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ជូនចំរ េះមាតាបិតា / អាណាព្យាបាល៖ 

 

ផ្ផ្នកទី្ 48980 ននក្កមអប់ ំនន ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា  តក្មូវឱ្យមានកា ផ្ដល់រសចកដីជូនដំណឹង រៅរដើមឆមាសទី្មយួ ឬក្តីមាសរៅកនុង យៈរព្យលសិកាធមមតា ជូនដល់

មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល  បស់សិសសមិនទាន់ក្រប់អាយ ុរៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន អំពី្យសិទ្ធិ បស់មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល រៅរក្កាមផ្ផ្នកទី្ 32390, 

35291, 46014, 46015, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938 ជំពូ្យកទី្ 2.3 (ចប់រផ្ដើមរៅក្តង់ផ្ផ្នកទី្ 32255) ននភារទី្ 19 រហ្ើយ

និងរសចកដីជូនដំណឹងផ្ដលអាច កបាន អំពី្យកមមវិធ ីដូចបានកំណត់រោយមាក្តា 9 រនេះ (ចប់រផ្ដើមរៅក្តង់ផ្ផ្នកទី្ 49510) ននជំពូ្យកទី្ 9 រហ្ើយនិងរសចកដីជូន

ដំណឹងផ្ដលអាច កបាន សដ អីំពី្យកមមវធិបីរក្ងៀនសិសសមាន ក់ៗ រក្កាមផ្ផ្នកទី្ 48206.3។ ផ្ផ្នកទី្ 48982 តក្មូវឱ្យរសចកតីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបានចុេះហ្តថរលខា  ួច

បញ្ជូនក្តឡបម់កឱ្យសាលារ ៀនវិញ រោយមាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល។ ហ្តថរលខា និងកា បញ្ជូនក្តឡបម់កវញិននសំណុំផ្បបបទ្រ េះ រជឺាសំបុក្តបញ្ជជ ក់ក្បាប់

ថា មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល ក្តូវបានររផ្ដល់ដណំឹងជូនក្ជាប អំពី្យសិទ្ធិ បសពួ់្យកររ ប៉ាុផ្នតពំុ្យបានបញ្ជជ ក់ក្បាបថ់ា ព្យកួររយល់ក្ព្យមរលើកា មកចូល មួកនុងកមមវធិី

ពិ្យរសសណាមយួ ដូចបានផ្តល់ឱ្យ ឬបានរធវើជូនរ េះរទ្។ រោងតាមកា រសន ើ សុំពី្យមាតាបតិា រសចកដីជូនដំណងឹក្បចំឆ្ន ំរនេះ អាចនឹងក្តូវបានផ្តល់ជូនមាតាបតិា ឬ

អាណាព្យាបាល កនុងក្ទ្ង់ក្ទាយរអឡិចក្តូនិច តាមកា ផ្តល់ជូននូវសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវរសចកដីជូនដណំឹងជារអឡិចក្តូនិច។ ក្បសិនរបើរសចកដីជូនដណំឹងរនេះ ក្តូវបាន

ផ្តល់ជូនកនុងក្ទ្ង់ក្ទាយរអឡិចក្តូនិចរ េះ មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល ក្តូវផ្តោក់ជូនសាលារ ៀន នូវបង្កា ន់នដផ្ដលមានហ្តថរលខាបញ្ជជ ក់ក្បាបថ់ា ព្យកួររបាន

ទ្ទួ្លរសចកដីជូនដណំឹងរនេះរហ្ើយ។ រលាកអនកអាចរមើលរសចកតីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំសំរាបម់ាតាបតិាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ (សង្កា ត់ OUSD) ទុ្កជាផ្ផ្នក

មយួននកនូរសៀវរៅសរំាបក់ូនសិសស នងិមាតាបតិា ផ្ដលមានោក់បរង្កហ េះជូនរៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/studentfamilyhandbook។ អវីផ្ដលបានោក់

ភាជ បម់កជាមយួនឹងរសចកតីជូនដណំឹងទុ្កជាផ្ផ្នកមយួននកូនរសៀវរៅរនេះ រជឺាឧបសមពន័ធននរោលនរោបាយននសង្កា ត់ OUSD ផ្ដលកនុងរ េះ  មួមាន ទំាងរោល

នរោបាយ   បស់សង្កា ត់ សដ អីំពី្យក្បធានបទ្ជាក់លាក់ ដូចបានកណំត់រៅខាងរក្កាមនរនេះ។ សមូចំណំាថា រោលនរោបាយទំាងអស់ បស់ក្កុមក្បឹកាភបិា

លននសង្កា ត់ OUSD រមឺានោកប់រង្កហ េះជូនរៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

ចាប់មយួចំនួន តក្មូវឱ្យមានកា ផ្ដល់ជូននូវរសចកដីជូនដណំឹងផ្ែរទ្ៀត ជូនដល់មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល រៅកនុង យៈរព្យលសិកា ឬោ៉ា ងរហាចណាស់ ឱ្យបាន

15 នែៃ មុនរព្យលមានសកមមភាព្យជាក់លាក់ណាមយួ។ (លិខ្ិតោច់រោយផ្ឡកមយួចាប់ នឹងក្តូវបានរផ្ញើជូនមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល មនុរព្យលមានថាន ក់រ ៀន ឬ

សកមមភាព្យជាក់លាកទំ់ាងរនេះណាមយួ រហ្ើយសិសសនឹងក្តូវបានរលើកផ្លង រៅរព្យលណាមាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល ោក់ជូន យកសាលារ ៀន នវូរសចកដីផ្ែលង

កា ណ៍មយួចាប់ ជាលាយលកខអកស  រដើមបីរសន ើសុំមិនឱ្យកូន បស់ពួ្យកររចូល មួ។) ចាប់រផ្សងរទ្ៀត ផ្តល់សិទ្ធិណាមយួ ផ្ដលបានផ្ចងរៅកនុងសំណុំផ្បបបទ្រនេះ។ 

 

ដូរចនេះរហ្ើយ បានជារលាកអនក តាម យៈរនេះ ក្តូវបានផ្ដល់រសចកដីជូនដំណឹងឱ្យបានក្ជាប ដូចតរៅរនេះ (រៅកនុងរសចកដជូីនដំណឹងរនេះ  កយថា ‹មាតាបិតា› មាន

ន័យថា មាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាលក្សបចាប)់៖ 

 

កា ោក់វិន័យរលើសិសសសាលា    

 

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

ទាក់ទ្ងរៅនឹងកា ោក ់វិនយ័រលើសសិសសាលា  ួមមានទំាងចាប់ទំាង

រ េះ ផ្ដលក្រប់ក្រងរលើបទ្បញ្ឈបស់សិសបរណាដ េះអាសននពី្យសាលារ ៀន ឬ

បទ្បរណត ញសសិសរចញពី្យសាលារ ៀន ក្តូវបានផ្ចងរៅកនុងចាបអ់ប ់ំ

ផ្ផ្នកទី្ 48900 និងមានោកប់រង្កហ េះជូនរៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ   

www.ousd.org/boardpolicies  រហ្ើយនិងមានផ្ដល់ជូនតាមកា រសន ើសុំ

ពី្យសាលារ ៀន។ រោលនរោបាយោក់វនិ័យអប់ ំ បស់សង្កា ត់ OUSD  

រឺមានោក់ជូរៅកនុងឧបសមព័នតរោលនរោបាយផ្ដលបានភាជ បម់កជាមួ

យ។ រលើសពី្យរនេះរទ្ៀត ព័្យត៌មានសដ ីអំពី្យកា ោក់ វនិយ័ដូចតរៅរនេះ រឺក្តូវ

បានផ្តល់ជូនមាតាបិតា៖ 

 

កាតព្យវកិចចទាកទ់្ងនឹងកិ ិោក្បក្ព្យឹតដ បសស់ិសសសាលា (EC 

§44807)៖ រលាកក្រ-ូអនកក្រ ូក្រប់ បូ ក្តូវោកឱ់្យកនូសសិសទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវ

រលើកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដ បស់ពួ្យកររ រៅតាមដងផ្លវូរៅមក ព្យីសាលារ ៀន និង

រៅរលើទី្ធាល រលងននសាលារ ៀន។ 

 

កាតព្យវកិចចននសសិស (5 CCR §300)៖ កូនសសិសក្តូវផ្តអនុរលាមតាម

បទ្បបញ្ញតតិសាលារ ៀន រោ ព្យតាមបទ្បញ្ជជ ទំាងអស់ ក្តូវឧសាហ្៍ខ្ំរ ៀន 

ក្តូវរចេះរោ ព្យរលាកក្រ-ូអនកក្រូ នងិមនសុសដនទ្ រហ្ើយក្តូវរចៀសវាងកា 

រក្បើភាសាក្បមាែ ឬរថាកទាប។ 

 

កា ហាមក្បាមមិនឱ្យរធវើទ្ុកខបុករមនញកូនសិសសរជើងែមី (EC 

§48900 (q))៖ កូនសសិស នងិមនសុសដនទ្រទ្ៀត ផ្ដលមានវតដមាន ក្តូវ

បានហាមក្បាមមនិឱ្យចូល មួឬព្យាោមចូល មួរធវើទុ្កខបុករមនញដលក់ូន

សិសសរជើងែមីរឡើយ។ 

 

ចាប់រសល ៀក ក/់រក្រឿងផ្តងកាយផ្បបរកមងយូកូង (EC §35183)៖ 

សង្កា ត់បានអនុញ្ជញ តឱ្យអនុម័តចាប់រសល ៀក ក់សម មយ។ 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន
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វតដមានននមាតាបិតាននសិសសផ្ដលក្តូវបានបញ្ឈប់បរណាដ េះ 

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

បរក្ងៀនបានបញ្ឈប់សិសសបរណាដ េះអាសននពី្យសាលារ ៀនរ េះ ក្រូបរក្ងៀន

អាចតក្មូវឱ្យមាតាបតិា បសស់ិសស ចូល ួមមយួចំផ្ណករៅនែៃរ ៀន រៅ

កនុងថាន ក់រ ៀន បស់កនូពួ្យកររ។ និរោជក មនិអាច រ ើសរអើងមាតាបិតា 

ផ្ដលក្តូវបានតក្មវូឱ្យអនវុតតតាមតក្មូវកា រនេះរទ្។ 

 

ប័ណណរាយកា ណ៍អំព្យីទ្ំនួលខ្ុសក្តូវននសាលារ ៀន (SARC) (EC 

§35256, 35258)៖ សង្កា ត់ ក្តូវរធវើឱ្យកិចចខ្ិតខ្ំក្បងឹផ្ក្បង មួោន  រដើមបី

ផ្ដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា នូវរោលបំណងននប័ណណរាយកា ណ ៍អំពី្យទំ្នលួ

ខ្ុសក្តូវននសាលារ ៀន រហ្ើយក្តូវធា ោ៉ា ងណាឱ្យមាតាបតិាទំាងអស ់

ទ្ទួ្លបាននូវឯកសា រនេះមយួចាប់។ sសូមរមើល បាយកា ណ ៍SARC 

សំរាប់សាលារ ៀនននសង្កា ត់ OUSD តាមររហ្ទំ្ព័្យ  

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

SARC មួយចាប ់តាមកា រសន ើសុំពី្យសាលារ ៀន។ 

 

ចាប់ទ្ីកផ្នលងមានសុវតថភិាព្យសកិា (EC §234.1)៖ សង្កា ត់ បានរបត

ជាញ ចិតតផ្ែ កាទី្កផ្នលងសិកា និងទី្កផ្នលងរធវើកា មយួ ផ្ដលព្យុមំានកា 

សមលុតរធវើបាបោន  ដូចបានកណំត់រៅកនុងចាប់អប ់ ំ§48900 (r)។ សិសស

ទំាងឡាយណាផ្ដលចូល មួកនុងកា សមលុតរធវើបាបន ណាមាន ក់រៅកនុង

សង្កា ត់ ឬមកពី្យសង្កា ត់រ េះ អាចទ្ទួ្ល ងនូវចំណាត់កា ោក់វិនយ័  ហ្ូត

ដល់រៅមានកា បរណដ ញរចញពី្យសាលារ ៀនផ្ងផ្ដ ។ រោលនរោបាយ 

និងដំរណើ កា ោក់ កយបណត  ឹបស់សង្កា ត់ ក្តូវោក់ផ្សព្យវផ្ាយជាសាធា 

ណៈ ជូនដល់សិសសសាលា មាតាបតិា បុរគលិក និងភាន កង់្ក ននក្កុមក្បឹកា

ភិបាល។ រសចកដីជូនដណំឹងរនេះ ក្តូវរធវើជាភាសាអង់ររលស នងិជាភាសា

កំរណើត បសអ់នកទ្ទួ្ល។ រដើមបីទ្ទួ្លបានមយួចាប់ នវូរោល

នរោបាយ   សដ អីំពី្យកា ក្បឆំ្ងទ្រងវើរ ើសរអើង កា ក្បឆំ្ងនឹងកា 

របៀតរបៀន កា ក្បឆំ្ងនឹងកា បភំិតបភំយ័ និងកា ក្បឆំ្ងនឹងកា សមលុតរធវើ

បាបោន មយួចាប់ បស់សង្កា ត់ ឬរដើមបរីាយកា ណអ៍ំពី្យឧបតតិរហ្តុរកើត

មានអំរព្យើសមលុតរធវើបាបោន រ េះ សមូទាញយកពី្យររហ្ទំ្ព័្យ  

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

សូមទាក់ទ្ងកា ិោលយ័ បស់សង្កា ត់។ រោលនរោបាយទំាងរនេះ ក្តូវ

បិទ្ក្បកាសជូនរៅកនុងសាលារ ៀន និងកា ោិលយ័  ។ 

 

សមិទ្ធផ្ល និងកំណត់ក្តាននសាលារ ៀន   

 

កំណត់ក្តាននសិសសសាលា / រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីសិទ្ធិឯកជន

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

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

អប់ ំននក្កុមក្រួសា សហ្ព្យ័នធ)៖ ចាប់សហ្ព័្យនធ និងចាប់ ដឋ ទាក់ទ្ង

នឹងកណំត់ក្តា បសស់ិសសសាលា ផ្តលស់ិទ្ធិឯកជនជាក់លាក់ និងសិទ្ធិរក្បើ

ក្បាស់ ជូនសិសសសាលា និងមាតាបតិា។ សិទ្ធិរព្យញរលញ កនុងកា រក្បើ

ក្បាសក់ំណត់ក្តាទំាងអស់ ផ្ដលអាចសោំលម់នុសស ផ្ដលបានផ្ែ កា

រោយសង្កា ត់សាលារ ៀនរ េះ ក្តូវផ្តផ្តល់ជូន៖ (1) មាតាបតិា បស់

សិសស ផ្ដលមានអាយុ 17 ឆ្ន ំ ឬតិចជាងរនេះ (2) មាតាបតិា បស់សសិស 

ផ្ដលមានអាយុ 18 ឆ្ន ំ ឬរក្ចើនជាងរនេះ ក្បសិនរបើសិសសរនេះ ជាកូនកនុង

បនទុក សំរាប់រោលបណំងបង់ព្យនធ រហ្ើយកំណត់ក្តាផ្ដលក្តូវកា សំរាប់

រោលបណំងអប ់ំមយួផ្ដលក្សបចាប ់(3) សិសសផ្ដលមានអាយុ 18 

ឆ្ន ំ ឬចស់ជាងរនេះ ឬសិសសផ្ដលចុេះរ ម្ េះរ ៀនរៅកនុងសាថ ប័នបរក្ងៀន

រក្កាយមធយមសកិា (រៅថា ‹សិសសមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល›) (4) សិសសផ្ដល

មានអាយ ុ14 ឬរក្ចើនជាងរនេះ ផ្ដលក្តូវបានររកំណត់ថា ជាមនសុសោម ន

ផ្ទេះសផ្មបង និងជាយុវសិសសផ្ដលពំុ្យមានសាច់ញតិ (5) មនសុសផ្ដល

បានបំរព្យញ និងចុេះហ្តថរលខារលើសបំុក្តអនុញ្ជញ តឱ្យផ្ែទំាមយួចាប់។ 

 

មាតាបតិា ឬកូនសិសសផ្ដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល អាចក្តួតពិ្យនិតយរលើកំណត់ក្តា

នីមយួៗ តាមកា រសន ើសុំពី្យ យកសាលារ ៀន។ សង្កា ត់ ក្តូវផ្តរឆលើយតប

នឹងសំរណើសុំកណំត់ក្តា បសស់ិសស រោយផ្តល់សិទ្ធិក្តួតពិ្យនិតយ មិនឱ្យ

រលើស យៈរព្យលក្បំានែៃនននែៃរធវើកា រិតចប់ពី្យនែៃបានរសន ើ សុំ។  យក

សាលារ ៀន នឹងផ្ដល់ជូននូវកា បកក្សាយព្យនយល់ ក្បសិនរបើមានកា រសន ើ

សុំ។ ព្យ័ត៌មានផ្ដលក្តូវបានរចទ្ក្បកានថ់ា មានភាព្យពំុ្យក្តឹមក្តូវ ឬពំុ្យសម

 មយរ េះ អាចក្តូវបានដករចញតាមកា រសន ើសុំ។ រលើសពី្យរនេះរទ្ៀត មាតា

បិតា ឬកូនសសិសផ្ដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល អាចទ្ទួ្លបានមយួចាប់នូវ

ព័្យត៌មានណាមយួ រៅកនុងកណំត់ក្តា   កនុងតនមលសម មយកនុងមយួទំ្ព័្យ ។ 

រោលនរោបាយ និងនីតិវធិីផ្ដលទាកទ់្ងរៅនឹងទី្តាំង និងក្បរភទ្នន

កំណត់ក្តា, ក្បរភទ្ននព្យ័ត៌មានផ្ដលបាន កាទុ្ក, បុរគលិកផ្ដលមានកា 

ទ្ទួ្លសាគ ល់ផ្ដលអាច កជួបបាន កនុងកា ជួយបកផ្ក្បកណំត់ក្តា 

ក្បសិនរបើរររសន ើសុំ, មនសុសផ្ដលទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវរលើកា កត់ក្តា, ព័្យត៌មាន

កនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះសិសស, សិទ្ធិរក្បើក្បាស់រោយមនសុសរផ្សងរទ្ៀត, កា ព្យិនិ

តយរមើល និងកា ស ួរដញរោលអំពី្យកណំត់ក្តា រឺអាចរធវើបានតាម យៈ

 យកសាលា រៅតាមទី្សាលារ ៀននមីយួៗ។ រៅរព្យលកូនសិសសមាន ក់ 

ផ្លល ស់បដូ រៅកាន់ទី្សង្កា ត់មយួែមីរ េះ កណំត់ក្តា   នឹងក្តូវបញ្ជូនរៅ

តាម តាមកា រសន ើសុំពី្យសង្កា ត់សាលារ ៀនែមីហ្នឹង កនុង យៈរព្យលដប់នែៃ

សិកា។ រៅកនុងរព្យលផ្លល ស់បដូ សង្កា ត់រ េះ មាតាបិតា ឬកូនសិសសផ្ដល

មានសិទ្ធិទ្ទួ្លរ េះ អាចក្តួតពិ្យនិតយរមើល អាចទ្ទួ្លបានមយួចាប់ 

(កនុងតនមលសម មយ) និង/ឬ អាចសួ រដញរោលអំពី្យកំណត់ក្តាផ្ងផ្ដ ។ 

រលាកអនកអាចរមើលរោលនរោបាយ OUSD ផ្ដល ក ់ន់នឹងកណំត់

 បសស់ិសសរៅរលើបណាដ ញ www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

ក្បសិនរបើរលាកអនក រិតថាសង្កា ត់ មិនបានក្បតិបតដិតាមបទ្បបញ្ញតតិ បស់

សហ្ព័្យនធ ទាក់ទ្ងនឹងភាព្យឯកជនរ េះ រលាកអនកអាចោក ់កយបណត ឹង

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

 

រលាកអនកមានសិទ្ធិក្តួតពិ្យនិតយរលើសមាា  ៈសិកាទំាងអស ់ផ្ដលនងឹក្តូវ

បានរក្បើក្បាស់  ក់ ន់រៅនឹងកា សិកាក្សាវក្ជាវមតិ បទ្វិភារ ឬ 

ង្កវ យតនមលណាមយួ ទុ្កជាផ្ផ្នកននកមមវិធផី្ដលអាចអនុវតតបាន។ 

 

កា រធវើរតសតតាមជំរនឿផ្លទ ល់ខ្លួន 

លុេះក្តាផ្តមាតាបតិា បសស់ិសសក្តូវ បានជូនដណំឹងជារលើកដំបូងជាលា

យលកខអកស  រហ្ើយនិងកា ផ្តលក់ា អនញុ្ជញ តជាលាយលកខអកស  រ េះ

សិសសនឹងមិនក្តូវបានររសួ សំណ ួរៅរលើក្កោសស់ទង់មតិ ឬកា ក្បលង



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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អំពី្យទំ្រនៀមទ្មាល ប់ ឬជំរនឿផ្លទ ល់ខ្លួន បស់ បស់ពួ្យកររ ឬ បស់មាតាបិតា

 បស់ពួ្យកររ ទាក់ទ្ងនឹងរ ឿងនរោបាយ ឬអងគកា នរោបាយ; បញ្ជហ

ផ្លវូចិតត ឬកាយ; កិ ិោក្បក្ពឹ្យតដ ឬឥ ិោបែផ្លវូរភទ្; កិ ោិក្បក្ពឹ្យតដខ្ុស

ចាប់ ក្បឆំ្ងនងឹសងគម រធវើឱ្យខ្លួនឯងជាបក់នុងបទ្រលមើសចាប់ ឬកិ ោិ

ក្បក្ពឹ្យតដកនុងលកខណៈប ទ បបរ ថ ក;  ង្កវ យតនមលដស៏ំខាន់ បសអ់នកដនទ្

ផ្ដលជាក្កុមក្រួសា ជិតសន ិទ្ធ; ទំ្ ក់ទំ្នងផ្ដលមានកា ទ្ទួ្លសាគ ល់ក្សប

ចាប់ ឬក្បហាក់ក្បផ្ហ្ល ដូចជារមធាវើ ក្រូរព្យទ្យ និង ដឋមរនត;ី កា អនុវតត

ន៍សាស  សមពន័ធភាព្យ ឬជំរនឿ; ឬក្បាកចំ់ណូល (រក្ៅពី្យចាបប់ានតក្មវូ

កនុងកា កំណត់សិទ្ធិចូល មួកនុងកមមវិធ ីឬសិទ្ធទ្ទួ្លបាននូវជំនយួហ្ ិញ្ញវតថុ 

រក្កាមកមមវធិីផ្បបរនេះ។ 

ចាប់អប ់ំ 51513; 20 USC 1232H។ 

 

កា បរញ្ចញព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ រី ម្ េះសិសសសាលា (EC §49073, 

34 CFR 99.37)៖ សង្កា ត់ ក្តូវរធវើោ៉ា ងណាឱ្យព័្យត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះ

សិសសសាលា អនុរលាមតាមចាប់ ដឋ និងចាប់សហ្ព័្យនធ។ រនេះមាននយ័

ថា រ ម្ េះ, នែៃផ្ខ្ឆ្ន ំកំរណើត, អាសយោឋ ន, រលខ្ទូ្ ស័ព្យទ, អាសយោឋ ន

អុីផ្ម៉ាល, មុខ្វជិាជ សិកា, កា ចូល មួកនុងសកមមភាព្យសិកា ផ្ដលមានកា 

ទ្ទួ្លសាគ ល់ជាផ្លវូកា , នែៃផ្ខ្ឆ្ន ំចូលរ ៀន, សញ្ជញ បក្ត និង ង្កវ ន់ផ្ដលបាន

ទ្ទួ្ល រហ្ើយនិងរ ម្ េះសាលា ដឋ ឬសាលាឯកជនផ្ដលបានចូលរ ៀន

ចុងរក្កាយបងអស់ អាចក្តូវបានក្តូវបានបរញ្ចញ រោយអនុរលាមតាម

រោលនរោបាយ ននក្កមុក្បកឹាភបិាល។ រលើសពី្យរនេះរទ្ៀត កមពស ់និង

ទ្មៃន់ បស់អតតព្យលិក រឺអាច កបាន។ ព័្យត៌មានអំពី្យកនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះសម មយ 

អាចផ្តល់ជូនទី្ភាន ក់ង្ក  ឬបរុគលណាមាន ក់បាន រលើកផ្លងផ្ត អងគកា ឯក

ជនផ្ដល កកនក្ម (រក្ៅពី្យនិរោជក, នរិោជកផ្ដលមានសកាត នុព្យល ឬ

ក្បព័្យនធផ្សព្យវផ្ាយ) រចញ។ រ ម្ េះ និងអាសយោឋ ន បស់មនុសសចស់

វសា ឬសសិសបញ្ចប់ចប ់អាចនឹងក្តូវបានផ្តល់រៅឱ្យសាលា ដឋ ឬ

សាលាឯកជន និងសាកលវិទ្ាល័យ។  

 

ព័្យត៌មានរៅកនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះននសង្កា ត់ OUSD ពំុ្យមានោកប់ញ្ចូលនវូសាថ ន

ភាព្យសញ្ជជ តិ, សាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍, ទី្កផ្នលងកំរណើត ឬព័្យត៌មានរផ្សង

រទ្ៀតផ្ដលបង្កហ ញអំពី្យជាតិកំរណើតរឡើយ រហ្ើយសង្កា ត់នឹងមនិបរញ្ចញ 

ព័្យត៌មានផ្បបរនេះ រោយោម នកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបិតា ឬពី្យតុលាកា រឡើ

យ។ មាតាបតិា និងសសិសផ្ដលមានសទិ្ធិទ្ទួ្ល នឹងក្តូវបានផ្ដល់រសចកដី

ជូនដំណឹងជាមុន មុននឹងមានកា កំទិ្ចរចលកណំត់ក្តាអប ់ំព្យិរសសណា

មយួ។ រលាកអនកមានសិទ្ធិក្តួតពិ្យនិតយរលើបទ្សទងម់តិ ឬលខិ្ិតុបបក ណ៍

រផ្សងរទ្ៀត ផ្ដលក្តូវបានរធវើ ឬផ្ចកចយដល់កនូ បស់រលាកអនក ផ្ដល

ក្បមូលយកទិ្នននយ័ផ្លទ លខ់្លួនសរំាប់ទី្ផ្ា  ឬសំរាបក់ា លក់ដ ូ ឬសំរណើ

   អំពី្យជំរនឿ និងកា អនុវតតន ៍និងសមាា  ៈសកិាណាមយួ ផ្ដលក្តូវបាន

រររក្បើជាផ្ផ្នកមយួននកមមវិធីសិកាអប់  ំបស់កូនរលាកអនក។ សូមទាក់ទ្ង

សាលារ ៀន បស់កនូរលាកអនក ក្បសនិរបើរលាកអនក ចង់ក្តួតពិ្យនិតយរមើល

ឯកសា សទង់មតិផ្បបរនេះ ឬលិខ្ិតុឧបក ណ៍រផ្សងរទ្ៀត។ 

 

តាមកា រសន ើសុជំាលាយលកខអកស  ព្យីមាតាបតិាសសិសផ្ដលមានអាយុ 17 

ឆ្ន ំ ឬរកមងជាងរនេះ រ េះសង្កា ត់នឹង កាទុ្កព័្យត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះអំពី្យ

សិសស។ ក្បសនិរបើមានសិសសអាយុ 18 ឬចសជ់ាងរនេះ ឬបានចុេះរ ម្ េះ

រ ៀនរៅសាលារក្កាយមធយមសិកា រហ្ើយោក់សំរណើសជំាលាយលកខ

អកស មយួចាប់រ េះ សំរណើ បដរិសធ បស់សិសស ចំរ េះកា រក្បើ

ព័្យត៌មានរៅកនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះសិសស នឹងក្តូវផ្តរោ ព្យតាម។ សំរណើ ក្តូវផ្ត

ោក់រសន ើឱ្យមនុនែៃសុក្កចុងរក្កាយបងអស់ននសីហា។ (សូមរមើលកា 

បដរិសធកា បរញ្ចញផ្ផ្នកព័្យត៌មានខ្លេះរចញពី្យបញ្ជ ីរ ម្ េះរៅកញ្ចប់ចុេះហ្តថ

រលខា និងរោលនរោបាយននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍។) រលើសពី្យ

រនេះរទ្ៀត ព័្យត៌មានកនុងបញ្ជ ីរ ម្ េះសិសស ផ្ដលទាក់ទ្ងរៅនឹងមនុសសោម ន

ផ្ទេះសផ្មបង ឬយុវសសិសោម នញតិ នឹងមិនក្តូវបរញ្ចញរោយរោយោម ន

កា ក្ព្យមរក្ព្យៀងជាលាយលកខអកស ជាកល់ាក់ សរំាបក់ា បរញ្ចញ បសខ់្លួន 

ពី្យសំណាក់សិសសមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល ឬពី្យសណំាកអ់ាណាព្យាបាលរឡើយ។ 

 

កា បរញ្ចញព្យ័ត៌មានរៅឱ្យតំណាងបំរ ើរសវារោធា / កា បរញ្ចញ

រលខ្ រលខ្ទ្ូ ស័ព្យទ (EC §49073.5 20 USC §7908)៖ មាតាបតិា

ននសិសសមធយមសិកា អាចរសន ើជាលាយលកខអកស ថា មនិឱ្យបរញ្ចញ

រ ម្ េះ អាសយោឋ ន និងរលខ្ទូ្ ស័ព្យ បស់សិសស រៅកនុងបញ្ច ីរ ម្ េះ

សិសស ដល់អនករក្ជើសរ ើសទាហានក្បចំកងកមាល ំងក្បោប់អាវុធ រោយ

ោម នកា យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ជាមនុ ព្យមីាតាបិតារឡើយ។ មាតា

បិតាណាផ្ដលព្យុំចងប់ានឱ្យព័្យត៌មានរនេះ ក្តូវបានបរញ្ចញរ េះ ក្តូវផ្តរូស

សញ្ជញ កនុងក្បអប ់Military Exemption (កា រលើកផ្លងឱ្យពី្យតក្មវូកា ចូល

រធវើទាហាន) រៅកនុងទំ្ព័្យ ចុេះហ្តថរលខា និងរោលនរោបាយននសង្កា ត់

សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ នងិបំរព្យញព័្យត៌មានមិនចូល ួមរៅកនុងកញ្ចបហ់្នឹង 

ឱ្យបានមនុនែៃសុក្កចុងរក្កាយបងអស់រៅផ្ខ្សីហា។ 

 

កា ចូល ួមកនុងកមមវិធីវាយនមលថាន ក់ ដឋ និងសិទ្ធិរសន ើសុំកា រលើក

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

អាចអនវុតតបាន នឹងចូល មួរធវើរតសដ  CAASPP (កមមវធិីវាយតនមលរលើកា 

សិកា និងកា  ើកចំរ ើន បសស់ិសសនន ដឋកាលហី្វនូញ៉ា ) រលើកផ្លងផ្ត

ចាប់បានរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យតក្មវូកា ចលូរធវើរតសដ រចញ។ រៅឆ្ន ំនមីយួៗ 

មាតាបតិាអាចរសន ើជាលាយលកខអកស  រដើមបឱី្យកនូ បស់ពួ្យកររ បាន ួចពី្យ

តក្មូវកា ឱ្យចូល ួមកនុងផ្ផ្នកណាមយួ ឬក្រប់ផ្ផ្នកទំាងអស់ ផ្ដលមានរៅ

កនុងរតសដ  CAASPP សំរាបឆ់្ន ំសកិាហ្នងឹ។ ក្បសិនរបើមាតាបតិា បានរសន ើ

សុំចាប់រលើកផ្លង រក្កាយពី្យរតសត រនេះបានចប់រផ្តើមរហ្ើយរ េះ រតសត

ណាមយួផ្ដលសិសសបានរធវើរហ្ើយ មុននឹងររបានោក់សំរណើរ េះ នឹង

ក្តូវបានររោក់ពិ្យនទុឱ្យ; លទ្ធផ្ល   នងឹក្តូវបានោកប់ញ្ចូលរៅកនុង

កំណត់ក្តា បស់សិសស រហ្ើយនឹងក្តូវបានរររាយកា ណ៍ជូនដល់មាតាបិ

តា។ បរុគលិកននសង្កា ត់សាលារ ៀន នឹងមិនរធវើកា បញ្ចុ េះបញ្ជូល ឬរលើក

ទឹ្កចិតដឱ្យអនកណាមាន ក់ រធវើកា រសន ើសុំចាប់រលើកផ្លងណាមយួ ជួសមុខ្ឱ្យ

សិសសសាលា ឬក្កមុសិសសសាលារឡើយ។ 

 

កមមវិធីសកិាថាន ក់វិទ្ាល័យ៖ រសចកតីជូនដណំឹងអំពី្យថាន ក់រក្តៀមខ្លួនសំ

រាប់មហាវិទ្ាល័យ (EC §51229)៖ សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវឱ្យផ្ដល់ជូន

មាតាបតិា បស់សសិសមាន ក់ៗ ផ្ដលមិនទាន់ក្របអ់ាយុ ផ្ដលរ ៀនថាន ក់ទី្ 9 

ដល់ទី្ 12 នវូរសចកតីជូនដំណងឹជាលាយលកខអកស  សដ អីំពី្យតក្មូវកា សុំ

ចូលរ ៀនរៅមហាវិទ្ាល័យ និងអំពី្យថាន ក់រ ៀនសាលាបរចចករទ្សអាជីព្យ។ 

សូមរមើលឯកសា ផ្ដលបានោកភ់ាជ បម់កជាមយួននសង្កា ត់ OUSD សដ ីអំពី្យ

តក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា នងិកា អនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀនមហាវិទ្ាល័យ 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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ក្ព្យមទំាងកា រ ៀបរាបអ់ំពី្យសាលាអប់ បំរចចករទ្សអាជីព្យ និងព័្យតមានអំពី្យ

ក្បាក់ជំនយួ Cal Grant។ រៅកនុងរព្យលរបាេះពុ្យមពកូនរសៀវរៅរនេះ តក្មូវកា 

បញ្ចបក់ា សកិា បស់សង្កា ត់ បានសថ ិតរៅរក្កាមកា ក្តួតពិ្យនិតយរៅរឡើ

យ។ រដើមបីឱ្យបានក្ជាបព័្យត៌មានែមបីំផុ្ត សូមចុចរមើលកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org។ 

 

កា បរញ្ចញកំណត់ក្តា បស់សសិសសាលា / កា អនុរលាមតាម

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

ក្តូវបានតក្មូវឱ្យរធវើកា ខ្ិតខ្ំក្បឹងផ្ក្បងសម មយ រដើមបីផ្ដល់រសចកដីជូន

ដំណឹងជូនមាតាបតិា មុនមានកា បរញ្ចញព័្យត៌មានសិសសសាលា រោយ

អនុរលាមតាមដកីា ឬតាមបញ្ជជ ពី្យតុលាកា ។ 

 

កា បរញ្ចញកំណត់ក្តា បស់សសិសសាលា រៅឱ្យមរនដីសាលារ ៀន 

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

(d))៖ សង្កា ត់អាចបរញ្ចញកំណត់ក្តាននសិសសសាលា រោយោម នកា 

យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស ពី្យមាតាបតិាជាមុន រៅឱ្យមរនតីសាលា ឬ

បុរគលិកសាលាណាមាន ក់  មួទំាងរណរនយយក  ទី្ក្បឹកា អនករ ៉ា កា  ឬ

អនកបំរ ើរសវារផ្សងៗរទ្ៀត ផ្ដលមានចំណាបអ់ា មមណ៍រលើកា អប់ ំក្សប

ចាប់ រៅកនុងកណំត់ក្តាអប់  ំបស់សិសស។ រលាកអនកអាចរមើលរោល

នរោបាយ   បស់សង្កា ត់ ផ្ដលទាក់ទ្ងរៅនឹងកំណត់ក្តា បស់

សិសស និងកា របរញ្ចញព័្យត៌មាន បស់ពួ្យកររ រៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

រសវាកមមសុខ្ភាព្យ     

 

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

៖ កា ព្យនិិតយរាងកាយ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យរធវើទុ្កជាតក្មវូកា ជាមនុ មនុកមុា 

មកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនថាន ក់ទី្មយួ។ កា ពិ្យនិតយសុខ្ភាព្យរោយឥតរិតនែល 

អាចមានជូនតាម យៈមនទី សុខាភបិាលមូលោឋ ន។ កា ព្យុំបានអនុវតតតាម

តក្មូវកា រនេះ ឬកា ព្យុបំានចុេះហ្តថរលខារលើសំបុក្តលេះបង់សិទ្ធិសមក្សប

រ េះ អាចបណាត លកូនរលាកអនក មិនអាចចូលរ ៀនបានដល់រៅចំនួនក្បំា

នែៃ។ 

 

កា ក្តួតព្យិនិតយរាងកាយ; កា បដិរសធមិនយល់ក្ព្យមព្យីមាតាបិតា 

(EC §49451)៖ កុមា អាចរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យកា ព្យិនិតយរាងកាយបាន 

រៅរព្យលណាមាតាបតិា ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ រធវើរសចកដីផ្ែលងកា ណជ៍ាលាយ

លកខអកស មយួចាប់ ជូន យកសាលារ ៀន រោយផ្ែលងថា ព្យកួររនឹងមនិ

យល់ក្ព្យមចំរ េះកា ព្យនិិតយរលើរាងកាយដផ្ដលៗ បស់កនូព្យួករររឡើយ។ 

រៅរព្យលណា មានរហ្តុផ្លក្តឹមក្តូវ រោយរជឿថាកមុា មានជំងឺឆលង

ផ្ដលររសាគ ល់រ េះ កមុា នឹងក្តូវបានមនិអនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀនរទ្ៀតរឡើ

យ។ 

 

 ង្កវ យតនមលរលើសខុ្ភាព្យផ្ភនក (EC §49455)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យរធវើកា វាយតនមលរលើផ្ភនក បស់សិសសមាន ក់ៗ  រៅកនុង យៈរព្យលរ ៀនថាន ក់

មរតតយយ រៅរព្យលមកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនដំបូង រហ្ើយនិងរៅថាន ក់ទី្ 2, ទី្ 

5 និងទី្ 8។ កា វាយតនមលរៅកនុងឆ្ន ំ ប ទ ប់ពី្យកា មកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនជា

រលើកដបំូង បស់សសិស រៅថាន ក់ទី្ 4 ឬទី្ 7 នឹង រឺមនិតក្មូវឱ្យរធវើរទ្។ កា 

វាយតនមល  មួមានដូចជា កា រធវើរតសត ផ្ភនកផ្ដលរមើលរ ើញចាស់ធមមតា 

កា រមើលរ ើញជិតៗ និងកា រ ើញព្យណ៍  ; ប៉ាុផ្នដោ៉ា ងណាមញិ កា 

រមើលរ ើញព្យណ ៍  នងឹក្តូវបានរធវើរតសដ ផ្តមួយរលើករទ្ រឺរធវើផ្តរៅ

រលើកូនសិសសក្បសុៗប៉ាុរណាណ េះ។ កា វាយតនមលរនេះ អាចក្តូវបានរបាេះបង់

រចលវិញ តាមកា បង្កហ ញសំបុក្តមយួចាប់រចញពី្យក្រូរព្យទ្យ ក្រូរព្យទ្យវេះ

កាត់ អនកជំនយួកា ក្រូរព្យទ្យ ឬរព្យទ្យផ្ភនក ផ្ដលរចញលទ្ធផ្លកណំត់អំពី្យ

ផ្ភនក បសស់ិសស  ួមមានដូចជា ផ្ភនករមើលរ ើញចាសធ់មមតា និងផ្ភនក

ផ្ដលរមើលរ ើញព្យណ៌  ។ កា វាយតនមលរនេះ មិនតក្មវូរទ្ ក្បសិនរបើ

មាតាបតិា បានោក់រសន ើសុំជំទាសជ់ាលាយលកខអកស  រោយផ្ផ្អករលើជំរនឿ

សាស  ជូនដល់ យកសាលារ ៀន។ 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីកា ព្យិនិតយខ្នងរកាង (EC §§49451 និង 

49452.5)៖ រក្ៅពី្យកា ព្យនិិតយរាងកាយ ផ្ដលបានតក្មូវរោយអនុរលាម

តាមផ្ផ្នក 100275, 124035 នងិផ្ផ្នក 124090 ននចាបស់ុខ្ភាព្យ និង

សុវតថិភាព្យរ េះ សង្កា ត់អាចផ្តល់ជូននូវកា ព្យិនិតយរលើកូនសិសសក្សីក្រប ់ូប 

ផ្ដលរ ៀនរៅថាន ក់ទី្ 7 និងកូនសិសសក្បសុក្រប ់ូប ផ្ដលរ ៀនថាន ក់ទី្ 8 សំ

រាប់ជំងឺរកាងខ្នង។ 

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

សិសសនឹងក្តូវបានផ្តលឱ់្កាសទ្ទួ្លបាននូវកា ោកថ់ាន  ំFluoride សំរាប់

រធមញ ឬថាន រំផ្សងៗរទ្ៀតផ្ដលកា   កុំឱ្យដងាូវសីុរធមញ បស់សិសសមាន ក់ៗ  

ក្បសិនរបើមាតាបតិា ឬសិសសផ្ដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លរ េះ ោកល់ិខ្ិតមយួ

ចាប់ បញ្ជជ កថ់ា ព្យកួររចងប់ានកា ព្យាបាលរនេះ។ 

ហា ូបតថមាសំរាប់សសិសសាលា/រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីអាហា 

រោយឥតរិតនែល និងតាមកា បញ្ចុ េះនែល (EC §§48980 (b), 49510, 

49520 និង 49558)៖ កុមា អាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លអាហា រោយឥតរិត

នែល ឬតាមកា បញ្ចុ េះនែល។ ព័្យត៌មានលំអិត លកខណៈវិនិចឆយ័រលើកា មានសិទ្ធិ

ទ្ទួ្ល និង កយសំុអាហា រោយឥតរិតនែល ឬតាមកា បញ្ចុ េះនែល 

(ក្បសនិរបើមាន) នឹងមានជូនរៅតាមទី្សាលារ ៀន បស់កនូរលាកអនក។ 

កំណត់ក្តានីមយួៗ ផ្ដលទាក់ទ្ងនឹងកា ចូល ួម បស់សិសសរៅកនុងកមមវិធី

ផ្ដល់អាហា រោយឥតរិតនែល ឬតាមកា បញ្ចុ េះនែល រក្កាមកាលៈរទ្សៈសម

រួ  អាចក្តូវបានរក្បើក្បាស់រោយបរុគលកិសាលារ ៀន រដើមបកីំណត់អតត

សញ្ជញ ណននសិសសផ្ដលមានសិទ្ធិរក្ជើសរ ើសសាលា ដឋ និងកមមវិធបីំរ ើ

រសវា រោយអនុរលាមតាមចាប់ជួយសិសសក្រប់ បូឱ្យសំរ ចបាន

រជារជ័យ បស់សហ្ព័្យនធ។ រៅរព្យលផ្ដលក្កុមក្រួសា មយួ ក្តូវបាន

រក្ជើសយកមករធវើកា ព្យិនិតយរផ្ទៀងផ្លទ ត់អពីំ្យភាព្យមានសិទ្ធិទ្ទួ្លអាហា 

រោយឥតរិតនែល ឬតាមកា បញ្ចុ េះនែលរ េះ សង្កា ត់ក្តូវផ្ដល់ដណំឹងជូនមាតា

បិតាឱ្យបានក្ជាបជាដណំឹង ថាភាព្យមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល បសក់ូនព្យកួរររ េះ 

កំពុ្យងក្តូវបានរររធវើកា ព្យនិិតយរផ្ទៀងផ្លទ ត់។ 

 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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ជំងឺឆលង (EC §48216 និង 49403)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យផ្ដល់

ថាន ចំក់បង្កា  ររារ ដលក់ូនសសិសណាផ្ដលមាតាបតិា បស់ពួ្យកររ បាន

យល់ក្ព្យមជាលាយលកខអកស  ថាឱ្យផ្ដល់ថាន ចំកប់ង្កា  ររារហ្នឹងបាន។ 

សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យមានចាបម់ិនអនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន ចំរ េះកូន

សិសសណាមាន ក់ផ្ដលព្យុបំានចក់ថាន បំង្កា  ររារក្តឹមក្តូវ រោយអនុរលាម

តាមចាបស់ុខ្ភាព្យ និងសុវតថិភាព្យ 120335 និង 120325។ សង្កា ត់ក្តូវផ្ត

ផ្ដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា ថាពួ្យកររមានរព្យលផ្តពី្យ សបាត ហ្៍រទ្ៀតរទ្ កនុង

កា ផ្ដល់ភ័សតុតាងថា កូន បស់ពួ្យកររបានរៅចកថ់ាន បំង្កា  ររារបានក្តឹម

ក្តូវអស់រហ្ើយ ឬថាបានរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យតក្មូវកា ចក់ថាន បំង្កា  ររារ ួច

រហ្ើយ។ សិសសទំាងអស់ផ្ដលចូលរ ៀនថាន កម់រតតយយ, ផ្ដលរឡើងពី្យថាន ក់ទី្

ក្បំាមយួរៅកានថ់ាន ក់ទី្ក្បំាពី្យ រៅកនុងសង្កា ត់ ឬមុនរព្យលពួ្យកររក្តូវបាន

អនញុ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀនជាដបំូង រៅកនុងសង្កា ត់រ េះ នឹងក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

អនុវតតតាមតក្មវូកា ចក់ថាន បំង្កា  ររារ រោយអនុរលាមតាមចាបស់ុខ្

ភាព្យ និងសុវតថិភាព្យផ្ផ្នកទី្ 120335 របើមនិអញ្ជ ឹងរទ្ សិសសក្តូវផ្ដល់ជូន

សង្កា ត់នូវលិខ្ិតរលើកផ្លងក្តឹមក្តូវ រចញពី្យក្រូរព្យទ្យផ្ដលមានអាជាញ ប័

ណណ ។ លិខ្ិតរលើកផ្លងតាមជំរនឿផ្លទ លខ់្លួនែមី នឹងពំុ្យក្តូវបានទ្ទួ្លយកត

រៅរទ្ៀតរទ្។ កូនសិសសផ្ដលមានលិខ្តិរលើកផ្លងតាមជំរនឿផ្លទ ល់ខ្លួន 

ផ្ដលមានោក់រៅកនុងសង្កា ត់ តាំងនែៃទី្ 1 ផ្ខ្មករាឆ្ន ំ 2016 មករ េះ នងឹ

ក្តូវបានអនញុ្ជញ តឱ្យបនតចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនកនុងកំ ិតថាន ក់ប ទ ប់ៗ មករទ្ៀត

រៅកនុងសង្កា ត់។ កំ ិតថាន កប់ ទ ប់ៗ មករទ្ៀត មាននយ័ថា ពី្យកំរណើតដល់

ថាន ក់ក្ពី្យសគូល, ពី្យថាន ក់ K ដលថ់ាន ក់ទី្ 6  ួមទំាងថាន កម់រនតយយអនដ កាលផ្ង

ផ្ដ , និងពី្យថាន ក់ទី្ 7 ដល់ថាន ក់ទី្ 12។ កូនសិសសផ្ដលមានសិទ្ធិក្រប់ក្ោន់

សំរាបក់មមវធិអីប់ បំរុគល អាចចូលរ ៀនកនុងកមមវិធអីប់ ំពិ្យរសស និង

ទ្ទួ្លកា បំរ ើរសវា ក់ព័្យនធ ដូចបានតក្មូវរឡើងរោយកមមវិធអីប់ ំបរុគល

 បស់ពួ្យកររ។ 

រវជជសារសត  (EC §49423, §49423.1)៖ កូនសិសសណាផ្ដលក្តូវផ្តរក្បើ

ថាន តំាមរវជជបញ្ជជ រៅកនុងសាលារ ៀន រហ្ើយសិសសណាផ្ដលក្តូវកា ជំនយួ

ពី្យបុរគលិកសាលារ ៀន ក្តូវោក់រសចកតីផ្ែលងកា ណ៍ជាលាយលកខអកស 

មយួចាប់ ផ្ដលកនុងរ េះមានកា ផ្ណ ំរចញពី្យក្រូរព្យទ្យ រហ្ើយនិងលិខ្ិត

រសន ើសុំរចញពី្យមាតាបិតា រដើមបឱី្យរក្បើថាន រំព្យទ្យ។ រហ្ើយមយួរទ្ៀតផ្ងផ្ដ  

សិសសអាចយកមកតាមជាបខ់្លួននូវមជុលចកថ់ាន រំោយសវយ័ក្បវតដ ផ្ដល

កនុងរ េះមានថាន រំវជាជ បញ្ជជ  epinephrine ចក់រោយខ្លួនឯងបាន រហ្ើយ

និងថាន រំវជជបញ្ជជ សំរាប់ជំងឺហ្ឺត រៅរព្យលផ្ដលសាលារ ៀនបានទ្ទួ្ល

លិខ្ិតបញ្ជជ កជ់ាលាយលកខអកស ជាកល់ាក់ ផ្ដលកនុងរ េះមានរសចកតី

ផ្ណ ំឱ្យរចេះរក្បើថាន រំព្យទ្យរោយខ្លួនឯង និងលិខ្ិតអនញុ្ជញ តរចញពី្យមាតា

បិតា បសស់ិសស និងក្រូរព្យទ្យ ឬក្រូរព្យទ្យវេះកាត់។ មាតាបិតាក្តូវផ្តរោេះ

ផ្លងសង្កា ត់ នងិបរុគលកិសាលារ ៀន ឱ្យ ួចពី្យកា ទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវ ចំរ េះ

កា រក្ោេះថាន កណ់ាមយួ ផ្ដលរកើតរចញពី្យកា រក្បើថាន រំព្យទ្យរោយខ្លួនឯង 

និងផ្តល់កា អនុញ្ជញ តឱ្យបរុគលកិសាលារ ៀន រធវើកា ព្យិរក្ោេះោន ជាមយួក្រូ

រព្យទ្យព្យាបាលអនកជមៃឺ ឬក្រូរព្យទ្យវេះកាត់។ ផ្បបបទ្ផ្ដលក្តូវកា  រមឺាន

ោក់ជូនរលើបណាដ ញ www.ousd.org/healthforms ឬរៅតាមទី្សាលា

រ ៀននីមយួៗ។ 

រសវាសខុ្ភាព្យ និងរសវារព្យទ្យសំរាប់សសិស (EC §§49471 និង 

49472)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មវូឱ្យផ្ដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាលាយលកខ

អកស  ជូនមាតាបតិាឱ្យបានក្ជាបជាដណំឹងថា ក្បសនិរបើខ្លួនមនិផ្តល់ ឬពំុ្យ

មានបំរ ើរសវាសុខ្ភាព្យ និងរសវារព្យទ្យសំរាបស់ិសសផ្ដលបានទ្ទួ្ល ង

 បួស ខ្ណៈផ្ដលពួ្យកររចូល ួមកនុងសកមមភាព្យកឡីារទ្រ េះ។ សង្កា ត់ ក្តូវ

បានអនញុ្ជញ តផ្ងផ្ដ  កនុងកា ផ្តល់រសវាសុខ្ភាព្យ ឬរសវារព្យទ្យតាម យៈ

សាជីវកមមជាសមាជិកមនិ កក្បាក់ចំរណញ ឬតាម យៈប័ណណធា រាប់ ង 

សំរាបស់ិសស ង បសួ ផ្ដលរកើតរចញពី្យសកមមភាព្យ ក ់ន់នឹងកា 

សិកា។ សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ ផ្តល់កា ធា រា៉ា ប់ ងរក្ោេះថាន ក់សំ

រាប់សសិសសាលា ចំរ េះកា  ង បួសផ្ដលរកើតរចញពី្យសកមមភាព្យរៅរក្ៅ

សាលារ ៀន។ ផ្បបបទ្   រមឺានោកជូ់នរៅតាមទី្សាលារ ៀននីមួ

យៗ។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀត អំពី្យកា ធារា៉ា ប ់ង ឬអំពី្យ របៀបោក ់កយ

ទាមទា សំណងរ េះ សូមចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/riskmanagement ឬទូ្ ស័ព្យទរៅកាន់កា ោិលយ័

ក្រប់ក្រងហានភិយ័ តាម យៈរលខ្ 879-1612។ 

ភាព្យអាច កបាននូវកមមវិធីបរក្ងៀនតក្មូវតាមបុរគល / វតដមាននន

សិសសព្យិកា កនុង យៈរព្យលខ្លីរៅមនទ ីរព្យទ្យ (EC §§48206.3, 

48207-48208)៖ កមមវិធីបរក្ងៀនតក្មវូតាមបុរគល រឺអាច កបានសំរាប់

សិសសណាផ្ដលធាល កខ់្លួនពិ្យកា កនុង យៈរព្យលខ្លី ផ្ដលរធវើឱ្យពួ្យកររមិនអាចម

កចូល មួកនុងថាន ក់រ ៀនធមមតា ឬចូល មួកនុងកមមវធិីអប់ ំរផ្សងរទ្ៀតបានបា

ន។ មាតាបតិាននសិសសផ្ដលរដករព្យទ្យ ឬធាល ក់ខ្លួនពិ្យកា  កនុង យៈរព្យលខ្លី

រ េះ ក្តូវផ្ដល់ដំណងឹក្បាប់ដលស់ង្កា ត់សាលារ ៀន ជាទី្កផ្នលងផ្ដល

សិសសចូលរ ៀន  ស់រៅ និង/ឬ ទ្ទួ្លបាននវូកា ផ្ែទំា ក្បសិនរបើកមមវិធី

បរក្ងៀនតក្មូវតាមបរុគលរ េះ រជឺាកមមវធិីផ្ដលររចង់បាន។ 

បនតផ្ផ្នកា ថាន រំព្យទ្យ (EC §49480)៖ មាតាបិតា បសស់ិសសណាមាន កប់

នដទ្ទួ្លផ្ផ្នកា ថាន រំព្យទ្យ សំរាប់ជមៃឺផ្ដលរកើតរឡើងរទ្ៀងទាត់រ េះ ក្តូវ

ផ្ដល់ដំណឹងជូនរិលានុបោឋ យិកាសាលារ ៀន ឬបរុគលកិសាលារ ៀនរផ្សង

រទ្ៀត ផ្ដលមានវិញ្ជញ បនបតតបានកណំត់ កនុងកា យល់ដឹងអំពី្យកា រក្បើថាន ំ

រព្យទ្យ កំ ិតថាន រំព្យទ្យបចចុបបនន និងសាគ ល់រ ម្ េះក្រូរព្យទ្យផ្ដលជាអនកក្តួតពិ្យនិ

តយ។ (សូមរមើលសណុំំផ្បបបទ្ផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួ។) រោយមាន

កា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបិតារ េះ រិលានបុោឋ យកិាសាលារ ៀន អាចទាក់ទ្ង

ជាមយួក្រូរព្យទ្យ និងអាចក្បកឹាជាមយួបុរគលិកសាលារ ៀន អំពី្យផ្លប៉ាេះ

 ល់រោយសា ថាន រំព្យទ្យរៅរលើរាងកាយ បញ្ជញ  កិ ិោក្បក្ពឹ្យតដកនុងសងគម 

ក៏ដូចោន ផ្ដ  អាចរកើតមានសញ្ជញ ននកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដ និងររារសញ្ជញ ននផ្ល

 វិបាក បស់ថាន រំព្យទ្យ កា រភលចភាល ំង កា ឱ្យថាន រំលើសកំ ិត។ 

 

សរមលៀកបំ ក់កា   ករំៅនែៃ / កា រក្បើក្បាស់រឡកា   ករំៅនែៃ 

(EC §35183.5)៖ សាលារ ៀន ក្តូវផ្តអនញុ្ជញ តឱ្យសសិសរក្បើសរមលៀកបំ 

ក់កា   កំរៅនែៃ និងលាបរឡកា   ករំៅនែៃរៅរក្ៅអាោ  រោយពំុ្យ

ចំបាច់មានរវជជបញ្ជជ  ឬសំបុក្តរព្យទ្យរៅកនុងនែៃរ ៀនរឡើយ។ 

 

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

ផ្ផ្នកា លបុបំបាត់ហានភិយ័សខុ្ភាព្យ ផ្ដលក្តូវបានបរងាើតរឡើងរោយ

វតតមានហ្វីក្បសូុីម៉ាង (asbestos) រៅកនុងអាោ សិកា។ វាអាចក្តូវបាន

ពិ្យនិតយរឡើងវិញរៅកា ោិល័យ បស់សង្កា ត់។ ោ៉ា ងរហាចណាស់ ឱ្យ



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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បានមដងផ្ដ ជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ សង្កា ត់នឹងក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតាឱ្យ

បានក្ជាប់ អំពី្យកា ក្តួតពិ្យនិតយសកមមភាព្យ កា រឆលើយតប និងសកមមភាព្យ

រក្កាយពី្យវធិានរឆលើយតប ផ្ដលបានរក្ោងរធវើ ឬកំពុ្យងដំរណើ កា ។  រលាក

អនកអាចពិ្យនិតយរឡើងវញិ រលើផ្ផ្នក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិកា រៅតាមទី្

សាលារ ៀនននសង្កា ត់ OUSD សំរាបហ់្វកី្បូសុីម៉ាង ផ្ដលមានទី្តាងំរៅ

កនុងកា ិោល័យ បស់ យកសាលារ ៀន កនុងរមា៉ា ងសិសសរ ៀនធមមតា។ 

សូមទូ្ ស័ព្យទរៅកានក់ា ោិលយ័ប ិសាថ ន សុខ្ភាព្យ និងសុវតថិភាព្យ តាម 

យៈរលខ្ 510-535-2723 ក្បសនិរបើរលាកអនកមានសំណ ួផ្ែមរទ្ៀត។ 

 

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

48980.3)៖ សង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវបានតក្មូវឱ្យផ្ដល់ដណំឹងជូនមាតា

បិតាអំពី្យកា រក្បើក្បាស់ថាន សំមាល បស់តវលអតិៗ រៅទី្កនុងប ិរវណសាលារ ៀន 

និងផ្តល់សិទ្ធិពិ្យនិតយរមើលផ្ផ្នកា ក្រប់ក្រងសតវលអិត រៅរព្យលណាថាន ំ

សមាល ប់សតវលអិតៗក្តូវបានរក្បើក្បាស់។ (សូមរមើលផ្បបបទ្ផ្ដលបានភាជ ប់

មកជាមយួ។) 

 

រំររាងសុវតថភិាព្យសំរាបម់ធយមសិកា (EC §§32280 et seq.)៖ 

សាលារ ៀននីមយួៗ រឺក្តូវបានតក្មូវឱ្យរាយកា ណ៍ក្បាប់ អំពី្យសាថ នភាព្យ

ននផ្ផ្នកា សុវតថិភាព្យននសាលារ ៀន បស់ខ្លួន  ួមមានព្យិព្យ ណ ៍អំពី្យកតាដ

សំខាន់ៗ  បសខ់្លួន រៅកនុង បាយកា ណអ៍ំពី្យកា ទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវននសាលា

រ ៀនក្បចំឆ្ន ំ (SARC)។ រណៈកមាម ធិផ្ដលរ ៀបចំផ្ផ្នកា  ក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យរ ៀបចំកិចចក្បជំុជាសាធា ណៈ រដើមបអីនញុ្ជញ តឱ្យសមាជិកសាធា ណៈ 

នូវឱ្កាសបរញ្ចញមតិ អំពី្យផ្ផ្នកា សាលារ ៀន។ រណៈកមាម ធកិា ផ្ដល

រ ៀបចំផ្ផ្នកា  ក្តូវផ្ដល់ដណំឹងជូនមនសុស និងអងគភាព្យផ្ដលកំណត់ជាក់

លាក់ ជាលាយលកខអកស ។ 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីកា អនុរលាមតាមចាប់ (EC §32289)៖ 

 កយបណត ឹងអំពី្យកា មិនរោ ព្យតាមតក្មវូកា    ផ្ដលបានរ ៀបចំ

ផ្ផ្នកា សវុតថិភាព្យសាលារ ៀន អាចោកប់ដឹងរៅកាន់ យកោឋ ន ដឋអប់ ំ

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

 

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

ថាន ជំក់រៅរព្យលណាមយួក៏រោយ ព្យីសំណាកក់ូនសិសស បរុគលកិ មាតាបតិា 

ឬរភញៀវ រឺក្តូវបានហាមឃាត់ោ៉ា ងតឹង ុ៉ឹង រៅកនុងអាោ ជួល ឬក្រប់ក្រង

រោយសង្កា ត់ រៅទី្កនុងប ិរវណ បស់សង្កា ត់ និងរៅកនុង ែយនត បស់

សង្កា ត់។ កា ហាមឃាត់រនេះ រឺោក់ឱ្យអនុវតតដលប់ុរគលិក សិសសសាលា 

និងរភញៀវទំាងអស់ រៅកមមវិធបីរក្ងៀន រៅកនុងសកមមភាព្យ ឬរៅកនុងក្ពឹ្យតដ

កា ណ៍កឡីាណាមយួផ្ដលបានឧបតថមារឡើងរោយសាលារ ៀន ផ្ដលបាន

រធវើរៅកនុង ឬរក្ៅប ិរវណ បស់សង្កា ត់។ ផ្លិតផ្លផ្ដលក្តូវបានហាម

ឃាត់  ួមមានដូចជា ផ្លិតផ្លណាមយួផ្ដលមានជាតិថាន ជំក់ ឬជាតិនីកូ

ទី្ន ផ្ដលកនុងរ េះ  មួមានប៉ាុផ្នតមិនកណំត់ថាមានផ្ត ថាន ជំកោ់ម នផ្ផ្សង ថាន ំ

ជក់សំរាប់ហ្ឺត ថាន ចុំក ថាន ជំក់លាយផ្លា កាល ំងពូ្យ និងថាន ជំក់រអឡិចក្តូនិក 

ផ្ដលអាចបរញ្ចញចំហាយផ្ផ្សងមានលាយជាតិនីកូទី្ន និងោម នលាយ

ជាតិនីកូទី្ន។ ក ណីរលើកផ្លង អាចអនុញ្ជញ តឱ្យបាន ចំរ េះកា រក្បើ

ក្បាស់ ឬកា មានជាបខ់្លួននវូផ្លិតផ្លផ្ដលមានជាតិនីកូទី្រចញពី្យរព្យទ្យ។ 

ចំរ េះបរុគលកិ ឬសិសសសាលាណាមាន ក ់ផ្ដលបាន ំរលាភប ំនរលើ

រោលនរោបាយ បស់សង្កា ត់ ផ្ដលហាមក្បាមមនិឱ្យមានកា រក្បើថាន ជំក់

រៅទី្កនុងប ិរវណសាលារ ៀនរ េះ នឹងក្តូវបានរសន ើសំុមិនឱ្យរក្បើថាន ជំក់ 

រហ្ើយនិងក្តូវបានទ្ទួ្ល ងនវូកា ោក់វនិ័យអប់ ំសមក្សប។ 

 

រសវាកមមននសិសសសាលា    

 

កា អនុញ្ជញ តឱ្យកុមា អាយុតិចបំផ្ុតចូលរ ៀនថាន ក់មរតតយយ (EC 

§48000)៖ កុមា មានសិទ្ធិចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនថាន ក់មរតតយយរៅរដើមឆ្ន ំ

សិកា ឬរៅរព្យលរក្កាយមករទ្ៀតកនុងឆ្ន ំហ្នឹង ក្បសិនរបើកមុា មានអាយុ

ក្បំារៅចំ ឬរៅមុននែៃទី្ 2 ផ្ខ្កញ្ជញ ។ កមុា ណាមាន ក់ ផ្ដលខ្បួកំរណើត

 បស់ពួ្យកររ រៅចរ ល េះនែៃទី្ 1 ផ្ខ្កញ្ជញ  សំរាបឆ់្ន ំសកិាផ្ដលអាចអនុវតត

បាន និងនែៃទី្ 2 ផ្ខ្ធនរូ េះ នឹងក្តូវបានផ្តល់ជូននូវកមមវធិីសំរាបថ់ាន កម់រនដ

យយអនត កាល រោយអនុរលាមតាមចាប់ និងរោលនរោបាយ បស់

សង្កា ត់។ រោយផ្ផ្អករលើមយួក ណមីដងៗរ េះ កុមា ណាមាន ក់ផ្ដលដល់

អាយុក្បំាឆ្ន ំប ទ ប់ពី្យនែៃផ្ខ្បានចុេះបញ្ជ ីរៅខាងរលើ ប៉ាុផ្នតរៅមុនរព្យល

ដំណាច់ឆ្ន ំសិកាផ្ដលអាចអនុវតតបានរ េះ អាចក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូល

រ ៀនថាន កម់រតតយយអនដ កាល រោយមានកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបិតា បស់

កុមា  រហ្ើយរោយអាក្ស័យរលើកា យល់ក្ព្យមពី្យក្កមុក្បកឹាភបិាល 

រោយអនុរលាមតាមចាប់ EC §4800។ 

សង្កា ត់សាលារ ៀន អាចោក់កុមា ផ្ដលនឹងក្បា ព្យធខ្បួកំរណើត

រលើកទ្ីបួន បស់ព្យួករររៅនែៃ ឬមុននែៃទ្ី 1 ផ្ខ្ធន ូរហ្ើយផ្ដលបាន

ចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនកនុងកមមវិធីក្ព្យីសគូលនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា រ េះ ចូ

រៅកនុងថាន ករ់ ៀនននកមមវិធីមរនតយយោឋ នអនដ កាល រោយ

អនុរលាមតាមចាប់ EC §49000។ 

 

សិសសក្សផី្ដលមាននផ្ទរ េះ រហ្ើយកាល យជាមាដ យររ (EC 

§221,51, 222, 222,5, 46015)៖ សង្កា ត់មិនអាចបដិរសធ

សិសសណាមាន ក់ ថាមនិឱ្យចូលរ ៀន ឬចូល មួកនុងកមមវិធី ឬ

សកមមភាព្យអប់ ំណាមួយ រោយផ្ផ្អករលើកា មាននផ្ទ កា សំរាល

កូន កា មាននផ្ទរ េះផ្កលងកាល យ, កា ព្យនលូតកូន ឬកា ជាសេះរសបើយ

 បសស់ិសសចប់ព្យរីព្យលហ្នឹងមក រហ្ើយក្តូវរោេះក្សាយបញ្ជហ

ទំាងរនេះតាមវិធីដូចោន  និងរោេះក្សាយតាមរោលនរោបាយផ្ត

មួយ ដូចោន នឹងបញ្ជហ ព្យិកា ភាព្យបរណាត េះអាសននណាមួយរផ្សង

រទ្ៀតផ្ដ ។ សិសសក្សផី្ដលមាននផ្ទរ េះ ឬផ្ដលបានកាល យជា

មាដ យរររហ្ើយរ េះ រឺមានសិទ្ធិឈប់សក្មាកព្យីកា សកិាដលរ់ៅ 

8 សបាត ហ៍្ រដើមបីរមើលផ្ែកូន ឬអនុញ្ជញ តឱ្យឈប់សក្មាកផ្ែម

រទ្ៀតរោយក្រូរព្យទ្យ បស់សសិស ក្បសិនរបើក្តូវកា ចំបាច់រដើមបី

សុខ្ភាព្យ។ កនុងអំឡុងរព្យលននកា ឈប់សក្មាកសំរាប់មាដ យ កា 

ខានមករ ៀននឹងក្តូវបានរលើកផ្លង រហ្ើយសិសសនឹងមិនក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យបំរព្យញកា ង្ក សិកា ឬតក្មូវកា រផ្សងៗរទ្ៀតព្យីសាលា 

រឡើយ។ ប ទ បព់្យីបានវលិក្តឡបម់កវិញព្យីកា ឈប់សក្មាកសំ



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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រាប់មាដ យរ េះ សិសសអាចបនតកមមវធីិសិការឡើងវិញ ផ្ដលររ

បានចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនកាលព្យមីុនមក, មានសិទ្ធិរធវើកិចចកា សិកា

សងក្រូវិញ, និងទ្ទ្ួលយកកា បរក្ងៀនននឆ្ន ំទ្ីក្បំាកំ ិតវទិ្ាល័យ 

ក្បសិនរបើចំបាច់ រដើមបីបរំព្យញតក្មូវកា បញ្ចប់កា សិកាព្យីវទិ្ា

ល័យ។ សិសសអាចរក្ជើសរ ើសចូលរ ៀនសាលារ ៀនខាន តតូច 

(alternative education) ជាជាងវិលក្តឡបរ់ៅសាលារ ៀន

ផ្ដលររបានចុេះរ ម្ េះរ ៀនមុនរព្យលកា ឈបស់ក្មាកសំរាប់មាដ

យ។ សាលារ ៀនក្តូវផ្តល់កា សក្មបសក្មលួសម មយ រដើមបីដល់

សិសសផ្ដលបរំៅកូនរៅទ្ីកនុងប  ិរវណសាលារ ៀនរ េះ  ក្ចបាច

សុដន់យកទ្ឹករោេះ, បំរៅរោេះទា ក ឬរោេះក្សាយតក្មូវកា 

រផ្សងរទ្ៀត ផ្ដលទាក់ទ្ងរៅនឹងកា បំរៅរោេះកូន។ សិសសមិន

ក្តូវទ្ទ្ួល ងនូវរទាសសំរាប់កា សកិា ផ្ដលជាលទ្ធផ្លននកា 

រក្បើក្បាស់កា សក្មបសក្មួល បសរ់ររ េះរឡើយ។ 

 

កូនរសៀវរៅរបាេះព្យមុពផ្ាយអំព្យីកមមវិធីសិកា (EC §49091.14)៖ 

កមមវធិីសិកាសំរាបថ់ាន ក់រ ៀននមីយួៗ ផ្ដលបានឧបតថមារោយរោយ

សាលារ ៀន   បសស់ង្កា ត់ រឺក្តូវបានចងក្កងជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ រោយ

សាលារ ៀននីមយួៗ ោក់រៅកនុងកូនរសៀវរៅរបាេះពុ្យមពផ្ាយ។ កនូ

រសៀវរៅរបាេះពុ្យមពផ្ាយ បស់សាលារ ៀននីមយួៗ រមឺានោក់ជូនសំរាប់

រធវើកា ព្យនិិតយ តាមកា រសន ើសុំរៅតាមទី្សាលារ ៀននីមយួៗ។ កនូរសៀវរៅ

របាេះពុ្យមពផ្ាយ រមឺានផ្ដល់ជូន តាមកា រសន ើសំុ កនុងតនមលមយួ មិនឱ្យរលើស

ពី្យតនមលែតចមលងពិ្យតក្បាកដរឡើយ។ 

 

កា អប់ ំព្យហ្ុភាសា (EC §310)៖ ក្បសិនរបើសង្កា ត់អនុវតតកមមវិធី

ទ្ទួ្លបានចំរណេះដងឹខាងភាសាមយួ រោយអនុរលាមតាមចាបអ់ប់ ំ EC

§310 រ េះ ព័្យត៌មានអំពី្យក្បរភទ្ននកមមវធិីភាសា ផ្ដលអាចរក្បើបាន នងិ

កា ព្យនយល់អំពី្យកមមវិធីនមីយួៗ នឹងក្តូវមានោក់ជូនអមជានឹងរសចកតីជូន

ដំណឹងរនេះ ឬផ្ដល់ជូនរៅរព្យលមកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀន។ សូមរមើលកា 

រ ៀបរាបអ់ំពី្យកា អប ់ំននសង្កា ត់ OUSD សំរាបស់ិសសអនកសិកាភាសា

អង់ររលស ផ្ដលបានោកភ់ាជ បម់កជាមយួ។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀត អំពី្យ

កមមវធិីទំាងរនេះ សូមចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  បស់កា ោិល័យសំរាប់

សិសសអនកសិកាភាសាអង់ររលស និងកា ិោលយ័សមិទ្ធិផ្លព្យហ្ុភាសា៖ 

http://www.ousd.org/ellma។ 

 

កមមវិធីអប់ ពំ្យិរសស (IDEA)៖ ចាប់ ដឋ និងសហ្ព័្យនធ តក្មវូឱ្យកមមវិធី

អប ់ំសាធា ណៈសមក្សបរោយឥតរិតនែល (FAPE) រៅកនុងប ិសាថ ន

  ៉ឹតតបិតកំ ិតទាប ក្តូវផ្ដល់ឱ្យសិសសពិ្យកា ផ្ដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល ចប់ពី្យអាយុ 

3 ឆ្ន ំ ហ្ូតដល់ 21 ឆ្ន ំ។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទ្ៀតអំពី្យសិសសផ្ដលមានសិទ្ធទ្ទួ្ល 

អំពី្យសិទ្ធិមាតាបិតា និងនិតិកា កា    រមឺានផ្ដល់ជូនរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/specialeducation តាមកា រសន ើសុំ។ 
 

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

បិតាណាផ្ដលសងសយ័ថា កូនក្តូវកា ជនំួយពិ្យរសសរ េះ អាចរសន ើសុឱំ្យ

រររធវើកា វាយតនមលមយួ រដើមបឱី្យមានសទិ្ធិទ្ទួ្លបាននូវរសវាអប ់ំ

ពិ្យរសស តាម យៈ យកសាលារ ៀន។ រោលនរោបាយ និងនិតិវធិី 

ក្តូវ ួមមាន រសចកដីជូនដណំឹងជាលាយលកខកស  ជូនដលម់ាតាបតិាទំាង

អស់ អំពី្យសិទ្ធិ បស់ពួ្យកររ រោយអនុរលាមតាមចាបអ់ប ់ំ EC 56300។ 

(សូមរមើលព័្យត៌មានទូ្រៅផ្ដលបានោកភ់ាជ បម់កជាមយួ សត ីពី្យដំរណើ កា  

និងកមមវិធី និងរសវារធវើអតដសញ្ជញ ណ។) ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀត អំពី្យកមមវិធី 

និងព័្យត៌មានអំពី្យទំ្ ក់ទំ្នងសំរាបក់មមវធិីអប់ ំពិ្យរសស រមឺានោក់ជូនរៅ

កនុងររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/specialeducation និងតាមកា រសន ើសុំ។ 

 

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

តក្មូវឱ្យ សង្កា ត់ បរងាើតនីតិវិធី   រដើមបីទុ្ករោេះក្សាយ កយបណត ឹង 

អំពី្យកមមវិធអីប់ ំពិ្យរសស។ ក្បសិនរបើរលាកអនករិតថា សង្កា ត់បាន ំរលាភ

រលើចាប់ ដឋ ឬសហ្ព័្យនធ ផ្ដលក្រប់ក្រងរលើកា កណំត់អតតសញ្ជញ ណសិសស 

ឬកា ោក់សិសសចូលកនុងកមមវិធអីប់ ំរ េះ ឬរលើបញ្ជហ ក្សរដៀងោន រ េះ 

រលាកអនកអាចោក ់កយបណត ឹងជាលាយ ោក់ជូសង្កា ត់។ បទ្បបញ្ញតតិ

 បស់ ដឋ តក្មូវឱ្យសង្កា ត់ រធវើកា បញ្ជូន កយបណត ឹង បស់រលាកអនក រៅ

កានអ់រគ យកននកមមវិធីផ្ណ ំសាធា ណៈថាន ក់ ដឋ។ នីតិវិធី រមឺានោក់

ផ្ចកជូនរៅតាមទី្កា ោិលយ័ បស់ យកសាលារ ៀន ឬមានោក់ជូន

រៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/ombudsperson។ 

 

ផ្ផ្នកទ្ី 504 / សិសសព្យិកា  (ផ្ផ្នកទ្ី 504 ននចាប់សត ីព្យីកា សាត  នីតិ

សមបទាននឆ្ន ំ 1973)៖ ចាប់សហ្ព័្យនធ តក្មូវឱ្យសង្កា ត់ផ្ដល់ដណំឹងជូន

ជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ ដលស់ិសសពិ្យកា  និងមាតាបតិា បស់ពួ្យកររ អំពី្យរោល

នរោបាយ សដ ីពី្យកាតព្យវកិចច និងកា មនិរ ើសរអើង បសស់ង្កា ត់ រក្កាមផ្ផ្នក

ទី្ 504 ននចាប់សាត  នីតិសមបទា។ (សូរមើលព័្យត៌មានអំពី្យរសវា Section 

504 ននសង្កា ត់ OUSD ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ)។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទ្ៀត រឺ

មានោក់ជូនរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/healthservices។  

 

រសចកតផី្ែលងកា ណ៍អំព្យីកា មិនរ ើសរអើង (មាក្តា Title VI នន

ចាប់សត ីព្យសីិទ្ិធសុីវិលននឆ្ន ំ 1964; មាក្តា Title IX ននកា ផ្ក

ចាប់អប់ ំននឆ្ន ំ 1972  បសស់ហ្ ដឋអារម ិក; ចាបន់នជនជាតិ

អារម ិកព្យិកា ; ផ្ផ្នកទ្ី 504 ននចាប់សាត  នីតិសមបទាវិជាជ ជីវៈនន

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

រោយផ្ផ្អករលើផ្យនឌ ័, អតដសញ្ជញ ណរយនឌ័ , កា បង្កហ ញអតដសញ្ជញ ណ

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

កំណត់អតតសញ្ជញ ណក្កុមជនជាតិរដើមភារតិច, អាយ,ុ ព័្យត៌មានអំពី្យផ្ហ្សន, 

ពិ្យកា ភាព្យផ្លវូចិតត ឬផ្លវូកាយ, ទំ្រ  ផ្លវូរភទ្, សាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ ឬ

កា យល់រ ើញពី្យបុរគលកិលកខណៈមយួផ្បប ឬរក្ចើនផ្បប។ ចាប់សដ ីពី្យកា 

មិនរ ើសរអើង បស់សង្កា ត់ តក្មូវឱ្យផ្ដល់រសចកដីជូនដំណឹងជាភាសា

កំរណើត ក្បសិនរបើតំបន់បំរ ើរសវា បសស់ង្កា ត់ មានសហ្រមន៍ជនជាតិ

ភារតិច ផ្ដលមិនស ូវរចេះភាសាអង់ររលស។ រសចកដីជូនដណំឹង ក្តូវផ្ត

បញ្ជជ ក់ជូនថា សង្កា ត់នឹងចត់វធិានកា    រដើមបីធា ថា កា ផ្ដលមិន

ស ូវរចេះភាសាអង់ររលសរ េះ នឹងមិនមានឧបសរគរារំាងកនុងកា ទ្ទួ្លបាន

នូវកា អនុញ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន និងចូល មួរៅកនុងកមមវធិី   បស់សង្កា ត់

រទ្។ រោលកា ណ៍រនេះ ក្តូវបានោកឱ់្យអនុវតតចំរ េះសិសសសាលាទំាង

អស់ កនុងកំ ិតមយួ ដូចជាកា ចូល ួមកនុងកមមវធិី និងសកមមភាព្យ ក ់ន់ 

http://www.ousd.org/specialeducation


 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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រោយមានក ណីរលើកផ្លងមយួចំនួនតូច ដូចជាកឡីាប៉ាេះទ្ងគិចរាងកាយ

ោន ។ រោយអនុរលាមតាមចាប់សហ្ព័្យនធ  កយបណត ឹងរចទ្ក្បកាន់ព្យកីា 

មិនរោ ព្យតាមរោលនរោបាយរនេះ រ ួផ្តក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន ់យក

សាលារ ៀន។ បណត ឹងឧទ្ធ ណ៍ អាចក្តូវបានរធវើរឡើងរោយោក់ជូនអរគ

 យកននសង្កា ត់។ រោលនរោបាយសដ ីពី្យកា មិនរ ើសរអើងមយួចាប់

 បសស់ង្កា ត់ ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ រៅកនុងឧបសមពន័ធននរោល

នរោបាយ រហ្ើយមានផ្ដល់ជូនតាមកា រសន ើសុំផ្ងផ្ដ ។ រៅកនុងរព្យល

របាេះពុ្យមពផ្ាយរនេះ រោលនរោបាយននកា មិនរ ើសរអើងននសង្កា ត់ 

OUSD រឺសថ ិតរក្កាមកា ក្តួតពិ្យនិតយរឡើងវិញ។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ដលទាន់

សមយ័បំផុ្ត សូមចុចរមើលកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/boardpolicies។ ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀត សដ ីអំពី្យសមភាព្យ 

និងកា មិនរ ើសរអើង  ួមមានទំាងកា នតិីវិធីបណត ឹង និងព័្យត៌មានសំរាប់

ទំ្ ក់ទំ្នង សំរាបអ់នកសក្មបសក្មួលកមមវធិី Title IX  បស់សង្កា ត់ រឺ

មានោក់ជូនរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/ombudsperson។ 

 

សមធម៌កនុងក្បព្យ័នធអប់ រំោយមិនរតិព្យីសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ 

សញ្ជជ តិឬសាស  (EC §234.7)៖ កុមា មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវកា 

អប ់ំ បស់ ដឋ រោយឥតរិតនែល រោយមនិរិតពី្យសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន៍ 

សញ្ជជ តិ ឬជំរនឿសាស រឡើយ។ រៅរព្យលណាមកចុេះរ ម្ េះឱ្យកូនចូល

រ ៀន រ េះសាលារ ៀនក្តូវផ្តទ្ទួ្លយកឯកសា ខ្ុសៗោន ពី្យមាតាបតិា បស់

សិសស រដើមបីបង្កហ ញភសតុ តាងអំពី្យអាយ ុឬលំរៅោឋ ន បស់កមុា ។ 

ព័្យត៌មានអំពី្យសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន ៍សញ្ជជ តិ ឬរលខ្សសូាល់ រឺពំុ្យក្តូវ

បានតក្មូវឱ្យក្បាប់ររ រដើមបីឱ្យអាចចុេះរ ម្ េះឱ្យកូនចូលរ ៀនរ េះរទ្។ 

មាតាបតិា មានជរក្មើសកនុងកា ផ្តល់ជូនសាលារ ៀន នូវព្យ័ត៌មានសរំាប់

ទាក់ទ្ងមនុសសកនុងក្ោមានអាសនន  មួទំាងរ ម្ េះមនសុសប ទ បប់នស ំ

រដើមបីកណំត់អតតសញ្ជញ ណអាណាព្យាបាលរព្យញវយ័ផ្ដលអាចទុ្កចិតតបាន 

ផ្ដលអាចផ្ែទំាកនូសិសសមិនទាន់ក្របអ់ាយុ កនុងក្ោផ្ដលមាតាបតិា អាច

ក្តូវបានររ ំុខ្លួន ឬន ិរទ្ស។ មាតាបតិាមានជរក្មើសកនុងកា បំរព្យញ

លិខ្ិតអនញុ្ជញ តមយួចាប់ពី្យអនកផ្ែទំា ឬញតតិផ្តងតាំងអាណាព្យាបាលប

រណាត េះអាសននអំពី្យបុរគលរ េះ ផ្ដលអាចអនញុ្ជញ តឱ្យមនុសសរព្យញវយ័មាន ក់ 

ផ្ដលររអាចរជឿទុ្កចិតតបាន មានសិទ្ធអិំណាចរធវើកា សរក្មចចិតតរលើកា 

អប ់ំ និងរវជជសារសត  សំរាប់សិសសសាលាផ្ដលមិនទាន់ក្រប់អាយុរព្យញ

ចាប់។ សិសសមានសិទ្ធិ កនុងកា រាយកា ណ៍ក្បាប់អំពី្យឧក្កិដឋកមមសអប់រខ្ព ើម 

ឬមានសិទ្ធិោក់ កយបណត ឹងរៅសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្បសិនរបើពួ្យកររក្តូវ

បានរ ើសរអើងចំរ េះ ក្តូវបានរបៀតរបៀន ឬបំភិតបំភយ័ ឬសមលុតរធវើបាប 

រោយផ្ផ្អករលើជាតិសាសន៍ ក្កមុជនជាតិ ឬសាថ នភាព្យអរ ត ក្បរវសន ៍ពិ្យត

ក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ។ ររហ្ទំ្ព័្យ ននអរគរមធាវើកាលីហ្វនូញ៉ា  ផ្ត

ល់ជូនរលាកអនក នូវធនធាន ‹យល់ដឹងពី្យសិទ្ធិ បស់រលាកអនក› សរំាប់

កូនសិសសអរ ដ ក្បរវសន៍ និងសមាជិកក្រួសា  រៅរលើបណាត ញ 

https://oag.ca.gov/immigrant/rights។ ដំរណាេះក្សាយននសង្កា ត់ជាទី្

ជក្មក បសស់ង្កា ត់ OUSD ក្តូវបានភាជ ប់មកជាមយួ។ ព្យ័ត៌មានផ្ែមរទ្ៀត 

រឺមានោក់ជូនរៅររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/sanctuary/families។ 

 

កមមវិធីផ្ដិតសាន មក្មាមនដ (EC §32390)៖ សង្កា ត់ក្តូវបានអនញុ្ជញ តឱ្យ

ផ្តល់ជូននូវកមមវធិីផ្ដិតក្មាមនដ សំរាបក់មុា ផ្ដលមកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀន

ថាន កម់រតដយយ ឬផ្ដលរទ្ើបបានមកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនរៅកនុងសង្កា ត់ែមីៗ។ 

ក្បសិនរបើសង្កា ត់បានអនមុ័តកមមវិធីផ្បបរនេះ រ េះរលាកអនកនឹងក្តូវបាន

ផ្ដល់ជូនដំណងឹអំពី្យនីតិវិធី អំពី្យតនមលឈនូ ល ក់ ន់ និងអំពី្យសិទ្ធិ បស់

រលាកអនក កនុងកា មនិអនុញ្ជញ តឱ្យកនូរលាកអនកចូល ួមកនុងកមមវធិីរនេះ រៅ

រព្យលរលាកអនកអរញ្ជ ើញមកចុេះរ ម្ េះឱ្យកូនរលាកអនកចូលរ ៀន។ 

 

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

សង្កា ត់ តាមតំបន់នមីយួៗ នឹងក្តូវបានផ្តងតាំងអនកទំ្ ក់ទំ្នងមាន ក់ សំ

រាប់កមុា ផ្ដលោម នផ្ទេះសផ្មបង ជាអនកផ្ដលក្តូវរធវើោ៉ា ងណា ឱ្យមានកា 

កា ផ្សព្យវផ្ាយដណំឹងជូនជាសាធា ណៈ អំពី្យសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវកា អប់ ំ

 បស់សិសសសាលា ផ្ដលសថ ិតរៅកនុងសាថ នភាព្យោម នផ្ទេះសផ្មបង។ 

 

កមមវធីិអប់ ំអំពី្យផ្លវូរភទ្ / រមររារវ ិុសហីុ្វ (HIV) 

 

កា បរក្ងៀនរៅកនុងកមមវិធីអប់ សំុខ្ភាព្យផ្លវូរភទ្ទ្លូំទ្ូលាយ និង

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

ផ្ដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា អំពី្យកា បរក្ងៀនរៅកមមវិធអីប ់ំសុខ្ភាព្យផ្លវូរភទ្

ោ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ និងកមមវិធអីប់ បំង្កា  រមររារវើ ុសហ្ុីវ និងរធវើកា 

សិកាក្សាវក្ជាវអំពី្យហានិភយ័ និងកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដកនុងលកខណៈចំរ ើនសុខ្

ភាព្យ សំរាប់ឆ្ន ំសិកា។ សមាា  ៈសិកាតាម យៈសំរណ  និងសរមលង ឬចកខុ

 វិញ្ជញ ណ ដូចបានរក្បើក្បាស់រៅកនុងវិស័យអប ់ំរ េះ រឺមានោក់ជូនទុ្ករធវើ

កា ក្តួតពិ្យនិតយផ្ងផ្ដ ។ ក្បសិនរបើកា រ ៀបចំកមមវធិីបរក្ងៀនរនេះ ក្តូវបាន

រធវើរឡើង ប ទ ប់ពី្យឆ្ន ំសកិាបានចប់រផ្ដើមរហ្ើយរ េះមក មាតាបតិានឹងក្តូវ

បានផ្ដល់ជូនដណំឹង ោ៉ា ងរហាចណាស ់ឱ្យបាន 14 នែៃជាមនុ មនុនឹងកមម

 វិធីបរក្ងៀនផ្បបរនេះណាមយួចប់រផ្ដើម ក្បសិនរបើសង្កា ត់រក្ជើសរ ើសផ្តល់

កមមវធិីបរក្ងៀន រោយអនកក្បកឹារោបល់ផ្ដលមកពី្យខាងរក្ៅ រៅកនុង

ថាន ក់រ ៀន ឬរៅកនុងអឡំុងរព្យលជួបក្បជំុោន ។ រសចកតីជូនដណំឹងរនេះ ក្តូវផ្ត 

 ួមមាន ោក់នែៃផ្ខ្ឆ្ន ំបរក្ងៀន, រ ម្ េះ បសអ់ងគកា  ឬសាខាននវារមិនកិតដិ

យសមាន ក់ៗ រហ្ើយនងិព័្យត៌មានបញ្ជជ កថ់ាមាតាបិតាមានសិទ្ធិរសន ើសុំែត

ចមលងចាប់ទាក់ទ្ងនឹងកមមវធិីបរក្ងៀនរនេះមយួចាប់។ មាតាបតិាមានសិទ្ធិ

មិនអនញុ្ជញ តឱ្យកូន បស់ពួ្យកររ ចូល មួកនុងកមមវិធអីប់ ំសុខ្ភាព្យផ្លវូរភទ្

ទូ្លំទូ្លាយ និងកមមវិធអីប ់ំបង្កា  រមររារវើ សុហ្ុវី តាមកា ោក់រសន ើសំុ

ជាលាយលកខអកស  រៅកាន់សង្កា ត់។ សិសសសាលាទំាងរ េះណា ផ្ដល

មាតាបតិា បស់ពួ្យកររ ព្យុបំានោក់រសន ើសុជំាលាយលកខអកស  រដើមបីបញ្ជជ ក់

ពី្យកា មិនអនញុ្ជញ តឱ្យចូល ួមរ េះ នឹងទ្ទួ្លបាននវូកមមវិធបីរក្ងៀនរនេះ។ 

ចាប់បានអនញុ្ជញ តឱ្យសង្កា ត់ផ្ងផ្ដ  ព្យុចំំបាច់មានកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតា

បិតាជាមុន កនុងកា រក្បើឧបក ណ៍រោយអ មិក រដើមបីរធវើកា ក្សាវក្ជាវ 

និងរធវើកា វាយតនមលរោយសម ័ក្រចិតត នងិរោយលាកក់ា សមាៃ ត់ រដើមបីវាស់

សទ ង់ហានភិយ័ និងកិ ោិក្បក្ពឹ្យតដកនុងលកខណៈចំរ ើនសុខ្ភាព្យ បស់សិសស

សាលា ផ្ដលកនុងរ េះ មួមាន ទំាងកា រធវើរតសត  កក្មងសំណ ួ និងសក្មង់

មតិ ផ្ដលមានសំណួ សមក្សបតាមវយ័រៅថាន ក់ទី្ 7 ដល់ទី្ 12 អំពី្យ

កិ ោិក្បក្ពឹ្យតដ បស់សិសស ផ្ដលទាក់ទ្ង ឬកា ក្បតិបតដិផ្ដលទាក់ទ្ងរៅ

នឹងកា  ួមរភទ្។ សង្កា ត់ក្តូវផ្ដល់ដណំឹងជូនមាតាបតិាឱ្យបានក្ជាបជាលា

យលកខអកស  មុនរព្យលមានកា រធវើរតសត  កា ោកស់ំណ ួ ឬសក្មងស់ទង់

មតិផ្បបរនេះណាមយួ រហ្ើយក្តូវផ្តលឱ់្យពួ្យកររនវូឱ្កាសរធវើកា ក្តួតពិ្យនិតយ

ផ្ងផ្ដ ។ មាតាបតិា មានសិទ្ធិមិនអនញុ្ជញ តឱ្យកូន បស់ពួ្យកររ ចូល មួកនុង



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន
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កមមវធិីផ្បបរនេះបាន រោយោកសំ់រណើជាលាយលកខអកស មយួចាប ់រៅ

កាន់សង្កា ត់សាលារ ៀន។ 

 

កមមវិធីបរក្ងៀនអំព្យីសខុ្ភាព្យ / ភាព្យផ្ទុយោន ព្យីកា បរក្ងៀន និងជំរនឿ

សាស   (EC §51240)៖ តាមកា រសន ើ សុជំាលាយលកខអកស  ពី្យមាតា

បិតារ េះ សិសសសាលានឹងក្តូវបានរលើកផ្លងឱ្យ ួចពី្យតក្មូវកា ចូលកនុង

ផ្ផ្នកននកមមវិធបីរក្ងៀនណាមយួអំពី្យសុខ្ភាព្យ ក្បសិនរបើវាមានភាព្យផ្ទយុោន

ពី្យកា បរក្ងៀន និងជំរនឿសាស  បសម់ាតាបតិា។ 

 

វតតមានសិសសសាលារ ៀន/ជរក្មើសសាលារ ៀន 

 

ចាប់កាលហី្វូនញ៉ា  (EC §48980 (g)) តក្មូវឱ្យក្កុមក្បកឹាភបិាលនន

សាលារ ៀនទំាងអស់ ផ្ដល់ដណំឹងជូនមាតាបតិាននសិសសមាន ក់ៗ  រៅរដើម

ឆ្ន ំសិកា តាមមរធាបាយខ្ុសៗោន  ថាពួ្យកររអាចរក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន

  ឱ្យកនូៗពួ្យកររ ចូលរ ៀនបាន រក្ៅពី្យសាលារ ៀនផ្ដលព្យួកររក្តូវបាន

កំណត់ឱ្យរៅរ ៀនរោយសង្កា ត់សាលារ ៀន។ ធនធានជារក្ចើន រឺអាច ក

បាន រដើមបីជួយឱ្យអនកបានដងឹ និងរក្បៀបរធៀបសាលារ ៀន   បស់

សង្កា ត់ OUSD  ួម មួមាន៖ ររហ្ទំ្ព័្យ ផ្សវង កសាលារ ៀនអកូឡិនដ៍, រំ

ររាងក្បតិបតដកា សាលារ ៀន និងរសៀវរៅផ្ណ ំអំពី្យកា ចុេះរ ម្ េះរក្ជើស

រ ើសសាលារ ៀន រហ្ើយទំាងអស់រនេះ រឺមានោកឱ់្យរក្បើក្បាស់រៅកនងររ

ហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/enroll។ កា ចូល ួមកនុងកា តាំងពិ្យព័្យ ណ៍រក្ជើស

រ ើសសាលារ ៀន កមមវិធី Open House និងដំរណើ រដើ រមើលរៅទី្កនុង

ប ិរវណសាលារ ៀន   រជឺាមរធាបាយដ៏លអផ្ងផ្ដ  រដើមបឱី្យដឹងពី្យ

សហ្រមន៍សិកាខ្ុសៗោន ។ សូមរមើលផ្ងផ្ដ រៅកនុងឧបសមព័នធននរោល

នរោបាយផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួនងឹរោលនរោបាយននក្កមុ

ក្បឹកាភបិាល BP 5116.1 និងបទ្បញ្ញតដិ ដឋបាល AR 5116.1  បស់

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សដ ីពី្យកា របើកឱ្យចុេះរ ម្ េះរ ៀន នងិកា របើក

ឱ្យចុេះរ ម្ េះរ ៀនកនុងសង្កា ត់រ ៀងៗខ្លួន។ ចំណំា៖ រៅកនុងរព្យលរបាេះពុ្យមព

ផ្ាយរនេះ រោលនរោបាយ  សដ ីពី្យកា របើកឱ្យចុេះរ ម្ េះរ ៀន បស់

សង្កា ត់ រឺសថ ិតរៅរក្កាមកា ក្តួតពិ្យនិតយរឡើងវញិ។ សំរាប់ព័្យត៌មានទាន់

សមយ័បំផុ្ត សូមចុចរមើលរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org។ 

 

សិសសទំាងឡាយណា ផ្ដលចូលរ ៀនសាលា រក្ៅពី្យសាលាទំាងរ េះ 

ផ្ដលក្តូវបានកណំត់ឱ្យរៅរ ៀន រោយសង្កា ត់រ េះ ក្តូវបានសំរៅថា ‹

សិសសផ្លល ស់បដ ូសាលារ ៀន› ពី្យរដើមដល់ចប់ននរសចកដីជូនដណំឹងរនេះ។ 

មានមយួវិធកីា សំរាប់រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀន រៅកនុងសង្កា ត់ ផ្ដលមាតា

បិតា ស់រៅ (កា ផ្លល ស់បដ ូសាលារ ៀនរៅកនុងសង្កា ត់) រហ្ើយអាចមានវធិី

កា ោច់រោយផ្ឡកពី្យោន ចំនួនបី សំរាប់រក្ជើសសាលារ ៀន   រៅកនុង

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

ទូ្រៅ និងផ្ដនកណំត់ននវិធកីា នីមយួៗ រឺមានរ ៀបរាប់ជូនដូចខាងរក្កាម

រនេះ៖ 

 

កា រក្ជើសរ ើសសាលាមួយ រៅកនុងសង្កា ត់ផ្ដលមាតាបិតា ស់

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

រ ៀន ក្បចំសង្កា ត់នមីយួៗ បរងាើតរោលនរោបាយ ផ្ដលអនុញ្ជញ តឱ្យ

មាតាបតិារធវើកា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនឱ្យកនូៗ បស់ពួ្យកររចូលរ ៀន 

រោយមិនរិតពី្យទី្កផ្នលងផ្ដលមាតាបតិា ស់រៅកនុងសង្កា ត់ បស់ពួ្យករររឡើ

យ។ ចាប់ោកក់ហំ្ិតរលើកា រក្ជើសរ ើសសាលា រៅកនុងសង្កា ត់សាលា

រ ៀន ដូចតរៅរនេះ៖ 

 

 សិសសផ្ដល ស់រៅកនុងតំបន់សាលាផ្ដលក្តូវរៅរ ៀនរ េះ រឺក្តូវផ្ត

ទ្ទួ្លបាននូវអាទិ្ភាព្យចូលរ ៀនរៅសាលាហ្នឹង មុនសសិសរផ្សងៗ

រទ្ៀត ផ្ដលមិន ស់រៅកនុងតំបន់សាលារ ៀនផ្ដលសិសសក្តូវរៅរ ៀន។ 

 កនុងក ណមីានចំនួនរសន ើសំុចូលរ ៀនរក្ចើនរលើសចំនួនរបើកទ្ទួ្ល

សិសសឱ្យចូលរ ៀនរ េះ វធិីកា រក្ជើសរ ើសរនេះ ក្តូវផ្ត ‹រធវើរឡើង

រោយក្ វៗ រហ្ើយោម នភាព្យលរមអៀង› ផ្ដលជាទូ្រៅមាននយ័ថា 

សិសសក្តូវបានរក្ជើសរ ើសតាម យៈវធិចីប់រឆ្ន ត ជាជាងថា អនកណា

មកចុេះរ ម្ េះមុន បានកផ្នលងចូលរ ៀនមនុររ។ សង្កា ត់មិនអាចរក្បើ

លិទ្ធផ្លសិកា ឬកឡីា បសស់ិសសសាលា រដើមបីរធវើជាមលូោឋ នទុ្ក

ទ្ទួ្លយកសិសសចូលរ ៀន ឬបដិរសធមិនទ្ទួ្លយកសិសសផ្លល ស់បដូ 

សាលារ េះរឡាយ។ 

 សង្កា ត់នមីយួៗ ក្តូវផ្តសំរ ចចិតតកណំត់ចំនួនរបើកទ្ទួ្លយកសសិស

ចូលមក រៅតាមទី្សាលារ ៀននមីយួៗ។ សង្កា ត់នីមយួៗ មានសិទ្ធិ

អំណាចកនុងកា  កាសមតុលយននពូ្យជសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិឱ្យស

មក្សប កនុងចំរណាមសាលារ ៀន   បស់ខ្លួន រនេះមាននយ័ថា 

សង្កា ត់អាចបដិរសធបាន ចំរ េះសិសសផ្ដលផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀន 

ក្បសិនរបើវារធវើឱ្យោម នតុលយភាព្យ ឬរធវើឱ្យសង្កា ត់ពំុ្យបានអនុរលាមតាម

ចាប់ននកមមវិធឈីប់ផ្បងផ្ចកពូ្យជសាសន៍ រោយសម ័ក្រចិតត ឬតាមបទ្

បញ្ជជ តុលាកា ។ 

 សង្កា ត់នមីយួៗអាចអនមុ័តរោលនរោបាយរក្ជើសរ ើសសាលា

រ ៀន ផ្ដលក្តូវយកមកពិ្យច ណារលើកាលៈរទ្សៈពិ្យរសស ផ្ដលអាច

បងា អនដរាយ ឬរក្ោេះថាន ក់ដលស់ិសសណាមាន ក់ រទាេះជាបងបអនូបរងាើត

 បសស់ិសសរៅរ ៀនរៅឯសាលារហ្ើយក៏រោយ ឬថារតើឪពុ្យកមាត យ

 បសស់ិសសរៅរធវើកា រៅឯសាលាក៏រោយ។ 

 សង្កា ត់ ពំុ្យក្តូវបានតក្មូវឱ្យជួយដកឹជូនសិសសរៅមកពី្យសាលារ ៀន

មយួរៅសាលារ ៀនមយួរទ្ៀត រៅកនុងសង្កា ត់ រក្កាមបទ្បបញ្ញតតិទំាង

រនេះរទ្។ 

 ក្បសិនរបើកា ផ្លល ស់បដូ សាលា ក្តូវបានបដិរសធរ េះ មាតាបិតាមិន

មានសិទ្ធិរោយសវយ័ក្បវតតិ កនុងកា ផ្ដឹងឧទ្ធ ណ៍ពី្យបទ្សំរ ចចិតតរនេះ

រទ្។ ប៉ាុផ្នដសង្កា ត់ រទាេះជាោ៉ា ងណា អាចសម ័ក្រចិតដរធវើកា សំរ ចចិតត 

ោក់ចូលនូវវិធកីា មយួជារក្សច ជូនមាតាបតិា ផ្ដលចង់រធវើកា បតឹង

ឧទ្ធ ណអ៍ំពី្យកា សំរ ចចិតដ។ 

 

កា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនរៅរក្ៅសង្កា ត់ ផ្ដលមាតាបតិា ស់រៅ៖ 

មាតាបតិាមានបីជរក្មើសខ្ុសៗោន  កនុងកា រក្ជើសរ ើសសាលារ ៀនមយួ 

រៅរក្ៅសង្កា ត់ ផ្ដលព្យកួររ ស់រៅ។ ជរក្មើសទំាងបីរ េះរឺ៖ 

 

ជរក្មើសទ្ី 1៖ សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ (EC §§48300 ដល់ 48315)៖ 

ចាប់អនញុ្ជញ ត ប៉ាុផ្នតមិនបានតក្មវូឱ្យសង្កា ត់សាលារ ៀននមីយួៗ កាល យ

ជា ‹សង្កា ត់ជាទី្ចំណលូចិតដ› រ េះរទ្ - រជឺាសង្កា ត់ផ្ដលទ្ទួ្លយក

សិសសផ្ដលផ្លល ស់ចូលមកពី្យសង្កា ត់មយួរផ្សងរទ្ៀត រក្កាមលកខខ្ណឌ នន



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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ចាប់អប ់ំផ្ដលបានរ ល ួចមករហ្ើយ។ ក្បសិនរបើក្កុមក្បឹកាភិបា

លសាលារ ៀន បស់សង្កា ត់ សំរ ចចិតតថា ខ្លួនចង់កាល យជា ‹សង្កា ត់ជា

ទី្ចំណូលចិតដ› រ េះ ខ្លួនក្តូវផ្តកណំត់ចំនួនសិសស ផ្ដលខ្លួនចង់ទ្ទួ្ល

យក រៅកនុងក្បរភទ្រនេះ កនុងឆ្ន ំនមីយួៗ រហ្ើយក្តូវទ្ទួ្លយកសិសស

ទំាងអស ់ផ្ដលបានសុំផ្លល ស់ចូលមករ ៀន  ហ្ូតទាល់ផ្តបានដល់ក្រប់

ចំនួនផ្ដលក្តូវទ្ទួ្លយក។ សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ ក្តូវវធា ោ៉ា ង

ណាឱ្យសិសសផ្ដលក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន រក្កាមលកខខ្ណឌ រនេះ 

ក្តូវបានរក្ជើសរ ើសតាម យៈវិធកីា ោម នលរមអៀង ផ្ដលហាមក្បាមមនិ

ឱ្យរក្បើវិធរីិតរហ្តុផ្លពី្យរុណសមបតដិ ដចូជាលិទ្ធផ្លសកិា ឬកឡីា 

សាថ នភាព្យរាងកាយ ឬសមតថភាព្យខាងភាសាអង់ររលសជារដើម។ 

ក្បសិនរបើសង្កា ត់រក្ជើសរ ើសមិនចងក់ាល យជា ‹សង្កា ត់ជាទី្ចំណលូ

ចិតដ› រ េះ មាតាបតិាមិនអាចរធវើកា រសន ើសំុផ្លល ស់បដូ សាលាតាម

លកខខ្ណឌ ទំាងរនេះរទ្។ លកខខ្ណឌ រផ្សងៗរទ្ៀតអំពី្យសិទ្ធិរក្ជើសរ ើស ‹

សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ›  ួមមានដូចតរៅរនេះ៖ 

 

 ខាងណាកប៏ានផ្ដ  សង្កា ត់ផ្ដលកូនសសិសផ្លល ស់ចូលមករ ៀន ឬ

សង្កា ត់ផ្ដលកូនសិសសផ្លល ស់រចញរ េះ អាចរធវើកា បដិរសធមនិឱ្យ

ពួ្យកររផ្លល ស់បដូ សាលាបាន ក្បសិនរបើវានឹងមានផ្លប៉ាេះ ល់ជា

អវិជជមាន ដល់តុលយភាព្យននចំនួនជាតិសាសន៍ និងក្កុមជនជាតិ

 បសស់ង្កា ត់ ឬដលរ់ំររាងកា ឈប់ផ្បងផ្ចកពូ្យជសាសន៍រោយ

សម ័ក្រចិតត ឬតាមបទ្បញ្ជជ ពី្យតុលាកា ។ សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ មនិ

អាចបដិរសធសំរណើសំុផ្លល ស់បដ ូសាលា រោយផ្ផ្អករលើមលូោឋ នថា 

កា ចណំាយរលើកា ផ្តល់រសវាហ្នឹង រមឺានចំននួរលើសក្បាក់ចំណូល

ផ្ដលទ្ទួ្លយក ប៉ាុផ្នតខ្លួនអាចរធវើកា បដិរសធសំរណើសំុបាន 

ក្បសិនរបើរធវើដូរចនេះ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតកមមវិធមីយួែមី។ រទាេះជា

ោ៉ា ងណាក៏រោយ សង្កា ត់ជាទី្ចំណលូចិតដរ េះ មិនអាចបដិរសធ

កា ផ្លល ស់បដូ សាលា បស់សិសសផ្ដលមានតក្មូវកា ពិ្យរសសណា

មាន កប់ានរទ្ ផ្ដលកនុងរ េះ  មួមានទំាងមនុសសផ្ដលមានតក្មូវកា 

ពិ្យរសស ឬកូនសិសសអនករ ៀនភាសាអងរ់រលស របើរទាេះជាកា 

ចំណាយរលើកា អប់ សំិសសមានចំនួនរលើសក្បាក់ចំណលូផ្ដលបាន

ទ្ទួ្ល ឬក្តូវកា បរងាើតកមមវិធមីយួែមីក៏រោយ។ សង្កា ត់សាលារ ៀន

ផ្ដលកូនសិសសចង់ផ្លល ស់បដូ រចញ អាចផ្ងផ្ដ  ោក់កណំត់រលើចំនួន

ស ុបននសិសសផ្ដលផ្លល ស់បដ ូរចញពី្យសង្កា ត់រៅឆ្ន ំនមីយួៗ កនុង

ចំនួនភារ យជាក់លាក់ននចំនួនចុេះរ ម្ េះស ុប រោយអាក្សយ័រលើ

ទំ្ហ្ំននសង្កា ត់។ 

 កា ក្បាក្សយ័ទាក់ទ្ងជាមយួមាតាបតិា រោយសង្កា ត់ជាទី្ចំណូល

ចិតដ ក្តូវបានឱ្យកូនព្យកួរររៅរ ៀនរ េះ ក្តូវមានភាព្យក្តឹមក្តូវរោយ

ផ្ផ្អករលើអងគរហ្តុរហ្ើយមនិក្តូវតក្មង់រៅរលើសិសសសាលា រោយ

ផ្ផ្អករលើសមតថភាព្យសកិា, កា រលងកឡីា ឬបរុគលកិលកខណៈផ្លទ ល់

ខ្លួនរផ្សងរទ្ៀតរឡើយ។ 

 សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ ក្តូវផ្តបរង្កហ េះព័្យត៌មានអំពី្យ កយសំុផ្លល ស់បដូ 

