COVID-19 FAQs for Students

Is LBCC closing? Do I attend class in-person?
ត ើ LBCC ត្ ូវបានបិទឬតទ? ត ើខ្ញុំត្ ូវតៅត ៀនតោយផ្ទាល់ឬតទ?
ថ្ងៃប ិតឆេ ទថ្នកា ឆូ លត ៀនវ ិញ គឺតៅថ្ងៃពុធទី ១០ ខខមិងុនាខាងមុខតនេះ
ថ្ងៃប ិតឆេ ទតនេះ នឹងអាឆផ្ទាស់បត ូ តៅតាមសភាពកា វ ិវឌ្ឍន៍ថ្នជុំងឺតនេះ

what should students do now?
តៅតពលតនេះត ើសិសសគួ តធវ ើអ្វើ?
សូ មពិនិ យនិងទទួ លកា ខែនាុំ តលើបណ្ត
ា ញខាងតត្កាម៖
•
•
•

Quest for Online Student Success
LBCC Technology step-by-step guides
Online Learning & Canvas LMS Support

ត្បសិនតបើអ្នកត្ ូវកា ជុំនួយបខនែ មសូ មទុំនាក់ទុំនង the Student Technology Help Desk
តាម យៈ ទូ ស័ពាតលខ (562) 938-4250 ឬ sthd@LBCC.edu.

I am a DSPS student. What about special accommodation?
ខ្ញុំជាសិសស DSPS ឆុេះឆុំខែកកខនា ងស្ននក់តៅពិតសសវ ិញ?
ឆុំត េះកមម វ ិធី និងតសវាកមម បស់និសសិ ពិកា (DSP&S) កុំពុងសែ ិ តៅកនញងកា
ទ៉នាក់ទ៉នងជាមួ យស្នត្ស្នាចា យទុំងអ្ស់ ខែលបតត្ងៀនសិសសពិកា ឬមាន ជមៃ ឺរ៉ៃថ្ុំ ៉ៃ ឬ ង បួ ស
តែើមបីជួយតោេះត្ស្នយរល់ឆមៃ ល់ខែលទក់ទងនឹងវគគ សិកា ឬកា ស្ននក់តៅ ែូ ឆខែលតយើងបាន
ផ្ទាស់បដ ូ ពីកា បតត្ងៀនកនញងថ្ននក់តៅជាកា បតត្ងៀនពីឆមាៃយ (remote teaching) មកវ ិញ។
និសសិ ខែលពិកា មានជមៃ ឺរ៉ៃថ្ុំ ៉ៃ ឬ ង បួ សក៏អាឆទទួ លែឹងពី DSP&S បខនែ មតទៀ ជាមួ យនឹង
កា ត ៀបឆុំកខនា ងស្ននក់តៅ ែូ ឆខែល LBCC ផ្ទាស់បដ ូ remote teaching. សូ មទ៉នាក់ទ៉នង DSP&S
តាមទូ ស័ពាតលខ (562) 938-4558 (LAC) ឬ (562) 938-3921 (PCC) និង
www.LBCC.edu/disabled-student-services.

I am an International Student. Will my student visa be affected due to
the online teaching change?
ខ្ញុំជានិសសិ អ្នា ជា ិ។ ត ើទិោាកា និសសិ
កា បតត្ងៀនតាម online ខែ ឬតទ?

បស់ខ្ញុំនឹងត្ ូវ ងផលប៉េះ

ល់តោយស្ន ខ កា ផ្ទាស់បត ូ

តោងតាមបទបបញ្ញ ា ិសាីពីទិោាកា និសសិ F1 / M1 អ្ន កអាឆត ៀនថ្ននក់ Online បានខ មួ យថ្ននក់
ប៉ុតណ្ត
ណ េះ (3 units) កនញងមួ យឆមាស។ តៅតពលខែល LBCC ត ៀបឆុំផ្ទាស់បដ ូ ពីកា បតត្ងៀនកនញងថ្ននក់
តៅជាកា បតត្ងៀនតាម Online បតណ្ត
ា េះអាសនន និសសិ អ្នា ជា ិ បស់តយើង នឹងមិន ងផលប៉េះ
ល់តោយកា ផ្ទាស់បត ូ បតណ្ត
ា េះអាសនន តនេះតទ តៅតពលពួ កតគតៅខ បនា កា សិកាតៅមុខតទៀ ។

