សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
ុ ប្បឹកា
ច្បាប់ប្បតិបតដនិ នប្កម
BP 5124
កូនសិសសទាំងឡាយ
កា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នាជាមួយ មាតាបិតា / អា កអាណាព្យាាល; កា បាំរ ើរសវាបកប្ប្បភាសាជាលាយលកខអកស និង
រោយផ្ទាល់មាត់

រោយសា ប្ត មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាាល មានសិទធិិទទួលព្យ័តមមាន អាំព្យីសមិទធិផលននកា សិកាមុខ វិជាាសិកា បស់កូន
ព្យួករេ រ

ើយអាច្បរប្បើប្ាស់ព្យ័តមមានរន រដើមជីយួយប្ទប្ទង់កិច្បកា
ច រ ៀនសូប្ត បស់កូនព្យួករេរ

ប្កុមប្បឹកាប្េប់ប្េង

យាំ ុញ រអាយមានកា រ្វើកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នារអាយានញឹកញាប់ជាមួយ មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាាល អាំព្យីកា ើក
ច្បាំរ ើនននកូនសិសស។ ចាងហ្វវងសាលារ ៀន និងប្េូបរប្ងៀន អាច្បរ្វើកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នា តាមមរ្ាាយរ្វើកិច្បប្ច បយុាំ
ប្ព្យឹតដប័ប្ត ថ្នាក់រ ៀន លិខិត ទូ ស័ព្យា និង/ឬ តាមកា ច្បុ សួ សុខទុកខ មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាាល។
(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 1250 - រ្ញៀវ/អា ករប្ៅ)
(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 6020 - កា ច្បូល ួមស

កា ព្យីមាតាបិតា)

ជាប្ផាកននកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នារន ប្េូបរប្ងៀនប្តូវរផញើ ាយកា ណ៍អាំព្យីកា ើកច្បាំរ ើន បស់កូនសិសស យូនដល់មាតាបិតា
និងអា កអាណាព្យាាល តាមច្បរ ល រព្យលរទៀងទត់ និងប្តូវយាំ ុញរអាយ មាតាបិតា និងអា កអាណាព្យាល រ្វើកា ប្ាប្ស័យ
ទក់ទងគ្នាអាំព្យីបញ្ចាា មភណាមួយប្ដលព្យួករេមាន រដើមជីរអាយប្េូបរប្ងៀនានប្ជាប។ រប្ៅព្យីរន សង្កាត់ប្តូវរផញើយូន មាតា
បិតា និងអា កអាណាព្យាល នូវរសច្បកដីយូនដាំណឹងទាំងអស់ ប្ដលានតប្មូវរឡើងរោយច្បាប់។
(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 5113 - កា ខានមករ ៀនគ្នានច្បាប់ និងមានច្បាប់)
(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 5121 - ព្យិនុា/ ង្កវយតនមល រលើសមិទធិផលននកូនសិសស)
(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 5145.6 - រសច្បកដីយូនដាំណឹងដល់មាតាបិតា)
(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 6146.1 - តប្មូវកា

សាំរាប់កា រ ៀនច្បប់សាលាន

សគូ ល)

(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 6146.5 - តប្មូវកា

សាំរាប់កា រ ៀនច្បប់សាលាបឋមសិកា និងមយឈិមសិកា)

(កា បញ្ចចក់ឯកសា រោង 6162.5 - ង្កវយតនមលរលើកូនសិសស)
អេគ

យកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអា កចាត់តាាំង ប្តូវធា

ប្ស័យទក់ទងគ្នារ

ោ
៉ា ងណារអាយមានមរ្ាាយសមប្សបកាុងកា រ្វើកា ប្ា

ប្តូវានបរងាើត រៅរព្យលណាមួយក៏រោយប្ដលព្យួករេានដឹងថ្ន មាតាបិតា និងអា កអាណាាល

ទាំងឡាយ រទ ជាមូលរ

តុអវីក៏រោយ ព្យុាំអាច្បយល់ាន នូវកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នាជាលាយលកខណ៍អកស ប្ដលរច្បញ

ព្យីទីសាលារ ៀន ឬកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នា រោយផ្ទាល់មាត់ ប្ដលានរ្វើរៅកាុងកិច្បចប្បយុាំ ទក់ទិននឹងកមា វិ្ី ង្កវយតនមល
កា ើកច្បាំរ ើន ឬសកមាភាព្យសិកា

បស់ កូនសិសស។

BP 5124 – Communication with Parents/Guardians_Translation Interpretation Services / Cambodian

