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ឆ្ន ំសិកា 2016-17 

 

 

ជូនចំឈ ុះមាតាបិតា និងអ្នកអាណាព្យាបាលទំងឡាយ,  

 

សូមសាា គមន៍មកកាន់សង្កា ត់សាលាឈរៀនអូ្កឡិនដ៍ និងសូមថ្លែងអំ្ណរគ ណឈលាកអ្នក ចំឈ ុះការឈ្ជើសឈរើសមកច ុះឈ ម្ ុះឈរៀនឱ្យកូនឈលាក 

អ្នកឈៅកនុងសង្កា ត់សាលាឈរៀនអូ្កឡិនដ៍។ ឈយើងខំុ្ដឹងថា ការអ្ប់រំកូនឈលាកអ្នក គឺសំខាន់ណាស់ ឈ ើយការទ កចិតដឈលើឈយើងខំុ្ កនុងការអ្ប់រំកនូ 

ឈលាកអ្នកឈ ុះ គឺជាទំនួលខ ស្តូវ និងជាកាតព្យាកិចចមួយ ថ្ដលឈយើងខំុ្យកទ កដាក់ខាែ ំងជាទីបំផ ត។ 

 

កនុងសង្កា ត់សាលាឈរៀនអូ្កឡិនដ៍ ឈយើងខំុ្ឈជឿជាក់ឈលើការអ្ប់រំក មារទំងមូល (ទំងការសិកា សងគម និងចិតដ) ឈ ើយខិតខំធា យ៉ា ងណា 

ឱ្យកូនឈលាកអ្នកឈរៀនចប់ព្យីមហាវិទាល័យ និងឈ្តៀមខែួនជាឈ្សចឈដើមបីចាប់យកអាជីព្យ។ ្កុម្បឹកាអ្ប់រំរបស់ឈយើង បានដាក់ចាប់្បតិបតដិ 

ដ៏សំខាន់ៗមួយចំនួនជាឈ្សចបាច់ ឈដើមបីដាក់លកខខ័ណឌ   សំរាប់ជួយឱ្យកូនឈលាកអ្នកទទួលបានឈជាគជ័យ។ សំណ ំឯកសារច ុះឈ ម្ ុះឈរៀន 

របស់ឈលាកអ្នក មានចាប់្បតិបតដិដ៏សំខាន់ៗខែុះ ថ្ដលនឹងដឹក ំសកមមភាព្យ  របស់ឈយើង កនុង មជាសង្កា ត់ និងឈដើមបីធា ឱ្យបទ 

ព្យិឈសាធន៍របស់កូនឈលាកអ្នក ឈៅកនុងសង្កា ត់សាលាឈរៀនអូ្កឡិនដ៍ មានភាព្យ្បឈសើរបំផ តឈដើមបីឈជាគជ័យ។ 

 

ឈយើងខំុ្ឈជឿជាក់យ៉ា ងម តមាំឈលើការបឈងាើតសាលាឈរៀនស គមន៍ ឈដើមបីឱ្យកូនសិសសទំងឡាយរបស់ឈយើង អាចទទួលបាននូវភាព្យចំរ ងចំឈរើន។ 

ឈនុះមានន័យថា ឈយើងខំុ្្តូវការឈលាកអ្នក ចាប់គូរួមគ្នន ជាមួយឈយើងខំុ្ ឈដើមបីធា ឱ្យកូនឈលាកអ្នកទទួលបានឈជាគជ័យតាមការ ឈធាើយ៉ា ងណាឱ្យ 

កនូឈលាកអ្នកមកឈរៀនបានឈទៀងទតរ់ាលន់លៃ ឈ ើយទនឈ់ព្យលឈវលា។ ការសិកា្សាវ្ជាវបានបង្កា ញឱ្យឈ ើញថា កូនសិសសទំងឡាយ ថ្ដល 

មកឈរៀនជាឈរៀងរាល់នលៃឈ ុះ ទទួលបាននូវអា្តាខពស់ជាងឈគននសមទធផលកនុងការសិកាម ខវិជាា សិកា។ ការចលូ រមួស ការព្យមីាតាបតិា គឺជា 

កតាា ដ៏សំខាន់មួយឈទៀតថ្ដរ កនុងការជួយឱ្យកូនសិសសសំឈរចបានឈជាគជ័។ សូមឈមតាដ ទក់ទងចាងហាា ងសាលា ឈរៀនរបស់កូនឈលាកអ្នក ឈដើមបីឱ្យ 

