សងោ�ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍
សិស្សោនុសស
ិ ្សទាំងឡោយ

បទប�� ត�ិរដ�បាល - AR 5145.71(a)

� ប
នីតិ វធ
ី ណ�ង
ឹ អំពកា
ី រេបៀតេបៀនផ�វ� េភទតាមបទប��តិ� TITLE IX
នីតិ វ�ធីបណ�ឹងែដលបានពិពណ៌នោេនៅក��ងបទប�� តិរ� ដ�បាលេនះ នឹង្រត�វបានេ្របើេដើម្បីេដោះ្រសាយរោល់បណ�ឹងណោែដលបាន

្រគប់្រគងេដោយបទប�� តិ� Title IX of Education Amendments of 1972 ែដលេចាទ្របកាន់ថោ សិស្សមា�ក់្រត�វបានទទួល

រងនូវការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទមួយ ឬេ្រចើនសណោ
� នដូចខោងេ្រកាម៖ (34 CFR 106.30)
1.

2.

និេយោជិករបស់សងោ�ត់ែដលដោក់លក�ខណ�ក��ងការផ�ល់ឱ្យជំនួយ ផល្របេយោជន៍ ឬេសវោកម�របស់សងោ�ត់ េទៅេលើ

ការចូលរួមរបស់សស
ិ ្សក��ងការ្រប្រពឹតិទ
� េង�ើផវ� េភទែដលេគមិនចង់បាន

ទេង�ើែដលេគមិនចង់បាន ្រត�វបានកំណត់េដោយមនុស្សមា�ក់ែដលមានការ្រតិះ រ�ះសមល�មថោជោទេង�ើេធ�ើឱ្យទាស់ចិត�

ក��ងក្រមិតធ�ន់ធរ� រ�ករោលដោល និងមានេគាលបំណងែដលវោបដិេសធបានសេ្រមចេដើម្បីកុំឱ្យសិស្សទទួលបានភាព
េស� ើៗគា�ក��ងការចូលរួមក��ងកម� វ�ធី ឬសកម�ភាពអប់ររ� បស់សងោ�ត់។

3.

ការបំពានផ�វ� េភទ, អំេពើហឹង្សោក��ងេពលគូសង្សោរណោជួបគា�, អំេពើហឹង្សោក��ង្រក�ម្រគ�សារ ឬការតាមដោនឃា
� ំ េមើល
រ�ខោនេគ ដូចបានកំណត់េនៅក��ង្រកិត្យ្រកម 20 USC 1092 ឬ 34 USC 12291

រោល់បណ�ឹងេផ្សងេទៀតអំពីការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ នឹង្រត�វបានេសុើបអេង�ត និងេឆ�ើយតបេដោយអនុេលាមតាមបទប�� តិ� AR
1312.3 - នីតិ វ�ធីបណ�ឹងឯកសណោ
� ន។

� ីបណ�ឹងឯកសណោ
(សូមេមើល 1312.3 - នីតិ វធ
� ន)

របាយការណ៍ស�ីពីការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ ្រត�វបានដោក់ប��� នេដោយ្រតង់ ឬប��� នបន�េទៅកាន់អ�កស្រមបស្រម�ល Title IX
របស់សងោ�ត់ េដោយេ្របើ្របាស់ព័តមា
៌ នទំនោក់ទំនងែដលមានេនៅក��ងបទប�� តិ� AR 5145.7 - ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ។

(សូមេមើល 5145.7 - ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ)

េនៅេពលទទួលបាននូវរបាយការណ៍ែបបេនះ អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វជូនដំណឹងេទៅអ� កប�ឹងតវោ�អំពីដំេណើរការដោក់
ពាក្យបណ�ឹងជោផ�វ� ការ។

េទាះបីជោជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានេគេចាទ្របកាន់ េ្រជើសេរ�សមិនដោក់ពាក្យបណ�ឹងជោផ�វ� ការក៏េដោយ ក៏អ�កស្រមបស្រម�ល
Title IX ្រត�វដោក់ពាក្យបណ�ឹងជោផ�វ� ការក��ងករណីែដលមានការគំរោមកំែហងដល់សុខសុវត�ភា
ិ ព។ េលើសពីេនះេទៀត អ� ក

ស្រមបស្រម�ល Title IX ឣចដោក់ពាក្យបណ�ឹងជោផ�វ� ការេនៅក��ងសា
� នភាពេផ្សងេទៀត ដូចែដល្រត�វបានអនុ��តេ្រកាមបទប
�� តិ� Title IX។ ក��ងករណីែបបេនះ ជនរងេ្រគាះែដល្រត�វបានេគេចាទ្របកាន់ គឺមិនែមនជោភាគីៃនេរឿងក�េី នោះេទ ប៉ុែន�នឹង

ទទួលបានេសចក�ីជូនដំណឹងតាមត្រម�វការេដោយបទប្ប��តិ� Title IX េនៅចំណុចណោមួយេនៅក��ងដំេណើរការដោក់បណ�ឹង។
ពាក្យបណ�ឹងជោផ�វ� ការរបស់អ�កប�ឹងែដលមានហត�េលខោជោក់ែស� ង ឬហត�េលខោជោឌីជីថល ឣច្រត�វបានដោក់េទៅជូនអ� ក

ស្រមបស្រម�ល Title IX េដោយផោ�ល់តាមប៉ស
ុ � ៍សប
ំ ុ្រត តាមអុីែមល ឬេដោយវ�ធីណោមួយេផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានអនុ��ត
េឡើងេដោយសងោ�ត់។ (34 CFR 106.30)

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

1

អគ�នោយកៃនសងោ�ត់សាលាេរៀន ឬអ� កចា퉐ត់តា吨ំង ្រត�វធា쿈នោយោ
៉ ងណោឱ្យអ� កស្រមបស្រម�ល Title IX, អ� កេសុប
ើ អេង�ត, អ� ក
េធ�ើេសចក�ស
ី េ្រមចចិត� ឬអ� កស្រមបស្រម�លែផ�កដំេណើរកា㝘រេដោះ្រសាយេ្រកៅផ�វ� កា㝘រ មិនមា㢘នទំនោស់ផល្របេយោជន៍ ឬ

លំេអៀងេលើ ឬ្របឆា䞠ំ ងនឹងអ� កប�ឹងតវោ� ឬភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ជោទូេទៅ ឬអ� កប�ឹងតវោ� ឬភា擈គីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍មា擈�ក់ៗ េហើយ
ថោមនុស្សែបបេនះទទួលបា쿨ននូវការបណ� ះបណោ
� ល្រសបតាម្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.45។ (34 CFR 106.30)