កា ផ្ទាស់បដ ូ ពីកា បតត្ងៀនតាមថ្ននក់ នឹងចាប់តផាើមពីថ្ងៃពុធទី 18 ខខមីនាឆ្នុំ 2020
ហូ ែល់ថ្ងៃឆ័នាទី 13 ខខតមស្នឆ្នុំ ២០២០ (ថ្ងៃប ិតឆេ ទតនេះនឹងអាឆផ្ទាស់បត ូ តៅតាមសភាព
កា វ ិវឌ្ឍន៍ថ្នជុំងឺតនេះ)។
កមម វ ិធីកា ផ្ទាស់បត ូ និសសិ (SEVP) នឹងបនា ផាល់កា ខែនាុំងមីៗតហើយតយើងនឹងជុំរបឲ្យបានឆាស់
ថ្នអ្ន កនឹងទទួ លបានកា ជូ នែុំែឹងអ្ុំពីកា ផ្ទាស់បត ូ ណ្តមួ យខែលទក់ទងនឹងទិោាកា និសសិ
បស់អ្នកកនញងអ្ុំឡ
ុ ងតពលតនេះ។ សូ មត្បាកែថ្ន Email និងអាសយោានពិ ត្បាកែ បស់អ្នកមាន
តៅកនញងត្បព័នធ (PeopleSoft/Viking Portal and International Office) បស់តយើង តហើយនិងបនា
តាមោនស្ន បស់អ្នកពីព័ ៌មានសុំខាន់និងងមីៗ។
COVID-19: កា ខែនាុំសត្មាប់អ្នក ក់ព័នធ SEVP - កា ខែនាុំសត្មាប់និសសិ ៖
https://www.ice.gov/sevis/whats-new
ត្បសិនតបើអ្នកមានសុំែួ សូ មទុំនាក់ទុំនង the International Student Programs Department
តាមទូ ស័ពាតលខ (562) 938-4745 និង https://www.lbcc.edu/internationalstudents

What LBCC Service will be open?
ត ើ LBCC មានតបើកតសវាកមម អ្វើខាេះ?
តទេះបីជាស្នលាត្ ូវបានបិទក៏តោយ ក៏ LBCC Student Support Services បានផសពផាយ
“microsite” ខែលមានអ្ ថ ត្បតោជន៍ោ៉ងខាាុំងកនញងកា ឆុេះបញ្ជ ីតសវាកមម ពីឆមាៃយ បស់ពួកតគ។
សូ មឆុឆ here តែើមបីពិនិ យតមើលព័ ៌មានងមីៗទក់ទងនឹង Bacic Needs, Disabled Student
Services, EOPS / CARE / NextUP, Student Health Services, កា ត្បឹកា និងជាតត្ឆើនតទៀ ។
ត្បសិនតបើអ្នកត្ ូវកា និោយជាមួ យន ណ្តមានក់តៅកនញងនាយកោានណ្តមួ យ អ្ន កអាឆទូ ស័ពា
តៅតលខ (562) 968-4111 តាមកា ខែនាុំតៅតាម ុំបន់ខែលអ្ន កត្ ូវកា ។

What if I cannot successfully log into the Viking Portal?
ត ើខ្ញុំត្ ូវតធវ ើែូឆតមេ ឆត្បសិនតបើខ្ញុំមិនអាឆឆូ ល Viking Portal បានតោយតជាគជ័យ?
The Viking Portal គឺជាទីតាុំង បស់ Canvas ែូ តឆន េះអ្ន កត្ ូវត្បាកែថ្នអាឆភាជប់ជាមួ យនិង link
តនេះ portal.lbcc.edu
ត្បសិនតបើអ្នកមិនអាឆតធវ ើបានសូ មអ្តញ្ជ ើញតៅកាន់តគហទុំព័ Student Technology Help Desk

What should I do if I am a Federal Work-Study Student?
ត ើខ្ញុំគួ តធវ ើែូឆតមា ឆត្បសិនតបើខ្ញុំជានិសសិ

Federal Work-Study?

