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បណ្តា ញមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center ) អាចរកបាននៅនលើនេហទាំព័រសាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន 
www.lynnschools.org. 

អ្នកចចុនលើ  Resources and For Parents. 

ចុចនលើជនក្មើែែាំរាប ់មណ្ឌ លហមូអាកស់ែែ (Home Access Center) 

នបើអ្នកមានែាំណួ្រ ឬបញ្ញា កនងុការចលូនៅកាន ់ហមូអាកស់ែែ (HOME ACCESS CENTER ) ែមូទាំនាកទ់ាំនងមក 
នលែជាំនយួរបែន់យើង ពថី្ងៃចន័ទ ដល ់ថ្ងៃក្ពហែបតិ៍ ពនីមា៉ោ ង 8 ក្ពឹក ដល ់8 លាៃ ច នងិថ្ងៃែកុ្ក ពនីមា៉ោ ង 8 ក្ពកឹ ដលន់មា៉ោ ង 3 រនែៀល។   

នលែជាំនយួៈ  781-268-4087

http://www.lynnschools.org/
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ការសណ្នាាំ 
នតើមណ្ឌ លហមូអាកស់ែែ (Home Access Center) ជាអ្វ?ី   
ែូមសាវ េមន៍មកកាន់មណ្ឌ លហមូអាក់សែែ (Home Access Center) ឬនៅកាត់ថា HAC។ នយើងែងឃឹមថា 
អ្នកនឹងរកន ើញកយួនហវឹកហាត់ននេះមានក្បនោជន៍ទាំងពីរោ៉ោ ង អ្ាំឡុងនពលការែិការបែ់អ្នក និងបនាទ ប់ពីការែិកា 
នដើមបីជាែាំអាងដល់មុែងារជាកល់ាក់។  

 

មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center) រួមគ្នន ោ៉ោ ងរងឹមុាាំជាមួយមណ្ឌ លក្េូអាក់សែែ (Teacher Access Center) 
និងក្បព័នធុនអ្ឡិចក្តូនិក Gradebook សដលនក្បើក្បាែ់នោយក្េូ។ វាក្តូវបាននរៀបចាំនឡើង នដើមបីងាយ ក្ែលួនក្បើក្បាែ ់
និងមានភាពនែមើភាពកនុងការសចកចាយពត៌មានរវាងក្េូៗ សាលា និងមាតាបិតា។   
 

នេហទាំព័រ មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center)បានផ្ាល់ជូនែក្មាប់នក្បើទាំនាក់ទាំនងរបែ់មាតាបិតា 
ែិែសសាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន នដើមបីជាំនួយកនុងការក្បាក្ែ័យទក់ទងពីសារៈែាំខាន់ពត៌មានការែិកា។  

 

នយើងបានបាំសបកកយួនហវឹកហាត់ននេះជា "ជាំហាន" សផ្ែកតាមវិធីសដលនឹងជួយកនុងការនក្បើក្បាែ់នមនរៀន។ នយើងបានផ្ាល់ជូន 
នូវរូបភាពជានក្ចើន ដូចននេះ អ្នកមានទាំងលាំនាាំសបបបទ និងកបួនសដលមានក្បនោជន៍ នលើែពីដាំនណ្ើរការខាងការែិកា។   
 

នយើងែងឃឹមថាឯកសារននេះនឹងជួយអ្នកកនុងការក្បាក្ែ័យទក់ទងជាមួយក្េូ បុេគលិក ោ៉ោ ងមានក្បែិទធិភាព និងែាំខាន់ 
ជាងននេះជាមួយកូនរបែ់អ្នក។ 

នតើែ្ុាំអាចនធវើអ្វបីាន នៅកនងុមណ្ឌ លហមូអាកស់ែែ ( Home Access Center) ? 
អ្នកនមើលកាលវិភាេ កិចចការថាន ក់ ក្បវតាវិតាមាន របាយការណ្៍ដាំនណ្ើរការបនណ្តា េះអាែនន កាតរបាយការណ្ ៍ការចុេះន ម្ េះ 
(Demographic) និងពតម៌ានការដឹកជញ្ជូន។   

 

ជាបសនែមនលើការពិនិតយ និងក្ពីនទិននន័យកូនរបែ់អ្នក អ្នកកអ៏ាចអីុ្សមលក្េូរបែក់ូនអ្នកផ្ងសដរ។ នទេះោ៉ោ ងណ្ត អ្នកមិនអាចោក ់
ទិននន័យងមី ឬសកពត៌មាននៅកនុងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (HAC) បាននទ។ នបើអ្នកន ើញមានកាំហុែឆ្គង ឬ ទិននន័យមិននពញនលញ 
ែូមទក់ទងមកសាលា នដើមបីោក់បញ្ចូលពត៌មាន ឬនអាយនេសកតក្មូវ។  
 

