
នាយកដ្ឋា នសហការគ្នា ជាក្កមុក្រសួារ សាលាររៀន 

នងិក្រជាសហរមន ៍

1000 Broadway, Suite 150  

Oakland, CA 94607 

(510) 879-2742 

  

នាយកដ្ឋា នសហការគ្នា ជាមយួក្កុមក្រសួារ សាលាររៀន និងក្រជាសហរម

ន៍ននសង្កា ត់សាលាររៀនអកូឡនិដ៍ រំររើរសវាដូចតរៅរនេះ សំរារ់កនូសិសស

ររស់រយើង៖ 

 

 កមមវធិីរនាា រ់ពីសាលាររៀន 

 ផ្នាករំររើរសវាក្រក្រង់វតដមាន និងផ្នាកដ្ឋក់វនិយ័ 

 ផ្នាកសុខភាពអាករបកិរយិា 

 ផ្នាកសុខភាព និងសុខមាលភាព 

 មណ្ឌ ល នដលយ់ុតដិធម៌/ផ្លា ស់រដូរ សំរារ់រកមងពំុទាន់ក្ររអ់ាយ ុ

 ផ្នាកររៀនសូក្តអំពីសងគម នងិនាវូចិតដ 

 មណ្ឌ លចុេះរ ម្ េះររៀនសំរារ់កនូសិសស 

 ផ្នាកទាក់រងកូនសិសស នងិក្កមុក្រួសារ 

 ផ្នាកររៀនសូក្តនារដវូរដដ  

 ផ្នាកកូនសិសស និងក្កមុក្រួសារអនដរកាល 

 

  

រតើអាកមានសំណួ្រនានាអពំផី្ននការ 504 ផ្ដរររ? 

សាលាររៀននីមយួៗ មានសមាជិកររុគលិកមាា ក ់ផ្ដលរំររើការកាុងនាមជា

អាកសក្មរសក្មលួផ្ននការ 504។ រុរគលិកររូរនេះ ជាអាករកដំរ េះ

ក្សាយសរំារ់ផ្ននការ 504 ទំាងអស់ រៅតាមរីសាលាររៀន រហើយជា

មនុសសដ៏សខំានម់ាា ក់ផ្ដរ សរំារម់ាតារតិា។ សូមរូរស័ពារៅកាន់សាលា

ររៀន រួចរសា ើសុំជួរអាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504។ 

មានអាកសក្មរសក្មលួផ្ននការ 504 មាា ក់ក្រចំសង្កា ត់នងផ្ដរ ផ្ដលជា

អាកក្តួតពិនិតយដំរណ្ើរការននផ្ននការ 504 រៅក្ររ់រីសាលាររៀនទំាងអស់

ននសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍។ (អាកក្សី Barbara Parker ជាអាក

សក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 (504@ousd.org; (510) 879-2357; 

1000 Broadway, Oakland, CA 94607)។ 

រគ្នលការណ្៍ផ្ណ្នំាសំរារ់មាតារតិា៖ 

ផ្ននការ 504 សំរារ់ 

កូនសិសសពិការ 

ផ្នាក 504 រឺជាផ្នាកននចារ់សហរដា ផ្ដលហាមក្ាមសាលាររៀន មិនឱ្យ

មានការររើសរអើងកូនសិសសពិការទំាងឡាយ។ ចារ់រនេះផ្ចងនងផ្ដរថា 

សាលាររៀនក្តូវផ្តរំរពញរសចកដីក្តូវការននកមមវិធីអរ់រំននកូនសិសសពិការ 

ឱ្យានក្ររ់ក្គ្នន់ ដូចគ្នា នឹងរសចកដីក្តូវការននកមមវិធីអរ់រំ ផ្ដលពួកររាន

នដល់ឱ្យកូនសិសសផ្ដលពុំមានភាពពិការអញ្ជ ឹងផ្ដរ។ 

រៅរពល កូនសិសសពិការររួលាននូវផ្ននការ 504 រហើយរនាេះ ពួកររ

នឹងានដឹងថា រតើសាលាររៀននឹងរធវើអវ ីខាេះ រដើមបីជួយឱ្យផ្ននការរនេះ រំរពញ

រសចកដីក្តូវការននកមមវិធីអរ់រំ សំរារ់កូនសិសសមាា ក់ៗ។ 

ក្រសិនររើរលាកអាករិតថា កូនរលាកអាកក្តូវការផ្ននការ 504 រនាេះ កូន

រសៀវរៅមួយកាលរនេះ នឹងជួយពនយល់អំពីលកខខណ្ឌ នានា រហើយនិងជំ

រារជូនអំពីអវ ីៗផ្ដលរលាកអាកអាចរធវើាន។ 
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ផ្ននការ 504 

