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រៅរពលរបាុះពុមពនាយកូនរសៀវរៅរនុះ សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ កំពុងរធាើរ ៀបរំកា ោិល័យកណ្ឋដ លរឡើងវិញ រដើមបីរធាើឱ្យកា បំរ ើរសវាមានក្បសិទ្ធិភាព

រឡើង កនុងកា ឧបតថមភក្ទ្ក្ទ្ង់កូនសិសសននរយើង។ ដូររនុះ រយើងខុ្សូំមរលើកទឹ្ករិតដរលាកអនកកនុងកា រូលអានកនុងររហទំ្ព័  បស់រយើងរៅ www.ousd.org  

សំរាប់ព័ត៌មានថ្មីបំនុតអំពីកមមវិធី និងព័ត៌មានទំ្នាក់ទំ្នងជាមយួនឹងសង្កា ត់ នងិបុរគលិក បស់រយើងខុ្ំ។ រលាកអនកអារនងផ្ដ  រៅរៅកាន់រលខទូ្ ស័ពទរំបង

 បសស់ង្កា ត់រលខ 510-879-8200។ 
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រសចកដីជូនដំណឹងក្បចំឆ្ន ំសំរាប់មាតាបិតា 

2018-2019 

 

ជូនចំរ ោះមាតាបិតា / អាណាព្យាបាល៖ 

 

ផ្ននកទី 48980 ននក្កមអប់ ំនន ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា  តក្មូវឱ្យមានកា នដល់រសចកដីជូនដំណឹង រៅរដើមឆមាសទីមយួ ឬក្តីមាសរៅកនុង យៈរព្យលសិកាធមមតា ជូនដល់

មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល  បស់សិសសមិនទាន់ក្រប់អាយ ុរៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន អំពី្យសិទធិ បស់មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល រៅរក្កាមផ្ននកទី 32390, 

35291, 46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938 ជំពូ្យកទី 2.3 (ចប់រនដើមរៅក្តង់ផ្ននកទី 32255) ននភារទី 19 រហ្ើយនិងរសចកដី

ជូនដំណឹងផ្ដលអាច កបាន អំពី្យកមមវធិ ីដូចបានកណំត់រោយមាក្តា 9 រនោះ (ចប់រនដើមរៅក្តង់ផ្ននកទី 49510) ននជំពូ្យកទី 9 រហ្ើយនងិរសចកដីជូនដំណងឹផ្ដលអាច

 កបាន សដ ីអំពី្យកមមវិធបីរក្ងៀនសិសសមាន ក់ៗ រក្កាមផ្ននកទី 48206.3។ ផ្ននកទី 48982 តក្មូវឱ្យរសចកតីជូនដណំឹងរនោះ ក្តូវបានចុោះហ្តថរលខា  ួចបញ្ជូនក្តឡប់មកឱ្យ

សាលារ ៀនវិញ រោយមាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល។ ហ្តថរលខា និងកា បញ្ជូនក្តឡបម់កវញិននសំណុំផ្បបបទរ ោះ រឺជាសំបុក្តបញ្ជជ ក់ក្បាបថ់ា មាតាបិតា ឬ

អាណាព្យាបាល ក្តូវបានររនដល់ដណំឹងជូនក្ជាប អំពី្យសិទធិ បស់ពួ្យកររ ប៉ាុផ្នតពំុ្យបានបញ្ជជ ក់ក្បាបថ់ា ពួ្យកររយល់ក្ព្យមរលើកា មកចូល មួកនុងកមមវិធីព្យិរសសណាមយួ 

ដូចបាននតល់ឱ្យ ឬបានរធវើជូនរ ោះរទ។ រោងតាមកា រសន ើ សុំព្យមីាតាបតិា រសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំរនោះ អាចនឹងក្តូវបាននតល់ជូនមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល កនុង

ក្ទង់ក្ទាយរអឡិចក្តូនិច តាមកា នតល់ជូននូវសិទធិទទួលបាននូវរសចកដីជូនដំណងឹជារអឡិចក្តូនិច។ ក្បសិនរបើរសចកដជូីនដំណឹងរនោះ ក្តូវបាននតល់ជូនកនុង

ក្ទង់ក្ទាយរអឡិចក្តូនិចរ ោះ មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល ក្តូវផ្តោក់ជូនសាលារ ៀន នូវបង្កា ន់នដផ្ដលមានហ្តថរលខាបញ្ជជ ក់ក្បាប់ថា ព្យួកររបានទទួលរសចកដី

ជូនដំណឹងរនោះរហ្ើយ។ រលាកអនកអាចរមើលរសចកតីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំសរំាបម់ាតាបតិាននសង្កា ត់ ទុកជាផ្ននកមយួននកូនរសៀវរៅសំរាប់កនូសិសស និងមាតាបិតា 

ផ្ដលមានោក់បរង្កហ ោះជូនរៅរលើររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/studentfamilyhandbook។ អវីផ្ដលបានោក់ភាជ ប់មកជាមយួនឹងរសចកតីជូនដំណឹងទុកជាផ្ននកមយួនន

កូនរសៀវរៅរនោះ រជឺាឧបសមពន័ធននរោលនរោបាយ ផ្ដលកនុងរ ោះ  មួមាន ទំាងរោលនរោបាយ   បស់សង្កា ត់ សដ ីអំពី្យក្បធានបទជាក់លាក ់ដូចបានកំណត់

រៅខាងរក្កាមនរនោះ។ សូមចំណំាថា រោលនរោបាយទំាងអស់ បស់ក្កមុក្បកឹាភបិាលននសង្កា ត់ រមឺានោកប់រង្កហ ោះជូនរៅរលើររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

ចាប់មយួចំនួន តក្មូវឱ្យមានកា នដល់ជូននូវរសចកដីជូនដណំឹងផ្ែរទៀត ជូនដល់មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល រៅកនុង យៈរព្យលសិកា ឬោ៉ា ងរោចណាស់ ឱ្យបាន

15 នែៃ មុនរព្យលមានសកមមភាព្យជាក់លាក់ណាមយួ។ (លិខិតោច់រោយផ្ឡកមយួចាប់ នឹងក្តូវបានរនញើជូនមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល មនុរព្យលមានថាន ក់រ ៀន ឬ

សកមមភាព្យជាក់លាកទំ់ាងរនោះណាមយួ រហ្ើយសិសសនឹងក្តូវបានរលើកផ្លង រៅរព្យលណាមាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល ោក់ជូន យកសាលារ ៀន នវូរសចកដីផ្ែែង

កា ណ៍មយួចាប់ ជាលាយលកខអកស  រដើមបីរសន ើសុំមិនឱ្យកូន បស់ពួ្យកររចូល មួ។) ចាប់រនសងរទៀត នតល់សិទធិណាមយួ ផ្ដលបានផ្ចងរៅកនុងសំណុំផ្បបបទរនោះ។ 

 

ដូរចនោះរហ្ើយ បានជារលាកអនក តាម យៈរនោះ ក្តូវបាននដល់រសចកដីជូនដំណឹងឱ្យបានក្ជាប ដូចតរៅរនោះ (រៅកនុងរសចកដជូីនដំណឹងរនោះ  កយថា ‹មាតាបិតា› មាន

ន័យថា មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាលក្សបចាប់)៖ 

 

កា ោក់វិន័យរលើសិសសសាលា    

 

ចាប់ និងនីតិវិធ ីសត ីពី្យកា ោក់វិនយ័ពី្យសាលារ ៀន (EC §35291)៖ ចាប់

ទាក់ទងរៅនឹងកា ោក ់វិនយ័រលើសសិសសាលា  ួមមានទំាងចាប់ទំាង

រ ោះ ផ្ដលក្រប់ក្រងរលើបទបញ្ឈបស់សិសបរណាដ ោះអាសននពី្យសាលារ ៀន ឬ

បទបរណត ញសសិសរចញពី្យសាលារ ៀន ក្តូវបានផ្ចងរៅកនុងចាបអ់ប ់ំ

ផ្ននកទី 48900 និងមានោកប់រង្កហ ោះជូនរៅរលើររហ្ទំព័្យ   

www.ousd.org/boardpolicies  រហ្ើយនិងមាននដល់ជូនតាមកា រសន ើសុំ

ពី្យសាលារ ៀន។ រោលនរោបាយោក់វនិ័យអប់ ំ បសស់ង្កា ត់ រឺមាន

ោក់ជូរៅកនុងឧបសមព័នតរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ។ 

រលើសពី្យរនោះរទៀត ព័្យត៌មានសដ ីអំពី្យកា ោក់ វិនយ័ដូចតរៅរនោះ រឺក្តូវបាននត

ល់ជូនមាតាបិតា៖ 

 

កាតព្យវកិចចទាកទ់ងនឹងកិ ិោក្បក្ព្យឹតដ បសស់ិសសសាលា (EC 

§44807)៖ រលាកក្រ-ូអនកក្រ ូក្រប់ បូ ក្តូវោកឱ់្យកនូសសិសទទួលខុសក្តូវ

រលើកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដ បស់ពួ្យកររ រៅតាមដងនែវូរៅមក ព្យីសាលារ ៀន និង

រៅរលើទីធាែ រលងននសាលារ ៀន។ 

 

កាតព្យវកិចចននសសិស (5 CCR §300)៖ កូនសសិសក្តូវផ្តអនុរលាមតាម

បទបបញ្ញតតិសាលារ ៀន រោ ព្យតាមបទបញ្ជជ ទំាងអស់ ក្តូវឧសាហ្៍ខំរ ៀន 

ក្តូវរចោះរោ ព្យរលាកក្រ-ូអនកក្រូ នងិមនសុសដនទ រហ្ើយក្តូវរចៀសវាងកា 

រក្បើភាសាក្បមាែ ឬរថាកទាប។ 

 

កា ោមក្បាមមិនឱ្យរធវើទុកខបុករមនញកូនសិសសរជើងែមី (EC 

§48900 (q))៖ កូនសសិស នងិមនសុសដនទរទៀត ផ្ដលមានវតដមាន ក្តូវ

បានោមក្បាមមនិឱ្យចូល មួឬព្យាោមចូល មួរធវើទុកខបុករមនញដលក់ូន

សិសសរជើងែមីរឡើយ។ 

 

ចាប់រសែ ៀក ក/់រក្រឿងផ្តងកាយផ្បបរកមងយូកូង (EC §35183)៖ 

សង្កា ត់បានអនុញ្ជញ តឱ្យអនុម័តចាប់រសែ ៀក ក់សម មយ។ 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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វតដមានននមាតាបិតាននសិសសផ្ដលក្តូវបានបញ្ឈប់បរណាដ ោះ 

អាសននព្យីសាលារ ៀន (EC §48900.1; LC §230.7)៖ ក្បសនិរបើក្រូ

បរក្ងៀនបានបញ្ឈប់សិសសបរណាដ ោះអាសននពី្យសាលារ ៀនរ ោះ ក្រូបរក្ងៀន

អាចតក្មូវឱ្យមាតាបតិា បសស់ិសស ចូល ួមមយួចំផ្ណករៅនែៃរ ៀន រៅ

កនុងថាន ក់រ ៀន បស់កនូពួ្យកររ។ និរោជក មនិអាច រ ើសរអើងមាតាបិតា 

ផ្ដលក្តូវបានតក្មវូឱ្យអនវុតតតាមតក្មូវកា រនោះរទ។ 

 

ប័ណណរាយកា ណ៍អំព្យីទំនួលខុសក្តូវននសាលារ ៀន (SARC) (EC 

§35256, 35258)៖ សង្កា ត់ ក្តូវរធវើឱ្យកិចចខិតខំក្បងឹផ្ក្បង មួោន  រដើមបី

នដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា នូវរោលបំណងននប័ណណរាយកា ណ ៍អំពី្យទំនលួ

ខុសក្តូវននសាលារ ៀន រហ្ើយក្តូវធា ោ៉ា ងណាឱ្យមាតាបតិាទំាងអស ់

ទទួលបាននូវឯកសា រនោះមយួចាប់។ sសូមរមើល បាយកា ណ ៍SARC 

សំរាប់សាលារ ៀនននសង្កា ត់ OUSD តាមររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/sarc។ មាតាបតិា អាចទទួលបាននូវ បាយកា ណ៍ 

SARC មួយចាប ់តាមកា រសន ើសុំពី្យសាលារ ៀន។ 

 

ចាប់ទីកផ្នែងមានសុវតថភិាព្យសកិា (EC §234.1)៖ សង្កា ត់ បានរបត

ជាញ ចិតតផ្ែ កាទីកផ្នែងសិកា និងទីកផ្នែងរធវើកា មយួ ផ្ដលព្យុមំានកា 

សមែុតរធវើបាបោន  ដូចបានកណំត់រៅកនុងចាប់អប ់ ំ§48900 (r)។ សិសស

ទំាងឡាយណាផ្ដលចូល មួកនុងកា សមែុតរធវើបាបន ណាមាន ក់រៅកនុង

សង្កា ត់ ឬមកពី្យសង្កា ត់រ ោះ អាចទទួល ងនូវចំណាត់កា ោក់វិនយ័  ហ្ូត

ដល់រៅមានកា បរណដ ញរចញពី្យសាលារ ៀននងផ្ដ ។ រោលនរោបាយ 

និងដំរណើ កា ោក់ កយបណត  ឹបស់សង្កា ត់ ក្តូវោក់នសព្យវនាយជាសាធា 

ណៈ ជូនដល់សិសសសាលា មាតាបតិា បុរគលិក និងភាន កង់្ក ននក្កុមក្បឹកា

ភិបាល។ រសចកដីជូនដណំឹងរនោះ ក្តូវរធវើជាភាសាអង់ររែស នងិជាភាសា

កំរណើត បសអ់នកទទួល។ រដើមបីទទួលបានមយួចាប់ នវូរោល

នរោបាយ   សដ អីំពី្យកា ក្បឆំ្ងទរងវើរ ើសរអើង កា ក្បឆំ្ងនឹងកា 

របៀតរបៀន កា ក្បឆំ្ងនឹងកា បភំិតបភំយ័ និងកា ក្បឆំ្ងនឹងកា សមែុតរធវើ

បាបោន មយួចាប់ បស់សង្កា ត់ ឬរដើមបរីាយកា ណអ៍ំពី្យឧបតតិរហ្តុរកើត

មានអំរព្យើសមែុតរធវើបាបោន រ ោះ សមូទាញយកពី្យររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/ombudsperson ឬ www.ousd.org/boardpolicies ឬ

សូមទាក់ទងកា ិោលយ័ បស់សង្កា ត់។ រោលនរោបាយទំាងរនោះ ក្តូវ

បិទក្បកាសជូនរៅកនុងសាលារ ៀន និងកា ោិលយ័  ។ 

 

សមិទធនល និងកំណត់ក្តាននសិសសសាលា   

 

កំណត់ក្តាននសិសសសាលា / រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីសិទធិឯកជន

ននមាតាបិតា និងសិសសសាលា (EC §49063 et seq, §49069, 

§49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34 និងចាប់ឯកជន និងសិទធិ

អប់ ំននក្កុមក្រួសា សហ្ព្យ័នធ)៖ ចាប់សហ្ព័្យនធ និងចាប់ ដឋ ទាក់ទង

នឹងកណំត់ក្តា បសស់ិសសសាលា នតលស់ិទធិឯកជនជាក់លាក់ និងសិទធិរក្បើ

ក្បាស់ ជូនសិសសសាលា និងមាតាបតិា។ សិទធិរព្យញរលញ កនុងកា រក្បើ

ក្បាសក់ំណត់ក្តាទំាងអស់ ផ្ដលអាចសោំលម់នុសស ផ្ដលបានផ្ែ កា

រោយសង្កា ត់សាលារ ៀនរ ោះ ក្តូវផ្តនតល់ជូន៖ (1) មាតាបតិា បស់

សិសស ផ្ដលមានអាយុ 17 ឆ្ន ំ ឬតិចជាងរនោះ (2) មាតាបតិា បស់សសិស 

ផ្ដលមានអាយុ 18 ឆ្ន ំ ឬរក្ចើនជាងរនោះ ក្បសិនរបើសិសសរនោះ ជាកូនកនុង

បនទុក សំរាប់រោលបណំងបង់ព្យនធ រហ្ើយកំណត់ក្តាផ្ដលក្តូវកា សំរាប់

រោលបណំងអប ់ំមយួផ្ដលក្សបចាប ់(3) សិសសផ្ដលមានអាយុ 18 

ឆ្ន ំ ឬចស់ជាងរនោះ ឬសិសសផ្ដលចុោះរ ម្ ោះរ ៀនរៅកនុងសាថ ប័នបរក្ងៀន

រក្កាយមធយមសកិា (រៅថា ‹សិសសមានសិទធិទទួល›) (4) សិសសផ្ដល

មានអាយ ុ14 ឬរក្ចើនជាងរនោះ ផ្ដលក្តូវបានររកំណត់ថា ជាមនសុសោម ន

នទោះសផ្មបង និងជាយុវសិសសផ្ដលពំុ្យមានសាច់ញតិ (5) មនសុសផ្ដល

បានបំរព្យញ និងចុោះហ្តថរលខារលើសបំុក្តអនុញ្ជញ តឱ្យផ្ែទំាមយួចាប់។ 

 

មាតាបតិា ឬកូនសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួល អាចក្តួតពិ្យនិតយរលើកំណត់ក្តា

នីមយួៗ តាមកា រសន ើសុំពី្យ យកសាលារ ៀន។ សង្កា ត់ ក្តូវផ្តរឆែើយតប

នឹងសំរណើសុំកណំត់ក្តា បសស់ិសស រោយនតល់សិទធិក្តួតពិ្យនិតយ មិនឱ្យ

រលើស យៈរព្យលក្បំានែៃនននែៃរធវើកា រិតចប់ពី្យនែៃបានរសន ើ សុំ។  យក

សាលារ ៀន នឹងនដល់ជូននូវកា បកក្សាយព្យនយល់ ក្បសិនរបើមានកា រសន ើ

សុំ។ ព្យ័ត៌មានផ្ដលក្តូវបានរចទក្បកានថ់ា មានភាព្យពំុ្យក្តឹមក្តូវ ឬពំុ្យសម

 មយរ ោះ អាចក្តូវបានដករចញតាមកា រសន ើសុំ។ រលើសពី្យរនោះរទៀត មាតា

បិតា ឬកូនសសិសផ្ដលមានសិទធិទទួល អាចទទួលបានមយួចាប់នូវ

ព័្យត៌មានណាមយួ រៅកនុងកណំត់ក្តា   កនុងតនមែសម មយកនុងមយួទំព័្យ ។ 

រោលនរោបាយ និងនីតិវធិីផ្ដលទាកទ់ងរៅនឹងទីតាំង និងក្បរភទនន

កំណត់ក្តា, ក្បរភទននព្យ័ត៌មានផ្ដលបាន កាទុក, បុរគលិកផ្ដលមានកា 

ទទួលសាគ ល់ផ្ដលអាច កជួបបាន កនុងកា ជួយបកផ្ក្បកណំត់ក្តា 

ក្បសិនរបើរររសន ើសុំ, មនសុសផ្ដលទទួលខុសក្តូវរលើកា កត់ក្តា, ព័្យត៌មាន

កនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះសសិស, សិទធិរក្បើក្បាស់រោយមនសុសរនសងរទៀត, កា ព្យិនិ

តយរមើល និងកា ស ួរដញរោលអំពី្យកណំត់ក្តា រឺអាចរធវើបានតាម យៈ

 យកសាលា រៅតាមទីសាលារ ៀននមីយួៗ។ រៅរព្យលកូនសិសសមាន ក់ 

ផ្លែ ស់បដូ រៅកាន់ទីសង្កា ត់មយួែមីរ ោះ កណំត់ក្តា   នឹងក្តូវបញ្ជូនរៅ

តាម តាមកា រសន ើសុំពី្យសង្កា ត់សាលារ ៀនែមីហ្នឹង កនុង យៈរព្យលដប់នែៃ

សិកា។ រៅកនុងរព្យលផ្លែ ស់បដូ សង្កា ត់រ ោះ មាតាបិតា ឬកូនសិសសផ្ដល

មានសិទធិទទួលរ ោះ អាចក្តួតពិ្យនិតយរមើល អាចទទួលបានមយួចាប់ 

(កនុងតនមែសម មយ) និង/ឬ អាចសួ រដញរោលអំពី្យកំណត់ក្តានងផ្ដ ។ 

រលាកអនកអាចរមើលរោលនរោបាយ OUSD ផ្ដល ក ់ន់នឹងកណំត់

 បសស់ិសសរៅរលើបណាដ ញ www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

ក្បសិនរបើរលាកអនក រិតថាសង្កា ត់ មិនបានក្បតិបតដិតាមបទបបញ្ញតតិ បស់

សហ្ព័្យនធ ទាក់ទងនឹងភាព្យឯកជនរ ោះ រលាកអនកអាចោក ់កយបណត ឹង

រៅកាន់ក្កសួងអប ់ំននសហ្ ដឋអារម កិ (20 USC §1232g)។ 

 

រលាកអនកមានសិទធិក្តួតពិ្យនិតយរលើសមាា  ៈសិកាទំាងអស ់ផ្ដលនងឹក្តូវ

បានរក្បើក្បាស់  ក់ ន់រៅនឹងកា សិកាក្សាវក្ជាវមតិ បទវិភារ ឬ 

ង្កវ យតនមែណាមយួ ទុកជាផ្ននកននកមមវិធផី្ដលអាចអនុវតតបាន។ 

 

កា រធវើរតសតតាមជំរនឿផ្លទ ល់ខែួន 

លុោះក្តាផ្តមាតាបតិា បសស់ិសសក្តូវ បានជូនដណំឹងជារលើកដំបូងជាលា

យលកខអកស  រហ្ើយនិងកា នតលក់ា អនញុ្ជញ តជាលាយលកខអកស  រ ោះ

សិសសនឹងមិនក្តូវបានររសួ សំណ ួរៅរលើក្កោសស់ទង់មតិ ឬកា ក្បលង

អំពី្យទំរនៀមទមាែ ប់ ឬជំរនឿផ្លទ ល់ខែួន បស់ បស់ពួ្យកររ ឬ បស់មាតាបិតា

 បស់ពួ្យកររ ទាក់ទងនឹងរ ឿងនរោបាយ ឬអងគកា នរោបាយ; បញ្ជហ

នែវូចិតត ឬកាយ; កិ ិោក្បក្ពឹ្យតដ ឬឥ ិោបែនែវូរភទ; កិ ោិក្បក្ពឹ្យតដខុស

ចាប់ ក្បឆំ្ងនងឹសងគម រធវើឱ្យខែួនឯងជាបក់នុងបទរលមើសចាប់ ឬកិ ោិ

ក្បក្ពឹ្យតដកនុងលកខណៈប ទ បបរ ថ ក;  ង្កវ យតនមែដស៏ំខាន់ បសអ់នកដនទ
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ផ្ដលជាក្កុមក្រួសា ជិតសន ិទធ; ទំ ក់ទំនងផ្ដលមានកា ទទួលសាគ ល់ក្សប

ចាប់ ឬក្បោក់ក្បផ្ហ្ល ដូចជារមធាវើ ក្រូរព្យទយ និង ដឋមរនត;ី កា អនុវតត

ន៍សាស  សមពន័ធភាព្យ ឬជំរនឿ; ឬក្បាកចំ់ណូល (រក្ៅពី្យចាបប់ានតក្មវូ

កនុងកា កំណត់សិទធិចូល មួកនុងកមមវិធ ីឬសិទធទទួលបាននូវជំនយួហ្ ិញ្ញវតថុ 

រក្កាមកមមវធិីផ្បបរនោះ។ 

ចាប់អប ់ំ 51513; 20 USC 1232H។ 

 

កា បរញ្ចញព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ រី ម្ ោះសិសសសាលា (EC §49073, 

34 CFR 99.37)៖ សង្កា ត់ ក្តូវរធវើោ៉ា ងណាឱ្យព័្យត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះ

សិសសសាលា អនុរលាមតាមចាប់ ដឋ និងចាប់សហ្ព័្យនធ។ រនោះមាននយ័

ថា រ ម្ ោះ, នែៃផ្ខឆ្ន ំកំរណើត, អាសយោឋ ន, រលខទូ ស័ព្យទ, អាសយោឋ ន

អុីផ្ម៉ាល, មុខវជិាជ សិកា, កា ចូល មួកនុងសកមមភាព្យសិកា ផ្ដលមានកា 

ទទួលសាគ ល់ជានែវូកា , នែៃផ្ខឆ្ន ំចូលរ ៀន, សញ្ជញ បក្ត និង ង្កវ ន់ផ្ដលបាន

ទទួល រហ្ើយនិងរ ម្ ោះសាលា ដឋ ឬសាលាឯកជនផ្ដលបានចូលរ ៀន

ចុងរក្កាយបងអស់ អាចក្តូវបានក្តូវបានបរញ្ចញ រោយអនុរលាមតាម

រោលនរោបាយ ននក្កមុក្បកឹាភបិាល។ រលើសពី្យរនោះរទៀត កមពស ់និង

ទមៃន់ បស់អតតព្យលិក រឺអាច កបាន។ ព័្យត៌មានអំពី្យកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះសម មយ 

អាចនតល់ជូនទីភាន ក់ង្ក  ឬបរុគលណាមាន ក់បាន រលើកផ្លងផ្ត អងគកា ឯក

ជនផ្ដល កកនក្ម (រក្ៅពី្យនិរោជក, នរិោជកផ្ដលមានសកាត នុព្យល ឬ

ក្បព័្យនធនសព្យវនាយ) រចញ។ រ ម្ ោះ និងអាសយោឋ ន បស់មនុសសចស់

វសា ឬសសិសបញ្ចប់ចប ់អាចនឹងក្តូវបាននតល់រៅឱ្យសាលា ដឋ ឬ

សាលាឯកជន និងសាកលវិទាល័យ។ ព័្យត៌មានរៅកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះ ពំុ្យ

មានោកប់ញ្ចូលនូវសាថ នភាព្យសញ្ជជ តិ, សាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍, ទីកផ្នែង

កំរណើត ឬព័្យត៌មានរនសងរទៀតផ្ដលបង្កហ ញអំពី្យជាតិកំរណើតរឡើយ រហ្ើយ

សង្កា ត់នឹងមិនបរញ្ចញ ព្យ័ត៌មានផ្បបរនោះ រោយោម នកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតា

បិតា ឬពី្យតុលាកា រឡើយ។ មាតាបតិា នងិសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួល នឹង

ក្តូវបាននដល់រសចកដីជូនដណំឹងជាមនុ មនុនឹងមានកា កំទិចរចលកណំត់

ក្តាអប់ ំព្យិរសសណាមយួ។ រលាកអនកមានសិទធិក្តួតពិ្យនិតយរលើបទសទងម់តិ 

ឬលិខិតុបបក ណ៍រនសងរទៀត ផ្ដលក្តូវបានរធវើ ឬផ្ចកចយដលក់ូន បស់

រលាកអនក ផ្ដលក្បមលូយកទិនននយ័ផ្លទ ល់ខែួនសរំាប់ទីនា  ឬសំរាប់កា 

លក់ដ ូ ឬសំរណើ   អំពី្យជំរនឿ និងកា អនវុតតន៍ និងសមាា  ៈសកិាណា

មយួ ផ្ដលក្តូវបានរររក្បើជាផ្ននកមយួននកមមវិធីសិកាអប់  ំបស់

កូនរលាកអនក។ សមូទាក់ទងសាលារ ៀន បស់កនូរលាកអនក ក្បសនិរបើ

រលាកអនក ចង់ក្តួតពិ្យនិតយរមើលឯកសា សទង់មតិផ្បបរនោះ ឬលិខិតុ

ឧបក ណ៍រនសងរទៀត។ 

 

តាមកា រសន ើសុជំាលាយលកខអកស  ព្យីមាតាបតិាសសិសផ្ដលមានអាយុ 17 

ឆ្ន ំ ឬរកមងជាងរនោះ រ ោះសង្កា ត់នឹង កាទុកព័្យត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះអំពី្យ

សិសស។ ក្បសនិរបើមានសិសសអាយុ 18 ឬចសជ់ាងរនោះ ឬបានចុោះរ ម្ ោះ

រ ៀនរៅសាលារក្កាយមធយមសិកា រហ្ើយោក់សំរណើសជំាលាយលកខ

អកស មយួចាប់រ ោះ សំរណើ បដរិសធ បស់សិសស ចំរ ោះកា រក្បើ

ព័្យត៌មានរៅកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះសិសស នឹងក្តូវផ្តរោ ព្យតាម។ សំរណើ ក្តូវផ្ត

ោក់រសន ើឱ្យមនុនែៃសុក្កចុងរក្កាយបងអស់ននសីោ។ (សូមរមើលកា 

បដរិសធកា បរញ្ចញផ្ននកព័្យត៌មានខែោះរចញពី្យបញ្ជ ីរ ម្ ោះរៅកញ្ចប់ចុោះហ្តថ

រលខា និងរោលនរោបាយននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍។) រលើសពី្យ

រនោះរទៀត ព័្យត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ោះសិសស ផ្ដលទាក់ទងរៅនឹងមនុសសោម ន

នទោះសផ្មបង ឬយុវសសិសោម នញតិ នឹងមិនក្តូវបរញ្ចញរោយរោយោម ន

កា ក្ព្យមរក្ព្យៀងជាលាយលកខអកស ជាកល់ាក់ សរំាបក់ា បរញ្ចញ បសខ់ែួន 

ពី្យសំណាក់សិសសមានសិទធិទទួល ឬពី្យសណំាកអ់ាណាព្យាបាលរឡើយ។ 

 

កា បរញ្ចញព្យ័ត៌មានរៅឱ្យតំណាងបំរ ើរសវារោធា / កា បរញ្ចញ

រលខ រលខទូ ស័ព្យទ (EC §49073.5 20 USC §7908)៖ មាតាបតិា

ននសិសសមធយមសិកា អាចរសន ើជាលាយលកខអកស ថា មនិឱ្យបរញ្ចញ

រ ម្ ោះ អាសយោឋ ន និងរលខទូ ស័ព្យ បស់សិសស រៅកនុងបញ្ច ីរ ម្ ោះ

សិសស ដល់អនករក្ជើសរ ើសទាោនក្បចំកងកមាែ ំងក្បោប់អាវុធ រោយ

ោម នកា យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ជាមនុ ព្យមីាតាបិតារឡើយ។ មាតា

បិតាណាផ្ដលព្យុំចងប់ានឱ្យព័្យត៌មានរនោះ ក្តូវបានបរញ្ចញរ ោះ ក្តូវផ្តរូស

សញ្ជញ កនុងក្បអប ់Military Exemption (កា រលើកផ្លងឱ្យពី្យតក្មវូកា ចូល

រធវើទាោន) រៅកនុងទំព័្យ ចុោះហ្តថរលខា និងរោលនរោបាយននសង្កា ត់

សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ នងិបំរព្យញព័្យត៌មានមិនចូល ួមរៅកនុងកញ្ចបហ់្នឹង 

ឱ្យបានមនុនែៃសុក្កចុងរក្កាយបងអស់រៅផ្ខសីោ។ 

 

កា ចូល ួមកនុងកមមវិធីវាយនមែថាន ក់ ដឋ និងសិទធិរសន ើសុំកា រលើក

ផ្លង (EC § 60615, 5 CCR § 852)៖ សិសសរៅកនុងកំ ិតថាន ក់ផ្ដល

អាចអនវុតតបាន នឹងចូល មួរធវើរតសដ  CAASPP (កមមវធិីវាយតនមែរលើកា 

សិកា និងកា  ើកចំរ ើន បសស់ិសសនន ដឋកាលហី្វនូញ៉ា ) រលើកផ្លងផ្ត

ចាប់បានរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យតក្មវូកា ចលូរធវើរតសដ រចញ។ រៅឆ្ន ំនមីយួៗ 

មាតាបតិាអាចរសន ើជាលាយលកខអកស  រដើមបឱី្យកនូ បស់ពួ្យកររ បាន ួចពី្យ

តក្មូវកា ឱ្យចូល ួមកនុងផ្ននកណាមយួ ឬក្រប់ផ្ននកទំាងអស់ ផ្ដលមានរៅ

កនុងរតសដ  CAASPP សំរាបឆ់្ន ំសកិាហ្នងឹ។ ក្បសិនរបើមាតាបតិា បានរសន ើ

សុំចាប់រលើកផ្លង រក្កាយពី្យរតសត រនោះបានចប់រនតើមរហ្ើយរ ោះ រតសត

ណាមយួផ្ដលសិសសបានរធវើរហ្ើយ មុននឹងររបានោក់សំរណើរ ោះ នឹង

ក្តូវបានររោក់ពិ្យនទុឱ្យ; លទធនល   នងឹក្តូវបានោកប់ញ្ចូលរៅកនុង

កំណត់ក្តា បស់សិសស រហ្ើយនឹងក្តូវបានរររាយកា ណ៍ជូនដល់មាតាបិ

តា។ បរុគលិកននសង្កា ត់សាលារ ៀន នឹងមិនរធវើកា បញ្ចុ ោះបញ្ជូល ឬរលើក

ទឹកចិតដឱ្យអនកណាមាន ក់ រធវើកា រសន ើសុំចាប់រលើកផ្លងណាមយួ ជួសមុខឱ្យ

សិសសសាលា ឬក្កមុសិសសសាលារឡើយ។ 

 

កមមវិធីសកិាថាន ក់វិទាល័យ៖ រសចកតីជូនដណំឹងអំពី្យថាន ក់រក្តៀមខែួនសំ

រាប់មោវិទាល័យ (EC §51229)៖ សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មវូឱ្យនដល់ជូន

មាតាបតិា បស់សសិសមាន ក់ៗ ផ្ដលមិនទាន់ក្របអ់ាយុ ផ្ដលរ ៀនថាន ក់ទី 9 

ដល់ទី 12 នវូរសចកតីជូនដំណងឹជាលាយលកខអកស  សដ អីំពី្យតក្មូវកា សុំ

ចូលរ ៀនរៅមោវិទាល័យ និងអំពី្យថាន ក់រ ៀនសាលាបរចចករទសអាជីព្យ។ 

សូមរមើលឯកសា ផ្ដលបានោកភ់ាជ បម់កជាមយួ អំពី្យតក្មូវកា បញ្ចបក់ា 

សិកា និងកា អនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀនមោវិទាល័យ ក្ព្យមទំាងកា រ ៀបរាប់

អំពី្យសាលាអប់ បំរចចករទសអាជីព្យ និងព័្យតមានអំពី្យក្បាក់ជំនយួ Cal 

Grant។ រៅកនុងរព្យលរបាោះពុ្យមពកូនរសៀវរៅរនោះ តក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា

 បសស់ង្កា ត់ បានសថ ិតរៅរក្កាមកា ក្តួតពិ្យនិតយរៅរឡើយ។ រដើមបឱី្យបាន

ក្ជាបព័្យត៌មានែមីបំនុត សូមចុចរមើលកនុងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org។ 

 

កា បរញ្ចញកំណត់ក្តា បស់សសិសសាលា / កា អនុរលាមតាម

ដីកា ឬបទបញ្ជជ ព្យីតុលាកា  (EC §§49076 និង 49077)៖ សង្កា ត់

ក្តូវបានតក្មូវឱ្យរធវើកា ខិតខំក្បឹងផ្ក្បងសម មយ រដើមបីនដល់រសចកដីជូន



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ដំណឹងជូនមាតាបតិា មុនមានកា បរញ្ចញព័្យត៌មានសិសសសាលា រោយ

អនុរលាមតាមដកីា ឬតាមបញ្ជជ ពី្យតុលាកា ។ 

 

កា បរញ្ចញកំណត់ក្តា បស់សសិសសាលា រៅឱ្យមរនដីសាលារ ៀន 

និង និងបុរគលិក បសស់ង្កា ត់ (EC §§49076 (a)(1) និង 49064 

(d))៖ សង្កា ត់អាចបរញ្ចញកំណត់ក្តាននសិសសសាលា រោយោម នកា 

យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ពី្យមាតាបតិាជាមុន រៅឱ្យមរនតីសាលា ឬ

បុរគលិកសាលាណាមាន ក់  មួទំាងរណរនយយក  ទីក្បឹកា អនករ ៉ា កា  ឬ

អនកបំរ ើរសវារនសងៗរទៀត ផ្ដលមានចំណាបអ់ា មមណ៍រលើកា អប់ ំក្សប

ចាប់ រៅកនុងកណំត់ក្តាអប់  ំបស់សិសស។ រលាកអនកអាចរមើលរោល

នរោបាយ   បស់សង្កា ត់ ផ្ដលទាក់ទងរៅនឹងកំណត់ក្តា បស់

សិសស និងកា របរញ្ចញព័្យត៌មាន បស់ពួ្យកររ រៅរលើររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

រសវាកមមសុខភាព្យ     

 

សុខភាព្យកុមា  និងកមមវិធីកា   ព្យកិា ភាព្យ (H&SC SC §124085)

៖ កា ព្យនិិតយរាងកាយ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យរធវើទុកជាតក្មវូកា ជាមនុ មនុកមុា 

មកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនថាន ក់ទីមយួ។ កា ពិ្យនិតយសុខភាព្យរោយឥតរិតនែែ 

អាចមានជូនតាម យៈមនទី សុខាភបិាលមូលោឋ ន។ កា ព្យុំបានអនុវតតតាម

តក្មូវកា រនោះ ឬកា ព្យុបំានចុោះហ្តថរលខារលើសំបុក្តលោះបង់សិទធិសមក្សប

រ ោះ អាចបណាត លកូនរលាកអនក មិនអាចចូលរ ៀនបានដល់រៅចំនួនក្បំា

នែៃ។ 

 

កា ក្តួតព្យិនិតយរាងកាយ; កា បដិរសធមិនយល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតា 

(EC §49451)៖ កុមា អាចរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យកា ព្យិនិតយរាងកាយបាន 

រៅរព្យលណាមាតាបតិា ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ រធវើរសចកដីផ្ែែងកា ណជ៍ាលាយ

លកខអកស មយួចាប់ ជូន យកសាលារ ៀន រោយផ្ែែងថា ព្យកួររនឹងមនិ

យល់ក្ព្យមចំរ ោះកា ព្យនិិតយរលើរាងកាយដផ្ដលៗ បស់កនូព្យួករររឡើយ។ 

រៅរព្យលណា មានរហ្តុនលក្តឹមក្តូវ រោយរជឿថាកមុា មានជំងឺឆែង

ផ្ដលររសាគ ល់រ ោះ កមុា នឹងក្តូវបានមនិអនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀនរទៀតរឡើ

យ។ 

 

 ង្កវ យតនមែរលើសខុភាព្យផ្ភនក (EC §49455)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យរធវើកា វាយតនមែរលើផ្ភនក បស់សិសសមាន ក់ៗ  រៅកនុង យៈរព្យលរ ៀនថាន ក់

មរតតយយ រៅរព្យលមកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនដំបូង រហ្ើយនិងរៅថាន ក់ទី 2, ទី 

5 និងទី 8។ កា វាយតនមែរៅកនុងឆ្ន ំ ប ទ ប់ពី្យកា មកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនជា

រលើកដបំូង បស់សសិស រៅថាន ក់ទី 4 ឬទី 7 នឹង រឺមនិតក្មូវឱ្យរធវើរទ។ កា 

វាយតនមែ  មួមានដូចជា កា រធវើរតសត ផ្ភនកផ្ដលរមើលរ ើញចាស់ធមមតា 

កា រមើលរ ើញជិតៗ និងកា រ ើញព្យណ៍  ; ប៉ាុផ្នដោ៉ា ងណាមញិ កា 

រមើលរ ើញព្យណ ៍  នងឹក្តូវបានរធវើរតសដ ផ្តមួយរលើករទ រឺរធវើផ្តរៅ

រលើកូនសិសសក្បសុៗប៉ាុរណាណ ោះ។ កា វាយតនមែរនោះ អាចក្តូវបានរបាោះបង់

រចលវិញ តាមកា បង្កហ ញសំបុក្តមយួចាប់រចញពី្យក្រូរព្យទយ ក្រូរព្យទយវោះ

កាត់ អនកជំនយួកា ក្រូរព្យទយ ឬរព្យទយផ្ភនក ផ្ដលរចញលទធនលកណំត់អំពី្យ

ផ្ភនក បសស់ិសស  ួមមានដូចជា ផ្ភនករមើលរ ើញចាសធ់មមតា និងផ្ភនក

ផ្ដលរមើលរ ើញព្យណ៌  ។ កា វាយតនមែរនោះ មិនតក្មវូរទ ក្បសិនរបើ

មាតាបតិា បានោក់រសន ើសុំជំទាសជ់ាលាយលកខអកស  រោយផ្នអករលើជំរនឿ

សាស  ជូនដល់ យកសាលារ ៀន។ 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីកា ព្យិនិតយខនងរកាង (EC §§49451 និង 

49452.5)៖ រក្ៅពី្យកា ព្យនិិតយរាងកាយ ផ្ដលបានតក្មូវរោយអនុរលាម

តាមផ្ននក 100275, 124035 នងិនផ្នក 124090 ននចាបស់ុខភាព្យ និង

សុវតថិភាព្យរ ោះ សង្កា ត់អាចនតល់ជូននូវកា ព្យិនិតយរលើកូនសិសសក្សីក្រប ់ូប 

ផ្ដលរ ៀនរៅថាន ក់ទី 7 និងកូនសិសសក្បសុក្រប ់ូប ផ្ដលរ ៀនថាន ក់ទី 8 សំ

រាប់ជំងឺរកាងខនង។ 

កា ព្យាបាលរធមញរោយថាន  ំFluoride (H&SC §104830 et seq.)៖ 

សិសសនឹងក្តូវបាននតលឱ់្កាសទទួលបាននូវកា ោកថ់ាន  ំFluoride សំរាប់

រធមញ ឬថាន រំនសងៗរទៀតផ្ដលកា   កុំឱ្យដងាូវសីុរធមញ បស់សិសសមាន ក់ៗ  

ក្បសិនរបើមាតាបតិា ឬសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួលរ ោះ ោកល់ិខិតមយួ

ចាប់ បញ្ជជ កថ់ា ព្យកួររចងប់ានកា ព្យាបាលរនោះ។ 

ោ ូបតថមាសំរាប់សសិសសាលា/រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីអាោ 

រោយឥតរិតនែែ និងតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ (EC §§48980 (b), 49510, 

49520 និង 49558)៖ កុមា អាចមានសិទធិទទួលអាោ រោយឥតរិត

នែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ។ ព័្យត៌មានលំអិត លកខណៈវិនិចឆយ័រលើកា មានសិទធិ

ទទួល និង កយសំុអាោ រោយឥតរិតនែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ 

(ក្បសនិរបើមាន) នឹងមានជូនរៅតាមទីសាលារ ៀន បស់កនូរលាកអនក។ 

កំណត់ក្តានីមយួៗ ផ្ដលទាក់ទងនឹងកា ចូល ួម បស់សិសសរៅកនុងកមមវិធី

នដល់អាោ រោយឥតរិតនែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ រក្កាមកាលៈរទសៈសម

រួ  អាចក្តូវបានរក្បើក្បាស់រោយបរុគលកិសាលារ ៀន រដើមបកីំណត់អតត

សញ្ជញ ណននសិសសផ្ដលមានសិទធិរក្ជើសរ ើសសាលា ដឋ និងកមមវិធបីំរ ើ

រសវា រោយអនុរលាមតាមចាប់ជួយសិសសក្រប់ បូឱ្យសំរ ចបាន

រជារជ័យ បស់សហ្ព័្យនធ។ រៅរព្យលផ្ដលក្កុមក្រួសា មយួ ក្តូវបាន

រក្ជើសយកមករធវើកា ព្យិនិតយរនទៀងផ្លទ ត់អពីំ្យភាព្យមានសិទធិទទួលអាោ 

រោយឥតរិតនែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែរ ោះ សង្កា ត់ក្តូវនដល់ដណំឹងជូនមាតា

បិតាឱ្យបានក្ជាបជាដណំឹង ថាភាព្យមានសិទធិទទួល បសក់ូនព្យកួរររ ោះ 

កំពុ្យងក្តូវបានរររធវើកា ព្យនិិតយរនទៀងផ្លទ ត់។ 

 

ជំងឺឆែង (EC §48216 និង 49403)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យនដល់

ថាន ចំក់បង្កា  ររារ ដលក់ូនសសិសណាផ្ដលមាតាបតិា បស់ពួ្យកររ បាន

យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស  ថាឱ្យនដល់ថាន ចំកប់ង្កា  ររារហ្នឹងបាន។ 

សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យមានចាបម់ិនអនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន ចំរ ោះកូន

សិសសណាមាន ក់ផ្ដលព្យុបំានចក់ថាន បំង្កា  ររារក្តឹមក្តូវ រោយអនុរលាម

តាមចាបស់ុខភាព្យ និងសុវតថិភាព្យ 120335 និង 120325។ សង្កា ត់ក្តូវផ្ត

នដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា ថាពួ្យកររមានរព្យលផ្តពី្យ សបាត ហ្៍រទៀតរទ កនុង

កា នដល់ភ័សតុតាងថា កូន បស់ពួ្យកររបានរៅចកថ់ាន បំង្កា  ររារបានក្តឹម

ក្តូវអស់រហ្ើយ ឬថាបានរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យតក្មូវកា ចក់ថាន បំង្កា  ររារ ួច

រហ្ើយ។ សិសសទំាងអស់ផ្ដលចូលរ ៀនថាន កម់រតតយយ, ផ្ដលរឡើងពី្យថាន ក់ទី

ក្បំាមយួរៅកានថ់ាន ក់ទីក្បំាពី្យ រៅកនុងសង្កា ត់ ឬមុនរព្យលពួ្យកររក្តូវបាន

អនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀនជាដបំូង រៅកនុងសង្កា ត់រ ោះ នឹងក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

អនុវតតតាមតក្មវូកា ចក់ថាន បំង្កា  ររារ រោយអនុរលាមតាមចាបស់ុខ

ភាព្យ និងសុវតថិភាព្យផ្ននកទី 120335 របើមនិអញ្ជ ឹងរទ សិសសក្តូវនដល់ជូន



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សង្កា ត់នូវលិខិតរលើកផ្លងក្តឹមក្តូវ រចញពី្យក្រូរព្យទយផ្ដលមានអាជាញ ប័

ណណ ។ លិខិតរលើកផ្លងតាមជំរនឿផ្លទ លខ់ែួនែមី នឹងពំុ្យក្តូវបានទទួលយកត

រៅរទៀតរទ។ កូនសិសសផ្ដលមានលិខតិរលើកផ្លងតាមជំរនឿផ្លទ ល់ខែួន 

ផ្ដលមានោក់រៅកនុងសង្កា ត់ តាំងនែៃទី 1 ផ្ខមករាឆ្ន ំ 2016 មករ ោះ នងឹ

ក្តូវបានអនញុ្ជញ តឱ្យបនតចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនកនុងកំ ិតថាន ក់ប ទ ប់ៗ មករទៀត

រៅកនុងសង្កា ត់។ កំ ិតថាន កប់ ទ ប់ៗ មករទៀត មាននយ័ថា ពី្យកំរណើតដល់

ថាន ក់ក្ពី្យសគូល, ពី្យថាន ក់ K ដលថ់ាន ក់ទី 6  ួមទំាងថាន កម់រនតយយអនដ កាលនង

ផ្ដ , និងពី្យថាន ក់ទី 7 ដល់ថាន ក់ទី 12។ កូនសិសសផ្ដលមានសិទធិក្រប់ក្ោន់

សំរាបក់មមវធិអីប់ បំរុគល អាចចូលរ ៀនកនុងកមមវិធអីប់ ំពិ្យរសស និង

ទទួលកា បំរ ើរសវា ក់ព័្យនធ ដូចបានតក្មូវរឡើងរោយកមមវិធអីប់ ំបរុគល

 បស់ពួ្យកររ។ 

រវជជសារសត  (EC §49423, §49423.1)៖ កូនសិសសណាផ្ដលក្តូវផ្តរក្បើ

ថាន តំាមរវជជបញ្ជជ រៅកនុងសាលារ ៀន រហ្ើយសិសសណាផ្ដលក្តូវកា ជំនយួ

ពី្យបុរគលិកសាលារ ៀន ក្តូវោក់រសចកតីផ្ែែងកា ណ៍ជាលាយលកខអកស 

មយួចាប់ ផ្ដលកនុងរ ោះមានកា ផ្ណ ំរចញពី្យក្រូរព្យទយ រហ្ើយនិងលិខិត

រសន ើសុំរចញពី្យមាតាបិតា រដើមបឱី្យរក្បើថាន រំព្យទយ។ រហ្ើយមយួរទៀតនងផ្ដ  

សិសសអាចយកមកតាមជាបខ់ែួននូវមជុលចកថ់ាន រំោយសវយ័ក្បវតដ ផ្ដល

កនុងរ ោះមានថាន រំវជាជ បញ្ជជ  epinephrine ចក់រោយខែួនឯងបាន រហ្ើយ

និងថាន រំវជជបញ្ជជ សំរាប់ជំងឺហ្ឺត រៅរព្យលផ្ដលសាលារ ៀនបានទទួល

លិខិតបញ្ជជ កជ់ាលាយលកខអកស ជាកល់ាក់ ផ្ដលកនុងរ ោះមានរសចកតី

ផ្ណ ំឱ្យរចោះរក្បើថាន រំព្យទយរោយខែួនឯង និងលិខិតអនញុ្ជញ តរចញពី្យមាតា

បិតា បសស់ិសស និងក្រូរព្យទយ ឬក្រូរព្យទយវោះកាត់។ មាតាបិតាក្តូវផ្តរោោះ

ផ្លងសង្កា ត់ នងិបរុគលកិសាលារ ៀន ឱ្យ ួចពី្យកា ទទួលខុសក្តូវ ចំរ ោះ

កា រក្ោោះថាន កណ់ាមយួ ផ្ដលរកើតរចញពី្យកា រក្បើថាន រំព្យទយរោយខែួនឯង 

និងនតល់កា អនុញ្ជញ តឱ្យបរុគលកិសាលារ ៀន រធវើកា ព្យិរក្ោោះោន ជាមយួក្រូ

រព្យទយព្យាបាលអនកជមៃឺ ឬក្រូរព្យទយវោះកាត់។ ផ្បបបទផ្ដលក្តូវកា  រមឺាន

ោក់ជូនរលើបណាដ ញ www.ousd.org/healthforms ឬរៅតាមទីសាលា

រ ៀននីមយួៗ។ 

រសវាសខុភាព្យ និងរសវារព្យទយសំរាប់សសិស (EC §§49471 និង 

49472)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មវូឱ្យនដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាលាយលកខ

អកស  ជូនមាតាបតិាឱ្យបានក្ជាបជាដណំឹងថា ក្បសនិរបើខែួនមនិនតល់ ឬពំុ្យ

មានបំរ ើរសវាសុខភាព្យ និងរសវារព្យទយសំរាបស់ិសសផ្ដលបានទទួល ង

 បួស ខណៈផ្ដលពួ្យកររចូល ួមកនុងសកមមភាព្យកឡីារទរ ោះ។ សង្កា ត់ ក្តូវ

បានអនញុ្ជញ តនងផ្ដ  កនុងកា នតល់រសវាសុខភាព្យ ឬរសវារព្យទយតាម យៈ

សាជីវកមមជាសមាជិកមនិ កក្បាក់ចំរណញ ឬតាម យៈប័ណណធា រាប់ ង 

សំរាបស់ិសស ង បសួ ផ្ដលរកើតរចញពី្យសកមមភាព្យ ក ់ន់នឹងកា 

សិកា។ សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ នតល់កា ធា រា៉ា ប់ ងរក្ោោះថាន ក់សំ

រាប់សសិសសាលា ចំរ ោះកា  ង បួសផ្ដលរកើតរចញពី្យសកមមភាព្យរៅរក្ៅ

សាលារ ៀន។ ផ្បបបទ   រមឺានោកជូ់នរៅតាមទីសាលារ ៀននីមួ

យៗ។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀត អំពី្យកា ធារា៉ា ប ់ង ឬអំពី្យ របៀបោក ់កយ

ទាមទា សំណងរ ោះ សូមចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/riskmanagement ឬទូ ស័ព្យទរៅកាន់កា ោិលយ័

ក្រប់ក្រងោនភិយ័ តាម យៈរលខ 879-1612។ 

ភាព្យអាច កបាននូវកមមវិធីបរក្ងៀនតក្មូវតាមបុរគល / វតដមាននន

សិសសព្យិកា កនុង យៈរព្យលខែីរៅមនទ ីរព្យទយ (EC §§48206.3, 

48207-48208)៖ កមមវិធីបរក្ងៀនតក្មវូតាមបុរគល រឺអាច កបានសំរាប់

សិសសណាផ្ដលធាែ កខ់ែួនពិ្យកា កនុង យៈរព្យលខែី ផ្ដលរធវើឱ្យពួ្យកររមិនអាចម

កចូល មួកនុងថាន ក់រ ៀនធមមតា ឬចូល មួកនុងកមមវធិីអប់ ំរនសងរទៀតបានបា

ន។ មាតាបតិាននសិសសផ្ដលរដករព្យទយ ឬធាែ ក់ខែួនពិ្យកា  កនុង យៈរព្យលខែី

រ ោះ ក្តូវនដល់ដំណងឹក្បាប់ដលស់ង្កា ត់សាលារ ៀន ជាទីកផ្នែងផ្ដល

សិសសទទួលបាននូវកា ផ្ែទំា ក្បសិនរបើកមមវធិីបរក្ងៀនតក្មូវតាមបរុគល

រ ោះ រជឺាកមមវិធីផ្ដលររចង់បាន។ 

បនតផ្ននកា ថាន រំព្យទយ (EC §49480)៖ មាតាបិតា បសស់ិសសណាមាន កប់

នដទទួលផ្ននកា ថាន រំព្យទយ សំរាប់ជមៃឺផ្ដលរកើតរឡើងរទៀងទាត់រ ោះ ក្តូវ

នដល់ដំណឹងជូនរិលានុបោឋ យិកាសាលារ ៀន ឬបរុគលកិសាលារ ៀនរនសង

រទៀត ផ្ដលមានវិញ្ជញ បនបតតបានកណំត់ កនុងកា យល់ដឹងអំពី្យកា រក្បើថាន ំ

រព្យទយ កំ ិតថាន រំព្យទយបចចុបបនន និងសាគ ល់រ ម្ ោះក្រូរព្យទយផ្ដលជាអនកក្តួតពិ្យនិ

តយ។ (សូមរមើលសណុំំផ្បបបទផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួ។) រោយមាន

កា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបិតារ ោះ រិលានបុោឋ យកិាសាលារ ៀន អាចទាក់ទង

ជាមយួក្រូរព្យទយ និងអាចក្បកឹាជាមយួបុរគលិកសាលារ ៀន អំពី្យនលប៉ាោះ

 ល់រោយសា ថាន រំព្យទយរៅរលើរាងកាយ បញ្ជញ  កិ ិោក្បក្ពឹ្យតដកនុងសងគម 

ក៏ដូចោន ផ្ដ  អាចរកើតមានសញ្ជញ ននកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដ និងររារសញ្ជញ នននល

 វិបាក បស់ថាន រំព្យទយ កា រភែចភាែ ំង កា ឱ្យថាន រំលើសកំ ិត។ 

 

សរមែៀកបំ ក់កា   ករំៅនែៃ / កា រក្បើក្បាស់រឡកា   ករំៅនែៃ 

(EC §35183.5)៖ សាលារ ៀន ក្តូវផ្តអនញុ្ជញ តឱ្យសសិសរក្បើសរមែៀកបំ 

ក់កា   កំរៅនែៃ និងលាបរឡកា   ករំៅនែៃរៅរក្ៅអាោ  រោយពំុ្យ

ចំបាច់មានរវជជបញ្ជជ  ឬសំបុក្តរព្យទយរៅកនុងនែៃរ ៀនរឡើយ។ 

 

ហ្វីក្បូសុីម៉ាង ់(40 CFR 763,84 40 CFR 763.93)៖ សង្កា ត់មាន

ផ្ននកា លបុបំបាត់ោនភិយ័សខុភាព្យ ផ្ដលក្តូវបានបរងាើតរឡើងរោយ

វតតមានហ្វីក្បសូុីម៉ាង (asbestos) រៅកនុងអាោ សិកា។ វាអាចក្តូវបាន

ពិ្យនិតយរឡើងវិញរៅកា ោិល័យ បស់សង្កា ត់។ ោ៉ា ងរោចណាស់ ឱ្យ

បានមដងផ្ដ ជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ សង្កា ត់នឹងក្តូវនដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតាឱ្យ

បានក្ជាប់ អំពី្យកា ក្តួតពិ្យនិតយសកមមភាព្យ កា រឆែើយតប និងសកមមភាព្យ

រក្កាយពី្យវធិានរឆែើយតប ផ្ដលបានរក្ោងរធវើ ឬកំពុ្យងដំរណើ កា ។  រលាក

អនកអាចពិ្យនិតយរឡើងវញិ រលើផ្ននក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិកា រៅតាមទី

សាលារ ៀន សំរាប់ហ្វីក្បូសីុម៉ាង ផ្ដលមានទីតាងំរៅកនុងកា ោិល័យ

 បស ់យកសាលារ ៀន កនុងរមា៉ា ងសិសសរ ៀនធមមតា។ សូមទូ ស័ព្យទរៅ

កានក់ា ោិលយ័ប ិសាថ ន សុខភាព្យ នងិសុវតថិភាព្យ តាម យៈរលខ 510-

535-2723 ក្បសិនរបើរលាកអនកមានសណំួ ផ្ែមរទៀត។ 

 

កា រក្បើក្បាស់ថាន សំមាែ បស់តវលអិត (EC §§17611.5, 17612 និង 

48980.3)៖ សង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដល់ដណំឹងជូនមាតា

បិតាអំពី្យកា រក្បើក្បាស់ថាន សំមាែ បស់តវលអតិៗ រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន 

និងនតល់សិទធិពិ្យនិតយរមើលផ្ននកា ក្រប់ក្រងសតវលអិត រៅរព្យលណាថាន ំ

សមាែ ប់សតវលអិតៗក្តូវបានរក្បើក្បាស់។ (សូមរមើលផ្បបបទផ្ដលបានភាជ ប់

មកជាមយួ។) 

 

រំររាងសុវតថភិាព្យសំរាបម់ធយមសិកា (EC §§32280 et seq.)៖ 

សាលារ ៀននីមយួៗ រឺក្តូវបានតក្មូវឱ្យរាយកា ណ៍ក្បាប់ អំពី្យសាថ នភាព្យ



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ននផ្ននកា សុវតថិភាព្យននសាលារ ៀន បស់ខែួន  ួមមានព្យិព្យ ណ ៍អំពី្យកតាដ

សំខាន់ៗ  បសខ់ែួន រៅកនុង បាយកា ណអ៍ំពី្យកា ទទួលខុសក្តូវននសាលា

រ ៀនក្បចំឆ្ន ំ (SARC)។ រណៈកមាម ធិផ្ដលរ ៀបចំផ្ននកា  ក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យរ ៀបចំកិចចក្បជំុជាសាធា ណៈ រដើមបអីនញុ្ជញ តឱ្យសមាជិកសាធា ណៈ 

នូវឱ្កាសបរញ្ចញមតិ អំពី្យផ្ននកា សាលារ ៀន។ រណៈកមាម ធកិា ផ្ដល

រ ៀបចំផ្ននកា  ក្តូវនដល់ដណំឹងជូនមនសុស និងអងគភាព្យផ្ដលកំណត់ជាក់

លាក់ ជាលាយលកខអកស ។ 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីកា អនុរលាមតាមចាប់ (EC §32289)៖ 

 កយបណត ឹងអំពី្យកា មិនរោ ព្យតាមតក្មវូកា    ផ្ដលបានរ ៀបចំ

ផ្ននកា សវុតថិភាព្យសាលារ ៀន អាចោកប់ដឹងរៅកាន់ យកោឋ ន ដឋអប់ ំ

ថាន ក ់ដឋ រក្កាមនីតិវធិីបណត ឹងឯកសណាឋ ន (5 CCR 4600 et seq.)។ 

 

សាលារ ៀនោម នអនករក្បើថាន ជំក់ (HS §104420)៖ កា រក្បើនលិតនល

ថាន ជំក់រៅរព្យលណាមយួក៏រោយ ព្យីសំណាកក់ូនសិសស បរុគលកិ មាតាបតិា 

ឬរភញៀវ រឺក្តូវបានោមឃាត់ោ៉ា ងតឹង ុ៉ឹង រៅកនុងអាោ ជួល ឬក្រប់ក្រង

រោយសង្កា ត់ រៅទីកនុងប ិរវណ បស់សង្កា ត់ និងរៅកនុង ែយនត បស់

សង្កា ត់។ កា ោមឃាត់រនោះ រឺោក់ឱ្យអនុវតតដលប់ុរគលិក សិសសសាលា 

និងរភញៀវទំាងអស់ រៅកមមវិធបីរក្ងៀន រៅកនុងសកមមភាព្យ ឬរៅកនុងក្ពឹ្យតដ

កា ណ៍កឡីាណាមយួផ្ដលបានឧបតថមារឡើងរោយសាលារ ៀន ផ្ដលបាន

រធវើរៅកនុង ឬរក្ៅប ិរវណ បស់សង្កា ត់។ នលិតនលផ្ដលក្តូវបានោម

ឃាត់  ួមមានដូចជា នលិតនលណាមយួផ្ដលមានជាតិថាន ជំក់ ឬជាតិនីកូ

ទីន ផ្ដលកនុងរ ោះ  មួមានប៉ាុផ្នតមិនកណំត់ថាមានផ្ត ថាន ជំកោ់ម នផ្នសង ថាន ំ

ជក់សំរាប់ហ្ឺត ថាន ចុំក ថាន ជំក់លាយផ្លា កាែ ំងពូ្យ និងថាន ជំក់រអឡិចក្តូនិក 

ផ្ដលអាចបរញ្ចញចំោយផ្នសងមានលាយជាតិនីកូទីន និងោម នលាយ

ជាតិនីកូទីន។ ក ណីរលើកផ្លង អាចអនុញ្ជញ តឱ្យបាន ចំរ ោះកា រក្បើ

ក្បាស់ ឬកា មានជាបខ់ែួននវូនលិតនលផ្ដលមានជាតិនកីូទីរចញពី្យរព្យទយ។ 

ចំរ ោះបរុគលកិ ឬសិសសសាលាណាមាន ក ់ផ្ដលបាន ំរលាភប ំនរលើ

រោលនរោបាយ បស់សង្កា ត់ ផ្ដលោមក្បាមមនិឱ្យមានកា រក្បើថាន ជំក់

រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀនរ ោះ នឹងក្តូវបានរសន ើសំុមិនឱ្យរក្បើថាន ជំក់ 

រហ្ើយនិងក្តូវបានទទួល ងនវូកា ោក់វនិ័យអប់ ំសមក្សប។ 

 

រសវាកមមននសិសសសាលា    

 

កា អនុញ្ជញ តឱ្យកុមា អាយុតិចបំនុតចូលរ ៀនថាន ក់មរតតយយ (EC 

§48000)៖ កុមា មានសិទធិចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនថាន ក់មរតតយយរៅរដើមឆ្ន ំ

សិកា ឬរៅរព្យលរក្កាយមករទៀតកនុងឆ្ន ំហ្នឹង ក្បសិនរបើកមុា មានអាយុ

ក្បំារៅចំ ឬរៅមុននែៃទី 1 ផ្ខកញ្ជញ ។ កមុា ណាមាន ក់ ផ្ដលខបួកំរណើត

 បស់ពួ្យកររ រៅចរ ែ ោះនែៃទី 1 ផ្ខកញ្ជញ  សំរាបឆ់្ន ំសកិាផ្ដលអាចអនុវតត

បាន និងនែៃទី 2 ផ្ខធនរូ ោះ នឹងក្តូវបាននតល់ជូននូវកមមវធិីសំរាបថ់ាន កម់រនដ

យយអនត កាល រោយអនុរលាមតាមចាប់ និងរោលនរោបាយ បស់

សង្កា ត់។ រោយផ្នអករលើមយួក ណមីដងៗរ ោះ កុមា ណាមាន ក់ផ្ដលដល់

អាយុក្បំាឆ្ន ំប ទ ប់ពី្យនែៃផ្ខបានចុោះបញ្ជ ីរៅខាងរលើ ប៉ាុផ្នតរៅមុនរព្យល

ដំណាច់ឆ្ន ំសិកាផ្ដលអាចអនុវតតបានរ ោះ អាចក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូល

រ ៀនថាន កម់រតតយយ រោយមានកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបិតា បស់កមុា  រហ្ើយ

រោយអាក្ស័យរលើកា យល់ក្ព្យមពី្យក្កមុក្បកឹាភបិាល រោយអនុរលាម

តាមចាប ់EC §4800។ 

 

កូនរសៀវរៅរបាោះព្យមុពនាយអំព្យីកមមវិធីសិកា (EC §49091.14)៖ 

កមមវធិីសិកាសំរាបថ់ាន ក់រ ៀននមីយួៗ ផ្ដលបានឧបតថមារោយរោយ

សាលារ ៀន   បសស់ង្កា ត់ រឺក្តូវបានចងក្កងជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ រោយ

សាលារ ៀននីមយួៗ ោក់រៅកនុងកូនរសៀវរៅរបាោះពុ្យមពនាយ។ កនូ

រសៀវរៅរបាោះពុ្យមពនាយ បស់សាលារ ៀននីមយួៗ រមឺានោក់ជូនសំរាប់

រធវើកា ព្យនិិតយ តាមកា រសន ើសុំរៅតាមទីសាលារ ៀននីមយួៗ។ កនូរសៀវរៅ

របាោះពុ្យមពនាយ រមឺាននដល់ជូន តាមកា រសន ើសំុ កនុងតនមែមយួ មិនឱ្យរលើស

ពី្យតនមែែតចមែងពិ្យតក្បាកដរឡើយ។ 

 

កា អប់ ំព្យហ្ុភាសា (EC §310)៖ ក្បសិនរបើសង្កា ត់អនុវតតកមមវិធី

ទទួលបានចំរណោះដងឹខាងភាសាមយួ រោយអនុរលាមតាមចាបអ់ប់ ំ EC

§310 រ ោះ ព័្យត៌មានអំពី្យក្បរភទននកមមវធិីភាសា ផ្ដលអាចរក្បើបាន នងិ

កា ព្យនយល់អំពី្យកមមវិធីនមីយួៗ នឹងក្តូវមានោក់ជូនអមជានឹងរសចកតីជូន

ដំណឹងរនោះ ឬនដល់ជូនរៅរព្យលមកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀន។ សូមរមើលកា 

រ ៀបរាបអ់ំពី្យកា អប ់ំសំរាប់សិសសអនកសិកាភាសាអង់ររែស ផ្ដលបាន

ោកភ់ាជ បម់កជាមយួ។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀត អំពី្យកមមវិធីទំាងរនោះ សូម

ចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំព័្យ  បស់កា ិោល័យសំរាប់សិសសអនកសិកា

ភាសាអង់ររែស និងកា ិោលយ័សមិទធិនលព្យហ្ភុាសា៖ 

http://www.ousd.org/ellma។ 

 

កមមវិធីអប់ ពំ្យិរសស (IDEA)៖ ចាប់ ដឋ និងសហ្ព័្យនធ តក្មវូឱ្យកមមវិធី

អប ់ំសាធា ណៈសមក្សបរោយឥតរិតនែែ (FAPE) រៅកនុងប ិសាថ ន

  ៉ឹតតបិតកំ ិតទាប ក្តូវនដល់ឱ្យសិសសពិ្យកា ផ្ដលមានសិទធិទទួល ចប់ពី្យអាយុ 

3 ឆ្ន ំ ហ្ូតដល់ 21 ឆ្ន ំ។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀតអំពី្យសិសសផ្ដលមានសិទធទទួល 

អំពី្យសិទធិមាតាបិតា និងនិតិកា កា    រមឺាននដល់ជូនរៅកនុងររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/specialeducation តាមកា រសន ើសុំ។ 
 

កមមវិធីអប់ ពំ្យិរសស; ក្បព្យ័នធផ្សវង កកុមា  (EC §56301)៖ មាតា

បិតាណាផ្ដលសងសយ័ថា កូនក្តូវកា ជនំួយពិ្យរសសរ ោះ អាចរសន ើសុឱំ្យ

រររធវើកា វាយតនមែមយួ រដើមបឱី្យមានសទិធិទទួលបាននូវរសវាអប ់ំ

ពិ្យរសស តាម យៈ យកសាលារ ៀន។ រោលនរោបាយ និងនិតិវធិី 

ក្តូវ ួមមាន រសចកដីជូនដណំឹងជាលាយលកខកស  ជូនដលម់ាតាបតិាទំាង

អស់ អំពី្យសិទធិ បស់ពួ្យកររ រោយអនុរលាមតាមចាបអ់ប ់ំ EC 56300។ 

(សូមរមើលព័្យត៌មានទូរៅផ្ដលបានោកភ់ាជ បម់កជាមយួ សត ីពី្យដំរណើ កា  

និងកមមវិធី និងរសវារធវើអតដសញ្ជញ ណ។) ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀត អំពី្យកមមវិធី 

និងព័្យត៌មានអំពី្យទំ ក់ទំនងសំរាបក់មមវធិីអប់ ំពិ្យរសស រមឺានោក់ជូនរៅ

កនុងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/specialeducation។ 

 

បណដ ឹងអំព្យីកមមវិធីអប់ ពំ្យិរសស (5 CCR §3080)៖ បទបបញ្ញតតិ ដឋ 

តក្មូវឱ្យ សង្កា ត់ បរងាើតនីតិវិធី   រដើមបីទុករោោះក្សាយ កយបណត ឹង 

អំពី្យកមមវិធអីប់ ំពិ្យរសស។ ក្បសិនរបើរលាកអនករិតថា សង្កា ត់បាន ំរលាភ

រលើចាប់ ដឋ ឬសហ្ព័្យនធ ផ្ដលក្រប់ក្រងរលើកា កណំត់អតតសញ្ជញ ណសិសស 

ឬកា ោក់សិសសចូលកនុងកមមវិធអីប់ ំរ ោះ ឬរលើបញ្ជហ ក្សរដៀងោន រ ោះ 

រលាកអនកអាចោក ់កយបណត ឹងជាលាយ ោក់ជូសង្កា ត់។ បទបបញ្ញតតិ

 បស់ ដឋ តក្មូវឱ្យសង្កា ត់ រធវើកា បញ្ជូន កយបណត ឹង បស់រលាកអនក រៅ

កានអ់រគ យកននកមមវិធីផ្ណ ំសាធា ណៈថាន ក់ ដឋ។ នីតិវិធី រមឺានោក់



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ផ្ចកជូនរៅតាមទីកា ោិលយ័ បស់ យកសាលារ ៀន ឬមានោក់ជូន

រៅកនុងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/ombudsperson។ 

 

ផ្ននកទី 504 / សិសសព្យិកា  (ផ្ននកទី 504 ននចាប់សត ីព្យីកា សាត  នីតិ

សមបទាននឆ្ន ំ 1973)៖ ចាប់សហ្ព័្យនធ តក្មូវឱ្យសង្កា ត់នដល់ដណំឹងជូន

ជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ ដលស់ិសសពិ្យកា  និងមាតាបតិា បស់ពួ្យកររ អំពី្យរោល

នរោបាយ សដ ីពី្យកាតព្យវកិចច និងកា មនិរ ើសរអើង បសស់ង្កា ត់ រក្កាមផ្ននក

ទី 504 ននចាប់សាត  នីតិសមបទា។ (សូរមើលព័្យត៌មានអំពី្យរសវា Section 

504 ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ)។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត រមឺានោក់ជូនរៅ

កនុងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/healthservices។  

 

រសចកតផី្ែែងកា ណ៍អំព្យីកា មិនរ ើសរអើង (មាក្តា Title VI នន

ចាប់សត ីព្យសីិទិធសុីវិលននឆ្ន ំ 1964; មាក្តា Title IX ននកា ផ្ក

ចាប់អប់ ំននឆ្ន ំ 1972  បសស់ហ្ ដឋអារម ិក; ចាបន់នជនជាតិ

អារម ិកព្យិកា ; ផ្ននកទី 504 ននចាប់សាត  នីតិសមបទាវិជាជ ជីវៈនន

ឆ្ន ំ 1973; ចាប់អប់ ំ EC§200 et seq.)៖ សង្កា ត់ មនិរ ើសរអើង 

រោយផ្នអករលើផ្យនឌ ័, អតដសញ្ជញ ណរយនឌ័ , កា បង្កហ ញអតដសញ្ជញ ណ

រយនឌ័ , រភទ, ជាតិសាសន,៍ ព្យណ៌សមបុ , សាស , សញ្ជជ តិរដើម, កា 

កំណត់អតតសញ្ជញ ណក្កុមជនជាតិរដើមភារតិច, អាយ,ុ ព័្យត៌មានអំពី្យផ្ហ្សន, 

ពិ្យកា ភាព្យនែវូចិតត ឬនែវូកាយ, ទំរ  នែវូរភទ, សាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ ឬ

កា យល់រ ើញពី្យបុរគលកិលកខណៈមយួផ្បប ឬរក្ចើនផ្បប។ ចាប់សដ ីពី្យកា 

មិនរ ើសរអើង បស់សង្កា ត់ តក្មូវឱ្យនដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាភាសា

កំរណើត ក្បសិនរបើតំបន់បំរ ើរសវា បសស់ង្កា ត់ មានសហ្រមន៍ជនជាតិ

ភារតិច ផ្ដលមិនស ូវរចោះភាសាអង់ររែស។ រសចកដីជូនដណំឹង ក្តូវផ្ត

បញ្ជជ ក់ជូនថា សង្កា ត់នឹងចត់វធិានកា    រដើមបីធា ថា កា ផ្ដលមិន

ស ូវរចោះភាសាអង់ររែសរ ោះ នឹងមិនមានឧបសរគរារំាងកនុងកា ទទួលបាន

នូវកា អនុញ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន និងចូល មួរៅកនុងកមមវធិី   បស់សង្កា ត់

រទ។ រោលកា ណ៍រនោះ ក្តូវបានោកឱ់្យអនុវតតចំរ ោះសិសសសាលាទំាង

អស់ កនុងកំ ិតមយួ ដូចជាកា ចូល ួមកនុងកមមវធិី និងសកមមភាព្យ ក ់ន់ 

រោយមានក ណីរលើកផ្លងមយួចំនួនតូច ដូចជាកឡីាប៉ាោះទងគិចរាងកាយ

ោន ។ រោយអនុរលាមតាមចាប់សហ្ព័្យនធ  កយបណត ឹងរចទក្បកាន់ព្យកីា 

មិនរោ ព្យតាមរោលនរោបាយរនោះ រ ួផ្តក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន ់យក

សាលារ ៀន។ បណត ឹងឧទធ ណ៍ អាចក្តូវបានរធវើរឡើងរោយោក់ជូនអរគ

 យកននសង្កា ត់។ រោលនរោបាយសដ ីពី្យកា មិនរ ើសរអើងមយួចាប់

 បសស់ង្កា ត់ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ រៅឧបសមពន័ធននរោល

នរោបាយ រហ្ើយមាននដល់ជូនតាមកា រសន ើសំុ។ រៅកនុងរព្យលរបាោះពុ្យមព

នាយរនោះ រោលនរោបាយននកា មិនរ ើសរអើង រឺសថ ិតរក្កាមកា ក្តួត

ពិ្យនិតយរឡើងវិញ។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ដលទាន់សមយ័បំនុត សមូចុចរមើល

កនុងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/boardpolicies។ ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀត សដ ី

អំពី្យសមភាព្យ និងកា មនិរ ើសរអើង  មួមានទំាងកា នីតិវិធបីណត ឹង និង

ព័្យត៌មានសំរាប់ទំ ក់ទំនង សំរាបអ់នកសក្មបសក្មួលកមមវិធី Title IX 

 បស់សង្កា ត់ រមឺានោក់ជូនរៅកនុងររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/ombudsperson។ 

 

សមធម៌កនុងក្បព្យ័នធអប់ រំោយមិនរតិព្យីសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ 

សញ្ជជ តិឬសាស  (EC §234.7)៖ កុមា មានសិទធិទទួលបាននូវកា 

អប ់ំ បស់ ដឋ រោយឥតរិតនែែ រោយមនិរិតពី្យសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ 

សញ្ជជ តិ ឬជំរនឿសាស រឡើយ។ រៅរព្យលណាមកចុោះរ ម្ ោះឱ្យកូនចូល

រ ៀន រ ោះសាលារ ៀនក្តូវផ្តទទួលយកឯកសា ខុសៗោន ពី្យមាតាបតិា បស់

សិសស រដើមបីបង្កហ ញភសតុ តាងអំពី្យអាយ ុឬលំរៅោឋ ន បស់កមុា ។ 

ព័្យត៌មានអំពី្យសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន ៍សញ្ជជ តិ ឬរលខសសូាល់ រឺពំុ្យក្តូវ

បានតក្មូវឱ្យក្បាប់ររ រដើមបីឱ្យអាចចុោះរ ម្ ោះឱ្យកូនចូលរ ៀនរ ោះរទ។ 

មាតាបតិា មានជរក្មើសកនុងកា នតល់ជូនសាលារ ៀន នូវព្យ័ត៌មានសរំាប់

ទាក់ទងមនុសសកនុងក្ោមានអាសនន  មួទំាងរ ម្ ោះមនសុសប ទ បប់នស ំ

រដើមបីកណំត់អតតសញ្ជញ ណអាណាព្យាបាលរព្យញវយ័ផ្ដលអាចទុកចិតតបាន 

ផ្ដលអាចផ្ែទំាកនូសិសសមិនទាន់ក្របអ់ាយុ កនុងក្ោផ្ដលមាតាបតិា អាច

ក្តូវបានររ ំុខែួន ឬន ិរទស។ មាតាបតិាមានជរក្មើសកនុងកា បំរព្យញ

លិខិតអនញុ្ជញ តមយួចាប់ពី្យអនកផ្ែទំា ឬញតតិផ្តងតាំងអាណាព្យាបាលប

រណាត ោះអាសននអំពី្យបុរគលរ ោះ ផ្ដលអាចអនញុ្ជញ តឱ្យមនុសសរព្យញវយ័មាន ក់ 

ផ្ដលររអាចរជឿទុកចិតតបាន មានសិទធអិំណាចរធវើកា សរក្មចចិតតរលើកា 

អប ់ំ និងរវជជសារសត  សំរាប់សិសសសាលាផ្ដលមិនទាន់ក្រប់អាយុរព្យញ

ចាប់។ សិសសមានសិទធិ កនុងកា រាយកា ណ៍ក្បាប់អំពី្យឧក្កិដឋកមមសអប់រខព ើម 

ឬមានសិទធិោក់ កយបណត ឹងរៅសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្បសិនរបើពួ្យកររក្តូវ

បានរ ើសរអើងចំរ ោះ ក្តូវបានរបៀតរបៀន ឬបំភិតបំភយ័ ឬសមែុតរធវើបាប 

រោយផ្នអករលើជាតិសាសន៍ ក្កមុជនជាតិ ឬសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន ៍ពិ្យត

ក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ។ ររហ្ទំព័្យ ននអរគរមធាវើកាលីហ្វនូញ៉ា  នត

ល់ជូនរលាកអនក នូវធនធាន ‹យល់ដឹងពី្យសិទធិ បស់រលាកអនក› សរំាប់

កូនសិសសអរ ដ ក្បរវសន៍ និងសមាជិកក្រួសា  រៅរលើបណាត ញ 

https://oag.ca.gov/immigrant/rights។ ដំរណាោះក្សាយអំពី្យសង្កា ត់ជា

ទីជក្មក បស់សង្កា ត់ ក្តូវបានភាជ ប់មកជាមយួ។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត រមឺាន

ោក់ជូនរៅររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/sanctuary/families។ 

 

កមមវិធីនដិតសាន មក្មាមនដ (EC §32390)៖ សង្កា ត់ក្តូវបានអនញុ្ជញ តឱ្យ

នតល់ជូននូវកមមវធិីនដិតក្មាមនដ សំរាបក់មុា ផ្ដលមកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀន

ថាន កម់រតដយយ ឬផ្ដលរទើបបានមកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនរៅកនុងសង្កា ត់ែមីៗ។ 

ក្បសិនរបើសង្កា ត់បានអនមុ័តកមមវិធីផ្បបរនោះ រ ោះរលាកអនកនឹងក្តូវបាន

នដល់ជូនដំណងឹអំពី្យនីតិវិធី អំពី្យតនមែឈ្នូ ល ក់ ន់ និងអំពី្យសិទធិ បស់

រលាកអនក កនុងកា មនិអនុញ្ជញ តឱ្យកនូរលាកអនកចូល ួមកនុងកមមវធិីរនោះ រៅ

រព្យលរលាកអនកអរញ្ជ ើញមកចុោះរ ម្ ោះឱ្យកូនរលាកអនកចូលរ ៀន។ 

 

កុមា សថ ិតរៅកនុងសាថ នភាព្យោម ននទោះសផ្មបង (42 USC §11431-11435)៖ 

សង្កា ត់ តាមតំបន់នមីយួៗ នឹងក្តូវបានផ្តងតាំងអនកទំ ក់ទំនងមាន ក់ សំ

រាប់កមុា ផ្ដលោម ននទោះសផ្មបង ជាអនកផ្ដលក្តូវរធវើោ៉ា ងណា ឱ្យមានកា 

កា នសព្យវនាយដណំឹងជូនជាសាធា ណៈ អំពី្យសិទធិទទួលបាននូវកា អប់ ំ

 បសស់ិសសសាលា ផ្ដលសថ ិតរៅកនុងសាថ នភាព្យោម ននទោះសផ្មបង។ 

កមមវធីិអប់ ំអំពី្យនែវូរភទ / រមររារវ ិុសហីុ្វ (HIV) 

 

កា បរក្ងៀនរៅកនុងកមមវិធីអប់ សំុខភាព្យនែវូរភទទលូំទូលាយ និង

បង្កា  រមររារវើ ុសហីុ្វ (EC §51938)៖ សង្កា ត់ ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ ក្តូវ

នដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា អំពី្យកា បរក្ងៀនរៅកមមវិធអីប ់ំសុខភាព្យនែវូរភទ

ោ៉ា ងទូលំទូលាយ និងកមមវិធអីប់ បំង្កា  រមររារវើ ុសហ្ុីវ និងរធវើកា 

សិកាក្សាវក្ជាវអំពី្យោនិភយ័ និងកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដកនុងលកខណៈចំរ ើនសុខ

ភាព្យ សំរាប់ឆ្ន ំសិកា។ សមាា  ៈសិកាតាម យៈសំរណ  និងសរមែង ឬចកខុ

 វិញ្ជញ ណ ដូចបានរក្បើក្បាស់រៅកនុងវិស័យអប ់ំរ ោះ រឺមានោក់ជូនទុករធវើ



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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កា ក្តួតពិ្យនិតយនងផ្ដ ។ ក្បសិនរបើកា រ ៀបចំកមមវធិីបរក្ងៀនរនោះ ក្តូវបាន

រធវើរឡើង ប ទ ប់ពី្យឆ្ន ំសកិាបានចប់រនដើមរហ្ើយរ ោះមក មាតាបតិានឹងក្តូវ

បាននដល់ជូនដណំឹង ោ៉ា ងរោចណាស ់ឱ្យបាន 14 នែៃជាមនុ មនុនឹងកមម

 វិធីបរក្ងៀនផ្បបរនោះណាមយួចប់រនដើម ក្បសិនរបើសង្កា ត់រក្ជើសរ ើសនតល់

កមមវធិីបរក្ងៀន រោយអនកក្បកឹារោបល់ផ្ដលមកពី្យខាងរក្ៅ រៅកនុង

ថាន ក់រ ៀន ឬរៅកនុងអឡំុងរព្យលជួបក្បជំុោន ។ រសចកតីជូនដណំឹងរនោះ ក្តូវផ្ត 

 ួមមាន ោក់នែៃផ្ខឆ្ន ំបរក្ងៀន, រ ម្ ោះ បសអ់ងគកា  ឬសាខាននវារមិនកិតដិ

យសមាន ក់ៗ រហ្ើយនងិព័្យត៌មានបញ្ជជ កថ់ាមាតាបិតាមានសិទធិរសន ើសុំែត

ចមែងចាប់ទាក់ទងនឹងកមមវធិីបរក្ងៀនរនោះមយួចាប់។ មាតាបតិាមានសិទធិ

មិនអនញុ្ជញ តឱ្យកូន បស់ពួ្យកររ ចូល មួកនុងកមមវិធអីប់ ំសុខភាព្យនែវូរភទ

ទូលំទូលាយ និងកមមវិធអីប ់ំបង្កា  រមររារវើ សុហ្ុវី តាមកា ោក់រសន ើសំុ

ជាលាយលកខអកស  រៅកាន់សង្កា ត់។ សិសសសាលាទំាងរ ោះណា ផ្ដល

មាតាបតិា បស់ពួ្យកររ ព្យុបំានោក់រសន ើសុជំាលាយលកខអកស  រដើមបីបញ្ជជ ក់

ពី្យកា មិនអនញុ្ជញ តឱ្យចូល ួមរ ោះ នឹងទទួលបាននវូកមមវិធបីរក្ងៀនរនោះ។ 

ចាប់បានអនញុ្ជញ តឱ្យសង្កា ត់នងផ្ដ  ព្យុចំំបាច់មានកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតា

បិតាជាមុន កនុងកា រក្បើឧបក ណ៍រោយអ មិក រដើមបីរធវើកា ក្សាវក្ជាវ 

និងរធវើកា វាយតនមែរោយសម ័ក្រចិតត នងិរោយលាកក់ា សមាៃ ត់ រដើមបីវាស់

សទ ង់ោនភិយ័ និងកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដកនុងលកខណៈចំរ ើនសុខភាព្យ បស់សិសស

សាលា ផ្ដលកនុងរ ោះ មួមាន ទំាងកា រធវើរតសត  កក្មងសំណ ួ និងសក្មង់

មតិ ផ្ដលមានសណំួ សមក្សបតាមវយ័រៅថាន ក់ទី 7 ដល់ទី 12 អំពី្យ

កិ ោិក្បក្ពឹ្យតដ បស់សិសស ផ្ដលទាក់ទង ឬកា ក្បតិបតដិផ្ដលទាក់ទងរៅ

នឹងកា  ួមរភទ។ សង្កា ត់ក្តូវនដល់ដណំឹងជូនមាតាបតិាឱ្យបានក្ជាបជាលា

យលកខអកស  មុនរព្យលមានកា រធវើរតសត  កា ោកស់ំណ ួ ឬសក្មងស់ទង់

មតិផ្បបរនោះណាមយួ រហ្ើយក្តូវនតលឱ់្យពួ្យកររនវូឱ្កាសរធវើកា ក្តួតពិ្យនិតយ

នងផ្ដ ។ មាតាបតិា មានសិទធិមិនអនញុ្ជញ តឱ្យកូន បស់ពួ្យកររ ចូល មួកនុង

កមមវធិីផ្បបរនោះបាន រោយោកសំ់រណើជាលាយលកខអកស មយួចាប ់រៅ

កាន់សង្កា ត់សាលារ ៀន។ 

 

កមមវិធីបរក្ងៀនអំព្យីសខុភាព្យ / ភាព្យនទុយោន ព្យីកា បរក្ងៀន និងជំរនឿ

សាស   (EC §51240)៖ តាមកា រសន ើ សុជំាលាយលកខអកស  ពី្យមាតា

បិតារ ោះ សិសសសាលានឹងក្តូវបានរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យតក្មូវកា ចូលកនុង

ផ្ននកននកមមវិធបីរក្ងៀនណាមយួអំពី្យសុខភាព្យ ក្បសិនរបើវាមានភាព្យនទយុោន

ពី្យកា បរក្ងៀន និងជំរនឿសាស  បសម់ាតាបតិា។ 

 

វតតមានសិសសសាលារ ៀន/ជរក្មើសសាលារ ៀន 

 

ចាប់កាលហី្វូនញ៉ា  (EC §48980 (g)) តក្មូវឱ្យក្កុមក្បកឹាភបិាលនន

សាលារ ៀនទំាងអស់ នដល់ដណំឹងជូនមាតាបតិាននសិសសមាន ក់ៗ  រៅរដើម

ឆ្ន ំសិកា តាមមរធាបាយខុសៗោន  ថាពួ្យកររអាចរក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន

  ឱ្យកនូៗពួ្យកររ ចូលរ ៀនបាន រក្ៅពី្យសាលារ ៀនផ្ដលព្យួកររក្តូវបាន

កំណត់ឱ្យរៅរ ៀនរោយសង្កា ត់សាលារ ៀន។  

 

ធនធានជារក្ចើន រឺអាច កបាន រដើមបីជួយឱ្យអនក បានដឹង និង

រក្បៀបរធៀបសាលារ ៀន   បសស់ង្កា ត់  ួម ួមមាន៖ ររហ្ទំព័្យ 

ផ្សវង កសាលារ ៀនអកូឡនិដ៍, រំររាងក្បតិបតដកា សាលារ ៀន និង

រសៀវរៅផ្ណ ំអំពី្យកា ចុោះរ ម្ ោះរក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន រហ្ើយទំាងអស់

រនោះ រមឺានោកឱ់្យរក្បើក្បាស់រៅកនងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/enroll។ 

កា ចូល ួមកនុងកា តាំងពិ្យព័្យ ណ៍រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន កមមវិធ ីOpen 

House និងដំរណើ រដើ រមើលរៅទីកនុងប រិវណសាលារ ៀន   រឺជា

មរធាបាយដ៏លអនងផ្ដ  រដើមបឱី្យដឹងពី្យសហ្រមន៍សិកាខុសៗោន ។ សូម

រមើលនងផ្ដ រៅកនុងឧបសមពន័ធននរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជ បម់ក

ជាមយួនឹងរោលនរោបាយននក្កុមក្បកឹាភបិាល BP 5116.1 និងបទប

ញ្ញតដិ ដឋបាល AR 5116.1  បសស់ង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ សដ ីពី្យកា 

របើកឱ្យចុោះរ ម្ ោះរ ៀន និងកា របើកឱ្យចុោះរ ម្ ោះរ ៀនកនុងសង្កា ត់រ ៀងៗខែួ

ន។ ចំណំា៖ រៅកនុងរព្យលរបាោះពុ្យមពនាយរនោះ រោលនរោបាយ  សដ ីពី្យ

កា របើកឱ្យចុោះរ ម្ ោះរ ៀន បស់សង្កា ត់ រឺសថ ិតរៅរក្កាមកា ក្តួតពិ្យនិតយ

រឡើងវិញ។ សំរាប់ព័្យត៌មានទាន់សមយ័បំនុត សូមចុចរមើលរៅកនុងររ

ហ្ទំព័្យ  www.ousd.org។ 

 

សិសសទំាងឡាយណា ផ្ដលចូលរ ៀនសាលា រក្ៅពី្យសាលាទំាងរ ោះ 

ផ្ដលក្តូវបានកណំត់ឱ្យរៅរ ៀន រោយសង្កា ត់រ ោះ ក្តូវបានសំរៅថា ‹

សិសសផ្លែ ស់បដ ូសាលារ ៀន› ពី្យរដើមដល់ចប់ននរសចកដីជូនដណំឹងរនោះ។ 

មានមយួវិធកីា សំរាប់រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន រៅកនុងសង្កា ត់ ផ្ដលមាតា

បិតា ស់រៅ (កា ផ្លែ ស់បដ ូសាលារ ៀនរៅកនុងសង្កា ត់) រហ្ើយអាចមានវធិី

កា ោច់រោយផ្ឡកពី្យោន ចំនួនបី សំរាប់រក្ជើសសាលារ ៀន   រៅកនុង

សង្កា ត់រនសងរទៀត (កា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន វាងសង្កា ត់)។ តក្មូវកា 

ទូរៅ និងផ្ដនកណំត់ននវិធកីា នីមយួៗ រឺមានរ ៀបរាប់ជូនដូចខាងរក្កាម

រនោះ៖ 

 

កា រក្ជើសរ ើសសាលាមួយ រៅកនុងសង្កា ត់ផ្ដលមាតាបិតា ស់

រៅ៖ ចាប់ (EC §35160.5 (b)) តក្មវូឱ្យក្កមុក្បកឹាភបិាលននសាលា

រ ៀន ក្បចំសង្កា ត់នមីយួៗ បរងាើតរោលនរោបាយ ផ្ដលអនុញ្ជញ តឱ្យ

មាតាបតិារធវើកា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនឱ្យកនូៗ បស់ពួ្យកររចូលរ ៀន 

រោយមិនរិតពី្យទីកផ្នែងផ្ដលមាតាបតិា ស់រៅកនុងសង្កា ត់ បស់ពួ្យករររឡើ

យ។ ចាប់ោកក់ហំ្ិតរលើកា រក្ជើសរ ើសសាលា រៅកនុងសង្កា ត់សាលា

រ ៀន ដូចតរៅរនោះ៖ 

 

 សិសសផ្ដល ស់រៅកនុងតំបន់សាលាផ្ដលក្តូវរៅរ ៀនរ ោះ រឺក្តូវផ្ត

ទទួលបាននូវអាទិភាព្យចូលរ ៀនរៅសាលាហ្នឹង មុនសសិសរនសងៗ

រទៀត ផ្ដលមិន ស់រៅកនុងតំបន់សាលារ ៀនផ្ដលសិសសក្តូវរៅរ ៀន។ 

 កនុងក ណមីានចំនួនរសន ើសំុចូលរ ៀនរក្ចើនរលើសចំនួនរបើកទទួល

សិសសឱ្យចូលរ ៀនរ ោះ វធិីកា រក្ជើសរ ើសរនោះ ក្តូវផ្ត ‹រធវើរឡើង

រោយក្ វៗ រហ្ើយោម នភាព្យលរមអៀង› ផ្ដលជាទូរៅមាននយ័ថា 

សិសសក្តូវបានរក្ជើសរ ើសតាម យៈវធិចីប់រឆ្ន ត ជាជាងថា អនកណា

មកចុោះរ ម្ ោះមុន បានកផ្នែងចូលរ ៀនមនុររ។ សង្កា ត់មិនអាចរក្បើ

លិទធនលសិកា ឬកឡីា បសស់ិសសសាលា រដើមបីរធវើជាមលូោឋ នទុក

ទទួលយកសិសសចូលរ ៀន ឬបដិរសធមិនទទួលយកសិសសផ្លែ ស់បដូ 

សាលារ ោះរឡាយ។ 

 សង្កា ត់នមីយួៗ ក្តូវផ្តសំរ ចចិតតកណំត់ចំនួនរបើកទទួលយកសសិស

ចូលមក រៅតាមទីសាលារ ៀននមីយួៗ។ សង្កា ត់នីមយួៗ មានសិទធិ

អំណាចកនុងកា  កាសមតុលយននពូ្យជសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិឱ្យស

មក្សប កនុងចំរណាមសាលារ ៀន   បស់ខែួន រនោះមាននយ័ថា 

សង្កា ត់អាចបដិរសធបាន ចំរ ោះសិសសផ្ដលផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀន 

ក្បសិនរបើវារធវើឱ្យោម នតុលយភាព្យ ឬរធវើឱ្យសង្កា ត់ពំុ្យបានអនុរលាមតាម



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ចាប់ននកមមវិធឈី្ប់ផ្បងផ្ចកពូ្យជសាសន៍ រោយសម ័ក្រចិតត ឬតាមបទ

បញ្ជជ តុលាកា ។ 

 សង្កា ត់ ពំុ្យក្តូវបានតក្មូវឱ្យជួយដកឹជូនសិសសរៅមកពី្យសាលារ ៀន

មយួរៅសាលារ ៀនមយួរទៀត រៅកនុងសង្កា ត់ រក្កាមបទបបញ្ញតតិទំាង

រនោះរទ។ 

 ក្បសិនរបើកា ផ្លែ ស់បដូ សាលា ក្តូវបានបដិរសធរ ោះ មាតាបិតាមិន

មានសិទធិរោយសវយ័ក្បវតតិ កនុងកា នដឹងឧទធ ណ៍ពី្យបទសំរ ចចិតតរនោះ

រទ។ ប៉ាុផ្នដសង្កា ត់ រទាោះជាោ៉ា ងណា អាចសម ័ក្រចិតដរធវើកា សំរ ចចិតត 

ោក់ចូលនូវវិធកីា មយួជារក្សច ជូនមាតាបតិា ផ្ដលចង់រធវើកា បតឹង

ឧទធ ណអ៍ំពី្យកា សំរ ចចិតដ។ 

 

កា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនរៅរក្ៅសង្កា ត់ ផ្ដលមាតាបតិា ស់រៅ៖ 

 

មាតាបតិាមានបីជរក្មើសខុសៗោន  កនុងកា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនមយួ 

រៅរក្ៅសង្កា ត់ ផ្ដលព្យកួររ ស់រៅ។ ជរក្មើសទំាងបីរ ោះរឺ៖ 

 

ជរក្មើសទី 1៖ សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ (EC §§48300 ដល់ 48315)៖ 

ចាប់អនញុ្ជញ ត ប៉ាុផ្នតមិនបានតក្មវូឱ្យសង្កា ត់សាលារ ៀននមីយួៗ កាែ យ

ជា ‹សង្កា ត់ជាទីចំណលូចិតដ› រ ោះរទ - រជឺាសង្កា ត់ផ្ដលទទួលយក

សិសសផ្ដលផ្លែ ស់ចូលមកពី្យសង្កា ត់មយួរនសងរទៀត រក្កាមលកខខណឌ នន

ចាប់អប ់ំផ្ដលបានរ ល ួចមករហ្ើយ។ ក្បសិនរបើក្កុមក្បឹកាភិបា

លសាលារ ៀន បស់សង្កា ត់ សំរ ចចិតតថា ខែួនចង់កាែ យជា ‹សង្កា ត់ជា

ទីចំណូលចិតដ› រ ោះ ខែួនក្តូវផ្តកណំត់ចំនួនសិសស ផ្ដលខែួនចង់ទទួល

យក រៅកនុងក្បរភទរនោះ កនុងឆ្ន ំនមីយួៗ រហ្ើយក្តូវទទួលយកសិសស

ទំាងអស ់ផ្ដលបានសុំផ្លែ ស់ចូលមករ ៀន  ហ្ូតទាល់ផ្តបានដល់ក្រប់

ចំនួនផ្ដលក្តូវទទួលយក។ សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ ក្តូវវធា ោ៉ា ង

ណាឱ្យសិសសផ្ដលក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន រក្កាមលកខខណឌ រនោះ 

ក្តូវបានរក្ជើសរ ើសតាម យៈវិធកីា ោម នលរមអៀង ផ្ដលោមក្បាមមនិ

ឱ្យរក្បើវិធរីិតរហ្តុនលពី្យរុណសមបតដិ ដចូជាលិទធនលសិកា ឬកឡីា 

សាថ នភាព្យរាងកាយ ឬសមតថភាព្យខាងភាសាអង់ររែសជារដើម។ 

ក្បសិនរបើសង្កា ត់រក្ជើសរ ើសមិនចងក់ាែ យជា ‹សង្កា ត់ជាទីចំណលូ

ចិតដ› រ ោះ មាតាបតិាមិនអាចរធវើកា រសន ើសំុផ្លែ ស់បដូ សាលាតាម

លកខខណឌ ទំាងរនោះរទ។ លកខខណឌ រនសងៗរទៀតអំពី្យសិទធិរក្ជើសរ ើស ‹

សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ›  ួមមានដូចតរៅរនោះ៖ 

 

 ខាងណាកប៏ានផ្ដ  សង្កា ត់ផ្ដលកូនសសិសផ្លែ ស់ចូលមករ ៀន ឬ

សង្កា ត់ផ្ដលកូនសិសសផ្លែ ស់រចញរ ោះ អាចរធវើកា បដិរសធមនិឱ្យ

ពួ្យកររផ្លែ ស់បដូ សាលាបាន ក្បសិនរបើវានឹងមាននលប៉ាោះ ល់ជា

អវិជជមាន ដល់តុលយភាព្យននចំនួនជាតិសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិ

 បសស់ង្កា ត់ ឬដលរ់ំររាងកា ឈ្ប់ផ្បងផ្ចកពូ្យជសាសន៍រោយ

សម ័ក្រចិតត ឬតាមបទបញ្ជជ ពី្យតុលាកា ។ សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ មនិ

អាចបដិរសធសំរណើសំុផ្លែ ស់បដ ូសាលា រោយផ្នអករលើមលូោឋ នថា 

កា ចណំាយរលើកា នតល់រសវាហ្នឹង រមឺានចំននួរលើសក្បាក់ចំណូល

ផ្ដលទទួលយក ប៉ាុផ្នតខែួនអាចរធវើកា បដិរសធសំរណើសំុបាន 

ក្បសិនរបើរធវើដូរចនោះ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតកមមវិធមីយួែមី។ រទាោះជា

ោ៉ា ងណាក៏រោយ សង្កា ត់ជាទីចំណលូចិតដរ ោះ មិនអាចបដិរសធ

កា ផ្លែ ស់បដូ សាលា បស់សិសសផ្ដលមានតក្មូវកា ពិ្យរសសណា

មាន កប់ានរទ ផ្ដលកនុងរ ោះ  មួមានទំាងមនុសសផ្ដលមានតក្មូវកា 

ពិ្យរសស ឬកូនសិសសអនករ ៀនភាសាអងរ់រែស របើរទាោះជាកា 

ចំណាយរលើកា អប់ សំិសសមានចំនួនរលើសក្បាក់ចំណលូផ្ដលបាន

ទទួល ឬក្តូវកា បរងាើតកមមវិធមីយួែមីក៏រោយ។ សង្កា ត់សាលារ ៀន

ផ្ដលកូនសិសសចង់ផ្លែ ស់បដូ រចញ អាចនងផ្ដ  ោក់កណំត់រលើចំនួន

ស ុបននសិសសផ្ដលផ្លែ ស់បដ ូរចញពី្យសង្កា ត់រៅឆ្ន ំនមីយួៗ កនុង

ចំនួនភារ យជាក់លាក់ននចំនួនចុោះរ ម្ ោះស ុប រោយអាក្សយ័រលើ

ទំហ្ំននសង្កា ត់។ 

 កា ក្បាក្សយ័ទាក់ទងជាមយួមាតាបតិា រោយសង្កា ត់ជាទីចំណូល

ចិតដ ក្តូវបានឱ្យកូនព្យកួរររៅរ ៀនរ ោះ ក្តូវមានភាព្យក្តឹមក្តូវរោយ

ផ្នអករលើអងគរហ្តុរហ្ើយមនិក្តូវតក្មង់រៅរលើសិសសសាលា រោយ

ផ្នអករលើសមតថភាព្យសកិា, កា រលងកឡីា ឬបរុគលកិលកខណៈផ្លទ ល់

ខែួនរនសងរទៀតរឡើយ។ 

 សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ ក្តូវផ្តបរង្កហ ោះព័្យត៌មានអំពី្យ កយសំុផ្លែ ស់បដូ 

សាលារ ៀន រៅរលើររហ្ទំព័្យ  បសខ់ែួន  ួមមានទំាងទក្មង់ផ្បបបទ

ណាមយួ ផ្ដលអាចអនុវតតបាន, តារាងកំណត់រព្យលផ្លែ ស់បដូ សាលា

រ ៀន និងរសចកដីព្យនយល់អំពី្យវិធកីា រក្ជើសរ ើសរនោះនងផ្ដ ។ 

 កា ក្បាក្សយ័ទាក់ទងោន ទំាងអស់ សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ ទាក់ទង

នឹងឱ្កាសផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀន ក្តូវផ្តមានោក់ជូនជាភាសាទំាង

អស់ ផ្ដលក្តូវបានតក្មូវឱ្យបកផ្ក្ប រៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន

 បស់អនកក្សុក រក្កាមចាប់អប់ ំ EC§48985។ 

 ោម នសិសសណាមាន ក់ ផ្ដលកនុងរព្យលបចចបុបននរនោះ ចូលរ ៀន ឬ ស់រៅ

កនុងតំបន់សាលាផ្ដលពួ្យកររក្តូវរៅរ ៀនរ ោះ អាចក្តូវបានបងខឱំ្យ

ចករចញពី្យសាលារ ៀនហ្នឹង រដើមបីទុកកផ្នែងហ្នឹង ឱ្យសសិសផ្ដល

ផ្លែ ស់បដូ សាលាចូលមករ ៀន រក្កាមលកខខណឌ ទំាងរនោះបានរទ។ 

 អាទិភាព្យអនុញ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន ក្តូវផ្តបាននតល់ជូនដូចតរៅរនោះ៖ 

o បងបអនូបរងាើត បស់សិសស ផ្ដលរ ៀនរៅសាលាហ្នឹងក្សាប់

រហ្ើយរៅកនុង ‹សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ› ក្តូវផ្តក្តូវបាននតល់

ជូននូវអាទិភាព្យមុនររបងអស់។ 

o សិសសសាលាផ្ដលមានសិទធិទទួលអាោ រោយឥតរិតនែែ ឬ

តាមបញ្ចុ ោះតនមែរ ោះ ក្តូវផ្តបាននតល់ជូននូវអាទិភាព្យទីពី្យ ។ 

o កូនៗ បស់បរុគលិករោធា ក្តូវផ្តបាននតល់ជូននូវអាទិភាព្យទី

បី។ 

 មាតាបតិាអាចរធវើកា រសន ើសំុឱ្យជួយដកឹជូនកូនរៅមកពី្យសាលារ ៀន 

រៅកនុងក្ពំ្យផ្ដននន ‹សង្កា ត់ជាទីចំណូលចិតដ›។ សង្កា ត់ ក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យនតល់ោនជំនិោះ ផ្តកនុងកំ ិតមយួផ្ដលខែួនអាចរធវើរៅបាន។ 

សង្កា ត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតាកំពុ្យងបំរព្យញកាតព្យវកិចចរោធា

សកមម ននសិសសផ្ដល ស់រៅរ ោះ មិនក្តូវបដិរសធកា សំុផ្លែ ស់បដ ូ

 បស់សិសស បូហ្នឹង ឱ្យរៅរ ៀនរៅកនុងសង្កា ត់ណាមយួរឡើយ 

ក្បសិនរបើសង្កា ត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបតិា បសស់ិសសបានោក់

 កយសំុរ ោះ បានអនមុ័ត កយសំុផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀន។ 

 

ជរក្មើសទី 2៖ កា ផ្លែ ស់បតូ សាលារ ៀនរនសងរទៀត វាងសង្កា ត់ (EC 

§46600និង et seq.)៖ ចាប់រនោះ អនញុ្ជញ តឱ្យសង្កា ត់ចំនួនពី្យ  ឬរក្ចើន 

រធវើកិចចក្ព្យមរក្ព្យៀង ួមោន មយួ សំរាបក់ា ផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀន បស់

សិសសមាន ក់ ឬ រក្ចើន ក់ សំរាប ់យៈរព្យលមយួដល់រៅក្បំាឆ្ន ំឯរណាោះ។ 

កិចចក្ព្យមរក្ព្យៀងែមី អាចក្តូវបានចប់រនដើមរធវើ សំរាប ់យៈដល់រៅក្បំាឆ្ន ំ

នីមយួៗបានផ្ែមរទៀត។ កិចចក្ព្យមរក្ព្យៀងរនោះ ក្តូវផ្តមានកា បញ្ជជ ក់ពី្យ 

យៈរព្យលជាក់លាក់ និងលកខខណឌ  រក្កាមកា ផ្លែ ស់បត ូសាលាផ្ដលក្តូវ



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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បានអនញុ្ជញ តឱ្យ។ សង្កា ត់លំរៅោឋ ន មនិអាចបដិរសធកា ផ្លែ ស់បត ូ

សាលាននសិសស ផ្ដលមាតាបិតា បសពួ់្យកររកំពុ្យងបំរព្យញកាតព្យវកិចច 

រោធាសកមម ផ្ដលសង្កា ត់ទទួលចុោះរ ម្ ោះតាមកា រសន ើសុំរ ោះ អនមុ័ត

 កយសុំបានរទ។ ចាប់ផ្ចងអំពី្យកា ផ្លែ ស់បតូ សាលារ ៀន វាងសង្កា ត់ 

ផ្ចងនងផ្ដ នូវលកខខណឌ ដូចតរៅរនោះ៖ 

 ក្បសិនរបើសង្កា ត់បដិរសធសំរណើសំុផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀនរ ោះ មាតា

បិតាអាចបតឹងឧទធ ណប៍ាន ចំរ ោះកា សរក្មចចិតតហ្នឹង ោក់រៅកាន់

ក្កុមក្បកឹាភបិាលផ្ននកអប់ ំក្បចំរខាណធី។ មានតារាងរព្យលរវលា

ជាក់លាក់ រៅកនុងចាប ់សំរាប់ោក់បណត ឹងឧទធ ណ៍រនោះ រហ្ើយនិង

រដើមបីឱ្យក្កមុក្បកឹាភបិាលផ្ននកអប់ ំ រធវើកា សំរ ចចិតតជាែមី។ 

 

ជរក្មើសទី 3៖ កា ង្ក មាតា ជំនួសកា ផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀនតាម

លំរៅោឋ ន (EC §48204 (b))៖ ក្បសិនរបើ ោ៉ា ងរោចណាស ់មាតា

បិតាមាន ក់ននសិសស បានរៅរធវើកា រៅនងឹកផ្នែងផ្លទ ល់រៅកនុងក្ពំ្យផ្ដននន

សង្កា ត់សាលារ ៀនមយួរក្ៅពី្យសង្កា ត់ ផ្ដលព្យួកររ ស់រៅ សំរាប់ យៈ

រព្យលោ៉ា ងតិចក្តឹមផ្ត 10 រមា៉ា ងប៉ាុរណាណ ោះ កនុងអំឡុងរព្យលក្តឹមផ្តមយួ

សបាត ហ្៍រ ោះ កូនសិសសអាចក្តូវបានចត់ទុកថា ជាសិសសមានទីលំរៅ 

រៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតា បស់ពួ្យករររធវើកា រ ោះរហ្ើ

យ។ មាក្តាននចាប់រនោះ មនិតក្មូវឱ្យសង្កា ត់សាលារ ៀន ទទួលយក

សិសសផ្ដលបានរសន ើសំុផ្លែ ស់បដ ូសាលារ ៀន រោយផ្នអករលើមូលោឋ ន

រនោះ ប៉ាុផ្នតសិសស មិនអាចក្តូវបានបដិរសធ រោយផ្នអករលើមូលោឋ ន

ជាតិសាសន៍ ក្កុមជនជាតិ រភទ ក្បាក់ចំណូល បសម់ាតាបតិា លទធនល

សិកា ឬកា ព្យចិ ណា "តាមផ្តអំរព្យើចិតដ" រនសងរទៀត។ លកខខណឌ រនស

ងៗរទៀត កនុងចាប់អប់ ំ EC§48204 (b)  មួមាន៖ 

 

 ខាងណាមយួក៏បាន សង្កា ត់ផ្ដលមាតាបិតា ស់រៅ ឬសង្កា ត់ផ្ដល

មាតាបតិារៅរធវើកា រៅទីរ ោះ អាចោមឃាត់មនិឱ្យសិសសសុំផ្លែ ស់

បដូ សាលារ ៀន ក្បសិនរបើវាប៉ាោះ ល់ជាអវិជជមានដល់រំររាងកា 

ឈ្ប់ផ្បងផ្ចកពូ្យជសាសន៍។ 

 សង្កា ត់ផ្ដលមាតាបតិារៅរធវើកា រ ោះ អាចបដិរសធកា សំុផ្លែ ស់បដូ 

សាលារ ៀន ក្បសិនរបើខែួន ករ ើញថា កា ចំណាយរលើកមមវធិីអប់ ំ

 បសស់ិសសរ ោះ មានចំនួនរក្ចើនរលើសចំនួនទឹកក្បាក់ផ្ដល ោឋ ភបិា

លបាននដល់ឱ្យសង្កា ត់ សំរាបក់មមវិធអីប ់ំសិសស។ 

 មានកា ោកក់ហំ្ិត (រោយផ្នអករលើចំននួស បុននសិសសមកចុោះ

រ ម្ ោះរ ៀន) រលើចំនួនសិសសផ្ដលបានទូទាត់ ផ្ដលអាចសំុផ្លែ ស់បដ ូ

សាលារ ៀនរចញពី្យសង្កា ត់ រក្កាមចាបរ់នោះ ក្បសិនរបើសង្កា ត់ អនុ

ម័តឱ្យមានចំននួរក្ចើនកនុងកា សំុផ្លែ ស់បដ ូសាលារ ៀន។ 

 ពំុ្យមានដំរណើ កា ោកប់ណត ឹងឧទធ ណ៍ផ្ដលបានតក្មវូ សរំាបក់ា សុំ

ផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀន ផ្ដលក្តូវបានបដិរសធរ ោះរទ។ ប៉ាុផ្នដរទាោះជា

ោ៉ា ងណាក៏រោយ សង្កា ត់ បដិរសធមនិអនញុ្ជញ តឱ្យសិសសចូលរ ៀន

រ ោះ ក្តូវផ្តនតល់ជូនជាលាយលកខអកស  ជូនដលម់ាតាបតិា នវូរហ្តុ

នលជាក់លាក ់ចំរ ោះកា បដិរសធកា សំុផ្លែ ស់បដូ សាលារ ៀន។ 

 

ចាប់របើកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀន (EC §48350 និង et seq.) 