ចាំណ្តាំៈ នពលែលេះ ពតម៌ានសដលអ្នកកាំពងុនមើល នងឹនចញមកជាផ្ទ ាំងតចូ។ នបើអ្នកមានបញ្ចលូកមមវិធ ីpop-up blocking ឬនក្បើ Google 

ឬ Yahoo! Toolbar ែមូដកនចញ ឬអ្នញុ្ញា តនិអាយនបើកនមើលទាំពរ័ននេះបាន។   
 

ែូមចាាំថា មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center) បិទអ្នកនោយែវ័យក្បវតាិកនុងរយៈនពល ក្បសហល 20នាទី។ 
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នតើមនែុសនផ្សងអាចនមើលពតម៌ានកូនរបែែ់្ុាំបាននទ?  
ពត៌មានកូនរបែ់អ្នកេឺមានែុវតែិភាព នហើយមានសតអ្នកសដលមានន ម្ េះនក្បើ និងនលែែាំងាត់នទ សដលអាចចូលនៅកាន់ HAC 
និងពត៌មានកូនរបែ់អ្នកបាន។ ន ម្ េះនក្បើ និងនលែែាំងាត់របែអ់្នក អាចនអាយអ្នកចូលនៅកានទ់ិននន័យកូនរបែ់ អ្នកបាន។ 
នយើងជាំរុញនអាយអ្នករកាន ម្ េះនក្បើ និងនលែែាំងាត់របែ់អ្នកនោយែុវតែិភាព នៅកសនលងមានែុវតែភិាព។  
នតើន ម្ េះនក្បើ នងិនលែែាំងាតរ់បែ់ែ្ុាំ ជាអ្វី?  
មាតាបិតា/អ្នកអាណ្តពាបាល ក្តូវចុេះន ម្ េះែិន នដើមបីចូលនៅកាន់ HAC បាន។ នដើមបីធានានូវែុវតែិភាព និងែនាិែុែ របែ់ែិែស 
នយើងតាំរូវនអាយមកចុេះន ម្ េះនោយផ្ទ ល់ និងយករូបងតអាយឌី មកជាមួយ នដើមបីកាំណ្ត់ន ម្ េះនក្បើ និងនលែ ែាំងាត់ែក្មាប់ក្បព័នធ។ 
ក្េូកូនរបែ់អ្នកមិនអាចទទួលទក្មង់សបបបទ HAC បាននទ។ វាក្តវូសតបញ្ជូនក្តឡបន់ៅការិោល័យធាំ នៅសាលាកូនរបែ់អ្នក 
កសនលងសដលបុេគលិកនឹងបញ្ញជ ក់រូបងតអាយឌីរបែ់អ្នកវិញ។    
សារៈែាំខាន ់- នៅនពលពត៌មានសដលបានផ្ាល់ជូនក្តូវបានបញ្ញជ ក់ និងដាំនណ្ើការ អ្នកនឹងទទួលបាន ន ម្ េះនក្បើ និងនលែែាំងាត់ 
ហូមអាក់សែែ របែ់អ្នកតាមរយៈអ្ុីសមលកនុងនពលពីរបីថ្ងៃ។ នពលអ្នកទទួលបានន ម្ េះនក្បើ និងនលែែាំងាត់ 
អ្នកនឹងអាចចូលចូលនៅកានម់ណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center) តាមរយៈ 
នេហទាំព័ររបែ់សាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន www.lynnschools.org នហើយចុចនលើប ូតុង Resources , For Parents and the 

Home Access Center link.  

នដើមបីភាពងាយក្ែួល អ្នកអាចចុេះន ម្ េះែក្មាប់ HAC អ្ាំឡុងនពលការនបើកចាំហទីោា ន នៅសាលាកូនរបែ់អ្នកៈ 
Breed – ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា   
LVTI – ថ្ងៃទី 9 សែតុលា 

Pickering – ថ្ងៃទី 9 សែតុលា  

LEHS – ថ្ងៃទី 10 សែតុលា  

បនាទ ប់ពីការនបើកចាំហទីោា ន អ្នកអាចចុេះន ម្ េះនោយផ្ទ ល់នៅនពលណ្តក៏បាន នៅការិោល័យធាំសាលាកូនរបែ់អ្នក។ 
នបើអ្នកមានែាំណួ្រ ឬមិនចាាំន ម្ េះនក្បើ ឬនលែែាំងាត់ ែូមទក់ទងមក មណ្ឌ លទិនននយ័ តាមនលែ 781-268-4087។ 
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នតើតក្មវូការ Software & Hardware តចូបាំផ្តុ ែក្មាបម់ណ្ឌ លហមូអាកស់ែែ (Home Access Center) ជាអ្វ?ី   
 

អ្នកអាចចូល HAC តាមកុាំពយូទ័រសដលមានភាជ ប់អីុ្នធឺសណ្ត ឬតាមទូរែ័ពទទាំននើប (smart phone)ណ្តមួយ ។  

 

តក្មូវការតូចបាំផុ្តនដើមបីចូលមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (HAC)  េឺៈ  
 

