Greater Lowell Technical High School Frequently Asked Questions To School Closure
សាលារ ៀន Greater Lowell Technical High School ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានរេសួ ជាសំណួ
រែើម្បីបិទទ្វា សាលារ ៀន
រ្ាើឱ្យទ្វន់សម្័យ: ដែម្ិនា 17, 2020

សាលារ ៀន Greater Lowell Technical High School េឺកំពុងរ្ាើការប បិទសកម្ាពទពទ្វក់ទង
ពីដែម្ីនា ថ្ងៃទី16 ែល់ ដែរម្សាថ្ងៃទី, 2020.
ព័រ៌មានលម្អិររៅកនុងឯកសា រនេះមានរោលបំណងផ្តល់ការប ដណនាំសត្មាប់ យៈរពលរនេះ៕ វាជាការប សំខាន់កុង
ន

ការប ករ់សមាាល់ថារនេះេឺជាសាានពទពផ្លាស់បូត fluid situation វរាុរាវរ

ពទពនិងដកដត្បជាត្បចំរ

ើយែូរ្នេះឯកសា រនេះនឹងត្រូវបានរ្ាើប្ចុបបនន

ើយវាត្រូវបានដណនាំឱ្យអ្នកពិនិរយរម្ើលជាញឹកញាប់ រែើម្បីទទួលបានព័រ៌មានងាីៗបំផ្ុរ៕

្ុ ្Click on the link រលើរំណពទាប់ ខាងរត្ការបម្សត្មាប់ សំណួ ជាក់ លាក់:
General Questions សំណួ ទូ រៅ
Student Learning ការប សិកា បស់សិសស
Special Education ការប សិសសពិ រសស
Activities, Events, and Athletics សកម្ាពទព, ត្ពឹរិការប
ត ណ៍, និ ងអ្រតពលកម្ា
COVID-19 Resources and Support ្នធាននិ ងការប ោំត្ទ COVID-19

Frequently Asked Questions
General Questions
សំណួ ដែលរេដរងដរសួ ជាញុឹកញា៉ា ប់
សំណួ ទូរៅ

Q. ប្ចុបបននរនេះសាលារ ៀនត្រូវបានបិទ

ូរែល់ថ្ងៃទី 6 ដែរម្សា, ឆ្នំ 2020៕ ររើរនេះនឹងត្រូវបានពត្ងីក extended ដែ

ឬរទ? ររើរយើងនឹងត្រូវជូនែំណឹងយ៉ា ងែូ្រម្ត្?

A. សាលារ ៀនGreater Lowell Technical High School នឹងបនតតាម្ដានសាានពទពផ្លាស់បូត fluid situation រនេះ រ ើយនឹង

រ្ាើការប កំណរ់ឱ្យបានលអបំផ្ុររែើម្បីទទួលបានការប ចប់អា ម្ាណ៍ពីសំណាក់ សិសសនិងបុេាលិក៕ ែំណឹងព័រ៌មាននឹងត្រូវ
បានផ្តល់ជូនបនតតាម្ យៈ Blackboard Connect-ed, រៅរលើរេ

ទំព័ បស់រយើងon our website, តាម្ យេះvia

http://www.gltech.org on Twitter, and on all major news outlets.
ើ ែល់វ ិសសម្ការបលដែរម្សា April vacation (ដែរម្សាថ្ងៃទី 20-24)?
Q. ររើនឹងមានអ្ាីរកើររ ង

A. រៅរពលរនេះសបាត ៍វ ិសសម្ការបលដែរម្សា April vacation ត្រូវបានកំណរ់រពល scheduled តាម្ការប រត្ោងទុក៕
ងរពលបិ
ទទ្វា ដែម្ីនា ទី16 ែល់ ដែរម្សា ទី6, ឆ្នំ 2020 ដែ ឬរទ?
Q. ររើនឹងមានការប ្ូលរៅការបន់អ្ោ សិកាកនងកំ
ុ
ុ

