
 

 

 
 

ເດື ອນເມສາ 3,2020 
 
 

ທ ີ່ ຮັກແພງ Dover ໂຮງຮຽນ ຄອບຄົວ, 
 

ມັນແມີ່ ນຄວາມຫວັງຂອງຂ້ອຍທ ີ່ ຄອບຄົວຂອງເຈົ ້ າເຮັດໄດ້ດ  ໃນຂະນະທ ີ່ ທີ່ ານສື ບຕ ີ່ ຊອກຫາສ ີ່ ງທ້າທາຍຕີ່ າງໆຂອງ COVID-19 ໂລກລະບາດ. 

ມັນແມີ່ ນຄວາມເຊືີ່ ອທ ີ່  ໜັກ ແໜ້ນ ຂອງຂ້ອຍວີ່ າຄອບຄົວເຮັດ ໜ້າ ທ ີ່ ເປັນພ້ືນຖານອັນ ໝ້ັນ ຄົງຂອງຄວາມຫວັງ, ຄວາມຮັກ, 
ແລະຄວາມປອດໄພ ສ າ ລັບລູກຂອງພວກເຮົ າ. ໃນຂະນະທ ີ່ ພວກເຮົ າສື ບຕ ີ່ ກ້າວໄປຂ້າງ ໜ້າ ໂດຍຜີ່ ານ ຜີ່ ານ ໂລກລະບາດ, ຂ້ອຍຕ້ອງການ 

ເພືີ່ ອປັບປຸງ ເຈົ ້ າ ສຸດ ສ ີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂື ້ ນໃນຂອງທີ່ ານ Dover ໂຮງຮຽນເພືີ່ ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 
ທີ່ ານໃນຂະນະທ ີ່ ພວກເຮົ າສື ບຕ ີ່ ການຮຽນຮູ້ໄລຍະໄກໃນລະຫວີ່ າ ໃນລະຫວີ່ າງການຂະຫຍາຍ ເຖ ງ ພຶດສະພາ 4. 
 

ການແຈກຢາຍອາຫານ: ໂຄງການແຈກຈີ່ າຍອາຫານສື ບຕ ີ່ ເປ ດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນ ໃນ Dover ໂຮງຮຽນເມື ອງ. ເລ ີ່ ມແຕີ່ ວັນຈັນ, ວັນທ  6 
ເມສາ, ການແຈກຈີ່ າຍອາຫານຈະຖື ກຈັດຂື ້ ນທຸກໆວັນຈັນ, ວັນພຸດແລະວັນສຸກ. ໃນວັນຈັນແລະວັນພຸດ, ອາຫານສອງວັນຈະຖື ກແຈກຢາຍ, 
ແລະໃນວັນສຸກ, ອາຫານເຊົ ້ າແລະອາຫານທີ່ ຽງຈະຖື ກແຈກຢາຍ. ບັນດາສະຖານທ ີ່ ແຈກຢາຍຈະຍັງຄື ເກົີ່ າ ແລະຈະມ ໃຫ້ບ ລ ການຕ້ັງແຕີ່ ເວລາ 
9:45 ເຖ ງ 10:45 a.m. 

 

DOVERມັດທະຍົມປາຍການຮຽນທາງໄກ: Doverມັດທະຍົມ 
ປາຍຈະສື ບຕ ີ່ ປັບປຸງຮູບແບບການຮຽນຮູ້ໄລຍະໄກຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນຂະນະທ ີ່ ພວກເຮົ າກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນການຮັບຮູ້ຄວ
າມຫລາກຫລາຍຂອງນັກຮຽນທ ີ່ ທ້າທາຍ, ຄອບຄົວ, ແລະຄູອາຈານ ກ າ ລັງປະເຊ ນໃນລະຫວີ່ າງການເປ ດຕົວລະບົບການຈັດສົີ່ ງການສຶ ກສາ 
ໃໝີ່  ນ ້ . 
 

Dover ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້ຮັບຮອງເອົ າຮູບແບບ 4-1 ບີ່ ອນທ ີ່ ພວກເຮົ າປະຕ ບັດຕາມການ ໝູນ ວຽນສ ຂຽວ / 
ສ ຂາວຂອງພວກເຮົ າວັນຈັນເຖ ງວັນພະຫັດແລະວັນສຸກເຊ ີ່ ງເປັນວັນທ ີ່ ນັກຮຽນສາມາດສື ບຕ ີ່ ເຂົ ້ າຫາຄູອາຈານຂອງພວກເຂົ າ 

ແລະເຮັດວຽກກີ່ ຽວກັບການ ສ າ ເລັດວຽກມອບ ໝາຍ. 
 

