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សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

បទបញ្ញតដ ិដឋបាល 

 

AR 1312.3 

នីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា  

 

 

ទនំាកទ់នំងននសហគមន ៍

 

 

រលើកលលងលតរៅរេលលដលក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គងអាចលចងយ៉ា ងចាស់លាស់ រៅកាុងរគ្នលនរយបាយននក្កុមក្បឹកា 

រចញ របើមិនអញ្ជ ឹងរទ នីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា រនេះ ក្តូវរក្បើក្បាស់សំរាប់លតកា រធវើកា រស ើបអរងេត និងកា រ េះក្សាយបណ្ដ ឹង 

នានា លដលរោទក្បកាន់ថា មានកា  ំរលាភរលើចាប់ និងបទបញ្ជជ  បស់ ដឋ និងសហេ័នធ លដលក្គប់ក្គងរលើកមមវិធីអប់ ំ 

ណាមួយ រលើកា ហាមក្បាមមិនរអាយមានកា តក្មូវរអាយកូនសិសសបង់ល យ កក់ក្បាក់ ឬបង់នលៃរសសងៗរទៀត រដើមបី 

រអាយបានចូល ួមកាុងសកមមភាេសិកា បស់សង្កា ត់ និងរលើកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុត 

រធវើបាបខ សចាប់ រៅកាុងកមមវិធី និងសកមមភាេនានា បស់សង្កា ត់ រ យលសែករលើប គេលិកលកខណ្ៈអមបូ  ឬជាតិសាសន៍ 

សមបុ លសបក េូជ េងស សញ្ជជ តិ ក្បរទសរដើមកំរណ្ើត អតដសញ្ជញ ណ្ក្កុមេូជសាសន៍ វ័យ សាសនា ឋានៈអាពាហ៍េិពាហ៍ 

ឬជាមាតាបិតា ភាេ េិកលេិកា សៃវូកាយ ឬចិតដ រភទ រភទមន សសលដលរគោប់ចិតដរលើ លយនឌ័  អតដសញ្ជញ នលយនឌ័  កា  

សលមដងលយនឌ័  ឬេ័ត៌ មានអំេីលហសន ឬប គេលិកណាមួយរសសងរទៀត លដលមានលចងរៅកាុងចាប់អប់ ំរលខ 200 ឬ 220, 

ចាប់ក្េហមទណ្ឌ រលខ 422.55, ឬចាប់ ដឋបារលលខ 11135, ឬលសែករលើកា ចូល ួមជាមួយមន សស ឬក្កុមមន សស លដល 

មានប គេលិកលកខណ្ៈ េិតៗ ឬប គេលិកលកខណ្ៈតាមកា យល់រ ើញ ដូចបានបញ្ជជ ក់រៅកាុងរគ្នលនរយបាយននក្កុម 

ក្បឹកាក្គប់ក្គងលដលមានក្សាប់។ 

 

(សូមរមើល 1312.1 - បណ្ដ ឹងនានាអំេីនិរយជិកននសង្កា ត់) 

(សូមរមើល 1312.2 - បណ្ដ ឹងនានាអំេីសមាា  ៈបរក្ងៀន) 

(សូមរមើល 1312.4 - នីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា ) 

(សូមរមើល 4031 - បណ្ដ ឹងនានាអំេីកា រ ើសរអើងរៅកលនៃងរធវើកា ) 

 

បទបញ្ញតដិ ដឋបាល និងរគ្នលនរយបាយអំេីនីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា  បស់សង្កា ត់ ក្តូវបិទសសេវសាយរៅកាុងសាលារ ៀន និង 

កាុងកា ិយល័យទំងអស់ននសង្កា ត់  ួមទំងរៅកាុងបនទប់ទទួលរភញៀវ បស់ប គេលិក និងបនទប់ជួបក្បជ ំ ដឋបាលកូនសិសស 

សងលដ ។ របើសិនជាមានកូនសិសសចំនួន 15 ភាគ យ ឬរក្ចើនជាងរនេះ រ ៀនកាុងសាលារ ៀនណាននសង្កា ត់ និយយភាសា 

លតរដើមកំរណ្ើតលតមួយ រក្ៅេីភាសសាអង់រគៃសរនាេះ រគ្នលនរយបាយ បទបញ្ជជ  លបបបទ និងរសចកដីជូនដំណ្ឹងនានា 

អំេីនីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា  បស់សង្កា ត់ ក្តូវលតបកលក្បជាភាសាហាឹង។ (ចាប់អប់ ំរលខ 234.1, 48985) 

(សូមរមើល 5145.6 - រសចកដីជូនដំណ្ឹងននមាតាបិតា) 

 

 

មន្រនដទីទលួបនទុកលសាកក្បតបិតដតិាមចាប ់

 

មន្រនដីទទួលបនទុកលសាកក្បតិបតដិតាមចាប់ដូចតរៅរនេះ ក្តូវទទួល និងរធវើកា រស ើបអរងេតរលើពាកយបណ្ដ ឹងនានា និងក្តូវធានា 

យ៉ា ងណារអាយមានកា ក្បតិបតដិតាមចាប់ បស់សង្កា ត់ : 
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Gabriel Valenzuela 

Ombudsperson  

Office of the Ombudsperson  

Lakeview Campus - Cafeteria Room  

746 Grand Avenue 

Oakland, California  94610 

(510) 273-3243 

FAX (510) 273-3252 

Email: Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us 

 

អាកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងេីក្បជាជន គឺជាអាកទទួលខ សក្តូវរលើកា ទទួល និក្តួតេិនិតយរលើពាកយបណ្ដ ឹងដូចគ្នា ។ អាកទទួល 

ពាកយបណ្ដ ឹងេីក្បជាជនក៏ទទួលខ សក្តូវសងលដ  រលើកា រស ើបអរងេតរលើបណ្ដ ឹង រលើកា រ ើសរអើងគ្នា  (លដលបាន ក់បដឹង 

រ យមាតាបិតា ឬកូនសិសស) ក៏ដូចគ្នា លដ រលើពាកយបណ្ដ ឹងដូចគ្នា  រលើកមមវិធីសំរាប់កូនសិសសអាករ ៀនអង់រគៃស (រៅកាត់ 

ថា ELL) និងរលើកា សងសឹក ឬរលើកា រក្ជៀតលក្ជកកាុងកា កិចចកា តស ូមតិសំរាប់កមមវិធី ELL។ 

 

Michael McGrath 

EEO/Reasonable Accommodations & Leaves Specialist 

Human Resources, Services & Support 

Cole Campus 

1011 Union Street 

Oakland, CA 94608 

(510) 273-0403 

FAX (510) 273-3299 

Email: Michael.McGrath@ousd.k12.ca.us 

 

អាកឯករទសលសាកអន ញ្ជញ តរអាយសំរាកេីកា ង្ក  និងលសាកសក្មបសក្មួលសមរហត សល នឹងក្តូវបាន ក់រអាយទទួល 

ខ សរលើកា រស ើបអរងេត រលើពាកយបណ្ដ ឹងនានា លដលរោទក្បកាន់ថា មានកា រ ើសរអើងរៅកលនៃងរធវើកា ។ 

 

Barbara Parker 

Health Services/Section 504 Coordinator 

Family, Schools & Community Partnerships Department 

Lakeview Campus – Room 15 

746 Grand Avenue 

Oakland, CA 94610 

(510) 273-1510 

FAX (510) 273-1511 

Email: 504@ousd.k12.ca.us 

 

អាកសក្មបសក្មួលលសាក 504 គឺក្តូវបាន ក់រអាយទទួលខ សក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួលលសាកលកសក្មួលកមមវិធីសំរាប់ 

កូនសិសស លដលមានភាេេិកលេិកា  ក្តូវបានកា ពា រ យលសាក 504 ននចាប់សាដ  រអាយដូចរដើមវិញលដលបានតាក់លតង 
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រៅឆ្ា ំ 1973 រហើយនិងក្តូវរធវើកា រស ើបអរងេតសងលដ  រលើបណ្ដ ឹងនានាអំេីលសាក 504។ 

 

បណ្ដ ឹងរសសងៗរទៀត នឹងក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់អាកក្គបក្គងសាលារ ៀនសមក្សប, នាយកតាមក្កសួង ឬអាកោត់តាំងនន 

អគេនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន រធវើរស ើបអរងេត។ 

 

អគេនាកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអាកោត់តាំង ក្តូវធានាយ៉ា ងណារអាយនិរយជិក ូបហាឹងលដលក្តូវបានោត់តាំងរអាយ 

រធវើកា រស ើបអរងេតរលើបណ្ដ ឹងនានារនាេះ មានចំរណ្េះដឹងអំេីចាប់ និងកមមវិធីនានា លដលេួករគមានកា ទទួលខ សក្តូវ 

ចំរពាេះ។ និរយជិកោត់តាំង អាចជួបក្បឹកាជាមួយក្កុមក្បឹកាចាប់ដូចបានកំណ្ត់រ យអគេនាយកននសង្កា ត់សាលា 

រ ៀន ឬអាកោត់តាំង។ 

 

(សូមរមើល 9124 - រមធាវើ) 

 

រសចកដជីនូដណំ្ងឹ 

 

អគេនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអាកោត់តាំង ក្តូវសដល់រសចកដីជូនដំណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកស  អំេីនីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូច 

គ្នា   បស់សង្កា ត់ ដល់កូនសិសស និរយជិក មាតាបិតា / អាកអាណាេាបាល គណ្ៈកមាម ធិកា ទីក្បឹកាសង្កា ត់ គណ្ៈកមាម  

ធិកា ទីក្បឹកាសាលារ ៀន អាកតំណាង ឬមន្រនដីសមក្សបក្បោំសាលាឯកជន និងភាគីពាក់ពាន់រសសងៗរទៀត។  

(ចាប់អប់ ំរលខ 262.3, 49013; 5 CCR 4622) 

 

(សូមរមើល 0420 - លសនកា សាលារ ៀន / ក្កុមក្បឹកាក្បោំទីសាលារ ើន) 

(សូមរមើល 1220 - ក្កុមក្បឹកាេល ដឋ) 

(សូមរមើល 3260 - កា បង់ល យ និងកា គិតនលៃនានា) 

(សូមរមើល 4112.9/4212.9/4312.9 - រសចកដីជូនដំណ្ឹងនិរយជិក) 

(សូមរមើល 5145.6 - រសចកដីជូនដំណ្ឹងមាតាបិតា) 

 

រសកដីជូនដំណ្ឹង ក្តូវ : 

 

1. មាន ក់រ ម្ េះ ម ខតំលណ្ង ឬក្កុមអាកទទួលខ សក្តូវរលើកា ទទួលពាកយបណ្ដ ឹងនានា។ 

 