A. រៅរពលរនេះអ្ោ សិកាត្រូវបានបិទសត្មាប់ម្នុសសត្េប់ោនរលើកដលងដរអ្នកដែលត្រូវបានរេកំណរ់ថាជាបុេាលិកចំ
បា្់៕

ិ សដែ ឬរទ? Will food services be available for students?
Q. ររើរសវាកម្ាអាហា នឹងមានសត្មាប់សស

A. រៅកនុងអ្ំ ុងរពលថ្នការប សាលារ ៀនបិទ, សាលារត្ោងនឹងផ្តល់ជូននូវអាហា រពលត្ពឹកនិងរពលថ្ងៃត្រង់ , ដែលបាន
ត្បម្ូលដាក់ត្្ក់្ូលរៅកនុងងុង grab bags ទ្វំងអ្ស់ ចប់

ុ្ឲ្យែល់សិសសដែលត្រូវការប អាហា ៕ អាហា ដែលបាន

រាប្ំ assembled meals អា្ម្កយកបានជារ ៀងរាល់ថ្ងៃចប់ពីរមា៉ា ង 9 ត្ពឹកែល់ថ្ងៃត្រង់រៅសាលារ ៀន at Greater
Lowell Technical High School៕

Return to FAQs Menu

Frequently Asked Questions
Student Learning
សំណួ ដែលរេដរងដរសួ ញុឹកញា៉ា ប់
ការប សិកា បស់សិសស

Q.

ររើថ្ងៃឈប់សត្មាកកនុង យៈរពលបីសបាត

A.

រទ. ទ្វំងរនេះម្ិនដម្នជាថ្ងៃសិការទ៕ ថ្ងៃទ្វំងរនេះនឹងត្រូវចរ់ទុកថាជា យៈរពលបិទសាលារ ៀន យៈរពល 3 សបាត
ែល់ ដែរម្សាទី 6, ឆ្នំ 2020, និងត្រ
ម្ិនបនតឲ្យរលើស

ត្៍ រូវបានរាប់ជា“ ថ្ងៃសិកាដែលឬរទ?”
៍ (ដែម្ិនាទី 16

ប់ម្កវ ិញរៅ ដែរម្សាថ្ងៃទី 7, ឆ្នំ 2020)៕ វាជាការប សំខាន់កុងការប
ន
ករ់សមាាល់ថាឆ្នំសិកានឹង

ួសពី185 ថ្ងៃរទ ( ដែម្ិងុនា18 June 18th) ៕

Q.

ររើមានការប ំពឹងទុកអ្ាីែេះា ជុំវ ិញរស្កតី ំពឹងពី្មាៃយនិងការប សិកាតាម្អ្ុិន្ រណរ Distance and Online Learning Expectations សត្មាប់

A.

ទ្វំងរនេះម្ិនដម្នជាថ្ងៃសិការទ រ

សិសសឬត្េូ?

ើយ ែូរ្នេះមានដរការប ំពឹងទុកថ្នការប បនតការប សិកា៕ វាស្សរែៀងនឹងការប បំរពញសកម្ាពទពបរងកើនការប ,

អានបញ្ាី, េណិរវ ិទា, packets ការប អ្នុវរតតាម្ online practice, etc ៕
សិសសម្ិនេួ បំរពញពទ កិ្ដច ែលត្រូវបញ្ចប់រនាេះរទរ

យ
ើ ត្េូម្ិនេួ ចរ់តាង
ំ ការប ងា ងាីឬ ំពឹងថាសិសសនឹងបញ្ូា នការប ងា ដែលត្រូវផ្តល់ពិនុទ
រនាេះរទ៕ Students should not be completing assignments that are due to be graded and teachers should not be assigning new
work or expecting students to submit work to be graded.
ត្េូរ

ើយនិងអ្នកផ្តល់រសវាទ្វំងអ្ស់េួ ដរទ្វក់ទងសិសស បស់ពួករេរែើម្បីធានា ការប ” បនតការប សិកា” ែូ្បានរ ៀបរាប់ខាងរលើ៕ ត្េូេួ

