E-្ពឹត្ិប័្ត

ស

ភគ១- េលខ១ ចុះែខកុម្ះ ឆ*+ំ២ ០១៩
ជំរបសួរ!
ពីនយកសលេរៀនៈ Mr. Leonardos

មតិក

ស"#គមន៍ចំេពះ្ពឹត្ិប័្តមតបិតេលើកដំបូងរបស់េយើង! េយើងសង#Aឹមថ េយើងអចេផ្ើ្ពឹត្ិប័្តេនះឱ#Gបនេ្ចើនេលខក្KងមួយឆN#ំ

េសចក្ីជូនដំណឹងពីនយកសលេរៀន

់ ូទំងសលេរៀនឆទ័រ។ េយើងមនកិច្ករជេ្ចើន
1 េដើម%&ីផ្ល់ជូនមតបិត្គប់រូបឱ+,ដឹងអំពីព័ត៌មនកំពុងេកើតេឡើងតមបណ?+ថ"#កទ

េសចក្ីជូនដឹណឹង

2 ែដលកំពុងខិតខំបន្េធ្ើ ែដលេយើងសង)*ឹមថ េលកអ្កេឃើញពីកិច្ករេនះសប)>យរ?ករយ មនសរៈ្បេយជន៍ និងផ)IភK)ប់េលកអ្ក

ព័ត៌មនអំពីកម្វ.ធីសិក23

3 ជមួយសលេរៀនតមែបបវ"ធីថ្ីៗ។

សេង្បសកម្ភពសិក,-សិស"#

3

ព័ត៌មនកីឡ
មតបិតអចេធ្ើបន!

ែផនករយុទ្ស+ស្

េគលេដៃនែផនករយុទ្ស0ស្របស់េយើងបនេផ9:តេលើវប'(ធម៌សិស'.េយើង។ ្គ4បេ្ងៀនបនចប់េផ្ើមកម្វ>ធីទទួលសC'ល់ថE'ក់ដឹក
4 នំ្បចំែខ monthly Leadership Recognition program - េដើម%&ីេ្ជើសេរ,សថ.%ក់ដឹក្កុមសិស%4របស់េយើងពីថ.%ក់េរៀននីមួយៗ និងេធ្ើ

ំ ិតថ%&ក់ដឹកនំ Leadership និងករផ'(ព្ផ'+យ
ព័ត៌មនអំពីអគរសលេរៀន 206 Jackson 4 ពិធីអបអរសទរលទ្ផលរបស់ពួកេគេនសលេរៀនេយើង។ េយើងក៏កំពុងេធ្ើករ្បគួតពីគន
ពីបណ%គ
&ំ ំនិតរ"កចំេរ"ន Growth Mindset Poster ែដលករផ'(ព្ផ'+យទទួលជ័យជំនះនឹង្ត8វដក់តំងេនតមផ្'វក្+ងសលេរៀនេយើង។
សំរប់សិស'(ថ*'ក់មធ'.មសិក$%េយើង េយើងកំពុងចប់េផ្ើម្កុមជំនញសិល,-ៈគំនូ “Artist in Residence” េដើម%&ីបង#$ញពីសមត្ភពស
លេរៀនជមួយដំណឹងល្ៗក្#ងឈុតផ%&ព្ផ%)យដំណឹងេនសលេរៀន។ េយើងបន្ផ្ល់រង12ន់េលើកទឹកចិត្សិស)*តមវ.ធីបំេពញ្គប់ថូ
្គប់ឃ្ី the marble jar approach េដើម%&ីេលើកកំពស់បរ0យកស្កុមករងរល្ និងករសហករគ<%។
ទិដ្ភពៃនករងរវប./ធម៌សលេរៀនេយើងេផ$%ងេទៀតពក់ព័ន្និង្គ#បេ្ងៀនរបស់េយើង។ ថ្ីៗេនះ េយើងបនប5្ប់សំណ9រស្ង់មតិ
ែដលបនផ្ល់េយើងជមួយនូវព័ត៌មន្តឡប់ល្បំផុតពី្គ%បេ្ងៀនេយើង អំពី មុខវ1ជ34សិក48ែដលេយើងេធ្ើឱ4?រAកចំេរAនសលេរៀនេយើង។
េយើងនឹងកំពុងែកសំរូលសំណ)រស្ង់មតិសិស%& និងមតបិតេយើងឆ0%ំេនះផងែដរ ក្9ងករខិតខំេធ្ើឱ&'្បកដថ សេម្ងេលកអ្ក្ត(វបន
ដឹងឮេរៀងរល់ឆ%&ំ។
មូលនិធិែវលលិងថុន “Wellington Grant”

