No Child Left Behind Act) ជេ ៀំរល់ឆា ាផំែ ។ �រលកកណរ្លជសយស� 78 ភ់ យៃនសិសទ លស់ AIPCS II ់ឺជអាករនិ��ួលបនផល្លេរជនពែផាកស សំរ-េស �កិចក េេមយ 99 
ភ់ យ់ឺជជនជតិភ់តិច។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន។ ់ិរន្�នល ់ក ពណ័ស។ សាពត ់និំេខែិំពណ័ក់ី។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:15 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4រន។ 7:30-8:00 ្ពឹក 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន។ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ BART េពផ�ូិេលខ 12 
AC Transit 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 616 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

28% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 18% 

% ់សីុ 56% 

% ង�ីន 5% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
American Indian PublicCharter School 
171 12th Street, 94607  |  482-6000 
www.aimschools.org 
Middle 6-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  15 កុរ�រ 2016 

AIPCS លចកុល្នាេនះេពផ�ូិេលខ 12 េេមយឥឡូិេនះកាពុំែតលេ្រមជូនសិសទេពកាុំ�ី្កសំ ចានួន 250 នក ់ចលពី់ថា ក ់6 – 8។ ក េផ� តយកចិត��ុកដក់ លស់សច AIPCS ់ឺេទេលមិត�រន
សិសទ ល៏�្លេសម  (99.5%) ែ លជួយ នត្រតិក សិក្ លស់សិសទេយមំ។ AIPCS ��ួលបនជយ់ច លូីេខៀិ ែ ល្តតិបនផ�ល់ជូន ល់សចេ ៀនកាពូល់ទាំ  200 េពកាុំ្លេ�ស។ 
សិសទ លស់េយមំកស៏េ្រចបនេលមសពីស�ំដ់ ែ លែចំេដយច្លគ់នកុរ ររា ក់្ តតិបនេបះលំេ់ចល ្No Child Left Behind Act) ជេ ៀំរល់ឆា ាផំែ ។ �រលកកណរ្លជសយស� 
72 ភ់ យៃនសិសទ លស់ AIPCS រនសិ��ិ��ួលបន់ហ ៃថ់្តំេ់ដយឥត់ិតៃថ� និំល�កុ ះតៃរ� ែ ល 99 ភ់ យ់ឺជជនជតិភ់តិច និំ 75 ភ់ យនិរយភសអំេ់ �់សជភស
�ីពី ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន។ ់ិរន្�នល ់ក ពណ័ស។ សាពត ់និំេខែិំពណ័ក់ី។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:15 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4រន។ ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4គន 

េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4រន។ ់ិរន្�នល ់ក ពណ័ស។ សាពត ់និំេខែិំពណ័ក់ី។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ BART ផ�ូិេលខ 12 
AC Transit 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 196 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

22% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 13% 

% ់សីុ 48% 

% ង�ីន 31% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Downtown Charter Academy 

301 12st Street, 94607  |  899-4806  |  www.amps-ca.schoolloop.com 

Middle 6-8 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  12 កុរ�រ 2016 

DCA ់ឺជអនុិ�ិ្ល់យរយួកាុំចាេររអនុិ�ិ្ល់យែ លអនុិត�ក ង បនខ�ស់លាផុតេពកាុំ�ី្កសំ Oakland និំេខនកី Alameda ។សចេនះ ់ឺជអនុិ�ិ្ល់យរយួែ លរនក អនុិត�នពក ង ខ�ស់
លាផុតេពកាុំ Downtown Oakland េេមយជសចសខ លស់ Oakland Charter Academy (OCA) ែ លជសចលូពណ័េខៀិជតិេព East Oakland។  

DCA រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះឧត�រភព និំក សិក្ែ ល្តតិបនលង�ឲ េឃម��រ យរក សំ�តក់់ន់ លស់សចេទេលម ចនសរ�់ន� និំក សេ្រចបនល��ផលសិក្ លស់សិសទចាេ់ះសិសទកាុំ
�ី្កសំែ លច�់េ្លតលេ់�ាំ ែតពីេ មរ។ ក ង េនះសេ្រចបន�រ យរ ក 

•  ក ែកលរ�ល��ផលសិក្ លស់សិសទទាំ អស់។ 

•  ក លិ�់រ� តល��ផលសិក្ លស់សិសទែ លជួលក លាបកកាុំក អល់ ា។ 

•  ក េផ� តក យកចិត��ុកដក់េលមិត�រនសិសទ។ 

•  ក គា្ � ល់អាកអល់ ា្លកលេដយ្លសិ��ភព។ 

•  ក ផ�ល់ល រិកសសិក្�រ ចនសរ�ន់�។ 

•  ក ជា �ុិល្ករេ័ដយែផ�កេលមក ផ�ល់កិត�ិយសចេ់ះក ខិតខា្ លឹំែ្លំ។ 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ លស់ DCA ្តតិ់កឯ់កសរ� ន លស់ DCA ែ លរន ូចជ ់ិយឺតរន ក ឬ់ិ ង រន លូស��  DCA េខែិំករ�ពណ័ក់ី និំែស្កេជមំពណ័េ  ឬពណ័ស។ 
ហរេចះ ន�្ចរះុ សក់ លូ ឬេ្លមេ្់ ំលន� ល់លនទ ាេផទំ់េ�ៀត។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:30 េសៀល 

ករិកីិរនុេរ៉ំសច គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ា
ំ ឬេពជិត់�ី�ាំ  

DCA ផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ្ចមន ល់សិសទទាំ អស់ចលពី់េរ៉ំ 3-6 ច់ច។ ករិកីិ រួរន ូចជក  

-សាេណ   -ែចិ�ូក  -ជានួយកិចកក ផ�ះ -តយន�ី  -េរំជំ  -្កសរអាកចេ្រតំ  -សិល្រ  -េសវ  -ក លងតល់េ្ំតន  -េសៀិេេ្លចាឆា ា  -អកុ  
-បល់�ះ 
ក លងតល់េ្ំតនេតស� SAT ស្រល់សិសទែ លរន់ុណិុិ វ ិក៏រនេពេពលចលេ់ផ�មរឆា ាសិក្ផំែ  េ មរ្ឲី សិសទបនចូល រួេពកាុំករិកីិ លស់រជ្រណណ លស្រល់យុិជន
រនេ�ពេកសល  (CTY) ជរយួសកលិ�ិ្ល់យ Johns Hopkins University ជ�ីែ លសិសទរនឱកសកាុំក ��ួលបនិ ស់សិក្ក្រតិរហិ�ិ្ល់យ និំេក�ម�សទនកិចក
េទកន�ី់�ាំ រហិ�ិ្ល់យេផទំ់េពអាឡុំ ូិេង� ផំែ ។ ់ហ លូក ណព េព�េល� និំេដយែផាក ្តតិបនផ�ល់ជូនែផ�កេលមលណុ កុសល និំត្រតិក ។ 

េសវអល់ ាពិេសស េយមំផ�ល់េសវជេ្ចមន ល់សិសទអល់ ាពិេសស លស់េយមំ។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំរនចរ់យ 3 ល�ុកពីសប នីយព BART េពចាករ� ល�ី្កសំ និំ ថយន�្កសំ AC Transit ជេ្ចមនែខទ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 248 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

15% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 2% 

% ់សីុ 80% 

% ង�ីន 15% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពីន 1% 

% ច្រសះ 0% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Oakland Charter Academy 
4215 Foothill Boulevard, 94601  |  655-0540 
www.amps-ca.schoolloop.com 
Middle 6-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  12 កុរ�រ 2016 

Oakland Charter Academy (OCA) ់ឺជ�ំន់វៃនអ សំក សចេ ៀនស ណរ់េរ កិ។ េដយរន�ី�ាំ េពកាុំ្សសក Fruitvale សចេ ៀនេនះ់ឺជសចេ ៀនែតរយួ់តេ់ពកាុំ
តាលន ់ែ លរន API ជំ 900 េេមយកជ៏សចេ ៀន��ួលបនលូពណ័េខៀិជតិេព East Oakland ផំែ ។ 
េគលេេ លស់ OCA ់ឺ េ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទ លស់េយមំឲ ្លកួត្លែជំ និំេក�មឲ បនល�េពកាុំ�ីផ្ សកលេចកែ លរនក ្លកួត្លែជំ។ 
OCA បនេលមក ាេណម ក េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះឆា ា 1994 កាុំនរជសចេ ៀនករនុ�� ាលូំេ់ លស់�ី្កសំ Oakland េេមយេពេពលជរយួគា េនះែ  ់ឺជសចេ ៀនករនុ�� �ី លល់នួ ែ ល
្តតិបនអនុ�� តេពកាុំ �កលីេ�់ រ៉។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិ ែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទេព OCA េស�តក់ក់ឯកសរ� នែ ល រួរន ូចជ េខែិំពណ័ក់ី និំ់ិយឺតរន ក ពណ័េខៀិេស�ក ជរួយនឹំ លូស�� ។ សិសទ
ករ៏នជេ្រមសកាុំក ់ក់់ិ ង ទ�ក់ិករ�េច�រកេ្ងពណ័េ  ជរួយនឹំិតបុែ លផ�ល់សុ រំសល ល់សច ឬ់ិកា់ ក់ពីេ្ង
ពណ័េ ជរយួនឹំ លូស�� សចេ ៀនកប៏នែ ។ ែស្កេជមំ្តតិែតរនពណ័េ សុ�� ឬសសុ��។ សិសទ�ិ�់ិឯកសរ� នពីក រិល់យ
សចេ ៀន េេមយឯកសរ� នរនខុស់គា េទ�រក្រតិថា ក។់ 

េរ៉ំសិក្ េរ៉ំចលេ់ផ�មរ 8:30 ្ពឹក 

េរ៉ំល�កល ់3:00 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច គន 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

Oakland Charter Academy ផ�ល់ជូនករិកិសិីក្េ្កយចល់េរ៉ំសចស្រល់សិសទថា ក�់ី 6-7។ ករិកិរីនផ�ល់ជូនចល់ពេីពលចល់
េរ៉ំសច ់េឺពេរ៉ំ 3:00 េសៀល ៃថ់ចន់�-្ពេស្តក េូត ល់េរ៉ំ 6:00 ច់ច និំ េរ៉ំ 4:30 េសៀលេពៃថ់សុ្ក។ 

េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 40។ សប នីយព Fruitvale BART រនចរ់យេ ម រកកនស់ចេ ៀន្តឹរែត 
20 ន�ីល៉ុេរ� ះ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 152 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 

 

30% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 10% 

% ់សីុ 5% 

% ង�នី 81% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 0% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
ASCEND 

3709 East 12th Street, 94601  |  436-5487 

www.efcps.org/our-schools/ascend 

K-8 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  29 រករ 2016 

ASCEND ់ឺជសចេ ៀនលេ្ំតនថា ក�់ី K-8 រនក សិក្�រែលលេលសកករ និំរនក ដកល់�កូ លសិល្រ។ ់ា ៃូនក លងតល់េ្ំតន លស់េយមំ រួរន អារនេដយរនក ឹកនា ក សិក្
ល�កូ លគា  និំក លងតល់េ្ំតនរុខិជិា ិ�ិ្សយស� និំ់ណិតិ�ិ្ែផ�កេលមក សួ សាណួ ។ េយមំរនេរ�នភពចាេ់ះខ�ួនឯំ ែ លចសចេ ៀនេពជិតខំរយួែ លលេ្រមជូន្់គស  និំសរជិក
សេ់រនពជេ្ចមនជានន ់ ែ ល តុចូលបនចូលេទកាុំក ង ជលន�លន� ល ់ េ មរ្អីល់ ាសិសទ លស់េយមំឲ បនល�លាផុត។ េយមំផ�ល់តៃរ�រ៉ំ្ជលេ្ េលម�ាេាេពកាុំក សិក្ េេមយេជឿជក់ថ ក
យល់សីុជេ្ េទកាុំខ�ឹរស ់ឺជិកិីល�លាផុតេ មរ្លីា់ក់លាលន៉ ល់សិសទ លស់េយមំជរយួនឹំជាន�កាុំក ់ិត្តិះ ះិពិច រ និំ��ួលបនចាេណះ ឹំ។ កាុំនរជសចលេ្ំតនថា ក�់ី K-8 និំជ ំ�ំ់
ជរួយគា នឹំសិសទ លស់េយមំ នបននូិក អ ិិ ិវនព�ានក�់ានំសបិតេសប យូ អែំ�ំែ លលេ្រមជរូលដ� ន្់ឹះស្រលក់ រនល��ភពែិកែ�កឲ េឃម�ភពខុសគា  និំត្រតិក លងតល់េ្ំតនេទ�រ
លុ់សលេ មរ្លីាេព��រត្រតិក លស់សិសទបនល�លាផុត។ 

 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ េយមំហររនិឲ េស�តក់ក់ពណ័ែ ល់កព់ន់�នឹំេជមំកំស្រល់្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់។ 

ថា ក ់K-5 ក ់ិពណ័ស ជរួយនឹំេខែិំពណ័េខៀិចស់។ សិសទ់ច់ក់់ ិ ង  ASCEND ឬ់ិ ង  ឬ់ិកា់ ក់ពីេ្ងររយួកប៏ន
�រក សរ រ ។ 

ថា ក�់ី 6-8 ក ់ិ ASCEND ពណ័ស ឬពណ័េ  ឬ់ិរនរកួជរួយេខក់ី។ សិសទអនុិ�ិ្ល់យរនេគលក ណព ឯកសរ� នតឹំ ុ ឹំ ជំ
សិសទថា ក�់ី K-5 េេមយរនិ្តតិ់ក់់ិ ង  ់ិកា់ក់ពីេ្ង ឬ លូស�� ររេផទំេឡមយ។ 

េរ៉ំសិក្ ថា ក�់ី K-3 - 8:30-3:15 េសៀល 

ថា ក�់ី 4-8 - 8:30-3:30 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច ASCEND ពុារនផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចេឡមយ ល៉ុែន�េភជនីយដ� ន លស់េយមំេលមកេព េរ៉ំ 7:50 ្ពកឹស្រល់ឲ សិសទរុា់ហ េពល
្ពឹក។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

េយមំរនករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចថា ក�់ី K-8 រយួេ ថ អាកចរ ា្ំេពលៃថ់លិច លស់ ASCEND (ASW) �រ យរភពជៃ ់ូ
សេ់រនព លស់េយមំ់ឺ Oakland Leaf។ ចលព់ីៃថ់ចន់�-សុ្ក ករិកិីលេ្រមជូនសិសទចលព់ីចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ស្រល់
ថា ក�់ី K-5។ េពៃថ់អល្ល រ (ពុក សុ្ក) ករិកិី លស់េយមំល�្លសិ់សទថា ក់អនុិ�ិ្ល់យេពេរ៉ំ 4 េសៀល។ លែនបរពីេលម ASW ករិកិី
ផ�ះសែរ្ំ លស់ ASCEND ពី្កសរេុន Girls Inc. និំ Sylvan ផំែ ។ សិសទ្តតិបនអនុ�� តឲ ចូលេទកាុំករិកិីទាំ េនះេដយែផ�កេលម
ត្រតិក  និំកែន�ំ �ាេន ។ 

េសវអល់ ាពិេសស ASCEND ់ឺជ�ី�ាំ សចេ ៀនរនក ដកល់�កូ លេព�េល�។ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ASCEND ពុារនផ�ល់ករិកិីពេុភសកាុំេពលលចកុល្នាេនះេ�។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំរនចរ់យរយួល�ុកពីសប នីយព Fruitvale BART េេមយេពជិតរហិថិីអន� ជតិស្រលក់ ចូលរក ល់ លស់ AC Transit ។ 

 

5ក ចះេឈះស លក 433 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់ស ្EL) 

 

60% 

% ់េរ កិស�តិ់យេ�កិ 1% 

% ់សី 3% 

% ង�នី 94% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រះ 0% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Berkeley Maynard 
6200 San Pablo Avenue, 94608  |  658-2900 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-berkley-maynard-academy 
K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 

Aspire Berkley Maynard Academy រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី BMA— ពី�ំរ់ហិ�ិ្ល់យេពកាុំ
សលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំ េ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកនស់�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ 
ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំ កាុំក សេ្រចបនក�សុីលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំក 
សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់
េយមំរនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រ
ត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ៃលតំ និំេខែិំពណ័ក់ី។ រ�លិ��ិ�ឯកសរ� នពីអាកលករ់និ
ជកច់ក។់ 

េរ៉ំសិក្ ចន់�-្ពេស្តក ក 8:05 ្ពឹក - 3:12 េសៀល 
សុ្កក 8:05 ្ពឹក - 12 ៃថ់្តំ ់

ករិកីិរុនេរ៉ំសច BMA ពុារនផ�ល់ក ែថទារុនេរ៉ំសចេ�។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  សចេ ៀនេនះ ាេណម ក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ�ី�ាំ សច។ សិសទេពថា ក�ី់ 1-8 ្តតិបនលេ្រមជូន។ 
ករិកីិេនះ ាេណម ក េពៃថ់ចន់� - ្ពេស្តក េរ៉ំ 3:30 េសៀល ល់ 6 ច់ច និំេពៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 12 ៃថ់្តំ់ ល់ 6 
ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 72, 72M, 72R, 802។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 566 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 

30% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 42% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 51% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 2% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Aspire ERES Academy 
1936 Courtland Avenue, 94601  |  436-9760 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-eres-academy 
TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 

Aspire ERES Academy ់ឺជសចេ ៀនែ លលេ្ំតនថា ក ់K-8 រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី ERES— ពី
�ំរ់ហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន។ ឯកសរ� នរន ូចជ ់ិពណ័្លេផះ និំេខែិំពណ័េខៀិ។ រ�លិ��ិ�ឯកសរ� នពីអាកលករ់និជកច់ក។់ 

េរ៉ំសិក្ ៃថ់ចន់�-្ពេស្តក ក 8 ្ពឹក - 3:30 េសៀល 
ៃថ់សុ្កក 8 ្ពឹក - 12 ៃថ់្តំ ់

ករិកីិរុនេរ៉ំសច ERES បនចលៃ់ ់ូជរយួរជ្រណណ ល Brookdale Park Science Discovery ែ លរនករិកីិិ�ិ្សយស�េ្កយចលេ់រ៉ំ
សច។ រជ្រណណ លេនះលេ្រមជូនែតថា ក�ី់ 41-8 ល៉ុេរ� ះ។ ខ�ុ ារនិ្បក អាពីេរ៉ំ្លតិលត�កិ លស់ពួកេ់េ�។ ខ�ុ ាពុា ឹំច្ស់អាពី
ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេផទំ់េ�ៀតេពកាុំតាលនេ់នះេ�។  

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4្ ត់លេ្ំតនផ�ល់េរ៉ំលេ្រមក ង ចលពី់េរ៉ំ 3:45-5 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់ េលមកែលំែតៃថ់ពុក។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត េយមំ
ាេណម ក ក�ឹលជេ្ចមនេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ 

េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 14, 648, 40, 840។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 223 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

59% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 2% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 92% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Golden State College Prep 
1009 66th Avenue, 94621  |  562-8030 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-golden-state-college-preparatory-academy 
Middle 6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 

Aspire Golden State Preparatory Academy រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី GSP — ពី�ំ់
រហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ស� យ និំេខែិំពណ័ក់ី។ 
្ គ់ស �ិ�ឯកសរ� ន។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក-3:35 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

សចេ ៀនេនះ ាេណម ក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ�ី�ាំ
សច។ សិសទេពថា ក�ី់ 6-9 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 12-15 ឆា ា)។ ករិកីិ
េនះ ាេណម ក េរ៉ំ 3:15 េសៀល ល់ 6 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំ់
េ �់ស 

គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 45, 1, 1R, និំ 
801 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 562 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ
�រ យរ  www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

27% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 16% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 82% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Lionel Wilson College Prep 
400 105th Avenue, 94603  |  568-3101 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-lionel-wilson-preparatory-academy 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 

Aspire Lionel Wilson Preparatory Academy រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី LWP— ពី�ំ់
រហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ៃលតំ និំេខែិំពណ័ក់ី។ ្់គស �ិ�ឯកសរ� ន។ ្់ល់
ក្រតិថា ក់ទាំ អស់េស�តក់ក់ពណ័ ូចគា ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក - 3:05 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  សចេ ៀនេនះ ាេណម ក ករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ�ី�ាំ សច។  
សិសទេពថា ក�់ី 6-12 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 10-18 ឆា ា)។  
ចន់� ល់ពុក 3:55-6 ច់ច 

្ពេស្តក 3:05-6 ច់ច 

សុ្ក 1:35 - 6 ច់ច 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 45។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 491 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

28% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 3% 

% ់សីុ 1% 

% ង�ីន 96% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Bay Area Technology 

8251 Fontaine Street, 94605  |  382-9932  |  www.baytechschool.org 

6-12 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  29 កុរ�រ 2016 

សចេ ៀន Bay Area Technology ់ឺជសចេ ៀនស ណរែ លលេ្ំតនរនិយកៃថ�បាួលចលព់ីថា ក�់ី 6-12 ែ លផ�ល់នូិករិកិីសិក្ែ លរន់ុណភពខ�ស់ និំែផ�កេលមស�ំ ដ់  ជរួយនឹំក
សំ�តក់់នេ់លម់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� និំលេចកកិ�ិ្។  

សចេ ៀន Bay Area Technology អនុិត�ករិកិីអល់ ាែ លខុសែល�កពីេ់ េ មរ្លីណ�ុ ះស តីសិសទ្់លគ់ា  ែ លចុះេឈះចូលេ ៀនេពកាុំសចេ ៀនេនះ ឲ រន់ រណព កីរយេពកាុំក សិក្ និំឈន
ល់សរតបភពសក� នុពលេព�េល� លស់ពួកេ់ - ែផាកល��  ែផាកសំសរ ែផាក់ រណព  និំែផាករំកយ។ 

េលសកករ លស់សចេ ៀន BayTech ់ឺ េ មរ្លីេ្រមជូនសិសទថា ក�់ី 6 ល់ថា ក�់ី 12ក 

េក�មឲ សិសទ លស់េយមំ់ច់ន និំស េស េពកាុំរុខិជិា  STEM 

េលមក�ឹកចិត�សិសទ លស់េយមំឲ រនក ជា �ុចិត� ជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ ែ ល្តតិបនលា់កល់ាលន៉ជរួយនឹំជាន�កាុំក ្ប្ស់យទក�់ំ និំេក�មល�លង�ស្រលល់ រិកសជសកលែ លរន
ក ត្រំ�់ិសែផាកលេចកកិ�ិ្ស្រលស់តិតទ ព�ី 21។ 

េ្តតរខ�ួនសិសទ លស់េយមំឲ ក� យជពល �រនក អល់ ា រន�ានួលខុស្តតិ ែ លរនជាន� និំក យល់ ឹំកាុំក ចូល រួ និំេក�មក ្លកលេដយផលិតភពេពកាុំសេ់រនពច្រសះជតិសសនព និំ
ពេុិល្ករ។័ 

ផ�ល់ជូនករិកិីសិក្ែផ�កេលមស�ំ ដ់  ែ លសំ�តក់ន់េ់លម STEM ែ លគា្ �េដយលន�ល់ិ �ិ្សយស� និំលន�លកុ់ាព �ូ់ ។ 

ផ�ល់ជូនសករភពសិក្ និំសករភពករ្ន�េ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រលសិ់សទទាំ អស់ រួទាំ សិសទែ ល��ួលបនល��ផលសិក្ខ�ស់ និំទល។ 

ផ�ល់ជូនឱកសស្រលក់ ចូល រួ លស់រ�លិ�េពកាុំក អល់ ាសិសទ លស់េយមំ។ 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្ តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន BayTech ់ឺជសចេ ៀនរនឯកសរ� ន។ សិសទេស�តក់ក់់ិយឺតរន ក ពណ័�ឹកសរុ្�ជរួយនឹំ លូស�� លស់
សចេ ៀន និំេខែិំពណ័ក់ី។ 

េរ៉ំសិក្ 8:20 ្ពឹក-3:20 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  BayTech ផ�ល់ជូនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេដយឥត់ិតៃថ�។ ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច រួរន ក លងតល់េ្ំតនេដយ
្់តលេ្ំតន ក�ឹលលេចកកិ�ិ្ ក គា្ � និំតុសិក្។ 

េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 46 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 262 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 

 

15% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 44% 

% ់សីុ 1% 

% ង�នី 41% 

% ែស្ក ស 10% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 3% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Castlemont Junior Academy 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
457-6900 
www.cctschools.org 
ថា ក�ី់ 6 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 
េលសករ លស់សច Castlemont Junior Academy ់ឺេ មរ្ផី�ល់ក អល់ ារន់ុណភពខ�ស់ស្រលថ់ា ក ់6-8 ែ លលា់កល់ាលន៉សិសទេព East Oakland ឲ ខិតខា្ លឹំែ្លំេពកាុំ
សចេ ៀន និំេពកាុំ់ជីព �រ យរក ផ�ល់សរតបភព ល់ពួកេ់កាុំក ផ� ស់ល�ូ ជីិតិ និំសេ់រនព លស់ពួកេ់។ �រ យរក ល �ំល់ិ កីិសយស�សិក្ល�កូ លគា  និំសិក្ែផ�កេលម់េ្រំេទ
កាុំករិកីិែ ល្សលគា ជរយួនឹំស�ំដ់ រុខិជិា សាូល សិសទទាំ អស់ លស់េយមំ នឹំក� យជអាក ឹកនាេពសតិតទ ព�ី 21 ែ លេ្តតរ ចួរល់កាុំក ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំេស �កិចក
ពិ ពេចក។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។  

េរ៉ំសិក្ 7:00 ្ពឹក - 7:00 យល ់

ករិកីិរុនេរ៉ំសច សិសទនឹំរនឱកសកាុំក ចូល រួេពកាុំករិកីិរុនេរ៉ំសច ជេ ៀំរល់្ពឹក ែ លចលេ់ផ�មរេព
េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ CJA នឹំជួយ ល់សិសទេពថា ក ់6-8 កីចេ្រមនេពកាុំសច 
េដយផ�ល់កន នសិក្លែនបរ និំកែន�ំ ែ លរនសុិតបភិព និំរនក គា្ �េ មរ្ទី�យក
្លេរជនពពីសករភពលាលន៉លែនបរ និំអត�ពលករ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 4ក អល់ ាពិេសស នឹំក� យជចាណុចករ� ល និំចាណុចសាូលៃនល រិកសសិក្េព CJA។ ខណរ
ែ ល្ ត់លេ្ំតនសិក្េពអាឡុំ ូិេ្ង និំលណ�ុ ះលរ� លជលន�លន� ល ់ស�� េព�រសច
ទាំ ងយ លស់សច CJA ្តតិបនេក�មខុសែល�កគា នូិក លងតល់េ្ំតន េ មរ្លីាេព��រត្រតិក
លស់សិសទសចច្រសះជតិសសនព។ ក រន ា់ ូ្ លកលេដយ្លសិ��ភពស្រលក់ ផ�ល់េសវអល់ ា
ពិេសស ់ឺជចាណុចសាខនេ់ពកាុំិកីិសយស�្លតិលត�កិ ់ េុកសល េនះ។ នីតិិកីិអនុ�� តសិសទឲ
ចូលេ ៀនេដយគនក េ មសេអមំ លស់ CJA រនភព្សលគា ជរយួនឹំេលសកករ ស់ខ�ួន និំច្ល់ � 
និំច្លស់េពន់�។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 
ក សិក្ត្រតិ�រលុ ស់ល និំល�កូ លគា  ែ លគា្ � ល់ក អ ិិ ិវភសអំេ់ �់ស 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Coliseum BART និំ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 57 លេ្រមជូនសចេ ៀន លស់េយមំ ។ 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Community School for Creative Education 
2111 International Boulevard, 94606  |  686-4131 
www.communityschoolforcreativeeducation.org 
TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក   
សចេ ៀនសេ់រនពេ មរ្កី អល់ ា្លកលេដយភពៃចា្លិិត (Community School for Creative Education) ចលៃ់ ់ូជរយួ្ គ់ស  និំសេ់រនពទាំ ងយេ មរ្ផី�ល់ករិកីិេ្តតរចូល
េ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យេតច់ត ់ែ ល្តតិបនដកល់�កូ លេទកាុំករិកីិសិក្ែ លរនិល្ករស័រ្ូ ែលល រនក ល�កូ លសិល្រ ត្រតិ�រលុ ស់លក្រតិខ�ស់ ែ លជា �ុស តីេដយក អល់ ា 
លស់ Waldorf ស្រលសិ់សទច្រសះជតិសសនពៃន្កសំ Oakland េ មរ្េីលមកករ�ស់សរករ ័និំេ្តតរខ�ួនអាកសិក្ែ លរនសរតបភពែផាកិល្ករ ័រនចាេណះ ឹំេ្ចមន សិក្អស់រយួជីិតិ 
េ មរ្ ី ឹកនា ចូល រួចាែណក និំចូល រួ្លកលេដយេជ់ជយ់េពកាុំស សំរពេុិល្ករ ័ែ លកាពុំរនក ផ� ស់ល�ូ រ៉ំឆល់ េ់ស។ 
េយមំរនែផាកែ លពិេសស់ឺ ក សិក្ែផ�កេលម់េ្រំអនុិត�ជកែ់ស�ំ ជរយួនឹំេគលិកីិ លស់ Waldorf ែ លេ្លម់ ា ជូេ្ចមនស្រលកុ់រ  េ មរ្សិីក្ និំសែរ�ំពី់ រណព លស់ពួកេ់ជ
លកកណរសិល្រ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ់កឯ់កសរ� នក ់ិយឺតរនក ឬ់ិរន្�នលក់ ឬលិ�េឡិខំេលម ពណ័ស េខៀិខកី ឬេលឿំខកី  
េខែិំ េខខ�ី សាពតែ់ិំ សាពតខ់�ី និំ់ិចកព់ណ័ក់ី ឬេខៀិចស់ 

េរ៉ំសិក្ 4ៃថ់សិក្ករ�  
8:30 - 2:30 TK & K 
8:30 - 3:30 ថា ក�ី់ 1 - 7 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4េយមំ ផ�ល់ជូនក ែថទារុនេរ៉ំសច ែ លចលេ់ផ�មរេពេរ៉ំ 8:00 ្ពឹក 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4េសវេ្កយចលេ់រ៉ំសច រនស្រលសិ់សទថា ករ់េត�យ អន� កល េូត ល់ថា ក�ី់្បាពី  ចលពី់េរ៉ំ 2:30 ល់ 
6:00 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស 4រន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស N/A 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 1 និំ 1R េពផ�ូិអន� ជតិ និំ កុកិថីិេលខ 
23 

          

5ក ចុះេឈះស លុក 191 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

23% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 25% 

% ់សីុ 8% 

% ង�ីន 45% 

% ែស្ក ស 13% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 8% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Conservatory of Vocal & Instrumental Arts (COVA) 

3800 Mountain Boulevard, 94619  |  531-0110 

www.covaconservatory.org 

K-8 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  1កាូ 2015 

េលសកករ លស់ COVA ់ឺ េ មរ្េីក�មឲ រនអតប្លេរជនពិ សិរ�� ៃនតយន�ី និំក អល់ ាសិក្់ុណភពខ�ស់ែ លរនស្រល់សិសទែ លចូលេ ៀនថា ក់ K-8 និំផ�ល់នូិល រិកសរយួែ លរន ចនសរ�ន់� 
ែ លសិសទ់ចរន�ានុកចិត� រនិនិយ់ចាេ់ះខ�ួនឯំ និំជលុ់សលែ លរនភពៃចា្លិិត។ COVA បន��ួលសន�សទនពល��ផលសិក្ �ជរក រ 873 យរេពល 3 ឆា ា ជរយួនឹំលាដល់សចេ ៀន
រន់ុណភព�ូទាំ � �ី 9 កាុំចាេររសចទាំ  10 និំលាដល ់“សច្សេ ៀំគា ” �ី 10 កាុំចាេររសចទាំ  10។ COVA ខិតខា្ លឹំែ្លំផ�ល់ករិកិីសិក្រន់ុណភពខ�ស់ និំក សិក្
�ូលា�ូចយ ែ ល រួរន ូចជ តយន�ី និំសិល្រសែរ�ំ្លចាៃថ់ ក៏ ូចជក ្លបរនឹំភសជេ្ចមន�រ យរក ្លបរនឹំតយន�ី និំថា ក់េ ៀន។ 

COVA ់ឺជសចេ ៀនរនរូលដ� នេលមអកទ សយស� ែ លសិសទ់នេសៀិេេ និំេ ឿំ្លេចរេចកែ លេបះពុរ�ជក់ែស�ំ ចលព់ីថា ក់ K ល់ថា ក�់ី 8។ ក េនះេក�មឲ អារនកនែ់ត់ួ ឲ ចល់់ រណព
ចាេ់ះសិសទ េេមយអនុ�� តឲ រនក យល់ ឹំកនែ់តសីុជេ្ ែថរេ�ៀត។ ករិកិីសិក្់ណិតិ�ិ្ រនិ្តឹរែត្់ល ណ� លេ់ទេលមស�ំ ដ់ រុខិជិា សាូលល៉ុេរ� ះេ� ែថរទាំ ផ�ល់នូិឱកសក្រតិខ�ស់ស្រល់
សិសទែ លរនចាេណះ ឹំ់ណិតិ�ិ្ខ�ស់។ �រ យរក ដកល់�កូ លសិសទេពកាុំថា ក់តយន�ី និំសិល្រសែរ�ំេពថា ក់តូច សិសទ លស់ COVA នឹំ្តតិបនេ្តតរខ�ួនស្រល់ក លន�ក សិក្ លស់ពួកេ់េព
ិ�ិ្ល់យ និំរហិ�ិ្ល់យផំែ ។ សិសទ លស់ COVA នឹំល�កលក់ សិក្ពី COVA េព�រក្រតិថា ក ់ឬេលមសពកី្រតិថា ក ់េេមយេ្តតរខ�ួន ចួរល់ស្រល់លន�ក សេ្រចឲ បនជាន�សិក្
សតិតទ ព�ី 21 លស់ពួកេ់ �រ យរក ល�កលក់ សិក្េពថា ក់ិ�ិ្ល់យ និំរហិ�ិ្ល់យ និំរគ័ជីិតិ/់ជីពជេ្ចមន ែ ល់ច កបនេដយស ែតរូលដ� ន្់ឹះៃនក សែរ�ំ និំក សិក្ ឹំ រាែ ល
រនផ�ល់ជូនេពសច COVA។ 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកន់សចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

4ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន។ ឯកសរ� នសិសទែ លត្រតិ់ឺ េខែិំពណ័េខៀិចស់ ់ិយឺតរនកពណ័េខៀិខកី ែ លរន លូស��  COVA 

ែស្កេជមំពណ័េ  ឬេខៀិចស់ទាំ អស់ ់ិកា COVA។ 

4េរ៉ំសិក្ ថា ក ់K--8:00 ្ពឹក-1:50 េសៀល  

ថា ក�់ី 1-3--8:00 ្ពឹក-3:40 េសៀល 

ថា ក�់ី 4-8--8:00 ្ពឹក-3:50 េសៀល 

4ករិកិីរុនេរ៉ំសច 4គន 

4ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  4គន 

4េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

4ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 4គន 

4ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4សចេ ៀនេយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ BART (សប នីយព Fruitvale) និំ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 54។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 237 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 

 

1% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 56% 

% ់សីុ 5% 

% ង�នី 15% 

% ែស្ក ស 12% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 2% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 8% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
East Bay Innovation Academy 

3400 Malcom Avenue, 94605  |  577-9557  |  www.eastbayia.org  |  6-7 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  19 កុរ�រ 2016 

EBIA ផ�ល់ជូននូិល�ពិេសកនពសិក្ត្រតិ�រលុ់សល ែ លផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់នូិឱកសកាុំក សេ្រចបនេគលេេសិក្ លស់ពួកេ់ េដយរនិ់ិតពីក េ្តតរ និំសិ�ពីរុន លស់ពួកេ់េឡមយ។ សិសទ លស់េយមំ
កាពុំសិក្េ មរ្កី� យជអាកតសូរតិែ លលេ�ក�សាេឡំរ៉ំច្ស់ កសំ និំក ់ ់ល់លុរ លូថតិីជីថលៃនក ង លស់ពួកេ់ និំលូតចស់ ុះដលេទជអាក ឹកនាែ លសេក  ្់ល់្ ់ំក ផ� ស់ល�ូ  និំ
កនក់ល់ជករសិ��ិ។ ស លុរក េយមំ់ឺជសចេ ៀនែ លរនរូលដ� នេលម ិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ សិល្រ និំ់ណិតិ�ិ្ (STEAM) េ៏តច់ត ់ជរយួនឹំក េផ� តយកចិត��ុកដកខុ់សែល�កពីេ់េទេលមជាន�
ែផាកសំសរ និំផ�ូិចិត�ែ ល្តតិក ស្រល់េក�មជអាក ឹកនា។ េយមំរនលាណំលា់ក់លាលន៉សិសទជរយួនឹំជាន� និំចាេណះ ឹំែ លេក�មឲ ពួកេ់់ចកចច់ំ�ូត និំជានះល�្លបរទាំ ងយេពេពលលចកុល្នា និំេពៃថ់
អន់ត។  

េព EBIA េយមំខិតខា្លឹំែ្លំកាុំក ដកល់�កូ លទាំ ផ�ូិចិត� និំផ�ូិកយ – េយមំលេំ�មត និំេក�មឲ អ�ី់េលចេឡមំជ លូរំ! សិសទ លស់ EBIA រនក ចូល រួ ់កព់ន់� និំេក�មក កាុំនរជភា កង់ ផ� ស់ល�ូ  េ មរ្នីារកនូិ
ក ផ� ស់ល�ូ ជិជិារនេពកាុំសេ់រនព លស់ពួកេ់។ EBIA ់ឺជកែន�ំែ លរនសុិតបិភពស្រល់ឲ សិសទែស�ំ យល់អាពីខ�ួនឯំ ជកែន�ំែ លពួកេ់់ចែស�ំ យល់អាពីចារល់់ រណព លស់ពួកេ់ និំសិក្អាពីេរេ ៀន
ជីិតិែ លរនលេ្ំតន�រ យរក េក�មេឡមំិ�ិ ក ពិេសកណព  និំភពេជ់ជ់យែ ល��ួលបនរកពីេរេ ៀនពិេសកនពែ ល��លួបនពីក លរជយ់។ េយមំេជឿជក ់្េេមយរ�លិ�បនចលេ់ផ�មរែចក ាែលកជរយួេយមំ) 
ថ យរេពលែ លសិសទចារយេព EBIA បនក� យជឆា ាែ លកាពុំលូតចស់លាផុតេពកាុំជីិតិ លស់សិសទេយមំ។ 

EBIA រនក េផ� តក យកចិត��ុកដក់រ៉ំរុតរាេទេលមសេ់រនព—ទាំ េពកាុំ និំេពេ្ង សចេ ៀនករនុ��។ េយមំលេ្រមជូនសិសទែ លរនសិ�ច្រសះគា  ែ លតារំឲ ្លជសយស�ជតិសសនព ិល្ករ ័និំ
សំសរ-េស �កិចកេព�ី្កសំអូកឡិន ព។ 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តក�ី លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពជីាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តក�ី លស់ពួកេ់។ 
ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��លួ់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� ន គនឯកសរ� នេ� 

េរ៉ំសិក្ 8:55 ្ពឹក-3:30 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច សិសទ្តតិបនស� ់រនពេព EBIA រុនេរ៉ំសច ់ឺេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹកជេ ៀំរល់ៃថ់ េូត ល់េរ៉ំ 5 ច់ច ចលព់ីៃថ់ចន់� េូត ល់ៃថ់
្ពេស្តក និំ េូត ល់េរ៉ំ 3:30 េសៀល េពៃថ់សុ្ក។ 

ករិកិីេ្កយចល់េរ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  EBIA េលមកទ� េូត ល់េរ៉ំ 5 ច់ច េពៃថ់ចន់� ល់ៃថ់្ពេស្តក និំ ល់េរ៉ំ 3:30 េសៀល េពៃថ់សុ្ក។ េយមំផ�ល់ជូនលន�លសិ់ក្ 
និំេរ៉ំលេ្រមក ្លចាៃថ់។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត េយមំរនក�ឹល និំសករភពជេ្ចមនែ ល ឹកនាេដយសិសទ។ 

េសវអល់ ាពិេសស EBIA េលមកតេរ�មំ សករភព និំក ាពឹំ�ុកែផាក់កល្កិ រិេតច់ត់ ូចគា ស្រល់សិសទ្់ល់ លូ រួទាំ សិសទអល់ ាពិេសសែ លរន
ែផនក អល់ ាផ� ល់ខ�ួន (IEPs)។ សិសទែ លរន IEPs ��លួបនក គា្ � និំេសវែ លចាបច់េទ�រ IEPs លស់ពួកេ់ េ មរ្ ី ន
បននូិក ��ួលបន និំដកល់�កូ លេទកាុំករិកិីសិក្សាូល។ ក េ ៀលចាក លងត់លេ្ំតន និំ យរេពលសិក្ លស់សិសទៃនសច 
EBIA អនុ�� តឲ សិសទែ លរនត្រតិក កាុំក សិក្��លួបនក គា្ � ក ែកលាបត់េេតុ់្កក ់និំក េក�មក េឆ� ះេទ កេគលេេ
ៃន IEP ផ� លខ�ួន លស់ពួកេ់ េដយពុារនក ខកខនេរេ ៀនសាខន់់េពកាុំល រិកសែ លរនក តឹត្តិតិចតួចលាផុត ់ឺកែន�ំផ�ល់
ក អល់ ាចាេណះ�ូេទ។ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit បលេ់ពសប នីយព Foothill - ចរ់យ្លរណជ 1/2 ពីសច EBIA។  

 

5ក ចុះេឈះស លុក 216 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 

 

3% 

% ់េរ កិស�ា តិ់ យេ�កិ 15% 

% ់សីុ 6% 

% ង�នី 22% 

% ែស្ក ស 39% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�ីលីពនី 4% 

% ច្រសះ 14% 

http://www.eastbayia.org/


 

សចេ ៀនករនុ��  
East Oakland Leadership 
2614 Seminary Avenue, 94605  |  562-5238  |  www.eolaistheway.com 
K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក ់ក សុាចលេ់ផ�មរ��ួលេពែខរករ េ មរ្ចីលេ់ផ�មរចូលេ ៀនេពែខសីហខំរុខ។ េទះជរ៉ំរ េយមំ េពែតលន���ួល់ក សុា េូត ល់ែខតុច េដយែផ�កេលម
ត្រតិ ក ពិេសស។ សូរទក�់ំក រិល់យជួ រុខ លស់េយមំ ស្រលព់ត់រ័នលែនបរែ លទក�់ំនឹំក ចុះេឈះចូលេ ៀន។ 

East Oakland Leadership Academy ់ឺជសចេ ៀនតូចរយួែ លលេ្រមជូនសិសទេពតាលន ់East Oakland ។ សច East Oakland Leadership Academy ក្បននូិអ្�ភព
េជ់ជយ់ខ�ស់រនិ់ួ ឲ េជឿ។ ភពេជ់ជយ់ លស់ EOLA ្តតិបនកតស់រស ល់េឃម��រ យរក ែកលរ�ល��ផលសិក្ លស់សិសទ ្កសរ ំេព�ូទាំ សច និំរនចានួនេ្ចមន់ួ ឲ កតស់រស ល់ 
កាេណម នក ចុះេឈះ និំអ្�ិត�រនខ�ស់ លង�ឲ េឃម�ពីក ចូល រួពីសារករ់�លិ� និំក លេ �ំមតល រិកសសចេ ៀនែ លរនសុិតបភិព ស� ត និំស� ់រនព។ ់ណរ្់ល់្ ់ំ 
លុ ស់លិក �បល និំរ�លិ� លស់សច East Oakland Leadership Academy រនេរ�នភពចាេ់ះភព កីចេ្រមនែ លសចបនេក�ម និំលន�េក�មេ�ៀត។ េរំ�រលកកណរេ មរ
លស់ខ�ួន សចេ ៀនកប៏នលេ �ំមតសេ់រនពរយួ្លកលេដយេជ់ជយ់ផំែ  ែ លកាុំេនះរ�លិ�រនក ចូល រួរ៉ំេ�ៀំទត ់េេមយរ�លិ� និំសិសទរនក�ី ាេ មលជរយួនឹំករិកីិ
សិក្។ រ�លិ�រនក េព�ចិត�ជរយួនឹំសចេ ៀនចាេ់ះប៉រ៉ែរ៉្ តជេ្ចមន េេមយេក�មក ខិតខា្ លឹំែ្លំេ មរ្ ី នថ លុ្តកី� លស់ពួកេ់រនិត�រនេពសច។ ក ចល់់ រណព រក
េលមសចេ ៀនរនក េកមនេឡមំជេ ៀំរល់ឆា ា ែ លលង�ឲ េឃម��រ យរកាេណម នៃនក ចុះេឈះចូលេ ៀន។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន ឯកសរ� ន លស់សច East Oakland Leadership Academy រួរន ូចជ េខែិំ/សាពតព់ណ័េខៀិចស់ និំ់ិយឺតរនក 
់ិលុ ស ់ិន ពីណ័ស។ ់ិ ង  និំ់ិកា់កព់ីេ្ង ្តតិែតរនពណ័េខៀិចស់ ឬពណ័ស សុ��។ ឯកសរ� នពុាខុសគា ពីក្រតិ
ថា ក់រយួេទក្រតិថា ក់រយួេ�ៀតេ� េេមយសិសទ្តតិ�ិ�ឯកសរ� នពីខំេ្ងសចេ ៀន។ 

េរ៉ំសិក្ 4ៃថ់ចន់�-្ពេស្តក េរ៉ំ 8:00 ្ពឹក-3:00 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច 4គន 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4រន ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចលេ្រមជូនសិសទ់យុចេន� ះ 5-14 ឆា ា។ 

េរ៉ំ ាេណម ក ់ឺក 

ៃថ់ចន់�-្ពេស្តក េរ៉ំ 3:00-6:00 ច់ច  
4ៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 1:00-3:00 េសៀល 

េសវអល់ ាពិេសស 4សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 4គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4 ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 40 និំ 45។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 150 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-

scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 

 

16% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 57% 

% ់សីុ 0% 

% ង�នី 33% 

% ែស្ក ស 5% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�ីលីពនី 0% 

% ច្រសះ 0% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Epic Charter Academy 
1112 29th Avenue, 94601  |  689-2035 
www.efcps.org/epic 
Grade 6 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  29 រករ 2016 

Epic អេ�ា ម�លុ្តកី� លស់េចកអាកឲ េក�ម ាេណម ែលលផ� ស់ល�ូ  េ មរ្ែីស�ំ កិ ជនខំកាុំចិត� លស់ពួកេ់�រ យរ ក  • សេ់រនពសិក្តូច់ែ លរនិល្ករ ័និំអត�ស�� ណ ឹំ រា ែ ល
ផ�ល់នូិល រិកសរនសុិតបភិពស្រលឲ់ សិសទលេ �ំមត�ានក�់ានំជរយួអាកផ�ល់ ាលូនន និំ្តតិបនេ់��ួលសស ល់េលមក សេ្រចបនល��ផលល�កាុំក សិក្ និំអត�ច កិ • យន�ក
ែល្ំករ្ន�ែ លែស�ំយល់អាពីរេិចច�ពីករជតិ លស់សិសទ កាុំក សេ្រចបនល��ផលសិក្ និំក សែរ�ំ អាពី់ រណព ខ�ួនឯំ និំ • ក សិក្ឆ�ំករិកីិសិក្ែលលអនុិត�ជកែ់ស�ំ 
ែ លសិសទលង�ឲ េឃម�នូិចាេណះ ឹំ លស់ពួកេ់ និំេ ៀនេក�មជអាក ឹកនា។  
េគលិកីិកាុំក លងតល់េ្ំតន • ក ់ិត ចនល�ំក់ ជរយួនឹំក េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ សិល្រ និំ់ណិតិ�ិ្។ ករិកីិសិក្ និំករិកីិ់ិត ចនល�ំ់
លស់ Epic ផ�ល់អារច ល់សិសទកាុំក លេ �ំមត ាេរះ្សយែ ល្លកលេដយឥ��ពិល និំភពៃចា្លិិតស្រលល់�្លបរសុ់ស�។ • ក សិក្ត្រតិ �រលុ ស់លក សិសទនឹំរន
ជេ្រមសជុាិ�ិអ�ីែ ល្តតិេ ៀន េ ៀនេពេពលរ េេមយេ ៀនេដយ េលៀលរ។ សិសទនឹំេក�មក ជិតសាិ��ជរយួ្ ត់លេ្ំតន េ មរ្កីាណត ់និំេក�មឲ េគលេេសិក្ លស់ពួកេ់ កីចេ្រមនេទរុខ 
េេមយកនឹ៏ំចូល រួេពកាុំករិកីិយកលានា�រអីុនេកមណិត ែ លិ ិិត�នពេទរុខែតេពេពលរពួកេ់យល់ខ�រឹស បនច្ស់ចស់ល៉ុេរ� ះ។ • េ �តិក េ �តិ់ឺជល�្លបរៃនករិកីិរន
អន� អាេពម ែ លសិសទអនុិត�ក សិក្ លស់ពួកេ់ និំលង�ឲ េឃម�នូិភពស� តជ់ាន�េទេលមចាេណះ ឹំ និំភពជអាក ឹកនា�រែលលៃចា្លិិត និំលេ �ំមតថី (ឧ. ក សែរ�ំ េក�មជតួអ សំ
្លិត�សិយស� ល៏្រីរា ក ់ឬក ចនល�ំយ់ន�េហះររយួែ ល់ចេហះេទកនផ់� យ្ពេស្តក)។  Epic នឹំផ�ល់ជូនក ចូល រួពីេ �តិែ លផ�ល់អារច ល់សិសទរនិ្តឹរែតកាុំនរជ
អាកសិក្ល៉ុេរ� ះេ� ែថរទាំ ជអាក ឹកនា អាកលេ �ំមតថី និំជអាកេដះ្សយល�ផំែ ។ េ �តិ ្តតិបន ចនេឡមំេ មរ្ជីា �ុ និំវយតៃរ�ក យល់ ឹំសីុជេ្ អាពីខ�ឹរស ា់និត និំ
ខ�ួនឯំ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ សិសទ លស់  Epic េស�តកេខែិំ ឬសាពតព់ណ័េ  និំ់ិយឺតរន ក ពណ័្លេផះ ឬ់ិ oxford ពណ័ស រន លូស�� សចេ ៀន។ 

េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក ល់ 3:35 េសៀល 

ករិកិីរុនេរ៉ំសច 4រន ស្រល់សិសទថា ក�់ី 6 ល់ថា ក�់ី 7។ ករិកិីចលេ់ពេរ៉ំ 5:20 ច់ច។ 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

Epic ផ�ល់េសវអល់ ាពិេសស�រ យរៃ ់ូរយួជរួយ�ីភា ក់ង  Seneca Family of Agencies។ 

េសវអល់ ាពិេសស Epic ផ�ល់ជូនក លងតល់េ្ំតនភសល�កូ លគា ជភសជេ្ចមន។ 

ករិកិីច្រសះភស/ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស 8:25 ្ពឹក ល់ 3:35 េសៀល 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ Fruitvale BART រនចរ់យលីល�ុកពសីចេ ៀន។ រនចាណត ថយន�្កសំែខទ�ី 21(AC Transit) េពខំរុខសចេ ៀន។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 164 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំ ែស�ំ យល់លែនបរអាពភីព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) 

 

44% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 11% 

% ់សីុ 2% 

% ង�នី 83% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�ិក 0% 

% ជនជតេិ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�ីលីពនី 2% 

% ច្រសះ 0% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
KIPP Bridge 
991 14th Street, 94607  |  874-7255www.kippbayarea.org/schools/bridge 
5-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  30 រករ 2016 
សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ់ឺជសចេ ៀនអនុិ�ិ្ល់យករនុ��ស ណរ េ្តតររហិ�ិ្ល់យឥត់ិតៃថ� ែ លរន�ី�ាំ េពតាលន ់West Oakland ែ លលេ្រមជូនសិសទេពថា ក�ី់ 
5-8។ ភ់េ្ចមនៃនអតីតសិសទ លស់សចេនះ ចូលេ ៀនេពិ�ិ្ល់យ KIPP King Collegiate ែ លរន�ី�ាំ េព San Lorenzo ិ�ិ្ល់យេ្តតររហិ�ិ្ល់យ KIPP San Francisco 
College Prep ែ លរន�ី�ាំ េព San Francisco។  
េលសកករ លស់សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ់ឺេ មរ្អី ិិ ិវនពចាេណះ ឹំកាុំក សិក្ ជាន� និំនិនា ក ច កិលកកណរចាបចស់្រលឲ់ សិសទ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំិ�ិ្ល់យនិំ
រហិ�ិ្ល់យល�លាផុត និំេលមសពីពិ ពេចកែ លរនក ្លកួត្លែជំេ�ៀតផំ។ 
សិសទទាំ អស់ លស់េយមំេល�ជ� ចិត�កាុំក ក 
•  ចូលេ ៀនចលពី់េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក ល់ 5:30 ច់ច េពៃថ់ចន់� ៃថ់អ សំក  និំៃថ់្ពេស្តក េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល េពៃថ់ពុក និំៃថ់សុ្ក 
•  ចូលេ ៀនេពកាុំេរ៉ំសិក្ៃថ់េ ពែ លបនកាណតច់លពី់េរ៉ំ 9 ្ពឹក ល់ 12 ៃថ់្តំ ់
•  លាេព�កិចកក ផ�ះជរក រ 2 េរ៉ំជេ ៀំរល់យល ់
•  ចូលេ ៀនេពសច ូិេង�  (summer school) ែ លត្រតិ�រច្ល់ យរេពល 1-2 សប� េព 
ជរយួនឹំកលិភិ់សចេ ៀនព្ំីកលែនបរ ក ាពឹំ�ុកខ�ស់ និំក េផ� តក យកចិត��ុកដកឥ់តបលប់ េលមល��ផល សច KIPP Bridge កាពុំែតលង�ឲ េឃម�ថ សិសទទាំ អស់
់ច េេមយនឹំសេ្រចបនក្រតិខ�ស់លាផុត។ ជំ 50% ៃនសិសទែ លចូល រួេពសច KIPP េពថា ក�់ ី5 យឺតជំក្រតិថា ករ៉់ំេហចរស់រយួក្រតិថា កេ់ពកាុំរុខិជិា អារន 
និំ/់ណិតិ�ិ្។ េទះជរ៉ំរ េពឆា ា 2014 កន�ំេទ 79% ៃនសិសទ KIPP លស់េយមំ េឆ�មយតលេទនឹំេគលេេ កីចេ្រមន លស់ពួកេ់េពកាុំរុខិជិា អារន េេមយ 78% េក�មបន ូចគា
េនះេពកាុំរុខិជិា ់ណិតិ�ិ្។ ចល�់ាំ ពីទ� សច KIPP Bridge ចលេ់ផ�មរេលមក ាលូំេពឆា ា 2002 អតីតសិសទ លស់េយមំចានួន 95% បនល�ក លក់ សិក្ពីិ�ិ្ល់យ េេមយ 85% ៃន
សិសទទាំ េនះបនលន�ក សិក្េពរហិ�ិ្ល់យ។  
ថា កសិ់ក្ចានួន 4 ាលូំៃនអតីតសិសទ បនល�កលក់ សិក្ពីិ�ិ្ល់យ េេមយបនចុះេឈះចូលេ ៀនេព�ររហិ�ិ្ល់យល្ ី់ ជេ្ចមន ូចជ Spelman College, Dillard University, 
George Washington University, Howard University, UC Berkeley និំ UC Merced។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។



 

 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

4សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ត្រតិឲ សិសទទាំ អស់់កឯ់កសរ� ន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិយឺតរន ក KIPP េខែិំ
ពណ័ក់ី ែខទ្កវ៉តព់ណ័េ  ឬពណ័េ�ា ត ែស្កេជមំ កីង។ សចេ ៀនផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់ ជរយួនឹំ់ិយឺតរន ក KIPP ចានួនពី  
េេមយសិសទ់ច�ិ�លែនបរ�រត្រតិក ។ 

េរ៉ំសិក្ 7:30 ្ពឹក - 5:00 ច់ច េពៃថ់ចន់� អងស  និំ្ពេស្តក 
7:30 ្ពឹក - 3:30 េសៀល េពៃថ់ពុក និំសុ្ក 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4សិសទទាំ អស់េពថា ក�ី់ 5-8 រនឱកសចូល រួេពកាុំករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់ចលេ់រ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ KIPP 
Bridge ផ�ល់ជូនករិកីិរេហ្សល និំតយន�ី ខ៏� ាំ ក�  ក៏ ូចជលេចកកិ�ិ្ផំែ ! 