� នការណ៍គា្រំ ទ
វធា
េនៅេពលទទួលបា⧰នរបា⧰យកា⧰រណ៍ស�ីពីកា⧰រេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ Title IX េទាះបីជោបណ�ឹងជោផ�វ� ការពុំ្រត�វបា囘នដោក់ក៏េដោយ ក៏អ�ក
ស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វទា囘ក់ទងេទៅអ� កប�ឹងតវោ�ភា�មៗ េដើម្បីពភា
ិ ក្សោគា箈�អំពីភាពឣចរកបាននូវ វ�ធានការណ៍គាំ្រទនោនោ

ែដលមិនដោក់ វ�ន័យ មិនដោក់ទណ�កម� និងមិនដោក់បន��កែដលមិនសមេហតុផលដល់ភាគីេផ្សងេទៀត។ វ�ធានការែបបេនះឣច

រួមមា圸ន ប៉ុែន�មិនកំណត់ថោមានែតចំេពាះការផ�ល់្របឹក្សោ កា箈រែកត្រម�វទា箈ក់ទងនឹងវគ�សិក្សោ កា箈រផោ�ស់ប�រកាលវ�ភាគថោ�ក់េរៀន កា箈រ
រ�តបន�ឹងេទៅវ�ញេទៅមកេលើការទំនោក់ទំនងគា� ការបេង�ើនសន�ិសុខ និងការ្រត�តពិនិត្យេលើតំបន់ណោមួយេនៅទីកង
� បរ�េវណសា

លា។ អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វគិតពីបំណង្របាថោ�របស់អ�កប�ង
ឹ តវោ�េដោយេគារពតាមវ�ធានការណ៍គាំ្រទ។ (34 CFR
106.30, 106.44)

ការដកេចញពីសាលាេរៀនជោបនោ�ន់
ែផ�កេលើភា뵈ពបនោ�ន់ សងោ�ត់ឣចដកសិស្សមា퀈�ក់េចញពីកម� វ�ធី ឬសកម�ភាⶰពអប់រ�របស់សងោ�ត់បា䞠ន ្របសិនេបើសាលាេនោះេធ�ើ

ការវ�ភា퀈គេដើម្បីសុវត�ភា䞠
ិ ព និងហានិភ័យស្រមាប់សិស្សមា�ក់ៗ, កំណត់ថោការដកេចញេនះ គឺ្រតឹម្រត�វេដោយសារែតការគំរោម
កំែហងផោ�ល់ដល់សុខភាពរោងកា髠យ ឬសុវត�ិភាពរបស់សស
ិ ្សណោមា䟠�ក់ ឬដល់បគ
ុ ល
� េផ្សងេទៀត ែដលេកើតេចញពីការេចាទ

្របកាន់ និងផ�ល់ឱ្យសិស្សនូវេសចក�ជ
ី ូនដំណឹង និងឱកាសេដើម្បីជំទាꄘស់េទៅនឹងការសេ្រមចចិតភា
� � មៗបនោ�ប់ពីការបា䞠នដកេចញ

េនះ។ សិទ�ិអំណោចេនះដកសិស្សមា�ក់េចញ គឺមិនផ�ស់ប�រសិទ�ិរបស់សស
ិ ្សេ្រកាមច្បាប់អប់រ�សស
ិ ្សពិការ ឬកម� វ�ធី Section 504
ៃនច្បាប់សា
� រនីតិសម្បទាឆា툨�ំ 1973 េនោះេទ។ (34 CFR 106.44)

្របសិនេបើនេិ យោជិករបស់សងោ�ត់ជោភាគីបណ�ឹងឧទ�រណ៍េនោះ និេយោជិកឣច្រត�វបានេគដោក់ឱ្យឈប់ស្រមាកពីកា䞠រងោរ

បេណោ
� ះឣសន�សិន ក��ងេពលរង់ចាំនីតិ វ�ធីបណ�ឹងផ�វ� ការ។ (34 CFR 106.44)

កា骠រ្រចា볈នេចា볈លបណ�ង
ឹ
អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX នឹង្រចានេចាលបណ�ឹងជោផ�វ� កាﺰរ ្របសិនេបើការ្រប្រពឹតែ� ដលបានេចាទ្របកាន់ មិនែមនេកើតេឡើង
េដោយការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ ដូចែដលបានកំណត់េនៅក��ង្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.30 េទេនោះ េបើេទាះបីជោ្រត�វបានបងោ�ញក៏
េដោយ។ អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX ក៏្រត�វ្រចានេចាលរោល់បណ�ឹងណោមួយែដលមិនេកើតមានេនៅក��ងកម� វ�ធី ឬសកម�ភា骠ព

អប់រ�របស់្រស�ក ឬមិនបាᑰនេកើតេឡើង្របឆា骠ំ ងនឹងមនុស្សមាᑰ�ក់េនៅសហរដ�ឣេមរ�ក េហើយនិងឣច្រចាᑰនេចាᑰលបណ�ឹងជោផ�វ� កា厨រ
្របសិនេបើេដើមបណ�ឹងជូនដំណឹងដល់សងោ�ត់ជោលាយលក�ណ៍អក្សរថោ អ� កប�ឹងតវោ�ចង់ដកពាក្យបណ�ឹង ឬបទេចា骠ទ្របកា䞠ន់ណោ
មួយេនៅក��ងបណ�ឹងេចញ, ភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ែលងមានេឈា`
� ះ ឬេធ�ើការឱ្យសងោ�ត់ ឬមានកាលៈេទសៈ្រគប់្រគាន់ក�ងការ
រោរោំ ងសងោ�ត់មិនឱ្យ្របមូលភស�� តាង្រគប់្រគាន់ េដើម្បីឈានដល់ការេប�ជោ�ចិតទា
� ក់ទងនឹងបណ�ឹងេនះ។ (34 CFR 106.45)

តាមការ្រចានេចាល អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វប��� នេទៅឱ្យភាគីនោនោភា`�មៗ េហើយក��ងេពលដំណោលគា� នូវេសចក�ីជូន
ដំណឹងអំពីការ្រចានេចាល េហើយនិងមូលេហតុៃនការ្រចា髨នេចា髨ល។ (34 CFR 106.45)

្របសិនេបើបណ�ឹង្រត�វបាន្រចានេចាលេដោយមូលេហតុថោការេចាទ្របកាន់េនះ មិនបេង�ើតឱ្យមានការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ

ដូចែដលបានកំណត់ក�ង្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.30 េទេនោះ ការ្រប្រពឹតេ� នៅែតឣច្រត�វបានេដោះ្រសាយ្រសបតាមបទប�� តិ�
BP/AR 1312.3 - នីតិ វ�ធីបណ�ឹងឯកសណោ
� នតាមែដលឣចអនុវត�បាន។
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ដំេណើរកា⦨រេដោះ្រសាយេ្រកៅផ�វ� កា⦨រ
េនៅេពលែដលបណ�ឹងជោផ�វ� ការអំពកា
ី រេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ្រត�វបានដោក់ប�ឹងេនោះ សងោ�ត់ឣចផ�ល់ជូននូវដំេណើរការេដោះ្រសាយ

េ្រកៅផ�វ� ការ ដូចជោការស្រមបស្រម�ល េនៅេពលណោមួយ មុនេពលឈានដល់ការសំេរចចិតទា
� ក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ។

សងោ�ត់មិនត្រម�វឲ្យភាគីចល
ូ រួមក��ងដំេណើរការេដោះ្រសាយេ្រកៅផ�វ� ការ ឬលះបង់សិទ�ិក�ងការេសុប
ើ អេង�ត និងការកាត់កប
ី� ណ�ឹង

ផ�វ� ការ។ (34 CFR 106.45)

សាលា囀េរៀនឣចជួយស្រម�លដល់ដំេណើរកា囀រេដោះ្រសាយេ្រកៅផ�វ� កា囀រមួយបាន ឱ្យែតសងោ�ត់៖ (34 CFR 106.45)
1.