េយើងបនទទួលដំណឹងល្ពីអង្ករមូលនិធិេនះ “Wellington Foundation” ។ ពួកេគបនផ្ល់ឱ./េយើងជ្បក់ចំនួន$២៥,០០០
ដុល$%ក្(ងឆ+%ំេនះ េដើម%&ីគំ្ទកម្វ/ធីអក#$រស'ស្េយើង េហើយករឧបត្ម្អចប!្ប់រហូតដល់ចំនួន$៥០,០០០ក្#ងឆ"#ំនិមួយៗសំរប់េពល
៦ឆ"#ំ! ្បក់ឧបត្ម្េនះបនជួយេយើងឱ#8មនលទ្ភពក្@ងករផ្ល់ឱ#8កម្វGធីសិក#Lថ"#ក់េរៀនពិភពេលកសំរប់សិស#Rេយើង និងគំ្ទ្គUប
េ្ងៀនេយើងឱ)*សំេរចេគលេដ។
បទវ$ន័យឈ្ះ- ឈ្ះ “Win-Win Discipline”

ឆ"#ំេនះគឺជឆ"#ំដំបូងែដលេយើងបនអនុវត្បទវ:ន័យឈ្ះ-ឈ្ះ “Win-Win Discipline” ។ េយើងកំពុងេឃើញមនសមត្ភពរ4កចំេរ4ន
មួយចំនួនក្'ងសតម្ភពរបស់េយើងក្0ងករែស្ងយល់ពីេគលគំនិតសិស;<របស់េយើង េហើយអចទទួលយកយកវ"ធីេដះ្សយដូចគ%&
“Same Side” ែដលេធ្ើបនទំងអស់គ&'សំរប់សិស#$្គប់រូបេមើលេឃើញពីករគំ្ទរបស់បុគ្លិកេយើង។ បុគ្លិកេយើងទំងអស់បន
ចូលរួមវគ្បណ,-ះបណ01លេនះ និងេយើងកំពុងបន្េធ្ើកិច្ករេនះទំងអស់គ9:េដើម:=ីធនឱ:Bសិស:Cេយើងមនឱកសល្បំផុតក្Jងករសិក:K
និងកររ"កចំេរ"ន។
ករជួប្បជុំផឹកកេហ្ជមួយមតបិត “Parent Coffees”

ករជួប្បជុំផឹកកេហ្ជមួយមតបិត្ត6វបនកំណត់េពល - ្គប់េពល្ត)វចប់េផ្ើមពីេម23ង ៧ៈ៣០-៨ៈ៣០្ពឹក
មតបិតសិស&'មេត្យ&- និងមេត្យ&-បឋមសិក&2ទី K1 បនេធ្ើេហើយកលពីៃថ្ទី២៥ ែខមករកន្ងមក
មតបិតសិស&'ថ)&ក់ទី១ និងទី២ គឺៃថ្ទី២៥ ែខកុម្ះ
មតបិតសិស&'ថ)&ក់ទី២ និងទី៤ គឺៃថ្ទី២២ ែខមិន
ព័ត៌មនថ្ីអំពីអគរសលេរៀន “Building updates”

ករជួសជុលជ()*ំងឥត្ត0វបនេធ្ើជុំវ8ញទីកែន្ងសួនកុមរ េហើយេយើងបន្ជD្Fនយកេចញកំេទចឥតពីអគររបស់េយើងែដលបន
ជួសជុល។ េយើងសង+,ឹមថនឹងេធ្ើករងរជមួយ្កុមបុគ្លិកសំណង់ និងម45ស់អគរ Mill 5 េដើម"#ីេធ្ើប*្ប់កិច្ករេនះឱ"5បនឆប់។
វគ្បណ&'ះបណ*+លករពរេ្គះអសន្ “Lockdown Training”

បុគ្លិកេយើងបនហ្ឹកហត់វគ្បណ67ះបណ:;លករពរេ្គះអសន្ធ្ន់ធ្រពីេលក Lt. David Peaslee និងអង្ភពប៉ូលិសៃនទី្កុង
ឡ"ែវល្។ េសចក្ីជូនដំណឺងលំអិតបែន្មនឹង្ត<វេផ្ើជូនមតបិតក្CងអទិតFGេនះ។ ករហ្ឹកហត់ករពរេ្គះអសន្នឹងេធ្ើេពលលTFច
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ៃថ្ទី១៣ែខកុម្ះ។