 

រតើផ្នាក 504 ជាអវ៖ី 

ផ្នាក 504 រជឺាចារ់សិរធិពលរដាមយួ ផ្ដលហាមក្ាមសាលាររៀន មនិឱ្យមានការររើសរអើងដ្ឋ

កូនសសិសទំាងឡាយផ្ដលមានភាពពិការ។  

រដើមបកីារពារកុំឱ្យមានការររើសរអើងរនេះ សាលាររៀននានាររស់រយើង ក្តូវផ្តនដល់ឱ្យកូនសសិស

ទំាងឡាយផ្ដលមានភាពពិការ នូវឱ្កាសររួលាននវូនលក្ររយាជន៍ពីកមមវធិីរំររើរសវា និង

សកមមភាពនានាននសាលររៀន ដូចគ្នា នងឹកូនសសិសផ្ដលពុមំានភាពពិការអញ្ជ ឹងផ្ដរ។ 

ផ្នាក 504 តក្មូវនងផ្ដរ ឱ្យសាលាររៀននានារំរពញរសចកដីក្តូវការនានាសំរារក់ូនសសិសមាា ក់ៗ  

ផ្ដលមានភាពពិការ ឱ្យានក្ររ់ក្គ្នន់ ដចូគ្នា នឹងរសចកដីក្តូវការនានា ផ្ដលពកួររាននដលឱ់្យ

កូនសសិសផ្ដលពុមំានភាពពិការអញ្ជងឹផ្ដរ។ ជួនកាល ការរនេះមាននយ័ថា សាលាររៀននឹង

ររងាើត ‹ផ្ននការ 504› សំរារក់ូនសសិសមាា ក់ផ្ដលមានភាពពិការ។ 

 

 

រតើផ្ននការ 504 ជាអវ?ី 

ររើសិនជាកនូសិសសពិការមាា ក់ រំរពញានរៅតាមលកខខណ័្ឌ មយួរហើយរនាេះ សាលាររៀន

នឹងចរ់រនដើមររងាើតផ្ននការ 504 សំរារ់ពួកររ។  

ផ្ននការ 504 ររៀររារអ់ំពីអវ ីៗផ្ដលសាលាររៀននឹងរធវើ រដើមបីធានាយា៉ា ង ឱ្យរសចកដីក្តូវការ

នានាសំរារក់ូនសិសសមាា ក់ៗ ផ្ដលមានភាពពិការរនាេះ រំរពញាននវូផ្ននការហាឹង។ វិធីជួយ

ផ្រររនេះ ដលក់ូនសសិសផ្ដលមានភាពពិការរនាេះ រយើងរៅថា ‹ការរធវើតក្មូវតាមរសចកដីក្តូវ

ការនានា›។ ផ្ននការ 504 អាច រួមមាននងផ្ដរ នូវការរំររើរសវាពិរសសៗ ផ្ដលកូនសិសសក្តូវ

ការ។ 

ផ្ននការនានាអាចមានលកខណ្ៈខសុៗគ្នា  ពីរក្ពាេះផ្ននការ 504 នីមយួៗ ក្តូវានររររៀរចំរឡើង 

រដើមបីរំរពញរសចកដីក្តូវការនានាសំរារក់ូនសសិសមាា ក់ៗ ។  

រតើកនូសសិស ខាេះ អាចររលួាននវូផ្ននការ 504? 

រដើមបីឱ្យររួលាននូវផ្ននការ 504 រនាេះ កូនសិសសមាា ក់ក្តូវផ្តរំរពញតាមលកខខណ្ឌ ទំាង 3 រនេះ៖ 

1. កនូសសិសក្តវូផ្តមាន ភាពរនរ់ខោយខាងនាវូកាយ ឬនាវូចតិដ  ផ្ដលរធវើឱ្យពកួររមានការពាិកររៀន

