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សងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ 
សិស្សោនសិុស្សទំាងឡោយ  
បទប��ត�ិរដ�បាល - AR 5145.71(a) 
 

នតីិវ�ធីបណ� ងឹអពីំការេបៀតេបៀនផ��វេភទតាមបទប��តិ� TITLE IX 
 

 
នីតិវ�ធីបណ� ឹងែដលបានពិពណ៌នោេនៅក��ងបទប��ត�ិរដ�បាលេនះ នឹង្រត�វបានេ្របើេដើម្បេីដោះ្រសាយរោល់បណ� ឹងណោែដលបាន
្រគប់្រគងេដោយបទប��ត� ិTitle IX of Education Amendments of 1972 ែដលេចាទ្របកាន់ថោ សសិ្សមា� ក្់រត�វបានទទួល
រងនូវការេបៀតេបៀនផ��វេភទមួយ ឬេ្រចើនសណោ� នដូចខោងេ្រកាម៖ (34 CFR 106.30) 
 
1. និេយោជិករបសស់ងោ� ត់ែដលដោកល់ក�ខណ� ក��ងការផ�ល់ឱ្យជំនួយ ផល្របេយោជន៍ ឬេសវោកម�របស់សងោ� ត់ េទៅេលើ

ការចូលរួមរបស់សសិ្សក��ងការ្រប្រពឹត�ិទេង�ើផ��វេភទែដលេគមិនចង់បាន 
 
2. ទេង�ើែដលេគមិនចង់បាន ្រត�វបានកំណត់េដោយមនុស្សមា� ក់ែដលមានការ្រតិះរ�ះសមល�មថោជោទេង�ើេធ�ើឱ្យទាស់ចិត�

ក��ងក្រមិតធ�ន់ធ�រ  រ�ករោលដោល និងមានេគាលបំណងែដលវោបដិេសធបានសេ្រមចេដើម្បកីុំឱ្យសិស្សទទលួបានភាព
េស� ើៗគា� ក��ងការចលូរួមក��ងកម�វ�ធី ឬសកម�ភាពអប់រ�របស់សងោ� ត់។ 

 
3. ការបំពានផ��វេភទ, អំេពើហឹង្សោក��ងេពលគសូង្សោរណោជួបគា� , អេំពើហឹង្សោក��ង្រក�ម្រគ�សារ ឬការតាមដោនឃា� ំ េមើល

រ�ខោនេគ ដូចបានកំណត់េនៅក��ង្រកិត្យ្រកម 20 USC 1092 ឬ 34 USC 12291 
 
រោល់បណ� ឹងេផ្សងេទៀតអំពីការេបៀតេបៀនផ��វេភទ នឹង្រត�វបានេសុើបអេង�ត និងេឆ�ើយតបេដោយអនុេលាមតាមបទប��ត� ិAR 
1312.3 - នីតិវ�ធីបណ� ឹងឯកសណោ� ន។ 
 
(សូមេមើល 1312.3 - នីតិវ�ធីបណ� ឹងឯកសណោ� ន) 

 
របាយការណ៍ស� ីពីការេបៀតេបៀនផ��វេភទ ្រត�វបានដោកប់���នេដោយ្រតង់ ឬប���នបន�េទៅកាន់អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX 
របសស់ងោ� ត ់េដោយេ្របើ្របាសព់័តម៌ានទំនោក់ទំនងែដលមានេនៅក��ងបទប��ត� ិAR 5145.7 - ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ។ 
 
(សូមេមើល  5145.7 - ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ) 

 
េនៅេពលទទលួបាននូវរបាយការណ៍ែបបេនះ អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វជូនដំណឹងេទៅអ�កប�ឹងតវោ� អំពីដំេណើរការដោក់
ពាក្យបណ� ឹងជោផ��វការ។ 
 
េទាះបីជោជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានេគេចាទ្របកាន់ េ្រជើសេរ�សមិនដោកព់ាក្យបណ� ឹងជោផ��វការកេ៏ដោយ ក៏អ�កស្រមបស្រម�ល 
Title IX ្រត�វដោក់ពាក្យបណ� ឹងជោផ��វការក��ងករណីែដលមានការគំរោមកែំហងដល់សុខសុវត�ភិាព។ េលើសពីេនះេទៀត អ�ក
ស្រមបស្រម�ល Title IX ឣចដោក់ពាក្យបណ� ឹងជោផ��វការេនៅក��ងសា� នភាពេផ្សងេទៀត ដូចែដល្រត�វបានអនុ�� តេ្រកាមបទប
��ត�ិ Title IX។ ក��ងករណីែបបេនះ ជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានេគេចាទ្របកាន់ គឺមិនែមនជោភាគីៃនេរឿងក�េីនោះេទ ប៉ុែន�នឹង
ទទួលបានេសចក�ីជូនដំណឹងតាមត្រម�វការេដោយបទប្ប��ត�ិ Title IX េនៅចំណុចណោមួយេនៅក��ងដំេណើរការដោកប់ណ� ឹង។ 
 
ពាក្យបណ� ឹងជោផ��វការរបស់អ�កប�ឹងែដលមានហត�េលខោជោក់ែស� ង ឬហត�េលខោជោឌីជីថល ឣច្រត�វបានដោក់េទៅជូនអ�ក
ស្រមបស្រម�ល Title IX េដោយផោ� លត់ាមប៉សុ� ៍សបំុ្រត តាមអុីែមល ឬេដោយវ�ធីណោមួយេផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានអនុ�� ត
េឡើងេដោយសងោ� ត។់ (34 CFR 106.30) 
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អគ�នោយកៃនសងោ� ត់សាលាេរៀន ឬអ�កចាត់តំាង ្រត�វធា쿈នោយ៉ោងណោឱ្យអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX, អ�កេសុើបអេង�ត, អ�ក
េធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� ឬអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ មិនមានទំនោស់ផល្របេយោជន៍ ឬ
លំេអៀងេលើ ឬ្របឆំា䞠ងនឹងអ�កប�ឹងតវោ�  ឬភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណជ៍ោទូេទៅ ឬអ�កប�ឹងតវោ�  ឬភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍មា� ក់ៗ េហើយ
ថោមនុស្សែបបេនះទទួលបាននូវការបណ�� ះបណោ� ល្រសបតាម្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.45។ (34 CFR 106.30) 
 
