ុ ក្រួសារ 2018-2019
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រសចកដីជូនដំណឹងក្បចំ ឆ្នំសំរាប់មាតាបិតា
2018-2019
ជូនចំរ

ោះមាតាបិតា / អាណាព្យាបាល៖

ផ្ននកទី 48980 ននក្កមអប់ ំនន ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា តក្មូវឱ្យមានកា នដល់រសចកដីជន
ូ ដំណឹង រៅរដើមឆមាសទីមយ
ួ ឬក្តីមាសរៅកនុង យៈរព្យលសិកាធមមតា ជូនដល់
មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល បស់សស
ិ សមិនទាន់ក្រប់អាយុ រៅកនុងសង្កាត់សាលារ ៀន អំព្យីសិទធិ បស់មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល រៅរក្កាមផ្ននកទី 32390,
35291, 46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938 ជំព្យូកទី 2.3 (ចប់រនដម
ើ រៅក្តង់ផ្ននកទី 32255) ននភារទី 19 រហ្ើយនិងរសចកដី
ិ ី ដូចបានកំណត់រោយមាក្តា 9 រនោះ (ចប់រនដើមរៅក្តង់ផ្ននកទី 49510) ននជំព្យក
ជូនដំណឹងផ្ដលអាច កបាន អំព្យក
ី មម វធ
ូ ទី 9 រហ្ើយនិងរសចកដីជូនដំណង
ឹ ផ្ដលអាច
កបាន សដ ីអំព្យក
ី មម វិធប
ី រក្ងៀនសិសសមានក់ៗ រក្កាមផ្ននកទី 48206.3។ ផ្ននកទី 48982 តក្មូវឱ្យរសចកតីជូនដំណឹងរនោះ ក្តូវបានចុោះហ្តថរលខា ួចបញ្ជូ នក្តឡប់មកឱ្យ
ិ ននសំណុំផ្បបបទរ ោះ រឺជាសំបុក្តបញ្ជជក់ក្បាប់ថា មាតាបិតា ឬ
សាលារ ៀនវិញ រោយមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល។ ហ្តថរលខា និងកា បញ្ជូ នក្តឡប់មកវញ
អាណាព្យាបាល ក្តូវបានររនដល់ដណ
ំ ឹងជូនក្ជាប អំព្យស
ី ិទធិ បស់ព្យក
ួ ររ ប៉ាុផ្នតព្យបា
ុំ នបញ្ជជក់ក្បាប់ថា ព្យួកររយល់ក្ព្យមរលើកា មកចូល ម
ួ កនុងកមម វិធីព្យិរសសណាមួយ
ដូចបាននតល់ឱ្យ ឬបានរធវើជូនរ ោះរទ។ រោងតាមកា រសន ើ សុំព្យមា
ី តាបិតា រសចកដីជូនដំណឹងក្បចំ ឆ្នំរនោះ អាចនឹងក្តូវបាននតល់ជូនមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល កនុង
ក្ទង់ក្ទាយរអឡិចក្តូនិច តាមកា នតល់ជន
ូ នូវសិទធិទទួលបាននូវរសចកដីជូនដំណង
ឹ ជារអឡិចក្តូនិច។ ក្បសិនរបើរសចកដជ
ី ូនដំណឹងរនោះ ក្តូវបាននតល់ជូនកនុង
ក្ទង់ក្ទាយរអឡិចក្តូនិចរ ោះ មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល ក្តូវផ្តោក់ជូនសាលារ ៀន នូវបង្កាន់នដផ្ដលមានហ្តថរលខាបញ្ជជក់ក្បាប់ថា ព្យួកររបានទទួលរសចកដី
ជូនដំណឹងរនោះរហ្ើយ។ រលាកអនកអាចរមើលរសចកតីជូនដំណឹងក្បចំ ឆ្នំសរា
ំ ប់មាតាបិតាននសង្កាត់ ទុកជាផ្ននកមួយននកូនរសៀវរៅសំរាប់កន
ូ សិសស និងមាតាបិតា
ផ្ដលមានោក់បរង្កហោះជូនរៅរលើររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/studentfamilyhandbook។ អវ ីផ្ដលបានោក់ភាជប់មកជាមួយនឹងរសចកតីជូនដំណឹងទុកជាផ្ននកមួយនន
កូនរសៀវរៅរនោះ រឺជាឧបសមពន
័ ធននរោលនរោបាយ ផ្ដលកនុងរ ោះ ម
ួ មាន ទាំងរោលនរោបាយ

បស់សង្កាត់ សដ ីអំព្យីក្បធានបទជាក់លាក់ ដូចបានកំណត់

រៅខាងរក្កាមនរនោះ។ សូមចំណាំថា រោលនរោបាយទាំងអស់ បស់ក្កុមក្បឹកាភិបាលននសង្កាត់ រឺមានោក់បរង្កហោះជូនរៅរលើររហ្ទំព្យ័
www.ousd.org/boardpolicies។
ចាប់មយ
ួ ចំនួន តក្មូវឱ្យមានកា នដល់ជន
ូ នូវរសចកដីជូនដំណឹងផ្ែរទៀត ជូនដល់មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល រៅកនុង យៈរព្យលសិកា ឬោ
៉ា ងរោចណាស់ ឱ្យបាន
15 នែៃ មុនរព្យលមានសកមមភាព្យជាក់លាក់ណាមួយ។ (លិខិតោច់រោយផ្ឡកមួយចាប់ នឹងក្តូវបានរនញើជូនមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល មុនរព្យលមានថានក់រ ៀន ឬ
សកមមភាព្យជាក់លាក់ទាំងរនោះណាមួយ រហ្ើយសិសសនឹងក្តូវបានរលើកផ្លង រៅរព្យលណាមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល ោក់ជូន យកសាលារ ៀន នូវរសចកដីផ្ែែង
កា ណ៍មយ
ួ ចាប់ ជាលាយលកខអកស រដើមបីរសន ស
ើ ុំមិនឱ្យកូន បស់ព្យក
ួ ររចូល ម
ួ ។) ចាប់រនសងរទៀត នតល់សិទធិណាមួយ ផ្ដលបានផ្ចងរៅកនុងសំណុំផ្បបបទរនោះ។
ដូរចនោះរហ្ើយ បានជារលាកអន ក តាម យៈរនោះ ក្តូវបាននដល់រសចកដីជូនដំណឹងឱ្យបានក្ជាប ដូចតរៅរនោះ (រៅកនុងរសចកដជ
ី ូនដំណឹងរនោះ

កយថា ‹មាតាបិតា› មាន

ន័យថា មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលក្សបចាប់)៖

កា ោក់ វិន័យរលើសិសសសាលា

រលើកិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតដ បស់ព្យួកររ រៅតាមដងនែវូ រៅមក ព្យីសាលារ ៀន និង
រៅរលើទីធាែរលងននសាលារ ៀន។

ចាប់ និងនីតិ វិធី សត ីព្យកា
ី ោក់ វិនយ
័ ព្យីសាលារ ៀន (EC §35291)៖ ចាប់
ទាក់ទងរៅនឹងកា ោក់ វិនយ
័ រលើសស
ិ សសាលា ួមមានទាំងចាប់ទាំង

កាតព្យវកិចនច នសិសស (5 CCR §300)៖ កូនសិសសក្តូវផ្តអនុរលាមតាម

រ ោះ ផ្ដលក្រប់ក្រងរលើបទបញ្ឈប់សស
ិ សបរណា
ដ ោះអាសននព្យីសាលារ ៀន ឬ

បទបបញ្ញតិសា
ត លារ ៀន រោ ព្យតាមបទបញ្ជជទាំងអស់ ក្តូវឧសាហ្៍ខំរ ៀន

បទបរណតញសិសសរចញព្យីសាលារ ៀន ក្តូវបានផ្ចងរៅកនុងចាប់អប់ ំ

ក្តូវរចោះរោ ព្យរលាកក្រូ-អន កក្រូ និងមនុសសដនទ រហ្ើយក្តូវរចៀសវាងកា

ផ្ននកទី 48900 និងមានោក់បរង្កហោះជូនរៅរលើររហ្ទំព្យ័

រក្បើភាសាក្បមាែ ឬរថាកទាប។

www.ousd.org/boardpolicies រហ្ើយនិងមាននដល់ជូនតាមកា រសន ស
ើ ុំ
ិ ័យអប់ ំ បស់សង្កាត់ រឺមាន
ព្យីសាលារ ៀន។ រោលនរោបាយោក់ វន

កា ោមក្បាមមិនឱ្យរធវើទុកប
ខ ុករមនញកូនសិសសរជើងែមី (EC

ោក់ជូរៅកនុងឧបសមព័នតរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ។

§48900 (q))៖ កូនសិសស និងមនុសសដនទរទៀត ផ្ដលមានវតដមាន ក្តូវ

រលើសព្យីរនោះរទៀត ព្យ័ត៌មានសដ ីអំព្យកា
ី ោក់ វិនយ
័ ដូចតរៅរនោះ រឺក្តូវបាននត

បានោមក្បាមមិនឱ្យចូល ម
ួ ឬព្យាោមចូល ម
ួ រធវើទុកប
ខ ុករមនញដល់កូន

ល់ជូនមាតាបិតា៖

សិសសរជើងែមីរឡើយ។

កាតព្យវកិចទា
ច ក់ទងនឹងកិ ិោក្បក្ព្យឹតដ បស់សិសសសាលា (EC

ចាប់រសែ ៀក

§44807)៖ រលាកក្រូ-អន កក្រូ ក្រប់ ប
ូ ក្តូវោក់ឱ្យកូនសិសសទទួលខុសក្តូវ

សង្កាត់បានអនុញ្ជញតឱ្យអនុម័តចាប់រសែ ៀក

1

ក់/រក្រឿងផ្តងកាយផ្បបរកមងយូកូង (EC §35183)៖
ក់សម មយ។

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

វតដមានននមាតាបិតាននសិសសផ្ដលក្តូវបានបញ្ឈប់បរណា
ដ ោះ

រោលបំណងអប់ ំមយ
ួ ផ្ដលក្សបចាប់ (3) សិសសផ្ដលមានអាយុ 18

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

ឆ្នំ ឬចស់ជាងរនោះ ឬសិសសផ្ដលចុោះរ្
ម ោះរ ៀនរៅកនុងសា
ថ ប័នបរក្ងៀន

បរក្ងៀនបានបញ្ឈប់សិសសបរណា
ដ ោះអាសននព្យីសាលារ ៀនរ ោះ ក្រូបរក្ងៀន

រក្កាយមធយមសិកា (រៅថា ‹សិសសមានសិទធិទទួល›) (4) សិសសផ្ដល

អាចតក្មូវឱ្យមាតាបិតា បស់សិសស ចូល ួមមួយចំផ្ណករៅនែៃរ ៀន រៅ

មានអាយុ 14 ឬរក្ចើនជាងរនោះ ផ្ដលក្តូវបានររកំណត់ថា ជាមនុសសោមន

កនុងថានក់រ ៀន បស់កន
ូ ព្យួកររ។ និរោជក មិនអាច រ ើសរអើងមាតាបិតា

នទោះសផ្មបង និងជាយុវសិសសផ្ដលព្យុមា
ំ នសាច់ញតិ (5) មនុសសផ្ដល

ផ្ដលក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនុវតតតាមតក្មូវកា រនោះរទ។

បានបំរព្យញ និងចុោះហ្តថរលខារលើសប
ំ ុក្តអនុញ្ជញតឱ្យផ្ែទាំមយ
ួ ចាប់។

ប័ណណរាយកា ណ៍អំព្យីទំនួលខុសក្តូវននសាលារ ៀន (SARC) (EC

មាតាបិតា ឬកូនសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួល អាចក្តួតព្យិនិតយរលើកំណត់ក្តា
នីមយ
ួ ៗ តាមកា រសន ស
ើ ុំព្យី យកសាលារ ៀន។ សង្កាត់ ក្តូវផ្តរឆែើយតប

§35256, 35258)៖ សង្កាត់ ក្តូវរធវឱ្
ើ យកិចខ
ច ិតខំក្បឹងផ្ក្បង ម
ួ ោន រដើមបី

នឹងសំរណើសុំកណ
ំ ត់ក្តា បស់សិសស រោយនតល់សិទធិក្តួតព្យិនិតយ មិនឱ្យ

នដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា នូវរោលបំណងននប័ណណរាយកា ណ៍ អំព្យីទំនល
ួ

រលើស យៈរព្យលក្បាំ នែៃនននែៃរធវើកា រិតចប់ព្យីនែៃបានរសន ើ សុំ។

ខុសក្តូវននសាលារ ៀន រហ្ើយក្តូវធា ោ
៉ា ងណាឱ្យមាតាបិតាទាំងអស់
ទទួលបាននូវឯកសា រនោះមួយចាប់។ sសូមរមើល បាយកា ណ៍ SARC

សុំ។ ព្យ័ត៌មានផ្ដលក្តូវបានរចទក្បកាន់ថា មានភាព្យព្យុំក្តឹមក្តូវ ឬព្យុំសម

សំរាប់សាលារ ៀនននសង្កាត់ OUSD តាមររហ្ទំព្យ័

មយរ ោះ អាចក្តូវបានដករចញតាមកា រសន ើសុំ។ រលើសព្យីរនោះរទៀត មាតា

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

បិតា ឬកូនសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួល អាចទទួលបានមួយចាប់នូវ

SARC មួយចាប់ តាមកា រសន ើសុំព្យីសាលារ ៀន។

ព្យ័ត៌មានណាមួយ រៅកនុងកំណត់ក្តា

កំណត់ក្តា, ក្បរភទននព្យ័ត៌មានផ្ដលបាន កាទុក, បុរល
គ ិកផ្ដលមានកា

ជាញចិតផ្ត ែ កាទីកផ្នែងសិកា និងទីកផ្នែងរធវើកា មួយ ផ្ដលព្យុមា
ំ នកា

ទទួលសា
គ ល់ផ្ដលអាច កជួបបាន កនុងកា ជួយបកផ្ក្បកំណត់ក្តា

សមែុតរធវើបាបោន ដូចបានកំណត់រៅកនុងចាប់អប់ ំ §48900 (r)។ សិសស

ក្បសិនរបើរររសន ើសុំ, មនុសសផ្ដលទទួលខុសក្តូវរលើកា កត់ក្តា, ព្យ័ត៌មាន

ទាំងឡាយណាផ្ដលចូល ម
ួ កនុងកា សមែុតរធវើបាបន ណាមានក់រៅកនុង

កនុងបញ្ជ ីរ្
ម ោះសិសស, សិទធិរក្បើក្បាស់រោយមនុសសរនសងរទៀត, កា ព្យិនិ

សង្កាត់ ឬមកព្យីសង្កាត់រ ោះ អាចទទួល ងនូវចំណាត់កា ោក់ វិនយ
័
ហ្ូត

តយរមើល និងកា សួ រដញរោលអំព្យីកណ
ំ ត់ក្តា រឺអាចរធវបា
ើ នតាម យៈ

ដល់រៅមានកា បរណដញរចញព្យីសាលារ ៀននងផ្ដ ។ រោលនរោបាយ

យកសាលា រៅតាមទីសាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ។ រៅរព្យលកូនសិសសមានក់

កយបណតឹ បស់សង្កាត់ ក្តូវោក់នសព្យវនាយជាសាធា

ផ្លែស់បដូ រៅកាន់ទីសង្កាត់មយ
ួ ែមីរ ោះ កំណត់ក្តា

ណៈ ជូនដល់សិសសសាលា មាតាបិតា បុរល
គ ិក និងភានក់ង្ក ននក្កុមក្បឹកា

សិកា។ រៅកនុងរព្យលផ្លែស់បដូ សង្កាត់រ ោះ មាតាបិតា ឬកូនសិសសផ្ដល

កំរណើត បស់អនកទទួល។ រដើមបីទទួលបានមួយចាប់ នូវរោល

មានសិទធិទទួលរ ោះ អាចក្តួតព្យិនិតយរមើល អាចទទួលបានមួយចាប់

សដ អ
ី ំព្យីកា ក្បឆ្ំងទរងវើរ ើសរអើង កា ក្បឆ្ំ ងនឹងកា

(កនុងតនមែសម មយ) និង/ឬ អាចសួ រដញរោលអំព្យក
ី ំណត់ក្តានងផ្ដ ។

របៀតរបៀន កា ក្បឆ្ំ ងនឹងកា បំភិតបំភយ
័ និងកា ក្បឆ្ំ ងនឹងកា សមែុតរធវើ

រលាកអនកអាចរមើលរោលនរោបាយ OUSD ផ្ដល

បាបោនមួយចាប់ បស់សង្កាត់ ឬរដើមបីរាយកា ណ៍អំព្យីឧបតតិរហ្តុរកើត

ក់ ន់នឹងកំណត់

បស់សិសសរៅរលើបណា
ដ ញ www.ousd.org/boardpolicies។

មានអំរព្យើសមែុតរធវបា
ើ បោនរ ោះ សូមទាញយកព្យីររហ្ទំព្យ័
www.ousd.org/ombudsperson ឬ www.ousd.org/boardpolicies ឬ

ក្បសិនរបើរលាកអន ក រិតថាសង្កាត់ មិនបានក្បតិបតដិតាមបទបបញ្ញតិត បស់

សូមទាក់ទងកា ិោល័យ បស់សង្កាត់។ រោលនរោបាយទាំងរនោះ ក្តូវ
បិទក្បកាសជូនរៅកនុងសាលារ ៀន និងកា ោ
ិ ល័យ

នឹងក្តូវបញ្ជូ នរៅ

តាម តាមកា រសន ើសុំព្យស
ី ង្កាត់សាលារ ៀនែមីហ្នឹង កនុង យៈរព្យលដប់នែៃ

ភិបាល។ រសចកដីជន
ូ ដំណឹងរនោះ ក្តូវរធវជា
ើ ភាសាអង់ររែស និងជាភាសា
នរោបាយ

កនុងតនមែសម មយកនុងមួយទំព្យ័ ។

ិ ីផ្ដលទាក់ទងរៅនឹងទីតាំង និងក្បរភទនន
រោលនរោបាយ និងនីតិ វធ

ចាប់ទីកផ្នែងមានសុវតថភា
ិ ព្យសិកា (EC §234.1)៖ សង្កាត់ បានរបត

និងដំរណើ កា ោក់

យក

សាលារ ៀន នឹងនដល់ជូននូវកា បកក្សាយព្យនយល់ ក្បសិនរបើមានកា រសន ើ

សហ្ព្យ័នធ ទាក់ទងនឹងភាព្យឯកជនរ ោះ រលាកអនកអាចោក់ កយបណតឹង

។

រៅកាន់ក្កសួងអប់ ំននសហ្ ដឋអារម ក
ិ (20 USC §1232g)។

សមិទធនល និងកំណត់ក្តាននសិសសសាលា

រលាកអនកមានសិទធិក្តួតព្យិនិតយរលើសមាា ៈសិកាទាំងអស់ ផ្ដលនឹងក្តូវ
បានរក្បើក្បាស់

កំណត់ក្តាននសិសសសាលា / រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីសិទធិឯកជន

ក់

ន់រៅនឹងកា សិកាក្សាវក្ជាវមតិ បទវិភារ ឬ

ង្កវយតនមែណាមួយ ទុកជាផ្ននកននកមម វិធផ្ី ដលអាចអនុវតតបាន។

ននមាតាបិតា និងសិសសសាលា (EC §49063 et seq, §49069,
§49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34 និងចាប់ឯកជន និងសិទធិ

កា រធវើរតសត តាមជំរនឿផ្លទល់ខែួន

អប់ ំននក្កុមក្រួសា សហ្ព្យ័នធ)៖ ចាប់សហ្ព្យ័នធ និងចាប់ ដឋ ទាក់ទង

លុោះក្តាផ្តមាតាបិតា បស់សិសសក្តូវ បានជូនដំណឹងជារលើកដំបូងជាលា

នឹងកំណត់ក្តា បស់សិសសសាលា នតលស
់ ិទធិឯកជនជាក់លាក់ និងសិទធិរក្បើ

យលកខអកស រហ្ើយនិងកា នតលកា
់ អនុញ្ជញតជាលាយលកខអកស រ ោះ

ក្បាស់ ជូនសិសសសាលា និងមាតាបិតា។ សិទធិរព្យញរលញ កនុងកា រក្បើ

សិសសនឹងមិនក្តូវបានររសួ សំណួ រៅរលើក្កោស់សទង់មតិ ឬកា ក្បលង
អំព្យីទំរនៀមទមាែប់ ឬជំរនឿផ្លទល់ខែួន បស់ បស់ព្យួកររ ឬ បស់មាតាបិតា

ក្បាស់កំណត់ក្តាទាំងអស់ ផ្ដលអាចសំោល់មនុសស ផ្ដលបានផ្ែ កា

បស់ព្យក
ួ ររ ទាក់ទងនឹងរ ឿងនរោបាយ ឬអងគកា នរោបាយ; បញ្ជហ

រោយសង្កាត់សាលារ ៀនរ ោះ ក្តូវផ្តនតល់ជូន៖ (1) មាតាបិតា បស់
សិសស ផ្ដលមានអាយុ 17 ឆ្នំ ឬតិចជាងរនោះ (2) មាតាបិតា បស់សស
ិ ស

នែវូ ចិតត ឬកាយ; កិ ិោក្បក្ព្យឹតដ ឬឥ ិោបែនែវូ រភទ; កិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតខ
ដ ុស

ផ្ដលមានអាយុ 18 ឆ្នំ ឬរក្ចើនជាងរនោះ ក្បសិនរបើសិសសរនោះ ជាកូនកនុង

ចាប់ ក្បឆ្ំ ងនឹងសងគម រធវឱ្
ើ យខែួ នឯងជាប់កុង
ន បទរលមើសចាប់ ឬកិ ោ
ិ
ក្បក្ព្យឹតក
ដ ុង
ន លកខណៈប ទ បបរ ថ ក; ង្កវយតនមែដស
៏ ំខាន់ បស់អនកដនទ

បនទុក សំរាប់រោលបំណងបង់ព្យនធ រហ្ើយកំណត់ក្តាផ្ដលក្តូវកា សំរាប់

2

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ផ្ដលជាក្កុមក្រួសា ជិតសន ិទ;ធ ទំ ក់ទំនងផ្ដលមានកា ទទួលសា
គ ល់ក្សប

កា ក្ព្យមរក្ព្យៀងជាលាយលកខអកស ជាក់លាក់ សំរាប់កា បរញ្ច ញ បស់ខែួន

ចាប់ ឬក្បោក់ក្បផ្ហ្ល ដូចជារមធាវើ ក្រូរព្យទយ និង ដឋមរនត;ី កា អនុវតត

ព្យីសំណាក់សិសសមានសិទធិទទួល ឬព្យីសណា
ំ ក់អាណាព្យាបាលរឡើយ។

ន៍សាស

សមពន
័ ធភាព្យ ឬជំរនឿ; ឬក្បាក់ចំណូល (រក្ៅព្យីចាប់បានតក្មូវ

កនុងកា កំណត់សិទធិចូល ម
ួ កនុងកមម វិធី ឬសិទធទទួលបាននូវជំនយ
ួ ហ្ិ ញ្ញវតថុ

កា បរញ្ច ញព្យ័ត៌មានរៅឱ្យតំណាងបំរ រើ សវារោធា / កា បរញ្ច ញ

ិ ីផ្បបរនោះ។
រក្កាមកមម វធ

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

ចាប់អប់ ំ 51513; 20 USC 1232H។

ននសិសសមធយមសិកា អាចរសន ើជាលាយលកខអកស ថា មិនឱ្យបរញ្ច ញ
រ្
ម ោះ អាសយោឋន និងរលខទូ ស័ព្យ បស់សស
ិ ស រៅកនុងបញ្ច ីរ្
ម ោះ

កា បរញ្ច ញព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ រី ្
ម ោះសិសសសាលា (EC §49073,

សិសស ដល់អនករក្ជើសរ ើសទាោនក្បចំ កងកមាែំងក្បោប់អាវុធ រោយ

34 CFR 99.37)៖ សង្កាត់ ក្តូវរធវើោ
៉ា ងណាឱ្យព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ោះ

ោមនកា យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ជាមុន ព្យីមាតាបិតារឡើយ។ មាតា

សិសសសាលា អនុរលាមតាមចាប់ ដឋ និងចាប់សហ្ព្យ័នធ។ រនោះមានន័យ

បិតាណាផ្ដលព្យុំចង់បានឱ្យព្យ័តមា
៌ នរនោះ ក្តូវបានបរញ្ច ញរ ោះ ក្តូវផ្តរូស

ថា រ្
ម ោះ, នែៃផ្ខឆ្នំកំរណើត, អាសយោឋន, រលខទូ ស័ព្យទ, អាសយោឋន

សញ្ជញកនុងក្បអប់ Military Exemption (កា រលើកផ្លងឱ្យព្យីតក្មូវកា ចូល

ិ ជ សិកា, កា ចូល ម
អុីផ្ម៉ាល, មុខ វជា
ួ កនុងសកមមភាព្យសិកា ផ្ដលមានកា

រធវើទាោន) រៅកនុងទំព្យ័ ចុោះហ្តថរលខា និងរោលនរោបាយននសង្កាត់

ទទួលសា
គ ល់ជានែវូ កា , នែៃផ្ខឆ្នំចល
ូ រ ៀន, សញ្ជញបក្ត និង ង្កវន់ផ្ដលបាន

សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ និងបំរព្យញព្យ័ត៌មានមិនចូល ួមរៅកនុងកញ្ច ប់ហ្នឹង

ទទួល រហ្ើយនិងរ្
ម ោះសាលា ដឋ ឬសាលាឯកជនផ្ដលបានចូលរ ៀន

ឱ្យបានមុននែៃសុក្កចុងរក្កាយបងអស់រៅផ្ខសីោ។

ចុងរក្កាយបងអស់ អាចក្តូវបានក្តូវបានបរញ្ច ញ រោយអនុរលាមតាម
រោលនរោបាយ ននក្កុមក្បឹកាភិបាល។ រលើសព្យីរនោះរទៀត កមពស់ និង

កា ចូល ួមកនុងកមម វិធីវាយនមែថានក់ ដឋ និងសិទធិរសន ើសុំកា រលើក

ទមៃន់ បស់អតតព្យលិក រឺអាច កបាន។ ព្យ័ត៌មានអំព្យក
ី ុង
ន បញ្ជ ីរ្
ម ោះសម មយ

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

អាចនតល់ជូនទីភានក់ង្ក ឬបុរគលណាមានក់បាន រលើកផ្លងផ្ត អងគកា ឯក

ិ ីវាយតនមែរលើកា
អាចអនុវតតបាន នឹងចូល ម
ួ រធវើរតសដ CAASPP (កមម វធ

ជនផ្ដល កកនក្ម (រក្ៅព្យីនិរោជក, និរោជកផ្ដលមានសកាតនុព្យល ឬ

សិកា និងកា ក
ើ ចំរ ើន បស់សិសសនន ដឋកាលីហ្ន
វូ ញ៉ា) រលើកផ្លងផ្ត

ក្បព្យ័នធនសព្យវនាយ) រចញ។ រ្
ម ោះ និងអាសយោឋន បស់មនុសសចស់

ចាប់បានរលើកផ្លងឱ្យ ួចព្យីតក្មូវកា ចូលរធវើរតសដ រចញ។ រៅឆ្នំនម
ី យ
ួ ៗ

វសា ឬសិសសបញ្ច ប់ចប់ អាចនឹងក្តូវបាននតល់រៅឱ្យសាលា ដឋ ឬ

មាតាបិតាអាចរសន ជា
ើ លាយលកខអកស រដើមបីឱ្យកូន បស់ព្យក
ួ ររ បាន ួចព្យី

សាលាឯកជន និងសាកលវិទាល័យ។ ព្យ័ត៌មានរៅកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ោះ ព្យុំ

តក្មូវកា ឱ្យចូល ួមកនុងផ្ននកណាមួយ ឬក្រប់ផ្ននកទាំងអស់ ផ្ដលមានរៅ

មានោក់បញ្ចូ លនូវសា
ថ នភាព្យសញ្ជជតិ, សា
ថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍, ទីកផ្នែង

កនុងរតសដ CAASPP សំរាប់ឆ្នំសក
ិ ាហ្នង
ឹ ។ ក្បសិនរបើមាតាបិតា បានរសន ើ

កំរណើត ឬព្យ័តមា
៌ នរនសងរទៀតផ្ដលបង្កហញអំព្យជា
ី តិកំរណើតរឡើយ រហ្ើយ

សុំចាប់រលើកផ្លង រក្កាយព្យីរតសត រនោះបានចប់រនតើមរហ្ើយរ ោះ រតសត

សង្កាត់នឹងមិនបរញ្ច ញ ព្យ័ត៌មានផ្បបរនោះ រោយោមនកា យល់ក្ព្យមព្យីមាតា

ណាមួយផ្ដលសិសសបានរធវើរហ្ើយ មុននឹងររបានោក់សំរណើរ ោះ នឹង

បិតា ឬព្យីតុលាកា រឡើយ។ មាតាបិតា និងសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួល នឹង

ក្តូវបានររោក់ព្យន
ិ ុទឱ្យ; លទធនល

ក្តូវបាននដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាមុន មុននឹងមានកា កំទិចរចលកំណត់
ក្តាអប់ ំព្យិរសសណាមួយ។ រលាកអនកមានសិទធិក្តួតព្យិនិតយរលើបទសទ ង់មតិ

តា។ បុរគលក
ិ ននសង្កាត់សាលារ ៀន នឹងមិនរធវកា
ើ បញ្ចុ ោះបញ្ជូ ល ឬរលើក

ឬលិខិតប
ុ បក ណ៍រនសងរទៀត ផ្ដលក្តូវបានរធវើ ឬផ្ចកចយដល់កូន បស់

ទឹកចិតឱ្
ដ យអនកណាមានក់ រធវកា
ើ រសន ើសុំចាប់រលើកផ្លងណាមួយ ជួសមុខឱ្យ

រលាកអនក ផ្ដលក្បមូលយកទិនននយ
័ ផ្លទល់ខែួនសំរាប់ទីនា ឬសំរាប់កា
លក់ដូ ឬសំរណើ

នឹងក្តូវបានោក់បញ្ចូ លរៅកនុង

កំណត់ក្តា បស់សិសស រហ្ើយនឹងក្តូវបានរររាយកា ណ៍ជូនដល់មាតាបិ

សិសសសាលា ឬក្កុមសិសសសាលារឡើយ។

អំព្យីជំរនឿ និងកា អនុវតតន៍ និងសមាា ៈសិកាណា

មួយ ផ្ដលក្តូវបានរររក្បើជាផ្ននកមួយននកមម វិធីសក
ិ ាអប់ ំ បស់

កមម វិធីសក
ិ ាថានក់ វិទាល័យ៖ រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីថានក់រក្តៀមខែួ នសំ

កូនរលាកអនក។ សូមទាក់ទងសាលារ ៀន បស់កន
ូ រលាកអន ក ក្បសិនរបើ

រាប់មោវិទាល័យ (EC §51229)៖ សង្កាត់ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដល់ជូន

រលាកអនក ចង់ក្តួតព្យិនិតយរមើលឯកសា សទ ង់មតិផ្បបរនោះ ឬលិខិតុ

មាតាបិតា បស់សស
ិ សមានក់ៗផ្ដលមិនទាន់ក្រប់អាយុ ផ្ដលរ ៀនថានក់ទី 9

ឧបក ណ៍រនសងរទៀត។

ដល់ទី 12 នូវរសចកតីជូនដំណង
ឹ ជាលាយលកខអកស សដ អ
ី ំព្យីតក្មូវកា សុំ
ចូលរ ៀនរៅមោវិទាល័យ និងអំព្យថា
ី ន ក់រ ៀនសាលាបរចចករទសអាជីព្យ។

តាមកា រសន ស
ើ ជា
ុំ លាយលកខអកស ព្យីមាតាបិតាសិសសផ្ដលមានអាយុ 17

សូមរមើលឯកសា ផ្ដលបានោក់ភាជប់មកជាមួយ អំព្យីតក្មូវកា បញ្ច ប់កា

ឆ្នំ ឬរកមងជាងរនោះ រ ោះសង្កាត់នឹង កាទុកព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ោះអំព្យី

សិកា និងកា អនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀនមោវិទាល័យ ក្ព្យមទាំងកា រ ៀបរាប់

សិសស។ ក្បសិនរបើមានសិសសអាយុ 18 ឬចស់ជាងរនោះ ឬបានចុោះរ្
ម ោះ

អំព្យីសាលាអប់ ប
ំ រចចករទសអាជីព្យ និងព្យ័តមានអំព្យីក្បាក់ជំនយ
ួ Cal

រ ៀនរៅសាលារក្កាយមធយមសិកា រហ្ើយោក់សំរណើសជា
ំ លាយលកខ
ិ
អកស មួយចាប់រ ោះ សំរណើ បដរសធ បស់សស
ិ ស ចំរ ោះកា រក្បើ

Grant។ រៅកនុងរព្យលរបាោះព្យុមក
ព ូនរសៀវរៅរនោះ តក្មូវកា បញ្ច ប់កា សិកា
បស់សង្កាត់ បានសថ ិតរៅរក្កាមកា ក្តួតព្យិនិតយរៅរឡើយ។ រដើមបីឱ្យបាន

ព្យ័ត៌មានរៅកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ោះសិសស នឹងក្តូវផ្តរោ ព្យតាម។ សំរណើ ក្តូវផ្ត

ក្ជាបព្យ័តមា
៌ នែមីបំនុត សូមចុចរមើលកនុងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org។

ោក់រសន ឱ្
ើ យមុននែៃសុក្កចុងរក្កាយបងអស់ននសីោ។ (សូមរមើលកា
ិ
បដរសធកា បរញ្ច ញផ្ននកព្យ័តមា
៌ នខែ ោះរចញព្យីបញ្ជ ីរ្
ម ោះរៅកញ្ច ប់ចុោះហ្តថ

កា បរញ្ច ញកំណត់ក្តា បស់សស
ិ សសាលា / កា អនុរលាមតាម

រលខា និងរោលនរោបាយននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍។) រលើសព្យី

ដីកា ឬបទបញ្ជជព្យីតុលាកា (EC §§49076 និង 49077)៖ សង្កាត់

រនោះរទៀត ព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ោះសិសស ផ្ដលទាក់ទងរៅនឹងមនុសសោមន

ក្តូវបានតក្មូវឱ្យរធវកា
ើ ខិតខំក្បឹងផ្ក្បងសម មយ រដើមបីនល
ដ ់រសចកដីជូន

នទោះសផ្មបង ឬយុវសិសសោមនញតិ នឹងមិនក្តូវបរញ្ច ញរោយរោយោមន

3

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ដំណឹងជូនមាតាបិតា មុនមានកា បរញ្ច ញព្យ័ត៌មានសិសសសាលា រោយ

មាតាបិតា បានោក់រសន ើសុំជទា
ំ ស់ជាលាយលកខអកស រោយផ្នអករលើជំរនឿ

ី ឬតាមបញ្ជជព្យីតុលាកា ។
អនុរលាមតាមដកា

សាស

កា បរញ្ច ញកំណត់ក្តា បស់សស
ិ សសាលា រៅឱ្យមរនដីសាលារ ៀន

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីកា ព្យិនត
ិ យខន ងរកាង (EC §§49451 និង

និង និងបុរល
គ ិក បស់សង្កាត់ (EC §§49076 (a)(1) និង 49064

49452.5)៖ រក្ៅព្យីកា ព្យិនិតយរាងកាយ ផ្ដលបានតក្មូវរោយអនុរលាម

(d))៖ សង្កាត់អាចបរញ្ច ញកំណត់ក្តាននសិសសសាលា រោយោមនកា

តាមផ្ននក 100275, 124035 និងនផ្នក 124090 ននចាប់សុខភាព្យ និង

យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ព្យីមាតាបិតាជាមុន រៅឱ្យមរនតីសាលា ឬ

សុវតថិភាព្យរ ោះ សង្កាត់អាចនតល់ជន
ូ នូវកា ព្យិនិតយរលើកូនសិសសក្សីក្រប់ ូប

បុរល
គ ិកសាលាណាមានក់ ម
ួ ទាំងរណរនយយក ទីក្បឹកា អន ករ ៉ា កា ឬ

ផ្ដលរ ៀនរៅថានក់ទី 7 និងកូនសិសសក្បុសក្រប់ ូប ផ្ដលរ ៀនថានក់ទី 8 សំ

អន កបំរ ើរសវារនសងៗរទៀត ផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ៍រលើកា អប់ ំក្សប

រាប់ជំងឺរកាងខន ង។

ជូនដល់ យកសាលារ ៀន។

ចាប់ រៅកនុងកំណត់ក្តាអប់ ំ បស់សស
ិ ស។ រលាកអន កអាចរមើលរោល
នរោបាយ

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

បស់សង្កាត់ ផ្ដលទាក់ទងរៅនឹងកំណត់ក្តា បស់

សិសស និងកា របរញ្ច ញព្យ័ត៌មាន បស់ព្យក
ួ ររ រៅរលើររហ្ទំព្យ័

សិសសនឹងក្តូវបាននតលឱ្
់ កាសទទួលបាននូវកា ោក់ថាន ំ Fluoride សំរាប់

www.ousd.org/boardpolicies។

រធមញ ឬថានរំ នសងៗរទៀតផ្ដលកា

កុំឱ្យដងាូវសុីរធមញ បស់សិសសមានក់ៗ

ក្បសិនរបើមាតាបិតា ឬសិសសផ្ដលមានសិទធិទទួលរ ោះ ោក់លិខិតមួយ
ចាប់ បញ្ជជក់ថា ព្យួកររចង់បានកា ព្យាបាលរនោះ។

រសវាកមមសុខភាព្យ
សុខភាព្យកុមា និងកមម វិធីកា

ោ ូបតថមស
ា ំរាប់សស
ិ សសាលា/រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីអាោ

ព្យិកា ភាព្យ (H&SC SC §124085)

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

៖ កា ព្យិនិតយរាងកាយ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យរធវើទុកជាតក្មូវកា ជាមុន មុនកុមា

49520 និង 49558)៖ កុមា អាចមានសិទធិទទួលអាោ រោយឥតរិត

មកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនថានក់ទីមយ
ួ ។ កា ព្យិនិតយសុខភាព្យរោយឥតរិតនែែ

នែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ។ ព្យ័ត៌មានលំអិត លកខណៈវិនិចយ
័ឆ រលើកា មានសិទធិ

អាចមានជូនតាម យៈមនទី សុខាភិបាលមូលោឋន។ កា ព្យុំបានអនុវតតតាម

ទទួល និង កយសុំអាោ រោយឥតរិតនែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ

តក្មូវកា រនោះ ឬកា ព្យុបា
ំ នចុោះហ្តថរលខារលើសំបុក្តលោះបង់សិទធិសមក្សប

(ក្បសិនរបើមាន) នឹងមានជូនរៅតាមទីសាលារ ៀន បស់កន
ូ រលាកអន ក។

រ ោះ អាចបណា
ត លកូនរលាកអនក មិនអាចចូលរ ៀនបានដល់រៅចំនួនក្បាំ

កំណត់ក្តានីមយ
ួ ៗ ផ្ដលទាក់ទងនឹងកា ចូល ួម បស់សិសសរៅកនុងកមមវិធី

នែៃ។

នដល់អាោ រោយឥតរិតនែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែ រក្កាមកាលៈរទសៈសម
រួ អាចក្តូវបានរក្បើក្បាស់រោយបុរគលក
ិ សាលារ ៀន រដើមបីកំណត់អតត

កា ក្តួតព្យិនិតយរាងកាយ; កា បដិរសធមិនយល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតា

សញ្ជញណននសិសសផ្ដលមានសិទធិរក្ជើសរ ើសសាលា ដឋ និងកមម វិធប
ី ំរ ើ

(EC §49451)៖ កុមា អាចរលើកផ្លងឱ្យ ួចព្យីកា ព្យិនិតយរាងកាយបាន

រសវា រោយអនុរលាមតាមចាប់ជយ
ួ សិសសក្រប់ ប
ូ ឱ្យសំរ ចបាន

រៅរព្យលណាមាតាបិតា ជារ ៀងរាល់ឆ្នំ រធវើរសចកដីផ្ែែងកា ណ៍ជាលាយ

រជារជ័យ បស់សហ្ព្យ័នធ។ រៅរព្យលផ្ដលក្កុមក្រួសា មួយ ក្តូវបាន

លកខអកស មួយចាប់ ជូន យកសាលារ ៀន រោយផ្ែែងថា ព្យួកររនឹងមិន
យល់ក្ព្យមចំរ

រក្ជើសយកមករធវកា
ើ ព្យិនិតយរនទៀងផ្លទត់អព្យ
ំ ីភាព្យមានសិទធិទទួលអាោ

ោះកា ព្យិនិតយរលើរាងកាយដផ្ដលៗ បស់កន
ូ ព្យួករររឡើយ។

រោយឥតរិតនែែ ឬតាមកា បញ្ចុ ោះនែែរ ោះ សង្កាត់ក្តូវនដល់ដណ
ំ ឹងជូនមាតា

រៅរព្យលណា មានរហ្តុនលក្តឹមក្តូវ រោយរជឿថាកុមា មានជំងឺឆង
ែ

បិតាឱ្យបានក្ជាបជាដំណឹង ថាភាព្យមានសិទធិទទួល បស់កូនព្យួករររ ោះ

ផ្ដលររសា
គ ល់រ ោះ កុមា នឹងក្តូវបានមិនអនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀនរទៀតរឡើ

កំព្យុងក្តូវបានរររធវកា
ើ ព្យិនិតយរនទៀងផ្លទត់។

យ។

ជំងឺឆែង (EC §48216 និង 49403)៖ សង្កាត់ ក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យនដល់

ង្កវយតនមែរលើសខ
ុ ភាព្យផ្ភនក (EC §49455)៖ សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវ

ថានច
ំ ក់បង្កា ររារ ដល់កូនសិសសណាផ្ដលមាតាបិតា បស់ព្យក
ួ ររ បាន

ឱ្យរធវកា
ើ វាយតនមែរលើផ្ភនក បស់សស
ិ សមានក់ៗ រៅកនុង យៈរព្យលរ ៀនថានក់

យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ថាឱ្យនដល់ថានច
ំ ក់បង្កា ររារហ្នឹងបាន។

មរតតយយ រៅរព្យលមកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនដំបូង រហ្ើយនិងរៅថានក់ទី 2, ទី

សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យមានចាប់មិនអនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀន ចំរ

5 និងទី 8។ កា វាយតនមែរៅកនុងឆ្នំ ប ទ ប់ព្យកា
ី មកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនជា
រលើកដំបូង បស់សស
ិ ស រៅថានក់ទី 4 ឬទី 7 នឹង រឺមន
ិ តក្មូវឱ្យរធវើរទ។ កា
វាយតនមែ ម
ួ មានដូចជា កា រធវើរតសត ផ្ភនកផ្ដលរមើលរ
កា រមើលរ
រមើលរ

ញ
ើ ជិតៗ និងកា រ

ើញព្យណ៍

ើញព្យណ៍

តាមចាប់សុខភាព្យ និងសុវតថិភាព្យ 120335 និង 120325។ សង្កាត់ក្តូវផ្ត

ញ
ើ ចាស់ធមមតា

នដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា ថាព្យួកររមានរព្យលផ្តព្យី សបាតហ្៍រទៀតរទ កនុង
កា នដលភ
់ ័សុត តាងថា កូន បស់ព្យក
ួ ររបានរៅចក់ថានប
ំ ង្កា ររារបានក្តឹម

; ប៉ាុផ្នដោ
៉ា ងណាមិញ កា

នឹងក្តូវបានរធវើរតសដ ផ្តមួយរលើករទ រឺរធវើផ្តរៅ

ក្តូវអស់រហ្ើយ ឬថាបានរលើកផ្លងឱ្យ ួចព្យីតក្មូវកា ចក់ថានប
ំ ង្កា ររារ ួច

រលើកូនសិសសក្បុសៗប៉ាុរណាណោះ។ កា វាយតនមែរនោះ អាចក្តូវបានរបាោះបង់

រហ្ើយ។ សិសសទាំងអស់ផ្ដលចូលរ ៀនថានក់មរតតយយ, ផ្ដលរឡើងព្យីថានក់ទី

រចលវិញ តាមកា បង្កហញសំបុក្តមួយចាប់រចញព្យីក្រូរព្យទយ ក្រូរព្យទយវោះ

ក្បាំ មយ
ួ រៅកាន់ថានក់ទីក្បាំ ព្យី រៅកនុងសង្កាត់ ឬមុនរព្យលព្យួកររក្តូវបាន

កាត់ អន កជំនយ
ួ កា ក្រូរព្យទយ ឬរព្យទយផ្ភនក ផ្ដលរចញលទធនលកំណត់អំព្យី
ផ្ភនក បស់សិសស ួមមានដូចជា ផ្ភនករមើលរ
ផ្ដលរមើលរ

ញ
ើ ព្យណ៌

ោះកូន

សិសសណាមានក់ផ្ដលព្យុបា
ំ នចក់ថានប
ំ ង្កា ររារក្តឹមក្តូវ រោយអនុរលាម

អនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀនជាដំបូង រៅកនុងសង្កាត់រ ោះ នឹងក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

ើញចាស់ធមមតា និងផ្ភនក

អនុវតតតាមតក្មូវកា ចក់ថានប
ំ ង្កា ររារ រោយអនុរលាមតាមចាប់សុខ

។ កា វាយតនមែរនោះ មិនតក្មូវរទ ក្បសិនរបើ

ភាព្យ និងសុវតថិភាព្យផ្ននកទី 120335 របើមន
ិ អញ្ជ ឹងរទ សិសសក្តូវនដល់ជន
ូ

4

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

សង្កាត់នូវលិខិតរលើកផ្លងក្តឹមក្តូវ រចញព្យីក្រូរព្យទយផ្ដលមានអាជាញប័

48207-48208)៖ កមម វិធីបរក្ងៀនតក្មូវតាមបុរល
គ រឺអាច កបានសំរាប់

ណណ ។ លិខិតរលើកផ្លងតាមជំរនឿផ្លទល់ខែួនែមី នឹងព្យុំក្តូវបានទទួលយកត
រៅរទៀតរទ។ កូនសិសសផ្ដលមានលិខត
ិ រលើកផ្លងតាមជំរនឿផ្លទល់ខែួន

សិសសណាផ្ដលធាែក់ខែួនព្យិកា កនុង យៈរព្យលខែ ី ផ្ដលរធវើឱ្យព្យួកររមិនអាចម
ិ ីអប់ ំរនសងរទៀតបានបា
កចូល ម
ួ កនុងថានក់រ ៀនធមមតា ឬចូល ម
ួ កនុងកមម វធ

ផ្ដលមានោក់រៅកនុងសង្កាត់ តាំងនែៃទី 1 ផ្ខមករាឆ្នំ 2016 មករ ោះ នឹង

ន។ មាតាបិតាននសិសសផ្ដលរដករព្យទយ ឬធាែក់ខែួនព្យិកា កនុង យៈរព្យលខែ ី

ក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យបនតចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនកនុងកំ ិតថានក់ប ទ ប់ៗមករទៀត

រ ោះ ក្តូវនដល់ដំណង
ឹ ក្បាប់ដល់សង្កាត់សាលារ ៀន ជាទីកផ្នែងផ្ដល

រៅកនុងសង្កាត់។ កំ ិតថានក់ប ទ ប់ៗមករទៀត មានន័យថា ព្យីកំរណើតដល់

ិ ីបរក្ងៀនតក្មូវតាមបុរគល
សិសសទទួលបាននូវកា ផ្ែទាំ ក្បសិនរបើកមម វធ

ថានក់ក្ព្យីសគូល, ព្យីថានក់ K ដល់ថានក់ទី 6 ួមទាំងថានក់មរនតយយអនដ កាលនង

រ ោះ រឺជាកមម វិធីផ្ដលររចង់បាន។

ផ្ដ , និងព្យីថានក់ទី 7 ដល់ថានក់ទី 12។ កូនសិសសផ្ដលមានសិទធិក្រប់ក្ោន់
ិ អ
សំរាប់កមម វធ
ី ប់ ប
ំ រ
ុ គល អាចចូលរ ៀនកនុងកមម វិធអ
ី ប់ ំព្យិរសស និង
ិ អ
ទទួលកា បំរ ើរសវា ក់ព្យន
័ ធ ដូចបានតក្មូវរឡើងរោយកមម វធ
ី ប់ ំបរ
ុ គល

បនតផ្ននកា ថានរំ ព្យទយ (EC §49480)៖ មាតាបិតា បស់សិសសណាមានក់ប
នដទទួលផ្ននកា ថានរំ ព្យទយ សំរាប់ជមៃឺផ្ដលរកើតរឡើងរទៀងទាត់រ ោះ ក្តូវ

បស់ព្យក
ួ ររ។

នដល់ដំណឹងជូនរិលានុបោឋយិកាសាលារ ៀន ឬបុរគលក
ិ សាលារ ៀនរនសង
រទៀត ផ្ដលមានវិញ្ជញបនបតតបានកំណត់ កនុងកា យល់ដឹងអំព្យកា
ី រក្បើថាន ំ

រវជជសារសត (EC §49423, §49423.1)៖ កូនសិសសណាផ្ដលក្តូវផ្តរក្បើ

រព្យទយ កំ ិតថានរំ ព្យទយបចចុបបនន និងសា
គ ល់រ្
ម ោះក្រូរព្យទយផ្ដលជាអនកក្តួតព្យិនិ

ថានតា
ំ មរវជជបញ្ជជរៅកនុងសាលារ ៀន រហ្ើយសិសសណាផ្ដលក្តូវកា ជំនយ
ួ

តយ។ (សូមរមើលសំណុំផ្បបបទផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ។) រោយមាន

ព្យីបុរល
គ ិកសាលារ ៀន ក្តូវោក់រសចកតីផ្ែែងកា ណ៍ជាលាយលកខអកស

កា យល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតារ ោះ រិលានុបោឋយិកាសាលារ ៀន អាចទាក់ទង

មួយចាប់ ផ្ដលកនុងរ ោះមានកា ផ្ណ ំ រចញព្យីក្រូរព្យទយ រហ្ើយនិងលិខិត

ជាមួយក្រូរព្យទយ និងអាចក្បឹកាជាមួយបុរល
គ ិកសាលារ ៀន អំព្យីនលប៉ាោះ

រសន ើសុំរចញព្យីមាតាបិតា រដើមបីឱ្យរក្បើថានរំ ព្យទយ។ រហ្ើយមួយរទៀតនងផ្ដ

ល់រោយសា ថានរំ ព្យទយរៅរលើរាងកាយ បញ្ជញ កិ ិោក្បក្ព្យឹតក
ដ ុង
ន សងគម

សិសសអាចយកមកតាមជាប់ខែួននូវមជុលចក់ថានរំ ោយសវ យ
័ ក្បវតដ ផ្ដល

ក៏ដូចោនផ្ដ អាចរកើតមានសញ្ជញននកិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតដ និងររារសញ្ជញនននល

កនុងរ ោះមានថានរំ វជាជបញ្ជជ epinephrine ចក់រោយខែួ នឯងបាន រហ្ើយ
ឺ ឺត រៅរព្យលផ្ដលសាលារ ៀនបានទទួល
និងថានរំ វជជបញ្ជជសំរាប់ជំងហ្

វិបាក បស់ថានរំ ព្យទយ កា រភែចភាែំង កា ឱ្យថានរំ លើសកំ ិត។

លិខិតបញ្ជជក់ជាលាយលកខអកស ជាក់លាក់ ផ្ដលកនុងរ ោះមានរសចកតី

សរមែៀកបំ

ផ្ណ ំឱ្យរចោះរក្បើថានរំ ព្យទយរោយខែួ នឯង និងលិខិតអនុញ្ជញតរចញព្យីមាតា

(EC §35183.5)៖ សាលារ ៀន ក្តូវផ្តអនុញ្ជញតឱ្យសិសសរក្បើសរមែៀកបំ

បិតា បស់សិសស និងក្រូរព្យទយ ឬក្រូរព្យទយវោះកាត់។ មាតាបិតាក្តូវផ្តរោោះ

ក់កា

ផ្លងសង្កាត់ និងបុរគលក
ិ សាលារ ៀន ឱ្យ ួចព្យីកា ទទួលខុសក្តូវ ចំរ ោះ

ក់កា

កំរៅនែៃ / កា រក្បើក្បាស់រឡកា

កំរៅនែៃ និងលាបរឡកា

កំរៅនែៃ

កំរៅនែៃរៅរក្ៅអាោ រោយព្យុំ

ចំ បាច់មានរវជជបញ្ជជ ឬសំបុក្តរព្យទយរៅកនុងនែៃរ ៀនរឡើយ។

កា រក្ោោះថានក់ណាមួយ ផ្ដលរកើតរចញព្យីកា រក្បើថានរំ ព្យទយរោយខែួ នឯង
និងនតល់កា អនុញ្ជញតឱ្យបុរគលក
ិ សាលារ ៀន រធវើកា ព្យិរក្ោោះោនជាមួយក្រូ

ហ្វីក្បូសុីម៉ាង់ (40 CFR 763,84 40 CFR 763.93)៖ សង្កាត់មាន

រព្យទយព្យាបាលអនកជមៃឺ ឬក្រូរព្យទយវោះកាត់។ ផ្បបបទផ្ដលក្តូវកា រឺមាន

ផ្ននកា លុបបំបាត់ោនិភយ
័ សុខភាព្យ ផ្ដលក្តូវបានបរងាើតរឡើងរោយ

ោក់ជូនរលើបណា
ដ ញ www.ousd.org/healthforms ឬរៅតាមទីសាលា

វតតមានហ្វីក្បូសុីម៉ាង (asbestos) រៅកនុងអាោ សិកា។ វាអាចក្តូវបាន

រ ៀននីមយ
ួ ៗ។

ព្យិនិតយរឡើង វិញរៅកា ោ
ិ ល័យ បស់សង្កាត់។ ោ
៉ា ងរោចណាស់ ឱ្យ
បានមដងផ្ដ ជារ ៀងរាល់ឆ្នំ សង្កាត់នឹងក្តូវនដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតាឱ្យ

រសវាសុខភាព្យ និងរសវារព្យទយសំរាប់សស
ិ ស (EC §§49471 និង

បានក្ជាប់ អំព្យកា
ី ក្តួតព្យិនិតយសកមមភាព្យ កា រឆែយ
ើ តប និងសកមមភាព្យ

49472)៖ សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាលាយលកខ

ិ នរឆែយ
រក្កាយព្យី វធា
ើ តប ផ្ដលបានរក្ោងរធវើ ឬកំព្យុងដំរណើ កា ។ រលាក

អកស ជូនមាតាបិតាឱ្យបានក្ជាបជាដំណឹងថា ក្បសិនរបើខែួនមិននតល់ ឬព្យុំ

ិ រលើផ្ននក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិកា រៅតាមទី
អន កអាចព្យិនិតយរឡើង វញ

មានបំរ ើរសវាសុខភាព្យ និងរសវារព្យទយសំរាប់សិសសផ្ដលបានទទួល ង

សាលារ ៀន សំរាប់ហ្វីក្បូសម
ុី ៉ាង ផ្ដលមានទីតាង
ំ រៅកនុងកា ោ
ិ ល័យ

បួស ខណៈផ្ដលព្យួកររចូល ួមកនុងសកមមភាព្យកីឡារទរ ោះ។ សង្កាត់ ក្តូវ

បស់ យកសាលារ ៀន កនុងរមា៉ាងសិសសរ ៀនធមមតា។ សូមទូ ស័ព្យទរៅ

បានអនុញ្ជញតនងផ្ដ កនុងកា នតល់រសវាសុខភាព្យ ឬរសវារព្យទយតាម យៈ
ិ មិន កក្បាក់ចំរណញ ឬតាម យៈប័ណណធា
សាជីវកមមជាសមាជក

កាន់កា ោ
ិ ល័យប ិសា
ថ ន សុខភាព្យ និងសុវតថិភាព្យ តាម យៈរលខ 510-

រាប់ ង

535-2723 ក្បសិនរបើរលាកអន កមានសំណួ ផ្ែមរទៀត។

សំរាប់សិសស ង បួស ផ្ដលរកើតរចញព្យីសកមមភាព្យ ក់ ន់នឹងកា
សិកា។ សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ នតល់កា ធា រា៉ាប់ ងរក្ោោះថានក់សំ
រាប់សស
ិ សសាលា ចំរ

ោះកា ង បួសផ្ដលរកើតរចញព្យីសកមមភាព្យរៅរក្ៅ

សាលារ ៀន។ ផ្បបបទ

រឺមានោក់ជូនរៅតាមទីសាលារ ៀននីមួ

កា រក្បើក្បាស់ថានស
ំ មាែប់សតវលិត
អ (EC §§17611.5, 17612 និង
48980.3)៖ សង្កាត់សាលារ ៀន ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដល់ដណ
ំ ឹងជូនមាតា
បិតាអំព្យកា
ី រក្បើក្បាស់ថានស
ំ មាែប់សតវលត
ិអ ៗ រៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន

យៗ។ សំរាប់ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត អំព្យីកា ធារា៉ាប់ ង ឬអំព្យី របៀបោក់ កយ

និងនតល់សិទធិព្យិនិតយរមើលផ្ននកា ក្រប់ក្រងសតវលិត
អ រៅរព្យលណាថាន ំ

ទាមទា សំណងរ ោះ សូមចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំព្យ័

សមាែប់សតវលិត
អ ៗក្តូវបានរក្បើក្បាស់។ (សូមរមើលផ្បបបទផ្ដលបានភាជប់

www.ousd.org/riskmanagement ឬទូ ស័ព្យទរៅកាន់កា ោ
ិ ល័យ

មកជាមួយ។)

ក្រប់ក្រងោនិភយ
័ តាម យៈរលខ 879-1612។

រំររាងសុវតថភា
ិ ព្យសំរាប់មធយមសិកា (EC §§32280 et seq.)៖

ភាព្យអាច កបាននូវកមម វិធីបរក្ងៀនតក្មូវតាមបុរល
គ / វតដមាននន

សាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ រឺក្តូវបានតក្មូវឱ្យរាយកា ណ៍ក្បាប់ អំព្យីសា
ថ នភាព្យ

សិសសព្យិកា កនុង យៈរព្យលខែ ីរៅមនទី រព្យទយ (EC §§48206.3,

5

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ននផ្ននកា សុវតថិភាព្យននសាលារ ៀន បស់ខែួន ួមមានព្យិព្យ ណ៍ អំព្យក
ី តាដ

កូនរសៀវរៅរបាោះព្យុមពនាយអំព្យីកមម វិធីសិកា (EC §49091.14)៖

សំខាន់ៗ បស់ខែួន រៅកនុង បាយកា ណ៍អំព្យីកា ទទួលខុសក្តូវននសាលា

ិ ីសក
កមម វធ
ិ ាសំរាប់ថានក់រ ៀននីមយ
ួ ៗ ផ្ដលបានឧបតថមារោយរោយ

រ ៀនក្បចំ ឆ្នំ (SARC)។ រណៈកមាមធិផ្ដលរ ៀបចំផ្ននកា ក្តូវបានតក្មូវ

សាលារ ៀន

ិ សាធា ណៈ
ឱ្យរ ៀបចំកិចក្ច បជុំជាសាធា ណៈ រដើមបីអនុញ្ជញតឱ្យសមាជក
នូវឱ្កាសបរញ្ច ញមតិ អំព្យីផ្ននកា សាលារ ៀន។ រណៈកមាមធិកា ផ្ដល

រសៀវរៅរបាោះព្យុមពនាយ បស់សាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ រឺមានោក់ជូនសំរាប់

រ ៀបចំផ្ននកា ក្តូវនដល់ដណ
ំ ឹងជូនមនុសស និងអងគភាព្យផ្ដលកំណត់ជាក់

រធវើកា ព្យិនិតយ តាមកា រសន ើសុំរៅតាមទីសាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ។ កូនរសៀវរៅ

លាក់ ជាលាយលកខអកស ។

របាោះព្យុមពនាយ រឺមាននដល់ជូន តាមកា រសន ើសុំ កនុងតនមែមយ
ួ មិនឱ្យរលើស
ព្យីតនមែែតចមែងព្យិតក្បាកដរឡើយ។

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីកា អនុរលាមតាមចាប់ (EC §32289)៖
កយបណតឹងអំព្យកា
ី មិនរោ ព្យតាមតក្មូវកា

ផ្ដលបានរ ៀបចំ

កា អប់ ំព្យហ្ុភាសា (EC §310)៖ ក្បសិនរបើសង្កាត់អនុវតតកមម វិធី

ផ្ននកា សុវតថិភាព្យសាលារ ៀន អាចោក់បដឹងរៅកាន់ យកោឋន ដឋអប់ ំ

ឹ ខាងភាសាមួយ រោយអនុរលាមតាមចាប់អប់ ំ EC
ទទួលបានចំរណោះដង

ិ ីបណតឹងឯកសណា
ថានក់ ដឋ រក្កាមនីតិ វធ
ឋ ន (5 CCR 4600 et seq.)។

ិ ីភាសា ផ្ដលអាចរក្បើបាន និង
§310 រ ោះ ព្យ័ត៌មានអំព្យីក្បរភទននកមម វធ
កា ព្យនយល់អំព្យក
ី មម វិធីនម
ី យ
ួ ៗ នឹងក្តូវមានោក់ជូនអមជានឹងរសចកតីជន
ូ

សាលារ ៀនោមនអន ករក្បើថានជ
ំ ក់ (HS §104420)៖ កា រក្បើនលិតនល

ដំណឹងរនោះ ឬនដល់ជូនរៅរព្យលមកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀន។ សូមរមើលកា

ថានជ
ំ ក់រៅរព្យលណាមួយក៏រោយ ព្យីសណា
ំ
ក់កូនសិសស បុរគលក
ិ មាតាបិតា

រ ៀបរាប់អំព្យកា
ី អប់ ំសំរាប់សិសសអនកសិកាភាសាអង់ររែស ផ្ដលបាន

ឬរភញៀវ រឺក្តូវបានោមឃាត់ោ
៉ា ងតឹង ុ៉ឹង រៅកនុងអាោ ជួល ឬក្រប់ក្រង

ោក់ភាជប់មកជាមួយ។ សំរាប់ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត អំព្យីកមមវិធីទាំងរនោះ សូម

រោយសង្កាត់ រៅទីកុង
ន ប ិរវណ បស់សង្កាត់ និងរៅកនុង ែយនត បស់

ចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំព្យ័ បស់កា ិោល័យសំរាប់សិសសអនកសិកា

សង្កាត់។ កា ោមឃាត់រនោះ រឺោក់ឱ្យអនុវតតដល់បុរល
គ ិក សិសសសាលា

ភាសាអង់ររែស និងកា ិោល័យសមិទធិនលព្យហ្ុភាសា៖

និងរភញៀវទាំងអស់ រៅកមម វិធប
ី រក្ងៀន រៅកនុងសកមមភាព្យ ឬរៅកនុងក្ព្យឹតដ

http://www.ousd.org/ellma។

កា ណ៍កឡា
ី ណាមួយផ្ដលបានឧបតថមារឡើងរោយសាលារ ៀន ផ្ដលបាន
រធវើរៅកនុង ឬរក្ៅប ិរវណ បស់សង្កាត់។ នលិតនលផ្ដលក្តូវបានោម

កមម វិធីអប់ ព្យ
ំ ិរសស (IDEA)៖ ចាប់ ដឋ និងសហ្ព្យ័នធ តក្មូវឱ្យកមម វិធី

ឃាត់ ួមមានដូចជា នលិតនលណាមួយផ្ដលមានជាតិថានជ
ំ ក់ ឬជាតិនីកូ

អប់ ំសាធា ណៈសមក្សបរោយឥតរិតនែែ (FAPE) រៅកនុងប ិសា
ថ ន

ទីន ផ្ដលកនុងរ ោះ ម
ួ មានប៉ាុផ្នតមិនកំណត់ថាមានផ្ត ថានជ
ំ ក់ោមនផ្នសង ថាន ំ

៉ឹតតបិតកំ ិតទាប ក្តូវនដល់ឱ្យសិសសព្យិកា ផ្ដលមានសិទធិទទួល ចប់ព្យអា
ី យុ

ជក់សំរាប់ហ្ឺត ថានច
ំ ក
ុ ថានជ
ំ ក់លាយផ្លាកាែំងព្យូ និងថានជ
ំ ក់រអឡិចក្តូនិក

3 ឆ្នំ ហ្ូតដល់ 21 ឆ្នំ។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀតអំព្យីសិសសផ្ដលមានសិទធទទួល

ផ្ដលអាចបរញ្ច ញចំោយផ្នសងមានលាយជាតិនីកូទីន និងោមនលាយ
ជាតិនីកូទីន។ ក ណីរលើកផ្លង អាចអនុញ្ជញតឱ្យបាន ចំរ

អំព្យីសិទធិមាតាបិតា និងនិតកា
ិ កា

ោះកា រក្បើ

រឺមាននដល់ជន
ូ រៅកនុងររហ្ទំព្យ័

www.ousd.org/specialeducation តាមកា រសន ើសុំ។

ក្បាស់ ឬកា មានជាប់ខែួននូវនលិតនលផ្ដលមានជាតិនក
ី ូទីរចញព្យីរព្យទយ។
ចំរ

បស់សង្កាត់ រឺក្តូវបានចងក្កងជារ ៀងរាល់ឆ្នំ រោយ

សាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ ោក់រៅកនុងកូនរសៀវរៅរបាោះព្យុមពនាយ។ កូន

ោះបុរគលក
ិ ឬសិសសសាលាណាមានក់ ផ្ដលបាន ំរលាភបំ នរលើ

រោលនរោបាយ បស់សង្កាត់ ផ្ដលោមក្បាមមិនឱ្យមានកា រក្បើថានជ
ំ ក់

កមម វិធីអប់ ព្យ
ំ ិរសស; ក្បព្យ័នធផ្សវ ង កកុមា (EC §56301)៖ មាតា

រៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀនរ ោះ នឹងក្តូវបានរសន ស
ើ ុំមិនឱ្យរក្បើថានជ
ំ ក់

បិតាណាផ្ដលសងស័យថា កូនក្តូវកា ជំនួយព្យិរសសរ ោះ អាចរសន ស
ើ ឱ្
ុំ យ

ិ ័យអប់ ំសមក្សប។
រហ្ើយនិងក្តូវបានទទួល ងនូវកា ោក់ វន

រររធវើកា វាយតនមែមយ
ួ រដើមបីឱ្យមានសិទធិទទួលបាននូវរសវាអប់ ំ
ិ ី
ព្យិរសស តាម យៈ យកសាលារ ៀន។ រោលនរោបាយ និងនិតិ វធ
ក្តូវ ួមមាន រសចកដីជូនដំណឹងជាលាយលកខកស ជូនដល់មាតាបិតាទាំង

រសវាកមមននសិសសសាលា

អស់ អំព្យីសិទធិ បស់ព្យក
ួ ររ រោយអនុរលាមតាមចាប់អប់ ំ EC 56300។
(សូមរមើលព្យ័ត៌មានទូរៅផ្ដលបានោក់ភាជប់មកជាមួយ សត ីព្យីដំរណើ កា

កា អនុញ្ជញតឱ្យកុមា អាយុតិចបំនុតចូលរ ៀនថានក់មរតតយយ (EC

និងកមម វិធី និងរសវារធវើអតដសញ្ជញណ។) ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត អំព្យីកមម វិធី

§48000)៖ កុមា មានសិទធិចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនថានក់មរតតយយរៅរដើមឆ្នំ

ិ ីអប់ ំព្យិរសស រឺមានោក់ជន
និងព្យ័ត៌មានអំព្យីទំ ក់ទំនងសំរាប់កមម វធ
ូ រៅ

សិកា ឬរៅរព្យលរក្កាយមករទៀតកនុងឆ្នំហ្នឹង ក្បសិនរបើកមា
ុ មានអាយុ

កនុងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/specialeducation។

ក្បាំ រៅចំ ឬរៅមុននែៃទី 1 ផ្ខកញ្ជញ។ កុមា ណាមានក់ ផ្ដលខួបកំរណើត
បស់ព្យក
ួ ររ រៅចរ ែ ោះនែៃទី 1 ផ្ខកញ្ជញ សំរាប់ឆ្នំសក
ិ ាផ្ដលអាចអនុវតត

បណដឹងអំព្យីកមម វិធីអប់ ព្យ
ំ ិរសស (5 CCR §3080)៖ បទបបញ្ញតិត ដឋ

ិ ីសំរាប់ថានក់មរនដ
បាន និងនែៃទី 2 ផ្ខធនរូ ោះ នឹងក្តូវបាននតល់ជូននូវកមម វធ

តក្មូវឱ្យ សង្កាត់ បរងាើតនីតិ វិធី

រដើមបីទុករោោះក្សាយ

កយបណតឹង

យយអនត កាល រោយអនុរលាមតាមចាប់ និងរោលនរោបាយ បស់

អំព្យីកមម វិធអ
ី ប់ ំព្យិរសស។ ក្បសិនរបើរលាកអនករិតថា សង្កាត់បាន ំរលាភ

សង្កាត់។ រោយផ្នអករលើមយ
ួ ក ណីមដងៗរ ោះ កុមា ណាមានក់ផ្ដលដល់

រលើចាប់ ដឋ ឬសហ្ព្យ័នធ ផ្ដលក្រប់ក្រងរលើកា កំណត់អតតសញ្ជញណសិសស

អាយុក្បាំ ឆ្នំប ទ ប់ព្យីនែៃផ្ខបានចុោះបញ្ជ ីរៅខាងរលើ ប៉ាុផ្នតរៅមុនរព្យល

ឬកា ោក់សិសសចូលកនុងកមម វិធអ
ី ប់ ំរ ោះ ឬរលើបញ្ជហក្សរដៀងោនរ ោះ

ដំណាច់ឆ្នំសិកាផ្ដលអាចអនុវតតបានរ ោះ អាចក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យចូល

រលាកអនកអាចោក់ កយបណតឹងជាលាយ ោក់ជស
ូ ង្កាត់។ បទបបញ្ញតិត

រ ៀនថានក់មរតតយយ រោយមានកា យល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតា បស់កមា
ុ
រហ្ើយ

បស់ ដឋ តក្មូវឱ្យសង្កាត់ រធវកា
ើ បញ្ជូ ន

រោយអាក្ស័យរលើកា យល់ក្ព្យមព្យីក្កុមក្បឹកាភិបាល រោយអនុរលាម

កយបណតឹង បស់រលាកអនក រៅ

កាន់អរគ យកននកមម វិធីផ្ណ ំ សាធា ណៈថានក់ ដឋ។ នីតិ វិធី រឺមានោក់

តាមចាប់ EC §4800។
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ផ្ចកជូនរៅតាមទីកា ោ
ិ ល័យ បស់ យកសាលារ ៀន ឬមានោក់ជូន

សញ្ជជតិ ឬជំរនឿសាស

រៅកនុងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/ombudsperson។

រ ៀន រ ោះសាលារ ៀនក្តូវផ្តទទួលយកឯកសា ខុសៗោនព្យីមាតាបិតា បស់

រឡើយ។ រៅរព្យលណាមកចុោះរ្
ម ោះឱ្យកូនចូល

សិសស រដើមបីបង្កហញភសតុ តាងអំព្យីអាយុ ឬលំរៅោឋន បស់កមា
ុ ។

ផ្ននកទី 504 / សិសសព្យិកា (ផ្ននកទី 504 ននចាប់សតីព្យីកា សា
ត នីតិ

ព្យ័ត៌មានអំព្យសា
ី ថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ សញ្ជជតិ ឬរលខសូសាល់ រឺព្យុំក្តូវ

សមបទាននឆ្នំ 1973)៖ ចាប់សហ្ព្យ័នធ តក្មូវឱ្យសង្កាត់នល
ដ ់ដណ
ំ ឹងជូន

បានតក្មូវឱ្យក្បាប់ររ រដើមបីឱ្យអាចចុោះរ្
ម ោះឱ្យកូនចូលរ ៀនរ ោះរទ។

ជារ ៀងរាល់ឆ្នំ ដល់សិសសព្យិកា និងមាតាបិតា បស់ព្យក
ួ ររ អំព្យីរោល

មាតាបិតា មានជរក្មើសកនុងកា នតល់ជន
ូ សាលារ ៀន នូវព្យ័តមា
៌ នសំរាប់

នរោបាយ សដ ីព្យកា
ី តព្យវកិចច និងកា មិនរ ើសរអើង បស់សង្កាត់ រក្កាមផ្ននក

ទាក់ទងមនុសសកនុងក្ោមានអាសនន ម
ួ ទាំងរ្
ម ោះមនុសសប ទ ប់បនស ំ

ទី 504 ននចាប់សា
ត នីតិសមបទា។ (សូរមើលព្យ័ត៌មានអំព្យីរសវា Section

័ ផ្ដលអាចទុកចិតបា
រដើមបីកណ
ំ ត់អតតសញ្ជញណអាណាព្យាបាលរព្យញវយ
ត ន

504 ផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ)។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត រឺមានោក់ជូនរៅ

ផ្ដលអាចផ្ែទាំកន
ូ សិសសមិនទាន់ក្រប់អាយុ កនុងក្ោផ្ដលមាតាបិតា អាច

កនុងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/healthservices។

ក្តូវបានររ

ុំខែួន ឬនិ រទស។ មាតាបិតាមានជរក្មើសកនុងកា បំរព្យញ

លិខិតអនុញ្ជញតមួយចាប់ព្យីអនកផ្ែទាំ ឬញតតិផ្តងតាំងអាណាព្យាបាលប
័ មានក់
រណា
ត ោះអាសននអំព្យប
ី ុរល
គ រ ោះ ផ្ដលអាចអនុញ្ជញតឱ្យមនុសសរព្យញវយ

រសចកតផ្ី ែែងកា ណ៍អំព្យីកា មិនរ ស
ើ រអើង (មាក្តា Title VI នន

ផ្ដលររអាចរជឿទុកចិតបា
ត ន មានសិទអ
ធិ ំណាចរធវកា
ើ សរក្មចចិតរត លើកា

ចាប់សតីព្យស
ី ិទធស
ិ ុី វិលននឆ្នំ 1964; មាក្តា Title IX ននកា ផ្ក

អប់ ំ និងរវជជសារសត សំរាប់សិសសសាលាផ្ដលមិនទាន់ក្រប់អាយុរព្យញ

ចាប់អប់ ំននឆ្នំ 1972 បស់សហ្ ដឋអារម ិក; ចាប់ននជនជាតិ

ចាប់។ សិសសមានសិទធិ កនុងកា រាយកា ណ៍ក្បាប់អំព្យឧ
ី ក្កិដឋកមមសអប់រខពម
ើ

អារម ិកព្យិកា ; ផ្ននកទី 504 ននចាប់សា
ត នីតិសមបទាវិជាជជីវៈនន

ឬមានសិទធិោក់

កយបណតឹងរៅសង្កាត់សាលារ ៀន ក្បសិនរបើព្យួកររក្តូវ

ឆ្នំ 1973; ចាប់អប់ ំ EC§200 et seq.)៖ សង្កាត់ មិនរ ើសរអើង

បានរ ើសរអើងចំរ

រោយផ្នអករលើផ្យនឌ័ , អតដសញ្ជញណរយនឌ័ , កា បង្កហញអតដសញ្ជញណ

រោយផ្នអករលើជាតិសាសន៍ ក្កុមជនជាតិ ឬសា
ថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ ព្យិត

រយនឌ័ , រភទ, ជាតិសាសន៍, ព្យណ៌សមបុ , សាស , សញ្ជជតិរដើម, កា

ក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ

កំណត់អតតសញ្ជញណក្កុមជនជាតិរដើមភារតិច, អាយុ, ព្យ័ត៌មានអំព្យីផ្ហ្សន,

ល់ជូនរលាកអន ក នូវធនធាន ‹យល់ដឹងព្យីសិទធិ បស់រលាកអនក› សំរាប់

ព្យិកា ភាព្យនែវូ ចិតត ឬនែវូ កាយ, ទំរ

កូនសិសសអរ ដ ក្បរវសន៍ និងសមាជិកក្រួសា រៅរលើបណា
ត ញ

កា យល់រ

នែវូ រភទ, សា
ថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ ឬ

ើញព្យីបុរល
គ ក
ិ លកខណៈមួយផ្បប ឬរក្ចើនផ្បប។ ចាប់សដីព្យកា
ី

ោះ ក្តូវបានរបៀតរបៀន ឬបំភិតបំភយ
័ ឬសមែុតរធវើបាប
ញ
ើ ។ ររហ្ទំព្យ័ ននអរគរមធាវើកាលីហ្ន
វូ ញ៉ា នត

https://oag.ca.gov/immigrant/rights។ ដំរណាោះក្សាយអំព្យស
ី ង្កាត់ជា

មិនរ ើសរអើង បស់សង្កាត់ តក្មូវឱ្យនដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាភាសា

ទីជក្មក បស់សង្កាត់ ក្តូវបានភាជប់មកជាមួយ។ ព្យ័តមា
៌ នផ្ែមរទៀត រឺមាន

កំរណើត ក្បសិនរបើតប
ំ ន់បំរ ើរសវា បស់សង្កាត់ មានសហ្រមន៍ជនជាតិ

ោក់ជូនរៅររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/sanctuary/families។

ភារតិច ផ្ដលមិនសូវរចោះភាសាអង់ររែស។ រសចកដីជូនដំណឹង ក្តូវផ្ត
ិ នកា
បញ្ជជក់ជូនថា សង្កាត់នឹងចត់ វធា

រដើមបីធា ថា កា ផ្ដលមិន

កមម វិធីនិត
ដ សា
ន មក្មាមនដ (EC §32390)៖ សង្កាត់ក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យ

សូវរចោះភាសាអង់ររែសរ ោះ នឹងមិនមានឧបសរគរារាំ ងកនុងកា ទទួលបាន
ិ ី
នូវកា អនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀន និងចូល ម
ួ រៅកនុងកមម វធ
រទ។ រោលកា ណ៍រនោះ ក្តូវបានោក់ឱ្យអនុវតតចំរ

ិ ីនិត
នតល់ជូននូវកមម វធ
ដ ក្មាមនដ សំរាប់កមា
ុ ផ្ដលមកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀន

បស់សង្កាត់

ថានក់មរតដយយ ឬផ្ដលរទើបបានមកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនរៅកនុងសង្កាត់ែីៗ
ម ។

ោះសិសសសាលាទាំង

ក្បសិនរបើសង្កាត់បានអនុម័តកមម វិធីផ្បបរនោះ រ ោះរលាកអនកនឹងក្តូវបាន

ិ ី និងសកមមភាព្យ ក់ ន់
អស់ កនុងកំ ិតមួយ ដូចជាកា ចូល ួមកនុងកមម វធ

នដល់ជូនដំណង
ឹ អំព្យន
ី ីតិ វិធី អំព្យីតនមែឈ្នូល ក់ ន់ និងអំព្យីសិទធិ បស់

រោយមានក ណីរលើកផ្លងមួយចំនួនតូច ដូចជាកីឡាប៉ាោះទងគិចរាងកាយ
ោន។ រោយអនុរលាមតាមចាប់សហ្ព្យ័នធ

ិ ីរនោះ រៅ
រលាកអនក កនុងកា មិនអនុញ្ជញតឱ្យកូនរលាកអនកចូល ួមកនុងកមម វធ

កយបណតឹងរចទក្បកាន់ព្យកា
ី

រព្យលរលាកអនកអរញ្ជ ញ
ើ មកចុោះរ្
ម ោះឱ្យកូនរលាកអនកចូលរ ៀន។

មិនរោ ព្យតាមរោលនរោបាយរនោះ រួ ផ្តក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់ យក
សាលារ ៀន។ បណតឹងឧទធ ណ៍ អាចក្តូវបានរធវើរឡើងរោយោក់ជូនអរគ

កុមា សថ ិតរៅកនុងសា
ថ នភាព្យោមននទោះសផ្មបង (42 USC §11431-11435)៖

យកននសង្កាត់។ រោលនរោបាយសដ ីព្យីកា មិនរ ស
ើ រអើងមួយចាប់

សង្កាត់ តាមតំបន់នម
ី យ
ួ ៗ នឹងក្តូវបានផ្តងតាំងអនកទំ ក់ទំនងមានក់ សំ

បស់សង្កាត់ផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ រៅឧបសមពន
័ ធននរោល

រាប់កមា
ុ ផ្ដលោមននទោះសផ្មបង ជាអន កផ្ដលក្តូវរធវើោ
៉ា ងណា ឱ្យមានកា

នរោបាយ រហ្ើយមាននដល់ជូនតាមកា រសន ើសុំ។ រៅកនុងរព្យលរបាោះព្យុមព

កា នសព្យវនាយដំណឹងជូនជាសាធា ណៈ អំព្យីសិទធិទទួលបាននូវកា អប់ ំ

នាយរនោះ រោលនរោបាយននកា មិនរ ើសរអើង រឺសថិតរក្កាមកា ក្តួត

បស់សិសសសាលា ផ្ដលសថ ិតរៅកនុងសា
ថ នភាព្យោមននទោះសផ្មបង។

ព្យិនិតយរឡើង វិញ។ សំរាប់ព្យ័តមា
៌ នផ្ដលទាន់សម័យបំនុត សូមចុចរមើល

ិ ីអប់ ំអំព្យីនវែូ រភទ / រមររារវ ិ ុសហ្ុីវ (HIV)
កមម វធ

កនុងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/boardpolicies។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត សដ ី
អំព្យីសមភាព្យ និងកា មិនរ ើសរអើង ម
ួ មានទាំងកា នីតិ វិធប
ី ណតឹង និង

កា បរក្ងៀនរៅកនុងកមម វិធីអប់ ស
ំ ុខភាព្យនែវូ រភទទូលំទូលាយ និង

ព្យ័ត៌មានសំរាប់ទំ ក់ទំនង សំរាប់អនកសក្មបសក្មួលកមម វិធី Title IX

បង្កា រមររារវើ ុសហ្ុីវ (EC §51938)៖ សង្កាត់ ជារ ៀងរាល់ឆ្នំ ក្តូវ

បស់សង្កាត់ រឺមានោក់ជូនរៅកនុងររហ្ទំព្យ័

នដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា អំព្យកា
ី បរក្ងៀនរៅកមម វិធអ
ី ប់ ំសខ
ុ ភាព្យនែវូ រភទ

www.ousd.org/ombudsperson។

ោ
៉ា ងទូលំទូលាយ និងកមមវិធអ
ី ប់ ប
ំ ង្កា រមររារវើ ុសហ្ុីវ និងរធវកា
ើ

សមធម៌កុង
ន ក្បព្យ័នធអប់ រំ ោយមិនរិតព្យីសា
ថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍

សិកាក្សាវក្ជាវអំព្យីោនិភយ
័ និងកិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតក
ដ ុង
ន លកខណៈចំរ ើនសុខ

សញ្ជជតិឬសាស

ភាព្យ សំរាប់ឆ្នំសិកា។ សមាា ៈសិកាតាម យៈសំរណ និងសរមែង ឬចកខុ

(EC §234.7)៖ កុមា មានសិទធិទទួលបាននូវកា

វិញ្ជញណ ដូចបានរក្បើក្បាស់រៅកនុង វិសយ
័ អប់ ំរ ោះ រឺមានោក់ជូនទុករធវើ

អប់ ំ បស់ ដឋ រោយឥតរិតនែែ រោយមិនរិតព្យីសា
ថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ិ ីបរក្ងៀនរនោះ ក្តូវបាន
កា ក្តួតព្យិនិតយនងផ្ដ ។ ក្បសិនរបើកា រ ៀបចំកមម វធ

កា ចូល ួមកនុងកា តាំងព្យិព្យ័ ណ៍រក្ជើសរ ស
ើ សាលារ ៀន កមម វិធី Open

រធវើរឡើង ប ទ ប់ព្យឆ្
ី ន ំ សក
ិ ាបានចប់រនដម
ើ រហ្ើយរ ោះមក មាតាបិតានឹងក្តូវ

House និងដំរណើ រដើ រមើលរៅទីកុង
ន ប រិ វណសាលារ ៀន

បាននដល់ជន
ូ ដំណឹង ោ
៉ា ងរោចណាស់ ឱ្យបាន 14 នែៃជាមុន មុននឹងកមម

មរធាបាយដ៏លន
អ ងផ្ដ រដើមបីឱ្យដឹងព្យីសហ្រមន៍សក
ិ ាខុសៗោន។ សូម

រឺជា

វិធីបរក្ងៀនផ្បបរនោះណាមួយចប់រនដើម ក្បសិនរបើសង្កាត់រក្ជើសរ ើសនតល់

រមើលនងផ្ដ រៅកនុងឧបសមពន
័ ធននរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជប់មក

ិ ីបរក្ងៀន រោយអនកក្បឹការោបល់ផ្ដលមកព្យីខាងរក្ៅ រៅកនុង
កមម វធ

ជាមួយនឹងរោលនរោបាយននក្កុមក្បឹកាភិបាល BP 5116.1 និងបទប

ថានក់រ ៀន ឬរៅកនុងអំឡុងរព្យលជួបក្បជុំោន។ រសចកតីជន
ូ ដំណឹងរនោះ ក្តូវផ្ត

ញ្ញតិដ ដឋបាល AR 5116.1 បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សដ ីព្យកា
ី

ួមមាន ោក់នែៃផ្ខឆ្នំបរក្ងៀន, រ្
ម ោះ បស់អងគកា ឬសាខាននវារមិនកិតិដ

របើកឱ្យចុោះរ្
ម ោះរ ៀន និងកា របើកឱ្យចុោះរ្
ម ោះរ ៀនកនុងសង្កាត់រ ៀងៗខែួ

យសមានក់ៗ រហ្ើយនិងព្យ័ត៌មានបញ្ជជក់ថាមាតាបិតាមានសិទធិរសន ើសុំែត

ន។ ចំណាំ៖ រៅកនុងរព្យលរបាោះព្យុមពនាយរនោះ រោលនរោបាយ

ិ ីបរក្ងៀនរនោះមួយចាប់។ មាតាបិតាមានសិទធិ
ចមែងចាប់ទាក់ទងនឹងកមម វធ

កា របើកឱ្យចុោះរ្
ម ោះរ ៀន បស់សង្កាត់ រឺសថិតរៅរក្កាមកា ក្តួតព្យិនិតយ

សដ ីព្យី

មិនអនុញ្ជញតឱ្យកូន បស់ព្យក
ួ ររ ចូល ម
ួ កនុងកមម វិធអ
ី ប់ ំសខ
ុ ភាព្យនែវូ រភទ

រឡើង វិញ។ សំរាប់ព្យ័តមា
៌ នទាន់សម័យបំនុត សូមចុចរមើលរៅកនុងររ

ទូលំទូលាយ និងកមម វិធអ
ី ប់ ំបង្កា រមររារវើ ស
ុ ហ្ុវី តាមកា ោក់រសន ើសុំ

ហ្ទំព្យ័ www.ousd.org។

ជាលាយលកខអកស រៅកាន់សង្កាត់។ សិសសសាលាទាំងរ ោះណា ផ្ដល
មាតាបិតា បស់ព្យក
ួ ររ ព្យុបា
ំ នោក់រសន ើសជា
ុំ លាយលកខអកស រដើមបីបញ្ជជក់

សិសសទាំងឡាយណា ផ្ដលចូលរ ៀនសាលា រក្ៅព្យីសាលាទាំងរ ោះ

ព្យីកា មិនអនុញ្ជញតឱ្យចូល ួមរ ោះ នឹងទទួលបាននូវកមម វិធប
ី រក្ងៀនរនោះ។

ផ្ដលក្តូវបានកំណត់ឱ្យរៅរ ៀន រោយសង្កាត់រ ោះ ក្តូវបានសំរៅថា ‹

ចាប់បានអនុញ្ជញតឱ្យសង្កាត់នងផ្ដ ព្យុច
ំ ំ បាច់មានកា យល់ក្ព្យមព្យីមាតា

សិសសផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន› ព្យីរដើមដល់ចប់ននរសចកដីជូនដំណឹងរនោះ។

បិតាជាមុន កនុងកា រក្បើឧបក ណ៍រោយអ មិក រដើមបីរធវកា
ើ ក្សាវក្ជាវ

មានមួយ វិធកា
ី សំរាប់រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន រៅកនុងសង្កាត់ ផ្ដលមាតា

និងរធវើកា វាយតនមែរោយសម ័ក្រចិតត និងរោយលាក់កា សមាៃត់ រដើមបីវាស់

ិ ី
បិតា ស់រៅ (កា ផ្លែស់បដូ សាលារ ៀនរៅកនុងសង្កាត់) រហ្ើយអាចមានវធ

សទ ង់ោនិភយ
័ និងកិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតក
ដ ុង
ន លកខណៈចំរ ើនសុខភាព្យ បស់សស
ិ ស

កា ោច់រោយផ្ឡកព្យីោនចំនួនបី សំរាប់រក្ជើសសាលារ ៀន

សាលា ផ្ដលកនុងរ ោះ ម
ួ មាន ទាំងកា រធវើរតសត កក្មងសំណួ និងសក្មង់

សង្កាត់រនសងរទៀត (កា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន វាងសង្កាត់)។ តក្មូវកា

័ រៅថានក់ទី 7 ដល់ទី 12 អំព្យី
មតិ ផ្ដលមានសំណួ សមក្សបតាមវយ

ទូរៅ និងផ្ដនកំណត់ននវិធកា
ី នីមយ
ួ ៗ រឺមានរ ៀបរាប់ជូនដូចខាងរក្កាម

កិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតដ បស់សិសស ផ្ដលទាក់ទង ឬកា ក្បតិបតដិផ្ដលទាក់ទងរៅ

រនោះ៖

រៅកនុង

នឹងកា ួមរភទ។ សង្កាត់ក្តូវនដល់ដណ
ំ ឹងជូនមាតាបិតាឱ្យបានក្ជាបជាលា
យលកខអកស មុនរព្យលមានកា រធវើរតសត កា ោក់សំណួ ឬសក្មង់សទង់

កា រក្ជើសរ ស
ើ សាលាមួយ រៅកនុងសង្កាត់ផ្ដលមាតាបិតា ស់

មតិផ្បបរនោះណាមួយ រហ្ើយក្តូវនតលឱ្
់ យព្យួកររនូវឱ្កាសរធវើកា ក្តួតព្យិនិតយ

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

នងផ្ដ ។ មាតាបិតា មានសិទធិមិនអនុញ្ជញតឱ្យកូន បស់ព្យក
ួ ររ ចូល ម
ួ កនុង

រ ៀន ក្បចំ សង្កាត់នម
ី យ
ួ ៗ បរងាើតរោលនរោបាយ ផ្ដលអនុញ្ជញតឱ្យ

ិ ីផ្បបរនោះបាន រោយោក់សំរណើជាលាយលកខអកស មួយចាប់ រៅ
កមម វធ

មាតាបិតារធវកា
ើ រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនឱ្យកូនៗ បស់ព្យួកររចូលរ ៀន

កាន់សង្កាត់សាលារ ៀន។

រោយមិនរិតព្យីទីកផ្នែងផ្ដលមាតាបិតា ស់រៅកនុងសង្កាត់ បស់ព្យក
ួ រររឡើ
យ។ ចាប់ោក់កហ្
ំ ិតរលើកា រក្ជើសរ ស
ើ សាលា រៅកនុងសង្កាត់សាលា

កមម វិធីបរក្ងៀនអំព្យីសខ
ុ ភាព្យ / ភាព្យនទុយោនព្យីកា បរក្ងៀន និងជំរនឿ
សាស

រ ៀន ដូចតរៅរនោះ៖

(EC §51240)៖ តាមកា រសន ើ សុជា
ំ លាយលកខអកស ព្យីមាតា
 សិសសផ្ដល ស់រៅកនុងតំបន់សាលាផ្ដលក្តូវរៅរ ៀនរ ោះ រឺក្តូវផ្ត

បិតារ ោះ សិសសសាលានឹងក្តូវបានរលើកផ្លងឱ្យ ួចព្យីតក្មូវកា ចូលកនុង
ផ្ននកននកមម វិធប
ី រក្ងៀនណាមួយអំព្យស
ី ុខភាព្យ ក្បសិនរបើវាមានភាព្យនទយ
ុ ោន
ព្យីកា បរក្ងៀន និងជំរនឿសាស

ទទួលបាននូវអាទិភាព្យចូលរ ៀនរៅសាលាហ្នឹង មុនសិសសរនសងៗ

បស់មាតាបិតា។

រទៀត ផ្ដលមិន ស់រៅកនុងតំបន់សាលារ ៀនផ្ដលសិសសក្តូវរៅរ ៀន។
 កនុងក ណីមានចំនួនរសន ស
ើ ុំចូលរ ៀនរក្ចើនរលើសចំនួនរបើកទទួល
ិ កា
សិសសឱ្យចូលរ ៀនរ ោះ វធ
ី រក្ជើសរ ើសរនោះ ក្តូវផ្ត ‹រធវើរឡើង

វតតមានសិសសសាលារ ៀន/ជរក្មើសសាលារ ៀន

រោយក្ វៗ រហ្ើយោមនភាព្យលរមអៀង› ផ្ដលជាទូរៅមានន័យថា
ិ ច
សិសសក្តូវបានរក្ជើសរ ើសតាម យៈវធ
ី ប់រឆ្នត ជាជាងថា អនកណា

ចាប់កាលីហ្វូនញ៉ា (EC §48980 (g)) តក្មូវឱ្យក្កុមក្បឹកាភិបាលនន

មកចុោះរ្
ម ោះមុន បានកផ្នែងចូលរ ៀនមុនររ។ សង្កាត់មិនអាចរក្បើ

សាលារ ៀនទាំងអស់ នដល់ដណ
ំ ឹងជូនមាតាបិតាននសិសសមានក់ៗ រៅរដើម

លិទធនលសិកា ឬកីឡា បស់សិសសសាលា រដើមបីរធវជា
ើ មូលោឋនទុក

ឆ្នំសិកា តាមមរធាបាយខុសៗោន ថាព្យួកររអាចរក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន

ទទួលយកសិសសចូលរ ៀន ឬបដិរសធមិនទទួលយកសិសសផ្លែស់បដូ

ឱ្យកូនៗព្យួកររ ចូលរ ៀនបាន រក្ៅព្យីសាលារ ៀនផ្ដលព្យួកររក្តូវបាន

សាលារ ោះរឡាយ។

កំណត់ឱ្យរៅរ ៀនរោយសង្កាត់សាលារ ៀន។

 សង្កាត់នម
ី យ
ួ ៗ ក្តូវផ្តសំរ ចចិតក
ត ណ
ំ ត់ចំនួនរបើកទទួលយកសិសស
ចូលមក រៅតាមទីសាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ។ សង្កាត់នីមយ
ួ ៗ មានសិទធិ

ធនធានជារក្ចើន រឺអាច កបាន រដើមបីជួយឱ្យអន ក បានដឹង និង
រក្បៀបរធៀបសាលារ ៀន

អំណាចកនុងកា កាសមតុលយននព្យូជសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិឱ្យស

បស់សង្កាត់ ួម ួមមាន៖ ររហ្ទំព្យ័

មក្សប កនុងចំរណាមសាលារ ៀន
បស់ខែួន រនោះមានន័យថា
សង្កាត់អាចបដរិ សធបាន ចំរ ោះសិសសផ្ដលផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន

ផ្សវ ង កសាលារ ៀនអូកឡិនដ៍, រំររាងក្បតិបតដកា សាលារ ៀន និង
រសៀវរៅផ្ណ ំអំព្យកា
ី ចុោះរ្
ម ោះរក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន រហ្ើយទាំងអស់

ក្បសិនរបើវារធវឱ្
ើ យោមនតុលយភាព្យ ឬរធវឱ្
ើ យសង្កាត់ព្យុំបានអនុរលាមតាម

រនោះ រឺមានោក់ឱ្យរក្បើក្បាស់រៅកនងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/enroll។
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ចាប់ននកមម វិធឈ្
ី ប់ផ្បងផ្ចកព្យូជសាសន៍ រោយសម ័ក្រចិតត ឬតាមបទ

ព្យិរសស ឬកូនសិសសអន ករ ៀនភាសាអង់ររែស របើរទាោះជាកា

បញ្ជជតុលាកា ។

ចំណាយរលើកា អប់ ស
ំ ិសសមានចំនួនរលើសក្បាក់ចំណល
ូ ផ្ដលបាន

ឹ ជូនសិសសរៅមកព្យីសាលារ ៀន
 សង្កាត់ ព្យុំក្តូវបានតក្មូវឱ្យជួយដក

ទទួល ឬក្តូវកា បរងាើតកមម វិធម
ី យ
ួ ែមីក៏រោយ។ សង្កាត់សាលារ ៀន

មួយរៅសាលារ ៀនមួយរទៀត រៅកនុងសង្កាត់ រក្កាមបទបបញ្ញតិទា
ត ំង

ផ្ដលកូនសិសសចង់ផ្លែស់បដូ រចញ អាចនងផ្ដ ោក់កណ
ំ ត់រលើចំនួន

រនោះរទ។

ស ុបននសិសសផ្ដលផ្លែស់បដូ រចញព្យីសង្កាត់រៅឆ្នំនម
ី យ
ួ ៗ កនុង

 ក្បសិនរបើកា ផ្លែស់បដូ សាលា ក្តូវបានបដិរសធរ ោះ មាតាបិតាមិន

ចំនួនភារ យជាក់លាក់ននចំនួនចុោះរ្
ម ោះស ុប រោយអាក្ស័យរលើ

មានសិទធិរោយសវ យ
័ ក្បវតតិ កនុងកា នដឹងឧទធ ណ៍ព្យប
ី ទសំរ ចចិតរត នោះ

ទំហ្ំននសង្កាត់។

រទ។ ប៉ាុផ្នដសង្កាត់ រទាោះជាោ
៉ា ងណា អាចសម ័ក្រចិតរដ ធវើកា សំរ ចចិតត

 កា ក្បាក្ស័យទាក់ទងជាមួយមាតាបិតា រោយសង្កាត់ជាទីចំណូល

ោក់ចូលនូវ វិធកា
ី មួយជារក្សច ជូនមាតាបិតា ផ្ដលចង់រធវើកា បតឹង

ចិតដ ក្តូវបានឱ្យកូនព្យួករររៅរ ៀនរ ោះ ក្តូវមានភាព្យក្តឹមក្តូវរោយ

ឧទធ ណ៍អំព្យកា
ី សំរ ចចិត។
ដ

ផ្នអករលើអងគរហ្តុរហ្ើយមិនក្តូវតក្មង់រៅរលើសិសសសាលា រោយ
ផ្នអករលើសមតថភាព្យសិកា, កា រលងកីឡា ឬបុរគលក
ិ លកខណៈផ្លទល់

កា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនរៅរក្ៅសង្កាត់ ផ្ដលមាតាបិតា ស់រៅ៖

ខែួ នរនសងរទៀតរឡើយ។
 សង្កាត់ជាទីចណ
ំ ូលចិតដ ក្តូវផ្តបរង្កហោះព្យ័ត៌មានអំព្យី កយសុផ្ល
ំ ែ ស់បដូ

មាតាបិតាមានបីជរក្មើសខុសៗោន កនុងកា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនមួយ

សាលារ ៀន រៅរលើររហ្ទំព្យ័ បស់ខែួន ួមមានទាំងទក្មង់ផ្បបបទ

រៅរក្ៅសង្កាត់ ផ្ដលព្យួកររ ស់រៅ។ ជរក្មើសទាំងបីរ ោះរឺ៖

ណាមួយ ផ្ដលអាចអនុវតតបាន, តារាងកំណត់រព្យលផ្លែស់បដូ សាលា
រ ៀន និងរសចកដីព្យនយល់អំព្យី វិធកា
ី រក្ជើសរ ើសរនោះនងផ្ដ ។

ជរក្មើសទី 1៖ សង្កាត់ជាទីចំណូលចិតដ (EC §§48300 ដល់ 48315)៖

 កា ក្បាក្ស័យទាក់ទងោនទាំងអស់ សង្កាត់ជាទីចំណូលចិតដ ទាក់ទង

ចាប់អនុញ្ជញត ប៉ាុផ្នតមិនបានតក្មូវឱ្យសង្កាត់សាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ កាែយ

នឹងឱ្កាសផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន ក្តូវផ្តមានោក់ជូនជាភាសាទាំង

ជា ‹សង្កាត់ជាទីចំណល
ូ ចិត›
ដ រ ោះរទ - រឺជាសង្កាត់ផ្ដលទទួលយក

អស់ ផ្ដលក្តូវបានតក្មូវឱ្យបកផ្ក្ប រៅកនុងសង្កាត់សាលារ ៀន
បស់អនកក្សុក រក្កាមចាប់អប់ ំ EC§48985។

សិសសផ្ដលផ្លែស់ចល
ូ មកព្យីសង្កាត់មយ
ួ រនសងរទៀត រក្កាមលកខខណឌនន

 ោមនសិសសណាមានក់ ផ្ដលកនុងរព្យលបចចប
ុ បននរនោះ ចូលរ ៀន ឬ ស់រៅ

ចាប់អប់ ំផ្ដលបានរ ល ួចមករហ្ើយ។ ក្បសិនរបើក្កុមក្បឹកាភិបា
លសាលារ ៀន បស់សង្កាត់ សំរ ចចិតថា
ត ខែួនចង់កាែយជា ‹សង្កាត់ជា

កនុងតំបន់សាលាផ្ដលព្យួកររក្តូវរៅរ ៀនរ ោះ អាចក្តូវបានបងខឱ្
ំ យ

ទីចំណូលចិត›
ដ រ ោះ ខែួ នក្តូវផ្តកំណត់ចំនួនសិសស ផ្ដលខែួ នចង់ទទួល

ចករចញព្យីសាលារ ៀនហ្នឹង រដើមបីទក
ុ កផ្នែងហ្នឹង ឱ្យសិសសផ្ដល

យក រៅកនុងក្បរភទរនោះ កនុងឆ្នំនម
ី យ
ួ ៗ រហ្ើយក្តូវទទួលយកសិសស

ផ្លែស់បដូ សាលាចូលមករ ៀន រក្កាមលកខខណឌទាំងរនោះបានរទ។

ទាំងអស់ ផ្ដលបានសុំផ្លែស់ចូលមករ ៀន ហ្ូតទាល់ផ្តបានដល់ក្រប់

 អាទិភាព្យអនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀន ក្តូវផ្តបាននតល់ជូនដូចតរៅរនោះ៖
o បងបអន
ិ ស ផ្ដលរ ៀនរៅសាលាហ្នឹងក្សាប់
ូ បរងាើត បស់សស

ចំនួនផ្ដលក្តូវទទួលយក។ សង្កាត់ជាទីចំណូលចិតដ ក្តូវវធា ោ
៉ា ង

រហ្ើយរៅកនុង ‹សង្កាត់ជាទីចំណូលចិត›
ដ ក្តូវផ្តក្តូវបាននតល់

ណាឱ្យសិសសផ្ដលក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យចូលរ ៀន រក្កាមលកខខណឌរនោះ