េសវអល់ ាពិេសស 4សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់ ជរយួនឹំកន ន និំករិកីិេផទំ់ែ លពួកេ់្តតិក
េ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់។ KIPP Bridge រនករិកីិអល់ ាពិេសស�ូលា�ូចយ ែ ល ាេណម ក �រ យរក រិល់យ្លចាតាលនេ់ព
សចេ ៀនតាលនឆ់កសរុ្� KIPP ។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

4សចេ ៀនករនុ��  KIPP Bridge ផ�ល់ជូនករិកីិល�កូ លភសអំេ់ �់សស្រលសិ់សទទាំ អស់ ែ ល្តតិបនរយក ណព ថជអាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4សចេ ៀនករនុ��  KIPP ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 26 និំ 88។ សចេ ៀនករ៏ន�ី�ាំ ចរ់យ
្លែេល 7 ល�ុកពីសប នីយព BART េពផ�ូិេលខ 12 ផំែ ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 340 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែសំយល់លែនរអាពីភព កីចេ្រមនេឆះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 

10% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 61% 

% ់សីុ 3% 

% ង�ីន 25% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 3% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Lazear 
824 29th Avenue, 94601  |  689-2000 
www.efcps.org/lazear-charter-academy 
TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  29 រករ 2016 

Lazear Charter Academy ់ឺជសចេ ៀនស ណរលេ្ំតនថា ក ់TK-8 េពតាលនជិ់តខំ Fruitvale ែ ល្់ល់្ ់ំេដយសចេ ៀនស ណរអល់ ាេ មរ្កី ផ� ស់ល�ូ  ្Education for 
Change Public Schools)។ Lazear ់ឺជសចេ ៀនិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ និំ់ណិតិ�ិ្ (STEM) ែ លដកល់�កូ លលេចកកិ�ិ្េ មរ្េីក�មឲ ក លងតល់េ្ំតនរនភពខុសែល�កពី
គា ។ េយមំរនក�ី ាេ មលកាុំក េ្លម្បស់ករិកីិសិក្ ិសិ�កររនភពងយ្សគល ្Engineering is Elementary) និំ ់េ្រំនាផ�ូិ ្Project Lead the Way) េ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទ លស់េយមំ
នូិជាន� និំឱកសកាុំក េ្លម្បស់ចាេណះ ឹំ លស់ពួកេ់េ មរ្ ីេដះ្សយល�កាុំពិ ពជកែ់ស�ំ។ សិសទថា កអ់នុិ�ិ្ល់យ��ួលបននូិកុាព �ូ់ យួ ៃ រយួេ្់ ំ និំេ្លម្បស់កុាព �ូ់
េ មរ្េីក�មក ្សិ្ជិ េ ៀនសូ្ត និំេ�ឹកហតអ់ារន សាេណ  និំ់ណិតិ�ិ្ េក�មល�លង�អាពីក េ ៀនសូ្ត លស់ពួកេ់។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

សិសទ លស់សចលឋរសិក្ Lazear ់ក់់ ិឯកសរ� នពណ័្កេរចស់ ្រន លូស��  Lazear) និំេខែិំពណ័ក់ី។  សិសទអនុ
ិ�ិ្ល់យ Lazear ់ក់់ ិយឺតរនក ពណ័េខៀិៃលតំ ្រន លូ��  Lazear) ជរយួេខែិំពណ័ក់ី។ ់ិ និំ់ិ ង ឯកសរ� ន់ច
�ិ�បនេពរជ្រណណ លកន ន្ គ់ស  ្Family Resource Center)។ សិសទែ លពុារនល��ភព�ិ�់ិបន នឹំ្តតិបនផ�ល់ជូន់ិ
�រត្រតិក ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:30-3:00 េសៀល ស្រលថ់ា កល់ឋរសិក្ 
8:30-3:30 េសៀល ស្រលថ់ា កអ់នុិ�ិ្ល់យ 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ Lazear ាេណម ក េដយរូលនិកិពល �និរយភសេអស្�៉ ្Spanish-Speaking Citizens 
Foundation) ែ លជៃ ់ូសេ់រនពរនិ ក្បកច់ាេណ� ែ លផ�ល់ក គា្ �ភពជពល � និំកន ន្ គ់ស ។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំ
សច លស់  Lazear ផ�ល់ក លេ្ំតន ក លាលន៉លែនបរ អន�រ់រនពកាុំក សិក្ កីង និំក ករ្ន� និំសិល្រ។ សិសទទាំ អស់េព
ថា កT់K-8 រនសិ��ចូិល រួករិកីិ េេមយករិកីិ លស់េយមំរនផ�ល់េពេរ៉ំ 3:30-6:30 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ េលមសពីេនះេ�ៀត 
លរ� ល់យ Oakland េពតាលនជិ់តខំ ់ឺលរ� ល់យ Cesar Chavez ផ�ល់ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ�ៀំទត់ េូតចលរ់យួឆា ា
សិក្ ស្រលកុ់រ ែ លេ ៀនេពថា កល់ឋរសិក្ និំថា កអ់នុិ�ិ្ល់យ។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

េយមំផ�ល់ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� និំករិកីិអាកចាណូលថីស្រលសិ់សទថា ក�ី់ TK-8 ។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Fruitvale BART សបិតេព កុកិថីិេលខ 34 និំផ�ូិេលខ 12 ភ់ខំេកមត ចរ់យ្បាល�ុកពី Lazear។ Lazear ក៏់ ចចូលរក ល់
បនេដយ ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 20, 21, 62, 801, 1 និំ 1R ផំែ ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 437 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
50% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 6% 

% ់សីុ 1% 



 

% ង�ីន 90% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Lighthouse Community 
444 Hegenberger Road, 94621  |  562-8801 
www.lighthousecharter.org 
K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 22 រករ 2016 

Lighthouse ្តតិបនសប លនេឡមំេពឆា ា 2002 ជក េឆ�មយតលេទនឹំ់រ� តៃនល��ផលសិក្ ែ លេកមតេឡមំ ស្រលសិ់សទរកពី្ គ់ស ែ លរន្បកច់ាណូលទល និំកុរ ែ លជជនជតិ
ែស្កេ េព�ី្កសំ Oakland។ Lighthouse បន កីចេ្រមនចលពី់ក លេ្រមជូនសិសទចានួន 92 នកេ់ពថា ក ់K និំថា ក�ី់ 6 េពកាុំឆា ា�ីរយួ លស់ខ�ួន រក�ល់នឹំលចកុល្នាេនះ លេ្រមជូនសិសទ
ចានួន 750 នក ់្់លក់្រតិថា ក់់ ពីឺថា ក ់K – 12 និំល�ក លក់ សិក្ថា កខ់�ស់ចានួន្បាថា ក។់ េលសកករ លស់សច Lighthouse ់ឺេ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទច្រសះជតិសសនពស្រលចូ់លេ ៀន
េពរហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព�រជេ្រមស លស់ពួកេ់ �រ យរក លា់កល់ាលន៉ ល់យុិជនរា កជ់រយួនឹំចាេណះ ឹំ  ជាន� និំេគលក ណព ទាំ ងយេ មរ្ឲី រនក ជា �ុចិត�ខ�ួន
ឯំ និំជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ។ េ មរ្�ី�ួលបនក អល់ ា និំេ្តតរខ�ួនេព�េល�ស្រលស់តិតទ ព�ី 21 េយមំេជឿជកថ់ សិសទរា ក់់ ្តតិែត ក្បននូិក ចំេ់ចះចំ់ ឹំពីករជតិអាពី
ពិ ពេចក លន�សេ្រចេគលេេ លស់ពួកេ់ឥតបលប់  កសំ និំ្ប្ស់យទក�់ំចាេណះ ឹំ លស់ពួកេ់ លង�នូិក ��ួលខុស្តតិចាេ់ះលុ ស់ល និំចាេ់ះស សំរ េក�មក សេក គា
ជរយួអាក ៃ� និំឆ�ុះល�ក ាំជនិចកេទេលមភព កីចេ្រមន លស់ពួកេ់កាុំនរជអាកសិក្រា ក។់ ជពិេសស េលសករេនះដកល់�កូ លនូិក អ ិិ ិវេគលក ណព ឹកនាខំេ្ករ ែ លលេ្រមជ
ល��ផល លស់អាកសិក្�ូទាំ សចេ ៀន Lighthouse ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

សិសទ លស់ Lighthouse េពថា ក ់K-12 ្តតិែតរកសចេដយ់កឯ់កសរ� ន។ សិសទថា ក ់K-8 េស�តកេខ ឬសាពតព់ណ័ក់ី ជរយួ
់ិពណ័ៃលតំ្កេ ៉  ែ ល់ចដកល់�កូ ល លូស�� លស់ Lighthouse ។ ឯកសរ� ន់ច�ិ�បន�រអីុនេកមណិត ឬេព�រហំលក់
រយកាុំរូលដ� ន។ ស្រលព់ត់រ័នអាពីឯកសរ� ន សូរទក�់ំរកកនក់ រិល់យករ� លេដយេស ។ី 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក-3:30 េសៀល។ សចេ ៀនអនុ�� តឲ សិសទេច�េពេរ៉ំ 1:30 េសៀល េ ៀំរល់ៃថ់ពុក។ 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច សិសទ់ចរក ល់សចរុនេរ៉ំចលពី់េរ៉ំ 7:15 តេទ េ មរ្េីពកែន�ំែ លរនអាកេរមលក ខុស្តតិ រុនេពលេរ៉ំសិក្ចលេ់ផ�មរ។ 
ពុារនសករភពររយួ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ�។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់េយមំ លេ្រមជូន្លែេល 40% ៃនសិសទ លស់េយមំ ែ លេ ៀនេពថា ក ់K-12។ ករិកីិេនះគា្ � ល់ក
សិក្ ែ លេកមតេឡមំ េពអាឡុំេរ៉ំសិក្ ជរយួនឹំឱកសលាលន៉លែនបរ េ មរ្ជួីយ ឲ សិសទ��ួលបននូិថា កសិ់ក្ែ លេ់ េព�េដយ
ភពសល្យ កីរយ�រជេ្រមស លស់ពួកេ់។ ករិកីិេនះ ាេណម ក ចលពី់េរ៉ំ 3:30-6:00 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់ េលមកែលំែតេពៃថ់ពុក 
ែ លេរ៉ំ ាេណម ក ់ឺចលពី់េរ៉ំ 1:30-6:30 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

សិសទ លស់េយមំេពថា ក ់K-4 ��ួលបនថា កសិ់ក្ជភសកាេណម ត។ ថា កសិ់ក្ភសេអស្�៉េ មរកាេណម តស្រលសិ់សទែ ល
និរយពី ភស ្ពរជរយួនឹំថា កសិ់ក្ភសេអស្�៉ស្រលសិ់សទ លស់េយមំែ លរនិែរនជអាកនិរយភសអំេ់ �់ស។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Coliseum BART រនចរ់យ្តឹរែតរយួៃរល៉ពពី�ី�ាំ លស់េយមំ។ AC Transit ែខទ�ី 73 និំ 78 បលេ់ពចាពីរុខអគ លស់
េយមំ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 488 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

61% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 12% 

% ់សីុ 4% 



 

% ង�ីន 81% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 
សចេ ៀនករនុ��  
North Oakland Community 
1000 42nd Street, 94608  |  655-0540 
www.noccs.org 
K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 19 កុរ�រ 2016 

សចេ ៀនករនុ��សេ់រនពអូកឡិន ពខំេជមំ - North Oakland Community Charter School (NOCCS) ់ឺជសចេ ៀនស ណរលេ្ំតនថា ក ់K-8 ែ លរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក
ជួយ កុរ ឲ ក� យជពល �ែ លេចះ់ិត់ូ  ��ួលបនពត់រ័នេ្ចមន និំចំ់ ឹំ ចំ់ ។  
 
NOCCS ់ឺជសេ់រនពសិក្ច្រសះជតិសសនព ៏ ស់ េិ មក ែ លជា �ុេដយក េគ ពចាេ់ះល��  និំ្លិត�ខុិសែល�កពីេ់ លស់កុរ រា ក់់ ។ េគលិកីិជ រិន់� និំសកល្ំសរតបភព លស់
សចេ ៀនេយមំ  េក�មឲ សរតបភពែផាកល��  និំស សំរ លស់កុរ រា ក់់ ែ លេយមំ លេ្រមកនែ់តរនលកកណរសីុជេ្ ។  
 
សប លនិកៃនសចេ ៀនករនុ��សេ់រនពអូកឡនិ ពខំេជមំ បនអ ិិ ិវនពេគលក ណព សាូលចានួន ល ់និំ ឹកនាសេ់រនព លស់េយមំ និំក ង លស់សេ់រនព ្ពរទាំ ផ�ល់នូិចកកុិស់ិយ
ែ លេយមំ្បថា ចំប់ន។. 
 
េគ ពកុរ  និំក សិក្ លស់ពួកេ់ 
ក ាពឹំ�ុកខ�ស់ 

ជសេ់រនពៃនអាកសិក្ែ លយកចិត��ុកដក ់
ផ�ល់តៃរ� ល់ភពច្រសះជតិសសនព 
ផ្ ភា ល�់ានក�់ានំជរយួពិ ពេចក 
េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះសរករ ័
រនក ចូល រួចាែណកពី្ គ់ស  
េគ ព្ ត់លេ្ំតន និំក លេ្ំតន 
ភពៃចា្លិិត 
លេ្ំតនេ មរ្ឲី សិសទយល់



 

 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន គនឯកសរ� នេ� 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក- 1:30 េសៀល ស្រលថ់ា ករ់េត�យ ។ 8:30 ្ពឹក - 3:00 េសៀល ស្រលថ់ា ក�ី់ 1 - 3 
8:30 ្ពឹក - 3:10 េសៀល ស្រលថ់ា ក�់ី 4 - 5 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច រនករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ ែ លចលេ់ផ�មរចលពី់េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក េូត ល់េពលេលមកទ� េព េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  រន ករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ (EDP) លេ្រមជូនថា ក ់K - 8 េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សចេ ៀនេយមំ ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី F Transbay, 88 (ែខទទាំ ពី េនះ ដកកូ់ន
សិសទចរ់យរយួល�ុកពីសចេ ៀន លស់េយមំ)។ ែខទ�ី 72 និំ 57 ដកកូ់នសិសទេពចរ់យលីល�ុកពីសចេ ៀន
លស់េយមំ)។ សប នីយព MacArthur BART រនចរ់យ 6 ល�ុកពីសចេ ៀន។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 226 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

4% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 19% 

% ់សីុ 3% 

% ង�ីន 16% 

% ែស្ក ស 39% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 22% 

 
សចេ ៀនករនុ��  
Oakland Military Institute 
3877 Lusk Street, 94608  |  594-3900 
www.oakmil.org 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  កាពុំ ាេណម ក  

ិ�ិ្សប នេរ ្កសំអូកឡនិ ព ្Oakland Military Institute) ់ឺជលណណិ តសភេ្តតររហិ�ិ្ល់យរយួ ែ លផ�ល់ជូននូិរូលដ� នៃនក សិក្ ឹំ រា ែ លលាេព�លែនបរេដយិល្ករេ័រ
លែនបរេ�ៀត។ OMI ផ�ល់ករិកីិសិក្�ូលា�ូចយ ែ ល្តតិបនេ ៀលចាេឡមំ េ មរ្លីាេព��រត្រតិក ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ។ េយមំ េក�មឲ រនក ដកល់�កូ លលេចកកិ�ិ្ខ� ាំ ក�  លរ� �
ឥតែខទ និំឧលក ណព េអឡិច្តតនិចនីរយួ់ស្រលសិ់សទនយទហន។ េយមំ ផ�ល់ជូនករិកីិរុនេរ៉ំសច និំេ្កយចលេ់រ៉ំសច�ូលា�ូចយ េ មរ្ផី�ល់ជូននូិក លាលន៉លែនបរកាុំក



 

សិក្ និំក អន�រ់រនព។ េយមំ លេ �ំមតនូិករិកីិភពជអាក ឹកនាសចេ ៀន ឹំ រា ែ លជួយ ស្រគល ល់ភព កីចេ្រមន និំក ផ�ល់ ាលូនន។ ស ស ្�តំទាំ លី លស់េយមំ ់ឺ ភពជអាក ឹកនា 
ភពជពល � ភពសរសួនែផាករំកយ ់ឺជចាណុចេផ� ត រួ លស់េយមំ។ ភពជអាក ឹកនា ជួយ ស្រគល ល់ករិកីិសិក្ និំករិកីិេរ  ែ ល្តតិបន្ចបចល់�កូ លគា េ មរ្លីេ �ំមតយុិជន
ែ លរនអត�ច កិល� រនក �ាំ ចិត� និំរនសុ ិនិិចចយ់។ ភពជពល � ឹកនាក េផ� តក យកចិត��ុកដក់ លស់េយមំេទេលម់ុណតៃរ�លុ ស់ល និំភពរនិ់�និយរ កិត�ិយស និំេសចក�ី
ៃថ�ថាូ  េ ល្តតិលណ�ុ ះស តីេពកាុំសិសទនយទហន លស់េយមំ ។ ភពរារនួែផាករំកយ ្តតិបនគា្ �លែនបរេដយករិកីិអត�ពលករ ែ លជា �ុឲ រនស តីសុខភពល� និំ
្លកួត្លែជំ។ 
 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិ ែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន លស់សិសទនយទហន ថា ក ់B  រួរន ូចជ ់ិពណ័ស 
លិ�េឡិពីេលមចុះេ្ករជរយួនឹំលន�ះសក�េិលមស ្ិ�ិ្ល់យ) ់ិរនេហេ ៉ លិ�
េឡិចុះេ្ករជរយួនឹំលន�ះសក�ិេលមស ្អនុិ�ិ្ល់យ) េខពណ័េ  និំែស្កេជមំ
ពណ័េ ។ 

េរ៉ំសិក្ 08:00 ្ពឹក -15:00 េសៀល 
8:00 ្ពឹក - 3:00 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច ក គា្ �ែផាកេរ  - Leaders of Character អនុ�� តឲ សិសទនយទហនចូល
រកកនស់ចេពេរ៉ំ 06:30 ្ពឹក 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកីិ ASES 
ក គា្ �ែផាកក សិក្ 

េសវអល់ ាពិេសស ក ដកល់�កូ ល និំិកីិព្បលេដយភសនិរយ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ក ដកល់�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� - ជា �ុលែនបរេដយករិកីិសិក្ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយេសវ ឹកជ�ាូ នស ណរ (AC Transit) និំ
សប នីយព McArthur BART ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 646 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
14% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 21% 

% ់សីុ 17% 

% ង�ីន 53% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 3% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Oakland Unity Middle 
6038 Brann Street, 94605  |  635-7170 
www.unitymiddle.org 
6-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក   
តូច។ រនសុិតបភិព។ រនក គា្ �។ េដយកសំេលមភពេជ់ជយ់ យរេពល 13 ឆា ាៃនករិកីិក្រតិិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ់ឺ Unity High School េយមំរនេរ�នភពកាុំក នារកនូិ
អនុិ�ិ្ល់យ Oakland Unity Middle School (OUMS) រកកនស់េ់រនព East Oakland ។ អនុិ�ិ្ល់យ OUMS ផ�ល់ជូននូិកែន�ំ ល៏�លាផុតស្រលរ់�លិ� និំសិស្នុសិសទែ ល
ចំប់នសចេ ៀនតូចរយួ ែ លេយមំរនក ាពឹំ�ុកខ�ស់ចាេ់ះសិសទ និំចាេ់ះខ�ួនេយមំ  ខណរេពលែ លេយមំផ�ល់ជូនក គា្ �ក្រតិខ�ស់។ េពអនុិ�ិ្ល់យ OUMS េយមំរនក េល�ជ�
ចិត�កាុំក លាេព��រេសចក�ី្ តតិក លស់សិសទេពក្រតិរយួែ លសកសរលាផុតស្រលពួ់កេ់។ សិសទរា ក់់ រនកុាព �ូ់ យួ ៃ ផ� ល់ខ�ួនរយួេ្់ ំ ែ លផ�ល់ជូនេដយសចេ ៀន េ មរ្ ី
ចូលេទេ្លម្ បស់េិ�ិកសិក្េលមលរ� � លស់េយមំ  និំេ�ឹកហតជ់ាន�កាុំក ់ិត្តិះ ះិពិច រសតិតទ ព�ី 21 លស់ពួកេ់។ សិសទទាំ អស់កជ៏ែផាករយួៃន្កសរផ�ល់ ាលូននផំែ  
ែ ល្កសរេនះ់ឺជ្កសរតូចរយួែ លជួលគា ពី ំកាុំរយួៃថ់ េ មរ្កីសំជាន�ផ�ូិស សំរ-ផ�ូិចិត� និំផ�ល់ក គា្ �ែផាកក សិក្ ល់គា េទិ�ិេទរក។ េយមំេលមកតេរ�មំ សិសទ លស់េយមំឲ

ល់ស�ំដ់ ់កល្កិ រិ និំ្ករសីលករខ័�ស់ េ មរ្ជួីយ ល់ពួកេ់កាុំក េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមរហិ�ិ្ល់យចលពី់ៃថ់�ី 1។ ្់លេ់ពលេិចជេ ៀំរល់ៃថ់ សិសទ លស់េយមំលន�
េក�មក េលមជាន� និំ�រ� លែ់ លចាបចក់ាុំក ��ួលបនេជ់ជយ់េពេពលពួកេ់ឈន ល់េគលេេរហិ�ិ្ល់យេនះ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

4សិសទ លស់េយមំ់ក់់ ិយឺតគន ក ឬ់ិរន្�នល ់ក Unity ពណ័ស េ  ឬ េលឿំ។ េខែិំរនពណ័េ  ឬពណ័ក់ី។ ែស្ក្តតិរន
ែតពណ័េ  ស ឬេលឿំល៉ុេរ� ះ។ សិសទរា ក់់ ��ួលបន់ិរយួេដយឥត់ិតៃថ�េពេពលអនុ�� តឲ ចូលេ ៀន។ ់ិ និំ់ិ ង លែនបរ់ច
ក�ិ�បន។ 

េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក - 3:10 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4សិសទថា ក�ី់ 6 �ី 7 និំ�ី 8 រនជេ្រមសករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 5:30 ច់ច និំក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសច
េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់ េលមកែលំែតៃថ់ពុក។ េពៃថ់ពុក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 3:30 េសៀល ជរយួ
នឹំក ែថទាេ្កយចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4សិសទ លស់េយមំរនសិ��ចូិលេ្លម្បស់ថា កក់ន ន 4ក ដកល់�កូ ល និំិកីិព្បលេដយភសនិរយ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4រជ្រណណ ល Eastmont Transit សបិតេពចាពីខំេ្ង ែ លលេ្រមជូនែខទ�ីក 40, 45, 58L, 57, 73, 657, 805, NL, 840, NX3, NXC។ 

 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Oakland School for the Arts (OSA) 
530 18th Street, 94612  |  873-8800 
www.oakarts.org 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  េលមក�ីរយួេពសុ្ក �ី 18 ែខកាូ ស្រលក់ សែរ�ំ សកល្ំេពៃថ់�ី 23 ែខរករ និំេលមក�ីពី េពៃថ់ 13 ែខកុរ�រ ស្រលក់ សែរ�ំ សកល្ំេពៃថ់�ី 5 
រនិ។  
សចេ ៀនសិល្រអូកឡិន ព ្Oakland School for the Arts) ថ�ឹំែថ�ំ គា វំករិកីិសិល្រដកល់�កូ លគា ជរយួនឹំករិកីិសិក្�ូលា�ូចយ ែ លផ�ល់ជូនសិសទនូិឱកសខុសែល�កពីគា
ស្រលក់ សិក្ ៃចា្លិិត ក សែរ�ំ ពី់ រណព  និំក កីចេ្រមនផ� ល់ខ�ួន។ ករិកីិសិល្រ និំសិក្ លស់សច OSA កសំិនិយ់ និំ�ានុកចិត� ែ លេ្តតរខ�ួនយុិជនរន ា់និតៃចា្លិិត
រ៉ំរន្លសិ��ភពកាុំក សេ្រចបននូិសក� នុពល លស់ពួកេ់ ទាំ េពកាុំ និំេពេ្ងពិ ពសិល្រ។  
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន គន 

េរ៉ំសិក្ អនុិ�ិ្ល់យក 
ចន់� - 8:10-12:50 

អងស -សុ្ក - 8:10-12:10 
ិ�ិ្ល់យក 
ចន់� - 8:15-12:50 
អងស -សុ្ក - 8:15-4:15 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

េយមំផ�ល់ជូនរជ្រណណ លសិក្/ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ េពៃថ់េច�រុនេរ៉ំ ់ឺេព
ៃថ់ចន់� េូត ល់េរ៉ំ 3:30 និំៃថ់អងស  -្ពេស្តក េូត ល់េរ៉ំ 5:30។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព BART ែ លេពជិតជំេ់់ឺ ផ�ូិេលខ 19។ ផ�ូិេច�េពចាកែន�ំ ផ�ូិឆ�ំេច�ពី
សចេ ៀន។ ែខទ ថយន�្ កសំ AC Transit ជេ្ចមនែខទ ់ចចូលរក ល់សចេ ៀន
បន - េយមំរន�ី�ាំ េពចាករ� លភ់ខំេលម លស់�ី្កសំ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 742 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

1% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 21% 

% ់សីុ 5% 

% ង�ីន 14% 

% ែស្ក ស 42% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 15% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Urban Montessori 
5828 Brann Street, 94619  |  842-1181 
www.urbanmontessori.org 
TK-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក   
សចេ ៀនករនុ��  Urban Montessori ់ឺជសចេ ៀនករនុ��ស ណរ ែ លលេ្រមជូនសិសទថា ក ់TK ល់ថា ក�ី់ 5 ។ េយមំនឹំ កីចេ្រមនែថរេ�ៀត េ មរ្លីេ្រមជូនសិសទថា ក ់TK េូត

ល់ថា ក�ី់ 8 កាុំ យរេពលលីឆា ាខំរុខ។ សចេ ៀនរន�ី�ាំ េពកាុំ្កសំអូកឡិន ព េេមយេលមក�ូចយស្រលកុ់រ ទាំ អស់េពកាុំ �កលីេ�់ រ៉។ េយមំលេ្រមជូនសេ់រនពកុរ ច្រសះ
ែផាកស សំរ-េស �កិចក ជតិសសនព និំិល្ករ ័ពីេ្់ះេយមំ េជឿជកថ់ កុរ ទាំ អស់េ ៀនសូ្តអាពីសិ� និំ�សទនិស់ិយខុស់គា  �រ យរក ស់េព និំេក�មក ជរយួរនុសទរកពីសិ� 
និំ�សទនិស់ិយខុស់គា ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 4រន។ សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក - 3 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4ថា ក ់TK - 5 
ៃថ់ចន់� អងស  ្ពេស្តក និំសុ្ក េរ៉ំ 3-6 ច់ច 
ៃថ់ពុក េរ៉ំ 12:30 - 6 ច់ច 

េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 4េយមំ ផ�ល់ជូនក លងតល់េ្ំតនភសេអស្�៉ស្រលថ់ា ក�ី់ 4 និំ�ី 5 ។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4ផ�ូិ ថយន�្កសំ Macarthur និំ Seminary ។ 

 

5ក ចុះេឈះស លុក 279 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
20% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 19% 

% ់សីុ 8% 

% ង�ីន 25% 

% ែស្ក ស 34% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 8% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Yu Ming 
1086 Alcatraz Avenue, 94608  |  452-2063 
www.yumingschool.org 
K-8 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក 23 កុរ�រ 2016 

សចេ ៀនករនុ��  Yu Ming Charter ផ�ល់ជូនឱកសខុសែល�កពីេ់ស្រលកុ់រ េពតាលនប់កសរុ្� េ មរ្ឲី ក� យជអាកេចះពី ភស់ឺ ភសចិនរ៉នដ នី និំភសអំេ់ �់សេពកាុំ
ល រិកសរយួែ លរនក គា្ �ែផាកស សំរ។ េយមំផ�ល់ជូនក អល់ ាេតច់ត ់និំ�ូលា�ូចយេដយេ្លម់ ា ដូកល់�កូ លពី ភស។ សិសទេ ៀន្់លរុ់ខិជិា ពីលុរណ លស់ពួកេ់  – ់ណិតិ�ិ្ 
ិ�ិ្សយស� សិក្ស សំរ ្លិត�ិិ �ិ្  – ជពី ភស។ ក េនះេក�មឲ ពួកេ់់ចរនរុខង េព�េល�េពកាុំភសនីរយួ់។ 
 
•  ខួ ក្ល លស់កុរ ្តតិបនេ ៀលចាស្រលក់ េ ៀនភស េេមយក ដកល់�កូ លភស់ឺជរេក្បយល�លាផុតស្រលកុ់រ កាុំក េ ៀនភស�ីពី ឲ បនស� តជ់ាន�។ 
•  ក េ ៀនភសេព់យុតិចជួយ េក�មឲ ខួ ក្ល លស់កុរ អ ិិ ិវនព កាុំលកកណររយួែ លែកលរ�សរតបភព លស់ពួកេ់កាុំក េដះ្សយល� និំ់ិត្តិះ ះិពិច រ។ 
•  សិសទពី ភស��ួលបនពិន�ុខ�ស់ជំសិសទរយួភស ចាេ់ះពិន�ុេតស�ផ� ល់រត ់និំេតស�់ ណិតិ�ិ្។ 
•  ក និរយភស�ីពី ្លកលេដយភពស� តជ់ាន� ផ�ល់ឲ សិសទនូិ់ុណសរ្ត�ិ្ លកួត្លែជំេពរហិ�ិ្ល់យ ឬេពកែន�ំ េក�មក ។ 
 
េតមរនអ�ីេផទំេ�ៀត ែ លខ�ុ ា់ ួ ែត ឹំអាពី Yu Ming? 

េយមំរនិែរន្គនែ់តជក ដកល់�កូ លភសល៉ុេរ� ះេ�។ 
 
•  េយមំរនករិកីិអល់ ា�ូលា�ូចយ ែ លដកល់�កូ លឱកសេ ៀនសូ្តអនុិត�ជកែ់ស�ំ និំត្រតិ�រលុ ស់ល ក៏ ូចជ ាេណម ករ្ន�សិក្ ៏់ ួ ឲ ាេ មលផំែ ។ 
•  េយមំផ�ល់ជូននូិថា កសិ់ក្លាលន៉លែនបរ អ៏សក  ូចជ សិល្រ និំតយន�ី និំេសវគា្ � ល៏�្លេសម �រ យរលុ ស់លិកែ លរនល�ពិេសកនព និំបន��ួលក លណ�ុ ះលរ� ល។ 
•  េយមំរនរ�លិ�ែ លរនក ចូល រួ និំរនក គា្ � ែ លកសំសេ់រនព�រ យរក េក�ម្ពឹត�កិ ណព េផទំ់ និំឱកសអល់ ារ�លិ� េូត ល់ចលរ់យួឆា ាសិក្។ 
 
េយមំ់ឺជ្កសររយួែ លរនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េក�មក កាុំភពជៃ ់ូជរយួសិសទ និំ្ គ់ស លស់េយមំ  េ មរ្ផី�ល់ក អល់ ាលាដលថ់ា កពិ់ ពេចក។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។



 

 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

4េខ ឬសាពតព់ណ័េខៀិចស់ (េខ សាពត ់និំ ៉លូ និំេខខ�ីត្�់ចអនុ�� តបនេពៃថ់ែ លរន់កស តុេង� ) 
់ិ ឬ់ិយតឺរន ក ពណ័សែ លលិ�េឡិពីេលម េូត ល់េ្ករ ជរយួនឹំ លូស�� លស់ Yu Ming  
់ិ ង ពណ័្កេរ្ចល ់ិកក ់ឬ់ិ ង រន តូស្រល់់ កពី់េ្ង រន លូស�� លស់ Yu Ming 
ែស្កេជមំ ពណ័្កេ ៉  
េ្សរេជមំ្តឹរជ សំំ ់េ្សរេជមំ្តឹរកេជមំ  ឬេ្សរេជមំែិំពណ័ស ពណ័ពំរន ់ពណ័្កេរ្ចល ឬពណ័�ឹកលចិចស់ 

េរ៉ំសិក្ 4ថា ក ់K - 2 េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក ល់ 3 េសៀល 
ថា ក�ី់ 3 ល់�ី 5 េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:10 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច 4រនចលពី់េរ៉ំ 7:00 ្ពឹក ល់ 8:00 ្ពឹកជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

4សចេ ៀនករនុ��  Yu Ming ផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ ែ លផ�ល់េដយ YMCA ស្រលរ់ល់ៃថ់សិក្ ែ ល ាេណម ក ចលពី់
េ្កយេពលចលេ់រ៉ំសច េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច ជេ ៀំរល់ៃថ់។ ករិកីិេនះេលមក�ូចយស្រលសិ់សទទាំ អស់ ថា ក ់K-5 េេមយលាែលក
ជសខស្រលសិ់សទ FRL លស់េយមំ។ 

េសវអល់ ាពិេសស 4គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

4សចេ ៀនករនុ��  Yu Ming ់ឺជករិកីិដកល់�កូ លភសចិន។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 4 ថយន�្កសំ AC Transit ែខទ�ី 72R, 72M, 72, 802 
BART: រនជេ្រមសជេ្ចមនស្រលក់ េ្លម្បស់ Bart េទកន ់ឬរកពី�ី�ាំ សចេ ៀន។ 

 
 

5ក ចុះេឈះស លុក 257 

5ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
16% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 4% 

% ់សីុ 44% 

% ង�ីន 5% 

% ែស្ក ស 9% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 37% 

 
 
 
 



 

រណណ លសិក្កិក  OUSD 

ថា ក�ី់្បាលនួ េូត ល់ល�កលក់ សិក្ 
CASTLEMONT HIGH SCHOOL 

8601 MacArthur Boulevard, 94605 

�ូ ស់ព�ក 639-1466 �ូ ស ក 639-4271 
 

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  

1390 66th Avenue, 94621 
�ូ ស់ព�ក 639-3201 �ូ ស ក 639-3214 

 

FREMONT HIGH SCHOOL 
4610 Foothill Boulevard, 94601 

�ូ ស់ព�ក 434-5257 �ូ ស ក 434-2018 

 

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 

�ូ ស់ព�ក 534-0282 �ូ ស ក 534-0283 

 
MADISON PARK UPPER CAMPUS 

(MADISON 6-8, 9-10) 

400 Capistrano Drive, 94603 
�ូ ស់ព�ក 636-2701 �ូ ស ក 636-2704 

 

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 

�ូ ស់ព�ក 273-8607 �ូ ស ក 874-3796 

 
METWEST 

1100 Third Avenue, 94606 

�ូ ស់ព�ក 451-5902 �ូ ស ក 451-5903 
 

OAKLAND HIGH 

1023 MacArthur Boulevard, 94610 
�ូ ស់ព�ក 874-3676 �ូ ស ក 874-3675 

 

OAKLAND INTERNATIONAL HIGH 
4521 Webster Street, 94609 

�ូ ស់ព�ក 597-4287 �ូ ស ក 597-4292 

 
OAKLAND TECHNICAL 

4351 Broadway, 94611 

�ូ ស់ព�ក 450-5400 �ូ ស ក 450-5428 
 

SKYLINE 

12250 Skyline Boulevard, 94619 
�ូ ស់ព�ក 482-7109 �ូ ស ក 482-7296 

STREET ACADEMY 

417 29th Street, 94609 

�ូ ស់ព�ក 874-3633 �ូ ស ក 874-3633

ក ផ�ល់ជូន លស់សច់ច 

រនក ែ្ល្លគល។ 

សូរ្លឹក្ជរយួអាក្់ល់្ ់ំ 

�បលេពសចេ ៀនស្រល ់

ពត់រ័នថី់ចុំេ្កយ។ 
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Castlemont High School  
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
 | 639-1466   
www.ousd.k12.ca.us/castlemont 
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ថា ក�ី់ 9-12 

ិ�ិ្ល់យ Castlemont High School (CHS)នឹំផលិត្កសរអាក ឹកនាែ ល្តតិបនេ្តតរខ�ួនេ មរ្ ី ឹកនាឲ រនក ផ� ស់ល�ូ ស សំរេពកាុំសេ់រនព លស់ពួកេ់ និំេលមសពីេនះេ�ៀត។ េយមំ
េជឿជកថ់ ក អល់ ារនស សាខនក់ាុំក លេ �ំមតនូិស សំរែ លរនយុត�ិករ ័រនសរករ ័និំ្លជកិលេតយ  ែ លសេ់រនពរនសុិតបភិព រនសុខភព ល� រនចី ភពែផាកេស �កិចក និំជ
កែន�ំ ៏្ សស់ស� តស្រល់ ស់េព។ េដយរន�ី�ាំ រយួែ លលេ្រមសិសទថា ក ់TK-12 សច Castlemont ់ឺជែផាករយួៃនក លន�គា ឥតដចែ់ លគា្ �កុរ លស់តាលន ់East Oakland 
ចល�់ាំ ពីចលក់ាេណម ត េូត ល់រន់ជីព។ ជរយួគា នឹំៃ ់ូសេ់រនព លស់េយមំ  យុិជន លស់េយមំ អនុិត� និំអ ិិ ិវនពជាន� �ីភា កង់  និំផាត់់ ានិតេ មរ្ផី� ស់ល�ូ ខ�ួនពួកេ់ និំ
សេ់រនព លស់ពួកេ់ជិជិារន។ យុិជននឹំក� យជអាកសិក្អស់រយួជីិតិែ លរនក ់ណិត់សូ  និំរនក សេក  ជរយួនឹំចាេណះ ឹំ និំេសចក�ី្ សង�់ខ�ួនឯំ ្កសរ្ គ់ស  
និំសេ់រនព។ ិ�ិ្ល់យ Castlemont (CHS) ចកឫ់សេពកាុំតៃរ�សាូលៃនភព់ណិត់សូ  រេិចច� ក គា្ � ក េជឿ�ុកចិត� និំក ចូល រួ ិ�ិ្ល់យ CHS នឹំចលៃ់ ់ូ ជរយួនឹំ
អ សំក �រសេ់រនព និំ្ គ់ស េ មរ្េីក�មក េឆ� ះេទ កេគលេេៃនក រនសិសទទាំ អស់ល�ក លក់ សិក្ រនក េ្តតរខ�ួនស្រលចូ់លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ ចលយ់ក់ជីព និំ ស់េព
កាុំសេ់រនព។ Castlemont ផ�ល់នូិិ ស់សិក្អ ិិ ិវនពភសអំេ់ �់សនិំិ ស់សិក្ែ ល់ចេ្ជមសេ មសបន ស៏រ្ូ ែលលែផាកសិល្រ�សទនីយភពនិំសិល្រសែរ�ំ សិល្រេរេិៀិីជីថលភព
ជអាក ឹកនាសិក្ិល្ករនិ័ំក ចនល�ំ�ី់្កសំ្លកលេដយនិ ន� ភព។ ស្រលសិ់សទែ លនឹំចូលថា ក�ី់្បាលនួ Castlemont ផ�ល់ជូននូិករិកីិសិក្ ឹំ រា ែ លជស� នឆ�ំ ពីអនុិ�ិ្ល់យ
េទកន់ិ �ិ្ល់យ។ អាកសិក្េពថា ក�ី់្បាលនួេព Castlemont នឹំល�ក ល់ិ ស់សិក្ A-G ចានួនលនួេពកាុំថា ក�ី់្បាលនួ រួរន ូចជសិក្សីលរ ័និំេអកូឡូសីុ�ី្កសំែ លេ្តតរខ�ួនពួកេ់
េ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់ េូត ល់ចល់ិ �ិ្ល់យ។ ិ�ិ្ល់យ Castlemont ផ�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំេសវែថទាកុរ �រ យរ ា់ សូចេ ៀនសេ់រនពែ លផ�ល់េសវេព�េល� (FSCS) 
ែ ល នថសិសទទាំ អស់រនសុិតបភិពរនសុខភពល�និំរនក ចូល រួ។ 
 
Sustainable Urban Design Academy at Castlemont High School (9-12) 
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សច ចនល�ំ�ី់្កសំ្លកលេដយនិ ន� ភព (Sustainable Urban Design Academy) ផ�ល់អារច ល់សិសទ�រ យរក សិក្េតច់តក់្រតិខ�ស់ល រិកសសិក្ែ លេក�មឲ រនក
ចូល រួនិំរនក គា្ � ល់សិសទល�ក លក់ សិក្ែ ល្តតិបនេ្តតរខ�ួនស្រលចូ់លេ ៀនរហិ�ិ្ល់យចលយ់ក់ជីពនិំជីិតិកាុំនរជអាក ចនល�ំ និ់ំជអាក ឹកនាចលនេឆ� ះេទ ក
ពិ ពែ លរននិ ន� ភពនិំរនយុត�ិករ។័ �រ យរិ ស់សិក្ លស់សចសិសទ��ួលបនចាេណះ ឹំ និំក យល់ ឹំ អាពី្លពន់�ល សិប ននិំរនុសទែ លជះឥ��ពិលេ្ចមនលាផុតេទេលមជីិតិ
លស់ពួកេ់។ សចេនះេ្តតរខ�ួនសិសទស្រល់ិ ស់ិយកសិករ និំកន នករជតិជរយួនឹំ�សទនិស់ិយ ចនល�ំ�ី់្កសំែ លរនក េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលម់ជីិករកសិករ 
កសិិ�ិ្សយស� កុក ្លរ�់ និំកន នករជតិ និំសកិល្ករ។ សិសទេ ៀនអាពី្លពន់�ចាណី់ហ ជលកកណរ្ គ់ស េកៀលនឹំចាណីៃចា្ លិិតនិំផលលះ៉់ល់ៃនឧស្េករចាណី់ហ
េទេលមក េ្លម្បស់ថរពលនិំកកសាណល់និំ េលៀល ចនល�ំ់្ លពន់�ចាណី់ហ �ី្កសំែ លកនែ់តរន្លសិ��ភព និំរនសុខភពស្រល់្ លជពល �សេ់រនពនិំ ព។ េនះ់ឺជ
សចភពជៃ ់ូកលីេ�់ រ៉ែ លសបិតេពកាុំិ�ិ្ល់យ �ូ៏លា�ូចយរយួ។ ក ចូល រួជរយួសចេនះ់ឺែផ�កេទេលមចាណំច់ាណូលចិត� លស់សិសទ។ៃ ់ូនិំអាកផ�ល់្លឹក្ លស់
សេ់រនពក េក�មជអាកផ�ល់ ាលូនន (Be A Mentor) ក រិល់យ្កសំ Oakland Mayor�ីភា កង់ អ ិិ ិវនពសេ់រនព្ កសំ Oakland េឡមំិ�ិ្ចកផ�ូិៃលតំៃនបូំសរុ្�ខំេកមតិ�ិ្សប ន
េ មរ្េីស �កិចករននិ ន� ភពក ចនល�ំអ់ល់ ា និំល រិកសរហិ�ិ្ល់យសេ់រនព Merritt ករិកីិផ�ួចេផ�មរ ា់និត្លកលេដយនិ ន� ភព លស់រណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ព 
(Oakland Unified School District) សួនសត�Oakland សេ្លជជនេ មរ្ ី្ កសំ Oakland កនែ់ត្លេសម (PUEBLO)អ សំក  Stopwaste.org និំ់េ្រំកតល់នបយកកសាណល់
សចេ ៀនរជ្រណណ លេ មរ្�ីី្កសំនិំសចេ ៀនេព UC Berkeley, Youth Uprising។ 

Public Health at Castlemont High School (9-12) 
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0រគ័សុខភពស ណរ លស់ិ�ិ្ល់យ Castlemont ជួយ ល់សិសទកាុំក អ ិិ ិវនពេទជអាករនិជិា ជីិរខំសុខ បិល ែ លេដះ្សយល�្លបរែផាកសុខភពស ណរ ែ ល
សេ់រនព លស់ពួកេ់កាពុំ្លបរ។ សិសទេពកាុំរគ័សុខភពស ណរែស�ំយល់ និំអ ិិ ិវនព ាេរះ្សយល�សុខភព ែ លលះ៉់ល់េទេលម់ុណភពៃនជីិតិ ជីិភព 
សុខុរលភព និំ់យុកលរក រៃនសេ់រនព East Oakland ។ �រ យរក ្សិ្ជិសករភពែលលសេ់រនពរជ្រណណ ល សិសទេដះ្សយ្ល នល�ទាំ ងយ ូចជ ់ហ លូតបរ� 
ក គា់ សុខភព ក ��ួលបន់ហ ថី់ ផលលះ៉់ល់ៃនេយស�ស និំអាេពមេិំ្ ក េសពេ្់ ំេ�តន និំក លាពុលល សិប ន។ ខណរេពលេពិ�ិ្ល់យ Castlemont សិសទេពកាុំរគ័
សុខភពស ណរ ចលេ់ផ�មរិ ស់សិក្ក្រតិរហិ�ិ្ល់យ ែ លដកឲ់ ពួកេ់សបិតេពេលមរគ័េទកនអ់ាករន់ជីពែផាកសុខភព ូចជ េរ់រតត្តិ�ិ្ �បលសុខភព េសវរនុសទ
ជតិ និំ់ហ លូតបរ�កាុំចាេររ់ជីពេផទំ់េ�ៀត។ សិសទរនឱកសកាុំក ចុះករសិក្ជរយួៃ ់ូឧស្េករេពកាុំិស់ិយសុខភពស ណរ/គា់ សុខភព និំ��ួលក គា្ �កាុំ
ក េក�មអន� កលេទកនរ់ហិ�ិ្ល់យ ឬករិកីិផ�ល់ិ�ិ� លនល្ត ែ លនាេទ ក់ជីពែ លេក�មឲ ្ គ់ស រនចី ភព។ 

