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សំណួរទូេទៅ
❖ េតើ អ្វី ជា វិធី ល្អ បំផុត េដើម្បី ជួយ សិស្ស របស់ ខ្ញុំ តាម ដាន កិច្ចការ របស់ គាត់?

➢ ពិនិត្យេមើលែផនការ និងកិច្ចការរបស់សិស្សរបស់អ្នកេនៅេលើ Google Classroom និង Canvas។

❖ េតើកិច្ចការអាច្រតូវបានជួសជុល និងដាក់បញ្ជូនេឡើងវិញស្រមាបច់ំណាត់ថ្នាក់្របេសើរជាងេនះេទ?

➢ បាទ!! សិស្ស្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឱ្យេធ្វើការជួសជុលការងាររបស់ពួកេគ! េទោះ បី ជា មាន កាល កំណត់ ស្រមាប់ ការ េធ្វើ ការ យឺត។

❖ េហតុ អ្វី បាន ជា មាន ភារកិច្ច េ្រចើន េម្ល៉ះ?
➢ កិច្ចការ្រតូវបានបេង្ហោះេពញមួយសប្តាហ៍។ ស្រមាបក់ិច្ចការភាគេ្រចើន សិស្ស្រតូវបានផ្តល់េម៉ោងក្នុងថ្នាក់ 

េពលេវលា្របឹក្សា និងេ្រកោយេពលបញ្ចប់ការសិក្សា។ សិស្សគួរបំេពញការងាររបស់ពួកេគជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។

❖ េតើេយើងមានកាលវិភាគប៉ុន្មាន?
➢ បច្ចុប្បន្ន ២. េយើងបង្វិលេដោយសារែតសិស្សេរៀនបាន្របេសើរជាងេនៅេពលេវលាេផ្សងៗគ្នាៃនៃថ្ង េហើយពួកេគសមនឹងទទួលបានថ្នាក់

នីមួយៗេនៅេពលពួកេគេរៀនល្អបំផុត។

❖ បាត់ធាតុ?
➢ ជាញឹកញយ វត្ថុបញ្ចប់េនៅេលើឥដ្ឋ ឬទុកក្នុងថ្នាក់េរៀន។ ឱ្យពួកេគពិនិត្យេមើល បាត់ n Found, ថ្នាក់េរៀនទាំងអស់, កំពូលរបស់ 

cubbies (មិន្រតឹមែតេនៅជិត cubby របស់ពួកេគ) និងការិយាល័យ។ េយើងែណនាំថាេឈ្មោះគួរែតមានេនៅេលើេសៀវេភៅទាំងអស់ កម្មវិធី
េរៀបចំែផនការ ឧបករណ៍ Chromebooks ម៉ាស៊ីនគិតេលខ និងរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាកាសស្តាប់្រតេចៀក និងទូរសព្ទជាេដើម។



សំណួរ-ចេម្លើយ (បន្ត)

❖ េតើ Plan Days ជាអ្វី?
➢ វា ជា ៃថ្ង ែដល ្រគូ មាន គេ្រមោង ស្រមាប់ ការ សិក្សា 7 ៃថ្ង បន្ទាប់ និង េឆ្លើយ តប អ៊ីែមល ណា មួយ។ ្រគូមិនមានេពលេធ្វើែផនការ

្របចាំៃថ្ងេទ។ ពួកេគបេ្រងៀនទាំងអស់ 6 ដងក្នុងមួយៃថ្ង េលើកែលងែតៃថ្ងេរៀបចំែផនការ។ ពួកេគ្រតូវបានរាយេនៅក្នុង Canvas និង

េនៅេលើតំណភ្ជាបខ់ាងេ្រកោម។

❖ េតើ្រគូេ្របើ្របព័ន្ធអ្វី?
➢ សិល្បៈភាសា និងការសិក្សាសង្គម៖ ផ្ទាំង្រកណាត់
➢ ្រកុមត្រន្តី PE គណិតវិទ្យា វិទ្យាសា្រស្ត និងសិល្បៈ៖ Google Classroom
➢ គណិតវិទ្យា៖ អាឡិចស្រមាប់ថ្នាក់
➢ ្រកុមត្រន្តី៖ SmartMusic (ប្តូរេឈ្មោះេទៅជា MakeMusic)

❖ េតើ អ្វី ជា កំហុស មួយ ែដល សិស្ស សាលា មធ្យម េធ្វើ ញឹកញាប់ បំផុត?
➢ ការ្រគប់្រគងេពលេវលា និងធនធាន។