ផ�ល់ជូនភាគីនូវេសចក�ីជូនដំណឹងជោលាយលក�ណ៍អក្សរែដលបងោ�ញពីបទេចាទ្របកាន់នោនោ, ត្រម�វការៃនដំេណើរ

កា䰘រេដោះ្រសាᔰយេ្រកៅផ�វ� កា䰘រ, សិទ�ិដកខ�� នេចញពីដំេណើរការេ្រកៅផ�វ� ការ និងបន�នីតិ វ�ធីបណ�ឹងជោផ�វ� ការ និងផលវ�បាក
ណោមួយែដលបណោ
� លមកពីកា⛐រចូលរួមក��ងដំេណើរកា⛐រេដោះ្រសា⛰យេ្រកៅផ�វ� កា⛐រ រួមមានទាំងកំណត់្រតាហ�ឹង នឹង្រត�វ
បានរក្សោទុក ឬឣច្រត�វបានែចករ�ែលក។

2.

ទទួលបាននូវការយល់្រពមជោលាយលក�ណ៍អក្សរេដោយស� ័្រគចិតព
� ភា
ី គី េដើម្បីដេំ ណើរកា囀រេដោះ្រសាយេ្រកៅផ�វ� ការ

3.

មិនបានផ�លឱ
់ ្យនូវដំេណោះ្រសាយ ឬការជួយស្រម�លដល់ដំេណើរការេដោះ្រសា䰘យេ្រកៅផ�វ� កា䯸រ េដើម្បីេដោះ្រសា䰘យបទ
េចាទ្របកាន់មួយថោបុគល
� ិកមា�ក់បានេបៀតេបៀនផ�វ� េភទដល់សស
ិ ្សមា�ក់

ដំេណើរកា틐រពា틐ក្យបណ�ង
ឹ ជោផ�វ� កា틐រ
្របសិនេបើបណ�ឹងជោផ�វ� ការ្រត�វបានដោក់ប�ឹង អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX នឹងផ�ល់ជូនភា☀គីនោនោែដលបា☀នសា
� ល់ នូវេសចក�ី
ជូនដំណឹងជោលាយលក�ណ៍អក្សរដូចខោងេ្រកាមេនះ៖ (34 CFR 106.45)
1.

ដំេណើរការពា핈ក្យបណ�ឹងរបស់សងោ�ត់ រួមទាំងដំេណើរការេដោះ្រសា嗸យេ្រកៅផ�វ� ការ

2.

បទេចា錐ទ្របកា턐ន់នោនោឣចបង�ឱ្យមានការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ េដោយមា풀នព័ត៌មា풀នលំអិត្រគប់្រគា풀ន់ែដល្រត�វបា풀នេគ
សា함
� ល់េនៅេពលេនោះ រួមមា䰘នទាំងអត�ស��ណរបស់ភាគីនោនោែដលពាក់ព័ន�នឹងឧប្បត�ិេហតុ្របសិនេបើដឹង, កា䰘រ

្រប្រពឹតេ� នោះ ្រត�វបានេគេចាទ្របកាន់ថោជោការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ េហើយកា허លបរ�េច�ទ និងទីតាឈំងៃនឧប្បត�េិ ហតុែដល
បា圀នេចា䰘ទ្របកា䰘ន់្របសិនេបើដឹង។ កា⤐រជូនដំណឹងែបបេនះ នឹង្រត�វផ�លេ់ ពលេវលា្រគប់្រគា퉰ន់ស្រមា퉰ប់ភា퉰គី េដើម្បី
េរៀបចំចេម�ើយមួយមុនេពលសមា�សន៍ដំបូង។

្របសិនេបើ ក��ងអំឡ�ងេពលៃនកា鎐រេសុើបអេង�ត សងោ�ត់េធ�ើការេសុប
ើ អេង�តេលើបទេចាទ្របកាន់អំពីអ�កប�ឹងតវោ� ឬភាគី

ចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ែដលមិន្រត�វបា⤐នដោក់ប��� លក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងដំបូង េនោះអ� កស្រមបស្រម�ល Title IX ្រត�វ
ជូនដំណឹងអំពីbTេចា폀ទ្របកា⇘ន់បែន�មេទៀតដល់ភា⇘គីនោនោ។

3.

េសចក�ែី ថ�ងការណ៍ែដលភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍្រត�វបានសន�ត់ថោមិនទទួលខុស្រត�វចំេពាះការ្រប្រពឹតែ� ដលបាន

េចា틀ទ្របកា틀ន់ េហើយថោការេប�ជោ�ចិតទា
� ក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេនៅចុងប�� ប់ៃនដំេណើរការនោ
ពា∘ក្យបណ�ឹង

4.

5.

ឱកាសស្រមាប់ភាគីនោនោក��ងការមានទី្របឹក្សោតាមជេ្រមើសរបស់ពួកេគចង់បានេនោះ ប៉ុែន�មិនត្រម�វឱ្យមានេមធាវ�

និងសមត�ភា툰ពក��ងកា툰រពិនិត្យ និងេមើលភស�� តា폀ង

ការហាមឃាត់មិនឱ្យមានភស�� តាងមិនពិត ឬការប��� នព័ត៌មានមិនពិតេដោយេចតនោ ក��ងដំេណើរការតវោ�
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េសចក�ីជូនដំណឹងខោងេលើេនះ ក៏្រត�វរួមមា⛠នផងែដរនូវេឈា
� ះរបស់អ�កេសុប
ើ អេង�ត, អ� កស្រមបស្រម�លៃនដំេណើរការេ្រកៅផ�វ�
ការ និងេឈា
� ះអ� កេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត� េហើយ្រត�វផ�ល់ឱ្យភាគីទាំងសងខោងនូវេពលេវលាមិនតិចជោងបីៃថ�កង
� ្របតិទិន
េដើម្បីេលើកេឡើងពីកង�ល់ៃនទំនោស់ផល្របេយោជន៍ ឬភា틀ពលំេអៀងទា틀ក់ទងនឹងបុគល
� ណោមួយ។
ក��ងដំេណើរការេសុប
ើ អេង�ត សងោ�ត់្រត�វ៖ (34 CFR 106.45)
1.

