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ក្រុមក្រួសារជាទីគោរព៖ 
 

សូមសាវារមន៍មរកាន់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18 គៅរនុងសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ (សង្កាត់ OUSD)! សាំរាប់ក្រុមក្រួសារដដលគទើបដតចូលមររនុងសង្កាត់ 
OUSD ជាគលើរដាំបូងគ ោះ -  ងខ្ុាំសូមដលែងអាំណររុណគលារអនរដដលបាន ាំរូនគលារអនរមរឱាយគ ើងខ្ុាំគមើលដលទាំ។ វារឺជាការទទួលខុសក្តូវមួ 
ដ៏រួរឱាយទុរចិតដបាន គ ើ ជាការទទួលខុសក្តូវមួ ដដលគ ើងខ្ុាំមិនគមើលក្សាលគឡើ ។ ចាំគ ោះក្រុមក្រួសារ ដដលបានចូលមររនុងសង្កាត់ OUSD រួច
គ ើ គ ោះ  ងខ្ុាំរ៏សូមដលែងអាំណររុណចាំគ ោះការបនដគ ឿទុរចិតត និងការបនដស ការរបស់គលារអនរ គៅគពលដដលគ ើងខិតខាំរសាងសង្កាត់ស 
រមនប៍ាំគរើគសវាទូលាំទូលា  ដដល ួ ឱាយសិសាសក្រប់រូប គក្តៀមខែួនជាគក្សច គដើមាបីគជារ ័ ពីមហាវិទាាល័  អា ីព និងស រមន៍។ 

 

ឆ្ាាំសិរាាគនោះ រឺជាឆ្ាាំសិរាាដាំបូងរបស់ ងខ្ុាំ រនុងមុខតាំដណងជាអរគ  រននសង្កាត់សាលាគរៀន ប ុដនត ងខ្ុាំពុាំដមនជាមនុសាសចដមែរចាំគ ោះទីក្រុងអូរ
ឡិនដ៍ ឬសង្កាត់គ ោះគទ។  ងខ្ុាំបានគរើត និងធាំធាត់គៅភារខាងគរើតននទីក្រុងអូរឡិនដ ៍គ ើ បានចូលគរៀនសាលាបឋមសិរាា Monclair និងអនុ
វិទាាល័  Montera គ ើ  ងខ្ុាំបានកាលា ជាអនរអប់រំ ដដលគធវើការគៅរនុងសង្កាត់ OUSD។  ងខ្ុាំបានចាប់គ្តើមអា ីពជាអនរក្រូបគក្ងៀនម្្ារ់ ប ទាប់
មរបានកាលា ជាអនរ ាំនួ ការ  រសាលាគរៀន គ ើ ប ទាប់មរគទៀតជា  រសាលាគរៀន គ ើ គក្កា មរគទៀត ម្នតួ ទីគក្ចើនចក្មុោះខុសៗោ្ា
ជាអនរក្រប់ក្រង រួមទាំងតួ ទីជាអរគ  របណ្ដាញ គ ើ លមីៗគនោះ្ងដដរ ជាអរគ  រសដីទីបគណ្ដាោះអាសននននសង្កាត់សាលាគរៀន។ ខ្ុាំម្នរិតតិ ស
ដដលម្នឱកាសដឹរ ាំក្រុមអនរអប់រនំនសង្កាត់ OUSD គដើមាបីបាំគរើមនុសាសវ័ គរមងៗ គៅរនុងក្សុររាំគណើតរបស់ ងខ្ុាំដតមដង។ 

 

 ងខ្ុាំដឹងថា គ ើងម្នរិចចការក្តូវគធវើ មុនគពលដដលសិសាានុសិសាសក្រប់រូប គៅទូទាំងសង្កាត់ សាំគរចបាននូវសកាតានុពលគពញគលញរបស់ពួរគរ។ រនុង
 មជា នជាតិគដើមននទីក្រុងអូរឡិនដ៍  ងខ្ុាំផ្ទាល់បានគ ើញនូវចាំណុចខាលាាំងៗននស រមន៍គនោះ និងការបូជារម្លាាំងកា ននអនរអប់រំរបស់គ ើង។ 
ឥឡូវគនោះជាគពលគធវើឱាយគោលបាំណងលអៗរបស់គ ើង ទទួលបាននូវលទធ្លលអខាលាាំង។ គោ សាមរគីរួមោ្ា គ ើងអាចផ្លាស់ដក្បមុខម្ត់សង្កាត់អូរឡិនដ៍ 
ពសីង្កាត់សាលាគរៀនមួ  ដដលបង្ហាញឱាយគ ើញនូវវិស័   ដដលក្តូវបានគធវើការដរលាំអ និងវិស័   ដដលទទួលបានគជារ ័ មិនគទៀង មរជា
សង្កាតមួ ដដលម្នគរសាគាល់ថា ជាសាលាគរៀនដដលម្នសមធម៍ និងឧតតមភាព, ការក្បាក្ស័ ទរ់ទងក្បរបគោ តម្លាភាព និងម្នភាពគស្ាាោះក្តង់ 
និងម្នរុណភាពឥតដក្បក្បួល គៅក្រប់សង្កាត់ ិតខាងទាំងអស់។ 

 

ជាការពិតណ្ស់ ដដលគ ើងទាំងអស់ោ្ា ក្តូវគធវើការរួមោ្ា គដើមាបឧីបតថមភោាំក្ទដល់ការសិរាា អារមមណ៍ និងសងគម ដដលសិសាានុសិសាសរបស់គ ើងសម
នឹងទទួលបាន។ គៅឆ្ាាំគនោះ  ងខ្ុាំសូមគលើរទឹរចិតតឱាយគលារអនរ មរចូលរួមស ការឱាយបានកាន់ដតខាលាាំងគឡើងដលមគទៀត ជាមួ នឹងសាលាគរៀនរបស់
រូនគលារអនរ មិនថា ដតការ ួ ដ្នរគរ រិចចការប ទាប់ពីសាលាគរៀន, ការង្រសម័ក្រចិតតរនុងថា្ារ់គរៀន ឬការចូលរួមរនុងរិចចក្ប ុាំថា្ារ់សង្កាត់របស់ខែួន
គ ោះគទ។ 

 

សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័ររបស់គ ើងគៅ www.ousd.org សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត និងភាជាប់ទាំ រ់ទាំនងជាមួ គ ើងខ្ុាំបណ្ដាញព័ត៌ម្នសងគម 
OUSDNews។ សូម ូនពរគលារអនរទទួលបាននូវគជារ ័ រនុងឆ្ាាំសិរាាគនោះ! 
 

គោ រដីគោរពពី ងខ្ុាំ, 
 
 
 

អរគ  រននសង្កាត់សាលាគរៀន 

សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ 
 



គសៀវគៅសិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារ សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18   
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ទសាសនៈវិស័  ិរញ្ញវតថ ុ
 

ឆ្ាាំសិរាា 2017-18 បនតការសាដារឱាយម្នការ្ដល់មូលនិធិគឡើងវិញ គៅឱាយមណឌលសិរាាធិការគៅទូទាំងរដឋកាលី វូនញ ា គក្កា ពីម្នការធាលារ់ចុោះគសដឋរិចចយ ាងខាលាាំង។ រាំរលូមីននការ្ដល់មូលនិ
ធិសាំរាបក់ារអប់រំពីថ្ាារ ់K ដល់ថ្ាារ់ទ ី12 - រូបមនត្ ដល់មូលនិធិក្រប់ក្រងមូលោឋាន (LCFF) - បានបគងកើនការ្ដល់មូលនិធិសាំរាបស់ិសាសម្្ារ ់សាំរាបរ់ ៈគពលពីរបីឆ្ាាំរនែងមរគនោះ។ មូលនិធិ
បដនថម ក្តូវបាន្ដល់ឱាយមណឌលសិរាាធិការ គោ ដ អ្រគៅគលើចាំនួនសិសាស ដដលម្នក្បារច់ាំណូលទប, សិសាសអនរគរៀនសាអង់គរែស (ELLs) ឬ ុវសិសាសចិញ្ចឹម។ ជាម ួោ្ានឹងរូបមនតរនុងការ
្ដល់មូលនិធិគនោះ សង្កាត់សាលាគរៀននីម ួៗ ក្តូវបានតក្មវូឱាយបគងកើតដ្នការទទួលខសុក្តូវគលើការក្រប់ក្រងមូលោឋាន (LCAP) ដដលរាំណតគ់ោលគៅ និងដណ ាំការចាំណ្ គៅគលើ
សរមមភាពទាំងឡា ណ្ ដដលនឹងដរលាំអលទធ្លសាំរាបស់ិសាានុសិសាស។  (សូមគមើលដ ន្រ LCFF និង LCAP ខាងគក្កាមគនោះ)។ 

 

សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៏ (OUSD) ទទួលបាននូវអតថក្បគយ ន៍យ ាងគក្ចើនតាមរូបមនដ LCFF គោ ដ អ្រគលើចាំនួនធាំននសសិាសសាលា ដដលក្តូវបានតាំណ្ងគោ ក្បគេទមូលនិធិ។ 

បចចុបាបននគនោះ 77 ភាររ ននសិសាសសាលារបស់គ ើង ម្នសិទធទិទួល។ គដើមាបីធា ថា មូលនិធិរបស់គ ើងក្តូវបានគក្បើក្បាស់ដលរ់ាំរិតអតិបរម្គ ោះ ម្តាបិតា អាណ្ពាាបាល និងនដរូ្ដល់
ការដលទាំជាមួ នឹងគ ើងខុ្ាំ ក្តូវគធវើដូចខាងគក្កាម៖ 
 

1)  សូមមរចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន និងចោុះគ ្ាោះចលូបញ្ជីសិសាសគៅរនុងសាលាគរៀនគ ើង; ម្នរូនសិសាសគក្ចើនមរចូលគរៀន គៅរនុងសង្កាត ់OUSD រឺម្នន័ ថា នឹងម្នការ្ដល់មូល
និធិកាន់ដតគក្ចើនដលមគទៀត មរឱាយសាលាគរៀន  រនុងសង្កាត់ OUSD របស់គ ើង។   

2)  បាំគពញ និងោរ់ រាយសុាំអាហារនលៃក្តង់គោ ឥតរិតនលែ និងតាមការបញ្ចោុះតនមែ ឬោរ់ទក្មង់ដបបបទរូបមនដ LCFF។ ទក្មង់ដបបបទទាំងគនោះ នឹង ួ ឱាយសង្កាត ់OUSD 

ទទួលបាននូវមូលនិធិគក្ចើនដលមគទៀត។ 

3)  សូមគធវើយ ាងណ្ឱាយរូនរបស់គលារអនរមរគរៀនឱាយបានគទៀងទត់រាល់នលៃ។ ការមរគរៀនគទៀងទត់រាល ់ក្តវូបានគក្បើ រនុងការរណ គដើមាបី្ដល់មូលនិធិរបស់រដឋ។ 

 

ក្រុមក្បឹរាាេិបាលអូរឡិនដ៍ បានអនុម័តគោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាា 3150 សដីពីការ្ដល់មូលនិធិដដលតក្មូវឱាយម្ន៖ 
1)  ការនលទុរ និងការចាំណ្ ធនធាន ិរញ្ញវតថរុបស់សង្កាត ់OUSD ក្សបតាមការសគក្មចបាននូវការបនដគធវើការដរលាំគលើរុណភាពសាលាគរៀន នងិលទធ្លរបស់សិសាសសាលា; 

2)  ការនលទុរធនធាន ិរញ្ញវតថរុបស់សង្កាត ់OUSD គៅឲាយសាលាគរៀន   ក្តូវគក្បើក្បាសដ់ល់រាំរិតអតិបរម្; 

3)  ការដចរចា ធនធាន ិរញ្ញវតថរុបស់សង្កាត ់OUSD គៅឲាយសាលាគរៀន   ក្តូវពនាយលអ់ាំពីគ តុ្លននតក្មូវការខុសៗោ្ាននសិសាសសាលា និងសាថានភាពននសង្កាត់ ិតខាង;  

4)  ក្រុមអេិបាលរិចចសាលាគរៀន ក្តូវទទួលបានការ្ដល់សិទធអិាំណ្ច រនុងការគរៀបចាំលវិកា និងចាំណ្ ធនធាន ិរញ្ញវតថរុបស់សង្កាត ់OUSD គដើមាបីសាលាគរៀន  ; និង 

5)  សាធារណ នទូគៅ ក្តវូម្នសិទធទិទួលបានទន់គពលគវលា នូវព័ត៌ម្នក្តឹមក្តូវ ទូលាំទូលា  និងង្ ក្សួល ល់ អាំពកីារក្រប់ក្រង ិរញ្ញវតថរុបស់សង្កាត ់OUSD គៅថ្ាារ់
សាលាគរៀន ថ្ាារ់  រោឋាន និងថ្ាារ់សង្កាត់។ 

 

ជាចុងគក្កា  អរគ  រននសង្កាត់សាលាគរៀន បានបគងកើតរណៈរមមការ្ដល់គយបល់គលើលវិការបស់សង្កាត់ (DBAC) គដើមាបីក្ទក្ទង់ក្រុមអនរចូលរមួទាំងអស ់ឱាយ ល់ នងិទទួលបាននូវ
ដាំណឹង អាំពីការអនវុតដន៍ចាាប់ក្បតិបតដិលមី សដពីីការគរៀបចាំលវិកា គដើមាបីគមើលការគរៀបចាំការចាំណ្ ននសាលាគរៀនទាំងអស ់សាំរាបឆ្់ាាំសិរាា 2016-17 និងឯរសារក្បវតដិ ិរញ្ញាវតថ ុសូមចូលគមើល
រនុងគរ ទាំព័រ www.ousd.org/fiscaltransparency។ 

 

រូបមនដ LCFF និងដ្នការ LCAP 
 
គៅដខមិលុ  ឆ្ាាំ 2013 ចាាប់លមមីួ ទរ់ទងនឹង ិរញ្ញវតថសុាលាគរៀន ក្តូវបានចុោះ តថគលខាគោ គលារអេិបាល Jerry Brown គោ ្ដល់ ូននូវម ូដដលគរៀបចាំលវិកាលម ីគៅថា រូបមនត
្ដល់មូលនិធិក្រប់ក្រងមូលោឋាន (LCFF)។ រូបមនដ LCFF គនោះ ផ្លាស់បដរូជាគក្ចើន នូវរូបមនត្ ដល់មូលនិធិសាំរាប់សង្កាត់សាលាគរៀន; វាជារូបមនដដ្អរគលើសមធម៌។ 
 
រូបមនដ LCFF សាំោល់ក្រុមសិសាសចាំនួនបីក្បគេទ ដដលសង្កាត់នឹងទទួលបាននូវមូលនិធិដលមគទៀត៖ 1) សិសាសដដលម្នសិទធិទទួលបាននូវអាហារនលៃក្តង់គោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការបញ្ចុោះ
តនមែ 2) សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស នងិ 3)  វុសិសាសចិញ្ចឹម។ 
 
គលើសពីគនោះគទៀត ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននការអបរ់ំរបស់រដឋ បានអនុម័តការអេវិឌាឍននក្បព័នធទទួលខុសក្តូវលមីមួ របស់រដឋ ដដលបាំគពញតាមអាទិភាពរបស់រដឋតាមរូបមនដ LCFF និងគផ្តាតជា
សាំខាន់គលើសាំណុាំទូលាំទូលា មួ ននវិធានការជាគក្ចើន ជាងគផ្ដាតគលើសនទសាសន៍ក្បតិបតដិការគលើមុខវិជាជាសិរាាដតមួ  ដដលធាលាបប់ានគក្បើក្បាស់ពីមុនៗមរ។ វិធានការទាំងគនោះ រួមម្នសូច 
ររសាំរាប់ការសិរាា, ការរើរចគក្មើនរបស់សសិាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស សិសាសដដលខានមរគរៀនឥតក្សារក្សាន, សិសាសដដលក្តូវបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន, សិសាសដដលគរៀនចប់
វិទាាល ័ និងសិសាសដដលគក្តៀមខែួនជាគក្សចសាំរាប់មហាវទិាាល័  និងចាប់ រអា ីព។ ការផ្លាស់បតូរចាប់ រក្បព័នធទទួលខសុក្តូវលមីថ្ាារ់រដឋគនោះ រឺជាដាំគណើរការរ ៈគពលដវង គោ ម្ន
ផ្ទាាំងបា ាណូលមីរបស់រដឋគធវើការ្ាសពវ្ ាា គៅរនុងដខមី  ឆ្ាាំ 2017 សាំរាប់ការសិរាា, , ការរើរចគក្មើនរបស់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស សិសាសដដលខានមរគរៀនឥតក្សារក្សាន, សិសាសដដល
ក្តូវបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន, សិសាសដដលគរៀនចប់វទិាាល័ ។ ដ្នការ LCAP គនោះ រឺគរៀបរាប់អាំពរីគបៀបដដលគ ើងនឹងគោោះក្សា រម្លាតលទធ្លននសិសាសរបស់គ ើង។ 
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ជាដ ន្រននរូបមនដ LCFF សង្កាត់សាលាគរៀន ការិយល័ អប់រំគខាណធី និងសាលា ‹ឆតគធឿសគូល› ក្តូវបានតក្មូវឲាយបគងកើត អនមុ័ត និង្ដល់ព័ត៌ម្នលមីៗជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ អាំពីទទួលខុសក្តវូ 
និងក្រប់ក្រងមូលោឋាន (LCAP) ដដលបានចាប់គ្ដើមគៅនលៃទី 1 ដខររកោ ឆ្ាាំ 2014 គោ គក្បើរាំរដូដលបានអនុម័តគោ ក្រុមក្បឹរាាអប់រំននរដឋកាលី វូនញ ា (SBE) គ ើ បានបគងកើតគោ 
ម្នមតិគយបល់ពីក្បជាស រមន៍ដ៏គក្ចើន ។ 

 

រូបមនដ LCAP រឺចាាំបាច់ក្តូវការ គដើមាបីគធវើការរាំណត់គោលគៅក្បចាាំឆ្ាាំ សរមមភាព/គសវារមមជារ់លារ ់ដដលចងភាជាប់គៅនឹងការចាំណ្    និងវិធានការរើរចាំគរើនសាំរាប់ក្រុមសិសាសតចូៗ 

ដដលចុោះគៅរនុងសូច ររក្បតិបតដិការចក្មុោះ រួមម្ន លទធ្លសិរាារបស់សិសាស បរយិកាសសាលាគរៀន សទិធទិទួលបាននូវរមមវិធសីិរាាទូលាំទូលា របស់សិសាស និងការចូលរួមពីម្តាបិតា។ 

សង្កាត់សាលាគរៀន និងសាលា ‹ឆតគធឿសគលូ› ក្តូវទទួលបាននូវមតិគយបល់ពីម្តាបិតា និងសាធារណ ន រនុងការអេវិឌាឍ ដរសក្មួល និង្ដល់ព័ត៌ម្នលមីបាំ្ុតអាំពីដ្នការ LCAP។ សាំរាប់
ព័ត៌ម្នបដនថម សូមចុចគមើលរនងុគរ ទាំពរ័ www.ousd.org/LCAP។ 

 

ការគលើរដលងពីអងគការ CORE 

 

អស់រ ៈគពលជាងមួ ទសវតាសររ៍នែងគៅគ ើ  រាល់សង្កាត់សាលាគរៀន និងរដឋនីម ួៗ បានទទួលរងនូវការោរ់ទណឌរមមពីចាាប់ស ព័នធ និងក្បពនធទទលួខុសក្តូវរបស់ខែួនមួ  ដដលម្ន
គ ្ាោះថា “ោ្ានរុម្រណ្ម្្ារក់្តូវបានគបាោះបង់គចាល” (NCLB)។ រនុងអាំឡុងននឆ្ាាំសរិាា 2013-2014 សង្កាត ់OUSD គ ើ និងសង្កាត់សាលាគរៀនគ្ាសងគទៀតចាំនួនក្បាាំពីរននរដឋកាលី វូន
ញ ា - ទាំងអស់គនោះសទុធដតជាសម្ ិរននអងគការ CORE (អងគការដរទក្មង់ការអបរ់ំកាលី វូនញ ា) - ក្តូវបានគលើរដលងឱាយរួចពីចាាប់ NCLB ននស ព័នធ គោ ក្រសួងអប់រំននស រដឋអា
គមរិរ គដើមាបីអនវុតតក្បព័នធទទួលខុសក្តវូ ាំនួសវិញ ដដលក្តូវបានគរគៅថា ក្បព័នធដរលាំអរុណភាពសាលាគរៀន CORE។ ក្បព័នធគនោះ គក្បើគោលវិធីសនដនិ ម ដដលជាវធិានការជាគក្ចើនចក្មុោះ 
រនុងការបនដគធវើការដរលាំអសាលាគរៀនឱាយបានក្បគសើរ ដដលបានគរៀបចាំគឡើង គដើមាបី  ួឱាយសិសាសសាលាគរៀនទាំងអស់ គក្តៀមខែួនសាំរាប់មហាវទិាាល័  និងអា ីព។ 

 

ជាមួ នឹងការអនុម័តចាាប់ ួ សិសាសក្រប់រូបសាំគរចបានគជារ ័  (ESSA) ពីរោឋាេបិាលស ព័នធគ ោះ ការគលើរដលងពីស ព័នធ ចាំគ ោះចាាប់ NCLB រឺជារ ៈគពលធាលារ់ចុោះសាំរាប់សង្កាត់
ចាំនួនក្បាាំមួ  គៅដតក្របដណតប់គោ ការគលើរដលងពីអងគការ CORE (ទីក្រុងអរូឡិនដ,៍ សាន់ហ្វហាវាន់សីុសក,ូ ទីក្រុងឡសដអងចូលគឡោះ, គក្ ោះសន ូនិងឡង់ប ៊ិច)។ តាមចបាាប់ ESSA, រដឋ
កាលី វូនញ ា គក្បើក្បព័នធទទួលខុសក្តវូតាមវិធានការគក្ចើនចក្មោុះរបស់ខែួនគោ ផ្ទាល់ សាំរាប់សាលារដឋទាំងអស់ដដលទទួលមលូនិធិពីររដឋគៅរនុងរដឋ - ក្រប់ក្រងគោ សង្កាត់ ឬសាល‹ឆត
គធឿ›។ ក្បព័នធលមីននរដឋកាលី វញ ាគនោះ ក្តវូបានសក្មបតាមរូបមនត ដ្ល់មូលនិធកិ្រប់ក្រងមូលោឋាន គ ើ ក្តូវបានគផ្ដាតគលើការេជតិរ លាតសមិទធ្ល និងដរលាំលទធ្លសិរាាសាំរាប់សិសាសសាលា
ទាំងអស។់ ការចាប់គ្តើមគៅឆ្ាាំសិរាា 2017-18 សង្កាត ់OUSD គ ើ និងសង្កាត់គ្ាសងៗគទៀតចាំនួនក្បាាំននរដឋកាលី វូនញ ា ដដលបានបនតតាមការគលើរដលងឱាយរួចពីចាាប់ NCLB ននស 
ព័នធសាំរាប់អងគការ CORE នឹងក្តូវបានោរ់ចូលរនុងក្បព័នធទទលួខុសក្តូវលមីរបស់រដឋ។ 

 
 

គផ្ដាតជាសាំខាន់គលើការគក្តៀមខែួនជាគក្សចសាំរាប់មហាវទិាាល័  អា ីព និងស រមន៍ 
 

គៅឯសង្កាត់ OUSD គ ើងខុ្ាំបានគបដជាញា្ដល់រមមវិធីបគក្ងៀន រមមវិធសីិរាា បទពិគសាធន៍ និងការោាំ រចាាំបាច ់គដើមាបី ួ ឱាយរមុ្រក្រប់រូប គក្តៀមខែួនជាគក្សចសាំរាប់មហាវិទាាល ័ អា ីព និង
ស រមន៍។ គដើមាបីគធវើឱាយគោលគៅកាលា ជាការពិតបានគ ោះ គ ើងគក្បើ ុទធសាហ្វសដ   រនុងការធា ឱាយរូនសសិាសសាំគរចបាន នវូភាពសាទាត់ ាំ ញណ្មួ ។ រាំរូមួ ចាំនួននន ុទធសាហ្វសដទាំង
គនោះ រឺម្នចុោះ ូនគៅរនុងរូនគសៀវគៅគនោះ រួមម្នមគធាាបា    ដដលគលារអនរអាច ួ គៅឯ ទ្ោះ។ គដើមាបីដសវងររនូវវិធានការគ ា្សងគទៀត ដដលសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនររាំពុង
ចាត ់រនុងការ ួ ឱាយសិសាសបាំគពញតាមគោលគៅទាំងគនោះ សូម ួបនិយ ជាមួ នឹងចាងហាវាងសាលាគរៀន ក្រូបគក្ងៀន ខុនសិគលែឿ ឬបុរគលិរគ្ាសងៗគទៀត គៅឯសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអន
រ។ សាំរាប់ពិពណ៌ អាំពចីាំគណោះដឹង  ាំ ញ និងរាំនិត ដដលរូនសិសាសក្តវូបានរំពឹងទុរឱាយទទួលបាននូវភាព ាំ ញ រនុងរាំរិតថ្ាារ់នីមួ ៗគ ោះ សូមគមើលសដង់ោរមុខវជិាជាសិរាាននរដឋកាលី វូន
ញ ាគៅរនុងគរ ទាំពរ័ www.cde.ca.gov/be/st/ss។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ousd.org/LCAP
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ធនធានក្រសួារ 
 

គដើមាបីធា ឱាយរូនរបស់គលារអនរ ទទលួបាននូវការអប់រលអក្បគសើរគ ោះ គលារអនរ
ក្តវូការព័ត៌ម្នមួ ចាំនួន  ដូចជា រគបៀបចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន គៅរនុងសាលាគរៀន
   ដដលក្តឹមក្តូវសាំរាប់ពួរគរ, រគបៀប ួ ដល់ការសិរាារបស់ពួរគរ ចាប់ពីនលៃ
ចូលគរៀនដាំបូង គៅរនុងថ្ាារ់មគតដ ាយរ ូតដល់នលៃគរៀនចុងគក្កា បងអស់ននវិទាាល័
 , រគបៀបចូលរួមរនុងការគធវើរិចចសាំគរចចិតដ គៅឯសាលាគរៀន ដដលប ោះ ល់ដល់ការ
សិរាារបស់ពួរគរ និងរគបៀបគរៀបចាំចាាប់ក្បតិបតដិ និងអាទភិាព  សាំរាប់សង្កា
ត់។ ទាំព័រទាំងគនោះម្នធនធាន និងវិធីសាហ្វសដ   ដដលនឹង ួ គលារអនរតាម
 ាំហាននីមួ ៗរនុងដាំគណើរការរបស់គលារអនរ។ គក្ៅពីគនោះ គោលការណ៍ និងប
ញ្ញតដិរដឋបាលទាំងអស់របស់ក្រុមក្បឹរាាេិបាល រឺម្នចារ់ ូនសាំរាប់អាន
តាមអ ៊ិនធឺណិត www.ousd.org។  

 