ជូននូវអាទិភាព្យមុនររបងអស់។

ក្តូវបានរក្ជើសរ ើសតាម យៈវិធកា
ី ោមនលរមអៀង ផ្ដលោមក្បាមមិន

o សិសសសាលាផ្ដលមានសិទធិទទួលអាោ រោយឥតរិតនែែ ឬ

ឱ្យរក្បើ វិធរ
ី ិតរហ្តុនលព្យីរុណសមបតដិ ដូចជាលិទធនលសិកា ឬកីឡា

តាមបញ្ចុ ោះតនមែរ ោះ ក្តូវផ្តបាននតល់ជន
ូ នូវអាទិភាព្យទីព្យី ។

សា
ថ នភាព្យរាងកាយ ឬសមតថភាព្យខាងភាសាអង់ររែសជារដើម។

o កូនៗ បស់បរ
ុ ល
គ ិករោធា ក្តូវផ្តបាននតល់ជូននូវអាទិភាព្យទី

ក្បសិនរបើសង្កាត់រក្ជើសរ ើសមិនចង់កាែយជា ‹សង្កាត់ជាទីចំណល
ូ

បី។

ចិត›
ដ រ ោះ មាតាបិតាមិនអាចរធវើកា រសន ស
ើ ុំផ្លែស់បដូ សាលាតាម

ឹ ជូនកូនរៅមកព្យីសាលារ ៀន
 មាតាបិតាអាចរធវកា
ើ រសន ស
ើ ុំឱ្យជួយដក

លកខខណឌទាំងរនោះរទ។ លកខខណឌរនសងៗរទៀតអំព្យីសិទធិរក្ជើសរ ើស ‹

រៅកនុងក្ព្យំផ្ដននន ‹សង្កាត់ជាទីចំណូលចិត›
ដ ។ សង្កាត់ ក្តូវបាន

សង្កាត់ជាទីចណ
ំ ូលចិត›
ដ ួមមានដូចតរៅរនោះ៖

តក្មូវឱ្យនតលោ
់ នជំនិោះ ផ្តកនុងកំ ិតមួយផ្ដលខែួ នអាចរធវើរៅបាន។
សង្កាត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតាកំព្យង
ុ បំរព្យញកាតព្យវកិចរច ោធា

 ខាងណាក៏បានផ្ដ សង្កាត់ផ្ដលកូនសិសសផ្លែស់ចល
ូ មករ ៀន ឬ

សកមម ននសិសសផ្ដល ស់រៅរ ោះ មិនក្តូវបដិរសធកា សុំផ្លែស់បដូ

សង្កាត់ផ្ដលកូនសិសសផ្លែស់រចញរ ោះ អាចរធវើកា បដិរសធមិនឱ្យ

បស់សិសស ប
ូ ហ្នឹង ឱ្យរៅរ ៀនរៅកនុងសង្កាត់ណាមួយរឡើយ

ព្យួកររផ្លែស់បដូ សាលាបាន ក្បសិនរបើវានឹងមាននលប៉ាោះ ល់ជា

ក្បសិនរបើសង្កាត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតា បស់សិសសបានោក់

អវិជមា
ជ ន ដល់តុលយភាព្យននចំនួនជាតិសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិ

កយសុំរ ោះ បានអនុម័ត កយសុផ្ល
ំ ែ ស់បដូ សាលារ ៀន។

បស់សង្កាត់ ឬដល់រំររាងកា ឈ្ប់ផ្បងផ្ចកព្យូជសាសន៍រោយ
សម ័ក្រចិតត ឬតាមបទបញ្ជជព្យីតុលាកា ។ សង្កាត់ជាទីចណ
ំ ូលចិតដ មិន
អាចបដិរសធសំរណើសុំផ្លែស់បដូ សាលា រោយផ្នអករលើមល
ូ ោឋនថា

ជរក្មើសទី 2៖ កា ផ្លែស់បតូ សាលារ ៀនរនសងរទៀត វាងសង្កាត់ (EC

កា ចំណាយរលើកា នតល់រសវាហ្នឹង រឺមានចំនន
ួ រលើសក្បាក់ចណ
ំ ូល

§46600និង et seq.)៖ ចាប់រនោះ អនុញ្ជញតឱ្យសង្កាត់ចំនួនព្យី ឬរក្ចើន

ផ្ដលទទួលយក ប៉ាុផ្នតខែួនអាចរធវើកា បដិរសធសំរណើសបា
ុំ ន

រធវើកិចក្ច ព្យមរក្ព្យៀង ួមោនមួយ សំរាប់កា ផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន បស់

ក្បសិនរបើរធវដ
ើ ូរចនោះ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតកមម វិធម
ី យ
ួ ែមី។ រទាោះជា

សិសសមានក់ ឬ រក្ចើន ក់ សំរាប់ យៈរព្យលមួយដល់រៅក្បាំ ឆ្នំឯរណាោះ។

ោ
៉ា ងណាក៏រោយ សង្កាត់ជាទីចំណល
ូ ចិតរដ ោះ មិនអាចបដិរសធ

កិចក្ច ព្យមរក្ព្យៀងែមី អាចក្តូវបានចប់រនដម
ើ រធវើ សំរាប់ យៈដល់រៅក្បាំ ឆ្នំ

កា ផ្លែស់បដូ សាលា បស់សិសសផ្ដលមានតក្មូវកា ព្យិរសសណា

នីមយ
ួ ៗបានផ្ែមរទៀត។ កិចក្ច ព្យមរក្ព្យៀងរនោះ ក្តូវផ្តមានកា បញ្ជជក់ព្យី

មានក់បានរទ ផ្ដលកនុងរ ោះ ម
ួ មានទាំងមនុសសផ្ដលមានតក្មូវកា

យៈរព្យលជាក់លាក់ និងលកខខណឌ រក្កាមកា ផ្លែស់បតូ សាលាផ្ដលក្តូវ
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រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

បានអនុញ្ជញតឱ្យ។ សង្កាត់លំរៅោឋន មិនអាចបដិរសធកា ផ្លែស់បតូ

ព្យិនុទខពស់ ដូចបានចុោះរលើតារាងលទធនលសិកា។ សង្កាត់

សាលាននសិសស ផ្ដលមាតាបិតា បស់ព្យួកររកំព្យុងបំរព្យញកាតព្យវកិចច

សាលារ ៀនចុោះកនុងបញ្ជ ី ក្តូវផ្តនដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតារៅឯសាលារ ៀន

រោធាសកមម ផ្ដលសង្កាត់ទទួលចុោះរ្
ម ោះតាមកា រសន ើសុំរ ោះ អនុម័ត

ហ្នឹង រៅនែៃ ឬមុននែៃដប
ំ ូងននឆ្នំសក
ិ ា អំព្យីជរក្មើស បស់ព្យក
ួ ររ កនុងកា

កយសុំបានរទ។ ចាប់ផ្ចងអំព្យីកា ផ្លែស់បតូ សាលារ ៀន វាងសង្កាត់

ផ្លែស់បដូ រៅសាលា ដឋមយ
ួ រទៀត។ ព្យ័ត៌មានទាក់ទងនឹងដំរណើ កា ោក់

ផ្ចងនងផ្ដ នូវលកខខណឌដូចតរៅរនោះ៖

កយសុំ និងរព្យលរវលាកំណត់ផ្ដលអាចអនុវតតបាន អាចរៅយកបានព្យី

 ក្បសិនរបើសង្កាត់បដិរសធសំរណើសុំផ្លែស់បដូ សាលារ ៀនរ ោះ មាតា
បិតាអាចបតឹងឧទធ ណ៍បាន ចំរ

ផ្ដលមាន

កា ោ
ិ ល័យ បស់សង្កាត់។

ោះកា សរក្មចចិតហ្
ត នឹង ោក់រៅកាន់

ក្កុមក្បឹកាភិបាលផ្ននកអប់ ំក្បចំ រខាណធី។ មានតារាងរព្យលរវលា

រសចកដីសរងខបរនោះ នតល់ជូននូវទិដឋភាព្យទូរៅ អំព្យីចាប់ផ្ដលអាចអនុវតត

ជាក់លាក់ រៅកនុងចាប់ សំរាប់ោក់បណតឹងឧទធ ណ៍រនោះ រហ្ើយនិង

បាន ចំរ ោះកា រៅរ ៀន សំរាប់សាលារ ៀនខានតតូចនីមយ
ួ ៗរនសងរទៀត។

រដើមបីឱ្យក្កុមក្បឹកាភិបាលផ្ននកអប់ ំ រធវកា
ើ សំរ ចចិតជា
ត ែមី។

ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត រឺមាននដល់ជូនតាមកា រសន ស
ើ ុំ និងរៅររហ្ទំព្យ័
www.ousd.org/enroll។

ជរក្មើសទី 3៖ កា ង្ក មាតា ជំនួសកា ផ្លែស់បដូ សាលារ ៀនតាម
លំរៅោឋន (EC §48204 (b))៖ ក្បសិនរបើ ោ
៉ា ងរោចណាស់ មាតា

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីសាលារ ៀនខានតតូច (EC §58501)៖ ចាប់ ដឋ

បិតាមានក់ននសិសស បានរៅរធវកា
ើ រៅនឹងកផ្នែងផ្លទល់រៅកនុងក្ព្យំផ្ដននន

អនុញ្ជញតឱ្យសង្កាត់សាលារ ៀនទាំងអស់ នតល់សាលារ ៀនខានតតូចៗ។

សង្កាត់សាលារ ៀនមួយរក្ៅព្យីសង្កាត់ ផ្ដលព្យួកររ ស់រៅ សំរាប់ យៈ

ចាប់អប់ ំផ្ននកទី 58500 កំណត់នយ
ិ មន័យថា សាលារ ៀនខានតតូច រឺជា

រព្យលោ
៉ា ងតិចក្តឹមផ្ត 10 រមា៉ាងប៉ាុរណាណោះ កនុងអំឡុងរព្យលក្តឹមផ្តមួយ

សាលារ ៀនមួយ ឬជាក្កុមថានក់រ ៀនោច់រោយផ្ឡកមួយ រៅកនុង

សបាតហ្៍រ ោះ កូនសិសសអាចក្តូវបានចត់ទុកថា ជាសិសសមានទីលំរៅ
រៅកនុងសង្កាត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតា បស់ព្យួករររធវើកា រ ោះរហ្ើ

ក្កបខ័ណឌសាលារ ៀនមួយ ផ្ដលក្តូវបានកាន់កាប់កុង
ន លកខណៈមួយ ផ្ដល
បាន ច រឡើងរដើមបី៖

យ។ មាក្តាននចាប់រនោះ មិនតក្មូវឱ្យសង្កាត់សាលារ ៀន ទទួលយក
សិសសផ្ដលបានរសន ើសុំផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន រោយផ្នអករលើមូលោឋន

(1) បរងាើនឱ្កាសដល់កំ ិតអតិប មា សំរាប់សិសសសាលា កនុងកា អភិវឌឍ

រនោះ ប៉ាុផ្នតសស
ិ ស មិនអាចក្តូវបានបដិរសធ រោយផ្នអករលើមូលោឋន

រុណតនមែ វិជមា
ជ ន ដូចជាខែួ នទីព្យឹងខែួន កា រចោះនតច
ួ រនតើមរំនិត រសចកដី

ជាតិសាសន៍ ក្កុមជនជាតិ រភទ ក្បាក់ចណ
ំ ូល បស់មាតាបិតា លទធនល

សបបុ ស ភាព្យរកើតរឡើងរោយឯកឯង ភាព្យបុិនក្បសប់ ភាព្យកាែោន រំនិត

សិកា ឬកា ព្យិច ណា "តាមផ្តអំរព្យើចិត"ដ រនសងរទៀត។ លកខខណឌរនស

នចនក្បឌិត កា ទទួលខុសក្តូវ និងកដអ
ី ំណ ។

ងៗរទៀត កនុងចាប់អប់ ំ EC§48204 (b) ម
ួ មាន៖

(2) ទទួលសា
គ ល់ថាកា រ ៀនសូក្តលអបំនត
ុ រកើតរឡើងរៅរព្យលផ្ដលសិសស
រ ៀនរចោះចំ រោយសា ព្យួកររមានចំណង់ចំណូលចិតន
ដ ឹងសិកា។

 ខាងណាមួយក៏បាន សង្កាត់ផ្ដលមាតាបិតា ស់រៅ ឬសង្កាត់ផ្ដល

(3) កាសា
ថ នភាព្យសិកាមួយ ផ្ដលបរងាើនឱ្យសិសសរចោះរលើកទឹកចិតត

មាតាបិតារៅរធវកា
ើ រៅទីរ ោះ អាចោមឃាត់មន
ិ ឱ្យសិសសសុំផ្លែស់

រោយខែួ នឯងឱ្យដល់កំ ិតអតិប មា និងរចោះរលើកទឹកចិតស
ត ិសស តាមរព្យល

បដូ សាលារ ៀន ក្បសិនរបើវាប៉ាោះ ល់ជាអវិជមា
ជ នដល់រំររាងកា

រវលាផ្លទល់ខែួន បស់ព្យក
ួ ររ ឱ្យរចោះរដញតាមចំណាប់អា មមណផ្ល
៍ ទ ល់ខែួន

ឈ្ប់ផ្បងផ្ចកព្យូជសាសន៍។

ផ្ដលព្យួកររមាន។ ចំណាប់អា មមណ៍ទាំងរនោះ អាចរកើតរចញជាផ្នែផ្លា

 សង្កាត់ផ្ដលមាតាបិតារៅរធវកា
ើ រ ោះ អាចបដិរសធកា សុផ្ល
ំ ែ ស់បដូ
សាលារ ៀន ក្បសិនរបើខែួន ករ

ទាំងក្សុង ឬផ្នែផ្លាខែ ោះៗ រចញព្យីបទបង្កហញរោយក្រូបរក្ងៀន ផ្ដលព្យួក

ិ ីអប់ ំ
ើញថា កា ចំណាយរលើកមម វធ

ោត់ចូលចិតអ
ដ ំព្យរ
ី ំររាងសិកា។

បស់សិសសរ ោះ មានចំនួនរក្ចើនរលើសចំនួនទឹកក្បាក់ផ្ដល ោឋភិបា

(4) បរងាើនឱ្កាសដល់កំ ិតអតិប មា ជូនក្រូបរក្ងៀន មាតាបិតា និងសិសស

លបាននដល់ឱ្យសង្កាត់ សំរាប់កមម វិធអ
ី ប់ ំសិសស។

សាលា កនុងកា អភិវឌឍ ម
ួ ោន នូវដំរណើ កា សិកា និងកមមវតថុ បស់ខែួន។ ឱ្

 មានកា ោក់កហ្
ំ ិត (រោយផ្នអករលើចំនន
ួ សប
ុ ននសិសសមកចុោះ

កាសរនោះ នឹងក្តូវបានបនតដំរណើ កា ជាអចិនរនតយ៍។

រ្
ម ោះរ ៀន) រលើចំនួនសិសសផ្ដលបានទូទាត់ ផ្ដលអាចសុំផ្លែស់បដូ

(5) បរងាើនឱ្កាសដល់កំ ិតអតិប មា សំរាប់សិសសសាលា រលាកក្រូ-អន ក

សាលារ ៀនរចញព្យីសង្កាត់ រក្កាមចាប់រនោះ ក្បសិនរបើសង្កាត់ អនុ

ក្រូ និងមាតាបិតា រដើមបីឱ្យរចោះបនដក្បតិកមមរៅនឹងកា ផ្លែស់បដូ ព្យិភព្យរលាក

ម័តឱ្យមានចំនន
ួ រក្ចើនកនុងកា សុំផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន។

ួមមាន ប៉ាុផ្នតមន
ិ កំណត់ថាមានផ្តសហ្រមន៍ ផ្ដលសាលារ ោះ មានតាំង

 ព្យុំមានដំរណើ កា ោក់បណតឹងឧទធ ណ៍ផ្ដលបានតក្មូវ សំរាប់កា សុំ

រៅរ ោះរទ។

ផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន ផ្ដលក្តូវបានបដិរសធរ ោះរទ។ ប៉ាុផ្នដរទាោះជា
ោ
៉ា ងណាក៏រោយ សង្កាត់ បដិរសធមិនអនុញ្ជញតឱ្យសិសសចូលរ ៀន

រៅកនុងក្ព្យឹតិកា
ត ណ៍មានមាតាបិតា កូនសិសស ឬរលាកក្រូ-អន កក្រូណាមានក់

រ ោះ ក្តូវផ្តនតល់ជូនជាលាយលកខអកស ជូនដល់មាតាបិតា នូវរហ្តុ
នលជាក់លាក់ ចំរ

ផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ៍ចង់បានព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀត ទាក់ទងនឹងសាលា

ោះកា បដិរសធកា សុំផ្លែស់បដូ សាលារ ៀន។

រ ៀនខានតតូចរ ោះអរគ យកសាលារ ៀនក្បចំ រខាណធី, កា ោ
ិ ល័យ ដឋ

ចាប់របើកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀន (EC §48350 និង et seq.)

បាលននសង្កាត់រនោះ, រហ្ើយនិងកា ោ
ិ ល័យ បស់ យកសាលារ ៀន

រៅរព្យលផ្ដលសិសសកំព្យុងរ ៀនរៅឯសាលារ ៀនននសង្កាត់មយ
ួ ផ្ដល

រៅកនុងតំបន់សាលាផ្ដលសិសសក្តូវរៅរ ៀននីមយ
ួ ៗរ ោះ ក្តូវមានឯក

មានចុោះរៅកនុងបញ្ជ ីរបើកឱ្យចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនជាចំហ្ ដូចបានកំណត់

សា ចាប់ែតចមែងជារក្ចើនចាប់ សំរាប់ទុកផ្ចកជូនរលាកទុកជាព្យ័ត៌មា

រោយអរគ យកផ្ននកផ្ណ ំ សាធា ណៈរ ោះ ព្យួកររអាចោក់

ន។ ចាប់រនោះ ជាព្យិរសស អនុញ្ជញតឱ្យមនុសសផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ៍

កយសុំ

ផ្លែស់បដូ រៅរ ៀន រៅឯសាលាមួយរទៀត ផ្ដលរៅកនុង ឬរៅរក្ៅសង្កាត់

កនុងកា ោក់រសន ើសឱ្
ុំ យក្កុមក្បឹកាភិបាលននសង្កាត់ បរងាើតកមម វិធីសរា
ំ ប់

បាន ក្បសិនរបើសាលារ ៀនផ្ដលព្យួកររ កំព្យុងផ្លែស់រៅរ ោះ ទទួលបាន

សាលារ ៀនខានតតូចៗ។

10

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

រោលនរោបាយរបៀតរបៀននែវូ រភទ (EC §231.5 5 CCR §4917)
កា កាត់បនថយនិរទទស / កា បាត់បង់រក្រឌីតសិកា (EC §48980

៖ សង្កាត់នីមយ
ួ ៗ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនុម័តរោលនរោបាយជាលាយ

(i))៖ ោមនសិសសណាមានក់ ក្តូវបានកាត់បនថយនិរទទស ឬបាត់បង់រក្រឌី

លកខអកស សដ អ
ី ំព្យកា
ី របៀតរបៀននែវូ រភទ រហ្ើយក្តូវនតល់ជូននូវឯកសា ែត

តសិកា រោយសា ផ្តកា ខានមករ ៀនណាមួយមានចាប់ ក្សបតាម

ចមែងរោលនរោបាយរនោះ រោយសា វាជាប់ទាក់ទងរៅសិសសសាលា

ចាប់អប់ ំ EC 48205 ចំរ

អមជាមួយនឹងរសចកដីជូនដំណឹងក្បចំឆ្នំ។ (សូមរមើលឧបសមពន
័ ធនន

សដ

ោះកា បាត់បង់កិចកា
ច ផ្ដលក្រូោក់ឱ្យរធវើ និងរត

រោលនរោបាយផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ។) សង្កាត់ តក្មូវនងផ្ដ ឱ្យ

ផ្ដលអាចក្តូវបាននតលឱ្
់ យ និងបំរព្យញចប់រ ោះរទ។

ោក់តាំងរោលនរោបាយ
អវតដមានព្យីថានក់រ ៀន រដើមបីរៅទទួលរសវារវជជសារសដ សមាៃត់ (EC

រ

§46010.1)៖ សិសសទាំងឡាយរ ៀនថានក់ទី 7-12 រហ្ើយនិងមាតាបិតា

សាលា។

រៅតាមទីកផ្នែងផ្ដលង្កយរររមើល

ើញ រហ្ើយក្តូវ ួមមាន ោក់រៅតាមទីកផ្នែងសំរាប់បរ
ុ គលក
ិ និងសិសស

បស់ព្យក
ួ ររ ក្តូវបាននដល់ដណ
ំ ឹងជូនក្ជាបថា ចាប់រនោះ អនុញ្ជញតឱ្យ
សាលារ ៀន រោោះផ្លងសិសសទាំងឡាយ សំរាប់រោលបំណងននកា

ប ិរវណសាលារ ៀនោមនរក្រឿងរញៀន (កមម វិធីអប់ ំបង្កា កា

រៅទទួលរសវារវជជសារសដ សមាៃត់រោយោមនកា យល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតា

រសព្យរក្រឿងក្សវ៉ឹង និងរក្រឿងរញៀនរនសងរទៀត)៖ កា មានជាប់ខែួន

ជាមុនរឡើយ។ រោលនរោបាយ បស់សង្កាត់ ទាក់ទងនឹងកា

កា រក្បើក្បាស់ ឬកា លក់រក្រឿងរញៀន រក្រឿងក្សវ៉ឹង ឬសា ធាតុជាប់កា

អនុញ្ជញតឱ្យសិសសអវតដមានផ្បបរនោះព្យីថានក់រ ៀនរ ោះ រឺមានជូនតាមកា

ក្តួតព្យិនិតយរនសងរទៀត រឺក្តូវបានោមឃាត់ រហ្ើយនិងក្បតិបតតិោ
៉ា ងតឹង

រសន ើសុំ ឬរៅររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/boardpolicies។
អវតដមានព្យីថានក់រ ៀន រដើមបីកមមវិធីបរក្ងៀនសាស

៉ឹងរៅកនុងសកមមភាព្យ

បស់សាលារ ៀនទាំងអស់។ កំណត់ក្តា

នឹងក្តូវបានបញ្ជូ នបនតរៅឱ្យផ្ននកអនុវតតចាប់មូលោឋន រហ្ើយកា ោក់

(EC §46014)៖

ទណឌកមមសង្កាត់ នឹងបណា
ត លមកព្យីកា ំរលាភបំ ន

។

សង្កាត់ អាចអនុញ្ជញតឱ្យសិសស ផ្ដលមានកា យល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតា
ិ ីបរក្ងៀន និង
អាចអវតដមានព្យីថានក់រ ៀនបាន រដើមបីរៅចូល ួមកនុងកមម វធ

សិទធិរជៀសវាងកា រក្បើកុង
ន លកខណៈរក្ោោះថានក់ដល់សតវ (EC

ជំរនឿសាស ។

§32255 et seq.)៖ សិសសសាលា អាចរក្ជើសរ ើសមិនចូល ម
ួ កនុងរំ
ររាងអប់ ំ ផ្ដលជាប់ ក់ព្យ័នធនឹងកា រក្បើក្បាស់កុង
ន លកខណៈរក្ោោះថានក់ ឬ

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីនែៃសិសសរចញមុនរមា៉ាងធមមតា និងទិវាអភិវឌឍ

បំនិច
ែ បំផ្លែញសតវ។

បុរល
គ ិករោយឥតមានវតដមានកូនសិសស (EC §48980 (c))៖ សង្កាត់
ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដលដ
់ ំណឹងជូនមាតាបិតាជារ ៀងរាល់ឆ្នំ អំព្យីនែៃសិសស

ចាប់សិសសក្រប់ ូបសំរ ចបានរជារជ័យ (20 USC §6301 et

រចញមុនរមា៉ាងធមមតាតាមកា កំណត់ និងទិវាអភិវឌឍបុរល
គ ិករោយឥត

seq.)៖ រៅរក្កាមចាប់ ESSA មាតាបិតាមានសិទធិដូចតរៅរនោះ៖

មានវតដមានកូនសិសស រៅរដើមឆ្នំ ឬរធវោ
ើ ៉ា ងឆ្ប់ ហ្័ស តាមកា ផ្ដល
អាចរធវើរៅបាន ប៉ាុផ្នតមិនឱ្យរលើសព្យីមយ
ួ ផ្ខ មុននែៃសស
ិ សរចញមុន

ឹ រនសងៗ បស់ក្រូបរក្ងៀន អនក
ព្យ័ត៌មានទាក់ទងនឹងសញ្ជញបក្តចំរណោះដង

រមា៉ាងធមមតា ឬនែៃោមនវតដមានកូនសិសស។ (សូមរមើលក្បតិទិន បស់

ជំនួយជំ ញកា ក្រូបរក្ងៀន និងអនកជំនយ
ួ កា កនុងថានក់រ ៀន៖ តាមកា រសន ើ
ឹ
សុំ មាតាបិតាមានសិទធិទទួលបាននូវព្យ័ត៌មានអំព្យស
ី ញ្ជញបក្តចំរណោះដង

សង្កាត់ផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ)

រនសងៗ បស់ក្រូបរក្ងៀនក្បចំថានក់, អនកជំនួយជំ ញកា ក្រូបរក្ងៀន និង
អន កជំនយ
ួ កា កនុងថានក់រ ៀន បស់កូនៗព្យួកររ។ រនោះ ម
ួ មានទាំងក្រូបរក្ងៀន

ព្យ័ត៌មានរនសងៗចក្មោះុ

ផ្ដលមាន និងព្យុមា
ំ នសញ្ជញបក្ត រហ្ើយថារតើបំរព្យញបាន ឬព្យុបា
ំ នតាម
លកខណៈវិនិចយ
័ឆ ននកា នដលអា
់ ជាញប័ណណថានក់ ដឋ ថារតើក្រូបរក្ងៀនកំព្យុងផ្ត

កមម វិធីមិនតក្មូវឱ្យមាតាបិតា និងកូនសិសសសាលាចូល ួម (EC

បរក្ងៀន រក្កាមលិខិតអនុញ្ជញតអាសនន ឬសា
ថ នភាព្យបរណា
ត ោះអាសននរនសង
ិ ជ កំ ិតមោវិទាល័យ
រទៀត រោយសា ផ្តកាលៈរទសៈព្យិរសស, មុខ វជា

§49091.18)៖ សាលារ ៀន មិនតក្មូវឱ្យសិសសសាលា ឬក្កុមក្រួសា
បស់សិសសសាលា ក្បតិបតដិតាម ឬចូល ួមកនុងកា វាយតនមែរលើកសទួ យ,

បស់ក្រូបរក្ងៀនន, ថារតើអនកជំនយ
ួ កនុងថានក់រ ៀន ឬអនកជំនយ
ួ ជំ ញកា

ិ រ, កា វាយតនមែ ករុណសមបតដិ ឬកា ក្តួតព្យិនិតយរុណភាព្យ ឬ
កា វភា

ក្រូបរក្ងៀនណាមានក់ បំរ ើរសវាដល់កូនរលាកអនកផ្ដ ឬោ
៉ា ង ក្បសិនរបើ

បុរល
គ ិកលកខណៈននសិសសរៅឯររហ្ោឋន, កមម វិធីក្បឹការៅតាម

ព្យួកររបំរ ើផ្មនរ ោះ អញ្ជ ឹងព្យួកររមានសញ្ជញបក្តផ្ដ ឬរទ។ សង្កាត់ក្តូវ

ររហ្ោឋនផ្ដលព្យុំ ក់

នដល់ដំណឹងជូននងផ្ដ ជូនមាតាបិតា ក្បសិនរបើកូន បស់ព្យួកររ ក្តូវបាន

ន់នឹងកា សិកា, រំររាងហ្វឹកហ្វឺនមាតាបិតា ឬរំ

ររាងបំរ ើរសវាសិកាសំរាប់ក្ទក្ទង់ក្កុមក្រួសា ។

កំណត់ ឬក្តូវបានបរក្ងៀនសំរាប់ យៈរព្យល 4 សបាដហ្៍ជាប់ៗោន ឬរក្ចើន
រោយរលាកក្រូ-អន កក្រូ ផ្ដលព្យុមា
ំ នរុណសមបតដិខពស់។

សមភាព្យរភទកនុងកា រ ៀបចំរំររាងអាជីព្យ (EC §221.5 (

 ព្យ័ត៌មានទាក់ទងនឹង បាយកា ណ៍អព្យ
ំ ីសស
ិ សមានក់ៗរៅរលើ ង្កវយ

))៖

មាតាបិតា នឹងក្តូវបាននដលដ
់ ំណង
ឹ ជូនជាមុន ព្យីកា ក្បឹកាអំព្យីអាជីព្យ និង

តនមែរៅទូទាំង ដឋ៖ តាមកា រសន ើ សុំរនោះ មាតាបិតាមានសិទធិទទួល

កា រក្ជើសរ ើសថានក់រ ៀន ផ្ដលចប់រនដើមជាមួយនឹងកា រក្ជើសរ ើសថានក់

បាននូវព្យ័ត៌មានអំព្យក
ី ក្មិតននសមិទធិនល បស់កូនៗព្យួកររ រៅរលើ

រ ៀនរៅកនុងថានក់ទី 7 រដើមបីជំ ញ
ុ ឱ្យមានសមភាព្យរភទ និងអនុញ្ជញតឱ្យ

រាល់កា វាយតនមែរៅរលើកា សិកាថានក់ ដឋ ផ្ដលបានរធវើចំរ

មាតាបិតាចូល ម
ួ កនុងវរគនល
ដ កា
់ ក្បឹកា និងកា សរក្មចចិតត

សិសស។

។

ោះកូន

 កូនសិសសផ្ដលព្យុស
ំ ូវរចោះភាសាអង់ររែស៖ ចាប់រនោះ តក្មូវឱ្យមាន
កា នដលដ
់ ំណឹងជូនជាមុន ដល់មាតាបិតា បស់សិសសអន កសិកា
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ិ ីជំ ញខាងភាសាអង់ររែសរៅមានកំ ិត
ភាសាអង់ររែស អំព្យក
ី មម វធ

(ក) នទយ
ុ នឹងផ្ននក 48200 រនោះ សិសសនឹងក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យខានមករ ៀន

ផ្ដលកនុងរ ោះ ួមមាន រហ្តុនលសំរាប់កា សំោល់សិសសថា ជាអន ក

បាន រៅរព្យលផ្ដលកា ខានរ ៀនហ្នឹង រឺ៖

រ ៀនភាសាអង់ររែស, តក្មូវកា ោក់សស
ិ សចូលកនុងកមម វិធអ
ី ប់ ំ

(1) បណា
ដ លមកព្យីកា មានជំងឺឈ្ថា
ឺ ា ត់។

បរក្ងៀនភាសា, កំ ិតសា
ទ ត់ជំ ញខាងភាសាអង់ររែស បស់សិសស,

(2) បណា
ដ លមកព្យីកា ោក់ឱ្យរៅោច់ឆ្ៃយព្យីររ រក្កាមបង្កគប់ បស់ម

រតើកំ ិតផ្បបរនោះក្តូវបានររវាយតនមែោ
៉ា ងណាខែ ោះ, សា
ថ នភាព្យននលទធ

រនតីសុខភាព្យក្បចំ រខាណធី ឬក្កុង។

នលសិកា បស់សិសស, វិធីសារសត បរក្ងៀនផ្ដលក្តូវបានរក្បើក្បាស់

(3) រដើមបីផ្តរោលបំណងទទួលរសវាសុខភាព្យ រធមញ និងផ្ភនក។

ិ ីផ្ដលអាច កបាន, របៀបផ្ដលកមម វិធីផ្ដលក្តូវបាននត
រៅកនុងកមម វធ

ិ
(4) រដើមបីផ្តរោលបំណងរៅចូល ួមកនុងព្យិធីបណ
ុ យសព្យ បស់សមាជក

ល់ជូនជាអនុសាសន៍រ ោះ នឹងបំរព្យញបានតាមតក្មូវកា អវខ
ី ែ ោះ បស់

ននក្កុមក្រួសា ឱ្យផ្តកា អវតដមានរនោះ មានចំនន
ួ មិនរលើសព្យីមយ
ួ នែៃ

ិ ីក្បតិបតដកា
សិសស, កមម វធ
ិ , សិទធិរក្ជើសរ ើស បស់មាតាបិតា កនុងកា
ិ ី និង/ឬ សិទធិបដរិ សធកា ចុោះ
ដកកូន បស់ព្យក
ួ រររចញព្យីកមម វធ

ក្បសិនរបើព្យធ
ិ ីបណ
ុ យរ ោះ រធវើរៅកនុង ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា រហ្ើយមិនរលើស

រ្
ម ោះចូលរ ៀនដំបូង និងរហ្ើយអក្តាផ្ដលររ ំព្យង
ឹ ទុកថា នឹងមាន

(5) រដើមបីរោលបំណងបំរព្យញកាតព្យវកិចជា
ច សមាជិកននរណៈវិនិចយ
័ឆ

កា ផ្លែស់បតូ ចូលមកកនុងថានក់រ ៀន ផ្ដលព្យុំក្តូវបានរធវើតក្មូវកូនសិសស
អន ករ ៀនភាសាអង់ររែស។ សូមរមើលកា រ ៀបរាប់អំព្យក
ី មមវិធអ
ី ប់ ស
ំ ំ

កនុងលកខណៈមួយផ្ដលចាប់បានផ្ចង។
ឺ ឺថាាត់ ឬព្យិនិតយសុខភាព្យ រៅ
(6) រោយសា ផ្តមានណាត់រមើលជំងឈ្

រាប់កន
ូ សិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររែសផ្ដលភាជប់មកជាមួយ។ សំ

កនុងរមា៉ាងរ ៀន បស់កមា
ុ
ផ្ដលកូនសិសស ូបរ ោះ រឺជាមាតាបិតាផ្ដល

រាប់ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀតអំព្យីកមម វិធីទាំងរនោះ សូមចូលររហ្ទំព្យ័ នន

ក្តូវក្រប់ក្រងកូនកនុងបនទុក។

កា ោ
ិ ល័យកូនសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស និងកា ោ
ិ ល័យ

(7) សំរាប់រហ្តុនលផ្លទល់ខែួនក្តឹមក្តូវ ួមមាន ប៉ាុផ្នតមន
ិ កំណត់ថាមាន

សមិទធព្យហ្ុភាសារៅ៖ www.ousd.org/ellma។

ផ្ត កា បង្កហញខែួ នរៅកនុងតុលា កា ចូល ួមកនុងព្យិធប
ី ុណយសព្យ កា ក្បា

ចំនួនបីនែៃ ក្បសិនរបើព្យធ
ិ ីបណ
ុ យរ ោះ រធវរើ ឡើងរៅរក្ៅ ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា។

 សាលារ ៀនផ្ដលក្តូវកា កា ផ្កលមអកមមវិធី៖ មាតាបិតា នឹងក្តូវបាន

ព្យវព្យិធីបណ
ុ យឈ្ប់សក្មាក ឬព្យិធីបណ
ុ យសាស

បស់ព្យក
ួ ររ កា ចូល ម
ួ

ទទួលរសចកដីជូនដំណឹង រៅរព្យលផ្ដលសាលារ ៀន បស់កន
ូ ព្យួកររ

កនុងកិចកា
ច សាស

ក្តូវបានសំោល់ថាជា "សាលារ ៀនផ្ដលក្តូវកា ផ្កលមអកមម វិធ"ី

សននិសីទអប់ ស
ំ ត ីព្យីទក្មង់នីតិបញ្ញតិត ឬតុលាកា ផ្ដលបានឧបតថមារឡើង

កា ចូល ម
ួ កនុងសននស
ិ ីទកា ង្ក ឬកា ចូល ួមកនុង

រហ្ើយនិងឱ្កាស រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន។

រោយអងគកា មិនផ្សវ ង កក្បាក់ចំរណញ រៅរព្យលផ្ដលកា ខានរ ៀន
បស់សិសសរ ោះ ក្តូវបានរសន ស
ើ ជា
ុំ លាយលកខអកស រោយមាតាបិតា

ព្យ័ត៌មានផ្ដលបាននតល់ជូនរៅខាងរលើ រឺអាច កបានតាមកា រសន ស
ើ ុំព្យីសា

រហ្ើយក្តូវបានយល់ក្ព្យមរោយ យកសាលារ ៀន ឬតំណាងផ្ដល

លារ ៀន ឬកា ោ
ិ ល័យសង្កាត់ បស់កន
ូ រលាកអន ក។ រសចកដីជូនដំណឹង

បានកំណត់ រោយអនុរលាមតាមសដ ង់ោ ផ្តមួយ ផ្ដលបានបរងាើត

ផ្ែមរទៀត អាចក្តូវកា រក្កាមចាប់ននកូនសិសសក្រប់ ប
ូ សំរ ចបាន

រឡើង រោយក្កុមក្បឹកាភិបាល។

រជារជ័យ - នឹងក្តូវបានរនញើជូនោច់រោយផ្ឡកព្យីោន។

(8) សំរាប់រោលបំណងបំរ ើកា ជាសមាជិកននក្កុមក្បឹកាភិបាលនន
មណឌលរបាោះរឆ្នត រោយអនុរលាមតាមផ្ននក 12302 ននក្កមរបាោះរឆ្ន

នីតិ វិធីបណតឹងឯកសណា
ឋ ន (5 CCR §4622)៖ សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវ

ត។

ឱ្យនដល់ ដំណឹងជូនជារ ៀងរាល់ឆ្នំ ជូនមាតាបិតា សិសស បុរគលក
ិ រណៈក

(9) សំរាប់រោលបំណងននកា ចំណាយរព្យលរវលាជាមួយនឹង

មាមធិកា ទីក្បឹកា

ិ ននក្កុមក្រួសា បស់សស
ិ ននកងកមាែំង
សមាជក
ិ ស ផ្ដលជាសមាជក

ក្បចំ សង្កាត់ និងសាលារ ៀន រហ្ើយនិងភារី ក់

ក្បោប់អាវុធកនុងឯកសណា
ឋ នផ្ដលបំរព្យញកាតព្យវកិចស
ច កមម ដូចបាន

ន់រនសងៗរទៀត ជាលា

យលកខអកស អំព្យីនីតិ វិធប
ី ណតឹងឯកសណា
ឋ ន បស់ខែួន។ (សូមរមើល

កំណត់នយ
័ រៅកនុងផ្ននកទី 49701 រហ្ើយក្តូវបានរររៅចូលបំរព្យញ

រសចកដីជូនដំណឹងអំព្យីនីតិ វិធប
ី ណដឹងឯកសណា
ឋ នផ្ដលបានភាជប់មកជាមួ

ិ ក្តឡប់
កាតព្យវកិចកា
ច ង្ក , មានចាប់ឈ្ប់សក្មាកព្យីកា ង្ក ឬបានវល

យ។)

ិ ភាែមៗព្យី កា ោក់ព្យក្ង្កយរៅកាន់ទីតាំងក្បយុទធ ឬទីតាំងក្ទក្ទង់
មកវញ
កា ក្បយុទធ។ កា ខានរ ៀនផ្ដលបាននតល់ឱ្យរោយអនុរលាមតាមកថា
ខណឌរនោះ នឹងក្តូវបាននតលឱ្
់ យមួយ យៈរព្យល ផ្ដលនឹងក្តូវបានកំណត់

ែយនដដឹកសិសសសាលា/សុវតថភា
ិ ព្យអន កដំរណើ (EC §39831.5)៖
សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនតល់ជូននូវបទបបញ្ញតិស
ត វុ តថិភាព្យ ដល់សស
ិ សែមីៗ

តាមកា សំរ ចចិតដ បស់អរគ យកននសង្កាត់សាលារ ៀន។

ទាំងអស់ រហ្ើយនិងសិសសណាផ្ដលព្យុធា
ំ ែ ប់ក្តូវបានររដឹកជូនរៅមកព្យីសា

(10) សំរាប់រោលបំណងននកា ចូល ម
ួ កនុងព្យិធីនល
ដ ស
់ ញ្ជជតិឱ្យសិសស

ឹ សិសសសាលា។ (សូមរមើលកូនរសៀវរៅសុវតថិ
លារ ៀន រោយ ែយនដដក

រដើមបីឱ្យព្យួកររបានកាែយជាព្យល ដឋអារម ិក។

ភាព្យនន ែយនដបឹោះផ្ដលបានភាជប់មកជាមួយ។)
(ខ) សិសសផ្ដលខានរ ៀន រក្កាមផ្ននករនោះ នឹងក្តូវបានអនុញ្ជញតឱ្យបំរព្យញ
កិចកា
ច
រហ្ើយនិងរតសត ទាំងអស់ផ្ដលព្យួកររព្យុបា
ំ នរធវើ រៅកនុងអំឡុង

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីចាប់ Megan (ក្កមក្ព្យហ្មទណឌ§290.4)៖

រព្យលខានមករ ៀន ផ្ដលអាចក្តូវបាននតល់ឱ្យសមក្សប រហ្ើយនិងរៅ

ិ សាធា ណៈ មានសិទធិព្យិនិតយរមើលព្យ័ត៌មាន អំព្យអ
មាតាបិតានិងសមាជក
ី នក

រព្យលបានបំរព្យញចប់រួ ជាទីរព្យញចិតត កនុង យៈរព្យលសមរហ្តុសមនល

ក្បក្ព្យឹតខ
ដ ុសនែវូ រភទជាប់កុង
ន បញ្ជ ី រៅកនុងកា ោ
ិ ល័យធំ បស់ទីភានក់ង្ក

រ ោះ នឹងក្តូវបាននតល់រក្រឌីតឱ្យោ
៉ា ងរព្យញរលញ។ ក្រូបរក្ងៀនក្បចំ ថានក់

អនុវតតចាប់កុង
ន តំបន់ សំរាប់សង្កាត់សាលារ ៀនរនោះ។

ផ្ដលកូនសិសសខានរ ៀនរ ោះ ក្តូវរធវកា
ើ កំណត់ ថារតើរតសដ រហ្ើយនិងកិចច
កា ណាខែ ោះ ផ្ដលមានតនមែរសម ើ ប៉ាុផ្នតមន
ិ ចំ បាច់ដូចោនរៅនឹងរធវើរតសត និង

កា ខានមករ ៀនមានចាប់ (EC §48205)
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

កិចកា
ច

ផ្ដលសិសសព្យុបា
ំ នរធវើ រៅកនុងកំឡុងរព្យលននកា ខានមករ ៀន

នែែព្យីសិសសសាលា បស់សង្កាត់ នឹងក្តូវបាននដល់ជន
ូ ដល់កូនសិសស មាតា

រ ោះរទ។

បិតា និងបុរគលក
ិ ជារ ៀងរាល់ឆ្នំ។ (សូមរមើលរសចកដីជូនដំណឹងក្បចំ ឆ្នំ
អំព្យីនីតិ វិធប
ី ណដឹងឯកសណា
ឋ ន និងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/boardpolicies

(រ) សំរាប់រោលបំណងននផ្ននករនោះ កា ចូល ួមរៅកនុងព្យិធសា
ី ស

មិន

សំរាប់ព្យ័តមា
៌ នផ្ែមរទៀត។)

ក្តូវឱ្យរលើសចំនន
ួ បួនរមា៉ាងកនុងមួយឆមាសរឡើយ។

ផ្ននកា ទទួលខុសក្តូវរក្កាមកា ក្រប់ក្រងថានក់មល
ូ ោឋន (EC
(

) កា ខានមករ ៀន រោយអនុរលាមតាមផ្ននករនោះ ក្តូវបានររចត់ទុក

§§52060-52077)៖ សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនុម័តផ្ននកា ទទួល

ថា ជាកា រ ៀន កនុងកា រណ វតដមានមធយមជាក្បចំ រហ្ើយមិនក្តូវទូទាត់

ខុសក្តូវ រក្កាមកា ក្រប់ក្រងថានក់មល
ូ ោឋន (LCAP) កនុង យៈរព្យលបីឆ្នំ

ជាក្បាក់ផ្តងតាំងរោយ ដឋរឡើយ។

រហ្ើយក្តូវរធវើឱ្យផ្ននកា LCAP រនោះ បានទាន់សម័យ រៅនែៃ ឬមុននែៃទី 1
ផ្ខកកាោ ឆ្នំបនតប ទ ប់នម
ី យ
ួ ៗ។ ផ្ននកា LCAP រនោះ រឺក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

(ង) "ក្កុមក្រួសា " ដូចបានរក្បើរៅកនុងផ្ននករនោះ មានអតថនយ
័ ដូចោន ដូច

កំណត់រោលរៅ

បានស រស ោក់រៅកនុងផ្ននកទី 45194 រលើកផ្លងផ្តរសចកតីរោងរៅ

រោលរៅទាំងរ ោះ រហ្ើយក្តូវផ្តវាស់សទង់ភាព្យ ក
ើ ចរក្មើន សំរាប់ក្កុមតូ

កនុងរនោះ ចំរ
ចំរ

ោះ "និរោជិត" នឹងក្តូវបានចត់ទុកថាជារសចកតីរោង

ក្បចំ ឆ្នំ សកមមភាព្យជាក់លាក់រឆ្ពោះរៅ កកា អនុវតត

ចៗននសិសសសាលា ផ្ដលោក់ចល
ូ រៅទូទាំងសូច ក កា អំព្យីក្បតិបតដិ

ោះ "សិសស"។

កា រក្ចើនចក្មុោះ រោយផ្នអករលើអាទិភាព្យទាំងក្បាំ បី ផ្ដលបានកំណត់រោយ
ដឋ។ អាទិភាព្យ

ិ រិ ោរសំរាប់អ រតននកមម វិធីសក
 កា វន
ិ ា (EC §48980 (d))៖

ក្តូវផ្តសក្មបរៅតាមផ្ននកា ចំណាយ បស់សង្កាត់។

ិ ក្បចំ ឆ្នំ បស់
ផ្ននកា LCAP ក្តូវផ្តបានអនុម័តឱ្យបានមុនរព្យលែវកា

ិ ិរោរសំរាប់កមម
មាតាបិតា ក្តូវបានផ្ណ ំ ព្យីសា ៈសំខាន់ននកា វន

សង្កាត់ ក្តូវបានអនុម័ត។ រៅរព្យលផ្ដលែវិកា និងផ្ននកា LCAP ក្តូវ

វិធីសិកាជាន់ខពស់ សំរាប់កូនៗ បស់ព្យក
ួ ររ និងអំព្យកា
ី ព្យិច ណារលើ

បានអនុម័ត រៅថានក់មូលោឋនរហ្ើយរ ោះ ផ្ននកា រនោះ នឹងក្តូវបានព្យិនិតយ

ជរក្មើស វិនិរោរសមក្សប ម
ួ មាន ប៉ាផ្ុ នតមិនកំណត់ថាមានផ្តប័ណណ

រោយអរគ យកក្បចំ រខាណធី រដើមបីធា ឱ្យកា រ ៀបចំកា ចំណាយតាម

សនស ំ ោឋភិបាលននសហ្ ដឋអារម ក
ិ រ ោះរទ។

រំររាងរ ោះក្សបតាមរោលរៅ និងរសវាកមម

បណដឹងអំព្យីកងវោះខាត

ផ្ដល

ក់ ន់នឹងសមាា ៈបរក្ងៀន ។ល។

(EC §35186)៖ ដំរណើ កា ោក់ កយបណតឹងឯកសណា
ឋ ន រឺអាច កបាន
រដើមបីជយ
ួ កំណត់ និងរោោះក្សាយបញ្ជហកងវោះ

ផ្ដល ក់

1. នតលឱ្
់ យសិសសទាំងអស់នវូ សិទធិទទួលបាន ក្រូបរក្ងៀនមានសញ្ជញប
ក្តរព្យញរលញ, សមាា ៈសិកាផ្ដលក្សបតាមសត ង់ោ ដឋ, និងទី

ន់រៅនឹង

កផ្នែងមានសុវតថិភាព្យ;

័ ដផ្ដលក្តូវកា យកចិតទ
សមាា បរក្ងៀន, សា
ថ នភាព្យននសមាា ូបវន
ដ ុកោក់ជា

ិ ជ សិកា និងសដ
2. កា អនុវតត និងសិទធិ បស់សិសស កនុងកា ទទួលមុខ វជា

ប ទ ន់ ផ្ដលបងាកា រំរាមកំផ្ហ្ង ដល់សុខភាព្យ និងសុវតថិភាព្យ បស់សស
ិ ស

ង់ោ សិកាថានក់ ដឋ;

ឬបុរគលក
ិ និងតំផ្ណងក្រូបរក្ងៀនផ្ដលរៅទំរន ឬកា ក្បរល់កា ង្ក

3. កា ចូល ម
ួ និងកា សហ្កា ព្យីមាតាបិតា;

ខុសមុខជំ ញដល់ក្រូបរក្ងៀន។ រសចកតីជូនដំណឹង អំព្យីដំរណើ កា ោក់
កយបណតឹង និងទីតាំងផ្ដលអាចរៅយក
បិទតាំងរៅកនុងថានក់រ ៀន

។ ខាងរក្កាមរនោះ រឺជា

អាទិភាព្យ បស់ ដឋ៖

ិ ន
4. កា ផ្កលមអសមិទធនល និងលទធនល បស់សស
ិ ស អមរោយវធា

កយបណតឹងបាន ផ្ដលក្តូវោក់

កា ជារក្ចើនរទៀត;

។ សូមរមើលរសចកដីជូនដំណឹងអំព្យីសិទប
ធិ ដឹង

ិ ីបណដឹងឯកសណា
នដល់។ សំរាប់ព្យ័តមា
៌ នផ្ែមរទៀតអំព្យីនីតិ វធ
ឋ នតាម របៀប

5. កា ោំក្ទកា ចូល ួមព្យីសស
ិ សសាលា;

Williams រឺអាច កបានរៅកនុងររហ្ទំព្យ័

6. កា សងាត់ធន
ៃ ់រៅរលើប ោ
ិ កាស និងកា នា ភាជប់ទំ ក់ទំនង វាង
សាលារ ៀន;

www.ousd.org/ombudsperson រហ្ើយនិងររហ្ទំព្យ័
www.ousd.org/boardpolicies។

ិ ីសក
7. កា ធា ឱ្យសិសសទាំងអស់ មានសិទធិទទួលបាននូវកមម វធ
ិ ា

កា ទទួលសា
គ ល់រុណភាព្យននសាលារ ៀនជានែវូ កា (EC

8. កា វាស់សទង់លទធនលននសិសសសំខាន់ៗរនសងៗរទៀត ផ្ដលទាក់ទង

ទូលំទូលាយ;
នឹង វិសយ
័ សិកា;

§35178.4)៖សង្កាត់ក្តូវបានតក្មូវឱ្យនដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា បស់

ិ ីបរក្ងៀន សំរាប់សិសសផ្ដលក្តូវបានប
9. កា សក្មបសក្មួលកមម វធ

សិសសមានក់ៗ រៅកនុងសាលារ ៀនមួយ ផ្ដលបានបាត់បង់ឋានៈទទួល

រណតញរចញព្យីសាលារ ៀន; និង

ិ កផ្ដលអាចមាន
សា
គ ល់រណ
ុ ភាព្យជានែវូ កា បស់ខែួន រហ្ើយនិងនលវបា

10. កា សក្មបសក្មួលកមម វិធប
ី ំរ ើរសវា សំរាប់កូនចិញ្ចឹម។

សកាតនុព្យលននកា បាត់បង់ឋានៈ បស់សាលារ ៀន ជាលាយលកខអកស ឬ
តាមកា បរង្កហោះព្យ័តមា
៌ ន រៅរលើររហ្ទំព្យ័ អុីនធឺណិត បស់សង្កាត់ ឬ
ិ ីសារសដ ទាំងរនោះ។
សាលារ ៀន ឬតាមកា នស ំោនននវធ

ក្កុមក្បឹកាភិបាលផ្ននកអប់ ំ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតរណៈកមាមធិកា

កា រិតនែែសស
ិ សសាលា (EC §49010 et seq.)៖ សង្កាត់ ក្តូវបាន

ននសិសសអន ករ ៀនភាសាអង់ររែស (ELPAC) រដើមបីនល
ត ់ដប
ំ ូ ម នជូនក្កុម

តក្មូវឱ្យបរងាើតរោលនរោបាយ

ក្បឹកាសំរាប់មាតាបិតា (PAC) និងរណៈកមាមធិកា ក្បឹកាសំរាប់មាតាបិតា
ក្បឹកាភិបាលផ្ននកអប់ ំ និងអរគ យកននសង្កាត់សាលារ ៀន អំព្យី

ិ ីអប់ ំរោយឥត
អំព្យីកា នតលក
់ មម វធ

ផ្ននកា LCAP រនោះ។ (រណៈកមាមធិកា ELPACs ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើត

រិតនែែ ដល់សស
ិ សសាលា។ សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវនងផ្ដ កនុងបរងាើត

ក្បសិនរបើចន
ំ ួនសិសសមកចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀន រៅកនុងសង្កាត់សាលារ ៀន

រោលនរោបាយ សំរាប់ោក់ កយបណតឹង អំព្យីកា មិនរោ ព្យតាមចាប់

មានចំនន
ួ សិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស ោ
៉ា ងតិចបំនុត 15% រហ្ើយ

រៅរក្កាមផ្ននករនោះ ផ្ដលរក្បើនីតិ វិធីបណតឹងឯកសណា
ឋ ន។ រសចកតីជន
ូ

សង្កាត់មានចំនួនសិសសអនករ ៀនភាសា ោ
៉ា ងតិចបំនុតមាន 50%។

ដំណឹង អំព្យីរោលនរោបាយ និងដំរណើ កា ោក់ កយបណតឹងអំព្យីកា រិត

13

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

សង្កាត់ មិនក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតរណៈកមាមធិកា ELPAC ែមីរទ

វិទាល័យ Oakland Tech និង MetWest អនុញ្ជញតឱ្យសិសសរចញព្យី

ក្បសិនរបើរណៈកមាមធិមាតាបិតាននសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររែស ក្តូវ

ប ិរវណសាលារ ៀន រៅកនុងរមា៉ាងទទួលទានអាោ នែៃក្តង់។ កូនសិសស

បានបរងាើតរឡើង ួចរៅរហ្ើយរ ោះ)។ រណៈកមាមធិកា PACs ក្តូវមាន

ិ មកវញ
ិ
ទាំងអស់ណាផ្ដលចករចញព្យីប ិរវណសាលារ ៀន ក្តូវកា វញ

មាតាបិតាននសិសសផ្ដលមានក្បាក់ចណ
ំ ល
ូ ទាប, មានសិសសអនករ ៀន

រៅចុងរព្យលទទួលទានអាោ នែៃក្តង់។ ក ណីរលើកផ្លងចំរ

ភាសាអង់ររែស និងយុវសិសសចិញ្ចឹម។

សិសសសាលា MetWest ផ្ដលចុោះរធវើកមមសក
ិ ា រៅទីរ ោះ ផ្ដលមិនក្តូវ

ោះកូន

ិ ក្តឡប់មកវិញ ប ទ ប់ព្យីរព្យលអាោ នែៃក្តង់។ ទាំងសង្កាត់សាលា
កា វល
ិ ណាមានក់ បស់សង្កាត់ នឹងមិនទទួលខុសក្តូវ
រ ៀន ទាំងមរនដី ឬនិរោជក

សង្កាត់នម
ី យ
ួ ៗ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យព្យិរក្ោោះរោបល់ជាមួយនឹងក្រូបរក្ងៀន,
យកសាលារ ៀន, អនកក្រប់ក្រង, បុរល
គ ិកសាលារ ៀនរនសងៗរទៀត,

ចំរ

ក្កុមច ចមូលោឋន, មាតាបិតា និងកូនសិសស បស់ខែួន អំព្យីកា រ ៀបចំ

ោះកិ ោ
ិ ក្បក្ព្យឹតិត ឬសុវតថិភាព្យ បស់កូណសិសស ផ្ដលបានចករចញព្យី

ប ិរវណសាលារ ៀន រៅកនុងរព្យលរបើកឱ្យទទួលទានអាោ នែៃក្តង់រឡើ
ិ ាល័យ បស់កន
យ។ សូមទាក់ទងវទ
ូ រលាកអនក រដើមបីឱ្យបានយល់ព្យី

បរងាើតផ្ននកា LCAP រនោះ។ ជាផ្ននកមួយននដំរណើ កា ព្យិរក្ោោះរោបល់
រនោះ សង្កាត់ក្តូវផ្តោក់បង្កហញផ្ននកា តាមកា រសន ស
ើ ុំរៅកាន់រណៈកមាមធិ

រោលនរោបាយអាោ នែៃក្តង់ បស់សង្កាត់។

កា PAC និង ELPAC។ សង្កាត់ក្តូវផ្តរឆែើយតបជាលាយលកខអកស ចំរ

ចាប់អប់ ំ 44808.5។

កា ផ្ែែងមតិរោបល់

ោះ

បស់រណៈកមមកា PAC និង ELPAC។

ិ ននសាធា ណៈឱ្យ
សង្កាត់ក្តូវបានតក្មូវនងផ្ដ នដល់ដណ
ំ ង
ឹ ជូនសមាជក

សូមរមើលឧបសមព័នធននរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជប់មក

បានក្ជាបថាព្យួកររអាចនតលម
់ តិរោបល់ជាលាយលកខអកស អំព្យីចំណាត់

ជាមួយ សំរាប់ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទៀតអំព្យី៖ កមម វិធីចូល ួមសហ្កា ព្យី

កា និងកា ចំណាយជាក់លាក់ ផ្ដលបានោក់រសន ើសុំរៅកនុងផ្ននកា

មាតាបិតា (BP 6020)

LCAP រនោះ។

ប៉ាូលិស (BP 5145.11, BP 5145.13, BP 5145.14)
សុវតថិភាព្យននកា រក្បើក្បាស់រក្រឿងបរចចករទស និងអុិនធឺណិត បស់សិសស

សង្កាត់ ក្តូវរបើកសវ កា ជាសាធា ណៈ ោ
៉ា ងរោចណាស់ឱ្យបានព្យី

(BP 6163.4, AR 6163.4)

ដង រដើមបីព្យភា
ិ កាោន និងអនុម័ត (ឬរដើមបីរធវើឱ្យទាន់សម័យ) ផ្ននកា

រសវាបកផ្ក្បភាសា (BP 5124)

LCAPs បស់ព្យួកររ។សង្កាត់ មុនដំបូង ក្តូវផ្តរបើកសវ កា ោ
៉ា ងរោច
ណាស់ ឱ្យបានមួយដង រដើមបីសអ
ុំ នុសាសន៍ និងមតិរោបល់ ព្យី
សាធា ណជន ទាក់ទងនឹងកា ចំណាយផ្ដលបានរសន ើរឡើងរៅកនុង
ផ្ននកា រនោះ រហ្ើយប ទ ប់មក រធវកា
ើ អនុម័ត (ឬជានែវូ កា រធវឱ្
ើ យទាន់
សម័យ) ផ្ននកា LCAP រៅកនុងសវ កា ជាបនតប ទ ប់។
សង្កាត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរង្កហោះរៅរលើររហ្ទំព្យ័ បស់សង្កាត់សាលា
រ ៀន អំព្យីផ្ននកា LCAP ផ្ដលបានអនុម័តរោយក្កុមក្បឹកាភិបាលផ្ននក
អប់ ំ និងអំព្យកា
ី រធវឱ្
ើ យទាន់សម័យ ឬកា ផ្កផ្ក្បណាមួយ រៅរលើផ្ននកា
LCAP រហ្ើយនិងកា បរងាើតរោលនរោបាយ សំរាប់ោក់ កយបណតឹង
អំព្យីកា មិនរោ ព្យតាបចាប់ រក្កាមចាប់អប់ ំ EC§52075 ផ្ដលរក្បើនីតិ
វិធីបណតឹងឯកសណា
ឋ ន។ ព្យ័ត៌មានទាក់ទងនឹងតក្មូវកា

សំរាប់

ផ្ននកា ទទួលខុសក្តូវរក្កាមកា ក្រប់ក្រងថានក់មូលោឋន រហ្ើយនិងដំរណើ
កា ោក់ កយបណតឹង នឹងក្តូវបាននតល់ជូនសិសស, មាតាបិតា និងបុរគលក
ិ
ជារ ៀងរាល់ឆ្នំ។ រលាកអន កអាច់រមើលផ្ននកា LCAP ផ្ដលសង្កាត់បាន
អនុម័ត និងព្យ័ត៌មានផ្ដលបានរធវឱ្
ើ យទាន់សម័យណាមួយចំរ ោះផ្ននកា
ហ្នឹង រៅកនុងររហ្ទំព្យ័ www.ousd.org/lcap។ (សូមរមើលរសចកដីជន
ូ
ិ ប
ដំណឹងក្បចំ ឆ្នំអំព្យីនីតិ វធ
ី ណដង
ឹ ឯកសណា
ឋ ន)

ប ិរវណសាលារ ៀនបិទ និងរបើករៅកនុងរព្យលទទួលទានអាោ
នែៃក្តង់
វិទាល័យដូចតរៅរនោះ បិទមិនឱ្យសិសសរចញចូលកនុងទីប ិរវណសាលា
រ ៀន រៅកនុងរព្យលសិសសទទួលទានអាោ នែៃក្តង់ រហ្ើយថា កូនសិសស
ក្តូវរៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀនរដើមបីទទួលទទួលទានោ នែៃក្តង់៖
វិទាល័យ Castlemont, Fremont, McClymonds, Madison Park,
Dewey, Bunche, Oakland High, Oakland International, Life
Academy, CCPA, Skyline និង Rudsdale។
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ បស់រលាកអន ក

បរញ្េ ញជាសាធា ណៈ ួចរៅរហើយ ឬក្តូវបានរ្ៃយ
ើ តបរៅ
ី រកាុះរៅពីតុលាកា ។
នឹងបទ្បញ្ជា ឬដកា



សាលារ ៀនមួយចំនួន រធវើកា ក្បមូល និងអដល់ជូនជាសាធា

កូនរលាកអន កមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវកា អប់ ំពី ដឋរោយ

ណៈនូវ ‹ព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ្
ម ុះ› មូលោឋន បស់។

ឥតរិតថ្លៃ
 កុមា ទំងអស់រៅសហ ដឋអារម ក
ិ មានសិទ្ធិតាមធមមនញ្
ុ ញ

ក្បសិនរបើពក
ួ រររធវើដបបហនឹងដមនរតុះ អញ្ា ឹងរៅឆ្នំនម
ី យ
ួ ៗ
សង្កាត់សាលារ ៀនកូន បស់រលាកអនក ក្តូវដតអោល់ជូនមាតា
បិតា ឬអាណាពាបាល នូវរសចកោីជន
ូ ដំណឹងជាលាយលកខណ៍

កនុងកា ទ្ទ្ួលបានរសម ើគ្នននូវកា អប់ ំពី ដឋរោយឥតរិតថ្លៃ

អកស សដ អ
ី ំពីចាប់ក្បតិបតដិសំរាប់ព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ្
ម ុះ

រោយមិនរិតអំពីសា
ា នភាពអរតោក្បរវសន៍ បស់សស
ិ ស និង

បស់សាលារ ៀន រហើយនិងជួយឱយរលាកអនកយល់ដឹងអំពី

មាតាបិតា ឬអាណាពាបាល បស់សិសសរឡើយ។



រៅ ដឋកាលីហវូនញ៉ា៖

ជរក្មើស បស់រលាកអន ក កនុងកា បដិរសធមិនឱយបរញ្េ ញ

o

ព័ត៌មានរៅកនុងបញ្ា ីរ្
ម ុះ បស់កូនរលាកអនក។

កុមា ទំងអស់មានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវកា អប់ ំពី ដឋ
រោយឥតរិតថ្លៃ។

o
o

កុមា ទំងអស់ ដដលមានអាយុពី 6 ឆ្នំរៅ 18 ឆ្នំ ក្តូវ

ដអនកា សុវតាិភាពសំរាប់ក្កុមក្រួសា ក្បសិនរបើរលាកអន កក្តូវ

ដតចុុះរ្
ម ុះចូលរ ៀន។

បានឃាត់ខៃួន ឬបរណដញរចញពីក្បរទ្ស

កូនសិសស និងបុរគលក
ិ ទំងអស់ មានសិទ្ធិចូល ួមរៅ



កនុងសាលារ ៀនដដលមានសុវតាិភាព មានសនោិសខ
ុ និង

កូនរលាកអនក នូវរ្
ម ុះមនុសសទំងឡាយទ្ុករធវកា
ើ ទក់ទ្ង

មានសនោិភាព។

o

កនុងក្គ្នមានកា បតាន់ ម
ួ ទំងរ្
ម ុះមនុសសបតាប់បនស ំទ្ុករធវើ

សិសសទំងអស់ មានសិទ្ច
ធិ ូល ម
ួ រៅកនុងប ិសា
ា នសិកា

័ ដដល
កា ទក់ទ្ង រដើមបីសគ្ន
ំ ល់អាណាពាបាលរពញវយ

ថ្នសាលា ដឋ ជាទ្ីគ្នមនកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា

អាចទ្ុកចិតបា
ដ ន កនុងកា រមើលដល កាកូន បស់រលាកអន ក រៅ

សមៃុតរធវើបាប អំរពើហិងា និងកា បំភិតបំភយ
័ ។

o

រលាកអនកមានជរក្មើស កនុងកា អោល់ជូនសាលារ ៀន បស់

កនុងក្គ្នដដលរលាកអនក ក្តូវបានឃាតខៃួន ឬបរណដញរចញពី

សិសសទំងអស់ មានឱកាសរសម គ្ន
ើ ន កនុងកា ចូល ួមរៅ

ក្បរទ្ស។

កនុងកមម វិធី ឬសកមមភាពណាមួយ ដដលបានឧបតាមភរឡើង



រោយសាលារ ៀន រហើយមិនអាចមានកា រ ើសរអើង

រលាកអនកមានសិទ្ធិរក្ជើស កនុងកា រធវើលខ
ិ ិតបញ្ជាក់ពកា
ី
អនុញ្ជញតឱយជួយរមើលដលទំ ឬញតោិរសន ស
ើ ុំដតងតាំងអាណា

រោយដអែករលើកា ជាតិសាសន៍ រភទ្ សាសត ឬសា
ា ន

ពាបាលបរណា
ោ ុះអាសននមយ
ួ ចាប់ ដដលអាចអនុញ្ជញតឱយ

ភាពអរតោក្បរវសន៍កុង
ន ចំរណាមបុរគលក
ិ លកខណៈរអសង

័ មានក់ ដដលរលាកអនកអាចរជឿទ្ុកចិតបា
មនុសសរពញវយ
ោ ន

រទ្ៀតរឡើយ។

កនុងកា រធវក
ើ ិចស
េ រក្មចចិតរោ លើកា អប់ ំ និងរលើដអនករវជា
សាស្រសោ សំរាប់កន
ូ រលាកអន ក។

ព័ត៌មានដដលក្តូវកា សំរាប់កា ចុុះរ្
ម ុះរ ៀន



រៅរពលចុុះរ្
ម ុះឱយកុមា ចូលរ ៀនរតុះ សាលារ ៀនក្តូវដត

សិទ្ធិោក់ពាកយបណដឹង

ទ្ទ្ួលយកឯកសា ខុសៗគ្ននពីមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល



បស់សិសស រដើមបីបង្កាញភសោុ តាងបញ្ជាក់អំពីអាយុ ឬអំពីទ្ី

លកខណៈសែ ប់រខព ើម ឬោក់ពាកយបណោឹងរៅកាន់សង្កាត់សាលា

លំរៅ បស់កមា
ុ ។



រ ៀនបាន ក្បសិនរបើពួកររ ក្តូវបានរ ស
ើ រអើងចំរពាុះ រោយ

រលាកអនកមិនចំបាច់អល
ដ ់ព័ត៌មានអំពស
ី ញ្ជាតិ ឬសា
ា នភាព

ដអែករលើកា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភយ
័ ឬកា សមៃុតរធវើបាប

អរតោក្បរវសន៍ រដើមបីឱយអាចចុុះរ្
ម ុះចូលរ ៀនសំរាប់កន
ូ

រោយដអែករលើសញ្ជាតិ ក្កុមជនជាតិ ឬសា
ា នភាពអរតោក្បរវ

បស់រលាកអនករតុះរទ្។ មួយរទ្ៀតអងដដ រលាកអន កមិន

សន៍ពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ

ចំ បាច់អល
ោ ់រលខសូសាល់ បស់រលាកអន ក រដើមបីឱយអាចម
កចុុះរ្
ម ុះចូលរ ៀនសំរាប់កូន បស់រលាកអនករតុះរទ្។

កា សមាាត់ថ្នព័ត៌មានផ្ទាល់ខៃួន



កូនរលាកអនក មានសិទ្ធិរាយកា ណ៍ក្បាប់ពីបទ្ឧក្កិដឋកមមកុង
ន

ចាប់ ដឋ និងសហព័នធ កា ពា កំណត់ក្តាអប់ ំ និងទ្ិនននយ
័
ផ្ទាល់ខៃួន បស់សិសស។ ជាទ្ូរៅចាប់ទំងរនុះ តក្មូវឱយ
សាលារ ៀនតត ទ្ទ្ួលកា យល់ក្ពមជាលាយលកខអកស ពី
មាតាបិតា ឬអាណាពាបាលជាមុនសិន មុននឹងមានកា
បរញ្េ ញព័ត៌មានអំពីសស
ិ សសាលា លុុះក្តាដតកា បរញ្េ ញព័ត៌
រនុះ រឺរធវើរឡើងរដើមបីរគ្នលបំណងអប់ ំ រហើយក្តូវបាន
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

រសចកដីជូនដំណឹងក្បចំ ឆ្នំ អំពី
នីតិ វិធីបណដឹងឯកសណ្ឋ
ា ន (UCP)
2018-19
សំរាប់កូនសិសស បុរល
គ ិក មាតាបិតា ឬអាណ្ឋពាបាល ននកូនសិសស, រណៈកមាាធិកា ទីក្បឹកាននសាលារ ៀន និងសង្កាត់
អន កតំណ្ឋង ឬមន្រនដីសាលារ ៀនឯកជនដដលសមក្សប និងភារីពាក់ពាន់រសសងៗរទៀត។
សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនល
ួ ខុសក្តូវជាចំបង កនុងកា រធវយ
ើ ៉ា ងណ្ឋឱ្យមានកា ក្បតិបតដតា
ិ មបទបញ្ញតិដ នឹងចាប់អនុវតដន៍នន ដា និងសហព័នធ រហើយបាន
បរងាើតនីតិ វិធីនានា រដើមបីរ ោះក្សាយបទរចទក្បកាន់ ថាមានកា រ ើសរអើង កា ំខាន កា បំភិតបំភយ
័ និងកា សមលុតរធវើបាបគ្នន និងបណដឹងនានាដដលរចទក្បកាន់
ិ ីអប់ ំ ដដលក្រប់ក្រងរ យចាប់ ដា និងសហព័នធ រហើយនិងកា រិតតនមលរសវារៅរលើកន
ថា មានកា ំរលាភរលើកមា វធ
ូ សិសសរ យខុសចាប់។
សង្កាត់ក្តូវជំ ុញឱ្យមានកា កដំរណ្ឋោះក្សាយរក្ៅសលវូ កា រៅឯសាលារ ៀនឱ្យបាន ស
ួ រាន់រលើពាកយបណដឹងនានា រៅរពលណ្ឋដដលពួកររអាចរធវើរៅបាន។ របើសិន
ជាអាចរធវើរៅបាន រយើងខ្ុ ំរសន ើសឱ្
ុំ យរលាកអនកជាដំបូង សូមរធវកា
ើ ទាក់ទងចងហ្វវងសាលារ ៀន, នាយកនននាយក ា ន ឬអរគនាយកបណ្ឋ
ដ ញ បស់រលាកអន កជា
មុនសិន របើសន
ិ ជារលាកអន កមានបញ្ហាបា មភណ្ឋមួយ។

កា មិនរ ើសរអើងគ្នន

មាក្តា Title IX - កា របៀតរបៀនសលវូ រភទ

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរធវកា
ើ រសុើបអរងាតរលើបទរចទក្បកាន់

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ បានខិតខំដថ កាទីកដនលងសិកា និងទី

ទាំងអស់ដដលថាមានកា រ ើសរអើងខុសចាប់ (ដូចជា កា របៀតរបៀន កា

កដនលងរធវកា
ើ
ជាទីគ្នានកា របៀតរបៀន និងកា រ ើសរអើង។ កា របៀតរបៀន

បំភិតបំភយ
័ ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្ននកនុងលកខណៈរ ើសរអើង) រៅរលើសស
ិ ស

សលវូ រភទ - រឺជាទក្មង់ននកា រ ើសរអើងសលវូ រភទ រក្កាមមាក្តា Title IX នន

ិ ក្កុមមនុសសណ្ឋមួយរសសងរទៀត ដដលចូល ួមកនុងកមា
សាលា និរយជក

កា ដកដក្បកមា វិធអ
ី ប់ ំននសហ ដាននឆ្នំ 1972 រហើយក្តូវបានហ្វមក្បាម

វិធី និងសកមាភាពនានា បស់សង្កាត់ ម
ួ មាន ប៉ាុដនែមិនកំណត់ថាមានដត

រ យចាប់សហព័នធ និង ដា។ កា របៀតរបៀនសលវូ រភទក្តូវបានកំណត់

ិ ី និងសកមាភាពទាំងរនាោះ ដដលក្តូវបានសដល់ឱ្យរ យ ឬដដលបាន
កមា វធ

និយមន័យថាជា - កា ពុំចង់បាននូវទរងវើដចចង់ ួមរភទ សំរណើសឱ្
ុំ យសា ័ក្រ

ិ ណ្ឋមួយពី ដា រ យដសែករលើ
ទទួល ឬបានក្បរយជន៍ពីជំនយ
ួ ជាថវកា

ិ ប៉ាោះ
ចិតដ ួមរភទ ឬកា សមលឹងរមើល កា បរញ្េ ញពាកយសមដីដសលផ្កា ឬកាយវកា

បុរល
គ ិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបុរល
គ ិកលកខណៈតាមកា យល់រ

ពាល់រាងកាយដបបរសសងរទៀត កនុងលកខណៈ ម
ួ រភទ ដដលរធវឱ្
ើ យសា
ា នភាព

ញ
ើ មួយ

ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរល
គ ិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបុរគលក
ិ លកខណៈតាមកា
យល់រ

ននទីកដនលងសិកា ឬដដលរធវើរក្ជៀតដក្ជកយ
៉ា ងខាលំងរៅរលើសមតាភាព

ញ
ើ អំពជា
ី តិសាន៍ ឬក្កុមជនជាតិ ពណ៌សមបុ ដខសក្សឡាយ

បស់សិសសសាលាកនុងកា សិកា ឬដដលរធវើឱ្យទីកដនលងរធវកា
ើ
ឬទីកដនលង

សញ្ហាតិ ជាតិកំរណើត សា
ា នភាពអរនាដក្បរវសន៍ អតែសញ្ហញណននក្កុមជន

សិកាមានភាពភ័យខាលច ភាពពិបាក និងភាពអាក់អន់ចិត។
ដ សិសសណ្ឋ

័ សាសននា សា
ជាតិ វយ
ា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សា
ា នភាពមាននសៃរពាោះ ឋា

ដដលបានចូល ម
ួ កនុងទរងវើរបៀតរបៀនសលវូ រភទននន ណ្ឋមានក់រៅកនុង ឬមកពី

នៈជាមាតាបិតា ពិកា ភាពខាងសលវូ កាយ ឬសលវូ ចិតដ រភទ ឬទំរនា ភលវូ រភទ រយ

ិ នកា
សង្កាត់រនាោះ អាចទទួល ងនូវ វន

នឌ័ អតដសញ្ហញណរយនឌ័ កា បង្កាញអតដសញ្ហញណរយនឌ័ ឬព័ត៌មាន

រៅកា អាចក្តូវបានបរណដញរចញពីសាលារ ៀនសងដដ ។ និរយជកណ្ឋ

អំពីដហសន ឬបុរគលក
ិ លកខណៈណ្ឋមួយរសសងរទៀត ដូចបានសំគ្នល់រៅកនុង

ដដលអនុញ្ហញត ចូល ួម ឬពុបា
ំ នរាយកា ណ៍ក្បាប់អំពីបទរបៀតរបៀនសលវូ

មាក្តារលខ 200 និង 220 ននចាប់អប់ ំ និងមាក្តារលខ 11135 នន

ិ នកា
រភទរនាោះ ក្តូវទទួល ងនូវ វន

ចាប់ក្រប់ក្រង ឬចាប់ក្ពហាទណឌរលខ 422.55 ឬសមធម៌ ឬកា ក្បក្ពឹតដ

បរណដញរចញពីកា ង្ក សងដដ ។ ចាប់ក្បតិបតដិននក្កុមក្បឹកា 5145.7

តាមមាក្តា Title IX ឬរ យដសែករលើកា ចូល ួមជាមួយមនុសសមានក់ ឬ

(សិសសសាលា) និងចាប់ក្បតិបតដិននក្កុមក្បឹកា 4119.11 (បុរគលក
ិ )។

ជាមួយក្កុមមនុសសដដលមានបុរល
គ ក
ិ លកខណៈពិតក្បាកដ ឬបុរគលក
ិ លកខ

ដូចបានដចងរៅកនុងរគ្នលនរយបាយ BP 5145.7 សាលារ ៀននីមយ
ួ ៗ

ណៈតាមកា យល់រ

ក្តូវកំណត់អតដសញ្ហញណមនុសសមានក់ (ជាឧ. អនកទំនាក់ទំងក្បចំកមាវិធី

ញ
ើ មួយ ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរល
គ ិកលកខណៈពិត

ក្បាកដ ឬបុរគលក
ិ លកខណៈតាមកា យល់រ

ើញទាំងរនោះ។ បុរល
គ ិកសាលា

ិ យ
ក់ វន
័ អប់ ំ អាច ួមមានដល់

ក់វិន័យ ហូតដល់អាចមានកា

Title IX) ដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា ក្បឈមរ ោះក្សាយពាកយបណដង
ឹ

រ ៀន ក្តូវចត់ វិននកា អនដរារមន៍ជាបនាៃន់ រៅរពលណ្ឋមានសុវតាិភាព

នានា អំពីរ ឿងរបៀតរបៀនសលវូ រភទ បស់សិសស។ បុរគល ូបរនោះ អាចជា

អាចរធវើបាន និងរៅរពលណ្ឋពួករររ

នាយកសាលារ ៀន ឬជាអន កចត់តាំង បស់ពួកររ រហើយក្តូវទទួលបាននូវ

ើញមានអំរពើរ ើសរអើង

របៀតរបៀន បំភិតបំភយ
័ ឬសមលុតរធវបា
ើ បគ្នន។

កា បណុដ ោះបណ្ឋ
ដ លសងដដ ។
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

សង្កាត់ហ្វមក្បាមមិនឱ្យមានកា សងសឹកដបបណ្ឋមួយដល់អនកបដឹងកនុង

ភ.

កា សក្មបសក្មួលសម មយដល់សស
ិ សដដលបំរៅកូន

ដំរណើ កា បដឹងសដល់។ កា ចូល ួមកនុងដំរណើ កា បដឹងសដល់ មិនក្តូវមានកា

ម.

ិ ី និងមជឈមណឌលកា ង្ក កនុងតំបន់
កមា វធ

ប៉ាោះពាល់កុង
ន លកខណៈណ្ឋមួយរលើឋានៈ ពិនុៃ ឬកិចកា
េ រ ៀនសូក្ត បស់អនក

យ. ដសនកា សុវតាិភាពសាលារ ៀន

បដឹងរឡើយ។

.

ិ ីអប់ ំពិរសស
កមា វធ

ល. សាលាក្ពីសគូល បស់ ដា
ិ ីអប់ ស
ល. កមា វធ
ំ ដ ីពីកា ទប់សា
ា ត់កា រក្បើក្បាស់ថានជ
ំ ក់ (TUPE)

ពាកយបណែឹងរចទក្បកាន់ពកា
ី សងសឹក ឬកា រ ើសរអើងខុសចាប់ (ដូច
ជាកា របៀតរបៀនកនុងលកខណៈរ ស
ើ រអើង កា បំភិតបំភយ
័ ឬកា សមលុតរធវើ
បាប) ក្តូវដតបាន ក់បែឹង កុឱ្
ំ យហួស យៈក្បាំ មយ
ួ ដខ ចប់ពីនថៃដខឆ្នំដដល

នថលបំរ ើរសវាសិសសសាលា

បានរចទថាមានកា រ ើសរអើង ឬក្បាំ មយ
ួ ដខរិតចប់ពីនថៃដខឆ្នំ ដដលអនក
បដឹងបានដឹងពីដំបូងមក អំពអ
ី ងគរហតុននបទរចទក្បកាន់ថា មានកា
រ ើសរអើងខុសចាប់។ រពលរវលាសំរាប់កា

កូនសិសសដដលមានរ្
ា ោះរ ៀនកនុងសាលា ដា នឹងមិនក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

ក់ពាកយបណដឹង អាចពនា

បង់តនមលរសវាកូនសិសស រដើមបីឱ្យបានចូល ួមកនុងសកមាភាពអប់ ំ ដដលជា

បានដល់រៅ 90 នថៃរ យអរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចត់

ិ ីអប់ ំ បស់សង្កាត់ ដដលកនុងរនាោះ
ដសនកមូល ា នក្រឹោះដ៏សខា
ំ ន់មយ
ួ ននកមា វធ

តាង សំរាប់បុពវរហតុក្តឹមក្តូវ តាមកា រសន ើសុំជាលាយលកខអកស រ យ

ួមមានទាំងកមា វិធីសក
ិ ា និងសកមាភាពរក្ៅកមា វិធីសក
ិ ា។

អន កបដឹងដដលបាន ក់ចូលនូវរហតុសលសំរាប់កា ពនា រពល។

តនមលរសវាកូនសិសស ម
ួ មាន ប៉ាុដនដមន
ិ កំណត់ថា មានដតតនមលទាំងអស់

កមា វិធី បស់ ដា និង ដាសព័នធ

ដូចតរៅរនោះរទ៖
1.

កា រិតនថលរៅរលើកូនសិសស ទុកជាកា

ក់លកខខណឌសំរាប់កា

នី វិធីបណដឹងឯកសណ្ឋ
ា ន នឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់សងដដ កនុងកា រ ោះ

ចុោះរ្
ា ោះចូលសាលារ ៀន ឬថានក់រ ៀន ឬទុកជាកា

ក្សាយបណដឹងនានា ដដលរចទក្បកាន់ថា មានកា ខកខានក្បតិបតដិតាម

លកខខណឌសំរាប់កា ចូល ម
ួ កនុងថានក់រ ៀន ឬកនុងសកមាភាពរក្ៅ
ិ ីសក
កមា វធ
ិ ា មិនថាថានក់រ ៀន ឬសកមាភាពរនាោះ ក្តូវបាន

ិ ីដូចតរៅរនោះ៖
ចាប់ ដា និង/ឬ ចាប់សហព័នធ រៅកនុងកមា វធ

ក់

រក្ជើសរ ើសរ យខលួ នឯង ឬក្តូវបានររបងខំឱ្យចូលរ ៀនឬចូល
ក.

ិ ីសក
័
កមា វធ
ិ ាសំរាប់មនុសសរពញវយ

ខ.

ិ ីសុវតាភា
កមា វធ
ិ ព និងអប់ ំសិសសបនាៃប់សាលារ ៀន

រ.

ិ ីអប់ ំ វជា
ិ ា ជីវៈកសិកមា
កមា វធ
.

ួម ឬរធវើរដើមបីឱ្យបានទទួលពិនុៃរនាោះរទ។
2.

ក្បាក់កក់ននា ឬនថលបង់រសសងៗរទៀត ដដលកូនសិសសក្តូវបាន
តក្មូវឱ្យបង់ រដើមបីឱ្យពួកររអាចទទួលបាននូវរសា, ទូមាន

ិ ីអប់ ក
ង្កវយតនមលរលើកមា វធ
ំ មា
ុ តូច និងមជឈមណឌលអប់ អា
ំ

រសា, រសៀវរៅសិកា, ក្ប ប់រក្បើក្បាស់កុង
ន ថានក់រ ៀន, រក្រឿង

រម ិកាំងដសបកក្កហម

រភលង, សរមលៀកបំពាក់ ឬសមាភ ៈ ឬរក្រឿងប ិកាខរសសងៗរទៀត។

ច.

ិ ីអប់ ំរទវភាសា
កមា វធ

ឆ.

ិ ីពិនិតយរឡើង វញ
ិ និងសដល់ជំនយ
កមា វធ
ួ ពីមិតដ ួមកា ង្ក សំរាប់

នូវសមាភ ៈ, រក្រឿងសគត់សង
គ ,់ រក្រឿងប កា
ិ ខ ឬសរមលៀកបំពាក់

ក្រូបរក្ងៀនកាលីហវូនញ៉ា

ដដលជាប់ពាក់ពាន់នង
ឹ សកមាភាពអប់ ំ

ជ.

3.

កា ជាវដដលររតក្មូវឱ្យកូនសិសសរធវើ រដើមបីឱ្យអាចទទួលបាន

ិ ីហក
ិ ា និងបរចេករទសអាជីព
កមា វធ
វឹ ហវឺន និងអប់ ប
ំ រចេក វជា

ិ ីអប់ ប
ញ. កមា វធ
ំ រចេករទសអាជីព

បទបណដង
ឹ អំពីតនមលរសវាកូនសិសស ក្តូវរធវើកុំឱ្យហួស យៈរពលមួយ (1)

ដ.

ិ ីអភិវឌឍន៍ និងដថកុមា
កមា វធ

ឆ្នំរឡើយ ចប់នថៃដខបានរធវើបទរចទក្បកាន់រៅរលើកា ំរលាភចាប់បាន

ឋ.

ិ ីអាហ្វ ប
កមា វធ
ូ តាមក
ភ មា
ុ

រកើតរឡើង។ *បទបណដឹងអំពកា
ី មិនអនុវតដន៍តាមចាប់ ពាក់ពាន់រៅនឹង

ឌ.

ិ ីអប់ ស
កមា វធ
ំ ំណងប៉ាោះប៉ាវូ

តនមលរសវាកូនសិសស ជាដំបង
ូ ក្តូវ ក់ជន
ូ រៅនាយកសាលារ ៀនសិន។

ិ ីសល
ិ ចាស់លាស់
ឍ. កមា វធ
ដ ់ជំនយ
ួ ថវកា

បទបណដង
ឹ អំពីតនមលរសវាកូនសិសស អាច ក់បដឹងបានរ យមិនក្តូវកា

ណ. ថានក់រ ៀនគ្នានមុខ វិជាាសិកា

បរញ្េ ញរ្
ា ោះ របើសន
ិ ជាអនកបដង
ឹ សដល់ភសដុ តាង ឬព័ត៌មាន រដើមបីគ្នំក្ទបទ

ត.

ិ ីសល
កមា វធ
ដ ់ជំនយ
ួ ប៉ាោះពាល់រសដាកិចេ

ថ.

ិ ីអប់ ក
កមា វធ
ំ ូនសិសសតាមមណឌលដថកូនចិញ្េឹម និងកូនសិសស

ទ.

រចទក្បកាន់។

គ្នានសៃោះសដមបង ឬអតីតកូនសិសសជាប់តុលាកា សំរាប់រកាងពុំ

ដសនកា ទទួលខុសក្តូវននក្កុមក្រប់ក្រងថានក់មូល ា ន

ទាន់ក្រប់អាយុ និងកូនននក្កុមក្រួសា រយន

(LCAP)

ចាប់សិសសក្រប់ ប
ូ សំរ ចបានរជារជ័យ (ESSA) / ចាប់
គ្នានកុមា ណ្ឋមានក់រៅដតឯងឯការឡើយ (NCLB)(Title I-VII)

ធ.

ិ ីអនករ ៀនអង់ររលស
កមា វធ

ក្កុមក្បឹកាភិបាល ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនុម័ត និងរធវឱ្
ើ យដសនកា LCAP មាន

ន.

ដសនកា ទទួលខុសក្តូវរលើកា ក្រប់ក្រងមូល ា ន (LCAP)

លកខណៈទាន់សម័យជារ ៀងរាល់ឆ្នំ ដដលកនុងរនាោះ ួមមាន ទាំងកា ចូល

ប.

ិ ីអប់ ស
កមា វធ
ំ ំរាប់ជនចំណ្ឋកក្សុក

ស.

នាទីបរក្ងៀនថានក់ហ្វត់ក្បាណ (សំរាប់ថានក់ទម
ី យ
ួ ដល់ទី

ិ
ចូល ួមពាក់ព័នធរសសងរទៀត កនុងកា រ ៀបចំបរងាើត និង/ឬ ពិនិតយរឡើង វញ

ក្បាំ មយ
ួ )

រលើដសនកា LCAP រនោះ។ ពាកយបណែឹងអំពីដសនកា LCAP អាច ក់បែឹង

នថលបំរ ើរសវាសិសសសាលា

បាន រ យមិនចំ បាច់បរញ្េ ញរ្
ា ោះក្បាប់ររ ក្បសិនរបើអនកបដឹង បានសែ

ព.

ួមដ៏មានន័យពីសណ្ឋ
ំ
ក់ មាតាបិតា/អាណ្ឋពាបាល, កូនសិសស និងអន ក
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ល់ជូននូវភសែុ តាង ឬព័ត៌មានដដលនាំ រៅ កបាននូវភសែុ តាងទុករធវកា
ើ គ្នំ

រ យដសនក បានទាន់រពលរវលា កនុងកា បញ្េ បកា
់ សិកាពី

ក្ទពាកយបណែឹងរនោះ។

វិទាល័យ។ រៅរពលដដលរក្រឌីតមិនរពញល ក្តូវបានសដល់
ឱ្យ កូនសិសសនឹងក្តូវបានចុោះរ្
ា ោះចូលរ ៀន រៅកនុងវរគសិកា

យុវសិសសចិញ្េឹម កូនសិសសគ្នានសៃោះសដមបង ឬអតីតសិសស

ដូចគ្នន ឬក្បហ្វក់ក្បដហល ក្បសិនរបើអនុវតែបាន រដើមបីឱ្យកូន

សាលាននតុលាកា សំរាប់រកាងពុំទាន់ក្រប់អាយុ ឬកូននន

សិសស អាចបនែ និងបញ្េ ប់វរគសិកាទាំងមូល។

ក្កុមក្រួសា រយន

ិ ឬយកវរគសិកាមួយ
3. អនុញ្ហញតឱ្យសិសសយកសា រឡើង វញ
ដដលបំរពញតាមតក្មូវកា នានាដដលមានសិទធិចូលរ ៀនកនុង
សកលវិទាល័យ CSU ឬ UC។

យុវសិសសចិញ្េឹម នឹងក្តូវទទួលបាននូវព័ត៌មាន អំពីសិទធិទទួលបាននូវកា
អប់ ំ ដដលពាក់ពាន់នឹងកា

ិ ីអប់ ំ, កា ចុោះរ្
ក់ចូលកនុងកមា វធ
ា ោះចូល

រ ៀន និងរចញពីរ ៀន ក៏ដូចគ្ននដដ ទំនល
ួ ខុសក្តូវននអន កទំនាក់ទំនងក្បចំ

4. របើសិនជាសិសសបានរ ៀនចប់ឆ្នំទីពី រៅសាលានហសគូ ល

សង្កាត់ សំរាប់យុវសិសសដដលជាកូនចិញ្េឹម រដើមបីននា និងសក្មប

បស់ពក
ួ ររ មុនកា រសៃ សាលារ ៀនរនាោះ សូមសដលឱ្
់ យសិសស

សក្មួលតក្មូវកា ទាំងរនោះ រហើយនិងរដើមបីជយ
ួ សិសសកនុងកា រសៃ រក្រឌីត

ិ ា សិកាដដលបានអនុម័តរ យសង្កាត់
នូវព័ត៌មានអំពម
ី ុខ វជា

សំណុំរ ឿង និងនិរទៃសនានា ឱ្យបានក្តឹមក្តូវ រៅរពលណ្ឋពួកររផ្កលស់បដូ

និងតក្មូវកា រ ៀនចប់ ដដលបានកំណត់រ យក្កុមក្បឹកា

សាលារ ៀនមួយរៅសាលារ ៀនមួយរទៀតរៅកនុងសង្កាត់ ឬពីសង្កាត់មយ
ួ

ក្រប់ក្រង ដដលពួកអាចក្តូវបានឱ្យ ួចខលួន តាមចាប់អប់ ំ

រៅសង្កាត់មយ
ួ រទៀត។

51225.1។

យុវសិសសចិញ្េឹម កូនសិសសគ្នានសៃោះសដមបង ឬអតីតសិសសសាលានន

កិចស
េ ំរ ចចិតដជាលាយលកខអកស

តុលាកា សំរាប់រកាងពុំទាន់ក្រប់អាយុ ឬកូនននក្កុមក្រួសា រយន ដូច
បានកំណត់នយ
័ រៅក្កមអប់ ំ 49701 ដដលផ្កលស់បដូ រៅកាន់ វិទាល័យ

ពាកយបណដឹងនានានឹងក្តូវបានរររធវកា
ើ រសុើបអរងគត រហើយកិចស
េ ំរ ចចិតដ

មួយរៅកនុងសង្កាត់ ឬផ្កលស់រចញសង្កាត់មួយរៅកាន់សង្កាត់មយ
ួ រសសង

និង បាយកា ណ៍ជាលាយលកខណ៍អកស និងក្តូវបានរស្ើជូនដល់អនកបដឹង

រទៀតដដលអាចអនុវតដបានរនាោះ នឹងក្តូវបានសដល់ដណ
ំ ឹងជូនអំពីទំនួល

កនុង យៈរពលហុកសិប (60) នថៃក្បតិទិន ចប់ពីនថៃបានទទួលពាកយបណដឹ

ខុសក្តូវ បស់សង្កាត់ រដើមបី៖

ង។ យៈរពលហុកសិបនថៃ (60) នថៃរនោះ អាចពនារពលបនដតាមកា ក្ពម
រក្ពៀងគ្ននជាលាយលកខណ៍អកស ពីអនកបដង
ឹ ។ បុរល
គ ិក បស់សង្កាត់ដដល

ិ ា សិកាណ្ឋមួយដដលបានបំរពញ
1. ទទួលយកមុខ វជា

ទទួលខុសក្តូវរលើកា រសុើបអងគតអំពប
ី ណដឹងរនាោះ ក្តូវរធវើ និងបញ្េ ប់កា

ទាំងក្សុង ឬភារខល ោះដដលសិសសបានបំរពញរួ ជាទីរពញចិតដ

រសុើបអរងគតឱ្យបានក្សបរៅតាមដសនករលខ 4680-4687 និងក្សបរៅ

ពីសាលា ដាមយ
ួ រសសងរទៀត ( ម
ួ បញ្ាូ លទាំងសាលារ ៀននានា

តាមនីតិ វិធីមល
ូ
ា ន ដដលបានអនុម័តតាមដសនករលខ 4621។

ដដលក្រប់ក្រងរ យក្កសួងកា ពា ជាតិ បស់សហ ដា) ឬ
ពីសាលារ ៀនននតុលាកា សំរាប់សិសសរក្កាមអាយុ ឬពីសា

កា រសន ើសុំឱ្យសំរ ចចិតដជាលាយលកខអកស សា ជាថាី

លារ ៀនពុំដមន បស់ ដា ឬពីទីភា្ក់ង្ក ឬសាលារ ៀនមិន
ក្បកាន់នកា
ិ យ របើរទាោះបីជាកូនសិសសពុបា
ំ នបំរពញចប់មខ
ុ វិជាា
ទាំងក្សុងក៏រ យ រហើយនិងរដើមបីសល
ដ ឱ្
់ យរក្រឌីតរពញរលញ

កា ពិនិតយរមើលបណែឹងតវា៉ាតាមនីតិ វិធី UCP នឹងក្តូវបានបញ្េ ប់កុង
ន យៈ

ឬរក្រឌីតខល ោះៗ សំរាប់មខ
ុ វិជាាសិកាដដលបានបំរពញ រហើយ

រពល 60 នថៃនននថៃក្បតិទិន រិតចប់ពីនថៃដខឆ្នំដដលអន កបានទទួលបណែឹង

និងអនុវតដមុខ វិជាាដូចគ្នន ឬក្បហ្វក់ក្បដហល ក្បសិនរបើអនុវ

ក្បសិនរបើអនកបដឹងតវា៉ា ពុបា
ំ នយល់ក្សបជាលាយលកខអកស កនុងកា ពនា

តដបាន ទុកកិចកា
េ សិកាដដលបានបំរពញចប់រៅកនុងសាលា

រពលរទរនាោះ។

ដា សាលារ ៀនននតុលាកា សំរាប់រកាងរក្កាយអាយុ ឬ

បណែឹងឧទធ ណ៍ និងដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូ ចាប់សុី វិល

សាលារ ៀនពុំដមន បស់ ដា ឬទីភាៃក់ង្ក ឬសាលារ ៀនមិន
ក្បកាន់នកា
ិ យ។

អន កបដឹងមានសិទធិ ក់សំរណើសឱ្
ំុ យសង្កាត់រធវើកា សំរ ចចិតសា
ដ
រឡើង ដល់

ិ ា សិកាទាំងក្សុង ឬមួយ
2. មិនតក្មូវឱ្យសិសសយកមុខ វជា

ក្កសួងសិកាធិកា នន ដាកាលីហវូនញ៉ា (CDE) តាមកា

ចំនួនសា រឡើងវិញ ដដលពួកររបានបំរពញរួ ជាទីរពញចិតដ
រៅកនុងសាលា ដា សាលារ ៀនននតុលាកា សំរាប់រកាងរក្កាយ

ក្បតិទិន ចប់ពីនថៃបានទទួលកិចស
េ ំរ ចចិតដ បស់សង្កាត់។ បទរសន ើសឱ្
ុំ យរធវើ

អាយុ ឬសាលារ ៀនពុំដមន បស់ ដា ឬទីភាៃក់ង្ក ឬសាលា

កា សំរ ចចិតសា
ដ
ជាថាី ក្តូវដតមាន ក់បញ្ាូ លនូវបទបណដឹងមួយចាប់

រ ៀនមិនក្បកាន់នកា
ិ យ។ រលើកដលងដត ក្បសិនរបើកូនសិសស

ដដលបានបដឹងដល់សង្កាត់ រហើយនិងរសចកដីសំរ ចចិតម
ដ យ
ួ ចាប់ បស់

មិនបានបញ្េ ប់វរគសក
ិ ាទាំងមូល សិសសរនាោះនឹងមិនក្តូវបាន

សង្កាត់។ ដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូ ចាប់សុី វិល អាច កបាន តាមតាមចាប់

តក្មូវឱ្យយកភារខល ោះននវរគសក
ិ ា ដដលបានបញ្េ ប់រនាោះរទលុោះ
ក្តាដតសង្កាត់ បាន ករ

ក់រសន ើសឱ្
ុំ យរធវើ

ិ កនុង យៈរពល 15 នថៃ
កា សំរ ចចិតជា
ដ លាយលកខអកស សា រឡើង វញ

ដា ឬសហព័នធ ក្បឆ្ំ ងកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន ឬបំភិតបំភយ
័ ឬកា

ញ
ើ កនុងកា ពិរក្គ្នោះរយបល់ជាមួយ

សមលុតរធវើបាបគ្នន របើសិនជាអាចអនុវតដបាន។ តាមក ណីសមក្សប កា

មាេស់ កាសិទធិអប់ ំ បស់សស
ិ ស ថាកូនសិសស ប
ូ រនោះ រឺអាច

ិ អាច ក់បង
រសន ើសុំឱ្យរធវើរសចកដីសំរ ចចិតសា
ដ
ជាថាីរឡើង វញ
ដឹ បាន

បំរពញសម មយតាមតក្មូវកា ននវរគសក
ិ ាដដលបានបំរពញ
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

រ យអនុរលាមរៅតាមមាក្តា 262.3 ននចាប់អប់ ំ។ អនកបដឹងអាចបនែ

ដបបបទ ក់ពាកយបណដឹង រឺមាន ក់ជន
ូ រៅកនុងកា យ
ិ ល័យននមន្រនដី

កដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូ ចាប់សុី វិល ដដលអាច កបានរៅខាងរក្ៅនីតិ

ទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជាជន (1000 Broadway, Suite 150, Oakland,

វិធីបណែឹង បស់សង្កាត់។ អនកបែង
ឹ មានសិទធិ ក់ ពាកយបណែឹងរ យផ្កៃល់

CA 94607)។ នីតិ វិធីបណដឹងឯកសណ្ឋ
ា ន និងដបបបទ ក់ពាកយបណដឹង រឺ

រៅកានក្កសួងអប់ ំនន ដាកាលីហន
វូ ញ៉ា (CDE) ឬបនែ កដំរណ្ឋោះក្សាយ

មាន ក់ជូនរៅកនុងររហទំព័ ននសង្កាត់ www.ousd.org/ombudspers។

តរទៀត រៅចំរពាោះមុខននតុលាកា សុីវិល ឬទីភានក់ង្ក រសសងរទៀត បស់ ដា
ដូចជា កា យ
ិ ល័យអប់ ំសំរាប់សិទធិសុីវិល (OCR) ននសហ ដាអារម កាំ

រ យមានក ណីរលើកដលងបណដឹងអំពត
ី នមលរសវាកូនសិសសរចញ ដដល

ង កនុងក ណីពាក់ព័នធនឹងកា រ ើសរអើងខុសចាប់ (ដូចជាកា របៀតរបៀន

អាច ក់បដឹងកនុង យៈរពលមួយ (1) ឆ្នំននកា ំរលាភដដលបានរចទ

កា បំភិតបំភយ
័ ឬកា សមលុតរធវើបាបកនុងលកខណៈរ ើស រអើងគ្នន)។

ក្បកាន់; បណដឹងដូចគ្ននរសសងៗរទៀតទាំងអស់ ក្តូវដតបានរធវើមន
ិ ឱ្យហួស
យៈរពលក្បាំ មយ
ួ (6) ដខ បនាៃប់ពកា
ី រកើតមានបទរចទក្បកាន់មក។

កា

ក់ពាកយបណដឹង
មន្រនដីក្បតិបតែិចាប់

ចាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រង 1312.3 មួយចាប់៖ នីតិ វិធប
ី ណដឹងឯក
elak Gabriel Valenzuela ជាG~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn / អន ក

សណ្ឋ
ា ន នឹងមាន ក់ដចកជូនរ យឥតរិតនថល។ ពាកយបណែឹងទាំងអស់

សក្មបសក្មួលកមា វិធី Title IX manbnæ¬kxag¨tYtBinit´ nigTTYlJk´

នឹងក្តូវបាន ក់បែឹងជាលាយលកខអកស និងចុោះហតារលខារ យអន កបដឹង។

bN¶wgCapÂèvkarTaMgGs'rbs'sgûat'.

