
COVID-19 FAQs for Students 

Is LBCC closing? Do I attend class in-person?  

ត ើ LBCC ត្ ូវបានបិទឬតទ? ត ើខ្ញ ុំត្ ូវតៅត ៀនតោយផ្ទា ល់ឬតទ?  

ថ្ងៃប តិឆេទថ្នកា ឆូលត ៀនវញិ គឺតៅថ្ងៃពុធទី ១០ ខខមិងុនាខាងមុខតនេះ  
ថ្ងៃប តិឆេទតនេះ នឹងអាឆផ្ទា ស់បត  ូតៅតាមសភាពកា វវិឌ្ឍន៍ថ្នជុំងឺតនេះ 

what should students do now?  

តៅតពលតនេះត ើសិសសគួ តធវ ើអ្វ ើ? 

សូមពិនិ យនិងទទួលកា ខែនាុំ តលើបណ្តា ញខាងតត្កាម៖ 

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

ត្បសិនតបើអ្នកត្ ូវកា ជុំនួយបខនែមសូមទុំនាក់ទុំនង 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? 

ខ្ញ ុំជាសិសស DSPS ឆុេះឆុំ ខែកកខនាងស្នន ក់តៅពិតសសវញិ? 

ឆុំត េះកមម វធីិ និងតសវាកមម បស់និសសិ ពិកា  (DSP&S) កុំពុងសែ ិ តៅកន ញងកា  
ទ៉នាក់ទ៉នងជាមួយស្នត្ស្នា ចា យទុំងអ្ស់ ខែលបតត្ងៀនសិសសពិកា  ឬមាន ជមៃឺរ៉ៃ ុំថ្ ៉ៃ ឬ ង បួស 
តែើមបីជួយតោេះត្ស្នយរល់ឆមៃល់ខែលទក់ទងនឹងវគគសិកា ឬកា ស្នន ក់តៅ ែូឆខែលតយើងបាន 

ផ្ទា ស់បដ  ូពីកា បតត្ងៀនកន ញងថ្នន ក់តៅជាកា បតត្ងៀនពីឆមាៃ យ (remote teaching) មកវញិ។ 

និសសិ ខែលពិកា  មានជមៃឺរ៉ៃ ុំថ្ ៉ៃ ឬ ង បួសក៏អាឆទទួលែឹងពី DSP&S បខនែមតទៀ ជាមួយនឹង 

កា ត ៀបឆុំកខនាងស្នន ក់តៅ ែូឆខែល LBCC ផ្ទា ស់បដ  ូ remote teaching. សូមទ៉នាក់ទ៉នង 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? 

ខ្ញ ុំជានិសសិ អ្នា ជា ិ។ ត ើទិោា កា និសសិ  បស់ខ្ញ ុំនឹងត្ ូវ ងផលប៉េះ ល់តោយស្ន ខ កា ផ្ទា ស់បត  ូ 

កា បតត្ងៀនតាម online ខែ ឬតទ? 

តោងតាមបទបបញ្ញ ា ិសា ីពីទិោា កា និសសិ  F1 / M1 អ្នកអាឆត ៀនថ្នន ក់ Online បានខ មួយថ្នន ក់ 
ប៉ុតណ្តណ េះ (3 units) កន ញងមួយឆមាស។ តៅតពលខែល LBCC  ត ៀបឆុំផ្ទា ស់បដ  ូពីកា បតត្ងៀនកន ញងថ្នន ក់ 
តៅជាកា បតត្ងៀនតាម Online បតណ្តា េះអាសនន  នសិសិ អ្នា ជា ិ បស់តយើង នឹងមិន ងផលប៉េះ 
 ល់តោយកា ផ្ទា ស់បត  ូបតណ្តា េះអាសននតនេះតទ តៅតពលពួកតគតៅខ បនាកា សិកាតៅមុខតទៀ ។ 

https://lbcc.instructure.com/courses/46037/assignments/syllabus
https://lbcc.instructure.com/courses/30045/pages/step-by-step-support-guides
https://lbcc.instructure.com/courses/30045/pages/lms-canvas
mailto:sthd@LBCC.edu
http://www.lbcc.edu/disabled-student-services