ការចុោះគ ្ាោះររ់រដនែងចូលគរៀន និងការចុោះគ ្ាោះ
ចូលបញ្ជីជា្ែូវការរបស់សាលាគរៀន 
 

ម្តាបិតាទាំងអស ់សុទធដតចង់ឲាយបុក្តធីតារបស់ខែួន ចូលគរៀនគៅសាលាគរៀន ជាទី
ដដលពួរគរនឹងបានចាំរុងចាំគរើន ទាំងដ ន្រសិរាា ទាំងដ ន្របុរគលិរលរខណៈ។ គដើមាបី
គលើរទឹរចិតដឱាយគលារអនរររបាននូវសាលាគរៀនដដលសារសមសាំរាប់បុក្តធីតា
របស់គលារអនរគ ោះ សង្កាត ់OUSD អនុញ្ញាតឱាយសសិាសក្រប់រូប ោរ់ រាយគក្ ើស
គរើសសាលាគរៀនណ្ម ួរ៏បានគៅរនុងសង្កាត់។ គៅគពលជាមួ ោ្ាគនោះដដរ ម្តា
បិតារួរដតដឹងថា ការសគក្មចចិតតគលើចោុះគ ្ាោះចូលគរៀន រឺដ្អរគលើចាាប់ និងគោល
ការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននសង្កាត់ OUSD ដដលរនុងគ ោះ រួមម្ន ការ្ដល់
អាទិភាពគលើការចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនដល់រុម្រដដលម្នបងបអូនបគងកើត រាំពុងគរៀន
គៅរនុងសាលាគរៀនមួ រួចគៅគ ើ  គ ើ និងដល់រុម្រដដលរស់គៅរនុងសង្កាត់
មួ ដដលបានរាំណត់រនុងក្ពាំដដនសង្កាត់ ិតខាងសាំរាប់សាលាគរៀននីមួ ៗ។ 

គោលគៅននការអនុវតតរមមវិធីគបើរឱាយចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនគោ ចាំ គនោះ រឺគដើមាបី
ធា ឱាយក្រប់ក្រុមក្រួសារទាំងអស ់ម្នសិទធគិសមើោ្ា រនុងការចូលគរៀនគៅសាលាគរៀន
   ដដល ដ្ល់ឱាយនូវលទធ្លសិរាាខពស់ គៅទូទាំងទកី្រុងគនោះ។ 

 

ការវា តនមែគលើ គក្មើសរបស់គលារអនរ 
 

ម្នធនធានជាគក្ចើន សាំរាប់ ួ ដល់គលារអនរ រនុងការដសវង ល់ និងគក្បៀបគធៀប
សាលាគរៀន  របស់សង្កាត ់រួមម្ន Oakland School Finder (អនរ ួ ររ
សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍), រាំគរាងក្បតិបតដិការសាលាគរៀន និងគសៀវគៅដណ ាំពីការ
ចុោះគ ្ាោះគក្ ើសគរើសសាលាគរៀន ទាំងអសគ់នោះ អាចចុចគមើលគៅរនុងគរ ទាំពរ័ 
www.ousd.org/enroll។ ការចូលរួមរនងុពិព័រណ៍សដីអាំពីរមមវិធី ដ្ល់ គក្មើសសាលា
គរៀន, រមមវិធអីូ្ិនគៅ (open house) និងការបនតដាំគណើរចលូគមើលទីរនុង
បរិគវណសាលាគរៀន រឺជាមគធាាបា ដ៏លអៗ ្ងដដរ គដើមាបីឱាយបាន ល់ដឹងពីក្រុម
អនរគរៀនសិរាាម្នលរខណៈខុសៗោ្ា។ 

 
 

 ប័ណណរា ការណ៍អាំពីទាំនួលខុសក្តូវននសាលាគរៀន 
 

គោលបាំណងននប័ណណរា ការណ៍អាំពទីាំនលួខុសក្តូវរបស់សាលាគរៀន (SARC) ដដលតក្មូវ
គឡើងគោ រដឋ និងស ព័នធគ ោះ រឺគដើមាបី្ ដល់ ូនម្តាបិតា នូវព័ត៌ម្នជារ់លារអ់ាំពីសាលា
គរៀននីមួ ៗរបស់រដឋ។ គទោះបីជាការរច របា ការណ៍ SARC ម្នលរខណៈខុសៗោ្ាពីសា
លាគរៀនមួ គៅសាលាគរៀនមួ គទៀតរដី បណ័ណនីមួ ៗ សុទធដតចាប់គ្ដើមជាមួ នឹងទក្មង់
មួ  ដដល ដ្ល់នូវព័ត៌ម្នសាវតា អាំពីសាលាគរៀន អាំពីសិសាសរបស់ខែួន និងអាំពីគបសររមម 
គោលគៅ និងសមិទធិ្លរបស់សាលាគរៀន នឹង។ ចាំគ ោះសាលាគរៀនទាំងឡា ណ្ ដដល
ម្នរូនសិសាសចាំនួន 15 ភាររ  ឬគក្ចើនជាងគនោះ គក្បើភាសាដតម ួគក្ៅពីភាសាអង់គរែស
គ ោះ ប័ណណ SARC ក្តូវដតបរដក្បជាភាសា នឹង។ 

 
ប័ណណ SARC នីមួ ៗ តក្មូវឲាយម្នព័ត៌ម្នដូចតគៅ៖  

 ទិននន័ ក្បជាសាហ្វសត 
 ព័ត៌ម្នអាំពីសុវតថភិាព និងបរិយកាសសិរាារបស់សាលាគរៀន  
 ទិននន័ អាំពីលទធ្លសិរាាននសិសាសសាលា 
 ការលូតលាស់គៅររការកាត់បនថ អាក្តាសិសាសឈប់មរគរៀន 
 ចាំនួនសិសាសរនុងមួ ថ្ាារ ់
 ព័ត៌ម្នអាំពីការចាត់តាាំងក្រូបគក្ងៀន និងក្របូគក្ងៀនដដលម្នសញ្ញាបក្តបគក្ងៀនសិសាស 
 ការពណ៌ អាំពីគសៀវគៅសិរាា និងសម្ភារៈបគក្ងៀន រួមម្នរូបិ វតថុដដលម្នរុណ
ភាព និងការអាចររបាននូវសម្ភារៈក្រប់ក្ោន់សាំរាប់សិសាសសាលាម្្ារ់ៗ   

 ព័ត៌ម្នអាំពីការគក្តៀមខែួនប ទាប់ពីគរៀនចបថ្់ាារ់មធាយមសិរាា 
 ទិននន័ អាំពីសារគពើពនធ និងការចាំណ្ គៅរនុងសិសាសម្្ារ់ៗ តាមការបា ាន់ស្ាាន 
 អក្តាសិសាសបញ្ចប់ការសិរាា (រាំរតិមធាយមសិរាា) 
 អក្តាបញ្ាឈប់សិសាសបគណ្ដាោះអាសនន និងបគណតញសិសាសគចញពីសាលាគរៀន 
 ភាររ ននសិសាសបញ្ចប់ការសិរាា ដដលម្នសិទធិចូលគរៀនតាមក្បព័នធននសរលវិទាាល័
  UC និង Cal State 

 ចាំនួនននថ្ាារ់គរៀនរាំរិតខពស់ដដលម្ន ដ្លត់ាមមុខវិជាជា 
 ព័ត៌ម្នទាំ រ់ទាំនង សាំរាប់ឱកាសដដលបានគរៀបចាំទុរ សាំរាប់ការចូលរួមស ការពី
ម្តាបិតាសិសាស 

 

សូមគមើលប័ណណ SARC សមរាប់សាលាគរៀន  ននសង្កាត់ OUSD គៅរនុងគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/SARC។ ម្តាបិតាសិសាស អាចទទួលបាននូវប័ណណ SARC មួ ចាាប់ 
តាមការគសនើសុាំផ្ទាល់ពីសាលាគរៀន។ 

 
 
 

http://www.ousd.org/enroll
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វាស់សទង់រុណភាពសាលាគរៀន 
 
ក្របខ័ណឌក្បតិបតដិការសាលាគរៀន (SPF), អាចររបានគៅរនុងគរ ទាំពរ័ 
OaklandSPF.org, រឺជាវិធីននសង្កាត់ OUSD រនុងការវាស់សទង់ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ 
ថាគតើសាលាគរៀននីមួ ៗក្បតិបតដិបានលអដល់រាំរិតណ្។ ក្របខ័ណឌ SPF គនោះ រឺ
ដូចោ្ានឹងប័ណណរបា ការណ៍មួ សាំរាប់សាលាគរៀននីមួ ៗ រនុងការ ួ គផ្តាតជា
សាំខាន់គៅគលើលរខណៈខាលាាំង គ ើ និងវិស ័គោលគៅដដលក្តូវការការដរលាំអ។ 
វាបង្ហាញ៖ 
 

 រគបៀបសាលាគរៀនបគក្មើរូនសិសាសទាំងមូល គោ គក្បើវិធានដ៏គក្ចើនសាំរាប់ការ
សិរាា និងវបាបធម៍ / បរិយកាស 

 ្លប ោះ ល់ននសាលាគរៀននីមួ ៗ រនុងន ័រើរចាំគរើនពីឆ្ាាំមុន សាំរាបវ់ិធាន
ការទាំងអស ់

 សមភាពននលទធ្ល តាមការ្ដល់ចាំណុចសាំខាន់គៅការសិរាាននក្រុមសិសាស 
ដដលពុាំក្តូវបានគរ ួ ដិតដល់ចុោះរនុងក្បវតតិសាហ្វសត 

 ថាគតើសិសាសរាំពុងគដើរគៅគលើ្ែវូក្តវូ គដើមាបឱីាយទទួលបានគជារ ័ ពីមហា
វិទាាល ័ អា ីព និងស រមន ៍

 
គក្ៅពីការដចររំដលរព័ត៌ម្ន អាំពីការរើរចាំគរើនរបស់សសិាសសាលាដដលបាននូវការ
រើរចាំគរើនតាមរង្វា តនមែគលើភាសាសាហ្វសដអង់គរែស និងរណតិវទាា វារួមម្ន្ង
ដដរ ព័ត៌ម្នអាំពីការបញ្ាឈបស់ិសាសបគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន; ការចលូគរៀនគទៀង
ទត់រាល់នលៃ; ការគរៀនសូក្តរបស់សិសាសដ ន្រអារមមណ៍ និងសងគម; រគបៀបដដលសិសាស 
ម្តាបិតា និងបុរគលិរ រិតយ ាងណ្ខែោះ ចាំគ ោះស រមន៍សាលាគរៀន និងម្ន
គក្ចើនគទៀត។ សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ គៅ OaklandSPF.org។ 
 

សិទធិ ល់ដឹងរបស់ម្តាបិតាសិសាស 
 
ម្តាបិតា ម្នសិទធិគសនើសុាំ នងិទទលួបាននូវព័ត៌ម្នដូចតគៅគនោះ ទរ់ទងនឹង
រុណសមាបតដិតននក្រូបគក្ងៀនក្បចាាំថ្ាារ់ននរូនរបស់ពួរគរ៖ 
 

1.  ថាគតើក្រូបគក្ងៀនគ ោះ បានបាំគពញតាមលរខណៈវិនិចឆ័ គលើរុណសមាបតដិ និង
អាជាញាប័ណណរបស់រដឋ សាំរាប់រាំរតិថ្ាារ់ និងមខុវិជាជា   ដដលក្រូដដលបាន
បគក្ងៀនគ ោះដដរឬគទ។ 

2.  ថាគតើក្រូបគក្ងៀនរាំពុងបគក្ងៀនតាមសាថានភាពអាសនន ឬបគណ្ដាោះអាសនន 
ដដលម្នការគលើរដលងចាំគ ោះរណុសមាបតដិ ឬការ្ដល់អាជាញាបណ័ណពីរដឋឬ
យ ាងណ្។ 

3. មុខ ាំ ញថ្ាារ់បរិញ្ញាប័ក្តរបស់ក្រូបគក្ងៀន និងវញិ្ញាបនប័ក្តបញ្ចប់ការ
សិរាា ឬសញ្ញាប័ក្តគ ា្សងៗ ដដលក្រូបគក្ងៀនគ ោះកាន់ គ ើ និងមុខវិជាជានន
វិញ្ញាបនបក័្ត ឬសញ្ញាប័ក្ត។ 

4.  ថាគតើរុម្រក្តូវបាន ដ្ល់ឱាយនូវគសវាគោ ក្រូ ាំនួ  ក្បសិនគបើម្ន គ ើ 
និងរុណសមាបតដរិបស់ពួរគរ។ 

 ម្តាបិតាសិសាសរ៏ក្តូវដតទទួលបាន្ងដដរនូវ៖ 
 

1. ព័ត៌ម្នអាំពីរាំរិតសមទិធ្លននរូនរបស់ពរួគរ គៅរនុងការវា តនមែគលើការសិរាា
នីមួ ៗននរដឋ ដដលបានតក្មវូ តាមក្រមគលខ 34 ននបទបញ្ញតដិស ព័នធដ្នរទ ី
200.2។ 

 
គៅគពលណ្ដដលសិសាស ចូលគរៀនគៅឯសាលាដដលសាំគរចបានលទធ្លសិរាារាំរតិទប 
ដដលជាប់រនុងបញ្ជីចុោះគ ្ាោះគរៀនគោ ចាំ  តាមការររគ ើញគោ សនងការអបរ់សំាធារណៈ
គ ោះ ពួរគរអាចោរ់ រាយសុាំគ្ទរគៅសាលាគរៀនមួ គទៀត ដដលគៅរនុង ឬគៅគក្ៅសង្កាត់
គនោះបាន ក្បសិនគបើសាលាដដលពួរគររាំពងុោរ់គសនើសុាំគ ទ្រគៅគនោះ ជាសាលាគរៀនមួ ដដល
ទទួលបានលទធ្លសិរាាខពស ់ដូចបានចុោះគៅរនុងតារាងវាស់សទង់ក្បតិបតដិការសិរាារាំរិតខព
ស់។ សង្កាត់  ដដលម្នសាលាគរៀនមួ  ជាប់រនុងតារាងវាស់សទង់ក្បតិបតដិការសរិាារាំរិត
ខពស់ ក្តូវដត នូដាំណឹងដល់ម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល គៅសាលាគរៀន នឹង គៅនលៃ ឬឱាយ
បានមុននលៃចូលគរៀនដាំបូងននឆ្ាាំសិរាា អាំពសីិទធិគក្ ើសគរើសសាលារបស់ពួរគរ រនុងការគ ទ្រ
គៅគរៀនគៅឯសាលាគរៀនរបស់រដឋមួ គ្ាសងគទៀត។ ព័ត៌ម្នទរទ់ងនឹងដាំគណើរការោរ់
 រាយ គ ើ និងគពល្ុតរាំណត់ោរ់ រាយសុាំ សូមទរ់ទងជាមួ នឹងម ាឈមណឌលសាវារមន៍
សិសាស តាមរ ៈគរ ទាំពរ័ enroll@ousd.com  ឬ enroll@ousd.com/enroll។ ចាាប់
អប់រ ំ48350-48361។ 
 

ដខសាំខាន់ៗសាំរាប់ចុោះគ ្ាោះគរៀន 
 
ដខសីហា៖ ដខចុោះគ ្ាោះចូលបញ្ជីជា្ែូវការននសាលាគរៀន 
ដខធនូ–មររា៖ រ ៈគពលគបើរឱាយចុោះគ ្ាោះគក្ ើសគរើសសាលាគរៀនគោ ចាំ  
ដខមី ៖ គសចរដីរ ូនដាំណឹងតាមប ុសដ៍សាំបុក្ត អាំពីសាលាគរៀនលមីដដលរាំណត់ឱាយគៅគរៀន 
ដខគមសា–ឧសភា៖ ក្រុមក្រួសារគធវើការបញ្ជារ់អាំពីសាលាគរៀនលមីដដលបានរាំណត់ឱាយចូល
គរៀន ជាមួ នឹងសាលាគរៀនរបស់ពួរគរ 
សូមចុចគមើលគរ ទាំពរ័ enroll@ousd.com/enroll សាំរាប់នលៃដខ ឬការផ្លាស់បដូរជារ់លា
រ់។ 
 

ដាំគណើរការោរ់ រាយសុាំ 
 
រ ៈគពលគបើរឱាយចោុះគ ្ាោះគក្ ើសគរើសសាលាគរៀនគោ ចាំ សិសាសទាំងអស់ដដលចូលគរៀន
សាលាមគតត ាយអនតរកាល និងសាលាមគតត ាយ ការគ ទ្រគៅអនុវទិាាល័  គ ើ និងវិទាាល័
 គ ោះ ក្តវូដតោរ់ រាយសុាំចូលគរៀនគៅរនងុរដូវគឈើក្ ោុះសែឹរ គបើគទោះបីជាវាជាសាលាគរៀន
គៅរនុងសង្កាត់របស់ពួរគររ៏គោ ។ រ ៈគពលគបើរឱាយចុោះគ ្ាោះគរៀនគោ ចាំ  ចាប់គ្តើម
គៅដខធនូ គ ើ បញ្ចប់គៅចុងដខមររា (សមូចុចគមើលគៅរនុងគរ ទាំព័រ 
enroll@ousd.com/enroll សាំរាប់នលៃដខជារ់លារ)់។ 
 
សាំគណើសុាំ  សាំរាប់ការគ ទ្រគៅគរៀនគៅឯសាលាគរៀនគ្ាសងៗគទៀតរនងុសង្កាត់ OUSD គៅ
រនុងរដូវគឈើក្ ោុះសែឹរ នឹងក្តូវបានទទួល រ្ងដដរ រនុងអាំឡុងគពលគបើរឱាយចុោះគ ្ាោះចូល
គរៀនគោ ចាំ ។ សិសាសដដលបានចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនរួចគៅគ ើ  គៅឯសាលាគរៀនមួ  
មិនចាាំបាច់ោរ់ រាយសុាំចូលគរៀនសារជាលមមីដងគទៀតគៅរនុងឆ្ាាំនីមួ ៗ គដើមាបីឱាយអាចបនដចូល
គរៀនគៅឯសាលាគរៀន នឹងមដងគទៀតគ ោះគទ។ 

 
 
 

mailto:enroll@ousd.com
mailto:enroll@ousd.com/enroll
mailto:enroll@ousd.com/enroll
mailto:enroll@ousd.com/enroll
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ចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនមគតត ាយសាលា អនុវិទាាល័  
និងវិទាាល័  
 
គៅរនុងរ ៈគពលគបើរឱាយចុោះគ ្ាោះគក្ ើសគរើសសាលាគរៀនគោ ចាំ គ ោះ  រាយសុាំ
ចូលគរៀនសាំរាបរ់ុម្រទាំងអស់ អាចគធវើបានតាមការគក្បើក្បព័នធ រាយសុាំតាមអ ៊ិនធឺណិ
តរបស់គ ើង។ គក្ៅពីគនោះ  រាយសុាំជាក្រោស់ រឺគលារអាចគៅ រវាបានពីសាលា
គរៀនណ្មួ របស់សង្កាត់ OUSD ឬគៅមណឌលសាវារមន៍សិសាស រួចបាំគពញវា
គ ើ  អាចបញ្ជូនវាមរវិញគៅទីរដនែងណ្មួ រ៏បាន គោ ម្នោរ់ភាជាប់មរ
ជាមួ នូវឯរសារសាលាគរៀនក្តូវការចាាំបាច់។ ចាំគ ោះសិសាសថ្ាារទ់ីក្បាាំ និងទីក្បាាំបី 
ណ្ដដលបានចូលគរៀនសាលាគរៀន  របស់សង្កាត់ OUSD គៅឆ្ាាំមុនៗគ ោះ 
នឹងក្តូវទទួលបាននូវ រាយសុាំមួ ចាាប ់ដដលរនុងគ ោះម្នគ ្ាោះពួរគរក្សាប់ 
គដើមាបីគធវើការគក្ ើសគរើសអនវុិទាាល័  នងិវទិាាល័ របស់ពួរគរគរៀងៗខែួន។ ក្រុម
ក្រួសារ ក្តវូបញ្ជូន រាយសុាំក្តឡប់មរវិញ នូវដបបបទដដលបានបាំគពញរួចគ ើ  
គៅកាន់ទីសាលាគរៀនបចចុបាបននរបស់ពួរគរ គបើសិនជាពួរគរគក្ ើសគរើសមិនគក្បើ
 រាយសុាំតាមអ ៊ិនធឺណិត។ 
 

សិសាសចាំណូលលមី និងសិសាសគ ទ្រសាលាគរៀន 
 
ម ាឈមណឌលសាវារមន៍សិសាសសាលាននសង្កាត់ OUSD អាច ួ គលារអនរពីគដើម
ដល់ចប់ដាំគណើរការចុោះគ ្ាោះទាំងក្សុង គទោះជារូនរបស់គលារអនរ ជាសិសាសលមី
ក្សឡាង គទើបចូលមររនុងសង្កាត់ OUSD រ៏គោ ; ឬជាសិសាសដដលគទើបវិលក្ត
ឡប់មរពីសាលាគរៀនឆតគធឿសគូល ពីសាលាគរៀនឯរ ន ឬពីសាលាគរៀន គៅរនុង
ទីក្រុងមួ គ ា្សងគទៀត ចលូមរគរៀនរនុងសង្កាត់ OUSD វិញ ឬជាសិសាសដដលផ្លាស់
មរពីសាលាគរៀនដនទគទៀតរបស់ OUSD រ៏គោ ។ ការិយល័ គនោះ ម្នទីតាាំង
គៅ 746 Grand Avenue និងគៅ 1125 69

th
 Avenue។ អនរឯរគទសខាងររ

សាលាគរៀនឱាយសិសាសគរៀន អាចររ ួបបាន គៅចគ លាោះគម្ ាង 8 ក្ពឹរ និងគម្ ាង 2 
រគសៀល, ពីនលៃច័នទ ដល់នលៃសុក្រ ឬតាមការណ្ត់ ួបរ៏បាន។ ការគធវើគតសដភាសាសាំ
រាប់សិសាសណ្ ដដលភាសាចរាំគណើតរបស់ពួរគរ ពុាំដមនជាភាសាអង់គរែសគ ោះ រឺ
អាចគធវើ ូន្ងដដរ។ ោ្ានសិសាសនឹងក្តវូបារ់ទឹរចិតតពីការចោុះគ ្ាោះគរៀន ឬបដិគសធ
ថាមិនឱាយចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន គោ ដ្អរគលើភាពជាពលរដឋ ឬឋានៈជាអគ តាក្បគវស
ន៍របស់សិសាស ឬម្តាបិតា / អាណ្ពាាបាល ជារ់ដសដង ឬតាមការ ល់គ ើញគ ោះ
គឡើ ។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត ឬការណ្ត ់ួប សូមទរ់ទងម ាឈមណឌល
សាវារមន៍សិសាសសាលា តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 273-1600 ឬអ ៊ីដមល 
enroll@ousd.org។ 
 
ម្តាបិតាននសិសាសចាំណូលលម ីនិងសិសាសដដលមរពីសាលាឆតគធៀសគូល សាលាឯរ
 ន ឬសាលាគរៀនគៅគក្ៅសង្កាត ់គៅគពលណ្មរចុោះគ ្ាោះគរៀនឱាយរូនរបស់ពួរ
គរគ ោះ ក្តូវ រមរជាមួ  នូវឯរសារដូចខាងគក្កាម៖ 
 
1.  លិខិតបញ្ជារទ់ីលាំគៅ៖ សិសាសក្តូវម្នឯរសារចាំនួនបី រនុងចាំគណ្មឯរសារ 

 ទាំងឡា ខាងគក្កាម គោ ម្នគ ្ាោះ នងិអាស ោឋានរបស់ម្តាបិតា អនរអាណ្
ពាាបាល ឬអនរ្ដល់ការដលទាំរបស់ខែួន។ 

•  វិរក ប័ក្តទឹរគេែើង រនុងរ ៈគពល 45 នលៃ (លិខិត PG&E, ក្រុម  ុនទឹរ EBMUD, 
ទូរទសាសដខាសរកាប ។ល។) 

•  ទាំងលិខិតចុោះបញ្ជីយន នត និងលិខិតធា រា ាប់រងយន នត ដដលម្ន
អាស ោឋានចាាស់លាស។់ ឯរសារទាំងគនោះ ក្តវូ្ដល់មរជាមួ ោ្ា។ 

•  គោលការណធ៍ា រា ាប់រងរបស់ម្ចាស់្ ទោះ / អនរ ួល។ 
•  រិចចសនាា ួល្ទោះ ដដលម្នឯរសារអាំពីម្ចាស់្ទោះ។ 
•  របា ការណប៍ង់ពនធអចលនក្ទពាយ។ វិរក ប័ក្តបង់ពនធអចលន

ក្ទពាយបចចុបាបនន ដដលគចញពីការិយល័ ក្បមូលពនធននគខាណធីអា
ឡាមីោ។ 

•  លិខិត្ែូវការពីសងគមរិចច / ទីភា្ារ់ង្ររោឋាេិបាល រនុងរ ៈគពល 45 
នលៃ ដដលម្ន អាស ោឋាន ដ្ិតគៅគលើ នឹងចាាស់លាស់។ 

•  សាំរាបដ់តក្រួសារស្ាារគ់ៅបគណ្ដាោះអាសនន៖ ក្រួសារដដលស្ាារគ់ៅ
បគណ្ដាោះអាសនន គៅអាស ោឋានមិនអចិនហ្វនត ៍ ដូចជា ម ូដតល/
សណ្ឋាោរ, គរ ោឋានមិតដេ័រដ ឬសាចញ់្ញាត,ិ ទី ក្មរ, រល នត ឬ
អនរដដលម្នទីលាំគៅក្សគដៀងោ្ាគនោះ។ ក្រួសារដដលស្ាារគ់ៅ
បគណ្ដាោះអាសនន ដដលពុាំម្នលទធភាពសង់ទីលាំគៅអចិនហ្វនត  ៍អាច
ចូលគៅកាន់រមមវិធសីិសាស និងក្រួសារបគណ្ដាោះអាសនន 
(TRANSITIONAL STUDENTS AND FAMILIES 

PROGRAM) ដដលម្នអាស ោឋានគៅ 746 GRAND 

AVENUE សាំរាប់ការបញ្ជារអ់ាំពទីីលាំគៅ និងការសុាំ ាំនួ ។ 
 

2.  ឯរសារបញ្ជារអ់ា ុ (សិសាសលម)ី៖ ក្រួសារអាច្ដល់សាំបុក្តរាំគណើត (ក្តូវការមុនគរ) គដើមាបី
បញ្ជារ់អា ុសសិាស; ទក្មង់ដបបបទគ្ាសងគទៀត សាំរាប់បញ្ជារអ់ា ុ៖ សាំបុក្តពីធីលាង
បាប, សាំបុក្តឆ្ែងដដន, សាំបុក្តអគ ដាក្បគវសន៍, សាំបុក្តរាំគណើតគចញពីមនទរីគពទាយ, 
រាំណត់ក្តារមពីរប ៊ីប ឬសាំបុក្តដលែងសចាចាពមី្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល។ ឯរសារទាំង
គនោះ នឹងក្តវូបានគក្បើសាំរាប់ដតគោលបាំណងបញ្ជារ់អា  ុសាំរាប់ដតការចុោះគ ្ាោះចូល
គរៀនដតប ុគណ្្ាោះ។ 

3.  សាំបុក្តបញ្ជារ់រាំរិតថ្ាារ់៖ (ថ្ាារ់ទី 2-12)៖ ក្រុមក្រួសារ ក្តូវការ្តល់ក្ពឹតដប័ក្តពិនទុ, សាំបុក្ត
គឡើងថ្ាារ់ ឬប័ណណរា ការណ៍លមីបាំ្ុតរបស់រូន គដើមាបីបញ្ជារ់អាំពីរាំរិតថ្ាារ។់ 

 4. លិខិតបញ្ជារអ់តតសញ្ញាណ៖ អាជាញាបណ័ណគបើរបរ ឬអតតសញ្ញាណប័ណណ ែ្វូការននរដឋកាលី
 វូនញ ា របស់ម្តាបិតា អាណ្ពាាបាល ឬអនរ ដ្ល់ការដលទាំ ដដលគចញគោ ក្រសួង
យន នត (DMV) ឬលិខិតឆ្ែងដដន ជាម ួនឹងឯរសារដដលម្នទក្មង់ជាសាំបុក្ត
រាំគណើត ឯរសារបញ្ជារ់បញ្ជីភាពជាអាណ្ពាាបាល ឬឯរសារតុលាការ ក្តូវដតគក្បើ 
គដើមាបីបញ្ជារអ់ាំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ដលររាារូន។ 