2. មានសដល់ឱវាទជូនដល់អាកបដឹង នូវមរធាបាយរ េះក្សាយតាមចាប់ស ីវិលណាមួយ លដលអាចមានសំរាប់េួករគ 

រក្កាមចាប់រ ើសរអើងនន ដឋ ឬសហេ័នធ របើសិនអាចអន វតដន៍បាន។ 

 

3. មានកា សដល់ជូនឱវាទដល់អាកបដឹងអំេីនីតិវិធីរសា ើស ំរអាយរធវើកា សំរ ចចិតដជាលមី ក្សបរៅតាមចាប់អប់ ំរលខ 

262.3  ួមមានទំងសិទធិ បស់អាកបដឹង កាុងកា  ក់ពាកយបណ្ដ ឹងរ យក្តង់រៅរអាយក្កសួងអប់ ំននកាលីហវនូញ៉ា  

(CDE) រដើមបីលសវង កមរធាបាយ រ េះក្សាយម ន្នរៅ កត លាកា ស ីវិល ឬទីភាា ក់ង្ក រសសងៗ បស់ ដឋ។ 

 

4.  ួមមានរសចកដីលលៃងកា នានាថា : 

 

ក.  សង្កា ត់មានទំនួលខ សក្តូវដ៏ចំបងរលើកា ធានាយ៉ា ងណារអាយមានកា ក្បតិបតដិតាមចាប់ និងតាមបទ 

បញ្ជជ  បស់ ដឋ និងសហេ័នធ លដលអាចអន វតដន៍កាុងកា ក្គប់ក្គងកមមវិធីអប់ ំ។ 
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ខ. កា េិនិតយរលើពាកយបណ្ដ ឹង ក្តូវបញ្ចប់កាុង យៈរេល 60 នលាក្បតិទិន បនាទ ប់េីនលាលខបានទទួលពាកយ 

បណ្ដ ឹង ល េះក្តាលតអាកបដឹងយល់ក្សបជាលាយលកខណ្៍អកស ថាអាចេនា រេលបនដរទៀតបាន។ 

 

គ. ពាកយបណ្ដ ឹងរោទក្បកាន់េីកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុតរធវើបាបខ សចាប់ 

ក្តូវលត ក់បដឹងក ំរអាយហួស យៈរេលក្បំាមួយលខ ោប់េីនលាលខរោទក្បកាន់ថា មានការ ើសរអើងគ្នា  ឬ 

កាុង យៈរេលក្បំាមួយលខ លដលអាកបដឹងសដល់បានដឹងជារលើកដំបូង អំេីកា េិតននកា រោទក្បកាន់ថា 

មានកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុតរធវើបាបរគ។ 

 

 . អាកបដឹងមានសិទធរសា ើស ំរអាយសំរ ចជាលមីរលើកិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់ ជូនដល់ក្កសួង CDE តាមកា  

 ក់រសា ើស ំរអាយសំរ ចចតិដជាលមី ជាលាយលកខណ្៍អកស  កាុង យៈរេល 15 នលា ោប់េីនលាលខបានទទួល 

កិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់។  

 

ង. កា រសា ើស ំរអាយសំរ ចចិតដជាលមី ដល់ក្កសួង CDE ក្តូវ ួមមានពាកយបណ្ដ ឹងមួយចាប់ លដលបាន ក់រៅ 

កាន់សង្កា ត់ និងកិចចសំរ ចចិតដមួយចាប់ បស់សង្កា ត់។ 

 

ច. មានជូននូវនីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា  បស់សង្កា ត់មួយចាប់រ យឥតគិតនលៃ។ 

 

នតីិវធិនីានា 

 

ពាកយបណ្ដ ឹងទំងអស់ នឹងក្តូវបានរធវើកា រស ើបអរងេត និងរ េះក្សាយកាុង យៈរេល 60 នលាក្បតិទិន ននកា បានទទួល 

ពាកយបណ្ដ ឹង។  (5 CCR 4631) 

 

មន្រនដីខាងក្បតិបតដិតាមចាប់ ក្តូវ កា ទ កសំណ្ ំរ ឿងននពាកយបណ្ដ ឹង និងសកមមភាេពាក់ពាន់និមួយៗបនដបនាទ ប់មករទៀត 

 ួមមានទំងេ័ត៌មានទំងអស់ លដលទមទ រអាយមានកា ក្បតិបតដិតាមចាប់ 5 CCR 4631 and 4633។ 

 

ភាគីទំងអស់ជាប់ពាក់កាុងបទរោទក្បកាន់នានារនាេះ នឹងក្តូវបានសដល់រសចកដីជូនដំណ្ឹងជូនក្ជាប រៅរេលណាមានកា  

 ក់បណ្ដ ឹង រៅរេលណាមានកា ជួបក្បជ ំ ឬសវនាកា អំេីបណ្ដ ឹងក្តូវបានកំណ្ត់រេលរធវើ និងរៅរេលណាមានកា រធវើ 

កិចចសំរ ចចិតដ ឬកា សំរ ចរសចកដី។ 

 

បទបញ្ញតដិ ដឋបាលរលខ 4031 នឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់សងលដ  រៅរេលនិរយជិកមាា ក់ននសង្កា ត់ ឬអាក ក់ពាកយស ំរធវើកា  

មានពាកយបណ្ដ ឹងរោទក្បកាន់ថា សកមមភាេ រគ្នលនរយបាយ នីតិវិធី ឬកា អន វតដន៍ណាមួយ មានកា រ ើសរអើងរលើេួក 