 



 

 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8គន 

8េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 3:35 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  Youth UpRising ែ លជ�ីភា កង់ ឹកនាស្រលក់រិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ 
Castlemont ផ�ល់នូិករិកីិជេ្ចមនស្រលសិ់សទ លស់សច Castlemont រួទាំ ក
លណ�ុ ះលរ� ល និំក ដកចូ់លេទកាុំកែន�ំេក�មក  ក េ្តតររហិ�ិ្ល់យ ក ែស�ំ យល់
អាពី់ជីព សុខភពផ�ូិចិត� និំក ្់ល់្ ់ំក ណី ថា កសិ់ក្សិល្រ បា និំតយន�ី និំក
អ ិិ ិវនពភពជអាក ឹកនា។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 
 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 8ថា កអ់ ិិ ិវនពភសអំេ់ �់ស 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 57 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 505 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 828% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 839% 

% ់សីុ 1% 

% ង�ីន 854% 

% ែស្ក ស 80% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 86% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 

  



 

Coliseum College Prep  
1390 66th Avenue, 94621 
 | 639-3201  
www.coliseumcollegeprep.org 
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ថា ក�ី់ 6-12 

សច Coliseum College Prep Academy  (CCPA) ់ឺជសចតូចរយួែ លលេ្ំតនថា កថ់ា ក ់6-12 រន�ី�ាំ េព Havenscourt សបិតេព Oakland ភ់ខំេកមត។ ក េល�ជ� ចិត�ជ
ចរ្ំ លស់េយមំ់ឺ េ មរ្លីេ្រម ល់សិស្នុសិសទេពជុាិ�ិសេ់រនព លស់េយមំ �រ យរក ផ�ល់ជេ្រមសកាុំក អល់ ាថា កអ់នុិ�ិ្ល់យែ លរន់ុណភពខ�ស់េពកាុំតាលន ់Coliseum ។ 
េយមំស�ះែស�ំកាុំក លេ �ំមតិល្ករសិ័ក្ ល់ថា ករ់ហិ�ិ្ល់យ េដយចលេ់ផ�មរពីអនុិ�ិ្ល់យែ ល��ួលសស ល់ពីស រសាខនៃ់នកិចកក កាុំេពលលចកុល្នា។ េយមំ េក�មក ផ្ ភា លក់រិកីិសិក្
លស់េយមំជរយួនឹំរ�លិ�ែ លរនេគលលាណំកាុំក ចូល រូ គា្ � និំអល់ ា។ ករិកីិសិក្ លស់សច CCPA ់ឺ្តតិបនែលំែចកជលីែផាក ែ លែផាកនីរយួ់រនេគលលាណំ
ដចេ់ដយែឡកពីគា  និំរនករិកីិសិក្េឆ�មយតល និំគា្ �នូិេគលលាណំេនះ។ ែផាក�ី 1 ្ស្រលថ់ា ក�ី់្បារយួ និំ�ី្បាពី ) រនេគលេេរយួ់ឺក កីចេ្រមនេលមក សិក្កាុំក្រតិ
ខ�ស់។ េ មរ្សីេ្រចេគលេេ លស់េយមំ កាុំក េក�មឲ សិសទេ ៀន្តតិនឹំក្រតិភសអំេ់ �់ស និំ់ណិតិ�ិ្េពថា ក�ី់្បាលី សិសទែផាក�ី 1 ្តតិសិក្ជរយួ្ ត់ ែ ល យរេពលពី ឆា ាេ មរ្ ី
កសំ�ានក�់ានំ រ៏នអតបនយ់ ក៏ ូចជេ មរ្ចូីល រួកាុំៃថ់សិក្ករិកីិលែនបរ េូត ល់េរ៉ំ 5 ច់ច។ ែផាក�ី 2 (ពីថា ក�ី់ 8 ល់ថា ក�ី់ 10) ់ឺជ ចនសរ�ន់�ែលលលុរណៃនអនុិ�ិ្ល់យ
លស់េយមំ េដយរនក ស �ំតក់់នេ់លមក េ្តតរខ�ួនចូលថា ករ់ហិ�ិ្ល់យ។ ចលេ់ផ�មរពីក េ ៀនពិជ់ណិតកាុំថា ក�ី់ 8 សិសទែផាក�ី 2 លស់េយមំរនេគលេេកាុំក លាេព�ឲ បនភ់
េ្ចមនៃនត្រតិក  A-G លស់ពួកេ់កាុំអាឡុំេពលេនះ។ សិស្នុសិសទក៏្ តតិបនផ�ល់ជូននូិអន�រ់រនព ខ៏� ាំ ក� េលមរុខិជិា ់ណិតិ�ិ្ និំភសកាុំអាឡុំេពលេរ៉ំសិក្ផំែ ។ 
សិសទែផាក�ី 3 លស់េយមំ ្ថា ក�ី់ 11 និំ�ី 12) ចូល រួកាុំករិកីិ “កសំិថីិ” យរេពលកន�ះៃថ់�រកលិភិ់ែ លរនក ផ� ស់ល�ូ ។ ពួកេ់រនជេ្រមសកាុំក េ្ជមសយកិ ស់សិក្ 

CSU/UC ែ ល់ចេផ� បនេពក្រតិរហិ�ិ្ល់យែ លរន យរេពលពី ឆា ា ឬពួកេ់់ចចូល រួកាុំក ចុះករសិក្់ជីពររយួ។ 
 

Social Justice Pathway at Coliseum College Prep 
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សចេ ៀន Social Justice Strand (SJS) ផ�ល់ជូនសិសទិ�ិ្ល់យនូិឱកសកាុំក កាណតល់�ទាំ ងយេពកាុំសេ់រនព លស់ពួកេ់ និំចូល រួេពកាុំក តសូរតិ និំេ ៀលចាយុ��នក
េផទំ់េ មរ្អី ិិ ិវនព ាេរះ្សយរ៉ំរនអតបនយ់ចាេ់ះល�ស សំរទាំ េនះ។ សិសទេពកាុំសច SJS អ ិិ ិវនពខ�ួនកាុំនរជអាកេ ៀលចាសេ់រនពរនជាន� អាកតសូេគល
នេរបយស ណរ និំជអាកយុ��សយស�ែផាកច្ល ់ែ លរនភពស� តជ់ាន�េពកាុំិកីិសយស�ជេ្ចមនកាុំក លេ �ំមតឲ រនក ផ� ស់ល�ូ ស សំរ។ សិសទ ឹំអាពី េលៀលេ្ជមសេ មស�រ
យុ��សយស�នូិិកីិសយស�កាុំក តសូរតិ និំេ ៀលចា ែ លពួកេ់េជឿជកថ់សរ្សលលាផុតចាេ់ះល�េពេពលលចកុល្នា។ �រ យរក ចុះករសិក្ ់ហ លូក ណព យុ��នក  ករិកីិលណ�ុ ះ
លរ� ល និំថា កសិ់ក្្សល�រក្រតិរហិ�ិ្ល់យ សិសទេពកាុំរគ័េនះ នឹំអ ិិ ិវនព�ានក�់ានំិជិា ជីិរជរយួលុ ស់លិកលេ្រមេសវស ណររ៉ំ�ូលា�ូចយ។ េពកាុំឆា ាែ លចស់�ុា
លស់ពួកេ់ សិសទ លស់សច Social Justice Strand លង�នូិភពស� តជ់ាន� លស់ពួកេ់កាុំក េ ៀលចា និំជាន�កាុំក តសូរតិ �រ យរក អ ិិ ិវ និំក អនុិត�នពយុ��សយស�ចុះេក�ម
យុ��នក ែ លែផ�កេលម្�ឹស�ីៃនក ផ� ស់ល�ូ ច្ស់ចស់។ 

 
 
BUILD Entrepreneurial and Business Academy at Coliseum College Prep (9-11) 
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រគ័់ជីិករសេ្់ិន លស់េយមំ្តតិបនអ ិិ ិវនពេឡមំកាុំភពជៃ ់ូជរយួនឹំករិកីិ BUILD។សិសទេពកាុំរគ័េនះចូល រួេពកាុំថា កសិ់ក្់ជីិករសេ្់ិន យរេពលពី ឆា ា។េពថា ក់
�ី 9 សិសទេពកាុំករិកីិBUILD ចារយេពលរយួឆា ាេនះកាុំក អ ិិ ិវ់ជីិកររយួស េស ែផនក ់ជីិករនិំចូល រួេពកាុំក េក�មល�លង�អាពីក លង�ក ណីអនុិត�នពច្រសះេពកាុំក
េ្តតរខ�ួនស្រលក់ ្លកួត្លែជំេក�មល�លង�រុខិជិា លស់ខ�ួនេពសច់ណិជាករ Berkeley’s HAAS។អ�ី់ទាំ អស់េនះ់ឺេ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទេពេពលពួកេ់ក� យជនិសទតិឆា ា�ីពី េ មរ្ ី
ឲ ់ជីិកររ លស់ពួកេ់រនជាេ ឹំ រាជរយួនឹំរក ស់រូលកន់ជីិករេ មរ្ផី�ល់�ុនជកែ់ស�ំនិំចលេ់ផ�មរ ាេណម ក ់ជីិករ លស់ខ�ួន្លកលេដយេជ់ជយ់។េពថា ក�ី់ 10 សិសទេ ៀន E2- 
ែ លជិ ស់សិក្់ជីិករែ លេផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមក ាេណម ក ់ជីិករ លស់ពួកេ់ក ផលិតេស �កិចកក លកនិ់ំេគលក ណព ។ថា ក ់E2 កេ៏្តតរខ�ួនសិសទកាុំក អនុិត�និំ
ចូល រួ្លកលេដយ្លសិ��ភពេពកាុំក ចុះេក�មករសិក្់ជីិករនិំេ ៀនិ ស់េផទំ់េពរហិ�ិ្ល់យសេ់រនពែ លនឹំរនេពកាុំថា ក�ី់ 11។ េពកាុំអាឡុំឆា ាទាំ ពី េនះសិសទចូល រួេព
កាុំសរពេពលរ្តីែ លពួកេ់��ួលបនក សិក្លីេរ៉ំលែនបរនិំេក�មក េដយផ� ល់ជរយួអាកផ�ល់ ាលូននសេ់រនពែ លរកពីិស់ិយ់ជីិករេផទំ់។ 
 



 

 

 

 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទែផាក�ី 1 ្ថា ក�ី់ 6 និំ�ី 7) ់ក់់ ិយឺតរន ក ពណ័ៃលតំ និំេខក់ី។ សិសទែផាក�ី 2 ្ថា ក�ី់ 8 
ល់ថា ក�ី់ 10) ់ក់់ ិយឺតរនកពណ័ស និំេខក់ី។ សិសទែផាក�ី 3 ្ថា ក�ី់ 11 ល់ថា ក�ី់ 12) ់ក់

់ិយឺតរន ក ពណ័្លេផះ និំេខក់ី។ ឯកសរ� ន់ិយឺតរនក និំ់ិៃ ែិំ់ឺរនលកេ់ពសច
លស់េយមំ។ ់ិយឺតរនកតៃរ� $15 និំ់ិៃ ែិំតៃរ� $25 ។ 

8េរ៉ំសិក្ 8េរ៉ំសិក្ លស់េយមំខុស់គា េទ�រែផាក។ 

8ករិកីិរុនេរ៉ំសច 8សិសទ្តតិបនអនុ�� តឲ រកសចេ ៀនរុនេរ៉ំ ់ឺេពេរ៉ំ 7:30 ្ពឹក និំ្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ រុា
់ហ េពល្ពឹក។ ់ហ េពល្ពឹករនលេ្រមជូន្លចាៃថ់ ចលពី់េរ៉ំ 7:30 ្ពឹក ល់េរ៉ំ 7:50 ្ពឹក។ 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  8រន។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរនល �ំលេ់ពកាុំករិកីិ្លចាៃថ់ស្រលសិ់សទេពថា ក�ី់ 6-8។ ករិកីិ
េ្កយចលេ់រ៉ំសចរនស្រលសិ់សទេពថា ក�ី់ 9-12 ចលពី់េរ៉ំ 3 េសៀល ល់េរ៉ំ 5:30 ច់ច។  

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 8ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit Bus ែខទ�ី 1, 1R, 45 និំសប នីយព Coliseum BART លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 52% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 30% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 476 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 836% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 812% 

% ់សីុ 1% 

% ង�ីន 886% 

% ែស្ក ស 80% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 81% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 
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ថា ក�ី់ 9-12 
Fremont ផ�ល់ជូនសេ់រនពសិសទច្រសះជតិសសនពជរយួនឹំក អល់ ាេតច់ត ់ែ លលណ�ុ ះស តីភពៃចា្ លិិត ក ់ិត្តិះ ះិពិច រ និំជាន�លេចកកិ�ិ្ េ មរ្ឲី ពួកេ់ កីរយនឹំជីិតិ
ែ លសរ្ូ ល��  និំរនក េ្តតរខ�ួនស្រលរ់ហិ�ិ្ល់យ និំ់ជីព�រជេ្រមស លស់ពួកេ់។ សិសទអ ិិ ិវនពជាន� លស់ពួកេ់�រ យររគ័លតែ់លន ក ់ិត ចន ក សិក្ែផ�កេលម
់េ្រំ ក លេ្ំតនគា េទិ�ិេទរក និំឱកសភពជអាក ឹកនា។  
ចនល�ំ ់ិ សិ�ករ និំសប លត ករ េពិ�ិ្ល់យ Fremont High School 
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ចនល�ំ់ិ សិ�ករ និំសប លត ករក េពសចេ្តតរចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ និំសប លត ករ - College Preparatory and Architecture Academy (CPAA) េយមំស �ំតក់់នេ់ទេលមក
សិក្ែលលលុរណេពកាុំកិចក្លឹំែ្លំ លស់េយមំេ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទ លស់េយមំ ស្រលចូ់លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ។ លែនបរពីេលមរុខិជិា សាូលែលលលុរណ CPAA ផ�ល់នូិថា កសិ់ក្ ចនល�ំ ់
និំសាណំស់ប លត�យករ និំលេចកកិ�ិ្ែ លផ�ល់ឲ សិសទនូិឱកសកាុំក ចនល�ំនិ់ំកសំ់េ្រំ្លកលេដយក ៃចា្ លិិត។ េយមំ េជឿជកេ់ពកាុំក កសំអន់ត លស់េយមំ �រ យរ
ក កសំ�ានក�់ានំ ឹំ រានិំេលមក�ឹកចិត�ក កសំសេ់រនព។ សិសទែ លល�កលក់ សិក្ពីសចេនះ់ចែស�ំ កករិកីិលណ�ុ ះលរ� លរុខ ល េពក្រតិរហិ�ិ្ល់យសេ់រនពិ ស់
សិក្អល់ ាេ្កយចលរ់ក រសិក្េពេលមរុខជាន�ែ ល់កព់ន់� ឬចូលេទកាុំករ� ាំ ក ង េដយផ� ល់ េពកាុំរុខតាែណំលណ�ុ ះលរ� លលេចកកេ�សក្រតិចូល ាលូំែ លរនសក� នុពល
��ួលបន់ជីព។ េនះ់ឺជសចភពជៃ ់ូជរយួសចទាំ អស់េព �កលីេ�់ រ៉ (All-School California Partnership Academy)។ ៃ ់ូសេ់រនព និំអាកផ�ល់្លឹក្កThe 

Crucible, East Bay Municipal Utilities District, Tradeswomen Inc, Sheet Metal Workers Local 104, Carpenters Local Union 2236, Unity Council។  
 
 
ិីជីថលេរេិៀ និំលេចកកិ�ិ្េពិ�ិ្ល់យ  Fremont High School 
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ិីជីថលេរេិៀ និំលេចកកិ�ិ្ក លណណិ តសភេរេិៀេពិ�ិ្ល់យ Fremont High School ់ឺជករិកីិអល់ ាលេចកកេ�ស់ជីព ែ លេផ� តេលមភពស� តជ់ាន� និំក ចតែ់ចំេរេិៀ និំ
លេចកកិ�ិ្។ លណណិ តសភេនះ្តតិបន ឹកនាេដយជាេនឿរយួែ លថ យុិជនយុិន ទីាំ អស់់ួ ��ួលបននូិក ផ�ល់ចាេណះ ឹំ  ជាន� និំឱកសេ មរ្ជីា �ុ ល់ក ផ� ស់ល�ូ ស សំរ។ 

េគលលាណំៃនលណណិ តសភេរេិៀ់ឺ េ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទស្រលចូ់លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ ចលយ់ក់ជីព និំ ស់េពកាុំសេ់រនព េដយលេ �ំមតនូិភពជៃ ់ូគា្ �កាុំចាេររសិសទ 
លុ ស់លិក អាករនិជិា ជីិរ និំអតីតនិសទតិ។ លណណិ តសភេនះរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំឱកសកាុំក ្តគតពិនិត ក្រតិខ�ស់ និំ�ីលាផុតផ� ស់ល�ូ ល�ពិេសកនពជីិតិ លស់
ពួកេ់។ �រ យរក អ ិិ ិវជាន�កាុំក ិភិ់ក្រតិខ�ស់េទេលមស សំរ និំខ�ួនឯំ សិសទនឹំ់ចសែរ�ំ នូិ�សទនិស់ិយ លស់ពួកេ់�រ យរេិ�ិកេរេិៀ និំលេចកកិ�ិ្ែ លកាពុំែត
កី ុះដលេឡមំ។ 

ៃ ់ូ និំ�ី្លឹក្សេ់រនពក YMCA, Whatdoyouwant2be.org, Eye of the Tiger, Mills College, Alameda Newspaper Group, Howard Ruffner 
Photography, Fox-KTVU, KECG Public Radio, Yaccos. com, Writer’s Coach Connection, Youth Radio។ 
ក សិក្សកល និំេសវស ណរេពិ�ិ្ល់យ Fremont High School  
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ក សិក្សកល និំេសវស ណរ ក លណណិ តសភេសវស ណរ និំច្ល ់Mandela (Mandela Law & Public Service Academy) ែស�ំ កក ផ�ល់ជូនសិសទ្់ល់ លូេព�ី្កសំ
អូកឡនិ ពនូិឱកសកាុំក ចូល រួេពកាុំភពេជ់ជយ់េពកាុំរូលដ� ន្់ឹះៃនក សិក្ និំក ្លតិលត�េិសវស ណរ និំច្ល ់េេមយ�រ យរក ចូល រួ្សលគា ជរយួនឹំក សិក្
េតច់ត ់េគ ព�សទនរច្រសះ និំល�ពិេសកនពែ លរនរូលដ� នេលមក ង  សិសទ លស់សច Mandela ក� យជអាក់ិត្តិះ ះិពិច ររ៉ំសករ រនក ជា �ុចិត� រនក ់ណិត់សូ  
ែ លរនជាន�កាុំក ជានះនឹំភពអយុត�កិរ ័និំ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំេពលអន់តែ លពួកេ់េ្ជមសេ មសេពរហិ�ិ្ល់យ ់ជីព និំសេ់រនព។  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

8េរ៉ំសិក្ 8:15 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

Alternatives in Action រនករិកីិសិក្ និំលាលន៉លែនបរ
ជេ្ចមន។ េរ៉ំ 3:15-6:00 ច់ច ស្រល់្ ់លក់្រតិថា ក់
ទាំ អស់។ ់ហ េពលច់ច រនលេ្រមជូនជនិចក 
្លសិនេលមសិសទចូល រួករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាក
សិក្ភសអំេ់ �់ស 

8ករិកីិអាកចាណូលថី 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 14, 40, 47, 641, 648, 801 និំ 
840 រនចរ់យ្តឹរែតរយួភ់លនួៃរល៉ពពីសចេ ៀន
ល៉ុេរ� ះ។ 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 811 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 843% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 826% 

% ់សីុ 87% 

% ង�ីន 860% 

% ែស្ក ស 82% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 84% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 81% 

% េ�លីីពីន 81% 

% ច្រសះ 81% 

 
 

 



 

Life Academy  
2101 35th Avenue, 94601  | 534-0282  
www.lifeacademyhighschool.org 
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ថា ក�ី់ 6-12 

េដយបនលេ �ំមតេឡមំេពឆា ា 2001 សចេ ៀន Life Academy លេ្រមជូនសិសទចានួន 400 នក ់ែ លរនសិ�ច្រសះេពថា ក�ី់ 6 ល់ថា ក�ី់ 12។ Life Academy ផ�ល់ជូនសិសទ លស់ខ�ួន
ជរយួនឹំល�ពិេសកនពកាុំក សិក្េតច់តែ់ លេផ� តេលមសុខ បិល និំជីិិ�ិ្សយស�។ េយមំរនលាណំេ្តតរខ�ួនសិសទឲ ក� យជអាករនិជិា ជីិរែផាកសុខ បិលនៃថ់អន់ត និំ
រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ�ល់ជូនល�ពិេសកនពកាុំក សិក្ែ លខុសែល�កពីេ់ �រ យរក សិក្ែផ�កេលម់េ្រំ �សទនកិចកសិក្ និំករិកីិចុះករសិក្�ូលា�ូចយ ែ លេផ� តេលមែផាក
សុខ បិល និំិ�ិ្សយស�។ េពសច Life Academy សិសទថា ក�ី់ 8 �ី 11 និំ�ី 12 ទាំ អស់ ចូល រួេពកាុំករសិក្េដយរនក េផ� តេលមែផាកសុខ បិល និំជីិិ�ិ្សយស�។ 
្លសិនេលមេចកអាករនលាណំចំសិ់ក្ែផាកិ�ិ្សយស� និំកាពុំ់ិតអាពីក េក�មក េពកាុំិស់ិយេិជាសយស�េនះ Life Academy ់ឺជសចេ ៀនស្រលេ់ចកអាក! 

 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� ន
សចេ ៀន 

សិសទ់ក់់ ិយតឺករ� ឬ់ិយឺតរនរកួ លស់សច Life Academy ។ 
ពណ័ លស់សច់ឺ េខៀិ និំេ ។ ឯកសរ� ន់ច ក�ិ�បនេពកាុំ
ក រិល់យសចេ ៀន។ 

8េរ៉ំសិក្ េរ៉ំសិក្ជករ�់ឺ ចលពី់េរ៉ំ 8:15 ្ពឹក - 3:30 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកីិលែនបរៃថ់សិក្ (EDP) លស់សច Life Academy ្តតិបនស្រល
ស្រគល�រ យរ Alternatives in Action។ ថា ក�ី់ 6-8 ��ួលថា កសិ់ក្ 
និំលាលន៉លែនបរចលពី់េរ៉ំ 3:30 េសៀល - 6:00 ច់ច។  

េសវអល់ ាពិេសស េខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាក
សិក្ភសអំេ់ �់ស 

ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់�  

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 20, 21, 39, 40, 54 និំសប នីយព Fruitvale BART 

លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 57% 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 8% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក N/A 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក N/A 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 481 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 30% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 8% 

% ់សីុ 6% 



 

% ង�ីន 83% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 81% 

% ច្រសះ 0% 

 

Madison Park Upper Campus  

400 Capistrano Drive, 94603 

 | 636-2701  

www.ousd.k12.ca.us/madison 
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ថា ក�់ ី6-12 

េលសកករៃន Madison Park Business and Arts Academy ់ឺេ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទទាំ អស់នូិក អល់ ាេសវេព�េល� េតច់ត ់និំលរ� លឲ រន់ានិតេ្ចមន ែ លផ�ល់អារច ល់ពួកេ់ឲ ក� យជ
ពល �ែ លរនផលិតភព រនក ��ួលខុស្តតិ ែ លរនេជ់ជ់យេពរហិ�ិ្ល់យ និំេលមសពីេនះេ�ៀត។ េយមំជា �ុឲ សិសទទាំ អស់ លស់េយមំសកល្ំសរតបភពេដយផ�ល់នូិឱកសែ លខុស
ែល�កពីេ់េព OUSD។ សិសទរា ក់់ ្តតិបនផ�ល់ជូនជរយួនឹំកុាព �ូ់ យួ ៃ រយួ ស្រល់េ្លម្បស់េពសចេ ៀន និំេពផ�ះ។ លែនបរពេីលមក ផ�ល់ជូនរ៉ំសរ្ូ ែលលៃនិ់សសិក្ AP ( រួទាំ ភស
អំេ់់�សក្រតិខ�ស់ ្លិត�ិសយស�សេ �់េរ កិក្រតិខ�ស់ និំ លូិ�ិ្ក្រតិខ�ស់) MPA េក�មក ជរួយរហិ�ិ្ល់យននេពសេ់រនព Peralta េ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទជរួយនឹំិ់សសិក្ក្រតិ
រហិ�ិ្ល់យ ែ ល្តតិបនលេ្ំតនេពកាុំ�ី�ាំ លស់េយមំេដយសយស� ច រហិ�ិ្ល់យ ែ លអនុ�� តឲ សិសទ��ួលបនេ្កិីតក្រតិិ�ិ្ល់យ និំរហិ�ិ្ល់យ។ េពិ�ិ្ល់យ MPA ែ ល
លចកុល្នាេនះផ�ល់ជូនក លេ្ំតនថា ក�់ី 9-11 សិសទរនសិ��ិ��ួលបនក ្លឹក្ពី្កសរផ�ល់្លឹក្ លស់រហិ�ិ្ល់យ ែ លផ�ល់ជូននូិក ្លឹក្ត្រតិ�រលុ់សល នថសិសទេ ៀនទន់ក្រតិថា ក់ស្រល់
ល�កល់ថា ក់ិ �ិ្ល់យ េេមយសិសទរា ក់់ រនែផនក េ្កយចលរ់ក រសិក្រយួេពនឹំកែន�ំ  ែ ល រួល�កូ លទាំ ក លន�ក សិក្ផំែ ។ �រ យរ្កសរផ�ល់្លឹក្ លស់រហិ�ិ្ល់យ សិសទ្តតិបន
ផ្ ភា លេ់ទនឹំកន នេផទំ់ជេ្ចមន រួទាំ ករិកិី ូិេង�  និំក ចុះករសិក្។ ភពេតច់តក់ាុំក សិក្ លស់សច MPA រនលង�េពកាុំរុខិជិា អារន និំពិន�ុេតស� លស់ � ែ លខ�ស់ជំ
រក រភ់ លស់្សសករ៉ំេ្ចមន។ េទះជរ៉ំរ េនះពុាែរនជ លូភពេព�េល�អាពអី�ីែ ល MPA ផ�ល់ជូនេឡមយ។ េយមំករ៏នករិកិីកីងេផទំ់ផំែ  ែ លលចកុល្នាេនះរន ូចជ បល់�ះ បល់ទត ់
បល់េបះ និំ ត់្ លរាំ។ រជ្រណណ លរ�លិ� ់�ីនិកសុខភពេពកាុំ�ី�ាំ  និំេសវ្លឹក្សុខភពផ�ូិចិត� លស់េយមំ នថ សិសទ និំ្់គស លស់េយមំ រនសុខភពល� និំ្តតិបនផ�ល់
អារច។លណណិ តសភេិ �� ិតបុ ្Academy of Finance) េពសច Madison Park 
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សច់ណិជាសយស� និំសិល្រ Madison Park (The Madison Park Business and Arts Academy) ផ្ ភា លសិ់សទិ�ិ្ល់យជរយួនឹំពិ ពេសវេិ �� ិតបុសេ្់ិនភព និំសិល្រិីជីថលែ ល
ផ�ល់ជូននូិករិកិីសិក្ែ ល្់ល ណ� ល់េលមរខុិជិា កនគ  និំឥណទន ក េក�មែផនក េិ �� ិតបុ េិ �� ិតបុពិ ពេចក ផ្ រូលល់្ ត និំ់ណេនយ ។ 

 

លណណិ តសភសិល្រ និំ លេចកកិ�ិ្ិជីថីលេពសច Madison Park  
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សចលេចកកិ�ិ្ពត់រ័ន ្The Academy of Information Technology) េ្តតរខ�ួនសិសទស្រល់ឱកសចលយ់ក់ជីពែផាកស េស ករិកិី ្់ល់្ ់ំ�ិនានយ់ ិីេ្� និំ្់ល់្ ់ំិុលិសយ លរ� �
ិីជីថល និំរុខិជិា េផទំ់េ�ៀតេពកាុំពិ ពក ង ិីជីថលែ លកាពុំរនក កីចេ្រមន។ 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8រន សចេ ៀន លស់េយមំពុារនេគលក ណព ឯកសរ� នេ�។ េយមំរន់ិយឺតរន ក និំឯកសរ� នអល់ ាកយ លស់សច 
ែ លសិសទេ្លម្បស់្លចាៃថ់។ សិសទថា ក�់ី 6 ្់ិយឺតរន ក ពណ័ស) ថា ក�់ី 7 ្់ិយឺតរន ក ពណ័្លេផះ) ថា ក�់ី 8 ្់ិយឺត
រន ក ពណ័្កេរ្ចល) និំិ�ិ្ល់យ់ក់ឯកសរ� នែតរយួពណ័់ឺ ្់ិយឺតរន ក ពណ័រស)។ 

8េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក ល់ 3:45 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  8រន។ �ី�ាំ លស់េយមំរនផ�ល់ជូនសិសទនូិករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសិក្ ែ ល ាេណម ក ្បាៃថ់កាុំរយួសប� េព។ េរ៉ំ ាេណម ក
ករិកិីរន ូចតេទក 2:45-3:45 េសៀល ់ឺជេរ៉ំសិក្ និំ 3:45-6:00 ច់ច ់ឺជេរ៉ំលាលន៉លែនបរ។ ករិកិីេនះលេ្រមជូនែតសិសទ
ថា ក�់ី 6-9 ល៉ុេរ� ះ។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកិចី្រសះភស/ករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់់�ស 8ករិកិអីាកចាណូលថ ី

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 45 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 



 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 59% 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 10% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 46% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 62% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 286 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 6% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 80% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 9% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 2% 

 

McClymonds High School  
2607 Myrtle Street, 94607 
 | 238-8607 
www.ousd.k12.ca.us/mcclymonds 
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ថា ក�ី់ 9-12 
ិ�ិ្ល់យ McClymonds High School លេ្រមជរជ្ដ� នសិក្ផ� ស់ល�ូ ស្រលសិ់សទ និំអាកអល់ ាេពកាុំល យិកសរយួែ ល្លកនយ់ក�ានួលខុស្តតិ និំលុ ស់លភពែលល្លជកិលេតយ  
ខណរេពលជា �ុក េគ ពអាក ៃ�។ េដយលេ្រម់ ន�ំអល់ ាែ លត្រតិ�រលុ ស់ល�រ យរជាន� និំចាេណះ ឹំ STEAM (ិ�ិ្សយស� លេចកកិ�ិ្ ិសិ�ករ សិល្រ និំ់ណិតិ�ិ្) សចេ ៀន 
McClymonds លង�ឲ េឃម�នូិេក �កតាែណល លស់ខ�ួន ជចាណុចករ� លៃនក ផ�ល់អារចសេ់រនព ែ លជ�ិ �ភពរយួ ស៏ាខន់ លស់�ី្កសំ West Oakland។ 
 
កាុំភពជៃ ់ូជរយួសេ់រនព លស់េយមំ  េយមំរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ជួយ ល់សិសទរា ក់់ ឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ ់ជីព និំជពល � លស់ពិ ពេចក។ េយមំ
េជឿជកថ់ េពេពលសិសទ់ចេរមលេឃម�ពួកេ់េពកាុំករិកីិសិក្ និំយល់អាពីភព់កព់ន់� លស់វេទនឹំជីិតិ លស់ពួកេ់កាុំេពលលចកុល្នា និំអន់ត ពួកេ់នឹំចូល រួកនែ់តសីុជេ្
ែថរេ�ៀតេពកាុំក អល់ ាលស់ពួកេ់។ េយមំ កាពុំកសំលរ� �អាកល�កលក់ សិក្ែ ល្តតិបនផ�ល់អារច ែ លេក�មឲ រនក ផ� ស់ល�ូ ជិជិារន�រ យរក េ្តតរខ�ួនស្រលចូ់លេ ៀនេព
រហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព។ សិសទនឹំយល់ និំលង�នូិក លាេព��រត្រតិក  A-G េសវសេ់រនព និំភពសាខន ់និំតៃរ�ៃនសាេឡំ លស់សិសទ។ 

 
ករិកីិរគ័ត្រតិ�រលុ ស់ល និំក េផ� តេលម STEAM �ូទាំ សចេ ៀន លស់េយមំ  ់ឺជេគលិកីិែ លែផ�កេលមភព ឹំ រា ែ ល្តតិបន ចនេឡមំ េ មរ្ចិី�ក ឹរ្គលពូ់ជ រ៏នសក� នុពលេពកាុំ
ខ�ួនសិសទរា ក់់  និំផ�ល់ក គា្ �េ មរ្លីេ �ំមននូិក យល់ ឹំអាពីខ�ួនឯំ ល� និំត្រតិ ក ស សំរ និំេ មរ្ផី�ល់ជូនពួកេ់ជរយួនឹំឧលក ណព ស្រល�់�ួលបនេជ់ជយ់េពៃថ់េនះ និំេព
េពលអន់ត។ សិសទ និំ្ គ់ស រនសិ���ិ�ួលបនកន ន និំក គា្ �េ មរ្លីាេព��រត្រតិក �រ�ាេា រួរន ូចជ សុខភព ក សិក្ ក គា្ � ក េ្តតរខ�ួនស្រលរ់ហិ�ិ្ល់យ 
និំសុខភព និំសុខុរលភព់កល្កិ រិ។ 
 
េយមំកាពុំែតេលមកចាេេជមំេរឃស្រលសិ់សទ លស់េយមំ �រ យរភពជៃ ់ូជរយួអាកឈនរុខេ់ែផាកិ�ិ្សយស�កុាព �ូ់  និំឧស្េករិសិ�ករ ខណរេពលែ លេយមំកសំរគ័
ច្ស់ចស់េទជអាក់ជីពែផាកលេចកកិ�ិ្ និំជកែន�ំេក�មក នសតិតទ ព�ី 21។ ភពជៃ ់ូ លស់េយមំជរយួ់ជីិករកាុំ្សសក និំអ សំក សេ់រនព និំសិល្រ ្តតិបនស្រល�រគា



 

េ មរ្គីា្ � ល់ឱកសសិក្ែ លែផ�កេលមក ង  និំផ្ ភា លសិ់សទ លស់េយមំជរយួនិនា ក ឧស្េករ និំអាក ឹកនាែ លរនល�ពិេសកនព។ េយមំកាពុំែតនារកនូិភព់កព់ន់�រកកន់
ជីិតិ លស់សិសទេយមំ�រ យរករិកីិសិក្ លស់េយមំ  េដយអនុ�� តឲ សិសទែកៃចា លេ �ំមតថី េ្តតរខ�ួនពួកេ់ស្រលក់ ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព និំឲ ពួកេ់ចុះេឈះ
ចូលេ ៀនកាុំេពល ារលគា េពថា ករ់ហិ�ិ្ល់យេដយឥត់ិតៃថ� េដយេក�មឲ ពួកេ់បនចូល រួេពកាុំក ចុះករសិក្ និំេដយេ្លមក សិក្�រលរ� �អីុនេកមណិត។  
 
លណណិ តសភិសិ�ករ ្Engineering Academy) េពិ�ិ្ល់យ McClymonds High School (9-12) 
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លណណិ តសភិសិ�ករក លណណិ តសភិសិ�ករ McClymonds ់ឺជរគ័រយួែ លគា្ � ល់ក អ ិិ ិវជាន�នសតិតទ ព�ី 21 (ទាំ អន� លុ ស់ល និំលេចកកេ�ស) េក�មឲ សិសទជួលផ� ល់េទនឹំ់ជីព
ែ ល់កព់ន់�នឹំ STEAM និំេលមកករ�ស់ឲ រនក ចូល រួេពកាុំសេ់រនព និំផ�ល់េសវ�រ យរិ ស់សិក្ រួល�កូ លគា សីុជេ្ េព�ូទាំ ិនិយ់ទាំ អស់។  

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8គន 

8េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

8រន។ េយមំលេ្រមេសវជូនសិសទ់យុ 12-21 ឆា ា។ េរ៉ំ្លតិលត�កិ លស់េយមំ់ឺក 
ៃថ់ចន់� អងស  ្ពេស្តក េរ៉ំ 3:30-6:00 ច់ច។ ៃថ់ពុក េរ៉ំ 1:30-5:30 ច់ច។ 
ៃថ់សុ្ក េរ៉ំ 3:30-5:30 ច់ច។ ករិកីិ រួរនទាំ ក សិក្ និំក លាលន៉លែនបរ។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 8ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 26, 88, 72 និំ 72R លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 
9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 286 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 

ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 6% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 80% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 9% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 2% 

 
 
 



 

MetWest High School 
314 E 10th Street, 94606 
 | 451-5902 
www.ousd.k12.ca.us/metwest 
កូ �ី�ាំ េលខ 338  |  កូ ជេ្រមសេលខ 28 
ថា ក�ី់ 9-12 

េពសច MetWest េចកអាកនឹំរនិ កេឃម�នូិអ�ី់រយួចានួនែ លេចកអាក់ចនឹំ ាពឹំ�ុកេពកាុំិ�ិ្ល់យរយួេ� ូចជ �ូ កលិភិ់កណ�ឹ ំេរ�ក្ បាពី ំ ឬរនុសទេព�រ្ចកផ�ូិេ ម
ែ លេចកអាករនិសស ល់ជេ មរ។ ផ�ុយរកិ�ិ េចកអាកនឹំរនឱកសកាុំក ្តតិបនេ ៀលចាថ េចកអាកជន រពិត្បក  និំជែផាករយួៃនក លេ �ំមតបននូិសេ់រនពសចេ ៀន ឹំ រា 
ពិត្បក  និំេចះេគ ពគា ។  
 
MetWest ់ឺជសចេ ៀនតូចរយួស្រលសិ់សទែ លរនលាណំខិតខា្ លឹំែ្លំេ មរ្សុីខុរលភពផ� ល់ខ�ួនពួកេ់ និំសុខុរលភពៃនសេ់រនព លស់ពួកេ់ និំផ�ួចេផ�មរ ា់និតជួយ ល់ក
ិីេ្�ក អល់ ាលស់ពួកេ់។ េនះរនិរននយ់ថកូន លស់េចកអាក្តតិរននិេ��ស A ្់លរុ់ខិជិា រកពីថា កអ់នុិ�ិ្ល់យេ�។ សិសទជេ្ចមនរកេ ៀនេពសចេ ៀន MetWest េេមយេច�ពី
និេ��ស F េទ A។ វរននយ់ថ េចកអាក្តតិរនក េ្តតរខ�ួនកាុំក កុ កពិ ពែ លកនែ់តកា�ូចយជំរុន េេមយខា្លឹំឲ េលមសពីអ�ីែ លេចកអាក � លេ់ក�មពីរុន។ េយមំេសាមឲ េចកអាក
រនភពេតច់តច់ាេ់ះចាណំច់ាណូលចិត� លស់េចកអាក កិចកក សច លស់េចកអាក និំអន់ត លស់េចកអាក េេមយេ ៀនផ្ ភា ល�់ានក�់ានំជរយួរនុសទ្់ល់្ លេ �។  
 
សិសទេពសច MetWest ចារយេពលភ់េ្ចមន លស់ពួកេ់េពៃថ់អងស  និំៃថ់្ពេស្តកេព�រលរ� អ សំក នន និំ់ជីិករននេព�ូទាំ តាលនឆ់កសរុ្� ្Bay Area) េ មរ្ ី កុ ក
ចាណំច់ាណូលចិត� លស់ពួកេ់�រ យរភពជៃ ់ូ ។ េពសចេ ៀន សិសទសិក្េពកាុំថា កតូ់ច់ជរយួ្ ត់លេ្ំតន/អាកផ�ល់្លឹក្ែ លសស ល់ពួកេ់ច្ស់ និំរតិ� ក�ែិ លរនលកកណរ

ូចជ្ គ់ស ។ ករិកីិសិក្េផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលម រូលេេតុអ�ីបនជពិ ពេចកែលលេនះ និំ េលៀលែ លេចកអាក់ចផ� ស់ល�ូ វបន។ សិសទចលេ់ផ�មរផ� ស់ល�ូ ពិ ពេចក
ខណរេពលពួកេ់េពសិក្េពសច MetWest �រ យរភពជអាក ឹកនាេពសច និំក ិីេ្�់េ្រំពិ ពពិតេពកាុំសេ់រនព និំេពេពលចុះករសិក្។  
 
ភ់េ្ចមនៃនសិសទ លស់េយមំបនសិក្េពរហិ�ិ្ល់យសេ់រនព Laney ខណរេពលែ លពួកេ់កាពុំសិក្េពថា ក់ិ �ិ្ល់យ េេមយសិសទែ លសិក្េពសច MetWest រនអ្�
ចូលសិក្េពរហិ�ិ្ល់យខ�ស់លាផុត។ សិសទែ លល�ក លក់ សិក្េពិ�ិ្ល់យ លស់េយមំចលពី់ឆា ា 2006-2010 បនចុះេឈះចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ យរេពល 4 ឆា ា នន ែ លរន
អ្�េសមនឹំពី ំៃនរក រភ់ជតិកាុំចាេររសចេ ៀនែ លលេ្រមជូន្លជពល �េយមំ  េេមយ 70 ភ់ យៃនសិសទែ លល�ក លក់ សិក្ លស់េយមំ បនសិក្េពរហិ�ិ្ល់យ
យរេពលពី ឆា ា លន� លពី់ពួកេ់ល�ក លថ់ា ក់ិ �ិ្ល់យ ែ លបាះេលមរក រភ់ស្រលស់ចេ ៀនទាំ អស់េពកាុំ្លេ�ស! ែស�ំយល់លែនបរេ�ៀត�រ យរ www.metwest.org។  

 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8គន 

8េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក ល់ 4:00 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

8ករិកីិៃថ់ចន់�/ពុក េូត ល់េរ៉ំ  យល ់ៃថ់សុ្ក េូត ល់េរ៉ំ  េសៀល។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 8ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC transit ែខទ�ី 62, 11, 1, 40, 18 និំ 14 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 
សចេ ៀនករ៏នចរ់យែ ល់ចេ ម រកបនពីសប នីយព Lake Merritt BART 

ផំែ ។ 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 33% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក  

9ក ចុះេឈះស លុ ក 161 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 



 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 21% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 27% 

% ់សីុ 4% 

% ង�ីន 60% 

% ែស្ក ស 6% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 1% 

 
 
Oakland High School  
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
 | 874-3676  
www.ousd.k12.ca.us/oaklandhigh 
កូ �ី�ាំ េលខ 304 | កូ ជេ្រមសេលខ 10 
ថា ក�ី់ 9-12 
េលសកករ លស់ិ�ិ្ល់យ Oakland High ់ឺេ មរ្ផី�ល់នូិក អល់ ា្លកលេដយឧត�រភព ល់សិសទទាំ អស់េពកាុំល រិកសរនសុិតបភិពេ មរ្ឲី សិសទរា ក់់ រនរូលដ� ន្់ឹះស្រល់
ែស�ំ កភព កីចេ្រមនលុ ស់លិកលកកណរនិំស សំរនិំ��ួលបនល��ផលសិក្ខ�ស់។ ិ�ិ្ល់យ Oakland High ល�ាូ នសិសទែ លល�ក លក់ សិក្េទកនល់រ� សកលិ�ិ្ល់យស ណរ 
និំឯកជនល្ ី់ ជ្លចា។ ិ�ិ្ល់យ Oakland High ផ�ល់ជូនសិសទនូិឱកសកាុំក ចូល រួេពកាុំក ្់ល់្ ់ំសិសទ និំថា កសិ់ក្ភពជអាក ឹកនា ករិកីិលណណិ តសភ់ជីព និំក�ឹលសិសទ 
សករភព និំកីង វំសចេ ៀន និំសចេ ៀនជេ្ចមន។ 

 
11ករិកីិេរែ កលណណិ តសភសិល្រ�សទនីយភព (VAAMP) េពិ�ិ្ល់យ Oakland High School (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 304  |  កូ ជេ្រមសេលខ 11 
លណណិ តសភិ�ិ្សយស�ល សិប នេពិ�ិ្ល់យ Oakland High School ផ�ល់នូិករិកីិលណណិ តសភភពជៃ ់ូ វំសចេ ៀន និំ់ជីពស្រលសិ់សទថា ក�ី់ 10 �ី 11 និំ�ី 12។ ករិកីិេនះ 
ផ�ល់នូិក េ្តតរែផាកសិក្ ឹំ រាេពកាុំរុខិជិា ិ�ិ្សយស� ់ណិតិ�ិ្ និំភសអំេ់ �់ស។ លណណិ តសភេនះ នឹំេ្តតរខ�ួនសិសទឲ លន�់ជីពែផាកលេចកកេ�ស និំែផាកផ�ល់េសវជេ្ចមនេពកាុំ
ិស់ិយល សិប ន។ 
 
 

សចិ�ិ្សយស�ល សិប ន ្Environmental Science Academy) េពិ�ិ្ល់យ Oakland (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 304 | កូ ជេ្រមសេលខ 12 
លណណិ តសភិ�ិ្សយស�ល សិប នក េលសកករ លស់ ESA ់ឺេ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទឲ រា ក់់ ��ួលបនេជ់ជយ់េពកែន�ំេក�មក  រហិ�ិ្ល់យ និំ់ជីពកាុំនរជពល �ៃន ពែផន ែី ល
��ួលបនពត់រ័នេ្ចមន និំរនក ��ួលខុស្តតិ។ �រ យរក សិក្េតច់ត ់ក យល់ ឹំពេុិល្ករ ័ក េគ ព�សទនរច្រសះ និំក លង�ក សិក្អនុិត�នព ESA េ ៀលចាឲ សិសទអ ិ កទ 
និំចិ�ក ឹរជីិច្រសះ និំ�ីកែន�ំេពកាុំៃ្ព លស់េយមំ េគ ពក ្សិ្ជិរូលដ� ន និំករជតិៃនិ�ិ្សយស� ែស�ំយកយុត�ិករល័ សិប នស្រលរ់នុសទទាំ អស់ និំតសូរតិ្លកលេដយអារច
ស្រលេ់គលេេទាំ េនះ។  
ចកកុិស់ិយ លស់ ESA ់ឺេ មរ្កី� យជរជ្ដ� នែ លរនក គា្ �ស្រលសិ់សទទាំ អស់ េ មរ្អី ិិ ិវនពរូលដ� នចាេណះ ឹំ  ិនិយ់ចាេ់ះខ�ួនឯំ តៃរ�្ លពន់�េអកូ ជាន�កាុំក ្ប្ស់យទក�់ំ 
និំក ់ិត្តិះ ះិពិច រ េ មរ្តីសូរតិ្លកលេដយ្លសិ��ភពស្រលពួ់កេ់កាុំនរជលុ ស់លិក និំជពល � ស្រលយុ់ត�ិករល័ សិប នស្រល់្ លជជនេពកាុំ្សសក និំេពកាុំពិ ពេចក 
និំស្រលក់ អ ិ កទ ពែផន ែី ល��ួល ំេ្គះថា ក់ លស់េយមំ។   
 

់េ្រំនាផ�ូិ — រគ័ិសិ�ករ (PLTW) េពិ�ិ្ល់យ Oakland High School (10-12) 

កូ �ី�ាំ េលខ 304 | កូ ជេ្រមសេលខ 13 
់េ្រំនាផ�ូិ - Project Lead the Way (PLTW) ់ឺជអ សំក ជតិឈនរុខេ់ ែ លផ�ល់ករិកីិ K-12 STEM ។ ករិកីិសិក្លាដលថ់ា កពិ់ ពេចក ជួយ ល់សិសទកាុំក អ ិិ ិវនពជាន�
ទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំេស �កិចកពិ ពេចក។ �រ យរិ ស់សិក្ ូចជ េគលក ណព ៃនិសិ�ករ �ិ �ភពែផ�កល់េ្រំៃនករិកីិសិក្់េ្រំនាផ�ូិ 
ផ�ល់ជូនសិសទនូិឱកសកាុំក អនុិត�អ�ែី លពួកេ់បន ឹំ កាណតល់� ក ាេរះ្សយខុសែល�កពីេ់ និំ ឹកនាក សិក្ លស់ពួកេ់ផ� ល់ ជជំអាក��ួលពត់រ័នអករេពកាុំ
ល រិកសសិក្សាណួ  និំចេរ�មយ ខុស និំ្តតិ។ េពេពលសិសទយល់អាពី េលៀលែ លក អល់ ាលស់ពួកេ់់កព់ន់�េទនឹំជីិតិ និំ់ជីព លស់ពួកេ់ ពួកេ់រនក�ី ាេ មល េេតុ ូេចាះេេមយេ�មល



 

សិសទ លស់ PLTW ��ួលបនេជ់ជយ់។ ៃ ់ូសេ់រនព លស់េយមំរន ូចជ ្កសរេុន Chevron សេ់រនពរហិ�ិ្ល់យ Laney និំ់ណរករកិក អល់ ា NAACP សខអូកឡិន ព។ 
 
លណណិ តសភសុខភពស ណរ ្Public Health Academy) េពិ�ិ្ល់យ Oakland (PHA) (10-12) 
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លណណិ តសភសុខភពស ណរ ក លណណិ តសភសុខភពស ណរ លស់ិ�ិ្ល់យ Oakland (Oakland High School’s Public Health Academy) ់ឺជករិកីិ យរេពលលីឆា ា ែ លេផ� ត
ក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមភពរុឺំ រ៉តេ់ពកាុំក សិក្ និំក េក�មែផនក អល់ ាេឆ� ះេទ ក់ជីពេពកាុំិស់ិយសុខភពស ណរ និំេគលនេរបយ។ ល�សុខភពស ណរ រួរន

ូចជ ល�ស សំរ ់កល្កិ រិ ច្ល ់េិជាសយស� និំ េស �កិចក ែ លសុ់ស� និំរន�ានក�់ានំគា េទិ�ិេទរក។ សិសទែ លល�កលក់ សិក្ពីសចសុខភពស ណរនឹំ
អ ិិ ិវនព និំអនុិត�អន�រ់រនពេ មរ្ែីកលរ�ល��ផលសុខភព និំក អល់ ាៃនសេ់រនព លស់ពួកេ់ផំ និំ្តតិបនែណនាអាពីរុខជាន�សុខភពស ណរ និំេគលនេរបយែ លកាពុំ
ែត កីចេ្រមនផំ។ 
 
ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់សែ លជអាកចាណូលថីេពិ�ិ្ល់យ Oakland High School (10-12) 
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ករិកីិអាកចាណូលថី លស់ិ�ិ្ល់យ OHS េផ� តេលមត្រតិ ក ែផាកក សិក្ លស់អាកចាណូលថី់ិតចលពី់់យុ 0 ល់ 4 ឆា ា េពសេ �់ េរ កិ។ រយួភ់កាៃនសិសទ់ឺជអនីតិជនែ លពុារន
អាកអរ ាេណម រកជរយួរកពី់េរ កិភ់ករ� ល ល៉ែុន�ករ៏នចានួន ខ៏�ស់ៃនអាកចាណូលថីែ លជជនជតិចិន និំេិៀតររផំែ ។ លកកណរពិេសសរយួចានួនៃនករិកីិេនះ់ឺ ក ផ្ ភា ល់
សិសទទាំ រូលេទនឹំស សំរ និំ់ រណព  ែ លរន�ានក�់ានំជរយួនឹំរណណ លសុខុរលភព ក៏ ូចជលុ ស់លិករកពី្់ល់្ សទល់ិ ណ� រទាំ អស់ ែ លជួយ អាកសិក្ជរយួនឹំល�ភស
ែ លរនេពកាុំែផាកៃនខ�ឹរស នីរយួ់។ ករិកីិអាកចាណូលថី ្តតិបនលយ�ា លេពកាុំថា កសិ់ក្អល់ ាកយ សិល្រ និំេអស្�៉។ 

 
11រគ័ Khepera េពិ�ិ្ល់យ Oakland High School (10-12) 
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រគ័ Khepera ក ក រិល់យសា ៃ លុ សជនជតិ់េរ កិេ មរកាេណម ត់យេ�ិក (AAMA) រនក�ី កីរយកាុំក ផ�ល់ជូននយកសចែ លរនក ៃចា្លិិត និំសិសទែ លចំេ់ចះចំ់ ឹំែផាក
ល�� នូិរគ័់ជីព និំរហិ�ិ្ល់យ ែ លេផ� តក យកចិត��ុកដកេ់លមសេ្់ិនភពចលេ់ផ�មរ ក ែកៃចាស សំរ និំក ចូល រួ លស់ពល �។ 
 
រគ័ Khepera លា់កល់ាលន៉សិសទជរយួនឹំក លេ �ំមត ា់និត ពត់រ័និភិ់ និំសាេរ់ និំជាន�កាុំក េដះ្សយល� ែ លចាបចក់ាុំក ាេណម ក ់ជីិករ�ាេាររយួេពកាុំ
សតិតទ ព�ី 21 និំេ ម តួន�ីភពជអាក កឹនារ៉ំសាខនេ់ពកាុំអ សំភពររយួកប៏ន។ សិសទនឹំេ ៀនេដះ្សយល�សេ់រនព និំសេ្គសស សំរែ ល្លតិលត�ិក េពអាឡុំេពល
ែ លពួកេ់េ ៀនថា ក់ិ �ិ្ល់យ។ 
 
េពកាុំរគ័ Khepera សិសទ ឹំថ ពិ ពេចកពិតជរនរំរូល េេមយ�ិ �ភពពិ ពេចកអាពី្លជជន់យេ�កិ និំ្លជជន ៃ�េ�ៀត ែ លរនក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមសេ់រនព
ជជំក ែស�ំ ក្បកច់ាេណ� នាេទកក អ ិិ ិវេស �កិចក និំក ែកលរ�ស សំរ។ ិល្ករែ័ លេកមតរនេពនឹំកែន�ំ ូចជ Silicon Valley លង�ឲ េឃម�ថ ក យកចិត��ុកដកេ់ទេលម
សេ់រនព និំរូលកននិយរ ់ចនាេទ កឱកស េ៏្ចមន និំឥ��ិពល ៏្ ជលេ្ ។ 
 
ភពេជឿនេលឿន�រ យរក �ាំ ចិត� លស់លុ ស់ល (AVID) េពិ�ិ្ល់យ 11Oakland High School (10-12) 
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AVID: ែ លជករិកីិេ្តតររហិ�ិ្ល់យរនក ��ួលសស ល់ក្រតិជតិ់ឺ AVID ដកេ់គលេេេទេលមសិសទទាំ ងយែ លរនលាណំចំេ់ទសិក្េពរហិ�ិ្ល់យ និំេចតនខិតខា
សិក្។ សិសទជេ្ចមននឹំក� យេទជរនុសទ ាលូំេ់េពកាុំ្ គ់ស លស់ពួកេ់ ែ លចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ  េេមយសិសទជេ្ចមនរកពី្ គ់ស ជនជតិភ់តិចែ លរន្បកច់ាណូល
ទល។ ិ ស់សិក្េតច់តរ់យួ្តតិបនេ ៀលចាជករិកីិេឡមំ ស្រលសិ់សទរា ក់់  េេមយជ�ឹករលដ់កល់�កូ លនូិិ ស់សិក្ែ លជា �ុឲ រនក សកល្ំសរតបភពលាផុត លស់សច ូចជ 
កិត�ិយស និំក ដកេ់ពកាុំថា កក់្រតិខ�ស់ ្Honors and Advanced Placement)។ េពកាុំក េ្ជមស�ាំ លស់ AVID (ែ លជួលគា រ�ំកាុំរយួៃថ់ ជេ ៀំរល់ៃថ់) សិសទេ ៀនជាន�កាុំក
េ ៀលចា និំក សិក្ េក�មក េលមក ់ិត្តិះ ះិពិច រ និំរនភព្់ល់្ គនច់ាេ់ះខ�ួនឯំ និំចូល រួេពកាុំសករភពលាលន៉លែនបរ និំសករភពជា �ុ�ឹកចិត� ្ ូចជ ាេណម ករ្ន�េទកន់
រហិ�ិ្ល់យជេ្ចមន និំក េ្តតរស្រលក់ េក�មេតស� SAT) ែ លេក�មឲ សិសទ់ចចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យបន។ រហិ�ិ្ល់យននរកពី�ូទាំ � លង�នូិក គា្ � លស់ពួកេ់
េទេលមករិកីិ AVID �រិកីិជេ្ចមន។ ពួកេ់់ចជផ�ល់នូិ speaker ស្រលេ់្លមកាុំថា កេ់ ៀន ដកល់�កូ លសិសទ AVID េទកាុំករិកីិស� នចរ�ំន ូិេង� ែ លត្រំ�ិ់សេទេលមក សិក្
េដយរនក សា កេ់ពកាុំសច និំ�រដន និំគា្ �េទេលមភព កីចេ្រមនៃនសិសទ លស់ AVID េពអាឡុំ់ជីពេពរហិ�ិ្ល់យ លស់ពួកេ់។ សេ់រនពគា្ � ល់ AVID �រ យរក
ផ�ល់នូិ speaker និំក ហតក់ ន ូិេង� ស្រលសិ់សទ AVID។ 
 

 



 

 
 
8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8គនឯកសរ� នេ�។ 

8េរ៉ំសិក្ 8:10 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

8ិ�ិ្ល់យ Oakland High School ផ�ល់ជូនេសវលងតល់េ្ំតនេ្កយចលេ់រ៉ំ
សិក្េដយឥត់ិតៃថ� ្់លរុ់ខិជិា ទាំ អស់ ចលពី់ៃថ់ចន់� ល់ៃថ់សុ្ក - េរ៉ំ 
3:30 ល់េរ៉ំ 5:30 ច់ច េពកាុំលរ� ល់យ លស់ិ�ិ្ល់យ Oakland High 
School។ ្កសរកីង វំសចេ ៀន និំសចេ ៀន ជួលគា  និំេ�ឹកហតរ់យួឆា ា
េព� រួរន ូចជ បល់ទត ់បល់េបះ កីងកស បល់�ះ បល់ឱល បល់�ន ់
ែេល�ឹក ត់្ លរាំ  ។ល។ និំ ។ល។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 8ករិកីិអាកចាណូលថីស្រលជ់នអេន� ្លេិសនពថី់។ 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 57, 657 និំ 18 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 
9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 1,515 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 22% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 37% 

% ់សីុ 35% 

% ង�ីន 23% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 0% 

 
 



 

ិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡនិ ព ្Oakland International High School) 
4521 Webster Street, 94609 | 
 |  597-4287 
www.oaklandinternational.org 
កូ �ី�ាំ េលខ 353  |  កូ ជេ្រមសេលខ 31 
ថា ក�ី់ 9-12 

ិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡិន ព ្Oakland International High School) ់ឺជសចេ ៀនស ណររយួស្រលជ់នអេន� ្លេិសនពែ លេ�មលនឹំរក ល់ថី់ និំជអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស។ 
100% ៃនសិសទ់ឺជជនអេន� ្លេិសនពែ លេ�មលរក ល់ថី់ េេមយកាពុំសិក្ភសអំេ់ �់ស។  
កាុំនរជសចេ ៀនច្រសះជតិសសនពរយួែ លរនិ់ួ ឲ េជឿ សិសទ លស់េយមំ រកពីលរ� ្លេ�សខុស់គា ចានួន 25 ្លេ�ស េេមយនិរយភសខុស់គា ចានួនជំ 33 ភស។ សិសទ
េក�មក រ៉ំជិតសាិ��េពកាុំងយឡាគា  ែ លរនិ្តឹរែតេ ៀនភសអំេ់ �់សល៉ុេរ� ះេ� ែថរទាំ ��ួលេ្កិីតេផទំ់េ�ៀត ូចជ ់ណិតិ�ិ្ ្លិត�ិិ �ិ្ និំិ�ិ្សយស�ផំែ ។ េដយស
សិសទទាំ អស់់ឺជអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស រនក ស �ំតក់់នេ់ទេលមក ់ន ក និរយ ក ស េស  និំក ស� លេ់ពកាុំថា កនី់រយួ់ េ មរ្គីា្ � និំព្ំឹំក សិក្ភសអំេ់ �់ស។  
េពិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡិន ព គនសិសទររា កអ់នរកិេឡមយ។ ក្រតិថា កនី់រយួ់ រនែតសិសទ 100 នកល់៉ុេរ� ះ។ ចានួនសិសទកាុំថា កតិ់ច លស់េយមំ និំ ចនសរ�ន់�ជ្កសរ លស់
េយមំ អនុ�� តឲ រនក ត្រតិ �រលុ ស់ល ក កីចេ្រមន និំភពេជ់ជយ់ស្រលសិ់សទ លស់េយមំ។ េពកាុំ យរេពលពី ឆា ា ាលូំ លស់ពួកេ់េពិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡនិ ព សិសទេពែត
សិក្ជរយួ្កសរ្ ត់លេ្ំតនែ លរនគា  5 នក់ ែ ល។ េពកាុំឆា ា ាលូំ និំឆា ាចុំេ្កយលាផុត លស់ពួកេ់ សិសទថា កខ់�ស់លាផុតនឹំរនឱកសកាុំក ចុះករសិក្ និំេសវសេ់រនពេព
កែន�ំខុស់គា  ចលពី់់ជីិករ េូត ល់ក រិល់យ ដ� បិល េូត ល់អ សំក សេ់រនព។ សិសទទាំ អស់ចូល រួេពកាុំលណណិ តសភភពជៃ ់ូ �កលីេ�់ រ៉ែផាកពេុេរេិៀ លស់េយមំ 
ែ លផ�ល់ជូនសិសទនូិជាន�ែផាកលេចកកិ�ិ្ ែ ល្តតិក ស្រលចូ់លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ និចលយ់ក់ជីពេពសតិតទ ព�ី 21។  

សចពេុេរេិៀ ្Multimedia Academy) េពិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡនិ ព ្Oakland International High School) (10-12) 
ិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡិន ព ្Oakland International High School) ់ឺជិ�ិ្ល់យស ណរតូចរយួស្រលអ់ាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ែ លជជនអេន� ្លេិសនពែ លេ�មលនឹំរក ល់
ថី់។ សិសទទាំ អស់ លស់េយមំ  បនេក�មចារក្សសករកកនស់េ �កាុំ យរេពលលនួឆា ាចុំេ្កយេនះ។ សចពេុេរេិៀ (Multimedia Academy) ្តតិបនិីេ្�េ មរ្ផី�ល់ជូននូិ
លាណិនែផាកលេចកកិ�ិ្ និំេរេិៀក្រតិរូលដ� ន្់ឹះ និំក្រតិខ�ស់ ល់សិសទេពថា ក�ី់ 10-12 ែ ល្លែេលជរនល�ពិេសកនពតិចតួច ឬពុារនល�ពិេសកនពជរុនជរយួក អល់ ាកាុំ្លពន់� 
ឬេរេិៀថី។ ្ ត់លេ្ំតនទាំ អស់ លស់េយមំ  េ្លម្បស់ពេុេរេិៀស្រលជួ់យ ឲ សិសទេ ៀនភសអំេ់ �់សខណរេពលលេ្ំតនពួកេ់នូិលាណិនទាំ ងយ ែ លពួកេ់្តតិក ស្រលល់ន�ក អល់ ា
ែថរេ�ៀត និំឱកសក ង ែផាកេរេិៀ សិល្រ និំលេចកកិ�ិ្។ ៃ ់ូ សេ់រនព និំអាកផ�ល់្លឹក្ក OTX West, Refugee Transitions, Katahdin Productions, Bay Area Video 
Coalition, Laney College, Media Enterprise Alliance។ 
 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8គនឯកសរ� នេ�។ 

8េរ៉ំសិក្ 8:20 ្ពឹក ល់ 3:30 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

8រន។ សិសទ់យុ 14-21 ឆា ា ្តតិ បនលេ្រមជូនេដយករិកីិ។ ករិកីិ
េ្កយចលេ់រ៉ំសច ខុសគា ពីរយួៃថ់េទរយួៃថ់ ល៉ុែន�ករិកីិ ាេណម ក
ចលពី់េរ៉ំ 3:15 េសៀល េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច េ ៀំរល់ៃថ់។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

8ករិកីិអាកចាណូលថី 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ AC Transit ែខទ�ី 1, 1R, 51, 657, 57 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក N/A 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 380 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 98% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 3% 



 

% ់សីុ 27% 

% ង�ីន 57% 

% ែស្ក ស 8% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 0% 

 

 

 



 

Oakland Technical High School  
4351 Broadway, 94611 
 | 450-5400  
www.oaklandtech.com 
កូ �ី�ាំ េលខ 305 | កូ ជេ្រមសេលខ 18 
ថា ក�ី់ 9-12 

េពកាុំល រិកសរនសន�ភិព និំ្លកលេដយក េគ ព សិសទទាំ អស់ លស់ិ�ិ្ល់យលេចកកេ�ស នឹំ��ួលបនជាន�ែ លចាបចស់្រលក់ ក� យេទជពល �ែ លរនផលិតភព
ខ�ស់ និំជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ។ ិ�ិ្ល់យលេចកកេ�ស Oakland - Oakland Technical High School (ែ លេ់សស ល់ថជិ�ិ្ល់យ “Tech - លេចកកេ�ស”) រន�ី�ាំ េពកាុំផ�ូិ�ី 13 
ៃន�ី្កសំ North Oakland។ ិ�ិ្ល់យ Tech រន�ី�ាំ ចានួនពី ។ U.C. ឬ Upper Campus រន�ី�ាំ េព 5263 Broadway Terrace។ រនថា កេ់ ៀនស លុចានួន 86 លរ� ល់យរយួ 
លន�លកុ់ាព �ូ់ ចានួនលនួ និំ �់ីនិកសុខភពរយួ។ Oakland Tech រន្លិត�ិ យូ៏ លំអ់ាពីក ផ�ល់នូិករិកីិថីែល�កេតច់ត ់និំរនក គា្ � ល់សិសទ និំលន�េក�មក េលមក ែកលរ�ករិកីិ លស់
ខ�ួន។ ចកកុិស់ិយ លស់េយមំស្រល ់Oakland Tech ់ឺេ មរ្ឲី សិសទលុ ស់លិក និំរ�លិ�ទាំ អស់េក�មក ្លកលេដយក សេក  និំ្ប្ស់យទក�់ំគា ្លកលេដយក េគ ពេពកាុំ
ល រិកសរយួរនសន�ភិពរនសុិតបភិព និំស� តស�ា។ េយមំ ផ�ល់ជូននូិករិកីិសិក្ និំឯកេ�សជេ្ចមន រួរន សុខ បិល ិសិ�ករកុាព �ូ់  ៃចារ៉ូ  PAIDEIA និំសិល្រសែរ�ំ។ 
 
លណណិ តសភកុាព �ូ់  ្Computer Academy) េពិ�ិ្ល់យលេចកកេ�សអូកឡនិ ព ្Oakland Technical High School) (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 305 | កូ ជេ្រមសេលខ 19 
ករិកីិលណណិ តសភេនះ នឹំអ ិិ ិវនពេពកាុំខ�ួនសិសទនូិក េ�កឹហត់់ ិត�រកុាព �ូ់ អាពីក អ ិិ ិវិកីិ ឬក្នួេដះ្សយល� ក េដះ្សយល� និំក ស េស ករិកីិេពកាុំល លិ�ៃនល�
ទាំ ងយរែ ល់កព់ន់�នឹំនឹំជីិតិ លស់សិសទនេពលលចកុល្នា។  
 

ល��ផល លស់សិសទេពកាុំរគ័លណណិ តសភកុាព �ូ់ ក 
អ ិិ ិវនព និំេ្លម្បស់ិកីិ ឬក្នួេដះ្សយល� ្ ាេណម ក ) េ មរ្េីដះ្សយល�្លកលេដយក ្តិះ ះិពិច រ លេ �ំមត និំៃកៃចា ាេរះ្សយសរ្សល។  
យល់ ឹំជសកលអាពីលេចកកិ�ិ្ ��ួលខុស្តតិ ចាេ់ះស សំរ និំរនក ចូល រួ/��ួលខុស្តតិកាុំនរជពល �្ លជកិលេតយ ។ 

អ ិិ ិវនព គា្ � និំេ្លម្បស់លេចកកិ�ិ្ិីជីថល្លកលេដយសីលករ ័និំយល់អាពីេេតុលះ៉់ល់េទេលមស សំរ។ 
លង�ឲ េឃម�នូិជាន�កាុំក ្ប្ស់យទក�់ំរ៉ំរន្លសិ��ភព េដយេ្លមពេុេរេិៀេព�ូទាំ ្កសរពេុិនិយ់ និំឆ�ំរុខង ។ 
សេក ្លកលេដយក ��ួលខុស្តតិជរយួ្កសរច្រសះជតិសសនព េ មរ្គីស់ ាេលមំជាន� រួគា េពកាុំក ចន និំក អនុិត�នពែផនក សករភព្លកលេដយ្លសិ��ភពេ មរ្ ី
េដះ្សយល�សុ់ស� ឬលាេព�កិចកក រយួែ ល់្ស់យគា េទិ�ិេទរក។ 
 

អ�ីែ លសិសទេ ៀនេពកាុំឆា ានីរយួ់កាុំចាេររឆា ាទាំ លីក 
ករិកីិសិក្ថា ក�ី់ 10 ្តតិបន ចនេឡមំ េ មរ្ែីណនាឲ សិសទបនសស ល់អាពី�ាេាៃនជាន�ិ�ិ្សយស�កុាព �ូ់ ។ សិសទេ ៀន និំយល់អាពីល�កាុំសរយ់កល ូចគា ជុាិ�ិក ចនចាណុច
្លទកកុ់ាព �ូ់ លស់រនុសទ ែផាក ឹំ  ក ចនិុលិសយ �ិនានយ់ រនុសទយន� ែ នកាណតៃ់នកុាព �ូ់  និំល�ស សំរ និំសីលករៃ័និសិ�ករសូេ�ែិ ។ 
ករិកីិសិក្ថា ក�ី់ 11 លណ�ុ ះ ា់និតអាពីក េ�ឹកហត់់ ិត�រកុាព �ូ់  និំជួយ ឲ សិសទយល់អាពី េលៀលែ លកុាព ូ �់ ផ� ស់ល�ូ ពិ ពេចក។ េនះ់ឺជឆា ាែ លសិសទេក�មឲ រនភពសីុជេ្ េទេលម
ក យល់ ឹំ  និំក េ ៀនសូ្តអាពីខ�ឹរស កុាព �ូ់  អ ិិ ិវនពជាន�កាុំក ់ិត�រកុាព �ូ់  និំចូល រួេពកាុំ�ិ �ភពែលលៃចា្លិិតៃនិ�ិ្សយស�កុាព �ូ់ ។ 

ករិកីិសិក្ថា ក�ី់ 12 នឹំលាលន៉លែនបរសិសទេពកាុំក យល់ ឹំ  និំក អនុិត�នពិ �ិ្សយស�កុាព �ូ់ ែ ល រួរន ូចជ ក េដះ្សយល� យុ��សយស� និំិកីិសយស� ចន ក េ ៀលចា�ិនានយ់ 
ិកីិសយស� ាេណម ក �ិនានយ់ ក ិភិ់េទេលម ាេរះ្សយពិត្បក  និំរនសក� នុពល និំក ជា់កទ់ក�់ំែផាកសីលករ ័និំែផាកស សំរៃនកុាព �ូ់ ។ 
 
ករសិក្ក 
Oakland Technology Services, Oakland Technology Exchange, East Bay Municipal Utility District, BART, AC Transit, City of Oakland, Dave Reality and 
Investments, University Of California Berkeley 
 
លណណិ តសភិសិ�ករ (Engineering Academy) េពិ�ិ្ល់យលេចកកេ�សអូកឡនិ ព ្Oakland Technical High School) (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 305 | កូ ជេ្រមសេលខ 20 
លណណិ តសភិសិ�ករេពិ�ិ្ល់យលេចកកេ�ស Oakland (The Engineering Academy at Oakland Technical High School) ផ�ល់ជូននូិករិកីិសិក្ែផ�កេលម់េ្រំែ លថីែល�ក និំ
េតច់តស់្រលសិ់សទែ លចល់់ រណព នឹំ់ណិតិ�ិ្ និំិ�ិ្សយស�។ េគលេេ លស់សចេនះ់ឺ េ មរ្ឲី សិសទរនភពស� តជ់ាន�េលមយន�ក លូិ�ិ្ �រ យរក ែស�ំ កិ ស់សិក្
ទាំ ងយរែ លជក រួល�កូ លគា នូិក សិក្ និំសិក្ិជិា ជីិរែ លែល�កពីេ់រយួ។ 
 
លណណិ តសភរ៉ូ សេរ�តកលា់ កទ់នស់រយ់ សិល្រ និំ ចនល�ំ  ់្Fashion, Art & Design Academy) េពិ�ិ្ល់យលេចកកេ�សអូកឡនិ ព ្Oakland Technical High School) (10-12) 
5263 Broadway Terrace, 94618 
 | 654-7446 
កូ �ី�ាំ េលខ 305 | កូ ជេ្រមសេលខ 21 
លណណិ តសភរ៉ូ សេរ�តកលា់ កទ់នស់រយ់ សិល្រ និំ ចនល�ំ ់- Fashion Art and Design Academy (FADA) ែ លរន�ី�ាំ េព Upper Campus ដកល់�កូ លសិល្រេទកាុំករិកីិ
សិក្សាូលេ មរ្ផី�ល់នូិិកីិសយស�សិក្្លកលេដយក ៃចា្លិិត និំរនក អនុិត�នពជកែ់ស�ំ។ ករិកីិេនះក៏្ តតិបនលេ �ំមតេឡមំ េ មរ្ពី្ំឹំក អ ិិ ិវសិសទេ មរ្កី� យជអាក្តិះ ះិពិច រ 



 

លុ ស់លែ លសស ល់ខ�ួនឯំ និំជសរជិកិជិារនៃនសេ់រនព លស់ពួកេ់ផំែ ។ ់ន�ឹះៃនក ង េនះ់ឺ ក ស �ំតក់់នេ់ទេលមភពជៃ ់ូ វំ្ គ់ស  និំសេ់រនព និំក អ ិិ ិវសាេឡំ និំ
ក ��ួលខុស្តតិ លស់សិសទ។ េព FADA ់�ិភពកាុំក សិក្់ឺ ក ់ន និំស េស លស់សិសទ ជាន�េពកាុំក ្តិះ ះិពិច រ ក សស ល់ខ�ួនឯំ និំក ចូល រួេពកាុំសេ់រនព។ 
សិសទែ លរនភពស� តជ់ាន� និំរនភពងយ្សគលជរយួនឹំ់ក ស េស  និំ់ក និរយ លេចកកិ�ិ្ ិល្ករស័េសរយ់ ភពច្រសះ្លិត�សិយស� ្លពន់�ផទព�ផ្យ ់ណិតិ�ិ្ 
ិ�ិ្សយស� សិល្រ និំល សិប នលង�នូិក ់ន និំស េស េព FADA។ េយមំលេ្ំតនសិសទេយមំឲ ចលយ់កចាេណះ ឹំសាូលេនះ និំេ្លម្បស់វស្រលឆ់�ុះល�ក ាំអនុិត� និំចត់
ិ ិ នក ។ លុ ស់លិក លស់េយមំេដយ រួល�កូ លគា ជរយួនឹំ្ គ់ស  និំសេ់រនពជួយ ឹកនា និំគា្ � ល់ក អ ិិ ិវសិសទឲ ក� យជអាក្បជ� និំជពល �ែ លរនក ��ួលខុស្តតិ ។ 
FADA យកថា កសិ់ក្ៃចារ៉ូ សេរ�តកលា់ក ់សិល្រ�សទនីយភព និំ ចន្កេ�ិកជរុខិជិា ពិេសសជំេ់ស្រលសិ់សទថា ក�ី់10 - 12។ សច លស់េយមំ ដកល់�កូ លនូិេ្់ ំសរស ល់ជ
េ្ចមនៃនចលនែក�្រំ់ិ �ិ្ល់យ ូចជ ក លេ �ំមតល រិកសជិតសាិ�� ចូេពកាុំ្ គ់ស  ក ដកល់�កូ លក សិក្ និំក អល់ ាលេចកកេ�ស់ជីព និំក លេ �ំមតភពជៃ ់ូ់ជីិករ។ ករិកីិ
យរេពលលីឆា ា ផ�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំករិកីិសិក្ែផ�កេលម់េ្រំ ករិកីិអាកផ�ល់ ាលូនន វ់ិនេពកាុំថា កេ់ ៀន ក ចុះ�សទនកិចក និំក ែស�ំ កជេ្រមសរហិ�ិ្ល់យ និំ់ជីព�រ យរ
ក �រដនក ង  និំចុះករសិក្។  
 
លណណិ តសភសុខ បិល និំិ�ិ្សយស�ជីិរ ្Health Academy Bioscience) េពិ�ិ្ល់យលេចកកេ�សលេចកកេ�សអូកឡនិ ព ្Oakland Technical High School) (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 305 | កូ ជេ្រមសេលខ  
លណណិ តសភសុខ បិល និំិ�ិ្សយស�ជីិរេពិ�ិ្ល់យលេចកកេ�ស Oakland (The Oakland Tech Health and Bioscience Academy) បនជួយ សិសទកាុំក េ្តតរខ�ួនស្រល់់ ជីព
េពកាុំិស់ិយសុខ បិល និំជីិិ�ិ្�ាំ ពីឆា ា 1984 រកេរ�ះ។ េយមំរនភពជៃ ់ូរ៉ំសករជរយួរន�ី េព� កាុំ្សសក អ សំក  េសវសុខភព និំសច់ជីពនន ែ លផ�ល់ឱកស
ស្រលក់ ចុះ�សទនកិចក វ់ិនកិត�ិយស អាកផ�ល់ ាលូននពីនិសទតិេពរហិ�ិ្ល់យ ក ចុះករសិក្ និំ់េ្រំេសវទក�់ំនឹំសុខភព។ ភពេជ់ជយ់ លស់េយមំ កាុំនរជករិកីិ និំ
ភពជៃ ់ូ លស់េយមំជរយួែផាកែថ ក្សុខភព ្តតិបនកសំេទេលមក រួគា នារកនូិ្កសរសិសទច្រសះ ជុាិ�ិផល្លេរជនព រួេពកាុំិស់ិយសុខ បិល លស់សេ់រនពេយមំ ។ 

លណណិ តសភជីិលេចកកិ�ិ្េពិ�ិ្ល់យ Oakland Technical High School (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 305  |  កូ ជេ្រមសេលខ 23 
Oakland Tech បនចលៃ់ ់ូជរយួ Biotech Partners េ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទថា ក�ី់ 11 និំ�ី 12 នូិរគ័ជីិលេចកកិ�ិ្។ លណណិ តសភជីិលេចកកិ�ិ្ េ្តតរខ�ួនសិសទឲ ចូលេទកាុំជាន�
ជីិលេចកកិ�ិ្។ សិសទេពកាុំលណណិ តសភេនះ រនជេ្រមសកាុំក លន�ជរយួលណណិ តសភេពេពលសិក្េពរហិ�ិ្ល់យ Peralta Colleges។ េ្កយចលក់ សិក្ សិសទ លស់លណណិ តសភ
ជីិលេចកកិ�ិ្ រនក េ្តតរខ�ួន ចួជេ្សចស្រលក់ ចូលេទកាុំរុខតាែណំជាន�ជីិលេចកកិ�ិ្។ 
 



 

 

 
8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8គនឯកសរ� នេ�។ 

8េរ៉ំសិក្ 8:20 ្ពឹក ល់ 3:15 េសៀល។ 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ
�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

8រន។ សិសទ់យុ 14-21 ឆា ា ្តតិ បនលេ្រមជូនេដយករិកីិេនះ។ 
ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច ខុសគា ពីរយួៃថ់េទរយួៃថ់ ល៉ុែន�
ករិកីិ ាេណម ក ចលពី់េរ៉ំ 3:15 េសៀល េូត ល់ េរ៉ំ 6 
ច់ចេ ៀំរល់ៃថ់។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8ក ដកល់�កូ ល 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស 

8ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 1, 1R, 45, 18, 57, MacArther BART. 

 
9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 54% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 40% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 2,014 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 8% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 34% 

% ់សីុ 19% 

% ង�ីន 19% 

% ែស្ក ស 23% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 3% 
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ថា ក�ី់ 9-12 

 
ិ�ិ្ល់យ Skyline (Skyline High School) ់ឺជិ�ិ្ល់យស ណរ�ូលា�ូចយសិក្ យរេពលលនួឆា ា ែ លចុះេឈះសិសទឲ ចូលេ ៀនចានួន 1,900 នក ់េពថា ក�ី់ 9 េូត ល់ថា ក�ី់ 
12។ សចេ ៀនេនះេលមក ាេណម ក េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះឆា ា 1961 េេមយសិសទថា កខ់�ស់លាផុតបនល�ក លក់ សិក្ លស់ពួកេ់ជេលមក ាលូំេព ូិផ� កីឆា ា 1965។ Skyline ្តតិបនជួយ ជា �ុ
េដយសរ់រ់ណរករក រក រសិក្លចកឹរ (Western Association of Secondary Schools Commission) េេមយរនសរជិកភពេពកាុំ្កសរ្លឹក្រហិ�ិ្ល់យ និំសរ់រផ�ល់
្លឹក្េលមក អនុ�� តឲ ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យជតិ (National Association for College Admission Counseling)។ Skyline ផ�ល់ជូនសិសទទាំ អស់ជរយួនឹំល រិកសែ លរន
ក គា្ � និំករិកីិសិក្េតច់ត ់ែ ល�រ យរេនះពួកេ់អ ិិ ិវនពជាន�សិក្ េ�ពេកសល ៃចា្លិិត និំ់ុណតៃរ�ពល �។ ិ�ិ្ល់យ Skyline រន�ី�ាំ េពកាុំល េិិណៃ្ពេបម ៏្ សស់
ស� ត�ាេា 47 ់  េពកាុំតាលនកូ់ន ាាៃន្កសំ Oakland។ ភ់េ្ចមនៃនសិសទែ លចូលេ ៀនេពសចេ ៀនេនះ រក ល់ និំចកេច�េទិ�ិជេ ៀំរល់ៃថ់េដយេសវ ឹកជ�ាូ នស ណរ។ 
សិសទ លស់េយមំ់ឺជសេ់រនពរនជតិសសនពច្រសះលាផុត ែ លតារំឲ សិ�ស សំរ េស �កិចក និំសីករជ័េ្ចមន។ ្លរណជ 54 ភ់ យៃនសិសទ លស់េយមំរនសិ���ិ�ួលបន
់ហ ៃថ់្តំេ់ដយឥត់ិតៃថ� និំរនក ល�កុ ះតៃរ�។ 
 

លណណិ តសភសិល្រ�សទនីយភព និំសិល្រសែរ�ំ  េពិ�ិ្ល់យ Skyline High School (10-12) 
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លណណិ តសភសិល្រ�សទនីយភព និំសិល្រសែរ�ំៃនិ�ិ្ល់យ Skyline ផ�ល់ជូនិ ស់សិក្េតច់តស់្រលសិ់សទែ លលន�់ ជីពសិល្រ�សទនីយភព និំសិល្រសែរ�ំ លស់ពួេ់។ SVPA 
េផ� តជសាខនេ់ទេលមករិកីិសិក្សិល្រ ែ លលង�ឲ េឃម�ច្ស់នូិសាេឡំ លស់សិសទ�រ យរក សេក គា ែផ�កេលម់េ្រំ វំែផាកនីរយួ់។ សិសទឆ�ំកតថ់ា កសិ់ក្ជាន�ចលពី់
សិល្ក កិត�ិយស ក លង�ឲ េរមលពីអាករនិជិា ជីិរេពកាុំឧស្េករេនះ េេមយពួកេ់េក�ម�សទនកិចកសិក្េ មរ្សិីក្ពីអាកឯកេ�សេពកាុំជាន�េនះ។ សិសទ លស់ SVPA លង�ក ណី
អាពីេ�ពេកសល លស់ពួកេ់ ចូល រួេពកាុំក សន�នសេ់រនព និំទ�យកពីក េ�ឹកហតសិ់ល្រកាុំសរយ់កល ូចគា ។ េពកាុំលណណិ តសភេនះ សិសទេ្ជមសេ មសិនិយ់រយួពីជាន�
សិល្រសែរ�ំ ឬសិល្រ�សទនីយភព។ ភព កីចេ្រមនស្រល់ិ និយ់នីរយួ់ រួរន ិ ស់ស�ំរ់តសិិសទឆា ា�ីរយួ ិ ស់ែណនាសិសទឆា ា�ីពី  ិ ស្់ លរូលផ�ុ ា់ រណព ឆា ា ាលូំ និំិ ស់លង�សា ៃ លស់
សិសទឆា ាចុំេ្កយ។ សិសទេព SVPA លេ �ំមត់ល់លុរ លូថតិីជីថលែ លលង�អាពីសរតបភពែផាកក សិក្ និំិជិា ជីិរ លស់ពួកេ់។ 

លណណិ តសភថរពលៃលតំេពិ�ិ្ល់យ  Skyline High School (10-12) 
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េលសកករ លស់លណណិ តសភថរពលៃលតំ់ឺ េ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំឱកសកាុំក ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំ់ជីពថរពលៃលតំ និំក អល់ ាថា កេ់្កយរក រសិក្ កាុំជាន�
លេចកកិ�ិ្ល សិប ន។ លណណិ តសភថរពលៃលតំ ផ�ល់ជូនសិសទជរយួនឹំល�ពិេសកនពអល់ ា�ូលា�ូចយ ែ ល រួរន ូចជ ក ចូល រួ ក សិក្េតច់ត ់និំក សិក្អនុិត�ជកែ់ស�ំ។ 
សិសទែ លល�ក លក់ សិក្ពីលណណិ តសភេនះ េ្តតរខ�ួន ចួជេ្សចកាុំក លន�េទកនក់រិកីិលណ�ុ ះលរ� លរុខ ល េពរហិ�ិ្ល់យសេ់រនព ថា កេ់្កយរក រសិក្ ឬចូលេទកាុំករ� ាំ
ក ង េដយផ� ល់ េពកាុំរុខតាែណំលណ�ុ ះលរ� លលេចកកេ�សក្រតិ ាលូំ ជរយួនឹំសក� នុពលកាុំ់ជីព។ 

លណណិ តសភិ�ិ្សយស� និំលេចកកិ�ិ្កុាព �ូ់ េពិ�ិ្ល់យ Skyline High School (10-12) 
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លណណិ តសភកុាព �ូ់ ក សិសទេពកាុំលណណិ តសភេនះ កីរយជរយួនឹំអតប្លេរជនពពិេសសពីក លងតល់េ្ំតនេពកាុំលន�លកុ់ាព �ូ់ �៏ាេនមល ែ ល រួរន ូចជ កុាព �ូ់ ្លេ � iMacs ថីចានួន 
32 េ្់ ំ េពកាុំលន�លកុ់ាព �ូ់  iMac កុាព �ូ់ េលមតុចានួន 32 េ្់ ំេពកាុំលន�លកុ់ាព �ូ់ េលមតុ និំស�ូិីយ៉ូថតសាេឡំស្រលក់ ថតសាេឡំ និំិេី អូ។ េពេពលចល់ិ ស់លនួឆា ា លស់ពួកេ់ សិសទ
រា ក់់ នឹំរនឱកសកាុំក ក 
• លេ �ំមត�ាព់ ិុលិ ា់នូ ជីិចល និំភពយន�ិ ីជីថល។ 
• ចូល រួេពកាុំ់េ្រំអនុិត�ជកែ់ស�ំែ ល្តតិបន ចនេឡមំេ មរ្ពី្ំីកលែនបរនូិក ្សៃរ លស់ពួកេ់។ 

• ចូល រួ�សទនកិចកសិក្េទកន់្ កសរេុនលេចកកិ�ិ្ក្រតិខ�ស់ ូចជ Pandora និំ Electronic Arts។ 
• ដក់់ ក សុាចុះករសិក្ែផាកកុាព �ូ់  និំលេចកកិ�ិ្េព ូិេង� រុនឆា ាចុំេ្កយ លស់ពួកេ់។ 

លណណិ តសភអល់ ាេពិ�ិ្ល់យ Skyline High School (10-12) 
កូ �ី�ាំ េលខ 306  |  កូ ជេ្រមសេលខ 28 
លណណិ តសភអល់ ា និំសុខភពសេ់រនព ់ឺជករិកីិ យរេពល 3 ឆា ា ែ លសិសទក� យេទជសិសទក្រតិខ�ស់ ិភិ់ល�ពិេសកនពអល់ ាផ� ល់ខ�ួន លស់ពួកេ់ ក៏ ូចជចលនជ្លិត�សិយស� និំ
លចកុល្នាេពកាុំក អល់ ា និំសុខភពស ណរ។ ្កសរអាកលេ្ំតន លស់េយមំ សេក គា េ មរ្នីារកនូិ់េ្រំឆ�ំិនិយ់ ែ លេក�មឲ សិសទរនក ចូល រួេពកាុំសករភពពល �អាពីល�
ននែ លទក�់ំនឹំសេ់រនពែ លពួកេ់ ស់េព។ សិសទ លស់េយមំែស�ំយល់អាពី់ជីពែ លេល�ជ� ចិត�កាុំក ផ� ស់ល�ូ ជីិតិ លស់យុិជនយុិន កី ្ ត់លេ្ំតន ចិត�ិ �ូិសចេ ៀន អាក្សិ្ជិ 
និំសករជនអល់ ា អាក្់ល់្ ់ំ �បល ្ ត់ល �ំឹក លុ ស់លិកស សំរកិចក និំអាករនិជិា ជីិរែផាកគា់ សុខភព។ 



 

 
 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8េខែិំ/សាពត/់េខខ�ីក ពណ័្កេ ៉  ឬពណ័េ  

8េរ៉ំសិក្ 8ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

8េសវអល់ ាពិេសស 8ក ដកល់�កូ ល សិសទេខ្យ-រក រ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស 

8ទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ  AC Transit ែខទ�ី 39, 638, 643, 646, 649, 650, 652,654, 
658 និំ 662 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 1,845 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 17% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 33% 

% ់សីុ 16% 

% ង�ីន 40% 

% ែស្ក ស 7% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 
 

 



 

Street Academy  

417 29th Street, 94609  |  874-3630  
www.oaklandstreetacademy.org 

កូ �ី�ាំ េលខ 313 | កូ ជេ្រមសេលខ 313 

ថា ក�ី់ 9-12 
ចកកុិស់ិយ លស់លណណិ តសភ Oakland Emiliano Zapata Street Academy (OEZSA/Street Academy) ់ឺេ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទនូិិ�ិ្ល់យតូចរយួែ លរនសុតបភិព ជរយួនឹំក េផ� ត
ក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមយុត�កិរស័ សំរ ក អល់ ាេ្តតរចូលរហិ�ិ្ល់យ។ យុិជនែ ល្តតិបនដកឲ់ សបិតេពកាុំហនិ យ់ខ�ស់ េដយស ក�� ស សំរជេ្ចមន ់ចខិតខាសិក្ស្រល ់
“ឱកសេលមក�ីពី ” េ មរ្�ី�ួលបនស�� ល់្ តិីល�ូរេព�ីេនះ។ ករិកីិសិក្្តតិបន ចនេឡមំ េ មរ្ជីា �ុឲ រនក សកល្ំសរតបភព េក�មឲ រនក ចូល រួ និំេ្តតរខ�ួនយុិជនឲ ល�ក លក់
សិក្ និំេ្តតរខ�ួនជេ្សចេ មរ្ចូីលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ ចលយ់ក់ជីព ឬក ង ររយួ។ សិសទទាំ អស់្តតិបនចុះេឈះេពកាុំិ ស់សិក្ែ លត្រតិេដយ A-G េពអាឡុំៃថ់សិក្
សាូល។ េពអាឡុំករិកីិេពល េសៀល កលិភិ់សិក្្តតិបនត្រតិេទ�រត្រតិក លុ ស់ល លស់សិសទ េ មរ្េីដះ្សយល�ទាំ ងយែ ល្តតិក ស� េ្កិីតេឡមំិ�ិ សករភពលាលន៉
លែនបរ និំ/ឬករិកីិសិក្លែនបរ ូចជ ិចិិ្តសិល្រ ឬសិល្ររំកយ។  
 

8ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន Street Academy ពុាត្រតិឲ សិសទ់កឯ់កសរ� នេ� ល៉ុែន�ល�ល�ា កាុំក
េស�តក់ក ់្តតិ បនអនុិត�រ៉ំតឹំ ុ ឹំ ។ 

8េរ៉ំសិក្ 8: 50 ្ពឹក ល់ 3:20 េសៀល 

8ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  ឬេព
ជិត់�ី�ាំ  

8សិសទទាំ អស់្តតិបនចុះេឈះេពកាុំករិកីិេពល េសៀល់ឺ Express Yo’self!  
សិសទ់ច��ួលបនេ្កិីតស្រលក់ ចូល រួេពកាុំថា កសិ់ក្ិចិិ្តសិល្រ ឬ
សិល្ររំកយេពល េសៀល ូចជ សិល្រ�ី្កសំ េរហស  និំ បា Diaspora។ 
អាកចូល រួេពកាុំករិកីិ Express Yo’self ់ចជា �ុ និំស� េ្កិីតេឡមំិ�ិ
�រ យរក ចុះេឈះចូលេ ៀនេពកាុំិ ស់សិក្�រអីុនេកមណិត APEX ្លកួត
្លែជំេពកាុំ្កសរបល់េបះ និំបល់ទត ់Bladium េព�រសចេ ៀនតូច់ 
��ួលបនិ�ិ� លនល្តជក េ្តតរ់ហ  និំយល់អាពីភពសារុាែផាក
នេរបយកាុំក ��ួលបន់ហ ែ លរនសុខភពល� េពកាុំិ ស់សិក្អាពី
សិល្រខំេក�មរូល និំយុត�ិករ័់ ហ  ្Culinary Arts & Food Justice) លស់
េយមំ។ 

8ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស 8គន 

8ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ  AC Transit ែខទ�ី 1, 51A និំសប នីយព Macarthur BART និំសប នីយព BART 
េពផ�ូិេលខ 19 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ ។ 

 

9អ្���ួលយកជេ្រមស�ី 1 ក 100% 

9អ្�អាករនិែរនជិតខំជេ្រមស�ី 1 ក N/A 

9ក ចុះេឈះស លុ ក 110 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក 
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមន
េឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 18% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 54% 

% ់សីុ 7% 



 

% ង�ីន 30% 

% ែស្ក ស 4% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 3% 

 
 

សចេ ៀនករនុ��  
American Indian Public High School 
746 Grand Avenue, 94619  |  482-6000 
www.aimschools.org 
9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  សូរទក�់ំសចេ ៀនស្រលព់ត់រ័នលែនបរ។ 
េយមំរនលាដលជ់ិ�ិ្ល់យេលខរយួេព �កលីេ�់ រ៉ និំលាដល�ី់ លពី់ េព�ូទាំ ្លេ�ស។ សចេ ៀន American Indian Public High School លេ្រមជូនសិសទកាុំ�ី្កសំថា ក�ី់ 9-12 
ចានួន 220 នក។់ ក េផ� ត លស់សច AIPHS ់ឺិត�រនសិសទ ល៏�្លេសម  (97 ភ់ យ)។ េនះជរូលដ� ន្់ឹះកាុំក ននូិភពេជ់ជយ់ែផាកក សិក្អកទ សយស�អំេ់ �់ស និំ
់ណិតិ�ិ្។ ករិកីិសិក្្តតិបន ចនេឡមំ េ មរ្ពី្ំឹំជាន�សិក្ លស់សិសទែ លច�់េ្លតលេ់ែផាកស សំរ-េស �កិចក។ AIPHS កផ៏�ល់ជូនក លងតល់េ្ំតនែ លអ ិិ ិវនពជាន�សិក្
លស់សិសទែផាកស េស  ិ�ិ្សយស� ិ�ិ្សយស�ស សំរ ់ណិជាករ និំរនុសទសយស�ផំែ  េ មរ្ឲី ក� យជេទជសរជិកែ លរនផលិតភពេពកាុំស សំររូលកននិយរ។ េនះ់ឺជកិចក
ខិតខា្ លឹំែ្លំ វំសចេ ៀន ្ គ់ស និំសរជិកសេ់រនព។ ជេ ៀំរល់ឆា ា 100 ភ់ យៃនសិសទ លស់ AIPHS ្តតិបន��ួលយកឲ ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ យរេពល 4 ឆា ា រួរន

ូចជ UC Berkeley, MIT, Cornell, Columbia, UC Davis, Dartmouth, Wesleyan, Princeton, University of British Columbia និំ NYU។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន 8រនក 

់ិរន្�នល ់ក ពណ័ស 
8សាពត ់និំេខែិំពណ័ក់ី 

េរ៉ំសិក្ 7:30 ្ពឹក - 4:30 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច គន 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ា
ំ ឬេពជិត់�ី�ាំ  

គន 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � College Prep 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ Lake Merritt Bart 
AC Transit 



 

 
 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
7% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 14% 

% ់សីុ 64% 

% ង�ីន 16% 

% ែស្ក ស 2% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 
 
សចេ ៀនករនុ��  
Oakland Charter High 
345 12th Street, 94607 |  893-8700  |  www.amps-ca.schoolloop.com 
9-12 

ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  12 កុរ�រ 2016 
Oakland Charter High School (OCHS) ់ឺជសចេ ៀនករនុ��  ស ណរ និំរនិយកៃថ�បាួលរយួែ ល្តតិបន��ួលសស ល់ជផ�ូិក េដយ WASC ែ លេជឿជកេ់ពកាុំក សន្
ខិតខា្ លឹំែ្លំេ ៀនសូ្ត លស់សិសទ ែ លរកពី�សទនិស់ិយ សប នភពស សំរេស �កិចក សិ� និំេ�ពេកសល ច្រសះ។ OCHS ្តតិបនលេ �ំមតេឡមំ េពឆា ា 2007 េេមយរន�ី�ាំ េពតាលន ់
Downtown Oakland។ េយមំផ�ល់ជូនករិកីិសិក្ែ លេតច់ត ់ែ លនឹំជា �ុជាន�សាខន់់  និំ្ករសីលករក័ ង ល់សិសទទាំ អស់ ែ លរនលាណំចំចូ់លេ ៀនេពសចេ ៀន លស់
េយមំ។ េយមំកចុ៏ះផទព�ផ្យេទ ល់្ គ់ស ទាំ ងយរែ ល ស់េពកាុំតាលនែ់ លរន្បកច់ាណូលទល ស់េពេ្ករែខទលន� ត់្ កី្ក លស់សេពន់� ឬ ពុករ� យ លស់ពួកេ់ពុាែ លបន
ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យផំែ ។ ជរយួនឹំ់ណរករក ្់ល់្ ់ំសិសទចានួន 350 នកល់៉ុេរ� ះ េយមំសស ល់សិសទ លស់េយមំច្ស់  – លកកណរចែរ�ក លស់ពួកេ់ ភពខ� ាំ លស់ពួកេ់ 
ឧលស ស់ែ លពួកេ់្លបរ េគលេេ និំអាកជា �ុចិត� លស់ពួកេ់។ សិសទែ លតសូលាបក ��ួលបនេរ៉ំលែនបរកាុំក លងតល់េ្ំតនជ្កសរតូច់ េេមយសិសទែ លខិតខា្លឹំែ្លំេឡមំ
េទកនតួ់ន�ីជអាក ឹកនា េ ៀលចា្ ពឹត�កិ ណព នន លស់សច និំជួយ េក�មជអាកលងតល់េ្ំតន។ េយមំ ក្បននូិល រិកស “�ី�ាំ លិ�ជិត” រនសុិតបភិព េ មរ្លុីលលាបតេ់ចលនូិស តី
រនិរូល េេមយលេ �ំមនក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមក សិក្។ េយមំេលមក�ឹកចិត�សិសទ លស់េយមំ ឲ ��ួលខុស្តតិចាេ់ះសករភពផ� ល់ខ�ួន និំក សិក្ លស់ពួកេ់។ OCHS ផ�ល់នូិ ា់  ូនិំ
ល រិកសករិកីិសិក្េ្តតររហិ�ិ្ល់យស្រលសិ់សទទាំ អស់។ េយមំេជឿជកថ់ រហិ�ិ្ល់យ់ឺជរគ័ែ លច្ស់ចស់លាផុតេ មរ្ចីកេច�ពីភព្កី្ក និំអាេពមេិំ្ស្រល់
យុិជនេពកាុំ�ី្កសំ ូេចាះេគលេេ លស់េយមំ់ឺ ្តតិេ្តតរខ�ួនសិសទស្រលភ់ពេតច់តៃ់នក ចូលេ ៀនេព រហិ�ិ្ល់យ។ ល��ផលែ លសិសទ លស់េយមំរនភព្លកួត្លែជំ រនិ្តឹរែត
េពកាុំ�ី្កសំអូកឡនិ ព និំ �កលីេ�់ រ៉ល៉ុេរ� ះេ� ល៉ុែន�ែថរទាំ �ូទាំ ្លេ�សផំែ ។ េគលេេ លស់េយមំ់ឺ ក េ្តតររហិ�ិ្ល់យជចរ្ំ! 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

8រន។ ឯកសរ� ន់ច�ិ�បនេពសចេ ៀន លស់េយមំ ។ 

- ់ិរន្�នល ់ក ពណ័្លេផះចស់ ឬេខៀិខក ី
- ់ិ ង ពណ័េ  ឬ្លេផះ  
- ់ិកា់ កពី់េ្ងពណ័េ  ឬ្លេផះ 
- េខែិំ ឬសាពតព់ណ័ក់ី 
- ែខទ្កវ៉តព់ណ័េ  
- ែស្កេជមំ ពណ័េ  ឬពណ័ស រនបតជ់ េងសូ 



 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក - 3:00 េសៀល 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

8រន។ ក លងតល់េ្ំតនេ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ រនផ�ល់ជូន ល់សិសទទាំ អស់ ចលពី់ថា ក�ី់ 9 ល់ថា ក�ី់ 12។ ក លងតល់េ្ំតនរន
ចលពី់េរ៉ំ 3-5 ច់ច ៃថ់ចន់� ល់ៃថ់្ពេស្តក និំេរ៉ំ 1-2 េសៀលេពៃថ់សុ្ក (ៃថ់អល្ល រ លស់េយមំ )។  

