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សង �ត់សាលាេរៀនា កូ 
ធាធាសនរិក្ាោតា ាសគហដត�ន គ 2020 

 
់សរេាដសតនរ បានផតធាធាសាដត្ ាលាសេា�ក្ៀន ែូផឣរបាា ទាីាន។ ពួរាោា�ត�បានផត�ធាធាា ធូ្ាីធ�ធយ ៉ងណសនសស
ដាន្សនរិដសតពួរាោ រន�៉គៀ�៉ាពផៃា្ដនទ់សដាងន នឣសានាាពផាាន។ រន�្ សនរិាក្ៀន ្នាឣា�ត�បាាាដធា ធូ្ីរគម�តរគណ��ោំ
សនរិ ឬ្ដរ�ដត�ោសំនរិាននាទ។ 
  
ារ�្ាោរ់ ទគ៉ំង សេ្ា្កន  ាធ�ធែា្ដសតាោតទគពំ�្ជាសនា។ ាងធ៉រគពជ៉ែរ�ែផរឯរ់ាាន ា ធូ្ីនផត់េានរាេ�ធាធាដែាប្ ាន៉ ្ផ
 �ណភោោគេ។ 

រ្��ណធីដត� 
រ់គាួងរន�៉្ជនាះ� នេផាចរន�៉រ�តា�� (Clever) 

 
Freckle 

ហ�តាធ�ធាផេ ាន៉ាលាឣា (K-8) 
េផក្ងររ�តា�� 

 

 
Newsela 

�បដទពំ�៌ាសាដតសនសស (K-12) 
េផក្ងររ�តា�� 

 

 
BrainPop 

 ��ាូេ ាន៉សរ្�ភពដត� (K-8) 
េផក្ងររ�តា�� 

 

 
Khan Academy 

ោមន��ណទ្,  �ណទ្់ោសន  (K-12) 
េផក្ងររ�តា�� 

 

 
Oakland Public Library 

រ្�ីាសល�ា�ាៀនា�តានាាងឥ�ោន�ៃថ� 
ាាដធោមាីដងណ ផំង 

 
Britannica School 

សព��នធនដបងក្ងរជនាធនមន� (K-12) 
ាាដធ "OUSD" ារន�៉វផទគ៉ពី ាូធ្ ីជន ាះ� នេផ 

 
Typing Club 

ាាដធ ន្ ជ 
ដា ៉ធ�ោមា ីឬាាដធោមាែីូផាា់ដត 

 
FOSSWeb 

 �ណទ្់ោសន  (K-8) 
េផក្ងររ�តា�� 

 
Scratch 

សាសរេូសាដតរជ 
ដា ៉ធ�ោមា ីឬាាដធោមាែីូផាា់ដត 

 

 
ារតរគម�តាពផា�សាដបគៃថ ំាន៉ ាាដធាបសតរ្��ណធីរជគពតទំ ាន៉ ាសល�ា� ឬររ�ដត្ងសនរិ ែូផបាែរបងាាង់សដសតរេាាសរនរ។
់សាលា�ាាធា ា�ត�បាាាដធ ន្ រតាលា Google ា ធ្ូ ីដាង នរន�្ ែូផាោតដាា៉រាារតណសសនសសសនរិ។ 

https://www.ousd.org/Page/19080�
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=81abda07a392903c7938&district_id=5080622418874f8c1b0000fd�
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=b622ee8191c662d7573d&district_id=5080622418874f8c1b0000fd�
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=8bf685529a555fe6bb2e&district_id=5080622418874f8c1b0000fd�
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=ae17f3b6f000d1bb4f2c&district_id=5080622418874f8c1b0000fd�
https://oaklandlibrary.org/online-resources/e-books-and-digital-content�
http://school.eb.com/�
http://typingclub.com/�
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=747f1ee9eb6cfe1d158f&district_id=5080622418874f8c1b0000fd�
https://scratch.mit.edu/�
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ោគេាពផា�សាដបគៃថ ំ