រគ រ យឈ រលើមូល ឋ នណាមួយ ដូចបានលចងរៅកាុងរគ្នលនរយបាយមិនរ ើសរអើង បស់សង្កា ត់។  

 

ជហំានទ ី1:  កព់ាកយបណ្ដ ងឹ 

 

មន សសណាមាា ក់ ទីភាា ក់ង្ក សាធា ណ្ៈ ឬអងេកា ណាក៏រ យ អាច ក់ពាកយបដឹងសង្កា ត់ជាលាយលកខណ្៍អកស ថា មិន 

បានក្បតិបតដិតាមចាប់ ឬតាមបទបញ្ជជ  បស់សហេ័នធ ឬចាប់ ដឋ លដលក្គប់ក្គងកមមវិធីអប់ ំ។ (5 CCR 4630) 

 

ពាកយបណ្ដ ឹងអំេីកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុតរធវើបាបខ សចាប់ អាច ក់បដឹងបានលតរ យ 

មន សសមាា ក់លដលរោទក្បកាន់ថា  ូបរគផ្ទទ ល់បានទទួល ងនូវកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុត 
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រធវើបាបខ សចាប់ ឬរ យមន សសមាា ក់លដលគិតថា មានមន សសណាមាា ក់ ឬក្កុមមន សសណាមួយ បានទទួល ងនូវទរងវើ 

ទំងរនេះ។ ពាកយបណ្ដ ឹងក្តូវោប់រសដើម ក់បដឹងក ំរអាយហួស យៈរេលក្បំាមួយលខ ោប់េីនលាលខបានរធវើកា រោទក្បកាន់ថា 

មានកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុតរធវើបាបខ សចាប់ ឬ យៈរេលក្បំាមួយលខ ោប់េីនលាលខ 

លដលអាកបដឹងបានដឹងកា េិតជារលើកដំបូង អំេីកា រោទក្បកាន់ថា មានកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ 

ឬកា សមៃុតរធវើបាបរគ។ ប៉ា លនដរទេះជាយ៉ា ងណាក៏រ យ តាមកា រសា ើស ំជាលាយលកខណ្៍អកស  រ យអាកបដឹងរនាេះ អគេ 

នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអាកោត់តាំង អាចសដល់រេលយូ លលមរទៀតដល់រៅ 90 នលាក្បតិទិន សំរាប់ ក់ពាកយ 

បណ្ដ ឹង។ (5 CCR 4630) 

 

បណ្ដ ឹងលដលរោទក្បកាន់ថា មានកា មិនក្បតិបតដិតាមចាប់ ទក់ទិននឹងកា ហាមក្បាមមិនរអាយមានកា តក្មូវរអាយកូន 

សិសសបង់ល យ កក់ក្បាក់ ឬបង់នលៃរសសងៗរទៀតរនាេះ អាច ក់បដឹងបាន រ យមិនោំបាច់ក្បាប់រ ម្ េះរគ របើសិនជាបទ 

បណ្ដ ឹងហាឹងមានភសដុ តាង ឬេ័ត៌មាន លដលនំារៅ កបាននូវភសដុ តាងទ កគ្នំក្ទដល់កា រោទក្បកាន់ថា មានកា មិនក្បតិបតដិ 

តាមចាប់។ (ចាប់អប់ ំរលខ 49013) 

 

បទបណ្ដ ឹងក្តូវ ក់ជូនដល់អាកទទួលបណ្ដ ឹងេីក្បជាជន លដលជាអាកកត់ក្តាចូលកាុងរសៀវរៅទទួលបណ្ដ ឹង និងសដល់រអាយ 

រលខកូដ និងរបាេះក្តានលាលខសំរាប់បទបណ្ដ ឹងនីមួយៗ។ 

 

របើសិនជាអាកបដឹងេ ំអាច ក់ពាកយបណ្ដ ឹងជាលាយលកខណ្៍អកស  រ យសា លតមានភាេេិកលេិកា  ឬភាេ មិនអកស រនាេះ 

ប គេលិកសង្កា ត់ក្តូវជួយេួករគកាុងកា  ក់ពាកយបណ្ដ ឹង។ (5 CCR 4600) 

 

បទបណ្ដ ឹងក្តូវលត ក់កាុងលបបបទសមក្សប លដលក្តូវមានតថរលខាននអាកបដឹង។ (លបបបទទំងអស់ក្តូវមាន ក់ជូនរៅ 

តាមទីសាលារ ៀន កា  ឋ ន និងតាមកា ិយល័យសដល់េ័ត៌មានសាធា ណ្ៈ)។ 

 

កា បដឹងនិរយជិក 

ចំរពាេះបណ្ដ ឹងអំេីនិរយជកិ រលើកលលងលតបណ្ដ ឹងអំេីកា របៀតរបៀនសៃវូរភទ ឬកា រ ើសរអើងរចញ អាកក្គប់ក្គង/អាកោត់ 

តាំង សមក្សប ក្តូវសដល់បទបណ្ដ ឹងជាលាយលកខណ្៍មួយចាប់ដល់និរយជិកលដលរគបានបដឹង។ និរយជិក ក្តូវមានសិទធិ 

រ ៃ្ើយតបវិញចំរពាេះបណ្ដ ឹង និងរសា ើស ំរអាយមានកា ោត់ វិធានកា សមក្សប។ 

 

ជហំានទ ី2:  កា នំាសក្មេុះសក្មលួ 

 