តាមកា ចាាំ ាច្ប់ អេគ យកននសង្កាត់ ឬអា កចាត់តាាំង ប្តូវរប្បើអាកបកប្ប្បភាសាទាំងឡាយប្ដលមានសមតថភាព្យរព្យញរលញ
កាុងកា រ្វើកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នាប្បកបរោយប្បសិទធិភាព្យ ជាមួយមាតាបិតា និងអា កអាណាព្យាាល ននកូនសិសសប្ដល
មានភាព្យព្យិកលព្យិកា ។
រន េឺជាច្បាប់ប្បតិបតដិ បស់សង្កាត់ រដើមជីរអាយមានលកខណៈប្សប រ
រ

ើយអាច្បអនុវតដានរព្យញរលញបាំផុតតាមច្បាប់

ព្យួករេប្តូវផដល់កា បាំរ ើរសវាបកប្ប្បភាសា ជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់ យូនដល់មាតាបិតា និងកូនសិសស

អា ករ ៀនអង់រេលស ណាប្ដលនិោយភាសារផសងៗរទៀតរប្ៅព្យីអង់រេលស ប្ដលប្តូវកា ចាាំ ាច្ប់។ កា បាំរ ើរសវាបកប្ប្បភាសា
ជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់ យួយរអាយប្កុមប្េួសា ប្ដលព្យុាំរច្ប និោយអង់េលរស មកច្បូល ួមរព្យញរលញកាុង
កមា វិ្ីអប់ ំននកូនៗ បស់ព្យួករេ តាមកា ទទួលាននូវកា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នាដ៏មានេុណភាព្យខព ស់រសា ើគ្នា ដូច្បកា ប្ដលរេ
ានរ្វើជាភាសាអង់រេលស ច្បាំរ

ប្កុមប្េួសា រផសងៗរទៀតផងប្ដ ។

ចាប់រផដើមព្យីឆ្ាាំសិកា 2014-15 រៅ សង្កាត់នឹងោក់ច្បូលកាុងរសៀវរៅប្ណ ាំ មាតាបិតា នូវរសច្បកដីសរងខបននរគ្នលកា ណ៍
ប្ណ ាំ អាំព្យីកា បកប្ប្បភាសាជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់ បស់ សង្កាត់ និងរសច្បកដីព្យនយល់អាំព្យី របៀបទទួលាន
នូវកា បាំរ ើរសវាបកប្ប្បជាភាសា
រប្ៅព្យីតប្មូវកា
រ

។

ប្ដលប្សបច្បាប់ កាុងកា ផដល់កា បាំរ ើរសវាបកប្ប្បភាសាជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់

ឯកសា ណាមួយអាំព្យីកូនសិសសណាមាាក់ប្ដលានរផញើយូនមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាាល ួមទាំងឯកសា

សកមាភាព្យននសាលារ ៀន ដូច្បជា កា រ្វើដាំរណើ សិកា សកមាភាព្យប ា ប់ព្យីសាលារ ៀន ព្យ័តមមាន
និងសុវតថិភាព្យរ

ក់

ក់

ន់

ន់នឹងកា រ្វើរតសដ

ប្តូវបកប្ប្បជាភាសាមួយប្ដលមាតាបិតាអាច្បយល់ាន មិនេិតព្យីកា ថ្នមានតិច្ប ឬរប្ច្បើនននច្បាំនួនភាេ

យននកូនសិសសរៅកាុងសាលារ ៀន ឬសង្កាត់ប្ដលនិោយភាសា

ឹង
ា រទ។ ចាងហ្វវងសាលារ ៀន ឬអា កចាត់តាាំង ប្តូវ

ទទួលខុសប្តូវ រលើកា រ ៀបច្បាំទក់ទង កយាំនួយ ព្យីប្ផាកបកប្ប្បភាសាប្បចាាំ សង្កាត់ របើសិនជាប្តូវកា ចាាំ ាច្ប់។
រសវាបកប្ប្បភាសា ប្តូវប្តផដល់យូនរៅទីណាប្ដលប្តូវកា ចាាំ ាច្ប់ រដើមជីរអាយមាតាបិតា និងអា កអាណាព្យាាល អាច្បច្បូល
ួមកាុងកមា វិ្ី និងសកមាភាព្យ

រៅតាមទីសាលារ ៀន ក៏ដូច្បគ្នាប្ដ រៅទូទាំងសង្កាត់ ប្ដល ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថ្ន

មានដូច្បរៅរន រទ :
ក.

កិច្បប្ច បយុាំ

ខ.

កិច្បប្ច បយុាំ

បស់ប្កុមប្បឹកាប្េប់ប្េងននសង្កាត់
ននប្កុមប្បឹកាននសាលារ ៀន និងសង្កាត់ (ប្កុមប្បឹកាប្បចាាំ សាលារ ៀន, ប្កុមប្បឹកា

សាំរាប់អាករ ៀនអង់រេលស, ប្កុមប្បឹកាស
េ.