រៅរព្យលផ្ដលសិសសកំពុ្យងរ ៀនរៅឯសាលារ ៀនននសង្កា ត់មយួ ផ្ដល

មានចុោះរៅកនុងបញ្ជ ីរបើកឱ្យចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនជាចំហ្ ដូចបានកណំត់

រោយអរគ យកផ្ននកផ្ណ ំសាធា ណៈរ ោះ ពួ្យកររអាចោក់ កយសុំ

ផ្លែ ស់បដូ រៅរ ៀន រៅឯសាលាមយួរទៀត ផ្ដលរៅកនុង ឬរៅរក្ៅសង្កា ត់

បាន ក្បសិនរបើសាលារ ៀនផ្ដលព្យកួររ កំពុ្យងផ្លែ ស់រៅរ ោះ ទទួលបាន

ពិ្យនទុខពស់ ដូចបានចុោះរលើតារាងលទធនលសិកា។ សង្កា ត់  ផ្ដលមាន

សាលារ ៀនចុោះកនុងបញ្ជ ី  ក្តូវផ្តនដល់ដំណឹងជូនមាតាបតិារៅឯសាលារ ៀន

ហ្នឹង រៅនែៃ ឬមុននែៃដបំូងននឆ្ន ំសិកា អំពី្យជរក្មើស បស់ពួ្យកររ កនុងកា 

ផ្លែ ស់បដូ រៅសាលា ដឋមយួរទៀត។ ព័្យត៌មានទាក់ទងនឹងដំរណើ កា ោក់

 កយសុំ និងរព្យលរវលាកណំត់ផ្ដលអាចអនុវតតបាន អាចរៅយកបានព្យី

កា ោិលយ័ បសស់ង្កា ត់។ 

 

រសចកដីសរងខបរនោះ នតល់ជូននូវទិដឋភាព្យទូរៅ អំពី្យចាប់ផ្ដលអាចអនុវតត

បាន ចំរ ោះកា រៅរ ៀន សំរាប់សាលារ ៀនខាន តតូចនីមយួៗរនសងរទៀត។ 

ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀត រឺមាននដល់ជូនតាមកា រសន ើសុំ និងរៅររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/enroll។ 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីសាលារ ៀនខាន តតូច (EC §58501)៖ ចាប់ ដឋ

អនញុ្ជញ តឱ្យសង្កា ត់សាលារ ៀនទំាងអស់ នតល់សាលារ ៀនខាន តតូចៗ។ 

ចាប់អប ់ំផ្ននកទី 58500 កំណត់នយិមន័យថា សាលារ ៀនខាន តតូច រជឺា

សាលារ ៀនមយួ ឬជាក្កុមថាន ក់រ ៀនោច់រោយផ្ឡកមយួ រៅកនុង

ក្កបខណ័ឌ សាលារ ៀនមយួ ផ្ដលក្តូវបានកានក់ាប់កនុងលកខណៈមយួ ផ្ដល

បាន ច រឡើងរដើមបី៖ 

 

(1) បរងាើនឱ្កាសដល់កំ ិតអតិប មា សំរាបសិ់សសសាលា កនុងកា អភិវឌឍ

រុណតនមែវិជជមាន ដូចជាខែួនទីពឹ្យងខែួន កា រចោះនតចួរនតើមរនំិត រសចកដី

សបបុ ស ភាព្យរកើតរឡើងរោយឯកឯង ភាព្យបុិនក្បសប់ ភាព្យកាែ ោន រំនិត

នចនក្បឌិត កា ទទួលខុសក្តូវ និងកដអីំណ ។ 

(2) ទទួលសាគ លថ់ាកា រ ៀនសូក្តលអបំនុត រកើតរឡើងរៅរព្យលផ្ដលសិសស

រ ៀនរចោះចំ រោយសា ព្យកួររមានចំណង់ចំណូលចិតដនឹងសកិា។ 

(3)  កាសាថ នភាព្យសិកាមយួ ផ្ដលបរងាើនឱ្យសសិសរចោះរលើកទឹកចិតត

រោយខែួនឯងឱ្យដលក់ំ ិតអតិប មា និងរចោះរលើកទឹកចិតតសិសស តាមរព្យល

រវលាផ្លទ លខ់ែួន បស់ពួ្យកររ ឱ្យរចោះរដញតាមចំណាបអ់ា មមណផ៍្លទ លខ់ែួន

ផ្ដលព្យួកររមាន។ ចំណាប់អា មមណ៍ទំាងរនោះ អាចរកើតរចញជាផ្នែផ្លា

ទំាងក្សុង ឬផ្នែផ្លា ខែោះៗ រចញពី្យបទបង្កហ ញរោយក្របូរក្ងៀន ផ្ដលពួ្យក

ោត់ចូលចិតដអំពី្យរំររាងសកិា។ 

(4) បរងាើនឱ្កាសដលក់ំ ិតអតិប មា ជូនក្រូបរក្ងៀន មាតាបតិា និងសិសស

សាលា កនុងកា អភវិឌឍ មួោន  នូវដំរណើ កា សិកា និងកមមវតថុ បស់ខែួន។ ឱ្

កាសរនោះ នឹងក្តូវបានបនតដំរណើ កា ជាអចិនរនតយ៍។ 

(5) បរងាើនឱ្កាសដលក់ំ ិតអតិប មា សំរាបស់ិសសសាលា រលាកក្រ-ូអនក

ក្រូ និងមាតាបតិា រដើមបីឱ្យរចោះបនដក្បតិកមមរៅនឹងកា ផ្លែ ស់បដូ ព្យភិព្យរលាក 

 ួមមាន ប៉ាុផ្នតមនិកណំត់ថាមានផ្តសហ្រមន៍ ផ្ដលសាលារ ោះ មានតាងំ

រៅរ ោះរទ។  

រៅកនុងក្ពឹ្យតតិកា ណម៍ានមាតាបតិា កូនសិសស ឬរលាកក្រ-ូអនកក្រណូាមាន ក់ 

ផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ៍ចង់បានព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត ទាក់ទងនឹងសាលា

រ ៀនខាន តតូចរ ោះអរគ យកសាលារ ៀនក្បចំរខាណធី, កា ោិលយ័ ដឋ

បាលននសង្កា ត់រនោះ, រហ្ើយនិងកា ោិល័យ បស់ យកសាលារ ៀន 

រៅកនុងតំបន់សាលាផ្ដលសិសសក្តូវរៅរ ៀននីមយួៗរ ោះ ក្តូវមានឯក

សា ចាប់ែតចមែងជារក្ចើនចាប ់សំរាប់ទុកផ្ចកជូនរលាកទុកជាព័្យត៌មា

ន។ ចាប់រនោះ ជាពិ្យរសស អនញុ្ជញ តឱ្យមនុសសផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ ៍

កនុងកា ោក់រសន ើសំុឱ្យក្កុមក្បឹកាភបិាលននសង្កា ត់ បរងាើតកមមវិធីសំរាប់

សាលារ ៀនខាន តតូចៗ។ 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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កា កាត់បនថយនិរទទស / កា បាត់បង់រក្រឌីតសិកា (EC §48980 

(i))៖ ោម នសិសសណាមាន ក់ ក្តូវបានកាត់បនថយនិរទទស ឬបាត់បង់រក្រឌី

តសិកា រោយសា ផ្តកា ខានមករ ៀនណាមយួមានចាប់ ក្សបតាម

ចាប់អប ់ំ EC 48205 ចំរ ោះកា បាត់បង់កិចចកា ផ្ដលក្រូោក់ឱ្យរធវើ និងរត

សដ   ផ្ដលអាចក្តូវបាននតលឱ់្យ និងបំរព្យញចប់រ ោះរទ។ 

 

អវតដមានព្យីថាន ក់រ ៀន រដើមបីរៅទទួលរសវារវជជសារសដសមាៃ ត់ (EC 

§46010.1)៖ សសិសទំាងឡាយរ ៀនថាន កទី់ 7-12 រហ្ើយនងិមាតាបិតា

 បស់ពួ្យកររ ក្តូវបាននដល់ដណំឹងជូនក្ជាបថា ចាប់រនោះ អនញុ្ជញ តឱ្យ

សាលារ ៀន រោោះផ្លងសសិសទំាងឡាយ សំរាប់រោលបំណងននកា 

រៅទទួលរសវារវជជសារសដសមាៃ ត់រោយោម នកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបតិា

ជាមនុរឡើយ។ រោលនរោបាយ បសស់ង្កា ត់ ទាក់ទងនឹងកា 

អនញុ្ជញ តឱ្យសសិសអវតដមានផ្បបរនោះពី្យថាន ក់រ ៀនរ ោះ រឺមានជូនតាមកា 

រសន ើសុំ ឬរៅររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/boardpolicies។  

 

អវតដមានពី្យថាន ក់រ ៀន រដើមបកីមមវិធីបរក្ងៀនសាស  (EC §46014)៖ 

សង្កា ត់ អាចអនញុ្ជញ តឱ្យសសិស ផ្ដលមានកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបតិា 

អាចអវតដមានពី្យថាន ក់រ ៀនបាន រដើមបីរៅចូល ួមកនុងកមមវធិីបរក្ងៀន និង

ជំរនឿសាស ។ 

 

រសចកតីជូនដណំឹងអំពី្យនែៃសិសសរចញមនុរមា៉ា ងធមមតា និងទិវាអភិវឌឍ

បុរគលិករោយឥតមានវតដមានកូនសសិស (EC §48980 (c))៖ សង្កា ត់ 

ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដលដ់ំណឹងជូនមាតាបតិាជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ អំពី្យនែៃសិសស

រចញមុនរមា៉ា ងធមមតាតាមកា កណំត់ នងិទិវាអភិវឌឍបុរគលិករោយឥត

មានវតដមានកូនសិសស រៅរដើមឆ្ន ំ ឬរធវើោ៉ា ងឆ្ប់ ហ្័ស តាមកា ផ្ដល

អាចរធវើរៅបាន ប៉ាុផ្នតមិនឱ្យរលើសពី្យមយួផ្ខ មុននែៃសសិសរចញមុន

រមា៉ា ងធមមតា ឬនែៃោម នវតដមានកនូសិសស។ (សូមរមើលក្បតិទិន បស់

សង្កា ត់ផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួ) 

 

ព័្យត៌មានរនសងៗចក្មោុះ     

 

កមមវិធីមិនតក្មូវឱ្យមាតាបិតា និងកនូសិសសសាលាចូល ួម (EC 

§49091.18)៖ សាលារ ៀន មិនតក្មូវឱ្យសិសសសាលា ឬក្កុមក្រួសា 

 បស់សិសសសាលា ក្បតិបតដិតាម ឬចូល ួមកនុងកា វាយតនមែរលើកសទួយ, 

កា វភិារ, កា វាយតនមែ ករណុសមបតដិ ឬកា ក្តួតពិ្យនិតយរុណភាព្យ ឬ

បុរគលិកលកខណៈននសសិសរៅឯររហ្ោឋ ន, កមមវិធីក្បកឹារៅតាម

ររហ្ោឋ នផ្ដលព្យុ ំក់ ន់នឹងកា សិកា, រំររាងហ្វឹកហ្វឺនមាតាបតិា ឬរំ

ររាងបំរ ើរសវាសិកាសំរាប់ក្ទក្ទង់ក្កុមក្រួសា ។ 

 

សមភាព្យរភទកនុងកា រ ៀបចំរំររាងអាជីព្យ (EC §221.5 ( ))៖ 

មាតាបតិា នឹងក្តូវបាននដល់ដំណងឹជូនជាមនុ ពី្យកា ក្បកឹាអំពី្យអាជីព្យ និង

កា រក្ជើសរ ើសថាន ក់រ ៀន ផ្ដលចប់រនដើមជាមយួនឹងកា រក្ជើសរ ើសថាន ក់

រ ៀនរៅកនុងថាន ក់ទី 7 រដើមបីជំ ញុឱ្យមានសមភាព្យរភទ និងអនញុ្ជញ តឱ្យ

មាតាបតិាចូល មួកនុងវរគនដល់កា ក្បកឹា និងកា សរក្មចចិតត  ។ 

 

រោលនរោបាយរបៀតរបៀននែវូរភទ (EC §231.5 5 CCR §4917)

៖ សង្កា ត់នីមយួៗ ក្តូវបានតក្មវូឱ្យអនមុ័តរោលនរោបាយជាលាយ

លកខអកស សដ អីំពី្យកា របៀតរបៀននែវូរភទ រហ្ើយក្តូវនតល់ជូននូវឯកសា ែត

ចមែងរោលនរោបាយរនោះ រោយសា វាជាបទ់ាក់ទងរៅសិសសសាលា 

អមជាមយួនឹងរសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំ។ (សមូរមើលឧបសមពន័ធនន

រោលនរោបាយផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួ។) សង្កា ត់ តក្មូវនងផ្ដ  ឱ្យ

ោកត់ាំងរោលនរោបាយ   រៅតាមទីកផ្នែងផ្ដលង្កយរររមើល

រ ើញ រហ្ើយក្តូវ  ួមមាន ោក់រៅតាមទីកផ្នែងសំរាប់បរុគលកិ នងិសិសស

សាលា។ 

 

ប ិរវណសាលារ ៀនោម នរក្រឿងរញៀន (កមមវិធីអប់ ំបង្កា  កា 

រសព្យរក្រឿងក្សវ៉ឹង និងរក្រឿងរញៀនរនសងរទៀត)៖ កា មានជាបខ់ែួន 

កា រក្បើក្បាស់ ឬកា លក់រក្រឿងរញៀន រក្រឿងក្សវ៉ឹង ឬសា ធាតុជាបក់ា 

ក្តួតពិ្យនិតយរនសងរទៀត រឺក្តូវបានោមឃាត់ រហ្ើយនិងក្បតិបតតិោ៉ា ងតឹង

  ៉ឹងរៅកនុងសកមមភាព្យ   បស់សាលារ ៀនទំាងអស់។ កណំត់ក្តា   

នឹងក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅឱ្យផ្ននកអនុវតតចាប់មូលោឋ ន រហ្ើយកា ោក់

ទណឌ កមមសង្កា ត់ នឹងបណាត លមកពី្យកា  ំរលាភប ំន  ។ 

 

សិទធិរជៀសវាងកា រក្បើកនុងលកខណៈរក្ោោះថាន ក់ដល់សតវ (EC 

§32255 et seq.)៖ សិសសសាលា អាចរក្ជើសរ ើសមិនចូល មួកនុងរំ

ររាងអប ់ំ ផ្ដលជាប់ ក់ព័្យនធនឹងកា រក្បើក្បាស់កនុងលកខណៈរក្ោោះថាន ក់ ឬ

បំនែិចបផំ្លែ ញសតវ។ 

 

ចាប់សិសសក្រប់ ូបសំរ ចបានរជារជ័យ (20 USC §6301 et 

seq.)៖ រៅរក្កាមចាប់ ESSA មាតាបតិាមានសិទធិដូចតរៅរនោះ៖ 

ព័្យត៌មានទាក់ទងនឹងសញ្ជញ បក្តចំរណោះដងឹរនសងៗ បស់ក្របូរក្ងៀន អនក

ជំនួយជំ ញកា ក្រូបរក្ងៀន និងអនកជំនយួកា កនុងថាន ក់រ ៀន៖ តាមកា រសន ើ

 សំុ មាតាបតិាមានសិទធិទទួលបាននូវព័្យត៌មានអំពី្យសញ្ជញ បក្តចំរណោះដឹង

រនសងៗ បស់ក្របូរក្ងៀនក្បចំថាន ក់, អនកជំនួយជំ ញកា ក្រូបរក្ងៀន និង

អនកជំនយួកា កនុងថាន ក់រ ៀន បស់កូនៗពួ្យកររ។ រនោះ មួមានទំាងក្របូរក្ងៀន

ផ្ដលមាន និងពំុ្យមានសញ្ជញ បក្ត រហ្ើយថារតើបំរព្យញបាន ឬពំុ្យបានតាម

លកខណៈវិនិចឆយ័ននកា នដល់អាជាញ បណ័ណថាន ក ់ដឋ ថារតើក្រូបរក្ងៀនកំពុ្យងផ្ត

បរក្ងៀន រក្កាមលិខិតអនុញ្ជញ តអាសនន ឬសាថ នភាព្យបរណាត ោះអាសននរនសង

រទៀត រោយសា ផ្តកាលៈរទសៈពិ្យរសស, មុខវជិាជ កំ ិតមោវិទាល័យ

 បស់ក្រូបរក្ងៀនន, ថារតើអនកជំនយួកនុងថាន ក់រ ៀន ឬអនកជំនយួជំ ញកា 

ក្រូបរក្ងៀនណាមាន ក់ បំរ ើរសវាដលក់ូនរលាកអនកផ្ដ ឬោ៉ា ង ក្បសិនរបើ

ពួ្យកររបំរ ើផ្មនរ ោះ អញ្ជ ឹងពួ្យកររមានសញ្ជញ បក្តផ្ដ ឬរទ។ សង្កា ត់ក្តូវ

នដល់ដំណឹងជូននងផ្ដ ជូនមាតាបតិា ក្បសិនរបើកូន បស់ពួ្យកររ ក្តូវបាន

កំណត់ ឬក្តូវបានបរក្ងៀនសំរាប់ យៈរព្យល 4 សបាដ ហ្ជ៍ាប់ៗ ោន  ឬរក្ចើន 

រោយរលាកក្រ-ូអនកក្រូ ផ្ដលព្យុមំានរណុសមបតដិខពស់។ 

 ព័្យត៌មានទាក់ទងនឹង បាយកា ណ៍អពីំ្យសសិសមាន ក់ៗ រៅរលើ ង្កវ យ

តនមែរៅទូទំាង ដឋ៖ តាមកា រសន ើ សុំរនោះ មាតាបតិាមានសិទធិទទួល

បាននវូព្យ័ត៌មានអំពី្យកក្មិតននសមិទធិនល បសក់ូនៗពួ្យកររ រៅរលើ

រាល់កា វាយតនមែរៅរលើកា សកិាថាន ក ់ដឋ ផ្ដលបានរធវើចំរ ោះកូន

សិសស។ 

 កូនសសិសផ្ដលព្យុសំ ូវរចោះភាសាអង់ររែស៖ ចាប់រនោះ តក្មូវឱ្យមាន

កា នដលដ់ំណឹងជូនជាមុន ដលម់ាតាបតិា បសស់ិសសអនកសិកា



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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ភាសាអង់ររែស អំពី្យកមមវធិីជំ ញខាងភាសាអង់ររែសរៅមានកំ ិត 

ផ្ដលកនុងរ ោះ ួមមាន រហ្តុនលសំរាបក់ា សំោល់សិសសថា ជាអនក

រ ៀនភាសាអង់ររែស,  តក្មវូកា ោក់សិសសចូលកនុងកមមវិធអីប ់ំ

បរក្ងៀនភាសា, កំ ិតសាទ ត់ជំ ញខាងភាសាអង់ររែស បសស់ិសស, 

រតើកំ ិតផ្បបរនោះក្តូវបានររវាយតនមែោ៉ា ងណាខែោះ, សាថ នភាព្យននលទធ

នលសិកា បសស់ិសស,  វិធីសារសតបរក្ងៀនផ្ដលក្តូវបានរក្បើក្បាស់

រៅកនុងកមមវធិីផ្ដលអាច កបាន,  របៀបផ្ដលកមមវិធីផ្ដលក្តូវបាននត

ល់ជូនជាអនុសាសន៍រ ោះ នឹងបំរព្យញបានតាមតក្មវូកា អវខីែោះ បស់

សិសស, កមមវធិីក្បតិបតដកិា , សិទធិរក្ជើសរ ើស បស់មាតាបិតា កនុងកា 

ដកកូន បស់ពួ្យករររចញពី្យកមមវិធ ីនិង/ឬ សិទធិបដិរសធកា ចុោះ

រ ម្ ោះចូលរ ៀនដំបូង និងរហ្ើយអក្តាផ្ដលររ ំព្យងឹទុកថា នឹងមាន

កា ផ្លែ ស់បតូ ចូលមកកនុងថាន ក់រ ៀន ផ្ដលពំុ្យក្តូវបានរធវើតក្មូវកូនសិសស

អនករ ៀនភាសាអង់ររែស។ សូមរមើលកា រ ៀបរាប់អំពី្យកមមវិធអីប់ សំំ

រាប់កនូសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររែសផ្ដលភាជ ប់មកជាមយួ។ សំ

រាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀតអំពី្យកមមវិធីទំាងរនោះ សូមចូលររហ្ទំព័្យ នន

កា ោិលយ័កូនសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស និងកា ោិលយ័

សមិទធព្យហ្ភុាសារៅ៖ www.ousd.org/ellma។ 

 សាលារ ៀនផ្ដលក្តូវកា កា ផ្កលមអកមមវិធី៖ មាតាបិតា នឹងក្តូវបាន

ទទួលរសចកដីជូនដណំឹង រៅរព្យលផ្ដលសាលារ ៀន បស់កនូព្យួកររ 

ក្តូវបានសោំលថ់ាជា "សាលារ ៀនផ្ដលក្តូវកា ផ្កលមអកមមវិធ"ី 

រហ្ើយនិងឱ្កាស រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន។ 

 

ព័្យត៌មានផ្ដលបាននតល់ជូនរៅខាងរលើ រឺអាច កបានតាមកា រសន ើសុំពី្យសា

លារ ៀន ឬកា ោិលយ័សង្កា ត់ បស់កនូរលាកអនក។ រសចកដីជូនដណំឹង

ផ្ែមរទៀត អាចក្តូវកា  រក្កាមចាប់ននកូនសសិសក្រប់ បូសំរ ចបាន

រជារជយ័ - នឹងក្តូវបានរនញើជូនោច់រោយផ្ឡកពី្យោន ។ 

 

នីតិវិធីបណត ឹងឯកសណាឋ ន (5 CCR §4622)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យនដល់ ដណំឹងជូនជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ ជូនមាតាបតិា សសិស បុរគលកិ រណៈក

មាម ធកិា ទីក្បកឹា 

ក្បចំសង្កា ត់ និងសាលារ ៀន រហ្ើយនងិភារ ីក់ ន់រនសងៗរទៀត ជាលា

យលកខអកស  អំពី្យនីតិវិធបីណត ឹងឯកសណាឋ ន បស់ខែួន។ (សូមរមើល

រសចកដីជូនដណំឹងអំពី្យនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណាឋ នផ្ដលបានភាជ បម់កជាមួ

យ។) 

 

 ែយនដដឹកសិសសសាលា/សុវតថភិាព្យអនកដំរណើ  (EC §39831.5)៖ 

សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនតល់ជូននូវបទបបញ្ញតតិសវុតថិភាព្យ ដល់សសិសែមីៗ

ទំាងអស់ រហ្ើយនងិសិសសណាផ្ដលពំុ្យធាែ ប់ក្តូវបានររដឹកជូនរៅមកពី្យសា

លារ ៀន រោយ ែយនដដកឹសិសសសាលា។ (សូមរមើលកូនរសៀវរៅសុវតថិ

ភាព្យនន ែយនដបឹោះផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួ។) 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីចាប់ Megan (ក្កមក្ព្យហ្មទណឌ§290.4)៖ 

មាតាបតិានិងសមាជិកសាធា ណៈ មានសិទធិពិ្យនិតយរមើលព័្យត៌មាន អំពី្យអនក

ក្បក្ពឹ្យតដខុសនែវូរភទជាបក់នុងបញ្ជ ី រៅកនុងកា ោិល័យធ ំបស់ទីភាន ក់ង្ក 

អនុវតតចាបក់នុងតំបន់ សំរាប់សង្កា ត់សាលារ ៀនរនោះ។ 

 

កា ខានមករ ៀនមានចាប់ (EC §48205) 

(ក) នទយុនឹងផ្ននក 48200 រនោះ សិសសនងឹក្តូវបានអនញុ្ជញ តឱ្យខានមករ ៀន

បាន រៅរព្យលផ្ដលកា ខានរ ៀនហ្នឹង រ៖ឺ 

(1) បណាដ លមកពី្យកា មានជំងឺឈ្ថឺាា ត់។ 

(2) បណាដ លមកពី្យកា ោក់ឱ្យរៅោច់ឆ្ៃ យពី្យររ រក្កាមបង្កគ ប ់បស់ម

រនតីសុខភាព្យក្បចំរខាណធី ឬក្កុង។ 

(3) រដើមបីផ្តរោលបណំងទទួលរសវាសុខភាព្យ រធមញ និងផ្ភនក។ 

(4) រដើមបីផ្តរោលបណំងរៅចូល ួមកនុងពិ្យធីបណុយសព្យ បស់សមាជិក

ននក្កុមក្រួសា  ឱ្យផ្តកា អវតដមានរនោះ មានចំននួមនិរលើសពី្យមយួនែៃ 

ក្បសិនរបើពិ្យធីបណុយរ ោះ រធវើរៅកនុង ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា  រហ្ើយមិនរលើស

ចំនួនបីនែៃ ក្បសិនរបើពិ្យធីបណុយរ ោះ រធវើរឡើងរៅរក្ៅ ដឋកាលហី្វូនញ៉ា ។ 

(5) រដើមបីរោលបណំងបំរព្យញកាតព្យវកិចចជាសមាជិកននរណៈវិនិចឆយ័ 

កនុងលកខណៈមយួផ្ដលចាប់បានផ្ចង។ 

(6) រោយសា ផ្តមានណាត់រមើលជំងឺឈ្ឺថាា ត់ ឬពិ្យនិតយសុខភាព្យ រៅ

កនុងរមា៉ា ងរ ៀន បស់កមុា  ផ្ដលកូនសិសស ូបរ ោះ រជឺាមាតាបតិាផ្ដល

ក្តូវក្រប់ក្រងកូនកនុងបនទុក។ 

(7) សំរាប់រហ្តុនលផ្លទ លខ់ែួនក្តឹមក្តូវ  ួមមាន ប៉ាុផ្នតមនិកណំត់ថាមាន

ផ្ត កា បង្កហ ញខែួនរៅកនុងតុលា កា ចូល ួមកនុងពិ្យធបីុណយសព្យ កា ក្បា 

ព្យវពិ្យធីបណុយឈ្ប់សក្មាក ឬពិ្យធីបណុយសាស  បស់ពួ្យកររ កា ចលូ មួ

កនុងកិចចកា សាស  កា ចូល មួកនុងសននសីិទកា ង្ក  ឬកា ចូល ួមកនុង

សននិសីទអប់ សំត ីពី្យទក្មង់នីតិបញ្ញតតិ ឬតុលាកា  ផ្ដលបានឧបតថមារឡើង

រោយអងគកា មិនផ្សវង កក្បាក់ចំរណញ រៅរព្យលផ្ដលកា ខានរ ៀន

 បសស់ិសសរ ោះ ក្តូវបានរសន ើសុជំាលាយលកខអកស  រោយមាតាបតិា 

រហ្ើយក្តូវបានយល់ក្ព្យមរោយ យកសាលារ ៀន ឬតំណាងផ្ដល

បានកំណត់ រោយអនុរលាមតាមសដងោ់ ផ្តមយួ ផ្ដលបានបរងាើត

រឡើង រោយក្កមុក្បកឹាភបិាល។ 

(8) សំរាប់រោលបណំងបំរ ើកា ជាសមាជិកននក្កុមក្បឹកាភបិាលនន

មណឌ លរបាោះរឆ្ន ត រោយអនុរលាមតាមផ្ននក 12302 ននក្កមរបាោះរឆ្ន

ត។ 

(9) សំរាប់រោលបណំងននកា ចណំាយរព្យលរវលាជាមយួនឹង

សមាជិកននក្កមុក្រួសា  បស់សិសស ផ្ដលជាសមាជិកននកងកមាែ ំង

ក្បោបអ់ាវុធកនុងឯកសណាឋ នផ្ដលបំរព្យញកាតព្យវកិចចសកមម ដូចបាន

កំណត់នយ័រៅកនុងផ្ននកទី 49701 រហ្ើយក្តូវបានរររៅចូលបំរព្យញ

កាតព្យវកិចចកា ង្ក , មានចាបឈ់្ប់សក្មាកពី្យកា ង្ក  ឬបានវលិក្តឡប់

មកវញិភាែ មៗពី្យ កា ោក់ព្យក្ង្កយរៅកាន់ទីតាំងក្បយុទធ ឬទីតាំងក្ទក្ទង់

កា ក្បយុទធ។ កា ខានរ ៀនផ្ដលបាននតល់ឱ្យរោយអនុរលាមតាមកថា

ខណឌ រនោះ នឹងក្តូវបាននតលឱ់្យមយួ យៈរព្យល ផ្ដលនឹងក្តូវបានកណំត់

តាមកា សំរ ចចិតដ បសអ់រគ យកននសង្កា ត់សាលារ ៀន។ 

(10) សំរាប់រោលបណំងននកា ចូល មួកនុងពិ្យធីនដល់សញ្ជជ តិឱ្យសិសស 

រដើមបីឱ្យពួ្យកររបានកាែ យជាព្យល ដឋអារម ិក។ 

 

(ខ) សិសសផ្ដលខានរ ៀន រក្កាមផ្ននករនោះ នឹងក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យបំរព្យញ

កិចចកា  រហ្ើយនិងរតសត ទំាងអស់ផ្ដលពួ្យកររពំុ្យបានរធវើ រៅកនុងអឡំុង

រព្យលខានមករ ៀន ផ្ដលអាចក្តូវបាននតល់ឱ្យសមក្សប រហ្ើយនិងរៅ

រព្យលបានបំរព្យញចប់រ ួជាទីរព្យញចិតត កនុង យៈរព្យលសមរហ្តុសមនល

រ ោះ នឹងក្តូវបាននតល់រក្រឌីតឱ្យោ៉ា ងរព្យញរលញ។ ក្រូបរក្ងៀនក្បចំថាន ក់ 

ផ្ដលកូនសិសសខានរ ៀនរ ោះ ក្តូវរធវើកា កំណត់ ថារតើរតសដ  រហ្ើយនិងកិចច

កា ណាខែោះ ផ្ដលមានតនមែរសម ើ ប៉ាុផ្នតមនិចំបាច់ដូចោន រៅនឹងរធវើរតសត  និង



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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កិចចកា    ផ្ដលសិសសពំុ្យបានរធវើ រៅកនុងកឡំុងរព្យលននកា ខានមករ ៀន

រ ោះរទ។ 

 

(រ) សំរាប់រោលបណំងននផ្ននករនោះ កា ចូល ួមរៅកនុងពិ្យធសីាស  មិន

ក្តូវឱ្យរលើសចំននួបួនរមា៉ា ងកនុងមយួឆមាសរឡើយ។ 

 

( ) កា ខានមករ ៀន រោយអនុរលាមតាមផ្ននករនោះ ក្តូវបានររចត់ទុក

ថា ជាកា រ ៀន កនុងកា រណ វតដមានមធយមជាក្បចំ រហ្ើយមិនក្តូវទូទាត់

ជាក្បាក់ផ្តងតាំងរោយ ដឋរឡើយ។ 

 

(ង) "ក្កុមក្រួសា " ដូចបានរក្បើរៅកនុងផ្ននករនោះ មានអតថនយ័ដូចោន  ដូច

បានស រស ោក់រៅកនុងផ្ននកទី 45194 រលើកផ្លងផ្តរសចកតីរោងរៅ

កនុងរនោះ ចំរ ោះ "និរោជិត" នឹងក្តូវបានចត់ទុកថាជារសចកតីរោង

ចំរ ោះ "សិសស"។ 

 

 កា វនិិរោរសំរាបអ់ រតននកមមវិធីសិកា (EC §48980 (d))៖ 

មាតាបតិា ក្តូវបានផ្ណ ំពី្យសា ៈសំខានន់នកា វនិិរោរសំរាបក់មម

 វិធីសិកាជានខ់ពស់ សំរាបក់ូនៗ បស់ពួ្យកររ និងអំពី្យកា ពិ្យច ណារលើ

ជរក្មើសវិនិរោរសមក្សប  មួមាន ប៉ាផុ្នតមិនកំណត់ថាមានផ្តប័ណណ

សនស ំោឋ ភបិាលននសហ្ ដឋអារម កិរ ោះរទ។ 

បណដ ឹងអំព្យីកងវោះខាត  ផ្ដល ក ់ន់នឹងសមាា  ៈបរក្ងៀន ។ល។ 

(EC §35186)៖ ដំរណើ កា ោក ់កយបណត ឹងឯកសណាឋ ន រឺអាច កបាន 

រដើមបីជួយកណំត់ និងរោោះក្សាយបញ្ជហ កងវោះ   ផ្ដល ក់ ន់រៅនឹង

សមាា  បរក្ងៀន, សាថ នភាព្យននសមាា   ូបវន័ដផ្ដលក្តូវកា យកចិតដទុកោកជ់ា

ប ទ ន់ ផ្ដលបងាកា ររំាមកំផ្ហ្ង ដលស់ុខភាព្យ និងសវុតថិភាព្យ បស់សសិស 

ឬបរុគលកិ និងតំផ្ណងក្របូរក្ងៀនផ្ដលរៅទំរន  ឬកា ក្បរល់កា ង្ក 

ខុសមខុជំ ញដល់ក្រូបរក្ងៀន។ រសចកតីជូនដណំឹង អំពី្យដំរណើ កា ោក់

 កយបណត ឹង និងទីតាំងផ្ដលអាចរៅយក កយបណត ឹងបាន ផ្ដលក្តូវោក់

បិទតាំងរៅកនុងថាន ក់រ ៀន  ។ សូមរមើលរសចកដីជូនដំណឹងអំពី្យសិទធបិដឹង

នដល់។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀតអំពី្យនីតិវធិីបណដ ឹងឯកសណាឋ នតាម របៀប 

Williams រឺអាច កបានរៅកនុងររហ្ទំព័្យ  

www.ousd.org/ombudsperson រហ្ើយនិងររហ្ទំព័្យ 

www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

កា ទទួលសាគ ល់រុណភាព្យននសាលារ ៀនជានែវូកា  (EC 

§35178.4)៖សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា បស់

សិសសមាន ក់ៗ  រៅកនុងសាលារ ៀនមយួ ផ្ដលបានបាត់បង់ឋានៈទទួល

សាគ ល់រណុភាព្យជានែវូកា  បស់ខែួន រហ្ើយនិងនលវបិាកផ្ដលអាចមាន

សកាត នុព្យលននកា បាត់បងឋ់ានៈ បសស់ាលារ ៀន ជាលាយលកខអកស  ឬ

តាមកា បរង្កហ ោះព័្យត៌មាន រៅរលើររហ្ទំព័្យ អុីនធឺណិត បសស់ង្កា ត់ ឬ

សាលារ ៀន ឬតាមកា នសោំន ននវធិីសារសដ ទំាងរនោះ។ 

កា រិតនែែសសិសសាលា (EC §49010 et seq.)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យបរងាើតរោលនរោបាយ   អំពី្យកា នតល់កមមវធិីអប់ ំរោយឥត

រិតនែែ ដល់សសិសសាលា។ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវនងផ្ដ  កនុងបរងាើត

រោលនរោបាយ សំរាប់ោក ់កយបណត ឹង អំពី្យកា មនិរោ ព្យតាមចាប់ 

រៅរក្កាមផ្ននករនោះ ផ្ដលរក្បើនីតិវិធីបណត ឹងឯកសណាឋ ន។ រសចកតីជូន

ដំណឹង អំពី្យរោលនរោបាយ និងដំរណើ កា ោក ់កយបណត ឹងអំពី្យកា រិត

នែែពី្យសិសសសាលា បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវបាននដល់ជូនដលក់ូនសិសស មាតា

បិតា និងបរុគលកិ ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ។ (សមូរមើលរសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំ

អំពី្យនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណាឋ ន និងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/boardpolicies 

សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទៀត។) 

ផ្ននកា ទទួលខុសក្តូវរក្កាមកា ក្រប់ក្រងថាន ក់មលូោឋ ន (EC 

§§52060-52077)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនមុ័តផ្ននកា ទទួល

ខុសក្តូវ រក្កាមកា ក្រប់ក្រងថាន ក់មលូោឋ ន (LCAP) កនុង យៈរព្យលបឆី្ន ំ 

រហ្ើយក្តូវរធវើឱ្យផ្ននកា  LCAP រនោះ បានទាន់សមយ័ រៅនែៃ ឬមនុនែៃទី 1 

ផ្ខកកាោ ឆ្ន ំបនតប ទ ប់នមីយួៗ។ ផ្ននកា  LCAP រនោះ រឺក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

កំណត់រោលរៅ  ក្បចំឆ្ន ំ សកមមភាព្យជាក់លាក់រឆ្ព ោះរៅ កកា អនវុតត

រោលរៅទំាងរ ោះ រហ្ើយក្តូវផ្តវាស់សទ ង់ភាព្យ ើកចរក្មើន សំរាប់ក្កុមតូ

ចៗននសិសសសាលា ផ្ដលោក់ចូលរៅទូទំាងសូច ក កា អំពី្យក្បតិបតដិ

កា រក្ចើនចក្មុោះ រោយផ្នអករលើអាទិភាព្យទំាងក្បំាបី ផ្ដលបានកណំត់រោយ

 ដឋ។ អាទិភាព្យ   ក្តូវផ្តសក្មបរៅតាមផ្ននកា ចណំាយ បសស់ង្កា ត់។ 

ផ្ននកា  LCAP ក្តូវផ្តបានអនុម័តឱ្យបានមុនរព្យលែវកិាក្បចំឆ្ន ំ បស់

សង្កា ត់ ក្តូវបានអនុម័ត។ រៅរព្យលផ្ដលែវិកា និងផ្ននកា  LCAP ក្តូវ

បានអនមុ័ត រៅថាន កម់ូលោឋ នរហ្ើយរ ោះ ផ្ននកា រនោះ នឹងក្តូវបានព្យនិិតយ

រោយអរគ យកក្បចំរខាណធី រដើមបធីា ឱ្យកា រ ៀបចំកា ចណំាយតាម

រំររាងរ ោះក្សបតាមរោលរៅ និងរសវាកមម  ។ ខាងរក្កាមរនោះ រជឺា

អាទិភាព្យ បស់ ដឋ៖ 

1. នតលឱ់្យសិសសទំាងអស់នវូសិទធិទទួលបាន ក្រូបរក្ងៀនមានសញ្ជញ ប

ក្តរព្យញរលញ, សមាា  ៈសិកាផ្ដលក្សបតាមសតងោ់  ដឋ, និងទី

កផ្នែងមានសវុតថិភាព្យ;  

2. កា អនុវតត និងសិទធិ បស់សិសស កនុងកា ទទួលមខុវជិាជ សិកា និងសដ

ង់ោ សកិាថាន ក់ ដឋ; 

3. កា ចូល មួ និងកា សហ្កា ព្យីមាតាបិតា; 

4. កា ផ្កលមអសមិទធនល និងលទធនល បស់សិសស អមរោយវធិាន

កា ជារក្ចើនរទៀត; 

5. កា ោំក្ទកា ចូល ួមពី្យសសិសសាលា; 

6. កា សងាត់ធៃន់រៅរលើប ោិកាស នងិកា នា ភាជ ប់ទំ ក់ទំនង វាង

សាលារ ៀន; 

7. កា ធា ឱ្យសិសសទំាងអស់ មានសទិធិទទួលបាននូវកមមវធិីសិកា

ទូលំទូលាយ; 

8. កា វាស់សទងល់ទធនលននសិសសសំខាន់ៗរនសងៗរទៀត ផ្ដលទាក់ទង

នឹងវិស័យសិកា; 

9. កា សក្មបសក្មួលកមមវធិីបរក្ងៀន សំរាបសិ់សសផ្ដលក្តូវបានប

រណត ញរចញពី្យសាលារ ៀន; និង 

10. កា សក្មបសក្មលួកមមវិធបីំរ ើរសវា សំរាបក់ូនចិញ្ច ឹម។ 

  

ក្កុមក្បកឹាភបិាលផ្ននកអប់  ំក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតរណៈកមាម ធកិា 

ក្បឹកាសំរាបម់ាតាបតិា (PAC) និងរណៈកមាម ធកិា ក្បកឹាសំរាប់មាតាបិតា

ននសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស (ELPAC) រដើមបីនតល់ដបំូ ម នជូនក្កមុ

ក្បឹកាភបិាលផ្ននកអប់ ំ និងអរគ យកននសង្កា ត់សាលារ ៀន អំពី្យ

ផ្ននកា  LCAP រនោះ។ (រណៈកមាម ធកិា  ELPACs ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើត 

ក្បសិនរបើចំនួនសិសសមកចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀន រៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន 

មានចំននួសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស ោ៉ា ងតិចបំនុត 15% រហ្ើយ

សង្កា ត់មានចំនួនសិសសអនករ ៀនភាសា ោ៉ា ងតិចបំនុតមាន 50%។ 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សង្កា ត់ មនិក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតរណៈកមាម ធកិា  ELPAC ែមីរទ 

ក្បសិនរបើរណៈកមាម ធមិាតាបតិាននសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស ក្តូវ

បានបរងាើតរឡើង ួចរៅរហ្ើយរ ោះ)។ រណៈកមាម ធកិា  PACs ក្តូវមាន

មាតាបតិាននសិសសផ្ដលមានក្បាក់ចំណលូទាប, មានសិសសអនករ ៀន

ភាសាអង់ររែស និងយុវសសិសចិញ្ច ឹម។ 

 

សង្កា ត់នមីយួៗ ក្តូវបានតក្មវូឱ្យពិ្យរក្ោោះរោបលជ់ាមយួនឹងក្រូបរក្ងៀន, 

 យកសាលារ ៀន, អនកក្រប់ក្រង, បរុគលិកសាលារ ៀនរនសងៗរទៀត, 

ក្កុមច ចមលូោឋ ន, មាតាបតិា នងិកនូសិសស បសខ់ែួន អំពី្យកា រ ៀបចំ

បរងាើតផ្ននកា  LCAP រនោះ។ ជាផ្ននកមយួននដំរណើ កា ព្យិរក្ោោះរោបល់

រនោះ សង្កា ត់ក្តូវផ្តោកប់ង្កហ ញផ្ននកា តាមកា រសន ើសុំរៅកានរ់ណៈកមាម ធិ

កា  PAC និង ELPAC។ សង្កា ត់ក្តូវផ្តរឆែើយតបជាលាយលកខអកស ចំរ ោះ

កា ផ្ែែងមតិរោបល ់  បស់រណៈកមមកា  PAC និង ELPAC។  

សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវនងផ្ដ  នដល់ដណំងឹជូនសមាជិកននសាធា ណៈឱ្យ

បានក្ជាបថាពួ្យកររអាចនតលម់តិរោបល់ជាលាយលកខអកស  អំពី្យចំណាត់

កា  និងកា ចំណាយជាក់លាក់ ផ្ដលបានោក់រសន ើសំុរៅកនុងផ្ននកា  

LCAP រនោះ។ 

 

សង្កា ត់ ក្តូវរបើកសវ កា ជាសាធា ណៈ ោ៉ា ងរោចណាសឱ់្យបានព្យី 

ដង រដើមបីពិ្យភាកាោន  នងិអនុម័ត (ឬរដើមបីរធវើឱ្យទានស់មយ័) ផ្ននកា  

LCAPs  បស់ពួ្យកររ។សង្កា ត់ មុនដំបូង ក្តូវផ្តរបើកសវ កា  ោ៉ា ងរោច

ណាស់ ឱ្យបានមយួដង រដើមបីសុអំនុសាសន៍ និងមតិរោបល់ ពី្យ

សាធា ណជន ទាក់ទងនឹងកា ចំណាយផ្ដលបានរសន ើរឡើងរៅកនុង

ផ្ននកា រនោះ រហ្ើយប ទ បម់ក រធវើកា អនុម័ត (ឬជានែវូកា រធវើឱ្យទាន់

សមយ័) ផ្ននកា  LCAP រៅកនុងសវ កា ជាបនតប ទ ប់។ 

 

សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរង្កហ ោះរៅរលើររហ្ទំព័្យ  បស់សង្កា ត់សាលា

រ ៀន អំពី្យផ្ននកា  LCAP ផ្ដលបានអនមុ័តរោយក្កុមក្បឹកាភបិាលផ្ននក

អប ់ំ និងអំពី្យកា រធវើឱ្យទានស់មយ័ ឬកា ផ្កផ្ក្បណាមយួ រៅរលើផ្ននកា  

LCAP រហ្ើយនិងកា បរងាើតរោលនរោបាយ សរំាបោ់ក ់កយបណត ឹង 

អំពី្យកា មនិរោ ព្យតាបចាប់ រក្កាមចាប់អប់ ំ EC§52075 ផ្ដលរក្បើនីតិ

 វិធីបណត ឹងឯកសណាឋ ន។ ព័្យត៌មានទាក់ទងនឹងតក្មូវកា    សរំាប់

ផ្ននកា ទទួលខសុក្តូវរក្កាមកា ក្រប់ក្រងថាន កម់ូលោឋ ន រហ្ើយនិងដំរណើ 

កា ោក ់កយបណត ឹង នឹងក្តូវបាននតល់ជូនសិសស, មាតាបតិា និងបរុគលកិ 

ជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ។ រលាកអនកអាច់រមើលផ្ននកា  LCAP ផ្ដលសង្កា ត់បាន

អនមុ័ត និងព័្យត៌មានផ្ដលបានរធវើឱ្យទានស់មយ័ណាមយួចំរ ោះផ្ននកា 

ហ្នឹង រៅកនុងររហ្ទំព័្យ  www.ousd.org/lcap។ (សូមរមើលរសចកដីជូន

ដំណឹងក្បចំឆ្ន ំអំពី្យនីតិវិធបីណដ ងឹឯកសណាឋ ន)  

 

ប ិរវណសាលារ ៀនបិទ និងរបើករៅកនុងរព្យលទទលួទានអាោ 

នែៃក្តង់ 

 វិទាល័យដូចតរៅរនោះ បិទមិនឱ្យសិសសរចញចូលកនុងទីប ិរវណសាលា

រ ៀន រៅកនុងរព្យលសិសសទទួលទានអាោ នែៃក្តង់ រហ្ើយថា កូនសិសស

ក្តូវរៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀនរដើមបទីទួលទទួលទានោ នែៃក្តង់៖ 

 វិទាល័យ Castlemont, Fremont, McClymonds, Madison Park, 

Dewey, Bunche, Oakland High, Oakland International, Life 

Academy, CCPA, Skyline និង Rudsdale។ 

 

 វិទាល័យ Oakland Tech និង MetWest អនញុ្ជញ តឱ្យសសិសរចញពី្យ

ប ិរវណសាលារ ៀន រៅកនុងរមា៉ា ងទទួលទានអាោ នែៃក្តង់។ កូនសិសស

ទំាងអស់ណាផ្ដលចករចញពី្យប ិរវណសាលារ ៀន ក្តូវកា វញិមកវញិ

រៅចុងរព្យលទទួលទានអាោ នែៃក្តង់។ ក ណីរលើកផ្លងចំរ ោះកូន

សិសសសាលា MetWest ផ្ដលចុោះរធវើកមមសកិា រៅទីរ ោះ ផ្ដលមិនក្តូវ

កា វលិក្តឡបម់កវិញ ប ទ ប់ពី្យរព្យលអាោ នែៃក្តង់។ ទំាងសង្កា ត់សាលា

រ ៀន ទំាងមរនដ ីឬនិរោជិកណាមាន ក់ បស់សង្កា ត់ នឹងមនិទទួលខុសក្តូវ 

ចំរ ោះកិ ោិក្បក្ពឹ្យតតិ ឬសុវតថិភាព្យ បសក់ូណសិសស ផ្ដលបានចករចញពី្យ

ប ិរវណសាលារ ៀន រៅកនុងរព្យលរបើកឱ្យទទួលទានអាោ នែៃក្តង់រឡើ

យ។ សូមទាក់ទងវិទាល័យ បស់កនូរលាកអនក រដើមបឱី្យបានយល់ពី្យ

រោលនរោបាយអាោ នែៃក្តង់ បសស់ង្កា ត់។  

ចាប់អប ់ំ 44808.5។ 

 

សូមរមើលឧបសមព័នធននរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជ បម់ក

ជាមួយ សំរាប់ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀតអពំ្យី៖ កមមវិធីចូល ួមសហ្កា ពី្យ

មាតាបតិា (BP 6020) 

ប៉ាូលិស (BP 5145.11, BP 5145.13, BP 5145.14) 

សុវតថិភាព្យននកា រក្បើក្បាស់រក្រឿងបរចចករទស និងអុិនធឺណិត បសស់ិសស 

(BP 6163.4, AR 6163.4) 

រសវាបកផ្ក្បភាសា (BP 5124) 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ បស់រលាកអនក   

 

កូនរលាកអនកមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវកា អប់ ំពី ដឋរោយ

ឥតរិតថ្លៃ 
 កុមា ទំងអស់រៅសហ ដឋអារម កិ មានសិទ្ធិតាមធមមនញុ្ញ 

កនុងកា ទ្ទួ្លបានរសម ើគ្នន នូវកា អប ់ំពី ដឋរោយឥតរិតថ្លៃ 

រោយមិនរិតអំពីសាា នភាពអរតោ ក្បរវសន៍ បស់សសិស និង

មាតាបតិា ឬអាណាពាបាល បស់សិសសរឡើយ។ 

 រៅ ដឋកាលហីវូនញ៉ា ៖ 

o កុមា ទំងអសម់ានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននវូកា អប់ ំពី ដឋ

រោយឥតរិតថ្លៃ។ 

o កុមា ទំងអស់ ដដលមានអាយុពី 6 ឆ្ន ំរៅ 18 ឆ្ន ំ ក្តូវ

ដតចុុះរ ម្ ុះចូលរ ៀន។ 

o កូនសសិស និងបរុគលកិទំងអស់ មានសទិ្ធិចូល ួមរៅ

កនុងសាលារ ៀនដដលមានសុវតាិភាព មានសនោិសខុ និង

មានសនោិភាព។ 

o សិសសទំងអស់ មានសិទ្ធចូិល មួរៅកនុងប ិសាា នសកិា

ថ្នសាលា ដឋ ជាទី្គ្នម នកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា 

សមៃុតរធវើបាប អំរពើហិងា និងកា បភំិតបំភយ័។ 

o សិសសទំងអស់ មានឱកាសរសម ើគ្នន  កនុងកា ចូល ួមរៅ

កនុងកមមវិធ ីឬសកមមភាពណាមយួ ដដលបានឧបតាមភរឡើង

រោយសាលារ ៀន រហើយមិនអាចមានកា រ ើសរអើង 

រោយដអែករលើកា ជាតិសាសន៍ រភទ្ សាសត ឬសាា ន

ភាពអរតោ ក្បរវសន៍កនុងចំរណាមបរុគលកិលកខណៈរអសង

រទ្ៀតរឡើយ។ 

 

ព័ត៌មានដដលក្តូវកា សំរាប់កា ចុុះរ ម្ ុះរ ៀន 

 រៅរពលចុុះរ ម្ ុះឱយកុមា ចូលរ ៀនរតុះ សាលារ ៀនក្តូវដត

ទ្ទួ្លយកឯកសា ខុសៗគ្នន ពីមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល 

 បសស់ិសស រដើមបបីង្កា ញភសោុតាងបញ្ជា កអ់ំពីអាយុ ឬអំពីទី្

លំរៅ បស់កមុា ។ 

 រលាកអនកមនិចំបាច់អដល់ព័ត៌មានអំពីសញ្ជា តិ ឬសាា នភាព

អរតោ ក្បរវសន៍ រដើមបឱីយអាចចុុះរ ម្ ុះចូលរ ៀនសំរាប់កនូ

 បស់រលាកអនករតុះរទ្។ មយួរទ្ៀតអងដដ  រលាកអនកមិន

ចំបាច់អោល់រលខសូសាល ់បស់រលាកអនក  រដើមបឱីយអាចម

កចុុះរ ម្ ុះចូលរ ៀនសរំាបក់ូន បស់រលាកអនករតុះរទ្។ 

 

កា សមាា ត់ថ្នព័ត៌មានផ្ទា លខ់ៃួន 

 ចាប់ ដឋ និងសហព័នធ កា ពា កណំត់ក្តាអប់ ំ និងទិ្នននយ័

ផ្ទា ល់ខៃួន  បសស់ិសស។ ជាទូ្រៅចាបទំ់ងរនុះ តក្មូវឱយ

សាលារ ៀនតត ទ្ទួ្លកា យល់ក្ពមជាលាយលកខអកស ពី

មាតាបតិា ឬអាណាពាបាលជាមុនសនិ មុននឹងមានកា 

បរញ្េញព័ត៌មានអំពីសសិសសាលា លុុះក្តាដតកា បរញ្េញព័ត៌

រនុះ រឺរធវើរឡើងរដើមបីរគ្នលបំណងអប់ ំ រហើយក្តូវបាន

បរញ្េញជាសាធា ណៈ ួចរៅរហើយ ឬក្តូវបានរ្ៃើយតបរៅ

នឹងបទ្បញ្ជា  ឬដកីារកាុះរៅពីតុលាកា ។ 

 សាលារ ៀនមយួចំនួន រធវើកា ក្បមូល នងិអដល់ជូនជាសាធា 

ណៈនូវ ‹ព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ› មូលោឋ ន បស់។ 

ក្បសិនរបើពួករររធវើដបបហនឹងដមនរតុះ អញ្ា ឹងរៅឆ្ន ំនមីយួៗ 

សង្កា ត់សាលារ ៀនកូន បស់រលាកអនក ក្តូវដតអោល់ជូនមាតា

បិតា ឬអាណាពាបាល នវូរសចកោីជូនដណំឹងជាលាយលកខណ៍

អកស  សដ អីំពីចាប់ក្បតិបតដិសំរាប់ព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ

 បស់សាលារ ៀន រហើយនិងជួយឱយរលាកអនកយលដ់ឹងអំពី

ជរក្មើស បស់រលាកអនក កនុងកា បដិរសធមិនឱយបរញ្េញ

ព័ត៌មានរៅកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ បស់កូនរលាកអនក។ 

 

ដអនកា សុវតាិភាពសំរាប់ក្កុមក្រួសា  ក្បសិនរបើរលាកអនកក្តូវ

បានឃាត់ខៃួន ឬបរណដ ញរចញពីក្បរទ្ស 

 រលាកអនកមានជរក្មើស កនុងកា អោល់ជូនសាលារ ៀន បស់

កូនរលាកអនក នវូរ ម្ ុះមនុសសទំងឡាយទុ្ករធវើកា ទក់ទ្ង

កនុងក្គ្នមានកា បតា ន់  មួទំងរ ម្ ុះមនុសសបតា បប់នសទុំ្ករធវើ

កា ទក់ទ្ង រដើមបីសំគ្នល់អាណាពាបាលរពញវយ័ ដដល

អាចទុ្កចិតដបាន កនុងកា រមើលដល កាកនូ បស់រលាកអនក រៅ

កនុងក្គ្នដដលរលាកអនក ក្តូវបានឃាតខៃួន ឬបរណដ ញរចញពី

ក្បរទ្ស។ 

 រលាកអនកមានសិទ្ធិរក្ជើស កនុងកា រធវើលខិិតបញ្ជា ក់ពីកា 

អនញុ្ជញ តឱយជួយរមើលដលទំ ឬញតោិរសន ើសុំដតងតាំងអាណា

ពាបាលបរណាោ ុះអាសននមយួចាប់ ដដលអាចអនុញ្ជញ តឱយ

មនុសសរពញវយ័មាន ក់ ដដលរលាកអនកអាចរជឿទុ្កចិតោបាន 

កនុងកា រធវើកិចេសរក្មចចិតោរលើកា អប់ ំ និងរលើដអនករវជា

សាស្រសោ  សំរាប់កនូរលាកអនក។ 

 

សិទ្ធិោក់ពាកយបណដ ឹង 

 កូនរលាកអនក មានសិទ្ធិរាយកា ណ៍ក្បាប់ពីបទ្ឧក្កិដឋកមមកនុង

លកខណៈសែប់រខព ើម ឬោកព់ាកយបណោ ឹងរៅកានស់ង្កា ត់សាលា

រ ៀនបាន ក្បសិនរបើពួកររ ក្តូវបានរ ើសរអើងចំរពាុះ រោយ

ដអែករលើកា របៀតរបៀន កា បភំិតបភំយ័ ឬកា សមៃុតរធវើបាប 

រោយដអែករលើសញ្ជា តិ ក្កមុជនជាតិ ឬសាា នភាពអរតោ ក្បរវ

សន៍ពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ។ 
 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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នីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន (UCP) 

 

2018-19 

 

សំរាប់កូនសិសស បុរគលិក មាតាបិតា ឬអាណ្ឋពាបាល ននកូនសិសស, រណៈកមាា ធិកា ទីក្បឹកាននសាលារ ៀន និងសង្កា ត់ 

អនកតំណ្ឋង ឬមន្រនដីសាលារ ៀនឯកជនដដលសមក្សប និងភារីពាក់ពាន់រសសងៗរទៀត។ 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនលួខុសក្តូវជាចំបង កនុងកា រធវើយ៉ា ងណ្ឋឱ្យមានកា ក្បតិបតដតិាមបទបញ្ញតដិ នងឹចាប់អនវុតដន៍នន ដា និងសហព័នធ រហើយបាន

បរងាើតនីតិវិធីនានា រដើមបីរ ោះក្សាយបទរចទក្បកាន់ ថាមានកា រ ើសរអើង កា  ំខាន កា បភំិតបភំយ័ និងកា សមលុតរធវើបាបគ្នន  និងបណដ ឹងនានាដដលរចទក្បកាន់

ថា មានកា  ំរលាភរលើកមាវធិីអប់ ំ ដដលក្រប់ក្រងរ យចាប ់ដា និងសហព័នធ រហើយនិងកា រិតតនមលរសវារៅរលើកនូសិសសរ យខុសចាប់។ 

 

សង្កា ត់ក្តូវជំ ុញឱ្យមានកា  កដំរណ្ឋោះក្សាយរក្ៅសលវូកា រៅឯសាលារ ៀនឱ្យបាន សួរាន់រលើពាកយបណដ ឹងនានា រៅរពលណ្ឋដដលពួកររអាចរធវើរៅបាន។ របើសិន

ជាអាចរធវើរៅបាន រយើងខុ្ំរសន ើសុឱំ្យរលាកអនកជាដបំូង សមូរធវើកា ទាក់ទងចងហ្វវ ងសាលារ ៀន, នាយកនននាយក ា ន ឬអរគនាយកបណ្ឋដ ញ បស់រលាកអនកជា

មុនសនិ របើសនិជារលាកអនកមានបញ្ហា បា មភណ្ឋមយួ។ 

 

កា មិនរ ើសរអើងគ្នន      

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរធវើកា រសុើបអរងាតរលើបទរចទក្បកាន់

ទំាងអស់ដដលថាមានកា រ ើសរអើងខសុចាប់ (ដូចជា កា របៀតរបៀន កា 

បំភិតបភំយ័ ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្នន កនុងលកខណៈរ ើសរអើង) រៅរលើសិសស

សាលា និរយជិក ក្កមុមនុសសណ្ឋមយួរសសងរទៀត ដដលចូល ួមកនុងកមា

 វិធី និងសកមាភាពនានា បស់សង្កា ត់  មួមាន ប៉ាុដនែមិនកណំត់ថាមានដត

កមាវធិី និងសកមាភាពទំាងរនាោះ ដដលក្តូវបានសដល់ឱ្យរ យ ឬដដលបាន

ទទួល ឬបានក្បរយជន៍ពីជំនយួជាថវកិាណ្ឋមយួពី ដា រ យដសែករលើ

បុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបរុគលិកលកខណៈតាមកា យល់រ ើញមយួ 

ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបរុគលិកលកខណៈតាមកា 

យល់រ ើញ អំពីជាតិសាន៍ ឬក្កមុជនជាតិ ពណស៌មប ុ ដខសក្សឡាយ 

សញ្ហា តិ ជាតិកំរណើត សាា នភាពអរនាដ ក្បរវសន៍ អតែសញ្ហញ ណននក្កុមជន

ជាតិ វយ័ សាសននា សាា នភាពអាពាហពិ៍ពាហ ៍សាា នភាពមាននសៃរពាោះ ឋា

នៈជាមាតាបតិា ពកិា ភាពខាងសលវូកាយ ឬសលវូចិតដ រភទ ឬទំរនា ភលវូរភទ រយ

នឌ័  អតដសញ្ហញ ណរយនឌ ័ កា បង្កា ញអតដសញ្ហញ ណរយនឌ័  ឬព័ត៌មាន

អំពីដហសន ឬបរុគលកិលកខណៈណ្ឋមយួរសសងរទៀត ដូចបានសគំ្នល់រៅកនុង

មាក្តារលខ 200 និង 220 ននចាប់អប ់ំ និងមាក្តារលខ 11135 នន

ចាប់ក្រប់ក្រង ឬចាប់ក្ពហាទណឌ រលខ 422.55 ឬសមធម៌ ឬកា ក្បក្ពឹតដ

តាមមាក្តា Title IX ឬរ យដសែករលើកា ចូល ួមជាមយួមនុសសមាន ក់ ឬ

ជាមយួក្កុមមនសុសដដលមានបុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបរុគលិកលកខ

ណៈតាមកា យល់រ ើញមយួ ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរគលិកលកខណៈពិត

ក្បាកដ ឬបរុគលកិលកខណៈតាមកា យលរ់ ើញទំាងរនោះ។ បុរគលិកសាលា

រ ៀន ក្តូវចត់ វិននកា អនដរារមនជ៍ាបនាៃ ន់ រៅរពលណ្ឋមានសុវតាិភាព

អាចរធវើបាន និងរៅរពលណ្ឋពួករររ ើញមានអំរពើរ ើសរអើង 

របៀតរបៀន បំភិតបំភយ័ ឬសមលុតរធវើបាបគ្នន ។ 

 

មាក្តា Title IX - កា របៀតរបៀនសលវូរភទ   

  

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ បានខិតខដំថ កាទីកដនលងសិកា និងទី

កដនលងរធវើកា  ជាទីគ្នា នកា របៀតរបៀន និងកា រ ើសរអើង។ កា របៀតរបៀន

សលវូរភទ - រជឺាទក្មង់ននកា រ ើសរអើងសលវូរភទ រក្កាមមាក្តា Title IX នន

កា ដកដក្បកមាវិធអីប់ ំននសហ ដាននឆ្ន ំ 1972 រហើយក្តូវបានហ្វមក្បាម

រ យចាបស់ហព័នធ និង ដា។ កា របៀតរបៀនសលវូរភទក្តូវបានកណំត់

និយមនយ័ថាជា - កា ពុំចងប់ាននវូទរងវើដចចង់ ួមរភទ សំរណើសុឱំ្យសា ័ក្រ

ចិតដ ួមរភទ ឬកា សមលឹងរមើល កា បរញ្េញពាកយសមដីដសលផ្កា  ឬកាយវកិា ប៉ាោះ

ពាល់រាងកាយដបបរសសងរទៀត កនុងលកខណៈ មួរភទ ដដលរធវើឱ្យសាា នភាព

ននទីកដនលងសិកា ឬដដលរធវើរក្ជៀតដក្ជកយ៉ា ងខាល ំងរៅរលើសមតាភាព

 បស់សិសសសាលាកនុងកា សិកា ឬដដលរធវើឱ្យទីកដនលងរធវើកា  ឬទីកដនលង

សិកាមានភាពភយ័ខាល ច ភាពពិបាក និងភាពអាកអ់ន់ចិតដ។ សិសសណ្ឋ

ដដលបានចូល មួកនុងទរងវើរបៀតរបៀនសលវូរភទននន ណ្ឋមាន ក់រៅកនុង ឬមកពី

សង្កា ត់រនាោះ អាចទទួល ងនូវវនិនកា  ក់វនិយ័អប់ ំ អាច ួមមានដល់

រៅកា អាចក្តូវបានបរណដ ញរចញពីសាលារ ៀនសងដដ ។ និរយជកណ្ឋ

ដដលអនញុ្ហញ ត ចូល ួម ឬពំុបានរាយកា ណ៍ក្បាបអ់ំពីបទរបៀតរបៀនសលវូ

រភទរនាោះ ក្តូវទទួល ងនូវវនិនកា  ក់វិន័យ  ហូតដល់អាចមានកា 

បរណដ ញរចញពីកា ង្ក សងដដ ។ ចាប់ក្បតិបតដិននក្កមុក្បកឹា 5145.7 

(សិសសសាលា) នងិចាប់ក្បតិបតដិននក្កមុក្បកឹា 4119.11 (បរុគលកិ)។ 

ដូចបានដចងរៅកនុងរគ្នលនរយបាយ BP 5145.7 សាលារ ៀននីមយួៗ 

ក្តូវកំណត់អតដសញ្ហញ ណមនុសសមាន ក់ (ជាឧ. អនកទំនាក់ទំងក្បចំកមាវិធី 

Title IX) ដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា ក្បឈមរ ោះក្សាយពាកយបណដ ងឹ

នានា អំពីរ ឿងរបៀតរបៀនសលវូរភទ បសស់ិសស។ បរុគល ូបរនោះ អាចជា

នាយកសាលារ ៀន ឬជាអនកចត់តាំង បស់ពួកររ រហើយក្តូវទទួលបាននូវ

កា បណដុ ោះបណ្ឋដ លសងដដ ។ 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សង្កា ត់ហ្វមក្បាមមិនឱ្យមានកា សងសឹកដបបណ្ឋមយួដល់អនកបដឹងកនុង

ដំរណើ កា បដឹងសដល់។ កា ចូល ួមកនុងដំរណើ កា បដឹងសដល់ មិនក្តូវមានកា 

ប៉ាោះពាល់កនុងលកខណៈណ្ឋមយួរលើឋានៈ ពិនៃុ ឬកិចេកា រ ៀនសូក្ត បស់អនក

បដឹងរឡើយ។ 

 

ពាកយបណែ ឹងរចទក្បកាន់ពកីា សងសឹក ឬកា រ ើសរអើងខុសចាប់ (ដូច

ជាកា របៀតរបៀនកនុងលកខណៈរ ើសរអើង កា បំភិតបំភយ័ ឬកា សមលុតរធវើ

បាប) ក្តូវដតបាន កប់ែឹង កុឱំ្យហសួ យៈក្បំាមយួដខ ចប់ពីនថៃដខឆ្ន ំដដល

បានរចទថាមានកា រ ើសរអើង ឬក្បំាមយួដខរិតចប់ពីនថៃដខឆ្ន ំ ដដលអនក

បដឹងបានដឹងពីដំបូងមក អំពីអងគរហតុននបទរចទក្បកានថ់ា មានកា 

រ ើសរអើងខសុចាប់។ រពលរវលាសំរាប់កា  ក់ពាកយបណដ ឹង អាចពនា 

បានដល់រៅ 90 នថៃរ យអរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចត់

តាង សរំាបប់ុពវរហតុក្តឹមក្តូវ តាមកា រសន ើសុំជាលាយលកខអកស  រ យ

អនកបដឹងដដលបាន ក់ចូលនវូរហតុសលសំរាបក់ា ពនា រពល។  

  

កមាវិធី បស់ ដា និង ដាសព័នធ    

 

នីវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន នឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់សងដដ  កនុងកា រ ោះ

ក្សាយបណដ ឹងនានា ដដលរចទក្បកានថ់ា មានកា ខកខានក្បតិបតដិតាម

ចាប់ ដា និង/ឬ ចាប់សហព័នធ រៅកនុងកមាវធិីដូចតរៅរនោះ៖ 

 

ក.  កមាវធិីសិកាសំរាបម់នសុសរពញវយ័ 

ខ.  កមាវធិីសុវតាភិាព និងអប ់ំសិសសបនាៃ បស់ាលារ ៀន 

រ.  កមាវធិីអប់ ំវជិាា ជីវៈកសិកមា 

 .   ង្កវ យតនមលរលើកមាវធិីអប់ កំមុា តូច នងិមជឈមណឌ លអប់ អំា

រម ិកាំងដសបកក្កហម 

ច. កមាវធិីអប់ ំរទវភាសា 

ឆ. កមាវធិីពិនិតយរឡើងវញិ នងិសដល់ជំនយួពីមិតដ ួមកា ង្ក  សំរាប់

ក្រូបរក្ងៀនកាលហីវូនញ៉ា  

ជ. កមាវធិីហវកឹហវឺន និងអប់ បំរចេកវជិាា  និងបរចេករទសអាជីព   

ញ. កមាវធិីអប់ បំរចេករទសអាជីព 

ដ. កមាវធិីអភិវឌឍន៍ និងដថកមុា   

ឋ. កមាវធិីអាហ្វ បូតាមភកមុា  

ឌ. កមាវធិីអប់ សំំណងប៉ាោះប៉ាវូ 

ឍ. កមាវធិីសដល់ជំនយួថវកិាចាស់លាស់ 

ណ. ថាន ក់រ ៀនគ្នា នមខុវិជាា សិកា 

ត. កមាវធិីសដល់ជំនយួប៉ាោះពាល់រសដាកិចេ 

ថ. កមាវធិីអប់ កំូនសិសសតាមមណឌ លដថកនូចិញ្េ ឹម និងកូនសិសស

គ្នា នសៃោះសដមបង ឬអតីតកនូសិសសជាប់តុលាកា សំរាប់រកាងពំុ

ទាន់ក្រប់អាយុ នងិកនូននក្កមុក្រួសា រយន 

ទ. ចាប់សិសសក្រប់ បូសំរ ចបានរជារជ័យ (ESSA) / ចាប់

គ្នា នកមុា ណ្ឋមាន ក់រៅដតឯងឯការឡើយ (NCLB)(Title I-VII) 

ធ. កមាវធិីអនករ ៀនអង់ររលស 

ន. ដសនកា ទទួលខសុក្តូវរលើកា ក្រប់ក្រងមូល ា ន (LCAP) 

ប. កមាវធិីអប់ សំំរាប់ជនចំណ្ឋកក្សុក 

ស. នាទីបរក្ងៀនថាន ក់ហ្វត់ក្បាណ (សំរាបថ់ាន ក់ទីមយួដល់ទី

ក្បំាមយួ) 

ព. នថលបំរ ើរសវាសសិសសាលា 

ភ. កា សក្មបសក្មួលសម មយដល់សសិសដដលបំរៅកនូ 

ម. កមាវធិី និងមជឈមណឌ លកា ង្ក កនុងតំបន់ 

យ. ដសនកា សវុតាិភាពសាលារ ៀន 

 . កមាវធិីអប់ ំពិរសស 

ល. សាលាក្ពីសគូល បស់ ដា 

ល. កមាវធិីអប់ សំដ ីពីកា ទប់សាា ត់កា រក្បើក្បាស់ថាន ជំក់ (TUPE) 

 

នថលបំរ ើរសវាសិសសសាលា     

 

កូនសិសសដដលមានរ ា្ ោះរ ៀនកនុងសាលា ដា នឹងមិនក្តូវបានតក្មវូឱ្យ

បង់តនមលរសវាកូនសិសស រដើមបឱី្យបានចូល ួមកនុងសកមាភាពអប ់ំ ដដលជា

ដសនកមូល ា នក្រឹោះដ៏សខំានម់យួននកមាវធិីអប់ ំ បស់សង្កា ត់ ដដលកនុងរនាោះ

 ួមមានទំាងកមាវិធីសិកា និងសកមាភាពរក្ៅកមាវិធីសិកា។ 

 

តនមលរសវាកូនសសិស  មួមាន ប៉ាុដនដមនិកណំត់ថា មានដតតនមលទំាងអស់ 

ដូចតរៅរនោះរទ៖ 

1. កា រិតនថលរៅរលើកូនសិសស ទុកជាកា  ក់លកខខណឌ សំរាបក់ា 

ចុោះរ ា្ ោះចូលសាលារ ៀន ឬថាន ក់រ ៀន ឬទុកជាកា  ក់

លកខខណឌ សំរាបក់ា ចូល មួកនុងថាន ក់រ ៀន ឬកនុងសកមាភាពរក្ៅ

កមាវធិីសិកា មិនថាថាន ក់រ ៀន ឬសកមាភាពរនាោះ ក្តូវបាន

រក្ជើសរ ើសរ យខលួនឯង ឬក្តូវបានររបងខំឱ្យចូលរ ៀនឬចូល

 ួម ឬរធវើរដើមបីឱ្យបានទទួលពិនៃុរនាោះរទ។ 

2. ក្បាកក់ក់ននា ឬនថលបង់រសសងៗរទៀត ដដលកូនសិសសក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យបង់ រដើមបីឱ្យពួកររអាចទទួលបាននវូរសា, ទូមាន

រសា, រសៀវរៅសិកា, ក្ប ប់រក្បើក្បាស់កនុងថាន ក់រ ៀន, រក្រឿង

រភលង, សរមលៀកបពំាក ់ឬសមាភ  ៈ ឬរក្រឿងប ិកាខ រសសងៗរទៀត។ 

3. កា ជាវដដលររតក្មូវឱ្យកូនសសិសរធវើ រដើមបឱី្យអាចទទួលបាន

នូវសមាភ  ៈ, រក្រឿងសគត់សគង,់ រក្រឿងប កិាខ  ឬសរមលៀកបពំាក់ 

ដដលជាប់ពាកព់ាន់នងឹសកមាភាពអប់ ំ 

 

បទបណដ ងឹអំពីតនមលរសវាកូនសសិស ក្តូវរធវើកុំឱ្យហសួ យៈរពលមយួ (1) 

ឆ្ន ំរឡើយ ចប់នថៃដខបានរធវើបទរចទក្បកាន់រៅរលើកា  ំរលាភចាបប់ាន

រកើតរឡើង។ *បទបណដ ឹងអំពីកា មិនអនវុតដន៍តាមចាប់ ពាកព់ាន់រៅនឹង

តនមលរសវាកូនសសិស ជាដំបងូ ក្តូវ ក់ជូនរៅនាយកសាលារ ៀនសនិ។ 

បទបណដ ងឹអំពីតនមលរសវាកូនសសិស អាច កប់ដឹងបានរ យមនិក្តូវកា 

បរញ្េញរ ា្ ោះ របើសិនជាអនកបដងឹសដល់ភសដុ តាង ឬព័ត៌មាន រដើមបីគ្នំក្ទបទ

រចទក្បកាន់។ 

 

ដសនកា ទទួលខុសក្តូវននក្កុមក្រប់ក្រងថាន ក់មូល ា ន 

(LCAP)       

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាល ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនមុ័ត និងរធវើឱ្យដសនកា  LCAP មាន

លកខណៈទានស់មយ័ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ ដដលកនុងរនាោះ  ួមមាន ទំាងកា ចូល

 ួមដម៏ាននយ័ពីសណំ្ឋក ់មាតាបិតា/អាណ្ឋពាបាល, កនូសិសស និងអនក

ចូល ួមពាកព័់នធរសសងរទៀត កនុងកា រ ៀបចំបរងាើត និង/ឬ ពិនិតយរឡើងវញិ

រលើដសនកា  LCAP រនោះ។ ពាកយបណែ ឹងអពីំដសនកា  LCAP អាច ក់បែឹង

បាន រ យមិនចំបាច់បរញ្េញរ ា្ ោះក្បាប់ររ ក្បសិនរបើអនកបដឹង បានសែ



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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ល់ជូននូវភសែុតាង ឬព័ត៌មានដដលនំារៅ កបាននូវភសែុតាងទុករធវើកា គ្នំ

ក្ទពាកយបណែ ឹងរនោះ។ 

 

យុវសិសសចិញ្េ ឹម កូនសិសសគ្នា នសៃោះសដមបង ឬអតីតសិសស

សាលាននតុលាកា សំរាប់រកាងពុំទាន់ក្រប់អាយុ ឬកូននន

ក្កុមក្រួសា រយន     

 

យុវសិសសចិញ្េ ឹម នឹងក្តូវទទួលបាននូវព័ត៌មាន អំពីសិទធិទទួលបាននូវកា 

អប ់ំ ដដលពាក់ពាន់នឹងកា  ក់ចូលកនុងកមាវធិីអប់ ំ, កា ចុោះរ ា្ ោះចូល

រ ៀន និងរចញពីរ ៀន ក៏ដូចគ្នន ដដ  ទំនលួខុសក្តូវននអនកទំនាក់ទំនងក្បចំ

សង្កា ត់ សរំាបយ់ុវសិសសដដលជាកូនចិញ្េ ឹម រដើមបនីនា និងសក្មប

សក្មួលតក្មូវកា ទំាងរនោះ រហើយនិងរដើមបីជួយសិសសកនុងកា រសៃ រក្រឌីត 

សំណុំរ ឿង និងនិរទៃសនានា ឱ្យបានក្តឹមក្តូវ រៅរពលណ្ឋពួកររផ្កល ស់បដ ូ

សាលារ ៀនមយួរៅសាលារ ៀនមយួរទៀតរៅកនុងសង្កា ត់ ឬពីសង្កា ត់មយួ

រៅសង្កា ត់មយួរទៀត។ 

 

យុវសិសសចិញ្េ ឹម កូនសិសសគ្នា នសៃោះសដមបង ឬអតីតសិសសសាលានន

តុលាកា សំរាប់រកាងពំុទាន់ក្របអ់ាយុ ឬកូនននក្កុមក្រួសា រយន ដូច

បានកំណត់នយ័រៅក្កមអប់ ំ 49701 ដដលផ្កល ស់បដ ូរៅកាន់ វិទាល័យ

មយួរៅកនុងសង្កា ត់ ឬផ្កល ស់រចញសង្កា ត់មួយរៅកានស់ង្កា ត់មយួរសសង

រទៀតដដលអាចអនុវតដបានរនាោះ  នឹងក្តូវបានសដល់ដណំឹងជូនអំពីទំនួល

ខុសក្តូវ បស់សង្កា ត់ រដើមបី៖ 

 

1. ទទួលយកមុខវជិាា សិកាណ្ឋមយួដដលបានបំរពញ

ទំាងក្សុង ឬភារខលោះដដលសិសសបានបំរពញរ ួជាទីរពញចិតដ 

ពីសាលា ដាមយួរសសងរទៀត ( មួបញ្ាូលទំាងសាលារ ៀននានា

ដដលក្រប់ក្រងរ យក្កសួងកា ពា ជាតិ បស់សហ ដា) ឬ

ពីសាលារ ៀនននតុលាកា សំរាបស់ិសសរក្កាមអាយ ុឬពីសា

លារ ៀនពុំដមន បស់ ដា ឬពីទីភ្ាកង់្ក  ឬសាលារ ៀនមនិ

ក្បកានន់កិាយ របើរទាោះបីជាកូនសិសសពំុបានបំរពញចប់មខុវិជាា

ទំាងក្សុងក៏រ យ រហើយនិងរដើមបីសដលឱ់្យរក្រឌីតរពញរលញ 

ឬរក្រឌីតខលោះៗ សំរាប់មខុវិជាា សិកាដដលបានបំរពញ រហើយ

និងអនវុតដមុខវិជាា ដូចគ្នន  ឬក្បហ្វក់ក្បដហល ក្បសិនរបើអនុវ

តដបាន ទុកកិចេកា សិកាដដលបានបំរពញចប់រៅកនុងសាលា

 ដា សាលារ ៀនននតុលាកា សរំាប់រកាងរក្កាយអាយុ ឬ

សាលារ ៀនពុំដមន បស ់ដា ឬទីភាៃ កង់្ក  ឬសាលារ ៀនមិន

ក្បកានន់កិាយ។ 

 

2. មិនតក្មូវឱ្យសិសសយកមុខវជិាា សិកាទំាងក្សុង ឬមយួ

ចំនួនសា រឡើងវិញ ដដលពកួររបានបំរពញរ ួជាទីរពញចិតដ 

រៅកនុងសាលា ដា សាលារ ៀនននតុលាកា សំរាប់រកាងរក្កាយ

អាយុ ឬសាលារ ៀនពុំដមន បស ់ដា ឬទីភាៃ កង់្ក  ឬសាលា

រ ៀនមិនក្បកានន់កិាយ។ រលើកដលងដត ក្បសិនរបើកូនសិសស 

មិនបានបញ្េប់វរគសកិាទំាងមលូ សិសសរនាោះនឹងមនិក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យយកភារខលោះននវរគសកិា ដដលបានបញ្េប់រនាោះរទលុោះ

ក្តាដតសង្កា ត់ បាន ករ ើញ កនុងកា ពិរក្គ្នោះរយបល់ជាមយួ

មាេ ស់ កាសិទធិអប់  ំបស់សិសស ថាកូនសិសស បូរនោះ រឺអាច

បំរពញសម មយតាមតក្មូវកា ននវរគសកិាដដលបានបំរពញ

រ យដសនក បានទាន់រពលរវលា កនុងកា បញ្េបក់ា សកិាពី

 វិទាល័យ។ រៅរពលដដលរក្រឌីតមិនរពញល ក្តូវបានសដល់

ឱ្យ កូនសសិសនឹងក្តូវបានចុោះរ ា្ ោះចូលរ ៀន រៅកនុងវរគសិកា

ដូចគ្នន  ឬក្បហ្វក់ក្បដហល ក្បសិនរបើអនុវតែបាន រដើមបីឱ្យកូន

សិសស អាចបនែ និងបញ្េបវ់រគសិកាទំាងមូល។ 

 

3. អនុញ្ហញ តឱ្យសិសសយកសា រឡើងវញិ ឬយកវរគសិកាមយួ

ដដលបំរពញតាមតក្មូវកា នានាដដលមានសិទធិចូលរ ៀនកនុង

សកលវិទាល័យ CSU ឬ UC។  

 

4. របើសិនជាសិសសបានរ ៀនចប់ឆ្ន ំទីពី រៅសាលានហសគូល

 បស់ពួកររ មុនកា រសៃ សាលារ ៀនរនាោះ សូមសដលឱ់្យសសិស

នូវព័ត៌មានអំពីមុខវជិាា សិកាដដលបានអនមុ័តរ យសង្កា ត់ 

និងតក្មូវកា រ ៀនចប ់ដដលបានកណំត់រ យក្កុមក្បឹកា

ក្រប់ក្រង ដដលពកួអាចក្តូវបានឱ្យ ួចខលួន តាមចាបអ់ប ់ំ 

51225.1។ 

 

កិចេសំរ ចចិតដជាលាយលកខអកស     

 

ពាកយបណដ ឹងនានានឹងក្តូវបានរររធវើកា រសុើបអរងគត រហើយកិចេសំរ ចចិតដ 

និង បាយកា ណជ៍ាលាយលកខណ៍អកស  និងក្តូវបានរស្ើជូនដលអ់នកបដឹង 

កនុង យៈរពលហកុសិប (60) នថៃក្បតិទិន ចប់ពីនថៃបានទទួលពាកយបណដ ឹ

ង។  យៈរពលហកុសបិនថៃ (60) នថៃរនោះ អាចពនារពលបនដតាមកា ក្ពម 

រក្ពៀងគ្នន ជាលាយលកខណ៍អកស ពីអនកបដងឹ។ បុរគលិក បសស់ង្កា ត់ដដល

ទទួលខុសក្តូវរលើកា រសុើបអងគតអំពីបណដ ឹងរនាោះ ក្តូវរធវើ និងបញ្េបក់ា  

រសុើបអរងគតឱ្យបានក្សបរៅតាមដសនករលខ 4680-4687 និងក្សបរៅ

តាមនីតិវិធីមលូ ា ន ដដលបានអនមុ័តតាមដសនករលខ 4621។ 

 

កា រសន ើសុំឱ្យសំរ ចចិតដជាលាយលកខអកស សា ជាថាី  

 

កា ពិនិតយរមើលបណែ ឹងតវា៉ា តាមនីតិវិធី UCP នឹងក្តូវបានបញ្េបក់នុង យៈ

រពល 60 នថៃនននថៃក្បតិទិន រិតចបពី់នថៃដខឆ្ន ំដដលអនកបានទទួលបណែ ឹង 

ក្បសិនរបើអនកបដឹងតវា៉ា  ពំុបានយល់ក្សបជាលាយលកខអកស  កនុងកា ពនា

រពលរទរនាោះ។ 

 

បណែ ឹងឧទធ ណ៍ និងដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូចាប់សុី វិល  

 

អនកបដឹងមានសិទធ ិកស់ំរណើសំុឱ្យសង្កា ត់រធវើកា សំរ ចចិតដសា រឡើង ដល់

ក្កសួងសកិាធកិា នន ដាកាលហីវូនញ៉ា  (CDE) តាមកា  ក់រសន ើសុឱំ្យរធវើ

កា សំរ ចចិតដជាលាយលកខអកស សា រឡើងវញិ កនុង យៈរពល 15 នថៃ

ក្បតិទិន ចប់ពីនថៃបានទទួលកិចេសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់។ បទរសន ើសុឱំ្យរធវើ

កា សំរ ចចិតដសា ជាថាី ក្តូវដតមាន កប់ញ្ាូលនូវបទបណដ ឹងមយួចាប់ 

ដដលបានបដឹងដល់សង្កា ត់ រហើយនិងរសចកដីសំរ ចចិតដមយួចាប់ បស់

សង្កា ត់។ ដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូចាបសីុ់វិល អាច កបាន តាមតាមចាប់

 ដា ឬសហព័នធ ក្បឆំ្ងកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន ឬបំភិតបំភយ័ ឬកា 

សមលុតរធវើបាបគ្នន  របើសិនជាអាចអនុវតដបាន។ តាមក ណីសមក្សប កា 

រសន ើសំុឱ្យរធវើរសចកដីសំរ ចចិតដសា ជាថាីរឡើងវញិ អាច ក់បដងឹបាន 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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រ យអនុរលាមរៅតាមមាក្តា 262.3 ននចាប់អប់ ំ។ អនកបដឹងអាចបនែ

 កដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូចាបសីុ់វិល ដដលអាច កបានរៅខាងរក្ៅនីតិ

 វិធីបណែ ឹង បស់សង្កា ត់។ អនកបែងឹមានសិទធិ ក់ ពាកយបណែ ឹងរ យផ្កៃ ល់ 

រៅកានក្កសួងអប ់ំនន ដាកាលីហវនូញ៉ា  (CDE) ឬបនែ កដំរណ្ឋោះក្សាយ

តរទៀត រៅចំរពាោះមុខននតុលាកា សីុវិល ឬទីភាន ក់ង្ក រសសងរទៀត បស់ ដា 

ដូចជា កា យិលយ័អប ់ំសំរាប់សិទធិសីុវិល (OCR) ននសហ ដាអារម កាំ

ង កនុងក ណីពាក់ព័នធនឹងកា រ ើសរអើងខសុចាប់ (ដូចជាកា របៀតរបៀន 

កា បំភិតបំភយ័ ឬកា សមលុតរធវើបាបកនុងលកខណៈរ ើស រអើងគ្នន )។ 

 