 វ�ធា쿈នការណគ៍ា្ំរទ 
 
េនៅេពលទទលួបានរបាយការណស៍� ីពីការេបៀតេបៀនផ��វេភទ Title IX េទាះបីជោបណ� ឹងជោផ��វការពុំ្រត�វបានដោក់ក៏េដោយ ក៏អ�ក
ស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វទាក់ទងេទៅអ�កប�ឹងតវោ� ភា� មៗ េដើម្បីពភិាក្សោគា� អំពីភាពឣចរកបាននូវ វ�ធា쿈នការណ៍គំា្រទនោនោ
ែដលមិនដោក ់វ�ន័យ មិនដោក់ទណ� កម� និងមិនដោកប់ន��កែដលមិនសមេហតុផលដលភ់ាគីេផ្សងេទៀត។  វ�ធា쿈នការែបបេនះឣច
រួមមាន ប៉ុែន�មិនកំណត់ថោមានែតចំេពាះការផ�ល់្របឹក្សោ ការែកត្រម�វទាក់ទងនឹងវគ�សិក្សោ ការផោ� សប់��រកាលវ�ភាគថោ� កេ់រៀន ការ
 រ�តបន�ឹងេទៅវ�ញេទៅមកេលើការទំនោក់ទំនងគា�  ការបេង�ើនសន�ិសុខ និងការ្រត�តពិនិត្យេលើតំបន់ណោមួយេនៅទីក��ងបរ�េវណសា
លា។ អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វគិតពីបំណង្របាថោ� របស់អ�កប�ងឹតវោ� េដោយេគារពតាមវ�ធា쿈នការណគំ៍ា្រទ។ (34 CFR 
106.30, 106.44) 
 
ការដកេចញពីសាលាេរៀនជោបនោ� ន ់
  
ែផ�កេលើភាពបនោ� ន់ សងោ� តឣ់ចដកសិស្សមា� កេ់ចញពីកម�វ�ធី ឬសកម�ភាពអប់រ�របស់សងោ� តប់ាន ្របសនិេបើសាលាេនោះេធ�ើ
ការវ�ភាគេដើម្បសីុវត�ភិាព និងហានិភ័យស្រមាប់សិស្សមា� ក់ៗ , កំណតថ់ោការដកេចញេនះ គឺ្រតឹម្រត�វេដោយសារែតការគំរោម
កំែហងផោ� ល់ដលស់ុខភាពរោងកាយ ឬសុវត�ិភាពរបស់សសិ្សណោមា� ក់ ឬដលប់គុ�លេផ្សងេទៀត ែដលេកើតេចញពីការេចាទ
្របកាន់ និងផ�ល់ឱ្យសិស្សនូវេសចក�ជីូនដំណឹង និងឱកាសេដើម្បីជំទាសេ់ទៅនឹងការសេ្រមចចតិ�ភា� មៗបនោ� បព់ីការបានដកេចញ
េនះ។ សិទ�ិអំណោចេនះដកសិស្សមា� ក់េចញ គឺមិនផ�ស់ប��រសិទ�ិរបស់សសិ្សេ្រកាមច្បាប់អប់រ�សសិ្សពិការ ឬកម�វ�ធី Section 504 
ៃនច្បាប់សា� រនីតិសម្បទាឆា䞠� ំ 1973 េនោះេទ។  (34 CFR 106.44) 
 
្របសនិេបើនិេយោជិករបសស់ងោ� តជ់ោភាគបីណ� ឹងឧទ�រណេ៍នោះ និេយោជិកឣច្រត�វបានេគដោក់ឱ្យឈប់ស្រមាកពីការងោរ
បេណោ� ះឣសន�សិន ក��ងេពលរង់ចំានីតិវ�ធីបណ� ឹងផ��វការ។  (34 CFR 106.44) 
 
ការ្រចានេចាលបណ� ងឹ 
 
អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX នឹង្រចានេចាលបណ� ឹងជោផ��វការ ្របសិនេបើការ្រប្រពតឹ�ែដលបានេចាទ្របកាន់ មិនែមនេកើតេឡើង
េដោយការេបៀតេបៀនផ��វេភទ ដូចែដលបានកំណតេ់នៅក��ង្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.30 េទេនោះ េបើេទាះបីជោ្រត�វបានបងោ� ញក៏
េដោយ។ អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ក៏្រត�វ្រចានេចាលរោល់បណ� ឹងណោមួយែដលមិនេកើតមានេនៅក��ងកម�វ�ធី ឬសកម�ភាព
អប់រ�របស់្រស�ក ឬមិនបានេកើតេឡើង្របឆំា䞠ងនឹងមនុស្សមា� ក់េនៅសហរដ�ឣេមរ�ក េហើយនិងឣច្រចានេចាលបណ� ឹងជោផ��វការ 
្របសិនេបើេដើមបណ� ឹងជូនដំណឹងដល់សងោ� ត់ជោលាយលក�ណ៍អក្សរថោ អ�កប�ឹងតវោ� ចង់ដកពាក្យបណ� ឹង ឬបទេចាទ្របកាន់ណោ
មួយេនៅក��ងបណ� ឹងេចញ, ភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណែ៍លងមានេឈា`� ះ ឬេធ�ើការឱ្យសងោ� ត់ ឬមានកាលៈេទសៈ្រគប់្រគាន់ក��ងការ
រោរំោងសងោ� តម់ិនឱ្យ្របមូលភស�� តាង្រគប់្រគាន់ េដើម្បីឈា`នដល់ការេប�ជោ� ចិត�ទាកទ់ងនឹងបណ� ឹងេនះ។  (34 CFR 106.45) 
 
តាមការ្រចានេចាល អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វប���នេទៅឱ្យភាគនីោនោភា� មៗ េហើយក��ងេពលដំណោលគា�  នូវេសចក�ីជូន
ដំណឹងអំពីការ្រចានេចាល េហើយនិងមូលេហតុៃនការ្រចានេចាល។  (34 CFR 106.45) 
 
្របសិនេបើបណ� ឹង្រត�វបាន្រចានេចាលេដោយមលូេហតុថោការេចាទ្របកាន់េនះ មិនបេង�ើតឱ្យមានការេបៀតេបៀនផ��វេភទ
ដូចែដលបានកំណត់ក��ង្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.30 េទេនោះ ការ្រប្រពឹត�េនៅែតឣច្រត�វបានេដោះ្រសាយ្រសបតាមបទប��ត� ិ
BP/AR 1312.3 - នីតិវ�ធីបណ� ឹងឯកសណោ� នតាមែដលឣចអនុវត�បាន។ 
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ដេំណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ 
 