ន្ រត PK-2 ន្ រតទី 3-5 ន្ រតទី 6-12 

្ឣា ាន៉្សាស 
30 នទី 

ហ�តាាដធ់គនជរ�រ្�ូ គដេ៉ 
ឣាាាងេ�រាឯ៉ 

ោេ សាសាឆ�ធង�ដរន�៉ាសល�ា�ាដបគៃថ ំឬ
ពនភរិ�្ួង្ាជសសាពជ�្ង 

ហ�តសាសាាងៃូ ាន៉វង៉ំ�ផីាផេ 
(ដគែដរាជ�ែនរក) 

្ឣា ាន៉្សាស 
45 នទី 

ឣាាាងេ�រាឯ៉ 
សាសាឆ�ធង�ដរន�៉ាសល�ា�ាដបគៃថ ំឬពនភរិ

�្ួង្ាជសសាពជ�្ង 
 (ដគែដរាជ�ែនរក) 
ហ�តវង៉ំ�ផីាផេ 

្ឣា ាន៉្សាស 
60 នទី 

ឣាាាងេ�រាឯ៉ 
សាសាឆ�ធង�ដរន�៉ាសល�ា�ាដបគៃថ,ំ សា �៉ដ

ដទ ឬវង�ៃ្� ឬពនភរិ�្ួងាឹ៉្ាជសស
ាពជ�្ង 

 (ដគែដរាជ�ែនរក) 

ោមន��ណទ្ 
30 នទី 

ដគាពជរន�ាោតារតណាធ�ធ ឬ  
ាន៉ /ឬ ាាដធរ្��ណធីដត� 

ោមន��ណទ្ 
30 នទី 

ដគាពជរន�ាោតារតណាធ�ធ ឬ 
ាន៉ /ឬ ាាដធរ្��ណធីដត� 

ោមន��ណទ្ 
45 នទី 

ដគាពជរន�ាោតារតណាធ�ធ ឬ 
ាន៉ /ឬ ាាដធរ្��ណធីដត� 

 �ណទ្់ោសន  
30 នទី 

ដគាពជរន�ាោតារតណាធ�ធ ឬ 
ាន៉ /ឬ ាាដធរ្��ណធីដត� 

 �ណទ្់ោសន  
30 នទី 

ដគាពជរន�ាោតារតណាធ�ធ ឬ 
ាន៉ /ឬ ាាដធរ្��ណធីដត� 

 �ណទ្់ោសន  
45 នទី 

ដគាពជរន�ាោតារតណាធ�ធ ឬ 
ាន៉ /ឬ ាាដធរ្��ណធីដត� 

សរ្�ភពហ៉្ង សនរិស៉ំ្ 
សាសគពីា្ាហោ COVID19 

ែា្សរ្�ភពពផ  CPS - ែា្�ង
្ភព 2020 (រគែម ន្ រតទី 4-5) 

សនរិស៉ំ្ 
សាសគពីា្ាហោ COVID19 ទរតទ៉ាឹ៉ាដ��ប

់ោសប  
ែា្សរ្�ភពពផ  CPS - ែា្�ង

្ភព 2020 (រគែម ន្ រតទី 6-8 ឬ 9-12) 

 សរ្�ភពហ៉្ង សរ្�ភពហ៉្ង 

 
ាងធ៉ េ�� គ្នាាបរូ្សនសសាឹ៉ាធ�ធា�សន ដសត បាា�ន គាានាទ។ ដជែាប ្ា្ធផសគមួននារន�៉ា�សន ដសត  ឣ់ួងនរ ាន៉រេាដសតនរណងផត
ពី្�ពឹ៉ទជរសគហដតរា្ន� ន្ រត។ ាដសនាាដធនរ ត៉ា្ធផ ត៉ាឃធជោគេា�សន ដសត  ឬ ត៉ហ�តាធ�ធា�សន �្ួងាឹ៉រេាដសតនរ សេ្ជទីាាន
 