ផ�ល់ឱកាសេស� ើគា�ស្រមាប់ភាគីនោនោក��ងកា꫰របងោ�ញសាក្សី រួមមានទា뮰ំងអង�េហតុ និងសាក្សីជំនោញ និងភ័ស� តាᑰងដោក់

2.

មិន រ�តត្បិតសមត�ភាពរបស់ភាគីទាំងពីរក��ងកា뭰រពិភាក្សោគា�ពីបទេចាទ្របកាន់ែដលស� ត
ិ េនៅេ្រកាមការេសុើបអេង�ត ឬ

3.

ផ�ល់ឱ្យភា뮰គីនោនោនូវឱកាសដូចគា�ក��ងការឱ្យអ� កេផ្សងេទៀតមានវត�មាន ក��ងអំឡ�ងេពលដោក់បណ�ឹងតវោ�ពីលក�ខណ�

បន��ក និងភស�� តា⚀ងេដោះបន��ក។

េដើម្បី្របមូល និងបងោ�ញភស�� តា튈ងែដលពាᑰក់ព័ន�

ការងោរណោមួយ រួមមានទាំងឱកាស្រត�វបានអមដំេណើរការ្របជុែំ ដលពាក់ព័ន� ឬដំេណើរការេដោយទី្របឹក្សោៃន
ជេ្រមើសរបស់ពួកេគ ជោអ� កែដលឣច ប៉ុែន�មិនចាᑰំ បា囨ច់ជោេមធា囨វ�េទ

4.

មិនកំណត់េលើជេ្រមើស ឬវត�មានរបស់ទី្របឹក្សោស្រមាប់ទាំងអ� កប�ឹងតវោ� ទាំងភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍េនៅក�ង
� កិច្រ� បជុំ
� នការ រ�តត្បិតទា囨ក់ទងនឹង វ�សាល
ឬបណ�ឹងតវោ�ពីលក�ខណ�កា囨រងោរណោមួយេឡើយ េបើេទាះបីជោសងោ�ត់ឣចបេង�ើត វធា
ភាព ែដលទី្របឹក្សោឣចចូលរួមក��ងដំេណើរការនីតិ វ�ធីក៏េដោយ ឱ្យែតវ�ធានការ រ�តត្បិតនោនោ ្រត�វបា뮰នអនុវត�េស� ើគា�
ចំេពាះភាគីទាំងពីរ។

5.

ផ�ល់ជូន ដល់ភាគីែដលមានការចូលរួម្រត�វបានអេ�� ើញ ឬរ�ពឹងទុក នូវេសចក�ីជូនដំណឹងជោលាᑰយលក�ណ៍អក្សរ

អំពីកាលបរ�េច�ទ េពលេវលា ទីតាង
ំ អ� កចូលរួម និងេគាលបំណងៃនបទសមា�សន៍េធ�ើការេសុប
ើ អេង�តទាំងអស់ ឬ
ការ្របជុំេផ្សងេទៀត េដោយមា튈នេពលេវលា្រគប់្រគាន់ស្រមា튈ប់ភាគីេដើម្បីេរៀបចំចូលរួម

6.

េផ�ើជូនជោទ្រមង់េអឡិច្រត�និក ឬជោឯកសារចម�ងេចញពីកព
ំ ្យ�ទ័រ េទៅភាគី និងទី្របឹក្សោទាំងឡោយរបស់ពក
ួ េគ

្របសិនេបើមា⛠ន នូវភស�� តាងែដលទាក់ទងេដោយផោ�ល់ េទៅនឹងបទេចាទ្របកាន់ែដលបានេលើកេឡើងេនៅក��ងពា뭰ក្យប
ណ�ឹង េហើយផ�ល់ជូនភាꩰគីយោ
៉ ងតិចដប់ (10) ៃថ� េដើម្បីដោក់ប��� ននូវការេឆ�ើយតបជោលាយលក�ណ៍អក្សរ ស្រមាប់
អ� កេសុប
ើ អេង�ត េដើម្បីពិចារណោមុនេពលប�� ប់របាយការណ៍េសុប
ើ អេង�ត

7.

វោយតៃម�តាមេគាលបំណងេលើភស
័ � តា⛠ងែដលពាក់ព័ន�ទាំងអស់ រួមមានទា⚀ំងភ័ស� តា⚀ងដោក់បន��ក និងភ័ស� តា⚀ងេដោះ
បន��ក, និងកំណត់ភាពេជឿជោក់ក�ងលក�ណៈមួយែដលមិនែផ�កេលើសា
� នភាពរបស់បគ
ុ ល
� ែដលជោអ� កប�ឹងតវោ�, ភា뭰គី
ចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ ឬសា뮐ក្សីេឡើយ។

8.

បេង�ើតរបាᑰយការណ៍េសុប
ើ អេង�តែដលសេង�បយោ
៉ ង្រតឹម្រត�វអំពីភស�� តាងពាក់ពាន់ េហើយយោ
៉ ងេហាចណោស់ដប់

(10) ៃថ� មុនេពលកំណត់ការទទួលខុស្រត�វ, េផ�ើជូនភាគី និងទី្របឹក្សោទាំងឡោយរបស់ពួកេគ ្របសិនេបើមាន េនោះ

របា뮘យការណ៍េសុើបអេង�តជោទ្រមង់េអឡិច្រត�និក ឬឯកសារែដលចម�ងេចញពីកព
ំ ្យ�ទ័រស្រមាប់កា`រពិនិត្យេមើល និង
ការេឆ�ើយតបជោលាយលក�ណ៍អក្សររបស់ពក
ួ េគ

9.

បនោ�ប់ពបា
ី នប��� នរបាយការណ៍េសុើបអេង�តេទៅភាគីនោនោ េហើយមុនេពលឈានដល់ការសេ្រមចចិតទា튈
� ក់ទងនឹង

ទំនួលខុស្រត�វេនោះ ផ�លល
់ ទ�ភាពឱ្យភាគីនីមួយៗនូវឱកា⚀សដោក់សំណួរែដលពាក់ព័ន�ជោលាយលក�ណ៍អក្សរនូវ

ែដលភា`គីចង់សួរសំណួរដល់ភាꩰគីណោមួយ ឬសាក្សីណោមា폀�ក់, ផ�ល់ឱ្យភាគីនីមួយៗនូវចេម�ើយនោនោ និងអនុ��តឱ្យ
បែន�មនូវសំណួរតាមដោនែដលមានកំណត់ពភា
ី គីនីមួយៗ
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សំណួរ និងភ័ស� តា磠ងអំពីការនោំ េទៅរកផ�វ� េភទរបស់អ�កប�ឹងតវោ� ឬឣកប្បកិ រ�យោផ�វ� េភទពីមុន គឺមិនពាꪰក់ព័ន�េទ េលើក
ែលងែតសំណួរ និងភ័ស�តាងែបបេនះ ្រត�វបា뮘នផ�ល់ជូនេដើម្បីបងោ�ញថោនរណោមា뮘�ក់ េ្រកៅពីភាគីចុងបណ�ង
ឹ ឧទ�រណ៍