េនៅេពលែដលបណ� ឹងជោផ��វការអំពកីារេបៀតេបៀនផ��វេភទ្រត�វបានដោកប់�ឹងេនោះ សងោ� ត់ឣចផ�ល់ជូននូវដំេណើរការេដោះ្រសាយ
េ្រកៅផ��វការ ដូចជោការស្រមបស្រម�ល េនៅេពលណោមួយ មុនេពលឈា`នដល់ការសំេរចចិត�ទាកទ់ងនឹងការទទួលខសុ្រត�វ។ 
សងោ� តម់ិនត្រម�វឲ្យភាគីចលូរួមក��ងដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ ឬលះបង់សិទ�ិក��ងការេសុើបអេង�ត និងការកាត់ក�បីណ� ឹង
ផ��វការ។  (34 CFR 106.45) 
 
សាលាេរៀនឣចជួយស្រម�លដលដំ់េណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការមួយបាន ឱ្យែតសងោ� ត់៖ (34 CFR 106.45) 
 
1. ផ�ល់ជូនភាគីនូវេសចក�ីជូនដំណឹងជោលាយលក�ណ៍អក្សរែដលបងោ� ញពីបទេចាទ្របកាន់នោនោ, ត្រម�វការៃនដំេណើរ

ការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ, សិទ�ិដកខ��នេចញពីដំេណើរការេ្រកៅផ��វការ និងបន�នីតិវ�ធីបណ� ឹងជោផ��វការ និងផលវ�បាក
ណោមួយែដលបណោ� លមកពីការចលូរួមក��ងដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ រួមមានទំាងកំណត់្រតាហ�ឹង នឹង្រត�វ
បានរក្សោទុក ឬឣច្រត�វបានែចករ�ែលក។ 

 
2. ទទួលបាននូវការយល់្រពមជោលាយលក�ណ៍អក្សរេដោយស� ័្រគចិត�ពភីាគ ីេដើម្បីដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ 
 
3. មិនបានផ�លឱ់្យនូវដំេណោះ្រសាយ ឬការជួយស្រម�លដល់ដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ េដើម្បីេដោះ្រសាយបទ 

េចាទ្របកាន់មួយថោបគុ�លិកមា� ក់បានេបៀតេបៀនផ��វេភទដល់សសិ្សមា� ក ់
 
ដេំណើរការពាក្យបណ� ងឹជោផ��វការ 
 
្របសិនេបើបណ� ឹងជោផ��វការ្រត�វបានដោក់ប�ឹង អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX នឹងផ�ល់ជូនភាគីនោនោែដលបានសា� ល់ នូវេសចក�ី
ជូនដំណឹងជោលាយលក�ណ៍អក្សរដូចខោងេ្រកាមេនះ៖  (34 CFR 106.45) 
 
1. ដំេណើរការពាក្យបណ� ឹងរបសស់ងោ� ត់ រួមទំាងដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ 

 
2. បទេចាទ្របកាន់នោនោឣចបង�ឱ្យមានការេបៀតេបៀនផ��វេភទ េដោយមានព័ត៌មានលំអិត្រគប់្រគាន់ែដល្រត�វបានេគ

សា� ល់េនៅេពលេនោះ រួមមានទំាងអត�ស�� ណរបស់ភាគនីោនោែដលពាក់ព័ន�នឹងឧប្បត�ិេហតុ្របសិនេបើដឹង, ការ
្រប្រពឹត�េនោះ ្រត�វបានេគេចាទ្របកាន់ថោជោការេបៀតេបៀនផ��វេភទ េហើយកាលបរ�េច�ទ និងទីតំាងៃនឧប្បត�េិហតុែដល
បានេចាទ្របកាន់្របសិនេបើដឹង។ ការជូនដំណឹងែបបេនះ នឹង្រត�វផ�លេ់ពលេវលា្រគប់្រគាន់ស្រមាបភ់ាគ ីេដើម្បី
េរៀបចំចេម�ើយមួយមុនេពលសមា� សន៍ដំបូង។ 
 
្របសិនេបើ ក��ងអឡំ�ងេពលៃនការេសុើបអេង�ត សងោ� តេ់ធ�ើការេសុើបអេង�តេលើបទេចាទ្របកាន់អំពីអ�កប�ឹងតវោ�  ឬភាគី
ចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍ែដលមិន្រត�វបានដោកប់���លក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងដំបូង េនោះអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វ
ជូនដំណឹងអំពីbTេចាទ្របកាន់បែន�មេទៀតដលភ់ាគនីោនោ។ 
 

3. េសចក�ែីថ�ងការណ៍ែដលភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វបានសន�ត់ថោមិនទទួលខសុ្រត�វចំេពាះការ្រប្រពឹត�ែដលបាន
េចាទ្របកាន់ េហើយថោការេប�ជោ� ចតិ�ទាក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេនៅចុងប��ប់ៃនដំេណើរការនោ
ពាក្យបណ� ឹង 

 
4. ឱកាសស្រមាប់ភាគីនោនោក��ងការមានទី្របឹក្សោតាមជេ្រមើសរបសព់ួកេគចង់បានេនោះ ប៉ុែន�មិនត្រម�វឱ្យមានេមធា쿈វ�

និងសមត�ភាពក��ងការពិនិត្យ និងេមើលភស�� តាង 
 
5. ការហាមឃាត់មិនឱ្យមានភស�� តាងមិនពិត ឬការប���នព័ត៌មានមិនពិតេដោយេចតនោ ក��ងដំេណើរការតវោ�  
 



AR 5145.71(a) – (STUDENTS) TITLE IX SEXUAL HARASSMENT COMPLAINT PROCEDURES / Khmer (Cambodian) 4 

 
េសចក�ីជូនដំណឹងខោងេលើេនះ ក៏្រត�វរួមមានផងែដរនូវេឈា`� ះរបស់អ�កេសុើបអេង�ត, អ�កស្រមបស្រម�លៃនដំេណើរការេ្រកៅផ��វ
ការ និងេឈា`� ះអ�កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� េហើយ្រត�វផ�ល់ឱ្យភាគទំីាងសងខោងនូវេពលេវលាមិនតិចជោងបៃីថ�ក��ង្របតិទិន 
េដើម្បីេលើកេឡើងពកីង�ល់ៃនទនំោសផ់ល្របេយោជន៍ ឬភាពលំេអៀងទាក់ទងនឹងបុគ�លណោមួយ។ 
 
ក��ងដំេណើរការេសុើបអេង�ត សងោ� ត្់រត�វ៖  (34 CFR 106.45) 
 