ដរត្បាស្ស័យទ្វក់ទងោន, insofar ដែលអា្រ្ាើបាន, ជារ ៀងរាល់ថ្ងៃជាម្ួយថានក់ បស់ពួករេ, រដាយផ្តល់នូវអ្ាីដែលពួករេបានកំណរ់ថា
ជាមាោ៌លអបំផ្ុរ they have determined to be the best pathway រឆ្ពេះរៅ កការប បនតការប សិកា៕
ឱ្ការបសរ ៀនសូត្រ / បទពិរសា្ន៍ទ្វំងរនេះម្ិនត្រូវបានបរងកើររ

ើងរែើម្បីជំនួសការប បរត្ងៀនរនាេះរទ រែើ ម្បីបនតការប បនតការប សិកាសត្មាប់

សិសសត្េប់កត្ម្ិរថានក់ទ្វំងអ្ស់រដាយដផ្អករលើការប ដណនាំពី MA Commissioner of Education សនងការប អ្ប់ ំ៕ រោលរៅសំខាន់ The

overarching goal េឺថាការប បនតការប សិការ ៀនសូត្រនិងការប ត្បាស្ស័យទ្វក់ទងជាបនតអា្ជួយការបរ់បនាយការប ំខានែល់សិសសទ្វំងអ្ស់
និង កាពួករេឱ្យរៅជាប់ោនតាម្ដែលអា្រ្ាើរៅបាន៕

Q.

ររើមាន្នធានអ្ាីែេះា ដែលអា្ កបានសត្មាប់ត្េូបរត្ងៀន, ឪពុកមាតយ, និងសិសសរែើម្បីបរងកើនការប រ ៀនសូត្រកនុងកំ

A.

រយើងកំពុងបនត្ងត្កង្នធាននិងបណា
ត ញ links ពទាប់សត្មាប់ សិសសទ្វំងអ្ស់រ

ងរពលបិ
ទទ្វា រនេះ?
ុ

ើយនឹងដ្ក ំដលកព័រ៌មានរនាេះរៅទីរនេះ៕

្នធានកត្ម្ិរថានក់ Grade Level Resources: បណា
ត ញពទាប់រៅនឹងឱ្ការបសរ ៀនសូត្របរងកើនសម្រាពទពទ្វំងរនេះនឹងរ្ញជា ប
ូ រាង៕
District Wide Resources

្នធាននិងរំណពទាប់ទ្វំងអ្ស់រនេះត្រូវបានរេចរ់ទុកថាសម្ ម្យ are deemed suitable no matter ម្ិនថា្ម្ាជារិឬផ្ាូវដែលត្េូ បស់
ពួករេបានផ្តល់

បណា
ត ញរៅCounseling Resources/ របៀបនិ យយជាម្ួយកូន បស់អ្នកអ្ំពី the Coronavirus

បណា
ត ញរៅសាលា Greater Lowell Technical High School Library Media Resources

X2 Technical Assistance:

Students/Parents/ Guardians Password Reset Requests:
Please email: passwords@gltech.org
Q.

រដាយបានបិទ យៈរពល 3 សបាត

,៍ ររើមានអ្ាីរកើររ

ើងជាម្ួយការប ត្បលង MCAS ELA សត្មាប់សស
ិ សដែលជាសិសសថានក់ទី ែប់ ឆ្នំទី 2?

A.

រៅរពលរនេះការប ត្ប

Q.

រដាយបានបិទ យៈរពល 3 សបាត

A.