កាុង យៈរេលដប់នលា (នលារធវើកា ) លដលបានទទួលពាកយបណ្ដ ឹង អាកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងេីក្បជាជន អាចេិរក្គ្នេះគ្នា រក្ៅសៃវូ 

កា ជាមួយនឹងភាគីទំងអស់ អំេីលទធភាេននកា រក្បើក្បាស់ វិធីសក្មុេះសក្មួល។ របើសិនជាភាគីទំងឡាយឯកភាេគ្នា រលើ 

កា នំាសក្មុេះសក្មួលរនាេះ អាកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងេីក្បជាជន ក្តូវរធវើកា រ ៀបចំ ត់កា ទំងអស់សំរាប់ដំរណ្ើ កា រនេះ។ 

 

ម នោប់រសដើមរក្បើវិធីសក្មុេះសក្មួលគ្នា រលើពាកយបណ្ដ ឹងមួយលដលរោទក្បកាន់ថា មានកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា  

បំភិតបំភ័យ ឬកា សមៃុតរធវើបាបរនាេះ អាកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងេីក្បជាជន ក្តូវធានាយ៉ា ងណារអាយភាគីទំងអស់ យល់ 

ក្េមទទួលយកអាកនំាសក្មុេះសក្មួលថាជាភាគីមួយលដល កាទ កនូវេ័ត៌មានសមាា ត់ពាក់ពាន់។ 

 

របើសិនជាដំរណ្ើ កា សក្មុេះសក្មួលគ្នា  េ ំអាចរ េះក្សាយបញ្ជា បានកាុងលដនសមតថកិចចចាប់រនាេះ មន្រនដីទទួលពាកយេីក្បជា 

ជន ក្តូវបនដរធវើកា រស ើបអរងេតរលើពាកយបណ្ដ ឹង បស់េួករគ។ 

 

កា រក្បើក្បាស់វិធីសក្មុេះសក្មួលគ្នា  មិនក្តូវអូសបនាៃ យរេលរវលា បស់សង្កា ត់ កាុងកា រស ើបអរងេត និងរ េះក្សាយពាកយ 
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បណ្ដ ឹងរឡើយ ល េះក្តាលតអាកបដឹងយល់ក្សបជាលាយលកខណ្៍អកស  រលើកា អូសបនាៃ យរេលរវលរនេះ។ (5 CCR 4631) 

 

ជហំានទ ី3:  កា រស ើបអរងេតរលើពាកយបណ្ដ ងឹដចូគ្នា  

 

កាុង យៈរេល 10 នលាក្បតិទិន ននកា បានទទួលពាកយបណ្ដ ឹងរនាេះ មន្រនដីទទួលបនទុកលសាកក្បតិបតដិតាមចាប់ ក្តូវសដល់រអាយ 

អាកបដឹង និង/ឬ អាកតំណាង បស់េួករគ នូវឱកាសមួយកាុងកា រឡើងបង្កា ញភសដុ តាង និងពាកយបណ្ដ ឹងណាមួយ ឬសដល់េ័ត 

មានលដលនំារៅ កភសដុ តាង រដើមបីគ្នំក្ទកា រោទក្បកាន់កាុងពាកយបណ្ដ ឹង។ មន្រនរីទទួលបនទុកលសាកក្បតិបតដិតាមចាប់ ក្តូវ 

ក្បមូលឯកសា ទំងអស់ និងរធវើបទសមាា សន៍សាកសីទំងអស់ អំេីេ័ត៌មានលដលជាប់ពាក់ពាន់នរ ឿងបណ្ដ ឹង។ 

 

កា លដលអាកបដឹងមិនក្េមសដល់រអាយអាករស ើបអរងេត បស់សង្កា ត់ នូវឯកសា  ឬវតថុតាងរសសងៗរទៀត ពាក់ពាន់រៅនឹងកា  

រោទក្បកាន់ កាុងពាកយបណ្ដ ឹង ឬកា លដលេួករគខកខាន ឬមិនក្េមសហកា កាុងកា រស ើបអរងេតរលើរ ឿងពាក់ពាន់ បស់ 

េួករគ លដលរធវើរអាយមានកា រំាងសទ េះណាមួយដល់កា រស ើបអរងេតរនាេះ អាចបណាដ លរអាយមានកា ក្ោនរោលចំរពាេះ 

ពាកយបណ្ដ ឹង រ យសា លតេ ំមានវតថុតាងគ្នំក្ទដល់កា រោទក្បកាន់។ (5 CCR 4631) 

 

រ យអន រលាមតាមចាប់ សង្កា ត់ក្តូវសដល់រអាយអាករស ើបអរងេត នូវសិទធិចូលរក្បើក្បាស់សំណ្ ំរ ឿង និងេ័ត៌មានរសសងៗ 

រទៀត លដលពាក់ពាន់នឹងបទរោទក្បកាន់កាុងបណ្ដ ឹង រហើយ ច់ខាតមិនក្តូវរារំាងដំរណ្ើ រស ើបអរងេតរឡើយ។ កា ខកខាន 

ឬកា មិនយល់ក្េម បស់សង្កា ត់ កាុងកិចចសហកា តាមកា រស ើបអរងេតរនាេះ អាចបណាដ លរអាយមានរសចកដីសំរ ចមួយ 

លសែករលើវតថុតាងលដលក្បមូលបាន បញ្ជជ ក់ថា មានកា  ំរលាភរលើចាប់លមន រហើយអាចបណាដ លរអាយមានកា  បងខំរអាយ 