ຄວາມກັງວົນທ ີ່ ກ າລັງດ າເນ ນຢູີ່ ແມີ່ ນກ າລັງພະຍາຍາມກ ານົດພາລະໜ້າທ ີ່ ທ ີ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທ ີ່ ຫີ່ າງໄກ
ໃນໄລຍະໂລກລະບາດແຜີ່ ລະບາດທົີ່ ວໂລກ. ມັນໄດ້ຖື ກແນະ ນ າ ຈາກ NHSBA, NHSAA, NEA-NH, NHASP, NHCTA ແລະ NHASEA 

ວີ່ ານັກຮຽນໃນຊ້ັນຮຽນ 9-12 ຄວນມ ເວລາເຮັດວຽກ 3 ຊົີ່ ວໂມງຕ ີ່ ມື ້  .Dover 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສື ບຕ ີ່ ເຮັດວຽກກັບຄະນະວ ຊາເພືີ່ ອພະຍາຍາມຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະການໂຫຼດວຽກທ ີ່ ມ ຄວາມ ໝາຍ ສ າ 
ລັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົ າໂດຍ ນ າ ໃຊ້ ຄ າ ແນະ ນ າ ເຫົຼີ່ ານ ້ . 
 

DOVER K-8ການຮຽນທາງໄກ:ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ບ ່ ເຄີ ຍມີ ມາກ່ອນນີ ີ້ ຂອງການຮຽນທາງໄກ, Doverບັນດາໂຮງຮຽນຕີ້ ອງການທີ່ ຈະສະ 
ໜັບສະໜູນນັກຮຽນຂອງພວກເຮົ າທາງວິ ຊາການ,ແຕ່ບາງທີ ສ າຄັນກວ່ານັີ້ ນກ ່ ຄື ສັງຄົມແລະອາລົມ.ການຄົີ້ ນຄວີ້ າລະບຸວ່າປະຊາຊົນບ ່ ສາມາ
ດຮຽນຮູີ້ ໃນເວລາທີ່ ມີ ຄວາມກົດດັນ,ແລະຮູີ້ ດີ ຫຼາຍວ່ານັກຮຽນແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົ າ 19 ໂລກລະບາດ - ຮ່າງກາຍ, ທາງດີ້ ານອາລົມ, 

ດີ້ ານການເງິ ນແລະການເຂົ ີ້ າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ . ຖີ້ າທ່ານກັງວົນກ່ຽວກັບຈິ ດໃຈຂອງລູກທ່ານ, 

ກະລຸນາຕິດຕ ່ ຫາທີ່ ປຶ ກສາໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເພື່ ອຂ ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ. ຖີ້ າວ່າມັນແມ່ນເຫດການສຸກເສີ ນຫລື ວິ ກິດ, 

ໃຫີ້ ຕິດຕ ່ ຫາຜູີ້ ໃຫີ້ ບ ລິ ການດີ້ ານສຸຂະພາບຂັີ້ ນຕົີ້ ນຂອງລູກທ່ານ. 
 
 

ໃນຊີ່ ວງເວລານ ້ ຂອງ COVID-19 ໂລກລະບາດ, Dover ໂຮງຮຽນ ແນວທາງການຮຽນຮູ້ທ ີ່ ຫີ່ າງໄກສອກຫຼ ກໄດ້ມ ການວາງ ຄ າ ແນະ ນ າ ຈາກລັດ, 
ປະສົບການຂອງຄູຂອງພວກເຮົ າ, ແລະ ຄ າ ຕ ຊົມທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ຍ ນຈາກຄອບຄົວມາຮອດປະຈຸບັນ.  ໃນປະຈຸບັນ, 
ຍ້ອນລະດັບຂອງຄວາມກົດດັນທ ີ່ ພວກເຮົ າຮັບຮູ້, ສະຫວັດດ ພາບຂອງນັກຮຽນຖື ວີ່ າ ສ າ ຄັນກວີ່ ານັກວ ຊາການ. 
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ຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ກ າ ລັງເຮັດວຽກທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດເພືີ່ ອສະໜັບສະໜູນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົ າ. 