ក្បសិនរបើអនកបដឹង មិនអាច ក់ពាកយបណែឹងជាលាយលកខអកស បាន

G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn (1000 Broadway, 1st Floor, Suite

រ យសា ដតមានបញ្ហាពិកា ឬមិនរចោះអកស រនាោះ បុរល
គ ិក បស់ង្កាត់ ក្តូវ
ជួយពួកររ កនុងកា

150, Oakland, CA 94607) KWmanTMnYl xus¨tUvpgEdr

ក់ពាកយបណែឹងរនោះ។ (5CCR 4600)

k~¬gkaresuIbGegðtelIJk´bN¶wgBImatabita BIkUnsis§
EdlTak'TineTAnwgkarerIseGIg

ក្បសិនរបើមានពាកយបណែឹងមួយចាប់ ពុំក្តូវបាន ក់ជាលាយលកខអកស
ប៉ាុដនែសង្កាត់បានទទួលរសចកដីជូនដំណង
ឹ ពីបទរចទក្បកាន់ណ្ឋមួយ ដដល

ពាកយបណែឹង រក្ៅពីបណដឹងនានាដដលទាក់ទងរៅនឹងនថលរសវាកូនសិសស

ទទួល ងនីតិ វិធី UCP រនាោះ សង្កាត់ក្តូវចត់ វិធីកា វិជមា
ា ន រដើមបីរធវើកា

រនាោះ ក្តូវ

រសុើបអរងាត និងរ ោះក្សាយបទរចទក្បកាន់នានា កនុងលកខណៈមួយ

ដូចខាងរក្កាមរនោះ៖

ដដលសមក្សបរៅនឹងកាលៈរទសៈណ្ឋមួយ។
ក្បសិនរបើបទរចទក្បកាន់ពាក់ព័នធនឹងកា សងសឹក ឬកា រ ស
ើ រអើងគ្នន

រលាក Gabriel Valenzuela ជាមន្រនដីទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជាជន / អនក

ខុសចាប់ (ដូចជា កា របៀតរបៀន កា បំភិតបំភយ
័ ឬកា សមលុតរធវបា
ើ បគ្នន
កនុងលកខណរ ស
ើ រអើងគ្នន) និងកា រសុប
ើ អរងាតបានបញ្ហាក់ឱ្យរ

ក់បដឹងជាលាយលកខអកស រៅកាន់មន្រនែអ
ី នុរលាមតាមចាប់

សក្មបសក្មួលកមា វិធី Title X មាននៃុកខាងក្តួតពិនិតយ និងទទួលពាកយ

ញ
ើ ថា

បណដឹងជាសលវូ កា ទាំងអស់ បស់សង្កាត់។ មន្រនដីទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជា

មានកា រ ើសរអើងពិតដមនរនាោះ សង្កាត់នឹងចត់ វិននកា ទប់សា
ា ត់ កុឱ្
ំ យ

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

មានកា រកើតមរឡើងមដងរទៀត ននកា រ ស
ើ រអើង និងក្តូវរធវកា
ើ ដកឥទធិពល

រឺមានទំនួលខុសក្តូវសងដដ រលើកា រសុើបអរងគតរលើពាកយបណដឹងនានាពី

រកើតរឡើងរចញពីកា រ ើសរអើង បស់ខលួន ដល់អនកបដឹង និងមនុសសរសសងៗ

មាតាបិតា ឬកូនសិសស អំពកា
ី រ ើសរអើង និងពាកយបណដឹងនានា អំពប
ី ទ

រទៀត ក្បសិនរបើសមក្សប។

បញ្ឈប់កូនសិសសបរណ្ឋ
ដ ោះអាសននពីសាលារ ៀន ជាទីដដលសិសសពុំក្តូវ
ិ ឬកមា វិធី
បានសដលឱ្
់ យនូវកមា វិធយ
ី ុតិធ
ដ ម៍សា
ដ ខលួ នឱ្យបានលែដូចរដើម វញ

រគ្នលនរយបាយ និងបទបញ្ញតិដ ដាបាល សំរាប់នីតិ វិធប
ី ណដឹងឯក

សា
ដ ខលួ នដបបរសសងរទៀត រឺពុំមានសដល់ជន
ូ រៅឯសាលារ ៀន ទុក

សណ្ឋ
ា ន (UCP) បស់សង្កាត់ ក្តូវ ក់បរង្កាោះរៅរលើររហទំព័ បស់

មរធាបាយរសសងរទៀត រក្ៅដតពីកា បញ្ឈប់បរណ្ឋ
ដ ោះអាសននពីសាលារ ៀ

សង្កាត់ រហើយអាចសដល់ជូនតាម យៈបណ្ឋ
ដ ញសងគមដដលបានឧបតដមភ

ន។ រលាកក៏ជាអន ករធវើកា រសុើបអរងគតសងដដ រៅរលើបណដឹងនានា អំពីកមា

ក្ទក្ទង់ពីសង្កាត់ ក្បសិនរបើមាន។ នីតិ វិធី UCP ក្តូវក្បកាសសងដដ រៅ

វិធីសិកាសំរាប់កូនសិសសអន ករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELL) រហើយនិង

កនុងសាលារ ៀន និងកា យ
ិ ល័យទាំងអស់ បស់សង្កាត់ ួមទាំង បនៃប់

បណដឹងអំពកា
ី សងសឹកគ្នន ឬកា រក្ជៀតដក្ជកដល់អនករធវើកា តសូវមតិសំ

ក្បជុំ បស់បរ
ុ គលក
ិ និងសិសសអនកក្រប់ក្រង។ ក្បសិនរបើមានកូនសិសស

រាប់កមា វិធស
ី ិសសសំរាប់អនករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELL)។ មន្រនដីទទួលពាកយ

ចំនួនដប់ក្បាំ (15) ភារ យ ឬរក្ចើនជាង រ ៀនរៅកនុងសាលារ ៀនណ្ឋ

បណដឹងពីក្បជាជន នឹងរធវកា
ើ សក្មបក្សមួលសងដដ រលើពាកយបណដឹងឯក

មួយ រៅកនុងសង្កាត់ និយយភាសាកំរណើតដតមួយ រក្ៅពីភាសា

សណ្ឋ
ា នតាម របៀប Williams។ រលាក Valenzuela អាចទាក់ទងជួបបាន

អង់ររលសរនាោះ រគ្នលនរយបាយ បទបញ្ញតិដ ដបបបទ និងរសចកដីជូនដំ

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

ណឹង្កនាន បស់សង្កាត់ អំពីនីតិ វិធប
ី ណដង
ឹ ឯកសណ្ឋ
ា ន ក្តូវដតបកដក្បជា

3678 តាម យៈអុីដមល Gabriel.Valenzuela@ousd.org។

ភាសាហនឹង (ចាប់អប់ ំរលខ 234.1, 48985)។ កនុងក ណីរសសងៗរទៀត
ទាំងអស់ សង្កាត់ក្តូវននាឱ្យសិសសមានសិទធិទទួលបានរពញរលញនូវ

មន្រនដីទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជាជន មានសិទធិអំណ្ឋចឯករាជកនុងកា ៖ ចូល

ព័ត៌មានពាក់ពាន់ទាំងអស់ ដូចជាព័ត៌មានអំពីនីតិ វិធី UCP សំរាប់ មាតា

រមើលរៅតាមទីសាលារ ៀន ឬកា ិយល័យណ្ឋមួយ; ចូល ួមក្បាក្ស័យ

បិតា/អាណ្ឋពាបាល ដដលពុស
ំ ូវរចោះភាសាអង់ររលស។

ទាក់ទងជាមួយនឹងកូនសិសស បុរគលក
ិ ឬមាតាបិតា; ចូលពិនិតយរសើរ ើរលើ
ឯកសា ណ្ឋមួយ រដើមបីរបើកកា រសុើបអរងគតរ យឥតលំរអៀង; រហើយ
និងចូល ម
ួ កនុងកិចក្េ បជុណ្ឋ
ំ
មួយ រ យឥតក្តូវកា អនុញ្ហញតពីនាយក ឬ
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អន កក្រប់ក្រងសាលារ ៀនជាមុនរឡើយ។ មន្រនដីទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជា
ជន អាច កជួបបានសងដដ កនុងកា ឱ្យជួយពនយល់ពីមខ
ុ ង្ក និងតួ នាទី
បស់រលាកដសនកទទួលខុសក្តូវរលើកូនសិសស បុរល
គ ិក មាតាបិតា ឬ
អាណ្ឋពាបាល និងសមាជិកសាន ណៈ។ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយមន្រនដី
ទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជាជនមកចុោះ ក្បសិនរបើរលាកអនកមានសំណួ អវ ី
មួយទាក់ទិននឹងនីតិ វិធប
ី ណដឹងឯកសណ្ឋ
ា ន (UCP) បស់សង្កាត់។
អន កក្សី Tara Gard នាយក ងដសនកក្រប់ក្រងរទពរកាសលយ (1000
Broadway, 2nd Floor, Suite 295, Oakland, CA 94607) រឺមានទំនួល
ខុសក្តូវរលើកា រសុើបអរងគតបណដឹងនានាដដលរចទក្បកាន់ថា មានកា
រ ើសរអើងរៅកនុងកដនលងរធវើកា ។ អនកក្សី Gard អាច កទាក់ទងបានតាម
យៈ ទូ ស័ពៃរលខ (510) 879-0159, ទូ សា (510) 879-0228 ឬតាម
យៈអុីដមលរៅកាន់ tara.gard@ousd.org។
អន កក្សី Barbara Parker អន កសក្មបសក្មួលរសវាកមាសុខាភិបាល/ដសនក
504 ននដសនកបំរ ើរសវាសាលារ ៀនសហរមន៍ និងកូនសិសស (1000
Broadway, 1st Floor, Suite 150, Oakland, CA 94607) រឺមានទំនួល
ខុសក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួលដសនកដកតក្មូវ កមា វិធស
ី ំរាប់កូនសិសស
ពិកា ដដលបានកា ពា តាមនីតស
ិ មបបទា ដដលបានតាក់ដតងរៅឆ្នំ 1973
ិ ី Section 504។ អន កក្សីកមា
សំរាប់កមា វធ
៏ នតួនាទីរធវកា
ើ រសុប
ើ អរងគតសង
ដដ រលើបណដឹងនានា ដដលពាក់ពាន់រៅនឹងកមា វិធី Section 504។ អនក
ក្សី Parker អាច កទាក់ទងជួបបាន តាម យៈទូ ស័ពៃរលខ (510) 879274; ទូ សា រលខ (510) 879-4605 ឬតាម យៈអុីដមល
504@ousd.org។
រលាក Jeff Godwon រមប៉ាូលីសននក្កសួងន របាលអូកឡិនដ៍ (1011
Union Street, Oakland, CA 94607) រឺមានទំនួលខុក្តូវរលើកា សក្មប
សក្មួល និងកា រសុើបអរងគតរលើបណ ដឹងនានា ដដលបាន ក់បដឹងដល់ម
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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នីតិ វិធីបណ្ដឹងឯកសណ្ឋ
ា នតាម របៀប Williams
សង្កាត់ ក្តូវអនុវតតតាមនីតិ វិធប
ី ណ្តឹងឯកសណ្ឋ
ា នតាម របៀប Williams សំរាប់ពាកយបណ្តឹងដដលពាក់ព័នធនង
ឹ ភាពមានក្រប់ក្ាន់ននសមាា ៈបរក្ងៀន, អាា សាលា
ិ ា ជីវៈ។
រ ៀនដដលាានសុវតថភា
ិ ព ឬមានលកខណ្ៈមិនសា
ា តបាត, មុខតំដណ្ងក្រូបរក្ងៀនរៅទំរន រោល ឬក្រូបរក្ងៀនក្តូវបានោត់តាំងខុសមុខ វជ្ជ

ិ ា ជវី ៈ មានន័យថ្ន កា ដាក់និរោជិកដដលមាន
កា ោត់តាំងខុសមុខ វជ្ជ

រសចកដីជូនដំណ្ង
ឹ មាតាបិតា/អាណ្ឋពាបាល សិសស

វិញ្ហាបនបក្ត ចូលកាន់មុខតំដណ្ងបរក្ងៀន ឬបំរ ើរសវាមួយ ដដល

និងក្រូបរក្ងៀន៖ សិទធិដាក់ពាកយបណ្ដង
ឹ

ិ ា បនបក្ត ឬសញ្ហាបក្ត ដដលក្តូវបានទទួល
និរោជិកដដលពុមា
ំ នវញ្ហ
ិ ដដលមានវញ្ហ
ិ ា បនបក្ត ឱ្យចូល
សា
គ ល់ក្សបចាប់ ឬកា ដាក់និរោជក

ក្កមអប់ ំ 35186 តក្មូវឱ្យរសចកដីជូនដំណ្ឹងដូចតរៅរនេះ ក្តូវបានបិទ

ិ ពុំក្តូវបាន
កាន់មុខតំដណ្ងបរក្ងៀន ឬបំរ ើរសវាមួយ ដដលនិរោជក

ក្បកាស់រៅតាមថ្នាក់រ ៀននានាននសាលានីមយ
ួ ៗ រៅកាុងសង្កាត់។

អនុញ្ហាតឱ្យចូលបរក្ងៀន។ (ក្កមអប់ ំ 35186)

មាតាបិតា/អាណ្ឋពាបាល សិសស និងក្រូបរក្ងៀន៖

បណ្ដឹងឯកសា
ា នតាម របៀប Williams នឹងក្តូវបានរសុប
ើ អរងាតកាុងអំឡុង

1. រសៀវរៅសិកា និងសមាា ៈបរក្ងៀន ក្តូវមានក្រប់ក្ាន់។ រនេះមានន័យ

រពលដសសិបក្បាំ (45) នងង (នងងរធវើកា )។ មានដតបញ្ហាបា មាអំពីសា
ថ នភាព

ថ្ន កូនសិសសមាាក់ៗ ម
ួ ទំងសិសសអាករ ៀនអង់ររេសផងដដ ក្តូវដតមាន

ពុំមានសុវតថិភាពរទ ដដលអាចដាក់បតឹងឧទទ ណ្៍ រៅកាន់អរគនាយកដាាន

រសៀវរៅសិកា ឬសមាា ៈសិកា ឬមានទំងពី កាុងកា រក្បើក្បាស់រៅកាុង

ថ្នាក់ ដាដផាកដណ្នាំ សាធា ណ្ៈ។ ទក្មង់ដបបបទដាក់ពាកយបណ្តឹងមួយ

ថ្នាក់រ ៀន និងអាចយករៅរក្បើក្បាស់រៅឯផទេះបាន។

ចាប់ អាចក្តូវបានទទួលបាន ពីកា ោ
ិ ល័យសាលារ ៀន កា ោ
ិ ល័យ
បស់សង្កាត់ ឬអាចទញយកបាន ពីររ

ទំព័

2. អាា សិកា ក្តូវដតមានលកខណ្ៈសា
ា តបាត មានសុវតថិភាព និងជួស

www.ousd.org/ombudsperson។ រលាកអាកអាចទញយកបានផង

ជុលឱ្យមានលកខណ្ៈលាបងគួ ។(ក) បនទបទ
់ ឹកសាលារ ៀន ក្តូវមានលកខណ្ៈ

ដដ នូវពាកយបណ្តឹងមួយចាប់ ពីនាយកដាានផទុកដបបបទននពាកយបណ្ដឹង

សា
ា តបាត រ

យ
ើ ក្តូវសមាាតឱ្យបានរទៀងទត់ និងក្តូវមានក្កដាសបងគន់

នន ដាកាលី

វូនញ៉ា ពីររ

ទំព័ ៖ www.cde.ca.gov/re/cp/uc។

សាបូ ក្កដាសជូតនដ ឬមា៉ាសុីនសមងួតនដដដលរក្បើកា បាន។ (ខ) សាលា
រ ៀនក្តូវរបើកបនទប់ទក
ឹ ទំងអស់ រៅកាុងរមា៉ាងរ ៀន រៅរពលដដលសិសស

កា ោ
ិ ល័យននមន្រនដីទទួលពាកយបណ្ដឹងពីក្បជ្ជជន, 1000 Broadway,

មិនរៅកាុងថ្នាក់រ ៀន; និង (រ) ក្តូវរបើកបនទប់ទក
ឹ មួយចំនួនឱ្យបានក្រប់

Suite 150, Oakland, CA 94607។ សំរាប់ព័ត៌មានដងមរទៀត សូមទូ ស័ពទ

ក្ាន់ រៅកាុងរមា៉ាងរ ៀន រៅរពលដដលសិសស រៅកាុងថ្នាក់រ ៀន រលើក

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

ដលងដតមានបញ្ហាទក់ទងនឹងសុវតថិភាព បស់សិសស ឬក្តូវកា ជួសជុល

879-3678។

រចញ។
បទបញ្ាតិដ ដាបាល 1312.4
3. មុខតំដណ្ងក្រូបរក្ងៀន មិនក្តូវទុកឱ្យរៅទំរន រោល ឬមិនក្តូវមាន
ិ ា ជីវៈរឡើយ។ ក្តូវមានក្រូបរក្ងៀនមាាក់
កា ោត់តាំងក្រូបរក្ងៀនខុសមុខ វជ្ជ
ដាក់ឱ្យបរក្ងៀនថ្នាក់នីមយ
ួ ៗរ

យ
ើ មិនក្តូវមានជ្ជ

ូដ

នូវរលាកក្រូ-

អា កក្រូជំនួស ឬរលាកក្រូ-អា កក្រូបរណ្ឋ
ដ េះអាសនារផសងៗរទៀតរឡើយ។
រលាកក្រូ-អា កក្រូ ក្តូវមានសញ្ហាប័ក្តបរក្ងៀនក្តឹមក្តូវ ួមមានទំងសញ្ហា
ប័ក្ត ដដលក្តូវកា ោំបាច់បរក្ងៀនសិសសអា ករ ៀនភាសាអង់ររេស
ក្បសិនរបើមាន។

តំដណ្ងក្រូបរក្ងៀនរៅទំរន មានន័យថ្ន មុខតំដណ្ងមួយ ដដល
ិ ា បនបក្តក្តឹមក្តូវតាមកា កំណ្ត់មក ឱ្យបរក្ងៀន
និរោជិកដដលមានវញ្ហ
ិ ា ដតមួយរនាេះ រៅពុទ
មុខ វជ្ជ
ំ ន់បានោត់តាំងឱ្យចូលបរក្ងៀនរៅរដើមឆ្ាំ សំ
រាប់ យៈរពលរពញមួយឆ្ាំ ឬក្បសិនរបើមុខតំដណ្ងបរក្ងៀន រឺសំរាប់
ថ្នាក់បរក្ងៀនដតមួយឆមាសរនាេះ មុខតំដណ្ងមួយ ដដលនិរោជិកដដល
ិ ា បនបក្តក្តឹមក្តូវតាមកា កំណ្ត់មក ឱ្យបរក្ងៀនមុខ វជ្ជ
ិ ា ដតមួយ
មានវញ្ហ
រនាេះ រៅពុំទន់បានោត់តាំងឱ្យចូលបរក្ងៀនរៅរដើមឆមាស សំរាប់ យៈ
រពលរពញមួយឆមាសរៅរឡើយ។ (ក្កមអប់ ំ 35186)
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

កមម វិធអ
ី ប់ ស
ំ ំរាប់សស
ិ សអន ករ ៀនភាសាអង់ររេស

ី រក្ងៀន
 នីតិ វិធីសំរាប់កា ដកខេួ នរចញេីកមម វិធប

បន្ទាត់រេលរវលាសំរាប់អនករ ៀនភាសាអង់ររេស

ិ ីភាសា
 ចំនូនសិសសតាមកា ំេឹងទក ដដលផ្លេស់ចូលរៅកនុងកមម វធ

និងរសចកដីជូនដំណឹងមាតាបិតា

អង់ររេសសទធ និងចំនន
ួ សិសសតាមកា េ
ំ ឹងដដលបានបញ្ច ប់មធយម
សិកាសំរាប់អនករ ៀនអង់ររេស។

1. ង្កាយតម្មេរលើកដំបូង
សិសសមានក់ៗ ដដលក្តូវបានសំគាល់ថ្នាសិសសអនករ ៀនអង់ររេស (ELL)
ភាសាអង់ររេស រៅរលើក្កដាស់ក្សាវក្ាវភាសាកំរណើតរន្ទុះ នឹងក្តូវ

រៅកនុងសង្កាត់ OUSD នឹងក្តូវបានបរក្ងៀន និងបណុដ ុះបណា
ដ លភាសា
ិ ី
អង់ររេស រដើមបីឱ្យេួកររមានសិទធិរសម គា
ើ ម នកនុងកា ចូលរ ៀនកនុងកមម វធ

បានដាក់ឱ្យរធាើរតសដ ចំនួនេី រដើមបីដសា ង កសមតថភាេខាងភាសា៖

សិកាសនូ ល។ កមមវិធីទំងអស់ បស់រយើង សក្មាប់សិសសអនករ ៀនភាសា

តាមកា ចូលមកកនុងសង្កាត់ សិសសណាមានក់ដដលបានចុះភាសាមួយរក្ៅេី

អង់ររេស ក្តូវបាន ចន្ទរឡើង រដើមបីធាន្ទឱ្យសិសសអន ករ ៀនភាសា
ិ ា 2017-18 រតសដ អភិវឌ្ឍភាសាអង់ររេសកាលីហ្ាូន
 សំរាប់ឆ្នំសក

អង់ររេស ទទួលបាននូវកា ក
ើ ចរក្មើនយ
៉ា ងរលឆនឆ្ប់ ហ្័ស រឆ្ទុះរៅ ក

ញ៉ា (CELDT)។ រក្កាយមក ង្កាយតម្មេរលើសមតថភាេភាសា

ិ ជ កក្មិតថ្នន
ភាេសា
ា ត់ជំន្ទញខាងភាសាភាសាអង់ររេស និងសដ ង់ដា មខវា

អង់ររេសសំរាប់កាលីហ្ាូនញ៉ា (ELPAC)

ក់។ រនុះរឺអនរលាមតាមដអនកា រមម្នសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សំ

 រតសដ ភាសាកំរណើត

រាប់សស
ិ សអនករ ៀនភាសាអង់ររេស, និយ័តកមមសហ្េ័នធ និង ដឋ, និងបទ
បញ្ជជក្សបចាប់។

រតសដ ទំងរនុះ នឹងក្តូវបានដាក់ឱ្យសិសសចូលរធាើ កនុង យៈរេល 30 ម្ងៃ
ចាប់េីម្ងៃចូលរ ៀនដំបូង បស់សិសស រៅកនុងមណសលសា
ា រមន៍សិសស ឬ

ិ ីេី ភាសា បស់រយើង បានអដលឱ្
កមម វធ
់ យសិសស បស់រយើង នូវឱ្កាសរ ៀន

រៅតាមទីសាលារ ៀនក៏បាន។

ិ ជ សិកា តាម យៈេី ភាសា និងអាន រហ្ើយស រស េី ភាសា។ កមម
មខវា
វិធីសំរាប់អនកចំណូលងមី បស់រយើង បានអលល់ឱ្យទីកដនេងសា
ា រមន៍ និង

2. រសចកដីជូនមាតាបិតាារលើកដំបូង និងកា ដាក់ចូលកមម

មានសវតថិភាេ ដដលគាំក្ទដល់សិសសអរន្ទលក្បរវសន៍ ដដលរទើបមកដល់

វិធី

ងមីៗ រៅរេលដដលេួករររ ៀនភាសាអង់ររេស ទទឹមដដលេួកររកំេងកនុង

ដអែករលើលទធអលម្នកា រធាើរតសដ កនុង យៈរេល 20 ម្ងៃដដលបានរធាើរតសដ

ម្នកា យ
ិ ល័យសមិទធិអលេហ្ភាសា និងសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស

ិ ីសក
កមម វធ
ិ ាសនូ ល។ សំរាប់េ័ត៌មានដងមរទៀត សូមចរមើលកនុងររហ្ទំេ័
៖ http://www.ousd.org/ellma។

រហ្ើយរន្ទុះ សង្កាត់នឹងអដលដ
់ ំណឹងជូនដល់មាតាបិតា តាមលិខិតអដល់
ដំណឹងជូនមាតាបិតា អំេកា
ី ដាក់កូន បស់េួកររចូលកនុងកមម វិធីេរនេឿន

មាតាបិតាអាចទទួលបាន នូវេ័តមា
៌ នដងមរទៀត អំេីកមមវិធីបរក្ងៀន រៅ

ិ ីេី
ភាសាអង់ររេស (ELAP) ឬកនុងកមម វិធម
ី យ
ួ រអសងរទៀត ដូចា កមម វធ

មជឈមណសលសា
ា រមន៍សិសស រៅកនុងអំឡុងរេលរបើកឱ្យចុះរះ
ម ុះចូល

ិ ីហ្ង
ភាសា របើសន
ិ ាមាតាបិតារក្ជើសរ ើសកមម វធ
នឹ ។

រ ៀនរដាយចំហ្, កនុងអំឡុងរេលបញ្ជជក់កា មកចូលរ ៀន ឬកនុងអំឡុង
ិ ក្តឡប់មកចូលរ ៀនវិញ។
រេលបញ្ជជក់េីរគាលបំណងវល

លិខិតជូនដំណឹងមាតាបិតា នឹងក្តូវបានរអញើជូនាភាសាអង់ររេស រហ្ើយ
និងាភាសាកំរណើត បស់មាតាបិតា រហ្ើយនឹងមានដាក់បញ្ជូ លអងដដ

3. លិខិតជូនដំណឹងមាតាបិតាក្បចាំ ឆ្នំដដលកំេងដំរណើ

នូវេ័ត៌មានដូចតរៅរនុះ៖

កា
ួ ររចូលរធាើ
 េិនុារតសដ បស់កូនេួកររ និងមូលរហ្តដដលកូន បស់េក
រតសដ

រៅ ដូវរ

ី រក្ងៀន និង របៀបដដលេួកររនឹងជួយឱ្យកូន
 េិេណ៌ន្ទអំេីកមម វិធប

ើលាស់សេក
ឹ មាតាបិតានឹងទទួលបាននូវលិខិតជូនដំណង
ឹ ក្បចាំ

ឆ្នំមយ
ួ ចាប់ ដដលមានេ័ត៌មានដូចគាន ដូចបានចុះជូនរៅខាងរលើ កនុង

សិសសបានរចុះអង់ររេសយ
៉ា ងសា
ា ត់ជំន្ទញ

រគាលបំណងជំរាបជូនមាតាបិតា ឱ្យបានក្ាបាមន អំេីរសវាកមម និង

ី រសន ើសំលខ
ិ ិតបដិរសធកា ដាក់ចល
ូ កនុងកមម វិធី ួម
 េ័ត៌មានអំេកា
ិ ីរទាភាសា (សូមរមើលដអនកខាងរក្កាមរនុះ៖ កា
ទំងកា រសន ើសក
ំ មម វធ

កា ដាក់ចូលកនុងកមមវិធីបរក្ងៀនម្នកូន បស់េក
ួ ររ ដដលាសិសសអនករ ៀន
ភាសាអង់ររេស។

ចាត់ថ្ននក់សិសសរឡើង វិញ និងសិទមា
ធិ តាបិតា កនុងកា មិនរក្ជើសរ ើស
យកកមម វិធប
ី រក្ងៀន)
ី ិទធិមាតាបិតាកនុងកា ចូល ម
ួ កនុងក្កុមក្បឹកាសាលារ ៀន
 េ័ត៌មានអំេស
និងសង្កាត់
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កា ចាត់ថ្ននក់សិសសរឡើង វិញ និងសិទធិមាតាបិតា
កនុងកា រក្ជើសរ ើសយកកមម វិធីបរក្ងៀន
1. កា មិនរក្ជើសរ ើសយកកមម វិធីបំរ ើរសវាសំរាប់សិសស
អន ករ ៀនអង់ររេស
ិ ីបំរ ើរសវាណាមួយ ដដល
មាតាបិតា មានសិទម
ធ ិនរក្ជើសរ ើសយកកមម វធ
បានអដលឱ្
់ យសិសសអន ករ ៀនភាសាអង់ររេស និងសិទធិរសន ើសក
ំ មម វិធីរ ៀន
ភាសាលែក្បរសើ ឱ្យកូន បស់េួកររ រៅកនុងសង្កាត់។

2. ជរក្មើសកមម វិធីេី ភាសា / រទាភាសា
ិ ីរទាភាសាឱ្យកូន បស់េក
មាតាបិតា អាចរសន ើសំរក្ជើសរ ើសកមម វធ
ួ ររ។
របើសិនាមាតាបិតាម្នសិសសចំនួន 20 ន្ទក់ ឬរក្ចើនាងរនុះ និយយ
ភាសាដូចគានដតមួយ កនុងកំ ិតថ្ននក់ដតមួយ រៅកនុងសាលារ ៀនដូចគានដត
មួយ ឬក្បសិនរបើមាតាបិតាចំនួន 30 ន្ទក់ ឬរក្ចើនាងរនុះ ម្នសិសស រៅ
កនុងសាលារ ៀនដូចគានដតមួយ និងនិយយភាសាដូចគានដតមួយ ដាក់រសន ើ
សំកមម វិធីរ ៀនភាសាមួយរអសងរទៀត ដដលក្តូវបានរ ៀបចំរឡើង រដើមបីអល
ដ ់
ិ ីបរក្ងៀនភាសារន្ទុះ សាលារ ៀននឹងអដល់កមម វិធតា
កមម វធ
ី មលទធភាេដដល
អាចរធាើបាន។
សំរាប់េ័តមា
៌ ន ឬជំនយ
ួ ដងមរទៀត សូមទក់ទងន្ទយកសាលារ ៀន ឬ
មជឈមណសលសា
ា រមន៍សិសស បស់រលាកអនក តាម យៈទូ ស័េារលខ 2731600។

3. ក្តូវកា រធាើរតសដ ក្បចាំ ឆ្នំខាងសមតថភាេភាសា សំរាប់
សិសសអន ករ ៀនអង់ររេសទំងអស់
សិសសណាដដលក្តូវបានចាត់ថ្ននក់ ួចរាល់រហ្ើយថ្ន ាអនករ ៀនភាសា
អង់ររេសរន្ទុះ ក្តូវចូលរធាើរតសដ ELPAC ( ង្កាយតម្មេរលើសមតថភាេភាសា
អង់ររេស) ារ ៀងរាល់ឆ្នំ ន្ទ ដូវរ

លា
ើ ស់សេឹក រៅឯសាលារ ៀន។

សិសសអន ករ ៀនអង់ររេស ក្តូវដតបនដចូលរធាើរតសដ ELPAC ារ ៀងរាល់ឆ្នំ
ិ ថ្ន ាសិសសរចុះភាសា
ហ្ូតទល់ដតេួកររ ក្តូវបានចាត់ថ្ននក់រឡើង វញ
អង់ររេសយ
៉ា ងសា
ា ត់ជំន្ទញ។

4. កា ចាត់ថ្ននក់សិសសអន ករ ៀនភាសាអង់ររេសរឡើង វិញ
រដើមបីឱ្យក្តូវបានចាត់ថ្ននក់រឡើង ថ្នាសិសសរចុះភាសាអង់ររេសសា
ា ត់
ិ ិចយ
ជំន្ទញរន្ទុះ សិសសក្តូវដតបំរេញតាមលកខណៈវន
័ឆ ណាមួយាក់លាក់។
ចាប់េីរេលរនុះតរៅ លកខណៈវិនិចយ
័ឆ ភាររក្ចើន ឬទំងអស់ នឹងក្តូវបាន
ដអែករលើលិទធអលសិកា បស់សិសស រៅរលើរតសដ ELPAC។ រទុះយ
៉ា ង
ណា ឆ្នំ 2017-18 រឺាឆ្នំសក
ិ ាអនល កាល រហ្ើយលកខណៈវិនិចយ
័ឆ សំរាប់
ិ រឺេទ
កា រធាើចណា
ំ
ត់ថ្ននក់សស
ិ សរឡើង វញ
ំ ន់ក្តូវបានកំណត់រៅរឡើយ រៅ
កនុងរេលរបាុះេមទអាយេីឯកសា រនុះ។
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កមម វិធអ
ី ប់ ព
ំ ិរសស
ិ បុរគលក
នាយកដ្ឋានអប់ ក
ំ មា
ុ ពិរសសននសង្កាត់ មានសមាជក
ិ ដដលមាន

ពួកររ) កា រធវើរតសដ រដើមបីយមាមានសិរធិររួលបាននូវកា បំរ ើរសវាអប់ ំ

ិ ប បនបក្ត និងបុរល
វិាបបនបក្ត មានបុរល
គ ិដដលមិនតក្មវវយមាមានវា
គ ិក

ពិរសស។ កា រធវើរតសដ ននកមម វិធអ
ី ប់ ំពិរសស ក្តវវបានរធវើរឡើងរដ្ឋយ

ខាងក្រប់ក្រង់ ដដលជាអនកមានកា អប់ ំ ឧបតថមភក្រង់ក្រង់ និងរធវើកា តសូ

បុរល
គ ិកននសង្កាត់ដដលមានសិរធិ កនុង យៈរពល 60 នលង ដដលបានររួល

មតិ រដើមបីសិសសសាលា ដដលមានតក្មវវកា ពិរសស។ សង្កាត់ផ្ល
ដ ់កមម វិធី

កា យល់ក្ពមជាលាយលកខអកស ពីមាតាបិតា យមារធវើរតសដ ជាផ្ៃវវ កា ។
បាយកា ណ៍ជាយលកខណអ
៍ កស អំពល
ី រធផ្លរធវើរតសត ក្តវវបានផ្ដល់ជូន

អប់ ំសាធា ណដ៏សមក្សប និងឥតរិតនលៃ រៅកនុងប ិយាកាសមានកំហិត
លកខខណឌតិច ដល់កន
ូ សិសសអាយុ 3 ដល់ 21 ឆ្នំណា ដដលមានសិរធិ

មាតាបិតា រៅកនុងអងគក្បជុំរ ៀបចំដផ្នកា អប់ ស
ំ ិសសមានក់ (IEP)។ កា រធវើ

ររួលបាននូវកា បំរ ើរសវាអប់ ំពិរសស និងរសវាពាក់ពាន់។ ជរក្មើស

រតសដ នឹងក្តវវបានដសវ ង កភាពពិកា ណាដដលសងស័យថាសិសសមាន,

ររួលបាននូវកា បំរ ើរសវារពលរលញជាប់ ហូត រឺមានផ្ដល់ជូនដល់

ផ្លបេះពាល់ណាមួយរៅរលើលរធផ្លសិកោ បស់សស
ិ ស (ជាឧ. លរធ

សិសសទំងឡាយដដលមានភាពពិកា ដូចតរៅរនេះ។

ផ្លសិកោកនុងកំ ិតទប) និង វិស័យណាមួយដដលសិសសក្តវវកា ជួយ។
រដ្ឋយរក្បើព័ត៌មានរនេះ ក្កុម IEP ចាប់រផ្ដើមរធវើកា សំរ ចរលើភាពមានសិរធិ
ិ អ
ិ ី
ររួលជំនួយ, រោលរៅ និងរោលបំណង សំរាប់កមម វធ
ី ប់ ំ និងកមម វធ

ទំងរនេះ ួមមាន៖

ឬរសវាអប់ ព
ំ ិរសស ដដលសម មមាសំរាប់សស
ិ ស។



ជមងឺស នសក្បសារ



លៃង-់ ខាវក់ដននក



លៃង់



ជមងឺផ្វៃវ ចិតដ (ED)



ភាពពិកា ដដលមានជាយូ មករហើយ (EMD)

ក្រប់សាលា ដាទំងអស់រៅអូកឡិនដ៍ រឺមានកមម វិធអ
ី នកឯកររសធនធាន



សា
ដ ប់មន
ិ សូវឮ (HH)
ពិកា ខាងបាប (ID)

(RSP)។ អន កឯកររសធនធាន រឺជាអន កក្រប់ក្រងសំណុរំ ឿង សំរាប់រធវកា
ើ




ពិកា រក្ចើនមុខ (MD)



ករមោយរក្ោងឆ្អឹង (OI)

តាមឯកររស (សិសសដដលមានបាាក្តរចៀក, ដននក បាាស នសក្បសារ



ករមោយសុខភាពរផ្សងររៀត (OHI)
ជមងឺរ ៀនមិនរចេះកនុង វិសយ
័ ណាមួយ (SLD)

។ល។)រនាេះ សង្កាត់ផ្ល
ដ ថា
់ ន ក់សិកោរពលនលងពិរសស (SDC) និងកមម វិធអ
ី នក




ករមោយខាងនិយាយសដ ី ឬភាសា (SLI)



បួសខួ កាលតាមកា បេះរងគិច (TBI)



កមម វិធី និងកា បំរ ើរសវានានា

បញ្ជវ ន និងផ្ដល់រសវាដល់សិសសណាដដលក្តវវកា ជំនយ
ួ អប់ ំពិរសស តិច
ជាងពាក់កណា
ដ លនលង។ សំរាប់សស
ិ សដដលក្តវវកា កា បង្កាត់បរក្ងៀនខាៃំង

មានបាាផ្ៃវវ ចិតត (ED) រៅក្រប់កំ ិតថានក់រូទំងសង្កាត់។ សិសសជារក្ចើន
ដដលររួលបាននូវកា អប់ ព
ំ ិរសស ក្តវវកា រសវាដដលពាក់ព័នធ រៅកនុង
មុខ វិជាជមួយ ឬរក្ចើន រដើមបីទញយកអតថក្បរយាជន៍ពីកមម វិធអ
ី ប់ ំ បស់

ករមោយដននក ម
ួ ទំងពិកា ដននក

ពួកររ។ រសវាមួយចំនួនកនុងចំរណាមរសវាទំងរនេះ រឺកា និយាយសដ ី និង
ភាសា, កា បង្កាត់បង្កាញយមាដឹងរិសរៅ និងរចេះរធវើចលនា, កា ពាបាល

ដំរណើ កា រធវើអតដសាបណកមម

តាមកា ដ្ឋក់យមារធវស
ើ កមមភាព និងចលនារាងកាយ, ឧបក ណ៍បរចេកររស
ិ កា
ជាជំនួយ, កមម វធ
ី យអប់ ស
ំ ក្មបសក្មួល និងអកស សា
ា បសំរាប់អនក

ិ ីអប់ ព
សិសសមានសិរធិចូលរ ៀនកនុងកមម វធ
ំ ិរសសបាន រៅរពលដដលកា

ពិកា ដននក។ ព័ត៌មានជារក្ចើនររៀតអំពីភាពមានសិរធិររួល, សិរមា
ធិ តាបិតា

ក្តួតពិនិតមារលើ ង្កវយតនមៃនានារដ្ឋយក្កុមដផ្នកា អប់ ំបរ
ុ គល (IEP)

និងនីតិ វិធកា
ី ពា និងកមម វិធនា
ី នា រឺមានជូន តាមកា រសន ស
ើ ុំ រដ្ឋយ

ដដលរកើតរចញពីកា ករ

ទក់រងនាយកដ្ឋានអប់ ក
ំ មា
ុ ពិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 879-8670។

ញ
ើ ថា ពួកររមានពិកា ភាព ដដលបេះពាល់កុង
ន

លកខណៈមិនលអ រលើលរធផ្លអប់ ំ រហើយមិនអាចដកតក្មវវ ឬជួយបាន

កា យា
ិ ល័យរនេះ មានរីតាំងរៅ

រក្ៅពីកមម វិធអ
ី ប់ ំពិរសស ឬកា បំរ ើរសវាពាក់ពាន់។ សិសសអាចក្តវវបាន

1011 Union Street។

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

រសន ើសុំបញ្ជវ នរដ្ឋយមាតាបិតា ក្រវបរក្ងៀន បុរៃលក
ិ ឬរីភាងក់ង្ក រផ្សងររៀត

ក្បតិបតដិរលខ 6164.4។

រៅយមារររធវើរតសដ រដ្ឋយដផ្អករលើអាយុ បស់សស
ិ ស៖
ឹ ជញ្ជវ ន ដូចជា សំបុក្ត
សង្កាត់ផ្ល
ដ ់សប
ំ ុក្តជិេះ លយនដក្កុង និង/ឬ រសវាដក



ក្កុមវាយតនមៃរលើកុមា តូច / កុមា មុនចូលមរតដយសាលា — ចាប់ពី

ិ អ
ជិេះ លយនដក្កុង ដល់កូនសិសសននកមម វធ
ី ប់ ំពិរសស ដដលមានកា បំរ ើ

អាយុនលងរកើតដល់អាយុ 5 ឆ្នំ

ឹ ជញ្ជវ ន រុកជាដផ្នកននកមម វិធី IEP បស់ពក
រសវាដក
ួ ររ។ សូមរូ ស័ពារៅ

័ ចូលរ ៀនសាលា ដាននក្កុងអូកឡិនដ៍ — អន កឯកររស
កុមា ដល់វយ

កាន់នាយកដ្ឋានអប់ ំកមា
ុ ពិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 879-8670 សំ

ធនធានរៅសាលារ ៀនដដលសិសសកំពង
ុ រៅរ ៀន

រាប់ព័ត៌មានដលមររៀត។

មាតាបិតាទំងឡាយ ដដលសងស័យថា កូន បស់ពក
ួ ររ ក្តវវកា រសចកដីក្តវវ
ពិរសសរនាេះ អាចរធវកា
ើ រសន ស
ើ ុំ (តាម យៈចាងហ្វវងសាលារ ៀន បស់

24

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

កូនសិសសដដលមានភាពពិកលពិកា ផ្ៃវវ កាយ ឬ

សំណួ ដដលដតងដតរចារសួ អំពីកមម វិធី

ផ្ៃវវ ចិតត

Section 504

សង្កាត់ OUSD ហ្វមឃាត់កា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀន រៅកនុងកមម

រតើ “សកមមភាពចមបងជាក្បចាំ ” ជាអវ ?ី

វិធី ឬសកមមភាពណាមួយ រដ្ឋយដផ្អករលើមូលដ្ឋានពិកា ភាពផ្ៃវវ ចិតត និងផ្ៃវវ
កាយ។ មាតាបិតា ឬសិសស ដដលមានសំណួ ឬបណដឹងពាក់ព័នធនឹងភាព

“សកមមភាពចមបងជាក្បចាំ ” ួមមានដូចជា កា រមើល កា សា
ដ ប់ កា

មានសិរធិអាចររួលបាន កា ដកដក្បកមមវិធី ឬកា សា
ន ក់រៅសក្មាប់ជន

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

ពិកា ផ្ៃវវ ចិតត ឬផ្ៃវវ កាយ ក្តវវទក់រងអនកក្រប់ក្រង ដាបាលរៅសាលារ ៀន

និងកា រធវើកា ។ “សកមមភាពចមបងជាក្បចាំ ” ួមមានផ្ងដដ ទំងដំរណើ

បស់ខៃួន ឬកមម វិធស
ី ក្មាប់កុមា ក្តវវបានរលើកដលង ឬនាយកដ្ឋានននកមម

កា ននមុខង្ក ចមបងៗននរាងកាយ ដូចជា កា លូតលាស់រកាសិកាតាមធមម

វិធីអប់ ព
ំ ិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 878-8670។ រោលកា ណ៍ននក្កុម

តា ក្បព័នធភាពសាុំ និងមុខង្ក រពាេះរវៀន របាៃករនាម អង់ដូក្រីន ក្បព័នធ
ក្បសារ និង បត់ឈាម។ រតើអវីខៃេះជាឧទហ ណ៍អំពព
ី ិកា ភាពដដលអាច

ក្បឹកោនិបាល 6164.4, រោលកា ណ៍ននក្កុមក្បឹកោនិបាល 6159.1

កក្មិតយាងសំខាន់នូវសកមមភាពជី វិតចមបងណាមួយ?

ដផ្នករី 504 ននចាប់សា
ដ យមាលអដូចរដើម វិញដដលបាន

យនភាពខាងកា ក្បុងសា
ម តី, ជំងឺមហ្វ ក
ើ , ជំងឺហឺតរាុំន ៉ៃ, ជមងឺក្ករពញ

តាក់ដតងរៅឆ្នំ 1973

បរញ្េ ញសំណល់ពីខៃួន (បនដពយ
ី ពុកមាដយ), ជំងឺរឹករនាមដផ្អម, ពិកា រាង
ឺ វ េះរកាសិកាឈាមក្កហម,
កាយ, ជំងឺក្បក្រីវកាច់, ជមងឺទស់ធន
ង ធ
់ ង , ជំងខ

រសវា Section 504 រឺជាដផ្នកមួយននចាប់ បស់សហ ដាអារម ក
ិ ដដល

ពិកា ភាពបរណា
ដ េះអាសនន

តក្មវវឲ្មាសាលារ ៀនបំរពញតាមរសចកដីក្តវវកា បស់សស
ិ សពិកា ឲ្មាបាន
ក្រប់ក្ោន់រសម ើោន នឹងកា ដដលពួកររបំរពញតាមរសចកដក្ី តវវកា បស់

រតើខុ្ ំរសន ើសុំកា សក្មបសក្មួលយមាកូនខ្ុ ំ របៀបណា?

សិសសមិនពិកា (ឬ សាលារ ៀនក្តវវដតផ្ដល់ជូនសិសសពិកា នូវយកាសដូច
ោនពីកមម វិធី រសវា និងសកមមភាពទំងឡាយ បស់សាលារ ៀន ដូចោននឹង

រដើមបីឲ្មាអវៗ
ី ចាប់រផ្ដើមបាន សូមនិយាយជាមួយអនកសក្មបសក្មួល

សិសសមិនពិកា ដដ )។

ដផ្នកា 504 រៅសាលារ ៀន បស់កូនរលាកអនក (រូ ស័ពរា ៅកាន់
ក្បសិនរបើសស
ិ សពិកា បំរពញតាមល័កខខណ
័ ឌ មួយចំនួន សាលារ ៀនរនាេះ

កា យា
ិ ល័យរៅសាលារ ៀន បស់កូនរលាកអនក និងរសន ើសុំជួបអន ក

អាចបរងាើតដផ្នកា 504 សក្មាប់សិសសរនាេះ។ ដផ្នកា 504 ក្បាប់អំពីអវី

សក្មបសក្មួលដផ្នកា 504)។ អនកសក្មបសក្មួលដផ្នកា 504 បស់

ដដលសាលារ ៀន នឹងក្តវវរធវើរដើមបីឲ្មាក្បាកដថា រសចកដីក្តវវកា កា អប់ ំ

សាលារ ៀន នឹងជួយរលាកអនកជាមួយនឹងកា ង្ក ក្កដ្ឋសសា
ន មសក្មាប់
រសន ើសុំកា វាយតនមៃដផ្នកា 504 រដើមបីឲ្មាដឹងថារតើកូន បស់រលាកអន ក

បស់សស
ិ សពិកា នឹងក្តវវបានបំរពញ។ រដើមបីមានដផ្នកា 504 សិសស
ក្តវវដតបំរពញតាមល័កខខណ
័ ឌ ទំងពី កនុងចំរណាមល័កខខណ
័ ឌ ទំងរនេះ៖

បំរពញតាមល័កខ
ខ ័ណឌរដើមបីររួលបានដផ្នកា 504 ដដ ឬររ។ អន កសក្មប

1.

សិសសរនាេះក្តវវដតមានពិកា ភាពផ្ៃវវ កា ឬផ្ៃវវ ចិតត ដដលរធវើឲ្មាពិបាក

តនមៃដផ្នកា 504 បស់រលាកអន ក និងរឆ្ៃើយតបរលាកអនក វិញកនុង យៈ

កនុងកា សិកោ ឬចូល ួមរៅកនុងកមម វិធី ឬសកមមភាព បស់សាលារ ៀ

រពល 15 នលង។

សក្មួលដផ្នកា 504 បស់សាលារ ៀន នឹងពិនិតមារមើលសំរណើសវា
ំុ យ

ន។
2.

រតើន ណាជាអន កសរក្មចចិតត របើសិនជាកូនររួលបាននូវ
កា សក្មបសក្មួល?

ពិកា ភាព បស់សិសស ក្តវវដតមានកំហិតរធវើអវីមន
ិ រកើត យាងតិច
បំផ្ុត មួយ “សកមមភាពចមបងជាក្បចាំ ”។

រៅអំឡុងរពលវាយតនមៃដផ្នកា 504 អន កសក្មបសក្មួលដផ្នកា 504
បស់សាលារ ៀន នឹងក្បមូលព័ត៌មានពីអនក ួមទំងឯកសា ជា
លាយលកខណអ
៍ កស នាមួយអំពីកូន បស់រលាកអន ក ដដលរលាកអនកចង់
ដចក ំដលក រសៀវរៅតាមដ្ឋនកា សិកោ បស់កូនរលាកអនក និងបុរគលក
ិ
សាលារ ៀនដដលដឹងពីរសចកដក្ី តវវកា បស់កូនរលាកអនក។ បុរគលក
ិ
សាលារ ៀន ក៏អាចនឹងរ ៀបចំកា រធវើរតសត រដើមបីឲ្មាបានយល់កាន់ដត
ក្បរសើ អំពរី សចកដីក្តវវកា ដផ្នកកា អប់ ំ បស់កូនរលាកអន ផ្ងដដ ។
ជំហ្វនបនាាប់រឺ រធវកា
ើ ក្បជុំក្កុមដផ្នកា 504 រដើមបីពិនិតមាព័ត៌មានទំង
អស់អំពរី សចកដីក្តវវកា បស់កូនរលាកអន ក និងសរក្មចថារតើកូន បស់
រលាកអនករឆ្ៃើយតបរៅនឹងល័កខ
ខ ័ណឌតក្មវវរដើមបីររួលបានដផ្នកា 504

25

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ដដ ឬររ។ កា ក្បជុរំ នេះ នឹងមានសមាសភាពចូល ួមដូចជា រលាកអនក

ិ ី SECTION 504 ដូច
រតើក្តវវដ្ឋក់ពាកមាបណដឹងរលើកមម វធ

អន កសក្មបសក្មួលដផ្នកា 504 បស់សាលារ ៀន ក្រវបរក្ងៀន បស់កូន

រមដច?

រលាកអនក និងបុរគលក
ិ ដនរររៀត បស់សាលារ ៀនដដលរធវើកា ជាមួយនឹង
កូន បស់រលាកអនក ដូចជា អនកផ្ដល់ក្បឹកោក្បចាំ សាលារ ៀន និងរិលានុប

ដំរណាេះក្សាយរៅតាមរីតាំងសាលារ ៀនកនុងមូលដ្ឋានក្តវវបានរលើករឹក

ដ្ឋាកក្បចាំ សាលារ ៀន។ ក្បសិនរបើកូន បស់រលាកអនកបំរពញតាមល័កខខ័

ចិត។
ត រទេះជាយាងណា ក្បសិនរបើពាកមាបណដឹងរនាេះពុក្ំ តវវបានរដ្ឋេះក្សាយ

ណឌតក្មវវទំងរនេះ ក្កុមនឹងបរងាើតដផ្នកា 504 សក្មាប់កូន បស់រលាក

រររនាេះ អាចដ្ឋក់ពាកមាបណដឹងជាលាយលកខណអ
៍ កស ជាមួយអន កសក្មប

អន ករៅអំឡុងរពលក្បជុំរនាេះ។

សក្មួលដផ្នកា 504 បស់សង្កាត់បាន តាម យៈតំណាងរាន្តសត សង្កាត់។
សូមកត់ចំណាំថា ជារូរៅក្តវវដតដ្ឋក់ពាកមាបណដឹងជាមួយនឹងតំណាងរាន្តសត

រតើមានរំ ូននកា សក្មបសក្មួល ដដលអាចដ្ឋក់បង្កាញជូន

កនុង យៈរពលក្បាំ មយ
ួ ដខ រិតចាប់ពនី លងមានរ ឿងរកើតរឡើង។ ពាកមាបណដឹង

ជាឧទហ ណ៍ រៅកនុងដផ្នកា ដផ្នករី 504 ដដ ឬររ?

នានា អាច កបានរៅតាមរីតាំងសាលារ ៀន, រៅកនុងររហរំព័
www.ousd.org/ombudsperson។ កា ិយាល័យររួលពាកមាបណដង
ឹ ពី

•

កា អងគុយរៅខាងមុខថានក់

ក្បជាជនដដលមានរីតាំងរៅ 1000 Broadway, Suite 150,

•

កា បរងាើតដផ្នកា ោំក្រអាកបបកិ យា
ិ

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

•

កា សក្មបសក្មួលកនុងរពលរធវើរតសត

រហើយនិងតាម យៈអុីដមល gabriel.valenzuela@ousd.org។

•

រក្មង់ជំនួសននសមាភ ៈសិកោ

•

ផ្ដល់រពលរវលាបដនថមសក្មាប់កិចកា
េ ក្សាវក្ជាវរៅផ្ាេះ

រតើខុ្ ំអាចររួលបានព័ត៌មាន ឬជំនួយបដនថមរៅកដនៃង
ណា?

រតើ មាតាបិតា/អាណាពាបាល មានសិរធិអវីខៃេះ តាមដផ្នកា
SECTION 504?

រសន ើសុំព័ត៌មានបដនថមរៅតាមរីតាំងសាលារ ៀន បស់កូនរលាកអន ក ឬ
ទក់រង៖ Barbara Parker អន កសក្មបសក្មួលរសវាសុខភាព / អន ក
សក្មបសក្មួលដផ្នកា 504 ក្បចាំ សង្កាត់តាម យៈអុីដមល៖

កនុងនាមជាមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល រលាកអន កមានសិរធិកុង
ន កា ៖

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

ឲ្មាបុរគលក
ិ សាលារ ៀនពិចា ណាថារតើ កូន បស់រលាកអន កអាចនឹង
រោលកា ណ៍ននក្កុមក្បឹកោអនិបាល 6164.6

ក្តវវកា ដផ្នកា 504 ដដ ឬររ រដ្ឋយដផ្អករលើព័ត៌មានពីក្បនពរផ្ស
ងៗជារក្ចើន។
•

ររួលបាននូវព័ត៌មានទំងអស់ជាភាសារដើមកំរណើត បស់រលាក
អន ក កនុងវិធីចមបងដដលរលាកអន កក្បាក្ស័យទក់រងោន។

•

ក្តួតពិនិតមាកំណត់រហតុទំងអស់អំពីដផ្នកា 504 បស់កូនរលាក
អន ក ឬរសន ើសុំដផ្នកា 504។

•

ឲ្មាររក្បាប់ជាមុនអំពរា
ី ល់ វិធានកា ដដលសាលារ ៀននឹងរធវើរឡើង
ដដលពាក់ព័នន
ធ ឹងដផ្នកា 504 បស់កូនរលាកអនក ឬរសន ើសុំ
ដផ្នកា 504។

•

សុំឲ្មាររពិនិតមា និងវាយតនមៃដផ្នកា 504 បស់កូនរលាកអន កជា
ររៀងទត់។ រលាកអន កមានសិរធិកុង
ន កា ឲ្មាររក្បាប់មុនរពលដដល
មានកា ផ្លៃស់បដវ ចមបងៗរៅរលើរសវា។

•

សវនាកា រដ្ឋយមិនលរមអៀង (សវនាកា រដ្ឋយយុតិធ
ត ម៌)
ក្បសិនរបើអនកមិនយល់ក្សបជាមួយនឹងរសចកដស
ី រក្មច ឬអវ ីមយ
ួ
ដដលសាលារ ៀនរក្ោងនឹងរធវើ។ រលាកអន កមានសិរធិកុង
ន កា មាន
ើ ួយ ូបរៅជាមួយនឹងរលាកអនក រៅកនុងអងគសវនាកា
រមធាវម
ក្បសិនរបើរលាកអន កចង់បាន។

•

បដឹងឧរធ ណ៍រៅរលើរសចកដស
ី រក្មចរនាេះ ក្បសិនរបើរលាកអនកមាន
សវនាកា មួយ រហើយរលាកអនកមិនយល់ក្សបជាមួយនឹងរសចកដី
សរក្មចដដលរធវើរឡើងរដ្ឋយមន្តនតីដដលរធវើសវនាកា រនាេះ។

26

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

មហាវទ្យាល័យ

តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រឡើងថ្នាក់ និងកា បញ្ច ប់

ៈរព័បួនឆ្ាំភាររក្ចើន តក្មូវឲ្យានកា ង្ក វរគសក
ិ ា

រ័ើសពីតក្មូវកា បញ្ច បកា
់ សិកា បស់ OUSD រៅរាៀត។ រដើមបីានសិាធិ

កា សិកាពី វទ្យាល័យ

ាាួ័បានកា ដាក់ពាកយចូ័រ ៀនរៅមហាវទ្យាល័យ
សាក័វទ្យាល័យ

ញ (CSU) សិសសក្តូវបំរពញតាមតក្មូវកា “a–g” រដា

សិសសសាលារៅាីក្កុងអូកឡិនដ៍ ក្តូវបានដាក់ឱ្យរឡើងថ្នាក់ តតកាុងក ណី

និរាទស C ឬក្បរសើ ជាងរនោះរ័ើវរគសិកាជាក់លាក់មួ

តដ័ពួកររអាចបង្កាញថ្ន ពួករររក្តៀមខ្លួ ន ួចជារក្សច កាុងកា រ ៀននូវអវ ី

បស់
ដឋកា័ីហ្វយ

ាាួ័បាន
ចំនួន (សូមរមើ័

តារាងខាងរក្កាម)។ វាជាកា សំខាន់្ស់ កាុងកា ក្តួតពិនិតយភាព ើក

តដ័នឹងក្តូវបរក្ងៀនតតប៉ុរ្ណោះ។ កា បង្កាញរនោះ រឺតអែករ័ើ័ាធអ័

ចរក្មើន បស់កូនរលាកអា ក កាុងកា បំរពញតាមតក្មូវកា “a–g” រដើមបី

សិការៅកាុងម៉ុខ្ វទ្យជាាចំនួនបួនរឺ៖ រណិត វទ្យាល និងសិ័បៈភាសាអង់ររលស
CST និងតអាករណិត វទ្យាល និងសិ័បៈភាសាអង់ររលសននបយណណរា

្មួ

កា័ីហ្វយ ញ (UC) ឬសាក័វទ្យាល័យ

ានសិាធិចូ័រ ៀនរៅមហាវទ្យាល័យ

កា

។

ណ៍។ សូមរមើ័ www.ousd.org សក្ាប់រោ័កា ណ៍រណៈក្រប់ក្រង

ថ្នាក់កក្មិតខ្ព ស់ និងថ្នាក់ប ទ្យញ្ញាក្តីអនត ជាតិ

តដ័បានរ្វើបចចុបបនាភាព អំពត
ី ក្មូវកា សក្ាប់កា រឡើងថ្នាក់ និងក្តួត
ថ្នាក់រៅបឋមសិកា និងអន៉ុ វទ្យាល័យ

។
សិសសអាចច៉ុោះរ្
ម ោះចូ័រ ៀនថ្នាក់ថ្នាក់កក្មិតខ្ព ស់ (AP) និងចូ័រ្វើរតសដ ្

កា រឡើងថ្នាក់ និងកា រ ៀនចប់ វទ្យាល័យ

AP កំ ទ្យតអនដ ជាតិ។ សិសសតដ័ាាួ័បានពិនុទ 3, 4, ឬ 5 ពីរតសដ AP
អាចាាួ័បាននូវរក្កឌីតសក្ាប់មហាវទ្យាល័យ

សិសស វទ្យាល័យ

ក្តូវបំរពញតាមតក្មូវកា អបបប ា

ៈរព័បួនឆ្ាំ

តនមលចូ័រ្វើរតសដ សំរាប់ថ្នាក់កំ ទ្យតខ្ព ស់ និងថ្នាក់ប ទ្យញ្ញាក្តី

រដើមបីបញ្ច បកា
់ សិកាដូចតរៅ៖
ិ ាមួ
 230 រក្កឌីត រៅកាុងម៉ុខ្ វទ្យជាាតដ័តក្មូវ (វរគសក
= 5 រក្កឌីត វរគសិកាមួ

ឆាស

អនត ជាតិ

ឆ្ាំ = 10 រក្កឌីត)

 កំ ទ្យតពិនុទម្យមភារ (GPA) 2.0

សិសសវទ្យាល័យ

់ ំររាងកិចស
ច ិសសឆ្ាំបញ្ច ប់ (តក្មូវកា នឹងក្តូវបានកំណត់
 បញ្ច បរ

សង្កាត់សាលារ ៀនរដើមបីបង់ទំងអស់ក្រប់តអាកទំងអស់ ឬបង់តអាក្

រដា

សាលារ ៀន)

មួ

តដ័ានសិាធិ អាចាាួ័បាននូវជំនួ

សូមទក់ាងវទ្យាល័យ

ទ្យ ីបនាទប់ពីសាលារ ៀន, ថ្នាក់ វស
ទ្យ សមកា័
ក្តូវបាន ំពឹងឱ្យចូ័រ ៀនកាុងកមម វ្

អប់ ំ 52242។

កថ្នាក់មដងរាៀត រៅកាុងឆាសរក្កា

អត័់ជូននូវជរក្មើសរអសងរាៀត រដើមបី

បស់រលាកអាក សក្ាប់ពយតានបតនថម។ ចាប់

។ សាលារ ៀនភាររក្ចើន បាន

កថ្នាក់រឡើង វទ្យញមដងរាៀត ដូចជា

រ្វើរតសដ សមតថភាពកំ ទ្យត វទ្យាល័យ

ទ្យ ីសក
ទ្យ ីសិកាឯករាជយ ឬកមម វទ្យ្ប
កមម វ្
ិ ាបរងាើនបង្រងគប់រក្កឌីត កមម វ្
ី រងាើន
បង្រងគប់រក្កឌិតតាម

ហ្ិ ញ្ាវតថុ ពី

ននកា ចូ័រ្វើរតសដ សំរាប់ថ្នាក់កំ ត
ទ្យ ខ្ព ស់ ឬថ្នាក់ប ញ្ញ
ទ្យ ា ក្តីអនដ ជាតិ។

សិសស្តដ័រ ៀនធ្លលក់ពថ្ន
ី ា ក់តដ័ក្តូវកា រដើមបីបញ្ច ប់កា សិកា នឹង
ឬ

។

នន ដឋកា័ីហ្ន
វូ ញ

(CHSPE)

ៈអ៉ុិន្ឺណិត។

ចាប់ានក្បសិាធភាពពីឆ្ាំសិកា 2016-17 តរៅ កូនសិសសនឹងចំរ ើនរឡើង

ចាប់ 5 CCR 11523 - តក្មូវឱ្យនា

តាមកំ ទ្យតថ្នាក់ តាមកា បង្កាញនូវកា ័ូតលាស់កុង
ា កា សិកា និងតាមកា

12 រដើមបីតចកចា

រសចកតីក្បកាសមួ

កសាលារ ៀន កាថ្នាក់ាី 11 និង
តដ័ពនយ័់អំពកា
ី រ្វើរតសដ សម

បំរពញតាមសដ ង់ដា កំ ទ្យតថ្នាក់ននសមិាធអ័ននសិសសតដ័បាន ំពឹងា៉ុក។

តថិភាពកំ ទ្យត វទ្យាល័យ

សិសសាាក់នឹងក្តូវបានដាក់ចូ័តាមកំ ត
ទ្យ ថ្នាក់សមក្សប រដា

អប់ ំ EC 48412។ រសចកដីជូនដំណឹង ក្តូវរ្វើឱ្យបានទន់រព័ រដើមបីជួ

ចំនួនរក្កឌីតតដ័សិសសបានាាួ័រៅកាុងឆ្ាំនម
ី ួ

តអែករ័ើ

ឱ្យសិសស តដ័ានចំ្ប់អា មមណ៍ ានរព័ក្រប់ក្ោន់ កាុងកា បំរពញ

ៗកាុងថ្នាក់ាី 9-12។

តាមតក្មូវកា ច៉ុោះរ្
ម ោះចូ័រ្វើរតសដ រៅកាុង ដូវរ

ដូរចាោះ ចំនួនរក្កឌីតយងតិចបំអ៉ុតដូចតរៅរនោះ ក្តូវតត កឱ្យបានសំរាប់កំ
ទ្យតថ្នាក់នម
ី ួ

ៗ រដើមបីឱ្យអាចរឡើងថ្នាក់បាន រដា

នន ដឋកា័ីហ្ន
វូ ញ តដ័ដូចបានតចងរៅកាុងចាប់

តអែករ័ើតក្មូវកា

កា រ្វើរតសដ សមតថភាពកំ ទ្យត វទ្យាល័យ

230 រក្កឌីតសំរាប់បញ្ច ប់កា សិកា។

ើក្ជុោះសល ក
ឹ ។

នន ដឋកា័ីហ្ន
វូ ញ

 ថ្នាក់ាី 10៖ 50 រក្កឌីត

ដ ួ
(CHSPE) រឺជារតសដ សម យក្រចិតម

 ថ្នាក់ាី 11៖ 110 រក្កឌីត

តអាកអាន ស រស និងរណិត វទ្យាល រៅតាមាីសាលា ដឋ។ សិសសតដ័

 ថ្នាក់ាី 12៖ 170 រក្កឌីត

ានសិាធិ តដ័បានរ្វើរតសដ CHSPE ជាប់រនាោះ នឹងក្តូវបានក្បរ័់ជន
ូ នូវ
វទ្យញ្ញាបនបយក្តបញ្ញាក់សមតថភាព រដា

តអាកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន អាចអន៉ុញ្ញាតឱ្យកូនសិសសរឡើងថ្នាក់ រៅកាុង
រព័្មួ

ក្កុមក្បឹកាិិបា័ននកា អប់ ំ បស់

ទ្យ ា បនបយក្តសមតថភាព រដា
ដឋ។ សិសសតដ័ាាួ័នូវ វញ្ញ

ក៏បានរៅកាុងឆ្ាំសិកា រៅរព័្កូនសិសាាួ័បាននូវ

ចំនួនក្តូវកា រក្កឌីតយងតិចបំអ៉ុត រដើមបីឱ្យអាចរឡើងរៅថ្នាក់ខ្ពស់មួ

តដ័វាស់សទង់សមតថភាពមូ័ដាឋន

ានកា

័់

ក្ពមពីាតាបិតា ឬអា្ពលបា័ក្សបចាប់រនាោះ អាចចាករចញពី វទ្យាល

កំ

័យ

ទ្យតរាៀតបាន។

រដា
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រាប់កា បញ្ច ប់កា សិកា្មមតាពី វទ្យាល័យ

។ សក្ាប់ពយតា
៌ នតែមរាៀត

ួមាន នែៃតខ្ដាក់ឱ្យរ្វើរតសដ និងនែៃអត
៉ុ កំណត់ច៉ុោះរ្
ម ោះរនាោះ សូមច៉ុច
រមើ័កាុងររហ្ាំពយ ៖ http://www.chspe.net/។

មុខវជ្ជ
ិ ា

ការបញ្ច ប់ការសិក្សាពីសង្កាត់ OUSD និងតម្មូវការ A-G ដ ើមបឱ្យ
ី
បានចូលដរៀនដៅសក្សលវទ្យាល័
យ UC/CSU
ិ

បំដពញ ឬដ្វើបានដលើសពីតម្មូវការ
ដ ើមបឲ្
ី យបានចូលដរៀន UC/CSU?

a: សងគមវទ្យា
ិ

30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន)ំ ៖ ម្បវតតិសហរ ឋ 1 ឆ្ន,ំ ម្បវតដិពិភពដោក្ស 1 ឆ្ន,ំ រ
ដ្ឋឋភបា
ិ លអាដមរក្ស
ិ ½ ឆ្ន,ំ ដស ឋក្សិចច ½ ឆ្ន ំ

20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន)ំ

b: អង់ដលេស

40 ដម្ក្សឌីត (4 ឆ្ន)ំ ៖ ភាសាអង់ដលេសដម្តៀមចូលមហាវទ្យាល័
យ
ិ
(អង់ដលេស 1, 2, 3, 4 នង
/ឬ
ថ្ន
ន
ក្ស់
អ
ង់
ដ
លេ
ស
AP
ន
ង
អក្សសរសា
ិ
ិ
ស្រសដអង់ដលេស AP)។ អាចរួមមានថ្ននក្ស់ ELD 5 សំ រាប់ 10 ដម្ក្សឌីត។

c: លណិតវទ្យា
ិ

40 ដម្ក្សឌីត (4 ឆ្ន)ំ

30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន)ំ ៖ រួមទំងថ្ននក្ស់ដពជលណិត, ្រណីមាម្ត នង
ិ ដពជ
លណិតក្សំរតខព
ិ ស់ ឬថ្ននក្ស់ក្សំរតខព
ិ ស់

d: វទ្យាសាស្រ
សតពិដសា្ន៍
ិ

30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន)ំ ៖ រួមទំងជីវវទ្យា
ិ 10 ដម្ក្សឌីត, រូបវទ្យា
ិ 10 ដម្ក្សឌីត
បូក្សបតនែម 10 ដម្ក្សឌត
សំ
រា
ប់
ថ្ន
ន
ក្ស់
វ
ទ្យាសាស្រ
ស
ត
ដ
ែមដទ្យៀត
ិ
ី

e: ភាសាដម្ៅពីអង់ដលេស

20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន)ំ ៖ ដរៀនភាសាតតមួយ

30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន;ំ លួរតតយក្ស 4
ឆ្ន)ំ

20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន;ំ លួរតតយក្ស 3
ឆ្ន)ំ
20 ដម្ក្សឌីត

(2 ឆ្ន;ំ លួរតតយក្ស 3 ឆ្ន)ំ
f: សិលបៈទ្យសសនយ
ី ភាព នង
ិ សតមដង
(VPA)

10 ដម្ក្សឌីត (1 ឆ្ន)ំ ។ យក្ស 1 ឆ្ននំ នថ្ននក្ស់ VPA តតមួយ (ឬក្សនុងមុខ
វជ្ជ
ិ ា សិលបៈតតមួយ)

g: មុខវជ្ជ
ិ ា បន្ទាប់ បនសដំ ម្តៀមសំ រាប់មហា
វទ្យាល័
យ
ិ

10 ដម្ក្សឌីត (1 ឆ្ន)ំ ននថ្ននក្ស់ដរៀនរយៈដពលមួយឆ្ន ំ

មុខវជ្ជ
ិ ា បន្ទាប់

40 ដម្ក្សឌីត (ជ្ជឧ៖ ភាពជ្ជអនក្ស ឹក្សន្ទំ, សារព័តមា
៌ ន)

កាយអប់រ ំ

20 ម្ក្សឌត
ី (2 ឆ្ន)ំ ៖ ថ្ននក្ស់ហាត់ម្បាណ ឬ JROTC ដលើក្សតលងតត
ការមន
ិ ចូលរួមម្តូវអនុញ្ញាតដដ្ឋយចាប់អប់រ ំ ឬម្ក្សុមម្បឹក្សាអប់រ ំ

តម្មូវការដសសងដទ្យៀត

ក្សំរតព
ិ ន
ិ ុ ាម្យមភាល 2.0

បនសដំ សសងៗដទ្យៀត

________________
ដតសត SAT ឬ ACT

បញ្ច ប់លំដរាងក្សិចចការននសិសសថ្ននក្ស់បញ្ច ប់

សរុបស

________________

ជ្ជប់ដតសដ CAHSEE ELA នង
ិ
ិ លណិតវទ្យា

និដទ្យាស C ឬខពស់ជ្ជងដនេះ ដចញពី
ថ្ននក្ស់ a-g ទំងអស់

230 ដម្ក្សឌីត

15 មុខវជ្ជ
ិ ា

អនក្សដរៀនចប់ម្តូវតតទ្យទ្យួលបានសងត រ នូវក្សំរត
ា
(GPA) 2.0 និងបំដពញលំដរាងក្សិចចការសិសសថ្ននក្ស់បញ្ច ប់។
ិ ពិនុ ម្យមភាព

ំ ឹ ងឱ្យបានម្ជ្ជបជ្ជមុន អំពីការម្បឹក្សាអំពីអាជីព ការដម្ជើសយក្សថ្ននក្ស់ដរៀន និងឱ្
ចាប់ដសដើមដៅថ្ននក្ស់ទ្យី 7 មាតាបិតាទំងឡាយនឹងម្តូវបានសដល់ជូននូវ ណ
កាសចូលក្សមមវ្
ស
ក្សា
ដ
ម
ប
ដ
ល
ក្សសា
យសម្ម៍
ស
េ
វដភទ្យ
ន
ង
អនុ
ញ្ញ
ា
តឱ្យចូ
លរួមក្សនុងវលគសដល់ម្បឹក្សា និងដ្វើក្សិចចសំដរចចិតដ។
ិ ី ិ
ើ ី ើ
ិ
ួ
ូ

*ការយា
យកាលីហវូនញ៉ា (UCOP) អនុមត
័ មុខវជ្ជ
យ” ។ សូ មដមើល
ិ
ិ ា ណាមួយ ទ្យុក្សជ្ជក្សំរត
ិ
ិ ល័យម្បធានសាក្សលវទ្យាល័
ិ “ថ្ននក្ស់ដម្តៀមសំ រាប់មហាវទ្យាល័
បញ្ា ី Doorways ននសង្កាត់ OUSD សំ រាប់ពត
័ មា
៌ នតែមដទ្យៀត៖ www.ucop.edu/doorways
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រ្
ម ោះចូ័រ ៀនរៅវទ្យាល័យ

កមម វទ្យ្ីអាជីពបរចចករាសអប់ ំ

និងអន៉ុមហាវទ្យាល័យ

ទ្យ ីសក
កមម វ្
ិ ារព័លាៃចកំ ទ្យត វទ្យាល័យ

កមម វទ្យ្ីអាជីពបរចចករាសអប់ ំ (CTE)

សិកាកាុងរព័បំរពញកា ង្ក ឬកមម វទ្យ្អ
ី ប់ ំអ័
ដ ់បាពិរសា្ន៍កា ង្ក

រ ៀបចំសិសសឱ្យចូ័កាុងកាលំង

និងវរគសិការអសងៗរាៀត តដ័បានអន៉ុញ្ញាតរឡើងចាប់អប់ ំ 51700-

ព័កមម តដ័ានកា ក្បកួតក្បតជងោានារព័បចចប
ុ បនារនោះ។ ថ្នាក់ CTE ោំក្ាសដ ង់

51879.9 (ឧទហ្ ណ៍៖ ថ្នាក់បំរ ើរសវាកមមសហ្រមន៍ វរគសក
ិ ាពីកា

ដា Common Core នន ដឋកា័ីហ្ន
វូ ញ និងសដ ង់ដា ននកមម វទ្យ្ីសិការំ ូថ្នាក់ CTE

រឆលើ
ពី វទ្យាល័យ

តដ័រ ៀបចំឱ្យសិសសាាួ័បានរជារជយ
រក្កា

កាុងរព័តតមួ

ទ្យ ីសក
កមម វ្
ិ ាឯករាជយ កមម វទ្យ្ី

ឆលង, កមម វទ្យ្ប
ី រក្ងៀនរបើកប ែ

នដជារដើម)។

ជរក្មើសសាលា
ពាកយបណតឹង្មួ

ពីរ ៀនចប់ម្យមសិកា និងពិិពននកា ង្ក រនោះ។ ថ្នាក់ CTE ក្តូវ

តដ័សិសសក្តូវបានកំណត់ឱ្យចូ័រ ៀនកាុងវរគសក
ិ ា

បានរ ៀបចំរឡើងឱ្យក្តូវកមម វទ្យ្ីសក
ិ ា (POS) តដ័ទក់ាងនឹងថ្នាក់រ ៀនជា

តដ័ ំរលាិរ័ើចាប់ទំងរនោះ្មួ

ប់ៗោាបនដបនាទប់ជារក្ចើនឆ្ាំតដ័ឥតានជាន់ោា តដ័ោំក្ា និងបញ្ាូ ័

តាម

ទ្យ ា សំខាន់ៗក្សបតាមសដ ង់ដា ននកមម វ្
ទ្យ ី
ចំរណោះដឹងអំពកា
ី សិកាម៉ុខ្ វជា

ចាប់អប់ ំ 51228.3, 5 CCR 4600-4687។

តដ័អាចក្តូវបានរដាោះក្សា

ៈនីតិ វទ្យ្ប
ី ណតឹងឯកស្
ឋ ន បស់សង្កាត់។

សិកាតាមរំ ូ CTE តដ័ក្តូវនឹងឧសាហ្កមម។ ថ្នាក់សិកាទំងរនោះ នឹង
ចាប់រអតើមរៅវទ្យាល័យ

រហ្ើ

បនដរៅ

កថ្នាក់នានារក្កា

កមម វទ្យ្ីអ័
ដ ់ក្បាក់ជំនួ

ពីម្យម

Cal Grant

ទ្យ ា បនបយក្ត សា តាំង ឬសញ្ញាបយក្ត តដ័
សិកា តដ័នឹងាាួ័បាននូវ វញ្ញ
ានកា ាាួ័សា
គ ័់រដា

ឧសសហ្កមម។ សក្ាប់ពយតា
៌ នបតនថម សូម

មិនឱ្យហ្ួសនែៃាី 1 តខ្មករា ននឆ្ាំសិកា សំរាប់សស
ិ សថ្នាក់ាី 11 សង្កាត់

ច៉ុចអានកាុងររហ្ាំពយ ៖ www.ousd.org/linkedlearning ឬ

សាលារ ៀន ឬសាលាឆ្តរ្ឿសគូ ័ ក្តូវតតអដ័់រសចកតីជូនដំណឹងជា

www.cde.ca.gov/ci/ct។

លា

័កខណ៍អកស ដ័់សិសសាាក់ៗតដ័រ ៀនថ្នាក់ាី 11 រហ្ើ

ាតាបិតាននសិសសតដ័ានអា
សិសសសាលាននសង្កាត់ OUSD នឹងជួបជាមួ

អាកអដ័់ក្បឹកា កាុងឆ្ាំាី 9

បានចាត់ា៉ុករដា

ទ្យ ា បំរពញតាមតក្មូវកា A-G
បស់ពក
ួ ររ រដើមបីរ ៀបចំបលងសិកាម៉ុខ្ វជា

សវ យ

៉ុរក្កាម 18 ឆ្ាំ រហ្ើ

ក្បវតដិថ្ន ជាអា កស៉ុំក្បាក់ជំនួ

សំរាប់

ថ្នសិសសនឹងក្តូវ
Cal Grant ័៉ុោះ

ក្តាតតសិសសដកខ្លួនរចញ។ នែៃអ៉ុតកំណត់ដកខ្លួ នរចញ មិនក្តូវានចំនួន

តក្មូវកា បញ្ច ប់កា សិកា និងរក្បើរាពរកាស័យ និងចំ្ប់អា មមណឱ្
៍ យ

តិចជាង 30 នែៃ ចាប់ពីនែៃបានាាួ័ដំណឹងរនោះ។ រៅរព័តដ័សិសស

បានក្បរសើ បំអ៉ុត។ សិសសនឹងរក្ជើសរ ស
ើ ក្ចកសិកា Linked Learning

មិនទន់ដ័់អា

តដ័អត័់ជូននូវចំ្ប់អា មមណ៍ និងពាក់ពាន់បំអ៉ុតដ័់សិសសសាលា

អាចដករ្
ម ោះសិសសរចញ។ រព័តដ័សិសសដ័់អា

ទំងឡា

សិសសរា តដ័អាចដកខ្លួនរចញ រហ្ើ

រហ្ើ

និងអដ័់ថ្នាក់ CTE ជាបនដបនាទប់ តដ័ជួ

រក្តៀមខ្លួ ន

ជារក្សចសំរាប់ មហាវទ្យាល័យ

ី និងសហ្រមន៍។
អាជព

រៅកាុងរព័ននកា របាោះព៉ុមពអា

រនោះ តក្មូវកា បញ្ច ប់កា សិកា បាន

រក្កា

នន

៉ុ 18 ឆ្ាំ ានតតាតាបិតា / អា្ពលបា័រា តដ័
៉ុ 18 ឆ្ាំ ានតត

ក្បសិនរបើរៅម៉ុនរព័ច៉ុង

ៈរព័ជូនដំណឹងរនោះ សិសសអាចរក្ជើសរ ើស

ករ័ើកា

សរក្មចចិតរត ៅម៉ុនរព័តដ័ាតាបិតា / អា្ពលបា័ បានដក
រ្
ម ោះពួករររចញ។ រសចកតីជូនដំណឹងរនោះ ក្តូវតតរ្វើកា បញ្ញាក់ រៅរព័

សថ ិតរក្កាមកា ក្តួតពិនិតយរឡើង វទ្យញ។ សក្ាប់ពយតា
៌ នែមីបំអ៉ុត សូមច៉ុច

តដ័សាលារ ៀននឹងរអញើកំ ទ្យតពិនុទម្យមភារដំបូង រៅកាន់រណៈកមមកា

រមើ័កាុងររហ្តាំពយ ៖ www.ousd.org។

អដ័់ជំនួ

តខ្ត៉ុលា។ ចាប់អប់ ំ 69432.9 -CE 69432.9

ចាប់អប់ ំតអាកាី 48980 (K), (L); រោ័កា ណ៍ក្កុមក្បឹកាិិបា័
6141.5 និ

យតកមម ដឋបា័ 6141.5។ ចាប់អប់ ំតអាកាី 51229; រោ័

កា ណ៍ននក្កុមក្បឹកាិិបា័ 6143, 6146.1; និ

សិសស និងនែៃតខ្អ៉ុតកំណត់ននកា ដាក់សកា
៉ុំ ពិនិតយ រៅនែៃាី 1

ក្បាក់ Cal Grant រឺជាក្បាក់ជំនួ

យតកមម ដឋបា័ 6146.1

សំរាប់មហាវទ្យាល័យ

តដ័ឥតតក្មូវ

ទ្យ រា។ រដើមបីឱ្យានសិាធិាាួ័ សិសសសាលាក្តូវតតបំរពញ
ឱ្យបង់សងវញ
តាមតក្មូវកា ននកា ានសិាធិក្រប់ក្ោន់ និងក្បាក់ជំនួ

ក៏ដូចោាតដ

ច៉ុោះរ្
ម ោះចូ័រ ៀនវរគសិកាតដ័ម៉ុខ្ វទ្យជាាសិកា ឬតដ័

តក្មូវកា កំ ទ្យតពិនុម
ទ ្យមភារ (GPA) យងតិចបំអ៉ុត។ ក្បាក់ជំនួ

បានរ ៀនចប់រួ ជាាីរពញចិតដពីម៉ុន

Grant រនោះ អាចរក្បើបាន រៅឯសាក័វទ្យាល័យ

Cal

៖ University of

California, California State University ឬ California Community
ចាប់រអតើមរៅឆ្ាំសក
ិ ា 2016-17 ចាប់អប់ ំ 51228.1 និង 51228.2

College។ មហាវទ្យាល័យ

ហាមឃាត់មិនឱ្យសង្កាត់ដាក់សិសសតដ័រ ៀនថ្នាក់ាី 9-12 ចូ័កាុងវរគ

មួ

ឯករាជយ និងអាជីព ឬសាលារ ៀនបរចចករាស

ចំនួន រៅកាុង ដឋកា័ីហ្វូនញ ាាួ័

ទ្យ ា សិកា រ័ើសពីមួ
សិកាតដ័ព៉ុា
ំ នម៉ុខ្ វជា

រដើមបីជួ

វរគសក
ិ ា្មួ

ក្តូវបានចាត់ា៉ុកថ្ន ជាអា កស៉ុំក្បាក់ជំនួ

សបាតហ្៍រៅកាុងឆាស ឬ
តដ័បានរ ៀនចប់រួ ជាាីរពញចិតព
ដ ីម៉ុនៗមក ័៉ុោះ

ក្តាតត័កខខ្ណឌ្មួ
ាតាបិតាជាលា

ក្តូវបានបំរពញបាន ម
ួ ទំងកា

័់ក្ពមពី

័កខអកស អងតដ ។

សិសសដាក់ពាកយស៉ុំក្បាក់ជំនួ

Cal Grant។

Cal Grant រដា

សវ យ

ក្បវតតិ

រហ្ើ

GPA បស់សិសស នឹងក្តូវបានដាក់ជូនរៅរណៈកមមកា អដ័់ក្បាក់

ជំនួ

សិសសកា័ីហ្វូនញ (CASC) ជារអឡិចក្តូនិច មិនឱ្យហ្ួសនែៃាី 1

តខ្ត៉ុលា ននឆ្ាំសក
ិ ានីមួ

ៗរឡើ

រដា

សាលារ ៀន ឬរដា

មង្រនតី

សង្កាត់។ សិសស ឬាតាបិតា / អា្ពលបា័ បស់សិសស រក្កាមអា

ចាប់រនោះមិនអន៉ុវតតចំរពាោះសាលារ ៀនខាាតតូច សាលារ ៀនសហ្រមន៍
រព័នែៃ វទ្យាល័យ

កក្បាក់ជំនួ

សិសសទំងអស់ រ ៀនថ្នាក់ាី 12

18 ឆ្ាំ ាាក់ អាចបំរពញសំណ៉ុំតបបបាមួ

អដ័កា
់ សិកាបនដ សាលារ ៀនឱ្កាសសិកា កា ច៉ុោះ

29

ចាប់ រដា

បញ្ញាក់ក្បាប់ថ្ន

៉ុ

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ដ័់សស
ិ សកាុងកា រ្វើតអនកា សក្ាប់មហាវទ្យាល័យ

ពួកររមិនចង់ឱ្យសាលា រអញើ GPA បស់សិសស ជារអឡិចក្តូនិច រៅឱ្យរ

រឡើងរដើមបីជួ

ណៈកមមកា CASC រនាោះរា។

ណៈរព័ពួកររកំព៉ុងសិការៅ វទ្យាល័យ

កា រ័ើកត័ង

៉ុវសិសសចិញ្ចឹមឱ្យ ួចពីតក្មូវកា បញ្ច ប់កា

៉ុវសិសសចិញ្ចឹម រហ្ើ

វទ្យញ្ញាបនបក្ត GED រឺជាជរក្មើសរអសងមួ

តដ័ោមនអទោះសតមបង ានសិាធិាាួ័បាននូវកា

រក្កឌីត វទ្យាល័យ

អប់ ំ ដូចជា៖ ច៉ុោះរ្
ម ោះចូ័រ ៀនជាបនាទន់, រៅរ ៀនរៅកាុងសាលារ ៀន
រក្កឌិតខ្ល ោះ, រ ៀនចប់ វទ្យាល័យ

រដា

កា រ ៀនចប់ពីម័
ូ ដាឋន និងានសិាធិរក្បើក្បាស់្នធ្លនសិកា រសវាកមម
ទ្យ ីសក
និងសកមមភាពរក្ៅកមម វ្
ិ ា។ ាីភាាក់ង្ក អប់ ំកុង
ា តំបន់ ក្តូវតតអត័់
ដ័់សស
ិ សតដ័ាាួ័ ងអ័បោះពា័់ តាមនីតិ វទ្យ្ប
ី

ណតឹងឯកស្
ឋ ន ម
ួ ទំងពយតា
៌ នអំពកា
ី រ័ើកត័ងឱ្យ ួចពីតក្មូវកា រ ៀន

កមមវិធីសាដា មុខវិជាជាសិកាា ជាទូរៅ គឺរបើកឱាយសិសាសវិទា
ា ល័យណាន្ដលរ ៀន

មូ័ដាឋន ក្បសិនរបើសិាា
ធិ ាួ័បាននូវកា អប់ ំរនាោះ មិនក្តូវ

បានអន៉ុញ្ញាត រៅឯវទ្យាល័យ

បាននិរទទស D ឬ F ពីមុខវិជាជាសំខាន់ៗ រូលរ ៀននារពល ដូវរ្ដ។
ា ថ្នាក់ទំង

ដឋ។

ចាប់អប់ ំ 48853, 49069, និង 51225.2

រនេះ អាររូលរ ៀនយករត្កឌីរមកបង្រងគប់រដើមាបីឱាយសិសសា អាររ ៀនរប់វទ
ិ ាាល័យ
ទន់រពល។ រដើមាបីឱយា រូលរ ៀនកនុងកមមវិធីរនេះបាន ពួករគត្រូវដាក់ពាកាយសុំជាមុន

្នធ្លនរៅររហ្ាំពយ សំរាប់កា អន៉ុញ្ញាតឱ្យចូ័
រ ៀន រៅសាក័វទ្យាល័យ
សាក័វទ្យាល័យ

រក្ចើនរពក តដ័ពួកររព៉ុំអាចាាួ័បាននូវសញ្ញាបយក្តឌី

ថ្នាក់រ ៀននានា គឺមានផ្ដល់ជូនរៅតាមទីកន្នែងជារត្រើនរៅទូទំងទីត្កុងអូក
ឡិនដ៍។ កមមវិធីរត្រៀមយក GED រនេះគឺមានរៅកនុងសាលា Dewey,
Rudsdale និងវិទាាល័យ McClymonds។ រសវារធវើររសដ និងវាយរម្មែសំ
រាប់វញ្
ិ ញាបនប័ត្រ GED គឺមានបំរ ើរៅកនុងវិទាាល័យ McClymonds។ សំរាប់
ព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមទូ ស័ពទរៅកាន់កា ិយាល័យសាលារ ៀនសំរាប់មនុសសា
រពញវ័យ តាម យៈទូ ស័ពទរលខ 273-2300។

រ្វតា
ើ មតក្មូវកា យងតិចបំអ៉ុតពី ដឋ

តដ័កាុងរនាោះអាចានកា រ័ើកត័ង / រ ៀនដ័់ឆ្ាំាីក្បាំ រចញពីតក្មូវ

ចប់ វទ្យាល័យ

សំរាប់សស
ិ ស្តដ័ខ្វ ោះ

អលា
ូ រនាោះពួកររអាចរៅរ ៀនថ្នាក់យកវិញ្ញាបនបត្រ GED មកជំនួសបាន។

រដើម, ច៉ុោះរ្
ម ោះចូ័រ ៀនសាលារ ៀន្មមតារៅកាុងមូ័ដាឋន, ាាួ័បាន

មួ

ោំក្ាសិសសឱ្យរ ៀនចប់ វទ្យាល័យ

ជួ

សិកាកាុងមូ័ដាឋន

ដំរ្ោះក្សា

ខ្

។

សិន រ ើយកា ដាក់ពាកាយសុំរនេះ គឺមិនធានាថ្នឹងបានរូលរ ៀនរនាេះរទ។ សំ
រាប់ព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមរុររមើលរៅកនង
ុ រគ ទំព័

កា័ីហ្វូនញ (UC) និង

www.ousd.org/summerlearning។

ដឋកា័ីហ្វូនញ (CSU)

កមមវិធីសិកាាឯករាជាយ គឺជាជរត្មើសអប់ រំ ដាយសម័ត្គរិរត ន្ដលសិសាសចាប់ពី
្នធ្លននានារៅកាុងររហ្ាំពយ សំរាប់តក្មូវកា អន៉ុញ្ញាតឱ្យចូ័រ ៀន រៅ
សាក័វទ្យាល័យ

កា័ីហ្វូនញ (UC) និងសាក័វទ្យាល័យ

ថ្នាក់ទីត្បាំពី ដល់ថ្នាកទ
់ ីដប់ពី រធវើកា រដាយមាចាស់កា រត្កាមកា ត្រួរពិនិរាយ

ដឋកា័ីហ្វូន

រមើលជាទូរៅ រដាយត្គូបរត្ងៀនន្ដលទទួលបានកា អនុញ្ញារ។ ខណៈរពល

ញ (CSU)។

សិសាសសិកាាមាចាស់កា រដើ តាមកមមវិធន្ី ដលបានអនុម័ររដាយសង្ការ់ និងរ្ែើយ
របតាមរត្មូវកា បញ្ចប់កា សិកាា បស់សង្ការ់ កា សិកាាមាចាស់កា ផ្ដល់នូវភាព

www.tinyurl.com/agcertifiedcourses
រលាកអាកអាចតសវ ង កសាលារ ៀនឱ្យកូន បស់រលាកអា ក រហ្ើ
ហ្ាំពយ រនោះ ានរា

បរ់ន្បន រដើមាបីរ្ែើយរបរៅនឹងរំណាប់អា មមណ៍ និងវិធីសាង្រសក
ត នុងកា សិកាា

ររ

បស់សិសាសមានាក់ៗ។ សត្មាប់ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពម
ទ កកាន់ Sojourner

នាមវរគសិកាទំងអស់តដ័ានអដ័់ជូនរដា

Truth Independent Study តាម យៈរលខ 729-4308។

សង្កាត់ OUSD តដ័ក្តូវបានបញ្ញាក់ាាួ័សា
គ ័់ រដើមបីបំរពញរៅតាម
័យកខខ្ណ
យ ឌ a-g។

កមមវិធី Apex គឺជាកមមវិធរី ៀនតាមកុំពាយូទ័ ន្ដលអនុញ្ញារឲាយសិសាសទទួល
បានរត្កឌីរ រ ្ាេះរៅ កកា បញ្ចបកា
់ សិកាា រដាយទទួលបានរសរកដីន្ណនាំ

www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/req

និងកា រធវើររសតតាម យៈអ៊ីនរធើណិររៅសាលារ ៀន។ សូមនិយាយជាមួយ

uirements/
រនោះរឺជា “ក្ចករចញចូ័តតមួ

ដឹងអំព័
ី យកខ្
ខ យណឌតក្មូវកាុងកា ចូ័រ ៀនរៅសាក័វទ្យាល័យ
សក្ាប់និសសិតឆ្ាំាីមួ

នាយកសាលា ឬអនកផ្ដល់ត្បឹកាា រៅវិទាាល័យ បស់រលាកអនក សត្មាប់ព័រ៌មាន

” សក្ាប់អវៗ
ី ក្រប់យងតដ័អា កក្តូវកា

បន្នែម ឬរដើមាបីកំណរ់អំពី របៀបន្ដល Apex មានរៅសាលារ ៀន បស់រលាក

UC

អនក។

នារព័ខាងម៉ុខ្។

ី ម័ត្គរិរត ន្ដលសត្មបតាមកមម
សាលារ ៀនខានាររូរ តាមជំរ ើស គឺជាកមមវិធស

www.calstate.edu/admission/
វ៉ុទ្យបសា

វិធអ
ី ប់ ំ ន្ដលរត្មូវតាមរត្មូវកា បស់សិសាសមានាក់ៗ។ សាលារ ៀនអាររត្ជើស

រនោះ អដ័ន
់ ូវពយត៌ានអំពី័យកខ្
ខ ណ
យ ឌ ទំងអស់សក្ាប់ចូ័រ ៀន

រៅសាក័វទ្យាល័យ

CSU សក្ាប់នស
ិ សិតឆ្ាំាីមួ

រ ើសបាន ផ្ដល់យានសត្មាប់វិធីសាង្រសប
ត រត្ងៀនែមីៗ និងវិធសា
ី ង្រសស
ត ិកាាែមីៗ រៅ

នារព័ខាងម៉ុខ្។

កនុងកា ផ្លាស់បដូ សងគម បស់រយើង។

www.csumentor.edu/planning/high_school/

•

CSUMentor រឺជា ‘អតែ័’ សិសសរ័ើអ៉ុីនរ្ើណិត តដ័ក្តូវបាន ចនា
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ផ្ដល់នូវកមមវិធរី ត្រៀមរូលមហាវិទាាល័យ ន្ដលរត្មូវតាមបុគគលកត្មិរខពស់

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ន្ដលកំណរ់រោលរៅជាពិរសសរៅរលើសិសាសន្ដលមិនទន់ទទួលបាន
លទធផ្លលអរៅសាលារ ៀន។ សត្មាប់ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពម
ទ ក
រលខ 874-3630។

•

វិទាាល័យអនត ជារិអូកឡិនដ៍ ផ្ដល់នូវកមមវិធរ
ី ូល ួមភាសាអង់រគែស
សត្មាប់សិសាសន្ដលជាជនអរនាតាត្បរវសន៍ និងជនរ ៀសខែួន។ សត្មាប់
ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពម
ទ ករលខ 597-4287។

•

ត្រករៅកាន់មហាវិទា
ា ល័យ រៅមហាវិទា
ា ល័យ Laney គឺជាកមមវិធម
ី ួយ
ន្ដលផ្ដល់ជូនរៅរលើទីតាំង បស់មហាវិទា
ា ល័យ Laney ន្ដលោំត្ទដល់
សិសាសអាយុ 16-20 នាំ ន្ដលបានរបាេះបង់រចាលកា សិកាារៅវិទាាល័យ។
កមមវិធីរនេះ ផ្ដល់នូវកា រុេះរ
េះ្ា បានពី មុខ សត្មាប់សិសាសន្ដលរង់ទទួល
បានសញ្ញាប័ត្រវិទាាល័យ ខណៈរពលកំពុងរធវើកា រលើសញ្ញាប័ត្រ AA។
សត្មាប់ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពម
ទ ករលខ 986-6941។

កមមវិធីអប់ ំបនត ត្រូវបាន រនារឡើង រដើមាបីរ្ែើយរបរៅនឹងរត្មូវកា បស់
សិសាសអាយុ 16-19

នាំ ន្ដលមានហានិ យ
័ មិនបញ្ចប់កា សិកាា។ សាលារ ៀន

បនត ផ្ដល់នូវឱកាសសត្មាប់ឲាយសិសាសទទួលបានសញ្ញាប័ត្រវិទាាល័យ និង/ឬ
រត្រៀមរូលរ ៀនរៅមហាវិទាាល័យស គមន៍ និងជរត្មើសអាជីព។

•
•
•

វិទាាល័យ Dewey ទូ ស័ពទរលខ 874-3660
វិទាាល័យ Rudsdale ទូ ស័ពទរលខ 729-4303
វិទាាល័យ Ralph J. Bunche ទូ ស័ពទរលខ 874-3300

សាលារ ៀនស គមន៍រពលម្ែៃ បរត្មើសិសាសរត្កាមបង្គាប់ឱាយបរណេញសិសាស
ររញពីសាលារ ៀន។ កមមវិធរី នេះ មានលកខណៈជាថ្នាក់រូរ ត្គប់ត្គងតាមក ណី
និងផ្ដល់រសវាត្បឹកាា និងមាន រនាសមព័នន្ធ កន្ត្បអាកបាបកិ ិយា។ សត្មាប់
ព័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពម
ទ ករលខ 531-6800។

កា បរត្ងៀនរៅផ្ទេះ និងមនទី រពទាយ ត្រូវបាន រនារឡើង រដើមាបរី ្ែើយរបរៅ
នឹងរត្មូវកា សិសាសន្ដលមានបញ្ហរា វជជសាង្រសត ន្ដលមិនអាររូលរ ៀនរៅ
សាលារ ៀនតាមន្បបបូរាណ ឬកមមវិធអា
ី ររត្ជើសរ ើសបានដូរជា កា សិកាា
មាចាស់កា ។ រត្កាយពីទទួលបានកា អនុញ្រ
ញា ពីត្គូរពទាយរមើលកា ខុសត្រូវ ត្គូ
បរត្ងៀនន្ដលទទួលបានកា អនុញ្ញារ ត្រូវបានចារ់តាំងឲាយរធវើកា ជាមួយសិសាស
មិនថ្រៅផ្ទេះ បស់ត្គួសា រនាេះ ឬរៅមនទី រពទាយកនុងរំបន់ ឬរៅអោ រវជជសា
ង្រសតរផ្ាសងរទៀររឡើយ។
កា រុេះរ

្ាេះរ ៀនកនុងកមមវិធីអប់ ំខានាររូរ៖ សំរាប់កា រុេះរ

្ាេះរ ៀនកនុងសាលា

រ ៀនខានាររូរ និងព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអនកឯករទស
កសាលារ ៀនខានាររូរ តាម យៈទូ ស័ពទរលខ 273-1621 រ ើយសូមរុររមើល
កនុងរគ ទំព័
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ព័ត៌មានអំពីសុវតថិភាពខាងកា ដឹកជញ្ជូ ន

រមើលរឆ្វងសា
ា ំ រៅរពលរដើ ឆ្ែងថនល់ ឬរៅរពលរដើ តក្មង់ ថ
យនាបឹិះសាលារ ៀន។
7.

សូមក្បយ័តន រៅរពលនថៃ ិះ និងនថៃលិច អាកាសធ្នតុមិនលអ

កូនសិសសដដលជិិះ ថយនតសាលារ ៀន ក្តូវសថ ិតរៅរក្កាមសិទ្អ
ធ ណា
ំ
ច

និងរៅរពលរមឃងងឹត។ សូមរសែ ៀកពាក់រខាអាវពណ្៌សៗ ឬ

និងក្តូវទ្ទ្ួលខុសក្តូវរោយផ្ទាល់កុង
ន កា សា
ា ប់បង្កាបអនករបើកប ថយនត

សរមែៀកបំពាក់អវីដដលចំ ងៗ រៅរពលណាអាចរ្វើរៅបាន។
8.

សាលារ ៀន។ កា បនតក្បក្ពឹតគ្ម
ា ា នសណា
ា ប់ធ្ននប់ ឬ ុងង ូសមិនក្ពមរ្វើតាម

កូនសិសសដដលរដើ រៅមកពីររេោឋន រៅកាន់ទ្ក
ី ដនែងរឡើង
ជិិះ ថយនាបឹិះ ក្តូវដឹងពី របៀបរៅររេោឋនរោយមិនចំបាច់

សិទ្ធិអំណាច បស់អនករបើកប ថយនាសាលារ ៀនឥតក្សាកក្សានរ ិះ

័ រៅចំ ទ្ទ្ួលពួកររ។
មានរពញវយ

អាចមានរេតុផលក្រប់ក្គ្មន់ កនុងកា មិនអនុញ្ញាតឱ្យជិិះ ថយនាសាលា
9.

រ ៀនបាន។

ក្តូវអនុញ្ញាតឱ្យអន ករបើកប ថយនតបឹិះសាលារ ៀន បស់អនក
រចញមុនររបងអស់។ អនករបើកប ថយនាបឹិះសាលារ ៀន អាច

បទ្បញ្ាតិា ដឋបាលកាលីេវូនញ៉ា, Title 5, Section 14263

របើករលែង
ើ ‹ក្កេម› បស់ ថយនាបឹិះសាលា រដើមបីបរញ្ច ញ
ចាប់ទ្ូ ា នសិសសរៅកនុង ថយនាសាលា ក្តូវបានបរងាើតរឡើងដំបូង និង

ពនែឺរលែតៗជាសញ្ញារៅជាប់ខាងរក្ៅនន ថយនាបឹិះសាលា។ រលែើ

សំខាន់ជាងររបំផុត រដើមបីធ្ន យ
៉ា ងណា ឱ្យកូនសិសសទំងអស់ មាន

ងក្កេមរនិះ ឱ្យសញ្ញាដល់ឡាន

សុវតថិភាពកនុងកា ជិិះរៅមកពីសាលារ ៀន។ ថយនតសាលារ ៀន រឺជាដផនក

សំរាប់កមា
ុ
រៅរពល ថយនាបឹិះសាលានីមយ
ួ ៗឈប់ោក់

បដនថមននថ្ននក់រ ៀន រេើយកា មានឥ ិយបថសម មយ រឺក្តូវដតមានក្រប់

កូនសិសសមាងៗ និងរដើមបីឱ្យកុមា រដើ ឆ្ែងថនល់។ ោច់ខាត

រពលរវលា។ សំរាប់កូនសិសសដដលពុអា
ំ ចក្បតិបតាិតាមចាប់ដដលបាន

សូមកុំរលងរៅតាមផែវូ ។

ឈប់រៅមួយកដនែង

បរងាើតរឡើងរ ិះ កា ោក់ទ្ណ្ឌកមាជាបនាប ា ប់ នឹងក្តូវបានអនុវតត ដដល
មានលកខណ្ៈសមក្សបរៅនឹងបទ្រលាើសរនិះ។ សូមចំ ថ្ន កា ជិិះ ថយនា

ចាប់ទ្ូ ា ន និងសុវតថិភាពសិសសរៅកនុង ថយនាបឹិះសាលា

សាលារ ៀន រឺឯកសិទ្ធិ វាពុំដមនជាសិទ្ធិរ ិះរទ្។

រ ៀន

ដំបូ ា នសំរាប់កា រ្វើដំរណ្ើ រៅមកពីទ្ីកដនែងរឡើងជិិះ ថ

1.

