
រួចរាល់ វត្ថុចាំ បា ច់ជា មូលដ្ឋាន កំណត់ចំណា ំ

កន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភា ពសម្រាប់កា ររៀនសូត្រ
កន្លែងប្រកបដោយផា សុខភា ពសម្រាប់អង្គុយ

តុមា នថតឬតុអត់ថត
កា ររំខា នមា នកម្រិ ត

អា ហា រអំឡុងពេលថ្ងៃនៅសា លា ៖ អា ហា រពេ លព្រឹ ក 
អា ហា រថ្ងៃត្រង់ និង អា ហា រសម្រន់

រួចរាល់ ជំនួយពីមនុស្សពេ ញវ័យ កំណត់ចំណា ំ

រៀបចំនិងចា ត់ចែ ងអា ហា រនៅសា លា

បន្តធ្វើតា មកា លវិភា គប្រចា ំ ថ្ងៃ (ចា ប់ផ្តើមរៀន ធ្វើ
កិច្ចកា រដោយឯករាជ្យ)
រៀបចំឧបករណ៍ (ថេ ប្លេត កំុព្យូទ័រ កម្មវិធី)

ជំនួយពេលបង្រៀនដោយផ្សាយផ្ទាល់ពីចម្ងាយ បើ
ចា ំ បា ច់

ជំនួយក្នុងកា រធ្វើកិច្ចកា រដោយឯករាជ្យ

កា របណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ អំពីរបៀបផ្ត
ល់ជំនួយដល់កា ររៀនសូត្រនិងអា កប្បកិរិយា  អំឡុង
ពេលរៀនសូត្រ ពីចម្ងាយ

កា រិយា ល័យមន្ត្រីសា ធា រណៈ វិស័យអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាល៖ កា ររៀបចំផែ នកា រត្រឡប់ចូល
រៀនវិញសម្រាប់កា រសិក្សាពីចម្ងាយ

បញ្ជីនេ ះ គឺសម្រាប់ គ្រួ សា រនិង ក្រុ ម នៅសា លា ដើម្បីបង្កើត ផែនកា ររួមគ្នា។ គ្រួ សា រ
ភា គច្រើន មិន បា នរៀបចំ វត្ថុទា ំ ងអស់នេ ះ ឱ្យរួចរាល់នោះ ទេ  នៅផ្ទះ បុ៉ន្តែសា លា គួរ
តែ មា ន វត្ថុទាំ ងនេ ះ មួយចំនួន រួច រាល់ដើម្បីចែ ករំលែ ក និង មា នគំនិត សម្រាប់ ប្រើ
ជា ធនធា នសហគមន៍។

សិស្សត្រូ វកា រជំនួយកម្រិ ត ផ្សេងៗ
គ្នា  ក៏ដូច ជា គ្រួ សា រដែលនឹង អា ចផ្
តល់ជំនួយកម្រិ ត ផ្សេងៗគ្នា ដូច្នេះ
ដែ រ។ តើគ្រូ បង្រៀននិង សា លា 
អា ច ផ្តល់ជំនួយអ្វីខ្លះពីចម្ងាយ? 
តើជំនួយពីមនុស្សពេញវ័យដោយ
ផ្ទាល់ត្រូ វកា រនៅពេលណា ? តើ
ជំនួយនោះ មា ននៅកន្លែងណា
និង នៅពេលណា ? តើកាលវិភា គ
របស់សា លា អាច ត្រូ វ បានបង្កើត
ឡើងតា មរបៀបណា ដើម្បីផ្គូរផ្គងឱ
្ យត្រូ វ នឹងធនធាន និងតម្រូ វ កា រ 
ពីគ្រួ សា រ?



រួចរាល់ ឧបករណ៍សិក្សានិងកា រភ្ជាប់អី៊នធឺណិត កំណត់ចំណា ំ

ឧបករណ៍មួយសម្រាប់សិស្សម្នាក់

មីក្រូ ហ្វូន (សម្រាប់កា រនិយា យ) និងបា ស់/ឈុតកា ស់ 
(សម្រាប់ស្តាប់)

កា មេ រ៉ ា (ដើម្បីចូលរួមក្នុងកា រសិក្សាតា មវីដេ អូ)