និសសិ Federal Work-Study (FWS) នឹងមិនអាចរយកា ែ៍អ្ុំពីកា ងា បស់ពួកតគ ខែលចាប់
តផាើមពីថ្ងៃទី 18 ខខមីនាឆ្នុំ 2020 និង ហូ ែល់មហាវ ិទាល័យយល់ថ្ន វាមានសុវ ែ ិភាពកនញង
កា វ ិលត្ ឡប់ឆូលត ៀនកន ងថ្ននក់ វ ិញ។ កាលប ិតឆេ ទថ្នកា វ ិលត្ ឡប់ឆូលត ៀនកន ងថ្ននក់ វ ិញគឺថ្ងៃ
ឆ័នា ទី 13 ខខតមស្នឆ្នុំ 2020។ និសសិ FWS នឹងតៅខ ទទួ លបានត្បាក់ឈ្ន ួលសត្មាប់តមា៉ង

ខែលពួ កតគ ំពឹងថ្ននឹងតធវ ើកា ។ អ្ន កត្គប់ត្គង FWS អាឆត ៀបឆុំជាមួ យសិសសអ្ុំពីកា ងា ពី
ឆមាៃយ (working remotely) តៅតពលណ្តខែលអាឆតធវ ើតៅបាន។

Will the Viking Vault food pantries be open to students?
ត ើអាហា ោាននឹងតបើកសត្មាប់និសសិ ខែ ឬតទ?
តៅថ្ងៃអ្ងាគ ចាប់ពីតមា៉ង 12 ថ្ងៃ ត្ ង់ ែល់តមា៉ង 3 តសៀល អាហា ោាននឹងតបើកឆុំត េះខ អាហា
ខែលខច ប់ ួឆតត្សឆ សត្មាប់អ្នកខែលបញ្ជជទិញនិងមកទទួ ល និងមានខ តៅឯ LAC (E-131) ខ
ប៉ុតណ្ត
ណ េះ ។ តត្គឿង ឧបតភាគប ិតភាគខែលមិនងាយខូ ឆនឹងត្ ូវតវឆខច ប់ជាមុនតហើយមានសត្មាប់
ខ និសសិ LBCC ប៉ុតណ្ត
ណ េះ។ និសសិ ត្ ូវបងាាញតលខសមាគល់និសសិ តៅ LBCC ។
អ្ន កខែលមកទទួ លអាហា ខច ប់តត្សឆ គឺទទួ លតៅខាងតត្ៅអាគា E-131
តបើមានសុំែួ សូ មទក់ទងតលាក Di Lohay Interim Basic Needs Program Manager តាម
យៈទូ ស័ពាតលខ (562) 938-3241 ឬ dlohay@LBCC.edu ។ សូ មទុកស្ន ត្បាប់ត្មេះ តលខ
សមាគល់និសសិ LBCC និងតលខទូ ស័ពាសត្មាប់ទនា
ុំ ក់ទុំនង ។

I don’t have Wi-Fi at home. Can I bring my laptop and come to
campus to take my online class?
ខ្ញុំមិនមាន WIFI តៅផាេះតទ។ ត ើខ្ញុំអាឆយក laptop បស់ខ្ញុំមកស្នលាត ៀនតែើមបីត ៀនថ្ននក់ Online
បស់ខ្ញុំបានឬតទ?
មិនបានតទ ។ ស្នលាទុំងពី ទុំង២ស្នខា ត្ ូវបានបិទឆុំត
ទុំងអ្ស់ ។

េះនិសសិ និងបុគគលិកស្នធា ែៈ

តទេះជាោ៉ងណ្តក៏តោយត្ក ុមហុន Comcast និង Charter (Spectrum) ផាល់ជូននូ វ Internet
តោយឥ គិ ថ្ងាែល់និសសិ ខែលមានត្បាក់ឆុំែូលទប។
ត្បសិនតបើអ្នកមិនមាន Internet តទ សូ មខែនាុំឱ្យអ្ន កទូ ស័ពាតៅត្ក ុមហុន Comcast ឬ Charter
Communications តត្ េះថ្នបណ្ត
ណ ល័យ និងស្នែប័នតផសងតទៀ ខែលខ ងខ ផាល់ Wifi ឥ គិ ថ្ងា
ត្ ូវបានបិទតោយស្ន ខ COVID-19 ។
Comcast
•
•

(855) 846-8376 English
(855) 765-6995 Spanish

Charter Communications
(844) 488-8395

Will the Student Technology Help Desk be open and available to us?
ត ើ Student Technology Help Desk នឹងតបើកសត្មាប់ពួកតយើងឫតទ?