ຄື ກັນກັບໃນຫ້ອງຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົ າເບ ີ່ ງແຕກຕີ່ າງຈາກຄູກັບຄູ, ເຖ ງ ຈະ ຂອງພວກເຮົ າ ການຮຽນຮູ້ໄລຍະທາງ ຫ້ອງຮຽນ. 

ພວກເຮົ າ ກ າ ລັງພະຍາຍາມເຮັດເຊັີ່ ນນ ້  ຄີ່ ອງຕົວ ເປັນໄປໄດ້ ສ າ ລັບຄອບຄົວ ແຕີ່ ວີ່ າ ຖາມ ນ້ັນ 

ທີ່ ານມ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈກີ່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕີ່ າງເຫົຼີ່ ານ ້ . 
 

ພວກເຮົ າຮູີ້ ວ່າແຜນການໜ່ຶງບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງ 

ທຸກໆຄວາມຕີ້ ອງການຂອງຄອບຄົວຢ່າງສົມບູນ ,ສະນັີ້ ນກະລຸນາຮູີ້ ວ່າທ່ານສາມາດວັດຄວາມຄາດຫວັງດີ້ ານການສຶ ກສາຂື ີ້ ນຫລື ລົງເພື່ ອຕອ
ບສະ ໜອງ ຄວາມຕີ້ ອງການຂອງລູກທ່ານ. ຢ່າລື ມວ່າ ສ າ ລັບເດັກນີ້ ອຍ,ການຫຼີ ີ້ ນແມ່ນການຮຽນຮູີ້ . 

ໃຫ້ລູກຂອງທີ່ ານຊີ່ ວຍທີ່ ານແຕີ່ ງກ ນອາຫານຄີ່  ຳ າ ແລະວັດແທກຄົນເຈັບທ ີ່  ເໝາະ ສົມ. ໃຫ້ພວກເຂົ າຊີ່ ວຍວາງແຜນດ ນຕອນສວນ, 

ສຸມໃສີ່ ເລກທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. ໃຫ້ພວກເຂົ າເລ ີ່ ມຕ້ົນບາງເມັດ - ວ ທະຍາສາດ - ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນລົງວາລະສານກີ່ ຽວກັບມັນ. 
ຄູອາຈານຂອງລູກທີ່ ານໄດ້ສົີ່ ງຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຢີ່ າງໃນສອງສາມອາທ ດຜີ່ ານມາ - ກວດສອບການເດ ນທາງພາກສະ ໜາມ ແບບເສມື ນ! 

 

ມື ້ ຮຽນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ກ າ ລັງຊີ່ ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສະແດງໃນໂລກຂອງພວກເຂົ າ, ເຊ ີ່ ງປະກອບມ ທັກສະທາງສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, 
ການພັດທະນາທັກສະການໂຄສະນາຕົນເອງ, ຄວາມອົດທົນ, ການສ້າງຄວາມສ າພັນ ແລະ ນ າ ທາງສະຖານະການທ ີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ. 
ພວກເຮົ າບ ີ່ ມ ເວລາ6ຊົີ່ ວໂມງຂອງແຂງນັກວ ຊາການໃນວັນເວລາຂອງເຮົ າ,ແລະທີ່ ານກ ີ່ ບ ີ່ ຄວນຄາດຫວັງຈາກຕົວທີ່ ານເອງຫຼື ລູກອງທ່ານ.ກະ
ລຸນາເບ ີ່ ງຄ າແນະນ າຂອງລັດກີ່ ຽວກັບເວລາການສຶ ກສາຄວາມຄາດຫວັງຂ້າງລຸີ່ ມນ ້ .ຊີ່ ວຍເຫຼື ອນັກຮຽນຂອງທີ່ ານໃຫ້ຮູ້ແລະເຂົ ້ າໃຈສ ີ່ ງທ ີ່ ກ າລັງ
ເກ ດຂື ້ ນໃນໂລກຂອງພວກເຂົ າແລະນ າໃຊ້ເວລານ ້ ຢູີ່ ເຮື ອນເພືີ່ ອການຮຽນຮູ້ທ ີ່ ໜ້າຕືີ່ ນຕາຕືີ່ ນໃຈທ ີ່ ພວກເຮົ າຈະບ ີ່ ສາມາດເຮັດແບບນ ້ ຢູີ່ ໂຮງ
ຮຽນ.ທີ່ ານແມີ່ ນຄູທ າອ ດແລະດ ທ ີ່ ສຸດຂອງລູກທີ່ ານ.ທ່ານໄດີ້ ຮັບນີ ີ້ !ຖ້າທີ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼື ອຫຼື ມ  ຄ າ ຖາມ, 
ກະລຸນາຢີ່ າລັງເລທ ີ່ ຈະຕ ດຕ ີ່ ຫາຄູອາຈານຂອງທີ່ ານຫຼື ຜູ້ບ ລ ຫານອາຄານ. 