េសវអល់ ាពិេសស 8គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

8គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � N/A 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ 8សប នីយព BART េពផ�ូិេលខ 12 / រជ្រណណ ល�ី្កសំ  រនចរ់យ 2 ល�ុកពីសចេ ៀនេយមំ ។ សប នីយព Lake Merritt BART រនចរ់យ 8 
ល�ុកពីសចេ ៀនេយមំ ។ ថយន�្ កសំែខទ�ី 1, 1R, 12, 18, 20, 31, 40, 58L, 62, 88, 314, 800, 801, 840 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 350 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

27% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 4% 

% ់សីុ 43% 

% ង�ីន 47% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
ARISE 
3301 12th Street, 94601  |  436-5487 
www.arisehighschool.org 
9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  1 រនិ 2016 

េតម្ តតិចារយអ�ីេ មរ្ឲី េលចេ � េព�ី្កសំអូកឡនិ ពក េតមអាកបនេ្តតរខ�ួនស្រលក់ ផ� ស់ល�ូ ែ លេយមំ ្តតិក ស្រលស់េ់រនពែ លកនែ់តរនសុខភពល� និំកនែ់តរនយុត�កិរេ័េមយ
ឬេពក េពិ�ិ្ល់យ ARISE េយមំរនិខ� ចនឹំក ្លបររុខនឹំតថភពជកែ់ស�ំែ ឡសេ់រនព លស់េយមំ កាពុំ្លបរេឡមយ េេមយេយមំខិតខា្លឹំែ្លំេ មរ្ផី�ល់អារច ល់សិសទ
លស់េយមំជរយួនឹំចាេណះ ឹំ និំជាន�េ មរ្កី� យជអាក ឹកនាេព�ី្កសំអូកឡនិ ព។ េយមំផ�ល់ជូនល រិកសសិក្តូចរយួ ជ�ីែ លេយមំ រនេរ�នភពចាេ់ះខ�ួនឯំ ែ លសិសទ
រា ក់់ រនរនុសទេព�ិយ់រ៉ំេហចរស់រា ក ់ែ លសស ល់ពួកេ់ច្ស់ និំគា្ �ពួកេ់េពេលមក េក�ម ាេណម អល់ ាលស់ពួកេ់។ េពិ�ិ្ល់យ ARISE ក អល់ ារនិែរននិរយែតអាពីក េក�ម
េតស�បនល�ក្រតិរេនះេឡមយ។ េយមំ ់ឺជសចេ ៀនតូចរយួ ែ លស �ំតក់់នេ់ទេលមចាេណះ ឹំអាពីខ�ួនឯំ ស សំរ និំ្លិត�ិសយស�េពកាុំល រិកសរយួែ លរនក គា្ �ត្រតិ�រ
លុ ស់លខ�ស់រយួ។ �រ យរតៃរ�សាូល លស់េយមំ់ឺ េគ ព អ ិ កទ កសំ និំ ឹកនា េយមំអល់ ាសេ់រនពរយួេ មរ្ឲី សិសទេ្តតរខ�ួនខិតខាសិក្ និំផ�ួចេផ�មរ ា់និតេពកាុំក អល់ ាលស់ពួកេ់។ 
ARISE រនក េល�ជ� ចិត�កាុំក កសំ និំ ក្ឲ បននូិសេ់រនពែ លរនសុខភពល� �រ យរក អ ិិ ិវសករជនសេ់រនព។ េយមំេជឿជកថ់ េយមំ់ចចលេ់ផ�មរផ� ស់ល�ូ សេ់រនព
លស់េយមំ េដយផ�ល់ជូន្ គ់ស ទាំ ងយ ែ លភ់េ្ចមន់ឺជចាណំៃ ៃនរហិ�ិ្ល់យជានន�ី់រយួ ចូលេទកនរ់ហិ�ិ្ល់យ និំ់ជីពែផាកអល់ ា េសវស សំរសេ់រនព យុត�ិករស័ សំរ 
សុខភពស ណរ និំេគលនេរបយស ណរ។  
 

េតមអាកបនេ្តតរខ�ួន ចួរល់ស្រលក់ ផ� ស់ល�ូ េនះេេមយឬេពក 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

គនឯកសរ� នេ� 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក -3:45 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

សិសទឆា ា�ីរយួ និំឆា ាចុំេ្កយ ្តតិបនត្រតិឲ ចូល
េ ៀនេពថា កសិ់ក្ក្រតិរហិ�ិ្ល់យ។ 

េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � 8សករជននិយរសេ់រនព ្Community Activism) 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំរន�ី�ាំ េពសប នីយព Fruitvale BART េេមយ
់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្ កសំ្់លែ់ខទទាំ អស់ 
និំ ថេ �មំ ែ លបលេ់ព្តំរ់ជ្រណណ ល ឹកជ�ាូ ន
េនះ។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 258 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

38% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 1% 



 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 65% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 1% 

 

សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Golden State College Prep 
1009 66th Avenue, 94621  |  562-8030 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-golden-state-college-preparatory-academy 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 
Aspire Golden State Preparatory Academy រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី GSP — ពី�ំ់
រហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ស� យ និំេខែិំពណ័ក់ី។ ្ គ់ស �ិ�
ឯកសរ� ន។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក-3:35 េសៀល 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

សចេ ៀនេនះ ាេណម ក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ�ី�ាំ សច។ សិសទេព
ថា ក�ី់ 6-9 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 12-15 ឆា ា)។ ករិកីិេនះ ាេណម ក េរ៉ំ 3:15 េសៀល

ល់ 6 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

លណណិ តសភសិក្ជលរ� � N/A 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 45, 1, 1R, និំ 801 

 



 

9ក ចុះេឈះស លុក 562 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 

27% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 16% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 82% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 1% 

 
សចេ ៀនករនុ��  
Aspire Lionel Wilson College Prep 
400 105th Avenue, 94603  |  568-3101 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-lionel-wilson-preparatory-academy 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 
Aspire Lionel Wilson Preparatory Academy រនក េល�ជ� ចិត�ចាេ់ះក េ ៀលចាសិសទ លស់េយមំឲ ��ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ។ អ�ី់្់លរ៉់ំអាពី LWP— ពី�ំ់
រហិ�ិ្ល់យេពកាុំសលកា លស់េយមំ េទកនក់ លងតល់េ្ំតនេតច់តែ់ លជា �ុេដយ�ិនានយ់ លស់េយមំ  — ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ដីកសិ់សទ លស់េយមំេពេលមិថីិរយួេទកន់
ស�� ល្ត យរេពលលនួឆា ា។ ក ជួយ ល់សិសទ លស់េយមំកាុំក សេ្រចបនក�ីសុលិន�េពរហិ�ិ្ល់យ ់ឺជល�្លបររយួែ លទរទ ឲ រនក ខិតខា្ លឹំែ្លំពីសរជិក្់ល់ លូៃន
្ គ់ស សចេ ៀន លស់េយមំ ក សិសទ លស់េយមំ្សង�់ក សិក្ និំសេ្រចបនល��ផល់ួ ឲ ភ� កេ់ផ�មល លុ ស់លិក លស់េយមំ ់ឺជ្កសរអាករនិជិា ជីិរែ លឧស្េពព្ររលាផុតេពកាុំ
ក ង  រ�លិ� និំ្ គ់ស លស់េយមំ រនក ចូល រួេពកាុំក គា្ � ល់្់ល�ិ់ �ភពៃនិល្ករចូ័លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  េេមយៃ ់ូ អាកស់្់ចិត� និំអាកគា្ �សេ់រនព លស់
េយមំជួយ ឲ េយមំ លាេព��រត្រតិក ែ លខុសែល�កពីេ់ លស់សិសទ និំសេ់រនព លស់េយមំ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន រួរន ូចជ ់ិពណ័ៃលតំ និំេខែិំ
ពណ័ក់ី។ ្ គ់ស �ិ�ឯកសរ� ន។ ្់លក់្រតិថា កទ់ាំ អស់េស�តក
់កព់ណ័ ូចគា ។ 

េរ៉ំសិក្ 8:25 ្ពឹក - 3:05 េសៀល 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ា
ំ ឬេពជិត់�ី�ាំ  

សចេ ៀនេនះ ាេណម ក ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចរយួេពកាុំ
�ី�ាំ សច។  
សិសទេពថា ក�ី់ 6-12 ្តតិបនលេ្រមជូន ្់យុ 10-18 ឆា ា)។  
ចន់� ល់ពុក 3:55-6 ច់ច 
្ពេស្តក 3:05-6 ច់ច 
សុ្ក 1:35 - 6 ច់ច 



 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភស
អំេ់ �់ស 

គន 

លណណិ តសភសិក្ជលរ� � N/A 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 45។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 491 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

28% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 3% 

% ់សីុ 1% 

% ង�ីន 96% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 0% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Bay Area Technology 
8251 Fontaine Street, 94605  |  382-9932  |  www.baytechschool.org 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  29 កុរ�រ 2016 
សចេ ៀន Bay Area Technology ់ឺជសចេ ៀនស ណរែ លលេ្ំតនរនិយកៃថ�បាួលចលពី់ថា ក�់ី 6-12 ែ លផ�ល់នូិករិកីិសិក្ែ លរន់ុណភពខ�ស់ និំែផ�កេលមស�ំដ់  
ជរយួនឹំក ស �ំតក់់នេ់លម់ណិតិ�ិ្ ិ�ិ្សយស� និំលេចកកិ�ិ្។  
 
សចេ ៀន Bay Area Technology អនុិត�ករិកីិអល់ ាែ លខុសែល�កពីេ់ េ មរ្លីណ�ុ ះស តីសិសទ្់លគ់ា  ែ លចុះេឈះចូលេ ៀនេពកាុំសចេ ៀនេនះ ឲ រន់ រណព កីរយេពកាុំក
សិក្ និំឈន ល់សរតបភពសក� នុពលេព�េល� លស់ពួកេ់ - ែផាកល��  ែផាកស សំរ ែផាក់ រណព  និំែផាករំកយ។ 
 
េលសកករ លស់សចេ ៀន BayTech ់ឺ េ មរ្លីេ្រមជូនសិសទថា ក�ី់ 6 ល់ថា ក�ី់ 12ក 
 
េក�មឲ សិសទ លស់េយមំ់ច់ន និំស េស េពកាុំរុខិជិា  STEM 
េលមក�ឹកចិត�សិសទ លស់េយមំ ឲ រនក ជា �ុចិត� ជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ ែ ល្តតិបនលា់កល់ាលន៉ជរយួនឹំជាន�កាុំក ្ប្ស់យទក�់ំ និំេក�មល�លង�ស្រលល់ រិកសជ
សកលែ លរនក ត្រំ�ិ់សែផាកលេចកកិ�ិ្ស្រលស់តិតទ ព�ី 21។ 

េ្តតរខ�ួនសិសទ លស់េយមំឲ ក� យជពល �រនក អល់ ា រន�ានួលខុស្តតិ ែ លរនជាន� និំក យល់ ឹំកាុំក ចូល រួ និំេក�មក ្លកលេដយផលិតភពេពកាុំសេ់រនពច្រសះជតិ
សសនព និំពេុិល្ករ។័ 
ផ�ល់ជូនករិកីិសិក្ែផ�កេលមស�ំដ់  ែ លស �ំតក់់នេ់លម STEM ែ លគា្ �េដយលន�ល់ិ �ិ្សយស� និំលន�លកុ់ាព �ូ់ ។ 
ផ�ល់ជូនសករភពសិក្ និំសករភពករ្ន�េ្កយចលេ់រ៉ំសចស្រលសិ់សទទាំ អស់ រួទាំ សិសទែ ល��ួលបនល��ផលសិក្ខ�ស់ និំទល។ 
ផ�ល់ជូនឱកសស្រលក់ ចូល រួ លស់រ�លិ�េពកាុំក អល់ ាសិសទ លស់េយមំ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន BayTech ់ឺជសចេ ៀនរនឯកសរ� ន។ សិសទេស�តក់ក់់ ិយឺតរន ក ពណ័�ឹកសរុ្�ជរយួនឹំ លូស��
លស់សចេ ៀន និំេខែិំពណ័ក់ី។ 

េរ៉ំសិក្ 8:20 ្ពឹក-3:20 េសៀល 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

BayTech ផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេដយឥត់ិតៃថ�។ ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច រួរន ក លងត់
លេ្ំតនេដយ្ ត់លេ្ំតន ក�ឹលលេចកកិ�ិ្ ក គា្ � និំតុសិក្។ 

េសវអល់ ាពិេសស សិសទេខ្យ-រក រ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

លណណិ តសភសិក្ជលរ� � N/A 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 46 លេ្រមជូនសចេ ៀនេយមំ។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 262 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
15% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 44% 



 

% ់សីុ 1% 

% ង�ីន 41% 

% ែស្ក ស 10% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 3% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Civicorps 
101 Myrtle Street, 94607  |  763-1725 
www.cvcorps.org 
់យុ 18-26 
Civicorps ់ឺជសចេ ៀនសិក� រយួឆា ាេព� ែ លផ�ល់ក ត្រំ�ិ់ស្បារយួ ំកាុំរយួឆា ាសិក្។ កលល េិចច�ត្រំ�ិ់ស្លចាឆា ាសិក្ 2015-16 ់ឺក 17 សីហ 2015; 10 តុច 2015; 21 

កាូ 2015; 8 កុរ�រ 2016 និំ 4 េរស 2016។ 
់ក សុាផុតកាណតេ់ពៃថ់សុ្ក រុនេពលចលេ់ផ�មរិ ស់នីរយួ់។ ់ក សុា់ច��ួលបនេព់សយដ� ន 101 Myrtle Street ឬ�រអីុនេកមណិត www.cvcorps.org/programs/apply/។ 
 
Civicorps បនជួយ យុិជនកាុំក ផ� ស់ល�ូ ជីិតិ លស់ពួកេ់ �រ យរក អល់ ា និំក លណ�ុ ះលរ� លក ង ។ េយមំបនលេ �ំមតនូិ ា់ រូយួស្រលស់ចេ ៀនសេ់រនពផ�ល់េសវេព�េល�
េដយេជ់ជយ់ស្រលយុ់ិជនែ លរន់យុចលពី់ 18-26 ឆា ា ែ លបនេបះលំក់ សិក្េពថា ក់ិ �ិ្ល់យ។ េសវគា្ �ែផាកក សិក្ ក លណ�ុ ះលរ� លក ង ែ លរនលំៃ់ថ� និំេផ� ត
េលមសា រ លសួផ�ូិចិត� និំក េ្តតរសីុជេ្ ស្រល់់ ជីព និំរហិ�ិ្ល់យ ជយយ ល់យុិជនរនក ស្រល�រសក� នុពលខំកាុំ លស់ពួកេ់ និំសេ្រច�រេគលេេកាុំក សិក្ 
និំ់ជីព លស់ពួកេ់។ Civicorps ់ឺជអ សំក ែតរយួ់តេ់ពតាលន ់San Francisco East Bay ែ លផ�ល់ជូននូិរគ័សិក្ែ លរនករិកីិស�� ល្តិ�ិ្ល់យរនក ��ួលសស ល់ ក៏ ូចជ
រគ័ិជិា ជីិរែ លរនក លណ�ុ ះលរ� លក ង រនក លំៃ់ថ�។ រគ័សិក្ និំិជិា ជីិរ លស់េយមំ  ជួយ ល់យុិជនែ លេបះលំក់ សិក្ឲ ��ួលបនស�� ល្តិ�ិ្ល់យ ��ួលបនក
លណ�ុ ះលរ� លក ង ជកែ់ស�ំ លន�ក សិក្េ្កយរក រសិក្ និំចលេ់ផ�មរ់ជីពែ លេក�មឲ ្ គ់ស រនចី ភព។ 
 

រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។



 

 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

េពេពលរសិសទ លស់ Civicorps ្តតិបន ាេឡមំ នរេទកាុំករិកីិលណ�ុ ះលរ� លក ង  ពួកេ់្តតិ់កឯ់កសរ� ន និំ PPE ឲ បន
សរ រ ។ 

េរ៉ំសិក្ លណណិ តសភសិក្ 
ចន់�-្ពេស្តក 8:00 ្ពឹក - 3:00 េសៀល សុ្ក 8:30 ្ពឹក - 12:30 េសៀល 

ក លណ�ុ ះលរ� លក ង  
ចន់�-្ពេស្តក ក ង  7:30 ្ពឹក - 3:30 េសៀល — ថា កសិ់ក្ 2X/សប� េព 4-6 សុ្ក 8:30 ្ពឹក - 12:30 េសៀល 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

គន 

េសវអល់ ាពិេសស គន ល៉ុែន� Civicorps េក�មក សេក គា ជរយួរណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ព និំតាលនែ់ផនក អល់ ាពេិសសកាុំរូលដ� ន (SELPA) 

េ មរ្ ី នថ ក អល់ ាសរ រ ្តតិបនផ�ល់ជូន ល់សិសទទាំ អស់ែ លរនត្រតិក ពិេសស។ េពកាុំក ��ួលសស ល់ភ់ យ េ៏្ចមនៃនសិសទ
លស់េយមំ ែ ល្តតិបនលេ្រមជូនេពកាុំលណណិ តសភ Corpsmember ែ លរនត្រតិក អល់ ាពិេសស រនអាកឯកេ�សកន នេព�េរ៉ំ 
ែ លេក�មក រ៉ំជិតសាិ��ជរយួសិសទ លុ ស់លិក និំរ�លិ� េ មរ្ ី នថ ត្រតិ ក លស់សិសទទាំ េនះ្តតិបនលាេព��រ។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

សិសទ លស់លណណិ សភេនះ លាេព�ក ស�ំរ់តភិសកាេណម តេពកាុំសាណុា ់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន លស់សិសទ។ ្លសិនេលមភសររយួេ្ងពី
ភសអំេ់ �់ស រនល�ា កេ់ពកាុំក ស�ំ រ់តិភសកាេណម ត សិសទ្តតិបនផ�ល់ជូនេតស�អ ិិ ិវនពភសអំេ់ �់ស លស់ �កលីេ�់ រ៉ 
(CELDT) កាុំ យរេពល 30 ៃថ់ ាលូំ េ មរ្វីយតៃរ�សរតបភពស� ល ់និរយ ់ន និំស េស លស់ពួកេ់ជភសអំេ់ �់ស។ 

លណណិ តសភសិក្ជលរ� � ស្រល់ យរេពល 12 ែខេ្កយចលក់ សិក្ Civicorps ផ�ល់ជូនជានួយជរយួនឹំក ដក់់ ក សុាេក�មក ង  ដកយុ់ិជនេពកែន�ំ ចុះករសិក្
ររយួកាុំចាេររកែន�ំចុះករសិក្ទាំ  35 លស់េយមំ (សេ្គសស សំរពី លស់េយមំ និំៃ ់ូ់ជីិករកាុំ្សសក) ក ចុះេឈះចូលេ ៀន
េពកាុំរហិ�ិ្ល់យសេ់រនព ក ��ួលបនេសវទាំ ងយែ លពុារនេពកាុំ�ី�ាំ រហិ�ិ្ល់យ េពអាឡុំេរ៉ំសិក្េពលច់ច ្ក
លងតល់េ្ំតន ក គា្ �ក អល់ ាពិេសស និំក ្លឹក្ក ណី) ក៏ ូចជក ែស�ំ កកន នេផទំ់ផំែ ។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ West Oakland BART រនចរ់យ .5 ៃរល៉ពពីសចេ ៀនេយមំ េេមយរជ្រណណ លលណ�ុ ះលរ� លក ង ឆ�ំកត�់រផ�ូិេនះ។ 
េយមំរន�ី�ាំ ្លែេល .5 ៃរល៉ពពីេសវ AC transit េពផ�ូិេលខ 12។ 

 
 

9ក ចុះេឈះស លុក 28 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
0% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 75% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 7% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 18% 

 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Conservatory of Vocal & Instrumental Arts High (COVAH) 
3800 Mountain Boulevard, 94619  |  531-0110 
www.covaconservatory.org 
9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  1 កាូ 2015 

សចេ ៀនករនុ��  Conservatory of Vocal/Instrumental Arts High (COVAH) ់ឺជិ�ិ្ល់យតយន�ី/េ្តតររហិ�ិ្ល់យ ែ លរនក លះលំក់ាុំក ផ�ល់ក លងតល់េ្ំតនតយន�ី និំក
សិក្ែ លរន់ុណភពខ�ស់ជូនសិសទេពថា ក�ី់ 9 - 12។ សិសទ លស់ COVAH ចូល រួេពកាុំិ ស់សិក្តយន�ជីេ្ចមន ក ្លកួត្លែជំ និំក សែរ�ំេផទំ់។ សិសទអ ិិ ិវនពជាន�តយន�ី
បនជេ្ចមនែលលរ៉ំ រួទាំ ែលល ក� សិុក ក៉ ់R & B សរយ់ និំែលលជនជតិភ់តិច។ សច COVAH ផ�ល់ជូនករិកីិសិក្ខ� ាំ ក� ជរយួនឹំករិកីិចុះេឈះ ារលគា �រ យរ 
រហិ�ិ្ល់យ Peralta Colleges ែ លអនុ�� តឲ សិសទិ�ិ្ល់យ��ួលបនេ្កិីតក្រតិរហិ�ិ្ល់យផំែ ។ សិសទ់ច��ួលបនេ្កិីតក្រតិរហិ�ិ្ល់យ េូត ល់ពី ឆា ា េព
អាឡុំេពលពួកេ់េ ៀនេពរិ�ិ្ល់យ។ COVAH កផ៏�ល់ករិកីិសិក្�ូលា�ូចយ�រ យរក សិក្ល�កូ លគា  និំក ង ិ ស់សិក្�រអីុនេកមណិតផំែ ។ 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទ លស់ COVAH ់កឯ់កសរ� នករ�្លចាៃថ់ និំឯកសរ� នផ�ូិក ស្រលក់ សែរ�ំ។ 

េរ៉ំសិក្ េរ៉ំសិក្ លស់ COVAH ់ឺ 8:30 ្ពឹក - 4:30 េសៀល ជរយួនឹំ្កសរសែរ�ំ រយួចានួន និំិ ស់សិក្ក្រតិរហិ�ិ្ល់យែ លជួលជុាគា
េពេពលចុំេពល េសៀល ឬេពលច់ច។ 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

COVAH រនៃថ់សិក្យូ ជំរុន់ឺ ចលពី់េរ៉ំ 8:30 ្ពឹក - 4:30 េសៀល ជរយួនឹំិ ស់សិក្ក្រតិរហិ�ិ្ល់យរយួចានួនែ ល
ផ�ល់ជូនេពេពលច់ច ូេចាះពុារនក ផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេ�។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់
ស 

គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � Peralta Colleges 
Holy Names University Early Entry Program Chabot Science Center 
Fuel Ed Online Coursework 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ COVAH រនភពងយ្សគលកាុំក លេ្រមជូនេដយ AC Transit ឬ BART េទកន ់AC Transit។ 

 

9ក ចះេឈះស លក 237 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អកសិក្ភសអំេ់់ស ្EL) 
 

1% 

% ់េរ កិស�តិ់យេកិ 56% 

% ់សី 5% 

% ង�ីន 15% 

% ែស្ក ស 12% 

% អក ស់េលមេកះប៉សីេកិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េលីីពីន 2% 

% ច្រះ 8% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Envision Academy for Arts & Technology 
1515 Webster Street, 94612  |  596-8901 
www.envisionacademy.org 
9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  16 រករ 2016 

Envision Academy of Arts and Technology (EA) ់ឺជិ�ិ្ល់យករនុ��ស ណរឥត់ិតៃថ�បាួល (ថា ក�ី់ 9-12) េព្កសំ អូកឡិន ព ែ លរនក េល�ជ� ចិត�កាុំក ផ� ស់ល�ូ ជីិតិ លស់
សិសទេដយេ្តតរខ�ួនពួកេ់េ មរ្�ី�ួលបនេជ់ជយ់េពរហិ�ិ្ល់យ និំេពកាុំជីិតិ។ Envision Academy ផ�ល់ជូនសិសទនូិល�ពិេសកនពសិក្េតច់ត ់និំកា ឹំក�េីពកាុំសេ់រនព
ច្រសះជតិសសនព និំរនក ់ណិត់សូ ។ សិសទ លស់េយមំ្តតិបនលណ�ុ ះស តី និំផ�ល់អារចឲ ក� យេទជអាក ឹកនាេពកាុំក អល់ ាេពិ�ិ្ល់យ លស់ពួកេ់ និំសេ់រនព លស់
ពួកេ់។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
 

គនឯកសរ� នេ� 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក -3:45 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

េយមំរនកីង និំក�ឹលែ លេ�ឹកហត ់និំជួលគា េ្កយចលេ់រ៉ំសចជ្លចា។ កីង លស់េយមំ រួរន បល់េបះ បល់ទត ់បល់�ះ ត់
្លរាំ ជិះ�ូកេក� ំ និំអលអ ស� ្ពឹត�ិក ណព កីង។ េយមំរន ASB េសៀិេេ្លចាឆា ា អុក រេហ្សល Step និំក�ឹលេផទំ់េ�ៀត ែ លជួល
ជុាគា េ្កយចលេ់រ៉ំសច។ កីង និំក�ឹលទាំ អស់េលមក�ូចយជូនសិសទទាំ អស់ ែ លរន GPA 2.7 ឬេលមសពីេនះ េេមយេរ៉ំហតខុ់ស់
គា ។ េយមំករ៏ន�ានក�់ានំគា ជរយួអ សំក សេ់រនពជេ្ចមនផំែ ។ 

េសវអល់ ាពិេសស សិសទអល់ ាពេិសសទាំ អស់ លស់េយមំ  ្តតិបនលយ�ា ល។ 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � EA ់ឺជសចេ ៀនេ្តតររហិ�ិ្ល់យ និំរនរគ័ចានួនលីក សិល្រ លេចកកិ�ិ្ និំសេ្់ិនភព។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំរន�ី�ាំ េព�ី្លជុាជនៃន្កសំអូកឡនិ ព េពចេន� ះសប នីយព BART ផ�ូិេលខ 19 និំផ�ូិេលខ 12 និំែខទ ថយន�្ កសំជេ្ចមន។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 395 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

15% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 41% 

% ់សីុ 2% 

% ង�ីន 47% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 3% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 2% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Lighthouse Community 
444 Hegenberger, 94621  |  562-8825  |  www.lighthousecharter.org  |  9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក   22 រករ 2016 
Lighthouse ្តតិបនសប លនេឡមំេពឆា ា 2002 ជក េឆ�មយតលេទនឹំ់រ� តៃនល��ផលសិក្ ែ លេកមតេឡមំ ស្រលសិ់សទរកពី្ គ់ស ែ លរន្បកច់ាណូលទល និំកុរ ែ លជជនជតិ
ែស្កេ េព�ី្កសំ Oakland។ Lighthouse បន កីចេ្រមនចលពី់ក លេ្រមជូនសិសទចានួន 92 នកេ់ពថា ក ់K និំថា ក�ី់ 6 េពកាុំឆា ា�ីរយួ លស់ខ�ួន រក�ល់នឹំលចកុល្នាេនះ លេ្រមជូនសិសទ
ចានួន 750 នក ់្់លក់្រតិថា ក់់ ពីឺថា ក ់K – 12 និំល�ក លក់ សិក្ថា កខ់�ស់ចានួន្បាថា ក។់ េលសកករ លស់សច Lighthouse ់ឺេ មរ្េី្តតរខ�ួនសិសទច្រសះជតិសសនពស្រលចូ់លេ ៀន
េពរហិ�ិ្ល់យ និំចលយ់ក់ជីព�រជេ្រមស លស់ពួកេ់ �រ យរក លា់កល់ាលន៉ ល់យុិជនរា កជ់រយួនឹំចាេណះ ឹំ  ជាន� និំេគលក ណព ទាំ ងយេ មរ្ឲី រនក ជា �ុចិត�ខ�ួន
ឯំ និំជអាកសិក្អស់រយួជីិតិ។ េ មរ្�ី�ួលបនក អល់ ា និំេ្តតរខ�ួនេព�េល�ស្រលស់តិតទ ព�ី 21 េយមំេជឿជកថ់ សិសទរា ក់់ ្តតិែត ក្បននូិក ចំេ់ចះចំ់ ឹំពីករជតិអាពី
ពិ ពេចក លន�សេ្រចេគលេេ លស់ពួកេ់ឥតបលប់  កសំ និំ្ប្ស់យទក�់ំចាេណះ ឹំ លស់ពួកេ់ លង�នូិក ��ួលខុស្តតិចាេ់ះលុ ស់ល និំចាេ់ះស សំរ េក�មក សេក គា
ជរយួអាក ៃ� និំឆ�ុះល�ក ាំជនិចកេទេលមភព កីចេ្រមន លស់ពួកេ់កាុំនរជអាកសិក្រា ក។់ ជពិេសស េលសករេនះដកល់�កូ លនូិក អ ិិ ិវេគលក ណព ឹកនាខំេ្ករ ែ លលេ្រមជ
ល��ផល លស់អាកសិក្�ូទាំ សចេ ៀន Lighthouse ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

សិសទិ�ិ្ល់យ ្តតិបនត្រតិឲ ់ក់ លូស��  Lighthouse េពេលម់ិ/់ិ ង លស់ពួកេ់ជនិចក។ េខ ឬសាពតព់ណ័េ  ឬេខៀិ និំ់ិ
ពណ័ស េ  ឬ្លេផះ។ ឯកសរ� ន់ចជិបន�រអីុនេកមណិត ឬេពសចេ ៀន។ ថា កសិ់ក្សិល្រ លស់ិ�ិ្ល់យ បនលេ �ំមត
លូស�� ផ� ល់ខ�ួនែ លខុសែល�កពីេ់ េេមយនឹំលង�ក ចនេពេលម់ិស្រលសិ់សទេដយតៃរ�ទល។ 

េរ៉ំសិក្ 8:30 ្ពឹក-3:45 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

សិសទិ�ិ្ល់យ់ចរកកនរ់ជ្រណណ លសិក្ េ មរ្ជួីយ គា្ � ល់ក សិក្េ ៀនសូ្ត និំផ�ល់ជានួយកាុំក លងតល់េ្ំតន។ េលមសពីេនះ
េ�ៀត ឱកសលាលន៉លែនបរ ្តតិបនផ�ល់ជូនេ មរ្ជួីយ ឲ សិសទសល្យ កីរយេពកាុំថា កេ់ ៀន�រជេ្រមសពួកេ់។ ករិកីិចលេ់ផ�មរចលពី់
េរ៉ំ 3:30-6:00 ច់ចជេ ៀំរល់ៃថ់ េលមកែលំែតេពៃថ់ពុក េពេពលែ លេរ៉ំ ាេណម ក ចលពី់េរ៉ំ 1:30-6:30 ច់ច។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

សិសទ្តតិបនផ�ល់ជូនិ ស់សិក្ភសេអស្�៉ ក្រតិ 1, 2 និំភសេអស្�៉ AP ។ ្លសិនេលមសិសទរនលាណំចំសិ់ក្ភស
ររយួេផទំេ�ៀត ពួកេ់់ចចុះេឈះសិក្េពថា ករ់រយួេពកាុំរហិ�ិ្ល់យសេ់ករនពែ លេពជិត េេមយសច 
Lighthouse នឹំលំៃ់ថ�បាួល និំសរ� រសិក្ជូន។ 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � 8សិសទ្តតិបនផ្ ភា លេ់ទនឹំ្កសរេុន និំអ សំក ននេពកាុំ្សសក េ មរ្ចុីះករសិក្េពអាឡុំ្តីរស ូិផ� កីៃនថា ក�ី់ 11។ េនះ់ឺជ
ឱកស អ៏សក ស្រលឲ់ សិសទែស�ំយល់អាពីក ង េពកាុំ់ជីពរយួែ ល់ចេក�មប។ អ សំក រយួចានួន រួរន ូចជ A.C.E., La 
Clinica De La Raza, Reading Partners, Museum of Children’s Art, Sharks Ice, Exploratorium, California Capital 
Investment Group, Buena Vista Horace Mann, Tech Hive, Ready Set Connect, Hawthorne Health Group និំរនអ សំក
ជេ្ចមនេ�ៀត។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព Coliseum BART រនចរ់យ្តឹរែតរយួៃរល៉ពពី�ី�ាំ លស់េយមំ។ AC transit ែខទ�ី 73 និំ 89 បលេ់ពចាពីរុខអគ លស់
េយមំ។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 262 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�រនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 
 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

32% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 8% 

% ់សីុ 4% 

http://www.lighthousecharter.org/


 

% ង�ីន 84% 

% ែស្ក ស 1% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 2% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Leadership Public Schools (LPS) Oakland Research & Development 
8601 MacArthur Boulevard, 94605  |  633-0750 
www.leadps.org/oakland 
9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  26 កុរ�រ 2016 

េព�ី�ាំ ្សិ្ជិ និំអ ិិ ិវនព្ កសំអូកឡនិ ព លស់សចេ ៀន Leadership Public Schools (LPS) េយមំរនេគលលាណំលេ្រមជូនសេ់រនព្ កសំអូកឡនិ ព េដយផ�ល់ជូននូិក អល់ ា ល៏�
្លេសម ជូនសិសទ លស់េយមំ  និំលណ�ុ ះស តីពួកេ់ឲ រន�ានុកចិត� និំរនជាន�ែ លពួកេ់្តតិក េ មរ្កី� យជអាក ឹកនាសេ់រនព រ៏ន្លសិ��ភពនេពលអន់ត។ LPS Oakland 
R&D ផ�ល់ជូនក អល់ ាខ� ាំ ក� ល់សិសទិ�ិ្ល់យកាុំក ែស�ំ កល រិកសសិក្តូច និំរនសុិតបភិពរយួ េ មរ្សីេ្រចក�សុីលិន� លស់ពួកេ់កាុំក ល�ក លក់ សិក្ពីថា ក់ិ �ិ្ល់យ និំលន�
ក សិក្េពរហិ�ិ្ល់យ។ េយមំេជឿជកថ់ សិសទេ ៀនបនល�លាផុតេពេពលពួកេ់រនអាកលងតល់េ្ំតនែ លរនក យកចិត��ុកដក ់និំរនក គា្ � និំឱកសកាុំក ផ្ ភា លក់
សិក្េទនឹំជីិតិជកែ់ស�ំ។ េពកាុំកិចក្លឹំែ្លំរយួេ មរ្ផី�ល់នូិករិកីិសិក្េតច់ត ់ល៉ុែន�ត្រតិ�រលុ ស់ល េយមំ រនក ផ�ល់ជូនជេ្ចមនេ មរ្គីា្ � ល់ត្រតិក លស់សិសទ។ កាុំនរជ
សចេ ៀនរយួែ លេ្តតរខ�ួនសិសទស្រលច់លយ់ក់ជីពនេពលអន់ត សិសទរា ក់់ រនសិ��េិ្លម្បស់កុាព �ូ់ យួ ៃ  1-1 ស្រលក់ ង ិ ស់ លស់ពួកេ់។ េយមំ ករ៏នផ�ល់ជូនករិកីិ
ឯកេ�សផំែ  ែ លចលេ់ផ�មរេពេពលចុះេឈះចូលេ ៀន។ ករិកីិទាំ េនះ រួរន ករិកីិផ�ល់ ាលូនន ស� នចរ�ំន ូិេង� ស្រលសិ់សទឆា ា�ីរយួ និំលណណិ តសភសិសទឆា ា�ីរយួ ក គា្ �
រហិ�ិ្ល់យ 1-1 ករិកីិក្រតិរហិ�ិ្ល់យេពកាុំ�ី�ាំ  �រ យរករិកីិដកឲ់ េ្លម្បស់ក្រតិរហិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ  និំេសវសុខុរលភពសិសទ។ ឆា ាេ្កយ េយមំនឹំសកល្ំ
រគ័លេចកកិ�ិ្កុាព �ូ់ ថី លស់េយមំ។ លែនបរពីេលមេនះេ�ៀត សចេ ៀនេយមំផ�ល់ជូននូិសករភព និំក លាលន៉លែនបរេ្កយចលេ់រ៉ំសចជេ្ចមន ក៏ ូចជឱកស្លចាឆា ាកាុំក �សទនកិចក
េព�ររហិ�ិ្ល់យននផំែ ។ េព�ីល�ក ល ់េយមំ ផ�ល់ជូនឱកសជេ្ចមនស្រលឲ់ ្ គ់ស េក�មក កាុំភពជៃ ់ូជរយួសចេ ៀន េ មរ្គីា្ � ល់សិសទរា ក់់ ។ េយមំផ�ល់ជូនក ្លជុា
សរ់ររ�លិ�/់រព្បល សនាសីិ� ឹកនាេដយសិសទេ ៀំរល់ឆរស និំ�ិវ សេ់រនព្ លចា្ តីរស ែ លផ�ល់ជូនរ�លិ�ជរយួនឹំឱកសកាុំក ជួលជរយួលុ ស់លិក និំ
្ គ់ស  LPS ៃ�េ�ៀត។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
ចេ ៀន 

សិសទទាំ អស់្តតិបន ាពឹំថនឹំេគ ព�រល�ល�ា កាុំក េស�តក់ក់ លស់សចេយមំ។ សិសទ្តតិបន ាពឹំថនឹំ់ក់់ ិរន្�នល ់ក ពណ័
្លេផះ ស� យ ឬ ស ែ លគន លូស�� ។ សិសទ្តតិបន ាពឹំថនឹំេស�តកេខ ឬសាពតព់ណ័េ  ឬក់ីជេ ៀំរល់ៃថ់។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក-3:40 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេព
កាុំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

រន។ េយមំ ផ�ល់ជូនករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច ្កីង ់ក និរយ ក�ឹល) ស្រលសិ់សទិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ែ លរន់យុចលពី់ 14-18 
ឆា ា។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិ
ក្ភសអំេ់ �់ស 

គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � 8ិ�ិ្សយស�កុាព �ូ់  

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយ ថយន�្កសំ  AC Transit ែខទ�ី 57, 46 និំ 98។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 292 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពនិ�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-
 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

30% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 9% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 86% 



 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 2% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 0% 



 

សចេ ៀនករនុ��  
Oakland Military Institute 
3877 Lusk Street, 94608  |  594-3900 
www.oakmil.org 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  កាពុំ ាេណម ក  

ិ�ិ្សប នេរ ្កសំអូកឡនិ ព ្Oakland Military Institute) ់ឺជលណណិ តសភេ្តតររហិ�ិ្ល់យរយួ ែ លផ�ល់ជូននូិរូលដ� នៃនក សិក្ ឹំ រា ែ លលាេព�លែនបរេដយិល្ករេ័រ
លែនបរេ�ៀត។ OMI ផ�ល់ករិកីិសិក្�ូលា�ូចយ ែ ល្តតិបនេ ៀលចាេឡមំ េ មរ្លីាេព��រត្រតិក ចូលេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ។ េយមំ េក�មឲ រនក ដកល់�កូ លលេចកកិ�ិ្ខ� ាំ ក�  លរ� �
ឥតែខទ និំឧលក ណព េអឡិច្តតនិចនីរយួ់ស្រលសិ់សទនយទហន។ េយមំ ផ�ល់ជូនករិកីិរុនេរ៉ំសច និំេ្កយចលេ់រ៉ំសច�ូលា�ូចយ េ មរ្ផី�ល់ជូននូិក លាលន៉លែនបរកាុំក
សិក្ និំក អន�រ់រនព។ េយមំ លេ �ំមតនូិករិកីិភពជអាក ឹកនាសចេ ៀន ឹំ រា ែ លជួយ ស្រគល ល់ភព កីចេ្រមន និំក ផ�ល់ ាលូនន។ ស ស ្�តំទាំ លី លស់េយមំ ់ឺ ភពជអាក ឹកនា 
ភពជពល � ភពសរសួនែផាករំកយ ់ឺជចាណុចេផ� ត រួ លស់េយមំ។ ភពជអាក ឹកនា ជួយ ស្រគល ល់ករិកីិសិក្ និំករិកីិេរ  ែ ល្តតិបន្ចបចល់�កូ លគា េ មរ្លីេ �ំមតយុិជន
ែ លរនអត�ច កិល� រនក �ាំ ចិត� និំរនសុ ិនិិចចយ់។ ភពជពល � ឹកនាក េផ� តក យកចិត��ុកដក់ លស់េយមំេទេលម់ុណតៃរ�លុ ស់ល និំភពរនិ់�និយរ កិត�ិយស និំេសចក�ី
ៃថ�ថាូ  េ ល្តតិលណ�ុ ះស តីេពកាុំសិសទនយទហន លស់េយមំ ។ ភពរារនួែផាករំកយ ្តតិបនគា្ �លែនបរេដយករិកីិអត�ពលករ ែ លជា �ុឲ រនស តីសុខភពល� និំ
្លកួត្លែជំ។ 
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន រន។ ឯកសរ� ន លស់សិសទនយទហន ថា ក ់B  រួរន ូចជ ់ិពណ័ស 
លិ�េឡិពីេលមចុះេ្ករជរយួនឹំលន�ះសក�េិលមស ្ិ�ិ្ល់យ) ់ិរនេហេ ៉ លិ�
េឡិចុះេ្ករជរយួនឹំលន�ះសក�ិេលមស ្អនុិ�ិ្ល់យ) េខពណ័េ  និំែស្កេជមំ
ពណ័េ ។ 

េរ៉ំសិក្ 08:00 ្ពឹក -15:00 េសៀល 

8:00 ្ពឹក - 3:00 េសៀល 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

ករិកីិ ASES 
ក គា្ �ែផាកក សិក្ 

េសវអល់ ាពិេសស ក ដកល់�កូ ល និំិកីិព្បលេដយភសនិរយ 

លណណិ តសភសិក្ជលរ� � N/A 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ក ដកល់�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� - ជា �ុលែនបរេដយករិកីិសិក្ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់បនេដយេសវ ឹកជ�ាូ នស ណរ (AC Transit) និំ
សប នីយព McArthur BART ។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 646 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែសំយល់លែនរអាពីភព កីចេ្រមនេឆះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 % អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

14% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 21% 

% ់សីុ 17% 

% ង�ីន 53% 

% ែស្ក ស 3% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 1% 



 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 2% 

% ច្រសះ 3% 

 
សចេ ៀនករនុ��  
Oakland Unity High 
6038 Brann Street, 94605  |  635-7170  |  www.unityhigh.org  |  9-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  1 រនិ 2016 
ចកកុិស់ិយ លស់េយមំ ស្រល់ិ �ិ្ល់យសរ ស់ីភពអូកឡិន ព ្Oakland Unity High School) ់ឺជសចេ ៀនរយួែ លសិសទទាំ អស់��ួលបននូិជាន�សាូលែ លចាបចស់្រល�់�ួល
បនល��ផលសិក្ល� និំេព�ីលាផុត ��ួលបនេជ់ជយ់ស្រលេ់គលេេលចកុល្នា ស សំរពេុិល្ករ ័និំពេុភស។ ិ�ិ្ល់យ Oakland Unity High School នឹំផ�ល់ជូននូិិ ស់សិក្
េតច់ត ់ខណរេពលេ្តតរខ�ួនសិសទស្រលចូ់លេ ៀនេពរហិ�ិ្ល់យ និំេលមសពីេនះេ�ៀត �រ យរក ស �ំតក់់នេ់លមក អ ិិ ិវជាន�ិជិា ជីិរអស់រយួជីិតិ និំ�រ� លយ់ល់ចិត�យល់េថ�មរគា  
ែ លេក�មឲ រនតុល ភពេដយល�ពិេសកនពេពិ�ិ្ល់យែ លសរ្ូ ែលល សល្យ កីរយ និំ់ួ ឲ ចំចា។ ិ�ិ្ល់យ Oakland Unity High School នឹំផ�ល់សិ���ិ�ួលបនករិកីិអល់ ារយួ 
ែ លនឹំជួយ កុរ  និំ្ គ់ស ឲ ជានះល�្លបរទាំ ងយរែ លពួកេ់្លបរ និំនាេទ កក លាេព�ក�ីសុលិន� លស់ពួកេ់េ មរ្ឲី រនជីិតិ ស់េព ៏្ លេសម េពសេ �។ 

 
ខំេ្ករេនះ់ឺជលកកណរពិេសសរយួចានួនៃនិ�ិ្ល់យ Unityក 
•  ល រិកសសិក្រនសុិតបិភព និំរនក ដកល់�កូ ល — េពកាុំសេ់រនពរយួែ លែតំែត្តតិបនកាណតល់កកណរេដយ�ី្កសំជិតខំែ លរនល� ិ�ិ្ល់យ Unity ផ�ល់ជូននូិ�ី

់្ស់យែ លរនសុិតបភិព ែ លកុរ ពុារន់ រណព យ់ខ� ច ឬបតល់ំឱ់កស េេមយផ�ះសែរ្ំ និំិល្ករ័ លស់ពួកេ់្តតិបនផ�ល់កិត�យិស និំេគ ព។ 
•  ករិកីិគា្ ��ូលា�ូចយេ មរ្ ី នថ សិសទរនក គា្ �ែ លពួកេ់្តតិក េ មរ្េីផ� តក យកចិត��ុកដកេ់លមភព កីចេ្រមនកាុំក សិក្ ែ ល្តតិបនផ�ល់ជូន�រ យរភពជៃ ់ូ វំ

សចេ ៀន ្ គ់ស  និំសេ់រនព។ 
•  ល�ពិេសកនពសិក្ែ លអនុ�� តឲ សិសទ លស់ិ�ិ្ល់យ Unity សេ្រចបនភពជអាក ឹកនា និំសក� នុពលកាុំក សិក្ លស់ពួកេ់ េេមយក� យជអាក់ិត្តិះ ះិពិច រ និំេចះ

ៃចា្លិិត ជរនុសទរនក ់ណិត់សូ  និំជអាកចូល រួ្លកលេដយ្លសិ��ភពេពកាុំស សំរ្លជកិលេតយ ពេុិល្ករ។័  
•  ករិកីិេ្តតរ/្លឹក្រហិ�ិ្ល់យ�ូលា�ូចយស្រលសិ់សទ និំ្ គ់ស លស់ពួកេ់ រួទាំ ក ្លឹក្អាពីល់កកខណ់ណ ត្រតិកាុំក សិក្ និំជានួយែផាកេិ �� ិតបុ និំក �សទនកិចកេទកន់

រហិ�ិ្ល់យជ្លចា។ 

 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំយល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នសចេ ៀន សិសទទាំ អស់្តតិបន ាពឹំថនឹំេគ ព�រល�ល�ា កាុំក េស�តក់ក។់ សិសទ្តតិបន ាពឹំថនឹំ់ក់់ ិពណ័រន្�នល ់ក 
ពណ័្លេផះ ពណ័ស� យ ឬពណ័ ស ែ លគន លូស�� ។ សិសទ្តតិបន ាពឹំថនឹំេស�តកេខ ឬសាពតព់ណ័េ  ឬពណ័ក់ី
េ ៀំរល់ៃថ់។ 

េរ៉ំសិក្ 8:00 ្ពឹក-3:40 េសៀល 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុំ�ី�ាំ  
ឬេពជិត់�ី�ាំ  

រន។ េយមំ ផ�ល់ជូនករិកីិសិក្េ្កយចលេ់រ៉ំសច ្កីង ់ក និរយ ក�លឹ) ស្រលសិ់សទិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ែ ល
រន់យុចលពី់ 14-18 ឆា ា។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់ �់ស គន 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � 8លចកុល្នាគនេ�។ េពកាុំក អ ិិ ិវក ក អនុិត�ិ ិ នក  N េ មរ្លីេ �ំមតរគ័ស្រលភ់ពេជ់ជយ់េពកាុំ់ជីព និំក សិក្
ជលរ� �។ ែផនក ែ លេផ� តក យកចិត��ុកដកេ់ទេលមក ់ណិជាករ និំេសវេិ �� ិតបុ សាណំ ់និំ ចនល�ំ ់និំ
លេចកកិ�ិ្ឱសថ និំេិជាសយស�។ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ េយមំ់ចចូលរក ល់េដយ ថយន�្ កសំ AC Transit ែខទ�ី 57, 46 និំ 98។ 

 

http://www.unityhigh.org/


 

9ក ចុះេឈះស លុក 311 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ និំែស�ំយល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ www.ousddata.org/balanced-scorecards 

% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 
 

29% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 7% 

% ់សីុ 0% 

% ង�ីន 84% 

% ែស្ក ស 0% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 1% 

% េ�លីីពីន 0% 

% ច្រសះ 1% 

 
Oakland School for the Arts (OSA) 
530 18th Street, 94612  |  873-8800  |  www.oakarts.org 
6-12 
ៃថ់ផុតកាណតប់ល�់�ួល់ក ក  េលមក�ីរយួេពសុ្ក �ី 18 ែខកាូ ស្រលក់ សែរ�ំ សកល្ំេពៃថ់�ី 23 ែខរករ និំេលមក�ីពី េពៃថ់ 13 ែខកុរ�រ ស្រលក់ សែរ�ំ សកល្ំេពៃថ់�ី 5 
រនិ។  

សចេ ៀនសិល្រអូកឡិន ព ្Oakland School for the Arts) ថ�ឹំែថ�ំ គា វំករិកីិសិល្រដកល់�កូ លគា ជរយួនឹំករិកីិសិក្�ូលា�ូចយ ែ លផ�ល់ជូនសិសទនូិឱកសខុសែល�កពីគា
ស្រលក់ សិក្ ៃចា្លិិត ក សែរ�ំ ពី់ រណព  និំក កីចេ្រមនផ� ល់ខ�ួន។ ករិកីិសិល្រ និំសិក្ លស់សច OSA កសំិនិយ់ និំ�ានុកចិត� ែ លេ្តតរខ�ួនយុិជនរន ា់និតៃចា្លិិត
រ៉ំរន្លសិ��ភពកាុំក សេ្រចបននូិសក� នុពល លស់ពួកេ់ ទាំ េពកាុំ និំេពេ្ងពិ ពសិល្រ។  
 
រ�លិ�ែ លចល់់ រណព កាុំក ឲ លុ្តកី� លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែតទក�់ំរកសចេ ៀនេដយផ� ល់ 
េ មរ្ែីស�ំ យល់អាពីជាហនទាំ ងយែ លចាបចក់ាុំក ចុះេឈះលុ្តកី� លស់ពួកេ់។ ក រិល់យចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD ពុា��ួល់ក សុាចូលេ ៀនេទកនស់ចេ ៀន
ករនុ�� េឡមយ។ 
 

ក ល រិយអាពីឯកសរ� នស
 

គន 

េរ៉ំសិក្ អនុិ�ិ្ល់យក 

ចន់� - 8:10-12:50 
អងស -សុ្ក - 8:10-12:10 
ិ�ិ្ល់យក 
ចន់� - 8:15-12:50 
អងស -សុ្ក - 8:15-4:15 

ករិកីិរុនេរ៉ំសច N/A 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសចេពកាុ
ំ�ី�ាំ  ឬេពជិត់�ី�ាំ  