យនាបឹិះ និងទ្ីកដនែងរដើ ឆ្ែងថនល់

សិសសក្តូវរគ្ម ពក្ទ្ពយសមបតតិរៅតាមទ្ីកដនែងរឡើងជិិះ ថយនា
បឹិះសាលា រេើយក្តូវមានអាកបបកិ យ
ិ លអ ខណ្ៈដដលពួកររ
ង់ចំ ថយនាបឹិះ។ រៅរពល ថយនបឹិះមកដល់រ ិះ សិសសក្តូវ

1.

2.

រដើ តក្មង់រៅកាន់ទ្ីកដនែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ និងរៅកាន់

រៅឱ្យឆ្ងៃយ យ
៉ា ងរោចណាស់ ដប់ពី (12) េវីត ពី ថយនា

ររេោឋនដតមាង រៅចុងបញ្ច ប់ននកា ជិះិ ថយនាបឹិះ បស់អនក។

បឹិះ េូតទល់ដតវាបានឈប់នឹងកង់ដតមាង រេើយអនករបើក

រក្គ្មង និង រក្បើផវែូ ដដលមានសុវតថិភាពបំផុត រោយមានចំនួន

ប បានរបើកទវ ថយនាបឹិះ។ កា ក្បក្ពឹតា បស់សិសសរៅចំណ្ត

ឈប់តិចជាងររបំផុតរនិះ។

ឡានក្កុងរួ ដតដូចគ្មនដូចដដលបានទមទ រៅរលើប ិរវណ្

ក្បសិនរបើអាចរ្វើ សូមរដើ ឆ្ែងថនល់រៅចំនុចក្បសពវដដល

សាលា។សកមាភាពដូចជាកា ទ្ុកោក់សរា
ំ ម, ទ្ឹកមាត់រប់វតថុ

មានសញ្ញាសំរាប់រដើ ឆ្ែង។ សូមរដើ ឆ្ែងថនល់ដដលមានរំនូស

ណាមួយ, កា បំផិច
ែ បំផ្ទែញ, ុញ ញ
ុ , កា ជក់បា ,ី និងកា

ឱ្យរដើ ជានិច។
ច រៅរពលណាកូនសិសសឆ្ែងថនល់ណាមួយ ពួក

យយី បស់អនកដនទ្នឹងមិនក្តូវបានអត់ឱ្ន។ អាកបបកិ យ
ិ

ររក្តូវដតចងចំ កុំបីរលែចថ្ន ក្តូវឈប់ សា
ត ប់ រមើលរឆ្វង រមើល

សិសសរៅទ្ីកដនែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ ក្តូវមានលកខណ្ៈដូចគ្មន

សា
ត ំ ួចរមើលរឆ្វងមាងរទ្ៀតរេើយនិងរមើលមុខរក្កាយ មុន

ដូចបានតក្មូវឱ្យមានរៅទ្ីកុង
ន ប ិរវណ្សាលារ ៀន។ ទ្រងវើ
ដូចជា កា រចលសំរាម កា រសា
ា ិះទ្ឹកមាត់ កា របាិះ

រពលឆ្ែងថនល់។ បនតរមើលរឆ្វងសា
ា ំមខ
ុ រក្កាយ រៅរពលដដល
3.

អន កកំពុងឆ្ែងថនល់។

រចលវតថុ កា បំផ្ទែញ កា ញ
ុ ក្ចន កា ជក់បា ី និងកា

កូនសិសសដដលក្តូវកា ឆ្ែងថនល់ ដដល ថយនាបឹិះសាលារ ៀន

របៀតរបៀនមនុសសដនទ្ៗរទ្ៀត នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានរឡើ
យ។

កំពុងឈប់ោក់សស
ិ សរ ិះ ក្តូវដត ង់ចំអនករបើកប ថយនាបឹិះ
2.

សាលារ ៀនរចញពី ថយនាបឹិះមកបញ្ឈប់ចរាចណ្៍ ួច ំកូន
4.
5.
6.

ដូចបានតក្មូវរឡើងរោយចាប់ VC 22112 រៅរពលដដល

សិសសរដើ ឆ្ែងថនល់ រៅមុខ ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។

កូនសិសស ក្តូវកា រដើ ឆ្ែងផែវូ ឬផែវូ រៅរពល ថយនតបិះឹ ឈប់

សូមកុំ ត់យ
៉ា ង េ័សរចញពីបរ ែ ិះឡានចត ឬពីទ្ីកដនែងមាន

ចតោក់មនុសសរ ិះ អនករបើក ថយនាបឹិះ ក្តូវរបើកក្បព័នធ

ដុិះ ុកជា
ខ តិ។

បរញ្ច ញរលែើងរលែតៗជាសញ្ញា។ រៅរពលមានសុវតថិភាពរ្វបា
ើ ន

កូនសិសសទំងឡាយ មិនក្តូវនិយយជាមួយមនុសសចដមែក ឬ

អន ករបើកប ថយនាបឹិះសាលារ ៀន ក្តូវបានតក្មូវរោយចាប់

មិនក្តូវរឡើងជិិះឡានជាមួយនឹងមនុសសចដមែករឡើយ។

ឱ្យ ំ សស
ិ សថ្ននក់ K ដល់ថ្ននក់ទ្ី 8 រដើ ឆ្ែងថនល់ រោយរក្បើផ្ទែក

សូមមកដល់ទ្ីកដនែងរឡើងជិិះ ថយនបឹិះ ឱ្យបាន 10

សញ្ញាកាន់រោយនដរដើមបូបញ្ឈប់ចរាច ណ្៍។ កូនសិសសក្តូវ

ទ្ី មុន

រដើ ឆ្ែងថនល់រៅខាងមុខនន ថយនាបឹិះសាលាជានិចច ប៉ាុដនាក្តូវ

រមា៉ាង ថយនាបឹិះសាលារ ៀនក្តូវមកដល់។ សូមកុំ ត់ ឬពុំបាន

រដើ ឆ្ែងដតរៅរពលណា មានកា បង្កាប់ឱ្យរដើ ប៉ាុរណាណិះ។ កូន
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

សិសសក្តូវរដើ ឆ្ែងថនលតា
់ មសក្មួល រេើយមិនក្តូវ ំគ្មន តរឡើ
3.

11. មាតាបិតា / អាណាពាបាល មានទ្ំនល
ួ ខុសក្តូវចំរពាិះកា

យ។

ខូចខាត ដដលបងា រឡើងរោយកូនៗ បស់ពួកររ។ កូនសិសស

កូនសិសសក្តូវោក់ដខស ក្កវា៉ាត់អនករ្វើដំរណ្ើ រេើយក្តូវោក់ឱ្យ

ិ យ
អាចទ្ទ្ួល ងនូវកា ោក់ វន
័ អប់ ំ។

ជាប់រៅកនុងរពលជិិះ ថយនាបឹិះទំងក្សុង។
4.

12. កូនសិសសក្តូវរៅឱ្យឆ្ងៃយពីតំបន់រក្គ្មិះថ្ននក់។

អន ករបើកប នឹងរ្វកា
ើ កំណ្ត់រលខរ ៀងសិសសរដើ រឡើង និង

13.

អងាុយរៅអីនន ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។
5.

វាបានសាយភាយរចញពី ថយនតបឹិះសាលាកនុងចមាៃយ 12

រៅរពលរឡើង ថយនាបឹិះសាលារេើយរ ិះ កូនសិសសក្តូវ ក

េវីត។ អនករបើកប ថយនាបឹិះសាលារ ៀន មិនអាចរមើល

រៅអីអងាុយរៅរលើ ថយនាបឹិះសាលាឱ្យបានឆ្ងប់ េ័សក្រប់

រឃើញកូនសិសសរៅកនុងតំបន់ទំងរនិះរឡើយ។ កូនសិសស ក្តូវ

រពលរវលា រោយអងាុយដប រៅមុខ ថយនា ខណ្ៈដដលពួក
ររកំពុងជិះិ រៅមុខ។ ពួកររក្តូវអងាុយរៅមួយកដនែង េូត

ថយរចញឱ្យឆ្ងៃយភាែមៗ ពីទវ ថយនាបឹិះសាលា រេើយកុំរៅ
ជិតកង ថយនារឡើយ។ ពួកររមិនក្តូវរដញតាមអវ ីៗ រមៀល

ទល់ដត ថយនាបឹិះឈប់នឹងកង់ដតមាង។
6.

ចូល ឬធ្នែក់ចូលរក្កាម ឬរៅ ថយនាបឹិះសាលារឡើយ។ ពួកររ

ឥ ិយបថមានសណា
ត ប់ធ្ននប់ រឺក្តូវកា ខណ្ៈដដលពួកររកំពុង

ក្តូវនិយយក្បាប់អនករបើកប ថយនាបឹិះសាលាអំពីរ ឿងេនង
ឹ ។

ជិិះ ថយនាបឹិះសាលា។ កា ប៉ាិះរាងកាយររកនុងលកខណ្ៈរ្វបា
ើ ប

ពួកររមិនលូកនដចូលតាមបងអួច ថយនាបឹិះរឡើយ។

ររ (កា រ្
ែ ិះវាយតប់គ្មន កា ទ្ិះកំរលែៀង កា វាយដំគ្មន កា
ចក់ឆ្ឹិះា គ្មន កា ញ
ុ ក្ចនគ្មន ។ល។) រឺពុំក្តូវបានអនុញ្ញាតរឡើ

សូមដថែងអំណ្ អ រុណ្ចំរពាិះកា បានអាន និងកា យល់ដឹងអំពីពត
័ ៌មាន

យ។ កូនសិសសក្តូវនិយយគ្មនរោយសា
ៃ ត់ៗ។ កា ដក្សក កា

ដដលមានរៅកនុងកូនរសៀវរៅរនិះ។ ព័តមា
៌ នរនិះ ក្តូវបានផតល់ជូនទ្ុកជួយ
ឹ
ដល់មាតាបិតា និងសិសស ឱ្យយល់ដងអំពី វិធ្ននកា សុវតថភា
ិ ពចំបាច់ កនុង

រំេកោក់គ្មន កិ យ
ិ ក្បក្ពឹតក្ជួលក្ចបល់ កា ក្បដឡងគ្មន
ិ អាសក្គ្មម ឬសរមែងឡូឡា ំខាន
ភាសាក្បមាឋ កាយវកា

ឹ ជញ្ជូ នកូនៗ បស់រលាកអនកក្បកបរោយសុវតថិភាព។
កា ធ្ន ឱ្យកា ដក

ដដលមិនចំ បាច់ណាមួយ អាចបដងវងកា យកចិតទ្
ត ុកោក់

សូមពិភាកាគ្មនអំពីព័តមា
៌ នជាមួយនឹងកូនៗ បស់រលាកអនក។ សូមក្ជាប

បស់អនករបើកប រេើយដូរចនិះ ក្តូវបានោមឃាត់ រដើមបី

ថ្ន កូន បស់រលាកអនកក្តូវទ្ទ្ួលខុសក្តូវរលើកា រគ្ម ពតាម វិនយ
័ ទំង

សុវតថិភាព បស់អនកដំរណ្ើ ទំងអស់។
7.

ិ ថយនតបឹិះសាលា។
តំបន់រក្គ្មិះថ្ននក់ រឺជាកដនែងរៅជុំ វញ

រនិះ។ សូមក្ជាបថ្ន ឯកសិទ្ធិជិិះ ថយនាបឹិះរៅរ ៀន បស់កូនរលាកអនក

កូនសិសស ក្តូវ កាដផនកទំងអស់ននរាងកាយរៅកនុង ថយនា

ិ បាន ចំរពាិះកា មិនបានក្បតិបតាតា
អាចនឹងក្តូវបានដករចញវញ
ិ មព័តមា
៌ ន

បឹិះសាលាក្រប់រពលរវលា។ កា លាងសមាអតកា បំផិច
ែ បំផ្ទែញ

ដដលបានដចងរៅកនុងកូនរសៀវរៅរនិះ។ ក្បសិនរបើរលាកអន កមានសំណ្ួ

ឬកា របាិះរចលអវម
ី យ
ួ រៅរលើឬរចញពីឡានក្កុងនឹងមិនក្តូវ

ណាមួយ សូមកុំសា
ា ក់រសា ើ កនុងកា ទ្ូ ស័ពាមកកាន់កា យ
ិ ល័យនន យក

បានអនុញ្ញាតរទ្។ កា រចលសក្មាម កា បំផិច
ែ បំផ្ទែញ ឬរបាិះ

ឹ ជញ្ជូ ន តាម យៈរលខ 510-879-8181។
ោឋនដក

រចលវតថុរលើ ឬរចញរក្ៅ ថយនាបឹិះសាលា រឺពុំក្តូវបាន
អនុញ្ញាតរឡើយ។
8.

ឹ និងកា ទ្ំពា ក្គ្មប់សា រៅសូ រឺពុំក្តូវបាន
កា ញុំ កា ផក

មាតាបិតា — សូមក្ជាបជាដំណ្ឹងថ្ន

អនុញ្ញាតរៅរលើ ថយនាបឹិះសាលារឡើយ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យ
ជក់បា ីរៅរលើឡានក្កុងរៅរពលណាក៏បានរទ្។ ោមជក់

ថយនាបឹិះ អាចមានបំពាក់កាំរមរា៉ា

បា ី រៅកនុង ថយនាបឹិះសាលាក្រប់រពលរវលា។
9.

សតវ (សតវដដលចិញ្ចឹមកូនរោយទ្ឹករោិះ សតវបកសី សតវលូន

ថតតាមោនជាវីរដអូ!

សតវក្តី សតវលិត
អ ។ល។) ្ុងកញ្ច ក់គ្មានអវ ីកា ពា បនាិះបា៉ាតាង
សំរាប់ជិិះ អ
ំ ិលរលង កំប៉ាុងក្ពួសសរនសើមក្រប់ក្បរលទ្
រឈើរូស ដដករកិះ វិទ្យុ វតថុរក្គ្មិះថ្ននក់ ដូចជា កាំបិត កន្នត
កាំរលែើង ឬរក្រឿងក្សវងង និងរក្រឿងរញៀន រឺពុំអាចយករឡើង
រលើ ថយនាបឹិះសាលារ ៀនរឡើយ។
10. កូនសិសសមិនក្តូវរបើក បិទ្ ឬ ុិះរ អ
ី វ ីមយ
ួ ដដលដផនកនន ថយនា
បឹិះសាលា ឬជាឧបក ណ្៍នន ថយនាបឹិះសាលារ ៀនរឡើយ លុិះ
ក្តាដតមានកា ដណ្ ំ ឱ្យអវម
ី យ
ួ រោយអនករបើកប ថយនា។
កូនសិសសមិនក្តូវប៉ាិះថតអីវា៉ាន់ បស់អនករបើកប រឡើយ លុិះ
ក្តាដតមានកា ដណ្ ំឱ្យរ្វើដូរចនិះបាន ពីអនករបើកប ឬរពល
មានអាសននដដលតក្មូវឱ្យកូនសិសសកា ពា ថយនាបឹិះសាលា
រ ៀន។
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ដំរ

ោះក្សាយននក្កុមក្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍

សូម មលឹកមដងរ ៀតដល់អាគា និងកមម វិធីនានា រឺជា ីជក្មកសំរាប់កុមា និងមនុសសរេញវ័យទំងអស់
ដំរ

ោះក្សាយរលខ 1617-0089

រោយសា តត៖ សិសសសាលាទំងអស់មានសិ ធិចូលរ ៀនបានរោយគាមនកា ភ័យខ្លលច គាមនកា សមលុតរធវបា
ើ បគាា និងគាមនកា រ ើសរអើងគាារឡើយ;
រោយសា តត៖ ក្កុមក្បឹកាអប់ ំ

ួលសា
វ រមន៍ដល់សិសសសាលា និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់តដលមានជាតិសាសន៍ខុសៗគាា រ

វបបធម៍តដលេួកររបាននាំ ចូលមកកាុងសង្កាត់ បស់រយើង រ

យ
ើ និងរុណតនមលននភាសា និង

យ
ើ ក្េមទំងឧបតថមភគាំក្ និងរលើក ឹកចិតយ
ដ ៉ា ងខ្លលំង ដល់មាតាបិតា និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់ ចូល

ួមកាុងសាលារ ៀននានា បស់រយើង;

រោយសា តត៖ ីក្កុង និងរខ្លណធី បស់រយើង ក៏ដូចគាានឹង ីក្កុងធំៗជារក្ចើនរ ៀត រៅកាុងស
គាា ម
ួ ទំងមនសុសសតដលកាន់សាសនា មានជាតិសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិ រ

ដឋតដ រឺជា ីលំរៅ និងជាកា ោឋន បស់ក្បជាស

រមន៍ខុសៗ

យ
ើ និងឋានៈអរនាដក្បរវសន៍ខុសៗគាាផងតដ ;

រោយសា តត៖ កា របាោះរនាតរក្ជើសរ ើសក្បធាធិបតីនាំ 2016 រនោះ បានបងា ឱ្យមានប យ
ិ កាសភ័យខ្លលចមួយ រៅកាុងប ដ ជនអរនាដក្បរវសន៍ ជនកាន់សាសនា
អុីសា
ល ម និងក្កុមមនុសសរផសងៗរ ៀតតដលអាចេុំមានកា គាំពា រៅកាុង ីក្កុមអូកឡិនដ៍;

រោយសា តត៖ កាុង យៈរេលជាេី បីតខមុន មន្ដនដី ោឋភិបាលថ្នាក់មល
ូ ោឋន ដឋ និងស េ័នធរៅ ូទំងក្បរ ស បានរសា ើសុំ ឬបានអនុម័តចាប់ និងប បញ្ញតិដ
តដលរសា ើសក
ុំ ុំឱ្យមានកំរណើនននជនអរនាដក្បរវសន៍ខុសចាប់ តាមកា ផ្ដដច់ឱ្កាស កកា ង្ក រធវើ ជំនយ
ួ េី ោឋភិបាល ីលំរៅឋាន និងោក់េន
ិ យ
័ ជាក្បាក់ដល់ក្កុម
ុននានា

តដលផដលកា
់ ង្ក ឱ្យជនអរនាដក្បរវសន៍ខុសចាប់ រោយរ

តុរនោះរ

យ
ើ បានជាមានភាេតានតឹងរៅកាុងស

រមន៍នានាតដលមានជនអរនាដក្បរវ

សន៍;

រោយសា តត៖ មាន បាយកា ណ៍នានា ថ្នអាចនឹងមានកា ចាប់តែករែ េីកា ិយល័យ ICE (កា យ
ិ ល័យអនុវតដចាប់អរនាដក្បរវសន៍ និងរយ) ននស
បានរធវឱ្
ើ យស

រមន៍នានាននជនអរនាដក្បរវសន៍ មានកា ភ័យខ្លលច មិនហនបញ្ជូ ន និង/ឬ មិនហនជូនកូនៗ បស់េក
ួ រររៅរ ៀនរ រ

ដឋ

យ
ើ ក៏មិនហនចាករចញេី

ផទោះ បស់េក
ួ ររតដ របើរទោះបីជាេួកររក្តូវកា រៅរេ យក៏រោយ; និង
ិ
រោយសា តត៖ សកមមភាេ បស់កា យ
ិ ល័យ ICE រៅកាុង និងរៅជុំ វញ
សា
ី លារ ៀន និងមណឌលអប់ ំសរា
ំ ប់កមា
ុ តូច រ យ
ើ និងអាគា សិកាសំរាប់មនុសស
័ នឹងរធវើឱ្យមានកា ំខ្លនខ្លលំង ដល់ ីកតនលងសិកា និង ីកតនលងអប់ ស
រេញវយ
ំ ំរាប់សិសសសាលា;

រោយសា តត៖ តុលាកា ជាន់ខពស់ បស់ស

ដឋ បានរចញប បញ្ជជមកថ្ន សាលានានា បស់ ដឋ ក្តូវបានហមក្បាមមិនឱ្យមានកា បដិរសធថ្នមិន

ួលយក

សិសសចូលរ ៀនកាុងសាលាបឋមសិកា និងមធយមសិកា រោយតផែករលើឋានៈជនអរនាដក្បរវសន៍ បស់េួកររ តដលរពាលថ្នកុមា មានកា ក្រប់ក្រងតិចតួចរលើឋា
ិ រ យ
នៈអរនាដក្បរវសន៍ បស់េួកររ, អាចរធវឱ្
ើ យកុមា និងសងគម ួល ងនូវកា ខូចខ្លតអស់មយ
ួ ជី វត
ើ និងសិ ធិ ួលបាននូវកា កា ពា រសម ៗ
ើ គាាេី ដឋធមមនញ្
ុ ញ;

រោយសា តត៖ រៅនងៃ ី 8 តខវិចិកា
ច នាំ 2016 អា ករបាោះរនាតនន ដឋកាលី វូនញ៉ាបានអនុម័តសំរណើចាប់ Proposition 58 តដល
ៈសំខ្លន់ននសិសសសាលាតដលរ ៀនចប់េីសាលាន
រឡើងរៅ រ

សគូ ល បស់រយើង រឺថ្នក្តូវមានជំនាញសា
ទ ត់ខ្លងភាសាអង់ររលស និងភាសារផសងរ ៀត ឱ្យបានមួយ ឬេី ភាសា

យ
ើ ថ្នចំនន
ួ សិសសសាលាតដលមានជាតិសាសន៍ខស
ុ ៗគាា

រោយសា តត៖

ួលសា
គ ល់េីរណ
ុ តនមល និងសា

ាឹង ផដល់មកនូវផលក្បរយជន៍កុង
ា កា ជួយឱ្យេួកររសំរ ចបាននូវរគាលរៅរនោះ;

ឹមនឹងកា តដលរយើងេុមា
ំ នតួរលខចាស់លាស់ ថ្នរតើរយើងមានកុមា ខុសចាប់បនា
៉ាុ ម ននាក់ តដលបានចូលមករ ៀនរៅកាុងសាលានានា បស់

ឹ ថ្ន 50% ននសិសសសាលារៅកាុងសង្កាត់រយើង និយយភាសារផសងរ ៀតរក្ៅេីភាសាអង់ររលស រៅតាមររ
ដឋរៅក្កុងអូកឡិនដ៍ បស់រយើង ប៉ាុតនដរយើងដង
បស់េក
ួ ររ រ

យ
ើ ដឹងថ្ន 50% រ ៀត រឺក្កុមក្រួសា តដលនិយយភាសាកំរណើត តដលកូនៗ បស់េក
ួ ររចូលរ ៀនរៅកាុងសង្កាត់សាលារ ៀន បស់រយើង;
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ោឋន

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

រោយសា តត៖ បាយកា ណ៍អំេីប រលមើសក្េ ម ណឌជាលកខណៈសែ ប់រខព ើម បានរធវើរៅរលើជនកាន់សាសនាអុីសាលម រ យ
ើ និងជនជាតិរផសងៗរ ៀត តដលេួកររ
រិតថ្ន ជាជនជាតិមកេីតំបន់មជឈឹមបូពា៌ា បានរកើនរឡើងកាុងតខងមៗ
ី រនោះ;

រោយសា តត៖ កា សមលុតរធវបា
ើ បគាា ឬកា រ ើសរអើងគាា រទោះជាមានរ តុផលអវក
ី ៏រោយ រឺមានរក្គាោះថ្នាក់ដល់ផវលូ ចិតដ បស់សស
ិ សសាលា តដលរិតអំេីសុវតថិភាេ
និងភាេជាសមាជិក ក៏ដូចគាាតដ អំេភា
ី េរជារជ័យកាុងកា សិកា បស់េួកររ; និង

រោយសា តត៖ រៅនងៃច័នទ ី 9 តខមករា នាំ 2008 ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រងតផាកអប់ ំននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ បានអនុម័តចាប់រលើដំរ

ោះក្សាយរលខ

ិ អ
0708-0139 បានផដល់សិ ធិដល់ ‹ក្កុមក្បឹកាអប់ ំននអូកឡិនដ៍តដលផដលក
់ មម វធ
ី ប់ ំដល់កមា
ុ អរនាដក្បរវសន៍ទំងអស់› និងក្កុមក្បឹកាអប់ ំបចចប
ុ បនារនោះ មាន
រគាលបំណងរធវកា
ើ តកតក្ប រធវកា
ើ អោះអាងជាងមី និងរធវកា
ើ
មលង
ឹ មដងរ ៀត តាមរគាលបំណង បស់ខលួន ឱ្យក្សបរៅតាមកា អនុម័តចាប់រលើដំរ
1617-0089 (‹ដំរ

រ

ោះក្សាយរលខ

ោះក្សាយ›) រនោះ។

តុដូរចាោះ វានឹងក្តូវបានរោោះក្សាយឥឡូវរនោះ៖ ថ្នកាុងកា រែលើយតបរៅនឹងកា ភ័យខ្លលចកាន់ខ្លលំងរឡើង តាម បាយកា ណ៍តដលបានលិចឮមកថ្ន អាចមាន

កា ចាប់តែករែ េីសំ

ក់កា យ
ិ ល័យ ICE តដលនឹងរធវឱ្
ើ យមានកា ភ័យខ្លលចខ្លលង
ំ រឡើងៗ រៅរលើសិ ធិ

រនាដក្បរវសន៍រនាោះ ក្កុមក្បឹកាអប់ ំ រោយមានកា សាមរគគា
ី ា ជាមួយនឹងអងគកា ស

ួលបាននូវកា អប់ ំ បស់សស
ិ សសាលា និងក្កុមក្រួសា អ

រមន៍អរនាដក្បរវសន៍ តាម យៈរនោះ រពាលអោះអាងេីជំ

បស់ខលួនថ្ន សិសស

ិ ទំងឡាយននក្កុមក្រួសា បស់កូនេួករររឡើយ;
សាលាទំងអស់ មានសិ ធិចូលរ ៀន មិនរិតេីឋានៈអរនាដក្បរវសន៍ននកូនៗ ឬសមាជក

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាអប់ ំតងលងថ្ន សិសសសាលាទំងអស់ននសង្កាត់ តដលចុោះរ្
ម ោះ
តដលបំរេញបានរៅតាមលកខណៈវិនិចយ
័ឆ បស់ ដឋ និងស

េ័នធ រឺមានសិ ធិ

ួលកា បំរ ើរសវាដូចតរៅរនោះ រ

ឹ ជញ្ជូ ន និងរសវាអប់ ំរោយឥតរិតនងល របើរទោះបីជាក្កុមក្រួសា បស់េក
នងៃ រសវាដក
ួ ររ ចូលមកខុសចាប់ ឬេុមា
ំ នរលខសូសាល់ក៏រោយ រ
សង្កាត់សាលារ ៀន មិនក្តូវចាត់ វិធានកា រារាំ ង

យ
ើ

ួលបាននូវកា បំរ ើរសវាទំងអស់ននសាលារ ៀន ួមទំងអាហ រេលក្េឹក និងរេល

ិ នកា
មួយ ថ្នមិនឱ្យសិសសចូលរ ៀន រោយសា តតសំអាងរលើឋានៈជនអរនាដក្បរវសន៍ ឬវធា

យ
ើ ថ្នបុរល
គ ិក
មួយតដល

រារាំ ងសិ ធិចូលរ ៀនកាុងសាលា ដឋ បស់សិសសទំងរនោះ;

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកា

ួលសា
គ ល់ថ្នសិសសសាលាក្តូវកា យល់ដឹងអំេីក្បវតដសាន្ដសដ និងនរយបាយ រ

យ
ើ និងឧបតថមគា
ភ ំក្

ិ ជ សិកា អំេីក្េឹតកា
រស ើភាេ បស់ក្រូបរក្ងៀន និងេិរក្គាោះគាាតាមមុខ វជា
ដ ណ៍បចចុបបនា ជាមួយនឹងសិសសសាលា ក្សបតាមសដ ង់ោ សាូ ល ូរៅ និងតាមរគាល
នរយបាយ បស់ក្កុមក្បឹកាននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍;

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹការធវកា
ើ ក្បកាស់ក្បាប់េីកា របដជាា បស់ខលួន ថ្នក្រប់ ីកតនលងទំងអស់កុង
ា សង្កាត់ រឺជា ី
សិសានុសិសស និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់ បស់េួកររ រ
ស

ួលសា
វ រមន៍ដល់

យ
ើ ជំ ុញឱ្យអរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន បរងាន
ើ និងរលើកសទួ យភាេជានដរូ ជាមួយអងគកា ក្បចាំ

រមន៍ និងអងគកា បំរ ើរសវាចាប់ តដលជួយដល់ក្កុមក្រួសា តដលក្បឈមនឹងកា បរណដញរចញេីក្បរ ស;

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ រដើមបីផល
ដ ់កា អប់ ំ បស់ ដឋបាន រោយមិនរិតអំេឋា
ី នៈអរនាដក្បរវសន៍ននកុមា និងក្កុមក្រួសា រ រនាោះកា គាមនចាប់ ឬ
គាមននិយតកមមថ្នាក់មល
ូ ោឋន ដឋ ឬស

េ័នធ ឬកា គាមនប បញ្ញតិម
ដ ូលោឋន ឬសាលក្កមតុលាកា រនាោះ សង្កាត់ក្តូវក្បតិបតដិតាមដូចតរៅរនោះ៖

1. បុរគលក
ិ ននសង្កាត់ មិនក្តូវក្បក្េឹតខ
ដ ស
ុ ៗគាារៅរលើសស
ិ សសាលារឡើយ កាុងរគាលបំណងកំណត់ ីលំរៅ រោយសំអាងរលើឋានៈអរនាដក្បរវសន៍ជាក់តសដ ង ឬ
តាមកា យល់រ

ើញ បស់េួករររឡើយ រ

យ
ើ ក្តូវក្បក្េឹតច
ដ ំរពាោះសិសសឱ្យបានរសម ើគាា កាុងកា

ួលបាននូវកា បំរ ើរសវាទំងអស់េសា
ី លារ ៀន ម
ួ ទំង ប៉ាុតនដមន
ិ

ិ ីផល
ិ ីសក
កំណត់ថ្នមានតតកមមវិធីដូចតរៅរនោះរ ៖ កមម វធ
ដ ់អាហ រោយឥតរិតនងល និងតាមកា បញ្ចុ ោះនងល រសវាដឹកជញ្ជូ ន និងកមម វធ
ិ ា។
2. បុរគលក
ិ សង្កាត់ ក្តូវេិនិតយរលើបញ្ជ ីឯកសា តដលក្តូវបានរក្បើក្បាស់កុង
ា រេលងមីៗរនោះ រដើមបីបញ្ជជក់អំេី ីលំរៅឋាន រ
មួយតដលក្តូវកា ចាំបាច់រនាោះ មិនក្តូវរារាំ ង ឬបង្កែក់ខស
ុ ចាប់ ដល់សស
ិ សសាលា

យ
ើ ក្តូវធានាយ
៉ា ង

ឱ្យឯកសា

មាាក់តដលេុំឯកសា ក្សបចាប់ ឬតដលមាតាបិតា បស់េក
ួ ររេុមា
ំ នឯក

សា ក្សបចាប់ កាុងកា ចូលចុោះរ្
ម ោះចូលរ ៀនរឡើយ។
3. បុរគលក
ិ សង្កាត់ មិនក្តូវសាកសួ យកេ័ត៌ាមានអំេឋា
ី នៈអរនាដក្បរវសន៍ បស់សិសសសាលា ដូចជាកា រសា ស
ើ ុំបណ
័ ណ នបតង (green card) ឬលិខិតចូលសញ្ជជតិ
កាុងរេលចុោះរ្
ម ោះរ ៀនជារលើកដំបូង ឬរៅកាុងរេល

មួយរផសងរ ៀតរឡើយ។
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4. បុរគលក
ិ សង្កាត់ មិនក្តូវសាកសួ យកេ័ត៌ាមានឥតសម មយេីសិសសសាលា ឬេីមាតាបិតា បស់េួកររ កាុងរគាលបំណងលាតក្តោងអំេឋា
ី នៈអរនាដក្បរវសន៍នន
កុមា ឬក្កុមក្រួសា បស់េួករររឡើយ។
5. បុរគលក
ិ សង្កាត់ មិនក្តូវតក្មូវឱ្យសិសសសាលាោក់ពាកយសុំរលខសូសាល់ រ

យ
ើ សង្កាត់កម
៏ ិនក្តូវតក្មូវឱ្យសិសសសាលា ផដល់រលខសូសាល់តដ ។

6. របើសិនជាមាតាបិតា ឬសិសសសាលា មានសំណួ អំេឋា
ី នៈអរនាដក្បរវសន៍ បស់េួករររនាោះ បុរគលក
ិ សាលារ ៀន មិនក្តូវបញ្ជូ នេួករររៅកាន់កា ិយល័យ ICE
រឡើយ ប៉ាុតនដក្តូវបញ្ជូ នេួករររៅកាន់អងគកា ក្បចាំ ស

រមន៍ក្សបចាប់ តដល ង់ចាំជួយក្កុមក្រួសា អរនាដក្បរវសន៍ និងក្កុមក្រួសា តដលក្បឈមមុខនឹងកា

បរណដញរចញេីក្បរ ស។
7. រោយសា តតវាជារគាលនរយបាយ ូរៅ បស់សង្កាត់តចងមកថ្ន មិនឱ្យជន
រ ៀនអាចមានកា ំខ្លនរោយសា តតកា ចូលមក

ាឹង អញ្ជ ឹងសំរណើសុំ

មាាក់ ឬអងគកា

មួយរធវើរឡើងេីសំ

មួយចូលមក ីកុង
ា សាលារ ៀន របើសិនជា ីកតនលងសាលា

ក់ ICE កាុងកា ចូលមកកាន់ ីសាលារ ៀនរនាោះ ក្តូវបញ្ជូ នរៅកាន់ ី

កា យ
ិ ល័យ បស់អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន រដើមបីរធវកា
ើ ក្តួតេិនិតយ រដើមបីេិរក្គាោះជាមួយនឹងរមធាវើ បស់សង្កាត់សិន។
8. សំរណើទំងអស់សំរាប់េ័ត៌ាមាន ឬឯកសា េីសំ

ក់ ICE ក្តូវបញ្ជូ នរៅ កា
ី យ
ិ ល័យ បស់អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ជាអាកតដលេិរក្គាោះជាមួយនឹង

រមធាវើ បស់សង្កាត់ នឹងក្តូវរធវកា
ើ សំរ ចថ្នរតើេ័ត៌ាមាន និង/ឬ ឯកសា ក្តូវតតផដល់ឱ្យ ICE ឬយ
៉ា ង
9. បុរគលក
ិ សង្កាត់ ក្តូវចាត់ វិធានកា ជាបនាទន់ កាុងកា ផដល់ដណ
ំ ឹងដល់មាតាបិតា ឬអាកអា

។

េាបាល បស់សិសសសាលា របើសិនជា ICE ឬ ីភាៃក់ង្ក អនុវតដចាប់

រផសងៗរ ៀត នាំ យកកូន បស់េក
ួ រររចញេី ីសាលារ ៀន ឬរធវកា
ើ សាកសួ រដញរោលកូន បស់េក
ួ ររ រៅកាុងប ិរវណ បស់សង្កាត់។
10. រមធាវើ បស់សង្កាត់ និងបុរគលក
ិ រផសងៗរ ៀត បស់សង្កាត់ ដូចបានចាត់តាង
ំ រោយអរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន នឹងរធវកា
ើ ក្តួតេិនិតយរលើផលប៉ាោះពាល់នន
ិ ីចាប់អរនាដក្បរវសន៍ស
កា តក្បក្បួលរៅកាុងកមម វធ

ិ ីសកមមភាេេនា រេលសំរាប់កា មកដល់ បស់កមា
េ័នធ ដូចជា កមម វធ
ុ
(DACA) និងកា ង្ក

កាត់បនថយផលប៉ាោះពាល់អ វិជមា
ជ នដល់សិសសសាលា និងបុរគលក
ិ េីកា ក្បមូល ុក ឬេីឃ្
ល ំ ងសដុ ក ក
ុ នូវេ័តមា
៌ា នតដលអាចសំគាល់ខលួន បស់ន

ប់សា
ា ត់ និងកា
អាកបាន កាុង

រគាលបំណងអនុវតដចាប់អរនាដក្បរវសន៍។
11. បុរល
គ ិកសង្កាត់ នឹងចាត់ វិធានកា ទំងអស់តដលសម មយ រដើមបីឱ្យអាកផដល់កមម វិធីសក
ិ ាបនាទប់េីសាលារ ៀន និងអា កផដល់កា បំរ ើរសវារផសងៗរ ៀត តដលមាន
ិ រនាោះ នឹងក្តូវក្បតិបតដិផងតដ តាមវិធានកា នានាដូចបានរ ៀបរាប់រៅ ីរនោះ។
េ័ត៌ាមានអំេស
ី ិសសសាលា ក្កុមក្រួសា ឬនិរយជក

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាចង់បានឱ្យសាលារ ៀនទំងអស់ បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រក្បើដំរ
រដើមបីធានាយ
៉ា ង

ិ នកា ដូចគាា
ោះក្សាយ ឬ វធា

ឱ្យអគា និងកមមវិធនា
ី នា បស់េក
ួ ររ រឺជា ីផល
ដ ់ជក្មកផងតដ សំរាប់ជនអរនាដក្បរវសន៍ ជនកាន់សាសនាអុីសា
ល ម (និងជនរផសងៗរ ៀតតដល

មកេីតំបន់មជឈឹមបូពា៌ាតប៉ាកខ្លងរកើត) រ

យ
ើ និងសិសសសាលា

មួយរផសងរ ៀតតដលអាចេុំមានកា គាំពា ។;

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ក្តូវធានាយ
៉ា ង
សាលារ ៀន និងសង្កាត់

ឱ្យក្រូបរក្ងៀន អា កក្រប់ក្រងសាលារ ៀន បុរល
គ ិកកា យ
ិ ល័យនន

ួលបាននូវកា បណុដ ោះប ដ លសមក្សបក្រប់ក្គាន់ េី របៀបអនុវតដវិធីរោោះក្សាយរនោះ; រ

ួលបាននូវលិខិតជូនដំណឹងជាភាសាខុសៗគាា អំេីដណ
ំ ឹងរ

យ
ើ មាតាបិតា ឬអាកអា

េាបាល និង

ោះក្សាយរនោះ រដើមបីឱ្យក្កុមក្រួសា ទំងឡាយបានក្ជាបដំណឹងសេវក្រប់ អំេីសិ ធិ បស់េក
ួ រររៅ

កាុងសង្កាត់;

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នអរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ក្តូវរក្តៀមអនុវតដតផនកា តដលកំណត់ចាស់លាស់អំេភា
ី េជានដរូជាមួយនឹងអងគ
កា ក្បចាំ ស

រមន៍ រ

យ
ើ តដលបណុដ ោះប ដ ល និងឧបតថមភគាំក្ និរយជិកននសាលារ ៀន រ

រៅសិប (90) នងៃ ចាប់េីនងៃតខបានអនុម័តចាប់រលើដំរ

ោះក្សាយរនោះ រ

យ
ើ និងចាប់េីរេល

យ
ើ និងរាយកា ណ៍បករៅវិញដល់ក្កុមក្បឹកាអប់ ំ កាុងរេល
ាឹងតរៅ តាមកា រសា ស
ើ ុំេីក្កុមក្បឹកាអប់ ំ; រ

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរ ៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាជំរាបដល់អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឱ្យរធវកា
ើ តចកចាយឯកសា ចមលងអំេដ
ី ំរ
យៈរេលសាមសិប (30) នងៃ ចាប់េីនងៃតខបានអនុម័តចាប់រលើដំរ

ដំរ

ោះក្សាយរនោះ កាុង

ោះក្សាយ បានបកតក្បជាភាសាទំងអស់ តដលសមក្សប ដល់ ីសាលារ ៀនទំងអស់ ( ម
ួ

ទំងសាលានតរធឿសគូ លទំងអស់ បស់សង្កាត់តដលមានកា អនុញ្ជញតផងតដ ) រ
រ ៀន, កា យ
ិ ល័យននអភិបាលក្កុងអូកឡិនដ៍ និងអងគកា ស

យ
ើ
ីបញ្ច ប់;

យ
ើ ក្តូវធានាយ
៉ា ង

ឱ្យអនុរណៈកមាមធិកា ELL ថ្នាក់សង្កាត់ និងថ្នាក់សាលា

រមន៍អរនាដក្បរវសន៍ននអូកឡិនដ៍ ក្តូវបានក្បឹកា និងចូល ួមរធវកា
ើ ក្តួតេិនិតយរលើកា អនុវតដន៍

ោះក្សាយរនោះឱ្យបានរជារជ័យ។
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បានរបាោះរនាតអនុម័ត និង

ួលយក រៅនងៃ ី 14 ននតខធាូ នាំ 2016 រនោះ តាមកា របាោះរនាតដូចតរៅរនោះ៖

របាោះរនាតគាំក្ ៖ Roseann Torres, Shanthi Gonzales, Aimee Eng, Jumoke Hinton Hodge, Jody London, Vice President Nina Senn, President
James Harris
របាោះរនាតបដិរសធ៖ គាមនរ
របាោះរនាតអនុបវា ៖ គាមនរ
អវតដមាន៖ គាមនរ
ចុោះ

តថរលខ្លរោយអាកក្សីបណឌិត James Harris ក្បធានននក្កុមក្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍

ចុោះ

តថរលខ្លរោយ Antwan Wilson, រលខ្លធិកា , ក្កុមក្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
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ឧបសម្ព័ ន្ធ នន្គោលន្គោបាយ
ក្នុងអត្ថបទខាងគរោម្គន្េះ ពាក្្យថា ‹‹គណៈរគប់រគង›› ន្ិង‹‹គណៈអភិបាល ››សំគៅគលើ គណៈរគប់រគងោរអប់រំ នន្រសុក្អូន្ឡិន្ដ៍។ រគប់គោលន្គោបាយរបស់រក្ុម្របឹក្ា
្ ភិ
បាល (BP) ន្ិងបទបញ្ជ្រដឋបាល (AR) នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្អូក្ឡិន្ដ៍ OUSD ដដលបាន្គោងគៅខាងគរោម្គន្េះ អាចគបើក្អាន្បាន្គៅគលើបណ្ដ្ញ
www.ousd.org/boardpolicies។ គៅគេលដដលគោលន្គោបាយគៅដត្បន្ដគរោម្ោររត្ួត្េិន្ិត្្យ សូម្ចូលអាន្គៅក្នុងគគហទំេ័រ www.ousd.org/boardpolicies
សំរាប់េ័ត្៌មាន្ថ្មីបំផុត្។
ឧបសម្ពន្
័ ធ A–D

នក់យសារក្ដន្លងច្នងអៀត្ ឬន

ឧបសម្ពន្
័ ធ A៖ បទបញ្ញ ត្ដិរដ្ឋបាល 5111.1 លក្ខណៈវ ិន្ច្
ឆ័ សម្រាប់ទីលំនៅ
ិ យ

បាន្ឆ្ប់តាម្ដដ្លអាច្នធវនើ ៅបាន្។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលបដ្ិនសធសាលា

ម្ុន្នេលអន្ុ ញ្ញញត្ឲ្យច្ូ លនរៀន្នៅសាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ សិសសម្រត្ូវផ្ដល់ភស
័ ុ តតាងបញ្ញាក្់េីទីលំនៅ។
សិសសម្រត្ូវចាត្់ទុក្ថាបាន្អន្ុនលាម្តាម្ល័ក្ខខណ
័ ឌ ត្ម្រម្ូវទីលំនៅ ម្របសិន្នបើេួក្នេបំនេញតាម្លក្ខណៈ

នេ។ ោរនផ្ទរបនណា
ដ ោះអាសន្ននន្ោះ ម្រត្ូវនៅដត្ាន្សុ េលភាេដ្រាបណាសាលានរៀន្នដ្ើម្របស់សិសសន

នរៀន្ដដ្លបាន្ច្ុោះន្េោះសិក្ាន

នៅទនី

ោះ នដ្ម្
ក្ុម្ម្រេួសារបាន្នៅជ្ញម្ួយរន។ ម្រក្ុម្ម្រេួសារដដ្លាន្ក្ូន្នរៀន្នៅថានក្់នម្រត្ៀម្ម្
ើ បរក្ាឲ្យម្រ
ី

ទូលាយឆ្លងម្រសុក្សម្រាប់ឆ្នស
ំ ិ ក្ាប ទ ប់ នក់យបំនេញន្ូវាក្យសុំ ម្យ
ួ ច្ាប់សម្រាប់សាលានរៀន្នៅ
ម្រសុក្ជិត្ខាងរបស់េួក្នេនៅក្នុងអំ

នៅម្រត្ម្
ឹ ោលបរនច្ឆ
ិ ទបញ្ញាក្់អោះអាងក្នុងដខឧសភា នបើេុំដ្ូនចានោះនទន្ង
ឹ ម្រត្ូវបាត្់បង់ោរច្ុោះន្េោះសិក្ា

របស់ េួក្នេ។ អាទភា
ួ ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្សិសសដដ្លាន្បងបអូន្បនងកើត្ក្ំេុងដត្នរៀន្នៅសាលា
ិ េទម្
ី យ
នរៀន្ន

ោះ។ អាទិភាេទីេីរម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្េលរដ្ឋដដ្លនៅម្រសុក្ជិត្ខាង។ សាលានរៀន្ទំងឡាយណា

ដដ្លាន្ក្ដន្លងទំនន្រប ទ ប់េីអាទិភាេទំងនន្ោះ អាច្ទទួលសិសសបដន្ាម្េីខាងនម្រៅម្រសុក្ជិត្ខាងតាម្
រយៈដ្ំនណើរោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។ អាទិភាេក្នុងោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្
នក់យនបក្
ើ របស់សិសសដដ្ល
ើ ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ ន្ង
ឹ ម្រត្ូវបាន្យក្ម្ក្េចា
ិ រណាប ទ ប់េីបងបអូន្បនងកត្
ាន្ម្រសាប់របស់ សាលានរៀន្ េលរដ្ឋដដ្លេុំាន្បងបអូន្បនងកើត្ដដ្លរស់នៅក្នុងម្រសុក្ជិត្ខាង ន្ង
ិ

េលរដ្ឋដដ្លសានក្់នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ធំរបស់សាលានរៀន្បឋម្សិក្ា ដ្ូច្ដដ្លបាន្ក្ំណត្់នក់យនរល

ោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ដដ្លម្រត្ូវបាន្បញ្ាូ ន្ម្ក្ម្ដងនទៀត្េីសាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លាន្ច្ំន្ួន្សិសស

ទំងម្រសុងរបស់សាលានៅអំ

ថានក្់នម្រត្ៀម្ម្នត្តយយ (Pre-K) ថានក្់ទី 5 ថានក្់ទី 8 ន្ង
ដ
ំ
ិ អនក្ដដ្លាន្បំណងច្ង់ផ្លលស់បូ រាក្យសុ

ដត្ងតាំងម្រត្ូវក្ំណត្់អំេីសាលានរៀន្ទំងឡាយណាដដ្លអាច្ាន្ក្ដន្លងទំនន្រសម្រាប់សិសសបដន្ាម្នៅ
ឆ្នស
ំ ិ ក្ាប ទ ប់។ បញ្ា ី ថ្ន្សាលានរៀន្ទំងនន្ោះ ន្ិងាក្យសុំ ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយ ម្រត្ូវ

ុងនេលច្ុោះន្េោះច្ូល

ដត្នធវឲ្
ើ យាន្លទធភាេអាច្នម្របើម្របាស់បាន្នៅនលើអន្
ីុ នធើណិត្ ន្ង
ិ នៅម្ជឈម្ណឌលច្ុោះន្េោះសិក្ា
(Student Assignment Center) នៅអំ

ជ្ញែេីន្ូវឱោសម្ួយក្នុងោរនផ្ទរនៅោន្់សាលានរៀន្ម្ួយនផ្សងនទៀត្របស់

សិក្ាប ទ ប់នម្រោម្នរលោរណ៍ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយរបស់ម្រសុក្។ 4. ម្របសិន្នបើច្ំន្ួន្

ត្ុផ្ល ម្ន្
ិ នលើសេី 10 ថ្ែៃនម្រោយេា
ី ន្នសច្ក្ដជ
ី ូន្ដ្ំណឹងថា សិសសានក្់ោលយ

ថ្ន្ាក្យសុំ នលើសេីច្ំន្ួន្ថ្ន្ក្ដន្លងទំនន្រ ដ្ំនណើរោរចាប់នឆ្នត្ផ្សងសំ ណាងេីម្រក្ុម្អនក្ក់ក្់ាក្យសុំ

ិងាខណៈនេលសាិត្នៅក្នុងទីធាលសាលា ាតាបិតា ន្ិងអនក្

ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ ម្រត្ូវក្ំណត្់អំេោ
ី រច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅក្នុងសាលានរៀន្តាម្ជនម្រម្ស
ើ ។ ោរ

ោះម្រត្ូវទទួលបាន្ោរផ្ដល់ជូន្ន្ូវជនម្រម្ស
ើ ម្ួយក្នុងោរនផ្ទរក្ូន្របស់េួក្នេ

ចាប់នឆ្នត្ផ្សងសំ ណាង ន្ឹងក្ំណត្់អាទិភាេនៅនលើបងបអូន្បនងកើត្ដដ្លនៅម្រសុក្ជិត្ខាង ន្ិងម្ន្
ិ ដម្ន្

នៅោន្់សាលានរៀន្ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ម្ួយដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់នក់យអនក្នម្ើលោរខុ សម្រត្ូវ ឬ

ម្រសុក្ជិត្ខាងទីម្យ
ួ សិសសដដ្លរេន្បងបអូន្បនងកើត្នៅម្រសុក្ជិត្ខាងទីេីរ សិសសដដ្លសានក្់នៅក្នុងម្រេំ

អនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង។ អនក្នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវេិចារណាអំេី

ដដ្ន្ធំរបស់សាលាបឋម្សិក្ាដ្ូច្ដ្ូច្ដដ្លបាន្ក្ំណត្់នក់យនរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ដដ្លម្រត្ូវបាន្

នសច្ក្ដម្រី ត្ូវោររបស់ សិសស ន្ង
ិ ច្ំណង់ច្ំណូលច្ត្
ិ តរបស់ ាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាល ក្នុងោរច្ុោះ

បញ្ាូ ន្ម្ក្ម្ដងនទៀត្េីសាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លាន្ច្ំន្ួន្សិសសនម្រច្ើន្

ោះ ោរ

ក់ក្់ាក្យសុំ ដដ្លនៅនសសសល់។ 5. អនក្នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវជូន្

ោះ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្

ដ្ំណឹងដ្ល់អនក្ក់ក្់ាក្យសុំ តាម្រយៈសំ បម្រុ ត្អំេីោរច្ុោះន្េោះសិក្ារបស់េួក្នេេីោរចាប់នឆ្នត្ផ្សង

ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលអំេីោរក្ំណត្់របស់

សំ ណាង។ ម្ជឈម្ណឌលច្ុោះន្េោះសិក្ា (Student Assignment Center) ន្ឹងម្រេប់ម្រេងដ្ំនណើរោរ

សាលា ន្ិងអំេីជនម្រម្ស
ើ របស់េួក្នេក្នុងោរនផ្ទរ។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវ

បដឹងឧទធរណ៍។ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្ក់ក្់នៅនលើបញ្ា ី រង់ចានំ ក់យបដឹងឧទធរណ៍នម្រោយនេលចាប់នឆ្នត្ផ្សង

េចា
ិ រណាអំេីនសច្ក្ដម្រី ត្ូវោរ ន្ង
ិ ច្ំណង់ច្ំណូលច្ត្
ិ តរបស់សិសស ន្ង
ិ ាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណា

សំ ណាង។ សិសសន្ឹងម្រត្ូវបាន្ក់ក្់នៅនលើបញ្ា ី រង់ចា ំ ដត្នៅនេលណាេួក្នេរស់នៅក្នុងម្រសុក្ជត្
ិ ខាង

េាបាល ម្ុន្ន្ឹងនធវើោរច្ុោះន្េោះសិក្ា បដុ ន្តម្ន្
ិ ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវឲ្យម្រត្ូវដត្ទទួលយក្ច្ំណង់ច្ំណូលច្ិត្ត
ើយ ម្របសិន្នបើោរច្ុោះន្េោះសិក្ាន

ស
ួ ក្ំណត្់ សាាន្ភាេ PI

របស់ សាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងរបស់សិសស ន្ង
ិ ោរចាប់នឆ្នត្ផ្សងសំ ណាងនក់យថ្ច្ដ្ន្យសម្រាប់អនក្

នផ្ទរម្រត្ូវដត្បំនេញឲ្យបាន្ឆ្ប់តាម្ដដ្លអាច្នធវើនៅបាន្។ ប ទ ប់េីដ្ឹងថា សាលានរៀន្ណាម្ួយម្រត្ូវបាន្

របស់ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលន

ើយ ម្រត្ូវទទួល

បាន្ន្ូវោរេិចារណាសម្រាប់ោរអន្ុញ្ញញត្ឲ្យច្ូលនរៀន្នៅសាលានរៀន្តាម្ជនម្រម្ស
ើ របស់េួក្នេនៅឆ្ន ំ

ដ្ំបូ េ ន្ជ្ញក្់លាក្់នៅនលើបទបញ្ញ ត្តិនន្ោះ។ ទីធាលសាលានរៀន្ដដ្លាន្នម្ររោះថានក្់សម្រាប់សិសសជ្ញម្ួយ

ក្ំណត្់ថាជ្ញ “នម្ររោះថានក្់ជ្ញន្ិច្ច” ក្នុងរយៈនេលសម្ម្រសបណាម្ួយន

ងនេលច្ុ
ោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។
ុ

សិសសរបស់ ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលដដ្លបាន្ក់ក្់នសនើាក្យសុំ ជូន្ម្រសុក្រួច្ន

OUSD។ ោរក់ក្់ាក្យសុំ ច្ុោះន្េោះច្ូ លនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ អន្ុញ្ញញត្ឲ្យាន្ោរផ្ដល់

ន្េោះសិក្ា។ ម្របសិន្នបា
រក្ូន្របស់ េួក្នេន
ើ តាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលនម្រជើសនរសនផ្ទ
ើ

ងនេលច្ុ
ោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។ ដ្ំនណើរោរ
ុ

របស់នយើង សងកត្ធ
់ ៃន្ន់ ៅនលើបងបអូន្បនងកើត្ម្ុន្នេ។ 2. អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្

នរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ អន្ុញ្ញញត្ឲ្យសិសសទំងអស់នៅក្នុងោរដក្លម្អក្ម្េវ ិធី វ ិធាន្ោរដក្

អាណាេាបាលរបស់ សិសសន

ស
ួ ក្ំណត្់។ ោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្នផ្សងៗនដ្ើម្បអ
ី ន្ុវត្តោរច្ុោះ

ន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្អន្ុនលាម្តាម្ច្ាប់អប់រ ំ 35160.5៖ 1. សិសស ន្ិងម្រេួសារ

ឧបសម្ពន្
័ ធ B៖ បទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាល 5116.1—ោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសក្
ុ

េទណឌ

ុងនេលច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្ទូលាយ។ នៅនេលច្ុោះ

ន្េោះសិក្ា េួក្នេម្រត្ូវដត្បញ្ញាក្់អោះអាងអំេីោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្របស់ េួក្នេនៅទីតាង
ំ សាលានរៀន្

7/14/04

ជ្ញជន្រងនម្ររោះថ្ន្បទនលេើសម្រេ

ោះ

នត្តយយ (Pre-K) ថានក្់ទី 05 ន្ិងថានក្់ទី 8 ម្រត្ូវដត្ច្ូលរួម្នៅក្នុងដ្ំនណើរោរច្ុោះន្េោះច្ូ លនរៀន្នក់យនបើក្

នម្រច្ើន្

ន្ង
ឹ នេលនវលាសម្ន

ោះអាច្នៅដត្សាិត្នៅក្នុងសាលានរៀន្បច្ចុបបន្នរបស់ េួក្

បនងកើត្ទំងអស់ ាន្អាទិភាេក្នុងោរច្ូលនរៀន្សាលានរៀន្ដដ្លបងបអូន្បនងកើត្របស់ េួក្នេក្ំេុងដត្នរៀន្

េាបាលរបស់សិសសណាានក្់បាន្ផ្ដល់ន្ូវភ័សុ តាងបញ្ញ
ត
ា ក្់ទល
ី ំ នៅដក្លងោលយ ឬម្ន្
ិ អាច្េួរឲ្យនជឿជ្ញក្់
បាន្ន ោះ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវខិត្ខំម្របឹងដម្របងនក់យសម្ន ត្ុផ្ល
ក្នុងោរក្ំណត្់ថានត្ើ សិសសន ោះបំនេញតាម្ល័ក្ខខណ
័ ឌ ត្ម្រម្ូវទីលំនៅម្រសបច្ាប់ដដ្រឬនទ។

ត្ម្រម្ូវ ឬសាលានរៀន្សាាប

ោះ សិសសន

ម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់ថា “ាន្នម្ររោះថានក្់ជ្ញន្ិច្ច”។ បងបអូន្បនងកើត្អន្ុនលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រសុក្ បងបអូន្

វ ិន្ច្
ឆ័ ណាម្ួយក្នុងច្ំនណាម្លក្ខណៈវ ិន្ច្
ឆ័ ទំងឡាយដ្ូច្ខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបតា
ិ យ
ិ យ
ិ ន្ង
ិ អនក្
អាណាេាបាលសិសសសានក្់នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្។ 2. សិសសន ោះម្រត្ូវបាន្ក់ក្់ឲ្យសានក្់នៅនៅក្នុងម្រេំ
ដដ្ន្ម្រសុក្ នៅក្នុងសាាប័ន្សម្រាប់ក្ុារដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើងនក់យាន្អាជ្ញាប័ណណ ផ្ទោះច្ិញ្ចឹម្នក្េង
ក្ំម្រាដដ្លាន្អាជ្ញាប័ណណ ដដ្លអន្ុ នលាម្តាម្ោរនបដជ្ញាច្ិត្ត ឬោរក់ក្់ឲ្យសានក្់នៅតាម្ោរដ្ីោរបស់
ត្ុលាោរ។ 3. សិសសម្រត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្តាម្រយៈក្ម្េវ ិធីច្ូលនរៀន្ឆ្លងម្រសុក្របស់ម្រសុក្។ 4. សិសសេជ្ញ
ឺ
័
អន្ីត្ិជន្ដដ្លរួច្ខលួន្ក្នុងទីលំនៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្។ 5. សិសសរស់នៅជ្ញម្ួយម្ន្ុសសនេញវយដដ្លផ្ដ
ល់
ោរដែទំនៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្។ 6. សិសសសានក្់នៅក្នុងម្ន្ទីរនេទយរដ្ឋដដ្លាន្ទីតាង
ំ នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុ
ក្។ 7. សិសសម្រត្ូវបាន្បង្ខង
ំ ទុក្នៅក្នុងម្ន្ទីរនេទយ ឬម្រេឹោះសាាន្សុ ខភាេទីលំនៅនផ្សងៗនទៀត្ដដ្លសាិត្
នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្នដ្ម្
ដ ោះអាសន្ន។ ទល
ើ បនធវ
ី ើោរេាបាលេោ
ិ រភាេបនណា
ី ំ នៅក្នុងម្រសុក្ ម្ន្
ិ ម្រត្ូវបាន្
ត្ម្រម្ូវសម្រាប់ោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅក្នុងម្ជឈម្ណឌល ឬក្ម្េវ ិធីអាជីេក្នុងត្ំបន្់ណាម្ួយន ើយ
ម្របសិន្នបើាន្ោរនបើក្ទូលាយនៅក្នុងក្ម្េវ ិធី ឬថានក្់សិក្ា។ ភ័សុ តាងបញ្ញ
ត
ា ក្់ទីលំនៅអនក្នម្ើលោរ
ខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង ម្រត្ូវរក្ាទុក្ឯក្សារ ឬនសច្ក្ដីបញ្ញាក្់ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ
ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្ម្ួយច្ាប់នដ្ម្
ត
ា ក្់ទល
ើ បទុ
ី ក្ជ្ញភ័សុ តាងបញ្ញ
ី ំ នៅ។ បដន្ាម្េនី លើនន្ោះ អនក្នម្ល
ើ ោរខុ ស
ម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវបញ្ញាក្់ទីលំនៅរបស់សិសសម្របចាំឆ្ន ំ ន ើយម្រត្ូវរក្ាទុក្ឯក្សារ ឬ
នសច្ក្ដីដែលងោរណ៍ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្ច្ំន្ួន្ម្ួយច្ាប់ នដ្ើម្បទុ
ី ក្ជ្ញោរបញ្ញាក្់។
នៅនេលម្រត្ូវបាន្បង្ាញជ្ញម្ួយន្ឹងអាសយ ក់ឋន្ជំន្ួស ដដ្លម្រត្ូវបាន្នម្រជើសនរសនក់យរដ្ឋ
នលខាធិោរ
ើ
សម្រាប់ជន្រងនម្ររោះអំនេើ ង
ិ ាក្នុងម្រេួសារ ឬោរឈ្លបចាប់នៅនេលសានក្់នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្ន ោះ អនក្
នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវទទួល ន្ិងនម្របើម្របាស់អាសយក់ឋន្ជំន្ួសសម្រាប់
រាល់ោរម្របាម្រស័យទក្់ទង ន្ិងោរនឆ្លើយឆ្លង នេលអ េត្ ន្ិងនៅក្នុងក្ំណត្់ម្រតាសាធារណៈទំងអ
ស់។ ម្របសិន្នបើន្ិនោជិក្ម្រសុក្ណាានក្់នជឿជ្ញក្់នក់យសម្ន ត្ុផ្លថា ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណា

ោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នម្រោម្ច្ាប់រេន្ក្ុារណាានក្់ម្រត្ូវបាន្នបាោះបង់នចាលអំ

ត្ុផ្លនផ្សងៗនទៀត្។ នៅនេលច្ុោះន្េោះសិក្ា ោរនផ្ទរម្រត្ូវដត្បំនេញឲ្យ

ាន្បងបអូន្បនងកើត្នរៀន្នៅសាលានរៀន្ន

ោះេុំអាច្នធវើនៅបាន្
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ោះ ឬាន្ោលៈនទសៈនធវើឲ្យធូរម្រសាលដដ្លន្ឹងម្រត្ូវបាន្នក់ោះ

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ក្. អាទិភាេរគួសារ

ម្រសាយនៅតាម្ក្រណីបនុ ណា
ណ ោះ។ អនក្ដដ្លបដឹងឧទធរណ៍ន្ឹងម្រត្ូវទទួលបាន្ន្ូវោរជូន្ដ្ំណឹងអំេីោរ

យល់ម្រេម្ ោរបដ្និ សធ ឬសាាន្ភាេបញ្ា ី រង់ចារំ បស់េួក្នេក្នុងរយៈនេលបីសបាដ ៍។ នម្រោយេា
ី ន្ោរ
បញ្ញាក្់អោះអាងអំេីោរច្ុោះន្េោះច្ូ លនរៀន្នក្ត្
ើ ន

1. តាម្ោរទទួលសាគ្ល់ន្ូវគោលគៅសំរាប់គោលន្គោបាយរបស់រក្ុម្របឹក្ា
្ ភិបាល ដដលបាន្ដចង
អំេីោររក្្ារក្ុម្រគួសារ ន្ិងបងបែូន្បគងកត្
ើ ឱ្យគៅគរៀន្ជុោ
ំ ន្ដត្ម្ួយក្ដន្ែងគនាេះ ក្ូន្សិស្េដដលមាន្
បងបែូន្បគងកត្
ើ ដដលមាន្គ
្េះគរៀន្គៅក្នង
ុ សាលាគរៀន្ គហើយដដលន្ឹងចុេះគ
្េះគរៀន្ក្នុងគេល
ជាម្ួយោន្ន្ឹងបងបែន្
ូ បគងកើត្របស់េក្
ួ គគ គៅក្នង
ុ សាលាគរៀន្ដត្ម្ួយ គៅក្នង
ុ ឆន្ំបនាទ្ប់គនាេះ ន្ឹងរត្ូវ
បាន្ផដល់ឱ្យអាទិភាេម្ុន្គគ។ (ច្ាប់អប់រំរក្ម្ 35160.5)

ង
ំ សាលានរៀន្ សិសសនៅ
ើ នៅដខឧសភា នៅតាម្ទតា
ី ង

នលើបញ្ា ី រង់ចា ំ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្ក់ក្់នៅសាលានរៀន្ដដ្លច្ង់បាន្របស់េួក្នេ េីនម្រាោះាន្ក្ដន្លងទំនន្រ។ 6.
ោរក់ក្់ាក្យសុំ យឺត្ោវ រួម្ទំងសំ នណើសុំ នផ្ទរនម្រោយអំ

ុងនេលច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នក់យនបើក្

ទូលាយ សម្រាប់ឆ្នប
ំ ទ ប់ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្នក់ោះម្រសាយនៅក្នុងដ្ំនណើរោរបដឹងឧទធរណ៍។ សំ នណើសុំ នផ្ទរ
នក់យាន្ន

ត្ុផ្លសុ វត្ាិភាេនក់យាន្ឯក្សារបញ្ញាក្់ ឬសាាន្ភាេ PI នៅអំ

ំ ាន
ុងឆ្នក្

2. គៅគេលទីក្ដន្ែងគ្វើោរចំបងរបស់មាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល គឺគៅទីក្នុងសាលាគរៀន្គនាេះ
ក្ូន្របស់េួក្គគ ន្ឹងរត្ូវបាន្ផតល់អាទិភាេឱ្យចុេះគ
្េះចូលគរៀន្គៅឯសាលា ដដលមាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគគ្វើោរ ឬគៅឯសាលាគរៀន្ដដលគៅដក្្បរសាលាគរៀន្របស់មាតាបិតា
ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ ឬគៅទីក្នុងបរិគវណដត្ម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្របស់មាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ។

ោះ ន្ឹង

ម្រត្ូវបាន្នក់ោះម្រសាយនក់យោរោល័
យច្ុោះន្េោះសិក្ា & នធវនើ ត្សតេរី ភាសា (Student Assignment
ិ
& Bilingual Testing Office) អន្ុនលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា។ សំ នណើសុំ នផ្ទរនផ្សងៗនទៀត្

ទំងអស់ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់នក់យម្ន្តន្តីម្របត្ិបត្តិបណា
ដ ញ (Network Executive Officer) ម្រត្ួត្េិន្ិ
ត្យរបស់សាលានរៀន្។ 7. អនក្ក់ក្់ាក្យសុំ ដដ្លម្រត្ូវបាន្ច្ុោះន្េោះសិក្ាម្រត្ូវដត្បញ្ញាក្់អោះអាងអំេោ
ី រ

ខ. ោរគផេរសាលាគរៀន្គដើម្្បីសុវត្ថិភាេ

ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្របស់ េួក្នេនក់យច្ុោះន្េោះនៅតាម្សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ច្ុោះន្េោះសិក្ារបស់ េួក្

អាទិភាេទាំងគន្េះ ធានាឱ្យសិស្េអាចគផេរគចញេីសាលាគរៀន្ជិត្ខាងរបស់េួក្គគ គៅគរៀន្គៅឯសាលា
គរៀន្ម្ួយគផ្េងគទៀត្ក្នុងសង្ក្ត្់ គរោម្ោលៈគទសៈដដលបាន្ចុេះជូន្ខាងគរោម្។ គទាេះបីជារក្ុម្រគួសារជា
អនក្គរជើសគរើសសាលាគរៀន្ដដលេួក្គគចង់ោ្ងណ្ក្ដី អាទិភាេទាំងគន្េះម្ិន្ធានាថា េួក្គគន្ឹងបាន្
សាលាគរៀន្ណ្ម្ួយគនាេះគទ។

នេ នៅក្នុងម្រក្បខ័ណឌនេលនវលាដដ្លបាន្បញ្ញាក្់នៅក្នុងោរនបាោះេុម្ភផ្ាយនៅក្នុងដខឧសភា។ ោរេុំ
បាន្នធវើដ្ូនច្នោះ ន្ឹងនធវឲ្
ើ យបាត្់បង់ោរច្ុោះន្េោះសិក្ារបស់េួក្នេ ន

ើយអន្ុញ្ញញត្ឲ្យាន្ោរក់ក្់សិសស

ទំងឡាយណាដដ្លសក្ម្េភាេនៅនលើបញ្ា ី រង់ចា។
ំ នម្រោយេីបាន្ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្រួច្ន
ម្ន្
ិ ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវឲ្យក់ក្់ាក្យសុំ ោរអន្ុញ្ញញត្ឲ្យច្ូលនរៀន្ម្ដងនទៀត្ន

ើយ សិសស

័ ធ
ើយ។ រាល់ ាក្យបណដឹងាក្់េន្

1.

សិស្េណ្ក្៏គោយ ដដលបាន្ចុេះគ
្េះចូលគរៀន្គៅក្នុងសាលាគរៀន្ណ្ម្ួយរបស់សង្ក្ត្់
ដដលបាន្ក្ំណត្់គោយរក្សួងអប់រំនន្រដឋោលីហវូន្ញ្ថាជាសាលាគរៀន្ "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 បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ ោរគំរាម្គ្វើឱ្យមាន្របួសសាន្ម្ដល់រាងោយ ឬោរគំរាម្
ក្ំដហងដល់សថិរភាេផែូវចិត្ដរបស់សិស្េ។ ក្ូន្សិស្េដបបគន្េះ អាចគផេរគៅគរៀន្គៅឯសាលា
ម្ួយគផ្េងគទៀត្ក្នុងសង្ក្ត្់ ដដលមាន្ចំណេះគេញអស់គហើយបាន្ គហើយគបើម្ិន្អញ្ជឹងគទគនាេះ
ន្ឹងរត្ូវបាន្បិទ ម្ិន្ឱ្យគផេរចូល។ គដើម្្បីផតល់អាទិភាេតាម្ោលៈគទសៈទាំងគន្េះ អគគនាយក្
នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬចាត្់តាំង រត្ូវដត្ទទួលយក្ម្ួយណ្ក្៏បាន្៖ (រក្ម្អប់រំ 35160.5)
ក្. គសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ជាលាយលក្ខអក្្េរម្ួយច្ាប់ គចញេីត្ំណ្ងនន្ទីភាន្ក្់ង្រសម្រសប
មាន្ក្់របស់រដឋ ឬម្ូលោឋ្ន្ រួម្មាន្ បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ ម្្ន្តីអន្ុវត្ដច្ាប់ អនក្សងគម្ក្ិចច
ឬអនក្របក្បវិជាជ្ជីវៈដដលមាន្អាជាញ្ប័ណណ ឬមាន្សញ្ញ្ប័រត្រត្ឹម្រត្ូវដូចជាគេទ្យវិក្ល ចិត្តវិទូ
ឬអនក្េ្ាបាលគោយចិត្ដសា្សដដល់គូសាវ្ម្ុី ន្ិងរក្ុម្រគួសារមាន្បញ្ហ្គនាេះគទ ឬ ខ. គសចក្ដី
សំគរចរបស់ត្ុលាោរ រួម្មាន្ អ្ិបញ្ជ្ ន្ិងបទបញ្ជ្បគណ្ដ្េះអាសន្នេីត្ុលា។

ន្ឹងដ្ំនណើរោរនម្រជើសនរស
ើ ម្រត្ូវក់ក្់នសនើជូន្អនក្នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង។
6/25/08A

ឧបសម្ព័ន្ធ C: គោលន្គោបាយក្រុម្ក្បឹរាភិបាល 5116.1 ោរគបើក្ឱ្យចុេះគ

េះ្ ចូលគរៀន្

រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល មាន្បំណងផដល់ជូន្ន្ូវសិទធិចុេះគ
្េះចូលគរៀន្ ដដលបំគេញគសចក្ដីរត្ូវោរខុសៗោន្
ន្ិងផលរបគោជន្៍គផ្េងៗេីោន្របស់ក្ូន្សិស្េ គហើយន្ិងមាតាបិតា/អនក្អាណ្េ្ាបាលនន្សង្ក្ត្់ ខ
ណៈដដលគ្វើឱ្យោរគរបើរបាស់អាោរនានារបស់សង្ក្ត្់ផងដដរឱ្យមាន្របសិទធភាេដល់ក្ំរិត្អត្ិបរមា។
គលាក្អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវបគងកើត្ន្ីត្ិវិ្ីសំរាប់វិ្ីគរជើសគរើស ន្ិងវិ្គី ផេរសាលា
គរៀន្ក្ូន្សិស្េ គៅក្នុងបណ្ដ្សាលាគរៀន្នានានន្សង្ក្ត្់ ឱ្យរសបគៅតាម្ច្ាប់ តាម្គោល
ន្គោបាយនន្រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល ន្ិងបទបញ្ញត្តិនន្រដឋបាល។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល រត្ូវគ្វើោររត្ួត្េិន្ិត្្យ
ជាគរៀងរាល់ឆន្ំ គលើគោលន្គោបាយគន្េះ។ (អប់រំរក្ម្ 35160.5, 48980)
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវគណនាចំណេះសាលាគរៀន្ន្ីម្ួយៗ ក្នុងលក្ខណៈម្ួយ
ដដលម្ិន្បំពាន្ គោយគរបើត្គួ លខសិស្េចុេះគ
្េះចូលគរៀន្ ន្ិងទីក្ដន្ែងដដលអាចគរបើបាន្។
(អប់រំរក្ម្ 35160.5) គដើម្្បីឱ្យធានាឱ្យអាទិភាេនានាសំរាប់ោរចុេះគ
្េះចូលគរៀន្គៅក្នុងសាលា
គរៀន្នានារបស់សង្ក្ត្់ រត្ូវបាន្អន្ុវត្តតាម្ច្ាប់គនាេះ ពាក្្យសុំនានាសំរាប់ោរគបើក្ឱ្យចុេះគ
្េះ
ចូលគរៀន្គនាេះ រត្ូវោក្់ឱ្យបាន្ទាន្់គេលគវលា គៅក្នុងរយៈគេលគបើក្ឱ្យចុេះគ
្េះគរជើសគរើស
សាលាគរៀន្គៅក្នុងសង្ក្ត្់ ដដលជា្ម្មតា គបើក្គៅចគនា្េះ្ នន្គដើម្ដខ្នូ ន្ិងពាក្់ក្ណ្ដ្លដខម្ក្រា
នន្ឆន្ំសិក្្ា ម្ុន្ឆន្ំសិក្្ាដដលោរគផេរសាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្ោក្់គសនើសុំ គហើយពាក្្យសុំ គឺមាន្ោក្់
ជូន្គៅក្នុងគគហទំេ័ររបស់សង្ក្ត្់៖ www.ousd.org/enroll ឬអាចទូរស័េេគសនើសុំេី ម្ជ្ឈម្ណឌល
សាវ្គម្ន្៍របស់សង្ក្ត្់ តាម្រយៈទូរស័េេគលខ 510-879-4600 [គលខចាស់ 510-273-1600]។

គ. ោរក្ំណត្់អាទិភាេគលើសាលាគរៀន្នានាដដលមាន្ត្រម្ូវោរខពស់
គៅក្នុងោលៈគទសៈខែេះ ចំន្ួន្ក្ូន្សិស្េដដលចង់ចុេះគ
េះ្ ចូលគរៀន្គនាេះ មាន្ចំន្ួន្គរចើន្គលើសេីទីក្ដន្ែង
មាន្គៅក្នុងសាលាគរៀន្។ ក្ូន្សិស្េដដលមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ ដដលមាន្លំគៅោឋ្ន្
អចិន្ន្តយ៍ គៅក្នុងទីរក្ុងអូក្ឡិន្ដ៍ ន្ឹងមាន្អាទិភាេគលើជន្ដដលរស់គៅម្ិន្ដម្ន្ជាអចិន្ន្តយ៍។

ោរសគរម្ចចិត្តគលើចំន្ួន្សិស្េចុេះគ
្េះចូលគរៀន្ ន្ឹងម្ិន្រត្ូវដផែក្គៅគលើលិទធផលនន្ោរសិក្្ា
ឬក្ីឡារបស់សិស្េគទ គលើក្ដលងដត្លក្ខណៈវិន្ិចឆ័យសំរាប់ោរអន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យចូលគរៀន្ដដលមាន្
រសាប់សំរាប់សាលាគរៀន្ ឬក្ម្មវិ្ីនានាគនាេះគចញ ដដលអាចគរបើរបាស់បាន្ ឱ្យដត្លក្ខណៈវិន្ិចឆ័
យគនាេះ រត្ូវបាន្អន្ុវត្តគសមើភាេោន្ ដល់គបក្ខជន្ទាំងអស់។ លទធផលនន្ោរសិក្្ា អាចរត្ូវបាន្
គរបើក្នុងោរក្ំណត្់គលើភាេមាន្សិទធិអាចទទួល ឬោក្់ចូលក្នុងក្ម្មវិ្ីសិក្្ាសំរាប់សិស្េមាន្ន្ិស្េ័
យ ន្ិងគទេគោសល្យ។ (អប់រំរក្ម្ 35160.5)

III. វិ្ីចាប់គឆន្ត្
សំគណើសុំចុេះគ

I.

ភាេចូលគរៀន្គៅសាលាជិត្ខាង អាទិភាេរក្ុម្រគួសារ ឬអាទិភាេគផេរសាលាគរៀន្គដើម្ប្ ីសុវត្ថិភាេ ដដល

អាទិភាេចូលគរៀន្គៅសាលាជិត្ខាង

ធានាឱ្យបាន្ចូលគរៀន្សាលាគផ្េងៗគទៀត្ គោយដផែក្គលើលំគៅោឋ្ន្ក្នុងទីរក្ុងអូក្ឡិន្ដ៍) គលាក្អគគ

រេំដដន្ត្ំបន្់សាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្បគងកើត្គឡើងគោយរក្ុម្របឹក្្ាភិបាល។ លំគៅោឋ្ន្អចិន្ន្តយ៍របស់រក្ុម្
រគួសារ គឺសថិត្គៅក្នុងរេំដដន្ភូម្ិសា្សតនន្សាលាបឋម្, អន្ុវិទ្ាល័យ ន្ិងវិទ្ាល័យ គៅក្នុងរេេះដដន្នន្

នាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវគរបើវិ្ីគរជើសគរើសម្ួយ ដដលេុំមាន្ភាេលំគអៀង គដើម្្បីគ្វើោរក្ំណត្់
ថាក្ូន្សិស្េរូបណ្ខែេះ ដដលអាចរត្ូវបាន្អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យចូលគរៀន្ គៅគេលណ្សាលាគរៀន្ទទួលបាន្ន្ូវ

សង្ក្ត្់ គហើយសាលាគរៀន្ទាំងគន្េះ រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជា ‹សាលាគរៀន្ជិត្ខាង› សំរាប់ទីតាំងហនឹង។

សំគណើសុំចូលគរៀន្ ដដលមាន្ចំន្ួន្ក្ូន្សិស្េគលើសចំណេះសាលាគរៀន្។ (ច្ាប់អប់រំគលខ 35160.5)

សាលាជិត្ខាង សំរាប់អាសយោឋ្ន្នន្លំគៅោឋ្ន្ណ្ម្ួយ គឺអាចដឹងបាន្ តាម្ោរចុចរក្គៅក្នុងគគ
ហទំេ័រ www.ousd.org/schoolfinder ឬតាម្ោរទូរស័េេគៅសាក្សួរម្ជ្ឈម្ណឌលសាវ្គម្ន្៍របស់សង្ក្ត្់
តាម្រយៈគលខ 510-879-4600 [គលខចាស់ 510-273-1600]។

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

ោ្្ន្ក្ូន្សិស្េណ្មាន្ក្់ដដលរស់គៅក្នុងត្ំបន្់សាលាគរៀន្របស់េួក្គគគនាេះ រត្ូវបាន្ផ្្្ស់គចញ គដើម្្បីទុក្
ក្ដន្ែងក្ូន្សិស្េមាន្ក្់គទៀត្ ដដលបាន្ផ្្្ស់ចូលម្ក្េីសាលាគរៀន្គរៅត្ំបន្់គនាេះគទ។ (រក្ម្អប់រំ
35160.5) (សូម្គម្ើលឯក្សារគោង 5116 - រេំដដន្ត្ំបន្់សាលាគរៀន្)
II.

្េះចូលគរៀន្គផ្េងៗគទៀត្ទាំងអស់ ចូលសាលាគរៀន្នានារបស់សង្ក្ត្់ រត្ូវគ្វគើ ឡើងតាម្

វិ្ីចាប់គឆន្ត្។ គលើក្ដលងដត្អាទិភាេនានាដដលបាន្ចុេះជូន្គៅខាងគលើ (ោរគផេរគោយសំអាងគលើអាទិ

(សូម្គម្ើលឯក្សារគោង 6172 - ក្ម្មវិ្ីសិក្្ាសំរាប់សិស្េមាន្ន្ិស្េ័យ ន្ិងគទេ្យគោសល្យ)

ឧបសម្ពន្
័ ធ D៖ នរលោរណ៍ម្រក្ម្
ុ ម្របក្
ុ
ឹ ា 5117 — ោរច្ូលនរៀន្ឆ្លងម្រសក្
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបា
លនរៀន្នៅ
ិ លទទួលសាាល់ ថា សិសសដដ្លសានក្់នៅក្នុងម្រសុក្ណាម្ួយអាច្នម្រជើសនរសច្ូ
ើ

ោរសុំគផេរគចញេីសាលាគរៀន្ជិត្ខាងគៅក្នុងសង្ក្ត្់

សាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ម្ួយនផ្សងនទៀត្ ន

មាតាបិតា / អាណ្េ្ាបាល របស់សិស្េណ្មាន្ក្់ ដដលរស់គៅក្នុងរេំដដន្នន្សង្ក្ត្់ អាចោក្់ពាក្្យសុំចុេះ
គ
្េះចូលគរៀន្ឱ្យក្ូន្របស់េួក្គគ គៅក្នុងសាលាគរៀន្ណ្ម្ួយរបស់សង្ក្ត្់ គោយម្ិន្គិត្េីសាលាគរៀន្

ើយជនម្រម្ស
ើ ទំងនន្ោះម្រត្ូវបាន្នធវើន

ើងសម្រាប់ន

ត្ុផ្លនផ្ស

ងៗជ្ញនម្រច្ើន្។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាច្ង់ម្របាម្រស័យទក្់ទងជ្ញម្ួយាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល ន្ិងសិសស
ទក្់ទងន្ង
ឹ ក្ម្េវ ិធី ន្ង
ិ នសវាអប់រ ំដដ្លាន្។ 7/14/04

ដដលរត្ូវបាន្ក្ំណត្់ថាជា ‹សាលាគរៀន្ជិត្ខាង› ឬទីតាំងនន្លំគៅោឋ្ន្របស់េួក្គគ គៅក្នុងសង្ក្ត្់

គនាេះគឡើយ។ (អប់រំរក្ម្ 35160.5) អគគនាយនន្សង្ក្ត្សា
់ លាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវផតល់អាទិភាេឱ្យ
សិស្េណ្មាន្ក្់របស់សង្ក្ត្់ គៅគរៀន្គៅឯសាលាគរៀន្ម្ួយគទៀត្របស់សង្ក្ត្់ ដដលគៅគរៅត្ំបន្់សាលា
គរៀន្ដដលរត្ូវគៅគរៀន្ដូចខាងគរោម្៖

ឧបសម្ពន្
័ ធ E៖ នរលោរណ៍ម្រក្ម្
ុ ម្របឹក្ា 6020 ោរច្ូលរួម្េស
ី ំណាក្់ាតាបតា
ិ
ដផ្នក្ទី I. ោររ ំេង
ឹ ទុក្ជ្ញទូនៅ
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ំ ូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសា
សិសស។ េណក្ម្េោរនម្រជើសនរសបុ
េាលិក្ (SSC) ន្ង
ើ
ិ ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាផ្ដល់ដ្ប
អង់នេលស (ELAC) ថានក្់ម្រសុក្ ម្រត្ូវផ្ដល់នោបល់ម្រត្ ប់បដន្ាម្អំេីនសច្ក្ដីម្រត្ូវោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់
ាតាបិតានៅតាម្ទីតាង
ំ ន្ីម្យ
ួ ៗ។ SSC ន្ិង ELAC ម្រត្ូវបាន្នលើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យតាម្ក់ន្អន្ុសាសន្៍
នៅក្នុងក្ំណត្់ន ត្ុម្របជុំ សម្រាប់ោរច្ូលរួម្ ន្ិងោរាក្់េន្
័ ធេីសំណាក្់ាតាបិតាបដន្ាម្នទៀត្។ SSC
ន្ង
ំ ម្រត្ូវបនងកើត្យុទធសាន្តសតក្ុ នងោរនលើក្ទក្
ិ ELAC ជ្ញម្ួយន្ង
ឹ អនក្ម្រេប់ម្រេងទតា
ី ង
ឹ ច្ត្
ិ តដ្ល់ាតាបតា
ិ
ន្ិងអនក្អាណាេាបាលក្នុងោរច្ុោះ ត្ានលខា ន្ិងម្របេល់ម្រត្ ប់ម្ក្វ ិញន្ូវក្ិច្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្
ន្ិងាតាបិតាដដ្លត្ម្រម្ូវនក់យដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទីតាង
ំ សាលានរៀន្ស េម្ន្៍ (“CSSSP”)។ ក្ិច្ច
សន្ារវាងសាលានរៀន្ ន្ិងាតាបិតា ម្រត្ូវាន្លទធភាេអាច្នម្របើម្របាស់ បាន្សម្រាប់ោរច្ុោះ ត្ានលខា
នៅនេលាន្ម្រេត្
តិ រណ៍ ន្ង
ឹ ោ
ិ សក្ម្េភាេទំងអស់ របស់សាលានរៀន្ រួម្ទំង រាម្រត្ីម្រត្ ប់ម្ក្ោន្់
សាលានរៀន្វ ិញជ្ញនដ្ើម្។ ក្ិច្ចសន្ាដដ្លបាន្ច្ុោះ ត្ានលខារួច្ ម្រត្ូវរក្ាទុក្នក់យសាលានរៀន្សម្រាប់
ឆ្នស
ំ ិ ក្ាបច្ចុបបន្ន។ ផ្ដល់ោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លជូន្សាជិក្ SSC, ELAC, DAC ន្ិង DELAC ផ្ដល់
ឱោសសម្រាប់ោរសិក្ា ន្ិងោរអភវិ ឌ្ឍវ ិជ្ញាជីវៈសម្រាប់បេ
ុ ាលិក្ដផ្នក្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារនៅ
តាម្សាលានរៀន្សដីេោ
ី រនធវដើ ផ្ន្ោរ ន្ង
ិ ោរអន្ុវត្តន្៍សក្ម្េភាេច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបតា
ិ
ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេនដ្ម្
លទធផ្លសិក្ារបស់សិសស) បនងកត្
ើ បដក្លម្អ
ើ ស េម្ន្៍សិក្ាសម្រាប់
ី
បុេាលិក្ដផ្នក្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារនៅតាម្សាលានរៀន្ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ក្ិច្ចស ោរ ន្ិងោរ
សម្រម្បសម្រម្ួល ផ្ដល់ោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លសម្រាប់អនក្ម្រេប់ម្រេងនៅតាម្ទីតាង
ំ ន្ីម្យ
ួ ៗផ្ដល់សាភរៈ ន្ិង
ធន្ធាន្នដ្ើម្បរ
ី ម្រំ ទដ្ល់ សាលានរៀន្ផ្ដល់ោររំម្រទដ្ល់ សាលានរៀន្ក្នុងោរអភវិ ឌ្ឍម្ជឈម្ណឌលាតា

ម្ណឌលសិក្ាធិោ ម្រត្ូវក់ក្់នៅក្នុងក្ម្េវ ិធី សក្ម្េភាេ ន្ង
ិ ន្ត្
ី វិ ិធីម្របត្ប
ិ ត្តោ
ិ រសម្រាប់ោរច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់ាតាបតា
ល
យន្ឹងច្ំណងនជើងទី I ក្ម្េវ ិធីដផ្នក្ A
ិ នៅក្នុងសាលានរៀន្ទំងអស់ របស់ ខួ ន្ជ្ញម្ួ
ដដ្លម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ឹងដផ្នក្ទី 1118 ថ្ន្ច្ាប់អប់រ ំបឋម្សិក្ា ន្ិងម្ធយម្សិក្ា (ESEA)។ ក្ម្េវ ិធី
សក្ម្េភាេ ន្ិងន្ីត្ិវ ិធីទង
ំ ន ោះ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្នធវើដផ្ន្ោរជ្ញម្ួយន្ឹងោរម្របឹក្ាោងាន្អត្ាន្យ
័ ជ្ញម្ួយ
ាតាបតា
ិ របស់ ក្ុារដដ្លច្ូលរួម្។ ម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ង
ឹ ដផ្នក្ទី 1118 ដដ្រ ម្ណឌលសិក្ាធោ
ិ រន្ង
ឹ នធវើ
ោរជ្ញម្ួយន្ឹងបណា
ដ សាលានរៀន្របស់ខួ ន្ក្ន
ល ុ ងោរធា ថា នរលោរណ៍ច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតា
នៅថានក្់សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ បាន្បំនេញតាម្ល័ ក្ខខណ
័ ឌ ទំងឡាយថ្ន្ដផ្នក្ទី 1118(b) ថ្ន្ច្ាប់
ESEA ន ើយនរលោរណ៍ន្ីម្យ
ួ ៗរួម្ាន្សាសភាេដ្ូច្ជ្ញ ក្ិច្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ាតាបិតាដផ្នក្ទីន្ង
ឹ ជ្ញម្ួយម្រសបរនដដ្ល1118(d) ថ្ន្ច្ាប់ ESEA។ ម្ណឌលសិក្ាធោ
ិ រ ម្រត្ូវក់ក្់បញ្ចូ ល
នរលោរណ៍ច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅទូទង
ំ ម្រសុក្នន្ោះនៅក្នុងដផ្ន្ោរ LEA របស់ ខួ ន្
ល ដដ្ល
បាន្បនងកើត្ន ើងនម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA។ នៅក្នុងោរអន្ុវត្តន្៍ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតា
បិតាច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្ត្
ដ
ិ ម្ួយដដ្លអាច្អន្ុវត្តបាន្ ម្ណឌលសិក្ាធិោរ ន្ិងបណា
សាលានរៀន្របស់ ខួ ន្
ល ម្រត្ូវផ្ដល់ឱោសនេញនលញសម្រាប់ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបតា
ិ ដដ្លសម្ត្ា
ភាេភាសាអង់នេលសនៅាន្ក្ម្រម្ត្
ិ ាតាបតា
ិ េោ
ិ រ ន្ិងាតាបតា
ិ របស់ ក្ុារច្ំណាក្ម្រសុក្ រួម្ទំងោរ
ផ្ដល់េត្
័ ា
៌ ន្ ន្ិងរបាយោរណ៍សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវនម្រោម្ដផ្នក្ទី 1111 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA នៅ
ក្នុងម្រទង់ម្រទយដដ្លអាច្យល់បាន្ ន្ិងដ្ូច្រន ន្ិងរួម្ទំងម្រទង់ម្រទយជំន្ួសនៅនេលាន្សំ នណើ ន្ិង
ដ្ល់ក្ម្រម្ត្
ិ ម្ួយដដ្លអាច្អន្ុវត្តបាន្ ជ្ញភាសាដដ្លាតាបតា
ិ អាច្យល់បាន្។ ម្របសិន្នបើដផ្ន្ោរ
LEA សម្រាប់ច្ំណងនជង
ើ ទី I ដផ្នក្ A ដដ្លបាន្បនងកត្
ើ ន ង
ើ នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA ាន្
ោរនេញច្ិត្តេីសំណាក្់ាតាបិតារបស់ក្ុារដដ្លច្ូលរួម្ន្នណាោះ ម្ណឌលសិក្ាធិោរម្រត្ូវក់ក្់នសនើន្ូវ
រាល់ម្ត្ិនោបល់ របស់ ាតាបិតាជ្ញម្ួយន្ឹងដផ្ន្ោរ នៅនេលម្ណឌលសិក្ាធិោរក់ក្់នសនើដផ្ន្ោរជូន្
ម្រក្សួ ងអប់រ ំរដ្ឋ។ ម្ណឌលសិក្ាធោ
ិ រ ម្រត្ូវនធវើឲ្យាតាបិតារបស់ ក្ុារដដ្លម្រត្ូវបាន្បនម្រម្ើជូន្នៅក្នុង
ច្ំណងនជង
ើ ទី I ដផ្នក្ A ាន្ោរច្ូលរួម្នៅក្នុងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្អំេីរនបៀបដដ្ល 1 ភាេរយថ្ន្ម្ូលន្ធ
ិ ិ
របស់ ច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ដដ្លម្រត្ូវបាន្បម្រម្ុងទុក្សម្រាប់ោរច្ូលរួម្េស
ី ំ ណាក្់ាតាបិតាម្រត្ូវបាន្
ច្ំណាយដ្ូច្នម្ដច្ ន ើយម្រត្ូវធា ថា ម្ន្
ិ ត្ិច្ជ្ញង ទុក្បម្រម្ុងបាន្ម្រត្ូវដដ្លភាេរយម្ួយថ្ន្ភាេរយ 55
ផ្លទល់។ នក់យសាលានរៀន្ថ្ដ្នៅដ្ល់ បាន្ម្ណឌលសិក្ាធោ
ិ រ ម្រត្ូវាន្ោរម្រេប់ម្រេងេន្
ី យ
ិ ម្ន្័យច្ាប់
សដីេីោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបតា
ដ សាលានរៀន្ច្ំណងនជើងទី
ិ ដ្ូច្ខាងនម្រោម្ ន យ
ើ រ ំេង
ឹ ទុក្ថា បណា
Iរបស់ ខួ ន្
ល ម្រត្ូវអន្ុវត្តក្ម្េវ ិធី សក្ម្េភាេ ន្ិងន្ីត្ិវ ិធីអន្ុនលាម្តាម្ន្ិយម្ន្័យនន្ោះ៖ ោរច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់ាតាបិតា ាន្ន្័យថា ោរច្ូលរួម្របស់ាតាបិតាជ្ញនទៀងទត្់ តាម្េីររនបៀប ន្ិងោ
ម្របាម្រស័យទក្់ទងោងាន្អត្ាន្យ
័ រួម្ាន្ ោរសិក្ារបស់ សិសស ន្ង
ិ សក្ម្េភាេនផ្សងៗរបស់
សាលានរៀន្ រួម្ទំងោរធា - (A) ថា ាតាបតា
៏ ំ ខាន្់នៅក្នុងោរ
ិ ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ត្ថ្ម្លសម្រាប់ត្ួ ទីដ្ស
ជួយសម្រម្ួលដ្ល់ ោរសិក្ារបស់ ក្ូន្េួក្នេ (B) ថា ាតាបិតា ម្រត្ូវបាន្នលើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យច្ូលរួម្ោង
សក្ម្េនៅក្នុោរអប់រ ំរបស់ ក្ូន្េួក្នេនៅសាលានរៀន្ (C) ថា ាតាបិតាេឺជ្ញថ្ដ្េូ នេញនលញនៅក្នុងោរ
អប់រ ំរបស់ក្ុារ ន ើយម្រត្ូវបាន្ក់ក្់បញ្ចូ លតាម្ោរសម្រម្យ នៅក្នុងោរនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ិត្ត ន្ិងនៅក្នុង
េណៈក្ម្េោរម្របក្
ើ បជ
ឹ ានដ្ម្
ី ួយសម្រម្ួលដ្ល់ ោរអប់រ ំរបស់ក្ូន្េួក្នេ (D) ោរអន្ុវត្តន្៍សក្ម្េភាេនផ្សងៗ
ដ្ូច្ជ្ញសក្ម្េ ភាេទំងឡាយដដ្លាន្េណ៌ នៅក្នុងដផ្នក្ទី 1118 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA។

បតា
ដ ញ
ិ នក់យអភវិ ឌ្ឍន្៍ន្ូវម្ជឈម្ណឌលម្រេួសារទូលំទូលាយម្ជឈោរ ន្ង
ិ តាម្រយៈោរម្របុងនម្របៀបបណា
ម្ជឈម្ណឌលម្រេួសាររណបម្ួយ 4. ម្រសុក្ម្រត្ូវសម្រម្បសម្រម្ួល ន្ិងក់ក្់បញ្ចូ លយុទធសាន្តសត ន្ិង
សក្ម្េភាេច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងដផ្នក្ A ជ្ញម្ួយន្ឹងយុទធសាន្តសតច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតា
បតា
ំ ឡាយដ្ូច្ខាងនម្រោម្៖ អំណាន្េត្
ិ ដដ្លសាិត្នម្រោម្ក្ម្េវ ិធីទង
ី ូច្ជ្ញច្ម្បងអំណាន្ជ្ញច្ម្បង 5.
នក់យាន្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបតា
ើ បនធវ
ិ ម្រសុក្ម្រត្ូវចាត្់វ ិធាន្ោរទំងឡាយខាងនម្រោម្នដ្ម្
ី ើោរ
វាយត្ថ្ម្លម្របចាំឆ្ននំ ៅនលើខឹលម្សារ ន្ិងម្របសិទធភាេថ្ន្នរលោរណ៍ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានន្ោះ
នៅក្នុងោរដក្លម្អេុណភាេថ្ន្សាលានរៀន្ច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A របស់ខួ ន្។
ល
ោរវាយត្ថ្ម្លម្រត្ូវរួម្
បញ្ចូ លទំង ោរក្ំណត្់ឧបសេាដដ្លរារា ំងោរច្ូលរួម្ោន្់ដត្នម្រច្ន្
ើ នក់យាតាបតា
ិ នៅក្នុងសក្ម្េភាេ
ច្ូលរួម្េស
ី ំ ណាក្់ាតាបតា
ិ (នក់យាន្ោរយក្ច្ិត្តជ្ញេនិ សសនៅនលើាតាបតា
ិ ទំងឡាយណា
ដដ្លចាញ់ នម្របៀបនេដផ្នក្នសដ្ឋក្ិច្ច េិោរ សម្ត្ាភាេភាសាអង់នេលសនៅាន្ក្ម្រម្ត្
ិ ោរអាន្ ន្ិងសរ
នសរនៅាន្ក្ម្រម្ត្
ិ ឬសាិត្នៅក្នុងសាវតាជ្ញត្ិសាសន្៍ ឬជ្ញត្ិេន្ធុជន្ជ្ញត្ិភាេត្ិច្ណាម្ួយ)។
ម្ណឌលសិក្ាធោ
ិ រ ម្រត្ូវនម្របល
ើ ទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្លនៅនលើនរលោរណ៍ ន្ង
ិ សក្ម្េភាេច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់ាតាបតា
ល នដ្ើម្បនរៀបច្ំ
យុទធសាន្តសតនដ្ើម្បឲ្យាន្ោរច្ូ
លរួម្េស
ិ របស់ខួ ន្
ី
ី
ី ំ ណាក្់ាតាបតា
ិ
ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេជ្ញងម្ុន្ ន្ិងនដ្ើម្បដក្សម្រ
ម្ួលតាម្ោរចាំបាច្់ (ន្ិងនក់យាន្ោរច្ូលរួម្េី
ី
សំ ណាក្់ាតាបិតា) នៅនលើនរលោរណ៍ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតារបស់ខួ ន្។
ល
េិន្ិត្យនម្ល
ើ
ន ើងវ ិញនៅនលើទិន្នន្យ
័ ាក្់េន្
័ ធេីោរសទងម្
់ ត្ិាតាបិតានៅទូទង
ំ ម្រសុក្ ជំនរឿន្របស់ អនក្ម្រេប់ម្រេង
សន្លក្
ុន្នៅនលើោរបាន្់សាេន្ ន្ង
ឹ
ិ ោរវាយត្ថ្ម្លជ្ញបន្តប ទ ប់នៅនលើសក្ម្េភាេអន្ុវត្តន្៍ ដផ្នក្
ទំងឡាយថ្ន្ដផ្ន្ោរទីតាង
ំ សាលានរៀន្សដីេីោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតា។ល។ ច្ូលរួម្ជ្ញម្ួយ
ាតាបិតាអំេម្រី បសិទធភាេថ្ន្ោរអន្ុវត្តន្៍ ន្ិងសក្ម្េភាេច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងសាលា
នរៀន្ នៅក្នុងអងាម្របជុំដដ្លនរៀបច្ំនក់យ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រម្ួលោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារ
ំ ូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស សាេម្ម្រេូ
ម្រក្ុម្ម្របក្
ំ សាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ប
ឹ ាទតា
ី ង

ដផ្នក្ទី II. ោរេេ
ិ ណ៌

អំេរី នបៀបដដ្លម្រសុក្ម្រត្ូវអន្ុវត្តសាសភាេនរលោរណ៍ោរច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់ាតាបិតាដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវរបស់ម្រសុក្

