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រ ៉ូត របស់ យ ើង យៅ 

សាលា បឋរ សិែា ភីែ 

យោនធ ី

គឺ 
និសសិត យៅសាលាបឋរសិែា ភីែ 

ទទួលបនទ ុែ ឯែរាជ្យ យលើែទឹែចិតត  

អ្នែសយម្រច យម្តៀរ ខ្ល នួ សម្ាប ់ដំយ ើរ 

ជ្ីវតិ... 

ជ្ិិះទ៉ូែយដើរបីយោគជ្័ ! 

 
 

Pike County Primary School 
7218 Highway 19 South  

Zebulon, Ga 30295 
770-567-8443 

សាលារយតត យ-អាណាព្យាបាល(School-Parent 

Compact)គឺោែិចច ម្ព្យរយម្ព្យៀងរួ កដលម្តូវបាន

អ្ភិវឌ្ឍររួគ្នន ោរួ ឪពុ្យែាត  ។  ការ បម្ងួរ 

យនិះ បង្ហា ញ ពី្យ រយបៀប កដល ឪពុ្យែ ាត   បុគគលិែ 

សាលា ទងំ រ៉ូល និង សិសស នឹង កចែ រំកលែ ការ 

ទទួល ខុ្ស ម្តូវ ចំយ ិះ ការ កែ លរអ  សរិទធ ផល 

សិែា របស ់សិសស និង រយបៀប កដល ពួ្យែ យគ នឹង 

យធវ ើ ការ ោរួ  គ្នន  ោ ដដ គ៉ូ  ។ 

អ្វ ីទៅជា  
School-Parent Compact? 

• ការទ៉ូទត់ម្បែបយោ ម្បសិទធភាព្យ៖ 

• ផារភាា ប់យៅនឹងយគ្នលយៅដនកផនការកែលរអសាលា

យរៀន 

• យតត តយលើជ្ំនាញយរៀនរបស់សិសសព្យិព្យ ៌នាអំ្ព្យីរយបៀប

កដលម្គូបយម្ងៀននឹងជួ្ សិសសអ្ភិវឌ្ឍជ្ំនាញយោ 

យម្បើការក នំាកដលានគុ ភាព្យខ្ពស់ 

• កចែរំកលែ  ុទធសាស្តសត  កដល ឪព្យុែ ាត   អាច យធវ ើ 

យៅផទិះ បាន 

• ព្យនយល់អំ្ព្យីរយបៀបកដលម្គូបយម្ងៀននិងឪព្យុែាា  នឹ

ងទែ់ទងអំ្ព្យីការរ ើែចយម្រើនរបស់សិសស 

 

 

បានអ្ភិវឌ្ឍរមួគ្នា  
 ោរួ  គ្នន  យនិះ កដរ ឪពុ្យែ ាត   សិសស និង បុគគលិែ ដន បឋរ សិែា ភីែ 

យោនធី បាន បយងក ើត ែិចច សហ ការ សាលា - ឪពុ្យែ ាត   យនិះ យដើរបី ទទួល 

បាន យោគ ជ័្  ។ ម្គ ូបយម្ងៀន បាន យសន ើ ឲ្យ ាន  ុទធសាស្តសត  យរៀន យៅ ផទិះ 

ឪពុ្យែ ាា   បាន បកនែរ គំនិត យដើរបី យធវ ើ ឲ្យ ពួ្យែយគ កាន ់កត ោែ់លាែ ់

យហើ  សិសស បាន ម្បាប់ យ ើង ពី្យ អ្វ ើ កដល នឹង ជួ្  ពួ្យែយគ ឲ្យ យរៀន ។ 

 
ែិចច ម្បជំុ្ ម្តូវ បាន យធវ ើ យ ើង ោ យរៀង រាល់ ឆ្ន ំ យៅ ចុង រដ៉ូ វ យតត  ពិ្យនិតយ យ ើង 

វវញិ ន៉ូវ ែិចច ម្បជំុ្ និង យធវ ើ ការ តា ស់ បត រូ យោ  កផអែ យលើ តម្រូវ ការ របស់ សិសស 