កម្ាវ ិ្ី AP កំពុងអ្ភិវឌ្ឍ្នធានរែើម្បីជួយែល់សាលារ ៀនកនុងការប ោំត្ទែល់ការប រ ៀនសូត្រ បស់សិសសកនុងកំ

ង ELA MCAS ត្រូវបានពនា រពល
,៍ ររើមានអ្ាីរកើររ

ូរែល់មានការប ជូនែំណឹងបដនាម្៕

ង
ើ ជាម្ួយនឹងររសតកំ ិរែពសថ្់ នការប ដាក់ the Advanced Placement (AP) tests?
ងរពលបនត
បិទ, ក៏ែូ្ជា
ុ

ែំរណាេះស្សាយដែលអ្នុញ្ញារឱ្យសិសសរ្ាើររសតិ៍រៅផ្ទេះ, អាស្ស័យរលើសាានពទពកនុងដែឧសពទ៕ ព័រ៌មានបដនាម្នឹងត្រូវ្ុេះផ្ាយដែម្ីនា
ថ្ងៃទី 20៕ ត្កុម្ត្បឹកាម្ហាវ ិទាល័យ The College Board នឹងត្បការបសអ្ំពីការប ពនា រពលថ្នការប ដាក់រសនើសត្មាប់ផ្លប័ត្រ portfolio
និងការប ដាក់រសនើ បនត សត្មាប់AP 2-D Art and Design, 3-D Art and Design, Computer Science Principles, Drawing, Research,

and Seminar courses by March 20 រោលការប ណ៍វ ិទាសាស្តសតកុំពយូទ័ េំនូ ការប ស្សាវត្ជាវនិងសិការបាសាលារៅត្រឹម្ថ្ងៃទី 20 ដែម្ីនា៕

Q.

ររើនិសសិរអា្្ូល ម្
ួ ស

ការប កនុង in co-op បានរទ?

A.

សិសស on co-op អា្រ្ាើការប សំរ ្្ិរតរ ៀងៗែាួនជាម្ួយឪពុកមាតយ, រដាយរ្ាើការប ត្បាស្ស័យទ្វក់ទងជាម្ួយ co-op employers, បស់
ពួករេរយងរៅរលើ ថាររើពួករេនឹងត្រូវរាយការប ណ៍រៅ co-op jobs បស់ពួករេកនុងកំ
សមាាល់ថានិសសិរម្ិនចំបា្់រាយការប ណ៍រៅ co-op រទរ

ុងរពលសាលារ ៀនបិទដែ ឬរទ៕ សូម្ករ់

ើយនឹងម្ិនត្រូវបានពិន័យរទត្បសិនរបើពួករេសំរ ្្ិរតរៅផ្ទេះ៕
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Special Education and 504s
សំណួ ដែលរេសួ ញុឹកញា៉ា ប់
ការប សិកាពិរសសនិង 504s

Q.

កូន បស់ែំស
ា រៅរលើកម្ាវ ិ្ី IEP ឬ ដផ្នការប 504 Plan, រ
ុ្ ិរ

A.

រៅរពលបញ្ចប់ការប បិទ, និងការប របើក-ម្តងរទៀរថ្នទីម្ណុឌ ល, ត្កុម្ IEP នឹងអា្មានលទធពទពរការបេះត្បជុំរែើម្បីកំណរ់ថាររើការប បិទសាលា

educational progress ការប អ្ប់ ំកូន ៗ បស់ែំុ៕
្

យ
ើ ែ្ំុមានការប ត្ពួយបា ម្ភអ្ំពីផ្លប៉ាេះពាល់ថ្នការប បិទសាលា រលើវឌ្ឍនពទពថ្ន

រនេះមានផ្លប៉ាេះពាល់អ្ីែ
ា ាេះរៅរលើ ីក្ំរ ើន ថ្នការប អ្ប់ ំ បស់កូនអ្នក, និងរ្ាើការប សំរ ្្ិ រតជាត្កុម្តាម្រត្ម្ូវការប ជាចំបា្់៕ សូម្រយង
តាម្ការប ដណនាំែូ្ខាងរត្ការបម្Please refer to the following guidance.

Q.

កូន បស់ែុំស
្ ិរ
ា រៅរលើកម្ាវ ិ្ី IEP រ

A.