បនម្រងៀន្ន្ិងាតាបិតា ម្រក្ុម្នម្ដ្ឹក្ ា
ំ តាបិតា ម្ណឌលម្រេួសារ ។ល។ ច្ូលរួម្ជ្ញម្ួយាតាបិតាអំេី
ម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអន្ុ វត្តន្៍ ន្ិងសក្ម្េភាេច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងសាលានរៀន្ នៅក្នុងអងា
ម្របជុំដដ្លនរៀបច្ំនក់យ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រម្ួលោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទី
តាំងសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស សាេម្ម្រេូាតាបិតា-ម្រេូ
បនម្រងៀន្ (PTA) ម្រក្ុម្ដ្ឹក្ ា
ំ តាបិតា ម្ជឈម្ណឌលម្រេួសារ។ល។ ម្រសុក្ម្រត្ូវដត្ផ្ដល់ជូន្នសវា ដ្ូច្ដដ្ល
ាន្ដច្ងនៅក្នុងនរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា 5124 ន្ិង បទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាល 5124 នៅនេលម្របជុំាតា
បិតា ន្ិងស េម្ន្៍ម្រសុក្ ន្ិងទីតាង
ំ សាលានរៀន្ ម្រត្ូវដត្ផ្ដល់ជូន្ឯក្សារសម្ម្រសបទំងអស់ជ្ញភាសា
សតងក់
់ រ។ ោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លសម្រាប់ យក្សាលា SSC, ELAC ន្ង
ុ ាលដដ្លាន្
ិ រាល់បេ
ច្ំណាប់អារម្េណ៍ទំងអស់នៅនលើម្ល
ូ ន្ិធិតាម្ម្របនភទ។ ឯក្សារថ្ន្ោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លនន្ោះ ម្រត្ូវាន្
ោរក់ក្់បញ្ចូ លនៅក្នុងដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទីតាង
ំ សាលានរៀន្បច្ចុបបន្ន (CSSSP)។ នលើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យ
ាន្ោរច្ុោះ ត្ានលខានៅនលើក្ិច្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ ន្ិងាតាបិតា នដ្ើម្ប ី រំម្រទដ្ល់ោរច្ូលរួម្
ន្ង
ិ ោរាក្់េ័ន្ធេស
ី ំ ណាក្់ាតាបិតា ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាល។ នលើក្ទក្
ឹ ច្ត្
ិ ត ន្ង
ិ រំម្រទដ្ល់អនក្សេ័ម្រេ
ច្ិត្តដដ្លជ្ញាតាបិតានៅតាម្ទីតាង
ំ សាលានរៀន្ ន្ិងក់ក្់បញ្ចូ លនៅក្នុងម្េាុនទទសក្៍ាតាបិតាម្របចាំឆ្ន ំ
អំេីនសច្ក្ដីដែលងោរណ៍អំេីសារសំ ខាន្់ថ្ន្អនក្សេ័ម្រេច្ិត្តជ្ញាតាបិតា។ ច្ូលរួម្នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លម្របចាំ
ឆ្ននំ ៅនលើនរលោរណ៍ោរច្ូ លរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាថានក្់ម្រសុក្ សម្រម្បសម្រម្ួលោរម្របម្ូល ន្ិងោរ
រាយោរណ៍អំេោ
ី រវាយត្ថ្ម្លម្រក្ុម្ផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថានក្់ម្រសុក្ទំងអស់នក់យម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថានក្់
ម្រសុក្ (DAC) សម្រាប់ក្ម្េវ ិធីអប់រ ំផ្ដល់សំណង។ ច្ូលរួម្នៅក្នុងោរដក្សម្រម្ួលនរលោរណ៍ោរច្ូល
រួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាថានក្់ម្រសុក្ តាម្ោរចាំបាច្់ នក់យនោងនៅតាម្លទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្ល។ នធវើ
ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យន ើងវ ិញនក់យម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថានក្់ម្រសុក្ (DAC) នៅនលើក្ម្េវ ិធីទង
ំ ឡាយនៅ

1. ម្រសុក្ម្រត្ូវចាត្់វ ិធាន្ោរខាងនម្រោម្នន្ោះ នដ្ម្
ើ បនី ធវឲ្
ើ
ើ យាតាបតា
ិ ាន្ោរច្ូលរួម្នៅក្នុងោរបនងកត្
ដផ្ន្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាទូទង
ំ ម្រសុក្របស់ ខួ ន្
ល នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA ៖ច្ូល
រួម្ជ្ញម្ួយាតាបិតានៅក្នុងម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថានក្់ម្រសុក្ នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លដផ្ន្ោរច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់ាតាបិតាទូទង
ំ ម្រសុក្ ន្ិងនៅក្នុងោរដក្សម្រម្ួល ឬោរបដន្ាម្ចាំបាច្់ណាម្ួយនៅនលើដផ្ន្ោរ
ន ោះ។ ច្ូលរួម្ជ្ញម្ួយាតាបតា
ិ នៅក្នុងេណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលសថានក្់ម្រសុក្
នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លដផ្ន្ោរោរច្ូលរួម្េស
ំ ម្រសុក្ ន្ិងនៅក្នុងោរដក្សម្រម្ួល ឬ
ី ំ ណាក្់ាតាបិតាទូទង
ោរបដន្ាម្ចាំបាច្់ណាម្ួយនៅនលើដផ្ន្ោរន ោះ។ ច្ូលរួម្ជ្ញម្ួយាតាបិតានៅសាលានរៀន្នៅក្នុងអងា
ម្របជុំទង
ំ ឡាយដដ្លនរៀបច្ំនក់យ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រម្ួល ោរច្ូលរួម្េស
ី ំ ណាក្់ម្រេួសារ
ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស សាេម្ាតាបតា
ិ ន្ង
ិ
ម្រេូបនម្រងៀន្ ម្រក្ុម្អនក្ដ្ឹក្ ា
ំ តាបិតា ម្ណឌលម្រេួសារ ន្ិងនម្ដ្ឹក្ ា
ំ តាបិតានផ្សងៗនទៀត្។ ច្ូលរួម្
ជ្ញម្ួយអនក្ដ្ឹក្ ា
ំ តាបិតារបស់អងាោរស េម្ន្៍ ដដ្លាន្ម្ណឌលនបាោះនឆ្នត្បនញ្ច ញសំ ន ង
ាតាបិតា។2. ម្រសុក្ម្រត្ូវចាត្់វ ិធាន្ោរខាងនម្រោម្ នដ្ើម្បនី ធវើឲ្យាន្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅ
ក្នុងដ្ំនណើរោរដក្សម្រម្ួល ន្ង
ើ នរស
ិ ដក្លម្អសាលានរៀន្នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1116 ថ្ន្ច្ាប់ ESEA ៖ នម្រជស
ើ
ន្ិងរំម្រទាតាបិតាោងសក្ម្េនដ្ើម្បឲ្យច្ូ
លរួម្ជ្ញេិនសសនៅក្នុងម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទីតាង
ំ សាលានរៀន្ ន្ិងេ
ី
ណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស។ រំម្រទដ្ល់សាេម្ាតាបិតា-ម្រេូបនម្រងៀន្
(PTA) ន្ិងម្រក្ុម្ាតាបិតាដ្ថ្ទនទៀត្ក្នុងោរនធវើឲ្យាន្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងោរនលើក្
ក្ម្ពស់ក្ំនណើន្លទធផ្លសិក្ា។ ផ្ដល់ឱោសសម្រាប់ឲ្យាតាបតា
ឹ សិក្ា ដដ្លក្សាងន្ូវោរ
ិ បាន្ដ្ង
យល់ដ្ឹង ន្ិងសម្ត្ាភាេរបស់ាតាបិតាដដ្លន្ឹងម្រត្ូវច្ូ លរួម្នៅក្នុងដ្ំនណើរោរដក្សម្រម្ួល ន្ិងដក្លម្អ
ំ ំេូលរបស់េណៈក្ម្េោរនម្រជើសនរសបុ
សាលានរៀន្នធវើក្ិច្ចម្របជុក្
េាលិក្ (SSC) នដ្ើម្បផ្ដ
ើ
ី ល់ោររំម្រទបដន្ាម្

ក្នុងោរអន្ុវត្តន្ម្រ៍ ច្បាច្់បញ្ចូ លរនជ្ញម្ួយន្ឹងធាត្ុច្ូលសម្រាប់ោរេចា
ិ រណាអំេដី ផ្ន្ោរែវ ិោ។ 6.
ម្រសុក្ម្រត្ូវក្សាងសម្ត្ាភាេរបស់សាលានរៀន្ ន្ិងាតាបិតាសម្រាប់ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាដ្៏
រងាំ
នដ្ើម្បធា
ន្ូវោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេ ន្ិងនដ្ើម្បរំ
ឹ
ី
ី ម្រទដ្ល់ភាេ
ជ្ញថ្ដ្េូក្ុ ងច្ំ
ន នណាម្សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ច្ូលរួម្ ាតាបិតា ន្ិងស េម្ន្៍នដ្ើម្បដក្លម្អ
លទធផ្ល
ី
សិក្ារបស់ សិសស តាម្រយៈសក្ម្េភាេទំងឡាយដដ្លាន្េេ
ិ ណ៌ ជ្ញេនិ សសដ្ូច្ខាងនម្រោម្៖

ដ្ល់ SSC ថ្ន្សាលានរៀន្ដក្លម្អក្ម្េវ ិធី ដដ្លាន្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានៅក្នុងោរដក្
សម្រម្ួល ន្ង
៌ ន្អំេីភាេរក្ច្នម្រ
ម្ន្
ួ ៗ នៅក្នុង
ិ ដក្លម្អសាលានរៀន្ដច្ក្រ ំដលក្េ័ត្ា
ី
ើ របស់ សាលានរៀន្ន្ម្
ី យ
ោរបំនេញតាម្វ ិធាន្េណនន្យយភាេទំងអស់។ ផ្ដល់ឱោសអភវិ ឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ ស
ំ ម្រាប់ាតា
បិតា រួម្ទំងោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លម្របចាំឆ្នស
ំ ីេ
ដ ីដផ្ន្ោរែវ ិោ ន្ិងោរបនងកើត្ដផ្ន្ោរែវ ិោ។ ោរបណុ ដ ោះ
បណា
ដ លម្របចាំឆ្ន ំ អាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់នៅតាម្ទីតាង
ំ សាលានរៀន្ នៅថានក្់ត្ំបន្់ ឬ សន្និសីទសដីេីោរច្ូល
រួម្េស
ី ំ ណាក្់ាតាបតា
ិ ។នម្របឧ
ើ បក្រណ៍ម្របាម្រស័យទក្់ទងរបស់ម្រសុក្ (ឧ. វុ ិបសាយរបស់ OUSD)
នដ្ើម្បផ្សេវ
ផ្ាយេ័ត្៌ាន្អំេី NCLB នសច្ក្ដីជូន្ដ្ំណឹងដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ ន្ិងនសច្ក្ដីបដន្ាម្របស់ LEA
ី
3. ម្រសុក្ម្រត្ូវផ្ដល់ោរសម្រម្បសម្រម្ួល ជំន្ួយបនច្ចក្នទស ន្ិងោររំម្រទនផ្សងៗដដ្លចាំបាច្់ក្ុ នងោរជួយ
សម្រម្ួលដ្ល់ សាលានរៀន្ច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ន្ិងអន្ុវត្តន្៍សក្ម្េភាេច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់ាតាបតា
លទធផ្លសិក្ារបស់ សិសស ន្ង
ើ បដក្លម្អ
ិ ម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេនដ្ម្
ី
ិ ោរអន្ុវត្តន្៍
ោរង្ររបស់ សាលានរៀន្៖ ោរសទងម្
់ ត្ិាតាបិតាសាលានរៀន្រដ្ឋោលី ័រវ ញ ម្រត្ូវយក្ម្ក្នម្របើម្របាស់
នដ្ើម្បជួ
ី យក្ំណត្់នសច្ក្ដីម្រត្ូវោរជ្ញក្់លាក្់សម្រាប់ោររំម្រទនៅក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ន្ិងអន្វុត្តន្៍
សក្ម្េភាេច្ូ លរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេក្នុងោរដក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់

សន្និសីទសដីេីភាេដ្ឹក្ ទ
ំ ូទង
ំ ម្រសុក្ រួម្ទំងេ័ត្ា
៌ ន្ដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ឹងសិោខសាលាច្ំណងនជើងទី I
សម្រាប់ម្រេួសារទំងឡាយដ្ូច្ជ្ញ៖ ោរយល់ដ្ង
ឹ អំេប
ឹ អំេីោរនចាទ
ី ័ណណេន្
ិ ុ ទរបស់សិសស ោរយល់ដ្ង
សួ រនក់យដផ្អក្នលើលទធផ្ល ោរយល់ដ្ឹងអំេីបណ
័ ណ រាយោរណ៍នក់យដផ្អក្នលើសតងក់
់ រ នរៀន្អាន្ម្រេឹត្តិប័
ម្រត្េិន្ុ ទរបស់ក្ូន្នលាក្អនក្។ល។ នដ្ើម្បជួ
់ រខលឹម្សាររបស់
ី យដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរយល់ដ្ឹងអំេីសតងក់
រដ្ឋ អភវិ ឌ្ឍន្៍ ន្ិងផ្ដល់ជូន្សិោខសាលា ក្ម្េវ ិធីសិក្ា សាភរៈសតងក់
់ រម្រសឡាញ់ ាតាបិតា (K-12) រួម្
ទំងសិោខសាលាសដីេក្
ូ ន្ធ
ី ម្េវ ិធីសិក្ាម្ុខវ ិជ្ញាសនូល ន្ង
ិ រូបម្ន្តផ្ដល់ម្ល
ិ ិម្រេប់ម្រេងម្ូលក់ឋន្។ B.
នក់យាន្ជំន្ួយេីបណា
ដ សាលានរៀន្របស់ ខួ ន្
ល ម្ណឌលសិក្ាធិោរម្រត្ូវផ្ដល់សាភរ ន្ិងោរបណុ ដ ោះ
បណា
ដ លនដ្ើលម្បជួ
លទធ
ី យដ្ល់ ាតាបិតាក្នុងោរនធវើោរជ្ញម្យយន្ឹងក្ូន្ៗរបស់ េួក្នេ នដ្ើម្បដក្លម្អ
ី
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ផ្លសិក្ារបស់ ក្ូន្ៗេួក្នេ ដ្ូច្ជ្ញោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លអក្ខរក្ម្េ ន្ង
ិ ោរនម្របើបនច្ចក្វ ិទាតាម្ោរសម្រម្យ
នដ្ើម្បជ
ុ ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតានក់យ៖ អភវិ ឌ្ឍន្៍ ន្ិងផ្ដល់ជូន្ក្ម្េវ ិធីនផ្សងៗដ្ូច្ជ្ញ រាម្រត្ីេ
ី ំរញ
ណិត្វ ិទាម្រេួសារ រាម្រត្ីអំណាន្ ក្ម្េវ ិធីអក្ខរក្ម្េម្រេួសារ។ល។ ោរផ្ដល់ជូន្ដ្ល់ម្រក្ុម្ម្រេួសារជ្ញម្ួយន្ឹង
េ័ត្ា
៌ ន្ ន្ិងសាភរៈអំេីរនបៀបនធវើោរជ្ញម្ួយក្ូន្ៗេួក្នេនដ្ើម្បដក្លម្អ
ោរសិក្ានៅក្នុងម្រេឹត្ិតោរណ៍
ី
ដ្ូច្ជ្ញ រាម្រត្ម្រី ត្ ប់ម្ក្ោន្់សាលានរៀន្វ ិញ (Back to School Nights) ន្ង
ិ ផ្ទោះនបក្
ើ ទូ លាយ
(Open Houses)។ ផ្ដល់សាភរៈ ន្ិងោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លនដ្ើម្បជួ
ី យដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរនធវើោរ
ជ្ញម្ួយក្ូន្ៗេួក្នេសដីេីោរក្ំណត្់នរលនៅរបស់សិសស។ C. នក់យាន្ជំន្ួយេីសាលានរៀន្ ន្ិង
ាតាបិតារបស់ ខួ ន្
ល ម្ណឌលសិក្ាធិោរម្រត្ូវអប់រ ំម្រេូបនម្រងៀន្ បុេាលិក្បនម្រម្ើនសវាសិសស យក្សាលា
ន្ង
ិ បុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្ អំេីរនបៀបផ្សេវផ្ាយ ម្របាម្រស័យទក្់ទង ន្ង
ិ នធវោ
ើ រជ្ញម្ួយាតាបតា
ិ ក្នុង ម្ជ្ញ
ថ្ដ្េូ នសេើរន នៅក្នុងត្ថ្ម្ល ន្ិងោរនម្របើម្របាស់ ោររួម្ច្ំដណក្េស
ី ំ ណាក្់ាតាបិតា ន្ិងរនបៀបអន្ុវត្ត ន្ិង
សម្រម្បសម្រម្ួលក្ម្េវ ិធា
ី តាបិតា ន្ិងរត្ច្ំ
ឹ ណងម្ត្
ិ តភាេរវាងាតាបិតា ន្ិងសាលានរៀន្នក់យ៖ 1.
អភវិ ឌ្ឍន្៍ក្ម្េវ ិធីសិក្ា ន្ិងផ្ដល់ជូន្ោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លសម្រាប់បេ
ុ ាលិក្ម្រសុក្ ន្ិងទីតាង
ំ សាលានរៀន្
អំេរី នបៀបនធវើឲ្យាន្ោរច្ូលរួម្េស
ី ំ ណាក្់ម្រេួសារ នដ្ើម្បប
ី នងកើន្លទធផ្លសិក្ា 2. ផ្លិត្ ន្ង
ិ
ផ្សេវផ្ាយសាភរៈសិក្ាសដីេោ
ុ ាលិក្ 3. នធវន្
័ ក្ម្េោរច្ូលរួម្
ី រច្ូលរួម្េស
ី ំ ណាក្់ាតាបតា
ិ ដ្ល់បេ
ើ យ
ិ ត្
េីសំណាក្់ាតាបិតា ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្ួយថ្ន្ោរសន្ទ សដីេីោរដក្លម្អលទធផ្លសិក្ានៅសាលានរៀន្
4. ទទួលសាាល់ ន្ិងនបាោះេុម្ភផ្ាយភាេនជ្ញេជ័យថ្ន្ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតារបស់ OUSD
ន្ង
ិ ឥទធេ
ិ លរបស់ វានៅនលើលទធផ្លសិក្ារបស់ សិសស 5. ោរជួយដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោររំម្រទ

ម្រសុក្ន្ង
ុ ាលិក្ ន្ង
ឹ ផ្ដល់ន្ូវឱោសអភវិ ឌ្ឍន្៍វ ិជ្ញាជីវៈសម្រាប់បេ
ិ ជំន្ួយបនច្ចក្នទសដ្ល់ សាលានរៀន្នដ្ើម្ប ី
នលើក្ក្ម្ពស់ោរយល់ដ្ឹង ន្ិងម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអន្ុវត្តន្៍ច្ូលរួម្របស់ម្រេួសារ។ 5. ម្រសុក្ ន្ិងសាលា
នរៀន្ទំងឡាយនៅក្នុងម្រសុក្ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្ដ្ឹក្ នំ ក់យសតងក់
់ រដផ្ន្ោរស េម្ន្៍នដ្ើម្បេណនន្យយ
ី
ភាេនៅក្នុងសាលានរៀន្ (ComPAS) នៅក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ោរអន្ុវត្តន្៍ ន្ិងោរវាយត្ថ្ម្លក្ម្េវ ិធី ន្ិង
សក្ម្េភាេច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារ។ សតងក់
់ រ ComPAS 1. នយង
ើ ន្ង
ឹ ធា ថា សិសសានក្់ៗាន្
ឱោសសិក្ាដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ោរនឆ្លើយត្ប ន្ិងសន្តិសុខវបបធម្៌ 2. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសានក្់
ន្ិងម្រេួសារន្ីម្យ
ួ ៗ ម្រត្ូវបាន្ជូន្ដ្ំណឹង ន ើយអាច្នម្រជើសនរសក្ម្េ
វ ិធីអប់រ ំទំងឡាយដដ្លបំនេញតាម្
ើ
នសច្ក្ដីម្រត្ូវោររបស់េួក្នេ។ 3. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសានក្់ៗ ន្ិងម្រេួសារន្ីម្យ
ួ ៗាន្សិទិធទទួល
បាន្ទន្
័ អំេីោរអន្ុវត្តន្៍ោរង្រ ន្ង
ិ នន្យ
ិ ោរនេញច្ត្
ិ តបាន្ទន្់នេលនវលា ម្រេម្ទំងផ្ដល់ធាត្ុច្ូលនៅ
ក្នុងអាទិភាេ ន្ិងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ច្ិត្តសំខាន្់ៗរបស់សាលានរៀន្ ន្ិងម្រសុក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នម្របើម្របាស់ នដ្ើម្ប ី
នធវើោរដក្លម្អនៅក្នុងសាលានរៀន្ស េម្ន្៍របស់េួក្នេ។ 4. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសាន្ោរច្ូលរួម្
័
ោងសក្ម្េនៅក្នុងស េម្ន្៍សិក្ាច្ំរោះុ ជំ ន្់ ន ើយាន្នៅក្នុងជីវ ិត្ជ្ញម្ន្ុសសនេញវយរបស់
េួក្នេ
ដដ្លបន្តោរអភវិ ឌ្ឍបុេាល ន្ង
ិ ឱោសសិក្ាជ្ញបន្ត។ 5. នយង
ើ ន្ង
ឹ ធា ថា សិសសានក្់ៗាន្បទ
េនិ សាធន្៍សិក្ាដដ្ល េត្ច្
់ ត្់ ត្ម្រម្ូវតាម្បុេាល ន្ង
ិ បំនេញោត្េវក្ច្
ិ ច។ 6. នយង
ើ ន្ង
ឹ ធា ថា សិសស
ានក្់ៗសិក្ាក្នុងបរោោសម្ួ
យដដ្លក្សាងសម្ត្ាភាេម្រត្ ប់ម្ក្រក្ភាេនដ្ើម្វ ិញ ដដ្លាន្ោរ
ិ
រ ំេឹងទុក្ក្នុងច្ិត្តខពស់ សាាន្ភាេដដ្លាន្ោរយក្ច្ិត្តទុក្ក់ក្់ ន្ិងាន្ោររំម្រទ ន្ិងឱោសដ្៏ាន្អត្ា
ន្័យសម្រាប់អនក្ទំងអស់ រនក្នុងោរច្ូលរួម្។ 7. នយង
ើ ន្ង
ឹ ធា ថា ាន្ោរម្របាម្រស័យទក្់ទង

សម្រាប់ក្ុារទំងអស់នៅក្នុងសាលានរៀន្ភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ ៖ំ ាតាបតា
ុ
ិ ន្ង
ិ អនក្ផ្ដល់ោរដែទំ ជំរញ
ទឹក្ច្ិត្ត ន្ិងរំម្រទដ្ល់ អនក្ដ្ថ្ទនទៀត្ឲ្យនធវើោររួម្រននដ្ើម្ប ី ម្
ំ ក្ន្ូវោរដក្លម្អសាលានរៀន្ ន្ិងនលើក្
ក្ម្ពស់លទធផ្លសិក្ា រួម្ទំងនៅក្នុងអភបា
ិ លក្ិច្ចសាលានរៀន្ ភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ ម្រំ េប់លំក់ប់ថានក្់ ន្ិង
ោរនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ច្ិត្តដដ្លាន្ោរដច្ក្រ ំដលក្រន។ ោរសិក្ា៖ ោរសិក្ាសម្រាប់ម្រេួសារទំងម្ូល
ដដ្លផ្ដល់សិទធិអំណាច្ដ្ល់ ាតាបតា
ុ លទធផ្លសិក្ារបស់សិសស ោរ
ើ បជ
ិ ន្ង
ិ អនក្ផ្ដល់ោរដែទំនដ្ម្
ី ំរញ
័
សិក្ារបស់ម្ន្ុសសនេញវយដដ្លនផ្ល
ដ ត្នលើសក្ម្េ ភាេ៖ ាតាបិតា ន្ិងអនក្ផ្ដល់ោរដែទំ ក្ំេុងដត្
សិក្ាោងសក្ម្េក្ុ ងោរោ
ន
ល យនៅជ្ញអនក្ត្សូ ម្ត្ិ ន្ិងអនក្ដ្ឹក្ ោ
ំ រសិក្ារបស់សិសស៖ ាតាបិតា
ន្ិងអនក្ផ្ដល់ោរដែទំ ច្ូលរួម្ជ្ញម្ួយសិសាន្ុ សិសសនៅក្នុងសក្ម្េភាេ ន្ិងោរអន្ុវត្តន្៍ទង
ំ ឡាយនៅ
ផ្ទោះ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ារបស់សិសសរ ូត្ដ្ល់ច្ប់អាយុសិក្ាអនក្ច្ូលរួម្នៅក្នុងស េម្ន្៍
សាលានរៀន្៖ ម្រេួសារ ច្ូលរួម្នៅក្នុងម្រេឹត្ិតោរណ៍ទូលំទូលាយរបស់សាលានរៀន្ ន្ិងផ្ដល់ជំន្ួយ 2.
សាលានរៀន្ន្ីម្យ
ួ ៗ ន្ឹងនក់ោះម្រសាយោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារ ន្ិងក់ក្់ន្េោះោរអន្ុវត្តន្៍យុទធសា
ន្តសតេិនសសៗនៅក្នុងដផ្ន្ោរដត្ម្ួយសម្រាប់លទធផ្លសិក្ារបស់សិសស (SPSA) នក់យេូសបញ្ញាក្់
អំេក្
ំ ឡាយដដ្លាន្លក្ខណៈទូលំទូលាយ ាន្ោរនរៀបច្ំបាន្លអ ន្ង
ី ម្េវ ិធទ
ី ង
ិ ាន្រយៈនេលយូរអ
ដងវង។ ទូលំទូលាយាន្ទំ ក្់ទំន្ងច្ាស់លាស់ នៅន្ឹងនរលនៅថ្ន្ដផ្ន្ោរសិក្ាាន្សក្ម្េភាេ
ន្ិងោរអន្ុវត្តន្៍ក្ុ នងោរច្ូលរួម្ជ្ញនម្រច្ើន្បាន្នៅដ្ល់ ម្រេួសារជ្ញនម្រច្ើន្ ផ្ដល់ោរបក្ដម្របឯក្សារ ន្ិងោរ
ម្របាម្រស័យទក្់ទងនផ្សងៗជ្ញភាសាក្ំនណើត្ាន្ោរនរៀបច្ំបាន្លអក្ំណត្់នរលនៅដដ្លអាច្វាស់ដវង
បាន្ជ្ញក្់លាក្់ដដ្លាន្ោរម្រត្ួត្េន្
នំ ក់យវដ្ឋថ្ន្ោរនចាទសួ រ ាន្
ឹ
ិ ត្
ិ យាន្ោរជូន្ដ្ំណឹង ន្ង
ិ ដ្ក្
ោរច្ូលរួម្នៅក្នុងោរម្រសាវម្រជ្ញវ ន្ិងទិន្នន្យ
័ ាក្់េន្
័ ធរបស់សាលានរៀន្ាន្រយៈនេលយូរអដងវងបនងកើត្
រច្ សម្ពន្
័ ធអច្ិថ្ន្តន្តយន៍ ដ្ើម្បរំ
ី ម្រទដ្ល់ោរច្ូលរួម្ម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ឹងោរនបដជ្ញាច្ិត្ត ន្ិងច្ក្ខុវ ិស័យរយៈ
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សក្ម្េភាេអក្ខរក្ម្េនៅតាម្ផ្ទោះ ឧ. ោរយល់ដ្ឹងអំេក្
ី ម្េវ ិធនី ផ្សងៗរបស់ ម្រសុក្ ដ្ូច្ជ្ញ អំណាន្នៅទីធាល
ក្ណា
ដ លវាល (Open Court Reading) ជ្ញនដ្ើម្។ D. ម្ណឌលសិក្ាធិោរ ម្រត្ូវចាត្់វ ិធាន្ោរ
ទំងឡាយខាងនម្រោម្នដ្ើម្បធា
េ័ត្ា
៌ ន្ដដ្លទក្់ទងន្ឹងសាលានរៀន្ ន្ិងាតាបិតាដ្ូច្ជ្ញ ក្ម្េវ ិធី
ី
ោរម្របជុំ ន្ង
ិ សក្ម្េភាេនផ្សងៗម្រត្ូវបាន្នផ្ាើជូន្ាតាបតា
ិ របស់ក្ុារដដ្លច្ូលរួម្ ជ្ញង់ម្រទយម្ួយដដ្ល
អាច្យល់បាន្ ន្ង
ិ ដ្ូច្រន ន្ង
ិ រួម្ទំងម្រទង់ម្រទយជំន្ួសនៅនេលាន្សំ នណើ ន្ង
ិ ដ្ល់ក្ម្រម្ត្
ិ ម្ួយដដ្ល
អាច្អន្ុវត្តបាន្ ជ្ញភាសាដដ្លាតាបិតាអាច្យល់បាន្៖ ម្ជឈម្ណឌលបក្ដម្របម្រេូបនម្រងៀន្របស់
BCLAD នដ្ើម្បនរៀបច្ំ
ឯក្សារ ផ្ដល់នសវា 10 នាងនៅសាលានរៀន្សិសស 15% ឬនម្រច្ើន្ជ្ញងនន្ោះ េឺជ្ញ
ី
អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស ដផ្នក្ទី III. សាសភាេនរលោរណ៍ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបតា
ិ ទូ
ទំងម្រសុក្តាម្ឆ្ ទ ន្ុសិទធិ។ ម្រសុក្ទទួលសាាល់ថា ក្នុងបរបទថ្ន្ភាេសម្ប
រដបបថ្ន្ទ
ម្រី ក្ុងរបស់ នយង
ិ
ើ
ូ
ម្រេួសារទំងឡាយដដ្លម្ក្េីសាវតាជ្ញត្ិសាសន្៍ ជ្ញត្ិេន្ធុ វបបធម្៌ នសដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងោរអប់រ ំទំងអស់
ដច្ក្រ ំដលក្ន ត្ុផ្លរួម្សម្រាប់ោរច្ូ លរួម្នៅក្នុងោរសិក្ារបស់ ក្ូន្ៗេួក្នេ ន្ិងសម្រាប់ោរច្ង់ឲ្យក្ូ
ន្ៗេួក្នេទទួលបាន្នជ្ញេជ័យនៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ង
ិ នៅក្នុងជីវ ិត្។ ម្រេួសារអាច្ ន យ
ើ េត្
ិ ជ្ញាន្
ឥទធេ
ិ លវ ិជាាន្នៅនលើោរសិក្ារបស់ក្ូន្ៗេួក្នេ។ ម្រេួសារអាច្ ន យ
ើ េត្
ិ ជ្ញាន្ឥទធេ
ិ លនៅនលើ
លទធផ្លសិក្ា នក់យរំម្រទដ្ល់សាលានរៀន្ ន្ិងម្ណឌលសិក្ាធិោរដដ្លាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ
ច្ំនាោះលទធផ្លសិក្ាខពស់។ នដ្ើម្បទ
ី ទួលបាន្នជ្ញេជ័យក្នុងោរសិក្ាសម្រាប់សិសសទំងអស់ នយើង
ម្រត្ូវដត្នម្របើម្របាស់ ឥទធិេលរបស់ម្រេួសារ។ 1. ម្រសុក្ ន្ិងបណា
ដ សាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ ម្រត្ូវផ្ដល់ជូន្
ម្រេួសារម្រេប់ក្ម្រម្ត្
ំ អស់ ចាប់េថា
ិ ថានក្់ទង
ី ន ក្់នម្រត្ៀម្ម្នត្តយយរ ូត្ដ្ល់ថានក្់ទី 12 ជ្ញម្ួយន្ង
ឹ ឱោស
ទូលំទូលាយក្នុងោរច្ូ លរួម្ រួម្ទំងត្ួ ទីក្ុ ងោរត្ស
ន
ូ ម្ត្ិ ភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ ំ ន្ិងោរសិក្ា។ ោរត្សូ
ម្ត្ិ៖ ម្រេួសារច្ូលរួម្នៅក្នុងោរដច្ក្រ ំដលក្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ នដ្ើម្បនល
ី ើ ក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា ន្ិងនក់ោះ
ម្រសាយបញ្ញា
ដដ្លទក្់ទងន្ឹងោរអប់រ ំរបស់ក្ុារណាានក្់ភាេនជ្ញេជ័យនៅក្នុងោរសិក្ា

ច្ាស់លាស់ ផ្លទល់ ន្ង
ិ ស េម្ន្៍សាលា
ិ ទន្់នេលនវលា ម្រេម្ទំងក្ដន្លងទំនន្រសម្រាប់ឲ្យសាជក្
នរៀន្ច្ូលរួម្នៅក្នុងក្ិច្ចសន្ទ ដ្៏ាន្អត្ាន្យ
័ ន្ិងាន្ផ្លិត្ភាេ។ 8. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសានក្់ៗ
ាន្សិទិធទទួលបាន្អាហារាន្ជីវជ្ញត្ិ បរោោសស
ិ
ិ ក្ាសាអត្ ោររំម្រទសុ ខភាេផ្លូវច្ិត្ត ន្ិងផ្លូវ
័
ោយ ោរអប់រ ំោយ ន្ង
ម្រទដ្ល់ោររស់នៅម្របក្បនក់យសុ ខភាេលអ ន្ង
ិ ម្ន្ុសសនេញវយដដ្លរំ
ិ
ម្របក្បនក់យច្រី ភាេ។ 9. នយង
ើ ន្ង
ឹ ធា ថា សិសសានក្់ៗាន្សុ វត្ាភា
ិ េនៅសាលានរៀន្ ន យ
ើ ាន្ផ្លូវ
ដដ្លាន្សុ វត្ាិភាេនៅោន្់ ន្ិងម្ក្េីសាលានរៀន្ ន្ិងនៅក្នុងម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លនៅជុំវ ិញសាលានរៀ
ន្។ នៅទីបញ្ច ប់ ច្ក្ខុវ ិស័ យរបស់នយើងេឺថា ាតាបិតា ន្ិងអនក្ផ្ដល់ោរដែទំានក្់នៅម្រសុក្អូក្ ិន្ដ្៍
ាន្សំ ន ងម្ួយ ន្ង
ួ នៅក្នុងោរអប់រ ំសម្រាប់ក្ូន្របស់េួក្នេ ម្រេួសារ
ិ អំណាច្ក្នុងោរសនម្រម្ច្ច្ត្
ិ តម្យ
ន្ង
ិ ម្រេូបនម្រងៀន្នធវោ
ើ រជ្ញម្ួយរនសំ នៅនឆ្ពោះនៅរក្ោរសនម្រម្ច្លទធផ្លរបស់ ក្ូន្េួក្នេ ម្រេួសារយល់អំេី
អវីដដ្លក្ូន្របស់ េួក្នេក្ំេុងដត្ាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ ន្ិងនៅម្រត្ឹម្នេលណា ន ើយនយើងនធវើឲ្យម្រេួសារ
ាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះត្ួ ទីរបស់ េួក្នេដ្ូច្រនន្ឹងោរដដ្លេួក្នេនធវើឲ្យនយើងទទួលខុសម្រត្ូវ
ច្ំនាោះត្ួ ទីរបស់ នយង
ើ ខាុំផ្ងដដ្រ។ ជ្ញច្ុងនម្រោយ នយើងច្ង់ឲ្យាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្ផ្ដល់ោរដែទំាន្
ស ក្ម្េសិទធិនៅនលើសាលានរៀន្របស់នយង
ើ បឲ្
ើ ោងេត្
ិ ម្របាក្ដ្ នដ្ម្
ី យេួក្នេអាច្រួម្រនជួយឲ្យបុម្រត្ធតា
ី
័ បក្បនក់យនជ្ញេជ័យ ន្ិងាន្សុ ខភាេលអ។ ដផ្នក្ទី IV។ ោរ
របស់ នយើងោលយនៅជ្ញម្ន្ុសសនេញវយម្រ
អន្ុម្ត្
័ នរលោរណ៍ច្ូលរួម្េីសំណាក្់ាតាបិតាទូទង
ំ ម្រសុក្នន្ោះ ម្រត្ូវបាន្បនងកើត្ន ើងរួម្រន ន្ិងាន្
ោរម្រេម្នម្រេៀងរនជ្ញម្ួយាតាបិតារបស់ក្ុារដដ្លច្ូលរួម្នៅក្នុងក្ម្េវ ិធីច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ដ្ូច្
ដដ្លាន្ោរបញ្ញាក្់ភស
័ ុ តាងនក់យ៖
ត
ក្ច្
ិ ចម្របជុំម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថានក្់ម្រសុក្ ោរនធវប
ើ ទបង្ាញ
ន្ិងោរេិភាក្ានៅទីតាង
ំ សាលានរៀន្ - ក្ិច្ចម្របជុំម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទីតាង
ំ សាលានរៀន្ ក្ិច្ចម្របជុំេណៈក្ម្េោរ
ផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស ក្ិច្ចម្របជុំសាេម្ាតាបិតា-ម្រេូបនម្រងៀន្ (PTA) ក្ិច្ចម្របជុំអនក្
ដ្ឹក្ ា
ំ តាបិតា ក្ិច្ចម្របជុំាតាបិតាោរអប់រ ំេិនសស ក្ិច្ចម្របជុំេណៈក្ម្េោរអនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស
ឧបសម្ពន្
័ ធ F៖ AR 1250 - គភញៀវសាលាគរៀន្ / អនក្គរៅ

គៅឯសង្ក្ត្់សាលាគរៀន្អូក្ឡិន្ដ៍ សុវត្ថិភាេរបស់សិស្េសាលា ន្ិងបុគគលិក្ គឺមាន្សារៈសំខាន្់ខា្ំងណ្
ស់។ អនក្រគប់រគងសាលាគរៀន្ រត្ូវគ្វើោ្ងណ្ឱ្យរគប់រចក្ទាវ្រត្ូច្ំទាំងអស់នន្សាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្ចាក្់
គសាឱ្យជាប់ គៅគេលថាន្ក្់គរៀន្រត្ូវបាន្ចាប់គផដើម្គបើក្ឱ្យសិស្េចូលគរៀន្ គហើយរដម្ងចាក្់គសារឱ្យជាប់រ
រហូត្ដល់គមា្ងសិស្េគចញេីសាលាគរៀន្វិញ។ មាន្ដត្រចក្ទាវ្រ្ំចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្គទ ន្ឹង
រត្ូវបាន្គបើក្ចំហ គៅក្នង
ុ គមា្ងសិស្េគរៀន្ គហើយន្ឹងមាន្ោររត្ួត្េិន្ិត្្យរគប់គេលគវលា។
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវបិទរបោសជូន្ គៅរគប់រចក្គចញចូលសាលាគរៀន្
ន្ីម្ួយៗ ន្ិងគៅក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ន្ូវគសចក្តីជូន្ដំណឹងម្ួយ ដដលត្រម្ូវោរឱ្យគភញៀវសាលាគរៀន្
ទាំងអស់ ចុេះគ
្េះក្នុងបញ្ជី, គមា្ងដដលរត្ូវោរចុេះគ
្េះក្នុងបញ្ជី, ទីតាំងចុេះគ
្េះក្នុងបញ្ជី, ផែូវគដើរគៅ
ោន្់ទីតាំងហនឹង គហើយន្ិងោរេិន្័យចំគពាេះោររំគលាភគលើលក្ខខ័ណឌចុេះគ
្េះក្នុងបញ្ជី។ (រក្ម្រេហមទណឌ
627.6)
សំរាប់គោលបំណងនន្បទប្បញ្ញត្តិគន្េះ "គភញៀវ" មាន្ន្័យថាម្ន្ុស្េទាំងអស់ ដដលបាន្ចូលម្ក្ទីក្នុង
សាលាគរៀន្ គលើក្ដលងដត្ បុគគលិក្ ន្ិងសិស្េសាលាគចញ។ មាតាបិតា ឬអនក្សម័រគចិត្ត ក្៏រត្ូវបាន្ចាត្់
ទុក្ថាជា "គភញៀវ" ដដរ គោយម្ិន្គិត្ថាេួក្គគគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្យូរបុណ្ណ្ក្៏គោយ ឬថាេួក្គគ
បាន្ចូលម្ក្បុនា្ន្ដងក្៏គោយ។
គោលោរណ៍សរា
ំ ប់គភញៀវសាលាគរៀន្

នេលដវងសម្រាប់ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសាររក្ាភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ រំ បស់ាតាបិតាដដ្លាន្ម្រសាប់
ន្ង
រំ បស់ាតាបតា
ឹ
ិ ក្សាងភាេជ្ញអនក្ដ្ក្
ិ ែេី 3. ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាអប់រ ំទទួលសាាល់ ន្ូវសារសំ ខាន្់ថ្ន្ភាេ
ជ្ញអនក្ដ្ឹក្ ដំ ផ្នក្រដ្ឋបាលនៅក្នុងោរក្ំណត្់ោររ ំេឹងទុ ក្ ន្ិងោរបនងកើត្បរោោសម្ួ
យដដ្ល ឲ្
ំ យាន្
ិ
ោរច្ូលរួម្េីសំណាក្់ម្រេួសារ។ ម្រសុក្ ន្ិងសាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ ម្រត្ូវខិត្ខំម្របឹងដម្របងបនងកើត្ បណុ ដ ោះ
ន្ិងរក្ាវបបធម្៌ទំ ក្់ទំន្ងដដ្លនផ្លដត្ោរយក្ច្ិត្តទុក្ក់ក្់នៅនលើោរសិក្ាជ្ញម្ួយន្ឹងច្ក្ខុវ ិស័យរួម្
អំេភា
ូ ន្ង
ន នណាម្ាតាបតា
ី េនជ្ញេជ័យនៅក្នុងោរសិក្ាសម្រាប់សិសសម្រេប់រប
ិ ោរនបដជ្ញាច្ត្
ិ តក្ុ ងច្ំ
ិ ន្ង
ិ
អនក្ផ្ដល់ោរដែទំ បុេាលិក្សាលានរៀន្ ន្ិងសាជិក្ស េម្ន្៍ នដ្ើម្បដច្ក្រ
ំដលក្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ
ី
ន្ិងនធវើឲ្យអនក្ដ្ថ្ទាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះោរសនម្រម្ច្បាន្តាម្ច្ក្ខុវ ិស័យន ោះ។ នយើងន្ឹងខិត្ខំ
ម្របឹងដម្របងនដ្ើម្បប
ី នងកើត្ន្ូវទំ ក្់ទំន្ងស ោរដដ្លេួរឲ្យនជឿជ្ញក្់រននៅក្នុងសាលានរៀន្។ ទក្់ទងន្ឹង
ាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្ផ្ដល់ោរដែទំ សាលានរៀន្ម្រត្ូវ៖ អនញ្ា ើ ញ ន្ង
ិ សាវេម្ន្៍េួក្នេនររេក្ដក្
ី ងវល់របស់េួក្
នេផ្ដល់ក្ិត្ិតយសដ្ល់ោរច្ូលរួម្ច្ំដណក្របស់េួក្នេ នយើងន្ឹងទទួលសាាល់ នររេ ន្ិងនក់ោះម្រសាយ៖
នសច្ក្ដីម្រត្ូវោររបស់ ម្រេួសារ ន្ិងស េក្ម្ន្៍ភាេខុសរនដផ្នក្ឋាន្ៈសងាម្នសដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងថាម្វន្ត័ សងាម្
ម្រេម្ទំងអត្ុ លយភាេអំណាច្ដដ្លភាេខុ សរនទំងនន្ោះបាន្បនងកើត្ន ើងភាេខុ សរនដផ្នក្ជ្ញត្ិសាសន្៍,
ជ្ញត្េ
ិ ន្ធុ, សញ្ញាត្,ិ វបបធម្៌, ភាសា ន្ង
ិ ន្ង
ិ ថាម្វន្ត័ សងាម្ ម្រេម្ទំងអត្ុលយភាេអំណាច្ដដ្លភាេខុស
រនទំងនន្ោះបាន្បនងកើត្ន ើង នយើងន្ឹងដច្ក្រ ំដលក្អំណាច្ ន្ិងោរទទួលខុ សម្រត្ូវជ្ញម្ួយម្រេួសារ។ 4.

គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់រត្ូវ៖
1. គោរេតាម្គោលោរណ៍ចុេះគ
្េះក្នុងបញ្ជីសាលាគរៀន្ភា្ម្
្ ៗ គៅគេលចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណ
សាលាគរៀន្។
2. គោរេតាម្គោលោរណ៍សាលាគរៀន្ណ្ម្ួយ ទាក្់ទងន្ឹងដំគណើរម្ក្ោន្់ទីថាន្ក្គ់ រៀន្ណ្ម្ួយ រួម្
មាន្ បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ ោរម្ក្ទទួលលិខិត្អន្ុញ្ញ្ត្ជាម្ុន្ េីនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់
តាំងសាលាគរៀន្គនាេះគទ។
3. ចូល ន្ិងចាក្គចញេីថាន្ក្់គរៀន្ គោយសាង្ត្់គសងៀម្ តាម្ោរដដលអាចគ្វើបាន្។
4. គជៀសវាងោរន្ិោយគៅោន្់សិស្េ ឬបុគគលិក្ គៅក្នុងគមា្ងសិស្េក្ំេុងគរៀន្។
5. គជៀសវាងទគងវើណ្ម្ួយ ដដលអាចបង្អ្ក្់សក្ម្មភាេសិក្្ារបស់សិស្េសាលា។
6. ោក្់ក្ំណត្់គេល ន្ិងក្ំណត្់ោរចូលម្ក្ក្នុងថាន្ក្គ់ រៀន្ញឹក្ញប់ ឱ្យបាន្សម្គហត្ុផល (ន្ឹងរត្ូវបាន្
ក្ំណត្់តាម្សក្ម្មភាេដដលក្ត្់សំោល់)។
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7. គោរេតាម្ន្ីត្វិ ិ្ីសាលាគរៀន្ដដលបាន្បគងកើត្គឡើង សំរាប់ោរោក្់គេលណ្ត្់ជួបគរោយៗម្ក្គទៀត្
ជាម្ួយរគូបគរងៀន្ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយក្នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង បនាទ្ប់េីដំគណើរទស្េន្ក្ិចចក្នុង
ថាន្ក្់គរៀន្គន្េះ របសិន្គបើរត្ូវោរចាំបាច់។
8. របគល់ជូន្សាលាគរៀន្វិញ ន្ូវលិខិត្អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យគភញៀវចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ (គរបើសិន្គបើមាន្)
ម្ុន្ន្ឹងគលាក្អនក្គ្វើោរគចញេីបរិគវណសាលាគរៀន្។

ជន្ណ្ដដលរត្ូវបាន្បដិគស្ម្ិន្ឱ្យចុេះគ
្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគ
្េះរបស់េួក្គគ ដដល
រត្ូវបាន្លុបគចញវិញគនាេះ អាចបតឹងឧទធរណ៍គៅោន្់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្បណ្ដ្ញ តាម្ោរ
ោក្់ជូន្ ក្នុងរយៈគេលរបាំនថ្ង បនាទ្ប់េីេួក្គគបាន្ចាក្គចញទីសាលាគរៀន្ ន្ូវសំគណើជាលាយលក្ខអក្្េរ
ម្ួយច្ាប់ សំរាប់ោរសុំជួបរបជុំោន្េីគរឿងហនឹង។ សំគណើគន្េះ រត្ូវបញ្ជ្ក្់េីម្ូលគហត្ុ ដដលេួក្គគ គិត្ថា
ោរបដិគស្ ឬោរលុបគ
្េះគចញវិញគនាេះ គឺជាោរម្ិន្រត្ឹម្រត្ូវ គហើយរត្ូវដត្ផតល់ជូន្ន្ូវអាស័យោឋ្ន្
ម្ួយ ដដលគសចក្តីជូន្ដំណឹងគនាេះ អាចោក្់គផញគើ ៅ។ គៅគេលទទួលបាន្ន្ូវសំគណើសំរាប់សវនាោរ
គហើយគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្នន្បណ្ដ្ញ រត្ូវគផញើគសចក្ដីជូន្ដំណឹងវិញភា្្ម្ៗ ជូន្ដល់
ម្ន្ុស្េមាន្ក្់ដដលបាន្គ្វើោរគសនើសុំ។ ក្ិចចរបជុំជាម្ួយនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្នន្បណ្ដ្ញ ន្ឹងរត្ូវ
របារេធគ្វើគឡើង ក្នុងរយៈគេលរបាំេីរនថ្ង បនាទ្ប់េីេួក្គគបាន្ទទួលន្ូវសំគណើសុំគន្េះ។ (រក្ម្រេហមទណឌ
627.5)

សិទរធិ បស់គភញៀវសាលាគរៀន្
គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់មាន្សិទធិ៖
1. ទទួលបាន្ន្ូវគសចក្ដីជូន្ជាម្ុន្ អំេីន្ីត្ិវិ្ីសំរាប់គភញៀវចូលម្ក្ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្។
2. គសនើសំុ ន្ិងទទួលបាន្ន្ូវោរយល់រេម្ េីនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង គដើម្្បីចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុង
បរិគវណសាលាគរៀន្។
3. ចូលគម្ើលថាន្ក្់គរៀន្ ដដលក្ូន្របស់េួក្មាន្គ
្េះចូលគរៀន្ ក្នុងរយៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េី
ោរបាន្គសនើសុំ។
4. ចូលគម្ើលថាន្ក្់គរៀន្ ក្នុងគោលបំណងគរជើសគរើសសាលាគរៀន្ ដដលក្ូន្របស់េួក្គគន្ឹងរត្ូវបាន្ចុេះ
គ
្េះចូលគរៀន្ ក្នុងរយៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសុំ។
5. គសនើសុំជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របចាំថាន្ក្់គរៀន្ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយនាយក្សាលាគរៀន្ / អនក្ចាត្់តាំង ក្នុងរ
យៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសុំ គហើយន្ិង
6. ជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របស់ក្ូន្េួក្គគ ន្ិង/ឬ នាយក្សាលាគរៀន្ / អនក្ចាត្់តាំង ក្នុងរយៈគេលសម្
គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសុំ។

(សូម្គម្ើល 1312.1 - ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងបុគគលិក្របស់សង្ក្ត្់)
7/14/04; 6/28/17A
ឧបសម្ពន្
័ ធ G: BP 1250 - ទំនាក្់ទន្
ំ ងសហគម្ន្៍
គភញៀវ / អនក្គរៅសាលាគរៀន្
រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល គលើក្ទឹក្ចិត្តដល់ មាតាបិតា / អាណ្េ្ាបាល ន្ិងរបជាសហគម្ន្៍ពាក្់ពាន្់ ចូល
គម្ើលគៅតាម្ទីសាលាគរៀន្នានា ន្ិងេិន្ិត្្យគម្ើលក្ម្មវិ្អ
ី ប់រំរបស់សាលាគរៀន្។
គដើម្្បីធានាក្ុំឱ្យមាន្ោររំខាន្ខា្្ំងគេក្ ដល់ក្ម្មវិ្ីបគរងៀន្គន្េះ អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្
ចាត្់តាំង ន្ឹងបគងកើត្ន្ីត្វិ ិ្ី ទុក្គ្វើោរសរម្ួលដល់ោរចូលគម្ើលគៅតាម្ទីសាលាគរៀន្នានា គៅនថ្ងសិស្េ
គរៀន្្ម្មតា។ ោរចូលគម្ើលនានា គៅក្នុងគមា្ងគរៀន្ ជាត្ំបូង គលាក្អនក្ រត្ូវោរគរៀបចំគ្វើជាន្ឹងរគូ
បគរងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងជាម្ុន្សិន្។ របសិន្គបើគលាក្អនក្ចង់ជួបោន្ផ្ទ្ល់ សូម្គ្វើ
ោរណ្ត្់ជួបជាម្ួយន្ឹងរគូបគរងៀន្ គៅគរៅគមា្ងបគរងៀន្។

គភញៀវសាលាគរៀន្េុំមាន្សិទធិ៖
1. ចូលម្ក្អុក្ឡុក្ក្នុងគមា្ងគរៀន្, សក្ម្មភាេនន្ក្ម្មវិ្ីសិក្្ាបដន្ថម្, បងករចលាចល ឬគបើម្ិន្ដូគចនេះគទ
ចូលម្ក្រំខាន្ដល់ោររបត្ិបត្ដិោរ្ម្មតានន្សាលាគរៀន្។
2. គរបើឧបក្រណ៍គអឡិចរត្ូន្ិចសំរាប់សាដ្ប់សគម្ែង ឬថ្ត្ គៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយ នន្សាលាបឋម្
សិក្្ា ន្ិងម្្្យម្សិក្្ា គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្េីរគូបគរងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលាគរៀន្ជាម្ុន្ - ជន្ណ្
ដដលបាន្រំគលាភបំពាន្ច្ាប់គន្េះគោយគចត្នាគនាេះ អាចន្ឹងមាន្ក្ំហុសេីបទគលមើសម្ជ្ឈិម្ (សូម្
គម្ើលច្ាប់អប់រំ ដផនក្ទី 51512 ន្ិងច្ាប់ BP 1250)។

គដើម្្បីធានាសុវត្ថិភាេដល់សិស្េ ន្ិងបុគគលិក្ រេម្ទាំងគជៀសវាងោររំខាន្ដដលអាចគក្ើត្មាន្គនាេះ គភញៀវ
ទាំងអស់រត្ូវចុេះគ
្េះភា្្ម្ៗ គៅគេលម្ក្ដល់ទីក្នុងអាោរ ឬបរិគវណសាលាគរៀន្ ក្នុងគេលដដលសាលា
ក្ំេុងគបើក្។

ន្ីត្ិវិ្ីសដីេីោរចុេះគ

ហ្ម្គរបើឧបក្រណ៍សាដ្ប់ ឬថ្ត្រូបឬថ្ត្សគម្ែងគៅក្នុងថានក្
្ ់គរៀន្ េីសំណ្ក្់សិស្េ ឬគភញៀវ គោយោ្្ន្ោរ
អន្ុញ្ញ្ត្េីរគូបគរងៀន្ ឬនាយក្សាលាគរៀន្គឡើយ។ (រក្ម្អប់រំ 51512)

1.
2.

3.
4.
5.

សំរាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាេ ន្ិងសន្ដិសុខសាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលា ឬអនក្ចាត្់តាំង អាចគរៀបចំ
ម្គ្្ាបាយដដលមាន្លក្ខណៈង្យសំោល់គភញៀវ ក្នុងខណៈដដលេួក្គគចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណសាលា
គរៀន្។

្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្

គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់ រត្ូវដត្មាន្ោរយល់រេម្ ន្ិងោរអន្ុម្័ត្េីនាយក្សាលាគរៀន្
ឬអនក្ចាត្់តាំង។
គដើម្្បីឱ្យអាចចុេះគ
្េះបាន្ គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់ តាម្ោរគសនើសុំ រត្ូវផដល់ជូន្ចាង
ហ្វ្ងសាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងន្ូវេ័ត្៌មាន្ដូចខាងគរោម្គន្េះ៖
ក្)
គ
្េះ អាស័យោឋ្ន្ ន្ិងម្ុខរបរ របស់េួក្គគ
ខ)
អាយុរបស់េួក្គគ របសិន្គបើត្ិចជាង 21 ឆន្ំ
គ)
គោលបំណងរបស់េួក្គគ ក្នុងោរចូលម្ក្ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្
)
អត្តសញ្ញ្ណប័ណណ
ង)
េ័ត្៌មាន្គផ្េងៗគទៀត្ រសបជាម្ួយន្ឹងគោលបំណងគៅក្នង
ុ ជំេូក្គន្េះ ន្ិង
ក្នុងគសចក្ដីដចងនន្ច្ាប់គន្េះ
(រក្ម្រេហមទណឌ 627.3)
បនាទ្ប់ម្ក្ សូម្បំគេញលិខិត្អន្ុញ្ញ្ត្គភញៀវសាលាគរៀន្ ន្ិងទទួលបាន្ន្ូវោរយល់រេម្េី
នាយក្សាលាគរៀន្ជាម្ុន្សិន្ ម្ុន្ន្ឹងបន្តគ្វើដំគណើរគៅោន្់ទីថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយ។
សំគណើសុំជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របចាំថាន្ក្់គរៀន្ ន្ិង/ឬ នាយក្សាលាគរៀន្ គរោយេីោរ
បាន្ចូលគម្ើល
ជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របស់ក្ូន្េួក្គគ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយនាយក្សាលាគរៀន្ ក្នុងរយៈគេល
សម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសុំ។

ោរបដិគស្ម្ិន្ឱ្យចុេះគ

(សូម្គម្ើល 5144 - ោរោក្់វិន្័យអប់រំ)
7/14/04
ឧបសម្ពន្
័ ធ H, ឧបសម្ពន្
័ ធ H: BP 5145.7 ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ
រក្ុម្របឹក្្ាភិបាលបាន្ខិត្ខំេ្ាោម្ដថ្រក្្ាទីក្ដន្ែងសិក្្ាឱ្យមាន្សុវត្ថិភាេ ជាទីោ្ន្ោរគបៀត្គបៀន្

ន្ិងោរគរើសគអើងោន្។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល ទទួលសាគ្ល់ថា ក្តាត្សងគម្ ន្ិងរបវត្តិសា្សតដ៏សមុរគសា្្ញ អាច
នាំម្ក្ន្ូវភាេអយុត្ដិ្ម្៍គៅក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយថាោរគបៀត្គបៀន្ផែូវចិត្ដ គ្វើឱ្យគុណត្នម្ែនន្សិស្េសាលា
ទាំងអស់ធា្ក្់ចុេះ គ្វើឱ្យរាងោយនន្សិស្េោន្់ដត្ដលងមាន្សុត្ថិភាេ គ្វើឱ្យសម្ត្ថភាេគរៀន្សូរត្របស់

សិស្េចុេះគខ្ាយ ន្ិងគ្វើឱ្យសងគម្ោន្់ដត្មាន្ភាេអយុត្ដិ្ម្៌ខា្ំងគឡើង។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាលបាន្គបតជាញ្ចិត្ត

លុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលខែួន្បាន្បងករ។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបា
លហ្ម្ោត្់ម្ិន្ឱ្យមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សិស្េ គៅទីក្នុងសាលាគរៀន្ ឬគៅក្នុង សក្ម្មភាេ
ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្ ឬសក្ម្មភាេដដលពាក្់ពាន្់សាលាគរៀន្។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល

បាន្ហ្ម្ោត្់ផងដដរ ម្ិន្ឱ្យមាន្ោរសងសឹក្ោន្ ឬសក្ម្មភាេរបឆំងន្ឹងបុគគលដដលបាន្រាយោរណ៍
របាប់ ដដលបាន្ោក្់ពាក្្យបណតឹង ឬដដលបាន្ផដល់សក្ខីភាេ ឬគបើម្ិន្ដូគចនេះគទ ដដលបាន្ោំរទអនក្ោក្់

្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្

ពាក្្យបណតឹង អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទជាប់បទគចាទរបោន្់។

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

សង្ក្ត្់បាន្គលើក្ទឹក្ចិត្តោ្ងខា្្ំង ដល់សិស្េណ្មាន្ក្់ដដលបាន្គិត្ថាេួក្គគ រត្ូវបាន្គគបាន្

គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ គៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគៅក្នុងសក្ម្មភាេដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយ

សាលាគរៀន្ ឬសក្ម្មភាេដដលទាក្់ទងន្ឹងសាលាគរៀន្ េីសំណ្ក្់នន្សិស្េ ឬម្ន្ុស្េគេញវ័យណ្មាន្ក្់
គផ្េងគទៀត្គនាេះ រត្ូវទាក្់ទងរបាប់រគូបគរងៀន្ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬបុគគលិក្នន្សាលាគរៀន្មាន្ក្គ់ ទៀត្
របស់េួក្គគ ដដលអាចរក្ទាក្់ទងបាន្។ សង្ក្ត្់គន្េះ ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរភា្្ម្ៗ គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរ

គបៀត្គបៀន្ ន្ិងោរោរពារសុវត្ថិភាេ ន្ិងសុខុមាលភាេរបស់ជន្រងគរោេះ ដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់អំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ រួម្មាន្ទាំង វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន ក្នុងអំឡុងគេលគសុើបអគងកត្ ឱ្យបាន្សម្

(សូម្គម្ើល 3515.2 - ោររំខាន្នានា)

រសម្ប។ បុគគលិក្ណ្ដដលបាន្ទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍ ឬបាន្គ ើញោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវ

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

គភទគនាេះ រត្ូវផដល់ដំណឹងរបាប់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តអ
ី ន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់។

ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់ គឺជាោររបរេឹត្ដអំគេើផែូវគភទដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ ដដល

អាចរួម្មាន្ បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ អំគេើហិង្ាផែូវគភទ ោរដចចង់រួម្គភទដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ ោរ
គសនើសុំឱ្យយល់រេម្រួម្គភទ ឬោរបគញ្ចញពាក្្យសម្ដីដផែផ្ក្ ោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដបបដចចង់ ឬ

ោរបគញ្ចញោយវិោរគផ្េងៗគទៀត្ក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ោក្់គៅម្ន្ុស្េមាន្ក្់គទៀត្ ដដលមាន្គភទដូចោន្

ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឧទធរណ៍
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ឬគភទខុសោន្ គៅក្នុងបរិោោសជុំវិញោរអប់រំ គៅគេលដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយដផែក្គលើគភទ ន្ិង

(ឯក្សារគោង 5141.4 - ោររាយោរណ៍របាប់ ន្ិងោរោរពារក្ុំឱ្យមាន្ោរគ្វើបាបក្ុមារ)

តាម្សាថ្ន្ភាេណ្ម្ួយ ដូចមាន្គៅខាងគរោម្គន្េះគទ (ច្ាប់អប់រំ 212.5; 5 CCR 4916)

(ឯក្សារគោង 5145.3 - ោរម្ិន្គរើសគអើង / ោរគបៀត្គបៀន្)

(ឯក្សារគោង 6142.1 - សុខភាេន្ិងគម្គរាគគអដស៍ / ជំងឺគអដស៍ផែូវគភទគសចក្តីដណនាំបង្ករ្ )

1. ោរចុេះចូលចំគពាេះោររបរេឹត្ដីដបបគន្េះ ដដលក្នុងគនាេះមាន្វាចាច្ាស់លាស់ ឬម្ិន្ច្ាស់លាស់ ោក្់លក្ខ
ខ័ណឌគៅគលើសាថ្ន្ភាេសិក្្ា ឬោរលូត្លាស់របស់សិស្េសាលា។

ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ឹងរត្ូវបាន្គ្វើោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងគោេះរសាយតាម្ច្ាប់
ន្ិងន្ីត្ិវិ្ីរបស់សង្ក្ត្់ ដដលមាន្គៅបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3 - ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្។ នាយក្

2. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គគគរបើរបាស់

សាលាគរៀន្ គឺជាអនក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល ឱ្យ

ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដគលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ាដដលបេះពាល់សិស្េសាលា។

រជាបថា ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ អាចោក្់បដឹងបាន្ តាម្បទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3
គហើយន្ិងទីក្ដន្ែងដដលអាចរក្បាន្ន្ូវន្ីត្វិ ិ្ីម្ួយច្ាប់គន្េះ។

3. ោររបរេឹត្ដដបបគន្េះ គឺមាន្បំណង ឬមាន្ផលបេះពាលអវិជជមាន្គលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឬគ្វើឱ្យទី
ក្ដន្ែងរបក្បោរង្រ ឬក្ដន្ែងអប់រំ មាន្ោរភិត្ភ័យ ោរវាយរបហ្រោន្ ឬោរទាស់ចិត្ដ។

(ឯក្សារគោង 1312.3 - ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្)

4. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គរបើរបាស់

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវចាត្់វិធាន្ោរសម្រសប គដើម្្បីេរងឹងគោលោរណ៍

ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដណ្ម្ួយ ដដលមាន្ឥទធេ
ិ លគលើសិស្េពាក្់ពាន្់គៅន្ឹងផលរបគោជន្៍

គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្់។

ន្ិងោរបំគរើគសវា ក្ិត្ដិយស ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនានា ដដលមាន្ជូន្ ឬតាម្រយៈក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនន្
សាថ្ប័ន្អប់រំ។

គសចក្តីដណនាំ / េ័ត្៌មាន្

ឧទាហរណ៏អំេីរបគភទនន្ោររបរេឹត្ដ ដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយដដលអាចមាន្ោរ

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវធានាោ្ងណ្ឱ្យសិស្េទាំងអស់របស់សង្ក្ត្់ ទទួល

គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្មាន្ បដុ ន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ដូចត្គៅគន្េះគទ៖

បាន្ន្ូវេ័ត្៌មាន្អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ ដដលសម្រសបតាម្វ័យរបស់េួក្គគ។ គសចក្ដីដណនាំ ន្ិង
េ័ត្៌មាន្ដបបបគន្េះ រួម្មាន្៖

1. ោរគសនើសុំរួម្ដំគណក្ជាម្ួយ ោរដចចង់ផែូវគភទ ឬោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដដលគគម្ិន្ចង់បាន្

1.

2. ោរគរៀបរាប់បនាទ្បបគនាថ្ក្ ោរបគញ្ចញម្ត្ិរបមាថ្ ោររំគលាភគោយពាក្្យសំដី ោរគំរាម្គំដហង ពាក្្យ

គហត្ុដដលោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ អាចគក្ើត្មាន្គឡើង រវាងម្ន្ុស្េគភទដូចោន្ គហើយដដលអាច

បំពាន្ ឬោរន្ិោយបងខូចផែូវគភទ។

ជាប់ពាក្់ពាន្់អំគេើហិង្ាផែូវគភទ

3. ោរបគញ្ចញម្ត្ិលែិត្លែន្់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ អំេីរាងោយរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ឬោរ
សាក្សួរ ឬោរសន្េនាផ្ទ្ល់ខែួន្គរចើន្ហួសគហត្ុ គៅគលើគរឿងផែូវគភទដដលគគម្ិន្ចង់សាដ្ប់

4. គរឿងក្ំដបែងទាក្់ទងផែូវគភទ, ផ្ទ្ំងរូបភាេក្នុងលក្ខណៈរបមាថ្, ក្ំណត្់ខែី, សាច់គរឿង, គរឿងត្ុក្កតា, គំន្ូរ,
រូបភាេ, ោយវិោរអាសអាភាស ឬរូបភាេផែូវគភទ ដដលបាន្បគងកើត្គឡើងតាម្រយៈក្ុំេ្យូទ័រ
5. ោរផ្េេវផ្ាយពាក្្យចចាម្អារា្ម្ផែូវគភទ
6. ោរចំអក្ឡក្ឡឺយ ឬោរន្ិោយអំេីផែូវគភទនន្សិស្េសាលា ដដលមាន្គ
ឬសក្ម្មភាេ ដដលមាន្សិស្េដត្ម្ួយគភទគៅក្នុងហនឹង

គត្ើអំគេើ ន្ិងអាក្ប្បក្ិរិោដបបណ្ខែេះ រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្ទាំងអងគ

2.

សារោ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា សិស្េម្ិន្រត្ូវទទួលរងន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទគឡើយ គទាេះជា

3.

គលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យគគគ្វើោររាយោរណ៍របាប់ អំេីោរបាន្គ ើញោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ គបើ

4.

សារោ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា សុវត្ថិភាេរបស់សិស្េសាលា គឺជាក្តីបារម្ភដ៏ចម្្បងរបស់សង្ក្ត្់

្េះគរៀន្ ក្នុងថាន្ក្់

ក្នុងសាថ្ន្ភាេណ្ម្ួយក្៏គោយ

គទាេះបីជាជន្រងគរោេះ េុំបាន្បដឹងរបាប់េីោរគបៀត្គបៀន្គនាេះក្៏គោយ

គហើយថាោររំគលាភគលើច្ាប់ោច់គោយដឡក្ណ្ម្ួយ ដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធន្ឹងជន្រងគរោេះ ឬ

ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់គផ្េងគទៀត្ ដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់អេ
ំ ីោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ

គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្គោេះរសាយោច់គោយដឡក្េីោន្ គហើយន្ឹងម្ិន្បេះពាល់ដល់រគបៀបពាក្្យបណតឹង
អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ ដដលរត្ូវបាន្ទទួលបាន្គសុប
ើ អគងកត្ ឬបាន្គោេះរសាយគនាេះគឡើយ។

7. ោរមា្ស្ា ោរចាប់យក្រចបាច់ សាទ្បអដងែល បំគបាសអដងែល ឬរត្ដុសរាងោយ
5.

8. ោរបេះក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ដល់រាងោយ ឬសគម្ែៀក្បំពាក្់របស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់
9. ោររារាំង ឬោរទប់សក្ម្មភាេរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ឬោរគរជៀត្ដរជក្រាងោយណ្ម្ួយក្នុងសក្ម្មភាេ

សារោ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា គោយម្ិន្គិត្េីោរដដលអនក្បដឹងម្ិន្បាន្គ្វើតាម្ត្រម្ូវោរនានា
ក្នុងោក្់បដឹងជាលាយលក្ខអក្្េរ ោក្់ឱ្យទាន្់គេលគវលា ឬោរោក្់បដឹងជាផែូវោរតាម្ដបបគផ្េង

គទៀត្ក្៏គោយ រគប់គរឿងគចាទរបោន្់អំេីោរគបៀត្គបៀត្ផែូវគភទ ដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធន្ឹងសិស្េណ្

សិក្្ា គៅគេលបាន្គ្វោ
ើ ក្់គៅគលើម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ គោយដផែក្គលើោរបង្ហ្ញអារម្មណ៍អំេីគភទ ឬគយន្

មាន្ក្់ ម្ិន្ថាអនក្បដឹង អនក្គ្ែើយត្ប ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ ដដលបុគគលិក្ សាលា

ឌ័រ

គរៀន្បាន្ដឹង តាម្រយៈម្គ្្ាបាយណ្ម្ួយក្៏គោយ គនាេះន្ឹងរត្ូវបាន្គគគ្វើោរគសុើបអគងកត្

គហើយថាវិធាន្ោរជាបនាទ្ន្ម្
់ ួយ ន្ឹងរត្ូវបាន្គ្វើ គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ណ្ម្ួយ គដើម្្បីទប់

10. ោរបង្ហញ
្ វត្ថដុ ដលគ្វើឱ្យន្ឹក្គ ើញគរឿងផែូវគភទ

សាក្ត្់ក្ុំឱ្យគក្ើត្មាន្គរឿងហនឹងម្ដងគទៀត្ ន្ិងគដើម្្បគី ោេះរសាយផលបេះពាល់ណ្ម្ួយដដលបន្តគក្ើត្
មាន្ គៅគលើសិស្េសាលាគទៀត្

11. ោរចាប់រំគលាភ ឬវាយដំ ឬបងខិត្បងខំផែូវគភទ
12. អំគេើហឹង្ាផែូវគភទ ដដលជាោររបរេឹត្តិបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់

6.

េ័ត្៌មាន្អំេីន្ីត្ិវិ្ីរបស់សង្ក្ត្់ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គៅគលើពាក្្យបណតឹង ន្ិងបុគគល ដដលរបាយ

13. ោរទំនាក្់ទំន្ងតាម្គរគឿងគអឡិចរត្ូន្ិច ដដលក្នុងគនាេះមាន្ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ពាក្្យគេចន្៍ ឬរូបភាេ

7.

េ័ត្៌មាន្អំេីសិទធិរបស់សិស្េ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល ទុក្ោក្់ពាក្្យបណតឹងរដឋប្បគវណី ឬ

ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅទីក្នុងបរិគវណទាំងអស់នន្សាលាគរៀន្ គៅក្នុងក្ម្មវិ្ី ឬ

8.

សារោ្ងច្ាស់ម្ួយបញ្ជ្ក្់ថា គៅគេលដដលរត្ូវោរចាំបាច់ សង្ក្ត្់ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះ

រេម្ជាវិជជមាន្

ដូចបាន្គរៀបរាប់គៅខាងគលើ

ោរណ៍អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយច្ាប់ រត្ូវបាន្រាយោរណ៍របាប់

រេហមទណឌ តាម្ោរអាចអន្ុវត្ដបាន្

សក្ម្មភាេទាំងអស់ ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្។ ោររបរេឹត្ដណ្ម្ួយដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្

អាសន្ន គដើម្្បីធានាោ្ងណ្ឱ្យបរិសាថ្ន្សាលាគរៀន្ ដដលមាន្សុវត្ថិភាេសំរាប់សិស្េណ្មាន្ក្់

ន្ឹងសាលាគរៀន្ ឬដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរ

អំឡុងគេលគសុើបអគងកត្ គហើយថា តាម្ទំហំអាចគ្វើគៅបាន្ គៅគេលវិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន

ទីក្ដន្ែងបងកររគរឿងម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្ ដល់អនក្បដឹងផដល់ ឬដល់ជន្រងគរោេះគោយសារដត្ោររបរេឹត្ដដបប

អំគេើគបៀត្គបៀន្គនាេះគឡើយ

ោត្់ ដដលគក្ើត្គឡើងគៅទីគរៅបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគៅខាងគរៅនន្ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេដដលទាក្់ទង

ដដលជាអនក្បតឹងត្វា្ ឬជាជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិង/ឬ សិស្េដនទគទៀត្ ក្នុង

គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ក្នុងោររំគលាភគលើគោលោរណ៍នន្សង្ក្ត្់ របសិន្គបើវាបន្ដបេះពាល់ដល់ ឬបគងកើត្បាន្

ម្ួយរត្ូវបាន្គ្វើគនាេះ េួក្គគន្ឹងម្ិន្រត្ូវគ្វើឱ្យមាន្គុណវិបត្តិដល់អនក្បដឹងត្វា្ ឬជន្រងគរោេះគោយ

ហនឹង។

(ឯក្សារគោង 0410 - ោរម្ិន្គរើសគអើងគៅក្នុងក្ម្មវិ្ី ន្ិងសក្ម្មភាេរបស់សង្ក្ត្់)

ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ

(ឯក្សារគោង 5131 - ោររបរេឹត្ដ)

គៅគេលមាន្ោរគសុើបអគងកត្ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ សិស្េណ្ក្៏គោយ ដដលចូល

(ឯក្សារគោង 5137 - បរិោោសវិជជមាន្នន្សាលាគរៀន្)

ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្ ឬក្នុងសក្ម្មភាេពាក្់ពាន្់ន្ឹងសាលាសាលាគរៀន្ ដដលជាប់ក្នុងោរ

(ឯក្សារគោង 1312.1 - ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងបុគគលិក្របស់សង្ក្ត្់)

រួម្ក្នុងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ឬក្នុងអំគេើហិង្ាផែូវគភទ គៅក្នុងសាលាគរៀន្ ឬក្នុងសក្ម្មភាេដដលបាន្

(ឯក្សារគោង 5131.2 - ោរសម្ែុត្គ្វើបាបគគ)
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

រំគលាភគលើគោលោរណ៍គន្េះ ន្ឹងទទួលរងន្ូវចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ។ ចំគពាេះសិស្េថាន្ក្់ទី 4-12, ចំណ្ត្់
ោរោក្់វិន្័យ អាចរួម្មាន្ ទាំងោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិង/ឬ ោរបគណតញគចញេីសា

ន្ិងោរបំគរើគសវា ក្ិត្ដិយស ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនានា ដដលមាន្ជូន្ ឬតាម្រយៈក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនន្
សាថ្ប័ន្អប់រំ។

លាគរៀន្ ឱ្យដត្ មាន្ោរោក្់វិន្័យដបបគន្េះ គនាេះសាថ្ន្ភាេទាំងអស់ដដលបាន្គក្ើត្គឡើង រត្ូវគលើក្យក្
ម្ក្គ្វើោរេិចារណ្។

ឧទាហរណ៏អំេីរបគភទនន្ោររបរេឹត្ដ ដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយដដលអាចមាន្ោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្មាន្ បដុ ន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ដូចត្គៅគន្េះគទ៖

(ឯក្សារគោង 5144 - ោររបរេឹត្ដ)

1. ោរគសនើសុំរួម្ដំគណក្ជាម្ួយ ោរដចចង់ផែូវគភទ ឬោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដដលគគម្ិន្ចង់បាន្

ន្ីត្ិវិ្ីរត្ឹម្រត្ូវ)

2. ោរគរៀបរាប់បនាទ្បបគនាថ្ក្ ោរបគញ្ចញម្ត្ិរបមាថ្ ោររំគលាភគោយពាក្្យសំដី ោរគំរាម្គំដហង ពាក្្យ
បំពាន្ ឬោរន្ិោយបងខូចផែូវគភទ។

ន្ីត្ិវិ្ីរត្ឹម្រត្ូវ (សិស្េេិោរ))

3. ោរបគញ្ចញម្ត្ិលែិត្លែន្់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ អំេីរាងោយរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ឬោរ
សាក្សួរ ឬោរសន្េនាផ្ទ្ល់ខែួន្គរចើន្ហួសគហត្ុ គៅគលើគរឿងផែូវគភទដដលគគម្ិន្ចង់សាដ្ប់

(ឯក្សារគោង 5144.1 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ /
(ឯក្សារគោង 5144.2 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ /

តាម្ោរគសុើបអគងកត្ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ បុគគលិក្ណ្មាន្ក្់ក្៏គោយ ដដលបាន្

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

ណ្មាន្ក្់ ន្ឹងរត្ូវបាន្ទទួលរងន្ូវោរោក្់វិន្័យ រហូត្ដល់គៅមាន្ោរបគណតញេីោរង្រដត្ម្ដង គោយ

5. ោរផ្េេវផ្ាយពាក្្យចចាម្អារា្ម្ផែូវគភទ

(ឯក្សារគោង 4117.4 - ោរបគណតញ)

6. ោរចំអក្ឡក្ឡឺយ ឬោរន្ិោយអំេីផែូវគភទនន្សិស្េសាលា ដដលមាន្គ
ឬសក្ម្មភាេ ដដលមាន្សិស្េដត្ម្ួយគភទគៅក្នុងហនឹង

គ ើញថាបាន្ចូលរួម្ក្នុងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ឬក្នុងអំគេើហិង្ាផែូវគភទណ្ម្ួយ ោក្់គៅសិស្េសាលា
អន្ុគលាម្តាម្គោលោរណ៍ ច្ាប់ ន្ិង/ឬ អន្ុសញ្ញ្រួម្នន្ោរង្រដដលអាចអន្ុវត្ដបាន្។

(ឯក្សារគោង 4117.7 - របាយោរណ៍េីសាថ្ន្ភាេោរង្រ)

្េះគរៀន្ ក្នុងថាន្ក្់

7. ោរមា្ស្ា ោរចាប់យក្រចបាច់ សាទ្បអដងែល បំគបាសអដងែល ឬរត្ដុសរាងោយ

(ឯក្សារគោង 4118 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ / ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ)

8. ោរបេះក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ដល់រាងោយ ឬសគម្ែៀក្បំពាក្់របស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់

(ឯក្សារគោង 4218 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ /

9. ោររារាំង ឬោរទប់សក្ម្មភាេរបស់ម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ឬោរគរជៀត្ដរជក្រាងោយណ្ម្ួយក្នុងសក្ម្មភាេ
សិក្្ា គៅគេលបាន្គ្វោ
ើ ក្់គៅគលើម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ គោយដផែក្គលើោរបង្ហ្ញអារម្មណ៍អំេីគភទ ឬគយន្
ឌ័រ

ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ)

(ឯក្សារគោង 4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ)
ោរដថ្រក្្ាក្ំណត្់រតា

10. ោរបង្ហញ
្ វត្ថដុ ដលគ្វើឱ្យន្ឹក្គ ើញគរឿងផែូវគភទ

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវដថ្រក្្ាទុក្ោក្់ក្ំណត្់រតាអំេីក្រណីទាំងអស់ ដដល

11. ោរចាប់រំគលាភ ឬវាយដំ ឬបងខិត្បងខំផែូវគភទ

គោេះរសាយ ន្ិងោរពារក្ុំឱ្យមាន្ោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ោន្ម្ដងគទៀត្ គៅក្នុងសាលាគរៀន្នន្សង្ក្ត្់។

12. អំគេើហឹង្ាផែូវគភទ ដដលជាោររបរេឹត្តិបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់
រេម្ជាវិជជមាន្

បាន្រាយោរណ៍របាប់អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ គដើម្្បីផល
ដ ់លទធភាេឱ្យសង្ក្ត្់ អាចគ្វើោររត្ួត្េិន្ិត្្យ

(ឯក្សារគោង 3580 - ក្ំណត្់រតារបស់សង្ក្ត្់)

13. ោរទំនាក្់ទំន្ងតាម្គរគឿងគអឡិចរត្ូន្ិច ដដលក្នុងគនាេះមាន្ោរបគញ្ចញម្ត្ិ ពាក្្យគេចន្៍ ឬរូបភាេ
ដូចបាន្គរៀបរាប់គៅខាងគលើ

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

អំគេើហិង្ាផែូវគភទ គឺជាទរម្ង់គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ្ងន្់្រង បំផុត្។ អំគេើហិង្ាផែូវគភទ គឺជាោររបរេឹត្តបទ
គលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្របស់េួក្គគ។ "ោរយល់រេម្
វិជជមាន្" មាន្ន្័យថា ក្ិចចរេម្គរេៀងគោយសម័រគចិត្ដ គោយមាន្យល់ដឹងជាវិជជមាន្ គដើម្្បីចូលរួម្ក្នុង
សក្ម្មភាេផែូវគភទ។ វាគឺជាោរទទួលខុសរត្ូវរបស់ម្ន្ុស្េមាន្ក្់ ដដលចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេផែូវគភទ គដើម្្បី
ធានាឱ្យោត្់ទទួលបាន្ន្ូវោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្អំេីម្ន្ុស្េដនទគទៀត្ ឬេីម្ន្ុស្េគផ្េងៗគទៀត្ ដដល
ចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេផែូវគភទ។ ក្ងវេះោរត្វា្ ឬោរជំទាស់ គឺម្ិន្មាន្ន្័យថា គគយល់រេម្ ឬោរគៅ
គសងៀម្សាង្ត្់ េុំមាន្ន្័យថា គគយល់រេម្ដដរគនាេះគទ។ ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្ រត្ូវដត្មាន្បន្ដតាំងេីគដើម្
ដល់ចប់សក្ម្មភាេផែូវគភទ គហើយអាចន្ឹងរត្ូវបាន្ដក្វិញ គៅគេលណ្ម្ួយក្៏បាន្។ ោរមាន្ទំនាក្់
ទំន្ងរវាងបុគគលដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធ ឬទំនាក្់ទំន្ងផែូវគភទេីម្ុន្ៗម្ក្រវាងេួក្គគគនាេះ គឺម្ិន្រត្ូវគរបើទុក្ជា
សញ្ញ្បង្ហ្ញដត្ម្ួយម្ុខ គដើម្្បីបញ្ជ្ក្់ថាមាន្ោរយល់រេម្គនាេះគទ។

ឧបសម្ពន្
័ ធ I: បទបញ្ញត្រដិ ដឋបាល 5145.7 ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទរបស់សស
ិ េ្
សិស្េទាំងអស់មាន្សិទធិចូលគរៀន្ក្នុងសាលា ដដលេុំមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ។ សង្ក្ត្់បាន្េ្ាោម្
លុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលខែួន្បាន្បងករដល់ម្ន្ុស្េ ន្ិង
សហគម្ន្៍សាលាគរៀន្ តាម្រយៈយុទធសា្សតបង្ក្រ ន្ិងោរគ្ែើយត្បដដលសម្រសបតាម្វ័យ ដដលជួយឱ្យ
ជន្រងគរោេះគោយោរគបៀត្គបៀន្គនាេះ មាន្ភាេអង់អាចខា្្ំងគឡើង, ធានាឱ្យមាន្សុវត្ថិភាេក្នុងសាលា
គរៀន្ ន្ិងជួយរទរទង់ោរដក្ដរបអាក្ប្បក្ិរិោវិជជមាន្។
សង្ក្ត្់គរជើសគរើងបុគគលខាងគរោម្គន្េះ ទុក្ជាបុគគលិក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរសំរបសំរួលក្ិចចខិត្ខំរបឹង
ដរបងក្នុងោររបត្ិបត្ដិតាម្ច្ាប់ដក្ដរបោរអប់រំ Title IX ដដលបាន្តាក្់ដត្ងគៅឆន្ំ 1972 ន្ិងច្ាប់អប់រំ
ោលីហវូន្ញ្ 234.1 រេម្ទាំងជួយសរម្ួលដល់ោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងោរគោេះរសាយពាក្្យបណតឹងសដីអំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទតាម្បទបញ្ញត្រដិ ដឋបាល AR 1312.3 - ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្។

ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅទីក្នុងបរិគវណទាំងអស់នន្សាលាគរៀន្ គៅក្នុងក្ម្មវិ្ី ឬ
សក្ម្មភាេទាំងអស់ ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្។ ោររបរេឹត្ដណ្ម្ួយដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្
ោត្់ ដដលគក្ើត្គឡើងគៅទីគរៅបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគៅខាងគរៅនន្ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេដដលទាក្់ទង
ន្ឹងសាលាគរៀន្ ឬដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ក្នុងោររំគលាភគលើគោលោរណ៍នន្សង្ក្ត្់ របសិន្គបើវាបន្ដបេះពាល់ដល់ ឬបគងកើត្បាន្
ទីក្ដន្ែងបងកររគរឿងម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្ ដល់អនក្បដឹងផដល់ ឬដល់ជន្រងគរោេះគោយសារដត្ោររបរេឹត្ដដបប
ហនឹង។

Ombudsperson
Office of the Ombudsperson
1000 Broadway, 1st Floor, Suite 150
Oakland, California 94607
PHONE (510) 879-4281
FAX (510) 879-3678

ដំគណើរោររាយោរណ៍របាប់ ន្ិងោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងដំគណ្េះរសាយពាក្្យបណតឹង
សិស្េសាលាណ្ក្៏គោយ ដដលគិត្ថាេួក្គគបាន្ទទួលរងន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ េីសំណ្ក្់សិស្េ
មាន្ក្់គទៀត្ គនាេះបុគគលិក្ ឬភាគីទីបី ដដលបាន្គ ញ
ើ ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ រត្ូវបាន្ជំរុញោ្ងខា្្ំង
ឱ្យគ្វើោររាយោរណ៍របាប់េីឧប្បត្តគិ ហត្ុគន្េះ ដល់រគូបគរងៀន្ ដល់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬដល់បុគគលិក្គផ្េ
ងៗគទៀត្នន្សាលាគរៀន្។ គៅគេលទទួលបាន្របាយោរណ៍ដបបគន្េះក្នុងរយៈគេលម្ួយនថ្ង នន្ោរបាន្
ទទួលរបាយោរណ៍ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ គនាេះបុគគលិក្សាលាគរៀន្ រត្ូវបញ្ជូន្របាយោរណ៍គន្េះ ជូន្ដល់
នាយក្សាលាគរៀន្ ន្ិងម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់។ សាលាគរៀន្ន្ីម្ួយៗ រត្ូវចាត្់តាំងម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ ដដលទទួលខុសរត្ូវគលើោរគោេះរសាយពាក្្យបណតឹង។ បុគគលរូបហនឹង អាចជានាយក្សាលាគរៀន្ ឬ
ជាអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ គហើយន្ឹងរត្ូវបាន្ទទួលោរបណតតេះបណ្ដ្ល។ គលើស េីគន្េះគទៀត្ បុគគលិក្ណ្
មាន្ក្់នន្សាលាគរៀន្ ដដលបាន្គ ើញោរគក្ើត្មាន្គរឿងគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទពាក្់េ័ន្ធន្ឹងសិស្េសាលាមាន្ក្់
គនាេះ រត្ូវរាយោរណ៍របាប់េីោរបាន្គ ើញរបស់េួក្គគ ជូន្ដល់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្
ច្ាប់របចាំសង្ក្ត្់។ បុគគលិក្គន្េះ រត្ូវចាត្់វធា
ិ ន្ោរទាំងគន្េះ គបើគទាេះបីជាជន្រងគរោេះបាន្ ឬេុំបាន្ោក្់
ពាក្្យបដឹងផដល់ក្៏គោយ។

ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់ គឺជាោររបរេឹត្ដអំគេើផែូវគភទដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ ដដល
អាចរួម្មាន្ បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ អំគេើហិង្ាផែូវគភទ ោរដចចង់រួម្គភទដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ ោរ
គសនើសុំឱ្យយល់រេម្រួម្គភទ ឬោរបគញ្ចញពាក្្យសម្ដីដផែផ្ក្ ោ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
ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដគលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ាដដលបេះពាល់សិស្េសាលា។
3. ោររបរេឹត្ដដបបគន្េះ គឺមាន្បំណង ឬមាន្ផលបេះពាលអវិជជមាន្គលើោរសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឬគ្វើឱ្យទី
ក្ដន្ែងរបក្បោរង្រ ឬក្ដន្ែងអប់រំ មាន្ោរភិត្ភ័យ ោរវាយរបហ្រោន្ ឬោរទាស់ចិត្ដ។

គៅគេលដដលរបាយោរណ៍ ឬពាក្្យបណតឹងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ពាក្់េ័ន្ធន្ឹងោររបរេឹត្ដគៅទីគរៅ
បរិគវណសាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ រត្ូវដសវងរក្ថាគត្ើ ោររបរេឹត្ដ
អាច ឬបាន្បគងកើត្ ឬបាន្នាំឱយ្ មាន្ោរបងករគរឿងគៅក្នុងទីក្ដន្ែងសិក្្ា។ របសិន្គបើនាយក្សាលាគរៀន្ ឬ
អនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ រក្គ ញ
ើ ថា មាន្ោរបងករគរឿងគៅក្នុងទីក្ដន្ែងសិក្្ាដម្ន្គនាេះ េួក្គគរត្ូវគ្វើ

4. ោរចុេះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិស្េសាលា រត្ូវបាន្គរបើរបាស់
ទុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដណ្ម្ួយ ដដលមាន្ឥទធេ
ិ លគលើសិស្េពាក្់ពាន្់គៅន្ឹងផលរបគោជន្៍
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ោរគសុើបអគងគត្តាម្ពាក្្យបណតឹង ន្ឹងគ្វើោរគោេះរសាយ ក្នុងលក្ខណៈដូចោន្ គៅន្ឹងោររបរេឹត្ដដដលបាន្
ហ្ម្ោត្់ ដដលបាន្គក្ើត្គឡើងគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្អញ្ចឹងដដរ។

ោរសមាង្ត្់
ពាក្្យបណតឹង ន្ិងបទគចាទរបោន្់ទាំងអស់ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រត្ូវរក្្ាទុក្ជាោរសមាង្ត្់ គលើក្
ដលងដត្ជាោរចាំបាច់ ក្នុងអន្ុវត្តបទគសុើបអគងកត្ ឬោរចាត្់វិធាន្ោរគេលគរោយៗម្ក្គទៀត្ដដលរត្ូវ
ោរចាំបាច់គនាេះគចញ។

គៅគេលដដលមាន្ោររាយោរណ៍របាប់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ ឬមាន្របាយោរណ៍របាប់គរៅផែូវោរ អំេីោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ រត្ូវផដល់ដំណឹងដល់សិស្េសាលា ឬជូន្ដល់មាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាល / អាណ្េ្ាបាល អំេីសិទធិោក្់ពាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរម្ួយច្ាប់
គោយអន្ុគលាម្តាម្ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្់។ ពាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរ
ដដលបាន្ោក្់បដឹង តាម្ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្់គនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្គោេះរសាយរសបជាម្ួយ
ន្ឹងបទបញ្ញត្ដិ AR 1312.3។

គៅគេលដដលអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ បាន្ផដល់ដំណឹងជូន្សង្ក្ត្់ អំេីោរ
គបៀត្គបៀន្ បុដន្តបាន្គសនើសុំឱ្យជួយលាក្់ោរសមាង្ត្់ផងគនាេះ អនក្ចាត្់តាំងរបស់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តី
អន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់ រត្ូវផដល់ដំណឹងជូន្អនក្បតឹង ឬជន្រងគរោេះដដលបាន្គសនើសុំគនាេះ ថាោរគសនើសុំដបប
គន្េះ អាចគ្វើឱ្យសម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គរឿងគបៀត្គបៀន្ ឬោរចាត្់វិធាន្ោរគផ្េងៗ
គទៀត្ដដលរត្ូវោរចាំបាច់គនាេះ មាន្ក្ំរិត្។ គៅគេលដដលយល់រេម្គ្វើតាម្ោរគសនើសុំលាក្់ោរសមាង្ត្់
គហើយគនាេះ សង្ក្ត្់ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរទាំងរសុងឱ្យបាន្សម្រម្្យ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងោរគ្ែើយត្ប គៅ
ន្ឹងពាក្្យបណតឹងរសបជាម្ួយន្ឹងសំគណើគន្េះ។

គោយម្ិន្គិត្អំេីថា គត្ើបណតឹងរត្ូវបាន្ ឬេុំបាន្ោក្់បតឹងជាផែូវោរគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់
តាំងរបស់េួក្គគ រត្ូវចាត្់វិធាន្ោរ គដើម្្បគី ្វើោរគសុើបអគងកត្គលើបទគចាទរបោន្់ គហើយគបើរក្គ ើញថា
មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ដម្គនាេះ េួក្គគរត្ូវចាត្់វិធាន្ោរភា្្ម្ គដើម្្បីបញ្្ឈប់វា ន្ិងទប់សាក្ត្់ក្ុំឱ្យវាគក្ើត្មាន្ម្ដង
គទៀត្ ន្ិងគ្វើោរគោេះរសាយេីផលបេះពាល់ណ្ម្ួយដដលគៅដត្បន្ដមាន្។

គៅគេលដដលអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ បាន្ផដល់ដំណឹងជូន្សង្ក្ត្់ អំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ បុដន្តបាន្គសនើសុំក្ុំឱ្យបន្តោរគសុើបអគងកត្គនាេះ សង្ក្ត្់ន្ឹងគ្វើោរសំគរចថា គត្ើខែួន្អាច ឬេុំ
អាចយល់រេម្គ្វើតាម្សំគណើសុំដបបគន្េះបាន្ដដរឬោ្ងណ្ ខណៈដដលខែួន្ក្ំេុងរត្ូវផដល់ទីក្ដន្ែងសិក្្ា
ម្ួយ ដដលមាន្សុវត្ថិភាេ ឬជាទីោ្ន្ោរគរើសគអើងសំរាប់សិស្េទាំងអស់។

របសិន្គបើពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយច្ាប់ រត្ូវបាន្ោក្់ជូន្ជាគលើក្ដំបូង ដល់នាយក្
សាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្រូបហនឹង រត្ូវបញ្ជូន្របាយោរណ៍ហនឹងដល់ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់
របចាំសង្ក្ត្់។ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់េក្
ួ គគ រត្ូវចាប់គផដើម្គ្វើោរគសុើបអគងកត្តាម្ពាក្្យ
បណតឹងហនឹង។

ោរគ្ែើយត្បដដលក្ំេុងរង់ចាំោរគសុើបអគងកត្ / វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន

ក្នុងក្រណីគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទណ្ម្ួយ ពាក្់េ័ន្ធគៅន្ឹងនាយក្សាលាគរៀន្គនាេះ ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់
ឬម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់គទៀត្ ដដលទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍ ឬពាក្្យបណតឹងគនាេះ អាចោក្់ជូន្អគគនាយក្នន្
សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ ដដលជាអនក្គ្វើោរសំគរចថា អនក្ណ្ជាអនក្គ្វោ
ើ រគសុើប
អគងកត្គលើពាក្្យបណតឹងគន្េះ។

គៅគេលគក្ើត្មាន្គរឿងគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយ ដដលរត្ូវបាន្រាយោរណ៍របាប់គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬ
អនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ គោយបាន្េិគរោេះគោបល់ជាម្ួយន្ឹងម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់គនាេះ រត្ូវក្ំណត្់ថា
គត្ើវិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន គឺជាោរចាំបាច់ដដរឬគទ គដើម្្បីរង់ចាំលទធផលេីោរគសុើបអគងកត្ហនឹង។
នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ ឬម្្ន្តីោរអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់ន្ឹងចាត្់វធា
ិ ន្ោរជាបនាទ្ន្់
គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ ន្ិងគដើម្្បីោរពារសិស្េសាលា ន្ិង/ឬ គដើម្្បីធានាោរចូលរួម្ក្ម្មវិ្ីអប់រំ។
គដើម្្បីវិសាលភាេដដលអាចគ្វើគៅបាន្គនាេះ វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្នដបបគន្េះ ម្ិន្រត្ូវមាន្គុណវិបត្តិដល់
អនក្បដឹងត្វា្ ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ដដលជាប់បទគចាទរបោន្់គនាេះគទ។ វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះ
អាសន្ន អាចរួម្មាន្ ោរោក្់សិស្េពាក្់ពាន្់គៅក្នុងថាន្ក្គ់ រៀន្ណ្ម្ួយោច់គោយដឡក្េីោន្, ោរគផេរ
សិស្េគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយដដលបគរងៀន្គោយរគូបគរងៀន្ោច់គោយដឡក្េីោន្, ោរោក្់ជន្រង
គរោេះ ឬអនក្បដឹងដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់ ន្ិងអនក្គបៀត្គបៀន្គគឱ្យគៅោច់គោយដឡក្េីោន្, វិធាន្ោរ
សន្តិសុខ, ោរោំរទផែូវចិត្ដ ន្ិងតាម្ចិត្តសា្សដ ឬោរសរម្បសរម្ួលគលើោរសិក្្ាគផ្េងៗគទៀត្គនាេះ រត្ូវ
ផដល់ឱ្យបាន្សម្រសប តាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល។ សាលាគរៀន្ រត្ូវផដល់ដំណឹង
ជូន្ដល់ជន្រងគរោេះ ឬអនក្បដឹង អំេីសិទធិគរជើសគរើសរបស់េួក្គគ គដើម្្បគី ជៀសវាងក្ុំឱ្យបេះោន្ជាម្ួយន្ឹងអនក្
គបៀត្គបៀន្គគដដលជាប់បទគចាទរបោន្់ គហើយន្ិងអន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យជន្រងគរោេះ ឬអនក្បដឹងត្វា្ អាចគ្វោ
ើ រ
ផ្្្ស់បតូរោរគរៀបចំក្ម្មវិ្ីសិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឱ្យបាន្សម្រសបតាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្
របឹក្្ាភិបាល។ សាលាគរៀន្គន្េះ ន្ឹងគ្វើឱ្យអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះ បាន្ដឹងអំេី្ន្ធាន្ ន្ិងជំន្ួយដដល
អាចរក្បាន្។

ក្ិចចរបជុំសដីេីោរទទួលយក្របាយោរណ៍
គៅក្នុងរយៈគេលម្ួយនថ្ង នន្ោរទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍ សដីអំេីោរគបៀត្គបៀន្ ឬគបើម្ិន្ដូគចនេះគទ គបើ
បាន្ដឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្គហើយគនាេះ បុគគលិក្រត្ូវដត្ជូន្ដំណឹងដល់បុគគលិក្របចាំទីសាលាគរៀន្ដដល
បាន្គរជើសតាំង ន្ិងម្្ន្ដីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របចាំសង្ក្ត្។
់ គរោយេីោរទទួលបាន្ន្ូវរបាយោរណ៍អំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ ឬបាន្ដឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្គហើយគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតាំង ឬ
អនក្ចាត្់តាំងរបស់ខែួន្ រត្ូវរបញប់របញលោក្់គេលណ្ត្់ជួបោន្ម្ួយ ជាម្ួយន្ឹងសិស្េសាលា ដដល
បាន្រាយោរណ៍របាប់អំេីោរគបៀត្គបៀន្។ របសិន្គបើបាន្គសនើគោយសិស្េ ឬត្រម្ូវគោយច្ាប់គនាេះ ម្្ន្តី
របចាំសាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតាំត្ រត្ូវផដល់ដំណឹងជូន្មាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ អំេី
របាយោរណ៍ហនឹង គហើយន្ិងអគញ្ជើញេួក្គគឱ្យចូលរួម្ក្នុងក្ិចចរបជុំទទួលតាម្គេលបាន្ក្ំណត្់។ រគប់
ក្រណីទាំងអស់ សិស្េសាលា ន្ឹងរត្ូវបាន្គគផដល់ដំណឹងជូន្រជាបថា េួក្គគអាចនាំម្ក្ជាម្ួយន្ូវម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ដដលខែួន្ចង់បាន្ ឱ្យម្ក្ជួយផដល់ជាក្មា្្ំងចិត្ដ គៅក្នុងក្ិចចរបជុំ។ របសិន្គបើសិស្េសាលាមាន្ក្់ គសនើសុំ
ឱ្យមាន្សិស្េមាន្ក្់គទៀត្ ម្ក្ជួយផដល់ជាក្មា្្ំងចិត្ដគនាេះ សិស្េសាលារូបហនឹង ន្ឹងរត្ូវបាន្អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យ
គចញេីថាន្ក្់គរៀន្ ឬេីសក្ម្មភាេនានារបស់េួក្គគ គដើម្្បម្
ិ ក្ចូលរួម្ក្នុងក្ិចចរបជុំ។ សិស្េសាលា អាចគសនើ
សុំគលើក្ក្ិចចរបជុំគៅគ្វើគៅនថ្ងគរោយវិញបាន្ គដើម្្បីផដលល
់ ទធភាេឱ្យម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្់ ដដលន្ឹងម្ក្ជួយ
ផដល់ជាក្មា្្ំងចិត្ដរបស់េួក្គគគនាេះ អាចម្ក្ចូលរួម្បាន្។

សង្ក្ត្់គឺជាអនក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរក្ំណត្់េីរគបៀបគោេះរសាយបណតឹង។ របសិន្គបើសង្ក្ត្់ រត្ូវបាន្
ក្ំណត្់ថា ោររំគលាភគលើគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់ខែួន្ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើងដម្ន្គនាេះ
សង្ក្ត្់អាចគរបើរបាស់ដំគណ្េះរសាយនានា ដដលសំគៅ គលើោរលុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្, ទប់
សាក្ត្់ក្ុំឱ្យវាគក្ើត្មាន្ម្ដងគទៀត្ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលបាន្បងករគឡើងគោយោរគបៀត្គបៀន្។
សង្ក្ត្់រត្ូវវាយត្នម្ែថា គត្ើវិធាន្ោរដក្ដរប ន្ិងវិធាន្ោរបង្ក្រ គួររត្ូវចាត្់ ម្ិន្រត្ឹម្ដត្ គៅថាន្ក្់បុគគល
គនាេះគទ បុដន្តគៅថាន្ក្់សាលាគរៀន្ ឬថាន្ក្់សង្ក្ត្់ផងដដរ។

គៅក្នុងក្ិចចរបជុំោរទទួលយក្របាយោរណ៍គន្េះ សិស្េសាលាន្ឹងរត្ូវបាន្ផដល់ដំណឹងជូន្រជាបថា៖
(1)
សង្ក្ត្់ ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរជាបនាទ្ន្់ គដើម្ប្ ីោរពារសុវត្ថិភាេ ន្ិងសុខមាលភាេផែូវចិត្ដ នន្សិស្េ
សាលាដដលបាន្រាយោរណ៍;
(2)
ផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េ ថាេួក្គគអាចោក្់ពាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរម្ួយច្ាប់
គោយអន្ុគលាម្តាម្ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្់ គហើយន្ិងគេលគេលក្ំណត្់ក្នុងោរ
ពាក្្យបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្;
(3)
េន្្យល់ថាពាក្្យបណតឹង ន្ិងបទគចាទរបោន្់នានា អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ឹងរត្ូវបាន្រក្្ា
ទុក្ជាោរសមាង្ត្់ គលើក្ដលងដត្ជាោរចាំបាច់ គដើម្្បីអន្ុវត្តោរគសុើបអគងកត្ ឬោរចាត្់វធា
ិ ន្ោរ
គផ្េងៗគទៀត្ដដលចាំបាច់;
(4)
សូម្េន្្យល់អំេីសាថ្ន្ភាេនានា ដដលម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងរត្ូវបាន្ត្រម្ូវឱ្យគរៀបចំរបាយ
ោរណ៍ោក្់គៅរក្សួងគសវាក្ម្មក្ុមារ ន្ិងរក្ុម្រគួសារ ន្ិង/ឬ ដផនក្អន្ុវត្តច្ាប់;
(5)
ផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េឱ្យដឹងថា ោរសងសឹក្ចំគពាេះោរគរៀបចំរបាយោរណ៍ ឬោរចូលរួម្ក្នុងោរ
គសុើបអគងកត្គលើគរឿងគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ គឺរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់ ន្ិងរគបៀបរាយោរណ៍របាប់ អំេី
ោរសងសឹក្ណ្ម្ួយ ដដលេួក្គគបាន្ទទួល;
(6)
េន្្យល់របាប់ថា បនាទ្ប់េីពាក្្យបណតឹងគន្េះរត្ូវបាន្គសុើបអគងកត្គហើយគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលា ន្ឹង
គ្វើអន្ុសាសន្៍ជូន្ អំេី រគបៀបគ្វើត្ គហើយថា តាម្ោរអាចអន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យបាន្គោយច្ាប់ ន្ិង
គោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់គនាេះ សិស្េសាលា អាចផដល់បញ្ជូលគោបល់របស់េួក្គគគៅក្នុងោរសំ
គរចចិត្តបាន្;
(7)
សូម្គសនើសុំឱ្យសិស្េសាលា គ្វើោរេន្្យល់របាប់គោយផ្ទល
្ ់មាត្់របស់េួក្គគ អំេីអវីដដលបាន្គក្ើត្
គឡើង, រគបៀបដដលវាបាន្បេះពាល់ដល់េួក្គគ គហើយន្ិងអវីដដលេួក្គគរត្ូវោរ គដើម្្បគី ្វើឱ្យេួក្គគ
គិត្ថា គៅសាលាគរៀន្មាន្សុវត្ថិភាេ;
(8) ផដល់ដំណឹងជូន្ដល់សិស្េសាលា ថាេួក្គគអាចបង្ហ្ញភ័សតុតាងបដន្ថម្ ឬេ័ត្៌មាន្ដដលនាំឱ្យទទួល
បាន្ន្ូវភ័សតុតាង គៅក្នុងអំឡុងគេលគ្វើគសុើបអគងកត្។