1. ផ�ល់ឱកាសេស� ើគា� ស្រមាបភ់ាគនីោនោក��ងការបងោ� ញសាក្សី រួមមានទំាងអង�េហតុ និងសាក្សីជំនោញ និងភ័ស�� តាងដោក់

បន��ក និងភស�� តាងេដោះបន��ក។ 
 
2. មិនរ�តត្បតិសមត�ភាពរបស់ភាគីទំាងពីរក��ងការពិភាក្សោគា� ពបីទេចាទ្របកាន់ែដលស� តិេនៅេ្រកាមការេសុើបអេង�ត ឬ

េដើម្បី្របមូល និងបងោ� ញភស�� តាងែដលពាក់ព័ន� 
 
3. ផ�ល់ឱ្យភាគនីោនោនូវឱកាសដូចគា� ក��ងការឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតមានវត�មាន ក��ងអំឡ�ងេពលដោក់បណ� ឹងតវោ� ពលីក�ខណ�

ការងោរណោមួយ រួមមានទំាងឱកាស្រត�វបានអមដំេណើរការ្របជុែំដលពាក់ព័ន� ឬដំេណើរការេដោយទី្របកឹ្សោៃន
ជេ្រមើសរបសព់ួកេគ ជោអ�កែដលឣច ប៉ុែន�មិនចំាបាច់ជោេមធា쿈វ�េទ 

 
4. មិនកំណត់េលើជេ្រមើស ឬវត�មានរបស់ទី្របកឹ្សោស្រមាប់ទំាងអ�កប�ឹងតវោ�  ទំាងភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍េនៅក��ងកិច�្របជុំ 

ឬបណ� ឹងតវោ� ពលីក�ខណ� ការងោរណោមួយេឡើយ េបើេទាះបីជោសងោ� តឣ់ចបេង�ើត វ�ធា쿈នការ រ�តត្បិតទាក់ទងនឹងវ�សាល
ភាព ែដលទី្របឹក្សោឣចចលូរួមក��ងដំេណើរការនីតិវ�ធីក៏េដោយ ឱ្យែតវ�ធា쿈នការ រ�តត្បិតនោនោ ្រត�វបានអនុវត�េស� ើគា�
ចំេពាះភាគទំីាងពីរ។ 

 
5. ផ�ល់ជូន ដលភ់ាគីែដលមានការចូលរួម្រត�វបានអេ�� ើញ ឬរ�ពឹងទកុ នូវេសចក�ីជូនដំណឹងជោលាយលក�ណ៍អក្សរ 

អំពីកាលបរ�េច�ទ េពលេវលា ទីតំាង អ�កចូលរួម និងេគាលបំណងៃនបទសមា� សន៍េធ�ើការេសុើបអេង�តទំាងអស់ ឬ
ការ្របជុំេផ្សងេទៀត េដោយមានេពលេវលា្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ភាគេីដើម្បីេរៀបចំចូលរមួ 

 
6. េផ�ើជូនជោទ្រមង់េអឡិច្រត�និក ឬជោឯកសារចម�ងេចញពីកពំ្យ�ទ័រ េទៅភាគ ីនិងទី្របឹក្សោទំាងឡោយរបស់ពកួេគ

្របសិនេបើមាន នូវភស�� តាងែដលទាក់ទងេដោយផោ� ល ់េទៅនឹងបទេចាទ្របកាន់ែដលបានេលើកេឡើងេនៅក��ងពាក្យប
ណ� ឹង េហើយផ�ល់ជូនភាគីយ៉ោងតិចដប់ (10) ៃថ� េដើម្បីដោកប់���ននូវការេឆ�ើយតបជោលាយលក�ណ៍អក្សរ ស្រមាប់ 
អ�កេសុើបអេង�ត េដើម្បីពិចារណោមនុេពលប��ប់របាយការណ៍េសុើបអេង�ត 

 
7. វោយតៃម�តាមេគាលបំណងេលើភស័�� តាងែដលពាក់ព័ន�ទំាងអស់ រួមមានទំាងភ័ស�� តាងដោក់បន��ក និងភ័ស�� តាងេដោះ

បន��ក, និងកំណត់ភាពេជឿជោក់ក��ងលក�ណៈមួយែដលមិនែផ�កេលើសា� នភាពរបស់បគុ�លែដលជោអ�កប�ឹងតវោ� , ភាគី
ចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍ ឬសាក្សេីឡើយ។ 

 
8. បេង�ើតរបាយការណេ៍សុើបអេង�តែដលសេង�បយ៉ោង្រតមឹ្រត�វអំពីភស�� តាងពាក់ពាន់ េហើយយ៉ោងេហាចណោស់ដប់ 

(10) ៃថ� មុនេពលកំណត់ការទទលួខុស្រត�វ, េផ�ើជូនភាគ ីនិងទី្របឹក្សោទំាងឡោយរបសព់ួកេគ ្របសិនេបើមាន េនោះ
របាយការណ៍េសុើបអេង�តជោទ្រមង់េអឡិច្រត�និក ឬឯកសារែដលចម�ងេចញពីកពំ្យ�ទ័រស្រមាបក់ារពិនិត្យេមើល និង
ការេឆ�ើយតបជោលាយលក�ណ៍អក្សររបស់ពកួេគ 

 
9. បនោ� ប់ពបីានប���នរបាយការណ៍េសុើបអេង�តេទៅភាគីនោនោ េហើយមុនេពលឈា`នដល់ការសេ្រមចចិត�ទាក់ទងនឹង

ទំនួលខសុ្រត�វេនោះ ផ�លល់ទ�ភាពឱ្យភាគីនីមួយៗនូវឱកាសដោក់សំណួរែដលពាក់ព័ន�ជោលាយលក�ណ៍អក្សរនូវ 
ែដលភាគចីង់សួរសំណួរដលភ់ាគណីោមួយ ឬសាក្សណីោមា� ក់, ផ�ល់ឱ្យភាគនីីមួយៗនូវចេម�ើយនោនោ និងអនុ�� តឱ្យ
បែន�មនូវសំណួរតាមដោនែដលមានកំណត់ពភីាគីនីមួយៗ 
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សំណួរ និងភ័ស�� តាងអំពីការនំោេទៅរកផ��វេភទរបស់អ�កប�ឹងតវោ�  ឬឣកប្បកិរ�យោផ��វេភទពីមុន គឺមិនពាកព់័ន�េទ េលើក
ែលងែតសំណួរ និងភ័ស�� តាងែបបេនះ ្រត�វបានផ�ល់ជូនេដើម្បីបងោ� ញថោនរណោមា� ក់ េ្រកៅពីភាគីចុងបណ� ងឹឧទ�រណ៍
បាន្រប្រពឹត�ទេង�ើែដលបានេចាទ្របកាន់េដោយអ�កប�ឹងតវោ�  ឬ្របសិនេបើសំណួរ និងភស�� តាងពាក់ព័ន�នឹងឧប្បត�ិេហតុ
ជោក់លាក់ៃន ឣកប្បកិរ�យោផ��វេភទមុនៗរបស់អ�កប�ឹងតវោ�  ទាក់ទងនឹងភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍ េហើយ្រត�វបានផ�ល់
ជូនេដើម្បីប�� ក់ពកីារយល់្រពម។ 

