មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ(Home Access Center) ជំនួយអ្នកប្រើ្ាែ់
ការប្រើមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ
មីនុយមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ
ពិនិត្យបមើលែិែសបសសងប ៀត្
ពំ រ័ ពិនត្ិ យវត្តមានតាមសែ
ផ្លាែ់រតូរសែ
ពិនិត្យវត្តមានលំអ្ិត្
យល់្ពមចំប ោះអ្ុីសមល្ារ់វត្តមាន
ពំ រ័ ្រត្ិ និ
រតូរពត្៌មាន្រត្ិ ិន
រតូរការពិនិត្យ្រត្ិ ិន
ពំ រ័ កិចកាច រថ្ននក់
ពិនិត្យបមើលបោយរហ័យបធៀរនឹងការបមើលបពញ
ពិនិត្យកិចចការតាមថ្ននក់
ពិនិត្យបមើលកិចចការែ្មារ់ការ្រលង្រសជងែមត្ថភ្ជព
ពិនិត្យបមើលកិចចការតាមកាលកំណ្ត្់
ពិនិត្យបមើលវគគែិកាលំអ្ិត្
ពិនិត្យបមើលវគគែិកាសដលានោក់ភ្ជារ់មក
ពិនិត្យបមើលកិចចការលំអ្ិត្
យល់្ពមចំប ោះការ្ារ់ឱ្យដឹងកិចចការថ្ននក់បរៀនតាមអ្ុីសមល
ពំ រ័ ្រជាសាស្តែត
ពត្៌មានរន្ទទន់សដលោក់លមីៗ
ពត្៌មាន ំន្ទក់ នំ ងសដលោក់លមីៗ
ការចាត្់សចង FERPA សដលលមីៗ
ពំ រ័ រាយការណ្៍រកី ចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន
ពិនិត្យ IPR លំអ្ិត្

ពិនត្ិ យកាត្រាយការណ្៍
្ពីនកាត្រាយការណ្៍
យល់្ពមចំប ោះការ្ារ់ឱ្យដឹងពីកាត្រាយការណ្៍
ពំ រ័ តារាងបពលបវលា
ពំ រ័ ភ្ជារ់រណ្តតញសាលា
ចូលបៅកាន់រណ្តតញធនធាន
ពំ រ័ ពិនបទុ ត្ែត
ពំ រ័ ្ពឹត្រិ ត្តពិ និ ទុ

ពំ រ័ ពិនត្ិ យែាត ហ៍
ពិនិត្យបមើលកាលវិភ្ជគថ្ននក់
ពិនិត្យបមើលែាត ហ៍បសសងប ៀត្
រង្ហាញវគគការង្ហរែ្មារ់ជាមធយម
ពិនិត្យបមើលវគគែិកាលំអ្ិត្
រង្ហាញភ្ជពលំអ្ិត្ែ្មារ់ការ្ារ់វិន័យ
រង្ហាញថ្លាែមត្ុលយ

ពិនិត្យ IPRs ពីមុន

គណ្បនយយររែ់ែ្ុំ
ការចុោះប្ម ោះ
បត្ើអ្វីជាែំនួររញ្ហាសដល្រឈម?
របងកើត្ែំនួររញ្ហា្រឈម
រតូរែំនួររញ្ហា្រឈមររែ់អ្នក
រតូរបលែែមាាត្់ររែ់អ្នក
បលាចប្ម ោះប្រើ ឬបលែែមាាត្់

យល់្ពមចំប ោះការ្ារ់ឱ្យ IPR

ការ្ារ់ឱ្យដឹងររែ់ែ្ុំ

ពំ រ័ កាត្រាយការណ្៍
ពិនិត្យកាត្រាយការណ្៍លំអ្ិត្

យល់្ពមចំប ោះការ្ារ់ឱ្យដឹងនូវHAC
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ការប្រើមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ
មណ្ឌ លហូមអាក់សែែគឺជា្រព័នធកមមវិធីរុករកមូលោា នពត្៌មានែិែស សដលអាចឱ្យអ្នកបមើលការចុោះប្ម ោះ កាត្រាយការណ្៍ វត្តមាន វិន័យ ្ពឹត្ិរត្តិពនិ ទុ គប្មាងបជាគជ័យ បែនើែុំ វគគែិកា
កិចចការថ្ននក់បរៀន និងការបរៀរចំពត្៌មានបពលសដល្ត្ូវានោក់រញ្ចូលបៅកនុង ិននន័យររែ់សាលាលូមិភ្ជគ។ អ្នកអាណ្តពាាល ឬែិែសអាចប្រើមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ
បដើមបីពិនិត្យបមើលពត្៌មានែិែសាន។

មីនយុ មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ
ជប្មើែមីនុយកនុងផ្លាកមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ សតលែ់ ិ ធិចូលបៅកាន់ ំព័រចមបងររែ់ HAC ។ ចុចបលើរូរសដលរង្ហាញ ំព័រ ជាមួយថ្នរសដលទាក់ ង សដលនីមួយៗគឺជា ំព័រសដល
មានពត្៌មានែិែសររែ់អ្នកប្ែចបៅ ីបន្ទោះ។ ជាឧទាហរណ្៍ ជប្មើែក្មិត្
រង្ហាញនូវ ំព័រជាមួយសលរបលើ IPRs កាត្រាយការណ្៍ និង្រធានរ បសសងប ៀត្សដល
ក់ព័នធជាមួយក្មិត្។ ចុចបលើសលរសដលរង្ហាញ ំព័រសដលានកំណ្ត្់។ ំព័រ HAC ភ្ជគប្ចើនសដលរួមរញ្ចូលទាំងរណ្តតញភ្ជារ់សដលបពលចុច រង្ហាញនូវផ្លទំងវិនដូសដលមាន
ភ្ជពលំអ្ិត្រសនថម។
ំព័រខាងប្កាមអាចមានែិ ធិចូលាន បោយប្រើជប្មើែមីនុយកនុងផ្លាក HAC ។

ំព័របដើម (Home)
ពិនិត្យបមើល
តាមែាត ហ៍

រង្ហាញវត្តមានររែ់ែិែស កាលវិភ្ជគ កិចចការ និងពត្៌មានពីវិន័យែ្មារ់ែាត ហ៍លមីៗ។ ែាត ហ៍មុន និងែាត ហ៍ខាងមុែ ក៏អាចបមើលានសដរ។ រណ្តតញ
ភ្ជារ់្ត្ូវានសតល់ជូែ្មារ់បមើលវគគែិកាលំអ្ិត្នីមួយៗ ការចូលបៅកាន់ពត្៌មានពីការរង់ថ្លា និងអ្ុីសមលបៅ្គូ។

្រត្ិ ិន

រង្ហាញការពិនិត្យបមើលវត្តមានររែ់ែិែសជាសែ កាលវិភ្ជគ កិចចការ និងពត្៌មានវិន័យ ក៏ដូចជាែកមមភ្ជព និង្ពឹត្តិការណ្៍សងសដរ។ ្រអ្រ់សែក (Checkboxes)
្ត្ូវានសតល់ជូនែ្មារ់បរៀរចំ្របល ពត្៌មានសដលរង្ហាញបចញមក ែណ្ៈសដលរូត្ុង្ត្ូវានរួមរញ្ចូលែ្មារ់ការផ្លាែ់រតូរ ្រត្ិ ិនចំប ោះការពិនិត្យ្រចាំថ្លា ឬែាត ហ៍។
សែមុន ឬខាងមុែ ក៏អាចបមើលានសដរ។

រណ្តតញភ្ជារ់
សាលា

រង្ហាញរណ្តតញភ្ជារ់សដលអាចរបងកើត្កនុងការបរៀរចំកសនាង HAC បដើមបីឱ្យែិ ធិចូលបៅកាន់្រលពធនធានខាងកនុង ឬប្ៅលូមិភ្ជគ។

វត្តមាន
ពិនិត្យបមើល
តាមសែ

រង្ហាញជាសែថ្នវត្តមានររែ់ែិែសសដលអាចបរើករិ បដើមបីចូលបៅបមើលរាល់សែទាំងអ្ែ់កនុងឆ្នែំ ិការចចុរបនន។ ពណ្៌ចំណ្ងបជើងែំគាល់្របល ថ្នវត្តមានសដល
ានរង្ហាញ។ ោក់មូវចងអុលបលើថ្លា បដើមបីបមើលពត្៌មានលំអ្ិត្បលើការអ្វត្តមាន ឬមកយឺត្។
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ថ្ននក់
កិចចការថ្ននក់បរៀន