កា ផ្ទា ស់បដ  ូពីកា បតត្ងៀនតាមថ្នន ក់ នឹងចាប់តផាើមពីថ្ងៃពុធទី 18 ខខមីនាឆ្ន ុំ 2020 
 ហូ ែល់ថ្ងៃឆ័នាទី 13 ខខតមស្នឆ្ន ុំ ២០២០ (ថ្ងៃប តិឆេទតនេះនឹងអាឆផ្ទា ស់បត  ូតៅតាមសភាព 
កា វវិឌ្ឍន៍ថ្នជុំងឺតនេះ)។ 

កមម វធីិកា ផ្ទា ស់បត  ូនិសសិ  (SEVP) នឹងបនាផាល់កា ខែនាុំងមីៗតហើយតយើងនឹងជុំរបឲ្យបានឆាស់ 
ថ្នអ្នកនឹងទទួលបានកា ជូនែុំែឹងអ្ុំពីកា ផ្ទា ស់បត  ូណ្តមួយខែលទក់ទងនឹងទិោា កា និសសិ  

 បស់អ្នកកន ញងអ្ុំឡុងតពលតនេះ។ សូមត្បាកែថ្ន Email និងអាសយោា នពិ ត្បាកែ បស់អ្នកមាន 

តៅកន ញងត្បព័នធ  (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  សូមទុំនាក់ទុំនង the International Student Programs Department 
តាមទូ ស័ពាតលខ  (562) 938-4745 និង https://www.lbcc.edu/internationalstudents 

What LBCC Service will be open? 

ត ើ LBCC មានតបើកតសវាកមមអ្វ ើខា េះ? 

តទេះបីជាស្នលាត្ ូវបានបិទក៏តោយ ក៏ LBCC Student Support Services បានផសពផាយ 
“microsite” ខែលមានអ្ ថ ត្បតោជន៍ោ៉ងខាា ុំងកន ញងកា ឆុេះបញ្ជ ីតសវាកមមពីឆមាៃ យ បស់ពួកតគ។ 
សូមឆុឆ here តែើមបីពិនិ យតមើលព័ ៌មានងមីៗទក់ទងនឹង Bacic Needs, Disabled Student 
Services, EOPS / CARE / NextUP, Student Health Services, កា ត្បឹកា និងជាតត្ឆើនតទៀ ។  

ត្បសិនតបើអ្នកត្ ូវកា និោយជាមួយន ណ្តមាន ក់តៅកន ញងនាយកោា នណ្តមួយ អ្នកអាឆទូ ស័ពា 

តៅតលខ (562) 968-4111 តាមកា ខែនាុំតៅតាម ុំបន់ខែលអ្នកត្ ូវកា ។ 

What if I cannot successfully log into the Viking Portal? 

ត ើខ្ញ ុំត្ ូវតធវ ើែូឆតមេឆត្បសិនតបើខ្ញ ុំមិនអាឆឆូល Viking Portal បានតោយតជាគជ័យ?  

The Viking Portal គឺជាទីតាុំង បស់ Canvas ែូតឆនេះអ្នកត្ ូវត្បាកែថ្នអាឆភាជ ប់ជាមួយនិង link 
តនេះ portal.lbcc.edu  

ត្បសិនតបើអ្នកមិនអាឆតធវ ើបានសូមអ្តញ្ជ ើញតៅកាន់តគហទុំព័  Student Technology Help Desk  

What should I do if I am a Federal Work-Study Student? 

ត ើខ្ញ ុំគួ តធវ ើែូឆតមាឆត្បសិនតបើខ្ញ ុំជានិសសិ  Federal Work-Study?  