 
សង្កាតម់្នសិទធគិសនើសុាំសាំបុក្តបញ្ជារ់េសតតុាងណ្មួ ដលមគទៀត អាំពទីីលាំគៅ តាមការចាាំបា
ច់។ 
 
ការគ ទ្រពីសាលាគរៀនមួ គៅសាលាគរៀនមួ គទៀត គៅរនុងសង្កាត ់OUSD រនុងឆ្ាាំសិរាារឺ
អនុញ្ញាតឱាយបានដតចាំគ ោះអនរម្នបញ្ហាបារមភអាំពីសុខភាព និងសវុតថិភាពដដលបានរត ់
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ទុរជាឯរសារ និងចាំគ ោះក្រួសារទាំងឡា ណ្ ដដលគរើទីលាំគៅគៅឆងា ដមន
ដទនពីទីសាលាគរៀនបចចុបាបននដដលបានរាំណត់ឱាយគៅគរៀន។ ការគសនើសុាំគ្ទរ ដដល
បណ្ដាលមរពីបណតឹង ឬបញ្ហាគ ា្សងៗគៅសាលាគរៀនផ្ទាល់ នឹងក្តូវបានពិនិតាយគោ 
អរគ  របណ្ដាញ ឬអរគ  ររងននបណ្ដាញ និងគោ អនរក្រប់ក្រងរដឋបាល
គៅសាលាគរៀនផ្ទាល់។ គៅរក្មិតអនវុិទាាល័  និងវទិាាល័  ការគ ទ្រគោ សារ
ការផ្លាស់បដូរអាស ោឋាន ម្នការរាំណត់ក្ពាំដដនខពស់ គ ើ ជាទូគៅក្តូវបាន
អនុញ្ញាតដតគៅរ ៈគពលឈបស់ក្ម្រឆ្ម្សគ ោះដតប ុគណ្្ាោះ ក្បសិនគបើម្ន
រដនែងទាំគនរ។  
 
ចាាប់អប់រ ំ48980 (H), 48980 (I); និ ័តរមមរដឋបាលគលខ 5111.1, 5116.1 
គោលការណ៍រណៈរមមការគលខ 5116.1, BP 5117។ សូមគមើលឧបសមព័នធ សាំ
រាប់អតថបទគពញគលញអាំពីគោលការណទ៍ាំងគនោះ។ 
 

ការគ្ទរសាលារវាងសង្កាត់ 
 
ចាាប់រដឋតក្មវូឲាយសសិាស ក្តូវបានគោោះដលងពីសង្កាត់សាលាគរៀនគដើមរបស់ពួរគរជា
មុនសិន មុននឹងពួរគរអាចោរ់ រាយសុាំចូលគរៀនគៅរនុងសង្កាត់សាលាគរៀនមួ  
គៅរនូងទីក្រុងណ្មួ គ ា្សងគទៀត។ ការគ ទ្រសាលាគរៀន ក្តូវបានអនញុ្ញាតឱាយបាន 
ដតគោ សារការង្រ ការគមើលដលគរមង ឬការបនដគៅគរៀនគៅរនុងសាលាគរៀន
ដដដលគ ោះ គបើគទោះបីជាសិសាសគ ោះ ពុាំរសគ់ៅរនុងទីក្រុងននសាលាគរៀន នឹងរ៏គោ
 ។  
 
ក្រមុក្រួសារទាំងឡា ណ្ ដដលម្នបាំណងចង់ចូលគរៀនគៅរនុងសង្កាត ់OUSD 
ក្តូវ រលិខិតអនុញ្ញាតឱាយគ ទ្រសាលារបស់ពួរគរមួ ចាាប់ ពីសង្កាត់ដដលពួរគរ
រស់គៅ ក្ពមទាំងឯរសារក្ទក្ទងស់ាំគណើរបស់ពួរគរ្ងដដរ។ ក្រុមក្រួសារដដល
ម្នបាំណងចង់ចារគចញពីសង្កាត ់OUSD គៅកាន់សង្កាត់សាលាគរៀនមួ គ ា្សង
គទៀត ក្តូវ រមរជាមួ  នូវឯរសារដដលក្ទក្ទងក់ារគសនើសុាំរបស់ពួរគរ (ជាឧ. 
រនទុ ដសរ សាំរាបស់ាំគណើសុាំដ អ្រគលើការង្រ ឬប័ណណរា ការណព៍ិនទុសាំរាបស់ិសាស
គៅគរៀនបនត) គៅកាន់ម ាឈមណឌលសាវារមន៍ននសង្កាត់ OUSD។  
 
ក្បសិនគបើសង្កាត់ OUSD ជាសង្កាត់ដដលពួរគររស់គ ោះ ការគ ទ្រសាលា   នឹង
ក្តូវបានអនញុ្ញាតឱាយគធវើការគ ទ្រគៅកាន់សង្កាត់មួ គទៀតបាន ក្បសិនគបើរូនរបស់
ម្តាបិតា ដដលម្នឋានៈជាគយធាបរិចាចាររិចចសរមមគពញគម្ ាង ទទួលបាននូវ
 ល់ក្ពមការោរ់ រាយសុាំគ្ទរសាលា ពីសង្កាត់ដដលបានគសនើសុាំចុោះគ ្ាោះគរៀន។ 
ចាាប់អប់រ ំ46600។ 
 
សាំគណើសុាំគ ទ្រសាលា ជាមធាយម ក្តូវការរ ៈគពល 15 នលៃ គដើមាបពីិនិតាយ និង ូន
ដាំណឹងដល់ក្រួសារវិញ អាំពគីសចរដីសគក្មចចិតដ។ គសចរដីសគក្មចចិតដដដលទរ់ទង
នឹងសាថានភាពការង្រ អាចក្តូវបានពិចារណ្ភាលាមៗ។ 
 
 

 ការអនុញ្ញាត និងការគសនើសុាំឱាយសាំគរចសារជាលមី 
 
សិសាានុសិសាស ក្តវូបានអនញុ្ញាតឲាយចូលគរៀនគៅសាលាគរៀនណ្មួ តាម គក្មើសរបស់ពួរ
គរ ក្បសិនគបើម្នរដនែងទាំគនរ។ ក្បសិនគបើម្នចាំនួនសិសាសោរ់ រាសសុាំគក្ចើនជាងរដនែង
ទាំគនរ អាទិភាពបនតប ទាប់ដ្អរគលើគោលការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាាអប់រំននសង្កាតO់USD និង
ចាាប់រដឋ និងស ព័នធ នងឹក្តូវបានគក្បើគធវើការរាំណត់គៅគលើការអនញុ្ញាតឱាយចូលគរៀន។ ក្រុម
ក្បឹរាាក្រប់ក្រង ពនិិតាយគលើគោលការណ៍គនោះគឡើងវិញជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ — សូមចុចគមើលរនុងគរ
 ទាំព័រ www.ousd.org/enroll សាំរាបល់រខណៈវិនិចឆ័ ដ៏លមីបាំ្ុត។ 
 
ការោរ់ រាយ ឺតយ ាវ នឹងក្តវូបានពិនិតាយសាំគរចតាមលាំោប់ដដលបានទទួល គ ើ សិសាស
ក្តវូបានរាំណត់ឱាយសាលាគរៀនគោ ដ្អរគលើការម្នសល់រដនែងគរៀន គក្កា ពីម្នការ
ពិចារណ្គលើរដនែងទ រាំរិតថ្ាារ ់បងបអូនបគងកើត និងទីលាំគៅ។ ក្បសិនគបើគ ើងមិនអាចទទួល
រូនគលារអនរឱាយុចូលគរៀនគៅរនុងគៅសាលាគរៀន ដដលគលារអនរបានគក្ ើសគរើស ឬ
ក្បសិនគបើគលារអនរពុាំោរ់ រាយសុាំឱាយរូនគលារអនរគទគ ោះ រូនរបស់គលារអនរនឹងក្តូវបាន
រាំណត់ឱាយគៅសាលាគរៀនគៅ ិត្ទោះរបស់គលារអនរបាំ្ុត ដដលម្នសល់ទីរដនែងគរៀន។ 
គសចរដីសគក្មចគលើការរាំណត់សាលាគរៀន អាចក្តូវបានអនញុ្ញាតឱាយគធវើការគសនើសុាំឱាយសាំគរចជា
លមី គៅកាន់ម ាឈមណឌលសាវារមន៍ននសង្កត ់OUSD។ គ ើងខុ្ាំនឹងខិតខាំអស់ពីសមតថភាព រនុង
ការ្ដល់ គក្មើសសាលាគរៀនតាមចាំណង់ចាំណូលចិតត គ ើ នឹងស ការជាមួ គលារអនរ 
គដើមាបីដសវងររសាលាគរៀន ដដលសារសមបាំ្ុតសាំរាប់រូនគលារអនរ តាមលទធភាពរអាចគធវើ
គៅបាន។ 
   
សូមទរ់ទងម ាឈមណឌលសាវារមន៍ននសង្កាត់ OUSD តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 273-1600 
ក្បសិនគបើគលារអនរម្នសាំណរួណ្មួ  អាំពីគោលការណអ៍នុញ្ញាតឱាយចូលគរៀន។ 
ការិយល័  ម្នទីតាាំងសថិតគៅ 746 Grand Avenue និងគៅ 1125 69

th
 Avenue។ 

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល ដ្នរទី 5116.1, 5117, បទបញ្ញតដរិដឋបាលដ្នរទ ី
5116.1។ 
 

ការចុោះគ ្ាោះចូលបញ្ជីសាលាគរៀន 
 
គលារអនរក្តូវដតគធវើការបញ្ជារ ់និងចុោះគ ្ាោះរូនគលារអនរ គៅឯសាលាគរៀន ដដលបាន
រាំណត់ឱាយគៅគរៀន គដើមាបីឱាយបានចូលគរៀនគៅឯសាលាគរៀន នឹង។ ក្រួសារននសិសាសទាំងអស់
ដដលបានរាំណត់ឱាយគៅសាលាណ្មួ រួចគ ើ គ ោះ ក្តវូទរ់ទងទីសាលាគរៀនដដលបាន
រាំណត់ឱាយគៅ គដើមាបីគធវើការបញ្ជារ់ថាពួរគរនឹងគៅគរៀនគៅឯសាលាគរៀន នឹង គៅគពលណ្
ពួរគរបានទទួលលិខិតរាំណត់សាលាគរៀន។ សូមចាំណ្ាំនលៃដខ្ុតរាំណត់គធវើការបញ្ជារ់គៅ
រនុងលិខិត; ការខរខានពុាំបានគធវើការបញ្ជារ់ឱាយបានមុននលៃដខ្ុតរាំណត់ អាចបណ្ដាលឱាយ
រូនគលារអនរបាត់បង់ទីរដនែងគរៀនរបស់ពួរគរ។ រាល់ការបញ្ជារ់ទាំងអស់ រឺគធវើគឡើងគៅ
ដខមី  ឬតាមបានបញ្ជារ់គៅរនុងលិខិតរាំណត់សាលាគរៀន។ សាលាបឋមសិរាា អនវុិទាាល័
  និងវទិាាល័  ដតងដតគធវើការចោុះគ ្ាោះចូលគរៀន និងគធវើរិចចក្ប ុាំបង្ហាញទិសគៅសាំរាប់
សិសាសលមី គៅដខសីហា។ លិខិតរាំណត់សាលាគរៀនរបស់គលារអនរ រឺម្នព័ត៌ម្នសាំរាប់
ទរ់ទងសាលាគរៀនរបស់គលារគលារអនរ។ 
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រមមវិធីអប់រំរុម្រតូច (ECE) 
 
  រោឋានននរមមវិធីអបរ់ំរុម្រតូចននសង្កាត់ OUSD ្ដល់រមមវិធអីប់រំរុម្រតូច
ដដលម្នរុណភាពខពស់ ដដលគក្តៀមខែួនរុម្រ គដើមាបទីទួលបានគជារ ័  គៅថ្ាារ់
មគតត ាយ និងគលើសពីគនោះគទៀត គោ ្ដល់ ូនសិសាស នូវរមមវិធីសិរាា ដដលម្ន
លរខណៈសមក្សបគៅនឹងការអេវិឌាឍន ៍វបាបធម៌ និងភាសា។ រមមវិធសីិរាា រួមម្ន 
ការបង្ហាត់បគក្ងៀនអរខររមមរាំរិតដាំបូង រណិតវិទាា វទិាាសាហ្វសត ការអេវិឌាឍន៍ដ្នរ
រាងកា  និងការអេវិឌាឍន៍្ ែូវសងគម និងអារមមណ៍ គ ើ ដដលចាប់គ្ដើមពីមូលោឋាន
ក្រឹោះសិរាាថ្ាារ់គក្តៀមមគតត ាយរដឋកាលី វូនញ ា។ វារឺជាគោលគៅរបស់គ ើងរនុងការ
្ដល់ ូនរុម្រម្្ារ់ៗ នវូការ រចិតតទុរោរ់ជាបុរគល ដដលម្នសារសាំខានគ់ៅរនុង
រ ៈគពលឆ្ាាំដាំបូង រនុងរមមវិធីសិរាាដដលម្នការទរ់ទញឱាយចង់គរៀន និងរនុងទី
រដនែងបាំ រ់បាំប នដដលម្នសុវតថិភាព ជាទីដដលសិសាសចាំរុងចាំគរើន។ 
 
រមមវិធី ECE ម្នគម្ទនភាពដដលបានបាំគរើក្រុមក្រួសារអសរ់ ៈគពលគក្ចើន ាំ ន់ 
គោ ក្បតិបតដិលរខខណឌ  ននមូលោឋាន រដឋ និងស ព័នធ ដដលរនុងគ ោះ រួមម្ន 
ប ុដនតមិនរាំណត់ថាម្នដតក្រមននបទបញ្ញតដិ Title 5 និង 22 ននរដឋកាលី វូនញ ា 
គ ើ និងចាាប់អបរ់ំននរដឋកាល ីវូនញ ា តាមការអាចអនវុតដបាន។ 
 
រមមវិធី ECE ម្នរដីរើររា រនុងការក្បកាស ូន អាំពី ាំគរើសសិរាាគពញគម្ ាង គៅ
រនុងថ្ាារ់មគតត ាយ និងរមមវិធីសិសាសដល់ចូលគរៀន ទុរជា ាំគរើសលមីមួ សាំរាប់ក្រុម
ក្រួសារគៅរនុងឆ្ាាំសិរាាគនោះ។ ក្បសិនគបើគលារអនរចង់បានព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូម
ទរ់ទងម ាឈមណឌលចុោះគ ្ាោះគរៀនននរមមវធិី ECE តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 273-
1590។ 
 

សាលាក្ពីសគូល និងរមមវិធីរុម្រដល់វ័ ចូលគរៀន
ននសង្កាត់ OUSD 
 
បចចុបាបននគនោះ សង្កាត់ OUSD ម្នសាលាគរៀនក្ពីសគូល និងទីតាាំងសាលាសាំរាប់
រុម្រដល់វ័ ចូលគរៀន ចាំនួន 29 រដនែង គៅទូទាំងសង្កាត់ OUSD៖ 
 
• ថ្ាារ់គរៀនសាលាក្ពីសគូលគពញមួ នលៃ រមឺ្នចាំនួន 26 ថ្ាារ ់
• ថ្ាារ់គរៀនសាលាក្ពីសគូល រ់រណ្ដាលនលៃ រឺម្នចាំនួន 29 ថ្ាារ់ (គរៀនគពលក្ពឹរ) 
• ថ្ាារ់គរៀនសាលាក្ពីសគូលគពញមួ នលៃ រមឺ្នចាំនួន 27 ថ្ាារ់ (គរៀនគពលរគសៀល) 
• ថ្ាារ់គរៀនសាំរាប់រុម្រដល់អា ុចូលគរៀន រឺម្នចាំនួន 10 ថ្ាារ ់
 

រមមវិធីសាលាក្ពីសគូល (PreK) 

 
រមមវិធីសាលាក្ពីសគូលគបើរបគក្ងៀនបីគម្ ាង និងគពញមួ នលៃរបស់គ ើង ក្តូវបាន
គរៀបចាំគឡើង គដើមាប ីួ ក្ទក្ទង់ដលក់ារអេវិឌាឍន ៍និងការសិរាាដាំបូងបាំ្ុតរបស់
រុម្រ តាមរ ៈការសិរាា និងការរុរររដរពិគសាធន៍។ រមមវិធីសាលាក្ពីសគូលអប់រ ំ

 រុម្រតូច ក្តវូបានគរៀបចាំគឡើងតាមការរិតពិចារណ្រ គដើមាបី្ ដល់ឱាយសិសាស និងក្រុមក្រួសារ នូវ
ការគធវើការផ្លាស់បដរូយ ាងរលូនគចញពីសាលាក្ពីសគូលគឡើងគៅកាន់មគតត ាយសាលា គោ ការ
អនុវតតន៍រមមវិធបីង្ហាតប់គក្ងៀនដ៏ម្នការរើរចាំគរើន ដដលគឆ្ែើ តបគៅនឹងគសចរដីក្តូវការរបស់
អនរសិរាារនុងវ័ ដាំបូងរបស់គ ើង គោ ដ អ្រគលើមូលោឋានដដលម្នលរខណៈខុសៗោ្ា និង
គធវើតក្មូវសាំរាបស់ិសាសម្្ារ់ៗ ។ រមមវិធសីិរាាននសាលាក្ពីសគូល គៅថា រមមវិធី Big Day for 

PreK រឺក្សបតាមមូលោឋានក្រឹោះសិរាាសាលាក្ពីសគូលននរដឋកាលី វូនញ ា។ រមមវិធី Big Day 

for PreK ក្តូវបានគរៀបចាំគឡើងគោ អនរក្សាវក្ជាវ និងអនរម្នវិជាជា ីវៈដដលម្ន ាំ ញ 
និងបទពិគសាធន៍ដដលក្តូវបានទទួលសាគាល់ថ្ាារ់ជាតិ។ រមមវិធីសិរាាសាលាក្ពីសគូលគនោះ ឆ្ែោុះ
បញ្ចាាំងអាំពីសក្ម្វក្ជាវដ៏លអក្បគសើរ និងការអនុវតដន៍របស់ក្រូបគក្ងៀនអាំពីរគបៀបដដលរមុ្រតូ
ចៗគរៀនសូក្ត និងធាំធាត់គឡើង។ 
 

រមមវិធីរុម្រដល់វ័ ចូលគរៀន 
 
សិសាសដដលដល់អា ចុូលគរៀនរបស់គ ើង ទទួលបាននូវបទពិគសាធន៍តាមការអនវុតតន៍ជារ់
ដសដង និងទរ់ទញ ដដលក្តូវបានបង្ហាញ ូនគៅរនុងបរិយកាសគក្កា ចប់គម្ ាងសាលា
ដដលម្នរច សមព័នធ និងម្នការបណតដោះបណ្ដាល គោ ម្នគោលបាំណងបាំគពញបដនថម
គម្ ាងតាមក្បនពណីននការបង្ហាត់បគក្ងៀនគៅរនុងនលៃសិរាារបស់ពួរគរ។ រមមវិធីគក្កា ចប់
គម្ ាងសាលារបស់គ ើង  ួ ឲាយរុម្រទទលួបាននូវទាំនុរចិតតខែួនឯង និងដរលមអភាព
គជារ ័ របស់ពួរគរគៅរនុងសាលាគរៀន។ គ ើងខិតខាំក្បឹងដក្បងគដើមាបីបគងកើនលទធ្លសិរាា 
គោ គធវើឲាយក្សបតាមសតង់ោរ រមមវិធីសិរាា គសចរដីដណ ាំ និងការវា តនមែគដើមាបីគឆ្ែើ តប
គៅនឹងគោលគៅរបស់សង្កាត់ សាំរាប់រុម្រទាំងអស់រនងុការអាន សរគសរ ក្បាក្ស័ ទរ់ទង 
និងរណ គៅតាមរាំរិតថ្ាារ់គៅគពលចបថ្់ាារ់ទី 3។ 
 
សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀតអាំពីរមមវិធីរុម្រដល់វ័ ចូលគរៀនននសង្កាត់ OUSD គ ើ និង
គដើមាបីទទួលដាំណឹងដលមគទៀត អាំពីដាំគណើរការោរ់ រាយសុាំគ ោះ សូមទរ់ទងការិយល័ 
្ដល់សិទធិចូលគរៀនសាលាក្ពីសគូល និងការយិល័ ចុោះគ ្ាោះគរៀនរបស់គ ើង តាមរ ៈទូរស័ពទ
គលខ 273-1590។ 
 

ថ្ាារ់មគតត ាយអនតរកាល (TK) 
 
ថ្ាារ់មគតដ ាយអនដរកាល (TK) រឺជា គក្មើសមួ គទៀតននរមមវិធសីាំរាប់រុម្រតូច ដដលសិសាស 
និងក្រុមក្រួសារ អាចទទួលបានគៅរនុងសង្កាត់ OUSD។ ថ្ាារ់មគតដ ាយអនដរកាល រមឺ្ន ដ្ល់
 ូនដល់សិសាសទាំងអស់ដដលចូលអា ុ 5 ឆ្ាាំគៅចគ លាោះនលៃទី 2 ដខរញ្ញា និងនលៃទ ី2 ដខធនូ 
គៅរនុងឆ្ាាំសិរាាធមមតា គ ើ ជាថ្ាារ់គរៀនគពញមួ នលៃ។ ថ្ាារ់មគតដ ាយតាមទាំ មទម្លាប់ រឺ
ក្តូវបានបគក្ងៀនគោ គលារក្រូ-អនរក្រូ ដដលម្នវិញ្ញាបនប័ក្តននរដឋកាល ីវូនញ ា ខាង
បគក្ងៀនមុខវិជាជាចាំរុោះ និង្ដល់រមមវិធីសិរាាគោ ដ្អរគលើការសារសួរព័ត៌ម្ន និងនិងគឆ្ែើ 
តបតាមការអេវិឌាឍន ៍ដដលក្តូវបានគរៀបចាំគឡើង គដើមាបី ួ ក្ទក្ទង់ដល់គសចរដីក្តូវការដ ន្រ
សងគម អារមមណ៍ រាងកា  បញ្ញាញណ នងិការសិរាារបស់រុម្រអា ុបួនឆ្ាាំ និងក្បាាំឆ្ាាំ។ 
តក្មូវការដដលថ្ាារ់មគតដ ាយអនដរកាលក្តូវការគ ោះ រឺថារូនសិសាសទាំងឡា  ក្តវូដតចូល
អា ុ 5 ឆ្ាាំ គៅចគ លាោះនលៃទ ី2 ដខរញ្ញា នងិនលៃទី 2 ដខធនូ។ 
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សង្កាត ់OUSD ម្ន ដ្ល់ ូននូវថ្ាារ ់TK គៅតាមទីសាលាបឋមសិរាាចាំនួន 44 
រដនែង៖ 
 
សាលាគរៀន៖ ACORN Woodland, Allendale, Bella Vista, Bridges 

Academy, Brookfield, Burckhalter, Carl B. Munck, Community 

United, East Oakland Pride, Emerson, Encompass, Esperanza, 

Franklin, Fred T. Korematsu, Fruitvale, Futures, Garfield, 

Glenview, Global Family, Grass Valley, Greenleaf, Hoover, Horace 

Mann, Howard, La Escuelita, Lafayette, Laurel, Lincoln, Madison 

Park Lower Campus, Manzanita Community, Manzanita SEED, 

Markham, Martin Luther King Jr., Melrose, Montclair, New 

Highland Academy, Parker, PLACE @ Prescott, Reach Academy, 

RISE Community School, Sankofa Academy, Sequoia, Thornhill. 
 
*សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-2018  ថ្ាារ់មគតដ ាយអនដរកាល ដដលបានពក្ងរីបដនថម 
នឹងម្ន ដ្ល់ ូន គៅតាមទីសាលាគរៀនដូចតគៅគនោះ សាំរាប់សិសាសសាលាណ្ដដល
ម្នអា ុ 5 ឆ្ាាំ គៅចគ លាោះ នលៃទី 2 ដខធនូ និងនលៃទី 2 ដខមី  ននឆ្ាាំសិរាា៖ គៅ 
Place @ Prescott, La Escuelita, Reach Academy និង Carl B. 

