សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសចកដជ
ី ន
ូ ដំណង
ឹ អំពស
ី វនាកា សាធា ណៈ
សដ អ
ី ព
ំ ភា
ី ពមានគ្រប់គ្ាន់សនរសៀវរិសិកឬ

សមាា ៈបរគ្ងៀន

សំរាប់ឆ្នំសក
ិ ឬ 2019-2020
ឹ នាំ សនអងគភាពខាងច ចា ាន
ជូនចំរ ោះភារីទំងអស់ដដលមានចំណាប់អា ម្មណ៍ ជាពិរសស រឺមាតាបិតា រលាកគ្រូប-អន កគ្រូ រម្ដក
ិ សនសហរម្ន៍ ដដលមានចំណាប់អា ម្មណរ៍ ៅរលើកា ង្ក នានាសនសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍។
និងសមាជក
សូម្កត់សា
ំ ល់ថា រៅសងៃទី 10 ដែតុលា ឆ្នំ 2019 រៅកនុងកិចគ្ច បជុធ
ំ ម្មតាសន គ្កុម្គ្បឹកឬភិបាល (“គ្កុម្គ្បឹកឬ”) សនសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ គ្កុម្
គ្បឹកឬនឹងរបើកអងគគ្បជុជា
ំ សាធា ណៈម្ួយ សដ ីអំពភា
ី ពមានគ្រប់គ្ាន់សនរសៀវរិសិកឬ និងសមាា ៈបរគ្ងៀន 1—សំរាប់ឆ្នំសិកឬ 2019-2020។ បនាាប់ពកា
ី បញ្ច ប់
សនសវនកា ម្ក គ្កុម្គ្បឹកឬភិបាលគ្តូវរធវើកា កំណត់ តាម្រសចកដីសរគ្ម្ច ដូចមានចុោះជូនរៅកនុងគ្បកា (ក), (ែ) និង (រ) ខាងរគ្កាម្រនោះ។
សវនាកា សាធា ណៈនឹងគ្តូវបានរធវើរៅសងៃទី 10 ដែតុលា ឆ្នំ 2019 រៅរវលារមា៉ោង 7 លាៃច

រធវើយ
៉ោ ងរលឿនបនាាប់ពរី មា៉ោងហនឹងម្ក រៅកនុងបនាប់ The Great

Room សនបណឌលអប់ ំ LaEscuelita ដដលមានអាសយដ្ឋាន 1050 2nd Avenue, Oakland, CA 94606-2291។
គ្កម្អប់ ំរលែ 60119 តគ្ម្ូវរអាយគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាល របើកសវនាកា ជាសាធា ណៈម្ួយ រៅកនុង យៈរពលកូនសិសសបានម្កចូលរ ៀនបានគ្បាំ បីសបាដហ៍ដប
ំ ង
ូ
រដើម្បីរធវកា
ើ កំណត់៖
(ក) ថារតើកូនសិសសមានក់ៗ រៅកនុងសាលារ ៀននីម្យ
ួ ៗសនសង្កាត់ មានគ្រប់គ្ាន់

មានទំងពី ដដ

រទ នូវរសៀវរិសិកឬ

សមាា ៈបរគ្ងៀន ដដលគ្សបតាម្សដ ង់

ិ ា ដដលបានអនុម្័តរដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាលថានក់ ដា [សនដននកអប់ ]ំ រៅកនុងម្ុែ វជា
ិ ា និម្យ
ដ្ឋ ម្ុែ វជា
ួ ៗដូចតរៅរនោះ តាម្កា បានសលទុក ដដលគ្សបជាម្ួយមាតិកា
និងែួប បស់រំររាងសនកម្ម វិធស
ី ិកឬ ដដលបានអនុម្័តរដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាលថានក់ ដា៖


រណិត វិទា,



វិទាសារសដ ,



គ្បវតដ វិទា-សងគម្ វិទា,



ភាសា វិទាអង់ររេស ម្
ួ ទំងសមាសភារអភិវឌ្ឍន៍ភាសាអង់ររេសសនកម្ម វិធីដដលបានអនុម្័ត; និង