បាន្រប្រពឹតទ
� េង�ើែដលបា콈នេចា튈ទ្របកា콈ន់េដោយអ� កប�ឹងតវោ� ឬ្របសិនេបើសំណួរ និងភស�� តាងពាꩰក់ព័ន�នឹងឧប្បត�ិេហតុ
ជោក់លាᑰក់ៃន ឣកប្បកិ រ�យោផ�វ� េភទមុនៗរបស់អ�កប�ឹងតវោ� ទា튈ក់ទងនឹងភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ េហើយ្រត�វបា뮘នផ�ល់

ជូនេដើម្បីប��ក់ពកា
ី រយល់្រពម។

សិទ�ិឯកជនរបស់ភា뮘គីទា뮘ំងអស់ចេំ ពា盘ះបណ�ឹងតវោ�នឹង្រត�វបា盘នរក្សោទុក្រសបតា튈មច្បាប់រដ� និងសហព័ន�។
្របសិនេបើបណ�ឹងតវោ�្របឆា뮘ំ ងនឹងនិេយោជិកេនោះ សិទែ�ិ ដលបានផ�ល់ឱ្យេ្រកាមកិច្រ� ពមេ្រព�ងចរចាជោសមូហភាព ែដលឣច

អនុវត�បាន ្រត�វអនុវត�តាមលទ�ភាពឣចេធ�ើេទៅបាន ែដលពួកេគមិនជំទាស់នឹងត្រម�វការ Title IX។

េសចក�ស
ី េំ រចចិត�ជោលាយលក�ណអ
៍ ក្សរ
អគ�នោយកៃនសងោ�ត់សាលាេរៀន ្រត�វចាត់តាំងនិេយោជិកមា�ក់ក�ងនោមជោអ� កេធ�ើកិចស
� េ្រមចចិត� េដើម្បីកណ
ំ ត់ការទទួលខុស្រត�វ

ចំេពាះការ្រប្រពឹតែ� ដល្រត�វបានេចាទ្របកាន់ ែដលមិនែមនជោអ� កស្រមបស្រម�ល Title IX ឬជោមនុស្សែដលពាក់ព័ន�នឹងការ
េសុប
ើ អេង�តេលើប��េនះ។ (34 CFR 106.45)

អ� កេធ�ក
ើ ិចស
� េ្រមចចិតន
� ឹងេចញ និងផ�ល់ជូនក��ងេពលដំណោលគា�ដល់ភា킘គីទា킘ំងពីរ នូវេសចក�ីសេំ រចចិតជោ
� លាយលក�ណ៍អក្សរ
ថោេតើភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពាះការ្រប្រពឹតែ� ដលបានេចាទ្របកាន់ឬយោ
៉ ងណោ។ (34 CFR 106.45)

េសចក�ស
ី ំេរចជោលាយលក�ណ៍អក្សរ នឹង្រត�វេចញក��ងរយៈេពលេកៅសិប (90) ៃថ�្របតិទិន គិតចាប់ពីៃថ�ទទួលពាក្យបណ�ឹង
េនះ។

បនោ�ត់េពលេវលាឣច្រត�វបា턐នពន្យោបែន�មជោបេណោ
� ះឣសន�ស្រមាប់បុព�េហតុល� េដោយមានេសចក�ជ
ី ូនដំណឹងជោ

លា碘យលក�ណ៍អក្សរដល់អ�កប�ឹងតវោ� និងភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ចេំ ពាះការពន្យោេពល និងមូលេហតុៃនសកម�ភាព។ (34 CFR
106.45)

ក��ងកា햰រេប�ជោ�ចិតេ� នះ សងោ�ត់្រត�វេ្របើស�ង់ដោរ "ឧត�មានុភាពៃនភ័ស� តាង" ស្រមាប់បណ�ឹងជោផ�វ� ការទាំងអស់អំពីការេបៀតេបៀន

ផ�វ� េភទ។ ស� ង់ដោរដែដលៃនភ័ស� តា碘ង ្រត�វេ្របើស្រមាប់បណ�ឹងជោផ�វ� ការ្របឆាំ ងនឹងសិស្ស ក៏ដូចជោបណ�ឹង្របឆាំ ងនឹងនិេយោជិក
ផងែដរ។ (34 CFR 106.45)

េសចក�ស
ី ំេរចចិតជោ
� លាយលក�ណអ
៍ ក្សរ ្រត�វរួមមា碘នដូចតេទៅេនះ៖ (34 CFR 106.45)
1.

ការកំណត់អត�ស��ណៃនបទេចាទ្របកាន់ែដលឣចបង�ឱ្យមា킸នកា킸រេបៀតេបៀនផ�វ� េភទដូចែដលបានកំណត់េនៅក��ង

2.

ការពិពណ៌នោអំពីចំណោត់កា碘រតា碘មនីតិ វ�ធីែដលបា碘នចាត់េចញពីការទទួលបណ�ឹងជោផ�វ� ការ តាមរយៈេសចក�ីសំេរចចិត�

្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.30

ជោលាយលក�ណ៍អក្សរ រួមមានទាំងេសចក�ីជូនដំណឹងណោមួយដល់ភាគីនោនោ, បទសំភាសន៍ជោមួយភាគី និងសាក្សី

នោនោ, កា碘រចុះេមើលដល់ទីតា킸ំងនោនោ, វ�ធីសា헸�ស� ែដល្រត�វបា䈘នេ្របើ្របាស់ក�ងការ្របមូលភ័ស� តា＠ងេផ្សងេទៀត និងសវ
នោការនោនោែដលបានេធ�ើេឡើង ្របសិនេបើសងោ�ត់ដោក់ចូលទាំងសវនោការនោនោទុកជោែផ�កមួយៃនបណ�ឹងតវោ�ពី
លក�ខណ�កាﾀរងោរ

3.

ការរកេឃើញអង�េហតុែដលគាᒨំ្រទដល់កាᒨរេប�ជោ�ចិត�
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4.

េសចក�ស
ី ន�ិដោ�នទាក់ទងនឹងការអនុវត�្រកមសីលធម៌របស់សងោ�ត់ចេំ ពា⏘ះអង�េហតុ

5.

េសចក�ែី ថ�ងកា쐨រណ៍ និងេហតុផល អំពីលទ�ផលៃនបទេចាទ្របកា쐨ន់នីមួយៗ រួមមា⫈នទា⩨មងេសចក�ស
ី េ្រមចចិត�

ទា⎸ក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ, ការដោក់ទណ�កម� វ�ន័យណោមួយែដលសងោ�ត់បានដោក់េលើភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍

េហើយថោេតើដំេណោះ្រសាយែដល្រត�វបា＠នេរៀបចំេដើម្បីសា
� រ ឬរក្សោសិទ�ិេស� ើគាᝐ�ក��ងការចូលរួមក��ងកម� វ�ធី ឬសកម�ភាព
អប់រ�របស់សងោ�ត់ នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនេដោយសងោ�តេទៅឱ្យអ� កប�ឹងតវោ�

6.