កា  ក់ពាកយបណដ ឹង     

 

ចាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រង 1312.3 មួយចាប់៖ នីតិវិធបីណដ ឹងឯក

សណ្ឋា ន នឹងមាន ក់ដចកជូនរ យឥតរិតនថល។ ពាកយបណែ ឹងទំាងអស់ 

នឹងក្តូវបាន កប់ែឹងជាលាយលកខអកស  និងចុោះហតារលខារ យអនកបដឹង។ 

ក្បសិនរបើអនកបដឹង មិនអាច ក់ពាកយបណែ ឹងជាលាយលកខអកស បាន 

រ យសា ដតមានបញ្ហា ពិកា  ឬមិនរចោះអកស រនាោះ បុរគលិក បស់ង្កា ត់ ក្តូវ

ជួយពួកររ កនុងកា  កព់ាកយបណែ ឹងរនោះ។ (5CCR 4600) 

 

ក្បសិនរបើមានពាកយបណែ ឹងមយួចាប់ ពំុក្តូវបាន កជ់ាលាយលកខអកស  

ប៉ាុដនែសង្កា ត់បានទទួលរសចកដីជូនដណំងឹពីបទរចទក្បកាន់ណ្ឋមយួ ដដល

ទទួល ងនីតិវិធី UCP រនាោះ សង្កា ត់ក្តូវចត់វិធីកា  វិជាមាន រដើមបីរធវើកា 

រសុើបអរងាត និងរ ោះក្សាយបទរចទក្បកាន់នានា កនុងលកខណៈមយួ

ដដលសមក្សបរៅនឹងកាលៈរទសៈណ្ឋមយួ។ 

 

ក្បសិនរបើបទរចទក្បកាន់ពាក់ព័នធនឹងកា សងសឹក ឬកា រ ើសរអើងគ្នន

ខុសចាប់ (ដូចជា កា របៀតរបៀន កា បភំិតបភំយ័ ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្នន

កនុងលកខណរ ើសរអើងគ្នន ) និងកា រសុើបអរងាតបានបញ្ហា កឱ់្យរ ើញថា 

មានកា រ ើសរអើងពិតដមនរនាោះ សង្កា ត់នឹងចត់វិននកា ទប់សាា ត់ កុឱំ្យ

មានកា រកើតមរឡើងមដងរទៀត ននកា រ ើសរអើង និងក្តូវរធវើកា ដកឥទធិពល

រកើតរឡើងរចញពីកា រ ើសរអើង បស់ខលួន ដលអ់នកបដឹង និងមនសុសរសសងៗ

រទៀត ក្បសិនរបើសមក្សប។ 

 

រគ្នលនរយបាយ និងបទបញ្ញតដិ ដាបាល សំរាប់នីតិវិធបីណដ ឹងឯក

សណ្ឋា ន (UCP)  បសស់ង្កា ត់ ក្តូវ កប់រង្កា ោះរៅរលើររហទំព័  បស់

សង្កា ត់ រហើយអាចសដល់ជូនតាម យៈបណ្ឋដ ញសងគមដដលបានឧបតដមភ

ក្ទក្ទង់ពីសង្កា ត់ ក្បសិនរបើមាន។  នីតិវិធី UCP ក្តូវក្បកាសសងដដ  រៅ

កនុងសាលារ ៀន និងកា យិល័យទំាងអស់ បស់សង្កា ត់  ួមទំាង បនៃប់

ក្បជំុ បស់បរុគលកិ និងសិសសអនកក្រប់ក្រង។ ក្បសនិរបើមានកូនសសិស

ចំនួនដប់ក្បំា (15) ភារ យ ឬរក្ចើនជាង រ ៀនរៅកនុងសាលារ ៀនណ្ឋ

មយួ រៅកនុងសង្កា ត់ នយិយភាសាកំរណើតដតមួយ រក្ៅពីភាសា

អង់ររលសរនាោះ រគ្នលនរយបាយ បទបញ្ញតដិ ដបបបទ និងរសចកដីជូនដំ

ណឹង្កនាន បស់សង្កា ត់ អំពីនីតិវិធបីណដ ងឹឯកសណ្ឋា ន ក្តូវដតបកដក្បជា

ភាសាហនឹង (ចាបអ់ប់ ំរលខ 234.1, 48985)។ កនុងក ណីរសសងៗរទៀត

ទំាងអស ់សង្កា ត់ក្តូវននាឱ្យសិសសមានសិទធិទទួលបានរពញរលញនូវ

ព័ត៌មានពាកព់ាន់ទំាងអស់ ដូចជាព័ត៌មានអំពីនីតិវិធ ីUCP សំរាប ់មាតា

បិតា/អាណ្ឋពាបាល ដដលពុសំូវរចោះភាសាអង់ររលស។ 

 

ដបបបទ កព់ាកយបណដ ឹង រឺមាន ក់ជូនរៅកនុងកា យិល័យននមន្រនដី

ទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជន (1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 

CA 94607)។ នីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន និងដបបបទ ក់ពាកយបណដ ឹង រឺ

មាន ក់ជូនរៅកនុងររហទំព័ ននសង្កា ត់ www.ousd.org/ombudspers។ 
 

រ យមានក ណីរលើកដលងបណដ ឹងអំពីតនមលរសវាកូនសសិសរចញ ដដល

អាច កប់ដឹងកនុង យៈរពលមយួ (1) ឆ្ន ំននកា  ំរលាភដដលបានរចទ

ក្បកាន;់ បណដ ឹងដូចគ្នន រសសងៗរទៀតទំាងអស់ ក្តូវដតបានរធវើមនិឱ្យហួស 

យៈរពលក្បំាមយួ (6) ដខ បនាៃ ប់ពីកា រកើតមានបទរចទក្បកាន់មក។ 
 

មន្រនដីក្បតិបតែិចាប់      

 

elak Gabriel Valenzuela ជាG~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn / អនក
សក្មបសក្មួលកមាវិធ ីTitle IX manbnæ¬kxag¨tYtBinit´ nigTTYlJk´ 
bN¶wgCapÂèvkarTaMgGs'rbs'sgûat'. 
G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn (1000 Broadway, 1st Floor, Suite 

150, Oakland, CA 94607) KWmanTMnYl xus¨tUvpgEdr 
k~¬gkaresuIbGegðtelIJk´bN¶wgBImatabita BIkUnsis§ 
EdlTak'TineTAnwgkarerIseGIg  
 
ពាកយបណែ ឹង រក្ៅពីបណដ ឹងនានាដដលទាក់ទងរៅនឹងនថលរសវាកូនសិសស

រនាោះ ក្តូវ កប់ដឹងជាលាយលកខអកស  រៅកានម់ន្រនែអីនុរលាមតាមចាប់ 

ដូចខាងរក្កាមរនោះ៖ 

 

រលាក Gabriel Valenzuela ជាមន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជន / អនក

សក្មបសក្មួលកមាវិធី Title X មាននៃុកខាងក្តួតពិនិតយ និងទទួលពាកយ

បណដ ឹងជាសលវូកា ទំាងអស់ បស់សង្កា ត់។ មន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជា

ជន (1000 Broadway, 1st Floor, Suite 150, Oakland, CA 94607) 

រឺមានទំនួលខុសក្តូវសងដដ  រលើកា រសុើបអរងគតរលើពាកយបណដ ឹងនានាពី

មាតាបតិា ឬកូនសិសស អំពីកា រ ើសរអើង និងពាកយបណដ ឹងនានា អំពីបទ

បញ្ឈបក់ូនសិសសបរណ្ឋដ ោះអាសននពីសាលារ ៀន ជាទីដដលសិសសពំុក្តូវ

បានសដល់ឱ្យនវូកមាវិធយីុតដិធម៍សាដ  ខលួនឱ្យបានលែដូចរដើមវញិ ឬកមាវិធី

សាដ  ខលួនដបបរសសងរទៀត រឺពំុមានសដល់ជូនរៅឯសាលារ ៀន ទុក

មរធាបាយរសសងរទៀត រក្ៅដតពីកា បញ្ឈប់បរណ្ឋដ ោះអាសននពីសាលារ ៀ

ន។ រលាកកជ៏ាអនករធវើកា រសុើបអរងគតសងដដ រៅរលើបណដ ឹងនានា អំពីកមា

 វិធីសិកាសំរាបក់ូនសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELL) រហើយនិង

បណដ ឹងអំពីកា សងសឹកគ្នន  ឬកា រក្ជៀតដក្ជកដលអ់នករធវើកា តស ូវមតិសំ

រាប់កមាវិធសិីសសសំរាប់អនករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELL)។ មន្រនដីទទួលពាកយ

បណដ ឹងពីក្បជាជន នឹងរធវើកា សក្មបក្សមួលសងដដ  រលើពាកយបណដ ឹងឯក

សណ្ឋា នតាម របៀប Williams។ រលាក Valenzuela អាចទាក់ទងជួបបាន 

តាម យៈទូ ស័ពៃរលខ (510) 879-4281, រលខទូ សា  (510) 879-

3678 តាម យៈអុីដមល Gabriel.Valenzuela@ousd.org។ 

មន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជន មានសិទធិអំណ្ឋចឯករាជកនុងកា ៖ ចូល

រមើលរៅតាមទីសាលារ ៀន ឬកា ិយល័យណ្ឋមយួ; ចូល ួមក្បាក្សយ័

ទាក់ទងជាមយួនងឹកនូសិសស បរុគលកិ ឬមាតាបិតា; ចូលពិនិតយរសើរ ើរលើ

ឯកសា ណ្ឋមយួ រដើមបីរបើកកា រសុើបអរងគតរ យឥតលំរអៀង; រហើយ

និងចូល មួកនុងកិចេក្បជំុណ្ឋមយួ រ យឥតក្តូវកា អនញុ្ហញ តពីនាយក ឬ
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អនកក្រប់ក្រងសាលារ ៀនជាមុនរឡើយ។ មន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជា

ជន អាច កជួបបានសងដដ  កនុងកា ឱ្យជួយពនយល់ពីមខុង្ក  និងតួ នាទី

 បស់រលាកដសនកទទួលខសុក្តូវរលើកូនសិសស បុរគលិក មាតាបតិា ឬ

អាណ្ឋពាបាល នងិសមាជិកសាន ណៈ។ សូមទំនាក់ទំនងជាមយួមន្រនដី

ទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជនមកចុោះ ក្បសិនរបើរលាកអនកមានសណំួ អវី

មយួទាក់ទិននឹងនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន (UCP)  បស់សង្កា ត់។ 

  

អនកក្សី Tara Gard នាយក ងដសនកក្របក់្រងរទពរកាសលយ (1000 

Broadway, 2
nd

 Floor, Suite 295, Oakland, CA 94607) រមឺានទំនួល

ខុសក្តូវរលើកា រសុើបអរងគតបណដ ឹងនានាដដលរចទក្បកានថ់ា មានកា 

រ ើសរអើងរៅកនុងកដនលងរធវើកា ។ អនកក្ស ីGard អាច កទាក់ទងបានតាម 

យៈ ទូ ស័ពៃរលខ (510) 879-0159, ទូ សា  (510) 879-0228 ឬតាម 

យៈអុីដមលរៅកាន់ tara.gard@ousd.org។ 

 

អនកក្សី Barbara Parker អនកសក្មបសក្មួលរសវាកមាសុខាភបិាល/ដសនក 

504 ននដសនកបំរ ើរសវាសាលារ ៀនសហរមន៍ និងកូនសិសស (1000 

Broadway, 1
st
 Floor, Suite 150, Oakland, CA 94607) រមឺានទំនួល

ខុសក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួលដសនកដកតក្មូវ កមាវិធសំីរាបក់ូនសិសស

ពិកា  ដដលបានកា ពា តាមនីតិសមបបទា ដដលបានតាក់ដតងរៅឆ្ន ំ 1973 

សំរាបក់មាវធិី Section 504។ អនកក្សកីម៏ានតួនាទីរធវើកា រសុើបអរងគតសង

ដដ  រលើបណដ ឹងនានា ដដលពាកព់ាន់រៅនឹងកមាវិធី Section 504។ អនក

ក្សី Parker អាច កទាក់ទងជួបបាន តាម យៈទូ ស័ពៃរលខ (510) 879-

274; ទូ សា រលខ (510) 879-4605 ឬតាម យៈអុីដមល 

504@ousd.org។ 

 

រលាក Jeff Godwon រមប៉ាូលីសននក្កសួងន របាលអូកឡិនដ៍ (1011 

Union Street, Oakland, CA 94607) រមឺានទំនួលខុក្តូវរលើកា សក្មប

សក្មួល និងកា រសុើបអរងគតរលើបណ ដឹងនានា ដដលបាន កប់ដឹងដល់ម

ន្រនដីប៉ាូលីសសាលារ ៀនននទីក្កុងអូកឡិនដ៍។ រលាក Godown អាច ក

ទាក់ទងជួបបាន តាម យៈទូ ស័ពៃរលខ (510) 874-7777, ទូ សា រលខ 
(510) 874-7787 ឬតាម យៈអុីដមល police@ousd.org។ 
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នីតិវិធីបណ្ដ ឹងឯកសណ្ឋា នតាម របៀប Williams 

 

សង្កា ត់ ក្តូវអនុវតតតាមនីតិវិធបីណ្ត ឹងឯកសណ្ឋា នតាម របៀប Williams សំរាប់ពាកយបណ្ត ឹងដដលពាក់ព័នធនងឹភាពមានក្រប់ក្ាន់ននសមាា  ៈបរក្ងៀន, អាា សាលា

រ ៀនដដលាា នសុវតថភិាព ឬមានលកខណ្ៈមិនសាា តបាត, មុខតំដណ្ងក្រូបរក្ងៀនរៅទំរន រោល ឬក្របូរក្ងៀនក្តូវបានោត់តាំងខុសមុខវជិ្ជា ជីវៈ។ 

 

រសចកដីជូនដំណ្ងឹ មាតាបតិា/អាណ្ឋពាបាល សិសស 

និងក្រូបរក្ងៀន៖ សិទធិដាកព់ាកយបណ្ដ ងឹ 

 

ក្កមអប ់ំ 35186 តក្មូវឱ្យរសចកដីជូនដណំ្ឹងដូចតរៅរនេះ ក្តូវបានបិទ

ក្បកាស់រៅតាមថ្នា ក់រ ៀននានាននសាលានីមយួៗ រៅកាុងសង្កា ត់។ 

 

មាតាបតិា/អាណ្ឋពាបាល សិសស និងក្រូបរក្ងៀន៖ 

1.  រសៀវរៅសកិា និងសមាា  ៈបរក្ងៀន ក្តូវមានក្រប់ក្ាន់។ រនេះមាននយ័

ថ្ន កូនសសិសមាា ក់ៗ   មួទំងសិសសអាករ ៀនអង់ររេសផងដដ  ក្តូវដតមាន

រសៀវរៅសិកា ឬសមាា  ៈសិកា ឬមានទំងពី  កាុងកា រក្បើក្បាស់រៅកាុង

ថ្នា ក់រ ៀន និងអាចយករៅរក្បើក្បាស់រៅឯផទេះបាន។  

 

2. អាា សកិា ក្តូវដតមានលកខណ្ៈសាា តបាត មានសុវតថិភាព និងជួស

ជុលឱ្យមានលកខណ្ៈលាបងគួ ។(ក) បនទបទឹ់កសាលារ ៀន ក្តូវមានលកខណ្ៈ

សាា តបាត រ ើយក្តូវសមាា តឱ្យបានរទៀងទត់ និងក្តូវមានក្កដាសបងគន់ 

សាប ូ ក្កដាសជូតនដ ឬមា៉ា សុីនសមងួតនដដដលរក្បើកា បាន។ (ខ) សាលា

រ ៀនក្តូវរបើកបនទប់ទឹកទំងអស់ រៅកាុងរមា៉ា ងរ ៀន រៅរពលដដលសិសស

មិនរៅកាុងថ្នា ក់រ ៀន; និង (រ) ក្តូវរបើកបនទប់ទឹកមយួចំនួនឱ្យបានក្រប់

ក្ាន់ រៅកាុងរមា៉ា ងរ ៀន រៅរពលដដលសិសស រៅកាុងថ្នា ក់រ ៀន រលើក

ដលងដតមានបញ្ហា ទក់ទងនឹងសុវតថិភាព បសស់ិសស ឬក្តូវកា ជួសជុល

រចញ។  

 

3. មខុតំដណ្ងក្របូរក្ងៀន មនិក្តូវទុកឱ្យរៅទំរន រោល ឬមិនក្តូវមាន

កា ោត់តាំងក្របូរក្ងៀនខុសមុខវជិ្ជា ជីវៈរឡើយ។ ក្តូវមានក្រូបរក្ងៀនមាា ក់

ដាកឱ់្យបរក្ងៀនថ្នា កន់ីមយួៗ រ ើយមនិក្តូវមានជ្ជ  ូដ   នូវរលាកក្រ-ូ

អាកក្រូជំនួស ឬរលាកក្រ-ូអាកក្រូបរណ្ឋដ េះអាសនារផសងៗរទៀតរឡើយ។ 

រលាកក្រ-ូអាកក្រូ ក្តូវមានសញ្ហា ប័ក្តបរក្ងៀនក្តឹមក្តូវ  ួមមានទំងសញ្ហា

ប័ក្ត ដដលក្តូវកា ោំបាច់បរក្ងៀនសិសសអាករ ៀនភាសាអង់ររេស 

ក្បសិនរបើមាន។ 

 

តំដណ្ងក្រូបរក្ងៀនរៅទំរន   មាននយ័ថ្ន មខុតំដណ្ងមយួ ដដល

និរោជិកដដលមានវញិ្ហា បនបក្តក្តឹមក្តូវតាមកា កណំ្ត់មក ឱ្យបរក្ងៀន

មុខវជិ្ជា ដតមយួរនាេះ រៅពុទំនប់ានោត់តាំងឱ្យចូលបរក្ងៀនរៅរដើមឆ្ា ំ សំ

រាប់ យៈរពលរពញមយួឆ្ា ំ ឬក្បសិនរបើមុខតំដណ្ងបរក្ងៀន រសឺំរាប់

ថ្នា កប់រក្ងៀនដតមយួឆមាសរនាេះ មុខតំដណ្ងមយួ ដដលនិរោជិកដដល

មានវញិ្ហា បនបក្តក្តឹមក្តូវតាមកា កំណ្ត់មក ឱ្យបរក្ងៀនមុខវជិ្ជា ដតមយួ

រនាេះ រៅពុំទនប់ានោត់តាំងឱ្យចូលបរក្ងៀនរៅរដើមឆមាស សរំាប ់យៈ

រពលរពញមយួឆមាសរៅរឡើយ។ (ក្កមអប់ ំ 35186)  

 

កា ោត់តាំងខសុមខុវជិ្ជា ជវីៈ  មាននយ័ថ្ន កា ដាក់និរោជិកដដលមាន

 វិញ្ហា បនបក្ត ចូលកានម់ុខតំដណ្ងបរក្ងៀន ឬបំរ ើរសវាមយួ ដដល

និរោជិកដដលពំុមានវញិ្ហា បនបក្ត ឬសញ្ហា បក្ត ដដលក្តូវបានទទួល

សាគ ល់ក្សបចាប ់ឬកា ដាកន់ិរោជិកដដលមានវញិ្ហា បនបក្ត ឱ្យចូល

កានម់ុខតំដណ្ងបរក្ងៀន ឬបំរ ើរសវាមយួ ដដលនិរោជិកពំុក្តូវបាន

អនញុ្ហា តឱ្យចូលបរក្ងៀន។ (ក្កមអប់  ំ35186) 

 

បណ្ដ ឹងឯកសាា នតាម របៀប Williams នឹងក្តូវបានរសុើបអរងាតកាុងអឡំុង

រពលដសសិបក្បំា (45) នងង (នងងរធវើកា )។ មានដតបញ្ហា បា មាអំពីសាថ នភាព

ពំុមានសវុតថិភាពរទ ដដលអាចដាកប់តឹងឧទទ ណ្៍ រៅកានអ់រគនាយកដាា ន

ថ្នា ក ់ដាដផាកដណ្នំាសាធា ណ្ៈ។ ទក្មង់ដបបបទដាកព់ាកយបណ្ត ឹងមយួ

ចាប់ អាចក្តូវបានទទួលបាន ពកីា ោិលយ័សាលារ ៀន កា ោិលយ័

 បសស់ង្កា ត់ ឬអាចទញយកបាន ពីររ ទំព័  

www.ousd.org/ombudsperson។ រលាកអាកអាចទញយកបានផង

ដដ  នូវពាកយបណ្ត ឹងមយួចាប់ ពីនាយកដាា នផទុកដបបបទននពាកយបណ្ដ ឹង

នន ដាកាល ីវូនញ៉ា  ពីររ ទំព័ ៖ www.cde.ca.gov/re/cp/uc។ 

 

កា ោិលយ័ននមន្រនដីទទួលពាកយបណ្ដ ឹងពីក្បជ្ជជន, 1000 Broadway, 

Suite 150, Oakland, CA 94607។ សំរាប់ព័ត៌មានដងមរទៀត សូមទូ ស័ពទ

រៅកាន់រលខ (510) 879-4281 ឬរផញើទូ សា មយួរៅកាន់រលខ (510) 

879-3678។  

 

បទបញ្ាតដិ ដាបាល 1312.4 
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កមមវិធីអប់ សំំរាប់សសិសអនករ ៀនភាសាអងរ់រេស 

 

បន្ទា ត់រេលរវលាសំរាប់អនករ ៀនភាសាអង់ររេស 

និងរសចកដីជូនដំណឹងមាតាបិតា   

1.  ង្កា យតម្មេរលើកដំបូង 

តាមកា ចូលមកកនុងសង្កា ត់ សិសសណាមាន ក់ដដលបានច ុះភាសាមយួរក្ៅេី

ភាសាអង់ររេស រៅរលើក្កដាស់ក្សាវក្ាវភាសាកំរណើតរន្ទុះ នឹងក្តូវ

បានដាកឱ់្យរធាើរតសដ ចំនួនេី  រដើមបីដសាង កសមតថភាេខាងភាសា៖ 

 សំរាបឆ់្ន ំសកិា 2017-18 រតសដអភិវឌ្ឍភាសាអង់ររេសកាលហី្ាូន

ញ៉ា  (CELDT)។ រក្កាយមក  ង្កា យតម្មេរលើសមតថភាេភាសា

អង់ររេសសំរាប់កាលហី្ាូនញ៉ា  (ELPAC) 

 រតសដភាសាកំរណើត 

រតសដ ទំងរនុះ នឹងក្តូវបានដាកឱ់្យសិសសចូលរធាើ កនុង យៈរេល 30 ម្ងៃ 

ចាប់េីម្ងៃចូលរ ៀនដបំូង បស់សិសស រៅកនុងមណស លសាា រមនសិ៍សស ឬ

រៅតាមទីសាលារ ៀនកប៏ាន។ 

2. រសចកដីជូនមាតាបិតាារលើកដំបូង និងកា ដាក់ចូលកមម

 វិធី 

ដអែករលើលទធអលម្នកា រធាើរតសដ  កនុង យៈរេល 20 ម្ងៃដដលបានរធាើរតសដ

រហ្ើយរន្ទុះ សង្កា ត់នឹងអដលដ់ំណឹងជូនដល់មាតាបិតា តាមលខិិតអដល់

ដំណឹងជូនមាតាបតិា អំេីកា ដាកក់ូន បស់េួកររចូលកនុងកមមវិធីេរនេឿន

ភាសាអង់ររេស (ELAP) ឬកនុងកមមវិធមីយួរអសងរទៀត ដូចា កមមវធិីេី 

ភាសា របើសិនាមាតាបិតារក្ជើសរ ើសកមមវធិីហ្នងឹ។ 

លិខិតជូនដណំឹងមាតាបិតា នឹងក្តូវបានរអញើជូនាភាសាអង់ររេស រហ្ើយ

និងាភាសាកំរណើត បស់មាតាបិតា រហ្ើយនឹងមានដាកប់ញ្ជូលអងដដ  

នូវេ័ត៌មានដូចតរៅរនុះ៖ 

 េិនាុរតសដ  បស់កូនេួកររ និងមូលរហ្ត ដដលកនូ បស់េួកររចូលរធាើ

រតសដ  

 េិេណ៌ន្ទអំេីកមមវិធបីរក្ងៀន និង របៀបដដលេួកររនឹងជួយឱ្យកនូ

សិសសបានរចុះអង់ររេសយ៉ា ងសាា ត់ជំន្ទញ 

 េ័ត៌មានអំេីកា រសន ើស ំលិខិតបដិរសធកា ដាក់ចូលកនុងកមមវិធី  ួម

ទំងកា រសន ើស កំមមវធិីរទាភាសា (សូមរមើលដអនកខាងរក្កាមរនុះ៖ កា 

ចាត់ថ្នន កសិ់សសរឡើងវិញ និងសិទធមិាតាបិតា កនុងកា មិនរក្ជើសរ ើស

យកកមមវិធបីរក្ងៀន) 

 េ័ត៌មានអំេីសិទធិមាតាបតិាកនុងកា ចូល មួកនុងក្កុមក្បឹកាសាលារ ៀន 

និងសង្កា ត់ 

 នីតិវិធីសំរាប់កា ដកខេួនរចញេីកមមវិធបីរក្ងៀន 

 ចំនូនសិសសតាមកា  ំេឹងទ ក ដដលផ្លេ ស់ចូលរៅកនុងកមមវធិីភាសា

អង់ររេសស ទធ និងចំននួសិសសតាមកា  េឹំងដដលបានបញ្ចបម់ធយម

សិកាសំរាបអ់នករ ៀនអង់ររេស។ 

 

សិសសមាន ក់ៗ  ដដលក្តូវបានសគំាលថ់្នាសិសសអនករ ៀនអង់ររេស (ELL) 

រៅកនុងសង្កា ត់ OUSD នឹងក្តូវបានបរក្ងៀន និងបណដុ ុះបណាដ លភាសា

អង់ររេស រដើមបីឱ្យេួកររមានសិទធិរសម ើគាម នកនុងកា ចូលរ ៀនកនុងកមមវធិី

សិកាសនូល។ កមមវិធីទំងអស់ បស់រយើង សក្មាប់សិសសអនករ ៀនភាសា

អង់ររេស ក្តូវបាន ចន្ទរឡើង រដើមបីធាន្ទឱ្យសសិសអនករ ៀនភាសា

អង់ររេស ទទួលបាននូវកា  ើកចរក្មើនយ៉ា ងរលឆនឆ្ប់ ហ្័ស រឆ្ទ ុះរៅ ក

ភាេសាា ត់ជំន្ទញខាងភាសាភាសាអង់ររេស និងសដ ង់ដា ម ខវាិជ កក្មិតថ្នន

ក់។ រនុះរអឺន រលាមតាមដអនកា រមម្នសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សំ

រាប់សសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស, នយិ័តកមមសហ្េ័នធ និង ដឋ, និងបទ

បញ្ជជ ក្សបចាប់។ 

កមមវធិីេី ភាសា បស់រយើង បានអដល់ឱ្យសិសស បស់រយើង នវូឱ្កាសរ ៀន

ម ខវាិជ សិកា តាម យៈេី ភាសា និងអាន រហ្ើយស រស េី ភាសា។ កមម

 វិធីសំរាប់អនកចំណូលងមី បស់រយើង បានអលល់ឱ្យទីកដនេងសាា រមន៍ និង

មានស វតថិភាេ ដដលគាំក្ទដល់សិសសអរន្ទល ក្បរវសន៍ ដដលរទើបមកដល់

ងមីៗ រៅរេលដដលេួករររ ៀនភាសាអង់ររេស ទទឹមដដលេួកររកំេ ងកនុង

កមមវធិីសិកាសនូល។ សំរាប់េ័ត៌មានដងមរទៀត សូម ចរមើលកនុងររហ្ទំេ័ 

ម្នកា យិលយ័សមិទធិអលេហ្ ភាសា និងសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស

៖ http://www.ousd.org/ellma។  

មាតាបតិាអាចទទួលបាន នូវេ័ត៌មានដងមរទៀត អំេីកមមវិធីបរក្ងៀន រៅ

មជឈមណស លសាា រមនសិ៍សស រៅកនុងអឡំុងរេលរបើកឱ្យច ុះរះម ុះចូល

រ ៀនរដាយចំហ្, កនុងអឡំុងរេលបញ្ជជ ក់កា មកចូលរ ៀន ឬកនុងអំឡុង

រេលបញ្ជជ ក់េីរគាលបណំងវលិក្តឡបម់កចូលរ ៀនវិញ។ 

3. លិខិតជូនដំណឹងមាតាបិតាក្បចំាឆ្ន ំដដលកំេ ងដំរណើ 

កា  

រៅ ដូវរ ើលាស់សេ កឹ មាតាបតិានឹងទទួលបាននវូលខិិតជូនដំណងឹក្បចំា

ឆ្ន ំមយួចាប់ ដដលមានេ័ត៌មានដូចគាន  ដូចបានច ុះជូនរៅខាងរលើ កនុង

រគាលបណំងជំរាបជូនមាតាបតិា ឱ្យបានក្ាបាម ន អំេីរសវាកមម នងិ

កា ដាក់ចូលកនុងកមមវិធីបរក្ងៀនម្នកូន បស់េួកររ ដដលាសិសសអនករ ៀន

ភាសាអង់ររេស។ 

 

 

http://www.ousd.org/ellma
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កា ចាត់ថ្នន ក់សិសសរឡើង វិញ និងសិទធិមាតាបិតា

កនុងកា រក្ជើសរ ើសយកកមមវិធីបរក្ងៀន   

1. កា មិនរក្ជើសរ ើសយកកមមវិធីបំរ ើរសវាសំរាប់សិសស

អនករ ៀនអង់ររេស 

មាតាបតិា មានសិទធមិនរក្ជើសរ ើសយកកមមវធិីបំរ ើរសវាណាមយួ ដដល

បានអដលឱ់្យសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស និងសិទធិរសន ើស កំមមវិធីរ ៀន

ភាសាលែក្បរសើ ឱ្យកូន បស់េួកររ រៅកនុងសង្កា ត់។ 

2. ជរក្មើសកមមវិធីេី ភាសា / រទាភាសា 

មាតាបតិា អាចរសន ើស ំរក្ជើសរ ើសកមមវធិីរទាភាសាឱ្យកូន បស់េួកររ។ 

របើសិនាមាតាបិតាម្នសិសសចំនួន 20 ន្ទក់ ឬរក្ចើនាងរនុះ នយិយ

ភាសាដូចគាន ដតមយួ កនុងកំ ិតថ្នន ក់ដតមយួ រៅកនុងសាលារ ៀនដូចគាន ដត

មយួ ឬក្បសិនរបើមាតាបិតាចំនួន 30 ន្ទក់ ឬរក្ចើនាងរនុះ ម្នសិសស រៅ

កនុងសាលារ ៀនដូចគាន ដតមយួ និងនយិយភាសាដូចគាន ដតមយួ ដាក់រសន ើ

ស ំកមមវិធីរ ៀនភាសាមយួរអសងរទៀត ដដលក្តូវបានរ ៀបចំរឡើង រដើមបីអដល់

កមមវធិីបរក្ងៀនភាសារន្ទុះ សាលារ ៀននឹងអដល់កមមវិធតីាមលទធភាេដដល

អាចរធាើបាន។ 

សំរាប់េ័ត៌មាន ឬជំនយួដងមរទៀត សូមទក់ទងន្ទយកសាលារ ៀន ឬ

មជឈមណស លសាា រមនស៍ិសស បស់រលាកអនក តាម យៈទូ ស័េារលខ 273-

1600។ 

3. ក្តូវកា រធាើរតសដ ក្បចំាឆ្ន ំខាងសមតថភាេភាសា សំរាប់

សិសសអនករ ៀនអង់ររេសទំងអស់ 

សិសសណាដដលក្តូវបានចាត់ថ្នន ក ់ួចរាល់រហ្ើយថ្ន ាអនករ ៀនភាសា

អង់ររេសរន្ទុះ ក្តូវចូលរធាើរតសដ  ELPAC ( ង្កា យតម្មេរលើសមតថភាេភាសា

អង់ររេស) ារ ៀងរាលឆ់្ន ំ ន្ទ ដូវរ ើលាស់សេ ឹក រៅឯសាលារ ៀន។ 

សិសសអនករ ៀនអង់ររេស ក្តូវដតបនដចូលរធាើរតសដ  ELPAC ារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ 

 ហ្ូតទល់ដតេួកររ ក្តូវបានចាត់ថ្នន ក់រឡើងវញិថ្ន ាសិសសរចុះភាសា

អង់ររេសយ៉ា ងសាា ត់ជំន្ទញ។ 

4. កា ចាត់ថ្នន ក់សិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររេសរឡើងវិញ 

រដើមបីឱ្យក្តូវបានចាត់ថ្នន ក់រឡើង ថ្នាសសិសរចុះភាសាអង់ររេសសាា ត់

ជំន្ទញរន្ទុះ សិសសក្តូវដតបំរេញតាមលកខណៈវនិិចឆយ័ណាមយួាក់លាក់។ 

ចាប់េីរេលរនុះតរៅ  លកខណៈវិនិចឆយ័ភាររក្ចើន ឬទំងអស់ នឹងក្តូវបាន

ដអែករលើលិទធអលសកិា បស់សិសស រៅរលើរតសដ  ELPAC។ រទុះយ៉ា ង

ណា ឆ្ន ំ 2017-18 រឺាឆ្ន ំសិកាអនល កាល រហ្ើយលកខណៈវិនិចឆយ័សំរាប់

កា រធាើចំណាត់ថ្នន ក់សិសសរឡើងវញិ រឺេ ទំន់ក្តូវបានកណំត់រៅរឡើយ រៅ

កនុងរេលរបាុះេ មទអាយេីឯកសា រនុះ។ 
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កមមវិធីអប់ ពំិរសស 

 

នាយកដ្ឋា នអប់ កំមុា ពិរសសននសង្កា ត់ មានសមាជិកបរុគលិកដដលមាន

 វិាប បនបក្ត មានបរុគលិដដលមិនតក្មវវយមាមានវាិប បនបក្ត និងបុរគលិក

ខាងក្រប់ក្រង ់ដដលជាអនកមានកា អប ់ ំឧបតថមភក្រង់ក្រង់ និងរធវើកា តស ូ

មតិ រដើមបសិីសសសាលា ដដលមានតក្មវវកា ពិរសស។ សង្កា ត់ផ្ដល់កមមវិធី

អប ់ំសាធា ណដស៏មក្សប និងឥតរិតនលៃ រៅកនុងប ិយាកាសមានកហំិត

លកខខណឌ តិច ដល់កនូសិសសអាយុ 3 ដល់ 21 ឆ្ន ំណា ដដលមានសិរធិ

ររួលបាននូវកា បំរ ើរសវាអប់ ំពិរសស និងរសវាពាកព់ាន់។ ជរក្មើស

ររួលបាននូវកា បំរ ើរសវារពលរលញជាប ់ហូត រមឺានផ្ដល់ជូនដល់

សិសសទំងឡាយដដលមានភាពពិកា ដចូតរៅរនេះ។ 

 

ទំងរនេះ ួមមាន៖  

 ជមងឺស នសក្បសារ  

 លៃង់-ខាវ ក់ដននក  

 លៃង់  

 ជមងឺផ្ៃវវចិតដ (ED)  

 ភាពពិកា ដដលមានជាយូ មករហើយ (EMD)  

 សាដ ប់មនិសូវឮ (HH)  

 ពិកា ខាងបាប  (ID)  

 ពិកា រក្ចើនមខុ (MD)  

 ករមោយរក្ោងឆ្អឹង (OI)  

 ករមោយសុខភាពរផ្សងររៀត (OHI)  

 ជមងឺរ ៀនមិនរចេះកនុងវិស័យណាមយួ (SLD)  

 ករមោយខាងនិយាយសដ ី ឬភាសា (SLI) 

  បួសខួ កាលតាមកា ប េះរងគិច (TBI)  

 ករមោយដននក  មួទំងពិកា ដននក 

 

ដំរណើ កា រធវើអតដសាប ណកមម    

 

សិសសមានសិរធិចូលរ ៀនកនុងកមមវធិីអប់ ពិំរសសបាន រៅរពលដដលកា 

ក្តួតពិនិតមារលើ ង្កវ យតនមៃនានារដ្ឋយក្កុមដផ្នកា អប់ ំបរុគល (IEP) 

ដដលរកើតរចញពីកា  ករ ើញថា ពួកររមានពកិា ភាព ដដលប េះពាល់កនុង

លកខណៈមនិលអ រលើលរធផ្លអប់ ំ រហើយមិនអាចដកតក្មវវ ឬជួយបាន

រក្ៅពីកមមវិធអីប ់ំពិរសស ឬកា បំរ ើរសវាពាកព់ាន់។ សិសសអាចក្តវវបាន

រសន ើសំុបញ្ជវនរដ្ឋយមាតាបតិា ក្រវបរក្ងៀន បរុៃលិក ឬរីភាង កង់្ក រផ្សងររៀត 

រៅយមារររធវើរតសដ  រដ្ឋយដផ្អករលើអាយ ុបស់សសិស៖ 

 

 ក្កុមវាយតនមៃរលើកុមា តូច / កមុា មនុចូលមរតដយសាលា — ចាប់ពី

អាយុនលងរកើតដល់អាយុ 5 ឆ្ន ំ 

 កុមា ដលវ់យ័ចូលរ ៀនសាលា ដាននក្កងុអូកឡិនដ៍ — អនកឯកររស

ធនធានរៅសាលារ ៀនដដលសិសសកំពុងរៅរ ៀន  

 

មាតាបតិាទំងឡាយ ដដលសងសយ័ថា កូន បស់ពួកររ ក្តវវកា រសចកដីក្តវវ

ពិរសសរនាេះ អាចរធវើកា រសន ើសុំ (តាម យៈចាងហ្វវ ងសាលារ ៀន បស់

ពួកររ) កា រធវើរតសដ  រដើមបីយមាមានសិរធិររួលបាននវូកា បំរ ើរសវាអប ់ំ

ពិរសស។ កា រធវើរតសដ ននកមមវិធអីប ់ំពិរសស ក្តវវបានរធវើរឡើងរដ្ឋយ

បុរគលិកននសង្កា ត់ដដលមានសិរធិ កនុង យៈរពល 60 នលង ដដលបានររួល

កា យល់ក្ពមជាលាយលកខអកស ពីមាតាបតិា យមារធវើរតសដជាផ្ៃវវកា ។ 

 បាយកា ណជ៍ាយលកខណអ៍កស  អំពីលរធផ្លរធវើរតសត  ក្តវវបានផ្ដល់ជូន

មាតាបតិា រៅកនុងអងគក្បជំុរ ៀបចំដផ្នកា អប ់សំិសសមាន ក ់(IEP)។ កា រធវើ

រតសដ  នឹងក្តវវបានដសវង កភាពពិកា ណាដដលសងសយ័ថាសិសសមាន, 

ផ្លប េះពាលណ់ាមយួរៅរលើលរធផ្លសិកោ បសសិ់សស (ជាឧ. លរធ

ផ្លសិកោកនុងកំ ិតទប) និងវិស័យណាមយួដដលសិសសក្តវវកា ជួយ។ 

រដ្ឋយរក្បើព័ត៌មានរនេះ ក្កុម IEP ចាប់រផ្ដើមរធវើកា សំរ ចរលើភាពមានសិរធិ

ររួលជំនួយ, រោលរៅ និងរោលបណំង សំរាបក់មមវធិអីប់  ំនិងកមមវធិ ី

ឬរសវាអប់ ពិំរសស ដដលសម មមាសរំាបសិ់សស។ 

 

កមមវិធី និងកា បំរ ើរសវានានា    

 

ក្របស់ាលា ដាទំងអស់រៅអូកឡិនដ ៍រឺមានកមមវិធអីនកឯកររសធនធាន 

(RSP)។ អនកឯកររសធនធាន រឺជាអនកក្រប់ក្រងសំណុរំ ឿង សំរាប់រធវើកា 

បញ្ជវន និងផ្ដល់រសវាដលស់ិសសណាដដលក្តវវកា ជំនយួអប់ ំពិរសស តិច

ជាងពាកក់ណាដ លនលង។ សំរាបសិ់សសដដលក្តវវកា កា បង្កា ត់បរក្ងៀនខាៃ ំង

តាមឯកររស (សិសសដដលមានបាា ក្តរចៀក, ដននក បាា ស នសក្បសារ 

។ល។)រនាេះ សង្កា ត់ផ្ដលថ់ាន កស់ិកោរពលនលងពិរសស (SDC) និងកមមវិធអីនក

មានបាា ផ្ៃវវចិតត (ED) រៅក្រប់កំ ិតថាន ករូ់ទំងសង្កា ត់។ សិសសជារក្ចើន 

ដដលររួលបាននូវកា អប ់ពិំរសស ក្តវវកា រសវាដដលពាក់ព័នធ រៅកនុង

មុខ វិជាជ មួយ ឬរក្ចើន រដើមបទីញយកអតថក្បរយាជនពី៍កមមវិធអីប់  ំបស់

ពួកររ។ រសវាមួយចំនួនកនុងចំរណាមរសវាទំងរនេះ រឺកា និយាយសដ  ីនិង

ភាសា, កា បង្កា ត់បង្កា ញយមាដឹងរិសរៅ និងរចេះរធវើចលនា, កា ពាបាល

តាមកា ដ្ឋកយ់មារធវើសកមមភាព និងចលនារាងកាយ, ឧបក ណប៍រចេកររស

ជាជំនួយ, កមមវធិកីាយអប់ សំក្មបសក្មួល និងអកស សាា បសរំាបអ់នក

ពិកា ដននក។ ព័ត៌មានជារក្ចើនររៀតអំពីភាពមានសិរធិររួល, សិរធមិាតាបិតា 

និងនីតិវិធកីា ពា  នងិកមមវិធនីានា រមឺានជូន តាមកា រសន ើសំុ រដ្ឋយ

ទក់រងនាយកដ្ឋា នអប់ កំមុា ពិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 879-8670។ 

កា យិាលយ័រនេះ មានរីតាំងរៅ 1011 Union Street។  

ចាប់អប ់ំដផ្នករី 56000, 56030–56050, 56301, 56325; ចាប់

ក្បតិបតដិរលខ 6164.4។ 

 

សង្កា ត់ផ្ដល់សំបុក្តជិេះ លយនដក្កុង និង/ឬ រសវាដកឹជញ្ជវន ដូចជា សំបុក្ត

ជិេះ លយនដក្កុង ដល់កូនសិសសននកមមវធិអីប ់ំពិរសស ដដលមានកា បំរ ើ

រសវាដកឹជញ្ជវន រុកជាដផ្នកននកមមវិធី IEP  បស់ពួកររ។ សមូរូ ស័ពារៅ

កានន់ាយកដ្ឋា នអប ់ំកមុា ពិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 879-8670 សំ

រាប់ព័ត៌មានដលមររៀត។ 

 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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កូនសិសសដដលមានភាពពិកលពិកា ផ្ៃវវកាយ ឬ

ផ្ៃវវចិតត       

 

សង្កា ត់ OUSD ហ្វមឃាត់កា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀន រៅកនុងកមម

 វិធី ឬសកមមភាពណាមយួ រដ្ឋយដផ្អករលើមូលដ្ឋា នពិកា ភាពផ្ៃវវចិតត និងផ្ៃវវ

កាយ។ មាតាបិតា ឬសិសស ដដលមានសំណួ  ឬបណដ ឹងពាក់ព័នធនឹងភាព

មានសិរធិអាចររួលបាន កា ដកដក្បកមមវិធ ីឬកា សាន ករ់ៅសក្មាបជ់ន

ពិកា ផ្ៃវវចិតត ឬផ្ៃវវកាយ ក្តវវទក់រងអនកក្រប់ក្រង ដាបាលរៅសាលារ ៀន

 បសខ់ៃួន ឬកមមវិធសីក្មាបក់ុមា ក្តវវបានរលើកដលង ឬនាយកដ្ឋា នននកមម

 វិធីអប់ ពិំរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 878-8670។ រោលកា ណន៍នក្កមុ

ក្បឹកោនបិាល  6164.4, រោលកា ណន៍នក្កុមក្បឹកោនិបាល 6159.1 

 

 

ដផ្នករី 504 ននចាប់សាដ  យមាលអដូចរដើមវិញដដលបាន

តាក់ដតងរៅឆ្ន ំ 1973 

 

រសវា Section 504 រជឺាដផ្នកមយួននចាប់ បសស់ហ ដាអារម កិ ដដល

តក្មវវឲ្មាសាលារ ៀនបំរពញតាមរសចកដីក្តវវកា  បសសិ់សសពិកា  ឲ្មាបាន

ក្រប់ក្ោនរ់សម ើោន  នឹងកា ដដលពួកររបំរពញតាមរសចកដកី្តវវកា  បស់

សិសសមិនពិកា  (ឬ សាលារ ៀនក្តវវដតផ្ដល់ជូនសិសសពិកា  នូវយកាសដូច

ោន ពីកមមវិធ ីរសវា និងសកមមភាពទំងឡាយ បសស់ាលារ ៀន ដូចោន នឹង

សិសសមិនពិកា ដដ )។ 

 

ក្បសិនរបើសិសសពិកា បំរពញតាមល័កខខណ័ឌ មួយចំនួន សាលារ ៀនរនាេះ

អាចបរងាើតដផ្នកា  504 សក្មាបស់ិសសរនាេះ។ ដផ្នកា  504 ក្បាបអ់ំពីអវ ី

ដដលសាលារ ៀន នឹងក្តវវរធវើរដើមបឲី្មាក្បាកដថា រសចកដីក្តវវកា កា អប់ ំ

 បសសិ់សសពិកា  នឹងក្តវវបានបំរពញ។ រដើមបមីានដផ្នកា  504 សិសស

ក្តវវដតបំរពញតាមលក័ខខណ័ឌ ទំងពី  កនុងចំរណាមល័កខខណ័ឌ ទំងរនេះ៖ 

 

1.  សិសសរនាេះក្តវវដតមានពិកា ភាពផ្ៃវវកា  ឬផ្ៃវវចិតត ដដលរធវើឲ្មាពិបាក

កនុងកា សិកោ ឬចូល ួមរៅកនុងកមមវិធី ឬសកមមភាព បសស់ាលារ ៀ

ន។ 

 

2.  ពិកា ភាព បសស់ិសស ក្តវវដតមានកហំិតរធវើអវ ីមនិរកើត យា ងតិច

បំផុ្ត មយួ “សកមមភាពចមបងជាក្បចំា”។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំណួ ដដលដតងដតរចារសួ  អំពីកមមវិធី 

Section 504      

 

រតើ “សកមមភាពចមបងជាក្បចំា” ជាអវ?ី 

 

“សកមមភាពចមបងជាក្បចំា”  ួមមានដូចជា កា រមើល កា សាដ ប់ កា 

ប ិរភារ កា រដកកា ងូតរឹក កា និយាយ កា រដើ  កា រិត កា រ ៀនសូក្ត 

និងកា រធវើកា ។ “សកមមភាពចមបងជាក្បចំា”  ួមមានផ្ងដដ  ទំងដំរណើ 

កា ននមុខង្ក ចមបងៗននរាងកាយ ដូចជា កា លូតលាស់រកាសកិាតាមធមម

តា ក្បព័នធភាពសំុា និងមុខង្ក រពាេះរវៀន របាៃ ករនាម អង់ដូក្រីន ក្បព័នធ

ក្បសារ និង បត់ឈាម។ រតើអវ ីខៃេះជាឧទហ ណអ៍ំពីពិកា ភាពដដលអាច

កក្មិតយា ងសំខានន់ូវសកមមភាពជីវិតចមបងណាមយួ? 

 

យនភាពខាងកា ក្បុងសាម  តី, ជំងឺមហ្វ ើក, ជំងឺហឺតរំុាន ៉ៃ, ជមងឺក្ករពញ

បរញ្េញសណំល់ពីខៃួន (បនដពីយពុកមាដ យ), ជំងឺរឹករនាមដផ្អម, ពិកា រាង

កាយ, ជំងឺក្បក្រីវកាច់, ជមងឺទស់ធងនធ់ង , ជំងឺខវេះរកាសិកាឈាមក្កហម,  

ពិកា ភាពបរណាដ េះអាសនន 

 

រតើខំុ្រសន ើសុំកា សក្មបសក្មួលយមាកូនខំុ្ របៀបណា? 

 

រដើមបឲី្មាអវ ីៗ ចាប់រផ្ដើមបាន សូមនិយាយជាមយួអនកសក្មបសក្មួល

ដផ្នកា  504 រៅសាលារ ៀន បសក់ូនរលាកអនក (រូ ស័ពារៅកាន់

កា យិាលយ័រៅសាលារ ៀន បសក់ូនរលាកអនក និងរសន ើសុំជួបអនក

សក្មបសក្មួលដផ្នកា  504)។ អនកសក្មបសក្មួលដផ្នកា  504  បស់

សាលារ ៀន នឹងជួយរលាកអនកជាមយួនឹងកា ង្ក ក្កដ្ឋសសាន មសក្មាប់

រសន ើសុំកា វាយតនមៃដផ្នកា  504 រដើមបីឲ្មាដឹងថារតើកូន បសរ់លាកអនក

បំរពញតាមល័កខខ័ណឌ រដើមបរីរួលបានដផ្នកា  504 ដដ ឬររ។ អនកសក្មប

សក្មួលដផ្នកា  504  បសស់ាលារ ៀន នឹងពិនិតមារមើលសំរណើសំុវាយ

តនមៃដផ្នកា  504  បសរ់លាកអនក និងរឆ្ៃើយតបរលាកអនក វិញកនុង យៈ

រពល 15 នលង។ 

 

រតើន ណាជាអនកសរក្មចចិតត របើសិនជាកូនររួលបាននូវ

កា សក្មបសក្មួល? 

 

រៅអឡំុងរពលវាយតនមៃដផ្នកា  504 អនកសក្មបសក្មលួដផ្នកា  504 

 បសស់ាលារ ៀន នឹងក្បមូលព័ត៌មានពីអនក  ួមទំងឯកសា ជា

លាយលកខណអ៍កស នាមយួអំពីកូន បស់រលាកអនក ដដលរលាកអនកចង់

ដចក ំដលក រសៀវរៅតាមដ្ឋនកា សិកោ បសក់ូនរលាកអនក និងបុរគលកិ

សាលារ ៀនដដលដឹងពីរសចកដកី្តវវកា  បសក់ូនរលាកអនក។ បរុគលកិ

សាលារ ៀន កអ៏ាចនឹងរ ៀបចំកា រធវើរតសត រដើមបឲី្មាបានយលក់ាន់ដត

ក្បរសើ អំពីរសចកដីក្តវវកា ដផ្នកកា អប់  ំបសក់ូនរលាកអនផ្ងដដ ។ 

 

ជំហ្វនបនាា បរ់ឺ រធវើកា ក្បជំុក្កុមដផ្នកា  504 រដើមបពិីនិតមាព័ត៌មានទំង

អសអ់ំពីរសចកដីក្តវវកា  បសក់ូនរលាកអនក និងសរក្មចថារតើកូន បស់

រលាកអនករឆ្ៃើយតបរៅនឹងល័កខខ័ណឌ តក្មវវរដើមបរីរួលបានដផ្នកា  504 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ដដ ឬររ។ កា ក្បជំុរនេះ នឹងមានសមាសភាពចូល ួមដូចជា រលាកអនក 

អនកសក្មបសក្មលួដផ្នកា  504  បសស់ាលារ ៀន ក្រវបរក្ងៀន បសក់ូន

រលាកអនក និងបរុគលកិដនរររៀត បសស់ាលារ ៀនដដលរធវើកា ជាមយួនឹង

កូន បសរ់លាកអនក ដូចជា អនកផ្ដល់ក្បឹកោក្បចំាសាលារ ៀន និងរិលានុប

ដ្ឋា កក្បចំាសាលារ ៀន។ ក្បសិនរបើកូន បសរ់លាកអនកបំរពញតាមល័កខខ័

ណឌ តក្មវវទំងរនេះ ក្កមុនឹងបរងាើតដផ្នកា  504 សក្មាបក់ូន បសរ់លាក

អនករៅអំឡុងរពលក្បជំុរនាេះ។ 

 

រតើមានរំ ូននកា សក្មបសក្មួល ដដលអាចដ្ឋក់បង្កា ញជូន

ជាឧទហ ណ៍ រៅកនុងដផ្នកា ដផ្នករី 504 ដដ ឬររ? 

 

•  កា អងគុយរៅខាងមខុថាន ក ់

•  កា បរងាើតដផ្នកា ោំក្រអាកបបកិ យិា 

•  កា សក្មបសក្មួលកនុងរពលរធវើរតសត  

•  រក្មងជំ់នួសននសមាភ  ៈសិកោ 

•  ផ្ដល់រពលរវលាបដនថមសក្មាបក់ិចេកា ក្សាវក្ជាវរៅផ្ាេះ 

 

រតើ មាតាបិតា/អាណាពាបាល មានសិរធិអវ ីខៃេះ តាមដផ្នកា  

SECTION 504? 

 

កនុងនាមជាមាតាបតិា ឬអាណាពាបាល រលាកអនកមានសិរធិកនុងកា ៖ 

 

•  ឲ្មាបុរគលកិសាលារ ៀនពិចា ណាថារតើ កូន បសរ់លាកអនកអាចនឹង

ក្តវវកា ដផ្នកា  504 ដដ ឬររ រដ្ឋយដផ្អករលើព័ត៌មានពីក្បនពរផ្ស

ងៗជារក្ចើន។ 

•  ររួលបាននូវព័ត៌មានទំងអសជ់ាភាសារដើមកំរណើត បសរ់លាក

អនក កនុង វិធីចមបងដដលរលាកអនកក្បាក្ស័យទក់រងោន ។ 

•  ក្តួតពិនិតមាកំណត់រហតុទំងអសអ់ំពីដផ្នកា  504  បសក់ូនរលាក

អនក ឬរសន ើសុំដផ្នកា  504។ 

•  ឲ្មាររក្បាបជ់ាមុនអំពីរាល ់វិធានកា ដដលសាលារ ៀននឹងរធវើរឡើង 

ដដលពាក់ព័នធនឹងដផ្នកា  504  បសក់ូនរលាកអនក ឬរសន ើសុំ

ដផ្នកា  504។ 

•  សំុឲ្មាររពិនិតមា និងវាយតនមៃដផ្នកា  504  បសក់ូនរលាកអនកជា

ររៀងទត់។ រលាកអនកមានសិរធិកនុងកា ឲ្មាររក្បាបម់ុនរពលដដល

មានកា ផ្លៃ ស់បដវ ចមបងៗរៅរលើរសវា។ 

•  សវនាកា រដ្ឋយមិនលរមអៀង (សវនាកា រដ្ឋយយុតតិធម៌) 

ក្បសិនរបើអនកមិនយល់ក្សបជាមយួនឹងរសចកដសីរក្មច ឬអវីមយួ

ដដលសាលារ ៀនរក្ោងនឹងរធវើ។ រលាកអនកមានសិរធិកនុងកា មាន

រមធាវើមួយ ូបរៅជាមយួនឹងរលាកអនក រៅកនុងអងគសវនាកា  

ក្បសិនរបើរលាកអនកចង់បាន។ 

•  បដឹងឧរធ ណរ៍ៅរលើរសចកដសីរក្មចរនាេះ ក្បសិនរបើរលាកអនកមាន

សវនាកា មយួ រហើយរលាកអនកមិនយល់ក្សបជាមយួនឹងរសចកដី

សរក្មចដដលរធវើរឡើងរដ្ឋយមន្តនតីដដលរធវើសវនាកា រនាេះ។ 

 

 

 

រតើក្តវវដ្ឋក់ពាកមាបណដ ឹងរលើកមមវធិី SECTION 504 ដូច

រមដច? 

 

ដំរណាេះក្សាយរៅតាមរីតាំងសាលារ ៀនកនុងមូលដ្ឋា នក្តវវបានរលើករឹក

ចិតត។ រទេះជាយា ងណា ក្បសិនរបើពាកមាបណដ ឹងរនាេះពំុក្តវវបានរដ្ឋេះក្សាយ

រររនាេះ អាចដ្ឋកព់ាកមាបណដ ឹងជាលាយលកខណអ៍កស ជាមយួអនកសក្មប

សក្មួលដផ្នកា  504  បសស់ង្កា ត់បាន តាម យៈតំណាងរាន្តសតសង្កា ត់។ 

សូមកត់ចំណំាថា ជារូរៅក្តវវដតដ្ឋក់ពាកមាបណដ ឹងជាមយួនឹងតំណាងរាន្តសត

កនុង យៈរពលក្បំាមយួដខ រិតចាប់ពីនលងមានរ ឿងរកើតរឡើង។ ពាកមាបណដ ឹង

នានា អាច កបានរៅតាមរីតាំងសាលារ ៀន, រៅកនុងររហរំព័  

www.ousd.org/ombudsperson។ កា ិយាលយ័ររួលពាកមាបណដ ងឹពី

ក្បជាជនដដលមានរីតាំងរៅ 1000 Broadway, Suite 150, 

Oakland,CA 94607។ រលខរូ ស័ពារឺ 879-4281 រូ សា  879-3678 

រហើយនិងតាម យៈអុីដមល gabriel.valenzuela@ousd.org។ 

 

រតើខំុ្អាចររួលបានព័ត៌មាន ឬជំនួយបដនថមរៅកដនៃង

ណា? 

 

រសន ើសុំព័ត៌មានបដនថមរៅតាមរីតាំងសាលារ ៀន បសក់ូនរលាកអនក ឬ

ទក់រង៖ Barbara Parker អនកសក្មបសក្មួលរសវាសុខភាព / អនក

សក្មបសក្មួលដផ្នកា  504 ក្បចំាសង្កា ត់តាម យៈអុីដមល៖ 

504@ousd.org រូ ស័ពារលខរៅកាន់រលខ៖ 879-2742។  

 

រោលកា ណ៍ននក្កមុក្បកឹោអនិបាល 6164.6 

 

 

 

http://www.ousd.org/ombudsperson
mailto:504@ousd.org


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រឡើងថ្នា ក់ និងកា បញ្ចប់

កា សិកាពី វទ្យាល័យ      

 

សិសសសាលារៅាីក្កុងអកូឡនិដ ៍ក្តូវបានដាកឱ់្យរឡើងថ្នា ក ់តតកាុងក ណី

តដ័ពួកររអាចបង្កា ញថ្ន ពួករររក្តៀមខ្លួន ួចជារក្សច កាុងកា រ ៀននូវអវ ី

តដ័នឹងក្តូវបរក្ងៀនតតប ៉ុរ ណ្ ោះ។ កា បង្កា ញរនោះ រឺតអែករ័ើ័ ាធអ័

សិការៅកាុងម៉ុខ្ វទ្យជាា ចំនួនបួនរឺ៖ រណតិវទ្យាល និងសិ័បៈភាសាអង់ររលស 

CST និងតអាករណិតវទ្យាល និងសិ័បៈភាសាអង់ររលសននបយណណរា កា 

ណ៍។ សូមរមើ័ www.ousd.org សក្ាបរ់ោ័កា ណរ៍ណៈក្រប់ក្រង

តដ័បានរ្វើបចចុបបនាភាព អំពីតក្មូវកា សក្ាបក់ា រឡើងថ្នា ក ់និងក្តួត

ថ្នា ករ់ៅបឋមសិកា និងអន៉ុវទ្យាល យ័ ។ 

  

កា រឡើងថ្នា ក់ និងកា រ ៀនចប់ វទ្យាល័យ  

 

សិសស វទ្យាល យ័  ក្តូវបំរពញតាមតក្មូវកា អបបប ា   ៈរព័បួនឆ្ា ំ 

រដើមបបីញ្ចបក់ា សិកាដូចតរៅ៖ 

 230 រក្កឌីត រៅកាុងម៉ុខ្ វទ្យជាា តដ័តក្មូវ (វរគសកិាម ួឆាស 

= 5 រក្កឌីត វរគសិកាម ួឆ្ា ំ = 10 រក្កឌីត)  

 កំ ទ្យតពិនទុម្យមភារ (GPA) 2.0 

 បញ្ចបរ់ំររាងកិចចសិសសឆ្ា ំបញ្ចប់ (តក្មូវកា នងឹក្តូវបានកណំត់

រដា សាលារ ៀន) 

សិសស្តដ័រ ៀនធ្លល ក់ពីថ្នា ក់តដ័ក្តូវកា  រដើមបបីញ្ចបក់ា សិកា នឹង

ក្តូវបាន ំពឹងឱ្យចូ័រ ៀនកាុងកមមវទ្្យ ីបនាទ ប់ពីសាលារ ៀន, ថ្នា ក់វទ្យសសមកា័ 

ឬ កថ្នា ក់មដងរាៀត រៅកាុងឆាសរក្កា ។ សាលារ ៀនភាររក្ចើន បាន

អត័ ់ជូននូវជរក្មើសរអសងរាៀត រដើមបី កថ្នា ក់រឡើងវទ្យញមដងរាៀត ដូចជា 

កមមវទ្្យ ីសិកាបរងាើនបង្រងគប់រក្កឌីត កមមវទ្្យ ីសិកាឯករាជយ ឬកមមវទ្យ្បីរងាើន

បង្រងគប់រក្កឌិតតាម  ៈអ៉ុិន្ឺណិត។ 

 

ចាបា់នក្បសិាធភាពពីឆ្ា ំសិកា 2016-17 តរៅ កូនសិសសនឹងចំរ ើនរឡើង

តាមកំ ទ្យតថ្នា ក់ តាមកា បង្កា ញនូវកា ័ូតលាស់កាុងកា សិកា និងតាមកា 

បំរពញតាមសដង់ដា កំ ទ្យតថ្នា ក់ននសមិាធអ័ននសិសសតដ័បាន ំពឹងា៉ុក។ 

សិសសាា កន់ឹងក្តូវបានដាក់ចូ័តាមកំ ទ្យតថ្នា ក់សមក្សប រដា តអែករ័ើ

ចំនួនរក្កឌីតតដ័សិសសបានាាួ័រៅកាុងឆ្ា ំនមី ួៗកាុងថ្នា ក់ាី 9-12។ 

ដូរចាោះ ចំនួនរក្កឌីតយ ងតិចបំអ៉ុតដូចតរៅរនោះ ក្តូវតត កឱ្យបានសំរាបក់ំ

  ទ្យតថ្នា ក់នមី ួៗ រដើមបីឱ្យអាចរឡើងថ្នា កប់ាន រដា តអែករ័ើតក្មូវកា  

230 រក្កឌីតសំរាប់បញ្ចប់កា សកិា។ 

 ថ្នា ក់ាី 10៖ 50 រក្កឌីត 

 ថ្នា ក់ាី 11៖ 110 រក្កឌីត 

 ថ្នា ក់ាី 12៖ 170 រក្កឌីត 

 

តអាកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន អាចអន៉ុញ្ញា តឱ្យកូនសិសសរឡើងថ្នា ក់ រៅកាុង

រព័្ម ួកប៏ានរៅកាុងឆ្ា ំសិកា រៅរព័្កូនសិសាាួ័បាននូវ

ចំនួនក្តូវកា រក្កឌីតយ ងតិចបំអ៉ុត រដើមបីឱ្យអាចរឡើងរៅថ្នា ក់ខ្ពស់ម ួកំ

  ទ្យតរាៀតបាន។  

មហាវទ្យាល យ័   ៈរព័បួនឆ្ា ំភាររក្ចើន តក្មូវឲ្យានកា ង្ក វរគសកិា

រ័ើសពីតក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា បស ់OUSD រៅរាៀត។ រដើមបាីនសិាធិ

ាាួ័បានកា ដាកព់ាកយចូ័រ ៀនរៅមហាវទ្យាល យ័ ្ម ួ បស់

សាក័វទ្យាល យ័ កា័ហី្វយ ញ  (UC) ឬសាក័វទ្យាល យ័  ដឋកា័ហី្វយ 

ញ   (CSU) សិសសក្តូវបំរពញតាមតក្មូវកា  “a–g” រដា ាាួ័បាន

និរាទស C ឬក្បរសើ ជាងរនោះរ័ើវរគសិកាជាក់លាកម់ួ ចំនួន (សូមរមើ័

តារាងខាងរក្កាម)។ វាជាកា សំខាន់្ ស់ កាុងកា ក្តួតពិនិតយភាព  ើក

ចរក្មើន បសក់ូនរលាកអាក កាុងកា បំរពញតាមតក្មូវកា  “a–g” រដើមបី

ានសិាធិចូ័រ ៀនរៅមហាវទ្យាល យ័ ។ 

 

ថ្នា ក់កក្មិតខ្ពស់ និងថ្នា ក់ប ទ្យញ្ញា ក្តីអនត ជាតិ 

 

សិសសអាចច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនថ្នា កថ់្នា កក់ក្មិតខ្ពស់ (AP) និងចូ័រ្វើរតសដ ្

AP កំ ទ្យតអនដ ជាតិ។ សិសសតដ័ាាួ័បានពិនទុ 3, 4, ឬ 5 ពីរតសដ  AP 

អាចាាួ័បាននវូរក្កឌីតសក្ាបម់ហាវទ្យាល យ័ ។   

 

តនមលចូ័រ្វើរតសដសំរាប់ថ្នា ក់កំ ទ្យតខ្ពស់ និងថ្នា ក់ប ទ្យញ្ញា ក្តី

អនត ជាតិ 

 

សិសសវទ្យាល យ័ តដ័ានសិាធិ អាចាាួ័បាននវូជំន ួហ្ិ ញ្ាវតថុ ពី

សង្កា ត់សាលារ ៀនរដើមបីបងទំ់ងអស់ក្រប់តអាកទំងអស់ ឬបង់តអាក្

ម ួ ននកា ចូ័រ្វើរតសដសរំាបថ់្នា ក់កំ ទ្យតខ្ពស់ ឬថ្នា ក់ប ទ្យញ្ញា ក្តីអនដ ជាតិ។ 

សូមទក់ាងវទ្យាល យ័  បស់រលាកអាក សក្ាប់ពយតានបតនថម។ ចាប់

អប ់ំ 52242។ 

 

រ្វើរតសដសមតថភាពកំ ទ្យតវទ្យាល័យ នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  

(CHSPE) 

 

ចាប់ 5 CCR 11523 - តក្មូវឱ្យនា កសាលារ ៀន  កាថ្នា ក់ាី 11 និង 

12 រដើមបីតចកចា រសចកតីក្បកាសម ួ តដ័ពនយ័អ់ំពីកា រ្វើរតសដសម

តថិភាពកំ ទ្យតវទ្យាល យ័ នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  តដ័ដូចបានតចងរៅកាុងចាប់

អប ់ំ EC 48412។ រសចកដីជូនដំណឹង ក្តូវរ្វើឱ្យបានទន់រព័ រដើមបីជួ 

ឱ្យសិសស តដ័ានចំ្បអ់ា មមណ៍ ានរព័ក្រប់ក្ោន់ កាុងកា បំរពញ

តាមតក្មវូកា ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ្វើរតសដ រៅកាុង ដវូរ ើក្ជុោះសល កឹ។ 

 

កា រ្វើរតសដសមតថភាពកំ ទ្យតវទ្យាល័យ នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  

(CHSPE) រឺជារតសដសម យក្រចិតដម ួ តដ័វាស់សទងស់មតថភាពមូ័ដាឋ ន 

តអាកអាន ស រស  និងរណិតវទ្យាល រៅតាមាីសាលា ដឋ។ សិសសតដ័

ានសិាធិ តដ័បានរ្វើរតសដ  CHSPE ជាប់រនាោះ នឹងក្តូវបានក្បរ័់ជូននូវ

 វទ្យញ្ញា បនបយក្តបញ្ញា ក់សមតថភាព រដា ក្កុមក្បឹកាិិបា័ននកា អប់  ំបស់

 ដឋ។ សិសសតដ័ាាួ័នូវវទ្យញ្ញា បនបយក្តសមតថភាព រដា ានកា  ័់

ក្ពមពីាតាបតិា ឬអា្ពលបា័ក្សបចាប់រនាោះ អាចចាករចញពីវទ្យាល

យ័ ម៉ុនរា ងកំណត់។ វទ្យញ្ញា បនបយក្តសមតថភាព រទោះជាយ ង្ក៏

រដា  រឺព៉ុាំន័កខណៈរសម ើនឹងកា បានបញ្ចប់ម៉ុខ្វទ្យជាា សិកាទំងអស់ សំ

http://www.ousd.org/


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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រាបក់ា បញ្ចប់កា សិកា្មមតាពីវទ្យាល យ័ ។ សក្ាប់ពយត៌ានតែមរាៀត 

 ួមាន នែៃតខ្ដាកឱ់្យរ្វើរតសដ  និងនែៃអ៉ុតកំណត់ច៉ុោះរ ម្ ោះរនាោះ សមូច៉ុច

រមើ័កាុងររហ្ាំពយ ៖ http://www.chspe.net/។ 

មុខវជិ្ជា  ការបញ្ចបក់ារសិក្សាពីសង្កា ត ់OUSD និងតម្មូវការ A-G ដ ើមបឱី្យ
បានចូលដរៀនដៅសក្សលវទិ្យាល័យ UC/CSU 

បំដពញ ឬដ វ្ើបានដលើសពីតម្មូវការ
ដ ើមបឲី្យបានចូលដរៀន UC/CSU? 

a: សងគមវទិ្យា 30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន )ំ៖ ម្បវតតិសហរ ឋ 1 ឆ្ន ,ំ ម្បវតដិពិភពដោក្ស 1 ឆ្ន ,ំ រ
ដ្ឋឋ ភបិាលអាដមរកិ្ស ½ ឆ្ន ,ំ ដស ឋកិ្សចច ½ ឆ្ន  ំ

 
20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន )ំ 

b: អងដ់លេស 40 ដម្ក្សឌីត (4 ឆ្ន )ំ៖ ភាសាអងដ់លេសដម្តៀមចូលមហាវទិ្យាល័យ 
(អងដ់លេស 1, 2, 3, 4 និង/ឬ ថ្នន ក្សអ់ងដ់លេស AP និងអក្សសរសា
ស្រសដអងដ់លេស AP)។ អាចរមួមានថ្នន ក្ស ់ELD 5 សំរាប ់10 ដម្ក្សឌីត។ 

 
40 ដម្ក្សឌីត (4 ឆ្ន )ំ 

c: លណិតវទិ្យា 30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន )ំ៖ រមួទងំថ្នន ក្សដ់ពជលណិត, ្រណីមាម្ត និងដពជ
លណិតកំ្សរតិខពស់ ឬថ្នន ក្សកំ់្សរតិខពស់ 

 
30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន ;ំ លរួតតយក្ស 4 

ឆ្ន )ំ 
d: វទិ្យាសាស្រសតពិដសា្ន ៍ 30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន )ំ៖ រមួទងំជីវវទិ្យា 10 ដម្ក្សឌីត, របូវទិ្យា 10 ដម្ក្សឌីត 

បូក្សបតនែម 10 ដម្ក្សឌីត សំរាបថ់្នន ក្សវ់ទិ្យាសាស្រសដតែមដទ្យៀត 
 

20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន ;ំ លរួតតយក្ស 3 
ឆ្ន )ំ 

e: ភាសាដម្ៅពីអងដ់លេស 20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន )ំ៖ ដរៀនភាសាតតមយួ  
20 ដម្ក្សឌីត 

(2 ឆ្ន ;ំ លរួតតយក្ស 3 ឆ្ន )ំ 
f: សិលបៈទ្យសសនីយភាព និងសតមដង 
(VPA) 

10 ដម្ក្សឌីត (1 ឆ្ន )ំ។ យក្ស 1 ឆ្ន នំនថ្នន ក្ស ់VPA តតមយួ (ឬក្សនុងមុខ
វជិ្ជា សិលបៈតតមយួ) 

 

g: មុខវជិ្ជា បន្ទា ប ់បនសដំម្តៀមសំរាបម់ហា
វទិ្យាល័យ 

10 ដម្ក្សឌីត (1 ឆ្ន )ំ ននថ្នន ក្សដ់រៀនរយៈដពលមយួឆ្ន  ំ  

មុខវជិ្ជា បន្ទា ប ់
បនសដំសសងៗដទ្យៀត 

40 ដម្ក្សឌីត (ជ្ជឧ៖ ភាពជ្ជអនក្ស ឹក្សន្ទ,ំ សារពត័ម៌ាន) ________________ 

កាយអបរ់ ំ 20 ម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន )ំ៖ ថ្នន ក្សហ់ាតម់្បាណ ឬ JROTC ដលើក្សតលងតត
ការមនិចូលរមួម្តូវអនុញ្ញា តដដ្ឋយចាបអ់បរ់ ំឬម្កុ្សមម្បឹក្សាអបរ់ ំ ________________ 

តម្មូវការដសសងដទ្យៀត កំ្សរតិពិនាុម្យមភាល 2.0 ដតសត SAT ឬ ACT 
 បញ្ចបលំ់ដរាងកិ្សចចការននសិសសថ្នន ក្សប់ញ្ចប ់  

និដទ្យាស C ឬខពស់ជ្ជងដនេះ ដចញពី
ថ្នន ក្ស ់a-g ទងំអស់ 

 ជ្ជបដ់តសដ CAHSEE ELA និងលណិតវទិ្យា 
 

សរបុស 230 ដម្ក្សឌីត 15 មុខវជិ្ជា  

អនក្សដរៀនចបម់្តូវតតទ្យទ្យលួបានសងត រ នូវកំ្សរតិពិនាុ ម្យមភាព (GPA) 2.0  និងបំដពញលំដរាងកិ្សចចការសិសសថ្នន ក្សប់ញ្ចប។់ 
ចាបដ់សដើមដៅថ្នន ក្សទី់្យ 7 មាតាបិតាទងំឡាយនឹងម្តូវបានសដល់ជូននូវ ណឹំងឱ្យបានម្ជ្ជបជ្ជមុន អំពីការម្បឹក្សាអំពីអាជីព ការដម្ជើសយក្សថ្នន ក្សដ់រៀន និងឱ្
កាសចូលក្សមមវ ិ្ ីសិក្សា ដ ើមបដីលើក្សសាួយសម្មស៍េូ វដភទ្យ និងអនុញ្ញា តឱ្យចូលរមួក្សនុ ងវលគសដល់ម្បឹក្សា និងដ វ្ើកិ្សចចសំដរចចិតដ។ 
*ការយិាល័យម្បធានសាក្សលវទិ្យាល័យកាលីហវូ នញ៉ា  (UCOP) អនុមត័មុខវជិ្ជា ណាមយួ ទុ្យក្សជ្ជកំ្សរតិ “ថ្នន ក្សដ់ម្តៀមសំរាបម់ហាវទិ្យាល័យ” ។ សូមដមើល
បញ្ាី  Doorways ននសង្កា ត ់OUSD សំរាបព់ត័ម៌ានតែមដទ្យៀត៖ www.ucop.edu/doorways 

 

http://www.chspe.net/


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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កមមវទ្យ្ីអាជីពបរចចករាសអប់ ំ 

 

កមមវទ្យ្ីអាជីពបរចចករាសអប់ ំ (CTE) រ ៀបចំសិសសឱ្យចូ័កាុងកាល ំង

ព័កមម តដ័ានកា ក្បកួតក្បតជងោា នារព័បចចបុបនារនោះ។ ថ្នា ក់ CTE ោំក្ាសដង់

ដា  Common Core នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  និងសដង់ដា ននកមមវទ្យ្ីសិការំ ូថ្នា ក់ CTE  

 

តដ័រ ៀបចំឱ្យសិសសាាួ័បានរជារជយ ពីវទ្យាល យ័  ជរក្មើសសាលា

រក្កា ពីរ ៀនចប់ម្យមសិកា និងពិិពននកា ង្ក រនោះ។ ថ្នា ក់ CTE ក្តូវ

បានរ ៀបចំរឡើងឱ្យក្តូវកមមវទ្យ្ីសិកា (POS) តដ័ទក់ាងនឹងថ្នា ក់រ ៀនជា

ប់ៗោា បនដបនាទ បជ់ារក្ចើនឆ្ា ំតដ័ឥតានជានោ់ា  តដ័ោំក្ា និងបញ្ាូ័

ចំរណោះដឹងអំពីកា សិកាម៉ុខ្វទ្យជាា សំខាន់ៗ ក្សបតាមសដ ង់ដា ននកមមវទ្្យ ី

សិកាតាមរំ ូ CTE តដ័ក្តូវនឹងឧសាហ្កមម។ ថ្នា កស់ិកាទំងរនោះ នឹង

ចាប់រអតើមរៅវទ្យាល យ័  រហ្ើ បនដរៅ កថ្នា ក់នានារក្កា ពីម្យម

សិកា តដ័នឹងាាួ័បាននូវវទ្យញ្ញា បនបយក្ត សា តាំង ឬសញ្ញា បយក្ត តដ័

ានកា ាាួ័សាគ ័់រដា ឧសសហ្កមម។ សក្ាប់ពយត៌ានបតនថម សូម

ច៉ុចអានកាុងររហ្ាំពយ ៖ www.ousd.org/linkedlearning ឬ 

www.cde.ca.gov/ci/ct។ 

 

សិសសសាលាននសង្កា ត់ OUSD នឹងជួបជាម ួអាកអដ័ ់ក្បកឹា កាុងឆ្ា ំាី 9 

 បស់ពួកររ រដើមបីរ ៀបចំបលងសិកាម៉ុខ្វទ្យជាា បំរពញតាមតក្មូវកា  A-G 

តក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា នងិរក្បើរាពរកាស័យ និងចំ្បអ់ា មមណឱ៍្យ

បានក្បរសើ បំអ៉ុត។ សសិសនឹងរក្ជើសរ ើសក្ចកសកិា Linked Learning 

តដ័អត័ ់ជូននវូចំ្ប់អា មមណ៍ និងពាកព់ានប់ំអ៉ុតដ័ស់ិសសសាលា

ទំងឡា  រហ្ើ និងអដ័ ់ថ្នា ក់ CTE ជាបនដបនាទ ប ់តដ័ជួ រក្តៀមខ្លួន

ជារក្សចសំរាប់ មហាវទ្យាល យ័  អាជីព និងសហ្រមន៍។ 

 

រៅកាុងរព័ននកា របាោះព៉ុមពអា រនោះ តក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា បាន

សថ ិតរក្កាមកា ក្តួតពិនិតយរឡើងវទ្យញ។ សក្ាប់ពយត៌ានែមីបំអ៉ុត សូមច៉ុច

រមើ័កាុងររហ្តាំពយ ៖ www.ousd.org។ 

 

ចាប់អប ់ំតអាកាី 48980 (K), (L); រោ័កា ណ៍ក្កុមក្បកឹាិបិា័ 

6141.5 និ យតកមម ដឋបា័ 6141.5។ ចាប់អប់ ំតអាកាី 51229; រោ័

កា ណ៍ននក្កមុក្បកឹាិបិា័ 6143, 6146.1; ន ិយតកមម ដឋបា័ 6146.1 

 

ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនវរគសិកាតដ័ម៉ុខ្វទ្យជាា សិកា ឬតដ័

បានរ ៀនចប់រួ ជាាីរពញចិតដពីម៉ុន 

 

ចាប់រអតើមរៅឆ្ា ំសកិា 2016-17 ចាប់អប ់ំ 51228.1 និង 51228.2 

ហាមឃាត់មិនឱ្យសង្កា ត់ដាកស់ិសសតដ័រ ៀនថ្នា ក់ាី 9-12 ចូ័កាុងវរគ

សិកាតដ័ព៉ុាំនម៉ុខ្វទ្យជាា សិកា រ ើ័សពីម ួសបាត ហ្៍រៅកាុងឆាស ឬ

វរគសកិា្ម ួតដ័បានរ ៀនចបរ់ួ ជាាីរពញចិតដពីម៉ុនៗមក ័៉ុោះ

ក្តាតត័កខខ្ណឌ្ម ួក្តូវបានបំរពញបាន  មួទំងកា  ័់ក្ពមពី

ាតាបតិាជាលា ័កខអកស អងតដ ។ 

 

ចាប់រនោះមិនអន៉ុវតតចំរពាោះសាលារ ៀនខាា តតូច សាលារ ៀនសហ្រមន៍

រព័នែៃ វទ្យាល យ័ អដ័ ក់ា សិកាបនដ សាលារ ៀនឱ្កាសសិកា កា ច៉ុោះ

រ ម្ ោះចូ័រ ៀនរៅវទ្យាល យ័  និងអន៉ុមហាវទ្យាល យ័ កាុងរព័តតម ួ 

កមមវទ្្យ ីសិការព័លាៃ ចកំ ទ្យតវទ្យាល យ័  កមមវទ្្យ ីសិកាឯករាជយ កមមវទ្យ្ី

សិកាកាុងរព័បំរពញកា ង្ក  ឬកមមវទ្យ្អីប ់ំអដ័ ់បាពិរសា្ន៍កា ង្ក  

និងវរគសិការអសងៗរាៀត តដ័បានអន៉ុញ្ញា តរឡើងចាបអ់ប់ ំ 51700-

51879.9 (ឧទហ្ ណ៍៖ ថ្នា កប់ំរ ើរសវាកមមសហ្រមន៍ វរគសកិាពីកា 

រឆលើ ឆលង, កមមវទ្យ្បីរក្ងៀនរបើកប  ែ នដជារដើម)។ 

 

ពាកយបណត ឹង្ម ួ តដ័សិសសក្តូវបានកំណត់ឱ្យចូ័រ ៀនកាុងវរគសិកា 

តដ័ ំរលាិរ័ើចាប់ទំងរនោះ្ម ួ តដ័អាចក្តូវបានរដាោះក្សា 

តាម  ៈនីតិវទ្យ្បីណត ឹងឯកស ឋ្ ន បស់សង្កា ត់។ 

ចាប់អប ់ំ 51228.3, 5 CCR 4600-4687។ 

 

កមមវទ្យ្ីអដ័ ់ក្បាក់ជំនួ  Cal Grant 

 

មិនឱ្យហ្សួនែៃាី 1 តខ្មករា  ននឆ្ា ំសិកា សំរាប់សសិសថ្នា ក់ាី 11 សង្កា ត់

សាលារ ៀន ឬសាលាឆ្តរ្ឿសគូ័ ក្តូវតតអដ័ ់រសចកតីជូនដណំឹងជា

លា ័កខណ៍អកស ដ័ស់ិសសាា ក់ៗតដ័រ ៀនថ្នា ក់ាី 11 រហ្ើ សរំាប់

ាតាបតិាននសិសសតដ័ានអា ៉ុរក្កាម 18 ឆ្ា ំ រហ្ើ ថ្នសសិសនឹងក្តូវ

បានចាត់ា៉ុករដា សវ យ ក្បវតដិថ្ន ជាអាកស៉ុំក្បាក់ជំន ួ Cal Grant ៉័ុោះ

ក្តាតតសិសសដកខ្លួនរចញ។ នែៃអ៉ុតកំណត់ដកខ្លួនរចញ មនិក្តូវានចំនួន

តិចជាង 30 នែៃ ចាប់ពីនែៃបានាាួ័ដណំឹងរនោះ។ រៅរព័តដ័សិសស

មិនទន់ដ័អ់ា ៉ុ 18 ឆ្ា ំ ានតតាតាបិតា / អា្ពលបា័រា តដ័

អាចដករ ម្ ោះសិសសរចញ។ រព័តដ័សិសសដ័់អា ៉ុ 18 ឆ្ា ំ ានតត

សិសសរា តដ័អាចដកខ្លួនរចញ រហ្ើ  ក្បសិនរបើរៅម៉ុនរព័ច៉ុង

រក្កា នន  ៈរព័ជូនដណំឹងរនោះ សសិសអាចរក្ជើសរ ើស ករ័ើកា 

សរក្មចចិតតរៅម៉ុនរព័តដ័ាតាបតិា / អា្ពលបា័ បានដក

រ ម្ ោះពួករររចញ។ រសចកតីជូនដំណឹងរនោះ ក្តូវតតរ្វើកា បញ្ញា ក់ រៅរព័

តដ័សាលារ ៀននឹងរអញើកំ ទ្យតពិនទុម្យមភារដំបូង រៅកាន់រណៈកមមកា 

អដ័ ់ជំនួ សិសស និងនែៃតខ្អ៉ុតកណំត់ននកា ដាក់ស៉ុកំា ពិនិតយ រៅនែៃាី 1 

តខ្ត៉ុលា។  ចាប់អប ់ំ 69432.9 -CE 69432.9 

 

ក្បាក់ Cal Grant រជឺាក្បាក់ជំន ួសំរាប់មហាវទ្យាល យ័  តដ័ឥតតក្មូវ

ឱ្យបង់សងវទ្យញរា។ រដើមបីឱ្យានសិាធិាាួ័ សិសសសាលាក្តូវតតបំរពញ

តាមតក្មវូកា ននកា ានសិាធិក្រប់ក្ោន់ និងក្បាក់ជំន ួ ក៏ដូចោា តដ  

តក្មូវកា កំ ទ្យតពិនទុម្យមភារ (GPA) យ ងតិចបំអ៉ុត។ ក្បាក់ជំន ួ Cal 

Grant រនោះ អាចរក្បើបាន រៅឯសាក័វទ្យាល យ័ ៖ University of 

California, California State University ឬ California Community 

College។ មហាវទ្យាល យ័ ឯករាជយ និងអាជីព ឬសាលារ ៀនបរចចករាស

ម ួចំនួន រៅកាុង ដឋកា័ីហ្វូនញ  ាាួ័ កក្បាក់ជំន ួ Cal Grant។ 

រដើមបីជួ សិសសដាក់ពាកយស៉ុំក្បាក់ជំន ួ សិសសទំងអស ់រ ៀនថ្នា ក់ាី 12 

ក្តូវបានចាត់ា៉ុកថ្ន ជាអាកស៉ុំក្បាក់ជំន ួ Cal Grant រដា សវ យ ក្បវតតិ 

រហ្ើ GPA  បស់សិសស នឹងក្តូវបានដាក់ជូនរៅរណៈកមមកា អដ័ ់ក្បាក់

ជំនួ សិសសកា័ហី្វូនញ  (CASC) ជារអឡិចក្តូនិច មិនឱ្យហ្សួនែៃាី 1 

តខ្ត៉ុលា ននឆ្ា ំសកិានមី ួៗរឡើ  រដា សាលារ ៀន ឬរដា មង្រនតី

សង្កា ត់។ សិសស ឬាតាបតិា / អា្ពលបា័  បសស់ិសស រក្កាមអា ៉ុ 

18 ឆ្ា ំ ាា ក់ អាចបំរពញសណំ៉ុំតបបបាម ួចាប់ រដា បញ្ញា ក់ក្បាបថ់្ន 

http://www.ousd.org/linkedlearning
http://www.cde.ca.gov/ci/ct
http://www.ousd.org/


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 

 

 
30 

ពួកររមិនចងឱ់្យសាលា រអញើ GPA  បសស់ិសស ជារអឡិចក្តូនិច រៅឱ្យរ

ណៈកមមកា  CASC រនាោះរា។ 

កា រ័ើកត័ង ៉ុវសិសសចិញ្ច ឹមឱ្យ ួចពីតក្មូវកា បញ្ចប់កា 

សិកាកាុងមូ័ដាឋ ន 

 

 ៉ុវសិសសចិញ្ច ឹម រហ្ើ តដ័ោម នអទោះសតមបង ានសិាធិាាួ័បាននូវកា 

អប ់ំ ដូចជា៖ ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនជាបនាទ ន,់ រៅរ ៀនរៅកាុងសាលារ ៀន

រដើម, ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនសាលារ ៀន្មមតារៅកាុងមូ័ដាឋ ន, ាាួ័បាន

រក្កឌិតខ្លោះ, រ ៀនចប់វទ្យាល យ័ រដា រ្វើតាមតក្មវូកា យ ងតិចបំអ៉ុតពី ដឋ 

តដ័កាុងរនាោះអាចានកា រ ើ័កត័ង / រ ៀនដ័់ឆ្ា ំាីក្បំា រចញពីតក្មូវ

កា រ ៀនចប់ពីមូ័ ដាឋ ន និងានសិាធិរក្បើក្បាស់្ នធ្លនសកិា រសវាកមម 

និងសកមមភាពរក្ៅកមមវទ្្យ ីសិកា។ ាីភាា កង់្ក អប ់ំកាុងតំបន់ ក្តូវតតអត័ ់

ដំរ្ោះក្សា ម ួដ័់សិសសតដ័ាាួ័ ងអ័ប ោះពា័់ តាមនីតិវទ្យ្បី

ណត ឹងឯកស ឋ្ ន  មួទំងពយត៌ានអំពីកា រ ើ័កត័ងឱ្យ ួចពីតក្មវូកា រ ៀន

ចប់វទ្យាល័យ មូ័ដាឋ ន ក្បសិនរបើសិាធាិាួ័បាននូវកា អប់ ំរនាោះ មិនក្តូវ

បានអន៉ុញ្ញា ត រៅឯវទ្យាល យ័  ដឋ។  

ចាប់អប ់ ំ48853, 49069, និង 51225.2 

 

្នធ្លនរៅររហ្ាំពយ  សំរាប់កា អន៉ុញ្ញា តឱ្យចូ័

រ ៀន រៅសាក័វទ្យាល យ័ កា័ីហ្វូនញ  (UC) និង

សាក័វទ្យាល យ័  ដឋកា័ីហ្វូនញ  (CSU)  

 

្នធ្លននានារៅកាុងររហ្ាំពយ  សំរាបត់ក្មូវកា អន៉ុញ្ញា តឱ្យចូ័រ ៀន រៅ

សាក័វទ្យាល យ័ កា័ហី្វូនញ  (UC) និងសាក័វទ្យាល យ័  ដឋកា័ហី្វូន

ញ  (CSU)។ 

 

www.tinyurl.com/agcertifiedcourses 

រលាកអាកអាចតសវង កសាលារ ៀនឱ្យកនូ បសរ់លាកអាក រហ្ើ ររ

ហ្ាំពយ រនោះ ានរា នាមវរគសិកាទំងអសត់ដ័ានអដ័ ់ជូនរដា 

សង្កា ត់ OUSD តដ័ក្តូវបានបញ្ញា កា់ាួ័សាគ ័ ់រដើមបបីំរពញរៅតាម

័យកខខ្យណឌ  a-g។ 

 

www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/req

uirements/ 

រនោះរជឺា “ក្ចករចញចូ័តតម ួ” សក្ាបអ់វីៗ ក្រប់យ ងតដ័អាកក្តូវកា 

ដឹងអំពី័យកខខ្យណឌ តក្មូវកាុងកា ចូ័រ ៀនរៅសាក័វទ្យាល យ័  UC 

សក្ាបន់ិសសិតឆ្ា ំាីម ួនារព័ខាងម៉ុខ្។ 

 

www.calstate.edu/admission/ 

 វ៉ុទ្យបសា រនោះ អដ័ ន់ូវពយត៌ានអំពី័យកខខ្យណឌ ទំងអសស់ក្ាបចូ់័រ ៀន

រៅសាក័វទ្យាល យ័  CSU សក្ាបន់សិសិតឆ្ា ំាីម ួនារព័ខាងម៉ុខ្។ 

 

www.csumentor.edu/planning/high_school/ 

CSUMentor រជឺា ‘អតែ័’ សិសសរ័ើអ៉ុីនរ្ើណិត តដ័ក្តូវបាន ចនា

រឡើងរដើមបីជួ ដ័់សសិសកាុងកា រ្វើតអនកា សក្ាបម់ហាវទ្យាល យ័  ខ្

ណៈរព័ពួកររកំព៉ុងសិការៅ វទ្យាល យ័ ។ 

 

ជួ ោំក្ាសិសសឱ្យរ ៀនចប់វទ្យាល័យ    

 

 វទ្យញ្ញា បនបក្ត GED រឺជាជរក្មើសរអសងម ួ សំរាប់សសិស្តដ័ខ្វោះ

រក្កឌីតវទ្យាល យ័ រក្ចើនរពក តដ័ពកួររព៉ុំអាចាាួ័បាននូវសញ្ញា បយក្តឌី

អលាូ  រនាោះពួកររអាចរៅរ ៀនថ្នាក់យកវញិ្ញាបនបត្រ GED មកជំនួសបាន។ 
ថ្នាក់រ ៀននានា គឺមានផ្ដល់ជូនរៅតាមទីកន្នែងជារត្រើនរៅទូទំងទីត្កុងអូក
ឡិនដ៍។ កមមវិធីរត្រៀមយក GED រនេះគឺមានរៅកនុងសាលា Dewey, 

Rudsdale និងវិទាាល័យ McClymonds។ រសវារធវើររសដ និងវាយរម្មែសំ
រាប់វញិ្ញាបនប័ត្រ GED គឺមានបំរ ើរៅកនុងវទិាាល័យ McClymonds។ សរំាប់
ព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមទូ សព័ទរៅកាន់កា ិយាល័យសាលារ ៀនសំរាប់មនុសាស
រពញវ័យ តាម យៈទ ូស័ពទរលខ 273-2300។ 
 

កមមវិធីសាដា មុខវិជាជាសិកាា ជាទូរៅ គឺរបើកឱាយសិសាសវិទាាល័យណាន្ដលរ ៀន
បាននិរទទស D ឬ F ពីមុខវិជាជាសំខាន់ៗ រលូរ ៀននារពល ដវូរ ដ្ា។ ថ្នាក់ទំង
រនេះ អាររលូរ ៀនយករត្កឌីរមកបង្រងគប់រដើមាបីឱាយសិសាសអាររ ៀនរប់វទិាាល័យ
ទន់រពល។ រដើមាបីឱាយរូលរ ៀនកនុងកមមវិធីរនេះបាន ពួករគត្រវូដាក់ពាកាយសុំជាមុន
សិន រ ើយកា ដាក់ពាកាយសុំរនេះ គឺមិនធានាថ្នឹងបានរូលរ ៀនរនាេះរទ។ សំ
រាប់ព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមរុររមើលរៅកនងុរគ ទំព័  
www.ousd.org/summerlearning។ 
 

កមមវិធីសិកាាឯករាជាយ គឺជាជរត្មើសអប់ រំដាយសម័ត្គរិរត ន្ដលសិសាសចាបពី់
ថ្នាក់ទីត្បំាពី  ដល់ថ្នាកទ់ីដប់ពី  រធវើកា រដាយមាចាស់កា រត្កាមកា ត្រួរពិនិរាយ
រមើលជាទូរៅ រដាយត្គូបរត្ងៀនន្ដលទទលួបានកា អនុញ្ញារ។ ខណៈរពល
សិសាសសិកាាមាចាស់កា  រដើ តាមកមមវិធនី្ដលបានអនុម័ររដាយសង្ការ ់និងរ ែ្ើយ
របតាមរត្មូវកា បញ្ចប់កា សិកាា បស់សង្ការ ់កា សិកាាមាចាស់កា ផ្ដល់នូវភាព
បរ់ន្បន រដើមាបីរ ែ្ើយរបរៅនឹងរំណាប់អា មមណ៍ និងវិធីសាង្រសតកនុងកា សិកាា
 បស់សិសាសមានាក់ៗ។ សត្មាបព់័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមកកាន ់Sojourner 

Truth Independent Study តាម យៈរលខ 729-4308។ 
 

កមមវិធី Apex គឺជាកមមវិធរី ៀនតាមកំុពាយូទ ័ ន្ដលអនុញ្ញារឲាយសិសាសទទួល
បានរត្កឌីរ រ ្ាេះរៅ កកា បញ្ចបក់ា សិកាា រដាយទទួលបានរសរកដីន្ណនំា 

និងកា រធវើររសតតាម យៈអ ៊ីនរធើណិររៅសាលារ ៀន។ សូមនិយាយជាមួយ
នាយកសាលា ឬអនកផ្ដល់ត្បឹកាា រៅវិទាាលយ័ បស់រលាកអនក សត្មាបព់័រ៌មាន
បន្នែម ឬរដើមាបីកំណរអ់ំព ីរបៀបន្ដល Apex មានរៅសាលារ ៀន បស់រលាក
អនក។ 
 

សាលារ ៀនខានាររូរ តាមជំរ ើស គឺជាកមមវិធសីម័ត្គរិរត ន្ដលសត្មបតាមកមម
វិធអីប់  ំន្ដលរត្មូវតាមរត្មូវកា  បស់សិសាសមានាក់ៗ។ សាលារ ៀនអាររត្ជើស
រ ើសបាន ផ្ដល់យានសត្មាបវ់ិធីសាង្រសតបរត្ងៀនែមីៗ និងវិធសីាង្រសតសិកាាែមីៗ រៅ
កនុងកា ផ្លាស់បដូ សងគម បស់រយើង។ 
 

•  ផ្ដល់នូវកមមវិធរីត្រៀមរូលមហាវិទាាលយ័ ន្ដលរត្មូវតាមបុគគលកត្មិរខពស់ 

http://www.ousd.org/summerlearning
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ន្ដលកំណររ់ោលរៅជាពិរសសរៅរលើសិសាសន្ដលមិនទន់ទទួលបាន
លទធផ្លលអរៅសាលារ ៀន។ សត្មាបព់័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមក
រលខ 874-3630។ 

 

•  វិទាាលយ័អនត ជារអិូកឡិនដ៍ ផ្ដល់នូវកមមវិធរីូល ួមភាសាអង់រគែស 

សត្មាបស់ិសាសន្ដលជាជនអរនាតាត្បរវសន៍ និងជនរ ៀសខែួន។ សត្មាប់
ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមករលខ 597-4287។ 

 

• ត្រករៅកានម់ហាវិទាាល័យ រៅមហាវិទាាល័យ Laney គឺជាកមមវិធមីួយ
ន្ដលផ្ដល់ជូនរៅរលើទីតំាង បស់មហាវិទាាល័យ Laney ន្ដលោំត្ទដល់
សិសាសអាយុ 16-20  នាំ ន្ដលបានរបាេះបង់រចាលកា សិកាារៅវិទាាល័យ។ 
កមមវិធីរនេះ ផ្ដល់នូវកា រុេះរ ្ាេះបានពី មុខ សត្មាបស់ិសាសន្ដលរង់ទទួល
បានសញ្ញាប័ត្រវិទាាលយ័ ខណៈរពលកំពុងរធវើកា រលើសញ្ញាប័ត្រ AA។ 
សត្មាបព់័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមករលខ 986-6941។ 

 

កមមវិធីអប់ ំបនត ត្រូវបាន រនារឡើង រដើមាបីរ ែ្ើយរបរៅនឹងរត្មូវកា  បស់
សិសាសអាយុ 16-19  នាំ ន្ដលមានហានិ យ័មិនបញ្ចប់កា សិកាា។ សាលារ ៀន
បនត ផ្ដល់នូវឱកាសសត្មាបឲ់ាយសិសាសទទួលបានសញ្ញាប័ត្រវិទាាលយ័ និង/ឬ
រត្រៀមរូលរ ៀនរៅមហាវិទាាលយ័ស គមន៍ និងជរត្មើសអាជីព។ 
  

•  វិទាាលយ័ Dewey ទូ ស័ពទរលខ 874-3660 

•  វិទាាលយ័ Rudsdale ទូ ស័ពទរលខ 729-4303 

•  វិទាាលយ័ Ralph J. Bunche ទូ ស័ពទរលខ 874-3300 

 

សាលារ ៀនស គមន៍រពលម្ែៃ បរត្មើសិសាសរត្កាមបង្គាប់ឱាយបរណេញសិសាស
ររញពីសាលារ ៀន។ កមមវិធរីនេះ មានលកខណៈជាថ្នាក់រូរ ត្គប់ត្គងតាមក ណ ី
និងផ្ដល់រសវាត្បឹកាា និងមាន រនាសមព័នធន្កន្ត្បអាកបាបក ិិយា។ សត្មាប់
ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមករលខ 531-6800។ 
 