េយមំផ�ល់ជូនរជ្រណណ លសិក្/ជានួយែផាកកិចកក ផ�ះ េពៃថ់េច�រុនេរ៉ំ ់ឺេពៃថ់ចន់� េូត ល់េរ៉ំ 3:30 និំៃថ់អងស  -
្ពេស្តក េូត ល់េរ៉ំ 5:30។ 

េសវអល់ ាពិេសស គន 

ករិកីិច្រសះភស/ករិកីិអាកសិក្
ភសអំេ់ �់ស 

គន 



 

8លណណិ តសភសិក្ជលរ� � 8េយមំ សចសិល្រចានួន 10 ែ លសិសទ់ចសែរ�ំសកល្ំេ មរ្ចូីលេទកនក់ សិល្រសែរ�ំេសៀក បា ិីជីថលេរេិៀ 
(ស្រលែ់តិ�ិ្ល់យ) ជិះសសីពតខ់�ួន (ស្រលែ់តអនុិ�ិ្ល់យ) តយន�ីេ្លមឧលក ណព  សិល្រខំអកទ សយស� ្ស្រលែ់ត
ិ�ិ្ល់យ) ក ិីេ្�ផលិតករ (ស្រលែ់តិ�ិ្ល់យ) រេហ្សល សិល្រ�សទនីយភព តយន�េី្លមសាេឡំ 

ជេ្រមសក ឹកជ�ាូ នស ណរ សប នីយព BART ែ លេពជិតជំេ់់ឺ ផ�ូិេលខ 19។ ផ�ូិេច�េពចាកែន�ំផ�ូិឆ�ំ េច�ពីសចេ ៀន។ ែខទ ថយន�្ កសំ AC 
Transit ជេ្ចមនែខទ ់ចចូលរក ល់សចេ ៀនបន - េយមំរន�ី�ាំ េពចាករ� លភ់ខំេលម លស់�ី្កសំ។ 

 

9ក ចុះេឈះស លុក 742 

9ពត់រ័ន ង� យតៃរ�ក  
ទ�យកលណ់� ពិន�ុរនតុល ភព លស់សចេ ៀនេនះ 
និំែស�ំ យល់លែនបរអាពីភព កីចេ្រមនេឆ� ះេទ កេគលេេ�រ យរ 

 
% អាកសិក្ភសអំេ់ �់ស ្EL) 

 
1% 

% ់េរ កិស�ា តិ់យេ�កិ 21% 

% ់សីុ 5% 

% ង�ីន 14% 

% ែស្ក ស 42% 

% អាក ស់េលមេកះប៉សីុេ�កិ 0% 

% ជនជតិេ មរ់េរ កិ 0% 

% េ�លីីពីន 1% 

% ច្រសះ 15% 

 

 



�ិ �ភព�ូេទៃនសចេ ៀនលន� និំ សចេ ៀនជានសួ 
សចេ ៀនលន� និំសចេ ៀនជានួស OUSD ែ លរនរយនរេពខំេ្ករ រនិែរនជែផាកៃន ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសេ�។ េនះេដយស ែតសចេ ៀនទាំ េនះជករិកិីឯកេ�សែ លរនត្រតិក

ជកច់ក ់ែ ល្តតិេឆ�មយតលឲ បនរុននឹំកូន លស់េចកអាក់ច្តតិបនពិច រថរនសិ��ិ��ួលបនក ដក់ល�កូ លេទកាុំករិកិីេនះ។ ្លសិនេលមេចកអាករនចារល់់ រណព ឲ កូន លស់េចកអាក្តតិបន

ពិច រស្រលក់រិកិីលន� ឬករិកិីជានួសេផទំេ�ៀត ជក សាខនរ់ស់ែ លេចកអាក្តតិទក់�ំរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ 

សចេ ៀនលន�ក ិ�ិ្ល់យ Bunche, Dewey និំ Rudsdale 

សចេ ៀនលន� ផ�ល់ជូននូិក ែណនាល�ិតល�ន ់្លពន់�េ្កិីតអេថ  និំក លងតល់េ្ំតន�រលុ់សល។ សិសទេ ៀនលន�ទាំ អស់ រនឱកសកាុំក ��ួលបននូិស�� ល្តរក រសិក្�ុតិយ ូរ។ិ 

លកកណរិនិិចចយ់់�ិភពស្រលក់ ចុះេឈះ 

េ មរ្រីនលកកណរសរ្ត�ិេពកាុំសចេ ៀនលន�ររយួ សិសទ្តតិែត 

• រន់យុចលព់ី 17 ឆា ាេឡមំេទ 

• បនល�កលថ់ា ក់ិ�ិ្ល់យពី ឆា ាេព�េល�ជអល្ល រ 

• បនលាេព�េ្កិីតចេន� ះពី 100 ល់ 155 េពេ មរថា ក�់ី 12 និំ 

• បនលាេព�េ្កិីតចេន� ះពី 40 ល់ 90 េពេ មរថា ក�់ី 11។ 

្់គស ែ លចល់់ រណព េលមករិកិីលន� លស់េយមំ ្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ខ� ាំ ក� ឲ ដកេ់សាមនូិ់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស េ មរ្ដីក់់ ក សុាចូលេ ៀនេពសចេ ៀន�ូលា�ូចយខណរេពលពួកេ់កាពុំែស�ំ ក

ល��ភពឲ កូន លស់ពួកេ់្តតិបនពិច រស្រល់ចូលកាុំករិកិីលន�។ រនសិសទរយួចានួនកាែ លកាពុំដក់់ ក សុាចូលសចេ ៀនលន� េេមយកែន�ំ �ាេន េពរនក្រតិ។ ក ចូល រួេពកាុំ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន

�រជេ្រមស នឹំ នថ កូន លស់េចកអាក្តតិបនចត�់ាំ េទកនស់ចេ ៀន�ូលា�ូចយររយួ េ មរ្ចូីលេ ៀនន ូិស�ឹកេបម្ជសះ ខណរេពលកាពុំ ំច់ាក ដកល់�កូ លេទកាុំសចេ ៀនលន�។ 

ែស�ំ កសចេ ៀន និំ ករិកិជីានសួ 

សចេ ៀនអល់ ាជានួស ផ�ល់ជូននូិល រិកសអល់ ារយួខុសពីល រិកសេពកាុំសចេ ៀន�ូលា�ូចយ។ ករិកិីទាំ េនះផ�ល់ជូននូិជេ្រមសែ ល់ចសេ្រចបនស្រល់សិសទជេ្ចមនែ លរនលាណំចូល រួេពកាុំ

ករិកិីររយួ ែ ល្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្េីដះ្សយកលរេ�សរជកច់ក ់ឬរនលាណំចូល រួេពកាុំ្លេ �ៃនល រិកសសិក្ខុសគា រយួ។ 

ករិកិសិីក្�រេអឡចិ្តតនចិ (ជផ�ូិក  រគ័ក្រតិខ�ស់) 
• ករិកិីសិក្�រេអឡិច្តតនិច ់ឺជសខៃនករិកិីសិក្ែលលរក ស់ក ។ វ់ឺជករិកិីសិក្�រអុីនេកមណិត�ូលា�ូចយ។ ថា ក់សិក្រន ចនសរ�ន់� និំគា្ �េ្ចមនជំករិកិីសិក្ែលលរក ស់ក ពីលុរណ។ ិ់សសិក្

្តតិបនដក់ល�កូ លគា ជរយួលេចកកិ�ិ្ និំេឆ�មយតលេទនឹំត្រតិក  A-G។ 

្ចកចូលេទកនរ់ហិ�ិ្ល់យ 

សិសទែ លកាពុំ្តតិបនពិច រ ្តតិែតេក�មេតស�ចូលេទកាុំករិកិី។ 

សិសទែ លរនសិ��ិ��ួលបនក ចូល រួិ់សផ�ល់ពត់រ័ន ្តតិែតរនលកកណរសរ្ត�ិ ូចតេទក 

• រន់យុចេន� ះពី 16 ល់ 20 ឆា ា 

• ជពល � ស់េព�ី្កសំអូកឡិន ព 

• េបះលំ់េចលិ�ិ្ល់យ ឬរនិទន់្់លេ់្កិីត 

• ់ចល�កលស់�� ល្តរក រសិក្�ុតិយ ូរិេព់យុ្តឹរ 21 ឆា ា 

• ចំ�់�ួលបនស�� ល្តរក រសិក្�ុតិយ ូរិ និំស�� ល្តេពរហិ�ិ្ល់យ 



ករិកិសិីក្ែលលរក ស់ក លស់ So ourner Truth    

េនះជករិកិីសិក្ែលលរក ស់ក េពផ�ះស្រលសិ់សទរេត�យ េូត ល់សិសទថា ក�់ី 12។ សិសទ្តតិបនពិច រថរនសិ��ិ��ួលបនក ចូលេទកាុំករិកិីេនះ ្លសិនេលមពួកេ់លាេព��រលកកខណណ ូចតេទក 

• ្លសិនេលមកុរ េនះកាពុំសិក្េពសចរេត�យ េូត ល់ថា ក់�ី្បា រ�លិ�្តតិែតស េស លិខិតរយួច្លេ់ដយពន ល់អាពីរលូេេតុែ លកូន លស់ពួកេ់្តតិក ដក់ឲ ចូលេទកាុំករិកិីេនះ 

• ្លសិនេលមកុរ េនះកាពុំសិក្េពថា ក់�ី 6-12 សិសទេនះ្តតិែតស េស ែតំេសចក�ីែ លរនចានួនពី �ាព់  (េដយេ្លម្កដសពី សន�ឹក) អាពី្ល នល� ូចតេទក 

1. រូលេេតុែ លខ�ុ ាចំ់ចូលេទកាុំករិកិីសិក្ែលលរក ស់ក  

2. រូលេេតុែ លខ�ុ ានឹំ��ួលបនេជ់ជយ់េពកាុំករិកិីសិក្ែលលរក ស់ក  

3. រូលេេតុែ លក អល់ ារនស សាខន ់

4. អ�ីែ លខ�ុ ាចំេ់ក�មជរយួនឹំជីិតិ លស់ខ�ុ ាេពេពលខ�ុ ាល�កល់ក អល់ ាលស់ខ�ុ ា 

ក េ្តតរស្រល ់GED 

រណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ពផ�ល់ជូននូិិ់សេ្តតរ GED េព�ី�ាំ ចានួនលី រួរន ិ�ិ្ល់យ Rudsdale, Dewey និំMcClymonds។ ករិកិីនីរយួ់រនត្រតិក ់យុ លស់វេ ៀំ់ខ�ួន។ សូរពិនិត េរមលខំ
េ្ករ េ មរ្លី�ា កអ់ាពី់យុ លស់ករិកិីែ ល្តតិក ជរុន រុនេពលដក់់ ក សុាចូលកាុំករិកិី។ 

• សិសទិ�ិ្ល់យ Rudsdale្តតិែតរន់យុចេន� ះពី 17.9 ល់ 22 ឆា ា 

• សិសទិ�ិ្ល់យ Dewey ្តតិែតរន់យុចេន� ះពី 17 ល់ 20 ឆា ា 

• ករិកិីអល់ ារនុសទេព�ិយ់ លស់ិ�ិ្ល់យ McClymondsត្រតិឲ សិសទរន់យុចលព់ី 17.9 េឡមំេទ 

សិសទែ លចល់់ រណព េពកាុំក ែស�ំ កករិកិីជានួសស្រល់កូន លស់ខ�ួនែ លរន់យុេ្ករ 18 ឆា ា ្តតិបនេលមក�ឹកចិត�រ៉ំរុតរាឲ ដកេ់សាមនូិ់ក សុាចូលេ ៀន�រជេ្រមស េ មរ្ដីក់់ក សុាចូលេ ៀនេព

សចេ ៀន�ូលា�ូចយផំែ ។ ក ចូល រួេពកាុំ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស នឹំ នថ កូន លស់អាក្តតិបនចត�់ាំ េទកន់ិ�ិ្ល់យររយួេ មរ្ចូីលេ ៀនេព ូិស�ឹកេបម្ ជសះ។ 

ជេ្រមសសចេ ៀនករនុ��  

េតមសចេ ៀនករនុ��ជអ�កី 

សចេ ៀនករនុ��  ់ឺជសចេ ៀនស ណរែ លរនិយកៃថ�បាួល ែ ល្តតិបន្់ល់្ ់ំខុសគា ពីសចេ ៀនទាំ ងយែ ល្់ល់្ ់ំេដយរណណ លសិក្កិក ។ ូចគា នឹំសចេ ៀនស ណរទាំ អស់ែ  
សចេ ៀនករនុ��  ់ចជរនិលេ្ំតនករិកិីសិក្សសន ឬ ាេច េទេលមសិ��ិពល � លស់ជនររា កេ់ពកាុំ្លតិលត�ិក លស់ខ�ួនេឡមយ។ សចេ ៀនករនុ�� នីរយួ់េព�ី្កសំអូកឡិន ព រនកិចក្ពរេ្ពតំ ្ករនុ�� ) 

ជរយួ OUSD េខនកី Alameda ឬ �កលីេ�់ រ៉ ែ លល រិយអាពីក្រតិថា ក់អ�ីខ�ះែ លសចេ ៀននឹំផ�ល់ជូន េលៀលែ លសចេ ៀននឹំផ�ល់ឱកសសិក្ ល់សិសទ លស់ខ�ួន និំ េលៀលែ លភពេជ់ជ់យ លស់

សចេ ៀននឹំ្តតិបនវស់ស�ំ ។់ សចេ ៀនករនុ�� នីរយួ់្់ល់្ ់ំេដយ្កសរ្លឹក្ បិលឯករជ រយួ ែ លរនក ��ួលខុស្តតិ ល់�ីលាផុតចាេ់ះអ�ីែ លេកមតេឡមំេពសចេ ៀន ូេចាះេេមយេ�មលេពលខ�ះករិកិី
សិក្ ក កាណត់ ចនសរ�ន់�ថា កេ់ ៀន និំក អនុិត�េផទំ់ លស់សចេ ៀន ់ចេរមលេទេឃម�រនភពខុសែល�កគា លន�ិចលន�ួចពីសចេ ៀន OUSD កលពីលុរណ។ លចកុល្នាេនះ សិសទជំ 11,000 នក់កាពុំចូលេ ៀន
េពសចេ ៀនករនុ�� ចានួន 37 ែ លផ�ល់ក អនុ�� តេដយ OUSD។ 

 

េតមខ�ុ ាែស�ំ យល់លែនបរេ�ៀតអាពជីេ្រមស លស់សចេ ៀនករនុ�� េដយ េលៀលរក 

សចេ ៀនករនុ�� ភ់េ្ចមនេលមកករិកិី�ាំ ពិព់ ណព េពកាុំសច ិ់សផ�ល់ពត់រ័ន ឬឱកសេផទំ់ស្រល់ឲ េចកអាកែស�ំ យល់លែនបរអាពីករិកិី លស់សច។  ្លសិនេលមេចកអាកកាពុំពិច រអាពីសចេ ៀនករនុ��  
សូរព្រររក�សទនេពេពលសចេ ៀនកាពុំ ាេណម ក លេ្ំតន សរ� សនពអាក ឹកនាសចេ ៀន រ�លិ� និំសិសទ និំពិនិត េរមលឯកស ករនុ��។ ពត់រ័នលែនបរក៏់ ច កបនេពេលមិុលិសយ លស់សចេ ៀន

ករនុ�� នីរយួ់ផំែ ។ ស្រល់ពត់រ័នលែនបរអាពីក េរមលក ខុស្តតិ លស់សចេ ៀនករនុ��  សូរទក�់ំក រិល់យៃនសចេ ៀនករនុ�� លស់ OUSD �រ យរេលខ  ្510) 879-1677 ឬ�សទន 

www.ousdcharters.net។ សូរកតច់ារាថ ក រិល់យៃនសចេ ៀនករនុ��  រនិ ្់ល់្ ់ំក ចុះេឈះចូលេ ៀន ឬក អនុ�� តឲ ចូលេ ៀនចាេ់ះសចេ ៀនករនុ�� េឡមយ។   

 

 

http://www.ousdcharters.net/


េតមខ�ុ ាចុះេឈះកូនខ�ុ ាេពសចេ ៀនករនុ�� េដយ េលៀលរក 

សចេ ៀនករនុ�� េពកាុំតាលនអ់ូកឡិន ពលចកុល្នាេនះពុាែរនជែផាករយួៃន ាេណម ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស លស់់ OUSD ។ រ�លិ�ែ លរនចារល់់ រណព ឲ កូន លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ ៀនករនុ��  ្តតិែត
ទក�់ំសចេ ៀនេដយផ� ល់េ មរ្សិីក្អាពីជាហនចាបច់ននកាុំក ចុះេឈះកូន លស់ខ�ួន។ លកកខណណ ចូលេ ៀន នីតិិកិី និំៃថផុ់តកាណត�់�ួល់ក រនភពខុស់គា វំសចេ ៀនករនុ��នីរយួ់។ 

 

Achieve Academy ្ថា ក�ី់ K-5) 
www.worldandachieveacademies.org 

1700 28th Avenue 
្510) 904-6400 

ៃថ់ផុតកាណត�់�ួល់ក ក  30 រករ 2015 

American Indian Public Charter School ្ថា ក�ី់ 6-8) 
www.aimschools.org/ !news/c185 

3637 Magee Avenue 
្510) 482-6000 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  15 រករ 2015 

American Indian Public Charter School II ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.aimschools.org 

171 12th Street 
្510) 893-8701 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  15 រករ 2015 

American Indian Public High School ្ថា ក�ី់ 9-12) 
www.aimschools.org/ !news/c185 

3637 Magee Avenue 
្510) 482-6000 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក15 រករ 2015 

ARISE High School ្ថា ក�ី់ 9-12) 

www.arisehighschool.org/apply-for-student-2 
3301 12th Street, Suite 205 
(510) 436-5487 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  9 រនី 2015 េរ៉ំក 2:00 េសៀល 

ASCEND ្ថា ក�ី់ K-8) 

www.ascendk8school.org 
3709 E. 12th Street 
្510) 879-3140 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក 30 រករ 2015 

Aspire Berkley Maynard Academy ្ថា ក�ី់ K-8) 

www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 
6200 San Pablo Avenue 

្510) 658-2900 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក 27 កុរ�រ 2015 

Aspire College Academy ្ថា ក�ី់ K-5) 

www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 
8030 Atherton Street 

្510) 562-8030 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  27 កុរ�រ 2015 

Aspire ERES Academy ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 

1936 Courtland Avenue 
្510) 436-9760 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  20 កុរ�រ 2015 

 

Aspire Golden State College Preparatory Academy ្ថា ក�ី់ 

6-12) 
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 

1009 66th Avenue 
្510) 562-8030 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  27 កុរ�រ 2015 

Aspire Lionel Wilson Preparatory Academy ្ថា ក�ី់ 6-12) 
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 

400 105th Avenue 
្510) 635-7737 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  20 កុរ�រ 2015 

Aspire Monarch Academy ្ថា ក�ី់ K-5) 
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 

1445 101st Avenue 
្510) 568-3101 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  19 កុរ�រ 2015 

Aspire Triumph Technology Academy ្ថា ក�ី់ K-5) 
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll-california 

3200 62nd Avenue 
្510) 638-9445 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  27 កុរ�រ 2015 

Bay Area Technology School ្ថា ក�ី់ 6-12) 
www.baytechschool.org 

8251 Fontaine Street 
្510) 382-9932 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  20 កុរ�រ 2015 

Civicorps Academy ្ថា ក�ី់ 12 – រនុសទេព�ិយ់) 

www.cvcorps.org/programs/apply 
101 Myrtle Street 
្510) 992-7800 

��ួល់ក ជលន�លន� ល ់

Community School for Creative Education – A Waldorf 

Inspired Charter School ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.communityschoolforcreativeeducation.org 

2111 International Boulevard 
្510) 686-4131 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  6 កុរ�រ 2015 

The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts ្ថា ក�ី់ K-8) 

www.covaconservatory.org 
3800 Mountain Boulevard 
្510) 285-7511 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  1 កាូ 2014 

Castlemont Primary Academy ្ថា ក�ី់ TK – 1) 

www.cctschools.org 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  28 កុរ�រ 2015 

 

Cox Academy ្ថា ក�ី់ K-5) 
www.efcps.org 

9860 Sunnyside Street 
្510) 568-7936 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  30 រករ 2015 

Downtown Charter Academy ្ថា ក�ី់ 6-8) 
www.amps-ca.schoolloop.com/admisssion 

301 12th Street 
្510) 444-1702 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  13 កុរ�រ 2015 

 

East Bay Innovation Academy ្ថា ក�ី់ 6-8) 

www.eastbayvia.org 
3400 Malcolm Avenue 

្510) 368-2943 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក13 កុរ�រ 2015 

East Oakland Leadership Academy ្ថា ក�ី់ K-8) 

www.eolaistheway.com 
2614 Seminary Avenue 

្510) 562-5238 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  17 េរស 2015 

Envision Academy of Arts & Technology ្ថា ក�ី់ 9-12) 
www.envisionacademy.org/apply-to-9th-grade 
1515 Webster Street 

(510) 596-8901 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  23 រករ 2015 

Epic ្ថា ក�ី់ 6-7) 
www.makeitepic.org 



1112 29th Avenue 
្510) 904-6377 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក12 កាូ 2014 

Francophone Charter School of Oakland ្ថា ក�ី់ TK-3) 

www.francophoneschool.org/enroll 
្510) 394-4110 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  25 កុរ�រ 2015 េរ៉ំក 4:00 េសៀល 

KIPP Bridge Charter School ្ថា ក�ី់ 5-8) 
www.kippbayarea.org/enroll 

991 14th Street 
្510) 874-7255 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក15 េរស 2015 

Lazear Charter Academy ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.lazearcharteracademy.org 

824 29th Avenue 
្510) 689-2000 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  30 រករ 2015 

 

Learning Without Limits ្ថា ក�ី់ K-5) 

www.lwlelementary.org 
2035 40th Avenue 

្510) 562-8825 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  30 រករ 2015 

Lighthouse Community Charter High School ្ថា ក�ី់ (9-12) 

www.lighthousecharter.org 
444 Hegenberger Road 

្510) 562-8825 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  30 រករ 2015 

Lighthouse Community Charter School ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.lighthousecharter.org 
444 Hegenberger Road 

្510) 562-8801 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក30 រករ 2015 

LPS Oakland R & D ្ថា ក�ី់ 9-12) 
www.leadps.org/oakland 

8601 MacArthur Boulevard 
្510) 633-0750 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  27 កុរ�រ 2015 

NOCCS ្North Oakland Community Charter School) ្ថា ក�ី់ 
K-8) 

www.noccs.org 
1000 42nd Street 

្510) 655-0540 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  20 កុរ�រ 2015 េរ៉ំក 4:00 េសៀល 

Oakland Charter Academy ្ថា ក�ី់ 6-8) 
www.amps-ca-schoolloop.com/admission 
4215 Foothill Boulevard 

្510) 532-6751 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  13 កុរ�រ 2015 

Oakland Charter High School ្ថា ក�ី់ 9-12) 
www.amps-ca.schoolloop.com/admission 
345 12th Street 

្510) 893-8700 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  13 កុរ�រ, 2015 

Oakland Military Institute, College Preparatory Academy 
(ថា ក�ី់ 6-12) 
www.oakmil.org/domain/26 

3877 Lusk Street 
្510) 594-3900 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  22 ឧសភ 2015 

Oakland School for the Arts ្ថា ក�ី់ 6-12) 

www.oakarts.org 
530 18th Street 
្510) 873-8800 

ៃថ់ផុតកាណត�់�ួល់ក ក 15 កាូ 2014 ស្រល់ក េ ៀនែតរនិ��ួល
យកពិន�ុេពៃថ់�ី 24 រករ 2015 និំៃថ់�ី 16 កុរ�រ 2015 ស្រល់

ក េ ៀនែតរនិ��ួលយកពិន�ុេពថ់�ី 14 រនី 2015 

Oakland Unity High School ្ថា ក�ី់ 9-12) 

www.unityhigh.org/wordpress/admissions 
6038 Brann Street 

្510) 635-7170 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  28 កុរ�រ 2015 

Oakland Unity Middle School ្ថា ក�ី់ 6 និំ 7) 
www.unitymiddle.org 
ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  31 រនី 2015 

Urban Montessori Charter School ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.urbanmontessori.org/admissions 

5328 Brann Street 
្510) 842-1181 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  15 កុរ�រ 2015 

Vincent Academy ្ថា ក�ី់ K-5) 
www.vincentacademy.org 

1911 Union Street 
្510) 452-2100 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  16 រករ 2015 

Yu Ming Charter School ្ថា ក�ី់ K-8) 
www.yumingschool.org/enroll 

1086 Alcatraz Avenue 
្510) 452-2063 

ៃថ់ផុតកាណត់��ួល់ក ក  24 កុរ�រ 2015 

*ល�ា កថ់ ជសចេ ៀនថីរយួែ លនឹំ េលមក ាេណម ក េពឆា ា
សិក្ 2015/16 ។ ពត់រ័នរយួចានួន់ចពុាទនេ់ព�េល� 
េដយស កលល េិចច�ឆល់ េ់សៃនក េបះពុរ�ផ្យឯកស
ែណនាេនះ។ សូរ�សទនិុលិសយ លស់សចេ ៀនទាំ េនះ 
ស្រល់ពត់រ័នលន� ន់សរយ់។ 

 

ករិកីិេ្កយចលេ់រ៉ំសច 

េតមករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចជអ�កី 

ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចសាេេេទេលមករិកិី�ូលា�ូចយែ លឧលតបរ�រូលនិកិេដយ ដ� ិបល ែ លផ�ល់ជូនេដយរណណ លសិក្កិក េដយសេក ជរយួៃ ់ូសេ់រនព។ សចេ ៀន OUSD េស�ម ែតទាំ អស់ 

រនភពជៃ ់ូេពនឹំកែន�ំជរយួលរ� អំសក ែ លរនិសាេេ ក្បកច់ាេណ�េ មរ្ ី្ លតិលត�ិក ករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ខ�ួន។ ករិកិី្តតិបនផ�ល់ជូន្លចាៃថ់ េូត ល់េរ៉ំ 6 ច់ច េេមយផ�ល់ក គា្ �ែផាក

ក សិក្ សករភពលាលន៉ និំសករភពអល់ ាកយែ ល្សលជរយួេគលលាណំៃថសិ់ក្ លស់សច។ 



េពឆា ាសិក្ 2014–2015 ករិកិីសិក្េ្កយចល់េរ៉ំសច លស់ OUSD បនផ�ល់ជូននូិឱកសសិក្េ្កយចលេ់រ៉ំសិក្ែ លរនសុិតបិភព និំជលកកណរលាលន៉លែនបរស្រល់កុរ  និំយុិជនេព�ី្កសំអូកឡិន ព

ជំ 16,000 នក ់េពកាុំសចេ ៀនចានួន 75។ សិសទ្លរណជ 9,000 នក ់បនចូលេ ៀនជ្លចាៃថ់។ 

 

េេតុអ�កីរិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចរនស សាខនក់  
• យុិជនបនរយក ណព ថ ករិកិីេ្កយចល់េរ៉ំសច បនជួយ ល់ពួកេ់កាុំក ែកលរ�លាណិនសិក្ លស់ពួកេ់ េក�មបនកនែ់ត្លេសម េពកាុំថា កេ់ ៀន និំរន�ានុកចិត�ខ�ួនឯំកន់ែតេ្ចមនអាពីិ�ិ្ល់យ និំ

រហិ�ិ្ល់យ។ 

• យុិជនែ លបនចូលេ ៀនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសចចល់ពី 100 ៃថេ់ឡមំេទ (ជំ់ក់ករ� លៃនយុិជនទាំ អស់) �ានំជ��ួលបនពិន�ុេក�មេតស�ស�ំ ដ់ �កលីេ�់ រ៉ក្រតិស� តជ់ាន� ឬក្រតិខ�ស់ែផាកសិល្រ
ភសអំេ់់�ស ឬ់ណិតិ�ិ្បនេ្ចមនជំអាកែ លរនិសូិចូលេ ៀន�ឹករលច់ានួន 20 ភ់ យ។ 

• យុិជនែ លចូលេ ៀនករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច រនិត�រនៃថ់សិក្ខ�ស់ជំរុន និំរន់ រណព ថបនផ្ ភា ល់ជរយួសចេ ៀនេ្ចមនជំរុន។ ជំ 85 ភ់ យៃនយុិជនែ លចូល រួបនរយក ណព ថ ករិកិី
េ្កយចលេ់រ៉ំសចជួយ ឲ ពួកេ់រន់ រណព ថបនផ្ ភា ល់ជរយួសចេ ៀន និំជែផាកៃនសចេ ៀនេ្ចមនជំរុន។ 

• រ�លិ�រន់ រណព ថបនផ្ ភា លជ់រយួសចេ ៀនកន់ែតេ្ចមនជំរុនេដយស ែតកូន លស់ពួកេ់បនចូល រួេពកាុំករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ ្លែេល 85 ភ់ យៃនរ�លិ�បនរយក ណព ថ ពួកេ់
រនក ចូល រួេពសចេ ៀនកនែ់តេ្ចមនជំរុន េេមយ 96 ៃនរ�លិ�បនរយក ណព ថ ពួកេ់រន់ រណព ថបនេ្តតរខ�ួនកនែ់ត្លេសម កាុំក គា្ � ល់ក សិក្ លស់កូនពួកេ់េដយស ែតកូន លស់ពួកេ់

បនចូល រួេពកាុំករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច។ 

េតមករិកិេី្កយចលេ់រ៉ំសចរនេគលេេអ�ខី�ះក 

េគលលាណំ លស់ក រិល់យករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច លស់ OUSD ់ឺេ មរ្កី 

1. គា្ �ភពជៃ ់ូ ឹំ រា រន្លសិ��ភព វំសចេ ៀន និំៃ ់ូសេ់រនព 

2. នថ សិសទ��ួលបនល�ពិេសកនពសិក្េ្កយចលេ់រ៉ំសចែ លគា្ � ល់ភព កីចេ្រមនែផាកសិក្ សំសរ-ផ�ូិចិត� សុខភព និំសុខុរលភព ក េ្តតរខ�ួនស្រល់រហិ�ិ្ល់យ និំ់ជីព និំក ចូល រួ
េពកាុំសចេ ៀន និំិត�រន ក៏ ូចជ 

3. េក�មឲ រននិ ន� ភព និំព្ំីកឱកសៃនក សិក្េ្កយចលេ់រ៉ំសិក្េពសច និំក សិក្ន ូិេង� ។ 

សូរពិេ្គះេរលល់ជរយួ្់តលេ្ំតន ឬនយកសច លស់េចកអាក េ មរ្ែីស�ំ យល់លែនបរអាពីករិកិីេ្កយចលេ់រ៉ំសច ែ លរនេពសចេ ៀន លស់េចកអាក ឬេពជិតសចេ ៀន លស់េចកអាក។ 

 

�ិ �ភព�ូេទៃនករិកីិអាកសិក្ភសអំេ់់�ស/ច្រសះភស 

�ិ �ភព�ូេទៃនករិកិអីាកសិក្ភសអំេ់ �់ស/ច្រសះភស 
សិសទែ ល្តតិបនកាណតអ់ត�ស�� ណថជអាកសិក្ភសអំេ់់�ស រនសិ��ិ��ួលបនេសវ និំករិកិីនន េូត ល់ពួកេ់្តតិបនចត់ថា កេ់ឡមំិ�ិថជសិសទែ លស� តជ់ាន�ភសអំ់េ់�ស។ រ�លិ� លស់

កុរ ែ លរនសិ��ិ��ួលបនេសវអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្តតិែត��ួលក ត្រំ�់ិសអាពីជេ្រមសករិកិីលេ្ំតន ក៏ ូចជសិ��ិកាុំក ដក់់ ក សុាលិខិតល ិេស ក េលមកែលំពីរ�លិ� (Parental Exception 

Waiver)។ លិខិតល ិេស ក េលមកែលំពីរ�លិ� ្តតិែតលាេព� ្លសិនេលមអាករនលាណំចំ់ឲ កូន លស់អាកចូល រួេពកាុំករិកិីភសជានួស ែ លក លេ្ំតនេ្លម្បស់ភសអំេ់់�សជ់ូជរយួនឹំភសរយួេផទំ
េ�ៀត។ រ�លិ�្តតិពិនិត េរមលជេ្រមសករិកិីលេ្ំតនេផទំ់ ែ លរនផ�ល់ជូនេព�ូទាំ រណណ លសិក្កិក  និំេ្ជមសេ មសយកករិកិីររយួែ លរនលកកណរសកសរលាផុតេទនឹំត្រតិក លស់ពួកេ់ និំេគលេេ

ស្រល់ត្រតិក លស់កូនពួកេ់។ រន�ិ �ភពសាខន់់ រយួចានួនែ ល្តតិពិច ររុននឹំេ្ជមសេ មសករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស។ �ិ �ភពរយួចានួនកាុំចាេររ�ិ �ភពទាំ េនះ រួរន ក ្សិ្ជិករិកិីសិក្ 

្លេ �ៃនក លេ្ំតនែ លផ�ល់ជូន និំេគលេេ លស់ករិកិី។ ចារយេពលេិចកាុំក ែស�ំ យល់អាពីជេ្រមស និំេសវៃនករិកិីលេ្ំតនអាកសិក្ភសអំេ់់�សែ លរនផ�ល់ជូនេព�ី�ាំ នីរយួ់ លស់េយមំ និំ

េ្លម្បស់ពត់័រនេនះជករ� ាំ ជា �ុេពកាុំក សេ្រចចិត� លស់អាក េ មរ្សីេ្រចចិត�អាពីសចែ ល្តឹរ្តតិស្រលកូ់ន លស់អាក។ សូរពិនិត េរមលែផាក “ែស�ំ យល់្តគស់អាពីសច” ៃនរ់សុេ��សកពេនះ េ មរ្ែីស�ំ យល់

អាពី�ី�ាំ លចកុល្នាស្រលជ់េ្រមសករិកិីលេ្ំតននីរយួ់ែ ល OUSD ផ�ល់ជូន។ 

េ មរ្េី្លម្បស់សិ��ិ លស់អាកសិក្ភសអំេ់់�សឲ អស់ពីល��ភពេ មរ្�ី�ួលបនក អល់ ាែ លរន់ុណភព OUSD ផ�ល់ជូនជេ្រមសករិកិីលេ្ំតន ូចតេទក 

 

 



ក ល�កូ លភសអំេ់ �់ស�រ ចនសរ�ន់� (Structured English Immersion) 

ករិកិីល�កូ លភសអំ់េ់�ស�រ ចនសរ�ន់� - Structured English Immersion ្SEI) ់ឺស្រល់សិសទែ លរនជាន�រូលដ� ន្់ឹះ ាលូំខំភសអំេ់់�ស។ ក សំ�តក់់ន់ៃនករិកិីេនះ់ឺ េ មរ្លីេ្ំតនសិសទនូិ
ជាន�កាុំក និរយ ស� ល ់់ន និំស េស ភសអំេ់់�សផំ និំេក�មឲ រនក ចូល រួេពកាុំករិកិីសិក្សាូល�រក្រតិថា កផ់ំ។ ករិកិី SEI ដកល់�កូ លក លេ្ំតនអ ិិ ិវនពភសអំ់េ់�សឯកេ�ស ែ លសរ្សល

េទនឹំក្រតិភពស� តជ់ាន�ែផាកភសអំ់េ់�ស លស់សិសទរា ក់់ ក៏ ូចជក លេ្ំតនខ�ឹរស ែ លេ្លម្បស់លេចកកេ�ស និំយុ��សយស�កាុំក លេ្ំតន ៏សរ្ូ ែលលផំែ ។ លេចកកេ�សលេ្ំតនរយួចានួនែ លអនុិត�នព

េពកាុំករិកិី SEI រួរន ក គា្ �ស្រលក់ អ ិិ ិវក ់ន និំស េស  និំភសស្រល់សិក្ ក៏ ូចជក យល់ ឹំអាពីេគល់ានិត ករិកិីសិក្សាូល និំករិកិីសិក្លែនបរ ក គា្�ភស�ីរយួ ក ង ជៃ ់ូ និំ

ជ្កសរ និំក េ្លមសរ� ជានួយេសត�សទនព។ ករិកិីល�កូ លភសអំ់េ់�ស�រ ចនសរ�ន់� ្Structured English Immersion) ់ច កបនេព�រសចេ ៀនេព�ូទាំ រណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ព 
(Oakland Unified School District)។  

េគលេេស្រលអ់ាកសិក្ភសអំេ់់�ស់ឺក 1) ភព កីចេ្រមនឆល់ េ់សេឆ� ះេទ កភស និំក ់ន និំស េស ភសអំ់េ់�សស្រលក់ សិក្ ក៏ ូចជ 2) ភព កីចេ្រមនជលន�លន� ល ់

និំ់ួ ឲ កតស់រស ល់េពកាុំក អល់ ាេឆ� ះេទ កភពស� តជ់ាន�េលមស�ំ ដ់ ខ�ឹរស �រក្រតិថា ក់។ 

 

ករិកិភីសជានសួ(Alternative Language Programs) 
ករិកិីភសជានួស ផ�ល់ជូនក លេ្ំតនជពី ភស់ឺក ភសអំេ់់�ស និំភសេគលេេចរ្ំ។ រន់ា ភូសជានួសចានួនពី ែ លរនស្រល់សចលេំ�មត និំអនុិត� រួរនក ករិកិីពី ភសអន� កលេច�ឆល់ េ់ស 
(Early Exit Transitional Bilingual Program) និំករិកិីពី ភស ្Dual Language Program)។ ករិកិីពី ភស ់ចជករិកិីអ ិិ ិវនពរយួភស ឬករិកិីល�កូ លពី ភស។ សូរេរមលខំេ្ករ ស្រល់ក

ល រិយអាពីករិកិីនីរយួ់។ 

លិខិតល ិេស ក េលមកែលំពីរ�លិ� ្Parental Exception Waiver) ្តតិែតលាេព� ្លសិនេលមអាករនលាណំចំឲ់ កូន លស់អាកចូល រួេពកាុំករិកិីភសជានួស។  

ករិកិពីី ភសេច�ឆល់ េ់ស – ករិកិីេនះេ្លម្បស់ភស�ីរយួ លស់សិសទេ មរ្គីា្ � ល់ក ��ួលបនភសអំេ់់�ស និំរនក លកែ្លេព�េល�េព្តឹរថា ក�់ីលី។ សិសទអ ិិិវនពជាន�់ន និំស េស ក្រតិ
ាលូំជភស�ីរយួ េេមយជរយួនឹំក្រតិថា ក់នីរយួ់ ក េ្លម្បស់ភសអំេ់់�សរនក េកមនេឡមំ េដយស សិសទលែនបរជាន�កាុំក ់ន និំស េស ភសអំេ់់�ស។ ភស�ីរយួ្តតិបនេ្លម្បស់េ មរ្ផី�ល់ជូន

នូិក ��ួលបនចាេណះ ឹំ និំជាន�រូលដ� ន្់ឹះ ែ លចាបច់ស្រលភ់ពេជ់ជ់យេពកាុំក សិក្។  

េគលេេស្រលអ់ាកសិក្ភសអំេ់់�ស់ឺក 1) ភព កីចេ្រមនឆល់ េ់សេឆ� ះេទ កក សេ្រចបននូិភពស� តជ់ាន�សរេេតុសរផលខំភសអំេ់់�ស 2) ភព កីចេ្រមនសរេេតុសរផល និំជលន�លន� ល់េឆ� ះ
េទ កភពស� តជ់ាន�េលមស�ំដ់ ខ�ឹរស �រក្រតិថា ក ់ទាំ ភសអំេ់់�ស និំភសេអស្�៉ និំ 3) េពេពលចលថ់ា ក�់ី 3 លង�នូិភពស� តជ់ាន�េលមស�ំ ដ់ សិល្រអារន/ភស�រក្រតិថា ក់ជភស�ី
រយួ ែ ល់ចេផ� េទជភសអំេ់់�ស។ 

ករិកិពីី ភស – ករិកិីេនះ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្គីា្ � ល់អាកសិក្ភសអំេ់់�ស សិសទពី ភសែ លកាពុំ កីចេ្រមនេឡមំ និំ/ឬសិសទែ លរនភសអំេ់់�សេលចេ �  េ មរ្អី ិិ ិវនពខ�ឹរស ភស និំក សិក្

ជពី ភស សេ្រចឲ បននូិសករភពពី ភស និំ់ន និំស េស ជពី ភសបនេព�េល�។ ទាំ ករិកិីអ ិ ិិ វនពរយួភស និំករិកិីល�កូ លពី ភស សុ��ែតផ�ល់ក លងតល់េ្ំតនរនិតិចជំ 50% ៃន យរេពល
េ្លមភសេគលេេ ្េអស្�៉ រ៉ំ ដ់ នី។ល។)។ 

ករិកិអី ិិ ិវនពរយួភស – េគលេេៃនករិកិីេនះ់ឺ សករភពពី ភស និំ់ន និំស េស ពី ភស ល��ផលសិក្�រក្រតិថា ក ់និំសរតបភពចរ�ំិល្ករ័ិ ជិារនស្រល់សិសទៃន្កសរភសេលចេ � ែតរយួ 

្លចកុល្នាភសេអស្�៉)។ ក លងតល់េ្ំតនែផាកខ�ឹរស  ្តតិបនផ�ល់ជូនជភសអំេ់់�ស និំភសេគលេេ។ សិសទនឹំលន�អ ិិ ិវនពជាន�ជភសកាេណម ត លស់ពួកេ់ និំជភសអំេ់់�សផំែ ។ េព្តឹរថា ក�់ី 

5 សិសទ្តតិបន ាពឹំថនឹំសេ្រចបន ឬឈនជិត ល់ភពស� តជ់ាន�ផ� ល់រត់កាុំក ់ន ស េស  និរយ និំស� លជ់ពី ភស។ េពកាុំក ណីែ លករិកិីេនះ់ឺជែផាករយួេពកាុំសចេ ៀនការយួ ករិកិីអ ិិ ិវនព

រយួភសទាំ អស់ដក់ល�កូ ល យរេពលដកល់�កូ លភសេដយែផ�កេលមខ�ឹរស ្លចាៃថ់ ជរយួនឹំសិសទេពកាុំករិកិីភសអំេ់់�ស េ មរ្លីង� ភពេពដចែ់តឯំែផាកភស និំ នថសិសទ��ួលបនអតប្លេរជនព
ពីក ផ� ស់ល�ូ ិល្ករ័េទិ�ិេទរក។ 

ករិកិលី�កូ លពី ភស – េគលេេៃនករិកិីេនះ់ឺ សករភពពី ភស និំ់ន និំស េស ពី ភស ល��ផលសិក្�រក្រតិថា ក ់និំសរតបភពចរ�ំិល្ករ័ិ ជិារនស្រលអ់ាកសិក្ភសអំ់េ់�ស និំសិសទែ លស� ត់

ជាន�ភសអំេ់់�ស។ ករិកិីេនះេលមក�ូចយស្រល់សិសទ្់លស់ិ�ទាំ អស់។ ថា ក់សិក្រនតុល ភព វំសិសទែ លនិរយភសអំេ់់�សសុ�� និំសិសទែ លជអាកសិក្ភសអំេ់់�ស/អាកនិរយភស

េគលេេ។ ក លងត់លេ្ំតនជួយ ស្រលស្រគល ល់ក សិក្ភសកាុំចាេររសិសទ ខណរេពលែ លពួកេ់ចូល រួេពកាុំក សេក  និំក សិក្ខ�ឹរស  ែ លផ�ល់តៃរ� ល់ភសទាំ ពី េសមគា ។ 

ករិកិអីាកចាណូលថ ី្Newcomer Programs) 

ករិកិីអាកចាណូលថី ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំជពិេសសស្រល់សិសទែ លេ�មលនឹំរក ល់សេ �់េរ កិថី ែ លរនជាន�តិចតួច ឬគនជាន�កាុំក ់ន ស េស  ឬនិរយជភសអំ់េ់�ស។  ់ា លូេ្ំតន្តតិបន

កសំេលមក ល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� ្Structured English Immersion) ែ លសំ�តក់់នេ់ទេលមភសអំេ់់�សផំ និំសិក្ករិកិីសិក្សាូលផំ។ ់ា េូនះកគ៏ា្ � ល់ក យកលានា�រ�រ� ល ់និំ

សេ់រនពសចេ ៀនថី់ផំែ ។ ករិកិីេនះ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ជីា �ុជាន�កាុំក ់ន និំស េស  និំក សិក្ជភសអំេ់់�ស លស់ជនអេន� ្លេិសនពថី់ែ លសបិតកាុំិយ់េ ៀនេពអនុិ�ិ្ល់យ និំិ�ិ្ល់យ 
ែ លជួនកលរក ល់ជរយួនឹំក ់ន និំស េស ភស�ីរយួ និំក សិក្កាុំ្លពន់�េពរនក្រតិ។ េគលេេទាំ េនះ់ឺេ មរ្ឲី សិសទរនភពស� តជ់ាន�េទេលមក និរយ ស� ល ់់ន និំស េស ជភស

អំេ់់�ស និំដក់ល�កូ លេទកាុំករិកិីល�កូ លភសអំេ់់�ស�រ ចនសរ�ន់� ្Structured English Immersion) ឬលយ�ា លករិកិីេពសចេ ៀនឲ បនឆល�់រែ ល់ចេក�មបន។ ក េលមកែលំស្រល់ករិកិីេនះ់ឺ 

ិ�ិ្ល់យអន� ជតិអូកឡិន ព ្Oakland International High School) ជ�ីែ លសិសទសបិតេពកាុំករិកិី េូត ល់ល�កល់ក សិក្។  



យរេពល និំេគលេេៃនករិកិីនីរយួរនលកកណរេផទំ់ពីគា ។ សូរេរមលែផាកស�ីពី “ែស�ំ យល់្តគស់អាពីសច” ្ថា ក�់ី K-5 �ាព់  18-43 ថា ក�់ី 6-8 �ាព់  78-87 ថា ក�់ី្បាលនួ េូត ល់ល�ក លក់ សិក្ �ាព់  108-

115) អាពីករិកិីករិកិីជកច់កែ់ លអាកចល់់ រណព ចំែ់ស�ំ យល់លែនបរអាពី់ា ៃូនក លេ្ំតនទាំេនះ។ សាេណម សុាក ដកល់�កូ លេទកាុំករិកិីភសជានួស ្Alternative Language Program) ររយួ 

្តតិែតេក�មេឡមំេពឯ�ី�ាំ សចេ ៀន។ 
 

ករិកីិស្រលកុ់រ ែ ល្តតិ បនេលមកែលំ ្ក អល់ ាពិេសស) 
សចេ ៀននីរយួ់េពកាុំរណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ព (OUSD) ក្នូិេសវអល់ ាពិេសសែ លរន់ុណភពខ�ស់ជេ្ចមនស្រល់សិសទែ លរនត្រតិក ពិេសស។ េទះលីជករិកិីនីរយួ់ពុារនេព�រ
�ី�ាំ សចេ ៀនទាំ អស់កេ៏ដយ តាណសរ�ន់�េព�េល�ៃនេសវ់ច កបនេពកាុំ្សសក។ 

 រ�លិ� និំ់រព្បលសិសទពិក  ្តតិបនស� ់រនពឲ ចូល រួជរយួ ាេណម ក ជេ្រមសចុះេឈះចូលេ ៀន។ េពេពលរ់ចេក�មបន រណណ លសិក្កិក ព្ររផ�ល់ជូន្់គស នីរយួ់ជរយួនឹំជេ្រមស

សចេ ៀន លស់ពួកេ់។  ភព�ាេន ់ឺ្តតិបនកាណតេ់ដយែផ�កេទេលមករិកិីអល់ ាផ� ល់ខ�ួន ្IEP) លស់កុរ  និំកែន�ំអំសុយែ ល�ាេន េពកាុំករិកិី។ នីតិិកិីកាុំក ចុះេឈះសិសទ រនភពខុសគា លន�ិចលន�ួចស្រល់់ា ូ

នីរយួ់។ ែផាកេនះ ល រិយអាពី េលៀលែ លរ�លិ�់ចចូល រួេពកាុំ ាេណម ក ជេ្រមសចុះេឈះចូលេ ៀនស្រល់់ ា នូីរយួ់ៃនក ផ�ល់េសវអល់ ាពិេសស ែ លផ�ល់ជូន ល់សិសទ លស់េយមំ។ 

់ា ៃូនក ផ�ល់េសវអល់ ាពិេសស លស់ OUSD ដក់ល�កូ លនូិេសវ កេច� និំដកចូ់លជេ្ចមនលែនបរពីេលមករិកិីថា ក់សិក្ពិេសសេពលៃថ់ែ ល ក្�ុកេដយខ�ួនឯំជេ្ចមន។ 

សចេ ៀននីរយួ់េពកាុំ្សសក រនអាកឯកេ�សករិកិីរា ក់ែ ល្តតិបនចត�់ាំ ។ អាកឯកេ�សករិកិី ជួយ ស្រគលជរយួនឹំក ែស�ំ ក�ី�ាំ  និំករិកិីទាំ ងយរែ លសកសរលាផុតជរយួនឹំេសវទាំ ងយ

ែ លរនេ ៀលរលេ់ពកាុំករិកិីអល់ ាផ� ល់ខ�ួន ្IEP) លស់សិសទរា ក់់ ។ 

ករិកិីស្រល់កុរ ែ ល្តតិបនេលមកែលំរន�ី�ាំ េព Cole School, 1011 Union Street។ េលខ�ូ ស់ព�ចរ្ំ លស់ករិកិីេនះ់ឺ 510-879-8100។ 

រ�លិ� និំ់រព្បលសិសទពិក  ្តតិបនេសាមឲ នាយករកនូិ IEP ែ លរនក យល់្ពរលចកុល្នាលាផុត រកកនរ់ជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ (Student Assignment Center)។ 

េពេពលរក ល់ រ�លិ�នឹំ្តតិបនេសាមឲ លាេព� និំដកេ់សាមែលលល�ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសរយួ ្Options Enrollment Form)។ ែលលល�្តតិែតដកេ់សាមេពអាឡុំេពលេលមកចាេក ដក់់ ក សុាចុះេឈះ

ចូលេ ៀន�រជេ្រមស ែ លេលមកចលព់ីៃថ់�ី 7 ែខកាូ  ឆា ា 2015 េូត ល់ៃថ់�ី 16 ែខរករ ឆា ា 20165។ ស្រល់ក ចលេ់ឆា តេ្ជមសេ មស  សូរេ្ជមសេ មសសចេ ៀនសរ្សលទាំ ងយរែ លេចកអាកចំឲ់ កូន លស់

េចកអាកចូលេ ៀន។ ូចគា ផំែ  សូរល�ា កេ់ពេលមែលលល�ថ កូន លស់េចកអាក��ួលបនេសវអល់ ាពិេសស និំ្លេ �ៃនេសវទាំ ងយែ លពួកេ់នឹំ��ួលបន។ ក េនះនឹំជួយ ស្រគល ល់រជ្រណណ លចុះ

េឈះសិក្កាុំក នថ ក ដក់់ ក លស់េចកអាក្តតិបន ាេណម ក ពិនិត ្តឹរ្តតិ។ ែលលល�ទាំ ងយែ លបនដកេ់សាមេ្កយៃថ់កាណត ់នឹំ្តតិបន ាេណម ក ពិនិត េដយែផ�កេទេលមកែន�ំែ ល�ាេន  និំ