(ែ) ថារតើសិសសមានក់ៗដដលបានចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនថានក់ភាសាពិភពរលាក

ថានក់សុែភាព មានគ្រប់គ្ាន់

មានទំងពី ដដ

រទ នូវរសៀវរិសិកឬ

សមាា ៈ

ិ ា ដដលបានអនុម្័តរដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាលថានក់ ដា [សនដននកអប់ ]ំ រៅកនុងម្ុែ វិជាានិម្យ
បរគ្ងៀន ដដលគ្សបតាម្សដ ង់ដ្ឋ ម្ុែ វជា
ួ ៗដូចតរៅរនោះ តាម្កា បានសល
ិ ីសក
ិ ា ; និង
ទុក ដដលគ្សបជាម្ួយមាតិកា និងែួប បស់រំររាងសនកម្ម វធ
ិ ឬ ដដលបានអនុម្័តរដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាលថានក់ ដា សំរាប់ម្ុែ វជា
ិ ា វិទាសារសដ អនុវតដ ដដលជាប់ទក់ទងរៅនឹងថានក់អនុវតដ វិទាសារសដ ដដលបាននដល់រអាយកូនសិសសទំង
(រ) ភាពមានគ្រប់គ្ាន់សនគ្បដ្ឋប់គ្បដ្ឋ សំរាប់ម្ុែ វជា
អស់ដដលរ ៀងថានក់ទី 9 ដល់ទី 12។
រសចកដីសរគ្ម្ច និង បាយកា ណ៍ (តាម្កា ករ

ញ
ើ នានា) ដដលបានដ្ឋក់រសន ស
ើ ុំម្យ
ួ ចាប់ សដ ីអំពភា
ី ពមានគ្រប់គ្ាន់សនរសៀវសិកឬ និងសមាា ៈបរគ្ងៀនសនឆ្នំ

សិកឬ 2019-2020 បស់សង្កាត់ រឺមានដ្ឋក់ជន
ូ សំរាប់រធវកា
ើ ពិនិតយរម្ើល តាម្ យៈកំពយូទ័ ដដលមានដ្ឋក់ជន
ូ រអាយរគ្បើគ្បាស់ រៅកនុងកា យ
ិ ល័យសនគ្កុម្
គ្បឹកឬអប់ ំ និងកនុងកា យ
ិ ល័យសនអរគនាយកសនសង្កាត់សាលារ ៀន ដដលមានអាស័យដ្ឋានរៅ 1000 Broadway, Suite 300, Oakland, CA, 94607-4033
វាងរមា៉ោង 8:30 គ្ពឹកដល់រមា៉ោង 4:30 រសៀល រៅសងៃរធវើកា និងមានដ្ឋក់ជន
ូ រៅសងៃ

បនាាប់ពីសងៃទី 4 ដែតុលា ឆ្នំ 2019 រៅររហទំព័ ៖

http://www.ousd.org/domain/69។

s/Kyla Johnson Trammell
រលខាធិកា សនគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាល
សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍

_______________________________
1

ភាពមានគ្រប់គ្ាន់សនរសៀវរិសិកឬ

សមាា ៈបរគ្ងៀន មានន័យថាសិសសមានក់ៗ ួម្ទំងសិសសអនករ ៀនអង់ររេសដដ រឺមានរសៀវរិសិកឬ

សមាា ៈបរគ្ងៀន

មានទំងពី គ្បរភទ ដដលគ្សបតាម្សដ ង់ដ្ឋ កនុងកា រគ្បើគ្បាស់រៅកនុងថានក់រ ៀន និងយករៅរគ្បើគ្បាស់រៅឯររហដ្ឋាននងដដ ។ [វា] អត់តគ្ម្ូវឱ្យមានរសៀវរិ
សិកឬ

សមាា ៈបរគ្ងៀនពី ឈុត

មានទំងពី គ្បរភទ រដើម្បីរគ្បើគ្បាស់រៅកនុងថានក់រ ៀន

PHN-SUFFICIENCY_OF_TEXTBOOKS 2019_20 Marked Up (1) / Cambodian

រៅឯររហដ្ឋានរទ។ គ្កម្អប់ ំដននកទី 60119 (c) (1)។