។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ExhvnY_s1U3Ai1Fy3Azs-186a5MMbSZ0YIQMHbK01eU/edit?ts=5e715fe1&fbclid=IwAR0OuLXELcxvxnFzfjvrRJPeusqKUF8EJy2O2Ko0iy_l43cPSkjjuLGBB1U�
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing�
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing�
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing�
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing�
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ាដលដ់ួងណរេានរទទួផបាា�ោ់ំងារន�៉ងរាពផ់សាលាដនទ (ាោតទគពំ Upworthy) 
 

រជគជ៉គា�ាក្ទ� ដត្ង�ាដបគ ាន៉ក្្ែូផឣាដា្ធផទជរបា 
រជា�ត�្ទ� ដត្ង�ាដបគ ាន៉ក្្ែូផឣាដា្ធផទជរបា ា ធូ្ីណាឣ្�មក្ាសជ��បនភព។ ាានោនា់រសគរាតងសត ារន�៉
គៀ�៉ាពផា �ណដ�នន។  វ�ាេ៉្ួងែូផេជសពីទ� ដត្ងាដបគៃថដសតនរ សាដតងរាពផពីដីៃថរំន�៉ាពផឈដតសារ។ វ�ាេ៉្ួងាទល�
ែូ ែូផេជសពីទ� ដត្ងាដបគៃថដសតនរ សគហដតងរាពផែូផាងធ៉ពជគឣូឹ៉ ាាងយ� ាផ� រសស�  ែូផ់ួងណនរពឹ៉ែែរាផធ (ែូផឣរ
បាយ ៉ាសរផរន�៉គៀ�៉ាពផៃថឈំដតសារ ាតធងែូផ��នាទគ៉ាស�៉ ារន�៉ាសង�ងេនាពផដ��ដានដសតាងធ៉)។ េូាននាានោនា់រ
សគរាតរ� គ៉ងសត៖ ដា ៉ធ�ាដលដាលដង ែូផឣដ�តែដាបា ារន�៉ៃថដសតនរ ណបា�ដតតំសក្្ែូផឣាធ�ធាចបា។ 

 
ា�ធាានា ប់ ាភពែដដងាច៖ 

• ារតរគម�តាពផា�ស ែូផ�ដត់រតពំាពាឹ៉ាពផធ្�ក សាដត្ េ៉�ទឹរ ្តេដឣហ រន�្ សនរិ/សរ្�ភពសនរិ ាន៉ ្ាោនីយន ។ 
• រិារតរគម�តា ៉េផាោ៉ ាន៉ទ� ដតេផាោ៉ េូយន  ែូផរេាដសតនរធ� ដតេផាោ។ 
• ាាន្នាែ្ា�ាពផាធ�ធណវ �្ ងាច�ទីរែា�៉ាធ�ធ� ីបាាាងាាសែ�ន�បារន�៉ៀនដសតនរាទ។ ្ាធ�ធ េូានន នរា�ត�ូរងរនស្មំាព ាន៉

ភពាដារ�ី ែូផាឹ៉់ួងណរេានរោន�្ាសជ��បនភព។ 
• ា ប់ ាភពឣដ�តែដាបាេ�នក - នរ្នាា�ត�្បគបតាធ�ធ េូ�ា្ទហាារន�៉ៀនដសតនរាទ។ ដជែាននស្មំាពទេាច ាន៉ សរ្�ភព