Munck។ 
 
សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីរមមវិធីថ្ាារ់មគតដ ាយអនដរកាល និងដាំគណើរការោរ់
 រាយសុាំចូលគរៀនននសង្កាត់ OUSD គ ោះ សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័របស់គ ើង 
គៅ www.ousd.org/tk ឬសូមទរ់ទងម ាឈមណឌលសាវារមន៍សិសាស តាមរ ៈ
ទូរស័ពទគលខ 510-273-1600។ 
 

ចាប់នដរូគដើមាបីគជារ ័  (គតើគលារអនរអាចចូល
រួមស ការបានរគបៀបណ្) 
 
សក្ម្វក្ជាវបានបង្ហាញថា សិសាសគធវើបានកានដ់តក្បគសើរគៅសាលាគរៀន — គ ើ 
ជារួម សាលាគរៀនអនុវតតន៍ការង្របានកានដ់តក្បគសើរ — គៅគពលម្នការចូលរួម
ពីក្រួសារគៅរនុងការអប់ររំបស់រូនពួរគរ។ តាមរ ៈការចូលរួមយ ាងសរមម អនរ
អាចម្នឥទធិពលជាវិ ជម្នគៅគលើការសិរាារបស់រូនអនរ គ ើ រ៏ ួ ដល់សាលា
គរៀនរបស់អនរ រនុងការបគងកើននូវលទធ្លសិរាារបស់សិសាសទាំងអស់្ ងដដរ។  
 
ការចូលរួមរបស់ម្តាបិតា ម្នគក្ចើនរូបភាព ដដលម្នចាប់ពីការដសវង ល់អាំពីអវី
ដដលរូនរបស់គលារអនររាំពុងសិរាា គដើមាបីគលារអនរអាច ួ ដល់ពួរគរគៅ្ទោះ 
សម័ក្រចិតតគៅសាលាគរៀន ស ការជាមួ សាលាគរៀន ឬបុរគលិររបស់សង្កាត ់គដើមាបី
គធវើឲាយកាន់ដតក្បគសើរគឡើងជាក្ទង់ក្ទ ធាំ។  
 
វាម្នក្បសិទធភាពធាំគធងគៅគលើការបគងកើនលទធ្ល គៅគពលគផ្ដាតការ រចិតត
ទុរោរគ់ៅគលើការសិរាារបស់សិសាស។ ជាយ ាងណ្ រូបភាពរនុងការចូលរួមគ ា្សង
គទៀត ម្នតនមែសក្ម្បក់ារបគងកើតនូវបរយិកាសសិរាាវិ ជម្ន ក្បសិទធភាពកានដ់ត
ក្បគសើរគៅរនុងការិយល័ របស់សាលាគរៀន និងអតថក្បគយ ន៍គ ា្សងៗជាគក្ចើនគទៀ
ត។  ជាក្ចុងគក្កា  គ ើងចង់ឲាយម្តាបិតា និងអនរ្ដល់ការដលទាំរុម្រ ម្នស  

 រមមសិទធគិៅគលើសាលាគរៀនរបស់គ ើង គដើមាបីឲាយគ ើងអាចរួមោ្ា ួ ឲាយសិសាសទទួលបាន
គជារ ័  និងកាលា ជាមនុសាសគពញវ័ ក្បរបគោ សុខភាពលអ។ 
 

ោាំក្ទការសិរាារបស់រូនគលារអនរ 
 
ការចូលរួម ចាបគ់ ដ្ើមគោ ការដឹងអាំពអីវីដដលរូនរបស់អនររួរដតសិរាា។ គៅគពលគលារ
អនរ ល់អាំពីអវដីដលបានរំពឹងទុរ និងម្នទាំ រ់ទាំនងគទៀងទតជ់ាមួ ក្របូគក្ងៀនគ ោះ 
គលារអនរអាច ួ ក្តួតពិនិតាយ និងោាំក្ទដល់ភាពរើរចគក្មើនរបស់រូនគលារអនរ គ ើ ដសវង
ររ ាំនួ បដនថមតាមតក្មូវការ។ មរគុគទទសរស៍ក្ម្បម់្តាបិតា សដីពីសដង់ោរ Common 

Core របស់រដឋ រឺម្នោរ់ ូនគៅរនុងគរ ទាំព័រ www.corstandards.org/what-

parents-should-know/ និងសរមមភាពកាបូបសាពា សាំរាប់ថ្ាារថ្់ាារម់គតត ាយ ដល់ថ្ាារទ់ី
ក្បាាំ រឺម្នោរ់ ូនគៅ www.ousdfamilytoolkit.org។ 
 

ចូលរួមរមមវិធីរាក្តីក្តឡប់មរសាលាគរៀនវិញ 
 
សាលាគរៀននីមួ ៗ យ ាងគហាចណ្ស់ ម្នរមមវិធរីាក្តីក្តឡប់មរសាលាគរៀនវិញចាំនួនមួ  
គៅគដើមឆ្ាាំ គដើមាបឲីាយម្តាបិតាបាន ួបជាមួ ក្រូបគក្ងៀន គ ើ និងម្តាបិតារបស់សិសាសរួម
ថ្ាារ,់ ដសវង លអ់ាំពីរមមវិធសីិរាា និងការរពំឹងទុររបស់ថ្ាារគ់រៀន គ ើ និងដឹងអាំពីរគបៀប
ដដលម្តាបិតាអាច ួ ។ គនោះរឺជាឱកាសដ៏អសាចារាយ សក្ម្ប់ឲាយម្តាបិតា មរទសាសនរិចច
សាលាគរៀន ទទួលបានព័ត៌ម្នទាំ រ់ទាំនងក្រូបគក្ងៀន និងទទួលបានព័ត៌ម្នអាំពសីដង់ោររាំ
រិតថ្ាារ ់ដដលរូនរបស់គលារអនរ ក្តូវបានរំពឹងថា នឹងសគក្មចបានគជារ ័ ពីមុខវិជាជានីមួ
 ៗ។ 
 

ចូលរួមសននិសីទម្តាបិតា-ក្របូគក្ងៀន 
 
ទញ រអតថក្បគយ ន៍ពីសននិសីទម្តាបិតា-ក្របូគក្ងៀន ដដលបានគក្ោងគពលយ ាងគទៀង
ទត់គៅអាំឡុងឆ្ាាំសិរាាគ ោះ គដើមាបពីិនិតាយគមើលការង្ររបស់រូនគលារអនរ ពិភារាាអាំពីលទធ
្លសិរាារបស់ពួរគរ តក្មូវការរបស់បុរគលម្្ារ់ៗ និងគោលគៅផ្ទាលខ់ែួនសាំរាបឆ្់ាាំសិរាា
គ ោះ ក្ពមទាំង ដ រោ្ាអាំពរីគបៀបោាំក្ទដល់ការសិរាារបស់រូនគលារអនរគៅ្ទោះ។ 
 

និយ ជាមួ ក្របូគក្ងៀនឱាយបានគទៀងទត់  
 
គលារអនរមិនចាាំបាច់ក្តូវរង់ចាាំ រ ូតទល់ដតដល់គពលម្នសននិសីទម្តាបិតា-ក្របូគក្ងៀន 
ឬដល់គពលគចញប័ណណរា ការណ៍គ ោះគទ គទើបបាន ួបនិយ ជាមួ ក្របូគក្ងៀន។ ការ
ររាាទាំ រ់ទាំនងញឹរញប ់អាចឲាយអនរដឹងអាំពីបញ្ហាជាសកាដានុពល មុននឹងវារើរធាំគឡើង។ 
រាលគ់ពលពិនទុរបស់រូនគលារអនរធាលារច់ុោះ សូមគសនើសុាំ ួបពិភារាាអាំពគី តុ្លដដលអាចម្ន 
និងវិធដីដលគលារអនរ រូនរបស់គលារអនរ និងក្របូគក្ងៀនអាចគធវើការរួមោ្ា គដើមាបីបគងកើន
ពិនទុ។ ជាគរឿ ៗ ក្របូគក្ងៀនរ៏អាចដណ ាំអាំពីគសៀវគៅដដលរូនរបស់គលារអនរ អាចនឹង
ចូលចិតតអាន ឬសម្ភារៈ ាំនួ សិរាាបដនថមគទៀត។ 

 
 
 

http://www.corstandards.org/what-parents-should-know/
http://www.corstandards.org/what-parents-should-know/
http://www.ousdfamilytoolkit.org/
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ចូលរួមគៅរនងុការចុោះសួរសុខទុរខគៅតាម
គរ ោឋាន  
 
គៅសាលាគរៀនមួ ចាំនួន ក្របូគក្ងៀនចុោះសរួសុខទុរខគៅតាមគរ ោឋានរបស់សិសាស 
គដើមាបបីគងកើតទាំ រ់ទាំនង ក្បរបគោ ការទុរចិតតជាមួ ក្រួសារ។ ក្បសិនគបើអនរ
ម្នចាំណ្ប់អារមមណ៍ សូមទរ់ទង  រសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ អាំពីការចូល
រួមគៅរនុងរមមវិធីរបស់សាលាគរៀនគលារអនរ ឬអាំពីការបគងកើតរមមវិធណី្មួ ។ 
 

និយ ជាមួ រូនគលារអនរឱាយបានគទៀងទត់ 
 
បង្ហាញថា គលារអនរ្ដល់តនមែដល់ការសិរាា តាមរ ៈការបគងកើតទម្លាបន់ិយ អាំពី
សាលាគរៀន៖ សួរអាំពីអវដីដលរូនរបស់គលារអនររាំពុងគធវើគៅសាលាគរៀន អវីដដល
ពួរគររាំពុងសិរាា អវដីដលម្នការលាំបារ និងអវដីដលរូនរបស់គលារអនរចូលចិតត 
និងមិនចូលចិតត។ 
 

ទសាសនរិចចសាលាគរៀន 
 
គ ើងគលើរទឹរចិតតឲាយម្តាបិតា មរទសាសនរិចចសាលាគរៀន គដើមាបទីទួលបានរាំនិត
កានដ់តក្បគសើរអាំពីបទពិគសាធន៍សិរាារបសរ់ូនពួរគរ។ គដើមាបីធា បាននូវសុវតថិ
ភាពរបស់សិសាសគ ើង គេ្ៀវទាំងអស—់រួមទាំងម្តាបិតា—ក្តូវទទួលបានប័ណណ
អនុញ្ញាតសក្ម្ប់គេ្ៀវពីការិយល័   រសាលាសិន។ គេ្ៀវនឹងទទួលបានការ
សាវារមន ៍ឲាយដតពួរគរពួរគរមិនរំខានដល់បរិយកាសសិរាា។   រសាលា ឬ
អនរដដលគរចាត់តាាំង អាច ដណ ាំឲាយគេ្ៀវគចញពីសាលាគរៀន គ ើ មិនក្តឡប់មរ
វិញរនុងរ ៈគពលក្បាាំពីរនលៃ ឬគក្ចើនជាងគនោះ ក្បសិនគបើម្នការរាំណតថ់ា គេ្ៀវគ ោះ
បានរំខានដល់សណ្ដាបល់អ ឬសនតិភាពគៅរនុងសាលាគរៀន។ 
 

សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រសាលាគរៀនរបស់
គលារអនរ / អានក្ពឹតតិប័ក្តសាលាគរៀនរបស់គលារ
អនរ 
 
សាលាគរៀនជាគក្ចើន សពវនលៃគនោះ ម្នវិបនស និងក្ពឹតតិប័ក្ត ដដលរនុងគ ោះម្ន
ព័ត៌ម្នអាំពីក្ពឹតតិការណ៍ គពលខាងមុខៗ អាំពីឱកាសសម័ក្រចិតតចូល ួ បាំគរើការ 
អាំពីនលៃ្ុតរាំណត់ និងព័ត៌ម្នគ្ាសងៗគទៀត។ សាលាគរៀននីមួ ៗម្នគោលវិធីគរៀ
ងៗខែួន។ សូមសារសួរ  រសាលាគរៀន ឬក្រុមម្តាបិតា-ក្រូបគក្ងៀនរបស់គលារ
អនរសាំរាប់ព័ត៌ម្នលាំអិត។ 
 

 សារទូរស័ពទ និងសារអ ៊ីដមលពីសង្កាត់ OUSD 
 
សង្កាត់ OUSD គក្បើរមមវិធ ីSchoolMessenger (អនរ ាំសារសាលាគរៀន) ដដលជាក្បព័នធ
បញ្ជូនសារតាមទូស័ពទ និង/ឬ អ ៊ីដមល ដដលបានលតទុរជាមុន ទុរគធវើការទរ់ទងក្រុម
ក្រួសារ អាំពកី្ពឹតតិការណ ៍ គៅរនុងស រមនស៍ាលាគរៀននីមួ ៗ និងគៅទូទាំងសង្កាត់
ទាំងមូល។ គៅរនុងគពលម្នក្ពឹតដការណអ៍ាសនន រមមវិធ ីSchoolMessenger រ៏នឹងក្តូវ
បានគក្បើ គដើមាបី្ ដល់ព័ត៌ម្នឱាយបានទល់គពល  ូនដល់ម្តាបិតា និងអនរដលទា្ំ ងដដរ។ 
 
ក្រុមក្រួសារ នងឹងទទួលបាននូវសារទូរសព័ទដដលបានលតទុរជាមុន តាមរ ៈគលខដដលចុោះ
គៅរនុងដបបបទចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនរបស់រូនគលារអនរ។ សូមសាដាបគ់ោ ក្បុងក្ប ័តន គៅ
គពលដដលគលារអនរទទួលការគៅណ្ម ួរនុងចាំគណ្មការគៅទាំងគនោះតាមទូរសព័ទ 
ពីគក្ ោះវាម្នព័ត៌ម្នសាំខាន់ៗ អាំពកីារអប់ររំបស់រូនគលារអនរ។  
 
អនរអាច ួ សាលាគរៀន និងសង្កាតរ់បស់គលារអនរ គធវើការក្បាក្ស័ ទរ់ទងោ្ាឱាយម្ន
ក្បសិទធិភាព តាមការធា យ ាងណ្ ឱាយការិយល័ សាលាគរៀន ម្នអ ៊ីដមល និងគលខ
ទូរស័ពទលមីបាំ្ុត សាំរាបទ់ុរទរទ់ងក្រុមក្រសួាររបស់គលារអនរ។ 
 

ររាាទាំ រ់ទាំនងជាមួ នឹងសង្កាត់ OUSD 
 
សូមចុចគមើរនុងគរ ទាំពរ័ www.ousd.org សាំរាប់ដាំណឹងលមីៗ  និងគដើមាបីជាវក្ពឹតតិប័ក្ត និងការ
គចញ្ាា ព័ត៌ម្នលមីរបស់សង្កាត។់ សង្កាត់ OUSD រឺម្នសរមមភាពមម្ញឹរ្ងដដរ 
គៅគលើក្បព័នធ ា្សពវ ា្ា សងគម។ សូមររគមើលពួរគ ើង គៅគលើគ វសប ុរ, Twitter, 

Instagram និង YouTube គ ើ និង @ousdnews! 
 

តស ូមតិគដើមាបីដរលាំអសាលាគរៀន 
 
សាលាគរៀននីមួ ៗ សុទធដតអាចដរលាំអបានជានិចច គ ើ ម្នឱកាសជាគក្ចើនសាំរាបឲ់ាយ
ម្តាបិតាគធវើការជាមួ ក្របូគក្ងៀន បុរគលរិ សិសាស និងសម្ ិរស រមន៍ រនងុការគោោះ
ក្សា បញ្ហា និងរគក្ម្ងជាគក្ចើនគទៀត។ មិនថាគលារអនររាំពុងគធវើការជាស រមន៍សាលា
គរៀន គដើមាបដីរលាំអលទធ្លសិរាារបស់ក្រុមសិសាសណ្មួ រដ ីឬគលារអនររាំពុងតស ូមតិ 
គដើមាបដីរលាំអសម្ភាររូបវ័នត ចាប់គ្ដើមគបើររមមវិធគីក្ៅគម្ ាងសិរាាមួ  ឬបគងកើតសួនសាលា
គរៀនមួ រដ ីសូមចាប់គ្ដើមគោ និយ ជាមួ   រសាលារបស់គលារអនរ ឬអនរដរឹ ាំ
ម្តាបិតាម្្ារគ់ទៀត ដដល រ់ព័នធគៅរនុង PTSA, SSC, ក្រុមអនរដឹរ ាំម្តាបិតា ឬក្រុម
ដនទគទៀត។ 
 
រាំគរាងក្បតិបតដិការសាលា (SPF) រឺម្នោរ់ ូនគៅរនុងគរ ទាំព័រ OaklandSPF.org 
ដដលជាទីរដនែងលអ រនុងការទទួលបាននូវព័ត៌ម្នដលមគទៀត  អាំពីថាគតើសាលាគរៀនគធវើបាន
លអប ុណ្្ា តាមវិធានការគ ា្សងោ្ាជាគក្ចើន នងិសាំរាប់ក្រុមសិសាសគ ា្សងោ្ាជាគក្ចើន។ តាមការពិនិ
តាយគមើលចាំណុចខាលាាំង និងចាំណុចគខាា របស់សាលាគរៀនគ ោះ គលារអនរអាចរាំណត់គោល 
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គៅបានលអក្បគសើរ រនុងការខិតខាំក្បឹងដក្បងរបស់អនរ គដើមាបីឱាយម្នឥទធិពលខាលាាំង។ 
សូមសិរាាបដនថមតាមរ ៈគរ ទាំព័រ OaklandSPF.org។ 
 

រណៈរមមការសាលាគរៀន 
 
ការចូលរួមទូលាំទូលា ពីសាំណ្រម់្តាបិតាគៅរនុងរណៈរមមការ ដដលរាំណត់ទិស
គៅ និងការ្ដល់មូលនិធិរបស់សាលាគរៀនម្នសារសាំខានប់ាំ្ុតរនុងការធា ថា 
គសចរដីក្តូវការ  របស់សិសាសទាំងអសក់្តូវបានតាំណ្ង។ ទាំងគនោះរឺជា
ឧទ រណម៍ួ ចាំនួនអាំពីក្រុមតស ូមតិ និង/ឬ ក្រុមទទួលខុសក្តូវ ដដលគលារអនរ
អាចចូលរួមជាមួ គៅសាលាគរៀនរបស់គលារអនរបាន៖ 
 
●  ក្រុមក្បឹរាាសាលាគរៀន (SSC) - ក្រុមក្បរឹាាសាលាគរៀន ក្តូវដតបានបគងកើត

គឡើងគៅតាមទីសសាលាគរៀនទាំងអស ់ដដលទទួលបានលវិការពីស ព័នធ និង
រដឋ គដើមាបីការដរលាំអរមមវិធ ីនិងសាំរាប់ក្រុមសិសាសគោលគៅ។ សម្ ិរជាប់
គឆ្ាតរបស់ SSC តាំណ្ងឲាយម្តាបិតា សិសាានុសិសាស និងសម្ ិរស រមន៍ 
និងបុរគលិរសាលាគរៀនគៅរនុងអេិបាលរិចចសាលាគរៀន។ តាមចាាប់រដឋ SSC 
ក្តូវដតគមើលការខុសក្តូវគលើការគរៀបចាំលវិកាចាាស់ លាស់គៅតាមទីសាលាគរៀន 
និងការអេិវឌាឍន៍ និងការក្តួតពិនិតាយដ្នការ ុទធសាហ្វសតទីតាាំងសាលាគរៀន
ស រមន៍ (CSSSP) ឬដ្នការដតមួ សក្ម្បល់ទធ្លសិរាារបស់សិសាស 
(SPSA)។ សូមទរ់ទង  រសាលារបសគ់លារអនរ គដើមាបចីូលរួមជាមួ  
SSC របស់សាលាគរៀនគលារអនរ។ 

 
● អនុរណៈរម្្ាធិការសាំរាប់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែសក្បចាាំសាលា

គរៀន (SELLS) - អនុរណៈរម្្ាធិការសាំរាប់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស
ក្បចាាំសាលាគរៀន (SELLS) ក្តូវដតបានបគងកើតគឡើងគៅតាមទីសាលាគរៀន
   ដដលម្នសិសាសអនរសិរាាភាសាអងគ់រែស (ELL) ចាប់ពី 20  រ់គឡើង
គៅ គដើមាបីធា ឱាយម្តាបិតា និងអាណ្ពាាបាលរបស់សិសាសទាំងគ ោះ អាច
ដណ ាំក្រុមក្បឹរាាសាលាគរៀន និងស រមន៍សាលាគរៀនទាំងមូល អាំពរីគបៀប
ឧបតថមភោាំក្ទតក្មូវការពិគសសរបស់ពួរគរឱាយបានលអបាំ្ុត ជាពិគសសតាមរ ៈ
ការអេវិឌាឍដ្នការគទលសាំរាប់សមិទធ្លននសិសាស (SPSA)។ សម្ ិរ
ភារគក្ចើនននអនុរណៈរម្្ាធិការ ក្តវូដតជាម្តាបិតា ឬ អាណ្ពាាបាល 
របស់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស ដដលក្តូវបានគក្ ើសគរើសគោ ម្តាបិតា
សិសាស ELL ដូចោ្ា។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀតអាំព ីតួ ទីននអនុរណៈរម្្ាធិ
ការ SELLS សូមគមើលទាំព័រគលខ 56 រនុងគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/ellmasterplan គនោះ។ 

 
● រណៈរម្្ាធិការក្បឹរាាសាំរាប់រមមវិធីអប់រំពិគសស (SPEAC) - សាលា

គរៀនមួ ចាំនួនម្នរណៈរម្្ាធិការ SPEACs ដដលរនុងគ ោះម្នសម្ស
ភាពម្តាបិតា អាណ្ពាាបាល សិសាសសាលា ក្រូបគក្ងៀន និងបុរគលិរដនទ
គទៀត ដដលបានបូជារម្លាាំងកា  គោោះក្សា តក្មូវការពិគសសរបស់សិសាស
សាលា និងក្រុមក្រួសារគៅរនុង រមន៍សាលាគរៀន។ រណៈរម្្ាការគនោះ ្តល ់

  ដាំបូ ្ានដល់បុរគលិរក្រុមក្បឹរាាសាលាគរៀន និងបុរគលិរសាលាគរៀន អាំពីរគបៀប ួ ដល់
សិសាសពិការ ដដលបានទទួលការអប់រំពិគសស និងអាំពរីគបៀបអេិវឌាឍននរមមវិធីសាលា
គរៀនទូលាំទូលា មួ  ដដលសិសាសង្ ទទួលបាន និងសាំរាប់សិសាសក្រប់សមតថិភាព។ 
ក្បសិនគបើសាលាគរៀនរបស់អនរ បចចុបាបននគនោះ មិនម្នរណៈរម្្ាធិការ SPEAC គ ើ 
ក្បសិនគបើគលារអនរចង់ចាប់គ្តើមបគងកើតម ួគ ោះ សូម ួបនិយ ជាមួ   រសាលា
គរៀនរបស់គលារអនរ និងចូលរួមរនុងរិចចក្ប ុាំក្បចាាំដខរបស់រណៈរម្្ាធិការក្បឹរាាសាំរាប់
ក្បជាស រមន៍ គដើមាបរីមមវិធអីប់រំពិគសស សក្ម្ប់ការ ួ ឧបតថមភោាំក្ទដលមគទៀត។ 

 
● ម្តាបិតាននរុម្រអាហ្វ វិរ (PCAD) - សាលាគរៀនមួ ចាំនួនម្នក្រុម PCADs 

ដដលគរៀបចាំក្រុមម្តាបិតា និងក្បជាស រមន៍ដនទគទៀត គដើមាបីគធវើការង្រគោោះក្សា 
បញ្ហា ដដលទរ់ទងគៅនងឹសមភាពអប់រ ំសាំរាប់សិសាសសាលាដដលជារូននន នជាតអិា
ហ្វ វិរ។ ពួរគរបានតស ូមតិសាំរាប់រមមវិធសីាលាទូលាំទូលា  ដដលម្នសម្សភាព និង
គឆ្ែើ តបតាមវបាបធម៍ សាំរាបស់ិសាសសាលាទាំងគ ោះ។ ក្បសិនគបើសាលាគរៀនរបស់អនរ 
បចចុបាបននគនោះ មិនម្នក្រុម PCAD គ ើ ក្បសិនគបើគលារអនរចង់ចាប់គ្តើមបគងកើតម ួ
គ ោះ សូម ួបនិយ ជាមួ   រសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ និងទរ់ទងបុរគលរិសាំ
រាប់សមិទធ្លននសសិាសក្បុសអាក្ ិវរអាគមរិកាាំង (www.ousd.org/aama) និង
បុរគលិរសាំរាប់សមទិធ្លននសិសាសក្សីអាក្ ិវរអាគមរិកាាំង 
(www.ousd.org/aagyma) សាំរាប់ការ ួ ោាំក្ទដលមគទៀត។ 

 
●  ក្រុមគមដឹរ ាំម្តាបិតា (PLT) - សាលាគរៀនមួ ចាំនួនម្នក្រុម PLT ដដលសម្ន

ម្សភាពអនរតាំណ្ងម្តាបិតាមរពីថ្ាារ់គរៀននីមួ ៗ ដដល្ដល់សាំគឡងរួមោ្ា អាំពីរដី
រងវល់ និងបញ្ហារបស់ម្តាបិតា។ ក្បសិនគបើបចចុបាបននគនោះ សាលាគរៀនរបស់គលារអនរពុាំ
ម្នក្រុម PLT គទគ ោះ គ ើ គលារអនរចង់ចាប់គ្ដើមវា សូមនិយ ជាមួ   រ
សាលារបស់គលារអនរ។ 

 
●  សម្រមម្តាបិតា-ក្រូបគក្ងៀន (PTA) ឬសម្រមម្តាបិតា-ក្រូបគក្ងៀន-សិសាានុសិសាស 

(PTSA) - សរមមភាពទាំងឡា ម្នភាពខុសោ្ាពីក្រុមមួ គៅក្រុមមួ  ប ុដនតគៅតាម
បណ្ដាសាលាគរៀនដដដលក្រុមទាំងគនោះ ម្នលរខណៈសរមម ជាធមមតាពួរគរដតងដត
គរៀបចាំឲាយម្នការខិតខាំក្បឹងដក្បងគោ សម័ក្រចិតត និងនរអង្គាសក្បារ់សក្ម្ប់រគក្ម្ង
   គដើមាបី្លក្បគយ ន៍រួមគៅរនុងសាលាគរៀនទាំងមូល។ ក្រុមមួ ចាំនួន រ៏គបាោះពុមព
្ាា ក្ពឹតតប័ក្ត ្ដល់ឱកាសអប់រំសក្ម្ប់មនុសាសគពញវ័  ្ដល់មលូនិធិសក្ម្ប់ថ្ាារ់បាំប ន
របស់សាលាគរៀន និងម្នគក្ចើនគទៀត។ សមូទរ់ទងការិយល ័ននសាលាគរៀនរបស់
គលារអនរ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីការចូលរួមរនុងសម្រម PTA ឬ PTSA។ 

ក្បសិនគបើគលារអនរម្នចាំណ្ប់អារមមណ៍រនុងការបគងកើតសម្រម PTA គៅសាលាគរៀន
របស់រូនគលារអនរគ ោះ សូមទរ់ទងសម្រម PTA ក្បចាាំសង្កាត ់Peralta តាមរ ៈ
ទូរស័ពទគលខ 670-4109 ឬចូលរនុងគរ ទាំព័រ www.peraltadistrictpta.org។ 

សម្រមគនោះ គមើលការខុសក្តូវសម្រម PTA និងសម្រម PTSA ទាំងអស់គៅរនុង
គខានធី ALAMEDA។ 

 

រណៈរមមការសង្កាត់ 
 
ការចូលរួមស ការយ ាងទូលាំទូលា  និងការដឹរ ាំគោ ម្តាបិតា រឺម្នសារៈសាំខាន ់

 
 
 

http://www.ousd.org/ellmasterplan
http://www.ousd.org/aama)
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ណ្ស់គៅឯសាលាគរៀន គ ើ រ៏ម្នសារៈសាំខាន់្ ងដដរ គៅទូទាំងសង្កាត់ គដើមាបី
ធា ឱាយ្លក្បគយ ន៍របស់ស រមន៍សាលាគរៀនខុសៗោ្ា ក្តវូបានតាំណ្ង 
គ ើ មតិគយបល់របស់ម្តាបិតា ក្តូវបានោរប់ញ្ចូលគៅរនុងការសាំគរចចិតតរបស់
សង្កាត់។ អនរដឹរ ាំម្តាបិតា រឺចូលបាំគរើការគៅរនុងរណៈរម្្ាធិការទីក្បឹរាាស 
រមន៍ (CAC) សាំរាប់រមមវិធអីប់រំពិគសស និងម្តាបិតាខាងដ្នការទទួលខុសក្តូវ
គលើការក្រប់ក្រងមូលោឋាល (LCAP) និងរណៈរម្្ាធិការទីក្បឹរាាសិសាសសាលា, អនុ
រណៈរម្្ាធិការននសិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែសក្បចាាំសង្កាត់ សាំរាប់ដ្នការ 
LCAP ឬរណៈរម្្ាធិការទីក្បឹរាាសាំរាប ់ុវសិសាសចមិចឹម។ 
 
● ម្តាបិតាននដ្នការទទួលខុសក្តូវគលើការក្រង់មូលោឋាន (LCAP) និងរណៈ

រម្្ាធិការក្បឹរាាសាំរាប់សិសាស (PSAC) - រណៈរម្្ាធិគនោះ ម្នម្តាបិតាចាំនួន 
28  រ់ និងសិសាសចាំនួន 9  រ ដដលបានជាប់គឆ្ាតជាសម្ ិរតាំណ្ងឱាយ
សង្កាត់គបាោះគឆ្ាតចាំនួននក្បាាំពីរ។ រណៈរម្្ាធិការគនោះ គធវើរិចចក្ប ុាំជាសាធារ
ណៈចាំនួនក្បាាំពីរ គដើមាបីសិរាាក្សាវក្ជាវទិននន័ លទធ្លសិរាារបស់សិសាស នងិ
គដើមាបីពិនិតាយគមើលសរមមភាព រ់ ន់ និងការវិនិគយរ សាំរាប់ការគរៀបចាំ
ដ្នការ LCAP ននសង្កាត់ OUSD។ រណៈរម្្ាការគនោះ ្ដល់អនុសាសន៍
  សាំរាប់ការពិចារណ្គោ ក្រុមក្បឹរាាេិបាលសាលា គៅដខឧសភា និងដខ
មិលុ ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ។ អនុសាសន៍ទាំងគ ោះ ម្ន្លប ោះ ល់គៅគលើលវិកាទូ
ទាំងសង្កាត់ក្បចាាំឆ្ាាំ។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ 
www.ousd.org/lcap ឬទូរស័ពទគៅគលខ 879-8605។ 