ក្តារចុច ម៉ៅស៍ ឧបករណ៍តភ្ជាប់ផ្សេងទៀត

កា រតភ្ជាប់ទៅអី៊នធឺណិតល្បឿនលឿន

កម្មវិធីសិក្សា និងកម្មវិធីនៅក្នុងឧបករណ៍

កា ររៀបចំគណនីនិងពា ក្យសម្ងាត់

កា របណ្តុះបណ្តាលសិស្សនិងគ្រួ សា រអំពីរបៀបប្រើប្រាស់
កម្មវិធីនីមួយៗ

ព័ត៌មា នទំនា ក់ទំនងជំនួយបច្ចេកទេស សម្រាប់
សា លា ឬស្រុ ក

រួចរាល់ សំភា រៈសិក្សាផ្សេងៗ កំណត់ចំណា ំ

បិ៊ច ខ្មៅដៃ  ក្រដា ស

ម៉ាសី៊នបោះ ពុម្ពនិងដបទឹកថ្នាំ  (ប្រសិនបើត្រូ វកា រ
បោះ ពុម្ព)

សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ខា ងសិល្បៈ

សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់គម្រោងវិទ្យាសា ស្ត្រ

កន្លែងអប់រំរាងកា យ (PE) សម្រាប់សកម្មភា ពនិងសម្
ភា រៈផ្គត់ផ្គង់

ប្រសិនបើសិស្សមិនមា ន ឧបករណ៍
ឬអិ៊នធឺណិត ដែលទុកចិត្តបា ន 
ចូរពិចា រណា មធ្យោបា យផ្សេង
ទៀត ក្នុង កា រប្រាស្រ័ យទា ក់ទង 
និង ផ្លាស់ប្តូរឯកសា រសិក្សា ជា ប្រចា ំ
 ដូចជា តា ម ទូរសព្ទ កា រទៅជួប 
ដោយរក្សាគំលា តពីគ្នា កា រទៅ
យក ឬទៅទុកឯកសា រវិញ ឬ កា រ
ផ្ញើតា ម ប្រៃសណីយ៍។

ស្រុ កមួយចំនួន ក៏អា ច ផ្តល់សេ វា 
ដោយមនុស្សផ្ទាល់ ប្រសិនបើ
មា នសុវត្ថិភា ពសម្រាប់ គ្រួ សា រ សិស្ស
 និង  បុគ្គលិក។



រួចរាល់
ផែ នកា រសម្រាប់ជំនួយជាលក្ខណៈ បុគ្គល
បែ បឯកទេស

កំណត់ចំណា ំ

រៀបចំផែនកា រនិងជួបប្រជំុដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភា ពកម្ម
វិធី IEP ឬផែនកា រផ្នែកទី 504

ផែនកា រសម្រាប់កា រផ្តល់ជូនកា របង្រៀនភា សា
អង់គ្លេស (English Language instruction, ELL)

ផែនកា រផ្តល់ជូនជំនួយពីកម្មវិធីជំនួយកា រសិក្សា 
(Learning Assistance Program, LAP) (ជំនួយដល់
បុគ្គល ឬក្រុ មតូចសម្រាប់កា រអប់រំនិង/ឬអា កប្បកិរិយា )

ផែនកា រសម្រាប់ជំនួយបុគ្គល បែ បឯកទេសផ្សេងទៀត

រួចរាល់ ផែ នកា រទំនា ក់ទំនង កំណត់ចំណា ំ

ព័ត៌មា នទំនា ក់ទំនងសម្រាប់នា យក ទីប្រឹ ក្សាសា លា  
និងទំនា ក់ទំនងសំខា ន់ដទៃ ទៀត

ផែនកា រសម្រាប់កា រពិនិត្យចូលមើលជា ប្រចា ំ

កា រពិនិត្យចូលមើលរវាងគ្រូ និងសិស្ស
កា រពិនិត្យចូលមើលរវាងគ្រូ និងឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែ ទាំ

ព័ត៌មា នទំនា ក់ទំនងសម្រាប់ខ្សែទូរសព្ទអ្នកបកប្រែ 
និងបុគ្គលិកចេ ះ ពីរភា សា  បើចា ំ បា ច់

ផែនកា រសម្រាប់សា លា ក្នុងកា រផ្ដល់ជូនព័ត៌មា នដែល
បា នបកប្រែ (រួមមា នអី៊មែ ល សា រជា អក្សរ កា រ
បង្រៀនកិច្ចកា រសា លា ) បើចា ំ បា ច់

រួចរាល់ កាលវិភា គប្រចាំ សប្តាហ៍និងប្រចាំ ថ្ងៃ កំណត់ចំណា ំ

កា លវិភា គរូបភា ពសម្រាប់បិទនៅលើជញ្ជាំ ងឬក៏ទូ
ទឹកកក  

កា លវិភា គអនឡា ញ (ដើម្បីដា ក់ក្នុងប្រតិទិន និង
បង្កើតកា រក្រើនរំលឹក)