រង្ហាញកិចចការវគគែិកា រួមរញ្ចូលទាំងកាលររិបចេ សដលានចាត្់សចង ថ្លាកំណ្ត្់ ្របល ចំណ្ុចែកាតនុពល និងពិនទុែ្មារ់កិចចការបែៀវបក ក្មិត្
(Gradebook) សដលមានកនុងថ្ននក់។ បពលសដលកិចចការ្ត្ូវានរញ្ហាឱ្យបធវើបោយថ្ននក់ ពត្៌មានមធយមភ្ជគថ្ននក់បរៀន ្ត្ូវានរង្ហាញ
បៅខាងប្កាមរញ្ាីកិចចការររែ់ែិែស។
្គូអាចប្ជើែបរីែថ្នកិចចការណ្ត និងពិនទុររែ់វាគួរសត្ោក់បចញបៅ HAC យងណ្ត។ បទាោះយងណ្ត កិចចការសដលមិនានរបញ្ចញ អាច្ត្ូវ
ានរញ្ចូលកនុងមធយមភ្ជគររែ់ែិែសែ្មារ់វគគែិកា។

គប្មាងការ អាជីព

រង្ហាញការរីកចប្មើនររែ់ែិែសបដើមបីរំបពញានវគគែិកា និងត្្មូវការប្កឌីត្ែ្មារ់រញ្ចរ់វគគែិកា និងគប្មាងការរសនថម សសអកបលើ ពំ ័រ
eSchoolPLUS Student Career Planner ។ មាតារិតា និងែិែស អាចរញ្ចូលការបែនើែុំវគគែិកាែ្មារ់ឆ្នំខាងមុែ
បោយប្រើត្្មូវការគប្មាងររែ់ែិែសជាការន្ទំសាូវកនុងការកំណ្ត្់វគគែិកាមួយណ្តសដល្ត្ូវការ។

កាលវិភ្ជគ

រង្ហាញកាលវិភ្ជគររែ់ែិែសែ្មារ់បពញមួយឆ្នំ។ វគគែិកាសដលានធាាក់ចុោះ ក៏្ត្ូវរង្ហាញសងសដរ។ អ្នកក៏អាចប្ជើែបរីែបដើមបីរង្ហាញរញ្ាីថ្ន ការបែនើែុំ
ែ្មារ់ឆ្នំែិការន្ទទរ់ កនុងសសនកបោយសែកពីគានបៅ ំព័រខាងប្កាម។ រណ្តតញភ្ជារ់្ត្ូវានសតល់ជូនែ្មារ់ការពិនិត្យពត្៌មានវគគែិកា សដលលំអ្ិត្
និងការបស្ើអ្ុីសមលបៅ្គូ។

ែំបណ្ើរ

រង្ហាញសសនក្រធាន ឬ្កែួងែ្មារ់អាគារ អា្ែ័យបលើការបរៀរចំអាគារ និងអ្នុវញ្ហាត្ិឱ្យមាតារិតា និងែិែសបដើមបីប្ជើែបរីែវគគែិកាដូចសដល
កាបែនើែុំែ្មារ់ឆ្នំប្កាយ។ រញ្ាីសសនកសដលជាការត្្មូវរញ្ចរ់ការែិការរែ់ែិែស បោយសែកមួយ បដើមបីជួយដល់ការបែនើែុំ បរើការបែនើែុំ្ត្ូវ
ានរញ្ចូលបោយសសនកមុែវិជាា។ ប្កឌីត្ែ្មារ់វគគែិកាសដលានបែនើែុំ្ត្ូវានកត្់្តា និងអាច្ត្ូវប្រៀរបធៀរ្រឆ្ំងប្កឌីត្សដលានត្្មូវ។

ក្មិត្
រាយការណ្៍រីកចប្មើន
របណ្តណោះអាែនន
កាត្រាយការណ្៍

រង្ហាញរាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តណោះអាែននលមីៗរំសុត្ រួមរញ្ចូលទាំងវគគែិកា ពិនទុ និងមត្ិបយរលែ្មារ់ IPR ដំបណ្ើរការបោយសសអកបលើ
ពត្៌មានកនុងឃ្ា ំង ិននន ័យ IPR ។ បរើមត្ិបយរល់្ត្ូវានរញ្ចូលែ្មារ់ែិែស មត្ិបយរល់សដលែំខាន់រង្ហាញបៅខាងប្កាមពត្៌មានវគគែិកា។ ជារសនថម
អ្នកអាចប្ជើែបរីែបដើមបីពិនិត្យដំបណ្ើរការ IPR ពីមុន ែ្មារ់ឆ្នំរចចុរបនន ចំប ោះឃ្ា ំង ិននន ័យសដលមាន។
រង្ហាញពត្៌មានពីដំបណ្ើរការកាត្រាយការណ្៍លមីរំសុត្ររែ់ែិែស។ ំព័ររញ្ាពី ិនទុ មត្ិបយរល់ និងអ្វត្តមានសដល ក់ពន័ ធដល់វគគែិកា ឬការ
្រលង្រសជងែមត្ថភ្ជពររែ់ែិែស។
ពត្៌មានរសនថមអាចរួមរញ្ចូលសលរូកថ្នប្កឌីត្សដលរកានែ្មារ់រត្់កាត្រាយការណ្៍ លំោរ់ថ្ននក់ និងែមាែរចចុរបនន និងប្កឌីត្សដលបកើន បែើង និង
GPAs ។ បរើមត្ិបយរល់្ត្ូវានរញ្ចូលែ្មារ់ែិែស មត្ិបយរល់សដលែំខាន់បលចបែើងខាងប្កាមពត្៌មានកាត្រាយការណ្៍។ ជារសនថម
អ្នកអាចប្ជើែបរីែបដើមបីពិនិត្យដំបណ្ើរការណ្៍កាត្រាយការណ្៍ពីមុន ែ្មារ់ឆ្នំរចចុរបនន ចំប ោះឃ្ា ំង ិននន័យសដលមាន។

្ពឹត្ិរត្តិពិនទុ

រង្ហាញពត្៌មាន្ពឹត្តិរត្តិររែ់ែិែសអា្ែ័យបលើឃ្ាំង ិននន័យ្ពឹត្រិ ត្តិពនិ ទុ។ បរើលមូ ិភ្ជគររែ់អ្នកានកំណ្ត្់ការពិនិត្យជាប្ចើន ែ្មារ់ ិននន ័យ
ចំប ោះ្កុមវគគែិកាែុែៗគាន (្រចាំឆ្នំ រត្់កាត្រាយការណ្៍ ឬសសនក្រធានរ ) អ្នកអាចប្ជើែបរីែការពិនិត្យបមើលបដើមបីរង្ហាញ។
វត្ថុខាងប្កាមក៏អាចរង្ហាញានសដរ អា្ែ័យបលើរបរៀរពិនិត្យសដលានបរៀរចំៈ សលរូកថ្នប្កឌីត្ែ្មារ់្កុមវគគែិកា GPA ែ្មារ់វគគ្កុម ែិកា បហើយ
GPA និងលំោរ់ថ្ននក់ែ្មារ់្របល GPA សដលានប្ជើែបរីែ។
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ការផ្លាែ់រតូរ ិននន័យែិែស

សតល់ែិ ធិចូលបៅកាន់ការផ្លាែ់រតូរ ិននន័យែិែស (Student Data Exchange) ។

ពិនទុបត្ែត

រង្ហាញែតង់ោពិនទុបត្ែតទាំងអ្ែ់សដលានរកាែ្មារ់ែិែសកនុងមណ្ឌ លបត្ែត eSchoolPLUS ។

ការ្ ្ ង់ែែិ ស
វិន័យ

រង្ហាញបហត្ុការណ្៍វិន័យទាំងអ្ែ់សដល ក់ព័នធជាមួយែិែស។ ពត្៌មានរួមរញ្ចូលទាំង្របល ថ្នបហត្ុការណ្៍ លំោរ់ ីតាំង កាលររិបចេ និងបមាងបពល
និងកបួនចារ់ររែ់ែិែស ដូចជាអ្នក្រ្ពឹត្តិរ បលមើែ ជនរងប្គាោះ ឬសាកសី។ ពត្៌មានរសនថមបលើបហត្ុការណ្៍អាចបមើលានបោយ
ចុចបលើរណ្តតញភ្ជារ់សដលបលចបែើងបលើផ្លទំងវិនដូ។