កិច្បប្ច បយុាំ និងសកមាភាព្យផដល់ព្យ័តមមាន

េមន៍សាំរាប់កមា វិ្ីអប់ ំព្យិរសស ។ល។)
សាំរាប់មាតាបិតា

ឃ. កិច្បប្ច បយុាំ

អាំព្យីប្ផនកា អប់ ំកូនសិសសមាាក់ៗ (IEP)

ង.

កិច្បប្ច បយុាំ

អាំព្យីប្ផនកា បាំរ ើរសវាសាំរាប់ប្កុមប្េួសា នីមួយៗ (IFSP)

ច្ប.

សវ កា ោក់ វិន័យ

ឆ.

កា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នាទាំងអស់ ទក់ទិននឹងកា បញ្ាូ នកូនសិសស ង្កវយតនមល ឬកា ោក់កូនសិសស
ច្បូលកាុងកមា វិ្ីអប់ ំព្យិរសស ួមទាំងកិច្បចប្បយុាំននប្កុម SST, កមា វិ្ី IEP និងប្ផនកា ប្ផាក 504

កុមា ទាំងឡាយ ព្យុាំប្តូវានរអាយរប្បើប្ាស់កុង
ា កា បកប្ប្បភាសារទ រលើកប្លងប្តមានក ណីប ា ន់រច្បញ។

BP 5124 – Communication with Parents/Guardians_Translation Interpretation Services / Cambodian

(កា បញ្ចចក់ឯកសា រយើង 0410 - កា រ ើសរអើងកាុងកមា វិ្ី និងសកមាភាព្យ

បស់សង្កាត់)

(កា បញ្ចចក់ឯកសា រយើង 6174 - កមា វិ្ីអប់ ំសាំរាប់អាករ ៀនអង់េលរស)
អេគ

យកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអា កចាត់តាាំង ប្តូវបរងាើតនីតិ វិ្ីមួយ ជាទីប្ដល មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាាល អាច្ប

រ្វើកា រសា ើសុាំរអាយមានអា កយួយបកប្ប្បភាសា និងប្តូវផដល់ដាំណឹងយូន មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាាល អាំព្យីនីតិ វិ្ីរន
រអាយានប្ជាប។
អេគ

យកននសង្កាត់សាលារ ៀន ប្តូវបរងាើតរគ្នលកា ណ៍ប្ណ ាំ

ខាង ដឋាល រដើមជីអនុវតដច្បាប់ប្បតិបតដិននប្កុម

ប្បឹការន រអាយានរព្យញរលញ។

ឯកសា រយើងប្សបច្បាប់ :
ច្បាប់អប់ ំ
48985 រសច្បកដីយូនដាំណឹងជាភាសារផសងៗរទៀតរប្ៅព្យីភាសាអង់រេលស
49067 បទបញ្ចារអាយប្បតិបតដិប្តឹមប្តូវតាមច្បាប់ទក់ទិននឹងសមិទធិផលននកូនសិសស
49069 សិទធិិរព្យញរលញកាុងកា រប្បើប្ាស់ (សិទធិិមាតាបិតាកាុងកា រប្បើប្ាស់សាំណុាំរ ឿង បស់កូនសិសស)
ច្បាប់ប្េប់ប្េង
11135 កមា វិ្ី ឬសកមាភាព្យ
ច្បាប់ស

ប្ដលានផដល់រោយ ដឋ

ដឋ, TITLE 29

794 ច្បាប់សា
ដ រអាយលអដូច្បរដើម វិញប្ដលានតាក់ប្តងរៅឆ្ាាំ 1973, ប្ផាក 504
ច្បាប់ស

ដឋ , TITLE 42

2000d - 2000d-7 Title VI, ច្បាប់ផល
ដ ់សិទធិិព្យល ដឋប្ដលានតាក់ប្តងរៅឆ្ាាំ 1964
12101 - 12213 ច្បាប់អារម ិកាាំងព្យិកា
ប្កិតយប្កមននបទបញ្ចាព្យីស

ព្យ័នធិ, TITLE 28

35.104 និយមន័យ; កា បាំរ ើរសវា និងយាំនួយបប្នថម
35.130 កា ហ្វមឃាត់ទូរៅច្បាំរ

កា រ ើសរអើង

35.160 កា ប្ាប្ស័យទក់ទងគ្នា
ប្កិតយប្កមននបទបញ្ចាព្យីស

ព្យ័នធិ, TITLE 34

104.4 កា រ ើសរអើងប្តូវានហ្វមឃាត់
8/25/04; 10/9/13A
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