នីតិ វ�ធីរបស់សងោ�ត់ និងមូលដោ�នែដលឣចអនុ��តបាᝐន ស្រមាប់អ�កប�ឹងតវោ� និងភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍េដើម្បីប�ឹង
ឧទ�រណ៍

បណ�ង
ឹ ឧទ�រណ៍
ភា⫨គីណោមួយឣចប�ឹងឧទ�រណ៍ចំេពា⚈ះកា⫨រសេ្រមចចិតរ� បស់សងោ�ត់ ឬ្រចានេចាលបណ�ឹងជោផ�វ� ការ ឬបទេចាទ្របកាន់ណោមួយ

េនៅក��ងពាក្យបណ�ឹង ្របសិនេបើភាគីេជឿជោក់ថោភាពមិន្រប្រកតីៃននីតិ វ�ធបា
ី នប៉ះពាល់ដល់លទ�ផលេនោះ ភស�� តាងថ�ីឣចរកបាន
ែដលឣចប៉ះពាល់ដល់លទ�ផល ឬទំនោស់ផល្របេយោជន៍ ឬភាឰពលំេអៀងេដោយអ� កស្រមបស្រម�ល Title IX, អ� កេសុើប

អេង�ត ឬអ� កេធ�េើ សចក�ស
ី េ្រមចចិតបា＠
� នប៉ះពា＠ល់ដល់លទ�ផល។ ្របសិនេបើបណ�ឹងឧទ�រណ៍្រត�វបា⩨នដោក់បង
�ឹ េនោះ សងោ�ត់្រត�វ៖
(34 CFR 106.45)
1.

ជូនដំណឹងេទៅភាᝐគីមាᝐ�ងេទៀតជោលា砘យលក�ណ៍អក្សរ េនៅេពលបណ�ឹងឧទ�រណ៍្រត�វបានដោក់ និងអនុវត�នីតិ វ�ធីបណ�ឹង

2.

ធា⫨នោយោ
៉ ងណោឱ្យអ� កេធ�ើការសេ្រមចចិតេ� ដើម្បីបណ�ឹងឧទ�រណ៍ ្រត�វបានបណ� ះបណោ
� ល្រសបតាម 34 CFR 106.45

ឧទ�រណ៍េស� ើភាពគា�ស្រមាប់ភា⫨គីទាំងពីរ

េហើយមិនែមនជោអ�កសំេរចចិតែ� តមួយែដលបានឈានដល់ការេប�ជោ�ចិតទា｀
� ក់ទងនឹងការទទួលខុស្រត�វ ឬការ្រចាន
េចា볈ល, អ� កេសុប
ើ អេង�ត ឬអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX

3.

ផ�ល់ឱ្យភាគីទាំងពីរនូវឱកាសសមេហតុផល និងេស� ើគា⪠�ក��ងកា헸រដោក់េសចក�ីែថ�ងកា헸រណ៍ជោលា헸យលក�ណ៍អក្សរមួយ

4.

េចញេសចក�ស
ី ំេរចជោលា혘យលក�ណ៍អក្សរែដលពិពណ៌នោអំពីលទ�ផលៃនបណ�ឹងឧទ�រណ៍ និងេហតុផលៃនលទ�ផល

5.

ផ�ល់េសចក�ីសេ្រមចចិតជោ
� លាយលក�ណ៍អក្សរក��ងេពលដំណោលគា�ដល់ភាគីទាំងពីរ

ច្បាប់េដើម្បីគាំ្រទ ឬ្របឈមនឹងលទ�ផល

បណ�ឹងឧទ�រណ៍្រត�វែតេធ�ើេឡើងជោលាយលក�ណ៍អក្សរក��ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ�ៃន្របតិទិន គិតចាប់ពៃី ថ�បា⫨នទទួលេសចក�ី

សេ្រមចចិតេ� ដោយែផ�កេលើមល
ូ េហតុៃនបណ�ឹងឧទ�រណ៍ និងរួមមា⫨នទាំងឯកសារពាក់ព័ន�ណោមួយក��ងកាᝰរគាំ្រទបណ�ឹងឧទ�រណ៍។
បណ�ឹងឧទ�រណ៍ែដលបា♠នដោក់បនោ�ប់ពីៃថ�ផុតកំណត់េនះ គឺមិនទា⫨ន់េពលេវលា⫨ និងមិន្រត�វបាᝐនពិចា砘រណោេឡើយ។ ភាគីណោមួយ

� ៃន្រកសួងអប់រ�សហរដ�ឣេមរ�ក។
មា⏘នសិទ�ិដោក់ពា＠ក្យបណ�ឹងេទៅការ�យោល័យសិទ�ស
ិ ុី វល

េសចក�ស
ី ំេរចជោលាᝐយលក�ណ៍អក្សរ នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនភាគីនោនោក��ងរយៈេពលៃម� (20) ៃថ� គិតចា碘ប់ពៃី ថ�បានទទួលបណ�ឹង
ឧទ�រណ៍។

ដំេណោះ្រសាយ
េនៅេពលែដលកា⫨រកំណត់េលើកា⫨រទទួលខុស្រត�វចំេពាះការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ្រត�វបានេធ�ើេឡើង្របឆាំ ងនឹងភាគីចុងបណ�ឹង

ឧទ�រណ៍េនោះ សងោ�ត់្រត�វផ�ល់ដំេណោះ្រសាយដល់អ�កប�ឹងតវោ�។ ដំេណោះ្រសាយែបបេនះឣចរួមមានទាំងេសវោកម�បុគល
� ដូចគា�
ែដលបានពិពណ៌នោខោងេលើេនៅក��ងែផ�ក " វ�ធាᝰនកាᝰរគាᝰំ្រទ" ប៉ុែន�មិន្រត�វកាᝰរចាំ បាច់មិនដោក់ វ�ន័យ ឬមិនដោក់េទាសធ�ន់ធរ� េទ
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េហើយមិនចាំ បាច់េជៀសវោងដោក់បន��កដល់ភា⯐គីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍។ (34 CFR 106.45)

� យ
សកម�ភា쐈ពែកត្រម�វ / ដោក់ វន
័
សងោ�ត់មិន្រត�វដោក់ទណ�កម� វ�ន័យ ឬសកម�ភា䉸ពេផ្សងេទៀត្របឆាំ ងនឹងភាគីចុងបណ�ឹងឧទ�រណ៍េ្រកៅពី វ�ធា⍘នការគា⍘ំ្រទ ដូចបា⍸ន