គប្មាងបជាគជ័យ

រង្ហាញរញ្ាីគប្មាងបជាគជ័យសដលានរបងកើត្បែើងែ្មារ់ែិែស។ អ្នកអាចចុចបលើកាលររិបចេ គប្មាង បដើមបីរង្ហាញពត្៌មានលំអ្ិត្ ដូចជា មូលបហត្ុ
គប្មាងសដលានរបងកើត្បែើង និងការអ្នតរាគមន៍ បគាលរំណ្ង និងកមមវត្ថុសដលានរញ្ចូល។

ការចុោះប្ម ោះ
្រជាសាស្តែត

រង្ហាញពត្៌មាន្រជាសាស្តែតមូលោា នររែ់ែែិ ស សដលរួមរញ្ចូលទាំង ថ្លាសែឆ្នំកំបណ្ើត្ បល ក្មិត្ អាគារ សទោះ/្កុម និងអ្នក្រឹកា។ ពត្៌មាន
រសនថមក៏អាច្ត្ូវរង្ហាញសងសដរ ដូចជាពត្៌មាន ំន្ទក់ ំនង អាែ័យោា ន និងបលែ ូរែ័ពទែិែស និងអ្នកអាណ្តពាាល ពត្៌មានរន្ទទន់ខាងវិជាសាស្តែត
ការដឹកជញ្ាូនបៅ និងមកសាលា និងពត្៌មានសដលង្ហយរោះ ល់ ពី ំព័រផ្លទល់ែាួន។

ការចុោះប្ម ោះសដលមាន ិននន័យលមីរំសុត្

រង្ហាញ ្មង់សរររ អាណ្តពាាលសដលលមីៗ បដើមបីផ្លាែ់រតូរពត្៌មានែិែស អា្ែ័យបលើលូមិភ្ជគររែ់អ្នកសដលប្រើចុោះប្ម ោះតាមអ្នឡាញ។

រង់ថ្លា

អាចឱ្យអ្នកអាណ្តពាាល និងែិែសបមើលត្ថ្មា និងែមត្ុលយ ររែ់ែិែស។ ពត្៌មានការរង់ថ្លាានរង្ហាញ គឺ្ត្ូវានរបងកើត្បែើងកនុងeSchoolPLUS ។

ជប្មើែអ្នកប្រើ្ាែ់
ការ្ារ់ឱ្យដឹងររែ់ែ្ុំ

អាចឱ្យអ្នកអាណ្តពាាល និងែិែសយល់្ពមចំប ោះការ្ារ់ឱ្យដឹង ែ្មារ់ការបស្ើអ្ុីសមលបលើវត្តមាន វិន័យ មធយមភ្ជគវគគែិកា កិចចការថ្ននក់
រាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន និងការរាយការណ្៍។

គណ្បនយយររែ់ែ្ុំ

អាចឱ្យអ្នកអាណ្តពាាល និងែិែសរតូរបលែែំង្ហត្់ HAC ររែ់បគ និងរញ្ហាក់ែំនួរ្រឈមររែ់បគ សដល្ត្ូវានែួរបពលអ្នកប្រើ្ាែ់បលាច
បលែែំង្ហត្់ររែ់បគ។

ែបមាងអ្នកប្រើ្ាែ់

អាចឱ្យអ្នកអាណ្តពាាល និងែិែសរញ្ាូនការយល់ប ើញែ្មារ់សកលំអ្ HAC ។

ការចាកបចញ

រិ សសនក HAC រចចុរបនន និង្ត្ែរ់អ្កន បៅកាន់ ំព័រចូលមកវិញ។

ការរតូរែិែស

អាចឱ្យអ្នកអាណ្តពាាល សដលមានែិែស២ ឬប្ចើនន្ទក់ឱ្យរង្ហាញវិនដូសដលបចញមក ែ្មារ់ការប្ជើែបរីែបសសងប ៀត្។
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ពិនត្ិ យបមើលែិែសបសសងប ៀត្
បរើអ្នកជាអ្នកអាណ្តពាាលែ្មារ់ែិែសជាប្ចើន អ្នកអាចរតូរែិែសសដលអ្នកកំពុងបមើលភ្ជាមៗ។
1.

កនុងផ្លទំងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ ចុចរតរូ ែិែស។

2.

បៅបលើការបលចបែើង Choose Your Student ប្ជើែបរីែែិែសសដល្ត្ូវរង្ហាញ។

3.

ចុចរញ្ានូ ។
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ំពរ័ ពិនត្ិ យវត្តមានតាមសែ
ពំ ័រពិនិត្យវត្តមានតាមសែអាចឱ្យអ្នកបមើលវត្តមានែិែសររែ់អ្នកអ្ំែុងបពលសែកនុងឆ្នំែិការចចរុ បនន។ បរើែិែសររែ់អ្នកានអ្វត្តមាន ឬមកយឺត្បៅថ្លាណ្ត ថ្លានឹងរង្ហាញជាមួយ
ពណ្៌សដលបៅខាងប្កាយ។ ពណ្៌ចំណ្ងបជើងខាងប្កាមសែ ែំបៅដល់្របល ថ្នវត្តមាននីមួយៗសដលពណ្៌ត្ំណ្តងឱ្យ។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័រវត្តមានតាមសែ ចុច

Attendance បលើមីនុយ HAC ។

រតូរសែ


បដើមបីរុករកពីសែបៅសែកនុងអ្ំែុងឆ្នំែិការចចុរបនន ប្រើ្ពួញ

បៅខាងបលើបែវងថ្ដ និងសាត ំថ្ដថ្ន្រត្ិ ិន។

ពិនត្ិ យវត្តមានលំអ្ិត្


បដើមបីពិនិត្យភ្ជពលំអ្ិត្ែ្មារ់កាលររិបចេ បពលែិែសានអ្វត្តមាន ឬមកយឺត្ រំកិល្រោរ់ចងអុលររែ់អ្នកបលើថ្លា។ ពត្៌មានជំនួយរង្ហាញ្របល ថ្នវត្តមានសដលាន
រញ្ចូលបោយការិយល័យ ឬ្គូែ្មារ់អ្ំែុងបពលសដលមាន្រែិ ធិភ្ជព។

យល់្ពមបដើមបីឱ្យាន លួ អ្ុសី មលវត្តមាន្ារ់ឱ្យដឹង


បដើមបីយល់្ពមបដើមបី ួលអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងពីវត្តមាន សែក្រអ្រ់ "Alert me..." ខាងបលើសែ។



បដើមបីប្ជើែបរីែ្របល ថ្នវត្តមានបដើមបី លួ ានការ្ារ់ឱ្យដឹង ចុចរណ្តតញភ្ជារ់ "Limit Alerts..." ។ កនុងវិនដូការ្ារ់ឱ្យដឹងវត្តមាន គូែសែក្រអ្រ់
ែ្មារ់វត្តមានថ្នចំណ្តរ់អារមមណ្៍ចំប ោះអ្នក រន្ទទរ់មកចុច Save ។
បរើអ្នកមិនប្ជើែបរីែ្របល ថ្នវត្តមាន អ្នកនឹង ួលការ្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់វត្តមានទាំងអ្ែ់សដលទាក់ ងជាមួយែិែសររែ់អ្នក។
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ំពរ័ ្រត្ិ និ
ំព័រ្រត្ិ ិនសតល់ជូនការពិនិត្យមួយសែថ្នពត្៌មានខាងប្កាមបលើែិែសររែ់អ្នកៈ


កិចចការថ្ននក់បរៀន



្ពឹត្ិតការណ្៍ថ្ននក់



្ពឹត្តិការណ្៍ែកមមភ្ជព

បដើមបីរង្ហាញ ំព័រ្រត្ិ ិន ចុច

Home បលើមីនុយ HAC រន្ទទរ់មកចុចថ្នរ Calendar ។

ផ្លាែ់ររតូ ពត្៌មាន្រត្ិ ិន


បដើមបីលាក់ ឬរង្ហាញផ្លទំងត្្មង់ (Filter pane) ចុចរូរបហវៀលបធើ



បដើមបីរញ្ចូល ឬដកបចញពត្៌មានបលើ្រត្ិ និ សែក ឬមិនសែក ្រអ្រ់សដល្ត្ឹម្ត្ូវកនុងផ្លទំងត្្មង់ (Filter pane) បៅខាងបែវង។



បដើមបី្ត្ែរ់ផ្លទំងត្្មង់ (Filter pane) ្រត្ិ ិន ឬសសនកត្ថ្មា ចុចសសនកែញ្ហាចុោះប្កាម