សូក្ត ឬចលូរមួកាុងកមមវធិ ីឬកាុងសកមមភាពនានាននសាលាររៀន។  

‹ភាពរន់រខោយខាងនាវូកាយ ឬនាវូចិតដ› អាចជារញ្ហា ខាងនាវូកាយ ឬខាងនាវូចិតដ។ វាអាចជា

រញ្ហា មយួផ្ដលរកើតមានរយៈរពលខាី ឬរយៈរពលយរូ ឬអាចនយិាយានថា មដងមាន មដង

អត់ ក៏អាចថាាន។ 

តួយា៉ា ងននភាពរន់រខោយ រមួមានដូចជា ភាពមិនរចេះរៅសុខ (ADHD); រញ្ហា ខាងសតិ ឬវរិតដិ

នាវូចិតដ; ជមងឺមហារើក; ជមងហឺឺតរំុានរ៉ៃ; ជមងរឹឺករនាមផ្នែម; ជមងឺក្រកាច់; ឬអសមតថភាពខាងការររៀន

សូក្ត។ 

2. ភាពរនរ់ខោយររសក់នូសសិស ក្តវូផ្តមានលកខណ្ៈរ៉ាេះពាល ់យា៉ា ងរហាច ស ់រៅរលើ

សកមមភាពមយួ កាុង ‹សកមមភាពចរំងៗជាក្រចំ›។ សកមមភាពចំរងៗជាក្រចំ រមួមាន ដូចជា 

ការរមើលរ ើញ, ការសាដ រ់ឮ, ការនិយាយ, ការរដើរ, ការរិត, ការររៀនសូក្ត នងិការរធវើការង្ករ។ 

សកមមភាពចំរងៗជាក្រចំ រមួមាននងផ្ដរ ក្រតិរតដកិារននមុខង្ករននរាងកាយដធ៏ំមយួ ដូចជាការ

 រើកចំររើនធមមតាននមុខង្កររកាសកិា, ក្រព័នធការពារររស់សារពាងគកាយក្រឆំងរល់នឹងរមររារ, 

និងរពាេះ រវៀន, រាា ករនាម, អរនាោ មញ្ចន័, ក្រសារ និងមខុង្ករ្មរត់ជំុវិញដងខាួន។ 

3. ភាពរនរ់ខោយ ក្តវូផ្តមានលកខណ្ៈផ្ដលរធវើឱ្យមានការពាិកខាា ងំ កាុងការរធវើកមមភាពចរំងៗ 

ការកំណ្ត់ថារតើ ភាពរន់រខោយ មានលកខណ្ៈរធវើឱ្យមានការពិាកខាា ងំ កាុងការរធវើសកមមភាពចំរ

ងៗរនាេះ រឺក្តូវការរង្កវ យតនមាសំរារ់មនសុសមាា ក់ៗ  រ៉ាុផ្នដពំុផ្មនជាការវភិាររូលំរូលាយរនាេះររ។ 

ភាពរន់រខោយ ពំុផ្មនទាល់ផ្តថា មានលកខណ្ៈរារំាង ឬរធវើឱ្យមានការពិាកខាា ងំ កាុងការរធវើ

សកមមភាព ររើរអាចចត់រុកានថាជា ‹ការរធវើឱ្យមានការពាិកខាា ំង› រនាេះររ។ 

ររើសិនជា ភាពរន់រខោយខាងផ្នាក អាចរធវើការផ្កតក្មូវទំាងក្សុងវិញាន តាមការរក្រើផ្វ៉ៃនតា

ធមមតា ឬឡងរីរិតជារ់ផ្នាក (contact lenses) រនាេះ វានឹងពំុក្តូវានចត់រុកថាជា ការរធវើឱ្យមាន

ការពិាកខាា ំង កាុងរមើលរ ើញរនាេះររ។ 
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រតើរធវើដចូរមដចររើរកនូសសិសអាចររលួាននវូផ្ននការ 504 រនេះ? 

មានសមាជិកររុគលិករៅតាមរីសាលាររៀននីមយួៗ ផ្ដលរំររើការកាុងនាមជាអាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 

504 រហើយជាអាកកាន់ការ់ផ្ននការ 504 រៅឯសាលាររៀនហាងឹ។ ក្រសិនររើមាននរ មាា ក់រ ើញថា មាន

កូនសិសសមាា ក់ផ្ដលមានភាពរន់រខោយកាុងលកខណ្ៈ មយួ ផ្ដលក្សរតាមតក្មូវការនានា សំរារ់ផ្ននការ 

504 រនាេះ អាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 រូររនាេះ នឹងចត់វិធានការជួយរៅតាមហាឹង។  

តាមធមមតា មាតារតិា ក្ររូរក្ងៀន អាកក្រូរពរយក្រចំសាលាររៀន ឬររុគលកិសាលាររៀន ជាអាកក្ារ់ដលអ់ាក

សក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 អំពីកូនសសិស មាា ក់ផ្ដលអាចក្តូវការផ្ននការ 504។ 

 

 

ររើសិនជារលាកអាក រិតថាកូនរលាកអាក ក្តូវការផ្ននការ 504 

រតើរលាកអាកក្តូវរធវើអវ ីខាេះ? 