 
សិទ�ិឯកជនរបស់ភាគីទំាងអស់ចេំពាះបណ� ឹងតវោ� នឹង្រត�វបានរក្សោទុក្រសបតាមច្បាប់រដ� និងសហព័ន�។ 
 
្របសិនេបើបណ� ឹងតវោ� ្របឆំា䞠ងនឹងនិេយោជិកេនោះ សិទ�ែិដលបានផ�ល់ឱ្យេ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ងចរចាជោសមហូភាព ែដលឣច
អនុវត�បាន ្រត�វអនុវត�តាមលទ�ភាពឣចេធ�ើេទៅបាន ែដលពួកេគមិនជំទាស់នឹងត្រម�វការ Title IX។ 
 
េសចក�សីេំរចចតិ�ជោលាយលក�ណអ៍ក្សរ 
 
អគ�នោយកៃនសងោ� ត់សាលាេរៀន ្រត�វចាត់តំាងនិេយោជិកមា� ក់ក��ងនោមជោអ�កេធ�ើកិច�សេ្រមចចិត� េដើម្បីកណំត់ការទទួលខុស្រត�វ
ចំេពាះការ្រប្រពឹត�ែដល្រត�វបានេចាទ្របកាន់ ែដលមិនែមនជោអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ឬជោមនុស្សែដលពាក់ព័ន�នឹងការ
េសុើបអេង�តេលើប�� េនះ។  (34 CFR 106.45) 
 
អ�កេធ�ើកិច�សេ្រមចចិត�នឹងេចញ និងផ�ល់ជូនក��ងេពលដំណោលគា� ដលភ់ាគីទំាងពីរ នូវេសចក�ីសេំរចចិត�ជោលាយលក�ណ៍អក្សរ 
ថោេតើភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វទទលួខសុ្រត�វចំេពាះការ្រប្រពឹត�ែដលបានេចាទ្របកាន់ឬយ៉ោងណោ។  (34 CFR 106.45) 
 
េសចក�សីំេរចជោលាយលក�ណ៍អក្សរ នឹង្រត�វេចញក��ងរយៈេពលេកៅសិប (90) ៃថ�្របតិទិន គិតចាបព់ីៃថ�ទទួលពាក្យបណ� ឹង
េនះ។ 
 
បនោ� ត់េពលេវលាឣច្រត�វបានពន្យោបែន�មជោបេណោ� ះឣសន�ស្រមាបប់ុព�េហតុល� េដោយមានេសចក�ជីូនដំណឹងជោ
លាយលក�ណ៍អក្សរដល់អ�កប�ឹងតវោ�  និងភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍ចំេពាះការពន្យោេពល និងមូលេហតុៃនសកម�ភាព។  (34 CFR 
106.45) 
 
ក��ងការេប�ជោ� ចិត�េនះ សងោ� ត្់រត�វេ្របើស� ង់ដោរ "ឧត�មានុភាពៃនភ័ស�� តាង" ស្រមាប់បណ� ឹងជោផ��វការទំាងអស់អំពីការេបៀតេបៀន
ផ��វេភទ។ ស� ង់ដោរដែដលៃនភស័�� តាង ្រត�វេ្របើស្រមាប់បណ� ឹងជោផ��វការ្របឆំា䞠ងនឹងសិស្ស ក៏ដូចជោបណ� ឹង្របឆំា䞠ងនឹងនិេយោជិក
ផងែដរ។  (34 CFR 106.45) 
 
េសចក�សីំេរចចិត�ជោលាយលក�ណអ៍ក្សរ ្រត�វរួមមានដូចតេទៅេនះ៖  (34 CFR 106.45) 
 
1. ការកំណត់អត�ស�� ណៃនបទេចាទ្របកាន់ែដលឣចបង�ឱ្យមានការេបៀតេបៀនផ��វេភទដូចែដលបានកំណតេ់នៅក��ង

្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.30 
 
2. ការពិពណ៌នោអំពីចំណោត់ការតាមនីតិវ�ធីែដលបានចាតេ់ចញពីការទទលួបណ� ឹងជោផ��វការ តាមរយៈេសចក�ីសំេរចចិត�

ជោលាយលក�ណ៍អក្សរ រួមមានទំាងេសចក�ីជូនដំណឹងណោមួយដលភ់ាគនីោនោ, បទសភំាសន៍ជោមួយភាគ ីនិងសាក្សី
នោនោ, ការចុះេមើលដលទ់ីតំាងនោនោ,  វ�ធីសា�ស� ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាសក់��ងការ្របមូលភស័�� តាងេផ្សងេទៀត និងសវ
នោការនោនោែដលបានេធ�ើេឡើង ្របសិនេបើសងោ� ត់ដោក់ចូលទំាងសវនោការនោនោទុកជោែផ�កមួយៃនបណ� ឹងតវោ� ពី
លក�ខណ� ការងោរ 

 
3. ការរកេឃើញអង�េហតែុដលគំា្រទដល់ការេប�ជោ� ចិត� 
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4. េសចក�សីន�ិដោ� នទាក់ទងនឹងការអនុវត�្រកមសលីធម៌របស់សងោ� តច់េំពាះអង�េហតុ 
 
5. េសចក�ែីថ�ងការណ ៍និងេហតុផល អំពីលទ�ផលៃនបទេចាទ្របកាន់នីមួយៗ រួមមានទាមងេសចក�សីេ្រមចចិត�

ទាក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ, ការដោក់ទណ� កម�វ�ន័យណោមួយែដលសងោ� តប់ានដោក់េលើភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍ 
េហើយថោេតើដំេណោះ្រសាយែដល្រត�វបានេរៀបចេំដើម្បីសា� រ ឬរក្សោសទិ�ិេស� ើគា� ក��ងការចូលរួមក��ងកម�វ�ធី ឬសកម�ភាព
អប់រ�របស់សងោ� ត់ នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនេដោយសងោ� តេទៅឱ្យអ�កប�ឹងតវោ�  