។

។ បដើមបីព្ងីកសសនក្ត្ែរ់ ចុចែញ្ហាបែើងបលើ

។

រតូរការពិនត្ិ យបមើល្រត្ិ និ


បដើមបីរង្ហាញសែបសសងប ៀត្ ប្រើ្ពួញ



បដើមបីរង្ហាញការបមើលជាែាត ហ៍ែ្មារ់ែាត ហ៍លមីៗ ចុចបលើ Week ។ បដើមបីរង្ហាញែាត ហ៍បសសងប ៀត្កនុងការពិនិត្យបមើលតាមែាត ហ៍ររែ់្រត្ិ ិន ប្រើ្ពួញ
បដើមបីត្្មង់ ិែបៅមុែ ឬប្កាយ មួយែាត ហ៍បៅបពលបវលាមួយ។



បដើមបីរង្ហាញការពិនិត្យថ្លា ែ្មារ់ថ្លាលមៗ ចុចបលើ Day ។ បដើមបីរង្ហាញថ្លាបសសងប ៀត្ ប្រើ្ពួញ
បៅបពលបវលាមួយ។



បដើមបី្ត្ែរ់បៅសែលមីៗ ែាត ហ៍ ឬថ្លា កនុងការពិនិត្យបមើលខាងបលើ ចុច Today ។

បដើមបីែទង់បមើល ិែត្្មង់បៅមុែ ឬខាងប្កាយ មួយសែបៅបពលបវលាមួយ។

បដើមបីែទង់បមើល ិែត្្មង់បៅមុែ ឬខាងប្កាយ មួយថ្លា
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ំពរ័ ការង្ហរថ្ននក់
ប្រើ ំព័រការង្ហរថ្ននក់ បដើមបីពិនិត្យកិចចការររែ់ែិែសែ្មារ់ថ្ននក់។ ំព័របនោះរញ្ចូលសត្កិចចការ និងពិនទុសដល្គូមានានប្ជើែបរីែបដើមបីបចញសាយរុបណ្តណោះ។
ចុច ំព័រការង្ហរថ្ននក់ ចុច

Classes

បលើមីនុយ HAC ។

ពិនត្ិ យបមើលយងហរ័ែ បធៀរនឹងបមើលបពញ
ិដាភ្ជព២សដលានសតលជ់ ូនែ្មារ់កិចចការ។ អ្នកអាចរតូរការបមើលររែ់អ្នកបោយចុចបលើរូត្ុងសដល្ត្ឹម្ត្ូវៈ


ការពិនត្ិ យបមើលសដលឆ្រ់រហ័ែ- រង្ហាញមូលោា នពត្៌មានកិចចការ បដើមបីជួយអ្នកឱ្យ្កបែកបមើលកិចចការមួយសលាត្ និងរបរៀរសដលែិែសររែ់អ្នកានពិនទុបលើកិចចការ
សដលានរំបពញ។



បមើលបោយបពញបលញ- រង្ហាញកសនាងរសនថមសដល ក់ព័នធដល់ពិនមទុ ធយមភ្ជគកិចចការ ដូបចនោះអ្នកអាចបមើលលំអ្ិត្រសនថមអ្ំពីមធយមភ្ជគ ែ្មារ់ថ្ននក់បរៀនររែ់ែិែសអ្នក។

បមើលកិចកាច របោយថ្ននក់បរៀន
1.

បរើអ្នកមានជប្មើែ បដើមបីប្ជើែបរីែវគគែិកា ឬ្កុម្រែង្រណ្តំង ប្ជើែបរីែវគគែិកា។

2.

កនុងកសនាងរង្ហាញ ីកសនាង (Show field) ប្ជើែបរីែ (ថ្ននក់ទាំងអ្ែ់/All Classes) ឬថ្ននក់ណ្តមួយ។

3.

បៅកនុងកសនាងរត្់កាត្រាយការណ្៍ (Report Card Run) ប្ជើែបរីែយក រត្់កាត្រាយការណ្៍ បដើមបីរង្ហាញ។

4.

កនុងកសនាងរញ្ហាតាមសសនក (Order by field) ប្ជើែបរីែយកថ្ននក់ (Class) ។

5.

ចុចបលើ Refresh View ។

បមើលកិចកាច រែ្មារ់ការ្រកួត្្រសជង
1.

បរើអ្នកមានជប្មើែបដើមបីប្ជើែបរីែែិែស ឬ្កុម្រែង្រណ្តំង ប្ជើែបរីែ្កុម្រែង្រណ្តំង ។

2.

កនុងកសនាងរង្ហាញ ីកសនាង (Show field) ប្ជើែបរីែ (ថ្ននក់ទាំងអ្ែ់/All Classes) ឬ្កុម្រែង្រណ្តំងណ្តមួយ។

3.

បៅកនុងកសនាងរត្់កាត្រាយការណ្៍ (Report Card Run) ប្ជើែបរីែយក រត្់កាត្រាយការណ្៍ បដើមបីរង្ហាញ។

4.

កនុងកសនាងរញ្ហាតាមសសនក (Order by field) ប្ជើែបរីែយកថ្ននក់ (Class) ។

5.

ចុចបលើ Refresh View ។

បមើលកិចកាច រតាមកាលររិបចេ
1.

កនុងកសនាងរញ្ហាតាមសសនក (Order by field) ប្ជើែបរីែយកថ្ននក់ (កាលររិបចេ កំណ្ត្់/Date Due) ។

2.

ចុចបលើ Refresh View
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បមើលវគគែកិ ាលំអ្ត្ិ


ចុចរណ្តតញភ្ជារ់កនុងចំណ្ងបជើងវគគែិកាែ្មារ់វគគែិកាសដលអ្នកចង់បមើល។ ការបលាត្បែើងសដលរង្ហាញកូដវគគែិកា ប្ម ោះ អាគារ ្កែួង ្គូ រនទរ់ រយៈបពល ថ្លា
និងរយៈបពលោក់ពិនទុ។ រណ្តតញភ្ជារ់រង្ហាញសត្បពលសដលអ្នកានប្ជើែបរីែឱ្យបធវើកិចចការតាមថ្ននក់។

បមើលវគគែកិ ាសដលភ្ជារ់មក


ចុចរណ្តតញភ្ជារ់កនុងចំណ្ងបជើងវគគែិកាែ្មារ់វគគែិកាសដលអ្នកចង់បមើល។ ការបលាត្បែើងសដលរួមរញ្ចូលរណ្តតញភ្ជារ់មកកាន់ឯកសារភ្ជារ់សដល្គូអាចរសនថម ែ្មារ់វគគែិកា។

បមើលកិចកាច រលំអ្ិត្


ចុចរណ្តតញកិចចការែ្មារ់កិចចការសដលអ្នកចង់បមើល។ ការបលាត្បែើងរង្ហាញវគគែិកា ការបរៀររារ់កិចចការ ្របល កាលររិបចេ សដលានចាត្់សចង ពិនទុ មាន់
និងពត្៌មានប្កឌីត្រសនថមែ្មារ់កិចចការ។ ជារសនថម ការបលាត្បែើងបនោះ រួមរញ្ចូលទាំងឯកសារភ្ជារ់ណ្តសដល្គូអាចរសនថមែ្មារ់កិចចការ និងនិប ទែរ សដលប្រើ
ចំប ោះក្មិត្កិចចការ បរើ្ត្ឹម្ត្ូវ។

យល់្ពមចំប ោះអ្ុសី មល្ារ់ឱ្យដឹងចំប ោះការង្ហរថ្ននក់


បដើមបីយល់្ពមឱ្យមានអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងបោយសសអកបលើមធយមភ្ជគកិចចការ ឬមធយមភ្ជគថ្ននក់ សែក្រអ្រ់សដល្ត្ឹម្ត្ូវបលើ "Alert me..." ខាងបលើកិចចការថ្ននក់ លំអ្ិត្។



បដើមបី ួលការ្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់មធយមភ្ជគខាងប្កាមសដលមានភ្ជគរយពិត្្ាកដ រញ្ចូលបលែ (1-150) រន្ទទរ់មក "ខាងប្កាម។" ឧទាហរណ្៍ បរើអ្នកចង់
ឱ្យបលាត្្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់មធយមភ្ជគខាងប្កាម 70% រញ្ចូល 70 ។