 

រនំាករ់នំងជាមយួសាលាររៀនររសក់នូរលាកអាក 

រដើមបីចរ់រនដើមការរនេះ សូមជួរនយិាយជាមយួនឹងអាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 រៅឯសាលាររៀនររស់

កូនរលាកអាកចុេះ។ (រូរស័ពារៅកាន់ការយិាលយ័ននសាលាររៀនររស់កនូរលាកអាក រួចរសា ើសុំជួរជាមយួអាក

សក្មរសក្មួលផ្ននការ 504។)  

អាកសក្មរសក្មលួផ្ននការ 504 នឹងជួយរលាកអាក កាុងការរធវើក្កដ្ឋស់សាា ម សំរារដ់្ឋក់រសា ើសំុ ‹រង្កវ យ

តនមា 504› រដើមបីឱ្យដឹងថា រតើកូនរលាកអាករំរពញតក្មូវការនានា រដើមបឱី្យអាចររួលាននូវផ្ននការ 504 

ឬយា៉ា ង ។ អាកសក្មរសក្មលួផ្ននការ 504 នឹងពិនិតយរមើលសំរណ្ើររស់រលាកអាកសរំាររ់ង្កវ យតនមា

ននផ្ននការ 504 រួចមកររនឹងរ្ាើយតរជូនរលាកអាកវញិឱ្យានក្ជារកាុងរយៈរពល 15 នងង។ 

 ររើសិនជាសង្កា ត់រិតថាកូនរលាកអាកក្តូវការរង្កវ យតនមាននផ្ននការ 504 រនាេះ អាកសក្មរសក្មលួ

ផ្ននការ 504 រៅឯសាលាររៀនររសក់នូរលាកអាក នឹងនដល់ជូនរលាកអាកនវូក្កដ្ឋសស់ាា ម ផ្ដល

ក្ារអ់ំពីរររៀរផ្ដលសាលាររៀនរធវើការវាយតនមារលើកូនរលាកអាក។ រលាកអាកក្តូវផ្តចុេះហតថរលខា 

រួចរញ្ជូនក្កដ្ឋស់សាា មរនេះ រៅឱ្យសាលាររៀនវិញ រហើយរនាា រម់ក ររនឹងចរ់រនដើមរធវើការវាយតនមា

រលើកូនរលាកអាកផ្តមដង។ 

 សង្កា ត់អាចសំររចចិតដថា កនូរលាកអាកមិនក្តូវការរង្កវ យតនមា 504 រនេះររ។ ក្រសិនររើរលាកអាក

មិនយល់ក្សររៅតាមការសំររចចិតដរនេះរររនាេះ រលាកអាកមានសិរធិរសា ើសុឱំ្យរររធវើការសំររចចិតដ

សារជាងមាីន (ផ្នាករនាា រ់មកររៀត នឹងររៀររារ់ជូនផ្ងមររៀត នូវព័ត៌មានសដ ីពីសិរធិររស់រលាក

អាក)។   

ក្រសនិររើកនូរលាកអាក ររលួាននវូការវាយតនមាសរំារផ់្ននការ 504 

រហើយរនាេះ រតើនងឹមានអវរីកើតរឡើងរនាា រម់កររៀត? 