ផែនកា រសម្រាប់ជំនួយបែ បឯកទេស ដូចជា កា រអប់រំ
ពិសេ ស សេ វាសម្រាប់អ្នករៀនភា សា អង់គ្លេស ។ល។

រៀបចំផែនកា រទុកជា មុន 
ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នក ទទួល
បា នជំនួយសម្រាប់ ៖ កា រអប់រំ
ពិសេ ស កន្លែងស្នាក់របស់បុគ្គល 
អ្នករៀនភា សា អង់គ្លេស ជំនួយ
បន្ថែម ក្នុង កា រអា ន សរសេ រ គណិ
ត វិទ្យា ឬ អា កប្បកិរិយា  ភា ព
គ្មានផ្ទះសម្បែង និង/ឬកា រចិញ្ចឹម 
ថែ ទាំ ។ ប្រសិនបើវាមា នសុវត្ថិ
ភា ពសម្រាប់ អ្នក សិស្សរបស់អ្នក 
និង បុគ្គលិក សា លា  អ្នកអា ច រួម 
បញ្ចូលជំនួយដោយមនុស្សចុះ
ផ្ទាល់ក្នុង ផែនកា រ។



រួចរាល់
អ្នកលើកទឹកចិត្តនិងរង្វាន់សម្រាប់កា ររៀន
សូត្រ

កំណត់ចំណា ំ

មិត្តភា ព/ទំនា ក់ទំនងបុគ្គល

ផែនកា រសម្រាប់កា របង្កើតទំនា ក់ទំនងរវាងគ្រូ និង
សិស្ស

ឱកា សសម្រាប់ទំនា ក់ទំនងរវាងមិត្ត

សកម្មភា ពនិងមេ រៀនប្រកបដោយអត្ថន័យនិងកា រ
ចូលរួម

ជម្រើសសកម្មភា ពដែលចូលចិត្ត ឬ រង្វាន់ដើម្បីអបអរ
ដល់កិច្ចកា រដែលបា នបញ្ចប់

រួចរាល់
កា រថែ ទាំ សុខភា ពផ្លូវ ចិត្តសម្រាប់សិស្សនិង
គ្រួ សា រ

កំណត់ចំណា ំ

សកម្មភា ពជា ជំនួយដល់សុខភា ពរាងកា យនិងផ្លូវ ចិត្ត

ព័ត៌មា នទំនា ក់ទំនងសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេ វាសុខភា ព
ផ្លូវ ចិត្តបច្ចុប្បន្ន

ស្វែងរកលេ ខទូរសព្ទសម្រាប់បណ្តាញ វិបត្តិសុខភា ពផ្លូវ
ចិត្តរបស់ខោនធីនីមួយៗនៅឯ៖ 
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-
supports/behavioral-health-recovery/mental-
health-crisis-lines

ព័ត៌មា នទំនា ក់ទំនងសម្រាប់ទីប្រឹ ក្សាសា លា និងសេ វា
កម្មសុខភា ពផ្លូវ ចិត្តនៅសា លា រៀន

ឧបករណ៍ទាំ ងឡា យណា  សម្រាប់កា ររៀនសូត្រខា ងផ្លូវ
អា រម្មណ៍ក្នុងសង្គមដែលសា លា ឬក៏ស្រុ កអា ចនឹងផ្តល់
ជូន

ពីគេ ហទំព័រឆ្លើយតបទៅនឹងមេ
រោគកូរូ៉ណា នៃ ក្រុ ងវ៉ ាសី៊នតោន៖
 ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបប្រទះ
នឹងកា រតា នតឹងអា រម្មណ៍ហួស
ប្រមា ណ ដោយសា រតែ ជំងឺ 
COVID-19 ចូលទូរសព្ទមក
លេ ខ 833-681-0211 ដើម្បី
ជំនួយនិងធនធា ននា នា ។  
ចូលមើលគេ ហទំព័រឆ្លើយតប
នឹងមេ រោគកូរូ៉ណា របស់រដ្ឋវ៉ ាសី៊
នតោន ដែលមា នធនធា ន
សម្រាប់សុខមា លភា ពផ្លូវ
អា រម្មណ៍និងផ្លូវ ចិត្ត៖
https://coronavirus.wa.gov/inf
ormation-for/you-and-your-
family/mental-and-emotional-
well-being
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