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� ប
នីតិ វធ
ី ណ�ង
ឹ ពីការេបៀតបេទៀនផ�វ� េភទ Title IX
បទប��តរ�ិ ដ�បាល 5145.71(a) (សិស្ស)

បទប��តរ�ិ ដ�បាល 4119.12(a) (បុគល
� ក
ិ )
�
វត��តាង
ំ 1 - បានពិនត
ិ ្យេឡើង វញ

ទ្រមង់ពាក្យបណ�ង
ឹ ផ�វ� ការស� ព
ី កា
ី រេបៀតេបៀនផ�វ� េភទតាមច្បោប់ Title IX
សូមកត់សមា�ល់ថ ព័ត៌មានេនះមានេគាលបំណងផ�ល់ជូនេលាកអ�កនូវទិដ�ភាពទូេ�ៃនសិទ�ិ និងជេ្រមើសមួយចំនួន េ្រកាមដំេណើរការដក់បណ�ឹង
តវ�ពីលកខ�ខណ�ការងរតាមច្បោប់ Title IX។ ស្រមាប់និយមន័យៃនេគាលនេយបាយេពញេលញ េហើយនិងនីតិ វ�ធីៃនសង�ត់សាលាអូកឡិនដ៍
(‹សង�ត់›) សូមេមើលបទប��រដ�បាលេលខ 5145.71(a) (សិស្ស) និង/ឬ បទប្ប�� តិរ� ដ�បាល 4119.12(a) (បុគល
� ក
ិ ) ទាក់ទងនឹងនីតិ វ�ធប
ី
ណ�ឹងពីការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទតាមច្បោប់ Title IX។

ទ្រមង់ែបបបទេនះ ្រត�វបំេពញេដយអ� កប�ឹងណមា�ក់តាមច្បោប់ Title IX ែដលចង់ែស� ងរកឱ្យសង�ត់ពិនត
ិ ្យសំេរចពាក្យបណ�ឹងពី "ការេបៀតេបៀន
ផ�វ� េភទតាមច្បោប់ Title IX" ដូចែដលបានកំណត់ន័យេ�ក��ងបទប្ប��តិរ� ដ�បាល (AR) 5145.71(a)

–

នីតិ វ�ធីបណ�ឹងបណ�ឹងពីការេបៀតេបៀនផ�វ�

េភទតាមច្បោប់ Title IX (សិស្ស) និង/ឬ បទប្ប�� តិរ� ដ�បាល (AR) 4119.12(a) នីតិ វ�ធីបណ�ឹងបណ�ឹងពីការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទតាមច្បោប់ Title IX

(បុគល
� ិក)។ ទ្រមង់ែបបបទេនះ ឣចនឹង្រត�វបានដក់ជូនដល់អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX េដយផ�ល់ តាមប៉ុស�ស
៍ ំបុ្រត តាមអុែី ម៉ល ឬតាមរយៈ
ទូរសារ៖

អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX៖

Gabriel Valenzuela, Ombudsperson
1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607
Email: Gabriel.Valenzuela@ousd.org
Office (510) 879-4281, FAX (510) 879-3678

សូមទាក់ទងេ�អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX ចុះ ្របសិនេបើេលាកអ�កមានសំណួរពាក់ព័ន�នឹងដំេណើរការដក់ពាក្យបណ�ឹង ឬការេសុប
ើ អេង�តពាក្យ
បណ�ឹងជផ�វ� ការេលើការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ Title IX។

1. អ� កដក់ពាក្យបណ�ង
ឹ ៖ (សូមបំេពញែផ�កខាងេ្រកាមេនះ)

F

េឈា
� ះអ� កប�ឹង៖
ឣសយដ�នផ�ះ, ទី្រក�ង, េលខហ្សីបកូដ៖
េលខទូរស័ព�៖
ឣសដ�នអុីែមល៖
សាលា និង/ឬ នយកដ�ន៖
េឈា
� ះអ� កេឆ�ើយតប

(បុគល
� ែដល្របឆាំ ងនឹងពាក្យបណ�ង
ឹ ែដល
កំពុង្រត�វបានដក់ប�ឹងជំទាស់)

ទំនក់ទំនងេ�នឹងអ� កប�ឹងផ�ល់
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2. េតើេលាកអ� កមានតួនទីអ�េី �ក��ងសង�ត់សា홈លាេរៀនអូកឡិនដ៍?