រៅកាុងរពលវាយតនមារដ្ឋយផ្ននការ 504 រនេះ អាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 នឹងក្រមូលព័ត៌មាន

ពីរលាកអាក រមួទំាងឯកសារជាលាយលកខអកសរ មយួអំពីកូនរលាកអាក ផ្ដលរលាកអាកក្ាថាា

ចង់ានដ្ឋក់ផ្ចករំផ្លក, សំណុ្ំររឿងសិកោររស់កនូរលាកអាក និងរុរគលិកសាលាររៀន ផ្ដលដឹង

អំពីរសចដីក្តូវការររសក់ូនរលាកអាក។ រុរគលិកសាលាររៀនអាចររៀរចំនងផ្ដរ សំរារក់ាររធវើរតសដ  

រដើមបីឱ្យានយល់ចាស់ អំពីរសចកដីក្តូវការនានាសំរារក់ារអរ់រំររសក់ូនរលាកអាក។  

ជំហានរនាា រ់មកររៀត រឺរធវើកិចចក្រជំុននក្កុម 504 រដើមបីពិនិតយរមើលព័ត៌មានទំាងអស់ អំពីរសចកដីក្តូវ

ការររសក់ូនរលាកអាក រួចរធវើការសំររចចិតដ ថារតើកូនរលាកអាករំរពញានតាមលកខខណ្ឌ នានា រដើមបី

ឱ្យអាចររួលាននូវផ្ននការ 504 ឬយា៉ា ង ។ កិចចក្រជំុរនេះ រួមមានទំាងររូរលាកអាក អាកសក្មរ

សក្មួលននផ្ននការ 504 ក្រូររក្ងៀនររស់កូនរលាកអាក រហើយនិងររុគលកិសាលាររៀនរនសងៗររៀត 

ផ្ដលជួយឱ្យកូនរលាកអាក ដូចជាអាកនដល់ឱ្វារក្រចំសាលាររៀន ឬអាកក្រូរពរយក្រចំសាលាររៀន។  

 ក្រសិនររើរលាកអាករំរពញានរៅតាមលកខខណ្ឌ នានារហើយរនាេះ ក្កុមររនឹងររៀរចំផ្ននការ 

504 សំរារក់ូនរលាកអាករៅកាុងកិចចក្រជំុ។ ផ្ននការរនេះ ររៀររារ់ជូនអំពីអវ ីៗ  ផ្ដលសាលា

ររៀននឹងរធវើ រដើមបីជួយរធវើយា៉ា ង ឱ្យរសចកដីក្តូវការននកមមវធិីអរ់ររំុរគលសំរារ់កនូរលាកអាក

រនាេះ ក្តូវានរររធវើតក្មូវរសចកដីក្តូវការរៅឯសាលាររៀន។ អាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 

នឹងនដល់ជូនរលាកអាក និងមនសុសរនសងៗររៀត នូវផ្ននការរនេះមយួចារ់។ 

 ររើសិនជាក្កមុ 504 រធវើការសំររចចិតដថា កូនរលាកអាករំរពញពំុានរៅតាមលកខខណ្ឌ នានា 

រដើមបីឱ្យអាចររួលាននូវផ្ននការ 504 រររនាេះ រលាកអាកមានសិរធិរសា ើសុឱំ្យរររធវើកិចចសំររច

ចិតដសារជាងមីរឡើងវញិាន (ផ្នាករនាា រម់កររៀតសដ ីអំពីសិរធិររស់រលាកអាក ររៀររារ់ជូនផ្ងម

ររៀតអំពីសិរធិរនេះ)។  

 

អាកសក្មរសក្មលួផ្ននការ 504 រធវើការក្តតួពនិតិយរលើផ្ននការ 504 

ររើសិនជាកនូរលាកអាក ររួលាននូវផ្ននការ 504 រហើយរនាេះ អាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 នន

សាលាររៀន នឹងរធវើការពិនិតយរមើលតាមរពលកំណ្ត់ រដើមបីរធវើយា៉ា ង ឱ្យផ្ននការរនេះ ក្តូវានររ

ក្រតិរតដិតាមក្តឹមក្តូវ រហើយថាក្កមុ 504 ររសក់ូនរលាកអាករនាេះ នឹងរធវើការពនិិតយរមើលរលើផ្ននការ

រនេះ រៅកាុងឆា ំនីមយួៗ។ រក្ដពីរនេះ អាកសក្មរសក្មួលផ្ននការ 504 នឹងពិនិតយរមើលជាមយួរលាក

អាក និងជាមយួនឹងមនុសសរនសងៗររៀត តាមរពលកណំ្ត់ រដើមបឱី្យដឹងថា រតើផ្ននការ 504 រនេះ មាន

ក្រសិរធិភាពដល់កំរិត  រហើយថារតើវាក្តូវការការផ្លា ស់រដូរអវ ីផ្ងមររៀតផ្ដរឬយា៉ា ង ។ 
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រតើរលាកអាកមានសិរធិអវ ីខាេះ? 