បាទ / ចាស ។ អ្ន កអាឆតផញើ email តៅ STHD. ឫទក់ទង STHD តាមsthd@LBCC.edu.

Why do I need to make sure my personal information is up-to-date?
តហ ុអ្វើខ្ញុំត្ ូវតធវ ើឱ្យត្បាកែថ្នព័ ៌មានផ្ទាល់ខល ួន បស់ខ្ញុំ មានទិននន័យងមីបុំផុ ?
ត្ ូវត្បាកែថ្នព័ ៌មានផ្ទាល់ខល ួន បស់អ្នកមានទិននន័យងមីបុំផុ តៅកនញង Student Viking System
ែូ តឆន េះតយើងអាឆផាល់ជូនែុំែឹងពីបឆចញបបនន ភាព ទន់តពលតវលាតាម យៈ ស្ន និង Email ។
កា ខែនាុំត្ ូវបានឆុេះកនញងតគហទុំព័ the Student Technology Help Desk និងមានផគ ់ផគង់តៅ
Admissions and Records.

COVID-19 is stressing me out! Is there help for me?
COVID-19 កុំពុងតធវ ើតអាយខ្ញុំធុញងប់! ត ើមានជុំនួយសត្មាប់ខ្ញុំឫតទ?
កា ផ្ទាស់បត ូ ទុំងតនេះអាឆបងក ឱ្យមានភាពតាន ឹង និងភាពមិនត្បាកែមួ យឆុំនួន។ ត្បសិនតបើ
អ្ន កក ់សមាគល់ថ្នមានន ណ្តមានក់ ងផលប៉េះ ល់តោយ COVID-19 សូ ម ំលឹកពួ កតគថ្នមាន
ជុំនួយ ។ សត្មាប់និសសិ សូ មទុំនាក់ទុំនង Student Health Services.

I can’t afford a computer. What do I do?
ខ្ញុំមិនអាឆមានលទធភាពទិញកុុំពូ យទ័ បានតទ។ ត ខ
ើ ្ ញ ុំតធវ ើអ្វើ?
Long Beach City College កុំពុងតធវ ើជាថ្ែគូ ជាមួ យអ្ងគ កា មិន កត្បាក់ឆុំតែញមួ យខែលមាន
ត្មេះថ្ន “human-I-T” តែើមបីផាល់ digital សត្មាប់ ត្មូវកា បស់អ្នកកនញងកា ឆូ ល ួមវគគ សិកាពី
ឆមាៃយ។ និសសិ ខែលមានលកខ ែៈសមប ា ិត្គប់ត្គាន់មានសិទធិទទួ លបានជុំនួយពី human-I-T
ខែលមានកា លុំបាកកនញងកា ខសវ ង កគតត្មាង Internet ខែលមាន ថ្មា ទប។
សត្មាប់ត្គួ ស្ន ខែលខសវ ង កកា ភាជប់ reliable internet connection ($15/ ខខ) តោយមិនមាន
កិឆចសនានិងែឹកជញ្ជន
ូ ឆ្ប់ ហ័ស ឬកុុំពួ យទ័ ខែលមាន ថ្មា ទប។ អ្ន កអាឆ កទិញបានោ៉ង
ងាយត្សួ លតៅតគហទុំព័ បស់ human-I-T គឺ www.hitconnect.org. ខ
ត្មូវឲ្យអ្ន កមាន
ភសតញតាងខែលបញ្ជជក់ថ្នមានត្បាក់ឆុំែូលទប។
ែូ ឆគានតនេះផងខែ ត្ក ុមហុនែូ ឆជា Comcast និង Charter Communications បានផាល់ជូន
និសសិ ខែលមានត្បាក់ឆុំែូលទបតោយឥ គិ ថ្ងាតាម យៈត្បព័នធ Wi-Fi សត្មាប់ យៈតពល
ពី ខខខាងមុខតទៀ ផង។ សូ មទក់ទងត្ក ុមហុនទុំងពី តនេះតែើមបីែឹងពីលកខ ែៈសមប ា ិ និង
តបៀបចាប់តផាើមភាជប់តសវាកមម ។