□
□
□
□

សិស្សេ�ឯ៖

និេយជិកេ�ឯ៖

មុខតំែណងៃននិេយជិក៖
េផ្សង៖

3. េតើអ�កេឆ�យ
ើ តបបានចុះេឈា
� ះចូលេរៀន ឬបានេធ�កា
ើ រឱ្យសង�ត់ែដរឬេទ េហើយេបើបាន េតើអ�កេឆ�យ
ើ តបមានតួនទីអ�េី �ក��ងសង�ត់
(សូមគូសប��ក់េលើចណ
ំ ុចទាំងអស់ណែដលពាក់ពាន់។)?

□
□
□
□
□

សិស្សេ�ឯ៖

និេយជិកេ�ឯ៖

មុខតំែណងៃននិេយជិក៖
េផ្សង៖
ពុំបានចុះេឈា
� ះចូលេរៀនក��ង

នមជសិស្ស ឬបានេធ�ើការឱ្យ

សង�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍េទ៖

4. េតើការ្រប្រពឹត�ែដល្រត�វបានេចាទ្របកាន់េនះ បានេកើតេឡើងេ�ទីណ (ទីតាង
ំ )?

5. សូមគូសក��ង្របអប់ននខាងេ្រកា⒨ម ែដលពិពណ៌នច្បោស់អព
ំ ឧ
ី ប្បត�េិ ហតុែដល្រត�វបានេចាទ្របកាន់ (ចំណ៖
ំ ឣចដក់ប��� លទាំង
ការ្រប្រពឹតម
� ន
ិ ្រតឹម្រត�វតាម្របព័ន�អន
ុី ធឺណត
ិ បានផងែដរ)

□

ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទេ�ក��ងបរ�សា
� នបង�រេរឿង - ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទែដលមានលក�ណៈធ�ន់ធរ� រ�ករល
ដល និងេធ�ើឱ្យទាស់ចិតេ� ដយមានេគាលបំណង ែដលវបានបដិេសធេដយ្របេយល មិនឱ្យអ� កឣច
ទទួលបាននូវភាពេស� ើគា�ៃនកម� វ�ធស
ី ិក្សោ ឬសកម�ភាពរបស់សាលាេរៀន។

□
□
□
□
□

ការតាមដនខុសច្បោប់

□

េផ្សងេទៀត៖

េសពសន�វៈផ�វ� េភទ
អំេពើហិង្សោក��ង្រក�ម្រគ�សា珸រ
អំេពើសិង្សោៃនគូសង្សោរ

និេយជិកមា�ក់បានដក់លក�ខណ�ថនឹងផ�ល់ជំនួយ េសវកម� ឬផល្របេយជន៍ឱ្យអ� ក ក��ងការចូលរួម្រប្រពឹត�
� )
ទេង�ើផវ� េភទែដលអ�កពុំចង់បាន (ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទេដើម្បីឱ្យបានអ� ីតបស� ងមកវញ
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6. ៃថ�ែខឆា�ំេកើតមានឧប្បត�េិ ហតុ (ឬក��ងអំឡង
� េពលែដលការ្រប្រពឹតេ� �ែតបន�េកើតមាន)៖?

7. សូមពិពណ៌នេដយលំអត
ិ តាមែដលឣចេធ�េើ �បាន អំពឧ
ី ប្បត�េិ ហតុែដលបានេចាទ្របកាន់ រួមទាំងទីកែន�ងែដលវបានេកើតេឡើង,
ៃថ�ែខឆា�ំ, េពលេវលា និងបុគល
� ែដលពាក់ពន
័ � (េបើសរេសរមិនអស់ ឣចបែន�មទំពរ័ ជេ្រចើនសន�ក
ឹ េទៀតបាន)៖
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ការសងសឹក
មិនថសង�ត់ ឬជនណេផ្សងេទៀត ឣចបំភិតបំភ័យ គំរមកំែហង បង�ិតបង�ំ ឬេរ�សេអើងបុគល
� ណមា�ក់ ក��ងេគាលបំណងេ្រជ�តែ្រជកេលើសិទ�ិ ឬ
ឯកសិទ�ិណមួយែដលធានេដយកម� វ�ធី Title IX ឬេគាលនេយបាយ ឬនីតិ វ�ធី Title IX របស់សង�ត់ ឬេដយសារែតបុគល
� បានេធ�ើរបាយ