សាលារ ៀន រៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ  បសខ់្លួន  ួមមានទំាងទ្ក្មង់ផ្បបបទ្

ណាមយួ ផ្ដលអាចអនុវតតបាន, តារាងកំណត់រព្យលផ្លល ស់បដូ សាលា

រ ៀន និងរសចកដីព្យនយល់អំពី្យវិធកីា រក្ជើសរ ើសរនេះផ្ងផ្ដ ។ 

 កា ក្បាក្សយ័ទាក់ទ្ងោន ទំាងអស់ សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ ទាក់ទ្ង

នឹងឱ្កាសផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀន ក្តូវផ្តមានោក់ជូនជាភាសាទំាង

អស់ ផ្ដលក្តូវបានតក្មូវឱ្យបកផ្ក្ប រៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន

 បស់អនកក្សុក រក្កាមចាប់អប់ ំ EC§48985។ 

 ោម នសិសសណាមាន ក់ ផ្ដលកនុងរព្យលបចចបុបននរនេះ ចូលរ ៀន ឬ ស់រៅ

កនុងតំបន់សាលាផ្ដលពួ្យកររក្តូវរៅរ ៀនរ េះ អាចក្តូវបានបងខឱំ្យ

ចករចញពី្យសាលារ ៀនហ្នឹង រដើមបីទុ្កកផ្នលងហ្នឹង ឱ្យសសិសផ្ដល

ផ្លល ស់បដូ សាលាចូលមករ ៀន រក្កាមលកខខ្ណឌ ទំាងរនេះបានរទ្។ 

 អាទិ្ភាព្យអនុញ្ជញ តឱ្យចូលរ ៀន ក្តូវផ្តបានផ្តល់ជូនដូចតរៅរនេះ៖ 

- បងបអនូបរងាើត បស់សិសស ផ្ដលរ ៀនរៅសាលាហ្នឹងក្សាប់

រហ្ើយរៅកនុង ‹សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ› ក្តូវផ្តក្តូវបានផ្តល់

ជូននូវអាទិ្ភាព្យមុនររបងអស់។ 

- សិសសសាលាផ្ដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លអាហា រោយឥតរិតនែល ឬ

តាមបញ្ចុ េះតនមលរ េះ ក្តូវផ្តបានផ្តល់ជូននូវអាទិ្ភាព្យទី្ពី្យ ។ 

- កូនៗ បស់បរុគលិករោធា ក្តូវផ្តបានផ្តល់ជូននូវអាទិ្ភាព្យទី្បី។ 

 មាតាបតិាអាចរធវើកា រសន ើសំុឱ្យជួយដកឹជូនកូនរៅមកពី្យសាលារ ៀន 

រៅកនុងក្ពំ្យផ្ដននន ‹សង្កា ត់ជាទី្ចំណូលចិតដ›។ សង្កា ត់ ក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យផ្តល់ោនជំនិេះ ផ្តកនុងកំ ិតមយួផ្ដលខ្លួនអាចរធវើរៅបាន។ 

សង្កា ត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតាកំពុ្យងបំរព្យញកាតព្យវកិចចរោធា

សកមម ននសិសសផ្ដល ស់រៅរ េះ មិនក្តូវបដិរសធកា សំុផ្លល ស់បដ ូ

 បស់សិសស បូហ្នឹង ឱ្យរៅរ ៀនរៅកនុងសង្កា ត់ណាមយួរឡើយ 

ក្បសិនរបើសង្កា ត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបតិា បសស់ិសសបានោក់

 កយសំុរ េះ បានអនមុ័ត កយសំុផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀន។ 

 

ជរក្មើសទ្ី 2៖ កា ផ្លល ស់បតូ សាលារ ៀនរផ្សងរទ្ៀត វាងសង្កា ត់ (EC 

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

រធវើកិចចក្ព្យមរក្ព្យៀង ួមោន មយួ សំរាបក់ា ផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀន បស់

សិសសមាន ក់ ឬ រក្ចើន ក់ សំរាប ់យៈរព្យលមយួដល់រៅក្បំាឆ្ន ំឯរណាេះ។ 

កិចចក្ព្យមរក្ព្យៀងែមី អាចក្តូវបានចប់រផ្ដើមរធវើ សំរាប ់យៈដល់រៅក្បំាឆ្ន ំ

នីមយួៗបានផ្ែមរទ្ៀត។ កិចចក្ព្យមរក្ព្យៀងរនេះ ក្តូវផ្តមានកា បញ្ជជ ក់ពី្យ 

យៈរព្យលជាក់លាក់ និងលកខខ្ណឌ  រក្កាមកា ផ្លល ស់បត ូសាលាផ្ដលក្តូវ

បានអនញុ្ជញ តឱ្យ។ សង្កា ត់លំរៅោឋ ន មនិអាចបដិរសធកា ផ្លល ស់បត ូ

សាលាននសិសស ផ្ដលមាតាបិតា បសពួ់្យកររកំពុ្យងបំរព្យញកាតព្យវកិចច 

រោធាសកមម ផ្ដលសង្កា ត់ទ្ទួ្លចុេះរ ម្ េះតាមកា រសន ើសុំរ េះ អនមុ័ត

 កយសំុបានរទ្។ ចាប់ផ្ចងអំពី្យកា ផ្លល ស់បតូ សាលារ ៀន វាងសង្កា ត់ 

ផ្ចងផ្ងផ្ដ នូវលកខខ្ណឌ ដូចតរៅរនេះ៖ 

 ក្បសិនរបើសង្កា ត់បដិរសធសំរណើសំុផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀនរ េះ មាតា

បិតាអាចបតឹងឧទ្ធ ណប៍ាន ចំរ េះកា សរក្មចចិតតហ្នឹង ោក់រៅកាន់

ក្កុមក្បកឹាភបិាលផ្ផ្នកអប់ ំក្បចំរខាណធី។ មានតារាងរព្យលរវលា

ជាក់លាក់ រៅកនុងចាប ់សំរាប់ោក់បណត ឹងឧទ្ធ ណ៍រនេះ រហ្ើយនិង

រដើមបីឱ្យក្កមុក្បកឹាភបិាលផ្ផ្នកអប់ ំ រធវើកា សំរ ចចិតតជាែមី។ 

 

ជរក្មើសទ្ី 3៖ កា ង្ក មាតា ជំនួសកា ផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀនតាម

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

បិតាមាន ក់ននសិសស បានរៅរធវើកា រៅនងឹកផ្នលងផ្លទ ល់រៅកនុងក្ពំ្យផ្ដននន

សង្កា ត់សាលារ ៀនមយួរក្ៅពី្យសង្កា ត់ ផ្ដលព្យួកររ ស់រៅ សំរាប់ យៈ

រព្យលោ៉ា ងតិចក្តឹមផ្ត 10 រមា៉ា ងប៉ាុរណាណ េះ កនុងអំឡុងរព្យលក្តឹមផ្តមយួ

សបាត ហ្៍រ េះ កូនសិសសអាចក្តូវបានចត់ទុ្កថា ជាសិសសមានទី្លំរៅ 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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រៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន ផ្ដលមាតាបិតា បស់ពួ្យករររធវើកា រ េះរហ្ើ

យ។ មាក្តាននចាប់រនេះ មនិតក្មូវឱ្យសង្កា ត់សាលារ ៀន ទ្ទួ្លយក

សិសសផ្ដលបានរសន ើសំុផ្លល ស់បដ ូសាលារ ៀន រោយផ្ផ្អករលើមូលោឋ ន

រនេះ ប៉ាុផ្នតសិសស មិនអាចក្តូវបានបដិរសធ រោយផ្ផ្អករលើមូលោឋ ន

ជាតិសាសន៍ ក្កុមជនជាតិ រភទ្ ក្បាក់ចំណូល បសម់ាតាបតិា លទ្ធផ្ល

សិកា ឬកា ព្យចិ ណា "តាមផ្តអំរព្យើចិតដ" រផ្សងរទ្ៀត។ លកខខ្ណឌ រផ្ស

ងៗរទ្ៀត កនុងចាប់អប់ ំ EC§48204 (b)  មួមាន៖ 

 

 ខាងណាមយួក៏បាន សង្កា ត់ផ្ដលមាតាបិតា ស់រៅ ឬសង្កា ត់ផ្ដល

មាតាបតិារៅរធវើកា រៅទី្រ េះ អាចហាមឃាត់មនិឱ្យសិសសសុំផ្លល ស់

បដូ សាលារ ៀន ក្បសិនរបើវាប៉ាេះ ល់ជាអវិជជមានដល់រំររាងកា 

ឈប់ផ្បងផ្ចកពូ្យជសាសន៍។ 

 សង្កា ត់ផ្ដលមាតាបតិារៅរធវើកា រ េះ អាចបដិរសធកា សំុផ្លល ស់បដូ 

សាលារ ៀន ក្បសិនរបើខ្លួន ករ ើញថា កា ចំណាយរលើកមមវធិីអប់ ំ

 បសស់ិសសរ េះ មានចំនួនរក្ចើនរលើសចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ដល ោឋ ភបិា

លបានផ្ដល់ឱ្យសង្កា ត់ សំរាបក់មមវិធអីប ់ំសិសស។ 

 មានកា ោកក់ហំ្ិត (រោយផ្ផ្អករលើចំននួស បុននសិសសមកចុេះ

រ ម្ េះរ ៀន) រលើចំនួនសិសសផ្ដលបានទូ្ទាត់ ផ្ដលអាចសំុផ្លល ស់បដ ូ

សាលារ ៀនរចញពី្យសង្កា ត់ រក្កាមចាបរ់នេះ ក្បសិនរបើសង្កា ត់ អនុ

ម័តឱ្យមានចំននួរក្ចើនកនុងកា សំុផ្លល ស់បដ ូសាលារ ៀន។ 

 ពំុ្យមានដំរណើ កា ោកប់ណត ឹងឧទ្ធ ណ៍ផ្ដលបានតក្មវូ សរំាបក់ា សុំ

ផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀន ផ្ដលក្តូវបានបដិរសធរ េះរទ្។ ប៉ាុផ្នដរទាេះជា

ោ៉ា ងណាក៏រោយ សង្កា ត់ បដិរសធមនិអនញុ្ជញ តឱ្យសិសសចូលរ ៀន

រ េះ ក្តូវផ្តផ្តល់ជូនជាលាយលកខអកស  ជូនដលម់ាតាបតិា នវូរហ្តុ

ផ្លជាក់លាក ់ចំរ េះកា បដិរសធកា សំុផ្លល ស់បដូ សាលារ ៀន។ 

 

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

រៅរព្យលផ្ដលសិសសកំពុ្យងរ ៀនរៅឯសាលារ ៀនននសង្កា ត់មយួ ផ្ដល

មានចុេះរៅកនុងបញ្ជ ីរបើកឱ្យចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនជាចំហ្ ដូចបានកណំត់

រោយអរគ យកផ្ផ្នកផ្ណ ំសាធា ណៈរ េះ ពួ្យកររអាចោក់ កយសុំ

ផ្លល ស់បដូ រៅរ ៀន រៅឯសាលាមយួរទ្ៀត ផ្ដលរៅកនុង ឬរៅរក្ៅសង្កា ត់

បាន ក្បសិនរបើសាលារ ៀនផ្ដលព្យកួររ កំពុ្យងផ្លល ស់រៅរ េះ ទ្ទួ្លបាន

ពិ្យនទុខ្ពស់ ដូចបានចុេះរលើតារាងលទ្ធផ្លសិកា។ សង្កា ត់  ផ្ដលមាន

សាលារ ៀនចុេះកនុងបញ្ជ ី  ក្តូវផ្តផ្ដល់ដំណឹងជូនមាតាបតិារៅឯសាលារ ៀន

ហ្នឹង រៅនែៃ ឬមុននែៃដបំូងននឆ្ន ំសិកា អំពី្យជរក្មើស បស់ពួ្យកររ កនុងកា 

ផ្លល ស់បដូ រៅសាលា ដឋមយួរទ្ៀត។ ព័្យត៌មានទាក់ទ្ងនឹងដំរណើ កា ោក់

 កយសុំ និងរព្យលរវលាកណំត់ផ្ដលអាចអនុវតតបាន អាចរៅយកបានព្យី

កា ោិលយ័ បសស់ង្កា ត់។ 

 

រសចកដីសរងខបរនេះ ផ្តល់ជូននូវទិ្ដឋភាព្យទូ្រៅ អំពី្យចាប់ផ្ដលអាចអនុវតត

បាន ចំរ េះកា រៅរ ៀន សំរាប់សាលារ ៀនខាន តតូចនីមយួៗរផ្សងរទ្ៀត។ 

ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀត រឺមានផ្ដល់ជូនតាមកា រសន ើសុំ និងរៅររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/enroll។ 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីសាលារ ៀនខាន តតូច (EC §58501)៖ ចាប់ ដឋ

អនញុ្ជញ តឱ្យសង្កា ត់សាលារ ៀនទំាងអស់ ផ្តល់សាលារ ៀនខាន តតូចៗ។ 

ចាប់អប ់ំផ្ផ្នកទី្ 58500 កំណត់នយិមន័យថា សាលារ ៀនខាន តតូច រជឺា

សាលារ ៀនមយួ ឬជាក្កុមថាន ក់រ ៀនោច់រោយផ្ឡកមយួ រៅកនុង

ក្កបខ្ណ័ឌ សាលារ ៀនមយួ ផ្ដលក្តូវបានកានក់ាប់កនុងលកខណៈមយួ ផ្ដល

បាន ច រឡើងរដើមបី៖ 

 

(1) បរងាើនឱ្កាសដល់កំ ិតអតិប មា សំរាបសិ់សសសាលា កនុងកា អភិវឌឍ

រុណតនមលវិជជមាន ដូចជាខ្លួនទី្ពឹ្យងខ្លួន កា រចេះផ្តចួរផ្តើមរនំិត រសចកដី

សបបុ ស ភាព្យរកើតរឡើងរោយឯកឯង ភាព្យបុិនក្បសប់ ភាព្យកាល ហាន រំនិត

នចនក្បឌិត កា ទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវ និងកដអីំណ ។ 

(2) ទ្ទួ្លសាគ លថ់ាកា រ ៀនសូក្តលអបំផុ្ត រកើតរឡើងរៅរព្យលផ្ដលសិសស

រ ៀនរចេះចំ រោយសា ព្យកួររមានចំណង់ចំណូលចិតដនឹងសកិា។ 

(3)  កាសាថ នភាព្យសិកាមយួ ផ្ដលបរងាើនឱ្យសសិសរចេះរលើកទឹ្កចិតត

រោយខ្លួនឯងឱ្យដលក់ំ ិតអតិប មា និងរចេះរលើកទឹ្កចិតតសិសស តាមរព្យល

រវលាផ្លទ លខ់្លួន បស់ពួ្យកររ ឱ្យរចេះរដញតាមចំណាបអ់ា មមណផ៍្លទ លខ់្លួន

ផ្ដលព្យួកររមាន។ ចំណាប់អា មមណ៍ទំាងរនេះ អាចរកើតរចញជាផ្ផ្លផ្លា

ទំាងក្សុង ឬផ្ផ្លផ្លា ខ្លេះៗ រចញពី្យបទ្បង្កហ ញរោយក្របូរក្ងៀន ផ្ដលពួ្យក

ោត់ចូលចិតដអំពី្យរំររាងសកិា។ 

(4) បរងាើនឱ្កាសដលក់ំ ិតអតិប មា ជូនក្រូបរក្ងៀន មាតាបតិា និងសិសស

សាលា កនុងកា អភវិឌឍ មួោន  នូវដំរណើ កា សិកា និងកមមវតថុ បស់ខ្លួន។ ឱ្

កាសរនេះ នឹងក្តូវបានបនតដំរណើ កា ជាអចិនរនតយ៍។ 

(5) បរងាើនឱ្កាសដលក់ំ ិតអតិប មា សំរាបស់ិសសសាលា រលាកក្រ-ូអនក

ក្រូ និងមាតាបតិា រដើមបីឱ្យរចេះបនដក្បតិកមមរៅនឹងកា ផ្លល ស់បដូ ពិ្យភព្យរលាក 

 ួមមាន ប៉ាុផ្នតមនិកណំត់ថាមានផ្តសហ្រមន៍ ផ្ដលសាលារ េះ មានតាងំ

រៅរ េះរទ្។  

រៅកនុងក្ពឹ្យតតិកា ណម៍ានមាតាបតិា កូនសិសស ឬរលាកក្រ-ូអនកក្រណូាមាន ក់ 

ផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ៍ចង់បានព្យ័ត៌មានផ្ែមរទ្ៀត ទាក់ទ្ងនឹងសាលា

រ ៀនខាន តតូចរ េះអរគ យកសាលារ ៀនក្បចំរខាណធី, កា ោិលយ័ ដឋ

បាលននសង្កា ត់រនេះ, រហ្ើយនិងកា ោិល័យ បស់ យកសាលារ ៀន 

រៅកនុងតំបន់សាលាផ្ដលសិសសក្តូវរៅរ ៀននីមយួៗរ េះ ក្តូវមានឯក

សា ចាប់ែតចមលងជារក្ចើនចាប ់សំរាប់ទុ្កផ្ចកជូនរលាកទុ្កជាព័្យត៌មា

ន។ ចាប់រនេះ ជាពិ្យរសស អនញុ្ជញ តឱ្យមនុសសផ្ដលមានចំណាប់អា មមណ ៍

កនុងកា ោក់រសន ើសំុឱ្យក្កុមក្បឹកាភបិាលននសង្កា ត់ បរងាើតកមមវិធីសំរាប់

សាលារ ៀនខាន តតូចៗ។ 

 

កា កាត់បនថយនិរទ្ទស / កា បាត់បង់រក្រឌីតសិកា (EC §48980 

(i))៖ ោម នសិសសណាមាន ក់ ក្តូវបានកាត់បនថយនិរទ្ទស ឬបាត់បង់រក្រឌី

តសិកា រោយសា ផ្តកា ខានមករ ៀនណាមយួមានចាប់ ក្សបតាម

ចាប់អប ់ំ EC 48205 រ េះរទ្ ក្បសិនរបើ កិចចកា /រតសដ  ផ្ដលអាចផ្តល់

មកសម មយរ េះ ក្តូវបានបំរព្យញរោយរព្យញចិតត កនុង យៈរព្យលសមរហ្តុ

ផ្ល។ 

 

អវតដមានព្យីថាន ក់រ ៀន រដើមបីរៅទ្ទួ្លរសវារវជជសារសដសមាៃ ត់ (EC 

§46010.1)៖ សសិសទំាងឡាយរ ៀនថាន កទី់្ 7-12 រហ្ើយនងិមាតាបិតា

 បស់ពួ្យកររ ក្តូវបានផ្ដល់ដណំឹងជូនក្ជាបថា ចាប់រនេះ អនញុ្ជញ តឱ្យ

សាលារ ៀន រោេះផ្លងសសិសទំាងឡាយ សំរាប់រោលបំណងននកា រៅ

ទ្ទួ្លរសវារវជជសារសដសមាៃ ត់រោយោម នកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបតិាជាមុន



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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រឡើយ។ រោលនរោបាយ បស់សង្កា ត់ ទាក់ទ្ងនឹងកា អនញុ្ជញ តឱ្យ

សិសសអវតដមានផ្បបរនេះពី្យថាន ក់រ ៀនរ េះ រមឺានជូនតាមកា រសន ើសុំ ឬរៅ

ររហ្ទំ្ព័្យ  www.ousd.org/boardpolicies។  

 

អវតដមានពី្យថាន ក់រ ៀន រដើមបកីមមវិធីបរក្ងៀនសាស  (EC §46014)៖ 

សង្កា ត់ អាចអនញុ្ជញ តឱ្យសសិស ផ្ដលមានកា យល់ក្ព្យមពី្យមាតាបតិា អាច

អវតដមានពី្យថាន ក់រ ៀនបាន រដើមបីរៅចូល ួមកនុងកមមវិធបីរក្ងៀន និងជំរនឿ

សាស ។ 

 

រសចកតីជូនដណំឹងអំពី្យនែៃសិសសរចញមនុរមា៉ា ងធមមតា និងទិ្វាអភិវឌឍ

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

បានតក្មូវឱ្យផ្ដលដ់ំណឹងជូនមាតាបិតាជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ អំពី្យនែៃសសិសរចញ

មុនរមា៉ា ងធមមតាតាមកា កណំត់ និងទិ្វាអភវិឌឍបរុគលកិរោយឥតមានវតដ

មានកូនសសិស រៅរដើមឆ្ន ំ ឬរធវើោ៉ា ងឆ្ប់ ហ្័ស តាមកា ផ្ដលអាចរធវើ

រៅបាន ប៉ាុផ្នតមិនឱ្យរលើសពី្យមយួផ្ខ្ មនុនែៃសិសសរចញមុនរមា៉ា ងធមមតា ឬ

នែៃោម នវតដមានកូនសសិស។ (សមូរមើលក្បតិទិ្ន បសស់ង្កា ត់ផ្ដលបានភាជ ប់

មកជាមយួ) 

 

ព័្យត៌មានរផ្សងៗចក្មេុះ     

 

កមមវិធីមិនតក្មូវឱ្យមាតាបិតា និងកនូសិសសសាលាចូល ួម (EC 

§49091.18)៖ សាលារ ៀន មិនតក្មូវឱ្យសិសសសាលា ឬក្កុមក្រួសា 

 បស់សិសសសាលា ក្បតិបតដិតាម ឬចូល ួមកនុងកា វាយតនមលរលើកសទួយ, 

កា វភិារ, កា វាយតនមល ករណុសមបតដិ ឬកា ក្តួតពិ្យនិតយរុណភាព្យ ឬ

បុរគលិកលកខណៈននសសិសរៅឯររហ្ោឋ ន, កមមវិធីក្បកឹារៅតាម

ររហ្ោឋ នផ្ដលព្យុ ំក់ ន់នឹងកា សិកា, រំររាងហ្វឹកហ្វឺនមាតាបតិា ឬរំ

ររាងបំរ ើរសវាសិកាសំរាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ក្កុមក្រួសា ។ 

 

សមភាព្យរភទ្កនុងកា រ ៀបចំរំររាងអាជីព្យ (EC §221.5 ( ))៖ 

មាតាបតិា នឹងក្តូវបានផ្ដល់ដំណងឹជូនជាមនុ ពី្យកា ក្បកឹាអំពី្យអាជីព្យ និង

កា រក្ជើសរ ើសថាន ក់រ ៀន ផ្ដលចប់រផ្ដើមជាមយួនឹងកា រក្ជើសរ ើសថាន ក់

រ ៀនរៅកនុងថាន ក់ទី្ 7 រដើមបីជំ ញុឱ្យមានសមភាព្យរភទ្ និងអនញុ្ជញ តឱ្យ

មាតាបតិាចូល មួកនុងវរគផ្ដល់កា ក្បកឹា និងកា សរក្មចចិតត  ។ 

 

រោលនរោបាយរបៀតរបៀនផ្លវូរភទ្ (EC §231.5 5 CCR §4917)

៖ សង្កា ត់នីមយួៗ ក្តូវបានតក្មវូឱ្យអនមុ័តរោលនរោបាយជាលាយ

លកខអកស សដ អីំពី្យកា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ្ រហ្ើយក្តូវផ្តល់ជូននូវឯកសា ែត

ចមលងរោលនរោបាយរនេះ រោយសា វាជាបទ់ាក់ទ្ងរៅសិសសសាលា 

អមជាមយួនឹងរសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំ។ (សមូរមើលឧបសមពន័ធនន

រោលនរោបាយផ្ដលបានភាជ បម់កជាមយួ។) សង្កា ត់ តក្មូវផ្ងផ្ដ  ឱ្យ

ោកត់ាំងរោលនរោបាយ   រៅតាមទី្កផ្នលងផ្ដលង្កយរររមើល

រ ើញ រហ្ើយក្តូវ  ួមមាន ោក់រៅតាមទី្កផ្នលងសំរាប់បរុគលកិ នងិសិសស

សាលា។ 

 

ប ិរវណសាលារ ៀនោម នរក្រឿងរញៀន (កមមវិធីអប់ ំបង្កា  កា 

រសព្យរក្រឿងក្សវ៉ឹង និងរក្រឿងរញៀនរផ្សងរទ្ៀត)៖ កា មានជាបខ់្លួន 

កា រក្បើក្បាស់ ឬកា លក់រក្រឿងរញៀន រក្រឿងក្សវ៉ឹង ឬសា ធាតុជាបក់ា 

ក្តួតពិ្យនិតយរផ្សងរទ្ៀត រឺក្តូវបានហាមឃាត់ រហ្ើយនិងក្បតិបតតិោ៉ា ងតឹង

  ៉ឹងរៅកនុងសកមមភាព្យ   បស់សាលារ ៀនទំាងអស់។ កណំត់ក្តា   

នឹងក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅឱ្យផ្ផ្នកអនុវតតចាប់មូលោឋ ន រហ្ើយកា ោក់

ទ្ណឌ កមមសង្កា ត់ នឹងបណាត លមកពី្យកា  ំរលាភប ំន  ។ 

 

សិទ្ធិរជៀសវាងកា រក្បើកនុងលកខណៈរក្ោេះថាន ក់ដល់សតវ (EC 

§32255 et seq.)៖ សិសសសាលា អាចរក្ជើសរ ើសមិនចូល មួកនុងរំ

ររាងអប ់ំ ផ្ដលជាប់ ក់ព័្យនធនឹងកា រក្បើក្បាស់កនុងលកខណៈរក្ោេះថាន ក់ ឬ

បំផ្លិចបផំ្លល ញសតវ។ 

 

ចាប់សិសសក្រប់ ូបសំរ ចបានរជារជ័យ (20 USC §6301 et 

seq.)៖ រៅរក្កាមចាប់ ESSA មាតាបតិាមានសិទ្ធិដូចតរៅរនេះ៖ 

 ព័្យត៌មានទាក់ទ្ងនឹងសញ្ជញ បក្តចំរណេះដងឹរផ្សងៗ បស់ក្របូរក្ងៀន 

អនកជំនយួជំ ញកា ក្របូរក្ងៀន និងអនកជំនយួកា កនុងថាន ក់រ ៀន៖ 

តាមកា រសន ើ សុំ មាតាបតិាមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវព័្យត៌មានអំពី្យសញ្ជញ

បក្តចំរណេះដឹងរផ្សងៗ បស់ក្របូរក្ងៀនក្បចំថាន ក់, អនកជំនយួ

ជំ ញកា ក្រូបរក្ងៀន និងអនកជំនយួកា កនុងថាន ក់រ ៀន បស់កនូៗពួ្យក

ររ។ រនេះ ួមមានទំាងក្របូរក្ងៀនផ្ដលមាន និងពំុ្យមានសញ្ជញ បក្ត 

រហ្ើយថារតើបំរព្យញបាន ឬពំុ្យបានតាមលកខណៈវនិិចឆយ័ននកា ផ្ដល់

អាជាញ ប័ណណថាន ក់ ដឋ ថារតើក្របូរក្ងៀនកំពុ្យងផ្តបរក្ងៀន រក្កាមលខិ្ិត

អនញុ្ជញ តអាសនន ឬសាថ នភាព្យបរណាត េះអាសននរផ្សងរទ្ៀត រោយសា 

ផ្តកាលៈរទ្សៈពិ្យរសស, មខុ្វជិាជ កំ ិតមហាវិទ្ាល័យ បស់ក្រូ

បរក្ងៀនន, ថារតើអនកជំនយួកនុងថាន ក់រ ៀន ឬអនកជំនយួជំ ញកា ក្រូ

បរក្ងៀនណាមាន ក ់បំរ ើរសវាដល់កនូរលាកអនកផ្ដ ឬោ៉ា ង 

ក្បសិនរបើពួ្យកររបំរ ើផ្មនរ េះ អញ្ជ ឹងពួ្យកររមានសញ្ជញ បក្តផ្ដ ឬ

រទ្។ សង្កា ត់ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនផ្ងផ្ដ ជូនមាតាបតិា ក្បសិនរបើកូន

 បស់ពួ្យកររ ក្តូវបានកណំត់ ឬក្តូវបានបរក្ងៀនសំរាប ់យៈរព្យល 4 

សបាដ ហ្ជ៍ាប់ៗ ោន  ឬរក្ចើន រោយរលាកក្រ-ូអនកក្រូ ផ្ដលបំរព្យញពំុ្យ

បានតាមតក្មវូកា លខិ្ិតបញ្ជជ ក់ ឬអាជាញ ប័ណណ ផ្ដលមានសុព្យលភាព្យ  

រៅកំ ិតថាន ក់រ ៀន និង វិស័យមុខ្វជិាជ  ផ្ដលក្រូបរក្ងៀនក្តូវបានចត់

តាំង។ 

 ព័្យត៌មានទាក់ទ្ងនឹង បាយកា ណ៍អពីំ្យសសិសមាន ក់ៗ រៅរលើ ង្កវ យ

តនមលរៅទូ្ទំាង ដឋ៖ តាមកា រសន ើ សុំរនេះ មាតាបតិាមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល

បាននវូព្យ័ត៌មាន ទាក់ទ្ងនឹងរោលនរោបាយថាន ក់ ដឋ ឬថាន ក់មលូ

ោឋ ន ផ្ដលតក្មវូឱ្យមានកា វាយតនមលរលើសិសស និងកំ ិតននកា 

សរក្មចបានបានរជារជ័យននសិសស បស់ពួ្យកររ តាមរាលក់ា វាយ

តនមលរលើសិកានន ដឋ និងរៅទូ្ទំាងសង្កា ត់ ផ្ដលបានោកឱ់្យសសិស

រធវើ។ 

 កូនសសិសផ្ដលព្យុសំ ូវរចេះភាសាអង់ររលស៖ ចាប់រនេះ តក្មូវឱ្យមាន

កា ផ្ដលដ់ំណឹងជូនជាមុន ដលម់ាតាបតិា បសស់ិសសអនកសិកា

ភាសាអង់ររលស អំពី្យកមមវធិីជំ ញខាងភាសាអង់ររលសរៅមានកំ ិត 

ផ្ដលកនុងរ េះ ួមមាន រហ្តុផ្លសរំាបក់ា សោំល់សិសសថា ជាអនក



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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រ ៀនភាសាអង់ររលស,  តក្មវូកា ោក់សិសសចូលកនុងកមមវិធអីប ់ំ

បរក្ងៀនភាសា, កំ ិតសាទ ត់ជំ ញខាងភាសាអង់ររលស បសស់ិសស, 

រតើកំ ិតផ្បបរនេះក្តូវបានររវាយតនមលោ៉ា ងណាខ្លេះ,  វិធសីារសត

បរក្ងៀនផ្ដលក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅកនុងកមមវធិីផ្ដលអាច កបាន, 

 របៀបផ្ដលកមមវិធីផ្ដលក្តូវបានផ្តល់ជូនជាអនុសាសន៍រ េះ នឹង

បំរព្យញបានតាមតក្មវូកា អវខី្លេះ បសស់សិស, កមមវិធីក្បតិបតដិកា , 

សិទ្ធិរក្ជើសរ ើស បស់មាតាបតិា កនុងកា ដកកូន បស់ពួ្យករររចញពី្យ

កមមវធិី និង/ឬ សិទ្ធិបដិរសធកា ចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនដំបងូ និងរហ្ើយ

អក្តាផ្ដលររ ំព្យឹងទុ្កថា នឹងមានកា ផ្លល ស់បតូ ចូលមកកនុងថាន ក់រ ៀន 

ផ្ដលព្យុំក្តូវបានរធវើតក្មូវកូនសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររលស។ សមូ

រមើលកា រ ៀបរាបអ់ំពី្យកមមវិធអីប់ ំសំរាបក់ូនសិសសអនករ ៀនភាសា

អង់ររលសផ្ដលភាជ បម់កជាមយួ។ សំរាបព័់្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀតអំពី្យកមម

 វិធីទំាងរនេះ សូមចូលររហ្ទំ្ព័្យ ននកា ោិល័យកូនសិសសអនករ ៀន

ភាសាអង់ររលស និងកា ិោលយ័សមិទ្ធព្យហ្ុភាសារៅ៖ 

www.ousd.org/ellma។ 

 

ព័្យត៌មានផ្ដលបានផ្តល់ជូនរៅខាងរលើ រឺអាច កបានតាមកា រសន ើសុំពី្យសា

លារ ៀន ឬកា ោិលយ័សង្កា ត់ បស់កនូរលាកអនក។ រសចកដីជូនដណំឹង

ផ្ែមរទ្ៀត អាចក្តូវកា  រក្កាមចាប់ននកូនសសិសក្រប់ បូសំរ ចបាន

រជារជយ័ - នឹងក្តូវបានរផ្ញើជូនោច់រោយផ្ឡកពី្យោន ។ 

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

ឱ្យផ្ដល់ ដណំឹងជូនជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ ជូនមាតាបតិា សសិស បុរគលកិ រណៈក

មាម ធកិា ទី្ក្បកឹាក្បចំសង្កា ត់ នងិសាលារ ៀន រហ្ើយនិងភារី ក ់ន់រផ្ស

ងៗរទ្ៀត ជាលាយលកខអកស  អំពី្យនីតិវិធីបណត ឹងឯកសណាឋ ន បស់ខ្លួន។ 

(សូមរមើលរសចកដីជូនដណំឹងអំពី្យនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណាឋ នននសង្កា ត់ 

OUSD ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ។) 

 

 ែយនដដឹកសិសសសាលា/សុវតថភិាព្យអនកដំរណើ  (EC §39831.5)៖ 

សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យផ្តល់ជូននូវបទ្បបញ្ញតតិសវុតថិភាព្យ ដល់សសិសែមីៗ

ទំាងអស ់រហ្ើយនងិសិសសណាផ្ដលពំុ្យធាល ប់ក្តូវបានររដឹកជូនរៅមកពី្យសា

លារ ៀន រោយ ែយនដដកឹសិសសសាលា។ (សូមរមើលកូនរសៀវរៅសុវតថិ

ភាព្យនន ែយនដបឹេះននសង្កា ត់ OUSD ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួ។) 

 

រសចកតីជូនដំណឹងអំព្យីចាប់ Megan (ក្កមក្ព្យហ្មទ្ណឌ§290.4)៖ 

មាតាបតិានិងសមាជិកសាធា ណៈ មានសិទ្ធិពិ្យនិតយរមើលព័្យត៌មាន អំពី្យអនក

ក្បក្ពឹ្យតដខ្ុសផ្លវូរភទ្ជាបក់នុងបញ្ជ ី រៅកនុងកា ោិល័យធ ំបស់ទី្ភាន ក់ង្ក 

អនុវតតចាបក់នុងតំបន់ សំរាប់សង្កា ត់សាលារ ៀនរនេះ។ 

 

កា ខានមករ ៀនមានចាប់ (EC §48205) 

(ក) ផ្ទយុនឹងផ្ផ្នក 48200 រនេះ សិសសនងឹក្តូវបានអនញុ្ជញ តឱ្យខានមករ ៀន

បាន រៅរព្យលផ្ដលកា ខានរ ៀនហ្នឹង រ៖ឺ 

 

(1) បណាដ លមកពី្យកា មានជំងឺឈថឺាា ត់។ 

(2) បណាដ លមកពី្យកា ោក់ឱ្យរៅោច់ឆ្ៃ យពី្យររ រក្កាមបង្កគ ប ់បស់ម

រនតីសុខ្ភាព្យក្បចំរខាណធី ឬក្កុង។ 

(3) រដើមបីផ្តរោលបណំងទ្ទួ្លរសវាសុខ្ភាព្យ រធមញ និងផ្ភនក។ 

(4) រដើមបីផ្តរោលបណំងរៅចូល ួមកនុងពិ្យធីបណុយសព្យ បស់សមាជិក

ននក្កុមក្រួសា  ឱ្យផ្តកា អវតដមានរនេះ មានចំននួមនិរលើសពី្យមយួនែៃ 

ក្បសិនរបើពិ្យធីបណុយរ េះ រធវើរៅកនុង ដឋកាលីហ្វូនញ៉ា  រហ្ើយមិនរលើស

ចំនួនបីនែៃ ក្បសិនរបើពិ្យធីបណុយរ េះ រធវើរឡើងរៅរក្ៅ ដឋកាលហី្វូនញ៉ា ។ 

(5) រដើមបីរោលបណំងបំរព្យញកាតព្យវកិចចជាសមាជិកននរណៈវិនិចឆយ័ 

កនុងលកខណៈមយួផ្ដលចាប់បានផ្ចង។ 

(6) រោយសា ផ្តមានណាត់រមើលជំងឺឈឺថាា ត់ ឬពិ្យនិតយសុខ្ភាព្យ រៅ

កនុងរមា៉ា ងរ ៀន បស់កមុា  ផ្ដលកូនសិសស ូបរ េះ រជឺាមាដ យផ្ដលក្តូវ

ក្រប់ក្រងកនូកនុងបនទុក  ួមមានទំាងកា ខានមករ ៀនរដើមបីរៅផ្ែទំាកូន

ផ្ដលមានជមៃឈឺឺថាា ត់ ផ្ដលសាលារ ៀនមិនក្តូវតក្មូវឱ្យមានយក

សំបុក្តពី្យក្រូរព្យទ្យរឡើយ។ 

(7) សំរាប់រហ្តុផ្លផ្លទ លខ់្លួនក្តឹមក្តូវ  ួមមាន ប៉ាុផ្នតមនិកណំត់ថាមាន

ផ្ត កា បង្កហ ញខ្លួនរៅកនុងតុលា កា ចូល ួមកនុងពិ្យធបីុណយសព្យ កា ក្បា 

ព្យវពិ្យធីបណុយឈប់សក្មាក ឬពិ្យធីបណុយសាស  បស់ពួ្យកររ កា ចលូ មួ

កនុងកិចចកា សាស  កា ចូល មួកនុងសននសីិទ្កា ង្ក  ឬកា ចូល ួមកនុង

សននិសីទ្អប់ សំត ីពី្យទ្ក្មង់នីតិបញ្ញតតិ ឬតុលាកា  ផ្ដលបានឧបតថមារឡើង

រោយអងគកា មិនផ្សវង កក្បាក់ចំរណញ រៅរព្យលផ្ដលកា ខានរ ៀន

 បសស់ិសសរ េះ ក្តូវបានរសន ើសុជំាលាយលកខអកស  រោយមាតាបតិា 

រហ្ើយក្តូវបានយល់ក្ព្យមរោយ យកសាលារ ៀន ឬតំណាងផ្ដល

បានកំណត់ រោយអនុរលាមតាមសដងោ់ ផ្តមយួ ផ្ដលបានបរងាើត

រឡើង រោយក្កមុក្បកឹាភបិាល។ 

(8) សំរាប់រោលបណំងបំរ ើកា ជាសមាជិកននក្កុមក្បឹកាភបិាលនន

មណឌ លរបាេះរឆ្ន ត រោយអនុរលាមតាមផ្ផ្នក 12302 ននក្កមរបាេះរឆ្ន

ត។ 

(9) សំរាប់រោលបណំងននកា ចណំាយរព្យលរវលាជាមយួនឹង

សមាជិកននក្កមុក្រួសា  បស់សិសស ផ្ដលជាសមាជិកននកងកមាល ំង

ក្បោបអ់ាវុធកនុងឯកសណាឋ នផ្ដលបំរព្យញកាតព្យវកិចចសកមម ដូចបាន

កំណត់នយ័រៅកនុងផ្ផ្នកទី្ 49701 រហ្ើយក្តូវបានរររៅចូលបំរព្យញ

កាតព្យវកិចចកា ង្ក , មានចាបឈ់ប់សក្មាកពី្យកា ង្ក  ឬបានវលិក្តឡប់

មកវញិភាល មៗពី្យ កា ោក់ព្យក្ង្កយរៅកាន់ទី្តាំងក្បយុទ្ធ ឬទី្តាំងក្ទ្ក្ទ្ង់

កា ក្បយុទ្ធ។ កា ខានរ ៀនផ្ដលបានផ្តល់ឱ្យរោយអនុរលាមតាមកថា

ខ្ណឌ រនេះ នឹងក្តូវបានផ្តលឱ់្យមយួ យៈរព្យល ផ្ដលនឹងក្តូវបានកណំត់

តាមកា សំរ ចចិតដ បសអ់រគ យកននសង្កា ត់សាលារ ៀន។ 

(10) សំរាប់រោលបណំងននកា ចូល មួកនុងពិ្យធីផ្ដល់សញ្ជជ តិឱ្យសិសស 

រដើមបីឱ្យពួ្យកររបានកាល យជាព្យល ដឋអារម ិក។ 

(11) ក្តូវបានអនញុ្ជញ តតាមកា សំរ ច បសអ់នកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន

ដូចបានរ ៀបរាប់រៅកនុងផ្ផ្នក ង (c) ននផ្ផ្នកទី្ 48260។ 

 

(ខ្) សិសសផ្ដលខានរ ៀន រក្កាមផ្ផ្នករនេះ នឹងក្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យបំរព្យញ

កិចចកា  រហ្ើយនិងរតសត ទំាងអស់ផ្ដលពួ្យកររពំុ្យបានរធវើ រៅកនុងអឡំុង

រព្យលខានមករ ៀន ផ្ដលអាចក្តូវបានផ្តល់ឱ្យសមក្សប រហ្ើយនិងរៅ

រព្យលបានបំរព្យញចប់រ ួជាទី្រព្យញចិតត កនុង យៈរព្យលសមរហ្តុសមផ្ល

រ េះ នឹងក្តូវបានផ្តល់រក្រឌីតឱ្យោ៉ា ងរព្យញរលញ។ ក្រូបរក្ងៀនក្បចំថាន ក់ 

ផ្ដលកូនសិសសខានរ ៀនរ េះ ក្តូវរធវើកា កំណត់ ថារតើរតសដ  រហ្ើយនិងកិចច

កា ណាខ្លេះ ផ្ដលមានតនមលរសម ើ ប៉ាុផ្នតមនិចំបាច់ដូចោន រៅនឹងរធវើរតសត  និង



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 
 

 
ខ្លឹមសា រៅកនុងរសចកដីជូនដំណឹងរនេះ ក្តូវបាន កាសិទ្ធិ និងផ្ដល់ជូនរោយរសវាចាប់ននសាលា និងមហាវិទ្ាល័យនន ដឋកាលីហ្វនូញ៉ា ។ ខ្លឹមសា ជាក់លាក់ននសង្កា ត់ OUSD ក្តូវបាបន

ោក់បញ្ជូលរោយសង្កា ត់ OUSD។ © 2019 www.sciscal.org 
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កិចចកា    ផ្ដលសិសសពំុ្យបានរធវើ រៅកនុងកឡំុងរព្យលននកា ខានមករ ៀន

រ េះរទ្។ 

 

(រ) សំរាប់រោលបណំងននផ្ផ្នករនេះ កា ចូល ួមរៅកនុងពិ្យធសីាស  មិន

ក្តូវឱ្យរលើសចំននួបួនរមា៉ា ងកនុងមយួឆមាសរឡើយ។ 

 

( ) កា ខានមករ ៀន រោយអនុរលាមតាមផ្ផ្នករនេះ ក្តូវបានររចត់ទុ្ក

ថា ជាកា រ ៀន កនុងកា រណ វតដមានមធយមជាក្បចំ រហ្ើយមិនក្តូវទូ្ទាត់

ជាក្បាក់ផ្តងតាំងរោយ ដឋរឡើយ។ 

 

(ង) "ក្កុមក្រួសា " ដូចបានរក្បើរៅកនុងផ្ផ្នករនេះ មាននយ័ថាឪពុ្យកមាត យ 

ឬអាណាព្យាបាល បងបអូនក្បុសឬបងក្សី ជីដូនជីតា ឬសាច់ញតិរផ្សង

រទ្ៀតផ្ដល ស់រៅកនុងក្រួសា  បស់សិសស។ 

 

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

មាតាបតិា ក្តូវបានផ្ណ ំពី្យសា ៈសំខានន់នកា វនិិរោរសំរាបក់មមវធិី

សិកាជាន់ខ្ពស ់សំរាបក់ូនៗ បស់ពួ្យកររ និងអំពី្យកា ព្យចិ ណារលើជរក្មើស

 វិនិរោរសមក្សប  ួមមាន ប៉ាុផ្នតមិនកណំត់ថាមានផ្តបណ័ណសនស ំោឋ ភបិា

លននសហ្ ដឋអារម កិរ េះរទ្។ 

 

បណដ ឹងអំព្យីកងវេះខាត  ផ្ដល ក ់ន់នឹងសមាា  ៈបរក្ងៀន ។ល។ 

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

រដើមបីជួយកណំត់ និងរោេះក្សាយបញ្ជហ កងវេះ   ផ្ដល ក់ ន់រៅនឹង

សមាា  បរក្ងៀន, សាថ នភាព្យននសមាា   ូបវន័ដផ្ដលក្តូវកា យកចិតដទុ្កោកជ់ា

ប ទ ន់ ផ្ដលបងាកា ររំាមកំផ្ហ្ង ដលស់ុខ្ភាព្យ និងសវុតថិភាព្យ បស់សសិស 

ឬបរុគលកិ និងតំផ្ណងក្របូរក្ងៀនផ្ដលរៅទំ្រន  ឬកា ក្បរល់កា ង្ក 

ខ្ុសមខុ្ជំ ញដល់ក្រូបរក្ងៀន។ រសចកតីជូនដណំឹង អំពី្យដំរណើ កា ោក់

 កយបណត ឹង និងទី្តាំងផ្ដលអាចរៅយក កយបណត ឹងបាន ផ្ដលក្តូវោក់

បិទ្តាំងរៅកនុងថាន ក់រ ៀន  ។ សូមរមើលរសចកដីជូនដំណឹងអំពី្យសិទ្ធបិដឹង

ផ្ដល់។ សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀតអំពី្យនីតិវធិីបណដ ឹងឯកសណាឋ នតាម របៀប 

Williams រឺអាច កបានរៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/ombudsperson រហ្ើយនិងររហ្ទំ្ព័្យ 

www.ousd.org/boardpolicies។ 

 

កា ទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណភាព្យននសាលារ ៀនជាផ្លវូកា  (EC 

§35178.4)៖សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវឱ្យផ្ដល់ដំណឹងជូនមាតាបិតា បស់

សិសសមាន ក់ៗ  រៅកនុងសាលារ ៀនមយួ ផ្ដលបានបាត់បងឋ់ានៈទ្ទួ្ល

សាគ ល់រណុភាព្យជាផ្លវូកា  បស់ខ្លួន រហ្ើយនិងផ្លវបិាកផ្ដលអាចមាន

សកាត នុព្យលននកា បាត់បងឋ់ានៈ បសស់ាលារ ៀន ជាលាយលកខអកស  ឬ

តាមកា បរង្កហ េះព័្យត៌មាន រៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ អុីនធឺណិត បសស់ង្កា ត់ ឬ

សាលារ ៀន ឬតាមកា ផ្សោំន ននវធិីសារសដ ទំាងរនេះ។ 

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

តក្មូវឱ្យបរងាើតរោលនរោបាយ   អំពី្យកា ផ្តល់កមមវធិីអប់ ំរោយឥត

រិតនែល ដល់សិសសសាលា។ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវផ្ងផ្ដ  កនុងបរងាើត

រោលនរោបាយ សំរាប់ោក ់កយបណត ឹង អំពី្យកា មនិរោ ព្យតាមចាប់ 

រៅរក្កាមផ្ផ្នករនេះ ផ្ដលរក្បើនីតិវិធីបណត ឹងឯកសណាឋ ន។ រសចកតីជូន

ដំណឹង អំពី្យរោលនរោបាយ និងដំរណើ កា ោក ់កយបណត ឹងអំពី្យកា រិត

នែលពី្យសិសសសាលា បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ជូនដលក់ូនសិសស មាតា

បិតា និងបរុគលកិ ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ។ (សមូរមើលរសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំ

ននសង្កា ត់ OUSD សដ ីអំពី្យនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណាឋ ន និងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/boardpolicies សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ែមរទ្ៀត។) 

ផ្ផ្នកា ទ្ទ្ួលខ្ុសក្តូវរក្កាមកា ក្រប់ក្រងថាន ក់មលូោឋ ន (EC 

§§52059.5-52077)៖ សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនមុ័តផ្ផ្នកា ទ្ទួ្ល

ខ្ុសក្តូវ រក្កាមកា ក្រប់ក្រងថាន ក់មលូោឋ ន (LCAP) កនុង យៈរព្យលបឆី្ន ំ 

រហ្ើយក្តូវរធវើឱ្យផ្ផ្នកា  LCAP រនេះ បានទាន់សមយ័ រៅនែៃ ឬមនុនែៃទី្ 1 

ផ្ខ្កកាោ ឆ្ន ំបនតប ទ ប់នមីយួៗ។ ផ្ផ្នកា  LCAP រនេះ រឺក្តូវបានតក្មូវឱ្យ

កំណត់រោលរៅ  ក្បចំឆ្ន ំ សកមមភាព្យជាក់លាក់រឆ្ព េះរៅ កកា អនវុតត

រោលរៅទំាងរ េះ រហ្ើយក្តូវផ្តវាស់សទ ង់ភាព្យ ើកចរក្មើន សំរាប់ក្កុមតូ

ចៗននសិសសសាលា ផ្ដលោក់ចូលរៅទូ្ទំាងសូច ក កា អំពី្យក្បតិបតដិ

កា រក្ចើនចក្មុេះ រោយផ្ផ្អករលើអាទិ្ភាព្យទំាងក្បំាបី ផ្ដលបានកណំត់រោយ

 ដឋ។ អាទិ្ភាព្យ   ក្តូវផ្តសក្មបរៅតាមផ្ផ្នកា ចណំាយ បសស់ង្កា ត់។ 

ផ្ផ្នកា  LCAP ក្តូវផ្តបានអនុម័តឱ្យបានមុនរព្យលែវកិាក្បចំឆ្ន ំ បស់

សង្កា ត់ ក្តូវបានអនុម័ត។ រៅរព្យលផ្ដលែវិកា និងផ្ផ្នកា  LCAP ក្តូវ

បានអនមុ័ត រៅថាន កម់ូលោឋ នរហ្ើយរ េះ ផ្ផ្នកា រនេះ នឹងក្តូវបានព្យនិិតយ

រោយអរគ យកក្បចំរខាណធី រដើមបធីា ឱ្យកា រ ៀបចំកា ចណំាយតាម

រំររាងរ េះក្សបតាមរោលរៅ និងរសវាកមម  ។ ខាងរក្កាមរនេះ រជឺា

អាទិ្ភាព្យ បស់ ដឋ៖ 

 

1. ផ្តលឱ់្យសិសសទំាងអស់នវូសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន ក្រូបរក្ងៀនមានសញ្ជញ ប

ក្តរព្យញរលញ, សមាា  ៈសិកាផ្ដលក្សបតាមសតងោ់  ដឋ, និងទី្

កផ្នលងមានសវុតថិភាព្យ;  

2. កា អនុវតត និងសិទ្ធិ បស់សិសស កនុងកា ទ្ទួ្លមខុ្វជិាជ សិកា និងសដ

ង់ោ សកិាថាន ក់ ដឋ; 

3. កា ចូល មួ និងកា សហ្កា ព្យីមាតាបិតា; 

4. កា ផ្កលមអសមិទ្ធផ្ល និងលទ្ធផ្ល បស់សិសស អមរោយវធិាន

កា ជារក្ចើនរទ្ៀត; 

5. កា ោំក្ទ្កា ចូល ួមពី្យសសិសសាលា; 

6. កា សងាត់ធៃន់រៅរលើប ោិកាស នងិកា ផ្ា ភាជ ប់ទំ្ ក់ទំ្នង វាង

សាលារ ៀន; 

7. កា ធា ឱ្យសិសសទំាងអស់ មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវកមមវធិីសិកា

ទូ្លំទូ្លាយ; 

8. កា វាស់សទងល់ទ្ធផ្លននសិសសសំខាន់ៗរផ្សងៗរទ្ៀត ផ្ដលទាក់ទ្ង

នឹងវិស័យសិកា; 

9. កា សក្មបសក្មួលកមមវធិីបរក្ងៀន សំរាបសិ់សសផ្ដលក្តូវបានប

រណត ញរចញពី្យសាលារ ៀន; និង 

10. កា សក្មបសក្មលួកមមវិធបីំរ ើរសវា សំរាបក់ូនចិញ្ច ឹម។ 

  



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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ក្កុមក្បកឹាភបិាលផ្ផ្នកអប់  ំក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតរណៈកមាម ធកិា 

ក្បឹកាសំរាបម់ាតាបតិា (PAC) និងរណៈកមាម ធកិា ក្បកឹាសំរាប់មាតាបិតា

ននសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELPAC) រដើមបីផ្តល់ដបំូ ម នជូនក្កមុ

ក្បឹកាភបិាលផ្ផ្នកអប់ ំ និងអរគ យកននសង្កា ត់សាលារ ៀន អំពី្យ

ផ្ផ្នកា  LCAP រនេះ។ (រណៈកមាម ធកិា  ELPACs ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើត 

ក្បសិនរបើចំនួនសសិសមកចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀន រៅកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន 

មានចំននួសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររលស ោ៉ា ងតិចបំផុ្ត 15% រហ្ើយ

សង្កា ត់មានចំនួនសិសសអនករ ៀនភាសា ោ៉ា ងតិចបំផុ្តមាន 50%។ 

សង្កា ត់ មនិក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរងាើតរណៈកមាម ធកិា  ELPAC ែមីរទ្ 

ក្បសិនរបើរណៈកមាម ធមិាតាបតិាននសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររលស ក្តូវ

បានបរងាើតរឡើង ួចរៅរហ្ើយរ េះ)។ 

 

សង្កា ត់នមីយួៗ ក្តូវបានតក្មវូឱ្យពិ្យរក្ោេះរោបលជ់ាមយួនឹងក្រូបរក្ងៀន, 

 យកសាលារ ៀន, អនកក្រប់ក្រង, បរុគលិកសាលារ ៀនរផ្សងៗរទ្ៀត, 

ក្កុមច ចមលូោឋ ន, មាតាបតិា,  អនកក្រប់ក្រង វស័ិយផ្ផ្នកា មលូោឋ នសំ

រាប់កមមវិធអីប់ ំព្យិរសស បស់ខ្លួន, និងកូនសសិស បសខ់្លួន អំពី្យកា រ ៀបចំ

បរងាើតផ្ផ្នកា  LCAP រនេះ។ ជាផ្ផ្នកមយួននដំរណើ កា ព្យិរក្ោេះរោបល់

រនេះ សង្កា ត់ក្តូវផ្តោកប់ង្កហ ញផ្ផ្នកា តាមកា រសន ើសុំរៅកានរ់ណៈកមាម ធិ

កា  PAC និង ELPAC។ សង្កា ត់ក្តូវផ្តរឆលើយតបជាលាយលកខអកស ចំរ េះ

កា ផ្ែលងមតិរោបល ់  បស់រណៈកមមកា  PAC និង ELPAC។  

សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវផ្ងផ្ដ  ផ្ដល់ដណំងឹជូនសមាជិកននសាធា ណៈឱ្យ

បានក្ជាបថាពួ្យកររអាចផ្តលម់តិរោបល់ជាលាយលកខអកស  អំពី្យចំណាត់

កា  និងកា ចំណាយជាក់លាក់ ផ្ដលបានោក់រសន ើសំុរៅកនុងផ្ផ្នកា  

LCAP រនេះ។ 

 

សង្កា ត់ ក្តូវរបើកសវ កា ជាសាធា ណៈ ោ៉ា ងរហាចណាសឱ់្យបានព្យី 

ដង រដើមបីពិ្យភាកាោន  នងិអនុម័ត (ឬរដើមបីរធវើឱ្យទានស់មយ័) ផ្ផ្នកា  

LCAPs  បស់ពួ្យកររ។សង្កា ត់ មុនដំបូង ក្តូវផ្តរបើកសវ កា  ោ៉ា ងរហាច

ណាស់ ឱ្យបានមយួដង រដើមបីសុអំនុសាសន៍ និងមតិរោបល់ ពី្យ

សាធា ណជន ទាក់ទ្ងនឹងកា ចំណាយផ្ដលបានរសន ើរឡើងរៅកនុង

ផ្ផ្នកា រនេះ រហ្ើយប ទ បម់ក រធវើកា អនុម័ត (ឬជាផ្លវូកា រធវើឱ្យទាន់

សមយ័) ផ្ផ្នកា  LCAP រៅកនុងសវ កា ជាបនតប ទ ប់។ 

 

សង្កា ត់ ក្តូវបានតក្មូវឱ្យបរង្កហ េះរៅរលើររហ្ទំ្ព័្យ រដើម បសស់ង្កា ត់

សាលារ ៀន កនុងលកខណៈង្កយរមើលរ ើញ នូវផ្ផ្នកា  LCAP ផ្ដលបាន

អនមុ័តរោយក្កុមក្បឹកាភបិាលផ្ផ្នកអប់ ំ និងអំពី្យកា រធវើឱ្យទាន់សមយ័ 

ឬកា ផ្កផ្ក្បណាមយួ រៅរលើផ្ផ្នកា  LCAP រហ្ើយនិងកា បរងាើតរោល

នរោបាយ សំរាប់ោក ់កយបណត ឹង អពីំ្យកា មិនរោ ព្យតាបចាប់ រក្កាម

ចាប់អប ់ំ EC§52075 ផ្ដលរក្បើនីតិវធិីបណត ឹងឯកសណាឋ ន។ ព័្យត៌មាន

ទាក់ទ្ងនឹងតក្មវូកា    សំរាប់ផ្ផ្នកា ទ្ទួ្លខ្សុក្តូវរក្កាមកា 

ក្រប់ក្រងថាន កម់ូលោឋ ន រហ្ើយនិងដំរណើ កា ោក់ កយបណត ឹង នឹងក្តូវ

បានផ្តល់ជូនសិសស, មាតាបតិា និងបរុគលិក ជារ ៀងរាលឆ់្ន ំ។ រលាកអនក

អាច់រមើលផ្ផ្នកា  LCAP ផ្ដលសង្កា ត់បានអនមុ័ត និងព័្យត៌មានផ្ដលបាន

រធវើឱ្យទានស់មយ័ណាមយួចំរ េះផ្ផ្នកា ហ្នឹង រៅកនុងររហ្ទំ្ព័្យ  

www.ousd.org/lcap។ (សូមរមើលរសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំននសង្កា ត់ 

OUSD អំពី្យនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណាឋ ន)  

ប ិរវណសាលាបទិ្ និងរបើក រៅរមា៉ា ងទ្ទ្ួលទានអាហា នែៃក្តង់ 

នន វិទ្ាល័យ បសស់ង្កា ត់ OUSD ដូចតរៅរនេះ បិទ្មនិឱ្យសិសសរចញពី្យ

ប ិរវណសាលារ ៀន រៅកនុងរព្យលសិសសទ្ទួ្លទានអាហា នែៃក្តង់រទ្ 

រហ្ើយថាកូនសិសសក្តូវរៅទី្កនុងប ិរវណសាលារ ៀនរដើមបីទ្ទួ្ល

ទ្ទួ្លទានហា នែៃក្តង់៖  

 

 សាលា Castlemont,  

 សាលា Fremont,  

 សាលា McClymonds,  

 សាលា Madison Park,  

 សាលា Dewey,  

 សាលា Bunche,  

 សាលា Oakland High,  

 សាលា Oakland International,  

 សាលា Life Academy,  

 សាលា CCPA,  

 សាលា Skyline   

 សាលា Rudsdale 

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាលននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ រោយអនុរលាមតាម

ក្កមអប ់ំ Section 44808.5 បានសំរ ចចិតដអនុញ្ជញ តឱ្យសិសសផ្ដលរ ៀន 

រៅ វិទ្ាល័យ Oakland Tech និង MetWest ចករចញពី្យប ិរវណ

សាលារ ៀន រៅកនុងរមា៉ា ងទ្ទួ្លទានអាហា នែៃក្តង់។ ក្កមអប់ ំ Section 

44808.5 បានផ្ចងរទ្ៀតថា៖ 

 

ទំាងសង្កា ត់សាលារ ៀន ទំាងមរនដី ឬនិរោជិកណាមាន ក ់បស់សង្កា ត់ នឹង

មិនទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវ ចំរ េះកិ ោិក្បក្ពឹ្យតតិ ឬសុវតថភិាព្យ បសក់ូណសិសស 

ណាផ្ដលបានចករចញពី្យប ិរវណសាលារ ៀន រោយអនុរលាមតាមផ្ផ្នក

រនេះ។  

 

កូនសិសសទំាងអស់ណាផ្ដលចករចញពី្យប ិរវណសាលារ ៀន ក្តូវកា វិញ

មកវញិរៅចុងរព្យលទ្ទួ្លទានអាហា នែៃក្តង់។ ក ណីរលើកផ្លងចំរ េះ

កូនសសិសសាលា MetWest ផ្ដលចុេះរធវើកមមសកិារៅទី្រ េះ ផ្ដលមនិ

ក្តូវកា វិលក្តឡបម់កវញិ ប ទ ប់ពី្យរព្យលអាហា នែៃក្តង់។ សូមទាក់ទ្ង

 វិទ្ាល័យ បស់កូនរលាកអនក រដើមបឱី្យបានយល់ពី្យរោលនរោបាយ

អាហា នែៃក្តង់ បសស់ង្កា ត់។  

ក្កមអប់ ំ Section 44808.5។ 

 

សូមរមើលឧបសមព័នធននរោលនរោបាយននសង្កា ត់ OUSD 

ផ្ដលបានភាជ ប់មកជាមួយ សំរាបព់្យត័៌មានផ្ែមរទ្ៀតអំព្យី៖  

កមមវធិីចូល មួសហ្កា ពី្យមាតាបតិា (BP 6020);  

ប៉ាូលិស (BP 5145.11, BP 5145.13, BP 5145.14);  

សុវតថិភាព្យននកា រក្បើក្បាស់រក្រឿងបរចចករទ្ស និងអុិនធឺណិត បសស់ិសស 

(BP 6163.4, AR 6163.4);  

រសវាបកផ្ក្បភាសា (BP 5124) 

 



 
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ បស់រលាកអនក   

 

កូនរលាកអនកមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវកា អប់ ំពី ដឋរោយ

ឥតរិតថ្លៃ 
 កុមា ទំងអស់រៅសហ ដឋអារម កិ មានសិទ្ធិតាមធមមនញុ្ញ 

កនុងកា ទ្ទួ្លបានរសម ើគ្នន នូវកា អប ់ំពី ដឋរោយឥតរិតថ្លៃ 

រោយមិនរិតអំពីសាា នភាពអរតោ ក្បរវសន៍ បស់សសិស និង

មាតាបតិា ឬអាណាពាបាល បស់សិសសរឡើយ។ 

 រៅ ដឋកាលហីវូនញ៉ា ៖ 

o កុមា ទំងអសម់ានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននវូកា អប់ ំពី ដឋ

រោយឥតរិតថ្លៃ។ 

o កុមា ទំងអស់ ដដលមានអាយុពី 6 ឆ្ន ំរៅ 18 ឆ្ន ំ ក្តូវ

ដតចុុះរ ម្ ុះចូលរ ៀន។ 

o កូនសសិស និងបរុគលកិទំងអស់ មានសទិ្ធិចូល ួមរៅ

កនុងសាលារ ៀនដដលមានសុវតាិភាព មានសនោិសខុ និង

មានសនោិភាព។ 

o សិសសទំងអស់ មានសិទ្ធចូិល មួរៅកនុងប ិសាា នសកិា

ថ្នសាលា ដឋ ជាទី្គ្នម នកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា 

សមៃុតរធវើបាប អំរពើហិងា និងកា បភំិតបំភយ័។ 

o សិសសទំងអស់ មានឱកាសរសម ើគ្នន  កនុងកា ចូល ួមរៅ

កនុងកមមវិធ ីឬសកមមភាពណាមយួ ដដលបានឧបតាមភរឡើង

រោយសាលារ ៀន រហើយមិនអាចមានកា រ ើសរអើង 

រោយដអែករលើកា ជាតិសាសន៍ រភទ្ សាសត ឬសាា ន

ភាពអរតោ ក្បរវសន៍កនុងចំរណាមបរុគលកិលកខណៈរអសង

រទ្ៀតរឡើយ។ 

 

ព័ត៌មានដដលក្តូវកា សំរាប់កា ចុុះរ ម្ ុះរ ៀន 

 រៅរពលចុុះរ ម្ ុះឱយកុមា ចូលរ ៀនរតុះ សាលារ ៀនក្តូវដត

ទ្ទួ្លយកឯកសា ខុសៗគ្នន ពីមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល 

 បសស់ិសស រដើមបបីង្កា ញភសោុតាងបញ្ជា កអ់ំពីអាយុ ឬអំពីទី្

លំរៅ បស់កមុា ។ 

 រលាកអនកមនិចំបាច់អដល់ព័ត៌មានអំពីសញ្ជា តិ ឬសាា នភាព

អរតោ ក្បរវសន៍ រដើមបឱីយអាចចុុះរ ម្ ុះចូលរ ៀនសំរាប់កនូ

 បស់រលាកអនករតុះរទ្។ មយួរទ្ៀតអងដដ  រលាកអនកមិន

ចំបាច់អោល់រលខសូសាល ់បស់រលាកអនក  រដើមបឱីយអាចម

កចុុះរ ម្ ុះចូលរ ៀនសរំាបក់ូន បស់រលាកអនករតុះរទ្។ 

 

កា សមាា ត់ថ្នព័ត៌មានផ្ទា លខ់ៃួន 

 ចាប់ ដឋ និងសហព័នធ កា ពា កណំត់ក្តាអប់ ំ និងទិ្នននយ័

ផ្ទា ល់ខៃួន  បសស់ិសស។ ជាទូ្រៅចាបទំ់ងរនុះ តក្មូវឱយ

សាលារ ៀនតត ទ្ទួ្លកា យល់ក្ពមជាលាយលកខអកស ពី

មាតាបតិា ឬអាណាពាបាលជាមុនសនិ មុននឹងមានកា 

បរញ្េញព័ត៌មានអំពីសសិសសាលា លុុះក្តាដតកា បរញ្េញព័ត៌

រនុះ រឺរធវើរឡើងរដើមបីរគ្នលបំណងអប់ ំ រហើយក្តូវបាន

បរញ្េញជាសាធា ណៈ ួចរៅរហើយ ឬក្តូវបានរ្ៃើយតបរៅ

នឹងបទ្បញ្ជា  ឬដកីារកាុះរៅពីតុលាកា ។ 

 សាលារ ៀនមយួចំនួន រធវើកា ក្បមូល នងិអដល់ជូនជាសាធា 

ណៈនូវ ‹ព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ› មូលោឋ ន បស់។ 

ក្បសិនរបើពួករររធវើដបបហនឹងដមនរតុះ អញ្ា ឹងរៅឆ្ន ំនមីយួៗ 

សង្កា ត់សាលារ ៀនកូន បស់រលាកអនក ក្តូវដតអោល់ជូនមាតា

បិតា ឬអាណាពាបាល នវូរសចកោីជូនដណំឹងជាលាយលកខណ៍

អកស  សដ អីំពីចាប់ក្បតិបតដិសំរាប់ព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ

 បស់សាលារ ៀន រហើយនិងជួយឱយរលាកអនកយលដ់ឹងអំពី

ជរក្មើស បស់រលាកអនក កនុងកា បដិរសធមិនឱយបរញ្េញ

ព័ត៌មានរៅកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ បស់កូនរលាកអនក។ 

 

ដអនកា សុវតាិភាពសំរាប់ក្កុមក្រួសា  ក្បសិនរបើរលាកអនកក្តូវ

បានឃាត់ខៃួន ឬបរណដ ញរចញពីក្បរទ្ស 

 រលាកអនកមានជរក្មើស កនុងកា អោល់ជូនសាលារ ៀន បស់

កូនរលាកអនក នវូរ ម្ ុះមនុសសទំងឡាយទុ្ករធវើកា ទក់ទ្ង

កនុងក្គ្នមានកា បតា ន់  មួទំងរ ម្ ុះមនុសសបតា បប់នសទុំ្ករធវើ

កា ទក់ទ្ង រដើមបីសំគ្នល់អាណាពាបាលរពញវយ័ ដដល

អាចទុ្កចិតដបាន កនុងកា រមើលដល កាកនូ បស់រលាកអនក រៅ

កនុងក្គ្នដដលរលាកអនក ក្តូវបានឃាតខៃួន ឬបរណដ ញរចញពី

ក្បរទ្ស។ 

 រលាកអនកមានសិទ្ធិរក្ជើស កនុងកា រធវើលខិិតបញ្ជា ក់ពីកា 

អនញុ្ជញ តឱយជួយរមើលដលទំ ឬញតោិរសន ើសុំដតងតាំងអាណា

ពាបាលបរណាោ ុះអាសននមយួចាប់ ដដលអាចអនុញ្ជញ តឱយ

មនុសសរពញវយ័មាន ក់ ដដលរលាកអនកអាចរជឿទុ្កចិតោបាន 

កនុងកា រធវើកិចេសរក្មចចិតោរលើកា អប់ ំ និងរលើដអនករវជា

សាស្រសោ  សំរាប់កនូរលាកអនក។ 

 

សិទ្ធិោក់ពាកយបណដ ឹង 

 កូនរលាកអនក មានសិទ្ធិរាយកា ណ៍ក្បាប់ពីបទ្ឧក្កិដឋកមមកនុង

លកខណៈសែប់រខព ើម ឬោកព់ាកយបណោ ឹងរៅកានស់ង្កា ត់សាលា

រ ៀនបាន ក្បសិនរបើពួកររ ក្តូវបានរ ើសរអើងចំរពាុះ រោយ

ដអែករលើកា របៀតរបៀន កា បភំិតបភំយ័ ឬកា សមៃុតរធវើបាប 

រោយដអែករលើសញ្ជា តិ ក្កមុជនជាតិ ឬសាា នភាពអរតោ ក្បរវ

សន៍ពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ។ 
 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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រសចកដីជូនដំណឹងក្បចំឆ្ន ំ  

អំពី នីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន (UCP) 

 

2019-20 
 

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

អនកតំណ្ឋង ឬមន្រនដីសាលារ ៀនឯកជនដដលសមក្សប និងភារីពាក់ពាន់រសសងៗរទៀត។ 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនលួខុសក្តូវជាចំបង កនុងកា រធវើយ៉ា ងណ្ឋឱ្យមានកា ក្បតិបតដតិាមបទបញ្ញតដិ នងឹចាប់អនវុតដន៍ បស់ ដា និងសហព័នធ ដដល

ក្រប់ក្រងកមាវិធអីប់ ំនានា។ សង្កា ត់បានបរងាើតនីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន រដើមបីរ ោះក្សាយបទរចទក្បកាន់អំពីកា រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន កា បភំិតបភំយ័ និង

កា សមលុតរធវើបាបគ្នន   ក់រលើក្កុមសិសសណ្ឋមយួដដលបានកា នព  និងកមាវិធី ក្ពមទំងសកមាភាពទំងអស់ ដដលទទួល ងនូវនីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន។ 

 

សង្កា ត់ក្តូវជំ ុញឱ្យមានកា  កដំរណ្ឋោះក្សាយរក្ៅសលវូកា រៅឯសាលារ ៀនឱ្យបាន សួរាន់រលើពាកយបណដ ឹងនានា រៅរពលណ្ឋដដលពួកររអាចរធវើរៅបាន។ របើសិន

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

មុនសនិ របើសនិជារលាកអនកមានបញ្ហា បា មភណ្ឋមយួ។ 

 

កា មិនរ ើសរអើងគ្នន      

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរធវើកា រសុើបអរងាតរលើបទរចទក្បកាន់

ទំងអស់ដដលថាមានកា រ ើសរអើងខសុចាប់ (ដូចជា កា របៀតរបៀន កា 

បំភិតបភំយ័ ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្នន កនុងលកខណៈរ ើសរអើង) រៅរលើសិសស

សាលា និរយជិក ក្កមុមនុសសណ្ឋមយួរសសងរទៀត ដដលចូល ួមកនុងកមា

 វិធី និងសកមាភាពនានា បស់សង្កា ត់  មួមាន ប៉ាុដនែមិនកណំត់ថាមានដត

កមាវធិី និងសកមាភាពទំងរនាោះ ដដលក្តូវបានសដល់ឱ្យរ យ ឬដដលបាន

ទទួល ឬបានក្បរយជន៍ពីជំនយួជាថវកិាណ្ឋមយួពី ដា រ យដសែករលើ

បុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបរុគលិកលកខណៈតាមកា យល់រ ើញមយួ 

ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបរុគលិកលកខណៈតាមកា 

យល់រ ើញ អំពីជាតិសាន៍ ឬក្កមុជនជាតិ ពណស៌មប ុ ដខសក្សឡាយ 

សញ្ហា តិ ជាតិកំរណើត សាា នភាពអរនាដ ក្បរវសន៍ អតែសញ្ហញ ណននក្កុមជន

ជាតិ វយ័ សាសននា សាា នភាពអាពាហពិ៍ពាហ ៍សាា នភាពមាននសៃរពាោះ ឋា

នៈជាមាតាបតិា ពកិា ភាពខាងសលវូកាយ ឬសលវូចិតដ រភទ ឬទំរនា ភលវូរភទ រយ

នឌ័  អតដសញ្ហញ ណរយនឌ ័ កា បង្កា ញអតដសញ្ហញ ណរយនឌ័  ឬព័ត៌មាន

អំពីដហសន ឬបរុគលកិលកខណៈណ្ឋមយួរសសងរទៀត ដូចបានសគំ្នល់រៅកនុង

មាក្តារលខ 200 និង 220 ននចាប់អប ់ំ និងមាក្តារលខ 11135 នន

ចាប់ក្រប់ក្រង ឬចាប់ក្ពហាទណឌ រលខ 422.55 ឬសមធម៌ ឬកា ក្បក្ពឹតដ

តាមមាក្តា Title IX ឬរ យដសែករលើកា ចូល ួមជាមយួមនុសសមាន ក់ ឬ

ជាមយួក្កុមមនសុសដដលមានបុរគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬបរុគលិកលកខ

ណៈតាមកា យល់រ ើញមយួ ឬរក្ចើនដបប កនុងបុរគលិកលកខណៈពិត

ក្បាកដ ឬបរុគលកិលកខណៈតាមកា យលរ់ ើញទំងរនោះ។ បុរគលិកសាលា

រ ៀន ក្តូវចត់វិធានកា អនដរារមនជ៍ាបនាៃ ន់ រៅរពលណ្ឋមានសុវតាិភាព

អាចរធវើបាន និងរៅរពលណ្ឋពួករររ ើញមានអំរពើរ ើសរអើង 

របៀតរបៀន បំភិតបំភយ័ ឬសមលុតរធវើបាបគ្នន ។ 

 

 

មាក្តា Title IX - កា របៀតរបៀនសលវូរភទ   

  

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ បានខិតខដំថ កាទីកដនលងសិកា និងទី

កដនលងរធវើកា  ជាទីគ្នា នកា របៀតរបៀន និងកា រ ើសរអើង។ កា របៀតរបៀន

សលវូរភទ - រជឺាទក្មង់ននកា រ ើសរអើងសលវូរភទ រក្កាមមាក្តា Title IX នន

កា ដកដក្បកមាវិធអីប់ ំននសហ ដាននឆ្ន ំ 1972 រហើយក្តូវបានហ្វមក្បាម

រ យចាបស់ហព័នធ និង ដា។ កា របៀតរបៀនសលវូរភទក្តូវបានកណំត់

និយមនយ័ថាជា - កា ពុំចងប់ាននវូទរងវើដចចង់ ួមរភទ សំរណើសុឱំ្យសា ័ក្រ

ចិតដ ួមរភទ ឬកា សមលឹងរមើល កា បរញ្េញពាកយសមដីដសលផ្កា  ឬកាយវកិា ប៉ាោះ

ពាល់រាងកាយដបបរសសងរទៀត កនុងលកខណៈ មួរភទ ដដលរធវើឱ្យសាា នភាព

ននទីកដនលងសិកា ឬដដលរធវើរក្ជៀតដក្ជកយ៉ា ងខាល ំងរៅរលើសមតាភាព

 បស់សិសសសាលាកនុងកា សិកា ឬដដលរធវើឱ្យទីកដនលងរធវើកា  ឬទីកដនលង

សិកាមានភាពភយ័ខាល ច ភាពពិបាក និងភាពអាកអ់ន់ចិតដ។ សិសសណ្ឋ

ដដលបានចូល មួកនុងទរងវើរបៀតរបៀនសលវូរភទននន ណ្ឋមាន ក់រៅកនុង ឬមកពី

សង្កា ត់រនាោះ អាចទទួល ងនូវវធិានកា  ក់វនិយ័អប់ ំ អាច ួមមានដល់

រៅកា អាចក្តូវបានបរណដ ញរចញពីសាលារ ៀនសងដដ ។ និរយជកណ្ឋ

ដដលអនញុ្ហញ ត ចូល ួម ឬពំុបានរាយកា ណ៍ក្បាបអ់ំពីបទរបៀតរបៀនសលវូ

រភទរនាោះ ក្តូវទទួល ងនូវវធិានកា  ក់វិន័យ  ហូតដល់អាចមានកា 

បរណដ ញរចញពីកា ង្ក សងដដ ។ ចាប់ក្បតិបតដិននក្កមុក្បកឹា 5145.7 

(សិសសសាលា) នងិចាប់ក្បតិបតដិននក្កមុក្បកឹា 4119.11 (បរុគលកិ)។ 

ដូចបានដចងរៅកនុងរគ្នលនរយបាយ BP 5145.7 សាលារ ៀននីមយួៗ 

ក្តូវកំណត់អតដសញ្ហញ ណមនុសសមាន ក់ (ជាឧ. អនកទំនាក់ទំងក្បចំកមាវិធី 

Title IX) ដដលទទួលខុសក្តូវរលើកា ក្បឈមរ ោះក្សាយពាកយបណដ ងឹ

នានា អំពីរ ឿងរបៀតរបៀនសលវូរភទ បសស់ិសស។ បរុគល ូបរនោះ អាចជា

នាយកសាលារ ៀន ឬជាអនកចត់តាំង បស់ពួកររ រហើយក្តូវទទួលបាននូវ

កា បណដុ ោះបណ្ឋដ លសងដដ ។ 

 

 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សង្កា ត់ហ្វមក្បាមមិនឱ្យមានកា សងសឹកដបបណ្ឋមយួដល់អនកបដឹងកនុង

ដំរណើ កា បដឹងសដល់។ កា ចូល ួមកនុងដំរណើ កា បដឹងសដល់ មិនក្តូវមានកា 

ប៉ាោះពាល់កនុងលកខណៈណ្ឋមយួរលើឋានៈ ពិនៃុ ឬកិចេកា រ ៀនសូក្ត បស់អនក

បដឹងរឡើយ។ 

 

ពាកយបណែ ឹងរចទក្បកាន់ពកីា សងសឹក ឬកា រ ើសរអើងខុសចាប់ (ដូច

ជាកា របៀតរបៀនកនុងលកខណៈរ ើសរអើង កា បំភិតបំភយ័ ឬកា សមលុតរធវើ

បាប) ក្តូវដតបាន កប់ែឹង កុឱំ្យហសួ យៈក្បំាមយួដខ ចប់ពីនថៃដខឆ្ន ំដដល

បានរចទថាមានកា រ ើសរអើង ឬក្បំាមយួដខរិតចប់ពីនថៃដខឆ្ន ំ ដដលអនក

បដឹងបានដឹងពីដំបូងមក អំពីអងគរហតុននបទរចទក្បកានថ់ា មានកា 

រ ើសរអើងខសុចាប់។ រពលរវលាសំរាប់កា  ក់ពាកយបណដ ឹង អាចពនា 

បានដល់រៅ 90 នថៃរ យអរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចត់

តាង សរំាបប់ុពវរហតុក្តឹមក្តូវ តាមកា រសន ើសុំជាលាយលកខអកស  រ យ

អនកបដឹងដដលបាន ក់ចូលនវូរហតុសលសំរាបក់ា ពនា រពល។  

  

កមាវិធី បស់ ដា និង ដាសព័នធ    

 

នីវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន នឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់សងដដ  កនុងកា រ ោះ

ក្សាយបណដ ឹងនានា ដដលរចទក្បកានថ់ា មានកា ខកខានក្បតិបតដិតាម

ចាប់ ដា និង/ឬ ចាប់សហព័នធ រៅកនុងកមាវធិីដូចតរៅរនោះ៖ 

 

a.  កា សក្មបសក្មួលសំរាប់សិសសក្សីដដលមាននសៃរពាោះ និងដដល

កាល យជាមាដ យររ 

b.  កមាវធិីសិកាសំរាបម់នសុសរពញវយ័ 

c.  កមាវធិីសុវតាភិាព និងអប ់ំបនាៃ ប់ពីរមា៉ា ងសិសសរចញពីរ ៀន 

d. កមាវធិីអប់ បំរចេកវជិាា អាជីពកសិកមា 

e.   ង្កវ យតនមលរលើកមាវធិីអប់ កំមុា តូច នងិមជឈមណឌ លអប់ អំារម កិាំ

ងដសបកក្កហម 

f. កមាវធិីអប់ ំរទវភាសា 

g. កមាវធិីពិនិតយរឡើងវញិ នងិសដល់ជំនយួពីមិតដ ួមកា ង្ក  សំរាប់ក្រូ

បរក្ងៀនកាលហីវូនញ៉ា  

h. កមាវធិីហវកឹហវឺន និងអប់ បំរចេកវជិាា  និងបរចេករទសអាជីព  (ថាន ក់

 ដា) 

i. កមាវធិីអប់ បំរចេករទសអាជីព (ថាន ក់សហព័នធ) 

j. កមាវធិីអភិវឌឍន៍ និងដថកមុា   

k. កមាវធិីអាហ្វ បូតាមភកមុា  

l. កមាវធិីអប់ សំំណងប៉ាោះប៉ាវូ 

m. កមាវធិីសដល់ជំនយួថវកិាចាស់លាស់ 

n. ថាន ក់រ ៀនគ្នា នមខុវិជាា សិកា (ថាន ក់ទី 9-12) 

o. កមាវធិីសដល់ជំនយួប៉ាោះពាល់រសដាកិចេ 

p. កមាវធិីអប់ កំូនសិសសតាមមណឌ លដថកនូចិញ្េ ឹម និងកូនសិសសគ្នា ន

សៃោះសដមបង ឬអតីតកនូសិសសជាប់តុលាកា សរំាប់រកាងពំុទន់ក្រប់

អាយុដដលចុោះរ ា្ ោះរ ៀនកនុងសង្កា ត់សាលារ ៀន និងកូនៗននក្កមុ

ក្រួសា រយធា 

q. ចាប់សិសសក្រប់ បូសំរ ចបានរជារជ័យ (ESSA) 

r. កមាវធិីអនករ ៀនអង់ររលស 

s. ដសនកា ទទួលខសុក្តូវរលើកា ក្រប់ក្រងមូល ា ន (LCAP) 

t. កមាវធិីអប់ សំំរាប់ជនចំណ្ឋកក្សុក 

u. នាទីបរក្ងៀនថាន ក់ហ្វត់ក្បាណ 

v. នថលបំរ ើរសវាសសិសសាលា 

w. កា សក្មបសក្មួលសម មយដល់សសិសដដលបំរៅកនូ 

x. កមាវធិី និងមជឈមណឌ លកា ង្ក កនុងតំបន់ 

y. ដសនកា សិកាសំរាប់រជារជ័យននសិសស (SPSA) 

z. ដសនកា សវុតាិភាពសាលារ ៀន 

aa. ក្កុមក្បកឹាសាលារ ៀន 

bb. កមាវធិីអប់ ំពិរសស 

cc. សាលាក្ពីសគូល បស់ ដា 

dd. បញ្ហា សុវតាិភាព និងសុខភាពសិសសសាលាក្ពីសគូល រៅកនុងកា រលើក

ដលងឱ្យ ួចពីអាជ្ាប័ណណ  LEA 

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

 

បញ្ហា សុវតាភិាព និងសុខភាពសិសសសាលាក្ពីសគូល _________ 

 

សង្កា ត់ក្បកាសថា រដើមបីសគំ្នល់ក្បធានបទដ៏សមក្សបអំពីបញ្ហា សខុភាព 

និងសុវតាិភាព រ យអនុរលាមតាមមាក្តា HSC Section 1596.7925 

រនាោះ រសចកែីជូនដំណឹងមយួចាប់ នឹងក្តូវបាន កបិទសាយរៅកនុងថាន ក់

រ ៀនននកមាវិធីសាលាក្ពីសគូលនន ដាកាលីហវូនញ៉ា  រៅកនុងសាលារ ៀន

នីមយួ រៅតាមកនុងទីភាៃ កង់្ក  LEA។ រសចកែីជូនដណំឹងរនោះក្តូវ (1) 

បញ្ហា កអ់ំពីតក្មូវកា សខុភាព និងសវុតាិភាព តាមចាប់ 5 CCR ដដលអនុ

វតែចំរពាោះកមាវិធីសាលាក្ពីសគូល បស់ ដាកាលីហវូនញ៉ា  រ យអនុរលាម

តាមមាក្តា HSC Section 1596.7925 និង (2) បញ្ហា ក់ពីទីតាំងដដលអាច

ទទួលបាននូវសំណុំដបបបទមយួ រដើមប ីក់ឯកសា បណដ ងឹសែ ីពីបញ្ហា សុខ

ភាព និងសុវតាិភាព បស ់ដា រ យអនុរលាមតាមមាក្តា HSC Section 

1596.7925។ 

 

កា យកនថលខុសចាប់ពសីិសសសាលា 

 

កូនសិសសដដលមានរ ា្ ោះរ ៀនកនុងសាលា ដា នឹងមិនក្តូវបានតក្មវូឱ្យ

បង់នថលបំរ ើរសវាកនូសិសស រដើមបឱី្យបានចូល ួមកនុងសកមាភាពអប់ ំរនាោះ

រទ ដដលជាដសនកដសំ៏ខាន់មយួ ននកមាវិធអីប ់ំ បស់សង្កា ត់  មួមានទំង

សកមាភាពកនុង នងិរក្ៅកមាវិធសិីកាសងដដ ។ 

 

កា យកនថលខុសចាប់ពីសិសសសាលា 

កូនសិសសដដលមានរ ា្ ោះរ ៀនកនុងសាលា ដា នឹងមនិក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យបង់នថលបរំ ើរសវាកូនសិសស រដើមបីឱ្យបានចូល ួមកនុងសកមាភាព

អប់ ំរនាោះរទ ដដលជាដសនកដ៏សំខានម់យួ ននកមាវិធីអប់ ំ បស់សង្កា ត់ 

 ួមមានទំងសកមាភាពកនុង និងរក្ៅកមាវិធីសិកាសងដដ ។ 

 

តនមលរសវាកនូសិសស  ួមមាន ប៉ាដុនដមនិកំណត់ថា មានដតតនមលទំងអស់

ដូចតរៅរនោះរទ៖ 

 

1. កា រិតនថលរៅរលើកូនសិសស ទុកជាកា  ក់លកខខណឌ សំរាបក់ា 

ចុោះរ ា្ ោះចូលសាលារ ៀន ឬថាន ក់រ ៀន ឬទុកជាកា  ក់

លកខខណឌ សំរាបក់ា ចូល មួកនុងថាន ក់រ ៀន ឬកនុងសកមាភាពរក្ៅ

កមាវធិីសិកា មិនថាថាន ក់រ ៀន ឬសកមាភាពរនាោះ ក្តូវបាន



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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រក្ជើសរ ើសរ យខលួនឯង ឬក្តូវបានររបងខំឱ្យចូលរ ៀនឬចូល

 ួម ឬរធវើរដើមបីឱ្យបានទទួលពិនៃុរនាោះរទ។ 

2. ក្បាកក់ក់ធានា ឬនថលបង់រសសងៗរទៀត ដដលកូនសិសសក្តូវបាន

តក្មូវឱ្យបង់ រដើមបីឱ្យពួកររអាចទទួលបាននវូរសា, ទូមាន

រសា, រសៀវរៅសិកា, ក្ប ប់រក្បើក្បាស់កនុងថាន ក់រ ៀន, រក្រឿង

រភលង, សរមលៀកបពំាក ់ឬសមាភ  ៈ ឬរក្រឿងប ិកាខ រសសងៗរទៀត។ 

3. កា ជាវដដលររតក្មូវឱ្យកូនសសិសរធវើ រដើមបឱី្យអាចទទួលបាន

នូវសមាភ  ៈ, រក្រឿងសគត់សគង,់ រក្រឿងប កិាខ  ឬសរមលៀកបពំាក់ 

ដដលជាប់ពាកព់ាន់នងឹសកមាភាពអប់ ំ 

 

បទបណដ ងឹអំពីតនមលរសវាកូនសសិស ក្តូវរធវើកុំឱ្យហសួ យៈរពលមយួ (1) 

ឆ្ន ំរឡើយ ចប់នថៃដខបានរធវើបទរចទក្បកាន់រៅរលើកា  ំរលាភចាបប់ាន

រកើតរឡើង។ *បទបណដ ឹងអំពីកា មិនអនវុតដន៍តាមចាប់ ពាកព់ាន់រៅនឹង

តនមលរសវាកូនសសិស ជាដំបងូ ក្តូវ ក់ជូនរៅនាយកសាលារ ៀនសនិ។ 

បទបណដ ងឹអំពីតនមលរសវាកូនសសិស អាច កប់ដឹងបានរ យមនិក្តូវកា 

បរញ្េញរ ា្ ោះ របើសិនជាអនកបដងឹសដល់ភសដុ តាង ឬព័ត៌មាន រដើមបីគ្នំក្ទបទ

រចទក្បកាន់។ 

 

ដសនកា ក្តួតពិនិតយ និងទទួលខសុក្តូវរលើមូល ា ន (LCAP) 

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាល ក្តូវបានតក្មូវឱ្យអនមុ័ត និងសដល់ទិនននយ័ថាបីំសុតអំពី

ដសនកា  LCAP ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ កនុងលកខណៈមយួ ដដល មួមាន កា ចូល

 ួមដដលមាននយ័ពីសណំ្ឋក់មាតាបិតា ឬអាណ្ឋពាបាល ននសិសស និង

អនកចូល ួមពាក់ព័នធដនទៗរទៀត កនុងកា អភវិឌឍ និង/ឬ កា ពិនិតយរឡើងវញិ

ននដសនកា  LCAP។ បណែ ងឹអំពីដសនកា  LCAP អាចក្តូវបាន ក ់រ យ

អនាមិកបាន ក្បសិនរបើអនកបែឹង សែល់ភសែុ តាង ឬព័ត៌មាន ដដលនំារៅ ក

បាននវូភសែុ តាង រដើមបីគ្នំក្ទពាកយបណែ ងឹ។ 

 

យុវសិសសចិញ្េមឹ កូនសិសសគ្នា នសៃោះសដមបង ឬអតីតសិសសសាលា

ននតុលាកា សំរាបរ់កាងពុទំន់ក្របអ់ាយុ ឬកូនននក្កុមក្រួសា 

រយធា       

 

សង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវបិទក្បកាសរសចកែីជូនដណំឹងតាមសែង់   សដ ីពី

សិទិធអប ់ំ បស់សសិស រៅកនុងមណឌ លដថទំកូនចិញ្េ ឹម កនូសិសសដដលគ្នា ន

សៃោះសដមបង អតីតសិសសននតុលាកា សរំាប់រកាងមិនទន់ក្រប់អាយុ ដដល

ឥឡូវរនោះបានចុោះរ ា្ ោះរ ៀនរៅសាលារ ៀន បស់សង្កា ត់ រហើយនិង

សិសសរចញពីក្រួសា រយធា ដូចមានដចងកនុងមាក្តា 48853, 48853.5, 

49069.5, 51225.1 និង 51225.2។ រសចកែីជូនដណំឹងរនោះ ក្តូវ ួមមាន

ព័ត៌មានអំពីដំរណើ កា  ក់ពាកយបណែ ឹង តាមកា ដដលអាចអនុវតែបាន។ 

 

យុវសិសសចិញ្េ ឹម នឹងក្តូវទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពីសិទធិទទួលបាននូវកា 

អប ់ំ ដដលពាក់ពាន់នឹងកា  ក់ចូលកនុងកមាវធិីអប់ ំ, កា ចុោះរ ា្ ោះចូល 

និងរចញពីសាលារ ៀន ក៏ដូចគ្នន ដដ  ទំនលួខុសក្តូវននអនកទំនាក់ទំនង

ក្បចំសង្កា ត់ សំរាបយ់ុវសសិសដដលជាកូនចិញ្េ ឹម រដើមបធីានា នងិសក្មប

សក្មួលតក្មូវកា ទំងរនោះ រហើយនិងរដើមបីជួយសិសសកនុងកា រសៃ រក្រឌីត 

សំណុំរ ឿង និងពិនិតយរលើសកិា បស់ពួកររឱ្យបានក្តឹមក្តូវ រៅរពលណ្ឋ

ពួកររផ្កល ស់បដូ សាលារ ៀនមយួរៅសាលារ ៀនកនុងសង្កា ត់ ឬពីសង្កា ត់

មយួរៅសង្កា ត់មយួរទៀត។ 

យុវសិសសចិញ្េ ឹម កូនសិសសគ្នា នសៃោះសដមបង ឬអតីតសិសសសាលានន

តុលាកា សំរាប់រកាងពំុទន់ក្របអ់ាយុ ឬកូនននក្កុមក្រួសា រយធា ដូច

បានកំណត់នយ័រៅក្កមអប់ ំ 49701 ដដលរសៃ រៅកាន់សាលារ ៀននហសគូ

លមយួកនុងសង្កា ត់ ឬផ្កល ស់រចញសង្កា ត់រៅសង្កា ត់មយួរសសងរទៀត តាម

កា អាចអនវុតដន៍បានរនាោះ  នឹងក្តូវបានសដល់ដំណឹងជូនអំពីទំនលួខុសក្តូវ

ននសង្កា ត់ រដើមបី៖ 

 

 (1)  ទទួលយកមុខវិជាា សិកាណ្ឋមយួដដលបានបរំពញទំងក្សុង 

ឬភារខលោះដដលសិសសបានបំរពញរួ ជាទីរពញចិតដ ពីសាលា ដា

មួយរសសងរទៀត ឬពីសាលារ ៀនននតលុាកា សំរាប់សិសស

រក្កាមអាយុ ឬពីសាលារ ៀនពុដំមន បស់ ដា ឬពីទីភ្ាក់ង្ក  ឬ

សាលារ ៀនអនិកាយ រហើយនិងរដើមបីសដល់ឱ្យរក្រឌីតរពញ

រលញ ឬរក្រឌីតខលោះៗសំរាបម់ុខវិជាា សិកាដដលបានបំរពញ។ 

 

(2)  មិនតក្មូវឱ្យសិសសយកមខុវិជាា សិកាទំងក្សុង ឬមយួចំននួ

សា រឡើងវិញ ដដលពួកររបានបរំពញរួ ជាទីរពញចិតដ រៅ

កនុងសាលា ដា, សាលារ ៀនមយួរសសងរទៀតក្រប់ក្រងរ យ

តុលាកា សំរាប់រកាងរក្កាមអាយុ ឬពភ្ីាក់ង្ក  ឬសាលារ ៀនអ

និកាយ។ 

 

(3)  របើសិនជាសិសសបានរ ៀនចបឆ់្ន ំទីពី រៅសាលានហសគូល

 បស់ពួកររ មុនកា រសៃ សាលារ ៀនរនាោះ សូមសដល់ឱ្យសិសស

នូវព័ត៌មានអពំីមខុវិជាា សិកាដដលបានអនមុ័តរ យសង្កា ត់ 

និងតក្មូវកា រ ៀនចប់ ដដលបានកំណត់រ យក្កុមក្បឹកា

ក្រប់ក្រង ដដលពួកអាចក្តូវបានឱ្យ ួចខលួន តាមចាបអ់ប់ ំ 

51225.1។ 

 

កា រសន ើសុំឱ្យសំរ ចចតិដសាជាថាី និងដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូចាប់

សុីវិល       

 

អនកបដឹងមានសិទធ ិកស់ំរណើសុឱំ្យសង្កា ត់រធវើកា សំរ ចចិតដសា រឡើង ដល់

ក្កសួងសកិាធកិា នន ដាកាលហីវូនញ៉ា  (CDE) តាមកា  ក់រសន ើសុឱំ្យរធវើ

កា សំរ ចចិតដជាលាយលកខអកស សា រឡើងវញិ កនុង យៈរពល 15 នថៃ

ក្បតិទិន ចប់ពីនថៃបានទទួលកិចេសំរ ចចិតដ បស់សង្កា ត់។ បទរសន ើសុឱំ្យរធវើ

កា សំរ ចចិតដសា ជាថាី ក្តូវដតមាន កប់ញ្ាូលនូវបទបណដ ឹងមយួចាប់ 

ដដលបានដលប់ដឹងដល់សង្កា ត់ រហើយនងិរសចកដីសំរ ចចិតដមយួចាប់

 បសស់ង្កា ត់។ 

 

ដំរណ្ឋោះក្សាយតាមសលវូចាបសីុ់វិល អាច កបានតាមចាប ់ដា ឬសហព័នធ 

ចំរពាោះកា ក្បឆំ្ងនឹងកា រ ើសរអើង កា  ំខាន ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្នន  របើ

សិនជាអាចអនុវតដបាន។ តាមក ណសីមក្សប កា រសន ើសុឱំ្យរធវើរសចកដសីំ

រ ចចិតដសា ជាថាីរឡើងវញិ អាច កប់ដឹងរ យអនុរលាមរៅតាមមាក្តា

រលខ 262.3 ននចាប់អប់ ំ។ អនកបែឹងតវា៉ា  មានសិទធិដសវង កដំរណ្ឋោះ

ក្សាយតាមសលវូចាប់សីុវិលដដលមានជូនរៅរក្ៅនីតិវិធបីណដ ងឹឯក

សណ្ឋា ន បស់សង្កា ត់ ដដលកនុងរនាោះ មួមាន ប៉ាុដនដមនិកណំត់ថាមានដត 

កា បង្កគ ប់បញ្ហា  បទបញ្ហា ឱ្យឈប់រធវើ ឬដំរណ្ឋោះក្សាយរសសងរទៀត ឬបទ

បញ្ហា ដដលអាចមានរៅរក្កាមចាប ់ដា  ចាប់សហព័នធ ដដលហ្វមមិន



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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មានកា រ ើសរអើងគ្នន  កា របៀតរបៀនគ្នន  កា បំភិតបំភយ័គ្នន  កា សមលុតរធវើ

បាបគ្នន  ក្បសិនរបើអាចអនុវតដបាន។ អនកបដឹងតវា៉ា  មានសិទធិ កព់ាកយប

ណែ ឹងរ យផ្កៃ ល់ រៅកាន់ក្កសួងអប ់ំនន ដាកាលហីវ័ នីញ៉ា  (CDE) ឬអាច

បនែ កដំរណ្ឋោះក្សាយរៅមខុតុលាកា សីុវិល ឬទីភាន កង់្ក សាធា ណៈ

រសសងរទៀត ដូចជា កា យិល័យសិទិធសីុវិល (OCR)  បស់ក្កសួងអប់ ំ នន

សហ ដា កនុងក ណីដដលមានជាបព់ាក់ព័នធនឹងកា រ ើសរអើង (ដូចជាកា 

រ ើសរអើងតាម យៈកា របៀតរបៀន កា បភំិតបភំយ័ ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្នន )

។ 

 

កា  ក់ពាកយបណដ ឹង     

 

ចាប់ក្បតិបតដិននក្កមុក្បកឹាភបិាល 1312.3 មយួចាប់៖ នីតិវធិីបណដ ឹង

ឯកសណ្ឋា ន រមឺាន ក់ដចកជូនរ យឥតរិតនថល។  

 

ពាកយបណែ ឹងទំងអស់ នឹងក្តូវបានចងក្កងជាលាយលកខណអ៍កស  និងចុោះ

ហតារលខារ យអនកបែឹងតវា៉ា ។ ក្បសិនរបើអនកបែងឹតវា៉ា  មិនអាច កព់ាកយប

ណែ ឹងជាលាយលកខណអ៍កស  រ យសា ដតអសមតាភាព ឬមិនរចោះអកស 

រនាោះ បរុគលិក បស់សង្កា ត់ ក្តូវជួយពួកគ្នត់កនុងកា  កព់ាកយបណែ ឹង។ 

(5CCR 4600) 

 

រៅកនុងរមា៉ា ងរធវើកា  បរុគលិកននសង្កា ត់ អាចបញ្ាូនពាកយបណដ ឹងតាមទូ 

សា  ឬរ យមានកា អនុម័តពីអនកក្តួតក្តា បស់ពួកររ អាចចករចញពី 

កដនលងរធវើកា  បស់ពួកររបាន រដើមបយីកពាកយសុំរៅ ក់ជូនដល់កដនលង

រ យផ្កៃ ល់។ រក្ៅពីរនោះ ពាកយបណដ ឹងអាច ក់រស្ើតាមប៉ាុសដ ៍សំបុក្តរៅកនុង 

កា យិលយ័ននសង្កា ត់ ឬរស្ើតាមប៉ាុសដ ស៍ំបុក្តននសហ ដា។  

 

ក្បសិនរបើពាកយបណែ ឹង មិនក្តូវបានរធវើជាលាយលកខណអ៍កស រទរនាោះ 

ប៉ាុដនែសង្កា ត់ ទទួលបាននូវរសចកដីជូនដណំឹង អំពីបទរចទក្បកានណ់្ឋ

មយួ ដដលសា ិតរៅរក្កាមនីតិវិធី UCP រនាោះ សង្កា ត់ក្តូវចត់វិធានកា 

 វិជាមាន រដើមបីរធវើកា រសុើបអរងាត និងរ ោះក្សាយបទរចទក្បកាន់ តាម

លកខណៈសមក្សប រៅនឹងកាលៈរទសៈជាក់លាកណ់្ឋមយួ។ 

 

ក្បសិនរបើបទរចទក្បកាន់ទក់ទងនឹងកា សងសឹក ឬកា រ ើសរអើងខុស

ចាប់ (ដូចជាកា រ ើសរអើងតាម យៈកា របៀតរបៀន កា បភំិតបំភយ័ ឬកា 

 ំរលាភបពំាន ឬកា សមលុតរធវើបាបគ្នន ) រហើយកា រសុើបអរងាតបញ្ហា ក់ថា

កា រ ើសរអើងពិតជាបានរកើតរឡើងដមនរនាោះ សង្កា ត់នឹងចត់វិធានកា ទប់

សាា ត់មិនឱ្យមានកា រ ើសរអើងរកើតរឡើងមដងរទៀត រហើយនងិនឹងរធវើកា ដក

តក្មូវរលើសលប៉ាោះពាល់រកើតរចញពីកា រ ើសរអើង ដល់អនកបែឹងតវា៉ា  និង

មនុសសដ៏ដនទៗរទៀត រក្បើរបើសមក្សប។ 

 

រគ្នលនរយបាយ និងបទបញ្ហា  ដាបាលនននីតិវិធពីាកយបណែ ងឹឯក

សណ្ឋា ន (UCP) ននសង្កា ត់ ក្តូវបាន ក់បរង្កា ោះតាមររហទំព័  បស់

សង្កា ត់ រហើយអាចក្តូវបានសែល់ជូនតាម យៈក្បព័នធសសពវសាយព័ត៌មាន

សងគម ដដលឧបតាមភគ្នំក្ទរ យសង្កា ត់ ក្បសិនរបើមាន។ នីតិវិធី UCP ក៏

នឹងក្តូវបាន កប់ិទក្បកាស់រៅតាមទីសាលារ ៀន និងកា ិយលយ័ទំង

អស់ បសស់ង្កា ត់  ួមទំងរៅតាមបនៃបស់ក្មាក បស់បរុគលកិ និងរៅ

តាមសាលក្បជំុពីកិចេកា ភបិាល បស់សសិសសងដដ ។  

 

រសចកដីជូនដណំឹងក្បចំឆ្ន ំ ក្តូវរធវើជាភាសាអង់ររលស រហើយនិងរៅរពល

ណ្ឋមានកា ចំបាច់ ក្តូវបកដក្បជាភាសាកំណត់ បសស់ិសស រ យ

អនុរលាមតាមចាបអ់ប់  ំ48985 ឬវិធរីធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងគ្នន អំពីកា 

ទទួលរសចកដីជូនដណំឹង។ ក្បសនិរបើសសិានសុិសសចំននួ 15% ឬរក្ចើន

ជាងរនោះ ដដលបានចុោះរ ា្ ោះចូលរ ៀនរៅកនុងសាលារ ៀនណ្ឋមយួ បស់

សង្កា ត់ នយិយភាសាកំរណើតដតមួយ រក្ៅពីភាសាអង់ររលសរនាោះ រគ្នល

នរយបាយ បទបញ្ហា  ទក្មង់ដបបបទ និងរសចកែីជូនដំណឹងអំពីនីតិវធិី 

UCP ក្តូវដតមានកា បកដក្បជាភាសាហនងឹ (ក្កមអប់  ំ234.1, 48985)។ 

កនុងក ណីរសសងរទៀត សាលារ ៀន បស់សង្កា ត់ ក្តូវធានាយ៉ា ងណ្ឋ ឱ្យ

មាតាបតិា ឬអាណ្ឋពាបាលដដលពំុស ូវរចោះភាសាអង់ររលស មានលទធភាព

អាចទទួលបាននវូព័ត៌មានទំងអស់ដដលជាប់ពាក់ព័នធនឹងនីតិវិធី UCP។ 

 

ដបបបទរធវើពាកយបណដ ឹង រឺមាន ក់ជូនរៅកនុងកា យិល័យននអនកទទួល

ពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជន (1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 

94607)។ នីតិវិធីបណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន  និងពាកយបណដ ឹង រឺមាន ក់ជូនរៅ

កនុងររហទំព័ ននសង្កា ត់ www.ousd.org/ombudsperson។  

 

រ យមានក ណីរលើកដលងបណដ ឹងអំពីតនមលរសវាកូនសសិសរចញ ដដល

អាច កប់ដឹងកនុង យៈរពលមយួ (1) ឆ្ន ំននកា  ំរលាភដដលបានរចទ

ក្បកាន;់ បណដ ឹងដូចគ្នន រសសងៗរទៀតទំងអស់ ក្តូវដតបានរធវើមនិឱ្យហួស 

យៈរពលក្បំាមយួ (6) ដខ បនាៃ ប់ពីកា រកើតមានបទរចទក្បកាន់មក។ 
 

មន្រនដីក្បតិបតែិតាមចាប់     

 

ពាកយបណែ ឹង រក្ៅពីបណដ ឹងនានាដដលទក់ទងរៅនឹងនថលរសវាកូនសិសស

រនាោះ ក្តូវ កប់ដឹងជាលាយលកខអកស  រៅកានម់ន្រនែអីនុរលាមតាមចាប់ 

ដូចខាងរក្កាមរនោះ៖ 

រលាក Gabriel Valenzuela ជាមន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជន / អនក

សក្មបសក្មួលកមាវិធី Title X មាននៃុកខាងក្តួតពិនិតយ និងទទួលពាកយ

បណដ ឹងជាសលវូកា ទំងអស់ បស់សង្កា ត់។ មន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជា

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

រឺមានទំនួលខុសក្តូវសងដដ  រលើកា រសុើបអរងគតរលើពាកយបណដ ឹងនានាពី

មាតាបតិា ឬកូនសិសស អំពីកា រ ើសរអើង និងពាកយបណដ ឹងនានា អំពីបទ

បញ្ឈបក់ូនសិសសបរណ្ឋដ ោះអាសននពីសាលារ ៀន ជាទីដដលសិសសពំុក្តូវ

បានសដល់ឱ្យនវូកមាវិធយីុតដិធម៍សាដ  ខលួនឱ្យបានលែដូចរដើមវញិ ឬកមាវិធី

សាដ  ខលួនដបបរសសងរទៀត រឺពំុមានសដល់ជូនរៅឯសាលារ ៀន ទុក

មរធាបាយរសសងរទៀត រក្ៅដតពីកា បញ្ឈប់បរណ្ឋដ ោះអាសននពីសាលារ ៀ

ន។ រលាកកជ៏ាអនករធវើកា រសុើបអរងគតសងដដ រៅរលើបណដ ឹងនានា អំពីកមា

 វិធីសិកាសរំាបក់ូនសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELL) រហើយនិង