សរតបភព លស់ករិកិី។ 

តនួ�ី លស់រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្េពអាឡុំេពលេលមកចាេជេ្រមសចុះេឈះចូលេ ៀន 
រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ្SAC) លស់េយមំ��ួលខុស្តតិចាេ់ះក ្់ល់្ ់ំ ាេណម ក ចុះេឈះសិក្�រជេ្រមស។ អាកឯកេ�សចុះេឈះ លស់រជ្រណណ ល SAC នថ ់ក សុាែ លបន��ួល ្តតិបនពិនិត

េរមល ល�ា កសុ់ពលភពថ្តឹរ្តតិ និំដកល់�កូ លេទកាុំកុំេឆា តេដយែផ�កេលម់�ិភព លស់េលកកជនែ លបនកាណតអ់ត�ស�� ណ។ វ់ឺជភ កិចក លស់ SAC កាុំក ក ់ សុិតបិភព ាេណម ក ចលេ់ឆា ត េ មរ្ ី ន

ថ ្់គស ទាំ អស់រនឱកសេសមគា កាុំក ចុះេឈះចូលេ ៀនេពសចររយួ�រជេ្រមស លស់ពួកេ់។  

រជ្រណណ ល SAC រនអាកឯកេ�សចុះេឈះសិក្ែ ល់ចជួយ អាកបន។ ភ់េ្ចមនៃនអាកឯកេ�សចុះេឈះចូលេ ៀន លស់េយមំ ់ចនិរយភសរយួេ�ៀតេ្ងពីភសអំ់េ់�ស េេមយ់ច�ាេន កជួលបនេ មរ្ ី ន

ថ ្់គស ទាំ អស់��ួលបនេសវែ លពួកេ់្តតិក ។ ្លសិនេលម្់គស េនះនិរយភសររយួែ លអាកឯកេ�សេយមំរនិេចះនិរយ ់ចទក�់ំអាកលកែ្ល និំសុាឲ ជួយ ល់្់គស េនះបន។ អាកផ�ល់្លឹក្

អន� កល ក៏់ច�ាេន កជួលបនេ មរ្ជីួយ ល់្់គស អន� កលកាុំក េដះ្សយត្រតិក ជកច់ក់ លស់ពួកេ់ផំែ ។  

រជ្រណណ ល SAC �ាេន ់ចជួយ ល់្់គស ទាំ ងយេព�រយួឆា ា។ េរ៉ំេក�មក លស់រជ្រណណ លេនះរន្លកសផ្យេពេលមិុលិសយ www.ousd.org/enroll េដយរិនចាបចេ់ក�មក រតជ់ួលេ�។ 

ស្រលព់់តរ័នលែនបរអាពីរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ្Student Assignment Center) សូរអុីែរលរកកន ់enroll@ousd.k12.ca.us  ឬពិនិត េរមល www.ousd.k12.ca.us/enroll ស្រលព់ត់័រនថី់។ 

ពត់រ័ន�ានក�់ានំរន ូចតេទក 

Student Assignment Center្រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្) 
746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610 
�ូ ស់ព�ក 510-273-1600  
�ូ ស ក 510-273-1602 
អុែីរលក enroll@ousd.org 

េរ៉ំេក�មក ក 8:00 ្ពឹក – 2:00 េសៀល ៃថ់ចន់� ល់ ៃថ់សុ្ក 



 

នីតិិកីិកាុំក ដក់់ ក សុាចុះេឈះសិក្�រជេ្រមស 
យរេពលៃនក ដក់់ ក សុាចុះេឈះសិក្�រជេ្រមសចលេ់ផ�មរេពៃថ់� ី7ែខកាូ ឆា ា 2015និំ ផុតកាណតេ់ពៃថ�់ ី22ែខរករ ឆា ា 2016េពេរ៉ំ 3:00 េសៀល។  េពអាឡុំេពលចុះេឈះសិក្�រជេ្រមស ់ក សុា�េ�

ស្រល់សិសទរេត�យ អន� កល សិសទរេត�យ  សិសទ ៃ�េ�ៀតែ លរនលាណំចុះេឈះេពកាុំរណណ លសិក្កិក  និំេផ� សិសទ ់ច��ួលយករកពីសចររយួ លស់ OUSD ឬរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្
េផទំេ�ៀតបន។ 

សិសទថា កេ់្តតររេត�យ  ថា ក�់ី្បា និំសិសទថា ក�់ី្បាលី ែ លកាពុំចូលេ ៀនេព OUSD នឹំ្តតិបនផ�ល់ជូននូិ់ក សុាែ លរនេបះពុរ� ចួស្រលេ់្ជមសេ មសសចរេត�យ  អនុិ�ិ្ល់យ ិ�ិ្ល់យ លស់ខ�ួន។ ពួកេ់្តតិ

ល�ាូ ន�្រំែ់លលល�ែ លបនលាេព� ចួរកកន់សចេ ៀនលចកុល្នា លស់ខ�ួនិ�ិេ មរ្ ី នថ ក ��ួលបន់ក សុា្តតិបនស េស ចូលរ៉ំ្តឹរ្តតិ។ រ�លិ� នឹំ្តតិបនត្រតិឲ លង�ឯកស ែ លរនរយនរេព

ខំេ្ករជូនរយន�ីសចេ ៀន រនុនឹំ់ក សុាផ� ល់ខ�ួន លស់ពួកេ់្តតិបន��ួលយក។ ក េនះេក�មេឡមំេ មរ្ ី នថ ពត់រ័ន លស់សិសទេពកាុំ្លព់ន��ិនានយ់ លស់េយមំ់ឺ្តឹរ្តតិ។ 

អាកចូល រួទាំ អស់េពកាុំ ាេណម ក ជេ្រមសចុះេឈះចូលេ ៀន ្តតិែតលង� ស់�ុ�ំអាពី�ីលាេព លស់ខ�ួន រុននឹំ់ក សុា លស់ខ�ួន្តតិបនពិនិត ។ សិសទេពថា ក�់ី 5 និំថា ក�់ី 8 រន�ីលាេពែ លរនរយនរ ចួ

ជេ្សចេពកាុំ់ក សុា លស់ពួកេ់ែ លបនេបះពុរ� ចួ។ េទះជរ៉ំរ ្លសិនេលមរនក ផ� ស់ល�ូ ់សយដ� ន អាក្តតិែតនាយកឯកស គា្ �រកជរយួផំ។ សិសទថី សិសទចស់ និំសិសទេឡមំថា ក់ទាំ អស់ែ ល

រកពីថា កេ់្តតរចូលរេត�យ  ្តតិែតលង� ស់�ុ�ំអាពី�ីលាេព លស់ខ�ួន។ �ីលាេព លស់សិសទ្តតិបនសនត�ុ់កជរុនថជ�ីលាេព្សលច្ល់ លស់រ�លិ� ឬ់រព្បលែ លរនសិ��ិចិ�ក ឹរលីបច់ែថ ក្កុរ  

ែ លលន� ស់េព�ី្កសំ Oakland និំេពកាុំ់សយដ� ន លស់ខ�ួនែ លបនល�ា ក ់េពេពលរនិេក�មក  ឬេពកាុំសច។ ់ចរន�ីលាេព្សលច្ល់ លស់កុរ ែតរយួល៉ុេរ� ះ។ ្លអល់សាលុ្តៃ្លសណីយព ់សយដ� ន

កែន�ំេក�មក  ឬ់ជីិករ រនិ់ចលេំ�មតបនជ�ីលាេព្សលច្ល់េ� េដយរនិ់ិតពីករសិ��ិេឡមយ។ ្់គស ទាំ ងយែ លកាពុំេក�មអន� កល សូរេរមល�ាព់  125។ 

រ�លិ� លស់សិសទែ លេផ� រកថី ្តតិចត់ិ ិ នក �រជាហនទាំ ងយខំេ្ករ េ មរ្លីាេព� ាេណម ក ជេ្រមសចុះេឈះចូលេ ៀន្លកលេដយេជ់ជយ់។ រល់់ក សុាទាំ អស់ ្តតិែតដកេ់សាមេដយផ� ល់រុខេដយ

រ�លិ� ឬ់រព្បល។ សូរចារាថ េដយស ែតរនត្រតិក អត�ស�� ណ្តឹរ្តតិ ក ដក់់ ក �រ�ូ ស  អុីែរល រនិ់ច��ួលយកបនេ�។ 

 

>ជាហន� ី1 – េ្តតរឯកស  

យកឯកស ច្លេ់ មរ ូចខំេ្កររកកនរ់ជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ្Student Assignment Center) ឬសចេ ៀនររយួែ ល��ួលយក�្រំែ់លលល�ដក់់ក សុាជេ្រមសក 

អត�ស�� ណ លូភព លស់រ�ល�ិ/់រព្បល– ្តតិែតេច�េដយ ដ� បិល ែ ល់ច រួរន ូចជ លណ់� េលមកល  លូថតអត�ស�� ណពល �កលីេ�់ រ៉ ឬលិខិតឆ�ំែ ន។ 

លិខតិល�ា កក់ាេណម ត/ ស់�ុ�ំល�ា កអ់ាពីភពជ់រព្បល – លិខិតល�ា កក់ាេណម ត្តតិបនត្រតិស្រល់ក ល�ា កអ់ាពី់យុ និំភពជ់រព្បល។ ្លសិនេលមឯកស រិនរនេឈះរ�លិ�/់រព្បល 
្តតិរនក ល�ា កអ់ាពីភពជ់រព្បលលែនបរេ�ៀត។ ឯកស េផទំេ�ៀត់ច្តតិបនត្រតិក ណី់ព្បល់ឺជ ពុករ� យចិ�ក ឹរ ក ែថទាេពផ�ះជ្កសរ ឬកូនចិ�ក ឹរ។ ក ណីជក ចិ�ក ឹរលីបចែ់ថ ក្លេរ� ះ

់សនា និំក ដកជ់់រព្បលកាុំ យរេពលយូ  សូរដក់េសាម ីកលងស លរ់នសុពលភព លស់តុចក ។ 

ស់�ុ�ំលង�អាពី់ សយដ� នផ�ះ 

ស់�ុ�ំលង�អាពី់សយដ� នផ�ះ ឆ�ុះល�ក ាំអាពី�ីកែន�ំែ លកុរ សា ក់េពជរយួរនុសទេព�ិយ់ែ លរនសិ��ិចិ�ក ឹរលីបចែ់ថ ក្កុរ េនះ។  

្តតិរនឯកស ចានួនលីច្ល ់ែ លល�ា កសុ់ពលភព់សយដ� នលចកុល្នា លស់អាក ែ លរនេឈះ លស់រ�លិ�/់រព្បលេពេលម ់ស�ុ�ំេនះ។ ឯកស ទាំ េនះ ់ច រួរននូិពត់រ័នររយួកាុំចាេររ
ពត់រ័នខំេ្ករ េេមយ្តតិចុះកលល េិចច�កាុំកាឡុំេពល 45 ៃថ់ក 

• ិកិ�យល់្ តេ្លម្បស់េសវស ណរចានួនរយួច្ល ់ ល់លីច្ល ់ែ លេច�ពី ដ� បិល ឬ�ីភា ក់ង េសវស ណរផ�ូិក  ូចជ PG&E, EBMUD �ូ �សទនពែខទកល ឬផ� យ ណល ឬសាររ ្ិកិ�យល់្ តេ្លម្បស់
�ូ ស់ព�ៃ  រនិ្តតិបន��ួលយកេឡមយ ិកិ�យល់្ តែ លរន់ក  c/o ឬ in care of” រនិ្តតិបន��ួលយកេឡមយ) 

• ទាំ ក ចុះល�ា ីរនយន� និំេគលក ណព នរ៉ល់ ំរនយន� ្្តតិែតរនលកកណរលចកុល្នា េេមយនឹំ្តតិរល់ថជ ់ស�ុ�ំរយួ)  

• េគលក ណព នរ៉ល់ ំ លស់រក ស់ផ�ះ ឬអាកជួលផ�ះ។  

• កិចក្ពរេ្ពតំជួលផ�ះ ែ លរនពត់័រន�ានក់�ានំ លស់រក ស់ផ�ះ។ 

• លិខិត្លកសពន�្តឹរ្តតិពីឆា ាលំព់ន�លចកុល្នា លិខិតេផ� ករសិ��ិ/លណ់� ករសិ��ិ ឬ្លសិនេលមេ�មលែត�ិ� ្តតិលិ�ភា លរ់កជរយួនូិ ់ស�ុ�ំល�ា ក់អាពីលេ�� ម�ុកកាុំៃ តតីយជន ឬឯកស ល�ា កអ់ាពីក ដក់ល�ក ា។ 

• ក េឆ�មយឆ�ំ លស់ ដ� បិលផ�ូិក ជរយួរ�លិ�/់រព្បល ្IRS េខនកី Alameda, EDD កលីេ�់ រ៉ សន�ិសុខសំសរ)។ 

OUSD ក្សិ��ិកាុំក េសាមសុា ស់�ុ�ំលែនបរែ លល�ា កអ់ាពី�ីលាេព និំេសុមលអេំ�តនូិរល់លណ�ឹ ំររយួ�រចាបច។់  



្ពឹត�លិ់្ តពនិ�ុ ឬលណ់� រយក ណព លចកុល្នា លស់សិសទ– ្តតិក ចាបចស់្រល់សិសទថី ឬសិសទចស់េ មរ្ដីកសិ់សទេពកាុំថា ករ់យួឲ បន្តឹរ្តតិ។ ក េនះអនុិត�ស្រលែ់តថា ក�់ី 2-12 ល៉ុេរ� ះ។ 

កាណត់្ �ស�ីពកី ចកថ់ា ាលង� សិសទ– ្តតិបនត្រតិរុននឹំសិសទរា ក់់ ចចុះេឈះេពកាុំសចបន។ កាណត់្ �េិជាសយស� និំក ចក់ថា ាលង�  ់ច្តតិបនពិនិត េដយលុ់សលិក លស់រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ 

(Student Assignment Center) ឬេពសចែ លចុះេឈះសិក្។ 

 

>ជាហន� ី2 – លាេព��្រំែ់លលល� 

��លួយក�្រំែ់លលល� 

�្រំែ់លលល��េ�ែ លរនពណ័ស ្ស្រលថ់ា ក ់K-12) និំពណ័េខៀិ ្ស្រលថ់ា ករ់េត�យ អន� កល) រនេពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ឬេពសចររយួក៏បន។ ្លសិនេលមេចកអាករនសាណួ ររយួ

ទក�់ំនឹំ�្រំែ់លលល�សរ្សលែ ល្តតិលាេព� សូរ្លឹក្ជរយួតារំសច លស់អាក ឬអាកឯកេ�សចុះេឈះ លស់រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ស្រលព់ត់័រនលែនបរ។ 

លាេព�្់លែ់ផាកទាំ អស់  

់ក សុាែ លល�ាូ ន្តឡលរ់កិ�ិេដយរនិបនលាេព�ចល់សព�្់ល ់នឹំរនិ្តតិបន ាេណម ក ពិនិត េឡមយ។ វ់ឺជក សាខន់រស់កាុំក លាេព�្់លែ់ផាកទាំ អស់ៃន់ក សុាឲ បន្តឹរ្តតិ េ មរ្ ី នថ ់ក សុា លស់
េចកអាក្តតិបនផ�ល់់�ិភពរ៉ំ្តឹរ្តតិ និំដកល់�កូ លេទកាុំកុំចល់េឆា ត។  

់ក សុាែ លរនិបនលាេព�ចល់សព�្់ល ់នឹំ្តតិបន កយកេពកាុំ ាេណម ក ពិនិត  េូតទល់ែតរល់ពត់័រនចាបចទ់ាំ អស់្តតិបនល�កូ ល។ ្លសិនេលមេ្កយពីក ្ប្ស់យទក�់ំរ�ំេេមយរ�ំេ�ៀត រ�លិ�/

់រព្បលល ិេសករនិលាេព�ត្រតិក ទាំ អស់ លស់់ក សុាេ�េនះ ់ក សុាេនះនឹំរនិ្តតិបន ាេណម ក ពិនិត  និំេក�មក ចុះេឈះចុះេ ៀនេឡមយ។ វ់ឺជក ��ួលខុស្តតិ លស់រ�លិ�កាុំក ល�ាូ ន្តឡលរ់ក

ិ�ិនូិ់ក សុាែ លលាេព�ចលស់ព�្់ល។់  

ចុះេតបេលខេលម�្រំែ់លលល�  

ក ចុះេតបេលខេលម់ក សុា នថ ពត់័រនែ លបន��ួលរនភពសុ្កឹត ពិត្បក  និំលាេព�េដយរ�លិ�/់រព្បល ឬអាកែ ល្តតិបនចត់�ាំ ។ 

>ជាហន� ី3 - ដកេ់សាម  

ដកេ់សាម�្រំែ់លលល� 

់ក សុា និំឯកស ែ លបនត្រតិ ្តតិែតដកេ់សាមេដយផ� ល់រុខ េដយរ�លិ� ឬ់រព្បល លស់កុរ ។ រល់ឯកស ច្លេ់ មរទាំ អស់ ្តតិែតដក់េសាមជរយួនឹំ�្រំែ់លលល� ែ លឯកស ទាំ េនះនឹំ្តតិបន

ថតចរ�ំ និំភា លរ់កជរយួនឹំ់ក សុា។ ក េក�មែលលេនះ ់ឺេ មរ្ ី នថ ់ស�ុ�ំល�ា កអ់ាពី�ីលាេព លស់សិសទ ភពជ់រព្បល និំ់យុ ្តតិបន��ួលេព្តឹរកលល េិចច�កាណត។់  

រ�លិ�ែ លដក់េសាម់ក សុាែ លេបះពុរ� ចួជរុន ែ ល��ួលបនពីសចេ ៀន ្តតិែតល�ា ក់ថ រល់ពត់័រនទាំ អស់ែ លរនល�កូ លេពេលម�្រំែ់លលល�ែ លរនេបះពុរ� ចួជរុន់ឺ្តឹរ្តតិ និំជូន ាណឹំ ល់

សចអាពីរល់ក ែកត្រតិេផទំ់ែ ល់ចនឹំ្តតិេក�ម។ រល់ក ែកត្រតិេទេលមជួ លន� តែ់ លនិរយអាពីរ�លិ�/់រព្បល ឬ់សយដ� ន ្តតិែតល�ា កជ់រយួនឹំឯកស លែនបរ។  

កែន�ំ ែ ល្តតិដកេ់សាម់ក សុា លស់េចកអាក 

�្រំែ់លលល�ែ លបនលាេព�េដយរ�លិ� ឬ់រព្បល ់ចដកេ់សាមេទកន់សចេ ៀន ឬរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ែ លេពជិតលាផុត។   

់ក សុាែ លបនេបះពុរ� ចួជរុន ្តតិែតដកេ់សាមេដយផ� ល់េទកនស់ចេ ៀនែ លបនេច�់ក សុាេនះ េ មរ្ ី នថ ពត់រ័នអាពីកាណត់្�សិសទ្តតិបនលន� នស់រ់យ េេមយ់ក សុាេនះ្តតិបនចុះល�ា ីេ មរ្ ី
លង�អាពីកលល េិចច�ៃនក ដកេ់សាម។ ជថីរ�ំេ�ៀត ្លសិនេលមរនក ផ� ស់ល�ូ ររយួេទេលម់ក សុាែ លបនេបះពុរ� ចួជរុន េពកាុំជួ លន� តែ់ លនិរយអាពី់សយដ� ន ឬពត់័រនអាពីរ�លិ�/់រព្បល 

្តតិែតរនឯកស ល�ា ក។់ យកឯកស រកជួលលុ់សលិកសច និំសុាឲ ផ� ស់ល�ូ អ�ីែ លបនល�ូ េពកាុំកាណត់្ �េអឡិច្តតនិច លស់សិសទ។ 

េពលែ ល្តតិ ដកេ់សាម់ក សុា លស់អាក 

រល់ឯកស ទាំ អស់ និំ់ក សុាែ លបនលាេព� ចួ ្តតិែតដក់េសាម្តឹរៃថ់�ី 22 ែខរករ ឆា ា 2016 េ មរ្េីក�មក ពិច រស្រលក់ ចល់េឆា តជេ្រមសលឋរ។ 

ក អនុិត�នពចុះេឈះចូលេ ៀន លស់រណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡនិ ព 
សិសទទាំ ងយរែ លដក់់ ក សុាទនេ់ពលេិច ្តតិបនចុះេឈះេពកាុំសច�រ យរក ចលេ់ឆា ត េដយែផ�កេទេលមជេ្រមសសចែ ល្់គស ល�ា កេ់ពេលម់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស លស់ពួកេ់ 



និំពិច រអាពី់�ិភពចុះេឈះ លស់ OUSD។ ាេណម ក េនះ្តតិបនេ ៀលចាេឡមំេ មរ្ផី�ល់ជូនសិសទរា ក់់នូិសិ��ិេសមភពកាុំក ��ួលបនឱកសជេ្ចមនែ លរនេព�ូទាំ រណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ព 

(Oakland Unified School District)។ សិសទ្តតិបនដក់េទកាុំសាេណម ែ លរនលាដលខ់�ស់លាផុត ឲ ែតរនកែន�ំ�ាេន ។ 

្លសិនេលមរនសាេណម ស្រលស់ចរយួេ្ចមនជំកែន�ំ�ាេន  ាេណម ក ចុះេឈះសិសទេ្លម់�ិភពជេ្ចមនកាុំក កាណតក់ ចុះេឈះែ លសិសទេនះនឹំ��ួលបន។ ់�ិភព្តតិបនផ�ល់ជូនសិសទែ លក 

• �ីរយួ រនលំល�ូនលេំ�មតេពកាុំសច ែ លនឹំលន�សិក្េពឆា ាសិក្ 2016-2017។ 

• �ីពី  ស់េពកាុំ្ពាែ នជិតខំគា នឹំសចែ លពួកេ់ចំេ់ទេ ៀន។ 

រល់់ក សុាទាំ អស់ ែ លចំឲ់ រនក ពិច រស្រលស់ចែ លរនិ្តតិបនផ�ល់់�ិភពេដយ់ិតេទេលមលំល�ូន និំភពេពជិតខំ ្តតិដកេ់ទកាុំកុំចលេ់ឆា ត�ូេទ។ រ�លិ�្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ

េ្ជមសេ មសសចលឋរសិក្ចានួន្បារយួ ឬអនុិ�ិ្ល់យ/ិ�ិ្ល់យចានួនលី ែ លខ�ួនចំឲ់ កូន លស់ខ�ួនេទេ ៀនេ មរ្ ី នថ កូន លស់ខ�ួន��ួលបនសចររយួកាុំចាេររក េ្ជមសេ មស លស់ពួកេ់។ 

េសចក�ីលរ�តិលែនបរអាពី់�ិភពៃនក ចុះេឈះក 

លំល�ូនលេ �ំមត 

លំល�ូនលេំ�មត ់ឺជលំល�ូន្សី ឬលំល�ូន្លសស ែ ល ស់េព់សយដ� ន ូចគា  និំរ�លិ�/់រព្បល ូចគា ។ ល�ូនលេំ�មត នឹំ��ួលបន់�ិភព�ីរយួកាុំក ចុះេឈះចូលេ ៀនេពសច លស់លំ្លសស ឬលំ្សី

លស់ពួកេ់ ្លសិនេលមលំលេំ�មត លស់ពួកេ់នឹំេពែតេ ៀនេពសចេនះេពឆា ាេ្កយ េេមយរនកែន�ំ�ាេន េពកាុំសច េពក្រតិថា កែ់ ល្តតិក ។ វ់ឺជេ ឿំែ លចាបចែ់ លថ សច លស់លំលេំ�មត្តតិរនរយ
នរេពេលម�្រំ់់ ក សុាថជជេ្រមស�ីរយួ លស់អាក េ មរ្ផី�ល់ឱកស ល់កូនល�ូន លស់បនចុះេឈះចូលេ ៀនេពសចេនះ។  OUSD ផ�ល់់�ិភព ល់្់លល់ំល�ូនលេំ�មតទាំ អស់ ថ្តតិយករកពិច រខ�ស់េពកាុំ

ាេណម ក ចុះេឈះសិសទចូលេ ៀន។ េយមំខិតខា្លឹំែ្លំេ មរ្ឲី លំល�ូនលេំ�មតទាំ អស់ែ លរន់យុេកៀកគា  បនចូលេ ៀនេពសច ូចគា ។  

លំល�ូនលេំ�មតែ លដក់់ក សុាសចេពេពលែតរយួ េ មរ្ចូីលេ ៀនេពក្រតិថា កេ់ផទំ់គា  រនិ់ច��ួលបនក នក ចុះេឈះេទកាុំសចែតរយួបនេ�។ រនល��ភពែ លថ លំល�ូនលេំ�មតថី ែ លដក់់ ក

សុាចូលេ ៀនេពសច ់ច្តតិបនចុះេឈះេពសចេផទំគា  េដយស ខ�ះកែន�ំ�ាេន ។ ជថីរ�ំេ�ៀត វ់ឺជេ ឿំសាខនរ់ស់ស្រលអ់ាក កាុំក ល�កូ លសចែ លេចកអាកចំចុ់ះេឈះេពកាុំលាដលៃ់នចាណំ់
ចាណូលចិត� ូចគា  េពេលម់ក សុា លស់លំល�ូនរា ក់់ ។ ក េក�មែលលេនះ នឹំជួយ ល់ OUSD ជរយួនឹំ ាេណម ក ៃនក កាណត់់ �ិភពេទេលមសាេណម លស់េចកអាក ្លសិនេលមេចកអាក ក្ចំឲ់ កូនលេំ�មត លស់េចក

អាកេ ៀនេពសចជរយួគា ។ លំល�ូនលេំ�មតែ ល��ួលបនសចេ ៀនេផទំ់គា  ់ចតវ៉សុាឲ ចុះេឈះចូលេ ៀនេពសច ូចគា  េពសចររយួ ឬេពសចខុសគា ែ លរនកែន�ំ�ាេន ស្រល់ក្រតិថា ក់

ទាំ ពី ។ 

ភពេពជតិខំ 

ភពេពជិតខំ សាេេេទេលម្ពាែ ន ូរសិយស�ែ លេពជុាិ�ិសច។ ្ពាែ ន ូរសិយស�ស្រល់សចនីរយួ់េពកាុំ OUSD ្តតិបនឯកភពេដយ្កសរ្លឹក្អល់ ា។ �ីលាេពអចិៃយន�យព លស់េចកអាក សបិតេពកាុំ

្ពាែ ន ូរសិយស�ៃនសចលឋរសិក្ អនុិ�ិ្ល់យ និំិ�ិ្ល់យេពកាុំតាលន់លាេពដ� ន លស់េចកអាក។ ចាណុចទាំ េនះ្តតិបនចត�ុ់កថជសចជិតខំ លស់េចកអាក។ ្់គស ែ លរនលាណំចំឲ់ កូន លស់

ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចជិតខំ ្តតិបនផ�ល់់�ិភព�ីពី េពកាុំ ាេណម ក ចុះេឈះ ់ឺេពេ្កយសិសទែ លរនលំល�ូនលេំ�មតេពកាុំសចជក់ចក។់ ្លសិនេលមេចកអាករនលាណំចំឲ់ កូន លស់េចកអាកចូលេ ៀន

េពកាុំសចជិតខំលាេពដ� ន លស់េចកអាក សូរដក់វថជជេ្រមស�ីរយួេពេលម់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសេពលេលមកចាេ។ សចជិតខំ ្តតិបនចុះេឈះ់្ស់យេទេលមចានួនៃន់ក សុាែ លបន
ដក់់ក សុាថា ក ់និំកែន�ំែ ល�ាេន ។  

េចកអាក់ចកាណត់ថសចរយួរជសចជិតខំ លស់េចកអាក េដយ�ានក�់ានំរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ្Student Assignment Center) �រ យរេលខ 510-273-1600 ឬេដយចូលេទកាុំលរ� �

អុីនេកមណិត http://www.ousd.org/domain/51។ �រ យរក េ្ជមសេ មស្លេ �ៃនសចេ ៀន ្លឋរសិក្ អនុិ�ិ្ល់យ ឬិ�ិ្ល់យ) និំក ដក់ល�កូ ល់សយដ� ន លស់េចកអាកេនះ សចជិតខំ លស់េចក

អាកនឹំ្តតិបនកាណតរ់ុខស�� ។ 

់ក សុា “យតឺរ៉ិ” ែ លបន��ួលស្រល់ យរេពលចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស 
់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស នឹំ្តតិ បន��លួេពចេន� ះៃថ�់ ី7ែខកាូ ឆា ា 2015និំៃថ់� ី22ែខរករ ឆា ា 2016។ 

់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស ្តតិបនចត�ុ់កថ “យឺតរ៉ិ” ្លសិនេលមវ្តតិបន��ួលេ្កយៃថ់ផុតកាណត ់់ឺេពៃថ់�ី 22 ែខរករ ឆា ា 2016 េពេរ៉ំ 3:00 េសៀល។ ់ក សុាយឺតរ៉ិ ់ច្តតិបនដក់េសាមេដយ

ផ� ល់ែតជរយួនឹំរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ល៉ុេរ� ះ ែ លរន�ី�ាំ េព 746 Grand Avenue Oakland, CA 94610។ ់ក សុាេនះ្តតិែតដក់េសាមេដយផ� ល់រុខ េដយរ�លិ� ឬ់រព្បល លស់កុរ េនះ។ 
រល់ឯកស ែ លត្រតិ រួរន លិខិតល�ា ក់កាេណម ត ស់�ុ�ំល�ា ក�់ីលាេព អត�ស�� ណរ�លិ� និំ្ពឹត�ិល់្តពិន�ុ ឬលណ់� រយក ណព លស់សិសទ ្់្ស់យេទេលមក្រិតថា ក់ លស់សិសទ) ្តតិបនត្រតិចាបច់េព

េពលដកេ់សាម។ 

ក ដក់់ក សុាយឺតរ៉ិ ្តតិបន ាេណម ក ពិនិត េពកាុំលាដល់ែ លបន��ួល។ សិសទ្តតិបនចុះេឈះេដយែផ�កេទេលមកែន�ំ�ាេន  េ្កយពីរនក ពិច រេទេលមកែន�ំ�ាេន  ក្រតិថា ក ់លំល�ូនលេំ�មត និំភពេព

ជិតខំ។ ្លសិនេលមេយមំរនិ់ច��ួលកូន លស់អាកេពសចររយួ�រជេ្រមស លស់អាកេ�េនះ សិសទេនះនឹំ្តតិបនចុះេឈះេពសចររយួែ លេពជិតខំ លស់អាកែ លរនកែន�ំ�ាេន ។ េយមំព្ររឲ

អស់ពីសរតបភពកាុំក ��ួលយកចាណំច់ាណូលចិត� លស់អាក េេមយនឹំេក�មក ជរយួអាកេ មរ្ែីស�ំ កល��ភពល�លាផុតែ ល្តតិនឹំកូន លស់អាកេពកាុំល��ភពែ ល់ចេ្លម្បស់បន។ 



ក េផ� ឆ�ំ ្សសក 
្់គស ែ ល ស់េពេ្ង�ី្ កសំ  Oakland ែ លរនលាណំចំឲ់ កូនចូលេ ៀនេពសច OUSDក 

្់គស ែ លរនិែរនជពល � លស់�ី្កសំ Oakland ់ចចូល រួេពកាុំ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសេពលេលមកចាេបន។ ជ�ូេទ ក េផ� ្តតិបនឯកភពពីក រិល់យចុះេឈះសិក្ ្Student Assignment 

Office) េពេពល្់គស េនះរនក ង  ឬក េ ៀលចាក ែថទាកុរ េពកាុំ�ី្កសំ Oakland។ ្លសិនេលមេចកអាកចំឲ់ កូន លស់េចកអាកចូលេ ៀនេពសចររយួ លស់ Oakland េេមយេចកអាករនិ ស់េព Oakland 

េ�េនះ េចកអាកេពែត់ចដក់់ ក សុាបន។ េ្កយពីដក់់ ក សុា និំេពកាុំអាឡុំេពលចុះេឈះ េចកអាក្តតិ��ួលក អនុ�� តកាុំ្សសកពីរណណ លសិក្កិក ស ណរេព្សសកលចកុល្នា លស់េចកអាក។ រណណ ល

សិក្កិក នីរយួ់ រនលន� តេ់ពលេិច និំល់កកខណ់ណ ត្រតិផ� ល់ខ�ួនស្រល់់ក សុាឆ�ំ្សសក។ េចកអាកនឹំ្តតិេក�មក េដយផ� ល់ជរយួរណណ លសិក្កិក េព្សសក លស់េចកអាក េ មរ្េីឆ�មយតលេទនឹំល់កកខណ់ណ ត្រតិ
លស់ពួកេ់។ ក ដក់់ ក សុាជេ្រមស រនិែរនជក នរយួែ លថ ក ដក់់ក សុាឆ�ំ្សសក លស់េចកអាកនឹំ្តតិបនឯកភពេឡមយ េទះជពីរណណ លសិក្កិក េព្សសក លស់េចកអាកក�ី ឬពី OUSD ក�ី។ េលមសពី
េនះេ�ៀត ក េផ� ឆ�ំ្សសកែ លបនឯកភព ផ�ល់នូិសិ��ិចូលរកកនស់ច OUSD ជ�ូេទ រនិែរនេទកនស់ចជកច់ក់ររយួ�រ យរ ាេណម ក ជេ្រមសេឡមយ។ េពេពលក ចុះេឈះចូលេ ៀនេពសចចល់

សព�្់ល ់េេមយកុរ ្តតិបនចុះេឈះ ចួេេមយេនះ កិចក្ពរេ្ពតំេផ� ឆ�ំ្សសកអនុិត�ែតេទេលមសចេ ៀនេនះល៉ុេរ� ះ។ 

្់គស ែ លជពល �េព Oakland ែ លរនលាណំចំចូ់លេ ៀនេពសចស ណរេពេ្ង Oaklandក 

្លសិនេលម្់គស លស់េចកអាក ស់េពកាុំ�ី្កសំ Oakland េេមយចំឲ់ កូន លស់េចកអាកចូលេ ៀនេពសចស ណរររយួែ លសបិតេពេ្ង�ី្កសំ Oakland េនះ េចកអាក្តតិែតដកេ់សាម់ក សុាក អនុ�� តឆ�ំ
្សសករកកនរ់ជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ ់ក សុាក អនុ�� តឆ�ំ្សសក ់ច��ួលបនពីរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ែ លរន់សយដ� នេព 746 Grand Avenue។ ្់គស ែ លរនលាណំេច�ពី OUSD េទកន់

រណណ លសិក្កិក រយួេផទំេ�ៀត ្តតិែតយកឯកស ែ លគា្ � ល់សាេណម លស់ខ�ួនរក។ ឯកស គា្ �់ច រួរន ់ល់ល�ា ី�ូទត់្ បកច់ានួនពី ច្ល ់ក៏ ូចជលិខិតេច�ពីនិេរជិត េដយលង�អាពីក ង េព�េរ៉ំ

េពេ្ង Oakland ឬលណ់� រយក ណព  ឬ្ពឹត�ិល់្តពិន�ុ លស់សចលចកុល្នា ស្រលសិ់សទែ លលន�េ ៀនេពកាុំសចេ ៀនេពេ្ង្សសក។ ស្រលព់ត់័រនលរ�តិអាពីេគលក ណព ែណនា និំល�ល��ត�ិស�ីពីក េផ� ឆ�ំ្សសក

ស្រល ់OUSD សូរ្លឹក្ជរយួរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ 

ក ដក់់ក សុា និំឯកស  នឹំ្តតិបន��ួលយក និំពិនិត េដយ់ណករក េពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ លិខិតអនុ�� តនឹំ្តតិបន ាេណម ក  និំឯកភព ឬរនិឯកភព្លចាសប� េព និំល�ាូ នតេទកន់

រណណ លសិក្កិក ែ លេសាមសុា។ ្់គស េនះ នឹំ្តតិបនជូន ាណឹំអាពីេសចក�ីសេ្រច។ ក ឯកភពសេ្រច្តតិបនេក�មេឡមំេដយរណណ លសិក្កិក ែ លបនេសាមសុា ្រនិែរន OUSD េ�)។ 

ជេ្រមសស្រល់្ គ់ស ែ លសបិតកាុំអន� កល 

កុរ  និំ យុិជនែ លជលួ្ល�ះនឹំ ភពគនផ�ះសែរ្ំ – ្ គ់ស ែ លសបិតកាុំអន� កល 

្់គស ែ លសបិតកាុំអន� កល ្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ ចូល រួេពកាុំ ាេណម ក ជេ្រមស។ ច្លជ់ានួយអាកគនផ�ះសែរ្ំ McKinney-Vento ្The McKinney-Vento Homeless Assistance Act) ននូិសិ��ិកាុំក

អល់ ា និំក គា់ ស្រលកុ់រ  និំយុិជនែ លជួល្ល�ះនឹំភពគនផ�ះសែរ្ំ។ ្់គស ែ លសបិតកាុំអន� កល ្តតិបនកាណត់េដយច្លជ់ានួយអាកគនផ�ះសែរ្ំ McKinney-Vento ថជសិសទែ លរន�ីលាេព

រនិសបិតេសប  ឬរនិ្បក ។ ឧទេ ណព អាពី�ីលាេពរនិសបិតេសប  ឬរនិ្បក រួរន ក សា ក់ជរយួ្់គស េ្ចមនជំរយួ្់គស  េដយស ែតរនក លេណ� �េច� ឬភពលាបកែផាកេស �កិចក ស់េពកាុំជ្រកេពល
រនេ្គះ់សនា ឬអន� កល សរ� គ  ឬរ៉ូែតល សួនច្ ថយន�សេរ� ំ កែន�ំេបះជុា ា ឬកែន�ំេផទំ់េ�ៀត ែ លរនិ្តតិបនកាណត់ថជកែន�ំសា កេ់ព ូចជ រនដ� ន េកាមេ្ករ ាលូល ថយន� ឬសួនច្ ។ 

សិសទក៏្តតិបនគា់ េ្ករច្ល ់McKinney-Vento ផំែ រួរន យុិជនែ ល ស់េពែតឯំ ែ លរនិសបិតេពកាុំក ចិ�ក ឹរលីបច់ែថ ក្ពីរ�លិ� ឬ់រព្បល។ សិសទែ លរ�លិ� ឬ់រព្បល លស់

ខ�ួនរនិអនុ�� តឲ ពួកេ់ ស់េពផ�ះជរយួ ្តតិបនចត�ុ់កថជអាកគនផ�ះសែរ្ំ ្លសិនេលមពួកេ់ ស់េព�រចិេ�ក មរផ�ូ ិ េពកាុំ�ីជ្រក ឬកែន�ំសា កេ់ពអន� កល ឬរនិ្់ល់្ គន់ ៃ�េ�ៀត។ រូលេេតុែ លបនកាណត់

ស្រល់សិសទែ លរនសិ��ិេ្ករច្លជ់ានួយអាកគនផ�ះសែរ្ំ McKinney-Vento រួរន អាក តេ់ច�ពីផ�ះ ែ ល ស់េពកែន�ំសា កេ់ពរនិ្់ល់្ គន ់េទះលីជរ�លិ� លស់ពួកេ់រនលាណំផ�ល់ផ�ះសែរ្ំក�ី កុរ
ែ ល្តតិបនដកេ់ពកាុំផ�ះចិ�ក ឹរកុរ េដយស រ�លិ� លស់ពួកេ់ខ�ះ�ីជ្រកក�ី កុរ ជល់់ ុកែ ល្តតិបន្់គស េបះលំក់�ី និំរ� យរនិបនេ ៀលក ែ លសបិតកាុំិយ់សិក្ែ ល ស់េពកាុំផ�ះេ មរ្េីក�មជរ� យែ ល

រនិបនេ ៀលក  ឬេ្តតរេក�មជរ� យែ លរនិរនកែន�ំសា កេ់ពក�ី។ 

ក គា្ �ពេិសសស្រល់្ គ់ស ែ លសបិតកាុំអន� កល 

្់គស ែ លសបិតកាុំអន� កល នឹំ្តតិេក�មក ជរយួតារំរា កែ់ លរកពីអំសភពសិសទ និំ្់គស អន� កល េ មរ្េី្តតរេ ៀលចា និំដក់េសាមឯកស លស់ខ�ួន។ អាកផ�ល់្លឹក្នឹំជួយ ភ� រ់ ល់្់គស េនះកាុំក ដក់
់ក សុាក ចុះេឈះេទកាុំសចេ ៀន។ តារំទាំ ងយេព�ាេន ចាជួយ េពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ែ លរន�ី�ាំ េព 746 Grand Avenue។ ្លសិនិេលមអាក្តតិក ពត់័រនលែនបរ អាកផ�ល់្លឹក្េសវអន� កល

េព�ាេន ់ច កជួលបនេព�ី�ាំ ខំេលម ចលព់ីៃថ់ចន់� ល់ ៃថ់សុ្ក ចលព់ីេរ៉ំ 8:00 ្ពឹក ល់ 2:00 េសៀល ឬ�ូ ស់ព�រកេលខ 510-273-1681 េេមយសុានិរយជរយួអាកផ�ល់្លឹក្ែផាកសិសទ និំ្់គស អន� កល។ 

 



ជេ្រមសស្រល់្ គ់ស ែ លរនកូនសបិតេពកាុំករិកីិស្រលកុ់រ ែ ល្តតិ បនេលមក
ែលំ ្ក អល់ ាពិេសស) 
រ�លិ� ឬ់រព បល លស់សិសទែ លរនែផនក អល់ ាផ� ល់ខ�ួន ្IEP) ែ លចូល រួជរយួ ាេណម ក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសេពេពលេលមកចាេ នឹំ្តតិបនចុះេឈះេពសចេ ៀនររយួេដយែផ�កេទេលម
់ា ៃូនក ផ�ល់េសវែ លកូន លស់ពួកេ់្តតិក  និំភព�ាេន លស់់ា េូនះ។ ករិកិីែ លកូន លស់េចកអាកនឹំចុះេឈះចូលេ ៀន ្តតិបនកាណតេ់ដយ IEP លស់កុរ េនះ សចែ លនឹំផ�ល់ករិកិី និំចានួនៃនកែន�ំ

អំសុយែ ល�ាេន េពសចេ ៀនេនះ។  

េយមំសូរេលមក�ឹកចិត�ឲ រ�លិ�ែ លរនកូនែ លរន IEP យករកជរយួខ�ួននូិ IEP ែ លថីចុំេ្កយលាផុតរកកនរ់ជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ លាេព� និំដកេ់សាម�្រំ់ែលលល�ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស 

(Options Enrollment Form)។ �្រំែ់លលល�្តតិែតដក់េសាមេពអាឡុំេពលេលមកចាេក ដក់់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស ែ លេលមកចល់ពីៃថ់�ី 7 ែខកាូ ឆា ា 2015 ល់ៃថ់�ី 22 ែខរករ ឆា ា 2016។ ស្រល់ក

ចល់េឆា តជេ្រមស េ្ជមសេ មសសចសរ្សលែ លអាកចំឲ់ កូន លស់េចកអាកចូលេ ៀន។ ូចគា េនះែ  សូរល�ា កេ់ពេលម�្រំែ់លលល�ែ លកូន លស់អាក��ួលេសវអល់ ាពិេសស និំ្លេ �េសវែ លពួកេ់នឹំ��ួល។ 

ក េនះនឹំជួយ ស្រគល ល់រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្កាុំក នថ ់ក សុា លស់េចកអាក្តតិបន ាេណម ក ពិនិត រ៉ំ្តឹរ្តតិ។ �្រំែ់លលល�ែ លដកេ់សាមេ្កយកលល េិចច�កាណត ់នឹំ្តតិបន ាេណម ក ពិនិត
េដយែផ�កេទេលមកែន�ំ�ាេន  និំសរតបភព លស់ករិកិី។ 

ក ��ួលលិខិតចុះេឈះសិសទ 
រ�លិ� និំ់រព្បល ែ លបនដកេ់សាម់ក សុាេពអាឡុំេពលចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស ្ៃថ់�ី 7 ែខកាូ ឆា ា 2015 េូត ល់ៃថ់�ី 22 ែខរករ ឆា ា 2016) នឹំ��ួលបនលិខិតចុះេឈះសិសទរយួច្លក់ាុំ

អាឡុំសប� េព�ីរយួៃនែខរនី។ េគលលាណំ លស់លិខិតចុះេឈះសិសទ់ឺ េ មរ្ជូីន ាណឹំ ល់្់គស អាពីក ចុះេឈះសិសទេទកាុំសចេ ៀនថី។ លិខិតេនះផ�ល់នូិពត់័រនជេ្ចមន ែ ល្តតិែតពិនិត េរមលេដយ្លសំ
្លយត់ា។ លែនបរពីេលមក ចុះេឈះសិសទ វករ៏នពត់រ័នស�ីពីអាពីេ ៀល និំេពលេិចែ ល្តតិល�ា កអ់ះ់ំអាពីលាណំ លស់េចកអាកកាុំក ឲ កូនចូលេ ៀនេពសចេនះផំែ ។ ្់គស ្តតិែត ក្�ុកលិខិតេនះជ

ករសិ��ិ កាុំនរជឯកស ល�ា កអ់ាពីក ចុះេឈះកូនេទកាុំសចេ ៀនថី។ លិខិតេនះ្តតិែតយករកលង�ជូនសច េពេពលល�ា កអ់ះ់ំ និំចុះេឈះចូលេ ៀន។ វ់ឺជក សាខន់រស់ែ លថ េចកអាក្តតិ ក្

�ុកលិខិតចុះេឈះសិសទ លស់េចកអាក ពីេ្់ះវនឹំក� យជលិខិតរយួ និំក ល�ា កអ់ះ់ំរយួ លស់ OUSD អាពីក ចុះេឈះកូន លស់េចកអាកេទកាុំសច។ 

្តតិ្បក ថ េចកអាកបនពិនិត េរមលពត់រ័នខំេ្ករ េ្កយពីេចកអាកបន��ួលលិខិតចុះេឈះសិសទភ� រ។ 

ក ចុះេឈះចូលេ ៀនេទកាុំសច 

OUSD រនេគលលាណំផ�ល់ជូននូិឱកសេ មរ្ឲី សិសទទាំ អស់��ួលបនសចេ ៀនរយួកាុំចាេររសចេ ៀនែ លពួកេ់បនេ្ជមសេ មស �រ យរ ាេណម ក ចលេ់ឆា តផទំសារំ។ សិសទ្តតិបនចុះេឈះេព

កាុំសចេដយែផ�កេលមក ចល់េឆា តផទំសារំ ែ លពិច រ េទេលម់�ិភពែ លបនលេំ�មតេឡមំស្រលឲ់  OUSD ចុះេឈះសិសទ។ សូរេរមល�ាព់  123 ស្រល់់ �ិភពៃនក ចុះេឈះ។ សិសទរយួចានួន ់ច

នឹំរនិ��ួលបនជេ្រមស�ីរយួ លស់ខ�ួនេឡមយ េដយស រនសាេណម េ្ចមនជំកែន�ំ�ាេន ។ េពេពលក ណីេនះេកមតេឡមំ អាក់ច��ួលបនជេ្រមសរយួកាុំចាេររជេ្រមស ៃ�េ�ៀត លស់អាក ឬ្លសិនេលមជេ្រមស
ទាំ អស់ លស់េចកអាកេព�អស់ កូន លស់េចកអាកនឹំ្តតិបនចុះេឈះេទកនស់ចែ លេពជិតផ�ះ លស់េចកអាកែ លរនកែន�ំ�ាេន ។  

រ�លិ�្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ ក្�ុកច្លច់រ�ំៃន�្រំែ់លលល�ទាំ អស់ែ លបនដកេ់សាម។ �រ យរក េក�ម ូេចាះ ពួកេ់់ចល�ា កអ់ះ់ំថ េតមកូន លស់ខ�ួនបន��ួលក ចុះេឈះេពសចររយួេទ�រ

ជេ្រមស លស់ពួកេ់ែ ឬេ�។ 

ក ល�ា កអ់ះ់ំអាពកី ចូលេ ៀន 

រ�លិ�្តតិែតជូន ាណឹំ ល់សចថី លស់ខ�ួន អាពីេគលលាណំឲ កូន លស់ខ�ួនចូលេ ៀន។ ក ង េនះ្តតិែតលាេព�ឲ ចលស់ព�្់លេ់ព្តឹរៃថ់ែ លរនកាណតេ់ពកាុំលិខិត។ វ់ឺជក ចាបច់រស់ កាុំក ពិនិត េរមល

លិខិតអាពីកលល េិចច�ផុតកាណតក់ ល�ា កអ់ះ់ំ។ ក ល�ា កអ់ាពីេគលលាណំកាុំក ឲ កូន លស់េចកអាកចូលេ ៀនេពសចររយួ េព្តឹរកលល េិចច�កាណតេ់នះ ់ឺជិកិីែតរយួ់តក់ាុំក នថ កូន លស់

េចកអាករនកែន�ំអំសុយេពៃថ់�ីរយួៃនៃថ់ចូលេ ៀន។ រ�លិ�ែ លរនិបន�ានក�់ានំរកកន់សចេព្តឹរៃថ់កាណតេ់ពកាុំលិខិត ់ចបត់លំសិ់��ិ លស់កូនខ�ួនេពសចេនះ។  

ក ល�ា កអ់ះ់ំអាពីក ចូលេ ៀន ់ឺជជាហន ៏សាខនរ់យួែ លែតំែត្តតិបនេរមល ាលំេដយរ�លិ�។ ល��ផល់ឺថ ្់គស រយក ណព រកសចែ លបនចុះេឈះចូលេ ៀនេព ូិស�ឹកេបម្ ជសះ េេមយនឹំ ឹំថ
ខ�ួនែលំរនសិ��ិេពសចេនះេ�ៀតេេមយ។ េពេពលក ណីេនះេកមតេឡមំ រ�លិ�នឹំ្តតិបនលំកាឲ ចុះេឈះរ�ំេ�ៀតេពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្េពែខសីហ។ េព្តឹរេពលេនះ សចេ ៀនជេ្ចមនបនលិ�បល់

��ួល់ក  េេមយរ�លិ�នឹំ្តតិចុះេឈះកូន លស់ខ�ួនេពសចែ លេពជិត ែ លរនកែន�ំ�ាេន ។ 

 



ក ជូន ាណឹំសចេ ៀនអាពីក សេ្រចចិត�ចូលេ ៀន លស់េចកអាក 
ាេណម ក ល�ា កអ់ះ់ំ រនស រសាខនល់ាផុតេពកាុំក នថ កុរ រា ក់់ រនឱកសកកាុំក ចូលេ ៀនេពកាុំសចររយួ�រជេ្រមស លស់ខ�ួន។ េពេពលរ�លិ���ួលបនលិខិតចុះេឈះសិសទ ពួកេ់្តតិ

េក�មក សេ្រចិត�ជរយួនឹំកូន លស់ខ�ួន ថេតមពួកេ់ចំចូ់លេ ៀនេពសចេ ៀនែ លបនចុះេឈះេនះែ ឬេ�។ រ�លិ�្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ ចត់ិ ិ នក ភ� រ់េ្កយពីសេ្រចចិត� ចួ េដយចត់ិ ិ នក ររយួ
កាុំចាេររជាហនទាំ លីក 

