សង�ត់សា លា េរៀនអូក

ធនធាសនសិក្សោតាមេគហដ�នស 2020
សាា កូនរបស បា ផ
ន �ល់ធនធា

នស្រមាា�ក្ នៀ ែដលឣចរកបា

បន�កាិក្សោរបស់ព ក��ងអំឡ�ងេពលៃនកាាង
ន នឣសានា
សិក្ ឬការប��ប់វគ�សិេនេទ។

ទីេនះ។ ពួកេគ្រត�វបា�ល់ជធនធា េន ធ�ើយ
 ៉ងណឱ្យស

ាពផាាន។ កិច�កាិក្តាផ�ះ មិនឣច្រត�វបាដធាូធ្ ីរគម្បីកំណត់កំ

្រក�ម្រគ�ទាំងឡសូមេមតា េធ�ើែផនកា ររបស់េគហទំព័រជមុន។ េយើងកំពុងែចករ�ែលកឯកសា េដើម្បីផ�ល់ជូនអ�កនូវធនធាបែ និងកា
វ�ភាគគំរ

កម� វ�ធីអប់រ�

រកជំនួយក��ងកាះ
េឈាចូលេ�ក��ងក�� (Clever)

Freckle

ហាធ�ើេលខ និងេរៀន (K-8)
ចូលតា មរយៈក��េរ

Khan Academy

គណិតវ�ទ្, វ�ទ្យោសា (K-12)
ចូលតា មរយៈក��េរ

Typing Club
េ្របកា �រច

បេង�ើតគណនី ឬេ្របគណនីែដលមាា់ដត

Newsela

អត�បទព័ត៌មាសា

ដតសិស្ (K-12)

ចូលតា មរយៈក��េរ

Oakland Public Library

កម�ីេសៀវេ�េអឡិច្រត�និចេដឥតគិតៃថ�
េ្របើគណនីបណ�ល

FOSSWeb

វ�ទ្យោសា (K-8)
ចូលតា មរយៈក��េរ

BrainPop

វ�េដអូ និងសកម�ភា ពអប់ (K-8)
ចូលតា មរយៈក��េរ

Britannica School

សព�វចនធិប្តា មរយៈអុិនធឺណិ(K-12)

េ្របើ"OUSD" េ�ក��ងវលទា េដើម្បចុះេឈាចូល

Scratch

សរេសរកូដស្រមា

បេង�ើតគណនី ឬេ្របគណនីែដលមាា់ដត

ដក់កំណត់េពលេវ្របចាំ និងេ្របើ្របកម� វ�ធីកុំព្យ�ទ័ និងេសៀវេ� ឬក�� ប់ការសិក្សោ ែចកចា
សា ្រត�វបាាដធ្របើថ�ក Google េដើម្បបេង�កិច�កាែដល្រគ�បេ្រង�នដក់ឱ្សសិស្។
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គំរូេពលេវលាដបគ ៃថំ
ថ�ក់ PK-2

ថ�ក់ទី3-5

ថ�ក់ទី6-12

កា និងកា

កា និងកា

កា និងកា

ហា靖ត់េ្របើជអក�រកមដំបូង
�

ឣនេដយខ��ន

ឣនេដយខ��ន

30 នទ

45 នទ

60 នទ

ឣនេដយខ��ន

សរេសរេឆ�ើយតបក��ងេសៀវេ�្របចាំ ឬពិភា

សរេសរេឆ�ើយតបក��ងេសៀវេ�្របចាំ, សេង�ប

ពិភា្សោជមួយមនុស្ស

(បំែបកេចញជែផ�ក)

េពញវ�យ

គូរ សរេសរេឆ�ើយតបក��ងេសៀវេ�្របចាំ ឬ

ជមួយមនុស្សេពញវ

បទ ឬវយតៃម� ពិភា្សោនឹងមនុស្

ហា⼼សរេសរេដយៃ និងវយអង� �លីេល

ហា⼼វយអង� �លីេល

(បំែបកេចញជែផ�ក)