បណដ ឹងអំពីកា សងសឹកគ្នន  ឬកា រក្ជៀតដក្ជកដលអ់នករធវើកា តស ូវមតិសំ

រាប់កមាវិធសិីសសសំរាប់អនករ ៀនភាសាអង់ររលស (ELL)។ មន្រនដីទទួលពាកយ

បណដ ឹងពីក្បជាជន នឹងរធវើកា សក្មបក្សមួលសងដដ  រលើពាកយបណដ ឹងឯក

សណ្ឋា នតាម របៀប Williams។ រលាក Valenzuela អាចទក់ទងជួបបាន 

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

3678 តាម យៈអុីដមល Gabriel.Valenzuela@ousd.org។ 

មន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជន មានសិទធិអំណ្ឋចឯករាជកនុងកា ៖ ចូល

រមើលរៅតាមទីសាលារ ៀន ឬកា ិយល័យណ្ឋមយួ; ចូល ួមក្បាក្សយ័

http://www.ousd.org/ombudsperson
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ទក់ទងជាមយួនងឹកនូសិសស បរុគលកិ ឬមាតាបិតា; ចូលពិនិតយរសើរ ើរលើ

ឯកសា ណ្ឋមយួ រដើមបីរបើកកា រសុើបអរងគតរ យឥតលំរអៀង; រហើយ

និងចូល មួកនុងកិចេក្បជំុណ្ឋមយួ រ យឥតក្តូវកា អនញុ្ហញ តពីនាយក ឬ

អនកក្រប់ក្រងសាលារ ៀនជាមុនរឡើយ។ មន្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជា

ជន អាច កជួបបានសងដដ  កនុងកា ឱ្យជួយពនយល់ពីមខុង្ក  និងតួ នាទី

 បស់រលាកដសនកទទួលខសុក្តូវរលើកូនសិសស បុរគលិក មាតាបតិា ឬ

អាណ្ឋពាបាល នងិសមាជិកសាធា ណៈ។ សូមទំនាក់ទំនងជាមយួមន្រនដី

ទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជាជនមកចុោះ ក្បសិនរបើរលាកអនកមានសណំួ អវី

មយួទក់ទិននឹងនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណ្ឋា ន (UCP)  បស់សង្កា ត់។ 

  

អនកក្សី Tara Gard នាយកិា ងដសនកក្រប់ក្រងរទពរកាសលយ (1000 

Broadway, 1
nd

 Floor, Suite 150, Oakland, CA 94607) រមឺានទំនួល

ខុសក្តូវរលើកា រសុើបអរងគតបណដ ឹងនានាដដលរចទក្បកានថ់ា មានកា 

រ ើសរអើងរៅកនុងកដនលងរធវើកា ។ អនកក្សី Gard អាច កទក់ទងបានតាម 

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

យៈអុីដមលរៅកាន់ tara.gard@ousd.org។ 

 

អនកក្សី Barbara Parker អនកសក្មបសក្មួលរសវាកមាសុខាភបិាល/ដសនក 

504 ននដសនកបំរ ើរសវាសាលារ ៀនសហរមន៍ និងកូនសិសស (1000 

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

ខុសក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួលដសនកដកតក្មូវ កមាវិធសំីរាបក់ូនសិសស

ពិកា  ដដលបានកា ពា តាមនីតិសមបបទ ដដលបានតាក់ដតងរៅឆ្ន ំ 1973 

សំរាបក់មាវធិី Section 504។ អនកក្សកីម៏ានតួនាទីរធវើកា រសុើបអរងគតសង

ដដ  រលើបណដ ឹងនានា ដដលពាកព់ាន់រៅនឹងកមាវិធី Section 504។ អនក

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

2742; ទូ សា រលខ (510) 879-4605 ឬតាម យៈអុីដមល 

504@ousd.org។ 

 

រលាក Jeff Godwon រមប៉ាូលីសននក្កសួងន របាលអូកឡិនដ៍ (1011 

Union Street, Oakland, CA 94607) រមឺានទំនួលខុក្តូវរលើកា សក្មប

សក្មួល និងកា រសុើបអរងគតរលើបណ ដឹងនានា ដដលបាន កប់ដឹងដល់ម

ន្រនដីប៉ាូលីសសាលារ ៀនននទីក្កុងអូកឡិនដ៍។ រលាក Chief Godown អាច

 កទក់ទងជួបបាន តាម យៈទូ ស័ពៃរលខ (510) 874-7777, ទូ សា 

រលខ (510) 874-7787 ឬតាម យៈអុីដមល police@ousd.org។ 
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នីតិវិធីបណ្ដ ឹងឯកសណ្ឋា នតាម របៀប Williams 

 

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

រ ៀនដដលាា នសុវតថភិាព ឬមានលកខណ្ៈមិនសាា តបាត, មុខតំដណ្ងក្រូបរក្ងៀនដដលរៅទំរន រោល ឬក្រូបរក្ងៀនក្តូវបានោត់តាំងខសុមខុវិជ្ជា ជីវៈ។ 

 

រសចកដីជូនដំណ្ងឹជូន មាតាបិតា/អាណ្ឋពាបាល 

សិសស និងក្រូបរក្ងៀន៖ សិទធដិាក់ពាកយបណ្ដ ឹង K-12 

 

ក្កមអប ់ំ 35186 តក្មូវឱ្យរសចកដីជូនដណំ្ឹងដូចតរៅរនេះ ក្តូវបានបិទ

ក្បកាស់រៅតាមថ្នា ក់រ ៀននានាននសាលានីមយួៗរៅកាុងសង្កា ត់។ 

 

មាតាបតិា/អាណ្ឋពាបាល សិសស និងក្រូបរក្ងៀន៖ 

 

អនុរលាមតាមក្កមអប់ ំ 35186 តាម យៈរនេះ រលាកអាកនងឹក្តូវបានជូន

ដំណ្ឹងថ្ន៖ 

 

1.  រសៀវរៅសកិា និងសមាា  ៈបរក្ងៀន ក្តូវមានក្រប់ក្ាន់។ រនេះមាននយ័

ថ្ន កូនសសិសមាា ក់ៗ   មួទំងសិសសអាករ ៀនអង់ររេសផងដដ  ក្តូវដតមាន

រសៀវរៅសិកា ឬសមាា  ៈសិកា ឬមានទំងពី  កាុងកា រក្បើក្បាស់រៅកាុង

ថ្នា ក់រ ៀន និងអាចយករៅរក្បើក្បាស់រៅឯផទេះបាន។  

 

2. អាា សកិា ក្តូវដតមានលកខណ្ៈសាា តបាត មានសុវតថិភាព និងជួស

ជុលឱ្យមានលកខណ្ៈលាបងគួ ។ (ក) បនទប់ទឹកសាលារ ៀន ក្តូវមានលកខណ្ៈ

សាា តបាត រ ើយក្តូវសមាា តឱ្យបានរទៀងទត់ រ ើយរក្បើកា បានរពញ

រលញ ក្ពមទំងមានដាក់ក្កដាសប់ងគន់ សាប ូ ក្កដាស់ជូតនដ ឬមា៉ា សុីនស

មងួតនដដដលរក្បើកា បាន។ (ខ) សាលារ ៀនក្តូវរបើកបនទប់ទឹកទំងអស ់

រៅកាុងរមា៉ា ងរ ៀន រៅរពលដដលសិសសមិនរៅកាុងថ្នា ក់រ ៀន; (រ) ក្តូវ

របើកបនទប់ទឹកមយួចំនួនឱ្យបានក្រប់ក្ាន់ រៅកាុងរមា៉ា ងរ ៀន រៅរពល

ដដលសិសស រៅកាុងថ្នា ក់រ ៀន រលើកដលងដតមានបញ្ហា ទក់ទងនឹងសវុតថិ

ភាព បស់សសិស ឬក្តូវកា ជសួជុលរចញ; និង (ឃ) សក្មាប់សាលា

រ ៀនដដលបរក្មើសិសសរៅក្របថ់្នា ក់ទី 6-12 ដដលមានសសិស 40% ឬ

សិសស បសខ់េួនរចញមកពីក្កុមក្រួសា ដដលមានក្បាក់ចំណ្ូលទបដូច

បានកំណ្ត់រនាេះសាលារ ៀនក្តូវដតសតុ កទុក យ៉ា ងរោចណ្ឋស់ ពាក់កណ្ឋត

លននបនទប់ទឹក បសខ់េួន នូវផលិតផលសំរាប់ស្រសដ ីក្រប់រពលរវលា និង

មានជូននូវផលិតផលទំងរនាេះ ដល់កនូសិសសរដាយឥតរិតនលេ។  

 

3. មខុតំដណ្ងក្របូរក្ងៀន មនិក្តូវទុកឱ្យរៅទំរន រោល ឬមិនក្តូវមាន

កា ោត់តាំងក្របូរក្ងៀនខុសមុខវជិ្ជា ជីវៈរឡើយ។ ក្តូវមានក្រូបរក្ងៀនមាា ក់

ដាកឱ់្យបរក្ងៀនថ្នា កន់ីមយួៗ រ ើយមនិក្តូវមានជ្ជ  ូដ   នូវរលាកក្រ-ូ

អាកក្រូជំនួស ឬរលាកក្រ-ូអាកក្រូបរណ្ឋដ េះអាសនារផសងៗរទៀតរឡើយ។ 

រលាកក្រ-ូអាកក្រូ ក្តូវមានសញ្ហា ប័ក្តបរក្ងៀនក្តឹមក្តូវ  ួមមានទំងសញ្ហា

ប័ក្ត ដដលក្តូវកា ោំបាច់បរក្ងៀនសិសសអាករ ៀនភាសាអង់ររេស 

ក្បសិនរបើមាន។ 

 

តំដណ្ងក្រូបរក្ងៀនរៅទំរន   មាននយ័ថ្ន មខុតំដណ្ងមយួ ដដល

និរយជិកដដលមានវញិ្ហា បនបក្តក្តឹមក្តូវតាមកា កណំ្ត់មក ឱ្យបរក្ងៀន

មុខវជិ្ជា ដតមយួរនាេះ រៅពុទំនប់ានោត់តាំងឱ្យចូលបរក្ងៀនរៅរដើមឆ្ា ំ សំ

រាប់ យៈរពលរពញមយួឆ្ា ំ ឬក្បសិនរបើមុខតំដណ្ងបរក្ងៀន រសឺំរាប់

ថ្នា កប់រក្ងៀនដតមយួឆមាសរនាេះ មុខតំដណ្ងមយួ ដដលនិរយជិកដដល

មានវញិ្ហា បនបក្តក្តឹមក្តូវតាមកា កំណ្ត់មក ឱ្យបរក្ងៀនមុខវជិ្ជា ដតមយួ

រនាេះ រៅពុំទនប់ានោត់តាំងឱ្យចូលបរក្ងៀនរៅរដើមឆមាស សរំាប ់យៈ

រពលរពញមយួឆមាសរៅរឡើយ។ (ក្កមអប់ ំ 35186)  

 

កា ោត់តាំងខសុមខុវជិ្ជា ជវីៈ  មាននយ័ថ្ន កា ដាក់និរយជិកដដលមាន

 វិញ្ហា បនបក្ត ចូលកានម់ុខតំដណ្ងបរក្ងៀន ឬបំរ ើរសវាមយួ ដដល

និរយជិកដដលពំុមានវញិ្ហា បនបក្ត ឬសញ្ហា បក្ត ដដលក្តូវបានទទួល

សាគ ល់ក្សបចាប ់ឬកា ដាកន់ិរយជិកដដលមានវញិ្ហា បនបក្ត ឱ្យចូល

កានម់ុខតំដណ្ងបរក្ងៀន ឬបំរ ើរសវាមយួ ដដលនិរយជិកពំុក្តូវបាន

អនញុ្ហា តឱ្យចូលបរក្ងៀន។ (ក្កមអប់  ំ35186) 

 

បណ្ដ ឹងឯកសាា នតាម របៀប Williams នឹងក្តូវបានរសុើបអរងាតកាុងអឡំុង

រពលដសសិបក្បំា (45) នលង (នលងរធវើកា )។ មានដតបញ្ហា បា មាអំពីសាថ នភាព

ពំុមានសវុតថិភាពរទ ដដលអាចដាកប់តឹងឧទទ ណ្៍ រៅកានអ់រគនាយកដាា ន

ថ្នា ក ់ដាដផាកដណ្នំាសាធា ណ្ៈ។  

 

ទក្មង់ដបបបទដាកព់ាកយបណ្ត ឹងមយួចាប់ អាចក្តូវបានទទួលបាន ពី

កា យិលយ័សាលារ ៀន កា យិលយ័ បសស់ង្កា ត់ ឬអាចទញយក

បាន ពីររ ទំព័  www.ousd.org/ombudsperson។ រលាកអាកអាចទញ

យកបានផងដដ  នូវពាកយបណ្ត ឹងមយួចាប់ ពីនាយកដាា នផទកុដបបបទនន

ពាកយបណ្ដ ឹងនន ដាកាលី វនូញ៉ា  ពីររ ទំព័ ៖ www.cde.ca.gov/re/cp/uc

។ 

 

កា យិលយ័ននមស្រនដីទទួលពាកយបណ្ដ ឹងពីក្បជ្ជជន, 1000 Broadway, 

Suite 150, Oakland, CA 94607។ សំរាប់ព័ត៌មានដលមរទៀត សូម

ទូ ស័ពទរៅកាន់រលខ (510) 879-4281 ឬរផញើទូ សា មយួរៅកាន់រលខ 

(510) 879-3678។  

 

បទបញ្ាតដិ ដាបាល 1312.4 
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សិទិិធដាក់ពាកយបណ្ត ឹងថា្ន ក់មរតតយ្យសាលា  

 

ក្កមអប ់ំ 8235.5 តក្មូវឱ្យរសចកដីជូនដំណ្ឹងដូចតរៅរនេះ ក្តូវបានបិទិ

រៅកនុងថា្ន ក់រ ៀននីមយួ្ៗ ដដលមានកមមវិធីននសាលារ ៀនក្រីសគូលនន ដឋកា

លីហ្វូនញ៉ា រដាយ្មានកា រលើកដលងអាជ្ញា បណ័្ណ  (CSPP) (ក្កមអប ់ំ 

8235-8239.1)។ 

 

រសចកដីជូនដណំ្ឹងជូន មាតាបតិា/អាណារាបាល កូនសសិស នងិក្រូ

បរក្ងៀន៖   

  

សិទិធិដាក់ពាកយបណ្ដ ឹងកំ ិតមរតដយ្យសាលា 

 

មាតាបតិា/អាណារាបាល សិសស និងក្រូបរក្ងៀន៖ 

 

អនុរលាមតាមក្កមកា អប់ ំ 8235.5 តាម យ្ៈរនេះ រលាកអនកនឹងទិទួិល

បាននវូរសចកដីជូនដណំ្ឹង ថា្កមមវិធីសាលាក្រីសគូលណាក៏រដាយ្ បស់ ដឋ

កាលហី្វូនញ៉ា  ដដលក្តូវបានរលើកដលងឱ្យ ួចផុតរីកា ផដល់អាជ្ញា បណ័្ណ  ក្តូវ

ដតមាន៖ 

 

1. មលប់រក្ៅអាគា ដដលមានសុវតថិភារ និងមានជួសជុលលអបងគួ  

 

2. ទឹិកសំរាប់ទិទួិលទានដដលអាចង្កយ្ទិទួិលបាន និងអាចង្កយ្ ក

បានររញមយួ្នងៃ 

 

3. សក្មាបក់ដនលងដដលមានសសិស 15 កមុា  ក្តូវមានកដនលងមានសវុតថិ

ភារ ក្បកបរដាយ្អនាមយ័្ ដដលកនុងរនាេះមានបងគន់មយួ្ និង

កដនលងលាងនដមយួ្ 

 

4. ក្តូវមានបនទប់ទឹិកសក្មាប់ដតកនូសិសសសាលាក្រីសគូល និងសិសសម

រតតយ្យ 

 

5. កា រមើលខសុក្តូវរដាយ្ផ្ទទ ល់ដននករលើកមុា ក្រប់ររលរវលា 

 

6. ទីិកដនលងខាងកនុង និងខាងរក្ៅ ដដលមាន ឬរ័ទិធ បងរ័ទិធជំុវិញយ៉ា ង

ក្តឹមក្តូវ ក្រមទំាងមានផតល់ទីិកដនលងក្រប់ក្គាន ់ សក្មាប់ចំនួន

កុមា  តាមកា រក្បើក្បាស់ទីិកដនលងរៅររលរវលាណាមយួ្ដដលបាន

ផដល់ឱ្យ 

 

7. សមាា  ៈរៅកនុងទីិធ្លល ររមងរលង ដដលមានសុវតថិភារ មានលកខណ្ៈលអ

បងគួ  នងិសមក្សបតាមវយ័្ បស់កុមា  

 

ក្បសិនរបើរលាកអនករក្ជើសរ ើសដាកព់ាកយបណ្ត ឹងរដាយ្រោទិថា្ 

លកខខណ្ឌ ណាមយួ្ខាងរលើរនេះ មិនក្តូវបានបំររញរនាេះ ពាកយបណ្ត ឹង

 បស់រលាកអនកនងឹក្តូវបានរដាេះក្សាយ្តាម យ្ៈនីតិវិធពីាកយបណ្ត ឹងកក

សណាឋ ន Williams ដូចបានតក្មវូរដាយ្ចាប់។ ទិក្មង់ពាកយបណ្ត ឹងអាច

ទិទួិលបានរីកា ិយលយ័្សាលារ ៀន ឬកា យិលយ័្ក្បោំសង្កា ត់ ឬ

អាចទាញយ្ករីររហ្ទំិរ័  www.ousd.org/ombudsperson។ រលាក

អនកក៏អាចទាញយ្កសណុំ្ំដបបបទិពាកយបណ្ត ឹងមយួ្ចាប់ននក្កសួងអប ់ំ

 ដឋនន ដឋកាលីហ្វនញ៉ា បានដដ  រីររហ្ទំិរ័ រនេះ៖ 

http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc។ រទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក៏រដាយ្ ពាកយប

ណ្ត ឹងមយួ្ រមឺិនោំបាច់ដត ដាក់បដឹង រដាយ្រក្បើសំណុ្ំដបបបទិបណ្ត ងឹតវ៉ា

 បសស់ង្កា ត់ ឬសណុំ្ំដបបបទិបណ្ត ឹងរីក្កសួងអប ់ំ ដឋនន ដឋកាលហី្វូនញ៉ា

រនាេះរទិ។ 
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កមមវិធីអប់ សំំរាប់កូនសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស 
 

 

បន្ទា ត់រេលរវលាសំរាប់អនករ ៀនភាសាអង់ររេស 

និងរសចកដីជូនដំណឹងមាតាបិតា   

 

1.  ង្កា យតម្មេរលើកដំបូង 

 

តាមកា ចូលមកកនុងសង្កា ត់ សិសសណាមាន ក់ដដលបានច ុះភាសាមយួរក្ៅេី

ភាសាអង់ររេស រៅរលើក្កដាស់ក្សាវក្ាវភាសាកំរណើតរន្ទុះ នឹងក្តូវ

បានដាកឱ់្យរធាើរតសដ ចំនួនេី  រដើមបីដសាង កសមតថភាេខាងភាសា៖ 

 

  ង្កា យតម្មេរលើសមតថភាេភាសាអង់ររេសសំរាប់ ដឋកាលហី្ាូនញ៉ា  

(ELPAC) 

 

រតសដ ទំងរនុះ នឹងក្តូវបានដាកឱ់្យសិសសចូលរធាើ កនុង យៈរេល 30 ម្ងៃ 

ចាប់េីម្ងៃចូលរ ៀនដបំូង បស់សិសស រៅកនុងមណឌ លសាា រមនសិ៍សស ឬ

រៅតាមទីសាលារ ៀនកប៏ាន។ 

 

2. រសចកដីជូនមាតាបិតាារលើកដំបូង និងកា ដាក់ចូលកមម

 វិធី 

 

ដអែករលើលទធអលម្នកា រធាើរតសដ  កនុង យៈរេល 20 ម្ងៃដដលបានរធាើរតសដ

រហ្ើយរន្ទុះ សង្កា ត់នឹងអដលដ់ំណឹងជូនដល់មាតាបិតា តាមលខិិតអដល់

ដំណឹងជូនមាតាបតិា អំេីកា ដាកក់ូន បស់េួកររចូលកនុងកមមវិធីេរនេឿន

ភាសាអង់ររេស (ELAP) ឬកនុងកមមវិធមីយួរអសងរទៀត ដូចា កមមវធិីេី 

ភាសា របើសិនាមាតាបិតារក្ជើសរ ើសកមមវធិីហ្នងឹ។ 

លិខិតជូនដណំឹងមាតាបិតា នឹងក្តូវបានរអញើជូនាភាសាអង់ររេស រហ្ើយ

និងាភាសាកំរណើត បស់មាតាបិតា រហ្ើយនឹងមានដាកប់ញ្ជូលអងដដ  

នូវេ័ត៌មានដូចតរៅរនុះ៖ 

 

 េិនាុរតសដ  បស់កូនេួកររ និងមូលរហ្ត ដដលកនូ បស់េួកររចូលរធាើ

រតសដ  

 េិេណ៌ន្ទអំេីកមមវិធបីរក្ងៀន និង របៀបដដលេួកររនឹងជួយឱ្យកនូ

សិសសបានរចុះអង់ររេសយ៉ា ងសាា ត់ជំន្ទញ 

 េ័ត៌មានអំេីសិទធិ បស់មាតាបិតា កនុងកា រសន ើស ំក ឱំ្យកូន បស់េួកររ

ទទួលរសវាណាមយួសំរាបក់ូនសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស 

(សូមរមើលដអនកខាងរក្កាមរនុះ៖ កា ចាត់ថ្នន ក់សិសសរឡើងវញិ និង

សិទធិមាតាបតិា កនុងកា មនិរក្ជើសរ ើសយកកមមវិធបីរក្ងៀន) 

 េ័ត៌មានអំេីសិទធិមាតាបតិាកនុងកា ចូល មួកនុងក្កុមក្បឹកាថ្នន ក់សាលា

រ ៀន និងថ្នន ក់សង្កា ត់ 

 ចំនូនសិសសតាមកា  ំេឹងទ ក ដដលផ្លេ ស់ចូលរៅកនុងកមមវធិីភាសា

អង់ររេសស ទធ និងចំននួសិសសតាមកា  េឹំងដដលបានបញ្ចបម់ធយម

សិកាសំរាប់កនូសសិសអនករ ៀនអង់ររេស។ 

 

សិសសមាន ក់ៗ  ដដលក្តូវបានសគំាលថ់្នាសិសសអនករ ៀនអង់ររេស (ELL) 

រៅកនុងសង្កា ត់ OUSD នឹងក្តូវបានបរក្ងៀន និងបណដុ ុះបណាដ លភាសា

អង់ររេស រដើមបីឱ្យេួកររមានសិទធិរសម ើគាម នកនុងកា ចូលរ ៀនកនុងកមមវធិី

សិកាសនូល។ កមមវិធីទំងអស់ បស់រយើង សក្មាប់សិសសអនករ ៀនភាសា

អង់ររេស ក្តូវបាន ចន្ទរឡើង រដើមបីធាន្ទឱ្យសសិសអនករ ៀនភាសា

អង់ររេស ទទួលបាននូវកា  ើកចរក្មើនយ៉ា ងរលឿនឆាប់ ហ្័ស រឆាព ុះរៅ ក

ភាេសាា ត់ជំន្ទញខាងភាសាភាសាអង់ររេស និងសដ ង់ដា ម ខវាិជ កក្មិតថ្នន

ក់។ រនុះរអឺន រលាមតាមដអនកា រមម្នសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សំ

រាប់សសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស, នយិ័តកមមសហ្េ័នធ និង ដឋ, និងបទ

បញ្ជជ ក្សបចាប់។ 

 

កមមវធិីេី ភាសា បស់រយើង បានអដល់ឱ្យសិសស បស់រយើង នវូឱ្កាសរ ៀន

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

 វិធីសំរាប់អនកចំណូលងមី បស់រយើង បានអលល់ឱ្យទីកដនេងសាា រមន៍ និង

មានស វតថិភាេ ដដលគាំក្ទដល់សិសសអរន្ទល ក្បរវសន៍ ដដលរទើបមកដល់

ងមីៗ រៅរេលដដលេួករររ ៀនភាសាអង់ររេស ទទឹមដដលេួកររកំេ ងកនុង

កមមវធិីសិកាសនូល។ សំរាប់េ័ត៌មានដងមរទៀត សូម ចរមើលកនុងររហ្ទំេ័ 

ម្នកា យិលយ័សមិទធិអលេហ្ ភាសា និងសិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស

៖ http://www.ousd.org/ellma។ 

  

មាតាបតិាអាចទទួលបាន នូវេ័ត៌មានដងមរទៀត អំេីកមមវិធីបរក្ងៀន រៅ

មជឈមណឌ លសាា រមនសិ៍សស រៅកនុងអឡំុងរេលរបើកឱ្យច ុះរ ម្ ុះចូល

រ ៀនរដាយចំហ្, កនុងអឡំុងរេលបញ្ជជ ក់កា មកចូលរ ៀន ឬកនុងអំឡុង

រេលបញ្ជជ ក់េីរគាលបណំងវលិក្តឡបម់កចូលរ ៀនវិញ។ 

 

3. លិខិតជូនដំណឹងមាតាបិតាក្បចំាឆាន ំដដលកំេ ងដំរណើ 

កា  

 

រៅ ដូវរ ើលាស់សេ កឹ មាតាបតិានឹងទទួលបាននវូលខិិតជូនដំណងឹក្បចំា

ឆាន ំមយួចាប់ ដដលមានេ័ត៌មានដូចគាន  ដូចបានច ុះជូនរៅខាងរលើ កនុង

រគាលបណំងជំរាបជូនមាតាបតិា ឱ្យបានក្ាបាម ន អំេីរសវាកមម នងិ

កា ដាក់ចូលកនុងកមមវិធីបរក្ងៀនម្នកូន បស់េួកររ ដដលាសិសសអនករ ៀន

ភាសាអង់ររេស។ 

 

 

 

http://www.ousd.org/ellma
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កា ចាត់ថ្នន ក់សិសសរឡើងវិញ និងសិទធិមាតាបិតា

កនុងកា រក្ជើសរ ើសយកកមមវិធីបរក្ងៀន   

 

1. កា មិនរក្ជើសរ ើសយកកមមវិធីបំរ ើរសវាសំរាប់សិសស

អនករ ៀនអង់ររេស 

មាតាបតិា មានសិទធមិនរក្ជើសរ ើសយកកមមវធិីបំរ ើរសវាណាមយួ ដដល

បានអដលឱ់្យសសិសអនករ ៀនភាសាអង់ររេស និងសិទធិរសន ើស កំមមវិធីរ ៀន

ភាសាលែក្បរសើ ឱ្យកូន បស់េួកររ រៅកនុងសង្កា ត់។ 

 

2. ជរក្មើសកមមវិធីេី ភាសា / រទាភាសា 

មាតាបតិា អាចរសន ើស ំរក្ជើសរ ើសកមមវធិីរទាភាសាឱ្យកូន បស់េួកររ។ 

របើសិនាមាតាបិតាម្នសិសសចំនួន 20 ន្ទក់ ឬរក្ចើនាងរនុះ នយិយ

ភាសាដូចគាន ដតមយួ កនុងកំ ិតថ្នន ក់ដតមយួ រៅកនុងសាលារ ៀនដូចគាន ដត

មយួ ឬក្បសិនរបើមាតាបិតាចំនួន 30 ន្ទក់ ឬរក្ចើនាងរនុះ ម្នសិសស រៅ

កនុងសាលារ ៀនដូចគាន ដតមយួ និងនយិយភាសាដូចគាន ដតមយួ ដាក់រសន ើ

ស ំកមមវិធីរ ៀនភាសាមយួរអសងរទៀត ដដលក្តូវបានរ ៀបចំរឡើង រដើមបីអដល់

កមមវធិីបរក្ងៀនភាសារន្ទុះ សាលារ ៀននឹងអដល់កមមវិធតីាមលទធភាេដដល

អាចរធាើបាន។ 

សំរាប់េ័ត៌មាន ឬជំនយួដងមរទៀត សូមទក់ទងន្ទយកសាលារ ៀន ឬ

មជឈមណឌ លសាា រមនស៍ិសស បស់រលាកអនក តាម យៈទូ ស័េារលខ 510-

879-4600។ 

 

3. ក្តូវកា រធាើរតសដ ក្បចំាឆាន ំខាងសមតថភាេភាសា សំរាប់

សិសសអនករ ៀនអង់ររេសទំងអស់ 

សិសសណាដដលក្តូវបានចាត់ថ្នន ក ់ួចរាល់រហ្ើយថ្ន ាអនករ ៀនភាសា

អង់ររេសរន្ទុះ ក្តូវចូលរធាើរតសដ  ELPAC ( ង្កា យតម្មេរលើសមតថភាេភាសា

អង់ររេស) ារ ៀងរាលឆ់ាន ំ ន្ទ ដូវរ ើលាស់សេ ឹក រៅឯសាលារ ៀន។ 

សិសសអនករ ៀនអង់ររេស ក្តូវដតបនដចូលរធាើរតសដ  ELPAC ារ ៀងរាល់ឆាន ំ 

 ហ្ូតទល់ដតេួកររ ក្តូវបានចាត់ថ្នន ក់រឡើងវញិថ្ន ាសិសសរចុះភាសា

អង់ររេសយ៉ា ងសាា ត់ជំន្ទញ។ 

 

4. កា ចាត់ថ្នន ក់សិសសអនករ ៀនភាសាអង់ររេសរឡើងវិញ 

រដើមបីឱ្យក្តូវបានចាត់ថ្នន ក់រឡើង ថ្នាសសិសរចុះភាសាអង់ររេសសាា ត់

ជំន្ទញរន្ទុះ សិសសក្តូវដតបំរេញតាមលកខណៈវនិិចឆយ័ណាមយួាក់លាក់។ 

េួកររក្តូវដតទទួលបាន 4 ស  បេីរតសដ  ELPAC, រៅជិតកក្មិតថ្នន ក់ខាង

សមតថភាេអាន ដូចបានវាសស់ាង់រដាយរតសដ  SRI (ឬរតសដ  F&P/DRA 

កនុងក ណីម្នសិសសថ្នន ក់ទី 1 ដដលក្តូវដតរៅរលើកក្មិតថ្នន កទំ់ងរៅ ដូវ 

 

រ ើក្ជុុះសេ ឹក ទំងរៅរ ើលាស់សេ កឹ) រហ្ើយនិងក្តូវដតទទួលបាននវូ 

កា វាយតម្មេាវិជជមាន េីក្របូរក្ងៀនភាសាសាស្រសដអង់ររេស បស់េួកររ។ 

 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាបស់ិសស និងក្កុមក្រសួា  2019-20 
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កមមវិធីអប់ ពំិរសស 

 

នាយកដ្ឋា នអប់ កំមុា ពិរសសននសង្កា ត់ មានសមាជិកបរុគលិកដដលមាន

 វិាប បនបក្ត មានបរុគលិដដលមិនតក្មវវយមាមានវាិប បនបក្ត និងបុរគលិក

ខាងក្រប់ក្រង ់ដដលជាអនកមានកា អប ់ ំឧបតថមភក្រង់ក្រង់ និងរធវើកា តស ូ

មតិ រដើមបសិីសសសាលា ដដលមានតក្មវវកា ពិរសស។ សង្កា ត់ផ្ដល់កមមវិធី

អប ់ំសាធា ណដស៏មក្សប និងឥតរិតនលៃ រៅកនុងប ិយាកាសមានកហំិត

លកខខណឌ តិច ដល់កនូសិសសអាយុ 3 ដល់ 21 ឆ្ន ំណា ដដលមានសិរធិ

ររួលបាននូវកា បំរ ើរសវាអប់ ំពិរសស និងរសវាពាកព់ាន់។ ជរក្មើស

ររួលបាននូវកា បំរ ើរសវារពលរលញជាប ់ហូត រមឺានផ្ដល់ជូនដល់

សិសសទំងឡាយដដលមានភាពពិកា ដចូតរៅរនេះ។ 

 

ទំងរនេះ ួមមាន៖  

 ជមងឺស នសក្បសារ  

 លៃង-់ខាវ ក់ដននក  

 លៃង់  

 ជមងឺផ្ៃវវចិតដ (ED)  

 ភាពពិកា ដដលមានជាយូ មករហើយ (EMD)  

 សាដ ប់មនិសូវឮ (HH)  

 ពិកា ខាងបាប  (ID)  

 ពិកា រក្ចើនមខុ (MD)  

 ករមោយរក្ោងឆ្អឹង (OI)  

 ករមោយសុខភាពរផ្សងររៀត (OHI)  

 ជមងឺរ ៀនមិនរចេះកនុងវិស័យណាមយួ (SLD)  

 ករមោយខាងនិយាយសដ ី ឬភាសា (SLI) 

  បួសខួ កាលតាមកា ប េះរងគិច (TBI)  

 ករមោយដននក  មួទំងពិកា ដននក 

 

ដំរណើ កា រធវើអតដសាប ណកមម    

 

សិសសមានសិរធិចូលរ ៀនកនុងកមមវធិីអប់ ពិំរសសបាន រៅរពលដដលកា 

ក្តួតពិនិតមារលើ ង្កវ យតនមៃនានារដ្ឋយក្កុមដផ្នកា អប់ ំបរុគល (IEP) 

ដដលរកើតរចញពីកា  ករ ើញថា ពួកររមានពិកា ភាព ដដលប េះពាល់កនុង

លកខណៈមនិលអ រលើលរធផ្លអប់ ំ រហើយមិនអាចដកតក្មវវ ឬជួយបាន

រក្ៅពីកមមវិធអីប ់ំពិរសស ឬកា បំរ ើរសវាពាកព់ាន់។ សិសសអាចក្តវវបាន

រសន ើសំុបញ្ជវនរដ្ឋយមាតាបតិា ក្រវបរក្ងៀន បរុៃលិក ឬរីភាង កង់្ក រផ្សងររៀត 

រៅយមារររធវើរតសដ  រដ្ឋយដផ្អករលើអាយ ុបស់សសិស៖ 

 

 ក្កុមវាយតនមៃរលើកុមា តូច / កមុា មនុចូលមរតដយសាលា — ចាប់ពី

អាយុនលងរកើតដល់អាយុ 5 ឆ្ន ំ 

 កុមា ដលវ់យ័ចូលរ ៀនសាលា ដាននក្កងុអូកឡិនដ៍ — អនកឯកររស

ធនធានរៅសាលារ ៀនដដលសិសសកំពុងរៅរ ៀន  

 

មាតាបតិាទំងឡាយ ដដលសងសយ័ថា កូន បស់ពួកររ ក្តវវកា រសចកដីក្តវវ

ពិរសសរនាេះ អាចរធវើកា រសន ើសុំ (តាម យៈចាងហ្វវ ងសាលារ ៀន បស់

ពួកររ) កា រធវើរតសដ  រដើមបីយមាមានសិរធិររួលបាននវូកា បំរ ើរសវាអប ់ំ

ពិរសស។ កា រធវើរតសដ ននកមមវិធអីប ់ំពិរសស ក្តវវបានរធវើរឡើងរដ្ឋយ

បុរគលិកននសង្កា ត់ដដលមានសិរធិ កនុង យៈរពល 60 នលង ដដលបានររួល

កា យល់ក្ពមជាលាយលកខអកស ពីមាតាបតិា យមារធវើរតសដជាផ្ៃវវកា ។ 

 បាយកា ណជ៍ាយលកខណអ៍កស  អំពីលរធផ្លរធវើរតសត  ក្តវវបានផ្ដល់ជូន

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

រតសដ  នឹងក្តវវបានដសវង កភាពពិកា ណាដដលសងសយ័ថាសិសសមាន, 

ផ្លប េះពាលណ់ាមយួរៅរលើលរធផ្លសិកោ បសសិ់សស (ជាឧ. លរធ

ផ្លសិកោកនុងកំ ិតទប) និងវិស័យណាមយួដដលសិសសក្តវវកា ជួយ។ 

រដ្ឋយរក្បើព័ត៌មានរនេះ ក្កុម IEP ចាប់រផ្ដើមរធវើកា សំរ ចរលើភាពមានសិរធិ

ររួលជំនួយ, រោលរៅ និងរោលបណំង សំរាបក់មមវធិអីប់  ំនិងកមមវធិ ី

ឬរសវាអប់ ពិំរសស ដដលសម មមាសរំាបសិ់សស។ 

 

កមមវិធី និងកា បំរ ើរសវានានា    

 

ក្របស់ាលា ដាទំងអស់រៅអូកឡិនដ ៍រឺមានកមមវិធអីនកឯកររសធនធាន 

(RSP)។ អនកឯកររសធនធាន រឺជាអនកក្រប់ក្រងសំណុរំ ឿង សំរាប់រធវើកា 

បញ្ជវន និងផ្ដល់រសវាដលស់ិសសណាដដលក្តវវកា ជំនយួអប់ ំពិរសស តិច

ជាងពាកក់ណាដ លនលង។ សំរាបសិ់សសដដលក្តវវកា កា បង្កា ត់បរក្ងៀនខាៃ ំង

តាមឯកររស (សិសសដដលមានបាា ក្តរចៀក, ដននក បាា ស នសក្បសារ 

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

មានបាា ផ្ៃវវចិតត (ED) រៅក្រប់កំ ិតថាន ករូ់ទំងសង្កា ត់។ សិសសជារក្ចើន 

ដដលររួលបាននូវកា អប ់ពិំរសស ក្តវវកា រសវាដដលពាក់ព័នធ រៅកនុង

មុខ វិជាជ មួយ ឬរក្ចើន រដើមបទីញយកអតថក្បរយាជនពី៍កមមវិធអីប់  ំបស់

ពួកររ។ រសវាមួយចំនួនកនុងចំរណាមរសវាទំងរនេះ រឺកា និយាយសដ  ីនិង

ភាសា, កា បង្កា ត់បង្កា ញយមាដឹងរិសរៅ និងរចេះរធវើចលនា, កា ពាបាល

តាមកា ដ្ឋកយ់មារធវើសកមមភាព និងចលនារាងកាយ, ឧបក ណប៍រចេកររស

ជាជំនួយ, កមមវធិកីាយអប់ សំក្មបសក្មួល និងអកស សាា បសរំាបអ់នក

ពិកា ដននក។ ព័ត៌មានជារក្ចើនររៀតអំពីភាពមានសិរធិររួល, សិរធមិាតាបិតា 

និងនីតិវិធកីា ពា  នងិកមមវិធនីានា រមឺានជូន តាមកា រសន ើសំុ រដ្ឋយ

ទក់រងនាយកដ្ឋា នអប់ កំមុា ពិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 879-8670។ 

កា យិាលយ័រនេះ មានរីតាំងរៅ 1011 Union Street។  

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

ក្បតិបតដិរលខ 6164.4។ 

 

សង្កា ត់ផ្ដល់សំបុក្តជិេះ លយនដក្កុង និង/ឬ រសវាដកឹជញ្ជវន ដូចជា សំបុក្ត

ជិេះ លយនដក្កុង ដល់កូនសិសសននកមមវធិអីប ់ំពិរសស ដដលមានកា បំរ ើ

រសវាដកឹជញ្ជវន រុកជាដផ្នកននកមមវិធី IEP  បស់ពួកររ។ សមូរូ ស័ពារៅ

កានន់ាយកដ្ឋា នអប ់ំកមុា ពិរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 879-8670 សំ

រាប់ព័ត៌មានដលមររៀត។ 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាបស់ិសស និងក្កុមក្រសួា  2019-20 
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កូនសិសសដដលមានភាពពិកា ផ្ៃវវកាយ ឬផ្ៃវវចិតត 

 

សង្កា ត់ OUSD ហ្វមឃាត់កា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀន រៅកនុងកមម

 វិធី ឬសកមមភាពណាមយួ រដ្ឋយដផ្អករលើមូលដ្ឋា នពិកា ភាពផ្ៃវវចិតត និងផ្ៃវវ

កាយ។ មាតាបិតា ឬសិសស ដដលមានសំណួ  ឬបណដ ឹងពាក់ព័នធនឹងភាព

មានសិរធិអាចររួលបាន កា ដកដក្បកមមវិធ ីឬកា សាន ករ់ៅសក្មាបជ់ន

ពិកា ផ្ៃវវចិតត ឬផ្ៃវវកាយ ក្តវវទក់រងអនកក្រប់ក្រង ដាបាលរៅសាលារ ៀន

 បសខ់ៃួន ឬកមមវិធសីក្មាបក់ុមា ក្តវវបានរលើកដលង ឬនាយកដ្ឋា នននកមម

 វិធីអប់ ពិំរសស តាម យៈរូ ស័ពារលខ 878-8670។ រោលកា ណន៍នក្កមុ

ក្បឹកោនបិាល  6164.4, រោលកា ណន៍នក្កុមក្បឹកោនិបាល 6159.1 

 

 

រតើដផ្នករី 504 ជាអវី? 

 

"ោម នវធិីណារផ្សងររៀតដដលមនុសសពិកា ដដលមានសិរធិររួល ... ក្ោន់

ដតមានភាពពិកា រនាេះ ក្តវវបានរារំាងមនិយមាចូល ួម រំាងរំាងមិនយមាររួល

អតថក្បរយាជន ៍ឬដ្ឋកយ់មាររួល ងនវូកា រ ើសរអើង រក្កាមកមមវធិី ឬ

សកមមភាពណាមយួ ដដលររួលជំនយួហិ ញ្បវតថុពី ដាសហព័នធរឡើយ។ 

"ដផ្នក 504 ននចាប់សាត  នីតិសមបទននឆ្ន ំ 1973។ 

 

ដផ្នក 504 រជឺាចាប់សិរធិពល ដា។ រដើមបីបំរពញតាមលកខណៈវិនិចឆយ័សំ

រាបក់ា កា ពា ពីដផ្នក 504 រនាេះ កុមា ក្តវវ៖ 

 មានលកខណៈអន់រខោយខាង ូបកាយ ឬផ្ៃវវចិតត ដដលរធវើមានកា 

ពិបាកខាៃ ំងកនុងកា រធវើសកមមភាពចំបងជាក្បចំាមយួ ឬរក្ចើន, 

 មានកំណត់ក្តាបាជ កអ់ំពីលកខណៈអន់រខោយ ឬក្តវវបានចាត់រុកថា

មានលកខណៈអន់រខោយរនេះ។ 

 

រក្កាមដផ្នក 504 ដផ្នកា មយួអាចក្តវវបានរ ៀបចំរឡើង រដើមបីជួយកនូ

សិសសពិកា  ដដលក្តវវកា កា សក្មបសក្មួល រដើមបីយមាររអាចររួលបាន

នូវកមមវិធអីប់ ំរូរៅ។ 

 

សូមចូលកនុងររហរំព័  www.ousd.org/studentswithdisabilities 

រដើមបីទញយកកូនរសៀវរៅសរងខបមយួកាលសំរាបម់ាតាបតិា សដ អីំពី

រោលនរយាបាយននដផ្នករី 504។ 

 

សំណួ ដដលដតងដតរចារសួ  អំពីដផ្នករី 504__  

 

រតើ “សកមមភាពចមបងជាក្បចំា” ជាអវ?ី 

 

“សកមមភាពចមបងជាក្បចំា”  ួមមានដូចជា កា រដើ  កា រមើល កា សាដ ប់ឮ 

កា និយាយ កា ដកដរងាើម កា រ ៀនសូក្ត កា រធវើកា  កា រមើលដលខៃួនឯង 

និងកិចេកា ហតថកមម។ 

 

រតើភាពពិកា  ដដលរធវើយមាមានកា លំបាកខាៃ ំងកនុងកា រធវើសកមមភាពចំបងៗ

ជាក្បចំារនាេះ មានលកខណៈដបបណាខៃេះ? 

  

 ភាពអន់រខោយកា ក្បុងសាម  តី 

 ជមងឺមហ្វ ើក 

 ជមងឺហឺតរំុាន ៉ៃ 

 ជមងឺក្ករពញបរញ្េញសណំល់ពីខៃួន (បនដពីយពុកមាដ យ) 

 ជំងឺរឹករនាមដផ្អម 

 ពិកា រាងកាយ 

 ជំងឺក្បក្រីវកាច់ 

 ជមងឺទសធ់ងន់ធង  

 ជំងឺខវេះរកាសិកាឈាមក្កហម 

 ពិកា ភាពបរណាដ េះអាសនន 

 

 

រតើន ណាជាអនកសរក្មចចិតត ក្បសនិរបើកូនសសិសបរំពញបានរៅ

តាមលកខណៈវិនិចឆ័យរក្កាមដផ្នក 504 ននចាប់សាដ  នីតិសមបទនន

ឆ្ន ំ 1979? 

  

ក្កុមកា ង្ក ននដផ្នក 504 ក្បចំាសាលារ ៀន នឹងរធវើកា វាយតនមៃមយួ 

រដើមបីកណំត់ថា រតើកូនសសិសបំរពញបានរៅតាមលកខណៈវនិិចឆយ័ ថាជា

មនុសសពកិា  រក្កាមចាប់នន ដាសហព័នធឬយា ងណា។ ក្កមុរនេះនងឹរធវើកា 

កំណត់ថា រតើកូនសិសសមានលកខណៈអនរ់ខោយខាង ូបកាយ ឬផ្ៃវវចិតត 

ដដលរធវើយមាមានកា ពបិាកខាៃ ំងកនុងកា រធវើសកមមភាពចំបងជាក្បចំា មយួ ឬ

រក្ចើនសកមមភាព ឬយា ងណា។ 

 

រតើរំ ូននកា ជួយដដលមានផ្ដល់យមាកូនសិសសរៅកនុងដផ្នកា  504 

រនាេះ មានលកខណៈដបបណាខៃេះ? 

  

• យមាអងគុយរៅខាងមុខថាន ក់រ ៀន 

• បរងាើតដផ្នកា ជយួក្រប់ក្រងអាកបបកិ យិា 

• សក្មបសក្មួលកនុងរពលរធវើរតសត  

• ផ្ដល់សមាភ  ៈសកិោតាមក្រង់ក្ទយរផ្សងររៀត 

• ផ្ដល់រពលរវលាដលមររៀតសំរាប់រធវើកិចេកា ដដលក្រវដ្ឋកយ់មារធវើរៅផ្ាេះ 

 

រតើ មាតាបិតា/អាណាពាបាល មានសិរធិអវ ីខៃេះ តាមដផ្នក 504 នន

ចាប់សាដ  នីតិសមបទ? 

  

រសចកដីជូនដណំឹងជាលាយលកខណអ៍កស  សដ ីពីកា សរក្មចចិតតណាមយួ 

ដដលទក់រងនឹងកា កណំត់អតតសាប ណ  ង្កវ យតនមៃ និង/ឬ កា សក្មប

សក្មួលព័ត៌មានដដលក្តវវកា ចំាបាច់ រដើមបីរសន ើសុយំមារធវើកា សំរ ចចិតដសា 

ជាលមីរឡើងវញិ ចំរពាេះកិចេសំរ ចចិតដដបបរបេះណាមយួ; និង 

កា ក្តួតពិនិតមារលើកណំត់ក្តាពាក់ព័នធ 

  

 

 

រតើកា បដឹងតវា៉ៃ អំពដីផ្នក 504 អាចរធវើបាន របៀបណា? 

http://www.ousd.org/studentswithdisabilities


 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាបស់ិសស និងក្កុមក្រសួា  2019-20 
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បណដ ឹងតវា៉ៃ ជាលាយលកខណអ៍កស អំពីដផ្នក 504 ដដលជាបព់ាក់ពាន់រៅ

នឹងចំណុចដូចតរៅរនេះ អាចដ្ឋកប់ានរៅកានអ់នកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន 

និង/ឬ អនកចាត់តាំងននដផ្នក 504៖ 

  

• កា ដខវងរយាបលោ់ន ចំរពាេះរសចកតីសរក្មច ឬវធិានកា ដដលបានរធវើ 

ឬពំុបានរធវើ ទក់រងរៅនឹង ង្កវ យតនមៃ ឬដផ្នកា ននដផ្នក 504  បស់

សិសស និង/ឬ 

• កា រ ើសរអើង / កា របៀតរបៀន ដដលដផ្អករលើភាពពិកា ពិតក្បាកដ ឬ

ពិកា តាមកា យល់រ ើញ បស់កនូសសិស។ 

  

សូមចំណំាថា ពាកមាបណត ឹងអំពីកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនរនាេះ ក្តវវដត

ដ្ឋកប់ដឹងកនុង យៈរពលក្បំាមយួដខ ចាបពី់នលងដខដដលរហតុកា ណហ៍នឹងបាន

រកើតរឡើង។ ដំរណាេះក្សាយោន រៅថាន កស់ាលារ ៀនតាមមូលដ្ឋា ន ក្តវវបាន

រលើករឹកចិតតយមារធវើជាមុនសនិ។ ប ុដនដក្បសិនរបើពាកមាបណត ឹងហនងឹ ពំុអាច

រដ្ឋេះក្សាយោន បានរររនាេះ ពាកមាបណត ឹងជាលាយលកខណអ៍កស មយួចាប់ 

អាចដ្ឋកដ់្ឋកប់ានរៅកាន់មន្រនដសីក្មបសក្មួលននដផ្នក 504។ 

 

ដបបបរដ្ឋកព់ាកមាបណដ ឹង រឺមានដ្ឋក់ជូនរៅតាមរីសាលារ ៀន និងតាមអុិ

នធឺណិត www.ousd.org/ombudsperson។ កា ិយាលយ័ននមន្រនដីររួល

ពាកមាបណដ ឹងពីក្បជាជន រមឺានរីតាំងរៅ 1000 Broadway, Suite 150, 

Oakland, CA 94607។ រូ ស័ពារលខ 879-4281 រូ សា រលខ 879-

3678 រហើយរលាកអនកអាចរផ្ញើសា ជារអឡិចក្តវនិចរៅមន្រនដីររួលពាកមា

បណដ ឹងពីក្បជាជន តាម យៈអុីដមល៖ gabriel.valenzuela@ousd.org។ 

 

រតើខញុអំាចររួលបាននូវពត័៌មាន ឬជំនយួដលមររៀត 

រៅរណីា? 

  

សូមស ួ កព័ត៌មានដលមររៀតរៅតាមរីសាលារ ៀន ឬទក់រង៖ អនកក្ស ី

Barbara Parker អនកសក្មបសក្មលួដផ្នកបំរ ើរសវាសខុភាព/ដផ្នក 504 

ក្បចំាសង្កា ត់ រៅអាសយដ្ឋា ន៖ 1000 Broadway, Suite 150, 

Oakland, 94607។ អុីដមល៖ 504@ousd.org 

 

រោលនរយាបាយននក្កមុក្បកឹោនបិាល 6164។ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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តក្មូវកា នានាសំរាប់កា រឡើងថ្នា ក់ និងកា បញ្ចប់

កា សិកាពី វទ្យាល័យ      

 

សិសសសាលារៅាីក្កុងអកូឡនិដ ៍ក្តូវបានដាកឱ់្យរឡើងថ្នា ក ់តតកាុងក ណី

តដ័ពួកររអាចបង្កា ញថ្ន ពួករររក្តៀមខ្លួន ួចជារក្សច កាុងកា រ ៀននូវអវ ី

តដ័នឹងក្តូវបរក្ងៀនតតប ៉ុរ ណ្ ោះ។ កា បង្កា ញរនោះ រឺតអែករ័ើ័ ាធអ័

សិការៅកាុងម៉ុខ្ វទ្យជាា ចំនួនបួនរឺ៖ រណតិវទ្យាល និងសិ័បៈភាសាអង់ររលស 

CST និងតអាករណិតវទ្យាល និងសិ័បៈភាសាអង់ររលសននបយណណរា កា 

ណ៍។ សូមរមើ័ www.ousd.org សក្ាបរ់ោ័កា ណរ៍ណៈក្រប់ក្រង

តដ័បានរ្វើបចចុបបនាភាព អំពីតក្មូវកា សក្ាបក់ា រឡើងថ្នា ក ់និងក្តួត

ថ្នា ករ់ៅបឋមសិកា និងអន៉ុវទ្យាល យ័ ។ 

  

កា រឡើងថ្នា ក់ និងកា រ ៀនចប់ វទ្យាល័យ  

 

សិសស វទ្យាល យ័  ក្តូវបំរពញតាមតក្មូវកា អបបប ា   ៈរព័បួនឆ្ា ំ 

រដើមបបីញ្ចបក់ា សិកាដូចតរៅ៖ 

 230 រក្កឌីត រៅកាុងម៉ុខ្ វទ្យជាា តដ័តក្មូវ (វរគសកិាម ួឆាស = 5 

រក្កឌីត វរគសកិាម ួឆ្ា ំ = 10 រក្កឌីត)  

 កំ ទ្យតពិនទុម្យមភារ (GPA) 2.0 (ស ៉ុប) 

 បញ្ចបរ់ំររាងកិចចសិសសឆ្ា ំបញ្ចប់ (តក្មូវកា នងឹក្តូវបានកណំត់រដា 

សាលារ ៀន) 

សិសស្តដ័រ ៀនធ្លល ក់ពីថ្នា ក់តដ័ក្តូវកា  រដើមបបីញ្ចបក់ា សិកា នឹង

ក្តូវបាន ំពឹងឱ្យចូ័រ ៀនកាុងកមមវទ្្យ ីបនាទ ប់ពីសាលារ ៀន, ថ្នា ក់វទ្យសសមកា័ 

ឬ កថ្នា ក់មដងរាៀត រៅកាុងឆាសរក្កា ។ សាលារ ៀនភាររក្ចើន បាន

អត័ ់ជូននូវជរក្មើសរអសងរាៀត រដើមបី កថ្នា ក់រឡើងវទ្យញមដងរាៀត ដូចជា 

កមមវទ្្យ ីសិកាបរងាើនបង្រងគប់រក្កឌីត កមមវទ្្យ ីសិកាឯករាជយ ឬកមមវទ្យ្បីរងាើន

បង្រងគប់រក្កឌិតតាម  ៈអ៉ុិន្ឺណិត។ 

 

ចាបា់នក្បសិាធភាពពីឆ្ា ំសិកា 2016-17 តរៅ កូនសិសសនឹងចំរ ើនរឡើង

តាមកំ ទ្យតថ្នា ក់ តាមកា បង្កា ញនូវកា ័ូតលាស់កាុងកា សិកា និងតាមកា 

បំរពញតាមសដង់ដា កំ ទ្យតថ្នា ក់ននសមិាធអ័ននសិសសតដ័បាន ំពឹងា៉ុក។ 

សិសសាា កន់ឹងក្តូវបានដាក់ចូ័តាមកំ  ទ្យតថ្នា ក់សមក្សប រដា តអែករ័ើ

ចំនួនរក្កឌីតតដ័សិសសបានាាួ័រៅកាុងឆ្ា ំនមី ួៗកាុងថ្នា ក់ាី 9-12។ 

ដូរចាោះ ចំនួនរក្កឌីតយ ងតិចបំអ៉ុតដូចតរៅរនោះ ក្តូវតត កឱ្យបានសំរាបក់ំ

  ទ្យតថ្នា ក់នមី ួៗ រដើមបីឱ្យអាចរឡើងថ្នា កប់ាន រដា តអែករ័ើតក្មូវកា  

230 រក្កឌីតសំរាប់បញ្ចប់កា សកិា។ 

 ថ្នា ក់ាី 10៖ 50 រក្កឌីត 

 ថ្នា ក់ាី 11៖ 110 រក្កឌីត 

 ថ្នា ក់ាី 12៖ 170 រក្កឌីត 

 

តអាកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន អាចអន៉ុញ្ញា តឱ្យកូនសិសសរឡើងថ្នា ក់ រៅកាុង

រព័្ម ួកប៏ានរៅកាុងឆ្ា ំសិកា រៅរព័្កូនសិសាាួ័បាននូវ

ចំនួនក្តូវកា រក្កឌីតយ ងតិចបំអ៉ុត រដើមបីឱ្យអាចរឡើងរៅថ្នា ក់ខ្ពស់ម ួកំ

  ទ្យតរាៀតបាន។  

មហាវទ្យាល យ័   ៈរព័បួនឆ្ា ំភាររក្ចើន តក្មូវឲ្យានកា ង្ក វរគសកិា

រ័ើសពីតក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា បស ់OUSD រៅរាៀត។ រដើមបាីនសិាធិ

ាាួ័បានកា ដាកព់ាកយចូ័រ ៀនរៅមហាវទ្យាល យ័ ្ម ួ បស់

សាក័វទ្យាល យ័ កា័ហី្វយ ញ  (UC) ឬសាក័វទ្យាល យ័  ដឋកា័ហី្វយ 

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

និរាទស C ឬក្បរសើ ជាងរនោះរ័ើវរគសិកាជាក់លាកម់ួ ចំនួន (សូមរមើ័

តារាងខាងរក្កាម)។ វាជាកា សំខាន់្ ស់ កាុងកា ក្តួតពិនិតយភាព  ើក

ចរក្មើន បសក់ូនរលាកអាក កាុងកា បំរពញតាមតក្មូវកា  “a–g” រដើមបី

ានសិាធិចូ័រ ៀនរៅមហាវទ្យាល យ័ ។ 

 

ថ្នា ក់កក្មិតខ្ពស់ និងថ្នា ក់ប ទ្យញ្ញា ក្តីអនត ជាតិ 

 

សិសសអាចច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនថ្នា កថ់្នា កក់ក្មិតខ្ពស់ (AP) និងចូ័រ្វើរតសដ ្

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

អាចាាួ័បាននវូរក្កឌីតសក្ាបម់ហាវទ្យាល យ័  រៅសាា បយនរក្កា 

ម្យមសកិា។   

 

តនមលចូ័រ្វើរតសដសំរាប់ថ្នា ក់កំ ទ្យតខ្ពស់ និងថ្នា ក់ប ទ្យញ្ញា ក្តី

អនត ជាតិ 

 

សិសសវទ្យាល យ័ តដ័ានសិាធិ អាចាាួ័បាននវូជំន ួហ្ិ ញ្ាវតាុ ពី

សង្កា ត់សាលារ ៀនរដើមបីបងទំ់ងអស់ក្រប់តអាកទំងអស់ ឬបង់តអាក្

ម ួ ននកា ចូ័រ្វើរតសដសរំាបថ់្នា ក់កំ ទ្យតខ្ពស់ ឬថ្នា ក់ប ទ្យញ្ញា ក្តីអនដ ជាតិ។ 

សូមទក់ាងវទ្យាល យ័  បស់រលាកអាក សក្ាប់ពយតានបតនាម។ ចាប់

អប ់ំ 52242។ 

 

រ្វើរតសដសមតាភាពកំ ទ្យតវទ្យាល័យ នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  

(CHSPE) 

 

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

12 រដើមបីតចកចា រសចកតីក្បកាសម ួ តដ័ពនយ័អ់ំពីកា រ្វើរតសដសម

តាិភាពកំ ទ្យតវទ្យាល យ័ នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  តដ័ដូចបានតចងរៅកាុងចាប់

អប ់ំ EC 48412។ រសចកដីជូនដំណឹង ក្តូវរ្វើឱ្យបានទន់រព័ រដើមបីជួ 

ឱ្យសិសស តដ័ានចំ្បអ់ា មមណ៍ ានរព័ក្រប់ក្ោន់ កាុងកា បំរពញ

តាមតក្មវូកា ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ្វើរតសដ រៅកាុង ដវូរ ើក្ជុោះសល កឹ។ 

 

កា រ្វើរតសដសមតាភាពកំ ទ្យតវទ្យាល័យ នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  

(CHSPE) រឺជារតសដសម យក្រចិតដម ួ តដ័វាស់សទងស់មតាភាពមូ័ដាឋ ន 

តអាកអាន ស រស  និងរណិតវទ្យាល រៅតាមាីសាលា ដឋ។ សិសសតដ័

ានសិាធិ តដ័បានរ្វើរតសដ  CHSPE ជាប់រនាោះ នឹងក្តូវបានក្បរ័់ជូននូវ

 វទ្យញ្ញា បនបយក្តបញ្ញា ក់សមតាភាព រដា ក្កុមក្បឹកាិិបា័ននកា អប់  ំបស់

 ដឋ។ សិសសតដ័ាាួ័នូវ វទ្យញ្ញា បនបយក្តសមតាភាព រដា ានកា  ័់

ក្ពមពីាតាបតិា ឬអា្ពលបា័ក្សបចាប់រនាោះ អាចចាករចញពីវទ្យាល

យ័ ម៉ុនរា ងកំណត់។ វទ្យញ្ញា បនបយក្តសមតាភាព រទោះជាយ ង្ក៏

រដា  រឺព៉ុាំន័កខណៈរសម ើនឹងកា បានបញ្ចប់ម៉ុខ្វទ្យជាា សិកាទំងអស់ សំ 

http://www.ousd.org/


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 

 

 
30 

 

រាបក់ា បញ្ចប់កា សិកា្មមតាពីវទ្យាល យ័ ។ សក្ាប់ពយត៌ានតែមរាៀត 

 ួមាន នែៃតខ្ដាកឱ់្យរ្វើរតសដ  និងនែៃអ៉ុតកំណត់ច៉ុោះរ ម្ ោះរនាោះ សមូច៉ុច

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

បំដពញ ឬដ វ្ើបានដលើសពីតម្មូវការ
ដ ើមបឲី្យបានចូលដរៀន UC/CSU? 

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

 
20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន )ំ 

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

 
40 ដម្ក្សឌីត (4 ឆ្ន )ំ 

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

 
30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន ;ំ លរួតតយក្ស

ឱ្យបាន 4 ឆ្ន )ំ 
d: វទិ្យាសាស្រសតពិដសា្ន ៍ 30 ដម្ក្សឌីត (3 ឆ្ន )ំ៖ រមួទងំជីវវទិ្យា 10 ដម្ក្សឌីត, របូវទិ្យា 10 ដម្ក្សឌីត 

បូក្សបតនែម 10 ដម្ក្សឌីត សំរាបថ់្នន ក្សវ់ទិ្យាសាស្រសដតែមដទ្យៀត 
 

20 ដម្ក្សឌីត (2 ឆ្ន ;ំ លរួតតយក្ស
ឱ្យបាន 3 ឆ្ន )ំ 

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

f: សិលបៈទ្យសសនីយភាព និងសតមដង 
(VPA) 

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

 

g: មុខវជិ្ជា បន្ទា ប ់បនសដំម្តៀមសំរាបម់ហា
វទិ្យាល័យ 

10 ដម្ក្សឌីត (1 ឆ្ន )ំ ននថ្នន ក្សដ់រៀនរយៈដពលមយួឆ្ន  ំ  

មុខវជិ្ជា បន្ទា ប ់
បនសដំសសងៗដទ្យៀត 

40 ដម្ក្សឌីត (ជ្ជឧ៖ ភាពជ្ជអនក្ស ឹក្សន្ទ,ំ សារពត័ម៌ាន) ________________ 

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

តម្មូវការដសសងដទ្យៀត កំ្សរតិពិនាុម្យមភាល 2.0 ដតសត SAT ឬ ACT 
 បញ្ចបលំ់ដរាងកិ្សចចការននសិសសថ្នន ក្សប់ញ្ចប ់ និដទ្យាស C ឬខពស់ជ្ជងដនេះ ដចញពី

ថ្នន ក្ស ់a-g ទងំអស់ 

សរបុស 230 ដម្លឌីត 15 មុខវជិ្ជា  

អាករ ៀនចប់ក្តូវតតាាួ័ បានអងតដ  នូវកំ ទ្យតពិនទុម្យមភាព (GPA) 2.0  និងបំរពញរំររាងកិចចកា សិសសថ្នា ក់បញ្ចប់។ 

ចាប់រអដើមរៅថ្នា កា់ី 7 ាតាបិតាទំងឡា នឹងក្តូវបានអដ័ ់ជូននូវដំណឹងឱ្យបានក្ជាបជាម៉ុន អំពីកា ក្បកឹាអំពីអាជីព កា រក្ជើស កថ្នា ក់រ ៀន 

និងឱ្កាសចូ័កមមវទ្យ្ីសិកា រដើមបរី័ើកសទួ សម្ម៍អលវូរិា និងអន៉ុញ្ញា តឱ្យចូ័ ួមកាុងវរគអដ័ ់ក្បឹកា និងរ្វើកិចចសំរ ចចិតដ។ 

*កា ទ្យយ័យ ក្បធ្លនសាក័វទ្យាល័យ កា័ីហ្វនូញ  (UCOP) អន៉ុមយតម៉ុខ្វទ្យជាា ្មួ  ា៉ុកជាកំ ទ្យត “ថ្នា ក់រក្តៀមសំរាបម់ហាវទ្យាល័យ ” ។ សូម

រមើ័ បញ្ា ី Doorways ននសង្កា ត ់OUSD សំរាប់ពយត៌ានតែមរាៀត៖ www.ucop.edu/doorways 

 

http://www.chspe.net/


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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កមមវទ្យ្ីអាជីពបរចចករាសអប់ ំ 

 

កមមវទ្យ្ីអាជីពបរចចករាសអប់ ំ (CTE) រ ៀបចំសិសសឱ្យចូ័កាុងកាល ំង

ព័កមម តដ័ានកា ក្បកួតក្បតជងោា នារព័បចចបុបនារនោះ។ ថ្នា ក់ CTE ោំក្ាសដង់

ដា  Common Core នន ដឋកា័ីហ្វនូញ  និងសដង់ដា ននកមមវទ្យ្ីសិការំ ូថ្នា ក់ CTE  

 

តដ័រ ៀបចំឱ្យសិសសាាួ័បានរជារជយ ពីវទ្យាល យ័  ជរក្មើសសាលា

រក្កា ពីរ ៀនចប់ម្យមសិកា និងពិិពននកា ង្ក រនោះ។ ថ្នា ក់ CTE ក្តូវ

បានរ ៀបចំរឡើងឱ្យក្តូវកមមវទ្យ្ីសិកា (POS) តដ័ទក់ាងនឹងថ្នា ក់រ ៀនជា

ប់ៗោា បនដបនាទ បជ់ារក្ចើនឆ្ា ំតដ័ឥតានជានោ់ា  តដ័ោំក្ា និងបញ្ាូ័

ចំរណោះដឹងអំពីកា សិកាម៉ុខ្វទ្យជាា សំខាន់ៗ ក្សបតាមសដ ង់ដា ននកមមវទ្្យ ី

សិកាតាមរំ ូ CTE តដ័ក្តូវនឹងឧសាហ្កមម។ ថ្នា កស់ិកាទំងរនោះ នឹង

ចាប់រអតើមរៅវទ្យាល យ័  រហ្ើ បនដរៅ កថ្នា ក់នានារក្កា ពីម្យម

សិកា តដ័នឹងាាួ័បាននូវវទ្យញ្ញា បនបយក្ត សា តាំង ឬសញ្ញា បយក្ត តដ័

ានកា ាាួ័សាគ ័់រដា ឧសសហ្កមម។ សក្ាប់ពយត៌ានបតនាម សូម

ច៉ុចអានកាុងររហ្ាំពយ ៖ www.ousd.org/linkedlearning ឬ 

www.cde.ca.gov/ci/ct។ 

 

សិសសទំងអស់ននសង្កា ត់ OUSD អាចជួបជាម ួអាកអដ័ ់ក្បឹកា កាុងឆ្ា ំ

ាី 9  បស់ពួកររបាន រដើមបីរ ៀបចំបលងសិកាម៉ុខ្វទ្យជាា បំរពញតាមតក្មូវកា  

A-G តក្មូវកា បញ្ចប់កា សកិា និងរក្បើរាពរកាស័យ នងិចំ្ប់

អា មមណឱ៍្យបានក្បរសើ បំអ៉ុត។ សិសសនងឹរក្ជើសរ ើសក្ចកសិកា Linked 

Learning តដ័អត័ ់ជូននូវចំ្ប់អា មមណ៍ និងពាកព់ានប់ំអ៉ុតដ័់

សិសសសាលាទំងឡា  រហ្ើ និងអដ័ ់ថ្នា ក់ CTE ជាបនដបនាទ ប់ តដ័

ជួ រក្តៀមខ្លួនជារក្សចសំរាប់ មហាវទ្យាល យ័  អាជីព និងសហ្រមន៍។ 

 

រៅកាុងរព័ននកា របាោះព៉ុមពអា រនោះ តក្មូវកា បញ្ចបក់ា សិកា បាន

សា ិតរក្កាមកា ក្តួតពិនិតយរឡើងវទ្យញ។ សក្ាប់ពយត៌ានែមីបំអ៉ុត សូមច៉ុច

រមើ័កាុងររហ្តាំពយ ៖ www.ousd.org។ 

 

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

6141.5 និ យតកមម ដឋបា័ 6141.5។ ចាប់អប់ ំតអាកាី 51229; រោ័

កា ណ៍ននក្កមុក្បកឹាិបិា័ 6143, 6146.1; ន ិយតកមម ដឋបា័ 6146.1 

 

ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនវរគសិកាតដ័ម៉ុខ្វទ្យជាា សិកា ឬតដ័

បានរ ៀនចប់រួ ជាាីរពញចិតដពីម៉ុន 

 

ចាប់រអតើមរៅឆ្ា ំសកិា 2016-17 ចាប់អប ់ំ 51228.1 និង 51228.2 

ហាមឃាត់មិនឱ្យសង្កា ត់ដាកស់ិសសតដ័រ ៀនថ្នា ក់ាី 9-12 ចូ័កាុងវរគ

សិកាតដ័ព៉ុាំនម៉ុខ្វទ្យជាា សិកា រ ើ័សពីម ួសបាត ហ្៍រៅកាុងឆាស ឬ

វរគសកិា្ម ួតដ័បានរ ៀនចបរ់ួ ជាាីរពញចិតដពីម៉ុនៗមក ័៉ុោះ 

 

ក្តាតត័កខខ្ណឌ្ម ួក្តូវបានបំរពញបាន  មួទំងកា  ័់ក្ពមពី

ាតាបតិាជាលា ័កខអកស អងតដ ។ 

 

ចាប់រនោះមិនអន៉ុវតតចំរពាោះសាលារ ៀនខាា តតូច សាលារ ៀនសហ្រមន៍

រព័នែៃ វទ្យាល យ័ អដ័ ក់ា សិកាបនដ សាលារ ៀនឱ្កាសសិកា កា ច៉ុោះ

រ ម្ ោះចូ័រ ៀនរៅវទ្យាល យ័  និងអន៉ុមហាវទ្យាល យ័ កាុងរព័តតម ួ 

កមមវទ្្យ ីសិការព័លាៃ ចកំ ទ្យតវទ្យាល យ័  កមមវទ្្យ ីសិកាឯករាជយ កមមវទ្យ្ី

សិកាកាុងរព័បំរពញកា ង្ក  ឬកមមវទ្យ្អីប ់ំអដ័ ់បាពិរសា្ន៍កា ង្ក  

និងវរគសិការអសងៗរាៀត តដ័បានអន៉ុញ្ញា តរឡើងចាបអ់ប់ ំ 51700-

51879.9 (ឧទហ្ ណ៍៖ ថ្នា កប់ំរ ើរសវាកមមសហ្រមន៍ វរគសកិាពីកា 

រឆលើ ឆលង, កមមវទ្យ្បីរក្ងៀនរបើកប  ែ នដជារដើម ។័។)។ 

 

ពាកយបណត ឹង្ម ួ តដ័សិសសក្តូវបានកំណត់ឱ្យចូ័រ ៀនកាុងវរគសកិា 

តដ័ ំរលាិរ័ើចាប់ទំងរនោះ្ម ួ តដ័អាចក្តូវបានរដាោះក្សា 

តាម  ៈនីតិវទ្យ្បីណត ឹងឯកស ឋ្ ន បស់សង្កា ត់។ 

ចាប់អប ់ំ 51228.3, 5 CCR 4600-4687។ 

 

កមមវទ្យ្ីអដ័ ់ក្បាក់ជំនួ  Cal Grant 

 

មិនឱ្យហ្សួនែៃាី 1 តខ្មករា  ននឆ្ា ំសិកា សំរាប់សសិសថ្នា ក់ាី 11 សង្កា ត់

សាលារ ៀន ឬសាលាឆ្តរ្ឿសគូ័ ក្តូវតតអដ័ ់រសចកតីជូនដណំឹងជា

លា ័កខណ៍អកស ដ័ស់ិសសាា ក់ៗតដ័រ ៀនថ្នា ក់ាី 11 រហ្ើ សរំាប់

ាតាបតិាននសិសសតដ័ានអា ៉ុរក្កាម 18 ឆ្ា ំ រហ្ើ ថ្នសសិសនឹងក្តូវ

បានចាត់ា៉ុករដា សវ យ ក្បវតដិថ្ន ជាអាកស៉ុំក្បាក់ជំន ួ Cal Grant ៉័ុោះ

ក្តាតតសិសសដកខ្លួនរចញ។ នែៃអ៉ុតកំណត់ដកខ្លួនរចញ មនិក្តូវានចំនួន

តិចជាង 30 នែៃ ចាប់ពីនែៃបានាាួ័ដណំឹងរនោះ។ រៅរព័តដ័សិសស

មិនទន់ដ័អ់ា ៉ុ 18 ឆ្ា ំ ានតតាតាបិតា / អា្ពលបា័រា តដ័

អាចដករ ម្ ោះសិសសរចញ។ រព័តដ័សិសសដ័់អា ៉ុ 18 ឆ្ា ំ ានតត

សិសសរា តដ័អាចដកខ្លួនរចញ រហ្ើ  ក្បសិនរបើរៅម៉ុនរព័ច៉ុង

រក្កា នន  ៈរព័ជូនដណំឹងរនោះ សសិសអាចរក្ជើសរ ើស ករ័ើកា 

សរក្មចចិតតរៅម៉ុនរព័តដ័ាតាបតិា / អា្ពលបា័ បានដក

រ ម្ ោះពួករររចញ។ រសចកតីជូនដំណឹងរនោះ ក្តូវតតរ្វើកា បញ្ញា ក់ រៅរព័

តដ័សាលារ ៀននឹងរអញើកំ ទ្យតពិនទុម្យមភារដំបូង រៅកាន់រណៈកមមកា 

អដ័ ់ជំនួ សិសស និងនែៃតខ្អ៉ុតកណំត់ននកា ដាក់ស៉ុកំា ពិនិតយ រៅនែៃាី 1 

តខ្ត៉ុលា។   

 

ចាប់អប់ ំ 69432.9 -CE 69432.9 

 

ក្បាក់ Cal Grant រជឺាក្បាក់ជំន ួសំរាប់មហាវទ្យាល យ័  តដ័ឥតតក្មូវ

ឱ្យបង់សងវទ្យញរា។ រដើមបីឱ្យានសិាធិាាួ័ សិសសសាលាក្តូវតតបំរពញ

តាមតក្មវូកា ននកា ានសិាធិក្រប់ក្ោន់ និងក្បាក់ជំន ួ ក៏ដូចោា តដ  

តក្មូវកា កំ ទ្យតពិនទុម្យមភារ (GPA) យ ងតិចបំអ៉ុត។ ក្បាក់ជំន ួ Cal 

Grant រនោះ អាចរក្បើបាន រៅឯសាក័វទ្យាល យ័ ៖ University of 

California, California State University ឬ California Community 

College។ មហាវទ្យាល យ័ ឯករាជយ និងអាជីព ឬសាលារ ៀនបរចចករាស

ម ួចំនួន រៅកាុង ដឋកា័ីហ្វូនញ  ាាួ័ កក្បាក់ជំន ួ Cal Grant។ 

រដើមបីជួ សិសសដាក់ពាកយស៉ុំក្បាក់ជំន ួ សិសសទំងអស ់រ ៀនថ្នា ក់ាី 12 

ក្តូវបានចាត់ា៉ុកថ្ន ជាអាកស៉ុំក្បាក់ជំន ួ Cal Grant រដា សវ យ ក្បវតតិ 

រហ្ើ GPA  បស់សិសស នឹងក្តូវបានដាក់ជូនរៅរណៈកមមកា អដ័ ់ក្បាក់

ជំនួ សិសសកា័ហី្វូនញ  (CASC) ជារអឡិចក្តូនិច មិនឱ្យហ្សួនែៃាី 1 

តខ្ត៉ុលា ននឆ្ា ំសកិានមី ួៗរឡើ  រដា សាលារ ៀន ឬរដា មង្រនតី

សង្កា ត់។ សិសស ឬាតាបតិា / អា្ពលបា័  បសស់ិសស រក្កាមអា ៉ុ 

18 ឆ្ា ំ ាា ក់ អាចបំរពញសណំ៉ុំតបបបាម ួចាប់ រដា បញ្ញា ក់ក្បាបថ់្ន 

ពួកររមិនចងឱ់្យសាលា រអញើ GPA  បសស់ិសស ជារអឡិចក្តូនិច រៅឱ្យរ

http://www.ousd.org/linkedlearning
http://www.cde.ca.gov/ci/ct
http://www.ousd.org/
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ណៈកមមកា  CASC រនាោះរា។ សិសសក្តូវតតរៅតតបំរពញពាកយស៉ុំជំន ួកូន

សិសសសហ្ពយនធ (FAFSA) ឬពាកយស៉ុ ំCA Dream Act (CADAA) រដើមបឱី្យ

ានសិាធិាាួ័បាននវូក្បាក់ជំន ួ Cal Grant រដា ឥតរិតនែល។ 

 

កា រ័ើកត័ង ៉ុវសិសសចិញ្ច ឹមឱ្យ ួចពីតក្មូវកា បញ្ចប់កា 

សិកាកាុងមូ័ដាឋ ន 

 

 ៉ុវសិសសតដ័ជាកូនចិញ្ចមឹ រហ្ើ តដ័ោម នអទោះសតមបង,  ៉ុវសិសស

ជាបក់ាុងក្បពយនធ ៉ុតដិ្មអ៍នីតិជន និងកូនសិសសមកពីកមមវទ្្យ ីអាកចំណូ័ែមី 

ានសិាធិាាួ័បាននវូកា អប់ ំ អាច ួមាន៖ ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនភាល មៗ, 

រៅរ ៀនកាុងសាលារ ៀនរដើម, ច៉ុោះរ ម្ ោះចូ័រ ៀនសាលារ ៀន្មមតារៅ

កាុងមូ័ ដាឋ ន, ាាួ័បានរក្កឌិតខ្លោះ, រ ៀនចប់វទ្យាល យ័ រដា រ្វើតាម

តក្មូវកា យ ងតិចបំអ៉ុតពី ដឋ តដ័កាុងរនាោះអាចានកា រ ើ័កត័ង / 

រ ៀនដ័់ឆ្ា ំាីក្បំា រចញពីតក្មូវកា រ ៀនចប់ពីមូ័ដាឋ ន និងានសិាធិរក្បើ

ក្បាស់្នធ្លនសិកា រសវាកមម និងសកមមភាពរក្មកមមវទ្យ្ីសិកា។ ាី

ភាា កង់្ក អប ់ំកាុងតំបន់ ក្តូវតតអត័ ់ដំរ្ោះក្សា ម ួដ័់សិសសតដ័

ាាួ័ ងអ័ប ោះពា័់ តាមនីតិវទ្យ្ីបណត ងឹឯកស ឋ្ ន  ួមទំងពយត៌ានអំពី

កា រ ើ័កត័ងឱ្យ ួចពីតក្មូវកា រ ៀនចប់វទ្យាល យ័ មូ័ ដាឋ ន ក្បសិនរបើ

សិាធិាាួ័បាននូវកា អប់ ំរនាោះ មិនក្តូវបានអន៉ុញ្ញា ត រៅឯវទ្យាល យ័  

ដឋ។ ចាប់អប់  ំ48853, 49069, និង 51225.2 

 

្នធ្លនរៅររហ្ាំពយ  សំរាប់កា អន៉ុញ្ញា តឱ្យចូ័

រ ៀន រៅសាក័វទ្យាល យ័ កា័ីហ្វូនញ  (UC) និង

សាក័វទ្យាល យ័  ដឋកា័ីហ្វូនញ  (CSU)_____  

 

្នធ្លននានារៅកាុងររហ្ាំពយ  សំរាបត់ក្មូវកា អន៉ុញ្ញា តឱ្យចូ័រ ៀន រៅ

សាក័វទ្យាល យ័ កា័ហី្វូនញ  (UC) និងសាក័វទ្យាល យ័  ដឋកា័ហី្វូន

ញ  (CSU)។ 

 

www.tinyurl.com/agcertifiedcourses 

រលាកអាកអាចតសវង កសាលារ ៀនឱ្យកនូ បសរ់លាកអាក រហ្ើ ររ

ហ្ាំពយ រនោះ ានរា នាមវរគសិកាទំងអសត់ដ័ានអដ័ ់ជូនរដា 

សង្កា ត់ OUSD តដ័ក្តូវបានបញ្ញា កា់ាួ័សាគ ័ ់រដើមបបីំរពញរៅតាម

័យកខខ្យណឌ  a-g។ 

 

www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/req

uirements/ 

រនោះរជឺា “ក្ចករចញចូ័តតម ួ” សក្ាបអ់វីៗ ក្រប់យ ងតដ័អាកក្តូវកា 

ដឹងអំពី័យកខខ្យណឌ តក្មូវកាុងកា ចូ័រ ៀនរៅសាក័វទ្យាល យ័  UC 

សក្ាបន់ិសសិតឆ្ា ំាីម ួនារព័ខាងម៉ុខ្។ 

 

www.calstate.edu/admission/ 

 វ៉ុទ្យបសា រនោះ អដ័ ន់ូវពយត៌ានអំពី័យកខខ្យណឌ ទំងអសស់ក្ាបចូ់័រ ៀន

រៅសាក័វទ្យាល យ័  CSU សក្ាបន់សិសិតឆ្ា ំាីម ួនារព័ខាងម៉ុខ្។ 

 

www.csumentor.edu/planning/high_school/ 

CSUMentor រជឺា ‘អតែ័’ សិសសរ័ើអ៉ុីនរ្ើណិត តដ័ក្តូវបាន ចនា

រឡើងរដើមបីជួ ដ័់សសិសកាុងកា រ្វើតអនកា សក្ាបម់ហាវទ្យាល យ័  ខ្

ណៈរព័ពួកររកំព៉ុងសិការៅ វទ្យាល យ័ ។ 

 

ជួ ោំក្ាសិសសរ ៀនឱ្យចប់វទ្យាល័យ    

 

 វទ្យញ្ញា បនបក្ត GED រឺជាជរក្មើសរអសងម ួ សំរាប់សសិស្តដ័

ខ្វោះរក្កឌីតវទ្យាល យ័ រក្ចើនរពក តដ័ពួកររព៉ុំអាចាាួ័បាននវូសញ្ញា បយ

ក្តឌីអលាូ  រនាោះពួកររអាចរៅរ ៀនថ្នាកយ់កវិញ្ញាបនបត្រ GED មកជំនួសបា
ន។ ថ្នាក់រ ៀននានា គឺមានផ្ដល់ជូនរៅតាមទីកន្នែងជារត្រើនរៅទូទំងទីត្កុងអូ
កឡិនដ៍។ កមមវិធីរត្រៀមយក GED រនេះគមឺានរៅកនុងសាលា Dewey, 

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

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

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

Truth Independent Study តាម យៈរលខ 729-4308។ 
 

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

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

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

http://www.ousd.org/summerlearning
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•  Emiliano Zapata Street Academy ផ្ដល់នូវកមមវិធរីត្រៀម
រូលមហាវិទាាល័យ ន្ដលរត្មូវតាមបុគគលកត្មិរខពស់ ន្ដលកំណររ់ោល
រៅជាពិរសសរៅរលើសិសាសន្ដលមិនទន់ទទួលបានលទធផ្លលអរៅ
សាលារ ៀន។ សត្មាបព់័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមករលខ 874-3630។ 

 

•  វិទាាល័យអនត ជារិអូកឡិនដ៍ ផ្ដល់នូវកមមវិធរីូល ួមភាសាអង់រគែស 

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

 

• Gateway to College at Laney College  គឺជាកមមវិធី
មួយន្ដលផ្ដល់ជូនរៅរលើទីតំាង បស់មហាវិទាាលយ័ Laney ន្ដលោំត្ទ
ដល់សិសាសអាយុ 16-20  នាំ ន្ដលបានរបាេះបង់រចាលកា សិកាារៅវិទាាល័
យ។ កមមវិធីរនេះ ផ្ដល់នូវកា រុេះរ ្ាេះបានពី មុខ សត្មាបស់ិសាសន្ដលរង់
ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រវិទាាលយ័ ខណៈរពលកំពុងរធវើកា រលើសញ្ញាប័ត្រ 
AA។ សត្មាបព់័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមករលខ 986-6941។ 

 

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

•  វិទាាលយ័ Dewey ទូ ស័ពទរលខ 874-3660 

•  វិទាាលយ័ Rudsdale ទូ ស័ពទរលខ 729-4303 

•  វិទាាលយ័ Ralph J. Bunche ទូ ស័ពទរលខ 874-3300 

 

សាលា Community Day Schools បរត្មើសិសាសរត្កាមបង្គាប់ឱាយ
បរណេញសិសាសររញពីសាលារ ៀន។ កមមវធិរីនេះ មានលកខណៈជាថ្នាករ់ូរ 
ត្គប់ត្គងតាមក ណ ីនិងផ្ដល់រសវាត្បឹកាា នងិមាន រនាសមព័នធន្កន្ត្បអាកបាបកិ ិ
យា។ សត្មាបព់័រ៌មានបន្នែម សូមទូ ស័ពទមករលខ 531-6800។ 
 
កា បរត្ងៀនរៅផ្ទេះ និងមនទី រពទាយ ត្រូវបាន រនារឡើង រដើមាបរី ែ្ើយរបរៅ
នឹងរត្មូវកា សិសាសន្ដលមានបញ្ហារវជជសាង្រសត ន្ដលមិនអាររូលរ ៀនរៅ
សាលារ ៀនតាមន្បបបូរាណ ឬកមមវិធអីាររត្ជើសរ ើសបានដូរជា កា សិកាា
មាចាស់កា ។ រត្កាយពីទទួលបានកា អនុញ្ញារពីត្គូរពទាយរមើលកា ខុសត្រូវ ត្គូ
បរត្ងៀនន្ដលទទួលបានកា អនុញ្ញារ ត្រូវបានចារ់តំាងឲាយរធវើកា ជាមួយសិសាស 
មិនថ្រៅផ្ទេះ បស់ត្គួសា រនាេះ ឬរៅមនទី រពទាយកនុងរំបន ់ឬរៅអោ រវជជសា
ង្រសតរផ្ាសងរទៀររឡើយ។ សំរាប់ព័រ៌មានន្ែមរទៀរ សូមទូ ស័ពទរៅកាន់រលខ 
597-4294។ 

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

 

កូនសសិសផ្ដលជិិះ ថយនតសាលារ ៀន ក្តូវសថ ិតរៅរក្ោមសិទ្ធអណំាច 

និងក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរោយផ្ទា ល់កែុងោ សាា បប់ង្កា បអែករបើកប  ថយនត

សាលារ ៀន។ ោ បនតក្បក្ពឹតាគ្មា នសណាា ប់ធ្នែ ប់ ឬ  ុងង ូសមិនក្ពមរ្វើតាម

សិទ្ធិអំណាច បស់អែករបើកប  ថយនាសាលារ ៀនឥតក្សាកក្សានរ ិះ 

អាចមានរេតុនលក្រប់ក្គ្មន់ កែុងោ មនិអនញុ្ញា តឱ្យជិិះ ថយនាសាលា

រ ៀនបាន។ 

បទ្បញ្ាតាិ ដឋបាលោលេីវូនញ៉ា , Title 5, Section 14263 

 

ចាប់ទូ្ ា នសិសសរៅកែុង ថយនាសាលា ក្តូវបានបរងាើតរឡើងដបំូង និង

សំខានជ់ាងររបំនុត រដើមបីធ្ន យ៉ា ងណា ឱ្យកនូសិសសទំងអស់ មាន

សុវតថិភាពកែុងោ ជិិះរៅមកពីសាលារ ៀន។  ថយនតសាលារ ៀន រជឺាផ្នែក

បផ្នថមននថ្នែ ក់រ ៀន រេើយោ មានឥ ិយបថសម មយ រឺក្តូវផ្តមានក្រប់

រពលរវលា។ សំរាបក់ូនសិសសផ្ដលពំុអាចក្បតិបតាិតាមចាប់ផ្ដលបាន

បរងាើតរឡើងរ ិះ ោ ោក់ទ្ណ្ឌ កមាជាបនាប ា ប់ នឹងក្តូវបានអនវុតត ផ្ដល

មានលកខណ្ៈសមក្សបរៅនឹងបទ្រលាើសរនិះ។ សូមចំថ្ន ោ ជិិះ ថយនា

សាលារ ៀន រឺឯកសិទ្ធិ វាពំុផ្មនជាសិទ្ធិរ ិះរទ្។ 

 

ដំបូ ា នសំរាប់ោ រ្វើដំរណ្ើ រៅមកពីទ្ីកផ្នែងរឡើងជិិះ ថ

យនាបឹិះ និងទ្ីកផ្នែងរដើ ឆ្ែងថែល់ 

 

1. រដើ តក្មង់រៅោន់ទី្កផ្នែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ នងិរៅោន់ររេោឋ ន

ផ្តមាង រៅចុងបញ្ចប់ននោ ជិិះ ថយនាបិឹះ បស់អែក។ រក្គ្មង និង 

រក្បើនែវូផ្ដលមានសវុតថិភាពបំនុត រោយមានចំននួឈប់តិចជាងររ

បំនុតរនិះ។ 

2. ក្បសិនរបើអាចរ្វើ សមូរដើ ឆ្ែងថែល់រៅចំនុចក្បសពវផ្ដលមាន

សញ្ញា សរំាប់រដើ ឆ្ែង។ សូមរដើ ឆ្ែងថែលផ់្ដលមានរនំូសឱ្យរដើ ជា

និចច។ រៅរពលណាកូនសសិសឆ្ែងថែលណ់ាមយួ ពួកររក្តូវផ្តចងចំ

កុំបីរលែចថ្ន ក្តូវឈប ់សាត ប់ រមើលរឆ្វង រមើលសាត ំ  ួចរមើលរឆ្វងមាង

រទ្ៀតរេើយនិងរមើលមុខរក្ោយ មនុរពលឆ្ែងថែល់។ បនតរមើលរឆ្វង

សាា ំមុខរក្ោយ រៅរពលផ្ដលអែកកំពុងឆ្ែងថែល់។ 

3. កូនសសិសផ្ដលក្តូវោ ឆ្ែងថែល ់ផ្ដល ថយនាបឹិះសាលារ ៀនកំពុង

ឈបោ់កស់ិសសរ ិះ ក្តូវផ្ត ង់ចំអែករបើកប  ថយនាបឹិះសាលា

រ ៀនរចញពី ថយនាបឹិះមកបញ្ឈប់ចរាចណ្៍  ួច ំកូនសិសសរដើ ឆ្ែង

ថែល់ រៅមខុ ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។ 

4. សូមកុំ ត់យ៉ា ង េ័សរចញពីបរ ែ ិះឡានចត ឬពីទី្កផ្នែងមានដុិះ កុខ

ជាតិ។  

5. កូនសសិសទំងឡាយ មិនក្តូវនយិយជាមយួមនសុសចផ្មែក ឬមិន

ក្តូវរឡើងជិិះឡានជាមយួនឹងមនុសសចផ្មែករឡើយ។  

6. សូមមកដល់ទី្កផ្នែងរឡើងជិិះ ថយនបឹិះ ឱ្យបាន 10  ទី្ មនុរមា៉ា ង

 ថយនាបឹិះសាលារ ៀនក្តូវមកដល់។ សមូកុ ំត់ ឬពំុបានរមើលរឆ្វង

សាា ំ រៅរពលរដើ ឆ្ែងថែល់ ឬរៅរពលរដើ តក្មង់ ថយនាបឹិះសាលា

រ ៀន។  

7. សូមក្បយ័តែ រៅរពលនថៃ ិះ និងនថៃលិច អាោសធ្នតុមិនលអ និងរៅ

រពលរមឃងងឹត។ សូមរសែ ៀកពាក់រខាអាវពណ្ស៌ៗ ឬសរមែៀកបំពា

ក់អវ ីផ្ដលចំងៗ រៅរពលណាអាចរ្វើរៅបាន។  

8. កូនសិសសផ្ដលរដើ រៅមកពីររេោឋ ន រៅោន់ទី្កផ្នែងរឡើងជិិះ ថ

យនាបឹិះ ក្តូវដឹងពី របៀបរៅររេោឋ នរោយមិនចំបាច់មានរពញវ័

យរៅចំទ្ទួ្លពួកររ។  

9. ក្តូវអនញុ្ញា តឱ្យអែករបើកប  ថយនតបឹិះសាលារ ៀន បស់អែក រចញ

មុនររបងអស់។ អែករបើកប  ថយនាបឹិះសាលារ ៀន អាចរបើករលែើង ‹

ក្កេម›  បស់ ថយនាបឹិះសាលា រដើមបបីរញ្ចញពនែឺរលែតៗជាសញ្ញា

រៅជាបខ់ាងរក្ៅនន ថយនាបឹិះសាលា។ រលែើងក្កេមរនិះ ឱ្យសញ្ញា

ដលឡ់ាន   ឈប់រៅមយួកផ្នែង សំរាបក់មុា  រៅរពល ថយនា

បឹិះសាលានមីយួៗឈប់ោក់កនូសិសសមាងៗ និងរដើមបីឱ្យកមុា រដើ 

ឆ្ែងថែល់។ ោច់ខាត សមូកុំរលងរៅតាមនែវូ។ 

 

ចាប់ទ្ូ ា ន និងសុវតថិភាពសិសសរៅកែុង ថយនាបឹិះសាលា

រ ៀន 

 

1. សិសសក្តូវរគ្ម ពក្ទ្ពយសមបតតិរៅតាមទី្កផ្នែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ

សាលា រេើយក្តូវមានអាកបបកិ យិលអ ខណ្ៈផ្ដលពកួររ ង់ចំ ថ

យនាបឹិះ។ រៅរពល ថយនបឹិះមកដល់រ ិះ សិសសក្តូវរៅឱ្យឆ្ងៃ យ 

យ៉ា ងរោចណាស់ ដប់ពី  (12) េវីត ពី ថយនាបឹិះ  េូតទល់ផ្តវា

បានឈបន់ឹងកងផ់្តមាង រេើយអែករបើកប បានរបើកទវ   ថយនាបឹិះ។ 

ោ ក្បក្ពឹតា បស់សិសសរៅចំណ្តឡានក្កុងរ ួផ្តដូចគ្មែ ដូចផ្ដល

បានទមទ រៅរលើប ិរវណ្សាលា។សកមាភាពដូចជាោ ទុ្កោក់

សំរាម, ទឹ្កមាត់រប់វតថុណាមយួ, ោ បនំែិចបំផ្ទែ ញ,  ុញ ញុ, ោ ជក់

បា ,ី និងោ យយី បសអ់ែកដនទ្នឹងមនិក្តូវបានអត់ឱ្ន។ អាកបប

កិ យិសិសសរៅទី្កផ្នែងរឡើងជិិះ ថយនាបឹិះ ក្តូវមានលកខណ្ៈដូចគ្មែ  

ដូចបានតក្មវូឱ្យមានរៅទី្កែុងប ិរវណ្សាលារ ៀន។ ទ្រងវើ   ដូច

ជា ោ រចលសំរាម ោ រសាា ិះទឹ្កមាត់ ោ របាិះរចលវតថុ ោ 

បំផ្ទែ ញ ោ  ញុក្ចន ោ ជកប់ា ី និងោ របៀតរបៀនមនសុសដនទ្ៗ

រទ្ៀត នឹងមិនអនញុ្ញា តឱ្យមានរឡើយ។  

2. ដូចបានតក្មវូរឡើងរោយចាប់ VC 22112 រៅរពលផ្ដលកនូ

សិសស ក្តូវោ រដើ ឆ្ែងនែវូ ឬនែវូ រៅរពល ថយនតបិឹះឈប់ចតោក់

មនុសសរ ិះ អែករបើក ថយនាបឹិះ ក្តូវរបើកក្បព័នធបរញ្ចញរលែើងរលែតៗ

ជាសញ្ញា ។ រៅរពលមានសវុតថិភាពរ្វើបាន អែករបើកប  ថយនាបឹិះ

សាលារ ៀន ក្តូវបានតក្មវូរោយចាប់ ឱ្យ ំសសិសថ្នែ ក់ K ដល់

ថ្នែ ក់ទី្ 8 រដើ ឆ្ែងថែល់ រោយរក្បើផ្ទែ កសញ្ញា ោន់រោយនដរដើមបូ

បញ្ឈប់ចរាច ណ្៍។ កូនសិសសក្តូវរដើ ឆ្ែងថែល់រៅខាងមុខនន ថយនា

បឹិះសាលាជានិចច ប៉ាុផ្នាក្តូវរដើ ឆ្ែងផ្តរៅរពលណា មានោ បង្កា បឱ់្យ

រដើ ប៉ាុរណាណ ិះ។ កូនសិសសក្តូវរដើ ឆ្ែងថែលត់ាមសក្មួល រេើយមិនក្តូវ

 ំគ្មែ  តរឡើយ។ 
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3. កូនសិសសក្តូវោក់ផ្ខស ក្កវា៉ា ត់អែករ្វើដំរណ្ើ  រេើយក្តូវោក់ឱ្យជាប់

រៅកែុងរពលជិិះ ថយនាបឹិះទំងក្សុង។ 

4. អែករបើកប  នឹងរ្វើោ កំណ្ត់រលខរ ៀងសិសសរដើ រឡើង និងអងាុយ

រៅអីនន ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។  

5. រៅរពលរឡើង ថយនាបឹិះសាលារេើយរ ិះ កូនសិសសក្តូវ ករៅអី

អងាុយរៅរលើ ថយនាបឹិះសាលាឱ្យបានឆ្ងប់ េ័សក្រប់រពលរវលា 

រោយអងាុយផ្ប រៅមខុ ថយនា ខណ្ៈផ្ដលពួកររកំពុងជិិះរៅមខុ។ 

ពួកររក្តូវអងាុយរៅមយួកផ្នែង  េូតទល់ផ្ត ថយនាបឹិះឈប់នឹង

កង់ផ្តមាង។  

6. ឥ ិយបថមានសណាត ប់ធ្នែ ប់ រឺក្តូវោ  ខណ្ៈផ្ដលពួកររកំពុងជិិះ ថ

យនាបឹិះសាលា។ ោ ប៉ាិះរាងោយររកែុងលកខណ្ៈរ្វើបាបររ (ោ 

រ ែ្ ិះវាយតបគ់្មែ  ោ ទ្ិះកំរលែៀង ោ វាយដគំ្មែ  ោ ចក់ឆ្ាឹិះគ្មែ  ោ  ុញ

ក្ចនគ្មែ  ។ល។) រឺពំុក្តូវបានអនញុ្ញា តរឡើយ។ កនូសិសសក្តូវនិយយ

គ្មែ រោយសាៃ ត់ៗ។ ោ ផ្ក្សក ោ រេំកោកគ់្មែ  កិ យិក្បក្ពឹតក្ជួល

ក្ចបល់ ោ ក្បផ្ឡងគ្មែ  ភាសាក្បមាឋ ោយវោិ អាសក្គ្មម ឬស

រមែងឡឡូា ខំានផ្ដលមនិចំបាច់ណាមយួ អាចបផ្ងវងោ យកចិតត

ទុ្កោក ់បស់អែករបើកប  រេើយដូរចែិះ ក្តូវបានោមឃាត់ រដើមបី

សុវតថិភាព បសអ់ែកដំរណ្ើ ទំងអស់។ 

7. កូនសសិស ក្តូវ កាផ្នែកទំងអស់ននរាងោយរៅកែុង ថយនាបឹិះ

សាលាក្រប់រពលរវលា។ ោ លាងសមាអ តោ បំនែិចបផំ្ទែ ញឬោ 

របាិះរចលអវីមយួរៅរលើឬរចញពីឡានក្កុងនឹងមិនក្តូវបាន

អនញុ្ញា តរទ្។ ោ រចលសក្មាម ោ បនំែិចបំផ្ទែ ញ ឬរបាិះរចលវតថុ

រលើ ឬរចញរក្ៅ ថយនាបឹិះសាលា រឺពំុក្តូវបានអនញុ្ញា តរឡើយ។  

8. ោ ញំុ ោ នឹក និងោ ទំ្ពា ក្គ្មប់សា  រៅស ូ រឺពំុក្តូវបានអនញុ្ញា ត

រៅរលើ ថយនាបឹិះសាលារឡើយ។ មនិអនុញ្ញា តឱ្យជកប់ា ីរៅរលើ

ឡានក្កុងរៅរពលណាក៏បានរទ្។ ោមជក់បា  ីរៅកែុង ថយនាបឹិះ

សាលាក្រប់រពលរវលា។  

9. សតវ (សតវផ្ដលចិញ្ច ឹមកូនរោយទឹ្ករោិះ សតវបកសី សតវលូន សតវ

ក្តី សតវលអិត ។ល។) ្ុងកញ្ចក់គ្មា នអវោី ពា  បនាិះបា៉ា តាងសំរាប់ជិិះ

 ំអិលរលង កបំ៉ាុងក្ពួសសរនសើមក្រប់ក្បរលទ្ រឈើរសូ ផ្ដករកិះ វិទ្យុ 

វតថុរក្គ្មិះថ្នែ ក់ ដូចជា ោំបិត កន្នត ោំរលែើង ឬរក្រឿងក្សវងង និង

រក្រឿងរញៀន រឺពំុអាចយករឡើងរលើ ថយនាបឹិះសាលារ ៀនរឡើយ។  

10. កូនសសិសមនិក្តូវរបើក បិទ្ ឬ ុិះរ អីវ ីមយួផ្ដលផ្នែកនន ថយនាបឹិះ

សាលា ឬជាឧបក ណ្៍នន ថយនាបឹិះសាលារ ៀនរឡើយ លុិះក្តាផ្ត

មានោ ផ្ណ្ ំឱ្យអវមីយួរោយអែករបើកប  ថយនា។ កូនសិសសមិន

ក្តូវប៉ាិះថតអីវា៉ា ន់ បស់អែករបើកប រឡើយ លុិះក្តាផ្តមានោ ផ្ណ្ ំ

ឱ្យរ្វើដូរចែិះបាន ពអីែករបើកប  ឬរពលមានអាសនែផ្ដលតក្មូវឱ្យកនូ

សិសសោ ពា  ថយនាបឹិះសាលារ ៀន។  

11. មាតាបតិា / អាណាពាបាល មានទំ្នលួខុសក្តូវចំរពាិះោ ខូចខាត 

ផ្ដលបងា រឡើងរោយកូនៗ បស់ពួកររ។ កូនសសិសអាចទ្ទួ្ល ង

នូវោ ោក់ វិនយ័អប់ ំ។ 

12. កូនសសិសក្តូវរៅឱ្យឆ្ងៃ យពីតំបន់រក្គ្មិះថ្នែ ក់។  

13. តំបន់រក្គ្មិះថ្នែ ក់ រឺជាកផ្នែងរៅជំុវញិ ថយនតបឹិះសាលា។ វាបាន

សាយភាយរចញពី ថយនតបឹិះសាលាកែុងចមាៃ យ 12 េវីត។ អែក

របើកប  ថយនាបឹិះសាលារ ៀន មិនអាចរមើលរឃើញកូនសិសសរៅ

កែុងតំបនទំ់ងរនិះរឡើយ។ កូនសិសស ក្តូវថយរចញឱ្យឆ្ងៃ យភាែ មៗ ពី

ទវ   ថយនាបឹិះសាលា រេើយកុំរៅជិតកង ថយនារឡើយ។ ពួកររមិន

ក្តូវរដញតាមអវីៗ  រមៀលចូល ឬធ្នែ ក់ចូលរក្ោម ឬរៅ ថយនាបឹិះ

សាលារឡើយ។ ពួកររ ក្តូវនយិយក្បាប់អែករបើកប  ថយនាបឹិះ

សាលាអំពីរ ឿងេែងឹ។ ពួកររមិនលូកនដចូលតាមបងអួច ថយនាបិឹះ

រឡើយ។  

 

សូមផ្ថែងអណំ្ អ រណុ្ចំរពាិះោ បានអាន និងោ យល់ដឹងអំពីព័ត៌មាន 

ផ្ដលមានរៅកែុងកូនរសៀវរៅរនិះ។ ព័ត៌មានរនិះ ក្តូវបាននតល់ជូនទុ្កជួយ

ដល់មាតាបិតា និងសសិស ឱ្យយល់ដឹងអំពី វិធ្ននោ សុវតថភិាពចំបាច់ កែុង

ោ ធ្ន ឱ្យោ ដកឹជញ្ជូនកនូៗ បស់រលាកអែកក្បកបរោយសវុតថិភាព។ 

សូមពិភាកាគ្មែ អំពីព័ត៌មានជាមយួនឹងកនូៗ បស់រលាកអែក។ សមូក្ជាប

ថ្ន កូន បស់រលាកអែកក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរលើោ រគ្ម ពតាម វិនយ័ទំង

រនិះ។ សូមក្ជាបថ្ន ឯកសិទ្ធិជិិះ ថយនាបឹិះរៅរ ៀន បសក់ូនរលាកអែក 

អាចនឹងក្តូវបានដករចញវញិបាន ចំរពាិះោ មនិបានក្បតិបតាតិាមព័ត៌មាន

ផ្ដលបានផ្ចងរៅកែុងកូនរសៀវរៅរនិះ។ ក្បសិនរបើរលាកអែកមានសំណ្ ួ

ណាមយួ សូមកុំសាា ក់រសា ើ កែុងោ ទូ្ សព័ាមកោនោ់ យិលយ័នន យក

ោឋ នដកឹជញ្ជូន តាម យៈរលខ 510-879-8181។ 

 

 

មាតាបិតា — សូមក្ជាបជាដំណ្ឹងថ្ន 

 ថយនាបឹិះ អាចមានបំពាក់ោំរមរា៉ា

ថតតាមោនជាវីរដអូ! 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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កា បញ្ជា ក់រឡើងវិញនូវសម្ភា  ៈប ិកាា   បស់សង្កា ត,់ 

កមមវិធីនានារឺជាទីជក្មកសក្ម្ភប់កុម្ភ  និងមនុសសរេញវ័យទំងអស់ 

ដំរ ោះក្សាយរេខ 1617-0089 

 

រោយសា តត៖ សិសសសាលាទំងអស់ម្ភនសិទធិចូេរ ៀនបានរោយគ្មម នកា ភយ័ខ្លា ច គ្មម នកា សមាុតរធវើបាបគ្មា  និងគ្មម នកា រ ើសរអើងគ្មា រឡើយ; 

 

រោយសា តត៖ ក្កុមក្បឹកាអប ់ំទទួេសាវ រមន៍ដេ់សិសសសាលា និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់តដេម្ភនជាតិសាសនខ៍ុសៗគ្មា  រ ើយនិងរណុតម្មាម្នភាសា និង

វបបធម៍តដេេកួររបាននំាចូេមកកាុងសង្កា ត់ បស់រយើង រ ើយក្េមទំងឧបតថមាគ្មំក្ទ និងរេើកទឹកចិតដយ៉ា ងខ្លា ំង ដេ់ម្ភតាបតិា និងក្កមុក្រួសា ទំងអស់ ចូេ

 ួមកាុងសាលារ ៀននានា បស់រយើង; 

 

រោយសា តត៖ ទីក្កុង និងរខ្លណធី បស់រយើង ក៏ដូចគ្មា នឹងទីក្កុងធំៗជារក្ចើនរទៀត រៅកាុងស  ដឋតដ  រជឺាទីេំរៅ និងជាកា ោឋ ន បស់ក្បជាស រមនខ៍ុសៗ

គ្មា   មួទំងមនសុសសតដេកាន់សាសនា ម្ភនជាតិសាសន ៍និងក្កមុជនជាតិ រ ើយនិងឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ខុសៗគ្មា ផងតដ ; 

 

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

អុីសាា ម និងក្កមុមនុសសរផសងៗរទៀតតដេអាចេំុម្ភនកា គ្មពំា រៅកាុងទីក្កុមអកូឡនិដ;៍ 

 

រោយសា តត៖ កាុង យៈរេេជាេី បតីខមុន មន្ដនដី ោឋ ភបិាេថ្នា ក់មេូោឋ ន  ដឋ និងស េ័នធរៅទូទំងក្បរទស បានរសា ើសំុ ឬបានអនុម័តចាប់ នងិបទបញ្ញតដិ 

តដេរសា ើសុកំុំឱ្យម្ភនកំរណើនម្នជនអរនាដ ក្បរវសន៍ខុសចាប់ តាមកា ផ្ដដ ច់ឱ្កាស កកា ង្ក រធវើ ជំនយួេី ោឋ ភបិាេ ទីេំរៅឋាន និងោក់េិនយ័ជាក្បាក់ដេ់ក្កុម

