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បិ ទីេម តី!
 តវ នេរៀបចំរួម

 

កមវធីត នីអប់ររបស់ Gerard 

និងឪពុក យរបស់និស ិតែដលចូលរួមកងសកម ពេស កមនិងកមវធីែដលទទួល នប័ណ I 

មួយែដលសិស ំងអស់ទទួល នេ គជ័យ (ESSA) 

និស ិតនឹងទទួលខុស
ត
◌ូវកង រទទួលខុស តវកង រេធើឱ បេសើរេឡើងនូវសមិទិផលសិក របស់និស ិតនិងមេធ យែដល និងឪពុក យនឹងបេងើតនិងអភិវឌ ព ៃដគូែដលនឹងជួយឱ កុ រទទួល នសង់ រខស់របស់រដ។ េ ំេនះ រ បជុំប លេម ក់ តវ នេធើេឡើងេសើរែតេ ៃថទី 7 ែខមិថុ ំ 2022 

េដើម ីផល់ឱ សឱ ឪពុក យផល់ឱ សឱ រប លេ កង រអភិវឌ ៃនប ងមេនះ។
 

េដើម ីយល់ដឹង េតើ រេធើ ររួម  ចផល់អត បេ ជន៍ដល់កូនរបស់អកេ យរេបៀប   េរឿងសំ ន់ 
ដំបូង តវយល់ដឹង ពី េ លេ របស់មណល  និង េរៀន ស ប់លទផលសិក របស់សិស ។
េ លេ  និងកិច រ ររបស់ កុម បឹក អប់រ នជូនេ េលើេវប យរបស់មណល េ  www.philasd.org។

 Girard Academic Music Program េ លេ

GAMP នឹងបេងើនជំ ញនិងពិនគណិតវទ ក មិតខស់ដូចែដល នកំណត់េ យ PSSA និង legebra រ បឡង Keystone Keystone ។ តំបន់េ តសំ ន់របស់េយើងនឹង ពិន PSSA ក់ទី 8 និងពិនពិជគណិត ក់ទី 9 ។
Gamp នឹងបេងើនពិនៃន រេជឿនេលឿនកងគណិតវទ និង ELA ែដល តវ នកំណត់អតស ណេ យ រ បឡង Keystbra Keystone Keystone និងឆះប ំងេ កងរ យ រណ៍វឌ ន ពរបស់ ប ំ ំរបស់េយើង។

េដើម ីជួយកូនរបស់អកសេ មច ននូវេ លេ របស់មណល  និង េរៀន េរៀន អក និងកូនរបស់អកនឹងេធើ ររួម ៖
 

រទទួលខុស តរបស់ េរៀន/ គបេ ងៀន៖
 Girard Academic Music Program will:

 



ផល់នូវកមវធីសិក និង រែណ ំែដល នគុណ ពខស់េ
ក
◌ងបរ សេរៀនសូ តនិង ន បសិទ ពែដល ចជួយឱ កុ រចូលរួមបំេពញ មសង់ រនិងសមិទិផលសិក របស់និស ិត។
េរៀបចំសនិសីទឪពុក យ - 

គ
◌ូកងកំឡងេពលែដលប ងមេនះនឹង តវ នពិ ក េ េពលែដល ក់ទងនឹងវឌ ន ពនិងសមិទិផលរបស់កុ រ ក់ៗ។
ផល់ជូនឪពុក យនូវរ យ រណ៍ ញឹក ប់េលើវឌ ន ពរបស់កូន ៗ ពួកេគ។
ផល់ឱ ឪពុក យនូវ រទទួល នបុគលិក េរៀនសមេហតុផល។
ផល់ឱ សដល់ឪពុក យដល់អកស័ គចិតនិងចូលរួមេ និងសេងតេមើលសកម ព ក់េរៀន។