Internet Explorer 6.0 Web Browser ឬ Higher for Windows ឬ Macintosh  

 

Netscape Navigator 6.0 ឬ ែពែ់ជាង 

Opera 6.0 ឬ ែពែ់ជាង 

Firefox 3.x 

Safari 1.0 ឬ ែពែ់ជាង 

មា៉ោ ែុីនក្ពីន- នបើអ្នកចងក់្ពីនពត៌មានសដលបងាា ញនៅនលើនអ្ក្កង់ 
 

ែូមក្បាកដថា នបើអ្នកនក្បើកមមវិធីបិទ pop-up ឬកមមវិធីដូចជា Google ឬ Yahoo! Toolbar ននាេះវាអ្នុញ្ញា តិនអាយ 
នបើកចូលបានដល់មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center)។ 
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មុននពលអ្នកចាបន់ផ្ាើម.  

មីនយុចមបង (Main Menu ) 
នពលការសណ្នាាំននេះមកដល់មីនុយចមបងសដលមីនុយថ្នបណ្តា ញនៅខាងឆ្វងថ្ននអ្ក្កង់នីមួយៗកនុងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access 

Center)។ 

បោ (Banner)  
បោថ្ននអ្ក្កង់នីមូយៗេឺនៅសផ្នកខាងនលើថ្ននេហទាំព័រនីមួយៗ។ សផ្ែកតាមទាំព័រណ្តសដលអ្នកនៅ បោអាចផ្ល ែ់បាូរ។  

បណ្តា ញភាជ បក់ារចាកនចញ (Log Out Link)  
នេហទាំព័រនីមួយៗមានបណ្តា ញចាកនចញ (Log Out) ។ វាែែិតនៅខាងសាា ាំថ្នបោនលើទាំព័រនីមួយៗ។.  

 
 

 

 

 

ភាជ បន់ៅកានក់មមវធិនីផ្សងនទៀត  

ភាជ ប់នៅកាន់កមមវិធីនផ្សងនទៀត ដូចជា  "PaymentsPlus"  ជានេហទាំព័របង់ថ្ងលអាហារែក្មាប់សាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន 
នឹងនចញកនុងមីនុយចមបង។ នពលអ្នកចុចបណ្តា ញភាជ ប់ននាេះ ផ្ទ ាំងទាំព័រងមីនឹងនបើកនឡើងជាមួយនេហទាំព័រននាេះ។  
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ចាំណ្តាំៈ បនាទ ប់ពីអ្នកចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់សដលនាាំអ្នកនៅកាន់នេហទាំព័រនផ្សងនទៀត អ្នកនៅសតជាប់នៅកនងុមណ្ឌ ល ហូមអាក់ សែែ (Home 

Access Center) ដសដល។ វាែាំណូ្មពរនអាយអ្នកចាកនចញ (log out ) ពី eSchoolPLUS នពលអ្នកចាក នចញពមីណ្ឌ ល ហូមអាក់សែែ (Home 

Access Center)  ឬទុកកុាំពយូទ័រអ្នកនចាល។  

ការសងលងពកីារែមាៃ ត ់ 

ការសងលងពីការែមាៃ ត់របែ់សាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន េឺអាចចូលនមើលបាននោយចុចចុេះនៅនក្កាមទាំព័រថ្ន មណ្ឌ លហូមអាក់ សែែ (Home 

Access Center) ។ ការសងលងននាេះេឺដូចខាងនក្កាមៈ  
 
 

ការសងលងពកីារែាំងាត់មណ្ឌ លហមួអាកស់ែែ (Home Access Center Privacy Statement ) 
 

ពត៌មានសដលមានននេះ ក្តូវបានបនញ្ចញតាមចាប ់ែិទធការអ្ប់រំក្េួសារ នងិ ចាបល់ាក់ការែមាៃ ត់ (Family Educational Rights and Privacy Act 

(FERPA))។ វាជានគ្នលការណ្៍ថ្នសាលាសាធារណ្ៈក្កងុលីន មនិនរើែនអ្ើងនលើ នេទ ពកិារភាព សាែន៍ សាែនា ពណ្៌ែមបរុ អាយ ុឬែញ្ញជ តិនដើមកាំនណ្ើត 
នៅកនុងកមមវិធីែិកាអ្ប់រ ំនិង/ឬែកមមភាពណ្ត សដលរួមបញ្ចូលទាំង អាជពី និងកមមវិធបីនចចកនទែ ឬមយួកនុងការហាត់ការងារ។  
 

លកខែណ័្ឌ   
លកខែ័ណ្ឌ របែ់សាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីនអាចចូលនមើលបាននោយចុចចុេះនៅនក្កាមទាំព័រថ្នមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home 

Access Center) ។ ការសងលងននាេះមានដូចខាងនក្កាមៈ  
 

លកខែណ័្ឌ ថ្នការនក្បើក្បាែម់ណ្ឌ លហមូអាកស់ែែ (Home Access Center Term of Use) 
 