និសសិ  Federal Work-Study (FWS) នឹងមិនអាចរយកា ែ៍អ្ុំពីកា ងា   បស់ពួកតគ ខែលចាប់ 
តផាើមពីថ្ងៃទី 18 ខខមីនាឆ្ន ុំ 2020 និង ហូ ែល់មហាវទិាល័យយល់ថ្ន វាមានសុវ ែ ិភាពកន ញង 
កា វលិត្ ឡប់ឆូលត ៀនកនងថ្នន ក់វញិ។ កាលប តិឆេទថ្នកា វលិត្ ឡប់ឆូលត ៀនកនងថ្នន ក់វញិគឺថ្ងៃ 
ឆ័នា  ទី 13 ខខតមស្នឆ្ន ុំ 2020។ និសសិ  FWS នឹងតៅខ ទទួលបានត្បាក់ឈ្ន លួសត្មាប់តម៉ាង 

https://www.ice.gov/sevis/whats-new
https://www.lbcc.edu/internationalstudents
https://www.lbcc.edu/remote-online-student-services?fbclid=IwAR2hPznfEFI_qMus0ohMcyG7RUBap5UhYR6lEXi5LxghTs5Xt5k-1kXOGJU
https://portal.lbcc.edu/_layouts/PG/login.aspx?ReturnUrl=%2Fsso%2F
https://www.lbcc.edu/sthd


ខែលពួកតគ ំពឹងថ្ននឹងតធវ ើកា ។ អ្នកត្គប់ត្គង FWS អាឆត ៀបឆុំជាមួយសិសសអ្ុំពីកា ងា ពី 
ឆមាៃ យ (working remotely) តៅតពលណ្តខែលអាឆតធវ ើតៅបាន។ 

Will the Viking Vault food pantries be open to students? 

ត ើអាហា ោា ននឹងតបើកសត្មាប់និសសិ ខែ ឬតទ?  

តៅថ្ងៃអ្ងាគ   ចាប់ពីតម៉ាង 12 ថ្ងៃត្ ង់ ែល់តម៉ាង 3  តសៀល អាហា ោា ននឹងតបើកឆុំត េះខ អាហា  

ខែលខចប់ ឆួតត្សឆ សត្មាប់អ្នកខែលបញ្ជជ ទិញនិងមកទទួល និងមានខ តៅឯ LAC (E-131) ខ  

ប៉ុតណ្តណ េះ ។ តត្គឿង ឧបតភាគប តិភាគខែលមិនងាយខូឆនឹងត្ ូវតវឆខចប់ជាមុនតហើយមានសត្មាប់ 

ខ និសសិ  LBCC ប៉ុតណ្តណ េះ។ នសិសិ ត្ ូវបងាា ញតលខសមាគ ល់និសសិ តៅ LBCC ។ 

អ្នកខែលមកទទួលអាហា ខចប់តត្សឆ គឺទទួលតៅខាងតត្ៅអាគា  E-131 

តបើមានសុំែួ  សូមទក់ទងតលាក Di Lohay Interim Basic Needs Program Manager តាម 
 យៈទូ ស័ពាតលខ (562) 938-3241 ឬ dlohay@LBCC.edu ។ សូមទុកស្ន  ត្បាប់ត ម្ េះ តលខ 

សមាគ ល់និសសិ  LBCC និងតលខទូ ស័ពាសត្មាប់ទុំនាក់ទុំនង ។ 

I don’t have Wi-Fi at home. Can I bring my laptop and come to 
campus to take my online class? 

ខ្ញ ុំមិនមាន WIFI តៅផាេះតទ។ ត ើខ្ញ ុំអាឆយក laptop  បស់ខ្ញ ុំមកស្នលាត ៀនតែើមបីត ៀនថ្នន ក់ Online 
 បស់ខ្ញ ុំបានឬតទ? 

មិនបានតទ ។ ស្នលាទុំងពី ទុំង២ស្នខា ត្ ូវបានបិទឆុំត េះនិសសិ និងបុគគលិកស្នធា ែៈ 
ទុំងអ្ស់ ។ 

តទេះជាោ៉ងណ្តក៏តោយត្កមុហ ុន Comcast និង Charter (Spectrum) ផាល់ជូននូវ Internet 
តោយឥ គិ ថ្ងាែល់និសសិ ខែលមានត្បាក់ឆុំែូលទប។ 

ត្បសិនតបើអ្នកមិនមាន Internet តទ សូមខែនាុំឱ្យអ្នកទូ ស័ពាតៅត្កមុហ ុន Comcast ឬ Charter 
Communications តត្ េះថ្នបណ្តណ ល័យ និងស្នែ ប័នតផសងតទៀ 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 ។ អ្នកអាឆតផញើ email តៅ STHD.  ឫទក់ទង STHD តាមsthd@LBCC.edu. 

Why do I need to make sure my personal information is up-to-date? 

តហ ុអ្វ ើខ្ញ ុំត្ ូវតធវ ើឱ្យត្បាកែថ្នព័ ៌មានផ្ទា ល់ខល នួ បស់ខ្ញ ុំ មានទិននន័យងមីបុំផុ ? 

ត្ ូវត្បាកែថ្នព័ ៌មានផ្ទា ល់ខល នួ បស់អ្នកមានទិននន័យងមីបុំផុ តៅកន ញង Student Viking System 
ែូតឆនេះតយើងអាឆផាល់ជូនែុំែឹងពីបឆច ញបបននភាព ទន់តពលតវលាតាម យៈ ស្ន និង Email ។ 
កា ខែនាុំត្ ូវបានឆុេះកន ញងតគហទុំព័  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 ើមានជុំនួយសត្មាប់ខ្ញ ុំឫតទ?  

កា ផ្ទា ស់បត  ូទ ុំងតនេះអាឆបងកឱ្យមានភាពតាន ឹង និងភាពមិនត្បាកែមួយឆុំនួន។ ត្បសិនតបើ 
អ្នកក ់សមាគ ល់ថ្នមានន ណ្តមាន ក់ ងផលប៉េះ ល់តោយ COVID-19 សូម ំលឹកពួកតគថ្នមាន 

ជុំនួយ ។ សត្មាប់និសសិ សូមទុំនាក់ទុំនង Student Health Services. 

I can’t afford a computer. What do I do? 

ខ្ញ ុំមិនអាឆមានលទធភាពទិញកុុំពយូ ទ័ បានតទ។ ត ើខ្ញ ុំតធវ ើអ្វ ើ? 

Long Beach City College កុំពុងតធវ ើជាថ្ែគូជាមួយអ្ងគកា មិន កត្បាក់ឆុំតែញមួយខែលមាន 
ត ម្ េះថ្ន “human-I-T” តែើមបីផាល់ digital សត្មាប់ ត្មូវកា  បស់អ្នកកន ញងកា ឆូល មួវគគសិកាពី 
ឆមាៃ យ។ និសសិ ខែលមានលកខែៈសមប ា ិត្គប់ត្គាន់មានសិទធិទទួលបានជុំនួយពី human-I-T 
ខែលមានកា លុំបាកកន ញងកា ខសវ ង កគតត្មាង Internet ខែលមាន ថ្មាទប។ 

សត្មាប់ត្គួស្ន ខែលខសវង កកា ភាជ ប់  reliable internet connection ($15/ ខខ) តោយមិនមាន 
កិឆចសនានិងែឹកជញ្ជ នូឆ្ប់ ហ័ស ឬកុុំពយួ ទ័ ខែលមាន ថ្មាទប។ អ្នកអាឆ កទិញបានោ៉ង 

ងាយត្សួលតៅតគហទុំព័  បស់ human-I-T គឺ www.hitconnect.org. ខ  ត្មូវឲ្យអ្នកមាន 

ភសត ញតាងខែលបញ្ជជ ក់ថ្នមានត្បាក់ឆុំែូលទប។ 

ែូឆគាន តនេះផងខែ ត្កមុហ ុនែូឆជា Comcast និង Charter Communications បានផាល់ជូន 
និសសិ ខែលមានត្បាក់ឆុំែូលទបតោយឥ គិ ថ្ងាតាម យៈត្បព័នធ  Wi-Fi សត្មាប់ យៈតពល 
ពី ខខខាងមុខតទៀ ផង។ សូមទក់ទងត្កមុហ ុនទុំងពី តនេះតែើមបីែឹងពីលកខែៈសមប ា ិ និង 
 តបៀបចាប់តផាើមភាជ ប់តសវាកមម។   