ពិពណ៌នោខោងេលើក�ងែផ�ក “ វ�ធានកាⰐរគាំ្រទ” រហូតដល់នីតិ វ�ធីបណ�ឹង្រត�វបានប�� ប់ េហើយនិងការកំណត់េលើកាꧨរទទួលខុស្រត�វ

្រត�វបាꧨនេធ�ើ។ (34 CFR 106.44)

ចំេពាꧨះសិស្សថោ�ក់ទី 4-12 វ�ន័យចំេពាះការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ ឣចរួមមានទាំងការប�្ឈប់សិស្សបេណោ
� ះឣសន�ពសា餠លា䈘
ី
េរៀន

និង/ឬ កា饠របេណ�ញសិស្សេចញពីសាលាេរៀន។ បនោ�ប់ពកា馀
ី រប�� ប់នត
ី ិ វ�ធីៃនពាក្យបណ�ឹង ្របសិនេបើវោ្រត�វបាꧠនកំណត់ថោសិស្ស
េនៅថោ�ក់ណោមួយ បានរ�េលាភេសពសន�វៈផ�វ� េភទ ឬការចាប់រេ� លាភេនៅសាលាⱈេរៀន ឬេនៅក��ងសកម�ភាពេ្រកៅបរ�េវណសាលា

េរៀនេនោះ នោយកសាលា ឬអគ�នោយកៃនសងោ�ត់សាលាេរៀន ្រត�វប�្ឈប់សស
ិ ្សបេណោ
� ះឣសន� េហើយ្រត�វផ�ល់អនុសាសន៍ឱ្យ

បេណ�ញសិស្សេចញពីសាលាេរៀន។ (ច្បាប់អប់រ� 48900.2, 48915)
� ័ យ)
(សូមេមើល 5144 - វន

� ី្រតឹម្រត�វតាមច្បាប់)
(សូមេមើល 5144.1 - ការប�្ឈប់សិស្សបេណោ
� ះឣសន�ពីសាលាេរៀន និងការបេណ�ញសិស្សេចញពីសាលាេរៀន/នីតិ វធ

វ�ធានការេផ្សងេទៀតែដលឣច្រត�វបានេធ�ើជោមួយសិស្សណោែដល្រត�វបានកំណត់ថោ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពាះការេបៀតេបៀនផ�វ�

េភទ រួមមាន ប៉ុែន�មិនកំណត់ថោមានែតចំេពាះ៖
1.

េផ�រពីថោ�ក់េរៀន ឬពីសាលាេរៀនដូចបានអនុ��តេឡើងេដោយច្បាប់

2.

កិច្រ� បជុំៃនមា⏸តា♈បិតា♈/ឣណោព្យោបា♈ល

3.

កា硈រអប់រ�របស់សិស្សទា☨ក់ទងនឹងផលប៉ះពា☨ល់ៃនកា☨រ្រប្រពឹតេ� លើអ�កដៃទ

4.

ការគាំ្រទឣកប្បកិ រ�យោ វ�ជមា
� ន

5.

កាⱈរប��� នសិស្សេទៅឱ្យ្រក�មេជោគជ័យរបស់សស
ិ ្សជួយ

(សូមេមើល 6164.5 - ្រក�មេជោគជ័យរបស់សិស្ស)

6.

ការបដិេសធមិនឱ្យចូលរួមក��ងសកម�ភាពេ្រកៅកម� វ�ធីសិក្សោ ឬក��ងសា☠លា☀េរៀន ឬឯកសិទ�ិេផ្សងេទៀត ដូចបា⎸ន

អនុ��តេឡើងេដោយច្បាប់

� ីសិក្សោ ឬក��ងសាលា☠េរៀន)
(សូមេមើល 6145 - សកម�ភាពេ្រកៅកម� វធ

េនៅេពលនិេយោជិក្រត�វបា睸នេគរកេឃើញថោបា睸ន្រប្រពឹតទ
� េង�ើេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ ឬសងសឹកេនោះ សងោ�ត់្រត�វចា䉘ត់ វ�ធា䉘នការដោក់ វ�
ន័យសម្រសប រហូតដល់េទៅទា砈ំងបេណ�ញេចញពីសាលា砈េរៀន េដោយអនុេលា䈸មេទៅតា䈸មច្បាប់ និងកិច្រ� ពមេ្រព�ងចរចាជោ
សមូហភា䈸ព។

(សូមេមើល 4117.7/4317.7 - របា⇨យកា⇨រណ៍ស�ីពីសា�នភា⇨ពកា⇨រងោរ)

� ័យ)
(សូមេមើល 4118 - ការបេណ�ញេចញ/ការប�្ឈប់បេណោ
� ះឣសន� ពីសាលាេរៀន/ចំណោត់ការដោក់ វន

(សូមេមើល 4119.11/4219.11/4319.11 - ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ)

� ័យ)
(សូមេមើល 4218 - ការបេណ�ញេចញ/ការប�្ឈប់បេណោ
� ះឣសន� ពីសាលា䉘េរៀន/ចំណោត់កា䉘រដោក់ វន
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កា☀ររក្សោកំណ្រតា☀
អគ�នោយកៃនសងោ�ត់សាលាេរៀន ឬអ� កចាត់តាំង ្រត�វរក្សោទុកក��ងរយៈេពល 7 ឆា�ំ នូវកំណត់្រតារោល់ករណីទាំងអស់ែដលបាន

រោយការណ៍ េហើយនិងការេសុើបអេង�ត Title IX េលើការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ, ការកំណត់េលើការទទួលខុស្រត�វណោមួយ, ការថត
សេម�ង ឬេសាតទស្សន៍ និងកំណត់េហតុជោលា髨យលក�ណ៍អក្សរ្របសិនេបើឣចអនុវត�បាន, ទណ�កម� វ�ន័យណោមួយែដល្រត�វ

បានដោក់, ការផ�ល់ដំេណោះ្រសាយណោមួយដល់អ�កប�ឹងតវោ�, ការប�ឹងឧទ�រណ៍ ឬការរកដំេណោះ្រសា眘យណោមួយេ្រកៅផ�វ� ការ និង

លទ�ផលបណោ
� លមកពីេរឿងទាំងេនោះ និងការេឆ�ើយតបែដលបានេធ�ើេឡើងតា睸ម្រកិត្យ្រកម 34 CFR 106.44. (34 CFR
106.45)

អគ�នោយកៃនសងោ�ត់សាលាេរៀន ឬអ� កចាត់តាំង ្រត�វរក្សោទុកក��ងរយៈេពល 7 ឆា�ំ នូវរោល់ឯកសា⇈រទាំងអស់ ែដល្រត�វបានេ្របើ
េដើម្បីបណ� ះបណោ
� លអ�កស្រមបស្រម�ល Title IX, អ� កេសុប
ើ អេង�ត, អ�កេធ�ើការសេ្រមចចិត� និងអ� កែដលស្រមបស្រម�ល