មណ្ឌ លហមូអាកស់ែែក្តូវបាននក្គ្នងនឡើងែក្មាបម់ាតាបតិា/អ្នកអាណ្តពាបាលក្ែបចាប់របែ់ែិែស ឬែិែសនក្បើ ។ ន ម្ េះនក្បើ និងនលែែមាៃ ត ់ក្តូវបាន 
នក្បើនដើមបីចូលនៅកាន់ពតម៌ានសដលោក់នៅទីននេះ មិនក្តវូសចកចាយនៅអ្នកសដលមិនមានការអ្នញុ្ញា តិននាេះនទ។ ការចូលនៅកាន់ពត៌មានននេះក្តូវបានកាំណ្ត់តាម 
ចាប់ ។ មនិនគ្នរពចាំន េះលកខែ័ណ្ឌ នក្បើក្បាែ ់លទធផ្លមនិនអាយចូលនៅកាន់ក្បព័នធនទ។ 
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រនបៀបចូលកនងុមណ្ឌ លហមូអាក់សែែ (Home Access Center)  
1. នបើកសវបសាយ www.lynnschools.org 

2. ចុចនលើ Resources, For Parents, eSchool Plus Home Access Center 

3. ចុចនលើ Login 

4. ោក់ន ម្ េះនក្បើ នៅកនុងក្បន េះ  Username និងនលែែាំងាត់នៅកនុងក្បន េះ  Password ។ នលែែាំងាត់េឺ case-

sensitive.។ 
 

ចាំណ្តាំៈ អ្នកក្តូវចុេះន ម្ េះ និងផ្ាល់រូបងតអាយឌី នៅកសនលងសាលាកូនរបែ់អ្នក នដើមបីទទួលបាន ន ម្ េះនក្បើ 
និងនលែែាំងាត់។ 

5. ចុចនលើប ូតុង LOG IN 

6. នអ្ក្កង់បនាទ ប់មានលទធផ្លពីរៈ  
នបើននេះជានលើកទី១សដលអ្នកចុចចូលនៅកនុងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center) 
អ្នកនឹងក្តូវបានែុាំនអាយផ្ាល់នូវែាំនួរចនមលើយែុវតដិភាព២។  

7. ចុចនលើប ូតុងបនា CONTINUE  បនាទ ប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់កិចចការរួច។  

 

នពលសដលអ្នកបានោក់ែាំនួរ/ចនមលើយែុវតែិភាព ឬអ្នកធាល ប់នបើកចូល នងិបានផ្ាល់ែាំនួរ/ចនមលើយែុវតែិភាពរួច អ្នកនឹងន ើញ 
នអ្ក្កង់សដលរាយបញ្ជីរាល់ែិែសរបែ់អ្នកសដលបានចុេះន ម្ េះនៅសាលាមធយមែិកា ឬថ្ហែគូល 
នៅសាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន ឬអ្នកអាចនៅនអ្ក្កង់ែនងខបក្បចាាំថ្ងៃ (Daily Summary) ែក្មាប់ែិែសរបែ់អ្នកសតមាង។  
 

នបើអ្នកមានែិែសនក្ចើនជាមួយ ងាយក្ែួលនោយក្គ្នន់សតចុចនលើន ម្ េះែិែសសដលអ្នកចង់នមើល។ 

http://www.lynnschools.org/
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រនបៀបយលដ់ងឹកនងុមណ្ឌ លហមូអាក់សែែ  

ែនងខបក្បចាាំថ្ងៃ (Daily Summary)  
បណ្តា ញភាជ ប់ែនងខបក្បចាាំថ្ងៃ (Daily Summary) ក៏ជាបណ្តា ញភាជ ប់ទី១នៅកនុងមីនុយចមបងសដរ។ 

 

ចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ែនងខបក្បចាាំថ្ងៃ (Daily Summary)  នដើមបីនមើលៈ  
 

 វតាមានថ្ងៃននេះ- ទនិនន័យនឹងបងាា ញសតែិែសសដលអ្វតាមាន ឬមកយឺត សតប៉ោុនណ្តណ េះ។   
មិនដូនចនេះ មិនមានទិននន័យបងាា ញនៅទីននេះនទ។ សារ “ មិនមានពត៌មានវតាមាន ក្តូវបានោក់បញ្ចូលែក្មាប់ែិែស 
ថ្ងៃននេះ ”  នឹងបងាា ញ នបើែិែសមានវតាមាន។ 

 កចិចការថាន ក់ែក្មាប់ែបាា ហ៏ននេះ- ននេះបងាា ញកិចចការថាន ក់សដលបានចាត់សចងនោយក្េូរបែ់ែិែសអ្នក ែក្មាប់ 
ែបាា ហ៏បចចុបបនន។  

 កាលវិភាេថ្ងៃននេះ - ននេះបងាា ញកាលវិភាេែក្មាប់ថ្ងៃននេះ។ ននេះអាចផ្ល ែ់បាូរតាមថ្ងៃ អាក្ែ័យតាមថ្ងៃ ឬរយៈនពល 
ោក់ពិនទុ។ 