 
● អនុរណៈរមមការសិសាសអនរគរៀនអង់គរែសក្បចាាំសង្កាត់ (DELLS) - រ

ណៈរម្្ាធិការគនោះ ម្នសម្ ិរ 13  រ ់ដដលតាំណ្ងឱាយសង្កាត់គបាោះគឆ្ាត
ននសង្កាត់ OUDS សដីអាំពីដ្នការ LCAP PSAC ដដលគធវើរិចចក្ប ុាំជាសាធារ
ណៈចាំនួនបួន គដើមាបីសិរាាក្សាវក្ជាវ និង្តល់អនុសាសន៍ រនុងការពគនែឿនសមិទធិ
្លននសិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស តាមរ ៈ ដ្នការ LCAP។ សាំរាប់
ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីតួ ទរីបស់អនុរណៈរម្្ាធិកា DELL គនោះ សូមគមើល
ទាំព័រគលខ 57 គៅរនុងគរ ទាំពរ័ www.ousd.org/ellmasterplan គនោះ។ 

 
● រណៈរមមការទីក្បឹរាាស រមន៍ (CAC) សាំរាប់រមមវិធីអប់រំពិគសស - 

រណៈរមមការ CAC គនោះ ម្នម្តាបិតា អនរអបរ់ំសិសាសសាលា និងមនុសាស
គពញវ័ ដដលម្នពិការភាព អនរតាំណ្ងទីភាងារ់ង្ររដឋ និងឯរ ន គ ើ និង
មនុសាសគ្ាសងៗគទៀតដដលបារមភអាំពីគសចរដកី្តូវការរបស់ នពិការ។ រាលវ់ិស ័
ដ្នការមូលោឋានសាំរាប់រមមវិធីអបរ់ំពិគសស (SELPA) ក្តូវបានតក្មូវឱាយបគងកើត
រណៈរមមការ CAC។ រណៈរមមការ CAC ដណ ាំក្រុមក្បឹរាាេិបាលមូលោឋាន 
និងបុរគលិរសង្កាត់ អាំព ីដ្នការមលូោឋានសាំរាប់រមមវិធអីប់រំពិគសស អាទិភាព
ក្បចាាំឆ្ាាំ រមមវិធីសិរាាសាំរាប់ម្តាបិតា នងិសរមមភាពគ្ាសងគទៀត ដដល រ់
ទន់នឹងរមមវិធីប់រំពិគសសណ្មួ គ ា្សងគទៀត។ វា្តល់ដាំបូ ្ាន្ងដដរ  ូន
ម្តាបិតា LCAP និងរណៈរម្្ាធិការទីក្បឹរាាសិសាស (PSAC) អាំពីការគរៀប
រមមវិធីដដលម្នភាពគសមើោ្ា ង្ ទទលួបាន និងសាំរាប់សិសាសក្រប់សមតថភាព 
គៅថ្ាារ់សង្កាត់ និងសាលាគរាោះន។ សាំរាបព់័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទូរសព័ទគៅ
កាន់គលខ 879-8366។ 

 ● ក្រុមក្បឹរាា ុវសិសាសចិញ្ចឹម - បានបគងកើតគឡើងគៅរនុងនិទ រដូវននឆ្ាាំ 2016 គោ 
ម្នសម្ ិរ 16  រ់ ដដលរនុងគ ោះរមួម្នសិសាសដដលជារូនចិញ្ចឹម សសិាសគរៀនចប់
វិទាាល ័និងម្តាបិតា ឬអនរដលទាំរូនចញ្ចមឹ, បុរគលិរោាំក្ទ វុសិសាសចិញ្ចឹម អនរតស មូតិ 
និងមនុសាសដនទៗគទៀត។ក្រុមគនោះ គធវើរចិចក្ប ុាំចាំនួនបួន និង្តល់អនុសាសន៍   គដើមាបី
ដរលាំអលទធ្លសរិាា សាំរាប់ វុសិសាសចិមចមឹ។ 

 
● រណៈរមមការទីក្បឹរាាអាហារូបតថមភ (NAC)  ួ គធវើការាំណត់គលើដ្នការដរលាំអរមមវធិី

្ដល់អាហារ គោ ដ្នរបាំគរើគសវាអាហារូបតថមភ - ការង្រគនោះ ដឹរ ាំគោ គោលការណ៍
សុខុម្លភាពរបស់សង្កាត។់ ដ ន្របាំគរើគសវាអាហារូបតថមភ អគញ្ជើញម្តាបិតា, សិសាា- នុ
សិសាស ក្រូបគក្ងៀន   រសាលា អងគការស រមន៍ និងភារីទាំងអស់ដដលម្នចាំណ្ប់
អារមមណ៍ចង់ចូលរួមគៅរនុងរិចចក្ប ុាំទាំងគនោះ។ ក្បសិនគបើគលារអនរម្នចាំណ្ប់
អារមមណ៍ សូមទរ់ទងដ ន្របាំគរើគសវាអាហារូបតថមភ តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 434-3335 
គដើមាបីទទួលបាននូវព័ត៍ម្នដលមគទៀត។  

 

ឱកាសគ្ាសងគទៀត 
 
● គវទិកាអរគ  រសង្កាត់សាលាគរៀន និងម្តាបិតា - គមដឹរ ាំបុរគលិរននសង្កាត់ 

OUSD និងសម្ ិរ LCAP គ ើ និងរណៈរមមការក្បឹរាាម្តាបិតា និងសិសាសសាលា 
(PSAC) ក្បមូល ត្ុាំមតិពីក្បជាស រមន៍ អាំពីរាំនិត ត្ួចគ្តើម និងរមមវិធី   រួមម្ន 
គៅរនុងដ្នការ LCAP គនោះ។ គវទិកាអរគ  រននសង្កាត់ និងម្តាបិតា រឺម្នលរខ
ណៈក្សបជាមួ នឹងគោលគៅ LCAP ចាំនួនក្បាាំមួ  និងោាំក្ទតួ ទីជាទីននក្រុមក្បឹរាា 
LCAP សម្ ិរ។ 

 
● និយ ជាមួ ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននដ ន្រអប់រំ - ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននសង្កាត់ 

OUSD តាមធមមតាគរគៅថា ក្រុមក្បឹរាាអប់រ ំរឺជារណៈរមមការបគងកើតគោលការណ៍
ជាប់គឆ្ាតរបស់សង្កាត់។ ក្រុមក្បឹរាាគនោះ ដរឹ ាំអងគក្ប ុាំតាមរគក្ម្ងគពលជាគទៀងទត់ 
ចាំនួនពីរដងរនុងមួ ដខ។ រិចចក្ប ុាំម្នលរខណៈគបើរទូលា  ូនសាធារណ ន។ សាំរាប់
រគក្ម្ងគពល និងព័ត៌ម្នគ្ាសងៗអាំពីក្រុមក្បឹរាា សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ 
www.ousd.org/boe។ 

 
 រាល់រិចចក្ប ុាំធមមតាទាំងអស់របស់ក្រុមក្បឹរាា ម្ន ា្ា បនតផ្ទាល់គៅគលើទូរទសាស 

KDOL របស់សង្កាត់ (ទូរទសាសដខាសកាប Comcast ប ុសតិ៍គលខ 27 និតទរូទសាសដខាសកាប 
UVerse ប ុសតិ៍គលខ 99) គ ើ ម្ន ា្ា គឡើងវិញ ចាំនួនពីរដងរនុងមួ សបាដា ៍ ជា
គរៀងរាល់នលៃសុក្រ គៅគម្ ាង 6 លាងាច និងនលៃគៅរ៍ គៅគម្ ាង 4 លាងាច។ គលារអនរអាច
គមើលរគក្ម្ងគពលសាំរាបរ់មមវិធីរបស់ KDOL គៅគលើអ ៊ីនគធើណិតតាមរ ៈអាស ោឋាន 
www.ousd.org/KDOL។ រិចចក្ប ុាំននក្រមុក្បឹរាាភារគក្ចើន និងរិចចក្ប ុាំននអងគនតីិ
បញ្ញតតិដនទគទៀត រ៏ម្ន ា្ា ផ្ទាល់ នងិររាាទុរគៅគលើវុិបសា របស់សង្កាត់្ងដដរ 
www.ousd.org/boe។ 

 
● ក្រុមគរៀបចាំស រមន៍ - ម្តាបិតាជាគក្ចើន ចូលរួមរនុងការគរៀបចាំស រមន៍ជាម ួ

ក្រុមមិនដមនជាសង្កាត់ OUSD ដដលគធវើការគោោះក្សា បញ្ញាខុសៗោ្ាននសាលាគរៀន
ដដលក្តូវការដរលាំអរមមវិធ,ី ជាឧទ រណ ៍ឧបតថមភលវិកាដល់សាលារដឋ, ការម្នក្រប ់

 
 

http://www.ousd.org/boe
http://www.ousd.org/KDOL
http://www.ousd.org/boe
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 ក្ោន់ននសម្ភារូបវ័នត និងអោរសាលាគរៀន និងសុវតថិភាព និងរុណភាពនន
សាលាគរៀនគៅរនុងសង្កាត់ ិតខាងណ្ម ួ។ ក្រមុគរៀបចាំការអបរ់ំរនុងមូលោឋាន
មួ ចាំនួន រួមម្ន អងគការស រមនអ៍ូរឡិនដ៍ បណ្ដាញសរមមភាពននក្រុម
អនរដឹរ ាំម្តាបិតា មណឌល ុវសិសាសអាសុីក្បចាាំឈូងសមុក្ទខាងគរើត និង
បណ្ដាញសរមមភាពក្រុមអនរដឹរ ាំម្តាបតិាអូរឡិនដ៍ដប រខាងលិច។ សាំរាប់
ព័ត៍ម្នដលមគទៀត សូមទរ់ទងតាមរ ៈគលខ 879-8605។ 

 

សម័ក្រចិតតចូល ួ រិចចការគៅរនុងសាលាគរៀនរបស់
រូនគលារអនរ 
 
ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននការអបរ់ំគលើរទឹរចិតតដល់ម្តាបិតា / អាណ្ពាាបាល និង
សម្ ិរដនទគទៀតននស រមន៍ រនុងការដចររំដលរគពលគវលា ចាំគណោះដឹង និង
សមតថភាព ដល់សសិាសសាលា។  ាំនួ សមក័្រចិតតគៅតាមទីសាលាបាំ រ់បាំប នរមមវិធី
អប់រ,ំ បគងកើនការគមើលការខសុក្តូវគលើសិសាស និងការចូលរួម ួ ដល់ដ ន្រសុវតថភិាព
សាលាគរៀន ខណៈដដលពក្ងឹងទាំ រ់ទាំនងសាលាគរៀន ជាមួ នឹងក្បជាស រម
ន៍។ ក្រុមក្បឹរាាេិបាលគលើរទឹរចិតត្ងដដរ ដល់សម្ ិរស រមន ៍គដើមាបីបគក្មើជា
អនរដណ ាំ ដដលឧបតថមភោាំក្ទ និងគលើរទរឹចិតតសិសាសសាលា។  
 
គោលនគយបា ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល ននសង្កាត់ OUSD, BP 1240, ទាំ រ់
ទាំនងស រមន៍,  ាំនួ ការអនរសមក័្រចិតត, ចាាប់អប់រ ំ49024, 49406។ 
 
អនរសម័ក្រចិតតទាំងអស់ ដដលនឹងម្នទាំ រទ់ាំនងជាញឹរញប ់ឬ ូរ (ជាទូគៅ ពីបី 
ឬគក្ចើនជាងគនោះ) ជាមួ សិសាស ក្តវូបានតក្មូវឱាយគៅគធវើគតសដសាំរាប់ហានេិ័  ាំងឺ
រគបង (TB) - ឧបររណ៍គក្បើក្បាស់គដើមាបីរត់ទុរជាឯរសារ និងគធវើគតសដគរារសញ្ញា
 ាំងឺរគបង និងរតាតាហានេិ័ របស់បុរគល ក្បសិនគបើម្ន។ ក្បសិនគបើម្ន ការគធវើគត
សដបង្ហាញពីរតាតាហានិេ័ របស់អនរសម័ចិតត ក្តូវដតគៅគធវើគតសត ាំងរឺគបងឱ បាន
ជាប់សិន គទើបអាចគធវើការសម័ក្រចិតដចូលបាំគរើការបាន។ 
 
គក្ៅពីគនោះគទៀត អនរសម័ក្រចតិតដដលបានគធវើអនតររមមជាមួ សសិាស នងិអនរដដលមិន
គៅរនុងវតតម្នប ទាន់ ននបុរគលិរ ក្តូវការបាំគពញឱាយចប់ដាំគណើរការក្តួតពិនិតាយ ក្មោះ 
មុននឹងសម័ក្រចិតតចូលបាំគរើការ )ក្តូវការសាំបុក្តក្តួតពិនិតាយ ក្មោះគោ អនរក្តួតក្តា
សរមមភាព គោ រណៈរមមការខាង ដ្លស់ារតាាំងក្រូបគក្ងៀន ឬ ដ្ិតក្ម្មនដសាំរាប់
ទាំង  រោឋាន ុតដិធមម និងទីភាងារ់ង្រ FBI ននរដឋកាលី វូនញ ា)។ អនរនឹងក្តវូ
បាន ដ្ល់ផ្លារគ ្ាោះ រ។់ )រាំរិតននការក្តតួពិនិតាយ ក្មោះគនោះ រឺក្តូវការសាំរាប់

ការង្រដូចជា៖ ការគបើរបររល នដសាំរាប់ដាំគណើរទសាសរិចចសិរាា ,ការ ូនដាំគណើរ
សិសាសគធវើទសាសនរិចចសិរាាស្ាារ់មួ  ប់ ,ការង្រ ួ សិសាសមួលទល់មួ ។(   

 
សូមចាប់គ្តើមដាំគណើរការក្តួតពិនិតាយ យ ាងតិចបាំ្ុត ឱាយបានមួ ដខមុន គដើមាបឱីាយ
ដាំគណើរការក្តួតពិនិតាយរបស់អនរ ក្តូវបានចប់ក្ ោះក្សឡោះ។ ជាឧទ រណ ៍ក្បសិនគបើ
អនរម្នរគក្ម្ងចូលបាំគរើគោ សមក័្រចិតត សាំរាប់ដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា )ដូចជា  

 ការដឹរ ូនដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាាតាមរល នតរបស់អនរ ឬចូលរួមរនុងការគធវើដាំគណើរទសាសន
រិចចសិរាាគពញមួ  ប់) គ ោះ អនរក្តូវដតចាប់គ្តើមដាំគណើរការក្តួតពិនិតាយឱាយបានមួ ដខជា
មុនសិន មុននឹងអនរអាចចូលរួមរនុងការគធវើដាំគណើរទសាសនិចចសិរាា គដើមាបីឱាយវាបានចប់ក្ ោះ
ក្សឡោះទន់គពលគវលា។ លទធ្លនន ាំងរឺគបង ជាទូគៅ រឺអាចគក្បើការបានសាំរាបរ់ ៈគពល
បួនឆ្ាាំ គ ើ លទធ្លននស្ាាម ដ្ិតក្ម្មនដ ជាទូគៅ អាចគក្បើការបានជាគរៀងរ ូត ដរាប
ណ្អនរ ជាអនរសម័ក្រចិតតសរមម។  
 
 ាំហានដាំបូង រឺក្តូវចុោះគ ្ាោះតាមបណ្ដាញ៖ 
www.oaklandschoolvolunteers.com  
 
គៅគពលដដលអនរចុោះគ ្ាោះគលើបណ្ដាញ អនរនឹងទទលួបានអ ៊ីដម លមួ បញ្ជារ់ក្បាប់គោ 
សវ័ ក្បវតត ិដដល ត្ល់នូវការដណ ាំលាំអិត ពីរគបៀបបាំគពញតាមតក្មូវការ រចូលបុរគលិរលមី 
[សូមដឆ្រគមើលលត (folder) ្ទុរសារឥតបានការ (spam)] គបើសិនជាអនរមិនបានទទួល
ភាលាម តាមការបានបាំគពញចាបរ់ួចរាល។់ សមូចុចដតប ូតុង "ោរ់បញ្ជូន "វាអាចក្តូវគក្បើគពល

 ូរ ួសពីការស្ាាន គដើមាបីការោរ់បញ្ជូនសុាំការពិនិតាយ។ ការក្តួតពិនិតាយអនរសម័ក្រចតិតក្តូវបាន
បញ្ចប់តាមរ ៈមូលនិធិអបរ់ំសាធារណៈអរូឡិនដ៍ ) www.oaklandedfund.org)។ 
ព័ត៌ម្នអាំពីការក្តួតពិនិតាយរបស់អនរ នឹងក្តវូបានលារ់ការសម្ងាត ់គ ើ នឹងមិនក្តូវបានដចរ
រំដលរគៅឱាយអងគការខាងគក្ៅណ្ម ួគឡើ ។ 
 
ក្បសិនគបើអនរមិនម្នសិទធចិូលគក្បើអ នធណឺិតបាន សូមទរ់ទងអនរសក្មបសក្មួលរមមវិធី
មូលនិធិសាំរាប់ការអប់រំសាធារណៈអូរឡិនដ៍ រ ៈទរូស័ពទគលខគៅ 221-6968 x708 គដើមាបី
ចុោះគ ្ាោះតាមទរូស័ពទ និងគរៀនអាំពីតក្មូវការ រចូលបុរគលិរលម។ី ការោាំក្ទអនរសម័ក្រចតិដដដល
គចោះគក្ចើនភាសា រឺម្ន ូនជាភាសាចិន (នយិ ផ្ទាល់ម្ត់ដតប ុគណ្្ាោះ) និងគអសាា ាញុល (សាំ
គណរដតប ុគណ្្ាោះ) និងការោាំក្ទជាភាសាគ ា្សងគទៀត អាចក្តវូបានសក្មបសក្មួលតាមការគសនើ
សុាំ។ 

 
សក្ម្ប់សាំណួរណ្មួ អាំពីការង្រសម័ក្រចតិត គៅរនុងសាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ សូមទរ់ទងអនរ
សក្មបសក្មួលរមមវធិីមូលនិធិ សាំរាប់ការអប់រំសាធារណៈអូរឡិនដ៍ រអឺនរក្ស ីLilly Smith៖ 
lilly@oaklandedfund.org  ឬតាមរ ៈទូរស័ពទ 221-6968 x708។ 
 

ប័ណណរា ការណ ៍នងិការគធវើគតសដ និងរ
ង្វា តនមែគលើសិសាសសាលា 
 
គៅគពលគ ើងរាំណត់ទសាសនវិស័ របស់គ ើង គៅគលើការគរៀបចាំឲាយសិសាសបញ្ចបក់ារសិរាាពី
វិទាាល ័ ជាមួ នឹងវរគសិរាា និងរក្មិតដដលក្តូវការសក្ម្បច់ូលគរៀនគៅមហាវិទាា ល័  
គ ើងក្តូវការគធវើឲាយក្បារដថា គ ើងរាំពុងរសាងមូលោឋានក្រឹោះ តាមវិធមីួ ដដលនឹង ួ ឲាយ
ពួរគរទទួលបានគជារ ័ រនុងការគរៀនចបគ់ៅមហាវិទាាល័ ។ ប័ណណរា ការណ ៍និងការ
វា តនមែ និងគតសតសតង់ោរ រឺជារង្វាសន់នភាពរឹងបឹុង និងមូលោឋានក្រឹោះ។ ដ ន្រគនោះ ពនាយល់
អាំពីអវដីដលនិគទទស និងលទធ្លគតសត ម្នសារសាំខានស់ក្ម្បស់ិសាសរនុងការ នគៅររ 

 
 
 
 
 

http://www.oaklandschoolvolunteers.com/
http://www.oaklandedfund.org/
http://www.oaklandedfund.org/
mailto:lilly@oaklandedfund.org
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និគទទសមួ គទៀត រ៏ដូចជាអវីដដលតក្មូវសក្ម្បក់ារបញ្ចប់ការសិរាាគៅវិទាាល័  
និងភាពម្នសិទធចិូលគរៀនគៅមហាវិទាាល ័្ងដដរ។ 
 

ប័ណណរា ការណ៍ 
 
សិសាានុសិសាសទាំងអស់ននសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍ ទទួលបាននូវប័ណណរា 
ការណ៍  ដដលវា តនមែគលើរិចចការដដលក្រូោរ់ឱាយគធវើគៅ្ទោះ។ រនូសិសាសថ្ាារ ់
K-5 ទទួលបាននូវបណ័ណរា ការណ៍តាមសដង់ោរ ជាជាងនិគទទស (ពិនទុជាអរាសរ)។ 
សិសាសអនវុិទាាល័  និងវិទាាល័  ទទួលបាននិគទទសគៅចុងឆ្ម្សនីមួ ៗ គ ើ 
ម្នដាំណ្រ់កាលឱាយពិនទុចាំនួនក្បាាំមួ  គៅរនុងឆ្ាាំសិរាា។ 
 

ប័ណណរា ការណ៍សាលាបឋមសិរាា 
 
គៅថ្ាារទ់ី K–5 សិសាសទទួលបានប័ណណរា ការណបី៍ដងរនុងមួ ឆ្ាាំ ជាធមមតាគៅ
រនុងគពលសននិសីទម្តាបិតា-ក្របូគក្ងៀន។ ប័ណណរា ការណស៍ក្ម្បន់ិគទទសនីមួ ៗ 
ក្តូវបានគបាោះពុមភទុរជាមុនជាមួ នឹងសតង់ោររបស់រដឋ ដដលសិសាសក្តូវបានរំពឹងថា
នឹងអាចគឆ្ែើ តបបានគៅគពលចប់ឆ្ាាំសិរាា។ ក្តីម្សនីមួ ៗ ក្របូគក្ងៀននឹង
បញ្ជារ់អាំពីភាពសាទាត ់ាំ ញគៅគលើសតង់ោរ គោ គក្បើរក្មិតពិនទុ 1 ដល់ 5 (1 = 
គក្កាមមូលោឋានខាលាាំង 2 = គក្កាមមូលោឋាន 3 = រាំពុង នដល់រាំរិតថ្ាារ ់4 = សាទាត់
 ាំ ញ និង 5 = រក្មិតខពស់)។ គលារអនររ៏នឹងបានគ ើញសញ្ញាបូរ សញ្ញាធីរ 
និងសញ្ញាដរ ដដលបញ្ជារ់អាំពីលទធ្លសិរាារបស់រូនគលារអនរ គៅរនុងបាំណិន
ដ ន្ររណិតវិទាា និងភាសា មុខវិជាជាគ ា្សងៗគទៀត ទម្លាបក់ារង្រ និងបាំណិនដ ន្រ
សងគម្ងដដរ។ គលើសពីគនោះគទៀត គលារអនរនឹងគ ើញចាំនួនននភាព ឺតយ ាវ ឬ
អវតតម្ន្ងដដរ។  
 
ប័ណណរា ការណទ៍ាំងគនោះ បង្ហាញយ ាងចាាស់អាំពបីាំណិន និងចាំគណោះដឹងអវខីែោះដដល
រូនគលារអនរក្តូវដតម្នភាពសាទាត ់ាំ ញ រនុងរ ៈគពលមួ ឆ្ាាំសិរាាគ ោះ អវីខែោះ
ដដលពួរគរបានគរៀន គ ើ គតើម្នចាំណុចអវីខែោះក្តូវដរលមអ។ ជាទូគៅ សិសាសបឋម
សិរាា ដដល "រាំពុង នដល់និគទទស" ឬគលើសពីរក្មិតគ ោះ គលើមុខវិជាជារណិត
វិទាា និងសិលាបៈភាសាអង់គរែស ដូចដដលម្នបញ្ជារគ់ៅរនុងប័ណណរា ការណរ៍បស់
ពួរគរ និងគតសតសតង់ោរ នឹងម្នភាពរើរចគក្មើនគឡើងគៅកានរ់ក្មិតប ទាបគ់ទៀត។ 
 

ប័ណណរា ការណ៍អនុវិទាាល័  និងវិទាាល័  
 
រូនរបស់គលារអនរ នឹងទទួលបាននូវលិខិត ូនដាំណឹងអាំពនីិគទទស សក្ម្បថ្់ាារ់
នីមួ ៗគៅអនុវិទាាល័  និងវិទាាល័ ។ និគទទសសក្ម្ប់រ ៈគពលោរព់ិនទទុាំងបី
គលើររនុងឆ្ម្សនីមួ ៗ រាំណតអ់ាំពនីិគទទសសក្ម្បឆ់្ម្សគ ោះ គ ើ ម្នសក្ម្ប់
ដតអនរដដលសថិតគៅរនុងរាំណតក់្តាអចិនហ្វនត រ៍បស់សិសាសប ុគណ្្ាោះ ដដលគៅថាក្ពឹតតិ
ប័ក្តពិនទុ។ ប័ណណរា ការណន៍ីមួ ៗ រនុងចាំគណ្មប័ណណទាំងក្បាាំមួ  រ៏បង្ហាញអាំពី
ភាព ឺតយ ាវ អវតតម្ន និងទម្លាបក់ារង្រ្ងដដរ។ ចាំនួនគក្រឌីតសិរាា ដដល 

 ទទួលបានគៅរនុងវរគនីមួ ៗ បង្ហាញគៅចុងឆ្ម្សនីមួ ៗ គ ើ នឹងក្តូវោរគ់ៅគលើក្ពឹតតិ
ប័ក្តពិនទុរបស់សិសាស។ រូនគលារអនរក្តូវខិតខាំគដើមាបទីទួលបាននិគទទស “C” ឬក្បគសើរជាងគនោះ 
គៅរនុងវរគសិរាានីមួ ៗ (រណិតវិទាា ភាសាអង់គរែស វិទាាសាហ្វសត សិរាាសងគម ភាសាពិេព
គលារ សិលាបៈរុន ឬសិលាបៈសដមដង) ពីគក្ ោះនិគទទសគនោះ នឹង្ដល់ឲាយរូនគលារអនរជាមួ នឹង 
GPA សរុប 2.0 ឬខពស់ជាងគនោះ គ ើ គធវើឲាយពួរគរម្នសិទធិចូលគរៀនគៅសារលវិទាា ល័ 
រដឋកាលី វ័រញ ា។ គដើមាបមី្នសិទធចិូលគរៀនគៅសារលវិទាាល ័កាលី វ័រញ ា រូនរបស់គលារ
អញនរក្តូវម្ន GPA សរុប 3.0 និងខពស់ជាងគនោះ ដដលម្នន័ ថា និគទទសភារគក្ចើន
របស់ពួរគររឺ B ឬ A។ គលើសពីគនោះគទៀត វាជាការសាំខាន់ដដលក្តូវរត់សម្គាលថ់ា សសិាស
ទទួលបានគក្រឌីតគៅវិទាាល ័ គៅគពលឆ្ែង្ុតថ្ាារ់មួ  គ ើ រូនគលារអនរក្តូវទទួល
បានយ ាងគហាចណ្សក់្បម្ណជា 60 គក្រឌីតរនុងមួ ឆ្ាាំ គដើមាបី នគៅដល់គក្រឌីតសរុប 
ដដលចាាំបាច់សក្ម្បក់ារបញ្ចបក់ារសិរាា (230) គៅវិទាាល័ រ ៈគពលបួនឆ្ាាំ។ ក្បសិនគបើ
រូនគលារអនរពុាំឆ្ែង្ុតថ្ាារណ់្មួ  ឬទទួលបានលិខិត ូនដាំណឹងអាំពីនិគទទស “D” គ ោះ 
គ ើងសូមគលើរទឹរចិតតយ ាងមុតម្ាំឲាយគលារអនរទរ់ទងអនរ្ដល់ក្បឹរាា  ាំនួ ការ  រ ឬ
  រសាលារបស់គលារអនរ គដើមាបីដសវង ល់បដនថមគទៀតអាំពីរគបៀបដដលរូនគលារអនរ
អាចជាប់ក្រប់មុខវិជាជា និងគរៀនទន់គរ គដើមាបីបញ្ចបក់ារសិរាាបាន។ 
 