និង យលើ យគ្នល យៅ កែ លរអ សាលា ។ 

ាតាបិតាម្តូវបានយលើែទឹែចិតតឲ្យច៉ូលររួ 

និងស៉ូរសាវ គរន៍ែន ុងការច៉ូលររួផតល់រតិយោបល់ 

ឬយោបល់យៅយព្យលណាែ៏បាន។  ឪពុ្យែ ាត   ែ៏ ម្តូវ បាន យលើែ ទឹែ ចិតត ឲ្យ 

ច៉ូល ររួ ែន ុង ការ សទង ់រតិ ឪពុ្យែ ាត   ចំ ង យជ្ើង I ម្បចំ ឆ្ន ំ កដល ម្តូវ 

បាន យម្បើម្បាស់ ោ ឧបែរ ៍ រួ  យដើរបី ម្បរ៉ូល រតិ យោបល់ របស់ ឪពុ្យែ 

ាត   ទែ់ ទង នឹង ែរម វវធីិ និង យគ្នល នយោបា  ចំ ង យជ្ើង I បចច ុបបនន  ។ 

 

យបើចង់សម ័ម្គចិតតច៉ូលររួ និង/ឬផតល់រតិស៉ូរទំនាែ់ទំនងរែកាន់ Sheryl 

Watts តារយលខ្ទ៉ូរស័ព្យទ 770-567-8489, 

តារអីុ្ករលយៅ wattss@pike.k12.ga.us  

ឬ យោ  តទ ល់  
16 Jackson Street, Zebulon, Ga, 30295 

 

សកមមភាព្យកសារភាព្យជាដៃគូ 
 

• យបើែផទិះ 

• រាម្តីសិែា 

• ចំ ងយជ្ើងកដលខំុ្្ជួ្ប 

• សិកាា សាលាាតាបិតា 

• សនន ិបាតាតាបិតា-ម្គូ 

• ចំ ងយជ្ើង I Math Night 
 

ង្បាង្ស័យទាក់ទរអំ្ពី្យការសិការ

បស់សិសស 
 

សាលា បឋរ សិែា ភីែ យោនធ ីបាន យបតោា  ចិតត  

ែន ុង ការ ទែ ់ទង ពី្យរ ផល វូ ោ ញឹែ ញាប់ ោរួ  ម្ែរុ 

ម្គួសារ អ្ំពី្យ ការ យរៀន ស៉ូ ម្ត របស់ ែុារ ។  

វវធីិរួ ចំនួនកដលអ្នែអាចច៉ូលយៅកាន់ព័្យត៌ាន 

ឬទំនាែ់ទំនងយ ើងគឺ៖ 
 

• យគហទំព័្យរសាលាយរៀន 

• ព័្យត៌ានម្បចំកខ្ 

• ការយៅទ៉ូរស័ព្យទតំ ភាា ប់ាតាបិតា 

• សនន ិបាតាតាបិតា-ម្គូ 

• Facebook 

• អ្ុីករ លម្គូបយម្ងៀន 

• ទ៉ូរស័ព្យទយៅយៅសាលា 

 



 

ទំនួល ខុស ង្រវូ របស់ សិសស 
 

•  ែព្យ័ត៌ានម្បចំកខ្រែផទិះ និងយម្បើម្បាស់ធនធានោរួ ម្គួសារខុ្្ំ 

• យលើែទឹែចិតត ម្គួសារខុ្្ំឲ្យច៉ូលររួសនន ិសីទាតាបិតា-ម្គូ 

• យម្បើសំ ួរ និងសែរមភាព្យអានោរួ ម្គួសារខុ្្ំ 

• យម្បើ STAR អាន និង ធនធាន គ ិត វវទិា យៅ ផទិះ ោរួ  ម្គួសារ ខុ្្ំ 

• អានយៅឬោរួ ម្ែរុម្គួសារខុ្្ំយោ យម្បើយសៀវយៅយៅែន ុងម្ែរុ Lexile របស់ខុ្្ំ 

 

ភារកិច្ច ង្គួសារ៖ 
 

• យម្បើធនធានពី្យអ្នែព័្យត៌ានម្បចំកខ្យដើ

របីជួ្ គ្នំម្ទសរិទធផលរបស់សសិសយៅ

ផទិះ 

• ច៉ូលររួសនន ិសីទាតាបិតា-

ម្គូបយម្ងៀនយដើរបីទទួលធនធានយដើរបីជួ្

 ែ៉ូនរបស់អ្នែ 

• យម្បើសំ ួរកដលបានយផាើរែផទិះកដលគ្នំ

ម្ទសាន ដដរបស់សិសសែន ុង Reading 
(Literacy, Informational and 
Foundational) GA Standards of 
Excellence 