Will the Viking Voyager still be operating between the Liberal Arts
and Pacific Coast Campuses?
ត ើ Viking Voyager តៅខ ែុំតែើ កា វាង Liberal Arts and Pacific Coast Campuses ឫតទ?
អ្ ់តទ។ មកែល់តពលតនេះ Viking Voyager នឹង វ ិលត្ ឡប់មកបុំត ើតសវាកមម វ ិញតៅថ្ងៃទី 8
ខខមិងុនាឆ្នុំ 2020 ។

Do students need to open a ConferZoom account?
ត ើនិសសិ ត្ ូវកា តបើកគែនី ConferZoom ខែ ឬតទ?
តទ។ សិសសមិនចាុំបាឆ់មានគែនី ConferZoom តែើមបីឆូល ួមកនញងកា ឆូ ល ួមវគគ សិកា remote
instructin/online ជាមួ យត្គូ បស់ពួកតគ។ សិសសអាឆឆូ ល ួមវគគ សិកាតៅកនញងថ្ននក់ Canvas
បស់ពួក តគែរបណ្តត្គូ បស់ពួកតគបានបតងក ើ ឬពួ កតគអាឆឆូ ល ួមវគគ មួយខែលមាន link
ពីត្គូ បស់ពួកតគ។ វាអាត្ស័យតលើកា តត្បើត្បាស់ បស់ត្គូ។ តសឆកេ ីខែនាុំនិសសិ អ្ុំពី តបៀបតត្បើ
ConferZoom កនញង Canvas អាឆ កបានតៅទីតនេះ។ និសសិ មិនត្ ូវកា ConferZoom App
តទតទេះបីពួកតគអាឆតត្បើវាបានត្បសិនតបើឆង់តត្បើ។

How do students reset their password?
ត ើនិសសិ កុំែ ់

កយសុំងា ់តឡើង វ ិញោ៉ងែូ ឆតមា ឆ?

និសសិ អាឆកុំែ ់ កយសមាៃ ់ផ្ទាល់ខល ួនតឡើង វ ិញតាម យៈ Viking Portal។ ត្បសិនតបើពួកតគ
ត្ ូវកា ជុំនួយ a step-by-step និង វ ើតែអ្ូ អាឆ កត ើញតៅទីតនេះ។
តៅតពលខែលនិសសិ កុំពុងតធវ ើកា កុំែ ់តលខសមាៃ ់ បស់ខល ួនតឡើង វ ិញតនាេះ និសសិ គួ ពិនិ យ
NOW ត្បសិនតបើ email និងទូ ស័ពាផ្ទាល់ខល ួន បស់ពួកតគជាទិននន័យងមីតៅកនញង the Student
Viking System ែូ ឆខែលពួ កតគត្ ូវកា ឆូ លតៅកនញងគែនីផ្ទាល់ខល ួន តៅទទួ ល a one-timepasscode តែើមបីកុំែ ់ កយសមាៃ ់តឡើង វ ិញ។
ឆុេះត្បសិនតបើខ្ញុំត្ ូវកា ជុំនួយបខនែ មតែើមបីត ៀបឆុំ remote instruction/online បតណ្ត
ា េះអាសនន ?
សុំែួ បស់អ្នកអាឆត្ ូវបានតឆា ើយតោយតៅកនញងទុំព័ the Student Remote Instruction/Online
ឬ the Student FAQs ជាមួ យនិង Canvas , office 365, the Viking Portal, ជាតែើម ។ ត្បសិនតបើ
អ្ន កត្ ូវកា ជុំនួយបខនែ ម សូ មតផញើ email មក Student Technology Help Desk តាម យៈ
sthd@LBCC.edu ។