ដឹងថា ឈលាកអ្នកអាចចូលរួមជួយរឈបៀបណាខែុះ ដល់ការឈរៀនសូ្តរបស់កូនឈលាកអ្នក។ ទីបញ្ចប់ វាព្យ ំថ្មនជាការឆ្ប់ឈព្យកឈទ កនុងការ្តូវដឹង 

ម ននូវអ្ា ីៗអំ្ព្យី ត្មវូការ  កនុងការឈរៀនចបព់្យសីាលាន សគូល សំរាប់កូនឈលាកអ្នកកនុងដំឈណើរសិការបស់ព្យួកឈគ ដូឈចនុះឈយើងខំុ្ បានដាក់ជូន 

នូវត្មូវការ  ឈៅកនុងសំណ ំឯកសារឈនុះ។ សូមអានឈអាយបានចប់នូវឯកសារដ៏សំខាន់ឈនុះ និង សូមតាមដានឈលើការសំឈរចបានឈជាគជ័យ 

របស់កូនឈលាកអ្នកឈៅឆ្ន ំនីមួយៗ។ 

 

ឈដាយរួបរួមគ្នន  ឈយើងអាចសំឈរចបាននូវឈគ្នលរួមរបស់ឈយើង កនុងការឈធាើឱ្យបទព្យិឈសាធន៍កនុងការសិការបស់កូនឈលាកអ្នកនូវផល្បឈយជន៍ 

 វិជាមាន។ សំរាប់ព្យ័តមាមានលំអិ្តថ្លមឈទៀត អំ្ព្យីចាប់្បតិបតដិថ្ផនការយ ទធសាស្រសដ  និងវិធីសាស្រសដ  ឈដើមបីឈជាគជ័យននសង្កា ត់ សាលាឈរៀន 

អូ្កឡិនដ៍ សូមច ចឈមើលកនុងឈគ ទំព្យ័រជាសាធារណៈរបស់ឈយើង និងអានកូនឈសៀវឈៅថ្ណ ំសំរាប់មាតាបិតាឈៅកនុងឈគ ទំព្យ័រ៖ 

http://www.ousd.org/ParentGuide។ 

 

 

សូមអ្រគ ណ, 

 

អ្គគ យកននសង្កា ត់សាលាឈរៀនអូ្កឡិនដ៍ Antwan D. Wilson 

 
 

 

http://wwww.ousd.k12.ca.us/ParentGuide


ទំព័្យរច ុះ តថឈលខាឈលើចាប់្បតិបតដនិនសង្កា ត់សាលាឈរៀនអូ្កឡិនដ ៍

សមូបឈំព្យញ្កដាសទំ់ងព្យរីសនែកឹ រចួ្បគលវ់ាទឱី្យសាលាឈរៀនរបសក់នូឈលាកអ្នកវញិ។ 

 
1. ការទទួលសាគ ល់ចាប់្បតិបតដិ   

សូមច ុះ តថឈលខាសឈងខប ឈៅកនុង្បអ្ប់នីមួយៗ ឈដើមបីបញ្ជា ក់ថា ឈលាកអ្នកបានអានចាប់្បតិបតដិឈនុះឈ ើយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ឈតើកូនឈលាកអ្នក កនុងឈព្យលបចចុបបននឈនុះ ទទួលជំនយួពី្យកមមវិធអីាអ្ ីភ ី(IEP - កមមវិធអី្ប់របំ គគល) ថ្ដរឬឈទ?    ទទួល    អ្ត់ឈទ  

 

 

 

3. ការ្សាវ្ជាវមតិននកមមវិធីស ខភាព្យ California Healthy Kids – សំរាប់ថ្តមាតាបិតាននកូនសិសសថាន ក់ទី 5 ប៉ា ឈណាណ ុះ 
 

ការ្សាវ្ជាវមតនិនកមមវធិ ីCalifornia Healthy Kids (សរំាបថ់្តថាន កទ់ ី5) 

ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ យល់្ ព្យម ឱ្យកូនខុ្ំថ្ដលឈរៀនថាន ក់ទី 5 ឈ ុះ ចូលរមួកនុងការ្សាវ្ជាវមតិរបស់កមមវិធ ីCalifornia Healthy 

Kids សំរាបឆ់្ន ំ 2016 បាន ឈដាយមនិបឈញ្ចញឈ ម្ ុះរបស់ពួ្យកឈគឈឡើយ។ 

ឈ ម្ ុះកនូសសិស  

 តថឈលខានន មាតាបតិា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 តថឈលខសឈងខប ការឈៅឈរៀនឈទៀងទត ់