ការគធវើគតសដសិសាសសាលាគៅទូទាំងសង្កាត់  
 
សិសាសទទួល ររង្វា តនមែរបស់សង្កាត ់រនុងវិស័ មុខវិជាជាសាំខាន់ៗ គដើមាបវីាស់សទង់ការរើរ
ចគក្មើនរបស់ពួរគរ គឆពាោះគៅររភាពសាទាត ់ាំ ញរាំរិតថ្ាារ់។ សូមគធវើការជាមួ ក្រូបគក្ងៀន
របស់រូនគលារអនរ គដើមាបពីិនិតាយគឡើងវិញ គលើលទធ្លវា តនមែ និងគដើមាបីដសវងររគោល
រាំនិត និង ាំ ញអាទភិាពខពស់បាំ្ុត ដដលក្តូវគធវើ ជាមួ នឹងរូនគលារអនរគៅឯ ទ្ោះ។ 
 
រួម ា្សាំជាមួ នឹងនិគទទស សាលាគរៀនគក្បើរង្វា តនមែរនុងការវាស់សទង់ការសិរាារបស់សិសាស, 
គធវើការរាំណត់គលើការោរ់សិសាសចូលរនុងវសិ័ មុខវិជាជាសាំខាន់ៗ  និងគធវើការសាំគរចចិតដគៅគលើ
ការគឡើងថ្ាារ់ និងការគរៀនចបវ់ិទាាល័ ។ 
 

ការគធវើគតសដសិសាសសាលាគៅទូទាំងរដឋ 
 
គៅរដូវគឈើលាស់សែឹរនីមួ ៗ រដឋតក្មវូឱាយសិសាសថ្ាារ់ទ ី3-8 និងថ្ាារ់ទី 11 ចូលគធវើគតសដ
មួ  ឬគក្ចើន ដដលវាស់សទងភ់ាពសាទាត់ ាំ ញរនុងរាំរិតថ្ាារ់ រនុងវិស័ ភាសាសហ្វសដ អង់គរែស 
(ELA) និងរណិតសាហ្វសដ និង/ឬ វិទាាសាហ្វសដ។ សសិាានុសិសាសភារគក្ចើន ចូលគធវើគតសដរដឋ
ទាំងគនោះ រួមទាំងរូនសាសអនរគរៀនអង់គរែស និងរូនសិសាសពិការ្ងដដរ។ គក្ៅពីគនោះ សសិាស
មួ ចាំនួន ចូលគធវើគតសដរីឡាកា សមព័នធ និង/ឬ គតសដគលើភាពសាទាត់ ាំ ញខាងភាសា
អង់គរែសរបស់រដឋ សាំរាប់សិសាសអនរគរៀនអងគ់រែស។ 
 
រង្វា តនមែគលើលទធ្លសិរាា និងភាពរើរចាំគរើនននសិសាសននរដឋកាលី វូនញ ា (គៅកាត់ថា 

គតសដ CAASPP) រឺជារមមវិធីគធវើគតសដគលើមុខវិជាជាសិរាារបស់រដឋ។ គតសដ CAASPP រឺជា
ក្បព័នធមួ  សាំរាប់ ដ្ល់ព័ត៌ម្នដដលអាចក្តូវបានគក្បើក្បាស់ រនុងការក្តួតពិនិតាយគលើភាពរើរចាំ
គរើនរបស់សសិាស និងគដើមាបីធា ឱាយសិសាសទាំងអស់ ដដលចារ់គចញពវីិទាាល័  គក្តៀមខែួនជា
គក្សចសាំរាប់មហាវទិាាល័  និងអា ីព។ ដូចឆ្ាាំមុនដដរ គតសដ CAASPP រួមម្នទាំងការ 
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គធវើគតសដតាមរាំពាយូទរ័ រនុងវិស័ ភាសាសាហ្វសដអង់គរែស និងរណិតសាហ្វសដ រដ៏ូចោ្ា 
ការគធវើគតសដគៅគលើក្រោស់ រនុងវិស័ វិទាាសាហ្វសដ។ គដើមាបីទទួលដាំណឹងអាំពីក្បគេទ
សាំណួរ  គៅគលើគតសដ ELA, រណិតវទិាា និងវទិាាសាហ្វសដ តាមរាំពាយូទ័រគ ោះ 
គលារអនរ និងរូនគលារអនរ អាចគមើលគតសដសាំរាប់ោរ់ឱាយហាត់គធវើតាមអ ៊ិនធឺណិត 

គៅរនុងគរ ទាំព័រគធវើគតសដ Smarter Balanced Pratice Test ននក្រសួងសិរាា
ធិការននរដឋកាលី វូនញ ា (CDC) www.caaspp.org។ សូមចុចគលើចាំណងគ ើង 

‘Practice and Training’  ប ទាប់មរចុចគលើចាំណងគ ើង ‘Student Interface 

Practice and Training Tests’។ ចុចចលូ (sign in) រនុង មជាអនរគក្បើក្បា
ស់។ គបើសនិជាគលារអនរចង់បានព័ត៌ម្នដលមគទៀតអាំពីគតសដ សូមចុចសាលារ 

Parent/Student គៅរនុងគរ ទាំព័រគធវើគតសដ CAASPP ននក្រសួង CDE គៅ 

www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/។ 

 
ម្តាបិតា និងអាណ្ពាាបាល ម្នសិទធិសុាំការគលើរដលងរូនរបស់ពួរគរ ពីការ
តក្មូវឱាយចូលគធវើគតសដ CAASPP គនោះ។ ក្រមននបទបញ្ញតដិននរដឋកាលី វូនញ ា 
Title 5 ដ ន្រទី 852 អនុញ្ញាតឱាយម្តាបតិា ឬអាណ្ពាាបាល ោរ់សាំគណើសុាំជាលា
 លរខអរាសរជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ ដល់សាលាគរៀនឱាយគលើរដលងឱាយរូនៗរបស់ពួរគរឱាយ
រួចពីការតក្មូវឱាយចលូគធវើគតសដតាមដ្នរណ្មួ  ឬទាំងអស់ ដដលបាន ត្ល់ ូន
គោ អនុគលាមតាមក្រមការអប់រំដ ន្រ 60640 សក្ម្ប់ឆ្ាាំសិរាាគនោះ។ ក្បសិនគបើ
ម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល ោរស់ាំគណើសុាំការគលើរដលងឱាយរួចពីតក្មូវការចូលគធវើ
គតសត គក្កា ពីការបានចាប់គ្តើមគធវើគតសដរចួគ ើ គ ោះ គតសដណ្ម ួដដលគធវើ
គ ើ  មុនគពលសាំគណើគនោះក្តវូបានោរ់គសនើគ ោះ នឹងក្តវូបានឱាយពិនទ ុគ ើ លទធ
្លគតសដ នឹងក្តូវបញ្ជូន ូនដល់ម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល គ ើ នឹងក្តវូបានគរ
ោរ់ចូលគៅរនុងរាំណត់ក្តារបស់សិសាស។ សូមចាំណ្ាំ៖ ចាាប់ស ព័នធតក្មូវឱាយសិសាស
សាលាទាំងអស់ ទទួលបាននូវការវា តនមែ គ ើ មូលនិធ ិអាចម្នហានិេ័  
ក្បសិនគបើសាលាគរៀនគ ោះ ពុាំម្នសិសាស 95 ភាររ  ចូលគធវើគតសដ។ ក្បសិនគបើអនរ
ម្នសាំណួរ ឬរងវល់ណ្មួ  ទរ់ទងនឹងការចូលរួមរបស់រូនរបស់អនរគ ោះ សូម
ទរ់ទង  រសាលាគនោះ។ 
 
ឆ្ាាំគនោះ គតសដ CAASPP សាំរាបរ់ដូវគឈើលាស់សែឹរននឆ្ាាំ 2018 រួមម្នរង្វា 
តនមែចាំនួនបីដាំបូង រនុងរង្វា តនមែចាំនួនក្បាាំពីររបស់រដឋ៖ 
 
1. គតសដបញ្ចប់វរគម្នតុលាយភាពឆលាតនវ (SBAC)  
 សិសាសទាំងអស់គរៀនថ្ាារទ់ី 3-8 និងទី 11 នឹងចូលគធវើគតសដ SBAC ក្បចាាំឆ្ាាំ 

2016 ទាំងគៅរនុងវិស័ ភាសាសាហ្វសដអងគ់រែស ទាំងរណិតសាហ្វសដ។ គតសដ
ទាំងគនោះ នឹងក្តូវបានោរ់ឱាយគធវើតាមអ ៊ិនធឺណិត គៅដខគមសា និងដខឧសភា 
គ ើ ក្តូវការគពលពីបីគៅបួនគម្ ាង សាំរាប់បញ្ចប់ដ្នរនីមួ ៗ។ ការចូលរួម 
រឺជាការសម្ងាត់ គ ើ ពិនទរុបស់រូនគលារអនរ នឹងមិនក្តវូបានប ោះ ល់គទ។ 
សិសាសថ្ាារ់ទ ី11 អាចគក្បើគតសដបញ្ចប់វរគ SBAC គដើមាបីឱាយម្នសិទធសិាំរាប់រមម
វិធីវា តនមែមុនគពលរាំណត់ (EAP)។ ពិនទរុបស់សិសាស នឹងក្តវូបានគ្្ើ ូនដល់
្ទោះគៅរនុងរដវូគឈើក្ ុោះសែឹរ 2018។ 

 រមមវិធីវា តនមែមុនគពលរាំណត់ (EAP) រឺក្តូវបានបញ្ជូលទាំងក្សុងគៅរនុងវរគបញ្ចប់
គតសដ SBAC ជាគលើរដាំបូងគៅរនុងឆ្ាាំគនោះ។ រមមវិធី EAP គនោះ រឺជារិចចខិតខាំក្បឹងដក្បងរួម
ោ្ារនុងចាំគណ្មរដឋ ម្នដូចជា សារលវទិាាល័ ននរដឋកាលី វូនញ ា (CSU) និងអនមុហា
វិទាាល ័ននរដឋកាលី វូនញ ា (CCC)។ រមមវិធីគនោះក្តវូបានបគងកើតគឡើង គដើមាបី្តល់ឱកាស
សក្ម្ប់សិសាសសាលា រនុងការវាសស់ទង់ការគក្តៀមខែួនជាគក្សចរបស់ពួរគរ សក្ម្ប ់ភាសា
អង់គរែស និងរណតិវទិាារក្មិតមហាវិទាាល័  គៅរនុងឆ្ាាំទីពរីននវទិាាល័ របស់ពួរគរ និង
គដើមាបី ួ សក្មួលឱកាសបគងកើន ាំ ញរបស់ពួរគររនុងឆ្ាាំបញ្ចប់វិទាាល័ របស់ពួរគរ។ រមម
វិធី EAP  ួ ឱាយចាំគណញគពលគវលា និងក្បារ់ ក្បសិនគបើសិសាសម្នសិទធិទទួលគ ោះ ពួរគរ
មិនចាាំបាច់ រថ្ាារ់បគងកើន ាំ ញបដនថមគៅមហាវិទាាល័ គទ។ 
 
សូមចាំណ្ាំ៖ សិសាសដូចខាងគក្កាមគនោះ នឹងមិនចូលគធវើគតសដ SBAC គទ៖ 
● សិសាសគរៀនថ្ាារ ់K-2, 9-10 និង 12 

● សិសាសអនរគរៀនអង់គរែស ដដលគទើបបានមរចូលគរៀនរនុងសាលាននស រដឋអាគមរិរ រនងុរ
 ៈគពល 12 ដខដាំបូងគ ោះ នឹងមិនចូលគធវើគតសាស ELAតាមដ្នរណ្មួ គ ោះគទ ប ុដនត
ពួរគរក្តូវចូលគធវើគតសដរណតិវទិាា។ 

● សិសាស IEP ដដលក្តូវបានបញ្ជារ់ថាពួរគរក្តូវចូលគធវើគតសដ CAA គោ សារដតការខវោះ
រាំរិត ល់ខាលាាំង 

 
2.  គតសតសារលាបងវិទាាសាហ្វសដននរដឋកាលី វូនញ ា (CAST) 
 សិសាសថ្ាារ់ទី 5 និងទី 10 រ៏ដូចោ្ាដដលរ សិសាសវទិាាល័ ថ្ាារទ់ី 10, 11 ឬ 12 ចូលគធវើ

គតសត CAST តាមអ ៊ិនធឺណិត។ គតសដគនោះ នឹងម្នសាំណួរោច់ពីោ្ា និងភាររិចចសិរាា 
ដដលតក្មូវឱាយសិសាស គោោះក្សា សាំណុាំបញ្ហាសមុក្រស្ាាញដដលម្នជាបនតប ទាប។់ វាោរ់
ពិនទុអវីគទ។ គតសដ CAST នឹងក្តូវបានគក្បើយ ាងគពញគលញគៅរនុងរដូវគឈើលាស់សែរឹ
ននឆ្ាាំ 2019។ 

 
3.  រង្វា តនមែឆលាស់ននរដឋកាលី វូនញ ា (CAA) 
 សិសាសថ្ារ់ទ ី3-8 និងទី 11 ណ្ដដលខវោះរាំរិត ល់ដឹងខាលាាំង គ ើ ដដលពុាំអាចចូលគធវើ

គតសដបញ្ចប់វរគ SBAC បានគ ោះ អាចចលូគធវើគតសដ CAA តាមអ ៊ិនធឺណិតបាន ដដល
រនុងគ ោះ រួមម្ន ដ ន្រភាសាសាហ្វសដអង់គរែស និងរណិតសាហ្វសដ។ ការគធវើគតសតទាំងគនោះ 
ក្តូវបានោរ់ឱាយគធវើតាមអ ៊ិនធឺណិតគៅ ដខគមសា និងដខឧសភា គ ើ ក្តូវការគពលមួ 
គម្ ាង គដើមាបីបញ្ចប់សាំរាប់គតសដនីមួ ៗ។ ការចូលរួម រឺជាការសម្ងាត ់គ ើ ពិនទរុបស់
រូនរបស់គលារអនរនឹងមិនក្តូវបានប ោះ ល់គទ។ ពិនទុរបស់សិសាស នឹងក្តវូបានគ្្ើ ូនដល់
្ទោះគៅរនុងរដវូគឈើក្ ុោះសែឹរ ឆ្ាាំ 2018។ 

 
ដូចឆ្ាាំមុនដដរ សិសាសថ្ាារ់ទ ី5 ទី8 ក្ពមទាំងសិសាសវទិាាល័  គរៀនថ្ាារ់ទី 10 ទី11 និងទី 12 
នឹងចូលរួមគៅរនុងឆ្ាាំទីពរី ននការគធវើគតសតសារលាបង CAA គោ គក្បើគ្្ានដ និងក្រោស ់
សក្ម្ប់វិទាាសាហ្វសត។ គតសដសារលាបងគនោះ នឹងក្តូវបានោរ់ឱាយសសិាសចូលគធវើ គៅរនុងដខគម
សា ដល់ដខឧសភាដូចោ្ាដូច្ងដដរ នឹងគតសតELA និងរណិតវិទាា។ គទោះជាយ ាងណ្ គត
សតសារលាបងគនោះ រឺជាមួ ដដលម្នលរខណៈខែីខាលាាំងណ្ស់ ដដលម្នគោលបាំណង ួ អនរ
គរៀបចាំបគងកើតគតសត គធវើការសក្មិតសក្ម្ាំងគតសដ មុននឹងក្តវូអនវុតតគពញគលញ។ វាក្តវូការ
គពលក្បម្ណជាមួ គម្ ាង គដើមាបីបញ្ចប់ការគធវើគតសតគនោះ។ សិសាសនឹងមិនទទួលបានពិនទុណ្ 

 
 
 
 
 

http://www.caaspp.org/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
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មួ គទ។ ការចូលរួម រឺជាការសម្ងាត់ គ ើ ពិនទុរបស់រូនរបស់គលារអនរ នឹងមិន
ក្តូវបានប ោះ ល់គទ។ គតសដ CAA គនោះ នងឹក្តូវបានគក្បើយ ាងគពញគលញគៅរនុងរដូ
វគឈើលាស់សែឹរននឆ្ាាំ 2020 ។ 
 
គក្ៅពីគនោះ សិសាសអាចចូលគធវើគតសដ  ដដលពុាំដមនជាគតសដ CAASPP របស់រដឋ 
ម្នដូចតគៅគនោះ៖ 
 
4.  ការគធវើគតសដរីឡាកា សមព័នធ (PFT) 
 សិសាសទាំងអសគ់ៅថ្ាារ់ទី 5, 7 និងថ្ាារ់ទី 9 គធវើគតសដ PFT គៅដខរុមភៈ-មី  

ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ។ សិសាសក្តូវបានវា តនមែគៅគលើចាំណុចកា សមព័នធទាំង
ក្បាាំមួ  ដូចតគៅ៖ សមតថភាពអាគអរ ូប ៊ិរ សម្សភារននរាងកា  ភាពខាលាាំង 
និងភាពអត់ធន់ននរាាលគ ោះ ភាពខាលាាំង និងភាពបត់ដបនននដងខែួន ភាពខាលាាំង 
និងភាពអត់ធន់ននរាងកា ដ ន្រខាងគលើ និងភាពបត់ដបនទូគៅ។ 

 
5.  គតសដ ាំ ញភាសាអង់គរែស (ELP) 
 ចាាបរដឋ និងចាាប់ស ព័នធ តក្មូវឱាយសង្កាតស់ាលាគរៀន គធវើគតសតថ្ាាររ់ដឋដល់

សិសាសដដលម្នសិទធិចលូមគតដ ាយសាលា (ឬឆ្ាាំដាំបូងននរមមវិធីមគតត ាយដដល
ម្នពីរឆ្ាាំ, គពលខែោះគរគៅថា "សាលាមគតត ាយអនតរកាល") រ ូតដល់ថ្ាារ់ទី
ដប់ពីរ (TK-12)។  

 
គតសត ELP របស់រដឋគោលបាំណងសាំខាន់ៗ ចាំនួនបី៖ 
 
● គដើមាបីរាំណត់ជាគលើរដាំបូងគលើរាំរិតគតសដ ELP ននសិសាសដដលម្នសិទធទិទួល 

រនុងការចាត់ថ្ាារ់ពួរគរ ថាជាសិសាសសាទាត់ ាំ ញខាងភាសាអង់គរែស ឬសិសាស
ជាអនរសិរាាភាសាអង់គរែស (EL)។ 

 
● គដើមាបីវា តនមែក្បចាាំឆ្ាាំគលើរាំរិតវរគបញ្ចប់ននគតសដ ELP ននសិសាសអនរគរៀន

អង់គរែស រនុងការបង្ហាញពីការរើរចគក្មើនខាងការគរៀនភាសាអង់គរែស។ 
 
● គដើមាបីទុរគធវើសូច ររដ៏សាំខាន់មួ  ក្បសិនគបើសិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស 

ម្នសិទធិទទលួបាននូវការចាត់ថ្ាារ់សារគឡើងវិញ។ 
 
រដឋកាលី វូនញ ា រឺសថិតគៅរនុងដាំគណើរការននការផ្លាស់បតូរ ពីគតសតអេិវឌាឍភាសា
អង់គរែសននរដឋកាលី វូនញ ា (CELDT) មរជាគតសដវា តនមែគលើសមតថភាពខាង
ភាសាអង់គរែសសាំរាបរ់ដឋកាលី វូនញ ា (ELPAC)។ គតសដ CELDT គនោះ នឹងបនត
ោរ់ឱាយសិសាសគធវើ រ ូតដល់គតសដ ELPAC ក្តូវបាន រមរគក្បើក្បាស់។ គតសដ 
ELPAC គនោះ ក្តវូបានសក្មបជាមួ  នឹងសដង់ោរអេវិឌាឍភាសាអង់គរែសននរដឋកា
លី វូនញ ាឆ្ាាំ 2012។ 
 
● ការគធវើគតសតដាំបូង នឹងគៅដតជាគតសដ CELDT សក្ម្ប់ឆ្ាាំសិរាាគនោះ។ គតសដ 

ELPAC លមីតាំបូងគនោះ នឹងក្តវូបានគក្បើគពលគលញ គៅឆ្ាាំ 2018-19។ 

 ● គក្ៅពីគនោះ ការគធវើគតសតក្បចាាំឆ្ាាំ នឹងដលងម្នគតសដ CELDT ក្បចាាំឆ្ាាំ ដូចធាលាប់បាន
ោរ់ឱាយសិសាសគធវើគៅចគ លាោះដខរញ្ញា និងដខតុលាគទៀតគ ើ ។្ទុ គៅវិញ ឆ្ាាំសិរាាគនោះ 
វរគបញ្ចប់ននគតសដ ELPAC លមីគនោះ នឹងក្តវូបានគក្បើក្បាស់គពញគលញ គៅដខមររា-ដខ
រុមភៈ។ 

 
ចូរចាាំថា ក្បសិនគបើគលារអនរ ម្នសាំណរួអាំពីរង្វា តនមែននរដឋកាលី វូនញ ាគ ោះ សូម ួប
និយ ជាមួ នឹងក្រូបគក្ងៀន ឬ  រសាលារបស់រូនគលារអនរ។ 
 

តក្មូវការសាំរាប់ការគឡើងថ្ាារ់ និងការបញ្ចប់ការសិរាា
វិទាាល័  
 
សិសាសសាលាគៅទីក្រុងអូរឡិនដ៍ ក្តូវបានោរ់ឱាយគឡើងថ្ាារ ់ដតរនុងររណដីដលពួរគរអាច
បង្ហាញថា ពួរគរគក្តៀមខែួនរួចជាគក្សច រនុងការគរៀននូវអវីដដលនឹងក្តូវបគក្ងៀនដតប ុគណ្្ាោះ។ 
ការបង្ហាញគនោះ រឺដ អ្រគលើលទធ្លសិរាាគៅរនុងមុខវិជាជាចាំនួនបួនរឺ៖ រណិតវទិាា នងិសិលាបៈ
ភាសាអង់គរែស CST និងដ ន្ររណិតវិទាា និងសិលាបៈភាសាអង់គរែសននប័ណណរា ការណ៍។ 
សូមគមើល www.ousd.org សក្ម្បគ់ោលការណរ៍ណៈក្រប់ក្រងដដលបានគធវើបចចបុាបននភាព 
អាំពីតក្មូវការសក្ម្បក់ារគឡើងថ្ាារ ់និងក្តួតថ្ាារគ់ៅបឋមសិរាា និងអនុវទិាាល័ ។ 
  

ការគឡើងថ្ាារ់ និងការគរៀនចប់វិទាាល័  
 
សិសាសវិទាាល័  ក្តូវបាំគពញតាមតក្មូវការអបាបបរម្ រ ៈគពលបួនឆ្ាាំ គដើមាបបីញ្ចបក់ារសិរាា
ដូចតគៅ៖ 

•  230 គក្រឌីត គៅរនុងមុខវិជាជាដដលតក្មូវ (វរគសិរាាមួ ឆ្ម្ស = 5 គក្រឌីត វរគសិរាា
មួ ឆ្ាាំ = 10 គក្រឌីត)  

•  រាំរិតពិនទុមធាយមភារ (GPA) 2.0 
•  បញ្ចបរ់ាំគរាងរិចចសិសាសឆ្ាាំបញ្ចប ់(តក្មូវការ  នឹងក្តូវបានរាំណត់គោ សាលា

គរៀន) 
 
សិសាសណ្ដដលគរៀនធាលារ់ពីថ្ាារ់ដដលក្តូវការ គដើមាបីបញ្ចប់ការសិរាា នឹងក្តវូបានរំពងឹឱាយចូល
គរៀនរនុងរមមវធិីប ទាប់ពីសាលាគរៀន, ថ្ាារវ់សិាសមកាល ឬ រថ្ាារ់មដងគទៀត គៅរនុងឆ្ម្ស
គក្កា ។ សាលាគរៀនភារគក្ចើន បាន ត្ល ់ូននូវ គក្មើសគ ា្សងគទៀត គដើមាបី រថ្ាារ់គឡើងវិញ
មដងគទៀត ដូចជា រមមវិធីសិរាាបគងកើនបហ្វងគប់គក្រឌីត រមមវិធសីិរាាឯររា ាយ ឬរមមវិធីបគងកើន
បហ្វងគប់គក្រឌិតតាមរ ៈអ ៊ិនធឺណិត។ 
 
ចាប់ម្នក្បសិទធភាពពីឆ្ាាំសិរាា 2016-17 តគៅ រូនសសិាសនឹងចាំគរើនគឡើងតាមរាំរិតថ្ាារ់ 
តាមការបង្ហាញនូវការលូតលាស់រនុងការសរិាា និងតាមការបាំគពញតាមសដង់ោររាំរតិថ្ាារ់នន
សមិទធ្លននសិសាសដដលបានរំពឹងទុរ។ សិសាសម្្ារ់នឹងក្តវូបានោរ់ចូលតាមរាំរិតថ្ាារ់សម
ក្សប គោ ដ្អរគលើចាំនួនគក្រឌីតដដលសសិាសបានទទលួគៅរនុងឆ្ាាំនីមួ ៗរនុងថ្ាារទ់ ី9-12

។ ដូគចនោះ ចាំនួនគក្រឌីតយ ាងតិចបាំ្ុតដូចតគៅគនោះ ក្តវូដតររឱាយបានសាំរាប់រាំរិតថ្ាារ់នីមួ ៗ 
គដើមាបីឱាយអាចគឡើងថ្ាារ់បាន គោ ដ្អរគលើតក្មូវការ 230 គក្រឌីតសាំរាបប់ញ្ចប់ការសិរាា។ 

 
 
 
 

http://www.ousd.org/
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ថ្ាារ់ទី 10៖ 50 គក្រឌីត 
ថ្ាារ់ទី 11៖ 110 គក្រឌីត 
ថ្ាារ់ទី 12៖ 170 គក្រឌីត 

 
ដ ន្រក្រប់ក្រងសាលាគរៀន អាចអនញុ្ញាតឱាយរូនសិសាសគឡើងថ្ាារ ់គៅរនុងគពលណ្
មួ រ៏បានគៅរនុងឆ្ាាំសិរាា គៅគពលណ្រូនសិាសទទួលបាននូវចាំនួនក្តូវការគក្រឌីត
យ ាងតិចបាំ្ុត គដើមាបីឱាយអាចគឡើងគៅថ្ាារខ់ពស់មួ រាំរិតគទៀតបាន។ មហាវទិាាល័
 រ ៈគពលបួនឆ្ាាំភារគក្ចើន តក្មូវឲាយម្នការង្រវរគសិរាាគលើសពីតក្មូវការបញ្ចប់
ការសិរាារបស់ OUSD គៅគទៀត។ គដើមាបីម្នសិទធទិទួលបានការោរ់ រាយចូល
គរៀនគៅមហាវិទាាល័ ណ្មួ របស់សារលវិទាាល័ កាលី វ័រញ ា (UC) ឬ
សារលវិទាាល័ រដឋកាលី វ័រញ ា  (CSU) សិសាសក្តូវបាំគពញតាមតក្មូវការ “a–g” 

គោ ទទួលបាននិគទទស C ឬក្បគសើរជាងគនោះគលើវរគសិរាាជារ់លារម់ួ ចាំនួន 

(សូមគមើលតារាងខាងគក្កាម)។ វាជាការសាំខានណ់្ស ់រនុងការក្តួតពិនិតាយភាពរើរ
ចគក្មើនរបស់រូនគលារអនរ រនុងការបាំគពញតាមតក្មូវការ “a–g” គដើមាបមី្នសិទធិ
ចូលគរៀនគៅមហាវិទាាល័ ។ 

 

ថ្ាារ់រក្មិតខពស់ និងថ្ាារ់បរិញ្ញាក្តីអនតរជាតិ 

 

សិសាសអាចចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនថ្ាារថ្់ាារ់រក្មិតខពស់ (AP) និងចូលគធវើគតសដ្AP រាំរិត
អនដរជាត។ិ សិសាសដដលទទួលបានពិនទុ 3, 4, ឬ 5 ពីគតសដ AP អាចទទួលបាននូវ
គក្រឌីតសក្ម្ប់មហាវិទាាល័ ។   