  ុននានា តដេផដេក់ា ង្ក ឱ្យជនអរនាដ ក្បរវសនខ៍ុសចាប់ រោយរ តុរនោះរ ើយបានជាម្ភនភាេតានតឹងរៅកាុងស រមន៍នានាតដេម្ភនជនអរនាដ ក្បរវ

សន៍; 

 

រោយសា តត៖ ម្ភន បាយកា ណន៍ានា ថ្នអាចនឹងម្ភនកា ចាប់តែករែ េកីា ិយេយ័ ICE (កា យិេយ័អនុវតដចាប់អរនាដ ក្បរវសន៍ និងរយ) ម្នស  ដឋ 

បានរធវើឱ្យស រមន៍នានាម្នជនអរនាដ ក្បរវសន ៍ម្ភនកា ភយ័ខ្លា ច មិនហ នបញ្ាូន និង/ឬ មនិហ នជូនកូនៗ បស់េួករររៅរ ៀនរទ រ ើយកម៏ិនហ នចាករចញេី

ផទោះ បស់េួកររតដ  របើរទោះបជីាេួកររក្តូវកា រៅរេទយក៏រោយ; នងិ 

 

រោយសា តត៖ សកមមភាេ បសក់ា យិេយ័ ICE រៅកាុង និងរៅជំុវញិទីសាលារ ៀន និងមណឌ េអប់ ំសរំាបក់មុ្ភ តូច រ ើយនិងអាគ្ម សកិាសំរាបម់នុសស

រេញវយ័ នឹងរធវើឱ្យម្ភនកា  ំខ្លនខ្លា ំង ដេ់ទីកតនាងសិកា និងទីកតនាងអប់ សំំរាប់សិសសសាលា; 

 

រោយសា តត៖ តុលាកា ជានខ់ពស់ បស់ស  ដឋ បានរចញបទបញ្ជា មកថ្ន សាលានានា បស ់ដឋ ក្តូវបានហមក្បាមមិនឱ្យម្ភនកា បដិរសធថ្នមិនទទួេយក

សិសសចូេរ ៀនកាុងសាលាបឋមសិកា និងមធយមសិកា រោយតផែករេើឋានៈជនអរនាដ ក្បរវសន ៍បស់េួកររ តដេរពាេថ្នកុម្ភ ម្ភនកា ក្រប់ក្រងតិចតួចរេើឋា

នៈអរនាដ ក្បរវសន ៍បស់េួកររ, អាចរធវើឱ្យកមុ្ភ  និងសងគមទទួេ ងនូវកា ខូចខ្លតអស់មយួជីវិត រ ើយនិងសិទធិទទួេបាននូវកា កា ពា រសម ើៗ គ្មា េី  ដឋធមមនញុ្ញ; 

 

រោយសា តត៖ រៅម្ងៃទី 8 តខវិចចិកា នា ំ 2016 អាករបាោះរនា តម្ន ដឋកាេ ីវូនញ៉ា បានអនុម័តសំរណើចាប់ Proposition 58 តដេទទួេសាគ េ់េីរណុតម្មា នងិសា

 ៈសំខ្លន់ម្នសសិសសាលាតដេរ ៀនចបេី់សាលាម្ សគូេ បស់រយើង រថឺ្នក្តូវម្ភនជំនាញសាទ ត់ខ្លងភាសាអង់ររាស នងិភាសារផសងរទៀត ឱ្យបានមយួ ឬេី ភាសា

រឡើងរៅ រ ើយថ្នចំននួសិសសសាលាតដេម្ភនជាតិសាសន៍ខសុៗគ្មា  ាឹង ផដេ់មកនូវផេក្បរយជន៍កាុងកា ជួយឱ្យេួកររសំរ ចបាននូវរគ្មេរៅរនោះ; 

 

រោយសា តត៖ ទទឹមនឹងកា តដេរយើងេំុម្ភនតួរេខចាស់លាស់ ថ្នរតើរយើងម្ភនកមុ្ភ ខសុចាប់ប៉ានុាម ននាក ់តដេបានចូេមករ ៀនរៅកាុងសាលានានា បស់

 ដឋរៅក្កុងអកូឡនិដ៍ បស់រយើង ប៉ាុតនដរយើងដងឹថ្ន 50% ម្នសិសសសាលារៅកាុងសង្កា ត់រយើង នយិយភាសារផសងរទៀតរក្ៅេីភាសាអង់ររាស រៅតាមររ ោឋ ន

 បស់េួកររ រ ើយដឹងថ្ន 50% រទៀត រឺក្កមុក្រួសា តដេនយិយភាសាកំរណើត តដេកូនៗ បស់េួកររចូេរ ៀនរៅកាុងសង្កា ត់សាលារ ៀន បស់រយើង; 

 

រោយសា តត៖  បាយកា ណអ៍ំេីបទរេមើសក្េ មទណឌ ជាេកាណៈសែប់រខព ើម បានរធវើរៅរេើជនកាន់សាសនាអុីសាា ម រ ើយនិងជនជាតិរផសងៗរទៀត តដេេកួររ

រិតថ្ន ជាជនជាតិមកេីតំបនម់ជឈមឹបូពា៌ា  បានរកើនរឡើងកាុងតខងមីៗ រនោះ; 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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រោយសា តត៖ កា សមាុតរធវើបាបគ្មា  ឬកា រ ើសរអើងគ្មា  រទោះជាម្ភនរ តុផេអវកី៏រោយ រឺម្ភនរក្គ្មោះថ្នា ក់ដេ់ផាវូចតិដ បស់សសិសសាលា តដេរិតអំេីសុវតថិភាេ 

និងភាេជាសម្ភជិក កដ៏ូចគ្មា តដ អំេីភាេរជារជ័យកាុងកា សិកា បស់េួកររ; និង 

 

រោយសា តត៖ រៅម្ងៃច័នទ ទី 9 តខមករា នា ំ 2008 ក្កុមក្បកឹាក្រប់ក្រងតផាកអប ់ំម្នសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ បានអនមុ័តចាប់រេើដំរ ោះក្សាយរេខ 

0708-0139 បានផដេ់សិទធិដេ់ ‹ក្កមុក្បឹកាអប់ ំម្នអកូឡិនដ៍តដេផដេ់កមមវធិអីប ់ំដេ់កមុ្ភ អរនាដ ក្បរវសន៍ទំងអស់› និងក្កុមក្បឹកាអប ់ំបចចបុបនារនោះ ម្ភន

រគ្មេបណំងរធវើកា តកតក្ប រធវើកា អោះអាងជាងមី និងរធវើកា  មាងឹមដងរទៀត តាមរគ្មេបណំង បស់ខាួន ឱ្យក្សបរៅតាមកា អនមុ័តចាប់រេើដំរ ោះក្សាយរេខ 

1617-0089 (‹ដំរ ោះក្សាយ›) រនោះ។ 

 

រ តុដូរចាោះ វានឹងក្តូវបានរោោះក្សាយឥឡូវរនោះ៖ ថ្នកាុងកា រែាើយតបរៅនឹងកា ភយ័ខ្លា ចកានខ់្លា ំងរឡើង តាម បាយកា ណ៍តដេបានេិចឮមកថ្ន អាចម្ភន

កា ចាប់តែករែ េសីំ កក់ា យិេយ័ ICE តដេនឹងរធវើឱ្យម្ភនកា ភយ័ខ្លា ចខ្លា ងំរឡើងៗ រៅរេើសិទធិទទួេបាននូវកា អប ់ំ បស់សិសសសាលា និងក្កុមក្រសួា អ

រនាដ ក្បរវសន៍រនាោះ ក្កមុក្បកឹាអប់ ំ រោយម្ភនកា សាមរគគី្មា ជាមយួនឹងអងគកា ស រមន៍អរនាដ ក្បរវសន៍ តាម យៈរនោះ រពាេអោះអាងេីជំ  បស់ខាួនថ្ន សិសស

សាលាទំងអស់ ម្ភនសិទធិចូេរ ៀន មនិរិតេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ម្នកូនៗ ឬសម្ភជិកទំងឡាយម្នក្កុមក្រួសា  បស់កូនេួករររឡើយ; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាអប ់ំតងាងថ្ន សិសសសាលាទំងអស់ម្នសង្កា ត់ តដេចុោះរ ម្ ោះទទួេកា បំរ ើរសវាដូចតរៅរនោះ រ ើយ

តដេបំរេញបានរៅតាមេកាណៈវិនិចឆយ័ បស់ ដឋ នងិស េ័នធ រមឺ្ភនសិទធិទទួេបាននូវកា បំរ ើរសវាទំងអស់ម្នសាលារ ៀន  ួមទំងអាហ រេេក្េឹក នងិរេេ

ម្ងៃ រសវាដកឹជញ្ាូន និងរសវាអប ់ំរោយឥតរិតម្ងា របើរទោះបីជាក្កុមក្រួសា  បស់េួកររ ចូេមកខុសចាប់ ឬេំុម្ភនរេខសូសាេក់៏រោយ រ ើយថ្នបរុគេិក

សង្កា ត់សាលារ ៀន មិនក្តូវចាត់វិធានកា រារំាង មយួ ថ្នមិនឱ្យសិសសចូេរ ៀន រោយសា តតសំអាងរេើឋានៈជនអរនាដ ក្បរវសន ៍ឬវធិានកា  មយួតដេ

រារំាងសិទធិចូេរ ៀនកាុងសាលា ដឋ បស់សិសសទំងរនោះ; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាទទួេសាគ េ់ថ្នសិសសសាលាក្តូវកា យេ់ដឹងអេីំក្បវតដសាន្ដសដ  និងនរយបាយ រ ើយនិងឧបតថមាគ្មំក្ទ

រស ើភាេ បស់ក្របូរក្ងៀន និងេិរក្គ្មោះគ្មា តាមមុខវជិាា សិកា អំេីក្េឹតដកា ណប៍ចចុបបនា ជាមយួនឹងសិសសសាលា ក្សបតាមសដ ង់ោ សាូេទូរៅ នងិតាមរគ្មេ

នរយបាយ បស់ក្កមុក្បកឹាម្នសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹការធវើកា ក្បកាស់ក្បាប់េីកា របដជាា  បសខ់ាួន ថ្នក្រប់ទីកតនាងទំងអស់កាុងសង្កា ត់ទ រជឺាទីទទួេសាវ រមន៍ដេ់

សិសានុសិសស និងក្កុមក្រួសា ទំងអស់ បស់េួកររ រ ើយជំ ុញឱ្យអរគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន បរងាើន និងរេើកសទួយភាេជាម្ដរូ ជាមយួអងគកា ក្បចំា

ស រមន៍ និងអងគកា បំរ ើរសវាចាប់ តដេជួយដេ់ក្កុមក្រួសា  តដេក្បឈមនឹងកា បរណដ ញរចញេីក្បរទស; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ រដើមបីផដេ់កា អប់  ំបស់ ដឋបាន រោយមិនរិតអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ម្នកមុ្ភ  និងក្កមុក្រួសា រទ រនាោះកា គ្មម នចាប់ ឬ

គ្មម ននយិតកមមថ្នា ក់មេូោឋ ន  ដឋ ឬស េ័នធ ឬកា គ្មម នបទបញ្ញតដិមូេោឋ ន ឬសាេក្កមតុលាកា រនាោះ សង្កា ត់ក្តូវក្បតិបតដិតាមដូចតរៅរនោះ៖ 

 

1. បុរគេកិម្នសង្កា ត់ មនិក្តូវក្បក្េឹតដខសុៗគ្មា រៅរេើសិសសសាលារឡើយ កាុងរគ្មេបណំងកណំត់ទីេំរៅ រោយសអំាងរេើឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ជាក់តសដង ឬ

តាមកា យេ់រ ើញ បស់េួករររឡើយ រ ើយក្តូវក្បក្េឹតដចំរពាោះសិសសឱ្យបានរសម ើគ្មា  កាុងកា ទទួេបាននវូកា បំរ ើរសវាទំងអស់េីសាលារ ៀន  មួទំង ប៉ាុតនដមនិ

កំណត់ថ្នម្ភនតតកមមវិធីដូចតរៅរនោះរទ៖ កមមវធិីផដេ់អាហ រោយឥតរិតម្ងា នងិតាមកា បញ្ចុ ោះម្ងា រសវាដឹកជញ្ាូន និងកមមវធិីសិកា។ 

 

2. បុរគេកិសង្កា ត់ ក្តូវេិនិតយរេើបញ្ា ីឯកសា តដេក្តូវបានរក្បើក្បាស់កាុងរេេងមីៗរនោះ រដើមបីបញ្ជា ក់អំេីទីេំរៅឋាន រ ើយក្តូវធានាយ៉ា ង ឱ្យឯកសា  

មយួតដេក្តូវកា ចំាបាច់រនាោះ មិនក្តូវរារំាង ឬបង្កែ ក់ខសុចាប់ ដេ់សសិសសាលា ម្ភា ក់តដេេំុឯកសា ក្សបចាប ់ឬតដេម្ភតាបតិា បស់េួកររេំុម្ភនឯក

សា ក្សបចាប់ កាុងកា ចូេចុោះរ ម្ ោះចូេរ ៀនរឡើយ។ 

 

3. បុរគេកិសង្កា ត់ មនិក្តូវសាកសួ យកេ័ត៌ាម្ភនអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន ៍បសស់ិសសសាលា ដូចជាកា រសា ើសុំបណ័ណ ម្បតង (green card) ឬេខិិតចូេសញ្ជា តិ 

កាុងរេេចុោះរ ម្ ោះរ ៀនជារេើកដំបូង ឬរៅកាុងរេេ មយួរផសងរទៀតរឡើយ។ 

 

4. បុរគេកិសង្កា ត់ មនិក្តូវសាកសួ យកេ័ត៌ាម្ភនឥតសម មយេីសិសសសាលា ឬេីម្ភតាបិតា បស់េួកររ កាុងរគ្មេបណំងលាតក្តោងអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន៍ម្ន

កុម្ភ  ឬក្កមុក្រួសា  បស់េួករររឡើយ។ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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5. បុរគេកិសង្កា ត់ មនិក្តូវតក្មូវឱ្យសសិសសាលាោក់ពាកយសុំរេខសសូាេ ់រ ើយសង្កា ត់កម៏ិនក្តូវតក្មូវឱ្យសសិសសាលា ផដេ់រេខសសូាេ់តដ ។ 

 

6. របើសិនជាម្ភតាបតិា ឬសិសសសាលា ម្ភនសំណ ួអំេីឋានៈអរនាដ ក្បរវសន ៍បស់េួករររនាោះ បរុគេិកសាលារ ៀន មិនក្តូវបញ្ាូនេួករររៅកានក់ា ិយេ័យ ICE 

រឡើយ ប៉ាុតនដក្តូវបញ្ាូនេួករររៅកានអ់ងគកា ក្បចំាស រមន៍ក្សបចាប ់តដេ ង់ចំាជួយក្កុមក្រួសា អរនាដ ក្បរវសន៍ នងិក្កុមក្រួសា តដេក្បឈមមុខនឹងកា 

បរណដ ញរចញេីក្បរទស។ 

 

7. រោយសា តតវាជារគ្មេនរយបាយទូរៅ បស់សង្កា ត់តចងមកថ្ន មិនឱ្យជន ម្ភា ក ់ឬអងគកា  មយួចូេមកទីកាុងសាលារ ៀន របើសិនជាទីកតនាងសាលា

រ ៀនអាចម្ភនកា  ំខ្លនរោយសា តតកា ចូេមក ាឹង អញ្ា ឹងសំរណើសុ ំមយួរធវើរឡើងេីស ំក ់ICE កាុងកា ចូេមកកាន់ទីសាលារ ៀនរនាោះ ក្តូវបញ្ាូនរៅកាន់ទី

កា យិេយ័ បសអ់រគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន រដើមបីរធវើកា ក្តួតេិនិតយ រដើមបីេិរក្គ្មោះជាមយួនឹងរមធាវើ បស់សង្កា ត់សិន។ 

 

8. សំរណើទំងអស់សំរាប់េ័ត៌ាម្ភន ឬឯកសា េីស ំក់ ICE ក្តូវបញ្ាូនរៅទីកា យិេ័យ បសអ់រគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន ជាអាកតដេេិរក្គ្មោះជាមយួនឹង

រមធាវើ បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវរធវើកា សំរ ចថ្នរតើេ័ត៌ាម្ភន និង/ឬ ឯកសា  ក្តូវតតផដេ់ឱ្យ ICE ឬយ៉ា ង ។ 

 

9. បុរគេិកសង្កា ត់ ក្តូវចាត់វិធានកា ជាបនាទ ន់ កាុងកា ផដេ់ដណំឹងដេ់ម្ភតាបតិា ឬអាកអា េាបាេ បស់សិសសសាលា របើសិនជា ICE ឬទីភាៃ កង់្ក អនវុតដចាប់

រផសងៗរទៀត នំាយកកនូ បស់េួករររចញេីទីសាលារ ៀន ឬរធវើកា សាកសួ រដញរោេកូន បស់េួកររ រៅកាុងប ិរវណ បស់សង្កា ត់។ 

 

10. រមធាវើ បស់សង្កា ត់ នងិបរុគេកិរផសងៗរទៀត បស់សង្កា ត់ ដូចបានចាត់តាងំរោយអរគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន នឹងរធវើកា ក្តួតេិនិតយរេើផេប៉ាោះពាេម់្ន

កា តក្បក្បួេរៅកាុងកមមវធិីចាប់អរនាដ ក្បរវសនស៍ េ័នធ ដូចជា កមមវធិីសកមមភាេេនា រេេសំរាបក់ា មកដេ ់បស់កមុ្ភ  (DACA) និងកា ង្ក ទប់សាា ត់ និងកា 

កាត់បនថយផេប៉ាោះពាេ់អវិជាម្ភនដេ់សិសសសាលា នងិបរុគេកិ េកីា ក្បមេូទុក ឬេីឃ្ា ំ ងសដុ កទុកនូវេ័ត៌ាម្ភនតដេអាចសគំ្មេ់ខាួន បស់ន  អាកបាន កាុង

រគ្មេបណំងអនវុតដចាប់អរនាដ ក្បរវសន៍។ 

 

11. បុរគេិកសង្កា ត់ នឹងចាត់វិធានកា ទំងអស់តដេសម មយ រដើមបីឱ្យអាកផដេ់កមមវិធីសិកាបនាទ ប់េីសាលារ ៀន នងិអាកផដេ់កា បំរ ើរសវារផសងៗរទៀត តដេម្ភន

េ័ត៌ាម្ភនអំេីសិសសសាលា ក្កមុក្រួសា  ឬនិរយជិករនាោះ នឹងក្តូវក្បតិបតដិផងតដ តាមវិធានកា នានាដូចបានរ ៀបរាប់រៅទីរនោះ។ 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាចង់បានឱ្យសាលារ ៀនទំងអស ់បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ រក្បើដំរ ោះក្សាយ ឬ វធិានកា ដចូគ្មា  

រដើមបីធានាយ៉ា ង ឱ្យអគ្ម  និងកមមវិធនីានា បស់េួកររ រជឺាទីផដេ់ជក្មកផងតដ សំរាប់ជនអរនាដ ក្បរវសន៍ ជនកានស់ាសនាអុីសាា ម (និងជនរផសងៗរទៀតតដេ

មកេីតំបន់មជឈឹមបពូា៌ា តប៉ាកខ្លងរកើត) រ ើយនិងសិសសសាលា មយួរផសងរទៀតតដេអាចេំុម្ភនកា គ្មំពា ។; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ អរគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវធានាយ៉ា ង ឱ្យក្រូបរក្ងៀន អាកក្រប់ក្រងសាលារ ៀន បុរគេិកកា យិេយ័ម្ន

សាលារ ៀន និងសង្កា ត់ ទទួេបាននូវកា បណដុ ោះប ដ េសមក្សបក្រប់ក្គ្មន់ េី របៀបអនុវតដវិធីរោោះក្សាយរនោះ; រ ើយម្ភតាបតិា ឬអាកអា េាបាេ និង

ទទួេបាននូវេិខិតជូនដណំឹងជាភាសាខុសៗគ្មា  អំេីដណំឹងរ ោះក្សាយរនោះ រដើមបឱី្យក្កមុក្រួសា ទំងឡាយបានក្ជាបដណំឹងសេវក្រប់ អំេីសិទធិ បស់េួករររៅ

កាុងសង្កា ត់; 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ ថ្នអរគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវរក្តៀមអនុវតដតផនកា  តដេកណំត់ចាស់លាស់អំេីភាេជាម្ដរជូាមយួនឹងអងគ

កា ក្បចំាស រមន ៍រ ើយតដេបណដុ ោះប ដ េ និងឧបតថមាគ្មំក្ទនិរយជិកម្នសាលារ ៀន រ ើយនិងរាយកា ណប៍ករៅវិញដេ់ក្កមុក្បកឹាអប់ ំ កាុងរេេ

រៅសិប (90) ម្ងៃ ចាប់េីម្ងៃតខបានអនមុ័តចាប់រេើដំរ ោះក្សាយរនោះ រ ើយនិងចាប់េីរេេ ាឹងតរៅ តាមកា រសា ើសុំេីក្កុមក្បឹកាអប ់ំ; រ ើយទីបញ្ចប;់ 

 

នឹងក្តូវបានរោោះក្សាយតងមរទៀត៖ ថ្នក្កុមក្បឹកាជំរាបដេ់អរគនាយកម្នសង្កា ត់សាលារ ៀន ឱ្យរធវើកា តចកចាយឯកសា ចមាងអំេីដំរ ោះក្សាយរនោះ កាុង 

យៈរេេសាមសបិ (30) ម្ងៃ ចាប់េីម្ងៃតខបានអនុម័តចាប់រេើដំរ ោះក្សាយ បានបកតក្បជាភាសាទំងអស់ តដេសមក្សប ដេ់ទីសាលារ ៀនទំងអស់ ( មួ

ទំងសាលានតរធឿសគូេទំងអស់ បស់សង្កា ត់តដេម្ភនកា អនុញ្ជញ តផងតដ ) រ ើយក្តូវធានាយ៉ា ង ឱ្យអនរុណៈកម្ភម ធកិា  ELL ថ្នា កស់ង្កា ត់ និងថ្នា កស់ាលា

រ ៀន, កា យិេ័យម្នអភបិាេក្កុងអកូឡិនដ៍ និងអងគកា ស រមនអ៍រនាដ ក្បរវសន៍ម្នអកូឡិនដ ៍ក្តូវបានក្បកឹា និងចូេ ួមរធវើកា ក្តួតេិនិតយរេើកា អនុវតដន៍

ដំរ ោះក្សាយរនោះឱ្យបានរជារជ័យ។ 

 

បានរបាោះរនា តអនមុ័ត និងទទួេយក រៅម្ងៃទី 14 ម្នតខធា ូនា ំ 2016 រនោះ តាមកា របាោះរនា តដូចតរៅរនោះ៖ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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របាោះរនា តគ្មំក្ទ៖ Roseann Torres, Shanthi Gonzales, Aimee Eng, Jumoke Hinton Hodge, Jody London, Vice President Nina Senn, President 

James Harris 

 

របាោះរនា តបដិរសធ៖ គ្មម នរទ 

 

របាោះរនា តអនបុវាទ៖ គ្មម នរទ 

 

អវតដម្ភន៖ គ្មម នរទ 

 

ចុោះ តថរេខ្លរោយអាកក្សីបណឌ ិត James Harris ក្បធានម្នក្កមុក្បកឹាអប់ ំម្នសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

 

ចុោះ តថរេខ្លរោយ Antwan Wilson, រេខ្លធកិា , ក្កុមក្បឹកាអប់ ំម្នសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍
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ថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីត (Opioids) ដែលមានវេជ្ជបញ្ជជ  អាចត្តូេបានវត្បើវែើម្ប៊ីជ្ួយកាត់បនថយការឈឺចាប់ព៊ីកត្ម្ិតម្ធ្យម្វៅធ្ងន់ធ្ងរ 

វ ើយជាវរឿយៗត្តូេបានវចញវេជ្ជបញ្ជជ ឱ្យជាេ វត្កាយព៊ីការេះកាត់ ឬរបួសស្នន ម្ ឬសត្មាប់បញ្ជា ស ខភាពណាម្ួយ។ ថ្ន ាំ

វពទ្យទាំងវនះ អាចជាដផ្នកែ៏សាំខាន់ម្ួយននការពាបាល ប  ដនែក៏មានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផ្ងដែរ។ វាចាាំបាច់កនុងការស ការ

ជាម្ួយនឹងអនកផ្ែល់វសវាដែទាំស ខភាពរបស់អនក វែើម្ប៊ីវធ្វើយ ងណាឱ្យអនកត្ជាបថ្ អនកកាំព ងទ្ទ្ួលបាននូេការដែរកា

ត្បកបវោយស េតថិភាព និងត្បសិទ្ធភាពបាំផ្ ត។ 

 

 
 

ថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតមានហានិភ័យខពស់កនុងការវញៀន និងការវត្បើត្ជ្ុលវត្ចើនវពក ជា

ពិវសសជាម្ួយនឹងការវត្បើរយៈវពលយូរអដងវង។ ការវត្បើថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតត្ជ្ុលវត្ចើន

វពក ជាវរឿយៗគឺវយើងអាចសមាា ល់បាន តាម្ការវ ើញនូេការែកែវងាើម្យឺតៗ ដែលអាចប

ណាែ លឱ្យស្នា ប់ភាា ម្ៗបាន។ ការវត្បើត្បាស់ថ្ន ាំអូផ្ចូអ ៊ីតតាម្វេជ្ជបញ្ជជ  អាចមានផ្លប ះពាល់

មួ្យចាំនួនផ្ងដែរ វបើវទះប៊ីជាបានវត្បើត្បាស់តាម្ការដែនាំរបស់វពទ្យវោយផ្ទា ល់ក៏វោយ៖ 

 

 អាចទ្ទួ្លបាន - មាននយ័ថ្ អនកអាចត្តូេវលប

ថ្ន ាំបដនថម្វែើម្ប៊ីបាំបាត់ការឈចឺាប់ដែលមានលកខ

ែៈែូចគ្នន  

 ពឹងដផ្ែកវលើរាងកាយ មាននយ័ថ្ អនកមានវរាគ

សញ្ជា ែកខាួនែយ វៅវពលឈប់វលបថ្ន ាំ។ 

 ែងឹថ្មានការឈឺចាបក់ាន់ដតខាា ាំងវ ើង 

 ទ្ល់លាម្ក 

 ចវអែ រ កែួត និងសងួ តមាត់ 

 ងង យវគង និងេលិម្ ខ 

 េវងវងេអវ ន ់

 ជ្ម្ងឺធ្លា ក់ទឹ្កចិតដ 

 កត្ម្ិតទបននអរ័ម្ នូ testosterone ដែលអាចវធ្វើឱ្យ

ចាំែង់ផ្ាេូវភទ្ ថ្ម្ពល និងកមាា ាំងមានកត្ម្ិតទប 

 រមាស ់និងដបកវញើស 

ដែលទ្ទួ្លថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតតាម្ 

វេជ្ជបញ្ជជ រយៈវពលយូរ វៅតាម្ 

ទ្៊ីកដនាងដែទាំស ខភាពធ្ាៗំ  គ ឺ

ត្បឈម្ម្ ខនឹងការវញៀនថ្ន ាំ 

 

*ការរកវ ើញនន ទ្ទ្ួលបានព៊ីសត្មាេ

ត្ជាេម្ួយ 

 

 
 

 

 

 ត្បេតែិវត្បើត្បាសថ់្ន ាំវពទ្យខ សវគ្នលវៅ, ការវត្បើត្បាស់

ស្នរធ្លត វត្ចើនវពក ឬវលើសកត្ម្ិត 

 បញ្ជា ស ខភាពផ្ាេូចិតែ (ែូចជាជ្ាំងឺធ្លា ក់ទឹ្កចិតែ ឬែបប់ារម្ភ) 

 ការវគងម្និលក ់

 ម្ន សសេយ័ចាំណាស់ (65 ឆ្ន ាំ ឬចាសជ់ាងវនះ) 

 ការមាននផ្ាវពាះ 

 

វជ្ៀសវាងការវសពវត្គឿងត្សេឹង ខែៈវពលដែលវត្បើថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតតាម្វេជ្ជបញ្ជជ ។ ែូច

គ្នន វនះផ្ងដែរ ល ះត្តាដតមានការដែនាំចាស់លាស់ព៊ីអនកផ្ែល់វសវាដែទាំស ខភាព

របសអ់នក វបើម្ិនអញ្ច ឹងវទ្ ថ្ន ាំវពទ្យននែូចខាងវត្កាម្វនះ ត្តូេវជ្ៀសវាង៖ 

 ថ្ន ាំ Benzodiazepines (ែូចជាត្បវភទ្ថ្ន ាំ Xanax ឬថ្ន ាំ Valium) 

 ថ្ន ាំ Muscle relaxants (ែូចជាត្បវភទ្ថ្ន ាំ Soma ឬថ្ន ាំ Flexeril) 

 ថ្ន ាំ Hypnotics (ែូចជាត្បវភទ្ថ្ន ាំ Ambien ឬថ្ន ាំ Lunesta)  

 ត្បវភទ្ថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតតាម្វេជ្ជបញ្ជជ វផ្សងៗវទ្ៀត 

 

 

 

ហានិភ័យ គមឺានកាន់ដតខពស់វ ើងជាម្យួនងឹ៖ 

 

 

 

 ត្បេតែិវត្បើ

ត្បាសថ់្ន ាំ

វពទ្យខ ស

វគ្នលវៅ, 

ការវត្បើត្បាស់

ស្នរធ្លត ការ

វត្ចើនវពក ឬ

វលើសកត្ម្ិត 

 បញ្ជា ស ខភាព

ផ្ាេូចិតែ (ែូច

ជាជ្ាំងឺធ្លា ក់ទឹ្ក

 

វជ្ៀសវាងការវសពវត្គឿងត្ស

 េឹង ខែៈវពលដែលវត្បើថ្ន ាំអូ

ផ្ចអូ ៊ីតតាម្វេជ្ជបញ្ជជ ។ ែូចគ្នន

វនះផ្ងដែរ ល ះត្តាដតមាន

ការដែនាំចាស់លាស់ព៊ីអនក

ផ្ែល់វសវាដែទាំស ខភាព

របសអ់នក វបើម្ិនអញ្ច ឹងវទ្ ថ្ន ាំ

វពទ្យននែូចខាងវត្កាម្វនះ 

ត្តូេវជ្ៀសវាង៖ 

 Benzodiazepines (ែូចជា

ត្បវភទ្ថ្ន ាំ Xanax ឬថ្ន ាំ 

វតើហានិភយ័ និងផ្លប ះពាល់ននការវត្បើត្បាស់ថ្ន ាំវពទ្យវនះ មានអវ៊ីខាះ? 

កនុងចាំវណាម្

ម្ន សស 4 នក់ 

មាន 1 នក*់ 

ថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតដែលមានវេជ្ជបញ្ជជ ៖  

អវ៊ីៗដែលអនកត្តូេការយល់ែឹង 

 



 

 

 

 

 

 

និយយវៅកាន់អនកផ្ែលវ់សវាដែទាំស ខភាពរបស់អនក អាំព៊ីេិធ្៊ីត្គប់ត្គងការឈឺចាប់របស់អនក 

ដែលម្ិនពាក់ព័នធនឹងថ្ន ាំត្បវភទ្អូផ្ចអូ ៊ីតតាម្វេជ្ជបញ្ជជ ។ ជ្វត្ម្ើសទាំងវនះម្ួយចាំនួន តាម្ការ

ពិតវៅអាចមានត្បសិទ្ធភាពលែជាងផ្ង វ ើយមានហានិភ័យ និងផ្លប ះពាល់តិចជាងផ្ង។ 

ជ្វត្ម្ើស អាចរួម្មាន៖ 

 

 ថ្ន ាំបាំបាត់ការឈចឺាប់ ែូចជាថ្ន ាំ Acetaminophen ibuprofen និង naproxen 

 ថ្ន ាំវពទ្យម្យួចាំនួន ដែលត្តូេបានវគវត្បើសាំរាប់ជ្ាំងឺធ្លា ក់ទឹ្កចិតែ ឬត្បកាច់ 

 ការពាបាលវោយចលន និងការហាត់ត្បាែ 

 ការពាបាលវោយអាកបបកិរិយយល់ែឹង វោយេិធ្៊ីស្នស្រសដតាម្វគ្នលវៅ នងិចិតែស្នស្រសែ  

ដែលអនកជ្ម្ងឺវរៀនព៊ីរវបៀបដកសត្ម្លួគនាឹះដែលវធ្វើឱ្យរាងកាយ អាកបបកិរយិ និងអារម្មែ៍

ែឹងការឈចឺាប់ និងភាពតានតឹងកនុងចិតដ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 សូម្ក ាំវត្បើថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតកនុងបរិមាែវត្ចើនវពក ឬវត្ចើនញឹកញាប់វលើសព៊ីវពទ្យបាន

កាំែត់ឱ្យវត្បើ។ 

 តាម្ោនជាម្យួអនកផ្ែល់វសវាដែទាំស ខភាពចាំបងរបស់អនក កនុងរយៈវពល____

នែង។ 

– វធ្វើការរួម្គ្នន វែើម្ប៊ីបវងកើតដផ្នការ ព៊ីរវបៀបត្គប់ត្គងការឈឺចាប់របសអ់នក។ 

– និយយអាំព៊ីេិធ្៊ីជួ្យត្គប់ត្គងការឈចឺាប់របស់អនក ដែលម្និពាក់ព័នធនឹងថ្ន ាំ

ត្បវភទ្អូផ្ចអូ ៊ីតតាម្វេជ្ជបញ្ជជ ។ 

– និយយអាំព៊ីការបញ្ជា បារម្ភ និងផ្លប ះពាលណ់ាម្យួ និងទាំងអស់។ 

 ជួ្យការពារការវត្បើត្បាសខ់ ស និងការវត្បើវត្ចើនវពក។ 

– ម្ិនលក់ ឬដចករំដលកថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតដែលមានវេជ្ជបញ្ជជ ។ 

– ម្ិនត្តូេវត្បើថ្ន ាំអូផ្ចអូ ៊ីតរបស់ម្ន សសមាន កវ់ទ្ៀតដែលមានវេជ្ជបញ្ជជ វ ើយ។ 

 ទ្ កោកថ់្ន ាំវពទ្យអូផ្ចអូ ៊ីត វៅកនុងកដនាងដែលមានស េតថភិាព និងផ្ តព៊ីនែរបស់

ម្ន សសែនទ្ (វនះអាចរមួ្ទាំងវភញៀេ, ក មារ, ម្ិតែភកែិ និងត្កុម្ត្គួស្នរ)។ 

 សូម្វបាះវចាលវោយស េតថិភាពនេូថ្ន ាំវពទ្យអូផ្ចអូ ៊ីតដែលបានឈប់វត្បើ៖ រកកម្ម

 េិធ្៊ីដែលទ្ទួ្លយកេញិនេូថ្ន ាំ ឬកម្មេធិ្៊ីទ្ទួ្លយកបវញ្ាើថ្ន ាំវពទ្យេញិដែលមានវៅ

កនុងស គម្នរ៍បស់អនក ឬោក់បងាូរវាវចាលវៅកនុងបងាន់ ឬវធ្វើតាម្ការដែនាំព៊ី

រែឋបាលចាំែ៊ីអាហារ និងឱ្សែ (www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou)។ 

 ចូលអានកនុងវគ ទ្ាំព័រ www.cdc.gov/drugoverdose វែើម្ប៊ីឱ្យែឹងអាំព៊ីហានភិយ័

ននការវត្បើត្បាសថ់្ន ាំវពទ្យអូផ្ចអូ ៊ីតវត្ចើនវលើសកាំែត់។ 

 ត្បសិនវបើអនកវជ្ឿថ្អនកអាចនឹងត្បឈម្ម្ ខនឹងការវញៀនថ្ន ាំវនះ សូម្ត្បាប់អនក

ផ្ែល់វសវាដែទាំស ខភាពរបស់អនក វ ើយស ាំការជ្យួដែនាំ ឬក៏ទូ្រស័ពាវៅកាន់ 

SAMHSA's National Helpline តាម្រយៈវលខ 1-800-662-HELP។ 

 

 

យល់ែឹងអាំព៊ីជ្វត្ម្ើសរបស់អនក 

 

យល់ែឹងអាំព៊ីជ្វត្ម្ើសរបស់អនក 

ត្បសិនវបើអនកទ្ទ្ួលថ្ន ាំអផូ្ចអូ ៊ីតព៊ីវពទ្យសាំរាបប់ាំបាតក់ារ

ឈឺចាប់៖ 

 

 

ត្បសិនវបើអនកត្តូេបានវចញវេជ្ជបញ្ជជ ឱ្យវត្បើថ្ន ាំអផូ្ចអូ ៊ីត 

បាំបាតក់ារឈឺចាប់៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Informed! 

Make sure you know the name of your 

medication, how much and how often to take 

it, and its potential risks & side effects. 

យល់ែឹងព័ត៌មាន! 

សូម្អនកវធ្វើយ ងណា ឱ្យស្នា ល់វ ម្ ះថ្ន ាំវពទ្យរបសអ់នក 

ែឹងបរមិាែ និងភាពញកឹញាប់ននការវត្បើវា វ ើយនិង

ែឹងអាំព៊ីហានិភយ័ និងផ្លប ះពាល់របស់វា។ 

ទ្ទ្ួលពត័៌មានដែម្វទ្ៀតតាម្រយៈវគ ទ្ាំព័រ | www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html 

 

http://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html


 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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ឧបសម្ព័ន្ធនន្គោលន្គោបាយ 
ក្នុងអត្ថបទខាងគរោម្គន្េះ ពាក្្យថា ‹‹គណៈរគប់រគង›› ន្ិង‹‹គណៈអភិបាល ›› សំគៅគលើ គណៈរគប់រគងោរអប់រំ នន្រសុក្អូន្ឡិន្ដ៍។ រគប់
គោលន្គោបាយរបស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល (BP) ន្ិងបទបញ្ជ្រដឋបាល (AR) នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្អូក្ឡិន្ដ៍ OUSD ដដលបាន្គោងគៅ
ខាងគរោម្គន្េះ អាចគបើក្អាន្បាន្គៅគលើបណ្ដ្ញ www.ousd.org/boardpolicies។ គៅគេលដដលគោលន្គោបាយគៅដត្បន្ដ
គរោម្ោររត្ួត្េិន្ិត្្យ សូម្ចូលអាន្គៅក្នុងគគហទំេ័រ www.ousd.org/boardpolicies សំរាប់េ័ត្៌មាន្ថ្មីបំផុត្។ 
 
ឧបសម្ពន័្ធ A–D 

ឧបសម្ពន័្ធ A៖ បទបញ្ញត្ដិរដ្ឋបាល 5111.1 លក្ខណៈវនិិ្ច្ឆយ័សម្រាប់
ទីលំនៅ 
មុ្ន្នេលអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្នៅសាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ សិសសម្រត្ូវផ្ដល់ភ័
សតុតាងបញ្ញា ក្េ់ីទលំីនៅ។ សិសសម្រត្វូចាត្ទុ់ក្ថាបាន្អនុ្នលាម្តាម្ល័ក្ខខ័
ណឌ ត្ម្រម្ូវទលំីនៅ ម្របសិន្នបើេួក្នេបំនេញតាម្លក្ខណៈវនិ្ចិ្ឆយ័ណាម្យួក្នុង
ច្ំនណាម្លក្ខណៈវនិ្ិច្ឆយ័ទងំឡាយដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបតិា ន្ិងអនក្
អាណាេាបាលសិសសសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសកុ្។ 2. សិសសន ោះម្រត្វូបាន្
ដាក្ឲ់្យសាន ក្ន់ៅនៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសកុ្ នៅក្នុងសាា បន័្សម្រាបកុ់្ារដដ្លបាន្
បនងកើត្ន ើងនដាយាន្អាជ្ញា បណ័ណ  ផ្ទោះច្ញិ្ច ឹម្នក្េងក្មំ្រាដដ្លាន្អាជ្ញា បណ័ណ  
ដដ្លអនុ្នលាម្តាម្ោរនបដជ្ញា ច្ិត្ត ឬោរដាក្ឲ់្យសាន ក្ន់ៅតាម្ោរដ្ីោរបស់
តុ្លាោរ។  3. សិសសម្រត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្តាម្រយៈក្ម្េវធិីចូ្លនរៀន្ឆ្លងម្រសកុ្
របស់ម្រសុក្។ 4. សិសសេជឺ្ញអន្តី្ិជន្ដដ្លរចួ្ខលួន្ក្នុងទលំីនៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុ
ក្។ 5. សិសសរស់នៅជ្ញម្យួម្នុ្សសនេញវយ័ដដ្លផ្ដល់ោរដែទនំៅក្នុងម្រេំ
ដដ្ន្ម្រសុក្។ 6. សិសសសាន ក្ន់ៅក្នុងម្ន្ទីរនេទយរដ្ឋដដ្លាន្ទតីាងំនៅក្នុងម្រេំ
ដដ្ន្ម្រសុក្។ 7. សិសសម្រត្ូវបាន្បង្ខ ងំទុក្នៅក្នុងម្ន្ទីរនេទយ ឬម្រេឹោះសាា ន្សុខ
ភាេទលំីនៅនផ្សងៗនទៀត្ដដ្លសាិត្នៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ម្រសុក្នដ្ើម្បនីធវើោរេាបាល
េិោរភាេបនណាដ ោះអាសន្ន។ ទលំីនៅក្នុងម្រសុក្ ម្និ្ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវសម្រាបោ់រ
ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងម្ជឈម្ណឌ ល ឬក្ម្េវធិអីាជេីក្នុងត្បំន្ណ់ាម្យួ
ន ើយ ម្របសិន្នបើាន្ោរនបើក្ទូលាយនៅក្នុងក្ម្េវធិ ីឬថាន ក្សិ់ក្ា។ ភស័តុ
តាងបញ្ញា ក្ទ់លំីនៅអនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្វូបាន្នេដត្ងតាងំ 
ម្រត្ូវរក្ាទុក្ឯក្សារ ឬនសច្ក្ដីបញ្ញា ក្ជ់្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរដដ្លបាន្ផ្ដល់
ជូន្ម្យួច្ាបន់ដ្ើម្បទុីក្ជ្ញភស័តុតាងបញ្ញា ក្ទ់ីលំនៅ។ បដន្ាម្េីនលើនន្ោះ អនក្
នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវបញ្ញា ក្ទ់ីលំនៅរបស់
សិសសម្របចាឆំ្ន  ំន ើយម្រត្ូវរក្ាទុក្ឯក្សារ ឬនសច្ក្ដដីែលងោរណ៍ជ្ញ
លាយលក្ខណ៍អក្សរដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្ច្នំ្ួន្ម្យួច្ាប ់នដ្ើម្បទុីក្ជ្ញោរបញ្ញា
ក្។់ នៅនេលម្រត្ូវបាន្បង្ា ញជ្ញម្យួន្ឹងអាសយ ដាឋ ន្ជំន្សួ ដដ្លម្រត្ូវបាន្
នម្រជើសនរ ើសនដាយរដ្ឋនលខាធោិរសម្រាបជ់ន្រងនម្ររោះអំនេើ ិងាក្នុងម្រេសួារ ឬ
ោរឈ្លបចាបន់ៅនេលសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេដំដ្ន្ម្រសកុ្ន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ 
ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវទទួល ន្ងិនម្របើម្របាស់អាសយដាឋ ន្ជំន្សួ
សម្រាបរ់ាល់ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ង ន្ិងោរនឆ្លើយឆ្លង នេលអ េត្ ន្ងិនៅ
ក្នុងក្ណំត្ម់្រតាសាធារណៈទងំអស់។ ម្របសិន្នបើន្ិនោជកិ្ម្រសុក្ណាាន ក្់
នជឿជ្ញក្ន់ដាយសម្ន តុ្ផ្លថា ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់
សិសសណាាន ក្ប់ាន្ផ្ដល់នូ្វភស័តុតាងបញ្ញា ក្ទ់ីលំនៅដក្លងោល យ ឬម្និ្អាច្េួរ
ឲ្យនជឿជ្ញក្ប់ាន្ន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្វូបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវ
ខិត្ខំម្របឹងដម្របងនដាយសម្ន តុ្ផ្លក្នុងោរក្ណំត្ថ់ានត្ើ សិសសន ោះបំនេញ
តាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រម្ូវទលំីនៅម្រសបច្ាបដ់ដ្រឬនទ។  
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ឧបសម្ពន័្ធ B៖ បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 5116.1—ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្
នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្  
 
ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នម្រោម្ច្ាបរ់េ ន្កុ្ារណាាន ក្ម់្រត្វូបាន្នបាោះបងន់ចាល
អំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្ អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យ
សិសសទងំអស់នៅក្នុងោរដក្លម្អក្ម្េវធិី វធិាន្ោរដក្ត្ម្រម្ូវ ឬសាលានរៀន្
សាា ប ជ្ញែេីនូ្វឱោសម្យួក្នុងោរនផ្ទរនៅោន្ស់ាលានរៀន្ម្យួនផ្សងនទៀត្
របស់ OUSD។ ោរដាក្ា់ក្យសំុចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លង
ម្រសុក្ អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យាន្ោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ជ្ញក្ល់ាក្ន់ៅនលើបទបញ្ញត្តិនន្ោះ។ ទី
ធាល សាលានរៀន្ដដ្លាន្នម្ររោះថាន ក្ស់ម្រាបសិ់សសជ្ញម្យួន្ឹងនេលនវលាសម្
ន តុ្ផ្ល ម្និ្នលើសេ ី10 ថ្ែៃនម្រោយេាីន្នសច្ក្ដីជូន្ដ្ណឹំងថា សិសសាន ក្់
ោល យជ្ញជន្រងនម្ររោះថ្ន្បទនលេើសម្រេ េទណឌ  ងិាខណៈនេលសាិត្នៅក្នុងទី
ធាល សាលា ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់សិសសន ោះម្រត្វូទទលួ
បាន្ោរផ្ដល់ជូន្នូ្វជនម្រម្ើសម្យួក្នុងោរនផ្ទរកូ្ន្របស់េួក្នេនៅោន្ស់ាលា
នរៀន្ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្ម្យួដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ណំត្ន់ដាយអនក្នម្ើលោរ
ខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្ល
ម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវេិចារណាអំេនីសច្ក្ដមី្រត្ូវោររបស់សិសស ន្ិងច្ណំង់
ច្ំណូលច្តិ្តរបស់ាតាបិតា ន្ងិអនក្អាណាេាបាល ក្នុងោរចុ្ោះន េ្ ោះ
សិក្ា។ ម្របសិន្នបើាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលនម្រជើសនរ ើសនផ្ទរកូ្ន្
របស់េួក្នេន ោះ ោរនផ្ទរម្រត្ូវដត្បំនេញឲ្យបាន្ឆ្បត់ាម្ដដ្លអាច្នធវើនៅបា
ន្។ ប ទ បេ់ដី្ឹងថា សាលានរៀន្ណាម្យួម្រត្ូវបាន្ក្ណំត្ថ់ាជ្ញ  “នម្ររោះថាន ក្់
ជ្ញន្ិច្ច” ក្នុងរយៈនេលសម្ម្រសបណាម្យួន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្
ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្វូជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណា
េាបាលអេំោីរក្ណំត្រ់បស់សាលា ន្ងិអំេីជនម្រម្ើសរបស់េកួ្នេក្នុងោរនផ្ទ
រ។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្វូ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវេចិារណាអេំី
នសច្ក្ដីម្រត្ូវោរ ន្ិងច្ណំងច់្ណូំលច្តិ្តរបស់សិសស ន្ិងាតាបតិា ន្ិងអនក្
អាណាេាបាល មុ្ន្ន្ងឹនធវើោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា ប ុដន្តម្និ្ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវឲ្យម្រត្ូវ
ដត្ទទលួយក្ច្ំណងច់្ណូំលច្តិ្តរបស់ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល
ន ើយ ម្របសិន្នបើោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ាន ោះេុំអាច្នធវើនៅបាន្ នដាយសារក្ដន្លង
ច្នងអៀត្ ឬន តុ្ផ្លនផ្សងៗនទៀត្។ នៅនេលចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា ោរនផ្ទរម្រត្ូវដត្
បំនេញឲ្យបាន្ឆ្បត់ាម្ដដ្លអាច្នធវើនៅបាន្។ ម្របសិន្នបើាតាបិតា ន្ងិអនក្
អាណាេាបាលបដ្ិនសធសាលានរៀន្ដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ាន ោះ សិសស
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ន ោះអាច្នៅដត្សាិត្នៅក្នុងសាលានរៀន្បច្ចុបបន្នរបស់េួក្នេ។ ោរនផ្ទរ
បនណាដ ោះអាសន្ននន្ោះ ម្រត្ូវនៅដត្ាន្សុេលភាេដ្រាបណាសាលានរៀន្នដ្ើម្
របស់សិសសន ោះម្រត្ូវបាន្ក្ណំត្ថ់ា  “ាន្នម្ររោះថាន ក្ជ់្ញន្ិច្ច”។ បងបអូន្បនងកើត្
អនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍ម្រសុក្ បងបអូន្បនងកើត្ទងំអស់ ាន្អាទិភាេក្នុង
ោរចូ្លនរៀន្សាលានរៀន្ដដ្លបងបអូន្បនងកើត្របស់េួក្នេក្ំេុងដត្នរៀន្នៅទី
ន ោះ នដ្ើម្បរីក្ាឲ្យម្រក្ុម្ម្រេួសារបាន្នៅជ្ញម្យួរន ។ ម្រក្មុ្ម្រេសួារដដ្លាន្កូ្ន្
នរៀន្នៅថាន ក្ន់ម្រត្ៀម្ម្នត្តយយ (Pre-K) ថាន ក្ទ់ី 05 ន្ិងថាន ក្ទ់ី 8 ម្រត្ូវដត្ចូ្លរមួ្
នៅក្នុងដ្ំនណើ រោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្សម្រាបឆ់្ន ំ
សិក្ាប ទ ប ់នដាយបំនេញនូ្វាក្យសំុម្យួច្ាបស់ម្រាបស់ាលានរៀន្នៅ
ម្រសុក្ជិត្ខាងរបស់េួក្នេនៅក្នុងអំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូ
លាយ។ នៅនេលចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា េួក្នេម្រត្ូវដត្បញ្ញា ក្អ់ោះអាងអំេោីរចុ្ោះ
ន េ្ ោះចូ្លនរៀន្របស់េួក្នេនៅទីតាងំសាលានរៀន្នៅម្រត្ឹម្ោលបរនិច្ឆទ
បញ្ញា ក្អ់ោះអាងក្នុងដខឧសភា នបើេុំដូ្នចាន ោះនទន្ឹងម្រត្ូវបាត្ប់ងោ់រចុ្ោះន េ្ ោះ
សិក្ារបស់េួក្នេ។ អាទភិាេទីម្យួម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្សិសសដដ្លាន្បង
បអូន្បនងកើត្ក្ំេុងដត្នរៀន្នៅសាលានរៀន្ន ោះ។ អាទភិាេទីេីរម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្
េលរដ្ឋដដ្លនៅម្រសុក្ជិត្ខាង។ សាលានរៀន្ទងំឡាយណាដដ្លាន្ក្ដន្លង
ទំនន្រប ទ បេ់ីអាទភិាេទងំនន្ោះ អាច្ទទួលសិសសបដន្ាម្េខីាងនម្រៅម្រសុក្ជិត្
ខាងតាម្រយៈដ្ំនណើ រោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្។ 
អាទភិាេក្នុងោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្
យក្ម្ក្េិចារណាប ទ បេ់ីបងបអូន្បនងកើត្របស់សិសសដដ្លាន្ម្រសាបរ់បស់
សាលានរៀន្ េលរដ្ឋដដ្លេុំាន្បងបអូន្បនងកើត្ដដ្លរស់នៅក្នុងម្រសកុ្ជិត្ខាង 
ន្ិងេលរដ្ឋដដ្លសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ធំរបស់សាលានរៀន្បឋម្សិក្ា 
ដូ្ច្ដដ្លបាន្ក្ំណត្ន់ដាយនរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ដដ្លម្រត្ូវបាន្បញ្ាូ ន្ម្ក្
ម្ដងនទៀត្េីសាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លាន្ច្ំន្ួន្សិសសនម្រច្ើន្ ួសក្ំណ
ត្។់ ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្នផ្សងៗនដ្ើម្បអីនុ្វត្ត
ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្អនុ្នលាម្តាម្ច្ាបអ់បរ់ ំ
35160.5៖ 1. សិសស ន្ិងម្រេួសារថាន ក្ន់ម្រត្ៀម្ម្នត្តយយ (Pre-K) ថាន ក្ទ់ ី5 ថាន ក្់
ទី 8 ន្ិងអនក្ដដ្លាន្បណំងច្ងផ់្លល ស់បដូរាក្យសំុទងំម្រសុងរបស់សាលានៅ
អំ ុងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសុក្។ ដ្ំនណើ រោរ
របស់នយើង សងកត្ធ់ៃន្ន់ៅនលើបងបអូន្បនងកើត្មុ្ន្នេ។ 2. អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ 
ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវក្ណំត្អ់េំីសាលានរៀន្ទងំឡាយណាដដ្ល
អាច្ាន្ក្ដន្លងទំនន្រសម្រាបសិ់សសបដន្ាម្នៅឆ្ន សិំក្ាប ទ ប។់ បញ្ា ីថ្ន្
សាលានរៀន្ទងំនន្ោះ ន្ងិាក្យសំុចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយ ម្រត្វូ
ដត្នធវើឲ្យាន្លទធភាេអាច្នម្របើម្របាស់បាន្នៅនលើអុីន្នធើណិត្ ន្ិងនៅ
ម្ជឈម្ណឌ លចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា (Student Assignment Center) នៅអ ុំង
នេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយឆ្លងម្រសកុ្។ សិសសរបស់ាតា
បិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលដដ្លបាន្ដាក្ន់សនើាក្យសំុជូន្ម្រសកុ្រចួ្ន ើយ 
ម្រត្ូវទទួលបាន្នូ្វោរេចិារណាសម្រាបោ់រអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្នៅសាលា
នរៀន្តាម្ជនម្រម្ើសរបស់េកួ្នេនៅឆ្ន សិំក្ាប ទ បន់ម្រោម្នរលោរណ៍ចុ្ោះ
ន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយនបើក្ទូលាយរបស់ម្រសុក្។ 4. ម្របសិន្នបើច្ំន្ួន្ថ្ន្ាក្យ
សំុនលើសេចី្ំន្នួ្ថ្ន្ក្ដន្លងទំនន្រ ដ្ំនណើ រោរចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សងសំណាងេមី្រក្ុម្អនក្
ដាក្ា់ក្យសំុដដ្លអាច្ទទលួយក្បាន្ ម្រត្ូវក្ំណត្អ់ំេោីរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្

នៅក្នុងសាលានរៀន្តាម្ជនម្រម្ើស។ ោរចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សងសំណាង ន្ឹងក្ំណត្់
អាទភិាេនៅនលើបងបអូន្បនងកើត្ដដ្លនៅម្រសុក្ជិត្ខាង ន្ិងម្និ្ដម្ន្ម្រសុក្ជិត្
ខាងទីម្យួ សិសសដដ្លរេ ន្បងបអូន្បនងកើត្នៅម្រសុក្ជិត្ខាងទីេីរ សិសសដដ្ល
សាន ក្ន់ៅក្នុងម្រេំដដ្ន្ធរំបស់សាលាបឋម្សិក្ាដូ្ច្ដូ្ច្ដដ្លបាន្ក្ណំត្់
នដាយនរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ដដ្លម្រត្ូវបាន្បញ្ាូ ន្ម្ក្ម្ដងនទៀត្េសីាលា
នរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងដដ្លាន្ច្ំន្ួន្សិសសនម្រច្ើន្ ួសក្ំណត្ ់សាា ន្ភាេ PI 
របស់សាលានរៀន្ម្រសុក្ជិត្ខាងរបស់សិសស ន្ិងោរចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សងសំណាង
នដាយថ្ច្ដ្ន្យសម្រាបអ់នក្ដាក្ា់ក្យសំុដដ្លនៅនសសសល់។ 5. អនក្នម្ើល
ោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់អនក្ដាក្ា់ក្យសំុ
តាម្រយៈសំបុម្រត្អេំីោរចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ារបស់េកួ្នេេោីរចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សងសំ
ណាង។ ម្ជឈម្ណឌ លចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា (Student Assignment Center) 
ន្ឹងម្រេបម់្រេងដ្ំនណើ រោរបដងឹឧទធរណ៍។ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្ដាក្ន់ៅនលើបញ្ា ីរង់
ចានំដាយបដងឹឧទធរណ៍នម្រោយនេលចាបន់ឆ្ន ត្ផ្សងសំណាង។ សិសសន្ឹងម្រត្ូវ
បាន្ដាក្ន់ៅនលើបញ្ា ីរងច់ា ំដត្នៅនេលណាេកួ្នេរស់នៅក្នុងម្រសុក្ជតិ្ខាង 
ាន្បងបអូន្បនងកើត្នរៀន្នៅសាលានរៀន្ន ោះ ឬាន្ោលៈនទសៈនធវើឲ្យធូរ
ម្រសាលដដ្លន្ងឹម្រត្ូវបាន្នដាោះម្រសាយនៅតាម្ក្រណីប ុនណាណ ោះ។ អនក្ដដ្លបដឹង
ឧទធរណ៍ន្ងឹម្រត្ូវទទលួបាន្នូ្វោរជូន្ដ្ណឹំងអំេោីរយល់ម្រេម្ ោរបដ្ិនសធ 
ឬសាា ន្ភាេបញ្ា ីរងច់ារំបស់េួក្នេក្នុងរយៈនេលបសីបាដ  ៍។ នម្រោយេាីន្
ោរបញ្ញា ក្អ់ោះអាងអំេោីរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នក្ើត្ន ើងនៅដខឧសភា នៅ
តាម្ទតីាងំសាលានរៀន្ សិសសនៅនលើបញ្ា ីរងច់ា ំន្ឹងម្រត្ូវបាន្ដាក្ន់ៅសាលា
នរៀន្ដដ្លច្ងប់ាន្របស់េកួ្នេ េីនម្រាោះាន្ក្ដន្លងទំនន្រ។ 6. ោរដាក្ា់ក្យសំុ
យឺត្ោ វ រមួ្ទងំសំនណើ សំុនផ្ទរនម្រោយអ ុំងនេលចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នដាយ
នបើក្ទូលាយ សម្រាបឆ់្ន បំ ទ ប ់ន្ងឹម្រត្ូវបាន្នដាោះម្រសាយនៅក្នុងដ្ំនណើ រោរ
បដឹងឧទធរណ៍។ សំនណើ សំុនផ្ទរនដាយាន្ន តុ្ផ្លសុវត្ាភិាេនដាយាន្ឯក្
សារបញ្ញា ក្ ់ឬសាា ន្ភាេ PI នៅអ ុំងឆ្ន កំ្ាន ោះ ន្ងឹម្រត្ូវបាន្នដាោះម្រសាយ
នដាយោរោិល័យចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ា & នធវើនត្សតេីរភាសា (Student 
Assignment & Bilingual Testing Office) អនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា។ សំនណើ សំុនផ្ទរនផ្សងៗនទៀត្ទងំអស់ ន្ឹងម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្ន់ដាយម្
ន្តន្តីម្របត្ិបត្តបិណាដ ញ (Network Executive Officer) ម្រត្ួត្េិន្តិ្យរបស់
សាលានរៀន្។ 7. អនក្ដាក្ា់ក្យសំុដដ្លម្រត្ូវបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ាម្រត្ូវដត្
បញ្ញា ក្អ់ោះអាងអំេីោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្របស់េួក្នេនដាយចុ្ោះន េ្ ោះនៅតាម្
សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ារបស់េួក្នេ នៅក្នុងម្រក្បខណ័ឌ នេល
នវលាដដ្លបាន្បញ្ញា ក្ន់ៅក្នុងោរនបាោះេុម្ភផ្ាយនៅក្នុងដខឧសភា។ ោរេុំ
បាន្នធវើដូ្នច្នោះ ន្ឹងនធវើឲ្យបាត្ប់ងោ់រចុ្ោះន េ្ ោះសិក្ារបស់េួក្នេ ន ើយ
អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យាន្ោរដាក្សិ់សសទងំឡាយណាដដ្លសក្ម្េភាេនៅនលើបញ្ា ី
រងច់ា។ំ នម្រោយេបីាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្រចួ្ន ើយ សិសសម្និ្ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវឲ្យ
ដាក្ា់ក្យសំុោរអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្ន ើយ។ រាល់ាក្យបណដឹ ង
ាក្េ់ន័្ធន្ឹងដ្ំនណើ រោរនម្រជើសនរ ើស ម្រត្ូវដាក្ន់សនើជូន្អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្វូ ឬអនក្
ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ។ 
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របើកឱ្យច ុះរ ម្ ុះចលូរ ៀន 

 
រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល មាន្បំណងផដល់ជូន្ន្ូវសិទធិចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្ ដដល
បំគេញគសចក្ដីរត្ូវោរខសុៗោន ្ន្ិងផលរបគោជន៍្គផ្េងៗេីោនរ្បស់ក្ូន្
សិស្េ គហើយនិ្ងមាតាបិតា/អនក្អាណ្េ្ាបាលនន្សង្ក្ត្់ ខណៈដដលគ្វើឱ្យ
ោរគរបើរបាស់អាោរនានារបស់សង្ក្ត្់ផងដដរឱ្យមាន្របសទិធភាេដល់កំ្រិត្
អត្ិបរមា។ គលាក្អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្វូបគងកើត្ន្ីតិ្វិ្សីំ
រាប់វិ្ីគរជើសគរើស ន្ិងវិ្ីគផេរសាលាគរៀន្កូ្ន្សិស្េ គៅក្នុងបណ្ដ្សាលាគរៀន្
នានានន្សង្ក្ត្់ ឱ្យរសបគៅតាម្ច្ាប់ តាម្គោលន្គោបាយនន្រកុ្ម្របឹក្្ា
ភិបាល ន្ិងបទបញ្ញត្តិនន្រដឋបាល។ រក្មុ្របឹក្្ាភិបាល រត្វូគ វ្ើោររត្ួត្េិនិ្ត្្យ
ជាគរៀងរាល់ឆន្ំ គលើគោលន្គោបាយគន្េះ។ (អប់ររំក្ម្ 35160.5, 48980) 
 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្វូគណនាចំណ េះសាលាគរៀន្
ន្ីមួ្យៗ ក្នងុលក្ខណៈម្ួយដដលមិ្ន្បំពាន្ គោយគរបើតួ្គលខសិស្េចេុះ
គ ្្េះចូលគរៀន្ ន្ិងទីក្ដន្ែងដដលអាចគរបើបាន្។ (អប់ររំក្ម្ 35160.5) 

គដើម្្បីឱ្យធានាឱ្យអាទិភាេនានាសរំាប់ោរចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្គៅក្នុង
សាលាគរៀន្នានារបស់សង្ក្ត្ ់រត្ូវបាន្អន្វុត្តតាម្ច្ាប់គនាេះ ពាក្្យសុំ
នានាសំរាប់ោរគបើក្ឱ្យចេុះគ ្្េះចូលគរៀន្គនាេះ រត្វូោក្់ឱ្យបាន្ទាន្់គេល
គវលា គៅក្នុងរយៈគេលគបើក្ឱ្យចេុះគ ្្េះគរជើសគរើសសាលាគរៀន្គៅក្នុង
សង្ក្ត្់ ដដលជា្ម្មតា គបើក្គៅចគន្្ាេះនន្គដើម្ដខ្នូ ន្ិងពាក្់ក្ណ្ដ្លដខ
ម្ក្រា នន្ឆន្ំសិក្្ា ម្ុន្ឆន្ំសិក្្ាដដលោរគផេរសាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្ោក្់
គសនើសុំ គហើយពាក្្យសុំ គឺមាន្ោក្់ជូន្គៅក្នងុគគហទំេ័ររបស់សង្ក្ត្់៖ 
www.ousd.org/enroll ឬអាចទូរស័េេគសនើសុំេី ម្ជ្ឈម្ណឌលសាវ្គម្ន្៍
របស់សង្ក្ត្់ តាម្រយៈទរូស័េេគលខ 510-879-4600 [គលខចាស់ 510-

273-1600]។ 
 
ោរសគរម្ចចិត្តគលើចំនួ្ន្សិសេ្ចេុះគ ្្េះចលូគរៀន្ ន្ឹងម្និ្រតូ្វដផែក្គៅ
គលើលិទធផលនន្ោរសកិ្្ា ឬកី្ឡារបស់សសិ្េគទ គលើក្ដលងដត្លក្ខណៈ
វិន្ិចឆ័យសំរាប់ោរអន្ញុ្ញ្ត្ឱ្យចូលគរៀន្ដដលមាន្រសាប់សំរាប់សាលាគរៀន្ 
ឬក្ម្មវិ្ីនានាគនាេះគចញ ដដលអាចគរបើរបាស់បាន្ ឱ្យដត្លក្ខណៈវិន្ិចឆ័
យគនាេះ រត្វូបាន្អន្វុត្តគសមើភាេោន ្ដល់គបក្ខជន្ទំាងអស។់ លទធផលនន្
ោរសិក្្ា អាចរត្ូវបាន្គរបើក្នុងោរក្ំណត្់គលើភាេមាន្សិទធិអាចទទួល 
ឬោក្់ចូលក្នុងក្ម្មវិ្ីសិក្្ាសំរាប់សិសេ្មាន្និ្ស្េ័យ ន្ិងគទេគោស
ល្យ។ (អបរ់ំរក្ម្ 35160.5) 
 
(សូម្គម្ើលឯក្សារគោង 6172 - ក្ម្មវិ្សីិក្្ាសំរាប់សិសេ្មាន្និ្ស្េយ័ 
ន្ិងគទេ្យគោសល្យ) 
 
I. អាទិភាេចូលគរៀន្គៅសាលាជិត្ខាង  
 
រេំដដន្ត្ំបន្់សាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្បគងកើត្គឡើងគោយរកុ្ម្របឹក្្ាភិបាល។ 
លំគៅោឋ្ន្អចិន្ន្តយ៍របស់រក្ុម្រគួសារ គសឺថិត្គៅក្នុងរេំដដន្ភូម្ិសា្សតនន្
សាលាបឋម្, អន្ុវទិ្ាល័យ ន្ិងវិទ្ាលយ័ គៅក្នុងរេេះដដន្នន្សង្ក្ត្់ គហើយ
សាលាគរៀន្ទាំងគន្េះ រត្វូបាន្ចាត្់ទុក្ថាជា ‹សាលាគរៀន្ជិត្ខាង› សរំាប់ទី
តំាងហនឹង។សាលាជិត្ខាង សរំាប់អាសយោឋ្ន្នន្លំគៅោឋ្ន្ណ្ម្ួយ គឺអាច
ដឹងបាន្ តាម្ោរចុចរក្គៅក្នុងគគហទំេរ័ www.ousd.org/schoolfinder ឬ
តាម្ោរទូរស័េេគៅសាក្សួរម្ជ្ឈម្ណឌលសាវ្គម្ន្៍របស់សង្ក្ត្់ តាម្រយៈគលខ 
510-879-4600 [គលខចាស់ 510-273-1600]។ 
 
ោ្្ន្កូ្ន្សិស្េណ្មាន្ក្់ដដលរស់គៅក្នុងត្បំន់្សាលាគរៀន្របស់េួក្គគគនាេះ រត្ូវ
បាន្ផ្្្ស់គចញ គដើម្្បីទុក្ក្ដន្ែងក្នូ្សិស្េមាន្ក្់គទៀត្ ដដលបាន្ផ្្្ស់ចូលម្ក្
េីសាលាគរៀន្គរៅត្ំបន្់គនាេះគទ។ (រក្ម្អប់រំ 35160.5) (សូម្គម្ើលឯក្សារ
គោង 5116 - រេំដដន្ត្ំបន្់សាលាគរៀន្) 
 
II.  ោរសុំគផេរគចញេីសាលាគរៀន្ជិត្ខាងគៅក្នុងសង្ក្ត្់ 

 
មាតាបិតា / អាណ្េ្ាបាល របស់សិស្េណ្មាន្ក្់ ដដលរស់គៅក្នុងរេំដដន្នន្
សង្ក្ត្់ អាចោក្់ពាក្្យសុំចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្ឱ្យក្ូន្របស់េកួ្គគ គៅក្នុងសាលា
គរៀន្ណ្ម្ួយរបស់សង្ក្ត្់ គោយមិ្ន្គិត្េសីាលាគរៀន្ដដលរត្វូបាន្កំ្ណត់្ថា
ជា ‹សាលាគរៀន្ជិត្ខាង› ឬទីតំាងនន្លំគៅោឋ្ន្របស់េួក្គគ គៅក្នុងសង្ក្ត្់
គនាេះគឡើយ។ (អប់រំរក្ម្ 35160.5) អគគនាយនន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់
តំាង រត្ូវផតល់អាទិភាេឱ្យសិស្េណ្មាន្ក្់របស់សង្ក្ត្់ គៅគរៀន្គៅឯសាលា
គរៀន្មួ្យគទៀត្របស់សង្ក្ត្ ់ដដលគៅគរៅត្ំបន្់សាលាគរៀន្ដដលរត្វូគៅគរៀន្
ដូចខាងគរោម្៖ 
 
ក្. អាទិភាេរគួសារ 

 
1. តាម្ោរទទលួសាគ្ល់នូ្វគោលគៅសរំាប់គោលន្គោបាយរបស់រក្មុ្
របឹក្្ាភបិាល ដដលបាន្ដចងអំេោីររក្្ារក្ុម្រគួសារ ន្ិងបងបែនូ្បគងកើត្
ឱ្យគៅគរៀន្ជំុោន្ដត្ម្យួក្ដន្ែងគនាេះ ក្នូ្សិស្េដដលមាន្បងបែូន្បគងកើត្
ដដលមាន្គ ្េ្ះគរៀន្គៅក្នងុសាលាគរៀន្ គហើយដដលនឹ្ងចុេះគ ្េ្ះគរៀន្
ក្នុងគេលជាម្ួយោន្ន្ងឹបងបែូន្បគងកើត្របស់េួក្គគ គៅក្នងុសាលាគរៀន្ដត្
ម្ួយ គៅក្នុងឆន្បំនាទ្ប់គនាេះ ន្ងឹរតូ្វបាន្ផដល់ឱ្យអាទភិាេម្នុ្គគ។ (ច្ាប់
អប់រំរក្ម្ 35160.5) 

 
2. គៅគេលទីក្ដន្ែងគ វ្ើោរចំបងរបស់មាតាបតិា ឬអាណ្េ្ាបាល គឺគៅទី
ក្នុងសាលាគរៀន្គនាេះ ក្ូន្របស់េួក្គគ ន្ឹងរត្ូវបាន្ផតល់អាទភិាេឱ្យចេុះ
គ ្្េះចូលគរៀន្គៅឯសាលា ដដលមាតាបតិា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្
គគគ វ្ើោរ ឬគៅឯសាលាគរៀន្ដដលគៅដក្្បរសាលាគរៀន្របស់មាតាបិតា 
ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ ឬគៅទីក្នងុបរិគវណដត្មួ្យក្នុងសាលា
គរៀន្របស់មាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ។ 

 
ខ. ោរគផេរសាលាគរៀន្គដើម្្បីសវុត្ថិភាេ 

 
អាទិភាេទាំងគន្េះ ធានាឱយ្សិស្េអាចគផេរគចញេីសាលាគរៀន្ជិត្ខាងរបស់េួក្
គគ គៅគរៀន្គៅឯសាលាគរៀន្មួ្យគផេ្ងគទៀត្ក្នុងសង្ក្ត្់ គរោម្ោលៈគទសៈ
ដដលបាន្ចុេះជូន្ខាងគរោម្។ គទាេះបីជារក្មុ្រគួសារជាអនក្គរជើសគរើសសាលា
គរៀន្ដដលេួក្គគចង់ោ ្ងណ្ក្ដ ីអាទភិាេទាំងគន្េះម្ិន្ធានាថា េួក្គគន្ឹងបាន្
សាលាគរៀន្ណ្ម្ួយគនាេះគទ។ 
 

1. សិស្េណ្ក្៏គោយ ដដលបាន្ចុេះគ ្្េះចលូគរៀន្គៅក្នុងសាលាគរៀន្
ណ្ម្ួយរបស់សង្ក្ត្ ់ដដលបាន្កំ្ណត់្គោយរក្សួងអបរ់ំនន្រដឋោលី
ហវូន្ញ ្ថាជាសាលាគរៀន្ "មាន្គរោេះថាន្ក្ឥ់ត្រសាក្រសាន្" (20 USC 

7912; CCR រម្ 11992 5) ( Cf. 0450 - ដផន្ោរសុវត្ថភិាេរគប់
រជុងគរជាយ) 
 

2. សិស្េណ្មាន្ក្់ ដដលជាជន្រងគរោេះគោយអំគេើឧរក្ិដឋក្ម្មគោរគៅ 
ខណៈដដលគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ (20 USC 7912) 
 

3. តាម្ោររក្គ ើញថាមាន្ោលៈគទសៈេិគសស ដដលអាចគ្វើឱយ្មាន្
ភាេអន្ដរាយ ឬបងកគរោេះថាន្ក្់ដល់សិស្េ ក្នងុតំ្បន់្សាលាដដលគគគៅ
គរៀន្ក្នុងគេលបចចុបប្ន្ន។ ោលៈគទសៈេិគសស រួម្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្
ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ ោរគំរាម្គ្វើឱ្យមាន្របួសសាន្ម្ដល់រាងោយ ឬោរ
គំរាម្កំ្ដហងដល់សថរិភាេផែវូចិត្ដរបស់សិស្េ។ ក្ូន្សិស្េដបបគន្េះ 
អាចគផេរគៅគរៀន្គៅឯសាលាម្ួយគផ្េងគទៀត្ក្នុងសង្ក្ត្់ ដដលមាន្
ចំណ េះគេញអស់គហើយបាន្ គហើយគបើមិ្ន្អញ្ជឹងគទគនាេះ ន្ឹងរត្ូវបាន្
បិទ ម្ិន្ឱយ្គផេរចូល។ គដើម្្បីផតល់អាទិភាេតាម្ោលៈគទសៈទាំងគន្េះ 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬចាត្់តំាង រត្ូវដត្ទទួលយក្ម្ួយ
ណ្ក្៏បាន្៖ (រក្ម្អប់រ ំ35160.5) ក្. គសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ជាលាយ
លក្ខអក្្េរម្ួយច្ាប់ គចញេីតំ្ណ្ងនន្ទភីាន្ក់្ង្រសម្រសបមាន្ក្រ់បស់
រដឋ ឬមូ្លោឋ្ន្ រួម្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្កំ្ណត់្ថាមាន្ដត្ ម្្ន្តីអន្វុត្ដច្ាប ់
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អនក្សងគម្កិ្ចច ឬអនក្របក្បវិជាជ្ជីវៈដដលមាន្អាជាញ្ប័ណណ ឬមាន្សញ្ញ្
ប័រត្រត្ឹម្រត្ូវដូចជាគេទ្យវិក្ល ចិត្តវិទូ ឬអនក្េ្ាបាលគោយចិត្ដសា្សដ
ដល់គូសាវ្ម្ុី ន្ិងរក្ុម្រគសួារមាន្បញ្ន្គនាេះគទ ឬ ខ. គសចក្ដសីំគរច
របស់ត្ុលាោរ រួម្មាន្ អ្ិបញ្ជ្ ន្ិងបទបញ្ជ្បគណ្ដ្េះអាសន្នេីត្ុ
លា។ 

 

គ. ោរក្ំណត្់អាទភិាេគលើសាលាគរៀន្នានាដដលមាន្ត្រម្ូវោរខពស ់
 
គៅក្នុងោលៈគទសៈខែេះ ចំនួ្ន្ក្ូន្សិស្េដដលចង់ចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្គនាេះ មាន្
ចំនួ្ន្គរចើន្គលើសេីទីក្ដន្ែងមាន្គៅក្នុងសាលាគរៀន្។ ក្ូន្សិសេ្ដដលមាតា
បិតា ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ ដដលមាន្លំគៅោឋ្ន្អចិន្ន្តយ៍ គៅក្នុងទី
រក្ុងអូក្ឡិន្ដ៍ ន្ឹងមាន្អាទភិាេគលើជន្ដដលរស់គៅម្ិន្ដម្ន្ជាអចិន្ន្តយ៍។ 
 
III. វិ្ីចាប់គឆន្ត្ 
 

សំគណើសំុចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្គផ្េងៗគទៀត្ទាំងអស់ ចលូសាលាគរៀន្នានារបស់
សង្ក្ត្់ រត្ូវគ វ្ើគឡើងតាម្វិ្ីចាប់គឆន្ត្។ គលើក្ដលងដត្អាទិភាេនានាដដល
បាន្ចុេះជូន្គៅខាងគលើ (ោរគផេរគោយសំអាងគលើអាទិភាេចូលគរៀន្គៅ
សាលាជិត្ខាង អាទិភាេរកុ្ម្រគួសារ ឬអាទិភាេគផេរសាលាគរៀន្គដើម្្បសីុវត្ថិ
ភាេ ដដលធានាឱ្យបាន្ចូលគរៀន្សាលាគផ្េងៗគទៀត្ គោយដផែក្គលើលំគៅ
ោឋ្ន្ក្នុងទីរក្ុងអូក្ឡិន្ដ៍) គលាក្អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវគរបើ
វិ្ីគរជើសគរើសមួ្យ ដដលេុំមាន្ភាេលំគអៀង គដើម្្បីគ វ្ើោរក្ំណត្់ថាក្ូន្សិស្េ
រូបណ្ខែេះ ដដលអាចរតូ្វបាន្អន្ញុ្ញ្ត្ឱ្យចលូគរៀន្ គៅគេលណ្សាលាគរៀន្
ទទួលបាន្នូ្វសំគណើសំុចូលគរៀន្ ដដលមាន្ចំន្ួន្ក្ូន្សិស្េគលើសចំណ េះសាលា
គរៀន្។ (ច្ាប់អប់រំគលខ 35160.5) 

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

 
ឧបសម្ពន័្ធ D៖ នរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របឹក្ា 5117 — ោរចូ្លនរៀន្ឆ្លង
ម្រសកុ្ 
 
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបិាលទទួលសាា ល់ថា សិសសដដ្លសាន ក្ន់ៅក្នុងម្រសុក្ណាម្យួ
អាច្នម្រជើសនរ ើសចូ្លនរៀន្នៅសាលានរៀន្នៅក្នុងម្រសកុ្ម្យួនផ្សងនទៀត្ ន ើយ
ជនម្រម្ើសទងំនន្ោះម្រត្ូវបាន្នធវើន ើងសម្រាបន់ តុ្ផ្លនផ្សងៗជ្ញនម្រច្ើន្។ ម្រក្ុម្
ម្របឹក្ាច្ងម់្របាម្រស័យទក្ទ់ងជ្ញម្យួាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល ន្ិង
សិសសទក្ទ់ងន្ឹងក្ម្េវធិី ន្ងិនសវាអបរ់ដំដ្លាន្។ 7/14/04 
 
ឧបសម្ពន័្ធ E៖ នរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របឹក្ា 6020  ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតា  
ដផ្នក្ទ ីI. ោររេំឹងទុក្ជ្ញទូនៅ 
 ម្ណឌ លសិក្ាធោិ ម្រត្ូវដាក្ន់ៅក្នុងក្ម្េវធិី សក្ម្េភាេ ន្ងិន្ីត្ិវធិមី្របត្បិត្តិ
ោរសម្រាបោ់រចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិានៅក្នុងសាលានរៀន្ទងំអស់
របស់ខលួន្ជ្ញម្យួន្ឹងច្ំណងនជើងទី I ក្ម្េវធិីដផ្នក្ A ដដ្លម្រសបរន ជ្ញម្យួន្ឹង
ដផ្នក្ទ ី1118 ថ្ន្ច្ាបអ់បរ់បំឋម្សិក្ា ន្ងិម្ធយម្សិក្ា (ESEA)។ ក្ម្េវធិ ី
សក្ម្េភាេ ន្ងិន្ីត្ិវធិទីងំន ោះ ន្ងឹម្រត្ូវបាន្នធវើដផ្ន្ោរជ្ញម្យួន្ឹងោរម្របឹក្ា
ោ ងាន្អត្ាន្យ័ជ្ញម្យួាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្។ ម្រសបរន
ជ្ញម្យួន្ឹងដផ្នក្ទី 1118 ដដ្រ ម្ណឌ លសិក្ាធោិរន្ឹងនធវើោរជ្ញម្យួន្ឹង

បណាដ សាលានរៀន្របស់ខលួន្ក្នុងោរធា ថា នរលោរណ៍ចូ្លរមួ្េីសំណាក្់
ាតាបិតានៅថាន ក្ស់ាលានរៀន្ដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ បាន្បំនេញតាម្ល័ក្ខខណ័ឌ
ទងំឡាយថ្ន្ដផ្នក្ទ ី1118(b) ថ្ន្ច្ាប ់ESEA  ន ើយនរលោរណ៍
ន្ីម្យួៗរមួ្ាន្សាសភាេដូ្ច្ជ្ញ ក្ចិ្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ -ាតាបិតា

ដដ្លម្រសបរនជ្ញម្យួន្ឹងដផ្នក្ទី 1118(d) ថ្ន្ច្ាប ់ESEA។ ម្ណឌ លសិក្ា
ធិោរ ម្រត្ូវដាក្ប់ញ្ចូលនរលោរណ៍ចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបិតានៅទូទងំ
ម្រសុក្នន្ោះនៅក្នុងដផ្ន្ោរ LEA របស់ខលួន្ ដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើងនម្រោម្ដផ្នក្ទ ី
1112 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA។ នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ោ៍រចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តា
បិតាច្ំណងនជើងទ ីI ដផ្នក្ A ឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លអាច្អនុ្វត្តបាន្ 
ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ន្ងិបណាដ សាលានរៀន្របស់ខលួន្ ម្រត្វូផ្ដល់ឱោសនេញ
នលញសម្រាបោ់រចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិាដដ្លសម្ត្ាភាេភាសា
អងន់េលសនៅាន្ក្ម្រម្តិ្ ាតាបតិាេិោរ ន្ិងាតាបិតារបស់កុ្ារច្ំណាក្
ម្រសុក្ រមួ្ទងំោរផ្ដល់េត័្ា៌ន្ ន្ិងរបាយោរណ៍សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ
នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1111 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA នៅក្នុងម្រទងម់្រទយដដ្លអាច្យល់បាន្ 
ន្ិងដូ្ច្រន  ន្ងិរមួ្ទងំម្រទងម់្រទយជំន្ួសនៅនេលាន្សំនណើ  ន្ងិដ្ល់ក្ម្រម្តិ្
ម្យួដដ្លអាច្អនុ្វត្តបាន្ ជ្ញភាសាដដ្លាតាបិតាអាច្យល់បាន្។ 
ម្របសិន្នបើដផ្ន្ោរ LEA សម្រាបច់្ំណងនជើងទ ីI ដផ្នក្ A ដដ្លបាន្បនងកើត្
ន ើងនម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA ាន្ោរនេញច្ិត្តេសំីណាក្ា់តា
បិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្ន្នណាោះ ម្ណឌ លសិក្ាធោិរម្រត្ូវដាក្ន់សនើនូ្វរាល់
ម្ត្និោបល់របស់ាតាបិតាជ្ញម្យួន្ឹងដផ្ន្ោរ នៅនេលម្ណឌ លសិក្ាធិ
ោរដាក្ន់សនើដផ្ន្ោរជូន្ម្រក្សួងអបរ់រំដ្ឋ។ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រត្វូនធវើឲ្យាតា
បិតារបស់កុ្ារដដ្លម្រត្ូវបាន្បនម្រម្ើជូន្នៅក្នុងច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A ាន្
ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្អំេរីនបៀបដដ្ល 1 ភាេរយថ្ន្មូ្លន្ធិរិបស់
ច្ំណងនជើងទ ីI ដផ្នក្ A ដដ្លម្រត្ូវបាន្បម្រម្ុងទុក្សម្រាបោ់រចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតាម្រត្ូវបាន្ច្ណំាយដូ្ច្នម្ដច្ ន ើយម្រត្ូវធា ថា ម្និ្ត្ិច្
ជ្ញង 55 ភាេរយថ្ន្ម្យួភាេរយដដ្លម្រត្វូបាន្បម្រម្ងុទុក្ បាន្នៅដ្ល់ថ្ដ្

សាលានរៀន្នដាយ ផ្លទ ល់។ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រត្ូវាន្ោរម្រេបម់្រេងេីន្យិម្
ន្យ័ច្ាបស់ដីេោីរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិាដូ្ច្ខាងនម្រោម្ ន ើយរេំឹង
ទុក្ថា បណាដ សាលានរៀន្ច្ំណងនជើងទ ីIរបស់ខលួន្ ម្រត្ូវអនុ្វត្តក្ម្េវធិី 
សក្ម្េភាេ ន្ងិន្ីត្ិវធិអីនុ្នលាម្តាម្ន្ិយម្ន្យ័នន្ោះ៖ ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្់
ាតាបិតា ាន្ន្យ័ថា ោរចូ្លរមួ្របស់ាតាបិតាជ្ញនទៀងទត្ ់តាម្េីរ
រនបៀប ន្ងិោម្របាម្រស័យទក្ទ់ងោ ងាន្អត្ាន្យ័ រមួ្ាន្ ោរសិក្ារបស់
សិសស ន្ងិសក្ម្េភាេនផ្សងៗរបស់សាលានរៀន្ រមួ្ទងំោរធា - (A) ថា 
ាតាបិតា ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ត្ថ្ម្លសម្រាបត់្ួ ទីដ្សំ៏ខាន្ន់ៅក្នុងោរជួយ សម្រម្លួ
ដ្ល់ោរសិក្ារបស់កូ្ន្េួក្នេ (B) ថា ាតាបតិា ម្រត្ូវបាន្នលើក្ទឹក្ច្តិ្តឲ្យ
ចូ្លរមួ្ោ ងសក្ម្េនៅក្នុោរអបរ់រំបស់កូ្ន្េួក្នេនៅសាលានរៀន្ (C) ថា 
ាតាបិតាេឺជ្ញថ្ដ្េូនេញនលញនៅក្នុងោរអបរ់រំបស់កុ្ារ ន ើយម្រត្ូវបាន្
ដាក្ប់ញ្ចូលតាម្ោរសម្រម្យ នៅក្នុងោរនធវើនសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ិត្ត ន្ិងនៅក្នុងេ
ណៈក្ម្េោរម្របឹក្ានដ្ើម្បជីួយ សម្រម្ួលដ្ល់ោរអបរ់រំបស់កូ្ន្េួក្នេ (D) ោរ
អនុ្វត្តន្ស៍ក្ម្េភាេនផ្សងៗដូ្ច្ជ្ញសក្ម្េ ភាេទងំឡាយដដ្លាន្េណ៌ 
នៅក្នុងដផ្នក្ទី 1118 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA។  
ដផ្នក្ទ ីII. ោរេិេណ៌ អំេរីនបៀបដដ្លម្រសុក្ម្រត្ូវអនុ្វត្តសាសភាេនរល
ោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិាដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវរបស់ម្រសកុ្  
1. ម្រសុក្ម្រត្ូវចាត្វ់ធិាន្ោរខាងនម្រោម្នន្ោះ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យាតាបិតាាន្ោរចូ្ល
រមួ្នៅក្នុងោរបនងកើត្ដផ្ន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិាទូទងំម្រសុក្របស់
ខលួន្ នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1112 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA ៖ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួាតាបិតានៅក្នុង
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លដផ្ន្ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតាទូទងំម្រសុក្ ន្ិងនៅក្នុងោរដក្សម្រម្លួ ឬោរបដន្ាម្
ចាបំាច្ណ់ាម្យួនៅនលើដផ្ន្ោរន ោះ។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួាតាបិតានៅក្នុងេ
ណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលសថាន ក្ម់្រសុក្ នៅក្នុងោរ
វាយត្ថ្ម្លដផ្ន្ោរោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបិតាទូទងំម្រសុក្ ន្ិងនៅក្នុងោរ
ដក្សម្រម្ួល ឬោរបដន្ាម្ចាបំាច្ណ់ាម្យួនៅនលើដផ្ន្ោរន ោះ។ ចូ្លរមួ្
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ជ្ញម្យួាតាបតិានៅសាលានរៀន្នៅក្នុងអងាម្របជុទំងំឡាយដដ្លនរៀបច្ំ
នដាយ យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រម្លួ ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេសួារ ម្រក្ុម្
ម្របឹក្ាសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស 
សាេម្ាតាបិតា ន្ងិម្រេបូនម្រងៀន្ ម្រក្ុម្អនក្ដ្ឹក្ ាំតាបិតា ម្ណឌ លម្រេសួារ 
ន្ិងនម្ដ្ឹក្ ាំតាបិតានផ្សងៗនទៀត្។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួអនក្ដ្ឹក្ ាំតាបតិា
របស់អងាោរស េម្ន្ ៍ដដ្លាន្ម្ណឌ លនបាោះនឆ្ន ត្បនញ្ចញសំន ងាតា
បិតា។2. ម្រសកុ្ម្រត្ូវចាត្វ់ធិាន្ោរខាងនម្រោម្ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យាន្ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតានៅក្នុងដ្នំណើ រោរដក្សម្រម្លួ ន្ិងដក្លម្អសាលានរៀន្
នម្រោម្ដផ្នក្ទី 1116 ថ្ន្ច្ាប ់ESEA ៖ នម្រជើសនរ ើស ន្ិងរមំ្រទាតាបតិាោ ង
សក្ម្េនដ្ើម្បឲី្យចូ្លរមួ្ជ្ញេិនសសនៅក្នុងម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាទីតាងំសាលានរៀន្ ន្ិងេ
ណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស។ រមំ្រទដ្ល់សាេម្
ាតាបិតា-ម្រេូបនម្រងៀន្ (PTA) ន្ិងម្រក្ុម្ាតាបតិាដ្ថ្ទនទៀត្ក្នុងោរនធវើឲ្យាន្
ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតានៅក្នុងោរនលើក្ក្ម្ពស់ក្ំនណើ ន្លទធផ្ល
សិក្ា។ ផ្ដល់ឱោសសម្រាបឲ់្យាតាបតិាបាន្ដ្ងឹសិក្ា ដដ្លក្សាងនូ្វ
ោរយល់ដ្ងឹ ន្ិងសម្ត្ាភាេរបស់ាតាបតិាដដ្លន្ងឹម្រត្ូវចូ្លរមួ្នៅក្នុង
ដ្ំនណើ រោរដក្សម្រម្លួ ន្ិងដក្លម្អសាលានរៀន្នធវើក្ិច្ចម្របជុំក្េូំលរបស់េណៈ
ក្ម្េោរនម្រជើសនរ ើសបុេាលិក្ (SSC) នដ្ើម្បផី្ដល់ោររមំ្រទបដន្ាម្ដ្ល់ SSC ថ្ន្
សាលានរៀន្ដក្លម្អក្ម្េវធិ ីដដ្លាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិានៅក្នុង
ោរដក្សម្រម្លួ ន្ិងដក្លម្អសាលានរៀន្ដច្ក្រដំលក្េត័្ា៌ន្អំេភីាេរកី្ច្នម្រម្ើន្
របស់សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗ នៅក្នុងោរបនំេញតាម្វធិាន្េណនន្យយភាេទងំ
អស់។ ផ្ដល់ឱោសអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញអនក្ដ្កឹ្ សំម្រាបា់តាបិតា រមួ្ទងំោរ
បណដុ ោះបណាដ លម្របចាឆំ្ន សំដីេីដផ្ន្ោរែវោិ ន្ិងោរបនងកើត្ដផ្ន្ោរែវោិ។ ោរ
បណដុ ោះបណាដ លម្របចាឆំ្ន  ំអាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់នៅតាម្ទតីាងំសាលានរៀន្ នៅ
ថាន ក្ត់្បំន្ ់ឬ សន្និសីទសដីេីោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបិតា។នម្របើឧបក្រណ៍
ម្របាម្រស័យទក្ទ់ងរបស់ម្រសុក្ (ឧ. វុបិសាយរបស់ OUSD) នដ្ើម្បផី្សេវផ្ាយ
េត័្ា៌ន្អេំី NCLB នសច្ក្ដីជូន្ដ្ណឹំងដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ ន្ងិនសច្ក្ដបីដន្ាម្
របស់ LEA 3. ម្រសុក្ម្រត្ូវផ្ដល់ោរសម្រម្បសម្រម្លួ ជំន្យួបនច្ចក្នទស ន្ងិោរ
រមំ្រទនផ្សងៗដដ្លចាបំាច្ក់្នុងោរជយួ សម្រម្ួលដ្ល់សាលានរៀន្ច្ណំងនជើងទី 
I ដផ្នក្ A ក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ន្ងិអនុ្វត្តន្ស៍ក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តា
បិតាម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេនដ្ើម្បដីក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស ន្ងិ
ោរអនុ្វត្តន្ោ៍រង្ររបស់សាលានរៀន្៖ ោរសទងម់្ត្ាិតាបិតាសាលានរៀន្រដ្ឋ
ោលី វ័រញ  ម្រត្ូវយក្ម្ក្នម្របើម្របាស់នដ្ើម្បជីួយ ក្ណំត្ន់សច្ក្ដីម្រត្ូវោរជ្ញក្់
លាក្ស់ម្រាបោ់ររមំ្រទនៅក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ន្ិងអន្វតុ្តន្ស៍ក្ម្េភាេចូ្លរមួ្
េីសំណាក្ា់តាបតិាម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេក្នុងោរដក្លម្អលទធផ្លសិក្ា
របស់សិសស។ េណក្ម្េោរនម្រជើសនរ ើសបុេាលិក្ (SSC) ន្ិងម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់
ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស (ELAC) ថាន ក្ម់្រសុក្ ម្រត្វូផ្ដល់នោបល់ម្រត្
 បប់ដន្ាម្អំេីនសច្ក្ដីម្រត្វូោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបតិានៅតាម្ទតីាងំន្ីម្ួ
យៗ។ SSC ន្ិង ELAC ម្រត្ូវបាន្នលើក្ទកឹ្ច្ិត្តឲ្យតាម្ដាន្អនុ្សាសន្ន៍ៅ
ក្នុងក្ណំត្ន់ តុ្ម្របជុំ សម្រាបោ់រចូ្លរមួ្ ន្ិងោរាក្េ់ន័្ធេសំីណាក្ា់តា
បិតាបដន្ាម្នទៀត្។ SSC ន្ិង ELAC ជ្ញម្យួន្ងឹអនក្ម្រេបម់្រេងទតីាងំ ម្រត្ូវ
បនងកើត្យុទធសាន្តសតក្នុងោរនលើក្ទកឹ្ច្តិ្តដ្ល់ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណា
េាបាលក្នុងោរចុ្ោះ ត្ានលខា ន្ិងម្របេល់ម្រត្ បម់្ក្វញិនូ្វក្ិច្ចសន្ារវាង
សាលានរៀន្ ន្ងិាតាបតិាដដ្លត្ម្រម្ូវនដាយដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទតីាងំ
សាលានរៀន្ស េម្ន្ ៍(“CSSSP”)។ ក្ចិ្ចសន្ារវាងសាលានរៀន្ ន្ងិាតា
បិតា ម្រត្ូវាន្លទធភាេអាច្នម្របើម្របាស់បាន្សម្រាបោ់រចុ្ោះ ត្ានលខានៅនេល
ាន្ម្រេឹត្តោិរណ៍ ន្ិងសក្ម្េភាេទងំអស់របស់សាលានរៀន្ រមួ្ទងំ រាម្រត្មី្រត្
 បម់្ក្ោន្ស់ាលានរៀន្វញិជ្ញនដ្ើម្។ ក្ចិ្ចសន្ាដដ្លបាន្ចុ្ោះ ត្ានលខារចួ្ 
ម្រត្ូវរក្ាទុក្នដាយសាលានរៀន្សម្រាបឆ់្ន សិំក្ាបច្ចុបបន្ន។ ផ្ដល់ោរបណដុ ោះ
បណាដ លជូន្សាជិក្ SSC, ELAC, DAC ន្ងិ DELAC ផ្ដល់ឱោស
សម្រាបោ់រសិក្ា ន្ិងោរអភវិឌ្ឍវជិ្ញា ជីវៈសម្រាបបុ់េាលិក្ដផ្នក្ោរចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ម់្រេសួារនៅតាម្សាលានរៀន្សដីេោីរនធវើដផ្ន្ោរ ន្ិងោរអនុ្វត្តន្៍
សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបតិាម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេនដ្ើម្បដីក្
លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស) បនងកើត្ស េម្ន្សិ៍ក្ាសម្រាបបុ់េាលិក្

ដផ្នក្ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ម់្រេួសារនៅតាម្សាលានរៀន្ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ក្ិច្ច
ស ោរ ន្ិងោរសម្រម្បសម្រម្លួ ផ្ដល់ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្រាបអ់នក្
ម្រេបម់្រេងនៅតាម្ទតីាងំន្ីម្យួៗផ្ដល់សាភ រៈ ន្ងិធន្ធាន្នដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់
សាលានរៀន្ផ្ដល់ោររមំ្រទដ្ល់សាលានរៀន្ក្នុងោរអភវិឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លាតា
បិតា នដាយអភវិឌ្ឍន្នូ៍្វម្ជឈម្ណឌ លម្រេសួារទូលំទូលាយម្ជឈោរ ន្ិងតាម្រ
យៈោរម្របុងនម្របៀបបណាដ ញម្ជឈម្ណឌ លម្រេួសាររណបម្យួ 4. ម្រសុក្ម្រត្ូវ
សម្រម្បសម្រម្ួល ន្ងិដាក្ប់ញ្ចូ លយុទធសាន្តសត ន្ិងសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតានៅក្នុងដផ្នក្ A ជ្ញម្យួន្ឹងយុទធសាន្តសតចូ្លរមួ្េីសំណាក្់
ាតាបិតាដដ្លសាិត្នម្រោម្ក្ម្េវធិទីងំឡាយដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ អណំាន្េីតូ្ច្
ជ្ញច្ម្បងអណំាន្ជ្ញច្ម្បង 5. នដាយាន្ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបិតា 
ម្រសុក្ម្រត្ូវចាត្វ់ធិាន្ោរទងំឡាយខាងនម្រោម្នដ្ើម្បនីធវើោរវាយត្ថ្ម្លម្របចាឆំ្ន នំៅ
នលើខលឹម្សារ ន្ងិម្របសិទធភាេថ្ន្នរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបតិា
នន្ោះ នៅក្នុងោរដក្លម្អេុណភាេថ្ន្សាលានរៀន្ច្ំណងនជើងទី I ដផ្នក្ A របស់
ខលួន្។ ោរវាយត្ថ្ម្លម្រត្ូវរមួ្បញ្ចូលទងំ ោរក្ំណត្ឧ់បសេាដដ្លរារាងំោរចូ្ល
រមួ្ោន្ដ់ត្នម្រច្ើន្នដាយាតាបតិានៅក្នុងសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តា
បិតា (នដាយាន្ោរយក្ច្ិត្តជ្ញេិនសសនៅនលើាតាបតិាទងំឡាយណា
ដដ្លចាញ់នម្របៀបនេដផ្នក្នសដ្ឋក្ិច្ច េោិរ សម្ត្ាភាេភាសាអងន់េលសនៅាន្
ក្ម្រម្តិ្ ោរអាន្ ន្ិងសរនសរនៅាន្ក្ម្រម្តិ្ ឬសាិត្នៅក្នុងសាវតាជ្ញត្ិ
សាសន្ ៍ឬជ្ញត្ិេន្ធុជន្ជ្ញត្ិភាេត្ចិ្ណាម្យួ)។ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរ ម្រត្ូវ
នម្របើលទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្លនៅនលើនរលោរណ៍ ន្ងិសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតារបស់ខលួន្ នដ្ើម្បនីរៀបច្យុំទធសាន្តសតនដ្ើម្បឲី្យាន្ោរចូ្លរមួ្
េីសំណាក្ា់តាបតិាម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេជ្ញងមុ្ន្ ន្ិងនដ្ើម្បដីក្សម្រម្លួ
តាម្ោរចាបំាច្ ់(ន្ងិនដាយាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតា) នៅនលើ
នរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតារបស់ខលួន្។ េិន្ិត្យនម្ើលន ើង
វញិនៅនលើទិន្នន្យ័ាក្េ់ន័្ធេីោរសទងម់្ត្ាិតាបិតានៅទូទងំម្រសកុ្ ជំនរឿន្
របស់អនក្ម្រេបម់្រេងសន្លឹក្  ុន្នៅនលើោរបា ន្ស់ាេ ន្ ន្ងិោរវាយត្ថ្ម្លជ្ញបន្ត
ប ទ បន់ៅនលើសក្ម្េភាេអនុ្វត្តន្ ៍ដផ្នក្ទងំឡាយថ្ន្ដផ្ន្ោរទីតាងំសាលា
នរៀន្សដីេោីរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបតិា។ល។ ចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួាតាបតិា
អំេមី្របសិទធភាេថ្ន្ោរអនុ្វត្តន្ ៍ន្ិងសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបតិា
នៅក្នុងសាលានរៀន្ នៅក្នុងអងាម្របជុដំដ្លនរៀបច្នំដាយ យក្សាលា អនក្
សម្រម្បសម្រម្ួលោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេសួារ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទីតាងំសាលានរៀន្ 
េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាេម្ម្រេូបនម្រងៀន្
ន្ិងាតាបិតា ម្រក្មុ្នម្ដ្ឹក្ ាំតាបតិា ម្ណឌ លម្រេសួារ ។ល។ ចូ្លរមួ្
ជ្ញម្យួាតាបតិាអេំីម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអនុ្វត្តន្ ៍ន្ងិសក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េី
សំណាក្ា់តាបិតានៅក្នុងសាលានរៀន្ នៅក្នុងអងាម្របជុំដដ្លនរៀបច្ំនដាយ
 យក្សាលា អនក្សម្រម្បសម្រម្លួោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេសួារ ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ា
ទីតាងំសាលានរៀន្ េណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្បូំ េ ន្អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស 
សាេម្ម្រេូាតាបតិា-ម្រេូបនម្រងៀន្ (PTA) ម្រក្ុម្ដ្ឹក្ ាំតាបិតា 
ម្ជឈម្ណឌ លម្រេសួារ។ល។ ម្រសកុ្ម្រត្ូវដត្ផ្ដល់ជូន្នសវា ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅ
ក្នុងនរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ា 5124 ន្ងិ បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 5124 នៅនេល
ម្របជុាំតាបិតា ន្ិងស េម្ន្ម៍្រសុក្ ន្ងិទីតាងំសាលានរៀន្ ម្រត្ូវដត្ផ្ដល់ជូន្
ឯក្សារសម្ម្រសបទងំអស់ជ្ញភាសាសតងដ់ារ។ ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្រាប់
 យក្សាលា SSC, ELAC ន្ិងរាល់បុេាលដដ្លាន្ច្ណំាបអ់ារម្េណ៍
ទងំអស់នៅនលើមូ្លន្ធិិតាម្ម្របនភទ។ ឯក្សារថ្ន្ោរបណដុ ោះបណាដ លនន្ោះ 
ម្រត្ូវាន្ោរដាក្ប់ញ្ចូ លនៅក្នុងដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទតីាងំសាលានរៀន្
បច្ចុបបន្ន (CSSSP)។ នលើក្ទកឹ្ច្តិ្តឲ្យាន្ោរចុ្ោះ ត្ានលខានៅនលើក្ចិ្ច
សន្ារវាងសាលានរៀន្ ន្ិងាតាបតិា នដ្ើម្ប ីរមំ្រទដ្ល់ោរចូ្លរមួ្ ន្ងិោរ
ាក្េ់ន័្ធេសំីណាក្ា់តាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល។ នលើក្ទឹក្ច្តិ្ត ន្ិង
រមំ្រទដ្ល់អនក្សេ័ម្រេច្ិត្តដដ្លជ្ញាតាបិតានៅតាម្ទតីាងំសាលានរៀន្ ន្ិង
ដាក្ប់ញ្ចូលនៅក្នុងម្េាុនទទសក្ា៍តាបតិាម្របចាឆំ្ន អំេំីនសច្ក្ដីដែលងោរណ៍អេំី
សារសំខាន្ថ់្ន្អនក្សេ័ម្រេច្ិត្តជ្ញាតាបតិា។ ចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរវាយត្ថ្ម្លម្របចាំ
ឆ្ន នំៅនលើនរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបតិាថាន ក្ម់្រសុក្ សម្រម្ប
សម្រម្លួោរម្របមូ្ល ន្ិងោររាយោរណ៍អេំីោរវាយត្ថ្ម្លម្រក្ុម្ផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្
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ថាន ក្ម់្រសុក្ទងំអស់នដាយម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ (DAC) 
សម្រាបក់្ម្េវធិអីបរ់ផំ្ដល់សំណង។ ចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរដក្សម្រម្លួនរល
ោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបតិាថាន ក្ម់្រសុក្ តាម្ោរចាបំាច្ ់នដាយ
នោងនៅតាម្លទធផ្លថ្ន្ោរវាយត្ថ្ម្ល។ នធវើោរម្រត្ួត្េិន្តិ្យន ើងវញិនដាយ
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ (DAC) នៅនលើក្ម្េវធិទីងំឡាយនៅក្នុង
ោរអនុ្វត្តន្ម៍្រច្បាច្ប់ញ្ចូលរន ជ្ញម្យួន្ឹងធាតុ្ចូ្លសម្រាបោ់រេចិារណាអេំី
ដផ្ន្ោរែវោិ។ 6. ម្រសកុ្ម្រត្វូក្សាងសម្ត្ាភាេរបស់សាលានរៀន្ ន្ិងាតា
បិតាសម្រាបោ់រចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាដ្រ៏ងឹានំដ្ើម្បធីា នូ្វោរចូ្លរមួ្
េីសំណាក្ា់តាបតិាម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេ ន្ិងនដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់ភាេជ្ញថ្ដ្
េូក្នុងច្ំនណាម្សាលានរៀន្ដដ្លបាន្ចូ្លរមួ្ ាតាបិតា ន្ងិស េម្ន្ន៍ដ្ើម្ប ី
ដក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស តាម្រយៈសក្ម្េភាេទងំឡាយដដ្ល
ាន្េេិណ៌ ជ្ញេនិសសដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ 
សន្នសីិទសដីេភីាេដ្ឹក្ ទូំទងំម្រសុក្ រមួ្ទងំេត័្ា៌ន្ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងសិោខ
សាលាច្ំណងនជើងទី I សម្រាបម់្រេួសារទងំឡាយដូ្ច្ជ្ញ៖ ោរយល់ដ្ងឹអំេី
បណ័ណ េិន្ទុរបស់សិសស ោរយល់ដ្ឹងអេំោីរនចាទសួរនដាយដផ្អក្នលើលទធផ្ល 
ោរយល់ដ្ងឹអំេបីណ័ណ រាយោរណ៍នដាយដផ្អក្នលើសតងដ់ារ នរៀន្អាន្ម្រេឹត្តិបម័្រត្
េិន្ទុរបស់កូ្ន្នលាក្អនក្។ល។ នដ្ើម្បជីួយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរយល់ដ្ឹងអំេី
សតងដ់ារខលឹម្សាររបស់រដ្ឋ អភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ិងផ្ដល់ជូន្សិោខ សាលា ក្ម្េវធិសិីក្ា 
សាភ រៈសតងដ់ារម្រសឡាញ់ាតាបិតា (K-12) រមួ្ទងំសិោខ សាលាសដីេកី្ម្េវធិី
សិក្ាមុ្ខវជិ្ញា សនូល ន្ងិរបូម្ន្តផ្ដល់មូ្លន្ធិមិ្រេបម់្រេងមូ្លដាឋ ន្។ B. នដាយ
ាន្ជំន្យួេីបណាដ សាលានរៀន្របស់ខលួន្ ម្ណឌ លសិក្ាធិោរម្រត្ូវផ្ដល់សាភ រ 
ន្ិងោរបណដុ ោះបណាដ លនដ្ើលម្បជីួយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរនធវើោរជ្ញម្យយ
ន្ឹងកូ្ន្ៗរបស់េួក្នេ នដ្ើម្បដីក្លម្អលទធផ្លសិក្ារបស់កូ្ន្ៗេួក្នេ ដូ្ច្ជ្ញ
ោរបណដុ ោះបណាដ លអក្ខរក្ម្េ ន្ងិោរនម្របើបនច្ចក្វទិាតាម្ោរសម្រម្យ នដ្ើម្ប ី
ជំរញុោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតានដាយ៖ អភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ិងផ្ដល់ជូន្ក្ម្េវធិី
នផ្សងៗដូ្ច្ជ្ញ រាម្រត្េីណិត្វទិាម្រេួសារ រាម្រត្ីអណំាន្ ក្ម្េវធិអីក្ខរក្ម្េម្រេួសារ។
ល។ ោរផ្ដល់ជូន្ដ្ល់ម្រក្ុម្ម្រេសួារជ្ញម្យួន្ឹងេត័្ា៌ន្ ន្ិងសាភ រៈអេំីរនបៀប
នធវើោរជ្ញម្យួកូ្ន្ៗេកួ្នេនដ្ើម្បដីក្លម្អោរសិក្ានៅក្នុងម្រេឹត្តោិរណ៍  ដូ្ច្
ជ្ញ រាម្រត្ីម្រត្ បម់្ក្ោន្ស់ាលានរៀន្វញិ (Back to School Nights) ន្ិងផ្ទោះ
នបើក្ទូលាយ (Open Houses)។ ផ្ដល់សាភ រៈ ន្ិងោរបណដុ ោះបណាដ លនដ្ើម្ប ី
ជួយ ដ្ល់ាតាបិតាក្នុងោរនធវើោរជ្ញម្យួកូ្ន្ៗេកួ្នេសដីេោីរក្ំណត្ន់រល
នៅរបស់សិសស។ C. នដាយាន្ជំន្ួយេសីាលានរៀន្ ន្ងិាតាបតិារបស់ខលួន្ 
ម្ណឌ លសិក្ាធិោរម្រត្ូវអបរ់មំ្រេូបនម្រងៀន្ បុេាលិក្បនម្រម្ើនសវាសិសស  យក្
សាលា ន្ិងបុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្ អំេរីនបៀបផ្សេវផ្ាយ ម្របាម្រស័យទក្ទ់ង ន្ិង
នធវើោរជ្ញម្យួាតាបិតាក្នុង ម្ជ្ញថ្ដ្េូនសេើរន  នៅក្នុងត្ថ្ម្ល ន្ងិោរនម្របើម្របាស់
ោររមួ្ច្ំដណក្េសំីណាក្ា់តាបតិា ន្ិងរនបៀបអនុ្វត្ត ន្ងិសម្រម្បសម្រម្ួលក្ម្េ
វធិាីតាបតិា ន្ិងរតឹ្ច្ណំងម្តិ្តភាេរវាងាតាបិតា ន្ងិសាលានរៀន្នដាយ៖ 
1. អភវិឌ្ឍន្ក៍្ម្េវធិសិីក្ា ន្ងិផ្ដល់ជូន្ោរបណដុ ោះបណាដ លសម្រាបបុ់េាលិក្
ម្រសុក្ ន្ិងទតីាងំសាលានរៀន្អំេរីនបៀបនធវើឲ្យាន្ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្់
ម្រេួសារ នដ្ើម្បបីនងកើន្លទធផ្លសិក្ា 2. ផ្លិត្ ន្ិងផ្សេវផ្ាយសាភ រៈសិក្ា
សដីេោីរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបិតាដ្ល់បុេាលិក្ 3. នធវើន្ិយត័្ក្ម្េោរចូ្ល
រមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតា ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្ោរសន្ទ សដីេោីរដក្លម្អលទធ
ផ្លសិក្ានៅសាលានរៀន្ 4. ទទលួសាា ល់ ន្ិងនបាោះេុម្ភផ្ាយភាេ
នជ្ញេជយ័ថ្ន្ោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្ា់តាបិតារបស់ OUSD ន្ិងឥទធេិល
របស់វានៅនលើលទធផ្លសិក្ារបស់សិសស 5. ោរជួយ ដ្ល់ាតាបតិាក្នុងោរ
រមំ្រទសក្ម្េភាេអក្ខរក្ម្េនៅតាម្ផ្ទោះ ឧ. ោរយល់ដ្ងឹអេំីក្ម្េវធិីនផ្សងៗរបស់
ម្រសុក្ ដូ្ច្ជ្ញ អណំាន្នៅទីធាល ក្ណាដ លវាល (Open Court Reading) ជ្ញ
នដ្ើម្។ D. ម្ណឌ លសិក្ាធោិរ ម្រត្ូវចាត្វ់ធិាន្ោរទងំឡាយខាងនម្រោម្នដ្ើម្ប ី
ធា  េត័្ា៌ន្ដដ្លទក្ទ់ងន្ងឹសាលានរៀន្ ន្ងិាតាបិតាដូ្ច្ជ្ញ ក្ម្េវធិី ោរ
ម្របជុំ ន្ិងសក្ម្េភាេនផ្សងៗម្រត្ូវបាន្នផ្ាើជូន្ាតាបិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្ 
ជ្ញងម់្រទយម្យួដដ្លអាច្យល់បាន្ ន្ិងដូ្ច្រន  ន្ងិរមួ្ទងំម្រទងម់្រទយជនំ្ួស
នៅនេលាន្សំនណើ  ន្ងិដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លអាច្អនុ្វត្តបាន្ ជ្ញភាសា