 

ចាំណ្តាំៈ 
កិចចការថាន ក់បងាា ញនៅសតទីននេះប៉ោុនណ្តណ េះ នបើក្េូែិែសរបែ់អ្នកនចញផ្ាយកិចចការថាន ក់់។  

 

 "មិនមានកិចចការថាន ក់នទែបាា ហ៏ននេះ " មិនសមនន័យថា កូនរបែ់អ្នកមិនមានលាំហាត់នៅផ្ទេះននាេះនទ! 
ននេះក្គ្នន់សតមាន ន័យថា ក្េូមិនបាននចញផ្ាយកិចចការនៅកនុងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access 

Center) សតប៉ោុនណ្តណ េះ។    
 កិចចការថាន ក់ែក្មាប់ែបាា ហ៏កនលងនៅ ក៏ដូចជាកក្មិតថាន ក់ែក្មាប់កិចចការ ែាំនួរលបងក្បាជ្ា និងនតែា 
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អាចរកនមើលបាន នោយចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ កិចចការថាន ក់ (Classwork) កនុងមនីុយចមបង។  

 

ការអ្ុសីមលក្បាក្ែយ័ទកទ់ងជាមយួក្េ ូ: 
ែូមពិនិតយនមើលចាប់ែក្មាប់ការក្បាក្ែ័យទក់ទងក្បនេទនន! 
នោយចុចនលើន ម្ េះក្េូណ្តមួយកនុងកាលវិភាេែិែស ឬកិចចការថាន ក់ អ្នកមាចនផ្្ើអីុ្សមលបាន ែក្មាប់មូលនហតុសដលបានោក់ នៅកនុងចាប់។ 
នោយក្គ្នន់សតចុចនលើន ម្ េះក្េូ និងកមមវិធីអីុ្សមលសដលបានបញ្ចូលនៅកនុងកុាំពយូទ័ររបែ់អ្នក នឹងបនងកើតសារងមីនៅកាន់ក្េូនហើយ។  
 

នបើអ្នកចូលអ្ុីសមលរបែ់អ្នកតាម AOL Web Access, Yahoo! Mail, Google ឬេណ្នីយអ្ន ញនផ្សងនទៀត ដូចនេះអ្នក 
មិនអាចនផ្្ើអីុ្សមលនោយែវ័យក្បវតាិ នោយចុចនលើន ម្ េះរបែ់ក្េូវបាននទ។ អ្នកនឹងក្តូវចាំលងអ្ុីសមលរបែ់ក្េូ និងោក់ 
អាែ័យោា ននៅកាន់នែៀវនៅអាែ័យោា នអ្ន នរបែ់អ្នក នហើយនផ្្ើសារតាមេណ្នីយអ្ន ញរបែ់អ្នក មិនសមនតាម 
មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center) នទ។  
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កាលវភិាេ (Schedule) 
ចុចនលើកាលវិភាេ (Schedule)  កនុងមីនុយចមបង នដើមបីនមើលែាំណុ្ាំនរឿងរបែ់ែិែសអ្នកនពញកាលវិភាេ១ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណ្តាំៈ ននេះនឹងែុែសបលកពីអ្វីសដលអ្នកន ើញនៅលទធផ្លែនងខបក្បចាាំថ្ងៃ (Daily Summary) ពីនក្ េះ 
វារួមបញ្ចូលថាន ក់ទាំងអ្ែ់កនុងកាលវិភាេ ែិែស លុេះក្តាសតមានការក្បជុាំនៅថ្ងៃណ្តមួយ ឬនពលោក់ពិនទ។ុ    

វែិយ័ (Field)  ការនរៀបរាប ់(Description)  

វេគែិកា (Course) ចាំនួនវេគែិកាថ្នថាន ក់នៅកនុងកាលវិភាេរបែ់ែិែស។ នបើមាន កយចាំណ្តាំ  (notes) ែក្មាប់ថាន ក់ អ្នកអាចចុច  
នដើមបីបងាា ញផ្ទ ាំង Class Notes window ។ 

ការនរៀបរាប់ (Description) ន ម្ េះថាន ក់។ ែក្មាប់ពត៌មានបសនែមអ្ាំពីថាន ក់ អ្នកអាចចុចបណ្តា ញភាជ ប់ការនរៀបរាប់ (description link) 
នដើមបបីងាា ញផ្ទ ាំង Class Information window ។ 

រយៈនពល (Periods) រយៈនពលកនុងថាន ក់សដលបាននកើតនឡើង។  

ក្េូ (Teacher) ក្េូសដលបនក្ងៀនកនុងថាន ក់។ នបើន ម្ េះក្េូនលចនឡើងជា  hyperlink អ្នកអាចចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ 
នដើមបីនផ្្ើអ្ុីសមលនៅកាន់ក្េូននាេះ។  