 
តនមែចូលគធវើគតសដសាំរាប់ថ្ាារ់រាំរិតខពស់ និងថ្ាារ់បរិញ្ញាក្តីអនតរជាតិ 

 

សិសាសវទិាាល័ ដដលម្នសិទធិ អាចទទួលបាននូវ ាំនួ  ិរញ្ញវតថុ ពីសង្កាត់សាលា
គរៀន គដើមាបីបង់ទាំងអស់ក្រប់ដ ន្រទាំងអស ់ឬបង់ដ្នរណ្មួ  ននការចូលគធវើគតសដ
សាំរាប់ថ្ាារ់រាំរិតខពស ់ឬថ្ាារ់បរញិ្ញាក្តអីនដរជាតិ។ សូមទរ់ទងវិទាាល ័របស់គលារ
អនរ សក្ម្ប់ព័តម្នបដនថម។ ចាាប់អបរ់ំ 52242។ 

 

គធវើគតសដសមតថភាពរាំរិតវិទាាល័ ននរដឋកាលី វូនញ ា (CHSPE) 

 

ចាាប់ 5 CCR - តក្មូវឱាយ  រសាលាគរៀន ររាាថ្ាារទ់ី 11 និង 12 គដើមាបីដចរ
ចា គសចរតីក្បកាសមួ  ដដលពនាយល់អាំពកីារគធវើគតសដសមតថិភាពរាំរិតវទិាាល័ នន
រដឋកាលី វូនញ ា ដដលដូចបានដចងគៅរនងុចាាប់អប់រ ំEC 48412។ គសចរដី ូន
ដាំណឹង ក្តវូគធវើឱាយបានទន់គពល គដើមាបី  ួឱាយសិសាស ដដលម្នចាំណ្ប់អារមមណ៍ 

ម្នគពលក្រប់ក្ោន់ រនងុការបាំគពញតាមតក្មូវការចោុះគ ្ាោះចូលគធវើគតសដគៅរនុងរដូវ
គឈើក្ ុោះសែរឹ។ 

 
ការគធវើគតសដសមតថភាពរាំរិតវទិាាល័ ននរដឋកាលី វូនញ ា (CHSPE) រឺជាគតសដ
សម័ក្រចិតដមួ  ដដលវាស់សទង់សមតថភាពមលូោឋាន ដ ន្រអាន សរគសរ និងរណិ
តវិទាា គៅតាមទីសាលារដឋ។ សិសាសដដលម្នសិទធិ ដដលបានគធវើគតសដ CHSPE 

ជាប់គ ោះ នឹងក្តូវបានក្បរល់ ូននវូវញិ្ញាបនប័ក្តបញ្ជារ់សមតថភាព គោ ក្រុម
ក្បឹរាាេិបាលននការអប់ររំបស់រដឋ។ សិសាសដដលទទួលនូវវញិ្ញាបនប័ក្តសមតថភាព 

គោ ម្នការ ល់ក្ពមពីម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាលក្សបចាាប់គ ោះ អាចចារ 

 គចញពីវិទាាល ័មុនគម្ ាងរាំណត់។ វិញ្ញាបនប័ក្តសមតថភាព គទោះជាយ ាងណ្រ៏គោ  រឺពុាំ
ម្នលរខណៈគសមើនឹងការបានបញ្ចប់មុខវិជាជាសិរាាទាំងអស ់សាំរាប់ការបញ្ចប់ការសរិាាធមមតា
ពីវិទាាល ័។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត រមួម្ន នលៃដខោរ់ឱាយគធវើគតសដ និងនលៃ្ុតរាំណត់ចុោះ
គ ្ាោះគ ោះ សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័៖ http://www.chspe.net/។ 
 

រមមវិធីអា ីពបគចចរគទសអប់រំ 
 

រមមវិធីអា ីពបគចចរគទសអបរ់ំ (CTE) គរៀបចាំសិសាសឱាយចលូរនុងរម្លាាំងពលរមម ដដលម្នការ
ក្បរួតក្បដ ងោ្ា គពលបចចុបាបននគនោះ។ ថ្ាារ ់CTE ោាំក្ទសដង់ោរ Common Core ននរដឋ
កាលី វូនញ ា នងិសដង់ោរននរមមវិធីសិរាារាំរូថ្ាារ ់CTE ដដលគរៀបចាំឱាយសិសាសទទួលបាន
គជារ ័ ពីវិទាាល័   គក្មើសសាលាគក្កា ពីគរៀនចប់មធាយមសិរាា និងពិេពននការង្រ
គនោះ។ ថ្ាារ់ CTE ក្តូវបានគរៀបចាំគឡើងឱាយក្តូវរមមវិធីសិរាា (POS) ដដលទរ់ទងនឹងថ្ាារ់
គរៀនជាប់ៗោ្ាបនដប ទាប់ជាគក្ចើនឆ្ាាំដដលឥតម្នជាន់ោ្ា ដដលោាំក្ទ និងបញ្ជូលចាំគណោះដឹង
អាំពីការសិរាាមខុវិជាជាសាំខាន់ៗ ក្សបតាមសដង់ោរននរមមវិធីសិរាាតាមរាំរ ូCTE ដដលក្តូវនឹង
ឧសាា រមម។ ថ្ាារ់សិរាាទាំងគនោះ នឹងចាប់គ្តើមគៅវិទាាល ័ គ ើ បនដគៅ រថ្ាារ់  
គក្កា ពីមធាយមសិរាា ដដលនឹងទទួលបាននូវវញិ្ញាបនប័ក្ត សារតាាំង ឬសញ្ញាប័ក្ត ដដលម្ន
ការទទួលសាគាល់គោ ឧសាស រមម។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដនថម សូមចុចអានរនុងគរ ទាំព័រ៖ 
www.ousd.org/linkedlearning ឬ www.cde.ca.gov/ci/ct។ 

 

សិសាសសាលាននសង្កាត ់OUSD នឹង ួបជាមួ អនរ្ដល់ក្បឹរាា រនុងឆ្ាាំទ ី9 របស់ពួរគរ គដើមាបី
គរៀបចាំបែងសិរាាមុខវិជាជាបាំគពញតាមតក្មវូការ A-G តក្មូវការបញ្ចប់ការសិរាា និងគក្បើគទព
គកាសលាយ និងចាំណ្បអ់ារមមណ៍ឱាយបានក្បគសើរបាំ្ុត។ សិសាសនឹងគក្ ើសគរើសក្ចរសិរាា 

Linked Learning ដដល ត្ល់ ូននូវចាំណ្ប់អារមមណ៍ និង រ់ ន់បាំ្ុតដល់សសិាសសាលា
ទាំងឡា  គ ើ និង ដ្ល់ថ្ាារ ់CTE ជាបនដប ទាប ់ដដល ួ គក្តៀមខែួនជាគក្សចសាំរាប់ 
មហាវិទាាល ័ អា ីព និងស រមន។៍ 

 

គៅរនុងគពលននការគបាោះពុមព្ាា គនោះ តក្មូវការបញ្ចប់ការសិរាា បានសថិតគក្កាមការក្តួត
ពិនិតាយគឡើងវិញ។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នលមីបាំ្ុត សូមចុចគមើលរនុងគរ តទាំពរ័៖ www.ousd.org

។ 

 
ចាាប់អប់រំដ ន្រទី 48980 (K); គោលការណ៍ក្រុមក្បឹរាាេិបាល 6141.5 និ ័តរមមរដឋបាល 

6141.5។ ចាាប់អបរ់ំដ ន្រទ ី51229, 48980(L); គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 

6143, 6146.1; និ ័តរមមរដឋបាល 6146.1។ 

 

ចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនវរគសិរាាដដលមុខវិជាជាសិរាា ឬដដល
បានគរៀនចប់រួរជាទីគពញចិតដពីមុន 

 
ចាប់គ្តើមគៅឆ្ាាំសិរាា 2016-17 ចាាប់អប់រំ 51228.1 និង 51228.2 ហាមឃាត់មិនឱាយ
សង្កាត់ោរ់សិសាសដដលគរៀនថ្ាារ់ទី 9-12 ចូលរនុងវរគសិរាាដដលពុាំម្នមុខវិជាជាសិរាា គលើស
ពីមួ សបាតា ៍គៅរនុងឆ្ម្ស ឬវរគសិរាាណ្មួ ដដលបានគរៀនចប់រួរជាទីគពញចតិដពីមុនៗ
មរ លុោះក្តាដតលរខខណឌណ្មួ ក្តវូបានបាំគពញបាន រួមទាំងការ ល់ក្ពមពីម្តាបតិា
ជាលា លរខអរាសរ្ងដដរ។ 

 
 
 

http://www.chspe.net/
http://www.ousd.org/linkedlearning
http://www.cde.ca.gov/ci/ct
http://www.ousd.org/
http://www.ousd.org/
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ចាាប់គនោះមិនអនុវតតចាំគ ោះសាលាគរៀនខ្ាាតតូច សាលាគរៀនស រមន៍គពលនលៃ 
វិទាាល ័ ដ្ល់ការសិរាាបនដ សាលាគរៀនឱកាសសិរាា ការចោុះគ ្ាោះចូលគរៀនគៅ
វិទាាល ័ និងអនុមហាវទិាាល័ រនុងគពលដតមួ  រមមវិធសីិរាាគពលលាងាចរាំរិត
វិទាាល ័ រមមវិធីសិរាាឯររា ាយ រមមវិធសីរិាារនុងគពលបាំគពញការង្រ ឬរមមវិធីអបរ់ំ
្ដល់បទពិគសាធន៍ការង្រ និងវរគសិរាាគ្ាសងៗគទៀត ដដលបានអនញុ្ញាតគឡើង
ចាាប់អប់រ ំ51700-51879.9 (ឧទ រណ៖៍ ថ្ាារ់បាំគរើគសវារមមស រមន៍ វរគ
សិរាាពីការគឆ្ែើ ឆ្ែង, រមមវិធីបគក្ងៀនគបើរបររល នដជាគដើម)។ 

 

 រាយបណតឹងណ្មួ  ដដលសិសាសក្តវូបានរាំណត់ឱាយចូលគរៀនរនុងវរគសិរាា ដដល
រំគលាេគលើចាាប់ទាំងគនោះណ្ម ួ ដដលអាចក្តូវបានគោោះក្សា តាមរ ៈនីតិវិធីប
ណតឹងឯរសណ្ឋានរបស់សង្កាត់។ 

 

ចាាប់អប់រ ំ51228.3, 5 CCR 4600-4687។ 
 

រមមវិធី្ដល់ក្បារ់ ាំនួ  Cal Grant 

 
មិនឱាយ ួសនលៃទ ី1 ដខមររា  ននឆ្ាាំសិរាា សាំរាប់សិសាសថ្ាារទ់ី 11 សង្កាត់សាលា
គរៀន ឬសាលាឆតគធឿសគលូ ក្តវូដត្ដល់គសចរតី ូនដាំណឹងជាលា លរខណ៍អរាសរ
ដល់សិសាសម្្ារ់ៗ ដដលគរៀនថ្ាារទ់ី 11 គ ើ សាំរាប់ម្តាបិតាននសិសាសដដលម្ន
អា ុគក្កាម 18 ឆ្ាាំ គ ើ ថាសិសាសនឹងក្តូវបានចាត់ទុរគោ សវ័ ក្បវតដិថា ជាអនរ
សុាំក្បារ់ ាំនួ  Cal Grant លុោះក្តាដតសសិាសដរខែួនគចញ។ នលៃ្ុតរាំណត់ដរខែួន
គចញ មិនក្តូវម្នចាំនួនតិចជាង 30 នលៃ ចាប់ពីនលៃបានទទួលដាំណឹងគនោះ។ គៅ
គពលដដលសិសាសមិនទន់ដល់អា ុ 18 ឆ្ាាំ ម្នដតម្តាបិតា / អាណ្ពាាបាលគទ 

ដដលអាចដរគ ្ាោះសិសាសគចញ។ 

 

គពលដដលសិសាសដល់អា ុ 18 ឆ្ាាំ ម្នដតសិសាសគទ ដដលអាចដរខែួនគចញ គ ើ  

ក្បសិនគបើគៅមុនគពលចុងគក្កា ននរ ៈគពល ូនដាំណឹងគនោះ សិសាសអាចគក្ ើស
គរើស រគលើការសគក្មចចិតតគៅមុនគពលដដលម្តាបិតា / អាណ្ពាាបាល បាន
ដរគ ្ាោះពួរគរគចញ។ គសចរត ីូនដាំណឹងគនោះ ក្តវូដតគធវើការបញ្ជារ ់គៅគពល
ដដលសាលាគរៀននឹងគ្្ើរាំរិតពិនទុមធាយមភារដាំបូង គៅកាន់រណៈរមមការ្ដល់ ាំនួ 
សិសាស និងនលៃដខ្ុតរាំណត់ននការោរ់សុាំការពិនិតាយ គៅនលៃទី 1 ដខតុលា។ ចាាប់
អប់រ ំ69432.9 -CE 69432.9 

 

ក្បារ ់Cal Grant រឺជាក្បារ់ ាំនួ សាំរាប់មហាវិទាាល ័ ដដលឥតតក្មវូឱាយបង់សង
វិញគទ។ គដើមាបីឱាយម្នសិទធិទទួល សិសាសសាលាក្តូវដតបាំគពញតាមតក្មូវការននការ
ម្នសិទធិក្រប់ក្ោន់ និងក្បារ់ ាំនួ  រ៏ដូចោ្ាដដរ តក្មូវការរាំរិតពិនទុមធាយមភារ 

(GPA) យ ាងតិចបាំ្ុត។ ក្បារ់ ាំនួ  Cal Grant គនោះ អាចគក្បើបាន គៅឯសារល
វិទាាល ័៖ University of California, California State University ឬ 

California Community College។ មហាវិទាាល ័ឯររា ាយ និងអា ីព ឬសាលា
គរៀនបគចចរគទសម ួចាំនួន គៅរនុងរដឋកាលី វូនញ ា ទទួល រក្បារ់ ាំន ួ Cal 

Grant។ គដើមាបី ួ សិសាសោរ់ រាយសុាំក្បារ់ ាំនួ  សិសាសទាំងអស់ គរៀនថ្ាារទ់ី 12 

ក្តូវបានចាត់ទុរថា ជាអនរសុាំក្បារ់ ាំនួ  Cal Grant គោ សវ័ ក្បវតតិ គ ើ 
GPA របស់សិសាស នឹងក្តវូបានោរ់ ូនគៅរណៈរមមការ្ដល់ក្បារ់ ាំនួ សិសាសកា
លី វូនញ ា (CASC) ជាគអឡិចក្តូនិច មិនឱាយ ួសនលៃទី 1 ដខតុលា ននឆ្ាាំសិរាា
នីមួ ៗគឡើ  គោ សាលាគរៀន ឬគោ មហ្វនតីសង្កាត់។ សិសាស ឬម្តាបិតា / 

អាណ្ពាាបាល របស់សិសាស គក្កាមអា ុ 18 ឆ្ាាំ ម្្ារ ់អាចបាំគពញសាំណុាំដបបបទ
មួ ចាាប់ គោ បញ្ជារ់ក្បាប់ថា ពួរគរមនិចង់ឱាយសាលា គ្្ើ GPA របស់សិសាស ជា
គអឡិចក្តូនិច គៅឱាយរណៈរមមការ CASC គ ោះគទ។ 

 

 ការគលើរដលង ុវសិសាសចិញ្ចឹមឱាយរួចពីតក្មូវការបញ្ចប់
ការសិរាារនុងមូលោឋាន 
 
 ុវសិសាសចិញ្ចឹម គ ើ ដដលោ្ាន ទ្ោះសដមាបង ម្នសិទធិទទួលបាននូវការអប់រ ំដូចជា៖ ចុោះ
គ ្ាោះចូលគរៀនជាប ទាន,់ គៅគរៀនគៅរនុងសាលាគរៀនគដើម, ចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនសាលាគរៀន
ធមមតាគៅរនុងមូលោឋាន, ទទួលបានគក្រឌិតខែោះ, គរៀនចប់វទិាាល័ គោ គធវើតាមតក្មវូការ
យ ាងតិចបាំ្ុតពីរដឋ ដដលរនុងគ ោះអាចម្នការគលើរដលង / គរៀនដល់ឆ្ាាំទកី្បាាំ គចញពតីក្មូវ
ការគរៀនចប់ពីមូលោឋាន និងម្នសិទធិគក្បើក្បាស់ធនធានសិរាា គសវារមម និងសរមមភាពគក្ៅ
រមមវិធីសិរាា។ ទីភា្ារ់ង្រអបរ់ំរនុងតាំបន់ ក្តវូដត្តល់ដាំគណ្ោះក្សា មួ ដល់សិសាសដដល
ទទួលរង្លប ោះ ល ់តាមនីតវិិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន រួមទាំងព័ត៌ម្នអាំពីការគលើរដលងឱាយ
រួចពីតក្មូវការគរៀនចប់វទិាាល័ មូលោឋាន ក្បសិនគបើសិទធិទទួលបាននូវការអបរ់ំគ ោះ មិនក្តូវ
បានអនុញ្ញាត គៅឯវទិាាល័ រដឋ។ ចាាប់អប់រ ំ48853, 49069, និង 51225.2។ 

 

ធនធានគរ ទាំព័រសាំរាប់សាំរាប់ការអនុញ្ញាតឱាយចូលគរៀនរនុងសារលវិទាាល័  UC និង CSU 

 

ធនធានគរ ទាំព័រសាំរាបត់ក្មូវការអនុញ្ញាតឱាយចូលគរៀនរនុងសារលវទិាាល័ កាលី វូនញ ា 
(UC) និងសារលវិទាាល ័រដឋកាលី វូនញ ា (CSU)។ 

 
www.tinyurl.com/agcertifiedcourses 

គលារអនរអាចដសវងររសាលាគរៀនឱាយរូនរបស់គលារអនរ គ ើ គរ ទាំពរ័គនោះ ម្នរា  ម
វរគសិរាាទាំងអសដ់ដលម្ន្ដល់ ូនគោ សង្កាត ់OUSD ដដលក្តូវបានបញ្ជារទ់ទលួ
សាគាល ់គដើមាបបីាំគពញគៅតាមល័រខខ័ណឌ a-g។ 

 
www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements/ 

គនោះរឺជា “ក្ចរគចញចូលដតមួ ” សក្ម្បអ់វីៗក្រប់យ ាងដដលអនរក្តូវការដឹងអាំពលី័រខខ័ណឌ
តក្មូវរនុងការចូលគរៀនគៅសារលវិទាាល ័ UC សក្ម្ប់និសាសិតឆ្ាាំទីមួ  គពលខាងមុខ។ 

 
www.calstate.edu/admission/ 

វុិបសា គនោះ ្ដល់នូវព័ត៌ម្នអាំពីល័រខខ័ណឌទាំងអសស់ក្ម្ប់ចូលគរៀនគៅសារលវិទាាល័  

CSU សក្ម្ប់និសាសិតឆ្ាាំទីមួ  គពលខាងមុខ។ 

 
www.csumentor.edu/planning/high_school/ 

CSUMentor រឺជា ‘្តលល’ សិសាសគលើអ ៊ីនគធើណិត ដដលក្តូវបានរច គឡើងគដើមាប ីួ 
ដល់សិសាសរនុងការគធវើដ្នការសក្ម្បម់ហាវិទាាល ័ ខណៈគពលពួរគររាំពុងសិរាាគៅវិទាា
ល័ ។ 

 

www.californiacollege.edu 

សិសាសម្្ារ់ៗគរៀនថ្ាារ់ទី 6-12 នឹងក្តូវបាន ដ្ល់ឱាយឱកាសមួ រនុងការបគងកើត្លប័
ក្តសិសាសទុរគធវើការក្សាវក្ជាវររ្លក្បគយ ន៍ និង ាំ ញ   ,ក្តួតពិនិតាយ និង
តាមោនភាពរើរចាំគរើនគឆពាោះគៅររការគរៀនចប់វិទាាល័  និងការចូលគរៀនគៅ
មហាវិទាាល័  ,ការសិរាាក្សាវក្ជាវររមហាវិទាាល័  និងការចាប់ រអា ីពនិង
ដសវងររ គក្មើសក្បារ់ ាំនួ សាំរាប់បង់នលែមហាវិទាាល័ ។ រូនសិសាស ម្តាបិតា 

និងក្រុមក្រួសារម្នសិទធិចូលគក្បើក្បាស់ក្បោប់ក្បោរគៅរនុងអ ៊ិនធឺណិតគនោះ គ ើ 
អាចក្សាវក្ជាវររ គក្មើស  គៅរនុងគពលណ្មួ តាមរ ៈគរ ទាំព័រគនោះ។ 
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ម ខវោិជ ការបញ្ចប់ការសិរាពីសង្កា ត ់OUSD និង
តក្មូវការ A-G ឈ ើមបឱី្យបានចូលឈរៀនឈៅ
សរលវទិ្យាល័យ UC/CSU 

បំឈពញ ឬឈធវើបាន
ឈលើសពតីក្មូវការ
ឈ ើមបឲី្យបានចូល
ឈរៀន UC/CSU? 

a: សងគមវទិ្យា 30 ឈក្រឌីត (3 ឆ្ា )ំ៖ ក្បវតតិសហរ ា 1 ឆ្ា ,ំ 
ក្បវតដិពិភពឈលារ 1 ឆ្ា ,ំ រោា ភបិាលអាឈមររិ
½ ឆ្ា ,ំ ឈស ារិចច ½ ឆ្ា  ំ

 20 ឈក្រឌីត 
(2 ឆ្ា )ំ 

b: អងឈ់រែស 40 ឈក្រឌីត (4 ឆ្ា )ំ៖ ភាសាអងឈ់រែសឈក្តៀម
ចូលមហាវទិ្យាល័យ (អង់ឈរែស 1, 2, 3, 4 
និង/ឬ ថ្នា រអ់ងឈ់រែស AP និងអរសរសា
ស្រសដអង់ឈរែស AP)។ អាចរមួមានថ្នា រ ់ELD 
5 សំរាប ់10 ឈក្រឌីត។ 

 40 ឈក្រឌីត 
(4 ឆ្ា )ំ 

c: រណិ្តវទិ្យា 30 ឈក្រឌីត (3 ឆ្ា )ំ៖ រមួទាងំថ្នា រឈ់ពជរណិ្
ត, ធរណី្មាក្ត និងឈពជរណិ្តរំរតិខពស់ ឬ
ថ្នា ររ់ំរតិខពស់ 

30 ឈក្រឌីត 
(3 ឆ្ា ;ំ រួរន្តយរ 4 
ឆ្ា )ំ 

d: វទិ្យាសាស្រសត
ពិឈសាធន៍ 

30 ឈក្រឌីត (3 ឆ្ា )ំ៖ រមួទាងំជីវវទិ្យា 10 ឈក្រ
ឌីត, របូវទិ្យា 10 ឈក្រឌីត បូរបន្នថម 10 ឈក្រ
ឌីត សំរាបថ់្នា រ់វទិ្យាសាស្រសដន្ងមឈទ្យៀត 

ឈក្រឌីត (2 ឆ្ា ;ំ 
រួរន្តយរ 3 ឆ្ា )ំ 

e: ភាសាឈក្ៅពី
អងឈ់រែស 

20 ឈក្រឌីត (2 ឆ្ា )ំ៖ ឈរៀនភាសាន្តមួយ 20 ឈក្រឌីត 
(2 ឆ្ា ;ំ រួរន្តយរ 3 
ឆ្ា )ំ 

f: សិលបៈទ្យសសនី
យភាព និង
សន្មដង (VPA) 

10 ឈក្រឌីត (1 ឆ្ា )ំ។ យរ 1 ឆ្ា មំ្នថ្នា រ ់
VPA ន្តមយួ (ឬរា ងម ខវោិជ សិលបៈន្តមួយ) 

g: ម ខវោិជ បនា ប ់
បនសឈំក្តៀមសំរាប់
មហាវទិ្យាល័យ 

10 ឈក្រឌីត (1 ឆ្ា )ំ ម្នថ្នា រ់ឈរៀនរយៈឈពល
មយួឆ្ា  ំ

ម ខវោិជ បនា ប់ 
បនសឈំនសងៗឈទ្យៀត 

40 ឈក្រឌីត (ោឧ៖ ភាពោអារ ឹរន,ំ សារ
ពត័ម៌ាន) - - - - - - - - 

កាយអបរ់ ំ 20 ក្រឌីត (2 ឆ្ា )ំ៖ ថ្នា រ់ហាតក់្បាណ្ ឬ 
JROTC ឈលើរន្លងន្តការមនិចូលរមួក្តូវ
អន ញ្ញា តឈោយចាបអ់បរ់ ំឬក្រុមក្បឹរាអបរ់ ំ

- - - - - - - - 

តក្មូវការឈនសង
ឈទ្យៀត 

រំរតិពិនា មធយមភារ 2.0 ឈតសត SAT ឬ 
ACT 

បញ្ចប់រំឈរាងរិចចការម្នសិសសថ្នា រប់ញ្ចប់ និឈទ្យាស C ឬខពស់
ោងឈនុះ ឈចញពី
ថ្នា រ ់a-g ទាងំអស់ ោបឈ់តសដ CAHSEE ELA និងរណិ្

តវទិ្យា 
សរ បស 230 ឈក្រឌីត 15 ម ខវោិជ

អារឈរៀនចបក់្តូវន្តទ្យទួ្យលបាននងន្ រ នូវរំរតិពិនា មធយមភាព 
(GPA) 2.0  និងបំឈពញរំឈរាងរិចចការសិសសថ្នា រប់ញ្ចប។់ 

ចាបឈ់នដើមឈៅថ្នា រទី់្យ 7 មាតាបិតាទាងំឡាយនឹងក្តូវបាននដល់ជូននូវ ណឹំ្ងឱ្យបានក្ោបោ
ម ន អំពីការក្បឹរាអំពីអាជីព ការឈក្ជើសយរថ្នា រឈ់រៀន និងឱ្កាសចូលរមមវធីិសិរា ឈ ើមបី
ឈលើរសាួយសមធមន៍ែូ វឈភទ្យ និងអន ញ្ញា តឱ្យចូលរមួរា ងវរគនដល់ក្បឹរា និងឈធវើរិចចសំឈរចចិតដ។ 
*ការយិាល័យក្បធានសារលវទិ្យាល័យកាលីហវូ នញ៉ា  (UCOP) អន មត័ម ខវោិជ ណ្ឋមយួ 
ទ្យ រោរំរតិ “ថ្នា រ់ឈក្តៀមសំរាបម់ហាវទិ្យាល័យ” ។ សូមឈមើលបញ្ជី  Doorways ម្នសង្កា ត់ 
OUSD សំរាបព់ត័ម៌ានន្ងមឈទ្យៀត៖ http://www.ucop.edu/doorways/ 

ួ ោាំក្ទសិសាសឱាយគរៀនចប់វិទាាល ័
វិញ្ញាបនបក្ត GED រឺជា គក្មើសគ ា្សងមួ  សាំរាប់សិសាសណ្ដដលខវោះគក្រឌីតវិទាាល័ 
គក្ចើនគពរ ដដលពួរគរពុាំអាចទទួលបាននូវសញ្ញាបក័្តឌី្ែូម្ ា គ ោះពួរគរអាចគៅគរៀនថ្ាារ់
 រវិញ្ញាបនបក្ត GED មរ ាំនួសបាន។ ថ្ាារ់គរៀន   រឺម្ន ដ្ល់ ូនគៅតាមទីរដនែងជា
គក្ចើនគៅទូទាំងទីក្រុងអូរឡិនដ៍។ រមមវិធីគក្តៀម រ GED គនោះរឺម្នគៅរនុងសាលា
Dewey, Rudsdale និងវិទាាល ័ McClymonds។ គសវាគធវើគតសដ និងវា តនមែសាំរាប់
វិញ្ញាបនបក័្ត GED រឺម្នបាំគរើគៅរនុងវទិាាល័  McClymonds។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត
សូមទូរស័ពទគៅកាន់ការិយល័ សាលាគរៀនសាំរាប់មនុសាសគពញវ័  តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ
273-2300។