គណិតវ�ទ្

គណិតវ�ទ្

គណិតវ�ទ្

បំេពញកិច�្រគ�ដក់ឱ្យេធ�ើ

បំេពញកិច�្រគ�ដក់ឱ្យេធ�

បំេពញកិច�្រគ�ដក់ឱ្យេធ�

វ�ទ្យោសា

វ�ទ្យោសា

វ�ទ្យោសា

បំេពញកិច�្រគ�ដក់ឱ្យេធ�

បំេពញកិច�្រគ�ដក់ឱ្យេធ�

បំេពញកិច�្រគ�ដក់ឱ្យេធ�

សកម�ភា

សិក្សោសង

សិក្សោសង

(បំែបកេចញជែផ�ក)
30 នទ

និង/ឬ េ្របកម� វ�ធីអប់រ�

30 នទ

និង/ឬ េ្របកម� វ�ធីអប់រ�

30 នទ

និង/ឬ េ្របកម� វ�ធីអប់រ�

30 នទ

និង/ឬ េ្របកម� វ�ធីអប់រ�

45 នទ

និង/ឬ េ្របកម� វ�ធីអប់រ�

45 នទ

និង/ឬ េ្របកម� វ�ធីអប់រ�

សរេសរអំពីេមេរគCOVID19

សរេសរអំពីេមេរគCOVID19 ទាប

ថភ 2020 (កំែណថ�ក់ទ 4-5)

ែផនការសកម�ភា ពពលCPS - ែផនកា

សកម�ភា

សកម�ភា

ែផនការសកម�ភាពពលCPS - ែផនកា

សា

ថភ 2020 (កំែណថ�ក់ទ 6-8 ឬ 9-12)

េយើងខ�� ំមិន្របាបាេ�ឆាេទ។ ប៉ុែន� កាេមើលសំណួរននេ�ក�េតស�របស់រដ� ឣចជួយអ� និងកូនរបស់អ�កឱ្យល់
ពីកា ររ�ពឹងទសំរបក្រមិតថ�ក ្របសិនេបើអ�ចង់េមើលចង់េឃើញគំរូេតស�របស់រដ� ឬចង់ហា⟤េធ�ើេតស�ជមួយនឹងកូនរបស់អ� សូមចុចទីេនះ។
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រេបៀបជួយឱ្យកូនអ�កទទួលបា�ោ់ំងា

រន�៉ ងរាពផ់សា លា遄លា (េគហទំព័រ Upworthy)

កុមាចំរុងចំេរ�នតាាដបគ និងតាកា្របេមើលទ

កុមាទមាកាេដើម្បីឱ្យមា េនះគឺមា់ រសគរៈសណស់ េក��ង
អំឡ�ងេពលមា វ�បត�ិ។ វជេរឿងមែដលខុសពីទមាស្រមារយៈេពលពីរបីៃថ�ក��ងេពលឈប់ស្រមា វជេរឿងមួយេទ

ែដរ ែដលខុសពីទមាពលែដលេយើងេដយគាផ�កស�� ែដលជួយឱ្យអ�កពឹងែផ�កេល(ែដលឣចរ

បាយ
 ៉្រស�លក��ងអំឡ�ងេពលៃថ�ឈប់ស្រ េហើយែដលអវត�មាទគ៉ាស�៉ េ�ក��ងេសណរ�យ៉ូនេពលបច��ប្បន�របស់េ)។ ដូេច�ះេនះគឺមា់ រ
សំខាន់ខា�ំងណ៖ បេង�ើតរេបៀបេរៀបរយ ែដលឣបត់ែបនបា េ�ក��ងៃថ�របស់អ�ក ឱ្បា�ដតរហ័សតាកាែដលឣចេធ�ើេ�បា
េតើេនះមា់
ប ាភពែដដងាច៖
•
•
•
•