វត្មនសិស()ពិតជចំបច់!
https://www.youtube.com/watch?v=BlEPKH2Izxg

ៃថ្ពុធេរៀនពក់កណ/0លេពល
ៃថ្ទី៦ ែខកុម្ះ
ៃថ្ទី២៧ ែខកុម្ះ
សិស#$ទំងអស់្ត,វបនទទួលយក
េនេម$%ង១១ៈ៤៥ ្ពឹក េដើម)*ីេចៀសវង
ពីករបង់ៃថ្$១.០០/១នទីសំរប់
េពលមកទទួលយកសិស)*យឺតេពល

ព័ត៌មនសុខភព Note
Nurse’s

Inside this Issue
!

Early Release
្គប់ទីកែន្ង
េមេរគមន
th
Wednesday Feb. 7
Wednesday Feb. 27th

ជុំវ%ញេលកអ្ក

!

LCCPS is closed:
School Vacation Week
th
nd
Feb. 18 – Feb. 22
No After School on
Friday Feb. 15th

!

Theme Day:
Thurs. February 14th
Friendship Day

!

Parent Workshop
Series: Diversity &
Inclusion
Thursday February
28th: Macroaggressions’
6:00 pm – 7:30 pm

Theme Day
Thursday 2/14

ៃថ្សំេលៀកបំពក់ចំរុះពណ៌
រក#$សុខភពល្
្ត#វលងសំអតៃដេលកអ្ក
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14 th

School Newsletter

Announcements

ករ្បឡងអឹមខស “MCAS 2.0” !

កម្វ%ធីសិក*+ថ្ី

MCAS, MCAS
MCAS Oh…
ករ្បឡងអឹមខស “MCAS”ជិតមកដល់! េនសលេរៀន េយើងទទួលបនពិន្8ល្ក្8ងករ្បឡងៃនសលេរៀនេយើង េដយសរករខិតខំ្បឹងែ្បង
របស់សិស&'េយើងបង-&ញឱ&0េឃើញពីអ្ីែដលពួកេគបនសិក&>។ ករ្បឡងអឹមខស “MCAS 2.0” គឺ្ត%វេធ្ើតមអនឡញសំរប់សិស78ទំងអស់ចប់
ពីថ$%ក់ទ៣
ី -៨។
មុខវ%ជ'(

កំរ$តថ'(ក់េរៀន

ចំនួនវគ្្បឡង

ៃថ្្បឡង

ភសអង្េគ្ស

ទី៣ - ៨

២វគ្

ៃថ្ទី១២ ែខេមស

គណិតស&ស្

ទី៣ - ៨

២វគ្

ៃថ្ទី៦-១៧ ែខឧសភ

វ"ទ$%ស'ស្

ទី៥ - ៨

២វគ្

ៃថ្ទី២០-២៣ ែខឧសភ

េពល្បឡង សិស*+ចំបច់្ត2វចំណយេពល និងមិន្ត2វេធ្ើេលឿនេពកេទ។ ពួកេគ្ត(វករេមើលេឡើងវ1ញ និងែស្ងរកគន្ឹះសំរប់ចេម្ើយរបស់េគ។
សិស#$្ត'វេឆ្ើយសំណ0រសរេសរចេម្ើយែវងែដលសួរឱ#:ពួកេគពន#:ល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគក្Cងករសរេសរ។ ករវយតៃម្ ដូចជ ករ្បឡងអឹមខស
េដើម%&ីវស់ែវងអំពីវ1ធីែដលកូនេលកអ្កបនេរៀន។ លទ្ផលៃនករវយតៃម្ទំងេនះ្ត5វបនេ្បើក្<ងករវយតៃម្សលេរៀនក៏ដូចជករដឹកនំរGកចំេរGន
របស់សលេរៀន។