ដំគណើរោរគសុើបអគងកត្ជាបនាទ្ន្់ គហើយមាន្សម្ភាេ
ក្នុងោរក្ំណត្់ថា គត្ើោររំគលាភគលើគោលន្ោរណ៍នន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើងដម្ន្
ឬោ្ងណ្គនាេះ, សង្ក្ត្់រត្ូវគរបើសដង់ោរ "ឧត្តម្អន្ុភាេនន្ភសតុតាង"។ សដង់ោរគន្េះ ន្ឹងរត្ូវបាន្បំគេញ
របសិន្គបើបទគចាទរបោន្់គន្េះ គឺទំន្ងជាមាន្ោរេិត្គរចើន្ជាងោរដដលម្ិន្េិត្។
ោរក្ំណត្់ថា គត្ើោររបរេឹត្ដផែូវគភទ គឺជាោរយល់រេម្ ឬជាោរម្ិន្យល់រេម្គនាេះ សង្ក្ត្់ន្ឹងគរបើសតង់ោរ
"ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្" ដូចបាន្ក្ំណត្់ន្័យគៅខាងគលើ។ សង្ក្ត្់ម្ិន្រត្ូវគិត្េិចារណ្ដត្គៅគលើរបវត្តិ
របរេឹត្ដិផែូវគភទេីម្ុន្ៗម្ក្របស់ជន្រងគរោេះដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់ គដើម្្បីគ្វោ
ើ រក្ំណត្់របស់េួក្គគ
គនាេះគទ គលើក្ដលងដត្ក្នង
ុ ទំហំដដលជាប់ទាក្់ទងគៅន្ឹងោរមាន្ទំនាក្់ទំន្ងម្ុន្ៗ ជាម្ួយន្ឹងអនក្
គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់ក្នុងបទគចាទរបោន្់គនាេះគចញ។
ក្នុងោរគ្វើោរគសុើបអគងកត្ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ រត្ូវរបម្ូលឯក្សារទាំង
អស់ដដលអាចរក្បាន្ ន្ិងរត្ូវេិន្ិត្្យគម្ើលក្ំណត្់រតា ក្ំណត្់ខែីៗ ឬគសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ទាំងអស់ដដលអាច
រក្បាន្ ដដលទាក្់ទងគៅន្ឹងពាក្្យបណតឹង។ ម្្ន្តីរបចាំទសា
ី លាគរៀន្ អាចចូលគ្វើទស្េន្ក្ិចចគៅតាម្ទី
តាំងណ្ម្ួយដដលអាចចូលគៅបាន្ ជាទីដដលបណតឹង រត្ូវបាន្គគគចាទរបោន្់ថាបាន្គក្ើត្គឡើង។ ម្្ន្តី
របចាំទីសាលាគរៀន្ រត្ូវគ្វើបទសមាភ្សដល់សាក្្េីទាំងអស់ដដលអាចរក្បាន្ រួម្ទាំងអនក្គបៀត្គបៀន្ដដល
ជាប់បទគចាទរបោន្់ គោយមាន្េ័ត្៌មាន្ពាក្់េ័ន្ធគៅន្ឹងពាក្្យបណតឹងគន្េះ។ បទសមាភ្សន្៍នានា រត្ូវគ្វើ
គឡើងក្នុងលក្ខណៈលាក្់ោរសមាង្ត្់។ បនាទ្ប់េីោរបាន្គ្វប
ើ ទសមាភ្សន្៍ម្ក្ អនក្គបៀត្គបៀន្ជាប់បទគចាទ
របោន្់ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលា ន្ឹងផតល់ជូន្សិស្េដដលបាន្របាយោរណ៍របាប់ ន្ូវឱោសដថ្ម្គទៀត្ គដើម្្បី
ោក្់ភសតុតាង ឬគ្វើគសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ម្ួយក្នុងោរគ្ែើយត្ប។

របសិន្គបើសិស្េមាន្ក្់ គ្វើោរគសនើសុំឱ្យជួយគ្វើោរលាក្់គ
្េះរបស់េួក្គគ ម្ិន្ឱ្យអនក្គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់
បទគចាទរបោន្់ដឹងគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ រត្ូវេន្្យល់របាប់ថា ោរគសនើសុំដបបហនឹង អាចគ្វើឱ្យ
សម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់មាន្ក្ំរិត្ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គលើពាក្្យបណតឹង ន្ិងក្នុងោរបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្
គន្េះ។ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងេន្្យល់របាប់ផងដដរថា សង្ក្ត្់ន្ឹងម្ិន្អាចលាក្់គ
្េះរបស់សិស្េ
សាលា ថាម្ិន្ឱ្យអនក្គបៀត្គបៀន្ជាប់បទគចាទរបោន្់គនាេះដឹងគនាេះគទ - ោរគ្វើដបបហនឹង ន្ឹងគ្វឱ
ើ ្យចុេះ
គខ្ាយ ដល់សម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់ ក្នុងោរធានាោ្ងណ្ឱ្យទីក្ដន្ែងសិក្្ា ជាទីមាន្សុវត្ថិភាេ ន្ិងជា
ទីោ្ន្ោរគរើសគអើងោន្ សំរាប់សិស្ាន្ុសិស្េទាំងអស់ រួម្ទាំងសិស្េដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់គនាេះផង
ដដរ។

ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងគ្វើោរគសុើបអគងកត្ ម្ិន្ដម្ន្រត្ឹម្ដត្ថា គត្ើោររបរេឹត្ដដដលគក្ើត្គឡើងជាប់
គចាទរបោន្់គនាេះគទ បដុ ន្ត ផលបេះពាល់របស់ខែួន្ គៅគលើោររាយោរណ៍ផងដដរ អំេីបទេិគសា្ក្នុងោរ
សិក្្ារបស់សិស្េសាលា រួម្មាន្ បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ផលបេះពាល់ណ្ម្ួយគៅគលើសម្ត្ថភាេគផ្ត្ត្
អារម្មណ៍របស់េួក្គគគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ គលើេិន្េុ ន្ិងោរចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេ ន្ិងសម្ត្ថភាេគដើរចុេះគឡើង
បាន្គោយគសរើគៅទីជុំវិញបរិគវណសាលាគរៀន្។
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ក្នុងោរគ្វើឱ្យោររក្គ ើញោរេិត្ ន្ិងោរក្ំណត្់របស់េក្
ួ គគគនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ អាចគ្វើោរ
េិចារណ្េីសារៈសំខាន្់នន្អងគគហត្ុដដលបាន្ោក្់ចូលគៅបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3, ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹង
ឯក្សណ្ឋ្ន្។ អងគគហត្ុទាំងគន្េះគឺ៖
ក្.
គសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយសាក្្េីណ្មាន្ក្់;
ខ.
ភាេគួរគជឿបាន្ភាគគរចើន្របស់បុគគលដដលជាប់ពាក្់េ័ន្;ធ
គ.
គត្ើបុគគលដដលបដឹងផដល់ បាន្របត្ិក្ម្មដូចគម្ដចខែេះចំគពាេះឧបទេវគហត្ុគន្េះ;
.
ឯក្សារណ្ម្ួយ ឬវត្ថុតាងដនទគទៀត្ ដដលពាក្់េ័ន្ធន្ឹងោររបរេឹត្ដជាប់បទគចាទរបោន្់គន្េះ;
ង.
ក្រណីដដលបាន្របរេឹត្ដក្ន្ែងម្ក្ គោយជន្គលមើសជាប់ក្នុងបទគចាទរបោន្់រសគដៀងោន្គន្េះ;
ច.
បទគចាទរបោន្់ម្ិន្េិត្ក្ន្ែងម្ក្ ដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយអនក្បដឹងផដល់។

1. ោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងលិខិត្ជូន្ដំណឹង ដដលន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់គផញើជូន្មាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល គៅ
គដើម្ឆន្ំសិក្្ាន្ីម្ួយៗ។(ច្ាប់អប់រំ 48980; 5 CCR 4917)

ម្្ន្តីរបចាំទីសាលារគរៀន្ រត្ូវផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េសាលា អំេីោរសគរម្ចចិត្តរបស់េួក្គគ ឱ្យបាន្ឆប់
រហ័ស តាម្ោរដដលអាចគ្វើបាន្ ន្ិងេន្្យល់ដល់សិស្េ េីគហត្ុផលដដលេួក្គគបាន្គ្វើោរសំគរចចិត្។
ត

រត្ូវោក្់បគង្ហ្េះម្ួយច្ាប់គៅគលើគគហទំេ័ររបស់សង្ក្ត្់ អម្ជាម្ួយន្ឹងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបា
ល ន្ិងបទបញ្ញត្តិរដឋបាល។

លទធផលនន្ោរគសុើបអគងកត្គន្េះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងគសចក្តីសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុង
គរោយ។ ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរជាចុងគរោយគន្េះ រត្ូវរួមាន្ ោររក្គ ើញោរេិត្ គោយដផែក្
គលើភសតុតាង ដដលបាន្របម្ូល, ោរសន្និោឋ្ន្នន្ម្្ន្ដីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ិងអនក្ចាត្់តាំងរបស់េួក្គគ ថា
គត្ើោររំគលាភគលើគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្ផែវូ គភទ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើង ឬោ្ងណ្, គហើយថាគត្ើពាក្្យប
ណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្ រត្ូវបាន្ោក្់បដឹងគហើយឬគៅ។ គដើម្្បីក្ណ
ំ ត្់ថាគត្ើទីក្ដន្ែងអប់រំ មាន្ោរបងករគរឿងដម្ន្
េិត្ឬោ្ងណ្ ដដលរំគលាភគៅគលើគោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់គនាេះ ម្្ន្តីរបចាំទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងគ្វើោរ
េិចារណ្គលើក្តាត្នានា ដដលមាន្ដចងគៅក្នុងបទបញ្ញត្ដិ 1312.3 (4) (a) - (f)។ ក្ិចចសំគរចចិត្តចុង
គរោយតាម្អន្ុសាសន្៍ ន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់បញ្ជូលផងដដរ ន្ូវវិធាន្ោរដក្ដរប ដដលន្ឹងរត្ូវបាន្គ្វើ។

3. ផតល់ជូន្ទុក្ជាដផនក្នន្ក្ម្មវិ្ីត្ំរង់ទិសណ្ម្ួយ ដដលគ្វើគឡើងសំរាប់សិស្េថ្មី គៅគដើម្រត្ីមាស ្មាស
វគគសិក្្ាន្ីម្ួយៗនារដូវគៅត្។ (ច្ាប់អប់រំរក្ម្ 231.5)

(ឯក្សារគោង 5145.6 - លិខិត្ជូន្ដំណឹងមាតា)
2. ោក្់បង្ហ្ញគៅក្នង
ុ ទីតាំងដដលង្យគម្ើលគ ញ
ើ គៅក្នុងអាោររដឋបាល្ំ ឬគៅតាម្ទីក្ដន្ែងគផ្េងៗ
គទៀត្ ដដលលិខិត្ជូន្ដំណឹងអំេីច្ាប់ បទបញ្ញត្ដិ ន្ីត្ិវិ្ី ន្ិងសដង់ោរនន្ោរអន្ុវត្តន្៍ រត្ូវបាន្បិទរបោ
ស់។ (ច្ាប់អប់រំរក្ម្ 231.5) អត្ដសញ្ញ្ណរបស់បុគគលិក្សាលាគរៀន្ ដដលទទួលខុសរត្ូវគលើគសុើប
អគងកត្ពាក្្យបណតឹង អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្បិទរបោសជូន្ គៅគលើទីតាំងដដលង្យ
គម្ើលគ ើញ គៅតាម្ទីសាលាគរៀន្ន្ីម្ួយៗ។

4. ោក្់ចូលក្នុងោរគបាេះេុម្ពផ្ាយរបស់សាលាគរៀន្ ឬសង្ក្ត្់ ដដលបាន្ោក្់ចូលគៅក្នុងច្ាប់ បទបញត្ដិ
ន្ីត្ិវិ្ី ន្ិងសដង់ោរ្ំៗនន្ោរអន្ុវត្ដន្៍ណ្ម្ួយរបស់សាលាគរៀន្ ឬសង្ក្ត្់។ (ច្ាប់អប់រំ 231.5)
8/25/04; 10/26 / 11A; 06/14 / 17A

ក្ិចចសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយតាម្អន្ុសាសន្៍ របស់ម្្ន្ដីរបចាំទីសាលាគរៀន្ គឺដផែក្គលើោរ
វាយត្នម្ែឯក្រាជ្យរបស់េួក្គគ អំេីសាថ្ន្ភាេពាក្់េ័ន្ធទាំងអស់ រួម្មាន្ បុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ វ័យទាំង
េីរគភទនន្សិស្េសាលា, ភាេ្ងន្់្ងរនន្ោរគបៀត្គបៀន្, ផលបេះពាល់នន្ោរគបៀត្គបៀន្គលើគលើជន្រង
គរោេះ ន្ិងថាគត្ើពាក្្យបណតឹងណ្ម្ួយេីម្ុន្ៗម្ក្ រត្ូវបាន្គ្វើគឡើងទាក្់ទងន្ឹងអាក្ប្បក្ិរិោរបស់សិស្េ
ដដលគបៀត្គបៀន្គគ។

ឧបសម្ពន្
័ ធ J ន្ង
ិ K
ឧបសម្ពន្
័ ធ J: នរលោរណ៍ម្រក្ម្
ុ ម្របក្
ំ នរលោរណ៍សដីេស
ឹ ា 6163.4។ នសច្ក្ដីដណ ។
ី ុ វត្ាភា
ិ េក្នុងោរ
នម្របម្រើ បាស់បនច្ចក្វ ិទា ឬអុន្
ី នធណ
ើ ិ ត្របស់សិសស
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភិបាលច្ង់ឲ្យធន្ធាន្បនច្ចក្វ ិទាម្រត្ូវបាន្នម្របើម្របាស់នដ្ើម្បទទួ
ដ ញ
ី លបាន្បរោ
ិ ខ រ ន្ិងបណា
របស់ម្រសុក្ នទោះបីជ្ញម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់នក់យម្រសុក្ ឬនក់យសិសសក្៏នក់យ ម្រត្ូវដត្នម្របម្រើ បាស់ក្ុ នងលក្ខណៈ
ម្ួយដដ្លាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ ន្ិងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវនដ្ើម្បរំ
ី ម្រទដ្ល់ក្ម្េវ ិធីបង្ាត្់បនម្រងៀន្ ន្ិងនដ្ើម្បឲ្យាន្
ី
ភាេរក្ច្នម្រ
ម្ើន្នឆ្ពោះនៅម្ុខនៅក្នុងោរសិក្ារបស់សិសស។នរលោរណ៍ខាងនម្រោម្ ន្ិងបទបញ្ញ ត្តិ ន្ិង
ី
ន្ីត្ិវ ិធីទង
ំ ឡាយ េឺសម្រាប់អន្ុវត្តល័ក្ខខណ
័ ឌ ត្ម្រម្ូវដផ្នក្ច្ាប់របស់ម្រសុក្នម្រោម្ច្ាប់ោរារអុីន្នធើណិត្
សម្រាប់ក្ុារ (CIPA) (ច្ាប់សាធារណៈ 106-554)។ នរលោរណ៍ បទបញ្ញ ត្តិ ន្ង
ិ ន្ត្
ី វិ ិធី ម្រត្ូវអន្ុវត្ត
ច្ំនាោះសិសសទំងអស់ ដដ្លាន្ក្ុំេយទ័
ូ រ ឬឧបក្រណ៍ដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើណិត្។ វាេឺជ្ញនរលោរណ៍
របស់ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបា
ដ ញក្ុំ
ិ លក្នុងោរ៖ (a) ទប់សាកត្់ោរច្ូលនៅនម្របើរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ តាម្រយៈបណា
េយទ័
ល
ឬោរបញ្ាូ ន្ន្ូវឯក្សារម្ន្
ិ សម្រម្យតាម្រយៈអុីន្នធើណិត្ សារនអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្ នម្
ូ ររបស់ខួ ន្នៅោន្់
នឌ្ៀសងាម្ ឬម្រទង់ម្រទយនផ្សងនទៀត្ថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្់ទងតាម្នអ ច្
ិ ម្រត្ូន្ច្
ិ ផ្លទល់ (b) ទប់សាកត្់ោរ
ច្ូលនម្របើម្របាស់ នក់យរេន្ោរអន្ុញ្ញញត្ ន្ិងសក្ម្េភាេនលើអីន្
ុ នធើណិត្ខុសច្ាប់ (c) ទប់សាកត្់ោរនបើក្

ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយ ន្ឹងរត្ូវបាន្ផដល់ដំណឹងជូន្ជន្រងគរោេះ អំេីសិទធិគសនើសុំឱ្យគ្វើ
ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយគឡើងវិញរបស់េួក្គគ ដល់ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់
សង្ក្ត្់ ក្នុងរយៈគេលរបាំនថ្ងរបត្ិទិន្ នន្ោរទទួលរបាយោរណន្៍របស់ខែួន្។ ោរគសនើសុំឱ្យគ្វើោរសំគរច
ចិត្ដគឡើងវិញគន្េះ ដដលបាន្ោក្់ជូន្ដល់ម្្ន្តីោរអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់ រត្ូវគោរេតាម្ន្ីត្វិ ិ្ី
ដដលបាន្ក្ំណត្់សំរាប់ោរគសនើសុំឱ្យគ្វើោរសំគរចចិត្ដគឡើងវិញថាន្ក្់ទីេីរ គៅក្នុងបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល AR
1312.3, ន្ីត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្, គបើគទាេះបីជាពាក្្យបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្ ម្ិន្រត្ូវបាន្ោក្់បណតឹងក្៏គោ
យ។
ោរអន្ុវត្តន្៍គោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តាំង រត្ូវចាត្់វិធាន្ោរសម្រសប គដើម្្បីេរងឹងគោលោរណ៍
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្់។ តាម្ោរចាំបាច់ សក្ម្មភាេទាំងគន្េះ អាចោក្់បញ្ចូលរបោរណ្ម្ួយ
ដូចត្គៅគន្េះ៖

បង្ាញ ោរនម្របើម្របាស់ ឬោរផ្សេវផ្ាយនលើអន្នធើណិត្នក់យរេន្ោរអន្ុញ្ញញត្អំេីអត្តសញ្ញញណផ្លទល់
ខលួន្របស់ អន្ីត្ិជន្ ន្ិង (d) អន្ុនលាម្តាម្ច្ាប់ោរារអុីន្នធើណិត្សម្រាប់ក្ុារ។

1. លុបគចាលន្ូវពាក្្យគជរ ឬសំគណរឬគំន្រូ គៅគលើជញ្ជង
្ំ សាធារណៈ

អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវជូ ន្ដ្ំណឹងដ្ល់ សិសស ន្ិងាតាបិតា ន្ិងអនក្
អាណាេាបាលរបស់ េួក្នក្អំេីោរនម្របើម្របាស់នក់យាន្ោរអន្ុញ្ញញត្ន្ូវក្ុំេយទ័
ូ ររបស់ ម្រសុក្ ន្ិងផ្ល
វ ិបាក្សម្រាប់ោរនម្របើម្របាស់នក់យរេន្ោរអន្ុញ្ញញត្ ន្ង
ិ /ឬ សក្ម្េភាេខុសច្ាប់។

(ឯក្សារគោង 5131.5 - ោរបំផែិចបំផ្្ញរទេ្យសម្្បត្តិ ន្ិងសំគណរឬគំន្ូរគលើជញ្ជ្ំងសាធារណៈ)
2. ផតល់ន្ូវោរបណតតេះបណ្ដ្លដល់សិស្េសាលា, បុគគលិក្ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល អំេីរគបៀប
សំោល់គរឿងគបៀត្គបៀន្ ន្ិងន្ិងរគបៀបគ្ែើយត្ប

ន្យ
ិ ម្ន្័យ1. នសវាអុីន្នធើណិត្ - ក្ុំេយទ័
ូ រ ម្រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាាន្នសវាអុីន្នធើណិត្ ម្របសិន្នបើក្ុំេយទ័
ូ រ
នន្ោះម្រត្ូវបាន្ត្ភាាប់នក់យដខស ឬនក់យឥត្ដខសនៅោន្់បណា
ដ ញក្ុំេយទ័
ី នធើ
ូ រណាម្ួយដដ្លាន្នសវាអុន្
ណិត្។ 2. អន្ីត្ិជន្ ម្រត្ូវាន្ន្័យថា បុេាលដដ្លនៅម្ន្
ំ 3.
ិ ទន្់ច្ូលដ្ល់ អាយុ 19 ឆ្ន។
អាសអាភាស ម្រត្ូវាន្អត្ាន្យ
័ ដ្ូច្ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្នៅក្នុងដផ្នក្ទី 1460 ថ្ន្ច្ំណងនជើងទី 18 ថ្ន្
ច្ាប់ស រដ្ឋ។ 4. រូបភាេអាសអាភាសក្ុារ ម្រត្ូវាន្អត្ាន្យ
័ ដ្ូច្ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្នៅក្នុងដផ្នក្ទី
2256 ថ្ន្ច្ំណងនជង
័ ថា
ើ ទី 18 ថ្ន្ច្ាប់ស រដ្ឋ។ 5. បងកនម្ររោះថានក្់ច្ំនាោះអន្ត្
ី ជ
ិ ន្ ម្រត្ូវាន្អត្ាន្យ
រូបភាេ ឯក្សាររូបភាេម្រោ ិវក្ ឬរូបេំន្ូរដដ្លអាច្នម្ល
ំ ក្បាន្
ើ ន ើញនផ្សងៗដដ្លអាច្៖ a. យ
ទំងម្ូល ន្ិងទក្់ទងន្ឹងអន្ីត្ិជន្ ដដ្លអំាវ វដ្ល់ ច្ំណាប់អារម្េណ៍ក្នុងផ្លូវោម្េុណនៅនលើរប
ូ
អាម្រោត្ ផ្លូវនភទ ឬោរបនញ្ច ញទឹក្ោម្ b. ជ្ញរូបេំន្ូរ ោរេិេណ៌
ឬោរត្ំណាង ក្នុងលក្ខណៈម្ួយ
ដដ្លនលេើសោងច្ាស់ម្រក្ដ ត្ ាក្់េន្
័ ធន្ង
ល
ឬ
ឹ អវីដដ្លសម្សម្រម្បសម្រាប់អន្ត្
ី ជ
ិ ន្ អំនេើផ្ូ វនភទ
ទំ ក្់ទំន្ងផ្លូវនភទជ្ញក្់ដសដង ឬនធវើម្រតាប់តាម្ អំនេើផ្ូ វនភទតាម្ធម្េ
ល
តា ឬដដ្ល ឲ្
ំ យខូច្ជ្ញក្់ដសដង ឬនធវើ
ម្រតាប់តាម្ ឬោរបង្ាញម្របក់ប់នភទជ្ញលក្ខណៈអាសម្ររម្ ន្ិង c. យ
ំ ក្បាន្ទំងម្ូល ខវោះត្ថ្ម្លដផ្នក្
អក្សរសាន្តសត សិលបៈ ន្នោបាយ ឬវ ិទាសាន្តសត េត្ច្
់ ត្់ច្ំនាោះអន្ីត្ិជន្ 6. ោរ Hack ម្រត្ូវាន្ន្័យ

(ឯក្សារគោង 4131 - ោរអភិវឌ្ឍន្៍បុគគលិក្)
3. គរបើដំគណើរោរសាដ្រគឡើងវិញគៅថាន្ក្់សាលាគរៀន្ គដើម្្បីលុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ គដើម្្បីទប់
សាក្ត្់ម្ិន្ឱ្យគក្ើត្មាន្ម្ដងគទៀត្ ន្ិងគដើម្្បីជួសជុលផលបេះពាល់អវិជជមាន្ គៅគលើវប្ប្ម្៍ ន្ិងបរិោោស
សិក្្ា គៅគេលណ្សម្រសប។
4. ផ្េេវផ្ាយ ន្ិង/ឬ សគងខបគោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់ ន្ិងោក្់បទបញ្ញត្តិគលើោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ
5. រសបជាម្ួយច្ាប់ទាក្់ទងន្ឹងោររក្្ាោរសមាង្ត្់អំេីក្ំណត្់រតារបស់សិស្េ ន្ិងបុគគលិក្ , ោរផដល់
ចគម្ែើយរបស់សាលាគរៀន្ជូន្មាតាបិតា អាណ្េ្ាបាល ន្ិងរបជាសហគម្ន្៍
(ឯក្សារគោង 4119.23 - ោរបគញ្ចញោរសមាង្ត្់ ឬេ័ត្៌មាន្សមាង្ត្់គោយោ្្ន្ោរអន្ុញ្ញ្ត្)
(ឯក្សារគោង 5125 - ក្ំណត្់រតារបស់សិស្េសាលា)

ថា ោរបន្
ុ បងទទួលបាន្ោរច្ូលនៅនម្របម្រើ បាស់ ក្ុំេយទ័
ដ ញដដ្លបាន្ត្ភាាប់នៅន្ង
ិ ម្របេ័ន្ធបណា
ឹ នស
ូ រ ន្ង
វាអុីន្នធើណិត្នក់យរេន្ោរអន្ុញ្ញញត្។ 7. វ ិធាន្ោរោរារបនច្ចក្វ ិទា ម្រត្ូវសំ នក់នៅនលើម្របេ័ន្ធដដ្ល
ាន្នៅន្ឹងក្ដន្លង ដដ្លម្រេប់ម្រេងនក់យម្រសុក្ ដដ្លរា ំងខទប់ ន្ិង/ឬ ក់ក្់ត្ម្រម្ងនសវាអុីន្នធើណិត្។ នស
វានលើអីន្
ុ នធើណិត្ ឬនសវាអុីន្នធើណិត្ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវធា ថា ក្ុំ
េយទ័
ី នធណ
ើ ិ ត្ ដដ្លរា ំងខទប់ ឬក់ក្់ត្ម្រម្ងនសវាអុន្
ី នធណ
ើ ិ ត្នៅ
ូ រទំងអស់ របស់ម្រសុក្ដដ្លាន្នសវាអុន្
ោន្់រប
ូ េំន្ូរដដ្លអាច្នម្ល
ើ ន ើញ ដដ្លាន្លក្ខណៈអាសអាភាស រូបភាេអាសអាភាសក្ុារ ឬបងក
នម្ររោះថានក្់ច្ំនាោះអន្ីត្ិជន្ ន ើយដ្ំនណើរោរវ ិធាន្ោរនន្ោះម្រត្ូវបាន្ម្របត្ិបត្តិ។ (20 USC 7001, 47
USC 254) សាិត្នម្រោម្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនម្ល
ើ បុេាលិក្ វ ិធាន្ោរោរារបនច្ចក្វ ិទា អាច្ម្រត្ូវបាន្ម្ន្
ិ
័ ឬ ក្រណីជ្ញអន្ត្
អន្ុញ្ញញត្សម្រាប់ម្ន្ុសសនេញវយ
ី ជ
ិ ន្ ោត្់បន្ាយម្ក្នៅម្រត្ម្
ឹ ោរម្រសាវម្រជ្ញវនក់យ
នសាេោះម្រត្ង់ ឬនរលបំណងម្រសបច្ាប់នផ្សងៗ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ច្ង់ោរារសិសសេីោរច្ូលនៅនម្របើម្របាស់
ម្របធាន្បទដដ្លបងកនម្ររោះថានក្់នៅនលើអីន្
ុ នធើណិត្ ឬនសវានៅនលើអីន្
ុ នធើណិត្នផ្សងៗ ន្ិងនដ្ើម្បទប់
ី
សាកត្់នសវាបណា
ដ ញដដ្លម្ន្
ិ សម្រម្យ។ អនក្នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង ម្រត្ូវអន្ុ
វត្តវ ិធាន្ ន្ត្
ី វិ ិធីដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់ច្ំនាោះោរច្ូលនៅនម្របម្រើ បាស់ របស់សិសសន្ូវម្របធាន្បទដដ្លបងក
នម្ររោះថានក្់ ឬម្ន្
ុ នធើណិត្ ន្ិងទប់សាកត្់នសវាបណា
ដ ញម្ន្
ិ សម្រម្យនៅនលើអីន្
ិ សម្រម្យរួម្ទំង ោរ

6. ចាត្់វិធាន្ោរោក្់វិន្័យសម្រសបដល់អនក្គបៀត្គបៀន្គគ ឱ្យបាន្រសបតាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍
របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល
(ឯក្សារគោង 4118 - វិធាន្ោរោក្់វិន្័យ ន្ិងបញ្្ឈប់សិស្េបគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្)
(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៖

Hack ោរបនញ្ច ញ ោរនម្របើម្របាស់ ន្ិងផ្សេវផ្ាយេ័ត្ា
៌ ន្អត្តសញ្ញញណផ្លទល់ខួ ន្នក់យរ
ល
េ ន្ោរ
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អន្ុញ្ញញត្ាក្់េន្
័ ធន្ង
ន
ឹ អន្ត្
ី ជ
ិ ន្ ន្ង
ិ សក្ម្េភាេខុសច្ាប់នផ្សងៗ។ រត្់ម្រត្ូវបនងកើត្បទបញ្ញ ត្តក្
ិ ុ ងោរ
នក់ោះម្រសាយសុ វត្ាិភាេ ន្ិងសន្តិសុខរបស់សិសស នៅនេលនម្របើម្របាស់ សារនអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្ បន្ទបស
់ ន្ទ
(chat room) សារឆ្ប់រ ័ស (instant messaging) ន្ិងម្រទង់ម្រទយថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្់ទងតាម្នអ
៌ ន្អត្ត
ិច្ម្រត្ូន្ិច្នក់យផ្លទល់ នផ្សងៗនទៀត្។ ោរបនញ្ច ញ ោរនម្របើម្របាស់ ន្ិងោរផ្សេវផ្ាយេ័ត្ា
សញ្ញញណផ្លទល់ខួ ន្ាក្់
ល
េន្
័ ធន្ង
ឹ សិសស ម្រត្ូវបាន្ហាម្ឃាត្់។ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្
ដត្ងតាំងម្រត្ូវនម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវនលើោរអប់រ ំ ោរម្រេប់ម្រេង ន្ិងោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនៅនលើោរនម្របើម្របាស់ របស់
សិសសន្ូវបណា
ដ ញ ន្ិងនសវាក្ុំេយទ័
ុ នធើណិត្ នអាយអន្ុនលាម្តាម្នរលោរណ៍នន្ោះ ន្ិងច្ាប់
ូ រនលើអីន្
ជ្ញធរាន្។ យក្ទីតាង
ំ ឬត្ំណាងដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់នម្រជើសនរស
ដ លសម្
ើ ម្រត្ូវផ្ដល់ោរបណុ ដ ោះបណា
ម្រសបជូន្សិសសទំងឡាយណា ដដ្លនម្របម្រើ បាស់ ម្របេ័ន្ធអីន្
ុ នធណ
ដ ល
ើ ិ ត្របស់ ម្រសុក្។ ោរបណុ ដ ោះបណា
ដដ្លផ្ដល់ជូន្ ម្រត្ូវនរៀបច្ំន ើងនដ្ើម្បនី លើក្ក្ម្ពស់ោរនបដជ្ញាច្ិត្តរបស់ ម្រសុក្ច្ំនាោះ៖ a. សតងក់
់ រ ន្ិងោរនម្របើ
ម្របាស់ ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ន្ូវនសវាអុីន្នធើណិត្ ដ្ូ ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងនរលោរណ៍នន្ោះ។ b.
សុ វត្ាិភាេសិសសទក្់ទងន្ឹង៖ (1) សុ វត្ាិភាេនលើអីន្
ុ នធើណិត្ (2) អាក្បបក្ិរោសម្រម្យនល
ុ នធើណិ
ិ
ើ អីន្
ត្ រួម្ទំងោរាន្អន្តរអំនេជ្ញ
ដ ញសងាម្ ន្ង
ើ ម្ួយបុេាលនផ្សងនទៀត្នៅនលើត្ំបន្់បណា
ិ នៅក្នុងបន្ទប់
សន្ទ (chat room) ន្ង
ឹ ន្ង
ិ (3) ោរយល់ដ្ង
ិ ោរនឆ្លយ
ើ ត្បច្ំនាោះោរោយីតាម្អុន្
ី នធើណិត្ រួម្
ទំង “ោរោយី” ដដ្លបនងកើត្បាន្ជ្ញអំនេើ ឬោរម្របម្រេឹត្តតាម្ផ្លូវោយ ឬាក្យសម្ដធ
់ ៃរ ឬជ្ញទូនៅ រួម្
ី ៃន្ធ
ទំង ោរម្របាម្រស័យទក្់ទងដដ្លនធវើន ើងជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬនក់យម្នធាបាយនអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្
ដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ង
ឹ សក្ម្េភាេរបស់សាលានរៀន្ដដ្លនក្ត្
ើ ន ង
ើ នម្រោម្យុតាតធោ
ិ ររបស់អនក្នម្ល
ើ ោរខុស

សម្រាប់អន្ត្
ល េប
ី ជ
ិ ន្។ 4. សិសសម្ន្
ិ ម្រត្ូវបនញ្ច ញ នម្របម្រើ បាស់ ឬផ្សេវផ្ាយេ័ត្៌ាន្ផ្លទល់ ខួ ន្អំ
ី យក្នេ ឬ
អនក្ដ្ថ្ទនៅនេលនម្របើសារនអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្ បន្ទបស
់ ន្ទ (chat room) ឬម្រទង់ម្រទយនផ្សងៗនទៀត្ថ្ន្ោរ
ម្របាម្រស័យទក្់ទងតាម្នអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្នក់យផ្លទល់ន ើយ។ សិសសក្៏ម្រត្ូវាន្ោរម្របុងម្របយ័ត្នផ្ងដដ្រ
នក់យម្ន្
៌ ន្នន្ោះនក់យម្នធាបាយនផ្សងៗនៅោន្់បេ
ុ ាលទំងឡាយដដ្លម្រត្ូវបាន្
ិ ម្រត្ូវបនញ្ច ញេ័ត្ា
ក្ំណត្់ទតា
ំ តាម្រយៈអុន្
ី ង
ី នធើណិត្ នក់យរេន្ោរអន្ុ ញ្ញញត្េា
ី តាបិតា ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលរបស់
េួក្នេន ើយ។ 5. សិសសម្ន្
ិ ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ម្របេ័ន្ធនដ្ើម្បនី លើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យាន្ោរនម្របើម្របាស់នម្រេឿងនញៀន្
នម្រេឿងម្រសវ ឹង ឬថានជ
ំ ក្់ន ើយ ន ើយេួក្នេក្៏ម្ន្
៍ ុសសីលធម្៌ ឬសក្ម្េភាេ
ិ ម្រត្ូវនលើក្ក្ម្ពស់ោរអន្ុ វត្តន្ខ
ណាម្ួយដដ្លបាន្ហាម្ឃាត្់នក់យច្ាប់ ឬនរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាដដ្រ។ ម្របសិន្នបើអនក្នម្របើម្របាស់
រ ំនលាភបំាន្នៅនលើក្ច្
ិ ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេោ
ី រនម្របម្រើ បាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ (Acceptable Use
Agreement) ឬនរលោរណ៍ បទបញ្ញ ត្តិ ន្ីត្ិវ ិធី ឬនរលោរណ៍ដណ ណា
ំ
ម្ួយរបស់ ម្រសុក្ ឬ
សាលានរៀន្ ោរច្ូលនៅនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្បនច្ចក្វ ិទាអប់រ ំរបស់ម្រសុក្ អាច្ម្រត្ូវបាន្បដ្ិនសធ ន ើយ
អាច្ន្ឹងាន្ោរចាត្់វ ិធាន្ោរច្ាប់ ឬវ ិធាន្ោរវ ិន្័យនផ្សងៗ។ 6. សិសសម្ន្
ិ ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ ម្របេ័ន្ធនដ្ើម្ប ី
ច្ូលរួម្ាក្់េន្
័ ធន្ង
ឹ សក្ម្េភាេាណិជាក្ម្េ ឬសក្ម្េភាេរក្ម្របាក្់ច្ំនណញន យ
ើ ។ 7. សិសសម្ន្
ិ ម្រត្ូវ
នម្របម្រើ បាស់ ម្របេ័ន្ធនដ្ម្
័ នបៀត្នបៀន្ ឬច្ំអក្ ក្ន ើយដ្ល់សិសស ឬបុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្
ើ បេំ
ី រាម្ បំភត្
ិ បំភយ
ន ើយ។ 8. ឯក្សារដដ្លាន្ោររក្ាសិទិធ ម្ន្
ិ ម្រត្ូវយក្ម្ក្ក់ក្់នៅនលើម្របេ័ន្ធនក់យរេន្ោរអន្ុញ្ញញត្
េីអនក្ន្ិេន្ធ ន្ិងនក់យរេន្ោរអន្ុនលាម្តាម្ច្ាប់រក្ាសិទិធន ើយ។ សិសសអាច្នក់ន្ ូត្ឯក្សារ
ដដ្លម្រត្ូវបាន្រក្ាសិទធិសម្រាប់ទុក្នម្របម្រើ បាស់ ផ្លទល់ខួ ន្
ល ន យ
ើ ាន្ោរផ្ដល់នម្រក្ឌ្ត្
ី ដ្ល់ម្របភេឯក្សារ

ម្រត្ូវសាលានរៀន្ រួម្ទំងនៅនម្រៅបរនវណ
ន្ង
ង
ិ
ិ /ឬ អំនេនើ អ ច្
ិ ម្រត្ូន្ច្
ិ ។ c. ោរហាម្ឃាត្់ន្ូវោរនរសនអ
ើ
ើ
ោរនបៀត្នបៀន្ ោរបំភត្
័ ន្ិងោរោយនី ក់យដផ្អក្នៅនលើលក្ខណៈដដ្លាន្ោរោរារជ្ញក្់
ិ បំភយ
ដសដង ឬម្រត្ូវបាន្នេដ្ឹង រួម្ទំង បដុ ន្តម្ន្
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ េិោរភាេ អត្តសញ្ញញណនយន្ឌ្័រ ោរសដម្ដង
អំេនី យន្ឌ្័រ សញ្ញាត្ិ ជ្ញត្សា
័ ធជ្ញម្ួយបុេាល ឬ
ិ សន្៍ ឬជ្ញត្េ
ិ ន្ធុ សាស ទំន រផ្លូវនភទ ឬោរាក្់េន្
ម្រក្ុម្ដដ្លាន្លក្ខណៈជ្ញក្់ដសដង ឬដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដ្ឹងណាម្ួយ ឬនម្រច្ើន្ ន្ង
ិ d។ ោរអន្ុនលាម្តាម្
ល័ក្ខខណ
័ ឌ ត្ម្រម្ូវសដីេីអម្រតានអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្ (E-rate) ថ្ន្ច្ាប់ោរារអុីន្នធើណិត្សម្រាប់ក្ុារ។ នម្រោយ
េីបាន្ទទួលោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លនន្ោះ សិសសន្ឹងដ្ឹងថា េួក្នេបាន្ទទួលោរបណុ ដ ោះបណា
ដ ល បាន្
យល់អំេវា
ំ ឡាយថ្ន្នរលោរណ៍សដីេី ោរនម្របម្រើ បាស់ ដដ្លអាច្
ី ន យ
ើ ន្ង
ឹ នររេតាម្បទបញ្ញ ត្តទ
ិ ង
ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្។ ម្ុន្នេលនម្របម្រើ បាស់ធន្ធាន្នលើអន្
ីុ នធើណិត្របស់ ម្រសុក្ សិសសានក្់ៗ ន្ង
ិ
ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ ម្រត្ូវច្ុោះ ត្ានលខា ន្ិងម្របេល់ក្ិច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរ
នម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ (Acceptable Use Agreement) ដដ្លបញ្ញាក្់លម្អត្
ិ អំេី
ោត្េវក្ច្
ិ ច ន្ង
ិ ោរទទួលខុ សម្រត្ូវរបស់អនក្នម្របម្រើ បាស់។ នៅក្នុងក្ច្
ិ ចម្រេម្នម្រេៀងន ោះ សិសស ន្ង
ិ ាតា
បតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ ម្រត្ូវយល់ម្រេម្ថាន្ង
ឹ ម្ន្
ិ នធវើឲ្យម្រសុក្ម្រត្ូវទទួខុសម្រត្ូវ ន យ
ើ ម្រត្ូវ
យល់ម្រេម្ជួសជុលនសា ុយខូច្ខាត្ ន្ិងម្ន្
ិ បងកនម្ររោះថានក្់ដ្ល់ម្រសុក្ ន្ិងបុេាលិក្ទំងអស់របស់
ម្រសុក្ ច្ំនាោះោរម្ន្
ត្
ិ នររេតាម្វ ិធាន្ោរារបនច្ចក្វ ិទាណាម្ួយ ោររ ំនលាភបំាន្នៅនលើោររត្ត្ប
ឹ
ិ
ក្ម្េសិទិធបញ្ញញ ក្ំ ុស ឬោរនធវសម្របដ សរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ ឬច្ំណាយណាម្ួយដដ្លរាប់រងនក់យ
អនក្នម្របម្រើ បាស់។ បុេាលិក្ម្រត្វូ ម្រត្ួត្េន្
ិ ិត្យសិសស ខណៈនេលដដ្លេួក្នេក្ំេុងនម្របម្រើ បាស់ នសវានលើអន្
ីុ នធើ
ណិត្ ន ើយអាច្នសនើសុំជំន្ួយេីម្រេូបនម្រងៀន្ ន្ិងជំន្ួយេីសិសសឲ្យជួយដ្ល់ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យន ោះ។ នដ្ើម្ប ី
ជួយធា ថា ម្រសុក្សម្រម្បតាម្ោរផ្លលស់បូ របនច្ច
ដ
ក្វ ិទា ន្ិងោលៈនទសៈ អនក្នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្
ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង ម្រត្ូវេិន្ិត្យនម្ល
ើ នរលោរណ៍នន្ោះន ើងវ ិញជ្ញនទៀងទត្់ បទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាល
ន្ត្
ី វិ ិធីនផ្សងៗដដ្លអម្ម្ក្ជ្ញម្ួយ។ រត្់ម្រត្ូវម្រត្ួត្េន្
ិ ត្
ិ យសូ
ម្របសិទធភាេរបស់ វា។ 6/14A

វដវរត្ម្រម្ងរបស់ម្រសុក្ នដ្ម្
ើ បជ
ី ួយធា

ឲ្យបាន្ម្រត្ម្
៌ ន្នបាោះេុម្ភនផ្សងៗនទៀត្ដដ្រ។ 5. សិសសម្ន្
ឹ ម្រត្ូវ ដ្ូច្រនជ្ញម្ួយន្ង
ឹ ម្របភេេ័ត្ា
ិ ម្រត្ូវអាប់ ត្
ូ
នក់ន្ ូត្ ឬបនងកើត្នម្នរាេក្ុំេយទ័
ុ បងេាបាទបងកនម្ររោះថានក្់ ឬបំផ្លលញបរោ
ិ ខ រ ន្ិងសាភរៈ
ូ រ ន្ិង/ឬ បន្
របស់ម្រសុក្ ឬនម្របើម្របាស់ទិន្នន្យ
័ របស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងៗនទៀត្ រួម្ទំងោរ “hack” ផ្ងដដ្រ។10.
សិសសម្ន្
ិ ម្រត្ូវអាន្ ឬនម្របម្រើ បាស់ សារ ឬឯក្សារនអ ច្
ិ ម្រត្ូន្ច្
ិ របស់អនក្នម្របម្រើ បាស់ នផ្សងនទៀត្ន យ
ើ ។ េួក្
នេម្ន្
ុ បងនម្រជៀត្ដម្រជក្ជ្ញម្ួយន្ង
ិ ម្រត្ូវបន្
ឹ សម្ត្ាភាេរបស់អនក្នម្របម្រើ បាស់នផ្សងនទៀត្ ក្នុងោរនផ្ាើ ឬទទួល
សារនអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្ ន ើយក្៏ម្ន្
ុ បងលុ ប ច្ម្លង ឬដក្លងបន្លំសាររបស់ អនក្នម្របើម្របាស់ នផ្សងនទៀត្ដដ្
ិ ម្រត្ូវបន្
រ។11. សិសសម្រត្ូវរាយោរណ៍ន្ូវរាល់បញ្ញាសន្តិសុខ ឬោរនម្របើម្របាស់ នសវាក្នុងខុសនរលបំណងជូន្ម្រេូ
បនម្រងៀន្ ឬ យក្សាលា។ ម្រសុក្រក្ាសិទធិក្ុ ងោរម្រ
ន
ត្ួត្េន្
ិ ត្
ិ យោរនម្របម្រើ បាស់ ម្របេ័ន្ធរបស់ម្រសុក្ ច្ំនាោះ
រាល់ោរនម្របម្រើ បាស់ ម្ន្
ិ ម្រត្ម្
ឹ ម្រត្ូវនក់យរេន្ោរជូន្ដ្ំណឹង ឬោរយល់ម្រេម្ជ្ញម្ុន្។ រាល់ ោរម្របាម្រស័យ
ទក្់ទងតាម្នអ ិច្ម្រត្ូន្ិច្ ន្ិងឯក្សារដដ្លបាន្នក់ន្ ូត្ រួម្ទំងឯក្សារដដ្លបាន្លុ បនច្ញេី
េណន្ីរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ អាច្ម្រត្ូវបាន្ម្រត្ួត្េិន្ិត្យ ឬអាន្នក់យម្ន្តន្ីតរបស់ម្រសុក្ នដ្ើម្បធា
ន្ូវោរនម្របើ
ី
ម្របាស់ ម្របេ័ន្ធឲ្យបាន្ម្រត្ម្
ឹ ម្រត្ូវ។ នៅនេលណាសិសសណាានក្់ម្រត្ូវបាន្រក្ន ញ
ើ ថាបាន្រ ំនលាភនៅនលើ
នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា បទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាល ឬក្ច្
ិ ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របម្រើ បាស់ ដដ្លអាច្ទទួលយក្
បាន្របស់ម្រសុក្ យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង អាច្បដ្ិនសដ្ ឬក់ក្់ក្ម្រម្ត្
ន
ិ សិទិធក្ុ ង
ោរនម្របើម្របាស់ របស់សិសស ឬបនងកើន្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនៅនលើោរនម្របើម្របាស់ របស់សិសសន្ូវធន្ធាន្បនច្ចក្
វ ិទារបស់ម្រសុក្ ឲ្យបាន្សម្រម្យ។ ោរនម្របើម្របាស់ ម្ន្
ដ លឲ្យាន្ោរចាត្់វ ិធាន្
ិ បាន្សម្រម្យ ក្៏អាច្បណា
ោរវ ិន្័យ ន្ង
ិ /ឬ វ ិធាន្ោរផ្លូវច្ាប់នក់យអន្ុនលាម្តាម្ច្ាប់ ន្ង
ិ នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាផ្ងដដ្រ។
7/23/24
ឧបសម្ពន្
័ ធ L៖ BP 5144 ោរក់ក្់វ ិន្័យសិសស

ន្ូវ

ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភិបាលាន្បំណងច្ង់នម្រត្ៀម្ខលួន្សិសសឲ្យោលយនៅជ្ញអនក្េិត្ម្រត្ិោះរោះេ
ិ ិចារណា ដដ្លាន្ោរ
យក្ច្ត្
ិ
ិ តទុក្ក់ក្់ ាន្សម្ត្ាភាេ ន យ
ើ ទទួលបាន្េ័ត្៌ាន្នេញនលញ ាន្ោរច្ូលរួម្ជ្ញសាជក្
សងាម្ដដ្លនច្ោះច្ូលរួម្ច្ំដណក្ ដដ្លាន្ោរនម្រត្ៀម្ខលួន្ច្ំនាោះភាេនជ្ញេជ័យនៅក្នុងម្ហាវ ិទាល័យ
ន្ិងអាជីេ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា រ ំេឹងថា សាលានរៀន្ន្ីម្យ
ួ ៗបនងកើត្ន្ូវបរោោសស
ិ
ិ ក្ាវ ិជាាន្ ដដ្លសិសស
ទំងអស់ ាន្អារម្េណ៍ថាម្រត្ូវបាន្នេទទួលយក្ ាន្ោររំម្រទ ន្ិងម្រត្ូវបាន្នេនររេ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្
បំណងច្ង់ឲ្យនរលោរណ៍វ ិន្័យបន្តនបសក្ក្ម្េរបស់ ខួ ន្នៅក្ន
ល
ុ ងោរបនម្រម្ើជូន្ក្ុារទំងម្រសុង លុ ប
បំបាត្់នចាលវ ិសម្ភាេនៅក្នុងោរនម្របើម្របាស់ ផ្លវ ិបាក្ដដ្លជ្ញោរម្រេាន្ ន្ិងផ្ដល់ជូន្ក្ុារានក្់ៗ
ជ្ញម្ួយន្ឹងម្រេូបនម្រងៀន្លអៗ ដដ្លម្រត្ូវបាន្បំាក្់បំបន្នដ្ើម្បនល
ី ើ ក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា ន្ិងអាក្បបក្ិរោ។
ិ

ឧបសម្ពន្
័ ធ K៖ បទបញ្ញ ត្តរិ ដ្ឋបាល 6163.4 -ោរនម្របម្រើ បាស់បនច្ចក្វ ិទាសម្រាប់សិសស
យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង ម្រត្ូវនម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវច្ំនាោះោរដែទំធន្ធាន្បនច្ចក្វ ិទា
របស់ សាលានរៀន្ន្ម្
ួ ៗ ខណៈនេលនររេតាម្សតងក់
់ ររបស់ម្រសុក្ ដដ្លដច្ងនក់យម្រក្សួ ងនសវាប
ី យ
នច្ចក្វ ិទា ន ើយអាច្បនងកើត្នរលោរណ៍ដណ ំ ន្ិងោរក្ម្រម្ត្
ិ នៅនលើោរនម្របើម្របាស់ របស់ េួក្នេ។
បុេាលិក្បង្ាត្់បនម្រងៀន្ ម្រត្ូវទទួលបាន្ន្ូវបទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាលនន្ោះម្ួយច្ាប់ នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា
ដដ្លអម្ម្ក្ជ្ញម្ួយ ន្ិងក្ិច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្ ដដ្ល
បរោយអំ
េីោររ ំេង
ិ
ឹ ទុក្សម្រាប់ោរនម្របម្រើ បាស់ ម្របេ័ន្ធឲ្យបាន្សម្រម្យ ន យ
ើ ក្៏ម្រត្ូវផ្ដល់ជូន្ជ្ញម្ួយន្ង
ឹ
េ័ត្ា
៌ ន្អំេីត្ួ ទីរបស់បេ
ុ ាលិក្នៅក្នុងោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនម្ល
ើ ោរនម្របើម្របាស់ ធន្ធាន្បនច្ចក្វ ិទារបស់
សិសសផ្ងដដ្រ។ សិសសទំងអស់ ដដ្លនម្របើម្របាស់ ធន្ធាន្ទំងនន្ោះ ម្រត្ូវទទួលោរបណុ ដ ោះបណា
ដ លអំេីោរ
នម្របើម្របាស់ របស់ េួក្នេឲ្យបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ន្ិងសម្រម្យ។ នៅនេលចាប់នផ្ដើម្ឆ្នស
ំ ិ ក្ាន្ីម្យ
ួ ៗ ាតាបិតា
ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាល ម្រត្ូវទទួលបាន្នរលោរណ៍ ន្ិង បទបញ្ញ ត្តរិ ដ្ឋបាលរបស់ ម្រសុក្ម្ួយច្ាប់
ដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ឹងោរច្ូ លនម្របើម្របាស់អីន្
ុ នធើណិត្ ន្ិងត្ំបន្់បណា
ដ ញអុីន្នធើណិត្នក់យសិសស។ នសវា
នលើបណា
ដ ញ ឬអុីន្នធើណិត្៖

ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ង់នម្របើម្របាស់ នរលវ ិធីវ ិជាាន្ច្ំនាោះអាក្បបក្ិរោស
ិ
ិ សស ន្ិងោរនម្របើម្របាស់ ោរ
អន្ុវត្តន្៍តាម្ដបបទប់សាកត្់ ន្ិងសាដរន ើងវ ិញ នដ្ើម្បោត្់
បន្ាយត្ម្រម្ូវោរវ ិន្័យ ន្ិងនម្របើម្របាស់ រយៈនេល
ី
បង្ាត្់បនម្រងៀន្ឲ្យអស់េីលទធភាេសម្រាប់សិសសានក្់ៗ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទួលសាាល់សារសំ ខាន្់ថ្ន្ោរ
័
អភវិ ឌ្ឍសុ ខភាេផ្លូវសងាម្ ន្ង
ងអស់ នៅក្នុងអងាភាេរបស់
ិ ផ្លូវច្ត្
ិ រត បស់ យុវជន្ ន្ង
ិ ម្ន្ុសសនេញវយទំ
នយើង។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ង់បាន្ោរអន្ុម្ត្
័ ម្រក្បខ័ណឌោរង្រនឆ្លើយត្បច្ំនាោះអន្តរាេម្ន្៍ (RTI)
ដដ្លនៅក្នុងសាលានរៀន្ាន្ោរផ្ដល់ជូន្ន្ូវម្របេ័ន្ធ ដដ្លនរៀបច្ំជ្ញថានក្់ៗថ្ន្ោររំម្រទោរសិក្ា ន្ិង
អាក្បបក្ិរោ
នដ្ើម្បនធវ
ិ
ី ើឲ្យសិសសទំងអស់ អាច្ទទួលបាន្ក្ម្េវ ិធីសិក្ាសនូលម្របក្បនក់យសម្ធម្៌។
សាលានរៀន្ន្ម្
ួ ៗ ាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះោរអន្ុម្ត្
័ យុទធសាន្តសត ក្ម្េវ ិធី ន្ង
ី យ
ិ អន្តរាេម្ន្៍នៅ
ក្នុងម្រក្បខ័ណឌោរង្រ RTI នដ្ើម្បជ
ី ួយបងកលក្ខណៈង្យម្រសួលដ្ល់នរលវ ិធីម្រសបរនសម្រាប់ោរ
ម្រេប់ម្រេងអាក្បបក្ិរោវ
ិជាាន្ ន្ិងរំម្រទសងាម្ នដ្ើម្បោ
ិ
ី ត្់បន្ាយោរខាត្នាងនរៀន្សូ ម្រត្សម្រាប់សិសស

ោត្េវក្ិច្ច ន្ិងោរទទួលខុ សម្រត្ូវរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ សិសសម្រត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្ឲ្យនម្របើម្របាស់បរោ
ិ ខ ររបស់
ម្រសុក្ នដ្ើម្បច្ូ
ដ ញ នក់យអន្ុ នលាម្តាម្ោត្េវក្ិច្ច ន្ិង
ី លនម្របើម្របាស់នសវាអុីន្នធើណិត្ ឬនៅនលើបណា

ោរទទួលខុ សម្រត្ូវរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ដដ្លាន្បញ្ញាក្់លម្អត្
ិ ខាងនម្រោម្ ន្ិងអន្ុនលាម្តាម្នរល
ោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាភបា
ិ ល ន្ង
ិ ក្ច្
ិ ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេោ
ី រនម្របម្រើ បាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្។
1. សិសស ដដ្លន្េោះរបស់ខួ ន្ាន្នច្ញនៅនល
ល
ដ ញ ម្រត្ូវទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះ
ើ េណន្ីនសវានលើបណា
ោរនម្របើម្របាស់ ឲ្យបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវរបស់ ខួ ន្ម្រ
ល េប់នេលនវលា។ សិសសម្រត្ូវរក្ានលខេណន្ី ាក្យសាៃត្់
អាសយក់ឋន្ផ្ទោះ ន្ិងនលខទូរស័ េទផ្លទល់ខួ ន្ឲ្យាន្លក្ខ
ល
ណៈជ្ញឯក្ជន្។ េួក្នេេួរនម្របើម្របេ័ន្ធដត្នៅ
នម្រោម្េណន្ីផ្លទល់ខួ ន្ដដ្លេួ
ល
ក្នេបាន្ទទួលបនុ ណា
ណ ោះ។ 2. សិសសម្រត្ូវនម្របម្រើ បាស់ ម្របេ័ន្ធរបស់ម្រសុក្
ម្របក្បនក់យសុ វត្ាិភាេ ោរទទួលខុសម្រត្ូវ ន្ិងជ្ញច្ម្បងសម្រាប់ជ្ញនរលបំណងអប់រ ំ។ 3. សិសសម្ន្
ិ
ម្រត្ូវច្ូលនៅនម្របើម្របាស់ ម្របោសផ្ាយ ក់ក្់នសនើ នបាោះេុ ម្ភផ្ាយ ឬក់ក្់តាង
ំ បង្ាញម្របធាន្បទដដ្លបងក
នម្ររោះថានក្់ ឬម្ន្
ដិ៍
ឬ
ិ សម្រម្យដដ្លាន្លក្ខណៈេំរាម្ក្ំដ ង អាសអាភាស រ ំខាន្ ឬបង្ាញនក្រនភទ
ដដ្លអាច្ម្រត្ូវបាន្យក្ម្ក្េន្យល់ថាជ្ញោរនបៀត្នបៀន្ ឬោរបន្តុោះបង្អប់នៅនលើអនក្ដ្ថ្ទនក់យដផ្អក្នលើ
ជ្ញត្ិសាសន្៍ ឬជ្ញត្ិេន្ធុ សញ្ញាត្ិនដ្ើម្ នយន្ឌ្័រ ទំន រផ្លូវនភទ អាយុ េិោរភាេ ជំនន្ឿសាស ឬ
ន្នោបាយរបស់េួក្នេន ើយ។ ម្របធាន្បទបងកនម្ររោះថានក្់ រួម្ាន្ ម្របធាន្បទដដ្ល យ
ំ ក្បាន្
ទំងម្ូល ដដ្លច្ំនាោះម្ន្ុសសជ្ញម្ធយម្ អន្ុ វត្តន្ូវសតងក់
់ រទូទង
ំ រដ្ឋក្ុ ងសម្័
ន
យោលជ្ញម្ួយរន អំាវ
វឲ្យាន្ច្ំណាប់អារម្េណ៍ ន យ
ើ ជ្ញម្របធាន្បទដដ្លបង្ាញន្ូវរូបេំន្ូរ ឬបរោយក្ន
ិ
ុ ងលក្ខណៈម្ួយ
ដដ្លនលេើសោងច្ាស់ ម្រក្ដ ត្ ដដ្លខវោះត្ថ្ម្លអក្សរសាន្តសត សិលបៈ ន្នោបាយ ឬវ ិទាសាន្តសតធៃន្ធ
់ ៃរ

នក់យសារដត្ោរក់ក្់វ ិន្័យ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទួលសាាល់ ថា ាន្េាលត្ឱោសសម្រាប់សិសសម្ួយភាេធំ
របស់ខួ ន្
ល នាលេឺក្ុ ងច្ំ
ន នណាម្សិសសអាន្ត ក្
វិ សញ្ញាត្ិអានម្រក្
ិ ឡាទន្
ី ន្ង
ិ សិសសដដ្លជ្ញអនក្សិក្ា
ភាសាអង់នេលស ន្ិងសិសសេិោរ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ង់ក្ំណត្់ ន្ិងនក់ោះម្រសាយម្ូលន ត្ុ ដដ្ល
នធវើឲ្យាន្ោរម្របម្រេឹត្តច្ំនាោះខលួន្នក់យេុំាន្សាាម្រត្នៅក្នុងវ ិន្័យ នដ្ើម្បោត្់
បន្ាយ ន្ិងលុ បបំបាត្់
ី
នចាលន្ូវោរលនម្អៀងដផ្នក្ជ្ញត្ិសាសន្៍នៅក្នុងោរនម្របើម្របាស់ វ ិន្័យសាលានរៀន្ដដ្លជ្ញោរម្រេាន្ ន្ិង
រាល់ោរលនម្អៀងនផ្សងៗដដ្លអាច្នក្ត្
ើ ាន្ន ង
ើ សម្រាប់សិសសដដ្លេុំម្រត្ូវបាន្បនម្រម្បា
ើ ន្លអ។ សាលា
នរៀន្ម្រត្ូវអន្ុវត្តវ ិធាន្វ ិន្័យឲ្យបាន្នសេើភាេរន ម្រសបរន ន្ិងរេន្ោរនរសនអ
ើ
ើង។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទួលសាាល់
ន្ូវសារសំ ខាន្់ថ្ន្ោរនម្របើម្របាស់ សាលានរៀន្ ន្ិងយុទធសាន្តសតម្រេប់ម្រេងថានក្់នរៀន្ ដដ្លរក្ាឲ្យសិសសសាិត្
នៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងនៅក្នុងថានក្់នរៀន្។ ោរខក្ខាន្ម្ន្
ិ បាន្ម្ក្នរៀន្នម្រច្ើន្នេក្នក់យសារម្ូលន ត្ុ
អវីក្ន៏ ក់យ សុ ទធដត្ាន្ផ្លបោះាល់ នក់យផ្លទល់នៅនលើលទធផ្លសិក្ា នទោះក្នុងរយៈនេលខលក្
ី ដី ន្ង
ិ រ
យៈដវងក្ដី។ ោរយក្សិសសនច្ញេីបរោោសថា
ន ក្់នរៀន្នក់យសារោរម្របម្រេឹត្តខុសឆ្ាង េួរដត្នច្ៀសវាង។
ិ
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាេុំរម្រំ ទច្ំនាោះនរលវ ិធីម្ន្
ិ អត្់ឱន្ច្ំនាោះវ ិន្័យន ើយ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាាន្ោរ
ត្ម្រម្ូវនក់យច្ាប់។ សាលានរៀន្អាច្ន្ឹងម្ន្
័ នរលោរណ៍ម្ន្
ំ ឡាយ
ិ អន្ុម្ត្
ិ អត្់ឱន្ ឬោរអន្ុវត្តន្៍ទង
ណាដដ្លាន្ច្ម្រម្ូងច្ម្រាស់ ជ្ញម្ួយន្ង
ឹ នរលោរណ៍វ ិន្័យរបស់ ម្រសុក្។ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណា
ដដ្លោរផ្លអក្នក់យសារាន្ោរនលេើសនលើក្ទីម្យ
ួ ម្រត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្នក់យ ច្ាប់អប់រ ំ 48900.5 ដ្ូច្
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ាន្បរោយបដន្ា
ម្នៅក្នុង AR 5144.1 អនក្ម្រេប់ម្រេង ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំងរបស់ អនក្
ិ
ម្រេប់ម្រេង អាច្អន្ុវត្តដត្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យក្នុងសាលានរៀន្ ឬនម្រៅសាលានរៀន្បនុ ណា
ណ ោះ នៅនេលដដ្ល
ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងៗនទៀត្េុំអាច្ ម្
ំ ក្ន្ូវោរម្របម្រេឹត្តម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ឬវត្តាន្របស់សិសសអាច្បងកន្ូវ
នម្ររោះថានក្់ដ្ល់សិសសនផ្សងនទៀត្។ (ច្ាប់អប់រ ំ 48900.5) ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងនទៀត្ ដដ្លម្រត្ូវបាន្
េាោម្នម្របម្រើ បាស់ ម្រត្ូវដត្ច្ងម្រក្ងទុក្ជ្ញឯក្សារ ន្ង
ិ វាយត្ថ្ម្លនៅនលើម្របសិទធភាេម្ុន្នេលបញ្ាូ ន្
សិសសឲ្យនៅទទួលោរក់ក្់វ ិន្័យ នៅក្នុងោរយក្សិសសនច្ញេថា
ំ
ី ន ក្់នរៀន្ដដ្លបាន្ច្ុោះន្េោះ ឬទីតាង
សាលានរៀន្របស់ សិសសន ោះ។ ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងនទៀត្ រួម្ាន្ បដុ ន្តម្ន្
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ សន្និសីទ
ជ្ញម្ួយសិសាន្ុសិសស ន្ិងាតាបិតា ន្ិអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ ោរនម្របើម្របាស់ម្រក្ុម្សិក្ា
សិសស ឬម្រក្ុម្នផ្សងៗដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ង
ឹ អន្តរាេម្ន្៍ ោរច្ុ ោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅក្នុងក្ម្េវ ិធដី ដ្លបនម្រងៀន្
អាក្បបក្ិរោផ្ល
ិ
ូ វសងាម្ ឬផ្លូវច្ិត្ត ឬោរម្រេប់ម្រេងក្ំ ឹង ោរច្ូលរួម្នៅក្នុងក្ម្េវ ិធីយុត្ិតធម្៌សាដរន ើងវ ិញ
ឬម្រក្ុម្េិភាក្ាសាដរន ើងវ ិញ ន្ិងនរលវ ិធីរម្រំ ទអាក្បបក្ិរោវ
ិជាាន្។ (ច្ាប់អប់រ ំ 48900.5) អនក្
ិ
នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវផ្ដល់ោរអភវិ ឌ្ឍវ ិជ្ញាជីវៈតាម្ោរចាំបាច្់ នដ្ើម្បជ
ី ួយ
សម្រម្ួលដ្ល់ បេ
ុ ាលិក្ក្នុងោរអភវិ ឌ្ឍជំ ញម្រេប់ម្រេងថានក្់នរៀន្ឲ្យបាន្ម្រសបរន ោរអន្ុវត្តន្ប
៍ នច្ចក្នទសវ ិ
ន្័យម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេ ោរលុ បបំបាត្់ភាេលនម្អៀងដដ្លនធវនើ ង
ើ នក់យអនច្ត្ ន្ង
ិ ោរបនងកើត្
ទំ ក្់ទំន្ងស ម្របត្ិបត្តិោរជ្ញម្ួយាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល។ជ្ញម្ួយន្ឹងោរច្ូលរួម្េី
សំ ណាក្់អនក្ាក្់េន្
័ ធក្ុ ងស
ន
េម្ន្៍ សាលានរៀន្ន្ីម្យ
ួ ៗអាច្អភវិ ឌ្ឍន្៍វ ិធាន្វ ិន្័យនដ្ើម្បប
ី ំនេញតាម្
នសច្ក្ដីម្រត្ូវោរជ្ញក្់លាក្់របស់សាលានរៀន្ ដ្ូច្ដដ្លាន្បរោយនៅក្ន
ិ
ុ ង AR 5144។ វ ិធាន្

វ ិធីវ ិន្័យដដ្លម្ន្
ួ ដដ្លនផ្លដត្ោរយក្ច្ត្
ិ ម្រេាន្។ RTI េជ្ញ
ឺ ម្របេ័ន្ធទប់សាកត្់ម្យ
ិ តទុក្ក់ក្់នៅនលើោរ
នម្របើម្របាស់ ឲ្យអស់េីលទធភាេន្ូវលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស នក់យោត្់បន្ាយន្ូវបញ្ញាអាក្បបក្ិរោ
ិ
ន្ិងោរនច្ៀសវាងោរខាត្នាងនរៀន្សូ ម្រត្ តាម្រយៈោរនម្របើម្របាស់ អន្តរាេម្ន្៍ដដ្លនរៀបច្ំជ្ញថានក្់ៗ។ ោរ
បញ្ាូ ន្សិសសេីបរោោសថា
ន ក្់នរៀន្នក់យសារោរម្របម្រេឹត្តខុស េួរម្រត្ូវបាន្នច្ៀសវាង។ សិសសរ ំេឹងថា
ិ
ោរជំន្ួសឲ្យោរផ្លអក្ ន្ង
ម្ន្
ុ នេលបញ្ាូ ន្សិសសណាានក្់
ិ នរលវ ិធីវ ិន្័យរក្ច្នម្រ
ី
ើ េួរម្រត្ូវបាន្នម្របម្រើ បាស់ ម្ន្
នច្ញេីថានក្់នរៀន្។ ម្រសុក្រ ំេឹងទុក្ថា ោរជំន្ួសទំងឡាយណាដដ្លម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ឹងម្រក្បខ័ណឌ RTI
របស់ សាលានរៀន្ ន្ិងនរលោរណ៍របស់ម្រសុក្ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តនៅក្នុងថានក្់នរៀន្ នលើក្ដលងដត្ោរ
ផ្លអក្សម្រាប់បទនលេើសនលើក្ទីម្យ
ួ ន ោះម្រត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្នក់យ ច្ាប់អប់រ ំ 48900.5 ដ្ូច្ដដ្លាន្
បរោយបដន្ា
ម្នទៀត្នៅក្នុង AR 5144.1 ឬនៅនេលដដ្លវាអាច្ច្ងម្រក្ងទុក្ជ្ញឯក្សារថា ោរ
ិ
រ ំនលាភបំាន្ដផ្នក្អាក្បបក្ិរោបនងក
ើត្បាន្ន្ូវនម្ររោះថានក្់ោងច្ាស់លាស់ ច្ំនាោះបុេាលទំងឡាយ។
ិ
យុទធសាន្តសតនៅតាម្ថានក្់នរៀន្រួម្បញ្ចូ លទំង បដុ ន្តម្ន្
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ៖ ោរបនម្រងៀន្សារន ើងវ ិញោង
ច្ាស់លាស់ អំេីោររ ំេឹងទុក្ដផ្នក្អាក្បបក្ិរោ
ោរបំដបក្សិសសឲ្យនៅក់ច្់នក់យដ ក្េីរន ោរសរ
ិ
នសរលិខត្
ិ សុំ នទស ោរក់ក្់ក្ច្
ិ ចោរម្រសាវម្រជ្ញវបដន្ាម្ ទូរស័េទនៅោន្់ាតាបតា
ិ ោររក្ាទុក្សិសស
នម្រោយច្ប់នាងសិក្ា សន្នស
ន ន ក្់ ោរ
ិ ី ទសាដរន ង
ើ វ ិញជ្ញម្ួយសិសសដ្ថ្ទនទៀត្ ឬសិសសទំងអស់ ក្ុ ងថា
បនងកើត្ន្ូវក្ិច្ចសន្ាអាក្បបក្ិរោវ
ិជាាន្ សន្និសីទជ្ញម្ួយសិសស សន្និសីទជ្ញម្ួយាតាបិតា ន្ិង
ិ
សិសស។ ាតាបិតាេួរទទួលបាន្ន្ូវោរជូន្ដ្ំណឹង ម្របសិន្នបើាន្េំរថ្ូ ន្ោរម្របម្រេឹត្តខុសរត្ដត្ខា
លង
ំ ន ើង
ឹ
ដដ្លអាច្ នំ ៅរក្ោរដ្ក្នច្ញេថា
ី ន ក្់នរៀន្ ឬេីសាលានរៀន្។ សិសសទំងឡាយដដ្លបង្ាញឲ្យន ញ
ើ

ទំងឡាយ ម្រត្ូវាន្លក្ខណៈម្រសបរនជ្ញម្ួយច្ាប់ នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ា បទបញ្ញ ត្តិថានក្់ម្រសុក្ ន្ង
ិ
ទិន្នន្យ
័ វ ិន្័យថានក្់សាលានរៀន្។ អនក្នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវផ្ដល់ោរអភវិ ឌ្ឍ
វ ិជ្ញាជីវៈតាម្ោរសម្រម្យ នដ្ើម្បជួ
ុ ាលិក្នៅក្នុងោរអភវិ ឌ្ឍជំ ញម្រេប់ម្រេងថានក្់នរៀន្
ី យសម្រម្ួលដ្ល់បេ
ន្ង
៍ នច្ចក្នទសវ ិន្័យម្របក្បនក់យម្របសិទធភាេ។
ិ នៅក្នុងោរអន្ុវត្តន្ប

ន្ូវេំរថ្ូ ន្ោរម្របម្រេត្
ំ ជ្ញងម្ុន្។ យុទធសា
ឹ តខុស េួរម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្ន្ូវោររំម្រទ ន្ង
ិ អន្តរាេម្ន្៍ោន្់ដត្ខាលង
ន្តសតសម្រម្យនៅក្នុងសាលានរៀន្រួម្ាន្ បដុ ន្តម្ន្
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ៖ សន្និសីទរវាងបុេាលិក្សាលានរៀន្ ន្ិង
សិសស ម្រេម្ទំងាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នេ។ ោរបញ្ាូ ន្នៅោន្់ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាសាលា
នរៀន្ ឬបុេាលិក្រំម្រទដ្ថ្ទនទៀត្របស់សាលានរៀន្ នដ្ើម្បនធវ
ី ោ
ើ រម្រេប់ម្រេងក្រណី ន្ង
ិ ផ្ដល់ម្របក្
ឹ ា។ ោរ
បញ្ាូ ន្ឲ្យនៅទទួលោរម្របក្
ឹ ាអំេនី ម្រេឿងនញៀន្ ឬនម្រេឿងម្រសវ ឹង។ោរនោោះម្របជុំម្រក្ុម្សិក្ាសិសស (SST)
ម្រក្ុម្សម្រម្បសម្រម្ួលនសវា (COST) ឬម្រក្ុម្ដដ្លាក្់េ័ន្ធន្ឹងអន្តរាេម្ន្៍នផ្សងៗ នដ្ើម្បវាយត្ថ្ម្ល
នៅនលើ
ី
អាក្បបក្ិរោ
ន្ិងអន្ុវត្តដផ្ន្ោរបុេាលនដ្ើម្បនក់ោះម្រ
សាយអាក្បបក្ិរោន
ោះក្នុងភាេជ្ញថ្ដ្េូជ្ញម្ួយ
ិ
ី
ិ
សិសស ន្ង
ិ ាតាបិតា ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលរបស់ េួក្នេ។ នៅនេលណាអាច្អន្ុវត្តបាន្ ោរបញ្ាូ ន្
ឲ្យនៅទទួលោរវាយត្ថ្ម្លនលើោរអប់រ ំច្ត្
ត ងាម្ ឬោរអប់រ ំច្ត្
ើ បប
ើ ន្ូវក្ម្េវ ិធី
ិ ស
ិ តសាន្តសត រួម្ទំង នដ្ម្
ី នងកត្
អប់រ ំត្ម្រម្ូវតាម្បុេាល ឬដផ្ន្ោរដផ្នក្ទី 504។ ោរច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅក្នុងក្ម្េវ ិធីសម្រាប់បនម្រងៀន្
អាក្បបក្ិរោផ្ល
ិ
ូ វសងាម្ ឬផ្លូវច្ិត្ត ឬោរម្រេប់ម្រេងក្ំ ឹង។ ោរច្ូលរួម្នៅក្នុងក្ម្េវ ិធីយុត្ិតធម្៌សាដរន ើង
វ ិញ ឬម្រក្ុម្សន្ទ ឬម្រក្ុម្េភា
ិជាាន្ជ្ញម្ួយន្ង
ិ ក្ា។ នរលវ ិធីរម្រំ ទអាក្បបក្រិ ោវ
ិ
ឹ អន្តរាេម្ន្៍ដបប
ម្រេាន្ ដដ្លនក្ើត្ន ង
ក្ម្េវ ិធីនម្រោយច្ប់នាងសិក្ា
ើ នៅក្នុងថ្ែៃសិក្ានៅក្នុងបរនវណសាលានរៀន្។
ិ
ដដ្លនក់ោះម្រសាយបញ្ញាអាក្បបក្ិរោជ្ញក្់
លាក្់ ឬក់ក្់ឲ្យសិសសសាិត្នម្រោម្សក្ម្េភាេ ន្ិងអាក្បប
ិ
ក្ិរោវ
ិជាាន្ រួម្ាន្ បដុ ន្តម្ន្
ិ
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ សក្ម្េភាេទំងឡាយណាដដ្លម្រត្ូវបាន្ដ្ំនណើរោរ
នក់យស ោររនជ្ញម្ួយន្ឹងម្រក្ុម្ាតាបិតា ន្ិងស េម្ន្៍ក្ុ ងម្ូ
ន លក់ឋន្។ ោរបង្ខង
ំ ទុក្នម្រោយច្ប់
នាងសិក្ា ដ្ូច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងដផ្នក្ខាងនម្រោម្ ដដ្លាន្ច្ំណងនជង
ំ ទុក្នម្រោយ
ើ ថា “ោរបង្ខង
ច្ប់នាងសិក្ា”។ នសវាស េម្ន្៍ដ្ូច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងដផ្នក្ខាងនម្រោម្ ដដ្លាន្ច្ំណងនជើងថា
“នសវាស េម្ន្៍”។ នក់យអន្ុនលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ន្ិង បទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាល ោររត្ត្ប
ឹ ត្
ិ
ឬោរដ្ក្ ូត្សិទិធេីោរច្ូលរួម្នៅក្នុងសក្ម្េភាេបដន្ាម្នម្រៅក្ម្េវ ិធីសិក្ា។ ោររត្ត្ប
ត្ោរឈ្ប់
សម្រា
ឹ
ិ

នដ្ម្
ថា វ ិន្័យាន្ភាេសម្រម្យ ន្ិងាន្សម្ធម្៌ សាលានរៀន្ ន្ិងម្រសុក្ ម្រត្ូវម្របម្ូល ន្ិងម្រត្ួត្េិន្ិ
ើ បធា
ី
ត្យន ង
័ វ ិន្័យ ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដបងដច្ក្េត្
ើ វ ិញនៅនលើទន្
ិ នន្យ
ិ តាម្សាលានរៀន្ ជ្ញត្សា
ិ សន្៍ នយន្ឌ្័រ
សាាន្ភាេក្នុង ម្ជ្ញអនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស សាាន្ភាេក្នុងភាេជ្ញសិសសេោ
ិ រ ន្ង
ិ ម្របនភទថ្ន្ោរ
ម្របម្រេឹត្តបទនលេើសម្របចាំដខ។ ម្រសុក្ន្ឹងនធវើោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យជ្ញលក្ខណៈម្ជឈោរនៅនលើទិន្នន្យ
័ វ ិន្័យនៅ
ថានក្់សាលានរៀន្ ន្ិងនៅទូទង
ំ ម្រសុក្ នដ្ើម្បវា
់ េរក្ច្នម្រ
ម្ន្
ី ស់សទងភា
ី
ើ នឆ្ពោះនៅរក្នរលនៅថ្ន្ោរលុ ប
បំបាត្់អម្រតាផ្លអក្ ន្ង
វិ សញ្ញាត្ិអានម្រក្នក់យរ
េ ន្សាាម្រត្ ន្ង
ិ ោរបញ្ាូ ន្សម្រាប់សិសសអាន្ត ក្
ិ
ិ
ក្ំណត្់ថានត្ើយុទធសាន្តសតតាម្ទតា
ំ ន្ម្
ួ ៗទម្ទរឲ្យាន្ោរថ្លត្ម្រម្ូវនដ្ម្
ើ បនី ឆ្លយ
ី ង
ី យ
ើ ត្បនៅន្ង
ឹ នរល
នៅដដ្រឬនទ។ អនក្ម្រេប់ម្រេងទីតាង
ំ ម្រត្ូវជួបជ្ញម្ួយបុេាលិក្បនម្រងៀន្នៅតាម្ទីតាង
ំ ម្របចាំម្រត្ីាស នដ្ើម្ប ី
ម្រត្ួត្េិន្ិត្យន ើងវ ិញនៅនលើទិន្នន្យ
័ វ ិន្័យរបស់ទីតាង
ំ សាលានរៀន្ន ោះ ន្ិងេិភាក្ាអំេីយុទធសាន្តសត
សម្រាប់ោរបនម្រងៀន្ ន្ិងោរេម្រងឹងន្ូវអាក្បបក្ិរោវ
ិជាាន្របស់សិសស ដដ្លម្ន្
ិ
ិ ទម្ទរឲ្យាន្ោរ
ាក្់េន្
័ ធជ្ញម្ួយន្ង
ឹ ម្របេ័ន្ធវ ិន្័យ ន្ង
ិ ោរខាត្នាងនរៀន្សូ ម្រត្។ ោរនធវទ
ើ ណឌក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ។ ោរនធវើ
ទណឌក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ ម្ន្
ិ ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ ជ្ញវ ិធាន្ោរវ ិន្័យម្របឆ្ំងន្ឹងសិសសណាានក្់ន ើយ។ ោរនធវើ
ទណឌក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ រួម្ាន្ ោរនធវើឲ្យាន្ោរឈ្ចា
ឺ ប់នក់យនច្ត្ ឬោរបងកឲ្យាន្ោរឈ្ចា
ឺ ប់
នក់យនច្ត្ ោរឈ្ចា
ឺ ប់ដផ្នក្រាងោយនៅនលើសិសសណាានក្់។ សម្រាប់ជ្ញនរលបំណងថ្ន្នរល
ោរណ៍នន្ោះ ោរនធវទ
ំ នក់យន្និ ោជក្
ិ
ើ ណឌក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ េុំាន្រួម្បញ្ចូ លន្ូវោរនម្របម្រើ បាស់ ក្ាលង
ដដ្លាន្ភាេសម្ន ត្ុផ្ល ន្ិងចាំបាច្់ក្ុ ងោរោរារន្
ន
ិនោជិក្ បុេាលិក្ ឬបុេាលនផ្សងនទៀត្ ឬ
នដ្ើម្បប
ី ង្ករន្ូវោរខូច្ខាត្ច្ំនាោះម្រទេយសម្បត្តិ ឬនដ្ើម្បទទួ
ី លបាន្ន្ូវោររក្ាទុក្អាវុធ ឬវត្ាុនម្ររោះថានក្់
ដដ្លសាិត្ក្នុងោរម្រេប់ម្រេងរបស់សិសសន ោះន ើយ។ 4/23/14

ក្។ ម្រេូបនម្រងៀន្អាច្រត្ត្ប
សម្រាក្របស់សិសសបាន្ ដត្នៅនេលណារត្់នជឿជ្ញក្់ថា
ឹ ត្រយៈនេលឈ្ប់
ិ
វ ិធាន្ោរនន្ោះេឺជ្ញវ ិធដី ដ្លាន្ម្របសិទធភាេបំផ្ុត្នដ្ើម្ប ី ម្
ំ ក្ន្ូវអាក្បបក្ិរោដដ្លាន្ោរដក្លម្អ
ិ
បនុ ណា
ណ ោះ។ នៅនេលណាោររត្ត្ប
សម្រាក្ អាច្ាក្់េន្
័ ធន្ឹងោរដ្ក្ ូត្សក្ម្េភាេរាង
ឹ ត្ោរឈ្ប់
ិ
ោយេីសិសិសសន ោះ ម្រេូបនម្រងៀន្ម្រត្ូវេាោម្នម្របើអន្តរាេម្ន្៍នផ្សងៗនទៀត្ម្ុន្ន្ឹងក់ក្់ឲ្យសាិត្នម្រោម្ោរ
រត្ត្ប
ោររត្ត្ប
សម្រាក្ ម្រត្ូវសាិត្នម្រោម្ល័ក្ខខណ
័ ឌ ទំងឡាយដ្ូច្ខាងនម្រោម្៖ សិសសម្រត្ូវ
ឹ ត្។
ិ
ឹ ត្ោរឈ្ប់
ិ
ទទួលបាន្នេលនវលាម្រេប់ម្ររន្់ក្ុ ងោរនម្រ
ន
បើម្របាស់ បន្ទបទ
់ ឹក្ ន្ិងទទួលទន្នភសជាៈ ឬអាហារថ្ែៃម្រត្ង់
តាម្ោរសម្រម្យ។ សិសសម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នម្រោម្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យេីន្ិនោជិក្សម្ម្រសបណាានក្់នៅអំ ុង
នេលរត្ត្ប
ឹ ត្។
ិ

ឧបសម្ពន្
័ ធ M៖ AR 5144 សិសសវ ិន្័យ
ម្រសុក្ ន្ិងបុេាលិក្ាន្ោរនបដជ្ញាច្ិត្តច្ំនាោះោរបនងកើត្ន្ូវបរោោសស
ិ
ិ ក្ាវ ិជាាន្ ដដ្លធា ថា សិសស
ទំងអស់ ទទួលបាន្ន្ូវោរអប់រ ំម្របក្បនក់យេុណភាេ។ ម្រសុក្ទទួលសាាល់ថា ទិដ្ឋភាេសំ ខាន្់ថ្ន្ោរ
រក្ាន្ូវបរោោសដដ្លាន្សុ
ខភាេលអ ន្ិងាន្សុ វត្ាិភាេេឺ ោរបនងកើត្ន្ូវសណា
ដ ប់ធានប់ ន្ិងរក្ាន្ូវវ ិ
ិ
ន្័យនៅក្នុងសាលានរៀន្ទំងឡាយរបស់នយង
ើ ។ នរលនៅនន្ោះ អាច្សនម្រម្ច្បាន្ដត្តាម្រយៈក្ច្
ិ ចខត្
ិ ខំ
ម្របឹងដម្របងស ម្របត្ិបត្តិោរេីសំណាក្់បេ
ុ ាលិក្សាលានរៀន្ សិសាន្ុសិសស ាតាបិតា អាណា
េាបាល ន្ិងស េម្ន្៍របស់ នយើងបនុ ណា
ណ ោះ។ ម្រសុក្នជឿជ្ញក្់ថា ោរអភវិ ឌ្ឍទំ ក្់ទំន្ងជ្ញម្ួយម្រេួសារ
េឺជ្ញជំហាន្ទីម្យ
ួ ក្នុងោរបនងកើត្ន្ូវសាលានរៀន្ដដ្លាន្សុ វត្ាិភាេ ន្ិងាន្សុ ខភាេលអ។ ម្រសុក្ ន្ិង
បុេាលិក្ ាន្បំណងច្ង់នធវោ
ើ បប
ើ ន្ូវទំ ក្់ទំន្ង
ើ រនក់យស ម្របត្ប
ិ ត្តោ
ិ រជ្ញម្ួយម្រេួសារ នដ្ម្
ី នងកត្
វ ិជាាន្ ដដ្លជួយដ្ល់ោរអភវិ ឌ្ឍ ន្ិងោរសនម្រម្ច្បាន្លទធផ្លសិក្ារបស់សិសសទំងអស់។
សាជិក្បុេាលិក្របស់សាលានរៀន្ ម្រត្ូវបាន្នលើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យទក្់ទងាតាបិតានៅនរៀងរាល់នដ្ើម្ឆ្ន ំ
សិក្ា នដ្ើម្បប
ី នងកើត្ោងសក្ម្េជ្ញម្ុន្ន្ូវោរម្របាម្រស័យទក្់ទងរវាងសាលានរៀន្ ន្ិងផ្ទោះដដ្លាន្លក្ខ
ណៈវ ិជាាន្នេញម្ួយឆ្នស
ំ ិ ក្ា នដ្ម្
ើ បដី ច្ក្រ ំដលក្ភាេនជ្ញេជ័យ ន្ង
ើ
ិ បញ្ញារបស់ សិសស ន្ង
ិ បនងកត្
ដផ្ន្ោរនដ្ើម្បជ
ន
ី ួយឲ្យសិសសទទួលបាន្ន្ូវោរអប់រ ំម្របក្បនក់យេុណភាេ។ ម្រសុក្ាន្ោរនបដជ្ញាច្ិត្តក្ុ ង
ោរលុ បបំបាត្់នចាលន្ូវភាេលនម្អៀងនៅក្នុងវ ិន្័យសលានរៀន្ ាក្់េន្
័ ធន្ឹងសិសសដដ្លេុំ ទទួលោរ

ម្រេូបនម្រងៀន្ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ យក្សាលា អំេីរាល់ោររត្ត្ប
សម្រាក្ណាម្ួយ ដដ្លេួក្
ឹ ត្ោរឈ្ប់
ិ
នេបាន្ក់ក្់នៅនលើសិសស។ ោរបង្ខង
ំ ទុក្នម្រោយច្ប់នាងសិក្ា។ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្បង្ខង
ំ ទុក្
នក់យ សារន ត្ុផ្លវ ិន្័យ រ ូត្ដ្ល់ម្យ
ួ នាងនម្រោយនេលបញ្ច ប់ថ្ែៃសិក្ាអត្ប
ិ រា។ ម្របសិន្នបើ
សិសសណាានក្់នៅម្ន្
ល នក់យសារដត្ម្រត្ូវបាន្បង្ខង
ំ ទុក្នម្រោយច្ប់
ិ ទន្់រែយន្តដ្ឹក្សិសសរបស់ ខួ ន្
នាងសិក្ា ឬម្របសិន្នបើសិសសន ោះេុំម្រត្ូវបាន្ដ្ឹក្ជញ្ាូ ន្នក់យរែយន្តដ្ឹក្សិសសនទន ោះ យក្សាលា
ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំង ម្រត្ូវជូ ន្ដ្ំណឹងដ្ល់ាតាបិតា ឬអាណាេាបាលអំេីោរបង្ខង
ំ ទុ ក្ន ោះ
ោងនហាច្ណាស់ម្យ
ួ ថ្ែៃជ្ញម្ុន្ នដ្ើម្បឲ្យាន្ោរនរៀបច្ំ
ោរដ្ក្
ឹ ជញ្ាូ ន្ជំន្ួសបាន្។ សិសសន ោះម្ន្
ី
ិ ម្រត្ូវ
បាន្បង្ខង
ំ ទុក្ន ើយ លុ ោះម្រតាណាដត្ យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង បាន្ជូន្ដ្ំណឹង
ដ្ល់ាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាលសិន្។ ក្រណីដដ្លរែយន្តដ្ឹក្សិសសនច្ញដ្ំនណើរនម្រោយនេល
ច្ប់ថ្ែៃសិក្ានលើសេីម្យ
ួ នាងន ោះ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្បង្ខង
ំ ទុក្រ ូត្ដ្ល់ រែយន្តនច្ញដ្ំនណើរ។

សិសសម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នម្រោម្ោរម្រត្ួត្េន្
ិ ដដ្លាន្ោរបញ្ញាក្់ទទួលសាាល់ នៅ
ិ ត្
ិ យ នក់យន្និ ោជក្
អំ ុងនេលរត្ត្ប
ោះ។សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្ន្ូវជនម្រម្ស
ំ ទុក្នៅថ្ែៃនៅរ ៍ ជ្ញជ្ញង
ឹ ត្ន
ិ
ើ ម្រត្ូវបង្ខង
នម្រោយច្ប់នាងសិក្ា។ នសវាស េម្ន្៍។ ជ្ញដផ្នក្ម្ួយថ្ន្ ឬជំន្ួសឲ្យវ ិធាន្ោរវ ិន្័យ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា អនក្
នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងដត្ងរបស់ យក្សាលា អាច្ត្ម្រម្ូវឲ្យសិសស
នធវនើ សវាស េម្ន្៍នៅអំ ុងនាងម្ន្
ទ ន្ុ សិទរធិ បស់ខួ ន្
ល
ិ សិក្ានៅក្នុងបរនវណសាលានរៀន្នៅតាម្ឆ្
ិ
ឬនៅនម្រៅបរនវណសាលានរៀន្
នក់យាន្ោរអន្ុ ញ្ញញត្ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរេីាតាបិតា ឬអនក្
ិ
អាណាេាបាលរបស់ សិសស។ នសវាដបបនន្ោះ អាច្រួម្ាន្ បដុ ន្តម្ន្
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ ោរសាអត្នសាភណ
ភាេស េម្ន្៍ ឬនម្រៅសាលានរៀន្ ោរនធវើឲ្យបរនវណម្របនស
ិ
ើ រន ើង ក្ម្េវ ិធីជួយម្រេូបនម្រងៀន្ ម្ត្
ិ តភក្ដិ ឬយុវ
ជន្។ ជនម្រម្ស
ើ នសវាស េម្ន្៍នន្ោះ េុំាន្សម្រាប់សិសសណាដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្ បនណដញនច្ញម្ន្
ិ
ទន្់នក់ោះម្រសាយច្ប់ ន ើយ នក់យអន្ុនលាម្នៅតាម្ច្ាប់អប់រ ំ 48915។ នទោះជ្ញោងណា ម្របសិន្នបើ
ោរបនណដញនច្ញដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់អន្ុសាសន្៍េុំម្រត្វូ បាន្អន្ុវត្តនទន ោះ ឬោរបនណដញន ោះម្រត្ូវបាន្
ផ្លអក្ន ោះ សិសសន ោះអាច្ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវឲ្យនធវើនសវាស េម្ន្៍ជ្ញលទធផ្លថ្ន្ោរផ្លអក្ន ោះ។

បនម្រម្ើជូន្បាន្លអរបស់នយើង នក់យោត្់បន្ាយច្ំន្ួន្ថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្ ោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ។
បុេាលិក្ន្ង
ឹ ច្ូលរួម្នៅក្នុងោរអន្ុវត្តន្៍សាដរន ង
ើ វ ិញ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់វបបធម្៌សាលានរៀន្ ន្ង
ិ ដក្លម្អ
ម្របេ័ន្ធវ ិន្័យរបស់ សាលានរៀន្នដ្ើម្បនក់ោះម្រ
សាយសម្ធម្៌។ វ ិធាន្នៅថានក្់ទីតាង
ំ ។ នៅក្នុងោរអភវិ ឌ្ឍ
ី
វ ិធាន្វ ិន្័យនៅថានក្់ទីតាង
ំ សាលានរៀន្ម្រត្ូវនសនើសុំឲ្យាន្ោរផ្ដល់ទសសន្ៈ ន្ិងដ្ំបូ េ ន្េីអនក្ច្ូលរួម្នៅ
នលើត្ំណាងណាានក្់ដដ្លម្រត្ូវបាន្នម្រជើសតាំងនក់យម្រក្ុម្ណាម្ួយខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបិតា ន្ិងអនក្
អាណាេាបាល 2. ម្រេូបនម្រងៀន្ 3. អនក្ម្រេប់ម្រេងសាលានរៀន្ 4. សម្រាប់អន្ុវ ិទាល័យ ន្ង
ិ វ ិទាល័យ េឺ
សិសសដដ្លបាន្ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅក្នុងសាលានរៀន្ន ោះ វ ិធាន្ទំងនន្ោះ ម្រត្ូវាន្ភាេម្រសបរនជ្ញម្ួយ
ន្ឹងច្ាប់ នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបា
ិ ល ន្ិងបទបញ្ញ ត្តរិ បស់ម្រសុក្។ ោរអភវិ ឌ្ឍវ ិធាន្ ម្រត្ូវាន្ោរជូន្
ដ្ំណឹងេីទិន្នន្យ
័ វ ិន្័យនៅថានក្់សាលានរៀន្ ដ្ូច្ដដ្លាន្បរោយនៅក្ន
ិ
ុ ង BP 5144។ សាលានរៀន្ក្៏
ម្រត្ូវនសនើសុំឲ្យាន្ោរផ្ដល់ទសសន្ៈ ន្ង
ិ ដ្ំបូ េ ន្េអ
ី នក្ច្ូ លរួម្ថានត្ើ វ ិធាន្វ ិន្័យនៅថានក្់សាលានរៀន្ ឬ
នៅថានក្់ម្រសុក្ ម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តម្របក្បនក់យសម្ធម្៌ ន្ិងយុត្ិតធម្៌ដដ្រឬនទ។ ក្ំណត្់ម្រតារបស់សិសស ម្រត្ូវ
រក្ាជ្ញោរសាៃត្់ម្រេប់នេលនវលា។ ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវជំន្ួស។ សាលានរៀន្ន្ីម្យ
ួ ម្រត្ូវទទួលខុសម្រត្ូវ
ក្នុងោរក់ក្់បញ្ចូ លន្ូវម្រក្បខ័ណឌោរង្រនឆ្លើយត្បច្ំនាោះអន្តរាេម្ន្៍ (RTI) នៅក្នុងដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសត
ទតា
ំ សាលានរៀន្ស េម្ន្៍ (CSSSP) របស់ ខួ ន្
ល នដ្ម្
បន្ាយោរបញ្ាូ ន្ ន្ង
ើ បោត្់
ី ង
ី
ិ ោរផ្លអក្សិសស
តាម្រយៈអន្តរាេម្ន្៍សក្ម្េជ្ញម្ុន្ ោររំម្រទអាក្បបក្ិរោវ
ិជាាន្ ោរអន្ុវត្តន្៍សាដរន ើងវ ិញ ន្ិងនរល
ិ

ោរបញ្ាូ ន្។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ង់អន្ុម្ត្
័ ម្រក្បខ័ណឌោរង្រ RTI នដ្ើម្បសម្រ
ី ម្បសម្រម្ួលដ្ល់ នរល
វ ិធីម្រសបរនម្ួយសម្រាប់ោរម្រេប់ម្រេងអាក្បបក្ិរោរំ
ម្រទសងាម្វ ិជាាន្ (BP 5144)។ ម្រសុក្រ ំេឹងទុក្ថា
ិ
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ម្រេូបនម្រងៀន្ន្ង
ឹ េាោម្នម្របម្រើ បាស់ អន្តរាេម្ន្៍ RTI ម្ុន្នេលនធវោ
ើ របញ្ាូ ន្នច្ញនម្រៅថានក្់នរៀន្ នលើក្ដលង
ដត្ោរផ្លអក្នក់យសារបទនលេើសនលើក្ទីម្យ
ួ ម្រត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្ ឬម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវនក់យច្ាប់ដដ្លាន្
បរោយនៅក្ន
ិ
ុ ង AR 5144.1 ទំេរ័ 8-9។ នៅនេលដដ្លោរបញ្ាូ ន្នច្ញនម្រៅថានក្់នរៀន្ម្រត្ូវបាន្នធវើន ើង
អនក្ម្រេប់ម្រេងទីតាង
ំ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង ម្រត្ូវដត្ធា ថា បុេាលិក្ទីតាង
ំ បាន្បំនេញន្ូវ
ច្ំណុច្ទំងឡាយខាងនម្រោម្៖ ម្រេូបនម្រងៀន្បាន្បំនេញទម្រម្ង់ដបបបទបញ្ាូ ន្ជ្ញសាក្ល (ដដ្លចាប់
នផ្ដើម្នៅឆ្នស
ំ ិ ក្ា 2014-2015); អនក្ម្រេប់ម្រេងទីតាង
ំ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង បាន្េិន្ិត្យនម្ើល
ន ើងវ ិញនៅនលើទម្រម្ង់ដបបបទបញ្ាូ ន្ជ្ញសាក្ល ន ើយម្របសិន្នបើាន្ោរធា ក្ំណត្់ផ្លវ ិបាក្នផ្ស
ងៗឲ្យបាន្សម្រម្យ អនក្ម្រេប់ម្រេងទីតាង
ំ ឬម្រេូបនម្រងៀន្ បាន្ទក្់ទងាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល
របស់សិសស ន្ង
ំ ឬអនក្ដដ្ល
ិ បាន្ជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ េួក្នេអំេីផ្លវ ិបាក្ទំងឡាយ អនក្ម្រេប់ម្រេងទតា
ី ង
ម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំង បាន្នសុើ បអនងកត្នៅនលើន ត្ុផ្លសម្រាប់ោរម្របម្រេឹត្តរបស់ សិសសន ោះ អនក្ម្រេប់ម្រេងទី
តាំង ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំង បាន្ក្ត្់ម្រតាអន្តរាេម្ន្៍របស់ថានក្់នរៀន្ ន្ិងោរបញ្ាូ ន្នៅក្នុងម្ូល
ក់ឋន្ទិន្នន្យ
័ របស់ម្រសុក្។

ន្ត្
ី វិ ិធីសវ ោរសម្រាប់ោរបនណដញនច្ញ។ DHP ម្រត្ូវទទួលសាាល់ ន្ូវោរនម្របម្រើ បាស់ នរលវ ិធីវ ិជាាន្
ច្ំនាោះអាក្បបក្ិរោរបស់
សិសស ន្ិងនម្របើម្របាស់ នាងនរៀន្សូ ម្រត្ឲ្យអស់ េីលទធភាេសម្រាប់សិសសាន
ិ
ក្់ៗ។ ោរនផ្ទរនក់យម្ន្
ិ សេ័ម្រេច្ិត្តនៅោន្់សាលានរៀន្បន្តណាម្ួយ ម្រត្ូវដត្នធវើន ើងនក់យអន្ុនលាម្តាម្
ច្ាប់អប់រ ំ ដផ្នក្ទី 48432.5។ បុេាលិក្ម្រសុក្ម្រត្ូវម្របត្ិបត្តិវ ិធាន្ទំងឡាយ ដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ឹងោរផ្លអក្
ន្ង
តិ ម្៌ ាន្ភាេម្រសបរន ន្ង
ិ ោរបនណដញនច្ញសិសសម្របក្បនក់យយុត្ធ
ិ អន្ុនលាម្នៅតាម្នរល
ោរណ៍ម្ន្
ិ នរសនអ
ើ
ើងរបស់ម្រសុក្។

នសច្ក្ដីជូន្ដ្ំណឹងសម្រាប់ាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល ន្ិងសិសាន្ុសិសស។ នៅនដ្ើម្ឆ្នស
ំ ិ ក្ា
អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវជូ ន្ដ្ំណឹងដ្ល់ ាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល
នៅក្នុងម្េាុនទទសក្៍ាតាបតា
ិ អំេីភាេអាច្រក្បាន្ថ្ន្វ ិធាន្ថានក្់ម្រសុក្ ដដ្លទក្់ទងន្ង
ឹ វ ិន្័យ។ អនក្
នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងក្៏ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរអំេីវ ិធាន្
ទំងឡាយដដ្លទក្់ទងន្ឹងវ ិន្័យក្នុងោរនផ្ទរសិសស នៅនេលេួក្នេច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្