ទទួលយកវិធីរ េះក្សាយក្សបរៅតាមអាកបដឹង។ (5 CCR 4631) 

 

ជហំានទ ី4:  កា រ ៃ្ើយតប 

 

ល េះក្តាលតមានកា េនាៃ យរេលតាមកា យល់ក្េមគ្នា ជាលាយលកខណ្៍ជាមួយនឹងអាកបដឹង របើមិនអញ្ច ឹងរទ មន្រនរីទទួលបនទុក 

ខាងក្បតិបតដិតាមចាប់ ក្តូវរក្តៀម និងរសញើជូនអាកបដឹង នូវ បាយកា ណ្៍ជាលាយលកខណ្៍អកស  អំេីកា រស ើបអរងេត និងកិចច 

សំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់ ដូចបានរ ៀបរាប់រៅកាុងជំហានទី 6 ខាងរក្កាមរនេះ កាុង យៈរេល 45 នលាក្បតិទនលដលបានទទួល 

ពាកយបណ្ដ ឹងេីសង្កា ត់។ (5 CCR 4631) 

 

ជហំានទ ី5:  កា រសា ើស រំអាយសរំ ចសា ជាលមថីាា កទ់ ីII 

 

ពាកយបណ្ដ ឹងលដលេ ំបានរ េះក្សាយ ួចរាល់រៅថាា ក់ទី I រនាេះ អាច ក់រសា ើស ំជាលាយលកខណ្៍អកស រអាយអគេនាយកនន 

សង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអាកោត់តាំងរធវើកា សំរ ចចិតដសា ជាលមី េីសំណាក់អាកបដឹងកាុង យៈរេលក្បំានលា (5) នលាក្បតិទិន ោប់ 

េីនលាលខបានទទួលចរមៃើយថាា ក់ទី I។ ពាកយរសា ើស ំរអាយសំរ ចចិតដសា ជាលមី អាច ក់បញ្ជូលលតបទរោទក្បកាន់លដលមាន 

ច េះជូនរៅកាុងពាកយបណ្ដ ឹងថាា ក់ទី I ប៉ា រណាា េះ។ បទរោទក្បកាន់លមី េ ំអាច ក់បញ្ជូលកាុងពាកយរសា ើស ំរអាយសំរ ចចិតដសា  

ជាលមីថាា ក់ទី II រទ។ 

 

តាមកា ទទួលបានសមក្សប នូវពាកយរសា ើស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមី លដលបានបំរេញចប់សេវក្គប់ េីអាកបដឹងរនាេះ រលាក 

អគេនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអាកោត់តាំងក្តូវ : 

 

1. សដល់ដំណ្ឹងជូនក្ជាបដល់និរយជិក លដលពាកយបដឹងក្តូវបាន ក់ចំរពាេះ។ 

2. រធវើកា រស ើបអរងេត។ រនេះអាច ួមមានជំហាននានាដូចតរៅរនេះ : 

 េិនិតយរលើពាកយរសា ើស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមីរ យអាកបដឹង 
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 េិនិតយរលើឯកសា នានាលដលបានរកើតរចញេីកា រស ើបអរងេតថាា ក់ទី I 

 រធវើបទសមាា សន៍លលមរទៀតតាមកា ោំបាច់ 

 អន ញ្ជញ តរអាយភាគីទំងសងខាង រធវើកា េិភាកាគ្នា អំេីពាកយបណ្ដ ឹង អំេីកិចចសំរ ចចិតដថាា ក់ទី I ឬអន ញ្ជញ តរអាយ 

សាកសួ គ្នា រៅវិញរៅមក រលើកលលងលតពាកយបណ្ដ ឹងេីរ ឿងរ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀនសៃវូរភទរចញ។ 

 

3. រ ៃ្ើយតបវិញជាលាយលកខណ្៍អកស កាុង យៈរេលដប់ (10) នលាក្បតិទិន រក្កាយេីនលាលខបានទទួលពាកយស ំរអាយ 

សំរ ចចិតដសា ជាលមី  ួមទំងដំរណាេះក្សាយមួយចាប់។ 

4. សដល់ដំណ្ឹងជូនក្ជាបដល់និរយជិកអំេីដំរណាេះក្សាយ។ 

 

 

រលើកលលងលតក ណ្ីដូចតរៅរនេះរចញ លដលអាច ក់រសា ើស ំរអាយសំរ ចចិតដសា ជាលមីរៅក្កសួង CDE រនាេះ កិចចសំរ ច 

ចិតដ េីគណ្ៈអប់ ំ គឺជាកិចចសំរ ចចិតដច ងរក្កាយបងែស់ : 

 

 កមមវិធីសិកាសំរាប់នីតិជន 

 កមមវិធីអប់ ំអាករ ៀនអង់រគៃស 

 មណ្ឌ លលលទំ និងអភិវឌឍន៍ក មា  

 កមមវិធីអាហា ូបតថមាសំរាប់ក មា  

 កមមវិធីបក្ងួមលិវិកា ចាស់លាស់ 

 កមមវិធីអប់ ំសំរាប់កូនសិសសចំណាកក្សុក 

 កមមវិធីអប់ ំេិរសស 

 កមមវិធីបណ្ដុ េះបណាដ លអាជីេ/បរចចករទស 

 កា មិនរ ើសរអើងគ្នា  (មិនរៅកលនៃងរធវើកា ) 