សកម្ភពពិេសសតមថ+,ក់េរៀន
ថ"#ក់ដឹកនំគឺខ្.ំ!
ក"្ក់ឆ្'ះប*+,ំងេលើជ*3,ំង ថ5,ក់ដឹកនំេន្គប់កែន្ង។ េរៀង
រល់ែខ សិស()ពីរនក់្ត1វបនេ្ជើសេរ8សេធ្ើជអ្កដឹកនំៃនែខ។
សិស#$ទំងេនះបង-#ញជំនញថ2#ក់ដឹកនំ និងទំលប់ល្ទំង្បំពីរ។
សិស#$ខ្ះែដលបនេ្ជើសេរ2សបនបង5#ញពីសកម្ភព្តឹម្ត?វ
របស់េគេដយប)្ប់កិច្ករសិក/0របស់ខ្3នេដយខ្3នឯង។ ម/9៉ង
វ"ញេទៀតករគិតពីឈ្ះ-ឈ្ះ និងករជួយសិស-.រួមថ1-ក់ េធ្ើដូេច្ះ
្កុមទំងមូលគឺសំេរចេជគជ័យ។ េយើងេឃើញថ67ក់ដឹកនំេន្គប់
កែន្ង និងេរៀងរល់ៃថ្។

ថ"#កដ
់ ឹកនំពីមេត្យ()បឋមទី១- ទី៨ក្#ងែខមករ

Christopher Mwaniki
Jocelyn Acero-Buscan
Daniel Torres
Katelyn Huoth
Luna Quinde
Lewis Kibuuka
Sarah Dias Mello
Derek Acheampong
Amy Sripai
Jocelyn Rogers

Tiago Rocha
Nehemiah Musiime
Natalie Say
Nyleme Sum
Rachael Mwanicki
Joshua Njguna
Eric Phonesoukseum
Kyle Mayanja
Joel Rodriguez
Chelsey Khe

ថ"#កដ
់ ឹកនំពិេសស

Kenneth Chap
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Katheryn Belli

Academic
ថ"#ក់ទី១ News

ថ"#ក់្គ( Ms.

Kyi កំពុងសិក()អំពីៃ្ពេលខទឹកេភ្5ង។ ករចូលចិត្របស់េយើងគឺ The
Great Kapok Tree ។ េយើងបនសិក+, និងពិភក+, ជថ1+ក់េរៀន ពីរេបៀបទំលប់រស់េន
(ៃ្ពលិចទឹក) គឺជករចំបច់ េហើយអ្ីែដលផ្ល់្បេយជន៍ដល់សត្ រុក្ជតិ និងមនុស01ទំងេនះ
ែដលរស់េនទីេនះ។ េយើងក៏បនពិភក89អំពីភពចំបច់ៃនករជួយរក89សុវត្ិភពៃ្ពលិចទឹកផង
ែដរ។ បន'(ប់មក សិស(.បនេ្ជើសេរ5សយកសត្ពី្បវត្ិេរឿងេដើម(?ីគូបងC(ញ និងសរេសរ្បេយគអំពី
េគលគំនិតរបស់សត្ែដលមនុស23មិនគួរកប់បំផ72ញៃ្ពេឈើ
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Kapok tree េទ។
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ថ"#ក់ទី៣
សូមរងចំៃថ្!
ៃថ្ទ២
ី ៨ ែខកុម្ះ ឆ)*ំ២ ០១៩
ថ"#ក់ទ៣
ី នឹងេធ្ើដំេណើរទស./នៈកិច្សិក.5េទកន់កែន្ងសួនសត្្តីេន the

New

England Aquarium!។ មតបិតសិស'(ថ*'ក់ទី៣ែដលចង់ចូលរួមេមើលសិស/0 ្ត3វ
បំេពញែបបបទលិខិ្តេថ./លេទស CORI ។ េលកអ្កនឹងទទួលទទួលព័ត៌មនបែន្មក្6ង
េពលឆប់ៗខងមុខេនះ។

ថ"#ក់ទី៦

សិស#$ថ&#ក់ទី្បំមួយបនចប់េផ្ើមសិក#8ជ្កុមែល#=ងកំសន្ Lunch

Games Club ក្#ងបន្ប់ថ*+ក់

េរៀន្គ' Ms.