រសវាកម្ានឹងម្ិនត្រូវបានផ្តល់ជូនកនុងកំ

Q.

ររើមាន online speech/language សត្មាប់កូនត្បុសស្សី បស់ែុំក
្ ុងកំ
ន

A.

្នធានទូរៅGeneral Speech/Language Resources

ើយទទួលបាន “រសវាកម្ាដរប៉ាុរណាណេះ” (ឧទ្វ

កូន បស់ែុំន
្ ឹងទទួលបានរសវាកម្ាទ្វង
ំ រនេះកនុងអ្ំ

ណ៍ speech/physical therapy/Counseling ) ៕ ររើ

ុងរពលសាលាបិទដែ ឬរទ?

ុងរពលសាលាបិទរ

ើយ, ស្សបជាម្ួយនឹង របៀបរដាេះស្សាយរៅថ្ងៃធាាក់ ដែល៕
ុងរពលសាលាបិទដែ ឬរទ?

https://www.home-speech-home.com/
http://www.speechlanguage-resources.com/
https://www.speechandlanguagekids.com/
https://kidmunicate.com/best-speech-and-language-websites/
https://www.speechtherapyideas.com/
https://freelanguagestuff.com/
http://thespeechstop.com/index.php?page=home
Social-pragmatic language ពទសាសងាម្
https://jillkuzma.wordpress.com/welcome-to-jills-social-thinking-blog/
https://do2learn.com/SocialSkills/overview.htm
ពទពសាទរ់ជំនាញ Fluency
https://westutter.org/about-the-nsa/free-printables-brochures/
https://www.stutteringhelp.org/teens
ការប បញ្ូច លោន Articulation

https://www.speechtherapyideas.com/speech/
http://thespeechstop.com/index.php?page=articulation

Q.

ររើមានទំនាក់ទំនង special education liaison កូនែ្ំ,ុ អ្នកផ្តល់រសវាកម្ាដែលពាក់ព័ន,ធ និងត្េូដែ ឬរទត្បសិនរបើែំុមា
្ នសំណួ កនងអ្ំ
ុ
រពលសាលាបិទ 2 សបាត

ង
ុ

រ៍ នេះរទ? Will my child’s special education liaison, related service provider, and teachers be available if I

have a question during this two week closure?

A.

មាន, ត្េូសិកាពិរសស, អ្នកផ្តល់រសវាកម្ាដែលពាក់ព័នធ, ក៏ោនជាម្ួយនិង Director of Special Education នឹងអា្ជួ យ
រ្ាើយសំណួ ជាក់លាក់តាម្រត្ម្ូវការប ៕ អ្នកអា្ ំពឹងថាបាន“ ដ្ក្ូល check in” ពីទំនាក់ទំនង បស់កូនអ្នកកនុងទត្ម្ង់
ជាការប រៅទូ ស័ពទឬអ្ុីដម្ល phone call កនុងរពលរនេះ៕

Q.

ែ្ុំបានរសនើសឱ្
ុំ យមានការប វាយ an initial evaluation រថ្ម្ាែំបូង៕ ររើែុំេ
្ ួ ំពឹងអ្ាី?

A.

ថ្ងៃដែលសាលាត្រូវបានបិទនឹងម្ិនរាប់បញ្ូច ល្ំនួនថ្ងៃស ប
ុ ដែល ែឋអ្នុញ្ញារិរអាយរ្ាើការប វាយរំថ្ល (30 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃសិកា) និងសំរាប់ការប
ត្បជុំកម្ាវ ិ្ី IEP រែើម្បីពិនិរយការប រ្ាើររសត (កនុង យៈរពល 45 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃសិកា)៕ រៅរពលសាលារ ៀនរបើកម្តងរទៀរ re-opens, រពល
រវលានឹងបនត៕ រាល់សំណូម្ព សត្មាប់ការប វាយរថ្ម្ាដែលបានរ្ាើរ
សាលារ ៀនរបើកែំរណើ ការប រ

ើងវ ិញរ

ើងកនុងកំ

ុងរពលសាលាបិទនឹងត្រូវបានែំរណើ ការប រៅរពល

ើយរពលរវលានឹងចប់រផ្តើម្រៅការបលប ិរ្េទរនាេះ៕
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Activities, Events, and Athletics
សំណួ ដែលរេរត្្ើនសួ

សកម្ាពទព, ត្ពឹរិតការប ណ៍, និងអ្រតពលកម្ា

Q.