 
6. នីតិវ�ធីរបសស់ងោ� ត់ និងមូលដោ� នែដលឣចអនុ�� តបាន ស្រមាប់អ�កប�ឹងតវោ�  និងភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍េដើម្បបី�ឹង

ឧទ�រណ ៍
 
បណ� ងឹឧទ�រណ ៍
 
ភាគីណោមួយឣចប�ឹងឧទ�រណ៍ចំេពាះការសេ្រមចចិត�របសស់ងោ� ត់ ឬ្រចានេចាលបណ� ឹងជោផ��វការ ឬបទេចាទ្របកាន់ណោមួយ
េនៅក��ងពាក្យបណ� ឹង ្របសិនេបើភាគេីជឿជោក់ថោភាពមិន្រប្រកតីៃននីតិវ�ធីបានប៉ះពាល់ដលល់ទ�ផលេនោះ ភស�� តាងថ�ីឣចរកបាន
ែដលឣចប៉ះពាល់ដល់លទ�ផល ឬទំនោស់ផល្របេយោជន៍ ឬភាពលំេអៀងេដោយអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX, អ�កេសុើប
អេង�ត ឬអ�កេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត�បានប៉ះពាល់ដលល់ទ�ផល។ ្របសនិេបើបណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វបានដោក់ប�ងឹេនោះ សងោ� ត់្រត�វ៖  
(34 CFR 106.45) 
 
1. ជូនដំណឹងេទៅភាគីមា� ងេទៀតជោលាយលក�ណ៍អក្សរ េនៅេពលបណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វបានដោក់ និងអនុវត�នីតិវ�ធីបណ� ឹង

ឧទ�រណ៍េស� ើភាពគា� ស្រមាប់ភាគីទំាងពីរ 
 
2. ធា쿈នោយ៉ោងណោឱ្យអ�កេធ�ើការសេ្រមចចិត�េដើម្បបីណ� ឹងឧទ�រណ៍ ្រត�វបានបណ�� ះបណោ� ល្រសបតាម 34 CFR 106.45  

េហើយមិនែមនជោអ�កសេំរចចិត�ែតមួយែដលបានឈា`នដល់ការេប�ជោ� ចិត�ទាក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ ឬការ្រចាន
េចាល, អ�កេសុើបអេង�ត ឬអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX 

 
3. ផ�ល់ឱ្យភាគទំីាងពីរនូវឱកាសសមេហតុផល និងេស� ើគា� ក��ងការដោកេ់សចក�ីែថ�ងការណ៍ជោលាយលក�ណ៍អក្សរមួយ

ច្បាប់េដើម្បីគំា្រទ ឬ្របឈមនឹងលទ�ផល 
 
4. េចញេសចក�សីំេរចជោលាយលក�ណ៍អក្សរែដលពិពណន៌ោអំពីលទ�ផលៃនបណ� ឹងឧទ�រណ៍ និងេហតុផលៃនលទ�ផល 
 
5. ផ�ល់េសចក�ីសេ្រមចចិត�ជោលាយលក�ណ៍អក្សរក��ងេពលដំណោលគា� ដល់ភាគទំីាងពីរ 
 
បណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វែតេធ�ើេឡើងជោលាយលក�ណ៍អក្សរក��ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ�ៃន្របតិទិន គិតចាប់ពៃីថ�បានទទួលេសចក�ី
សេ្រមចចិត�េដោយែផ�កេលើមលូេហតុៃនបណ� ឹងឧទ�រណ៍ និងរួមមានទំាងឯកសារពាក់ព័ន�ណោមួយក��ងការគំា្រទបណ� ឹងឧទ�រណ៍។
បណ� ឹងឧទ�រណែ៍ដលបានដោកប់នោ� បព់ីៃថ�ផុតកណំត់េនះ គឺមិនទាន់េពលេវលា និងមិន្រត�វបានពិចារណោេឡើយ។ ភាគីណោមួយ
មានសិទ�ិដោក់ពាក្យបណ� ឹងេទៅការ�យោល័យសទិិ�សុីវ�លៃន្រកសួងអបរ់�សហរដ�ឣេមរ�ក។ 
 
េសចក�សីំេរចជោលាយលក�ណ៍អក្សរ នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនភាគីនោនោក��ងរយៈេពលៃម� (20) ៃថ� គិតចាបព់ៃីថ�បានទទួលបណ� ឹង
ឧទ�រណ៍។ 
 
ដេំណោះ្រសាយ 
 
េនៅេពលែដលការកំណតេ់លើការទទលួខសុ្រត�វចំេពាះការេបៀតេបៀនផ��វេភទ្រត�វបានេធ�ើេឡើង្របឆំា䞠ងនឹងភាគីចុងបណ� ឹង
ឧទ�រណ៍េនោះ សងោ� ត់្រត�វផ�ល់ដំេណោះ្រសាយដល់អ�កប�ឹងតវោ� ។ ដំេណោះ្រសាយែបបេនះឣចរួមមានទំាងេសវោកម�បុគ�លដូចគា�  
ែដលបានពិពណ៌នោខោងេលើេនៅក��ងែផ�ក " វ�ធា쿈នការគំា្រទ" ប៉ុែន�មិន្រត�វការចំាបាច់មិនដោក់វ�ន័យ ឬមិនដោកេ់ទាសធ�ន់ធ�រេទ 
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េហើយមិនចំាបាច់េជៀសវោងដោកប់ន��កដលភ់ាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍។  (34 CFR 106.45) 
 
 
សកម�ភាពែកត្រម�វ / ដោក ់វ�នយ័ 
 
សងោ� តម់ិន្រត�វដោក់ទណ� កម�វ�ន័យ ឬសកម�ភាពេផ្សងេទៀត្របឆំា䞠ងនឹងភាគីចុងបណ� ឹងឧទ�រណ៍េ្រកៅពីវ�ធា쿈នការគំា្រទ ដូចបាន
ពិពណ៌នោខោងេលើក��ងែផ�ក “ វ�ធា쿈នការគំា្រទ” រហូតដល់នីតិវ�ធីបណ� ឹង្រត�វបានប��ប់ េហើយនិងការកំណតេ់លើការទទលួខសុ្រត�វ
្រត�វបានេធ�ើ។  (34 CFR 106.44) 
 