• អាន យៅ ឬ ោរួ  ែ៉ូន របស ់អ្នែ 

យោ  យម្បើ យសៀវយៅ យៅ ែន ុង ម្ែរុ តស្តនត ី 

Lexile របស ់ែ៉ូន អ្នែ 

• យម្បើ ធនធាន កដល បាន ផាល់ ឲ្យ យដើរបី 

យធវ ើការ ោរួ  សិសស របស ់អ្នែ យលើ 

ជ្ំនាញ កដល បាន ែត់ សាគ ល ់ពី្យ 

ទិននន័  អាន និង គ ិត វវទិា I-
Ready 

ការទទួលខុសង្រវូង្គបូទង្រៀន/សាលា៖ 
 

• ផតល់ព្យ័ត៌ានម្បចំកខ្ោរួ ធនធា

ន 

• ាន សនន ិបាត ម្គូ បយម្ងៀន ឪព្យុែ 

ាត   យព្យញ រួ  ឆ្ន ំ យដើរបី កចែ 

រំកលែ ការ វរ ើែ ចយម្រើន របស់ សិសស 

• ស៉ូរយផាើសំ ួរយៅផទិះកដលគ្នំម្ទសាន ដដរ

បស់សិសសដនអាន (Literacy, 
Informational and Foundational) 

GA សតង់ោរដនភាព្យលអ ម្បយសើរ 

• យផាើ យសៀវយៅ ផទិះ យៅ ែន ុង ម្ែរុ តស្តនត ី 

Lexile របស់ សិសស 

• ផតល់ ធនធាន ដល់ ឪព្យុែ ាត   

យោ  កផអែ យលើ ទិននន័  អាន និង 

គ ិត វវទិា របស់ សិសស 
 

ង្គ ូបទង្រៀន មាតាបិតា និរ សិសស 

រមួគ្នា ទៃើមបីទជាគជ័យ 
 

ទគ្នលទៅរបស់ទយើរ 

សង្មាប ់

សមិទធផលសសិស 
 
 

យគ្នលយៅ ម្សែុ(s) 
បយងក ើន អ្ម្តា ឆ្ាង កាត ់យៅ ម្គប់ តំបន់ សាែលបង 

ទងំ អ្ស់ រិន តិច ោង ៥% យោ  អ្នុវតត 

ដំយ ើរ ការ ពិ្យធីការ នងិ ឧបែរ  ៍

យដើរបីគំ្នម្ទ 

បាង់យគ្នលក នំារបស ់Pike County. 
 

ការ អ្នុវតត  ដ៏ លអ  បំផតុ ដន អ្ែារែរម  កដល អាច 

សយងកត បាន 

នឹង យែើន យ ើង ដ៉ូច កដល បាន បង្ហា ញ យោ  អ្ែារ 

ែរម  យដើរ កាត់ ទិននន័  ។ 

 
យគ្នលយៅសាលា(s) 

និងតំបន់យតា តអាររម ៍(s) 
សាលា បឋរ សែិា ភីែ យោនធី នងឹ យធវ ើ ឲ្យ ការ 

អាន និង ការ អ្នុវតត គ តិ វវទិា កាន់ កត ម្បយសើរ 

យ ើង  

សម្ាប់ សិសស យៅ ថ្នន ែ ់ទី 3 Milestones ែន ុង រ ៈ 

យព្យល ប ីឆ្ន  ំ។ 
 

សាលា បឋរ សែិា ភីែ យោនធី នងឹ បយងក ើន ការ 

អ្នុវតត  ការ អាន យលើ  

ការអាន I-Ready  

ែន ុង រ ៈ យព្យល ប ីឆ្ន ំ ។ 
 

សាលា បឋរ សែិា ភីែ យោនធី នងឹ បយងក ើន ការ 

សករតង គ ិត វវទិា យៅ យលើ គ ិត វវទិា I-Ready 
Math  

ែន ុង រ ៈ យព្យល ប ីឆ្ន ំ ។ 

 
 
 