បនទប ់(Room) បនទប់កសនលងសដលថាន កន់រៀននៅ។  

ថ្ងៃ (Days) ចាំនួនថ្ងៃ នពលសដលមានថាន ក់នរៀន។ 

រយៈនពលោក់ពិនទុ (Marking Periods) រយៈនពលោក់ពិនទុនៅនពលសដលមានថាន ក់នរៀន។ 

អាគ្នរ (Building) អាគ្នរកសនលងសដលមានថាន ក់នរៀន។ 

សាែ នការណ្៏ (Status) បញ្ញជ ក់ពីសាែ នភាពវេគែិការបែ់ែិែសថានៅមាន ឬធាល ក់ចុេះ។ វេគែិកាសដលធាល ក់ចុេះបងាា ញនៅបញ្ជីខាងនក្កាម។  
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វតាមាន (Attendance)  
ចុចនលើបណ្តា ញភាជប់វតាមាន ( Attendance) កនុងមីនុយចមបង នដើមបីនមើលែាំណុ្ាំនរឿងអ្វតាមានែិែសរបែ់អ្នក និងការមកយឺតែក្មាប់ 
ែិែសអ្នក។  
 

ចាំណ្តាំៈ នបើែិែសរបែ់អ្នកមិនមានអ្វតាមាន និងមិនមកយឺត ឬមិនមានអ្វតាមាននៅកនុងែកមមភាពណ្តមួយែក្មាប់ថ្ងៃននាេះនទ ននាេះមិនមាន 
អ្វីបងាា ញនៅទីននេះនទ។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ហាយ យ វតាមាន   
 ចាំណ្តាំថា អ្វតាមាននីមូយ កៗ្តូវបានោក់កូដពណ្៌។ ននេះនឹងជួយនអាយអ្នកនមើលឆ្ប់ន ើញ អ្វតាមានក្បនេទអ្វី និង/ឬ ការមកយឺត 

សដលក្តូវបានកត់ក្តាែក្មាប់ែិែសរបែ់អ្នក។   
 នបើអ្នកមានចមៃល់ពីការបញ្ចូលវតាមាន ែូមទក់ទងមកនែមៀនកាន់ខាងវតាមានសាលារបែ់ែិែសអ្នក។  
 ថ្ងៃសដលមានពណ្៌ក្បនផ្េះ េឺមិនសមនថ្ងៃែក្មាប់កត់ក្តាវតាមាន/ការមកយឺតនទ។ 
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 នដើមបីតក្មង់ទិែនៅនៅដល់សែមួយ មុន ឬបនាទ ប់ពីសែបចចុបបននក្តូវបានក្តួតពិនិតយ ចុចនលើ "<<" or ">>" ោ៉ោ ងក្តឹមក្តូវ។   
 

 

កិចចការថាន ក ់(Classwork)  
ចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ Classwork  កនុងមីនុយចមបង នដើមបីនមើលកិចចការថាន ក់ និងកក្មិតសដលទក់ទងរបែ់ែិែសអ្នក។ កាលបរិនចេទកិចចការ 
បានោក់នអាយ និងកាលបរិនចេទនពលកាំណ្ត់ក្តូវក្បេល់ បានោក់បងាា ញនៅនលើទាំព័រ Classwork រួមមកជាមួយលាំោប់លាំនោយ និង 
ការនរៀបរាប់ពីកិចចការ។ ចាំនួនពិនទុសដលនកមងបានទទួល និងចាំនួនពិនទុែរុប បានបងាា ញនៅកនុងតារាង Points and Scores 

ោ៉ោ ងក្តឹមក្តូវ។  

 

ទាំព័រកិចចការថាន ក់  (Classwork) បងាា ញមធយមភាេរបែ់ែិែសែក្មាប់ថាន ក់នីមួយៗនក្កាមន ម្ េះ និងចាំនួនវេគែិកា (Course 

Name and Number) ។ ទាំព័រក៏បងាា ញមធយមភាេថាន ក់ (Class Average) ែក្មាប់កិចចការកនុងថាន ក់នីមួយៗផ្ងសដរ។     
 

នអ្ក្កងន់ហវៀលនទើ កចិចការថាន ក ់(Classwork Screen ‘Filters’ ) 
នហវៀលនទើ អាចនអាយអ្នកបញ្ញជ ក់ោ៉ោ ងចាែ់នូវអ្វីសដលអ្នកចង់បងាា ញនៅនលើនអ្ក្កង់ននេះ។   

  
  
  

ពិនតិយកិចចការថាន កែ់ក្មាប ់(View Classwork For) : អ្នកអាចពិនិតយនមើលថាន ក់មាងមួយ ឬនមើលមាងទាំងអ្ែ់ 
នោយចុចក្ពួញចុេះនក្កាមថ្ននហវៀលនទើ។ អ្នកអាចនក្ជើែនរើែយកថាន ក់ណ្តមួយជាក់លាក់ នហើយចុចប ូតុង Refresh View ។  
  