ដដ្លាតាបតិាអាច្យល់បាន្៖ ម្ជឈម្ណឌ លបក្ដម្របម្រេូបនម្រងៀន្របស់ 
BCLAD នដ្ើម្បនីរៀបច្ំឯក្សារ ផ្ដល់នសវា 10 នា ងនៅសាលានរៀន្សិសស 
15% ឬនម្រច្ើន្ជ្ញងនន្ោះ  េជឺ្ញអនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស ដផ្នក្ទី III. សាស
ភាេនរលោរណ៍ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាទូទងំម្រសុក្តាម្ឆ្ ទ នុ្
សិទធ។ិ ម្រសុក្ទទលួសាា ល់ថា ក្នុងបរបិទថ្ន្ភាេសម្បរូដបបថ្ន្ទីម្រក្ងុរបស់
នយើង ម្រេសួារទងំឡាយដដ្លម្ក្េសីាវតាជ្ញត្សិាសន្ ៍ជ្ញត្េិន្ធុ វបបធម្ ៌
នសដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងោរអបរ់ទំងំអស់ ដច្ក្រដំលក្ន តុ្ផ្លរមួ្សម្រាបោ់រចូ្លរមួ្
នៅក្នុងោរសិក្ារបស់កូ្ន្ៗេកួ្នេ ន្ងិសម្រាបោ់រច្ងឲ់្យកូ្ន្ៗេកួ្នេទទលួ
បាន្នជ្ញេជយ័នៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ងិនៅក្នុងជីវតិ្។ ម្រេសួារអាច្ ន ើយេិត្
ជ្ញាន្ឥទធិេលវជិាាន្នៅនលើោរសិក្ារបស់កូ្ន្ៗេួក្នេ។ ម្រេសួារអាច្ 
ន ើយេិត្ជ្ញាន្ឥទធិេលនៅនលើលទធផ្លសិក្ា នដាយរមំ្រទដ្ល់សាលា
នរៀន្ ន្ិងម្ណឌ លសិក្ាធិោរដដ្លាន្ោរទទលួខុសម្រត្ូវច្ំនាោះលទធផ្ល
សិក្ាខពស់។ នដ្ើម្បទីទលួបាន្នជ្ញេជយ័ក្នុងោរសិក្ាសម្រាបសិ់សសទងំ
អស់ នយើងម្រត្ូវដត្នម្របើម្របាស់ឥទធិេលរបស់ម្រេួសារ។ 1. ម្រសុក្ ន្ងិបណាដ សា
លានរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ ម្រត្វូផ្ដល់ជូន្ម្រេសួារម្រេបក់្ម្រម្តិ្ថាន ក្ទ់ងំអស់ ចាបេ់ី
ថាន ក្ន់ម្រត្ៀម្ម្នត្តយយរ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទ់ី 12 ជ្ញម្យួន្ងឹឱោសទូលំទូលាយក្នុង
ោរចូ្លរមួ្ រមួ្ទងំត្ួ ទីក្នុងោរត្ស ូម្ត្ ិភាេជ្ញអនក្ដ្កឹ្  ំន្ងិោរសិក្ា។ 
ោរត្ស ូម្ត្ិ៖ ម្រេសួារចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរដច្ក្រដំលក្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ នដ្ើម្ប ី
នលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា ន្ិងនដាោះម្រសាយបញ្ញា   ដដ្លទក្ទ់ងន្ឹងោរអបរ់ ំ
របស់កុ្ារណាាន ក្ភ់ាេនជ្ញេជយ័នៅក្នុងោរសិក្ាសម្រាបកុ់្ារទងំអស់
នៅក្នុងសាលានរៀន្ភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ ៖ំ ាតាបតិា ន្ិងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំ
ជំរញុទឹក្ច្តិ្ត ន្ិងរមំ្រទដ្ល់អនក្ដ្ថ្ទនទៀត្ឲ្យនធវើោររមួ្រន នដ្ើម្ប ីមំ្ក្នូ្វោរដក្
លម្អសាលានរៀន្ ន្ងិនលើក្ក្ម្ពស់លទធផ្លសិក្ា រមួ្ទងំនៅក្នុងអភបិាលក្ចិ្ច
សាលានរៀន្ ភាេជ្ញអនក្ដ្ឹក្ មំ្រេបលំ់ដាបថ់ាន ក្ ់ន្ងិោរនធវើនសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ច្ិត្ត
ដដ្លាន្ោរដច្ក្រដំលក្រន ។ ោរសិក្ា៖ ោរសិក្ាសម្រាបម់្រេសួារទងំមូ្ល 
ដដ្លផ្ដល់សិទធអិណំាច្ដ្ល់ាតាបតិា ន្ងិអនក្ផ្ដល់ោរដែទនំដ្ើម្បជីំរញុលទធ
ផ្លសិក្ារបស់សិសស ោរសិក្ារបស់ម្នុ្សសនេញវយ័ដដ្លនផ្លដ ត្នលើសក្ម្េ 
ភាេ៖ ាតាបតិា ន្ិងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំក្េុំងដត្សិក្ាោ ងសក្ម្េក្នុងោរ
ោល យនៅជ្ញអនក្ត្ស ូម្ត្ ិន្ងិអនក្ដ្ឹក្ ោំរសិក្ារបស់សិសស៖ ាតាបតិា 
ន្ិងអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំចូ្លរមួ្ជ្ញម្យួសិសានុ្សិសសនៅក្នុងសក្ម្េភាេ ន្ិង
ោរអនុ្វត្តន្ទ៍ងំឡាយនៅផ្ទោះ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ារបស់សិសសរ ូត្
ដ្ល់ច្បអ់ាយុសិក្ាអនក្ចូ្លរមួ្នៅក្នុងស េម្ន្ស៍ាលានរៀន្៖ ម្រេសួារ ចូ្ល
រមួ្នៅក្នុងម្រេឹត្តោិរណ៍ទូលំទូលាយរបស់សាលានរៀន្ ន្ងិផ្ដល់ជំន្ួយ 2. 
សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗ ន្ឹងនដាោះម្រសាយោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេសួារ ន្ិងដាក្់
ន េ្ ោះោរអនុ្វត្តន្យុ៍ទធសាន្តសតេិនសសៗនៅក្នុងដផ្ន្ោរដត្ម្យួសម្រាបល់ទធ
ផ្លសិក្ារបស់សិសស (SPSA) នដាយេូសបញ្ញា ក្អ់ំេកី្ម្េវធិីទងំឡាយ
ដដ្លាន្លក្ខណៈទូលំទូលាយ ាន្ោរនរៀបច្បំាន្លអ ន្ិងាន្រយៈនេល
យូរអដងវង។ ទូលំទូលាយាន្ទំ ក្ទ់ំន្ងច្ាស់លាស់នៅន្ងឹនរលនៅថ្ន្
ដផ្ន្ោរសិក្ាាន្សក្ម្េភាេ ន្ិងោរអនុ្វត្តន្ក៍្នុងោរចូ្លរមួ្ជ្ញនម្រច្ើន្បាន្
នៅដ្ល់ម្រេួសារជ្ញនម្រច្ើន្ ផ្ដល់ោរបក្ដម្របឯក្សារ ន្ងិោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ង
នផ្សងៗជ្ញភាសាក្ំនណើ ត្ាន្ោរនរៀបច្បំាន្លអក្ណំត្ន់រលនៅដដ្លអាច្
វាស់ដវងបាន្ជ្ញក្ល់ាក្ដ់ដ្លាន្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យាន្ោរជូន្ដ្ណឹំង ន្ិង
ដ្ឹក្ នំដាយវដ្ឋថ្ន្ោរនចាទសួរ ាន្ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរម្រសាវម្រជ្ញវ ន្ងិ
ទិន្នន្យ័ាក្េ់ន័្ធរបស់សាលានរៀន្ាន្រយៈនេលយូរអដងវងបនងកើត្រច្ សម្ពន័្ធ
អច្ិថ្ន្តន្តយន៍ដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់ោរចូ្លរមួ្ម្រសបរន ជ្ញម្យួន្ឹងោរនបដជ្ញា ច្ិត្ត ន្ិងច្ក្ខុ
វស័ិយរយៈនេលដវងសម្រាបោ់រចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេសួាររក្ាភាេជ្ញអនក្
ដ្ឹក្ រំបស់ាតាបតិាដដ្លាន្ម្រសាប ់ន្ងិក្សាងភាេជ្ញអនក្ដ្កឹ្ រំបស់
ាតាបិតាែេ ី3. ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាអបរ់ទំទលួសាា ល់នូ្វសារសំខាន្ថ់្ន្ភាេជ្ញអនក្
ដ្ឹក្ ដំផ្នក្រដ្ឋបាលនៅក្នុងោរក្ំណត្ោ់ររេំឹងទុក្ ន្ិងោរបនងកើត្បរោិោស
ម្យួដដ្ល ឲំ្យាន្ោរចូ្លរមួ្េីសំណាក្ម់្រេសួារ។ ម្រសុក្ ន្ិងសាលានរៀន្
នៅក្នុងម្រសុក្ ម្រត្ូវខិត្ខមំ្របឹងដម្របងបនងកើត្ បណដុ ោះ ន្ិងរក្ាវបបធម្ទ៌ំ ក្ទ់ំន្ង
ដដ្លនផ្លដ ត្ោរយក្ច្ិត្តទុក្ដាក្ន់ៅនលើោរសិក្ាជ្ញម្យួន្ឹងច្ក្ខុវស័ិយរមួ្អំេី
ភាេនជ្ញេជយ័នៅក្នុងោរសិក្ាសម្រាបសិ់សសម្រេបរ់បូ ន្ិងោរនបដជ្ញា ច្ិត្តក្នុង
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ច្ំនណាម្ាតាបិតា ន្ងិអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំបុេាលិក្សាលានរៀន្ ន្ិងសាជិក្
ស េម្ន្ ៍នដ្ើម្បដីច្ក្រដំលក្ោរទទលួខុសម្រត្ូវ ន្ងិនធវើឲ្យអនក្ដ្ថ្ទាន្ោរ
ទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះោរសនម្រម្ច្បាន្តាម្ច្ក្ខុវស័ិយន ោះ។ នយើងន្ឹងខិត្ខំ
ម្របឹងដម្របងនដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វទំ ក្ទ់ំន្ងស ោរដដ្លេួរឲ្យនជឿជ្ញក្រ់ន នៅក្នុង
សាលានរៀន្។ ទក្ទ់ងន្ឹងាតាបិតា ន្ងិអនក្ផ្ដល់ោរដែទ ំសាលានរៀន្ម្រត្ូវ៖ 
អនញ្ា ើញ ន្ិងសាវ េម្ន្េ៍ួក្នេនររេក្ដកី្ងវល់របស់េកួ្នេផ្ដល់ក្ិត្តយិសដ្ល់
ោរចូ្លរមួ្ច្ំដណក្របស់េួក្នេ នយើងន្ឹងទទួលសាា ល់ នររេ ន្ិងនដាោះ
ម្រសាយ៖ នសច្ក្ដមី្រត្ូវោររបស់ម្រេួសារ ន្ងិស េក្ម្ន្ភ៍ាេខុសរន ដផ្នក្ឋាន្ៈ
សងាម្នសដ្ឋក្ចិ្ច ន្ងិថាម្វន័្តសងាម្ ម្រេម្ទងំអតុ្លយភាេអណំាច្ដដ្លភាេ
ខុសរន ទងំនន្ោះបាន្បនងកើត្ន ើងភាេខុសរន ដផ្នក្ជ្ញត្សិាសន្,៍ ជ្ញត្ិេន្ធុ, 
សញ្ញា ត្ិ, វបបធម្,៌ ភាសា ន្ិងន្ិងថាម្វន័្តសងាម្ ម្រេម្ទងំអតុ្លយភាេ
អំណាច្ដដ្លភាេខុសរន ទងំនន្ោះបាន្បនងកើត្ន ើង នយើងន្ងឹដច្ក្រដំលក្
អំណាច្ ន្ិងោរទទួលខុសម្រត្ូវជ្ញម្យួម្រេសួារ។ 4. ម្រសុក្ន្ឹងផ្ដល់នូ្វឱោស
អភវិឌ្ឍន្វ៍ជិ្ញា ជីវៈសម្រាបបុ់េាលិក្ ន្ងិជំន្យួបនច្ចក្នទសដ្ល់សាលានរៀន្
នដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរយល់ដ្ងឹ ន្ិងម្របសិទធភាេថ្ន្ោរអនុ្វត្តន្ចូ៍្លរមួ្របស់ម្រេួ
សារ។ 5. ម្រសុក្ ន្ិងសាលានរៀន្ទងំឡាយនៅក្នុងម្រសុក្ ន្ងឹម្រត្ូវបាន្ដ្ឹក្ ំ
នដាយសតងដ់ារដផ្ន្ោរស េម្ន្ន៍ដ្ើម្បេីណនន្យយភាេនៅក្នុងសាលានរៀន្ 
(ComPAS) នៅក្នុងោរនធវើដផ្ន្ោរ ោរអនុ្វត្តន្ ៍ន្ងិោរវាយត្ថ្ម្លក្ម្េវធិ ីន្ិង
សក្ម្េភាេចូ្លរមួ្េសំីណាក្ម់្រេួសារ។ សតងដ់ារ ComPAS 1. នយើងន្ឹង
ធា ថា សិសសាន ក្់ៗ ាន្ឱោសសិក្ាដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់ោរនឆ្លើយត្ប ន្ងិ
សន្តសុិខវបបធម្ ៌2. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសាន ក្ ់ន្ិងម្រេសួារន្ីម្យួៗ ម្រត្ូវ
បាន្ជូន្ដ្ំណឹង ន ើយអាច្នម្រជើសនរ ើសក្ម្េវធិអីបរ់ទំងំឡាយដដ្លបំនេញ
តាម្នសច្ក្ដមី្រត្ូវោររបស់េួក្នេ។ 3. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ  ន្ិង
ម្រេួសារន្ីម្យួៗាន្សិទធទិទលួបាន្ទិន្នន្យ័អំេោីរអនុ្វត្តន្ោ៍រង្រ ន្ងិោរ
នេញច្ិត្តបាន្ទន្ន់េលនវលា ម្រេម្ទងំផ្ដល់ធាតុ្ចូ្លនៅក្នុងអាទភិាេ ន្ងិ
នសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ច្ិត្តសំខាន្់ៗ របស់សាលានរៀន្ ន្ិងម្រសុក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នម្របើ
ម្របាស់នដ្ើម្បនីធវើោរដក្លម្អនៅក្នុងសាលានរៀន្ស េម្ន្រ៍បស់េួក្នេ។ 4. 
នយើងន្ឹងធា ថា សិសសាន្ោរចូ្លរមួ្ោ ងសក្ម្េនៅក្នុងស េម្ន្៍
សិក្ាច្ំរោុះជំ ន្ ់ន ើយាន្នៅក្នុងជីវតិ្ជ្ញម្នុ្សសនេញវយ័របស់េួក្នេ 
ដដ្លបន្តោរអភវិឌ្ឍបុេាល ន្ិងឱោសសិក្ាជ្ញបន្ត។ 5. នយើងន្ឹងធា ថា 
សិសសាន ក្់ៗ ាន្បទេិនសាធន្សិ៍ក្ាដដ្ល េត្ច់្ត្ ់ត្ម្រម្ូវតាម្បុេាល ន្ិង
បំនេញោត្េវក្ិច្ច។ 6. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ សិក្ាក្នុងបរោិោស
ម្យួដដ្លក្សាងសម្ត្ាភាេម្រត្ បម់្ក្រក្ភាេនដ្ើម្វញិ ដដ្លាន្ោររេំឹង
ទុក្ក្នុងច្ិត្តខពស់ សាា ន្ភាេដដ្លាន្ោរយក្ច្ិត្តទុក្ដាក្ ់ន្ិងាន្ោររមំ្រទ 
ន្ិងឱោសដ្ា៏ន្អត្ាន្យ័សម្រាបអ់នក្ទងំអស់រន ក្នុងោរចូ្លរមួ្។ 7. នយើង
ន្ឹងធា ថា ាន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងច្ាស់លាស់ ផ្លទ ល់ ន្ិងទន្ន់េល
នវលា ម្រេម្ទងំក្ដន្លងទំនន្រសម្រាបឲ់្យសាជិក្ស េម្ន្ស៍ាលានរៀន្ចូ្ល
រមួ្នៅក្នុងក្ិច្ចសន្ទ ដ្ា៏ន្អត្ាន្យ័ ន្ិងាន្ផ្លិត្ភាេ។ 8. នយើងន្ឹងធា 
ថា សិសសាន ក្់ៗ ាន្សិទធទិទួលបាន្អាហារាន្ជីវជ្ញត្ិ បរោិោសសិក្ា
សាអ ត្ ោររមំ្រទសុខភាេផ្លូវច្ិត្ត ន្ិងផ្លូវោយ ោរអបរ់ោំយ ន្ិងម្នុ្សសនេញវ ័
យដដ្លរមំ្រទដ្ល់ោររស់នៅម្របក្បនដាយសុខភាេលអ ន្ិងម្របក្បនដាយច្ីរភា
េ។ 9. នយើងន្ឹងធា ថា សិសសាន ក្់ៗ ាន្សុវត្ាិភាេនៅសាលានរៀន្ ន ើយ
ាន្ផ្លូវដដ្លាន្សុវត្ាភិាេនៅោន្ ់ន្ិងម្ក្េីសាលានរៀន្ ន្ិងនៅក្នុងម្រសុក្
ជិត្ខាងដដ្លនៅជុំវញិសាលានរៀន្។ នៅទីបញ្ចប ់ច្ក្ខុវស័ិយរបស់នយើងេឺថា 
ាតាបិតា ន្ងិអនក្ផ្ដល់ោរដែទាំន ក្ន់ៅម្រសុក្អូក្ ិន្ដ្ ៍ាន្សំន ងម្យួ 
ន្ិងអំណាច្ក្នុងោរសនម្រម្ច្ច្តិ្តម្យួនៅក្នុងោរអបរ់សំម្រាបកូ់្ន្របស់េកួ្នេ 
ម្រេួសារ ន្ងិម្រេូបនម្រងៀន្នធវើោរជ្ញម្យួរន សំនៅនឆ្ព ោះនៅរក្ោរសនម្រម្ច្លទធផ្ល
របស់កូ្ន្េួក្នេ ម្រេសួារយល់អំេអីវីដដ្លកូ្ន្របស់េួក្នេក្ំេុងដត្ាន្ោរ
ទទួលខុសម្រត្ូវ ន្ងិនៅម្រត្ឹម្នេលណា ន ើយនយើងនធវើឲ្យម្រេួសារាន្ោរ
ទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះត្ួ ទរីបស់េួក្នេដូ្ច្រន ន្ឹងោរដដ្លេួក្នេនធវើឲ្យនយើង
ទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះត្ួ ទរីបស់នយើងខាុ ំផ្ងដដ្រ។ ជ្ញចុ្ងនម្រោយ នយើងច្ងឲ់្យ
ាតាបិតា ន្ងិអនក្ផ្ដល់ោរដែទាំន្ស ក្ម្េសិទធនិៅនលើសាលានរៀន្របស់
នយើងោ ងេិត្ម្របាក្ដ្ នដ្ើម្បឲី្យេួក្នេអាច្រមួ្រន ជួយ ឲ្យបុម្រត្ធតីារបស់នយើង

ោល យនៅជ្ញម្នុ្សសនេញវយ័ម្របក្បនដាយនជ្ញេជយ័ ន្ិងាន្សុខភាេលអ។ 
ដផ្នក្ទ ីIV។ ោរអនុ្ម្ត័្នរលោរណ៍ចូ្លរមួ្េីសំណាក្ា់តាបិតាទូទងំ
ម្រសុក្នន្ោះ ម្រត្ូវបាន្បនងកើត្ន ើងរមួ្រន  ន្ិងាន្ោរម្រេម្នម្រេៀងរន ជ្ញម្យួាតា
បិតារបស់កុ្ារដដ្លចូ្លរមួ្នៅក្នុងក្ម្េវធិីច្ណំងនជើងទី I ដផ្នក្ A ដូ្ច្ដដ្ល
ាន្ោរបញ្ញា ក្ភ់ស័តុតាងនដាយ៖ ក្ិច្ចម្របជុមំ្រក្ុម្ម្របឹក្ាផ្ដល់ដ្ំបូ េ ន្ថាន ក្ម់្រសុក្ 
ោរនធវើបទបង្ា ញ ន្ិងោរេភិាក្ានៅទតីាងំសាលានរៀន្ - ក្ិច្ចម្របជុំម្រក្ុម្ម្របឹក្ា
ទីតាងំសាលានរៀន្ ក្ិច្ចម្របជុេំណៈក្ម្េោរផ្ដល់ដ្បូំ េ ន្អនក្សិក្ាភាសា
អងន់េលស ក្ិច្ចម្របជុសំាេម្ាតាបតិា-ម្រេូបនម្រងៀន្ (PTA) ក្ិច្ចម្របជុអំនក្ដ្ឹក្ ំ
ាតាបិតា ក្ចិ្ចម្របជុំាតាបតិាោរអបរ់េំិនសស ក្ចិ្ចម្របជុំេណៈក្ម្េោរអនក្
សិក្ាភាសាអងន់េលសថាន ក្ម់្រសុក្។ 1/15/14 

ឧបសម្ពន័្ធ F៖ AR 1250 -  គភញៀវសាលាគរៀន្ / អនក្គរៅ 

គៅឯសង្ក្ត្់សាលាគរៀន្អូក្ឡិន្ដ ៍សវុត្ថភិាេរបស់សិស្េសាលា ន្ិងបុគគលិក្ 
គឺមាន្សារៈសំខាន្់ខំ្្ាងណ្ស់។ អនក្រគប់រគងសាលាគរៀន្ រត្វូគ វ្ើោ ្ងណ្ឱយ្
រគប់រចក្ទាវ្រត្ូច្ទំាំងអស់នន្សាលាគរៀន្ រត្ូវបាន្ចាក្់គសាឱ្យជាប់ គៅគេល
ថាន្ក្់គរៀន្រតូ្វបាន្ចាប់គផដើម្គបើក្ឱ្យសិស្េចលូគរៀន្ គហើយរដម្ងចាក្់គសារឱ្យ
ជាប់ររហូត្ដល់គមា ្ងសិស្េគចញេីសាលាគរៀន្វិញ។ មាន្ដត្រចក្ទាវ្រ្ំចូលទី
ក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្គទ ន្ឹងរត្វូបាន្គបើក្ចំហ គៅក្នុងគមា ្ងសិស្េគរៀន្ 
គហើយនឹ្ងមាន្ោររត្ួត្េិនិ្ត្យ្រគប់គេលគវលា។ 
 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវបទិរបោសជូន្ គៅរគប់
រចក្គចញចូលសាលាគរៀន្នី្ម្ួយៗ ន្ិងគៅក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ន្ូវគសចក្តី
ជូន្ដំណឹងមួ្យ ដដលត្រមូ្វោរឱ្យគភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់ ចេុះគ ្្េះក្នុងបញ្ជី, 
គមា ្ងដដលរត្ូវោរចេុះគ ្្េះក្នុងបញ្ជ,ី ទីតំាងចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជី, ផែូវគដើរគៅោន្់
ទីតំាងហនឹង គហើយនិ្ងោរេិន័្យចំគពាេះោររំគលាភគលើលក្ខខ័ណឌចុេះគ ្្េះក្នុងប
ញ្ជី។ (រក្ម្រេហមទណឌ 627.6) 
 
សំរាប់គោលបំណងនន្បទបប្ញ្ញត្តិគន្េះ "គភញៀវ" មាន្ន័្យថាម្នុ្ស្េទាំងអស ់
ដដលបាន្ចូលម្ក្ទីក្នុងសាលាគរៀន្ គលើក្ដលងដត្ បុគគលិក្ ន្ិងសិស្េសាលា
គចញ។ មាតាបិតា ឬអនក្សម័រគចិត្ត ក្៏រតូ្វបាន្ចាត្់ទុក្ថាជា "គភញៀវ" ដដរ គោយ
ម្ិន្គិត្ថាេួក្គគគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្យូរប ណុ្ណ្ក្៏គោយ ឬថាេួក្គគ
បាន្ចូលម្ក្ប ុន្្ាន្ដងក៏្គោយ។ 
 
គោលោរណ៍សំរាប់គភញៀវសាលាគរៀន្ 
 
គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់រតូ្វ៖ 
 
1.  គោរេតាម្គោលោរណ៍ចុេះគ ្្េះក្នុងបញ្ជសីាលាគរៀន្ភា្្ម្ៗ គៅគេលចូល
ម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្។ 

2.  គោរេតាម្គោលោរណ៍សាលាគរៀន្ណ្ម្យួ ទាក់្ទងន្ឹងដំគណើរម្ក្ោន្់ទី
ថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយ រួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្ថ់ាមាន្ដត្ ោរម្ក្ទទួលលិខិត្
អន្ុញ្ញ្ត្ជាម្ុន្ េីនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងសាលាគរៀន្គនាេះគទ។ 

3.  ចូល ន្ិងចាក្គចញេីថាន្ក្់គរៀន្ គោយសាង្ត្គ់សងៀម្ តាម្ោរដដលអាចគ វ្ើបា
ន្។ 

4.  គជៀសវាងោរន្ិោយគៅោន្់សិស្េ ឬបុគគលិក្ គៅក្នុងគមា ្ងសិស្េក្ំេុងគរៀ
ន្។ 

5.  គជៀសវាងទគងវើណ្ម្ួយ ដដលអាចបង្អ្ក្ស់ក្ម្មភាេសិក្្ារបស់សិស្េសា
លា។ 

6.  ោក្់កំ្ណត់្គេល ន្ិងកំ្ណត់្ោរចូលម្ក្ក្នងុថាន្ក្់គរៀន្ញឹក្ញប ់ឱ្យបាន្
សម្គហតុ្ផល (ន្ឹងរត្ូវបាន្កំ្ណត់្តាម្សក្ម្មភាេដដលក្ត្់សំោល់)។ 

7.  គោរេតាម្នី្ត្ិវិ្ីសាលាគរៀន្ដដលបាន្បគងកើត្គឡើង សំរាប់ោរោក្់គេល
ណ្ត្់ជួបគរោយៗម្ក្គទៀត្ ជាម្ួយរគូបគរងៀន្ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយក្នាយក្
សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង បនាទ្ប់េីដំគណើរទសេ្ន្កិ្ចចក្នុងថាន្ក្់គរៀន្គន្េះ 
របសិន្គបើរតូ្វោរចំាបាច់។ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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8.  របគល់ជូន្សាលាគរៀន្វិញ ន្វូលិខិត្អន្ញុ្ញ្ត្ឱ្យគភញៀវចលូទីក្នុងបរិគវណ
សាលាគរៀន្ (គរបើសិន្គបើមាន្) ម្នុ្នឹ្ងគលាក្អនក្គ្វើោរគចញេីបរិគវណ
សាលាគរៀន្។ 

 
 

សិទធិរបស់គភញៀវសាលាគរៀន្ 
 
គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់មាន្សិទធិ៖ 
 
1.  ទទួលបាន្នូ្វគសចក្ដីជូន្ជាម្ុន្ អំេីន្ីតិ្វិ្ សីំរាប់គភញៀវចូលម្ក្ទីក្នុងបរិគវណ
សាលាគរៀន្។  

2.  គសនើសុំ ន្ិងទទួលបាន្នូ្វោរយល់រេម្ េនីាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង 
គដើម្្បីចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្។ 

3.  ចូលគម្ើលថាន្ក្់គរៀន្ ដដលកូ្ន្របស់េួក្មាន្គ ្្េះចូលគរៀន្ ក្នុងរយៈគេល
សម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ។ 

4.  ចូលគម្ើលថាន្ក្់គរៀន្ ក្នុងគោលបំណងគរជើសគរើសសាលាគរៀន្ ដដលកូ្ន្របស់
េួក្គគន្ឹងរត្ូវបាន្ចុេះគ ្្េះចូលគរៀន្ ក្នុងរយៈគេលសម្គហតុ្សម្ផល 
បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ។ 

5.  គសនើសុំជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របចំាថាន្ក្់គរៀន្ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយនាយក្សាលា
គរៀន្ / អនក្ចាត្់តំាង ក្នុងរយៈគេលសម្គហត្ុសម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើ
សុំ គហើយន្ិង 

6.  ជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របស់ក្ូន្េួក្គគ ន្ិង/ឬ នាយក្សាលាគរៀន្ / អនក្ចាត្់
តំាង ក្នុងរយៈគេលសម្គហតុ្សម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើសំុ។ 

 
 
 
 

គភញៀវសាលាគរៀន្េំុមាន្សិទធិ៖ 
 

1.  ចូលម្ក្អុក្ឡុក្ក្នុងគមា ្ងគរៀន្, សក្ម្មភាេនន្ក្ម្មវិ្ីសិក្្ាបដន្ថម្, បងក
រចលាចល ឬគបើមិ្ន្ដូគចនេះគទ ចូលម្ក្រំខាន្ដល់ោររបតិ្បត្ដិោរ្ម្មតានន្
សាលាគរៀន្។ 

2.  គរបើឧបក្រណ៍គអឡិចរត្ូនិ្ចសំរាប់សាដ្ប់សគម្ែង ឬថ្ត្ គៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្
ម្ួយ នន្សាលាបឋម្សិក្្ា ន្ិងម្្្យម្សិក្្ា គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្េីរគូ
បគរងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលាគរៀន្ជាម្ុន្ - ជន្ណ្ដដលបាន្រំគលាភបំពាន្
ច្ាប់គន្េះគោយគចត្នាគនាេះ អាចន្ឹងមាន្ក្ំហុសេីបទគលមើសម្ជឈ្ិម្ (សូម្
គម្ើលច្ាប់អបរ់ំ ដផនក្ទី 51512 ន្ិងច្ាប់ BP 1250)។ 

 
ន្ីតិ្វិ្ីសដីេីោរចេុះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្  

 
1.  គភញៀវសាលាគរៀន្ទាំងអស់ រត្វូដត្មាន្ោរយល់រេម្ ន្ិងោរអន្ុម្័

ត្េីនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង។ 

2.  គដើម្្បីឱ្យអាចចេុះគ ្្េះបាន្ គភញៀវសាលាគរៀន្ទំាងអស់ តាម្ោរគសនើ
សុំ រត្ូវផដល់ជូន្ចាងហ្វ្ងសាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងនូ្វេ័ត៌្មាន្
ដូចខាងគរោម្គន្េះ៖ 
ក្)  គ ្្េះ អាស័យោឋ្ន្ ន្ិងម្ុខរបរ របស់េួក្គគ 

ខ)  អាយុរបស់េួក្គគ របសិន្គបើតិ្ចជាង 21 ឆន្ំ 
គ)  គោលបំណងរបស់េួក្គគ ក្នុងោរចូលម្ក្ទីក្នុងបរិគវណ

សាលាគរៀន្ 

 )  អត្តសញ្ញណ្ប័ណណ 
ង)  េ័ត៌្មាន្គផ្េងៗគទៀត្ រសបជាម្ួយន្ឹងគោលបំណងគៅ

ក្នុងជំេូក្គន្េះ ន្ិងក្នងុគសចក្ដីដចងនន្ច្ាប់គន្េះ 
(រក្ម្រេហមទណឌ 627.3) 

3.  បនាទ្ប់ម្ក្ សូម្បំគេញលិខិត្អន្ញុ្ញ្ត្គភញៀវសាលាគរៀន្ ន្ិងទទួល
បាន្នូ្វោរយល់រេម្េីនាយក្សាលាគរៀន្ជាម្ុន្សិន្ ម្ុន្ន្ឹងបន្ត
គ វ្ើដំគណើរគៅោន្់ទីថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយ។ 

4.  សំគណើសំុជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របចំាថាន្ក្់គរៀន្ ន្ិង/ឬ នាយក្
សាលាគរៀន្ គរោយេីោរបាន្ចូលគម្ើល 

5.  ជួបជាម្ួយរគូបគរងៀន្របស់ក្ូន្េួក្គគ ន្ិង/ឬ ជាម្ួយនាយក្
សាលាគរៀន្ ក្នុងរយៈគេលសម្គហតុ្សម្ផល បនាទ្ប់េីោរបាន្គសនើ
សុំ។ 

 
 

ោរបដិគស្មិ្ន្ឱ្យចេុះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ 
 

នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង អាចបដិគស្ម្ិន្ឱ្យអនក្គរៅណ្មាន្ក្ ់ចុេះ
គ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្បាន្ របសិន្គបើេួក្គគ គ វ្ើសន្និោឋ្ន្សម្
គហត្ុសម្ផលថា វត្តមាន្ ឬទគងវើរបស់អនក្គរៅរូបគនាេះ អាចរំខាន្ដលស់ិស្េ
សាលា ឬបុគគលិក្; អាចគ វ្ើឱ្យខូចខាត្រទេយ្សម្្បត្ត;ិ អាចចូលម្ក្ដចក្ចាយ ឬ
គរបើសារធាត្ុជាប់ោររគប់រគង; ឬអាចគ្វើឱ្យរងរបួសរាងោយនន្ម្ន្សុ្េណ្
មាន្ក្់គទៀត្។ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្តំ់ាង ឬអនក្ោម្សន្ដិសុខសាលា
គរៀន្ អាចលុបគចញវិញបាន្នូ្វគ ្្េះអនក្គរៅណ្មាន្ក្់ របសិន្គបើេួក្គគ មាន្
ម្ូលោឋ្ន្សម្គហតុ្ផល ក្នុងោរគ វ្ើោរសន្នោិឋ្ន្ថា វត្តមាន្របស់អនក្គរៅ គៅទី
ក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ អាចន្ឹងបង្អ្ក្់ ឬក្ំេុងបង្អ្ក្់ដល់របត្ិបត្ដិោរ ឬ
ោរង្រោរសន្ដិភាេ ឬអាចន្ឹងរំខាន្ ឬកំ្េុងរំខាន្ដល់សាលាគរៀន្ ដល់សិស្េ
សាលា ឬដល់បុគគលិក្។ (រក្ម្រេហមទណឌ 627.4) 
 
(សូម្គម្ើល 3515.2 - ោររំខាន្នានា) 

 
នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង អាចគសនើឱ្យអនក្គរៅ ដដលេំុបាន្ចុេះគ ្្េះ
ចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬឯក្សិទធិចេុះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលា
គរៀន្ រត្វូបាន្គគបដិគស្ ឬដក្ហូត្វិញគនាេះ គ វ្ើោរចាក្គចញេីទីសាលាគរៀន្
ជាបនាទ្ន្់។ គៅគេលអនក្គរៅណ្មាន្ក្់ រត្វូបាន្បង្គ្ប់ឱ្យចាក្គចញេីទីសាលា
គរៀន្ គនាេះនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវន្ិោយរបាប់អនក្គរៅរូបគនាេះ 
ថារបសិន្គបើគគវិលរត្ឡប់ម្ក្ោន្់ទីសាលាគរៀន្វិញ ក្នុងរយៈគេលរបំាេីរនថ្ង
គនាេះ េួក្គគន្ឹងមាន្គទាសម្ជ្ឈឹម្ ទទួលរងនូ្វោរេិន័្យជារបាក្ ់ន្ិង/ឬ ជាប់
េន្ធនាោរ។ (រក្ម្រេហមទណឌ 627.7) 
 
ន្ីតិ្វិ្ីបណតឹងឧទធរណ ៍
 
ជន្ណ្ដដលរតូ្វបាន្បដិគស្ម្ិន្ឱយ្ចុេះគ ្្េះចូលទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ 
ឬគ ្្េះរបស់េួក្គគ ដដលរតូ្វបាន្លុបគចញវិញគនាេះ អាចបតឹងឧទធរណ៍គៅ
ោន្់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្បណ្ដ្ញ តាម្ោរោក្់ជូន្ ក្នុងរយៈគេល
របំានថ្ង បនាទ្ប់េីេួក្គគបាន្ចាក្គចញទីសាលាគរៀន្ ន្វូសំគណើជាលាយលក្ខ
អក្្េរម្ួយច្ាប់ សំរាប់ោរសុំជួបរបជុំោន្េីគរឿងហនឹង។ សំគណើគន្េះ រត្ូវបញ្ជ្ក្់េី
ម្ូលគហត្ុ ដដលេួក្គគ គិត្ថាោរបដិគស្ ឬោរលុបគ ្្េះគចញវិញគនាេះ គឺ
ជាោរម្ិន្រត្ឹម្រត្ូវ គហើយរតូ្វដត្ផតល់ជូន្ន្វូអាស័យោឋ្ន្មួ្យ ដដលគសចក្តីជូន្
ដំណឹងគនាេះ អាចោក្់គផញើគៅ។ គៅគេលទទួលបាន្នូ្វសំគណើសំរាប់សវនាោរ
គហើយគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្នន្បណ្ដ្ញ រត្ូវគផញើគសចក្ដជីូន្
ដំណឹងវិញភា្្ម្ៗ ជូន្ដល់ម្ន្ុស្េមាន្ក្់ដដលបាន្គ្វើោរគសនើសុំ។ ក្ិចចរបជំុជាម្ួយ
នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអគគនាយក្នន្បណ្ដញ្ ន្ឹងរត្ូវរបារេធគ្វើគឡើង ក្នុងរយៈ
គេលរបំាេីរនថ្ង បនាទ្ប់េីេួក្គគបាន្ទទួលន្ូវសំគណើសំុគន្េះ។ (រក្ម្រេហមទណឌ 
627.5) 
 
(សូម្គម្ើល 1312.1 - ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងបុគគលិក្របស់សង្ក្ត្)់ 
7/14/04; 6/28/17A 
 

ឧបសម្ព័ន្ធ G: BP 1250 - ទំនាក្់ទនំ្ងសហគម្ន្ ៍ 
 
គភញៀវ / អនក្គរៅសាលាគរៀន្ 
 
រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល គលើក្ទឹក្ចិត្តដល ់មាតាបិតា / អាណ្េ្ាបាល ន្ិងរបជា
សហគម្ន្៍ពាក្់ពាន្់ ចូលគម្ើលគៅតាម្ទសីាលាគរៀន្នានា ន្ិងេិនិ្ត្យ្គម្ើលក្ម្ម
វិ្ីអបរ់ំរបស់សាលាគរៀន្។ 
 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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គដើម្្បីធានាក្ុំឱ្យមាន្ោររំខាន្ខំ្្ាងគេក្ ដល់ក្ម្មវិ្ីបគរងៀន្គន្េះ អគគនាយក្នន្
សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង ន្ឹងបគងកើត្ន្ីតិ្វិ្ី ទុក្គ វ្ើោរសរម្ួលដល់
ោរចូលគម្ើលគៅតាម្ទីសាលាគរៀន្នានា គៅនថ្ងសិស្េគរៀន្្ម្មតា។ ោរចូល
គម្ើលនានា គៅក្នុងគមា ្ងគរៀន្ ជាត្ំបូង គលាក្អនក្ រត្វូោរគរៀបចំគ វ្ើជាន្ឹងរគូ
បគរងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្តំ់ាងជាម្ុន្សិន្។ របសិន្គបើគលាក្
អនក្ចង់ជួបោន្ផ្ទ្ល់ សូម្គ្វើោរណ្ត្់ជួបជាម្ួយន្ឹងរគូបគរងៀន្ គៅគរៅគមា ្ង
បគរងៀន្។ 
 
គដើម្្បីធានាសុវត្ថិភាេដល់សិស្េ ន្ិងបុគគលកិ្ រេម្ទាំងគជៀសវាងោររំខាន្ដដល
អាចគក្ើត្មាន្គនាេះ គភញៀវទាំងអស់រតូ្វចេុះគ ្្េះភា្្ម្ៗ គៅគេលម្ក្ដល់ទីក្នុង
អាោរ ឬបរិគវណសាលាគរៀន្ ក្នុងគេលដដលសាលាក្ំេុងគបើក្។ 
 
សំរាប់គោលបំណងសវុត្ថិភាេ ន្ិងសន្ដិសខុសាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលា ឬ
អនក្ចាត្់តំាង អាចគរៀបចំម្គ្្ាបាយដដលមាន្លក្ខណៈង្យសំោល់គភញៀវ ក្នុង
ខណៈដដលេួក្គគចូលម្ក្ោន្់ទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្។ 
 
ហ្ម្គរបើឧបក្រណ៍សាដ្ប ់ឬថ្ត្រូបឬថ្ត្សគម្ែងគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ េីសំណ្ក្់
សិស្េ ឬគភញៀវ គោយោ្្ន្ោរអន្ុញ្ញ្ត្េីរគបូគរងៀន្ ឬនាយក្សាលាគរៀន្គឡើ
យ។ (រក្ម្អបរ់ំ 51512) 
 
(សូម្គម្ើល 5144 - ោរោក្់វិន្យ័អបរ់ំ) 
 
7/14/04 
 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ H, ឧបសម្ពន័្ធ H: BP 5145.7  ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ 

 

រក្ុម្របឹក្្ាភិបាលបាន្ខិត្ខំេា្ោម្ដថ្រក្ា្ទីក្ដន្ែងសិក្្ាឱយ្មាន្សុវត្ថភិាេ 
ជាទីោ្្ន្ោរគបៀត្គបៀន្ ន្ិងោរគរើសគអើងោន្។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល ទទួលសាគ្ល់
ថា ក្តាត្សងគម្ ន្ិងរបវត្តិសា្សតដ៏សមុរគស្្ាញ អាចនំាម្ក្ន្ូវភាេអយុត្ដិ្ម្៍គៅ
ក្នុងសង្ក្ត្់ គហើយថាោរគបៀត្គបៀន្ផែូវចិត្ដ គ វ្ើឱ្យគុណត្នម្ែនន្សិស្េសាលាទាំង
អស់ធ្្ាក្់ចុេះ គ វ្ើឱ្យរាងោយនន្សិសេ្ោន្់ដត្ដលងមាន្សុត្ថិភាេ គ វ្ើឱយ្សម្ត្ថ
ភាេគរៀន្សូរត្របស់សិស្េចុេះគខ្ាយ ន្ិងគ្វើឱ្យសងគម្ោន្់ដត្មាន្ភាេអយុត្ដិ
្ម៌្ខំ្្ាងគឡើង។ រក្ុម្របឹក្្ាភិបាលបាន្គបតជាញ្ចិត្ត លុបបំបាត្់គចាលនូ្វោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ន្ិងជសួជុលោរខូចខាត្ដដលខែួន្បាន្បងករ។ រក្ុម្របកឹ្្ាភិ
បាលហ្ម្ោត្់មិ្ន្ឱ្យមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សិស្េ គៅទីក្នុងសាលា
គរៀន្ ឬគៅក្នុង សក្ម្មភាេដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្ ឬ
សក្ម្មភាេដដលពាក្់ពាន្់សាលាគរៀន្។ រក្មុ្របឹក្្ាភិបាល បាន្ហ្ម្ោត់្ផង
ដដរ ម្ិន្ឱយ្មាន្ោរសងសឹក្ោន ្ឬសក្ម្មភាេរបឆំងនឹ្ងបុគគលដដលបាន្រាយ
ោរណ៍របាប់ ដដលបាន្ោក្់ពាក្យ្បណតឹង ឬដដលបាន្ផដល់សក្ខីភាេ ឬគបើមិ្ន្
ដូគចនេះគទ ដដលបាន្ោំរទអនក្ោក្់ពាក្្យបណតឹង អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទជាប់
បទគចាទរបោន្។់ 

 

សង្ក្ត្់បាន្គលើក្ទឹក្ចិត្តោ ្ងខំ្្ាង ដល់សសិ្េណ្មាន្ក្់ដដលបាន្គិត្ថាេួក្គគ 
រត្ូវបាន្គគបាន្គបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ គៅទកី្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគៅក្នុង
សក្ម្មភាេដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្ ឬសក្ម្មភាេដដល
ទាក់្ទងន្ឹងសាលាគរៀន្ េីសំណ្ក្់នន្សិស្េ ឬម្ន្ុស្េគេញវ័យណ្មាន្ក្់គផេ្ង
គទៀត្គនាេះ រត្ូវទាក្់ទងរបាប់រគូបគរងៀន្ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬបុគគលិក្នន្
សាលាគរៀន្មាន្ក្់គទៀត្របស់េួក្គគ ដដលអាចរក្ទាក្ទ់ងបាន្។ សង្ក្ត្់គន្េះ ន្ឹង
ចាត្់វិធាន្ោរភា្្ម្ៗ គដើម្ប្ីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ ន្ិងោរោរពារសវុត្ថិភាេ ន្ិង
សុខុមាលភាេរបស់ជន្រងគរោេះ ដដលបាន្រាយោរណ៍របាបអ់ំេីោរគបៀត្គបៀន្
ផែូវគភទ រួម្មាន្ទំាង វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន ក្នុងអំឡងុគេលគសុើបអគងកត្ ឱ្យ

បាន្សម្រសម្ប។ បុគគលិក្ណ្ដដលបាន្ទទួលបាន្នូ្វរបាយោរណ៍ ឬបាន្
គ ើញោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ រត្វូផដល់ដំណឹងរបាប់នាយក្
សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តអីន្ុគលាម្តាម្ច្ាបរ់បស់សង្ក្ត្់។  
 

ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត់្ គឺជាោររបរេឹត្ដអំគេើផែវូគភទ
ដដលគគមិ្ន្ចង់បាន្ ដដលអាចរួម្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្កំ្ណត់្ថាមាន្ដត្ អំគេើហិងា្
ផែូវគភទ ោរដចចង់រួម្គភទដដលគគម្ិន្ចង់បាន្  ោរគសនើសុំឱ្យយល់រេម្រួម្គភទ 
ឬោរបគញ្ចញពាក្្យសម្ដីដផែផ្ក្ ោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដបបដចចង់ ឬោរ
បគញ្ចញោយវិោរគផ្េងៗគទៀត្ក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ោក្់គៅម្ន្ុស្េមាន្ក្់គទៀត្ 
ដដលមាន្គភទដូចោន្ ឬគភទខុសោន ្គៅក្នងុបរិោោសជំុវិញោរអបរ់ំ គៅ
គេលដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយដផែក្គលើគភទ ន្ិងតាម្សាថ្ន្ភាេណ្ម្យួ ដូច
មាន្គៅខាងគរោម្គន្េះគទ (ច្ាប់អបរ់ំ 212.5; 5 CCR 4916) 

 

1. ោរចេុះចូលចំគពាេះោររបរេឹត្ដីដបបគន្េះ ដដលក្នុងគនាេះមាន្វាចាច្ាស់លាស់ 
ឬមិ្ន្ច្ាស់លាស់ ោក្់លក្ខខ័ណឌគៅគលើសាថ្ន្ភាេសិក្្ា ឬោរលូត្លាសរ់បស់
សិស្េសាលា។ 

 

2. ោរចេុះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិសេ្
សាលា រត្ូវបាន្គគគរបើរបាសទ់ុក្ជាម្ូលោឋន្្គ្វើោរសំគរចចិត្ដគលើោរសិក្្ាម្ុខ
វិជាជ្សិក្្ាដដលប េះពាល់សិស្េសាលា។ 

  
3. ោររបរេឹត្ដដបបគន្េះ គឺមាន្បំណង ឬមាន្ផលប េះពាលអវិជជមាន្គលើោរ
សិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឬគ្វើឱ្យទីក្ដន្ែងរបក្បោរង្រ ឬក្ដន្ែងអបរ់ ំមាន្ោរភិត្
ភ័យ ោរវាយរបហ្រោន ្ឬោរទាស់ចិត្ដ។ 

  
4. ោរចេុះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិសេ្
សាលា រត្ូវបាន្គរបើរបាសទ់ុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដណ្ម្យួ ដដលមាន្
ឥទធិេលគលើសិស្េពាក្់ពាន្់គៅនឹ្ងផលរបគោជន៍្ ន្ិងោរបំគរើគសវា ក្ិត្ដិយស 
ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនានា ដដលមាន្ជូន្ ឬតាម្រយៈក្ម្មវិ្ ីឬសក្ម្មភាេនន្សាថ្
ប័ន្អប់រ។ំ 

 

ឧទាហរណអ៏ំេីរបគភទនន្ោររបរេឹត្ដ ដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅក្នុងសង្ក្ត្ ់
គហើយដដលអាចមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រមួ្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្កំ្ណត់្ថាមាន្ដត្
ដូចត្គៅគន្េះគទ៖ 
 

1. ោរគសនើសុរំួម្ដំគណក្ជាម្ួយ ោរដចចង់ផែូវគភទ ឬោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុង
ដភនក្ដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ 

 

2. ោរគរៀបរាប់បនាទ្បបគនាថ្ក្ ោរបគញ្ចញម្តិ្របមាថ្ ោររំគលាភគោយពាក្្យ
សំដី ោរគរំាម្គំដហង ពាក្យ្បំពាន្ ឬោរន្ោិយបងខូចផែូវគភទ។ 

 

3. ោរបគញ្ចញម្តិ្លែិត្លែន់្គោយផ្ទ្ល់មាត្់ អំេីរាងោយរបស់ម្នុ្សេ្ណ្
មាន្ក្់ ោរបគញ្ចញម្តិ្ ឬោរសាក្សួរ ឬោរសន្េនាផ្ទ្ល់ខែួន្គរចើន្ហួសគហត្ុ 
គៅគលើគរឿងផែវូគភទដដលគគមិ្ន្ចង់សាដ្ប់  
 

4. គរឿងកំ្ដបែងទាក់្ទងផែវូគភទ, ផ្ទ្ំងរូបភាេក្នុងលក្ខណៈរបមាថ្, ក្ំណត្់ខែី, 
សាច់គរឿង, គរឿងតុ្ក្កតា, គំនូ្រ, រូបភាេ, ោយវិោរអាសអាភាស ឬរូបភាេផែូវ
គភទ ដដលបាន្បគងកើត្គឡើងតាម្រយៈក្ុំេ្យទូ័រ 
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5. ោរផេ្េវផ្ាយពាក្្យចចាម្អារា ្ម្ផែវូគភទ 

 

6. ោរចអំក្ឡក្ឡឺយ ឬោរន្ិោយអំេីផែវូគភទនន្សិស្េសាលា ដដលមាន្
គ ្្េះគរៀន្ ក្នុងថាន្ក្ ់ឬសក្ម្មភាេ ដដលមាន្សិស្េដត្មួ្យគភទគៅក្នុងហនឹង 

 

7. ោរមា ្ស្ា ោរចាប់យក្រចបាច់ សាទ្បអដងែល បំគបាសអដងែល ឬរត្ដុសរាង
ោយ 

 

8. ោរប េះក្នុងលក្ខណៈផែវូគភទ ដល់រាងោយ ឬសគម្ែៀក្បំពាក្រ់បស់ម្នុ្ស្េណ្
មាន្ក្់ 
 

9. ោររារាំង ឬោរទប់សក្ម្មភាេរបស់ម្នុ្ស្េណ្មាន្ក្់ ឬោរគរជៀត្ដរជក្រាង
ោយណ្ម្ួយក្នុងសក្ម្មភាេសិក្្ា គៅគេលបាន្គ្វើោក្់គៅគលើម្ន្ុស្េណ្
មាន្ក្់ គោយដផែក្គលើោរបង្ន្ញអារម្មណ៍អេំីគភទ ឬគយន្ឌ័រ 
 

10. ោរបង្ន្ញវត្ថុដដលគ្វើឱ្យន្ឹក្គ ើញគរឿងផែូវគភទ 

 

11. ោរចាប់រំគលាភ ឬវាយដំ ឬបងខិត្បងខផំែូវគភទ 

 

12. អំគេើហឹង្ាផែវូគភទ ដដលជាោររបរេឹត្តិបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្ 

 

13. ោរទំនាក្់ទំន្ងតាម្គរគឿងគអឡិចរត្នូ្ិច ដដលក្នុងគនាេះមាន្ោរបគញ្ចញ
ម្តិ្ ពាក្្យគេចន៍្ ឬរូបភាេដូចបាន្គរៀបរាប់គៅខាងគលើ 
 

ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត់្គៅទីក្នុងបរិគវណទំាងអស់នន្
សាលាគរៀន្ គៅក្នុងក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេទាងំអស់ ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើង
គោយសាលាគរៀន្។ ោររបរេឹត្ដណ្ម្ួយដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្ ់ដដលគក្ើត្
គឡើងគៅទីគរៅបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគៅខាងគរៅនន្ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេ
ដដលទាក្់ទងនឹ្ងសាលាគរៀន្ ឬដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្គនាេះ 
ន្ឹងរត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ក្នុងោររំគលាភគលើគោល
ោរណ៍នន្សង្ក្ត្់ របសិន្គបើវាបន្ដប េះពាលដ់ល់ ឬបគងកើត្បាន្ទីក្ដន្ែងបងកររគរឿង
ម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្ ដល់អនក្បដឹងផដល ់ឬដល់ជន្រងគរោេះគោយសារដត្ោរ
របរេឹត្ដដបបហនឹង។ 

 

(ឯក្សារគោង 0410 - ោរម្ិន្គរើសគអើងគៅក្នុងក្ម្មវិ្ី ន្ិងសក្ម្មភាេរបស់
សង្ក្ត្់) 
(ឯក្សារគោង 1312.1 - ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងនឹ្ងបុគគលិក្របស់សង្ក្ត្់) 
(ឯក្សារគោង 5131 - ោររបរេឹត្ដ) 
(ឯក្សារគោង 5131.2 - ោរសម្ែុត្គ្វើបាបគគ) 
(ឯក្សារគោង 5137 - បរិោោសវិជជមាន្នន្សាលាគរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 5141.4 - ោររាយោរណ៍របាប់ ន្ិងោរោរពារក្ុំឱ្យមាន្ោរគ វ្ើ
បាបកុ្មារ) 
(ឯក្សារគោង 5145.3 - ោរម្ិន្គរើសគអើង / ោរគបៀត្គបៀន្) 
(ឯក្សារគោង 6142.1 - សុខភាេន្ិងគម្គរាគគអដស៍ / ជំងឺគអដស៍ផែវូគភទ
គសចក្តីដណនំាបង្ក្រ) 
 

ពាក្្យបណតឹងទាក្់ទងន្ឹងោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ន្ឹងរត្ូវបាន្គ្វើោរគសុើបអគងកត្ 
ន្ិងគោេះរសាយតាម្ច្ាប ់ន្ិងន្ីតិ្វិ្រីបស់សង្ក្ត្់ ដដលមាន្គៅបទបញ្ញត្ដរិដឋ

បាល 1312.3 - ន្ីតិ្វិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋន្្។ នាយក្សាលាគរៀន្ គឺជាអនក្
ទទួលខុសរតូ្វគលើោរផដល់ដំណឹងជូន្សិសេ្ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល 
ឱ្យរជាបថា ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ អាចោក្់បដឹងបាន្ តាម្បទ
បញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3 គហើយនិ្ងទីក្ដន្ែងដដលអាចរក្បាន្នូ្វន្ីតិ្វិ្ីមួ្យ
ច្ាប់គន្េះ។ 

 

(ឯក្សារគោង 1312.3 - ន្ីតិ្វិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្) 
 

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវចាត្វ់ិធាន្ោរសម្រសប 
គដើម្្បីេរងឹងគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្។់ 

 

គសចក្តីដណនំា / េ័ត៌្មាន្ 

 

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវធានាោ ្ងណ្ឱយ្សិស្េ
ទាំងអស់របស់សង្ក្ត្់ ទទួលបាន្នូ្វេ័ត៌្មាន្អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ដដល
សម្រសបតាម្វ័យរបស់េួក្គគ។ គសចក្ដីដណនំា ន្ិងេ័ត៌្មាន្ដបបបគន្េះ រមួ្មាន្
៖ 

 

1. គត្ើអំគេើ ន្ិងអាក្បប្ក្ិរិោដបបណ្ខែេះ រត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រួម្ទំាងអងគគហត្ុដដលោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ អាច
គក្ើត្មាន្គឡើង រវាងម្នុ្ស្េគភទដូចោន ្គហើយដដលអាចជាប់ពាក្់ពាន្់
អំគេើហិង្ាផែវូគភទ 

 

2.  សារោ ្ងច្ាស់មួ្យបញ្ជ្ក្់ថា សិស្េម្ិន្រត្ូវទទលួរងនូ្វោរគបៀត្គបៀន្
ផែូវគភទគឡើយ គទាេះជាក្នុងសាថ្ន្ភាេណ្ម្យួក៏្គោយ 

 

3.  គលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យគគគ វ្ើោររាយោរណ៍របាប់ អំេីោរបាន្គ ើញោរ
គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ គបើគទាេះបីជាជន្រងគរោេះ េុំបាន្បដឹងរបាប់េីោរ
គបៀត្គបៀន្គនាេះក្៏គោយ 

 

4.  សារោ ្ងច្ាស់មួ្យបញ្ជ្ក្់ថា សុវត្ថិភាេរបស់សិស្េសាលា គឺជាក្តីបារម្ភ
ដ៏ចម្្បងរបស់សង្ក្ត្់ គហើយថាោររំគលាភគលើច្ាប់ោច់គោយដឡក្ណ្
ម្ួយ ដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធនឹ្ងជន្រងគរោេះ ឬម្នុ្ស្េណ្មាន្ក្់គផ្េងគទៀត្ 
ដដលបាន្រាយោរណ៍របាបអ់ំេីោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ 
ន្ឹងរត្ូវបាន្គោេះរសាយោច់គោយដឡក្េោីន្ គហើយនឹ្ងមិ្ន្ប េះពាលដ់ល់
រគបៀបពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ដដលរត្ូវបាន្ទទួលបាន្
គសុើបអគងកត្ ឬបាន្គោេះរសាយគនាេះគឡើយ។ 

 

5.  សារោ ្ងច្ាស់មួ្យបញ្ជ្ក្់ថា គោយម្ិន្គិត្េីោរដដលអនក្បដឹងមិ្ន្បាន្
គ វ្ើតាម្ត្រម្ូវោរនានា ក្នងុោក្់បដឹងជាលាយលក្ខអក្្េរ ោក្់ឱ្យទាន់្គេល
គវលា ឬោរោក្់បដងឹជាផែូវោរតាម្ដបបគផ្េងគទៀត្ក៏្គោយ រគប់គរឿង
គចាទរបោន្់អំេីោរគបៀត្គបៀត្ផែូវគភទ ដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធនឹ្ងសិស្េណ្
មាន្ក្់ ម្ិន្ថាអនក្បដឹង អនក្គ ែ្ើយត្ប ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ 
ដដលបុគគលិក្ សាលាគរៀន្បាន្ដឹង តាម្រយៈម្គ្្ាបាយណ្ម្ួយក្៏
គោយ គនាេះន្ឹងរត្វូបាន្គគគ្វើោរគសុើបអគងកត្ គហើយថាវិធាន្ោរជា
បនាទ្ន្់មួ្យ ន្ឹងរតូ្វបាន្គ្វើ គដើម្្បីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ណ្ម្ួយ គដើម្្បី
ទប់សាក្ត្់កំុ្ឱ្យគក្ើត្មាន្គរឿងហនឹងម្ដងគទៀត្ ន្ិងគដើម្្បីគោេះរសាយផលប េះ
ពាល់ណ្ម្ួយដដលបន្តគក្ើត្មាន្ គៅគលើសិស្េសាលាគទៀត្ 
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6.  េ័ត៌្មាន្អំេីនី្ត្ិវិ្រីបស់សង្ក្ត្ ់ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គៅគលើពាក្្យបណតឹង 
ន្ិងបុគគល ដដលរបាយោរណអ៍ំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទម្ួយច្ាប ់រត្ូវ
បាន្រាយោរណ៍របាប ់

 

7.  េ័ត៌្មាន្អំេីសិទធរិបស់សិស្េ ន្ិងមាតាបិតា ឬអាណ្េ្ាបាល ទុក្ោក្់
ពាក្្យបណតឹងរដឋប្បគវណី ឬរេហមទណឌ តាម្ោរអាចអន្វុត្ដបាន្ 

 

8.  សារោ ្ងច្ាស់មួ្យបញ្ជ្ក្់ថា គៅគេលដដលរត្ូវោរចំាបាច ់សង្ក្ត្់នឹ្ង
ចាត្់វិធាន្ោរបគណ្ដេ្ះអាសន្ន គដើម្្បីធានាោ ្ងណ្ឱ្យបរិសាថ្ន្សាលា
គរៀន្ ដដលមាន្សុវត្ថិភាេសំរាប់សិស្េណ្មាន្ក្់ ដដលជាអនក្បតឹងត្វា  ្ឬជា
ជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ន្ិង/ឬ សិស្េដនទគទៀត្ ក្នុង
អំឡុងគេលគសុើបអគងកត្ គហើយថា តាម្ទំហំអាចគ្វើគៅបាន្ គៅគេល
វិធាន្ោរបគណ្ដេ្ះអាសន្នមួ្យរតូ្វបាន្គ្វើគនាេះ េួក្គគន្ឹងម្ិន្រត្ូវគ វ្ើឱ្យ
មាន្គុណវិបត្តិដល់អនក្បដឹងត្វា  ្ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្គនាេះ
គឡើយ 

 
 
 

ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ 

 

គៅគេលមាន្ោរគសុើបអគងកត្ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទគនាេះ 
សិស្េណ្ក្៏គោយ ដដលចូលរួម្ក្នុងោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ឬក្នុងអំគេើហិង្ាផែវូ
គភទ គៅក្នុងសាលាគរៀន្ ឬក្នងុសក្ម្មភាេដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលា
គរៀន្ ឬក្នុងសក្ម្មភាេពាក្់ពាន្់នឹ្ងសាលាសាលាគរៀន្ ដដលជាប់ក្នុងោរ
រំគលាភគលើគោលោរណ៍គន្េះ ន្ឹងទទួលរងន្ូវចំណ្ត្់ោរោក្វ់ិន្័យ។ ចំគពាេះ
សិស្េថាន្ក្់ទ ី4-12, ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ អាចរួម្មាន្ ទាំងោរបញ្្ឈប់
បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិង/ឬ ោរបគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ ឱយ្ដត្ 
មាន្ោរោក្់វិន្័យដបបគន្េះ គនាេះសាថ្ន្ភាេទាំងអស់ដដលបាន្គក្ើត្គឡើង រត្វូ
គលើក្យក្ម្ក្គ្វើោរេិចារណ្។ 

 

(ឯក្សារគោង 5144 - ោររបរេឹត្ដ) 
(ឯក្សារគោង 5144.1 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរ
បគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ / ន្ីតិ្វិ្ីរតឹ្ម្រត្ូវ) 
(ឯក្សារគោង 5144.2 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដ្េះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរ
បគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ / ន្ីតិ្វិ្ីរតឹ្ម្រត្ូវ (សិស្េេិោរ)) 
 

តាម្ោរគសុើបអគងកត្ពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ បុគគលិក្ណ្
មាន្ក្់ក៏្គោយ ដដលបាន្គ ើញថាបាន្ចូលរមួ្ក្នុងោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ឬក្នុង
អំគេើហិង្ាផែវូគភទណ្ម្យួ ោក្់គៅសិស្េសាលាណ្មាន្ក្់ ន្ឹងរត្ូវបាន្ទទួល
រងនូ្វោរោក្់វិន្័យ រហូត្ដល់គៅមាន្ោរបគណតញេីោរង្រដត្ម្ដង គោយ
អន្ុគលាម្តាម្គោលោរណ ៍ច្ាប់ ន្ងិ/ឬ អន្ុសញ្ញរ្ួម្នន្ោរង្រដដលអាច
អន្ុវត្ដបាន្។ 

 

(ឯក្សារគោង 4117.4 - ោរបគណតញ) 
(ឯក្សារគោង 4117.7 - របាយោរណ៍េីសាថ្ន្ភាេោរង្រ) 
(ឯក្សារគោង 4118 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដេ្ះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ / ចំណ្ត្់ោរ
ោក្់វិន្័យ) 

(ឯក្សារគោង 4218 - ោរបញ្្ឈប់បគណ្ដេ្ះអាសន្នេីសាលាគរៀន្ ន្ិងោរ
បគណតញគចញេីសាលាគរៀន្ / ចំណ្ត្់ោរោក្់វិន្័យ) 
(ឯក្សារគោង 4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ) 
 

ោរដថ្រក្្ាកំ្ណត់្រតា 

 

អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវដថ្រក្្ាទុក្ោក្់កំ្ណត់្រតា
អំេីក្រណទីាំងអស ់ដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ 
គដើម្្បីផដល់លទធភាេឱ្យសង្ក្ត្ ់អាចគ វ្ើោររត្ួត្េិនិ្ត្្យ គោេះរសាយ  ន្ិងោរពារក្ុំ
ឱ្យមាន្ោរគក្ើត្មាន្ោរគបៀត្គបៀន្ោន្ម្ដងគទៀត្ គៅក្នុងសាលាគរៀន្នន្សង្ក្
ត្់។ 

 

(ឯក្សារគោង 3580 - ក្ំណត្់រតារបស់សង្ក្ត្)់ 

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

 
ឧបសម្ព័ន្ធ I: បទបញ្ញត្ដរិដឋបាល  5145.7 ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ
របសស់សិេ្ 
 
សិស្េទាំងអស់មាន្សិទធិចូលគរៀន្ក្នុងសាលា ដដលេំុមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភ
ទ។ សង្ក្ត្់បាន្េ្ាោម្លុបបំបាត្់គចាលន្ូវោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ន្ិងជសួ
ជុលោរខូចខាត្ដដលខែួន្បាន្បងករដល់ម្ន្ុស្េ ន្ិងសហគម្ន៍្សាលាគរៀន្ តាម្
រយៈយុទធសា្សតបង្ករ្ ន្ិងោរគ ែ្ើយត្បដដលសម្រសបតាម្វ័យ ដដលជួយឱ្យ
ជន្រងគរោេះគោយោរគបៀត្គបៀន្គនាេះ មាន្ភាេអង់អាចខំ្្ាងគឡើង, ធានាឱ្យ
មាន្សុវត្ថិភាេក្នុងសាលាគរៀន្ និ្ងជួយរទរទង់ោរដក្ដរបអាក្បប្ក្ិរិោវិជជមា
ន្។ 
 
សង្ក្ត្់គរជើសគរើងបុគគលខាងគរោម្គន្េះ ទកុ្ជាបុគគលិក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរសំ
របសំរួលក្ិចចខិត្ខំរបឹងដរបងក្នុងោររបតិ្បត្ដិតាម្ច្ាប់ដក្ដរបោរអបរ់ំ Title IX  
ដដលបាន្តាក្់ដត្ងគៅឆន្ំ 1972 ន្ិងច្ាប់អប់រំោលីហវូន្ញ  ្234.1 រេម្
ទំាងជួយសរមួ្លដល់ោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងោរគោេះរសាយពាក្យ្បណតឹងសដីអំេី
ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទតាម្បទបញ្ញត្ដិរដឋបាល AR 1312.3 - ន្ីតិ្វិ្ីបណតឹងឯក្
សណ្ឋ្ន្។ 
 
Ombudsperson 

Office of the Ombudsperson 
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ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត់្ គឺជាោររបរេឹត្ដអំគេើផែវូគភទ
ដដលគគមិ្ន្ចង់បាន្ ដដលអាចរួម្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្កំ្ណត់្ថាមាន្ដត្ អំគេើហិងា្
ផែូវគភទ ោរដចចង់រួម្គភទដដលគគម្ិន្ចង់បាន្  ោរគសនើសុំឱ្យយល់រេម្រួម្គភទ 
ឬោរបគញ្ចញពាក្្យសម្ដីដផែផ្ក្ ោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុងដភនក្ដបបដចចង់ ឬោរ
បគញ្ចញោយវិោរគផ្េងៗគទៀត្ក្នុងលក្ខណៈផែូវគភទ ោក្់គៅម្ន្ុស្េមាន្ក្់គទៀត្ 
ដដលមាន្គភទដូចោន្ ឬគភទខុសោន ្គៅក្នងុបរិោោសជំុវិញោរអបរ់ំ គៅ
គេលដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយដផែក្គលើគភទ ន្ិងតាម្សាថ្ន្ភាេណ្ម្យួ ដូច
មាន្គៅខាងគរោម្គន្េះគទ (ច្ាប់អបរ់ំ 212.5; 5 CCR 4916) 
 
1. ោរចេុះចូលចំគពាេះោររបរេឹត្ដីដបបគន្េះ ដដលក្នុងគនាេះមាន្វាចាច្ាស់លាស់ 
ឬមិ្ន្ច្ាស់លាស់ ោក្់លក្ខខ័ណឌគៅគលើសាថ្ន្ភាេសិក្្ា ឬោរលូត្លាសរ់បស់
សិស្េសាលា។ 
 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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2. ោរចេុះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិសេ្
សាលា រត្ូវបាន្គគគរបើរបាសទ់ុក្ជាម្ូលោឋន្្គ្វើោរសំគរចចិត្ដគលើោរសិក្្ាម្ុខ
វិជាជ្សិក្្ាដដលប េះពាល់សិស្េសាលា។ 
  
3. ោររបរេឹត្ដដបបគន្េះ គឺមាន្បំណង ឬមាន្ផលប េះពាលអវិជជមាន្គលើោរ
សិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្្ា ឬគ្វើឱ្យទីក្ដន្ែងរបក្បោរង្រ ឬក្ដន្ែងអបរ់ ំមាន្ោរភិត្
ភ័យ ោរវាយរបហ្រោន ្ឬោរទាស់ចិត្ដ។ 
  
4. ោរចេុះចូល ឬោរម្ិន្ទទួលយក្ោររបរេឹត្ដអំគេើដបបគន្េះ េីសំណ្ក្់សិសេ្
សាលា រត្ូវបាន្គរបើរបាសទ់ុក្ជាម្ូលោឋ្ន្គ្វើោរសំគរចចិត្ដណ្ម្យួ ដដលមាន្
ឥទធិេលគលើសិស្េពាក្់ពាន្់គៅនឹ្ងផលរបគោជន៍្ ន្ិងោរបំគរើគសវា ក្ិត្ដិយស 
ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេនានា ដដលមាន្ជូន្ ឬតាម្រយៈក្ម្មវិ្ ីឬសក្ម្មភាេនន្សាថ្
ប័ន្អប់រ។ំ 
 
ឧទាហរណអ៏ំេីរបគភទនន្ោររបរេឹត្ដ ដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្់គៅក្នុងសង្ក្ត្ ់
គហើយដដលអាចមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រមួ្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្កំ្ណត់្ថាមាន្ដត្
ដូចត្គៅគន្េះគទ៖ 
 
1. ោរគសនើសុរំួម្ដំគណក្ជាម្ួយ ោរដចចង់ផែូវគភទ ឬោរសម្ែឹងគម្ើលគោយចុង
ដភនក្ដដលគគម្ិន្ចង់បាន្ 
 
2. ោរគរៀបរាប់បនាទ្បបគនាថ្ក្ ោរបគញ្ចញម្តិ្របមាថ្ ោររំគលាភគោយពាក្្យ
សំដី ោរគរំាម្គំដហង ពាក្យ្បំពាន្ ឬោរន្ោិយបងខូចផែូវគភទ។ 
 
3. ោរបគញ្ចញម្តិ្លែិត្លែន់្គោយផ្ទ្ល់មាត្់ អំេីរាងោយរបស់ម្នុ្សេ្ណ្
មាន្ក្់ ោរបគញ្ចញម្តិ្ ឬោរសាក្សួរ ឬោរសន្េនាផ្ទ្ល់ខែួន្គរចើន្ហួសគហត្ុ 
គៅគលើគរឿងផែវូគភទដដលគគមិ្ន្ចង់សាដ្ប់  
 
4. គរឿងកំ្ដបែងទាក់្ទងផែវូគភទ, ផ្ទ្ំងរូបភាេក្នុងលក្ខណៈរបមាថ្, ក្ំណត្់ខែី, 
សាច់គរឿង, គរឿងតុ្ក្កតា, គំនូ្រ, រូបភាេ, ោយវិោរអាសអាភាស ឬរូបភាេផែូវ
គភទ ដដលបាន្បគងកើត្គឡើងតាម្រយៈក្ុំេ្យទូ័រ 
 
5. ោរផេ្េវផ្ាយពាក្្យចចាម្អារា ្ម្ផែវូគភទ 
 
6. ោរចអំក្ឡក្ឡឺយ ឬោរន្ិោយអំេីផែវូគភទនន្សិស្េសាលា ដដលមាន្
គ ្្េះគរៀន្ ក្នុងថាន្ក្ ់ឬសក្ម្មភាេ ដដលមាន្សិស្េដត្មួ្យគភទគៅក្នុងហនឹង 
 
7. ោរមា ្ស្ា ោរចាប់យក្រចបាច់ សាទ្បអដងែល បំគបាសអដងែល ឬរត្ដុសរាង
ោយ 
 
8. ោរប េះក្នុងលក្ខណៈផែវូគភទ ដល់រាងោយ ឬសគម្ែៀក្បំពាក្រ់បស់ម្នុ្ស្េណ្
មាន្ក្់ 
 
9. ោររារាំង ឬោរទប់សក្ម្មភាេរបស់ម្នុ្ស្េណ្មាន្ក្់ ឬោរគរជៀត្ដរជក្រាង
ោយណ្ម្ួយក្នុងសក្ម្មភាេសិក្្ា គៅគេលបាន្គ្វើោក្់គៅគលើម្ន្ុស្េណ្
មាន្ក្់ គោយដផែក្គលើោរបង្ន្ញអារម្មណ៍អេំីគភទ ឬគយន្ឌ័រ 
 
10. ោរបង្ន្ញវត្ថុដដលគ្វើឱ្យន្ឹក្គ ើញគរឿងផែូវគភទ 
 
11. ោរចាប់រំគលាភ ឬវាយដំ ឬបងខិត្បងខផំែូវគភទ 
 
12. អំគេើហឹង្ាផែវូគភទ ដដលជាោររបរេឹត្តិបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ គោយោ្្ន្ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្ 
 
13. ោរទំនាក្់ទំន្ងតាម្គរគឿងគអឡិចរត្នូ្ិច ដដលក្នុងគនាេះមាន្ោរបគញ្ចញ
ម្តិ្ ពាក្្យគេចន៍្ ឬរូបភាេដូចបាន្គរៀបរាប់គៅខាងគលើ 
 
អំគេើហិង្ាផែវូគភទ គឺជាទរម្ង់គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ្ងន្់្ងរបំផុត្។ អំគេើហិង្ាផែវូ
គភទ គឺជាោររបរេឹត្តបទគលមើសផែូវគភទ ោក្់គលើម្ន្ុស្េមាន្ក្ ់គោយោ្្ន្ោរ
យល់រេម្ជាវិជជមាន្របស់េួក្គគ។ "ោរយល់រេម្វិជជមាន្" មាន្ន័្យថា ក្ិចចរេម្

គរេៀងគោយសម័រគចិត្ដ គោយមាន្យល់ដឹងជាវិជជមាន្ គដើម្្បីចូលរួម្ក្នុង
សក្ម្មភាេផែូវគភទ។ វាគឺជាោរទទួលខុសរត្ូវរបស់ម្នុ្ស្េមាន្ក្ ់ដដលចូលរួម្
ក្នុងសក្ម្មភាេផែូវគភទ គដើម្្បីធានាឱ្យោត្ទ់ទួលបាន្នូ្វោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្
អំេីម្នុ្ស្េដនទគទៀត្ ឬេីម្នុ្ស្េគផេ្ងៗគទៀត្ ដដលចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេផែូវ
គភទ។ ក្ងវេះោរត្វា ្ ឬោរជំទាស់ គឺមិ្ន្មាន្ន័្យថា គគយល់រេម្ ឬោរគៅ
គសងៀម្សាង្ត្់ េុំមាន្ន័្យថា គគយល់រេម្ដដរគនាេះគទ។ ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្ 
រត្ូវដត្មាន្បន្ដតំាងេីគដើម្ដល់ចប់សក្ម្មភាេផែូវគភទ គហើយអាចន្ឹងរត្វូបាន្
ដក្វិញ គៅគេលណ្ម្ួយក្៏បាន្។ ោរមាន្ទំនាក្់ទំន្ងរវាងបុគគលដដលជាប់
ពាក្់េ័ន្ធ ឬទំនាក្់ទំន្ងផែូវគភទេីម្ុន្ៗម្ក្រវាងេួក្គគគនាេះ គឺមិ្ន្រតូ្វគរបើទុក្ជា
សញ្ញ្បង្ន្ញដត្ម្ួយម្ុខ គដើម្្បីបញ្ជ្ក្់ថាមាន្ោរយល់រេម្គនាេះគទ។ 
 
ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត់្គៅទីក្នុងបរិគវណទំាងអស់នន្
សាលាគរៀន្ គៅក្នុងក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេទាងំអស់ ដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើង
គោយសាលាគរៀន្។ ោររបរេឹត្ដណ្ម្ួយដដលរត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្ ់ដដលគក្ើត្
គឡើងគៅទីគរៅបរិគវណសាលាគរៀន្ ឬគៅខាងគរៅនន្ក្ម្មវិ្ី ឬសក្ម្មភាេ
ដដលទាក្់ទងនឹ្ងសាលាគរៀន្ ឬដដលបាន្ឧបត្ថម្ភគឡើងគោយសាលាគរៀន្គនាេះ 
ន្ឹងរត្ូវបាន្ចាត្់ទុក្ថាជាោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ ក្នុងោររំគលាភគលើគោល
ោរណ៍នន្សង្ក្ត្់ របសិន្គបើវាបន្ដប េះពាលដ់ល់ ឬបគងកើត្បាន្ទីក្ដន្ែងបងកររគរឿង
ម្ួយក្នុងសាលាគរៀន្ ដល់អនក្បដឹងផដល ់ឬដល់ជន្រងគរោេះគោយសារដត្ោរ
របរេឹត្ដដបបហនឹង។ 
 
ដំគណើរោររាយោរណរ៍បាប់ ន្ិងោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងដំគណ្េះរសាយពាក្្យប
ណតឹង 
 
សិស្េសាលាណ្ក្៏គោយ ដដលគតិ្ថាេួក្គគបាន្ទទួលរងនូ្វោរគបៀត្គបៀន្
ផែូវគភទ េីសំណ្ក្់សិសេ្មាន្ក្់គទៀត្ គនាេះបគុគលិក្ ឬភាគទីីបី ដដលបាន្គ ើញ
ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ រត្វូបាន្ជំរុញោ ្ងខំ្្ាង ឱ្យគ វ្ើោររាយោរណ៍របាប់
េីឧប្បត្តិគហតុ្គន្េះ ដល់រគូបគរងៀន្ ដល់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬដល់បុគគលិក្គផ្េ
ងៗគទៀត្នន្សាលាគរៀន្។ គៅគេលទទួលបាន្របាយោរណ៍ដបបគន្េះក្នុងរយៈ
គេលមួ្យនថ្ង នន្ោរបាន្ទទួលរបាយោរណ៍ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ គនាេះបុគគលិក្
សាលាគរៀន្ រត្វូបញ្ជូន្របាយោរណ៍គន្េះ ជនូ្ដល់នាយក្សាលាគរៀន្ ន្ិងម្្ន្តី
អន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្់។ សាលាគរៀន្នី្ម្ួយៗ រត្វូចាត្់តំាងម្ន្ុស្េ
មាន្ក្់ ដដលទទលួខុសរតូ្វគលើោរគោេះរសាយពាក្្យបណតឹង។ បុគគលរូបហនឹង អាច
ជានាយក្សាលាគរៀន្ ឬជាអនក្ចាត្់តំាងរបស់េួក្គគ គហើយនឹ្ងរតូ្វបាន្ទទួល
ោរបណតតេះបណ្ដល្។ គលើសេីគន្េះគទៀត្ បគុគលិក្ណ្មាន្ក្់នន្សាលាគរៀន្ ដដល
បាន្គ ើញោរគក្ើត្មាន្គរឿងគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទពាក្់េ័ន្ធនឹ្ងសិសេ្សាលាមាន្ក្់
គនាេះ រត្វូរាយោរណ៍របាប់េីោរបាន្គ ើញរបស់េួក្គគ ជូន្ដល់នាយក្សាលា
គរៀន្ ឬម្្ន្តអីន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របចំាសង្កត្្់។ បុគគលកិ្គន្េះ រត្ូវចាត្វ់ិធាន្ោរ
ទាំងគន្េះ គបើគទាេះបីជាជន្រងគរោេះបាន្ ឬេុំបាន្ោក្់ពាក្្យបដឹងផដល់ក្៏គោយ។ 
 
គៅគេលដដលរបាយោរណ ៍ឬពាក្្យបណតងឹោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ ពាក្់េ័ន្ធនឹ្ង
ោររបរេឹត្ដគៅទីគរៅបរិគវណសាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់
តំាងរបស់េួក្គគ រត្វូដសវងរក្ថាគត្ើ ោររបរេឹត្ដ អាច ឬបាន្បគងកើត្ ឬបាន្នំាឱ្យ
មាន្ោរបងករគរឿងគៅក្នុងទីក្ដន្ែងសិក្ា្។ របសិន្គបើនាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្
ចាត្់តំាងរបស់េួក្គគ រក្គ ើញថា មាន្ោរបងករគរឿងគៅក្នុងទីក្ដន្ែងសិក្្ា
ដម្ន្គនាេះ េួក្គគរត្វូគ វ្ើោរគសុើបអគងគត្តាម្ពាក្្យបណតឹង ន្ឹងគ វ្ើោរគោេះ
រសាយ ក្នុងលក្ខណៈដូចោន ្គៅន្ឹងោររបរេឹត្ដដដលបាន្ហ្ម្ោត្់ ដដលបាន្
គក្ើត្គឡើងគៅទីក្នុងបរិគវណសាលាគរៀន្អញ្ចឹងដដរ។ 
 
គៅគេលដដលមាន្ោររាយោរណ៍របាប់គោយផ្ទ្ល់មាត្់ ឬមាន្របាយោរណ៍
របាប់គរៅផែូវោរ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ រត្វូផដល់
ដំណឹងដល់សិស្េសាលា ឬជូន្ដល់មាតាបតិា ឬអាណ្េ្ាបាល / អាណ្
េ្ាបាល អំេីសិទធិោក្់ពាក្្យបណតងឹជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរម្ួយច្ាប់ 
គោយអន្ុគលាម្តាម្នី្ត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់សង្ក្ត្។់ ពាក្្យបណតឹង
ជាលាយលក្ខអក្្េរជាផែូវោរ ដដលបាន្ោក្់បដឹង តាម្នី្ត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្
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របស់សង្ក្ត្់គនាេះ ន្ឹងរត្វូបាន្គោេះរសាយរសបជាម្ួយន្ឹងបទបញ្ញត្ដិ AR 
1312.3។ 
 
គោយមិ្ន្គិត្អំេីថា គត្ើបណតឹងរតូ្វបាន្ ឬេុំបាន្ោក្់បតឹងជាផែូវោរគនាេះ នាយក្
សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងរបស់េួក្គគ រត្វូចាត្់វិធាន្ោរ គដើម្្បីគ វ្ើោរគសុើប
អគងកត្គលើបទគចាទរបោន្ ់គហើយគបើរក្គ ើញថាមាន្ោរគបៀត្គបៀន្ដម្គនាេះ 
េួក្គគរត្ូវចាត្់វិធាន្ោរភា្្ម្ គដើម្្បីបញ្្ឈបវ់ា ន្ិងទប់សាក្ត្ក់្ុំឱ្យវាគក្ើត្មាន្ម្ដង
គទៀត្ ន្ិងគ វ្ើោរគោេះរសាយេីផលប េះពាល់ណ្ម្ួយដដលគៅដត្បន្ដមាន្។ 
 
របសិន្គបើពាក្្យបណតឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទម្យួច្ាប់ រត្ូវបាន្ោក្់ជូន្ជា
គលើក្ដំបូង ដល់នាយក្សាលាគរៀន្គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្រូបហនឹង រត្វូបញ្ជូន្
របាយោរណ៍ហនឹងដល់ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របចំាសង្ក្ត្់។ នាយក្សាលា
គរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងរបស់េួក្គគ រត្វូចាប់គផដើម្គ វ្ើោរគសុើបអគងកត្តាម្ពាក្យ្ប
ណតឹងហនឹង។ 
 
ក្នុងក្រណីគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទណ្ម្ួយ ពាក្េ់័ន្ធគៅន្ឹងនាយក្សាលាគរៀន្គនាេះ 
ម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប ់ឬម្ន្ុស្េណ្មាន្ក្គ់ទៀត្ ដដលទទួលបាន្នូ្វរបាយ
ោរណ៍ ឬពាក្យ្បណតឹងគនាេះ អាចោក្់ជូន្អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬ
អនក្ចាត្់តំាងរបស់ខែួន្ ដដលជាអនក្គ វ្ើោរសំគរចថា អនក្ណ្ជាអនក្គ វ្ើោរគសុើប
អគងកត្គលើពាក្្យបណតឹងគន្េះ។ 
 
ក្ិចចរបជំុសដីេីោរទទួលយក្របាយោរណ ៍
 
គៅក្នុងរយៈគេលមួ្យនថ្ង នន្ោរទទួលបាន្នូ្វរបាយោរណ៍ សដីអំេីោរ
គបៀត្គបៀន្ ឬគបើមិ្ន្ដូគចនេះគទ គបើបាន្ដឹងអំេីោរគបៀត្គបៀន្គហើយគនាេះ 
បុគគលិក្រត្ូវដត្ជូន្ដំណឹងដល់បុគគលិក្របចំាទីសាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតំាង 
ន្ិងម្្ន្ដីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របចំាសង្ក្ត្។់ គរោយេីោរទទួលបាន្នូ្វរបាយ
ោរណ៍អំេីោរគបៀត្គបៀន្ ឬបាន្ដឹងអំេោីរគបៀត្គបៀន្គហើយគនាេះ ម្្ន្តីរបចំាទី
សាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតំាង ឬអនក្ចាត្់តំាងរបស់ខែួន្ រត្វូរបញប់របញល
ោក្់គេលណ្ត្់ជួបោន្ម្ួយ  ជាម្ួយន្ងឹសិស្េសាលា ដដលបាន្រាយោរណ៍
របាប់អំេីោរគបៀត្គបៀន្។ របសិន្គបើបាន្គសនើគោយសិស្េ ឬត្រម្ូវគោយច្ាប់
គនាេះ ម្្ន្តីរបចំាសាលាគរៀន្ដដលបាន្គរជើសតំាត្ រត្ូវផដល់ដំណឹងជូន្មាតាបិតា 
ឬអាណ្េ្ាបាលរបស់េួក្គគ អំេីរបាយោរណ៍ហនឹង គហើយនិ្ងអគញ្ជើញេួក្គគ
ឱ្យចូលរួម្ក្នុងកិ្ចចរបជុំទទួលតាម្គេលបាន្ក្ំណត្់។ រគប់ក្រណីទំាងអស ់សិស្េ
សាលា ន្ឹងរត្ូវបាន្គគផដល់ដំណឹងជូន្រជាបថា េួក្គគអាចនំាម្ក្ជាម្ួយន្ូវ
ម្នុ្ស្េមាន្ក្់ដដលខែួន្ចង់បាន្ ឱយ្ម្ក្ជួយផដល់ជាក្មំ្្ាងចិត្ដ គៅក្នុងក្ិចចរបជំុ។ 
របសិន្គបើសិស្េសាលាមាន្ក្ ់គសនើសុំឱ្យមាន្សិស្េមាន្ក្់គទៀត្ ម្ក្ជួយផដល់ជា
ក្មំ្្ាងចិត្ដគនាេះ សិស្េសាលារូបហនងឹ ន្ឹងរត្ូវបាន្អន្ញុ្ញ្ត្ឱ្យគចញេីថាន្ក្់គរៀន្ 
ឬេីសក្ម្មភាេនានារបស់េួក្គគ គដើម្្បិម្ក្ចូលរួម្ក្នុងកិ្ចចរបជុ។ំ សិស្េសាលា 
អាចគសនើសុំគលើក្ក្ិចចរបជំុគៅគ វ្ើគៅនថ្ងគរោយវិញបាន្ គដើម្ប្ីផដល់លទធភាេឱ្យ
ម្នុ្ស្េណ្មាន្ក្់ ដដលនឹ្ងម្ក្ជួយផដល់ជាក្មំ្្ាងចិត្ដរបស់េួក្គគគនាេះ អាចម្ក្
ចូលរួម្បាន្។ 
 
គៅក្នុងក្ិចចរបជំុោរទទួលយក្របាយោរណ៍គន្េះ  សិស្េសាលាន្ឹងរត្ូវបាន្ផដល់
ដំណឹងជូន្រជាបថា៖ 

(1)  សង្ក្ត្់ ន្ឹងចាត្់វិធាន្ោរជាបនាទ្ន្់ គដើម្្បោីរពារសវុត្ថិភាេ ន្ិងសុខមា
លភាេផែូវចិត្ដ នន្សិស្េសាលាដដលបាន្រាយោរណ៍; 

(2)  ផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េ ថាេួក្គគអាចោក្ព់ាក្្យបណតឹងជាលាយលក្ខអក្េ្រ
ជាផែូវោរម្ួយច្ាប់ គោយអន្ុគលាម្តាម្នី្ត្ិវិ្ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្របស់
សង្ក្ត្់ គហើយនិ្ងគេលគេលកំ្ណត្់ក្នុងោរពាក្្យបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្; 

(3)  េន្្យល់ថាពាក្្យបណតឹង ន្ិងបទគចាទរបោន្់នានា អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវ
គភទ ន្ឹងរត្ូវបាន្រក្្ាទុក្ជាោរសមាង្ត្់ គលើក្ដលងដត្ជាោរចំាបាច់ 
គដើម្្បីអន្វុត្តោរគសុើបអគងកត្ ឬោរចាត្់វិធាន្ោរគផ្េងៗគទៀត្ដដល
ចំាបាច;់ 

(4)  សូម្េន្្យល់អំេីសាថ្ន្ភាេនានា ដដលម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងរត្ូវ
បាន្ត្រម្ូវឱ្យគរៀបចំរបាយោរណ៍ោក្់គៅរក្សួងគសវាក្ម្មក្ុមារ ន្ិងរក្ុម្
រគួសារ ន្ិង/ឬ ដផនក្អន្ុវត្តច្ាប់; 

(5)  ផដល់ដំណឹងជូន្សិស្េឱយ្ដឹងថា ោរសងសកឹ្ចំគពាេះោរគរៀបចំរបាយ
ោរណ៍ ឬោរចូលរួម្ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គលើគរឿងគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ គឺ
រត្ូវបាន្ហ្ម្ោត្ ់ន្ិងរគបៀបរាយោរណ៍របាប់ អំេីោរសងសឹក្ណ្ម្ួយ 
ដដលេួក្គគបាន្ទទួល; 

(6)  េន្្យល់របាប់ថា បនាទ្ប់េីពាក្យ្បណតឹងគន្េះរត្ូវបាន្គសុើបអគងកត្គហើយគនាេះ 
ម្្ន្តីរបចំាទីសាលា ន្ឹងគ វ្ើអន្ុសាសន៍្ជូន្ អំេី រគបៀបគ្វើត្ គហើយថា 

តាម្ោរអាចអន្ញុ្ញ្ត្ឱ្យបាន្គោយច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់
គនាេះ សិស្េសាលា អាចផដល់បញ្ជូលគោបល់របស់េួក្គគគៅក្នុងោរសំគរ
ចចិត្តបាន្; 

(7)  សូម្គសនើសុឱំ្យសិស្េសាលា គ វ្ើោរេន្្យល់របាប់គោយផ្ទ្ល់មាត្់របស់េួក្
គគ អំេីអវីដដលបាន្គក្ើត្គឡើង, រគបៀបដដលវាបាន្ប េះពាល់ដល់េួក្គគ 
គហើយនិ្ងអវីដដលេួក្គគរតូ្វោរ គដើម្្បីគ វ្ើឱយ្េួក្គគគិត្ថា គៅសាលាគរៀន្
មាន្សុវត្ថិភាេ; 

(8) ផដល់ដំណឹងជូន្ដល់សិស្េសាលា ថាេកួ្គគអាចបង្ន្ញភ័សតុតាងបដន្ថម្ ឬ
េ័ត៌្មាន្ដដលនំាឱ្យទទលួបាន្នូ្វភ័សតុតាង គៅក្នុងអំឡុងគេលគ វ្ើគសុើប
អគងកត្។ 

 
របសិន្គបើសិស្េមាន្ក្ ់គ វ្ើោរគសនើសុំឱ្យជួយគ្វើោរលាក្់គ ្េ្ះរបស់េួក្គគ ម្ិន្ឱ្យ
អនក្គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់បទគចាទរបោន្ដ់ឹងគនាេះ ម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ រត្វូ
េន្្យល់របាប់ថា ោរគសនើសុំដបបហនឹង អាចគ្វើឱ្យសម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់មាន្កំ្រិត្ 
ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គលើពាក្យ្បណតឹង ន្ិងក្នងុោរបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្គន្េះ។ ម្
្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងេន្្យល់របាប់ផងដដរថា សង្ក្ត្់នឹ្ងមិ្ន្អាចលាក្់
គ ្្េះរបស់សិស្េសាលា ថាម្ិន្ឱ្យអនក្គបៀត្គបៀន្ជាប់បទគចាទរបោន្់គនាេះ
ដឹងគនាេះគទ - ោរគ វ្ើដបបហនឹង ន្ឹងគ វ្ើឱ្យចេុះគខ្ាយ ដល់សម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្់ 
ក្នុងោរធានាោ ្ងណ្ឱ្យទីក្ដន្ែងសិក្្ា ជាទីមាន្សុវត្ថិភាេ ន្ិងជាទីោ្្ន្ោរ
គរើសគអើងោន្ សំរាប់សិសា្ន្ុសិស្េទាំងអស់ រួម្ទំាងសិស្េដដលបាន្រាយ
ោរណ៍របាប់គនាេះផងដដរ។ 
 
ោរសមាង្ត្ ់
 
ពាក្្យបណតឹង ន្ិងបទគចាទរបោន្់ទំាងអស ់អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ រត្ូវរក្្ា
ទុក្ជាោរសមាង្ត្់ គលើក្ដលងដត្ជាោរចំាបាច់ ក្នុងអន្វុត្តបទគសុើបអគងកត្ ឬ
ោរចាត្់វិធាន្ោរគេលគរោយៗម្ក្គទៀត្ដដលរត្ូវោរចំាបាច់គនាេះគចញ។ 
 
គៅគេលដដលអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទ បាន្ផដល់
ដំណឹងជូន្សង្ក្ត្់ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ ប ុដន្តបាន្គសនើសំុឱ្យជួយលាក្់ោរសមាង្ត្់
ផងគនាេះ អនក្ចាត្់តំាងរបស់នាយក្សាលាគរៀន្ ឬម្្ន្តអីន្ុគលាម្តាម្ច្ាប ់រត្ូវ
ផដល់ដំណឹងជូន្អនក្បតឹង ឬជន្រងគរោេះដដលបាន្គសនើសំុគនាេះ ថាោរគសនើសំុដបប
គន្េះ អាចគ វ្ើឱយ្សម្ត្ថភាេរបស់សង្ក្ត្ ់ក្នុងោរគសុើបអគងកត្គរឿងគបៀត្គបៀន្ ឬ
ោរចាត្់វិធាន្ោរគផ្េងៗគទៀត្ដដលរត្វូោរចំាបាច់គនាេះ មាន្កំ្រិត្។ គៅគេល
ដដលយល់រេម្គ្វើតាម្ោរគសនើសុំលាក្់ោរសមាង្ត្់គហើយគនាេះ សង្ក្ត្់នឹ្ងចាត្់
វិធាន្ោរទាំងរសុងឱ្យបាន្សម្រម្្យ ក្នុងោរគសុើបអគងកត្ ន្ិងោរគ ែ្ើយត្ប គៅ
ន្ឹងពាក្្យបណតឹងរសបជាម្ួយន្ឹងសំគណើគន្េះ។ 
 
គៅគេលដដលអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទគនាេះ បាន្
ផដល់ដំណឹងជូន្សង្ក្ត្់ អំេីោរគបៀត្គបៀន្ ប ុដន្តបាន្គសនើសំុក្ុំឱ្យបន្តោរគសុើប
អគងកត្គនាេះ សង្ក្ត្់នឹ្ងគ្វើោរសំគរចថា គត្ើខែួន្អាច ឬេំុអាចយល់រេម្គ្វើតាម្
សំគណើសំុដបបគន្េះបាន្ដដរឬោ ្ងណ្ ខណៈដដលខែួន្កំ្េុងរត្ូវផដល់ទីក្ដន្ែង
សិក្្ាម្ួយ ដដលមាន្សុវត្ថិភាេ ឬជាទីោ្្ន្ោរគរើសគអើងសំរាប់សិសេ្ទាំងអ
ស់។ 
 
ោរគ ែ្ើយត្បដដលក្ំេុងរង់ចំាោរគសុើបអគងកត្ / វិធាន្ោរបគណ្ដ្េះអាសន្ន 
 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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គៅគេលគក្ើត្មាន្គរឿងគបៀត្គបៀន្ផែវូគភទម្ួយ ដដលរតូ្វបាន្រាយោរណ៍របាប់
គនាេះ នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងរបស់ខែួន្ គោយបាន្េិគរោេះគោបល់
ជាម្ួយន្ឹងម្្ន្តីអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់គនាេះ រត្ូវក្ំណត្់ថា គត្ើវិធាន្ោរបគណ្ដេ្ះ
អាសន្ន គឺជាោរចំាបាច់ដដរឬគទ គដើម្្បរីងចំ់ាលទធផលេីោរគសុើបអគងកត្ហនឹង។ 
នាយក្សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងរបស់ខែនួ្ ឬម្្ន្តីោរអន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់នឹ្ង
ចាត្់វិធាន្ោរជាបនាទ្ន្់ គដើម្ប្ីបញ្្ឈប់ោរគបៀត្គបៀន្ ន្ិងគដើម្្បីោរពារសិស្េ
សាលា ន្ិង/ឬ គដើម្្បីធានាោរចលូរួម្ក្ម្មវិ្ ីអប់រ។ំ គដើម្ប្ីវិសាលភាេដដលអាច
គ វ្ើគៅបាន្គនាេះ វិធាន្ោរបគណ្ដេ្ះអាសន្នដបបគន្េះ ម្ិន្រត្វូមាន្គុណវិបត្តិដល់
អនក្បដឹងត្វា  ្ឬជន្រងគរោេះគោយអំគេើគបៀត្គបៀន្ដដលជាប់បទគចាទរបោន្់
គនាេះគទ។ វិធាន្ោរបគណ្ដេ្ះអាសន្ន អាចរមួ្មាន្ ោរោក្់សិសេ្ពាក្់ពាន្់គៅ
ក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្ម្ួយោច់គោយដឡក្េីោន,្ ោរគផេរសិស្េគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ណ្
ម្ួយដដលបគរងៀន្គោយរគូបគរងៀន្ោច់គោយដឡក្េីោន្, ោរោក្់ជន្រងគរោេះ 
ឬអនក្បដឹងដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់ ន្ិងអនក្គបៀត្គបៀន្គគឱ្យគៅោច់គោយ
ដឡក្េីោន្, វិធាន្ោរសន្តសិុខ, ោរោំរទផែវូចិត្ដ ន្ិងតាម្ចិត្តសា្សដ ឬោរ
សរម្បសរម្ួលគលើោរសិក្្ាគផ្េងៗគទៀត្គនាេះ រត្វូផដល់ឱ្យបាន្សម្រសប តាម្
ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភបិាល។ សាលាគរៀន្ រត្វូផដល់ដណំឹង
ជូន្ដល់ជន្រងគរោេះ ឬអនក្បដឹង អំេីសិទធិគរជើសគរើសរបស់េួក្គគ គដើម្ប្ីគជៀសវាង
ក្ុំឱ្យប េះោន្ជាម្ួយន្ឹងអនក្គបៀត្គបៀន្គគដដលជាប់បទគចាទរបោន្់ គហើយន្ិង
អន្ុញ្ញ្ត្ឱ្យជន្រងគរោេះ ឬអនក្បដឹងត្វា ្ អាចគ្វើោរផ្្្ស់បតូរោរគរៀបចំក្ម្មវិ្ី
សិក្្ាម្ុខវិជាជ្សិក្ា្ ឱ្យបាន្សម្រសបតាម្ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្
របឹក្្ាភិបាល។ សាលាគរៀន្គន្េះ ន្ឹងគ វ្ើឱ្យអនក្បដឹង ឬជន្រងគរោេះ បាន្ដឹងអំេី
្ន្ធាន្ ន្ិងជំនួ្យដដលអាចរក្បាន្។ 
 
សង្ក្ត្់គឺជាអនក្ទទួលខុសរត្ូវគលើោរក្ំណត្់េីរគបៀបគោេះរសាយបណតឹង។ 
របសិន្គបើសង្ក្ត្់ រត្វូបាន្កំ្ណត់្ថា ោររំគលាភគលើគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្
ផែូវគភទរបស់ខែួន្ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើងដម្ន្គនាេះ សង្ក្ត្់អាចគរបើរបាស់
ដំគណ្េះរសាយនានា ដដលសំគៅ គលើោរលុបបំបាត្់គចាលនូ្វោរគបៀត្គបៀន្,  
ទប់សាក្ត្់កំុ្ឱ្យវាគក្ើត្មាន្ម្ដងគទៀត្ ន្ិងជួសជុលោរខូចខាត្ដដលបាន្បងករ
គឡើងគោយោរគបៀត្គបៀន្។ សង្ក្ត្់រតូ្វវាយត្នម្ែថា គត្ើវិធាន្ោរដក្ដរប ន្ិង
វិធាន្ោរបង្ក្រ គរួរត្ូវចាត្ ់ម្ិន្រត្ឹម្ដត្ គៅថាន្ក្់បុគគលគនាេះគទ ប ុដន្តគៅថាន្ក្់
សាលាគរៀន្ ឬថាន្ក្់សង្ក្ត្់ផងដដរ។ 
 
ដំគណើរោរគសុើបអគងកត្ជាបនាទ្ន្់ គហើយមាន្សម្ភាេ 
 
ក្នុងោរក្ំណត្់ថា គត្ើោររំគលាភគលើគោលន្ោរណ៍នន្ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ 
េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើងដម្ន្ឬោ ្ងណ្គនាេះ, សង្ក្ត្់រតូ្វគរបើសដង់ោរ "ឧត្តម្
អន្ុភាេនន្ភសតុតាង"។ សដង់ោរគន្េះ ន្ឹងរត្ូវបាន្បំគេញ របសិន្គបើបទគចាទ
របោន្់គន្េះ គទឺំន្ងជាមាន្ោរេិត្គរចើន្ជាងោរដដលមិ្ន្េិត្។ 
 
ោរក្ំណត្់ថា គត្ើោររបរេឹត្ដផែូវគភទ គឺជាោរយល់រេម្ ឬជាោរម្ិន្យល់រេម្
គនាេះ សង្ក្ត្់នឹ្ងគរបើសតង់ោរ "ោរយល់រេម្ជាវិជជមាន្" ដូចបាន្កំ្ណត់្ន្័យ
គៅខាងគលើ។ សង្ក្ត្់មិ្ន្រតូ្វគិត្េិចារណ្ដត្គៅគលើរបវត្តិរបរេតឹ្ដិផែូវគភទេីម្ុ
ន្ៗម្ក្របស់ជន្រងគរោេះដដលបាន្រាយោរណ៍របាប់ គដើម្ប្ីគ វ្ើោរក្ណំត់្របស់
េួក្គគគនាេះគទ គលើក្ដលងដត្ក្នុងទំហំដដលជាប់ទាក្់ទងគៅនឹ្ងោរមាន្ទំនាក្់
ទំន្ងមុ្ន្ៗ ជាម្ួយន្ឹងអនក្គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់ក្នុងបទគចាទរបោន្់គនាេះគច
ញ។ 
 