Dreisbach ។ េគជួបជុំគ*+េនៃថ្ពុធ និងៃថ្សុ្ក។ សិស+8េលងែល+;ងកំសន្េលើក@+បន្ះដូចជ
Monopoly និងអុក េហើយក៏បនេរៀបដក់បំែណកឱ67េកើតជរូបភពផងែដរ។ បេន-.ះចំនួនដប់្បំ្ត8វបន
បំេពញឆប់រហ័យក្.ងេពលមកេរៀនេពល្ពឹក។ សិស9:បនរ<េភើបរ?ករយពី្គCេផ9:ងេទៀត ែដលបនេឈៀងចូល
េមើលសកម្ភពសិក+,។ ែល+/ងកំសន្េនះផ្ល់ឱ+9សិស+:មនេពលបនសប+>យរAករយ និងករខិតខំរFះគិត។
សិស#$ម&#ក់បនេរៀបរប់ែល#2ងេនះថ “ជែល$%ងនំឱ$%សប#$យ និងវ*ធីពិេសសេដើម#2ីេលងជមួយមនុស#7”។
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ថ"#ក់ទី៨
ក្#ងែខវ(ច្ិកកន្ងមកេនះ េយើងបនប6្ប់ករសិក;<េមេរៀនអំពីវ(ទ;CសEស្ែផនដី។
េយើងបនសិក*+អំពីអកសធតុ និងធតុអកសជុំវ7ញពិភពេលក។ េយើងបនសិក*+អំពី
រេបៀបេមើលែផនទីធតុអកស សិក56ពីលំនំ និងឧតុនិយមអកសធតុក្)ង្កុងឡ-ែវល្។
េយើងបនសិក*+អំពី្បេភទពពក និងព*45ះែដលអចេកើតេឡើង។ សិស*?បនសេង្តពីមនុស*?
បង្រផលប៉ះពល់ដល់បរ,យកស និងដំេណះ្សយេដើម:;ីប=:>ប់ករបន្ផលប៉ះពល់អវ,ជ្
របស់េយើងេនេលើពិភពេលក។

ៃថ្បិទវគ្ប*្ប់ករសិក12ថ41ក់ទ៨
ី
ៃថ្សុ្កទី១៤ ែខមិថុន ឆ)២
*ំ ១៩
េវលេម%&ងៈ ៦ៈ០០- ៨ៈ០០ល"#ច
េនសលេរៀនវ)ទ+,ល័យឡ"ែវល្

Lowell High School
Cyrus Irish Hall
50 Father Morrisett Blvd.
សិស#$ថ&#ក់ទី៨ែដល្ត&វដក់ពក,-សុំចូលេរៀនវ7ទ,9ល័យ
ថ្ីៗេនះ សិស#$របស់េយើងមួយចំនួនកំពុងដក់ពក#6សុំចូលេរៀនវ;ទ#=ល័យ
ែដលមនៃថ្ផុតកំណត់ទទួលពក/0សំរប់ឆ5/ំសិក/7ក្9ងរយៈេពលេនះ។ ពួកេគ
កំពុងេរៀបចំសំរប់ជំហ$%នរបស់េគបន្េទៀតេ្កយពីប6្ប់ករសិក%:សល
េរៀនឆទ័រ!
សិស#$បន្េរៀនសលេរៀនវ.ទ#0ល័យឡ5ែវល្នឹងទទួលព័ត៌មនបែន្មអំពី
ដំេណើរករចុះេឈ&'ះក្*ងរយះេពលពីរបីែខខងមុខេនះ ដូេច្ះសូមេមើលព័ត៌មន
បែន្មែដលនឹងេផ្ើជូនក្&ងេពលឆប់េនះ។
សូមជំរុញកូនសិស,-ថ/,ក់ទី៨របស់េលកអ្កខិតខំេរៀនឱ12បនពួែក និង
បង#$ញកិច្ករ សិក$-របស់ពួកេគមកសលេរៀន្បចំៃថ្។ កិច្ករេនះគឺជ
ករចំបច់ែដលពួកេគ្ត(វប#្បៃ់ នសមត្ភពពូែកចុងឆ"#ំរបស់ពួកេគ! ជនិច្
ជកល េយើងសូមអរគុណចំេពះករគំ្ទរបស់េលកអ្ក។
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សកម្ភពពិេសស-សិល$%ៈគំនូ

សិស#$ថ&#ក់ទី៣របស់្គ' Mr.

Feintuck បនសិក&'អំពីគំរបពក់មុខែដលមនវប&9ធម៌

ខុសៗគ&' និងបេង្ើតបនកំរប់ពកមុខរូបសត្ ដ៏អស='រ'>ផ@'ល់របស់ពួកេគ។
សិស#$ថ&#ក់ទី៥របស់្គ' Ms.