ែក្មាប ់Report Card Run:  ‘report card run’ េឺជាអ្ាំឡុងនពលចាំណ្តត់ថាន ក់ ែក្មាប់អ្ាំឡុងនពលការោក់ពិនទុបនាទ ប់បនសាំេឺ 1, 2, 3  ឬ 

4។ 
លាំោបត់ាម (Order by) :  អ្នកអាចកាំណ្ត់ជារនបៀបនមើលកិចចការថាន ក់តាម ឬតាមកាលបរិនចេទកាំណ្ត់។   
 



Home Access Center Parent’s Manual 

Lynn Public Schools 

 

 

 
 14 

Refresh View: បនាទ ប់ពីអ្នកបានបាូរនហវៀលនទើខាងនលើរួច ចុចប ូតុង REFRESH VIEW នដើមបីនមើលលទធផ្លដ៏ជាក់លាក់របែ់អ្នក។  
 

តារាងកក្មតិ (Grades Table) 
ចាំណ្តាំៈ Note: កបួនននេះនធវើជាអ្នកនាាំផ្លូវកនុងការនក្បើមណ្ឌ លហូមអាក់នែែ (Home Access Center) ។ ែាំនួរទក់ទងការេណ្នាកក្មិត 
លាំោបក់ក្មិត ឬកក្មិតសដលទក់ទងចាប់នផ្សងនទៀតនៅសាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន ក្តូវបញ្ជូននៅក្េូែិែសរបែ់អ្នក។  

 

តារាងកក្មិតនឹងបងាា ញជាលាំោប់លាំនោយតាមវេគែិកាសដលែិែសរបែ់អ្នកកាំពុងនរៀនៈ  

  
   

ចាំននួវេគែិកា (Course Number): ចាំនួនវេគែិកាែែិតនៅខាងនឆ្វងថ្នតារាងកក្មិត (Grades Table )។ ការនរៀបរាប់តាមលាំោប់ 
នឹងមក ជាមួយចាំនួនវេគែិកា។ ជាឩទហរណ្៍ខាងនលើ“LY201”  េឺជាចាំនួនវេគែិកា “13” េឺជាសផ្នកថ្នវេគែិកា  “World History II” 

េឺជាចាំណ្ងនជើងវេគែិកា។ .  
  

ប ូតងុលាក ់(Hide Button): អ្នកអាចលាក/់បងាា ញកិចចការថាន ក់ និងកក្មិតែក្មាប់វេគែិកានោយចុចនលើប ូតុង Hide/Show ។ 
 

មធយមភាេកិចចការថាន កៈ់ ននេះជាមធយមភាេទាំងអ្ែ់ថ្នកក្មិតែិែសរបែ់អ្នក ែក្មាប់វេគែិកាននេះ។   

ចាំណ្តាំៈ មធយមភាេកិចចការថាន ក់អាចរួមបញ្ចូលកក្មិត និងពិនទុសដលបានោក់រួច ប៉ោុសនាមិនទន់បាននចញផ្ាយ។  

 

កាលបរិនចេទកាំណ្ត់ និងកាលបរិនចេទោក់កិចចការ (Date Due and Date Assigned) : កាលបរនិចេទកាំណ្ត់ 
េឺជាថ្ងៃសដលកិចចការថាន ក់ននាេះ ដល់នពលកាំណ្ត់ ឬកនុងករណ្ីែាំនួរ ឬនតែា កាលបរនិចេទសដលក្តូវក្បេល់កិចចការ។ កាលបរិនចេទកិចចការ 
េឺជាកាលបរិនចេទសដលកិចចការ ននាេះក្តូវ បានក្បេល់នអាយនធវើ។   
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កិចចការ (assignment): ការនរៀបរាប់របែ់កិចចការថាន ក់ ែាំនួរលបងក្បាជ្ា ឬការនធវើនតែា។  

លាំោប់លាំនោយ (Category): ននេះេឺជាក្បនេទលាំោប់លាំនោយសដលទក់ទងជាមួយកិចចការថាន ក ់ែាំនួរ ឬនតែា។ 
ពិនទ ុ(Score) : ននេះេឺជាកក្មិតសដលែិែសរបែ់អ្នករកបានពីកិចចការថាន ក់ ែាំនួរ ឬនតែា។ 
ទមៃន ់(Weight) : ននេះេឺជាជញ្ជីងសដលក្តូវបាននក្បើនដើមបីេណ្នាទមៃន់ពិនទុ។   

ទមៃន់ពនិទ ុ(Weighted Score) : ននេះេឺជាពិនទុែិែសបនាទ ប់ពីទមៃនក់្តូវបានេុណ្នោយពិនទ។ុ   
ពិនទែុរបុ (Total Points) : ទាំងននេះេឺជាចាំនួនពិនទុសដលក្ចីនបាំផុ្ត សដលែិែសរបែ់អ្នកអាចទទួលនលើ ែាំនួរ ឬនតែា។   

ដាំនណ្ើរការរបាយការណ្ប៏នណ្តា េះអាែនន និងកាតរបាយការណ្ ៏(Interim Progress Report and Report Cards) 