កា បរត្ងៀនរៅផ្ទេះ និងមនទី រពទាយ ត្រូវបាន រនារឡើង រដើមាបរី ែ្ើយរបរៅ
នឹងរត្មូវកា សិសាសន្ដលមានបញ្ហារវជជសាង្រសត ន្ដលមិនអាររូលរ ៀនរៅ
សាលារ ៀនតាមន្បបបូរាណ ឬកមមវិធអីាររត្ជើសរ ើសបានដូរជា កា សិកាា
មាចាស់កា ។ រត្កាយពីទទួលបានកា អនុញ្ញារពីត្គូរពទាយរមើលកា ខុសត្រូវ ត្គូ
បរត្ងៀនន្ដលទទួលបានកា អនុញ្ញារ ត្រូវបានចារ់តំាងឲាយរធវើកា ជាមួយសិសាស 
មិនថ្រៅផ្ទេះ បស់ត្គួសា រនាេះ ឬរៅមនទី រពទាយកនុងរំបន ់ឬរៅអោ រវជជសា
ង្រសតរផ្ាសងរទៀររឡើយ។  

កា រុេះរ ្ាេះរ ៀនកនុងកមមវិធីអប ់ំខានាររូរ៖ សំរាប់កា រុេះរ ្ាេះរ ៀនកនុងសាលា
រ ៀនខានាររូរ និងព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអនកឯករទស
 កសាលារ ៀនខានាររូរ តាម យៈទូ ស័ពទរលខ 273-1621 រ ើយសូមរុររមើល
កនុងរគ ទំព័  www.ousd.org/enroll។ 
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ព័ត៌មានអំពីសុវតថិភាពខាងកា ដឹកជញ្ជូន  

 

កូនសសិសដដលជិិះ ថយនតសាលារ ៀន ក្តូវសថ ិតរៅរក្កាមសិទ្ធអណំាច 

និងក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរោយផ្ទា ល់កនុងកា សាា បប់ង្កា បអនករបើកប  ថយនត

សាលារ ៀន។ កា បនតក្បក្ពឹតាគ្មា នសណាា ប់ធ្នន ប់ ឬ  ុងង ូសមិនក្ពមរ្វើតាម

សិទ្ធិអំណាច បស់អនករបើកប  ថយនាសាលារ ៀនឥតក្សាកក្សានរ ិះ 

អាចមានរេតុផលក្រប់ក្គ្មន់ កនុងកា មនិអនញុ្ញា តឱ្យជិិះ ថយនាសាលា

រ ៀនបាន។ 

បទ្បញ្ាតាិ ដឋបាលកាលេីវូនញ៉ា , Title 5, Section 14263 

 

ចាប់ទូ្ ា នសិសសរៅកនុង ថយនាសាលា ក្តូវបានបរងាើតរឡើងដបំូង និង

សំខានជ់ាងររបំផុត រដើមបីធ្ន យ៉ា ងណា ឱ្យកនូសិសសទំងអស់ មាន

សុវតថិភាពកនុងកា ជិិះរៅមកពីសាលារ ៀន។  ថយនតសាលារ ៀន រជឺាដផនក

បដនថមននថ្នន ក់រ ៀន រេើយកា មានឥ ិយបថសម មយ រឺក្តូវដតមានក្រប់

រពលរវលា។ សំរាបក់ូនសិសសដដលពំុអាចក្បតិបតាិតាមចាប់ដដលបាន

បរងាើតរឡើងរ ិះ កា ោក់ទ្ណ្ឌ កមាជាបនាប ា ប់ នឹងក្តូវបានអនវុតត ដដល

មានលកខណ្ៈសមក្សបរៅនឹងបទ្រលាើសរនិះ។ សូមចំថ្ន កា ជិិះ ថយនា

សាលារ ៀន រឺឯកសិទ្ធិ វាពំុដមនជាសិទ្ធិរ ិះរទ្។ 

 

ដំបូ ា នសំរាប់កា រ្វើដំរណ្ើ រៅមកពីទ្ីកដនែងរឡើងជិិះ ថ

យនាបឹិះ និងទ្ីកដនែងរដើ ឆ្ែងថនល់ 

 

1. រដើ តក្មង់រៅកាន់ទី្កដនែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ នងិរៅកាន់

ររេោឋ នដតមាង រៅចុងបញ្ចប់ននកា ជិិះ ថយនាបឹិះ បស់អនក។ 

រក្គ្មង និង រក្បើផែវូដដលមានសវុតថិភាពបំផុត រោយមានចំនួន

ឈប់តិចជាងររបំផុតរនិះ។ 

2. ក្បសិនរបើអាចរ្វើ សមូរដើ ឆ្ែងថនល់រៅចំនុចក្បសពវដដល

មានសញ្ញា សរំាប់រដើ ឆ្ែង។ សមូរដើ ឆ្ែងថនល់ដដលមានរនំូស

ឱ្យរដើ ជានិចច។ រៅរពលណាកូនសសិសឆ្ែងថនល់ណាមយួ ពួក

ររក្តូវដតចងចំកុំបីរលែចថ្ន ក្តូវឈប ់សាត ប ់រមើលរឆ្វង រមើល

សាត ំ  ួចរមើលរឆ្វងមាងរទ្ៀតរេើយនិងរមើលមខុរក្កាយ មុន

រពលឆ្ែងថនល់។ បនតរមើលរឆ្វងសាា ំមខុរក្កាយ រៅរពលដដល

អនកកំពុងឆ្ែងថនល់។ 

3. កូនសសិសដដលក្តូវកា ឆ្ែងថនល ់ដដល ថយនាបឹិះសាលារ ៀន

កំពុងឈប់ោក់សសិសរ ិះ ក្តូវដត ង់ចំអនករបើកប  ថយនាបឹិះ

សាលារ ៀនរចញពី ថយនាបឹិះមកបញ្ឈប់ចរាចណ្៍  ួច ំកូន

សិសសរដើ ឆ្ែងថនល់ រៅមខុ ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។ 

4. សូមកុំ ត់យ៉ា ង េ័សរចញពីបរ ែ ិះឡានចត ឬពីទី្កដនែងមាន

ដុិះ ុកខជាតិ។  

5. កូនសសិសទំងឡាយ មិនក្តូវនយិយជាមយួមនសុសចដមែក ឬ

មិនក្តូវរឡើងជិិះឡានជាមយួនឹងមនុសសចដមែករឡើយ។  

6. សូមមកដល់ទី្កដនែងរឡើងជិិះ ថយនបឹិះ ឱ្យបាន 10  ទី្ មនុ

រមា៉ា ង ថយនាបឹិះសាលារ ៀនក្តូវមកដល់។ សូមកុំ ត់ ឬពំុបាន

រមើលរឆ្វងសាា ំ រៅរពលរដើ ឆ្ែងថនល់ ឬរៅរពលរដើ តក្មង់ ថ

យនាបឹិះសាលារ ៀន។  

7. សូមក្បយ័តន រៅរពលនថៃ ិះ និងនថៃលិច អាកាសធ្នតុមិនលអ 

និងរៅរពលរមឃងងឹត។ សូមរសែ ៀកពាក់រខាអាវពណ្៌សៗ ឬ

សរមែៀកបំពាកអ់វ ីដដលចំងៗ រៅរពលណាអាចរ្វើរៅបាន។  

8. កូនសសិសដដលរដើ រៅមកពីររេោឋ ន រៅកាន់ទី្កដនែងរឡើង

ជិិះ ថយនាបឹិះ ក្តូវដឹងពី របៀបរៅររេោឋ នរោយមិនចំបាច់

មានរពញវយ័រៅចំទ្ទួ្លពួកររ។  

9. ក្តូវអនញុ្ញា តឱ្យអនករបើកប  ថយនតបឹិះសាលារ ៀន បស់អនក 

រចញមុនររបងអស់។ អនករបើកប  ថយនាបឹិះសាលារ ៀន អាច

របើករលែើង ‹ក្កេម›  បស ់ថយនាបឹិះសាលា រដើមបបីរញ្ចញ

ពនែឺរលែតៗជាសញ្ញា រៅជាបខ់ាងរក្ៅនន ថយនាបឹិះសាលា។ រលែើ

ងក្កេមរនិះ ឱ្យសញ្ញា ដល់ឡាន   ឈប់រៅមយួកដនែង 

សំរាបក់មុា  រៅរពល ថយនាបឹិះសាលានីមយួៗឈប់ោក់

កូនសសិសមាងៗ និងរដើមបីឱ្យកមុា រដើ ឆ្ែងថនល់។ ោច់ខាត 

សូមកុំរលងរៅតាមផែវូ។ 

 

ចាប់ទ្ូ ា ន និងសុវតថិភាពសិសសរៅកនុង ថយនាបឹិះសាលា

រ ៀន 

 

1. សិសសក្តូវរគ្ម ពក្ទ្ពយសមបតតិរៅតាមទី្កដនែងរឡើងជិិះ ថយនា

បឹិះសាលា រេើយក្តូវមានអាកបបកិ យិលអ ខណ្ៈដដលពួកររ

 ង់ចំ ថយនាបឹិះ។ រៅរពល ថយនបឹិះមកដល់រ ិះ សិសសក្តូវ

រៅឱ្យឆ្ងៃ យ យ៉ា ងរោចណាស់ ដប់ពី  (12) េវីត ពី ថយនា

បឹិះ  េូតទល់ដតវាបានឈប់នឹងកង់ដតមាង រេើយអនករបើក

ប បានរបើកទវ   ថយនាបឹិះ។ កា ក្បក្ពឹតា បសស់ិសសរៅចំណ្ត

ឡានក្កុងរ ួដតដូចគ្មន ដូចដដលបានទមទ រៅរលើប ិរវណ្

សាលា។សកមាភាពដូចជាកា ទុ្កោកស់រំាម, ទឹ្កមាត់រប់វតថុ

ណាមយួ, កា បំផែិចបផំ្ទែ ញ,  ុញ ញុ, កា ជកប់ា ,ី និងកា 

យយី បសអ់នកដនទ្នឹងមិនក្តូវបានអត់ឱ្ន។ អាកបបកិ យិ

សិសសរៅទី្កដនែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ ក្តូវមានលកខណ្ៈដូចគ្មន  

ដូចបានតក្មវូឱ្យមានរៅទី្កនុងប ិរវណ្សាលារ ៀន។ ទ្រងវើ

   ដូចជា កា រចលសំរាម កា រសាា ិះទឹ្កមាត់ កា របាិះ

រចលវតថុ កា បផំ្ទែ ញ កា  ញុក្ចន កា ជក់បា  ីនិងកា 

របៀតរបៀនមនុសសដនទ្ៗរទ្ៀត នឹងមិនអនុញ្ញា តឱ្យមានរឡើ

យ។  

2. ដូចបានតក្មវូរឡើងរោយចាប់ VC 22112 រៅរពលដដល

កូនសសិស ក្តូវកា រដើ ឆ្ែងផែវូ ឬផែវូ រៅរពល ថយនតបិឹះឈប់

ចតោក់មនុសសរ ិះ អនករបើក ថយនាបឹិះ ក្តូវរបើកក្បព័នធ

បរញ្ចញរលែើងរលែតៗជាសញ្ញា ។ រៅរពលមានសវុតថិភាពរ្វើបាន 

អនករបើកប  ថយនាបឹិះសាលារ ៀន ក្តូវបានតក្មូវរោយចាប់ 

ឱ្យ ំសសិសថ្នន ក់ K ដលថ់្នន ក់ទី្ 8 រដើ ឆ្ែងថនល់ រោយរក្បើផ្ទែ ក

សញ្ញា កាន់រោយនដរដើមបបូញ្ឈប់ចរាច ណ្៍។ កនូសិសសក្តូវ

រដើ ឆ្ែងថនល់រៅខាងមខុនន ថយនាបឹិះសាលាជានិចច ប៉ាុដនាក្តូវ

រដើ ឆ្ែងដតរៅរពលណា មានកា បង្កា បឱ់្យរដើ ប៉ាុរណាណ ិះ។ កូន



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សិសសក្តូវរដើ ឆ្ែងថនលត់ាមសក្មលួ រេើយមិនក្តូវ ំគ្មន  តរឡើ

យ។ 

3. កូនសិសសក្តូវោក់ដខស ក្កវា៉ា ត់អនករ្វើដំរណ្ើ  រេើយក្តូវោក់ឱ្យ

ជាប់រៅកនុងរពលជិិះ ថយនាបឹិះទំងក្សុង។ 

4. អនករបើកប  នឹងរ្វើកា កំណ្ត់រលខរ ៀងសិសសរដើ រឡើង និង

អងាុយរៅអីនន ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។  

5. រៅរពលរឡើង ថយនាបឹិះសាលារេើយរ ិះ កូនសិសសក្តូវ ក

រៅអអីងាុយរៅរលើ ថយនាបឹិះសាលាឱ្យបានឆ្ងប់ េ័សក្រប់

រពលរវលា រោយអងាុយដប រៅមុខ ថយនា ខណ្ៈដដលពួក

ររកំពុងជិិះរៅមុខ។ ពួកររក្តូវអងាុយរៅមយួកដនែង  េូត

ទល់ដត ថយនាបឹិះឈប់នឹងកង់ដតមាង។  

6. ឥ ិយបថមានសណាត ប់ធ្នន ប់ រឺក្តូវកា  ខណ្ៈដដលពួកររកំពុង

ជិិះ ថយនាបឹិះសាលា។ កា ប៉ាិះរាងកាយររកនុងលកខណ្ៈរ្វើបាប

ររ (កា រ ែ្ ិះវាយតបគ់្មន  កា ទ្ិះកំរលែៀង កា វាយដគំ្មន  កា 

ចក់ឆ្ាឹិះគ្មន  កា  ញុក្ចនគ្មន  ។ល។) រឺពំុក្តូវបានអនញុ្ញា តរឡើ

យ។ កូនសសិសក្តូវនយិយគ្មន រោយសាៃ ត់ៗ។ កា ដក្សក កា 

រំេកោកគ់្មន  កិ យិក្បក្ពឹតក្ជួលក្ចបល់ កា ក្បដឡងគ្មន  

ភាសាក្បមាឋ កាយវកិា អាសក្គ្មម ឬសរមែងឡឡូា ំខាន

ដដលមិនចំបាច់ណាមយួ អាចបដងវងកា យកចិតតទុ្កោក់

 បសអ់នករបើកប  រេើយដូរចនិះ ក្តូវបានោមឃាត់ រដើមបី

សុវតថិភាព បសអ់នកដំរណ្ើ ទំងអស់។ 

7. កូនសសិស ក្តូវ កាដផនកទំងអស់ននរាងកាយរៅកនុង ថយនា

បឹិះសាលាក្រប់រពលរវលា។ កា លាងសមាអ តកា បំផែិចបំផ្ទែ ញ

ឬកា របាិះរចលអវមីយួរៅរលើឬរចញពីឡានក្កុងនឹងមិនក្តូវ

បានអនញុ្ញា តរទ្។ កា រចលសក្មាម កា បំផែិចបផំ្ទែ ញ ឬរបាិះ

រចលវតថុរលើ ឬរចញរក្ៅ ថយនាបឹិះសាលា រឺពំុក្តូវបាន

អនញុ្ញា តរឡើយ។  

8. កា ញំុ កា ផឹក និងកា ទំ្ពា ក្គ្មប់សា  រៅស ូ រឺពំុក្តូវបាន

អនញុ្ញា តរៅរលើ ថយនាបឹិះសាលារឡើយ។ មនិអនុញ្ញា តឱ្យ

ជក់បា ីរៅរលើឡានក្កុងរៅរពលណាកប៏ានរទ្។ ោមជក់

បា ី រៅកនុង ថយនាបឹិះសាលាក្រប់រពលរវលា។  

9. សតវ (សតវដដលចិញ្ច ឹមកូនរោយទឹ្ករោិះ សតវបកសី សតវលូន 

សតវក្តី សតវលអិត ។ល។) ្ុងកញ្ចក់គ្មា នអវីកា ពា  បនាិះបា៉ា តាង

សំរាប់ជិិះ អំិលរលង កំប៉ាុងក្ពួសសរនសើមក្រប់ក្បរលទ្ 

រឈើរូស ដដករកិះ វិទ្យុ វតថុរក្គ្មិះថ្នន ក់ ដចូជា កាំបិត កន្នត 

កាំរលែើង ឬរក្រឿងក្សវងង និងរក្រឿងរញៀន រឺពំុអាចយករឡើង

រលើ ថយនាបឹិះសាលារ ៀនរឡើយ។  

10. កូនសសិសមនិក្តូវរបើក បិទ្ ឬ ុិះរ អីវ ីមយួដដលដផនកនន ថយនា

បឹិះសាលា ឬជាឧបក ណ្៍នន ថយនាបឹិះសាលារ ៀនរឡើយ លុិះ

ក្តាដតមានកា ដណ្ ំឱ្យអវមីយួរោយអនករបើកប  ថយនា។ 

កូនសសិសមនិក្តូវប៉ាិះថតអវីា៉ា ន ់បស់អនករបើកប រឡើយ លុិះ

ក្តាដតមានកា ដណ្ ំឱ្យរ្វើដូរចនិះបាន ពអីនករបើកប  ឬរពល

មានអាសននដដលតក្មូវឱ្យកនូសិសសកា ពា  ថយនាបឹិះសាលា

រ ៀន។  

11. មាតាបតិា / អាណាពាបាល មានទំ្នលួខុសក្តូវចំរពាិះកា 

ខូចខាត ដដលបងា រឡើងរោយកូនៗ បស់ពួកររ។ កូនសិសស

អាចទ្ទួ្ល ងនូវកា ោក់ វនិយ័អប់ ំ។ 

12. កូនសសិសក្តូវរៅឱ្យឆ្ងៃ យពីតំបន់រក្គ្មិះថ្នន ក់។  

13. តំបន់រក្គ្មិះថ្នន ក់ រឺជាកដនែងរៅជំុវញិ ថយនតបឹិះសាលា។ 

វាបានសាយភាយរចញពី ថយនតបឹិះសាលាកនុងចមាៃ យ 12 

េវីត។ អនករបើកប  ថយនាបឹិះសាលារ ៀន មិនអាចរមើល

រឃើញកនូសសិសរៅកនុងតំបនទំ់ងរនិះរឡើយ។ កនូសិសស ក្តូវ

ថយរចញឱ្យឆ្ងៃ យភាែ មៗ ពទីវ   ថយនាបឹិះសាលា រេើយកុំរៅ

ជិតកង ថយនារឡើយ។ ពួកររមិនក្តូវរដញតាមអវីៗ រមៀល

ចូល ឬធ្នែ ក់ចូលរក្កាម ឬរៅ ថយនាបឹិះសាលារឡើយ។ ពួកររ 

ក្តូវនិយយក្បាបអ់នករបើកប  ថយនាបឹិះសាលាអំពីរ ឿងេនងឹ។ 

ពួកររមិនលូកនដចូលតាមបងអួច ថយនាបឹិះរឡើយ។  

 

សូមដថែងអណំ្ អ រណុ្ចំរពាិះកា បានអាន និងកា យល់ដឹងអំពីព័ត៌មាន 

ដដលមានរៅកនុងកូនរសៀវរៅរនិះ។ ព័ត៌មានរនិះ ក្តូវបានផតល់ជូនទុ្កជួយ

ដល់មាតាបិតា និងសសិស ឱ្យយល់ដឹងអំពី វិធ្ននកា សុវតថភិាពចំបាច់ កនុង

កា ធ្ន ឱ្យកា ដកឹជញ្ជូនកនូៗ បស់រលាកអនកក្បកបរោយសវុតថិភាព។ 

សូមពិភាកាគ្មន អំពីព័ត៌មានជាមយួនឹងកនូៗ បស់រលាកអនក។ សមូក្ជាប

ថ្ន កូន បស់រលាកអនកក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរលើកា រគ្ម ពតាម វិនយ័ទំង

រនិះ។ សូមក្ជាបថ្ន ឯកសិទ្ធិជិិះ ថយនាបឹិះរៅរ ៀន បសក់ូនរលាកអនក 

អាចនឹងក្តូវបានដករចញវញិបាន ចំរពាិះកា មនិបានក្បតិបតាតិាមព័ត៌មាន

ដដលបានដចងរៅកនុងកូនរសៀវរៅរនិះ។ ក្បសិនរបើរលាកអនកមានសំណ្ ួ

ណាមយួ សូមកុំសាា ក់រសា ើ កនុងកា ទូ្ សព័ាមកកានក់ា យិលយ័នន យក

ោឋ នដកឹជញ្ជូន តាម យៈរលខ 510-879-8181។ 

 

 

មាតាបិតា — សូមក្ជាបជាដំណ្ឹងថ្ន 

 ថយនាបឹិះ អាចមានបំពាក់កាំរមរា៉ា

ថតតាមោនជាវីរដអូ! 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ដំរ ោះក្សាយននក្កុមក្បឹកាអប់ ំននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

 

សូម មលឹកមដងរ ៀតដល់អាគា  និងកមមវិធីនានា រឺជា ីជក្មកសំរាប់កុមា  និងមនុសសរេញវ័យទំងអស់ 

ដំរ ោះក្សាយរលខ 1617-0089 

 

រោយសា តត៖ សិសសសាលាទំងអស់មានសិ ធិចូលរ ៀនបានរោយគាម នកា ភយ័ខ្លល ច គាម នកា សមលុតរធវើបាបគាា  និងគាម នកា រ ើសរអើងគាា រឡើយ; 

 

រោយសា តត៖ ក្កុមក្បឹកាអប ់ំ  ួលសាវ រមន៍ដល់សិសសសាលា និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់តដលមានជាតិសាសនខ៍ុសៗគាា  រ ើយនិងរណុតនមលននភាសា និង

វបបធម៍តដលេកួររបាននំាចូលមកកាុងសង្កា ត់ បស់រយើង រ ើយក្េមទំងឧបតថមភគាំក្  និងរលើក ឹកចិតដយ៉ា ងខ្លល ំង ដល់មាតាបតិា និងក្កមុក្រួសា ទំងអស់ ចូល

 ួមកាុងសាលារ ៀននានា បស់រយើង; 

 

រោយសា តត៖  ីក្កុង និងរខ្លណធី បស់រយើង ក៏ដូចគាា នឹង ីក្កុងធំៗជារក្ចើនរ ៀត រៅកាុងស  ដឋតដ  រជឺា ីលំរៅ និងជាកា ោឋ ន បស់ក្បជាស រមនខ៍ុសៗ

គាា   មួទំងមនសុសសតដលកាន់សាសនា មានជាតិសាសន ៍និងក្កមុជនជាតិ រ ើយនិងឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ខុសៗគាា ផងតដ ; 

 

រោយសា តត៖ កា របាោះរនា តរក្ជើសរ ើសក្បធាធិបតីនា ំ 2016 រនោះ បានបងា ឱ្យមានប យិកាសភយ័ខ្លល ចមយួ រៅកាុងប ដ ជនអរនាដ ក្បរវសន៍ ជនកាន់សាសនា

អុីសាល ម និងក្កមុមនុសសរផសងៗរ ៀតតដលអាចេំុមានកា គាពំា រៅកាុង ីក្កុមអកូឡនិដ;៍ 

 

រោយសា តត៖ កាុង យៈរេលជាេី បតីខមុន មន្ដនដី ោឋ ភបិាលថ្នា ក់មលូោឋ ន  ដឋ និងស េ័នធរៅ ូទំងក្បរ ស បានរសា ើសំុ ឬបានអនុម័តចាប់ នងិប បញ្ញតដិ 

តដលរសា ើសុកំុំឱ្យមានកំរណើនននជនអរនាដ ក្បរវសន៍ខុសចាប់ តាមកា ផ្ដដ ច់ឱ្កាស កកា ង្ក រធវើ ជំនយួេី ោឋ ភបិាល  ីលំរៅឋាន និងោក់េិនយ័ជាក្បាក់ដល់ក្កុម

  ុននានា តដលផដលក់ា ង្ក ឱ្យជនអរនាដ ក្បរវសនខ៍ុសចាប់ រោយរ តុរនោះរ ើយបានជាមានភាេតានតឹងរៅកាុងស រមន៍នានាតដលមានជនអរនាដ ក្បរវ

សន៍; 

 

រោយសា តត៖ មាន បាយកា ណន៍ានា ថ្នអាចនឹងមានកា ចាប់តែករែ េកីា ិយលយ័ ICE (កា យិលយ័អនុវតដចាប់អរនាដ ក្បរវសន៍ និងរយ) ននស  ដឋ 

បានរធវើឱ្យស រមន៍នានាននជនអរនាដ ក្បរវសន ៍មានកា ភយ័ខ្លល ច មិនហ នបញ្ជូន និង/ឬ មនិហ នជូនកូនៗ បស់េួករររៅរ ៀនរ  រ ើយកម៏ិនហ នចាករចញេី

ផទោះ បស់េួកររតដ  របើរទោះបជីាេួកររក្តូវកា រៅរេ យក៏រោយ; នងិ 

 

រោយសា តត៖ សកមមភាេ បសក់ា យិលយ័ ICE រៅកាុង និងរៅជំុវញិ ីសាលារ ៀន និងមណឌ លអប់ ំសរំាបក់មុា តូច រ ើយនិងអាគា សកិាសំរាបម់នុសស

រេញវយ័ នឹងរធវើឱ្យមានកា  ំខ្លនខ្លល ំង ដល់ ីកតនលងសិកា និង ីកតនលងអប់ សំំរាប់សិសសសាលា; 

 

រោយសា តត៖ តុលាកា ជានខ់ពស់ បស់ស  ដឋ បានរចញប បញ្ជជ មកថ្ន សាលានានា បស ់ដឋ ក្តូវបានហមក្បាមមិនឱ្យមានកា បដិរសធថ្នមិន  ួលយក

សិសសចូលរ ៀនកាុងសាលាបឋមសិកា និងមធយមសិកា រោយតផែករលើឋានៈជនអរនាដ ក្បរវសន ៍បស់េួកររ តដលរពាលថ្នកុមា មានកា ក្រប់ក្រងតិចតួចរលើឋា

នៈអរនាដ ក្បរវសន ៍បស់េួកររ, អាចរធវើឱ្យកមុា  និងសងគម  ួល ងនូវកា ខូចខ្លតអស់មយួជីវិត រ ើយនិងសិ ធិ  ួលបាននូវកា កា ពា រសម ើៗ គាា េី  ដឋធមមនញុ្ញ; 

 

រោយសា តត៖ រៅនងៃ ី 8 តខវិចចិកា នា ំ 2016 អាករបាោះរនា តនន ដឋកាល ីវូនញ៉ា បានអនុម័តសំរណើចាប់ Proposition 58 តដល  ួលសាគ ល់េីរណុតនមល នងិសា

 ៈសំខ្លន់ននសសិសសាលាតដលរ ៀនចបេី់សាលាន សគូល បស់រយើង រថឺ្នក្តូវមានជំនាញសាទ ត់ខ្លងភាសាអង់ររលស នងិភាសារផសងរ ៀត ឱ្យបានមយួ ឬេី ភាសា

រឡើងរៅ រ ើយថ្នចំននួសិសសសាលាតដលមានជាតិសាសន៍ខសុៗគាា  ាឹង ផដល់មកនូវផលក្បរយជន៍កាុងកា ជួយឱ្យេួកររសំរ ចបាននូវរគាលរៅរនោះ; 

 

រោយសា តត៖   ឹមនឹងកា តដលរយើងេំុមានតួរលខចាស់លាស់ ថ្នរតើរយើងមានកមុា ខសុចាប់ប៉ានុាម ននាក ់តដលបានចូលមករ ៀនរៅកាុងសាលានានា បស់

 ដឋរៅក្កុងអកូឡនិដ៍ បស់រយើង ប៉ាុតនដរយើងដងឹថ្ន 50% ននសិសសសាលារៅកាុងសង្កា ត់រយើង នយិយភាសារផសងរ ៀតរក្ៅេីភាសាអង់ររលស រៅតាមររ ោឋ ន

 បស់េួកររ រ ើយដឹងថ្ន 50% រ ៀត រឺក្កមុក្រួសា តដលនយិយភាសាកំរណើត តដលកូនៗ បស់េួកររចូលរ ៀនរៅកាុងសង្កា ត់សាលារ ៀន បស់រយើង; 

 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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រោយសា តត៖  បាយកា ណអ៍ំេីប រលមើសក្េ ម ណឌ ជាលកខណៈសែប់រខព ើម បានរធវើរៅរលើជនកាន់សាសនាអុីសាល ម រ ើយនិងជនជាតិរផសងៗរ ៀត តដលេកួររ

រិតថ្ន ជាជនជាតិមកេីតំបនម់ជឈមឹបូពា៌ា  បានរកើនរឡើងកាុងតខងមីៗ រនោះ; 

 

រោយសា តត៖ កា សមលុតរធវើបាបគាា  ឬកា រ ើសរអើងគាា  រទោះជាមានរ តុផលអវកី៏រោយ រឺមានរក្គាោះថ្នា ក់ដល់ផលវូចតិដ បស់សសិសសាលា តដលរិតអំេីសុវតថិភាេ 

និងភាេជាសមាជិក កដ៏ូចគាា តដ អំេីភាេរជារជ័យកាុងកា សិកា បស់េួកររ; និង 

 

រោយសា តត៖ រៅនងៃច័នទ  ី 9 តខមករា នា ំ 2008 ក្កុមក្បកឹាក្រប់ក្រងតផាកអប ់ំននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ បានអនមុ័តចាប់រលើដំរ ោះក្សាយរលខ 

0708-0139 បានផដល់សិ ធិដល់ ‹ក្កមុក្បឹកាអប់ ំននអកូឡិនដ៍តដលផដល់កមមវធិអីប ់ំដល់កមុា អរនាដ ក្បរវសន៍ទំងអស់› និងក្កុមក្បឹកាអប ់ំបចចបុបនារនោះ មាន

រគាលបណំងរធវើកា តកតក្ប រធវើកា អោះអាងជាងមី និងរធវើកា  មលងឹមដងរ ៀត តាមរគាលបណំង បស់ខលួន ឱ្យក្សបរៅតាមកា អនមុ័តចាប់រលើដំរ ោះក្សាយរលខ 

1617-0089 (‹ដំរ ោះក្សាយ›) រនោះ។ 

 

រ តុដូរចាោះ វានឹងក្តូវបានរោោះក្សាយឥឡូវរនោះ៖ ថ្នកាុងកា រែលើយតបរៅនឹងកា ភយ័ខ្លល ចកានខ់្លល ំងរឡើង តាម បាយកា ណ៍តដលបានលិចឮមកថ្ន អាចមាន

កា ចាប់តែករែ េសីំ កក់ា យិលយ័ ICE តដលនឹងរធវើឱ្យមានកា ភយ័ខ្លល ចខ្លល ងំរឡើងៗ រៅរលើសិ ធិ  ួលបាននូវកា អប ់ំ បស់សិសសសាលា និងក្កុមក្រសួា អ

រនាដ ក្បរវសន៍រនាោះ ក្កមុក្បកឹាអប់ ំ រោយមានកា សាមរគគីាា ជាមយួនឹងអងគកា ស រមន៍អរនាដ ក្បរវសន៍ តាម យៈរនោះ រពាលអោះអាងេីជំ  បស់ខលួនថ្ន សិសស

សាលាទំងអស់ មានសិ ធិចូលរ ៀន មនិរិតេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ននកូនៗ ឬសមាជិកទំងឡាយននក្កុមក្រួសា  បស់កូនេួករររឡើយ; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាអប ់ំតងលងថ្ន សិសសសាលាទំងអស់ននសង្កា ត់ តដលចុោះរ ម្ ោះ  ួលកា បំរ ើរសវាដូចតរៅរនោះ រ ើយ

តដលបំរេញបានរៅតាមលកខណៈវិនិចឆយ័ បស់ ដឋ នងិស េ័នធ រមឺានសិ ធិ  ួលបាននូវកា បំរ ើរសវាទំងអស់ននសាលារ ៀន  ួមទំងអាហ រេលក្េឹក នងិរេល

នងៃ រសវាដកឹជញ្ជូន និងរសវាអប ់ំរោយឥតរិតនងល របើរទោះបីជាក្កុមក្រួសា  បស់េួកររ ចូលមកខុសចាប់ ឬេំុមានរលខសូសាលក់៏រោយ រ ើយថ្នបរុគលិក

សង្កា ត់សាលារ ៀន មិនក្តូវចាត់វិធានកា រារំាង មយួ ថ្នមិនឱ្យសិសសចូលរ ៀន រោយសា តតសំអាងរលើឋានៈជនអរនាដ ក្បរវសន ៍ឬវធិានកា  មយួតដល

រារំាងសិ ធិចូលរ ៀនកាុងសាលា ដឋ បស់សិសសទំងរនោះ; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកា  ួលសាគ ល់ថ្នសិសសសាលាក្តូវកា យល់ដឹងអេីំក្បវតដសាន្ដសដ  និងនរយបាយ រ ើយនិងឧបតថមភគាំក្ 

រស ើភាេ បស់ក្របូរក្ងៀន និងេិរក្គាោះគាា តាមមុខវជិាជ សិកា អំេីក្េឹតដកា ណប៍ចចុបបនា ជាមយួនឹងសិសសសាលា ក្សបតាមសដ ង់ោ សាូល ូរៅ នងិតាមរគាល

នរយបាយ បស់ក្កមុក្បកឹាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹការធវើកា ក្បកាស់ក្បាប់េីកា របដជាា  បសខ់លួន ថ្នក្រប់ ីកតនលងទំងអស់កាុងសង្កា ត់  រជឺា ី  ួលសាវ រមន៍ដល់

សិសានុសិសស និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់ បស់េួកររ រ ើយជំ ុញឱ្យអរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន បរងាើន និងរលើកសទួយភាេជានដរូ ជាមយួអងគកា ក្បចំា

ស រមន៍ និងអងគកា បំរ ើរសវាចាប់ តដលជួយដល់ក្កុមក្រួសា  តដលក្បឈមនឹងកា បរណដ ញរចញេីក្បរ ស; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ រដើមបីផដល់កា អប់  ំបស់ ដឋបាន រោយមិនរិតអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ននកមុា  និងក្កមុក្រួសា រ  រនាោះកា គាម នចាប់ ឬ

គាម ននយិតកមមថ្នា ក់មលូោឋ ន  ដឋ ឬស េ័នធ ឬកា គាម នប បញ្ញតដិមូលោឋ ន ឬសាលក្កមតុលាកា រនាោះ សង្កា ត់ក្តូវក្បតិបតដិតាមដូចតរៅរនោះ៖ 

 

1. បុរគលកិននសង្កា ត់ មនិក្តូវក្បក្េឹតដខសុៗគាា រៅរលើសិសសសាលារឡើយ កាុងរគាលបណំងកណំត់ ីលំរៅ រោយសអំាងរលើឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ជាក់តសដង ឬ

តាមកា យល់រ ើញ បស់េួករររឡើយ រ ើយក្តូវក្បក្េឹតដចំរពាោះសិសសឱ្យបានរសម ើគាា  កាុងកា   ួលបាននវូកា បំរ ើរសវាទំងអស់េីសាលារ ៀន  មួទំង ប៉ាុតនដមនិ

កំណត់ថ្នមានតតកមមវិធីដូចតរៅរនោះរ ៖ កមមវធិីផដល់អាហ រោយឥតរិតនងល នងិតាមកា បញ្ចុ ោះនងល រសវាដឹកជញ្ជូន និងកមមវធិីសិកា។ 

 

2. បុរគលកិសង្កា ត់ ក្តូវេិនិតយរលើបញ្ជ ីឯកសា តដលក្តូវបានរក្បើក្បាស់កាុងរេលងមីៗរនោះ រដើមបីបញ្ជជ ក់អំេី ីលំរៅឋាន រ ើយក្តូវធានាយ៉ា ង ឱ្យឯកសា  

មយួតដលក្តូវកា ចំាបាច់រនាោះ មិនក្តូវរារំាង ឬបង្កែ ក់ខសុចាប់ ដល់សសិសសាលា មាា ក់តដលេំុឯកសា ក្សបចាប ់ឬតដលមាតាបតិា បស់េួកររេំុមានឯក

សា ក្សបចាប់ កាុងកា ចូលចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនរឡើយ។ 

 

3. បុរគលកិសង្កា ត់ មនិក្តូវសាកសួ យកេ័ត៌ាមានអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន ៍បសស់ិសសសាលា ដូចជាកា រសា ើសុំបណ័ណ នបតង (green card) ឬលខិិតចូលសញ្ជជ តិ 

កាុងរេលចុោះរ ម្ ោះរ ៀនជារលើកដំបូង ឬរៅកាុងរេល មយួរផសងរ ៀតរឡើយ។ 

 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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4. បុរគលកិសង្កា ត់ មនិក្តូវសាកសួ យកេ័ត៌ាមានឥតសម មយេីសិសសសាលា ឬេីមាតាបិតា បស់េួកររ កាុងរគាលបណំងលាតក្តោងអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍នន

កុមា  ឬក្កមុក្រួសា  បស់េួករររឡើយ។ 

 

5. បុរគលកិសង្កា ត់ មនិក្តូវតក្មូវឱ្យសសិសសាលាោក់ពាកយសុំរលខសសូាល ់រ ើយសង្កា ត់កម៏ិនក្តូវតក្មូវឱ្យសសិសសាលា ផដល់រលខសសូាល់តដ ។ 

 

6. របើសិនជាមាតាបតិា ឬសិសសសាលា មានសំណ ួអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន ៍បស់េួករររនាោះ បរុគលិកសាលារ ៀន មិនក្តូវបញ្ជូនេួករររៅកានក់ា ិយល័យ ICE 

រឡើយ ប៉ាុតនដក្តូវបញ្ជូនេួករររៅកានអ់ងគកា ក្បចំាស រមន៍ក្សបចាប ់តដល ង់ចំាជួយក្កុមក្រួសា អរនាដ ក្បរវសន៍ នងិក្កុមក្រួសា តដលក្បឈមមុខនឹងកា 

បរណដ ញរចញេីក្បរ ស។ 

 

7. រោយសា តតវាជារគាលនរយបាយ ូរៅ បស់សង្កា ត់តចងមកថ្ន មិនឱ្យជន មាា ក ់ឬអងគកា  មយួចូលមក ីកាុងសាលារ ៀន របើសិនជា ីកតនលងសាលា

រ ៀនអាចមានកា  ំខ្លនរោយសា តតកា ចូលមក ាឹង អញ្ជ ឹងសំរណើសុ ំមយួរធវើរឡើងេីស ំក ់ICE កាុងកា ចូលមកកាន់ ីសាលារ ៀនរនាោះ ក្តូវបញ្ជូនរៅកាន់ ី

កា យិលយ័ បសអ់រគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន រដើមបីរធវើកា ក្តួតេិនិតយ រដើមបីេិរក្គាោះជាមយួនឹងរមធាវើ បស់សង្កា ត់សិន។ 

 

8. សំរណើទំងអស់សំរាប់េ័ត៌ាមាន ឬឯកសា េីស ំក់ ICE ក្តូវបញ្ជូនរៅ ីកា យិល័យ បសអ់រគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ជាអាកតដលេិរក្គាោះជាមយួនឹង

រមធាវើ បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវរធវើកា សំរ ចថ្នរតើេ័ត៌ាមាន និង/ឬ ឯកសា  ក្តូវតតផដល់ឱ្យ ICE ឬយ៉ា ង ។ 

 

9. បុរគលិកសង្កា ត់ ក្តូវចាត់វិធានកា ជាបនាទ ន់ កាុងកា ផដល់ដណំឹងដល់មាតាបតិា ឬអាកអា េាបាល បស់សិសសសាលា របើសិនជា ICE ឬ ីភាៃ កង់្ក អនវុតដចាប់

រផសងៗរ ៀត នំាយកកនូ បស់េួករររចញេី ីសាលារ ៀន ឬរធវើកា សាកសួ រដញរោលកូន បស់េួកររ រៅកាុងប ិរវណ បស់សង្កា ត់។ 

 

10. រមធាវើ បស់សង្កា ត់ នងិបរុគលកិរផសងៗរ ៀត បស់សង្កា ត់ ដូចបានចាត់តាងំរោយអរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន នឹងរធវើកា ក្តួតេិនិតយរលើផលប៉ាោះពាលន់ន

កា តក្បក្បួលរៅកាុងកមមវធិីចាប់អរនាដ ក្បរវសនស៍ េ័នធ ដូចជា កមមវធិីសកមមភាេេនា រេលសំរាបក់ា មកដល ់បស់កមុា  (DACA) និងកា ង្ក  ប់សាា ត់ និងកា 

កាត់បនថយផលប៉ាោះពាល់អវិជជមានដល់សិសសសាលា នងិបរុគលកិ េកីា ក្បមលូ ុក ឬេីឃ្ល ំ ងសដុ ក ុកនូវេ័ត៌ាមានតដលអាចសគំាល់ខលួន បស់ន  អាកបាន កាុង

រគាលបណំងអនវុតដចាប់អរនាដ ក្បរវសន៍។ 

 

11. បុរគលិកសង្កា ត់ នឹងចាត់វិធានកា ទំងអស់តដលសម មយ រដើមបីឱ្យអាកផដល់កមមវិធីសិកាបនាទ ប់េីសាលារ ៀន នងិអាកផដល់កា បំរ ើរសវារផសងៗរ ៀត តដលមាន

េ័ត៌ាមានអំេីសិសសសាលា ក្កមុក្រួសា  ឬនិរយជិករនាោះ នឹងក្តូវក្បតិបតដិផងតដ តាមវិធានកា នានាដូចបានរ ៀបរាប់រៅ ីរនោះ។ 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាចង់បានឱ្យសាលារ ៀនទំងអស ់បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ រក្បើដំរ ោះក្សាយ ឬ វធិានកា ដចូគាា  

រដើមបីធានាយ៉ា ង ឱ្យអគា  និងកមមវិធនីានា បស់េួកររ រជឺា ីផដល់ជក្មកផងតដ សំរាប់ជនអរនាដ ក្បរវសន៍ ជនកានស់ាសនាអុីសាល ម (និងជនរផសងៗរ ៀតតដល

មកេីតំបន់មជឈឹមបពូា៌ា តប៉ាកខ្លងរកើត) រ ើយនិងសិសសសាលា មយួរផសងរ ៀតតដលអាចេំុមានកា គាំពា ។; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវធានាយ៉ា ង ឱ្យក្រូបរក្ងៀន អាកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន បុរគលិកកា យិលយ័នន

សាលារ ៀន និងសង្កា ត់   ួលបាននូវកា បណដុ ោះប ដ លសមក្សបក្រប់ក្គាន់ េី របៀបអនុវតដវិធីរោោះក្សាយរនោះ; រ ើយមាតាបតិា ឬអាកអា េាបាល និង

  ួលបាននូវលិខិតជូនដណំឹងជាភាសាខុសៗគាា  អំេីដណំឹងរ ោះក្សាយរនោះ រដើមបឱី្យក្កមុក្រួសា ទំងឡាយបានក្ជាបដណំឹងសេវក្រប់ អំេីសិ ធិ បស់េួករររៅ

កាុងសង្កា ត់; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នអរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវរក្តៀមអនុវតដតផនកា  តដលកណំត់ចាស់លាស់អំេីភាេជានដរជូាមយួនឹងអងគ

កា ក្បចំាស រមន ៍រ ើយតដលបណដុ ោះប ដ ល និងឧបតថមភគាំក្ និរយជិកននសាលារ ៀន រ ើយនិងរាយកា ណប៍ករៅវិញដល់ក្កមុក្បកឹាអប់ ំ កាុងរេល

រៅសិប (90) នងៃ ចាប់េីនងៃតខបានអនមុ័តចាប់រលើដំរ ោះក្សាយរនោះ រ ើយនិងចាប់េីរេល ាឹងតរៅ តាមកា រសា ើសុំេីក្កុមក្បឹកាអប ់ំ; រ ើយ ីបញ្ចប;់ 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាជំរាបដល់អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឱ្យរធវើកា តចកចាយឯកសា ចមលងអំេីដំរ ោះក្សាយរនោះ កាុង 

យៈរេលសាមសបិ (30) នងៃ ចាប់េីនងៃតខបានអនុម័តចាប់រលើដំរ ោះក្សាយ បានបកតក្បជាភាសាទំងអស់ តដលសមក្សប ដល់ ីសាលារ ៀនទំងអស់ ( មួ

ទំងសាលានតរធឿសគូលទំងអស់ បស់សង្កា ត់តដលមានកា អនុញ្ជញ តផងតដ ) រ ើយក្តូវធានាយ៉ា ង ឱ្យអនរុណៈកមាម ធកិា  ELL ថ្នា កស់ង្កា ត់ និងថ្នា កស់ាលា

រ ៀន, កា យិល័យននអភបិាលក្កុងអកូឡិនដ៍ និងអងគកា ស រមនអ៍រនាដ ក្បរវសន៍ននអកូឡិនដ ៍ក្តូវបានក្បកឹា និងចូល ួមរធវើកា ក្តួតេិនិតយរលើកា អនុវតដន៍

ដំរ ោះក្សាយរនោះឱ្យបានរជារជ័យ។ 
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បានរបាោះរនា តអនមុ័ត និង  ួលយក រៅនងៃ ី 14 ននតខធា ូនា ំ 2016 រនោះ តាមកា របាោះរនា តដូចតរៅរនោះ៖ 

 

របាោះរនា តគាំក្ ៖ Roseann Torres, Shanthi Gonzales, Aimee Eng, Jumoke Hinton Hodge, Jody London, Vice President Nina Senn, President 

James Harris 

 

របាោះរនា តបដិរសធ៖ គាម នរ  

 

របាោះរនា តអនបុវា ៖ គាម នរ  

 

អវតដមាន៖ គាម នរ  

 

ចុោះ តថរលខ្លរោយអាកក្សីបណឌ ិត James Harris ក្បធានននក្កមុក្បកឹាអប់ ំននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

 

ចុោះ តថរលខ្លរោយ Antwan Wilson, រលខ្លធកិា , ក្កុមក្បឹកាអប់ ំននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍
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ឧបសម្ព័ន្ធនន្គោលន្គោបាយ  
ក្នុងអត្ថបទខាងគរោម្គន្េះ ពាក្្យថា ‹‹គណៈរគប់រគង›› ន្ិង‹‹គណៈអភិបាល ›› សំគៅគលើ គណៈរគប់រគងោរអបរ់ំ នន្រសុក្អូន្ឡិន្ដ៍។ រគប់គោលន្គោបាយរបស់រក្ុម្របឹក្្ាភិ
បាល (BP) ន្ិងបទបញ្ជ្រដឋបាល (AR) នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្អូក្ឡិន្ដ៍ OUSD ដដលបាន្គោងគៅខាងគរោម្គន្េះ អាចគបើក្អាន្បាន្គៅគលើបណ្ដ្ញ 
www.ousd.org/boardpolicies។ គៅគេលដដលគោលន្គោបាយគៅដត្បន្ដគរោម្ោររត្ួត្េិនិ្ត្្យ សូម្ចូលអាន្គៅក្នុងគគហទំេ័រ www.ousd.org/boardpolicies 
សំរាប់េ័ត្៌មាន្ថ្មីបំផុត្។ 
 
ឧបសម្ពន័្ធ A–D 

ឧបសម្ពន័្ធ A៖ បទបញ្ញត្ដិរដ្ឋបាល 5111.1 លក្ខណៈវនិិ្ច្ឆយ័សម្រាបទី់លំនៅ 

ម្នុ្នេលអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្នៅសាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ សិសសម្រតូ្វផ្ដល់ភស័តុតាងបញ្ញា ក្់េីទីលំនៅ។ 
សិសសម្រតូ្វចាត្ទុ់ក្ថាបាន្អនុ្នលាម្តាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រមូ្វទីលំនៅ ម្របសិន្នបើេួក្នេបំនេញតាម្លក្ខណៈ
វនិិ្ច្ឆយ័ណាម្យួក្នុងចំ្នណាម្លក្ខណៈវនិិ្ច្ឆយ័ទងំឡាយដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបិតា និ្ងអនក្
អាណាេាបាលសិសសសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្។ 2. សិសសន ោះម្រតូ្វបាន្ក់ក្ឲ់្យសាន ក្ន់ៅនៅក្នុងម្រេំ
ដដ្ន្ម្រសុក្ នៅក្នុងសាា បន័្សម្រាបកុ់្ារដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើងនក់យាន្អាជ្ញា បណ័ណ  ផ្ទោះចិ្ញ្ច ឹម្នក្េង
កំ្ម្រាដដ្លាន្អាជ្ញា ប័ណណ  ដដ្លអនុ្នលាម្តាម្ោរនបដជ្ញា ចិ្ត្ត ឬោរក់ក្់ឲ្យសាន ក្ន់ៅតាម្ោរដី្ោរបស់
តុ្លាោរ។  3. សិសសម្រតូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្តាម្រយៈក្ម្េវធីិចូ្លនរៀន្ឆ្លងម្រសុក្របស់ម្រសុក្។ 4. សិសសេឺជ្ញ
អនី្តិ្ជន្ដដ្លរចួ្ខលួន្ក្នុងទីលំនៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្។ 5. សិសសរស់នៅជ្ញម្យួម្នុ្សសនេញវយ័ដដ្លផ្ដល់
ោរដែទនំៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្។ 6. សិសសសាន ក្់នៅក្នុងម្ន្ទីរនេទយរដ្ឋដដ្លាន្ទីតាងំនៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុ
ក្។ 7. សិសសម្រតូ្វបាន្បង្ខ ងំទុក្នៅក្នុងម្ន្ទីរនេទយ ឬម្រេឹោះសាា ន្សុខភាេទីលំនៅនផ្សងៗនទៀត្ដដ្លសាិត្
នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្នដ្ើម្បនីធវើោរេាបាលេិោរភាេបនណាដ ោះអាសន្ន។ ទីលំនៅក្នុងម្រសុក្ ម្និ្ម្រតូ្វបាន្
ត្ម្រមូ្វសម្រាបោ់រចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងម្ជឈម្ណឌ ល ឬក្ម្េវធីិអាជីេក្នុងតំ្បន្់ណាម្យួន ើយ 
ម្របសិន្នបើាន្ោរនបើក្ទូលាយនៅក្នុងក្ម្េវធីិ ឬថាន ក្សិ់ក្ា។ ភស័តុតាងបញ្ញា ក្ទី់លំនៅអនក្នម្ើលោរ
ខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រតូ្វរក្ាទុក្ឯក្សារ ឬនសច្ក្ដីបញ្ញា ក្ជ់្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ
ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្ម្យួច្ាបន់ដ្ើម្បទុីក្ជ្ញភ័សតុតាងបញ្ញា ក្ទី់លំនៅ។ បដន្ាម្េីនលើនន្ោះ អនក្នម្ើលោរខុស
ម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វបញ្ញា ក្់ទីលំនៅរបស់សិសសម្របចាឆំ្ន  ំន ើយម្រតូ្វរក្ាទុក្ឯក្សារ ឬ
នសច្ក្ដីដែលងោរណ៍ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្ចំ្នួ្ន្ម្យួច្ាប ់នដ្ើម្បទុីក្ជ្ញោរបញ្ញា ក្។់ 
នៅនេលម្រតូ្វបាន្បង្ា ញជ្ញម្យួនឹ្ងអាសយ ក់ឋ ន្ជំនួ្ស ដដ្លម្រតូ្វបាន្នម្រជើសនរ ើសនក់យរដ្ឋនលខាធិោរ
សម្រាបជ់ន្រងនម្ររោះអំនេើ ិងាក្នុងម្រេួសារ ឬោរឈ្លបចាបន់ៅនេលសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្ន ោះ អនក្
នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វទទួល និ្ងនម្របើម្របាស់អាសយក់ឋ ន្ជំនួ្សសម្រាប់
រាល់ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ង និ្ងោរនឆ្លើយឆ្លង នេលអ េត្ និ្ងនៅក្នុងកំ្ណត្ម់្រតាសាធារណៈទងំអ
ស់។ ម្របសិន្នបើនិ្នោជិក្ម្រសុក្ណាាន ក្ន់ជឿជ្ញក្ន់ក់យសម្ន តុ្ផ្លថា ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណា
េាបាលរបស់សិសសណាាន ក្ប់ាន្ផ្ដល់នូ្វភស័តុតាងបញ្ញា ក្ទី់លំនៅដក្លងោល យ ឬម្និ្អាច្េួរឲ្យនជឿជ្ញក្់
បាន្ន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វខិត្ខំម្របឹងដម្របងនក់យសម្ន តុ្ផ្ល
ក្នុងោរកំ្ណត្ថ់ានត្ើ សិសសន ោះបំនេញតាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រមូ្វទីលំនៅម្រសបច្ាបដ់ដ្រឬនទ។  

7/14/04 

ឧបសម្ពន័្ធ B៖ បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 5116.1—ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្  
 
ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នម្រោម្ច្ាប់រេ ន្កុ្ារណាាន ក្ម់្រតូ្វបាន្នបាោះបងន់ចាលអំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្ល
នរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យសិសសទងំអស់នៅក្នុងោរដក្លម្អក្ម្េវធីិ វធិាន្ោរដក្
ត្ម្រមូ្វ ឬសាលានរៀន្សាា ប ជ្ញែេីនូ្វឱោសម្យួក្នុងោរនផ្ទរនៅោន្់សាលានរៀន្ម្យួនផ្សងនទៀត្របស់ 
OUSD។ ោរក់ក្ា់ក្យសំុចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យាន្ោរផ្ដល់
ដំ្ប ូេ ន្ជ្ញក្់លាក្ន់ៅនលើបទបញ្ញត្តិនន្ោះ។ ទីធាល សាលានរៀន្ដដ្លាន្នម្ររោះថាន ក្់សម្រាប់សិសសជ្ញម្យួ
នឹ្ងនេលនវលាសម្ន តុ្ផ្ល ម្និ្នលើសេី 10 ថ្ែៃនម្រោយេីាន្នសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹងថា សិសសាន ក្ោ់ល យ
ជ្ញជន្រងនម្ររោះថ្ន្បទនលេើសម្រេ េទណឌ  ិងាខណៈនេលសាិត្នៅក្នុងទីធាល សាលា ាតាបិតា និ្ងអនក្
អាណាេាបាលរបស់សិសសន ោះម្រតូ្វទទួលបាន្ោរផ្ដល់ជូន្នូ្វជនម្រម្ើសម្យួក្នុងោរនផ្ទរកូ្ន្របស់េួក្នេ
នៅោន្ស់ាលានរៀន្ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ម្យួដដ្លម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្ន់ក់យអនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬ
អនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វេិចារណាអំេី
នសច្ក្ដីម្រតូ្វោររបស់សិសស និ្ងចំ្ណងចំ់្ណូលចិ្ត្តរបស់ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល ក្នុងោរចុ្ោះ
ន េ្ ោះសិក្ា។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលនម្រជើសនរ ើសនផ្ទរកូ្ន្របស់េួក្នេន ោះ ោរ
នផ្ទរម្រតូ្វដត្បំនេញឲ្យបាន្ឆ្ប់តាម្ដដ្លអាច្នធវើនៅបាន្។ ប ទ បេី់ដឹ្ងថា សាលានរៀន្ណាម្យួម្រតូ្វបាន្
កំ្ណត្ថ់ាជ្ញ  “នម្ររោះថាន ក្់ជ្ញនិ្ច្ច” ក្នុងរយៈនេលសម្ម្រសបណាម្យួន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្
ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលអំេីោរកំ្ណត្រ់បស់
សាលា និ្ងអំេីជនម្រម្ើសរបស់េួក្នេក្នុងោរនផ្ទរ។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វ
េិចារណាអំេីនសច្ក្ដីម្រតូ្វោរ និ្ងចំ្ណងចំ់្ណូលចិ្ត្តរបស់សិសស និ្ងាតាបិតា និ្ងអនក្អាណា
េាបាល ម្នុ្នឹ្ងនធវើោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា ប ដុន្តម្និ្ម្រតូ្វបាន្ត្ម្រមូ្វឲ្យម្រតូ្វដត្ទទួលយក្ចំ្ណងចំ់្ណូលចិ្ត្ត
របស់ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលន ើយ ម្របសិន្នបើោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ាន ោះេំុអាច្នធវើនៅបាន្ 

នក់យសារក្ដន្លងច្នងអៀត្ ឬន តុ្ផ្លនផ្សងៗនទៀត្។ នៅនេលចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា ោរនផ្ទរម្រតូ្វដត្បំនេញឲ្យ
បាន្ឆ្បត់ាម្ដដ្លអាច្នធវើនៅបាន្។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលបដិ្នសធសាលា
នរៀន្ដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ាន ោះ សិសសន ោះអាច្នៅដត្សាិត្នៅក្នុងសាលានរៀន្បច្ចុបបន្នរបស់េួក្
នេ។ ោរនផ្ទរបនណាដ ោះអាសន្ននន្ោះ ម្រតូ្វនៅដត្ាន្សុេលភាេដ្រាបណាសាលានរៀន្នដ្ើម្របស់សិសសន ោះ
ម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្ថ់ា  “ាន្នម្ររោះថាន ក្់ជ្ញនិ្ច្ច”។ បងបអូន្បនងកើត្អនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រសុក្ បងបអូន្
បនងកើត្ទងំអស់ ាន្អាទិភាេក្នុងោរចូ្លនរៀន្សាលានរៀន្ដដ្លបងបអូន្បនងកើត្របស់េួក្នេកំ្េុងដត្នរៀន្
នៅទីន ោះ នដ្ើម្បរីក្ាឲ្យម្រកុ្ម្ម្រេួសារបាន្នៅជ្ញម្យួរន ។ ម្រកុ្ម្ម្រេួសារដដ្លាន្កូ្ន្នរៀន្នៅថាន ក្ន់ម្រត្ៀម្ម្
នត្តយយ (Pre-K) ថាន ក្ទី់ 05 និ្ងថាន ក្ទី់ 8 ម្រតូ្វដត្ចូ្លរមួ្នៅក្នុងដំ្នណើ រោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្
ទូលាយឆ្លងម្រសុក្សម្រាបឆ់្ន សិំក្ាប ទ ប ់នក់យបំនេញនូ្វាក្យសំុម្យួច្ាបស់ម្រាប់សាលានរៀន្នៅ
ម្រសុក្ជិត្ខាងរបស់េួក្នេនៅក្នុងអំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយ។ នៅនេលចុ្ោះ
ន េ្ ោះសិក្ា េួក្នេម្រតូ្វដត្បញ្ញា ក្់អោះអាងអំេីោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្របស់េួក្នេនៅទីតាងំសាលានរៀន្
នៅម្រតឹ្ម្ោលបរនិច្ឆទបញ្ញា ក្អ់ោះអាងក្នុងដខឧសភា នបើេំុដូ្នចាន ោះនទនឹ្ងម្រតូ្វបាត្ប់ងោ់រចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា
របស់េួក្នេ។ អាទិភាេទីម្យួម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់ជូន្សិសសដដ្លាន្បងបអូន្បនងកើត្កំ្េុងដត្នរៀន្នៅសាលា
នរៀន្ន ោះ។ អាទិភាេទីេីរម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់ជូន្េលរដ្ឋដដ្លនៅម្រសុក្ជិត្ខាង។ សាលានរៀន្ទងំឡាយណា
ដដ្លាន្ក្ដន្លងទំនន្រប ទ ប់េីអាទិភាេទងំនន្ោះ អាច្ទទួលសិសសបដន្ាម្េីខាងនម្រៅម្រសុក្ជិត្ខាងតាម្
រយៈដំ្នណើ រោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។ អាទិភាេក្នុងោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្
នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ នឹ្ងម្រតូ្វបាន្យក្ម្ក្េិចារណាប ទ ប់េីបងបអូន្បនងកើត្របស់សិសសដដ្ល
ាន្ម្រសាប់របស់សាលានរៀន្ េលរដ្ឋដដ្លេំុាន្បងបអូន្បនងកើត្ដដ្លរស់នៅក្នុងម្រសុក្ជិត្ខាង និ្ង
េលរដ្ឋដដ្លសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ធំរបស់សាលានរៀន្បឋម្សិក្ា ដូ្ច្ដដ្លបាន្កំ្ណត្់នក់យនរល
ោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា ដដ្លម្រតូ្វបាន្បញ្ាូ ន្ម្ក្ម្ដងនទៀត្េីសាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លាន្ចំ្នួ្ន្សិសស
នម្រច្ើន្ សួកំ្ណត្។់ ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្នផ្សងៗនដ្ើម្បអីនុ្វត្តោរចុ្ោះ
ន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្អនុ្នលាម្តាម្ច្ាបអ់ប់រ ំ35160.5៖ 1. សិសស និ្ងម្រេួសារ
ថាន ក្ន់ម្រត្ៀម្ម្នត្តយយ (Pre-K) ថាន ក្ទី់ 5 ថាន ក្ទី់ 8 និ្ងអនក្ដដ្លាន្បំណងច្ង់ផ្លល ស់បដូរាក្យសំុ
ទងំម្រសុងរបស់សាលានៅអំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។ ដំ្នណើ រោរ
របស់នយើង សងកត្ធ់ៃន្ន់ៅនលើបងបអូន្បនងកើត្ម្ុន្នេ។ 2. អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្
ដត្ងតាងំម្រតូ្វកំ្ណត្អំ់េីសាលានរៀន្ទងំឡាយណាដដ្លអាច្ាន្ក្ដន្លងទំនន្រសម្រាប់សិសសបដន្ាម្នៅ
ឆ្ន សិំក្ាប ទ ប។់ បញ្ា ីថ្ន្សាលានរៀន្ទងំនន្ោះ និ្ងាក្យសំុចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយ ម្រតូ្វ
ដត្នធវើឲ្យាន្លទធភាេអាច្នម្របើម្របាស់បាន្នៅនលើអុីន្នធើណិត្ និ្ងនៅម្ជឈម្ណឌ លចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា 
(Student Assignment Center) នៅអំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។ 
សិសសរបស់ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលដដ្លបាន្ក់ក្ន់សនើាក្យសំុជូន្ម្រសុក្រចួ្ន ើយ ម្រតូ្វទទួល
បាន្នូ្វោរេិចារណាសម្រាបោ់រអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្នៅសាលានរៀន្តាម្ជនម្រម្ើសរបស់េួក្នេនៅឆ្ន ំ
សិក្ាប ទ ប់នម្រោម្នរលោរណ៍ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយរបស់ម្រសុក្។ 4. ម្របសិន្នបើចំ្នួ្ន្
ថ្ន្ាក្យសំុនលើសេីចំ្នួ្ន្ថ្ន្ក្ដន្លងទំនន្រ ដំ្នណើ រោរចាប់នឆ្ន ត្ផ្សងសំណាងេីម្រកុ្ម្អនក្ក់ក្ា់ក្យសំុ
ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ ម្រតូ្វកំ្ណត្់អំេីោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងសាលានរៀន្តាម្ជនម្រម្ើស។ ោរ
ចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សងសំណាង នឹ្ងកំ្ណត្អ់ាទិភាេនៅនលើបងបអូន្បនងកើត្ដដ្លនៅម្រសុក្ជិត្ខាង និ្ងម្និ្ដម្ន្
ម្រសុក្ជិត្ខាងទីម្យួ សិសសដដ្លរេ ន្បងបអូន្បនងកើត្នៅម្រសុក្ជិត្ខាងទីេីរ សិសសដដ្លសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំ
ដដ្ន្ធំរបស់សាលាបឋម្សិក្ាដូ្ច្ដូ្ច្ដដ្លបាន្កំ្ណត្ន់ក់យនរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា ដដ្លម្រតូ្វបាន្
បញ្ាូ ន្ម្ក្ម្ដងនទៀត្េីសាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លាន្ចំ្នួ្ន្សិសសនម្រច្ើន្ សួកំ្ណត្ ់សាា ន្ភាេ PI 
របស់សាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងរបស់សិសស និ្ងោរចាប់នឆ្ន ត្ផ្សងសំណាងនក់យថ្ច្ដ្ន្យសម្រាប់អនក្
ក់ក្ា់ក្យសំុដដ្លនៅនសសសល់។ 5. អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វជូន្
ដំ្ណឹងដ្ល់អនក្ក់ក្ា់ក្យសំុតាម្រយៈសំបមុ្រត្អំេីោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ារបស់េួក្នេេីោរចាប់នឆ្ន ត្ផ្សង
សំណាង។ ម្ជឈម្ណឌ លចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា (Student Assignment Center) នឹ្ងម្រេបម់្រេងដំ្នណើ រោរ
បដឹងឧទធរណ៍។ សិសសអាច្ម្រតូ្វបាន្ក់ក្់នៅនលើបញ្ា ីរងច់ានំក់យបដឹងឧទធរណ៍នម្រោយនេលចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សង
សំណាង។ សិសសនឹ្ងម្រតូ្វបាន្ក់ក្ន់ៅនលើបញ្ា ីរងច់ា ំដត្នៅនេលណាេួក្នេរស់នៅក្នុងម្រសុក្ជិត្ខាង 
ាន្បងបអូន្បនងកើត្នរៀន្នៅសាលានរៀន្ន ោះ ឬាន្ោលៈនទសៈនធវើឲ្យធូរម្រសាលដដ្លនឹ្ងម្រតូ្វបាន្នក់ោះ
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ម្រសាយនៅតាម្ក្រណីប នុណាណ ោះ។ អនក្ដដ្លបដឹងឧទធរណ៍នឹ្ងម្រតូ្វទទួលបាន្នូ្វោរជូន្ដំ្ណឹងអំេីោរ
យល់ម្រេម្ ោរបដិ្នសធ ឬសាា ន្ភាេបញ្ា ីរងច់ារំបស់េួក្នេក្នុងរយៈនេលបីសបាដ  ៍។ នម្រោយេីាន្ោរ
បញ្ញា ក្អ់ោះអាងអំេីោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក្ើត្ន ើងនៅដខឧសភា នៅតាម្ទីតាងំសាលានរៀន្ សិសសនៅ
នលើបញ្ា ីរង់ចា ំនឹ្ងម្រតូ្វបាន្ក់ក្ន់ៅសាលានរៀន្ដដ្លច្ង់បាន្របស់េួក្នេ េីនម្រាោះាន្ក្ដន្លងទំនន្រ។ 6. 
ោរក់ក្ា់ក្យសំុយឺត្ោ វ រមួ្ទងំសំនណើ សំុនផ្ទរនម្រោយអំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក់យនបើក្
ទូលាយ សម្រាប់ឆ្ន បំ ទ ប ់នឹ្ងម្រតូ្វបាន្នក់ោះម្រសាយនៅក្នុងដំ្នណើ រោរបដឹងឧទធរណ៍។ សំនណើ សំុនផ្ទរ
នក់យាន្ន តុ្ផ្លសុវត្ាិភាេនក់យាន្ឯក្សារបញ្ញា ក្ ់ឬសាា ន្ភាេ PI នៅអំ ុងឆ្ន កំ្ាន ោះ នឹ្ង
ម្រតូ្វបាន្នក់ោះម្រសាយនក់យោរោិល័យចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា & នធវើនត្សតេីរភាសា (Student Assignment 
& Bilingual Testing Office) អនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា។ សំនណើ សំុនផ្ទរនផ្សងៗនទៀត្
ទងំអស់ នឹ្ងម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្ន់ក់យម្ន្តន្តីម្របតិ្បត្តិបណាដ ញ (Network Executive Officer) ម្រតួ្ត្េិនិ្
ត្យរបស់សាលានរៀន្។ 7. អនក្ក់ក្ា់ក្យសំុដដ្លម្រតូ្វបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ាម្រតូ្វដត្បញ្ញា ក្់អោះអាងអំេីោរ
ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្របស់េួក្នេនក់យចុ្ោះន េ្ ោះនៅតាម្សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ារបស់េួក្
នេ នៅក្នុងម្រក្បខណ័ឌ នេលនវលាដដ្លបាន្បញ្ញា ក្់នៅក្នុងោរនបាោះេុម្ភផ្ាយនៅក្នុងដខឧសភា។ ោរេំុ
បាន្នធវើដូ្នច្នោះ នឹ្ងនធវើឲ្យបាត្ប់ង់ោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ារបស់េួក្នេ ន ើយអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យាន្ោរក់ក្់សិសស
ទងំឡាយណាដដ្លសក្ម្េភាេនៅនលើបញ្ា ីរងច់ា។ំ នម្រោយេីបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្រចួ្ន ើយ សិសស
ម្និ្ម្រតូ្វបាន្ត្ម្រមូ្វឲ្យក់ក្ា់ក្យសំុោរអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្ន ើយ។ រាល់ាក្យបណដឹ ងាក្េ់ន័្ធ
នឹ្ងដំ្នណើ រោរនម្រជើសនរ ើស ម្រតូ្វក់ក្ន់សនើជូន្អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ។ 
6/25/08A 
 
ឧបសម្ព័ន្ធ C: គោលន្គោបាយក្រមុ្ក្បឹរាភិបាល 5116.1 ោរគបើក្ឱយ្ចេុះគ ្េ្ះចលូគរៀន្ 
 
រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល មាន្បំណងផដល់ជូន្ន្ូវសិទធិចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្ ដដលបំគេញគសចក្ដីរត្ូវោរខុសៗោន ្
ន្ិងផលរបគោជន្៍គផ្េងៗេីោន្របស់ក្ូន្សិស្េ គហើយន្ិងមាតាបិតា/អនក្អាណ្េ្ាបាលនន្សង្ក្ត្់ ខ
ណៈដដលគ្វើឱ្យោរគរបើរបាស់អាោរនានារបស់សង្ក្ត្់ផងដដរឱ្យមាន្របសិទធភាេដល់ក្ំរិត្អត្ិបរមា។ 
គលាក្អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវបគងកើត្ន្តី្ិវិ្ីសំរាប់វិ្ីគរជើសគរើស ន្ិងវិ្គីផេរសាលា
គរៀន្ក្ូន្សិស្េ គៅក្នុងបណ្ដ្សាលាគរៀន្នានានន្សង្ក្ត្់ ឱ្យរសបគៅតាម្ច្ាប់ តាម្គោល
ន្គោបាយនន្រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល ន្ិងបទបញ្ញត្តិនន្រដឋបាល។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល រត្ូវគ្វើោររត្ួត្េិន្ិត្្យ
ជាគរៀងរាល់ឆន្ំ គលើគោលន្គោបាយគន្េះ។ (អបរ់ំរក្ម្ 35160.5, 48980) 
 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវគណនាចំណ េះសាលាគរៀន្ន្ីម្ួយៗ ក្នុងលក្ខណៈម្ួយ
ដដលម្ិន្បំពាន្ គោយគរបើត្គួលខសិស្េចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្ ន្ិងទីក្ដន្ែងដដលអាចគរបើបាន្។ 
(អប់រំរក្ម្ 35160.5) គដើម្្បីឱ្យធានាឱយ្អាទិភាេនានាសំរាប់ោរចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្គៅក្នុងសាលា
គរៀន្នានារបស់សង្ក្ត្់ រត្ូវបាន្អន្ុវត្តតាម្ច្ាបគ់នាេះ ពាក្្យសំុនានាសំរាប់ោរគបើក្ឱ្យចុេះគ ្្េះ
ចូលគរៀន្គនាេះ រត្ូវោក្់ឱ្យបាន្ទាន្់គេលគវលា គៅក្នុងរយៈគេលគបើក្ឱ្យចុេះគ ្្េះគរជើសគរើស
សាលាគរៀន្គៅក្នុងសង្ក្ត្់ ដដលជា្ម្មតា គបើក្គៅចគនា្េ្ះនន្គដើម្ដខ្នូ ន្ិងពាក្់ក្ណ្ដ្លដខម្ក្រា 
នន្ឆន្ំសិក្្ា ម្ុន្ឆន្ំសិក្្ាដដលោរគផេរសាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្ោក្់គសនើសំុ គហើយពាក្្យសំុ គឺមាន្ោក្់
ជូន្គៅក្នុងគគហទំេ័ររបស់សង្ក្ត្់៖ www.ousd.org/enroll ឬអាចទូរស័េេគសនើសំុេី ម្ជ្ឈម្ណឌល
សាវ្គម្ន្៍របស់សង្ក្ត្់ តាម្រយៈទូរស័េេគលខ 510-879-4600 [គលខចាស់ 510-273-1600]។ 
 
ោរសគរម្ចចិត្តគលើចំន្ួន្សិស្េចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្ ន្ឹងម្និ្រត្ូវដផែក្គៅគលើលិទធផលនន្ោរសិក្្ា 
ឬក្ីឡារបស់សិស្េគទ គលើក្ដលងដត្លក្ខណៈវិន្ិចឆ័យសំរាប់ោរអន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យចូលគរៀន្ដដលមាន្
រសាប់សំរាប់សាលាគរៀន្ ឬក្ម្មវិ្ីនានាគនាេះគចញ ដដលអាចគរបើរបាស់បាន្ ឱ្យដត្លក្ខណៈវិន្ិចឆ័
យគនាេះ រត្ូវបាន្អន្ុវត្តគសមើភាេោន្ ដល់គបក្ខជន្ទាំងអស់។ លទធផលនន្ោរសិក្្ា អាចរត្ូវបាន្
គរបើក្នុងោរក្ំណត្់គលើភាេមាន្សិទធិអាចទទួល ឬោក្់ចូលក្នុងក្ម្មវិ្ីសិក្្ាសំរាប់សិស្េមាន្ន្ិស្េ័
យ ន្ិងគទេគោសល្យ។ (អប់រំរក្ម្ 35160.5) 
 
(សូម្គម្ើលឯក្សារគោង 6172 - ក្ម្មវិ្ីសិក្្ាសំរាប់សិស្េមាន្ន្ិស្េ័យ ន្ិងគទេ្យគោសល្យ) 
 
I. អាទិភាេចូលគរៀន្គៅសាលាជិត្ខាង  
 
រេំដដន្ត្ំបន្់សាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្បគងកើត្គឡើងគោយរក្ុម្របឹក្្ាភិបាល។ លំគៅោឋ្ន្អចិន្ន្តយ៍របស់រក្ុម្
រគួសារ គឺសថិត្គៅក្នុងរេំដដន្ភូម្ិសា្សតនន្សាលាបឋម្, អន្ុវិទ្ាល័យ ន្ិងវិទ្ាល័យ គៅក្នុងរេេះដដន្នន្
សង្ក្ត្់ គហើយសាលាគរៀន្ទំាងគន្េះ រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជា ‹សាលាគរៀន្ជិត្ខាង› សំរាប់ទីតាំងហនឹង។
សាលាជិត្ខាង សំរាប់អាសយោឋ្ន្នន្លំគៅោឋ្ន្ណ្ម្ួយ គឺអាចដឹងបាន្ តាម្ោរចុចរក្គៅក្នុងគគ
ហទំេ័រ www.ousd.org/schoolfinder ឬតាម្ោរទូរស័េេគៅសាក្សួរម្ជ្ឈម្ណឌលសាវ្គម្ន្៍របស់សង្ក្ត្់ 
តាម្រយៈគលខ 510-879-4600 [គលខចាស់ 510-273-1600]។ 
 
ោ្្ន្ក្ូន្សិស្េណ្មាន្ក្់ដដលរស់គៅក្នុងត្ំបន្់សាលាគរៀន្របស់េួក្គគគនាេះ រត្ូវបាន្ផ្្្ស់គចញ គដើម្្បីទុក្
ក្ដន្ែងក្ូន្សិស្េមាន្ក្់គទៀត្ ដដលបាន្ផ្្្ស់ចូលម្ក្េីសាលាគរៀន្គរៅត្ំបន្គ់នាេះគទ។ (រក្ម្អប់រ ំ
35160.5) (សូម្គម្ើលឯក្សារគោង 5116 - រេំដដន្ត្ំបន្់សាលាគរៀន្) 
 
II.  ោរសំុគផេរគចញេីសាលាគរៀន្ជិត្ខាងគៅក្នុងសង្ក្ត្ ់
 
មាតាបិតា / អាណ្េ្ាបាល របស់សិស្េណ្មាន្ក្់ ដដលរស់គៅក្នុងរេំដដន្នន្សង្ក្ត្់ អាចោក្ព់ាក្្យសំុចុេះ
គ ្្េះចូលគរៀន្ឱ្យក្ូន្របស់េួក្គគ គៅក្នុងសាលាគរៀន្ណ្ម្ួយរបស់សង្ក្ត្់ គោយម្ិន្គិត្េីសាលាគរៀន្
ដដលរត្ូវបាន្ក្ំណត្់ថាជា ‹សាលាគរៀន្ជិត្ខាង› ឬទតីាំងនន្លំគៅោឋ្ន្របស់េួក្គគ គៅក្នុងសង្ក្ត្់
គនាេះគឡើយ។ (អប់រំរក្ម្ 35160.5) អគគនាយនន្សង្ក្ត្ស់ាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវផតល់អាទិភាេឱ្យ
សិស្េណ្មាន្ក្់របស់សង្ក្ត្់ គៅគរៀន្គៅឯសាលាគរៀន្ម្យួគទៀត្របស់សង្ក្ត្់ ដដលគៅគរៅត្ំបន្់សាលា
គរៀន្ដដលរត្ូវគៅគរៀន្ដូចខាងគរោម្៖ 
 

ក្. អាទិភាេរគួសារ 
 

1. តាម្ោរទទួលសាគ្ល់ន្ូវគោលគៅសំរាប់គោលន្គោបាយរបស់រក្ុម្របឹក្ា្ភិបាល ដដលបាន្ដចង
អំេីោររក្ា្រក្ុម្រគួសារ ន្ិងបងបែូន្បគងកើត្ឱ្យគៅគរៀន្ជុោំន្ដត្ម្ួយក្ដន្ែងគនាេះ ក្ូន្សិស្េដដលមាន្
បងបែូន្បគងកើត្ដដលមាន្គ ្្េះគរៀន្គៅក្នងុសាលាគរៀន្ គហើយដដលន្ឹងចុេះគ ្្េះគរៀន្ក្នុងគេល
ជាម្ួយោន្ន្ឹងបងបែនូ្បគងកើត្របស់េកួ្គគ គៅក្នងុសាលាគរៀន្ដត្ម្ួយ គៅក្នងុឆន្ំបនាទ្ប់គនាេះ ន្ឹងរត្វូ
បាន្ផដល់ឱ្យអាទិភាេម្នុ្គគ។ (ច្ាប់អបរ់ំរក្ម្ 35160.5) 

 
2. គៅគេលទីក្ដន្ែងគ្វើោរចំបងរបស់មាតាបិតា ឬអាណ្េា្បាល គឺគៅទីក្នុងសាលាគរៀន្គនាេះ 

ក្ូន្របស់េួក្គគ ន្ឹងរត្ូវបាន្ផតល់អាទិភាេឱ្យចុេះគ ្្េះចលូគរៀន្គៅឯសាលា ដដលមាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគគ្វើោរ ឬគៅឯសាលាគរៀន្ដដលគៅដក្្បរសាលាគរៀន្របស់មាតាបិតា 
ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ ឬគៅទីក្នុងបរិគវណដត្ម្យួក្នុងសាលាគរៀន្របស់មាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ។ 

 
ខ. ោរគផេរសាលាគរៀន្គដើម្្បីសុវត្ថិភាេ 

 
អាទិភាេទាំងគន្េះ ធានាឱ្យសិស្េអាចគផេរគចញេីសាលាគរៀន្ជិត្ខាងរបស់េួក្គគ គៅគរៀន្គៅឯសាលា
គរៀន្ម្ួយគផ្េងគទៀត្ក្នុងសង្ក្ត្់ គរោម្ោលៈគទសៈដដលបាន្ចុេះជូន្ខាងគរោម្។ គទាេះបីជារក្ុម្រគួសារជា
អនក្គរជើសគរើសសាលាគរៀន្ដដលេួក្គគចង់ោ ្ងណ្ក្ដី អាទិភាេទាំងគន្េះម្ិន្ធានាថា េួក្គគន្ឹងបាន្
សាលាគរៀន្ណ្ម្ួយគនាេះគទ។ 
 

1. សិស្េណ្ក្៏គោយ ដដលបាន្ចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្គៅក្នុងសាលាគរៀន្ណ្ម្ួយរបស់សង្ក្ត្់ 
ដដលបាន្ក្ំណត្់គោយរក្សួងអប់រំនន្រដឋោលីហវូន្ញ ្ថាជាសាលាគរៀន្ "មាន្គរោេះថាន្ក្់ឥត្
រសាក្រសាន្" (20 USC 7912; CCR រម្ 11992 5) ( Cf. 0450 - ដផន្ោរសុវត្ថិភាេរគប់
រជុងគរជាយ) 
 

2. សិស្េណ្មាន្ក្់ ដដលជាជន្រងគរោេះគោយអំគេើឧរក្ិដឋក្ម្មគោរគៅ ខណៈដដលគៅទីក្នុង
បរិគវណសាលាគរៀន្ (20 USC 7912) 
 

3. តាម្ោររក្គ ើញថាមាន្ោលៈគទសៈេិគសស ដដលអាចគ្វើឱ្យមាន្ភាេអន្ដរាយ ឬបងកគរោេះ
ថាន្ក្់ដល់សិស្េ ក្នុងត្ំបន្់សាលាដដលគគគៅគរៀន្ក្នុងគេលបចចុប្បន្ន។ ោលៈគទសៈេិគសស 
រួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្ថ់ាមាន្ដត្ ោរគំរាម្គ្វើឱ្យមាន្របសួសាន្ម្ដល់រាងោយ ឬោរគំរាម្
ក្ំដហងដល់សថិរភាេផែូវចិត្ដរបស់សិស្េ។ ក្ូន្សិស្េដបបគន្េះ អាចគផេរគៅគរៀន្គៅឯសាលា
ម្ួយគផ្េងគទៀត្ក្នុងសង្ក្ត្់ ដដលមាន្ចំណ េះគេញអស់គហើយបាន្ គហើយគបើម្ិន្អញ្ជឹងគទគនាេះ 
ន្ឹងរត្ូវបាន្បិទ ម្ិន្ឱ្យគផេរចូល។ គដើម្្បីផតល់អាទិភាេតាម្ោលៈគទសៈទាំងគន្េះ អគគនាយក្
នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬចាត្់តាំង រត្វូដត្ទទួលយក្ម្ួយណ្ក្៏បាន្៖ (រក្ម្អប់រំ 35160.5) 
ក្. គសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ជាលាយលក្ខអក្្េរម្ួយច្ាប់ គចញេីត្ំណ្ងនន្ទីភាន្ក្់ង្រសម្រសប
មាន្ក្់របស់រដឋ ឬម្ូលោឋ្ន្ រួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ ម្្ន្តីអន្ុវត្ដច្ាប់ អនក្សងគម្ក្ិចច 
ឬអនក្របក្បវិជាជ្ជីវៈដដលមាន្អាជាញ្ប័ណណ ឬមាន្សញ្ញ្ប័រត្រត្ឹម្រត្ូវដូចជាគេទ្យវិក្ល ចិត្តវិទូ 
ឬអនក្េ្ាបាលគោយចិត្ដសា្សដដល់គូសាវ្ម្ុី ន្ិងរក្ុម្រគួសារមាន្បញ្ហ្គនាេះគទ ឬ ខ. គសចក្ដី
សំគរចរបស់ត្ុលាោរ រមួ្មាន្ អ្ិបញ្ជ្ ន្ិងបទបញ្ជ្បគណ្ដ្េះអាសន្នេីត្ុលា។ 

 

គ. ោរក្ំណត្់អាទិភាេគលើសាលាគរៀន្នានាដដលមាន្ត្រម្វូោរខពស់ 
 
គៅក្នុងោលៈគទសៈខែេះ ចំន្ួន្ក្ូន្សិស្េដដលចង់ចុេះគ ្េ្ះចូលគរៀន្គនាេះ មាន្ចំន្ួន្គរចើន្គលើសេីទីក្ដន្ែង
មាន្គៅក្នុងសាលាគរៀន្។ ក្ូន្សិស្េដដលមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ ដដលមាន្លំគៅោឋ្ន្
អចិន្ន្តយ៍ គៅក្នុងទីរក្ុងអូក្ឡិន្ដ៍ ន្ឹងមាន្អាទិភាេគលើជន្ដដលរស់គៅម្ិន្ដម្ន្ជាអចិន្ន្តយ៍។ 
 
III. វិ្ីចាប់គឆន្ត្ 
 

សំគណើសំុចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្គផ្េងៗគទៀត្ទំាងអស់ ចូលសាលាគរៀន្នានារបស់សង្ក្ត្់ រត្ូវគ្វើគឡើងតាម្
វិ្ីចាប់គឆន្ត្។ គលើក្ដលងដត្អាទិភាេនានាដដលបាន្ចេុះជូន្គៅខាងគលើ (ោរគផេរគោយសំអាងគលើអាទិ
ភាេចូលគរៀន្គៅសាលាជិត្ខាង អាទិភាេរក្ុម្រគួសារ ឬអាទិភាេគផេរសាលាគរៀន្គដើម្ប្ីសុវត្ថិភាេ ដដល
ធានាឱ្យបាន្ចូលគរៀន្សាលាគផ្េងៗគទៀត្ គោយដផែក្គលើលំគៅោឋ្ន្ក្នុងទីរក្ុងអូក្ឡិន្ដ៍) គលាក្អគគ
នាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវគរបើវិ្ីគរជើសគរើសម្ួយ ដដលេុំមាន្ភាេលំគអៀង គដើម្្បីគ្វើោរក្ំណត្់
ថាក្ូន្សិស្េរូបណ្ខែេះ ដដលអាចរត្ូវបាន្អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យចលូគរៀន្ គៅគេលណ្សាលាគរៀន្ទទួលបាន្ន្ូវ
សំគណើសំុចូលគរៀន្ ដដលមាន្ចំន្ួន្ក្ូន្សិស្េគលើសចំណ េះសាលាគរៀន្។ (ច្ាប់អប់រំគលខ 35160.5) 

7/14/04; 8/9/06A; 6/25/08A; 10/11/17A 

 
ឧបសម្ពន័្ធ D៖ នរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របឹក្ា 5117 — ោរចូ្លនរៀន្ឆ្លងម្រសកុ្ 
 
ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភបិាលទទួលសាា ល់ថា សិសសដដ្លសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រសុក្ណាម្យួអាច្នម្រជើសនរ ើសចូ្លនរៀន្នៅ
សាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ម្យួនផ្សងនទៀត្ ន ើយជនម្រម្ើសទងំនន្ោះម្រតូ្វបាន្នធវើន ើងសម្រាប់ន តុ្ផ្លនផ្ស
ងៗជ្ញនម្រច្ើន្។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាច្ងម់្របាម្រស័យទក្ទ់ងជ្ញម្យួាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល និ្ងសិសស
ទក្ទ់ងនឹ្ងក្ម្េវធីិ និ្ងនសវាអប់រដំដ្លាន្។ 7/14/04 
 
ឧបសម្ពន័្ធ E៖ នរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របឹក្ា 6020  ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតា  

ដផ្នក្ទី I. ោររេឹំងទុក្ជ្ញទូនៅ 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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 ម្ណឌ លសិក្ាធិោ ម្រតូ្វក់ក្ន់ៅក្នុងក្ម្េវធីិ សក្ម្េភាេ និ្ងនី្តិ្វធីិម្របតិ្បត្តិោរសម្រាប់ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងសាលានរៀន្ទងំអស់របស់ខលួន្ជ្ញម្យួនឹ្ងចំ្ណងនជើងទី I ក្ម្េវធីិដផ្នក្ A 
ដដ្លម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ងដផ្នក្ទី 1118 ថ្ន្ច្ាប់អបរ់បំឋម្សិក្ា និ្ងម្ធយម្សិក្ា (ESEA)។ ក្ម្េវធីិ 
សក្ម្េភាេ និ្ងនី្តិ្វធីិទងំន ោះ នឹ្ងម្រតូ្វបាន្នធវើដផ្ន្ោរជ្ញម្យួនឹ្ងោរម្របឹក្ាោ ងាន្អត្ាន្យ័ជ្ញម្យួ
ាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្។ ម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ងដផ្នក្ទី 1118 ដដ្រ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរនឹ្ងនធវើ
ោរជ្ញម្យួនឹ្ងបណាដ សាលានរៀន្របស់ខលួន្ក្នុងោរធា ថា នរលោរណ៍ចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតា
នៅថាន ក្់សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ត្ម្រមូ្វ បាន្បំនេញតាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយថ្ន្ដផ្នក្ទី 1118(b) ថ្ន្ច្ាប់ 
ESEA  ន ើយនរលោរណ៍នី្ម្យួៗរមួ្ាន្សាសភាេដូ្ច្ជ្ញ កិ្ច្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ -ាតាបិតា

ដដ្លម្រសបរនជ្ញម្យួនឹ្ងដផ្នក្ទី 1118(d) ថ្ន្ច្ាប់ ESEA។ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រតូ្វក់ក្ប់ញ្ចូល
នរលោរណ៍ចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅទូទងំម្រសុក្នន្ោះនៅក្នុងដផ្ន្ោរ LEA របស់ខលួន្ ដដ្ល
បាន្បនងកើត្ន ើងនម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA។ នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តា
បិតាចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លអាច្អនុ្វត្តបាន្ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ និ្ងបណាដ
សាលានរៀន្របស់ខលួន្ ម្រតូ្វផ្ដល់ឱោសនេញនលញសម្រាបោ់រចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាដដ្លសម្ត្ា
ភាេភាសាអងន់េលសនៅាន្ក្ម្រម្តិ្ ាតាបិតាេិោរ និ្ងាតាបិតារបស់កុ្ារចំ្ណាក្ម្រសុក្ រមួ្ទងំោរ
ផ្ដល់េត័្ា៌ន្ និ្ងរបាយោរណ៍សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ត្ម្រមូ្វនម្រោម្ដផ្នក្ទី 1111 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA នៅ
ក្នុងម្រទងម់្រទយដដ្លអាច្យល់បាន្ និ្ងដូ្ច្រន  និ្ងរមួ្ទងំម្រទងម់្រទយជំនួ្សនៅនេលាន្សំនណើ  និ្ង
ដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លអាច្អនុ្វត្តបាន្ ជ្ញភាសាដដ្លាតាបិតាអាច្យល់បាន្។ ម្របសិន្នបើដផ្ន្ោរ 
LEA សម្រាប់ចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើងនម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA ាន្
ោរនេញចិ្ត្តេីសំណាក្់ាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្ន្នណាោះ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរម្រតូ្វក់ក្ន់សនើនូ្វ
រាល់ម្តិ្នោបល់របស់ាតាបិតាជ្ញម្យួនឹ្ងដផ្ន្ោរ នៅនេលម្ណឌ លសិក្ាធិោរក់ក្ន់សនើដផ្ន្ោរជូន្
ម្រក្សួងអបរ់រំដ្ឋ។ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រតូ្វនធវើឲ្យាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លម្រតូ្វបាន្បនម្រម្ើជូន្នៅក្នុង
ចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ាន្ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្អំេីរនបៀបដដ្ល 1 ភាេរយថ្ន្ម្លូនិ្ធិ
របស់ចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ដដ្លម្រតូ្វបាន្បម្រមុ្ងទុក្សម្រាប់ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាម្រតូ្វបាន្
ចំ្ណាយដូ្ច្នម្ដច្ ន ើយម្រតូ្វធា ថា ម្និ្តិ្ច្ជ្ញង 55 ភាេរយថ្ន្ម្យួភាេរយដដ្លម្រតូ្វបាន្បម្រមុ្ងទុក្ 

បាន្នៅដ្ល់ថ្ដ្សាលានរៀន្នក់យ ផ្លទ ល់។ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រតូ្វាន្ោរម្រេបម់្រេងេីនិ្យម្ន្យ័ច្ាប់
សដីេីោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាដូ្ច្ខាងនម្រោម្ ន ើយរេឹំងទុក្ថា បណាដ សាលានរៀន្ចំ្ណងនជើងទី 
Iរបស់ខលួន្ ម្រតូ្វអនុ្វត្តក្ម្េវធីិ សក្ម្េភាេ និ្ងនី្តិ្វធីិអនុ្នលាម្តាម្និ្យម្ន្យ័នន្ោះ៖ ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្់ាតាបិតា ាន្ន្យ័ថា ោរចូ្លរមួ្របស់ាតាបិតាជ្ញនទៀងទត្ ់តាម្េីររនបៀប និ្ងោ
ម្របាម្រស័យទក្ទ់ងោ ងាន្អត្ាន្យ័ រមួ្ាន្ ោរសិក្ារបស់សិសស និ្ងសក្ម្េភាេនផ្សងៗរបស់
សាលានរៀន្ រមួ្ទងំោរធា - (A) ថា ាតាបិតា ម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់ត្ថ្ម្លសម្រាប់តួ្ ទីដ្សំ៏ខាន្់នៅក្នុងោរ
ជួយ សម្រមួ្លដ្ល់ោរសិក្ារបស់កូ្ន្េួក្នេ (B) ថា ាតាបិតា ម្រតូ្វបាន្នលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឲ្យចូ្លរមួ្ោ ង
សក្ម្េនៅក្នុោរអបរ់រំបស់កូ្ន្េួក្នេនៅសាលានរៀន្ (C) ថា ាតាបិតាេឺជ្ញថ្ដ្េូនេញនលញនៅក្នុងោរ
អបរ់រំបស់កុ្ារ ន ើយម្រតូ្វបាន្ក់ក្ប់ញ្ចូលតាម្ោរសម្រម្យ នៅក្នុងោរនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ចិ្ត្ត និ្ងនៅក្នុង
េណៈក្ម្េោរម្របឹក្ានដ្ើម្បជួីយ សម្រមួ្លដ្ល់ោរអបរ់រំបស់កូ្ន្េួក្នេ (D) ោរអនុ្វត្តន្៍សក្ម្េភាេនផ្សងៗ
ដូ្ច្ជ្ញសក្ម្េ ភាេទងំឡាយដដ្លាន្េណ៌ នៅក្នុងដផ្នក្ទី 1118 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA។  

ដផ្នក្ទី II. ោរេិេណ៌ អំេីរនបៀបដដ្លម្រសុក្ម្រតូ្វអនុ្វត្តសាសភាេនរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្់ាតាបិតាដដ្លបាន្ត្ម្រមូ្វរបស់ម្រសុក្  

1. ម្រសុក្ម្រតូ្វចាត្វ់ធិាន្ោរខាងនម្រោម្នន្ោះ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យាតាបិតាាន្ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរបនងកើត្
ដផ្ន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាទូទងំម្រសុក្របស់ខលួន្ នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA ៖ចូ្ល
រមួ្ជ្ញម្យួាតាបិតានៅក្នុងម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លដផ្ន្ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្់ាតាបិតាទូទងំម្រសុក្ និ្ងនៅក្នុងោរដក្សម្រមួ្ល ឬោរបដន្ាម្ចាបំាច្់ណាម្យួនៅនលើដផ្ន្ោរ
ន ោះ។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួាតាបិតានៅក្នុងេណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលសថាន ក្់ម្រសុក្ 
នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លដផ្ន្ោរោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាទូទងំម្រសុក្ និ្ងនៅក្នុងោរដក្សម្រមួ្ល ឬ
ោរបដន្ាម្ចាបំាច្់ណាម្យួនៅនលើដផ្ន្ោរន ោះ។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួាតាបិតានៅសាលានរៀន្នៅក្នុងអងា
ម្របជំុទងំឡាយដដ្លនរៀបចំ្នក់យ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រមួ្ល ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារ 
ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាេម្ាតាបិតា និ្ង
ម្រេូបនម្រងៀន្ ម្រកុ្ម្អនក្ដឹ្ក្ ាំតាបិតា ម្ណឌ លម្រេួសារ និ្ងនម្ដឹ្ក្ ាំតាបិតានផ្សងៗនទៀត្។ ចូ្លរមួ្
ជ្ញម្យួអនក្ដឹ្ក្ ាំតាបិតារបស់អងាោរស េម្ន្ ៍ដដ្លាន្ម្ណឌ លនបាោះនឆ្ន ត្បនញ្ចញសំន ង
ាតាបិតា។2. ម្រសុក្ម្រតូ្វចាត្វ់ធិាន្ោរខាងនម្រោម្ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅ
ក្នុងដំ្នណើ រោរដក្សម្រមួ្ល និ្ងដក្លម្អសាលានរៀន្នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1116 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA ៖ នម្រជើសនរ ើស 
និ្ងរមំ្រទាតាបិតាោ ងសក្ម្េនដ្ើម្បឲី្យចូ្លរមួ្ជ្ញេិនសសនៅក្នុងម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទីតាងំសាលានរៀន្ និ្ងេ
ណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដំ្បូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស។ រមំ្រទដ្ល់សាេម្ាតាបិតា-ម្រេូបនម្រងៀន្ 
(PTA) និ្ងម្រកុ្ម្ាតាបិតាដ្ថ្ទនទៀត្ក្នុងោរនធវើឲ្យាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងោរនលើក្
ក្ម្ពស់កំ្នណើ ន្លទធផ្លសិក្ា។ ផ្ដល់ឱោសសម្រាបឲ់្យាតាបិតាបាន្ដឹ្ងសិក្ា ដដ្លក្សាងនូ្វោរ
យល់ដឹ្ង និ្ងសម្ត្ាភាេរបស់ាតាបិតាដដ្លនឹ្ងម្រតូ្វចូ្លរមួ្នៅក្នុងដំ្នណើ រោរដក្សម្រមួ្ល និ្ងដក្លម្អ
សាលានរៀន្នធវើកិ្ច្ចម្របជំុកំ្េូលរបស់េណៈក្ម្េោរនម្រជើសនរ ើសបេុាលិក្ (SSC) នដ្ើម្បផី្ដល់ោររមំ្រទបដន្ាម្
ដ្ល់ SSC ថ្ន្សាលានរៀន្ដក្លម្អក្ម្េវធីិ ដដ្លាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតានៅក្នុងោរដក្
សម្រមួ្ល និ្ងដក្លម្អសាលានរៀន្ដច្ក្រដំលក្េត័្ា៌ន្អំេីភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្របស់សាលានរៀន្នី្ម្យួៗ នៅក្នុង
ោរបំនេញតាម្វធិាន្េណនន្យយភាេទងំអស់។ ផ្ដល់ឱោសអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញអនក្ដឹ្ក្ សំម្រាប់ាតា
បិតា រមួ្ទងំោរបណដុ ោះបណាដ លម្របចាឆំ្ន សំដីេីដផ្ន្ោរែវោិ និ្ងោរបនងកើត្ដផ្ន្ោរែវោិ។ ោរបណដុ ោះ
បណាដ លម្របចាឆំ្ន  ំអាច្ម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់នៅតាម្ទីតាងំសាលានរៀន្ នៅថាន ក្តំ់្បន្ ់ឬ សន្និសីទសដីេីោរចូ្ល
រមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតា។នម្របើឧបក្រណ៍ម្របាម្រស័យទក្់ទងរបស់ម្រសុក្ (ឧ. វុបិសាយរបស់ OUSD) 
នដ្ើម្បផី្សេវផ្ាយេត័្៌ាន្អំេី NCLB នសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹងដដ្លបាន្ត្ម្រមូ្វ និ្ងនសច្ក្ដីបដន្ាម្របស់ LEA 
3. ម្រសុក្ម្រតូ្វផ្ដល់ោរសម្រម្បសម្រមួ្ល ជំនួ្យបនច្ចក្នទស និ្ងោររមំ្រទនផ្សងៗដដ្លចាបំាច្ក់្នុងោរជួយ 
សម្រមួ្លដ្ល់សាលានរៀន្ចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ និ្ងអនុ្វត្តន្៍សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតាម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេនដ្ើម្បដីក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស និ្ងោរអនុ្វត្តន្៍
ោរង្ររបស់សាលានរៀន្៖ ោរសទងម់្តិ្ាតាបិតាសាលានរៀន្រដ្ឋោលី វ័រញ  ម្រតូ្វយក្ម្ក្នម្របើម្របាស់
នដ្ើម្បជួីយ កំ្ណត្ន់សច្ក្ដីម្រតូ្វោរជ្ញក្ល់ាក្ស់ម្រាបោ់ររមំ្រទនៅក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ និ្ងអន្វតុ្តន្៍
សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេក្នុងោរដក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់