■ េពលេវលា៖ ពួកេគេឃើញកាលបរិេច្ឆទផុតកំណត់ៃនៃថ្ងពុធ េហើយគិតថាមានន័យថា្រតូវចាប់េផ្តើមការងារេនៅៃថ្ងអង្គារ។ 
ពួកេគគួរែតេធ្វើការេលើវាភ្លាមៗេនៅេពលែដលវា្រតូវបានចាត់តាំង។ ពួកេគក៏គួរែតពិនិត្យេមើលបញ្ជី ToDo ទាំងអស់
េនៅក្នុង Google Classroom និងផ្ទាំង “បាត់” េដើម្បីធានាថាពួកេគមិននឹកអ្វីែដលសំខាន់។

■ ការ្រគប់្រគងធនធាន៖ តាមដានធាតុរបស់ពួកេគ និងែស្វងរកមេធ្យោបាយដ៏មាន្របសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការរក្សាទុក និងយករបស់របរ
របស់ពួកេគ។



សំណួរ-ចេម្លើយ (បន្ត)

❖ េតើ ថ្នាក់ ្រតូវ ្របកាស េនៅ ឯណា?
➢ ក្នុងអំឡុង្រតីមាស៖

■ LA និង SS: ផ្ទាំង្រកណាត់
■ PE, វិទ្យាសា្រស្ត, សិល្បៈ, ្រកុមត្រន្តី៖ Google Classroom
■ គណិតវិទ្យា៖ អាឡិច

➢ បន្ទាប់ពីចុងបញ្ចប់ៃន្រតីមាស
■ ការចូលេ្របើ Skyward/Family ស្រមាបថ់្នាក់ទាំងអស់។

❖ េតើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងគណនេីមស្រមាប់ Google Classroom និង Canvas៖
➢ Google Classroom៖ ការអេញ្ជើញែដលបានេផ្ញើេចញ មាតាបិតាទទួលយកការអេញ្ជើញ េហើយនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងេទៅកានអ់៊ីែមល

របស់ពួកេគ។ េដើម្បេីមើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចការ មាតាបិតា្រតូវែតេ្របើកំណត់េហតុសិស្សេនៅេលើព័ត៌មាន និងេមើលព័ត៌មានតាមរយៈគណនីរបស់
សិស្សរបស់ពួកេគ។

➢ ផ្ទាំង្រកណាត់៖ ឪពុកម្តាយអាចបេង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ (សូមេមើលស្លាយជាមួយនឹងការែណនាំអំពីរេបៀប) និងេមើលព័ត៌មាន
លម្អិតរបស់សិស្សរបស់ពួកេគ និងែកែ្របការជូនដំណឹងែដល្រតូវបានេផ្ញើេទៅពួកេគ។

❖ េតើអ្នកេរៀបចំែផនការេ្របើស្រមាបអ់្វី?
➢ កម្មវិធីេរៀបចំែផនការ គឺជា្របតិទិន្របចាំសប្តាហ៍ ែដលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សកត់្រតាកិច្ចការ កាលបរិេច្ឆទកំណត់ ៃថ្ងេរៀបចំែផនការ និង

គេ្រមោងនាេពលខាងមុខ។ វា ្រតូវ បាន ផ្តល់ េដោយ សាលា និង រួម បញ្ចូល ទាំង េសៀវេភៅ ៃដ សាលា េពញ េលញ ។ វាគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយេដើម្បី
ចាប់េផ្តើមការសន្ទនាជាមួយសិស្សរបស់អ្នកអំពីអ្វីែដលពួកេគបានេធ្វើេនៅក្នុងសាលាេនៅៃថ្ងេនោះ។ គួរ យក មក ដាក់ េនៅ ្រគប់ ថ្នាក់ រាល់ 
ៃថ្ង។



សំណួរ-ចេម្លើយ (បន្ត)
❖ េតើអ្វីជាចំណុចៃនរយៈេពល្របឹក្សា?

➢ ការ្របឹក្សាគឺជាេម៉ោងសិក្សាែដលផ្តលេ់អោយសិស្សេដើម្បីចាប់យកកិច្ចការផ្ទះែដលពួកេគអាចមាន ពិនិត្យេមើលថ្នាក់របស់
ពួកេគ សុំជំនួយក្នុងថ្នាក់ណាមួយ េហើយ្របសិនេបើពួកេគមានេពល ចូរេធ្វើការជាមួយគ្នាេលើគេ្រមោងក្រមិតពហុថ្នាក់ដ៏រីករាយដូចពួក
េយើង។ គេ្រមោងតុបែតងេល្ពៅ។ េនះក៏ផ្តល់ឱ្យពួកេគនូវឱកាសមួយេដើម្បីជួបជាមួយសិស្សពីថ្នាក់េផ្សងេទៀតផងែដរ។