ចំេពាះសសិ្សថោ� ក់ទី 4-12  វ�ន័យចំេពាះការេបៀតេបៀនផ��វេភទ ឣចរួមមានទំាងការប�្ឈប់សិស្សបេណោ� ះឣសន�ពសីាលាេរៀន 
និង/ឬ ការបេណ� ញសសិ្សេចញពសីាលាេរៀន។ បនោ� ប់ពកីារប��ប់នីតិវ�ធីៃនពាក្យបណ� ឹង ្របសិនេបើវោ្រត�វបានកំណត់ថោសសិ្ស
េនៅថោ� ក់ណោមួយ បានរ�េលាភេសពសន�វៈផ��វេភទ ឬការចាប់រ�េលាភេនៅសាលាេរៀន ឬេនៅក��ងសកម�ភាពេ្រកៅបរ�េវណសាលា
េរៀនេនោះ នោយកសាលា ឬអគ�នោយកៃនសងោ� ត់សាលាេរៀន ្រត�វប�្ឈប់សសិ្សបេណោ� ះឣសន� េហើយ្រត�វផ�ល់អនុសាសន៍ឱ្យ
បេណ� ញសសិ្សេចញពីសាលាេរៀន។  (ច្បាប់អប់រ� 48900.2, 48915) 
 
(សូមេមើល  5144 -  វ�ន័យ) 
(សូមេមើល  5144.1 - ការប�្ឈប់សិស្សបេណោ� ះឣសន�ពីសាលាេរៀន និងការបេណ� ញសិស្សេចញពីសាលាេរៀន/នីតិវ�ធី្រតឹម្រត�វតាមច្បាប់) 

 
 វ�ធា쿈នការេផ្សងេទៀតែដលឣច្រត�វបានេធ�ើជោមួយសិស្សណោែដល្រត�វបានកំណត់ថោ្រត�វទទលួខសុ្រត�វចំេពាះការេបៀតេបៀនផ��វ
េភទ រួមមាន ប៉ុែន�មិនកំណត់ថោមានែតចំេពាះ៖ 
 
1. េផ�រពីថោ� កេ់រៀន ឬពីសាលាេរៀនដូចបានអនុ�� តេឡើងេដោយច្បាប ់
 
2. កិច�្របជុំៃនមាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល 
 
3. ការអប់រ�របសស់ិស្សទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ៃនការ្រប្រពឹត�េលើអ�កដៃទ 
 
4. ការគំា្រទឣកប្បកិរ�យោវ�ជ�មាន 
 
5. ការប���នសិស្សេទៅឱ្យ្រក�មេជោគជយ័របស់សសិ្សជួយ 
 
(សូមេមើល  6164.5 - ្រក�មេជោគជ័យរបស់សិស្ស) 

 
6. ការបដិេសធមិនឱ្យចលូរួមក��ងសកម�ភាពេ្រកៅកម�វ�ធីសិក្សោ ឬក��ងសាលាេរៀន ឬឯកសិទ�ិេផ្សងេទៀត ដូចបាន

អនុ�� តេឡើងេដោយច្បាប ់
 
(សូមេមើល  6145 - សកម�ភាពេ្រកៅកម�វ�ធីសិក្សោ ឬក��ងសាលាេរៀន) 

 
េនៅេពលនិេយោជិក្រត�វបានេគរកេឃើញថោបាន្រប្រពឹត�ទេង�ើេបៀតេបៀនផ��វេភទ ឬសងសឹកេនោះ សងោ� ត់្រត�វចាត់វ�ធា쿈នការដោក ់វ�
ន័យសម្រសប រហូតដលេ់ទៅទំាងបេណ� ញេចញពីសាលាេរៀន េដោយអនុេលាមេទៅតាមច្បាប ់និងកិច�្រពមេ្រព�ងចរចាជោ
សមូហភាព។ 
 
(សូមេមើល  4117.7/4317.7 - របាយការណ៍ស� ីពីសា� នភាពការងោរ) 
(សូមេមើល  4118 - ការបេណ� ញេចញ/ការប�្ឈប់បេណោ� ះឣសន�ពីសាលាេរៀន/ចំណោត់ការដោក់វ�ន័យ) 
(សូមេមើល  4119.11/4219.11/4319.11 - ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ) 
(សូមេមើល  4218 - ការបេណ� ញេចញ/ការប�្ឈប់បេណោ� ះឣសន�ពីសាលាេរៀន/ចំណោតក់ារដោក់វ�ន័យ) 
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ការរក្សោកណំ្រតា 
 
អគ�នោយកៃនសងោ� ត់សាលាេរៀន ឬអ�កចាត់តំាង ្រត�វរក្សោទុកក��ងរយៈេពល 7 ឆា䞠� ំ នូវកំណត់្រតារោល់ករណីទំាងអស់ែដលបាន
រោយការណ៍ េហើយនិងការេសុើបអេង�ត Title IX េលើការេបៀតេបៀនផ��វេភទ, ការកំណត់េលើការទទលួខសុ្រត�វណោមួយ, ការថត
សេម�ង ឬេសាតទស្សន៍ និងកំណតេ់ហតុជោលាយលក�ណ៍អក្សរ្របសនិេបើឣចអនុវត�បាន, ទណ� កម�វ�ន័យណោមួយែដល្រត�វ
បានដោក់, ការផ�ល់ដំេណោះ្រសាយណោមួយដលអ់�កប�ឹងតវោ� , ការប�ឹងឧទ�រណ៍ ឬការរកដំេណោះ្រសាយណោមួយេ្រកៅផ��វការ និង
លទ�ផលបណោ� លមកពេីរឿងទំាងេនោះ និងការេឆ�ើយតបែដលបានេធ�ើេឡើងតាម្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.44.  (34 CFR 
106.45) 
 
អគ�នោយកៃនសងោ� ត់សាលាេរៀន ឬអ�កចាត់តំាង ្រត�វរក្សោទុកក��ងរយៈេពល 7 ឆា䞠� ំ នូវរោល់ឯកសារទំាងអស ់ែដល្រត�វបានេ្របើ
េដើម្បីបណ�� ះបណោ� លអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX, អ�កេសុើបអេង�ត, អ�កេធ�ើការសេ្រមចចតិ� និងអ�កែដលស្រមបស្រម�ល
ដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ��វការ។ សងោ� ត្់រត�វផ�ល់ជូននូវឯកសារបណ�� ះបណោ� លែបបេនះជោសាធា쿈រណៈេនៅេលើេគហទំព័រ
របសខ់��ន ឬ្របសិនេបើសងោ� តេ់នះ មិនរក្សោេគហទំព័រេទេនោះ ឯកសារឣចចរកបានតាមការេស� ើសុពំីសមាជិកសាធា쿈រណៈ។  
(34 CFR 106.45) 
 