សិសស។ េណក្ម្េោរនម្រជើសនរ ើសបេុាលិក្ (SSC) និ្ងម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្អនក្សិក្ាភាសា
អងន់េលស (ELAC) ថាន ក្ម់្រសុក្ ម្រតូ្វផ្ដល់នោបល់ម្រត្ ប់បដន្ាម្អំេីនសច្ក្ដីម្រតូ្វោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់
ាតាបិតានៅតាម្ទីតាងំនី្ម្យួៗ។ SSC និ្ង ELAC ម្រតូ្វបាន្នលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឲ្យតាម្ក់ន្អនុ្សាសន្៍
នៅក្នុងកំ្ណត្ន់ តុ្ម្របជំុ សម្រាបោ់រចូ្លរមួ្ និ្ងោរាក្េ់ន័្ធេីសំណាក្ា់តាបិតាបដន្ាម្នទៀត្។ SSC 
និ្ង ELAC ជ្ញម្យួនឹ្ងអនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ម្រតូ្វបនងកើត្យុទធសាន្តសតក្នុងោរនលើក្ទឹក្ចិ្ត្តដ្ល់ាតាបិតា 
និ្ងអនក្អាណាេាបាលក្នុងោរចុ្ោះ ត្ានលខា និ្ងម្របេល់ម្រត្ បម់្ក្វញិនូ្វកិ្ច្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ 
និ្ងាតាបិតាដដ្លត្ម្រមូ្វនក់យដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទីតាងំសាលានរៀន្ស េម្ន្ ៍(“CSSSP”)។ កិ្ច្ច
សន្ារវាងសាលានរៀន្ និ្ងាតាបិតា ម្រតូ្វាន្លទធភាេអាច្នម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់ោរចុ្ោះ ត្ានលខា
នៅនេលាន្ម្រេឹត្តិោរណ៍ និ្ងសក្ម្េភាេទងំអស់របស់សាលានរៀន្ រមួ្ទងំ រាម្រតី្ម្រត្ ប់ម្ក្ោន្់
សាលានរៀន្វញិជ្ញនដ្ើម្។ កិ្ច្ចសន្ាដដ្លបាន្ចុ្ោះ ត្ានលខារចួ្ ម្រតូ្វរក្ាទុក្នក់យសាលានរៀន្សម្រាប់
ឆ្ន សិំក្ាបច្ចុបបន្ន។ ផ្ដល់ោរបណដុ ោះបណាដ លជូន្សាជិក្ SSC, ELAC, DAC និ្ង DELAC ផ្ដល់
ឱោសសម្រាប់ោរសិក្ា និ្ងោរអភវិឌ្ឍវជិ្ញា ជីវៈសម្រាបប់េុាលិក្ដផ្នក្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារនៅ
តាម្សាលានរៀន្សដីេីោរនធវើដផ្ន្ោរ និ្ងោរអនុ្វត្តន្៍សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតា
ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេនដ្ើម្បដីក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស) បនងកើត្ស េម្ន្៍សិក្ាសម្រាប់
បេុាលិក្ដផ្នក្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារនៅតាម្សាលានរៀន្ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់កិ្ច្ចស ោរ និ្ងោរ
សម្រម្បសម្រមួ្ល ផ្ដល់ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្រាប់អនក្ម្រេបម់្រេងនៅតាម្ទីតាងំនី្ម្យួៗផ្ដល់សាភ រៈ និ្ង
ធន្ធាន្នដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់សាលានរៀន្ផ្ដល់ោររមំ្រទដ្ល់សាលានរៀន្ក្នុងោរអភវិឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លាតា
បិតា នក់យអភវិឌ្ឍន្៍នូ្វម្ជឈម្ណឌ លម្រេួសារទូលំទូលាយម្ជឈោរ និ្ងតាម្រយៈោរម្របុងនម្របៀបបណាដ ញ
ម្ជឈម្ណឌ លម្រេួសាររណបម្យួ 4. ម្រសុក្ម្រតូ្វសម្រម្បសម្រមួ្ល និ្ងក់ក្ប់ញ្ចូ លយុទធសាន្តសត និ្ង
សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងដផ្នក្ A ជ្ញម្យួនឹ្ងយុទធសាន្តសតចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតា
បិតាដដ្លសាិត្នម្រោម្ក្ម្េវធីិទងំឡាយដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ អំណាន្េីតូ្ច្ជ្ញច្ម្បងអំណាន្ជ្ញច្ម្បង 5. 
នក់យាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតា ម្រសុក្ម្រតូ្វចាត្វ់ធិាន្ោរទងំឡាយខាងនម្រោម្នដ្ើម្បនីធវើោរ
វាយត្ថ្ម្លម្របចាឆំ្ន នំៅនលើខលឹម្សារ និ្ងម្របសិទធភាេថ្ន្នរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានន្ោះ 
នៅក្នុងោរដក្លម្អេុណភាេថ្ន្សាលានរៀន្ចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A របស់ខលួន្។ ោរវាយត្ថ្ម្លម្រតូ្វរមួ្
បញ្ចូលទងំ ោរកំ្ណត្ឧ់បសេាដដ្លរារាងំោរចូ្លរមួ្ោន្ដ់ត្នម្រច្ើន្នក់យាតាបិតានៅក្នុងសក្ម្េភាេ
ចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតា (នក់យាន្ោរយក្ចិ្ត្តជ្ញេិនសសនៅនលើាតាបិតាទងំឡាយណា
ដដ្លចាញ់នម្របៀបនេដផ្នក្នសដ្ឋកិ្ច្ច េិោរ សម្ត្ាភាេភាសាអងន់េលសនៅាន្ក្ម្រម្តិ្ ោរអាន្ និ្ងសរ
នសរនៅាន្ក្ម្រម្តិ្ ឬសាិត្នៅក្នុងសាវតាជ្ញតិ្សាសន្ ៍ឬជ្ញតិ្េន្ធុជន្ជ្ញតិ្ភាេតិ្ច្ណាម្យួ)។ 
ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រតូ្វនម្របើលទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្លនៅនលើនរលោរណ៍ និ្ងសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតារបស់ខលួន្ នដ្ើម្បនីរៀបចំ្យុទធសាន្តសតនដ្ើម្បឲី្យាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតា
ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេជ្ញងម្នុ្ និ្ងនដ្ើម្បដីក្សម្រមួ្លតាម្ោរចាបំាច្ ់(និ្ងនក់យាន្ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតា) នៅនលើនរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតារបស់ខលួន្។ េិនិ្ត្យនម្ើល
ន ើងវញិនៅនលើទិន្នន្យ័ាក្េ់ន័្ធេីោរសទងម់្តិ្ាតាបិតានៅទូទងំម្រសុក្ ជំនរឿន្របស់អនក្ម្រេបម់្រេង
សន្លឹក្  ុន្នៅនលើោរបា ន្ស់ាេ ន្ និ្ងោរវាយត្ថ្ម្លជ្ញបន្តប ទ ប់នៅនលើសក្ម្េភាេអនុ្វត្តន្ ៍ដផ្នក្
ទងំឡាយថ្ន្ដផ្ន្ោរទីតាងំសាលានរៀន្សដីេីោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតា។ល។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួ
ាតាបិតាអំេីម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអនុ្វត្តន្ ៍និ្ងសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងសាលា
នរៀន្ នៅក្នុងអងាម្របជំុដដ្លនរៀបចំ្នក់យ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រមួ្លោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារ 
ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទីតាងំសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាេម្ម្រេូ
បនម្រងៀន្និ្ងាតាបិតា ម្រកុ្ម្នម្ដឹ្ក្ ាំតាបិតា ម្ណឌ លម្រេួសារ ។ល។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួាតាបិតាអំេី
ម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអនុ្វត្តន្ ៍និ្ងសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតានៅក្នុងសាលានរៀន្ នៅក្នុងអងា
ម្របជំុដដ្លនរៀបចំ្នក់យ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រមួ្លោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេួសារ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទី
តាងំសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាេម្ម្រេូាតាបិតា-ម្រេូ
បនម្រងៀន្ (PTA) ម្រកុ្ម្ដឹ្ក្ ាំតាបិតា ម្ជឈម្ណឌ លម្រេួសារ។ល។ ម្រសុក្ម្រតូ្វដត្ផ្ដល់ជូន្នសវា ដូ្ច្ដដ្ល
ាន្ដច្ងនៅក្នុងនរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា 5124 និ្ង បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 5124 នៅនេលម្របជំុាតា
បិតា និ្ងស េម្ន្ម៍្រសុក្ និ្ងទីតាងំសាលានរៀន្ ម្រតូ្វដត្ផ្ដល់ជូន្ឯក្សារសម្ម្រសបទងំអស់ជ្ញភាសា
សតងក់់រ។ ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្រាប ់យក្សាលា SSC, ELAC និ្ងរាល់បេុាលដដ្លាន្
ចំ្ណាបអ់ារម្េណ៍ទងំអស់នៅនលើម្លូនិ្ធិតាម្ម្របនភទ។ ឯក្សារថ្ន្ោរបណដុ ោះបណាដ លនន្ោះ ម្រតូ្វាន្
ោរក់ក្ប់ញ្ចូ លនៅក្នុងដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទីតាងំសាលានរៀន្បច្ចុបបន្ន (CSSSP)។ នលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឲ្យ
ាន្ោរចុ្ោះ ត្ានលខានៅនលើកិ្ច្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ និ្ងាតាបិតា នដ្ើម្ប ីរមំ្រទដ្ល់ោរចូ្លរមួ្ 
និ្ងោរាក្េ់័ន្ធេីសំណាក្ា់តាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល។ នលើក្ទឹក្ចិ្ត្ត និ្ងរមំ្រទដ្ល់អនក្សេ័ម្រេ
ចិ្ត្តដដ្លជ្ញាតាបិតានៅតាម្ទីតាងំសាលានរៀន្ និ្ងក់ក្ប់ញ្ចូលនៅក្នុងម្េាុនទទសក្ា៍តាបិតាម្របចាឆំ្ន ំ
អំេីនសច្ក្ដីដែលងោរណ៍អំេីសារសំខាន្ថ់្ន្អនក្សេ័ម្រេចិ្ត្តជ្ញាតាបិតា។ ចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លម្របចាំ
ឆ្ន នំៅនលើនរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាថាន ក្ម់្រសុក្ សម្រម្បសម្រមួ្លោរម្របម្លូ និ្ងោរ
រាយោរណ៍អំេីោរវាយត្ថ្ម្លម្រកុ្ម្ផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្ថាន ក្់ម្រសុក្ទងំអស់នក់យម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្ថាន ក្់
ម្រសុក្ (DAC) សម្រាបក់្ម្េវធីិអបរ់ផំ្ដល់សំណង។ ចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរដក្សម្រមួ្លនរលោរណ៍ោរចូ្ល
រមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាថាន ក្ម់្រសុក្ តាម្ោរចាបំាច្ ់នក់យនោងនៅតាម្លទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្ល។ នធវើ
ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យន ើងវញិនក់យម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ (DAC) នៅនលើក្ម្េវធីិទងំឡាយនៅ
ក្នុងោរអនុ្វត្តន្ម៍្រច្បាច្់បញ្ចូលរន ជ្ញម្យួនឹ្ងធាតុ្ចូ្លសម្រាបោ់រេិចារណាអំេីដផ្ន្ោរែវោិ។ 6. 
ម្រសុក្ម្រតូ្វក្សាងសម្ត្ាភាេរបស់សាលានរៀន្ និ្ងាតាបិតាសម្រាប់ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាដ្៏
រងឹានំដ្ើម្បធីា នូ្វោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេ និ្ងនដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់ភាេ
ជ្ញថ្ដ្េូក្នុងចំ្នណាម្សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ចូ្លរមួ្ ាតាបិតា និ្ងស េម្ន្ន៍ដ្ើម្បដីក្លម្អលទធផ្ល
សិក្ារបស់សិសស តាម្រយៈសក្ម្េភាេទងំឡាយដដ្លាន្េិេណ៌ ជ្ញេិនសសដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ 

សន្និសីទសដីេីភាេដឹ្ក្ ទូំទងំម្រសុក្ រមួ្ទងំេត័្ា៌ន្ដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងសិោខ សាលាចំ្ណងនជើងទី I 
សម្រាប់ម្រេួសារទងំឡាយដូ្ច្ជ្ញ៖ ោរយល់ដឹ្ងអំេីប័ណណ េិន្ទុរបស់សិសស ោរយល់ដឹ្ងអំេីោរនចាទ
សួរនក់យដផ្អក្នលើលទធផ្ល ោរយល់ដឹ្ងអំេីបណ័ណ រាយោរណ៍នក់យដផ្អក្នលើសតងក់់រ នរៀន្អាន្ម្រេឹត្តិប័
ម្រត្េិន្ទុ របស់កូ្ន្នលាក្អនក្។ល។ នដ្ើម្បជួីយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរយល់ដឹ្ងអំេីសតងក់់រខលឹម្សាររបស់
រដ្ឋ អភវិឌ្ឍន្ ៍និ្ងផ្ដល់ជូន្សិោខ សាលា ក្ម្េវធីិសិក្ា សាភ រៈសតងក់់រម្រសឡាញ់ាតាបិតា (K-12) រមួ្
ទងំសិោខ សាលាសដីេីក្ម្េវធីិសិក្ាម្ខុវជិ្ញា សនូល និ្ងរបូម្ន្តផ្ដល់ម្លូនិ្ធិម្រេបម់្រេងម្លូក់ឋ ន្។ B. 
នក់យាន្ជំនួ្យេីបណាដ សាលានរៀន្របស់ខលួន្ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរម្រតូ្វផ្ដល់សាភ រ និ្ងោរបណដុ ោះ
បណាដ លនដ្ើលម្បជួីយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរនធវើោរជ្ញម្យយនឹ្ងកូ្ន្ៗរបស់េួក្នេ នដ្ើម្បដីក្លម្អលទធ
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ផ្លសិក្ារបស់កូ្ន្ៗេួក្នេ ដូ្ច្ជ្ញោរបណដុ ោះបណាដ លអក្ខរក្ម្េ និ្ងោរនម្របើបនច្ចក្វទិាតាម្ោរសម្រម្យ 
នដ្ើម្បជំីរញុោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតានក់យ៖ អភវិឌ្ឍន្ ៍និ្ងផ្ដល់ជូន្ក្ម្េវធីិនផ្សងៗដូ្ច្ជ្ញ រាម្រតី្េ
ណិត្វទិាម្រេួសារ រាម្រតី្អំណាន្ ក្ម្េវធីិអក្ខរក្ម្េម្រេួសារ។ល។ ោរផ្ដល់ជូន្ដ្ល់ម្រកុ្ម្ម្រេួសារជ្ញម្យួនឹ្ង
េត័្ា៌ន្ និ្ងសាភ រៈអំេីរនបៀបនធវើោរជ្ញម្យួកូ្ន្ៗេួក្នេនដ្ើម្បដីក្លម្អោរសិក្ានៅក្នុងម្រេឹត្តិោរណ៍
  ដូ្ច្ជ្ញ រាម្រតី្ម្រត្ បម់្ក្ោន្ស់ាលានរៀន្វញិ (Back to School Nights) និ្ងផ្ទោះនបើក្ទូលាយ 
(Open Houses)។ ផ្ដល់សាភ រៈ និ្ងោរបណដុ ោះបណាដ លនដ្ើម្បជួីយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរនធវើោរ
ជ្ញម្យួកូ្ន្ៗេួក្នេសដីេីោរកំ្ណត្ន់រលនៅរបស់សិសស។ C. នក់យាន្ជំនួ្យេីសាលានរៀន្ និ្ង
ាតាបិតារបស់ខលួន្ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរម្រតូ្វអបរ់មំ្រេូបនម្រងៀន្ បេុាលិក្បនម្រម្ើនសវាសិសស  យក្សាលា 
និ្ងបេុាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្ អំេីរនបៀបផ្សេវផ្ាយ ម្របាម្រស័យទក្ទ់ង និ្ងនធវើោរជ្ញម្យួាតាបិតាក្នុង ម្ជ្ញ
ថ្ដ្េូនសេើរន  នៅក្នុងត្ថ្ម្ល និ្ងោរនម្របើម្របាស់ោររមួ្ចំ្ដណក្េីសំណាក្់ាតាបិតា និ្ងរនបៀបអនុ្វត្ត និ្ង
សម្រម្បសម្រមួ្លក្ម្េវធីិាតាបិតា និ្ងរតឹ្ចំ្ណងម្តិ្តភាេរវាងាតាបិតា និ្ងសាលានរៀន្នក់យ៖ 1. 
អភវិឌ្ឍន្៍ក្ម្េវធីិសិក្ា និ្ងផ្ដល់ជូន្ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្រាប់បេុាលិក្ម្រសុក្ និ្ងទីតាងំសាលានរៀន្
អំេីរនបៀបនធវើឲ្យាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារ នដ្ើម្បបីនងកើន្លទធផ្លសិក្ា 2. ផ្លិត្ និ្ង
ផ្សេវផ្ាយសាភ រៈសិក្ាសដីេីោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាដ្ល់បេុាលិក្ 3. នធវើនិ្យត័្ក្ម្េោរចូ្លរមួ្
េីសំណាក្់ាតាបិតា ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្ោរសន្ទ សដីេីោរដក្លម្អលទធផ្លសិក្ានៅសាលានរៀន្ 
4. ទទួលសាា ល់ និ្ងនបាោះេុម្ភផ្ាយភាេនជ្ញេជយ័ថ្ន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតារបស់ OUSD 
និ្ងឥទធិេលរបស់វានៅនលើលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស 5. ោរជួយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោររមំ្រទ
សក្ម្េភាេអក្ខរក្ម្េនៅតាម្ផ្ទោះ ឧ. ោរយល់ដឹ្ងអំេីក្ម្េវធីិនផ្សងៗរបស់ម្រសុក្ ដូ្ច្ជ្ញ អំណាន្នៅទីធាល
ក្ណាដ លវាល (Open Court Reading) ជ្ញនដ្ើម្។ D. ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រតូ្វចាត្វ់ធិាន្ោរ
ទងំឡាយខាងនម្រោម្នដ្ើម្បធីា  េត័្ា៌ន្ដដ្លទក្ទ់ងនឹ្ងសាលានរៀន្ និ្ងាតាបិតាដូ្ច្ជ្ញ ក្ម្េវធីិ 
ោរម្របជំុ និ្ងសក្ម្េភាេនផ្សងៗម្រតូ្វបាន្នផ្ាើជូន្ាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្ ជ្ញងម់្រទយម្យួដដ្ល
អាច្យល់បាន្ និ្ងដូ្ច្រន  និ្ងរមួ្ទងំម្រទង់ម្រទយជំនួ្សនៅនេលាន្សំនណើ  និ្ងដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្ល
អាច្អនុ្វត្តបាន្ ជ្ញភាសាដដ្លាតាបិតាអាច្យល់បាន្៖ ម្ជឈម្ណឌ លបក្ដម្របម្រេូបនម្រងៀន្របស់ 
BCLAD នដ្ើម្បនីរៀបចំ្ឯក្សារ ផ្ដល់នសវា 10 នា ងនៅសាលានរៀន្សិសស 15% ឬនម្រច្ើន្ជ្ញងនន្ោះ  េឺជ្ញ
អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស ដផ្នក្ទី III. សាសភាេនរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាទូ
ទងំម្រសុក្តាម្ឆ្ ទ នុ្សិទធិ។ ម្រសុក្ទទួលសាា ល់ថា ក្នុងបរបិទថ្ន្ភាេសម្បរូដបបថ្ន្ទីម្រកុ្ងរបស់នយើង 
ម្រេួសារទងំឡាយដដ្លម្ក្េីសាវតាជ្ញតិ្សាសន្ ៍ជ្ញតិ្េន្ធុ វបបធម្ ៌នសដ្ឋកិ្ច្ច និ្ងោរអបរ់ទំងំអស់ 
ដច្ក្រដំលក្ន តុ្ផ្លរមួ្សម្រាបោ់រចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរសិក្ារបស់កូ្ន្ៗេួក្នេ និ្ងសម្រាបោ់រច្ងឲ់្យកូ្
ន្ៗេួក្នេទទួលបាន្នជ្ញេជ័យនៅក្នុងសាលានរៀន្ និ្ងនៅក្នុងជីវតិ្។ ម្រេួសារអាច្ ន ើយេិត្ជ្ញាន្
ឥទធិេលវជិាាន្នៅនលើោរសិក្ារបស់កូ្ន្ៗេួក្នេ។ ម្រេួសារអាច្ ន ើយេិត្ជ្ញាន្ឥទធិេលនៅនលើ
លទធផ្លសិក្ា នក់យរមំ្រទដ្ល់សាលានរៀន្ និ្ងម្ណឌ លសិក្ាធិោរដដ្លាន្ោរទទួលខុសម្រតូ្វ
ចំ្នាោះលទធផ្លសិក្ាខពស់។ នដ្ើម្បទីទួលបាន្នជ្ញេជ័យក្នុងោរសិក្ាសម្រាប់សិសសទងំអស់ នយើង
ម្រតូ្វដត្នម្របើម្របាស់ឥទធិេលរបស់ម្រេួសារ។ 1. ម្រសុក្ និ្ងបណាដ សាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ ម្រតូ្វផ្ដល់ជូន្
ម្រេួសារម្រេប់ក្ម្រម្តិ្ថាន ក្ទ់ងំអស់ ចាបេី់ថាន ក្ន់ម្រត្ៀម្ម្នត្តយយរ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទី់ 12 ជ្ញម្យួនឹ្ងឱោស
ទូលំទូលាយក្នុងោរចូ្លរមួ្ រមួ្ទងំតួ្ ទីក្នុងោរត្ស ូម្តិ្ ភាេជ្ញអនក្ដឹ្ក្  ំនិ្ងោរសិក្ា។ ោរត្ស ូ
ម្តិ្៖ ម្រេួសារចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរដច្ក្រដំលក្ោរទទួលខុសម្រតូ្វ នដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា និ្ងនក់ោះ
ម្រសាយបញ្ញា   ដដ្លទក្ទ់ងនឹ្ងោរអប់ររំបស់កុ្ារណាាន ក្ភ់ាេនជ្ញេជយ័នៅក្នុងោរសិក្ា
សម្រាប់កុ្ារទងំអស់នៅក្នុងសាលានរៀន្ភាេជ្ញអនក្ដឹ្ក្ ៖ំ ាតាបិតា និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំជំរញុ
ទឹក្ចិ្ត្ត និ្ងរមំ្រទដ្ល់អនក្ដ្ថ្ទនទៀត្ឲ្យនធវើោររមួ្រន នដ្ើម្ប ីមំ្ក្នូ្វោរដក្លម្អសាលានរៀន្ និ្ងនលើក្
ក្ម្ពស់លទធផ្លសិក្ា រមួ្ទងំនៅក្នុងអភបិាលកិ្ច្ចសាលានរៀន្ ភាេជ្ញអនក្ដឹ្ក្ មំ្រេប់លំក់បថ់ាន ក្ ់និ្ង
ោរនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ចិ្ត្តដដ្លាន្ោរដច្ក្រដំលក្រន ។ ោរសិក្ា៖ ោរសិក្ាសម្រាបម់្រេួសារទងំម្លូ 
ដដ្លផ្ដល់សិទធិអំណាច្ដ្ល់ាតាបិតា និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទនំដ្ើម្បជំីរញុលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស ោរ
សិក្ារបស់ម្នុ្សសនេញវយ័ដដ្លនផ្លដ ត្នលើសក្ម្េ ភាេ៖ ាតាបិតា និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំកំ្េុងដត្
សិក្ាោ ងសក្ម្េក្នុងោរោល យនៅជ្ញអនក្ត្ស ូម្តិ្ និ្ងអនក្ដឹ្ក្ ោំរសិក្ារបស់សិសស៖ ាតាបិតា 
និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួសិសានុ្សិសសនៅក្នុងសក្ម្េភាេ និ្ងោរអនុ្វត្តន្៍ទងំឡាយនៅ
ផ្ទោះ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ារបស់សិសសរ ូត្ដ្ល់ច្បអ់ាយុសិក្ាអនក្ចូ្លរមួ្នៅក្នុងស េម្ន្៍
សាលានរៀន្៖ ម្រេួសារ ចូ្លរមួ្នៅក្នុងម្រេឹត្តិោរណ៍ទូលំទូលាយរបស់សាលានរៀន្ និ្ងផ្ដល់ជំនួ្យ 2. 
សាលានរៀន្នី្ម្យួៗ នឹ្ងនក់ោះម្រសាយោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារ និ្ងក់ក្ន់ េ្ ោះោរអនុ្វត្តន្៍យុទធសា
ន្តសតេិនសសៗនៅក្នុងដផ្ន្ោរដត្ម្យួសម្រាបល់ទធផ្លសិក្ារបស់សិសស (SPSA) នក់យេូសបញ្ញា ក្់
អំេីក្ម្េវធីិទងំឡាយដដ្លាន្លក្ខណៈទូលំទូលាយ ាន្ោរនរៀបចំ្បាន្លអ និ្ងាន្រយៈនេលយូរអ
ដងវង។ ទូលំទូលាយាន្ទំ ក្ទំ់ន្ងច្ាស់លាស់នៅនឹ្ងនរលនៅថ្ន្ដផ្ន្ោរសិក្ាាន្សក្ម្េភាេ 
និ្ងោរអនុ្វត្តន្៍ក្នុងោរចូ្លរមួ្ជ្ញនម្រច្ើន្បាន្នៅដ្ល់ម្រេួសារជ្ញនម្រច្ើន្ ផ្ដល់ោរបក្ដម្របឯក្សារ និ្ងោរ
ម្របាម្រស័យទក្ទ់ងនផ្សងៗជ្ញភាសាកំ្នណើ ត្ាន្ោរនរៀបចំ្បាន្លអកំ្ណត្់នរលនៅដដ្លអាច្វាស់ដវង
បាន្ជ្ញក្ល់ាក្់ដដ្លាន្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យាន្ោរជូន្ដំ្ណឹង និ្ងដឹ្ក្ នំក់យវដ្ឋថ្ន្ោរនចាទសួរ ាន្
ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរម្រសាវម្រជ្ញវ និ្ងទិន្នន្យ័ាក្េ់ន័្ធរបស់សាលានរៀន្ាន្រយៈនេលយូរអដងវងបនងកើត្
រច្ សម្ពន័្ធអចិ្ថ្ន្តន្តយន៍ដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់ោរចូ្លរមួ្ម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ងោរនបដជ្ញា ចិ្ត្ត និ្ងច្ក្ខុវស័ិយរយៈ
នេលដវងសម្រាប់ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសាររក្ាភាេជ្ញអនក្ដឹ្ក្ រំបស់ាតាបិតាដដ្លាន្ម្រសាប ់
និ្ងក្សាងភាេជ្ញអនក្ដឹ្ក្ រំបស់ាតាបិតាែេី 3. ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាអបរ់ទំទួលសាា ល់នូ្វសារសំខាន្់ថ្ន្ភាេ
ជ្ញអនក្ដឹ្ក្ ដំផ្នក្រដ្ឋបាលនៅក្នុងោរកំ្ណត្់ោររេឹំងទុក្ និ្ងោរបនងកើត្បរោិោសម្យួដដ្ល ឲំ្យាន្
ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារ។ ម្រសុក្ និ្ងសាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ ម្រតូ្វខិត្ខំម្របឹងដម្របងបនងកើត្ បណដុ ោះ 
និ្ងរក្ាវបបធម្៌ទំ ក្ទំ់ន្ងដដ្លនផ្លដ ត្ោរយក្ចិ្ត្តទុក្ក់ក្ន់ៅនលើោរសិក្ាជ្ញម្យួនឹ្ងច្ក្ខុវស័ិយរមួ្
អំេីភាេនជ្ញេជយ័នៅក្នុងោរសិក្ាសម្រាប់សិសសម្រេប់របូ និ្ងោរនបដជ្ញា ចិ្ត្តក្នុងចំ្នណាម្ាតាបិតា និ្ង
អនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំបេុាលិក្សាលានរៀន្ និ្ងសាជិក្ស េម្ន្៍ នដ្ើម្បដីច្ក្រដំលក្ោរទទួលខុសម្រតូ្វ 
និ្ងនធវើឲ្យអនក្ដ្ថ្ទាន្ោរទទួលខុសម្រតូ្វចំ្នាោះោរសនម្រម្ច្បាន្តាម្ច្ក្ខុវស័ិយន ោះ។ នយើងនឹ្ងខិត្ខំ
ម្របឹងដម្របងនដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វទំ ក្ទំ់ន្ងស ោរដដ្លេួរឲ្យនជឿជ្ញក្រ់ន នៅក្នុងសាលានរៀន្។ ទក្ទ់ងនឹ្ង
ាតាបិតា និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំសាលានរៀន្ម្រតូ្វ៖ អនញ្ា ើញ និ្ងសាវ េម្ន្េួ៍ក្នេនររេក្ដីក្ងវល់របស់េួក្
នេផ្ដល់កិ្ត្តិយសដ្ល់ោរចូ្លរមួ្ចំ្ដណក្របស់េួក្នេ នយើងនឹ្ងទទួលសាា ល់ នររេ និ្ងនក់ោះម្រសាយ៖ 
នសច្ក្ដីម្រតូ្វោររបស់ម្រេួសារ និ្ងស េក្ម្ន្ភ៍ាេខុសរន ដផ្នក្ឋាន្ៈសងាម្នសដ្ឋកិ្ច្ច និ្ងថាម្វន័្តសងាម្ 
ម្រេម្ទងំអតុ្លយភាេអំណាច្ដដ្លភាេខុសរន ទងំនន្ោះបាន្បនងកើត្ន ើងភាេខុសរន ដផ្នក្ជ្ញតិ្សាសន្,៍ 
ជ្ញតិ្េន្ធុ, សញ្ញា តិ្, វបបធម្,៌ ភាសា និ្ងនិ្ងថាម្វន័្តសងាម្ ម្រេម្ទងំអតុ្លយភាេអំណាច្ដដ្លភាេខុស
រន ទងំនន្ោះបាន្បនងកើត្ន ើង នយើងនឹ្ងដច្ក្រដំលក្អំណាច្ និ្ងោរទទួលខុសម្រតូ្វជ្ញម្យួម្រេួសារ។ 4. 

ម្រសុក្នឹ្ងផ្ដល់នូ្វឱោសអភវិឌ្ឍន្វ៍ជិ្ញា ជីវៈសម្រាប់បេុាលិក្ និ្ងជំនួ្យបនច្ចក្នទសដ្ល់សាលានរៀន្នដ្ើម្ប ី
នលើក្ក្ម្ពស់ោរយល់ដឹ្ង និ្ងម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអនុ្វត្តន្៍ចូ្លរមួ្របស់ម្រេួសារ។ 5. ម្រសុក្ និ្ងសាលា
នរៀន្ទងំឡាយនៅក្នុងម្រសុក្ នឹ្ងម្រតូ្វបាន្ដឹ្ក្ នំក់យសតងក់់រដផ្ន្ោរស េម្ន្៍នដ្ើម្បេីណនន្យយ
ភាេនៅក្នុងសាលានរៀន្ (ComPAS) នៅក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ោរអនុ្វត្តន្ ៍និ្ងោរវាយត្ថ្ម្លក្ម្េវធីិ និ្ង
សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ម្រេួសារ។ សតងក់់រ ComPAS 1. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ ាន្
ឱោសសិក្ាដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ោរនឆ្លើយត្ប និ្ងសន្តិសុខវបបធម្ ៌2. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន ក្ ់
និ្ងម្រេួសារនី្ម្យួៗ ម្រតូ្វបាន្ជូន្ដំ្ណឹង ន ើយអាច្នម្រជើសនរ ើសក្ម្េវធីិអបរ់ទំងំឡាយដដ្លបំនេញតាម្
នសច្ក្ដីម្រតូ្វោររបស់េួក្នេ។ 3. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ  និ្ងម្រេួសារនី្ម្យួៗាន្សិទធិទទួល
បាន្ទិន្នន្យ័អំេីោរអនុ្វត្តន្៍ោរង្រ និ្ងោរនេញចិ្ត្តបាន្ទន្ន់េលនវលា ម្រេម្ទងំផ្ដល់ធាតុ្ចូ្លនៅ
ក្នុងអាទិភាេ និ្ងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ចិ្ត្តសំខាន្់ៗ របស់សាលានរៀន្ និ្ងម្រសុក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នម្របើម្របាស់នដ្ើម្ប ី
នធវើោរដក្លម្អនៅក្នុងសាលានរៀន្ស េម្ន្៍របស់េួក្នេ។ 4. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន្ោរចូ្លរមួ្
ោ ងសក្ម្េនៅក្នុងស េម្ន្៍សិក្ាចំ្រោុះជំ ន្ ់ន ើយាន្នៅក្នុងជីវតិ្ជ្ញម្នុ្សសនេញវយ័របស់េួក្នេ 
ដដ្លបន្តោរអភវិឌ្ឍបេុាល និ្ងឱោសសិក្ាជ្ញបន្ត។ 5. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ ាន្បទ
េិនសាធន្៍សិក្ាដដ្ល េត្ច់្ត្ ់ត្ម្រមូ្វតាម្បេុាល និ្ងបំនេញោត្េវកិ្ច្ច។ 6. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសស
ាន ក្់ៗ សិក្ាក្នុងបរោិោសម្យួដដ្លក្សាងសម្ត្ាភាេម្រត្ ប់ម្ក្រក្ភាេនដ្ើម្វញិ ដដ្លាន្ោរ
រេឹំងទុក្ក្នុងចិ្ត្តខពស់ សាា ន្ភាេដដ្លាន្ោរយក្ចិ្ត្តទុក្ក់ក្ ់និ្ងាន្ោររមំ្រទ និ្ងឱោសដ្ា៏ន្អត្ា
ន្យ័សម្រាប់អនក្ទងំអស់រន ក្នុងោរចូ្លរមួ្។ 7. នយើងនឹ្ងធា ថា ាន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ង
ច្ាស់លាស់ ផ្លទ ល់ និ្ងទន្ន់េលនវលា ម្រេម្ទងំក្ដន្លងទំនន្រសម្រាប់ឲ្យសាជិក្ស េម្ន្៍សាលា
នរៀន្ចូ្លរមួ្នៅក្នុងកិ្ច្ចសន្ទ ដ្ា៏ន្អត្ាន្យ័ និ្ងាន្ផ្លិត្ភាេ។ 8. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ
ាន្សិទធិទទួលបាន្អាហារាន្ជីវជ្ញតិ្ បរោិោសសិក្ាសាអ ត្ ោររមំ្រទសុខភាេផ្លូវចិ្ត្ត និ្ងផ្លូវ
ោយ ោរអបរ់ោំយ និ្ងម្នុ្សសនេញវយ័ដដ្លរមំ្រទដ្ល់ោររស់នៅម្របក្បនក់យសុខភាេលអ និ្ង
ម្របក្បនក់យចី្រភាេ។ 9. នយើងនឹ្ងធា ថា សិសសាន ក្់ៗាន្សុវត្ាិភាេនៅសាលានរៀន្ ន ើយាន្ផ្លូវ
ដដ្លាន្សុវត្ាិភាេនៅោន្ ់និ្ងម្ក្េីសាលានរៀន្ និ្ងនៅក្នុងម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លនៅជំុវញិសាលានរៀ
ន្។ នៅទីបញ្ចប ់ច្ក្ខុវស័ិយរបស់នយើងេឺថា ាតាបិតា និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទាំន ក្់នៅម្រសុក្អកូ្ ិន្ដ្ ៍
ាន្សំន ងម្យួ និ្ងអំណាច្ក្នុងោរសនម្រម្ច្ចិ្ត្តម្យួនៅក្នុងោរអបរ់សំម្រាបកូ់្ន្របស់េួក្នេ ម្រេួសារ 
និ្ងម្រេូបនម្រងៀន្នធវើោរជ្ញម្យួរន សំនៅនឆ្ព ោះនៅរក្ោរសនម្រម្ច្លទធផ្លរបស់កូ្ន្េួក្នេ ម្រេួសារយល់អំេី
អវីដដ្លកូ្ន្របស់េួក្នេកំ្េុងដត្ាន្ោរទទួលខុសម្រតូ្វ និ្ងនៅម្រតឹ្ម្នេលណា ន ើយនយើងនធវើឲ្យម្រេួសារ
ាន្ោរទទួលខុសម្រតូ្វចំ្នាោះតួ្ ទីរបស់េួក្នេដូ្ច្រន នឹ្ងោរដដ្លេួក្នេនធវើឲ្យនយើងទទួលខុសម្រតូ្វ
ចំ្នាោះតួ្ ទីរបស់នយើងខាុ ំផ្ងដដ្រ។ ជ្ញចុ្ងនម្រោយ នយើងច្ងឲ់្យាតាបិតា និ្ងអនក្ផ្ដល់ោរដែទាំន្
ស ក្ម្េសិទធិនៅនលើសាលានរៀន្របស់នយើងោ ងេិត្ម្របាក្ដ្ នដ្ើម្បឲី្យេួក្នេអាច្រមួ្រន ជួយ ឲ្យបមុ្រត្ធីតា
របស់នយើងោល យនៅជ្ញម្នុ្សសនេញវយ័ម្របក្បនក់យនជ្ញេជយ័ និ្ងាន្សុខភាេលអ។ ដផ្នក្ទី IV។ ោរ
អនុ្ម្ត័្នរលោរណ៍ចូ្លរមួ្េីសំណាក្់ាតាបិតាទូទងំម្រសុក្នន្ោះ ម្រតូ្វបាន្បនងកើត្ន ើងរមួ្រន  និ្ងាន្
ោរម្រេម្នម្រេៀងរន ជ្ញម្យួាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្នៅក្នុងក្ម្េវធីិចំ្ណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ដូ្ច្
ដដ្លាន្ោរបញ្ញា ក្ភ់ស័តុតាងនក់យ៖ កិ្ច្ចម្របជំុម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដំ្បូ េ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ ោរនធវើបទបង្ា ញ 
និ្ងោរេិភាក្ានៅទីតាងំសាលានរៀន្ - កិ្ច្ចម្របជំុម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទីតាងំសាលានរៀន្ កិ្ច្ចម្របជំុេណៈក្ម្េោរ
ផ្ដល់ដំ្ប ូេ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស កិ្ច្ចម្របជំុសាេម្ាតាបិតា-ម្រេូបនម្រងៀន្ (PTA) កិ្ច្ចម្របជំុអនក្
ដឹ្ក្ ាំតាបិតា កិ្ច្ចម្របជំុាតាបិតាោរអបរ់េិំនសស កិ្ច្ចម្របជំុេណៈក្ម្េោរអនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស
ថាន ក្ម់្រសុក្។ 1/15/14 

ឧបសម្ពន័្ធ F៖ AR 1250 -  គភញៀវសាលាគរៀន្ / អនក្គរៅ 

គៅឯសង្ក្ត្់សាលាគរៀន្អូក្ឡិន្ដ៍ សុវត្ថិភាេរបស់សិស្េសាលា ន្ិងបុគគលិក្ គឺមាន្សារៈសំខាន្់ខា្្ំងណ្
ស់។ អនក្រគប់រគងសាលាគរៀន្ រត្ូវគ្វើោ ្ងណ្ឱ្យរគប់រចក្ទាវ្រត្ូច្ំទាំងអស់នន្សាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្ចាក្់
គសាឱ្យជាប់ គៅគេលថាន្ក្់គរៀន្រត្វូបាន្ចាបគ់ផដើម្គបើក្ឱ្យសិស្េចូលគរៀន្ គហើយរដម្ងចាក្់គសារឱ្យជាប់រ
រហូត្ដល់គមា ្ងសិស្េគចញេីសាលាគរៀន្វិញ។ មាន្ដត្រចក្ទាវ្រ្ំចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្គទ ន្ឹង
រត្ូវបាន្គបើក្ចំហ គៅក្នងុគមា ្ងសិស្េគរៀន្ គហើយន្ឹងមាន្ោររត្ួត្េិន្ិត្្យរគប់គេលគវលា។ 
 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវបិទរបោសជូន្ គៅរគប់រចក្គចញចូលសាលាគរៀន្
ន្ីម្ួយៗ ន្ិងគៅក្នុងបរគិវណសាលាគរៀន្ ន្វូគសចក្តីជូន្ដណំឹងម្ួយ ដដលត្រម្ូវោរឱ្យគភញៀវសាលាគរៀន្
ទាំងអស់ ចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជី, គមា ្ងដដលរត្ូវោរចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជី, ទីតាំងចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជី, ផែូវគដើរគៅ
ោន្់ទីតាំងហនឹង គហើយន្ិងោរេិន្័យចំគពាេះោររគំលាភគលើលក្ខខ័ណឌចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជី។ (រក្ម្រេហមទណឌ 
627.6) 
 
សំរាប់គោលបំណងនន្បទប្បញ្ញត្តិគន្េះ "គភញៀវ" មាន្ន្័យថាម្ន្ុស្េទាំងអស់ ដដលបាន្ចូលម្ក្ទីក្នុង
សាលាគរៀន្ គលើក្ដលងដត្ បុគគលិក្ ន្ិងសិស្េសាលាគចញ។ មាតាបិតា ឬអនក្សម័រគចិត្ត ក្៏រត្ូវបាន្ចាត្់
ទុក្ថាជា "គភញៀវ" ដដរ គោយម្ិន្គិត្ថាេួក្គគគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្យូរប ុណ្ណ្ក្៏គោយ ឬថាេួក្គគ
បាន្ចូលម្ក្ប ុនា្្ន្ដងក្៏គោយ។ 
 
គោលោរណស៍រំាបគ់ភញៀវសាលាគរៀន្ 
 
គភញៀវសាលាគរៀន្ទំាងអស់រត្ូវ៖ 
 
1.  គោរេតាម្គោលោរណ៍ចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជីសាលាគរៀន្ភ្្ាម្ៗ គៅគេលចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណ

សាលាគរៀន្។ 

2.  គោរេតាម្គោលោរណ៍សាលាគរៀន្ណ្ម្ួយ ទាក្់ទងន្ឹងដំគណើរម្ក្ោន្់ទីថាន្ក្គ់រៀន្ណ្ម្ួយ រួម្
មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ ោរម្ក្ទទួលលិខិត្អន្ុញ្ញ្ត្ជាម្ុន្ េីនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់
តាំងសាលាគរៀន្គនាេះគទ។ 

3.  ចូល ន្ិងចាក្គចញេីថាន្ក្់គរៀន្ គោយសាង្ត្់គសងៀម្ តាម្ោរដដលអាចគ្វើបាន្។ 

4.  គជៀសវាងោរន្ិោយគៅោន្់សិស្េ ឬបុគគលិក្ គៅក្នុងគមា ្ងសិស្េក្ំេុងគរៀន្។ 

5.  គជៀសវាងទគងវើណ្ម្ួយ ដដលអាចបង្អ្ក្់សក្ម្មភាេសិក្្ារបស់សិស្េសាលា។ 

6.  ោក្់ក្ំណត្់គេល ន្ិងក្ំណត្់ោរចូលម្ក្ក្នុងថាន្ក្គ់រៀន្ញកឹ្ញប់ ឱ្យបាន្សម្គហត្ុផល (ន្ឹងរត្ូវបាន្
ក្ំណត្់តាម្សក្ម្មភាេដដលក្ត្់សំោល់)។ 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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7.  គោរេតាម្ន្ីត្វិិ្ីសាលាគរៀន្ដដលបាន្បគងកើត្គឡើង សំរាប់ោរោក្់គេលណ្ត្់ជួបគរោយៗម្ក្គទៀត្ 
ជាម្ួយរគូបគរងៀន្ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយក្នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង បនាទ្ប់េីដំគណើរទស្េន្ក្ិចចក្នុង
ថាន្ក្់គរៀន្គន្េះ របសិន្គបើរត្វូោរចាបំាច់។ 

8.  របគល់ជូន្សាលាគរៀន្វិញ ន្ូវលិខិត្អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យគភញៀវចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ (គរបើសិន្គបើមាន្) 
ម្ុន្ន្ឹងគលាក្អនក្គ្វើោរគចញេីបរិគវណសាលាគរៀន្។ 

 
 

សិទធរិបសគ់ភញៀវសាលាគរៀន្ 
 
គភញៀវសាលាគរៀន្ទំាងអស់មាន្សិទធិ៖ 
 
1.  ទទួលបាន្ន្ូវគសចក្ដីជូន្ជាម្ុន្ អំេីន្ីត្ិវិ្ីសំរាប់គភញៀវចលូម្ក្ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្។  
2.  គសនើសំុ ន្ិងទទួលបាន្ន្ូវោរយល់រេម្ េីនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង គដើម្្បីចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុង

បរិគវណសាលាគរៀន្។ 

3.  ចូលគម្ើលថាន្ក្់គរៀន្ ដដលក្ូន្របស់េួក្មាន្គ ្្េះចូលគរៀន្ ក្នុងរយៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េី
ោរបាន្គសនើសំុ។ 

4.  ចូលគម្ើលថាន្ក្់គរៀន្ ក្នុងគោលបំណងគរជើសគរើសសាលាគរៀន្ ដដលក្ូន្របស់េួក្គគន្ឹងរត្ូវបាន្ចុេះ
គ ្្េះចូលគរៀន្ ក្នុងរយៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ។ 

5.  គសនើសំុជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របចាំថាន្ក្់គរៀន្ ន្ិង/ឬ ជាម្យួនាយក្សាលាគរៀន្ / អនក្ចាត្់តាំង ក្នុងរ
យៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ គហើយន្ិង 

6.  ជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របស់ក្ូន្េួក្គគ ន្ិង/ឬ នាយក្សាលាគរៀន្ / អនក្ចាត្់តាំង ក្នុងរយៈគេលសម្
គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ។ 

 
 
 
 

គភញៀវសាលាគរៀន្េុំមាន្សិទធិ៖ 
 

1.  ចូលម្ក្អុក្ឡុក្ក្នុងគមា ្ងគរៀន្, សក្ម្មភាេនន្ក្ម្មវិ្ីសិក្្ាបដន្ថម្, បងករចលាចល ឬគបើម្ិន្ដូគចនេះគទ 
ចូលម្ក្រំខាន្ដល់ោររបត្ិបត្ដិោរ្ម្មតានន្សាលាគរៀន្។ 

2.  គរបើឧបក្រណ៍គអឡិចរត្ូន្ិចសំរាប់សាដ្ប់សគម្ែង ឬថ្ត្ គៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយ នន្សាលាបឋម្
សិក្្ា ន្ិងម្្្យម្សិក្្ា គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្េីរគូបគរងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលាគរៀន្ជាម្ុន្ - ជន្ណ្
ដដលបាន្រំគលាភបំពាន្ច្ាបគ់ន្េះគោយគចត្នាគនាេះ អាចន្ឹងមាន្ក្ំហុសេីបទគលមើសម្ជ្ឈិម្ (សូម្
គម្ើលច្ាប់អប់រំ ដផនក្ទី 51512 ន្ងិច្ាប់ BP 1250)។ 

 
ន្ីត្ិវិ្ីសដីេីោរចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្  

 
1.  គភញៀវសាលាគរៀន្ទំាងអស់ រត្ូវដត្មាន្ោរយល់រេម្ ន្ិងោរអន្ុម្័ត្េីនាយក្សាលាគរៀន្ 

ឬអនក្ចាត្់តាំង។ 

2.  គដើម្្បីឱ្យអាចចុេះគ ្្េះបាន្ គភញៀវសាលាគរៀន្ទំាងអស់ តាម្ោរគសនើសំុ រត្ូវផដល់ជូន្ចាង
ហ្វ្ងសាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងន្ូវេ័ត្៌មាន្ដូចខាងគរោម្គន្េះ៖ 

ក្)  គ ្្េះ អាស័យោឋ្ន្ ន្ិងម្ុខរបរ របស់េួក្គគ 

ខ)  អាយុរបស់េួក្គគ របសិន្គបើត្ិចជាង 21 ឆន្ ំ
គ)  គោលបំណងរបស់េួក្គគ ក្នុងោរចូលម្ក្ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ 

 )  អត្តសញ្ញ្ណប័ណណ 
ង)  េ័ត្៌មាន្គផ្េងៗគទៀត្ រសបជាម្ួយន្ឹងគោលបំណងគៅក្នងុជំេូក្គន្េះ ន្ិង

ក្នុងគសចក្ដីដចងនន្ចា្ប់គន្េះ 
(រក្ម្រេហមទណឌ 627.3) 

3.  បនាទ្ប់ម្ក្ សូម្បំគេញលិខិត្អន្ុញ្ញ្ត្គភញៀវសាលាគរៀន្ ន្ិងទទួលបាន្ន្ូវោរយល់រេម្េី
នាយក្សាលាគរៀន្ជាម្ុន្សិន្ ម្ុន្ន្ឹងបន្តគ្វើដំគណើរគៅោន្់ទីថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយ។ 

4.  សំគណើសំុជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របចាំថាន្ក្់គរៀន្ ន្ិង/ឬ នាយក្សាលាគរៀន្ គរោយេីោរ
បាន្ចូលគម្ើល 

5.  ជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របស់ក្ូន្េួក្គគ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយនាយក្សាលាគរៀន្ ក្នុងរយៈគេល
សម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ។ 

 
 

ោរបដិគស្ម្ិន្ឱ្យចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ 
 

នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង អាចបដិគស្ម្ិន្ឱ្យអនក្គរៅណ្មាន្ក្់ ចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរគិវណ
សាលាគរៀន្បាន្ របសិន្គបើេួក្គគ គ្វើសន្និោឋ្ន្សម្គហត្ុសម្ផលថា វត្តមាន្ ឬទគងវើរបស់អនក្គរៅរូបគនាេះ 
អាចរំខាន្ដល់សិស្េសាលា ឬបុគគលិក្; អាចគ្វើឱ្យខូចខាត្រទេ្យសម្្បត្តិ; អាចចូលម្ក្ដចក្ចាយ ឬគរបើ
សារធាត្ុជាប់ោររគប់រគង; ឬអាចគ្វើឱ្យរងរបួសរាងោយនន្ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់គទៀត្។ នាយក្សាលាគរៀន្ 
ឬអនក្ចាត្់តាំង ឬអនក្ោម្សន្ដិសុខសាលាគរៀន្ អាចលុបគចញវិញបាន្ន្ូវគ ្្េះអនក្គរៅណ្មាន្ក្់ 
របសិន្គបើេួក្គគ មាន្ម្ូលោឋ្ន្សម្គហត្ុផល ក្នុងោរគ្វើោរសន្និោឋ្ន្ថា វត្តមាន្របស់អនក្គរៅ គៅទីក្នុង
បរិគវណសាលាគរៀន្ អាចន្ឹងបង្អ្ក្់ ឬក្ំេុងបង្អ្ក្់ដល់របត្ិបត្ដិោរ ឬោរង្រោរសន្ដិភាេ ឬអាចន្ឹង
រំខាន្ ឬក្ំេុងរំខាន្ដល់សាលាគរៀន្ ដល់សិស្េសាលា ឬដល់បុគគលិក្។ (រក្ម្រេហមទណឌ 627.4) 
 
(សូម្គម្ើល 3515.2 - ោររំខាន្នានា) 

 
នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង អាចគសនើឱ្យអនក្គរៅ ដដលេុំបាន្ចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលា
គរៀន្ ឬឯក្សិទធិចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្គគបដគិស្ ឬដក្ហូត្វិញគនាេះ គ្វើោរ
ចាក្គចញេីទីសាលាគរៀន្ជាបនាទ្ន្។់ គៅគេលអនក្គរៅណ្មាន្ក្់ រត្ូវបាន្បង្គ្ប់ឱ្យចាក្គចញេីទីសាលា
គរៀន្ គនាេះនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវន្ិោយរបាប់អនក្គរៅរូបគនាេះ ថារបសិន្គបើគគវិលរត្
ឡប់ម្ក្ោន្់ទីសាលាគរៀន្វិញ ក្នុងរយៈគេលរបាំេីរនថ្ងគនាេះ េួក្គគន្ឹងមាន្គទាសម្ជ្ឈឹម្ ទទួលរងន្ូវោរ
េិន្យ័ជារបាក្់ ន្ិង/ឬ ជាប់េន្ធនាោរ។ (រក្ម្រេហមទណឌ 627.7) 
 
ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឧទធរណ ៍
 

ជន្ណ្ដដលរត្ូវបាន្បដិគស្ម្ិន្ឱ្យចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគ ្្េះរបស់េួក្គគ ដដល
រត្ូវបាន្លុបគចញវិញគនាេះ អាចបតឹងឧទធរណគ៍ៅោន្់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្បណ្ដ្ញ តាម្ោរ
ោក្់ជូន្ ក្នុងរយៈគេលរបាំនថ្ង បនាទ្ប់េីេួក្គគបាន្ចាក្គចញទីសាលាគរៀន្ ន្ូវសំគណើជាលាយលក្ខអក្្េរ
ម្ួយច្ាប់ សំរាប់ោរសំុជួបរបជុំោន្េីគរឿងហនឹង។ សំគណើគន្េះ រត្ូវបញ្ជ្ក្់េីម្ូលគហត្ុ ដដលេួក្គគ គិត្ថា
ោរបដិគស្ ឬោរលុបគ ្្េះគចញវិញគនាេះ គឺជាោរម្ិន្រត្ឹម្រត្ូវ គហើយរត្ូវដត្ផតល់ជូន្ន្ូវអាស័យោឋ្ន្
ម្ួយ ដដលគសចក្តីជូន្ដំណឹងគនាេះ អាចោក្់គផញើគៅ។ គៅគេលទទួលបាន្ន្ូវសំគណើសំរាប់សវនាោរ
គហើយគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្នន្បណ្ដ្ញ រត្ូវគផញើគសចក្ដីជូន្ដំណឹងវញិភា្្ម្ៗ ជូន្ដល់
ម្ន្ុស្េមាន្ក្់ដដលបាន្គ្វើោរគសនើសំុ។ ក្ិចចរបជុំជាម្ួយនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្នន្បណ្ដ្ញ ន្ឹងរត្ូវ
របារេធគ្វើគឡើង ក្នុងរយៈគេលរបាំេីរនថ្ង បនាទ្ប់េីេួក្គគបាន្ទទួលន្ូវសំគណើសំុគន្េះ។ (រក្ម្រេហមទណឌ 
627.5) 
 
(សូម្គម្ើល 1312.1 - ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងបុគគលិក្របស់សង្ក្ត្់) 
7/14/04; 6/28/17A 
 

ឧបសម្ពន័្ធ G: BP 1250 - ទនំាក្ទ់នំ្ងសហគម្ន្ ៍ 
 
គភញៀវ / អនក្គរៅសាលាគរៀន្ 
 
រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល គលើក្ទឹក្ចិត្តដល់ មាតាបិតា / អាណ្េ្ាបាល ន្ិងរបជាសហគម្ន្៍ពាក្់ពាន្់ ចូល
គម្ើលគៅតាម្ទីសាលាគរៀន្នានា ន្ិងេិន្ិត្្យគម្ើលក្ម្មវិ្អីប់រំរបស់សាលាគរៀន្។ 
 
គដើម្្បីធានាក្ុំឱ្យមាន្ោររខំាន្ខា្្ំងគេក្ ដល់ក្ម្មវិ្ីបគរងៀន្គន្េះ អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្
ចាត្់តាំង ន្ឹងបគងកើត្ន្ីត្វិិ្ី ទុក្គ្វើោរសរម្ួលដល់ោរចូលគម្ើលគៅតាម្ទីសាលាគរៀន្នានា គៅនថ្ងសិស្េ
គរៀន្្ម្មតា។ ោរចូលគម្ើលនានា គៅក្នុងគមា ្ងគរៀន្ ជាត្បំូង គលាក្អនក្ រត្ូវោរគរៀបចគំ្វើជាន្ឹងរគូ
បគរងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងជាម្ុន្សិន្។ របសិន្គបើគលាក្អនក្ចង់ជួបោន្ផ្ទ្ល់ សូម្គ្វើ
ោរណ្ត្់ជួបជាម្ួយន្ឹងរគូបគរងៀន្ គៅគរៅគមា ្ងបគរងៀន្។ 
 
គដើម្្បីធានាសុវត្ថិភាេដល់សិស្េ ន្ិងបុគគលិក្ រេម្ទាំងគជៀសវាងោររំខាន្ដដលអាចគក្ើត្មាន្គនាេះ គភញៀវ
ទាំងអស់រត្ូវចុេះគ ្្េះភា្្ម្ៗ គៅគេលម្ក្ដល់ទីក្នុងអាោរ ឬបរគិវណសាលាគរៀន្ ក្នុងគេលដដលសាលា
ក្ំេុងគបើក្។ 
 
សំរាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាេ ន្ិងសន្ដិសុខសាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលា ឬអនក្ចាត្់តាំង អាចគរៀបចំ
ម្គ្្ាបាយដដលមាន្លក្ខណៈង្យសំោល់គភញៀវ ក្នុងខណៈដដលេួក្គគចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណសាលា
គរៀន្។ 
 
ហ្ម្គរបើឧបក្រណ៍សាដ្ប់ ឬថ្ត្រូបឬថ្ត្សគម្ែងគៅក្នុងថានក្្់គរៀន្ េីសំណ្ក្់សិស្េ ឬគភញៀវ គោយោ្្ន្ោរ
អន្ុញ្ញ្ត្េីរគូបគរងៀន្ ឬនាយក្សាលាគរៀន្គឡើយ។ (រក្ម្អប់រំ 51512) 
 
(សូម្គម្ើល 5144 - ោរោក្់វិន្័យអប់រំ) 
 
7/14/04 
 

 
ឧបសម្ពន័្ធ H, ឧបសម្ពន័្ធ H: BP 5145.7  ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ 

 

រក្ុម្របឹក្្ាភិបាលបាន្ខិត្ខំេ្ាោម្ដថ្រក្្ាទីក្ដន្ែងសិក្្ាឱ្យមាន្សុវត្ថិភាេ ជាទីោ្្ន្ោរគបៀត្គបៀន្ 
ន្ិងោរគរើសគអើងោន្។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល ទទួលសាគ្ល់ថា ក្តាត្សងគម្ ន្ិងរបវត្តិសា្សតដ៏សមុរគស្្ាញ អាច
នាំម្ក្ន្ូវភាេអយុត្ដិ្ម្៍គៅក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយថាោរគបៀត្គបៀន្ផែូវចិត្ដ គ្វើឱ្យគុណត្នម្ែនន្សិស្េសាលា
ទាំងអស់ធា្្ក្់ចុេះ គ្វើឱ្យរាងោយនន្សិស្េោន្់ដត្ដលងមាន្សុត្ថិភាេ គ្វើឱ្យសម្ត្ថភាេគរៀន្សូរត្របស់
សិស្េចុេះគខ្ាយ ន្ិងគ្វើឱ្យសងគម្ោន្់ដត្មាន្ភាេអយុត្ដិ្ម្៌ខា្្ំងគឡើង។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាលបាន្គបតជាញ្ចិត្ត 
លុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលខែួន្បាន្បងករ។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបា
លហ្ម្ោត្់ម្ិន្ឱ្យមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សិស្េ គៅទីក្នុងសាលាគរៀន្ ឬគៅក្នុង សក្ម្មភាេ
ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្ ឬសក្ម្មភាេដដលពាក្់ពាន្់សាលាគរៀន្។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល 
បាន្ហ្ម្ោត្់ផងដដរ ម្ិន្ឱ្យមាន្ោរសងសឹក្ោន្ ឬសក្ម្មភាេរបឆំងន្ឹងបុគគលដដលបាន្រាយោរណ៍
របាប់ ដដលបាន្ោក្់ពាក្្យបណតឹង ឬដដលបាន្ផដល់សក្ខីភាេ ឬគបើម្ិន្ដូគចនេះគទ ដដលបាន្ោំរទអនក្ោក្់
ពាក្្យបណតឹង អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទជាប់បទគចាទរបោន្់។ 

 

សង្ក្ត្់បាន្គលើក្ទឹក្ចិត្តោ ្ងខា្្ំង ដល់សិស្េណ្មាន្ក្់ដដលបាន្គិត្ថាេួក្គគ រត្ូវបាន្គគបាន្
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ គៅទីក្នុងបរគិវណសាលាគរៀន្ ឬគៅក្នុងសក្ម្មភាេដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយ
សាលាគរៀន្ ឬសក្ម្មភាេដដលទាក្់ទងន្ឹងសាលាគរៀន្ េីសំណ្ក្់នន្សិស្េ ឬម្ន្ុស្េគេញវ័យណ្មាន្ក្់
គផ្េងគទៀត្គនាេះ រត្វូទាក្់ទងរបាប់រគូបគរងៀន្ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬបុគគលិក្នន្សាលាគរៀន្មាន្ក្គ់ទៀត្
របស់េួក្គគ ដដលអាចរក្ទាក្់ទងបាន្។ សង្ក្ត្់គន្េះ ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរភា្្ម្ៗ គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរ
គបៀត្គបៀន្ ន្ិងោរោរពារសុវត្ថិភាេ ន្ិងសុខុមាលភាេរបស់ជន្រងគរោេះ ដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់អំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ រួម្មាន្ទាំង វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន ក្នុងអំឡុងគេលគសុើបអគងកត្ ឱ្យបាន្សម្
រសម្ប។ បុគគលិក្ណ្ដដលបាន្ទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍ ឬបាន្គ ើញោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវ
គភទគនាេះ រត្ូវផដល់ដំណឹងរបាប់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តអីន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់។  
 

ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់ គឺជាោររបរេឹត្ដអំគេើផែូវគភទដដលគគម្និ្ចង់បាន្ ដដល
អាចរួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្ថ់ាមាន្ដត្ អំគេើហិង្ាផែូវគភទ ោរដចចងរ់ួម្គភទដដលគគម្ិន្ចងប់ាន្  ោរ
គសនើសំុឱ្យយល់រេម្រួម្គភទ ឬោរបគញ្ចញពាក្្យសម្ដីដផែផ្ក ្ោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដបបដចចង់ ឬ
ោរបគញ្ចញោយវិោរគផ្េងៗគទៀត្ក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ោក្់គៅម្ន្ុស្េមាន្ក្់គទៀត្ ដដលមាន្គភទដូចោន្ 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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ឬគភទខុសោន្ គៅក្នុងបរិោោសជុំវិញោរអប់រំ គៅគេលដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយដផែក្គលើគភទ ន្ិង
តាម្សាថ្ន្ភាេណ្ម្ួយ ដូចមាន្គៅខាងគរោម្គន្េះគទ (ច្ាប់អប់រំ 212.5; 5 CCR 4916) 

 

1. ោរចុេះចូលចំគពាេះោររបរេឹត្ដីដបបគន្េះ ដដលក្នុងគនាេះមាន្វាចាច្ាស់លាស់ ឬម្ិន្ច្ាស់លាស់ ោក្់លក្ខ
ខ័ណឌគៅគលើសាថ្ន្ភាេសិក្្ា ឬោរលូត្លាស់របស់សិស្េសាលា។ 

 

2. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គគគរបើរបាស់
ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដគលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ាដដលប េះពាល់សិស្េសាលា។ 

  
3. ោររបរេឹត្ដដបបគន្េះ គឺមាន្បំណង ឬមាន្ផលប េះពាលអវិជជមាន្គលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឬគ្វើឱ្យទី
ក្ដន្ែងរបក្បោរង្រ ឬក្ដន្ែងអបរ់ ំមាន្ោរភិត្ភ័យ ោរវាយរបហ្រោន្ ឬោរទាស់ចិត្ដ។ 

  
4. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គរបើរបាស់
ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដណ្ម្ួយ ដដលមាន្ឥទធេិលគលើសិស្េពាក្់ពាន្់គៅន្ឹងផលរបគោជន្៍ 
ន្ិងោរបំគរើគសវា ក្ិត្ដិយស ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនានា ដដលមាន្ជូន្ ឬតាម្រយៈក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនន្
សាថ្ប័ន្អប់រំ។ 

 

ឧទាហរណ៏អំេីរបគភទនន្ោររបរេឹត្ដ ដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយដដលអាចមាន្ោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្មាន្ ប ដុន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ដូចត្គៅគន្េះគទ៖ 
 

1. ោរគសនើសំុរួម្ដំគណក្ជាម្ួយ ោរដចចងផ់ែូវគភទ ឬោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ 

 

2. ោរគរៀបរាប់បនាទ្បបគនាថ្ក្ ោរបគញ្ចញម្ត្ិរបមាថ្ ោររំគលាភគោយពាក្្យសំដី ោរគំរាម្គំដហង ពាក្្យ
បំពាន្ ឬោរន្ិោយបងខូចផែូវគភទ។ 

 

3. ោរបគញ្ចញម្ត្ិលែិត្លែន្់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ អំេីរាងោយរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ឬោរ
សាក្សួរ ឬោរសន្េនាផ្ទ្ល់ខែួន្គរចើន្ហួសគហត្ុ គៅគលើគរឿងផែូវគភទដដលគគម្ិន្ចង់សាដ្ប់  
 

4. គរឿងក្ំដបែងទាក្់ទងផែូវគភទ, ផ្ទ្ំងរូបភាេក្នុងលក្ខណៈរបមាថ្, ក្ំណត្់ខែី, សាច់គរឿង, គរឿងត្ុក្កតា, គំន្ូរ, 
រូបភាេ, ោយវិោរអាសអាភាស ឬរូបភាេផែូវគភទ ដដលបាន្បគងកើត្គឡើងតាម្រយៈក្ុំេ្យូទ័រ 
 

5. ោរផ្េេវផ្ាយពាក្្យចចាម្អារា ្ម្ផែូវគភទ 

 

6. ោរចំអក្ឡក្ឡឺយ ឬោរន្ិោយអំេីផែូវគភទនន្សិស្េសាលា ដដលមាន្គ ្្េះគរៀន្ ក្នុងថាន្ក្់ 
ឬសក្ម្មភាេ ដដលមាន្សិស្េដត្ម្ួយគភទគៅក្នុងហនឹង 

 

7. ោរមា ្ស្ា ោរចាប់យក្រចបាច់ សាទ្បអដងែល បំគបាសអដងែល ឬរត្ដុសរាងោយ 

 

8. ោរប េះក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ដល់រាងោយ ឬសគម្ែៀក្បំពាក្់របស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ 
 

9. ោររារំាង ឬោរទប់សក្ម្មភាេរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ឬោរគរជៀត្ដរជក្រាងោយណ្ម្ួយក្នុងសក្ម្មភាេ
សិក្្ា គៅគេលបាន្គ្វើោក្់គៅគលើម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ គោយដផែក្គលើោរបង្ហ្ញអារម្មណ៍អំេីគភទ ឬគយន្
ឌ័រ 
 

10. ោរបង្ហញ្វត្ថដុដលគ្វើឱ្យន្ឹក្គ ើញគរឿងផែូវគភទ 

 

11. ោរចាបរ់ំគលាភ ឬវាយដំ ឬបងខិត្បងខំផែូវគភទ 

 

12. អំគេើហឹង្ាផែូវគភទ ដដលជាោររបរេឹត្តិបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់
រេម្ជាវិជជមាន្ 

 

13. ោរទំនាក្់ទំន្ងតាម្គរគឿងគអឡិចរត្ូន្ិច ដដលក្នុងគនាេះមាន្ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ពាក្្យគេចន្៍ ឬរូបភាេ
ដូចបាន្គរៀបរាប់គៅខាងគលើ 
 

ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅទីក្នុងបរិគវណទំាងអស់នន្សាលាគរៀន្ គៅក្នុងក្ម្មវិ្ ីឬ
សក្ម្មភាេទាំងអស់ ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្។ ោររបរេឹត្ដណ្ម្ួយដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្
ោត្់ ដដលគក្ើត្គឡើងគៅទីគរៅបរគិវណសាលាគរៀន្ ឬគៅខាងគរៅនន្ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេដដលទាក្់ទង
ន្ឹងសាលាគរៀន្ ឬដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ក្នុងោររំគលាភគលើគោលោរណន៍ន្សង្ក្ត្់ របសិន្គបើវាបន្ដប េះពាល់ដល់ ឬបគងកើត្បាន្
ទីក្ដន្ែងបងកររគរឿងម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្ ដល់អនក្បដឹងផដល់ ឬដល់ជន្រងគរោេះគោយសារដត្ោររបរេឹត្ដដបប
ហនឹង។ 

 

(ឯក្សារគោង 0410 - ោរម្ិន្គរើសគអើងគៅក្នុងក្ម្មវិ្ ីន្ិងសក្ម្មភាេរបស់សង្ក្ត្់) 
(ឯក្សារគោង 1312.1 - ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងបុគគលិក្របស់សង្ក្ត្់) 
(ឯក្សារគោង 5131 - ោររបរេឹត្ដ) 
(ឯក្សារគោង 5131.2 - ោរសម្ែុត្គ្វើបាបគគ) 
(ឯក្សារគោង 5137 - បរិោោសវិជជមាន្នន្សាលាគរៀន្) 

(ឯក្សារគោង 5141.4 - ោររាយោរណ៍របាប់ ន្ិងោរោរពារក្ុំឱ្យមាន្ោរគ្វើបាបក្ុមារ) 
(ឯក្សារគោង 5145.3 - ោរម្ិន្គរើសគអើង / ោរគបៀត្គបៀន្) 
(ឯក្សារគោង 6142.1 - សុខភាេន្ិងគម្គរាគគអដស៍ / ជំងឺគអដស៍ផែូវគភទគសចក្តីដណនាំបង្ករ្) 
 

ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ឹងរត្វូបាន្គ្វើោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងគោេះរសាយតាម្ច្ាប់ 
ន្ិងន្ីត្ិវិ្ីរបស់សង្ក្ត្់ ដដលមាន្គៅបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3 - ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្។ នាយក្
សាលាគរៀន្ គឺជាអនក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល ឱ្យ
រជាបថា ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ អាចោក្់បដឹងបាន្ តាម្បទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3 
គហើយន្ិងទីក្ដន្ែងដដលអាចរក្បាន្ន្ូវន្ីត្វិិ្ីម្ួយច្ាប់គន្េះ។ 

 

(ឯក្សារគោង 1312.3 - ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្) 
 

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវចាត្វ់ិធាន្ោរសម្រសប គដើម្្បីេរងឹងគោលោរណ៍
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្់។ 

 

គសចក្តីដណនាំ / េ័ត្៌មាន្ 

 

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវធានាោ ្ងណ្ឱ្យសិស្េទាំងអស់របស់សង្ក្ត្់ ទទួល
បាន្ន្ូវេ័ត្៌មាន្អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ដដលសម្រសបតាម្វ័យរបស់េួក្គគ។ គសចក្ដីដណនាំ ន្ិង
េ័ត្៌មាន្ដបបបគន្េះ រួម្មាន្៖ 
 

1. គត្ើអំគេើ ន្ិងអាក្ប្បក្រិិោដបបណ្ខែេះ រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្ទាំងអងគ
គហត្ុដដលោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ អាចគក្ើត្មាន្គឡើង រវាងម្ន្ុស្េគភទដូចោន្ គហើយដដលអាច
ជាប់ពាក្់ពាន្់អំគេើហិង្ាផែូវគភទ 

 

2.  សារោ ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា សិស្េម្ិន្រត្ូវទទួលរងន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទគឡើយ គទាេះជា
ក្នុងសាថ្ន្ភាេណ្ម្ួយក្៏គោយ 

 

3.  គលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យគគគ្វើោររាយោរណ៍របាប់ អំេីោរបាន្គ ើញោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ គបើ
គទាេះបីជាជន្រងគរោេះ េុំបាន្បដឹងរបាបេ់ីោរគបៀត្គបៀន្គនាេះក្៏គោយ 

 

4.  សារោ ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា សុវត្ថិភាេរបស់សិស្េសាលា គឺជាក្តីបារម្ភដ៏ចម្្បងរបស់សង្ក្ត្់ 
គហើយថាោររំគលាភគលើច្ាប់ោចគ់ោយដឡក្ណ្ម្ួយ ដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធន្ឹងជន្រងគរោេះ ឬ
ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់គផ្េងគទៀត្ ដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់អេំីោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ
គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្គោេះរសាយោច់គោយដឡក្េីោន្ គហើយន្ឹងម្ិន្ប េះពាល់ដល់រគបៀបពាក្្យបណតឹង
អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ដដលរត្ូវបាន្ទទួលបាន្គសុើបអគងកត្ ឬបាន្គោេះរសាយគនាេះគឡើយ។ 

 

5.  សារោ ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា គោយម្ិន្គិត្េីោរដដលអនក្បដឹងម្ិន្បាន្គ្វើតាម្ត្រម្ូវោរនានា 
ក្នុងោក្់បដឹងជាលាយលក្ខអក្្េរ ោក្់ឱ្យទាន្់គេលគវលា ឬោរោក្់បដឹងជាផែូវោរតាម្ដបបគផ្េង
គទៀត្ក្៏គោយ រគប់គរឿងគចាទរបោន្់អំេីោរគបៀត្គបៀត្ផែូវគភទ ដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធន្ឹងសិស្េណ្
មាន្ក្់ ម្ិន្ថាអនក្បដឹង អនក្គ្ែើយត្ប ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ ដដលបុគគលិក្ សាលា
គរៀន្បាន្ដឹង តាម្រយៈម្គ្្ាបាយណ្ម្ួយក្៏គោយ គនាេះន្ឹងរត្ូវបាន្គគគ្វើោរគសុើបអគងកត្ 
គហើយថាវិធាន្ោរជាបនាទ្ន្ម់្ួយ ន្ឹងរត្ូវបាន្គ្វើ គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ណ្ម្ួយ គដើម្្បីទប់
សាក្ត្់ក្ុំឱ្យគក្ើត្មាន្គរឿងហនឹងម្ដងគទៀត្ ន្ិងគដើម្្បគីោេះរសាយផលប េះពាល់ណ្ម្ួយដដលបន្តគក្ើត្
មាន្ គៅគលើសិស្េសាលាគទៀត្ 

 

6.  េ័ត្៌មាន្អំេីន្ីត្ិវិ្ីរបស់សង្ក្ត្់ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គៅគលើពាក្្យបណតឹង ន្ិងបុគគល ដដលរបាយ
ោរណ៍អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយច្ាប់ រត្ូវបាន្រាយោរណ៍របាប ់

 

7.  េ័ត្៌មាន្អំេីសិទធិរបស់សិស្េ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល ទុក្ោក្់ពាក្្យបណតឹងរដឋប្បគវណី ឬ
រេហមទណឌ តាម្ោរអាចអន្ុវត្ដបាន្ 

 

8.  សារោ ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា គៅគេលដដលរត្ូវោរចាបំាច់ សង្ក្ត្់ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះ
អាសន្ន គដើម្្បីធានាោ ្ងណ្ឱ្យបរិសាថ្ន្សាលាគរៀន្ ដដលមាន្សុវត្ថិភាេសំរាប់សិស្េណ្មាន្ក្់ 
ដដលជាអនក្បតឹងត្វា ្ ឬជាជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិង/ឬ សិស្េដនទគទៀត្ ក្នុង
អំឡុងគេលគសុើបអគងកត្ គហើយថា តាម្ទំហំអាចគ្វើគៅបាន្ គៅគេលវធិាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន
ម្ួយរត្ូវបាន្គ្វើគនាេះ េួក្គគន្ឹងម្ិន្រត្ូវគ្វើឱ្យមាន្គុណវិបត្តិដល់អនក្បដឹងត្វា ្ ឬជន្រងគរោេះគោយ
អំគេើគបៀត្គបៀន្គនាេះគឡើយ 

 
 
 

ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ 

 

គៅគេលមាន្ោរគសុើបអគងកត្ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ សិស្េណ្ក្៏គោយ ដដលចូល
រួម្ក្នុងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ឬក្នុងអំគេើហិង្ាផែូវគភទ គៅក្នុងសាលាគរៀន្ ឬក្នុងសក្ម្មភាេដដលបាន្
ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្ ឬក្នុងសក្ម្មភាេពាក្់ពាន្់ន្ឹងសាលាសាលាគរៀន្ ដដលជាប់ក្នុងោរ



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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រំគលាភគលើគោលោរណគ៍ន្េះ ន្ឹងទទួលរងន្ូវចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ។ ចំគពាេះសិស្េថាន្ក្់ទី 4-12, ចំណ្ត្់
ោរោក្់វិន្័យ អាចរួម្មាន្ ទាំងោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិង/ឬ ោរបគណតញគចញេីសា
លាគរៀន្ ឱ្យដត្ មាន្ោរោក្វ់ិន្័យដបបគន្េះ គនាេះសាថ្ន្ភាេទាំងអស់ដដលបាន្គក្ើត្គឡើង រត្ូវគលើក្យក្
ម្ក្គ្វើោរេិចារណ្។ 

 

(ឯក្សារគោង 5144 - ោររបរេឹត្ដ) 
(ឯក្សារគោង 5144.1 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ / 
ន្ីត្ិវិ្ីរត្ឹម្រត្ូវ) 
(ឯក្សារគោង 5144.2 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ / 
ន្ីត្ិវិ្ីរត្ឹម្រត្ូវ (សិស្េេិោរ)) 
 

តាម្ោរគសុើបអគងកត្ពាក្យ្បណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ បុគគលិក្ណ្មាន្ក្់ក្៏គោយ ដដលបាន្
គ ើញថាបាន្ចូលរមួ្ក្នុងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ឬក្នុងអំគេើហិង្ាផែូវគភទណ្ម្ួយ ោក្់គៅសិស្េសាលា
ណ្មាន្ក្់ ន្ឹងរត្ូវបាន្ទទួលរងន្ូវោរោក្់វិន្័យ រហូត្ដល់គៅមាន្ោរបគណតញេោីរង្រដត្ម្ដង គោយ
អន្ុគលាម្តាម្គោលោរណ៍ ច្ាប ់ន្ិង/ឬ អន្ុសញ្ញ្រួម្នន្ោរង្រដដលអាចអន្ុវត្ដបាន្។ 

 

(ឯក្សារគោង 4117.4 - ោរបគណតញ) 
(ឯក្សារគោង 4117.7 - របាយោរណ៍េីសាថ្ន្ភាេោរង្រ) 
(ឯក្សារគោង 4118 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ / ចំណ្ត្់ោរោក្វ់ិន្័យ) 
(ឯក្សារគោង 4218 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ / 
ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ) 
(ឯក្សារគោង 4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ) 
 

ោរដថ្រក្្ាក្ំណត្់រតា 

 

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវដថ្រក្្ាទុក្ោក្់ក្ំណត្់រតាអំេីក្រណីទំាងអស់ ដដល
បាន្រាយោរណ៍របាប់អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ គដើម្្បីផដល់លទធភាេឱ្យសង្ក្ត្់ អាចគ្វើោររត្ួត្េិន្ិត្្យ 
គោេះរសាយ  ន្ិងោរពារក្ុំឱ្យមាន្ោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ោន្ម្ដងគទៀត្ គៅក្នុងសាលាគរៀន្នន្សង្ក្ត្់។ 

 

(ឯក្សារគោង 3580 - ក្ំណត្់រតារបស់សង្ក្ត្់) 

8/25/04; 3/25/15A; 6/14/17A 

 
ឧបសម្ពន័្ធ I: បទបញ្ញត្ដរិដឋបាល  5145.7 ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទរបសស់សិេ្ 
 
សិស្េទាំងអស់មាន្សិទធិចូលគរៀន្ក្នុងសាលា ដដលេុំមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ។ សង្ក្ត្់បាន្េា្ោម្
លុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលខែួន្បាន្បងករដល់ម្ន្ុស្េ ន្ិង
សហគម្ន្៍សាលាគរៀន្ តាម្រយៈយុទធសា្សតបង្ក្រ ន្ិងោរគ្ែើយត្បដដលសម្រសបតាម្វ័យ ដដលជួយឱ្យ
ជន្រងគរោេះគោយោរគបៀត្គបៀន្គនាេះ មាន្ភាេអង់អាចខា្្ំងគឡើង, ធានាឱ្យមាន្សុវត្ថិភាេក្នុងសាលា
គរៀន្ ន្ិងជួយរទរទង់ោរដក្ដរបអាក្ប្បក្រិិោវិជជមាន្។ 
 
សង្ក្ត្់គរជើសគរើងបុគគលខាងគរោម្គន្េះ ទុក្ជាបុគគលិក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរសំរបសំរួលក្ិចចខិត្ខំរបឹង
ដរបងក្នុងោររបត្ិបត្ដិតាម្ច្ាប់ដក្ដរបោរអប់រំ Title IX  ដដលបាន្តាក្់ដត្ងគៅឆន្ំ 1972 ន្ិងច្ាប់អប់រំ
ោលីហវូន្ញ ្ 234.1 រេម្ទាំងជួយសរម្ួលដល់ោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងោរគោេះរសាយពាក្្យបណតឹងសដីអំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទតាម្បទបញ្ញត្ដរិដឋបាល AR 1312.3 - ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្។ 
 
Ombudsperson 

Office of the Ombudsperson 

1000 Broadway, 1st Floor, Suite 150 

Oakland, California  94607 

PHONE (510) 879-4281 

FAX (510) 879-3678 
 
ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់ គឺជាោររបរេឹត្ដអំគេើផែូវគភទដដលគគម្និ្ចង់បាន្ ដដល
អាចរួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្ថ់ាមាន្ដត្ អំគេើហិង្ាផែូវគភទ ោរដចចងរ់ួម្គភទដដលគគម្ិន្ចងប់ាន្  ោរ
គសនើសំុឱ្យយល់រេម្រួម្គភទ ឬោរបគញ្ចញពាក្្យសម្ដីដផែផ្ក ្ោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដបបដចចង់ ឬ
ោរបគញ្ចញោយវិោរគផ្េងៗគទៀត្ក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ោក្់គៅម្ន្ុស្េមាន្ក្់គទៀត្ ដដលមាន្គភទដូចោន្ 
ឬគភទខុសោន្ គៅក្នុងបរិោោសជុំវិញោរអប់រំ គៅគេលដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយដផែក្គលើគភទ ន្ិង
តាម្សាថ្ន្ភាេណ្ម្ួយ ដូចមាន្គៅខាងគរោម្គន្េះគទ (ច្ាប់អប់រំ 212.5; 5 CCR 4916) 
 
1. ោរចុេះចូលចំគពាេះោររបរេឹត្ដីដបបគន្េះ ដដលក្នុងគនាេះមាន្វាចាច្ាស់លាស់ ឬម្ិន្ច្ាស់លាស់ ោក្់លក្ខ
ខ័ណឌគៅគលើសាថ្ន្ភាេសិក្្ា ឬោរលូត្លាស់របស់សិស្េសាលា។ 
 
2. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គគគរបើរបាស់
ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដគលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ាដដលប េះពាល់សិស្េសាលា។ 
  
3. ោររបរេឹត្ដដបបគន្េះ គឺមាន្បំណង ឬមាន្ផលប េះពាលអវិជជមាន្គលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឬគ្វើឱ្យទី
ក្ដន្ែងរបក្បោរង្រ ឬក្ដន្ែងអបរ់ ំមាន្ោរភិត្ភ័យ ោរវាយរបហ្រោន្ ឬោរទាស់ចិត្ដ។ 
  
4. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គរបើរបាស់
ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដណ្ម្ួយ ដដលមាន្ឥទធេិលគលើសិស្េពាក្់ពាន្់គៅន្ឹងផលរបគោជន្៍ 

ន្ិងោរបំគរើគសវា ក្ិត្ដិយស ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនានា ដដលមាន្ជូន្ ឬតាម្រយៈក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនន្
សាថ្ប័ន្អប់រំ។ 
 
ឧទាហរណ៏អំេីរបគភទនន្ោររបរេឹត្ដ ដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយដដលអាចមាន្ោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្មាន្ ប ដុន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ដូចត្គៅគន្េះគទ៖ 
 
1. ោរគសនើសំុរួម្ដំគណក្ជាម្ួយ ោរដចចងផ់ែូវគភទ ឬោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ 
 
2. ោរគរៀបរាប់បនាទ្បបគនាថ្ក្ ោរបគញ្ចញម្ត្ិរបមាថ្ ោររំគលាភគោយពាក្្យសំដី ោរគំរាម្គំដហង ពាក្្យ
បំពាន្ ឬោរន្ិោយបងខូចផែូវគភទ។ 
 
3. ោរបគញ្ចញម្ត្ិលែិត្លែន្់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ អំេីរាងោយរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ឬោរ
សាក្សួរ ឬោរសន្េនាផ្ទ្ល់ខែួន្គរចើន្ហួសគហត្ុ គៅគលើគរឿងផែូវគភទដដលគគម្ិន្ចង់សាដ្ប់  
 
4. គរឿងក្ំដបែងទាក្់ទងផែូវគភទ, ផ្ទ្ំងរូបភាេក្នុងលក្ខណៈរបមាថ្, ក្ំណត្់ខែី, សាច់គរឿង, គរឿងត្ុក្កតា, គំន្ូរ, 
រូបភាេ, ោយវិោរអាសអាភាស ឬរូបភាេផែូវគភទ ដដលបាន្បគងកើត្គឡើងតាម្រយៈក្ុំេ្យូទ័រ 
 
5. ោរផ្េេវផ្ាយពាក្្យចចាម្អារា ្ម្ផែូវគភទ 
 
6. ោរចំអក្ឡក្ឡឺយ ឬោរន្ិោយអំេីផែូវគភទនន្សិស្េសាលា ដដលមាន្គ ្្េះគរៀន្ ក្នុងថាន្ក្់ 
ឬសក្ម្មភាេ ដដលមាន្សិស្េដត្ម្ួយគភទគៅក្នុងហនឹង 
 
7. ោរមា ្ស្ា ោរចាប់យក្រចបាច់ សាទ្បអដងែល បំគបាសអដងែល ឬរត្ដុសរាងោយ 
 
8. ោរប េះក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ដល់រាងោយ ឬសគម្ែៀក្បំពាក្់របស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ 
 
9. ោររារំាង ឬោរទប់សក្ម្មភាេរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ឬោរគរជៀត្ដរជក្រាងោយណ្ម្ួយក្នុងសក្ម្មភាេ
សិក្្ា គៅគេលបាន្គ្វើោក្់គៅគលើម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ គោយដផែក្គលើោរបង្ហ្ញអារម្មណ៍អំេីគភទ ឬគយន្
ឌ័រ 
 
10. ោរបង្ហញ្វត្ថដុដលគ្វើឱ្យន្ឹក្គ ើញគរឿងផែូវគភទ 
 
11. ោរចាបរ់ំគលាភ ឬវាយដំ ឬបងខិត្បងខំផែូវគភទ 
 
12. អំគេើហឹង្ាផែូវគភទ ដដលជាោររបរេឹត្តិបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់
រេម្ជាវិជជមាន្ 
 
13. ោរទំនាក្់ទំន្ងតាម្គរគឿងគអឡិចរត្ូន្ិច ដដលក្នុងគនាេះមាន្ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ពាក្្យគេចន្៍ ឬរូបភាេ
ដូចបាន្គរៀបរាប់គៅខាងគលើ 
 
អំគេើហិង្ាផែូវគភទ គឺជាទរម្ង់គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ្ងន្់្ងរបំផុត្។ អំគេើហិង្ាផែូវគភទ គឺជាោររបរេឹត្តបទ
គលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្ ់គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្របស់េួក្គគ។ "ោរយល់រេម្
វិជជមាន្" មាន្ន្័យថា ក្ិចចរេម្គរេៀងគោយសម័រគចិត្ដ គោយមាន្យល់ដឹងជាវិជជមាន្ គដើម្្បីចូលរួម្ក្នុង
សក្ម្មភាេផែូវគភទ។ វាគឺជាោរទទួលខុសរត្ូវរបស់ម្ន្ុស្េមាន្ក្់ ដដលចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេផែូវគភទ គដើម្្បី
ធានាឱ្យោត្់ទទួលបាន្ន្ូវោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្អំេីម្ន្ុស្េដនទគទៀត្ ឬេីម្ន្ុស្េគផ្េងៗគទៀត្ ដដល
ចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេផែូវគភទ។ ក្ងវេះោរត្វា ្ ឬោរជំទាស់ គឺម្ិន្មាន្ន្័យថា គគយល់រេម្ ឬោរគៅ
គសងៀម្សាង្ត្់ េុំមាន្ន្័យថា គគយល់រេម្ដដរគនាេះគទ។ ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្ រត្ូវដត្មាន្បន្ដតាំងេីគដើម្
ដល់ចប់សក្ម្មភាេផែូវគភទ គហើយអាចន្ឹងរត្ូវបាន្ដក្វញិ គៅគេលណ្ម្ួយក្៏បាន្។ ោរមាន្ទំនាក្់
ទំន្ងរវាងបុគគលដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធ ឬទំនាក្់ទំន្ងផែូវគភទេីម្ុន្ៗម្ក្រវាងេួក្គគគនាេះ គឺម្ិន្រត្វូគរបើទុក្ជា
សញ្ញ្បង្ហ្ញដត្ម្ួយម្ុខ គដើម្្បីបញ្ជ្ក្់ថាមាន្ោរយល់រេម្គនាេះគទ។ 
 
ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅទីក្នុងបរិគវណទំាងអស់នន្សាលាគរៀន្ គៅក្នុងក្ម្មវិ្ ីឬ
សក្ម្មភាេទាំងអស់ ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្។ ោររបរេឹត្ដណ្ម្ួយដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្
ោត្់ ដដលគក្ើត្គឡើងគៅទីគរៅបរគិវណសាលាគរៀន្ ឬគៅខាងគរៅនន្ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេដដលទាក្់ទង
ន្ឹងសាលាគរៀន្ ឬដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ក្នុងោររំគលាភគលើគោលោរណន៍ន្សង្ក្ត្់ របសិន្គបើវាបន្ដប េះពាល់ដល់ ឬបគងកើត្បាន្
ទីក្ដន្ែងបងកររគរឿងម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្ ដល់អនក្បដឹងផដល់ ឬដល់ជន្រងគរោេះគោយសារដត្ោររបរេឹត្ដដបប
ហនឹង។ 
 
ដំគណើរោររាយោរណ៍របាប់ ន្ិងោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងដំគណ្េះរសាយពាក្្យបណតឹង 
 
សិស្េសាលាណ្ក្៏គោយ ដដលគិត្ថាេួក្គគបាន្ទទួលរងន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ េីសំណ្ក្់សិស្េ
មាន្ក្់គទៀត្ គនាេះបុគគលិក្ ឬភាគីទីបី ដដលបាន្គ ើញោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ រត្វូបាន្ជំរុញោ ្ងខា្្ំង 
ឱ្យគ្វើោររាយោរណ៍របាប់េីឧប្បត្តគិហត្ុគន្េះ ដល់រគូបគរងៀន្ ដល់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬដល់បុគគលិក្គផ្េ
ងៗគទៀត្នន្សាលាគរៀន្។ គៅគេលទទួលបាន្របាយោរណ៍ដបបគន្េះក្នុងរយៈគេលម្ួយនថ្ង នន្ោរបាន្
ទទួលរបាយោរណ៍ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ គនាេះបុគគលិក្សាលាគរៀន្ រត្ូវបញ្ជូន្របាយោរណ៍គន្េះ ជូន្ដល់
នាយក្សាលាគរៀន្ ន្ិងម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់។ សាលាគរៀន្ន្ីម្ួយៗ រត្ូវចាត្ត់ាំងម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ ដដលទទួលខុសរត្ូវគលើោរគោេះរសាយពាក្្យបណតឹង។ បុគគលរូបហនឹង អាចជានាយក្សាលាគរៀន្ ឬ
ជាអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ គហើយន្ឹងរត្ូវបាន្ទទួលោរបណតតេះបណ្ដ្ល។ គលើសេីគន្េះគទៀត្ បុគគលិក្ណ្
មាន្ក្់នន្សាលាគរៀន្ ដដលបាន្គ ើញោរគក្ើត្មាន្គរឿងគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទពាក្់េ័ន្ធន្ឹងសិស្េសាលាមាន្ក្់
គនាេះ រត្ូវរាយោរណ៍របាប់េីោរបាន្គ ើញរបស់េួក្គគ ជូន្ដល់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្
ច្ាប់របចាំសង្ក្ត្់។ បុគគលិក្គន្េះ រត្ូវចាត្់វធិាន្ោរទាំងគន្េះ គបើគទាេះបីជាជន្រងគរោេះបាន្ ឬេុំបាន្ោក្់
ពាក្្យបដឹងផដល់ក្៏គោយ។ 
 
គៅគេលដដលរបាយោរណ៍ ឬពាក្្យបណតឹងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ពាក្់េ័ន្ធន្ឹងោររបរេឹត្ដគៅទីគរៅ
បរិគវណសាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្ត់ាំងរបស់េួក្គគ រត្ូវដសវងរក្ថាគត្ើ ោររបរេឹត្ដ 
អាច ឬបាន្បគងកើត្ ឬបាន្នាំឱយ្មាន្ោរបងករគរឿងគៅក្នុងទីក្ដន្ែងសិក្្ា។ របសិន្គបើនាយក្សាលាគរៀន្ ឬ
អនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ រក្គ ើញថា មាន្ោរបងករគរឿងគៅក្នុងទីក្ដន្ែងសិក្្ាដម្ន្គនាេះ េួក្គគរត្ូវគ្វើ



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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ោរគសុើបអគងគត្តាម្ពាក្យ្បណតឹង ន្ឹងគ្វើោរគោេះរសាយ ក្នុងលក្ខណៈដូចោន្ គៅន្ឹងោររបរេឹត្ដដដលបាន្
ហ្ម្ោត្់ ដដលបាន្គក្ើត្គឡើងគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្អញ្ចឹងដដរ។ 
 
គៅគេលដដលមាន្ោររាយោរណ៍របាប់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ ឬមាន្របាយោរណ៍របាប់គរៅផែូវោរ អំេីោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ រត្ូវផដល់ដំណឹងដល់សិស្េសាលា ឬជូន្ដល់មាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាល / អាណ្េ្ាបាល អំេីសិទធិោក្់ពាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរម្ួយច្ាប់ 
គោយអន្ុគលាម្តាម្ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្់។ ពាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរ 
ដដលបាន្ោក្់បដឹង តាម្ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្់គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្គោេះរសាយរសបជាម្ួយ
ន្ឹងបទបញ្ញត្ដិ AR 1312.3។ 
 
គោយម្ិន្គិត្អំេីថា គត្ើបណតឹងរត្ូវបាន្ ឬេុំបាន្ោក្់បតឹងជាផែូវោរគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់
តាំងរបស់េួក្គគ រត្ូវចាត្វ់ិធាន្ោរ គដើម្្បគី្វើោរគសុើបអគងកត្គលើបទគចាទរបោន្់ គហើយគបើរក្គ ើញថា
មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ដម្គនាេះ េួក្គគរត្ូវចាត្់វិធាន្ោរភា្្ម្ គដើម្្បីបញ្្ឈប់វា ន្ិងទប់សាក្ត្់ក្ុំឱ្យវាគក្ើត្មាន្ម្ដង
គទៀត្ ន្ិងគ្វើោរគោេះរសាយេីផលប េះពាល់ណ្ម្ួយដដលគៅដត្បន្ដមាន្។ 
 
របសិន្គបើពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយច្ាប់ រត្ូវបាន្ោក្់ជូន្ជាគលើក្ដំបូង ដល់នាយក្
សាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្រូបហនឹង រត្ូវបញ្ជូន្របាយោរណ៍ហនឹងដល់ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់
របចាំសង្ក្ត្់។ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់េកួ្គគ រត្ូវចាបគ់ផដើម្គ្វើោរគសុើបអគងកត្តាម្ពាក្្យ
បណតឹងហនឹង។ 
 
ក្នុងក្រណីគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទណ្ម្ួយ ពាក្់េ័ន្ធគៅន្ឹងនាយក្សាលាគរៀន្គនាេះ ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់ 
ឬម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់គទៀត្ ដដលទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ ៍ឬពាក្្យបណតឹងគនាេះ អាចោក្់ជូន្អគគនាយក្នន្
សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ ដដលជាអនក្គ្វើោរសំគរចថា អនក្ណ្ជាអនក្គ្វើោរគសុើប
អគងកត្គលើពាក្្យបណតឹងគន្េះ។ 
 
ក្ិចចរបជុំសដីេីោរទទួលយក្របាយោរណ៍ 
 
គៅក្នុងរយៈគេលម្ួយនថ្ង នន្ោរទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍ សដីអំេីោរគបៀត្គបៀន្ ឬគបើម្ិន្ដូគចនេះគទ គបើ
បាន្ដឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្គហើយគនាេះ បុគគលិក្រត្ូវដត្ជូន្ដំណឹងដល់បុគគលិក្របចាំទីសាលាគរៀន្ដដល
បាន្គរជើសតាំង ន្ិងម្្ន្ដីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របចាំសង្ក្ត្។់ គរោយេីោរទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍អំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ ឬបាន្ដឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្គហើយគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតាំង ឬ
អនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ រត្ូវរបញប់របញលោក្់គេលណ្ត្់ជួបោន្ម្ួយ  ជាម្ួយន្ឹងសិស្េសាលា ដដល
បាន្រាយោរណ៍របាប់អំេីោរគបៀត្គបៀន្។ របសិន្គបើបាន្គសនើគោយសិស្េ ឬត្រម្ូវគោយច្ាប់គនាេះ ម្្ន្តី
របចាំសាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតាំត្ រត្ូវផដល់ដំណឹងជនូ្មាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ អំេី
របាយោរណ៍ហនឹង គហើយន្ិងអគញ្ជើញេួក្គគឱយ្ចូលរួម្ក្នុងក្ិចចរបជុំទទួលតាម្គេលបាន្ក្ំណត្់។ រគប់
ក្រណីទំាងអស់ សិស្េសាលា ន្ឹងរត្ូវបាន្គគផដល់ដំណឹងជូន្រជាបថា េួក្គគអាចនាំម្ក្ជាម្ួយន្ូវម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ដដលខែួន្ចង់បាន្ ឱ្យម្ក្ជួយផដល់ជាក្មា្្ំងចិត្ដ គៅក្នុងក្ិចចរបជុំ។ របសិន្គបើសិស្េសាលាមាន្ក្់ គសនើសំុ
ឱ្យមាន្សិស្េមាន្ក្់គទៀត្ ម្ក្ជួយផដល់ជាក្មា្្ំងចិត្ដគនាេះ សិស្េសាលារូបហនឹង ន្ឹងរត្ូវបាន្អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យ
គចញេីថាន្ក្់គរៀន្ ឬេីសក្ម្មភាេនានារបស់េួក្គគ គដើម្្បមិ្ក្ចូលរួម្ក្នុងក្ិចចរបជុំ។ សិស្េសាលា អាចគសនើ
សំុគលើក្ក្ិចចរបជុំគៅគ្វើគៅនថ្ងគរោយវិញបាន្ គដើម្្បីផដល់លទធភាេឱ្យម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ដដលន្ឹងម្ក្ជួយ
ផដល់ជាក្មា្្ំងចិត្ដរបស់េួក្គគគនាេះ អាចម្ក្ចូលរួម្បាន្។ 
 
គៅក្នុងក្ិចចរបជុំោរទទួលយក្របាយោរណ៍គន្េះ  សិស្េសាលាន្ឹងរត្ូវបាន្ផដល់ដំណឹងជូន្រជាបថា៖ 

(1)  សង្ក្ត្់ ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរជាបនាទ្ន្់ គដើម្ប្ីោរពារសុវត្ថិភាេ ន្ិងសុខមាលភាេផែូវចិត្ដ នន្សិស្េ
សាលាដដលបាន្រាយោរណ;៍ 