ដក់កំណត់េពលេវលែដលជប់ពាព័ន�េពលធម�តាស្រមា កា កិច�កាិ/សកម�ភាសិក្សនិងកា
រក្ដកកំណត់េមាចូលេគង និងទមា ែដលកូនរបស់អ�កធា

រមា ។

េនះមិនែមនជេពេធ�ើឱ្យវកាច�ទីកែន�ងេធ�ើអ�ីបាាាងាាសែ�ន�េ�ក�
ប
�ងផ�ះរបស់អ�កេទ។ កាធ�ើដូេច អ�ក្រត�ដកយករចនសម�័ន និង
ភា្រប្រក ែដលនឹងជួយឱ្យកូនអ�កគិតថសុវត�ិភា

មាសាퟬ�នភាបត់ែបនបាេ� នក - អ�កមិន្រត�វកចាាធ�ធូេ�ា្ទហាា
េពលៃថ� ែដលកុមាឣ្រត�វបរ�ពឹងទុកឱ្យេធ�ើនឹងជយអ�ក
ួ
បាយ
 ៉ាាធាា

រន�៉ នៀ េ�ក��ងផ�ះរបប៉ុែន�រចនសម�័ន�ទូេ និងសកម�ភា

ទីាាន។

េផ�តជសំខាន់េលើកិច�កាក��ងកាម�ងបន�ិចៗក��ងចំនួនសមេហតុផល

េ្របើសមាបាផ�ល់ឱ្េដយសាលា របស េដយឣ្រស័យេលើឣយុរបស់កូ ពួកេគឣចមកិច�កាសិក្សោមួយចំន ែដលពួកេគ្រត�វប
រ�ពឹងទុកឱ្យេធ�េ�ក��ងផ�ះ។ កា ផ
រ �ល់េយបល់ល�បំផុតរបស់ខ��ំេ�ទី គឺបេង�ើតេពលេវលាេពលៃថ� (មិនសំរប់េពញមួយៃថ�េន!) និងជកែន�

ជក់លា ស្រមា យ
 ៉ងេ្រចើនបំផុត ពីរបីេមា្រគប់្រគេ�េហើយ។ ្របសិនេបើសា លា េរៀនរប មិនបាា ធជូន
�
អ�កដល់ផ�ះ នូវសមា �រៈសិក្សោេទអ�កឣចរបាាេ�សមា �រៈសិក្សោយ តា មរយៈអុិនធីណិតកម� វ�ធី Sheppard និងកម� វ�ធីសិក្សKhan Academy

គឺជឧទាដ៏ល�េ�ក��ងអុិនធីណិត សំរប់កូនអ�ក។ កឣនជមួយនឹងកូនរបស់អ កាធ�ើគេ្ជក់ែស� សូម្បីែកាដុតនំ និងកាេលង
ែល្បងកលល្បិឣទទួលបាាេ�គាមនូឹ៉ ដត �ែូ ។ ជថ�ីម�ងេទៀ េនះគឺឣ្រស័យេលើឣយុរបស់កូនរបស់អ សង្ឃឹម េយើងនឹងទទួលបានូវកា
ែណនំបន�ិចបន��ចែដ ពី្រគបេ្រង�នមូលដ�នៃនេយើង ្របសិនេបើកា�មួយកែន�ងេនះ ្រត�វបា

ដកកំណត់កាប់បា រម�របសអ�ក តា្រគប់្ររបស់អ�កផ�ល

េនះគឺជេពលេវលាតាមា�ាាដ៏ធំមួយ។ ខណៈែដលកុមា

រមា្នក្រមិតៃនកាខុស ៗគាអំពី វ�សាា្ ាពរងប ្រ អំពី

េមេរកូរ�ូណេនពួកេគពិតជនឹងមា នកាកូនរបស់អ�ក អំពីអ�ីៗែដលកំពុងេកើតេឡើង េដមិនេធ�ើឱ្យពួកេគភ័យខាហួស
េហតុេពកេនះេ។ ជសំណង េយើងឣច្របាេដយ្រតថ កុមាាធា មិនធាឈឺខា�ំេដយសាេមេរគេនេទ េហើយថ
ពួកេគនឹងមិនអីេទ។ អ�កឣចពន្យល់ដល់ពួក ពីមូលេហតុែដលេយើង្រត�វបាោ ាជ��ន "ការដកខ��នេឆា" និងេ្របេពលេនះ ទុកជេពល