បដើមបី ួលការ្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់មធយមភ្ជគខាងបលើសដលមានភ្ជគរយពិត្្ាកដ រញ្ចូលបលែ (1-150) រន្ទទរ់មក "ខាងបលើ។" ឧទាហរណ្៍ បរើអ្នកចង់
ឱ្យបលាត្្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់មធយមភ្ជគខាងបលើ 90% រញ្ចូល 90 ។



ុកកសនាងទាំងពីរ ំបនរ អាចឱ្យអ្នក ួលការ្ារ់ចំប ោះវគគែិកា ឬកិចចការទាំងអ្ែ់ បោយមិនគិត្ពីមធយមភ្ជគររែ់ពួកបគ។
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ំពរ័ ្រជាសាស្តែត
ំព័រ្រជាសាស្តែតរួមរញ្ចូលទាំង សសនកពត្៌មានសដលមានរាយរញ្ាីដូចត្បៅបលើែិែសររែ់អ្នកៈ


្រជាសាស្តែត - ិននន័យមូលោា ន ដូចជាប្ម ោះែិែស ថ្លាសែឆ្នំកំបណ្ើត្ អ្នក្រឹកា អាគារ បល ថ្ននក់ ភ្ជសា និង្គូ្រចាំថ្ននក់។



បពលអាែនន- ពត្៌មានែ្មារ់ប្រើកនុងបពលអាែននខាងបព យ ដូចជាប្ម ោះបព យ និងបលែ ូរែ័ពទ មនទីរបព យសដលចង់បៅ និង ិននន័យធាន្ទរា៉ារ់រងែុែភ្ជព។



រុគលគ - ពត្៌មានសដលង្ហយនឹងសទុោះ រួមរញ្ចូលទាំង បលែែុែែាល់ ្កុមកុលែមពន័ ធ សាថ នការណ្៍អាហារ និងចំណ្តត្់ថ្ននក់។



ការដឹកជញ្ចនូ - ពត្៌មានបលើការចាត្់សចងការដឹកជញ្ាូនររែ់ែិែស បៅ និងមកពីសាលា។




ន្ទំ ក់ នំ ង- ពត្៌មានែិែស និងអ្នកអាណ្តពាាល រួមរញ្ចូលទាំងអាែ័យោា ន និងបលែ ូរែ័ពទ។
FERPA -

រញ្ាីសដលរង្ហាញការបរៀរចំររែ់ែិែសទាក់ ងការបចញពត្៌មាន តាមចារ់ែិ ធិ និងការែមាាត្់ការអ្រ់រំ្គួសារ (FERPA) ។

បដើមបីរង្ហាញ ំព័រ្រជាសាស្តែត ចុចការចុោះប្ម ោះ

បលើមីនុយ HAC ។

ពត្៌មានបពលអាែននលមីៗ


បដើមបីោក់ពត្៌មានបពលអាែននលមីៗ ចុច Edit ។ រសនថម ឬរតូរពត្៌មានសដលានរង្ហាញកនងុ ផ្លទំងពត្៌មានបពលអាែននលមីៗ រន្ទទរ់មកចុច Save ។

ពត្៌មាន ន្ទំ ក់ នំ ងលមៗី


បដើមបីោក់ពត្៌មានសសនក ំន្ទក់ នំ ង ចុច Edit ។ រសនថម ឬរតូរអ្ុីសមល និងពត្៌មាន ូរែ័ពទ សដលានរង្ហាញកនុងផ្លទំងពត្៌មានខាង ំន្ទក់ នំ ងលមីៗ រន្ទទរ់មកចុច Save ។

ការចាត្់សចង FERPA លមីៗ


បដើមបីរញ្ចូលសសនក FERPA លមីៗ ចុច Edit ។ សែក ឬមិនសែក ្រអ្រ់ កនងុ ផ្លទំងពត្៌មាន FERPA ដូចសដល្ត្ូវការ រន្ទទរ់មកចុច Save ។ បពលានសែក្រអ្រ់
FERPA ពត្៌មានែិែសសដលានកំណ្ត្់មនិ អាចរបញ្ចញានប ។
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ំពរ័ រាយការណ្៍រកី ចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន
ំព័ររាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន រង្ហាញរាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន(IPR) សដលលមីរំសុត្ររែ់ែិែសអ្នក បរើមាន។ រាយការណ្៍រួមមាន វគគែិកា និងការ
ពិពណ្៌ន្ទររែ់ែិែស រយៈបពលថ្ននក់បរៀន ្គូ រនទរ់ ពិនទុរីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន និងកូដមត្ិបយរល់។ ចំណ្ងបជើងបៅប្កាម ំព័រ សតលន់ ូវគនាឹោះែំខាន់ចំប ោះមត្ិបយរល់សដល
ានរញ្ចូលែ្មារ់ែិែសររែ់អ្នក។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័រកាត្រាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន ចុចក្មិត្

បលើមីនុយ HAC ។

ការបមើល IPR លំអ្ត្ិ


បដើមបីពិនិត្យរសនថមភ្ជពលំអ្ិត្បលើវគគែិកា ចុចការបរៀររារ់រណ្តតញភ្ជារ់ររែ់វា បដើមបីរង្ហាញផ្លទំងវគគែិកាហូមអាក់សែែ។

ពិនត្ិ យបមើល IPRs ពីមុន


បដើមបីរង្ហាញ IPR ពីរយៈបពលសដលលមីជាងបគ ប្ជើែបរីែរយៈបពលកនុងការពិនិត្យបមើលរាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែននែ្មារ់្របឡាោះរយៈបពលរាយការណ្៍។
្របឡាោះបនោះរង្ហាញសត្ IPR បសសងសដលមានរុបណ្តណោះ។

យល់្ពមឱ្យ្ារ់ដណ្
ំ ឹងពី IPR


បដើមបីយល់្ពមឱ្យមានអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងពី IPR សែក្រអ្រ់ "Alert me..." ខាងបលើរញ្ាីរាយវគគែិកា។ អ្ុីសមលរួមរញ្ចូលទាំងវគគែិកា ពិនទុរីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន
ប្ម ោះ្គូ និងមត្ិបយរល់ និងពត្៌មានបសសងប ៀត្ពី IPR ររែ់ែិែស។
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ំពរ័ កាត្រាយការណ្៍
ពំ ័រកាត្រាយការណ្៍រង្ហាញកាត្រាយការណ្៍លមីរំសត្ុ ររែ់ែិែស បរើមាន។ រាយការណ្៍រួមរញ្ចូលទាំងវគគែិកា និងការបរៀររារ់ររែ់ែិែស រយៈបពលថ្ននក់បរៀន ្គូ រនទរ់
ប្កឌីត្សដលចង់ាន និងរកាន ពត្៌មានចំណ្តត្់ថ្ននក់ វត្តមាន ក្មិត្ថ្ននក់ និងកូដមត្ិបយរល់។ ការលាឹងសលាងក្មិត្ ្ត្ូវានសតល់ជូនបដើមបីពនយល់ពិនទុពិត្្ាកដ បពលសដល
ចំណ្ងបជើងបៅចុង ពំ ័រសតល់ជូននូវគនាឹោះែំខាន់បដើមបី ួលានមត្ិបយរល់ែិែសររែ់អ្នក។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័រកាត្រាយការណ្៍ ចុចក្មិត្

បលើមីនុយ HAC រន្ទទរ់មកចុចថ្នរកាត្រាយការណ្៍ (Report Card) ។

បមើលកាត្រាយការណ្៍លអ្ំ ិត្


បដើមបីពិនិត្យវគគែិកាលំអ្ិត្រសនថម ចុចរណ្តតញការបរៀររារ់ររែ់វា បដើមបីរង្ហាញផ្លទំងវគគែិកាហូមអាក់សែែ។



បរើពិនទុរង្ហាញជារណ្តតញភ្ជារ់ ចុចរណ្តតញភ្ជារ់បដើមបីរង្ហាញផ្លទំងកិចចការថ្ននក់។ ផ្លទំងរញ្ាីកាលររិបចេ កិចចការ ពិនទុ ពង់ែ្មារ់កិចចការថ្ននក់ និងពត្៌មានមធយមភ្ជគការង្ហរថ្ននក់។

ពិនត្ិ យកាត្រាយការណ្៍ពមី ុន


បដើមបីរង្ហាញកាត្រាយការណ្៍ពីបពលសដលលមីជាងបគ ប្ជើែបរីែបពលកនុងការបមើលកាត្រាយការណ្៍ែ្មារ់កសនាងរយៈបពលរាយការណ្៍។ កសនាងបនោះរង្ហាញសត្កាត្
រាយការណ្៍បសសងសដលមានសត្រុបណ្តណោះ។