ោរេម្រងីក្យុត្តិធម្៌សាដរន ើងវ ិញ ក្ម្េវ ិធីអភវិ ឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញបុរស (Manhood Development
Program) PBIS ន្ង
ិ នរលវ ិធសា
ី ដ រន ង
ើ វ ិញ ន្ង
ិ អភវិ ឌ្ឍន្៍យុវជន្ ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាទទួលសាាល់ថា ម្រសុក្
ាន្ភាេរក្ច្នម្រ
ម្ន្
ើ ន្ូ វវបបធម្៌សាលានរៀន្វ ិជាាន្តាម្រយៈម្នធាបាយនផ្សងៗជ្ញ
ី
ើ នឆ្ពោះនៅរក្ោរបនងកត្
នម្រច្ើន្ រួម្ទំង តាម្រយៈោរនម្របើម្របាស់យុត្ិតធម្៌សាដរន ើងវ ិញ (RJ) ោរអន្តរាេម្ន្៍ ន្ិងោររំម្រទអាក្បប
ក្ិរោវ
ិជាាន្ ន្ិងក្ម្េវ ិធីអភវិ ឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញបុរស។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ានជឿជ្ញក្់ថា ោរបន្តេម្រងីក្ក្ម្េវ ិធីនន្ោះ េឺជ្ញ
ិ

ន

ន្ត្
តិ ម្៌ ន្ង
ី វិ ិធីម្រត្ម្
ឹ ម្រត្ូវតាម្ច្ាប់។ ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាម្រត្ូវដច្ងអំេីោរម្របម្រេត្
ឹ តនក់យយុត្ធ
ិ សម្ធម្៌ច្ំនាោះសិសស
ដដ្លម្របឈ្ម្ន្ឹងោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញនក់យផ្ដល់ជូន្េួក្នេន្ូវសិទធិនៅក្នុងន្ីត្ិវ ិធីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ
តាម្ច្ាប់។ អនក្នម្ើលោរខុ សម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាំង ម្រត្ូវអន្ុនលាម្តាម្ន្ីត្ិវ ិធីសម្រាប់ោរ
ជូន្ដ្ំណឹង សវ ោរ ន្ិងោរបដឹងឧទធរណ៍ ដ្ូច្ាន្បញ្ញាក្់លម្អត្
ិ នៅក្នុងច្ាប់ ន្ិងបទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបា
ល។

ច្ំណុច្សនូលថ្ន្ោរបនងកើត្បរោោសសាលានរៀន្ដដ្លាន្សុ
វត្ាភា
ិ
ិ េ ាន្សុ ខភាេ ន្ង
ិ ាន្ោររំម្រទ
សម្រាប់សិសសទំងអស់នៅក្នុងសាលានរៀន្។ ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ារំម្រទ ន យ
ើ ន្ឹងផ្ដល់អាទភា
ិ េសម្រាប់ RJ
ក្ម្េវ ិធីអភវិ ឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញបុរស ន្ិងក្ម្េវ ិធី PBIS ន្ិងអនក្សម្រម្បសម្រម្ួលនៅទីតាង
ំ សាលានរៀន្ ន្ិងោរ
អភវិ ឌ្ឍវ ិជ្ញាជីវៈ ោរ ឹវក្ហាត្់ ន្ិងោររំម្រទសម្រាប់ម្រេូបនម្រងៀន្ ន្ិងអនក្ម្រេប់ម្រេងនដ្ើម្បអន្ុ
ំ
ី វត្តក្ម្េវ ិធីទង
នន្ោះនក់យនជ្ញេជ័យ។ ថានក្់សិក្ាផ្លអក្ាន្ោរម្រត្ួត្េន្
ិ ិត្យ។ ោរផ្លអក្ាន្ោរម្រត្ួត្េន្
ិ ត្
ិ យ ម្រត្ូវអន្ុវត្តដត្
នៅនេលណាដដ្លម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងៗ េុំទទួលបាន្នជ្ញេជ័យក្នុងោរ ម្
ំ ក្ន្ូវោរម្របម្រេត្
ឹ តម្រត្ម្
ឹ
ម្រត្ូវបនុ ណា
ណ ោះ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទួលសាាល់ថា សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្េីសាលានរៀន្ ដត្ងដត្េុំាន្ោរ
ម្រត្ួត្េិន្ិត្យ ឬោរដណ នំ ៅអំ ុងនាងសិក្ា នៅនេលេួក្នេសាិត្នៅនម្រៅបរនវណសាលានរៀន្
ន ើយ
ិ
អាច្នរៀន្េុំទន្់នេនៅក្នុងវេាសិក្ា។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ានជឿជ្ញក្់ថា នៅក្នុងក្រណីជ្ញនម្រច្ន្
ើ ជ្ញោរម្របនសើរេួរដត្
ម្រេប់ម្រេងអាក្បបក្រិ ោរបស់
សិសស នក់យរក្ាឲ្យសិសសនៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ង
ិ
ិ ផ្ដល់ជូន្េួក្នេជ្ញម្ួយ
ន្ឹងោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យក់ច្់នក់យដ ក្េីថានក្់នរៀន្តាម្ធម្េតា។ នដ្ើម្បធា
ន្ូវោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ន្ិង
ី
ោរសិក្ាជ្ញបន្តប ទ ប់នៅនលើសិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្នក់យសារន ត្ុផ្លណាម្ួយដដ្លាន្
នរៀបរាប់នៅក្នុង ច្ាប់អប់រ ំ 48900 ន្ង
ិ 48900.2 បដុ ន្តេុំបងកនម្ររោះថានក្់ ឬោរេំរាម្ក្ំដ ងដដ្លជិត្ខត្
ិ
ម្ក្ដ្ល់ ច្ំនាោះន្រណាានក្់នៅសាលានរៀន្ ន្ង
ិ សម្រាប់សិសសដដ្លន្ត្
ី វិ ិធីបនណដញនច្ញនៅេុំទន្់បាន្
ចាប់នផ្ដើម្នទន ោះ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងម្រត្ូវបនងកើត្ក្ម្េវ ិធីថានក្់នរៀន្ផ្លអក្ាន្
ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យម្ួយ ដដ្លបំនេញតាម្រាល់ល័ក្ខខណ
័ ឌ ថ្ន្ច្ាប់។ នសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ម្ន្
ិ ម្របត្ិបត្តិបញ្ញា
បនណដញនច្ញ។ ដផ្អក្នៅនលើក្រណីន្ីម្យ
ួ ៗ ោរម្របត្ិបត្តិបញ្ញាបនណដញនច្ញអាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្នក់យ
ម្រក្ុម្ម្របក្
័ ឌ ថ្ន្ច្ាប់ ន្ង
ឹ ា នក់យអន្ុនលាម្តាម្ល័ក្ខខណ
ិ បទបញ្ញ ត្តរិ ដ្ឋបាល។
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ឧបសម្ពន្
័ ធ N៖ BP 5144.1 ោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ / ន្ត្
ី ិវ ិធីម្រត្ឹម្ម្រត្វូ តាម្ច្ាប់
ម្រក្ុម្ម្របក្
់ រថ្ន្អាក្បបក្ិរោនដ្
ើ នរលោរណ៍ ន្ង
ើម្បនល
ឹ ាភបា
ិ ល បាន្បនងកត្
ិ សតងក់
ិ
ី ើ ក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា
ន្ិងោរារសុ វត្ាិភាេ ន្ិងសុ ខុាលភាេរបស់ សិសសទំងអស់រន។ ជ្ញោរនឆ្លើយត្បនៅន្ឹងោររ ំនលាភ
បំាន្ធៃន្ធ
់ ៃរ ន្ិងម្ដងន ើយម្ដងនទៀត្នៅនលើនរលោរណ៍ ន្ិងសតងក់
់ រដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើង វាអាច្
ាន្ោរចាំបាច្់ម្រត្ូវផ្លអក្ ឬបនណដញសិសសនច្ញេោ
ី រនរៀន្សូ ម្រត្នៅក្នុងថានក្់នរៀន្ណាម្ួយ។ ម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ា
ម្ន្
ិ រំម្រទច្ំនាោះនរលវ ិធីរេន្ោរនលើក្ដលងច្ំនាោះវ ិន្័យន យ
ើ ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទួលសាាល់ សារសំ ខាន្់
ថ្ន្ោរផ្ដល់ោររំម្រទនៅទូទង
ំ សាលានរៀន្ នក់យនម្របើយុទធសាន្តសតវ ិន្័យដដ្លរក្ាឲ្យសិសសបាន្សាិត្នៅ
ក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងបាន្នរៀន្នៅក្នុងថានក្់ ន្ិងោររំម្រទដ្ល់សិសសក្នុងោរសិក្ា នដ្ើម្បម្រី បម្រេឹត្តខួ ន្ឲ្យ
ល
បាន្សម្រម្យ ន្ង
ា នម្រោម្ោរ
ិ នក់ោះម្រសាយទំ ស់ ម្របក្បនក់យសន្តវិ ិធ។
ី ម្ុន្ន្ង
ឹ ឲ្យសិសសណាានក្់សិ ត្
ក់ក្់វ ិន្័យ ដដ្លបណា
ដ លឲ្យាន្ោរខាត្នាងនរៀន្សូ ម្រត្ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្
ដត្ងតាំងម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ យុទធសាន្តសតជំន្ួសឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្ត្
ិ ម្ួយដដ្លអន្ុញ្ញញត្នក់យច្ាប់ ដ្ូច្ដដ្លបាន្
បរោយនៅក្ន
ិ
ុ ង AR 5144 - វ ិន្័យ។ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាោរផ្លអក្នក់យសារាន្ោរនលេើស
នលើក្ទីម្យ
ួ ម្រត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្នក់យ 48900.5 ដ្ូច្ដដ្លាន្បរោយបដន្ា
ម្នៅក្នុង AR 5144.1 ោរ
ិ
ផ្លអក្នៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ង
ិ នម្រៅសាលានរៀន្ ម្រត្ូវក់ក្់ឲ្យអន្ុវត្តដត្នៅនេលណាដដ្លម្នធាបាយដក្
ត្ម្រម្ូវេុំទទួលបាន្នជ្ញេជ័យនៅក្នុងោរ ម្
ំ ក្ន្ូវោរម្របម្រេឹត្តម្រត្ឹម្ម្រត្ូវម្ួយ ឬវត្តាន្របស់ សិសសន ោះបងក
ន្ូវនម្ររោះថានក្់ច្ំនាោះបុេាលដ្ថ្ទនទៀត្។ (ច្ាប់អប់រ ំ 48900.5) ោរបនណដញនច្ញេឺជ្ញវ ិធាន្ោរដដ្ល
ចាត្់នធវើនក់យម្រក្ម្
ុ ម្របឹក្ា ច្ំនាោះដត្ោររ ំនលាភធៃន្ធ
់ ៃរនៅនលើវ ិន្័យនក់យសិសសណាានក្់បនុ ណា
ណ ោះ។ ម្រេូ

ោរលុ បនចាលក្ំណត្់ម្រតាវ ិន្័យរបស់សិសស។ ដ្ូច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងនរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា

បនម្រងៀន្នៅថានក្់ណាម្ួយដដ្លសិសសណាានក្់ម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្ នក់យអន្ុនលាម្តាម្ដផ្នក្ទី 48910 ម្រត្ូវ
ត្ម្រម្ូវឲ្យសិសសន ោះបំនេញក្ិច្ចោរម្រសាវម្រជ្ញវ ន្ិងនត្សតទង
ំ ឡាយដដ្លខក្ខាន្េុំបាន្នធវើនៅអំ ុង
នេលផ្លអក្។ សាលានរៀន្ម្រត្ូវម្រត្ួត្េិន្ិត្យ ន្ិងនក់ោះម្រសាយនសច្ក្ដីម្រត្ូវោរដផ្នក្ោរអប់រ ំរបស់សិសសដដ្ល
នក្ើត្ន ើងនក់យសារដត្ខាត្នាងនរៀន្សូ ម្រត្។ ោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ ម្ន្
ិ អាច្ម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្ត
នក់យសារដត្ភាេយត្
ឺ ោវ ោរេន្ារនេល ឬអវត្តាន្ន យ
ើ ។ ោរជំន្ួសឲ្យោរផ្លអក្ ឬោរបនណដញ
នច្ញ ម្រត្ូវដត្នម្របើជ្ញម្ួយន្ឹងសិសសដដ្លយឺត្ោវ េន្ារនេល ឬអវត្តាន្េីសក្ម្េភាេសាលានរៀន្ដដ្ល
បាន្ចាត្់តាង
ំ ឲ្យនធវើ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខម្ក្រា ឆ្ន ំ 2015 ដ្ូច្ដដ្លបាន្ដច្ងនក់យច្ាប់អប់រ ំ
រដ្ឋោលី ័រវ ញ ដផ្នក្ទី 48500(k) រេន្សិសសណាានក្់ដដ្លម្រត្ូវបាន្ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅថានក្់ម្នត្ត
យយអន្តរោល រ ូត្ដ្ល់ ថានក្់ទប
ី ី អាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្ នក់យសារដត្បាន្រ ំខាន្ដ្ល់សក្ម្េភាេទំងឡាយ
របស់សាលានរៀន្ ឬាន្នច្ត្ ម្ន្
ុ ាលិក្សាលានរៀន្ (“ោររ ំខាន្ ន្ិងោរ
ិ សាដប់បង្ាប់អំណាច្របស់បេ
ម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់នក់យនច្ត្ ”) ន ើយរេន្សិសសណាានក្់ដដ្លម្រត្ូវបាន្ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅថានក្់ម្
នត្តយយអន្តរោល រ ូត្ដ្ល់ថានក្់ទីដ្ប់េីរ (TK-12) ម្រត្ូវបាន្បនណដញនច្ញេីសាលានរៀន្នក់យសារ
ន ត្ុផ្លដ្ូច្រននន្ោះន ើយ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន ំ 2016 រេន្សិសសណាានក្់ដដ្ល
បាន្ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្នៅថានក្់ម្នត្តយយអន្តរោលរ ូត្ដ្ល់ថានក្់ទីដ្ប់េីរ (TK-12) អាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្
ឬបនណដញនច្ញេីសាលានរៀន្នក់យសារដត្បាន្រ ំខាន្សក្ម្េភាេរបស់សាលានរៀន្ ឬាន្នច្ត្ ម្ិន្
សាដប់បង្ាប់អំណាច្របស់បេ
ុ ាលិក្សាលានរៀន្ន ើយ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាន្ឹងេិន្ិត្យន ើងវ ិញនលើទិន្នន្័យដដ្ល
ាក្់េន្
័ ធន្ង
ឹ ោរផ្លអក្ សម្រាប់ោរម្ន្
ិ សាដប់បង្ាន្់នៅថានក្់ទី 4 រ ូត្ដ្ល់ថានក្់ទី 12 នៅដខសីហា ឆ្ន ំ
2015 ន្ិងដខម្ក្រា ឆ្ន ំ 2016។ ម្របសិន្នបើដផ្អក្នលើោរេិន្ិត្យន ើងវ ិញនៅនលើទិន្នន្យ
័ វាបង្ាញឲ្យ
ន ើញថា ម្រត្ូវនធវើជំហាន្បន្ត នដ្ើម្បនឆ្ល
ី ើយត្បនៅន្ឹងនរលនៅក្នុងោរលុ បបំបាត្់ោរផ្លអក្នក់យសារដត្

5144.3 ាន្ម្របសិទធភាេថ្ែៃទី 15 ដខម្ក្រា ឆ្ន ំ 2014 សិសស ាតាបតា
ិ អាណាេាបាល អនក្ត្សូ ម្ត្ិ
ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងក្នុង ម្ជ្ញសិសស ឬអនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវក្នុង ម្ជ្ញសិសស អាច្ក់ក្់ាក្យសុំ
ោរលុ បនចាលក្ំណត្់ម្រតាវ ិន្័យរបស់សិសស ដដ្លបំនេញតាម្លក្ខណៈវ ិន្ិច្ឆ័យដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុង
BP 5144.3។
ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យោរនម្របើម្របាស់ន្ូវោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ។ ម្រត្ឹម្ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន ំ 2015 អនក្
នម្ល
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ម្រត្ូវក់ក្់ឲ្យនម្របើម្របាស់ន្ូវបទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាលដដ្លបនងកើត្ន្ូវន្ីត្ិវ ិធីសម្រាប់ោររាយ
ោរណ៍ទន្
ិ នន្័យជ្ញនទៀងទត្់ សុ ម្រក្ត្
ឹ ន្ិងជ្ញសាធារណៈសដីេវី ិធាន្ោរវ ិន្័យ ន្ង
ិ ោរអន្តរាេម្ន្៍។ ន្ត្
ី ិ
វ ិធីន្ឹងក់ក្់បញ្ចូ លោងនហាច្ណាស់ល័ក្ខខណ
័ ឌ ម្ួយ ដដ្លម្រសុក្បនងកើត្ឲ្យាន្នៅនលើវ ុ ិបសាយសាធារ
ណៈរបស់ម្រសុក្ច្ំន្ួន្េីរដ្ងក្នុងម្ួយឆ្ន ំ ក្នុងរយៈនេល 60 ថ្ែៃ នម្រោយេីច្ប់ឆ្ាសន្ីម្យ
ួ ៗ ទិន្នន្យ
័ សដី
េីវ ិន្័យសាលានរៀន្ អន្តរាេម្ន្៍អាក្បបក្ិរោ
ន្ិងលទធផ្លរបស់សិសស។ ទិន្នន្យ
័ ន្ឹងក់ក្់បញ្ចូ ល
ិ
ោងនហាច្ណាស់ន្ូវច្ំណុច្ទំងឡាយដ្ូ ច្ត្នៅ៖ 1. ច្ំន្ួន្ ន្ង
ិ អម្រតាសរុបថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្នៅោន្់
ោរោល័
យ ោរផ្លអក្ម្រេូបនម្រងៀន្ ោរផ្លអក្នក់យាន្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងនម្រៅសាលា
ិ
នរៀន្ ោរនផ្ទរនក់យម្ន្
ិ សេ័ម្រេច្ិត្ត ោរបញ្ាូ ន្ឲ្យបនណដញនច្ញ ោរបនណដញនច្ញ ដ្ីោនោោះនៅក្នុង
បរនវណសាលានរៀន្
ន្ិងោរចាប់ខួ ន្នៅសាលានរៀន្
ល
(េី OPD ន្ិង OSPD) ន្ិងអម្រតាបញ្ច ប់ោរសិក្ា
ិ
រយៈនេលបួន្ឆ្ន ំ ន្ង
ិ អម្រតានបាោះបង់ោរសិក្ា ដដ្លសរុបនក់យម្រក្ុម្រងទំងអស់ រួម្ទំង ជ្ញត្ិសាសន្៍
នយន្ឌ្័រ ជ្ញត្ិេន្ធុ សាាន្ភាេអនក្សិក្ាភាសាអង់នេលស សាាន្ភាេសងាម្-នសដ្ឋក្ិច្ច យុវជន្ច្ិញ្ចឹម្ យុវ
ជន្រេន្ផ្ទោះសដម្បង ន្ិងេិោរភាេ ន្ិងេិត្តាម្បទនលេើសសម្រាប់ម្រសុក្ ន្ិងទីតាង
ំ សាលានរៀន្។ 2.
ច្ំន្ួន្ថ្ែៃនរៀន្សូ ម្រត្ ន្ិងម្ូលន្ិធិ ADA ដដ្លបាន្ខាត្បង់នៅនលើោរផ្លអក្ ោរនផ្ទរ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ
ដដ្លសរុបនក់យម្រក្ុម្រងដដ្លាន្នាលេខា
ំ សាលានរៀន្ដដ្លសិសសម្រត្ូវបាន្នផ្ទរ
ើ ។ 3. ទតា
ី ងនដ្ម្
ី ង
នៅោន្់ នម្រោយេីន្ីត្ិវ ិធីសវ ោរេិន្ិត្យវ ិន្័យន ើងវ ិញ ឬតាម្រយៈដ្ំនណើរោរនផ្ទរនក់យម្ន្
ិ សេ័ម្រេច្ិត្ត
ណាម្ួយ នទោះបីជ្ញេួក្នេម្រត្ូវបាន្ច្ុោះន្េោះច្ូលនរៀន្ជ្ញបន្តប ទ ប់ក្ន៏ ក់យ ន្ិងលទធផ្លសម្រាប់សិសស
ន ោះ រួម្ទំង បដុ ន្តម្ន្
ិ ក្ំណត្់ច្ំនាោះ អម្រតាបញ្ច ប់ោរសិក្ា ន្ិងអម្រតានបាោះបង់ោរសិក្ា។ 4. នៅក្នុង
ោររាយោរណ៍អំេីទន្
័ នន្ោះ ឯក្ជន្ភាេថ្ន្សិសស ន្ង
ិ នន្យ
ិ ម្រេូបនម្រងៀន្ានក្់ៗម្រត្ូវាន្ោរោរារ។
ទិន្នន្យ
័ ន្ឹងម្ន្
ិ ម្រត្ូវបាន្បូក្សរុបក្នុងលក្ខណៈម្ួយ ដដ្លអាច្បង្ាញអត្តសញ្ញញណរបស់សិសសនៅ
ោន្់សាធារណជន្ ឬនៅោន្់សាជិក្ដដ្លអាច្ដ្ឹងបាន្របស់ ស េម្ន្៍សាលានរៀន្ន ើយ។
ទិន្នន្យ
័ ម្រត្ូវរាយោរណ៍សម្រាប់ម្រសុក្ទំងម្ូល ន្ិងសម្រាប់ទីតាង
ំ សាលានរៀន្ន្ីម្យ
ួ ៗ។ 5. ន្ីត្ិវ ិធីេួរ
រួម្បញ្ចូ លន្ូវល័ក្ខខណ
័ ឌ ត្ម្រម្ូវ ដដ្លម្ន្តន្តីម្រសុក្ ន្ង
័ នន្ោះន ង
ិ ម្ន្តន្តីសាលានរៀន្សម្ម្រសបេន្
ិ ត្
ិ យទន្
ិ នន្យ
ើ
វ ិញជ្ញនទៀងទត្់ ន ើយចាត្់វ ិធាន្ោរនដ្ើម្បនក់ោះម្រ
សាយភាេលនម្អៀង ឬវ ិសាាម្រត្ថ្ន្ោរនម្របើម្របាស់
ី
វ ិធាន្ោរវ ិន្័យតាម្ដបបម្រេាន្សម្រាប់ម្រក្ុម្រងជ្ញក្់លាក្់។នោោះម្របជុំអន្ុេណៈក្ម្េោរសាលានរៀន្ាន្
សុ វត្ាិភាេ ន្ិងរងាំ
។ អនក្នម្ល
ឹ
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ម្រត្ូវនោោះម្របជុំអន្ុេណៈក្ាេរសាលានរៀន្ាន្សុ វត្ាិភាេ
ន្ង
ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្ួយថ្ន្េណៈក្ម្េោរសាលានរៀន្ស េម្ន្៍ ារ៌នឆ្ពោះនៅោន្់េុណភាេ
ិ រងាំ
ឹ
ដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតលអម្របនសើរ ដដ្លន្ឹងក់ក្់បញ្ចូ លន្ូ វាតាបិតា សិសាន្ុសិសស ត្ំណាងម្ក្េីអងា
ោរស េម្ន្៍ ម្រេូបនម្រងៀន្ អនក្ម្រេប់ម្រេង ន្ិងអងាោរថ្ដ្េូ។ អន្ុេណៈក្ម្េោរនន្ោះ ន្ឹងម្រត្ូវជួបម្របជុំោង

ោររ ំខាន្ ឬោរម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់នក់យនច្ត្ នៅម្រត្ឹម្ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន ំ 2016 ន ោះ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាន្ឹង
ដណ ឲ្
ំ យអនក្នម្ល
ើ បសនម្រ
ើ ោរខុសម្រត្ូវអន្ុវត្តវ ិធាន្ោរបដន្ាម្ទំងនន្ោះ នដ្ម្
ី ម្ច្ឲ្យបាន្ន្ូវនរលនៅរេន្
ោរផ្លអក្នក់យសារដត្ោររ ំខាន្ ន្ិងោរម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់នក់យនច្ត្ នៅម្រត្ឹម្ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន ំ
2016។ ន ត្ុផ្លសម្រាប់ោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ ន្ិងន្ីត្ិវ ិធីសម្រាប់ោរេិចារណា ោរផ្ដល់
អន្ុសាសន្៍ ន្ិង/ឬ ោរអន្ុវត្តន្៍ោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ ម្រត្ូវាន្បញ្ញាក្់លម្អត្
ិ នក់យបទបញ្ញ ត្តិ
រដ្ឋបាល ន យ
័ ឌ ត្ម្រម្ូវទំងឡាយដដ្លាន្ដច្ងនៅទី
ើ ម្រត្ូវដត្ាន្ភាេម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ង
ឹ ល័ក្ខខណ
នន្ោះ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខម្ក្រា ឆ្ន ំ 2015 ម្រសុក្អាច្ជ្ញន្ឹងម្ិន្នផ្ទរសិសសណាានក្់នក់យម្ន្
ិ
សេ័ម្រេច្ិត្តនៅថានក្់ TK- 3 នៅោន្់សាលានរៀន្ម្ួយនផ្សងនទៀត្ នក់យដផ្អក្នលើោររក្ន ើញលទធផ្លអំេី
ោររ ំខាន្សក្ម្េភាេទំងឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬនច្ត្ ម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់អំណាច្របស់បុេាលិក្
សាលានរៀន្។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន ំ 2016 ម្រសុក្ម្ន្
ិ អាច្នផ្ទរសិសសណាានក្់នក់យ
ម្ន្
ិ សេ័ម្រេច្ិត្តនៅោន្់សាលានរៀន្ណាម្ួយនផ្សងនទៀត្ នក់យដផ្អក្នលើោររក្ន ើញលទធផ្លអំេីោររ ំខាន្
សក្ម្េភាេទំងឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬនច្ត្ ម្ន្
ុ ាលិក្សាលានរៀន្។
ិ សាដប់បង្ាប់អំណាច្របស់បេ
ោរនផ្ទរនក់យម្ន្
ិ សេ័ម្រេច្ិត្ត អាច្នក្ើត្ន ើងបាន្ដត្នៅនម្រោយនេលាន្អន្ុសាសន្៍សម្រាប់ោរ
បនណដញនច្ញ ន្ង
ិ នម្រោយេីាន្សវ ោរច្ំនាោះម្ុខេណៈសវ ោរវ ិន្័យរបស់ម្រសុក្ (DHP) ដដ្ល
ម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ឹងល័ក្ខខណ
័ ឌ ទំងឡាយនៅក្នុងច្ាប់អប់រ ំ ដផ្នក្ទី 48918 ន្ិងនសច្ក្ដីជូន្ដ្ំណឹង ន្ិង
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នហាច្ណាស់ េរី ដ្ងក្នុងម្ួយឆ្ន ំ ដដ្លក្ច្
ួ នធវនើ ង
ិ ចម្របជុំម្យ
ើ នៅដខម្ក្រា នដ្ើម្បបូ
ី ក្សរុបរបាយោរណ៍
ម្របចាំឆ្នជ
ំ ូន្ OCR ដដ្លម្រត្ូវបាន្ក់ក្់នសនើនៅរដ្ូវសលឹក្ម្រជុោះឆ្នម្
ំ ន្
ុ ន្ិងបូក្សរុបភាេរក្ច្នម្រ
ម្ន្
ី
ើ របស់ម្រសុក្
នៅក្នុងោរអន្ុវត្តន្ន៍ ក់យនជ្ញេជ័យន្ូវ RJ, PBIS ន្ិងក្ម្េវ ិធីអភវិ ឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញបុរស ន្ិងដផ្ន្ោររយៈ
នេលបីឆ្ន ំ (ដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន ំ “ោរដម្របោលយវបបធម្៌សាលានរៀន្” ោរបូក្សរុបអន្ុនលាម្ភាេ
OCR នលខ 05125001) ន្ង
ួ នទៀត្នៅដខត្ុលានដ្ើម្បបូ
័ វ ិន្័យេឆ្
ិ ក្ច្
ិ ចម្របជុំម្យ
ី ក្សរុប 1) ទន្
ិ នន្យ
ី នំ
សិក្ាម្ុន្ 2) ភាេរក្ច្នម្រ
ម្ន្
ី
ើ របស់ម្រសុក្នៅក្នុងោរអន្ុវត្តន្ន៍ ក់យនជ្ញេជ័យន្ូវ RJ, PBIS ន្ិងក្ម្េវ ិធី
អភវិ ឌ្ឍន្៍ភាេជ្ញបុរស ន្ិងដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន ំ (ដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន ំ “ោរដម្របោលយវបបធម្៌សាលា
នរៀន្” ោរបូក្សរុបអន្ុនលាម្ភាេ OCR នលខ 05125001) ន្ិង 3) រ ូត្ដ្ល់ថ្ែៃទី 30 ដខម្ែ
ិ ុ ឆ្ន ំ
2016 ទន្
័ ដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ង
ិ នន្យ
ឹ ោរផ្លអក្នក់យសារោរម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់នៅថានក្់ទី 4 រ ូត្ដ្ល់ថានក្់ទី
12។ នៅក្នុងោរបូក្សរុបោរផ្លអក្សម្រាប់ទិន្នន្យ
័ សដីេីោរម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់ អន្ុេណៈក្ម្េោរម្រត្ូវ
េិចារណាថានត្ើ ម្រត្ូវផ្ដល់អន្ុសាសន្៍ថាអនក្នម្ើលោរខុ សម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តវ ិធាន្ោរបដន្ាម្ដដ្រឬនទ
ម្របសិន្នបើនម្ើលន ើញថា ម្រសុក្េុំសិ ាត្នៅនលើនរលនៅសម្រាប់ោរលុ បបំបាត្់នក់យនជ្ញេជ័យន្ូ វ
នច្ត្ ម្ន្
ិ សាដប់បង្ាប់ ដដ្លជ្ញម្ូលក់ឋន្ថ្ន្ោរផ្លអក្ ឬោរបនណដញនច្ញ សម្រាប់ថានក្់ទី TK-12 ាន្
ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កក់ ឆ្ន ំ 2016។ នវទោ
ំ អនក្នម្ល
ិ ស េម្ន្៍ម្របចាំឆ្ន។
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ន្ង
ឹ នោោះ
ម្របជុំនវទិោស េម្ន្៍ម្យ
ួ នៅក្នុងន្ិទ រដ្ូវឆ្ន ំ 2016 ន្ិងឆ្ន ំ 2017 នដ្ើម្បជ
ី ូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ស េម្ន្៍
អំេីោរដម្របោលយបរោោសសាលានរៀន្
ន្ិងភាេលនម្អៀងនៅក្នុងវ ិន្័យសាលានរៀន្ រួម្ទំង បដុ ន្តម្ន្
ិ
ិ
ក្ំណត្់ច្ំនាោះ ោរអន្ុវត្តន្៍ VRP ន្ង
ិ ដផ្ន្ោររយៈនេលបឆ្
ី ន ំ ន្ង
ិ នដ្ើម្បប
ី នងកើត្ន្ូវក្ច្
ិ ចសន្ទ ម្ួយជ្ញម្ួយ

ាន្ោរេត្
ិ ថ្ែលនៅនលើសិសស ឬាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលន
បញ្ញាក្់លម្អត្
ិ នក់យ IEP របស់សិសសន ោះ។

យ
ើ ឲ្យដត្ោរដ្ឹក្ជញ្ាូ ន្ន

ោះាន្

ោរក់ក្់ឲ្យនៅក្ដន្លងជំន្ួសបនណា
ដ ោះអាសន្ននក់យសារអាក្បបក្រិ ោនម្រ
រោះថានក្់។ សិសសដដ្លាន្េោ
ិ
ិ រ
ភាេអវីម្យ
ួ អាច្ម្រត្ូវបាន្ក់ក្់ឲ្យសាិត្នៅក្នុងក្ដន្លងអប់រ ំជំន្ួសជ្ញបនណា
ដ ោះអាសន្នរ ូត្ដ្ល់ 45 ថ្ែៃ នៅ
នេលេួក្នេម្របម្រេឹត្តអំនេើណាម្ួយខាងនម្រោម្៖ 1. ោន្់អាវុធ ដ្ូច្ាន្ក្ំណត្់នៅក្នុង 18 USC 930
ម្ក្ោន្់សាលានរៀន្ ឬនៅោន្់ោរសដម្ដងនៅក្នុងសាលានរៀន្ 2. រក្ាទុក្ ឬនម្របើម្របាស់ នម្រេឿងនញៀន្ខុស
ច្ាប់នក់យនច្ត្ ខណៈនេលនៅសាលានរៀន្ ឬនេលសដម្ដងនៅក្នុងសាលានរៀន្ 3. លក្់ ឬបបួលឲ្យ
នេលក្់សារធាត្ុ ាន្ោរម្រេប់ម្រេង ខណៈនេលនៅសាលានរៀន្ ឬសក្ម្េភាេសាលានរៀន្ដ្ូច្ាន្
ក្ំណត្់នៅក្នុង 21 USC 812(c) េនម្រាងនេល I-V ក្ដន្លងអប់រ ំជំន្ួសរបស់សិសស ម្រត្ូវក្ំណត្់នក់យ
ម្រក្ុម្ IEP របស់សិសស។ ម្ន្តន្ីតសវ ោរ អាច្បញ្ញាឲ្យាន្ោរផ្លលស់បូ រក្ដន្ល
ដ
ងរបស់ សិសសេិោរ នៅោន្់
ក្ដន្លងអប់រ ំបនណា
ដ ោះអាសន្នណាម្ួយ ម្របសិន្នបើម្ន្តន្តីសវ ោរន ោះ៖ 1. ក្ំណត្់ថា ម្រសុក្បាន្បង្ាញឲ្យ
ន ើញនក់យភ័សុ តាងម្រ
ត
ត្ឹម្ម្រត្ូវ ដដ្លាន្អត្ាន្យ
័ នលើសេឧ
ត
ដដ្លរក្ាន្ូវក្ដន្លង
ី ត្ដម្ន្ុភាេថ្ន្ភ័សុ តាង
បច្ចុបបន្នរបស់សិសស អាច្ទំន្ងជ្ញបងកឲ្យាន្របួសសានម្នៅនលើសិសស ឬអនក្ដ្ថ្ទ 2. េិចារណាអំេី
ភាេសម្រម្យថ្ន្ក្ដន្លងបច្ចុបបន្នរបស់ សិសស 3. េិចារណាថានត្ើ សិសសបាន្ខិត្ខំម្របឹងដម្របងសម្ន ត្ុ
ផ្លក្នុងោរោត្់បន្ាយហាន្ភ
័ ឬនម្ររោះថានក្់នៅក្នុងក្ដន្លងបច្ចុបបន្នរបស់ សិសសដដ្រឬនទ រួម្ទំងោរ
ិ យ
នម្របម្រើ បាស់ ជំន្ួយ ន្ង
ដ ោះអាសន្នដដ្ល
ិ នសវាបំនេញបដន្ាម្ផ្ងដដ្រ 4. ក្ំណត្់ថា ក្ដន្លងអប់រ ំជំន្ួសបនណា
បាន្នសនើនក់យបុេាលិក្សាលានរៀន្ ដដ្លបាន្ជួបជ្ញម្ួយន្ឹងម្រេូបនម្រងៀន្អប់រ ំេិនសសរបស់សិសសន ោះ

ស េម្ន្៍អំេម្រី បនភទថ្ន្ធន្ធាន្ដដ្លម្ន្
ំ ឡាយដដ្លម្រត្ូវោរ
ិ ដម្ន្ជ្ញន្េរបាល ន្ង
ិ អន្តរាេម្ន្៍ទង
នដ្ើម្បរី ក្ាឲ្យសាលានរៀន្ាន្ភាេរងាំ
ន្ិងាន្សុ វត្ាិភាេ ន្ិងរក្ាឲ្យសិសសសាិត្នៅនម្រៅម្របេ័ន្ធ
ឹ
យុត្ិតធម្៌អន្ីត្ិជន្។ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ន្ឹងរាយោរណ៍អំេីលទធផ្លថ្ន្នវទិោស េម្ន្៍ជូន្ម្រក្ុម្
ម្របក្
៍ របស់ អនក្នម្ល
ឹ ា នៅអំ ងរបាយោរណ
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្ួយថ្ន្ក្ច្
ិ ចម្របជុំម្រក្ុម្ម្របក្
ឹ ាដដ្ល
ុ
បាន្នម្ររងនេលជ្ញនទៀងទត្់។ ត្ម្រម្ូវោរបន្តនវទោ
ិ ម្របចាំឆ្ន ំ ន្ង
ឹ ម្រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជ្ញដផ្នក្ថ្ន្ដផ្ន្ោរ
ចាក្នច្ញរបស់ម្រសុក្េី VRP ជ្ញម្ួយន្ឹង OCR នៅឆ្ន ំ 2017។

អន្ុញ្ញញត្ឲ្យសិសស៖ a. ាន្ភាេរក្ច្នម្រម្
ន្
ី
ើ នៅក្នុងក្ម្េវ ិធីសិក្ាទូនៅ ន ើយបន្តទទួលនសវា ន្ិងោរដក្
ដម្របទំងន ោះ រួម្ទំងនសវាទំងឡាយដដ្លាន្បរោយនៅក្ន
ិ
ី ឲ្
ើ យសិសស
ុ ង IEP របស់ េួក្នេ នដ្ើម្បនធវ
អាច្នឆ្លយ
ើ ត្បនៅន្ង
ឹ នរលនៅថ្ន្ IEP b. ទទួលនសវា ន្ង
ិ ោរដក្ដម្របទំងឡាយដដ្លបាន្នរៀបច្ំន ង
ើ
នដ្ើម្បនក់ោះម្រ
សាយអាក្បបក្ិរោ
ន្ិងធា ថា អាក្បបក្ិរោន
ោះម្ន្
ី
ិ
ិ
ិ នក្ើត្ន ើងម្ដងនទៀត្ សិសសអាច្ម្រត្ូវ
បាន្ក់ក្់ឲ្យសាិត្នៅក្ដន្លងអប់រ ំជំន្ួសបនណា
ដ ោះអាសន្ន រ ូត្ដ្ល់ 45 ថ្ែៃ រ ូត្ដ្ល់ាន្ោរសន្និក់ឋន្
នៅនលើន្ត្
ី វិ ិធស
ី វ ោរម្រត្ម្
ឹ ម្រត្ូវតាម្ច្ាប់ ដដ្លបាន្នសនើនសាយាតាបតា
ិ ឬអនក្អាណាេាបាល។

ដ្ំនណើរោរក់ក្់ាក្យបណដឹង។ អនក្នម្ល
ើ ទម្រម្ង់ដបបបទក់ក្់ាក្យបណដឹងម្ួយ
ើ ោរខុ សម្រត្ូវ ម្រត្ូវបនងកត្
នដ្ើម្បអន្ុ
ី ញ្ញញត្ឲ្យសាជិក្របស់ សាលានរៀន្ស េម្ន្៍ ន្ិងសាធារណជន្នលើក្ន ើងេីក្ដីក្ងវល់របស់
េួក្នេ ម្របសិន្នបើយុត្ិតធម្៌សាដរន ើងវ ិញ ឬនរលវ ិធីសាដរន ើងវ ិញម្ួយនផ្សងនទៀត្េុំាន្នៅទីតាង
ំ
សាលានរៀន្ ដដ្លជ្ញោរជំន្ួសឲ្យោរផ្លអក្នទន ោះ។ ទម្រម្ង់ដបបបទក់ក្់ាក្យបណដឹង ន្ង
ឹ ាន្នៅនលើវ ុ ិ
បសាយរបស់ ម្រសុក្ ោរោល័
យវ ិន្័យថានក្់ម្រសុក្ ន្ង
យត្ំណាងរាន្តសតម្របចាំម្រសុក្។ ត្ំណាង
ិ
ិ ោរោល័
ិ
រាន្តសត ម្រត្ូវនសុើ បអនងកត្ាក្យបណឹដ ងទំងនន្ោះ ន ើយក្នុងរយៈនេល 50 ថ្ែៃ ប ទ ប់េីាន្ោរក់ក្់នសនើាក្យ
បណឹដ ង ម្រត្ូវបនងកើត្ដផ្ន្ោរម្ួយជ្ញម្ួយទីតាង
ំ សាលានរៀន្នដ្ើម្បនក់ោះម្រសាយាក្យបណ
ី
ឹដ ងន ោះ ន្ិងផ្ដល់
ោរនឆ្លើយត្បជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរជូន្ភាេីក់ក្់ាក្យបណឹដ ង។

ោរវាយត្ថ្ម្លអាក្បបក្ិរោ
ន្ិងដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្៍ម្ន្
ិ
ិ យឺត្ជ្ញង 10 ថ្ែៃថ្ន្ថ្ែៃនធវើោរ នម្រោយេីសិសសម្រត្ូវ
បាន្ផ្លអក្អស់ រយៈនេល 10 ថ្ែៃសិក្ា ឬម្រត្ូវបាន្ក់ក្់នៅក្នុងក្ដន្លងអប់រ ំជំន្ួស ម្រសុក្ម្រត្ូវនោោះម្របជុំម្រក្ុម្
IEP នដ្ម្
ខង្រ ន្ង
ើ បនធវ
ី ើោរវាយត្ថ្ម្លអាក្បបក្រិ ោម្ុ
ិ
ិ អន្ុវត្តដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្៍អាក្បបក្រិ ោ។
ិ
ម្របសិន្នបើសិសសន ោះាន្ដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្៍អាក្បបក្ិរោម្ួ
យរួច្ន ើយន ោះ ម្រក្ុម្ IEP ម្រត្ូវេិន្ិត្យ
ិ
នម្ល
សាយអាក្បបក្ិរោន
ោះ។ ភាលម្ៗ
ើ ន ើងវ ិញនៅនលើដផ្ន្ោរ ន្ិងដក្ដម្របតាម្ោរចាំបាច្់ នដ្ើម្បនក់ោះម្រ
ី
ិ
នម្រោយេីបនងកើត្ដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្៍អាក្បបក្ិរោ
ន្ង
ិ
ិ បញ្ច ប់ោរវាយត្ថ្ម្លដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ ម្រក្ុម្ IEP ម្រត្ូវ
ជួបម្របជុំរននដ្ម្
នដ្ម្
ោះ ន យ
ើ បប
ើ ន្ូវអន្តរាេម្ន្៍អាក្បបក្រិ ោសម្រម្យ
ើ បនី ក់ោះម្រសាយអាក្បបក្រិ ោន
ី នងកត្
ិ
ិ
ើ
ម្រត្ូវអន្ុវត្តអន្តរាេម្ន្៍ទង
ំ ន ោះ។

ឧបសម្ពន្
័ ធ O៖ AR 5144.2 សិសស។ ោរផ្លអក្ & ោរបនណដញនច្ញ / ន្ីត្ិវ ិធម្រី ត្ឹម្ម្រត្វូ តាម្ច្ាប់ (សិសស
េិោរ)

ោរោរារ / ោរបនញ្ច ញឲ្យន ញ
ើ តាម្ន្ត្
ី វិ ិធី។ ោរក្ំណត្់។ ោរោរារតាម្ន្ត្
ី វិ ិធខា
ី ងនម្រោម្ ម្រត្ូវ
បាន្អន្ុវត្តនៅនេលដដ្លសិសសានក្់ម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្អស់រយៈនេលនម្រច្ើន្ជ្ញង 10 ថ្ែៃសិក្ាជ្ញប់រន នៅ
នេលវ ិធាន្ោរវ ិន្័យម្រត្ូវបាន្េិត្ទុក្ជ្ញម្ុន្សម្រាប់អាក្បបក្ិរោនម្ររោះថា
ន ក្់ ដ្ូច្ាន្បរោយនៅខាង
ិ
ិ
នលើ ឬនៅនេលោរផ្លលស់បូ ដរក្ដន្លងម្រត្ូវបាន្េិត្ទុក្ជ្ញម្ុន្៖ 1. ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់

សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់ថាជ្ញជន្េិោរ អន្ុនលាម្តាម្ច្ាប់អប់រ ំសម្រាប់ជន្េិោរ (IDEA) ម្រត្ូវ
សាិត្នម្រោម្ន ត្ុផ្លដ្ូច្រនសម្រាប់ោរផ្លអក្ ន្ិងោរបនណដញនច្ញ ដដ្លអន្ុវត្តច្ំនាោះសិសសដដ្លម្ន្
ិ
េោ
ិ រដដ្រ។

សិសស ម្រត្ូវទទួលបាន្ោរជូន្ដ្ំណឹងភាលម្ៗអំេនី សច្ក្ដីសនម្រម្ច្ ន្ង
ិ ទទួលបាន្នសច្ក្ដជ
ី ូន្ដ្ំណឹងអំេី
ោរោរារតាម្ន្ីត្ិវ ិធី នក់យអន្ុនលាម្តាម្ 34 CFR 300.504 នៅថ្ែៃនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ក្នុងោរចាត្់
វ ិធាន្ោរ។ 2. ភាលម្ៗតាម្ដដ្លអាច្នធវើបាន្ បដុ ន្តនទោះក្នុងក្រណីណាក្៏នក់យ ម្ន្
ិ ម្រត្ូវយឺត្ជ្ញង 10 ថ្ែៃ
សិក្ា នម្រោយេីថ្ែៃសនម្រម្ច្ច្ិត្ត ោរេិន្ិត្យនម្ល
ើ ន ើងវ ិញនៅនលើោរក្ំណត្់អំេីោរបនញ្ច ញឲ្យន ើញ
ម្រត្ូវនធវនើ ង
ើ នក់យាន្ទំ ក្់ទំន្ងរវាងេោ
ិ រភាេរបស់ សិសស ន្ង
ិ អាក្បបក្រិ ោដដ្លសា
ិ
ិ ត្នម្រោម្វ ិធាន្
ោរវ ិន្័យ។ នៅនេលេិន្ិត្យនម្ល
ម្រត្ូវ
ើ ន ើងវ ិញនន្ោះ ម្រក្ុម្ IEP ន្ិងបុេាលិក្ាន្េុ ណវុឌ្ឍនផ្សងនទៀត្
ិ
េិចារណា ក្នុងន្័យអាក្បបក្ិរោដដ្លសា
័ ា
៌ ន្ាក្់េន្
័ ធទង
ំ អស់ រួម្
ិ
ិ ត្នម្រោម្វ ិធាន្ោរវ ិន្័យ នៅនលើេត្
ទំង៖ a. លទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្ល ន្ិងនរាេវ ិន្ិច្យ
ឆ័ រួម្ទំងលទធផ្ល ឬេ័ត្ា
៌ ន្ាក្់េន្
័ ធនផ្សងៗដដ្ល
ផ្ដល់នក់យាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាលរបស់សិសស b. ោរសនងកត្នម្ល
ើ សិសស c. IEP ន្ង
ិ
ក្ដន្លងសិក្ារបស់សិសស។ ទក្់ទងន្ឹងអាក្បបក្ិរោដដ្លសា
ិ
ិ ត្នម្រោម្វ ិធាន្ោរវ ិន្័យ ម្រក្ុម្នន្ោះម្រត្ូវ
ក្ំណត្់ថានត្ើ IEP ន្ិងក្ដន្លងសិក្ាាន្លក្ខណៈសម្ម្រសបដដ្រឬនទ ន ើយនត្ើជំន្ួយ នសវាបំនេញ
បដន្ាម្ ន្ិងយុទធសាន្តសតអន្តរាេម្ន្៍អាក្បបក្ិរោ
ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្ម្រសបរនជ្ញម្ួយន្ឹង IEP ន្ិងក្ដន្លង
ិ
សិក្ារបស់ សិសសដដ្រឬនទ។ ម្រក្ម្
ុ នន្ោះក្៏ម្រត្ូវក្ំណត្់ផ្ងដដ្រថា េោ
ិ រភាេរបស់សិសសេុំនធវឲ្
ើ យនខាយដ្ល់
សម្ត្ាភាេរបស់ សិសសក្នុងោរយល់អំេីផ្លបោះាល់ ន្ិងផ្លវ ិបាក្ថ្ន្អាក្បបក្ិរោន
ោះ ន ើយក្៏ម្ន្
ិ
ិ
នធវើឲ្យនខាយដ្ល់សម្ត្ាភាេរបស់ េួក្នេក្នុងោរម្រេប់ម្រេងអាក្បបក្ិរោដដ្លសា
ិ
ិ ត្នម្រោម្វ ិធាន្ោរវ ិន្័យ
ដដ្រ។ ម្របសិន្នបើម្រក្ុម្នន្ោះក្ំណត្់ថា អាក្បបក្ិរោរបស់
សិសសេុំដម្ន្ជ្ញោរបនញ្ច ញឲ្យន ើញន្ូវេិោរ
ិ
ភាេរបស់ េួក្នេនទន ោះ សិសសន ោះអាច្ម្រត្ូវសាិត្នម្រោម្ោរក់ក្់វ ិន្័យនក់យអន្ុនលាម្នៅតាម្ន្ត្
ី វិ ិធី
សម្រាប់សិសសម្ន្
ិ េិោរដដ្រ ដ្រាបណាសិសសន ោះនៅដត្បន្តទទួលនសវាទំងឡាយ ដ្ល់ក្ម្រម្ត្
ិ ម្ួយ
ដដ្លចាំបាច្់ក្ុ ងោរផ្ដ
ន
ល់ឲ្យសិសសន ោះន្ូវោរអប់រ ំសាធារណៈឥត្េិត្ថ្ែល ន្ិងសម្រម្យម្ួយ។ ម្របសិន្នបើ

ន្ត្
ី ិវ ិធីសម្រាប់សិសសដដ្លនៅម្ន្
ិ ទន្់ាន្សិទធិទទួលបាន្នសវាអប់រ ំេិនសស។ សិសសដដ្លនៅេុំទន្់
ម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្់ថាជ្ញជន្េោ
ិ រ អន្ុនលាម្តាម្ច្ាប់ IDEA ន្ង
ិ ជ្ញអនក្ដដ្លបាន្រ ំនលាភនៅនលើន្ត្
ី វិ ិធីវ ិ
ន្័យរបស់ម្រសុក្ អាច្នាលអោះអាងន្ូវោរោរារតាម្ន្ីត្ិវ ិធីដដ្លាន្ផ្ដល់ជូន្នម្រោម្បទបញ្ញ ត្តិរដ្ឋបាល
នន្ោះ ដត្ក្រណីដដ្លម្រសុក្បាន្ដ្ឹងថា សិសសន ោះេិោរម្ុន្នេលដដ្លអាក្បបក្ិរោន
ោះបាន្នក្ើត្ន ើង
ិ
បនុ ណា
ណ ោះ។ ម្រសុក្ម្រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាបាន្ដ្ឹងថា សិសសន ោះាន្េិោរភាេ ម្របសិន្នបា
័ ឌ
ើ ន្ល័ក្ខខណ
ណាម្ួយក្នុងច្ំនណាម្ល័ក្ខខណ
័ ឌ ទំងឡាយខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្អាណាេាបាល បាន្
សដម្ដងន្ូវក្ដីក្ងវល់ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬនក់យផ្លទល់ាត្់ ម្របសិន្នបើាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណា
េាបាលន ោះេុំបាន្ដ្ឹងថាអំេីរនបៀបសរនសរ ឬាន្េិោរភាេ ដដ្លនធវើរារា ំងដ្ល់ោរនធវើនសច្ក្ដីដែលង
ោរណ៍ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរថា សិសសន ោះម្រត្ូវោរោរអប់រ ំេិនសស ឬនសវាដដ្លាក្់េន្
័ ធ។ 2.
អាក្បបក្រិ ោ
ឬោរអន្ុវត្តន្៍របស់សិសសន ោះបង្ាញឲ្យន ញ
ិ
ើ ន្ូវនសច្ក្ដីម្រត្ូវោរនសវាទំងនន្ោះ នក់យ
អន្ុនលាម្តាម្ 34 CFR 300.7.3។ 3. ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល បាន្នសនើសុំោរវាយត្ថ្ម្ល
នៅនលើសិសសសម្រាប់ោរអប់រ ំេិនសស នក់យអន្ុនលាម្តាម្ 34 CFR 300.530-300.536។ 4. ម្រេូ
បនម្រងៀន្របស់សិសសន ោះ ឬបុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្របស់ម្រសុក្ បាន្សដម្ដងន្ូវក្ដីក្ងវល់អំេីអាក្បបក្ិរោ
ឬ
ិ
ោរអន្ុវត្តន្៍របស់សិសសជូន្ យក្ដផ្នក្ោរអប់រ ំេនិ សសរបស់ម្រសុក្ ឬជូន្បុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្នក់យ
អន្ុនលាម្តាម្ម្របេ័ន្ធដសវងរក្ក្ុារ ន្ិងោរបញ្ាូ ន្ឲ្យនៅទទួលោរអប់រ ំេិនសសដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើង។
ម្រសុក្ន្ឹងម្រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថា េុំបាន្ដ្ឹងដ្ូច្ាន្បញ្ញាក្់លម្អត្
ិ ក្នុងច្ំណុច្ #1-4 ខាងនលើ ម្របសិន្នបើ
ជ្ញលទធផ្លថ្ន្ោរទទួលេ័ត្ា
៌ ន្នន្ោះ ម្រសុក្បាន្នធវើោរវាយត្ថ្ម្ល ន្ិងក្ំណត្់ថា សិសសន ោះេុំាន្េិោរ
ភាេ ឬក្ំណត្់ថា ោរវាយត្ថ្ម្លេេ
ំ ច្់ ន យ
ឺ ុំចាបា
ើ បាន្ផ្ដល់នសច្ក្ដជ
ី ូ ន្ដ្ំណឹងដ្ល់ាតាបតា
ិ ន្ង
ិ អនក្
អាណាេាបាលអំេីោរក្ំណត្់របស់ខួ ន្។ម្រ
ល
បសិន្នបើាន្ោរក្ំណត្់ថា ម្រសុក្េុំបាន្ដ្ឹងថាសិសសន ោះ
េិោរម្ុន្នេលចាត្់វ ិធាន្ោរវ ិន្័យនៅនលើសិសសន ោះនទន ោះ សិសសន ោះម្រត្ូវទទួលោរក់ក្់វ ិន្័យនក់យ
អន្ុនលាម្តាម្ន្ីត្ិវ ិធទ
ំ ឡាយដដ្លបាន្បនងកើត្សម្រាប់សិសសម្ន្
ី ង
ិ េិោរ។ ម្របសិន្នបើាន្សំ នណើសុំ
ោរវាយត្ថ្ម្លសិសស នៅអំ ងនេលដដ្លស
ិ សសន ោះសាិត្នម្រោម្វ ិធាន្ោរវ ិន្័យ ោរវាយត្ថ្ម្លន ោះម្រត្ូវនធវើ
ុ
ន ើងឲ្យបាន្ឆ្ប់រ ័សជ្ញទីបំផ្ុត្។ សិសសន ោះម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នៅក្នុងោរក់ក្់ឲ្យនៅក្ដន្លងអប់រ ំដដ្ល
ក្ំណត្់នក់យអាជ្ញាធរសាលានរៀន្ រ ូត្ទល់ដត្ោរវាយត្ថ្ម្លម្រត្ូវបាន្បញ្ច ប់។

ម្រក្ុម្ក្ំណត្់ថា អាក្បបក្ិរោរបស់
សិសសេឺជ្ញោរបង្ាញឲ្យន ើញន្ូវេិោរភាេរបស់េួក្នេន
ិ
សិក្ារបស់សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លលស់បូ រដត្តាម្រយៈដ្ំ
ដ
នណើរោររបស់ IEP បនុ ណា
ណ ោះ។

ោះ ក្ដន្លង

ោរបដឹងឧទធរនៅនលើន្ីត្ិវ ិធីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប់។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលម្ិន្យល់
ម្រសបជ្ញម្ួយន្ង
ោះេុំដម្ន្ជ្ញោរបង្ាញឲ្យន ញ
ឹ នសច្ក្ដស
ី នម្រម្ច្ដដ្លថា អាក្បបក្រិ ោន
ិ
ើ ន្ូ វេោ
ិ រភាេ
របស់សិសស ឬម្ិន្យល់ម្រសបជ្ញម្ួយន្ឹងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ណាម្ួយដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ឹងក្ដន្លងសិក្ានទ
ន ោះ េួក្នេាន្សិទិធក្ុ ងោរបដ
ន
ឹងឧទធរណ៍នៅនលើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ន ោះបាន្។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា ឬអនក្
អាណាេាបាលរបស់ សិសស ផ្ដួច្នផ្ដើម្សវ ោរន្ីត្ិវ ិធីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប់ នដ្ើម្បជំ
ី ន្ោះបញ្ញាក្ដន្លងអប់រ ំ
ជំន្ួសបនណា
ដ ោះអាសន្ន ឬោរក្ំណត្់អំេីោរបង្ាញឲ្យន ញ
ើ ន ោះ សិសសន ោះម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នៅក្ដន្លង
អប់រ ំជំន្ួសបនណា
ដ ោះអាសន្ន ដដ្លនៅេុំទន្់ាន្ោរនក់ោះម្រសាយនៅនលើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្របស់ម្ន្តន្ីតសវ
ោរ ឬផ្ុត្ក្ំណត្់រយៈនេល 45 ថ្ែៃ ដដ្លនក្ើត្ន ើងដ្ំបូងនេ លុ ោះម្រតាណាដត្ាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណា
េាបាល ន្ិងម្រសុក្ាន្ោរម្រេម្នម្រេៀងរន។ ម្របសិន្នបើបុេាលិក្សាលានរៀន្ក្ំណត្់ថា ាន្នម្ររោះថានក្់
សម្រាប់សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ក់ក្់នៅក្ដន្លងបច្ចុបបន្ន (ក្ដន្លងសិក្ាម្ុន្នេលបដូរនៅោន្់ក្ដន្លងអប់រ ំ
ជំន្ួសបនណា
ដ ោះ អាសន្ន) នៅអំ ុងនេលម្ន្
ិ ទន្់នក់ោះម្រសាយន្ីត្ិវ ិធីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប់នទន ោះ អនក្នម្ើល
ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងអាច្នសនើសុំសវ ោរន្ីត្ិវ ិធីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប់ឆ្ប់រ ័ ស។

ោរផ្លអក្។ អនក្នម្ល
ើ ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំងអាច្ផ្លអក្សិសសេិោរណាានក្់រ ូត្ដ្ល់
10 ថ្ែៃសិក្ាជ្ញប់រន សម្រាប់ោរម្របម្រេឹត្តខុសដត្ម្ួយម្ុខ ន្ិងរ ូត្ដ្ល់ 20 ថ្ែៃសិក្ាក្នុងម្ួយឆ្ន ំ ឲ្យដត្
ោរផ្លអក្ន ោះេុំបនងកើត្បាន្ោរោរផ្លលស់បូ រក្ដន្ល
ដ
ងសិក្ា នក់យអន្ុនលាម្តាម្ 34 CFR 300.515។
នសវានៅអំ ុងនេលផ្លអក្។ សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអក្អស់រយៈនេល 10 ថ្ែៃសិក្ាក្នុងម្ួយឆ្នស
ំ ិ ក្ា
ម្រត្ូវបន្តទទួលបាន្នសវានៅអំ ងនេលផ្ល
អ ក្ ដ្ល់ ក្ម្រម្ត្
ិ ម្ួយដដ្លចាំបាច្់ផ្ដល់ឲ្យសិសសន ោះន្ូវោរអប់រ ំ
ុ
សាធារណៈឥត្េត្
ឹ ជញ្ាូ ន្
ិ ថ្ែល ន្ង
ិ សម្រម្យម្ួយ។ ម្របសិន្នបស
ើ ិ សសេោ
ិ រម្រត្ូវបាន្ដ្ក្នច្ញេោ
ី រដ្ក្
នក់យរែយន្តដ្ឹក្សិសសន ោះ សិសសម្រត្ូវាន្សិទិធទទួលបាន្ោរដ្ឹក្ជញ្ាូ ន្ជ្ញទម្រម្ង់ជំន្ួស នក់យេុំ
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នសវាទំងឡាយនៅអំ ងនេលបនណ
ដ ញនច្ញ។ សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្បនណដញនច្ញ ម្រត្ូវនៅបន្តទទួល
ុ
បាន្នសវាទំងឡាយនៅអំ ុងនេលបនណដញនច្ញ ដ្ល់ក្ម្រម្ត្
ន
ល់ន្ូវោរ
ិ ម្ួយដដ្លចាំបាច្់ក្ុ ងោរផ្ដ
អប់រ ំសាធារណៈឥត្េិត្ថ្ែល ន្ិងសម្រម្យម្ួយ។ រាល់ក្ម្េវ ិធីជំន្ួស ម្រត្ូវដត្ផ្ដល់នសវាឲ្យដ្ល់ ក្ម្រម្ត្
ិ ម្ួយ
ដដ្លនធវើឲ្យសិសសន ោះាន្ភាេរក្ច្នម្រ
ម្ន្
ម្ន្
ី
ើ សម្រម្យនៅក្នុងក្ម្េវ ិធីសិក្ាទូនៅ ន្ិងាន្ភាេរក្ច្នម្រ
ី
ើ
សម្រម្យ នឆ្ពោះនៅរក្ោរសនម្រម្ច្នរលនៅដដ្លបាន្ក់ក្់នច្ញនៅក្នុង IEP របស់សិសស។

ក្កុមក្បឹកាភិបាល បនាៃប់ពកា
ី បានពិនិតយរមើលនីមយ
ួ ៗ។
(ឯកសា រោង 1330 - កា រក្បើក្បាស់ទីកដនលងនានា)

បទរចាទក្បកាន់ទំងអស់អំពីកា រ ើសរអើងខុសចាប់ រៅកនុងកមមវិធី និងសកមមភាព បស់សង្កាត់

ោរអន្ុញ្ញញត្ឲ្យច្ូលនរៀន្ម្ដងនទៀត្។ ន្ីត្ិវ ិធីអន្ុញ្ញញត្ឲ្យច្ូលនរៀន្ម្ដងនទៀត្សម្រាប់សិសសេិោរ ម្រត្ូវដ្ូច្
រនន្ង
ឹ ន្ត្
ី វិ ិធីដដ្លនម្របម្រើ បាស់ សម្រាប់សិសសទំងអស់។ នៅនេលអន្ុញ្ញញត្ឲ្យច្ូលនរៀន្ម្ដងនទៀត្ ម្រត្ូវនោោះ
ម្របជុំម្រក្ុម្ IEP។ ោរផ្លអក្ោរបនណដញនច្ញ។ លក្ខណៈវ ិន្ិច្យ
ឆ័ របស់ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា សម្រាប់ផ្លអក្ោរអន្ុវត្ត
ន្៍បញ្ញាបនណដញនច្ញ ម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តនៅនលើសិសសេិោរ ដ្ូច្រនន្ឹងោរអន្ុវត្តន្៍ច្ំនាោះសិសសទំងអស់
ដដ្រ។

នឹងក្តូវបានរររធវកា
ើ រសុើបអរងាត និងរោោះក្សាយ តាមនីតិ វិធីដដលបានបញ្ជាក់រៅកនុងបទបញ្ាតិដ
AR 1312.3 - នីតិ វិធីបណេឹងឯកសណា
ា ន។
(ឯកសា រោង 1312.3 - នីតិ វិធីបណេឹងឯកសណា
ា ន។)

នសច្ក្ដីជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់អាជ្ញាធរម្របត្ិបត្តិច្ាប់ម្ន្
ុ ោរផ្លអក្ ឬោរបនណដញនច្ញសិសសណាានក្់ យក្
សាលា ឬ អនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំង ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់អាជ្ញាធរម្របត្ិបត្តិច្ាប់ម្របចាំទីម្រក្ុង ឬនខាន្ធី
សម្រម្យ អំេីរាល់ទនងវើវាយម្របហារនលើរាងោយនក់យសិសសណាានក្់ ដដ្លអាច្រ ំនលាភនៅនលើម្រក្ម្
ម្រេ េទណឌ 245។ យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំង ក្៏ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងផ្ងដដ្រដ្ល់ អាជ្ញាធរ
ម្របត្ិបត្តិច្ាប់ម្របចាំទីម្រក្ុង ឬនខាន្ធីសម្រម្យ អំេីរាល់ទនងវរើ បស់ សិសស ដដ្លអាច្ាក្់េន្
័ ធន្ឹងោររក្ា
ទុក្ ឬលក្់សារធាត្ុ ណាក្ូទិក្ ឬសារធាត្ុ ដដ្លាន្ោរម្រេប់ម្រេង ឬរក្ាទុក្អាវុធ ឬោំនភលង
ើ ដដ្ល
រ ំនលាភនៅនលើម្រក្ម្ម្រេ

រោយអនុរលាមតាមបទបញ្ា តិដ 34 CFR 104.8 និង 34 CFR 106.9 អរគនាយកននសង្កាត់សាលា
រ ៀន ឬអន កចាត់តាំង ក្តូវផ្ដល់ដំណង
ឹ ដល់សិសសសាលា មាតាបិតា ឬអាណាពាបាល បុរគលិក អងគ
កា បុរគលិក អន កោក់ពាកយសុំចូលរ ៀន និងសុរំ ធវើកា រហើយនិងក្បភពបញ្ាូ នរបកខជនអំពីរគ្នល
នរោបាយ បស់សង្កាត់ សដ ីអំពីកា មិនរ ើសរអើង និងនីតិ វិធីបណេឹងពាក់ពាន់។ រសចកដីជូនដំណឹង
ដបបរនោះ នឹងក្តូវបានោក់បញ្េូ លរៅកនុងរសចកេីក្បកាស ក្ពឹតិប
េ ័ក្ត កាតាឡុក កូនរសៀវរៅ ទំ ង់

េទណឌ 626.9 ន្ង
ិ 626.10។

ដបបបទ ឬឯកសា នីមួយៗរផ្សងៗរទៀត ដដលនឹងក្តូវបានដចកជូនដល់ក្កុមទំងរនោះ រហើយនិង
(ក្បសិនរបើអាចអនុវតេបាន) ជូនជ្ញសាធា ណៈផ្ងដដ ។ ជ្ញកា សម មយ រសចកដីជូនដំណង
ឹ ដបប

ក្នុងរយៈនេលម្ួយថ្ែៃសិក្ា នម្រោយេីោរផ្លអក្ ឬោរបនណដញនច្ញសិសសណាានក្់ យក្សាលា ឬ
អនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាំង ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ អាជ្ញាធរម្របត្ប
ិ ត្តច្
ិ ាប់ម្របចាំទម្រី ក្ុង ឬនខាន្ធស
ី ម្រម្យ
តាម្រយៈទូរស័េទ ឬម្នធាបាយសម្រម្យនផ្សងនទៀត្ អំេីរាល់ទនងវើរបស់សិសស ដដ្លអាច្រ ំនលាភបំាន្
នៅនលើច្ាប់អប់រ ំ 48900(c) ឬ (d) ដដ្លាក្់េន្
័ ធន្ឹងោររក្ាទុក្ នម្របើម្របាស់ ផ្ដល់ជូន្ ឬលក្់សារធាត្ុ
ដដ្លាន្ោរម្រេប់ម្រេង នម្រេឿងម្រសវ ឹង ឬនម្រេឿងេុលម្រេប់ម្របនភទ។ 8/25/04

រនោះ ក្តូវបិទក្បកាសរៅតាមទីសាលារ ៀន និងកា ិោល័យ បស់សង្កាត់ ួមមានទំងកា ោក់បិទ
រៅកនុងបនៃប់សក្មាកសំរាប់បុរគលក
ិ បនៃប់ក្បជុំកា ង្ក ដាភិបាល បស់សិសស រហើយនិងរៅតាមទី
តាំងធំៗរផ្សងៗរទៀតផ្ងដដ និងក្តូវោក់បរង្កហោះរៅរលើររហោាន បស់សង្កាត់ (រៅរពលណា
ដដលអាចរធវើបាន) ោក់ផ្សពវផ្ាយតាមក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគមដដលបានឧបតាមគ្ន
ភ ំក្ទរោយសង្កា
ត់។

ិ ី និងសកមមភាពនានា បស់សង្កាត់
ឧបសម្ពន្
័ ធ P៖ BP 0410 កា មិនរ ស
ើ រអើងរៅកនុងកមមវធ
(ឯកសា រោង 1113 - ររហទំព័ បស់សាលារ ៀន និងសង្កាត់)
ក្កុមក្បឹកាភិបាល បានរបេជ្ញាចិតក
េ ុង
ន កា ផ្េល់ឱកាសរសម ើគ្នន សំរាប់មនុសសទំងអស់ រៅកនុង វិស័យ

(ឯកសា រោង 1114 - ក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគមដដលបានឧបតាមគ្ន
ភ ំក្ទរោយសង្កាត់ )

អប់ ំ។ កមមវិធី សកមមភាព និងកា អនុវតេន៍ បស់សង្កាត់ មិនក្តូវមានកា រ ើសរអើងខុសចាប់ ួម

(ឯកសា រោង 4112.9/4212.9/4312.9 - រសចកដីជូនដំណឹងអំពីបុរគលិក)

មានទំងកា រ ើសរអើង ក្បឆំងនឹងមនុសសណាមានក់ ឬក្កុមមនុសសណាមួយ ដដលដផ្ែករលើជ្ញតិ

(ឯកសា រោង 5145.6 - រសចកដីជូនដំណង
ឹ មាតាបិតា)

សាសន៍ សមបុ ដសបក ពូជពងស សញ្ជាតិ សញ្ជាតិរដើម អតេសញ្ជាណននក្កុមជនជ្ញតិ វ័យ សាសនា
សា
ា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្រសដ ីមាននផ្ៃរពាោះ ឬឋានៈជ្ញមាតាបិតា ភាពពិកា ផ្លវូ កាយ ឬផ្លវូ ចិតេ រភទ ទំ

រគ្នលនរោបាយសដ ីពីកា មិនរ ើសរអើង និងឯកសា ព័ត៌មានពាក់ពាន់ បស់សង្កាត់ នឹងក្តូវបាន

រនា ផ្លវូ រភទ រយនឌ័ អតេសញ្ជាណរយនឌ័ ឬកា សដមដងអា មមណ៍ ឬព័ត៌មានអំពីដហសន; កា

រចញផ្ាយកនុងក្ទង់ក្ទយដដលមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល អាចង្កយយល់បាន។ រលើសពីរនោះ

យល់រ

រទៀត រៅរពលមានសិសសសាលាចំនួន 15 ភារ យ ឬរក្ចើនជ្ញងរនោះ រៅឯសាលារ ៀនណាមួយ

ើញមួយ ឬរក្ចើនលកខណៈ កនុងបុរគលិកលកខណៈទំងរនោះ; ឬកា ចូល ួមជ្ញមួយមនុសសណា

មានក់ ឬក្កុមណាមួយ ដដលមានមួយ ឬរក្ចើនបុរគលក
ិ លកខណៈពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ

និោយភាសាកំរណើតដតមួយ រក្ៅពីភាសាអង់ររលសរនាោះ សមាភ ៈទំងរនាោះ នឹងក្តូវបានបកដក្បជ្ញ

ើញ

កនុងបណា
ដ បុរគលិកលកខណៈទំងរនោះ។

ភាសាហនឹង។

(cf. 1240 - ជំនួយកា រោយសម ័ក្រចិត)ដ

សិទធិចូលរក្បើក្បាស់សំរាប់ជនពិកា

(cf. 4030 - កា មិនរ ើសរអើងរៅកដនលងរធវើកា )
(cf. 4032 - កា សក្មុោះសក្មួលសមរហតុផ្ល)

កមមវិធី និងទីកដនលងនានា បស់សង្កាត់ រិតពីកមមសិទធិទំងអស់ បស់ខលួន នឹងក្តូវបានអនុរលាមតាម

(cf. 4033 - កា សក្មុោះសក្មួលឱយបំរៅរោោះកូន)

ចាប់ជនពិកា អារម ិកាំង (ADA) រហើយនិងសេ ង់ោ និង/ឬ បទបញ្ាតិណា
េ
មួយដដលកំពុងក្តូវ

(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 - កា របៀតរបៀនផ្លវូ រភទ)

បានអនុវតេ។ រៅរពលមានកា ផ្លលស់បេូ ចនាសមព័នធននទីកដនលងនានា បស់សង្កាត់ ដដលមានក្សាប់

(cf. 4161.8/4261.8/4361.8 - កា ដែទំក្រួសា និងកា សំរាកពីកា ង្ក រដើមបីសុខភាព)

ក្តូវកា ផ្េល់ឱយជនពិកា នូវសិទធិចូលកមមវិធី សិទធិទទួលបានូវកា បំរ ើរសវា សកមមភាព ឬទីកដនលង

(cf. 5131.2 - កា សមលុតរធវើបាបគ្នន)

រនាោះ អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចាត់ ក្តូវបរងាើតដផ្នកា ផ្លលស់បេូ មួយ ដដលកំណត់

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

រចញជ្ញជំហានៗ សំរាប់បញ្េ ប់កា ផ្លលស់បេូ ។

(cf. 5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូ រភទ)
(cf. 5146 - សិសសដដលរ ៀបកា / មាននផ្ៃរពាោះ / មានឋានៈជ្ញឪពុកមាេយ)

(ឯកសា រោង 6163.2 - សតវរៅឯសាលារ ៀន)

(cf. 6145 - សកមមភាពរក្ៅកមមវិធីសិកា និងសកមមភាពអមកមមវិធីសិកា)

(ឯកសា រោង 7110 - ដផ្នកា រមសំរាប់ទីកដនលង)

(cf. 6145.2 - កា ក្បកួតក្បដជងដផ្នកអតេពលកមម)

(ឯកសា រោង 7111 - ង្កវយតនមលរលើអាគ្ន ដដលមានក្សាប់)

(cf. 6164.4 - កា កំណត់អតេសញ្ជាណ និងកា វាយតនមលរលើមនុសសមានក់ៗសំរាប់កមមវិធីអប់ ំ
ពិរសស)

អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវធានាោ
៉ា ងណាឱយសង្កាត់ ផ្េល់កា បំរ ើរសវា

(cf. 6164.6 - កា កំណត់អតេសញ្ជាណ និងកា អប់ ំរក្កាមដផ្នកទី 504)

និងជំនួយកា សមក្សប រៅរពលណាចាំ បាច់ រដើមបីផ្ល
ដ ់លទធភាពឱយជនពិកា នូវឱកាសរសម ើភាពគ្នន

(cf. 6178 - កមមវិធីសិកាអាជីពបរចេករទស)

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

(cf. 6200 - កមមវិធីសិកាសំរាប់មនុសសរពញវ័យ)

និងជំនួយកា ទំងរនោះ អាច ួមមាន ប៉ាុដនេមិនកំណត់ថាមានដត អន កបកដក្បផ្លៃល់មាត់ដដលមាន
សមតាភាព ឬអន កអាន ឧបក ណ៍ជួយឱយសា
ដ ប់ឮ បរចេក វិទាផ្ដល់ជំនួយ ឬកា ដកដក្បរផ្សងរទៀត

កមមវិធី និងសកមមភាព បស់សង្កាត់ មិនក្តូវមានកា រ ើសរអើង ឬកា ក្បមាែដល់ពូជសាសន៍ណា

រដើមបីបរងាន
ើ ឱយមានភាពអាចចូលរក្បើក្បាស់ររហទំព័ អន កកត់កណ
ំ ត់រហតុ សមាភ ៈដដលបានស

មួយ រៅទីកុង
ន សាលារ ៀន ឬរៅកនុងរ្
ម ោះ សុភមងគុលវតាុ ឬរ្
ម ោះរៅរក្ៅននក្កុមអតដពលកមម

រស ទុក អតាបទដដលបានែតទុក និងអកស សំរាប់មនុសសពិកា ដភនក ឬអកស ធំៗង្កយក្សួលអាន។

រឡើយ។

ជនពិកា ក្តូវផ្ដល់ដណ
ំ ឹងជូនដល់អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬនាយកសាលារ ៀន
ក្បសិនរបើពួកររមានពិកា ភាព ដដលក្តូវកា កា បំរ ើរសវា ឬជំនួយពិរសស។ រសចកដីជូនដំណឹង

ជ្ញរ ៀងរាល់ឆនំ អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាំង ក្តូវពិនិតយកមមវិធី និងសកមមភាព

សមរហតុផ្ល នឹងក្តូវបានផ្េល់ជូនឱយបានមុនរពលមានពិធី កមមវិធី ឬមានកិចក្េ បជុំ ដដលបាន

នានា បស់សង្កាត់ រដើមបីធានាឱយមានកា ដករចញ នូវរ្
ម ោះ ូបភាព កា អនុវតេន៍ ឬឧបស័រគរារាំ ង

រ ៀបចំរឡើងរោយសាលារ ៀន។

រផ្សងៗរទៀត ដដលមានលកខណៈក្បមាែ ឬរ ើសរអើង ដដលអាចរារាំ ងខុសចាប់ មិនឱយមនុសស
ណាមានក់ ឬក្កុមមនុសសណាមួយ រៅកនុងក្កុមដដលដដលក្តូវបានកា ពា ដូចមានដចងរៅខាងរលើ

(ឯកសា រោង 6020 - កា ចូល ួមសហកា ពីមាតាបិតា)

រនោះ កនុងកា ចូលរក្បើក្បាស់កមមវិធី និងសកមមភាពនានា។ ពួកររក្តូវចាត់ វិធានកា បនាៃន់កុនងលកខណៈ

(ឯកសា រោង 9320 - កិចក្េ បជុំ និងរសចកដីជន
ូ ដំណឹង)

សម មយ រដើមបីដករចញនូវឧបសរគរារាំ ងណាមួយដដលបានកំណត់។ អរគនាយកននសង្កាត់សាលា

(ឯកសា រោង 9322 - របៀបវា ៈ / ឯកសា សំរាប់កិចក្េ បជុំ)

រ ៀន ឬអន កចាត់តាំង ក្តូវរាយកា ណ៍ក្បាប់អំពកា
ី
ករ

ើញ និងអនុសាសន៍ បស់ពួកររ ជូនដល់
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

បុរគលដដលបានកំណត់កុង
ន បទបញ្ាតិដ AR 1312.3 - នីតិវិធីបណេឹងឯកសណា
ា ន កនុងនាមជ្ញបុរគលក
ិ

(សូមរមើល 4117.4 - កា បរណដញរចាល)

ដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួល បស់សង្កាត់ កនុងកា រ្លើយតបវិញ ចំរពាោះពាកយបណេឹង
នានា រហើយនិងរលើកា រគ្ន ពតាមចាប់ផ្ល
ដ ់សិទិធសុី វិលថានក់ ដា និងសហព័នធ តាម យៈរនោះ ក្តូវ

(សូមរមើល 4118 - ចំណាត់កា ពយួ កា ង្ក /ោក់ វិនយ
័ អប់ ំ)

បានកំណត់ថា ជ្ញអន កសក្មបសក្មួល ADA ក្បចាំ សង្កាត់។ ពួកររ នឹងក្តូវបានទទួល និងរធវើកា
រោោះក្សាយសំរណើនានា សំរាប់កា សក្មួល ដដលបានោក់ជូនមករោយជនពិកា រហើយក្តូវរធវើ

(សូមរមើល 4218 - ចំណាត់កា បរណដញរចាល/ពយួ កា ង្ក /ោក់ វិន័យអប់ )ំ

កា រសុើបអរងាត និងរោោះក្សាយបណេឹទក់ទងនឹងសិទធិចូលរក្បើក្បាស់កមមវិធី រសវាកមម និង
សកមមភាព ឬទីកដនលងនានា បស់សង្កាត់។

បុរគលិក ឬអន កោក់ពាកយសុំកា ង្ក ណាមានក់ ដដលរិតថា ពួកររបាន ឬក្តូវបានរ ើសរអើង
ឬរបៀតរបៀន រោយ ំរលាភរលើរគ្នលនរោបាយ បស់សង្កាត់រនាោះ ក្តូវទក់ទងភាលមៗ ដល់អនក

(ឯកសា រោង 1312.3 - នីតិ វិធីបណដឹងឯកសណា
ា ន)

ក្រប់ក្រង បស់ពក
ួ ររ មស្រនដីទទួលពាកយបណដឹងពីក្បជ្ញជនក្បចាំ សង្កាត់ ឬនាយកដផ្នករទពរកាសលយ
ដដលជ្ញអន កផ្ដល់ដំបូនាមនដល់បុរគលក
ិ ឬអន កោក់ពាកយសុំកា ង្ក អំពន
ី ីតិ វិធីោក់ពាកយបដឹង រសុើប

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

អរងាត និងរោោះក្សាយពាកយបណេឹងដបបរនោះណាមួយ។

ឧបសម្ពន្
័ ធ Q៖ BP 4030 កា មិនរ ស
ើ រអើងគ្ននរៅកដនលងកា ង្ក

ពាកយបណេឹងនានា ទក់ទងរៅនឹងកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនរៅទីកដនលងកា ង្ក រនាោះ នឹងក្តូវ
បានរធវើកា រសុើបអរងាតភាលមៗ រោយអនុរលាមតាមបទបញ្ា តិដ AR 4031 - ពាកយបណេឹងសេ ីពកា
ី

ក្កុមក្បឹកាភិបាល មានបំណងផ្េល់ជូននូវប ិោកាសកា ង្ក ដដលមានលកខណៈវិជមា
ា ន ជ្ញទី

រ ើសរអើងរៅទីកដនលងកា ង្ក ។

កដនលងបុរគលក
ិ និងអនកោក់ពាកយសុកា
ំ ង្ក ក្តូវបានធានាថាមានសិទធិទទួលបាន និងឱកាសរសម គ្ន
ើ ន
រហើយនិង ួចផ្ុតពីកា របៀតរបៀន រោយកា អនុរលាមតាមផ្លវូ ចាប់។ ក្កុមក្បឹកាភិបាល ហាម
ក្បាមមិនឱយបុរគលិក បស់សង្កាត់ រ ើសរអើង ឬរបៀតរបៀនបុរគលិកណាមានក់រផ្សងរទៀត បស់សង្កាត់

(សូមរមើល 4031 - ពាកយបណេឹងសេ ីពកា
ី រ ើសរអើងរៅទីកដនលងកា ង្ក )

ឬអន កោក់ពាកយរសន ើសកា
ុំ ង្ក រោយដផ្ែករលើជ្ញតិសាសន៍, ជំរនឿសាសនា, ពណ៌សមបុ , រដើម
កំរណើតជ្ញតិ, ពូជពងស, អាយុ, សា
ា នភាពក្រួសា , កា មាននផ្ៃរពាោះ, ពិកា ភាពរាងកាយ ឬផ្លវូ ចិតេ,

បុរគលិកដផ្នកក្តួតក្តា ឬក្រប់ក្រងណាក៏រោយ ដដលរ

បញ្ជហសុខភាព, ព័ត៌មានអំពីដហសន, សា
ា នភាពទហានរជើងចាស់,រយនឌ័ , រភទអតេសញ្ជាណរយន

ើញ ឬដឹងអំពីឧបបតេិរហតុរ ើសរអើង ឬ

របៀតរបៀនដដលក្តូវបានហាមឃាត់រនាោះ ក្តូវរាយកា ណ៍ក្បាប់អំពីឧបបតេិរហតុរនោះ ដល់មស្រនដីទទួល

ឌ័ , កា បរញ្េ ញអតេសញ្ជាណរយនឌ័ , រភទ, ឬទំរនា ផ្លវូ រភទ។

ពាកយបណដឹងពីក្បជ្ញជន ឬនាយកដផ្នករទពរកាសលយ ឱយបានឆប់ ហ័ស បនាៃប់ពីឧបបតេិរហតុបាន

(សូមរមើល 0410 - កា មិនរ ើសរអើងរៅកនុងកមមវិធី និងសកមមភាព បស់សង្កាត់)

រកើតរឡើង។ បុរគលិករផ្សងរទៀតទំងអស់ ក្តូវបានរលើកទឹកចិតឱ
េ យរាយកា ណ៍ក្បាប់ អំពពីឧបបតេិ

(សូមរមើល 4032 - កា សក្មបសក្មួលសម មយ)

រហតុដបបរនោះ ដល់អនករមើលកា ខុសក្តូវ បស់ពួកររភាលមៗ។

(សូមរមើល 4033 - កា សក្មបសក្មួលកា បំរៅរោោះកូន)
(សូមរមើល 4119.11/4219.11/4319.11 - កា របៀតរបៀនផ្លវូ រភទ)

វរគបណុដ ោះបណា
ដ ល និងរសចកដីជន
ូ ដំណឹងនានា

(សូមរមើល 4119.41/4219.41/4319.41 - បុរគលិកដដលមានជមងឺ្លង)
(សូមរមើល 4154/4254/4354 - ផ្លក្បរោជន៍សុខភាព និងសុខមាលភាព)
(សូមរមើល 5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូ រភទ)

អរគនាយក ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវផ្េល់ជូននូវវរគបណុេ ោះបណា
េ លដល់បុរគលិក អំពី របៀបសំគ្នល់ទរងវើ

កា រ ើសរអើងដដលក្តូវបានហាមឃាត់រនាោះ មានដូចជ្ញ កា ចាត់ វិធានកា អវិជមា
ា នរលើកា ង្ក

នរោបាយ និងបទបបញ្ាតិេ បស់សង្កាត់ ទក់ទងរៅនឹងកា រ ើសរអើង។

របៀតរបៀន និងរ ើសរអើង, របៀបរ្លើយតបឱយបានសមក្សប និងសមាសភារននរគ្នល

រដើមបីក្បឆំ ងនឹងមនុសសណាមានក់ ួមមាន ទំងកា បញ្េ ប់ ឬកា មិនក្ពមដំរឡើងបុណយស័កដ កា
ក្បរល់កា ង្ក ឬកា បណុេ ោះបណា
េ លកា ង្ក , ឬកា រ ើសរអើងក្បឆំ ងនឹងមនុសសណាមានក់ រៅកនុង

(សូមរមើល 4131- វរគបណុដ ោះបណា
ដ លបុរគលិក)

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

(សូមរមើល4231- វរគបណុដ ោះបណា
ដ លបុរគលិក)

មនុសសណាមួយដដលក្តូវបានហាមឃាត់ មិនឱយមានកា រ ើសរអើង ដូចបានចុោះជូនរៅខាងរលើ។

(សូមរមើល4331- វរគបណុដ ោះបណា
ដ លបុរគលិក)

ហាមឃាត់មិនឱយមានកា រ ើសរអើង រោយដផ្ែករលើរគ្នលលទធិសាសនា បស់បុរគលិក ឬអន កោក់

អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវរធវើកា ផ្សពវផ្ាយឱយបានរទៀងទត់ រៅកនុង
សង្កាត់ និងរៅតាមសហរមន៍ អំពរី គ្នលនរោបាយមិនរ ើសរអើង បស់សង្កាត់ និងអំពីលទធភាព

ពាកយសុំកា ង្ក ណាមានក់ ួមមាន ទំងកា រ ើសរអើងណាមួយ ដដលដផ្ែករលើសរមលៀកបំពាក់

អាច កបាននូវនីតិ វិធីបណេឹង បស់សង្កាត់។ កា របាោះពុមដភ បបរនោះ ក្តូវមានោក់បញ្េូ ល រៅកនុងកា

សាសនា ឬទំរនៀមទមាលប់សមែិតសមាែងខលួ ន បស់មនុសសណាមានក់ ឬកា ប៉ាោះទងគិចណាមួយ វាង

ក្បកាស ក្ពឹតិប
េ ័ក្ត ទក្មង់ពាកសសុំ ដដលនឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់ កនុងកា រក្ជើសរ ើសបុរគលក
ិ ចូលរធវើ

ជំរនឿសាសនា, ឬកា ក្បតិបតេិ និងតក្មូវកា ននកា ង្ក បស់មនុសសណាមានក់។ ហាមឃាត់មិនឱយ

កា ។ (ចាប់ 34 CFR 100.6, 106.9)

មានកា រ ើសរអើងគ្នន រោយដផ្ែករលើរភទននបុរគលិក ឬអន កោក់ពាកយសុំកា ង្ក ក្តូវ ួមមាន ទំង
កា រ ើសរអើង រោយដផ្ែករលើកា មាននផ្ៃរពាោះ, កា សំរាលកូន, កា បំរៅរោោះកូន ឬបញ្ជហសុខភាព

រគ្នលនរោបាយ បស់សង្កាត់ នឹងក្តូវបានក្បកាសជូន រៅកនុងសាលារ ៀន និងកា ិោល័យ

ណាមួយដដលពាក់ព័នធ បស់បុរគលិកណាមានក់។

ទំងអស់ បស់សង្កាត់ ដដលកនុងរនាោះ ួមមាន ទំងបនៃប់ឈប់សក្មាក បស់បុរគលិក និងបនៃប់
ក្បជុំ ដាបាល បស់សិសស។ (5 CCR 4960)

កា របៀតរបៀន ួមមានដូចជ្ញ កា រក្បើពាកយសមដី កា ប៉ាោះពាល់រាងកាយ ឬកា សមលក់សមលឹងរមើលណា
មួយដដលររពុំចង់បាន ដដលដផ្ែករលើក្បរភទរ ើសរអើងណាមួយ ដដលក្តូវបានហាមឃាត ដូច
បានចុោះជូនរៅខាងរលើ រហើយថាកា កិ ិោក្បក្ពឹតរដ នោះ រឺមានលកខណៈធងន់ធង ឬរាលោលខាលង
ំ

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

ដដលវាប៉ាោះពាល់អ វិជមា
ា នដល់ឱកាសកា ង្ក បស់មនុសសណាមានក់ ដដលមានរគ្នលបំណង ឬឥទធិ
ពលរក្ជៀតដក្ជកគ្នមនរហតុផ្លរៅកា បំរពញកា ង្ក បស់មនុសសណាមានក់ ឬរធវើឱយទីកដនលងកា ង្ក
មានកា ភិតភ័យ ឬមានរ ឿងមិនក្តូវគ្នន និងរធវើឱយទស់ចិត។
ដ

ឧបសម្ពន្
័ ធ R៖ BP 5145.3 ចាប់ក្បតិបតដកា
ិ មិនរ ស
ើ រអើង/កា របៀតរបៀន និងមនុសសបដូ រភទ

ក្កុមក្បឹកាភិបាល ហាមឃាត់ផ្ងដដ មិនឱយមានកា សងសឹកបុរគលក
ិ ណាមានក់ បស់សង្កាត៉ា ឬ

ចាប់ក្បតិបតដិកា មិនរ ើសរអើងគ្នន

អន កោក់ពាកយរសន ើសកា
ុំ ង្ក ណាមានក់ ដដលបានបដឹងផ្ដល់ រធវើកសិណសាកសី ជួយ ឬបានចូលតាម
មរធាបាយណាមួយ តាមនីតិ វិធីបណេឹង បស់សង្កាតដដលបានបរងាើតរឡើង តាមរគ្នល

ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង មានបំណងចង់ផ្ល
ដ ់ជូន នូវប ិសា
ា នរ ៀនសូក្តមួយដដលមានសុវតាិភាព ដដល

នរោបាយរនោះ។

អនុញ្ជាតឱយកូនសិសសទំងអស់ មានឱកាស និងសិទច
ធិ ូល ួមរសម ើគ្នន កនុងកមមវិធីសិកាមុខ វិជ្ញាសិកា
និងកមមវិធីក្ទក្ទង់រសវាកមម និងសកមមភាពរផ្សងៗរទៀត បស់សង្កាត់។ ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង បាន

បុរគលិកណាមានក់ បស់សង្កាត់ ដដលចូល ួមកនុងកា រ ើសរអើង, កា របៀតរបៀន, ឬកា សងសឹក

ហាមក្បាម រទោះជ្ញរៅកនុងសាលារ ៀនននសង្កាត់ ឬរៅកនុងសកមមភាពសាលារ ៀនណាមួយក៏រោយ

ដដលបានហាមឃាត ឬអន កដដលជួយ ជំ ុញឱយក្បក្ពឹតខ
ដ ុស ញុោះញង់ ឬបងខិតបងខំមនុសសណាមានក់

មិនឱយមានកា រ ើសរអើងរោយមិនយុតិធ
ដ ម៌ កា ំខាន កា បំភិតបំភ័យ និងកា រំរាមកំដហង ោក់

រផ្សងរទៀត ឱយុចូល ួម ឬពាោមចូល ួម កនុងកា ក្បក្ពឹតដដ បបរនោះ ដដល ំរលាភរលើរគ្នល

រលើកូនសិសសណាមានក់ រោយសា ដតពូជសាសន៍ សមបុ ដសបក ពូជពងស ជ្ញតិរដើម កា កំណត់អតេ

នរោបាយរនាោះ នឹងទទួល ងនូវចំណាត់ោក់ វិន័យអប់ ំ ហូតដល់រៅមានកា អាចក្តូវបាន

សញ្ជាណននក្កុមជនជ្ញតិភារតិច សញ្ជាតិ អាយុ សាសនា អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឋានៈជ្ញមាតាបិតា

បរណដញរចាលផ្ងដដ ។

ភាពពិកា រាងកាយ ឬភាពពិកា ផ្លវូ ចិតេ បញ្ជហសុខភាព ឋានៈជ្ញទហានរជើងចាស់ ឬទហានរជើង
ចាស់ដដលពិកា រភទ រភទមនុសសដដលររចាប់ចិតរដ លើ; រយនឌ័ អតដសញ្ជាណរយនឌ័ ឬកា
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

បង្កហញតាមដបបរយនឌ័ កា យល់រ

ើញមួយដបប ឬរក្ចើនដបមតាមបុរគលិកលកខណៈ; ឬកា

រៅកនុងសាលារ ៀន និងរៅកនុងដដនកំណត់ននចាប់រសល ៀកពាក់ដដលបានអនុម័

រសពរប់ជ្ញមួយមនុសសមានក់ ឬជ្ញមួយក្កុមមនុសស ដដលមានបុរគលក
ិ លកខណៈពិតក្បាកដមួយ
ដបប ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបុរគលិកលកខណៈតាមកា យល់រ

តរៅកនុងសាលារ ៀន បស់ពួកររ។

ើញទំង

រនោះ។

 ដបងដចករយនឌ័ រៅកនុងទីកដនលងរផ្សងៗរទៀត
តាម វិធានកា ទូរៅ រៅកនុងកាលៈរទសៈណាមួយរផ្សងរទៀត ជ្ញទីដដលកូន

ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង បាលទទួលសា
គ ល់ថា សង្កាត់រនោះ រឺជ្ញអន កទទួលខុសក្តូវរលើកា ធានាោ
៉ា ង

សិសសក្តូវបានដបងដចកតាមរយនឌ័ រៅកនុងសកមមភាពសាលារ ៀនរនាោះ កូន

ណា ឱយខលួ នក្បតិបតដិតាមចាប់ ដា និងចាប់សហព័នធ និងបទបញ្ាតិេ ដដលក្រប់ក្រងកមមវិធីអប់ ំ។

សិសសនឹងក្តូវបានអនុញ្ជាតឱយចូល ួម ក្សបរៅតាមអតេសញ្ជាណរយនឌ័

រលើសពីរនោះរទៀត ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង ក្តូវធានាោ
៉ា ងណា ឱយមានឱកាសរសម ៗ
ើ គ្នន សក្មាប់កូន

បស់ររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោមុឺងមា៉ាត់ោច់ខាត រហើយគ្នមនកា ដក្ប

សិសសទំងអស់ កនុងកា អនុញ្ជាតឱយចូលរ ៀន និងមានសិទធិទទួលបាននូវថានក់រ ៀនមុខ វិជ្ញាសិកា

ក្បួលរៅកនុងសាលារ ៀន។

កមមវិធីដណនាំ និងកមមវិធីផ្ល
ដ ់ឱវាទ ទក្មង់កា នានាសំរាប់រធវើរតសដ កមមវិធីសិកា កមមវិធីអប់ ំ វិជ្ញាជី
វៈ និងសកមមភាពរផ្សងរទៀត។
ចាប់ក្បតិបតដិសំរាប់មនុសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចជ្ញមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយ
ុ ពីខលួន

ចាប់ 5 CCR Section 4910(k)

7/14/04; 10/26/11A; 11/14/12A

ចាប់ ដាកាលីហវូនញ៉ាហាមក្បាមមិនឱយមានកា រ ើសរអើងរោយដផ្ែករលើរយនឌ័ រៅកនុងសាលា ដា
រឡើយ

ឧបសម្ពន្
័ ធ S៖ AR 5145.3 – កូនសិសសបដូ រភទ

រនោះជ្ញក្កមននបទបញ្ាតិនដ ន ដាកាលីហន
វូ ញ៉ា បានកំណត់ន័យចាស់លាស់រលើពាកយ ‹រយនឌ័ › ថា
៖ ‹រភទពិតក្បាកដ ឬរភទតាមកា យល់រ
យល់រ

សិសសសាលា

ើញននមនុសសមានក់ ួមមានទំងអតេសញ្ជាណតាមកា

ើញ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោ បស់មនុសសមានក់, មិនថាអតេសញ្ជាណ លកខណៈ

សង្កាត់បានពាោមផ្ដល់ទីកដនលងសិកាតាមសមតាិភាពខុសៗគ្នន ក្បកបរោយសុវតាិភាព និងមាន

ខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោរនាោះ មានលខណៈខុសគ្ននពីទនា
ំ មទមាលប់ដដលជ្ញប់ពាន់នឹងរភទននមនុសស

កា ជួយទំនុកបំ ុង សំរាប់កន
ូ សិសសទំងអស់ ួមទំងកូនសិសសបដូ រភទផ្ងដដ ។ សង្កាត់បាន

មានក់ រៅរពលដដលមានកំរណើតោ
៉ា ងណារនាោះរទ។

ពាោមផ្ងដដ កនុងកា រធវើោ
៉ា ងណាឱយកូនសិសសក្រប់ ូបមានឱកាសទទួលបាននូវកា អប់ ំរសម ើ
ភាពគ្នន រហើយនិងមានសិទធិរសន គ្ន
ើ ន កនុងកា ចូល ួមកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពអប់ ំ បស់សង្កាត់។

ចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ក្តូវបានតាក់ដតងរឡើងរដើមបីដណនាំ បុរគលិកសាលារ ៀន និងដផ្នកក្រប់ក្រង
ទក់ទងនឹងកូនសិសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចជ្ញមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយ
ុ ពីខលួន និងកូន

បទបញ្ាតិរដ នោះ ពនយល់អំពីរគ្នលកា ណ៍ដណនាំ សរា
ំ ប់ជួយទំនុកបំ ុងរសចកដីក្តូវកា និងសិទធិននកូន

សិសសដដលមិនបង្កហញខលួ នររតាមដបបរយនឌ័ រដើមបីបរងាើតប ិោកាសរ ៀនសូក្តមួយ ដដលមាន

សិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ ។ បទបញ្ា តិរដ នោះ មិន ំពឹងទុកថា

សុវតាិភាព សំរាប់សិសសទំងអស់ រហើយនិងរដើមបីធានាោ
៉ា ងណាឱយកូនសិសសក្រប់ ូប មានសិទធិ

សា
ា នភាពទំងអស់សុទធដតអាចរកើតរឡើងចំរពាោះកូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិន

រសម ើគ្ននកនុងកា ចូល ួមកនុងដផ្នកទំងអសននកមមវិធីអប់ ំ បស់សង្កាត់។

អនុរលាមតាមរយនឌ័ រនាោះរទ។ សាលារ ៀននានា ក្តូវបានជំ ុញឱយរធវើកា វាយតនមលរលើរសចកដី
ក្តូវកា ននកូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ មដងមួយក ណីៗ។
ក្រប់ក ណីទំងអស់ រគ្នលរៅរឺរដើមបីធានាោ
៉ា ងណាឱយមានសុវតាិភាព មានភាពកក់រៅដ និងមាន

សាលារ ៀននានា ក្តូវបាន ំពឹងថា នឹងអនុវតេចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដូចតរៅរនោះ៖

កា ធំធាត់មានសុខភាពលែសំរាប់កូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័
។

 រ្
ម ោះ / សពវនាម
កូនសិសស មានសិទធិឱយរររៅចំរ្
ម ោះ និងរក្បើសពវនាម ឱយក្សបគ្ននរៅនឹង

និយមន័យ

អតេសញ្ជាណរយនឌ័ បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោមុឺង
មា៉ាត់ោច់ខាត រហើយគ្នមនកា ដក្បក្បួលរៅកនុងសាលារ ៀន។

និយមន័យខាងរក្កាមរនោះ រឺមានបំណងបញ្ជាក់អព
ំ កា
ី ដណនាំ ដដលបានផ្េល់ជូនរៅកនុងបទបញ្ា តិេ
រនោះ។ កូនសិសសអាចរក្បើ ឬមិនអាចរក្បើពាកយទំងរនោះ រដើមបីពណ៌នាអំពីខលួនពួកររ។

 កំណត់ក្តាជ្ញផ្លវូ កា
សង្កាត់ក្តូវរធវើកា ផ្លលស់បេូ កំណត់ក្តាជ្ញផ្លវូ កា បស់សិសស រដើមបី្ុោះល បញ្ជេំងពី



អតេសញ្ជាណរយនឌ័ មានន័យថា ឥ ិោបែ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអតេសញ្ជាណ

កា ផ្លលស់បេូ រ្
ម ោះ ឬរយនឌ័ ក្សបតាមចាប់ រៅរពលដដលបានទទួលនូវ

ជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងរយនឌ័

ឯកសា ថារ្
ម ោះ និង/ឬ រយនឌ័ ដបបរនោះ ក្តូវបានផ្លលស់បេូ ក្សបតាម

សញ្ជាណជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងរយនឌ័ រនាោះ មាន ឬគ្នមនភាពខុសគ្ននពីរភទដដលជ្ញប់

តក្មូវកា នានាដដលក្សបចាប់នន ដាកាលីហវូនញ៉ា។

ទក់ទងតាមទំនាមទមាលប់ រៅនឹងស ើ វិទា ឬរភទមនុសសដដលបានកំណត់មកពី

បស់មនុសស ថារតើឥ ិោបែ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអតេ

កំរណើតោ
៉ា ងណាកដី។
 មានសិទធិចូលរក្បើក្បាស់បនៃប់ទឹក



កូនសិសសក្តូវមានសិទធចូលរក្បើក្បាស់បនៃប់ទឹក ដដលក្សបរៅតាមអតដ

កូនសិសសបដូ រភទ មានន័យថា កូនសិសសដដលមានអតដសញ្ជាណរយនឌ័ ឬកា
បង្កហញអា មមណ៍រយនឌ័ មានភាពខុសគ្ននពីរភទដដលជ្ញប់ទក់ទងតាមទំនាម

សញ្ជាណរយនឌ័ បស់ពួកររទំងក្សុង រហើយឥតមានកា ដក្បក្បួលរៅកនុង

ទមាលប់ រៅនឹងរភទមនុសសដដលបានកំណត់មកពីកំរណើត។

សាលារ ៀន។



កា បង្កហញអា មមណ៍រយនឌ័ មានន័យថា កា បង្កហញលកខណៈខាងរក្ៅ និង
អាកបបកិ ិោតាមដបបរយនឌ័ រទោះជ្ញជ្ញប់ ឬមិនជ្ញប់ទក់ទងតាមទសសនៈរៅ
នឹងរភទដដលបានកំណត់មកពីករំ ណើតកដី។

 មានសិទធិចូលរក្បើក្បាស់បនៃប់ទូមានរសា


កូនសិសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយ
ុ ពីខលួនរនាោះ

កូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ មានន័យថា កូនសិសសដដលបង្កហញ
អា មមណ៍រយនឌ័ ខុសពីទសសនៈដដលបាន ំពង
ឹ ទុក។