 កា មិនរបៀតរបៀន (មិនរៅកលនៃងរធវើកា ) 

 

ជហំានទ ី6:  កចិចសរំ ចចតិដច ងរក្កាយជាលាយលកខណ្អ៍កស  

 

កិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់ ក្តូវរធវើជាលាយលកខណ្៍អកស  និងក្តូវរសញើជូនដល់អាកបដឹង។ (5 CCR 4631) 

 

កិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់ ក្តូវរធវើជាលាយលកខណ្៍អកស អង់គៃរស និងជាភាសាកំរណ្ើត បស់អាកបដឹង រៅរេលមានកា ោំ 

បាច់លដលតក្មូវរឡើងរ យចាប់រលខ 48985។ 

 

សំរាប់ពាកយបណ្ដ ឹងទំងអស់ កិចចសំរ ចចិតដក្តូវមាន : (5 CCR 4631) 

 

1. កា  ករ ើញកា េិត រ យលសែករលើវតថុតាងលដលក្បមូលបានមក  

 

2. រសចកដីសំរ ចតាមចាប់ 

 

3. លទធសលច ងរក្កាយននពាកយបណ្ដ ឹង 

 

4. សនាិទនភាេសំរាប់លទធសលច ងរក្កាយលបបរនេះ  
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5. សកមមភាេលកតក្មូវ របើសិនជាមានកា អន ញ្ជញ តរអាយ 

 

6. រសចកដីជូនដំណ្ឹងអំេីសិទធិ បស់អាកបដឹង កាុងកា  ក់ពាកយរសា ើស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមី រលើកិចចសំរ ចចិតដ បស់ 

សង្កា ត់កាុង យៈរេល 15 នលា ដល់ក្កសួង CDE និងនីតិវិធីនានាបនាទ ប់េីបានោប់រសដើម ក់ពាកយស ំរអាយសំរ ច 

សា ជាលមីរនេះ។ 

 

រក្ៅេីរនេះ ចំរពាេះកា សំរ ចចិតដណាមួយអំេីបណ្ដ ឹងតាមចាប់នន ដឋេីកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភ័យ ឬ 

កា សមៃុតរធវើបាបរគរនាេះ ក្តូវ ួមមាន រសចកដីជូនដំណ្ឹងមួយចាប់ លដលអាកបដឹងក្តូវលត ង់ោំ ហូតដល់ យៈរេល 60 

នលាបានកនៃងស តរៅ ោប់េីនលាលខបាន ក់ពាកយរសា ើស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមីដល់ក្កសួង CDE ម នរៅលសវង កមរធា 

បាយរ េះក្សាយតាមសៃវូចាប់ស ីវិល។ (ចាប់អប់ ំរលខ 262.3) 

 

របើសិនជាកា រស ើបអរងេតតាមពាកយបណ្ដ ឹងមួយ បណាដ លរអាយមានកា  ក់វិន័យរលើកូនសិសស ឬនិរយជិករនាេះ កិចច 

សំរ ចចិតដក្តូវរធវើរសចកដីលលៃងកា ណ្៍សាមញ្ញមួយថា រគបានោប់រសដើមោត់វិធានកា យ៉ា ងសម មយរហើយ រហើយថា កូន 

សិសស ឬ និរយជិក ក្តូវបានសដល់រសចកដីជូនដំណ្ឹងរអាយបានក្ជាបអំេីកា  ំេឹង បស់សង្កា ត់។ រសចកដីរាយកា ណ្៍ 

មិនក្តូវសដល់េ័ត៌ មានណាមួយលលមរទៀត អំេីចំណាត់កា  ក់វិន័យអប់ ំរឡើយ។ 

 

របើសិនជាពាកយបណ្ដ ឹងមួយរោទក្បកាន់ថា មានកា មិនក្បក្េឹតដតាមចាប់ ទក់ទិននឹងកា បង់ល យ កា កក់ក្បាក់ និងកា  

គិតតនមៃរសសងៗរទៀត ក្តូវបាន ករ ើញមានលកខណ្ៈអញ្ជ ឹងលមន រនាេះសង្កា ត់ក្តូវសដល់ដំរណាេះក្សាយជូនដល់កូនសិសស 

និង មាតាបិតា/អាកអាណាេាបាលទំងអស់ លដលទទួលសលប៉ាេះពាល់ ក្តូវ ួមមានទំងកា ខិតខំរអាយបានសម មយ 

រដើមបីធា នាសងេួករគវិញរអាយបានរេញរលញ (ចាប់អប់ ំរលខ 49013) 

 

ពាកយរសា ើស រំអាយសរំ ចសា ជាលមដីលក់្កសងួអប ់នំន ដឋកាលហីវនូញ៉ា  (CDE) 

 

របើសិនជារកើតមានកា មិនរេញចិតដចំរពាេះកិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់ អាកបដឹងអាច ក់រសា ើស ំរអាយសំរ ចចិតដសា ជាលមី 

ជាលាយលកខណ្៍អកស ដល់ក្កសួង CDE។ (ចាប់អប់ ំរលខ 49013; 5 CCR 4632) 

អាកបដឹងក្តូវ ក់រសា ើស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមីកាុង យៈរេល 15 នលា លដលបានទទួលកិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់ រហើយកា  

រសើាស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមី ក្តូវបញ្ជជ ក់អំេីមូល ឋ នននកា រសា ើស ំរអាយមានកា រធវើកិចចសំរ ចចិតដសា ជាលមី រហើយថារតើ 