្ពីនកាត្រាយការណ្៍


បដើមបី្ពីនកាត្រាយការណ្៍ររែ់ែិែសមួយចារ់ ចុច ្ពីន (Print) ។

យល់្ពមឱ្យ្ារ់ឱ្យដឹងពីកាត្រាយការណ្៍


បដើមបីយល់្ពមឱ្យមានអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងពីកាត្រាយការណ្៍ ចុច្រអ្រ់ "Alert me..." ខាងបលើរញ្ាីរាយវគគែិកា។ ការ្ារ់ឱ្យដឹងរួមមានទាំង វគគែិកា ក្មិត្ ប្កឌីត្
ប្ម ោះ្គូ និងមត្ិបយរល់ និងពត្៌មានបសសងប ៀត្ពីកាត្រាយការណ្ររែ់ែិែស។
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ំពរ័ កាលវិភ្ជគ
ពំ ័រកាលវិភ្ជគរង្ហាញកាលវិភ្ជគររែ់ែិែសែ្មារ់ឆ្នំែិការចចុរបនន។ ថ្ននក់សដលែិែសររែ់អ្នកានធាាក់ចុោះ រង្ហាញបៅបជើងរញ្ាីជាមួយសាថ នការណ្៍សដលានធាាក់។ ំព័របនោះក៏
រង្ហាញរញ្ាីថ្នការបែនើែុំវគគែិកាែ្មារ់សាលាឆ្នំប្កាយ។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័រកាលវិភ្ជគ ចុចថ្ននក់

(Classes) បលើមីនុយ HAC រន្ទទរ់មកចុចថ្នរកាលវិភ្ជគ (Schedule) ។
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ំពរ័ រណ្តតញភ្ជារ់សាលា
ំព័ររណ្តតញភ្ជារ់សាលារង្ហាញរណ្តតញភ្ជារ់បៅ្រលពធនធានបសសងសដលានសតល់ជូនបោយអាគារែិែសររែ់អ្នក។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័ររណ្តតញភ្ជារ់សាលា ចុច

Home

បលើមីនុយ HAC រន្ទទរ់មកចុចថ្នរ School Links ។

ការចូលបៅកាន់រណ្តតញភ្ជារ់្រលពធនធាន


បដើមបីចូលបៅកាន់្រលពធនធានសដលានរាយបលើ ំព័រ ចុចរណ្តតញភ្ជារ់ររែ់វា។
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ំពរ័ ្ពឹត្រតិ ត្័ ពិនទុ
ពំ ័រ្ពឹត្តិរ័្ត្ពិនទុរង្ហាញពត្៌មានែិកាែិែសររែ់អ្នក ពីរចចុរបនន និងឆ្នំមនុ ដូចជាវគគែិកា ប្កឌីត្ ក្មិត្ និង GPAs ។ ពំ ័រក៏រង្ហាញពត្៌មានផ្លទល់ែាួនសងសដរ រួមរញ្ចូលទាំង
អាែ័យោា នររែ់ែិែស បលែ ូរែ័ពទ និងថ្លាសែឆ្នំកំបណ្ើត្។ អ្នកអាចប្ជើែបរីែពីការពិនិត្យបមើលមួយចំនួនែ្មារ់្ពឹត្តិរ័្ត្ពិនទុវគគែិកាជា្កុម រួមរញ្ចូលទាំងឆ្នំ លកខែ័ណ្ឌ សសនក មុែវិជាា
និងរត្់កាត្រាយការណ្៍។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័រ្ពឹត្តិរ័្ត្ពិនទុ ចុចក្មិត្

Grades បលើមីនុយ HAC

រន្ទទរ់មកចុចថ្នរ Transcript ។
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ំពរ័ ពិនត្ិ យបមើលជាែាត ហ៍
ំព័រពិនិត្យបមើលជាែាត ហ៍ រង្ហាញពត្៌មានែ្មារ់ែិែសររែ់អ្នកដូចខាងប្កាមៈ


កាលវិភ្ជគ



កិចចការ



មធយមភ្ជគវគគែិកា



វត្តមាន

អ្នកអាចពិនិត្យបមើលពត្៌មានែ្មារ់ែាត ហ៍លៗមី ក៏ដចូ ជាែាត ហ៍ពីមុន និងបពលខាងមុែ កនងុ ឆ្នំែិការចចុរបនន។ ជារសនថម អ្នកអាចប្រើរណ្តតញភ្ជារ់ ំព័រ បដើមបីចូលបៅពត្៌មាន
លំអ្ិត្បលើរាយការណ្៍ទាំងបនោះ។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័រែាត ហ៍ ចុច

Home បលើមីនុយ HAC ។

ពិនត្ិ យបមើលកាលវិភ្ជគថ្ននក់


បដើមបីពិនិត្យបមើលកាលវិភ្ជគថ្ននក់ែិែសររែ់អ្នកែ្មារ់ថ្លាណ្តមួយថ្នែាត ហ៍ ចុចរណ្តតញភ្ជារ់ថ្លា ខាងបលើែទង់ ។ ជាឧទាហរណ្៍ បដើមបីរង្ហាញថ្ននក់ថ្លាច័នទបលើផ្លទំង កាលវិភ្ជគ
ចុចថ្លាច័នទ។ ផ្លទំងវិនដូររាយរញ្ាីរយៈបពល បមាងបពល ្គូ និងរនទរ់។



បដើមបីពិនិត្យកាលវិភ្ជគបពញបលញែិែសររែ់អ្នក ចុច View Full Schedule បដើមបីរង្ហាញ ំព័រកាលវិភ្ជគ។ ប្ៅពីកាលវិភ្ជគថ្នវគគែិកាទាំងអ្ែ់កនុងឆ្នំ
ែិការចចុរបនន ំព័ររញ្ាីបែនើែុំែ្មារ់ឆ្នំប្កាយ។ ែ្មារ់ពត្៌មានរសនថម រញ្ាូនរនតបៅ្រធានរ ំព័រកាលវិភ្ជគ។

ពិនត្ិ យបមើលែាត ហ៍បសសងប ៀត្


បដើមបីរង្ហាញការបមើលែាត ហ៍ែ្មារ់ែាត ហ៍បសសងប ៀត្ ប្រើ្ពួញ្
បៅកាន់ែាត ហ៍រចចុរបននវិញ ចុចថ្លាបនោះ (Today) ។

បដើមបីរង្ហាញ ិែបៅមុែ ឬប្កាយែាត ហ៍មួយបៅបពលសត្មួយ។ បដើមបី្ត្ែរ់

រង្ហាញមុែវិជាាែ្មារ់មធយមភ្ជគ


បដើមបីរង្ហាញកិចចការ និងពិនទុសដលទាក់ ងជាមួយមធយមភ្ជគ ចុចត្ំណ្ភ្ជារ់មធយមភ្ជគ ។

ពិនត្ិ យបមើលវគគែិកាលំអ្ត្ិ


បដើមបីពិនិត្យបមើលវគគែិកាលំអ្ិត្រសនថម ចុចរណ្តតញភ្ជារ់ការពិពណ្៌ន្ទររែ់វា បដើមបីរង្ហាញផ្លទំងវគគែិកា។ ផ្លទំងរញ្ាីវគគែិកា អាគារ ្កែួង ្គូ រនទរ់ រយៈបពលថ្ននក់ ថ្លា
និងរយៈបពលោក់ពិនទុ។

រង្ហាញែមត្ុលយត្ថ្មា


បដើមបីរង្ហាញ ំព័រត្ថ្មា HAC's ចុចរណ្តតញភ្ជារ់ែមត្ុលយត្ថ្មាបៅកាល ំព័រខាងសាត ំ។ ំព័រត្ថ្មារាយរញ្ាីកាលររិបចេ ្រត្ិរត្តិការណ្៍ ការបរៀររារ់ត្ថ្មា និងចំនួន
ការរង់ថ្ល/ា ការែងវិញ/ប្កឌីត្ ត្ថ្មាែមត្ុលយ និងែមត្ុលយែរុរសដលដល់បពល។ ែ្មារ់ពត្៌មានរសនថម រញ្ាូនបៅ្រធានរ ំព័រត្ថ្មា។
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គណ្បនយយររែ់ែ្ុំ
ប្រើគណ្បនយយររែ់ែ្ុំ បដើមបីពិនិត្យ ិននន័យររែ់អ្នក។ គណ្បនយយររែ់អ្នក រួមរញ្ចូលទាំងប្ម ោះររែ់អ្នក អាែ័យោា ន និងកាលររិបចេ និងបពលបមាងចុងប្កាយសដលអ្នក
ានចូលមកមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ។ ជារសនថម អ្នកអាចរតូរបលែែមាាត្់ និងរញ្ចូលែំណ្ួរ្រឈមររែ់អ្នកសដល្ត្ូវានប្រើ បរើអ្នកបលាចប្ម ោះអ្នកប្រើ ឬបលែែមាាត្់ររែ់អ្នក។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័របនោះ ផ្លាែ់ ី្រោរ់ចងអុលររែ់អ្នកបលើប្ម ោះអ្នកប្រើកនុងផ្លាកមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ។ រន្ទទរ់មក ប្ជើែបរីែគណ្បនយយររែ់ែ្ុំ (My Account) ។