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ យលថ់ា ខុ្ជំាអ្នកទទួលខ ស្តូវឈលើការឈៅឈរៀនឈទៀងទត់របសក់នូខុ្ំ។ 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ នឹងបញ្ាូនកណំត់ខែជីាលាយលកខអ្កសរមយួសនែកឹ ជូនដល់សាលាឈរៀន ឈបើសិនជាកូនខុ្ំខានឈៅឈទៀន។ 

 តថឈលខសឈងខប ការទទលួខ ស្តវូឈលើឈសៀវឈៅសកិា 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ យល់្ព្យមទទួលខ ស្តូវឈលើការឈធាើបាត់ឈសៀវឈៅសិកាណាមយួ ឬការឈធាើឱ្យខូចខាតឈសៀវឈៅណាមយួ ថ្ដល្តូវ 

បានដាកឱ់្យកូនខុ្ំឈ្បើ្បាស់។ 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ យល់្ព្យមសងសង្កា ត់វិញ នវូនលែជាវឈសៀវឈៅទំងអ្ស់ថ្ដលបានឈធាើបាត់ ថ្ដលព្យ ំបាន្បគលឱ់្យសាលាឈរៀនវិញ ឬ 

ថ្ដលបានឈធាើឱ្យខូចខាត។ 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ យលថ់ា កំរិតថាន ក ់សញ្ជា ប័្តឌីផែមូា៉ា  និង្ពឹ្យតដប័្តពិ្យន ុ អាច្តូវបានឈគផអឹបទ កសិន ្បសិនឈបើជាការឈចញនលែសងឈនុះ 

ឈៅព្យ ំទនប់ានឈធាើ ចំឈ ុះឈសៀវឈៅថ្ដលបានឈធាើឱ្យខូចខាត ឬព្យ ទំនប់ាន្បគលឱ់្យសាលាឈរៀនវញិ។ 

 តថឈលខសឈងខប កនូឈសៀវឈៅថ្ណ ំសរំាបម់ាតាបតិាននសង្កា តស់ាលាឈរៀនអ្កូឡនិដ ៍ននឆ្ន ំ 2014-15 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ បានទទួលនូវ កូនឈសៀវឈៅថ្ណ ំសំរាប់មាតាបិតា ននសង្កា ត់សាលាឈរៀនអ្កូឡនិដ៍ មយួចាប់ឈ ើយ។ ខុ្ំយល់ថា ខុ្ំ 

អាចអានកនូឈសៀវឈៅថ្ណ ំសរំាបម់ាតាបតិាឈនុះ ថ្ដលមានជាភាសាចំននួ្បំា ឈៅឈលើឈគ ទំព័្យរ ននសង្កា ត់សាលាឈរៀនអ្កូឡនិដ៍ : 

http://www.ousd.k12.ca.us/ParentGuide 

 តថឈលខសឈងខប កចិចយល់្ ព្យម នងិកចិច្ ព្យមឈ្ព្យៀងគ្នន ឈលើការឈ្បើ្ បាសឈ់្គឿងបឈចចកឈទសថ្ដលអាចទទលួយកបានននកនូសសិស 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ បានអាន បទបញ្ាតដិ និងចាប់្បតិបតដិឈលើការឈ្បើ្បាស់ឈ្គឿងបឈចចកឈទសថ្ដលអាចទទួលយកបានននសង្កា ត់ ្ព្យម 

ទំងបានច ុះ តថឈលខាឈលើថ្បបបទសដ ីពី្យកិចចយល់្ព្យម និងកិចច្ ព្យមឈ្ព្យៀងគ្នន ឈលើការ្បាស់ឈ្គឿងបឈចចកឈទសថ្ដលអាចទទួលយក 

បានននកូនសិសស។ ខុ្យំល់្ព្យម្បតិបតដិតាមវនិយ័ទំងឈនុះ។ ខុ្យំលថ់ា ្បសនិជាកនូរបស់ខុ្បំ ំនឈលើចាប់្បតិបតដិ ឬបទបញ្ាតដិ 

  ឈ ុះ អាចបណាដ លឱ្យពួ្យកឈគទទួលរងនូវចំណាត់ការដាក់វិនយ័ រួមទំង ការបាត់បង់ឯកសិទធិឈ្បើ្បាស់ឈ្គឿងបឈចចកឈទស 