អងេរហត មានលកខណ្ៈក្តឹមក្តូវឬេ ំក្តឹមក្តូវ និង/ឬ ចាប់ក្តូវបានអន វតដន៍ខ សឬយ៉ា ងណា។ កា រសា ើស ំរអាយសំរ ចចិតដ 

សា ជាលមី ក្តូវ ក់ភាជ ប់មកជាមួយពាកយបណ្ដ ឹងមួយចាប់លដលបាន ក់បដឹងកាុងតំបន់ និងកិចចសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់មួយ 

ចាប់។ (5 CCR 4632) 

 

តាមរសចកដីជូនដំណ្ឹងរ យក្កសួង CDE ថា អាកបដឹងបាន ក់រសា ើស ំរអាយសង្កា ត់រធវើកា សំរ ចចិតដ បស់ខៃួនសា ជាលមី 

រនាេះរលាកអគេនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអាកោត់តាំង ក្តូវបញ្ជូនឯកសា ទំងរនេះបនដរៅរអាយក្កសួង CDE (5 

CCR 4633) 

 

1. ពាកយបណ្ដ ឹងរដើមមួយចាប់ 

2. បទសំរ ចចិតដមួយចាប់ 

3. រសចកដីសរងខបននក្បរភទ និងទំហំននកា រស ើបអរងេត លដលបានរធវើរឡើងរ យសង្កា ត់ របើសិនជាមិនក្គបដណ្ដ ប់ 

រ យបទសំរ ចចិតដរទរនាេះ 

4. សំណ្ ំរ ឿងរស ើបអរងេតមួយចាប់  ួមមាន ប៉ា លនដមិនថាមានលតកំណ្ត់សំគ្នល់ បទសមាា សន៍ និងឯកសា  

ទំងអស់ លដលបាន ក់ជូនរ យភាគីទំងឡាយ រហើយលដលបានក្បមូលរឡើងរ យអាករស ើបអរងេតរទរនាេះ 
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5. រសចកដីរាយកា ណ្៍មួយចាប់អំេីចំណាត់កា ណាមួយលដលបានោត់ រដើមបីរ េះក្សាយពាកយបណ្ដ ឹង 

6. នីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូចគ្នា មួយចាប់ បស់សង្កា ត់ 

7. េ័ត៌មានពាក់ពាន់រសសងៗរទៀត លដលក្កសួង CDE បានរសា ើស ំ 

 

 

ក្កសួង CDE អាចរធវើអនដរាគមន៍រ យផ្ទទ ល់ រ យមិនក្តូវកា ោំបាច់ ង់ោំចំណាត់កា េីសង្កា ត់ រៅរេលណាមានក្សាប់ 

រហើយនូវលកខខណ្ឌណាមួយកាុងលកខខ័ណ្ឌ នានា ដូចបានច េះជូនរៅកាុងមាក្តា 5 CCR 4650  ួមទំងក ណ្ីលដលសង្កា ត់េ ំ 

ទន់បានោត់វិធានកា កាុង យៈរេល 60 នលាក្បតិទិន ោប់េីនលាលខបាន ក់ពាកយបណ្ដ ឹងដល់សង្កា ត់។ (5 CCR 4650) 

 

មរធាបាយរ េះក្សាយតាមចាបស់ ីវលិ 

 
អាកបដឹងអាចលសវង កមរធាបាយរ េះក្សាយតាមសៃូវចាប់ស ីវិលលដលមានរៅរក្ៅនីតិវិធីបណ្ដ ឹង បស់សង្កា ត់។ អាកបដឹង 

អាចលសវង កជំនួយេីកា ិយល័យខាងនំាសក្មុេះសក្មួល ឬរមធាវើសាធា ណ្ៈ/ឯកជន។ មរធាបាយរ េះក្សាយតាម 

ចាប់ស ីវិល អាច ក់រអាយរ េះក្សាយរ យត លា កា   ួមមាន ប៉ា លនដមិនកំណ្ត់ថាមានលតអធិបញ្ជជ  និងរសចកដីបង្កេ ប់ 

រអាយឈបរ់ធវើរនាេះរទ។ 

 

ចំរពាេះពាកយបណ្ដ ឹងេីកា រ ើសរអើង វិញ អាកបដឹងក្តូវលត ង់ោំដល់រៅ យៈរេល 60 នលាបានកនៃងស ត ោប់េីនលាលខបាន ក់ 

ពាកយស ំរអាយសំរ ចសា ជាលមីដល់ក្កសួង CDE សិន ម ននឹងរធវើកា លសវង កមរធាបាយរ េះក្សាយតាមសៃវូចាប់ស ី វិល 

រអាយលតសង្កា ត់បានសដល់េ័ត៌មានសមក្សប រហើយទន់រេលរវលា ដល់អាកបដឹង អំេីសិទធ ក់បណ្ដ ឹងក្សបរៅតាមមាក្តា 

ចាប់ 5 CCR 4622។ កា ផ្ទែ កមួយ យៈសិន គឺមិនអាចអន វតដន៍បានចំរពាេះដំរណ្ើ កា ធូ រសបើយេីបទបញ្ជជ  និងចំរពាេះ 

ពាកយបណ្ដ ឹងអំេីកា រ ើសរអើងតាមចាប់សហេ័នធ។ (ចាប់អប់ ំរលខ 262.3)  

 

 

11/17/04, 11/18/09; 10/26/11A; 05/22/13A 