Davidson បេង្ើតបនលក្ណៈរូបចំលក់បី្បេភទែដល

ពួកេគបនេធ្ើជគំេរងេសៀវេភកំែប្ង។ ពួកេគ េ្បើម្:លចុចភ?@ប់សំរប់បេង្ើតរូបចមG@ក់ និង
េ្បើឧបករណ៍បន្ះ និងពិន្0 និង្កណត់េដើម67ីេធ្ើឱ6<មនលក្ណៈរស់រេវCក។
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សកម្ភពពិេសស-បណ#$ល័យ

1. សិស#$សិក#&ពីរេបៀបែស្ង
រកមូលដ'(នៃន្បេទស
ែដលពួកេគមក។

2. សិស#$ក្'ងបណ+#ល័យេ្បើ
កម្វ%ធី Chromebooks
េដើម%&ីសិក%+្គប់មូលដ#$ន
អំពីកម្វ)ធីកុំព,-.ទ័រែដល
មនកម្វ%ធីភ)*េបើកម្វ%ធី
ែដលមនេឈ()ះ

SCRATCH ជមួយ
េលក្គ& Mr. Leif
អ្ក្គ& Mrs. Hughes។

3. ចប់េផ្ើមពី Future
Harry Potter។
4. ករេរៀបេសៀវេភេធ្ើេជើង
កំេដផ្ះ។
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ព័ត៌មនមតបិត
កលវ#ភគ្បជុំៃនសម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀន (SPA)

ករ្បជុំសម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀន SPA នឹង្ត&វេធ្ើេពល
ល"#ចេនៃថ្អង្រឆ)*ំេនះ។ កលវ3ភគ្បជុំឆ()ំេនះមនដូចតេទៈ

! ៃថ្ទ២
ី ៨ ែខកុម្ះ
! ៃថ្ទ២
ី ៨ ែខមិន
! ៃថ្ទ២
ី ៥ ែខេមស
! ៃថ្ទ៣
ី ០ ែខឧសភ
! ៃថ្ទ៧
ី ែខមិថុន - ៃថ្ជំេលៀង BBQ ្បចំឆ&'ំ

កលវ$ភគែខកុម្ះ ២០១៩
អ

3
10
17
24

ច

4
11
18
25

អ

5
12
19
26

ព

្ព

ស

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

ស

2
9
16
23

ពណ៌ៃបតង – ៃថ្េចញពីេរៀនមុនេពលកំណត់
ពណ៌េលឿង – អទិត%&សំរកេពលវ/សម%1កលសលេរៀន
ពណ៌េលឿងទំ – គ"#នកម្វ)ធីសិក#.េ្កយេពល
កលវ#ភគជួប្បជុម
ំ តបិតតមកំរ)តថ,-កេ់ រៀន

ៃថ្សុ្ក ទី១៥ កុម្ះ - ថ"#ក់ទ១
ី និងទី២
ៃថ្សុ្ក ទី២២ មិន - ថ"#ក់ទ៣
ី និងទី៤
ៃថ្សុ្ក េមស្កុម TBA - ថ"#ក់ទ៥
ី និងទី៦
ៃថ្សុ្ក ទី១៧ ឧសភ - ថ"#ក់ទ៧
ី និងទី៨
សូមមករកេមើលអវធំ អវរងរ និងមួករបស់កូនេលក
អ្កែដលបនបត់េនកែន្ងរក)*ទុក។

ញតិមិត្សលេរៀនឆទ័រជទីរប់អន
េយើងបនជួបមិត្ដ៏ល្ដំបូងេនៃថ្ទី៣១ែខមករ។ េយើង
នឹងេធ្ើែផនករសំរប់េពលេវលសប56យខ្ះ េដើម5=ីកសងសហ
គមន៍ និងៃរអង+,សថវ0កសំរប់ករទស,7នៈកិច្សិក,<សិស,7
ថ"#ក់េរៀនរបស់េយើង។ ្កុម្បឹក#4នយរបស់េយើងថ្ីរួមមន
្បធនថ្ីរបស់េយើង Ama Ambaah ហិរ$%ឹក Dan Pare
និងេលខធិករ Nicolette Pinnock ្ពមទំងនយកទំង
អស់ែដលបនលះបង់េពលេវល! ករ្បជុំេពលេ្កយរបស់
េយើងគឺេនៃថ្ទី៧ េវលេម%&ង ៦ល"#ច ក្'ងបន្ប់បណ.#ល័យ –