ចុោះប្ម ោះែ្មារ់គណ្បនយយ HAC
បដើមបីចុោះប្ម ោះែ្មារ់គណ្បនយយ ែូម្ពីនបចញ ្មង់សរររ ចូលគណ្បនយយអ្នកប្រើ HAC មួយចារ់ និងរញ្ាូន្ត្ែរ់បៅកាន់សាលាកូនររែ់អ្នកវិញ។

បត្ើែំណ្ួរ្រឈមគឺជាអ្វី?
ែំណ្ួរ្រឈម្ត្ូវានប្រើបដើមបីរញ្ហាក់ពត្៌មានគណ្បនយយររែ់អ្នក បរើអ្កន ្ត្ូវការសកបលែែមាាត្់ររែ់អ្នក។ ពំ ័រែក់ចូលមានរណ្តតញភ្ជារ់បលាចប្ម ោះប្រើ ឬបលែែមាាត្់ (Forgot My
Username or Password

) ។ បពលអ្នកចុចរណ្តតញភ្ជារ់ អ្ុីសមលសដលរួមរញ្ចូលរណ្តតញភ្ជារ់បដើមបីសកបលែែមាាត្់បែើងវិញ នឹង្ត្ូវានបស្ើ បៅកាន់អាែ័យោា ន អ្ុីសមល

សដលានសតល់បៅសាលាលូមិភ្ជគ។ បពលអ្នកចុចរណ្តតញភ្ជារ់កនុងអ្ុីសមល អ្នកនឹង្ត្ូវឱ្យបែាើយែំណ្ួរ្រឈម។

របងកត្ើ ែំណ្ួរ្រឈម
បពលអ្នកែក់ចូលកនុង HAC បលើក ីមួយ អ្នកនឹង្ត្ូវានែុំឱ្យរញ្ចូលែំណ្ួរ និងចបមាើយ្រឈម។ បរើសាលា លូមិភ្ជគររែ់អ្នកានអ្នុវត្តែំណ្ួរ្រឈម អ្នកអាច្ត្ូវែុំឱ្យរបងកើត្
ែំណ្ួរ្រឈមបលើកដំរូងសដលអ្នកែកចូល ។
1.

កនុងចបន្ទាោះកសនាងែំណ្ួរ រញ្ចូលអ្ត្ថរ ែ្មារ់ែំណ្ួរសដលអ្នកចង់បែាើយ។

2.

កនុងចបន្ទាោះកសនាងចបមាើយ រញ្ចូលអ្ត្ថរ ែ្មារ់បែាើយ។ បរើអ្នកប្រើអ្កសរធំណ្តមួយ ពួកបគនឹងមិនត្្មូវប បពលអ្នកបែាើយែំណ្ួរបពលប្កាយ ឧទាហរណ្៍ ជាមួយប្ម ោះ ែត្វ
ឬសាលា។

3.

បធវើជំហាន 1-2 មតងប ៀត្ ទាល់សត្អ្នកានរញ្ចូលែំណ្ួរ និងចបមាើយទាំងអ្ែ់។

4.

ចុច រនតបៅកាន់មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ (Continue to Home Access Center)។

រតូរែំណ្ួរ្រឈមររែ់អ្កន
1.

ែកចូលមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ។

2.

រំកិល្រោរ់ចងអុលបលើប្ម ោះប្រើររែ់អ្នកកនុងផ្លទំង។ រន្ទទរ់មក ចុចគណ្បនយយររែ់ែ្ុំ (My Account) ។

3.

កនុងែំណ្ួរ្រឈម សសនកថ្ន ំព័រគណ្បនយយររែ់ែ្ុំ បធវើការផ្លាែ់រតូរចំប ោះែំណ្ួរ និងចបមាើយតាមសដល្ត្ូវការ។

4.

ចុចបលើ Update Challenge Questions ។

រតូរបលែែមាាត្់ររែ់អ្នក
លំន្ទំខាងប្កាមបរៀររារ់របរៀររតូរបលែែមាាត្់ររែ់អ្នកកនុងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ។
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1.

ែកចូលមណ្ឌ លហូមអាក់សែែ។

2.

រំកិល្រោរ់ចងអុលបលើប្ម ោះប្រើររែ់អ្នកកនុងផ្លទំងរោ/សរនណ្ឺ។ រន្ទទរ់មកចុច My Account ។

3.

កនុងសសនករតូរបលែែមាាត្់ថ្ន ំព័រ My Account រញ្ចូលបលែែមាាត្់រចចរុ បននររែ់អ្នកកនុងកសនាងបលែែមាាត្់ចាែ់។

4.

កនុងកសនាងបលែែមាាត្់លមី រញ្ចូលបលែែមាាត្់ររែ់អ្នកសដលចង់។ ចំណ្ុចបមម រង្ហាញកនុងកសនាងថ្នត្ួអ្កសរអ្នកវាយ។
ការរបញ្ចញបយរល់ររែ់អ្កន ៈ ប្រើ្របល អ្កសរលាយគាន- អ្កសរធំ និងត្ូច បលែ និងែញ្ហា។ បដើមបីរកាបលែែមាាត្់ររែ់អ្នកបោយែុវត្ថិភ្ជព មិន្ត្ូវប្រើអ្វីសដលង្ហយ ្ែួលទាយ
ដូចជាប្ម ោះប្ៅ ឬថ្លាសែឆ្នំកំបណ្ើត្ររែ់កូនអ្នក។

5.

កនុងកសនាងរញ្ហាក់បលែែមាាត្់លមី រញ្ចូលបលែែមាាត្់លមីររែ់អ្នកមតងប ៀត្។ ចំណ្ុចបមម នឹងរង្ហាញកនុងកសនាងថ្នអ្កសរអ្នកវាយ។

6.

ចុចដូរបលែែមាាត្់ (Change Password) ។ បលែែមាាត្់ររែ់អ្នកនឹង្ត្ូវានោក់លមី និងសារដូចត្បៅក៏រង្ហាញខាងបលើចបន្ទាោះបលែែមាាត្់ៈ បលែ
ែមាាត្់ររែ់អ្នក្ត្ូវានរតូរបោយបជាគជ័យ។

បលាចប្ម ោះប្រើ ឬបលែែមាាត្់ររែ់អ្កន
ពំ ័រែកចូលរួមមានទាំងរណ្តតញភ្ជារ់បលាចប្ម ោះប្រើ ឬបលែែមាាត្់ររែ់ែ្ុំ (Forgot My Username or Password) សដលអ្នកអាចចុចបរើអ្នក្ត្ូវការបដើមបីសក បលែែមាាត្់
ររែ់អ្នកបែើងវិញ។ បពលអ្នកចុចរណ្តតញភ្ជារ់បនោះ ំព័រ Forgot Username ឬ Password រង្ហាញបចញមក អាចឱ្យអ្នកបែនើែុំឱ្យសកពត្៌មានែក ចូលររែ់អ្នកបែើងវិញ។
បដើមបីសកពត្៌មានការែកចូលររែ់អ្នកបែើងវិញ អ្នកនឹង្ត្ូវត្្មូវឱ្យបែាើយែំណ្ួរ្រឈម។ បរើអ្នកមិនកំណ្ត្់ែំណ្ួរ្រឈមែ្មារ់មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ អ្នក្ត្ូវទាក់ ងសាលា
លូមិភ្ជគររែ់អ្នក បដើមបីសកបលែែមាាត្់ររែ់អ្នកបែើងវិញ។
1.