 

ເລ ີ່ ມຕ້ົນອາທ ດຂອງເດື ອນເມສາ6: ເຂດການສຶ ກສາໄດີ້ ຍີ້ າຍໄປຢູ່4-1ຮູບແບບອາທິດ. 

ນີ ີ້ ຫມາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນຈະສື ບຕ ່ ເຮັດວຽກການສອນຫ່າງໄກສອກຫຼີ ກວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ,ນັກເຝົີ້ າຍາມຮີ້ ອນ,ວັນສຸກແມ່ນຕົີ້ ນຕ ແມ່ນມື ີ້

ສ າ ລັບການວາງແຜນແລະການກະກຽມ ສ າ ລັບອາທິດຕ ່ ໄປ. 

▪ ຄູອາຈານຈະມ ການ ຈ າ ກັດອາຫານ ສ າ ລັບນັກຮຽນແລະຄອບຄົວໃນວັນສຸກແຕີ່ ຈະມ ເວລາຕອບສະ ໜອງ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການອັນຮ ບດີ່ ວນ, ເຊ ີ່ ງພວກເຂົ າຈະສືີ່ ສານອອກສູີ່ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າ. 

▪  ວັນສຸກຈະສື ບຕ ີ່ ເປັນມື ້ ຮຽນ ສ າ ລັບນັກຮຽນ - ລາຍການເມນູຈະຖື ກຈັດຫາເປັນເວລາ 5 ວັນ. 

 

ຕ ີ່ ໄປນ ້ ແມີ່ ນໄລຍະທາງການຮຽນຮູ້ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄອບຄົວ: 

▪ ການຮຽນຈະສຸມໃສີ່ ການອີ່ ານ, ການຂຽນ, ການຂຽນ, ການເວົ ້ າ, ການຟັງ, ການສະທ້ອນແລະການແກ້ໄຂບັນຫາກັບນັກຮຽນ. 

▪ ການຮຽນຮູ້ ໃໝີ່  ໃດໆຈະສຸມໃສີ່ ທັກສະທ ີ່ ຈ າເປັນເທົີ່ ານ້ັນແລະແນວຄ ດທ ີ່ ນັກຮຽນຕ້ອງການໂດຍອ ງໃສີ່ ວຽກງານແລະ ຄ າ 
ຄ ດເຫັນຂອງຄູ. 

▪ ການຮຽນຮູ້ ໃໝີ່  ຈະຖື ກປີ່ ອຍອອກສູີ່ ນັກຮຽນເທືີ່ ອລະກ້າວ, ດັີ່ ງນ້ັນຄອບຄົວແລະນັກຮຽນຈະບ ີ່ ຖື ກຄອບ ງ າ. 

▪ ບັນດາຄູອາຈານຈະສື ບຕ ີ່ ສອນຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະໄກ - ເຊັີ່ ນເຕັກໂນໂລຢ . 

▪ ກະລຸນາຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຂອງທີ່ ານສົີ່ ງວຽກສ າລັບຄ າຕ ານ ຕ ຊົມຂອງຄູ.ນ ້ ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ຄູສາມາດສຸມໃສີ່ ທັກສະທ ີ່ ນັກຮຽນເປັນແມີ່ ບົດແ
ລະຜູ້ທ ີ່ ຕ້ອງການການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເພ ີ່ ມເຕ ມ. 

▪ ຄູອາຈານຈະສື ບຕ ີ່ ໃຫ້ທາງເລື ອກດ້ານວ ຊາການແລະບ ີ່ ແມີ່ ນເທັກນ ກໃນເມນູ. 

▪ ບ ີ່ ມ ເອກະສານ/ເຄືີ່ ອງຫຸ້ມຫ ີ່ ໃດໆທ ີ່ ສາມາດໄປເຮື ອນຂອງນັກຮຽນໄດ້ເນືີ່ ອງຈາກສ ີ່ ງທ ີ່ ອາດຈະຖື ກຖີ່ າຍທອດເນືີ່ ອງຈາກການຮັກສາ
ຮີ່ າງກາຍ. 