មិនក្តូវបងខំឱយរក្បើបនៃប់ទូមានរសា ដដលក្សបតាមរយនឌ័ បស់ពួកររដដល
ក្តូវបានកំណត់រឡើងតាំងរដើមកំរណើតមក។

ចាប់ និងរគ្នលនរោបាយដដលអាចអនុវតដន៍បាន
 ថានក់កីឡា និងថានក់ហាត់ក្បាណ

ចាប់អប់ ំកាលីហវូនញ៉ាដចងថា ‹កូនសិសសទំងអស់មានសិទធិចូល ួមរពញរលញកនុងដំរណើ កា

កូនសិសសដដលមានអាកបបកិ ិោដូចមនុសសដដលមានរភទផ្ៃយ
ុ ពីខលួនរនាោះ

អប់ ំ រោយគ្នមនកា រ ើសរអើង និងកា ំខាន។› ចាប់អប់ ំកាលីហវូនញ៉ា មាក្តា 201(a)

នឹងពុំក្តូវបានររបដរិ សធថា មិនឱយចូល ួមកនុងថានក់កឡា
ី
ឬថានក់ហាត់ក្បាណ
រនាោះរឡើយ។

ចាប់អប់ ំកាលីហវូនញ៉ា មាក្តា 221.5(f) តក្មូវោ
៉ា ងជ្ញក់លាក់ថា ‹[a] កូនសិសសនឹងក្តូវបាន
អនុញ្ជាតឱយចូល ួមកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពសាលារ ៀន ដដលបំដបកកូនសិសសតាមរភទ ួមទំង

 ចាប់រសល ៀកពាក់

ក្កុមអតដពល និងកមមវិធីក្បកួតក្បដជង រហើយនិងរក្បើទីកដនលងដដលក្សបរៅតាមអតដសញ្ជាណរយ

កូនសិសសក្តូវមានសិទធិរសល ៀកពាក់ក្សបតាមអតដសញ្ជាណននរយនឌ័ បស់ពួក

នឌ័ បស់ពួកររ រោយមិនរិតពីរយនឌ័ ដដលបានចុោះរៅកនុងកំណត់ក្តា បស់កន
ូ សិសសរឡើយ។›

ររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោមុឺងមា៉ាត់ោច់ខាត រហើយគ្នមនកា ដក្បក្បួល

53

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ក្កមននបទបញ្ាតិកា
ដ លីហវូនញ៉ា ដចងក្បហាក់ក្បដហលរនោះដដ ថា ‹[n] គ្នមនមនុសសណាមានក់ ក្តូវ

កូនសិសសក្តូវមានសិទធិរក្បើក្បាស់បនៃប់បងគន់ក្សបរៅតាមអតដសញ្ជាណរយនឌ័ បស់ពួកររ ដដល

បានថា មិនអនុញ្ជាតឱយចូល ួម ឬមិនផ្ដល់ឱយនូវផ្លក្បរោជន៍ននកមមវិធី ឬសកមមភាព បស់ទីភាងក់

ក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ
៉ា ងមុឺងមា៉ាត់ និងជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ កូនសិសសណាដដល

ង្ក ណាមួយកនុងតំបន់ រោយដផ្ែករលើរភទ, រភទមនុសសដដលររចាប់ចិតរដ លើ, រយនឌ័ , អតដ

ក្តូវកា ឬចង់បរងាន
ើ សិទធិឯកជន (រោយមិនរិតពីរហតុផ្លចំបងរទ) រនាោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់សិទធិ

សញ្ជាណននក្កុមជនជ្ញតិ, ជ្ញតិសាសន៍, ពួជពងស, រដើមកំរណើតជ្ញតិ, សាសនា, ពណ៌សមបុ , ឬ

រក្បើបនៃប់បងគន់មិនក្បកាន់រភទ ប៉ាុដនដកន
ូ សិសសនឹងមិនក្តូវបានតក្មូវឱយរក្បើបនៃប់បងគន់ដបបរនោះរទ។

ភាពពិកា ខាងផ្លវូ ចិតដ ឬផ្លវូ កាយ រៅកនុងកមមវិធី ឬសកមមភាពណាមួយ ដដលបានរធវើរឡើងរោយ
“ក្រឹោះសា
ា នអប់ ំ” ឬរោយ “ទីភាងក់ង្ក មូលោាន” ណាមួយរផ្សងរទៀត . . . ដដលទទួល ឬបានផ្ល

មរធាបាយង្កយក្សួលកនុងកា រក្បើបនៃប់ទូមានរសា

ពីជំនួយជ្ញហិ ញ្ាវតាុ បស់ ដាណាមួយរនាោះរឡើយ។› ចាប់់ 5 CCR Section 4900(a)។
កូនសិសសក្តូវមានសិទធិរក្បើក្បាស់ទីកដនលងក្សបរៅតាមអតដសញ្ជាណរយនឌ័ បស់ពួកររ ដូចបាន
ក្កមននបទបញ្ាតិនដ នកាលីហវូនញ៉ា បានកំណត់ន័យចាស់លាស់រលើពាកយ ‹រយនឌ័ › ថា៖ ‹រភទពិតក្បាកដ ឬ

បង្កហញរោយកូនសិសស រហើយដូចបានបង្កហញអាកបបកិ ិោោ
៉ា ងមុង
ឺ មា៉ាត់រៅឯសាលារ ៀន

រភទតាមកា យល់រ

រោយមិនរិតពីរយនឌ័ ដដលបានចុោះរៅកនុងសំណុរំ ឿងកូនសិសស ួមមាន ប៉ាុដនដមិនកំណត់ថាមាន

ើញននមនុសសមានក់ៗ ម
ួ មានទំងអតេសញ្ជាណតាមកា យល់រ

ើញ តាមលកខណៈខាងរក្ៅ ឬតាម

អាកបបកិ ោ
ិ
បស់មនុសសមានក់ៗ, មិនថាអតេសញ្ជាណ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោរនាោះ មានលខណៈខុសគ្ននពី

ដតបនៃប់ទូមានរសារនាោះរទ។ ទីណាដដលមានទីកដនលងរនាោះ កូនសិសសណាមានក់ដដលមានបំណងចង់

រភទដដលជ្ញប់ទក់ទងតាមទំនាមទមាលប់ រៅនឹងរភទននមនុសសមានក់ដដលបានកំណត់មកពីកំរណើតរនាោះរទ។ ចាប់ 5

បរងាើនសិទធិជ្ញឯកជន (រោយមិនរិតពីរហតុផ្លចំបងរនាោះរទ) អាចរក្បើទីហនឹងបាន។ កា រក្បើ

CCR Section 4910(k)។

ក្បាស់ទីកដនលងដបបរនោះ រឺរក្សចដតរលើកន
ូ សិសសរក្ជើសរ ើស រហើយថាកូនសិសស នឹងមិនក្តូវបាន
បងខំឱយរក្បើទីកដនលងដបបរនោះរទ របើសិនជ្ញពួកររមិនរក្បើ។

រគ្នលនរោបាយននក្កុមក្បឹកាភិបាលរលខ 5141.3 ហាមមិនឱយមានកា រ ើសរអើងរៅរលើកន
ូ
សិសសបដូ រភទ ឬកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ ។

កូនសិសសណាមានក់ដដលក្តូវកា ឬមានបំណងចង់បរងាើនសិទធិជ្ញឯកជន (រោយមិនរិតពីរហតុផ្ល
ចំបងរនាោះរទ) រនាោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយនូវទីកដនលងរផ្សងរទៀត ដដលសមរហតុផ្លសំរាប់ផ្លលស់

សិទធិឯកជន

រខាអាវ ដូចជ្ញកា រក្បើក្បាស់ទីកដនលងឯកជន (ជ្ញឧ. បនៃប់បងគន់មានទវ រៅជិតៗ, ទីកដនលងដដល
មានបាំ ងវាំងននរៅោច់រោយដឡកពីររ, កា ិោល័យ បស់ក្រូបរក្ងៀនថានក់ហាត់ក្បាណរៅកនុង

កូនសិសសមានសិទធិរធវើកា សំរ ចចិតដ រៅកនុងរពលណាមួយ ជ្ញមួយន ណាខល ោះ រហើយថាព័ត៌មាន

បនៃប់ទូមានរសា ឬបនៃប់បងគន់រៅកនុងកា ិោល័យដែសុខភាព) ឬរៅកនុងរពលកំណត់ឱយផ្លលស់រខា

ផ្លៃល់ខលួនប៉ាុនាមន អាចដចក ំដលកបានដល់មនុសសដ៏នទៗរទៀត។ សិទធិឯកជនរនោះ ួមមាន សិទធិ

អាវោច់រោយដឡកពីររ (ជ្ញឧ. កា រក្បើក្បាស់បនៃបទ
់ ូមានរសា ដដលសមក្សបរៅតាមអតដ

ក្រប់ក្រងរលើកា ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន អំពីអតដសញ្ជាណរយនឌ័ បស់ខលួន ួមទំងឋានៈបដូ រភទ ឬ

សញ្ជាណរយនឌ័ រៅមុន ឬរៅរក្កាយកូនសិសសរផ្សងៗរទៀត។) កិចក្េ ពមរក្ពៀងដបបរផ្សងរទៀត

រភទមនុសសដដលខលួ នចាប់ចិតរដ លើផ្ងដដ ។

នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយកនុងលកខណៈមួយ ដដលជួយឱយកូនសិសសមានលទធភាពកា ពា ឋានៈបដូ រភទ
ទុកជ្ញកា សមាងត់ បស់ពួកររ។ គ្នមនក ណីណាមួយ ដដលកូនសិសសបដូ រភទ ក្តូវបានតក្មូវឱយរក្បើ

បុរគលិកសាលារ ៀន មិនក្តូវបរញ្េ ញព័ត៌មាន ដដលលាតក្តោងពីឋានៈបដូ រភទ ឬពីកា បង្កហញ

បនៃប់ទូមានរសា ដដលមិនក្សបតាមអតដសញ្ជាណរយនឌ័ បស់កូនសិសសរឡើយ។

ក្បាប់ដដលមិនរលាមរៅតាមរយនឌ័ បស់កន
ូ សិសស ដល់មនុសសដនទៗរឡើយ លុោះក្តាដតមានកា
តក្មូវរឡើងរោយចាប់ ថាពួកររអាចរធវើអញ្េ ឹងបាន រហើយថាកូនសិសសបានអនុញ្ជាតឱយបរញ្េ ញ

សកមមភាពដបងដចកតាមរយនឌ័

បាន ឬក៏មាន “កា ក្តូវកា ចង់ដឹង” រៅក្តង់ដផ្នកណាមួយ។ កនុងកាលរទសៈដ៏កក្មមាន ដដលកា
បរញ្េ ញព័ត៌មានរឺជ្ញកា ខានពុំបានរនាោះ មស្រនដីសាលារ ៀន ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងដល់កន
ូ សិសសបដូ រភទ

កនុងកំ ិតដដលអាចរធវើរៅបាន សាលារ ៀនក្តូវកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់រចាលនូវកា អនុវតដន៍ោក់

អំពីរសចកដីក្តូវកា កា បរញ្េ ញព័ត៌មានរនោះ រហើយក្តូវផ្ដល់ឱយកូនសិសស នូវឱកាសមួយកនុងកា រធវើ

កូនសិសសឱយរៅោច់រោយដឡកពីគ្ននតាមរយនឌ័ ។ កនុងសា
ា នភាពោក់កន
ូ សិសសឱយរៅោច់រោយ

កា បរញ្េ ញព័ត៌មានរោយខលួ នពួកររ មុននឹងមានកា បរញ្េ ញព័ត៌មានណាមួយ។

ដឡកពីគ្ននតាមរយនឌ័ ដូចជ្ញថានក់អប់ ំសុខភាពរនាោះ កូនសិសសក្តូវោក់ចូលរៅកនុងក្កុមមួយដដល
ក្សបរៅតាមរយនឌ័ បស់ពួកររ។

រ្
ម ោះ / សពវនាម
កូនសិសសបដូ រភទ នឹងមិនក្តូវបានបដិរសធថាមិនផ្ដល់ឱកាសឱយចូល ួមកនុងកមមវិធីហាត់ក្បាណ

កូនសិសសមានសិទធិសុំឱយរររៅខលួនពួកររចំៗរ្
ម ោះ និងរៅរោយរក្បើសពវនាម ក្សបរៅតាមអ

រហើយថាពួកររក៏នឹងមិនក្តូវបានបងខំឱយហាត់ក្បាណ រៅរក្ៅរមា៉ាងថានក់រ ៀនដដលបានកំណត់មក

តដញ្ជាណរយនឌ័ បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ
៉ា ងមុឺងមា៉ាត់ រហើយជ្ញប់លាប់

រនាោះរទ។ កូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ នឹងក្តូវបានអនុញ្ជាត

រៅឯសាលារ ៀន។ តាមកា រសន ើសុំរនាោះ សាលារ ៀនក្តូវទទួលសា
គ ល់អតេសញ្ជាណរយនឌ័ បស់

ឱយចូល ួមកនុងថានក់ហាត់ក្បាណបំដបករចញតាមរយនឌ័ តាមក្កុមអតដពលអនដ សាលា និងកីឡា

សិសសមានក់ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ
៉ា ងមុឺងមា៉ាត់ រហើយជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។

កនុងសា
ា ប័ន កនុងលកខណៈមួយដដលក្សបតាមអតដសញ្ជាណរយនឌ័ ។

កា មានរចតនា ឬមានភាពចរចស មិនរគ្ន ពដល់អតដសញ្ជាណរយនឌ័ បស់កូនសិសស ដដលផ្ៃយ
ុ

តាមវិធានកា ទូរៅ កនុងសា
ា នភាពណាមួយរផ្សងរទៀត ជ្ញទីដដលកូនសិសសក្តូវបានោក់ឱយរៅោច់

នឹងទរងវដើ ដលពុំបានរិតទុកជ្ញមុន ឬកា រធវើខុសរោយអរចតនារនាោះ រឺជ្ញកា ំរលាភរលើបទបញ្ាតិដ

រោយដឡកពីរនាតាមរយនឌ័ កនុងសកមមភាព ឬកមមវិធី (ជ្ញឧ. កា ពិភាកាកនុងថានក់, ដំរណើ

រនោះ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា មានរចតនានិោយសំរៅរៅកូនសិសសចំៗរ្
ម ោះ ឬរក្បើសពវនាម ដដល

សិកា) រនាោះ កូនសិសសនឹងក្តូវបានអនុញ្ជាតឱយចូល ួម រោយអនុរលាមរៅតាមអតដសញ្ជាណរយ

មិនក្សបតាមអតេសញ្ជាណរយនឌ័ បស់សិសស រឺចាត់ទុកថាជ្ញកា បានបំពានរលើបទបញ្ជារនោះ។

នឌ័ បស់ពួកររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ
៉ា ងមុឺងមា៉ាត់ និងជ្ញប់លាប់រៅសាលារ ៀន។
សកមមភាពនានាដដលអាចជ្ញប់ពាក់ពាន់នង
ឹ រសចកដីក្តូវទីកដនលង រដើមបីរោោះក្សាយពីបញ្ជហឯកជន

កំណត់ក្តាសាលារ ៀន

បស់កូនសិសសរនាោះ នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយ មដងមួយក ណីៗ។ កនុងសា
ា នភាពដបបរនោះ បុរគលក
ិ
ក្តូវខិតខំពាោមឱយបានសម មយ កនុងកា ផ្ដល់ទីកដនលងដដលអាច កបាន រដើមបីរោោះក្សាយបញ្ជហ

សង្កាត់បានពាោមធានាោ
៉ា ងណាឱយកូនសិសសក្តូវបានរររៅចំៗរ្
ម ោះ និងរក្បើសពវនាម ឱយ

ដបបរនោះណាមួយ។

បានសមក្សបតាមអតដសញ្ជាណរយនឌ័ បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ិោោ
៉ា ង
មុឺងមា៉ាត់ រហើយជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ មាតាបិតា/អន កអាណាពាបាល អាចរធវកា
ើ រសន ើសុំ

ចាប់រសល ៀកពាក់

ឱយមានកា រធវកា
ើ ដកដក្បរៅរលើរ្
ម ោះ ឬរយនឌ័ បស់កូនពួកររ រៅកនុងសំណុំរ ឿងសាលារ ៀនជ្ញ
ផ្លវូ កា រដើមបីបង្កហញពីកា បានផ្លលស់បដូ រយនឌ័ មួយរោយគ្នមនក្តូវកា បទបញ្ជាពីតុលាកា ។ រដើមបី

កូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ មានសិទធិរសល ៀកពាក់កុង
ន លកខណៈ

រធវើដូរចនោះបាន មាតាបិតា/អន កអាណាពាបាល ក្តូវដតរធវើដបបបទរសន ើសុំឱយមានកា រធវើកា ដកដក្ប

មួយដដលក្សបតាមរយនឌ័ ឬតាមកា បង្កហញអា មមណ៍ដបបរយនឌ័ បស់ពួកររ។

ព័ត៌មានរៅកនុងបញ្ា ីរ្
ម ោះសាលារ ៀន រៅកាន់មណឌលចុោះរ្
ម ោះរ ៀនសំរាប់កូនសិសស។ បុរគលក
ិ
សង្កាត់ ក្តូវខិតខំរធវើោ
៉ា ងណាឱយកា ដកដក្បរ្
ម ោះ និងរយនឌ័ រនាោះ ក្តូវបានរធវើជ្ញក់ដសដ ង រៅកនុង

កា រ ើសរអើង / កា របៀតរបៀន

ក្បព័នធផ្ក
ុៃ ព័ត៌មានរអឡិចក្តូនិចទំងអស់ បស់សង្កាត់។

កូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយនូវទីកដនលង

សង្កាត់ក្តូវបានតក្មូវឱយដែទុកោក់សំណុំរ ឿងអចិនស្រនដយ៍ចាំបាច់ បស់កូនសិសស (សំណុំរ ឿងផ្លវូ

រ ៀនសូក្តដដលមានសុវតាិភាព រហើយនឹងក្តូវបានកា ពា ឱយ ួចផ្ុតពីកា រ ើសរអើង និងកា

កា ) ដដលកនុងរនាោះមានរ្
ម ោះក្សបចាប់ និងរយនឌ័ ក្សបចាប់។ សំបុក្តកំរណើត ឬឯកសា

របៀតរបៀនរៅកនុងក្បព័នធអប់ ំសាលា ដា។ បុរគលក
ិ ក្តូវដតរ្លើយតបឱយបានសមក្សប រដើមបីធានា

រពទយដដលមានរ្
ម ោះ និងរយនឌ័ ក្សបចាប់ នឹងក្តូវបានទុកោក់រៅកនងក្បអប់ឯកសា រកើន

ោ
៉ា ងណាឱយសាលារ ៀននានាជ្ញទីគ្នមនកា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀនណាមួយដបបរនោះ។ រនោះ ួម

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

មាន ទំងកា ធានាោ
៉ា ងណាឱយឧបតដិរហតុរ ើសរអើង កា របៀតរបៀន ឬកា បំពានណាមួយ ក្តូវបាន
យកចិតទ
ដ ុកោក់ជ្ញបនាៃន់ ួមទំងកា រសុើបអរងគតរលើឧបតដិរហតុ, ចាតវិធានកា ដកតក្មូវឱយបាន

មរធាបាយង្កយក្សួលកនុងកា រក្បើបនៃប់បងគន់

សមក្សប និងផ្ដល់ឱយកូនសិសស និងបុរគលក
ិ នូវធានធានសមក្សប។ ពាកយបណដឹងរចាទក្បកាន់ពី
រ ឿងរ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀន ដដលដផ្ែករលើឋានៈបដូ រភទ ឬមិនអនុរលាមតាមរយនឌ័ ពិត

54

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ



ើញ បស់កូនសិសស នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយកនុងលកខណៈដូចគ្នន ដូចនឹង

ពាកយបណដឹងរផ្សងៗរទៀតអំពីកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនអញ្េ ឹងដដ ។

ដកលំអលទធផ្លនានាសំរាប់កូនសិសសដសបករមម ទុកជ្ញអាទិភាពមួយកនុងអាទិភាព
ដ៏សំខាន់ៗបំផ្ុត បស់ខលួន;



កំណត់អាទិភាពរលើមរធាបាយរផ្សងរទៀតដដលមិនោក់រទស រដើមបីរលើកមក

ពាកយបណដឹងអំពីបទបំពានចាប់ BP 5145.3 ឬបទបញ្ាតិរដ នោះ នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតាម យៈនីតិ

រោោះក្សាយរលើអាកបបកិ ិោដដលមានលកខណៈពិបាក បស់សិសសសាលា ដដល

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

ជួយដកលំអរលើកា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសសសាលា និងរដើមបីបរងាើតប ិោកាស
ក្បកបរោយសុវតាិភាពរៅឯសាលារ ៀន;


(សូមអានបទបញ្ា តិដ ដាបាល – AR 5131.2)
(សូមអានរគ្នលនរោបាយក្កុមក្បឹកាភិបាល – BP/AR 1312.3)

រក្បើមស្រនដីអនុវតដចាប់ដតរៅរពលណាក្តូវកា ជ្ញជរក្មើសចុងរក្កាយបងែស់ សំរាប់
កា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសសសាលា រហើយនិងសំរាប់ដតឧបទៃវរហតុណាដដលក្តូវកា
ចាំ បាច់ រៅមស្រនដីអនុវតដចាប់មកជួយរោោះក្សាយ ដល់កា រំរាមកំដហងធងន់ធង

កា ផ្លលស់បដូ កូនសិសសរចញរៅកាន់ទីសាលារ ៀនមួយរផ្សងរទៀត (កា ផ្លលស់បដូ រដើមបីសុវតាិភាព)

ដល់សុខសុវតាិភាពននសាលារ ៀន;


រចៀសវាងកា អនុម័តចាប់ក្បឆំ ងឧក្កិដាកមមដដលអត់ក្តូវកា ចាំ បាច់ ោក់រៅ

ជ្ញទូរៅ សាលារ ៀនក្តូវរផ្លដតរលើកា ទុកកូនសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដលមិនអនុរលាមតាម

សិសសសាលាននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ដដលកា ចាប់ខលួន រហើយនិងកា

រយនឌ័ រៅឯសាលារ ៀនរដើម។ កា ផ្លលស់បដូ រដើមបីសុវតាិភាព មិនក្តូវយកមករធវើជ្ញកា រ្លើយតប

ជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងតុលាកា សំរាប់រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុ អាចបរងាើតផ្លវិបាក

ដំបូង បស់សាលារ ៀន ចំរពាោះកា ំខានរនាោះ រហើយក្តូវយកមករក្បើដតរៅរពលណាមានកា

ធងន់ធង កនុង យៈរពលយូ ; និង


ចាំ បាច់សំរាប់កា ពា ឬសំរាប់សុខមាលភាពផ្លៃល់ខលួនននកូនសិសសដដលក្តូវបានរផ្ៃ សាលា ឬរៅ

ផ្ដល់ឱយបុរគលិកននសង្កាត់ នូវព័ត៌មានអំពីតួនាទីដដលមស្រនដីនននាយកោានប៉ាូលីសអូ
កឡិនដ៍ (នាយកោាន OSPD) ក្តូវបាន ំពឹងទុកឱយរដើ តួកុង
ន ដំរណើ កា ោក់ វិន័យ

រពលណាមានកា រសើន សុំរោយកូនសិសស ឬរោយមាតាបិតាននកូនសិសស។

រផ្លដតជ្ញសំខាន់រលើរគ្នលកា ណ៍នានា ថារៅរពលណាវាសមក្សប រហើយរៅ
រពលណាដដលវាមិនសមក្សប កនុងកា បញ្ាូ នសិសសសាលាណាមានក់រៅឱយមស្រនដី

11/4/2014

OSPD។
ឧបសម្ពន្
័ ធ T៖ BP 5145.11

កនុងទំហំណាមួយដដលមានភាពខុសគ្ននកនុងកា រធវើបទបញ្ាូ ន កា ទក់ទង និងកា ចាប់ខលួន ឬកា រកាោះ

កូនសិសសទំងឡាយ

រៅសិសសសាលា សំរាប់ក្កុមតូចតាចននសិសសសាលាណាមួយរនាោះ បុរគលិកននសង្កាត់សាលា
រ ៀន ក្តូវរ ៀបចំបរងាើត និងអនុវតដកមមវិធីអនដរារមន៍រៅទូទំងសង្កាត់ដដលរផ្លដតជ្ញសំខាន់រលើ

កា សាកសួ និងកា ចាប់ខលួន

សាលារ ៀន ដដលផ្ដល់កា ឧបតាមគ្ន
ភ ំក្ទឱយបានរក្ចើនរលើសលុប ដល់សាលារ ៀននានា ដដល
បង្កហញឱយរ

មស្រនេីអនុវតេចាប់ មានសិទធិរធវើបទសំភាសន៍ និងសាកសួ កូនសិសស រៅទីកង
ុន ប ិរវណសាលារ ៀ

ើញថាមានភាពខុសគ្នន កនុងកា ទក់ទង និងកា ចាប់ខលួន រហើយក្តូវរធវើកា ដចកចាយនូវ

ព័ត៌មាន អំពីកមមវិធីអនដរារមន៍ទំងរនោះ ជូនដល់ក្កុមក្បឹកាអប់ ំ ឱយបានពី ដងកនុងមួយឆនំ។

ន។ រៅរពលដដលបទសមាភសន៍មួយ ក្តូវបានរសន ើសរុំ នាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាំង ក្តូវ
ពិនិតយបញ្ជាក់រលើអតេសញ្ជាណ បស់មស្រនេី សមតាភាព បស់មស្រនេី និងសិទធិអំណាច ដដលពួកររមាន។

1.

ក្បសិនរបើភានក់ង្ក ក្តូវកា សំភាសន៍ ឬសាកសួ កូនសិសសភាលមៗរនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនក

ោក់ វិន័យសិសសសាលា៖ កាត់បនា យកា ប៉ាោះគ្ននជ្ញមួយ និងកា ចាប់ខលួន

សិសសរោយមស្រនដីអនុវតដចាប់

ចាត់តាំង ក្តូវសក្មបសក្មួលដំរណើ កា កនុងលកខណៈមួយ ដដលមានកា ំខានតិចបំផ្ុតដល់សាលា
រ ៀន ក្តូវផ្េល់ឱយសិសសនូវភាពឯកជនសមក្សប និងរធវើជ្ញរំ ូជ្ញអន ករចោះសហក្បតិបតេិកា ដដលមាន

នាយកននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនួលខុសក្តូវជ្ញចំបង កនុងកា ធានាោ
៉ា ងណាឱយមាន

លកខណៈលែ ជ្ញមួយនឹងអាជ្ញាធ ដដលអនុវតេចាប់សហរមន៍។

ិ ័យសាលារ ៀន។ គ្នមនមស្រនដី OSPD ឬ
កា អនុវតដចាប់ជ្ញប់លាប់ក្សបរៅតាមចាប់ក្បតិបតដិ និង វន
មស្រនដីសនដិសុខសាលារ ៀនណាមានក់ ក្តូវតាំងខលួនជ្ញអន កោក់ វិន័យរលើសិសសសាលារទ។ កា ោក់ វិ

តាមកា សំរ ចចិតេ បស់មស្រនេីចាប់ និងកា យល់ក្ពមពីកូនសិសសរនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអន ក

ន័យសិសសសាលា រឺជ្ញទំនួលខុសក្តូវ បស់បុរគលិក ដដលពុំដមនជ្ញមស្រនដីោមសនដិសុខសាលា

ចាត់តាំង អាចមានវតេមាន រៅកនុងរពលរធវើបទសំភាសន៍កន
ូ សិសស។

ក្បសិនរបើមានមស្រនេីចាប់ ករ

រ ៀន ឬមស្រនដីនននាយកោាន OSPD ក្បចាំ សាលារ ៀន។

ើញថាជ្ញកា ចាំ បាច់ កនុងកា នាំ យកកូនសិសសរចញពីសាលារ ៀន

មស្រនដី OSPD មិនក្តូវរធវើកា រសន ើសុំរធវើបទសមាភសន៍ដល់សិសសសាលា ឬមិនក្តូវក្បមូលវតាុតាង

រនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាំង ក្តូវពិនិតយបញ្ជាក់មុនររបងែស់ រលើរហតុផ្លសំរាប់

រដើមបីទុកដតសំរាប់រគ្នលបំណងោក់ វិន័យននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍រនាោះរទ ួមមានទំង

សកមមភាពដបបរនោះ។ តាមកា អនុញ្ជាតឱយនាំ យកកូនសិសសរចញ រៅជួបជ្ញមួយនឹងអន ករធវើបទ

បញ្ជហបរណដញសិសសរចញពីសាលារ ៀនផ្ងដដ ។

សមាភសន៍រនាោះ នាយកសាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវពាោមផ្ដល់ដំណឹងពីកា រនោះ ជូនដល់
មាតាបិតា/អាណាពាបាល បស់សិសសភាលមៗ។

ចាប់មានក្បសិទធភាពពីឆនំសិកា 2014/2015 មក នាយកសាលារ ៀននានាននសង្កាត់សាលារ ៀន
អូកឡិនដ៍ ក្តូវកំណត់អាទិភាព និងកត់ទុកជ្ញឯកសា នូវជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត រក្ៅពីកា ជ្ញប់ពាក់

បុរគលិកដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា រោោះដលងកូនសិសសរចញពីទីដែ កា បស់សាលារ ៀនរនាោះ

ពាន់ជ្ញមួយនឹងនាយប៉ាូលីស ដូចជ្ញកា រក្បើកមមវិធីយុតិធ
ដ ម៍សា
ដ ឱយលែដូចរដើម វិញ និងរក្បើមស្រនដីអនុវ

ក្តូវមានកា ក្បុងក្បយ័តប
ន ំផ្ុត រដើមបីកា ពា កា រោោះដលងដបបរនោះ រៅឱយជនណាមានក់ដដលពុំមាន

តដចាប់រៅរពលណាក្តូវកា ដតជ្ញជរក្មើសចុងរក្កាយបងែស់ សំរាប់កា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសស រហើយ

កា អនុញ្ជាត ឬមិនសា
គ ល់អតេសញ្ជាណ។

និងសំរាប់ដតឧបទៃវរហតុណាដដលក្តូវកា ចាំ បាច់ រៅមស្រនដីអនុវតដចាប់មកជួយរោោះក្សាយរលើ
កា រំរាមកំដហងធងន់ធង ដល់សុខសុវតាិភាពននសាលារ ៀន។ (សូមរមើល ជ្ញឧ. ររហទំព័ ននកមមវិធី
យុតិធ
ដ ម៍សា
ដ ឱយលែដូចរដើម វិញ បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ដដលមានោក់ជូនរៅររហទំព័

(សូមរមើលឯកសា រោង 5142 - សុវតាិភាព)

ដូចតរៅរនោះ៖ www.ousd.org/restorativejustice (ពីមុនៗមក ររធាលប់រក្បើររហទំព័
ដីការកាោះរៅសាកសី

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

រទោះបីជ្ញដីការកាោះរៅសាកសី អាចមានលកខណៈក្សបចាប់កុង
ន កា រកាោះរៅសិសសរៅឯសាលា

2.

កា ចូលមកទីកុង
ន ប ិរវណសសាលារ ៀនពីសំណាក់នាយប៉ាូលីស

រ ៀនក៏រោយ ក្កុមក្បឹកាភិបាលរជឿជ្ញក់ថា មស្រនេីដដលរកាោះរៅហនឹង ក្តូវបានជំ ុញោ
៉ា ងខាលង
ំ កនុង
កា រកាោះរៅសាកសីរៅឯផ្ៃោះ បស់សិសសជ្ញជ្ញង រៅរពលណាអាចរធវើរៅបាន។ រៅកនុងសា
ា នភាព

កនុងសា
ា នភាពគ្នមនអាសនន មស្រនដី OSPD ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់មស្រនដីសាលារ ៀន (ជ្ញឧ. នាយក

ទំងរនោះ វិធានកា នានា រួ ដតក្តូវបានចាត់ រដើមបីធានាឱយកា អាមា៉ាស់មុខ ឬកា បាត់បង់រពល

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

រវលារៅកនុងថានក់រ ៀន សំរាប់កន
ូ សិសស ូបរនាោះ មានកំ ិតទបបំផ្ុត។

រពលណាពួកររ ចូលមកទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន។

8/25/04

3.

ឧបសម្ពន្
័ ធ U៖ BP 5145.13 តាមោន និងកាត់បនាយកា ប៉ាោះគ្ននជ្ញមួយ និងកា ចាប់ខលួនសិសសសាលា

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរគ្ន ពតាមចាប់អប់ ំរៅក្តង់ដផ្នកទី 48906 ដដលតក្មូវឱយមស្រនដី

រោយមស្រនដអ
ី នុវតដចាប់៖ ទំនល
ួ ខុសក្តូវ និងកាតពវកច
ិ េ បស់បរ
ុ ល
គ ក
ិ ននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិន

សាលារ ៀនមានក់ ក្តូវដតផ្ដល់ដំណង
ឹ ជ្ញបនាៃន់ជូនដល់មាតាបិតា ឬអន កអាណាពាបាល រៅរពល

កា ចាប់ខលួន ឬកា សាកសួ សិសសសាលា

នាយប៉ាូលីសចាប់ខលួនសិសសសាលាណាមានក់ រលើកដលងដតរៅរពលណាសិសសមានក់ ក្តូវបាន

ដ៍។

ឃាំ ងទុកកនុងនាមជ្ញជន ងរក្គ្នោះជ្ញប់សងស័យពីបទរធវើបាបកុមា ឬរោយអនុរលាមតាមដផ្នកទី
305 ននចាប់សុខុមាលភាព និងសា
ា ប័នរចញ។ ចាប់ក្បតិបតដិននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) បានខិតខំពាោម៖

55

ុំ

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

តក្មូវឱយមស្រនដីសាលារ ៀនមានក់ ក្តូវដតខំក្បឹងពាោមផ្ដល់ដំណឹងជ្ញបនាៃន់ជូនដល់មាតាបិតា ឬអន ក

រគ្នលរៅ បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) រឺ៖ (1) កាត់បនាយចំនួនមិនរសម គ្ន
ើ ន ននអនីតិ

អាណាពាបាល ននសិសសសាលា ដដលក្តូវបានចាប់ខលួន។ (សូមរមើលចាប់ក្បតិបតដិននក្កុមក្បឹកា

ជនដដលទំនាក់ទំនងគ្ននជ្ញមួយនឹងប៉ាូលីស និងក្បព័នធយុតិធ
េ ម៌អនីតិជន និង (2) កាត់បនាយអក្តា

អប់ ំ 5145.6, 5145.11; បទបញ្ា តិដ ដាបាល 5145.11 ននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍)

ី បង្កគប់ឱយចូលខលួ ន និងកា ចាប់ខលួនសិសសរៅតាមទីសាលារ ៀន ខណៈដដល កាប ិោកាស
ននដកា
ឱយមានសុវតាិភាពរៅទីកុង
ន សាលារ ៀន។

មុនរៅមស្រនដីអនុវតដចាប់មក រោយសា មានកា ក្បក្ពឹតប
ដ ទរលមើសកំ ិតទបរៅតាមទីសាលារ ៀន
ដូចជ្ញកា មានជ្ញប់ខលួននូវសុរា ឬកញ្ជា ឬកា រ្
ល ោះវាយតប់គ្ននរនាោះ បុរគលិកននសង្កាត់សាលារ ៀន

កនុងទំហំដដលមានភាពខុសគ្ននដបបរនោះ នាយកោានប៉ាូលីសក្បចាំ សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (OSPD)

អូកឡិនដ៍ ក្តូវរក្បើឱយអស់នូវជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត ដូចជ្ញកា ក្ពមាន កា រក្កើន ំលក
ឹ និងកា ផ្ដល់

ក្តូវកំណត់រគ្នលរៅកាត់បនាយភាពខុសគ្នន និងបរងាើតដផ្នកា សកមមភាពមួយ រដើមបីសរក្មចរគ្នល

ឱវាទ និងកា បញ្ាូ នរៅកាន់កមមវិធីនាំសក្មុោះសក្មួលគ្នន ឬកមមវិធីសា
ដ ខលួ នឱយលែដូចរដើម វិញ។

រៅដបបរនោះ ដដលកនុងហនង
ឹ ក្តួវ ួមមាន ប៉ាុដនេមិនកំណត់ថាមានដតកា បណុេ ោះបណា
េ មស្រនេី អំពីក្បធាន

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរ ៀបចំជ្ញតារាងមួយ សំរាប់រធវើកា តាមោនរលើកា រក្បើក្បាស់

បទនានា ដូចជ្ញ កា លំរអៀងទំងក្សុង កា អភិវឌឍកុមា និងសមតាភាពយល់ដឹងអំពីវបបធម៍។

ជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត។

នាយកោាន OSPD ក្តូវកំណត់រសវាកមម ឬធនធានណាមួយ ដដលក្តូវកា ចាំ បាច់រចញនាយកោាន
OSPD រដើមបីទុកឧបតដមគ្ន
ភ ំក្ទដល់កូនសិសសទំងឡាយ ដដលមានទំនាក់ទំនងគ្ននជ្ញមួយនឹងមស្រនដី

មស្រនដីសាលារ ៀនក្តូវដតចាត់ វិធានកា ជ្ញបនាៃន់ រដើមបីទក់ទងមាតាបិតា ឬអន កអាណាពាបាល

អនុវតេចាប់ជ្ញរក្ចើននាក់ រដើមបីកាត់បនាយកា ទំនាក់ទំនងគ្ននដបបរនោះ។

រដើមបី កកា យល់ក្ពមអនុញ្ជាតរោយផ្លៃល់មាត់ពីពួកររ រដើមបីឱយនាយប៉ាូលីសណាមានក់ អាចរធវើ
កា សួ ចរមលើយដល់រកមងដដលមិនទន់ក្រប់អាយុ របើសិនជ្ញកុមា ពុំដមនជ្ញជន ងរក្គ្នោះជ្ញប់

2.

កា តាមោនទិននន័យ និងកា ពិនិតយរោយសា ធា ណជន

សងស័យពីបទរធវើបាបកុមា រទរនាោះ។ របើសិនជ្ញមាតាបិតា ឬអន កអាណាពាបាល រសន ើសុំកុំឱយទន់
សួ ចរមលើយដល់កូន បស់ពួកររ ហូតទល់ដតពួកររមានវតដមានសិន រនាោះរទើបនាយប៉ាូលីសអាច

សំរាប់រគ្នលបំណងននដផ្នករនោះ៖

សួ ចរមលើយកូន បស់ពួកររបាន។


"បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលារ ៀន" ក្តូវបានកំណត់ថាជ្ញ បទរលមើសក្ពហមទណឌ

កា ខិតខំក្បឹងដក្បងទក់ទង កមាតាបិតា ពីសំណាក់មស្រនដីននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវដត ួម

ដដលរកើតរឡើង ឬមានក្បភពរៅទីកុង
ន \សាលារ ៀនននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិន

មានទំងកា រៅតាមរលខទូ ស័ពៃទំងអស់ ដដលមានចុោះរៅកនុងប័ណណទក់ទងគ្ននកនុងក្គ្នមាន

ដ៍ រៅ យៈរពលរមា៉ាង ដដលសាលារ ៀនរបើកចំហរទៀងទត់ធមមតា ដល់សាធា ណ

អាសនន ដដលកនុងរនាោះមានរលខទូ ស័ពៃរៅកដនលងរធវើកា រលខឱយសញ្ជា និងរលខទូ ស័ពៃណាមួយ

ជន ឬកូនសិសស បស់ខលួន សំរាប់កិចកា
េ ពាក់ពាន់នង
ឹ សាលារ ៀន។


រផ្សងរទៀត ដដលសិសសសាលាបានផ្ដល់ឱយ ក៏ដូចគ្នននឹងអាស័យោានអុីដមលផ្ងដដ ។

"តំបន់សាលារ ៀន" ក្តូវបានកំណត់ថាជ្ញ ក្ទពយសមបតេិ ដដលសាលារ ៀនមានទី
តាំងរៅ។ វា ួមបញ្េូ លផ្ងដដ នូវទីតាង
ំ ណាមួយ ដដលក្ពឹតិកា
េ ណ៍ឧបតាមរភ ឡើង

កនុងសា
ា នភាពគ្នមនអាសនន នាយប៉ាូលីស ក្តូវរចៀសវាងកា រធវើបទសមាភសន៍ និងកា ចាប់ខលួនសិសស

រោយសាលារ ៀនកំពុងរធវើ សំរាប់ យៈរពលននក្ពឹតិកា
េ ណ៍ដបបរនោះ។


សាលា រៅឯសាលារ ៀនមួយ ចំរពាោះបញ្ជហនានាដដលពុំជ្ញប់ទក់ទងនឹងបញ្ជហសាលារ ៀន។ កនុង

"កូនសិសស" សំរៅរៅរលើដតកូនសិសស ណាដដលមានរ្
ម ោះរ ៀនរៅកនុងសាលា

សា
ា នភាពសក្មាលរទស ក្តូវមាន ប៉ាុដនដមន
ិ កំណត់ថាមានដត មស្រនដីដដលចូលមកទីកុង
ន ប ិរវណ

សា ដា ននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (ប៉ាុដនេពដុំ មនជ្ញសាលាឆតរធឿសគូ ល ឬជ្ញ

សាលារ ៀន រដើមបីតាមរដញចាប់ជនជ្ញប់សងស័យ ឬកា បនដរសុើបអរងគតរលើអំរពើ ឬបទឧក្កិដា

សាលាឯកជនរទ)។

ធងន់ធង ឬកា រសុើបអរងគតរលើកា រធវើបាបកុមា ឬកា រ្លើយតបរៅនឹងសា
ា នភាពអាសនន ឬឧក្កិដាកមម
ដដលកំពុងរកើតមានរៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀនរនាោះរទ។

នាយកោាន OSPD នឹងផ្េល់ជូនដល់ក្កុមក្បឹកាភិបាលអប់ ំននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ពី
ដងកនុងមួយឆនំៗ នូវព័ត៌មានពី (ក) ដល់ (

) ទក់ទងនឹង៖

(ក) ចំនួនសិសសដដលក្តូវបានចាប់ខលួន៖
(1)

ទីតាំងចាប់ខលួន រ្
ម ោះ បស់សិសស និងកា ពិចា ណារលើប ិោកាស

4.

សំរាប់បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលា។
(2)

រៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន
ទីតាំងសា
ង ត់ោច់ពីឆងយពីសិសសសាលារផ្សងៗរទៀតដដលពុំអាចរមើលរ

រោយនាយកោាន OSPD រៅតាមទីសាលារ ៀនននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
សំរាប់បទរលមើសមិនពាក់ព័នធសាលា។

(3)

ើញ ឬសា
ដ ប់ឮ ក្តូវដត

រោយនាយកោាន OSPD រៅរក្ៅសាលារ ៀនននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សំ
រាប់បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលា។

រ ៀបចំជ្ញមុន រដើមបីរធវើកា ចាប់ខលួនសិសសសាលាណាមានក់ ជ្ញទីអាចរធវើបាន ដដលនឹងជួយបាត់បាំង

(ខ) ចំនួនដងននកា រចញដីកាបង្កគប់ឱយសិសសចូលខលួ ន រោយនាយកោាន OSPD។

រ្
ម ោះ បស់សិសស កុំឱយមានរក្គ្នោះថានក់ដល់សុខសវតាិភាព នឹងសុខុមាលភាពននសិសសសាលារផ្ស

(រ) ចំនួនដងននកា រៅទូ ស័ពៃរៅកាន់ទីសាលារ ៀនននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រោយ

ងៗរទៀត និងកុំឱយមានកា ំខានខាលង
ំ ដែមរទៀត រៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន។

នាយកោាន OSPD រហើយនិងក្បរភទននកា រៅទូ ស័ពៃ (ជ្ញឧ. កា ចូលតំបន់ហាមឃាត់ កា ំខាន
កា វាយដំ កា មានអាវុធជ្ញប់ខលួន)។

កា ហវឹកហវឺនអំពី និងកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិ

5.

រោយនាយកោាន OSPD រៅតាមទីសាលារ ៀនននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍

ពាកយបណេឹងនានា៖ រសចកដីសរងខបននពាកយបណេង
ឹ ណាមួយ ដដលបានោក់បឹង
េ ក្បឆំងនឹងមស្រនេី

កនុង យៈរពល 3 ដខ ដដលបានអនុម័តចាប់ក្បតិបតដិរនោះ សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានា

នាយកោាន OSPD រោយអនុរលាមតាមរគ្នលនរោបាយសំរាប់ពាកយបណេឹងននសង្កាត់សាលា

ោ
៉ា ងណាឱយខលួ នបានរធវើដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់បុរគលិក ទំងអស់ននសាលារ ៀន រហើយ

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

នាយកោាន OSPD ក្តូវធានាោ
៉ា ងណាឱយខលួ នបានរធវើដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់នាយប៉ាូលីស

តក្មូវរឡើងរោយរគ្នលនរោបាយហនង
ឹ ។

ទំងអស់ននសាលារ ៀន បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រហើយថា កា ហវក
ឹ ហវន
ឺ អំពី របៀបអនុ
វតដតាមចាប់ក្បតិបតដិរនោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱយពួកររ ោ
៉ា ងរហាចណាស់ ឱយបានមដង កនុងមួយឆនំៗ។

ទិននន័យដបបរនោះ រៅកនុងក្បកា (ក) - (ខ) នឹងក្តូវបានោក់ឱយោច់រោយដឡកពីគ្ននតាមបទរលមើស
អាយុ ជ្ញតសាសន៍ ក្កុមជនជ្ញតិ រយនឌ័ រហើយថារតើកូនសិសសដដលក្តូវបានចាប់ខលួន ឬរកាោះ

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានាផ្ងដដ ឱយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ក្តូវបានដចកចាយដល់

រៅរឡើងតុលាកា រនាោះ មាន ឬពុំមានដផ្នកា អប់ ំបុរគល ឬដផ្នកា Section 504។

សាលារ ៀនទំងអស់ បស់ខលួន។

ទិននន័យរៅកនុងដផ្នក (រ) រៅខាងរលើ នឹងក្តូវបានរាយកា ណ៍ក្បាប់សំរាប់រលើកដំបូង នា ដូវរៅដ
ននឆនំ 2015។

5/28/14

សា ៈសំខាន់ននរកមងមិនទន់ក្រប់អាយុដដលមានចំនន
ួ មិនរសម ើគ្នន ដដលទំនាក់ទំនងជ្ញមួយមស្រនេី
ប៉ាូលិស OSPD រនាោះ របើរោងតាមទិននន័យតាមកា ព
ំ ឹងទុកនារពលខាងមុខរនាោះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់

ឧបសម្ពន្
័ ធ V៖ BP 5145.14 តាមោន និងកាត់បនាយកា ទំនាក់ទន
ំ ង និងកា ចាប់ខលួនសិសសសាលា

ជូនជ្ញដំណង
ឹ និងប៉ាោះពាល់ដល់កា អភិវឌឍននដផ្នកា សកមមភាពដដលបានអនុវតេរៅកនុងដផ្នក 1

រោយមស្រនដអ
ី នុវតដចាប់៖ ទំនល
ួ ខុសក្តូវ និងកាតពវកច
ិ េ បស់នននាយកោានប៉ាល
ូ ស
ិ ក្បចាំសាលារ ៀន

ខាងរលើ។ នាយកោាន OSPD ក្តូវផ្េល់ជូននាយកោាន BOE នូវព័ត៌មានទន់សម័យ អំពីដផ្នកា

អូកឡិនដ៍ (OSPD)។
1.

សកមមភាពដបបរនោះណាមួយ ឱយបានពី ដងកនុងមួយឆនំ។

រគ្នលរៅ និងដផ្នកា សកមមភាព

3.

56

ោក់ វិន័យសិសសសាលា៖ កាត់បនា យកា ទំនាក់ទំនងមស្រនដីអនុវតដចាប់

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

នាយកននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនួលខុសក្តូវជ្ញចំបង កនុងកា ធានាោ
៉ា ងណាឱយមាន

ួមមាន ប៉ាុដនេមិនកំណត់ថាមានដត មស្រនេីដដលចូលមកកាន់ទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន កនុង "កា

ិ ័យសាលារ ៀន។ គ្នមនមស្រនដី OSPD ឬ
កា អនុវតដចាប់ជ្ញប់លាប់ក្សបរៅតាមចាប់ក្បតិបតដិ និង វន

រដញចាប់" ជនសងស័យមានក់ ឬកា រសុើបអរងាតដដលមានជ្ញបនដបនាៃប់ រលើបទឧក្កិដាធន
ង ់ធង ឬសំ

មស្រនដីសនដិសុខសាលារ ៀនណាមានក់ ក្តូវតាំងខលួនជ្ញអន កោក់ វិន័យរលើសិសសសាលារទ។ កា ោក់ វិ

រាប់កា រសុើបអរងាតរលើបទ ំរលាភបំពានរលើកមា
ុ
ឬកនុងកា រ្លើយតបរៅនឹងកា សរស្រង្កគោះបនាៃន់ ឬ

ន័យសិសសសាលា រឺជ្ញទំនួលខុសក្តូវ បស់បុរគលិក ដដលពុំដមនជ្ញមស្រនដីោមសនដិសុខសាលា

ឧក្កិដាកមម ដដលកំពង
ុ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរដ ៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន។

រ ៀន ឬមស្រនដីនននាយកោាន OSPD ក្បចាំ សាលារ ៀន។
កា អនុវតេន៍ចាប់ ក្តូវដតខិតខំក្បឹងដក្បងរោោះក្សាយបញ្ជហទក់ទងនឹងកា អនុវតេចាប់ដដល
ចំរពាោះកា ក្បក្ពឹតប
េ ទរលមើសតាមទីសាលារ ៀនកំ ិតទប ដូចជ្ញ កា មានជ្ញប់ខលូននូវរក្រឿងក្សវឹង

ទក់ទងនឹងបញ្ជហនានា ដដលមិនជ្ញប់ទក់ទងគ្នននឹងសាលារ ៀន រៅរក្ៅពីសាលារ ៀន។

ឬកញ្ជា ឬជរមាលោះវាយតប់គ្ននរនាោះ មស្រនេី OSPD ក្តូវរក្បើឱយអស់មរធាបាយរផ្សងៗរទៀតទំងអស់
ដូចជ្ញ កា រចញកា ក្ពមាន កា ោស់រតឿន និងកា ផ្េល់ក្បឹកា រហើយនិងកា បញ្ាូ នរៅឱយដផ្នកបំរ ើ

រៅមុនរពលសាកសួ កូនសិសសដដលសា ិតរៅកនុងទី

រសវាសហរមន៍ ដផ្នកយុតិធ
េ ម៍កា សា
ដ ឱយលែដូចរដើម វិញ ឬដផ្នកសក្មុោះសក្មួលជួយ។ សង្កាត់

ក្បាប់ពីសិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួន។ មស្រនេី OSPD ក្តូវខិតខំក្បឹងដក្បង កនុងកា ធានាោ
៉ា ងណា

ុំឃាំងហនឹងដតមដង មស្រនេី OSPD ក្តូវក្បកាស់

សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរ ៀបចំបរងាើតតារាងមា៉ាក្ទីសមួយ សំរាប់ និងរធវកា
ើ តាមោនកា រក្បើ

ឱយកូនសិសសយល់ចាស់អំពីកា ក្បកាស់សិទធិ បស់ជនក្តូវបានបានចាប់ខលួន ដដល ួមមាន ទំងកា

ក្បាស់តាមជរក្មើសរផ្សងរទៀត។

សួ នាំ ឱយដឹងថាសិសសបានយល់ និងកា ពនយល់លពីកខខណឌណាមួយ ដដលអាច ឬមិនអាចរធវើឱយ
កូនសិសសយល់ រហើយក្តូវរក្បើកា ក្បកាស់សិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួនរនាោះ ជ្ញភាសាកំរណើត

4.

ី រកាោះរៅរឡើងតុលា កា រៅទីកុង
កា ចាប់ខលួន ឬដកា
ន ប ិរវណសាលារ ៀន

បស់កូនសិសស ក្បសិនរបើភាសាអង់ររលសពុដំ មនជ្ញភាសាកំរណើត បស់ពួកររ។ ក្បសិនរបើកន
ូ
សិសសសំរ ចចិតប
ដ នេរ្លើយសំណួ រក្កាយពីកា បានក្បកាស់ក្បាប់ពីសិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួន

កនុងកិចខ
េ ិតខំក្បឹងដក្បងកាត់បនាយកា ំខានដល់ទីកដនលងសិការនាោះ មស្រនេី OSPD ក្តូវពិចា ណា

រហើយរនាោះ មស្រនេីក្តូវក្បាប់រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុថា ពួកររអាចរសន ើសុំឱយមានវតដមានមាតាបិតា /

ឱយសមរហតុផ្ល កនុងកា ចាប់ខលួនសិសស រៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន ឬក្បរល់ដីការកាោះរៅកូន

អាណាពាបាល រៅមុន និងរៅកនុងអំឡង
ុ រពលសួ ចរមលើយ រហើយថាពួកររអាចសំរ ចរៅ ង់ចាំ

សិសសរចញពីថានក់រ ៀន។ រៅរពលរធវកា
ើ ពិចា ណា ថារតើវាជ្ញកា សមរហតុផ្លដដ ឬរទ កនុងកា

មាតាបិតាបាន មុនរពលកា សាកសួ ក្តូវបានចាប់រផ្េើម។ សំរណើសុំរោយកូនសិសសមានក់ ឱយមាន

ចាប់ខលួន ឬរកាោះរៅកូនសិសស រៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារនាោះ មស្រនេីក្តូវពិចា ណា ដូចតរៅរនោះ៖

វតេមានមាតាបិតា ឬអាណាពាបាលរនាោះ អាចក្តូវបានបកដក្បរោយតុលាកា ថា ជ្ញកា ដកដក្បែមី
ននសិទធិ បស់កូនសិសស កនុងកា រៅរសង ៀមមិននិោយក្បាប់អវីទំងអស់។



ថារតើកា ចាប់ខលួន ឬកា រកាោះរៅ ជ្ញកា រ្លើយតបរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតប
ដ ទរលមើស
ដដលទក់ទងនឹងសាលារ ៀនឬោ
៉ា ងណា;

7.

កា ហវឹកហវឺនអំពី និងកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិ



ភាពធងន់ធង ននបទរលមើសរនោះ;



ថារតើមានកា រំរាមកំដហងជ្ញក់ចាស់ ដល់សុវតាិភាពសាធា ណៈដដ ឬរទ;

កនុង យៈរពល 3 ដខ ដដលបានអនុម័តចាប់ក្បតិបតដិរនោះ សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានា



តក្មូវកា បស់សហព័នធ ឬ ដា;

ោ
៉ា ងណាឱយខលួ នបានដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់បុរគលិកទំងអស់ននសាលារ ៀន រហើយ



ថារតើមស្រនេី អាចសរក្មចបាន តាមកា ចាប់ខលួនរោយរក្បើមរធាបាយរផ្សងរទៀត

នាយកោាន OSPD ក្តូវធានាោ
៉ា ងណាឱយខលួ នបានរធវកា
ើ ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនោះ ដល់នាយប៉ាូ

ដដ ឬរទ។

លីសទំងអស់ននសាលារ ៀន បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រហើយថា កា ហវឹកហវឺនអំពី
របៀបអនុវតដតាមចាប់ក្បតិបតដិរនោះ នឹងក្តូវបានផ្ដលឱ
់ យពួកររ ោ
៉ា ងរហាចណាស់ ឱយបានមដង កនុង

ក្បសិនរបើកា ចាប់ខលួន រឺពុំមានលកខណៈសមរហតុសមផ្ល តាមកា ពិចា ណានានាដូចបានចុោះជូន

មួយឆនំៗ។

ខាងរលើរទរនាោះ កា ចាប់ខលួន ឬកា រកាោះរៅ បស់សិសស ក្តូវរធវើកុង
ន រពល និងកនុងទីកដនលងកដនលង
រផ្សងៗរទៀត។

5/28/14

កនុងសា
ា នភាពគ្នមនអាសននរនាោះ មស្រនេី OSPD ក្តូវសក្មបសក្មួលជ្ញមួយមស្រនេីសាលារ ៀនដដលបាន
កំណត់ (ជ្ញឧ. នាយកសាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) ក្បសិនរបើ បនាៃប់ពីកា បានរធវើកា

ឧបសម្ពន្
័ ធ W៖ BP 5124 កា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននជ្ញមួយ មាតាបិតា/អាណាពាបាល; កា បំរ រើ ស

ពិចា ណារលើភាពសមរហតុផ្ល អំពកា
ី ចាប់ខលួនដបបរនោះ ដូចបានរ ៀបរាប់ខាងរលើរនាោះ ពួករររធវើ

វាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស និង រោយផ្លៃល់មាត់

កា កំណត់ថា វាជ្ញកា ចាំ បាច់ ក្តូវរធវើកា ចាប់ខលួនសិសសរៅទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន។
រោយសា ដត មាតាបិតា/អន កអាណាពាបាល មានសិទធិទទួលបាននូវព័ត៌មាន អំពីសមិទធផ្លនន
ទីតាំងឯកជនរៅោច់ឆងយពីសិសសសាលារផ្សងៗរទៀត ដដលពុំអាចរមើលរ

ើញ ឬសា
ដ ប់ឮរនាោះ

កា សិកាមុខ វិជ្ញាសិកា បស់កូន ពួកររ រហើយអាចរក្បើក្បាស់ព័ត៌មានរនោះ រដើមបីជួយក្ទក្ទង់កិច េ

ក្តូវដតរ ៀបចំជ្ញមុន រដើមបីរធវើកា ចាប់ខលួនសិសសសាលាណាមានក់ ជ្ញទីអាចរធវើបាន ដដលនឹងជួយ

កា រ ៀនសូក្ត បស់កូនពួករររនាោះ ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រង ជំ ុញឱយ មានកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទង

កា ពា កុំឱយមានកា ំរលាភរលើសិទធិជ្ញឯកជន បស់សិសស កុំឱយមានរក្គ្នោះថានក់ដល់សុខសវតាិភាព

គ្ននឱយបានញឹកញប់ជ្ញមួយ មាតាបិតា/អាណាពាបាល អំពីកា ើកចំរ ើនននកូន បស់ពក
ួ ររ។

នឹងសុខុមាលភាពននសិសសសាលារផ្សងៗរទៀត និងកុំឱយមានកា ំខានខាលង
ំ ដែមរទៀត រៅទីកុង
ន

នាយកសាលារ ៀន និងក្រូបរក្ងៀន អាចរធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន តាមមរធាបាយរធវើកិចក្េ បជុំ

ប ិរវណសាលារ ៀន។

ក្ពឹតប
ដ ័ក្តថានក់រ ៀន លិខិត ទូ ស័ពៃ និង/ឬ តាមកា ចុោះសួ សុខទុកខរោយ មាតាបិតា/អាណាពាបា
ល។

5.

មស្រនដីចូលមកទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន

(សូមរមើលឯកសា រោង 1250 - រភាៀវ/អន ករក្ៅសាលារ ៀន)

កនុងសា
ា នភាពគ្នមនអាសនន មស្រនដី OSPD ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់មស្រនដីសាលារ ៀន (ជ្ញឧ. នាយក

(សូមរមើលឯកសា រោង 6020 - កា ចូល ួមសហកា ពីមាតាបិតា)

សាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) អំពីវតដមាន និង/ឬ អំពីរគ្នលបំណង បស់ពួកររ រៅ
រពលណាពួកររចូលមកទីកុង
ន ប ិរវណសាលារ ៀន។

ជ្ញដផ្នកននកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននរនោះ ក្រូបរក្ងៀនក្តូវរផ្ាើ បាយកា ណ៍អំពីកា ក
ើ ចំរ ើន បស់កូន
6.

សិសស ជូនដល់មាតាបិតា និងអាណាពាបាល តាមចរនាលោះរពលរទៀងទត់ និងក្តូវជំ ុញឱយ មាតា

កា ចាប់ខលួន និងកា សាកសួ កូនសិសសជ្ញប់សងស័យ

បិតា និងអាណាពាល រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន អំពីបញ្ជហបា មភណាមួយដដលពួកររមាន រដើមបី
មស្រនដី OSPD ក្តូវរគ្ន ពតាមចាប់សុខុមាលភាព និងសា
ា ប័នកនុងមាក្តា 627 ដដលតក្មូវ កនុង

ឱយក្រូបរក្ងៀនបានក្ជ្ញបជ្ញដំណង
ឹ ។ រក្ៅពីរនោះ សង្កាត់ក្តូវរផ្ាើជូន មាតាបិតា និងអាណាពាល នូវ

ចំរណាមក្បកា រផ្សងៗរទៀត ថារៅរពលមស្រនេីណាមានក់ នាំ យករកមងមិនទន់ក្រប់អាយុណាមានក់ រៅ

រសចកដីជូនដំណឹងទំងអស់ ដដលបានតក្មូវរឡើងរោយចាប់។

ចំរពាោះមុខននមស្រនេីពយួ រទសមានក់ រៅឯសាលារ ៀនសំរាប់រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុ ឬនាំ យករៅកាន់
ទីកដនលង

ុំខលួនណាមួយរផ្សងរទៀត រោយអនុរលាមតាមដផ្នកទី 2 ភារទី 1 ជំពូកទី 2, មាក្តាទី 1

(សូមរមើលឯកសា រោង 5113 - កា ខានមករ ៀនគ្នមនចាប់ និងមានចាប់)

ននចាប់សុខុមាលភាព និងសា
ា ប័នរនាោះ មស្រនេីក្តូវចាត់ វិធានកា ជ្ញបនាៃន់ រដើមបីផ្ល
ដ ់រសចកដីជូន

(សូមរមើលឯកសា រោង 5121 - ពិនុៃ/ ង្កវយតនមល រលើសមិទធផ្លននកូនសិសស)

ដំណង
ឹ ដល់មាតាបិតា អាណាពាបាល ឬសាច់ញតិដដលមានទំនួលខុក្តូវរនាោះបានក្ជ្ញបជ្ញដំណឹង
ថា រកមងមិនទន់ក្រប់អាយុរនោះ រឺកំពង
ុ រៅកនុងទី

(សូមរមើលឯកសា រោង 5145.6 - រសចកដីជូនដំណឹងដល់មាតាបិតា)

ុំឃាំង ឬក្បាប់ពីទីកដនលងដដលរកមងមិនទន់ក្រប់

(សូមរមើលឯកសា រោង 6146.1 - តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រ ៀនចប់សាលានហសគូ ល)

អាយុរនោះកំពង
ុ សា ិតរៅ។ ខដចងរនោះ រឺមិនោក់ឱយអនុវតេរទ រៅរពលដដលកុមា មានក់ ក្តូវបាននាំ
យករៅ

(សូមរមើលឯកសា រោង 6146.5 - តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រ ៀនចប់សាលាបឋមសិកា និង

ុំឃាំង កនុងនាមជន ងរក្គ្នោះជ្ញប់សងស័យរោយសា កា ំរលាភបំពានរលើកុមា ឬ

អនុ វិទាល័យ)

រោយអនុរលាមតាមចាប់សុខុមាលភាព និងសា
ា ប័នកនុងមាក្តា 305។

(សូមរមើលឯកសា រោង 6162.5 - ង្កវយតនមលរលើកូនសិសស)
កនុងសា
ា នភាពគ្នមនកា សក្មាលរទសរនាោះ ប៉ាូលីសនឹងរជៀសវាងកា រធវើបទសំភាសន៍ និងកា ចាប់
សិសសរៅឯសាលារ ៀន ចំរពាោះ បញ្ជហដដលមិនទក់ទងនឹងសាលារ ៀន។ សា
ា នភាពសក្មាលរទស
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សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវធានាោ
៉ា ងណាឱយមានមរធាបាយសមក្សប
កនុងកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននរនាោះ ក្តូវបានបរងាត
ើ រៅរពលណាមួយក៏រោយ ដដលពួកររ
បានក្ជ្ញបថា មាតាបិតា និងអាណាពាបាលទំងឡាយ រទោះជ្ញមូលរហតុអវីក៏រោយ ពុំអាចយល់

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

បាន នូវកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននជ្ញលាយលកខណ៍អកស ដដលរចញពីទីសាលារ ៀន ឬកា
ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននរោយផ្លៃល់មាត់ ដដលបានរធវើរៅកនុងកិចក្េ បជុំ ទក់ទិននឹងកមមវិធី ង្កវយតនមល
កា ើកចំរ ើន ឬសកមមភាពសិកានានា បស់កន
ូ សិសស។
តាមកា ចាំ បាច់ អរគនាយកននសង្កាត់ ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវរក្បើអនកបកដក្បភាសាទំងឡាយដដល
មានសមតាភាពរពញរលញ កនុងកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននក្បកបរោយក្បសិទធភាព ជ្ញមួយ
មាតាបិតា និងអនកអាណាពាបាល ននកូនសិសសដដលមានភាពពិកលពិកា ។
រនោះរឺជ្ញចាប់ក្បតិបតដិ បស់សង្កាត់ រដើមបីឱយមានលកខណៈក្សប រហើយអាចអនុវតដបានរពញរលញ
តាមចាប់រនាោះ ពួកររក្តូវផ្ដល់កា បំរ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស និងរោយផ្លៃល់មាត់
ជូនដល់មាតាបិតា និងកូនសិសសអនករ ៀនអង់ររលសណាដដលនិោយភាសារផ្សងៗរទៀតរក្ៅពី
អង់ររលស ដដលក្តូវកា ចាំ បាច់។ កា បំរ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស និងរោយផ្លៃល់
មាត់ ជួយឱយក្កុមក្រួសា ដដលពុំរចោះនិោយអង់រលរស មកចូល ួមរពញរលញកនុងកមមវិធីអប់ ំននកូ
នៗ បស់ពួកររ តាមកា ទទួលបាន នូវកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននដ៏មានរុណភាពខព សរ់ សម ើគ្នន ដូចកា
ដដលររបានរធវើជ្ញភាសាអង់ររលស ចំរពាោះក្កុមក្រួសា រផ្សងៗរទៀតផ្ងដដ ។
ចាប់រផ្ដើមពីឆនំសិកា 2014-15 រៅ សង្កាត់នឹងោក់ចល
ូ កនុងកូនរសៀវរៅដណនាំ មាតាបិតា នូវ
រសចកដីសរងខប អំពីរគ្នលកា ណ៍ ដណនាំ នូវកា បកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស និងរោយផ្លៃល់
មាត់ បស់សង្កាត់ និងរសចកដីពនយល់អំពី របៀបទទួលបាននូវកា បំរ ើរសវាបកដក្បជ្ញភាសានានា។
រក្ៅពីតក្មូវកា នានាដដលក្សបចាប់ កនុងកា ផ្ដល់កា បំរ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស
និងរោយផ្លៃល់មាត់រនាោះ ឯកសា ណាមួយអំពីកូនសិសសណាមានក់ដដលបានរផ្ាើជូនមាតាបិតា ឬ
អាណាពាបាល ួមទំងឯកសា ពាក់ពាន់ សកមមភាពននសាលារ ៀន ដូចជ្ញ កា រធវដ
ើ ំរណើ សិកា
សកមមភាពបនាៃប់ពីសាលារ ៀន ព័ត៌មានពាក់ពាន់នឹងកា រធវើរតសដ និងសុវតាិភាពរនាោះ ក្តូវបកដក្បជ្ញ
ភាសាមួយ ដដលមាតាបិតាអាចយល់បាន មិនរិតពីកា ថាមានតិច ឬរក្ចើនននចំនួនភារ យននកូន
សិសសរៅកនុងសាលារ ៀន ឬសង្កាត់ដដលនិោយភាសាហនឹងរទ។ នាយកសាលារ ៀន ឬអន កចាត់
តាំង ក្តូវទទួលខុសក្តូវរលើកា រ ៀបចំទក់ទង កជំនយ
ួ ពីដផ្នកបកដក្បភាសាក្បចាំ សង្កាត់
ក្បសិនរបើក្តូវកា ចាំ បាច់។
រសវាបកដក្បភាសា ក្តូវដតផ្ដល់ជូនរៅទីណាដដលក្តូវកា ចាំ បាច់ រដើមបីឱយមាតាបិតា និងអនក
អាណាពាបាល អាចចូល ួមកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពនានា រៅតាមទីសាលារ ៀន ក៏ដូចគ្ននដដ
រៅទូទំងសង្កាត់ ដដល ួមមាន ប៉ាុដនដមិនកំណត់ថាមានដតដូចតរៅរនោះរនាោះរទ៖
ក.

កិចក្េ បជុំនានា បស់ក្កុមក្បឹកាក្រប់ក្រងននសង្កាត់

ខ.

កិចក្េ បជុំនានាននក្កុមក្បឹកាននសាលារ ៀន និងសង្កាត់
(ក្កុមក្បឹកាក្បចាំ សាលារ ៀន, ក្កុមក្បឹកាសំរាប់អនករ ៀន
អង់ររលស, ក្កុមក្បឹកាសហរមន៍សំរាប់កមមវិធីអប់ ំ
ពិរសស ។ល។)

រ.

កិចក្េ បជុំ និងសកមមភាពផ្ដល់ព័ត៌មាននានាសំរាប់មាតាបិតា
.

ង.

កិចក្េ បជុំនានាអំពីដផ្នកា អប់ ំកន
ូ សិសសមានក់ៗ (IEP)
កិចក្េ បជុំនានាអំពីដផ្នកា បំរ ើរសវាសំរាប់ក្កុមក្រួសា
នីមួយៗ (IFSP)

ច.

សវនាកា ោក់ វិន័យ

្.

កា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្ននទំងអស់ ទក់ទិននឹងកា បញ្ាូ នកូន
ិ ី
សិសស ង្កវយតនមល ឬកា ោក់កន
ូ សិសស ចូលកនុងកមមវធ
អប់ ំពិរសស ួមទំងកិចក្េ បជុំននក្កុម SST, កមមវិធី IEP
និងដផ្នកា 504

កុមា ទំងឡាយ ពុំក្តូវបានឱយយកមករក្បើកុង
ន កា ជួយបកដក្បភាសារនាោះរទ រលើកដលងដតមាន
ក ណីបនាៃន់រចញ។

(សូមរមើលឯកសា រយើង 0410 - កា រ ើសរអើងកនុងកមមវិធី និងសកមមភាពនានា បស់សង្កាត់)
(សូមរមើលឯកសា រយើង 6174 - កមមវិធីអប់ ំសំរាប់សិសសអន ករ ៀនអង់ររលស)
អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ឬអន កចាត់តាង
ំ ក្តូវបរងាើតនីតិ វិធីមួយ ជ្ញទីដដល មាតាបិតា/អនក
អាណាពាបាល អាចរធវកា
ើ រសន ើសុំឱយមានអន កជួយបកដក្បភាសា និងក្តូវផ្ដល់ដណ
ំ ឹងជូន មាតា
បិតា/អន កអាណាពាបាល អំពីនីតិវិធីរនោះ ឱយបានក្ជ្ញបជ្ញដំណឹង។
អរគនាយកននសង្កាត់សាលារ ៀន ក្តូវបរងាើតរគ្នលកា ណ៍ដណនាំ នានាខាង ដាបាល រដើមបីអនុវតដ
ចាប់ក្បតិបតដិននក្កុមក្បឹការនោះឱយបានរពញរលញ។
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សូមចុះហតថជលខា រួចែញ្ជូ ន្កដាស់ែំជពញបែលបានដាក់ភ្ជជែ់មកជាមួយជនុះ ្ែសិនជែើជោកអ្ន ក ពំចង់បានឱ្យកូនរែស់ជោក
អ្ន ក ្តូវបានជេថតរូែ ឬថតជាភ្ជពយនដ ជដាយ្កុមអ្ន កយកព័ត៌មាន ឬជដាយអ្ងគការជសេងៗជទៀត ជែើមបីជ្ែើ្បាស់កុង
ន ការ
សេពវសាយ តាមការជបាុះពមព ទូរទសេន៍ ភ្ជពយនដ ឬអ្ិនធឺណិត។
រូនមាតាែិតា ឬអាណាពាបាល,

នឹងមានជពលខ្ល ុះ សាោជរៀនជយើងខ្្ុ ំ អាចមានអ្នកកាបសតជាជ្ចើន្កុម ចូលមកយកព័ត៌មាន។ អ្នកសាយព័តមា
៌ ន អ្នកថតរូែ និង/ឬ កមមករថតជាភ្ជពយនដមកពី
សា
ថ នីយទូរទសេ សា
ថ នីយ វិទយុ កាបសត ឬទសេនាវែដី អាចមានែំណងចង់ជធវើែទសមាាសន៍ ថតរូែ និង/ឬ ថតជាភ្ជពយនដសិត
ដ យករូែកូនជោកអ្ន ក ពាក់ពាន់ជៅនឹង
អ្តថែទកាបសតអ្ំពីសាោជរៀន ឬសិសេសាោរែស់ជយើង។ ជ្
ម ុះ និងកំរិតថ្ននក់រែស់កន
ូ ជោកអ្ន ក អាច្តូវបានដាក់ជាែ់កុង
ន របាយការណ៍ព័ត៌មាន។ ថ្ននក់ជរៀន
ិ ីីអ្
នានា អាច្តូវបានឱ្យចូលរួមសងបែរ ជៅកនុងសននិសិទកាបសតជា វធ
ី ូ ជៅតាមអ្ន
ិ ធណណិត។
សាោជរៀននានារែស់ជយើង អាច្តូវបានអ្ងគការសហេមន៍ ឬដែេូទំងឡាយ បែលសដល់ជសវាកមមឱ្យសិសេជនាុះ ចូលមកជមើលសងបែរ។ អ្ងគការ ឬដែេូទំងជនុះ
អាចមានែំណងចង់ថតរូែកូនជោកអ្នក ជហើយចង់ជ្ែើ្បាស់រូែថត និង/ឬ ជ្
ម ុះកូនជោកអ្នក និងជ្
ម ុះសាោជរៀនរែស់កន
ូ ជោកអ្ន ក ជែើមបីដាក់កុង
ន ការ
ជបាុះពមពសាយ និងសមាារៈសដល់ព័ត៌មានរែស់ពក
ួ ជេ។

ជយើងខ្្ុន
ំ ឹងខ្ិតខ្ំ្ែឹងប្ែងអ្ស់ពីសមតថភ្ជព កនុងការជធវតា
ើ មសំជណើសំរែស់ជោកអ្នក ែបនដសម
ូ ្ជាែថ្ន មានសា
ថ នភ្ជពខ្ល ុះ កូនជោកអ្នក អាច្តូវបានជេថតរូែ
ឬថតជាភ្ជពយនដ កនុងលកខណៈមួយបែលហួសពីសមតថភ្ជព្េែ់្េងរែស់ជយើងខ្្ុ ំ។ សូមនិយាយ្បាែ់កូនជោកអ្ន ក អ្ំពីែណ
ំ ងរែស់ជោកអ្នក ជែើមបីឱ្យពួកជេ
ឹ ្ែសិនជែើជោកអ្ន កពំចង់បានឱ្យជេថតរូែ ឬថតជាភ្ជពយនដសិត
បានយល់ែង
ដ យករូែកូនជោកអ្ន ក។

សូមចុះហតថជលខា រួចែញ្ជូ នវាជៅឱ្យសាោជរៀនរែស់កូនជោកអ្ន ក វិញ ្ែសិនជែើជោកអ្ន កពំចង់បានឱ្យជេថតរូែ ឬថតជាភ្ជព

យនដសិត
ដ យករូែកូនរែស់ជោកអ្ន ក។
ិ ដន្កុមអ្នកយកព័ត៌មាន អ្ងគការ ឬទីភ្ជាក់ងារនានាជៅឯសាោជរៀន
 ខ្្ុបា
ំ ទ/នាងខ្្ុ ំ មិន ចង់បានឱ្យកូនខ្្ុ ំ្តូវបានថតរូែ ឬថតជាភ្ជពយនដជដាយសមារក
ើ អ្
ជែើមបីជ្ែើ្បាស់កុង
ន ការសេពវសាយ តាមរយៈការជបាុះពមព ឬតាមអ្ន
ិ ធឺណិត ឯកសារ ភ្ជពយនដ ឬវី
ី ូ កនុងកំ រិតណាមួយ បែលសាោជរៀន អាចទែ់សា
ា ត់ទំនាក់
ទំនងជនុះបានជនាុះជទ។

______________________________________________________________________________________________________________
ជ្
ម ុះកមារ
______________________________________________________________________________________________________________
សូមសរជសរជ្
ម ុះមាតាែិតា / អាណាពាបាល ឱ្យបានចាស់ៗ
______________________________________________________________________________________________________________
ដថាបខ្
______________________________________________________________________________________________________________
ជលខ្ទូរស័ពមា
ទ តាែិតា / អាណាពាបាល

លិខិតអនុញ្ញាតសំរាប់ថ្នពំ េទ្យ
សូមសរពសរឱ្យច្បាស់ៗ៖
________________________________________________________________________________

______________________________

ព្
ម ោះសិសស

ថ្ងៃខខឆ្នំកំព

ើត

_________________________________________________________________________________________________________________
សាលាពរៀន
______________

____________________________________________________________

______________________________

ថ្នក់ទ្ី

គ្រូបពគ្រៀន

បនទបថ្
់ ន ក់ពរៀន

ច្បាប់អប់រកា
ំ លីហ្វូនញ៉ាទាក់ទ្រពៅនឹរការខច្បកចាយថ្នពំ េទ្យពៅតាមទ្ីសាលាពរៀន ខច្បរថ្៖
49423 ផ្ទុយនឹរបញ្ាតិថ្ត នខផ្នកទ្ី 49422 កូនសិសសទាំរឡាយណា ខែលគ្តូវបានតគ្មូវ ពៅកនុរថ្ងៃពរៀនធមមតា ពលបថ្នពំ េទ្យខែលគ្រូពេទ្យឱ្យេួកពរព ោះ អាច្បទ្ទ្ួល
បាននូវការជួយពោយរិលានុបោាយិកាសាលាពរៀន ឬពោយបុរល
គ ិកពផ្សរៗពទ្ៀតខែលបានកំ

ត់ពោយសាលាពរៀន គ្បសិនពបើសង្កាត់សាលាពរៀនបានទ្ទ្ួល (1)

ពសច្បកតីខងែរការ

ជា
៍ លាយលកខអកសរមួយច្បាប់ ពច្បញេីគ្រូពេទ្យខបបពនោះ ខែលពរៀបរាប់យ
៉ា រលមអិត នូវរពបៀប បរិមា

ពសច្បកតីខងែរការ

ជា
៍ លាយ លកខ

អ
៍ កសរ ពច្បញេីមាតាបិតា ឬអាណាេាបាលរបស់សិសស បញ្ញាក់អំេប
ី ំ

ពរឿរពនោះ ខែលបានសរពសរោក់ពៅកនុរពសច្បកតីខងែរការ

និរពមា៉ារ ខែលគ្តូវពគ្បើថ្នពំ នោះ និរ (2)

រច្បរ់បានឱ្យសង្កាត់សាលាពរៀន ជួយែល់សស
ិ ស េី

័ ោក់ពៅកនុរែបថ្នពំ ែើម និរ
៍គ្រូពេទ្យ។ ថ្នពំ េទ្យទាំរអស់ គ្តូវខតយកសាលាពរៀនពោយមនុសសពេញវយ

មានបិទ្សា
ែ កថ្នពំ េទ្យគ្តឹមគ្តូវពោយឱ្សងការី។

គ្តូវខតបានពោយគ្រូពេទ្យខែលមានអាជាាប័
ក. លកខ

ណ

ៈថ្នជមៃឺខែលគ្តូវការថ្នពំ េទ្យ ពៅកនុរថ្ងៃពរៀនធមមតា៖ ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
ខ. ព្
ម ោះថ្នពំ េទ្យ

រពបៀបទ្ទ្ួលថ្នពំ េទ្យ

កំ រិតថ្នពំ េទ្យ

ពមា៉ារ

ពគ្បើពោយខែួ នឯរ?

កាន់ទ្ុកោក់ពោយខែួ នឯរ?

1.

2.

3.

4.

រ. ពៅពេលទ្ទ្ួលបាននូវពវជាបញ្ញាថ្នេ
ំ គ្ី រូពេទ្យព ោះ រិលានុបោាយិកាគ្បចាំ សាលាពរៀន ពហ្ើយនិរគ្រូពេទ្យ នឹរពធវកា
ើ រេិពគ្រោះរនតាមតគ្មូវការ។

សូមច្បំណាំ៖ មានខតរិលានុបោាយិកាខែលមានអាជាាប័ ណ គ្បចាំ សាលាពរៀនពទ្ ខែលអាច្បចាក់ថ្នពំ េទ្យ កនុរគ្រេុំខមនអាសនន ពៅឯសាលាពរៀន កនុរសាានភាេែូច្ប
មានពៅខារពគ្កាមពនោះ៖






អនុសាសន៍របស់គ្រូពេទ្យ ពេលបច្បចប
ុ បនន គ្តូវខតមានពៅពលើឯកសារ។
ថ្នពំ េទ្យ និរឧបករ

៍សំរាប់ឱ្យថ្នពំ េទ្យ គ្តូវខតបានផ្ដល់មកពោយមាតាបិតា ឬគ្រូពេទ្យ។

បុរល
គ ិកសាលាពរៀន និរគ្រូពេទ្យខែលពវជាបញ្ញា អាច្បទាក់ទ្របាន ពែើមបីបញ្ញាក់បញ្ញា

ពាក់ពាន់នឹរថ្នពំ េទ្យពនោះ ពៅកនុរសាលាពរៀន។

ការផ្លែស់បតូរកំ រិតថ្នពំ េទ្យតាមពវជាបញ្ញា និរេ័ត៌មានលមអិតពផ្សរពទ្ៀត អំេីការឱ្យថ្នពំ េទ្យ ពៅកនុរសាលាពរៀន គ្តូវខតបានទ្ទ្ួលជាលាយលកខអកសរ។

ព្
ម ោះគ្រូពេទ្យ (ជាអកសរេុមព)៖ _________________________________________________________

ទ្ូរស័េទពលខ៖ ____________________

ហ្តាពលខា៖ _______________________________________________________________________

ថ្ងៃខខ៖ _________________________

 ខាុំបាទ្/

រខាុ ំ យល់គ្េមតាមខារពលើ៖

ព្
ម ោះមាតាបិតា / អាណាេាបាល (ជាអកសរេុម)ព ៖ ___________________________________________

ទ្ូរស័េពទ លខ៖ ____________________

ហ្តាពលខា៖ _______________________________________________________________________

ថ្ងៃខខ៖ _________________________

បានេិនិតយពោយ (ព្
ម ោះរិលានុបោាយិកាសាលាពរៀន)៖ _______________________________________

ថ្ងៃខខ៖ _________________________

ហ្តាពលខារបស់រិលានុបោាយិកាសាលាពរៀន៖ ______________________________________________

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.

័ មានក់ យកថ្នពំ េទ្យ និរទ្គ្មរ់ខបបបទ្ថ្នពំ េទ្យខែលបានបំពេញពហ្ើយព ោះ មកកាន់ទ្ីសាលាពរៀន។
សូមពមតាដឱ្យមានមនុសសពេញវយ

2.

ប ទ ប់េីថ្ងៃខខឆ្នំឈប់ពគ្បើថ្នពំ េទ្យ ែូច្បបានកំ

ត់ពោយគ្រូពេទ្យព ោះ ការផ្លែស់បតូរ ឬការច្បរ់បនតរំពរារទាំរពនោះព ើរវិញ គ្តូវខតពធវើជាងមី តាមការបំពេញ

ទ្គ្មរ់ខបបបទ្មួយច្បាប់ជាងមី ខែលកនុរព ោះមានោក់ថ្ងៃខខឆ្នំផ្រ។ សំព

ថ្
ើ ន ពំ េទ្យទាំរអស់ គ្តូវខតពធវើព ើរជាងមី ពៅកនុរឆ្នំសិកានីមយ
ួ ៗ គ្បសិនពបើច្បរ់

បនតការពគ្បើថ្នពំ េទ្យខែលគ្តូវការចាំបាច្ប់។
3.

ខាុ ំបាទ្/ រខាុ ំ បានពសន ើសឱ្
ុំ យរិលានុបោាយិកាគ្បចាំ សាលាពរៀន ឬមនុសសពផ្សរពទ្ៀត ខែលបានកំ
ខ

ត់ពោយ យកសាលាពរៀន ឱ្យផ្ដលថ្
់ ន ពំ េទ្យ តាមការ

ំ េគ្ី រូពេទ្យ ខែលមានពៅកនុរខផ្នកខារមុខថ្នសនែឹកគ្កោស់ពនោះ។ ខាុបា
ំ ទ្/ រខាុ ំ យល់ថ្បុរល
គ ិកសាលាពរៀន ទ្ទ្ួលបាននូវការអនុញ្ញាតេីខុ ា ំ កនុរការ

គ្បាគ្ស័យទាក់ទ្ររន ជាមួយនឹរគ្រូពេទ្យខែលពច្បញពវជាបញ្ញាថ្ន ំ អំេីបញ្ញាទាក់ទ្រនឹរការពគ្បើថ្នពំ េទ្យពនោះ។
___________________________________________________________________
ហ្តាពលខារបស់មាតាបិតា ឬអាណាេាបាល

______________________
ថ្ងៃខខឆ្នំ

សំណណើសំណសចក្ដីជូនដំណឹង អំពីការណ្រើ្ាស់ថ្នា
ំ ញ់សម្លារ់សត្វចង្្ងនីមួយៗ



ខ្ញា
ំ ទ/នាងខ្ញ ំ ចង់ានឱ្យណេផ្ដលដ
់ ំណឹងមក្ឱ្យខ្ញជា
ំ មនសិន មនម្លនការាញ់ថ្នស
ំ ម្លារ់សត្វចង្្ងមដងៗណៅទីក្ញង
ន សាលាណរៀនររស់ខញ្ ំ។ ខ្ញា
ំ ទ/នាងខ្ញ ំ យល់

ថ្ ណសចក្ដីជូនដំណឹងណនេះ នឹង្ត្ូវានណផ្្ើជូនដល់ផ្េះទ ររស់ខញ្ ំ តាមរយៈអីមមល ឬក្ូនររស់ខញ្ ំ ឬផ្ដលឱ្
់ យខ្ញក្
ំ ញង
ន នាមជារេគលិក្សាលាណរៀនម្លនក្់ ៉ា
ង ងណចចាសស់
ឱ្យាន 72 ណម្លងងសិន មនម្លនការាញ់ថ្នស
ំ ម្លារ់សត្វចង្្ង។
សូមណមតាដសរណសរឱ្យានចាស់ៗ៖

_________________________________________________________________________________________________________________
សាលាណរៀន
_________________________________________________________________________________________________________________
ិ រេគលក្
ណ្
ម េះម្លតារិតា / អាាសពាាល ឬសម្លជក្
ិ
_________________________________________________________________________________________________________________
ណ្
ម េះ ណលខរនទរថ្
់ ន ក្់ណរៀន ឬណលខរនទរ់ជួរជគ្ន
ំ ន ជា្រចំ ររស់សិសសសាលា
_________________________________________________________________________________________________________________
ណ្
ម េះសិសស

ណលខរនទរថ្
់ ន ក្់ណរៀន ឬណលខរនទរហ
់ ូមរូម

_________________________________________________________________________________________________________________
អាសយដ្ឋាន
_________________________________________________________________________________________________________________
ទូរស័ពទណពលង្ងៃ

ទូរស័ពទណពលលាៃច

_________________________________________________________________________________________________________________
ខ្ញ ំាទ/នាងខ្ញ ំ ចង់ានឱ្យណេផ្ដល់ដណ
ំ ឹងមក្ខ្ញ ំតាមយរៈអីមមល
_________________________________________________________________________________________________________________
ហត្ថណលខា

ង្ងៃមខ

ណលាក្អន ក្អាចរក្ានព័ត្៌ម្លនមងមណទៀត្ អំពីថ្នស
ំ ម្លារ់សត្វចង្្ងទំងណនេះ និងការណ្រើថ្នស
ំ ម្លារ់សត្វចង្្ង ណៅតាមណេហទំព័រង្ន្ក្សួងដ្ឋក្់រទ
រញ្ត ដិណលើថ្នស
ំ ម្លារ់សត្វចង្្ងង្នកាលីហន
វូ ញង ណៅ៖ www.cdpr.ca.gov។
ក្ំណត្់សគ្ន
ំ ល់សំរារ់នាយក្សាលាណរៀន៖ សូមដ្ឋក្់្ក្ដ្ឋស់ណដើមណៅក្នញងការិ៉ាល័យធំ រួចសូមណធវើរញ្ជ ីណ្
ម េះមដលជារញ្ជ ីណមមួយ្រចំ ទីសាលាណរៀនររស់ណលាក្
អន ក្។ ណៅណពលាសណលាក្អនក្ទទួលាននូវដំណឹងអំពកា
ី រណ្រើ្ាស់ថ្នា
ំ ញ់សម្លារ់សត្វចង្្ងតាមេំណរាងការណមួយណនាេះ សូមផ្ដល់ដណ
ំ ឹងជូន្ជារដល់មនសស
ទំងអស់ មដលម្លនណ្
ម េះណៅក្នញងរញ្ជ ីណមររស់ណលាក្អនក្ ៉ា
ង ងណចចាសស់ឱ្យាន 72 ណម្លងង មនម្លនការណ្រើ្ាស់ថ្នា
ំ ញ់សម្លារ់សត្វចង្្ង។

ការប្រើ្ាស់រូរភាព / កិច្កា
ច រ្រូដាក់ឱ្យប្វើររស់សិសស - ទ្រង់បរររទរដិបស្រិនច្ូលរួរ

បនេះរឺជាទ្រង់បរររទផ្ដល់សិទធិប្រើសបរើស។ សូរច្េះហត្ថបលខា រួច្រញ្ជូ ន្ត្ឡរ់រកវិញ ្រសិនបរើអ្នកមានរំណងរិនអ្នញ្ញាត្។
សង្កាត្់សាលាបរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ជាញឹកញារ់ដាក់រញ្ចូ លរូរភាពននសិសសសាលា បដលានច្ូលរួរកនុងសករមភាពសិកា និង្ពឹត្ិកា
ត រណ៍នានា ទកជាបផ្នករួយននការ
ផ្សពវផ្ាយ និងការផ្ដល់ព័ត្មា
៌ នអ្ំពក
ី រមវិ្ីនានាររស់បយើង សំរារ់មាតារិតា ្កុរ្រួសារ និង្រជាសហររន៍ទូបៅ។ នដរូសហររន៍ និងររគល ឬ្កុររនសស
បដលមានរណសរបត្ដិ្ររ់្ាន់ ដូច្ជាអ្ងគការមាតារិតា និង្រូរប្ងៀន បដលឱ្យត្នរៃររ
ូ ភាពទំងបនេះ ជាវិ្រ
ី ួរឱ្យទក់ទញអាររមណ៍ កនុងការបច្ករំបលក និងការរ
្រុញឱ្យមានការឧរត្ថរា
ភ ំ្ទ សំរារ់ការង្ករររស់្រូ និងសិសសសាលាររស់បយើង បហើយពួកបរ្ត្ូវានបរ្ត្ូវការជាចំ ាច្់ផ្ងបដរ សំរារ់ការប្រើ្ាស់បៅកនុង
ការបាេះពរពផ្ាយននសាលាបរៀនណារួយ ដូច្ជាបសៀវបៅអ្នសាវរិយ៍សស
ិ ស ្កដាស់្រកាស់ រញ្ជ ីទទួលសា
គ ល់ / រញ្ជ ីប្
ម េះសិសសពូបកៗ ករម វិ្ីបរៀនច្រ់ ឬ
សករមភាពកីឡា។
កនុងអ្ំឡុងឆ្នំសក
ិ ា សិសសសាលាររស់អ្នក អាច្្ត្ូវានថត្រូរ ឬថត្ភាពយនដ បដាយររគលក
ិ ននសង្កាត្ បៅបពលពួកបរច្ូលរួរកនុងករម វិ្ី និងសករមភាពនានានន
សាលាបរៀន។ បយើងខ្ុមា
ំ នរំណងច្ង់មានឱ្កាស ប្រើ្ាស់ររ
ូ ភាពទំងបនេះ បៅបលើបរហទំព័រររស់សង្កាត្់ ឬនដរូសហររន៍ និង/ឬ កនុងបសៀវបៅពាក់ព័នធ។

បយើងខ្ុន
ំ ឹងខិត្ខំ្រឹងប្រង បារពប្វតា
ើ រសំបណើររស់បលាកអ្ន ក របនដសរ
ូ ្ជារថា វាអាច្នឹងមានកាលៈបទសៈនានា បដលកូនររស់បលាកអ្នក អាច្នឹង្ត្ូវាន
ថត្រូរ ឬថត្ភាពយនដ ហួសពីការ្ររ់្រងររស់បយើងខ្ុ ំ។

្រសិនបរើបលាកអ្នកមានរំណងរដិបស្រិនច្ូលរួរ សូរពិនិត្យបរើល្រអ្រ់ខាងប្ការ បហើយរញ្ជូ នទ្រង់បរររទបនេះ រកកាន់ទកា
ី រិយាល័យសាលា
បរៀនវិញ ឱ្យានរននថៃទី 31 បខសីហា៖

☐ ខ្ុំាទ/នាងខ្ុំ រិនអ្នញ្ញាត្ ឱ្យបរយករូរថត្ ឬកិច្កា
ច របដល្រូរប្ងៀនដាក់ឱ្យកូនខ្ុ ំប្វើបនាេះ បៅប្វកា
ើ របាេះពរភផ្សពវផ្ាយ បដាយដាក់បៅបលើបរហទំព័រ ឬ
បសៀវបៅណារួយររស់សង្កាត្់ ឬនដរូសហររន៍បទ។ ខ្ុ ំាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ថាកូនររស់ខុ្ ំ អាច្មានរខ បដាយរិនចំាច្់សា
ំ ល់ខៃួនររស់បរបទ បៅកនុងរូរថត្ ឬវើ
ឌីអ្ូថត្ជា្កុរៗ។

ប្
ម េះសិសស

ប្
ម េះសាលាបរៀន

ប្
ម េះមាតារិតា / អ្នកអាណាពាាល

បលខទូរស័ពទ

ហត្ថបលខាននប្
ម េះមាតារិតា / អ្នកអាណាពាាល

នថៃបខ

សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា 2018-19

ររហទំព័ សំខាន់ បស់សង្កាត់
អាសយដ្ឋានននររហទំព័ ទំងអស់ ចាប់រ្ដើមជាមួយ

www.ousd.org ក្បសិនរបើពមា
ំ នដ្ឋក់ឱ្យអាសយដ្ឋានននររហទំព័ រពញរេញរទរ

ោះ។

តសូវមតិ / ចូេ ម
ួ សហកា ជាមួយសង្កាត់ OUSD ....................................................................../getinvolved
័ និងអាជព
ី ................................................................................./oace
សាលាមនសសមនសរពញវយ
សមិទធិ្េននសិសសក្បុសអាហ្រហវក
ិ អារម ិកាំង (AAMA) ................................................................/aama
ហ្រសដ ីអាហ្រហវក
ិ អារម កា
ិ ំងពូកកៗ (AAFE) ...................................................................................../aafe
ិ ីអប់ ខា
កមម វធ
ំ ា តតូច ............................................................................................................../alted
សមិទធិ្េននសិសសអាករកាោះមហា សាមក្ទប៉ាសហ
ី ក
វិ (APISA) ....................................................../apisa
ក្ាកគំក្ទកា ចូេរ ៀន និង វិនយ
័ ............................................................................................./attendance
បលង់សំរាប់សាលារ ៀនរណភាព ............................................................................................./blueprintforquality
ក្កុមក្បឹកាអប់ ំ ................................................................................................................../boe
អគ និងទីធ្លល ..................................................................................................................../facilities
អាជីព / កា ក្បមូេបរគេក
ិ ថ្មី ................................................................................................/careers
កា យា
ិ េ័យសាលាឆាតរធឿសគូ េ ...........................................................................................www.ousdcharters.net
កា យា
ិ េ័យទំ ក់ទំនង ......................................................................................................./communications
ក្ាកបំរ ើរសវាសាលារ ៀនសហរមន៍ និងកូនសិសស ..................................................................../communityschools
ពាកយបណដឹង / មហ្រនដីទទួេបណដឹងពីក្បជាជន.............................................................................../ombudsperson
ិ ីអប់ ក
កមម វធ
ំ មា តូច ............................................................................................................/ece
សមិទធិ្េពហភាសា និងអាករ ៀនភាសាអង់ររលស ....................................................................../ellma
មជឈមណឌេសា
វ រមន៍ និងចោះរ្
ម ោះរ ៀនសំរាប់សិសសសាលា........................................................./enroll
យកដ្ឋានសមាា ៈប កា
ិ ា និងររក្មាងបចចុបបនា.........................................................................../facilities
ក្ាកហិ ញ្ញវតថុ ...................................................................................................................../finance
តមាលភាពសា រពើពនធ ............................................................................................................./fiscaltransparency
រសវាសខភាព ..................................................................................................................../healthservices
កា យា
ិ េ័យ វិទាេ័យ ......................................................................................................../highschool
ក្ាកឧបតថមាក្ទក្ទង់ក្រួសា គមន្ទោះសកមបង................................................................................./transitionalstudents
សមិទធ្េននសិសសឡាទីន ..................................................................................................../lsa
កា យា
ិ េ័យចាប់.............................................................................................................../legal
ិ ីសក
កមម វធ
ិ ា Linked Learning ............................................................................................/linkedlearning
ក្នកា ទទួេខសក្តូវរេើកា ក្រប់ក្រងមូេដ្ឋាន (LCAP) ............................................................../lcap
មហូបអាហា ......................................................................................................................../menus
ព័ត៌មាន / សា ព័ត៌មាន / ទទួេក្ពឹតិប
ដ ក្ត ................................................................................../newsroom
រសវាអាហា ូបតថមា ............................................................................................................../nutrition
ិ ីជនរ ៀសខលួ ន និងជនសស
កមម វធ
ំ ិទធិក្ជករកាន ............................................................................./transitionalstudents
ក្សាវក្ជាវ វាយតនមល និងរធវើទិនានយ
័ (RAD) ............................................................................../rad
សង្កាត់ជាជក្មក................................................................................................................../sanctuary
បញ្ជ ីរ្
ម ោះសាលារ ៀន / កសវ ង កសាលារ ៀន / កសវ ង ក យកសាលារ ៀន ..................................../schools
សនដិសខសាលារ ៀន / ប៉ាូេីស OUSD ...................................................................................../police
ិ ីអប់ ំពិរសស ............................................................................................................./specialeducation
កមម វធ
អរគ យកននសង្កាត់សាលារ ៀន ............................................................................................/superintendent
ក្កុមសិសស និងក្រួសា អនដ កាេ ............................................................................................/transitionalstudents
រសវាបកកក្បភាសា ............................................................................................................../translation
ឹ ជញ្ជូ ន ......................................................................................................./transportation
ក្ាកយានយនដដក
ក្ាកសម ័ក្រចិតច
ដ ូេបំរ ើកា ......................................................................................................www.oaklandedfund.org/volunteer
សំរាប់កា បញ្ជូ នរៅកា យា
ិ េ័យណាមួយកដេពមា
ំ នចោះរៅកាុងរនោះ សូមទូ ស័ពទរៅរេខ 879-8200 ឬចចរមើេកាុងររហទំព័ www.ousd.org/directory

ប្រតិទិនសាលារៀន 2018-19
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1-4 មករា

វិស្សមកាលនៃរដូវរងា

21 មករា

ទិវា Martin Luther King, Jr.

25 មករា

ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិក

18 កុម្ភៈ

ទិវាប្រធានាធិបតី

22 កុម្ភៈ

ចុងបញ្ចប់ដណា
ំ
ក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

8 មីនា

ចុងបញ្ចប់ដណា
ំ
ក់កាលចេញប័ណ្ណរាយការណ៍ពិន្ទុ
(បឋមសិក្សា)

18-22 មីនា

វិស្សមកាលនៃនិទាឃរដូវ

1 មេសា

ទិវា Cesar Chavez

12 មេសា

ចុងបញ្ចប់ដណា
ំ
ក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

27 ឧសភា

ទិវារំលឹកគុណទាហានពលី

30 ឧសភា

ថ្ងៃរៀនចុងក្រោយបង្អស់/
ចុងបញ្ចប់ដណា
ំ
ក់កាលចេញប័ណ្ណរាយការ		
ណ៍ពិន្ទុ (បឋមសិក្សា)

19-23 វិច្ឆិកា វិស្សមកាលសំរាប់បុណ្យអរព្រះគុណ

31 ឧសភា

ទិវាការងារគ្រូបង្រៀន

21 ធ្នូ

ចុងបញ្ចប់ឆមាសទីមួយ (មធ្យមសិក្សា)

7 មិថុនា

ទិវាការងារគ្រូបង្រៀននៃកម្មវិធីសិក្សានារដូវក្ដៅ

24-31 ធ្នូ

វិស្សមកាលនៃរដូវរងា

10 មិថុនា

កម្មវិធីសិក្សានារដូវក្ដៅចាប់ផ្ដើម

4 កក្កដា

ទិវាឯករាជ្យ

8 សីហា

ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជ
្ជ ីវៈបុគ្គលិក

9 សីហា

ទិវាសហការ/បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅតាមទីសាលារៀន

10 សីហា

ទិវាការងារគ្រូបង្រៀន

13 សីហា

ថ្ងៃចូលរៀនដំបូង

3 កញ្ញា

ទិវាពលកម្ម

21 កញ្ញា

ចុងបញ្ចប់ដំណាក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

28 កញ្ញា

ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជ
្ជ ីវៈបុគ្គលិក

19 តុលា

ទិវាបុណ្យកំណើតលោក Lincoln

2 វិច្ឆិកា

ចុងបញ្ចប់ដំណាក់កាលឱ្យពិន្ទុ (មធ្យមសិក្សា)

9 វិច្ឆិកា
ចុងបញ្ចប់ដំណាក់កាលចេញប័ណ្ណរាយការណ៍ពិន្ទុ
(បឋមសិក្សា)
12 វិច្ឆិកា

ទិវាទាហានជើងចាស់

���ំសិក�� 2019-20៖ ៃថ�ចូលេរៀនដំបូង គឺៃថ�ទី 12 ែខសី� ���ំ 2019

S
4
11
18
25

S
3
10
17
24

S
2
9
16
23

S
4
11
18
25

S

M

T

2
9
16
23/
30

3
10
17
24

4
11
18
25

កញ្ញា

W

T

F

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

ធ្នូ

S
1
8
15
22
29

S

M

T

W

T

F

2
9
16
23/
30

3
10
17
24/
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

W

T

6
13
20
27

7
14
21
28

F
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

W

T

F

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

S

M

T

3
10
17
24/
31

4
11
18
25

5
12
19
26

S

M

T

2
9
16
23/
30

3
10
17
24

4
11
18
25

មីនា

មិថុនា

េ

កម្មវិធីសិក្សានារដូវក្ដៅ

www.ousd.org

1000 Broadway, Suite 680
Oakland, CA 94607