ការបញ្ឈប់បឈណាដ ុះអាសននពី្យសាលាឈរៀន ឬការបឈណដ ញឈចញពី្យសាលាឈរៀន ឬបណដ ឹង។ 

 តថឈលខសឈងខប ព្យត័មាមានអ្ពំ្យកីារធា រា៉ា បរ់ងឈលើឈ្គ្នុះថាន កន់នកនូសសិសឈដាយសម ័្ គចតិដ 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ យលថ់ា សង្កា ត់សាលាឈរៀនអ្កូឡនិដ៍ ជាទូឈៅ មនិផដលក់ារធា រា៉ា ប់រងឈលើការឈចញនលែ   ចំឈ ុះការឈ្គ្នុះថាន ក់ 

ការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ឈដាយសារថ្តការឈ្គ្នុះថាន ក់ននសិសសឈៅកនុងរយៈឈព្យលឈរៀន ឬសកមមភាព្យថ្ដលបានឧបតថមភឈឡើងឈដាយ 

សាលាឈរៀនឈ ុះឈទ ឈ ើយ ខុ្បំាទ/ ងខុ្ំ ្តូវថ្តថ្ែកឈមើលជាមយួនងឹចាងហាា ងសាលាឈរៀន អ្ំពី្យការធា រា៉ា ប់រងណាមយួថ្ដលមាន 

កំណត់ឈលើការឈ្គ្នុះថាន ក់ននសសិស តាមរយៈសង្កា ត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍។ 

http://www.ousd.k12.ca.us/ParentGuide


4. បដិឈសធមនិ្ព្យមឱ្យបឈញ្ចញព័្យតមាមានឈចញពី្យបញ្ា ីរាយឈ ម្ ុះឈទ (ចណំំា៖ មាតាបតិាភាគឈ្ចើន មនិ ឈ្ជើសយកជឈ្មើសឈនុះឈទ) 
 

បដឈិសធមនិ្ព្យមឱ្យបឈញ្ចញព្យត័មាមានឈចញព្យបីញ្ារីាយឈ ម្ ុះឈទ 

ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ ព្យ ចំង ់បានឱ្យសង្កា ត់បឈញ្ចញ “ព័្យតមាមានឈចញពី្យបញ្ា ីឈ ម្ ុះ” (សមូឈមើលសំណ ំឯកសារថ្ដលដាក់ជូនជា 

ឧទ រណ៍) ឈៅឱ្យមន សស ឬ្កុមមន សស ដូចជា អ្ងគការមាតាបិតា-្គូបឈ្ងៀនជាផែវូការ, អ្នកឈ្ជើសឈរើសកនូសិសសចូល 

ឈរៀនមហាវិទាលយ័ ឬនិឈយជកឈឡើយ។ 

ឈ ម្ ុះកនូសសិស  

 តថឈលខានន មាតាបតិា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល  
 
 

5. រួចពី្យការឈរើសចូលឈធាើទហាន – ចំឈ ុះថ្តកូនសិសសថ្ដលលមានអាយ  16 ឆ្ន ំឈឡើងឈៅប៉ា ឈណាណ ុះ 
 

 រចួព្យកីារឈរើសចលូឈធាើទហាន – ចឈំ ុះថ្តកនូសិសសថ្ដលលមានអាយ  16 ឆ្ន ំឈឡើងឈៅប៉ា ឈណាណ ុះ 

 ខុ្ំបាទ/ ងខុ្ំ ព្យ ចំង ់បានឱ្យសង្កា ត់បឈញ្ចញ “ព័្យតមាមានឈចញពី្យបញ្ា ីឈ ម្ ុះ” (ឈ ម្ ុះ អាសយដាា នផ ុះ និងឈលខទូរស័ព្យ ផ ុះ) 

របសក់ូនខុ្ំ ថ្ដលជាកូនសសិសសាលាធមយមសកិា ថ្ដលមានឈ ម្ ុះឈៅខាងឈ្កាមឈនុះ ឈៅឱ្យអ្នកឈរើសទហានឈឡើយ។ 

ឈ ម្ ុះកនូសសិស  

 តថឈលខានន មាតាបតិា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល ឬកូនសសិស  

 
 

ឈ ម្ ុះកនូសសិស                  នលៃកំឈណើត / / __  

 

អាសយ័ដាា នផ ុះ    

 

ទរូសព័្យ ផ ុះ    ទូរស័ព្យ ការង្ករ ឬផ ុះ    

 

ឈ ម្ ុះមាតាបតិា / អ្នកអាណាព្យាបាល   ___________________________________________________________________________________________ 

 

 តថឈលខានន មាតាបតិា / អ្នកអាណាព្យាបាល _______________________________________________________________ នលៃថ្ខ    

 

 តថឈលខាននកនូសសិស (ឈបើសិនជាអាយ ឈលើ 18 ឆ្ន ំ)    នលៃថ្ខ   
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