 

សាលាររៀនក្តវូផ្តពចិរ តាមសរំណ្ើររសរ់លាកអាក 

កាុងនាមជាមាតារតិា ឬអាកអា ពាាល រលាកអាកមានសិរធិរសា ើសំុឱ្យររុគលិកសាលាររៀន រធវើ

ការពិចរ ថា រតើកនូរលាកអាកអាចក្តូវការផ្ននការ 504 ឬយា៉ា ង  រដ្ឋយផ្នែករលើព័ត៌មាន

ផ្ដលររួលានពីក្រនពខុសៗគ្នា ។   

 

សាលាររៀនក្តវូផ្តមានពត័ម៌ានជារក្សចសរំាររ់ពលរលាកអាកក្តវូការ 

 រលាកអាកមានសិរធិររួាននូវព័ត៌មានទំាងអស ់ជាភាសាកំរណ្ើតររស់រលាកអាក តាម

 វិធីចំរង ផ្ដលរលាកអាករធវើការក្ាក្ស័យទាក់រងគ្នា ។ 

 រលាកអាកមានសិរធិពិនិតយរមើលសណុំ្ំររឿងទំាងអស់ អំពីផ្ននការ 504 ររសក់ូនរលាក

អាក ឬមានសិរធិរសា ើសុំផ្ននការ 504។ 

 រលាកអាកមានសិរធិររួលាននូវរសចកដជូីនដំណ្ឹង មុនរពលមានចំ ត់ការ មយួ 

ផ្ដលសាលាររៀនរក្គ្នងនងឹរធវើ ផ្ដលជារ់ពាកព់ាន់រៅនឹងផ្ននការ 504 ររសក់នូរលាក

អាក ឬរធវើការរសា ើសុំផ្ននការ 504។ 

 រលាកអាកមានសិរធិរសា ើសុឱំ្យរររធវើការពនិិតយ និងរធវើការវាយតនមារលើផ្ននការ 504 

ររសក់ូនរលាកអាក តាមរពលកណំ្ត់ររៀងទាត់។ រលាកអាកមានសិរធិរសា ើសុឱំ្យររនដល់

ដំណ្ឹងក្ារជ់ាមនុសិន មនុនឹងមានការផ្លា ស់រដូរសំខាន់ៗ  មយួ រលើការរំររើរសវា 

ផ្ដលកូន រលាកអាកានររួលតាមផ្ននការ 504។ 

 

នតីិវធិដី្ឋក់វនិយ័សរំារក់នូសសិសផ្ដលមានផ្ននការ 504 

ររើសិនជាកនូសិសសននផ្ននការ 504 ក្រក្ពឹតដកាុងលកខណ្ៈផ្ដលអាចរ ដ លឱ្យមានការររណ្ដ ញ

រចញពីសាលាររៀន ឬក្តូវានរញ្ឈរ់ររ ដ េះអាសនាពីសាលាររៀន អស់រយៈរពល 10 នងង ឬ

រក្ចើនជាងរនេះ រៅកាុងឆា ំសិកោ មយួរនាេះ កិចចក្រជំុគ្នា មយួក្តូវផ្តរធវើ។ រគ្នលរំណ្ងននកិចចក្រជំុ

រនេះ រឺរដើមបីរធវើការសំររចចិតដថា រតើអាករបកិរយិាររសក់ូនសិសស រកើតរចញរដ្ឋយផ្លា ល់ពីភាព

ពិការ ផ្ដលានរពាលរៅកាុងផ្ននការ 504 ររសក់ូនសិសសផ្ដរឬយា៉ា ង  រហើយររើសនិជាអញ្ជ ឹ

ងផ្មនរនាេះ រតើការដ្ឋក់វិនយ័ផ្ររ រៅ ររើរមានលកខណ្ៈសមក្សរ។  សំរារ់ព័ត៌មានផ្ងមររៀត

អំពីនីតិវិធីរនេះ សូមសាកសួរអាកសក្មរសក្មលួ 504។  

ចេុះក្រសនិររើរលាកអាកមនិយលក់្សរតាមការសរំរចចតិដ?  