▪ ຈະບ ີ່ ມ ການຈັດອັນດັບໃນຊ້ັນຮຽນ K-8 ໃນໄລຍະເວລາຮຽນຮູ້ໄລຍະທາງນ ້ . ຈຸດສຸມຂອງການຮຽນຈະອ ງໃສີ່  ຄ າ 
ຄ ດເຫັນທ ີ່ ໃຫ້ກັບນັກຮຽນ. 

▪ ຄອບຄົວສາມາດສະໜອງການຂະຫຍາຍເສີ ມແລະການຮຽນຮູີ້ ໂດຍນ າໃຊີ້ ເວບໄຊທ໌ແລະໂປແກຼມທີ່ ແບ່ງປັນໂດຍພະນັກງານການ
ສິ ດສອນ. 

▪ ລັດຂອງNHໄດີ້ ອອກເຜີຍແຜ່ຄ າແນະນ າປະຈ າວັນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ີ້ ສ າລັບການຮຽນການສອນໄລຍະໄກ: ຖີ້ າຄອບຄົວ ນ າ 

ໃຊີ້ ເມນູການຮຽນແລະທາງເລື ອກທີ່ ສະໜອງໃຫີ້ ໂດຍຄູສອນຫີ້ ອງຮຽນ,ທ່ານຈະເຫັນວ່າທ່ານມີ ຫລາຍທາງເລື ອກຫລາຍກວ່າການ
ຕື່ ມເວລາທີ່ ແນະ ນ າ ເຫລົ່ ານີ ີ້ . 

 



✓ ຊ້ັນຮຽນK-1: 45ນາທ  

✓ ຊ້ັນຮຽນ2-3: 60ນາທ  

✓ ຊ້ັນຮຽນ4-5: 90ນາທ  

✓ ຊ້ັນຮຽນ6-8: 30 ນາທ  ຕ ີ່  ຄູອາຈານ ສ າ ລັບສູງສຸດ ຂອງ 3ຊົີ່ ວໂມງ/ມື ້  

 

ເຕັກໂນໂລຢີ : ເຂດເມື ອງມີ  ຈ າ ນວນ ຈ າ ກັດຂອງ Chromebook. ການແຈກຢາຍຮອບ ທ າ ອ ດຂອງ Chromebooks ແມີ່ ນ 

ເຖ ງນັກຮຽນມັດທະຍົມຂອງພວກເຮົ າຜູ້ທ ີ່ ບ ີ່ ມ ອຸປະກອນ.ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມແລະຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້ກ ານົດ
ນັກຮຽນທ ີ່ ບ ີ່ ມ ອຸປະກອນແລະກ າລັງຢູີ່ ໃນຂ້ັນຕອນແຈກຢາຍອຸປະກອນທ ີ່ ບັນດາຄອບຄົວທ ີ່ ຖື ກລະບຸ. 

ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ມ ອຸປະກອນແລະທີ່ ານເຊືີ່ ອວີ່ າທີ່ ານອາດຈະບ ີ່ ຢູີ່ ໃນລາຍຊືີ່ , ກະລຸນາຕ ດຕ ີ່ ຫານັກຮຽນຂອງທີ່ ານ. 
 

ເພ ີ່ ມເຕ ມຂ ້ ມູນຂີ່ າວສານ:ຕ ີ່ ໄປນ ້ ແມີ່ ນຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ ສ າ ລັບການພ ຈາລະນາຂອງທີ່ ານ: 

▪ ມັນເປັນສ ີ່ ງທ້າທາຍທ ີ່ ຈະຈ າລອງແບບນ ້ ອ ດແລະປູນໃນສະພາບແວດລີ້ ອມການຮຽນຮູີ້ ທີ່ ຫ່າງໄກ.ນັກການສຶ ກສາຂອງເມື ອງສື ບຕ ່ ຮຽນ
ຮູີ້ ແລະປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົ າເມື່ ອພວກເຂົ າຄົີ້ ນຫາ ຄ າ ແນະ ນ າ ໃນສະພາບແວດລີ້ ອມໃໝ່ນີ ີ້ . 

ນີ ີ້ ແມ່ນເຫດຜົນສ າລັບການຍີ້ າຍໄປສູ່ຮູບແບບ4-1ອາທ ດ,ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃຫີ້ ຄູສອນສາມາດສະທີ້ ອນ, ຮຽນຮູີ້ ແລະກະກຽມອາທິດ ສ າ 

ລັບການຮຽນຫ່າງໄກສອກຫຼີ ກ. 