(2)  ផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េ ថាេួក្គគអាចោក្់ពាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរម្ួយច្ាប់ 
គោយអន្ុគលាម្តាម្ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្់ គហើយន្ិងគេលគេលក្ំណត្់ក្នុងោរ
ពាក្្យបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្; 

(3)  េន្្យល់ថាពាក្្យបណតឹង ន្ិងបទគចាទរបោន្់នានា អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ឹងរត្ូវបាន្រក្ា្
ទុក្ជាោរសមាង្ត្់ គលើក្ដលងដត្ជាោរចាំបាច ់គដើម្្បីអន្ុវត្តោរគសុើបអគងកត្ ឬោរចាត្់វធិាន្ោរ
គផ្េងៗគទៀត្ដដលចាំបាច;់ 

(4)  សូម្េន្្យល់អំេីសាថ្ន្ភាេនានា ដដលម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងរត្ូវបាន្ត្រម្ូវឱ្យគរៀបចរំបាយ
ោរណ៍ោក្់គៅរក្សួងគសវាក្ម្មក្ុមារ ន្ិងរក្ុម្រគួសារ ន្ងិ/ឬ ដផនក្អន្ុវត្តច្ាប;់ 

(5)  ផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េឱ្យដឹងថា ោរសងសឹក្ចំគពាេះោរគរៀបចំរបាយោរណ៍ ឬោរចូលរួម្ក្នុងោរ
គសុើបអគងកត្គលើគរឿងគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ គឺរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់ ន្ិងរគបៀបរាយោរណ៍របាប់ អំេី
ោរសងសឹក្ណ្ម្ួយ ដដលេួក្គគបាន្ទទួល; 

(6)  េន្្យល់របាប់ថា បនាទ្ប់េីពាក្្យបណតឹងគន្េះរត្ូវបាន្គសុើបអគងកត្គហើយគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលា ន្ឹង
គ្វើអន្ុសាសន្៍ជូន្ អំេី រគបៀបគ្វើត្ គហើយថា តាម្ោរអាចអន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យបាន្គោយច្ាប់ ន្ិង
គោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់គនាេះ សិស្េសាលា អាចផដល់បញ្ជូលគោបល់របស់េួក្គគគៅក្នុងោរសំ
គរចចិត្តបាន្; 

(7)  សូម្គសនើសំុឱ្យសិស្េសាលា គ្វើោរេន្្យល់របាប់គោយផ្ទល់្មាត្់របស់េួក្គគ អំេីអវីដដលបាន្គក្ើត្
គឡើង, រគបៀបដដលវាបាន្ប េះពាល់ដល់េួក្គគ គហើយន្ិងអវីដដលេួក្គគរត្ូវោរ គដើម្្បគី្វើឱ្យេួក្គគ
គិត្ថា គៅសាលាគរៀន្មាន្សុវត្ថិភាេ; 

(8) ផដល់ដំណឹងជូន្ដល់សិស្េសាលា ថាេួក្គគអាចបង្ហ្ញភ័សតុតាងបដន្ថម្ ឬេ័ត្៌មាន្ដដលនាំឱ្យទទួល
បាន្ន្ូវភ័សតុតាង គៅក្នុងអំឡុងគេលគ្វើគសុើបអគងកត្។ 

 
របសិន្គបើសិស្េមាន្ក្់ គ្វើោរគសនើសំុឱ្យជួយគ្វើោរលាក្គ់ ្្េះរបស់េួក្គគ ម្ិន្ឱ្យអនក្គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់
បទគចាទរបោន្់ដឹងគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ រត្ូវេន្្យល់របាប់ថា ោរគសនើសំុដបបហនឹង អាចគ្វើឱ្យ
សម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់មាន្ក្ំរិត្ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គលើពាក្្យបណតឹង ន្ិងក្នុងោរបញ្្ឈបោ់រគបៀត្គបៀន្
គន្េះ។ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងេន្្យល់របាប់ផងដដរថា សង្ក្ត្់ន្ឹងម្ិន្អាចលាក្់គ ្្េះរបស់សិស្េ
សាលា ថាម្ិន្ឱ្យអនក្គបៀត្គបៀន្ជាប់បទគចាទរបោន្គ់នាេះដឹងគនាេះគទ - ោរគ្វើដបបហនឹង ន្ឹងគ្វើឱ្យចុេះ
គខ្ាយ ដល់សម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់ ក្នុងោរធានាោ ្ងណ្ឱ្យទីក្ដន្ែងសិក្្ា ជាទីមាន្សុវត្ថិភាេ ន្ិងជា
ទីោ្្ន្ោរគរើសគអើងោន្ សំរាប់សិស្ាន្ុសិស្េទាំងអស់ រួម្ទាំងសិស្េដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់គនាេះផង
ដដរ។ 
 

ោរសមាង្ត្់ 
 
ពាក្្យបណតឹង ន្ិងបទគចាទរបោន្់ទាំងអស់ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រត្ូវរក្្ាទុក្ជាោរសមាង្ត្់ គលើក្
ដលងដត្ជាោរចាំបាច់ ក្នុងអន្ុវត្តបទគសុើបអគងកត្ ឬោរចាត្់វិធាន្ោរគេលគរោយៗម្ក្គទៀត្ដដលរត្ូវ
ោរចាំបាច់គនាេះគចញ។ 
 
គៅគេលដដលអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ បាន្ផដល់ដំណឹងជូន្សង្ក្ត្់ អំេីោរ
គបៀត្គបៀន្ ប ុដន្តបាន្គសនើសំុឱ្យជួយលាក្់ោរសមាង្ត្់ផងគនាេះ អនក្ចាត្់តាំងរបស់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តី
អន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់ រត្ូវផដល់ដំណឹងជូន្អនក្បតឹង ឬជន្រងគរោេះដដលបាន្គសនើសំុគនាេះ ថាោរគសនើសំុដបប
គន្េះ អាចគ្វើឱ្យសម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គរឿងគបៀត្គបៀន្ ឬោរចាត្់វិធាន្ោរគផ្េងៗ
គទៀត្ដដលរត្ូវោរចាំបាច់គនាេះ មាន្ក្រំិត្។ គៅគេលដដលយល់រេម្គ្វើតាម្ោរគសនើសំុលាក្់ោរសមាង្ត្់
គហើយគនាេះ សង្ក្ត្់ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរទាំងរសុងឱ្យបាន្សម្រម្្យ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងោរគ្ែើយត្ប គៅ
ន្ឹងពាក្្យបណតឹងរសបជាម្ួយន្ឹងសំគណើគន្េះ។ 
 
គៅគេលដដលអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ បាន្ផដល់ដំណឹងជូន្សង្ក្ត្់ អំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ ប ុដន្តបាន្គសនើសំុក្ុំឱ្យបន្តោរគសុើបអគងកត្គនាេះ សង្ក្ត្់ន្ឹងគ្វើោរសំគរចថា គត្ើខែួន្អាច ឬេុំ
អាចយល់រេម្គ្វើតាម្សំគណើសំុដបបគន្េះបាន្ដដរឬោ ្ងណ្ ខណៈដដលខែួន្ក្ំេុងរត្ូវផដល់ទីក្ដន្ែងសិក្្ា
ម្ួយ ដដលមាន្សុវត្ថិភាេ ឬជាទីោ្្ន្ោរគរើសគអើងសំរាប់សិស្េទាំងអស់។ 
 
ោរគ្ែើយត្បដដលក្ំេុងរងច់ាំោរគសុើបអគងកត្ / វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន 
 
គៅគេលគក្ើត្មាន្គរឿងគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយ ដដលរត្ូវបាន្រាយោរណ៍របាប់គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬ
អនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ គោយបាន្េិគរោេះគោបល់ជាម្ួយន្ឹងម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់គនាេះ រត្ូវក្ំណត្់ថា 
គត្ើវិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន គឺជាោរចាំបាច់ដដរឬគទ គដើម្្បីរង់ចាំលទធផលេីោរគសុើបអគងកត្ហនឹង។ 
នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ ឬម្្ន្តីោរអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់ន្ឹងចាត្់វធិាន្ោរជាបនាទ្ន្់ 
គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ ន្ិងគដើម្្បីោរពារសិស្េសាលា ន្ិង/ឬ គដើម្្បីធានាោរចូលរួម្ក្ម្មវិ្ីអប់រំ។ 
គដើម្្បីវិសាលភាេដដលអាចគ្វើគៅបាន្គនាេះ វធិាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្នដបបគន្េះ ម្ិន្រត្ូវមាន្គុណវិបត្តិដល់
អនក្បដឹងត្វា ្ ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ដដលជាប់បទគចាទរបោន្់គនាេះគទ។ វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះ
អាសន្ន អាចរួម្មាន្ ោរោក្់សិស្េពាក្់ពាន្់គៅក្នុងថាន្ក្គ់រៀន្ណ្ម្ួយោច់គោយដឡក្េោីន្, ោរគផេរ
សិស្េគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយដដលបគរងៀន្គោយរគូបគរងៀន្ោច់គោយដឡក្េីោន្, ោរោក្់ជន្រង
គរោេះ ឬអនក្បដឹងដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់ ន្ិងអនក្គបៀត្គបៀន្គគឱ្យគៅោច់គោយដឡក្េីោន្, វិធាន្ោរ
សន្តិសុខ, ោរោំរទផែូវចិត្ដ ន្ិងតាម្ចិត្តសា្សដ ឬោរសរម្បសរម្ួលគលើោរសិក្្ាគផ្េងៗគទៀត្គនាេះ រត្ូវ
ផដល់ឱ្យបាន្សម្រសប តាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល។ សាលាគរៀន្ រត្ូវផដល់ដំណឹង
ជូន្ដល់ជន្រងគរោេះ ឬអនក្បដឹង អំេីសិទធិគរជើសគរើសរបស់េួក្គគ គដើម្្បគីជៀសវាងក្ុំឱ្យប េះោន្ជាម្ួយន្ឹងអនក្
គបៀត្គបៀន្គគដដលជាប់បទគចាទរបោន្់ គហើយន្ិងអន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យជន្រងគរោេះ ឬអនក្បដឹងត្វា ្ អាចគ្វើោរ
ផ្្្ស់បតូរោរគរៀបចំក្ម្មវិ្ីសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឱ្យបាន្សម្រសបតាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្
របឹក្្ាភិបាល។ សាលាគរៀន្គន្េះ ន្ឹងគ្វើឱ្យអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះ បាន្ដឹងអំេី្ន្ធាន្ ន្ិងជំន្ួយដដល
អាចរក្បាន្។ 
 
សង្ក្ត្់គឺជាអនក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរក្ំណត្់េីរគបៀបគោេះរសាយបណតឹង។ របសិន្គបើសង្ក្ត្់ រត្ូវបាន្
ក្ំណត្់ថា ោររគំលាភគលើគោលោរណគ៍បៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់ខែួន្ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើងដម្ន្គនាេះ 
សង្ក្ត្់អាចគរបើរបាស់ដំគណ្េះរសាយនានា ដដលសំគៅ គលើោរលុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្,  ទប់
សាក្ត្់ក្ុំឱ្យវាគក្ើត្មាន្ម្ដងគទៀត្ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលបាន្បងករគឡើងគោយោរគបៀត្គបៀន្។ 
សង្ក្ត្់រត្ូវវាយត្នម្ែថា គត្ើវិធាន្ោរដក្ដរប ន្ិងវិធាន្ោរបង្ក្រ គួររត្ូវចាត្់ ម្ិន្រត្ឹម្ដត្ គៅថាន្ក្់បុគគល
គនាេះគទ ប ុដន្តគៅថាន្ក្់សាលាគរៀន្ ឬថាន្ក្់សង្ក្ត្់ផងដដរ។ 
 
ដំគណើរោរគសុើបអគងកត្ជាបនាទ្ន្់ គហើយមាន្សម្ភាេ 
 
ក្នុងោរក្ំណត្់ថា គត្ើោររគំលាភគលើគោលន្ោរណន៍ន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើងដម្ន្
ឬោ ្ងណ្គនាេះ, សង្ក្ត្់រត្ូវគរបើសដង់ោរ "ឧត្តម្អន្ុភាេនន្ភសតុតាង"។ សដង់ោរគន្េះ ន្ឹងរត្ូវបាន្បគំេញ 
របសិន្គបើបទគចាទរបោន្់គន្េះ គឺទំន្ងជាមាន្ោរេិត្គរចើន្ជាងោរដដលម្ិន្េិត្។ 
 
ោរក្ំណត្់ថា គត្ើោររបរេឹត្ដផែូវគភទ គឺជាោរយល់រេម្ ឬជាោរម្ិន្យល់រេម្គនាេះ សង្ក្ត្់ន្ឹងគរបើសតង់ោរ 
"ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្" ដូចបាន្ក្ំណត្់ន្័យគៅខាងគលើ។ សង្ក្ត្់ម្ិន្រត្ូវគិត្េិចារណ្ដត្គៅគលើរបវត្តិ
របរេឹត្ដិផែូវគភទេីម្ុន្ៗម្ក្របស់ជន្រងគរោេះដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់ គដើម្្បីគ្វើោរក្ំណត្់របស់េួក្គគ
គនាេះគទ គលើក្ដលងដត្ក្នងុទំហំដដលជាប់ទាក្់ទងគៅន្ឹងោរមាន្ទំនាក្់ទំន្ងម្ុន្ៗ ជាម្ួយន្ឹងអនក្
គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់ក្នុងបទគចាទរបោន្់គនាេះគចញ។ 
 
ក្នុងោរគ្វើោរគសុើបអគងកត្ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ រត្ូវរបម្ូលឯក្សារទាំង
អស់ដដលអាចរក្បាន្ ន្ិងរត្ូវេិន្ិត្្យគម្ើលក្ំណត្់រតា ក្ំណត្់ខែីៗ ឬគសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ទំាងអស់ដដលអាច
រក្បាន្ ដដលទាក្់ទងគៅន្ឹងពាក្យ្បណតឹង។ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ អាចចូលគ្វើទស្េន្ក្ិចចគៅតាម្ទី
តាំងណ្ម្ួយដដលអាចចូលគៅបាន្ ជាទីដដលបណតឹង រត្ូវបាន្គគគចាទរបោន្់ថាបាន្គក្ើត្គឡើង។ ម្្ន្តី
របចាំទីសាលាគរៀន្ រត្ូវគ្វើបទសមាភ្សដល់សាក្្េីទាំងអស់ដដលអាចរក្បាន្ រួម្ទាំងអនក្គបៀត្គបៀន្ដដល
ជាប់បទគចាទរបោន្់ គោយមាន្េ័ត្៌មាន្ពាក្់េ័ន្ធគៅន្ឹងពាក្្យបណតឹងគន្េះ។ បទសមាភ្សន្៍នានា រត្ូវគ្វើ
គឡើងក្នុងលក្ខណៈលាក្់ោរសមាង្ត្់។ បនាទ្ប់េីោរបាន្គ្វើបទសមាភ្សន្៍ម្ក្ អនក្គបៀត្គបៀន្ជាប់បទគចាទ
របោន្់ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលា ន្ឹងផតល់ជូន្សិស្េដដលបាន្របាយោរណ៍របាប់ ន្ូវឱោសដថ្ម្គទៀត្ គដើម្្បី
ោក្់ភសតុតាង ឬគ្វើគសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ម្ួយក្នុងោរគ្ែើយត្ប។ 
 
ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងគ្វើោរគសុើបអគងកត្ ម្ិន្ដម្ន្រត្ឹម្ដត្ថា គត្ើោររបរេឹត្ដដដលគក្ើត្គឡើងជាប់
គចាទរបោន្់គនាេះគទ ប ដុន្ត ផលប េះពាល់របស់ខែួន្ គៅគលើោររាយោរណ៍ផងដដរ អំេីបទេគិសា្ក្នុងោរ
សិក្្ារបស់សិស្េសាលា រួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ផលប េះពាល់ណ្ម្ួយគៅគលើសម្ត្ថភាេគផ្ត្ត្
អារម្មណ៍របស់េួក្គគគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ គលើេិន្េុ ន្ិងោរចលូរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេ ន្ិងសម្ត្ថភាេគដើរចុេះគឡើង
បាន្គោយគសរើគៅទីជុំវិញបរគិវណសាលាគរៀន្។ 
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ក្នុងោរគ្វើឱ្យោររក្គ ើញោរេិត្ ន្ិងោរក្ំណត្់របស់េកួ្គគគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ អាចគ្វើោរ
េិចារណ្េីសារៈសំខាន្់នន្អងគគហត្ុដដលបាន្ោក្់ចូលគៅបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3, ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹង
ឯក្សណ្ឋ្ន្។ អងគគហត្ុទាំងគន្េះគឺ៖ 
ក្. គសចក្តីដថ្ែងោរណដ៍ដលបាន្គ្វើគឡើងគោយសាក្្េីណ្មាន្ក្់; 
ខ. ភាេគួរគជឿបាន្ភាគគរចើន្របស់បុគគលដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធ; 
គ. គត្ើបុគគលដដលបដឹងផដល់ បាន្របត្ិក្ម្មដូចគម្ដចខែេះចំគពាេះឧបទេវគហត្ុគន្េះ; 
 . ឯក្សារណ្ម្ួយ ឬវត្ថុតាងដនទគទៀត្ ដដលពាក្់េ័ន្ធន្ឹងោររបរេឹត្ដជាប់បទគចាទរបោន្់គន្េះ; 
ង. ក្រណីដដលបាន្របរេឹត្ដក្ន្ែងម្ក្ គោយជន្គលមើសជាប់ក្នុងបទគចាទរបោន្់រសគដៀងោន្គន្េះ; 
ច. បទគចាទរបោន្់ម្ិន្េិត្ក្ន្ែងម្ក្ ដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយអនក្បដឹងផដល់។ 
 
ម្្ន្តីរបចាំទីសាលារគរៀន្ រត្ូវផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េសាលា អំេីោរសគរម្ចចិត្តរបស់េួក្គគ ឱយ្បាន្ឆប់
រហ័ស តាម្ោរដដលអាចគ្វើបាន្ ន្ិងេន្្យល់ដល់សិស្េ េីគហត្ុផលដដលេួក្គគបាន្គ្វើោរសំគរចចិត្ត។ 
 
លទធផលនន្ោរគសុើបអគងកត្គន្េះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងគសចក្តីសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុង
គរោយ។ ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរជាចុងគរោយគន្េះ រត្ូវរួមាន្ ោររក្គ ើញោរេិត្ គោយដផែក្
គលើភសតុតាង ដដលបាន្របម្ូល, ោរសន្និោឋ្ន្នន្ម្្ន្ដីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ិងអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ ថា
គត្ើោររំគលាភគលើគោលោរណគ៍បៀត្គបៀន្ផែវូគភទ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើង ឬោ ្ងណ្, គហើយថាគត្ើពាក្្យប
ណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្ រត្ូវបាន្ោក្់បដឹងគហើយឬគៅ។ គដើម្្បីក្ណំត្់ថាគត្ើទីក្ដន្ែងអប់រំ មាន្ោរបងករគរឿងដម្ន្
េិត្ឬោ ្ងណ្ ដដលរំគលាភគៅគលើគោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់គនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងគ្វើោរ
េិចារណ្គលើក្តាត្នានា ដដលមាន្ដចងគៅក្នុងបទបញ្ញត្ដ ិ1312.3 (4) (a) - (f)។ ក្ិចចសំគរចចិត្តចុង
គរោយតាម្អន្ុសាសន្៍ ន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់បញ្ជូលផងដដរ ន្ូវវិធាន្ោរដក្ដរប ដដលន្ឹងរត្ូវបាន្គ្វើ។ 
 
ក្ិចចសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយតាម្អន្ុសាសន្៍ របស់ម្្ន្ដីរបចាំទីសាលាគរៀន្ គឺដផែក្គលើោរ
វាយត្នម្ែឯក្រាជ្យរបស់េួក្គគ អំេីសាថ្ន្ភាេពាក្់េ័ន្ធទាំងអស់ រួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ វ័យទាំង
េីរគភទនន្សិស្េសាលា, ភាេ្ងន្់្ងរនន្ោរគបៀត្គបៀន្, ផលប េះពាល់នន្ោរគបៀត្គបៀន្គលើគលើជន្រង
គរោេះ ន្ិងថាគត្ើពាក្្យបណតឹងណ្ម្ួយេីម្ុន្ៗម្ក្ រត្ូវបាន្គ្វើគឡើងទាក្់ទងន្ឹងអាក្ប្បក្ិរិោរបស់សិស្េ
ដដលគបៀត្គបៀន្គគ។ 
 
ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយ ន្ឹងរត្ូវបាន្ផដល់ដំណឹងជូន្ជន្រងគរោេះ អំេីសិទធិគសនើសំុឱ្យគ្វើ
ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយគឡើងវិញរបស់េួក្គគ ដល់ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់
សង្ក្ត្់ ក្នុងរយៈគេលរបាំនថ្ងរបត្ិទិន្ នន្ោរទទួលរបាយោរណន្៍របស់ខែួន្។ ោរគសនើសំុឱ្យគ្វើោរសំគរច
ចិត្ដគឡើងវិញគន្េះ ដដលបាន្ោក្់ជូន្ដល់ម្្ន្តីោរអន្គុលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់ រត្ូវគោរេតាម្ន្ីត្វិិ្ី
ដដលបាន្ក្ំណត្់សំរាប់ោរគសនើសំុឱ្យគ្វើោរសំគរចចិត្ដគឡើងវិញថាន្ក្់ទីេីរ គៅក្នុងបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល AR 

1312.3, ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្, គបើគទាេះបីជាពាក្យ្បណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្ ម្ិន្រត្ូវបាន្ោក្់បណតឹងក្គ៏ោ
យ។ 
 
ោរអន្ុវត្តន្៍គោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្ ់
 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវចាត្វ់ិធាន្ោរសម្រសប គដើម្្បីេរងឹងគោលោរណ៍
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្់។ តាម្ោរចាំបាច់ សក្ម្មភាេទាំងគន្េះ អាចោក្់បញ្ចូលរបោរណ្ម្ួយ
ដូចត្គៅគន្េះ៖ 
 
1. លុបគចាលន្ូវពាក្្យគជរ ឬសំគណរឬគំន្រូគៅគលើជញ្ជ្ងំសាធារណៈ 
 
(ឯក្សារគោង 5131.5 - ោរបំផែិចបផំ្្្ញរទេ្យសម្្បត្តិ ន្ិងសំគណរឬគំន្ូរគលើជញ្ជ្ំងសាធារណៈ) 
 
2. ផតល់ន្ូវោរបណតតេះបណ្ដ្លដល់សិស្េសាលា, បុគគលិក្ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល អំេីរគបៀប
សំោល់គរឿងគបៀត្គបៀន្ ន្ិងន្ិងរគបៀបគ្ែើយត្ប 
 
(ឯក្សារគោង 4131 - ោរអភិវឌ្ឍន្៍បុគគលិក្) 
 
3. គរបើដំគណើរោរសាដ្រគឡើងវិញគៅថាន្ក្់សាលាគរៀន្ គដើម្្បីលុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ គដើម្្បីទប់
សាក្ត្់ម្ិន្ឱ្យគក្ើត្មាន្ម្ដងគទៀត្ ន្ិងគដើម្្បីជួសជុលផលប េះពាល់អវិជជមាន្ គៅគលើវប្ប្ម្ ៍ន្ិងបរិោោស
សិក្្ា គៅគេលណ្សម្រសប។ 
 
4. ផ្េេវផ្ាយ ន្ិង/ឬ សគងខបគោលោរណរ៍បស់សង្ក្ត្់ ន្ិងោក្់បទបញ្ញត្តិគលើោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ 
 
5. រសបជាម្ួយច្ាប់ទាក្់ទងន្ឹងោររក្្ាោរសមាង្ត្់អំេីក្ំណត្់រតារបស់សិស្េ ន្ិងបុគគលិក្, ោរផដល់
ចគម្ែើយរបស់សាលាគរៀន្ជូន្មាតាបិតា អាណ្េ្ាបាល ន្ិងរបជាសហគម្ន្៍ 
 
(ឯក្សារគោង 4119.23 - ោរបគញ្ចញោរសមាង្ត្់ ឬេត័្៌មាន្សមាង្ត្់គោយោ្្ន្ោរអន្ុញ្ញ្ត្) 
(ឯក្សារគោង 5125 - ក្ំណត្់រតារបស់សិស្េសាលា) 
 
6. ចាត្់វិធាន្ោរោក្់វិន្័យសម្រសបដល់អនក្គបៀត្គបៀន្គគ ឱ្យបាន្រសបតាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍
របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល 
 
(ឯក្សារគោង 4118 - វិធាន្ោរោក្់វិន្័យ ន្ិងបញ្្ឈបសិ់ស្េបគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 4218 - វិធាន្ោរោក្់វិន្័យ / បញ្្ឈប់សិស្េបគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ / បគណតញ
គចញេីសាលាគរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 5144,1 - ន្ីត្ិវិ្ីរត្ឹម្រត្ូវ / បទបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្ន ន្ិងបគណតញសិស្េគចញេីសាលា
គរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 5144,2 - លិខិត្ជូន្ដំណឹងអំេីន្ីត្ិវិ្ីរត្ឹម្រត្ូវ / បទបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្ន ន្ិងបគណតញ
សិស្េគចញេីសាលាគរៀន្ (សិស្េេិោរ)) 
 
គោលន្ោរណ៍ចម្ែងម្ួយច្ាប់ សដីអំេីបទបញ្ញត្ដិ ន្ិងគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្់ន្ឹងរត្ូវ
បាន្៖ 
 

1. ោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងលិខិត្ជូន្ដំណឹង ដដលន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់គផញើជូន្មាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល គៅ
គដើម្ឆន្ំសិក្្ាន្ីម្ួយៗ។(ច្ាប់អបរ់ំ 48980; 5 CCR 4917) 
 
(ឯក្សារគោង 5145.6 - លិខិត្ជូន្ដំណឹងមាតា) 
 
2. ោក្់បង្ហ្ញគៅក្នងុទីតាំងដដលង្យគម្ើលគ ើញគៅក្នុងអាោររដឋបាល្ំ ឬគៅតាម្ទីក្ដន្ែងគផ្េងៗ
គទៀត្ ដដលលិខិត្ជូន្ដំណឹងអំេីច្ាប់ បទបញ្ញត្ដិ ន្ីត្ិវិ្ី ន្ិងសដង់ោរនន្ោរអន្វុត្តន្៍ រត្ូវបាន្បិទរបោ
ស់។ (ច្ាប់អប់រំរក្ម្ 231.5) អត្ដសញ្ញ្ណរបស់បុគគលិក្សាលាគរៀន្ ដដលទទួលខុសរត្ូវគលើគសុើប
អគងកត្ពាក្្យបណតឹង អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្បិទរបោសជូន្ គៅគលើទីតាំងដដលង្យ
គម្ើលគ ើញ គៅតាម្ទីសាលាគរៀន្ន្ីម្ួយៗ។ 
 
រត្ូវោក្់បគង្ហ្េះម្ួយច្ាប់គៅគលើគគហទំេ័ររបស់សង្ក្ត្់ អម្ជាម្ួយន្ឹងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបា
ល ន្ិងបទបញ្ញត្តិរដឋបាល។ 
 
3. ផតល់ជូន្ទុក្ជាដផនក្នន្ក្ម្មវិ្ីត្ំរង់ទិសណ្ម្ួយ ដដលគ្វើគឡើងសំរាប់សិស្េថ្មី គៅគដើម្រត្ីមាស ្មាស 

វគគសិក្្ាន្ីម្ួយៗនារដូវគៅត្។ (ច្ាប់អប់រំរក្ម្ 231.5) 
 
4. ោក្់ចូលក្នុងោរគបាេះេុម្ពផ្ាយរបស់សាលាគរៀន្ ឬសង្ក្ត្់ ដដលបាន្ោក្់ចូលគៅក្នុងច្ាប់ បទបញត្ដ ិ
ន្ីត្ិវិ្ី ន្ិងសដង់ោរ្ំៗនន្ោរអន្វុត្ដន្៍ណ្ម្ួយរបស់សាលាគរៀន្ ឬសង្ក្ត្់។ (ច្ាប់អបរ់ំ 231.5) 
 
8/25/04; 10/26 / 11A; 06/14 / 17A  

 

ឧបសម្ពន័្ធ J និ្ង K 

ឧបសម្ពន័្ធ J: នរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របឹក្ា 6163.4។ នសច្ក្ដីដណ ។ំ នរលោរណ៍សដីេីសុវត្ាភិាេក្នុងោរ
នម្របើម្របាស់បនច្ចក្វទិា ឬអុីន្នធើណិត្របស់សិសស 

ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភិបាលច្ង់ឲ្យធន្ធាន្បនច្ចក្វទិាម្រតូ្វបាន្នម្របើម្របាស់នដ្ើម្បទីទួលបាន្បរោិខ រ និ្ងបណាដ ញ
របស់ម្រសុក្ នទោះបីជ្ញម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់នក់យម្រសុក្ ឬនក់យសិសសក្ន៏ក់យ ម្រតូ្វដត្នម្របើម្របាស់ក្នុងលក្ខណៈ
ម្យួដដ្លាន្ោរទទួលខុសម្រតូ្វ និ្ងម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វនដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់ក្ម្េវធីិបង្ា ត្ប់នម្រងៀន្ និ្ងនដ្ើម្បឲី្យាន្
ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នឆ្ព ោះនៅម្ុខនៅក្នុងោរសិក្ារបស់សិសស។នរលោរណ៍ខាងនម្រោម្ និ្ងបទបញ្ញត្តិ និ្ង
នី្តិ្វធីិទងំឡាយ េឺសម្រាប់អនុ្វត្តល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រមូ្វដផ្នក្ច្ាប់របស់ម្រសុក្នម្រោម្ច្ាបោ់រារអុីន្នធើណិត្
សម្រាប់កុ្ារ (CIPA) (ច្ាបស់ាធារណៈ 106-554)។ នរលោរណ៍ បទបញ្ញត្តិ និ្ងនី្តិ្វធីិ ម្រតូ្វអនុ្វត្ត
ចំ្នាោះសិសសទងំអស់ដដ្លាន្កំុ្េយទូរ័ ឬឧបក្រណ៍ដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើណិត្។ វាេឺជ្ញនរលោរណ៍
របស់ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភបិាលក្នុងោរ៖ (a) ទបស់ាក ត្់ោរចូ្លនៅនម្របើរបស់អនក្នម្របើម្របាស់តាម្រយៈបណាដ ញកំុ្
េយទូរ័របស់ខលួន្នៅោន្ ់ឬោរបញ្ាូ ន្នូ្វឯក្សារម្និ្សម្រម្យតាម្រយៈអុីន្នធើណិត្ សារនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ នម្
នឌ្ៀសងាម្ ឬម្រទងម់្រទយនផ្សងនទៀត្ថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ផ្លទ ល់ (b) ទបស់ាក ត្់ោរ
ចូ្លនម្របើម្របាស់នក់យរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ និ្ងសក្ម្េភាេនលើអុីន្នធើណិត្ខុសច្ាប ់(c) ទបស់ាក ត្់ោរនបើក្
បង្ា ញ ោរនម្របើម្របាស់ ឬោរផ្សេវផ្ាយនលើអ ន្នធើណិត្នក់យរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្អំេីអត្តសញ្ញញ ណផ្លទ ល់
ខលួន្របស់អនី្តិ្ជន្ និ្ង (d) អនុ្នលាម្តាម្ច្ាបោ់រារអុីន្នធើណិត្សម្រាប់កុ្ារ។ 

អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់សិសស និ្ងាតាបិតា និ្ងអនក្
អាណាេាបាលរបស់េួក្នក្អំេីោរនម្របើម្របាស់នក់យាន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្នូ្វកំុ្េយទូរ័របស់ម្រសុក្ និ្ងផ្ល
វបិាក្សម្រាបោ់រនម្របើម្របាស់នក់យរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ និ្ង/ឬ សក្ម្េភាេខុសច្ាប។់ 

និ្យម្ន្យ័1. នសវាអុីន្នធើណិត្ - កំុ្េយទូរ័ ម្រតូ្វបាន្ចាត្់ទុក្ថាាន្នសវាអុីន្នធើណិត្ ម្របសិន្នបើកំុ្េយទូរ័
នន្ោះម្រតូ្វបាន្ត្ភាា ប់នក់យដខស ឬនក់យឥត្ដខសនៅោន្់បណាដ ញកំុ្េយទូរ័ណាម្យួដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើ
ណិត្។ 2. អនី្តិ្ជន្ ម្រតូ្វាន្ន្យ័ថា បេុាលដដ្លនៅម្និ្ទន្់ចូ្លដ្ល់អាយុ 19 ឆ្ន ។ំ 3. 
អាសអាភាស ម្រតូ្វាន្អត្ាន្យ័ដូ្ច្ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្នៅក្នុងដផ្នក្ទី 1460 ថ្ន្ចំ្ណងនជើងទី 18 ថ្ន្
ច្ាប់ស រដ្ឋ។ 4. របូភាេអាសអាភាសកុ្ារ ម្រតូ្វាន្អត្ាន្យ័ដូ្ច្ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្នៅក្នុងដផ្នក្ទី  
2256 ថ្ន្ចំ្ណងនជើងទី 18 ថ្ន្ច្ាបស់ រដ្ឋ។ 5. បងកនម្ររោះថាន ក្ចំ់្នាោះអនី្តិ្ជន្ ម្រតូ្វាន្អត្ាន្យ័ថា 
របូភាេ ឯក្សាររបូភាេម្រោ វិក្ ឬរបូេំនូ្រដដ្លអាច្នម្ើលន ើញនផ្សងៗដដ្លអាច្៖ a.  យំក្បាន្
ទងំម្លូ និ្ងទក្ទ់ងនឹ្ងអនី្តិ្ជន្ ដដ្លអំាវ វដ្ល់ចំ្ណាប់អារម្េណ៍ក្នុងផ្លូវោម្េុណនៅនលើរបូ
អាម្រោត្ ផ្លូវនភទ ឬោរបនញ្ចញទឹក្ោម្ b. ជ្ញរបូេំនូ្រ ោរេិេណ៌  ឬោរតំ្ណាង ក្នុងលក្ខណៈម្យួ
ដដ្លនលេើសោ ងច្ាស់ម្រក្ដ ត្ ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងអវីដដ្លសម្សម្រម្បសម្រាប់អនី្តិ្ជន្ អំនេើផ្លូវនភទ ឬ
ទំ ក្ទំ់ន្ងផ្លូវនភទជ្ញក្ដ់សដង ឬនធវើម្រតាបត់ាម្ អំនេើផ្លូវនភទតាម្ធម្េតា ឬដដ្ល ឲំ្យខូច្ជ្ញក្ដ់សដង ឬនធវើ
ម្រតាបត់ាម្ ឬោរបង្ា ញម្របក់បន់ភទជ្ញលក្ខណៈអាសម្ររម្ និ្ង c.  យំក្បាន្ទងំម្លូ ខវោះត្ថ្ម្លដផ្នក្
អក្សរសាន្តសត សិលបៈ ន្នោបាយ ឬវទិាសាន្តសត េត្ច់្ត្ចំ់្នាោះអនី្តិ្ជន្ 6. ោរ Hack ម្រតូ្វាន្ន្យ័
ថា ោរប នុ្ប ងទទួលបាន្ោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់កំុ្េយទូរ័ និ្ងម្របេន័្ធបណាដ ញដដ្លបាន្ត្ភាា ប់នៅនឹ្ងនស
វាអុីន្នធើណិត្នក់យរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្។ 7. វធិាន្ោរោរារបនច្ចក្វទិា ម្រតូ្វសំនក់នៅនលើម្របេន័្ធដដ្ល
ាន្នៅនឹ្ងក្ដន្លង ដដ្លម្រេបម់្រេងនក់យម្រសុក្ ដដ្លរាងំខទប ់និ្ង/ឬ ក់ក្ត់្ម្រម្ងនសវាអុីន្នធើណិត្។ នស
វានលើអុីន្នធើណិត្ ឬនសវាអុីន្នធើណិត្ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វធា ថា កំុ្
េយទូរ័ទងំអស់របស់ម្រសុក្ដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើណិត្ ដដ្លរាងំខទប ់ឬក់ក្ត់្ម្រម្ងនសវាអុីន្នធើណិត្នៅ
ោន្រ់បូេំនូ្រដដ្លអាច្នម្ើលន ើញ ដដ្លាន្លក្ខណៈអាសអាភាស របូភាេអាសអាភាសកុ្ារ ឬបងក
នម្ររោះថាន ក្់ចំ្នាោះអនី្តិ្ជន្ ន ើយដំ្នណើ រោរវធិាន្ោរនន្ោះម្រតូ្វបាន្ម្របតិ្បត្តិ។ (20 USC 7001, 47 
USC 254) សាិត្នម្រោម្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យនម្ើលបេុាលិក្ វធិាន្ោរោរារបនច្ចក្វទិា អាច្ម្រតូ្វបាន្ម្និ្
អនុ្ញ្ញញ ត្សម្រាប់ម្នុ្សសនេញវយ័ ឬ ក្រណីជ្ញអនី្តិ្ជន្ ោត្ប់ន្ាយម្ក្នៅម្រតឹ្ម្ោរម្រសាវម្រជ្ញវនក់យ
នសាេ ោះម្រត្ង ់ឬនរលបំណងម្រសបច្ាបន់ផ្សងៗ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា ច្ងោ់រារសិសសេីោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់
ម្របធាន្បទដដ្លបងកនម្ររោះថាន ក្់នៅនលើអុនី្នធើណិត្ ឬនសវានៅនលើអុីន្នធើណិត្នផ្សងៗ និ្ងនដ្ើម្បទីប់
សាក ត្់នសវាបណាដ ញដដ្លម្និ្សម្រម្យ។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រតូ្វអនុ្
វត្តវធិាន្ នី្តិ្វធីិដដ្លម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្់ចំ្នាោះោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់របស់សិសសនូ្វម្របធាន្បទដដ្លបងក
នម្ររោះថាន ក្ ់ឬម្និ្សម្រម្យនៅនលើអុីន្នធើណិត្ និ្ងទបស់ាក ត្ន់សវាបណាដ ញម្និ្សម្រម្យរមួ្ទងំ ោរ 
Hack ោរបនញ្ចញ  ោរនម្របើម្របាស់ និ្ងផ្សេវផ្ាយេត័្ា៌ន្អត្តសញ្ញញ ណផ្លទ ល់ខលួន្នក់យរេ ន្ោរ
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អនុ្ញ្ញញ ត្ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងអនី្តិ្ជន្ និ្ងសក្ម្េភាេខុសច្ាបន់ផ្សងៗ។ រត្ម់្រតូ្វបនងកើត្បទបញ្ញត្តិក្នុងោរ
នក់ោះម្រសាយសុវត្ាិភាេ និ្ងសន្តិសុខរបស់សិសស នៅនេលនម្របើម្របាស់សារនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ បន្ទបស់ន្ទ  
(chat room) សារឆ្បរ់ ័ស (instant messaging) និ្ងម្រទងម់្រទយថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ
 ិច្ម្រតូ្និ្ច្នក់យផ្លទ ល់នផ្សងៗនទៀត្។ ោរបនញ្ចញ ោរនម្របើម្របាស់ និ្ងោរផ្សេវផ្ាយេត័្ា៌ន្អត្ត
សញ្ញញ ណផ្លទ ល់ខលួន្ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងសិសស ម្រតូ្វបាន្ហាម្ឃាត្។់ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្
ដត្ងតាងំម្រតូ្វនម្ើលោរខុសម្រតូ្វនលើោរអបរ់ ំោរម្រេបម់្រេង និ្ងោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យនៅនលើោរនម្របើម្របាស់របស់
សិសសនូ្វបណាដ ញ និ្ងនសវាកំុ្េយទូរ័នលើអុីន្នធើណិត្ នអាយអនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍នន្ោះ និ្ងច្ាប់
ជ្ញធរាន្។  យក្ទីតាងំ ឬតំ្ណាងដដ្លម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្់នម្រជើសនរ ើស ម្រតូ្វផ្ដល់ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្
ម្រសបជូន្សិសសទងំឡាយណា ដដ្លនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធអុីន្នធើណិត្របស់ម្រសុក្។ ោរបណដុ ោះបណាដ ល
ដដ្លផ្ដល់ជូន្ ម្រតូ្វនរៀបចំ្ន ើងនដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរនបដជ្ញា ចិ្ត្តរបស់ម្រសុក្ចំ្នាោះ៖ a. សតងក់់រ និ្ងោរនម្របើ
ម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្នូ្វនសវាអុីន្នធើណិត្ ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងនរលោរណ៍នន្ោះ។ b. 
សុវត្ាិភាេសិសសទក្ទ់ងនឹ្ង៖ (1) សុវត្ាិភាេនលើអុីន្នធើណិត្ (2) អាក្បបកិ្រោិសម្រម្យនលើអុីន្នធើណិ
ត្ រមួ្ទងំោរាន្អន្តរអំនេើជ្ញម្យួបុេាលនផ្សងនទៀត្នៅនលើតំ្បន្ប់ណាដ ញសងាម្ និ្ងនៅក្នុងបន្ទប់
សន្ទ  (chat room) និ្ង  (3) ោរយល់ដឹ្ង និ្ងោរនឆ្លើយត្បចំ្នាោះោរោយីតាម្អុីន្នធើណិត្ រមួ្
ទងំ “ោរោយី” ដដ្លបនងកើត្បាន្ជ្ញអំនេើ ឬោរម្របម្រេឹត្តតាម្ផ្លូវោយ ឬាក្យសម្ដធីៃន្ធ់ៃរ ឬជ្ញទូនៅ រមួ្
ទងំ ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងដដ្លនធវើន ើងជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬនក់យម្នធាបាយនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ 
ដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងសក្ម្េភាេរបស់សាលានរៀន្ដដ្លនក្ើត្ន ើងនម្រោម្យុតាត ធិោររបស់អនក្នម្ើលោរខុស
ម្រតូ្វសាលានរៀន្ រមួ្ទងំនៅនម្រៅបរនិវណ និ្ង/ឬ អំនេើនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្។ c. ោរហាម្ឃាត្់នូ្វោរនរ ើសនអើង 
ោរនបៀត្នបៀន្ ោរបំភតិ្បំភយ័ និ្ងោរោយីនក់យដផ្អក្នៅនលើលក្ខណៈដដ្លាន្ោរោរារជ្ញក្់
ដសដង ឬម្រតូ្វបាន្នេដឹ្ង រមួ្ទងំ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្់ចំ្នាោះ េិោរភាេ អត្តសញ្ញញ ណនយន្ឌ្រ័ ោរសដម្ដង
អំេីនយន្ឌ្រ័ សញ្ញា តិ្ ជ្ញតិ្សាសន្ ៍ឬជ្ញតិ្េន្ធុ សាស  ទំន រផ្លូវនភទ ឬោរាក្េ់ន័្ធជ្ញម្យួបេុាល ឬ
ម្រកុ្ម្ដដ្លាន្លក្ខណៈជ្ញក្ដ់សដង ឬដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដឹ្ងណាម្យួ ឬនម្រច្ើន្ និ្ង d។ ោរអនុ្នលាម្តាម្
ល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រមូ្វសដីេីអម្រតានអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ (E-rate) ថ្ន្ច្ាបោ់រារអុីន្នធើណិត្សម្រាប់កុ្ារ។ នម្រោយ
េីបាន្ទទួលោរបណដុ ោះបណាដ លនន្ោះ សិសសនឹ្ងដឹ្ងថា េួក្នេបាន្ទទួលោរបណដុ ោះបណាដ ល បាន្
យល់អំេីវា ន ើយនឹ្ងនររេតាម្បទបញ្ញត្តិទងំឡាយថ្ន្នរលោរណ៍សដីេី ោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្
ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្។ ម្នុ្នេលនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្នលើអុីន្នធើណិត្របស់ម្រសុក្ សិសសាន ក្់ៗ  និ្ង
ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ ម្រតូ្វចុ្ោះ ត្ានលខា និ្ងម្របេល់កិ្ច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរ
នម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ (Acceptable Use Agreement) ដដ្លបញ្ញា ក្់លម្អតិ្អំេី
ោត្េវកិ្ច្ច និ្ងោរទទួលខុសម្រតូ្វរបស់អនក្នម្របើម្របាស់។ នៅក្នុងកិ្ច្ចម្រេម្នម្រេៀងន ោះ សិសស និ្ងាតា
បិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ ម្រតូ្វយល់ម្រេម្ថានឹ្ងម្និ្នធវើឲ្យម្រសុក្ម្រតូ្វទទួខុសម្រតូ្វ ន ើយម្រតូ្វ
យល់ម្រេម្ជួសជុលនសា  ុយខូច្ខាត្ និ្ងម្និ្បងកនម្ររោះថាន ក្ដ់្ល់ម្រសុក្ និ្ងបេុាលិក្ទងំអស់របស់
ម្រសុក្ ចំ្នាោះោរម្និ្នររេតាម្វធិាន្ោរារបនច្ចក្វទិាណាម្យួ ោររនំលាភបំាន្នៅនលើោររតឹ្ត្បតិ្
ក្ម្េសិទធិបញ្ញញ  កំ្ ុស ឬោរនធវសម្របដ សរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ ឬចំ្ណាយណាម្យួដដ្លរា បរ់ងនក់យ
អនក្នម្របើម្របាស់។ បេុាលិក្ម្រតូ្វម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យសិសស ខណៈនេលដដ្លេួក្នេកំ្េុងនម្របើម្របាស់នសវានលើអុីន្នធើ
ណិត្ ន ើយអាច្នសនើសំុជំនួ្យេីម្រេូបនម្រងៀន្ និ្ងជំនួ្យេីសិសសឲ្យជួយ ដ្ល់ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យន ោះ។ នដ្ើម្ប ី
ជួយ ធា ថា ម្រសុក្សម្រម្បតាម្ោរផ្លល ស់បដូរបនច្ចក្វទិា និ្ងោលៈនទសៈ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្
ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រតូ្វេិនិ្ត្យនម្ើលនរលោរណ៍នន្ោះន ើងវញិជ្ញនទៀងទត្ ់បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 
នី្តិ្វធីិនផ្សងៗដដ្លអម្ម្ក្ជ្ញម្យួ។ រត្់ម្រតូ្វម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យសូ វដវរត្ម្រម្ងរបស់ម្រសុក្ នដ្ើម្បជួីយ ធា នូ្វ
ម្របសិទធភាេរបស់វា។ 6/14A 

ឧបសម្ពន័្ធ K៖ បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 6163.4 -ោរនម្របើម្របាស់បនច្ចក្វទិាសម្រាបសិ់សស  

 យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រតូ្វនម្ើលោរខុសម្រតូ្វចំ្នាោះោរដែទធំន្ធាន្បនច្ចក្វទិា
របស់សាលានរៀន្នី្ម្យួៗ ខណៈនេលនររេតាម្សតងក់់ររបស់ម្រសុក្ ដដ្លដច្ងនក់យម្រក្សួងនសវាប
នច្ចក្វទិា ន ើយអាច្បនងកើត្នរលោរណ៍ដណ  ំនិ្ងោរក្ម្រម្តិ្នៅនលើោរនម្របើម្របាស់របស់េួក្នេ។ 
បេុាលិក្បង្ា ត្ប់នម្រងៀន្ ម្រតូ្វទទួលបាន្នូ្វបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលនន្ោះម្យួច្ាប ់នរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា
ដដ្លអម្ម្ក្ជ្ញម្យួ និ្ងកិ្ច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្ ដដ្ល
បរោិយអំេីោររេឹំងទុក្សម្រាប់ោរនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធឲ្យបាន្សម្រម្យ ន ើយក្ម៏្រតូ្វផ្ដល់ជូន្ជ្ញម្យួនឹ្ង
េត័្ា៌ន្អំេីតួ្ ទីរបស់បេុាលិក្នៅក្នុងោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យនម្ើលោរនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្បនច្ចក្វទិារបស់
សិសសផ្ងដដ្រ។ សិសសទងំអស់ដដ្លនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្ទងំនន្ោះ ម្រតូ្វទទួលោរបណដុ ោះបណាដ លអំេីោរ
នម្របើម្របាស់របស់េួក្នេឲ្យបាន្ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ និ្ងសម្រម្យ។ នៅនេលចាបន់ផ្ដើម្ឆ្ន សិំក្ានី្ម្យួៗ ាតាបិតា 
និ្ងអនក្អាណាេាបាល ម្រតូ្វទទួលបាន្នរលោរណ៍ និ្ង បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលរបស់ម្រសុក្ម្យួច្ាប ់
ដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោរចូ្លនម្របើម្របាស់អុីន្នធើណិត្ និ្ងតំ្បន្ប់ណាដ ញអុីន្នធើណិត្នក់យសិសស។ នសវា
នលើបណាដ ញ ឬអុីន្នធើណិត្៖  

ោត្េវកិ្ច្ច និ្ងោរទទួលខុសម្រតូ្វរបស់អនក្នម្របើម្របាស់សិសសម្រតូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យនម្របើម្របាស់បរោិខ ររបស់
ម្រសុក្ នដ្ើម្បចូី្លនម្របើម្របាស់នសវាអុីន្នធើណិត្ ឬនៅនលើបណាដ ញ នក់យអនុ្នលាម្តាម្ោត្េវកិ្ច្ច និ្ង
ោរទទួលខុសម្រតូ្វរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ដដ្លាន្បញ្ញា ក្់លម្អតិ្ខាងនម្រោម្ និ្ងអនុ្នលាម្តាម្នរល
ោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភិបាល និ្ងកិ្ច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្។ 
1. សិសស ដដ្លន េ្ ោះរបស់ខលួន្ាន្នច្ញនៅនលើេណនី្នសវានលើបណាដ ញ ម្រតូ្វទទួលខុសម្រតូ្វចំ្នាោះ
ោរនម្របើម្របាស់ឲ្យបាន្ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វរបស់ខលួន្ម្រេបន់េលនវលា។ សិសសម្រតូ្វរក្ានលខេណនី្ ាក្យសាៃ ត្ ់
អាសយក់ឋ ន្ផ្ទោះ និ្ងនលខទូរស័េទផ្លទ ល់ខលួន្ឲ្យាន្លក្ខណៈជ្ញឯក្ជន្។ េួក្នេេួរនម្របើម្របេ័ន្ធដត្នៅ
នម្រោម្េណនី្ផ្លទ ល់ខលួន្ដដ្លេួក្នេបាន្ទទួលប នុណាណ ោះ។ 2. សិសសម្រតូ្វនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធរបស់ម្រសុក្
ម្របក្បនក់យសុវត្ាិភាេ ោរទទួលខុសម្រតូ្វ និ្ងជ្ញច្ម្បងសម្រាប់ជ្ញនរលបំណងអបរ់។ំ 3. សិសសម្និ្
ម្រតូ្វចូ្លនៅនម្របើម្របាស់ ម្របោសផ្ាយ ក់ក្ន់សនើ នបាោះេុម្ភផ្ាយ ឬក់ក្ត់ាងំបង្ា ញម្របធាន្បទដដ្លបងក
នម្ររោះថាន ក្ ់ឬម្និ្សម្រម្យដដ្លាន្លក្ខណៈេំរាម្កំ្ដ ង អាសអាភាស រខំាន្ ឬបង្ា ញនក្រ ដិ៍នភទ ឬ
ដដ្លអាច្ម្រតូ្វបាន្យក្ម្ក្េន្យល់ថាជ្ញោរនបៀត្នបៀន្ ឬោរបន្តុោះបង្អ ប់នៅនលើអនក្ដ្ថ្ទនក់យដផ្អក្នលើ
ជ្ញតិ្សាសន្ ៍ឬជ្ញតិ្េន្ធុ សញ្ញា តិ្នដ្ើម្ នយន្ឌ្័រ ទំន រផ្លូវនភទ អាយុ េិោរភាេ ជំនន្ឿសាស  ឬ
ន្នោបាយរបស់េួក្នេន ើយ។ ម្របធាន្បទបងកនម្ររោះថាន ក្ ់រមួ្ាន្ ម្របធាន្បទដដ្ល យំក្បាន្
ទងំម្លូ ដដ្លចំ្នាោះម្នុ្សសជ្ញម្ធយម្ អនុ្វត្តនូ្វសតងក់់រទូទងំរដ្ឋក្នុងសម្យ័ោលជ្ញម្យួរន  អំាវ
 វឲ្យាន្ចំ្ណាបអ់ារម្េណ៍ ន ើយជ្ញម្របធាន្បទដដ្លបង្ា ញនូ្វរបូេំនូ្រ ឬបរោិយក្នុងលក្ខណៈម្យួ
ដដ្លនលេើសោ ងច្ាស់ម្រក្ដ ត្ ដដ្លខវោះត្ថ្ម្លអក្សរសាន្តសត សិលបៈ ន្នោបាយ ឬវទិាសាន្តសតធៃន្ធ់ៃរ

សម្រាប់អនី្តិ្ជន្។ 4. សិសសម្និ្ម្រតូ្វបនញ្ចញ នម្របើម្របាស់ ឬផ្សេវផ្ាយេត័្៌ាន្ផ្លទ ល់ខលួន្អំេីបយក្នេ ឬ
អនក្ដ្ថ្ទនៅនេលនម្របើសារនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ បន្ទបស់ន្ទ  (chat room) ឬម្រទងម់្រទយនផ្សងៗនទៀត្ថ្ន្ោរ
ម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្នក់យផ្លទ ល់ន ើយ។ សិសសក្ម៏្រតូ្វាន្ោរម្របុងម្របយត័្នផ្ងដដ្រ 
នក់យម្និ្ម្រតូ្វបនញ្ចញេត័្ា៌ន្នន្ោះនក់យម្នធាបាយនផ្សងៗនៅោន្ប់េុាលទងំឡាយដដ្លម្រតូ្វបាន្
កំ្ណត្ទី់តាងំតាម្រយៈអុីន្នធើណិត្ នក់យរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្េីាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់
េួក្នេន ើយ។ 5. សិសសម្និ្ម្រតូ្វនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធនដ្ើម្បនីលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឲ្យាន្ោរនម្របើម្របាស់នម្រេឿងនញៀន្ 
នម្រេឿងម្រសវងឹ ឬថាន ជំក្ន់ ើយ ន ើយេួក្នេក្ម៏្និ្ម្រតូ្វនលើក្ក្ម្ពស់ោរអនុ្វត្តន្ខុ៍សសីលធម្ ៌ឬសក្ម្េភាេ
ណាម្យួដដ្លបាន្ហាម្ឃាត្ន់ក់យច្ាប ់ឬនរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាដដ្រ។ ម្របសិន្នបើអនក្នម្របើម្របាស់
រនំលាភបំាន្នៅនលើកិ្ច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ (Acceptable Use 
Agreement) ឬនរលោរណ៍ បទបញ្ញត្តិ នី្តិ្វធីិ ឬនរលោរណ៍ដណ ណំាម្យួរបស់ម្រសុក្ ឬ
សាលានរៀន្ ោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្បនច្ចក្វទិាអបរ់រំបស់ម្រសុក្ អាច្ម្រតូ្វបាន្បដិ្នសធ ន ើយ
អាច្នឹ្ងាន្ោរចាត្វ់ធិាន្ោរច្ាប ់ឬវធិាន្ោរវនិ្យ័នផ្សងៗ។ 6. សិសសម្និ្ម្រតូ្វនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធនដ្ើម្ប ី
ចូ្លរមួ្ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងសក្ម្េភាេាណិជាក្ម្េ ឬសក្ម្េភាេរក្ម្របាក្ចំ់្នណញន ើយ។ 7. សិសសម្និ្ម្រតូ្វ
នម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធនដ្ើម្បេំីរាម្ បំភតិ្បំភយ័ នបៀត្នបៀន្ ឬចំ្អក្ ក្ន ើយដ្ល់សិសស ឬបេុាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្
ន ើយ។ 8. ឯក្សារដដ្លាន្ោររក្ាសិទធិ ម្និ្ម្រតូ្វយក្ម្ក្ក់ក្់នៅនលើម្របេន័្ធនក់យរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្
េីអនក្និ្េន្ធ និ្ងនក់យរេ ន្ោរអនុ្នលាម្តាម្ច្ាប់រក្ាសិទធិន ើយ។ សិសសអាច្នក់ន្ ូត្ឯក្សារ
ដដ្លម្រតូ្វបាន្រក្ាសិទធិសម្រាប់ទុក្នម្របើម្របាស់ផ្លទ ល់ខលួន្ ន ើយាន្ោរផ្ដល់នម្រក្ឌី្ត្ដ្ល់ម្របភេឯក្សារ
ឲ្យបាន្ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ ដូ្ច្រន ជ្ញម្យួនឹ្ងម្របភេេត័្ា៌ន្នបាោះេុម្ភនផ្សងៗនទៀត្ដដ្រ។ 5. សិសសម្និ្ម្រតូ្វអាប ូ់ត្ 
នក់ន្ ូត្ ឬបនងកើត្នម្នរាេកំុ្េយទូរ័ និ្ង/ឬ ប នុ្ប ងេាបាទបងកនម្ររោះថាន ក្ ់ឬបំផ្លល ញបរោិខ រ និ្ងសាភ រៈ
របស់ម្រសុក្ ឬនម្របើម្របាស់ទិន្នន្យ័របស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងៗនទៀត្ រមួ្ទងំោរ “hack” ផ្ងដដ្រ។10. 
សិសសម្និ្ម្រតូ្វអាន្ ឬនម្របើម្របាស់សារ ឬឯក្សារនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្របស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងនទៀត្ន ើយ។ េួក្
នេម្និ្ម្រតូ្វប នុ្ប ងនម្រជៀត្ដម្រជក្ជ្ញម្យួនឹ្ងសម្ត្ាភាេរបស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងនទៀត្ ក្នុងោរនផ្ាើ ឬទទួល
សារនអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ ន ើយក្៏ម្និ្ម្រតូ្វប នុ្ប ងលុប ច្ម្លង ឬដក្លងបន្លំសាររបស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងនទៀត្ដដ្
រ។11. សិសសម្រតូ្វរាយោរណ៍នូ្វរាល់បញ្ញា សន្តិសុខ ឬោរនម្របើម្របាស់នសវាក្នុងខុសនរលបំណងជូន្ម្រេូ
បនម្រងៀន្ ឬ យក្សាលា។ ម្រសុក្រក្ាសិទធិក្នុងោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យោរនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធរបស់ម្រសុក្ ចំ្នាោះ
រាល់ោរនម្របើម្របាស់ម្និ្ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វនក់យរេ ន្ោរជូន្ដំ្ណឹង ឬោរយល់ម្រេម្ជ្ញម្នុ្។ រាល់ោរម្របាម្រស័យ
ទក្ទ់ងតាម្នអ ិច្ម្រតូ្និ្ច្ និ្ងឯក្សារដដ្លបាន្នក់ន្ ូត្ រមួ្ទងំឯក្សារដដ្លបាន្លុបនច្ញេី
េណនី្របស់អនក្នម្របើម្របាស់ អាច្ម្រតូ្វបាន្ម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យ ឬអាន្នក់យម្ន្តន្តីរបស់ម្រសុក្ នដ្ើម្បធីា នូ្វោរនម្របើ
ម្របាស់ម្របេន័្ធឲ្យបាន្ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ។ នៅនេលណាសិសសណាាន ក្ម់្រតូ្វបាន្រក្ន ើញថាបាន្រនំលាភនៅនលើ
នរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល ឬកិ្ច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្
បាន្របស់ម្រសុក្  យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ អាច្បដិ្នសដ្ ឬក់ក្ក់្ម្រម្តិ្សិទធិក្នុង
ោរនម្របើម្របាស់របស់សិសស ឬបនងកើន្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យនៅនលើោរនម្របើម្របាស់របស់សិសសនូ្វធន្ធាន្បនច្ចក្
វទិារបស់ម្រសុក្ ឲ្យបាន្សម្រម្យ។ ោរនម្របើម្របាស់ម្និ្បាន្សម្រម្យ ក្អ៏ាច្បណាដ លឲ្យាន្ោរចាត្វ់ធិាន្
ោរវនិ្យ័ និ្ង/ឬ វធិាន្ោរផ្លូវច្ាបន់ក់យអនុ្នលាម្តាម្ច្ាប ់និ្ងនរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាផ្ងដដ្រ។ 
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ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភិបាលាន្បំណងច្ង់នម្រត្ៀម្ខលួន្សិសសឲ្យោល យនៅជ្ញអនក្េិត្ម្រតិ្ោះរោិះេិចារណា ដដ្លាន្ោរ
យក្ចិ្ត្តទុក្ក់ក្ ់ាន្សម្ត្ាភាេ ន ើយទទួលបាន្េត័្៌ាន្នេញនលញ ាន្ោរចូ្លរមួ្ជ្ញសាជិក្
សងាម្ដដ្លនច្ោះចូ្លរមួ្ចំ្ដណក្ ដដ្លាន្ោរនម្រត្ៀម្ខលួន្ចំ្នាោះភាេនជ្ញេជយ័នៅក្នុងម្ហាវទិាល័យ 
និ្ងអាជីេ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា រេឹំងថា សាលានរៀន្នី្ម្យួៗបនងកើត្នូ្វបរោិោសសិក្ាវជិាាន្ ដដ្លសិសស
ទងំអស់ាន្អារម្េណ៍ថាម្រតូ្វបាន្នេទទួលយក្ ាន្ោររមំ្រទ និ្ងម្រតូ្វបាន្នេនររេ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាាន្
បំណងច្ងឲ់្យនរលោរណ៍វនិ្យ័បន្តនបសក្ក្ម្េរបស់ខលួន្នៅក្នុងោរបនម្រម្ើជូន្កុ្ារទងំម្រសុង លុប
បំបាត្ន់ចាលវសិម្ភាេនៅក្នុងោរនម្របើម្របាស់ផ្លវបិាក្ដដ្លជ្ញោរម្រេាន្ និ្ងផ្ដល់ជូន្កុ្ារាន ក្់ៗ
ជ្ញម្យួនឹ្ងម្រេូបនម្រងៀន្លអៗ ដដ្លម្រតូ្វបាន្បំាក្បំ់ប ន្នដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា និ្ងអាក្បបកិ្រោិ។ 

ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ងន់ម្របើម្របាស់នរលវធីិវជិាាន្ចំ្នាោះអាក្បបកិ្រោិសិសស និ្ងោរនម្របើម្របាស់ោរ
អនុ្វត្តន្៍តាម្ដបបទបស់ាក ត្ ់និ្ងសាដ រន ើងវញិ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយត្ម្រមូ្វោរវនិ្យ័ និ្ងនម្របើម្របាស់រយៈនេល
បង្ា ត្់បនម្រងៀន្ឲ្យអស់េីលទធភាេសម្រាបសិ់សសាន ក្់ៗ ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទទួលសាា ល់សារសំខាន្់ថ្ន្ោរ
អភវិឌ្ឍសុខភាេផ្លូវសងាម្ និ្ងផ្លូវចិ្ត្តរបស់យុវជន្ និ្ងម្នុ្សសនេញវយ័ទងំអស់ នៅក្នុងអងាភាេរបស់
នយើង។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ងប់ាន្ោរអនុ្ម្ត័្ម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រនឆ្លើយត្បចំ្នាោះអន្តរាេម្ន្ ៍(RTI) 
ដដ្លនៅក្នុងសាលានរៀន្ាន្ោរផ្ដល់ជូន្នូ្វម្របេន័្ធ ដដ្លនរៀបចំ្ជ្ញថាន ក្់ៗ ថ្ន្ោររមំ្រទោរសិក្ា និ្ង
អាក្បបកិ្រោិ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យសិសសទងំអស់អាច្ទទួលបាន្ក្ម្េវធីិសិក្ាសនូលម្របក្បនក់យសម្ធម្។៌ 
សាលានរៀន្នី្ម្យួៗ ាន្ោរទទួលខុសម្រតូ្វចំ្នាោះោរអនុ្ម្ត័្យុទធសាន្តសត ក្ម្េវធីិ និ្ងអន្តរាេម្ន្៍នៅ
ក្នុងម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រ RTI នដ្ើម្បជួីយ បងកលក្ខណៈង្យម្រសួលដ្ល់នរលវធីិម្រសបរន សម្រាប់ោរ
ម្រេបម់្រេងអាក្បបកិ្រោិវជិាាន្ និ្ងរមំ្រទសងាម្ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយោរខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្សម្រាប់សិសស 
នក់យសារដត្ោរក់ក្វ់និ្យ័។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទទួលសាា ល់ថា ាន្េាល ត្ឱោសសម្រាប់សិសសម្យួភាេធំ
របស់ខលួន្ នាលេឺក្នុងចំ្នណាម្សិសសអាន្ត វិក្សញ្ញា តិ្អានម្រកិ្ ឡាទីន្ និ្ងសិសសដដ្លជ្ញអនក្សិក្ា
ភាសាអងន់េលស និ្ងសិសសេិោរ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ង់កំ្ណត្ ់និ្ងនក់ោះម្រសាយម្លូន តុ្ដដ្ល
នធវើឲ្យាន្ោរម្របម្រេឹត្តចំ្នាោះខលួន្នក់យេំុាន្សាាម្រត្នៅក្នុងវនិ្យ័ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយ និ្ងលុបបំបាត្់
នចាលនូ្វោរលនម្អៀងដផ្នក្ជ្ញតិ្សាសន្៍នៅក្នុងោរនម្របើម្របាស់វនិ្យ័សាលានរៀន្ដដ្លជ្ញោរម្រេាន្ និ្ង
រាល់ោរលនម្អៀងនផ្សងៗដដ្លអាច្នក្ើត្ាន្ន ើងសម្រាបសិ់សសដដ្លេំុម្រតូ្វបាន្បនម្រម្ើបាន្លអ។ សាលា
នរៀន្ម្រតូ្វអនុ្វត្តវធិាន្វនិ្យ័ឲ្យបាន្នសេើភាេរន  ម្រសបរន  និ្ងរេ ន្ោរនរ ើសនអើង។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទទួលសាា ល់
នូ្វសារសំខាន្់ថ្ន្ោរនម្របើម្របាស់សាលានរៀន្ និ្ងយុទធសាន្តសតម្រេបម់្រេងថាន ក្ន់រៀន្ ដដ្លរក្ាឲ្យសិសសសាិត្
នៅក្នុងសាលានរៀន្ និ្ងនៅក្នុងថាន ក្ន់រៀន្។ ោរខក្ខាន្ម្និ្បាន្ម្ក្នរៀន្នម្រច្ើន្នេក្នក់យសារម្លូន តុ្
អវីក្ន៏ក់យ សុទធដត្ាន្ផ្លប ោះាល់នក់យផ្លទ ល់នៅនលើលទធផ្លសិក្ា នទោះក្នុងរយៈនេលខលីក្ដី និ្ងរ
យៈដវងក្ដី។ ោរយក្សិសសនច្ញេីបរោិោសថាន ក្ន់រៀន្នក់យសារោរម្របម្រេឹត្តខុសឆ្ាង េួរដត្នច្ៀសវាង។ 
ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាេំុរមំ្រទចំ្នាោះនរលវធីិម្និ្អត្ឱ់ន្ចំ្នាោះវនិ្យ័ន ើយ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាាន្ោរ
ត្ម្រមូ្វនក់យច្ាប។់ សាលានរៀន្អាច្នឹ្ងម្និ្អនុ្ម្ត័្នរលោរណ៍ម្និ្អត្ឱ់ន្ ឬោរអនុ្វត្តន្៍ទងំឡាយ
ណាដដ្លាន្ច្ម្រមូ្ងច្ម្រាស់ជ្ញម្យួនឹ្ងនរលោរណ៍វនិ្យ័របស់ម្រសុក្។ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណា
ដដ្លោរផ្លអ ក្នក់យសារាន្ោរនលេើសនលើក្ទីម្យួ ម្រតូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្នក់យ ច្ាប់អបរ់ ំ48900.5 ដូ្ច្
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ាន្បរោិយបដន្ាម្នៅក្នុង AR 5144.1 អនក្ម្រេបម់្រេង ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំរបស់អនក្
ម្រេបម់្រេង អាច្អនុ្វត្តដត្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យក្នុងសាលានរៀន្ ឬនម្រៅសាលានរៀន្ប នុណាណ ោះ នៅនេលដដ្ល
ម្នធាបាយដក្ត្ម្រមូ្វនផ្សងៗនទៀត្េំុអាច្ មំ្ក្នូ្វោរម្របម្រេឹត្តម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ ឬវត្តាន្របស់សិសសអាច្បងកនូ្វ
នម្ររោះថាន ក្់ដ្ល់សិសសនផ្សងនទៀត្។ (ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5) ម្នធាបាយដក្ត្ម្រមូ្វនផ្សងនទៀត្ ដដ្លម្រតូ្វបាន្
េាោម្នម្របើម្របាស់ ម្រតូ្វដត្ច្ងម្រក្ងទុក្ជ្ញឯក្សារ និ្ងវាយត្ថ្ម្លនៅនលើម្របសិទធភាេម្នុ្នេលបញ្ាូ ន្
សិសសឲ្យនៅទទួលោរក់ក្វ់និ្យ័ នៅក្នុងោរយក្សិសសនច្ញេីថាន ក្ន់រៀន្ដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះ ឬទីតាងំ
សាលានរៀន្របស់សិសសន ោះ។ ម្នធាបាយដក្ត្ម្រមូ្វនផ្សងនទៀត្ រមួ្ាន្ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្ចំ់្នាោះ សន្និសីទ
ជ្ញម្យួសិសានុ្សិសស និ្ងាតាបិតា និ្អនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ ោរនម្របើម្របាស់ម្រកុ្ម្សិក្ា
សិសស ឬម្រកុ្ម្នផ្សងៗដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងអន្តរាេម្ន្ ៍ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងក្ម្េវធីិដដ្លបនម្រងៀន្
អាក្បបកិ្រោិផ្លូវសងាម្ ឬផ្លូវចិ្ត្ត ឬោរម្រេបម់្រេងកំ្ ឹង ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងក្ម្េវធីិយុត្តិធម្ស៌ាដ រន ើងវញិ 
ឬម្រកុ្ម្េិភាក្ាសាដ រន ើងវញិ និ្ងនរលវធីិរមំ្រទអាក្បបកិ្រោិវជិាាន្។ (ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5) អនក្
នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វផ្ដល់ោរអភវិឌ្ឍវជិ្ញា ជីវៈតាម្ោរចាបំាច្ ់នដ្ើម្បជួីយ 
សម្រមួ្លដ្ល់បេុាលិក្ក្នុងោរអភវិឌ្ឍជំ ញម្រេបម់្រេងថាន ក្ន់រៀន្ឲ្យបាន្ម្រសបរន  ោរអនុ្វត្តន្ប៍នច្ចក្នទសវ ិ
ន្យ័ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេ ោរលុបបំបាត្់ភាេលនម្អៀងដដ្លនធវើន ើងនក់យអនច្ត្  និ្ងោរបនងកើត្
ទំ ក្ទំ់ន្ងស ម្របតិ្បត្តិោរជ្ញម្យួាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល។ជ្ញម្យួនឹ្ងោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្់អនក្ាក្េ់ន័្ធក្នុងស េម្ន្ ៍សាលានរៀន្នី្ម្យួៗអាច្អភវិឌ្ឍន្៍វធិាន្វនិ្យ័នដ្ើម្បបំីនេញតាម្
នសច្ក្ដីម្រតូ្វោរជ្ញក្ល់ាក្់របស់សាលានរៀន្ ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយនៅក្នុង AR 5144។ វធិាន្
ទងំឡាយ ម្រតូ្វាន្លក្ខណៈម្រសបរន ជ្ញម្យួច្ាប ់នរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា បទបញ្ញត្តិថាន ក្ម់្រសុក្ និ្ង
ទិន្នន្យ័វនិ្យ័ថាន ក្់សាលានរៀន្។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វផ្ដល់ោរអភវិឌ្ឍ
វជិ្ញា ជីវៈតាម្ោរសម្រម្យ នដ្ើម្បជួីយ សម្រមួ្លដ្ល់បេុាលិក្នៅក្នុងោរអភវិឌ្ឍជំ ញម្រេបម់្រេងថាន ក្ន់រៀន្ 
និ្ងនៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ប៍នច្ចក្នទសវនិ្យ័ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេ។ 

នដ្ើម្បធីា ថា វនិ្យ័ាន្ភាេសម្រម្យ និ្ងាន្សម្ធម្ ៌សាលានរៀន្ និ្ងម្រសុក្ ម្រតូ្វម្របម្លូ និ្ងម្រតួ្ត្េិនិ្
ត្យន ើងវញិនៅនលើទិន្នន្យ័វនិ្យ័ ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដបងដច្ក្េិត្តាម្សាលានរៀន្ ជ្ញតិ្សាសន្ ៍នយន្ឌ្រ័ 
សាា ន្ភាេក្នុង ម្ជ្ញអនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាា ន្ភាេក្នុងភាេជ្ញសិសសេិោរ និ្ងម្របនភទថ្ន្ោរ
ម្របម្រេឹត្តបទនលេើសម្របចាដំខ។ ម្រសុក្នឹ្ងនធវើោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យជ្ញលក្ខណៈម្ជឈោរនៅនលើទិន្នន្យ័វនិ្យ័នៅ
ថាន ក្ស់ាលានរៀន្ និ្ងនៅទូទងំម្រសុក្ នដ្ើម្បវីាស់សទងភ់ាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នឆ្ព ោះនៅរក្នរលនៅថ្ន្ោរលុប
បំបាត្់អម្រតាផ្លអ ក្ និ្ងោរបញ្ាូ ន្សម្រាប់សិសសអាន្ត វិក្សញ្ញា តិ្អានម្រកិ្នក់យរេ ន្សាាម្រត្  និ្ង
កំ្ណត្់ថានត្ើយុទធសាន្តសតតាម្ទីតាងំនី្ម្យួៗទម្ទរឲ្យាន្ោរថ្លត្ម្រមូ្វនដ្ើម្បនីឆ្លើយត្បនៅនឹ្ងនរល
នៅដដ្រឬនទ។ អនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ម្រតូ្វជួបជ្ញម្យួបេុាលិក្បនម្រងៀន្នៅតាម្ទីតាងំម្របចាមំ្រតី្ាស នដ្ើម្ប ី
ម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យន ើងវញិនៅនលើទិន្នន្យ័វនិ្យ័របស់ទីតាងំសាលានរៀន្ន ោះ និ្ងេិភាក្ាអំេីយុទធសាន្តសត
សម្រាប់ោរបនម្រងៀន្ និ្ងោរេម្រងឹងនូ្វអាក្បបកិ្រោិវជិាាន្របស់សិសស ដដ្លម្និ្ទម្ទរឲ្យាន្ោរ
ាក្េ់ន័្ធជ្ញម្យួនឹ្ងម្របេន័្ធវនិ្យ័ និ្ងោរខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្។ ោរនធវើទណឌ ក្ម្េចំ្នាោះរាងោយ។ ោរនធវើ
ទណឌ ក្ម្េចំ្នាោះរាងោយ ម្និ្ម្រតូ្វនម្របើម្របាស់ជ្ញវធិាន្ោរវនិ្យ័ម្របឆ្ងំនឹ្ងសិសសណាាន ក្ន់ ើយ។ ោរនធវើ
ទណឌ ក្ម្េចំ្នាោះរាងោយ រមួ្ាន្ ោរនធវើឲ្យាន្ោរឈ្ចឺាបន់ក់យនច្ត្  ឬោរបងកឲ្យាន្ោរឈ្ចឺាប់
នក់យនច្ត្  ោរឈ្ចឺាបដ់ផ្នក្រាងោយនៅនលើសិសសណាាន ក្។់ សម្រាប់ជ្ញនរលបំណងថ្ន្នរល
ោរណ៍នន្ោះ ោរនធវើទណឌ ក្ម្េចំ្នាោះរាងោយ េំុាន្រមួ្បញ្ចូលនូ្វោរនម្របើម្របាស់ក្ាល ងំនក់យនិ្នោជិក្ 
ដដ្លាន្ភាេសម្ន តុ្ផ្ល និ្ងចាបំាច្់ក្នុងោរោរារនិ្នោជិក្ បេុាលិក្ ឬបេុាលនផ្សងនទៀត្ ឬ
នដ្ើម្បបីង្ក រនូ្វោរខូច្ខាត្ចំ្នាោះម្រទេយសម្បត្តិ ឬនដ្ើម្បទីទួលបាន្នូ្វោររក្ាទុក្អាវធុ ឬវត្ាុនម្ររោះថាន ក្់
ដដ្លសាិត្ក្នុងោរម្រេបម់្រេងរបស់សិសសន ោះន ើយ។ 4/23/14 

ឧបសម្ពន័្ធ M៖ AR 5144 សិសសវនិ្យ័  

ម្រសុក្ និ្ងបេុាលិក្ាន្ោរនបដជ្ញា ចិ្ត្តចំ្នាោះោរបនងកើត្នូ្វបរោិោសសិក្ាវជិាាន្ ដដ្លធា ថា សិសស
ទងំអស់ទទួលបាន្នូ្វោរអបរ់មំ្របក្បនក់យេុណភាេ។ ម្រសុក្ទទួលសាា ល់ថា ទិដ្ឋភាេសំខាន្់ថ្ន្ោរ
រក្ានូ្វបរោិោសដដ្លាន្សុខភាេលអ និ្ងាន្សុវត្ាិភាេេឺ ោរបនងកើត្នូ្វសណាដ បធ់ាន ប ់និ្ងរក្ានូ្វវ ិ
ន្យ័នៅក្នុងសាលានរៀន្ទងំឡាយរបស់នយើង។ នរលនៅនន្ោះ អាច្សនម្រម្ច្បាន្ដត្តាម្រយៈកិ្ច្ចខិត្ខំ
ម្របឹងដម្របងស ម្របតិ្បត្តិោរេីសំណាក្់បេុាលិក្សាលានរៀន្ សិសានុ្សិសស ាតាបិតា អាណា
េាបាល និ្ងស េម្ន្៍របស់នយើងប នុណាណ ោះ។ ម្រសុក្នជឿជ្ញក្ថ់ា ោរអភវិឌ្ឍទំ ក្ទំ់ន្ងជ្ញម្យួម្រេួសារ
េឺជ្ញជំហាន្ទីម្យួក្នុងោរបនងកើត្នូ្វសាលានរៀន្ដដ្លាន្សុវត្ាិភាេ និ្ងាន្សុខភាេលអ។ ម្រសុក្ និ្ង
បេុាលិក្ ាន្បំណងច្ងន់ធវើោរនក់យស ម្របតិ្បត្តិោរជ្ញម្យួម្រេួសារ នដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វទំ ក្ទំ់ន្ង
វជិាាន្ ដដ្លជួយ ដ្ល់ោរអភវិឌ្ឍ និ្ងោរសនម្រម្ច្បាន្លទធផ្លសិក្ារបស់សិសសទងំអស់។ 
សាជិក្បេុាលិក្របស់សាលានរៀន្ ម្រតូ្វបាន្នលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឲ្យទក្ទ់ងាតាបិតានៅនរៀងរាល់នដ្ើម្ឆ្ន ំ
សិក្ា នដ្ើម្បបីនងកើត្ោ ងសក្ម្េជ្ញម្នុ្នូ្វោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងរវាងសាលានរៀន្ និ្ងផ្ទោះដដ្លាន្លក្ខ
ណៈវជិាាន្នេញម្យួឆ្ន សិំក្ា នដ្ើម្បដីច្ក្រដំលក្ភាេនជ្ញេជយ័ និ្ងបញ្ញា របស់សិសស និ្ងបនងកើត្
ដផ្ន្ោរនដ្ើម្បជួីយ ឲ្យសិសសទទួលបាន្នូ្វោរអបរ់មំ្របក្បនក់យេុណភាេ។ ម្រសុក្ាន្ោរនបដជ្ញា ចិ្ត្តក្នុង
ោរលុបបំបាត្ន់ចាលនូ្វភាេលនម្អៀងនៅក្នុងវនិ្យ័សលានរៀន្ ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងសិសសដដ្លេំុ ទទួលោរ
បនម្រម្ើជូន្បាន្លអរបស់នយើង នក់យោត្ប់ន្ាយចំ្នួ្ន្ថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្ ោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ។ 
បេុាលិក្នឹ្ងចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្៍សាដ រន ើងវញិ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់វបបធម្ស៌ាលានរៀន្ និ្ងដក្លម្អ
ម្របេន័្ធវនិ្យ័របស់សាលានរៀន្នដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយសម្ធម្៌។ វធិាន្នៅថាន ក្ទី់តាងំ។ នៅក្នុងោរអភវិឌ្ឍ
វធិាន្វនិ្យ័នៅថាន ក្ទី់តាងំ សាលានរៀន្ម្រតូ្វនសនើសំុឲ្យាន្ោរផ្ដល់ទសសន្ៈ និ្ងដំ្ប ូេ ន្េីអនក្ចូ្លរមួ្នៅ
នលើតំ្ណាងណាាន ក្់ដដ្លម្រតូ្វបាន្នម្រជើសតាងំនក់យម្រកុ្ម្ណាម្យួខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបិតា និ្ងអនក្
អាណាេាបាល 2. ម្រេូបនម្រងៀន្ 3. អនក្ម្រេបម់្រេងសាលានរៀន្ 4. សម្រាប់អនុ្វទិាល័យ និ្ងវទិាល័យ េឺ
សិសសដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងសាលានរៀន្ន ោះ វធិាន្ទងំនន្ោះ ម្រតូ្វាន្ភាេម្រសបរន ជ្ញម្យួ
នឹ្ងច្ាប ់នរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភបិាល និ្ងបទបញ្ញត្តិរបស់ម្រសុក្។ ោរអភវិឌ្ឍវធិាន្ ម្រតូ្វាន្ោរជូន្
ដំ្ណឹងេីទិន្នន្យ័វនិ្យ័នៅថាន ក្ស់ាលានរៀន្ ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយនៅក្នុង BP 5144។ សាលានរៀន្ក្៏
ម្រតូ្វនសនើសំុឲ្យាន្ោរផ្ដល់ទសសន្ៈ និ្ងដំ្ប ូេ ន្េីអនក្ចូ្លរមួ្ថានត្ើ វធិាន្វនិ្យ័នៅថាន ក្ស់ាលានរៀន្ ឬ
នៅថាន ក្់ម្រសុក្ ម្រតូ្វបាន្អនុ្វត្តម្របក្បនក់យសម្ធម្ ៌និ្ងយុត្តិធម្ដ៌ដ្រឬនទ។ កំ្ណត្ម់្រតារបស់សិសស ម្រតូ្វ
រក្ាជ្ញោរសាៃ ត្់ម្រេបន់េលនវលា។ ម្នធាបាយដក្ត្ម្រមូ្វជំនួ្ស។ សាលានរៀន្នី្ម្យួ ម្រតូ្វទទួលខុសម្រតូ្វ
ក្នុងោរក់ក្ប់ញ្ចូលនូ្វម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រនឆ្លើយត្បចំ្នាោះអន្តរាេម្ន្៍ (RTI) នៅក្នុងដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសត
ទីតាងំសាលានរៀន្ស េម្ន្៍ (CSSSP) របស់ខលួន្ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយោរបញ្ាូ ន្ និ្ងោរផ្លអ ក្សិសស 
តាម្រយៈអន្តរាេម្ន្៍សក្ម្េជ្ញម្នុ្ ោររមំ្រទអាក្បបកិ្រោិវជិាាន្ ោរអនុ្វត្តន្៍សាដ រន ើងវញិ និ្ងនរល

វធីិវនិ្យ័ដដ្លម្និ្ម្រេាន្។ RTI េឺជ្ញម្របេន័្ធទបស់ាក ត្់ម្យួដដ្លនផ្លដ ត្ោរយក្ចិ្ត្តទុក្ក់ក្់នៅនលើោរ
នម្របើម្របាស់ឲ្យអស់េីលទធភាេនូ្វលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស នក់យោត្ប់ន្ាយនូ្វបញ្ញា អាក្បបកិ្រោិ 
និ្ងោរនច្ៀសវាងោរខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្ តាម្រយៈោរនម្របើម្របាស់អន្តរាេម្ន្៍ដដ្លនរៀបចំ្ជ្ញថាន ក្់ៗ ។ ោរ
បញ្ាូ ន្សិសសេីបរោិោសថាន ក្ន់រៀន្នក់យសារោរម្របម្រេឹត្តខុស េួរម្រតូ្វបាន្នច្ៀសវាង។ សិសសរេឹំងថា 
ោរជំនួ្សឲ្យោរផ្លអ ក្ និ្ងនរលវធីិវនិ្យ័រកី្ច្នម្រម្ើន្ េួរម្រតូ្វបាន្នម្របើម្របាស់ម្នុ្នេលបញ្ាូ ន្សិសសណាាន ក្់
នច្ញេីថាន ក្ន់រៀន្។ ម្រសុក្រេឹំងទុក្ថា ោរជំនួ្សទងំឡាយណាដដ្លម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ងម្រក្បខណ័ឌ  RTI 
របស់សាលានរៀន្ និ្ងនរលោរណ៍របស់ម្រសុក្ នឹ្ងម្រតូ្វបាន្អនុ្វត្តនៅក្នុងថាន ក្ន់រៀន្ នលើក្ដលងដត្ោរ
ផ្លអ ក្សម្រាប់បទនលេើសនលើក្ទីម្យួន ោះម្រតូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្នក់យ ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5 ដូ្ច្ដដ្លាន្
បរោិយបដន្ាម្នទៀត្នៅក្នុង AR 5144.1 ឬនៅនេលដដ្លវាអាច្ច្ងម្រក្ងទុក្ជ្ញឯក្សារថា ោរ
រនំលាភបំាន្ដផ្នក្អាក្បបកិ្រោិបនងកើត្បាន្នូ្វនម្ររោះថាន ក្់ោ ងច្ាស់លាស់ចំ្នាោះបេុាលទងំឡាយ។ 
យុទធសាន្តសតនៅតាម្ថាន ក្ន់រៀន្រមួ្បញ្ចូលទងំ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្់ចំ្នាោះ៖ ោរបនម្រងៀន្សារន ើងវញិោ ង
ច្ាស់លាស់អំេីោររេឹំងទុក្ដផ្នក្អាក្បបកិ្រោិ ោរបំដបក្សិសសឲ្យនៅក់ច្ន់ក់យដ ក្េីរន  ោរសរ
នសរលិខិត្សំុនទស ោរក់ក្់កិ្ច្ចោរម្រសាវម្រជ្ញវបដន្ាម្ ទូរស័េទនៅោន្់ាតាបិតា ោររក្ាទុក្សិសស
នម្រោយច្បន់ា ងសិក្ា សន្និសីទសាដ រន ើងវញិជ្ញម្យួសិសសដ្ថ្ទនទៀត្ ឬសិសសទងំអស់ក្នុងថាន ក្ ់ោរ
បនងកើត្នូ្វកិ្ច្ចសន្ាអាក្បបកិ្រោិវជិាាន្ សន្និសីទជ្ញម្យួសិសស សន្និសីទជ្ញម្យួាតាបិតា និ្ង
សិសស។ ាតាបិតាេួរទទួលបាន្នូ្វោរជូន្ដំ្ណឹង ម្របសិន្នបើាន្េំរថូ្ន្ោរម្របម្រេឹត្តខុសរតឹ្ដត្ខាល ងំន ើង 
ដដ្លអាច្ នំៅរក្ោរដ្ក្នច្ញេីថាន ក្ន់រៀន្ ឬេីសាលានរៀន្។ សិសសទងំឡាយដដ្លបង្ា ញឲ្យន ើញ
នូ្វេំរថូ្ន្ោរម្របម្រេឹត្តខុស េួរម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់ជូន្នូ្វោររមំ្រទ និ្ងអន្តរាេម្ន្៍ោន្ដ់ត្ខាល ងំជ្ញងម្នុ្។ យុទធសា
ន្តសតសម្រម្យនៅក្នុងសាលានរៀន្រមួ្ាន្ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្់ចំ្នាោះ៖ សន្និសីទរវាងបេុាលិក្សាលានរៀន្ និ្ង
សិសស ម្រេម្ទងំាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ។ ោរបញ្ាូ ន្នៅោន្ម់្រកុ្ម្ម្របឹក្ាសាលា
នរៀន្ ឬបេុាលិក្រមំ្រទដ្ថ្ទនទៀត្របស់សាលានរៀន្ នដ្ើម្បនីធវើោរម្រេបម់្រេងក្រណី និ្ងផ្ដល់ម្របឹក្ា។ ោរ
បញ្ាូ ន្ឲ្យនៅទទួលោរម្របឹក្ាអំេីនម្រេឿងនញៀន្ ឬនម្រេឿងម្រសវងឹ។ោរនោោះម្របជំុម្រកុ្ម្សិក្ាសិសស (SST) 
ម្រកុ្ម្សម្រម្បសម្រមួ្លនសវា (COST) ឬម្រកុ្ម្ដដ្លាក្េ់័ន្ធនឹ្ងអន្តរាេម្ន្ន៍ផ្សងៗ នដ្ើម្បវីាយត្ថ្ម្លនៅនលើ
អាក្បបកិ្រោិ និ្ងអនុ្វត្តដផ្ន្ោរបុេាលនដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយអាក្បបកិ្រោិន ោះក្នុងភាេជ្ញថ្ដ្េូជ្ញម្យួ
សិសស និ្ងាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ។ នៅនេលណាអាច្អនុ្វត្តបាន្ ោរបញ្ាូ ន្
ឲ្យនៅទទួលោរវាយត្ថ្ម្លនលើោរអបរ់ចិំ្ត្តសងាម្ ឬោរអបរ់ចិំ្ត្តសាន្តសត រមួ្ទងំ នដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វក្ម្េវធីិ
អបរ់តំ្ម្រមូ្វតាម្បេុាល ឬដផ្ន្ោរដផ្នក្ទី 504។ ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងក្ម្េវធីិសម្រាបប់នម្រងៀន្
អាក្បបកិ្រោិផ្លូវសងាម្ ឬផ្លូវចិ្ត្ត ឬោរម្រេបម់្រេងកំ្ ឹង។ ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងក្ម្េវធីិយុត្តិធម្៌សាដ រន ើង
វញិ ឬម្រកុ្ម្សន្ទ  ឬម្រកុ្ម្េិភាក្ា។ នរលវធីិរមំ្រទអាក្បបកិ្រោិវជិាាន្ជ្ញម្យួនឹ្ងអន្តរាេម្ន្ដ៍បប
ម្រេាន្ ដដ្លនក្ើត្ន ើងនៅក្នុងថ្ែៃសិក្ានៅក្នុងបរនិវណសាលានរៀន្។ ក្ម្េវធីិនម្រោយច្បន់ា ងសិក្ា
ដដ្លនក់ោះម្រសាយបញ្ញា អាក្បបកិ្រោិជ្ញក្ល់ាក្ ់ឬក់ក្់ឲ្យសិសសសាិត្នម្រោម្សក្ម្េភាេ និ្ងអាក្បប
កិ្រោិវជិាាន្ រមួ្ាន្ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្់ចំ្នាោះ សក្ម្េភាេទងំឡាយណាដដ្លម្រតូ្វបាន្ដំ្នណើ រោរ
នក់យស ោររន ជ្ញម្យួនឹ្ងម្រកុ្ម្ាតាបិតា និ្ងស េម្ន្៍ក្នុងម្លូក់ឋ ន្។ ោរបង្ខ ងំទុក្នម្រោយច្ប់
នា ងសិក្ា ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងដផ្នក្ខាងនម្រោម្ ដដ្លាន្ចំ្ណងនជើងថា “ោរបង្ខ ងំទុក្នម្រោយ
ច្បន់ា ងសិក្ា”។ នសវាស េម្ន្៍ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងដផ្នក្ខាងនម្រោម្ ដដ្លាន្ចំ្ណងនជើងថា 
“នសវាស េម្ន្៍”។ នក់យអនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា និ្ង បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល ោររតឹ្ត្បតិ្ 
ឬោរដ្ក្ ូត្សិទធិេីោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងសក្ម្េភាេបដន្ាម្នម្រៅក្ម្េវធីិសិក្ា។ ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្បស់ម្រា
ក្។ ម្រេូបនម្រងៀន្អាច្រតឹ្ត្បតិ្រយៈនេលឈ្បស់ម្រាក្របស់សិសសបាន្ ដត្នៅនេលណារត្ន់ជឿជ្ញក្់ថា 
វធិាន្ោរនន្ោះេឺជ្ញវធីិដដ្លាន្ម្របសិទធភាេបំផុ្ត្នដ្ើម្ប ីមំ្ក្នូ្វអាក្បបកិ្រោិដដ្លាន្ោរដក្លម្អ
ប នុណាណ ោះ។ នៅនេលណាោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្ប់សម្រាក្ អាច្ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោរដ្ក្ ូត្សក្ម្េភាេរាង
ោយេីសិសិសសន ោះ ម្រេូបនម្រងៀន្ម្រតូ្វេាោម្នម្របើអន្តរាេម្ន្៍នផ្សងៗនទៀត្ម្នុ្នឹ្ងក់ក្់ឲ្យសាិត្នម្រោម្ោរ
រតឹ្ត្បតិ្។ ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្បស់ម្រាក្ ម្រតូ្វសាិត្នម្រោម្ល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ សិសសម្រតូ្វ
ទទួលបាន្នេលនវលាម្រេបម់្ររន្់ក្នុងោរនម្របើម្របាស់បន្ទបទឹ់ក្ និ្ងទទួលទន្នភសជាៈ ឬអាហារថ្ែៃម្រត្ង់
តាម្ោរសម្រម្យ។ សិសសម្រតូ្វនៅដត្សាិត្នម្រោម្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យេីនិ្នោជិក្សម្ម្រសបណាាន ក្់នៅអំ ុង
នេលរតឹ្ត្បតិ្។ 

ម្រេូបនម្រងៀន្ម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ យក្សាលា អំេីរាល់ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្បស់ម្រាក្ណាម្យួ ដដ្លេួក្
នេបាន្ក់ក្ន់ៅនលើសិសស។ ោរបង្ខ ងំទុក្នម្រោយច្បន់ា ងសិក្ា។ សិសសអាច្ម្រតូ្វបាន្បង្ខ ងំទុក្
នក់យ សារន តុ្ផ្លវនិ្យ័ រ ូត្ដ្ល់ម្យួនា ងនម្រោយនេលបញ្ចបថ់្ែៃសិក្ាអតិ្បរា។ ម្របសិន្នបើ
សិសសណាាន ក្ន់ៅម្និ្ទន្រ់ែយន្តដឹ្ក្សិសសរបស់ខលួន្ នក់យសារដត្ម្រតូ្វបាន្បង្ខ ងំទុក្នម្រោយច្ប់
នា ងសិក្ា ឬម្របសិន្នបើសិសសន ោះេំុម្រតូ្វបាន្ដឹ្ក្ជញ្ាូ ន្នក់យរែយន្តដឹ្ក្សិសសនទន ោះ  យក្សាលា 
ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំ ម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ាតាបិតា ឬអាណាេាបាលអំេីោរបង្ខ ងំទុក្ន ោះ 
ោ ងនហាច្ណាស់ម្យួថ្ែៃជ្ញម្នុ្ នដ្ើម្បឲី្យាន្ោរនរៀបចំ្ោរដឹ្ក្ជញ្ាូ ន្ជំនួ្សបាន្។ សិសសន ោះម្ិន្ម្រតូ្វ
បាន្បង្ខ ងំទុក្ន ើយ លុោះម្រតាណាដត្ យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ បាន្ជូន្ដំ្ណឹង
ដ្ល់ាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាលសិន្។ ក្រណីដដ្លរែយន្តដឹ្ក្សិសសនច្ញដំ្នណើ រនម្រោយនេល
ច្បថ់្ែៃសិក្ានលើសេីម្យួនា ងន ោះ សិសសអាច្ម្រតូ្វបាន្បង្ខ ងំទុក្រ ូត្ដ្ល់រែយន្តនច្ញដំ្នណើ រ។ 
សិសសម្រតូ្វនៅដត្សាិត្នម្រោម្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យ នក់យនិ្នោជិក្ដដ្លាន្ោរបញ្ញា ក្់ទទួលសាា ល់ នៅ
អំ ុងនេលរតឹ្ត្បតិ្ន ោះ។សិសសអាច្ម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់ជូន្នូ្វជនម្រម្ើសម្រតូ្វបង្ខ ងំទុក្នៅថ្ែៃនៅរ ៍ជ្ញជ្ញង
នម្រោយច្ប់នា ងសិក្ា។ នសវាស េម្ន្។៍ ជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្ ឬជំនួ្សឲ្យវធិាន្ោរវនិ្យ័ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា អនក្
នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ  យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងដត្ងរបស់ យក្សាលា អាច្ត្ម្រមូ្វឲ្យសិសស
នធវើនសវាស េម្ន្ន៍ៅអំ ុងនា ងម្ិន្សិក្ានៅក្នុងបរនិវណសាលានរៀន្នៅតាម្ឆ្ ទ នុ្សិទធិរបស់ខលួន្ 
ឬនៅនម្រៅបរនិវណសាលានរៀន្ នក់យាន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរេីាតាបិតា ឬអនក្
អាណាេាបាលរបស់សិសស។ នសវាដបបនន្ោះ អាច្រមួ្ាន្ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្់ចំ្នាោះ ោរសាអ ត្នសាភណ
ភាេស េម្ន្ ៍ឬនម្រៅសាលានរៀន្ ោរនធវើឲ្យបរនិវណម្របនសើរន ើង ក្ម្េវធីិជួយ ម្រេូបនម្រងៀន្ ម្តិ្តភក្ដិ ឬយុវ
ជន្។ ជនម្រម្ើសនសវាស េម្ន្៍នន្ោះ េំុាន្សម្រាបសិ់សសណាដដ្លម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្ បនណដ ញនច្ញម្និ្
ទន្ន់ក់ោះម្រសាយច្ប ់ន ើយ នក់យអនុ្នលាម្នៅតាម្ច្ាបអ់បរ់ ំ48915។ នទោះជ្ញោ ងណា ម្របសិន្នបើ
ោរបនណដ ញនច្ញដដ្លម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់អនុ្សាសន្៍េំុម្រតូ្វបាន្អនុ្វត្តនទន ោះ ឬោរបនណដ ញន ោះម្រតូ្វបាន្
ផ្លអ ក្ន ោះ សិសសន ោះអាច្ម្រតូ្វបាន្ត្ម្រមូ្វឲ្យនធវើនសវាស េម្ន្៍ជ្ញលទធផ្លថ្ន្ោរផ្លអ ក្ន ោះ។ 

ោរបញ្ាូ ន្។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ងអ់នុ្ម្ត័្ម្រក្បខ័ណឌ ោរង្រ RTI នដ្ើម្បសីម្រម្បសម្រមួ្លដ្ល់នរល
វធីិម្រសបរន ម្យួសម្រាប់ោរម្រេបម់្រេងអាក្បបកិ្រោិរមំ្រទសងាម្វជិាាន្ (BP 5144)។ ម្រសុក្រេឹំងទុក្ថា 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 

 