ក្នុងោរគ វ្ើោរគសុើបអគងកត្ ម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាងរបស់េួក្គគ 
រត្ូវរបមូ្លឯក្សារទាំងអស់ដដលអាចរក្បាន្ ន្ិងរត្ូវេិនិ្ត្យ្គម្ើលកំ្ណត់្រតា 

ក្ំណត្់ខែីៗ ឬគសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ទំាងអស់ដដលអាចរក្បាន្ ដដលទាក្់ទងគៅ
ន្ឹងពាក្្យបណតឹង។ ម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ អាចចូលគ វ្ើទសេ្ន្កិ្ចចគៅតាម្ទី
តំាងណ្ម្ួយដដលអាចចូលគៅបាន្ ជាទីដដលបណតឹង រត្វូបាន្គគគចាទ
របោន្់ថាបាន្គក្ើត្គឡើង។ ម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ រត្វូគ វ្ើបទសមាភ្សដល់
សាក្្េីទាំងអស់ដដលអាចរក្បាន្ រួម្ទាំងអនក្គបៀត្គបៀន្ដដលជាប់បទគចាទ
របោន្់ គោយមាន្េ័ត្៌មាន្ពាក្់េ័ន្ធគៅនឹ្ងពាក្្យបណតឹងគន្េះ។ បទសមាភ្សន៍្
នានា រត្ូវគ វ្ើគឡើងក្នុងលក្ខណៈលាក្់ោរសមាង្ត្់។ បនាទ្ប់េីោរបាន្គ វ្ើបទ

សមាភ្សន៍្ម្ក្ អនក្គបៀត្គបៀន្ជាប់បទគចាទរបោន្់ ម្្ន្តីរបចំាទីសាលា ន្ឹងផតល់
ជូន្សិស្េដដលបាន្របាយោរណ៍របាប ់ន្ូវឱោសដថ្ម្គទៀត្ គដើម្ប្ីោក្់ភសតុ
តាង ឬគ្វើគសចក្តីដថ្ែងោរណ៍មួ្យក្នុងោរគ្ែើយត្ប។ 
 
ម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងគ វ្ើោរគសុើបអគងកត្ ម្ិន្ដម្ន្រតឹ្ម្ដត្ថា គត្ើោរ
របរេឹត្ដដដលគក្ើត្គឡើងជាប់គចាទរបោន្់គនាេះគទ ប ុដន្ត ផលប េះពាល់របស់ខែួន្ 
គៅគលើោររាយោរណ៍ផងដដរ អំេីបទេិគសា្ក្នុងោរសិក្្ារបស់សិស្េសាលា 
រួម្មាន្ ប ុដន្តមិ្ន្កំ្ណត្់ថាមាន្ដត្ផលប េះពាល់ណ្ម្ួយគៅគលើសម្ត្ថភាេគផ្ត្
ត្អារម្មណ៍របស់េួក្គគគៅក្នុងថាន្ក្់គរៀន្ គលើេិន្េុ ន្ិងោរចូលរួម្ក្នុងសក្ម្មភាេ 
ន្ិងសម្ត្ថភាេគដើរចេុះគឡើងបាន្គោយគសរើគៅទីជុំវិញបរិគវណសាលាគរៀន្។ 
 
ក្នុងោរគ វ្ើឱ្យោររក្គ ើញោរេិត្ ន្ិងោរក្ំណត្់របស់េួក្គគគនាេះ ម្្ន្តីរបចំាទី
សាលាគរៀន្ អាចគ វ្ើោរេិចារណ្េីសារៈសំខាន្់នន្អងគគហតុ្ដដលបាន្ោក្់
ចូលគៅបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល 1312.3, ន្ីតិ្វិ្ ីបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្។ អងគគហត្ុ
ទាំងគន្េះគឺ៖ 
ក្. គសចក្តីដថ្ែងោរណ៍ដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយសាក្្េីណ្មាន្ក្;់ 

ខ. ភាេគួរគជឿបាន្ភាគគរចើន្របស់បុគគលដដលជាប់ពាក្់េ័ន្ធ; 
គ. គត្ើបុគគលដដលបដឹងផដល់ បាន្របត្ិក្ម្មដូចគម្ដចខែេះចំគពាេះឧបទេវគហត្ុគន្េះ; 
 . ឯក្សារណ្ម្ួយ ឬវត្ថុតាងដនទគទៀត្ ដដលពាក្់េ័ន្ធនឹ្ងោររបរេឹត្ដជាប់

បទគចាទរបោន្់គន្េះ; 
ង. ក្រណីដដលបាន្របរេឹត្ដក្ន្ែងម្ក្ គោយជន្គលមើសជាប់ក្នុងបទគចាទ

របោន្់រសគដៀងោន្គន្េះ; 
ច. បទគចាទរបោន្់មិ្ន្េិត្ក្ន្ែងម្ក្ ដដលបាន្គ្វើគឡើងគោយអនក្បដឹងផដ

ល់។ 
 
ម្្ន្តីរបចំាទីសាលារគរៀន្ រត្ូវផដល់ដណំឹងជនូ្សិស្េសាលា អំេីោរសគរម្ចចិត្ត
របស់េួក្គគ ឱយ្បាន្ឆប់រហស័ តាម្ោរដដលអាចគ្វើបាន្ ន្ិងេន្្យល់ដល់
សិស្េ េីគហតុ្ផលដដលេួក្គគបាន្គ្វើោរសំគរចចិត្ត។ 
 
លទធផលនន្ោរគសុើបអគងកត្គន្េះ ន្ឹងរត្វូបាន្ោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងគសចក្តីសំគរច
ចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយ។ ោរសគំរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្េ្រជាចុង
គរោយគន្េះ រត្វូរួមាន្ ោររក្គ ើញោរេិត្ គោយដផែក្គលើភសតុតាង ដដលបាន្
របមូ្ល, ោរសន្និោឋ្ន្នន្ម្្ន្ដីរបចំាទីសាលាគរៀន្ ន្ិងអនក្ចាត្់តំាងរបស់េួក្គគ 
ថាគត្ើោររំគលាភគលើគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ េិត្ជាបាន្គក្ើត្គឡើង ឬ
ោ ្ងណ្, គហើយថាគត្ើពាក្្យបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្ រត្ូវបាន្ោក្់បដឹងគហើយឬគៅ។ 
គដើម្្បីក្ំណត្់ថាគត្ើទីក្ដន្ែងអប់រ ំមាន្ោរបងករគរឿងដម្ន្េិត្ឬោ ្ងណ្ ដដល
រំគលាភគៅគលើគោលោរណ៍របស់សង្ក្ត្់គនាេះ ម្្ន្តីរបចំាទីសាលាគរៀន្ ន្ឹងគ វ្ើ
ោរេិចារណ្គលើក្តាត្នានា ដដលមាន្ដចងគៅក្នុងបទបញ្ញត្ដិ 1312.3 (4) (a) 
- (f)។ ក្ិចចសំគរចចិត្តចុងគរោយតាម្អន្សុាសន៍្ ន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់បញ្ជូលផង
ដដរ ន្វូវិធាន្ោរដក្ដរប ដដលនឹ្ងរត្ូវបាន្គ្វើ។ 
 
ក្ិចចសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយតាម្អន្ុសាសន៍្ របស់ម្្ន្ដីរបចំាទី
សាលាគរៀន្ គឺដផែក្គលើោរវាយត្នម្ែឯក្រាជ្យរបស់េួក្គគ អំេីសាថ្ន្ភាេពាក្់េ័ន្ធ
ទាំងអស់ រួម្មាន្ ប ុដន្តម្ិន្ក្ំណត្់ថាមាន្ដត្ វ័យទំាងេីរគភទនន្សិស្េសាលា, 
ភាេ្ងន់្្ងរនន្ោរគបៀត្គបៀន្, ផលប េះពាលន់ន្ោរគបៀត្គបៀន្គលើគលើជន្រង
គរោេះ ន្ិងថាគត្ើពាក្្យបណតឹងណ្ម្ួយេីមុ្ន្ៗម្ក្ រត្វូបាន្គ្វើគឡើងទាក្់ទងន្ឹង
អាក្ប្បក្ិរិោរបស់សិស្េដដលគបៀត្គបៀន្គគ។ 
 
ោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយ ន្ឹងរតូ្វបាន្ផដល់ដំណឹងជូន្ជន្រង
គរោេះ អេំីសិទធិគសនើសុំឱ្យគ វ្ើោរសំគរចចិត្ដជាលាយលក្ខអក្្េរចុងគរោយគឡើង
វិញរបស់េួក្គគ ដល់ម្្ន្តអីន្ុគលាម្តាម្ច្ាប់របស់សង្ក្ត្ ់ក្នុងរយៈគេលរបំា
នថ្ងរបតិ្ទិន្ នន្ោរទទលួរបាយោរណន៍្របស់ខែួន្។ ោរគសនើសុំឱ្យគ វ្ើោរសំគរច
ចិត្ដគឡើងវិញគន្េះ ដដលបាន្ោក្់ជូន្ដល់ម្្ន្តីោរអន្ុគលាម្តាម្ច្ាបរ់បស់
សង្ក្ត្់ រត្ូវគោរេតាម្នី្ត្ិវិ្ីដដលបាន្កំ្ណត់្សំរាប់ោរគសនើសុំឱ្យគ វ្ើោរសំគរច
ចិត្ដគឡើងវិញថាន្ក្់ទីេរី គៅក្នុងបទបញ្ញត្ដិរដឋបាល AR 1312.3, ន្ីតិ្វិ្ីបណតឹង
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ឯក្សណ្ឋ្ន្, គបើគទាេះបីជាពាក្្យបណតឹងឯក្សណ្ឋ្ន្ ម្ិន្រត្ូវបាន្ោក្់បណតឹងក្៏
គោយ។ 
 
ោរអន្ុវត្តន៍្គោលោរណរ៍បស់សង្ក្ត្ ់
 
អគគនាយក្នន្សង្ក្ត្់សាលាគរៀន្ ឬអនក្ចាត្់តំាង រត្ូវចាត្វ់ិធាន្ោរសម្រសប 
គដើម្្បីេរងឹងគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្។់ តាម្ោរចំាបាច់ 
សក្ម្មភាេទំាងគន្េះ អាចោក្់បញ្ចូលរបោរណ្ម្ួយដូចត្គៅគន្េះ៖ 
 
1. លុបគចាលនូ្វពាក្យ្គជរ ឬសំគណរឬគំន្រូគៅគលើជញ្ជ្ំងសាធារណៈ 
 
(ឯក្សារគោង 5131.5 - ោរបំផែិចបំផ្្្ញរទេ្យសម្្បត្តិ ន្ិងសំគណរឬគំន្រូ
គលើជញ្ជ្ំងសាធារណៈ) 
 
2. ផតល់ន្ូវោរបណតតេះបណ្ដ្លដល់សិសេ្សាលា, បុគគលិក្ ន្ិងមាតាបិតា ឬ
អាណ្េ្ាបាល អំេីរគបៀបសំោល់គរឿងគបៀត្គបៀន្ ន្ិងន្ិងរគបៀបគ្ែើយត្ប 
 
(ឯក្សារគោង 4131 - ោរអភិវឌឍ្ន្៍បុគគលិក្) 
 
3. គរបើដំគណើរោរសាដរ្គឡើងវិញគៅថាន្ក្ស់ាលាគរៀន្ គដើម្ប្ីលុបបំបាត្់គចាលនូ្វ
ោរគបៀត្គបៀន្ គដើម្ប្ីទប់សាក្ត្់មិ្ន្ឱ្យគក្ើត្មាន្ម្ដងគទៀត្ ន្ិងគដើម្ប្ីជួសជុលផល
ប េះពាល់អវិជជមាន្ គៅគលើវបប្្ម៍្ ន្ិងបរោិោសសិក្្ា គៅគេលណ្សម្រស
ប។ 
 
4. ផ្េេវផ្ាយ ន្ិង/ឬ សគងខបគោលោរណរ៍បស់សង្ក្ត្់ ន្ិងោក្់បទបញ្ញត្តិគលើ
ោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទ 
 
5. រសបជាម្ួយច្ាប់ទាក់្ទងន្ឹងោររក្ា្ោរសមាង្ត្់អំេីកំ្ណត់្រតារបស់សិស្េ 
ន្ិងបុគគលិក្, ោរផដល់ចគម្ែើយរបស់សាលាគរៀន្ជូន្មាតាបិតា អាណ្េា្បាល 
ន្ិងរបជាសហគម្ន្ ៍
 
(ឯក្សារគោង 4119.23 - ោរបគញ្ចញោរសមាង្ត្់ ឬេ័ត្៌មាន្សមាង្ត្់គោយ
ោ្្ន្ោរអន្ញុ្ញ្ត្) 
(ឯក្សារគោង 5125 - ក្ំណត្់រតារបស់សសិ្េសាលា) 
 
6. ចាត្់វិធាន្ោរោក្់វិន្័យសម្រសបដល់អនក្គបៀត្គបៀន្គគ ឱយ្បាន្រសបតាម្
ច្ាប់ ន្ិងគោលោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភបិាល 
 
(ឯក្សារគោង 4118 - វិធាន្ោរោក្់វិន្យ័ ន្ិងបញ្្ឈប់សិសេ្បគណ្ដេ្ះអាសន្ន
េីសាលាគរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 4218 - វិធាន្ោរោក្់វិន្យ័ / បញ្្ឈប់សិសេ្បគណ្ដ្េះអាសន្ន
េីសាលាគរៀន្ / បគណតញគចញេីសាលាគរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 5144,1 - ន្ីតិ្វិ្ីរតឹ្ម្រតូ្វ / បទបញ្្ឈប់បគណ្ដេ្ះអាសន្ន ន្ិង
បគណតញសិស្េគចញេីសាលាគរៀន្) 
(ឯក្សារគោង 5144,2 - លិខិត្ជូន្ដំណងឹអំេីនី្ត្ិវិ្ីរតឹ្ម្រត្ូវ / បទបញ្្ឈប់
បគណ្ដ្េះអាសន្ន ន្ិងបគណតញសិស្េគចញេីសាលាគរៀន្ (សិស្េេិោរ)) 
 
គោលន្ោរណ៍ចម្ែងម្ួយច្ាប់ សដីអេំីបទបញ្ញត្ដិ ន្ិងគោលោរណ៍គបៀត្គបៀន្
ផែូវគភទរបស់សង្ក្ត្់នឹ្ងរត្ូវបាន្៖ 
 
1. ោក្់បញ្ចូលគៅក្នុងលិខិត្ជូន្ដំណឹង ដដលន្ឹងរត្ូវបាន្ោក្់គផញើជូន្មាតាបិតា 
ឬអាណ្េ្ាបាល គៅគដើម្ឆន្ំសិក្្ាន្ីមួ្យៗ។(ច្ាប់អបរ់ ំ48980; 5 CCR 

4917) 
 
(ឯក្សារគោង 5145.6 - លិខិត្ជូន្ដំណងឹមាតា) 
 
2. ោក្់បង្ន្ញគៅក្នុងទីតំាងដដលង្យគម្ើលគ ើញគៅក្នុងអាោររដឋបាល្ំ ឬ
គៅតាម្ទីក្ដន្ែងគផ្េងៗគទៀត្ ដដលលិខិត្ជូន្ដំណឹងអំេីច្ាប ់បទបញ្ញត្ដ ិន្ីតិ្
វិ្ី ន្ិងសដង់ោរនន្ោរអន្ុវត្តន៍្ រត្វូបាន្បិទរបោស់។ (ច្ាប់អប់ររំក្ម្ 231.5) 

អត្ដសញ្ញណ្របស់បុគគលិក្សាលាគរៀន្ ដដលទទួលខុសរត្ូវគលើគសុើបអគងកត្
ពាក្្យបណតឹង អំេីោរគបៀត្គបៀន្ផែូវគភទគនាេះ ន្ឹងរត្វូបាន្បិទរបោសជូន្ គៅ
គលើទីតំាងដដលង្យគម្ើលគ ើញ គៅតាម្ទីសាលាគរៀន្នី្ម្ួយៗ។ 
 
រត្ូវោក្់បគង្ន្េះម្ួយចា្ប់គៅគលើគគហទំេរ័របស់សង្ក្ត្់ អម្ជាម្ួយន្ឹងគោល
ោរណ៍របស់រក្ុម្របឹក្្ាភិបាល ន្ិងបទបញ្ញត្តិរដឋបាល។ 
 
3. ផតល់ជូន្ទុក្ជាដផនក្នន្ក្ម្មវិ្ីតំ្រង់ទិសណ្ម្ួយ ដដលគ្វើគឡើងសរំាប់សិស្េថ្មី 
គៅគដើម្រតី្មាស ្មាស វគគសិក្្ានី្ម្ួយៗនារដូវគៅត។្ (ចា្ប់អបរ់ំរក្ម្ 
231.5) 
 
4. ោក្់ចូលក្នុងោរគបាេះេុម្ពផ្ាយរបស់សាលាគរៀន្ ឬសង្ក្ត្ ់ដដលបាន្ោក្់
ចូលគៅក្នុងច្ាប់ បទបញត្ដិ ន្ីតិ្វិ្ ីន្ិងសដង់ោរ្ំៗនន្ោរអន្វុត្ដន៍្ណ្ម្ួយ
របស់សាលាគរៀន្ ឬសង្ក្ត្។់ (ច្ាប់អបរ់ំ 231.5) 
 
8/25/04; 10/26 / 11A; 06/14 / 17A  
 

ឧបសម្ពន័្ធ J និ្ង K 
ឧបសម្ពន័្ធ J: នរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របឹក្ា 6163.4។ នសច្ក្ដដីណ ។ំ 
នរលោរណ៍សដីេីសុវត្ាិភាេក្នុងោរនម្របើម្របាស់បនច្ចក្វទិា ឬអីុន្នធើណិ
ត្របស់សិសស 
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបិាលច្ងឲ់្យធន្ធាន្បនច្ចក្វទិាម្រត្ូវបាន្នម្របើម្របាស់នដ្ើម្បទីទលួ
បាន្បរោិខ រ ន្ងិបណាដ ញរបស់ម្រសុក្ នទោះបីជ្ញម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់នដាយម្រសុក្ ឬ
នដាយសិសសក្ន៏ដាយ ម្រត្ូវដត្នម្របើម្របាស់ក្នុងលក្ខណៈម្យួដដ្លាន្ោរទទលួ
ខុសម្រត្ូវ ន្ិងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវនដ្ើម្បរីមំ្រទដ្ល់ក្ម្េវធិីបង្ា ត្ប់នម្រងៀន្ ន្ងិនដ្ើម្បឲី្យាន្
ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នឆ្ព ោះនៅមុ្ខនៅក្នុងោរសិក្ារបស់សិសស។នរលោរណ៍ខាង
នម្រោម្ ន្ងិបទបញ្ញត្តិ ន្ិងន្ីត្ិវធិទីងំឡាយ េសឺម្រាបអ់នុ្វត្តល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រម្ូវ
ដផ្នក្ច្ាបរ់បស់ម្រសុក្នម្រោម្ច្ាបោ់រារអុនី្នធើណិត្សម្រាបកុ់្ារ (CIPA) 
(ច្ាបស់ាធារណៈ 106-554)។ នរលោរណ៍ បទបញ្ញត្ត ិន្ងិន្ីត្ិវធិ ីម្រត្ូវអនុ្
វត្តច្ំនាោះសិសសទងំអស់ដដ្លាន្កុ្ំេយទូរ័ ឬឧបក្រណ៍ដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើ
ណិត្។ វាេឺជ្ញនរលោរណ៍របស់ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាភបិាលក្នុងោរ៖ (a) ទបស់ាក ត្់
ោរចូ្លនៅនម្របើរបស់អនក្នម្របើម្របាស់តាម្រយៈបណាដ ញកុ្ំេយទូរ័របស់ខលួន្នៅ
ោន្ ់ឬោរបញ្ាូ ន្នូ្វឯក្សារម្និ្សម្រម្យតាម្រយៈអុីន្នធើណិត្ សារនអ ិច្ម្រត្ូ
ន្ិច្ នម្នឌ្ៀសងាម្ ឬម្រទងម់្រទយនផ្សងនទៀត្ថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ
 ិច្ម្រត្ូន្ិច្ផ្លទ ល់ (b) ទបស់ាក ត្ោ់រចូ្លនម្របើម្របាស់នដាយរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ 
ន្ិងសក្ម្េភាេនលើអុីន្នធើណិត្ខុសច្ាប ់(c) ទបស់ាក ត្ោ់រនបើក្បង្ា ញ ោរ
នម្របើម្របាស់ ឬោរផ្សេវផ្ាយនលើអ ន្នធើណិត្នដាយរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្អំេអីត្ត
សញ្ញញ ណផ្លទ ល់ខលួន្របស់អន្ីត្ិជន្ ន្ិង (d) អនុ្នលាម្តាម្ច្ាបោ់រារអុីន្
នធើណិត្សម្រាបកុ់្ារ។ 
អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្វូជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់សិសស 
ន្ិងាតាបិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់េួក្នក្អេំោីរនម្របើម្របាស់នដាយ
ាន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្នូ្វកុ្ំេយទូរ័របស់ម្រសុក្ ន្ងិផ្លវបិាក្សម្រាបោ់រនម្របើម្របាស់
នដាយរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ ន្ងិ/ឬ សក្ម្េភាេខុសច្ាប។់ 
ន្ិយម្ន្យ័1. នសវាអុីន្នធើណិត្ - កុ្ំេយទូរ័ ម្រត្ូវបាន្ចាត្ទុ់ក្ថាាន្នសវាអុីន្
នធើណិត្ ម្របសិន្នបើកុ្ំេយទូរ័នន្ោះម្រត្ូវបាន្ត្ភាា បន់ដាយដខស ឬនដាយឥត្ដខសនៅ
ោន្ប់ណាដ ញកុ្ំេយទូរ័ណាម្យួដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើណិត្។ 2. អន្ីត្ិជន្ 
ម្រត្ូវាន្ន្យ័ថា បុេាលដដ្លនៅម្និ្ទន្ចូ់្លដ្ល់អាយុ 19 ឆ្ន ។ំ 3. 
អាសអាភាស ម្រត្ូវាន្អត្ាន្យ័ដូ្ច្ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្នៅក្នុងដផ្នក្ទី 1460 
ថ្ន្ច្ំណងនជើងទ ី18 ថ្ន្ច្ាបស់ រដ្ឋ។ 4. របូភាេអាសអាភាសកុ្ារ ម្រត្ូវ
ាន្អត្ាន្យ័ដូ្ច្ដដ្លបាន្ផ្ដល់ជូន្នៅក្នុងដផ្នក្ទី  2256 ថ្ន្ច្ំណងនជើងទ ី
18 ថ្ន្ច្ាបស់ រដ្ឋ។ 5. បងកនម្ររោះថាន ក្ច់្ំនាោះអន្ីត្ជិន្ ម្រត្ូវាន្អត្ាន្យ័ថា 
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របូភាេ ឯក្សាររបូភាេម្រោ វិក្ ឬរបូេនូំ្រដដ្លអាច្នម្ើលន ើញនផ្សងៗដដ្ល
អាច្៖ a.  យំក្បាន្ទងំមូ្ល ន្ិងទក្ទ់ងន្ឹងអន្ីត្ិជន្ ដដ្លអាំវ វ
ដ្ល់ច្ណំាបអ់ារម្េណ៍ក្នុងផ្លូវោម្េុណនៅនលើរបូអាម្រោត្ ផ្លូវនភទ ឬោរ
បនញ្ចញទកឹ្ោម្ b. ជ្ញរបូេំនូ្រ ោរេិេណ៌  ឬោរត្ណំាង ក្នុងលក្ខណៈ
ម្យួដដ្លនលេើសោ ងច្ាស់ម្រក្ដ ត្ ាក្េ់ន័្ធន្ឹងអវដីដ្លសម្សម្រម្បសម្រាប់
អន្ីត្ជិន្ អំនេើផ្លូវនភទ ឬទំ ក្ទ់ំន្ងផ្លូវនភទជ្ញក្ដ់សដង ឬនធវើម្រតាបត់ាម្ អំនេើ
ផ្លូវនភទតាម្ធម្េតា ឬដដ្ល ឲំ្យខូច្ជ្ញក្ដ់សដង ឬនធវើម្រតាបត់ាម្ ឬោរបង្ា ញ
ម្របដាបន់ភទជ្ញលក្ខណៈអាសម្ររម្ ន្ិង c.  យំក្បាន្ទងំមូ្ល ខវោះត្ថ្ម្ល
ដផ្នក្អក្សរសាន្តសត សិលបៈ ន្នោបាយ ឬវទិាសាន្តសត េត្ច់្ត្ច់្ំនាោះអន្ីត្ិជន្ 
6. ោរ Hack ម្រត្ូវាន្ន្យ័ថា ោរប ុន្ប ងទទួលបាន្ោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់កុ្ំ
េយទូរ័ ន្ិងម្របេន័្ធបណាដ ញដដ្លបាន្ត្ភាា បន់ៅន្ឹងនសវាអុីន្នធើណិត្នដាយ
រេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្។ 7. វធិាន្ោរោរារបនច្ចក្វទិា ម្រត្ូវសំនដានៅនលើម្របេន័្ធ
ដដ្លាន្នៅន្ងឹក្ដន្លង ដដ្លម្រេបម់្រេងនដាយម្រសុក្ ដដ្លរាងំខទប ់ន្ិង/ឬ 
ដាក្ត់្ម្រម្ងនសវាអុនី្នធើណិត្។ នសវានលើអុនី្នធើណិត្ ឬនសវាអុីន្នធើណិត្ អនក្
នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវធា ថា កុ្ំេយទូរ័ទងំអស់
របស់ម្រសុក្ដដ្លាន្នសវាអុីន្នធើណិត្ ដដ្លរាងំខទប ់ឬដាក្ត់្ម្រម្ងនសវាអុីន្
នធើណិត្នៅោន្រ់បូេំនូ្រដដ្លអាច្នម្ើលន ើញ ដដ្លាន្លក្ខណៈ
អាសអាភាស របូភាេអាសអាភាសកុ្ារ ឬបងកនម្ររោះថាន ក្ច់្ំនាោះអន្ីត្ិជន្ 
ន ើយដ្ំនណើ រោរវធិាន្ោរនន្ោះម្រត្ូវបាន្ម្របត្ិបត្ត។ិ (20 USC 7001, 47 
USC 254) សាិត្នម្រោម្ោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យនម្ើលបុេាលិក្ វធិាន្ោរោរារបនច្ចក្
វទិា អាច្ម្រត្ូវបាន្ម្និ្អនុ្ញ្ញញ ត្សម្រាបម់្នុ្សសនេញវយ័ ឬ ក្រណីជ្ញអន្តី្ិ
ជន្ ោត្ប់ន្ាយម្ក្នៅម្រត្ឹម្ោរម្រសាវម្រជ្ញវនដាយនសាេ ោះម្រត្ង ់ឬនរលបណំង
ម្រសបច្ាបន់ផ្សងៗ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ច្ងោ់រារសិសសេោីរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់
ម្របធាន្បទដដ្លបងកនម្ររោះថាន ក្ន់ៅនលើអុីន្នធើណិត្ ឬនសវានៅនលើអុីន្នធើណិត្
នផ្សងៗ ន្ិងនដ្ើម្បទីបស់ាក ត្ន់សវាបណាដ ញដដ្លម្និ្សម្រម្យ។ អនក្នម្ើលោរ
ខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រត្ូវអនុ្វត្តវធិាន្ ន្ីត្វិធិដីដ្លម្រត្ូវបាន្
ក្ំណត្ច់្ំនាោះោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់របស់សិសសនូ្វម្របធាន្បទដដ្លបងកនម្ររោះ
ថាន ក្ ់ឬម្និ្សម្រម្យនៅនលើអុីន្នធើណិត្ ន្ងិទបស់ាក ត្ន់សវាបណាដ ញម្និ្សម្
រម្យរមួ្ទងំ ោរ Hack ោរបនញ្ចញ  ោរនម្របើម្របាស់ ន្ិងផ្សេវផ្ាយេត័្ា៌ន្
អត្តសញ្ញញ ណផ្លទ ល់ខលួន្នដាយរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ាក្េ់ន័្ធន្ឹងអន្ីត្ជិន្ ន្ិង
សក្ម្េភាេខុសច្ាបន់ផ្សងៗ។ រត្ម់្រត្វូបនងកើត្បទបញ្ញត្តកិ្នុងោរនដាោះម្រសាយ
សុវត្ាភិាេ ន្ងិសន្តិសុខរបស់សិសស នៅនេលនម្របើម្របាស់សារនអ ចិ្ម្រត្នូ្ិច្ 
បន្ទបស់ន្ទ  (chat room) សារឆ្បរ់ ័ស (instant messaging) ន្ិង
ម្រទងម់្រទយថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ ិច្ម្រត្ូន្ចិ្នដាយផ្លទ ល់នផ្សងៗនទៀ
ត្។ ោរបនញ្ចញ ោរនម្របើម្របាស់ ន្ិងោរផ្សេវផ្ាយេត័្ា៌ន្អត្តសញ្ញញ ណ
ផ្លទ ល់ខលួន្ាក្េ់ន័្ធន្ឹងសិសស ម្រត្ូវបាន្ហាម្ឃាត្។់ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬ
អនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវនម្ើលោរខុសម្រត្ូវនលើោរអបរ់ ំោរម្រេបម់្រេង ន្ិង
ោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យនៅនលើោរនម្របើម្របាស់របស់សិសសនូ្វបណាដ ញ ន្ិងនសវាកុ្ំេយទូរ័
នលើអុីន្នធើណិត្ នអាយអនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍នន្ោះ ន្ិងច្ាបជ់្ញធរាន្។ 
 យក្ទីតាងំ ឬត្ណំាងដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ំណត្ន់ម្រជើសនរ ើស ម្រត្វូផ្ដល់ោរបណដុ ោះ
បណាដ លសម្ម្រសបជូន្សិសសទងំឡាយណា ដដ្លនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធអុីន្នធើ
ណិត្របស់ម្រសកុ្។ ោរបណដុ ោះបណាដ លដដ្លផ្ដល់ជូន្ ម្រត្ូវនរៀបច្នំ ើងនដ្ើម្ប ី
នលើក្ក្ម្ពស់ោរនបដជ្ញា ច្ិត្តរបស់ម្រសុក្ច្ំនាោះ៖ a. សតងដ់ារ ន្ងិោរនម្របើម្របាស់
ដដ្លអាច្ទទលួយក្បាន្នូ្វនសវាអុីន្នធើណិត្ ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុង
នរលោរណ៍នន្ោះ។ b. សុវត្ាិភាេសិសសទក្ទ់ងន្ងឹ៖ (1) សុវត្ាភិាេនលើអុីន្
នធើណិត្ (2) អាក្បបក្រិោិសម្រម្យនលើអុនី្នធើណិត្ រមួ្ទងំោរាន្អន្តរអំនេើ
ជ្ញម្យួបុេាលនផ្សងនទៀត្នៅនលើត្បំន្ប់ណាដ ញសងាម្ ន្ិងនៅក្នុងបន្ទប់
សន្ទ  (chat room) ន្ិង  (3) ោរយល់ដ្ឹង ន្ិងោរនឆ្លើយត្បច្ំនាោះោរ
ោយតីាម្អុីន្នធើណិត្ រមួ្ទងំ “ោរោយ”ី ដដ្លបនងកើត្បាន្ជ្ញអំនេើ ឬោរ
ម្របម្រេតឹ្តតាម្ផ្លូវោយ ឬាក្យសម្ដធីៃន្ធ់ៃរ ឬជ្ញទូនៅ រមួ្ទងំ ោរម្របាម្រស័យ
ទក្ទ់ងដដ្លនធវើន ើងជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬនដាយម្នធាបាយនអ ិច្ម្រត្ូ
ន្ិច្ ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងសក្ម្េភាេរបស់សាលានរៀន្ដដ្លនក្ើត្ន ើងនម្រោម្
យុតាត ធិោររបស់អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវសាលានរៀន្ រមួ្ទងំនៅនម្រៅបរនិវណ 

ន្ិង/ឬ អំនេើនអ ចិ្ម្រត្នូ្ិច្។ c. ោរហាម្ឃាត្នូ់្វោរនរ ើសនអើង ោរនបៀត្នបៀន្ 
ោរបំភតិ្បភំយ័ ន្ិងោរោយនីដាយដផ្អក្នៅនលើលក្ខណៈដដ្លាន្ោរ
ោរារជ្ញក្ដ់សដង ឬម្រត្ូវបាន្នេដ្ងឹ រមួ្ទងំ ប ុដន្តម្និ្ក្ំណត្ច់្ំនាោះ េិោរភាេ 
អត្តសញ្ញញ ណនយន្ឌ្រ័ ោរសដម្ដងអំេនីយន្ឌ្រ័ សញ្ញា ត្ ិជ្ញត្សិាសន្ ៍ឬជ្ញត្ិ
េន្ធុ សាស  ទំន រផ្លូវនភទ ឬោរាក្េ់ន័្ធជ្ញម្យួបុេាល ឬម្រក្ុម្ដដ្លាន្
លក្ខណៈជ្ញក្ដ់សដង ឬដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដ្ឹងណាម្យួ ឬនម្រច្ើន្ ន្ងិ d។ ោរ
អនុ្នលាម្តាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រម្ូវសដីេីអម្រតានអ ិច្ម្រត្ូន្ចិ្ (E-rate) ថ្ន្ច្ាប់
ោរារអុីន្នធើណិត្សម្រាបកុ់្ារ។ នម្រោយេបីាន្ទទលួោរបណដុ ោះបណាដ ល
នន្ោះ សិសសន្ងឹដ្ឹងថា េួក្នេបាន្ទទួលោរបណដុ ោះបណាដ ល បាន្យល់អំេវីា 
ន ើយន្ឹងនររេតាម្បទបញ្ញត្តទិងំឡាយថ្ន្នរលោរណ៍សដីេ ីោរនម្របើ
ម្របាស់ដដ្លអាច្ទទលួយក្បាន្របស់ម្រសកុ្។ មុ្ន្នេលនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្នលើ
អុីន្នធើណិត្របស់ម្រសុក្ សិសសាន ក្់ៗ  ន្ិងាតាបិតា ន្ងិអនក្អាណាេាបាល
របស់េួក្នេ ម្រត្ូវចុ្ោះ ត្ានលខា ន្ិងម្របេល់ក្ិច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេោីរនម្របើម្របាស់
ដដ្លអាច្ទទលួយក្បាន្ (Acceptable Use Agreement) ដដ្លបញ្ញា ក្់
លម្អតិ្អំេោីត្េវក្ចិ្ច ន្ិងោរទទួលខុសម្រត្ូវរបស់អនក្នម្របើម្របាស់។ នៅក្នុងក្ិច្ច
ម្រេម្នម្រេៀងន ោះ សិសស ន្ិងាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់េកួ្នេ 
ម្រត្ូវយល់ម្រេម្ថាន្ឹងម្និ្នធវើឲ្យម្រសុក្ម្រត្ូវទទខុួសម្រត្ូវ ន ើយម្រត្ូវយល់ម្រេម្ជសួ
ជុលនសា  ុយខូច្ខាត្ ន្ងិម្និ្បងកនម្ររោះថាន ក្ដ់្ល់ម្រសុក្ ន្ងិបុេាលិក្ទងំ
អស់របស់ម្រសុក្ ច្ំនាោះោរម្និ្នររេតាម្វធិាន្ោរារបនច្ចក្វទិាណាម្យួ 
ោររនំលាភបំាន្នៅនលើោររតឹ្ត្បតិ្ក្ម្េសិទធិបញ្ញញ  ក្ំ ុស ឬោរនធវស
ម្របដ សរបស់អនក្នម្របើម្របាស់ ឬច្ណំាយណាម្យួដដ្លរា បរ់ងនដាយអនក្នម្របើ
ម្របាស់។ បុេាលិក្ម្រត្ូវម្រត្ួត្េនិ្ិត្យសិសស ខណៈនេលដដ្លេួក្នេក្ំេុងនម្របើ
ម្របាស់នសវានលើអុីន្នធើណិត្ ន ើយអាច្នសនើសំុជំន្យួេីម្រេូបនម្រងៀន្ ន្ងិជំន្ួយ
េីសិសសឲ្យជួយ ដ្ល់ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យន ោះ។ នដ្ើម្បជីួយ ធា ថា ម្រសុក្សម្រម្ប
តាម្ោរផ្លល ស់បដូរបនច្ចក្វទិា ន្ិងោលៈនទសៈ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្
ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រត្វូេិន្ិត្យនម្ើលនរលោរណ៍នន្ោះន ើងវញិជ្ញនទៀង
ទត្ ់បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល ន្ីត្ិវធិនីផ្សងៗដដ្លអម្ម្ក្ជ្ញម្យួ។ រត្ម់្រត្ូវម្រត្ួត្
េិន្ិត្យសូ វដវរត្ម្រម្ងរបស់ម្រសុក្ នដ្ើម្បជីយួ ធា នូ្វម្របសិទធភាេរបស់វា។ 
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ឧបសម្ពន័្ធ K៖ បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 6163.4 -ោរនម្របើម្របាស់បនច្ចក្វទិា
សម្រាបសិ់សស  
 យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រត្វូនម្ើលោរខុសម្រត្ូវច្ំនាោះ
ោរដែទធំន្ធាន្បនច្ចក្វទិារបស់សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗ ខណៈនេលនររេ
តាម្សតងដ់ាររបស់ម្រសុក្ ដដ្លដច្ងនដាយម្រក្សួងនសវាបនច្ចក្វទិា ន ើយអាច្
បនងកើត្នរលោរណ៍ដណ  ំន្ិងោរក្ម្រម្តិ្នៅនលើោរនម្របើម្របាស់របស់េួក្នេ។ 
បុេាលិក្បង្ា ត្ប់នម្រងៀន្ ម្រត្ូវទទលួបាន្នូ្វបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលនន្ោះម្យួច្ាប ់
នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាដដ្លអម្ម្ក្ជ្ញម្យួ ន្ិងក្ិច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេោីរនម្របើ
ម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសកុ្ ដដ្លបរោិយអំេោីររេំឹងទុក្
សម្រាបោ់រនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធឲ្យបាន្សម្រម្យ ន ើយក្ម៏្រត្ូវផ្ដល់ជូន្ជ្ញម្យួន្ឹង
េត័្ា៌ន្អំេតី្ួ ទរីបស់បុេាលិក្នៅក្នុងោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យនម្ើលោរនម្របើម្របាស់
ធន្ធាន្បនច្ចក្វទិារបស់សិសសផ្ងដដ្រ។ សិសសទងំអស់ដដ្លនម្របើម្របាស់
ធន្ធាន្ទងំនន្ោះ ម្រត្ូវទទួលោរបណដុ ោះបណាដ លអំេោីរនម្របើម្របាស់របស់េួក្នេ
ឲ្យបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ន្ងិសម្រម្យ។ នៅនេលចាបន់ផ្ដើម្ឆ្ន សិំក្ាន្មី្យួៗ ាតា
បិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល ម្រត្ូវទទលួបាន្នរលោរណ៍ ន្ិង បទបញ្ញត្តិរដ្ឋ
បាលរបស់ម្រសកុ្ម្យួច្ាប ់ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងោរចូ្លនម្របើម្របាស់អុនី្នធើណិត្ 
ន្ិងត្បំន្ប់ណាដ ញអុីន្នធើណិត្នដាយសិសស។ នសវានលើបណាដ ញ ឬអុនី្នធើ
ណិត្៖  
ោត្េវក្ិច្ច ន្ងិោរទទលួខុសម្រត្វូរបស់អនក្នម្របើម្របាស់សិសសម្រត្វូបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្
ឲ្យនម្របើម្របាស់បរោិខ ររបស់ម្រសុក្ នដ្ើម្បចូី្លនម្របើម្របាស់នសវាអុីន្នធើណិត្ ឬនៅ
នលើបណាដ ញ នដាយអនុ្នលាម្តាម្ោត្េវក្ិច្ច ន្ិងោរទទួលខុសម្រត្ូវរបស់អនក្
នម្របើម្របាស់ដដ្លាន្បញ្ញា ក្ល់ម្អតិ្ខាងនម្រោម្ ន្ិងអនុ្នលាម្តាម្នរល
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ោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាភបិាល ន្ងិក្ចិ្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេីោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្
ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសុក្។ 1. សិសស ដដ្លន េ្ ោះរបស់ខលួន្ាន្នច្ញនៅ
នលើេណន្នីសវានលើបណាដ ញ ម្រត្ូវទទួលខុសម្រត្ូវច្ំនាោះោរនម្របើម្របាស់ឲ្យបាន្
ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវរបស់ខលួន្ម្រេបន់េលនវលា។ សិសសម្រត្ូវរក្ានលខេណន្ ីាក្យសាៃ ត្ ់
អាសយដាឋ ន្ផ្ទោះ ន្ិងនលខទូរស័េទផ្លទ ល់ខលួន្ឲ្យាន្លក្ខណៈជ្ញឯក្ជន្។ េកួ្
នេេួរនម្របើម្របេន័្ធដត្នៅនម្រោម្េណន្ផី្លទ ល់ខលួន្ដដ្លេួក្នេបាន្ទទលួ
ប ុនណាណ ោះ។ 2. សិសសម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធរបស់ម្រសុក្ម្របក្បនដាយសុវត្ាភិាេ 
ោរទទួលខុសម្រត្ូវ ន្ិងជ្ញច្ម្បងសម្រាបជ់្ញនរលបណំងអបរ់។ំ 3. សិសស
ម្និ្ម្រត្វូចូ្លនៅនម្របើម្របាស់ ម្របោសផ្ាយ ដាក្ន់សនើ នបាោះេុម្ភផ្ាយ ឬដាក្់
តាងំបង្ា ញម្របធាន្បទដដ្លបងកនម្ររោះថាន ក្ ់ឬម្និ្សម្រម្យដដ្លាន្លក្ខណៈ
េំរាម្ក្ំដ ង អាសអាភាស រខំាន្ ឬបង្ា ញនក្រ ដិ៍នភទ ឬដដ្លអាច្ម្រត្ូវបាន្
យក្ម្ក្េន្យល់ថាជ្ញោរនបៀត្នបៀន្ ឬោរបន្តុោះបង្អ បន់ៅនលើអនក្ដ្ថ្ទនដាយ
ដផ្អក្នលើជ្ញត្សិាសន្ ៍ឬជ្ញត្ិេន្ធុ សញ្ញា ត្និដ្ើម្ នយន្ឌ្រ័ ទំន រផ្លូវនភទ អាយុ 
េិោរភាេ ជំនន្ឿសាស  ឬន្នោបាយរបស់េកួ្នេន ើយ។ ម្របធាន្បទបងក
នម្ររោះថាន ក្ ់រមួ្ាន្ ម្របធាន្បទដដ្ល យំក្បាន្ទងំមូ្ល ដដ្លច្ំនាោះ
ម្នុ្សសជ្ញម្ធយម្ អនុ្វត្តនូ្វសតងដ់ារទូទងំរដ្ឋក្នុងសម្យ័ោលជ្ញម្យួរន  អាំវ
 វឲ្យាន្ច្ណំាបអ់ារម្េណ៍ ន ើយជ្ញម្របធាន្បទដដ្លបង្ា ញនូ្វរបូេនូំ្រ ឬ
បរោិយក្នុងលក្ខណៈម្យួដដ្លនលេើសោ ងច្ាស់ម្រក្ដ ត្ ដដ្លខវោះត្ថ្ម្ល
អក្សរសាន្តសត សិលបៈ ន្នោបាយ ឬវទិាសាន្តសតធៃន្ធ់ៃរសម្រាបអ់ន្ីត្ិជន្។ 4. 
សិសសម្និ្ម្រត្ូវបនញ្ចញ នម្របើម្របាស់ ឬផ្សេវផ្ាយេត័្ា៌ន្ផ្លទ ល់ខលួន្អេំីបយក្នេ 
ឬអនក្ដ្ថ្ទនៅនេលនម្របើសារនអ ិច្ម្រត្ូន្ចិ្ បន្ទបស់ន្ទ  (chat room) ឬ
ម្រទងម់្រទយនផ្សងៗនទៀត្ថ្ន្ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ ចិ្ម្រត្នូ្ិច្នដាយ
ផ្លទ ល់ន ើយ។ សិសសក្ម៏្រត្ូវាន្ោរម្របងុម្របយត័្នផ្ងដដ្រ នដាយម្និ្ម្រត្ូវបនញ្ចញ
េត័្ា៌ន្នន្ោះនដាយម្នធាបាយនផ្សងៗនៅោន្បុ់េាលទងំឡាយដដ្លម្រត្ូវបាន្
ក្ំណត្ទ់តីាងំតាម្រយៈអុីន្នធើណិត្ នដាយរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្េាីតាបិតា ន្ងិ
អនក្អាណាេាបាលរបស់េកួ្នេន ើយ។ 5. សិសសម្និ្ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធ
នដ្ើម្បនីលើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យាន្ោរនម្របើម្របាស់នម្រេឿងនញៀន្ នម្រេឿងម្រសវងឹ ឬថាន ជំក្់
ន ើយ ន ើយេួក្នេក្ម៏្និ្ម្រត្វូនលើក្ក្ម្ពស់ោរអនុ្វត្តន្ខុ៍សសីលធម្ ៌ឬ
សក្ម្េភាេណាម្យួដដ្លបាន្ហាម្ឃាត្ន់ដាយច្ាប ់ឬនរលោរណ៍ម្រក្ុម្
ម្របឹក្ាដដ្រ។ ម្របសិន្នបើអនក្នម្របើម្របាស់រនំលាភបំាន្នៅនលើក្ិច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេី
ោរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទលួយក្បាន្ (Acceptable Use Agreement) 
ឬនរលោរណ៍ បទបញ្ញត្ត ិន្តី្ិវធិ ីឬនរលោរណ៍ដណ ណំាម្យួរបស់
ម្រសុក្ ឬសាលានរៀន្ ោរចូ្លនៅនម្របើម្របាស់ធន្ធាន្បនច្ចក្វទិាអបរ់រំបស់ម្រសុក្ 
អាច្ម្រត្ូវបាន្បដ្ិនសធ ន ើយអាច្ន្ងឹាន្ោរចាត្វ់ធិាន្ោរច្ាប ់ឬវធិាន្ោ
រវនិ្យ័នផ្សងៗ។ 6. សិសសម្និ្ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធនដ្ើម្បចូី្លរមួ្ាក្េ់ន័្ធន្ឹង
សក្ម្េភាេាណិជាក្ម្េ ឬសក្ម្េភាេរក្ម្របាក្ច់្ំនណញន ើយ។ 7. សិសសម្និ្
ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធនដ្ើម្បេីំរាម្ បំភតិ្បំភយ័ នបៀត្នបៀន្ ឬច្ំអក្ ក្ន ើយ
ដ្ល់សិសស ឬបុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្ន ើយ។ 8. ឯក្សារដដ្លាន្ោររក្ាសិទធិ 
ម្និ្ម្រត្ូវយក្ម្ក្ដាក្ន់ៅនលើម្របេន័្ធនដាយរេ ន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្េីអនក្ន្ិេន្ធ ន្ងិ
នដាយរេ ន្ោរអនុ្នលាម្តាម្ច្ាបរ់ក្ាសិទធនិ ើយ។ សិសសអាច្នដាន្ ូត្
ឯក្សារដដ្លម្រត្ូវបាន្រក្ាសិទធសិម្រាបទុ់ក្នម្របើម្របាស់ផ្លទ ល់ខលួន្ ន ើយាន្
ោរផ្ដល់នម្រក្ឌ្ីត្ដ្ល់ម្របភេឯក្សារឲ្យបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ដូ្ច្រន ជ្ញម្យួន្ឹងម្របភេ
េត័្ា៌ន្នបាោះេុម្ភនផ្សងៗនទៀត្ដដ្រ។ 5. សិសសម្និ្ម្រត្ូវអាប ូ់ត្ នដាន្ ូត្ ឬ
បនងកើត្នម្នរាេកុ្ំេយទូរ័ ន្ិង/ឬ ប ុន្ប ងេាបាទបងកនម្ររោះថាន ក្ ់ឬបផំ្លល ញបរោិខ រ 
ន្ិងសាភ រៈរបស់ម្រសុក្ ឬនម្របើម្របាស់ទិន្នន្យ័របស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងៗនទៀត្ 
រមួ្ទងំោរ “hack” ផ្ងដដ្រ។10. សិសសម្និ្ម្រត្ូវអាន្ ឬនម្របើម្របាស់សារ ឬឯក្
សារនអ ចិ្ម្រត្នូ្ិច្របស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងនទៀត្ន ើយ។ េកួ្នេម្និ្ម្រត្ូវប ុន្
ប ងនម្រជៀត្ដម្រជក្ជ្ញម្យួន្ឹងសម្ត្ាភាេរបស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងនទៀត្ ក្នុងោរ
នផ្ាើ ឬទទលួសារនអ ិច្ម្រត្ូន្ចិ្ ន ើយក្ម៏្និ្ម្រត្ូវប ុន្ប ងលុប ច្ម្លង ឬដក្លងបន្លំ
សាររបស់អនក្នម្របើម្របាស់នផ្សងនទៀត្ដដ្រ។11. សិសសម្រត្ូវរាយោរណ៍នូ្វរាល់
បញ្ញា សន្តសុិខ ឬោរនម្របើម្របាស់នសវាក្នុងខុសនរលបណំងជូន្ម្រេូបនម្រងៀន្ ឬ
 យក្សាលា។ ម្រសុក្រក្ាសិទធកិ្នុងោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យោរនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធរបស់
ម្រសុក្ ច្ំនាោះរាល់ោរនម្របើម្របាស់ម្និ្ម្រត្ឹម្ម្រត្វូនដាយរេ ន្ោរជូន្ដ្ំណឹង ឬោរ

យល់ម្រេម្ជ្ញមុ្ន្។ រាល់ោរម្របាម្រស័យទក្ទ់ងតាម្នអ ិច្ម្រត្នូ្ិច្ ន្ងិឯក្សារ
ដដ្លបាន្នដាន្ ូត្ រមួ្ទងំឯក្សារដដ្លបាន្លុបនច្ញេីេណន្រីបស់អនក្
នម្របើម្របាស់ អាច្ម្រត្ូវបាន្ម្រត្ួត្េិន្តិ្យ ឬអាន្នដាយម្ន្តន្តរីបស់ម្រសុក្ នដ្ើម្បធីា 
នូ្វោរនម្របើម្របាស់ម្របេន័្ធឲ្យបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។ នៅនេលណាសិសសណាាន ក្ម់្រត្ូវ
បាន្រក្ន ើញថាបាន្រនំលាភនៅនលើនរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ា បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបា
ល ឬក្ិច្ចម្រេម្នម្រេៀងសដីេោីរនម្របើម្របាស់ដដ្លអាច្ទទួលយក្បាន្របស់ម្រសកុ្ 
 យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ អាច្បដ្ិនសដ្ ឬដាក្ក់្ម្រម្តិ្
សិទធកិ្នុងោរនម្របើម្របាស់របស់សិសស ឬបនងកើន្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនៅនលើោរនម្របើ
ម្របាស់របស់សិសសនូ្វធន្ធាន្បនច្ចក្វទិារបស់ម្រសុក្ ឲ្យបាន្សម្រម្យ។ ោរនម្របើ
ម្របាស់ម្និ្បាន្សម្រម្យ ក្អ៏ាច្បណាដ លឲ្យាន្ោរចាត្វ់ធិាន្ោរវនិ្យ័ ន្ិង/ឬ 
វធិាន្ោរផ្លូវច្ាបន់ដាយអនុ្នលាម្តាម្ច្ាប ់ន្ងិនរលោរណ៍ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាផ្ង
ដដ្រ។ 7/23/24 

ឧបសម្ពន័្ធ L៖ BP 5144 ោរដាក្វ់និ្យ័សិសស 
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបិាលាន្បំណងច្ងន់ម្រត្ៀម្ខលួន្សិសសឲ្យោល យនៅជ្ញអនក្េិត្ម្រត្ិោះ
រោិះេចិារណា ដដ្លាន្ោរយក្ច្ិត្តទុក្ដាក្ ់ាន្សម្ត្ាភាេ ន ើយទទលួ
បាន្េត័្ា៌ន្នេញនលញ ាន្ោរចូ្លរមួ្ជ្ញសាជកិ្សងាម្ដដ្លនច្ោះចូ្លរមួ្
ច្ំដណក្ ដដ្លាន្ោរនម្រត្ៀម្ខលួន្ច្ំនាោះភាេនជ្ញេជយ័នៅក្នុងម្ហាវទិាល័យ 
ន្ិងអាជីេ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា រេំឹងថា សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗបនងកើត្នូ្វបរោិោស
សិក្ាវជិាាន្ ដដ្លសិសសទងំអស់ាន្អារម្េណ៍ថាម្រត្ូវបាន្នេទទួលយក្ 
ាន្ោររមំ្រទ ន្ិងម្រត្ូវបាន្នេនររេ។ ម្រក្មុ្ម្របឹក្ាាន្បំណងច្ងឲ់្យនរល
ោរណ៍វនិ្យ័បន្តនបសក្ក្ម្េរបស់ខលួន្នៅក្នុងោរបនម្រម្ើជូន្កុ្ារទងំម្រសុង 
លុបបបំាត្ន់ចាលវសិម្ភាេនៅក្នុងោរនម្របើម្របាស់ផ្លវបិាក្ដដ្លជ្ញោរ
ម្រេាន្ ន្ងិផ្ដល់ជូន្កុ្ារាន ក្់ៗ ជ្ញម្យួន្ឹងម្រេូបនម្រងៀន្លអៗ ដដ្លម្រត្ូវបាន្បំ
ាក្ប់បំ ន្នដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា ន្ងិអាក្បបក្រិោិ។ 
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្បណំងច្ងន់ម្របើម្របាស់នរលវធិវីជិាាន្ច្ំនាោះអាក្បបក្ិរោិ
សិសស ន្ងិោរនម្របើម្របាស់ោរអនុ្វត្តន្ត៍ាម្ដបបទបស់ាក ត្ ់ន្ិងសាដ រន ើងវញិ 
នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយត្ម្រម្ូវោរវនិ្យ័ ន្ិងនម្របើម្របាស់រយៈនេលបង្ា ត្ប់នម្រងៀន្ឲ្យអស់
េីលទធភាេសម្រាបសិ់សសាន ក្់ៗ ។ ម្រក្មុ្ម្របឹក្ាទទលួសាា ល់សារសំខាន្ថ់្ន្ោរ
អភវិឌ្ឍសុខភាេផ្លូវសងាម្ ន្ិងផ្លូវច្ិត្តរបស់យុវជន្ ន្ងិម្នុ្សសនេញវយ័ទងំ
អស់ នៅក្នុងអងាភាេរបស់នយើង។ ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាាន្បំណងច្ងប់ាន្ោរអនុ្ម្័
ត្ម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រនឆ្លើយត្បច្ំនាោះអន្តរាេម្ន្ ៍(RTI) ដដ្លនៅក្នុងសាលា
នរៀន្ាន្ោរផ្ដល់ជូន្នូ្វម្របេន័្ធ ដដ្លនរៀបច្ំជ្ញថាន ក្់ៗ ថ្ន្ោររមំ្រទោរសិក្ា 
ន្ិងអាក្បបក្ិរោិ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យសិសសទងំអស់អាច្ទទួលបាន្ក្ម្េវធិសិីក្ា
សនូលម្របក្បនដាយសម្ធម្។៌ សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗ ាន្ោរទទួលខុសម្រត្ូវ
ច្ំនាោះោរអនុ្ម្ត័្យុទធសាន្តសត ក្ម្េវធិ ីន្ងិអន្តរាេម្ន្ន៍ៅក្នុងម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រ 
RTI នដ្ើម្បជីួយ បងកលក្ខណៈង្យម្រសួលដ្ល់នរលវធិមី្រសបរន សម្រាបោ់រ
ម្រេបម់្រេងអាក្បបក្ិរោិវជិាាន្ ន្ងិរមំ្រទសងាម្ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយោរខាត្
នា ងនរៀន្សូម្រត្សម្រាបសិ់សស នដាយសារដត្ោរដាក្វ់និ្យ័។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា
ទទួលសាា ល់ថា ាន្េាល ត្ឱោសសម្រាបសិ់សសម្យួភាេធរំបស់ខលួន្ 
នាលេកឺ្នុងច្ំនណាម្សិសសអាន្ត វកិ្សញ្ញា ត្អិានម្រកិ្ ឡាទីន្ ន្ិងសិសសដដ្ល
ជ្ញអនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស ន្ងិសិសសេោិរ។ ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាាន្បំណងច្ង់
ក្ំណត្ ់ន្ិងនដាោះម្រសាយមូ្លន តុ្ដដ្លនធវើឲ្យាន្ោរម្របម្រេឹត្តច្ំនាោះខលួន្នដាយ
េុំាន្សាាម្រត្នៅក្នុងវនិ្យ័ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយ ន្ងិលុបបបំាត្ន់ចាលនូ្វោរ
លនម្អៀងដផ្នក្ជ្ញត្សិាសន្ន៍ៅក្នុងោរនម្របើម្របាស់វនិ្យ័សាលានរៀន្ដដ្លជ្ញោរ
ម្រេាន្ ន្ងិរាល់ោរលនម្អៀងនផ្សងៗដដ្លអាច្នក្ើត្ាន្ន ើងសម្រាបសិ់សស
ដដ្លេុមំ្រត្ូវបាន្បនម្រម្ើបាន្លអ។ សាលានរៀន្ម្រត្ូវអនុ្វត្តវធិាន្វនិ្យ័ឲ្យបាន្នសេើ
ភាេរន  ម្រសបរន  ន្ិងរេ ន្ោរនរ ើសនអើង។ ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាទទលួសាា ល់នូ្វសារ
សំខាន្ថ់្ន្ោរនម្របើម្របាស់សាលានរៀន្ ន្ងិយុទធសាន្តសតម្រេបម់្រេងថាន ក្ន់រៀន្ ដដ្ល
រក្ាឲ្យសិសសសាិត្នៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងនៅក្នុងថាន ក្ន់រៀន្។ ោរខក្ខាន្ម្និ្
បាន្ម្ក្នរៀន្នម្រច្ើន្នេក្នដាយសារមូ្លន តុ្អវកី្ន៏ដាយ សុទធដត្ាន្ផ្លប ោះ
ាល់នដាយផ្លទ ល់នៅនលើលទធផ្លសិក្ា នទោះក្នុងរយៈនេលខលីក្ដ ីន្ងិរយៈដវង
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ក្ដី។ ោរយក្សិសសនច្ញេបីរោិោសថាន ក្ន់រៀន្នដាយសារោរម្របម្រេតឹ្តខុស
ឆ្ាង េួរដត្នច្ៀសវាង។ ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាេុំរមំ្រទច្ំនាោះនរលវធិមី្និ្អត្ឱ់ន្ច្ំនាោះវ ិ
ន្យ័ន ើយ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាាន្ោរត្ម្រម្ូវនដាយច្ាប។់ សាលា
នរៀន្អាច្ន្ឹងម្និ្អនុ្ម្ត័្នរលោរណ៍ម្និ្អត្ឱ់ន្ ឬោរអនុ្វត្តន្ទ៍ងំឡាយ
ណាដដ្លាន្ច្ម្រម្ងូច្ម្រាស់ជ្ញម្យួន្ឹងនរលោរណ៍វនិ្យ័របស់ម្រសុក្។ 
នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាដដ្លោរផ្លអ ក្នដាយសារាន្ោរនលេើសនលើក្ទី
ម្យួ ម្រត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្នដាយ ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5 ដូ្ច្ាន្បរោិយបដន្ាម្
នៅក្នុង AR 5144.1 អនក្ម្រេបម់្រេង ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំរបស់អនក្
ម្រេបម់្រេង អាច្អនុ្វត្តដត្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យក្នុងសាលានរៀន្ ឬនម្រៅសាលានរៀន្
ប ុនណាណ ោះ នៅនេលដដ្លម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងៗនទៀត្េុំអាច្ មំ្ក្នូ្វោរ
ម្របម្រេតឹ្តម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ឬវត្តាន្របស់សិសសអាច្បងកនូ្វនម្ររោះថាន ក្ដ់្ល់សិសសនផ្សង
នទៀត្។ (ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5) ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងនទៀត្ ដដ្លម្រត្ូវបាន្
េាោម្នម្របើម្របាស់ ម្រត្ូវដត្ច្ងម្រក្ងទុក្ជ្ញឯក្សារ ន្ិងវាយត្ថ្ម្លនៅនលើម្របសិទធ
ភាេមុ្ន្នេលបញ្ាូ ន្សិសសឲ្យនៅទទលួោរដាក្វ់និ្យ័ នៅក្នុងោរយក្សិសស
នច្ញេថីាន ក្ន់រៀន្ដដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះ ឬទីតាងំសាលានរៀន្របស់សិសសន ោះ។ 
ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្សងនទៀត្ រមួ្ាន្ ប ុដន្តម្និ្ក្ណំត្ច់្នំាោះ សន្នសីិទ
ជ្ញម្យួសិសានុ្សិសស ន្ិងាតាបតិា ន្អិនក្អាណាេាបាលរបស់េកួ្នេ 
ោរនម្របើម្របាស់ម្រក្មុ្សិក្ាសិសស ឬម្រក្ុម្នផ្សងៗដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងអន្តរាេម្ន្ ៍
ោរចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងក្ម្េវធិីដដ្លបនម្រងៀន្អាក្បបក្ិរោិផ្លូវសងាម្ ឬ
ផ្លូវច្ិត្ត ឬោរម្រេបម់្រេងក្ ំឹង ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងក្ម្េវធិយុីត្តិធម្ស៌ាដ រន ើងវញិ 
ឬម្រក្ុម្េិភាក្ាសាដ រន ើងវញិ ន្ិងនរលវធិរីមំ្រទអាក្បបក្ិរោិវជិាាន្។ 
(ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5) អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវ
ផ្ដល់ោរអភវិឌ្ឍវជិ្ញា ជវីៈតាម្ោរចាបំាច្ ់នដ្ើម្បជីយួ សម្រម្ួលដ្ល់បុេាលិក្ក្នុង
ោរអភវិឌ្ឍជំ ញម្រេបម់្រេងថាន ក្ន់រៀន្ឲ្យបាន្ម្រសបរន  ោរអនុ្វត្តន្ប៍នច្ចក្នទសវ ិ
ន្យ័ម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេ ោរលុបបបំាត្ភ់ាេលនម្អៀងដដ្លនធវើន ើង
នដាយអនច្ត្  ន្ងិោរបនងកើត្ទ ំក្ទ់ំន្ងស ម្របត្ិបត្តិោរជ្ញម្យួាតា
បិតា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល។ជ្ញម្យួន្ងឹោរចូ្លរមួ្េសំីណាក្អ់នក្ាក្េ់ន័្ធ
ក្នុងស េម្ន្ ៍សាលានរៀន្ន្ីម្យួៗអាច្អភវិឌ្ឍន្វ៍ធិាន្វនិ្យ័នដ្ើម្បបីំនេញ
តាម្នសច្ក្ដមី្រត្ូវោរជ្ញក្ល់ាក្រ់បស់សាលានរៀន្ ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយនៅ
ក្នុង AR 5144។ វធិាន្ទងំឡាយ ម្រត្ូវាន្លក្ខណៈម្រសបរន ជ្ញម្យួច្ាប ់
នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ា បទបញ្ញត្តថិាន ក្ម់្រសុក្ ន្ិងទិន្នន្យ័វនិ្យ័ថាន ក្ស់ាលា
នរៀន្។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវផ្ដល់ោរអភវិឌ្ឍ
វជិ្ញា ជីវៈតាម្ោរសម្រម្យ នដ្ើម្បជីួយ សម្រម្លួដ្ល់បុេាលិក្នៅក្នុងោរអភវិឌ្ឍ
ជំ ញម្រេបម់្រេងថាន ក្ន់រៀន្ ន្ងិនៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ប៍នច្ចក្នទសវនិ្យ័
ម្របក្បនដាយម្របសិទធភាេ។ 
នដ្ើម្បធីា ថា វនិ្យ័ាន្ភាេសម្រម្យ ន្ងិាន្សម្ធម្ ៌សាលានរៀន្ ន្ិង
ម្រសុក្ ម្រត្ូវម្របមូ្ល ន្ិងម្រត្ួត្េិន្ិត្យន ើងវញិនៅនលើទិន្នន្យ័វនិ្យ័ ដដ្លម្រត្ូវបាន្
ដបងដច្ក្េិត្តាម្សាលានរៀន្ ជ្ញត្សិាសន្ ៍នយន្ឌ្រ័ សាា ន្ភាេក្នុង ម្ជ្ញ
អនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាា ន្ភាេក្នុងភាេជ្ញសិសសេិោរ ន្ងិម្របនភទថ្ន្
ោរម្របម្រេឹត្តបទនលេើសម្របចាដំខ។ ម្រសុក្ន្ឹងនធវើោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យជ្ញលក្ខណៈម្
ជឈោរនៅនលើទិន្នន្យ័វនិ្យ័នៅថាន ក្ស់ាលានរៀន្ ន្ិងនៅទូទងំម្រសុក្ នដ្ើម្ប ី
វាស់សទងភ់ាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នឆ្ព ោះនៅរក្នរលនៅថ្ន្ោរលុបបបំាត្អ់ម្រតាផ្លអ ក្ ន្ិង
ោរបញ្ាូ ន្សម្រាបសិ់សសអាន្ត វិក្សញ្ញា ត្អិានម្រកិ្នដាយរេ ន្សាាម្រត្  ន្ិង
ក្ំណត្ថ់ានត្ើយុទធសាន្តសតតាម្ទីតាងំន្ីម្យួៗទម្ទរឲ្យាន្ោរថ្លត្ម្រម្ូវ
នដ្ើម្បនីឆ្លើយត្បនៅន្ងឹនរលនៅដដ្រឬនទ។ អនក្ម្រេបម់្រេងទីតាងំ ម្រត្ូវជួបជ្ញម្យួ
បុេាលិក្បនម្រងៀន្នៅតាម្ទីតាងំម្របចាមំ្រត្ាីស នដ្ើម្បមី្រត្ួត្េនិ្ិត្យន ើងវញិនៅ
នលើទិន្នន្យ័វនិ្យ័របស់ទីតាងំសាលានរៀន្ន ោះ ន្ិងេិភាក្ាអំេយុីទធសាន្តសត
សម្រាបោ់របនម្រងៀន្ ន្ងិោរេម្រងងឹនូ្វអាក្បបក្ិរោិវជិាាន្របស់សិសស ដដ្ល
ម្និ្ទម្ទរឲ្យាន្ោរាក្េ់ន័្ធជ្ញម្យួន្ឹងម្របេន័្ធវនិ្យ័ ន្ិងោរខាត្នា ងនរៀន្
សូម្រត្។ ោរនធវើទណឌ ក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ។ ោរនធវើទណឌ ក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ 
ម្និ្ម្រត្ូវនម្របើម្របាស់ជ្ញវធិាន្ោរវនិ្យ័ម្របឆ្ងំន្ឹងសិសសណាាន ក្ន់ ើយ។ ោរនធវើ
ទណឌ ក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ រមួ្ាន្ ោរនធវើឲ្យាន្ោរឈ្ចឺាបន់ដាយនច្ត្  ឬ

ោរបងកឲ្យាន្ោរឈ្ចឺាបន់ដាយនច្ត្  ោរឈ្ចឺាបដ់ផ្នក្រាងោយនៅនលើ
សិសសណាាន ក្។់ សម្រាបជ់្ញនរលបណំងថ្ន្នរលោរណ៍នន្ោះ ោរនធវើ
ទណឌ ក្ម្េច្ំនាោះរាងោយ េុាំន្រមួ្បញ្ចូលនូ្វោរនម្របើម្របាស់ក្ាល ងំនដាយ
ន្ិនោជិក្ ដដ្លាន្ភាេសម្ន តុ្ផ្ល ន្ិងចាបំាច្ក់្នុងោរោរារន្ិនោជកិ្ 
បុេាលិក្ ឬបុេាលនផ្សងនទៀត្ ឬនដ្ើម្បបីង្ក រនូ្វោរខូច្ខាត្ច្ំនាោះម្រទេយសម្បត្ត ិ
ឬនដ្ើម្បទីទួលបាន្នូ្វោររក្ាទុក្អាវធុ ឬវត្ាុនម្ររោះថាន ក្ដ់ដ្លសាិត្ក្នុងោរ
ម្រេបម់្រេងរបស់សិសសន ោះន ើយ។ 4/23/14 

ឧបសម្ពន័្ធ M៖ AR 5144 សិសសវនិ្យ័  
ម្រសុក្ ន្ិងបុេាលិក្ាន្ោរនបដជ្ញា ច្ិត្តច្ំនាោះោរបនងកើត្នូ្វបរោិោសសិក្ា
វជិាាន្ ដដ្លធា ថា សិសសទងំអស់ទទួលបាន្នូ្វោរអបរ់មំ្របក្បនដាយ
េុណភាេ។ ម្រសុក្ទទលួសាា ល់ថា ទិដ្ឋភាេសំខាន្ថ់្ន្ោររក្ានូ្វបរោិោស
ដដ្លាន្សុខភាេលអ ន្ិងាន្សុវត្ាិភាេេឺ ោរបនងកើត្នូ្វសណាដ បធ់ាន ប ់ន្ិង
រក្ានូ្វវនិ្យ័នៅក្នុងសាលានរៀន្ទងំឡាយរបស់នយើង។ នរលនៅនន្ោះ អាច្
សនម្រម្ច្បាន្ដត្តាម្រយៈក្ិច្ចខិត្ខមំ្របឹងដម្របងស ម្របត្ិបត្តិោរេសំីណាក្់
បុេាលិក្សាលានរៀន្ សិសានុ្សិសស ាតាបតិា អាណាេាបាល ន្ិងស 
េម្ន្រ៍បស់នយើងប ុនណាណ ោះ។ ម្រសកុ្នជឿជ្ញក្ថ់ា ោរអភវិឌ្ឍទំ ក្ទ់នំ្ងជ្ញម្យួ
ម្រេួសារេឺជ្ញជំហាន្ទីម្យួក្នុងោរបនងកើត្នូ្វសាលានរៀន្ដដ្លាន្សុវត្ាភិាេ 
ន្ិងាន្សុខភាេលអ។ ម្រសកុ្ ន្ិងបុេាលិក្ ាន្បំណងច្ងន់ធវើោរនដាយស 
ម្របត្ិបត្តិោរជ្ញម្យួម្រេសួារ នដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វទំ ក្ទ់ំន្ងវជិាាន្ ដដ្លជួយ ដ្ល់
ោរអភវិឌ្ឍ ន្ងិោរសនម្រម្ច្បាន្លទធផ្លសិក្ារបស់សិសសទងំអស់។ 
សាជិក្បុេាលិក្របស់សាលានរៀន្ ម្រត្ូវបាន្នលើក្ទឹក្ច្ិត្តឲ្យទក្ទ់ងាតា
បិតានៅនរៀងរាល់នដ្ើម្ឆ្ន សិំក្ា នដ្ើម្បបីនងកើត្ោ ងសក្ម្េជ្ញមុ្ន្នូ្វោរ
ម្របាម្រស័យទក្ទ់ងរវាងសាលានរៀន្ ន្ិងផ្ទោះដដ្លាន្លក្ខណៈវជិាាន្នេញ
ម្យួឆ្ន សិំក្ា នដ្ើម្បដីច្ក្រដំលក្ភាេនជ្ញេជយ័ ន្ិងបញ្ញា របស់សិសស ន្ងិ
បនងកើត្ដផ្ន្ោរនដ្ើម្បជីួយ ឲ្យសិសសទទលួបាន្នូ្វោរអបរ់មំ្របក្បនដាយេុណភា
េ។ ម្រសកុ្ាន្ោរនបដជ្ញា ច្ិត្តក្នុងោរលុបបំបាត្ន់ចាលនូ្វភាេលនម្អៀងនៅក្នុងវ ិ
ន្យ័សលានរៀន្ ាក្េ់ន័្ធន្ឹងសិសសដដ្លេុំ ទទួលោរបនម្រម្ើជូន្បាន្លអរបស់
នយើង នដាយោត្ប់ន្ាយច្ំន្ួន្ថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្ ោរផ្លអ ក្ ន្ិងោរបនណដ ញនច្ញ។ 
បុេាលិក្ន្ឹងចូ្លរមួ្នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ស៍ាដ រន ើងវញិ ដដ្លនលើក្ក្ម្ពស់វបប
ធម្ស៌ាលានរៀន្ ន្ងិដក្លម្អម្របេន័្ធវនិ្យ័របស់សាលានរៀន្នដ្ើម្បនីដាោះម្រសាយ
សម្ធម្។៌ វធិាន្នៅថាន ក្ទ់តីាងំ។ នៅក្នុងោរអភវិឌ្ឍវធិាន្វនិ្យ័នៅថាន ក្ទ់ី
តាងំ សាលានរៀន្ម្រត្ូវនសនើសំុឲ្យាន្ោរផ្ដល់ទសសន្ៈ ន្ិងដ្ំបូ េ ន្េីអនក្ចូ្លរមួ្
នៅនលើត្ំណាងណាាន ក្ដ់ដ្លម្រត្ូវបាន្នម្រជើសតាងំនដាយម្រក្ុម្ណាម្យួខាង
នម្រោម្៖ 1. ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល 2. ម្រេូបនម្រងៀន្ 3. អនក្
ម្រេបម់្រេងសាលានរៀន្ 4. សម្រាបអ់នុ្វទិាល័យ ន្ងិវទិាល័យ េឺសិសសដដ្ល
បាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងសាលានរៀន្ន ោះ វធិាន្ទងំនន្ោះ ម្រត្ូវាន្ភាេ
ម្រសបរន ជ្ញម្យួន្ឹងច្ាប ់នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ាភបិាល ន្ិងបទបញ្ញត្តិ
របស់ម្រសុក្។ ោរអភវិឌ្ឍវធិាន្ ម្រត្ូវាន្ោរជូន្ដ្ណឹំងេីទិន្នន្យ័វនិ្យ័នៅ
ថាន ក្ស់ាលានរៀន្ ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយនៅក្នុង BP 5144។ សាលានរៀន្ក្៏
ម្រត្ូវនសនើសំុឲ្យាន្ោរផ្ដល់ទសសន្ៈ ន្ិងដ្ំបូ េ ន្េីអនក្ចូ្លរមួ្ថានត្ើ វធិាន្វនិ្យ័
នៅថាន ក្ស់ាលានរៀន្ ឬនៅថាន ក្ម់្រសុក្ ម្រត្ូវបាន្អនុ្វត្តម្របក្បនដាយសម្ធម្ ៌
ន្ិងយុត្តិធម្ដ៌ដ្រឬនទ។ ក្ណំត្ម់្រតារបស់សិសស ម្រត្វូរក្ាជ្ញោរសាៃ ត្ម់្រេប់
នេលនវលា។ ម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវជំន្សួ។ សាលានរៀន្ន្ីម្យួ ម្រត្វូទទួលខុស
ម្រត្ូវក្នុងោរដាក្ប់ញ្ចូលនូ្វម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រនឆ្លើយត្បច្ំនាោះអន្តរាេម្ន្ ៍(RTI) 
នៅក្នុងដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតទីតាងំសាលានរៀន្ស េម្ន្ ៍(CSSSP) របស់
ខលួន្ នដ្ើម្បោីត្ប់ន្ាយោរបញ្ាូ ន្ ន្ិងោរផ្លអ ក្សិសស តាម្រយៈអន្តរាេម្ន្៍
សក្ម្េជ្ញមុ្ន្ ោររមំ្រទអាក្បបក្រិោិវជិាាន្ ោរអនុ្វត្តន្ស៍ាដ រន ើងវញិ ន្ិង
នរលវធិវីនិ្យ័ដដ្លម្និ្ម្រេាន្។ RTI េឺជ្ញម្របេន័្ធទបស់ាក ត្ម់្យួដដ្លនផ្លដ ត្
ោរយក្ច្តិ្តទុក្ដាក្ន់ៅនលើោរនម្របើម្របាស់ឲ្យអស់េីលទធភាេនូ្វលទធផ្ល
សិក្ារបស់សិសស នដាយោត្ប់ន្ាយនូ្វបញ្ញា អាក្បបក្ិរោិ ន្ិងោរនច្ៀសវាង
ោរខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្ តាម្រយៈោរនម្របើម្របាស់អន្តរាេម្ន្ដ៍ដ្លនរៀបច្ំជ្ញថាន
ក្់ៗ ។ ោរបញ្ាូ ន្សិសសេីបរោិោសថាន ក្ន់រៀន្នដាយសារោរម្របម្រេឹត្តខុស េួរ
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ម្រត្ូវបាន្នច្ៀសវាង។ សិសសរេំឹងថា ោរជនំ្ួសឲ្យោរផ្លអ ក្ ន្ងិនរលវធិវីនិ្យ័
រកី្ច្នម្រម្ើន្ េួរម្រត្ូវបាន្នម្របើម្របាស់មុ្ន្នេលបញ្ាូ ន្សិសសណាាន ក្ន់ច្ញេថីាន ក្ន់រៀ
ន្។ ម្រសកុ្រេំឹងទុក្ថា ោរជំន្សួទងំឡាយណាដដ្លម្រសបរន ជ្ញម្យួន្ឹង
ម្រក្បខណ័ឌ  RTI របស់សាលានរៀន្ ន្ងិនរលោរណ៍របស់ម្រសកុ្ ន្ងឹម្រត្ូវបាន្
អនុ្វត្តនៅក្នុងថាន ក្ន់រៀន្ នលើក្ដលងដត្ោរផ្លអ ក្សម្រាបប់ទនលេើសនលើក្ទីម្យួ
ន ោះម្រត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្នដាយ ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5 ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយ
បដន្ាម្នទៀត្នៅក្នុង AR 5144.1 ឬនៅនេលដដ្លវាអាច្ច្ងម្រក្ងទុក្ជ្ញឯក្
សារថា ោររនំលាភបំាន្ដផ្នក្អាក្បបក្ិរោិបនងកើត្បាន្នូ្វនម្ររោះថាន ក្ោ់ ង
ច្ាស់លាស់ច្ំនាោះបុេាលទងំឡាយ។ យុទធសាន្តសតនៅតាម្ថាន ក្ន់រៀន្រមួ្
បញ្ចូលទងំ ប ុដន្តម្និ្ក្ំណត្ច់្ំនាោះ៖ ោរបនម្រងៀន្សារន ើងវញិោ ង
ច្ាស់លាស់អំេោីររេំឹងទុក្ដផ្នក្អាក្បបក្ិរោិ ោរបំដបក្សិសសឲ្យនៅដាច្់
នដាយដ ក្េីរន  ោរសរនសរលិខិត្សំុនទស ោរដាក្ក់្ិច្ចោរម្រសាវម្រជ្ញវបដន្ាម្ 
ទូរស័េទនៅោន្ា់តាបតិា ោររក្ាទុក្សិសសនម្រោយច្បន់ា ងសិក្ា 
សន្នសីិទសាដ រន ើងវញិជ្ញម្យួសិសសដ្ថ្ទនទៀត្ ឬសិសសទងំអស់ក្នុងថាន ក្ ់
ោរបនងកើត្នូ្វក្ិច្ចសន្ាអាក្បបក្ិរោិវជិាាន្ សន្នសីិទជ្ញម្យួសិសស 
សន្នសីិទជ្ញម្យួាតាបិតា ន្ិងសិសស។ ាតាបិតាេួរទទួលបាន្នូ្វោរជូន្
ដ្ំណឹង ម្របសិន្នបើាន្េំរថូ្ន្ោរម្របម្រេតឹ្តខុសរតឹ្ដត្ខាល ងំន ើង ដដ្លអាច្ នំៅ
រក្ោរដ្ក្នច្ញេថីាន ក្ន់រៀន្ ឬេសីាលានរៀន្។ សិសសទងំឡាយដដ្លបង្ា ញ
ឲ្យន ើញនូ្វេំរថូ្ន្ោរម្របម្រេតឹ្តខុស េួរម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្នូ្វោររមំ្រទ ន្ងិ
អន្តរាេម្ន្ោ៍ន្ដ់ត្ខាល ងំជ្ញងមុ្ន្។ យុទធសាន្តសតសម្រម្យនៅក្នុងសាលានរៀន្រមួ្
ាន្ ប ុដន្តម្និ្ក្ណំត្ច់្ំនាោះ៖ សន្នសីិទរវាងបុេាលិក្សាលានរៀន្ ន្ិងសិសស 
ម្រេម្ទងំាតាបិតា ន្ងិអនក្អាណាេាបាលរបស់េកួ្នេ។ ោរបញ្ាូ ន្នៅ
ោន្ម់្រក្ុម្ម្របឹក្ាសាលានរៀន្ ឬបុេាលិក្រមំ្រទដ្ថ្ទនទៀត្របស់សាលានរៀន្ នដ្ើម្ប ី
នធវើោរម្រេបម់្រេងក្រណី ន្ិងផ្ដល់ម្របឹក្ា។ ោរបញ្ាូ ន្ឲ្យនៅទទលួោរម្របកឹ្ាអេំី
នម្រេឿងនញៀន្ ឬនម្រេឿងម្រសវងឹ។ោរនោោះម្របជុមំ្រក្ុម្សិក្ាសិសស (SST) ម្រក្ុម្
សម្រម្បសម្រម្ួលនសវា (COST) ឬម្រក្មុ្ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងអន្តរាេម្ន្ន៍ផ្សងៗ 
នដ្ើម្បវីាយត្ថ្ម្លនៅនលើអាក្បបក្ិរោិ ន្ិងអនុ្វត្តដផ្ន្ោរបុេាលនដ្ើម្បនីដាោះ
ម្រសាយអាក្បបក្ិរោិន ោះក្នុងភាេជ្ញថ្ដ្េូជ្ញម្យួសិសស ន្ិងាតាបតិា ន្ិង
អនក្អាណាេាបាលរបស់េកួ្នេ។ នៅនេលណាអាច្អនុ្វត្តបាន្ ោរបញ្ាូ ន្
ឲ្យនៅទទលួោរវាយត្ថ្ម្លនលើោរអបរ់ចំ្ិត្តសងាម្ ឬោរអបរ់ចំ្ិត្តសាន្តសត រមួ្
ទងំ នដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វក្ម្េវធិអីបរ់តំ្ម្រម្ូវតាម្បុេាល ឬដផ្ន្ោរដផ្នក្ទ ី504។ ោរ
ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងក្ម្េវធិសីម្រាបប់នម្រងៀន្អាក្បបក្ិរោិផ្លូវសងាម្ ឬផ្លូវ
ច្ិត្ត ឬោរម្រេបម់្រេងក្ំ ងឹ។ ោរចូ្លរមួ្នៅក្នុងក្ម្េវធិយុីត្តិធម្ស៌ាដ រន ើងវញិ 
ឬម្រក្ុម្សន្ទ  ឬម្រក្ុម្េភិាក្ា។ នរលវធិរីមំ្រទអាក្បបក្ិរោិវជិាាន្ជ្ញម្យួ
ន្ឹងអន្តរាេម្ន្ដ៍បបម្រេាន្ ដដ្លនក្ើត្ន ើងនៅក្នុងថ្ែៃសិក្ានៅក្នុងបរនិវណ
សាលានរៀន្។ ក្ម្េវធិនីម្រោយច្បន់ា ងសិក្ាដដ្លនដាោះម្រសាយបញ្ញា អាក្បប
ក្ិរោិជ្ញក្ល់ាក្ ់ឬដាក្ឲ់្យសិសសសាិត្នម្រោម្សក្ម្េភាេ ន្ងិអាក្បបក្ិរោិ
វជិាាន្ រមួ្ាន្ ប ុដន្តម្និ្ក្ំណត្ច់្ំនាោះ សក្ម្េភាេទងំឡាយណាដដ្លម្រត្ូវ
បាន្ដ្ំនណើ រោរនដាយស ោររន ជ្ញម្យួន្ឹងម្រក្ុម្ាតាបិតា ន្ិងស េម្ន្៍
ក្នុងមូ្លដាឋ ន្។ ោរបង្ខ ងំទុក្នម្រោយច្បន់ា ងសិក្ា ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅ
ក្នុងដផ្នក្ខាងនម្រោម្ ដដ្លាន្ច្ំណងនជើងថា “ោរបង្ខ ងំទុក្នម្រោយច្បន់ា ង
សិក្ា”។ នសវាស េម្ន្ដូ៍្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុងដផ្នក្ខាងនម្រោម្ ដដ្ល
ាន្ច្ំណងនជើងថា “នសវាស េម្ន្”៍។ នដាយអនុ្នលាម្តាម្នរលោរណ៍
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា ន្ងិ បទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល ោររតឹ្ត្បតិ្ ឬោរដ្ក្ ូត្សិទធេិីោរចូ្ល
រមួ្នៅក្នុងសក្ម្េភាេបដន្ាម្នម្រៅក្ម្េវធិសិីក្ា។ ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្បស់ម្រា
ក្។ ម្រេូបនម្រងៀន្អាច្រតឹ្ត្បតិ្រយៈនេលឈ្បស់ម្រាក្របស់សិសសបាន្ ដត្នៅ
នេលណារត្ន់ជឿជ្ញក្ថ់ា វធិាន្ោរនន្ោះេឺជ្ញវធិីដដ្លាន្ម្របសិទធភាេបំផុ្ត្
នដ្ើម្ប ីមំ្ក្នូ្វអាក្បបក្ិរោិដដ្លាន្ោរដក្លម្អប ុនណាណ ោះ។ នៅនេលណា
ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្បស់ម្រាក្ អាច្ាក្េ់ន័្ធន្ឹងោរដ្ក្ ូត្សក្ម្េភាេរាង
ោយេីសិសិសសន ោះ ម្រេូបនម្រងៀន្ម្រត្ូវេាោម្នម្របើអន្តរាេម្ន្ន៍ផ្សងៗនទៀត្មុ្ន្
ន្ឹងដាក្ឲ់្យសាិត្នម្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្។ ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្បស់ម្រាក្ ម្រត្ូវសាិត្
នម្រោម្ល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយដូ្ច្ខាងនម្រោម្៖ សិសសម្រត្ូវទទួលបាន្នេលនវលា
ម្រេបម់្ររន្ក់្នុងោរនម្របើម្របាស់បន្ទបទ់កឹ្ ន្ិងទទួលទន្នភសជាៈ ឬអាហារថ្ែៃ

ម្រត្ងត់ាម្ោរសម្រម្យ។ សិសសម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នម្រោម្ោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យេនី្ិនោជិក្
សម្ម្រសបណាាន ក្ន់ៅអំ ុងនេលរតឹ្ត្បតិ្។ 
ម្រេូបនម្រងៀន្ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ យក្សាលា អំេរីាល់ោររតឹ្ត្បតិ្ោរឈ្ប់
សម្រាក្ណាម្យួ ដដ្លេួក្នេបាន្ដាក្ន់ៅនលើសិសស។ ោរបង្ខ ងំទុក្នម្រោយ
ច្បន់ា ងសិក្ា។ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្បង្ខ ងំទុក្នដាយ សារន តុ្ផ្លវនិ្យ័ 
រ ូត្ដ្ល់ម្យួនា ងនម្រោយនេលបញ្ចបថ់្ែៃសិក្ាអត្ិបរា។ ម្របសិន្នបើសិសស
ណាាន ក្ន់ៅម្និ្ទន្រ់ែយន្តដ្ឹក្សិសសរបស់ខលួន្ នដាយសារដត្ម្រត្វូបាន្បង្ខ ងំ
ទុក្នម្រោយច្បន់ា ងសិក្ា ឬម្របសិន្នបើសិសសន ោះេុំម្រត្ូវបាន្ដ្កឹ្ជញ្ាូ ន្នដាយ
រែយន្តដ្ឹក្សិសសនទន ោះ  យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំ ម្រត្ូវ
ជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់ាតាបតិា ឬអាណាេាបាលអំេោីរបង្ខ ងំទុក្ន ោះ ោ ង
នហាច្ណាស់ម្យួថ្ែៃជ្ញមុ្ន្ នដ្ើម្បឲី្យាន្ោរនរៀបច្ោំរដ្កឹ្ជញ្ាូ ន្ជនំ្សួបា
ន្។ សិសសន ោះម្និ្ម្រត្ូវបាន្បង្ខ ងំទុក្ន ើយ លុោះម្រតាណាដត្ យក្សាលា 
ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ បាន្ជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់ាតាបតិា ឬអនក្អាណា
េាបាលសិន្។ ក្រណីដដ្លរែយន្តដ្ឹក្សិសសនច្ញដ្ំនណើ រនម្រោយនេលច្ប់
ថ្ែៃសិក្ានលើសេមី្យួនា ងន ោះ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្បង្ខ ងំទុក្រ ូត្ដ្ល់រែ
យន្តនច្ញដ្ំនណើ រ។ សិសសម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នម្រោម្ោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យ នដាយន្ិនោជិ
ក្ដដ្លាន្ោរបញ្ញា ក្ទ់ទលួសាា ល់ នៅអំ ុងនេលរតឹ្ត្បតិ្ន ោះ។សិសស
អាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្នូ្វជនម្រម្ើសម្រត្ូវបង្ខ ងំទុក្នៅថ្ែៃនៅរ ៍ជ្ញជ្ញងនម្រោយច្ប់
នា ងសិក្ា។ នសវាស េម្ន្។៍ ជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្ ឬជំន្សួឲ្យវធិាន្ោរវនិ្យ័ 
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ា អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ  យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងដត្ង
របស់ យក្សាលា អាច្ត្ម្រម្ូវឲ្យសិសសនធវើនសវាស េម្ន្ន៍ៅអំ ុងនា ង
ម្និ្សិក្ានៅក្នុងបរនិវណសាលានរៀន្នៅតាម្ឆ្ ទ នុ្សិទធិរបស់ខលួន្ ឬនៅនម្រៅ
បរនិវណសាលានរៀន្ នដាយាន្ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរេីាតា
បិតា ឬអនក្អាណាេាបាលរបស់សិសស។ នសវាដបបនន្ោះ អាច្រមួ្ាន្ ប ុដន្ត
ម្និ្ក្ណំត្ច់្ំនាោះ ោរសាអ ត្នសាភណភាេស េម្ន្ ៍ឬនម្រៅសាលានរៀន្ 
ោរនធវើឲ្យបរនិវណម្របនសើរន ើង ក្ម្េវធិីជយួ ម្រេូបនម្រងៀន្ ម្តិ្តភក្ដ ិឬយុវជន្។ 
ជនម្រម្ើសនសវាស េម្ន្ន៍ន្ោះ េុំាន្សម្រាបសិ់សសណាដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្ 
បនណដ ញនច្ញម្និ្ទន្ន់ដាោះម្រសាយច្ប ់ន ើយ នដាយអនុ្នលាម្នៅតាម្ច្ាប់
អបរ់ ំ48915។ នទោះជ្ញោ ងណា ម្របសិន្នបើោរបនណដ ញនច្ញដដ្លម្រត្ូវបាន្
ផ្ដល់អនុ្សាសន្េុ៍ំម្រត្ូវបាន្អនុ្វត្តនទន ោះ ឬោរបនណដ ញន ោះម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្
ន ោះ សិសសន ោះអាច្ម្រត្ូវបាន្ត្ម្រម្ូវឲ្យនធវើនសវាស េម្ន្ជ៍្ញលទធផ្លថ្ន្ោរ
ផ្លអ ក្ន ោះ។ 
ោរបញ្ាូ ន្។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាាន្បណំងច្ងអ់នុ្ម្ត័្ម្រក្បខណ័ឌ ោរង្រ RTI នដ្ើម្ប ី
សម្រម្បសម្រម្ួលដ្ល់នរលវធិមី្រសបរន ម្យួសម្រាបោ់រម្រេបម់្រេងអាក្បបក្ិរោិ
រមំ្រទសងាម្វជិាាន្ (BP 5144)។ ម្រសកុ្រេំឹងទុក្ថា ម្រេបូនម្រងៀន្ន្ឹងេាោម្
នម្របើម្របាស់អន្តរាេម្ន្ ៍RTI មុ្ន្នេលនធវើោរបញ្ាូ ន្នច្ញនម្រៅថាន ក្ន់រៀន្ នលើក្
ដលងដត្ោរផ្លអ ក្នដាយសារបទនលេើសនលើក្ទីម្យួម្រត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្ ឬម្រត្ូវ
បាន្ត្ម្រម្ូវនដាយច្ាបដ់ដ្លាន្បរោិយនៅក្នុង AR 5144.1 ទំេរ័ 8-9។ 
នៅនេលដដ្លោរបញ្ាូ ន្នច្ញនម្រៅថាន ក្ន់រៀន្ម្រត្ូវបាន្នធវើន ើង អនក្ម្រេបម់្រេងទី
តាងំ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រត្ូវដត្ធា ថា បុេាលិក្ទីតាងំបាន្
បំនេញនូ្វច្ំណុច្ទងំឡាយខាងនម្រោម្៖ ម្រេូបនម្រងៀន្បាន្បំនេញទម្រម្ងដ់បប
បទបញ្ាូ ន្ជ្ញសាក្ល (ដដ្លចាបន់ផ្ដើម្នៅឆ្ន សិំក្ា 2014-2015); អនក្
ម្រេបម់្រេងទតីាងំ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ បាន្េនិ្ិត្យនម្ើលន ើងវញិ
នៅនលើទម្រម្ងដ់បបបទបញ្ាូ ន្ជ្ញសាក្ល ន ើយម្របសិន្នបើាន្ោរធា  
ក្ំណត្ផ់្លវបិាក្នផ្សងៗឲ្យបាន្សម្រម្យ អនក្ម្រេបម់្រេងទតីាងំ ឬម្រេូបនម្រងៀន្ 
បាន្ទក្ទ់ងាតាបិតា ន្ងិអនក្អាណាេាបាលរបស់សិសស ន្ិងបាន្ជូន្
ដ្ំណឹងដ្ល់េកួ្នេអំេីផ្លវបិាក្ទងំឡាយ អនក្ម្រេបម់្រេងទតីាងំ ឬអនក្ដដ្ល
ម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំ បាន្នសុើបអនងកត្នៅនលើន តុ្ផ្លសម្រាបោ់រម្របម្រេឹត្តរបស់
សិសសន ោះ អនក្ម្រេបម់្រេងទតីាងំ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំ បាន្ក្ត្ម់្រតា
អន្តរាេម្ន្រ៍បស់ថាន ក្ន់រៀន្ ន្ិងោរបញ្ាូ ន្នៅក្នុងមូ្លដាឋ ន្ទិន្នន្យ័របស់ម្រសុ
ក្។ 
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នសច្ក្ដីជូន្ដ្ណឹំងសម្រាបា់តាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល ន្ិង
សិសានុ្សិសស។ នៅនដ្ើម្ឆ្ន សិំក្ា អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្វូ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវ
បាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់ាតាបតិា ឬអនក្អាណាេាបាលនៅក្នុងម្
េាុនទទសក្ា៍តាបិតាអំេភីាេអាច្រក្បាន្ថ្ន្វធិាន្ថាន ក្ម់្រសកុ្ ដដ្លទក្ទ់ងន្ឹង
វនិ្យ័។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្វូ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំក្ម៏្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹង
ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរអំេវីធិាន្ទងំឡាយដដ្លទក្ទ់ងន្ឹងវនិ្យ័ក្នុងោរ
នផ្ទរសិសស នៅនេលេួក្នេចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅក្នុងម្រសុក្ន ោះផ្ងដដ្រ។ 
4/23/14 

ឧបសម្ពន័្ធ N៖ BP 5144.1 ោរផ្លអ ក្ និ្ងោរបនណដ ញនច្ញ / នី្តិ្វធីិ
ម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ច្ាប ់ 
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាភបិាល បាន្បនងកើត្នរលោរណ៍ ន្ិងសតងដ់ារថ្ន្អាក្បបក្ិរោិ
នដ្ើម្បនីលើក្ក្ម្ពស់ោរសិក្ា ន្ិងោរារសុវត្ាិភាេ ន្ងិសុខុាលភាេរបស់
សិសសទងំអស់រន ។ ជ្ញោរនឆ្លើយត្បនៅន្ឹងោររនំលាភបំាន្ធៃន្ធ់ៃរ ន្ិងម្ដង
ន ើយម្ដងនទៀត្នៅនលើនរលោរណ៍ ន្ិងសតងដ់ារដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើង វា
អាច្ាន្ោរចាបំាច្ម់្រត្ូវផ្លអ ក្ ឬបនណដ ញសិសសនច្ញេោីរនរៀន្សូម្រត្នៅក្នុង
ថាន ក្ន់រៀន្ណាម្យួ។ ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាម្និ្រមំ្រទច្ំនាោះនរលវធិរីេ ន្ោរនលើក្ដលង
ច្ំនាោះវនិ្យ័ន ើយ។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទលួសាា ល់សារសំខាន្ថ់្ន្ោរផ្ដល់ោររមំ្រទ
នៅទូទងំសាលានរៀន្ នដាយនម្របើយុទធសាន្តសតវនិ្យ័ដដ្លរក្ាឲ្យសិសសបាន្
សាិត្នៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងបាន្នរៀន្នៅក្នុងថាន ក្ ់ន្ិងោររមំ្រទដ្ល់សិសស
ក្នុងោរសិក្ា នដ្ើម្បមី្របម្រេឹត្តខលួន្ឲ្យបាន្សម្រម្យ ន្ិងនដាោះម្រសាយទំ ស់
ម្របក្បនដាយសន្តិវធិ។ី មុ្ន្ន្ឹងឲ្យសិសសណាាន ក្ស់ាិត្នម្រោម្ោរដាក្វ់និ្យ័ 
ដដ្លបណាដ លឲ្យាន្ោរខាត្នា ងនរៀន្សូម្រត្ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្
ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្វូនម្របើម្របាស់យុទធសាន្តសតជំន្ួសឲ្យដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួ
ដដ្លអនុ្ញ្ញញ ត្នដាយច្ាប ់ដូ្ច្ដដ្លបាន្បរោិយនៅក្នុង AR 5144 - វនិ្័
យ។ នលើក្ដលងដត្នៅនេលណាោរផ្លអ ក្នដាយសារាន្ោរនលេើសនលើក្ទី
ម្យួម្រត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញញ ត្នដាយ 48900.5 ដូ្ច្ដដ្លាន្បរោិយបដន្ាម្នៅក្នុង 
AR 5144.1 ោរផ្លអ ក្នៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងនម្រៅសាលានរៀន្ ម្រត្ូវដាក្ឲ់្យអនុ្
វត្តដត្នៅនេលណាដដ្លម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវេុំទទួលបាន្នជ្ញេជយ័នៅក្នុង
ោរ មំ្ក្នូ្វោរម្របម្រេឹត្តម្រត្ឹម្ម្រត្ូវម្យួ ឬវត្តាន្របស់សិសសន ោះបងកនូ្វនម្ររោះ
ថាន ក្ច់្ំនាោះបុេាលដ្ថ្ទនទៀត្។  (ច្ាបអ់បរ់ ំ48900.5)  ោរបនណដ ញនច្ញេឺ
ជ្ញវធិាន្ោរដដ្លចាត្ន់ធវើនដាយម្រក្ុម្ម្របកឹ្ា ច្ំនាោះដត្ោររនំលាភធៃន្ធ់ៃរនៅនលើវ ិ
ន្យ័នដាយសិសសណាាន ក្ប់ ុនណាណ ោះ។ ម្រេបូនម្រងៀន្នៅថាន ក្ណ់ាម្យួដដ្ល
សិសសណាាន ក្ម់្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្ នដាយអនុ្នលាម្តាម្ដផ្នក្ទ ី48910 ម្រត្ូវត្ម្រម្ូវ
ឲ្យសិសសន ោះបំនេញក្ិច្ចោរម្រសាវម្រជ្ញវ ន្ងិនត្សតទងំឡាយដដ្លខក្ខាន្េុំ
បាន្នធវើនៅអំ ុងនេលផ្លអ ក្។ សាលានរៀន្ម្រត្ូវម្រត្ួត្េិន្តិ្យ ន្ិងនដាោះម្រសាយ
នសច្ក្ដមី្រត្ូវោរដផ្នក្ោរអបរ់រំបស់សិសសដដ្លនក្ើត្ន ើងនដាយសារដត្ខាត្
នា ងនរៀន្សូម្រត្។ ោរផ្លអ ក្ ន្ិងោរបនណដ ញនច្ញ ម្និ្អាច្ម្រត្ូវបាន្អនុ្វត្ត
នដាយសារដត្ភាេយឺត្ោ វ ោរេន្ារនេល ឬអវត្តាន្ន ើយ។ ោរជំន្ួស
ឲ្យោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញនច្ញ ម្រត្ូវដត្នម្របើជ្ញម្យួន្ឹងសិសសដដ្លយឺត្ោ វ 
េន្ារនេល ឬអវត្តាន្េសីក្ម្េភាេសាលានរៀន្ដដ្លបាន្ចាត្ត់ាងំឲ្យនធវើ។ 
ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទ ី1 ដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2015 ដូ្ច្ដដ្លបាន្ដច្ងនដាយច្ាប់
អបរ់រំដ្ឋោលី វ័រញ  ដផ្នក្ទ ី48500(k) រេ ន្សិសសណាាន ក្ដ់ដ្លម្រត្ូវបាន្ចុ្ោះ
ន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅថាន ក្ម់្នត្តយយអន្តរោល រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទ់បីី អាច្ម្រត្ូវបាន្
ផ្លអ ក្ នដាយសារដត្បាន្រខំាន្ដ្ល់សក្ម្េភាេទងំឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬ
ាន្នច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា បអ់ណំាច្របស់បុេាលិក្សាលានរៀន្ (“ោររខំាន្ 
ន្ិងោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ដាយនច្ត្ ”) ន ើយរេ ន្សិសសណាាន ក្ដ់ដ្លម្រត្ូវ
បាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅថាន ក្ម់្នត្តយយអន្តរោល រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទ់ីដ្បេ់ីរ 
(TK-12) ម្រត្ូវបាន្បនណដ ញនច្ញេសីាលានរៀន្នដាយសារន តុ្ផ្លដូ្ច្រន
នន្ោះន ើយ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទ ី1 ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2016 រេ ន្សិសសណា
ាន ក្ដ់ដ្លបាន្ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្នៅថាន ក្ម់្នត្តយយអន្តរោលរ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទ់ី
ដ្បេ់ីរ (TK-12) អាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្ ឬបនណដ ញនច្ញេសីាលានរៀន្នដាយសារ
ដត្បាន្រខំាន្សក្ម្េភាេរបស់សាលានរៀន្ ឬាន្នច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា ប់

អំណាច្របស់បុេាលិក្សាលានរៀន្ន ើយ។ ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាន្ឹងេនិ្ិត្យន ើងវញិនលើ
ទិន្នន្យ័ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ងឹោរផ្លអ ក្ សម្រាបោ់រម្និ្សាដ បប់ង្ា ន្ន់ៅថាន ក្ទ់ី 4 
រ ូត្ដ្ល់ថាន ក្ទ់ី 12 នៅដខសីហា ឆ្ន  ំ2015 ន្ិងដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2016។ 
ម្របសិន្នបើដផ្អក្នលើោរេិន្តិ្យន ើងវញិនៅនលើទិន្នន្យ័ វាបង្ា ញឲ្យន ើញថា 
ម្រត្ូវនធវើជំហាន្បន្ត នដ្ើម្បនីឆ្លើយត្បនៅន្ងឹនរលនៅក្នុងោរលុបបបំាត្ោ់រផ្លអ ក្
នដាយសារដត្ោររខំាន្ ឬោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ដាយនច្ត្ នៅម្រត្មឹ្ថ្ែៃទី 1 ដខ
ក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2016 ន ោះ ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ាន្ឹងដណ ឲំ្យអនក្នម្ើលោរខុសម្រត្វូអនុ្វត្ត
វធិាន្ោរបដន្ាម្ទងំនន្ោះ នដ្ើម្បសីនម្រម្ច្ឲ្យបាន្នូ្វនរលនៅរេ ន្ោរផ្លអ ក្
នដាយសារដត្ោររខំាន្ ន្ិងោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ដាយនច្ត្ នៅម្រត្មឹ្ថ្ែៃទី 1 
ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2016។ ន តុ្ផ្លសម្រាបោ់រផ្លអ ក្ ន្ិងោរបនណដ ញនច្ញ ន្ិង
ន្ីត្ិវធិសីម្រាបោ់រេចិារណា ោរផ្ដល់អនុ្សាសន្ ៍ន្ិង/ឬ ោរអនុ្វត្តន្ោ៍រ
ផ្លអ ក្ ន្ិងោរបនណដ ញនច្ញ ម្រត្ូវាន្បញ្ញា ក្ល់ម្អតិ្នដាយបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល 
ន ើយម្រត្ូវដត្ាន្ភាេម្រសបរន ជ្ញម្យួន្ឹងល័ក្ខខណ័ឌ ត្ម្រម្ូវទងំឡាយដដ្ល
ាន្ដច្ងនៅទីនន្ោះ។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ2015 ម្រសុក្អាច្
ជ្ញន្ឹងម្និ្នផ្ទរសិសសណាាន ក្ន់ដាយម្និ្សេ័ម្រេច្ិត្តនៅថាន ក្ ់TK- 3 នៅោន្់
សាលានរៀន្ម្យួនផ្សងនទៀត្ នដាយដផ្អក្នលើោររក្ន ើញលទធផ្លអំេោីររខំាន្
សក្ម្េភាេទងំឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬនច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា បអ់ណំាច្
របស់បុេាលិក្សាលានរៀន្។ ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទ ី1 ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2016 
ម្រសុក្ម្និ្អាច្នផ្ទរសិសសណាាន ក្ន់ដាយម្និ្សេ័ម្រេច្ិត្តនៅោន្ស់ាលានរៀន្ណា
ម្យួនផ្សងនទៀត្ នដាយដផ្អក្នលើោររក្ន ើញលទធផ្លអេំីោររខំាន្សក្ម្េភាេ
ទងំឡាយរបស់សាលានរៀន្ ឬនច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា បអ់ណំាច្របស់បុេាលិក្
សាលានរៀន្។ ោរនផ្ទរនដាយម្និ្សេ័ម្រេច្ិត្ត អាច្នក្ើត្ន ើងបាន្ដត្នៅនម្រោយ
នេលាន្អនុ្សាសន្ស៍ម្រាបោ់របនណដ ញនច្ញ ន្ិងនម្រោយេីាន្សវ ោរ
ច្ំនាោះមុ្ខេណៈសវ ោរវនិ្យ័របស់ម្រសកុ្ (DHP) ដដ្លម្រសបរន ជ្ញម្យួ
ន្ឹងល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយនៅក្នុងច្ាបអ់បរ់ ំដផ្នក្ទី 48918 ន្ិងនសច្ក្ដជូីន្
ដ្ំណឹង ន្ិងន្ីត្ិវធិសីវ ោរសម្រាបោ់របនណដ ញនច្ញ។ DHP ម្រត្ូវទទួល
សាា ល់នូ្វោរនម្របើម្របាស់នរលវធិវីជិាាន្ច្ំនាោះអាក្បបក្ិរោិរបស់សិសស ន្ងិ
នម្របើម្របាស់នា ងនរៀន្សូម្រត្ឲ្យអស់េីលទធភាេសម្រាបសិ់សសាន ក្់ៗ ។ ោរនផ្ទរ
នដាយម្និ្សេ័ម្រេច្ិត្តនៅោន្ស់ាលានរៀន្បន្តណាម្យួ ម្រត្ូវដត្នធវើន ើងនដាយ
អនុ្នលាម្តាម្ច្ាបអ់បរ់ ំដផ្នក្ទ ី48432.5។ បុេាលិក្ម្រសុក្ម្រត្ូវម្របត្ិបត្តវិធិាន្
ទងំឡាយ ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងោរផ្លអ ក្ ន្ងិោរបនណដ ញនច្ញសិសសម្របក្ប
នដាយយុត្តធិម្ ៌ាន្ភាេម្រសបរន  ន្ិងអនុ្នលាម្នៅតាម្នរលោរណ៍ម្និ្
នរ ើសនអើងរបស់ម្រសុក្។  
ន្ីត្ិវធិមី្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប។់ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាម្រត្ូវដច្ងអេំោីរម្របម្រេឹត្តនដាយយុត្តិធម្ ៌
ន្ិងសម្ធម្ច៌្ំនាោះសិសសដដ្លម្របឈ្ម្ន្ឹងោរផ្លអ ក្ ន្ងិោរបនណដ ញនច្ញ
នដាយផ្ដល់ជូន្េួក្នេនូ្វសិទធនិៅក្នុងន្ីត្ិវធិីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប។់ អនក្នម្ើលោរ
ខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្នេដត្ងតាងំ ម្រត្ូវអនុ្នលាម្តាម្ន្ីត្ិវធិសីម្រាបោ់រ
ជូន្ដ្ំណឹង សវ ោរ ន្ិងោរបដឹងឧទធរណ៍ ដូ្ច្ាន្បញ្ញា ក្ល់ម្អតិ្នៅក្នុង
ច្ាប ់ន្ិងបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល។   
ោរេម្រងីក្យុត្តធិម្ស៌ាដ រន ើងវញិ ក្ម្េវធិីអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបុរស (Manhood 
Development Program) PBIS ន្ិងនរលវធិសីាដ រន ើងវញិ ន្ិងអភវិឌ្ឍន្៍
យុវជន្ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទលួសាា ល់ថា ម្រសកុ្ាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នឆ្ព ោះនៅរក្ោរ
បនងកើត្នូ្វវបបធម្ស៌ាលានរៀន្វជិាាន្តាម្រយៈម្នធាបាយនផ្សងៗជ្ញនម្រច្ើន្ រមួ្
ទងំ តាម្រយៈោរនម្របើម្របាស់យុត្តិធម្ស៌ាដ រន ើងវញិ (RJ) ោរអន្តរាេម្ន្ ៍ន្ងិ
ោររមំ្រទអាក្បបក្ិរោិវជិាាន្ ន្ងិក្ម្េវធិអីភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបុរស។ ម្រក្មុ្ម្របកឹ្ា
នជឿជ្ញក្ថ់ា ោរបន្តេម្រងកី្ក្ម្េវធិីនន្ោះ េជឺ្ញច្ំណុច្សនូលថ្ន្ោរបនងកើត្
បរោិោសសាលានរៀន្ដដ្លាន្សុវត្ាភិាេ ាន្សុខភាេ ន្ិងាន្ោររមំ្រទ
សម្រាបសិ់សសទងំអស់នៅក្នុងសាលានរៀន្។ ម្រក្ុម្ម្របឹក្ារមំ្រទ ន ើយន្ឹង
ផ្ដល់អាទភិាេសម្រាប ់RJ ក្ម្េវធិីអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបុរស ន្ងិក្ម្េវធិី PBIS 
ន្ិងអនក្សម្រម្បសម្រម្លួនៅទតីាងំសាលានរៀន្ ន្ិងោរអភវិឌ្ឍវជិ្ញា ជវីៈ ោរ វឹក្
ហាត្ ់ន្ងិោររមំ្រទសម្រាបម់្រេូបនម្រងៀន្ ន្ងិអនក្ម្រេបម់្រេងនដ្ើម្បអីនុ្វត្តក្ម្េវធិី
ទងំនន្ោះនដាយនជ្ញេជយ័។ ថាន ក្សិ់ក្ាផ្លអ ក្ាន្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យ។ ោរផ្លអ ក្
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ាន្ោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យ ម្រត្ូវអនុ្វត្តដត្នៅនេលណាដដ្លម្នធាបាយដក្ត្ម្រម្ូវនផ្ស
ងៗ េុទំទលួបាន្នជ្ញេជយ័ក្នុងោរ មំ្ក្នូ្វោរម្របម្រេតឹ្តម្រត្ឹម្ម្រត្ូវប ុនណាណ ោះ។  
ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាទទលួសាា ល់ថា សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្េសីាលានរៀន្ ដត្ងដត្េុំ
ាន្ោរម្រត្ួត្េនិ្ិត្យ ឬោរដណ នំៅអំ ុងនា ងសិក្ា នៅនេលេួក្នេសាិត្
នៅនម្រៅបរនិវណសាលានរៀន្ ន ើយអាច្នរៀន្េុទំន្ន់េនៅក្នុងវេាសិក្ា។ ម្រក្មុ្
ម្របឹក្ានជឿជ្ញក្ថ់ា នៅក្នុងក្រណីជ្ញនម្រច្ើន្ ជ្ញោរម្របនសើរេួរដត្ម្រេបម់្រេងអាក្បប
ក្ិរោិរបស់សិសស នដាយរក្ាឲ្យសិសសនៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ិងផ្ដល់ជូន្េួក្នេ
ជ្ញម្យួន្ឹងោរម្រត្ួត្េិន្តិ្យដាច្ន់ដាយដ ក្េថីាន ក្ន់រៀន្តាម្ធម្េតា។ នដ្ើម្ប ី
ធា នូ្វោរម្រត្ួត្េិន្តិ្យម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ន្ងិោរសិក្ាជ្ញបន្តប ទ បន់ៅនលើសិសស
ដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្នដាយសារន តុ្ផ្លណាម្យួដដ្លាន្នរៀបរាបន់ៅក្នុង 
ច្ាបអ់បរ់ ំ48900 ន្ិង 48900.2 ប ុដន្តេុំបងកនម្ររោះថាន ក្ ់ឬោរេំរាម្ក្ំដ ង
ដដ្លជិត្ខិត្ម្ក្ដ្ល់ច្ំនាោះន្រណាាន ក្ន់ៅសាលានរៀន្ ន្ិងសម្រាបសិ់សស
ដដ្លន្ីត្ិវធិបីនណដ ញនច្ញនៅេុំទន្ប់ាន្ចាបន់ផ្ដើម្នទន ោះ អនក្នម្ើលោរខុស
ម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំម្រត្ូវបនងកើត្ក្ម្េវធិថីាន ក្ន់រៀន្ផ្លអ ក្ាន្ោរម្រត្ួត្
េិន្ិត្យម្យួ ដដ្លបំនេញតាម្រាល់ល័ក្ខខណ័ឌ ថ្ន្ច្ាប។់ នសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ម្និ្
ម្របត្ិបត្តបិញ្ញា បនណដ ញនច្ញ។ ដផ្អក្នៅនលើក្រណីន្ីម្យួៗ ោរម្របត្ិបត្តបិញ្ញា
បនណដ ញនច្ញអាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្នដាយម្រក្មុ្ម្របឹក្ា នដាយអនុ្នលាម្តាម្ល័ក្ខ
ខណ័ឌ ថ្ន្ច្ាប ់ន្ិងបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបាល។   
ោរលុបនចាលក្ំណត្ម់្រតាវនិ្យ័របស់សិសស។ ដូ្ច្ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុង
នរលោរណ៍ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ា 5144.3 ាន្ម្របសិទធភាេថ្ែៃទ ី15 ដខម្ក្រា ឆ្ន  ំ
2014 សិសស ាតាបតិា អាណាេាបាល អនក្ត្ស ូម្ត្ិដដ្លម្រត្ូវបាន្
ដត្ងតាងំក្នុង ម្ជ្ញសិសស ឬអនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវក្នុង ម្ជ្ញសិសស អាច្
ដាក្ា់ក្យសំុោរលុបនចាលក្ណំត្ម់្រតាវនិ្យ័របស់សិសស ដដ្លបំនេញតាម្
លក្ខណៈវនិ្ិច្ឆយ័ដដ្លាន្ដច្ងនៅក្នុង BP 5144.3។ 
ោរម្រត្តួ្េនិ្ិត្យោរនម្របើម្របាស់នូ្វោរផ្លអ ក្ ន្ងិោរបនណដ ញនច្ញ។ ម្រត្មឹ្ថ្ែៃទ ី1 
ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2015 អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ម្រត្ូវដាក្ឲ់្យនម្របើម្របាស់នូ្វបទបញ្ញត្តិ
រដ្ឋបាលដដ្លបនងកើត្នូ្វន្តី្ិវធិសីម្រាបោ់ររាយោរណ៍ទនិ្នន្យ័ជ្ញនទៀងទត្ ់
សុម្រក្តឹ្ ន្ងិជ្ញសាធារណៈសដីេីវធិាន្ោរវនិ្យ័ ន្ិងោរអន្តរាេម្ន្។៍ ន្តី្ិវធិី
ន្ឹងដាក្ប់ញ្ចូលោ ងនហាច្ណាស់ល័ក្ខខណ័ឌ ម្យួ ដដ្លម្រសកុ្បនងកើត្ឲ្យាន្
នៅនលើវុបិសាយសាធារណៈរបស់ម្រសកុ្ច្នំ្ួន្េីរដ្ងក្នុងម្យួឆ្ន  ំក្នុងរយៈនេល 
60 ថ្ែៃ នម្រោយេចី្បឆ់្ាសន្មី្យួៗ ទនិ្នន្យ័សដីេីវនិ្យ័សាលានរៀន្ 
អន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបក្ិរោិ ន្ិងលទធផ្លរបស់សិសស។ ទនិ្នន្យ័ន្ងឹដាក្់
បញ្ចូលោ ងនហាច្ណាស់នូ្វច្ណុំច្ទងំឡាយដូ្ច្ត្នៅ៖ 1. ច្នំ្ួន្ ន្ិងអ
ម្រតាសរបុថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្នៅោន្ោ់រោិល័យ ោរផ្លអ ក្ម្រេបូនម្រងៀន្ ោរផ្លអ ក្
នដាយាន្ោរម្រត្ួត្េិន្ិត្យនៅក្នុងសាលានរៀន្ ន្ងិនម្រៅសាលានរៀន្ ោរនផ្ទរ
នដាយម្និ្សេ័ម្រេច្ិត្ត ោរបញ្ាូ ន្ឲ្យបនណដ ញនច្ញ ោរបនណដ ញនច្ញ ដ្ោីនោោះ
នៅក្នុងបរនិវណសាលានរៀន្ ន្ិងោរចាបខ់លួន្នៅសាលានរៀន្ (េ ីOPD ន្ិង 
OSPD) ន្ិងអម្រតាបញ្ចបោ់រសិក្ារយៈនេលបនួ្ឆ្ន  ំន្ងិអម្រតានបាោះបងោ់រ
សិក្ា ដដ្លសរបុនដាយម្រក្មុ្រងទងំអស់ រមួ្ទងំ ជ្ញត្សិាសន្ ៍នយន្ឌ្រ័ 
ជ្ញត្ិេន្ធុ សាា ន្ភាេអនក្សិក្ាភាសាអងន់េលស សាា ន្ភាេសងាម្-នសដ្ឋក្ិច្ច យុ
វជន្ច្ញិ្ច ឹម្ យុវជន្រេ ន្ផ្ទោះសដម្បង ន្ិងេោិរភាេ ន្ិងេិត្តាម្បទនលេើស
សម្រាបម់្រសុក្ ន្ិងទីតាងំសាលានរៀន្។ 2. ច្ំន្នួ្ថ្ែៃនរៀន្សូម្រត្ ន្ងិមូ្លន្ិធ ិ
ADA ដដ្លបាន្ខាត្បងន់ៅនលើោរផ្លអ ក្ ោរនផ្ទរ ន្ងិោរបនណដ ញនច្ញដដ្ល
សរបុនដាយម្រក្ុម្រងដដ្លាន្នាលេីខាងនដ្ើម្។ 3. ទីតាងំសាលានរៀន្ដដ្ល
សិសសម្រត្ូវបាន្នផ្ទរនៅោន្ ់នម្រោយេីន្ីត្ិវធិីសវ ោរេិន្ិត្យវនិ្យ័ន ើងវញិ ឬ
តាម្រយៈដ្ំនណើ រោរនផ្ទរនដាយម្និ្សេ័ម្រេច្តិ្តណាម្យួ នទោះបីជ្ញេួក្នេម្រត្ូវបាន្
ចុ្ោះន េ្ ោះចូ្លនរៀន្ជ្ញបន្តប ទ បក់្ន៏ដាយ ន្ិងលទធផ្លសម្រាបសិ់សសន ោះ រមួ្
ទងំ ប ុដន្តម្និ្ក្ណំត្ច់្ំនាោះ អម្រតាបញ្ចបោ់រសិក្ា ន្ិងអម្រតានបាោះបងោ់រ
សិក្ា។ 4. នៅក្នុងោររាយោរណ៍អំេទីនិ្នន្យ័នន្ោះ ឯក្ជន្ភាេថ្ន្សិសស 
ន្ិងម្រេូបនម្រងៀន្ាន ក្់ៗ ម្រត្ូវាន្ោរោរារ។ ទិន្នន្យ័ន្ឹងម្និ្ម្រត្ូវបាន្បូក្សរបុ
ក្នុងលក្ខណៈម្យួ ដដ្លអាច្បង្ា ញអត្តសញ្ញញ ណរបស់សិសសនៅោន្់
សាធារណជន្ ឬនៅោន្ស់ាជិក្ដដ្លអាច្ដ្ងឹបាន្របស់ស េម្ន្៍

សាលានរៀន្ន ើយ។ ទនិ្នន្យ័ ម្រត្ូវរាយោរណ៍សម្រាបម់្រសុក្ទងំមូ្ល ន្ិង
សម្រាបទ់ីតាងំសាលានរៀន្ន្ីម្យួៗ។ 5. ន្ីត្ិវធិេីួររមួ្បញ្ចូ លនូ្វល័ក្ខខណ័ឌ
ត្ម្រម្ូវ ដដ្លម្ន្តន្តមី្រសុក្ ន្ិងម្ន្តន្តសីាលានរៀន្សម្ម្រសបេិន្ិត្យទិន្នន្យ័នន្ោះន ើង
វញិជ្ញនទៀងទត្ ់ន ើយចាត្វ់ធិាន្ោរនដ្ើម្បនីដាោះម្រសាយភាេលនម្អៀង ឬវសិា
ាម្រត្ថ្ន្ោរនម្របើម្របាស់វធិាន្ោរវនិ្យ័តាម្ដបបម្រេាន្សម្រាបម់្រក្ុម្រងជ្ញក្ល់ា
ក្។់នោោះម្របជុអំនុ្េណៈក្ម្េោរសាលានរៀន្ាន្សុវត្ាិភាេ ន្ិងរងឹា។ំ  អនក្
នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ម្រត្ូវនោោះម្របជុំអនុ្េណៈក្ាេ រសាលានរៀន្ាន្សុវត្ាភិាេ 
ន្ិងរងឹា ំដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្េណៈក្ម្េោរសាលានរៀន្ស េម្ន្ ៍ារ៌
នឆ្ព ោះនៅោន្េុ់ណភាេដផ្ន្ោរយុទធសាន្តសតលអម្របនសើរ ដដ្លន្ឹងដាក្ប់ញ្ចូល
នូ្វាតាបតិា សិសានុ្សិសស ត្ណំាងម្ក្េីអងាោរស េម្ន្ ៍ម្រេូបនម្រងៀន្ 
អនក្ម្រេបម់្រេង ន្ិងអងាោរថ្ដ្េូ។ អនុ្េណៈក្ម្េោរនន្ោះ ន្ឹងម្រត្ូវជបួម្របជុោំ ង
នហាច្ណាស់េីរដ្ងក្នុងម្យួឆ្ន  ំដដ្លក្ចិ្ចម្របជុំម្យួនធវើន ើងនៅដខម្ក្រា នដ្ើម្ប ី
បូក្សរបុរបាយោរណ៍ម្របចាឆំ្ន ជូំន្ OCR ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដាក្ន់សនើនៅរដូ្វសលឹក្
ម្រជុោះឆ្ន មុំ្ន្ ន្ងិបូក្សរបុភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្របស់ម្រសកុ្នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ន៍ដាយ
នជ្ញេជយ័នូ្វ RJ, PBIS ន្ិងក្ម្េវធិីអភវិឌ្ឍន្ភ៍ាេជ្ញបុរស ន្ិងដផ្ន្ោររយៈ
នេលបីឆ្ន  ំ(ដផ្ន្ោររយៈនេលបឆី្ន  ំ“ោរដម្របោល យវបបធម្ស៌ាលានរៀន្” ោរបូក្
សរបុអនុ្នលាម្ភាេ OCR នលខ 05125001) ន្ិងក្ចិ្ចម្របជុំម្យួនទៀត្នៅដខ
តុ្លានដ្ើម្បបូីក្សរបុ 1) ទិន្នន្យ័វនិ្យ័េឆី្ន សិំក្ាមុ្ន្ 2) ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្របស់
ម្រសុក្នៅក្នុងោរអនុ្វត្តន្ន៍ដាយនជ្ញេជយ័នូ្វ RJ, PBIS ន្ិងក្ម្េវធិអីភវិឌ្ឍន្៍
ភាេជ្ញបុរស ន្ិងដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំ(ដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំ“ោរដម្រប
ោល យវបបធម្ស៌ាលានរៀន្” ោរបូក្សរបុអនុ្នលាម្ភាេ OCR នលខ 
05125001) ន្ិង 3) រ ូត្ដ្ល់ថ្ែៃទី 30 ដខម្ែុិ  ឆ្ន  ំ2016 ទនិ្នន្យ័ដដ្ល
ាក្េ់ន័្ធន្ងឹោរផ្លអ ក្នដាយសារោរម្និ្សាដ បប់ង្ា បន់ៅថាន ក្ទ់ី 4 រ ូត្ដ្ល់
ថាន ក្ទ់ ី12។ នៅក្នុងោរបូក្សរបុោរផ្លអ ក្សម្រាបទ់និ្នន្យ័សដីេីោរម្និ្សាដ ប់
បង្ា ប ់អនុ្េណៈក្ម្េោរម្រត្ូវេចិារណាថានត្ើ ម្រត្ូវផ្ដល់អនុ្សាសន្ថ៍ាអនក្នម្ើល
ោរខុសម្រត្ូវបាន្អនុ្វត្តវធិាន្ោរបដន្ាម្ដដ្រឬនទ ម្របសិន្នបើនម្ើលន ើញថា 
ម្រសុក្េុំសាិត្នៅនលើនរលនៅសម្រាបោ់រលុបបបំាត្ន់ដាយនជ្ញេជយ័នូ្វ
នច្ត្ ម្និ្សាដ បប់ង្ា ប ់ដដ្លជ្ញមូ្លដាឋ ន្ថ្ន្ោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញនច្ញ 
សម្រាបថ់ាន ក្ទ់ ីTK-12 ាន្ម្របសិទធភាេ ថ្ែៃទី 1 ដខក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2016។ 
នវទិោស េម្ន្ម៍្របចាឆំ្ន ។ំ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ន្ឹងនោោះម្របជុនំវទិោស 
េម្ន្ម៍្យួនៅក្នុងន្ិទ រដូ្វឆ្ន  ំ2016 ន្ិងឆ្ន  ំ2017 នដ្ើម្បជូីន្ដ្ណឹំងដ្ល់
ស េម្ន្អ៍ំេីោរដម្របោល យបរោិោសសាលានរៀន្ ន្ងិភាេលនម្អៀងនៅក្នុងវ ិ
ន្យ័សាលានរៀន្ រមួ្ទងំ ប ុដន្តម្និ្ក្ំណត្ច់្ំនាោះ ោរអនុ្វត្តន្ ៍VRP ន្ិង
ដផ្ន្ោររយៈនេលបីឆ្ន  ំន្ងិនដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វក្ិច្ចសន្ទ ម្យួជ្ញម្យួស េម្ន្៍
អំេមី្របនភទថ្ន្ធន្ធាន្ដដ្លម្និ្ដម្ន្ជ្ញន្េរបាល ន្ិងអន្តរាេម្ន្ទ៍ងំឡាយ
ដដ្លម្រត្ូវោរនដ្ើម្បរីក្ាឲ្យសាលានរៀន្ាន្ភាេរងឹា ំន្ងិាន្សុវត្ាិភាេ ន្ិង
រក្ាឲ្យសិសសសាិត្នៅនម្រៅម្របេន័្ធយុត្តិធម្អ៌ន្ីត្ជិន្។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ 
ន្ឹងរាយោរណ៍អំេលីទធផ្លថ្ន្នវទោិស េម្ន្ជូ៍ន្ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ា នៅអំ ុង
របាយោរណ៍របស់អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ដដ្លជ្ញដផ្នក្ម្យួថ្ន្ក្ិច្ចម្របជុមំ្រក្ុម្
ម្របឹក្ាដដ្លបាន្នម្ររងនេលជ្ញនទៀងទត្។់ ត្ម្រម្ូវោរបន្តនវទិោម្របចាឆំ្ន  ំន្ឹង
ម្រត្ូវបាន្ចាត្ទុ់ក្ថាជ្ញដផ្នក្ថ្ន្ដផ្ន្ោរចាក្នច្ញរបស់ម្រសុក្េី VRP ជ្ញម្យួ
ន្ឹង OCR នៅឆ្ន  ំ2017។ 
ដ្ំនណើ រោរដាក្ា់ក្យបណដឹ ង។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ម្រត្វូបនងកើត្ទម្រម្ងដ់បបបទ
ដាក្ា់ក្យបណដឹ ងម្យួ នដ្ើម្បអីនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យសាជិក្របស់សាលានរៀន្ស េម្
ន្ ៍ន្ងិសាធារណជន្នលើក្ន ើងេីក្ដកី្ងវល់របស់េកួ្នេ ម្របសិន្នបើយុត្តិធម្៌
សាដ រន ើងវញិ ឬនរលវធិសីាដ រន ើងវញិម្យួនផ្សងនទៀត្េុាំន្នៅទតីាងំ
សាលានរៀន្ ដដ្លជ្ញោរជំន្សួឲ្យោរផ្លអ ក្នទន ោះ។ ទម្រម្ងដ់បបបទដាក្ា់ក្យ
បណដឹ ង ន្ឹងាន្នៅនលើវុបិសាយរបស់ម្រសុក្ ោរោិល័យវនិ្យ័ថាន ក្ម់្រសកុ្ 
ន្ិងោរោិល័យត្ណំាងរាន្តសតម្របចាមំ្រសុក្។ ត្ណំាងរាន្តសត ម្រត្ូវនសុើបអនងកត្
ាក្យបណដឹ ងទងំនន្ោះ ន ើយក្នុងរយៈនេល 50 ថ្ែៃ ប ទ បេ់ាីន្ោរដាក្ន់សនើ
ាក្យបណដឹ ង ម្រត្ូវបនងកើត្ដផ្ន្ោរម្យួជ្ញម្យួទតីាងំសាលានរៀន្នដ្ើម្បនីដាោះ
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ម្រសាយាក្យបណដឹ ងន ោះ ន្ងិផ្ដល់ោរនឆ្លើយត្បជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរជូន្ភា
េីដាក្ា់ក្យបណដឹ ង។ 

ឧបសម្ពន័្ធ O៖ AR 5144.2 សិសស។ ោរផ្លអ ក្ & ោរបនណដ ញនច្ញ / 
នី្តិ្វធីិម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ច្ាប ់(សិសសេិោរ)  
សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ក្ណំត្ថ់ាជ្ញជន្េិោរ អនុ្នលាម្តាម្ច្ាបអ់បរ់សំម្រាប់
ជន្េោិរ (IDEA) ម្រត្ូវសាិត្នម្រោម្ន តុ្ផ្លដូ្ច្រន សម្រាបោ់រផ្លអ ក្ ន្ិងោរ
បនណដ ញនច្ញ ដដ្លអនុ្វត្តច្ំនាោះសិសសដដ្លម្និ្េិោរដដ្រ។ 
ន្ីត្ិវធិសីម្រាបសិ់សសដដ្លនៅម្និ្ទន្ា់ន្សិទធទិទលួបាន្នសវាអបរ់េំិនស
ស។ សិសសដដ្លនៅេុំទន្ម់្រត្ូវបាន្ក្ំណត្ថ់ាជ្ញជន្េោិរ អនុ្នលាម្តាម្
ច្ាប ់IDEA ន្ិងជ្ញអនក្ដដ្លបាន្រនំលាភនៅនលើន្ីត្ិវធិវីនិ្យ័របស់ម្រសុក្ អាច្
នាលអោះអាងនូ្វោរោរារតាម្ន្ីត្ិវធិដីដ្លាន្ផ្ដល់ជូន្នម្រោម្បទបញ្ញត្តិរដ្ឋ
បាលនន្ោះ ដត្ក្រណីដដ្លម្រសុក្បាន្ដ្ឹងថា សិសសន ោះេិោរមុ្ន្នេលដដ្ល
អាក្បបក្ិរោិន ោះបាន្នក្ើត្ន ើងប ុនណាណ ោះ។ ម្រសុក្ម្រត្ូវបាន្ចាត្ទុ់ក្ថាបាន្
ដ្ឹងថា សិសសន ោះាន្េោិរភាេ ម្របសិន្នបើាន្ល័ក្ខខណ័ឌ ណាម្យួក្នុង
ច្ំនណាម្ល័ក្ខខណ័ឌ ទងំឡាយខាងនម្រោម្៖ 1. ាតាបតិា ន្ងិអនក្អាណា
េាបាល បាន្សដម្ដងនូ្វក្ដកី្ងវល់ជ្ញលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬនដាយផ្លទ ល់ាត្ ់
ម្របសិន្នបើាតាបិតា ន្ងិអនក្អាណាេាបាលន ោះេុំបាន្ដ្ងឹថាអំេីរនបៀបសរ
នសរ ឬាន្េោិរភាេ ដដ្លនធវើរារាងំដ្ល់ោរនធវើនសច្ក្ដីដែលងោរណ៍ជ្ញ
លាយលក្ខណ៍អក្សរថា សិសសន ោះម្រត្ូវោរោរអបរ់េំិនសស ឬនសវាដដ្លាក្់
េន័្ធ។ 2. អាក្បបក្ិរោិ ឬោរអនុ្វត្តន្រ៍បស់សិសសន ោះបង្ា ញឲ្យន ើញនូ្វ
នសច្ក្ដមី្រត្ូវោរនសវាទងំនន្ោះ នដាយអនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.7.3។ 3. 
ាតាបិតា ន្ងិអនក្អាណាេាបាល បាន្នសនើសំុោរវាយត្ថ្ម្លនៅនលើសិសស
សម្រាបោ់រអបរ់េំិនសស នដាយអនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.530-
300.536។ 4. ម្រេូបនម្រងៀន្របស់សិសសន ោះ ឬបុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្របស់ម្រសកុ្ 
បាន្សដម្ដងនូ្វក្ដីក្ងវល់អំេអីាក្បបក្ិរោិ ឬោរអនុ្វត្តន្រ៍បស់សិសសជូន្
 យក្ដផ្នក្ោរអបរ់េំិនសសរបស់ម្រសកុ្ ឬជូន្បុេាលិក្ដ្ថ្ទនទៀត្នដាយ
អនុ្នលាម្តាម្ម្របេន័្ធដសវងរក្កុ្ារ ន្ងិោរបញ្ាូ ន្ឲ្យនៅទទួលោរអបរ់ ំ
េិនសសដដ្លបាន្បនងកើត្ន ើង។ ម្រសុក្ន្ងឹម្រត្ូវបាន្ចាត្ទុ់ក្ថា េុំបាន្ដ្ឹងដូ្ច្
ាន្បញ្ញា ក្ល់ម្អតិ្ក្នុងច្ំណុច្ #1-4 ខាងនលើ ម្របសិន្នបើ ជ្ញលទធផ្លថ្ន្ោរ
ទទួលេត័្ា៌ន្នន្ោះ ម្រសកុ្បាន្នធវើោរវាយត្ថ្ម្ល ន្ិងក្ណំត្ថ់ា សិសសន ោះេុំ
ាន្េោិរភាេ ឬក្ំណត្ថ់ា ោរវាយត្ថ្ម្លេឺេុំចាបំាច្ ់ន ើយបាន្ផ្ដល់នសច្ក្ដី
ជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលអេំោីរក្ណំត្រ់បស់ខលួន្។
ម្របសិន្នបើាន្ោរក្ំណត្ថ់ា ម្រសុក្េុំបាន្ដ្ឹងថាសិសសន ោះេិោរមុ្ន្នេល
ចាត្វ់ធិាន្ោរវនិ្យ័នៅនលើសិសសន ោះនទន ោះ សិសសន ោះម្រត្ូវទទួលោរដាក្វ់ ិ
ន្យ័នដាយអនុ្នលាម្តាម្ន្ីត្ិវធិទីងំឡាយដដ្លបាន្បនងកើត្សម្រាបសិ់សស
ម្និ្េិោរ។ ម្របសិន្នបើាន្សំនណើ សំុោរវាយត្ថ្ម្លសិសស នៅអំ ុងនេល
ដដ្លសិសសន ោះសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័ ោរវាយត្ថ្ម្លន ោះម្រត្ូវនធវើន ើងឲ្យ
បាន្ឆ្បរ់ ័សជ្ញទីបំផុ្ត្។ សិសសន ោះម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នៅក្នុងោរដាក្ឲ់្យនៅ
ក្ដន្លងអបរ់ដំដ្លក្ំណត្ន់ដាយអាជ្ញា ធរសាលានរៀន្ រ ូត្ទល់ដត្ោរវាយ
ត្ថ្ម្លម្រត្ូវបាន្បញ្ចប។់  
ោរផ្លអ ក្។ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំអាច្ផ្លអ ក្សិសស
េិោរណាាន ក្រ់ ូត្ដ្ល់ 10 ថ្ែៃសិក្ាជ្ញបរ់ន   សម្រាបោ់រម្របម្រេឹត្តខុសដត្
ម្យួមុ្ខ ន្ិងរ ូត្ដ្ល់ 20 ថ្ែៃសិក្ាក្នុងម្យួឆ្ន  ំឲ្យដត្ោរផ្លអ ក្ន ោះេុំបនងកើត្
បាន្ោរោរផ្លល ស់បដូរក្ដន្លងសិក្ា នដាយអនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.515
។ 
នសវានៅអំ ុងនេលផ្លអ ក្។ សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្អស់រយៈនេល 10 ថ្ែៃ
សិក្ាក្នុងម្យួឆ្ន សិំក្ា ម្រត្ូវបន្តទទលួបាន្នសវានៅអ ុំងនេលផ្លអ ក្ ដ្ល់
ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លចាបំាច្ផ់្ដល់ឲ្យសិសសន ោះនូ្វោរអបរ់សំាធារណៈឥត្េិត្ថ្ែល 
ន្ិងសម្រម្យម្យួ។ ម្របសិន្នបើសិសសេោិរម្រត្ូវបាន្ដ្ក្នច្ញេោីរដ្កឹ្ជញ្ាូ ន្
នដាយរែយន្តដ្កឹ្សិសសន ោះ សិសសម្រត្ូវាន្សិទធទិទលួបាន្ោរដ្កឹ្ជញ្ាូ ន្ជ្ញ

ទម្រម្ងជ់ំន្សួ នដាយេុាំន្ោរេតិ្ថ្ែលនៅនលើសិសស ឬាតាបិតា ន្ងិអនក្
អាណាេាបាលន ើយ ឲ្យដត្ោរដ្ឹក្ជញ្ាូ ន្ន ោះាន្បញ្ញា ក្ល់ម្អតិ្នដាយ 
IEP របស់សិសសន ោះ។ 
ោរដាក្ឲ់្យនៅក្ដន្លងជំន្សួបនណាដ ោះអាសន្ននដាយសារអាក្បបក្ិរោិនម្ររោះថាន
ក្។់ សិសសដដ្លាន្េិោរភាេអវីម្យួ អាច្ម្រត្ូវបាន្ដាក្ឲ់្យសាិត្នៅក្នុងក្ដន្លង
អបរ់ជំំន្ួសជ្ញបនណាដ ោះអាសន្នរ ូត្ដ្ល់ 45 ថ្ែៃ នៅនេលេួក្នេម្របម្រេឹត្តអំនេើ
ណាម្យួខាងនម្រោម្៖ 1. ោន្អ់ាវធុ ដូ្ច្ាន្ក្ំណត្ន់ៅក្នុង 18 USC 930 
ម្ក្ោន្ស់ាលានរៀន្ ឬនៅោន្ោ់រសដម្ដងនៅក្នុងសាលានរៀន្ 2. រក្ាទុក្ ឬ
នម្របើម្របាស់នម្រេឿងនញៀន្ខុសច្ាបន់ដាយនច្ត្ ខណៈនេលនៅសាលានរៀន្ ឬ
នេលសដម្ដងនៅក្នុងសាលានរៀន្ 3. លក្ ់ឬបបលួឲ្យនេលក្ស់ារធាតុ្ាន្ោរ
ម្រេបម់្រេង ខណៈនេលនៅសាលានរៀន្ ឬសក្ម្េភាេសាលានរៀន្ដូ្ច្ាន្
ក្ំណត្ន់ៅក្នុង 21 USC 812(c) េនម្រាងនេល I-V ក្ដន្លងអបរ់ជំំន្ួសរបស់
សិសស ម្រត្វូក្ំណត្ន់ដាយម្រក្ុម្ IEP របស់សិសស។ ម្ន្តន្តសីវ ោរ អាច្បញ្ញា
ឲ្យាន្ោរផ្លល ស់បដូរក្ដន្លងរបស់សិសសេោិរ នៅោន្ក់្ដន្លងអបរ់ ំ
បនណាដ ោះអាសន្នណាម្យួ ម្របសិន្នបើម្ន្តន្តសីវ ោរន ោះ៖ 1. ក្ណំត្ថ់ា ម្រសុក្
បាន្បង្ា ញឲ្យន ើញនដាយភស័តុតាងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ដដ្លាន្អត្ាន្យ័នលើសេី
ឧត្ដម្នុ្ភាេថ្ន្ភស័តុតាង ដដ្លរក្ានូ្វក្ដន្លងបច្ចុបបន្នរបស់សិសស អាច្ទំន្ង
ជ្ញបងកឲ្យាន្របសួសាន ម្នៅនលើសិសស ឬអនក្ដ្ថ្ទ 2. េិចារណាអំេភីាេសម្
រម្យថ្ន្ក្ដន្លងបច្ចុបបន្នរបស់សិសស 3. េិចារណាថានត្ើ សិសសបាន្ខិត្ខមំ្របឹង
ដម្របងសម្ន តុ្ផ្លក្នុងោរោត្ប់ន្ាយហាន្ភិយ័ ឬនម្ររោះថាន ក្ន់ៅក្នុងក្ដន្លង
បច្ចុបបន្នរបស់សិសសដដ្រឬនទ រមួ្ទងំោរនម្របើម្របាស់ជំន្ួយ ន្ងិនសវាបំនេញ
បដន្ាម្ផ្ងដដ្រ 4. ក្ណំត្ថ់ា ក្ដន្លងអបរ់ជំនំ្ួសបនណាដ ោះអាសន្នដដ្លបាន្នសនើ
នដាយបុេាលិក្សាលានរៀន្ ដដ្លបាន្ជួបជ្ញម្យួន្ឹងម្រេូបនម្រងៀន្អបរ់េំិនសស
របស់សិសសន ោះ អនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យសិសស៖ a. ាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្នៅក្នុងក្ម្េវធិី
សិក្ាទូនៅ ន ើយបន្តទទលួនសវា ន្ិងោរដក្ដម្របទងំន ោះ រមួ្ទងំនសវា
ទងំឡាយដដ្លាន្បរោិយនៅក្នុង IEP របស់េួក្នេ នដ្ើម្បនីធវើឲ្យសិសស
អាច្នឆ្លើយត្បនៅន្ងឹនរលនៅថ្ន្ IEP b. ទទួលនសវា ន្ិងោរដក្ដម្រប
ទងំឡាយដដ្លបាន្នរៀបច្ំន ើងនដ្ើម្បនីដាោះម្រសាយអាក្បបក្ិរោិ ន្ិងធា ថា 
អាក្បបក្ិរោិន ោះម្និ្នក្ើត្ន ើងម្ដងនទៀត្ សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្ដាក្ឲ់្យសាិត្នៅ
ក្ដន្លងអបរ់ជំំន្សួបនណាដ ោះអាសន្ន រ ូត្ដ្ល់ 45 ថ្ែៃ រ ូត្ដ្ល់ាន្ោរ
សន្នដិាឋ ន្នៅនលើន្ីត្វិធិសីវ ោរម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប ់ដដ្លបាន្នសនើនសាយ
ាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាល។ 
ោរវាយត្ថ្ម្លអាក្បបក្ិរោិ ន្ិងដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្ម៍្និ្យឺត្ជ្ញង 10 ថ្ែៃថ្ន្ថ្ែៃ
នធវើោរ នម្រោយេីសិសសម្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្អស់រយៈនេល 10 ថ្ែៃសិក្ា ឬម្រត្ូវបាន្
ដាក្ន់ៅក្នុងក្ដន្លងអបរ់ជំនំ្ួស ម្រសុក្ម្រត្ូវនោោះម្របជុំម្រក្មុ្ IEP នដ្ើម្បនីធវើោរវាយ
ត្ថ្ម្លអាក្បបក្ិរោិមុ្ខង្រ ន្ងិអនុ្វត្តដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបក្ិរោិ។ 
ម្របសិន្នបើសិសសន ោះាន្ដផ្ន្ោរអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបក្ិរោិម្យួរចួ្ន ើយន ោះ 
ម្រក្ុម្ IEP ម្រត្ូវេិន្ិត្យនម្ើលន ើងវញិនៅនលើដផ្ន្ោរ ន្ិងដក្ដម្របតាម្ោរចាបំាច្ ់
នដ្ើម្បនីដាោះម្រសាយអាក្បបក្ិរោិន ោះ។ ភាល ម្ៗនម្រោយេីបនងកើត្ដផ្ន្ោរ
អន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបក្ិរោិ ន្ិងបញ្ចបោ់រវាយត្ថ្ម្លដដ្លបាន្ត្ម្រម្ូវ ម្រក្ុម្ IEP 
ម្រត្ូវជួបម្របជុំរន នដ្ើម្បបីនងកើត្នូ្វអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបក្ិរោិសម្រម្យ នដ្ើម្បនីដាោះ
ម្រសាយអាក្បបក្ិរោិន ោះ ន ើយម្រត្ូវអនុ្វត្តអន្តរាេម្ន្ទ៍ងំន ោះ។  
ោរោរារ / ោរបនញ្ចញឲ្យន ើញតាម្ន្តី្ិវធិី។ ោរក្ណំត្។់ ោរោរារតាម្
ន្ីត្ិវធិខីាងនម្រោម្ ម្រត្ូវបាន្អនុ្វត្តនៅនេលដដ្លសិសសាន ក្ម់្រត្ូវបាន្ផ្លអ ក្អស់រ
យៈនេលនម្រច្ើន្ជ្ញង 10 ថ្ែៃសិក្ាជ្ញបរ់ន  នៅនេលវធិាន្ោរវនិ្យ័ម្រត្វូបាន្េិត្
ទុក្ជ្ញមុ្ន្សម្រាបអ់ាក្បបក្ិរោិនម្ររោះថាន ក្ ់ដូ្ច្ាន្បរោិយនៅខាងនលើ ឬ
នៅនេលោរផ្លល ស់បដូរក្ដន្លងម្រត្វូបាន្េិត្ទុក្ជ្ញមុ្ន្៖ 1. ាតាបិតា ន្ងិអនក្
អាណាេាបាលរបស់សិសស ម្រត្ូវទទលួបាន្ោរជូន្ដ្ណឹំងភាល ម្ៗអំេីនសច្ក្ដី
សនម្រម្ច្ ន្ិងទទលួបាន្នសច្ក្ដជូីន្ដ្ណឹំងអំេោីរោរារតាម្ន្ីត្វិធិី នដាយ
អនុ្នលាម្តាម្ 34 CFR 300.504 នៅថ្ែៃនធវើនសច្ក្ដីសនម្រម្ច្ក្នុងោរចាត្់
វធិាន្ោរ។ 2. ភាល ម្ៗតាម្ដដ្លអាច្នធវើបាន្ ប ុដន្តនទោះក្នុងក្រណីណាក្ន៏ដាយ 
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ម្និ្ម្រត្វូយតឺ្ជ្ញង 10 ថ្ែៃសិក្ា នម្រោយេីថ្ែៃសនម្រម្ច្ច្ិត្ត ោរេិន្ិត្យនម្ើលន ើង
វញិនៅនលើោរក្ណំត្អ់េំីោរបនញ្ចញឲ្យន ើញ ម្រត្ូវនធវើន ើងនដាយាន្ទ ំក្់
ទំន្ងរវាងេោិរភាេរបស់សិសស ន្ងិអាក្បបក្ិរោិដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវ ិ
ន្យ័។ នៅនេលេនិ្ិត្យនម្ើលន ើងវញិនន្ោះ ម្រក្ុម្ IEP ន្ិងបុេាលិក្ាន្េុណ
វឌុ្ឍនិផ្សងនទៀត្ ម្រត្ូវេចិារណា ក្នុងន្យ័អាក្បបក្រិោិដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោ
រវនិ្យ័ នៅនលើេត័្ា៌ន្ាក្េ់ន័្ធទងំអស់ រមួ្ទងំ៖ a. លទធផ្លថ្ន្ោរវាយ
ត្ថ្ម្ល ន្ិងនរាេវនិ្ិច្ឆយ័ រមួ្ទងំលទធផ្ល ឬេត័្ា៌ន្ាក្េ់ន័្ធនផ្សងៗដដ្លផ្ដល់
នដាយាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាលរបស់សិសស b. ោរសនងកត្នម្ើល
សិសស c. IEP ន្ិងក្ដន្លងសិក្ារបស់សិសស។ ទក្ទ់ងន្ឹងអាក្បបក្រិោិ
ដដ្លសាិត្នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័ ម្រក្ុម្នន្ោះម្រត្ូវក្ណំត្ថ់ានត្ើ IEP ន្ិងក្ដន្លង
សិក្ាាន្លក្ខណៈសម្ម្រសបដដ្រឬនទ ន ើយនត្ើជនំ្ួយ នសវាបំនេញបដន្ាម្ 
ន្ិងយុទធសាន្តសតអន្តរាេម្ន្អ៍ាក្បបក្ិរោិ ម្រត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្ម្រសបរន ជ្ញម្យួ
ន្ឹង IEP ន្ិងក្ដន្លងសិក្ារបស់សិសសដដ្រឬនទ។ ម្រក្មុ្នន្ោះក្ម៏្រត្ូវក្ំណត្ផ់្ងដដ្រ
ថា េិោរភាេរបស់សិសសេុំនធវើឲ្យនខាយដ្ល់សម្ត្ាភាេរបស់សិសសក្នុងោរ
យល់អំេផី្លប ោះាល់ ន្ងិផ្លវបិាក្ថ្ន្អាក្បបក្ិរោិន ោះ ន ើយក្ម៏្និ្នធវើឲ្យ
នខាយដ្ល់សម្ត្ាភាេរបស់េួក្នេក្នុងោរម្រេបម់្រេងអាក្បបក្ិរោិដដ្លសាិត្
នម្រោម្វធិាន្ោរវនិ្យ័ដដ្រ។ ម្របសិន្នបើម្រក្ុម្នន្ោះក្ំណត្ថ់ា អាក្បបក្ិរោិរបស់
សិសសេុដំម្ន្ជ្ញោរបនញ្ចញឲ្យន ើញនូ្វេោិរភាេរបស់េួក្នេនទន ោះ សិសស
ន ោះអាច្ម្រត្ូវសាិត្នម្រោម្ោរដាក្វ់និ្យ័នដាយអនុ្នលាម្នៅតាម្ន្ីត្ិវធិសីម្រាប់
សិសសម្និ្េិោរដដ្រ ដ្រាបណាសិសសន ោះនៅដត្បន្តទទលួនសវាទងំឡាយ 
ដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លចាបំាច្ក់្នុងោរផ្ដល់ឲ្យសិសសន ោះនូ្វោរអបរ់សំាធារ
ណៈឥត្េិត្ថ្ែល ន្ិងសម្រម្យម្យួ។ ម្របសិន្នបើម្រក្ុម្ក្ំណត្ថ់ា អាក្បបក្ិរោិ
របស់សិសសេឺជ្ញោរបង្ា ញឲ្យន ើញនូ្វេិោរភាេរបស់េួក្នេន ោះ ក្ដន្លង
សិក្ារបស់សិសសអាច្ម្រត្ូវបាន្ផ្លល ស់បដូរដត្តាម្រយៈដ្ំនណើ រោររបស់ IEP 
ប ុនណាណ ោះ។  
ោរបដងឹឧទធរនៅនលើន្តី្ិវធិមី្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប។់ ម្របសិន្នបើាតាបតិា ន្ិងអនក្
អាណាេាបាលម្និ្យល់ម្រសបជ្ញម្យួន្ងឹនសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ដដ្លថា អាក្បប
ក្ិរោិន ោះេុំដម្ន្ជ្ញោរបង្ា ញឲ្យន ើញនូ្វេោិរភាេរបស់សិសស ឬម្និ្យល់
ម្រសបជ្ញម្យួន្ងឹនសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ណាម្យួដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងក្ដន្លងសិក្ានទ
ន ោះ េួក្នេាន្សិទធិក្នុងោរបដងឹឧទធរណ៍នៅនលើនសច្ក្ដសីនម្រម្ច្ន ោះបាន្។ 
ម្របសិន្នបើាតាបិតា ឬអនក្អាណាេាបាលរបស់សិសស ផ្ដួច្នផ្ដើម្សវ ោរ
ន្ីត្ិវធិមី្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាប ់នដ្ើម្បជីនំ្ោះបញ្ញា ក្ដន្លងអបរ់ជំំន្សួបនណាដ ោះអាសន្ន ឬ
ោរក្ណំត្អ់ំេោីរបង្ា ញឲ្យន ើញន ោះ សិសសន ោះម្រត្ូវនៅដត្សាិត្នៅក្ដន្លង
អបរ់ជំនំ្ួសបនណាដ ោះអាសន្ន ដដ្លនៅេុទំន្ា់ន្ោរនដាោះម្រសាយនៅនលើ
នសច្ក្ដីសនម្រម្ច្របស់ម្ន្តន្តសីវ ោរ ឬផុ្ត្ក្ំណត្រ់យៈនេល 45 ថ្ែៃ ដដ្ល
នក្ើត្ន ើងដ្ំបូងនេ លុោះម្រតាណាដត្ាតាបតិា ន្ិងអនក្អាណាេាបាល ន្ងិ
ម្រសុក្ាន្ោរម្រេម្នម្រេៀងរន ។ ម្របសិន្នបើបុេាលិក្សាលានរៀន្ក្ណំត្ថ់ា ាន្
នម្ររោះថាន ក្ស់ម្រាបសិ់សសដដ្លម្រត្ូវបាន្ដាក្ន់ៅក្ដន្លងបច្ចុបបន្ន (ក្ដន្លងសិក្ា
មុ្ន្នេលបដូរនៅោន្ក់្ដន្លងអបរ់ជំនំ្ួសបនណាដ ោះ អាសន្ន) នៅអ ុំងនេលម្និ្
ទន្ន់ដាោះម្រសាយន្តី្ិវធិីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាបន់ទន ោះ អនក្នម្ើលោរខុសម្រត្ូវ ឬអនក្
ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំអាច្នសនើសំុសវ ោរន្តី្ិវធិីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្ាបឆ់្បរ់ ័
ស។  
នសវាទងំឡាយនៅអ ុំងនេលបនណដ ញនច្ញ។ សិសសដដ្លម្រត្ូវបាន្
បនណដ ញនច្ញ ម្រត្ូវនៅបន្តទទួលបាន្នសវាទងំឡាយនៅអ ុំងនេល
បនណដ ញនច្ញ ដ្ល់ក្ម្រម្តិ្ម្យួដដ្លចាបំាច្ក់្នុងោរផ្ដល់នូ្វោរអបរ់សំាធារ
ណៈឥត្េិត្ថ្ែល ន្ិងសម្រម្យម្យួ។ រាល់ក្ម្េវធិជីំន្ួស ម្រត្វូដត្ផ្ដល់នសវាឲ្យដ្ល់
ក្ម្រម្តិ្ម្យួ ដដ្លនធវើឲ្យសិសសន ោះាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្សម្រម្យនៅក្នុងក្ម្េវធិី
សិក្ាទូនៅ ន្ងិាន្ភាេរកី្ច្នម្រម្ើន្សម្រម្យ នឆ្ព ោះនៅរក្ោរសនម្រម្ច្នរលនៅ
ដដ្លបាន្ដាក្ន់ច្ញនៅក្នុង IEP របស់សិសស។  
ោរអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្។ ន្ីត្ិវធិអីនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្
សម្រាបសិ់សសេិោរ ម្រត្វូដូ្ច្រន ន្ឹងន្ីត្ិវធិដីដ្លនម្របើម្របាស់សម្រាបសិ់សសទងំ

អស់។ នៅនេលអនុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យចូ្លនរៀន្ម្ដងនទៀត្ ម្រត្ូវនោោះម្របជុមំ្រក្ុម្ IEP។ ោរ
ផ្លអ ក្ោរបនណដ ញនច្ញ។ លក្ខណៈវនិ្ិច្ឆយ័របស់ម្រក្ុម្ម្របកឹ្ា សម្រាបផ់្លអ ក្ោរ
អនុ្វត្តន្ប៍ញ្ញា បនណដ ញនច្ញ ម្រត្ូវបាន្អនុ្វត្តនៅនលើសិសសេិោរ ដូ្ច្រន ន្ឹង
ោរអនុ្វត្តន្ច៍្ំនាោះសិសសទងំអស់ដដ្រ។ 
នសច្ក្ដីជូន្ដ្ណឹំងដ្ល់អាជ្ញា ធរម្របត្ិបត្តចិ្ាបមុ់្ន្ោរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញ
នច្ញសិសសណាាន ក្ ់ យក្សាលា ឬ អនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំ ម្រត្ូវជូន្
ដ្ំណឹងដ្ល់អាជ្ញា ធរម្របត្ិបត្តចិ្ាបម់្របចាទំីម្រក្ុង ឬនខាន្ធសីម្រម្យ អំេរីាល់ទ
នងវើវាយម្របហារនលើរាងោយនដាយសិសសណាាន ក្ ់ដដ្លអាច្រនំលាភនៅនលើ
ម្រក្ម្ម្រេ េទណឌ  245។  យក្សាលា ឬអនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំ ក្ម៏្រត្ូវ
ជូន្ដ្ណឹំងផ្ងដដ្រដ្ល់អាជ្ញា ធរម្របត្ិបត្តចិ្ាបម់្របចាទំីម្រក្ុង ឬនខាន្ធសីម្រម្យ 
អំេរីាល់ទនងវើរបស់សិសស ដដ្លអាច្ាក្េ់ន័្ធន្ឹងោររក្ាទុក្ ឬលក្ស់ារធាតុ្
ណាកូ្ទិក្ ឬសារធាតុ្ដដ្លាន្ោរម្រេបម់្រេង ឬរក្ាទុក្អាវធុ ឬោនំភលើងដដ្ល
រនំលាភនៅនលើម្រក្ម្ម្រេ េទណឌ  626.9 ន្ិង 626.10។ 
ក្នុងរយៈនេលម្យួថ្ែៃសិក្ា នម្រោយេោីរផ្លអ ក្ ឬោរបនណដ ញនច្ញសិសស
ណាាន ក្ ់ យក្សាលា ឬ អនក្ដដ្លម្រត្ូវបាន្ដត្ងតាងំ ម្រត្ូវជូន្ដ្ំណឹងដ្ល់
អាជ្ញា ធរម្របត្ិបត្តិច្ាបម់្របចាទំីម្រក្ុង ឬនខាន្ធីសម្រម្យ តាម្រយៈទូរស័េទ ឬ
ម្នធាបាយសម្រម្យនផ្សងនទៀត្ អេំរីាល់ទនងវើរបស់សិសស ដដ្លអាច្រនំលាភ
បំាន្នៅនលើច្ាបអ់បរ់ ំ48900(c) ឬ (d) ដដ្លាក្េ់ន័្ធន្ឹងោររក្ាទុក្ នម្របើ
ម្របាស់ ផ្ដល់ជូន្ ឬលក្ស់ារធាតុ្ដដ្លាន្ោរម្រេបម់្រេង នម្រេឿងម្រសវងឹ ឬនម្រេឿង
េុលម្រេបម់្របនភទ។ 8/25/04 

ឧបសម្ពន័្ធ P៖ BP 0410 កា មនិរ ើសរអើងរៅកនុងកមមវធិ ីនងិ

សកមមភាពនានា បស់សង្កា ត ់

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាល បានរបេជ្ញា ចិតេកនុងកា ផ្េល់ឱ្កាសរសម ើោន  សំរាបម់ន សស

ទំងអស់ រៅកនុងវិស័យអប ់ំ។ កមមវិធ ីសកមមភាព និងកា អន វតេន ៍បស់

សង្កា ត់ មនិក្តូវមានកា រ ើសរអើងខ សចាប់  ួមមានទំងកា រ ើសរអើង 

ក្បឆំងនឹងមន សសណាមាន ក់ ឬក្កមុមន សសណាមយួ ដដលដផ្ែករលើជ្ញតិ

សាសន ៍សមបុ ដសបក ពូជពងស សញ្ជា តិ សញ្ជា តិរដើម អតេសញ្ជា ណនន

ក្កុមជនជ្ញតិ វយ័ សាសនា សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្រសដមីាននផ្ៃរពាុះ ឬ

ឋានៈជ្ញមាតាបតិា ភាពពិកា ផ្លវូកាយ ឬផ្លវូចិតេ រភទ ទំរនា ផ្លវូរភទ រយនឌ័

  អតេសញ្ជា ណរយនឌ ័ ឬកា សដមដងអា មមណ៍ ឬព័ត៌មានអំពីដហសន; កា 

យល់រ ើញមយួ ឬរក្ចើនលកខណៈ កនុងប រគលិកលកខណៈទំងរនុះ; ឬកា 

ចូល ួមជ្ញមយួមន សសណាមាន ក់ ឬក្កមុណាមយួ ដដលមានមយួ ឬរក្ចើន

ប រគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់រ ើញ កនុងបណាដ ប រគលិកលកខ

ណៈទំងរនុះ។ 

 

(cf. 1240 - ជំនួយកា រោយសម ័ក្រចិតដ) 

(cf. 4030 - កា មិនរ ើសរអើងរៅកដនលងរធវើកា ) 

(cf. 4032 - កា សក្មុុះសក្មួលសមរហត ផ្ល) 

(cf. 4033 - កា សក្មុុះសក្មួលឱ្យបំរៅរោុះកូន) 

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

(cf. 4161.8/4261.8/4361.8 - កា ដែទំក្រួសា  និងកា សរំាកពីកា ង្ក 

រដើមបីស ខភាព) 

(cf. 5131.2 - កា សមលុតរធវើបាបោន ) 

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

(cf. 5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

(cf. 5146 - សិសសដដលរ ៀបកា  / មាននផ្ៃរពាុះ / មានឋានៈជ្ញឪព កមាេ

យ) 
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(cf. 6145 - សកមមភាពរក្ៅកមមវិធីសិកា និងសកមមភាពអមកមមវិធី

សិកា) 

(cf. 6145.2 - កា ក្បកួតក្បដជងដផ្នកអតេពលកមម) 

(cf. 6164.4 - កា កណំត់អតេសញ្ជា ណ និងកា វាយតនមលរលើមន សសមាន ក់ៗ

សំរាបក់មមវធិអីប់ ំពិរសស) 

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

(cf. 6178 - កមមវធិីសិកាអាជីពបរចេករទស) 

(cf. 6200 - កមមវធិីសិកាសំរាបម់ន សសរពញវយ័) 

 

កមមវធិី និងសកមមភាព បស់សង្កា ត់ មិនក្តូវមានកា រ ើសរអើង ឬកា 

ក្បមាែដល់ពូជសាសនណ៍ាមយួ រៅទីកនុងសាលារ ៀន ឬរៅកនុងរ ម្ ុះ 

ស ភមងគុលវតាុ ឬរ ម្ ុះរៅរក្ៅននក្កមុអតដពលកមមរឡើយ។ 

 

ជ្ញរ ៀងរាលឆ់ន ំ អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវពិនិ

តយកមមវិធ ីនិងសកមមភាពនានា បស់សង្កា ត់ រដើមបធីានាឱ្យមានកា ដក

រចញ នូវរ ម្ ុះ  ូបភាព កា អន វតេន ៍ឬឧបស័រគរារំាងរផ្សងៗរទៀត ដដល

មានលកខណៈក្បមាែ ឬរ ើសរអើង ដដលអាចរារំាងខ សចាប់ មនិឱ្យ

មន សសណាមាន ក់ ឬក្កុមមន សសណាមយួ រៅកនុងក្កុមដដលដដលក្តូវបាន

កា ពា  ដូចមានដចងរៅខាងរលើរនុះ កនុងកា ចូលរក្បើក្បាស់កមមវិធី និង

សកមមភាពនានា។ ពួកររក្តូវចាត់វិធានកា បនាៃ នក់នុងលកខណៈសម មយ 

រដើមបីដករចញនវូឧបសរគរារំាងណាមយួដដលបានកណំត់។ អរគនាយកនន

សង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវរាយកា ណ៍ក្បាបអ់ំពីកា  ករ ើញ 

និងអន សាសន ៍បស់ពួកររ ជូនដល់ក្កមុក្បកឹាភបិាល បនាៃ ប់ពីកា បាន

ពិនិតយរមើលនមីយួៗ។ 

 

(ឯកសា រោង 1330 - កា រក្បើក្បាសទី់កដនលងនានា) 

 

បទរចាទក្បកានទំ់ងអស់អំពីកា រ ើសរអើងខ សចាប់ រៅកនុងកមមវធិី និង

សកមមភាព បសស់ង្កា ត់ នឹងក្តូវបានរររធវើកា រស ើបអរងាត និងរោុះ

ក្សាយ តាមនីតិវិធីដដលបានបញ្ជា ក់រៅកនុងបទបញ្ាតដិ AR 1312.3 - នីតិ

 វិធីបណេ ឹងឯកសណាន ន។ 

 

(ឯកសា រោង 1312.3 - នីតិវិធីបណេ ងឹឯកសណាន ន។) 

 

រោយអន រលាមតាមបទបញ្ាតដិ 34 CFR 104.8 និង 34 CFR 106.9 អរគ

នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវផ្ដល់ដណំឹងដលស់ិសស

សាលា មាតាបតិា ឬអាណាពាបាល ប រគលកិ អងគកា ប រគលកិ អនកោក់

ពាកយស ំចូលរ ៀន និងស ំរធវើកា  រហើយនិងក្បភពបញ្ាូនរបកខជនអំពីរោល

នរោបាយ បស់សង្កា ត់ សដ អីំពីកា មនិរ ើសរអើង និងនីតិវិធីបណេ ឹងពាក់

ពាន់។ រសចកដីជូនដណំឹងដបបរនុះ នឹងក្តូវបានោកប់ញ្េូលរៅកនុងរសចកេី

ក្បកាស ក្ពឹតេិប័ក្ត កាតាឡកុ កូនរសៀវរៅ ទំ ង់ដបបបទ ឬឯកសា 

នីមយួៗរផ្សងៗរទៀត ដដលនឹងក្តូវបានដចកជូនដល់ក្កុមទំងរនុះ រហើយ

និង (ក្បសិនរបើអាចអន វតេបាន) ជូនជ្ញសាធា ណៈផ្ងដដ ។ ជ្ញកា សម

 មយ រសចកដីជូនដណំឹងដបបរនុះ ក្តូវបិទក្បកាសរៅតាមទីសាលារ ៀន 

និងកា ោិលយ័ បស់សង្កា ត់  ួមមានទំងកា ោក់បិទរៅកនុងបនៃប់

សក្មាកសំរាប់ប រគលកិ បនៃប់ក្បជ កំា ង្ក  ដនភបិាល បស់សិសស រហើយ

និងរៅតាមទីតាំងធំៗរផ្សងៗរទៀតផ្ងដដ  និងក្តូវោកប់រង្កហ ុះរៅរលើ

ររហោន ន បសស់ង្កា ត់ (រៅរពលណាដដលអាចរធវើបាន) ោក់ផ្សពវផ្ាយ

តាមក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគមដដលបានឧបតាមភោំក្ទរោយសង្កា ត់។ 

 

(ឯកសា រោង  1113 - ររហទំព័  បស់សាលារ ៀន និងសង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  1114 - ក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគមដដលបានឧបតាមភោំក្ទ

រោយសង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  4112.9/4212.9/4312.9 - រសចកដីជូនដណំឹងអំពី

ប រគលិក) 

(ឯកសា រោង  5145.6 - រសចកដីជូនដំណឹងមាតាបតិា) 

 

រោលនរោបាយសដ ីពីកា មនិរ ើសរអើង និងឯកសា ព័ត៌មានពាកព់ាន់

 បស់សង្កា ត់ នងឹក្តូវបានរចញផ្ាយកនុងក្ទង់ក្ទយដដលមាតាបតិា ឬ

អាណាពាបាល អាចង្កយយលប់ាន។ រលើសពីរនុះរទៀត រៅរពលមាន

សិសសសាលាចំននួ 15 ភារ យ ឬរក្ចើនជ្ញងរនុះ រៅឯសាលារ ៀនណា

មយួ នោិយភាសាកំរណើតដតមួយ រក្ៅពីភាសាអង់ររលសរនាុះ សមាភ  ៈ

ទំងរនាុះ នឹងក្តូវបានបកដក្បជ្ញភាសាហនឹង។ 

 

សិទធិចូលរក្បើក្បាសស់ំរាប់ជនពិកា  

 

កមមវធិី និងទីកដនលងនានា បស់សង្កា ត់ រតិពីកមមសិទធិទំងអស់ បស់ខលួន 

នឹងក្តូវបានអន រលាមតាមចាប់ជនពកិា អារម ិកាំង (ADA) រហើយនិង

សេង់ោ  និង/ឬ បទបញ្ាតេិណាមយួដដលកំព ងក្តូវបានអន វតេ។ រៅរពល

មានកា ផ្លល ស់បេូ  ចនាសមព័នធននទីកដនលងនានា បស់សង្កា ត់ ដដលមាន

ក្សាប់ ក្តូវកា ផ្េល់ឱ្យជនពិកា  នវូសិទធចូិលកមមវិធី សិទធិទទួលបានូវកា បំ

រ ើរសវា សកមមភាព ឬទីកដនលងរនាុះ អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬ

អនកចាត់ ក្តូវបរងាើតដផ្នកា ផ្លល ស់បេូ មយួ ដដលកណំត់រចញជ្ញជំហានៗ 

សំរាបប់ញ្េបក់ា ផ្លល ស់បេូ ។ 

 

(ឯកសា រោង  6163.2 - សតវរៅឯសាលារ ៀន) 

(ឯកសា រោង  7110 - ដផ្នកា រមសរំាប់ទីកដនលង) 

(ឯកសា រោង  7111 -  ង្កវ យតនមលរលើអាោ ដដលមានក្សាប)់ 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវធានាោង ងណា

ឱ្យសង្កា ត់ ផ្េលក់ា បំរ ើរសវា និងជំនយួកា សមក្សប រៅរពលណា

ចំាបាច់ រដើមបីផ្ដល់លទធភាពឱ្យជនពិកា  នូវឱ្កាសរសម ើភាពោន  កនុងកា ចូល

 ួម ឬទទួលបាននូវអតាក្បរោជន៍ពីកា បំរ ើរសវា កមមវិធី ឬសកមមភាព។ 

កា បំរ ើរសវា និងជំនយួកា ទំងរនុះ អាច  ួមមាន បង ដនេមនិកណំត់ថាមាន

ដត អនកបកដក្បផ្លៃ លម់ាត់ដដលមានសមតាភាព ឬអនកអាន ឧបក ណ៍ជួយ

ឱ្យសាដ ប់ឮ បរចេកវិទាផ្ដល់ជំនយួ ឬកា ដកដក្បរផ្សងរទៀត រដើមបីបរងាើនឱ្យ

មានភាពអាចចូលរក្បើក្បាស់ររហទំព័  អនកកត់កណំត់រហត  សមាភ  ៈដដល

បានស រស ទ ក អតាបទដដលបានែតទ ក និងអកស សរំាបម់ន សសពិកា 

ដភនក ឬអកស ធំៗ ង្កយក្សួលអាន។ ជនពិកា  ក្តូវផ្ដលដ់ំណឹងជូនដលអ់រគ

នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬនាយកសាលារ ៀន ក្បសិនរបើពួកររមាន

ពិកា ភាព ដដលក្តូវកា កា បំរ ើរសវា ឬជំនួយពិរសស។ រសចកដីជូន

ដំណឹងសមរហត ផ្ល នឹងក្តូវបានផ្េលជូ់នឱ្យបានម នរពលមានពិធ ីកមម

 វិធី ឬមានកិចេក្បជ ំ ដដលបានរ ៀបចំរឡើងរោយសាលារ ៀន។ 

 

(ឯកសា រោង  6020 - កា ចូល ួមសហកា ពមីាតាបតិា) 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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(ឯកសា រោង  9320 - កិចេក្បជ ំ និងរសចកដីជូនដណំឹង) 

(ឯកសា រោង  9322 -  របៀបវា ៈ / ឯកសា សំរាបក់ិចេក្បជ )ំ 

 

ប រគលដដលបានកំណត់កនុងបទបញ្ាតដិ AR 1312.3 - នីតិវិធីបណេ ឹងឯក

សណាន ន កនុងនាមជ្ញប រគលិកដដលទទួលខ សក្តូវរលើកា សក្មបសក្មួល

 បស់សង្កា ត់ កនុងកា រ្លើយតបវញិ ចំរពាុះពាកយបណេ ឹងនានា រហើយនិង

រលើកា រោ ពតាមចាប់ផ្ដល់សិទិធស ីវលិថាន ក ់ដន និងសហព័នធ តាម យៈ

រនុះ ក្តូវបានកណំត់ថា ជ្ញអនកសក្មបសក្មួល ADA ក្បចំាសង្កា ត់។ ពួកររ 

នឹងក្តូវបានទទួល និងរធវើកា រោុះក្សាយសំរណើនានា សំរាបក់ា សក្មួល 

ដដលបានោក់ជូនមករោយជនពិកា  រហើយក្តូវរធវើកា រស ើបអរងាត និង

រោុះក្សាយបណេ ទឹក់ទងនងឹសិទធិចូលរក្បើក្បាស់កមមវិធី រសវាកមម និង

សកមមភាព ឬទីកដនលងនានា បស់សង្កា ត់។ 

 

(ឯកសា រោង  1312.3 - នីតិវិធីបណដ ងឹឯកសណាន ន) 

 

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

 
ឧបសម្ពន័្ធ Q៖ BP 4030 កា មនិរ ើសរអើងោន រៅកដនលងកា ង្ក  

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាល មានបណំងផ្េល់ជូននូវប ោិកាសកា ង្ក ដដលមាន

លកខណៈវិជាមាន ជ្ញទីកដនលងប រគលិក នងិអនកោក់ពាកយស កំា ង្ក  ក្តូវបាន

ធានាថាមានសិទធិទទួលបាន និងឱ្កាសរសម ើោន  រហើយនិង ួចផ្ តពីកា 

របៀតរបៀន រោយកា អន រលាមតាមផ្លវូចាប់។ ក្កុមក្បកឹាភបិាល ហាម

ក្បាមមិនឱ្យប រគលកិ បសស់ង្កា ត់ រ ើសរអើង ឬរបៀតរបៀនប រគលកិណា

មាន ក់រផ្សងរទៀត បសស់ង្កា ត់ ឬអនកោកព់ាកយរសន ើស កំា ង្ក  រោយដផ្ែក

រលើជ្ញតិសាសន៍, ជំរនឿសាសនា, ពណស៌មបុ , រដើមកំរណើតជ្ញតិ, ពូជ

ពងស, អាយ , សាា នភាពក្រួសា , កា មាននផ្ៃរពាុះ, ពិកា ភាពរាងកាយ ឬ

ផ្លវូចិតេ, បញ្ជហ ស ខភាព, ព័ត៌មានអំពីដហសន, សាា នភាពទហានរជើងចាស់,

រយនឌ័ , រភទអតេសញ្ជា ណរយនឌ័ , កា បរញ្េញអតេសញ្ជា ណរយនឌ័ , 

រភទ, ឬទំរនា ផ្លវូរភទ។ 

(សូមរមើល 0410 - កា មនិរ ើសរអើងរៅកនុងកមមវិធី និងសកមមភាព បស់

សង្កា ត់) 

(សូមរមើល 4032 - កា សក្មបសក្មួលសម មយ) 

(សូមរមើល 4033 - កា សក្មបសក្មួលកា បំរៅរោុះកូន) 

(សូមរមើល 4119.11/4219.11/4319.11 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

(សូមរមើល 4119.41/4219.41/4319.41 - ប រគលកិដដលមានជមងឺ្លង) 

(សូមរមើល 4154/4254/4354 - ផ្លក្បរោជនស៍ ខភាព និងស ខមា

លភាព) 

(សូមរមើល 5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

 

កា រ ើសរអើងដដលក្តូវបានហាមឃាត់រនាុះ មានដូចជ្ញ កា ចាត់វិធានកា 

អវិជាមានរលើកា ង្ក រដើមបីក្បឆំងនឹងមន សសណាមាន ក ់ ួមមាន ទំងកា 

បញ្េប់ ឬកា មិនក្ពមដំរឡើងប ណយស័កដ កា ក្បរល់កា ង្ក  ឬកា បណេុ ុះប

ណាេ លកា ង្ក , ឬកា រ ើសរអើងក្បឆំងនឹងមន សសណាមាន ក់ រៅកនុងរ ឿង

ទូទត់សំណង, កា សនា, លកខខណឌ , ឬឯកសិទធិកា ង្ក រផ្សងៗរទៀត 

រោយដផ្ែករលើក្កមុមន សសណាមយួដដលក្តូវបានហាមឃាត់ មិនឱ្យមាន

កា រ ើសរអើង ដូចបានច ុះជូនរៅខាងរលើ។ 

ហាមឃាត់មិនឱ្យមានកា រ ើសរអើង រោយដផ្ែករលើរោលលទធិសាសនា

 បសប់ រគលកិ ឬអនកោក់ពាកយស កំា ង្ក ណាមាន ក់  ួមមាន ទំងកា 

រ ើសរអើងណាមយួ ដដលដផ្ែករលើសរមលៀកបពំាក់សាសនា ឬទំរនៀមទមាល ប់

សមែិតសមាែ ងខលួន បស់មន សសណាមាន ក ់ឬកា បងុះទងគិចណាមយួ  វាង

ជំរនឿសាសនា, ឬកា ក្បតិបតេិ  និងតក្មវូកា ននកា ង្ក  បស់មន សសណា

មាន ក់។ ហាមឃាត់មិនឱ្យមានកា រ ើសរអើងោន  រោយដផ្ែករលើរភទនន

ប រគលិក ឬអនកោកព់ាកយស កំា ង្ក  ក្តូវ មួមាន ទំងកា រ ើសរអើង រោយ

ដផ្ែករលើកា មាននផ្ៃរពាុះ, កា សំរាលកនូ, កា បំរៅរោុះកនូ ឬបញ្ជហ ស ខ

ភាពណាមយួដដលពាក់ព័នធ បសប់ រគលកិណាមាន ក់។ 

កា របៀតរបៀន  ួមមានដូចជ្ញ កា រក្បើពាកយសមដី កា បងុះពាលរ់ាងកាយ ឬ

កា សមលក់សមលឹងរមើលណាមយួដដលររព ំចង់បាន ដដលដផ្ែករលើក្បរភទ

រ ើសរអើងណាមយួ ដដលក្តូវបានហាមឃាត ដូចបានច ុះជូនរៅខាងរលើ 

រហើយថាកា កិ ោិក្បក្ពឹតដរនុះ រឺមានលកខណៈធងនធ់ង  ឬរាលោលខាល ំង 

ដដលវាបងុះពាល់អវិជាមានដល់ឱ្កាសកា ង្ក  បស់មន សសណាមាន ក់ ដដល

មានរោលបំណង ឬឥទធិពលរក្ជៀតដក្ជកោម នរហត ផ្លរៅកា បំរពញ

កា ង្ក  បសម់ន សសណាមាន ក់ ឬរធវើឱ្យទីកដនលងកា ង្ក មានកា ភិតភយ័  ឬ

មានរ ឿងមិនក្តូវោន  និងរធវើឱ្យទស់ចិតដ។ 

ក្កុមក្បកឹាភបិាល ហាមឃាត់ផ្ងដដ  មិនឱ្យមានកា សងសឹកប រគលិក

ណាមាន ក់ បសស់ង្កា តង ឬអនកោកព់ាកយរសន ើស ំកា ង្ក ណាមាន ក់ ដដលបាន

បដឹងផ្ដល់ រធវើកសណិសាកសី ជួយ ឬបានចូលតាមមរធាបាយណាមយួ 

តាមនីតិវិធីបណេ ឹង បស់សង្កា តដដលបានបរងាើតរឡើង តាមរោល

នរោបាយរនុះ។ 

ប រគលិកណាមាន ក ់បស់សង្កា ត់ ដដលចូល ួមកនុងកា រ ើសរអើង, កា 

របៀតរបៀន, ឬកា សងសកឹដដលបានហាមឃាត ឬអនកដដលជួយ ជំ  ញ

ឱ្យក្បក្ពឹតដខ ស ញុុះញង ់ឬបងខិតបងខំមន សសណាមាន ក់រផ្សងរទៀត ឱ្យុចូល

 ួម ឬពាោមចូល មួ កនុងកា ក្បក្ពឹតដដបបរនុះ ដដល ំរលាភរលើរោល

នរោបាយរនាុះ នឹងទទួល ងនូវចំណាត់ោក់វិនយ័អប ់ំ  ហូតដល់រៅ

មានកា អាចក្តូវបានបរណដ ញរចាលផ្ងដដ ។ 

(សូមរមើល 4117.4 - កា បរណដ ញរចាល) 

(សូមរមើល 4118 - ចំណាត់កា ពយួ កា ង្ក /ោក់វិនយ័អប ់)ំ 

(សូមរមើល 4218 - ចំណាត់កា បរណដ ញរចាល/ពយួ កា ង្ក /ោក់វិនយ័

អប ់)ំ 

ប រគលិក ឬអនកោកព់ាកយស កំា ង្ក ណាមាន ក ់ដដលរិតថា ពកួររបាន ឬក្តូវ

បានរ ើសរអើង ឬរបៀតរបៀន រោយ ំរលាភរលើរោលនរោបាយ បស់

សង្កា ត់រនាុះ ក្តូវទក់ទងភាល មៗ ដលអ់នកក្រប់ក្រង បស់ពួកររ មស្រនដីទទួល

ពាកយបណដ ឹងពីក្បជ្ញជនក្បចំាសង្កា ត់ ឬនាយកដផ្នករទពរកាសលយ ដដល

ជ្ញអនកផ្ដល់ដំបនូាម នដល់ប រគលិក ឬអនកោកព់ាកយស កំា ង្ក  អំពីនីតិវិធោីក់

ពាកយបដឹង រស ើបអរងាត និងរោុះក្សាយពាកយបណេ ឹងដបបរនុះណាមយួ។ 

ពាកយបណេ ឹងនានា ទក់ទងរៅនឹងកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនរៅទី

កដនលងកា ង្ក រនាុះ នឹងក្តូវបានរធវើកា រស ើបអរងាតភាល មៗ រោយ



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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អន រលាមតាមបទបញ្ាតដិ AR 4031 - ពាកយបណេ ឹងសេ ីពីកា រ ើសរអើងរៅទី

កដនលងកា ង្ក ។ 

 

(សូមរមើល 4031 - ពាកយបណេ ឹងសេ ីពីកា រ ើសរអើងរៅទីកដនលងកា ង្ក ) 

ប រគលិកដផ្នកក្តួតក្តា ឬក្រប់ក្រងណាក៏រោយ ដដលរ ើញ ឬដឹងអំពី

ឧបបតេិរហត រ ើសរអើង ឬរបៀតរបៀនដដលក្តូវបានហាមឃាត់រនាុះ ក្តូវ

រាយកា ណ៍ក្បាបអ់ំពីឧបបតេិរហត រនុះ ដល់មស្រនដីទទួលពាកយបណដ ឹងពីក្បជ្ញ

ជន ឬនាយកដផ្នករទពរកាសលយ ឱ្យបានឆប ់ហស័ បនាៃ ប់ពីឧបបតេិរហត 

បានរកើតរឡើង។ ប រគលកិរផ្សងរទៀតទំងអស់ ក្តូវបានរលើកទឹកចិតេឱ្យ

រាយកា ណ៍ក្បាប់ អំពពីឧបបតេិរហត ដបបរនុះ ដល់អនករមើលកា ខ សក្តូវ

 បស់ពួកររភាល មៗ។ 

វរគបណដុ ុះបណាដ ល និងរសចកដីជូនដំណឹងនានា 

អរគនាយក ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវផ្េល់ជូននូវវរគបណេុ ុះបណាេ លដល់ប រគលិក 

អំពី របៀបសោំល់ទរងវើរបៀតរបៀន និងរ ើសរអើង,  របៀបរ្លើយតបឱ្យបាន

សមក្សប និងសមាសភារននរោលនរោបាយ និងបទបបញ្ាតេិ បស់

សង្កា ត់ ទក់ទងរៅនឹងកា រ ើសរអើង។ 

(សូមរមើល 4131- វរគបណដុ ុះបណាដ លប រគលិក) 

(សូមរមើល4231- វរគបណដុ ុះបណាដ លប រគលិក) 

(សូមរមើល4331- វរគបណដុ ុះបណាដ លប រគលិក) 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវរធវើកា ផ្សពវផ្ាយឱ្យ

បានរទៀងទត់ រៅកនុងសង្កា ត់ និងរៅតាមសហរមន៍ អំពីរោល

នរោបាយមិនរ ើសរអើង បសស់ង្កា ត់ និងអំពីលទធភាពអាច កបាននវូ

នីតិវិធីបណេ ឹង បស់សង្កា ត់។ កា របាុះព មភដបបរនុះ ក្តូវមានោក់បញ្េូល 

រៅកនុងកា ក្បកាស ក្ពឹតេិប័ក្ត ទក្មង់ពាកសស ំ ដដលនឹងក្តូវបានរក្បើក្បាស់ 

កនុងកា រក្ជើសរ ើសប រគលិកចូលរធវើកា ។ (ចាប់ 34 CFR 100.6, 106.9) 

 

រោលនរោបាយ បស់សង្កា ត់ នឹងក្តូវបានក្បកាសជូន រៅកនុងសាលា

រ ៀន និងកា ិោល័យទំងអស់ បស់សង្កា ត់ ដដលកនុងរនាុះ  មួមាន ទំង

បនៃបឈ់ប់សក្មាក បស់ប រគលកិ និងបនៃប់ក្បជ ំ ដនបាល បសស់ិសស។ (5 

CCR 4960) 

 

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

 

ឧបសម្ពន័្ធ R៖ BP 5145.3 ចាបក់្បតបិតដកិា មនិរ ើសរអើង/កា 

របៀតរបៀន នងិមន សសបដ ូរភទ 

 

ចាប់ក្បតិបតដិកា មិនរ ើសរអើងោន  

ក្កុមក្បកឹាក្រប់ក្រង មានបណំងចង់ផ្ដល់ជូន នូវប ិសាា នរ ៀនសូក្តមយួ

ដដលមានស វតាិភាព ដដលអន ញ្ជា តឱ្យកនូសិសសទំងអស់ មានឱ្កាស 

និងសិទធិចូល មួរសម ើោន  កនុងកមមវិធីសិកាម ខវជិ្ញា សិកា និងកមមវធិីក្ទក្ទង់

រសវាកមម និងសកមមភាពរផ្សងៗរទៀត បស់សង្កា ត់។ ក្កមុក្បកឹាក្រប់ក្រង 

បានហាមក្បាម រទុះជ្ញរៅកនុងសាលារ ៀនននសង្កា ត់ ឬរៅកនុងសកមមភាព

សាលារ ៀនណាមយួក៏រោយ មិនឱ្យមានកា រ ើសរអើងរោយមិនយ តដិធម ៌

កា  ខំាន កា បភំិតបភំយ័ និងកា រំរាមកំដហង ោក់រលើកនូសិសសណាមាន ក់ 

រោយសា ដតពូជសាសន៍ សមបុ ដសបក ពូជពងស ជ្ញតិរដើម កា កណំត់អតេ

សញ្ជា ណននក្កមុជនជ្ញតិភារតិច សញ្ជា តិ អាយ  សាសនា 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឋានៈជ្ញមាតាបិតា ភាពពិកា រាងកាយ ឬភាពពិកា ផ្លវូ

ចិតេ បញ្ជហ ស ខភាព ឋានៈជ្ញទហានរជើងចាស់ ឬទហានរជើងចាស់ដដល

ពិកា  រភទ រភទមន សសដដលររចាប់ចិតដរលើ; រយនឌ ័ អតដសញ្ជា ណរយន

ឌ័  ឬកា បង្កហ ញតាមដបបរយនឌ័  កា យល់រ ើញមយួដបប ឬរក្ចើនដបម

តាមប រគលិកលកខណៈ; ឬកា រសពរបជ់្ញមយួមន សសមាន ក ់ឬជ្ញមយួក្កុម

មន សស ដដលមានប រគលិកលកខណៈពិតក្បាកដមយួដបប ឬរក្ចើនដបប កនុង

ប រគលិកលកខណៈពិតក្បាកដ ឬប រគលិកលកខណៈតាមកា យល់រ ើញទំង

រនុះ។ 

ក្កុមក្បកឹាក្រប់ក្រង បាលទទួលសាគ លថ់ា សង្កា ត់រនុះ រឺជ្ញអនកទទួលខ ស

ក្តូវរលើកា ធានាោង ងណា ឱ្យខលួនក្បតិបតដិតាមចាប់ ដន និងចាប់សហព័នធ 

និងបទបញ្ាតេិ ដដលក្រប់ក្រងកមមវិធអីប ់ំ។ រលើសពីរនុះរទៀត ក្កុមក្បកឹា

ក្រប់ក្រង ក្តូវធានាោង ងណា ឱ្យមានឱ្កាសរសម ើៗ ោន  សក្មាបក់ូនសិសស

ទំងអស ់កនុងកា អន ញ្ជា តឱ្យចូលរ ៀន និងមានសិទធិទទួលបាននូវថាន ក់

រ ៀនម ខវជិ្ញា សិកា កមមវិធីដណនំា និងកមមវិធីផ្ដល់ឱ្វាទ ទក្មង់កា នានាសំ

រាប់រធវើរតសដ  កមមវធិីសិកា កមមវិធអីប ់ំវជិ្ញា ជីវៈ នងិសកមមភាពរផ្សងរទៀត។ 

ចាប់ក្បតិបតដិសំរាប់មន សសដដលមានអាកបបកិ ោិដូចជ្ញមន សសដដល

មានរភទផ្ៃុយពីខលួន 

ចាប់ ដនកាលហីវូនញង ហាមក្បាមមិនឱ្យមានកា រ ើសរអើងរោយដផ្ែករលើ

រយនឌ័ រៅកនុងសាលា ដនរឡើយ 

រនុះជ្ញក្កមននបទបញ្ាតដិនន ដនកាលហីវូនញង  បានកំណត់នយ័ចាស់លាស់

រលើពាកយ ‹រយនឌ ័› ថា៖ ‹រភទពិតក្បាកដ ឬរភទតាមកា យល់រ ើញ

ននមន សសមាន ក់  មួមានទំងអតេសញ្ជា ណតាមកា យល់រ ើញ លកខណៈ

ខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ោិ បសម់ន សសមាន ក់, មិនថាអតេសញ្ជា ណ លកខ

ណៈខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ោិរនាុះ មានលខណៈខ សោន ពីទំនាមទមាល ប់

ដដលជ្ញប់ពាន់នឹងរភទននមន សសមាន ក់ រៅរពលដដលមានកំរណើតោង ង

ណារនាុះរទ។ 

ចាប់ក្បតិបតដិរនុះ ក្តូវបានតាក់ដតងរឡើងរដើមបីដណនំាប រគលកិសាលារ ៀន 

និងដផ្នកក្រប់ក្រង ទក់ទងនឹងកនូសិសសដដលមានអាកបបកិ ោិដូចជ្ញ

មន សសដដលមានរភទផ្ៃយុពីខលួន និងកូនសិសសដដលមិនបង្កហ ញខលួនររ

តាមដបបរយនឌ័  រដើមបបីរងាើតប ោិកាសរ ៀនសូក្តមយួ ដដលមាន

ស វតាិភាព សរំាបស់ិសសទំងអស់ រហើយនិងរដើមបធីានាោង ងណាឱ្យកូន

សិសសក្រប់ បូ មានសិទធិរសម ើោន កនុងកា ចូល ួមកនុងដផ្នកទំងអសននកមមវធិី

អប ់ំ បស់សង្កា ត់។ 

សាលារ ៀននានា ក្តូវបាន ំពឹងថា នឹងអន វតេចាប់ក្បតិបតដិរនុះ ដូចតរៅ

រនុះ៖ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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 រ ម្ ុះ / សពវនាម 

កូនសសិស មានសិទធឱិ្យរររៅចំរ ម្ ុះ និងរក្បើសពវនាម ឱ្យក្សបោន

រៅនឹងអតេសញ្ជា ណរយនឌ ័ បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដង

អាកបបកិ ោិម ឺងមាង ត់ោច់ខាត រហើយោម នកា ដក្បក្បួលរៅកនុង

សាលារ ៀន។ 

 កំណត់ក្តាជ្ញផ្លវូកា  

សង្កា ត់ក្តូវរធវើកា ផ្លល ស់បេ ូកណំត់ក្តាជ្ញផ្លវូកា  បស់សិសស រដើមបី្លុុះ

បញ្ជេ ំងពីកា ផ្លល ស់បេូ រ ម្ ុះ ឬរយនឌ័ ក្សបតាមចាប់ រៅរពល

ដដលបានទទួលនូវឯកសា  ថារ ម្ ុះ និង/ឬ រយនឌ ័ដបបរនុះ ក្តូវ

បានផ្លល ស់បេូ  ក្សបតាមតក្មូវកា នានាដដលក្សបចាប់នន ដនកាលី

ហវូនញង ។ 

 មានសិទធិចូលរក្បើក្បាសប់នៃប់ទឹក 

កូនសសិសក្តូវមានសិទធចូលរក្បើក្បាសប់នៃប់ទឹក ដដលក្សបរៅតាម

អតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររទំងក្សុង រហើយឥតមានកា ដក្ប

ក្បួលរៅកនុងសាលារ ៀន។ 

 មានសិទធិចូលរក្បើក្បាសប់នៃប់ទូមានរសា  

កូនសសិសដដលមានអាកបបកិ ោិដូចមន សសដដលមានរភទផ្ៃុយពី

ខលួនរនាុះ មិនក្តូវបងខឱំ្យរក្បើបនៃប់ទូមានរសា ដដលក្សបតាមរយនឌ័

  បស់ពួកររដដលក្តូវបានកំណត់រឡើងតាំងរដើមកំរណើតមក។  

 ថាន កក់ឡីា នងិថាន ក់ហាត់ក្បាណ 

កូនសសិសដដលមានអាកបបកិ ោិដូចមន សសដដលមានរភទផ្ៃុយពី

ខលួនរនាុះ នងឹព ំក្តូវបានររបដិរសធថា មនិឱ្យចូល ួមកនុងថាន កក់ឡីា 

ឬថាន ក់ហាត់ក្បាណរនាុះរឡើយ។ 

 ចាប់រសល ៀកពាក ់

កូនសសិសក្តូវមានសិទធិរសល ៀកពាក់ក្សបតាមអតដសញ្ជា ណននរយនឌ័

  បស់ពួកររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ោិម ឺងមាង ត់ោច់ខាត 

រហើយោម នកា ដក្បក្បលួរៅកនុងសាលារ ៀន និងរៅកនុងដដនកណំត់

ននចាប់រសល ៀកពាក់ដដលបានអន ម័តរៅកនុងសាលារ ៀន បស់ពួក

ររ។  

 ដបងដចករយនឌ័ រៅកនុងទីកដនលងរផ្សងៗរទៀត  

តាម វធិានកា ទូរៅ រៅកនុងកាលៈរទសៈណាមយួរផ្សងរទៀត ជ្ញទី

ដដលកូនសិសសក្តូវបានដបងដចកតាមរយនឌ័  រៅកនុងសកមមភាព

សាលារ ៀនរនាុះ កនូសិសសនឹងក្តូវបានអន ញ្ជា តឱ្យចូល ួម ក្សប

រៅតាមអតេសញ្ជា ណរយនឌ ័ បស់ររ ដដលបានសំដដងអាកបប

កិ ោិម ឺងមាង ត់ោច់ខាត រហើយោម នកា ដក្បក្បួលរៅកនុងសាលារ ៀ

ន។  

ចាប់ 5 CCR Section 4910(k) 
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ឧបសម្ពន័្ធ S៖ AR 5145.3 – កនូសិសសបដ ូរភទ 

 

សិសសសាលា 

 

សង្កា ត់បានពាោមផ្ដល់ទីកដនលងសិកាតាមសមតាិភាពខ សៗោន  

ក្បកបរោយស វតាភិាព និងមានកា ជយួទំន កប ំ ង សំរាបក់ូនសសិសទំង

អស់  ួមទំងកនូសិសសបដូ រភទផ្ងដដ ។ សង្កា ត់បានពាោមផ្ងដដ  កនុង

កា រធវើោង ងណាឱ្យកូនសិសសក្រប ់ូបមានឱ្កាសទទួលបាននវូកា អប់ ំ

រសម ើភាពោន  រហើយនងិមានសិទធិរសន ើោន កនុងកា ចូល ួមកនុងកមមវធិី និង

សកមមភាពអប ់ំ បស់សង្កា ត់។ 

 

បទបញ្ាតដិរនុះ ពនយលអ់ំពីរោលកា ណ៍ដណនំាសរំាប់ជួយទំន កប ំ ង

រសចកដីក្តូវកា  និងសិទធិននកូនសិសសបដូ រភទ និងកនូសិសសដដលមិន

អន រលាមតាមរយនឌ ័។ បទបញ្ាតដិរនុះ មិន ំពឹងទ កថា សាា នភាពទំង

អស់ស ទធដតអាចរកើតរឡើងចំរពាុះកនូសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសសដដល

មិនអន រលាមតាមរយនឌ ័រនាុះរទ។  សាលារ ៀននានា ក្តូវបានជំ  ញឱ្យ

រធវើកា វាយតនមលរលើរសចកដីក្តូវកា ននកនូសិសសបដូ រភទ និងកនូសិសស

ដដលមិនអន រលាមតាមរយនឌ័  មដងមយួក ណីៗ។ ក្របក់ ណីទំងអស ់

រោលរៅរឺរដើមបីធានាោង ងណាឱ្យមានស វតាិភាព មានភាពកក់រៅដ  និង

មានកា ធំធាត់មានស ខភាពលែសំរាប់កនូសិសសបដូ រភទ និងកនូសិសស

ដដលមិនអន រលាមតាមរយនឌ័ ។  

 

និយមនយ័ 

 

និយមនយ័ខាងរក្កាមរនុះ រមឺានបណំងបញ្ជា កអ់ពីំកា ដណនំាដដលបានផ្េ

ល់ជូនរៅកនុងបទបញ្ាតេិរនុះ។ កនូសិសសអាចរក្បើ ឬមិនអាចរក្បើពាកយទំង

រនុះ រដើមបីពណ៌នាអំពីខលួនពួកររ។ 

 

 អតេសញ្ជា ណរយនឌ័  មាននយ័ថា ឥ ិោបែ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬ

អតេសញ្ជា ណជ្ញបព់ាក់ពាន់នឹងរយនឌ័   បសម់ន សស ថារតើ

ឥ ិោបែ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអតេសញ្ជា ណជ្ញប់ពាកព់ាន់នឹងរយន

ឌ័ រនាុះ មាន ឬោម នភាពខ សោន ពីរភទដដលជ្ញប់ទក់ទងតាមទំនាម

ទមាល ប់ រៅនឹងស ើ វិទា ឬរភទមន សសដដលបានកណំត់មកពី

កំរណើតោង ងណាកដី។ 

 កូនសិសសបដ ូរភទ មាននយ័ថា កូនសិសសដដលមានអតដសញ្ជា ណ

រយនឌ័  ឬកា បង្កហ ញអា មមណ៍រយនឌ ័ មានភាពខ សោន ពីរភទ

ដដលជ្ញប់ទក់ទងតាមទំនាមទមាល ប ់រៅនឹងរភទមន សសដដលបាន

កំណត់មកពីកំរណើត។ 

 កា បង្កហ ញអា មមណ៍រយនឌ័  មាននយ័ថា កា បង្កហ ញលកខណៈខាង

រក្ៅ និងអាកបបកិ ោិតាមដបបរយនឌ ័ រទុះជ្ញជ្ញប់ ឬមិនជ្ញប់

ទក់ទងតាមទសសនៈរៅនឹងរភទដដលបានកំណត់មកពីកំរណើតកដី។ 

 កូនសសិសដដលមិនអន រលាមតាមរយនឌ័  មាននយ័ថា កូនសិសស

ដដលបង្កហ ញអា មមណ៍រយនឌ័  ខ សពីទសសនៈដដលបាន ំពឹងទ ក។ 

 

ចាប់ និងរោលនរោបាយដដលអាចអន វតដនប៍ាន 

 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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ចាប់អប ់កំាលហីវូនញង ដចងថា ‹កូនសសិសទំងអសម់ានសិទធិចូល ួម

រពញរលញកនុងដំរណើ កា អប ់ំ រោយោម នកា រ ើសរអើង និងកា  ខំាន។›  

ចាប់អប ់កំាលហីវូនញង  មាក្តា 201(a) 

   

ចាប់អប ់កំាលហីវូនញង  មាក្តា 221.5(f) តក្មូវោង ងជ្ញក់លាក់ថា ‹[a] 

កូនសិសសនឹងក្តូវបានអន ញ្ជា តឱ្យចូល មួកនុងកមមវិធី នងិសកមមភាព

សាលារ ៀន ដដលបំដបកកូនសិសសតាមរភទ  ួមទំងក្កមុអតដពល និងកមម

 វិធីក្បកួតក្បដជង រហើយនិងរក្បើទីកដនលងដដលក្សបរៅតាមអតដសញ្ជា ណ

រយនឌ័  បស់ពួកររ រោយមនិរិតពីរយនឌ័ ដដលបានច ុះរៅកនុងកណំត់

ក្តា បស់កនូសិសសរឡើយ។› 

 

ក្កមននបទបញ្ាតដិកាលហីវូនញង  ដចងក្បហាក់ក្បដហលរនុះដដ  ថា ‹[n] 

ោម នមន សសណាមាន ក់ ក្តូវបានថា មិនអន ញ្ជា តឱ្យចូល មួ ឬមិនផ្ដលឱ់្យនវូ

ផ្លក្បរោជន៍ននកមមវិធី ឬសកមមភាព បស់ទីភាង ក់ង្ក ណាមយួកនុងតំបន ់

រោយដផ្ែករលើរភទ, រភទមន សសដដលររចាប់ចិតដរលើ, រយនឌ័ , អតដ

សញ្ជា ណននក្កមុជនជ្ញតិ, ជ្ញតិសាសន៍, ពួជពងស, រដើមកំរណើតជ្ញតិ, 

សាសនា, ពណ៌សមបុ , ឬភាពពិកា ខាងផ្លវូចិតដ ឬផ្លវូកាយ រៅកនុងកមមវិធី 

ឬសកមមភាពណាមយួ ដដលបានរធវើរឡើងរោយ “ក្រឹុះសាា នអប់ ”ំ ឬរោយ 

“ទីភាង កង់្ក មូលោន ន” ណាមយួរផ្សងរទៀត . . . ដដលទទួល ឬបានផ្លពី

ជំនួយជ្ញហិ ញ្ាវតាុ បស់ ដនណាមយួរនាុះរឡើយ។› ចាប់ ់5 CCR Section 

4900(a)។ 

 

ក្កមននបទបញ្ាតដិននកាលហីវនូញង  បានកណំត់ន័យចាស់លាស់រលើពាកយ ‹រយ

នឌ័ › ថា៖ ‹រភទពិតក្បាកដ ឬរភទតាមកា យល់រ ើញននមន សសមាន ក់ៗ  ួមមាន

ទំងអតេសញ្ជា ណតាមកា យល់រ ើញ តាមលកខណៈខាងរក្ៅ ឬតាមអាកបបកិ ិោ

 បស់មន សសមាន ក់ៗ, មិនថាអតេសញ្ជា ណ លកខណៈខាងរក្ៅ ឬអាកបបកិ ិោរនាុះ 

មានលខណៈខ សោន ពីរភទដដលជ្ញប់ទក់ទងតាមទំនាមទមាល ប់ រៅនឹងរភទននមន សស

មាន ក់ដដលបានកំណត់មកពីកំរណើតរនាុះរទ។ ចាប់ 5 CCR Section 4910(k)។ 

 

រោលនរោបាយននក្កមុក្បកឹាភបិាលរលខ 5141.3 ហាមមិនឱ្យមាន

កា រ ើសរអើងរៅរលើកូនសិសសបដ ូរភទ ឬកនូសិសសដដលមនិអន រលាម

តាមរយនឌ័ ។ 

 

សិទធិឯកជន 

 

កូនសិសសមានសិទធិរធវើកា សំរ ចចិតដ រៅកនុងរពលណាមយួ ជ្ញមយួន ណា

ខលុះ រហើយថាព័ត៌មានផ្លៃ ល់ខលួនបង នាម ន អាចដចក ំដលកបានដលម់ន សសដ៏

នទៗរទៀត។ សិទធិឯកជនរនុះ  ួមមាន សទិធិក្រប់ក្រងរលើកា ផ្សពវផ្ាយ

ព័ត៌មាន អំពីអតដសញ្ជា ណរយនឌ ័ បស់ខលួន  ួមទំងឋានៈបដ ូរភទ ឬរភទ

មន សសដដលខលួនចាប់ចិតដរលើផ្ងដដ ។ 

 
ប រគលិកសាលារ ៀន មនិក្តូវបរញ្េញព័ត៌មាន ដដលលាតក្តោងពីឋានៈបដូ 

រភទ ឬពីកា បង្កហ ញក្បាប់ដដលមិនរលាមរៅតាមរយនឌ័  បសក់ូនសិសស 

ដល់មន សសដនទៗរឡើយ ល ុះក្តាដតមានកា តក្មូវរឡើងរោយចាប ់ថា

ពួកររអាចរធវើអញ្េ ឹងបាន រហើយថាកូនសិសសបានអន ញ្ជា តឱ្យបរញ្េញ

បាន ឬកម៏ាន “កា ក្តូវកា ចង់ដឹង” រៅក្តង់ដផ្នកណាមយួ។ កនុងកាលរទ

សៈដ៏កក្មមាន ដដលកា បរញ្េញព័ត៌មានរជឺ្ញកា ខានព បំានរនាុះ មស្រនដី

សាលារ ៀន ក្តូវផ្ដល់ដំណងឹដល់កូនសិសសបដូ រភទ អំពីរសចកដីក្តូវកា កា 

បរញ្េញព័ត៌មានរនុះ រហើយក្តូវផ្ដល់ឱ្យកូនសិសស នវូឱ្កាសមយួកនុងកា 

រធវើកា បរញ្េញព័ត៌មានរោយខលួនពួកររ ម ននឹងមានកា បរញ្េញព័ត៌មាន

ណាមយួ។   

 

រ ម្ ុះ / សពវនាម 

 

កូនសសិសមានសិទធិស ឱំ្យរររៅខលួនពកួររចំៗរ ម្ ុះ និងរៅរោយរក្បើ

សពវនាម ក្សបរៅតាមអតដញ្ជា ណរយនឌ័  បស់ពួកររ ដដលក្តូវបាន

សំដដងអាកបបកិ ោិោង ងម ឺងមាង ត់ រហើយជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ 

តាមកា រសន ើស ំរនាុះ សាលារ ៀនក្តូវទទួលសាគ ល់អតេសញ្ជា ណរយនឌ័ 

 បសស់ិសសមាន ក់ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ោិោង ងម ឺងមាង ត់ រហើយ

ជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ 

 

កា មានរចតនា ឬមានភាពចរចស មិនរោ ពដល់អតដសញ្ជា ណរយនឌ័ 

 បស់កូនសិសស ដដលផ្ៃយុនឹងទរងវើដដលព ំបានរិតទ កជ្ញម ន ឬកា រធវើខ ស

រោយអរចតនារនាុះ រឺជ្ញកា  ំរលាភរលើបទបញ្ាតដិរនុះ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ 

កា មានរចតនានោិយសំរៅរៅកនូសសិសចំៗរ ម្ ុះ ឬរក្បើសពវនាម 

ដដលមិនក្សបតាមអតេសញ្ជា ណរយនឌ ័ បស់សិសស រចឺាត់ទ កថាជ្ញកា 

បានបំពានរលើបទបញ្ជា រនុះ។ 

 

កំណត់ក្តាសាលារ ៀន 

 

សង្កា ត់បានពាោមធានាោង ងណាឱ្យកូនសសិសក្តូវបានរររៅចំៗ

រ ម្ ុះ និងរក្បើសពវនាម ឱ្យបានសមក្សបតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័ 

 បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ោិោង ងម ឺងមាង ត់ រហើយ

ជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ មាតាបតិា/អនកអាណាពាបាល អាចរធវើកា 

រសន ើស ំ ឱ្យមានកា រធវើកា ដកដក្បរៅរលើរ ម្ ុះ ឬរយនឌ័  បសក់ូនពកួររ 

រៅកនុងសំណ ំរ ឿងសាលារ ៀនជ្ញផ្លវូកា  រដើមបីបង្កហ ញពីកា បានផ្លល ស់បដ ូ

រយនឌ័ មយួរោយោម នក្តូវកា បទបញ្ជា ពីត លាកា ។ រដើមបីរធវើដូរចនុះបាន 

មាតាបតិា/អនកអាណាពាបាល ក្តូវដតរធវើដបបបទរសន ើស ឱំ្យមានកា រធវើកា 

ដកដក្បព័ត៌មានរៅកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះសាលារ ៀន រៅកាន់មណឌ លច ុះរ ម្ ុះ

រ ៀនសំរាបក់ូនសិសស។ ប រគលិកសង្កា ត់ ក្តូវខិតខំរធវើោង ងណាឱ្យកា ដក

ដក្បរ ម្ ុះ និងរយនឌ ័រនាុះ ក្តូវបានរធវើជ្ញក់ដសដង រៅកនុងក្បព័នធផ្ៃុក

ព័ត៌មានរអឡិចក្តូនិចទំងអស់ បសស់ង្កា ត់។   

 

សង្កា ត់ក្តូវបានតក្មូវឱ្យដែទ កោក់សណំ ំរ ឿងអចិនស្រនដយ៍ចំាបាច់ បសក់ូន

សិសស (សណំ ំរ ឿងផ្លវូកា ) ដដលកនុងរនាុះមានរ ម្ ុះក្សបចាប ់និងរយ

នឌ័ ក្សបចាប់។ សបំ ក្តកំរណើត ឬឯកសា រពទយដដលមានរ ម្ ុះ និង

រយនឌ័ ក្សបចាប់ នឹងក្តូវបានទ កោក់រៅកនងក្បអប់ឯកសា រកើន ដូច

បានតក្មូវរឡើងរោយបទបញ្ាតដិ បស់ ដន។ ចាប់  5 Cal. Code. Reg. 

432(b)(1)(A)។ 

 

មរធាបាយង្កយក្សួលកនុងកា រក្បើបនៃប់បងគន ់

 

កូនសសិសក្តូវមានសិទធិរក្បើក្បាស់បនៃបប់ងគន់ក្សបរៅតាមអតដសញ្ជា ណ

រយនឌ័  បស់ពួកររ ដដលក្តូវបានសំដដងអាកបបកិ ោិោង ងម ឺងមាង ត់ 

និងជ្ញប់លាប់រៅឯសាលារ ៀន។ កនូសសិសណាដដលក្តូវកា  ឬចងប់រងាើន

សិទធិឯកជន (រោយមនិរិតពីរហត ផ្លចំបងរទ) រនាុះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សិទធិរក្បើបនៃប់បងគន់មិនក្បកាន់រភទ បង ដនដកូនសិសសនឹងមនិក្តូវបានតក្មវូ

ឱ្យរក្បើបនៃបប់ងគន់ដបបរនុះរទ។  

 

មរធាបាយង្កយក្សួលកនុងកា រក្បើបនៃប់ទូមានរសា 

 

កូនសសិសក្តូវមានសិទធិរក្បើក្បាស់ទីកដនលងក្សបរៅតាមអតដសញ្ជា ណរយ

នឌ័  បស់ពួកររ ដូចបានបង្កហ ញរោយកូនសសិស រហើយដូចបានបង្កហ ញ

អាកបបកិ ោិោង ងម ឺងមាង ត់រៅឯសាលារ ៀន រោយមិនរិតពីរយនឌ័ ដដ

លបានច ុះរៅកនុងសំណ ំរ ឿងកូនសិសស  មួមាន បង ដនដមិនកណំត់ថាមានដត

បនៃប់ទូមានរសារនាុះរទ។ ទីណាដដលមានទីកដនលងរនាុះ កូនសសិសណា

មាន ក់ដដលមានបំណងចងប់រងាើនសិទធជិ្ញឯកជន (រោយមនិរិតពីរហត 

ផ្លចំបងរនាុះរទ) អាចរក្បើទីហនឹងបាន។ កា រក្បើក្បាស់ទីកដនលងដបបរនុះ 

រឺរក្សចដតរលើកូនសសិសរក្ជើសរ ើស រហើយថាកូនសិសស នឹងមនិក្តូវបាន

បងខំឱ្យរក្បើទីកដនលងដបបរនុះរទ របើសនិជ្ញពួកររមនិរក្បើ។  

   

កូនសសិសណាមាន ក់ដដលក្តូវកា  ឬមានបំណងចងប់រងាើនសិទធជិ្ញឯកជន 

(រោយមនិរិតពីរហត ផ្លចំបងរនាុះរទ) រនាុះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱ្យនូវទី

កដនលងរផ្សងរទៀត ដដលសមរហត ផ្លសំរាបផ់្លល ស់រខាអាវ ដូចជ្ញកា រក្បើ

ក្បាស់ទីកដនលងឯកជន (ជ្ញឧ. បនៃប់បងគន់មានទវ  រៅជិតៗ, ទីកដនលងដដល

មានបំាងវាំងននរៅោច់រោយដឡកពីររ, កា ោិលយ័ បស់ក្របូរក្ងៀន

ថាន ក់ហាត់ក្បាណរៅកនុងបនៃប់ទូមានរសា ឬបនៃបប់ងគន់រៅកនុង

កា ោិលយ័ដែស ខភាព) ឬរៅកនុងរពលកណំត់ឱ្យផ្លល ស់រខាអាវោច់

រោយដឡកពីររ (ជ្ញឧ. កា រក្បើក្បាស់បនៃប់ទូមានរសា ដដលសមក្សប

រៅតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ ័ រៅម ន ឬរៅរក្កាយកូនសសិសរផ្សងៗរទៀ

ត។) កិចេក្ពមរក្ពៀងដបបរផ្សងរទៀត នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱ្យកនុងលកខណៈមយួ 

ដដលជួយឱ្យកូនសិសសមានលទធភាពកា ពា ឋានៈបដូ រភទទ កជ្ញកា សមាង ត់

 បស់ពួកររ។ ោម នក ណណីាមយួ ដដលកូនសិសសបដ ូរភទ ក្តូវបានតក្មូវ

ឱ្យរក្បើបនៃប់ទូមានរសា ដដលមិនក្សបតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័  បស់

កូនសសិសរឡើយ។  

 

សកមមភាពដបងដចកតាមរយនឌ័  

 

កនុងកំ ិតដដលអាចរធវើរៅបាន សាលារ ៀនក្តូវកាត់បនាយ ឬល បបបំាត់

រចាលនូវកា អន វតដន៍ោក់កនូសិសសឱ្យរៅោច់រោយដឡកពីោន តាមរយន

ឌ័ ។ កនុងសាា នភាពោក់កនូសិសសឱ្យរៅោច់រោយដឡកពីោន តាមរយនឌ ័ 

ដូចជ្ញថាន កអ់ប់ ំស ខភាពរនាុះ កនូសិសសក្តូវោក់ចូលរៅកនុងក្កមុមយួ

ដដលក្សបរៅតាមរយនឌ ័ បស់ពួកររ។  

 
កូនសិសសបដ ូរភទ នឹងមិនក្តូវបានបដិរសធថាមិនផ្ដល់ឱ្កាសឱ្យចូល ួម

កនុងកមមវិធហីាត់ក្បាណ រហើយថាពួកររក៏នឹងមិនក្តូវបានបងខំឱ្យហាត់

ក្បាណ រៅរក្ៅរមាង ងថាន ក់រ ៀនដដលបានកណំត់មករនាុះរទ។ កូនសិសសបដ ូ

រភទ និងកនូសិសសដដលមិនអន រលាមតាមរយនឌ័  នឹងក្តូវបានអន ញ្ជា ត

ឱ្យចូល មួកនុងថាន ក់ហាត់ក្បាណបំដបករចញតាមរយនឌ័  តាមក្កុមអតដពល

អនដ សាលា និងកឡីាកនុងសាា ប័ន កនុងលកខណៈមយួដដលក្សបតាមអតដ

សញ្ជា ណរយនឌ ័។ 

 

តាមវធិានកា ទូរៅ កនុងសាា នភាពណាមយួរផ្សងរទៀត ជ្ញទីដដលកនូសិសស

ក្តូវបានោកឱ់្យរៅោច់រោយដឡកពីរនាតាមរយនឌ ័ កនុងសកមមភាព ឬ

កមមវធិី (ជ្ញឧ. កា ពិភាកាកនុងថាន ក់, ដំរណើ សកិា) រនាុះ កនូសិសសនឹងក្តូវ

បានអន ញ្ជា តឱ្យចូល ួម រោយអន រលាមរៅតាមអតដសញ្ជា ណរយនឌ័ 

 បស់ពួកររ ដដលបានសំដដងអាកបបកិ ិោោង ងម ឺងមាង ត់ និងជ្ញប់លាប់

រៅសាលារ ៀន។ សកមមភាពនានាដដលអាចជ្ញបព់ាក់ពាន់នឹងរសចកដីក្តូវ

ទីកដនលង រដើមបីរោុះក្សាយពីបញ្ជហ ឯកជន បស់កនូសិសសរនាុះ នឹងក្តូវ

បានរោុះក្សាយ មដងមយួក ណីៗ ។ កនុងសាា នភាពដបបរនុះ ប រគលិកក្តូវ

ខិតខំពាោមឱ្យបានសម មយ កនុងកា ផ្ដល់ទីកដនលងដដលអាច កបាន 

រដើមបីរោុះក្សាយបញ្ជហ ដបបរនុះណាមយួ។ 

 

ចាប់រសល ៀកពាក ់

 

កូនសិសសបដ ូរភទ និងកូនសិសសដដលមនិអន រលាមតាមរយនឌ័  មាន

សិទធិរសល ៀកពាកក់នុងលកខណៈមយួដដលក្សបតាមរយនឌ័  ឬតាមកា 

បង្កហ ញអា មមណ៍ដបបរយនឌ ័ បស់ពួកររ។   

 

កា រ ើសរអើង / កា របៀតរបៀន 

 

កូនសិសសបដ ូរភទ និងកូនសិសសដដលមនិអន រលាមតាមរយនឌ័  នឹងក្តូវ

បានផ្ដលឱ់្យនវូទីកដនលងរ ៀនសូក្តដដលមានស វតាិភាព រហើយនឹងក្តូវបាន

កា ពា ឱ្យ ួចផ្ តពីកា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀនរៅកនុងក្បព័នធអប់ ំ

សាលា ដន។ ប រគលកិក្តូវដតរ្លើយតបឱ្យបានសមក្សប រដើមបីធានាោង ង

ណាឱ្យសាលារ ៀននានាជ្ញទីោម នកា រ ើសរអើង និងកា របៀតរបៀនណា

មយួដបបរនុះ។ រនុះ ួមមាន ទំងកា ធានាោង ងណាឱ្យឧបតដិរហត 

រ ើសរអើង កា របៀតរបៀន ឬកា បពំានណាមយួ ក្តូវបានយកចិតដទ កោក់

ជ្ញបនាៃ ន់  ួមទំងកា រស ើបអរងគតរលើឧបតដិរហត , ចាតវិធានកា ដកតក្មូវ

ឱ្យបានសមក្សប និងផ្ដលឱ់្យកូនសសិស និងប រគលកិនូវធានធានសមក្ស

ប។ ពាកយបណដ ឹងរចាទក្បកាន់ពីរ ឿងរ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀន ដដលដផ្ែក

រលើឋានៈបដូ រភទ ឬមនិអន រលាមតាមរយនឌ័ ពិតក្បាកដ ឬតាមកា យល់

រ ើញ បស់កូនសិសស នឹងក្តូវបានរោុះក្សាយកនុងលកខណៈដូចោន  ដូចនឹង

ពាកយបណដ ឹងរផ្សងៗរទៀតអំពីកា រ ើសរអើង ឬកា របៀតរបៀនអញ្េ ឹងដដ ។ 

   

ពាកយបណដ ឹងអំពីបទបពំានចាប ់BP 5145.3 ឬបទបញ្ាតដិរនុះ នឹងក្តូវបាន

រោុះក្សាយតាម យៈនីតិវិធបីណដ ឹងឯកសណាន ន។ ចាប ់ Cal. Code of 

Reg. tit. 5 §§ 4600-4687។ 

 

(សូមអានបទបញ្ាតដិ ដនបាល – AR 5131.2) 

(សូមអានរោលនរោបាយក្កុមក្បកឹាភិបាល – BP/AR 1312.3) 

 

កា ផ្លល ស់បដូ កូនសិសសរចញរៅកាន់ទីសាលារ ៀនមយួរផ្សងរទៀត (កា 

ផ្លល ស់បដូ រដើមបីស វតាភិាព) 

 

ជ្ញទូរៅ សាលារ ៀនក្តូវរផ្លដ តរលើកា ទ កកនូសិសសបដូ រភទ និងកូនសិសស

ដដលមិនអន រលាមតាមរយនឌ័  រៅឯសាលារ ៀនរដើម។ កា ផ្លល ស់បដ ូ

រដើមបីស វតាភិាព មនិក្តូវយកមករធវើជ្ញកា រ្លើយតបដំបូង បសស់ាលារ ៀន 

ចំរពាុះកា  ំខានរនាុះ រហើយក្តូវយកមករក្បើដតរៅរពលណាមានកា 

ចំាបាច់សរំាបក់ា ពា  ឬសរំាបស់ ខមាលភាពផ្លៃ ល់ខលួនននកនូសិសសដដល



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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ក្តូវបានរផ្ៃ សាលា ឬរៅរពលណាមានកា រសើនស ំរោយកូនសសិស ឬ

រោយមាតាបតិាននកូនសសិស។ 

11/4/2014 

ឧបសម្ពន័្ធ T៖ BP 5145.11  

 

កូនសសិសទំងឡាយ 

 

កា សាកស ួ និងកា ចាប់ខលួន 

 

មស្រនេីអន វតេចាប់ មានសិទធិរធវើបទសំភាសន៍ និងសាកស ួកនូសិសស រៅទី

កនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ រៅរពលដដលបទសមាភ សនម៍យួ ក្តូវបានរសន ើ

ស ំរនាុះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវពិនិតយបញ្ជា ក់រលើអតេ

សញ្ជា ណ បសម់ស្រនេី សមតាភាព បសម់ស្រនេី និងសិទធអិំណាច ដដលពកួររ

មាន។ ក្បសិនរបើភាន ក់ង្ក  ក្តូវកា សភំាសន៍ ឬសាកសួ កូនសសិសភាល មៗ

រនាុះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាងំ ក្តូវសក្មបសក្មួលដំរណើ កា 

កនុងលកខណៈមយួ ដដលមានកា  ខំានតិចបំផ្ តដល់សាលារ ៀន ក្តូវផ្េល់

ឱ្យសិសសនូវភាពឯកជនសមក្សប និងរធវើជ្ញរំ ជូ្ញអនករចុះសហក្បតិបតេិ

កា ដដលមានលកខណៈលែ ជ្ញមយួនងឹអាជ្ញា ធ ដដលអន វតេចាប់សហរម

ន៍។ 

 

តាមកា សំរ ចចិតេ បសម់ស្រនេីចាប ់និងកា យល់ក្ពមពីកនូសសិសរនាុះ 

នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង អាចមានវតេមាន រៅកនុងរពលរធវើបទ

សំភាសន៍កនូសិសស។ 

 
ក្បសិនរបើមានមស្រនេីចាប ់ ករ ើញថាជ្ញកា ចំាបាច់ កនុងកា នំាយកកូន

សិសសរចញពីសាលារ ៀនរនាុះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវ

ពិនិតយបញ្ជា ក់ម នររបងែស់ រលើរហត ផ្លសំរាប់សកមមភាពដបបរនុះ។ តាម

កា អន ញ្ជា តឱ្យនំាយកកូនសិសសរចញ រៅជួបជ្ញមយួនងឹអនករធវើបទ

សមាភ សន៍រនាុះ នាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវពាោមផ្ដល់

ដំណឹងពីកា រនុះ ជូនដល ់មាតាបិតា/អាណាពាបាល  បស់សសិសភាល មៗ។ 

 

ប រគលិកដដលទទួលខ សក្តូវរលើកា រោុះដលងកូនសិសសរចញពីទីដែ កា

 បស់សាលារ ៀនរនាុះ ក្តូវមានកា ក្បុងក្បយ័តនបំផ្ ត រដើមបកីា ពា កា 

រោុះដលងដបបរនុះ រៅឱ្យជនណាមាន ក់ដដលព ំមានកា អន ញ្ជា ត ឬមិន

សាគ ល់អតេសញ្ជា ណ។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5142 - ស វតាិភាព) 

 

ដីការកាុះរៅសាកស ី

 

រទុះបីជ្ញដកីារកាុះរៅសាកសី អាចមានលកខណៈក្សបចាប់កនុងកា រកាុះ

រៅសិសសរៅឯសាលារ ៀនក៏រោយ ក្កុមក្បឹកាភិបាលរជឿជ្ញកថ់ា មស្រនេី

ដដលរកាុះរៅហនឹង ក្តូវបានជំ  ញោង ងខាល ំង កនុងកា រកាុះរៅសាកសីរៅឯ

ផ្ៃុះ បស់សិសសជ្ញជ្ញង រៅរពលណាអាចរធវើរៅបាន។ រៅកនុងសាា នភាព

ទំងរនុះ  វិធានកា នានា រួ ដតក្តូវបានចាត់ រដើមបីធានាឱ្យកា អាមាង សម់ ខ 

ឬកា បាត់បង់រពលរវលារៅកនុងថាន ក់រ ៀន សំរាប់កនូសិសស ូបរនាុះ មានកំ

  ិតទបបំផ្ ត។ 

 

8/25/04 

 

ឧបសម្ពន័្ធ U៖ BP 5145.13 តាមោន នងិកាតប់នាយកា បងុះោន
ជ្ញមយួ នងិកា ចាបខ់លួនសិសសសាលារោយមស្រនដអីន វតដចាប៖់ 

ទនំលួខ សក្តវូ នងិកាតពវកចិេ បស់ប រគលិកននសង្កា តស់ាលារ ៀនអូ

កឡនិដ។៍ 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) បានខិតខំពាោម៖ 

 ដកលំអលទធផ្លនានាសំរាប់កនូសិសសដសបករមម  ទ កជ្ញអាទិភាព

មយួកនុងអាទិភាពដសំ៏ខាន់ៗបំផ្ ត បស់ខលួន; 

 កំណត់អាទិភាពរលើមរធាបាយរផ្សងរទៀតដដលមិនោក់រទស 

រដើមបីរលើកមករោុះក្សាយរលើអាកបបកិ ិោដដលមានលកខណៈ

ពិបាក បស់សិសសសាលា ដដលជួយដកលំអរលើកា ក្បក្ពឹតដ បស់

សិសសសាលា នងិរដើមបបីរងាើតប ោិកាសក្បកបរោយស វតាិភាព

រៅឯសាលារ ៀន;   

 រក្បើមស្រនដីអន វតដចាប់ដតរៅរពលណាក្តូវកា ជ្ញជរក្មើសច ងរក្កាយ

បងែស់ សំរាបក់ា ក្បក្ពឹតដ បស់សិសសសាលា រហើយនិងសំរាប់ដត

ឧបទៃវរហត ណាដដលក្តូវកា ចំាបាច់ រៅមស្រនដីអន វតដចាបម់កជួយ

រោុះក្សាយ ដលក់ា រំរាមកំដហងធងនធ់ង ដល់ស ខស វតាភិាពនន

សាលារ ៀន; 

 រចៀសវាងកា អន ម័តចាប់ក្បឆំងឧក្កដិនកមមដដលអត់ក្តូវកា 

ចំាបាច់ ោក់រៅសិសសសាលាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ 

ដដលកា ចាបខ់លួន រហើយនិងកា ជ្ញប់ពាក់ពាន់នឹងត លាកា  សរំាប់

រកមងមិនទន់ក្រប់អាយ  អាចបរងាើតផ្លវិបាកធងនធ់ង កនុង យៈរពល

យូ ; និង 

 ផ្ដល់ឱ្យប រគលិកននសង្កា ត់ នូវព័ត៌មានអពីំតួនាទីដដលមស្រនដីនននាយក

ោន នបងលូីសអូកឡិនដ៍ (នាយកោន ន OSPD) ក្តូវបាន ំពឹងទ កឱ្យ

រដើ តួកនុងដំរណើ កា ោក់វនិយ័ រផ្លដ តជ្ញសំខាន់រលើរោលកា ណ៍

នានា ថារៅរពលណាវាសមក្សប រហើយរៅរពលណាដដលវាមិន

សមក្សប កនុងកា បញ្ាូនសិសសសាលាណាមាន ក់រៅឱ្យមស្រនដី OSPD។ 

 

កនុងទំហណំាមយួដដលមានភាពខ សោន កនុងកា រធវើបទបញ្ាូន កា ទក់ទង 

និងកា ចាបខ់លួន ឬកា រកាុះរៅសិសសសាលា សំរាប់ក្កមុតូចតាចនន

សិសសសាលាណាមយួរនាុះ ប រគលកិននសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវរ ៀបចំ

បរងាើត និងអន វតដកមមវិធអីនដរារមន៍រៅទូទំងសង្កា ត់ដដលរផ្លដ តជ្ញសំខាន់

រលើសាលារ ៀន ដដលផ្ដលក់ា ឧបតាមភោកំ្ទឱ្យបានរក្ចើនរលើសល ប ដល់

សាលារ ៀននានា ដដលបង្កហ ញឱ្យរ ើញថាមានភាពខ សោន  កនុងកា 

ទក់ទង និងកា ចាបខ់លួន រហើយក្តូវរធវើកា ដចកចាយនូវព័ត៌មាន អំពីកមម

 វិធីអនដរារមនទំ៍ងរនុះ ជូនដល់ក្កមុក្បកឹាអប់ ំ ឱ្យបានពី ដងកនុងមយួ

ឆន ំ។ 

 

1.  ោក់វិន័យសសិសសាលា៖ កាត់បនាយកា បងុះោន ជ្ញមួយ និងកា 

ចាប់ខលួនសសិសរោយមស្រនដីអន វតដចាប់ 

 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍មានទំនួលខ សក្តូវជ្ញចំបង កនុង

កា ធានាោង ងណាឱ្យមានកា អន វតដចាប់ជ្ញប់លាប់ក្សបរៅតាមចាប់

ក្បតិបតដិ និងវិនយ័សាលារ ៀន។ ោម នមស្រនដី OSPD ឬមស្រនដីសនដិស ខសាលា

រ ៀនណាមាន ក់ ក្តូវតាំងខលួនជ្ញអនកោក់វិនយ័រលើសិសសសាលារទ។ កា ោក់

 វិន័យសិសសសាលា រជឺ្ញទំនួលខ សក្តូវ បស់ប រគលកិ ដដលព ំដមនជ្ញមស្រនដី

ោមសនដិស ខសាលារ ៀន ឬមស្រនដីនននាយកោន ន OSPD ក្បចំាសាលារ ៀ

ន។   

 

មស្រនដី OSPD មិនក្តូវរធវើកា រសន ើស ំរធវើបទសមាភ សន៍ដលស់ិសសសាលា ឬ

មិនក្តូវក្បមូលវតាុតាង រដើមបីទ កដតសំរាប់រោលបណំងោក់វិនយ័នន

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍រនាុះរទ  មួមានទំងបញ្ជហ បរណដ ញសិសស

រចញពីសាលារ ៀនផ្ងដដ ។ 

 

ចាបម់ានក្បសិទធភាពពីឆន ំសិកា 2014/2015 មក នាយកសាលារ ៀន

នានាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវកំណត់អាទិភាព និងកត់ទ កជ្ញ

ឯកសា  នូវជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត រក្ៅពីកា ជ្ញបព់ាក់ពាន់ជ្ញមយួនឹង

នាយបងូលីស ដូចជ្ញកា រក្បើកមមវធិយី តដិធម៍សាដ  ឱ្យលែដូចរដើមវញិ និងរក្បើ

មស្រនដីអន វតដចាប់រៅរពលណាក្តូវកា ដតជ្ញជរក្មើសច ងរក្កាយបងែស ់សំ

រាបក់ា ក្បក្ពឹតដ បស់សសិស រហើយនិងសំរាប់ដតឧបទៃវរហត ណាដដលក្តូវ

កា ចំាបាច់ រៅមស្រនដីអន វតដចាបម់កជួយរោុះក្សាយរលើកា រំរាម

កំដហងធងន់ធង ដលស់ ខស វតាិភាពននសាលារ ៀន។ (សូមរមើល ជ្ញឧ. ររហ

ទំព័ ននកមមវធិយី តដិធម៍សាដ  ឱ្យលែដូចរដើមវិញ បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូ

ឡិនដ៍ ដដលមានោក់ជូនរៅររហទំព័ ដូចតរៅរនុះ៖ 

www.ousd.org/restorativejustice  (ពីម នៗមក ររធាល ប់រក្បើររហទំព័  

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

 

2.  កា ចូលមកទីកនុងប រិវណសសាលារ ៀនពសីំណាក់នាយបងលូី

ស 

 

កនុងសាា នភាពោម នអាសនន មស្រនដី OSPD ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនដលម់ស្រនដី

សាលារ ៀន (ជ្ញឧ. នាយកសាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) អំពីវ

តដមាន និង/ឬ  អំពីរោលបណំង បស់ពួកររ រៅរពលណាពកួររ ចូល

មកទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។  

 

3.  កា ចាបខ់លួន ឬកា សាកសួ សសិសសាលា  

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរោ ពតាមចាបអ់ប់ ំរៅក្តង់ដផ្នកទី 

48906 ដដលតក្មូវឱ្យមស្រនដីសាលារ ៀនមាន ក ់ក្តូវដតផ្ដល់ដំណឹងជ្ញបនាៃ ន់

ជូនដលម់ាតាបតិា ឬអនកអាណាពាបាល រៅរពលនាយបងូលសីចាបខ់លួន

សិសសសាលាណាមាន ក់ រលើកដលងដតរៅរពលណាសិសសមាន ក់ ក្តូវបាន  ំ

ឃំាងទ កកនុងនាមជ្ញជន ងរក្ោុះជ្ញប់សងស័យពីបទរធវើបាបក មា  ឬរោយ

អន រលាមតាមដផ្នកទី 305 ននចាប់ស ខ មាលភាព និងសាា ប័នរចញ។ 

ចាប់ក្បតិបតដិននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ តក្មូវឱ្យមស្រនដីសាលារ ៀន

មាន ក ់ក្តូវដតខំក្បឹងពាោមផ្ដល់ដណំឹងជ្ញបនាៃ ន់ជូនដលម់ាតាបតិា ឬអនក

អាណាពាបាល ននសិសសសាលា ដដលក្តូវបានចាប់ខលួន។ (សូមរមើល

ចាប់ក្បតិបតដិននក្កមុក្បកឹាអប ់ំ 5145.6, 5145.11; បទបញ្ាតដិ ដនបាល 

5145.11 ននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ)៍ 

 

ម នរៅមស្រនដអីន វតដចាប់មក រោយសា មានកា ក្បក្ពឹតដបទរលមើសកំ ិត

ទបរៅតាមទីសាលារ ៀន ដូចជ្ញកា មានជ្ញប់ខលួននូវស រា ឬកញ្ជា  ឬកា 

រ ល្ ុះវាយតបោ់ន រនាុះ ប រគលិកននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវរក្បើ

ឱ្យអស់នូវជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត ដូចជ្ញកា ក្ពមាន កា រក្កើន ំលកឹ និងកា 

ផ្ដល់ឱ្វាទ និងកា បញ្ាូនរៅកាន់កមមវិធនំីាសក្មុុះសក្មួលោន  ឬកមមវិធីសាដ  

ខលួនឱ្យលែដូចរដើមវិញ។ សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ ក្តូវរ ៀបចំជ្ញតារាង

មយួ សំរាប់រធវើកា តាមោនរលើកា រក្បើក្បាស់ជរក្មើសរផ្សងៗរទៀត។ 

 

មស្រនដីសាលារ ៀនក្តូវដតចាត់វិធានកា ជ្ញបនាៃ ន់ រដើមបទីក់ទងមាតាបតិា ឬ

អនកអាណាពាបាល រដើមប ីកកា យល់ក្ពមអន ញ្ជា តរោយផ្លៃ លម់ាត់ពី

ពួកររ រដើមបឱី្យនាយបងូលីសណាមាន ក់ អាចរធវើកា សួ ចរមលើយដល់រកមង

ដដលមិនទន់ក្រប់អាយ  របើសនិជ្ញក មា ព ំដមនជ្ញជន ងរក្ោុះជ្ញប់

សងសយ័ពីបទរធវើបាបក មា រទរនាុះ។ របើសិនជ្ញមាតាបតិា ឬអនកអាណា

ពាបាល រសន ើស ំក ឱំ្យទន់សួ ចរមលើយដល់កូន បស់ពួកររ  ហូតទល់ដត

ពួកររមានវតដមានសិន រនាុះរទើបនាយបងូលីសអាចសួ ចរមលើយកូន បស់

ពួកររបាន។  

 

កា ខិតខំក្បឹងដក្បងទក់ទង កមាតាបតិា ពីសំណាក់មស្រនដីននសង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវដត ួមមានទំងកា រៅតាមរលខទូ ស័ពៃទំងអស់ 

ដដលមានច ុះរៅកនុងបណ័ណទក់ទងោន កនុងក្ោមានអាសនន ដដលកនុងរនាុះ

មានរលខទូ ស័ពៃរៅកដនលងរធវើកា  រលខឱ្យសញ្ជា  និងរលខទូ ស័ពៃណា

មយួរផ្សងរទៀត ដដលសិសសសាលាបានផ្ដល់ឱ្យ ក៏ដូចោន នងឹអាសយ័ោន ន

អ ីដមលផ្ងដដ ។   

 

កនុងសាា នភាពោម នអាសនន នាយបងូលីស ក្តូវរចៀសវាងកា រធវើបទសមាភ ស

ន៍ និងកា ចាប់ខលួនសិសសសាលា រៅឯសាលារ ៀនមយួ ចំរពាុះបញ្ជហ នានា

ដដលព ំជ្ញប់ទក់ទងនឹងបញ្ជហ សាលារ ៀន។ កនុងសាា នភាពសក្មាលរទស 

ក្តូវមាន បង ដនដមនិកណំត់ថាមានដត មស្រនដដីដលចូលមកទីកនុងប ិរវណ

សាលារ ៀន រដើមបតីាមរដញចាប់ជនជ្ញប់សងសយ័ ឬកា បនដរស ើបអរងគត

រលើអំរពើ ឬបទឧក្កិដនធងន់ធង  ឬកា រស ើបអរងគតរលើកា រធវើបាបក មា  ឬកា 

រ្លើយតបរៅនឹងសាា នភាពអាសនន ឬឧក្កិដនកមមដដលកំព ងរកើតមានរៅទី

កនុងប ិរវណសាលារ ៀនរនាុះរទ។  

 

4.  ទីតំាងចាបខ់លួន រ ម្ ុះ បសស់សិស និងកា ពិចា ណារលើ

ប ិោកាសរៅទីកនុងប រិវណសាលារ ៀន 

 

ទីតាំងសាង ត់ោច់ពីឆង យពីសសិសសាលារផ្សងៗរទៀតដដលព ំអាចរមើល

រ ើញ ឬសាដ ប់ឮ ក្តូវដតរ ៀបចំជ្ញម ន រដើមបីរធវើកា ចាបខ់លួនសសិសសាលា

ណាមាន ក់ ជ្ញទីអាចរធវើបាន ដដលនឹងជួយបាត់បំាងរ ម្ ុះ បស់សិសស ក ំ

ឱ្យមានរក្ោុះថាន កដ់លស់ ខសវតាិភាព នងឹស ខ មាលភាពននសិសសសាលា

រផ្សងៗរទៀត និងក ំឱ្យមានកា  ំខានខាល ំងដែមរទៀត រៅទីកនុងប ិរវណ

សាលារ ៀន។ 

 

5.  កា ហវឹកហវឺនអំពី និងកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដ ិ

 

http://www.ousd.org/restorativejustice
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កនុង យៈរពល 3 ដខ ដដលបានអន ម័តចាប់ក្បតិបតដិរនុះ សង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានាោង ងណាឱ្យខលួនបានរធវើដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិ

រនុះ ដលប់ រគលិកទំងអស់ននសាលារ ៀន រហើយនាយកោន ន OSPD ក្តូវ

ធានាោង ងណាឱ្យខលួនបានរធវើដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនុះ ដលន់ាយបងលូី

សទំងអស់ននសាលារ ៀន  បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រហើយថា 

កា ហវកឹហវនឺអំពី របៀបអន វតដតាមចាបក់្បតិបតដិរនុះ នឹងក្តូវបានផ្ដលឱ់្យ

ពួកររ ោង ងរហាចណាស់ ឱ្យបានមដង កនុងមយួឆន ំៗ។ 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានាផ្ងដដ  ឱ្យចាប់ក្បតិបតដិរនុះ ក្តូវ

បានដចកចាយដលស់ាលារ ៀនទំងអស់ បស់ខលួន។   

 

5/28/14 

 

ឧបសម្ពន័្ធ V៖ BP 5145.14 តាមោន នងិកាតប់នាយកា ទនំាក់

ទនំង នងិកា ចាបខ់លួនសិសសសាលារោយមស្រនដអីន វតដចាប៖់ 

ទនំលួខ សក្តវូ នងិកាតពវកចិេ បស់នននាយកោន នបងលិូសក្បចំា

សាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍(OSPD)។ 

 

1.  រោលរៅ និងដផ្នកា សកមមភាព 

 

រោលរៅ បសស់ង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ (OUSD) រឺ៖ (1) កាត់

បនាយចំនួនមិនរសម ើោន ននអនីតិជនដដលទំនាក់ទំនងោន ជ្ញមយួនឹងបងូលសី 

និងក្បព័នធយ តេិធម៌អនីតិជន និង (2) កាត់បនាយអក្តាននដកីាបង្កគ ប់ឱ្យ

ចូលខលួន នងិកា ចាប់ខលួនសិសសរៅតាមទីសាលារ ៀន ខណៈដដល កា

ប ិោកាសឱ្យមានស វតាិភាពរៅទីកនុងសាលារ ៀន។ 

 

កនុងទំហំដដលមានភាពខ សោន ដបបរនុះ នាយកោន នបងលូីសក្បចំាសាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ (OSPD) ក្តូវកំណត់រោលរៅកាត់បនាយភាពខ សោន  នងិ

បរងាើតដផ្នកា សកមមភាពមយួ រដើមបីសរក្មចរោលរៅដបបរនុះ ដដលកនុង

ហនឹង ក្តួវ មួមាន បង ដនេមនិកណំត់ថាមានដតកា បណេុ ុះបណាេ មស្រនេី អំពី

ក្បធានបទនានា ដូចជ្ញ កា លំរអៀងទំងក្សុង កា អភិវឌឍក មា  និង

សមតាភាពយល់ដឹងអំពីវបបធម៍។ នាយកោន ន OSPD ក្តូវកំណត់រសវាកមម 

ឬធនធានណាមយួ ដដលក្តូវកា ចំាបាច់រចញនាយកោន ន OSPD រដើមបីទ ក

ឧបតដមភោំក្ទដលក់ូនសិសសទំងឡាយ ដដលមានទំនាក់ទំនងោន ជ្ញមយួ

នឹងមស្រនដអីន វតេចាបជ់្ញរក្ចើននាក់ រដើមបកីាត់បនាយកា ទំនាក់ទំនងោន ដបប

រនុះ។ 

 

2.  កា តាមោនទិនននយ័ និងកា ពិនិតយរោយសា ធា ណជន 

 

សំរាប់រោលបំណងននដផ្នករនុះ៖ 

 

 "បទរលមើសទក់ទងនឹងសាលារ ៀន" ក្តូវបានកណំត់ថាជ្ញ បទ

រលមើសក្ពហមទណឌ  ដដលរកើតរឡើង ឬមានក្បភពរៅទីកនុង\សាលា

រ ៀនននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ រៅ យៈរពលរមាង ង ដដល

សាលារ ៀនរបើកចំហរទៀងទត់ធមមតា ដល់សាធា ណជន ឬកនូ

សិសស បសខ់លួន សរំាបក់ិចេកា ពាកព់ានន់ឹងសាលារ ៀន។ 

 "តំបន់សាលារ ៀន" ក្តូវបានកំណត់ថាជ្ញ ក្ទពយសមបតេិ ដដលសាលា

រ ៀនមានទីតាំងរៅ។ វា  មួបញ្េូលផ្ងដដ  នវូទីតាំងណាមយួ ដដល

ក្ពឹតេិកា ណឧ៍បតាមភរឡើងរោយសាលារ ៀនកំព ងរធវើ សរំាប ់យៈ

រពលននក្ពឹតេិកា ណ៍ដបបរនុះ។ 

 "កូនសិសស" សំរៅរៅរលើដតកូនសិសស ណាដដលមានរ ម្ ុះរ ៀន

រៅកនុងសាលាសា ដន ននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (បង ដនេព ំដមន

ជ្ញសាលាឆតរធឿសគូល ឬជ្ញសាលាឯកជនរទ)។ 

 

នាយកោន ន OSPD នឹងផ្េល់ជូនដល់ក្កមុក្បកឹាភបិាលអប ់ំននសង្កា ត់

សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ ពី ដងកនុងមយួឆន ំៗ នវូព័ត៌មានពី (ក) ដល់ ( ) 

ទក់ទងនឹង៖ 

 

(ក) ចំនួនសិសសដដលក្តូវបានចាប់ខលួន៖ 

(1)  រោយនាយកោន ន OSPD រៅតាមទីសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ សរំាបប់ទរលមើសទក់ទងនឹងសាលា។ 

(2)  រោយនាយកោន ន OSPD រៅតាមទីសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ សរំាបប់ទរលមើសមនិពាកព័់នធសាលា។ 

(3)  រោយនាយកោន ន OSPD រៅរក្ៅសាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ សរំាបប់ទរលមើសទក់ទងនឹងសាលា។ 

(ខ) ចំនួនដងននកា រចញដកីាបង្កគ បឱ់្យសិសសចូលខលួន រោយនាយកោន ន 

OSPD។ 

(រ) ចំនួនដងននកា រៅទូ ស័ពៃរៅកានទី់សាលារ ៀនននសង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ រោយនាយកោន ន OSPD រហើយនិងក្បរភទននកា រៅ

ទូ ស័ពៃ (ជ្ញឧ. កា ចលូតំបន់ហាមឃាត់ កា  ំខាន កា វាយដំ កា មាន

អាវ ធជ្ញបខ់លួន)។ 

 

ពាកយបណេ ឹងនានា៖ រសចកដសីរងខបននពាកយបណេ ឹងណាមយួ ដដលបាន

ោកប់េឹងក្បឆំងនឹងមស្រនេីនាយកោន ន OSPD រោយអន រលាមតាមរោល

នរោបាយសំរាប់ពាកយបណេ ឹងននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (អន ម័ត

រៅនែងទី 27 ដខមិែ នា ឆន ំ 2012) កនុងទក្មង់ និងកនុងលកខណៈ ដដលបាន

តក្មូវរឡើងរោយរោលនរោបាយហនងឹ។ 

 

ទិននន័យដបបរនុះ រៅកនុងក្បកា  (ក) - (ខ) នឹងក្តូវបានោកឱ់្យោច់រោយ

ដឡកពីោន តាមបទរលមើស អាយ  ជ្ញតសាសន ៍ក្កុមជនជ្ញតិ រយនឌ ័ 

រហើយថារតើកនូសិសសដដលក្តូវបានចាប់ខលួន ឬរកាុះរៅរឡើងត លាកា 

រនាុះ មាន ឬព មំានដផ្នកា អប់ ំប រគល ឬដផ្នកា  Section 504។ 

 

ទិននន័យរៅកនុងដផ្នក (រ) រៅខាងរលើ នងឹក្តូវបានរាយកា ណ៍ក្បាប់សំ

រាប់រលើកដបំូង នា ដូវរៅដ ននឆន ំ 2015។ 

 

សា ៈសំខាន់ននរកមងមិនទន់ក្រប់អាយ ដដលមានចំនួនមិនរសម ើោន  ដដល

ទំនាក់ទំនងជ្ញមយួមស្រនេីបងលូិស OSPD រនាុះ របើរោងតាមទិនននយ័តាម

កា  ំពឹងទ កនារពលខាងម ខរនាុះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ជូនជ្ញដណំឹង និងបងុះ

ពាល់ដល់កា អភិវឌឍននដផ្នកា សកមមភាពដដលបានអន វតេរៅកនុងដផ្នក 1 

ខាងរលើ។ នាយកោន ន OSPD ក្តូវផ្េល់ជូននាយកោន ន BOE នូវព័ត៌មាន

ទន់សមយ័ អំពីដផ្នកា សកមមភាពដបបរនុះណាមយួ ឱ្យបានពី ដងកនុង

មយួឆន ំ។ 

 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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3. ោក់វិន័យសិសសសាលា៖ កាត់បនាយកា ទំនាក់ទំនងមស្រនដី

អន វតដចាប់ 

 

នាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍មានទំនួលខ សក្តូវជ្ញចំបង កនុង

កា ធានាោង ងណាឱ្យមានកា អន វតដចាប់ជ្ញប់លាប់ក្សបរៅតាមចាប់

ក្បតិបតដិ និងវិនយ័សាលារ ៀន។ ោម នមស្រនដី OSPD ឬមស្រនដីសនដិស ខសាលា

រ ៀនណាមាន ក់ ក្តូវតាំងខលួនជ្ញអនកោក់វិនយ័រលើសិសសសាលារទ។ កា ោក់

 វិន័យសិសសសាលា រជឺ្ញទំនួលខ សក្តូវ បស់ប រគលិក ដដលព ំដមនជ្ញមស្រនដី

ោមសនដិស ខសាលារ ៀន ឬមស្រនដីនននាយកោន ន OSPD ក្បចំាសាលារ ៀ

ន។  

 

ចំរពាុះកា ក្បក្ពឹតេបទរលមើសតាមទីសាលារ ៀនកំ ិតទប ដូចជ្ញ កា មាន

ជ្ញបខ់លូននវូរក្រឿងក្សវឹង ឬកញ្ជា  ឬជរមាល ុះវាយតប់ោន រនាុះ មស្រនេី OSPD 

ក្តូវរក្បើឱ្យអស់មរធាបាយរផ្សងៗរទៀតទំងអស់ ដូចជ្ញ កា រចញកា 

ក្ពមាន កា ោស់រតឿន និងកា ផ្េល់ក្បឹកា រហើយនិងកា បញ្ាូនរៅឱ្យដផ្នក

បំរ ើរសវាសហរមន៍ ដផ្នកយ តេិធមក៍ា សាដ  ឱ្យលែដូចរដើមវញិ ឬដផ្នក

សក្មុុះសក្មលួជួយ។ សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ ក្តូវរ ៀបចំបរងាើត

តារាងមាង ក្ទីសមយួ សំរាប់ និងរធវើកា តាមោនកា រក្បើក្បាសត់ាមជរក្មើស

រផ្សងរទៀត។ 

 

4.  កា ចាប់ខលួន ឬដកីា រកាុះរៅរឡើងត លា កា រៅទីកនុងប ិរវណ

សាលារ ៀន 

 

កនុងកិចេខិតខំក្បឹងដក្បងកាត់បនាយកា  ខំានដល់ទីកដនលងសិការនាុះ មស្រនេី 

OSPD ក្តូវពិចា ណាឱ្យសមរហត ផ្ល កនុងកា ចាប់ខលួនសិសស រៅទីកនុង

ប ិរវណសាលារ ៀន ឬក្បរល់ដកីារកាុះរៅកូនសិសសរចញពីថាន ក់រ ៀន។ 

រៅរពលរធវើកា ពិចា ណា ថារតើវាជ្ញកា សមរហត ផ្លដដ ឬរទ កនុងកា 

ចាប់ខលួន ឬរកាុះរៅកនូសិសស រៅទីកនុងប ិរវណសាលារនាុះ មស្រនេីក្តូវ

ពិចា ណា ដូចតរៅរនុះ៖ 

 

 ថារតើកា ចាបខ់លួន ឬកា រកាុះរៅ ជ្ញកា រ្លើយតបរៅនឹងកា 

ក្បក្ពឹតដបទរលមើសដដលទក់ទងនឹងសាលារ ៀនឬោង ងណា; 

 ភាពធងនធ់ង ននបទរលមើសរនុះ; 

 ថារតើមានកា រំរាមកំដហងជ្ញក់ចាស ់ដល់ស វតាិភាពសាធា ណៈ

ដដ ឬរទ; 

 តក្មូវកា  បស់សហព័នធ ឬ ដន; 

 ថារតើមស្រនេី អាចសរក្មចបាន តាមកា ចាប់ខលួនរោយរក្បើ

មរធាបាយរផ្សងរទៀតដដ ឬរទ។ 

 

ក្បសិនរបើកា ចាបខ់លួន រឺព មំានលកខណៈសមរហត សមផ្ល តាមកា 

ពិចា ណានានាដូចបានច ុះជូនខាងរលើរទរនាុះ កា ចាប់ខលួន ឬកា រកាុះរៅ

 បស់សិសស ក្តូវរធវើកនុងរពល និងកនុងទីកដនលងកដនលងរផ្សងៗរទៀត។ 

 

កនុងសាា នភាពោម នអាសននរនាុះ មស្រនេី OSPD ក្តូវសក្មបសក្មលួជ្ញមយួម

ស្រនេីសាលារ ៀនដដលបានកំណត់ (ជ្ញឧ. នាយកសាលារ ៀន ឬនាយក ង

ននសាលារ ៀន) ក្បសិនរបើ បនាៃ ប់ពីកា បានរធវើកា ពចិា ណារលើភាពសម

រហត ផ្ល អំពីកា ចាបខ់លួនដបបរនុះ ដូចបានរ ៀបរាបខ់ាងរលើរនាុះ ពួកររ

រធវើកា កណំត់ថា វាជ្ញកា ចំាបាច់ ក្តូវរធវើកា ចាប់ខលួនសិសសរៅទីកនុង

ប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

ទីតាំងឯកជនរៅោច់ឆង យពីសិសសសាលារផ្សងៗរទៀត ដដលព ំអាច

រមើលរ ើញ ឬសាដ ប់ឮរនាុះ ក្តូវដតរ ៀបចំជ្ញម ន រដើមបីរធវើកា ចាប់ខលួន

សិសសសាលាណាមាន ក់ ជ្ញទីអាចរធវើបាន ដដលនឹងជួយកា ពា ក ំឱ្យមាន

កា  ំរលាភរលើសិទធជិ្ញឯកជន បស់សសិស ក ឱំ្យមានរក្ោុះថាន ក់ដលស់ ខស

វតាិភាព នឹងស ខ មាលភាពននសិសសសាលារផ្សងៗរទៀត និងក ំឱ្យមានកា 

 ំខានខាល ំងដែមរទៀត រៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

5.  មស្រនដីចូលមកទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន 

 

កនុងសាា នភាពោម នអាសនន មស្រនដី OSPD ក្តូវផ្ដល់ដំណឹងជូនដលម់ស្រនដី

សាលារ ៀន (ជ្ញឧ. នាយកសាលារ ៀន ឬនាយក ងននសាលារ ៀន) អំពីវ

តដមាន និង/ឬ  អំពីរោលបណំង បស់ពួកររ រៅរពលណាពកួររចូលមក

ទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

  

6. កា ចាប់ខលួន និងកា សាកស ួកូនសសិសជ្ញបស់ងសយ័  

 

មស្រនដី OSPD ក្តូវរោ ពតាមចាបស់ ខ មាលភាព និងសាា ប័នកនុងមាក្តា 

627 ដដលតក្មវូ កនុងចំរណាមក្បកា រផ្សងៗរទៀត ថារៅរពលមស្រនេណីា

មាន ក ់នំាយករកមងមិនទន់ក្រប់អាយ ណាមាន ក ់រៅចំរពាុះម ខននមស្រនេីពយួ 

រទសមាន ក់ រៅឯសាលារ ៀនសំរាប់រកមងមិនទន់ក្រប់អាយ  ឬនំាយករៅ

កាន់ទីកដនលង  ំខលួនណាមយួរផ្សងរទៀត រោយអន រលាមតាមដផ្នកទី 2 

ភារទី 1 ជំពូកទី 2, មាក្តាទី 1 ននចាបស់ ខ មាលភាព និងសាា ប័នរនាុះ ម

ស្រនេីក្តូវចាត់វិធានកា ជ្ញបនាៃ ន់ រដើមបីផ្ដលរ់សចកដីជូនដណំឹងដល់មាតាបិតា 

អាណាពាបាល ឬសាច់ញតិដដលមានទំនួលខ ក្តូវរនាុះបានក្ជ្ញបជ្ញ

ដំណឹងថា រកមងមិនទន់ក្រប់អាយ រនុះ រកឺំព ងរៅកនុងទី  ំឃំាង ឬក្បាប់ពី

ទីកដនលងដដលរកមងមិនទន់ក្រប់អាយ រនុះកំព ងសា ិតរៅ។ ខដចងរនុះ រមឺិន

ោកឱ់្យអន វតេរទ រៅរពលដដលក មា មាន ក ់ក្តូវបាននំាយករៅ  ឃំំាង 

កនុងនាមជន ងរក្ោុះជ្ញប់សងសយ័រោយសា កា  ំរលាភបពំានរលើក មា  

ឬរោយអន រលាមតាមចាប់ស ខ មាលភាព និងសាា ប័នកនុងមាក្តា 305។ 

 

កនុងសាា នភាពោម នកា សក្មាលរទសរនាុះ បងលីូសនឹងរជៀសវាងកា រធវើ

បទសំភាសន៍ និងកា ចាបស់ិសសរៅឯសាលារ ៀន ចំរពាុះ បញ្ជហ ដដលមនិ

ទក់ទងនឹងសាលារ ៀន។ សាា នភាពសក្មាលរទស  មួមាន បង ដនេមិន

កំណត់ថាមានដត មស្រនេីដដលចូលមកកាន់ទីកនុង ប ិរវណសាលារ ៀន កនុង 

"កា រដញចាប់" ជនសងសយ័មាន ក់ ឬកា រស ើបអរងាតដដលមានជ្ញប

នដបនាៃ ប់ រលើបទឧក្កិដនធងន់ធង  ឬសរំាបក់ា រស ើបអរងាតរលើបទ ំរលាភ

បំពានរលើក មា  ឬកនុងកា រ្លើយតបរៅនឹងកា សរស្រង្កគ ុះបនាៃ ន ់ឬឧក្កិដនកមម 

ដដលកំព ងក្តូវបានក្បក្ពឹតដរៅទីកនុងប ិរវណសាលារ ៀន។ 

 

កា អន វតេន៍ចាប់ ក្តូវដតខិតខំក្បឹងដក្បងរោុះក្សាយបញ្ជហ ទក់ទងនឹងកា 

អន វតេចាប់ដដលទក់ទងនឹងបញ្ជហ នានា ដដលមនិជ្ញប់ទក់ទងោន នឹង

សាលារ ៀន រៅរក្ៅពីសាលារ ៀន។ 

 

រៅម នរពលសាកស ួកនូសិសសដដលសា ិតរៅកនុងទី  ឃំំាងហនឹងដតមដង 

មស្រនេី OSPD ក្តូវក្បកាស់ក្បាប់ពីសិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាបខ់លួន។ មស្រនេី 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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OSPD ក្តូវខិតខំក្បឹងដក្បង កនុងកា ធានាោង ងណា ឱ្យកូនសិសសយល់

ចាស់អំពីកា ក្បកាសស់ិទធិ បស់ជនក្តូវបានបានចាប់ខលួន ដដល ួមមាន 

ទំងកា សួ នំាឱ្យដឹងថាសិសសបានយល់ និងកា ពនយល់លពីកខខណឌណា

មយួ ដដលអាច ឬមិនអាចរធវើឱ្យកូនសសិសយល់ រហើយក្តូវរក្បើកា ក្បកា

ស់សិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាប់ខលួនរនាុះ ជ្ញភាសាកំរណើត បសក់ូនសិសស 

ក្បសិនរបើភាសាអង់ររលសព ំដមនជ្ញភាសាកំរណើត បស់ពួកររ។ ក្បសិនរបើ

កូនសសិសសំរ ចចិតដបនេរ្លើយសំណ ួ រក្កាយពីកា បានក្បកាស់ក្បាប់ពី

សិទធិ បស់ជនក្តូវបានចាបខ់លួនរហើយរនាុះ មស្រនេីក្តូវក្បាប់រកមងមនិទន់ក្រប់

អាយ ថា ពកួររអាចរសន ើស ឱំ្យមានវតដមានមាតាបតិា / អាណាពាបាល 

រៅម ន និងរៅកនុងអឡំុងរពលសួ ចរមលើយ រហើយថាពួកររអាចសំរ ច

រៅ ង់ចំាមាតាបតិាបាន ម នរពលកា សាកសួ ក្តូវបានចាប់រផ្េើម។ សំរណើ

ស ំរោយកនូសិសសមាន ក់ ឱ្យមានវតេមានមាតាបតិា ឬអាណាពាបាលរនាុះ 

អាចក្តូវបានបកដក្បរោយត លាកា ថា ជ្ញកា ដកដក្បែមីននសិទធិ បស់កនូ

សិសស កនុងកា រៅរសង ៀមមិននិោយក្បាបអ់វីទំងអស់។ 

 

7. កា ហវឹកហវឺនអំពី និងកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដ ិ

 

កនុង យៈរពល 3 ដខ ដដលបានអន ម័តចាប់ក្បតិបតដិរនុះ សង្កា ត់សាលា

រ ៀនអូកឡិនដ៍ ក្តូវធានាោង ងណាឱ្យខលួនបានដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនុះ 

ដល់ប រគលកិទំងអស់ននសាលារ ៀន រហើយនាយកោន ន OSPD ក្តូវធានា

ោង ងណាឱ្យខលួនបានរធវើកា ដចកចាយចាប់ក្បតិបតដិរនុះ ដល់នាយបងូលីស

ទំងអស់ននសាលារ ៀន បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ រហើយថា កា 

ហវឹកហវឺនអំពី របៀបអន វតដតាមចាប់ក្បតិបតដិរនុះ នឹងក្តូវបានផ្ដល់ឱ្យពួក

ររ ោង ងរហាចណាស់ ឱ្យបានមដង កនុងមយួឆន ំៗ។ 

 

5/28/14 

 

ឧបសម្ពន័្ធ W៖ BP 5124 កា ក្បាក្ស័យទកទ់ងោន ជ្ញមយួ មាតា

បតិា/អាណាពាបាល; កា បរំ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខ

អកស  នងិ រោយផ្លៃ ល់មាត ់

 

រោយសា ដត មាតាបតិា/អនកអាណាពាបាល មានសិទធិទទួលបាននូវ

ព័ត៌មាន អំពីសមិទធផ្លននកា សិកាម ខវិជ្ញា សិកា បស់កូន ពួកររ 

រហើយអាចរក្បើក្បាស់ព័ត៌មានរនុះ រដើមបីជួយក្ទក្ទង់កិចេកា រ ៀនសូក្ត

 បស់កូនពួករររនាុះ ក្កមុក្បកឹាក្រប់ក្រង ជំ  ញឱ្យ មានកា រធវើកា 

ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន ឱ្យបានញឹកញបជ់្ញមយួ មាតាបតិា/អាណាពាបាល 

អំពីកា  ើកចំរ ើនននកនូ បស់ពួកររ។ នាយកសាលារ ៀន នងិក្របូរក្ងៀន 

អាចរធវើកា ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន  តាមមរធាបាយរធវើកិចេក្បជ ំ ក្ពឹតដប័ក្ត

ថាន ក់រ ៀន លិខិត ទូ ស័ពៃ និង/ឬ តាមកា ច ុះសួ ស ខទ កខរោយ មាតាបតិា/

អាណាពាបាល។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រោង 1250 - រភាៀវ/អនករក្ៅសាលារ ៀន) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6020 - កា ចូល ួមសហកា ពីមាតាបិតា) 

 

ជ្ញដផ្នកននកា ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន រនុះ ក្រូបរក្ងៀនក្តូវរផ្ាើ បាយកា ណ៍

អំពីកា  ើកចំរ ើន បសក់ូនសសិស ជូនដល់មាតាបតិា និងអាណាពាបាល 

តាមចរនាល ុះរពលរទៀងទត់ និងក្តូវជំ  ញឱ្យ មាតាបតិា និងអាណាពាល 

រធវើកា ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន  អំពីបញ្ជហ បា មភណាមយួដដលពួកររមាន 

រដើមបីឱ្យក្របូរក្ងៀនបានក្ជ្ញបជ្ញដណំឹង។ រក្ៅពីរនុះ សង្កា ត់ក្តូវរផ្ាើជូន 

មាតាបតិា និងអាណាពាល នូវរសចកដជូីនដំណឹងទំងអស់ ដដលបាន

តក្មូវរឡើងរោយចាប់។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5113 - កា ខានមករ ៀនោម នចាប់ នងិមាន

ចាប់) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5121 - ពិនៃុ/ ង្កវ យតនមល រលើសមិទធផ្លនន

កូនសសិស) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 5145.6 - រសចកដីជូនដណំឹងដល់មាតាបិតា) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6146.1 - តក្មូវកា នានាសំរាបក់ា រ ៀនចប់

សាលានហសគូល) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6146.5 - តក្មូវកា នានាសំរាបក់ា រ ៀនចប់

សាលាបឋមសិកា និងអន វិទាល័យ) 

(សូមរមើលឯកសា រោង 6162.5 -  ង្កវ យតនមលរលើកូនសសិស) 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវធានាោង ងណាឱ្យ

មានមរធាបាយសមក្សប កនុងកា រធវើកា ក្បាក្ស័យទក់ទងោន រនាុះ ក្តូវ

បានបរងាើត រៅរពលណាមយួក៏រោយ ដដលពួកររបានក្ជ្ញបថា មាតា

បិតា និងអាណាពាបាលទំងឡាយ រទុះជ្ញមូលរហត អវកី៏រោយ ព ំអាច

យលប់ាន នូវកា ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន ជ្ញលាយលកខណអ៍កស  ដដលរចញ

ពីទីសាលារ ៀន ឬកា ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន រោយផ្លៃ លម់ាត់ ដដលបានរធវើ

រៅកនុងកិចេក្បជ ំ ទក់ទិននឹងកមមវិធី ង្កវ យតនមល កា  ើកចំរ ើន ឬសកមមភាព

សិកានានា បស់កនូសិសស។ 

 

តាមកា ចំាបាច់ អរគនាយកននសង្កា ត់ ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវរក្បើអនកបកដក្ប

ភាសាទំងឡាយដដលមានសមតាភាពរពញរលញ កនុងកា រធវើកា 

ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន ក្បកបរោយក្បសទិធភាព ជ្ញមយួមាតាបិតា និងអនក

អាណាពាបាល ននកូនសិសសដដលមានភាពពិកលពិកា ។ 

រនុះរជឺ្ញចាប់ក្បតិបតដិ បសស់ង្កា ត់ រដើមបីឱ្យមានលកខណៈក្សប រហើយ

អាចអន វតដបានរពញរលញតាមចាប់រនាុះ ពួកររក្តូវផ្ដលក់ា បំរ ើរសវា

បកដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  និងរោយផ្លៃ លម់ាត់ ជូនដលម់ាតាបតិា 

និងកូនសិសសអនករ ៀនអង់ររលសណាដដលនិោយភាសារផ្សងៗរទៀតរក្ៅ

ពីអង់ររលស ដដលក្តូវកា ចំាបាច់។ កា បរំ ើរសវាបកដក្បភាសាជ្ញលាយ

លកខអកស  និងរោយផ្លៃ ល់មាត់ ជួយឱ្យក្កុមក្រួសា ដដលព ំរចុះនោិយ

អង់រលរស មកចូល ួមរពញរលញកនុងកមមវិធអីប ់ំននកនូៗ បស់ពួកររ តាម

កា ទទួលបាន នវូកា ក្បាក្សយ័ទក់ទងោន ដម៏ានរ ណភាពខពស់រសម ើោន  ដូច

កា ដដលររបានរធវើជ្ញភាសាអង់ររលស ចំរពាុះក្កុមក្រួសា រផ្សងៗរទៀតផ្ង

ដដ ។   

 

ចាប់រផ្ដើមពីឆន ំសិកា 2014-15 រៅ សង្កា ត់នឹងោក់ចូលកនុងកូនរសៀវរៅ

ដណនំាមាតាបតិា នូវរសចកដីសរងខប អំពីរោលកា ណ៍ ដណនំា នូវកា បក

ដក្បភាសាជ្ញលាយលកខអកស  និងរោយផ្លៃ លម់ាត់ បស់សង្កា ត់ និង

រសចកដីពនយលអ់ំពី របៀបទទួលបាននូវកា បំរ ើរសវាបកដក្បជ្ញភាសានា

នា។ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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រក្ៅពីតក្មូវកា នានាដដលក្សបចាប់ កនុងកា ផ្ដល់កា បំរ ើរសវាបកដក្ប

ភាសាជ្ញលាយលកខអកស  និងរោយផ្លៃ ល់មាត់រនាុះ ឯកសា ណាមយួអំពី

កូនសសិសណាមាន ក់ដដលបានរផ្ាើជូនមាតាបតិា ឬអាណាពាបាល  មួទំង

ឯកសា ពាកព់ាន់ សកមមភាពននសាលារ ៀន ដូចជ្ញ កា រធវើដំរណើ សកិា 

សកមមភាពបនាៃ ប់ពីសាលារ ៀន ព័ត៌មានពាកព់ានន់ឹងកា រធវើរតសដ  និង

ស វតាិភាពរនាុះ ក្តូវបកដក្បជ្ញភាសាមយួ ដដលមាតាបិតាអាចយលប់ាន 

មិនរិតពីកា ថាមានតិច ឬរក្ចើនននចំនួនភារ យននកនូសិសសរៅកនុង

សាលារ ៀន ឬសង្កា ត់ដដលនោិយភាសាហនឹងរទ។ នាយកសាលារ ៀន 

ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវទទួលខ សក្តូវរលើកា រ ៀបចំទក់ទង កជំនយួ ពីដផ្នក

បកដក្បភាសាក្បចំាសង្កា ត់ ក្បសនិរបើក្តូវកា ចំាបាច់។ 

 

រសវាបកដក្បភាសា ក្តូវដតផ្ដល់ជូនរៅទីណាដដលក្តូវកា ចំាបាច់ រដើមបីឱ្យ

មាតាបតិា និងអនកអាណាពាបាល អាចចូល ួមកនុងកមមវធិី និងសកមមភាព

នានា រៅតាមទីសាលារ ៀន កដ៏ូចោន ដដ  រៅទូទំងសង្កា ត់ ដដល មួមាន 

បង ដនដមនិកណំត់ថាមានដតដូចតរៅរនុះរនាុះរទ៖ 

 

ក.  កិចេក្បជ ំនានា បស់ក្កមុក្បកឹាក្រប់ក្រងននសង្កា ត់ 

ខ.  កិចេក្បជ ំនានាននក្កមុក្បកឹាននសាលារ ៀន និងសង្កា ត់ (ក្កមុ

ក្បឹកាក្បចំាសាលារ ៀន, ក្កមុក្បកឹាសំរាបអ់នករ ៀនអង់ររលស, 

ក្កុមក្បកឹាសហរមនសំ៍រាប់កមមវិធអីប ់ំពិរសស ។ល។) 

រ.  កិចេក្បជ ំ និងសកមមភាពផ្ដល់ព័ត៌មាននានាសំរាប់មាតាបិតា 

 .  កិចេក្បជ ំនានាអំពីដផ្នកា អប់ កំូនសសិសមាន ក់ៗ (IEP) 

ង.  កិចេក្បជ ំនានាអំពីដផ្នកា បំរ ើរសវាសំរាប់ក្កមុក្រួសា នមីយួៗ 

(IFSP) 

ច.  សវនាកា ោក់វនិយ័ 

្.  កា ក្បាក្ស័យទក់ទងោន ទំងអស់ ទកទិ់ននឹងកា បញ្ាូនកូនសិសស 

 ង្កវ យតនមល ឬកា ោកក់ូនសិសស ចូលកនុងកមមវធិីអប់ ំពិរសស  មួ

ទំងកិចេក្បជ ំននក្កុម SST, កមមវធិី IEP និងដផ្នកា  504 

 

ក មា ទំងឡាយ ព ំក្តូវបានឱ្យយកមករក្បើកនុងកា ជួយបកដក្បភាសារនាុះ

រទ រលើកដលងដតមានក ណីបនាៃ ន់រចញ។ 

 

(សូមរមើលឯកសា រយើង 0410 - កា រ ើសរអើងកនុងកមមវិធី និង

សកមមភាពនានា បសស់ង្កា ត់) 

(សូមរមើលឯកសា រយើង 6174 - កមមវិធីអប់ ំសំរាបសិ់សសអនករ ៀន

អង់ររលស) 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវបរងាើតនីតិវិធមីយួ 

ជ្ញទីដដល មាតាបតិា/អនកអាណាពាបាល អាចរធវើកា រសន ើស ឱំ្យមានអនក

ជួយបកដក្បភាសា និងក្តូវផ្ដល់ដណំឹងជូន មាតាបតិា/អនកអាណាពាបាល 

អំពីនីតិវិធីរនុះ ឱ្យបានក្ជ្ញបជ្ញដណំឹង។ 

 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ក្តូវបរងាើតរោលកា ណ៍ដណនំានានា

ខាង ដនបាល រដើមបីអន វតដចាប់ក្បតិបតដនិនក្កុមក្បកឹារនុះឱ្យបានរពញរល

ញ។ 

 

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

ប រគលកិ 

 

BP 4119.21  

សដងោ់ វជិ្ញា ជវីៈ 

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាល  ំពឹងថានិរោជិកននសង្កា ត់ រដើមបីឱ្យ កាខលួនបានតាម

ក្កមសីលធម៌ដ៏ខពស់បំផ្ តរនាុះ ក្តូវបង្កហ ញអាកបបកិ ោិក្បកបរោយវិជ្ញា

ជីវៈ រោ ពតាមរោលនរោបាយ នងិបទបបញ្ាតេិ បស់សង្កា ត់ រោ ពតាម

ចាប់ ដន និងសហព័នធ ក្ពមទំងអន វតេកា វនិិចា័យឱ្យបានក្តឹមក្តូវ រៅ

រពលមានទំនាក់ទំនងជ្ញមយួសិសស ក្ពមទំងសមាជិករផ្សងៗរទៀត នន

សហរមន៍សាលារ ៀន។ អាកបបកិ ោិ បស់និរោជិក រ ួដតពក្ងឹងភាព

ស ច ិត បស់សង្កា ត់ ជំ  ញរោលរៅននកមមវធិីអប់  ំបស់សង្កា ត់ និងចូល

 ួមចំដណកជួយដល់ប ោិកាសវិជាមានននសាលារ ៀន។ 

 

(ឯកសា រោង 0200 - រោលរៅសរំាប់សង្កា ត់សាលារ ៀន) 

(ឯកសា រោង 4119.1/4219.1/4319.1 - សិទធិស ីវិល នងិចាប)់ 

(ឯកសា រោង 5131 - អាកបបកិ ោិ) 

(ឯកសា រោង 5137 - ប ិោកាសវជិាមានននសាលារ ៀន។) 

 

ក្កុមក្បកឹាភបិាលរលើកទឹកចិតេឱ្យនិរោជិក បស់សង្កា ត់ ទទួលយក

រោលកា ណ៍ដណនំាទ កជ្ញសេ ង់ោ វជិ្ញា ជីវៈ និងក្កមសីលធម៌ដដលក្តូវ

បានអន ម័តរោយសមារមអប់  ំឬវជិ្ញា ជីវៈ ដដលពួកររអាចជ្ញសមាជិក

បាន។ 

 

(ឯកសា រោង 2111 - សដង់ោ ក្រប់ក្រងអរគនាយកននសង្កា ត់សាលា) 

(ឯកសា រោង 9005 - សដង់ោ ក្រប់ក្រង) 

 

និរោជិកមាន ក់ៗ  ក្តូវខិតខំពាោមទទួលបាននូវចំរណុះដឹង និងជំនាញ

ដដលចំាបាច់ រដើមបបីំរពញនូវទំនួលខ សក្តូវ បស់ខលួនរហើយក្តូវដតរផ្លេ ត

ជ្ញសំខាន់រលើកា ចូល ួមចំដណក បស់ខលួន កនុងកា រ ៀនសូក្ត និងសមិទធិ

ផ្ល បស់សិសសននសង្កា ត់។ 

 

(ឯកសា រោង  4112.2 -  វិញ្ជា បនបក្ត) 

(ឯកសា រោង  4131 - កា បណដុ ុះបណាដ លប រគលិក) 

(ឯកសា រោង  4231 - កា បណដុ ុះបណាដ លប រគលិក) 

(ឯកសា រោង  4331 - កា បណដុ ុះបណាដ លប រគលិក) 

 

កា ក្បក្ពឹតដ បសប់ រគលិកដដលមនិសម មយ  មួមាន បង ដនេមិនកណំត់ថា

មានដតដូចខាងរនុះរទ៖ 

 

1. ចូល ួមកនុងកា ក្បក្ពឹតេណាមយួ ដដលបងារក្ោុះថាន ក់ដល់សិសស 

ប រគលិក ឬមន សសរផ្សងៗរទៀត  ួមមាន បង ដនេមនិកណំត់ថាមានដតអំរពើហឹ

ងារលើរាងកាយ កា រំរាមកំដហងរក្បើអំរពើហឹងា ឬកា កានក់ាបក់ាំរភលើង 

ឬអាវ ធរផ្សងរទៀតរឡើយ។ 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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(ឯកសា រោង  0450 - ដផ្នកា ស វតាភិាពរពញរលញ) 

(ឯកសា រោង  4158/4258/4358 - ស វតាិភាពប រគលិក) 

 

2. កា ចូល មួកនុងរបៀតរបៀន ឬកា ក្បក្ពឹតដជ្ញលកខណៈរ ើសរអើងកូនសិសស 

មាតាបតិា ឬអាណាពាបាល ប រគលកិ ឬក្បជ្ញសហរមន៍ ឬខកខាន ឬ

បដិរសធមិនរធវើកា អនេរារមន៍ រៅរពលដដលរ ើញមានកា រ ើសរអើង 

កា របៀតរបៀន កា បភំិតបំភយ័ ឬកា សមលុតរធវើបាបកនូសិសស។ 

 

(ឯកសា រោង  0410 - កា មិនរ ើសរអើងោន រៅកនុងកមមវិធី និង

សកមមភាព បសស់ង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  4119.11/4219.11/4319.11 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

(ឯកសា រោង  5131.2 - កា សមលុតរធវើបាបោន ) 

(ឯកសា រោង  5145.3 - កា មិនរ ើសរអើងោន /កា របៀតរបៀន) 

(ឯកសា រោង  5145.7 - កា របៀតរបៀនផ្លវូរភទ) 

 

3. កា  ំរលាភបពំានរលើរាងកាយ កា  ំរលាភបពំានផ្លវូរភទ កា រធវស

ក្បដហស ឬរបើមិនដូរចាន ុះរទ មានដតរធវើបាប ឬរធវើឱ្យក មា  ង បួស។ 

 

4. ចូល ួមកនុងសងគមូបនយីកមម ឬកា រាប់ កោន ជ្ញបងបែនូមិនសម មយ

ជ្ញមយួកូនសិសស ឬកា បញ្េុ ុះបញ្ាូល កា រលើកទឹកចិតេឬកា ឧសា ស 

រស លិខិត កោន  កា នោិយ កោន  កា ទក់ទងោន ជិតសន ិតមិនសម មយ

ជ្ញមយួនឹងកនូសិសស 

 

5. មាន ឬរមើល បូភាពអាសអាភាសណាមយួ រៅទីកនុប ិរវណសាលា

រ ៀន ឬមាន ឬរមើល ូបអាសអាភាស បសក់ មា  ឬ ូបភាពរផ្សងរទៀត

ដដលបង្កហ ញពីក មា តាម របៀបផ្លវូរភទ រៅកនុងរពលណាមយួ។ 

 

6. កា រក្បើក្បាស់ពាកយក្បមាែ អាសអាភាស ឬរជ ក្បមាែោក់កនូសិសស 

មាតាបតិា ឬអាណាពាបាល ប រគលកិ ឬក្បជ្ញសហរមន៍។ 

 

7. កា  ខំានរោយរចតនាដល់ក្បតិបតេកិា  បសស់ង្កា ត់ ឬសាលារ ៀន 

រោយបនលឺសំរលងខាល ំងៗ ឬមនិសមរហត ផ្ល ឬតាមកា រធវើសកមមភាព

រផ្សងរទៀត។ 

 

8. កា រក្បើក្បាស់ថាន ជំក់ ស រា ឬសា ធាត ខ សចាប់ ឬោម នកា អន ញ្ជា ត 

ឬមាន ឬដចកចាយសា ធាត ខ សចាប់ ខណៈរៅ រពលកំព ងបំរពញ

កា ង្ក  ឬរៅកដនលងរធវើសកមមភាពដដលឧបតាមភរោយសាលារ ៀន។ 

 

(ឯកសា រោង  3513.3 - សាលារ ៀនោម នអនកជកប់ា ើ) 

(ឯកសា រោង  4020 - ទីកដនលងរធវើកា ោម នអនករក្បើរញៀន និងអាល់

ក ល) 

(ឯកសា រោង  4112.41/4212.41/4312.41 - កា រធវើរតសដថាន រំញៀន

សំរាបន់ិរោជិក) 

(ឯកសា រោង  4112.42/4212.42/4312.42 - កា រធវើរតសេ រក្រឿង

រញៀន និងអាល់ក ល សក្មាបអ់នករបើក ែយនដក្កុងសាលា) 
 
 
9. ភាពមិនរសាម ុះក្តង់ជ្ញមយួសិសស មាតាបតិា ឬអាណាពាបាល ប រគលកិ 

ឬសមាជិកសាធា ណៈ  មួមាន បង ដនេមនិកំណត់ថាមានដតកា ដកលងបនលំ

ព័ត៌មានរៅកនុងកណំត់ក្តាកា ង្ក  ឬកណំត់ក្តាសាលារផ្សងរទៀតរនាុះរទ 

 

10. យកព័ត៌មានសមាង ត់អំពីសសិស ប រគលិក បសស់ង្កា ត់ ឬក្បតិបតដកិា 

 បសស់ង្កា ត់ រៅក្បាបដ់លម់ន សសដដលមិនក្តូវបានអន ញ្ជា តឱ្យទទួល

ព័ត៌មានរនុះ 

 

(ឯកសា រោង  3580 - កំណត់ក្តា បស់សង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  4119.23/4219.23/4319.23 - កា មិនអន ញ្ជា តឱ្យ

ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសមាង ត់ / ដដលមិនក្តូវបរញ្េញឱ្យររដឹង) 

(ឯកសា រោង  5125 - កំណត់ក្តា បស់សិសស) 

(ឯកសា រោង  5125.1 - កា បរញ្េញព័ត៌មានកនុងបញ្ា ីរ ម្ ុះ) 

 

11. កា រក្បើក្បាស់រក្រឿងប កិាខ  បស់សង្កា ត់ ឬធនធាន បស់សង្កា ត់រផ្សង

រទៀត សក្មាប់រោលបណំងពាណិជាកមមផ្លៃ ល់ខលួន បស់និរោជិក ឬ

សក្មាបស់កមមភាពនរោបាយ។ 

 

(ឯកសា រោង  4119.25/4219.25/4319.25 - សកមមភាពនរោបាយ

នននិរោជិក) 

 

12. រក្បើរក្រឿងប កិាខ  ឬឧបក ណ៍ទំនាកទំ់នង បសស់ង្កា ត់ សក្មាប់រោល

បំណងផ្លៃ ល់ខលួន កនុងរពលបំរពញកាតពវកិចេ រលើកដលងដតរពលមាន

អាសនន កនុងអំឡុងរពលសក្មាកកា ង្ក ដដលបានរក្ោងទ ក ឬសក្មាប់

តក្មូវកា ផ្លៃ លខ់លួន។ 

 

និរោជិកនឹងក្តូវបានជូនដណំឹងថាឯកសា ក ំពយួទ័  និងរាល់កា ទំនាក់

ទំនងតាម យៈរអឡិចក្តូនិកទំងអស់  មួមាន បង ដនេមិនកណំត់ថាមានដត 

អ ីដមល និងអ ីដមលផ្ៃកុសរមលងរនុះរទ ដដលព ំដមនជ្ញ បស់ឯកជន។ 

រដើមបីធានាបាននូវកា រក្បើក្បាស់បានក្តឹមក្តូវរនាុះ អរគនាយកននសង្កា ត់

សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង អាចក្តួតពិនិតយរលើប រគលិកកនុងកា រក្បើក្បាស់

ធនធានបរចេកវិទា បស់សង្កា ត់ រៅក្រប់រពលរវលា រោយោម នកា យល់

ក្ពមពីនិរោជិក។ 

 

(ឯកសា រោង  4040 - កា រក្បើក្បាស់បរចេកវិទា បស់និរោជិក) 

 

13. បណាេ លឱ្យខូចខាត ឬចូល ួមកនុងកា លួចក្ទពយសមបតេិ ដដលជ្ញកមម

សិទធិ បសស់ិសស ប រគលកិ ឬ បស់សង្កា ត់។ 

 

14. រសល ៀកសរមលៀកបពំាក់មនិសម មយ។ 

 

(ឯកសា រោង  4119.22/4219.22/4319.22 - កា រសល ៀកពាក់ នងិ្ក 

សំអិតសំអាងកាយ) 

 

និរោជិកដដលរ ើញ ឬមានភ័សេុតាងអំពីអាកបបកិ ោិមនិសម មយ

 បស់និរោជិកមាន ក់រទៀតរនាុះ ក្តូវរាយកា ណ៍ក្បាបជ់្ញបនាៃ ន់ អំពី

កា ក្បក្ពឹតេដបបរនុះ រៅនាយកសាលារ ៀន ឬអរគនាយកននសង្កា ត់

សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង។ និរោជិកដដលបានដឹង ឬសងសយ័ថា 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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មានកា រធវើទ កខរទសក មា  ឬកា រធវសក្បដហសរលើក មា រនាុះ ក្តូវ

រាយកា ណ៍ក្បាប់ រោយអន រលាមតាមនីតិវិធីរាយកា ណ ៍អំពីកា 

រធវើទ កខរទសក មា  បស់សង្កា ត់ ដូចមានដចងជ្ញលំអិតរៅកនុងបទប

ញ្ាតដិត ដនបាល AR 5141.4 - កា កា ពា  និងកា រាយកា ណ៍ក្បាប់

អំពីកា រធវើទ កខរទសក មា ។ 

 

(ឯកសា រោង  1312.1 - ពាកយបណេ ងឹទក់ទងនឹងនិរោជិក បស់

សង្កា ត់) 

(ឯកសា រោង  5141.4 - កា កា ពា  និងកា រាយកា ណ៍ក្បាប់អំពីកា 

រធវើទ កខរទសក មា ) 

 

រាល់ បាយកា ណអ៍ំពីកហំ សវជិ្ញា ជីវៈ បស់និរោជិក នឹងក្តូវបានរស ើប

អរងាតជ្ញបនាៃ ន់។ រាល់និរោជិកណាដដលក្តូវបានររ ករ ើញថា បាន

ក្បក្ពឹតដមិនសម មយ កនុងកា  ំរលាភរលើចាប់ ឬរោលនរោបាយននក្កមុ

ក្បឹកាភបិាលរនាុះ នឹងក្តូវបានទទួលនវូកា ពិនយ័ រហើយកនុងក ណី

និរោជិកដដលមានសញ្ជា បក្តរនាុះ អាចនឹងក្តូវបានរាយកា ណ៍ក្បាបរ់

ណៈកមមកា ទទួលបនៃុកដតងតាងំម ខតំដណងក្របូរក្ងៀន។ អរគនាយកនន

សង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវជូនដំណឹងដល់ដផ្នកពក្ងឹងកា 

រោ ពចាបក់នុងមលូោន នឱ្យបានសមក្សប។ 

 

(ឯកសា រោង  4117.4 - កា បរណដ ញរចញ) 

(ឯកសា រោង  4117.7/4317.7 -  បាយកា ណ៍ពីសាា នភាពកា ង្ក ) 

(ឯកសា រោង  4118 - បទបញ្ឈប់សសិសបរណាដ ុះអាសននពីសាលារ ៀន 

/ ចំណាត់កា ោក់វនិយ័) 

(ឯកសា រោង  4218 - កា បរណដ ញរចញ/ បទបញ្ឈប់សសិស

បរណាដ ុះអាសននពីសាលារ ៀន / ចំណាត់កា ោក់វនិយ័) 

 

ប រគលិកមាន ក់ដដលបានដឹង បង ដនដខកខានមិនបានរាយកា ណ៍ក្បាប់ អំពីកា 

ក្បក្ពឹតដមិនសម មយ បស់និរោជិករនាុះ នឹងក្តូវបានទទួល ងនូវកា ោក់

 វិន័យផ្ងដដ ។ 

 

សង្កា ត់ហាមឃាត់មនិឱ្យមានកា សងសឹកោក់រៅន ណាមាន ក់ ដដលបាន

បេឹងក្បឆំងនឹងប រគលកិ ឬដដលបានរាយកា ណ៍ក្បាបអ់ំពីកា ក្បក្ពឹតដមិន

សម មយ បសប់ រគលិក។ ប រគលិកណាដដលសងសឹងនឹងអនកោកព់ាកយ

បណដ ឹង អនករាយកា ណ៍ក្បាប់ ឬអនកចូល ួមណាមាន ក់ដបបរនុះ រៅកនុង

ដំរណើ កា បដឹងផ្ដល់ បស់សង្កា ត់រនាុះ នងឹទទួល ងនូវកា ោក់វិនយ័។ 

 

ឯកសា រោងក្សបចាប់៖ 

ក្កមអប ់ ំ

200-262.4  កា ហាមរ ើសរអើងោន  

44242.5   បាយកា ណ៍ និងកា ពិនិតយរឡើងវញិរលើកា ក្បក្ពឹតដជ្ញប់បទ

រចាទក្បកាន ់

 

ក្កមក្ពហមទណឌ  

11164-11174.4  ចាប់រាយកា ណ៍ក្បាប់ពីកា រធវើទ កខរទស និងរធវស

ក្បដហសក មា  

ក្កមបទបញ្ាតដិ, មាក្តា 5 

 
80303   បាយកា ណអ៍ំពីកា បរណេ ញរចញ, កា លាដលងពីតំដណង និង

កា បញ្េប់អាណតេិរផ្សងរទៀត សក្មាបក់ា ក្បក្ពឹតេមនិក្តឹមក្តូវ។ 

80331-80338   វិធានននកា ក្បក្ពឹតេ បស់អនកអប់ ំក្បកបរោយវជិ្ញា ជីវៈ។ 

 

ធនធានក្រប់ក្រង៖ 

កា របាុះព មពផ្ាយអំពីរណៈកមមកា ទទួលបនៃុកដតងតាំងម ខតំដណងក្រូ

បរក្ងៀន 

សេ ង់ោ  ដនកាលីហវូនញង សក្មាប់វជិ្ញា ជីវៈបរក្ងៀនននឆន ំ 2009 

កា របាុះព មពផ្ាយអំពីក្កុមក្បឹកាននមស្រនដីក្រប់ក្រងសាលារ ៀន ដន 

សដ ង់ោ ននរោលនរោបាដកឹនំាកមមវិធអីប ់ំ៖ ISLLC 2008, 2008 

កា របាុះព មពផ្ាយអំពីសមារមអប់ ជំ្ញតិ 

ក្កមសីលធម៌ននវជិ្ញា ជីវៈអប់ ,ំ 1975 

កា របាុះព មពផ្ាយននទីភាង ក់ង្ក  WestED 

កា ផ្លល ស់បេូ សេ ង់ោ ភាពជ្ញអនកដកឹនំាចូលរៅកនុងកា ង្ក ក្បចំានែង៖ កា 

ពិពណ៌នាអំពីកា អន វតេ, 2003។ 

ទទួលកា បណេុ ុះបណាេ លនិងសមារមអាឡឺមងង់សាលារ ៀនកាលីហវ័ នណ 

កា របាុះព មពផ្ាយននទីភាង ក់ង្ក  WestED និងសមារម ដនបាលសាលា ដន

កាលហីវូនញង  

សដ ង់ោ វជិ្ញា ជីវៈសំរាប់រមដកឹនំាននកមមវធិីអប់ ំនន ដនកាលីហវូនញង , 2001 

ររហទំព័ នានា 

សមារម CSBA៖  http://www.csba.org 

សមារម ដនបាលសាលាកាលហីវូនញង ៖ http://www.acsa.org 

ក្កសួងអប់ កំាលីហវនូញង ៖ http://www.cde.ca.gov 

សហព័នធក្រូបរក្ងៀនកាលហីវូនញង ៖ http://www.cft.org 

សមារមនិរោជិកននសាលាកាលីហវូនញង ៖ http://www.csea.com 

សមរមក្រូបរក្ងៀនកាលហីវូនញង ៖ http://www.cta.org 

រណៈកមមកា ទទួលបនៃុកដតងតាំងម ខតំដណងក្របូរក្ងៀន៖ 

http://www.ctc.ca.gov 

ក្កុមក្បកឹាមស្រនដីក្រប់ក្រងសាលា ដន៖ http://www.ccsso.org 

ទីភាង កង់្ក  WestEd: http://www.wested.org 
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កនូសសិសទំងឡាយ 
    

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ បញ្ជា ក់ពីសិទធិ បសស់ិសសក្រប់ បូ ដដលក្តូវ

បានកា ពា ឱ្យ ួចផ្ តពីទរងវើដដលរកើតរចញពីកា សែប់រខព ើម។ វារឺជ្ញបណំង

 បសស់ង្កា ត់ កនុងកា រលើកកមពស់ទំនាកទំ់នងដដលមានកា ច ុះសក្មុងនឹង

ោន  ដដលជួយឱ្យសិសសទទួលបាននូវកា យល់ដឹងពិត អំពីសិទធិននជនស ី

 វិល និងពីកា ទទួលខ សក្តូវននសងគម បស់ក្បជ្ញជនទំងអស់ រៅកនុង

សហរមន៍ បស់រយើង។ ទរងវើ ឬរសចកេដីែលងកា ណ ៍ដដលបនាៃ បបរនាា ក

មន សសណាមាន ក់ រោយដផ្ែករលើជ្ញតិសាសន៍, ពណស៌មប ុ, រដើមកំរណើត

ជ្ញតិសាសន៍, ពូជពងស, អតដសញ្ជា ណននក្កុមជនជ្ញតិរដើមភារតិច, 



 
 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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សញ្ជា តិ, រភទ, អតេសញ្ជា ណរយនឌ័ , ទំរនា ផ្លវូរភទ, សាា នភាព

អាពាហ៍ពិពាហ៍, ពិកា ភាពរាងកាយ ឬផ្លវូចិតេ, បញ្ជហ ស ខភាព, (ទក់ទង

នឹងជំងឺមហា ើក), សាសនា, អាយ  ឬឋានៈជ្ញអតីតទហានរជើងចាស់

ជំនាន់រវៀតណាម ឬទហានរជើងចាស់ពិរសស រមឺិនក្តូវបានអត់ឱ្នរអា

យរឡើយ។ 

 

សិសសណាមាន ក់ដដលរិតថាោត់ជ្ញជន ងរក្ោុះរោយសា ដតទរងវើដដល

រកើតរចញពីកា សែប់រខព ើមរនាុះ ក្តូវទក់ទងមកកានន់ាយកសាលារ ៀន ឬ

អនកចាត់តាំងឱ្យបានដឹងភាល មៗ។ ក្បសិនរបើសិសសរជឿជ្ញកថ់ា សាា នភាពរនុះ

មិនក្តូវបានរោុះក្សាយរោយនាយកសាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំងរនាុះ 

ពួកររអាចោកព់ាកយបណដ ឹងមយួចាប់ក្សបតាមនីតិវធិីបណេ ឹងឯក

សណាន ន បស់សង្កា ត់។ 

 

រលើសពីរនុះរទៀត សង្កា ត់អាចផ្េល់កា ក្បឹកា និងកា បណេុ ុះបណាេ លរអា

យរចុះយល់ពីអា មមណ៍ បសម់ន សសដនទឱ្យបានសមក្សប និងកា អប់ ំ

ចក្មុុះសក្មាប់សិសសដដលបានរធវើទរងវើដដលរកើតរចញពីសែប់រខព ើម។ 

សាលារ ៀន បស់សង្កា ត់ ក៏អាចផ្េលក់ា ក្បឹកា កា ដណនំា និងកា ោំក្ទ

ផ្ងដដ  ក្បសនិរបើមានកា ចំាបាច់ ដលស់ិសសដដលជ្ញជន ងរក្ោុះ

រោយសា ទរងវើដដលរកើតរចញពីកា សែប់រខព ើម។ ។ 

 

អរគនាយកនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ឬអនកចាត់តាំង ក្តូវធានាោង ង

ណារអាយប រគលកិ ទទួលបាននវូកា បង្កហ ត់បរក្ងៀនដ៏សមក្សប រដើមបី

សំោល់ទរងវើដដលរកើតរចញពីកា សែប់រខព ើម នងិវិធីសាស្រសេកនុងកា រោុះ

ក្សាយទរងវើដបបរនុះ តាម របៀបសមក្សប។ សង្កា ត់ក្តូវផ្េល់កា ដណនំា

សមក្សបតាមវយ័ រដើមបីជួយរលើកកមពស់ននកា យល់ដឹង និងកា រចុះ

រោ ពសិទធិមន សស។ 

 

រៅរដើមឆន ំសិកានមីយួៗ សិសស និងប រគលកិ ក្តូវទទួលបាននូវរោល

នរោបាយមយួចាប ់បស់សង្កា ត់ សេ ពីីទរងវើដដលរកើតរចញពីកា សែប់

រខព ើម។ 
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លិខិតអនុញ្ញា តសំរាប់ថ្ន ពំេទ្យ 

 

________________________________________________________________________________ ______________________________ 

ព ម្ ោះសិសស  ថ្ងៃខខឆ្ន ំកំព ើត 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

សាលាព ៀន 

______________ ____________________________________________________________ ______________________________ 

ថ្ន ក់ទី្  គ្រូបពគ្រៀន បនទបថ់្ន ក់ព ៀន 

ច្បាប់អប់ ំថ្ន ដ្ឋកាលីហ្វនូញ៉ា  ទាកទ់្រពៅនឹរកា ខច្បកចាយថ្ន ពំេទ្យ ពៅតាមទ្ីសាលាព ៀន ខច្បរថ្៖ 

49423 ផ្ទុយនឹរបញ្ាតតិថ្នខផ្នកទី្ 49422 កូនសិសសទំារឡាយណា ខដ្លគ្តូវបាន ពៅថ្ងៃព ៀនធមមតា តគ្មវូឱ្យពលបថ្ន ពំេទ្យខដ្លគ្រូពេទ្យឱ្យេួកពរព ោះ អាច្បទ្ទួ្ល

បាននវូកា ជួយពោយរិលានបុោឋ យកិាសាលាព ៀន ឬពោយបុរគលិកពផ្សរៗពទ្ៀត ខដ្លបានកំ ត់ពោយសាលាព ៀន គ្បសិនពបើសង្កា ត់សាលាព ៀនបានទ្ទួ្ល 

(1) ពសច្បកតីខងែរកា  ជ៍ាលាយលកខអកស មយួច្បាប់ ពច្បញេីគ្រូពេទ្យខបបពនោះ ខដ្លព ៀបរាប់យ៉ា រលមអិត នូវ ពបៀប ប ិមា  និរពមា៉ា រ ខដ្លគ្តូវពគ្បើថ្ន ពំនោះ និរ 

(2) ពសច្បកតីខងែរកា  ជ៍ាលាយ លកខ ៍អកស  ពច្បញេីមាតាបតិា ឬអាណាេាបាល បសស់ិសស បញ្ញា កអ់េីំប ំរច្បរ់បានឱ្យសង្កា ត់សាលាព ៀន ជួយដ្ល់សិសស 

េីព ឿរពនោះ ខដ្លបានស ពស ោក់ពៅកនុរពសច្បកតីខងែរកា   ៍បស់គ្រូពេទ្យ។ ថ្ន ពំេទ្យទំារអស់ គ្តូវខតយកមកសាលាព ៀនពោយមនុសសពេញវយ័ ោក់ពៅកនុរដ្ប

ថ្ន ពំេទ្យពដ្ើម និរមានបិទ្សាែ កថ្ន ពំេទ្យគ្តឹមគ្តូវពោយឱ្សងកា ី។ 

គ្តូវខតបានពោយគ្រូពេទ្យខដ្លមានអាជាា ប័ ណ  

ខ. ព ម្ ោះថ្ន ពំេទ្យ 

(តាមគ្បពេទ្ និរយីពោ) 

ពហ្តុផ្លសំរាប់ថ្ន ពំេទ្យ 

 

 ពបៀបទ្ទួ្ល

ថ្ន ពំេទ្យ 

កំ ិតថ្ន ំ

ពេទ្យ 
ពមា៉ា រ 

ពគ្បើថ្ន ពំេទ្យ 

ពោយខែួនឯរ? 

កាន់ទុ្កោក់ថ្ន ពំេទ្យ

ពោយខែួនឯរ? 

1.      អត់ពគ្បើពទ្ 

 ពគ្បើពោយមានកា គ្តួតេិនិតយ 

 ពគ្បើពោយគ្មម នកា គ្តួតេិនិតយ 

 អត់កាន់ពទ្ 

 កាន ់

2.      អត់ពគ្បើពទ្ 

 ពគ្បើពោយមានកា គ្តួតេិនិតយ 

 ពគ្បើពោយគ្មម នកា គ្តួតេិនិតយ 

 អត់កាន់ពទ្ 

 កាន ់

3.      អត់ពគ្បើពទ្ 

 ពគ្បើពោយមានកា គ្តួតេិនិតយ 

 ពគ្បើពោយគ្មម នកា គ្តួតេិនិតយ 

 អត់កាន់ពទ្ 

 កាន ់

 

សូមច្បំណំា៖ 

 ថ្ន ទំំារអស់ គ្តូវខត ំយកមកសាលាព ៀនពៅកនុរដ្បថ្ន ពំេទ្យពដ្ើម និរគ្តូវបានបិទ្សាែ កឱ្យបានគ្តឹមគ្តូវពោយឱ្សងកា ី។ 

 រិលានបុបោឋ យកិាគ្បចំាសាលាព ៀន នរិអនកផ្តល់ពវជាបញ្ញា  អាច្បទំ្ ក់ទំ្នរ ពដ្ើមបីបញ្ញា ក់អំេីបញ្ញា ខដ្លទាក់ទ្រនឹរថ្ន ពំនោះឱ្យបានច្បាស់។ 

 ពវជាបញ្ញា ងមីៗ  គ្តូវបានតគ្មូវជាព ៀររាល់ឆ្ន ំ និរសគ្មាបក់ា ផ្លែ ស់បតូ ណាមយួពៅកនុរ បបថ្ន ។ំ 

 

ព ម្ ោះអនកផ្ដល់ ____________________________________________________________________ ពលខទូ្ ស័េទ ____________________ 

ពលខអាជាា ប ័ណ  ___________________________________________________________________ ពលខ API ______________________ 

ហ្តថពលខា បសអ់នកផ្ដល់ _____________________________________________________________ ថ្ងៃខខ _________________________ 

 

ខាុ ំបាទ្/ រខាុ ំ ពសន ើសុឱំ្យរិលានុបោឋ យកិាគ្បចំាសាលាព ៀន ឬមនសុសពផ្សរពទ្ៀត ខដ្លបានចាត់តាំរពោយ យកសាលាព ៀន ឱ្យថ្ន ដំ្ូច្បបានខ  ំពោយគ្រូពេទ្យ៖ 

 

ព ម្ ោះមាតាបតិា / អាណាេាបាល (ជាអកស េុមព)៖ ___________________________________________  ទូ្ ស័េទពលខ៖ ____________________ 

ហ្តថពលខា៖ _______________________________________________________________________  ថ្ងៃខខ៖ _________________________ 

បានេិនិតយពោយ (ព ម្ ោះរិលានបុោឋ យកិាសាលាព ៀន)៖ _______________________________________   ទូ្ ស័េទពលខ៖ ____________________ 

ហ្តថពលខា បសរ់ិលានុបោឋ យិកាសាលាព ៀន៖ ______________________________________________  ថ្ងៃខខ៖ _________________________ 



 

 

 

 
 

បែែែទជ្រើសជរើសមិនចលូរួមពាក់ពាន់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន 

 

សូមច ុះហតថជលខា រួចែញ្ជូន្កដាស់ែជំពញបែលបានដាកភ់្ជជ ែម់កជាមួយជនុះ ្ែសិនជែើជោកអ្នក ព ំចង់បានឱ្យកូនរែស់ជោកអ្នក ្តូវបានជេ

ថតរូែ ឬថតជាភ្ជពយនដ ជដាយ្កមុអ្នកយកព័ត៌មាន ឬជដាយអ្ងគការជសេងៗជទៀត ជែើមបជី្ែើ្បាសក់នុងការសេពវសាយ តាមការជបាុះព មព 

ទូរទសេន៍ ភ្ជពយនដ ឬអ្ ិនធឺណិត។ 

 

រូនមាតាែតិា ឬអាណាពាបាល, 

 

នឹងមានជពលខ្លុះ សាោជរៀនជយើងខុ្្ំ អាចមានអ្នកកាបសតជាជ្ចើន្កមុ ចូលមកយកព័ត៌មាន។ អ្នកសាយព័ត៌មាន អ្នកថតរូែ និង/ឬ កមមករថតជាភ្ជពយនដមកពី

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

អ្តថែទកាបសតអ្ំពីសាោជរៀន ឬសិសេសាោរែស់ជយើង។ ជ ម្ ុះ និងកំរិតថ្នន ករ់ែស់កនូជោកអ្នក អាច្តូវបានដាកជ់ាែក់នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មាន។ ថ្នន ក់ជរៀន

នានា អាច្តូវបានឱ្យចូលរមួសងបែរ ជៅកនុងសននិសិទកាបសតជា វធិីីអី្ូ ជៅតាមអ្ និធណណិត។ 

 

សាោជរៀននានារែស់ជយើង អាច្តូវបានអ្ងគការសហេមន៍ ឬដែេូទំងឡាយ បែលសដល់ជសវាកមមឱ្យសិសេជនាុះ ចូលមកជមើលសងបែរ។ អ្ងគការ ឬដែេូទំងជនុះ 

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

ជបាុះព មពសាយ និងសមាា រៈសដល់ព័ត៌មានរែស់ពួកជេ។ 

 

ជយើងខុ្្នំឹងខ្ិតខ្ំ្ែឹងប្ែងអ្ស់ពីសមតថភ្ជព កនុងការជធវើតាមសំជណើស ំរែស់ជោកអ្នក ែ  បនដសមូ្ជាែថ្ន មានសាថ នភ្ជពខ្លុះ កូនជោកអ្នក អាច្តូវបានជេថតរូែ 

ឬថតជាភ្ជពយនដ កនុងលកខណៈមយួបែលហួសពីសមតថភ្ជព្េែ់្េងរែស់ជយើងខុ្្ំ។ សូមនិយាយ្បាែក់ូនជោកអ្នក អ្ំពីែណំងរែស់ជោកអ្នក ជែើមបឱី្យពួកជេ

បានយល់ែឹង ្ែសិនជែើជោកអ្នកព ំចង់បានឱ្យជេថតរែូ ឬថតជាភ្ជពយនដសដិតយករែូកនូជោកអ្នក។ 

 

សូមច ុះហតថជលខា រួចែញ្ជូនវាជៅឱ្យសាោជរៀនរែស់កូនជោកអ្នកវិញ  ្ែសិនជែើជោកអ្នកព ំចង់បានឱ្យជេថតរូែ ឬថតជាភ្ជព

យនដសដិតយករូែកូនរែស់ជោកអ្នក។ 

 

 ខុ្្បំាទ/នាងខុ្្ំ មិន ចង់បានឱ្យកូនខុ្្ំ្តូវបានថតរែូ ឬថតជាភ្ជពយនដជដាយសមារិកដន្កមុអ្នកយកព័ត៌មាន អ្ងគការ ឬទីភ្ជា ក់ងារនានាជៅឯសាោជរៀន 

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

ទំនងជនុះបានជនាុះជទ។ 

 

សូមសរជសរឱ្យចាស់ៗ៖ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ជ ម្ ុះក មារ  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

សូមសរជសរជ ម្ ុះមាតាែតិា / អាណាពាបាល ឱ្យបានចាស់ៗ   

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ដថាបខ្  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ជលខ្ទូរស័ពទមាតាែតិា / អាណាពាបាល  



 

 

 

 

សំណណើស ំណសចក្ដីជូនដំណឹង អំពីការណ្រើ្ាស់ថ្ន ាំញ់សម្លា រ់សត្វចង្្ងនីមួយៗ 

 

 

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

ថ្ ណសចក្ដីជូនដណំឹងណនេះ នងឹ្តូ្វានណផ្្ើជូនដល់ផ្ទេះររស់ខ្ញ  ំតាមរយៈអ ីមមល ឬក្នូររស់ខ្ញ ំ ឬផ្ដល់ឱ្យខ្ញកំ្នញងនាមជារ េគលិក្សាលាណរៀនម្លន ក្់ ៉ាង ងណចចាសស់

ឱ្យាន 72 ណម្លង ងសិន ម នម្លនការាញថ់្ន សំម្លា រស់ត្វចង្្ង។ 

 

សូមណមតាដ សរណសរឱ្យានចាស់ៗ ៖ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

សាលាណរៀន  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ណ ម្ េះម្លតារតិា / អាាសពាាល ឬសម្លជិក្រ េគលិក្ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ណ ម្ េះ ណលខរនទរថ់្ន ក្់ណរៀន ឬណលខរនទរ់ជួរជ គំ្នន ជា្រចំររសស់ិសសសាលា 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ណ ម្ េះសិសស ណលខរនទរថ់្ន ក្់ណរៀន ឬណលខរនទរហ់ូមរមូ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

អាសយដ្ឋា ន 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ទូរស័ពទណពលង្ងៃ  ទូរស័ពទណពលលាៃ ច 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

ខ្ញ ំាទ/នាងខ្ញ ំ ចងា់នឱ្យណេផ្ដល់ដណំឹងមក្ខ្ញ ំតាមយរៈអ ីមមល 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ហត្ថណលខា ង្ងៃមខ 

 

 

 

ណលាក្អនក្អាចរក្ានពត័្៌ម្លនមងមណទៀត្ អំពីថ្ន សំម្លា រ់សត្វចង្្ងទំងណនេះ និងការណ្រើថ្ន សំម្លា រ់សត្វចង្្ង ណៅតាមណេហទពំ័រង្ន្ក្សួងដ្ឋក្រ់ទ

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

 

ក្ំណត់្សគំ្នលស់ំរារ់នាយក្សាលាណរៀន៖  សូមដ្ឋក្់្ក្ដ្ឋស់ណដើមណៅក្នញងការ៉ិាល័យធ ំរួចសមូណធវើរញ្ជ ីណ ម្ េះមដលជារញ្ជ ីណមមយួ្រចំទីសាលាណរៀនររសណ់លាក្

អនក្។ ណៅណពលាសណលាក្អនក្ទទួលាននូវដណំឹងអំពីការណ្រើ្ាសថ់្ន ាំញស់ម្លា រ់សត្វចង្្ងតាមេំណរាងការណមយួណនាេះ សូមផ្ដល់ដណំឹងជូន្ជារដលម់ន សស

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



 

 

 

 

ការប្រើ្ាស់រូរភាព / កិច្ចការ្រូដាក់ឱ្យប្វើររស់សិសស - ទ្រង់បរររទរដិបស្រិនច្ូលរួរ  

 

បនេះរឺជាទ្រង់បរររទផ្ដល់សិទធិប្រើសបរើស។ សូរច្ េះហត្ថបលខា រួច្រញ្ជូន្ត្ឡរ់រកវិញ ្រសិនបរើអ្នកមានរំណងរិនអ្ន ញ្ញា ត្។  

សង្កា ត់្សាលាបរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ជាញកឹញារដ់ាករ់ញ្ចូលររូភាពននសិសសសាលា បដលានចូ្លររួកនុងសករមភាពសកិា និង្ពឹត្តិការណន៍ានា ទ កជាបផ្នករយួននការ

ផ្សពវផ្ាយ និងការផ្ដល់ព័ត៌្មានអ្ំពីករមវិ្ីនានាររស់បយើង សំរារម់ាតារិតា ្កុរ្រួសារ និង្រជាសហររន៍ទូបៅ។ នដរូសហររន ៍និងរ រគល ឬ្កុររន សស

បដលមានរ ណសរបត្ដិ្ររ់្ាន់ ដូច្ជាអ្ងគការមាតារតិា និង្រូរប្ងៀន បដលឱ្យត្នរៃររូភាពទំងបនេះ ជាវិ្រីួរឱ្យទកទ់ញអាររមណ៍ កនុងការបច្ករំបលក និងការរ

្រុញឱ្យមានការឧរត្ថរភាំ្ទ សំរារក់ារង្ករររស់្រូ និងសិសសសាលាររស់បយើង បហើយពួកបរ្តូ្វានបរ្តូ្វការជាចំាច់្ផ្ងបដរ សំរារ់ការប្រើ្ាស់បៅកនុង

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

សករមភាពកឡីា។ 

កនុងអ្ឡំុងឆ្ន ំសិកា សិសសសាលាររសអ់្នក អាច្្តូ្វានថត្រូរ ឬថត្ភាពយនដ បដាយរ រគលកិននសង្កា ត្ បៅបពលពួកបរចូ្លររួកនុងករមវិ្ី និងសករមភាពនានានន

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

បយើងខុ្នំឹងខិត្ខំ្រឹងប្រង បារពប្វើតារសំបណើររស់បលាកអ្នក រ  បនដសរូ្ជារថា វាអាច្នឹងមានកាលៈបទសៈនានា បដលកនូររស់បលាកអ្នក អាច្នងឹ្តូ្វាន

ថត្រូរ ឬថត្ភាពយនដ ហួសពីការ្ររ់្រងររស់បយើងខុ្ំ។ 

 

 

្រសិនបរើបលាកអ្នកមានរំណងរដិបស្រិនចូ្លររួ សូរពិនិត្យបរើល្រអ្រ់ខាងប្ការ បហើយរញ្ជូនទ្រង់បរររទបនេះ រកកាន់ទីការយិាលយ័សាលា

បរៀនវិញ ឱ្យានរ ននថៃទី 31 បខសីហា៖ 

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

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

ឌីអ្ូថត្ជា្ករុៗ។ 

 

 

ប ម្ េះសិសស       ប ម្ េះសាលាបរៀន 

 

 

ប ម្ េះមាតារតិា / អ្នកអាណាពាាល     បលខទូរស័ពទ 

 

 

ហត្ថបលខាននប ម្ េះមាតារតិា / អ្នកអាណាពាាល    នថៃបខ 



 

 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រសៀវរៅសំរាប់សិសស និងក្កុមក្រួសា  2019-20 
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ររហទំព័ សំខាន់ៗ បស់សង្កា ត់ 
 

អាសយដ្ឋា នននររហទំព័ ទំងអស់ ចាប់រ្ដើមជាមយួ www.ousd.org របើមិនអញ្ជ ឹងរទ អាសយដ្ឋា នននររហទំព័ រពញរេញមយួនងឹក្តូវបាន្ដេ់ជូន។ 

 

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

សាលាមនុសសមនសុរពញវយ័ និងអាជីព ................................................................................./oace 

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

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

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

 សមិទធិ្េននសសិសអាករកាោះមហា សាមុក្ទបា៉ា សុហីវកិ (APISA) ....................................................../apisa 

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

បលង់សំរាប់សាលារ ៀនរុណភាព  ............................................................................................./blueprintforquality 

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

អគ  និងទីធ្លល  ..................................................................................................................../facilities 

 អាជីព / កា ក្បមូេបរុគេកិថ្ម ី................................................................................................/careers 

កា យិាេ័យសាលាឆាតរធឿសគូេ ...........................................................................................www.ousdcharters.net 

កា យិាេយ័ទំនាក់ទំនង ......................................................................................................./communications 

 ក្នកា ទូទំងទីក្កុងននសាលារ ៀនសហរមន៍  ........................................................................../citywideplan 

 ក្ាកបំរ ើរសវាសាលារ ៀនសហរមន៍ នងិកូនសសិស ..................................................................../communityschools 

ពាកយបណដ ឹង / មហ្រនដីទទួេបណដ ឹងពីក្បជាជន .............................................................................../ombudsperson 

កមមវធិីអប់ កំមុា តូច ............................................................................................................/ece 

 សមិទធិ្េពហុភាសា និងអាករ ៀនភាសាអង់ររលស ....................................................................../ellma 

មជឈមណឌ េសាវ រមន៍ និងចុោះរ ម្ ោះរ ៀនសំរាប់សិសសសាលា ........................................................./enroll 

នាយកដ្ឋា នសមាា  ៈប កិាា   និងររក្មាងបចចុបបនា.........................................................................../facilities 

ក្ាកហិ ញ្ញវតថុ ...................................................................................................................../finance 

ទិនាន័យសា រពើពនធ ............................................................................................................../fiscalvitality 

រសវាសខុភាព ..................................................................................................................../healthservices 

កា យិាេ័យវិទាេ័យ ......................................................................................................../highschool 

ក្ាកឧបតថមាក្ទក្ទង់ក្រួសា គម ន្ទោះសកមបង................................................................................./transitionalstudents 

សមិទធ្េននសសិសឡាទីន ..................................................................................................../lsa 

កា យិាេយ័ចាប.់............................................................................................................../legal 

កមមវធិីសិកា Linked Learning   ............................................................................................/linkedlearning 

ក្នកា ទទួេខសុក្តូវរេើកា ក្រប់ក្រងមូេដ្ឋា ន (LCAP) ............................................................../lcap 

មហូបអាហា  ......................................................................................................................../menus 

ព័ត៌មាន / សា ព័ត៌មាន / ទទួេក្ពឹតដិបក្ត ................................................................................../newsroom 

រសវាអាហា ូបតថមា ............................................................................................................../nutrition 

កមមវធិីជនរ ៀសខលួន និងជនសុសំិទធិក្ជករកាន ............................................................................./transitionalstudents 

ក្សាវក្ជាវ វាយតនមល នងិរធវើទិនានយ័ (RAD) ............................................................................../rad 

សង្កា ត់ជាជក្មក................................................................................................................../sanctuary 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះសាលារ ៀន / កសវង កសាលារ ៀន / កសវង កនាយកសាលារ ៀន ..................................../schools 

សនដិសុខសាលារ ៀន / ប៉ាូេីស OUSD ...................................................................................../police 

កមមវធិីអប់ ំពិរសស ............................................................................................................./specialeducation 

អរគនាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀន ............................................................................................/superintendent 

ក្កុមសិសស និងក្រួសា អនដ កាេ ............................................................................................/transitionalstudents 

រសវាបកកក្បភាសា ............................................................................................................../translation 

ក្ាកយានយនដដកឹជញ្ជូន ......................................................................................................./transportation 

ក្ាកសម ័ក្រចិតដចូេបំរ ើកា  ......................................................................................................www.oaklandedfund.org/volunteer 

 

សំរាបក់ា បញ្ជូនរៅកា យិាេ័យណាមយួកដេពំុមានចុោះរៅកាុងរនោះ សមូទូ សព័ទរៅរេខ 510-879-8200 ឬចុចរមើេកាុងររហទំព័  www.ousd.org/directory 

http://www.oaklandedfund.org/volunteer


 

 

ប្រតិទិនសាលារ ៀនឆ្នាំ 2019-20 

 

កកកដា  សីហា  កញ្ញន 
S M T W Th F S  S M T W Th F S  S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31  29 30      

                       
 

តុលា  វិច្ឆិកា  ធ្ន ូ
S M T W Th F S  S M T W Th F S  S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     

                       

 

មករា  កុមភៈ  មីនា 
S M T W Th F S  S M T W Th F S  S M T W Th F S 

   1 2 3 4        1  1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  29 30 31     

                       

 

រមសា  ឧសភា  មិថុនា 
S M T W Th F S  S M T W Th F S  S M T W Th F S 

   1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

                       

 • 4 កកកដា ទិវាឯករាជនយជាតិ  

• 7 សីហា ទិវារណ្ដុះរណ្ដនលវិជាជនជីវៈរុគ្គលិក 

• 8 សីហា ទិវាសហកា គ្្ន/ទិវាកា ងា  
• 9 សីហា ទិវាកា ងា ប្គូ្ររប្រៀន 

• 12 សីហា ថ្ថៃចូ្លរ ៀនដាំរូរថ្នសិសនសសាលា  

• 2 កញ្ញន ទិវាពលកមម 
• 20 កញ្ញន ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (ធ្មនយមសិកនា) 
• 27 កញ្ញន ទិវារណ្ដុះរណ្ដនលវិជាជនជីវៈរុគ្គលិក  

• 14 តុលា ជាំនួសថ្ថៃរុណនយកាំរណើតរលាក Lincoln  

• 1 វិច្ឆិកា ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (ធ្មនយមសិកនា) 
• 8 វិច្ឆិកា ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (រឋមសិកនា) 
• 11 វិច្ឆិកា ទិវាទាហានរជើរចាស់ 
•• 25-29 វិច្ឆិកា វិសនសមកាលសាំរារ់រុណនយអ ប្ពុះគុ្ណ  

• 20 ធ្នូ ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (ធ្មនយមសិកនា) 
•• 23-31 ធ្នូ វិសនសមកាលថ្ន ដូវ ងា  

•• 1-3 មករា វិសនសមកាលថ្ន ដូវ ងា 

• 20 មករា ទិវា Martin Luther King, Jr. 

• 31 មករា ទិវារណ្ដុះរណ្ដនលវិជាជនជីវៈរុគ្គលិក  

• 17 កុមភៈ ទិវាប្រធានាធិ្រតី 

• 21 កុមភៈ ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (ធ្មនយមសិកនា)  

• 13 មីនា ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (រឋមសិកនា) 
• 27 មីនា ជាំនួសទិវារលាក César Chávez 

• 30 មីនា-3 រមសា វិសនសមកាលថ្ន ដូវរ ើលាស់ស្លឹក  

• 10 រមសា ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (ធ្មនយមសិកនា)  

• 25 ឧសភា ទិវា ំលឹកគុ្ណទាហានពលី 
•• 28 ឧសភា ថ្ថៃរ ៀនចុ្ររប្កាយររអស់ 

 ចុ្រដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ (រឋមសិកនា)  

• 29 ឧសភា ទិវាកា ងា ប្គូ្ររប្រៀន  

•• 5 មិថុនា ទិវាកា ងា ប្គូ្ររប្រៀនថ្្នក់ ដូវរ្ដនសិកនា 

• 8 មិថុនា ថ្្នក់ ដូវរ្ដនសិកនាចារ់រ ដ្ើម  

• ថ្ថៃចូ្លរ ៀនតាំរូរ/ចុ្ររប្កាយររអស់ 
• សាលារ ៀន, កា ិយាល័យ និរ 
មណឌលអភិវឌនឍកុមា ថ្នសងាកនត់រិទ 

• សាលារ ៀន និរមណឌលអភិវឌនឍកុមា រិទ 
(រ ុន្នដកា ិយាល័យថ្នសងាកនត់រៅររើក) 

• សាលារ ៀនរិទ (រ ុន្នដកា ិយាល័យ និរ 
មណឌលអភិវឌនឍកុមា ថ្នសងាកនត់រៅររើក) 

• សាលារ ៀនរិទសាំរារ់ន្តកូនសិសនស 
• ដាំណ្ក់កាលឱនយពិនទុ/ដាំណ្ក់កាលរច្ញ 
រ័ណណរាយកា ណ៍   បាយកា ណ៍អាំពីកា  

លូតលាស់ថ្នសិសនសមា្នក់ៗ នឹរប្តូវបានរ្ញើជូន 
ប្កុមប្គ្ួសា កនុរ យៈរពលពី សបាដនហ៍ ចារ់ពី 
ថ្ថៃន្ែទាាំររនុះរៅ។ 

• ថ្្នក់ ដូវរ្ដនសិកនា 
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