រទទួលខុស តវរបស់ បិ សិស ៖
េយើងកង ម បិ សិស  នឹង៖

សហ រ មួយបុគលិកនិងនិស ិតឱ ឱ សេរៀនសូ តអតិបរ ែដលផល់េ យ េដើម ី កុ របំេព
ញ មសង់ ររបស់រដស ប់ ររកចេ មើន រសិក របស់និស ិតចំេ ះ ររកចេ មើននិងសមិ
ទិផលសិក របស់និស ិត។
ចូលរួម
ក
◌ងសនិសីទរបស់ឪពុក យនិង គដូច រ បមូលផំ េហើយ តលប់េ តី វញេហើយ ចចូលរួមសហ រ មួយបុគលិក សីពីប ឡឺម៉ង់ែដល នវឌ ន ពនិងសមិទិផលរបស់កុ រ ក់ៗ។
បុង បយ័តកង រ តតពិនិត រចូលរួមរបស់សិស ពយននិងវឌ ន ពរបស់សិស របស់េយើង។
េជៀស ង រកំណត់េពល ត់ជួបកងេ ងសិក កងេ ងសិក េលើកែលងែត ព សនេដើម ីទទួល នបុ
គលិក ឱ េ ចើនបំផុតនិងេរៀនសូ ត។
េធើ ៃដគូសកមកង រេរៀនសូ តរបស់កូនេយើង រស័ គចិតេ និង
ក
◌ង ក់ចូលរួមកងសនិសីទឪពុក យនិង គនិង រេឆើយតបចំេ ះគំនិតផចេផើមែដលជំរុញឱ ទទួល នេ គជ័យរបស់កូន ៗ េយើងបំេពញ មសង់ រែដល នបេងើតេឡើងស ប់វឌ ន ពៃនវឌ ន ពនិងសមិទិផល។

រទទួលខុស តវរបស់សិស ៖



បំេពញ ល់កិច រ ប ំៃថឱ អស់ពីសមត ពរបស់េយើង។
Share information with parents and guardians about academic requirements, including those recorded daily in the 
Agenda or posted in Google Classroom, and facilitate open communication between the school and our parents 
about student academic progress and achievement.
េរៀបចំែផន រនិងសហ រ ងសកម មួយឪពុក
ម
◌ាយនិង ព លរបស់េយើង ងសកមេដើម ី ម នវឌ ន ពរបស់ខំេ ះេ រក រសេ មច ននូវេ លេ េរៀនសូ តបុគល។
េ តៀមខនចូលរួម ក់េរៀន ល់ៃថសូមេធើកិចសហ បតិប
តិ រ មួយនឹង ររពឹងទុករបស់ ក់េរៀននីមួយៗ គ ក់នីមួយៗនិងបុគលិក តតពិនិត េរៀន ំងអស់។
ចំ យ រខិតខំ បឹងែ បង ងេពញេលញេដើម ី ខំ នបំេពញេ លេ េរៀនសូ តរបស់ខំេហើយចូលរួ
ម
ក
◌ង រអភិវឌ សហគមន៍ េរៀន ំងែដលរួម ន រចូលរួមកងកឹបេ ែដល ក់ព័ននឹងបទពិេ ធន៍សងមនិងត នី។

រ ស័យ ក់ទងអំពី រសិក  របស់សិស ៖
 Girard Academic Music Program 
េប ក់ទងេ មកឲ នញឹក ប់ មូយ គ រអំពី រសិក របស់សិស ។ 

វធីមួយចំនួនែដលអក ចរពឹងេយើង ក់ទង េ អក រួម ន៖

វបផតថលឪពុក យ
សនិសីទ គបេ ងៀនរបស់ឪពុក យ
រេ ទូរស័ពនិងកមវធីេផើ រេ

ពឹតិប័ តព័ត៌ ន មអ៊នធរេណត - ប ំស ហ៍
អ៊ែមល / អតបទ / រេ ទូរស័ពេ ឪពុក យេលើវឌ ន ពរបស់សិស
នកំណត់េពល "ែត មួយ រ បជុំសំ ន់

សកម ពេដើម ីក ង ព ៃដគូ៖
 Girard Academic Music Program ផល់ជូន នូវ ពឹត រណ៍ និងកមវធី បន េដើម ី  ក ង ព ៃដគូ មួយ គ រសិស ។

កុម បឹក បឹក
សនិសីទ គបេ ងៀនរបស់ឪពុក យ ប ំ តី ស
ផះេបើកចំហ ប ំ ំ
រតំរង់ទិសនិស ិត

ស គមផះនិង េរៀន
ឱ សស ប់ រស័ គចិត / សេងត / សេ ល
សិ ឪពុក យ