 
49 

ម្រេូបនម្រងៀន្នឹ្ងេាោម្នម្របើម្របាស់អន្តរាេម្ន្៍ RTI ម្នុ្នេលនធវើោរបញ្ាូ ន្នច្ញនម្រៅថាន ក្ន់រៀន្ នលើក្ដលង
ដត្ោរផ្លអ ក្នក់យសារបទនលេើសនលើក្ទីម្យួម្រតូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្ ឬម្រតូ្វបាន្ត្ម្រមូ្វនក់យច្ាបដ់ដ្លាន្
បរោិយនៅក្នុង AR 5144.1 ទំេរ័ 8-9។ នៅនេលដដ្លោរបញ្ាូ ន្នច្ញនម្រៅថាន ក្ន់រៀន្ម្រតូ្វបាន្នធវើន ើង 
អនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រតូ្វដត្ធា ថា បេុាលិក្ទីតាងំបាន្បំនេញនូ្វ
ចំ្ណុច្ទងំឡាយខាងនម្រោម្៖ ម្រេូបនម្រងៀន្បាន្បំនេញទម្រម្ងដ់បបបទបញ្ាូ ន្ជ្ញសាក្ល (ដដ្លចាប់
នផ្ដើម្នៅឆ្ន សិំក្ា 2014-2015); អនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ បាន្េិនិ្ត្យនម្ើល
ន ើងវញិនៅនលើទម្រម្ងដ់បបបទបញ្ាូ ន្ជ្ញសាក្ល ន ើយម្របសិន្នបើាន្ោរធា  កំ្ណត្ផ់្លវបិាក្នផ្ស
ងៗឲ្យបាន្សម្រម្យ អនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ឬម្រេូបនម្រងៀន្ បាន្ទក្ទ់ងាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល
របស់សិសស និ្ងបាន្ជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់េួក្នេអំេីផ្លវបិាក្ទងំឡាយ អនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ឬអនក្ដដ្ល
ម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំ បាន្នសុើបអនងកត្នៅនលើន តុ្ផ្លសម្រាបោ់រម្របម្រេឹត្តរបស់សិសសន ោះ អនក្ម្រេបម់្រេងទី
តាងំ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំ បាន្ក្ត្ម់្រតាអន្តរាេម្ន្រ៍បស់ថាន ក្់នរៀន្ និ្ងោរបញ្ាូ ន្នៅក្នុងម្លូ
ក់ឋ ន្ទិន្នន្យ័របស់ម្រសុក្។ 

នសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹងសម្រាបា់តាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល និ្ងសិសានុ្សិសស។ នៅនដ្ើម្ឆ្ន សិំក្ា 
អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល
នៅក្នុងម្េាុនទទសក្ា៍តាបិតាអំេីភាេអាច្រក្បាន្ថ្ន្វធិាន្ថាន ក្ម់្រសុក្ ដដ្លទក្ទ់ងនឹ្ងវនិ្យ័។ អនក្
នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំក្៏ម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរអំេីវធិាន្
ទងំឡាយដដ្លទក្ទ់ងនឹ្ងវនិ្យ័ក្នុងោរនផ្ទរសិសស នៅនេលេួក្នេចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្
ន ោះផ្ងដដ្រ។ 4/23/14 

ឧបសម្ពន័្ធ N៖ BP 5144.1 ោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ / នី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ច្ាប ់ 

ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាភិបាល បាន្បនងកើត្នរលោរណ៍ និ្ងសតងក់់រថ្ន្អាក្បបកិ្រោិនដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា 
និ្ងោរារសុវត្ាិភាេ និ្ងសុខុាលភាេរបស់សិសសទងំអស់រន ។ ជ្ញោរនឆ្លើយត្បនៅនឹ្ងោររនំលាភ
បំាន្ធៃន្ធ់ៃរ និ្ងម្ដងន ើយម្ដងនទៀត្នៅនលើនរលោរណ៍ និ្ងសតងក់់រដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើង វាអាច្
ាន្ោរចាបំាច្ម់្រតូ្វផ្លអ ក្ ឬបនណដ ញសិសសនច្ញេីោរនរៀន្សូម្រត្នៅក្នុងថាន ក្ន់រៀន្ណាម្យួ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា
ម្និ្រមំ្រទចំ្នាោះនរលវធីិរេ ន្ោរនលើក្ដលងចំ្នាោះវនិ្យ័ន ើយ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទទួលសាា ល់សារសំខាន្់
ថ្ន្ោរផ្ដល់ោររមំ្រទនៅទូទងំសាលានរៀន្ នក់យនម្របើយុទធសាន្តសតវនិ្យ័ដដ្លរក្ាឲ្យសិសសបាន្សាិត្នៅ
ក្នុងសាលានរៀន្ និ្ងបាន្នរៀន្នៅក្នុងថាន ក្ ់និ្ងោររមំ្រទដ្ល់សិសសក្នុងោរសិក្ា នដ្ើម្បមី្របម្រេឹត្តខលួន្ឲ្យ
បាន្សម្រម្យ និ្ងនក់ោះម្រសាយទំ ស់ម្របក្បនក់យសន្តិវធីិ។ ម្នុ្នឹ្ងឲ្យសិសសណាាន ក្ស់ាិត្នម្រោម្ោរ
ក់ក្វ់និ្យ័ ដដ្លបណាដ លឲ្យាន្ោរខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្
ដត្ងតាងំម្រតូ្វនម្របើម្របាស់យុទធសាន្តសតជំនួ្សឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លអនុ្ញ្ញញ ត្នក់យច្ាប ់ដូ្ច្ដដ្លបាន្
បរោិយនៅក្នុង AR 5144 - វនិ្យ័។ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាោរផ្លអ ក្នក់យសារាន្ោរនលេើស
នលើក្ទីម្យួម្រតូ្វបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្នក់យ 48900.5 ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយបដន្ាម្នៅក្នុង AR 5144.1 ោរ
ផ្លអ ក្នៅក្នុងសាលានរៀន្ និ្ងនម្រៅសាលានរៀន្ ម្រតូ្វក់ក្ឲ់្យអនុ្វត្តដត្នៅនេលណាដដ្លម្នធាបាយដក្
ត្ម្រមូ្វេំុទទួលបាន្នជ្ញេជយ័នៅក្នុងោរ មំ្ក្នូ្វោរម្របម្រេឹត្តម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វម្យួ ឬវត្តាន្របស់សិសសន ោះបងក
នូ្វនម្ររោះថាន ក្់ចំ្នាោះបេុាលដ្ថ្ទនទៀត្។  (ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5)  ោរបនណដ ញនច្ញេឺជ្ញវធិាន្ោរដដ្ល
ចាត្ន់ធវើនក់យម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា ចំ្នាោះដត្ោររនំលាភធៃន្ធ់ៃរនៅនលើវនិ្យ័នក់យសិសសណាាន ក្់ប នុណាណ ោះ។ ម្រេូ
បនម្រងៀន្នៅថាន ក្់ណាម្យួដដ្លសិសសណាាន ក្់ម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្ នក់យអនុ្នលាម្តាម្ដផ្នក្ទី 48910 ម្រតូ្វ
ត្ម្រមូ្វឲ្យសិសសន ោះបំនេញកិ្ច្ចោរម្រសាវម្រជ្ញវ និ្ងនត្សតទងំឡាយដដ្លខក្ខាន្េំុបាន្នធវើនៅអំ ុង
នេលផ្លអ ក្។ សាលានរៀន្ម្រតូ្វម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យ និ្ងនក់ោះម្រសាយនសច្ក្ដីម្រតូ្វោរដផ្នក្ោរអបរ់រំបស់សិសសដដ្ល
នក្ើត្ន ើងនក់យសារដត្ខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្។ ោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ ម្និ្អាច្ម្រតូ្វបាន្អនុ្វត្ត
នក់យសារដត្ភាេយឺត្ោ វ ោរេន្ារនេល ឬអវត្តាន្ន ើយ។ ោរជំនួ្សឲ្យោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញ
នច្ញ ម្រតូ្វដត្នម្របើជ្ញម្យួនឹ្ងសិសសដដ្លយឺត្ោ វ េន្ារនេល ឬអវត្តាន្េីសក្ម្េភាេសាលានរៀន្ដដ្ល
បាន្ចាត្ត់ាងំឲ្យនធវើ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2015 ដូ្ច្ដដ្លបាន្ដច្ងនក់យច្ាបអ់បរ់ ំ
រដ្ឋោលី វ័រញ  ដផ្នក្ទី 48500(k) រេ ន្សិសសណាាន ក្់ដដ្លម្រតូ្វបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅថាន ក្ម់្នត្ត
យយអន្តរោល រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទី់បី អាច្ម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្ នក់យសារដត្បាន្រខំាន្ដ្ល់សក្ម្េភាេទងំឡាយ
របស់សាលានរៀន្ ឬាន្នច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា បអំ់ណាច្របស់បេុាលិក្សាលានរៀន្ (“ោររខំាន្ និ្ងោរ
ម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ក់យនច្ត្ ”) ន ើយរេ ន្សិសសណាាន ក្ដ់ដ្លម្រតូ្វបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅថាន ក្់ម្
នត្តយយអន្តរោល រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទី់ដ្បេី់រ (TK-12) ម្រតូ្វបាន្បនណដ ញនច្ញេីសាលានរៀន្នក់យសារ
ន តុ្ផ្លដូ្ច្រន នន្ោះន ើយ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន  ំ2016 រេ ន្សិសសណាាន ក្ដ់ដ្ល
បាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅថាន ក្ម់្នត្តយយអន្តរោលរ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទី់ដ្ប់េីរ (TK-12) អាច្ម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្ 
ឬបនណដ ញនច្ញេីសាលានរៀន្នក់យសារដត្បាន្រខំាន្សក្ម្េភាេរបស់សាលានរៀន្ ឬាន្នច្ត្ ម្ិន្
សាដ បប់ង្ា បអំ់ណាច្របស់បេុាលិក្សាលានរៀន្ន ើយ។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ានឹ្ងេិនិ្ត្យន ើងវញិនលើទិន្នន្័យដដ្ល
ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោរផ្លអ ក្ សម្រាបោ់រម្និ្សាដ បប់ង្ា ន្ន់ៅថាន ក្ទី់ 4 រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទី់ 12 នៅដខសីហា ឆ្ន  ំ
2015 និ្ងដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2016។ ម្របសិន្នបើដផ្អក្នលើោរេិនិ្ត្យន ើងវញិនៅនលើទិន្នន្យ័ វាបង្ា ញឲ្យ
ន ើញថា ម្រតូ្វនធវើជំហាន្បន្ត នដ្ើម្បនីឆ្លើយត្បនៅនឹ្ងនរលនៅក្នុងោរលុបបំបាត្ោ់រផ្លអ ក្នក់យសារដត្
ោររខំាន្ ឬោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ក់យនច្ត្ នៅម្រតឹ្ម្ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន  ំ2016 ន ោះ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ានឹ្ង
ដណ ឲំ្យអនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វអនុ្វត្តវធិាន្ោរបដន្ាម្ទងំនន្ោះ នដ្ើម្បសីនម្រម្ច្ឲ្យបាន្នូ្វនរលនៅរេ ន្
ោរផ្លអ ក្នក់យសារដត្ោររខំាន្ និ្ងោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ក់យនច្ត្ នៅម្រតឹ្ម្ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន  ំ
2016។ ន តុ្ផ្លសម្រាបោ់រផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ និ្ងនី្តិ្វធីិសម្រាបោ់រេិចារណា ោរផ្ដល់
អនុ្សាសន្ ៍និ្ង/ឬ ោរអនុ្វត្តន្៍ោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ ម្រតូ្វាន្បញ្ញា ក្់លម្អតិ្នក់យបទបញ្ញត្តិ
រដ្ឋបាល ន ើយម្រតូ្វដត្ាន្ភាេម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ងល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រមូ្វទងំឡាយដដ្លាន្ដច្ងនៅទី
នន្ោះ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2015 ម្រសុក្អាច្ជ្ញនឹ្ងម្ិន្នផ្ទរសិសសណាាន ក្ន់ក់យម្និ្
សេ័ម្រេចិ្ត្តនៅថាន ក្ ់TK- 3 នៅោន្ស់ាលានរៀន្ម្យួនផ្សងនទៀត្ នក់យដផ្អក្នលើោររក្ន ើញលទធផ្លអំេី
ោររខំាន្សក្ម្េភាេទងំឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬនច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា បអំ់ណាច្របស់បុេាលិក្
សាលានរៀន្។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន  ំ2016 ម្រសុក្ម្និ្អាច្នផ្ទរសិសសណាាន ក្ន់ក់យ
ម្និ្សេ័ម្រេចិ្ត្តនៅោន្់សាលានរៀន្ណាម្យួនផ្សងនទៀត្ នក់យដផ្អក្នលើោររក្ន ើញលទធផ្លអំេីោររខំាន្
សក្ម្េភាេទងំឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬនច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា បអំ់ណាច្របស់បេុាលិក្សាលានរៀន្។ 
ោរនផ្ទរនក់យម្និ្សេ័ម្រេចិ្ត្ត អាច្នក្ើត្ន ើងបាន្ដត្នៅនម្រោយនេលាន្អនុ្សាសន្៍សម្រាប់ោរ
បនណដ ញនច្ញ និ្ងនម្រោយេីាន្សវ ោរចំ្នាោះម្ខុេណៈសវ ោរវនិ្យ័របស់ម្រសុក្ (DHP) ដដ្ល
ម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ងល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយនៅក្នុងច្ាបអ់បរ់ ំដផ្នក្ទី 48918 និ្ងនសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹង និ្ង

នី្តិ្វធីិសវ ោរសម្រាប់ោរបនណដ ញនច្ញ។ DHP ម្រតូ្វទទួលសាា ល់នូ្វោរនម្របើម្របាស់នរលវធីិវជិាាន្
ចំ្នាោះអាក្បបកិ្រោិរបស់សិសស និ្ងនម្របើម្របាស់នា ងនរៀន្សូម្រត្ឲ្យអស់េីលទធភាេសម្រាបសិ់សសាន
ក្់ៗ ។ ោរនផ្ទរនក់យម្និ្សេ័ម្រេចិ្ត្តនៅោន្់សាលានរៀន្បន្តណាម្យួ ម្រតូ្វដត្នធវើន ើងនក់យអនុ្នលាម្តាម្
ច្ាបអ់បរ់ ំដផ្នក្ទី 48432.5។ បេុាលិក្ម្រសុក្ម្រតូ្វម្របតិ្បត្តិវធិាន្ទងំឡាយ ដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោរផ្លអ ក្ 
និ្ងោរបនណដ ញនច្ញសិសសម្របក្បនក់យយុត្តិធម្ ៌ាន្ភាេម្រសបរន  និ្ងអនុ្នលាម្នៅតាម្នរល
ោរណ៍ម្និ្នរ ើសនអើងរបស់ម្រសុក្។  

នី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ច្ាប។់ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាម្រតូ្វដច្ងអំេីោរម្របម្រេឹត្តនក់យយុត្តិធម្ ៌និ្ងសម្ធម្៌ចំ្នាោះសិសស
ដដ្លម្របឈ្ម្នឹ្ងោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញនក់យផ្ដល់ជូន្េួក្នេនូ្វសិទធិនៅក្នុងនី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ
តាម្ច្ាប។់ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រតូ្វអនុ្នលាម្តាម្នី្តិ្វធីិសម្រាបោ់រ
ជូន្ដំ្ណឹង សវ ោរ និ្ងោរបដឹងឧទធរណ៍ ដូ្ច្ាន្បញ្ញា ក្់លម្អតិ្នៅក្នុងច្ាប ់និ្ងបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបា
ល។   

ោរេម្រងីក្យុត្តិធម្ស៌ាដ រន ើងវញិ ក្ម្េវធីិអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបរុស (Manhood Development 
Program) PBIS និ្ងនរលវធីិសាដ រន ើងវញិ និ្ងអភវិឌ្ឍន្យុ៍វជន្ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទទួលសាា ល់ថា ម្រសុក្
ាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នឆ្ព ោះនៅរក្ោរបនងកើត្នូ្វវបបធម្៌សាលានរៀន្វជិាាន្តាម្រយៈម្នធាបាយនផ្សងៗជ្ញ
នម្រច្ើន្ រមួ្ទងំ តាម្រយៈោរនម្របើម្របាស់យុត្តិធម្៌សាដ រន ើងវញិ (RJ) ោរអន្តរាេម្ន្ ៍និ្ងោររមំ្រទអាក្បប
កិ្រោិវជិាាន្ និ្ងក្ម្េវធីិអភវិឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញបរុស។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ានជឿជ្ញក្ថ់ា ោរបន្តេម្រងីក្ក្ម្េវធីិនន្ោះ េឺជ្ញ
ចំ្ណុច្សនូលថ្ន្ោរបនងកើត្បរោិោសសាលានរៀន្ដដ្លាន្សុវត្ាិភាេ ាន្សុខភាេ និ្ងាន្ោររមំ្រទ
សម្រាបសិ់សសទងំអស់នៅក្នុងសាលានរៀន្។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ារមំ្រទ ន ើយនឹ្ងផ្ដល់អាទិភាេសម្រាប ់RJ 
ក្ម្េវធីិអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបរុស និ្ងក្ម្េវធីិ PBIS និ្ងអនក្សម្រម្បសម្រមួ្លនៅទីតាងំសាលានរៀន្ និ្ងោរ
អភវិឌ្ឍវជិ្ញា ជីវៈ ោរ វឹក្ហាត្ ់និ្ងោររមំ្រទសម្រាបម់្រេូបនម្រងៀន្ និ្ងអនក្ម្រេបម់្រេងនដ្ើម្បអីនុ្វត្តក្ម្េវធីិទងំ
នន្ោះនក់យនជ្ញេជយ័។ ថាន ក្សិ់ក្ាផ្លអ ក្ាន្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យ។ ោរផ្លអ ក្ាន្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យ ម្រតូ្វអនុ្វត្តដត្
នៅនេលណាដដ្លម្នធាបាយដក្ត្ម្រមូ្វនផ្សងៗ េំុទទួលបាន្នជ្ញេជ័យក្នុងោរ មំ្ក្នូ្វោរម្របម្រេឹត្តម្រតឹ្ម្
ម្រតូ្វប នុណាណ ោះ។  ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាទទួលសាា ល់ថា សិសសដដ្លម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្េីសាលានរៀន្ ដត្ងដត្េំុាន្ោរ
ម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យ ឬោរដណ នំៅអំ ុងនា ងសិក្ា នៅនេលេួក្នេសាិត្នៅនម្រៅបរនិវណសាលានរៀន្ ន ើយ
អាច្នរៀន្េំុទន្ន់េនៅក្នុងវេាសិក្ា។ ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ានជឿជ្ញក្់ថា នៅក្នុងក្រណីជ្ញនម្រច្ើន្ ជ្ញោរម្របនសើរេួរដត្
ម្រេបម់្រេងអាក្បបកិ្រោិរបស់សិសស នក់យរក្ាឲ្យសិសសនៅក្នុងសាលានរៀន្ និ្ងផ្ដល់ជូន្េួក្នេជ្ញម្យួ
នឹ្ងោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យក់ច្ន់ក់យដ ក្េីថាន ក្ន់រៀន្តាម្ធម្េតា។ នដ្ើម្បធីា នូ្វោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ និ្ង
ោរសិក្ាជ្ញបន្តប ទ ប់នៅនលើសិសសដដ្លម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្នក់យសារន តុ្ផ្លណាម្យួដដ្លាន្
នរៀបរាប់នៅក្នុង ច្ាបអ់បរ់ ំ48900 និ្ង 48900.2 ប ដុន្តេំុបងកនម្ររោះថាន ក្ ់ឬោរេំរាម្កំ្ដ ងដដ្លជិត្ខិត្
ម្ក្ដ្ល់ចំ្នាោះន្រណាាន ក្ន់ៅសាលានរៀន្ និ្ងសម្រាប់សិសសដដ្លនី្តិ្វធីិបនណដ ញនច្ញនៅេំុទន្់បាន្
ចាបន់ផ្ដើម្នទន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំម្រតូ្វបនងកើត្ក្ម្េវធីិថាន ក្ន់រៀន្ផ្លអ ក្ាន្
ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យម្យួ ដដ្លបំនេញតាម្រាល់ល័ក្ខខណ័ឌ ថ្ន្ច្ាប។់ នសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ម្និ្ម្របតិ្បត្តិបញ្ញា
បនណដ ញនច្ញ។ ដផ្អក្នៅនលើក្រណីនី្ម្យួៗ ោរម្របតិ្បត្តិបញ្ញា បនណដ ញនច្ញអាច្ម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្នក់យ
ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា នក់យអនុ្នលាម្តាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ថ្ន្ច្ាប ់និ្ងបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល។   

ោរលុបនចាលកំ្ណត្ម់្រតាវនិ្យ័របស់សិសស។ ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងនរលោរណ៍ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា 
5144.3 ាន្ម្របសិទធភាេថ្ែៃទី 15 ដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2014 សិសស ាតាបិតា អាណាេាបាល អនក្ត្ស ូម្តិ្
ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំក្នុង ម្ជ្ញសិសស ឬអនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វក្នុង ម្ជ្ញសិសស អាច្ក់ក្់ាក្យសំុ
ោរលុបនចាលកំ្ណត្ម់្រតាវនិ្យ័របស់សិសស ដដ្លបំនេញតាម្លក្ខណៈវនិិ្ច្ឆ័យដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុង 
BP 5144.3។ 

ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យោរនម្របើម្របាស់នូ្វោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ។ ម្រតឹ្ម្ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន  ំ2015 អនក្
នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ម្រតូ្វក់ក្ឲ់្យនម្របើម្របាស់នូ្វបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលដដ្លបនងកើត្នូ្វនី្តិ្វធីិសម្រាបោ់ររាយ
ោរណ៍ទិន្នន្័យជ្ញនទៀងទត្ ់សុម្រកឹ្ត្ និ្ងជ្ញសាធារណៈសដីេីវធិាន្ោរវនិ្យ័ និ្ងោរអន្តរាេម្ន្។៍ នី្តិ្
វធីិនឹ្ងក់ក្ប់ញ្ចូលោ ងនហាច្ណាស់ល័ក្ខខណ័ឌ ម្យួ ដដ្លម្រសុក្បនងកើត្ឲ្យាន្នៅនលើវុបិសាយសាធារ
ណៈរបស់ម្រសុក្ចំ្នួ្ន្េីរដ្ងក្នុងម្យួឆ្ន  ំក្នុងរយៈនេល 60 ថ្ែៃ នម្រោយេីច្បឆ់្ាសនី្ម្យួៗ ទិន្នន្យ័សដី
េីវនិ្យ័សាលានរៀន្ អន្តរាេម្ន្៍អាក្បបកិ្រោិ និ្ងលទធផ្លរបស់សិសស។ ទិន្នន្យ័នឹ្ងក់ក្ប់ញ្ចូ ល
ោ ងនហាច្ណាស់នូ្វចំ្ណុច្ទងំឡាយដូ្ច្ត្នៅ៖ 1. ចំ្នួ្ន្ និ្ងអម្រតាសរបុថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្នៅោន្់
ោរោិល័យ ោរផ្លអ ក្ម្រេូបនម្រងៀន្ ោរផ្លអ ក្នក់យាន្ោរម្រតួ្ត្េិនិ្ត្យនៅក្នុងសាលានរៀន្ និ្ងនម្រៅសាលា
នរៀន្ ោរនផ្ទរនក់យម្និ្សេ័ម្រេចិ្ត្ត ោរបញ្ាូ ន្ឲ្យបនណដ ញនច្ញ ោរបនណដ ញនច្ញ ដី្ោនោោះនៅក្នុង
បរនិវណសាលានរៀន្ និ្ងោរចាប់ខលួន្នៅសាលានរៀន្ (េី OPD និ្ង OSPD) និ្ងអម្រតាបញ្ចបោ់រសិក្ា
រយៈនេលបនួ្ឆ្ន  ំនិ្ងអម្រតានបាោះបងោ់រសិក្ា ដដ្លសរបុនក់យម្រកុ្ម្រងទងំអស់ រមួ្ទងំ ជ្ញតិ្សាសន្ ៍
នយន្ឌ្រ័ ជ្ញតិ្េន្ធុ សាា ន្ភាេអនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាា ន្ភាេសងាម្-នសដ្ឋកិ្ច្ច យុវជន្ចិ្ញ្ច ឹម្ យុវ
ជន្រេ ន្ផ្ទោះសដម្បង និ្ងេិោរភាេ និ្ងេិត្តាម្បទនលេើសសម្រាបម់្រសុក្ និ្ងទីតាងំសាលានរៀន្។ 2. 
ចំ្នួ្ន្ថ្ែៃនរៀន្សូម្រត្ និ្ងម្លូនិ្ធិ ADA ដដ្លបាន្ខាត្បងន់ៅនលើោរផ្លអ ក្ ោរនផ្ទរ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ
ដដ្លសរបុនក់យម្រកុ្ម្រងដដ្លាន្នាលេីខាងនដ្ើម្។ 3. ទីតាងំសាលានរៀន្ដដ្លសិសសម្រតូ្វបាន្នផ្ទរ
នៅោន្់ នម្រោយេីនី្តិ្វធីិសវ ោរេិនិ្ត្យវនិ្យ័ន ើងវញិ ឬតាម្រយៈដំ្នណើ រោរនផ្ទរនក់យម្និ្សេ័ម្រេចិ្ត្ត
ណាម្យួ នទោះបីជ្ញេួក្នេម្រតូ្វបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្ជ្ញបន្តប ទ ប់ក្ន៏ក់យ និ្ងលទធផ្លសម្រាប់សិសស
ន ោះ រមួ្ទងំ ប ដុន្តម្និ្កំ្ណត្់ចំ្នាោះ អម្រតាបញ្ចបោ់រសិក្ា និ្ងអម្រតានបាោះបង់ោរសិក្ា។ 4. នៅក្នុង
ោររាយោរណ៍អំេីទិន្នន្យ័នន្ោះ ឯក្ជន្ភាេថ្ន្សិសស និ្ងម្រេូបនម្រងៀន្ាន ក្់ៗ ម្រតូ្វាន្ោរោរារ។ 
ទិន្នន្យ័នឹ្ងម្និ្ម្រតូ្វបាន្បកូ្សរបុក្នុងលក្ខណៈម្យួ ដដ្លអាច្បង្ា ញអត្តសញ្ញញ ណរបស់សិសសនៅ
ោន្ស់ាធារណជន្ ឬនៅោន្់សាជិក្ដដ្លអាច្ដឹ្ងបាន្របស់ស េម្ន្៍សាលានរៀន្ន ើយ។ 
ទិន្នន្យ័ ម្រតូ្វរាយោរណ៍សម្រាប់ម្រសុក្ទងំម្លូ និ្ងសម្រាបទី់តាងំសាលានរៀន្នី្ម្យួៗ។ 5. នី្តិ្វធីិេួរ
រមួ្បញ្ចូលនូ្វល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រមូ្វ ដដ្លម្ន្តន្តីម្រសុក្ និ្ងម្ន្តន្តីសាលានរៀន្សម្ម្រសបេិនិ្ត្យទិន្នន្យ័នន្ោះន ើង
វញិជ្ញនទៀងទត្ ់ន ើយចាត្វ់ធិាន្ោរនដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយភាេលនម្អៀង ឬវសិាាម្រត្ថ្ន្ោរនម្របើម្របាស់
វធិាន្ោរវនិ្យ័តាម្ដបបម្រេាន្សម្រាប់ម្រកុ្ម្រងជ្ញក្ល់ាក្។់នោោះម្របជំុអនុ្េណៈក្ម្េោរសាលានរៀន្ាន្
សុវត្ាិភាេ និ្ងរងឹា។ំ  អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ម្រតូ្វនោោះម្របជំុអនុ្េណៈក្ាេ រសាលានរៀន្ាន្សុវត្ាិភាេ 
និ្ងរងឹា ំដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្េណៈក្ម្េោរសាលានរៀន្ស េម្ន្ ៍ារ៌នឆ្ព ោះនៅោន្់េុណភាេ
ដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតលអម្របនសើរ ដដ្លនឹ្ងក់ក្ប់ញ្ចូលនូ្វាតាបិតា សិសានុ្សិសស តំ្ណាងម្ក្េីអងា
ោរស េម្ន្ ៍ម្រេូបនម្រងៀន្ អនក្ម្រេបម់្រេង និ្ងអងាោរថ្ដ្េូ។ អនុ្េណៈក្ម្េោរនន្ោះ នឹ្ងម្រតូ្វជួបម្របជំុោ ង
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នហាច្ណាស់េីរដ្ងក្នុងម្យួឆ្ន  ំដដ្លកិ្ច្ចម្របជំុម្យួនធវើន ើងនៅដខម្ក្រា នដ្ើម្បបីកូ្សរបុរបាយោរណ៍
ម្របចាឆំ្ន ជូំន្ OCR ដដ្លម្រតូ្វបាន្ក់ក្ន់សនើនៅរដូ្វសលឹក្ម្រជុោះឆ្ន មំ្នុ្ និ្ងបកូ្សរបុភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្របស់ម្រសុក្
នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ន៍ក់យនជ្ញេជយ័នូ្វ RJ, PBIS និ្ងក្ម្េវធីិអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបរុស និ្ងដផ្ន្ោររយៈ
នេលបីឆ្ន  ំ(ដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំ“ោរដម្របោល យវបបធម្ស៌ាលានរៀន្” ោរបកូ្សរបុអនុ្នលាម្ភាេ 
OCR នលខ 05125001) និ្ងកិ្ច្ចម្របជំុម្យួនទៀត្នៅដខតុ្លានដ្ើម្បបីូក្សរបុ 1) ទិន្នន្យ័វនិ្យ័េីឆ្ន ំ
សិក្ាម្នុ្ 2) ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្របស់ម្រសុក្នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ន៍ក់យនជ្ញេជយ័នូ្វ RJ, PBIS និ្ងក្ម្េវធីិ
អភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបរុស និ្ងដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំ(ដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំ“ោរដម្របោល យវបបធម្ស៌ាលា
នរៀន្” ោរបកូ្សរបុអនុ្នលាម្ភាេ OCR នលខ 05125001) និ្ង 3) រ ូត្ដ្ល់ថ្ែៃទី 30 ដខម្ែុិ  ឆ្ន  ំ
2016 ទិន្នន្យ័ដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោរផ្លអ ក្នក់យសារោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ៅថាន ក្់ទី 4 រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទី់ 
12។ នៅក្នុងោរបកូ្សរបុោរផ្លអ ក្សម្រាបទិ់ន្នន្យ័សដីេីោរម្និ្សាដ ប់បង្ា ប ់អនុ្េណៈក្ម្េោរម្រតូ្វ
េិចារណាថានត្ើ ម្រតូ្វផ្ដល់អនុ្សាសន្៍ថាអនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វបាន្អនុ្វត្តវធិាន្ោរបដន្ាម្ដដ្រឬនទ 
ម្របសិន្នបើនម្ើលន ើញថា ម្រសុក្េំុសាិត្នៅនលើនរលនៅសម្រាបោ់រលុបបំបាត្់នក់យនជ្ញេជយ័នូ្វ
នច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា ប ់ដដ្លជ្ញម្លូក់ឋ ន្ថ្ន្ោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញនច្ញ សម្រាបថ់ាន ក្ទី់ TK-12 ាន្
ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន  ំ2016។ នវទិោស េម្ន្៍ម្របចាឆំ្ន ។ំ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ នឹ្ងនោោះ
ម្របជំុនវទិោស េម្ន្៍ម្យួនៅក្នុងនិ្ទ រដូ្វឆ្ន  ំ2016 និ្ងឆ្ន  ំ2017 នដ្ើម្បជូីន្ដំ្ណឹងដ្ល់ស េម្ន្៍
អំេីោរដម្របោល យបរោិោសសាលានរៀន្ និ្ងភាេលនម្អៀងនៅក្នុងវនិ្យ័សាលានរៀន្ រមួ្ទងំ ប ដុន្តម្និ្
កំ្ណត្់ចំ្នាោះ ោរអនុ្វត្តន្ ៍VRP និ្ងដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំនិ្ងនដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វកិ្ច្ចសន្ទ ម្យួជ្ញម្យួ
ស េម្ន្៍អំេីម្របនភទថ្ន្ធន្ធាន្ដដ្លម្និ្ដម្ន្ជ្ញន្េរបាល និ្ងអន្តរាេម្ន្ទ៍ងំឡាយដដ្លម្រតូ្វោរ
នដ្ើម្បរីក្ាឲ្យសាលានរៀន្ាន្ភាេរងឹា ំនិ្ងាន្សុវត្ាិភាេ និ្ងរក្ាឲ្យសិសសសាិត្នៅនម្រៅម្របេន័្ធ
យុត្តិធម្៌អនី្តិ្ជន្។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ នឹ្ងរាយោរណ៍អំេីលទធផ្លថ្ន្នវទិោស េម្ន្៍ជូន្ម្រកុ្ម្
ម្របឹក្ា នៅអំ ុងរបាយោរណ៍របស់អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្កិ្ច្ចម្របជំុម្រកុ្ម្ម្របឹក្ាដដ្ល
បាន្នម្ររងនេលជ្ញនទៀងទត្។់ ត្ម្រមូ្វោរបន្តនវទិោម្របចាឆំ្ន  ំនឹ្ងម្រតូ្វបាន្ចាត្ទុ់ក្ថាជ្ញដផ្នក្ថ្ន្ដផ្ន្ោរ
ចាក្នច្ញរបស់ម្រសុក្េី VRP ជ្ញម្យួនឹ្ង OCR នៅឆ្ន  ំ2017។ 

ដំ្នណើ រោរក់ក្ា់ក្យបណដឹ ង។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ម្រតូ្វបនងកើត្ទម្រម្ងដ់បបបទក់ក្ា់ក្យបណដឹ ងម្យួ 
នដ្ើម្បអីនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យសាជិក្របស់សាលានរៀន្ស េម្ន្ ៍និ្ងសាធារណជន្នលើក្ន ើងេីក្ដីក្ងវល់របស់
េួក្នេ ម្របសិន្នបើយុត្តិធម្៌សាដ រន ើងវញិ ឬនរលវធីិសាដ រន ើងវញិម្យួនផ្សងនទៀត្េំុាន្នៅទីតាងំ
សាលានរៀន្ ដដ្លជ្ញោរជំនួ្សឲ្យោរផ្លអ ក្នទន ោះ។ ទម្រម្ងដ់បបបទក់ក្ា់ក្យបណដឹ ង នឹ្ងាន្នៅនលើវុ ិ
បសាយរបស់ម្រសុក្ ោរោិល័យវនិ្័យថាន ក្ម់្រសុក្ និ្ងោរោិល័យតំ្ណាងរាន្តសតម្របចាមំ្រសុក្។ តំ្ណាង
រាន្តសត ម្រតូ្វនសុើបអនងកត្ាក្យបណដឹ ងទងំនន្ោះ ន ើយក្នុងរយៈនេល 50 ថ្ែៃ ប ទ បេី់ាន្ោរក់ក្ន់សនើាក្យ
បណដឹ ង ម្រតូ្វបនងកើត្ដផ្ន្ោរម្យួជ្ញម្យួទីតាងំសាលានរៀន្នដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយាក្យបណដឹ ងន ោះ និ្ងផ្ដល់
ោរនឆ្លើយត្បជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរជូន្ភាេីក់ក្ា់ក្យបណដឹ ង។ 

ឧបសម្ពន័្ធ O៖ AR 5144.2 សិសស។ ោរផ្លអ ក្ & ោរបនណដ ញនច្ញ / នី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ច្ាប ់(សិសស
េិោរ)  

សិសសដដ្លម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្់ថាជ្ញជន្េិោរ អនុ្នលាម្តាម្ច្ាប់អបរ់សំម្រាប់ជន្េិោរ (IDEA) ម្រតូ្វ
សាិត្នម្រោម្ន តុ្ផ្លដូ្ច្រន សម្រាប់ោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ ដដ្លអនុ្វត្តចំ្នាោះសិសសដដ្លម្និ្
េិោរដដ្រ។ 

នី្តិ្វធីិសម្រាប់សិសសដដ្លនៅម្និ្ទន្ា់ន្សិទធទិទួលបាន្នសវាអបរ់េិំនសស។ សិសសដដ្លនៅេំុទន្់
ម្រតូ្វបាន្កំ្ណត្ថ់ាជ្ញជន្េិោរ អនុ្នលាម្តាម្ច្ាប ់IDEA និ្ងជ្ញអនក្ដដ្លបាន្រនំលាភនៅនលើនី្តិ្វធីិវ ិ
ន្យ័របស់ម្រសុក្ អាច្នាលអោះអាងនូ្វោរោរារតាម្នី្តិ្វធីិដដ្លាន្ផ្ដល់ជូន្នម្រោម្បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល
នន្ោះ ដត្ក្រណីដដ្លម្រសុក្បាន្ដឹ្ងថា សិសសន ោះេិោរម្នុ្នេលដដ្លអាក្បបកិ្រោិន ោះបាន្នក្ើត្ន ើង
ប នុណាណ ោះ។ ម្រសុក្ម្រតូ្វបាន្ចាត្ទុ់ក្ថាបាន្ដឹ្ងថា សិសសន ោះាន្េិោរភាេ ម្របសិន្នបើាន្ល័ក្ខខណ័ឌ
ណាម្យួក្នុងចំ្នណាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល បាន្
សដម្ដងនូ្វក្ដីក្ងវល់ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬនក់យផ្លទ ល់ាត្ ់ម្របសិន្នបើាតាបិតា និ្ងអនក្អាណា
េាបាលន ោះេំុបាន្ដឹ្ងថាអំេីរនបៀបសរនសរ ឬាន្េិោរភាេ ដដ្លនធវើរារាងំដ្ល់ោរនធវើនសច្ក្ដីដែលង
ោរណ៍ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរថា សិសសន ោះម្រតូ្វោរោរអបរ់េិំនសស ឬនសវាដដ្លាក្់េន័្ធ។ 2. 
អាក្បបកិ្រោិ ឬោរអនុ្វត្តន្៍របស់សិសសន ោះបង្ា ញឲ្យន ើញនូ្វនសច្ក្ដីម្រតូ្វោរនសវាទងំនន្ោះ នក់យ
អនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.7.3។ 3. ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាល បាន្នសនើសំុោរវាយត្ថ្ម្ល
នៅនលើសិសសសម្រាប់ោរអបរ់េិំនសស នក់យអនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.530-300.536។ 4. ម្រេូ
បនម្រងៀន្របស់សិសសន ោះ ឬបេុាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្របស់ម្រសុក្ បាន្សដម្ដងនូ្វក្ដីក្ងវល់អំេីអាក្បបកិ្រោិ ឬ
ោរអនុ្វត្តន្៍របស់សិសសជូន្ យក្ដផ្នក្ោរអបរ់េិំនសសរបស់ម្រសុក្ ឬជូន្បេុាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្នក់យ
អនុ្នលាម្តាម្ម្របេន័្ធដសវងរក្កុ្ារ និ្ងោរបញ្ាូ ន្ឲ្យនៅទទួលោរអបរ់េិំនសសដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើង។ 
ម្រសុក្នឹ្ងម្រតូ្វបាន្ចាត្់ទុក្ថា េំុបាន្ដឹ្ងដូ្ច្ាន្បញ្ញា ក្់លម្អតិ្ក្នុងចំ្ណុច្ #1-4 ខាងនលើ ម្របសិន្នបើ 
ជ្ញលទធផ្លថ្ន្ោរទទួលេត័្ា៌ន្នន្ោះ ម្រសុក្បាន្នធវើោរវាយត្ថ្ម្ល និ្ងកំ្ណត្់ថា សិសសន ោះេំុាន្េិោរ
ភាេ ឬកំ្ណត្ថ់ា ោរវាយត្ថ្ម្លេឺេំុចាបំាច្ ់ន ើយបាន្ផ្ដល់នសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ាតាបិតា និ្ងអនក្
អាណាេាបាលអំេីោរកំ្ណត្រ់បស់ខលួន្។ម្របសិន្នបើាន្ោរកំ្ណត្ថ់ា ម្រសុក្េំុបាន្ដឹ្ងថាសិសសន ោះ
េិោរម្នុ្នេលចាត្វ់ធិាន្ោរវនិ្យ័នៅនលើសិសសន ោះនទន ោះ សិសសន ោះម្រតូ្វទទួលោរក់ក្វ់និ្យ័នក់យ
អនុ្នលាម្តាម្នី្តិ្វធីិទងំឡាយដដ្លបាន្បនងកើត្សម្រាបសិ់សសម្និ្េិោរ។ ម្របសិន្នបើាន្សំនណើ សំុ
ោរវាយត្ថ្ម្លសិសស នៅអំ ុងនេលដដ្លសិសសន ោះសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័ ោរវាយត្ថ្ម្លន ោះម្រតូ្វនធវើ
ន ើងឲ្យបាន្ឆ្ប់រ ័សជ្ញទីបំផុ្ត្។ សិសសន ោះម្រតូ្វនៅដត្សាិត្នៅក្នុងោរក់ក្ឲ់្យនៅក្ដន្លងអបរ់ដំដ្ល
កំ្ណត្់នក់យអាជ្ញា ធរសាលានរៀន្ រ ូត្ទល់ដត្ោរវាយត្ថ្ម្លម្រតូ្វបាន្បញ្ចប។់  

ោរផ្លអ ក្។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំអាច្ផ្លអ ក្សិសសេិោរណាាន ក្រ់ ូត្ដ្ល់ 
10 ថ្ែៃសិក្ាជ្ញបរ់ន   សម្រាបោ់រម្របម្រេឹត្តខុសដត្ម្យួម្ុខ និ្ងរ ូត្ដ្ល់ 20 ថ្ែៃសិក្ាក្នុងម្យួឆ្ន  ំឲ្យដត្
ោរផ្លអ ក្ន ោះេំុបនងកើត្បាន្ោរោរផ្លល ស់បដូរក្ដន្លងសិក្ា នក់យអនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.515។ 

នសវានៅអំ ុងនេលផ្លអ ក្។ សិសសដដ្លម្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្អស់រយៈនេល 10 ថ្ែៃសិក្ាក្នុងម្យួឆ្ន សិំក្ា 
ម្រតូ្វបន្តទទួលបាន្នសវានៅអំ ុងនេលផ្លអ ក្ ដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លចាបំាច្ផ់្ដល់ឲ្យសិសសន ោះនូ្វោរអបរ់ ំ
សាធារណៈឥត្េិត្ថ្ែល និ្ងសម្រម្យម្យួ។ ម្របសិន្នបើសិសសេិោរម្រតូ្វបាន្ដ្ក្នច្ញេីោរដឹ្ក្ជញ្ាូ ន្
នក់យរែយន្តដឹ្ក្សិសសន ោះ សិសសម្រតូ្វាន្សិទធិទទួលបាន្ោរដឹ្ក្ជញ្ាូ ន្ជ្ញទម្រម្ងជំ់នួ្ស នក់យេំុ

ាន្ោរេិត្ថ្ែលនៅនលើសិសស ឬាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលន ើយ ឲ្យដត្ោរដឹ្ក្ជញ្ាូ ន្ន ោះាន្
បញ្ញា ក្ល់ម្អតិ្នក់យ IEP របស់សិសសន ោះ។ 

ោរក់ក្់ឲ្យនៅក្ដន្លងជំនួ្សបនណាដ ោះអាសន្ននក់យសារអាក្បបកិ្រោិនម្ររោះថាន ក្។់ សិសសដដ្លាន្េិោរ
ភាេអវីម្យួ អាច្ម្រតូ្វបាន្ក់ក្់ឲ្យសាិត្នៅក្នុងក្ដន្លងអបរ់ជំំនួ្សជ្ញបនណាដ ោះអាសន្នរ ូត្ដ្ល់ 45 ថ្ែៃ នៅ
នេលេួក្នេម្របម្រេឹត្តអំនេើណាម្យួខាងនម្រោម្៖ 1. ោន្់អាវធុ ដូ្ច្ាន្កំ្ណត្់នៅក្នុង 18 USC 930 
ម្ក្ោន្់សាលានរៀន្ ឬនៅោន្់ោរសដម្ដងនៅក្នុងសាលានរៀន្ 2. រក្ាទុក្ ឬនម្របើម្របាស់នម្រេឿងនញៀន្ខុស
ច្ាប់នក់យនច្ត្ ខណៈនេលនៅសាលានរៀន្ ឬនេលសដម្ដងនៅក្នុងសាលានរៀន្ 3. លក្ ់ឬបបលួឲ្យ
នេលក្់សារធាតុ្ាន្ោរម្រេបម់្រេង ខណៈនេលនៅសាលានរៀន្ ឬសក្ម្េភាេសាលានរៀន្ដូ្ច្ាន្
កំ្ណត្់នៅក្នុង 21 USC 812(c) េនម្រាងនេល I-V ក្ដន្លងអបរ់ជំំនួ្សរបស់សិសស ម្រតូ្វកំ្ណត្ន់ក់យ
ម្រកុ្ម្ IEP របស់សិសស។ ម្ន្តន្តីសវ ោរ អាច្បញ្ញា ឲ្យាន្ោរផ្លល ស់បដូរក្ដន្លងរបស់សិសសេិោរ នៅោន្់
ក្ដន្លងអបរ់បំនណាដ ោះអាសន្នណាម្យួ ម្របសិន្នបើម្ន្តន្តីសវ ោរន ោះ៖ 1. កំ្ណត្ថ់ា ម្រសុក្បាន្បង្ា ញឲ្យ
ន ើញនក់យភស័តុតាងម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ ដដ្លាន្អត្ាន្យ័នលើសេីឧត្ដម្នុ្ភាេថ្ន្ភស័តុតាង ដដ្លរក្ានូ្វក្ដន្លង
បច្ចុបបន្នរបស់សិសស អាច្ទំន្ងជ្ញបងកឲ្យាន្របសួសាន ម្នៅនលើសិសស ឬអនក្ដ្ថ្ទ 2. េិចារណាអំេី
ភាេសម្រម្យថ្ន្ក្ដន្លងបច្ចុបបន្នរបស់សិសស 3. េិចារណាថានត្ើ សិសសបាន្ខិត្ខំម្របឹងដម្របងសម្ន តុ្
ផ្លក្នុងោរោត្ប់ន្ាយហានិ្ភយ័ ឬនម្ររោះថាន ក្់នៅក្នុងក្ដន្លងបច្ចុបបន្នរបស់សិសសដដ្រឬនទ រមួ្ទងំោរ
នម្របើម្របាស់ជំនួ្យ និ្ងនសវាបំនេញបដន្ាម្ផ្ងដដ្រ 4. កំ្ណត្់ថា ក្ដន្លងអបរ់ជំំនួ្សបនណាដ ោះអាសន្នដដ្ល
បាន្នសនើនក់យបេុាលិក្សាលានរៀន្ ដដ្លបាន្ជួបជ្ញម្យួនឹ្ងម្រេូបនម្រងៀន្អបរ់េិំនសសរបស់សិសសន ោះ 
អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យសិសស៖ a. ាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នៅក្នុងក្ម្េវធីិសិក្ាទូនៅ ន ើយបន្តទទួលនសវា និ្ងោរដក្
ដម្របទងំន ោះ រមួ្ទងំនសវាទងំឡាយដដ្លាន្បរោិយនៅក្នុង IEP របស់េួក្នេ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យសិសស
អាច្នឆ្លើយត្បនៅនឹ្ងនរលនៅថ្ន្ IEP b. ទទួលនសវា និ្ងោរដក្ដម្របទងំឡាយដដ្លបាន្នរៀបចំ្ន ើង
នដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយអាក្បបកិ្រោិ និ្ងធា ថា អាក្បបកិ្រោិន ោះម្និ្នក្ើត្ន ើងម្ដងនទៀត្ សិសសអាច្ម្រតូ្វ
បាន្ក់ក្ឲ់្យសាិត្នៅក្ដន្លងអបរ់ជំំនួ្សបនណាដ ោះអាសន្ន រ ូត្ដ្ល់ 45 ថ្ែៃ រ ូត្ដ្ល់ាន្ោរសន្និក់ឋ ន្
នៅនលើនី្តិ្វធីិសវ ោរម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ច្ាប ់ដដ្លបាន្នសនើនសាយាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល។ 

ោរវាយត្ថ្ម្លអាក្បបកិ្រោិ និ្ងដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្ម៍្និ្យឺត្ជ្ញង 10 ថ្ែៃថ្ន្ថ្ែៃនធវើោរ នម្រោយេីសិសសម្រតូ្វ
បាន្ផ្លអ ក្អស់រយៈនេល 10 ថ្ែៃសិក្ា ឬម្រតូ្វបាន្ក់ក្ន់ៅក្នុងក្ដន្លងអបរ់ជំំនួ្ស ម្រសុក្ម្រតូ្វនោោះម្របជំុម្រកុ្ម្ 
IEP នដ្ើម្បនីធវើោរវាយត្ថ្ម្លអាក្បបកិ្រោិម្ខុង្រ និ្ងអនុ្វត្តដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបកិ្រោិ។ 
ម្របសិន្នបើសិសសន ោះាន្ដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបកិ្រោិម្យួរចួ្ន ើយន ោះ ម្រកុ្ម្ IEP ម្រតូ្វេិនិ្ត្យ
នម្ើលន ើងវញិនៅនលើដផ្ន្ោរ និ្ងដក្ដម្របតាម្ោរចាបំាច្ ់នដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយអាក្បបកិ្រោិន ោះ។ ភាល ម្ៗ
នម្រោយេីបនងកើត្ដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបកិ្រោិ និ្ងបញ្ចបោ់រវាយត្ថ្ម្លដដ្លបាន្ត្ម្រមូ្វ ម្រកុ្ម្ IEP ម្រតូ្វ
ជួបម្របជំុរន នដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វអន្តរាេម្ន្៍អាក្បបកិ្រោិសម្រម្យ នដ្ើម្បនីក់ោះម្រសាយអាក្បបកិ្រោិន ោះ ន ើយ
ម្រតូ្វអនុ្វត្តអន្តរាេម្ន្៍ទងំន ោះ។  

ោរោរារ / ោរបនញ្ចញឲ្យន ើញតាម្នី្តិ្វធីិ។ ោរកំ្ណត្។់ ោរោរារតាម្នី្តិ្វធីិខាងនម្រោម្ ម្រតូ្វ
បាន្អនុ្វត្តនៅនេលដដ្លសិសសាន ក្ម់្រតូ្វបាន្ផ្លអ ក្អស់រយៈនេលនម្រច្ើន្ជ្ញង 10 ថ្ែៃសិក្ាជ្ញបរ់ន  នៅ
នេលវធិាន្ោរវនិ្យ័ម្រតូ្វបាន្េិត្ទុក្ជ្ញម្ុន្សម្រាបអ់ាក្បបកិ្រោិនម្ររោះថាន ក្ ់ដូ្ច្ាន្បរោិយនៅខាង
នលើ ឬនៅនេលោរផ្លល ស់បដូរក្ដន្លងម្រតូ្វបាន្េិត្ទុក្ជ្ញម្ុន្៖ 1. ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់
សិសស ម្រតូ្វទទួលបាន្ោរជូន្ដំ្ណឹងភាល ម្ៗអំេីនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ និ្ងទទួលបាន្នសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹងអំេី
ោរោរារតាម្នី្តិ្វធីិ នក់យអនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.504 នៅថ្ែៃនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ក្នុងោរចាត្់
វធិាន្ោរ។ 2. ភាល ម្ៗតាម្ដដ្លអាច្នធវើបាន្ ប ដុន្តនទោះក្នុងក្រណីណាក្ន៏ក់យ ម្និ្ម្រតូ្វយឺត្ជ្ញង 10 ថ្ែៃ
សិក្ា នម្រោយេីថ្ែៃសនម្រម្ច្ចិ្ត្ត ោរេិនិ្ត្យនម្ើលន ើងវញិនៅនលើោរកំ្ណត្អំ់េីោរបនញ្ចញឲ្យន ើញ 
ម្រតូ្វនធវើន ើងនក់យាន្ទំ ក្ទំ់ន្ងរវាងេិោរភាេរបស់សិសស និ្ងអាក្បបកិ្រោិដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្
ោរវនិ្យ័។ នៅនេលេិនិ្ត្យនម្ើលន ើងវញិនន្ោះ ម្រកុ្ម្ IEP និ្ងបេុាលិក្ាន្េុណវឌុ្ឍនិផ្សងនទៀត្ ម្រតូ្វ
េិចារណា ក្នុងន្័យអាក្បបកិ្រោិដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័ នៅនលើេត័្ា៌ន្ាក្េ់ន័្ធទងំអស់ រមួ្
ទងំ៖ a. លទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្ល និ្ងនរាេវនិិ្ច្ឆយ័ រមួ្ទងំលទធផ្ល ឬេ័ត្ា៌ន្ាក្់េន័្ធនផ្សងៗដដ្ល
ផ្ដល់នក់យាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលរបស់សិសស b. ោរសនងកត្នម្ើលសិសស c. IEP និ្ង
ក្ដន្លងសិក្ារបស់សិសស។ ទក្ទ់ងនឹ្ងអាក្បបកិ្រោិដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័ ម្រកុ្ម្នន្ោះម្រតូ្វ
កំ្ណត្ថ់ានត្ើ IEP និ្ងក្ដន្លងសិក្ាាន្លក្ខណៈសម្ម្រសបដដ្រឬនទ ន ើយនត្ើជំនួ្យ នសវាបំនេញ
បដន្ាម្ និ្ងយុទធសាន្តសតអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបកិ្រោិ ម្រតូ្វបាន្ផ្ដល់ជូន្ម្រសបរន ជ្ញម្យួនឹ្ង IEP និ្ងក្ដន្លង
សិក្ារបស់សិសសដដ្រឬនទ។ ម្រកុ្ម្នន្ោះក្ម៏្រតូ្វកំ្ណត្់ផ្ងដដ្រថា េិោរភាេរបស់សិសសេំុនធវើឲ្យនខាយដ្ល់
សម្ត្ាភាេរបស់សិសសក្នុងោរយល់អំេីផ្លប ោះាល់ និ្ងផ្លវបិាក្ថ្ន្អាក្បបកិ្រោិន ោះ ន ើយក្ម៏្និ្
នធវើឲ្យនខាយដ្ល់សម្ត្ាភាេរបស់េួក្នេក្នុងោរម្រេបម់្រេងអាក្បបកិ្រោិដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័
ដដ្រ។ ម្របសិន្នបើម្រកុ្ម្នន្ោះកំ្ណត្ថ់ា អាក្បបកិ្រោិរបស់សិសសេំុដម្ន្ជ្ញោរបនញ្ចញឲ្យន ើញនូ្វេិោរ
ភាេរបស់េួក្នេនទន ោះ សិសសន ោះអាច្ម្រតូ្វសាិត្នម្រោម្ោរក់ក្់វនិ្យ័នក់យអនុ្នលាម្នៅតាម្នី្តិ្វធីិ
សម្រាប់សិសសម្និ្េិោរដដ្រ ដ្រាបណាសិសសន ោះនៅដត្បន្តទទួលនសវាទងំឡាយ ដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួ
ដដ្លចាបំាច្ក់្នុងោរផ្ដល់ឲ្យសិសសន ោះនូ្វោរអបរ់សំាធារណៈឥត្េិត្ថ្ែល និ្ងសម្រម្យម្យួ។ ម្របសិន្នបើ
ម្រកុ្ម្កំ្ណត្ថ់ា អាក្បបកិ្រោិរបស់សិសសេឺជ្ញោរបង្ា ញឲ្យន ើញនូ្វេិោរភាេរបស់េួក្នេន ោះ ក្ដន្លង
សិក្ារបស់សិសសអាច្ម្រតូ្វបាន្ផ្លល ស់បដូរដត្តាម្រយៈដំ្នណើ រោររបស់ IEP ប នុណាណ ោះ។  

ោរបដឹងឧទធរនៅនលើនី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ច្ាប។់ ម្របសិន្នបើាតាបិតា និ្ងអនក្អាណាេាបាលម្ិន្យល់
ម្រសបជ្ញម្យួនឹ្ងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ដដ្លថា អាក្បបកិ្រោិន ោះេំុដម្ន្ជ្ញោរបង្ា ញឲ្យន ើញនូ្វេិោរភាេ
របស់សិសស ឬម្ិន្យល់ម្រសបជ្ញម្យួនឹ្ងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ណាម្យួដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងក្ដន្លងសិក្ានទ
ន ោះ េួក្នេាន្សិទធិក្នុងោរបដឹងឧទធរណ៍នៅនលើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ន ោះបាន្។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា ឬអនក្
អាណាេាបាលរបស់សិសស ផ្ដួច្នផ្ដើម្សវ ោរនី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ច្ាប ់នដ្ើម្បជំីន្ោះបញ្ញា ក្ដន្លងអបរ់ ំ
ជំនួ្សបនណាដ ោះអាសន្ន ឬោរកំ្ណត្អំ់េីោរបង្ា ញឲ្យន ើញន ោះ សិសសន ោះម្រតូ្វនៅដត្សាិត្នៅក្ដន្លង
អបរ់ជំំនួ្សបនណាដ ោះអាសន្ន ដដ្លនៅេំុទន្ា់ន្ោរនក់ោះម្រសាយនៅនលើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្របស់ម្ន្តន្តីសវ 
ោរ ឬផុ្ត្កំ្ណត្់រយៈនេល 45 ថ្ែៃ ដដ្លនក្ើត្ន ើងដំ្បូងនេ លុោះម្រតាណាដត្ាតាបិតា និ្ងអនក្អាណា
េាបាល និ្ងម្រសុក្ាន្ោរម្រេម្នម្រេៀងរន ។ ម្របសិន្នបើបុេាលិក្សាលានរៀន្កំ្ណត្ថ់ា ាន្នម្ររោះថាន ក្់
សម្រាបសិ់សសដដ្លម្រតូ្វបាន្ក់ក្ន់ៅក្ដន្លងបច្ចុបបន្ន (ក្ដន្លងសិក្ាម្នុ្នេលបដូរនៅោន្ក់្ដន្លងអប់រ ំ
ជំនួ្សបនណាដ ោះ អាសន្ន) នៅអំ ុងនេលម្និ្ទន្់នក់ោះម្រសាយនី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ច្ាប់នទន ោះ អនក្នម្ើល
ោរខុសម្រតូ្វ ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំអាច្នសនើសំុសវ ោរនី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ច្ាបឆ់្បរ់ ័ស។  



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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នសវាទងំឡាយនៅអំ ុងនេលបនណដ ញនច្ញ។ សិសសដដ្លម្រតូ្វបាន្បនណដ ញនច្ញ ម្រតូ្វនៅបន្តទទួល
បាន្នសវាទងំឡាយនៅអំ ុងនេលបនណដ ញនច្ញ ដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លចាបំាច្់ក្នុងោរផ្ដល់នូ្វោរ
អបរ់សំាធារណៈឥត្េិត្ថ្ែល និ្ងសម្រម្យម្យួ។ រាល់ក្ម្េវធីិជំនួ្ស ម្រតូ្វដត្ផ្ដល់នសវាឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួ 
ដដ្លនធវើឲ្យសិសសន ោះាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្សម្រម្យនៅក្នុងក្ម្េវធីិសិក្ាទូនៅ និ្ងាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្
សម្រម្យ នឆ្ព ោះនៅរក្ោរសនម្រម្ច្នរលនៅដដ្លបាន្ក់ក្ន់ច្ញនៅក្នុង IEP របស់សិសស។  

ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្។ នី្តិ្វធីិអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្សម្រាប់សិសសេិោរ ម្រតូ្វដូ្ច្
រន នឹ្ងនី្តិ្វធីិដដ្លនម្របើម្របាស់សម្រាប់សិសសទងំអស់។ នៅនេលអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្ ម្រតូ្វនោោះ
ម្របជំុម្រកុ្ម្ IEP។ ោរផ្លអ ក្ោរបនណដ ញនច្ញ។ លក្ខណៈវនិិ្ច្ឆយ័របស់ម្រកុ្ម្ម្របឹក្ា សម្រាបផ់្លអ ក្ោរអនុ្វត្ត
ន្ប៍ញ្ញា បនណដ ញនច្ញ ម្រតូ្វបាន្អនុ្វត្តនៅនលើសិសសេិោរ ដូ្ច្រន នឹ្ងោរអនុ្វត្តន្៍ចំ្នាោះសិសសទងំអស់
ដដ្រ។ 

នសច្ក្ដីជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់អាជ្ញា ធរម្របតិ្បត្តិច្ាប់ម្នុ្ោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញនច្ញសិសសណាាន ក្ ់ យក្
សាលា ឬ អនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំ ម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់អាជ្ញា ធរម្របតិ្បត្តិច្ាបម់្របចាទីំម្រកុ្ង ឬនខាន្ធី
សម្រម្យ អំេីរាល់ទនងវើវាយម្របហារនលើរាងោយនក់យសិសសណាាន ក្ ់ដដ្លអាច្រនំលាភនៅនលើម្រក្ម្
ម្រេ េទណឌ  245។  យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំ ក្៏ម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងផ្ងដដ្រដ្ល់អាជ្ញា ធរ
ម្របតិ្បត្តិច្ាប់ម្របចាទីំម្រកុ្ង ឬនខាន្ធីសម្រម្យ អំេីរាល់ទនងវើរបស់សិសស ដដ្លអាច្ាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោររក្ា
ទុក្ ឬលក្់សារធាតុ្ណាកូ្ទិក្ ឬសារធាតុ្ដដ្លាន្ោរម្រេបម់្រេង ឬរក្ាទុក្អាវធុ ឬោនំភលើងដដ្ល
រនំលាភនៅនលើម្រក្ម្ម្រេ េទណឌ  626.9 និ្ង 626.10។ 

ក្នុងរយៈនេលម្យួថ្ែៃសិក្ា នម្រោយេីោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញនច្ញសិសសណាាន ក្ ់ យក្សាលា ឬ 
អនក្ដដ្លម្រតូ្វបាន្ដត្ងតាងំ ម្រតូ្វជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់អាជ្ញា ធរម្របតិ្បត្តិច្ាប់ម្របចាទីំម្រកុ្ង ឬនខាន្ធីសម្រម្យ 
តាម្រយៈទូរស័េទ ឬម្នធាបាយសម្រម្យនផ្សងនទៀត្ អំេីរាល់ទនងវើរបស់សិសស ដដ្លអាច្រនំលាភបំាន្
នៅនលើច្ាបអ់បរ់ ំ48900(c) ឬ (d) ដដ្លាក្េ់ន័្ធនឹ្ងោររក្ាទុក្ នម្របើម្របាស់ ផ្ដល់ជូន្ ឬលក្ស់ារធាតុ្
ដដ្លាន្ោរម្រេបម់្រេង នម្រេឿងម្រសវងឹ ឬនម្រេឿងេុលម្រេបម់្របនភទ។ 8/25/04 

ឧបសម្ពន័្ធ P៖ BP 0410 កា មនិរ ើសរអើងរៅកនុងកមមវធិ ីនងិសកមមភាពនានា បសស់ង្កា ត ់

 

ក្កុមក្បឹកាភិបាល បានរបេជ្ញា ចិតេកនុងកា ផ្េល់ឱកាសរសម ើគ្នន  សំរាប់មនុសសទំងអស ់រៅកនុងវិស័យ

អប់ ំ។ កមមវិធី សកមមភាព និងកា អនុវតេន៍ បស់សង្កា ត់ មិនក្តូវមានកា រ ើសរអើងខុសចាប់  ួម

មានទំងកា រ ើសរអើង ក្បឆំងនងឹមនុសសណាមាន ក ់ឬក្កុមមនុសសណាមួយ ដដលដផ្ែករលើជ្ញតិ

សាសន៍ សមបុ ដសបក ពូជពងស សញ្ជា តិ សញ្ជា តិរដើម អតេសញ្ជា ណននក្កុមជនជ្ញតិ វ័យ សាសនា 

សាា នភាពអាពាហព៍ិពាហ៍ ស្រសដ ីមាននផ្ៃរពាោះ ឬឋានៈជ្ញមាតាបិតា ភាពពកិា ផ្លវូកាយ ឬផ្លវូចិតេ រភទ ទំ

រនា ផ្លវូរភទ រយនឌ័  អតេសញ្ជា ណរយនឌ័  ឬកា សដមដងអា មមណ ៍ឬព័ត៌មានអំពីដហសន; កា 

យល់រ ើញមួយ ឬរក្ចើនលកខណៈ កនុងបុរគលិកលកខណៈទំងរនោះ; ឬកា ចូល ួមជ្ញមួយមនុសសណា

មាន ក់ ឬក្កុមណាមួយ ដដលមានមួយ ឬរក្ចើនបុរគលកិលកខណៈពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ 

កនុងបណាដ បុរគលិកលកខណៈទំងរនោះ។ 

 

(cf. 1240 - ជំនួយកា រោយសម ័ក្រចិតដ) 

(cf. 4030 - កា មិនរ ើសរអើងរៅកដនលងរធវើកា ) 

(cf. 4032 - កា សក្មុោះសក្មួលសមរហតុផ្ល) 

(cf. 4033 - កា សក្មុោះសក្មួលឱយបំរៅរោោះកូន) 

(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

(cf. 4161.8/4261.8/4361.8 - កា ដែទំក្រួសា  នងិកា សំរាកពកីា ង្ក រដើមបីសុខភាព) 

(cf. 5131.2 - កា សមលុតរធវើបាបគ្នន ) 

(cf. 5145.3 - កា មិនរ ើសរអើង / កា របៀតរបៀន) 

(cf. 5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

(cf. 5146 - សិសសដដលរ ៀបកា  / មាននផ្ៃរពាោះ / មានឋានៈជ្ញឪពកុមាេ យ) 

(cf. 6145 - សកមមភាពរក្ៅកមមវិធីសិកា នងិសកមមភាពអមកមមវិធីសិកា) 

(cf. 6145.2 - កា ក្បកួតក្បដជងដផ្នកអតេពលកមម) 

(cf. 6164.4 - កា កណំត់អតេសញ្ជា ណ និងកា វាយតនមលរលើមនុសសមាន ក់ៗ សំរាប់កមមវិធីអប់ ំ

ពិរសស) 

(cf. 6164.6 - កា កណំត់អតេសញ្ជា ណ និងកា អប់ ំរក្កាមដផ្នកទី 504) 

(cf. 6178 - កមមវិធីសិកាអាជីពបរចេករទស) 

(cf. 6200 - កមមវិធីសិកាសំរាប់មនុសសរពញវ័យ) 

 

កមមវិធី និងសកមមភាព បស់សង្កា ត់ មិនក្តូវមានកា រ ើសរអើង ឬកា ក្បមាែដល់ពូជសាសន៍ណា

មួយ រៅទីកនុងសាលារ ៀន ឬរៅកនុងរ ម្ ោះ សភុមងគុលវតាុ ឬរ ម្ ោះរៅរក្ៅននក្កុមអតដពលកមម

រឡើយ។ 

 

ជ្ញរ ៀងរាល់ឆន ំ អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវពិនិតយកមមវិធី និងសកមមភាព

នានា បស់សង្កា ត់ រដើមបីធានាឱយមានកា ដករចញ នូវរ ម្ ោះ  ូបភាព កា អនុវតេន ៍ឬឧបស័រគរារំាង

រផ្សងៗរទៀត ដដលមានលកខណៈក្បមាែ ឬរ ើសរអើង ដដលអាចរារំាងខុសចាប់ មិនឱយមនុសស

ណាមាន ក់ ឬក្កុមមនុសសណាមួយ រៅកនុងក្កុមដដលដដលក្តូវបានកា ពា  ដូចមានដចងរៅខាងរលើ

រនោះ កនុងកា ចូលរក្បើក្បាសក់មមវិធី និងសកមមភាពនានា។ ពួកររក្តូវចាត់វិធានកា បនាៃ នក់នុងលកខណៈ

សម មយ រដើមបីដករចញនូវឧបសរគរារំាងណាមួយដដលបានកណំត់។ អរគនាយកននសង្កា ត់សាលា

រ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវរាយកា ណ៍ក្បាប់អំពកីា  ករ ើញ និងអនុសាសន៍ បស់ពួកររ ជូនដល់

ក្កុមក្បឹកាភិបាល បនាៃ ប់ពកីា បានពិនិតយរមើលនីមួយៗ។ 

 

(ឯកសា រោង 1330 - កា រក្បើក្បាស់ទីកដនលងនានា) 

 

បទរចាទក្បកាន់ទំងអស់អំពីកា រ ើសរអើងខុសចាប់ រៅកនុងកមមវិធី នងិសកមមភាព បស់សង្កា ត់ 

នឹងក្តូវបានរររធវើកា រសុើបអរងាត នងិរោោះក្សាយ តាមនីតិវិធីដដលបានបញ្ជា ក់រៅកនុងបទបញ្ាតដិ 

AR 1312.3 - នីតិវិធីបណេ ឹងឯកសណាា ន។ 

 

(ឯកសា រោង 1312.3 - នីតិវិធីបណេ ឹងឯកសណាា ន។) 

 

រោយអនុរលាមតាមបទបញ្ាតដិ 34 CFR 104.8 និង 34 CFR 106.9 អរគនាយកននសង្កា ត់សាលា

រ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវផ្ដល់ដំណងឹដល់សិសសសាលា មាតាបិតា ឬអាណាពាបាល បុរគលិក អងគ

កា បុរគលិក អនកោក់ពាកយសុំចូលរ ៀន និងសុរំធវើកា  រហើយនិងក្បភពបញ្ាូនរបកខជនអំពីរគ្នល

នរោបាយ បស់សង្កា ត់ សដ ីអំពីកា មិនរ ើសរអើង នងិនីតិវិធីបណេ ឹងពាក់ពាន់។ រសចកដីជូនដណំឹង

ដបបរនោះ នឹងក្តូវបានោក់បញ្េូលរៅកនុងរសចកេីក្បកាស ក្ពឹតេិប័ក្ត កាតាឡុក កូនរសៀវរៅ ទំ ង់

ដបបបទ ឬឯកសា នីមួយៗរផ្សងៗរទៀត ដដលនងឹក្តូវបានដចកជូនដល់ក្កុមទំងរនោះ រហើយនងិ 

(ក្បសិនរបើអាចអនុវតេបាន) ជូនជ្ញសាធា ណៈផ្ងដដ ។ ជ្ញកា សម មយ រសចកដីជូនដំណងឹដបប

រនោះ ក្តូវបិទក្បកាសរៅតាមទីសាលារ ៀន និងកា ិោល័យ បស់សង្កា ត់  ួមមានទំងកា ោក់បិទ

រៅកនុងបនៃប់សក្មាកសំរាប់បុរគលកិ បនៃប់ក្បជំុកា ង្ក  ដាភិបាល បស់សិសស រហើយនងិរៅតាមទី

តាំងធំៗរផ្សងៗរទៀតផ្ងដដ  នងិក្តូវោក់បរង្កហ ោះរៅរលើររហោា ន បស់សង្កា ត់ (រៅរពលណា

ដដលអាចរធវើបាន) ោក់ផ្សពវផ្ាយតាមក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគមដដលបានឧបតាមភគ្នំក្ទរោយសង្កា

ត់។ 

 

(ឯកសា រោង  1113 - ររហទំព័  បស់សាលារ ៀន នងិសង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  1114 - ក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគមដដលបានឧបតាមភគ្នំក្ទរោយសង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  4112.9/4212.9/4312.9 - រសចកដីជូនដណំឹងអពំីបុរគលិក) 

(ឯកសា រោង  5145.6 - រសចកដីជូនដំណងឹមាតាបិតា) 

 

រគ្នលនរោបាយសដ ីពីកា មិនរ ើសរអើង នងិឯកសា ព័ត៌មានពាក់ពាន់ បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវបាន

រចញផ្ាយកនុងក្ទង់ក្ទយដដលមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល អាចង្កយយល់បាន។ រលើសពីរនោះ

រទៀត រៅរពលមានសិសសសាលាចំនួន 15 ភារ យ ឬរក្ចើនជ្ញងរនោះ រៅឯសាលារ ៀនណាមួយ 

និោយភាសាកំរណើតដតមួយ រក្ៅពីភាសាអង់ររលសរនាោះ សមាភ  ៈទំងរនាោះ នងឹក្តូវបានបកដក្បជ្ញ

ភាសាហនឹង។ 

 

សិទធិចូលរក្បើក្បាស់សំរាប់ជនពិកា  

 

កមមវិធី និងទីកដនលងនានា បស់សង្កា ត់ រិតពីកមមសិទធិទំងអស់ បស់ខលួន នងឹក្តូវបានអនរុលាមតាម

ចាប់ជនពិកា អារម ិកាំង (ADA) រហើយនិងសេង់ោ  និង/ឬ បទបញ្ាតេិណាមួយដដលកំពុងក្តូវ

បានអនុវតេ។ រៅរពលមានកា ផ្លល ស់បេ ូ ចនាសមព័នធននទីកដនលងនានា បស់សង្កា ត់ ដដលមានក្សាប់ 

ក្តូវកា ផ្េល់ឱយជនពិកា  នូវសិទធិចូលកមមវិធី សិទធិទទួលបានូវកា បំរ ើរសវា សកមមភាព ឬទីកដនលង

រនាោះ អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់ ក្តូវបរងាើតដផ្នកា ផ្លល ស់បេ ូមួយ ដដលកំណត់

រចញជ្ញជំហានៗ សំរាប់បញ្េប់កា ផ្លល ស់បេ ូ។ 

 

(ឯកសា រោង  6163.2 - សតវរៅឯសាលារ ៀន) 

(ឯកសា រោង  7110 - ដផ្នកា រមសំរាប់ទីកដនលង) 

(ឯកសា រោង  7111 -  ង្កវ យតនមលរលើអាគ្ន ដដលមានក្សាប់) 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវធានាោ៉ា ងណាឱយសង្កា ត់ ផ្េល់កា បំរ ើរសវា 

និងជំនួយកា សមក្សប រៅរពលណាចំាបាច់ រដើមបីផ្ដល់លទធភាពឱយជនពិកា  នូវឱកាសរសម ើភាពគ្នន  

កនុងកា ចូល ួម ឬទទួលបាននូវអតាក្បរោជន៍ពីកា បំរ ើរសវា កមមវិធី ឬសកមមភាព។ កា បំរ ើរសវា 

និងជំនួយកា ទំងរនោះ អាច  ួមមាន ប៉ាុដនេមិនកណំត់ថាមានដត អនកបកដក្បផ្លៃ ល់មាត់ដដលមាន

សមតាភាព ឬអនកអាន ឧបក ណ៍ជួយឱយសាដ ប់ឮ បរចេកវិទាផ្ដល់ជំនួយ ឬកា ដកដក្បរផ្សងរទៀត 

រដើមបីបរងាើនឱយមានភាពអាចចូលរក្បើក្បាស់ររហទំព ័ អនកកត់កណំត់រហតុ សមាភ  ៈដដលបានស 

រស ទុក អតាបទដដលបានែតទុក និងអកស សំរាប់មនុសសពិកា ដភនក ឬអកស ធំៗង្កយក្សួលអាន។ 

ជនពិកា  ក្តូវផ្ដល់ដណំឹងជូនដល់អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬនាយកសាលារ ៀន 

ក្បសិនរបើពួកររមានពិកា ភាព ដដលក្តូវកា កា បំរ ើរសវា ឬជំនួយពិរសស។ រសចកដីជូនដណំឹង

សមរហតុផ្ល នឹងក្តូវបានផ្េល់ជូនឱយបានមុនរពលមានពិធី កមមវិធី ឬមានកិចេក្បជំុ ដដលបាន

រ ៀបចំរឡើងរោយសាលារ ៀន។ 

 

(ឯកសា រោង  6020 - កា ចូល ួមសហកា ពីមាតាបិតា) 

(ឯកសា រោង  9320 - កិចេក្បជំុ និងរសចកដីជូនដណំឹង) 

(ឯកសា រោង  9322 -  របៀបវា ៈ / ឯកសា សំរាប់កិចេក្បជំុ) 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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បុរគលដដលបានកណំត់កនុងបទបញ្ាតដិ AR 1312.3 - នីតិវិធីបណេ ឹងឯកសណាា ន កនុងនាមជ្ញបុរគលកិ

ដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួល បស់សង្កា ត់ កនុងកា រ ល្ើយតបវិញ ចំរពាោះពាកយបណេ ឹង

នានា រហើយនងិរលើកា រគ្ន ពតាមចាប់ផ្ដល់សិទិធសុីវិលថាន ក់ ដា និងសហពន័ធ តាម យៈរនោះ ក្តូវ

បានកណំត់ថា ជ្ញអនកសក្មបសក្មួល ADA ក្បចំាសង្កា ត់។ ពួកររ នងឹក្តូវបានទទួល នងិរធវើកា 

រោោះក្សាយសំរណើនានា សំរាប់កា សក្មួល ដដលបានោក់ជូនមករោយជនពិកា  រហើយក្តូវរធវើ

កា រសុើបអរងាត និងរោោះក្សាយបណេ ឹទក់ទងនឹងសទិធិចូលរក្បើក្បាស់កមមវិធី រសវាកមម នងិ

សកមមភាព ឬទីកដនលងនានា បស់សង្កា ត់។ 

 

(ឯកសា រោង  1312.3 - នីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណាា ន) 

 

8/25/04; 8/9/17A 

 
ឧបសម្ពន័្ធ Q៖ BP 4030 កា មនិរ ើសរអើងគ្នន រៅកដនលងកា ង្ក  

 

ក្កុមក្បឹកាភិបាល មានបំណងផ្េល់ជូននូវប ិោកាសកា ង្ក ដដលមានលកខណៈវិជាមាន ជ្ញទី

កដនលងបុរគលកិ នងិអនកោក់ពាកយសុកំា ង្ក  ក្តូវបានធានាថាមានសិទធិទទួលបាន និងឱកាសរសម ើគ្នន  

រហើយនិង ួចផុ្តពីកា របៀតរបៀន រោយកា អនរុលាមតាមផ្លវូចាប់។ ក្កុមក្បឹកាភិបាល ហាម

ក្បាមមិនឱយបុរគលិក បស់សង្កា ត់ រ ើសរអើង ឬរបៀតរបៀនបុរគលិកណាមាន ក់រផ្សងរទៀត បស់សង្កា ត់ 

ឬអនកោក់ពាកយរសន ើសុកំា ង្ក  រោយដផ្ែករលើជ្ញតិសាសន៍, ជំរនឿសាសនា, ពណ៌សមបុ , រដើម

កំរណើតជ្ញតិ, ពូជពងស, អាយុ, សាា នភាពក្រួសា , កា មាននផ្ៃរពាោះ, ពិកា ភាពរាងកាយ ឬផ្លវូចិតេ, 

បញ្ជហ សុខភាព, ព័ត៌មានអំពីដហសន, សាា នភាពទហានរជើងចាស់,រយនឌ័ , រភទអតេសញ្ជា ណរយន

ឌ័ , កា បរញ្េញអតេសញ្ជា ណរយនឌ័ , រភទ, ឬទំរនា ផ្លវូរភទ។ 

(សូមរមើល 0410 - កា មិនរ ើសរអើងរៅកនុងកមមវិធី និងសកមមភាព បស់សង្កា ត់) 

(សូមរមើល 4032 - កា សក្មបសក្មួលសម មយ) 

(សូមរមើល 4033 - កា សក្មបសក្មួលកា បំរៅរោោះកូន) 

(សូមរមើល 4119.11/4219.11/4319.11 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

(សូមរមើល 4119.41/4219.41/4319.41 - បុរគលិកដដលមានជមងឺ ល្ង) 

(សូមរមើល 4154/4254/4354 - ផ្លក្បរោជន៍សុខភាព និងសុខមាលភាព) 

(សូមរមើល 5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

 

កា រ ើសរអើងដដលក្តូវបានហាមឃាត់រនាោះ មានដូចជ្ញ កា ចាត់វិធានកា អវិជាមានរលើកា ង្ក 

រដើមបីក្បឆំងនងឹមនុសសណាមាន ក ់ ួមមាន ទំងកា បញ្េប់ ឬកា មិនក្ពមដំរឡើងបុណយស័កដ កា 

ក្បរល់កា ង្ក  ឬកា បណេុ ោះបណាេ លកា ង្ក , ឬកា រ ើសរអើងក្បឆំងនឹងមនសុសណាមាន ក់ រៅកនុង

រ ឿងទូទត់សំណង, កា សនា, លកខខណឌ , ឬឯកសិទធិកា ង្ក រផ្សងៗរទៀត រោយដផ្ែករលើក្កុម

មនុសសណាមួយដដលក្តូវបានហាមឃាត់ មិនឱយមានកា រ ើសរអើង ដូចបានចុោះជូនរៅខាងរលើ។ 

ហាមឃាត់មិនឱយមានកា រ ើសរអើង រោយដផ្ែករលើរគ្នលលទធិសាសនា បស់បុរគលិក ឬអនកោក់

ពាកយសុំកា ង្ក ណាមាន ក់  ួមមាន ទំងកា រ ើសរអើងណាមួយ ដដលដផ្ែករលើសរមលៀកបំពាក់

សាសនា ឬទំរនៀមទមាល ប់សមែិតសមាែ ងខលួន បស់មនុសសណាមាន ក់ ឬកា ប៉ាោះទងគិចណាមួយ  វាង

ជំរនឿសាសនា, ឬកា ក្បតិបតេិ  និងតក្មូវកា ននកា ង្ក  បស់មនុសសណាមាន ក់។ ហាមឃាត់មិនឱយ

មានកា រ ើសរអើងគ្នន  រោយដផ្ែករលើរភទននបុរគលិក ឬអនកោក់ពាកយសុំកា ង្ក  ក្តូវ ួមមាន ទំង

កា រ ើសរអើង រោយដផ្ែករលើកា មាននផ្ៃរពាោះ, កា សរំាលកូន, កា បំរៅរោោះកនូ ឬបញ្ជហ សុខភាព

ណាមួយដដលពាក់ព័នធ បស់បុរគលិកណាមាន ក់។ 

កា របៀតរបៀន  ួមមានដូចជ្ញ កា រក្បើពាកយសមដី កា ប៉ាោះពាល់រាងកាយ ឬកា សមលក់សមលឹងរមើលណា

មួយដដលររពុំចង់បាន ដដលដផ្ែករលើក្បរភទរ ើសរអើងណាមួយ ដដលក្តូវបានហាមឃាត ដូច

បានចុោះជូនរៅខាងរលើ រហើយថាកា កិ ិោក្បក្ពឹតដរនោះ រឺមានលកខណៈធងន់ធង  ឬរាលោលខាល ងំ 

ដដលវាប៉ាោះពាល់អវិជាមានដល់ឱកាសកា ង្ក  បស់មនុសសណាមាន ក់ ដដលមានរគ្នលបំណង ឬឥទធិ

ពលរក្ជៀតដក្ជកគ្នម នរហតុផ្លរៅកា បំរពញកា ង្ក  បស់មនុសសណាមាន ក់ ឬរធវើឱយទីកដនលងកា ង្ក 

មានកា ភិតភ័យ  ឬមានរ ឿងមិនក្តូវគ្នន  និងរធវើឱយទស់ចិតដ។ 

ក្កុមក្បឹកាភិបាល ហាមឃាត់ផ្ងដដ  មិនឱយមានកា សងសឹកបុរគលកិណាមាន ក់ បស់សង្កា ត៉ា ឬ

អនកោក់ពាកយរសន ើសុកំា ង្ក ណាមាន ក ់ដដលបានបដឹងផ្ដល់ រធវើកសិណសាកសី ជួយ ឬបានចូលតាម

មរធាបាយណាមួយ តាមនីតិវិធីបណេ ឹង បស់សង្កា តដដលបានបរងាើតរឡើង តាមរគ្នល

នរោបាយរនោះ។ 

បុរគលិកណាមាន ក់ បស់សង្កា ត់ ដដលចូល ួមកនុងកា រ ើសរអើង, កា របៀតរបៀន, ឬកា សងសឹក

ដដលបានហាមឃាត ឬអនកដដលជួយ ជំ ុញឱយក្បក្ពឹតដខុស ញុោះញង់ ឬបងខិតបងខំមនុសសណាមាន ក់

រផ្សងរទៀត ឱយុចូល ួម ឬពាោមចូល ួម កនុងកា ក្បក្ពឹតដដបបរនោះ ដដល ំរលាភរលើរគ្នល

នរោបាយរនាោះ នងឹទទួល ងនូវចំណាត់ោក់វិន័យអប់ ំ  ហូតដល់រៅមានកា អាចក្តូវបាន

បរណដ ញរចាលផ្ងដដ ។ 

(សូមរមើល 4117.4 - កា បរណដ ញរចាល) 

(សូមរមើល 4118 - ចំណាត់កា ពយួ កា ង្ក /ោក់វិនយ័អប់ ំ) 

(សូមរមើល 4218 - ចំណាត់កា បរណដ ញរចាល/ពយួ កា ង្ក /ោក់វិន័យអប់ ំ) 

បុរគលិក ឬអនកោក់ពាកយសុំកា ង្ក ណាមាន ក់ ដដលរិតថា ពួកររបាន ឬក្តូវបានរ ើសរអើង 

ឬរបៀតរបៀន រោយ ំរលាភរលើរគ្នលនរោបាយ បស់សង្កា ត់រនាោះ ក្តូវទក់ទងភាល មៗ ដល់អនក

ក្រប់ក្រង បស់ពកួររ មស្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជ្ញជនក្បចំាសង្កា ត់ ឬនាយកដផ្នករទពរកាសលយ 

ដដលជ្ញអនកផ្ដល់ដំបូនាម នដល់បុរគលកិ ឬអនកោក់ពាកយសុំកា ង្ក  អំពនីីតិវិធីោក់ពាកយបដឹង រសុើប

អរងាត និងរោោះក្សាយពាកយបណេ ឹងដបបរនោះណាមួយ។ 

ពាកយបណេ ឹងនានា ទក់ទងរៅនឹងកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនរៅទីកដនលងកា ង្ក រនាោះ នងឹក្តូវ

បានរធវើកា រសុើបអរងាតភាល មៗ រោយអនុរលាមតាមបទបញ្ាតដិ AR 4031 - ពាកយបណេ ឹងសេ ីពកីា 

រ ើសរអើងរៅទីកដនលងកា ង្ក ។ 

 

(សូមរមើល 4031 - ពាកយបណេ ឹងសេ ីពកីា រ ើសរអើងរៅទីកដនលងកា ង្ក ) 

បុរគលិកដផ្នកក្តួតក្តា ឬក្រប់ក្រងណាករ៏ោយ ដដលរ ើញ ឬដឹងអំពីឧបបតេិរហតុរ ើសរអើង ឬ

របៀតរបៀនដដលក្តូវបានហាមឃាត់រនាោះ ក្តូវរាយកា ណ៍ក្បាប់អំពីឧបបតេិរហតុរនោះ ដល់មស្រនដីទទួល

ពាកយបណដ ឹងពីក្បជ្ញជន ឬនាយកដផ្នករទពរកាសលយ ឱយបានឆប់ ហ័ស បនាៃ ប់ពីឧបបតេិរហតុបាន

រកើតរឡើង។ បុរគលិករផ្សងរទៀតទំងអស់ ក្តូវបានរលើកទឹកចិតេឱយរាយកា ណ៍ក្បាប់ អំពពីឧបបតេិ

រហតុដបបរនោះ ដល់អនករមើលកា ខុសក្តូវ បស់ពួកររភាល មៗ។ 

វរគបណដុ ោះបណាដ ល និងរសចកដីជូនដណំឹងនានា 

អរគនាយក ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវផ្េល់ជូននូវវរគបណេុ ោះបណាេ លដល់បុរគលិក អំពី របៀបសំគ្នល់ទរងវើ

របៀតរបៀន និងរ ើសរអើង,  របៀបរ ល្ើយតបឱយបានសមក្សប និងសមាសភារននរគ្នល

នរោបាយ និងបទបបញ្ាតេិ បស់សង្កា ត់ ទក់ទងរៅនឹងកា រ ើសរអើង។ 

(សូមរមើល 4131- វរគបណដុ ោះបណាដ លបុរគលិក) 

(សូមរមើល4231- វរគបណដុ ោះបណាដ លបុរគលិក) 

(សូមរមើល4331- វរគបណដុ ោះបណាដ លបុរគលិក) 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវរធវើកា ផ្សពវផ្ាយឱយបានរទៀងទត់ រៅកនុង

សង្កា ត់ និងរៅតាមសហរមន៍ អំពរីគ្នលនរោបាយមិនរ ើសរអើង បស់សង្កា ត់ និងអំពីលទធភាព

អាច កបាននូវនីតិវិធីបណេ ឹង បស់សង្កា ត់។ កា របាោះពុមភដបបរនោះ ក្តូវមានោក់បញ្េូល រៅកនុងកា 

ក្បកាស ក្ពឹតេិប័ក្ត ទក្មង់ពាកសសុំ ដដលនឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់ កនុងកា រក្ជើសរ ើសបុរគលកិចូលរធវើ

កា ។ (ចាប់ 34 CFR 100.6, 106.9) 

 

រគ្នលនរោបាយ បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវបានក្បកាសជូន រៅកនុងសាលារ ៀន និងកា ិោល័យ

ទំងអស់ បស់សង្កា ត់ ដដលកនុងរនាោះ  ួមមាន ទំងបនៃប់ឈប់សក្មាក បស់បុរគលិក នងិបនៃប់

ក្បជំុ ដាបាល បស់សិសស។ (5 CCR 4960) 

 

8/25/04; 10/26/11A; 2/25/15A 

 

ឧបសម្ពន័្ធ R៖ BP 5145.3 ចាបក់្បតបិតដកិា មនិរ ើសរអើង/កា របៀតរបៀន នងិមនសុសបដ ូរភទ 

 

ចាប់ក្បតិបតដិកា មិនរ ើសរអើងគ្នន  

ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង មានបំណងចង់ផ្ដល់ជូន នូវប ិសាា នរ ៀនសូក្តមួយដដលមានសុវតាិភាព ដដល

អនុញ្ជា តឱយកូនសិសសទំងអស់ មានឱកាស នងិសិទធចូិល ួមរសម ើគ្នន  កនុងកមមវិធីសិកាមុខវិជ្ញា សិកា 

និងកមមវិធីក្ទក្ទង់រសវាកមម នងិសកមមភាពរផ្សងៗរទៀត បស់សង្កា ត់។ ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង បាន

ហាមក្បាម រទោះជ្ញរៅកនុងសាលារ ៀនននសង្កា ត់ ឬរៅកនុងសកមមភាពសាលារ ៀនណាមួយក៏រោយ 

មិនឱយមានកា រ ើសរអើងរោយមិនយុតដិធម៌ កា  ំខាន កា បំភិតបំភ័យ និងកា ររំាមកំដហង ោក់

រលើកូនសិសសណាមាន ក់ រោយសា ដតពូជសាសន៍ សមបុ ដសបក ពូជពងស ជ្ញតិរដើម កា កំណត់អតេ

សញ្ជា ណននក្កុមជនជ្ញតិភារតិច សញ្ជា តិ អាយុ សាសនា អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឋានៈជ្ញមាតាបិតា 

ភាពពិកា រាងកាយ ឬភាពពកិា ផ្លវូចិតេ បញ្ជហ សុខភាព ឋានៈជ្ញទហានរជើងចាស់ ឬទហានរជើង

ចាស់ដដលពកិា  រភទ រភទមនុសសដដលររចាប់ចិតដរលើ; រយនឌ័  អតដសញ្ជា ណរយនឌ័  ឬកា 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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បង្កហ ញតាមដបបរយនឌ័  កា យល់រ ើញមួយដបប ឬរក្ចើនដបមតាមបុរគលិកលកខណៈ; ឬកា 

រសពរប់ជ្ញមួយមនុសសមាន ក់ ឬជ្ញមួយក្កុមមនុសស ដដលមានបុរគលកិលកខណៈពិតក្បាកដមួយ

ដបប ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបុរគលិកលកខណៈតាមកា យល់រ ើញទំង

រនោះ។ 

ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង បាលទទួលសាគ ល់ថា សង្កា ត់រនោះ រឺជ្ញអនកទទួលខុសក្តូវរលើកា ធានាោ៉ា ង

ណា ឱយខលួនក្បតិបតដិតាមចាប់ ដា និងចាប់សហព័នធ និងបទបញ្ាតេិ ដដលក្រប់ក្រងកមមវិធីអប់ ំ។ 

រលើសពីរនោះរទៀត ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង ក្តូវធានាោ៉ា ងណា ឱយមានឱកាសរសម ើៗ គ្នន  សក្មាប់កូន

សិសសទំងអស់ កនុងកា អនុញ្ជា តឱយចូលរ ៀន នងិមានសិទធិទទួលបាននូវថាន ក់រ ៀនមុខវិជ្ញា សិកា 

កមមវិធីដណនំា នងិកមមវិធីផ្ដល់ឱវាទ ទក្មង់កា នានាសរំាប់រធវើរតសដ  កមមវិធីសិកា កមមវិធីអប់ ំវិជ្ញា ជី

វៈ និងសកមមភាពរផ្សងរទៀត។ 

ចាប់ក្បតិបតដិសំរាប់មនុសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចជ្ញមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយុពីខលួន 

ចាប់ ដាកាលីហវូនញ៉ា ហាមក្បាមមិនឱយមានកា រ ើសរអើងរោយដផ្ែករលើរយនឌ័ រៅកនុងសាលា ដា

រឡើយ 

រនោះជ្ញក្កមននបទបញ្ាតដិនន ដាកាលីហវនូញ៉ា  បានកំណត់ន័យចាស់លាស់រលើពាកយ ‹រយនឌ័ › ថា

៖ ‹រភទពិតក្បាកដ ឬរភទតាមកា យលរ់ ើញននមនសុសមាន ក់  ួមមានទំងអតេសញ្ជា ណតាមកា 

យល់រ ើញ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោ បស់មនុសសមាន ក់, មិនថាអតេសញ្ជា ណ លកខណៈ

ខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោរនាោះ មានលខណៈខុសគ្នន ពីទំនាមទមាល ប់ដដលជ្ញប់ពាន់នឹងរភទននមនុសស

មាន ក់ រៅរពលដដលមានកំរណើតោ៉ា ងណារនាោះរទ។ 

ចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ក្តូវបានតាក់ដតងរឡើងរដើមបីដណនំាបុរគលិកសាលារ ៀន និងដផ្នកក្រប់ក្រង 

ទក់ទងនឹងកូនសិសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចជ្ញមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយុពីខលួន និងកូន

សិសសដដលមិនបង្កហ ញខលួនររតាមដបបរយនឌ័  រដើមបីបរងាើតប ិោកាសរ ៀនសូក្តមួយ ដដលមាន

សុវតាិភាព សំរាប់សិសសទំងអស់ រហើយនិងរដើមបីធានាោ៉ា ងណាឱយកនូសិសសក្រប់ ូប មានសិទធិ

រសម ើគ្នន កនុងកា ចូល ួមកនុងដផ្នកទំងអសននកមមវិធីអប់  ំបស់សង្កា ត់។ 

សាលារ ៀននានា ក្តូវបាន ំពឹងថា នងឹអនុវតេចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដូចតរៅរនោះ៖ 

 រ ម្ ោះ / សពវនាម 

កូនសិសស មានសិទធិឱយរររៅចំរ ម្ ោះ នងិរក្បើសពវនាម ឱយក្សបគ្នន រៅនឹង

អតេសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោមឺុង

មា៉ា ត់ោច់ខាត រហើយគ្នម នកា ដក្បក្បួលរៅកនុងសាលារ ៀន។ 

 កំណត់ក្តាជ្ញផ្លវូកា  

សង្កា ត់ក្តូវរធវើកា ផ្លល ស់បេ ូកំណត់ក្តាជ្ញផ្លវូកា  បស់សិសស រដើមបី ល្ុោះបញ្ជេ ំងពី

កា ផ្លល ស់បេ ូរ ម្ ោះ ឬរយនឌ័ ក្សបតាមចាប់ រៅរពលដដលបានទទួលនូវ

ឯកសា  ថារ ម្ ោះ និង/ឬ រយនឌ័ ដបបរនោះ ក្តូវបានផ្លល ស់បេ ូ ក្សបតាម

តក្មូវកា នានាដដលក្សបចាប់នន ដាកាលីហវូនញ៉ា ។ 

 មានសិទធិចូលរក្បើក្បាស់បនៃប់ទឹក 

កូនសិសសក្តូវមានសិទធចូលរក្បើក្បាស់បនៃប់ទឹក ដដលក្សបរៅតាមអតដ

សញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររទំងក្សងុ រហើយឥតមានកា ដក្បក្បួលរៅកនុង

សាលារ ៀន។ 

 មានសិទធិចូលរក្បើក្បាស់បនៃប់ទូមានរសា  

កូនសិសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយុពីខលួនរនាោះ 

មិនក្តូវបងខំឱយរក្បើបនៃប់ទូមានរសា ដដលក្សបតាមរយនឌ័  បស់ពួកររដដល

ក្តូវបានកំណត់រឡើងតាងំរដើមកំរណើតមក។  

 ថាន ក់កីឡា និងថាន ក់ហាត់ក្បាណ 

កូនសិសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយុពីខលួនរនាោះ 

នឹងពុំក្តូវបានររបដរិសធថា មិនឱយចូល ួមកនុងថាន កក់ឡីា ឬថាន ក់ហាត់ក្បាណ

រនាោះរឡើយ។ 

 ចាប់រសល ៀកពាក់ 

កូនសិសសក្តូវមានសិទធិរសល ៀកពាក់ក្សបតាមអតដសញ្ជា ណននរយនឌ័  បស់ពួក

ររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោមឺុងមា៉ា ត់ោច់ខាត រហើយគ្នម នកា ដក្បក្បួល

រៅកនុងសាលារ ៀន នងិរៅកនុងដដនកណំត់ននចាប់រសល ៀកពាក់ដដលបានអនុម័

តរៅកនុងសាលារ ៀន បស់ពួកររ។  

 ដបងដចករយនឌ័ រៅកនុងទីកដនលងរផ្សងៗរទៀត  

តាម វិធានកា ទូរៅ រៅកនុងកាលៈរទសៈណាមួយរផ្សងរទៀត ជ្ញទីដដលកូន

សិសសក្តូវបានដបងដចកតាមរយនឌ័  រៅកនុងសកមមភាពសាលារ ៀនរនាោះ កនូ

សិសសនឹងក្តូវបានអនុញ្ជា តឱយចូល ួម ក្សបរៅតាមអតេសញ្ជា ណរយនឌ័ 

 បស់ររ ដដលបានសដំដងអាកបបកិ ិោមឺុងមា៉ា ត់ោច់ខាត រហើយគ្នម នកា ដក្ប

ក្បួលរៅកនុងសាលារ ៀន។  

 

ចាប់ 5 CCR Section 4910(k) 

7/14/04; 10/26/11A; 11/14/12A 
 
ឧបសម្ពន័្ធ S៖ AR 5145.3 – កនូសសិសបដ ូរភទ 

 

សិសសសាលា 

 

សង្កា ត់បានពាោមផ្ដល់ទីកដនលងសិកាតាមសមតាិភាពខុសៗគ្នន  ក្បកបរោយសុវតាិភាព នងិមាន

កា ជួយទំនុកបំ ុង សំរាប់កនូសិសសទំងអស់  ួមទំងកូនសិសសបដ ូរភទផ្ងដដ ។ សង្កា ត់បាន

ពាោមផ្ងដដ  កនុងកា រធវើោ៉ា ងណាឱយកនូសិសសក្រប់ ូបមានឱកាសទទួលបាននូវកា អប់ ំរសម ើ

ភាពគ្នន  រហើយនងិមានសិទធិរសន ើគ្នន កនុងកា ចូល ួមកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពអប់ ំ បស់សង្កា ត់។ 

 

បទបញ្ាតដិរនោះ ពនយល់អំពីរគ្នលកា ណ៍ដណនំាសរំាប់ជួយទំនុកបំ ុងរសចកដីក្តូវកា  នងិសិទធិននកូន

សិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនរុលាមតាមរយនឌ័ ។ បទបញ្ាតដិរនោះ មិន ំពឹងទុកថា 

សាា នភាពទំងអស់សុទធដតអាចរកើតរឡើងចំរពាោះកូនសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិន

អនុរលាមតាមរយនឌ័ រនាោះរទ។  សាលារ ៀននានា ក្តូវបានជំ ុញឱយរធវើកា វាយតនមលរលើរសចកដី

ក្តូវកា ននកនូសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័  មដងមួយក ណីៗ។ 

ក្រប់ក ណីទំងអស ់រគ្នលរៅរឺរដើមបីធានាោ៉ា ងណាឱយមានសុវតាិភាព មានភាពកករ់ៅដ  នងិមាន

កា ធំធាត់មានសុខភាពលែសំរាប់កូនសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនរុលាមតាមរយនឌ័

 ។  

 

និយមន័យ 

 

និយមន័យខាងរក្កាមរនោះ រឺមានបំណងបញ្ជា ក់អំពកីា ដណនំាដដលបានផ្េល់ជូនរៅកនុងបទបញ្ាតេិ

រនោះ។ កនូសិសសអាចរក្បើ ឬមិនអាចរក្បើពាកយទំងរនោះ រដើមបីពណ៌នាអំពីខលួនពួកររ។ 

 

 អតេសញ្ជា ណរយនឌ័  មានន័យថា ឥ ិោបែ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអតេសញ្ជា ណ

ជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងរយនឌ័   បស់មនុសស ថារតើឥ ិោបែ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអតេ

សញ្ជា ណជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងរយនឌ័ រនាោះ មាន ឬគ្នម នភាពខុសគ្នន ពីរភទដដលជ្ញប់

ទក់ទងតាមទំនាមទមាល ប់ រៅនឹងស ើ វិទា ឬរភទមនុសសដដលបានកំណត់មកពី

កំរណើតោ៉ា ងណាកដី។ 

 កូនសិសសបដ ូរភទ មានន័យថា កូនសសិសដដលមានអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  ឬកា 

បង្កហ ញអា មមណ៍រយនឌ័  មានភាពខុសគ្នន ពីរភទដដលជ្ញប់ទក់ទងតាមទំនាម

ទមាល ប់ រៅនឹងរភទមនុសសដដលបានកណំត់មកពីកំរណើត។ 

 កា បង្កហ ញអា មមណ៍រយនឌ័  មានន័យថា កា បង្កហ ញលកខណៈខាងរក្ៅ នងិ

អាកបបកិ ិោតាមដបបរយនឌ័  រទោះជ្ញជ្ញប់ ឬមិនជ្ញប់ទក់ទងតាមទសសនៈរៅ

នឹងរភទដដលបានកណំត់មកពីករំណើតកដី។ 

 កូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័  មានន័យថា កូនសិសសដដលបង្កហ ញ

អា មមណ៍រយនឌ័  ខុសពីទសសនៈដដលបាន ំពងឹទុក។ 

 

ចាប់ និងរគ្នលនរោបាយដដលអាចអនុវតដន៍បាន 

 

ចាប់អប់ ំកាលីហវូនញ៉ា ដចងថា ‹កូនសិសសទំងអសម់ានសិទធិចូល ួមរពញរលញកនុងដំរណើ កា 

អប់ ំ រោយគ្នម នកា រ ើសរអើង នងិកា  ំខាន។›  ចាប់អប់ ំកាលីហវូនញ៉ា  មាក្តា 201(a) 

   

ចាប់អប់ ំកាលីហវូនញ៉ា  មាក្តា 221.5(f) តក្មូវោ៉ា ងជ្ញក់លាក់ថា ‹[a] កូនសិសសនឹងក្តូវបាន

អនុញ្ជា តឱយចូល ួមកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពសាលារ ៀន ដដលបំដបកកូនសិសសតាមរភទ  ួមទំង

ក្កុមអតដពល នងិកមមវិធីក្បកួតក្បដជង រហើយនងិរក្បើទីកដនលងដដលក្សបរៅតាមអតដសញ្ជា ណរយ

នឌ័  បស់ពួកររ រោយមិនរិតពីរយនឌ័ ដដលបានចុោះរៅកនុងកណំត់ក្តា បស់កនូសិសសរឡើយ។› 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 

 

 
54 

ក្កមននបទបញ្ាតដិកាលីហវូនញ៉ា  ដចងក្បហាក់ក្បដហលរនោះដដ  ថា ‹[n] គ្នម នមនុសសណាមាន ក់ ក្តូវ

បានថា មិនអនុញ្ជា តឱយចូល ួម ឬមិនផ្ដល់ឱយនូវផ្លក្បរោជន៍ននកមមវិធី ឬសកមមភាព បស់ទីភាង ក់

ង្ក ណាមួយកនុងតំបន់ រោយដផ្ែករលើរភទ, រភទមនសុសដដលររចាប់ចិតដរលើ, រយនឌ័ , អតដ

សញ្ជា ណននក្កុមជនជ្ញតិ, ជ្ញតិសាសន៍, ពួជពងស, រដើមកំរណើតជ្ញតិ, សាសនា, ពណ៌សមបុ , ឬ

ភាពពិកា ខាងផ្លវូចិតដ ឬផ្លវូកាយ រៅកនុងកមមវិធី ឬសកមមភាពណាមួយ ដដលបានរធវើរឡើងរោយ 

“ក្រឹោះសាា នអប់ ំ” ឬរោយ “ទីភាង ក់ង្ក មូលោា ន” ណាមួយរផ្សងរទៀត . . . ដដលទទួល ឬបានផ្ល

ពីជំនួយជ្ញហិ ញ្ាវតាុ បស់ ដាណាមួយរនាោះរឡើយ។› ចាប់់ 5 CCR Section 4900(a)។ 

 

ក្កមននបទបញ្ាតដិននកាលីហវូនញ៉ា  បានកំណត់ន័យចាស់លាស់រលើពាកយ ‹រយនឌ័ › ថា៖ ‹រភទពិតក្បាកដ ឬ

រភទតាមកា យល់រ ើញននមនុសសមាន ក់ៗ  មួមានទំងអតេសញ្ជា ណតាមកា យល់រ ើញ តាមលកខណៈខាងរក្ៅ ឬតាម

អាកបបកិ ោិ បស់មនុសសមាន ក់ៗ, មិនថាអតេសញ្ជា ណ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោរនាោះ មានលខណៈខុសគ្នន ពី

រភទដដលជ្ញបទ់ក់ទងតាមទនំាមទមាល ប់ រៅនឹងរភទននមនុសសមាន ក់ដដលបានកំណត់មកពីកំរណើតរនាោះរទ។ ចាប់ 5 

CCR Section 4910(k)។ 

 

រគ្នលនរោបាយននក្កុមក្បឹកាភបិាលរលខ 5141.3 ហាមមិនឱយមានកា រ ើសរអើងរៅរលើកនូ

សិសសបដ ូរភទ ឬកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ ។ 

 

សិទធិឯកជន 

 

កូនសិសសមានសិទធិរធវើកា សំរ ចចិតដ រៅកនុងរពលណាមួយ ជ្ញមួយន ណាខលោះ រហើយថាព័ត៌មាន

ផ្លៃ ល់ខលួនប៉ាុនាម ន អាចដចក ំដលកបានដល់មនុសសដ៏នទៗរទៀត។ សិទធិឯកជនរនោះ  ួមមាន សិទធិ

ក្រប់ក្រងរលើកា ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន អំពីអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ខលួន  ួមទំងឋានៈបដ ូរភទ ឬ

រភទមនុសសដដលខលួនចាប់ចិតដរលើផ្ងដដ ។ 

 
បុរគលិកសាលារ ៀន មិនក្តូវបរញ្េញព័ត៌មាន ដដលលាតក្តោងពីឋានៈបដ ូរភទ ឬពីកា បង្កហ ញ

ក្បាប់ដដលមិនរលាមរៅតាមរយនឌ័  បស់កនូសិសស ដល់មនុសសដនទៗរឡើយ លុោះក្តាដតមានកា 

តក្មូវរឡើងរោយចាប់ ថាពួកររអាចរធវើអញ្េ ឹងបាន រហើយថាកូនសិសសបានអនុញ្ជា តឱយបរញ្េញ

បាន ឬក៏មាន “កា ក្តូវកា ចងដ់ឹង” រៅក្តង់ដផ្នកណាមួយ។ កនុងកាលរទសៈដ៏កក្មមាន ដដលកា 

បរញ្េញព័ត៌មានរឺជ្ញកា ខានពុំបានរនាោះ មស្រនដីសាលារ ៀន ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងដល់កនូសិសសបដ ូរភទ 

អំពីរសចកដីក្តូវកា កា បរញ្េញព័ត៌មានរនោះ រហើយក្តូវផ្ដល់ឱយកូនសិសស នូវឱកាសមួយកនុងកា រធវើ

កា បរញ្េញព័ត៌មានរោយខលួនពួកររ មុននងឹមានកា បរញ្េញព័ត៌មានណាមួយ។   

 

រ ម្ ោះ / សពវនាម 

 

កូនសិសសមានសិទធិសុំឱយរររៅខលួនពកួររចំៗរ ម្ ោះ និងរៅរោយរក្បើសពវនាម ក្សបរៅតាមអ

តដញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់ រហើយជ្ញប់លាប់

រៅឯសាលារ ៀន។ តាមកា រសន ើសុំរនាោះ សាលារ ៀនក្តូវទទួលសាគ ល់អតេសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់

សិសសមាន ក់ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់ រហើយជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ 

 

កា មានរចតនា ឬមានភាពចរចស មិនរគ្ន ពដល់អតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់កូនសិសស ដដលផ្ៃយុ

នឹងទរងវើដដលពុំបានរិតទុកជ្ញមុន ឬកា រធវើខុសរោយអរចតនារនាោះ រឺជ្ញកា  ំរលាភរលើបទបញ្ាតដិ

រនោះ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា មានរចតនានិោយសំរៅរៅកូនសិសសចំៗរ ម្ ោះ ឬរក្បើសពវនាម ដដល

មិនក្សបតាមអតេសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់សិសស រឺចាត់ទុកថាជ្ញកា បានបំពានរលើបទបញ្ជា រនោះ។ 

 

កំណត់ក្តាសាលារ ៀន 

 

សង្កា ត់បានពាោមធានាោ៉ា ងណាឱយកូនសិសសក្តូវបានរររៅចំៗរ ម្ ោះ និងរក្បើសពវនាម ឱយ

បានសមក្សបតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសដំដងអាកបបកិ ិោោ៉ា ង

មឺុងមា៉ា ត់ រហើយជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ មាតាបិតា/អនកអាណាពាបាល អាចរធវើកា រសន ើសុំ 

ឱយមានកា រធវើកា ដកដក្បរៅរលើរ ម្ ោះ ឬរយនឌ័  បស់កូនពកួររ រៅកនុងសណុំំរ ឿងសាលារ ៀនជ្ញ

ផ្លវូកា  រដើមបីបង្កហ ញពីកា បានផ្លល ស់បដ ូរយនឌ័ មួយរោយគ្នម នក្តូវកា បទបញ្ជា ពីតុលាកា ។ រដើមបី

រធវើដូរចនោះបាន មាតាបិតា/អនកអាណាពាបាល ក្តូវដតរធវើដបបបទរសន ើសុំឱយមានកា រធវើកា ដកដក្ប

ព័ត៌មានរៅកនុងបញ្ា ីរ ម្ ោះសាលារ ៀន រៅកាន់មណឌ លចុោះរ ម្ ោះរ ៀនសំរាប់កូនសិសស។ បុរគលកិ

សង្កា ត់ ក្តូវខិតខំរធវើោ៉ា ងណាឱយកា ដកដក្បរ ម្ ោះ នងិរយនឌ័ រនាោះ ក្តូវបានរធវើជ្ញក់ដសដង រៅកនុង

ក្បព័នធផ្ៃកុព័ត៌មានរអឡិចក្តូនិចទំងអស់ បស់សង្កា ត់។   

 

សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវឱយដែទុកោក់សំណុំរ ឿងអចិនស្រនដយ៍ចំាបាច់ បស់កូនសិសស (សំណុំរ ឿងផ្លវូ

កា ) ដដលកនុងរនាោះមានរ ម្ ោះក្សបចាប់ និងរយនឌ័ ក្សបចាប់។ សំបុក្តកំរណើត ឬឯកសា 

រពទយដដលមានរ ម្ ោះ នងិរយនឌ័ ក្សបចាប់ នងឹក្តូវបានទុកោក់រៅកនងក្បអប់ឯកសា រកើន 

ដូចបានតក្មូវរឡើងរោយបទបញ្ាតដិ បស់ ដា។ ចាប់  5 Cal. Code. Reg. 432(b)(1)(A)។ 

 

មរធាបាយង្កយក្សួលកនុងកា រក្បើបនៃប់បងគន ់

 

កូនសិសសក្តូវមានសិទធិរក្បើក្បាស់បនៃប់បងគន់ក្សបរៅតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររ ដដល

ក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់ នងិជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ កនូសិសសណាដដល

ក្តូវកា  ឬចង់បរងាើនសិទធិឯកជន (រោយមិនរិតពីរហតុផ្លចំបងរទ) រនាោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់សិទធិ

រក្បើបនៃប់បងគន់មិនក្បកាន់រភទ ប៉ាុដនដកនូសិសសនឹងមិនក្តូវបានតក្មូវឱយរក្បើបនៃប់បងគន់ដបបរនោះរទ។  

 

មរធាបាយង្កយក្សួលកនុងកា រក្បើបនៃប់ទូមានរសា 

 

កូនសិសសក្តូវមានសិទធិរក្បើក្បាស់ទីកដនលងក្សបរៅតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររ ដូចបាន

បង្កហ ញរោយកូនសិសស រហើយដូចបានបង្កហ ញអាកបបកិ ិោោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់រៅឯសាលារ ៀន 

រោយមិនរិតពីរយនឌ័ ដដលបានចុោះរៅកនុងសំណុរំ ឿងកនូសិសស  ួមមាន ប៉ាុដនដមិនកំណត់ថាមាន

ដតបនៃប់ទូមានរសារនាោះរទ។ ទីណាដដលមានទីកដនលងរនាោះ កូនសិសសណាមាន ក់ដដលមានបំណងចង់

បរងាើនសិទធិជ្ញឯកជន (រោយមិនរិតពីរហតុផ្លចំបងរនាោះរទ) អាចរក្បើទីហនឹងបាន។ កា រក្បើ

ក្បាស់ទីកដនលងដបបរនោះ ររឺក្សចដតរលើកនូសិសសរក្ជើសរ ើស រហើយថាកូនសិសស នងឹមិនក្តូវបាន

បងខំឱយរក្បើទីកដនលងដបបរនោះរទ របើសិនជ្ញពួកររមិនរក្បើ។  

   

កូនសិសសណាមាន កដ់ដលក្តូវកា  ឬមានបំណងចង់បរងាើនសិទធិជ្ញឯកជន (រោយមិនរិតពីរហតុផ្ល

ចំបងរនាោះរទ) រនាោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយនូវទីកដនលងរផ្សងរទៀត ដដលសមរហតុផ្លសំរាប់ផ្លល ស់

រខាអាវ ដូចជ្ញកា រក្បើក្បាស់ទីកដនលងឯកជន (ជ្ញឧ. បនៃប់បងគន់មានទវ  រៅជិតៗ, ទីកដនលងដដល

មានបំាងវាំងននរៅោច់រោយដឡកពីររ, កា ិោលយ័ បស់ក្រូបរក្ងៀនថាន ក់ហាត់ក្បាណរៅកនុង

បនៃប់ទូមានរសា ឬបនៃប់បងគន់រៅកនុងកា  ិោល័យដែសុខភាព) ឬរៅកនុងរពលកំណត់ឱយផ្លល ស់រខា

អាវោច់រោយដឡកពីររ (ជ្ញឧ. កា រក្បើក្បាស់បនៃប់ទូមានរសា ដដលសមក្សបរៅតាមអតដ

សញ្ជា ណរយនឌ័  រៅមុន ឬរៅរក្កាយកូនសសិសរផ្សងៗរទៀត។) កិចេក្ពមរក្ពៀងដបបរផ្សងរទៀត 

នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយកនុងលកខណៈមួយ ដដលជួយឱយកនូសិសសមានលទធភាពកា ពា ឋានៈបដ ូរភទ

ទុកជ្ញកា សមាង ត់ បស់ពួកររ។ គ្នម នក ណីណាមួយ ដដលកនូសិសសបដ ូរភទ ក្តូវបានតក្មូវឱយរក្បើ

បនៃប់ទូមានរសា ដដលមិនក្សបតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់កូនសិសសរឡើយ។  

 

សកមមភាពដបងដចកតាមរយនឌ័  

 

កនុងកំ ិតដដលអាចរធវើរៅបាន សាលារ ៀនក្តូវកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់រចាលនូវកា អនុវតដន៍ោក់

កូនសិសសឱយរៅោច់រោយដឡកពគី្នន តាមរយនឌ័ ។ កនុងសាា នភាពោក់កនូសិសសឱយរៅោច់រោយ

ដឡកពគី្នន តាមរយនឌ័  ដូចជ្ញថាន ក់អប់ ំសុខភាពរនាោះ កូនសិសសក្តូវោក់ចូលរៅកនុងក្កុមមួយដដល

ក្សបរៅតាមរយនឌ័  បស់ពួកររ។  

 
កូនសិសសបដ ូរភទ នងឹមិនក្តូវបានបដិរសធថាមិនផ្ដល់ឱកាសឱយចូល ួមកនុងកមមវិធីហាត់ក្បាណ 

រហើយថាពួកររកន៏ឹងមិនក្តូវបានបងខំឱយហាត់ក្បាណ រៅរក្ៅរមា៉ា ងថាន ក់រ ៀនដដលបានកំណត់មក

រនាោះរទ។ កូនសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័  នឹងក្តូវបានអនុញ្ជា ត

ឱយចូល ួមកនុងថាន ក់ហាត់ក្បាណបំដបករចញតាមរយនឌ័  តាមក្កុមអតដពលអនដ សាលា និងកីឡា

កនុងសាា ប័ន កនុងលកខណៈមួយដដលក្សបតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័ ។ 

 

តាមវិធានកា ទូរៅ កនុងសាា នភាពណាមួយរផ្សងរទៀត ជ្ញទីដដលកនូសិសសក្តូវបានោក់ឱយរៅោច់

រោយដឡកពីរនាតាមរយនឌ័  កនុងសកមមភាព ឬកមមវិធី (ជ្ញឧ. កា ពិភាកាកនុងថាន ក់, ដំរណើ 

សិកា) រនាោះ កនូសិសសនឹងក្តូវបានអនុញ្ជា តឱយចូល ួម រោយអនុរលាមរៅតាមអតដសញ្ជា ណរយ

នឌ័  បស់ពួកររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់ នងិជ្ញប់លាប់រៅសាលារ ៀន។ 

សកមមភាពនានាដដលអាចជ្ញប់ពាក់ពាន់នងឹរសចកដីក្តូវទីកដនលង រដើមបីរោោះក្សាយពីបញ្ជហ ឯកជន

 បស់កូនសិសសរនាោះ នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយ មដងមួយក ណីៗ។ កនុងសាា នភាពដបបរនោះ បុរគលកិ

ក្តូវខិតខំពាោមឱយបានសម មយ កនុងកា ផ្ដល់ទីកដនលងដដលអាច កបាន រដើមបីរោោះក្សាយបញ្ជហ

ដបបរនោះណាមួយ។ 

 

ចាប់រសល ៀកពាក់ 

 

កូនសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនរុលាមតាមរយនឌ័  មានសិទធិរសល ៀកពាកក់នុងលកខណៈ

មួយដដលក្សបតាមរយនឌ័  ឬតាមកា បង្កហ ញអា មមណ៍ដបបរយនឌ័  បស់ពួកររ។   

 

កា រ ើសរអើង / កា របៀតរបៀន 

 

កូនសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនរុលាមតាមរយនឌ័  នងឹក្តូវបានផ្ដល់ឱយនូវទីកដនលង

រ ៀនសូក្តដដលមានសុវតាិភាព រហើយនឹងក្តូវបានកា ពា ឱយ ួចផុ្តពីកា រ ើសរអើង និងកា 

របៀតរបៀនរៅកនុងក្បព័នធអប់ ំសាលា ដា។ បុរគលកិក្តូវដតរ ល្ើយតបឱយបានសមក្សប រដើមបីធានា

ោ៉ា ងណាឱយសាលារ ៀននានាជ្ញទីគ្នម នកា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀនណាមួយដបបរនោះ។ រនោះ ួម

មាន ទំងកា ធានាោ៉ា ងណាឱយឧបតដិរហតុរ ើសរអើង កា របៀតរបៀន ឬកា បំពានណាមួយ ក្តូវបាន

យកចិតដទុកោក់ជ្ញបនាៃ ន់  ួមទំងកា រសុើបអរងគតរលើឧបតដិរហតុ, ចាតវិធានកា ដកតក្មូវឱយបាន

សមក្សប និងផ្ដល់ឱយកនូសិសស និងបុរគលកិនូវធានធានសមក្សប។ ពាកយបណដ ឹងរចាទក្បកាន់ពី

រ ឿងរ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀន ដដលដផ្ែករលើឋានៈបដ ូរភទ ឬមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ ពិត



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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ក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ បស់កូនសិសស នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយកនុងលកខណៈដូចគ្នន  ដូចនឹង

ពាកយបណដ ឹងរផ្សងៗរទៀតអំពីកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនអញ្េ ឹងដដ ។ 

   

ពាកយបណដ ឹងអំពីបទបំពានចាប់ BP 5145.3 ឬបទបញ្ាតដិរនោះ នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតាម យៈនីតិ

 វិធីបណដ ឹងឯកសណាា ន។ ចាប់  Cal. Code of Reg. tit. 5 §§ 4600-4687។ 

 

(សូមអានបទបញ្ាតដិ ដាបាល – AR 5131.2) 

(សូមអានរគ្នលនរោបាយក្កុមក្បឹកាភិបាល – BP/AR 1312.3) 

 

កា ផ្លល ស់បដ ូកូនសិសសរចញរៅកាន់ទីសាលារ ៀនមួយរផ្សងរទៀត (កា ផ្លល ស់បដ ូរដើមបីសុវតាិភាព) 

 

ជ្ញទូរៅ សាលារ ៀនក្តូវរផ្លដ តរលើកា ទុកកូនសិសសបដ ូរភទ នងិកនូសិសសដដលមិនអនរុលាមតាម

រយនឌ័  រៅឯសាលារ ៀនរដើម។ កា ផ្លល ស់បដ ូរដើមបសីុវតាិភាព មិនក្តូវយកមករធវើជ្ញកា រ ល្ើយតប

ដំបូង បស់សាលារ ៀន ចំរពាោះកា  ំខានរនាោះ រហើយក្តូវយកមករក្បើដតរៅរពលណាមានកា 

ចំាបាច់សំរាប់កា ពា  ឬសំរាប់សុខមាលភាពផ្លៃ ល់ខលួនននកូនសិសសដដលក្តូវបានរផ្ៃ សាលា ឬរៅ

រពលណាមានកា រសើនសុំរោយកនូសិសស ឬរោយមាតាបិតាននកនូសិសស។ 

11/4/2014 

ឧបសម្ពន័្ធ T៖ BP 5145.11  

កូនសិសសទំងឡាយ 

 

កា សាកសួ  និងកា ចាប់ខលួន 

 

មស្រនេីអនុវតេចាប់ មានសិទធិរធវើបទសំភាសន៍ នងិសាកសួ កូនសិសស រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀ

ន។ រៅរពលដដលបទសមាភ សន៍មួយ ក្តូវបានរសន ើសុរំនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវ

ពិនិតយបញ្ជា ក់រលើអតេសញ្ជា ណ បស់មស្រនេី សមតាភាព បស់មស្រនេី និងសិទធិអំណាច ដដលពួកររមាន។ 

ក្បសិនរបើភាន ក់ង្ក  ក្តូវកា សំភាសន៍ ឬសាកសួ កូនសិសសភាល មៗរនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនក

ចាត់តាំង ក្តូវសក្មបសក្មួលដំរណើ កា កនុងលកខណៈមួយ ដដលមានកា  ំខានតិចបំផុ្តដល់សាលា

រ ៀន ក្តូវផ្េល់ឱយសិសសនូវភាពឯកជនសមក្សប និងរធវើជ្ញរំ ូជ្ញអនករចោះសហក្បតិបតេិកា ដដលមាន

លកខណៈលែ ជ្ញមួយនឹងអាជ្ញា ធ ដដលអនុវតេចាប់សហរមន៍។ 

 

តាមកា សំរ ចចិតេ បស់មស្រនេីចាប់ និងកា យល់ក្ពមពីកូនសិសសរនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនក

ចាត់តាំង អាចមានវតេមាន រៅកនុងរពលរធវើបទសំភាសន៍កនូសិសស។ 

 
ក្បសិនរបើមានមស្រនេីចាប់  ករ ើញថាជ្ញកា ចំាបាច់ កនុងកា នំាយកកនូសិសសរចញពីសាលារ ៀន

រនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវពនិិតយបញ្ជា ក់មុនររបងែស់ រលើរហតុផ្លសំរាប់

សកមមភាពដបបរនោះ។ តាមកា អនុញ្ជា តឱយនំាយកកូនសិសសរចញ រៅជួបជ្ញមួយនឹងអនករធវើបទ

សមាភ សន៍រនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវពាោមផ្ដល់ដំណឹងពកីា រនោះ ជូនដល់ 

មាតាបិតា/អាណាពាបាល  បស់សិសសភាល មៗ។ 

 

បុរគលិកដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា រោោះដលងកនូសសិសរចញពីទីដែ កា បស់សាលារ ៀនរនាោះ 

ក្តូវមានកា ក្បុងក្បយ័តនបំផុ្ត រដើមបីកា ពា កា រោោះដលងដបបរនោះ រៅឱយជនណាមាន ក់ដដលពុំមាន

កា អនុញ្ជា ត ឬមិនសាគ ល់អតេសញ្ជា ណ។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5142 - សុវតាិភាព) 

 

ដីការកាោះរៅសាកស ី

 

រទោះបីជ្ញដីការកាោះរៅសាកសី អាចមានលកខណៈក្សបចាប់កនុងកា រកាោះរៅសិសសរៅឯសាលា

រ ៀនក៏រោយ ក្កុមក្បឹកាភិបាលរជឿជ្ញក់ថា មស្រនេីដដលរកាោះរៅហនឹង ក្តូវបានជំ ុញោ៉ា ងខាល ងំ កនុង

កា រកាោះរៅសាកសរីៅឯផ្ៃោះ បស់សិសសជ្ញជ្ញង រៅរពលណាអាចរធវើរៅបាន។ រៅកនុងសាា នភាព

ទំងរនោះ  វិធានកា នានា រួ ដតក្តូវបានចាត់ រដើមបីធានាឱយកា អាមា៉ា ស់មុខ ឬកា បាត់បង់រពល

រវលារៅកនុងថាន ក់រ ៀន សំរាប់កនូសិសស ូបរនាោះ មានកំ ិតទបបំផុ្ត។ 

 

8/25/04 

 

ឧបសម្ពន័្ធ U៖ BP 5145.13 តាមោន នងិកាតប់នាយកា ប៉ាោះគ្នន ជ្ញមយួ នងិកា ចាបខ់លួនសសិសសាលា

រោយមស្រនដអីនវុតដចាប៖់ ទនំលួខសុក្តវូ នងិកាតពវកចិេ បសប់រុគលកិននសង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡនិ

ដ។៍ 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) បានខិតខំពាោម៖ 

 ដកលំអលទធផ្លនានាសំរាប់កូនសិសសដសបករមម  ទុកជ្ញអាទិភាពមួយកនុងអាទិភាព

ដ៏សំខាន់ៗបំផុ្ត បស់ខលួន; 

 កំណត់អាទិភាពរលើមរធាបាយរផ្សងរទៀតដដលមិនោក់រទស រដើមបីរលើកមក

រោោះក្សាយរលើអាកបបកិ ិោដដលមានលកខណៈពបិាក បស់សិសសសាលា ដដល

ជួយដកលំអរលើកា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសសសាលា និងរដើមបីបរងាើតប ិោកាស

ក្បកបរោយសុវតាិភាពរៅឯសាលារ ៀន;   

 រក្បើមស្រនដីអនុវតដចាប់ដតរៅរពលណាក្តូវកា ជ្ញជរក្មើសចុងរក្កាយបងែស់ សរំាប់

កា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសសសាលា រហើយនិងសំរាប់ដតឧបទៃវរហតុណាដដលក្តូវកា 

ចំាបាច់ រៅមស្រនដីអនុវតដចាប់មកជួយរោោះក្សាយ ដល់កា រំរាមកដំហងធងន់ធង 

ដល់សុខសុវតាិភាពននសាលារ ៀន; 

 រចៀសវាងកា អនុម័តចាប់ក្បឆំងឧក្កិដាកមមដដលអត់ក្តូវកា ចំាបាច់ ោក់រៅ

សិសសសាលាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ដដលកា ចាប់ខលួន រហើយនិងកា 

ជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងតុលាកា  សំរាប់រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុ អាចបរងាើតផ្លវិបាក

ធងន់ធង កនុង យៈរពលយូ ; និង 

 ផ្ដល់ឱយបុរគលិកននសង្កា ត់ នូវព័ត៌មានអំពីតួនាទីដដលមស្រនដីនននាយកោា នប៉ាូលីសអូ

កឡិនដ៍ (នាយកោា ន OSPD) ក្តូវបាន ំពឹងទុកឱយរដើ តួកនុងដំរណើ កា ោក់វិន័យ 

រផ្លដ តជ្ញសំខាន់រលើរគ្នលកា ណ៍នានា ថារៅរពលណាវាសមក្សប រហើយរៅ

រពលណាដដលវាមិនសមក្សប កនុងកា បញ្ាូនសិសសសាលាណាមាន ក់រៅឱយមស្រនដី 

OSPD។ 

 

កនុងទំហំណាមួយដដលមានភាពខុសគ្នន កនុងកា រធវើបទបញ្ាូន កា ទក់ទង និងកា ចាប់ខលួន ឬកា រកាោះ

រៅសិសសសាលា សំរាប់ក្កុមតូចតាចននសិសសសាលាណាមួយរនាោះ បុរគលិកននសង្កា ត់សាលា

រ ៀន ក្តូវរ ៀបចំបរងាើត និងអនុវតដកមមវិធីអនដរារមន៍រៅទូទំងសង្កា ត់ដដលរផ្លដ តជ្ញសំខាន់រលើ

សាលារ ៀន ដដលផ្ដល់កា ឧបតាមភគ្នំក្ទឱយបានរក្ចើនរលើសលុប ដល់សាលារ ៀននានា ដដល

បង្កហ ញឱយរ ើញថាមានភាពខុសគ្នន  កនុងកា ទក់ទង និងកា ចាប់ខលួន រហើយក្តូវរធវើកា ដចកចាយនូវ

ព័ត៌មាន អំពីកមមវិធីអនដរារមន៍ទំងរនោះ ជូនដល់ក្កុមក្បឹកាអប់ ំ ឱយបានពី ដងកនុងមួយឆន ំ។ 

 

1. ោក់វិន័យសិសសសាលា៖ កាត់បនាយកា ប៉ាោះគ្នន ជ្ញមួយ និងកា ចាប់ខលួន

សិសសរោយមស្រនដីអនុវតដចាប់ 

 

នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍មានទំនួលខុសក្តូវជ្ញចំបង កនុងកា ធានាោ៉ា ងណាឱយមាន

កា អនុវតដចាប់ជ្ញប់លាប់ក្សបរៅតាមចាប់ក្បតិបតដិ និងវនិ័យសាលារ ៀន។ គ្នម នមស្រនដី OSPD ឬ

មស្រនដីសនដិសុខសាលារ ៀនណាមាន ក់ ក្តូវតាងំខលួនជ្ញអនកោក់វិន័យរលើសិសសសាលារទ។ កា ោក់វិ

ន័យសិសសសាលា រឺជ្ញទំនួលខុសក្តូវ បស់បុរគលិក ដដលពុំដមនជ្ញមស្រនដីោមសនដិសុខសាលា

រ ៀន ឬមស្រនដីនននាយកោា ន OSPD ក្បចំាសាលារ ៀន។   

 

មស្រនដី OSPD មិនក្តូវរធវើកា រសន ើសុំរធវើបទសមាភ សន៍ដល់សិសសសាលា ឬមិនក្តូវក្បមូលវតាុតាង 

រដើមបីទុកដតសំរាប់រគ្នលបំណងោក់វិន័យននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដរ៍នាោះរទ  ួមមានទំង

បញ្ជហ បរណដ ញសិសសរចញពីសាលារ ៀនផ្ងដដ ។ 

 

ចាប់មានក្បសិទធភាពពីឆន ំសិកា 2014/2015 មក នាយកសាលារ ៀននានាននសង្កា ត់សាលារ ៀន

អូកឡិនដ៍ ក្តូវកំណត់អាទិភាព នងិកត់ទុកជ្ញឯកសា  នូវជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត រក្ៅពីកា ជ្ញប់ពាក់

ពាន់ជ្ញមួយនឹងនាយប៉ាូលីស ដូចជ្ញកា រក្បើកមមវិធីយុតដិធម៍សាដ  ឱយលែដូចរដើមវិញ និងរក្បើមស្រនដីអនុវ

តដចាប់រៅរពលណាក្តូវកា ដតជ្ញជរក្មើសចុងរក្កាយបងែស់ សំរាប់កា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសស រហើយ

និងសំរាប់ដតឧបទៃវរហតុណាដដលក្តូវកា ចំាបាច់ រៅមស្រនដីអនុវតដចាប់មកជួយរោោះក្សាយរលើ

កា រំរាមកដំហងធងន់ធង ដល់សុខសុវតាិភាពននសាលារ ៀន។ (សូមរមើល ជ្ញឧ. ររហទំព័ ននកមមវិធី

យុតដិធម៍សាដ  ឱយលែដូចរដើមវិញ បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ដដលមានោក់ជូនរៅររហទំព័ 

ដូចតរៅរនោះ៖ www.ousd.org/restorativejustice  (ពីមុនៗមក ររធាល ប់រក្បើររហទំព័  

http://www.ousd.k12.ca.us/Page/1048)  

 

2. កា ចូលមកទីកនុងប ិរវណសសាលារ ៀនពីសំណាក់នាយប៉ាូលីស 

 

កនុងសាា នភាពគ្នម នអាសនន មស្រនដី OSPD ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់មស្រនដីសាលារ ៀន (ជ្ញឧ. នាយក

សាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) អំពីវតដមាន និង/ឬ  អំពីរគ្នលបំណង បស់ពួកររ រៅ

រពលណាពួកររ ចូលមកទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។  

 

3. កា ចាប់ខលួន ឬកា សាកសួ សិសសសាលា  

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរគ្ន ពតាមចាប់អប់ ំរៅក្តង់ដផ្នកទី 48906 ដដលតក្មូវឱយមស្រនដី

សាលារ ៀនមាន ក់ ក្តូវដតផ្ដល់ដំណងឹជ្ញបនាៃ ន់ជូនដលម់ាតាបិតា ឬអនកអាណាពាបាល រៅរពល

នាយប៉ាូលីសចាប់ខលួនសិសសសាលាណាមាន ក់ រលើកដលងដតរៅរពលណាសិសសមាន ក់ ក្តូវបាន ំុ

ឃំាងទុកកនុងនាមជ្ញជន ងរក្គ្នោះជ្ញប់សងស័យពីបទរធវើបាបកុមា  ឬរោយអនុរលាមតាមដផ្នកទី 

305 ននចាប់សុខុមាលភាព នងិសាា ប័នរចញ។ ចាប់ក្បតិបតដិននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

http://www.ousd.org/restorativejustice


 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 

 

 
56 

តក្មូវឱយមស្រនដីសាលារ ៀនមាន ក់ ក្តូវដតខំក្បឹងពាោមផ្ដល់ដំណឹងជ្ញបនាៃ ន់ជូនដល់មាតាបិតា ឬអនក

អាណាពាបាល ននសិសសសាលា ដដលក្តូវបានចាប់ខលួន។ (សូមរមើលចាប់ក្បតិបតដិននក្កុមក្បឹកា

អប់ ំ 5145.6, 5145.11; បទបញ្ាតដិ ដាបាល 5145.11 ននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ)៍ 

 

មុនរៅមស្រនដីអនុវតដចាប់មក រោយសា មានកា ក្បក្ពឹតដបទរលមើសកំ ិតទបរៅតាមទីសាលារ ៀន 

ដូចជ្ញកា មានជ្ញប់ខលួននូវសុរា ឬកញ្ជា  ឬកា រ ល្ ោះវាយតប់គ្នន រនាោះ បុរគលិកននសង្កា ត់សាលារ ៀន

អូកឡិនដ៍ ក្តូវរក្បើឱយអស់នូវជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត ដចូជ្ញកា ក្ពមាន កា រក្កើន ំលកឹ និងកា ផ្ដល់

ឱវាទ និងកា បញ្ាូនរៅកានក់មមវិធីនំាសក្មុោះសក្មួលគ្នន  ឬកមមវិធីសាដ  ខលួនឱយលែដូចរដើមវិញ។ 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរ ៀបចំជ្ញតារាងមួយ សំរាប់រធវើកា តាមោនរលើកា រក្បើក្បាស់

ជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត។ 

 

មស្រនដីសាលារ ៀនក្តូវដតចាត់វិធានកា ជ្ញបនាៃ ន់ រដើមបទីក់ទងមាតាបិតា ឬអនកអាណាពាបាល 

រដើមបី កកា យល់ក្ពមអនុញ្ជា តរោយផ្លៃ ល់មាត់ពីពួកររ រដើមបីឱយនាយប៉ាូលីសណាមាន ក់ អាចរធវើ

កា សួ ចរមលើយដល់រកមងដដលមិនទន់ក្រប់អាយុ របើសិនជ្ញកុមា ពុំដមនជ្ញជន ងរក្គ្នោះជ្ញប់

សងស័យពីបទរធវើបាបកុមា រទរនាោះ។ របើសិនជ្ញមាតាបិតា ឬអនកអាណាពាបាល រសន ើសុំកុំឱយទន់

សួ ចរមលើយដល់កូន បស់ពួកររ  ហូតទល់ដតពួកររមានវតដមានសិន រនាោះរទើបនាយប៉ាូលីសអាច

សួ ចរមលើយកូន បស់ពួកររបាន។  

 

កា ខិតខំក្បឹងដក្បងទក់ទង កមាតាបិតា ពីសំណាក់មស្រនដីននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡនិដ ៍ក្តូវដត ួម

មានទំងកា រៅតាមរលខទូ ស័ពៃទំងអស់ ដដលមានចុោះរៅកនុងប័ណណទក់ទងគ្នន កនុងក្គ្នមាន

អាសនន ដដលកនុងរនាោះមានរលខទូ ស័ពៃរៅកដនលងរធវើកា  រលខឱយសញ្ជា  នងិរលខទូ ស័ពៃណាមួយ

រផ្សងរទៀត ដដលសិសសសាលាបានផ្ដល់ឱយ ក៏ដូចគ្នន នងឹអាស័យោា នអុីដមលផ្ងដដ ។   

 

កនុងសាា នភាពគ្នម នអាសនន នាយប៉ាូលីស ក្តូវរចៀសវាងកា រធវើបទសមាភ សន៍ និងកា ចាប់ខលួនសិសស

សាលា រៅឯសាលារ ៀនមួយ ចំរពាោះបញ្ជហ នានាដដលពុំជ្ញប់ទក់ទងនឹងបញ្ជហ សាលារ ៀន។ កនុង

សាា នភាពសក្មាលរទស ក្តូវមាន ប៉ាុដនដមិនកណំត់ថាមានដត មស្រនដីដដលចូលមកទីកនុងប ិរវណ

សាលារ ៀន រដើមបីតាមរដញចាប់ជនជ្ញប់សងស័យ ឬកា បនដរសុើបអរងគតរលើអំរពើ ឬបទឧក្កិដា

ធងន់ធង  ឬកា រសុើបអរងគតរលើកា រធវើបាបកុមា  ឬកា រ ល្ើយតបរៅនឹងសាា នភាពអាសនន ឬឧក្កិដាកមម

ដដលកពំុងរកើតមានរៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀនរនាោះរទ។  

 

 

 

 

4. ទីតាំងចាប់ខលួន រ ម្ ោះ បស់សិសស និងកា ពិចា ណារលើប ិោកាស

រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន 

 

ទីតាំងសាង ត់ោច់ពីឆង យពីសិសសសាលារផ្សងៗរទៀតដដលពុំអាចរមើលរ ើញ ឬសាដ ប់ឮ ក្តូវដត

រ ៀបចំជ្ញមុន រដើមបីរធវើកា ចាប់ខលួនសិសសសាលាណាមាន ក់ ជ្ញទីអាចរធវើបាន ដដលនឹងជួយបាត់បំាង

រ ម្ ោះ បស់សិសស កុំឱយមានរក្គ្នោះថាន កដ់ល់សុខសវតាិភាព នងឹសុខុមាលភាពននសិសសសាលារផ្ស

ងៗរទៀត និងកុំឱយមានកា  ំខានខាល ងំដែមរទៀត រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

5. កា ហវឹកហវឺនអំពី និងកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិ 

 

កនុង យៈរពល 3 ដខ ដដលបានអនុម័តចាប់ក្បតិបតដិរនោះ សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍ក្តូវធានា

ោ៉ា ងណាឱយខលួនបានរធវើដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់បុរគលិកទំងអសន់នសាលារ ៀន រហើយ

នាយកោា ន OSPD ក្តូវធានាោ៉ា ងណាឱយខលួនបានរធវើដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់នាយប៉ាូលីស

ទំងអស់ននសាលារ ៀន  បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រហើយថា កា ហវកឹហវនឺអំពី របៀបអនុ

វតដតាមចាប់ក្បតិបតដិរនោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយពកួររ ោ៉ា ងរហាចណាស់ ឱយបានមដង កនុងមួយឆន ំៗ។ 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានាផ្ងដដ  ឱយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ក្តូវបានដចកចាយដល់

សាលារ ៀនទំងអស់ បស់ខលួន។   

 

 

5/28/14 

 

ឧបសម្ពន័្ធ V៖ BP 5145.14 តាមោន នងិកាតប់នាយកា ទនំាកទ់នំង នងិកា ចាបខ់លួនសសិសសាលា

រោយមស្រនដអីនវុតដចាប៖់ ទនំលួខសុក្តវូ នងិកាតពវកចិេ បសន់ននាយកោា នប៉ាលូសិក្បចំាសាលារ ៀន

អកូឡនិដ ៍(OSPD)។ 

 

1.  រគ្នលរៅ នងិដផ្នកា សកមមភាព 

 

រគ្នលរៅ បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) រឺ៖ (1) កាត់បនាយចំនួនមិនរសម ើគ្នន ននអនីតិ

ជនដដលទំនាក់ទំនងគ្នន ជ្ញមួយនឹងប៉ាូលីស និងក្បព័នធយុតេិធម៌អនីតិជន និង (2) កាត់បនាយអក្តា

ននដកីាបង្កគ ប់ឱយចូលខលួន នងិកា ចាប់ខលួនសិសសរៅតាមទីសាលារ ៀន ខណៈដដល កាប ិោកាស

ឱយមានសុវតាិភាពរៅទីកនុងសាលារ ៀន។ 

 

កនុងទំហំដដលមានភាពខុសគ្នន ដបបរនោះ នាយកោា នប៉ាូលីសក្បចំាសាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍(OSPD) 

ក្តូវកំណត់រគ្នលរៅកាត់បនាយភាពខុសគ្នន  នងិបរងាើតដផ្នកា សកមមភាពមួយ រដើមបីសរក្មចរគ្នល

រៅដបបរនោះ ដដលកនុងហនងឹ ក្តួវ ួមមាន ប៉ាុដនេមិនកណំត់ថាមានដតកា បណេុ ោះបណាេ មស្រនេី អំពីក្បធាន

បទនានា ដូចជ្ញ កា លំរអៀងទំងក្សងុ កា អភិវឌឍកមុា  នងិសមតាភាពយល់ដឹងអំពីវបបធម៍។ 

នាយកោា ន OSPD ក្តូវកំណត់រសវាកមម ឬធនធានណាមួយ ដដលក្តូវកា ចំាបាច់រចញនាយកោា ន 

OSPD រដើមបីទុកឧបតដមភគ្នំក្ទដល់កូនសិសសទំងឡាយ ដដលមានទំនាក់ទំនងគ្នន ជ្ញមួយនងឹមស្រនដី

អនុវតេចាប់ជ្ញរក្ចើននាក់ រដើមបកីាត់បនាយកា ទំនាក់ទំនងគ្នន ដបបរនោះ។ 

 

2.  កា តាមោនទិននន័យ នងិកា ពិនិតយរោយសា ធា ណជន 

 

សំរាប់រគ្នលបំណងននដផ្នករនោះ៖ 

 

 "បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលារ ៀន" ក្តូវបានកំណត់ថាជ្ញ បទរលមើសក្ពហមទណឌ  

ដដលរកើតរឡើង ឬមានក្បភពរៅទីកនុង\សាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិន

ដ៍ រៅ យៈរពលរមា៉ា ង ដដលសាលារ ៀនរបើកចំហរទៀងទត់ធមមតា ដល់សាធា ណ

ជន ឬកូនសិសស បស់ខលួន សំរាប់កិចេកា ពាក់ពាន់នងឹសាលារ ៀន។ 

 "តំបន់សាលារ ៀន" ក្តូវបានកំណត់ថាជ្ញ ក្ទពយសមបតេិ ដដលសាលារ ៀនមានទី

តាំងរៅ។ វា  ួមបញ្េូលផ្ងដដ  នូវទីតាងំណាមួយ ដដលក្ពឹតេិកា ណ៍ឧបតាមភរឡើង

រោយសាលារ ៀនកំពុងរធវើ សំរាប់ យៈរពលននក្ពឹតេិកា ណ៍ដបបរនោះ។ 

 "កូនសិសស" សំរៅរៅរលើដតកូនសិសស ណាដដលមានរ ម្ ោះរ ៀនរៅកនុងសាលា

សា ដា ននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍(ប៉ាុដនេពុដំមនជ្ញសាលាឆតរធឿសគូល ឬជ្ញ

សាលាឯកជនរទ)។ 

 

នាយកោា ន OSPD នឹងផ្េល់ជូនដល់ក្កុមក្បឹកាភិបាលអប់ ំននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ពី 

ដងកនុងមួយឆន ំៗ នូវព័ត៌មានព ី(ក) ដល់ ( ) ទក់ទងនងឹ៖ 

 

(ក) ចំនួនសិសសដដលក្តូវបានចាប់ខលួន៖ 

(1)  រោយនាយកោា ន OSPD រៅតាមទីសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

សំរាប់បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលា។ 

(2)  រោយនាយកោា ន OSPD រៅតាមទីសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

សំរាប់បទរលមើសមិនពាក់ព័នធសាលា។ 

(3)  រោយនាយកោា ន OSPD រៅរក្ៅសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សំ

រាប់បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលា។ 

(ខ) ចំនួនដងននកា រចញដីកាបង្កគ ប់ឱយសិសសចូលខលួន រោយនាយកោា ន OSPD។ 

(រ) ចំនួនដងននកា រៅទូ ស័ពៃរៅកាន់ទីសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រោយ

នាយកោា ន OSPD រហើយនងិក្បរភទននកា រៅទូ ស័ពៃ (ជ្ញឧ. កា ចូលតំបន់ហាមឃាត់ កា  ំខាន 

កា វាយដំ កា មានអាវុធជ្ញប់ខលួន)។ 

 

ពាកយបណេ ឹងនានា៖ រសចកដីសរងខបននពាកយបណេ ងឹណាមួយ ដដលបានោក់បេឹងក្បឆំងនងឹមស្រនេី

នាយកោា ន OSPD រោយអនុរលាមតាមរគ្នលនរោបាយសំរាប់ពាកយបណេ ឹងននសង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ (អនុម័តរៅនែងទី 27 ដខមិែុនា ឆន ំ 2012) កនុងទក្មង់ និងកនុងលកខណៈ ដដលបាន

តក្មូវរឡើងរោយរគ្នលនរោបាយហនងឹ។ 

 

ទិននន័យដបបរនោះ រៅកនុងក្បកា  (ក) - (ខ) នងឹក្តូវបានោក់ឱយោច់រោយដឡកពីគ្នន តាមបទរលមើស 

អាយុ ជ្ញតសាសន៍ ក្កុមជនជ្ញតិ រយនឌ័  រហើយថារតើកូនសិសសដដលក្តូវបានចាប់ខលួន ឬរកាោះ

រៅរឡើងតុលាកា រនាោះ មាន ឬពុំមានដផ្នកា អប់ ំបុរគល ឬដផ្នកា  Section 504។ 

 

ទិននន័យរៅកនុងដផ្នក (រ) រៅខាងរលើ នងឹក្តូវបានរាយកា ណ៍ក្បាប់សំរាប់រលើកដំបូង នា ដូវរៅដ

ននឆន ំ 2015។ 

 

សា ៈសំខាន់ននរកមងមិនទន់ក្រប់អាយុដដលមានចំននួមិនរសម ើគ្នន  ដដលទំនាក់ទំនងជ្ញមួយមស្រនេី

ប៉ាូលិស OSPD រនាោះ របើរោងតាមទិននន័យតាមកា  ពំឹងទុកនារពលខាងមុខរនាោះ នងឹក្តូវបានផ្ដល់

ជូនជ្ញដំណងឹ នងិប៉ាោះពាល់ដល់កា អភិវឌឍននដផ្នកា សកមមភាពដដលបានអនុវតេរៅកនុងដផ្នក 1 

ខាងរលើ។ នាយកោា ន OSPD ក្តូវផ្េល់ជូននាយកោា ន BOE នូវព័ត៌មានទន់សម័យ អំពីដផ្នកា 

សកមមភាពដបបរនោះណាមួយ ឱយបានពី ដងកនុងមួយឆន ំ។ 

 

3. ោក់វិន័យសិសសសាលា៖ កាត់បនាយកា ទំនាក់ទំនងមស្រនដីអនុវតដចាប់ 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍មានទំនួលខុសក្តូវជ្ញចំបង កនុងកា ធានាោ៉ា ងណាឱយមាន

កា អនុវតដចាប់ជ្ញប់លាប់ក្សបរៅតាមចាប់ក្បតិបតដិ និងវនិ័យសាលារ ៀន។ គ្នម នមស្រនដី OSPD ឬ

មស្រនដីសនដិសុខសាលារ ៀនណាមាន ក់ ក្តូវតាងំខលួនជ្ញអនកោក់វិន័យរលើសិសសសាលារទ។ កា ោក់វិ

ន័យសិសសសាលា រឺជ្ញទំនួលខុសក្តូវ បស់បុរគលិក ដដលពុំដមនជ្ញមស្រនដីោមសនដិសុខសាលា

រ ៀន ឬមស្រនដីនននាយកោា ន OSPD ក្បចំាសាលារ ៀន។  

 

ចំរពាោះកា ក្បក្ពឹតេបទរលមើសតាមទីសាលារ ៀនកំ ិតទប ដូចជ្ញ កា មានជ្ញប់ខលូននូវរក្រឿងក្សវឹង 

ឬកញ្ជា  ឬជរមាល ោះវាយតប់គ្នន រនាោះ មស្រនេី OSPD ក្តូវរក្បើឱយអស់មរធាបាយរផ្សងៗរទៀតទំងអស់ 

ដូចជ្ញ កា រចញកា ក្ពមាន កា ោស់រតឿន និងកា ផ្េល់ក្បឹកា រហើយនងិកា បញ្ាូនរៅឱយដផ្នកបំរ ើ

រសវាសហរមន៍ ដផ្នកយុតេិធម៍កា សាដ  ឱយលែដូចរដើមវិញ ឬដផ្នកសក្មុោះសក្មួលជួយ។ សង្កា ត់

សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍ក្តូវរ ៀបចំបរងាើតតារាងមា៉ា ក្ទីសមួយ សំរាប់ និងរធវើកា តាមោនកា រក្បើ

ក្បាស់តាមជរក្មើសរផ្សងរទៀត។ 

 

4.  កា ចាប់ខលួន ឬដកីា រកាោះរៅរឡើងតុលា កា រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន 

 

កនុងកិចេខិតខំក្បឹងដក្បងកាត់បនាយកា  ំខានដល់ទីកដនលងសិការនាោះ មស្រនេី OSPD ក្តូវពិចា ណា

ឱយសមរហតុផ្ល កនុងកា ចាប់ខលួនសិសស រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន ឬក្បរលដ់ីការកាោះរៅកនូ

សិសសរចញពីថាន ក់រ ៀន។ រៅរពលរធវើកា ពិចា ណា ថារតើវាជ្ញកា សមរហតុផ្លដដ ឬរទ កនុងកា 

ចាប់ខលួន ឬរកាោះរៅកនូសិសស រៅទីកនុងប ិរវណសាលារនាោះ មស្រនេីក្តូវពិចា ណា ដូចតរៅរនោះ៖ 

 

 ថារតើកា ចាប់ខលួន ឬកា រកាោះរៅ ជ្ញកា រ ល្ើយតបរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតដបទរលមើស

ដដលទក់ទងនងឹសាលារ ៀនឬោ៉ា ងណា; 

 ភាពធងន់ធង ននបទរលមើសរនោះ; 

 ថារតើមានកា ររំាមកំដហងជ្ញក់ចាស់ ដល់សុវតាិភាពសាធា ណៈដដ ឬរទ; 

 តក្មូវកា  បស់សហព័នធ ឬ ដា; 

 ថារតើមស្រនេី អាចសរក្មចបាន តាមកា ចាប់ខលួនរោយរក្បើមរធាបាយរផ្សងរទៀត

ដដ ឬរទ។ 

 

ក្បសិនរបើកា ចាប់ខលួន រឺពុំមានលកខណៈសមរហតុសមផ្ល តាមកា ពិចា ណានានាដូចបានចុោះជូន

ខាងរលើរទរនាោះ កា ចាប់ខលួន ឬកា រកាោះរៅ បស់សិសស ក្តូវរធវើកនុងរពល និងកនុងទីកដនលងកដនលង

រផ្សងៗរទៀត។ 

 

កនុងសាា នភាពគ្នម នអាសននរនាោះ មស្រនេី OSPD ក្តូវសក្មបសក្មួលជ្ញមួយមស្រនេីសាលារ ៀនដដលបាន

កំណត់ (ជ្ញឧ. នាយកសាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) ក្បសិនរបើ បនាៃ ប់ពីកា បានរធវើកា 

ពិចា ណារលើភាពសមរហតុផ្ល អំពកីា ចាប់ខលួនដបបរនោះ ដូចបានរ ៀបរាប់ខាងរលើរនាោះ ពួករររធវើ

កា កណំត់ថា វាជ្ញកា ចំាបាច់ ក្តូវរធវើកា ចាប់ខលួនសសិសរៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

ទីតាំងឯកជនរៅោច់ឆង យពីសិសសសាលារផ្សងៗរទៀត ដដលពុំអាចរមើលរ ើញ ឬសាដ ប់ឮរនាោះ 

ក្តូវដតរ ៀបចំជ្ញមុន រដើមបីរធវើកា ចាប់ខលួនសិសសសាលាណាមាន ក់ ជ្ញទីអាចរធវើបាន ដដលនងឹជួយ

កា ពា កុំឱយមានកា  ំរលាភរលើសិទធិជ្ញឯកជន បសស់ិសស កុំឱយមានរក្គ្នោះថាន ក់ដល់សុខសវតាិភាព 

នឹងសុខុមាលភាពននសិសសសាលារផ្សងៗរទៀត និងកុំឱយមានកា  ំខានខាល ងំដែមរទៀត រៅទីកនុង

ប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

5.  មស្រនដីចូលមកទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន 

 

កនុងសាា នភាពគ្នម នអាសនន មស្រនដី OSPD ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់មស្រនដីសាលារ ៀន (ជ្ញឧ. នាយក

សាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) អំពីវតដមាន និង/ឬ  អំពីរគ្នលបំណង បស់ពួកររ រៅ

រពលណាពួកររចូលមកទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

  

6. កា ចាប់ខលួន និងកា សាកសួ កូនសិសសជ្ញប់សងស័យ  

 

មស្រនដី OSPD ក្តូវរគ្ន ពតាមចាប់សុខុមាលភាព នងិសាា ប័នកនុងមាក្តា 627 ដដលតក្មូវ កនុង

ចំរណាមក្បកា រផ្សងៗរទៀត ថារៅរពលមស្រនេីណាមាន ក់ នំាយករកមងមិនទន់ក្រប់អាយុណាមាន ក់ រៅ

ចំរពាោះមុខននមស្រនេីពយួ រទសមាន ក់ រៅឯសាលារ ៀនសរំាប់រកមងមិនទនក់្រប់អាយុ ឬនំាយករៅកាន់

ទីកដនលង ំុខលួនណាមួយរផ្សងរទៀត រោយអនុរលាមតាមដផ្នកទី 2 ភារទី 1 ជំពូកទី 2, មាក្តាទី 1 

ននចាប់សុខុមាលភាព និងសាា ប័នរនាោះ មស្រនេីក្តូវចាត់វិធានកា ជ្ញបនាៃ ន់ រដើមបីផ្ដល់រសចកដីជូន

ដំណងឹដល់មាតាបិតា អាណាពាបាល ឬសាច់ញតិដដលមានទំនួលខុក្តូវរនាោះបានក្ជ្ញបជ្ញដណំឹង

ថា រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុរនោះ រកឺំពងុរៅកនុងទី ំុឃំាង ឬក្បាប់ពីទីកដនលងដដលរកមងមិនទន់ក្រប់

អាយុរនោះកំពងុសា ិតរៅ។ ខដចងរនោះ រឺមិនោក់ឱយអនវុតេរទ រៅរពលដដលកុមា មាន ក់ ក្តូវបាននំា

យករៅ ំុឃំាង កនុងនាមជន ងរក្គ្នោះជ្ញប់សងស័យរោយសា កា  ំរលាភបំពានរលើកុមា  ឬ

រោយអនុរលាមតាមចាប់សុខុមាលភាព នងិសាា ប័នកនុងមាក្តា 305។ 

 

កនុងសាា នភាពគ្នម នកា សក្មាលរទសរនាោះ ប៉ាូលីសនងឹរជៀសវាងកា រធវើបទសំភាសន ៍នងិកា ចាប់

សិសសរៅឯសាលារ ៀន ចំរពាោះ បញ្ជហ ដដលមិនទក់ទងនងឹសាលារ ៀន។ សាា នភាពសក្មាលរទស 

 ួមមាន ប៉ាុដនេមិនកំណត់ថាមានដត មស្រនេីដដលចូលមកកាន់ទីកនុង ប ិរវណសាលារ ៀន កនុង "កា 

រដញចាប់" ជនសងស័យមាន ក ់ឬកា រសុើបអរងាតដដលមានជ្ញបនដបនាៃ ប់ រលើបទឧក្កិដាធងន់ធង  ឬសំ

រាប់កា រសុើបអរងាតរលើបទ ំរលាភបំពានរលើកមុា  ឬកនុងកា រ ល្ើយតបរៅនឹងកា សរស្រង្កគ ោះបនាៃ ន ់ឬ

ឧក្កិដាកមម ដដលកំពងុក្តូវបានក្បក្ពឹតដរៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

កា អនុវតេន៍ចាប់ ក្តូវដតខិតខំក្បឹងដក្បងរោោះក្សាយបញ្ជហ ទក់ទងនឹងកា អនុវតេចាប់ដដល

ទក់ទងនឹងបញ្ជហ នានា ដដលមិនជ្ញប់ទក់ទងគ្នន នឹងសាលារ ៀន រៅរក្ៅពីសាលារ ៀន។ 

 

រៅមុនរពលសាកសួ កូនសិសសដដលសា ិតរៅកនុងទី ំុឃំាងហនឹងដតមដង មស្រនេ ីOSPD ក្តូវក្បកាស់

ក្បាប់ពីសិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួន។ មស្រនេី OSPD ក្តូវខិតខំក្បឹងដក្បង កនុងកា ធានាោ៉ា ងណា 

ឱយកូនសិសសយល់ចាស់អំពីកា ក្បកាស់សិទធិ បស់ជនក្តូវបានបានចាប់ខលួន ដដល ួមមាន ទំងកា 

សួ នំាឱយដឹងថាសិសសបានយល់ នងិកា ពនយល់លពកីខខណឌ ណាមួយ ដដលអាច ឬមិនអាចរធវើឱយ

កូនសិសសយល ់រហើយក្តូវរក្បើកា ក្បកាស់សិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួនរនាោះ ជ្ញភាសាករំណើត

 បស់កូនសិសស ក្បសិនរបើភាសាអងរ់រលសពុដំមនជ្ញភាសាកំរណើត បស់ពួកររ។ ក្បសិនរបើកនូ

សិសសសំរ ចចិតដបនេរ ល្ើយសំណួ  រក្កាយពីកា បានក្បកាស់ក្បាប់ពីសិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួន

រហើយរនាោះ មស្រនេីក្តូវក្បាប់រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុថា ពួកររអាចរសន ើសុំឱយមានវតដមានមាតាបិតា / 

អាណាពាបាល រៅមុន នងិរៅកនុងអំឡងុរពលសួ ចរមលើយ រហើយថាពួកររអាចសំរ ចរៅ ង់ចំា

មាតាបិតាបាន មុនរពលកា សាកសួ ក្តូវបានចាប់រផ្េើម។ សំរណើសុំរោយកនូសិសសមាន ក់ ឱយមាន

វតេមានមាតាបិតា ឬអាណាពាបាលរនាោះ អាចក្តូវបានបកដក្បរោយតុលាកា ថា ជ្ញកា ដកដក្បែមី

ននសិទធិ បស់កូនសិសស កនុងកា រៅរសង ៀមមិននិោយក្បាប់អវីទំងអស់។ 

 

7. កា ហវឹកហវឺនអំពី និងកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិ 

 

កនុង យៈរពល 3 ដខ ដដលបានអនុម័តចាប់ក្បតិបតដិរនោះ សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍ក្តូវធានា

ោ៉ា ងណាឱយខលួនបានដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់បុរគលិកទំងអស់ននសាលារ ៀន រហើយ

នាយកោា ន OSPD ក្តូវធានាោ៉ា ងណាឱយខលួនបានរធវើកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់នាយប៉ាូ

លីសទំងអស់ននសាលារ ៀន បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡនិដ៍ រហើយថា កា ហវឹកហវឺនអំពី

 របៀបអនុវតដតាមចាប់ក្បតិបតដិរនោះ នឹងក្តូវបានផ្ដលឱ់យពួកររ ោ៉ា ងរហាចណាស់ ឱយបានមដង កនុង

មួយឆន ំៗ។ 

 

5/28/14 

 

ឧបសម្ពន័្ធ W៖ BP 5124 កា ក្បាក្សយ័ទកទ់ងគ្នន ជ្ញមយួ មាតាបតិា/អាណាពាបាល; កា បរំ ើរស

វាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  នងិ រោយផ្លៃ លម់ាត ់

 

រោយសា ដត មាតាបិតា/អនកអាណាពាបាល មានសិទធិទទួលបាននូវព័ត៌មាន អំពីសមិទធផ្លនន

កា សិកាមុខវិជ្ញា សិកា បស់កូន ពួកររ រហើយអាចរក្បើក្បាស់ព័ត៌មានរនោះ រដើមបីជួយក្ទក្ទង់កិចេ

កា រ ៀនសូក្ត បស់កូនពកួរររនាោះ ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង ជំ ុញឱយ មានកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទង

គ្នន ឱយបានញឹកញប់ជ្ញមួយ មាតាបិតា/អាណាពាបាល អំពីកា  ើកចំរ ើនននកូន បស់ពកួររ។ 

នាយកសាលារ ៀន និងក្រូបរក្ងៀន អាចរធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន  តាមមរធាបាយរធវើកិចេក្បជំុ 

ក្ពឹតដប័ក្តថាន ក់រ ៀន លិខិត ទូ ស័ពៃ នងិ/ឬ តាមកា ចុោះសួ សុខទុកខរោយ មាតាបិតា/អាណាពាបា

ល។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រោង 1250 - រភាៀវ/អនករក្ៅសាលារ ៀន) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6020 - កា ចូល ួមសហកា ពីមាតាបិតា) 

 

ជ្ញដផ្នកននកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន រនោះ ក្រូបរក្ងៀនក្តូវរផ្ាើ បាយកា ណ៍អំពីកា  ើកចំរ ើន បស់កូន

សិសស ជូនដល់មាតាបិតា និងអាណាពាបាល តាមចរនាល ោះរពលរទៀងទត់ និងក្តូវជំ ុញឱយ មាតា

បិតា នងិអាណាពាល រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន  អពំីបញ្ជហ បា មភណាមួយដដលពួកររមាន រដើមបី

ឱយក្រូបរក្ងៀនបានក្ជ្ញបជ្ញដំណងឹ។ រក្ៅពីរនោះ សង្កា ត់ក្តូវរផ្ាើជូន មាតាបិតា នងិអាណាពាល នូវ

រសចកដីជូនដណំឹងទំងអស ់ដដលបានតក្មូវរឡើងរោយចាប់។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5113 - កា ខានមករ ៀនគ្នម នចាប់ នងិមានចាប់) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5121 - ពិនៃុ/ ង្កវ យតនមល រលើសមិទធផ្លននកូនសិសស) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5145.6 - រសចកដីជូនដណំឹងដល់មាតាបិតា) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6146.1 - តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រ ៀនចប់សាលានហសគូល) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6146.5 - តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រ ៀនចប់សាលាបឋមសិកា និង

អនុវិទាល័យ) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6162.5 -  ង្កវ យតនមលរលើកូនសិសស) 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 
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អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវធានាោ៉ា ងណាឱយមានមរធាបាយសមក្សប 

កនុងកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន រនាោះ ក្តូវបានបរងាើត រៅរពលណាមួយក៏រោយ ដដលពកួររ

បានក្ជ្ញបថា មាតាបិតា នងិអាណាពាបាលទំងឡាយ រទោះជ្ញមូលរហតុអវីក៏រោយ ពុំអាចយល់

បាន នូវកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន ជ្ញលាយលកខណ៍អកស  ដដលរចញពីទីសាលារ ៀន ឬកា 

ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន រោយផ្លៃ ល់មាត់ ដដលបានរធវើរៅកនុងកិចេក្បជំុ ទក់ទិននឹងកមមវិធី ង្កវ យតនមល 

កា  ើកចំរ ើន ឬសកមមភាពសិកានានា បស់កនូសិសស។ 

 

តាមកា ចំាបាច់ អរគនាយកននសង្កា ត់ ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវរក្បើអនកបកដក្បភាសាទំងឡាយដដល

មានសមតាភាពរពញរលញ កនុងកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន ក្បកបរោយក្បសិទធភាព ជ្ញមួយ

មាតាបិតា និងអនកអាណាពាបាល ននកូនសិសសដដលមានភាពពកិលពកិា ។ 

រនោះរឺជ្ញចាប់ក្បតិបតដិ បស់សង្កា ត់ រដើមបីឱយមានលកខណៈក្សប រហើយអាចអនុវតដបានរពញរលញ

តាមចាប់រនាោះ ពួកររក្តូវផ្ដល់កា បំរ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  និងរោយផ្លៃ ល់មាត់ 

ជូនដល់មាតាបិតា នងិកនូសិសសអនករ ៀនអងរ់រលសណាដដលនិោយភាសារផ្សងៗរទៀតរក្ៅពី

អង់ររលស ដដលក្តូវកា ចំាបាច់។ កា បំរ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  នងិរោយផ្លៃ ល់

មាត់ ជួយឱយក្កុមក្រួសា ដដលពុំរចោះនិោយអងរ់លរស មកចូល ួមរពញរលញកនុងកមមវិធីអប់ ំននកូ

នៗ បស់ពួកររ តាមកា ទទួលបាន នូវកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន ដ៏មានរណុភាពខពសរ់សម ើគ្នន  ដូចកា 

ដដលររបានរធវើជ្ញភាសាអង់ររលស ចំរពាោះក្កុមក្រួសា រផ្សងៗរទៀតផ្ងដដ ។   

 

ចាប់រផ្ដើមពីឆន ំសិកា 2014-15 រៅ សង្កា ត់នឹងោក់ចូលកនុងកូនរសៀវរៅដណនំាមាតាបិតា នូវ

រសចកដីសរងខប អពំីរគ្នលកា ណ៍ ដណនំា នូវកា បកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  នងិរោយផ្លៃ ល់

មាត់ បស់សង្កា ត់ និងរសចកដីពនយល់អំពី របៀបទទួលបាននូវកា បំរ ើរសវាបកដក្បជ្ញភាសានានា។ 

 
រក្ៅពីតក្មូវកា នានាដដលក្សបចាប់ កនុងកា ផ្ដល់កា បំរ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  

និងរោយផ្លៃ ល់មាត់រនាោះ ឯកសា ណាមួយអំពីកូនសិសសណាមាន ក់ដដលបានរផ្ាើជូនមាតាបិតា ឬ

អាណាពាបាល  ួមទំងឯកសា ពាក់ពាន ់សកមមភាពននសាលារ ៀន ដូចជ្ញ កា រធវើដំរណើ សកិា 

សកមមភាពបនាៃ ប់ពីសាលារ ៀន ព័ត៌មានពាក់ពានន់ឹងកា រធវើរតសដ  នងិសុវតាិភាពរនាោះ ក្តូវបកដក្បជ្ញ

ភាសាមួយ ដដលមាតាបិតាអាចយល់បាន មិនរិតពីកា ថាមានតិច ឬរក្ចើនននចំនួនភារ យននកនូ

សិសសរៅកនុងសាលារ ៀន ឬសង្កា ត់ដដលនោិយភាសាហនឹងរទ។ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់

តាំង ក្តូវទទួលខុសក្តូវរលើកា រ ៀបចំទក់ទង កជំនយួ ពីដផ្នកបកដក្បភាសាក្បចំាសង្កា ត់ 

ក្បសិនរបើក្តូវកា ចំាបាច់។ 

 

រសវាបកដក្បភាសា ក្តូវដតផ្ដល់ជូនរៅទីណាដដលក្តូវកា ចំាបាច់ រដើមបីឱយមាតាបិតា និងអនក

អាណាពាបាល អាចចូល ួមកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពនានា រៅតាមទីសាលារ ៀន ក៏ដូចគ្នន ដដ  

រៅទូទំងសង្កា ត់ ដដល ួមមាន ប៉ាុដនដមិនកណំត់ថាមានដតដូចតរៅរនោះរនាោះរទ៖ 

 

ក.  កិចេក្បជំុនានា បស់ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រងននសង្កា ត់ 

ខ.  កិចេក្បជំុនានាននក្កុមក្បឹកាននសាលារ ៀន និងសង្កា ត់ 

(ក្កុមក្បឹកាក្បចំាសាលារ ៀន, ក្កុមក្បឹកាសំរាប់អនករ ៀន

អង់ររលស, ក្កុមក្បឹកាសហរមន៍សំរាប់កមមវិធីអប់ ំ

ពិរសស ។ល។) 

រ.  កិចេក្បជំុ និងសកមមភាពផ្ដល់ព័ត៌មាននានាសំរាប់មាតាបិតា 

 .  កិចេក្បជំុនានាអំពីដផ្នកា អប់ ំកនូសិសសមាន ក់ៗ  (IEP) 

ង.  កិចេក្បជំុនានាអំពីដផ្នកា បំរ ើរសវាសំរាប់ក្កុមក្រួសា 

នីមួយៗ (IFSP) 

ច.  សវនាកា ោក់វិន័យ 

្.  កា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន ទំងអស់ ទក់ទិននងឹកា បញ្ាូនកូន

សិសស  ង្កវ យតនមល ឬកា ោក់កនូសិសស ចូលកនុងកមមវធីិ

អប់ ំពិរសស  ួមទំងកិចេក្បជំុននក្កុម SST, កមមវិធី IEP 

និងដផ្នកា  504 

 

កុមា ទំងឡាយ ពុំក្តូវបានឱយយកមករក្បើកនុងកា ជួយបកដក្បភាសារនាោះរទ រលើកដលងដតមាន

ក ណីបនាៃ នរ់ចញ។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រយើង 0410 - កា រ ើសរអើងកនុងកមមវិធី នងិសកមមភាពនានា បស់សង្កា ត់) 

(សូមរមើលឯកសា រយើង 6174 - កមមវិធីអប់ ំសំរាប់សិសសអនករ ៀនអងរ់រលស) 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវបរងាើតនីតិវិធីមួយ ជ្ញទីដដល មាតាបិតា/អនក

អាណាពាបាល អាចរធវើកា រសន ើសុំឱយមានអនកជួយបកដក្បភាសា និងក្តូវផ្ដល់ដណំឹងជូន មាតា

បិតា/អនកអាណាពាបាល អពំីនីតិវិធីរនោះ ឱយបានក្ជ្ញបជ្ញដំណឹង។ 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវបរងាើតរគ្នលកា ណ៍ដណនំានានាខាង ដាបាល រដើមបីអនុវតដ

ចាប់ក្បតិបតដិននក្កុមក្បឹការនោះឱយបានរពញរលញ។ 

 

 

8/25/04; 10/9/13A 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

បែែែទជ្រើសជរើសមិនចលូរួមពាក់ពាន់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន 

 

 

សូមច ុះហតថជលខា រួចែញ្ជូន្កដាស់ែំជពញបែលបានដាក់ភ្ជជ ែ់មកជាមួយជនុះ ្ែសិនជែើជោកអ្នក ព ំចង់បានឱ្យកូនរែស់ជោក

អ្នក ្តូវបានជេថតរូែ ឬថតជាភ្ជពយនដ ជដាយ្កុមអ្នកយកព័ត៌មាន ឬជដាយអ្ងគការជសេងៗជទៀត ជែើមបីជ្ែើ្បាស់កនុងការ

សេពវសាយ តាមការជបាុះព មព ទូរទសេន៍ ភ្ជពយនដ ឬអ្ ិនធឺណិត។ 

 

រូនមាតាែតិា ឬអាណាពាបាល, 

 

នឹងមានជពលខ្លុះ សាោជរៀនជយើងខុ្្ំ អាចមានអ្នកកាបសតជាជ្ចើន្កមុ ចូលមកយកព័ត៌មាន។ អ្នកសាយព័ត៌មាន អ្នកថតរូែ និង/ឬ កមមករថតជាភ្ជពយនដមកពី

សាថ នីយទូរទសេ សាថ នយីវិទយុ កាបសត ឬទសេនាវែដី អាចមានែំណងចង់ជធវើែទសមាា សន ៍ថតរូែ និង/ឬ ថតជាភ្ជពយនដសដិតយករូែកូនជោកអ្នក ពាកព់ាន់ជៅនឹង

អ្តថែទកាបសតអ្ំពីសាោជរៀន ឬសិសេសាោរែស់ជយើង។ ជ ម្ ុះ និងកំរិតថ្នន ករ់ែស់កនូជោកអ្នក អាច្តូវបានដាកជ់ាែក់នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មាន។ ថ្នន ក់ជរៀន

នានា អាច្តូវបានឱ្យចូលរមួសងបែរ ជៅកនុងសននិសិទកាបសតជា វធិីីអី្ូ ជៅតាមអ្ និធណណិត។ 

 

សាោជរៀននានារែស់ជយើង អាច្តូវបានអ្ងគការសហេមន៍ ឬដែេូទំងឡាយ បែលសដល់ជសវាកមមឱ្យសិសេជនាុះ ចូលមកជមើលសងបែរ។ អ្ងគការ ឬដែេូទំងជនុះ 

អាចមានែំណងចង់ថតរូែកូនជោកអ្នក ជហើយចង់ជ្ែើ្បាសរ់ូែថត និង/ឬ ជ ម្ ុះកូនជោកអ្នក និងជ ម្ ុះសាោជរៀនរែស់កនូជោកអ្នក ជែើមបដីាក់កនុងការ

ជបាុះព មពសាយ និងសមាា រៈសដល់ព័ត៌មានរែស់ពួកជេ។ 

 

ជយើងខុ្្នំឹងខ្ិតខ្ំ្ែឹងប្ែងអ្ស់ពីសមតថភ្ជព កនុងការជធវើតាមសំជណើស ំរែស់ជោកអ្នក ែ  បនដសមូ្ជាែថ្ន មានសាថ នភ្ជពខ្លុះ កូនជោកអ្នក អាច្តូវបានជេថតរូែ 

ឬថតជាភ្ជពយនដ កនុងលកខណៈមយួបែលហួសពីសមតថភ្ជព្េែ់្េងរែស់ជយើងខុ្្ំ។ សូមនិយាយ្បាែក់ូនជោកអ្នក អ្ំពីែណំងរែស់ជោកអ្នក ជែើមបឱី្យពួកជេ

បានយល់ែឹង ្ែសិនជែើជោកអ្នកព ំចង់បានឱ្យជេថតរែូ ឬថតជាភ្ជពយនដសដិតយករែូកនូជោកអ្នក។ 

 

សូមច ុះហតថជលខា រួចែញ្ជូនវាជៅឱ្យសាោជរៀនរែស់កូនជោកអ្នកវិញ  ្ែសិនជែើជោកអ្នកព ំចង់បានឱ្យជេថតរូែ ឬថតជាភ្ជព

យនដសដិតយករូែកូនរែស់ជោកអ្នក។ 

 

 ខុ្្បំាទ/នាងខុ្្ំ មិន ចង់បានឱ្យកនូខុ្្ំ្តូវបានថតរូែ ឬថតជាភ្ជពយនដជដាយសមារិកដន្កមុអ្នកយកព័ត៌មាន អ្ងគការ ឬទីភ្ជា ក់ងារនានាជៅឯសាោជរៀន 

ជែើមបីជ្ែើ្បាស់កនុងការសេពវសាយ តាមរយៈការជបាុះព មព ឬតាមអ្ និធណឺិត ឯកសារ ភ្ជពយនដ ឬវើី អី្ូ កនុងកំរិតណាមយួ បែលសាោជរៀន អាចទែស់ាា ត់ទំនាក់

ទំនងជនុះបានជនាុះជទ។ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ជ ម្ ុះក មារ  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

សូមសរជសរជ ម្ ុះមាតាែតិា / អាណាពាបាល ឱ្យបានចាស់ៗ   

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ដថាបខ្  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ជលខ្ទូរស័ពទមាតាែតិា / អាណាពាបាល  



 

 

 

 

 

 

 

លិខិតអនុញ្ញា តសំរាប់ថ្ន ពំេទ្យ 

សូមសរពសរឱ្យច្បាស់ៗ៖ 

________________________________________________________________________________ ______________________________ 

ព ម្ ោះសិសស  ថ្ងៃខខឆ្ន ំកំព ើត 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

សាលាពរៀន 

______________ ____________________________________________________________ ______________________________ 

ថ្ន ក់ទី្  គ្រូបពគ្រៀន បនទបថ់្ន ក់ពរៀន 

ច្បាប់អបរ់កំាលហី្វូនញ៉ា ទាក់ទ្រពៅនឹរការខច្បកចាយថ្ន ពំេទ្យពៅតាមទី្សាលាពរៀន ខច្បរថ្៖ 

49423 ផ្ទុយនឹរបញ្ាតតិថ្នខផ្នកទី្ 49422 កូនសិសសទំារឡាយណា ខែលគ្តូវបានតគ្មូវ ពៅកនុរថ្ងៃពរៀនធមមតា ពលបថ្ន ពំេទ្យខែលគ្រូពេទ្យឱ្យេួកពរព ោះ អាច្បទ្ទួ្ល

បាននវូការជួយពោយរិលានបុោា យកិាសាលាពរៀន ឬពោយបុរគលិកពផ្សរៗពទ្ៀតខែលបានកំ ត់ពោយសាលាពរៀន គ្បសិនពបើសង្កា ត់សាលាពរៀនបានទ្ទួ្ល (1) 

ពសច្បកតីខងែរការ ជ៍ាលាយលកខអកសរមយួច្បាប់ ពច្បញេីគ្រូពេទ្យខបបពនោះ ខែលពរៀបរាប់យ៉ា រលមអិត នវូរពបៀប បរមិា  និរពមា៉ា រ ខែលគ្តូវពគ្បើថ្ន ពំនោះ នរិ (2) 

ពសច្បកតីខងែរការ ជ៍ាលាយ លកខ អ៍កសរ ពច្បញេីមាតាបិតា ឬអាណាេាបាលរបស់សិសស បញ្ញា ក់អំេីបំ រច្បរប់ានឱ្យសង្កា ត់សាលាពរៀន ជួយែល់សសិស េី

ពរឿរពនោះ ខែលបានសរពសរោក់ពៅកនុរពសច្បកតីខងែរការ ៍គ្រូពេទ្យ។ ថ្ន ពំេទ្យទំារអស់ គ្តូវខតយកសាលាពរៀនពោយមនុសសពេញវយ័ ោក់ពៅកនុរែបថ្ន ពំែើម និរ

មានបិទ្សាែ កថ្ន ពំេទ្យគ្តឹមគ្តូវពោយឱ្សងការី។ 

គ្តូវខតបានពោយគ្រូពេទ្យខែលមានអាជាា ប័ ណ  

ក. លកខ ៈថ្នជមៃឺខែលគ្តូវការថ្ន ពំេទ្យ ពៅកនុរថ្ងៃពរៀនធមមតា៖ ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ខ. ព ម្ ោះថ្ន ពំេទ្យ រពបៀបទ្ទួ្លថ្ន ពំេទ្យ កំរិតថ្ន ពំេទ្យ ពមា៉ា រ ពគ្បើពោយខែួនឯរ? កាន់ទុ្កោក់ពោយខែួនឯរ? 

1.      

2.      

3.      

4.      

រ. ពៅពេលទ្ទួ្លបាននូវពវជាបញ្ញា ថ្ន េីំគ្រូពេទ្យព ោះ រិលានបុោា យកិាគ្បចំាសាលាពរៀន ពហ្ើយនិរគ្រូពេទ្យ នឹរពធវើការេិពគ្រោះរន តាមតគ្មវូការ។ 

សូមច្បំណំា៖ មានខតរិលានុបោា យិកាខែលមានអាជាា ប ័ណ គ្បចំាសាលាពរៀនពទ្ ខែលអាច្បចាកថ់្ន ពំេទ្យ កនុរគ្រេំុខមនអាសនន ពៅឯសាលាពរៀន កនុរសាា នភាេែូច្ប

មានពៅខារពគ្កាមពនោះ៖ 

 អនុសាសន៍របស់គ្រូពេទ្យ ពេលបច្បចបុបនន គ្តូវខតមានពៅពលើឯកសារ។ 

 ថ្ន ពំេទ្យ និរឧបករ ៍សំរាបឱ់្យថ្ន ពំេទ្យ គ្តូវខតបានផ្ដល់មកពោយមាតាបតិា ឬគ្រូពេទ្យ។ 

 បុរគលិកសាលាពរៀន និរគ្រូពេទ្យខែលពវជាបញ្ញា  អាច្បទាក់ទ្របាន ពែើមបីបញ្ញា កប់ញ្ញា    ពាក់ពាន់នឹរថ្ន ពំេទ្យពនោះ ពៅកនុរសាលាពរៀន។ 

 ការផ្លែ ស់បតូរកំរិតថ្ន ពំេទ្យតាមពវជាបញ្ញា  និរេ័ត៌មានលមអិតពផ្សរពទ្ៀត អំេីការឱ្យថ្ន ពំេទ្យ ពៅកនុរសាលាពរៀន គ្តូវខតបានទ្ទួ្លជាលាយលកខអកសរ។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ព ម្ ោះគ្រូពេទ្យ (ជាអកសរេុមព)៖ _________________________________________________________   ទូ្រស័េទពលខ៖ ____________________ 

ហ្តាពលខា៖ _______________________________________________________________________  ថ្ងៃខខ៖ _________________________ 

 ខាុ ំបាទ្/ រខាុ ំ យល់គ្េមតាមខារពលើ៖ 

ព ម្ ោះមាតាបតិា / អាណាេាបាល (ជាអកសរេុមព)៖ ___________________________________________  ទូ្រស័េទពលខ៖ ____________________ 

ហ្តាពលខា៖ _______________________________________________________________________  ថ្ងៃខខ៖ _________________________ 

បានេិនិតយពោយ (ព ម្ ោះរិលានបុោា យកិាសាលាពរៀន)៖ _______________________________________   ថ្ងៃខខ៖ _________________________ 

ហ្តាពលខារបសរ់ិលានុបោា យិកាសាលាពរៀន៖ ______________________________________________  ថ្ងៃខខ៖ _________________________ 

 
 

To be completed by parent or guardian 
 
1.  Please have an adult deliver the medication and completed form to the school.  
 
2.  After the date from discontinuance of medication specified by the physician, changes to or continuance of these arrangements 

must be secured by filling out a newly dated copy of this form. All medication requests must be renewed each school year if 
continuation of the medication is necessary.  

 
3.  I request that the school nurse, or other person designated by the principal, administer the medication as directed by the 

physician on the front of this sheet. I understand that school staff has my permission to communicate with the prescribing 
physician on matters related to this medication.  

 
 

_______________________________________________________________ ____________________ 
 Parent or Guardian’s Signature  Date 

 

 

គ្តូវការបំពេញពោយមាតាបិតា ឬអាណាេាបាល 

 

1.  សូមពមតាដ ឱ្យមានមនុសសពេញវយ័មាន ក់ យកថ្ន ពំេទ្យ និរទ្គ្មរខ់បបបទ្ថ្ន ពំេទ្យខែលបានបំពេញពហ្ើយព ោះ មកកាន់ទី្សាលាពរៀន។ 

 

2.  ប ទ ប់េីថ្ងៃខខឆ្ន ំឈប់ពគ្បើថ្ន ពំេទ្យ ែូច្បបានកំ ត់ពោយគ្រូពេទ្យព ោះ ការផ្លែ ស់បតូរ ឬការច្បរប់នតរំពរារទំារពនោះព ើរវិញ គ្តូវខតពធវើជាងមី តាមការបំពេញ

ទ្គ្មរ់ខបបបទ្មយួច្បាបជ់ាងមី ខែលកនុរព ោះមានោក់ថ្ងៃខខឆ្ន ំផ្រ។ សំព ើថ្ន ពំេទ្យទំារអស់ គ្តូវខតពធវើព ើរជាងមី ពៅកនុរឆ្ន ំសិកានមីយួៗ គ្បសិនពបើច្បរ់

បនតការពគ្បើថ្ន ពំេទ្យខែលគ្តូវការចំាបាច់្ប។ 

 

3.  ខាុ ំបាទ្/ រខាុ ំ បានពសន ើសុឱំ្យរិលានុបោា យកិាគ្បចំាសាលាពរៀន ឬមនសុសពផ្សរពទ្ៀត ខែលបានក ំត់ពោយ យកសាលាពរៀន ឱ្យផ្ដលថ់្ន ពំេទ្យ តាមការ

ខ  ំេីគ្រូពេទ្យ ខែលមានពៅកនុរខផ្នកខារមខុថ្នសនែឹកគ្កោស់ពនោះ។ ខាុបំាទ្/ រខាុ ំ យលថ់្បុរគលិកសាលាពរៀន ទ្ទួ្លបាននូវការអនញុ្ញា តេីខាុ ំ កនុរការ

គ្បាគ្សយ័ទាក់ទ្ររន  ជាមយួនឹរគ្រូពេទ្យខែលពច្បញពវជាបញ្ញា ថ្ន  ំអំេីបញ្ញា ទាក់ទ្រនឹរការពគ្បើថ្ន ពំេទ្យពនោះ។ 

 

 ___________________________________________________________________   ______________________ 

 ហ្តាពលខារបស់មាតាបិតា ឬអាណាេាបាល ថ្ងៃខខឆ្ន ំ 



 

 

 

 

សំណណើស ំណសចក្ដីជូនដំណឹង អំពីការណ្រើ្ាស់ថ្ន ាំញ់សម្លា រ់សត្វចង្្ងនីមួយៗ 

 

 

  ខ្ញាំទ/នាងខ្ញ ំ ចង់ានឱ្យណេផ្ដល់ដំណឹងមក្ឱ្យខ្ញជំាម នសិន ម នម្លនការាញថ់្ន សំម្លា រ់សត្វចង្្ងមដងៗណៅទីក្នញងសាលាណរៀនររស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញាំទ/នាងខ្ញ ំ យល់

ថ្ ណសចក្ដីជូនដណំឹងណនេះ នងឹ្តូ្វានណផ្្ើជូនដល់ផ្ទេះររស់ខ្ញ  ំតាមរយៈអ ីមមល ឬក្នូររស់ខ្ញ ំ ឬផ្ដល់ឱ្យខ្ញកំ្នញងនាមជារ េគលិក្សាលាណរៀនម្លន ក្់ ៉ាង ងណចចាសស់

ឱ្យាន 72 ណម្លង ងសិន ម នម្លនការាញថ់្ន សំម្លា រស់ត្វចង្្ង។ 

 

សូមណមតាដ សរណសរឱ្យានចាស់ៗ ៖ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

សាលាណរៀន  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ណ ម្ េះម្លតារតិា / អាាសពាាល ឬសម្លជិក្រ េគលិក្ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ណ ម្ េះ ណលខរនទរថ់្ន ក្់ណរៀន ឬណលខរនទរ់ជួរជ គំ្នន ជា្រចំររសស់ិសសសាលា 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ណ ម្ េះសិសស ណលខរនទរថ់្ន ក្់ណរៀន ឬណលខរនទរហ់ូមរមូ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

អាសយដ្ឋា ន 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ទូរស័ពទណពលង្ងៃ  ទូរស័ពទណពលលាៃ ច 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

ខ្ញ ំាទ/នាងខ្ញ ំ ចងា់នឱ្យណេផ្ដល់ដណំឹងមក្ខ្ញ ំតាមយរៈអ ីមមល 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ហត្ថណលខា ង្ងៃមខ 

 

 

 

ណលាក្អនក្អាចរក្ានពត័្៌ម្លនមងមណទៀត្ អំពីថ្ន សំម្លា រ់សត្វចង្្ងទំងណនេះ និងការណ្រើថ្ន សំម្លា រ់សត្វចង្្ង ណៅតាមណេហទពំ័រង្ន្ក្សួងដ្ឋក្រ់ទ

រញ្តដិណលើថ្ន សំម្លា រស់ត្វចង្្ងង្នកាលីហវនូញង  ណៅ៖ www.cdpr.ca.gov។ 

 

ក្ំណត់្សគំ្នលស់ំរារ់នាយក្សាលាណរៀន៖  សូមដ្ឋក្់្ក្ដ្ឋស់ណដើមណៅក្នញងការ៉ិាល័យធ ំរួចសមូណធវើរញ្ជ ីណ ម្ េះមដលជារញ្ជ ីណមមយួ្រចំទីសាលាណរៀនររសណ់លាក្

អនក្។ ណៅណពលាសណលាក្អនក្ទទួលាននូវដណំឹងអំពីការណ្រើ្ាសថ់្ន ាំញស់ម្លា រ់សត្វចង្្ងតាមេំណរាងការណមយួណនាេះ សូមផ្ដល់ដណំឹងជូន្ជារដលម់ន សស

ទំងអស់ មដលម្លនណ ម្ េះណៅក្នញងរញ្ជ ីណមររស់ណលាក្អនក្ ៉ាង ងណចចាសស់ឱ្យាន 72 ណម្លង ង ម នម្លនការណ្រើ្ាសថ់្ន ាំញ់សម្លា រ់សត្វចង្្ង។ 



 

 

 

 

ការប្រើ្ាស់រូរភាព / កិច្ចការ្រូដាក់ឱ្យប្វើររស់សិសស - ទ្រង់បរររទរដិបស្រិនច្ូលរួរ  

 

បនេះរឺជាទ្រង់បរររទផ្ដល់សិទធិប្រើសបរើស។ សូរច្ េះហត្ថបលខា រួច្រញ្ជូន្ត្ឡរ់រកវិញ ្រសិនបរើអ្នកមានរំណងរិនអ្ន ញ្ញា ត្។  

សង្កា ត់្សាលាបរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ជាញកឹញារដ់ាករ់ញ្ចូលររូភាពននសិសសសាលា បដលានចូ្លររួកនុងសករមភាពសកិា និង្ពឹត្តិការណន៍ានា ទ កជាបផ្នករយួននការ

ផ្សពវផ្ាយ និងការផ្ដល់ព័ត៌្មានអ្ំពីករមវិ្ីនានាររស់បយើង សំរារម់ាតារិតា ្កុរ្រួសារ និង្រជាសហររន៍ទូបៅ។ នដរូសហររន ៍និងរ រគល ឬ្កុររន សស

បដលមានរ ណសរបត្ដិ្ររ់្ាន់ ដូច្ជាអ្ងគការមាតារតិា និង្រូរប្ងៀន បដលឱ្យត្នរៃររូភាពទំងបនេះ ជាវិ្រីួរឱ្យទកទ់ញអាររមណ៍ កនុងការបច្ករំបលក និងការរ

្រុញឱ្យមានការឧរត្ថរភាំ្ទ សំរារក់ារង្ករររស់្រូ និងសិសសសាលាររស់បយើង បហើយពួកបរ្តូ្វានបរ្តូ្វការជាចំាច់្ផ្ងបដរ សំរារ់ការប្រើ្ាស់បៅកនុង

ការបាេះព រពផ្ាយននសាលាបរៀនណារយួ ដូច្ជាបសៀវបៅអ្ន សាវរយិ៍សសិស ្កដាស់្រកាស់ រញ្ជ ីទទួលសាគ ល់ / រញ្ជ ីប ម្ េះសិសសពូបកៗ ករមវិ្ីបរៀនច្រ់ ឬ

សករមភាពកឡីា។ 

កនុងអ្ឡំុងឆ្ន ំសិកា សិសសសាលាររសអ់្នក អាច្្តូ្វានថត្រូរ ឬថត្ភាពយនដ បដាយរ រគលកិននសង្កា ត្ បៅបពលពួកបរចូ្លររួកនុងករមវិ្ី និងសករមភាពនានានន

សាលាបរៀន។ បយើងខុ្មំានរណំងច្ងម់ានឱ្កាស ប្រើ្ាស់ររូភាពទំងបនេះ បៅបលើបរហទំព័រររស់សង្កា ត់្ ឬនដរសូហររន៍ និង/ឬ កនុងបសៀវបៅពាក់ព័នធ។ 

បយើងខុ្នំឹងខិត្ខំ្រឹងប្រង បារពប្វើតារសំបណើររស់បលាកអ្នក រ  បនដសរូ្ជារថា វាអាច្នឹងមានកាលៈបទសៈនានា បដលកនូររស់បលាកអ្នក អាច្នងឹ្តូ្វាន

ថត្រូរ ឬថត្ភាពយនដ ហួសពីការ្ររ់្រងររស់បយើងខុ្ំ។ 

 

 

្រសិនបរើបលាកអ្នកមានរំណងរដិបស្រិនចូ្លររួ សូរពិនិត្យបរើល្រអ្រ់ខាងប្ការ បហើយរញ្ជូនទ្រង់បរររទបនេះ រកកាន់ទីការយិាលយ័សាលា

បរៀនវិញ ឱ្យានរ ននថៃទី 31 បខសីហា៖ 

☐ ខុ្ំាទ/នាងខុ្ំ រិនអ្ន ញ្ញា ត្ ឱ្យបរយកររូថត្ ឬកិច្ចការបដល្រូរប្ងៀនដាកឱ់្យកូនខុ្ំប្វើបនាេះ បៅប្វើការបាេះព រភផ្សពវផ្ាយ បដាយដាក់បៅបលើបរហទំព័រ ឬ

បសៀវបៅណារយួររស់សង្កា ត់្ ឬនដរសូហររន៍បទ។ ខុ្ំាទ/នាងខុ្ំ យល់ថាកូនររសខុ្់ំ អាច្មានរ ខ បដាយរិនចំាច់្សាំលខ់ៃួនររស់បរបទ បៅកនុងររូថត្ ឬវើ

ឌីអ្ូថត្ជា្ករុៗ។ 

 

 

ប ម្ េះសិសស       ប ម្ េះសាលាបរៀន 

 

 

ប ម្ េះមាតារតិា / អ្នកអាណាពាាល     បលខទូរស័ពទ 

 

 

ហត្ថបលខាននប ម្ េះមាតារតិា / អ្នកអាណាពាាល    នថៃបខ 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2018-19 

 

ររហទំព័ សំខាន់ បស់សង្កា ត់ 
 

អាសយដ្ឋា នននររហទំព័ ទំងអស់ ចាប់រ្ដើមជាមយួ www.ousd.org ក្បសិនរបើព មំានដ្ឋកឱ់្យអាសយដ្ឋា នននររហទំព័ រពញរេញរទរ ោះ។ 

 

 តស ូវមតិ / ចូេ មួសហកា ជាមយួសង្កា ត់ OUSD ....................................................................../getinvolved 

សាលាមន សសមន សរពញវយ័ និងអាជីព ................................................................................./oace 

សមិទធិ្េននសិសសក្បុសអាហ្រហវកិអារម ិកាំង (AAMA) ................................................................/aama 

 ហ្រសដ ីអាហ្រហវកិអារម កិាំងពូកកៗ (AAFE) ...................................................................................../aafe 

កមមវធិីអប់ ខំាា តតូច ............................................................................................................../alted 

 សមិទធិ្េននសសិសអាករកាោះមហា សាម ក្ទប៉ា ស ហីវកិ (APISA) ....................................................../apisa 

ក្ាកគំក្ទកា ចូេរ ៀន និងវិនយ័ ............................................................................................./attendance 

បលង់សំរាប់សាលារ ៀនរ ណភាព  ............................................................................................./blueprintforquality 

ក្កុមក្បកឹាអប់  ំ................................................................................................................../boe 

អគ  និងទីធ្លល  ..................................................................................................................../facilities 
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4 កក្កដា  ទិវាឯករាជ្យ 

8 សីហា    ទិវាបណ្ដុះបណ្ដ្លវិជ្ជ្ជីវៈបុគ្គលិក

9 សីហា    ទិវាសហការ/បណ្ដុះបណ្ដ្លវិជ្ជ្ជីវៈនៅតាមទីសាលារៀន

10 សីហា    ទិវាការងារគ្ូបង្ៀន

13 សីហា ថ្ង្ចូលរៀនដំបូង

3 កញ្ញ្    ទិវាពលកម្ម

21 កញ្ញ្    ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

28 កញ្ញ្    ទិវាបណ្ដុះបណ្ដ្លវិជ្ជ្ជីវៈបុគ្គលិក

19 តុលា    ទិវាបុណ្យកំណើតលោក Lincoln

2 វិច្ឆិកា    ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

9 វិច្ឆិកា    ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលច្ញប័ណ្ណរាយការណ៍ពិន្ទុ
(បឋមសិក្សា)

12 វិច្ឆិកា ទិវាាហានជើងចាស់

19-23 វិច្ឆិកា   វិស្សមកាលសំរាប់បុណ្យអរព្ះគុណ 

21 ធ្នូ ចុងបញ្ចប់ឆមសទីមួយ (មធ្យមសិក្សា)

24-31 ធ្នូ    វិស្សមកាលន្រដូវរងា

1-4 មករា    វិស្សមកាលន្រដូវរងា

21 មករា    ទិវា Martin Luther King, Jr.

25 មករា    ទិវាបណ្ដុះបណ្ដ្លវិជ្ជ្ជីវៈបុគ្គលិក

18 កុម្ភៈ    ទិវាប្ានាធិបតី

22 កុម្ភៈ    ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

8 មីនា ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលច្ញប័ណ្ណរាយការណ៍ពិន្ទុ
(បឋមសិក្សា)

18-22 មីនា    វិស្សមកាលន្និាឃរដូវ

1 ម្សា    ទិវា Cesar Chavez

12 ម្សា    ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

27 ឧសភា    ទិវារំលឹកគុណាហានពលី

30 ឧសភា    ថ្ង្រៀនចុងក្្យបង្អស់/
ចុងបញ្ចប់ដំណក់កាលច្ញប័ណ្ណរាយការ 
ណ៍ពិន្ទុ (បឋមសិក្សា)

31 ឧសភា    ទិវាការងារគ្ូបង្ៀន

7 មិថុនា    ទិវាការងារគ្ូបង្ៀនន្កម្មវិធីសិក្សានារដូវក្ដ្

10 មិថុនា    កម្មវិធីសិក្សានារដូវក្ដ្ចាប់ផ្ដើម

កក��




