សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
ក្កុមក្រឹកាភិបាល
រសចកដជ
ី ន
ូ ដំណឹងអំពស
ី វនាកា សាធា ណៈ
សដ ីអព
ំ កា
ី មានរសៀវរៅសិកា ឬសមាា ៈររក្ងៀនក្ររ់ក្ាន់
សក្មារ់ឆ្នំសក
ិ ា
ជូនចំរ

ោះភារី

2022-2023

ឹ នាំ ននអងគ ភាពខាងច ចា និងសមាជក
ិ ននសហ
ក់ពន
័ ធទំងអស់ ជាពិរសស រឺមាតារិតា រលាកក្រូ-អន កក្រូ រមដក

រមន៍ ដដលមានចំណារ់អា មមណរ៍ ៅរលើកា ង្ក នានាននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍។
សូមកត់សា
ំ ល់ថា រៅនងៃទី 28 ដែកញ្ញា ឆ្នំ 2022 រៅកនុងកិចក្ច រជំធមមតាននក្កុមក្រឹកាភិបាល (“ក្កុមក្រឹកា”) ននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្កុម
ក្រឹកានឹងររើកអងគក្រជជា
ំ សាធា ណៈមួយសដ ីអំពីកា មានរសៀវរៅសិកា និងសមាា ៈររក្ងៀន1 ក្ររ់ក្ាន់ រៅរវលារមា៉ោង 7 យរ់ ឬររើកយ
៉ោ ងឆ្រ់រនាារ់ពីរវលា
ហនឹង

ិ ី Zoom និង Granicus Live Manager កនុងរពលដំណាលាន)។ រនាារ់ពកា
— សំរារ់ឆ្នំសក
ិ ា 2022-2023 តាម យៈអន
ិ ធឺណិត (តាមកមម វធ
ី រញ្ច រ់សវនកា

មក ក្កុមក្រឹកាភិបាលក្តូវរធវកា
ើ កំណត់តាមរសចកដីសរក្មចដូចមានចោះជូនរៅកនុងក្រកា (ក), (ែ) និង (រ) ខាងរក្កាមរនោះ។
ក្កមអរ់ ំរលែ 60119 តក្មូវរអាយក្កុមក្រឹកាភិបាលររើកសវនាកា ជាសាធា ណៈមួយ កនុង យៈរពលសាលាររើកឱ្យសិសសចូលរ ៀនបានក្បាំ រស
ី បាដហ៍ដំរូង
រដើមបីរធវកា
ើ កំណត់៖
(ក) ថារតើសស
ិ សមានក់ៗ រៅកនុងសាលារ ៀននីមួយៗ រស់សង្កាត់ មានរសៀវរៅសិកា ឬមានសមាា ៈររក្ងៀនក្ររ់ក្ាន់ ឬមានទំងពី ដដលក្សរតាមសដ ង់ដា
ិ ា និមយ
មាតិកា ដដលបានអនម័តរដាយក្កុមក្រឹកា [អរ់ ]ំ ថានក់ ដឋ រៅកនុងមែវជា
ួ ៗដូចតរៅរនោះ តាមដដលសមក្សរដដលក្តូវនឹងមាតិកា និងែួរ រស់រំររាងនន
ិ ីសក
កមម វធ
ិ ា ដដលបានអនម័តរដាយក្កុមក្រឹកាភិបាលនន ដឋកាលីហន
វូ ញ៉ោ៖
•

ិ ា,
រណិត វទ

•

វិទាសា្សដ ,

•

ិ ា-សងគម វិទា,
ក្រវតដ វទ

•

សិលបៈភាសាអង់ររេស ួមទំងសមាសភារអភិវឌ្ឍន៍ភាសាអង់ររេសននកមម វិធីដដលបានអនម័ត; និង

(ែ) ថារតើសិសសមានក់ៗដដលបានចោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនថានក់ភាសាពិភពរលាក ឬថានក់សែភាព មានរសៀវរៅសិកា ឬមានសមាា ៈររក្ងៀនក្ររ់ក្ាន់ ដដលក្សរតាម
ិ ា ទំងរនាោះ; និង
សដ ង់ដា ននមាតិកា និងែួរ រស់រំររាងននកមម វិធីសក
ិ ា ដដលបានអនម័តរដាយក្កុមក្រឹកាភិបាលថានក់ ដឋ សំរារ់មែវជា
ិ ា វទ
ិ ាសា្សដ អនវតដ ដដលជារ់ទក់ទងរៅនឹងថានក់អនវតដ វទ
ិ ាសា្សដ ដដលបានផ្ដល់រអាយសិសសទំងអស់
(រ) កា មានក្រដារ់ក្រដា ក្ររ់ក្ាន់សក្មារ់មែវជា
ដដលរ ៀនថានក់ទី 9 ដល់ទី 12។
រសចកដីសរក្មច និង បាយកា ណ៍ (តាមកា ករ

ញ
ើ នានា) ដដលបានដាក់រសន ស
ើ ំមួយចារ់ សដ ីអំពកា
ី មានរសៀវសិកា និងសមាា ៈររក្ងៀនក្ររ់ក្ាន់ ននឆ្នំ

សិកា 2022-2023 រស់សង្កាត់ រឺមានដាក់ជន
ូ រដើមបីរធវើកា ពិនត
ិ យរមើលតាម យៈរវើលវ៉ាយវរ
ិ (World Wide Web) រៅនងៃ ឬរនាារ់ពីនងៃទី 16 ដែកញ្ញា ឆ្នំ

2022 រៅររហទំព័ ៖ http://www.ousd.org/domain/69។

s/Sondra Aguilera, អរគនាយកសដ ទ
ី ី
រលខាធិកា ននក្កុមក្រឹកាភិបាល
សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍

_______________________________
1

កា មានរសៀវរៅសិកា ឬសមាា ៈររក្ងៀនក្ររ់ក្ាន់ មានន័យថា សិសសមានក់ៗ ម
ួ ទំងសិសសអនករ ៀនអង់ររេសដដ រឺមានរសៀវរៅសិកា ឬសមាា ៈររក្ងៀន

ក្សរតាមសដ ង់ដា ឬមានទំងពី រដើមបីរក្រើក្បាស់រៅកនុងថានក់រ ៀន និងយករៅផ្ាោះ។ [វ] អត់តក្មូវឱ្យមានរសៀវរៅសិកា ឬសមាា ៈររក្ងៀនពី ឈត ឬមានទំង
ពី ក្ររភទ រដើមបីរក្រើក្បាស់រៅកនុងថានក់រ ៀន ឬរៅឯផ្ាោះរទ។ ក្កមអរ់ ំដផ្នកទី 60119(c)(1)
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