ររើមានត្ពឹរិការប
ត ណ៍, កីឡា កាឹប, ឬត្ពឹរិការប
ត ណ៍, សកម្ាពទពណាម្ួយកំពុងរកើររ

A.

អ្រ់រទ. ត្ពឹរិការប
ត
ណ៍ដែលទ្វក់ទងនឹងសាលារ ៀនទ្វំងអ្ស់ត្រូវបានលុបរចលកនុង យៈរពលរនេះ៕

Q.

ររើ ែូវ Spring Sports កីឡាត្រូវពនារពលរទ?

A.

មាន. បនាទប់ពីការប ពិពទកាជារត្្ើន, the MIAA BOD សរត្ម្្្ិរតពនារពលការប ចប់រផ្តើម្រៅ ែូវ spring ឆ្នំ 2020

ើងរៅកនុងអ្ំ

ងរពលថ្នការប
បិទរនេះដែ ឬរទ?
ុ

ូរែល់ ដែមាសា

27, 2020, ជាម្ួយនឹងការប បញ្ចប់ថ្ន ែូវការបល្ម្ាតានិងកការប ត្បកួររៅ ដែម្ិងុនា ទី 20, ឆ្នំ 2020៕ ជាម្ួយនឹងការប ពិច ណាដែម្ិងុ
21, ឆ្នំ 2020 សត្មាប់រត្ម្ូវការប អាការបសធារុនិងកដនាង៕
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COVID-19 Resources and Support
សំណួ ដែលរេរត្្ើនសួ
្នធាននិងការប ោំត្ទ COVID-19

Q.

ររើម្នុសសត្េប់ោនេួ អ្នុវរតការប ឃ្លារឆ្ៃយពី social distancing សងាម្ដែ ឬរទ?

A.

មានចស. “ឥ

ូវរនេះ, រយើងរសនើសុំឱ្យអ្នករ្ាើ្ំដណក បស់អ្នក៕ បរងកើរការប ជួបជុំសងាម្កនុងកំ

ងរពលដា្់
សាលា
ុ

school outage នឹងការបរ់បនាយផ្លប៉ាេះពាល់ថ្នការប បិទសាលា៕ ពិច ណារដាយត្បុងត្បយ័រននូវពទពចំបា្់ថ្នការប រៅ
ជាម្ួយោន៕ រនេះម្ិនដម្នជាវ ិសសម្ការបលរទ៕ វាជាវ ិធានការប ណ៍

ួសរ

រុរែើម្បីអ្នុញ្ញារឱ្យមានការប ឃ្លារឆ្ៃយពីសងាម្

social distancing ែូរ្នេះ virus ម្ិន ីករាលដាលរទ៕ ការប ម្ិនត្រូវបានប៉ាេះពាល់នឹង virus វ ី ស
ុ េឺជាវ ិ្ីលប
អ ំផ្ុរម្ិនឱ្យឈឺ៕
សូម្រយងរលើរេ

ទំព័ CDC សុីឌ្ីសុីឌ្ីសត្មាប់ ការប ដណនាំរផ្សងរទៀររែើម្បីការប ពា ជំ ម្ឺៃ:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html”

Q.

ររើែុំត្្ រូវទ្វក់ទងthe Tyngsboro Board of Healthយ៉ា ងែូ្រម្ត្?

A.

រលែទូ ស័ព:ទ 978 649-2300 extension 118 Email: koun@tyngsboroughma.gov
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