▪ ຖີ້ າທ່ານມີ  ຄ າ ຄິ ດເຫັນແລະ / ຫຼື  ຄ າ ແນະ ນ າ, ກະລຸນາແບ່ງປັນກັບຜູີ້  ອ າ ນວຍການໃຫຍ່ຂອງລູກທ່ານ. 

▪ ເມື ອງ Dover ໄດ້ປ ດບ ລ ເວນເຂດໄກສອນບ ີ່ ດົນມານ ້ ພັດທະນາແນວຄ ດທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍ. ມັນເປັນສ ີ່ ງ ສ າ ຄັນທ ີ່ ຈະສື ບຕ ີ່  
ນ າໃຊ້ທາງນອກວີ່ າເປັນໂອກາດສ າລັບອາກາດສົດແລະອອກກ າລັງກາຍ,ເຖ ງຢີ່ າງໃດກ ີ່ ຕາມມັນເປັນສ ີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ຈະຕ້ອງສື ບຕ ີ່ ປະຕ ບັດ
ການຫີ່ າງໄກທາງຮີ່ າງກາຍ.ກ ລາແລະກ ດຈະກ າເປັນກຸີ່ ມບ ີ່ ໃຫ້ກູ້ຢື ມຕົວເອງກັບຄວາມແຕກຕີ່ າງທາງຮີ່ າງກາຍ. 

▪ ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ທ່ານຕີ້ ອງສື ບຕ ່ ຮັກສາສາຍພົວພັນທາງສັງຄົມ. ສື່ ສັງຄົມສາມາດຖື ກ ນ າ ໃຊີ້ ເພື່ ອເຮັດສິ່ ງນີ ີ້ ໃນທາງບວກ. 

ຖ້າທີ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊີ່ ວຍເຫລື ອເພ ີ່ ມເຕ ມເພືີ່ ອສະໜັບສະໜູນແນວຄ ດທ ີ່ ມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນໄລຍະCOVID-

19ໂລກລະບາດ,ກະລຸນາກວດເບິ່ ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນທີ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຫຼື ສ່ົງອີ ເມວທີ່ ປຶ ກສາການຊີ ີ້  ນ າ 

ຂອງລູກທ່ານໄປຫາແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນຕ່າງໆ. 
 

Tracey Smith ແລະ Jeff Waller ໄດີ້ ຂຽນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ີ້ : ພວກເຮົ າຄວນຕືີ່ ນເຕ້ັນກັບບັນຫາແລະສ ີ່ ງທ້າທາຍຕີ່ າງໆ.  ມັນອາດຈະບ ີ່ ໄວຫລື ງີ່ າຍດາຍ, 
ແຕີ່ ບາງຄ້ັງພວກເຮົ າຮຽນຮູ້ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດໃນເສ້ັນທາງໂດຍການແກ້ໄຂອຸປະສັກ, ຊຶີ່ ງ ນ າ ພວກເຮົ າໄປສູີ່ ການປັບປຸງທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດໃນທ ີ່ ສຸດ. ທ 

COVID-19 ໂລກລະບາດໄດ້ ນ າ ສະ ເໜ  ສ ີ່ ງທ້າທາຍແລະອຸປະສັກ ໃໝີ່  ຕ ີ່ ການເຮັດວຽກປະ ຈ າ ວັນຂອງພວກເຮົ າທ ີ່ ເປັນປົກກະຕ . 
 

ສະຖານະການຂອງພວກເຮົ າ ກ າ ລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົ າ ດ າ ເນ ນຊ ວ ດປະ ຈ າ ວັນໃນແບບທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ. ມັນເປັນສ ີ່ ງທ້າທາຍ, 
ແຕີ່ ຍັງມ ບົດຮຽນທ ີ່ ຈະຮຽນຮູ້ເຊ ີ່ ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າເຂ້ັມແຂງຂື ້ ນ ໃນເວລານ ້ ແມີ່ ນສຸດທ້າຍແລ້ວ.ທ Dover 

ບັນດາໂຮງຮຽນຈະສື ບຕ ີ່ ພະຍາຍາມຢູີ່ ທ ີ່ ນ ້ ເພືີ່ ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄອບຄົວແລະລູກຂອງທີ່ ານໃຫ້ດ ທ ີ່ ສຸດ. 
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