❖ េហតុអ្វកីូនខ្ញុំេធ្វើកិច្ចការផ្ទះេ្រចើនេម្ល៉ះ?
➢ ថ្នាក់េរៀនភាគេ្រចើនមានេម៉ោងការងារែដលបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងរយៈេពលថ្នាក់។ េលើសពីេនះ កំឡុងេពល្របឹក្សា គឺជា

េពលេវលាែដលសិស្សអាចេធ្វើការងាររបស់ពួកេគ។ សិស្សភាគេ្រចើនៃនកិច្ចការរបស់ពួកេគគួរែតមានេពលេវលា្រគប់្រគាន់េដើម្បី
បញ្ចប់ការងារេនៅក្នុងសាលា។ ករណេីលើកែលងគឺ Band (ការអនុវត្តេពលយបគ់ឺចាំបាច់!) និងគេ្រមោងធំជាង។

❖ េតើសិស្សអាចទទួលបានជំនួយបែន្ថមេដោយរេបៀបណា?

➢ ទាំងេនះគឺជាេពលេវលាខាងេ្រកោមស្រមាបស់ិស្សេដើម្បីេស្នើសុជំំនួយបែន្ថម៖
■ រយៈេពល្របឹក្សា
■ ក្នុងអំឡុងេពលថ្នាក់ - សិស្សអាចសុំជំនួយពី្រគូ ឬេរៀបចំការណាត់ជួប
■ អាហារៃថ្ង្រតង់ - ការណាត់ជួបែដលេរៀបចំជាមុនជាមួយ្រគូ
■ មុនេពលចូលេរៀន - ការណាត់ជួបែដលបានេរៀបចំជាមុនជាមួយ្រគូ

❖ េតើ េយើង រក េឃើញ ថា េហតុ អ្វី បាន ជា េយើង ទទួល បាន ការ េហៅ ចូល រួម េដោយ រេបៀប ណា?

➢ Skyward/Family Access
➢ អ៊ីែមល Karen: karen_davis@msvl.k12.wa.us



កាលវិភាគបង្វិល ៃថ្ងេធ្វើែផនការ

https://www.msd25.org/o/tenth-street-middle-school/page/calendar-month-
view េនៅេ្រកោមជេ្រមើសម៉ឺនុយ "សិស្ស និង្រគួសារ"

https://www.msd25.org/o/tenth-street-middle-school/page/calendar-month-view


ថ្នាក់ Google
រេបៀប៖

1)ចូល:អ៊ីែមលសិស្ស / េលខសម្គាល់សិស្ស

2)ពិនិត្យកិច្ចការ/ថ្នាក់៖
"េធ្វើ"-បញ្ជីការងារែដលបានកំណត់ និងការងារែដលបាត់
"េមើលការងាររបសអ់្នក" -បញ្ជីៃនកិច្ចការទាំងអស់ជាមួយនឹងថ្នាក់!

3)សេង្ខបអ៊ីែមលមាតាបិតា:របាយការណ៍សេង្ខប្របចាំសប្តាហ៍ៃន
កិច្ចការទាំងអស់។



ថ្នាក់ Google
ពិនិត្យកិច្ចការ/ថ្នាក់៖

េធ្វើ

េមើលការងាររបស់អ្នក។



អ្វីែដល្រតូវេធ្វើ (ទិដ្ឋភាពសិស្ស)

* កិច្ចការ ែដល មិន ទាន់ ្រតូវ បាន 
បញ្ចូល េនៅ េឡើយ េទ នឹង 
បង្ហាញ ក្នុង បញ្ជី “្រតូវ េធ្វើ” របស់ 
សិស្ស។

* សិស្សគួរពិនិត្យេមើល
េរឿងេនះជាេរៀងរាល់ៃថ្ង!

* ការចាត់តាំងគួរែត្រតូវបាន
េធ្វើការេពញមួយសប្តាហ៍។



ថ្នាក់សរុប

េមើលការងាររបស់អ្នក (ទិដ្ឋភាពសិស្ស)

បេញ្ចញមតិេលើកិច្ចការ

ចំណាត់ថ្នាកក់ិច្ចការ



ផ្ទាំង្រកណាត់៖ គណនអី្នកសេង្កតការណ៍មាតាបិតា
េនៅេ្រកោមគណនីសិស្សរបស់អ្នក។

ចុច

ចម្លង



ផ្ទាំង្រកណាត់៖ អ្នកសេង្កតការណ៍មាតាបិតា

(https://msd25.instructure.com

បិទភ្ជាប់េលខកូដផ្គូផ្គង



ផ្ទាំង្រកណាត់៖ ការជូនដំណឹងពីមាតាបិតា
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/tkb-p/observer