បេ្រង�នក��ងកា មិនចាឱ្យហួសេហតុេពកេទេនប៉ុែន�ពួកេគគួរែតមាោគាន�ទេាចអំពីអ�ៗ
ី ែដលបាារធ�ាៀធ៉។ ្របសិនេប

អ�ក និងមនុស្សេពញវ�យេផ្សងេទ ពិភាគា អំពីេមេរគេន ្រត�វគិតពីឣយុរបស់កូន អ និងសមត�ភាា្ សាៀនគា
េគឣចមេរៀងៗខ��ន។ កុមាសាឮអ� ីទា េលើកែលងែតេពលែដលអ�កចង់ឱ្យពួកេបាសាឮ េ�េពលែដលពួកេគពុំបាា �ទ
ី ាេសា

បេង�ើតេពលឱ្យពួកេគបា
សូមនិយយេដភាា�៉តា

ទីាានចុះ េនះនឹងមាភាខា�ំងណ។ អ�ក និងកូនរបស់អ�ក នឹង្រត�ប៉ះគា�ខា�ំងដក់គា សំរប

មួយរយៈេពលែដរ។ គា ចង់បាណារធ�

ាូេានដូេ! ដូេច�ះ ចូរែស� ងរក វ�ធីមួយ ឱ្យពួកេគបេ� �ញកំហឹង- ពិធីរំែរកខា�ំងកា ររេលងយ
 ៉

រហ័សេ�ជុំវ�ញប��កជមួយកូនរបស់អ� កាែ្រសឮៗរួមគា! - សូមបេ�� ញវឱ្យអស់ពីខ�។

បន��របន�យខ� ះផងឱ្យកូនរបស់អ�

េនះមិនែមនជេពលេវ រ�តបន�ឹង្រប់ឥរ�យបដ៏ែសនរ�ខារបស់កូនអ�កេទ។ អនុេ្រគា

ពួកេគ្រត�វកា េហើយវ្រត�វបា េពលខ� ះ វ�ធីដ៏ល�បំផុតក��ងកាេដះ្រប�� ឥរ�យបដ៏ែសនរ�ខាពីេកង
� គឺេធ�ើមិនេឃើញ មិនដឹង មិនឮខ� ះ
េ� គឺល�ម្យោ៉ងែដ មិនែមនែតចំេពាេរធ�ន់ធ�រេនះេទ ែតសំរប់េរឿងតូចតាសូមសាអ�កឣេធ�ប
ើ ា
េហើយរក្សោទនូវកា រអន�រគមន៍របស់ ស្រមា្រេ្របើ (ែដលតាេយើងនឹងឱ្នឹង្រត�វកវ)។

មិន្រត�ដក់បន�ឹងេលើកូនរបស់អ�កេពញមួយៃថ�េ
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អ�ក្រត�វកដកឃ
ាពីពួកេគ េហើយពួកេគនឹង្រត�វកា ្របសិនេបើអ�កឣចបេង�គន�តឆាយពីគាៃថស
� ្រមាេ�ែតមា
េ� ឬេ�សា෴�េស��ម / េពលេវលាេន សូមេធ�ើតា រគួ។

សា憜កល្បងេចញេ�

ធម�ជតិជញឹកញប់ឣចមាជួយព្យោបា និងក�ីបា ស្រមា េដើរកំសា憜ន�េតាេឆ�រសមុ្រទ េច
េដើរមួយៗលំែហកាងគយគន់េដើមេឈើ នផ រ�កស�� សសាᘬ។
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