ការណ៍ ឬបានដក់ពាក្យបណ�ឹង បានផ�ល់សក�ីកម� បានជួយ ឬបានចូលរួម ឬបានបដេិ សធមិនឱ្យចូលរួមក��ងលក�ណៈណមួយ េ�ក��ងការេសុើប
អេង�ត ក��ងដំេណើរការ ឬសវនការ Title IX បានេទ។ ការបំភិតបំភ័យ ការគំរមកំែហង ការបង�ិតបង�ំ ឬការេរ�សេអើង រួមទាំងការេចាទ្របកាន់

បុគល
� មា�ژក់ចេំ ពាះការរ�េលាភបំពានេលើ្រកមសីលធម៌ ែដលមិនជប់ពាក់ព័ន�នឹងការេរ�សេអើងេភទ ឬការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ Title IX ប៉ុែន�េកើតេចញ
ពីអង�េហតុ ឬកាលៈេទសៈ េ�េពលែដលរបា眈យកា眈រណ៍ ឬពាក្យបណ�ង
ឹ ពីកា鄰រេរ�សេអើងេភទ ឬរបាយការណ៍ ឬពាក្យបណ�ឹងផ�វ� ការពីការេបៀតេបៀន
ផ�វ� េភទ Title IX ក��ងេគាលបំណងេ្រជ�តែ្រជកេលើសិទ�ិ ឬឯកសិទ�ិណមួយ ែដលធានេដយច្បោប់ Title IX ឬេដយេគាលនេយបាយ ឬនីតិ វ�ធី

Title IX របស់សង�ត់េនះ គឺជការសងសឹក។ ពាក្យបណ�ឹងែដលេចាទ្របកាន់ពីការសងសឹក ឣចដក់ប�ឹងេដយអនុេលាមតាមេគាលនេយបាយ

និងបទប��រដ�បាលរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលខ 1312.3 របស់សង�ត់៖ នីតិ វ�ធីបណ�ឹងឯកសណ
� ន និង/ឬ េគាលនេយបាយៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបា
លេលខ 4030៖ ការមិនេរ�សេអើងននក��ងការងរ (បុគល
� ិក) និងបទប��រដ�បាល 4031៖ ពាក្យបណ�ឹងទាក់ទងនឹងការេរ�សេអើងការងរ
(បុគល
� ិក)។

ជេ្រមើសេដះ្រសាយេ្រ�ផ�វ� ការ
សង�ត់ផល
� ់ជូននូវដំេណើរការេដះ្រសាយេ្រ�ផ�វ� ការតាមច្បោប់ Title IX េដើម្បីេដះ្រសាྠយការេចាទ្របកាន់ពីបទេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ Title IX េ្រ�ពី
ការពាក់ព័ន�នឹងការេចាទ្របកាន់ពីបទេបៀតេបៀនសិស្សមា�ក់េដយបុគល
� ិកមា�ក់។ ដំេណើរការេនះមិនរប់ប��� លការេសុើបអេង�ត និងការកំណត់េពញ
េលញេនះេទ ប៉ែុ ន�ផ�យេ�វ�ញពាក់ព័ន�នឹងការជួយស្រមបស្រម�ល ឬការេដះ្រសាӸយគា�រវងភាគីនន។ អ� កនឹង្រត�វបានេគទាក់ទងអំពីជេ្រមើស
ក��ងការចូលរួមរកដំេណះ្រសា輀យេ្រ�ផ�វ� ការេដយស� ័្រគចិត� ្របសិនេបើឣចអនុវត�បាន។

8. តានការចុះហត�េលខាេលើឯកសា逈រេនះ ខ�� ំបាទ/នងខ�� ំ សូមធានថព័ត៌មានែដលបានចុះេ�ខាងេលើ គឺជការពិតតាមអ� ីែដលខ�� ំបានដឹងតាំងពីេដើម
មក េហើយថខ�� ំកព
ំ ុងេស� ើសុំឱ្យសង�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ េធ�ើការេសុើបអេង�តេលើបណ�ឹងជផ�វ� ការស� ព
ី ប
ី ទេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ Title IX។

ហត�េលខា

ៃថ�ែខឆា�ំៃថ�េនះ
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