សូមអនុ$%&តឱ&)េយើងដឹង ្បសិនេបើេលកអ្កមនបំណងចូល
រួម។ េយើងមនករេកើនេឡើងនូវចំនួនៃនមតបិត សមជិក
សហគមន៍ និងបុគ្លិកែដលនំមកនូវថពលដ៏អស9:រ:<ែបប េនះ
េដើម%&ីេធ្ើឱ%+សលេរៀនេយើងល្បំផុតែដលអចេកើតេឡើងបន!
សំរប់ព័ត៌មនបែន្ម សូមទក់ទងមក Nick Leonardos at

nleonardos@lccps.org.។
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ដំេណើរករសំរប់េពលពន/0/ ផ"#ក់ករសិក#*ទក់ទងនឹងស1#នភពេ្គះអសន្អកសធតុ
្បសិនេបើសលេរៀនឆទ័រមនករព23េពលចូលេរៀន សូមចំណ ំថ សិស2;អចចប់េផ្ើមដក់ឱ2DចូលេរៀនបនេនេមG2ង ៩ៈ១៥ ្ពឹក។

ក្#ងស&'នភពភគេ្ចើន សលេរៀនឆទ័រនឹង
អនុវត្តមេសចក្ីសំេរចៃនសលេរៀនរដ្ៃនទី្កុង
ឡ"ែវលអំពីករពន-. ឬករផ%&ក់េពលសិក$% េនេពល
អកសធតុេ្គះអសន្្បកសឱ()មនករផ-(ស់ប្0រ
ពីេពលចូលេរៀនធម្តរបស់សលេរៀន។
ករផ$%យតមទូរស័ព្នឹង្ត4វ្បកសឱ$8ដឹងចំេពះ
្គប់្កុម្គ(សរសលេរៀនឆទ័រ និងបុគល
្ ិក អំពី
េសចក្ីសំេរចៃនករផ-.ក់ ករពន#$េពល ឬករឱ%&សិស%)
េចញមុនេពលរបស់សលេរៀន។
្បសិនេបើសលេរៀន្ត(វពន+,េពលសិក+1 េយើង
នឹងមិនបេ្ងៀនកម្វ-ធីសិក12មុនេពលរបស់េយើងេទ។

2) េហ្សប៊ុក Facebook
3) េវបសយរបស់េយើងៈ www.lccps.org
4) ស"#នីយទូរស#+ន៍ក្/ង្សុកៈ WBZ, WHDH,
25, WCVB (Channel 4, 5, 7 and 25)

Fox

េដើម%&ីរក%*បណ-ញ
% ឱ"#ឮច"&ស់សំរប់េពលមនេ្គះ
អសន្បន'(ន់ អង្ភព្កសួងប៉ូលិស និងពន្ត់អគ្ីភ័យ
េស្ើសុំឱ()សិស(+ និងមតបិតផ()ក់ពីករទក់ទងតមទូរ
ស័ព្មកពួកគត់ េដើម%&ីេធ្ើករេសើបអេង្តតមដនស6%ន
ករណ៍ជក់លក់របស់សលេរៀន។
បណ#$ញេលខទូរស័ព្សលេរៀនរដ្ៃនទី្កុងឡ=ែវល្

្បសិនេបើេយើង្ត+វឱ./សិស.0េចញមុនេពលកំណត់

Lowell Public School District Hotline សំរប់

េយើងនឹងមិនបេ្ងៀនកម្វ/ធីសិក34េ្កយេពលរបស់

ទំនក់ទំនងអំពីេពលេបើកសលេរៀន រួមមនៈ

េយើងេទ។

978-937-2860 (ភសអង់េគ្ស English)

សលេរៀនឆទ័រនឹងផ-.យជូនដំណឹងអំពី
ករផ$%ស់ប្*រកលវ-ភគទក់ទងស5%នភពធតុអកស
(ករផ$%ក់ ឬករពន&'េពលសិក&-)តមរយះមេធ()
បយដូចតេទៈ
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1) រូបូខល Robo calls

978-937-2861 (ភសស្័ននីស្ Spanish)
978-441-3756 (ភសែខ្រ Khmer)
978-446-7075 (ភសព័ទុយហ្ីស Portuguese)
្បសិនេបើសលេរៀនរដ្ៃនទី្កុងឡ(ែវលមិនេបើកបេ្ងៀន
សលេរៀនឆទ័រក៏មិនេបើកបេ្ងៀនដូចគ67។