ក សេ្រចចតិ�ចូលេ ៀន 

្លសិនេលមក សេ្រចចិត� លស់រ�លិ�់ឺ េ មរ្ឲី កូន លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចែ លបនចុះេឈះ ពួកេ់្តតិែតជូន ាណឹំរកសចឲ បនរុនៃថ់កាណតេ់ពេលមលិខិតេនះ។  ក ជូន ាណឹំ រួរន ក លង�លិខិតចុះ

េឈះេទកនស់ចែ លបនចុះេឈះ និំក និរយេទកនរ់យន�ីសចែ លនឹំកត់្ �ក សេ្រចចិត� លស់េចកអាក។ សចនឹំបន��ួលល�ា ីរយួពីរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ េដយផ�ល់ជូនពួកេ់ជរយួនឹំ

េឈះ លស់សិសទែ ល្តតិបនចុះេឈះរកកន់សចេនះ េេមយ្តតិក ល�ា កអ់ះ់ំអាពីលាណំ លស់ខ�ួនកាុំក ចូលេ ៀនេពសចេនះ ល៉ុែន�េចកអាកេពែត្តតិែតយករកជរយួនូិលិខិតចុះេឈះេទកន់សចេនះ

ែ ល។ ្លសិនេលមផុតៃថ់កាណត ់េេមយសចរិនបន��ួល ាណឹំពីរ�លិ�េ�េនះ សចនឹំចត�ុ់កថកែន�ំអំសុយ លស់កុរ េនះេព�ាេន ។ 

ក សេ្រចចិត�ចូលេ ៀនេពសចែ លរនិែរនជ OUSD — ្លសិនេលមក កាណត់ លស់រ�លិ�ចំឲ់ កូន លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេ្ងពីសចេពកាុំ OUSD ្ ូចជសចេ ៀនករនុ��ឬសចឯកជន) ពួកេ់នឹំ
្តតិបនេសាមសុាឲ ជូន ាណឹំ ល់សចែ ល្តតិបនចុះេឈះេដយ OUSD ភ� រ់ឬ�ូ ស់ព�េទកនរ់ជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។�រ យរក េក�ម ូេចាះសចនឹំ ឹំថកែន�ំអំសុយេព�ាេន និំ់ចជូន ាណឹំ ល់

រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ឲ ផ�ល់កែន�ំអំសុយ ល់សិសទេផទំេ�ៀត។េពេពលរ�លិ�ជូន ាណឹំ ល់សចអាពីក សេ្រចចិត� លស់ខ�ួនកូន លស់ពួកេ់នឹំែលំ្តតិបនចត�ុ់កថជសិសទ លស់សចេនះេ�ៀត

េេមយ។្លសិនេលមេពៃថ់េ្កយរ�លិ�កាណតថ់កូន លស់ខ�ួន្តតិចូលេ ៀនេពសចររយួ លស់ OUSD ពួកេ់្តតិរកកន់រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ែ លរន់សយដ� នេព 746 Grand Avenue រុនៃថ់�ីរយួៃន

ៃថ់ចូលេ ៀនេ មរ្ដីក់់ ក សុារ�ំេ�ៀតនិំ��ួលបនក ចុះេឈះរយួេ�ៀត។ 

ក សេ្រចចិត�តវ៉ – ្លសិនេលមរ�លិ�ចំឲ់ កូន លស់ខ�ួនចូលេ ៀនេពសចេផទំេ�ៀត លស់ OUSD េ្ងពីសចែ លបនចុះេឈះពួកេ់រនសិ��ិកាុំក តវ៉។ ាេណម ក តវ៉រនេ ៀលរលល់រ�តិេព�ាព់  

145។រ�លិ�នឹំ្តតិបនជូន ាណឹំអាពីកលល េិចច�េលមកចាេឬកលល េិចច�ផុតកាណតក់ាុំក ដក់់ ក េពេលមលិខិតចុះេឈះ លស់ពួកេ់។្់គស ទាំ ងយរែ លរនលាណំចំច់លេ់ផ�មរក តវ៉្តតិែតេក�ម ូេចាះ

េដយផ� ល់េពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ែ លរន់សយដ� នេព 746 Grand Avenue។្លសិនេលមរ�លិ�តវ៉អាពីក ចុះេឈះកូន លស់ខ�ួនពួកេ់េពែត្តតិល�ា កអ់ះ់ំ្បល់សចែ លបនចុះេឈះលចកុល្នា

លស់ខ�ួនអាពីលាណំកាុំក ចូលេ ៀន ែ ល។ក ចុះេឈះែ លរនិរនក ល�ា កអ់ះ់ំេពៃថ់កាណតេ់�េនះនឹំលរ� លឲ កែន�ំអំសុយ លស់កុរ ្តតិ�ុក�ាេន េចល។ 

ក ចុះេឈះចូលេ ៀន 

េពេពលរ�លិ�ចុះល�ា ីេឈះកូន លស់ខ�ួនេពសចររយួ ពួកេ់្តតិែតយករកជរយួនូិលិខិតចុះេឈះសិសទរកកនស់ចេនះ។ រនែត្់គស ែ លបនល�ា កអ់ះ់ំអាពីលាណំ លស់ខ�ួនកាុំក ចូលេ ៀន េព

្តឹរកលល េិចច�ល�ា កអ់ះ់ំេពេលមលិខិតចុះេឈះសិសទល៉ុេរ� ះ ែ ល់ចចុះេឈះកូន លស់ខ�ួនបន។ រ�លិ� ៃ�េ�ៀត នឹំ្តតិ្តឡលេ់ទកនរ់ជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ិ�ិ។ រ�លិ�្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ

េក�មក ជិតសាិ��ជរយួលុ់សលិកសចថី លស់ពួកេ់ េ មរ្លី�ា កសុ់ពលភពឯកស ែ លសចនឹំ្តតិក ស្រល់ក ចុះេឈះចូលេ ៀន។ 

ក ចូល រួេពកាុំ ាេណម ក តវ៉ 
្់គស ទាំ ងយរែ លរិនេព�ចិត�នឹំក ចុះេឈះេទកាុំសចររយួេ�េនះ ់ចដកេ់សាមក តវ៉រកកន់ក រិល់យចុះេឈះសិក្ ្746 Grand Avenue) េពអាឡុំេពលេលមកចាេ ែ លរនល�ា កច់្ស់

េពកាុំលិខិតចុះេឈះសិសទ។ ក រនិបនលង�ក តវ៉េពអាឡុំេពលេលមកចាេែ លបនកាណត ់់ចនឹំលំ�ឲ រនក ផ� ស់ល�ូ ក ចុះេឈះ លស់កុរ ។  

េ មរ្ដីក់េសាមក តវ៉ េចកអាក្តតិែតផ�ល់នូិឯកស ទាំ ងយ ូចតេទក 

• លិខិតចុះេឈះច្លេ់ មរ លស់ OUSD  

• �្រំែ់លលល�តវ៉ែ លបនលាេព�ចលស់ព�្់ល់ រនចុះេតបេលខ និំកលល េិចច�  

• អត�ស�� ណ លូថត លស់រ�លិ�/់រព្បល ្រនែតរ�លិ�/់រព្បលល៉ុេរ� ះ ែ ល្តតិបនអនុ�� តឲ ដក់េសាមក តវ៉) 

េចកអាកក៏់ ចរនលាណំចំយ់ករកជរយួនូិឯកស គា្ �លែនបរផំែ  ែ លល�ា កអ់ាពីក  

• ក ផ� ស់ល�ូ ់សយដ� នេដយរន ស់�ុ�ំ្តឹរ្តតិ ្ឯកស ែ លរនក ឯកភពចានួនលីច្ល)់ 

• ពត់រ័នអាពីលំល�ូនលេំ�មត ្ែ លរនេឈះ និំៃថ់ែខឆា ាកាេណម ត លស់លំល�ូនលេំ�មត ក៏ ូចជសចលចកុល្នា ឬសចែ លបនចុះេឈះ លស់ឲ លំល�ូនលេំ�មត) 



• រូលេេតុេផទំ់ស្រលល់ាណំៃនក តវ៉ 

េសចក�ីសេ្រចេទេលមក តវ៉ ្តតិបនេក�មេឡមំេដយែផ�កេទេលមកែន�ំ�ាេន ែ លរនផំ និំពិច រេទេលម់�ិភពកាុំក ចុះេឈះ លស់ OUSD ផំ ្សូរេរមល�ាព់  123)។   

្លសិនេលមេចកអាកដក់់ក ទនេ់ពលេិចស្រលឆ់ា ាសិក្ 2016-2017 េេមយេចកអាកដកេ់សាមក តវ៉ លស់េចកអាកេពៃថ់កាណតេ់ពេលមលិខិតចុះេឈះចូលេ ៀន លស់េចកអាកេនះ សាេណម លស់េចកអាកនឹំ្តតិបន
ាេណម ក ពិនិត �រលាដលៃ់ច ន ផំ និំពិច រេទេលម់�ិភពែ លបនលេំ�មតេឡមំផំ ្លំល�ូនលេំ�មត ភពជិតខំ ក ែកលរ�ករិកិី និំក ចលេ់ឆា តជ�ូេទ)។ រនែតសាេណម សុាសចេ ៀនរយួល៉ុេរ� ះនឹំ្តតិ

បន��ួលយកេពកាុំក តវ៉នីរយួ់។ ល�ា ី ំច់ា្តតិបនលេំ�មតេឡមំ េេមយេពេពលរនកែន�ំ�ាេន  រ�លិ�នឹំ្តតិបន�ានក�់ានំេ មរ្លី�ា ក់អាពីលាណំកាុំក ចុះេឈះចូលេ ៀនេពសចេ ៀនេនះ។ សិសទ់ច

រនេឈះេពកាុំល�ា ី ំច់ាេពសចេ ៀនែតរយួល៉េុរ� ះកាុំរយួេលមក។   

ក តវ៉ែ លដកេ់សាមេដយេលកកជនយឺតរ៉ិ នឹំ្តតិបនលែនបរេទេលមល�ា ីលណ�ឹ ំតវ៉�រលាដលែ់ លបន��ួលផំ និំពិច រេទេលម់�ិភពែ លបនលេំ�មតផំ ្លំល�ូនលេំ�មត ភពជិតខំ ក ែកលរ�ករិកិី 
និំក ចលេ់ឆា តជ�ូេទ)។ 

ក កាណតអ់ាពីក ចុះេឈះចូលេ ៀនថីែ លជល��ផលៃនក តវ៉ ់ចនឹំរនិ្តតិបនេក�មេឡមំេ� េូតទល់ែត ល់់កក់រ� លែខឧសភ ឬេ្កយពីចុះល�ា ី�ី�ាំ សចែ ល្តតិក ចួសិន។ ក ចុះេឈះចូលេ ៀនរយួ

ចានួន ់ចជនឹំរនិ្តតិបនកាណតេ់ឡមយ េូតទល់ែត ល់ែខសីហ។ ក ចុះេឈះចូលេ ៀនេពែតលន�េក�មេឡមំ េូត ល់ែខសីហ ែ លលន� េូត ល់ ឬេ្កយេពលចលេ់ផ�មរចូលេ ៀន ់្ស់យេទេលមកែន�ំ�ាេន េពសច

នីរយួ់។ ជករ� ល�ា ី ំច់ា្តតិបន ក្�ុក យរេពលពី សប� េពេ្កយេពលចលេ់ផ�មរចូលេ ៀន។ 

វជក សាខន់រស់ែ ល្តតិកតច់ារាថ ក ដក់់ ក សុាតវ៉នឹំរនិ្តតិបន��ួលយកេ្កយចុំែខរថុិនេឡមយ។ 

�្រំែ់លលល�តវ៉ ់ច��ួលយកបនពីរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ រល់ក តវ៉ទាំ អស់្តតិែត្ល់ល់្តឡលរ់កិ�ិេដយផ� ល់ េដយរ�លិ�/់រព្បល ឬអាកែ ល្តតិបនចត�់ាំ ល៉ុេរ� ះ។ 

រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ រនិ់ច��ួលយកក តវ៉ែ លេផ�ម�រអុីែរល �ូ ស  ឬសាលុ្តេឡមយ។ 

នីតិិកីិកាុំក ចុះេឈះេពសច 

លចកុល្នាេនះ េយមំកាពុំលេំ�មត្លពន់�ចុះេឈះថីរយួ ែ លនឹំលេ្រមជូនសិសទទាំ អស់េព�ី្កសំអកូឡិន ពកនែ់ត្លេសម ។ េសចក�ីែណនាអាពី េលៀលចុះេឈះ កែន�ំែ ល្តតិចុះេឈះ និំអ�ីែ លនឹំ្តតិយករកជរយួ នឹំ

រនផ�ល់ជូនេពកាុំលិខិតចត�់ាំ ក ចុះេឈះសិក្។  

ត្រតិ ក សុខភពស្រលចូ់លេ ៀនេពថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�ី់ 12 
កុរ ែ លចល់េផ�មរចូលេ ៀន ្តតិែតេទពិនិត សុខភព ្ពិនិត សុខភពរំកយ និំសុខភពេក�)។ 

ែផាកេនះ្បលអ់ាពីក ពិនិត សុខភព ែ ល្តតិក ស្រលកុ់រ ែ លចលេ់ផ�មរេ ៀនេពរេត�យ សិក្។ ្ក ពិនិត សុខភពទាំ េនះ ក៏្ តតិក ស្រលកុ់រ ែ លចល់េផ�មរចូលេ ៀនេពថា ក�់ីរយួផំែ  ្លសិនេលមពួកេ់រនិបន
ចូលេ ៀនេពរេត�យ សិក្។) 

ត្រតិ ក ពនិតិ សុខភពរំកយ 

សិសទែ លចូលរកេ ៀនេពសច ្តតិែតពិនិត សុខភពរំកយរុននឹំចលេ់ផ�មរេ ៀន។ 

• ្លសិនេលមកុរ ចលេ់ផ�មរេ ៀនេពថា ករ់េត�យ  ក ពិនិត សុខភពរំកយ្តតិែតលាេព�ឲ បនចល់សព�្់លក់ាុំ យរេពល្បារយួែខ រុននឹំចលេ់ផ�មរឆា ាសិក្។ ្្លសិនេលមពួកេ់ពិនិត សុខភពរុនៃថ់�ី 1 ែខរនី ឆា ា 2016 
ពួកេ់នឹំ្តតិពិនិត សុខភពរំកយរ�ំេ�ៀត រុននឹំពួកេ់ចលេ់ផ�មរេ ៀនថា ក�់ីរយួ។) 

• ្លសិនេលមកុរ ចលេ់ផ�មរេ ៀនថា ក�់ីរយួ េេមយពួកេ់រនិបនចូលេ ៀនេពរេត�យ សិក្េ�េនះ ពួកេ់្តតិពិនិត សុខ ក ពិនិត សុខភពរំកយ្តតិែតលាេព�ឲ បនចលស់ព�្់លក់ាុំ យរេពល្បារយួែខ រុននឹំចលេ់ផ�មរ
ឆា ាសិក្។ 

យក បយក ណព ស�ីពីក ពិនិត សុខភពរំកយែ លបនលាេព�រកកនស់ចេពៃថ់�ីរយួៃនៃថ់ចូលេ ៀន។ 

• េពេពលេចកអាកេទកនក់ រិល់យេិជាលណណិ ត ឬ់�ីនិក ្តតិយក�្រំែ់លលល�ពិនិត សុខភពរំកយ លស់សចរយួច្ល ់េ មរ្ឲី ពួកេ់់ចលាេព�វបន។ ្្លសិនេលមេចកអាក្តតិក �្រំ់ែលលល�េនះរយួច្ល ់
េចកអាក់ច��ួលបនេពសច ឬ�រអុីនេកមណិត។)  

• យក បយក ណព ពិនិត សុខភពរំកយែ លបនលាេព� ចួ រកកន់ក រិល់យករ� លៃនសច លស់េចកអាកឲ បនរុនៃថ់�ីរយួៃនៃថ់ចូលេ ៀន។ ក្�ុករយួច្ល់ស្រលខ់�ួនេចកអាក។ 

ត្រតិ ក ពនិតិ សុខភពេក� 



ពួកេ់្តតិែតពិនិត សុខភពេក� លស់ខ�ួនេព្តឹរៃថ់�ី 31 ែខឧសភ ឆា ា 2016។ 

• ្លសិនេលមកុរ ចលេ់ផ�មរចូលេ ៀនេពរេត�យ សិក្ ពួកេ់់ចពិនិត សុខភពេក�ឲ បនឆល់កាុំ យរេពលរយួឆា ារុនេពលពួកេ់ចលេ់ផ�មរចូលេ ៀនេពរេត�យ សិក្។ 

• ្លសិនេលមកុរ ចលេ់ផ�មរចូលេ ៀនថា ក�់ីរយួ េេមយពួកេ់រនិបនចូលេ ៀនេពរេត�យ សិក្េ�េនះ ពួកេ់់ចពិនិត សុខភពេក�ឲ បនឆល ់កាុំ យរេពលរយួឆា ារុនេពលពួកេ់ចល់េផ�មរចូលេ ៀនេពថា ក�់ីរយួ។ 

យក បយក ណព ពិនិត សុខភពេក�ែ លបនលាេព� ចួរកសច លស់កូនេចកអាក  

• េពេពលេចកអាកេទកនក់ រិល់យ លស់េព� េក� ្តតិយក�្រំែ់លលល�ពិនិត សុខភពេក� លស់សចរយួច្ល ់េ មរ្ឲី ពួកេ់់ចលាេព�វបន។ ្្លសិនេលមេចកអាក្តតិក �្រំែ់លលល�េនះរយួច្ល ់
េចកអាក់ច��ួលបនេពសច ឬ�រអុីនេកមណិត។) 

• យក បយក ណព ពិនិត សុខភពេក�ែ លបនលាេព� ចួរកកន់ក រិល់យករ� លៃនសច លស់កូនេចកអាកេពៃថ់�ីរយួៃនៃថ់ចូលេ ៀន ឬេព្តឹរៃថ់�ី 31 ែខរីន ឆា ា 2016 រ៉ំយូ លាផុត។ 
ក្�ុករយួច្លស់្រលខ់�ួនេចកអាក។ 

េ មរ្ចូីលេ ៀនេពសចររយួ សិសទទាំ អស់្តតិ ែតរនក ចកវ៉់កស់ាំរយួចាននួ  

ក ចក់វ៉កស់ាំ ្ឬេ ថ “ក ចក់ថា ាលង� ”) ជួយ ក ់ កុរ ពីក ឆ�ំជាំឺក់នក់់ េផទំ់។ ែផាកេនះ្បលអ់ាពីវ៉កស់ាំរខ�ះែ លសចត្រតិ។ ែផាកេនះក៏្ បល់អាពីកែន�ំែ ល់ច��ួលបនក ចក់វ៉កស់ាំេដយឥត
់ិតៃថ� ឬរនតៃរ�ទលស្រលកូ់ន លស់េចកអាកផំែ ។ 

េតម្ តតិ ចកវ៉់កស់ាំរខ�ះក  

េ មរ្ចូីលេ ៀន សិសទទាំ អស់ចលព់ីថា ករ់េត�យ ល់ថា ក�់ី 12 ្តតិែតរនក ចក់វ៉កស់ាំ ូចរនរយនរខំេ្ករ។  

• វ៉កស់ាំជាំឺខ�ិន ្ក ់ ្លឆាំ នឹំជាំឺខ�ិន ែ លលំ�ឲ សច់ ុ ាេខ្យ និំកេ្រមករនិបន)។ ្តតិចកល់នួ ូស ឬលី ូស្លសិនេលមរនផ�ល់រ៉ំេហចរស់រយួ ូសេពេពល ឬេ្កយេពលរន់យុលនួឆា ា 

• វ៉កស់ាំផទ ាគា េ ថ MMR” ែ លក ់ ្លឆាំ នឹំជាំឺកយ�ា ិល សចែ�ន និំជាំឺ្សល ្ជាំឺកយ�ា ិល្សល េ រ្៉ំ េ�ៀតថ ជាំឺកយ�ា ិល់ឡឺរ៉ំ )់។ ្តតិចកព់ី ូស េពេពល ឬេ្កយេពលរន់យុរយួឆា ា 

• វ៉កស់ាំជាំឺេថ�មរ្លេ � B ្ក ់ ្លឆាំ នឹំជាំឺេថ�មរ្លេ � B ែ លលំ�ជជាំឺេថ�មរ)។ ្តតិចកល់ី ូស។ 

• វ៉កស់ាំជាំឺអុតស� យេ មរ្កី ់ ្លឆាំ នឹំជាំឺអុតរន។់ ្តតិចករ់យួ ូស។ 

• វ៉កស់ាំផទ ាែ លក ់ ្លឆាំ នឹំជាំឺក�ករន ់និំជាំឺពី េផទំេ�ៀត់ឺ ជាំឺខនស់� ក ់និំជាំឺេត�ណុស។ េឈះវ៉កស់ាំេនះ ខុស់គា ់្ស់យេទេលម់យុរនុសទក  

oស្រល់កុរ តូច វ៉កស់ាំេនះរនេឈះថ វ៉ក់សាំ DTaP”។ ស្រលកុ់រ កា និំរនុសទេព�ិយ់ វ៉កស់ាំេនះរនេឈះថ វ៉កស់ាំ “ថា ាជា �ុ Tdap”។  

oអកទ េពកាុំ DTaP” និំ Tdap” រួរនអកទ  t” ស្រលជ់ាំឺេត�ណុស អកទ  d” ស្រលជ់ាំឺខនស់� ក ់និំអកទ  p” ស្រលជ់ាំឺក�កខ� ាំ  ្ជាំឺក�កខ� ាំ  ់ឺជេឈះេិជាសយស�ស្រលជ់ាំឺក�ករន់)។ 

(រនត្រតិក ចកវ៉់កស់ាំ និំត្រតិក សុខភពផំែ  ស្រល់សិសទែ លសបិតេពកាុំករិកិីអល់ ាកុរ តូច - Early Childhood Education Program ្ថា កេ់្តតររេត�យ )។ សូរសកសួ ករិកិីេនះស្រល់ពត់រ័ន
លរ�តិ�រ យរ�ូ ស់ព�េលខ ្510) 273-1616)។ 

េតមសិសទ្តតិ ��លួវ៉កស់ាំទាំ េនះេព់យុល៉ុននក 

វ់្ស់យេទេលម្លេ �ៃនវ៉កស់ាំ។ េ មរ្សិីក្អាពី់យុ�រក ែណនាស្រល់ក ��ួលវ៉កស់ាំែ លរនរយនរខំេលម សូរេរមលិុលិសយស្រល ់CDC ្រជ្រណណ លស្រល់្ ់ល់្់ំ និំលង� ជាំឺ) 
ែ លរន់សយដ� ន http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html 

សា ាអ— ឆា ាេនះ ពុារនេពលេិចលែនបរេពកាុំថា ក�់ី្ បាពី េូត ល់ថា ក�់ី លព់ី  េ មរ្�ី�ួលបនវ៉កស់ាំជា �ុ Tdapេ� 

ច្លក់លីេ�់ រ៉ ត្រតិឲ សិសទទាំ អស់ែ លចូលេ ៀន ឬេផ� ចូលថា ក�់ី្បាពី ល់ថា ក�់ី លព់ី  ្តតិែតលង�ថ ពួកេ់បនចកវ៉់កស់ាំជា �ុ Tdapែ លពួកេ់រន់យុរ៉ំេហចរស់្បាពី ឆា ា ្េពេពល ឬេ្កយ
េពលរន់យុ្បាពី ឆា ា)។  

េទះលីជពួកេ់បនចកវ៉់កស់ាំស្រលជ់ាំឺក�ករនក់េ៏ដយ វ៉កស់ាំជា �ុ Tdapេពែត្តតិចក់ស្រល់សិសទែ លសបិតេពកាុំក្រតិទាំ េនះ។ ឆា ារុន សចេ ៀនរន “ យរេពលផុតកាណត់” ឬ យរេពលលែនបរ ែ ល
អនុ�� តឲ សិសទេពថា ក�់ី្បាពី ល់ថា ក�់ី លព់ី  េពសិក្រយួ យររុននឹំពួកេ់��ួលបនក ចកវ៉់កស់ាំជា �ុ Tdap។ ឆា ាេនះ ច្ល់ �រនិអនុ�� តឲ រនេពលេិចលែនបរេ�ៀតេ�។ 

សិសទភ់េ្ចមនែ លសបិតេពកាុំថា ក�់ី្បាពី  ល់ថា ក�់ី លព់ី កលពីឆា ារុនេពសចររយួ លស់កលីេ�់ រ៉ បនចកវ៉់កស់ាំជា �ុ Tdapែ លបនត្រតិស្រលព់ួកេ់ ចួេេមយ។ ក េ្កមន ាលឹកេនះ ់ឺស្រល់ែតអាក
ែ លេពរនិទន់បនចកែ់តល៉ុេរ� ះ។ 

េដយែឡក សិស្នុសិសទខំេ្ករ ្តតិែត្បក ថ ពួកេ់បនផ�ល់ជូនសចនូិ ស់�ុ�ំអាពីក ចកវ៉់កស់ាំជា �ុ Tdapរុននឹំពួកេ់រកកន់សចក 



• សិសទែ លនឹំចូលេ ៀនេពថា ក់�ី្បាពី េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះេនះ។ 

• សិសទែ លេ ម�ីលាេពរក�ីេនះពី �េផទំេ�ៀត េេមយនឹំចូលេ ៀនេពថា ក�់ី្បាពី ល់ថា ក�់ី លព់ី េព ូិស�ឹកេបម្ ជសះេនះ។ 

យកកាណត់្ �អាពីក ចក់វ៉កស់ាំ លស់េចកអាករកសច លស់កូនេចកអាក 

្លសិនេលមេចកអាក ករនិេឃម�កាណត់្ �អាពីក ចកវ៉់កស់ាំ លស់កូនេចកអាកេ�េនះ សូរទក់�ំក រិល់យេិជាលណណិ ត ឬ់�ីនិក េេមយេសាមឲ ពួកេ់េផ�ម�ូ ស  ឬសាលុ្តអាពីកាណត់្ �ចក់វ៉កស់ាំ លស់កូនេចកអាក
រកសចេដយផ� ល់។ 

ឬ្លសិនេលមកូន លស់េចកអាក្តតិបនចកវ៉់កស់ាំេព �កលីេ�់ រ៉ សូរ្លឹក្ជរយួលុ់សលិកសច ឬ់ិចនុលដ� ក្លចាសច។ ពួកេ់់ច កេឃម� បយក ណព អាពីក ចកវ៉់កស់ាំ លស់កូនេចកអាកេពកាុំ
កាណត់្ �េអឡិច្តតនិច ែ លបន ក្�ុកេដយ �កលីេ�់ រ៉។  

េតមរនអ�េីកមតេឡមំ ្លសិនេលមសិសទរនិ��ួលបនវ៉កស់ាំែ លបនត្រតិ ទាំ អស់ក 

សិសទរនិ្តតិបនអនុ�� តឲ រកសចេ ៀនេ� េូតទល់ែតពួកេ់បនចកវ៉់កស់ាំែ លបនត្រតិទាំ អស់សិន ្ឬរនក េលមកែលំ)។  

• ្លសិនេលមកូន លស់េចកអាកេពរនិទន់បនចកវ៉់កស់ាំែ លបនត្រតិេ�េនះ េចកអាកេពែត់ចដក់់ក សុាក ចុះេឈះកូន លស់េចកអាកេពរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ លស់ OUSD បនែ ។  

• េទះជរ៉ំរ េចកអាករនិ់ចចុះេឈះកូន លស់េចកអាកេពសច លស់ពួកេ់ េេមយេចកអាករនិ់ចរកសចេ ៀនបនេ� ទល់ែតកូន លស់េចកអាកបនចកវ៉់កស់ាំែ លបនត្រតិទាំ អស់សិន។  

្លសិនេលមេចកអាករនល�កាុំក កេិជាលណណិ ត េ មរ្េីក�មក ពិនិត  ឬចកវ៉់កស់ាំ សូរ្លឹក្ជរយួលុ់សលិកសច ឬ់ិចនុលដ� ក្លចាសច។ 

េតមអាក់ច��លួបនក ចកវ៉់កស់ាំស្រលកូ់ន លស់អាកេពឯរក 

េ មរ្�ី�ួលបនក ចក់វ៉កស់ាំ សិសទ់ចរកជួលេិជាលណណិ ត ឬអាករនិជិា ជីិរែផាកសុខ ិបលជេ�ៀំទត។់ 

ឬ រនករិកិីរយួេឈះថ វ៉កស់ាំស្រលកុ់រ  ្ឬេ ថ VFC”) ែ លផ�ល់ជូនក ចក់វ៉កស់ាំេដយឥត់ិតៃថ� និំរនតៃរ�ទលស្រលកុ់រ ែ លរន់យុ 18 ឆា ា ឬេកំជំេនះ។ េ មរ្ែីស�ំ ក់�ីនិក ឬ
ក រិល់យរយួែ លជែផាករយួៃនករិកិីវ៉កស់ាំស្រល់កុរ ក 

• ្លសិនេលមកូនេចកអាកកាពុំសបិតេពកាុំករិកិី Medi-Cal ឬរនសិ��ិ��ួលបន Medi-Cal សូរ�ូ ស់ព�រកេលខ 1-888-604-4636 ឬេលមកេរមលេ់េ�ាព់  http://shotsforschool.org/parentinfo.html vfc locations  

• ្លសិនេលមេចកអាករនិរនក នរ៉ល់ ំសុខភពស្រលកូ់ន លស់េចកអាកេ�េនះ េចកអាក់ច កេរមលល�ា ីរយនរ់�ីនិក�រ យរ http://www.oshpd.ca.gov/RHPC/Clinics/F HCS.html។  

• ស្រលព់ត់័រនលែនបរ ឬ់�ីនិកឥត់ិតៃថ�ស្រលេ់សវចកថ់ា ាលង�  សូរ�ូ ស់ព�រកកន់់ េ្រំចកថ់ា ាលង� េខនកី Alameda �រ យរេលខ 267-3230។ 

ឱកសកាុំក ចូល រួពីរ�លិ� 
់ណករកកិ សចេ ៀន 
ក ចូល រួ�ូលា�ូចយពីរ�លិ�េពេលម់ណករកិក  ែ លកាណតអ់ាពី�ិសេេ និំរូលនិកិ លស់សចេ ៀន ពិតជរនស រសាខន់កាុំក នថ រនក តារំឲ ផល្លេរជនព លស់សិសទទាំ អស់។  ទាំ េនះ

់ឺជឧទេ ណព រយួចានួនអាពី្កសរតសូរតិ និំ/ឬ្កសរ់ណេនយ ភព ែ លេចកអាក់ចចូល រួបនេពសចេ ៀន លស់េចកអាកក 

• សរ់ររ�ល�ិ-្់តលេ្ំតន ្PTA)សរ់ររ�លិ�-្់តលេ្ំតន-សិសទ ្PTSA) ឬ្កសររ�លិ�-្់តលេ្ំតនេផទំ់ក សករភពរនភពខុសគា ពីរយួ្កសរេទរយួ្កសរ ល៉ុែន�េពលរ� សចេ ៀនែ ល្កសរទាំ េនះេព

សករ ជ�ូេទពួកេ់េ ៀលចាកិចកខិតខា្លឹំែ្លំេដយស់្់ចិត� េេមយៃ អងស ស្បកស់្រល់់េ្រំេផទំ់េ មរ្ជី្លេរជនព ល់សចេ ៀនទាំ រូល។ ្កសររយួចានួនកេ៏បះពុរ�ផ្យនូិ្ពឹត�ិល់្ តពត់រ័ន ផ�ល់ជូននូិ

ឱកសអល់ ាស្រល់រនុសទេព�ិយ់ ឧលតបរ�រូលនិកិ ល់ថា កល់ាលន៉េពសច និំសករភពជេ្ចមនេ�ៀត។ ្លសិនេលមេចកអាករនចារល់់ រណព កាុំក លេំ�មតសរ់រ PTA េពសចេ ៀន លស់េចកអាក សូរ
ទក�់ំសរ់រ PTA េពរណណ លសិក្កិក  Peralta (Peralta District PTA) �រ យរ�ូ ស់ព�េលខ 670-4109 ឬwww.peraltadistrictpta.org។រណណ លសិក្កិក េនះេនះ េរមលក ខុស្តតិសរ់រ PTA និំ

សរ់រ PTSA ទាំ អស់េពេខនកី Alameda។ 

• ្កសរភពជអាក កឹនារ�លិ� ្PLT)។សចេ ៀនរយួចានួន រន្កសរ PLT ែ លរនសរសភពជតារំរ�លិ�ែ លរកពីថា ក់េ ៀននីរយួ់ ែ លសរូេភពគា េលមកេឡមំនូិក�ីកំ�ល់ និំល�នន លស់
រ�លិ�។ ្លសិនេលមលចកុល្នាេនះ សចេ ៀន លស់េចកអាកេពពុាទន់រន្កសរ PLT េេមយេចកអាកចំច់លេ់ផ�មរ្កសរេនះរយួ សូរ្លឹក្ជរយួនយកសច លស់េចកអាក។ 

• ្កសរ្លកឹ្�ី�ាំ សចេ ៀន (SSC)។្កសរ្លឹក្�ី�ាំ សចេ ៀន ្តតិែតលេំ�មតេឡមំេព�រលរ� សចេ ៀនកាុំចាណំេជមំ�ី I ទាំ អស់។ សរជិកជលេ់ឆា តៃន្កសរ្លឹក្ SSC តារំឲ រ�លិ� សិស្នុសិសទ 

និំសរជិកសេ់រនព ្ពរទាំ លុ់សលិកសិក្េពកាុំអ បិលកិចកសចេ ៀន។ �រ យរច្ល់ លស់ � ្កសរ្លឹក្ SSC ្តតិែតេរមលក ខុស្តតិេលមក េ្គំថិកិៃនរលូនិកិ�រ្លេ �េព�រ�ី�ាំ  និំក អ ិិ ិវ 
និំក ្តគតពិនិត ែផនក យុ��សយស��ី�ាំ សចេ ៀនេព�រសេ់រនព ្CSSSP) ឬែផនក ែតរយួសរ្រល់ល��ផលសិក្ លស់សិសទ ្SPSA)។ សូរទក�់ំនយកសច លស់េចកអាកេ មរ្ចូីល រួជរយួ

្កសរ្លឹក្ SSC លស់សចេ ៀនេចកអាក។ 

• រ�លិ�ៃនកុរ ែ លរនេ មរកាេណម ត់យេ�កិ ្PCAD)។សចេ ៀនរយួចានួនរន PCAD ែ លេ ៀលចាឲ រ�លិ�េក�មក េលមល�េផទំ់ ូចជ សរករ័អល់ ាជេ មរ។ ្លសិនេលមលចកុល្នាេនះសចេ ៀន លស់េចកអាកពុា



ទន់រន PCAD េេមយេចកអាកចំច់លេ់ផ�មររយួ សូរ្លឹក្ជរយួនយកសច លស់េចកអាក។ 

• ់ណករកិក ្លកឹ្សេ់រនពស្រលក់ អល់ ាពេិសស (CAC)។សចេ ៀនរយួចានួនរន់ណករកិក  SPEAC ែ លសរសភពរន ូចជ រ�លិ� ់រព្បល និំ្់តលេ្ំតន ែ លផ�ល់ក គា្ � ល់
សេ់រនពអល់ ាពិេសស។ ់ណករកិក េនះ ក៏ផ�ល់ ាលូនន ល់្កសរ្លឹក្�ី�ាំ សចេ ៀនអាពីល�អល់ ាពិេសសផំែ ។ ្លសិនេលមសចេ ៀន លស់េចកអាកេពពុាទនរ់ន់ណករកិក  SPEAC េេមយេចកអាក

ចំច់លេ់ផ�មរ់ណករកិក េនះ សូរ្លឹក្ជរយួនយកសច លស់េចកអាក។ 

• ់ណករកិក ្លកឹ្ GATE ្GAC)។សចេ ៀននីរយួ់ ្តតិបនេលមក�ឹកចិត�ឲ រន់ណករកិក ្លឹក្ក អល់ ា�រឧលនិសទយ់ និំេ�ពេកសល  ្GATE) ែ លសរសភពរន ូចជ រ�លិ� ់រព្បល 
្់តលេ្ំតន និំអាក្់ល់្ ់ំសចែ លផ�ល់ក គា្ � ល់ករិកិី GATE េពថា ក់�ី�ាំ សចេ ៀន។ ់ណករកិក េនះ ក៏ផ�ល់ ាលូនន ល់្កសរ្លឹក្�ី�ាំ សចេ ៀនែ លទក�់ំនឹំក�ីកំ�ល់អាពី ករិកិី GATE 

ផំែ ។ ្លសិនេលមលចកុល្នាេនះសចេ ៀន លស់េចកអាកេពពុាទនរ់ន់ណករកិក  GAC េេមយេចកអាកចំច់លេ់ផ�មរ់ណករកិក េនះ សូរទក�់ំនយកសច លស់េចកអាក។ ស្រល់ពត់រ័នលែនបរអាពី
ករិកិី GATE និំ់ណករកិក ្លឹក្ករិកិី GATE លស់រណណ លសិក្កិក  សូរ�ូ ស់ព�រកេលខ 336-7567។ 

ង� យតៃរ�អាកសិក្ភសអំេ់់�ស 
រណណ លសិក្កិក យូនីៃេ� ពអូកឡិន ព ្Oakland Unified School District) ផ�ល់ជូនសិសទរា ក់់ែ ល្តតិបនកាណតអ់ត�ស�� ណថជអាកសិក្ភសអំេ់់�ស ្EL) នូិក លេ្ំតនែ លអ ិិ ិវនពភសអំេ់់�ស េ មរ្ ី
ផ�ល់ជូនពួកេ់នូិសិ��ិេសមគា កាុំក ��ួលបនករិកិីសិក្សាូល ្សល�រែផនក េរស្រលអ់ាកសិក្ភសអំេ់់�ស លស់ OUSD។ 

កូន លស់េចកអាក់ចរនសិ��ិ��ួលបនេសវ EL ្លសិនេលមេចកអាកបនលាេព�ក ស�ំ រ់តិអាពីភសកាេណម តេពេលម់ក សុាចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមស និំេឆ�មយសាណួ ខំេ្កររ៉ំេហចរស់រយួសាណួ  
ែ លរនចេរ�មយេ្ងពីភសអំ់េ់�សក 

1. េតមកូន លស់េចកអាកេ ៀនភសអ�ីរុនេ់ េពេពលពួកេ់ចលេ់ផ�មរនិរយក  

2. េតមេចកអាកេ្លមភសអ�ី�ឹករលជ់ំេ់កាុំក និរយជរយួកូន លស់េចកអាកក 

3. េតមកូន លស់េចកអាកេ្លមភសអ�ី�ឹករលជ់ំេ់េពផ�ះក  

ក េក�មេតស�លឋរ 
្លសិនេលមកូន លស់េចកអាក្តតិបនពិច រស្រល�់�ួលេសវជេលមក ាលូំ ពួកេ់នឹំ��ួលបន ង� យតៃរ�លឋររយួ។ កូន លស់េចកអាកនឹំ្តតិបនផ�ល់ជូនេតស�អ ិិ ិវនពភសអំេ់់�សកលីេ�់ រ៉ - California 
English Language Development Test ្CELDT) និំ ង� យតៃរ�ភស�ីរយួ។ ង� យតៃរ�នឹំ្តតិបនផ�ល់ជូនសិសទេនះកាុំ យរេពល 30 ៃថ់ ់ិតចលព់ីកុរ េនះចូលេ ៀនេពសចេពៃថ់ ាលូំ ់ចជេពផ�ះ ឬេព

រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។   

ែផ�កេលមល��ផលៃន ង� យតៃរ�ទាំ េនះ រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្នឹំេផ�មលិខិតជូន ាណឹំរ�លិ�េទកនស់ច េ មរ្ឲី សច់ចជូន ាណឹំ ល់រ�លិ�អាពីល��ផលេនះ។ លន� ល់រកសចនឹំជូន ាណឹំ ល់

រ�លិ� អាពីជេ្រមសករិកិីែ លរនស្រលសិ់សទែ ល្តតិបនកាណតអ់ត�ស�� ណថជអាកសិក្ភសអំេ់់�ស េ មរ្ឲី រ�លិ�់ចេក�មក សេ្រចចិត�ជរយួនឹំពត់រ័នែ លទក�់ំនឹំក ចុះេឈះេពកាុំករិកិី
លស់កុរ ។ ក េនះនឹំផ�ល់ឱកស ល់រ�លិ� កាុំក េ្ជមសេ មសករិកិីែ លសកសរលាផុតេទនឹំត្រតិក សិក្ លស់កូនពួកេ់។  

រ�លិ�នឹំរនឱកសកាុំក ផ� ស់ល�ូ សចែ លបនចុះេឈះ េ មរ្ចូីលេទកាុំករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស�រជេ្រមស លស់ពួកេ់ ឲ ែតសចែ លផ�ល់េសវរនកែន�ំ�ាេន ។ ករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�ស

េផទំ់ និំ�ី�ាំ លស់ករិកិី់ច កបនេពកាុំែផាក ខ�ឹរស សេំកលអាពីសចេ ៀន ឬែស�ំ កករិកិីអាកសិក្ភសអំ់េ់�ស ែ លរនេពកាុំេសៀិេេែណនាក ចុះេឈះចូលេ ៀន�រជេ្រមសេពេពលេលមកចាេ។ 

ក េក�មេតស�្ លចាឆា ា 

សិសទែ ល្តតិបនកាណតអ់ត�ស�� ណថ��ួលេសវអាកសិក្ភសអំេ់់�ស នឹំ្តតិបនេក�មេតស�ជេ ៀំរល់ឆា ា េ មរ្កីាណតអ់ាពីភព កីចេ្រមន លស់ពួកេ់េពកាុំករិកិី េូត ល់ពួកេ់្តតិ បនចតថ់ា ក់េឡមំិ�ិថស� ត់

ជាន�។ ក េក�មេតស�្ លចាឆា ាស្រល់្ កសរសិសទេនះ នឹំ្តតិេក�មេឡមំេពសច ចេន� ះៃថ់ ាលូំៃនៃថ់ចូលេ ៀន និំៃថ�់ី 31 ែខតុច។ រ�លិ�នឹំ��ួលបនលិខិតជូន ាណឹំរ�លិ�ថីេពែខេរស ឬែខឧសភ េេមយនឹំ

រនឱកសកាុំក េ្ជមសេ មសករិកិីអាកសិក្ភសអំេ់់�សស្រលឆ់ា ាសិក្លន� ល ់ែ លពួកេ់យល់ថសកសរលាផុតេទនឹំេគលេេសិក្ លស់កូនពួកេ់។  

 



OUSD េ្លម្បស់លរ� �សចេ ៀន កាុំក ្់ល់្ ់ំកន ន និំ្�ព សរ្ត�ិេពកាុំេសវ លស់កុរ  យុិជន និំ្់គស ។ ្កសរលរ� �នីរយួ់ រួរន អាកេរមលក ខុស្តតិលរ� �រយួ លូ និំអនុ្ល នអាកេរមលក

ខុស្តតិរយួ លូ ែ លែលំែចកក េរមលក ខុស្តតិសចេ ៀនទាំ ងយែ លសបិតេពកាុំលរ� � លស់ខ�ួន។ លរ� �ិ�ិ្ល់យ លស់េយមំ ករ៏ននយក្់ល់្ ់ំក អល់ ាជានួសផំែ ។ 

អាក ឹកនាលរ� � លស់ OUSD ាពឹំ�ុក តសូរតិ និំទរទ េសវែ លរន្លសិ��ភពស្រល់កុរ  ្់គស  និំអាកអល់ ា�ររេក្បយេផទំ់ែ លលេំ�មតបននូិល��ផលសិក្ និំសំសរិជិារនខ�ស់េព្់ល់តាលនជ់ិត
ខំទាំ អស់េពកាុំ�ី្កសំអូកឡិន ព។ នយកសចរយក ណព ជូនក រិល់យលរ� � េេមយអាក ឹកនាលរ� � លស់េយមំផ�ល់ជូននូិក ្់ល់្ ់ំ និំក គា្ � ល់សចេ ៀននីរយួ់េដយែផ�កេលមក អនុិត�នពក ង  
ិល្ករ ័ករិកិី ត្រតិក  និំសរតបភព លស់ខ�ួន។ 
 

លឋរសិក្ (េ្តតររេត�យ -5) 
លរ� �� ី1 
(510) 879-3662 

លឋរសិក្ (េ្តតររេត�យ -5) 
លរ� ��2ី 
្510) 879-3662 

លឋរសិក្ (េ្តតររេត�យ -5) 
លរ� ��2ី 
្510) 879-3662 

អនុិ�ិ្ល់យ 
្510) 879-8133 

ិ�ិ្ល់យ 
្510) 879-8133 

Kyla Johnson-Trammell 
អាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Sara Stone 
អនុ្ល នអាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Bella Vista 
Carl B. Munck 
Chabot 
Cleveland 
Crocker Highlands 
Emerson 
Franklin 
Hoover 
Joaquin Miller 
Kaiser 
Lafayette 
Lincoln 
MLK 
Montclair 
Peralta 
Piedmont Ave. 
Prescott 
Thornhill 

 

Sondra Aguilera 
អាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

LaResha Martin 
អនុ្ល នអាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Allendale 
Bridges 
CUES 
Esperanza 
Fruitvale 
Futures 
Garfield 
Glenview 
Global Family 
ICS 
Korematsu 
Laurel 
Manzanita Community 
Manzanita Seed 
Melrose Academy 
Redwood Heights 
Sequoia 
TCN 

 

Monica Thomas 
អាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Wes Jacques 
អនុ្ល នអាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Acorn 
Brookfield 
Burckhalter 
EOP 
Encompass 
Grass Valley 
Greenleaf 
Hillcrest 
Howard 
Horace Mann 
La Escuelita 
Madison Lower 
Markham 
New Highland 
Parker 
Reach 
RISE 
Sankofa 

Ron Smith 
អាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 
អនុិ�ិ្ល់យ 

Charles Wilson 
អនុ្ល នអាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 
អនុិ�ិ្ល់យ 

Alliance ្SIG) 
Bret Harte 
Claremont 
Edna Brewer 
Elmhurst 
Frick 
Montera 
Roosevelt 
Roots ្SIG) 
UFS 
Urban Promise 
Westlake 
West Oakland Middle 

 

Kevin Taylor 
អាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Mark Triplett 
អនុ្ល នអាកេរមលក ខុស្តតិ លរ� � 

Lucia Moritz 
នយក 
ក អល់ ាជានសួ 

Bunche 
Castlemont 
CCPA 
Community Day 
Dewey 
Fremont 
Gateway 
LIFE Academy 
Madison Upper- Newcomer Program 
McClymonds 
MetWest ្Independent Study) 
Oakland High 
Oakland International-Newcomer Program 
Oakland Technical 
Rudsdale 
Skyline 
So ourner Truth 
Street Academy 
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ែស�ំ ក  •  ដក់់ ក   •  ល�ា ក ់ •  ចុះេឈះ 

 
0្សិ្ជិ កសចេ ៀន។ 

0េក�ម�សទនកិចក និរយេទកន ់រ�លិ� ជួលជរយួតារំសច។ 
0សេ្រចចិត�េលមសចទាំ ្បារយួ ស្រលល់ឋរសិក្ លីសចេ�ៀត ស្រលរ់ក រសិក្។ 

 
0្លរលូរល់ឯកស ចាបចន់ន េ មរ្ផី�ល់ជូនរជ្រណណ លចុះេឈះសិក្។ 

0ចូល រួកាុំសិកក សចស�ីពី ក ែលំែចកសិសទេ មរ្សិីក្លែនបរ អាពីជេ្រមស។ 
0លាេព�់ក  និំយកឯកស េទ សច ឬរជ្រណណ លចុ�េឈះសិក្ ្SAC) ស្រលក់ ចលេ់ឆា ត រនុៃថ់�ី 22 រករ 2016។ 

 
0��ួលលិខិតអាពីក ែលំែចកសចថី។ 

0 ល�ា កអ់ាពីិត�រនជរយួសច ថី�រកលល េិចច�កាណត។់ 
0រនិ��ួលក ែលំែចកសចថី ្លសិនេពលចិត�រយួេផទំេ�ៀត។ 

0្លសិនរនិចូលេ ៀន សូរផ�ល់់ពត់រ័ន ល់សចជរនុ។ 

 
0ចូលេ ៀន�រកលល េិចច�កាណត ់េ មរ្ចុីះេឈះ។ 

0ចូលេ ៀនេពៃថ់ ាលូំ។ 
0្លសិនេលមរនិចូលេ ៀន សូរផ�ល់ពត់រ័ន ល់សច។ 

 
1ិចិចកិ - កាូ 

1ិចិចកិ - ់កក់រ� លែខរករ 
1រនិ  -   ់កក់រ� លែខេរស 

1សីហ – ៃថចូ់លេ ៀន ាលូំ  

 

រគ័េឆ� ះេទកនក់រិកិជីេ្រមសសចេ ៀន 
សូរដក់់ ក លស់េចកអាកេពអាឡុំេពលចុះេឈះេលមកចាេក  

ៃថ�ី់ 7 ែខកាូ ឆា ា 2015 ល់ៃថ�់ ី22 ែខរករ ឆា ា 2016 
 

រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ់ចជួយ ល់េចកអាក េូត ល់ចល់ ាេណម ក ចុះេឈះទាំ រលូ េទះជកូន លស់េចកអាកជសិសទថីេព OUSD ក�ី សិសទចស់ លស់ OUSD ែ ល្តឡលរ់កពីសចេ ៀនករនុ�� ក�ី សចឯកជនក�ី 
ឬសចេព�ី្កសំេផទំក�ី ឬកាពុំេក�មអន� កលរកពីសច ៃ�េ�ៀត លស់ OUSD ក�ី។ ក រិល់យេនះ រន់សយដ� នេព 746 Grand Avenue។ អាកផ�ល់្លឹក្អាពីក ចុះេឈះ ់ច កជួលបនចលពី់េរ៉ំ 8:00 ្ពឹក ល់ 2:00 

េសៀល ចលពី់ៃថ់ចន់� ល់ ៃថ់សុ្ក ឬ�រ យរក រតជួ់ល។ ក េក�មេតស�ភសស្រល់សិសទែ លភស�ីរយួរនិែរនជភសអំេ់ �់ស ករ៏នផ�ល់ជូនផំែ ។ 

រជ្រណណ លចុះេឈះសិក្ ្Student Assignment Center) 
់សយដ� ន 746 Grand Avenue, Portable A 

Oakland, CA 94610  
្510) 273-1600 �ូ ស់ព�  |  ្510) 273-1602 �ូ ស  

enroll@ousd.org 

 
 

េរ៉ំេក�មក ករ� លស់េយមំក 
ៃថច់ន់� ល់ៃថសុ់្កេរ៉ំ8្ពកឹ– 2 េសៀល 

ក រិល់យេយមំលិ�េពៃថេ់ ពៃថ់់�ិត និំៃថប់លស់្រក លស់រណណ លសិក្កិក  

 