បៅបលើ ំព័រ Forgot Username ឬ Password រញ្ចូលមួយណ្តៈ


ប្ម ោះប្រើមណ្ឌ លហូមអាក់សែែររែ់អ្នក



អាែ័យោា នអ្ុីសមលសដលអ្នកានោក់ កយបៅកាន់សាលាលូមិភ្ជគររែ់អ្នកកនងុ ពត្៌មានទាក់ ងររែ់អ្នក។

ឬ

2.

ចុចរញ្ានូ (Submit) ។

3.

សែកអ្ុីសមលររែ់អ្នកែ្មារ់ "សកបលែែមាាត្់ហូមអាក់សែែររែ់អ្នកបែើងវិញ" សារពីលូមភ្ជិ គ។ បរើអ្នកមិន ួលអ្ុីសមល ទាក់ ងសាលាលូមិភ្ជគររែ់អ្នក។

4.

កនុងការសកបែើងវិញមណ្ឌ លហូមអាក់សែែអ្ុីសមលបលែែមាាត្់ ចុចរណ្តតញភ្ជារ់សកបែើងវិញបលែែមាាត្់មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ។

5.

បលើ ំព័រែំណ្ួរ្រឈម បែាើយែំណ្ួរ្រឈមបដើមបីចូលមកមណ្ឌ លហូមអាក់សែែដូចបដើមវិញ។

6.

ចុចរនត (Continue) ។

7.

បរើអ្នកបែាើយែំណ្ួរ្រឈម្ត្ឹម្ត្ូវ ំព័រគណ្បនយយររែ់ែ្ុំ(My Account) រង្ហាញបែើង ។ បរើអ្កន បែាើយែំណ្ួរ្រឈមមិន្ត្ឹម្ត្ូវ អ្នកអាចសាកមតងប ៀត្ ឬ
ទាក់ ងសាលាលូមិភ្ជគររែ់អ្កន ែ្មារ់ជំនួយ។ បរើអ្នកបលាចប្ម ោះប្រើររែ់អ្នក រញ្ាូនរនតបៅែកចូលជាចបន្ទាោះកសនាងបលើ ំព័រ My Account ។

8.

កនុងសសនករតូរបលែែមាាត្់ថ្ន ំព័រ រញ្ចូលបលែែមាាត្់លមីែ្មារ់គណ្បនយយែកចូលមណ្ឌ លហូមអាក់សែែររែ់អ្នក រញ្ហាក់បលែែមាាត្់លមី រន្ទទរ់មកចុច
រនតបៅកាន់មណ្ឌ លហូមអាក់សែែ(Continue to Home Access Center) ។
អ្នុសាែន៍ៈ ប្រើ្របល អ្កសរចំរុោះគាន-អ្កសរធំ និងត្ូច បលែ និងនិមិត្តែញ្ហា។ បដើមបីរកាបលែែមាាត្់ររែ់អ្នកបោយែុវត្ថិភ្ជព មិន្ត្ូវប្រើអ្វីសដល្ែួលទាយប ដូចជាប្ម ោះប្ៅ
ររែ់កូន ឬកាលររិបចេ ថ្លាកំបណ្ើត្។
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ការ្ារ់ឱ្យដឹងររែ់ែ្ុំ (My Alerts)
ប្រើជប្មើែ My Alerts បដើមបីចូល និងផ្លាែ់រតូរការបរៀរចំែ្មារ់្របល ថ្នអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងសដលអ្នកចង់ ួលែ្មារ់ែិែសររែ់អ្នក។
បដើមបីរង្ហាញ ំព័របនោះ រំកិល្រោរ់ចងអុលររែ់អ្នកបលើប្ម ោះអ្នកប្រើកនុងផ្លទំងមណ្ឌ លហូមអាក់សែែែ រន្ទទរ់មកប្ជើែបរីែ My Alerts ។

បដើមបីយល់្ពមឱ្យ្ារ់ឱ្យដឹង HAC
ពំ ័រ My Alerts រួមរញ្ចូលទាំង្រអ្រ់សែកែ្មារ់្របល ថ្នការ្ារ់ឱ្យដឹងដូចត្បៅ។ បរើអ្នកជាអាណ្តពាាលសដលអាចចូលបៅកាន់ែិែសជាប្ចើនកនុង HAC ្រអ្រ់បោយសែករង្ហាញ
ែ្មារ់ែិែសនីមួយៗ។ សែក្រអ្រ់សដលអាចជួយឱ្យ្របល ថ្នការ្ារ់ឱ្យដឹងានចងអុល។


វត្តមាន- អ្នុញ្ហាត្ិឱ្យអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងសដល្ត្ូវរញ្ាូនបពលអ្វត្តមាន មកយឺត្ និងវិន័យវត្តមានសដល្ត្ូវានរញ្ចូលែ្មារ់ែិែសររែ់អ្នក។ អ្នកអាចកំណ្ត្់ការ្ារ់ឱ្យដឹងចំំប ោះ
កូដជាក់លាក់ណ្តមួយ។ បពល្រអ្រ់វត្តមាន្ត្ូវានសែក ការពិពណ្៌ន្ទររែ់វាបៅជារណ្តតញភ្ជារ់។ ចុចរណ្តតញភ្ជារ់បដើមបីរង្ហាញផ្លទំងវិនដូសដលមានរញ្ាីដូដសដលមាន។ បដើមបី លួ
ានការ្ារ់ឱ្យដឹង ុកបចាល្រអ្រ់ណ្តសដលានសែករួច។ បដើមបីប្ជើែបរីែកូដផ្លទល់ែាួន កុសំ ែក្រអ្រ់ណ្តមួយ សែកបលើ្រអ្រ់ែ្មារ់កូដសដលចង់ាន រន្ទទរ់មកចុច Save ។



មធយមភ្ជគវគគែកិ ា - អ្នុញ្ហាត្ិឱ្យអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងសដល្ត្ូវរញ្ាូនបលើមធយមភ្ជគវគគែិកា។ បដើមបីកំណ្ត្់ការ្ារ់ឱ្យដឹងចំប ោះមធយមភ្ជគខាងប្ៅលំោរ់ រញ្ចូលខាងប្កាមថ្ន
លំោរ់កនុងចបន្ទាោះខាងប្កាម- ជាឧទាហរណ្៍ 75 ែ្មារមធយមភ្ជគសដលត្ិចជាង75 - និងខាងបលើថ្នលំោរ់កនុងចបន្ទាោះខាងបលើ- ជាឧទាហរណ្៍ 89 ែ្មារ់មធយមភ្ជគថ្ន 90
ឬ ធំជាង។ រញ្ចូលបលែទាំង្ែុង បកបៀែមិន្ត្ូវានអ្នុញ្ាត្ិប ។ បដើមបីឱ្យមានការ្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់មធយមភ្ជគទាំងអ្ែសដលមិនែំបៅបលើក្មិត្ររែ់បគ ុកចបន្ទាោះ ប ២។



កិចកាច រថ្ននក់- អ្នុញ្ហាត្ិឱ្យអ្ុីសមល្ារ់ឱ្យដឹងសដល្ត្ូវានបស្ើបលើមធយមភ្ជគែ្មារ់កិចចការថ្ននក់។ បដើមបីកណ្
ំ ត្់ការ្ារ់ឱ្យដឹងចំប ោះមធយមភ្ជគខាងប្ៅលំោរ់ រញ្ចូលខាងប្កាម
ថ្នលំោរ់កនុងចបន្ទាោះខាងប្កាម- ជាឧទាហរណ្៍ 75 ែ្មារមធយមភ្ជគសដលត្ិចជាង75 - និងខាងបលើថ្នលំោរ់កនុងចបន្ទាោះខាងបលើ- ជាឧទាហរណ្៍ 89 ែ្មារ់មធយមភ្ជគថ្ន 90
ឬ ធំជាង។ រញ្ចូលបលែទាំង្ែុង បកបៀែមិន្ត្ូវានអ្នុញ្ាត្ិប ។ បដើមបីឱ្យមានការ្ារ់ឱ្យដឹងែ្មារ់មធយមភ្ជគទាំងអ្ែសដលមិនែំបៅបលើក្មិត្ររែ់បគ ុកចបន្ទាោះ ប ២។



ការរីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន- អាចឱ្យអ្នក ួលានការ្ារ់ឱ្យដឹងបពលសដលមានរាយការណ្៍រីកចប្មើនរបណ្តតោះអាែនន។



កាត្រាយការណ្៍- អាចឱ្យអ្នក ួលានការ្ារ់ឱ្យដឹងបពលសដលមានកាត្រាយការណ្៍។
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