ALEKS > ម៉ឺនុយ > េសៀវេភៅថ្នាក់ (ស្រមាប់គណិតវិទ្យា)



ថ្នាក់ Google > គណិតវិទ្យា > ថ្នាក់េរៀន

រួមបញ្ចូល ALEKS និងធនធានេសៀវេភៅ



្រកុមត្រន្តី៖ Smart Music

េឈ្មោះថ្មី៖បេង្កើតត្រន្តី
ផលិតផលដូចគ្នា។

េឈ្មោះអ្នកេ្របើ្របាស់៖
ែផ្នកដំបូងៃនអ៊ីែមលរបស់ពួកេគ។

ពាក្យសម្ងាត់សិស្ស៖
្រកុមទី 10



សិល្បៈភាសា - េលោក D



ែផ្នកស្រមាប់ថ្នាក់នីមួយៗ

កិច្ចការផ្ទះ Y/N?

ែផ
នក

ារ្រ
បច

ាំៃថ
្ង 

(ឧ
ទា

ហ
រណ

៍)៖



មា្រតដ្ឋានចំណាត់ថ្នាក់



វិធីជួយកូនរបស់អ្នក៖

❖ េមើលកិច្ចការ/ថ្នាក់យ៉ាងេហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហេ៍នៅក្នុង Google Classroom,

ផ្ទាំង្រកណាត់ និង អាឡិច។

❖ រកេមើលតាមរយៈែផនការ្របចាំៃថ្ង េហើយសួរកូនរបស់អ្នកថាគាត់/នាងជាអ្វី

បានេធ្វើការស្រមាបៃ់ថ្ង។

❖ េលើកទឹកចិត្តកូនរបសអ់្នកឱ្យេផ្ញើសារេទៅកាន់្រគូរបស់ពួកេគ និង/ឬេមើលពួកេគ។

ក្នុងអំឡុងេពលផ្តល់្របឹក្សា ្របសិនេបើពួកេគមិនច្បាស់អំពីអ្វែីដល្រតូវេធ្វើ។



ជំនួយ្រគូ
្រគូបេ្រងៀនមានជាេរៀងរាល់ៃថ្ង៖

➢ េពលេវលា្របឹក្សា

➢ អ៊ីែមល

➢ មតឯិកជនេនៅក្នុង Google Classroom ឬ Canvas

* ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក េយើងខិតខំេធ្វើឱ្យខ្លួនេយើងអាចរកបានស្រមាប់សិស្ស
េនៅក្នុងវធិីេផ្សងៗគ្នា។ េដោយសារ េយើង បេ្រងៀន រាល់ េពល ៃន ៃថ្ង សារ ឌីជីថល មួយ ចំនួន ្របែហល ជា មិន 

ទទួល បាន ចេម្លើយ េទ រហូត ដល់ ៃថ្ង េធ្វើ ែផនការ របស់ េយើង (េកើតេឡើង ម្តង េរៀងរាល់ ៃថ្ង សិក្សា ទី 7)។



ទំនាក់ទំនង្រគូ

សិល្បៈភាសា៖
james_delazzari@msvl.k12.wa.us

្រកុមត្រន្តី៖

nathan_sackman@msvl.k12.wa.us

ការសិក្សាសង្គម៖
eric_hanson@msvl.k12.wa.us

PE/សុខភាព៖
meaghan_craig@msvl.k12.wa.us

គណិតវិទ្យា៖

amber_beniot@msvl.k12.wa.us
សិល្បៈ៖

vidonni_gonzales@msvl.k12.wa.us

វិទ្យាសា្រស្ត៖

jordan_alexander@msvl.k12.wa.us
ការអប់រំពិេសស៖
elisabeth_cormier@msvl.k12.wa.us



ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក

នាយកសាលា៖

auyana_lee@msvl.k12.wa.us

ទី្របឹក្សា៖
~ រង់ចាំ ~

អ្នក្រគប់្រគង ការិយាល័យ:

karen_davis@msvl.k12.wa.us



Skyward

ចូល: េឈ្មោះ អ្នកេ្របើ្របាស់ ពាក្យសម្ងាត់

* ឈបេ់នៅការិយាល័យ ្របសិនេបើអ្នកមិនចាំរបស់អ្នក េហើយ Karen Davis នឹងជួយ
អ្នក។

េគហទំព័រ៖
https://www.msd25.org/o/tenth-street-middle-school

ភ្ជាបេ់នៅែផ្នកខាងេ្រកោមៃនេគហទំព័រ្រសុកណាមួយ។

* ក៏អាចចូលេ្របើតាមរយៈ MSD Bookmarks ផងែដរ។



សូមអរគុណចំេពោះ
មកដល់របស់េយើង។
បទ បង្ហាញ!!