ចុចនលើ  Interim Progress Report ឬបណ្តា ញភាជ ប់ Report Card នៅនពលសដល IPRs ឬកាតរបាយការណ្៏បានបនងកើតនឡើង។ អ្នកនឹង 
ន ើញរបាយការណ្៏ទាំងននេះតាមនអ្ឡិចក្តូនិចនៅនពលននាេះ។   

ការចេុះន ម្ េះ (Registration) 

ចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ Registration នដើមបីនមើលទិននន័យសដល ក់ព័នធជាមួយែិែស។ 

នបើពត៌មានកូនរបែ់អ្នកមិនក្តឹមក្តូវ ឬមិនបានបញ្ចូល ែូមទូរែព័ទទក់ទងមកការិោល័យសាលា 
នហើយពួកនេអាចោក់ពតម៌ានងមីបាំផ្ុត នដើមបីការផ្ល ែ់បាូររបែ់អ្នក។ 

ែែិសរបែែ់្ុាំ (My Students) 
នបើអ្នកមានែិែសនលើែព១ីនៅសាលាសាធារណ្ៈក្កុងលីន បណ្តា ញភាជ ប់ននេះនឹងបងាា ញនៅមីនុយចមបង។ 
នបើអ្នកមានែិែសសតមាន ក់នៅកនុងេូមិភាេ បណ្តា ញភាជ ប់ននេះមិនបងាា ញនទ។ នពលអ្នកចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ននេះ 
អ្នកនឹងន ើញកូនរបែ់អ្នកទាំងអ្ែ់ នឹងអាចបាូរនៅពត៌មានកូននផ្សងនទៀតបាន។ 

ចាំណ្តាំៈ នបើអ្នកមានកូននលើែព១ីចុេះន ម្ េះនៅេូមិភាេ ប៉ោុសនាបណ្តា ញភាជ ប់ My Students មិនបងាា ញនទ ននាេះកូនរបែ់អ្នកមិនបាន‘ភាជ ប’់ 
កនុងក្បព័នធនទ។ ែូម ជូនដាំណ្ឹងនៅសាលានដើមបីសកតក្មូវការននេះ។  
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ក្បវតាិរបែ់ែុ្ាំ (My Profile ) 

ចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប ់My Profile  នៅមីនុយចមបង នដើមបីបាូរនលែែមាៃ ត់ ឬផ្ល ែ់បាូរែាំនួរចនមលើយែុវតែិភាពរបែ់អ្នក។   
  

ការបារូនលែែមាៃ ត ់
 1. បនាទ ប់ពីអ្នកចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ My Profile នៅមីនុយចមបង ែូមោក់នលែែមាៃ ត់ចាែ់របែ់អ្នក កនុងចននាល េះ Old Password  ។  

 

2. ោក់នលែែមាៃ ត់ងមីកនុងចននាល េះ New Password និងចននាល េះ Confirm New Password ។ 
3. ចុចនលើប ូតុង CHANGE PASSWORD ។ អ្នកនឹងក្តូវបានជូនដាំណ្ឹងថានលែែមាៃ ត់របែ់អ្នកបានផ្ល ែ់បាូរ។  

បារូែាំនរួចនមលើយែវុតែភិាពរបែអ់្នក 

1. បនាទ ប់ពីអ្នកចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ My Profile នៅមីនុយចមបង នក្ជើែនរើែក្បនោេនៅកនុងចននាល េះ Questions ។ វាយែាំនួរងមីរបែ់អ្នក។ 

 

2. នក្ជើែនរើែចនមលើយនៅជួរដូចគ្នន  នហើយោក់ចនមលើយងមីចូល។   
3. នធវើនឡើងវិញនបើចាាំបាច់ ែក្មាប់ែាំនួរ និងចនមលើយនផ្សងនទៀត។  

4. ចុចនលើប ូតុង CHANGE PASSWORD ។ 
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ការចាកនចញពកី្បពន័ធ (Logging Out Of the System)  

នពលអ្នកពិនិតយនមើល និង/ឬក្ពីន ពត៌មានកូនរបែ់អ្នករួចនហើយ ែូមចាកនចញ (log off) ពីក្បព័នធហូមអាក់សែែ (Home Access 

Center System)។  

នដើមបីចាកនចញពីក្បព័នធ អ្នកក្តូវចុចនលើបណ្តា ញភាជ ប់ LOG OUT នៅខាងនលើសាា ាំថ្ដថ្នទាំព័ររបែ់អ្នក។ ចុច OK 
នពលសដលក្បអ្ប់សារនចញមកែរួអ្នក នបើអ្នកក្បាកដថាចង់បិទមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center System)។  

 
 

មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Home Access Center System)ក៏នឹងចាកនចញនោយែលួនឯង 
បនាទ ប់មិនមានែកមមភាពអ្វីកនុងរយៈនពលក្បសហល 20 នាទី។  

 

 