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 នឹងវលិត្ ឡប់មកបុំត ើតសវាកមម វញិតៅថ្ងៃទី 8 
ខខមិងុនាឆ្ន ុំ 2020 ។ 

https://www.lbcc.edu/sthd
mailto:sthd@LBCC.edu
https://www.lbcc.edu/sthd
https://www.lbcc.edu/student-health-services
https://www.human-i-t.org/request-internet
http://www.hitconnect.org/


Do students need to open a ConferZoom account? 

ត ើនិសសិ ត្ ូវកា តបើកគែនី ConferZoom ខែ ឬតទ? 

តទ។ សិសសមិនចាុំបាឆ់មានគែនី ConferZoom តែើមបីឆូល មួកន ញងកា ឆូល មួវគគសិកា remote 

instructin/online ជាមួយត្គូ បស់ពួកតគ។ សិសសអាឆឆូល មួវគគសិកាតៅកន ញងថ្នន ក់ Canvas 
 បស់ពួក តគែរបណ្តត្គូ បស់ពួកតគបានបតងក ើ  ឬពួកតគអាឆឆូល មួវគគមួយខែលមាន link 
ពីត្គូ បស់ពួកតគ។ វាអាត្ស័យតលើកា តត្បើត្បាស់ បស់ត្គូ។ តសឆកេ ីខែនាុំនិសសិ អ្ុំពី តបៀបតត្បើ 
ConferZoom កន ញង Canvas អាឆ កបានតៅទីតនេះ។ និសសិ មិនត្ ូវកា  ConferZoom App 
តទតទេះបីពួកតគអាឆតត្បើវាបានត្បសិនតបើឆង់តត្បើ។ 

How do students reset their password? 

ត ើនិសសិ កុំែ ់ កយសុំងា ់តឡើងវញិោ៉ងែូឆតមាឆ? 

និសសិ អាឆកុំែ ់ កយសមាៃ  ់ផ្ទា ល់ខល នួតឡើងវញិតាម យៈ Viking Portal។ ត្បសិនតបើពួកតគ 

ត្ ូវកា ជុំនួយ a step-by-step និងវ ើតែអូ្ អាឆ កត ើញតៅទីតនេះ។ 

តៅតពលខែលនិសសិ កុំពុងតធវ ើកា កុំែ ់តលខសមាៃ  ់ បស់ខល នួតឡើងវញិតនាេះ និសសិ  គួ ពិនិ យ 
NOW ត្បសិនតបើ email និងទូ ស័ពាផ្ទា ល់ខល នួ  បសពួ់កតគជាទិននន័យងមីតៅកន ញង the Student 
Viking System ែូឆខែលពួកតគត្ ូវកា ឆូលតៅកន ញងគែនីផ្ទា ល់ខល នួ តៅទទួល a one-time-
passcode តែើមបីកុំែ ់ កយសមាៃ  ់តឡើងវញិ។ 

ឆុេះត្បសិនតបើខ្ញ ុំត្ ូវកា ជុំនួយបខនែមតែើមបីត ៀបឆុំ remote instruction/online បតណ្តា េះអាសនន? 

សុំែួ  បស់អ្នកអាឆត្ ូវបានតឆា ើយតោយតៅកន ញងទុំព័  the Student Remote Instruction/Online 
ឬ the Student FAQs ជាមួយនិង Canvas , office 365, the Viking Portal, ជាតែើម ។ ត្បសិនតបើ 
អ្នកត្ ូវកា ជុំនួយបខនែម សូមតផញើ email មក Student Technology Help Desk តាម យៈ 
sthd@LBCC.edu ។ 