ដំេណើរកា☀រេដោះ្រសាយេ្រកៅផ�វ� កា☀រ។ សងោ�ត់្រត�វផ�ល់ជូននូវឯកសារបណ� ះបណោ
� លែបបេនះជោសាធាᜰរណៈេនៅេលើេគហទំព័រ

របស់ខ�ន ឬ្របសិនេបើសងោ�ត់េនះ មិនរក្សោេគហទំព័រេទេនោះ ឯកសារឣចចរកបា⥈នតា睸មកា睸រេស� ើសព
ុំ ីសមា睸ជិកសាធាⴐរណៈ។
(34 CFR 106.45)

(សូមេមើល 3580 - កំណត់្រតា▀របស់សងោ�ត់)

ឯកសារេយោងច្បាប់៖
ច្បាប់អប់រ�

200-262.4 ការហា㇈មឃាត់ការេរ�សេអើងេដោយែផ�កេលើេភទ

48900 មូលដោ�នស្រមា⽈ប់កា⽈រប�្ឈប់សស
ិ ្សបេណោ
� ះឣសន�ពីសាលាᡐ ឬការបេណ�ញសិស្សេចញពីសាលាⶀ

48900.2 មូលដោ�នបែន�មស្រមាⵀប់កាⵀរប�្ឈប់សស
ិ ្សបេណោ
� ះឣសន�ពសា
ី លាㅐ ឬកា⻀របេណ�ញសិស្សេចញពីសាលា;
ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ

48985 េសចក�ីជូនដំណឹង, របាយការណ៍, ឯកសា㔀ររោយការណ៍ និងកំណត់្រតាជោភាសា㖈ចម្បង

ច្បាប់សុី វ�ល

51.9 ការទទួលខុស្រត�វចំេពាះការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ; ឣជីវកម�, េសវោកម� និងទំនោក់ទំនងវ�ជោ�ជីវៈ

1714.1 ការទទួលខុស្រត�វរបស់ឪពុកមា�យ / ឣណោព្យោបា〰ល ចំេពាះការ្រប្រពឹតខ
� ុសេដោយេចតនោរបស់អនីតិជន

ច្បាប់រដោ�ភិបា⿰ល

12950.1 កា◰របណ� ះបណោ
� លអំពកា◰
ី រេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ

្រកិត្យ្រកមៃនបទប�� ត�ិ, TITLE 5

4600-4670 នីតិ វ�ធីបណ�ឹងឯកសណោ
� ន

4900-4965 ការមិនេរ�សេអើងេនៅក��ងកម� វ�ធីអប់រប
� ឋម និងមធ្យមសិក្សោ

ច្បាប់សហរដ�ឣេមរ�ក, TITLE 20

1092 និយមន័យៃនការរ�េលាភផ�វ� េភទ
1221 ការអនុវត�ន៍ច្បាប់

1232g សិទ�ិអប់រ� និងច្បាប់ឯកជនសំរោប់្រក�ម្រគ�សារ
1681-1688 វេ� សា䃰ធនកម�ៃនច្បាប់អប់រ� Title IX ែដលបា㡰នតា㡰ក់ែតងេនៅឆា㡰�ំ 1972

ច្បាប់សហរដ�ឣេមរ�ក, TITLE 34

12291 និយមន័យៃនអំេពើហឹង្សោៃនគូសង្សោរ, អំេពើហឹង្សោក��ង្រគ�សារ និងការតាមដោនឃា
� ំ េមើលរ�ខោន

ច្បាប់សហរដ�ឣេមរ�ក, TITLE 42

1983 បណ�ឹងរដ�ប្បេវណីចេំ ពាះការដកហូតសិទ�ិ
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� ែដលបានតាក់ែតងេនៅឆា�ំ 1964
2000d-2000d-7 ច្បាប់ Title VI, ច្បាប់ការពារសិទស
�ិ ុី វល
� ែដលបានតាក់ែតងេនៅឆា�ំ 1964 ដូចបានែកែ្រប
2000e-2000e-17 ច្បាប់ Title VI, ច្បាប់ការពារសិទស
�ិ ុី វល

្រកិត្យ្រកមៃនបទប�� ត�ិសហព័ន�, TITLE 34

99.1-99.67 សិទ�ិ និងភាពឯកជនៃនការអប់រ�ស្រមាប់្រក�ម្រគ�សារ
� ីអប់រ�
106.1-106.82 កាꪰរមិនេរ�សេអើងេដោយែផ�កេលើេភទេនៅក��ងកម� វធ

េ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

ធនធា嵠ន្រគប់្រគង៖

េរោងពុម� CSBA

កា⇰រផ�ល់នូវបរ�សា�នសាលា⇰េរៀន្របកបេដោយសុវត�ភា⇰
ិ ពែដលគា⇰�នកា⇰រេរ�សេអើងសំរោប់សស
ិ ្សប�រ� េភទ និងសិស្សែដល
មិនេធ�តា鬘
ើ មេយនឌ័រ, សេង�បេគាលនេយោបា䛠យ, កុម�ៈ 2014

សា䛠លា䙠មា䙠នសុវត�ិភា䙠ព៖ យុទ�សា�ស� ស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោភិបា䦰លេដើម្បីធា䥰នោបា䥰ននូវភា䥰ពេជោគជ័យរបស់សស
ិ ្ស, 2011
�
្រកសួងអប់រ�ៃនសហរដ�ឣេមរ�ក, ការ�យោល័យសំរោប់េបា䥰ះពុម�ផ្សោយអំពីសិទស
�ិ ុី វល
សំណួរសួរញឹកញោប់អំពីការ្រប្រពឹតខ
� ុសេលើផវ� េភភ, ក�� 2017

ឧទាហរណ៏ៃនេគាលនេយោបាយ និងកា堘រអនុវត�ែដលកំពុងេលចេធា堘�ស្រមា堘ប់កា堘រគា堘ំ្រទសិស្សប�រ� េភទ, ែខឧសភា垘
2016

លិខិតមិតរ� ម
ួ ការងោរជោទីេគារព៖ អ� កស្រមបស្រម�ល Title IX េមសា 2015
� � សិក្សោ, ក�� 2008
ការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទ៖ វោពុែំ មនជោការសិក្សោមុខ វជោ

េគាលការណ៍ែណនោំ ស�ព
ី ីការេបៀតេបៀនផ�វ� េភទែដល្រត�វបា堘នែកសំរល
ួ ៖ ការេបៀតេបៀនសិស្សពីសំណោក់និេយោជិក
សាលា尸, សិស្សដៃទេទៀត ឬពីភា嬰គីទប
ី ី មករោ 2001

េគហទំព័រនោនោ

សមា嚠គម CSBA: http://www.csba.org

្រកសួងអប់រ�កាលីហ័រ� នីញោ៉៖ http://www.cde.ca.gov
� ៖ http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
្រកសួងអប់រ�សហរដ�ឣេម រ�ក, ការ�យោល័យសិទ�ិសុី វល
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