(សូមេមើល  3580 - កំណត់្រតារបស់សងោ� ត់) 

  
 
ឯកសារេយោងច្បាប់៖ 

ច្បាប់អប់រ� 
200-262.4  ការហាមឃាត់ការេរ�សេអើងេដោយែផ�កេលើេភទ 
48900  មូលដោ� នស្រមាបក់ារប�្ឈប់សសិ្សបេណោ� ះឣសន�ពីសាលា ឬការបេណ� ញសសិ្សេចញពីសាលា 
48900.2  មូលដោ� នបែន�មស្រមាបក់ារប�្ឈប់សសិ្សបេណោ� ះឣសន�ពសីាលា ឬការបេណ� ញសសិ្សេចញពីសាលា; 
ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ 
48985  េសចក�ីជូនដំណឹង, របាយការណ៍, ឯកសាររោយការណ ៍និងកំណត់្រតាជោភាសាចម្បង 
ច្បាប់សុីវ�ល 
51.9  ការទទួលខសុ្រត�វចំេពាះការេបៀតេបៀនផ��វេភទ; ឣជីវកម�, េសវោកម� និងទំនោក់ទំនងវ�ជោ� ជីវៈ 
1714.1  ការទទួលខសុ្រត�វរបស់ឪពុកមា� យ / ឣណោព្យោបាល ចំេពាះការ្រប្រពឹត�ខុសេដោយេចតនោរបសអ់នីតិជន 
ច្បាប់រដោ� ភិបាល 
12950.1  ការបណ�� ះបណោ� លអំពកីារេបៀតេបៀនផ��វេភទ 
្រកិត្យ្រកមៃនបទប��ត�ិ,  TITLE 5 
4600-4670  នីតិវ�ធីបណ� ឹងឯកសណោ� ន 
4900-4965  ការមិនេរ�សេអើងេនៅក��ងកម�វ�ធីអប់រ�បឋម និងមធ្យមសកិ្សោ 
ច្បាប់សហរដ�ឣេមរ�ក, TITLE 20 
1092  និយមន័យៃនការរ�េលាភផ��វេភទ 
1221 ការអនុវត�ន៍ច្បាប់ 
1232g សិទ�ិអប់រ� និងច្បាប់ឯកជនសំរោប្់រក�ម្រគ�សារ  
1681-1688   វ�េសាធនកម�ៃនច្បាបអ់ប់រ� Title IX ែដលបានតាក់ែតងេនៅឆា䞠� ំ 1972 
ច្បាប់សហរដ�ឣេមរ�ក, TITLE 34 
12291  និយមន័យៃនអំេពើហឹង្សោៃនគូសង្សោរ, អំេពើហឹង្សោក��ង្រគ�សារ និងការតាមដោនឃា� ំ េមើលរ�ខោន 
ច្បាប់សហរដ�ឣេមរ�ក, TITLE 42 
1983  បណ� ឹងរដ�ប្បេវណីចេំពាះការដកហូតសិទ� ិ
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2000d-2000d-7  ច្បាប់ Title VI, ច្បាប់ការពារសិទ�សិុីវ�លែដលបានតាក់ែតងេនៅឆា䞠� ំ 1964 
2000e-2000e-17  ច្បាប់ Title VI, ច្បាប់ការពារសិទ�សិុីវ�លែដលបានតាក់ែតងេនៅឆា䞠� ំ 1964 ដូចបានែកែ្រប 
្រកិត្យ្រកមៃនបទប��ត�ិសហព័ន�, TITLE 34 
99.1-99.67 សិទ�ិ និងភាពឯកជនៃនការអប់រ�ស្រមាប់្រក�ម្រគ�សារ 
106.1-106.82  ការមិនេរ�សេអើងេដោយែផ�កេលើេភទេនៅក��ងកម�វ�ធីអប់រ� 
េសចក�ីសំេរចរបស់តុលាការ 
Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567 
Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003, 9th Cir.) 324 F.3d 1130 
Reese v. Jefferson School District, (2000, 9th Cir.) 208 F.3d 736 
Davis v. Monroe County Board of Education, (1999) 526 U.S. 629 
Gebser v. Lago Vista Independent School District, (1998) 524 U.S. 274 
Oona by Kate S. v. McCaffrey, (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473 
Doe v. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447 

 
ធនធា쿈ន្រគប់្រគង៖ 

េរោងពុម� CSBA 
ការផ�ល់នូវបរ�សា� នសាលាេរៀន្របកបេដោយសុវត�ភិាពែដលគា� នការេរ�សេអើងសំរោបស់សិ្សប��រេភទ និងសិស្សែដល
មិនេធ�ើតាមេយនឌ័រ, សេង�បេគាលនេយោបាយ, កុម�ៈ 2014 
សាលាមានសុវត�ិភាព៖ យុទ�សា�ស� ស្រមាប់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលេដើម្បធីា쿈នោបាននូវភាពេជោគជ័យរបសស់សិ្ស, 2011 
្រកសួងអប់រ�ៃនសហរដ�ឣេមរ�ក, ការ�យោល័យសំរោប់េបាះពុម�ផ្សោយអំពីសិទ�សិុីវ�ល 
សំណួរសួរញឹកញោប់អំពីការ្រប្រពតឹ�ខុសេលើផ��វេភភ, ក��  2017 
ឧទាហរណ៏ៃនេគាលនេយោបាយ និងការអនុវត�ែដលកំពុងេលចេធា쿈� ស្រមាប់ការគំា្រទសិស្សប��រេភទ, ែខឧសភា 
2016 
លិខិតមិត�រមួការងោរជោទីេគារព៖ អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX េមសា 2015 
ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ៖ វោពុែំមនជោការសិក្សោមុខវ�ជោ� សិក្សោ, ក��  2008 
េគាលការណ៍ែណនំោស� ពីីការេបៀតេបៀនផ��វេភទែដល្រត�វបានែកសំរលួ៖ ការេបៀតេបៀនសសិ្សពសីំណោកនិ់េយោជិក
សាលា, សិស្សដៃទេទៀត ឬពីភាគីទបីី មករោ 2001 
 
េគហទំព័រនោនោ 
សមាគម CSBA:  http://www.csba.org 
្រកសួងអប់រ�កាលីហ��័រនីញ៉ោ៖  http://www.cde.ca.gov 
្រកសួងអប់រ�សហរដ�ឣេម រ�ក, ការ�យោល័យសទិ�ិសុីវ�ល៖ http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
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