ាពផៃថ ំែូផរជឣា�ត�បា�ពឹ៉ទជរណាធ�ធ ាឹ៉់ួងនរបាយ ៉ាាធាាទាីាន។ 
 

ាផប ��សគរាតាផធរន�្ សនរិ រន�៉្ដា ៉ធា ប្៉ដាបនករន�៉គាួាស្ាត�ជផ 
ាាដធសម រែូផបានផតណាាង់សដសតនរ។ ាាងឣាសំងាផធឣងជដសតរេានរ ពួរាោឣារន�្ សនរិ្ួងគាួា ែូផពួរាោា�ត�បា
�ពឹ៉ទជរណាធ�ធារន�៉ៀន។ ្នផតាយដផតផែដគជ�ដសតេ�� គាទីាាន ោនដា ៉ធ�ាពផា�ស�រតសរតាពផៃថ ំ(្នាសគហដតាពជ្ួងៃថាំនន!) ាន៉ �រែា�៉
�រតសរត្ួង សាដត្សនរិារន�៉ៀនដសតនរ។ យ ៉ាាធាដគជ� ពីដីា ៉ ោនាោដតាយាតាចាតធង។ ាដសនាាដធ់សាលាដសតនរ ្នាបាា�ធ់េា
នរូផតៀន ាេ�សម រសនរិាទានន នរឣរបាាេ�សម រសនរិយ ៉ផែ ក្ងរជនាធីមន�។ រ្��ណធី Sheppard ាន៉ រ្��ណធីសនរិ Khan Academy 
ោន�ទតមកៃាធាធាូ៏ផែារន�៉ជនាធីមន� សគហដតរេានរ។ ្ឣា�្ួងាឹ៉រេាដសតនរ ្ាធ�ធោាា៉�រតែសប ៉ សេ្ីែ�្ ជូ�ាគ ាន៉ ្ាផ៉
ែផ៉រផផន ឣទទួផបាាេ�គាមនូឹ៉ដត�ែូ។ �ថ�ី្ន៉ាទល� ាានោនឣាសំងាផធឣងជដសតរេាដសតនរ។ ស៉្ឹ្្ ាងធ៉ាឹ៉ទទួផបាាេ�្
ែមនគដាបនដាបរែូ ពាីោតដាា៉រា្េផា ាៃាាងធ៉ ាដសនាាដធ្ារតណា្ួងរែា�៉ាាន ា�ត�បាារតដាបសគហដតងរាពផង្ួង។ 
 
ារតរគម�ត្ ថដតប ម្ដសតរេានរ ក្្ាោដតាោ ដសតនរផៀ ផត 
ាានោន�ាពផា�ស្នាាបរូាដ�រ� គ៉ក្ា�ា ាូ៏ធគ្ួង។ េមរែូផរជារា្ន�ៃា្ងផតូឹ៉េជស កយន  គពី�ណ់ផភពៃា្ាពរងប្ម គពី
ា្ាហោរេ�េងានន ពួរាោពន��ាឹ៉ា្ថដតប្ម។ សេ្ានយង�្ួងរេាដសតនរ គពី�ីកែូផរគពជ៉ារធ�ាៀធ៉ ាាង្នាាធ�ធណពួរាោគំងរ� តួស
ាត�ជាពរាននាទ។ �សគង៉ផែ ាងធ៉ឣាបដតរេាដសតាងធ៉ាាងា� ត្៉  រជភោាាធា ្នាធ� រតេ�រាឈនរ� គ៉ាាង់ែ�ា្ាហោាានាទ ាតធង្
ពួរាោាឹ៉្នាីាទ។ នរឣពាផតូផតពួរាោ ពី្េផាត�ជែូផាងធ៉ា�ត�បាាោាជ��ន "្ូរេ�រាាជ�ំងពសី ៉ំ្" ាន៉ ាាដធាពផាាន ទជរ�ាពផ
ដាា៉រារន�៉្ដង ។ ្នាបគបតដន� រេាដសតាងធ៉ណតួសាត�ជាពរាទានន ដជែានពួរាោោួែ�ាោគាន�ទេាចគពី�កីែូផបាារធ�ាៀធ៉។ ាដសនាាដធ
នរ ាន៉ ្ាជសសាពជ�្ងាស៉ាទល� ពនភរិយន គពីា្ាហោាាន ា�ត�ោន�ពីឣងជដសតរេានរ ាន៉ស្�បភពទដតឣ្�មកាពផ ប់ ដតា្សាៀនយន  ែូផពរួ
ាោឣាាល៉កេ�រា។ រជ ប់ ដតា�ីទគ៉សត។ ាផធរែផ៉ែ�ាពផែូផនរ ត៉ណពួរាោបា ន់ ដតា ាាពផែូផពួរាោពជគបាា�ទីផតែ�ា់ន។ 
 