ក្រសិនររើរលាកអាកមិនយល់ក្សរតាមការសំររចចិតដ ឬតាមអវីៗផ្ដលសាលាររៀនានរក្គ្នងនឹងរធវើ

រនាេះ រលាកអាកមានសិរធិរសា ើសុំឱ្យររើកសវនាការរដ្ឋយឥតមានភាពលំរអៀង។ រលាកអាកមានសិរធិនំា

រមធាវើមាា កម់កកាុងសវនាការ ររើសិនជារលាកអាកក្តូវការចំាច់។ រៅកាុងសវនាការ ក្រសិនររើ

រលាកអាកមនិយល់ក្សរតាមការសំររចចិតដផ្ដលានរធវើរឡើងរដ្ឋយមន្រនដីររើកសវនាការរនាេះ រលាក

អាកមានសិរធិរសើា សំុឱ្យមានការសំររចចិតដសារជាងមីរឡើងវញិាន។ (សូមរមើលខាងរក្កាម)។ 

 

 

រសា ើសុឱំ្យរធវើការសរំរចចតិដសារជាងម ី

ការរសា ើសំុឱ្យរធវើការសំររចចិតដសារជាងមី មាននយ័ថា ការរធវើតាមនីតិវិធ ីមយួ ផ្ដលរសា ើសំុឱ្យរររធវើ

ការផ្លា ស់រដូរការសំររចចិតដមយួ ផ្ដលរលាកអាកមិនយល់ក្សរជាមយួ។ រលាកអាកអាចរធវើការរសា ើសំុ

ឱ្យសំររចចិតដសារជាងមីវិញាន ក្រសិនររើរលាកអាករិតថាកូនរលាកអាកក្តូវការផ្ននការ 504 រហើយ

សង្កា ត់ពំុាននដលឱ់្យ ឬក្រសនិររើរលាកអាក និងសង្កា ត់មិនយល់ក្សរតាមអវីៗ  ផ្ដលររក្តូវរធវើតក្មូវ

រសចកដីក្តូវការដ្ឋក់កាុងផ្ននការ 504 សំរារ់កនូពកិារររស់រលាកអាក។ រលាកអាកអាចរធវើការរសា ើសុំ

ឱ្យរររធវើការសំររចចិតដសារជាងមីវញិាននងផ្ដរ ក្រសិនររើរលាកអាកររួលាននូវផ្ននការ 504 

រហើយរលាកអាកមិនយល់ក្សរតាមសង្កា ត់ អំពីកូនរលាកអាក ផ្ដលក្តូវានររររណ្ដ ញរចញ ឬ

រញ្ឈររ់រ ដ េះអាសនាពីសាលាររៀន។  

រដើមបីរសា ើសុឱំ្យរររធវើការសំររចចិតដសារជាងមីរនាេះ សមូទាក់រងផ្នាកសខុភាព, ផ្នាករំររើរសវាសាលា

ររៀនសហរមន៍ និងកូនសិសស ឬសង្កា ត់សាលាររៀនអកូឡនិដ៍ តាមរយៈរូរស័ពារលខ (510) 879-

2742; Suite 150, 1000 Broadway, Oakland, CA 94607)។ 

 

រធវើការរដងឹតវា៉ៃ  

ក្រសិនររើរលាកអាករិតថា សង្កា ត់សាលាររៀនអកូឡនិដ៍ ក្រតិរតដិពំុានក្តឹមក្តូវតាមដំរណ្ើរការនន

ផ្ននការ 504 រនាេះ រលាកអាកអាចរធវើការរដឹងតវា៉ៃ ាន។ រលាកអាកអាចរដឹងតវា៉ៃ ាននងផ្ដរ 

ក្រសិនររើរលាអាកមានផ្ននការ 504 រហើយរលាកអាករិតថាររររើសរអើងកនូរលាកអាក។ រដើមបីរធវើ

ការរដឹងតវា៉ៃ  សូមរំនាក់រំនងជាមយួនឹងអាកក្សី Barbara Parker ជាអាកសក្មរសក្មលួផ្ននការ 

504 ក្រចំសង្កា ត់សាលាររៀនអកូឡិនដ ៍(504@ousd.org; (510) 879-2357; 1000 Broadway, 

Oakland, CA 94610)។ ឬរលាកអាកអាចដ្ឋកព់ាកយរណ្ដ ឹង តាមការទាក់រងការយិាលយ័សរំារ់

សិរធិពលរដា តាមរយៈរូរស័ពារលខ (415) 486-5555 ឬអុីផ្មលរៅ ocr.sanfrancisco@ed.gov 

ឬតាមការចុចរមើលកាុងររហរំព័រ http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaint 

intro.html។ 