ដា ៉ធ�ាពផណពួរាោបាដារ�ជរគតឹ  ៉
សេ្ ានយងាាងភពា �់ នា� ត៉ាទីាានជន ាានាឹ៉ាភពកា�ឹ៉ រ� គ៉ ងសត។ នរ ាន៉រេាដសតនរ ាឹ៉ា�ត�ដនយន រ� គ៉ារតយន ាច�ណជាច្រ សគហដត
្ួងងរាពផែូ។ យ� ាាងន រត  ត៉បាណារធ�ា េូាននាទ! េូានន េែស� ៉រ �ណធី្ួង ណពួរាោដារ�ជរគតឹ៉ - ពនធីហគ ែររ� គ៉ក ្ �តាផ៉យ ៉
តំសា់ជគ�ណជដ��រ�្ួងរេាដសតនរ ្ែាសរាកួ្យន  ែាសរយ ៉ា្រ៏បាែូ! - សេ្ដារ�ជវណសតពីេ�រា។ 
 
ដាពតដាបងេ�ន៉ណរេាដសតនរ 
ាាន្នាែ្ា�ាពផា�ស ��ដាបឹ៉ាោដតឥណយដទូ៏ែសា�រាដសតរេានរាទ។ ាជាាយនណរេាដសតនរ៉។  
ពួរាោា�ត�្វ ាតធងវា�ត�បាាោដង ជ្ ាពផេ�ន  �ណធីូ៏ផែដគជ�រន�៉្ាានា់ងដស ឥណយដថូ៏ែសា�រាពាីរ�៉  ោនាធ�ធ្នាាឃធជ ្នាូឹ៉ ្នាាេ�ន
ាច ោនផែ្ ្ ៉ែូ។ ្នាែ្ាែ�គា់នាេ៉ធាំតធាននាទ ែ�សគហដតាេ៉�េក៉ែូ។ សេ្់រផ៉ាធ�ធ្នាូឹ៉្នាា ាចាផធ�ីែូផនរឣាធ�ធបា 
ាតធងរិទជរាេ�្ានហោ្ាកដសតនរ សាដតាពផែូផនរពន��ា�ត�្ាាដធវ (ែូផក្្ពន�ាច ាងធ៉ាឹ៉ណាឹ៉ា�ត�្វ)។ 
 
្នាា�ត�ារតដាបឹ៉ាផធរេាដសតនរាពជ្ួងៃថាំទ 

https://www.upworthy.com/tips-for-parents-coronavirus?fbclid=IwAR3F4H-_kXi_zMsb_UTTRMVHN78hv5MVQjPSJvdNMSzcjripfPGnUeP1imY�
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នរា�ត�្ូរឃ� ណ�ំងពីពួរាោ ាតធងពួរាោាឹ៉ា�ត�្វពីនរ។ ាដសនាាដធនរឣដា ៉ធ�ោន� ��ំងពីយន ាពផៃថសំាដតាពផា�សាែ�ន រតឯ៉
ា ឬា់ំ�តាសំរ្ / ាពផា�សឯរហ់ានន សេ្ាធ�ធក្្ោួជន។ 
 
់រផ៉ាជាចាា� 
ធ្���ន�ជឹរឹដតឣា�ណធី់ួងព្បផភពកា�ឹ៉  ាន៉រនីប្ម សាដតាងធ៉ទគ៉សតយន បា។ ា ធូរគ់ាបាផ៉ក្ដាងន ងាឆនស្ជាទ ាជ
ា ធូ្ួងកផគែត្ង ាតធងស្�ឹ៉ោងោាតា ធូ្ាឈធ ាន៉ផ  �រសំ� ស់ំង។ 
 