រមមវិធីសាដារមុខវិជាជាសិរាា ជាទូគៅ រឺគបើរឱាយសិសាសវិទាាល័ ណ្ដដលគរៀនបាននិគទទស D

ឬ F ពីមុខវិជាជាសាំខាន់ៗ  ចូលគរៀន គពលរដូវគៅដា។ ថ្ាារ់ទាំងគនោះ អាចចូលគរៀន រគក្រឌី
តមរបហ្វងគប់គដើមាបីឱាយសិសាសអាចគរៀនចបវ់ិទាាល័ ទន់គពល។ គដើមាបីឱាយចូលគរៀនរនុងរមមវិធី
គនោះបាន ពួរគរក្តវូោរ់ រាយសុាំជាមុនសនិ គ ើ ការោរ់ រាយសុាំគនោះ រឺមិនធា ថានឹង
បានចូលគរៀនគ ោះគទ។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមចុចគមើលគៅរនុងគរ ទាំពរ័
www.ousd.org/summerlearning។

រមមវិធីសិរាាឯររា ាយ រឺជា គក្មើសអប់រគំោ សមក័្រចិតត ដដលសិសាសចាបពី់ថ្ាារទ់ីក្បាាំពីរ
ដល់ថ្ាារ់ទដីប់ពីរ គធវើការគោ ម្ចាស់ការគក្កាមការក្តួតពិនិតាយគមើលជាទូគៅ គោ ក្រូ
បគក្ងៀនដដលទទួលបានការអនុញ្ញាត។ ខណៈគពលសិសាសសិរាាម្ចាស់ការ គដើរតាមរមមវិធី
ដដលបានអនុម័តគោ សង្កាត ់និងគឆ្ែើ តបតាមតក្មូវការបញ្ចប់ការសិរាារបស់សង្កាត ់ការ
សិរាាម្ចាស់ការ្ដល់នូវភាពបត់ដបន គដើមាបីគឆ្ែើ តបគៅនឹងចាំណ្ប់អារមមណ៍ និងវិធសីាហ្វសត
រនុងការសិរាារបស់សិសាសម្្ារ់ៗ។ សក្ម្បព់័ត៌ម្នបដនថម សូមទូរស័ពទមរកាន ់Sojourner

Truth Independent Study តាមរ ៈគលខ 729-4308។

រមមវិធី Apex រឺជារមមវិធគីរៀនតាមរុាំពាយូទរ័ ដដលអនុញ្ញាតឲាយសិសាសទទួលបានគក្រឌីត គឆពាោះ
គៅររការបញ្ចបក់ារសិរាា គោ ទទួលបានគសចរដីដណ ាំ និងការគធវើគតសតតាមរ ៈអ ៊ីនគធើ
ណិតគៅសាលាគរៀន។ សូមនិយ ជាមួ   រសាលា ឬអនរ្ដល់ក្បឹរាា គៅវិទាាល ័
របស់គលារអនរ សក្ម្បព់័ត៌ម្នបដនថម ឬគដើមាបរីាំណត់អាំពីរគបៀបដដល Apex ម្នគៅ
សាលាគរៀនរបស់គលារអនរ។

សាលាគរៀនខ្ាាតតូច តាម ាំគរើស រឺជារមមវិធសីម័ក្រចិតត ដដលសក្មបតាមរមមវិធអីប់រ ំដដល
តក្មូវតាមតក្មូវការរបស់សិសាសម្្ារ់ៗ។ សាលាគរៀនអាចគក្ ើសគរើសបាន ្ដល់យនសក្ម្ប់
វិធីសាហ្វសតបគក្ងៀនលមីៗ និងវិធសីាហ្វសតសិរាាលមីៗ គៅរនុងការផ្លាស់បដូរសងគមរបស់គ ើង។

• វិទាាល ័ MetWest ្ដល់នូវរមមវិធគីក្តៀមចូលមហាវិទាាល័  ដដលម្នលរខណៈដ អ្រ
គលើការសិរាាតាមរគក្ម្ង និងការចុោះរមមសរិាារបស់សិសាស។ សិសាសរ៏សិរាាគៅមហា
វិទាាល ័ Laney ្ងដដរ។ សក្ម្បព់័ត៌ម្នបដនថម សូមទូរស័ពទមរគលខ 451-5902។

• វិទាាល ័ Emiliano Zapata Street Academy ្ដល់នូវរមមវិធគីក្តៀមចូលមហាវទិាា
ល័  ដដលតក្មូវតាមបុរគលរក្មិតខពស់ ដដលរាំណត់គោលគៅជា

http://www.ousd.org/summerlearning
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ពិគសសគៅគលើសិសាសដដលមិនទន់ទទួលបានលទធ្លលអគៅសាលាគរៀន។
សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដនថម សូមទូរស័ពទមរគលខ 874-3630។

• វិទាាល ័អនតរជាតអិូរឡិនដ៍ ្ដល់នូវរមមវិធចីូលរួមភាសាអង់គរែស សក្ម្ប់
សិសាសដដលជា នអគ តាក្បគវសន៍ និង នគេៀសខែួន។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដនថម
សូមទូរស័ពទមរគលខ 597-4287។

• ក្ចរគៅកាន់មហាវិទាាល័  គៅមហាវិទាាល័  Laney រឺជារមមវិធមីួ ដដល
្ដល់ ូនគៅគលើទីតាាំងរបស់មហាវិទាាល័  Laney ដដលោាំក្ទដល់សិសាស
អា ុ 16-20 ឆ្ាាំ ដដលបានគបាោះបង់គចាលការសិរាាគៅវិទាាល័ ។ រមមវិធី
គនោះ ្ដល់នូវការចុោះគ ្ាោះបានពីរមុខ សក្ម្បស់ិសាសដដលចង់ទទួលបានសញ្ញា
ប័ក្តវិទាាល័  ខណៈគពលរាំពុងគធវើការគលើសញ្ញាប័ក្ត AA។ សក្ម្បព់័ត៌ម្ន
បដនថម សូមទូរស័ពទមរគលខ 986-6941។

រមមវិធីអប់រំបនត ក្តូវបានរច គឡើង គដើមាបីគឆ្ែើ តបគៅនឹងតក្មូវការរបស់សិសាស
អា ុ 17-19 ឆ្ាាំ ដដលម្នហានិេ័ មិនបញ្ចបក់ារសិរាា។ សាលាគរៀនបនត ្ដល់
នូវឱកាសសក្ម្ប់ឲាយសិសាសទទួលបានសញ្ញាប័ក្តវិទាាល ័ និង/ឬគក្តៀមចូលគរៀន
គៅមហាវិទាាល័ ស រមន៍ និង គក្មើសអា ីព។

• វិទាាល ័ Dewey ទូរស័ពទគលខ 874-3660

• វិទាាល ័ Rudsdale ទូរស័ពទគលខ 729-4303

• វិទាាល ័ Ralph J. Bunche ទូរស័ពទគលខ 874-3300

សាលាគរៀនស រមន៍គពលនលៃ បគក្មើ ូនសិសាសដដលក្តូវបានគរគដញគចញ ឬ
សិសាសដដលក្តូវបានបញ្ជូនឲាយមរសារលាបង រ៏ដូចជាសិសាសដដលម្នហានិេ័ ក្តូវ
គដញគចញ។ រមមវិធគីនោះ ម្នលរខណៈជាថ្ាារត់ូច ក្រប់ក្រងតាមររណ ីនិង្ដល់គស
វាក្បឹរាា និងម្នរច សមព័នធដរដក្បអារបាបរិរិយ។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដនថម សូម
ទូរស័ពទមរគលខ 531-6800។

ការបគក្ងៀនគៅ ទ្ោះ និងមនទីរគពទាយ ក្តូវបានរច គឡើង គដើមាបគីឆ្ែើ តបគៅនឹង
តក្មូវការសិសាសដដលម្នបញ្ហាគវ ជសាហ្វសត ដដលមិនអាចចូលគរៀនគៅសាលាគរៀន
តាមដបបបូរាណ ឬរមមវិធអីាចគក្ ើសគរើសបានដូចជា ការសិរាាម្ចាស់ការ។ គក្កា 
ពីទទួលបានការអនញុ្ញាតពីក្រូគពទាយគមើលការខុសក្តូវ ក្រូបគក្ងៀនដដលទទួលបាន
ការអនញុ្ញាត ក្តូវបានចាត់តាាំងឲាយគធវើការជាមួ សិសាស មិនថាគៅ្ទោះរបស់ក្រួសារ
គ ោះ ឬគៅមនទីរគពទាយរនុងតាំបន ់ឬគៅអោរគវ ជសាហ្វសតគ ា្សងគទៀតគឡើ ។

សាំរាបព់័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ
www.ousd.org/home&hospital ឬទូរស័ពទមរគលខ 597-4294។

សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីរមមវិធីអបរ់តំាមគក្ ើសគ្ាសងននសង្កាត់ OUSD សូម
ចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័៖ www.ousd.org/alted។

http://www.ousd.org/alted
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សិទធ ិនងិទាំនលួខុសក្តូវ 
 

សង្កាត់បានខិតខាំបគងកើត និងដលររាាស រមន៍អនរសិរាាក្បរបគោ សុវតថិភាព 

និងវិជាជាម្ន ដដលបណតដោះបណ្ដាល និងញាំងឱាយរុម្រក្រប់រូបសាំគរចបាននូវឧតដមភាព
រនុងការសិរាា។ គដើមាបីធា ឱាយមនុសាសគពញវ័  និងរុម្រ ទទួលបាននូវការក្បក្ពឹតដ
ចាំគ ោះក្បរបគោ ការគោរព និងភាពនលែលនូរគ ោះ គ ើងខុ្ាំម្នវិន័  និងនិ តរមម 
ទុរ ួ ឱាយគ ើងគធវើការរួមោ្ា។ តគៅគនោះ រឺជាវិន័  និងនិ តរមមខែោះៗ។ ទីណ្
តក្មូវគឡើងគោ ចាាប ់ដ ន្រជារ់លារ់ននចាាប់អប់ររំបស់រដឋ ចាាប់ក្បតិបតដិននក្រុម
ក្បឹរាាអបរ់ំអូរឡិនដ៍ ឬនិ តរមមគ ា្សងៗគទៀតរបស់រដឋបាល រឺបានសរគសរ និង
គបាោះពុមពគចញទាំងក្សុង។ ពីគដើមដល់ចប់ននគសៀវគៅមរគុគទទសរ៍ម្តាបិតា  រាយ ‹
ម្តាបិតា› រឺសាំគៅគៅទាំងឪពុរម្ដា  នងិអាណ្ពាាបាល។ 

 

ការមរគរៀនគទៀងទត់រាល់នលៃ ការខានមរគរៀនឥត
ក្សារក្សាន និងការគរចសាលា 
 

សិសាសដដលដឹងខែួនជាមុន និងគក្តៀមសិរាាគៅសាលាគរៀនជាគរៀងរាល់នលៃ ទទួល
បាននូវឱកាសរនុងការសិរាាជាគក្ចើនដដលបាន ដ្ល់ ូន។ វតតម្នជាគទៀងទត ់ម្ន
សារសាំខានច់ាំគ ោះភាពគជារ ័ រនុងសិរាារបស់សិសាស និងរនុងឆរ ីវិត។ 

  

វតតម្នសិសាស រ៏រួមចាំដណរគៅរនុងធនធានសាលាគរៀន្ងដដរ ពីគក្ ោះលវិការបស់
សាលាគរៀននីមួ ៗ រឺដ អ្រគលើវតតម្នជាមធាយមក្បចាាំនលៃរបស់សាលាគរៀនកាលពីឆ្ាាំ
មុន។ 

 

ការខានមរគរៀនឥតក្សារក្សាន ម្នន័ ថា សិសាសដដលខានមរគរៀនចាំនួន 10% 

ឬគក្ចើនជាងគនោះ គៅអាំឡុងគពលមួ ឆ្ាាំសិរាា។ ការខានមរគរៀនឥតក្សារក្សាន 

រួមម្ន ការខានមរគរៀនម្នចាាប ់និងោ្ានចាាប់។ គោលគៅវតតម្នរបស់គ ើង 

ដដលជាសាលាគរៀនស រមន៍រនុងសង្កាតដ់ដល្ដល់គសវាគពញគលញ ម្នដូចត
គៅ៖ 
 

1.  កាត់បនថ ការខានមរគរៀនឥតក្សារក្សានននសិសាស គៅសាលាគរៀន មរក្តមឹ 

5%។ 

 

2.  85% ននសិសាស OUSD នឹងចូលគរៀនរាលន់លៃឱាយបាន 95% រនុងមួ ឆ្ាាំសិរាា។ 

 

3.  សាលាគរៀននឹងសាំគរចបានតាមអក្តាវតតម្នក្បចាាំនលៃជាមធាយម (ADA) 98%។ 

 

សិសាសក្តូវបានចាត់ទុរថា ជាសិសាសគរចសាលា  ក្បសិនគបើពួរគរខានមរគរៀនឥត
ចាាប់ ចាំនួនបីនលៃ ឬគក្ចើនជាងគនោះ និង/ឬ មរ ឺតគលើសពីចាំនួន 30  ទីគឡើងគៅ 

រនុងរ ៈគពលបីនលៃ។ 

 

ការទទួលខុសក្តូវរបស់ម្តាបិតាតាម្ែូវចាាប់
ចាំគ ោះការមរគរៀនគទៀងទត់រាល់នលៃ 
 

ម្តាបិតា ម្នការទទួលខុសក្តូវតាម្ែូវចាាប់ចាំគ ោះការធា ថា រូនម្្ារ់ៗ ដដល 

 ម្នអា ុចគ លាោះ 6 និង 8 ឆ្ាាំ ចូលគរៀនគៅសាលាគរៀនគពញមួ ឆ្ាាំសិរាា។ អនរដដលម្ន
អា ុ 16 ឬ 17 ឆ្ាាំ អាចក្តូវបានអនញុ្ញាតឲាយចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនគៅថ្ាារ់បនត (សូមគមើលបញ្ជី
រា  មរមមវិធអីប់រំតាមគក្ ើសគ ា្សងគទៀត គៅរនុងគសៀវគៅមរគុគទទសរ៏គនោះ ឬចុចគមើលរនុង
គរ ទាំព័រ www.ousd.org/alted)។ ម្តាបិតាសិសាស ឺតយ ាវ អាចក្តូវទទួលខុសក្តូវតាម
រដឋបាបគវណ ីនិងក្ព មទណឌចាំគ ោះភាព ឺតយ ាវរបស់រូនពួរគរ។  

ចាាប់អប់រ ំ48293; ក្រមក្ព មទណឌ 270.1។ 

 

ការក្បាក្ស័ ទរ់ទងោ្ាអាំពីការមរគរៀនគទៀងទត់រាល់
នលៃ 
 

គៅគពលរុម្រម្្ារ់ខានមរគរៀន ម្តាបិតារបស់ពួរគរ ក្តូវទូរស័ពទមរសាលាគរៀនគៅនលៃ
នីមួ ៗ គដើមាបីបញ្ជារ់ក្បាប់ពីមូលគ តុននការខានមរគរៀន។ ក្បព័នធទរូស័ពទគោ សវ ័ក្បវតដ
គៅកាន់គរ ោឋានសិសាស នឹងក្តូវបានគធវើចាំគ ោះការខានមរគរៀន ដដលម្តាបិតាពុាំទន់បាន
បញ្ជារ់ក្បាប់ពីមូលគ ត។ុ សារក្តូវបាន្ដល់ជាភាសាអង់គរែស គអសាា ាញុល ចិនរ ដាាំង គវៀត
ណ្ម អារា ាប់ និងដខមរ។ 
 

ការខានមរគរៀន 
 

ការខានមរគរៀន ក្តូវបានគលើរដលងដតរនុងររណមី្ន ាំងឺ, ការោរឲ់ាយគៅោចព់ីគរគដើមាបី
ការ រគរារឆ្ែង, ការណ្ត ់ួបក្រូគពទាយ, ការចូលរួមបុណាយសពរបស់សម្ ិរក្រួសារ ិតដិត, 

កាតពវរិចចចូលរួម ាំនុាំ ក្មោះ, ការចាំណ្ គពលជាមួ សម្ ិរក្រួសារ ិតដិត ដដលជា
សម្ ិរបរិចាចាររិចចគយធាសរមមម្្ារ ់និងគ តុ្លផ្ទាល់ខែួនណ្មួ ដដលសមគ តុ្ល។ 

ការខានមរគរៀន ក្តូវបានចាតទ់ុរថា ជាការខានម្នចាាប់ គបើសិនជាសសិាសគធវើតាមល័រខខ័ណឌ 
ដដលបានបគងកើតគឡើងគោ រដឋកាលី វូនញ ា។ ការខានមរគរៀនគ្ាសងៗគទៀតទាំងអស់ ក្តូវ
បានចាត់ទុរថាោ្ានចាាប់។ ការខានមរគរៀនោ្ានចាាប់ រឺជាការគរចសាលា។ សាំរាបអ់តថបទ
គពញគលញ អាំពចីាាប់ក្បតិបតដិននការខានមរគរៀន  គៅរនុងចាាប់អប់រ ំ48205 រួមទាំងសិទធិ
រនុងការគធវើរិចចការក្រូោរ់ឱាយគធវើ និងការគធវើគតសតសងក្រវូិញគ ោះ សូមគមើលឧបសមព័នធ G។ 

ចាាប់អប់រំ 46014, 48205, 48980 (J), ចាាប់ក្បតិបតដិននននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5113, 6154, និ ័
តរមមរដឋបាល 5113, 6154 

 

តាមចាាប់ សិសាសអាចទទួលបាននូវការបាំគរើគសវាគវ ជសាហ្វសដណ្ម ួ គោ លារ់ការសម្ងាត ់

គោ ោ្ានក្តូវការការ ល់ក្ពមពីម្តាបតិារបស់ពួរគរគឡើ ។ អាជាញាធរសាលាគរៀន អាច
អនុញ្ញាតឱាយសិសាសគចញពីសាលាគរៀន គដើមាបីគចញគៅទទលួការបាំគរើគសវាគវ ជសាហ្វសដ គោ 
លារ់ការសម្ងាត់ទាំងគ ោះបាន។ រនងុររណដីបបគនោះ គោ សាដតការលារ់ការសម្ងាតន់នការ
ណ្ត់ ួបគនោះ អាជាញាធរសាលាគរៀនអាចនឹងមិនក្បាប់ពីក្បគេទននអវតដម្ន ូនដល់ម្តាបិតា 

ឬអនរអាណ្ពាាបាលគទ។ ចាាប់អប់រំដ ន្រទី 46010.1 

 

ការខានមរគរៀនម្នចាាប ់និង/ឬ ោ្ានចាាប ់អាចប ោះ លដ់ល់សាថានភាពននការសិរាារបស់
សិសាស គ ើ អាចបណ្ដាលឲាយពួរគរមិនអាចទទួលបាននូវគក្រឌីតពីមុខវិជាជា រនុងថ្ាារទ់ី 6-12

។ ចាាប់អប់រំដ ន្រទី 49067 

 

សិសាសដដលមរគរៀនមិនទន់គម្ ាង 

 

សិសាសដដលមរដល់សាលាគរៀនគក្កា គពលរណតឹងគរាទិ៍ ក្តូវបានចាតទ់ុរថា មរគរៀនមិន 

 
 
 
 
 

http://www.ousd.org/alted
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គម្ ាង។ សិសាសមរគរៀនមិនទន់គម្ ាង ជាពគិសសគៅថ្ាារ់មធាយមសិរាា អាចក្តូវបាន
តក្មូវឲាយចូលរួមគៅរនុងរមមវិធឃីាត់ទុរគក្កា ចប់គម្ ាងសិរាា ឬគៅចុងសបាដា ។៍
សិសាសដដលមរដល់ ឺតគពល 30  ទី គោ ពុាំម្នគ តុ្លក្តឹមក្តូវ ចាំនួនបីដង
ឬគក្ចើនជាងគនោះ នឹងក្តូវបានចាត់ទុរថា ជាសិសាសគរចសាលា។ សិសាសដដលមរ
ដល់សាលាគរៀន ឺតជាបរ់ ូត អាចក្តូវបានដរគចញពីរមមវិធសីិរាាបដនថមគក្ៅ
គម្ ាងសិរាារបស់សាលាគរៀន រួមទាំងពិធរីាាំរមាានត អតតពលរមម ពិធីបញ្ចប់ការ
សិរាា និង/ឬ ក្តូវបានបញ្ជូនគៅកាន់ក្រុមក្បឹរាា SARB (ក្រុមក្តួតពិនិតាយគលើវតដ
ម្នសិសាសសាលា)។

្លវិបារននការគរចសាលា
ម្តាបិតា នឹងទទួលបាននូវលិខិត ូនដាំណឹងអាំពីការគរចសាលា (លិខិត NOT)

គលើរទីមួ  តាមប ុសដស៍ាំបុក្តដដលបានគ្្ើគចញពីសង្កាត ់គដើមាបី ាំរាប ូនពួរគរឱាយ
បានក្ជាប អាំពីការគរចសាលាជាដាំបូងរបសរ់ូនពួរគរ។ លិខិតគនោះ នឹងក្តវូបានគ្្ើ
 ូនគលារអនរ គៅគពលណ្សិសាស ខានមរគរៀនឥតចាាប ់ឬោ្ានមូលគ តុ ចាំនួន 3 

ដង ឬបានមរគរៀន ឺតគម្ ាង គលើសពី 30  ទីគឡើងគៅ ចាំនួន 3 ដង ឬ ា្សាំោ្ាទាំង
ពីរ។ ម្តាបិតាដដលទទលួបានលិខិត NOT គលើរទីពរី តាមប ុសដ៍សាំបុក្តគ ោះ
អាចក្តូវបានអគញ្ជើញឲាយគៅចូលរួមគៅរនុងអងគក្ប ុាំននក្រុមក្តួតពិនិតាយគលើការខាន
មរគរៀនរបស់សិសាស (SART) ដដលនឹងក្តូវគធវើគឡើងគៅរនុងសាលាគរៀន ជាមួ នឹង
បុរគលិររបស់សាលាគរៀន។ រិចចសនាាមរគរៀន នឹងក្តវូបានោរ់ ូនឱាយចុោះ តថ
គលខាគៅរនុងអងគក្ប ុាំ នឹង។ ក្បសិនគបើគៅដតម្នការមិនគធវើតាមរិចចសនាា គៅ
គពលគក្កា ៗមរគទៀតគ ោះ សាលាគរៀនអាចបញ្ជូនសិសាសរូប នឹង គៅកាន់ក្រុម
ក្បឹរាាក្តួតពិនិតាយវតតម្នសិសាស (SARB) គដើមាបីគធវើសវ ការ។ ក្បសិនគបើវតតម្ន
គៅដតពុាំម្នការដរលាំអគទគ ោះ ក្រុម SARB អាចនឹងបញ្ជូនម្តាបិតា និង/ឬ
សិសាសគៅកាន់គមធាវើក្បចាាំសង្កាត់ គដើមាបីគធវើការវិនិចឆ័ រដ ីនិង/ឬ ការសាំគរចបញ្ចប។់
ចាាប់អប់រំដ ន្រទី 48263, 48263.5; ចាាប់ក្ព មទណឌដ ន្រទី 270.1

ការដឹរសិសាសគរចសាលាគៅោរ់គៅឯសាលាគរៀន
វិញ
សិសាសណ្ដដលមិនចូលសាលាគៅរនុងគម្ ាងគរៀន គោ ោ្ានលិខិតអនញុ្ញាតក្តឹម
ក្តូវគ ោះ អាចក្តវូបានដឹរ រគៅោរ់គៅឯសាលាគរៀនរបស់ពួរគរវិញ គោ ម
ហ្វនដីសនដិភាពណ្ម្្ារ់។ ការគរចសាលា រជឺាបទគលមើសធៃន់ធៃរ គ ើ អាចបណ្ដាល
ឱាយម្នបណតឹងក្ព មទណឌក្បឆាំងនឹងម្តាបតិាណ្ដដលពុាំបានអនុគលាមតាមតក្មូវ
ការគៅគរៀនរបស់រដឋ។ ចាាប់អប់រំដ ន្រទី 48260 ចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី
5113.1 

ក្បារ់ដុលាលារនឹងក្តូវបានខាតបង ់គៅគពលដដលសិសាសអវតតម្ន។ ការ្តល់លវិកា
ដល់សាលាគរៀន រឺដ្អរគលើការមរចូលគរៀនជាគរៀងរាល់នលៃរបស់ មរពីឆ្ាាំសិរាាមុ
នៗ។ គបើគទោះបីជាការខានមរគរៀនម្នចាាប់រ៏គោ  សាលាគរៀននឹងគៅដតខាត
បង់ក្បារ់ដដដល។ 

គពលរាំណត់ចូលគរៀនជាក្បចាាំ
សាលាគរៀននីមួ ៗ ម្នគពលរាំណត់ចូលគរៀនជាក្បចាាំគរៀងៗខែួន។ សូមសារសួរ
ការិយល័ ធាំ អាំពគីពលរាំណត់គនោះគៅសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ គដើមាបឲីាយអនរដឹងអាំពី
គពលគវលាដដលសាលាគរៀនចាបគ់ ដ្ើមចូលគរៀន និងបញ្ចប់។ 

នលៃសិសាសគចញពីសាលាមុនគម្ ាងរាំណត់
គៅនលៃសិសាសគចញមុនគម្ ាង សិសាសនឹងក្តូវបានអនុញ្ញាតឱាយគចញពីគរៀនក្បដ លជាម ួគម្ ាង
មុនគម្ ាងគចញពីគរៀនធមមតា គដើមាបឲីាយក្រូបគក្ងៀនអាចគធវើដ្នការជាមួ ោ្ា ឬគធវើរិចចក្ប ុាំ
ជាមួ នឹងម្តាបិតា។ នលៃសិសាសគចញមុនគម្ ាង ជាញឹរញបគ់ធវើគឡើងគៅនលៃពុធ ប ុដនតនលៃដខ
និងគពលរាំណត់ អាចម្នខុសៗោ្ាពីសាលាគរៀនមួ គៅសាលាគរៀនមួ គទៀត។ សូមគធវើ
យ ាងណ្ រុាំគេែចសារសួរអាំពីគពលរាំណត់នលៃសិសាសគចញមុនគម្ ាងគនោះ។

វាម្នសារសាំខានជ់ាពិគសសសក្ម្បម់្តាបិតារបស់សិសាសបឋមសិរាា រនុងការគធវើការគរៀបចាំ
សក្ម្ប់គៅទទួលរូនរបស់ខែួនមុនគម្ ាង។ សម្ ិរបុរគលិរសាលាគរៀន ពុាំអាច្ដល់ការក្តួត
ពិនិតាយបានគឡើ ។ ចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី 6111

បិទ និងគបើរបរិគវណសាលាគរៀន រនុងអាំឡុងគពល
ទទួលទនអាហារនលៃក្តង់
វិទាាល ័មួ ចាំនួនខាងគក្កាម បានបិទក្ចរគចញចូលទីរនុងបរិគវណសាលាគរៀន គៅអាំឡុង
គពលអាហារនលៃក្តង់ គនោះម្នន័ ថា សិសាសក្តូវគៅទីរនុងបរិគវណសាលាគរៀន គដើមាបី
ទទួលទនអាហារនលៃក្តង់៖ Castlemont, Fremont, McClymonds, Madison Park,

Dewey, Bunche, Oakland High, Oakland International, Life, CCPA, Skyline 

និង Rudsdale។

វិទាាល ័ Oakland Tech និង MetWest អនុញ្ញាតឲាយសិសាសគចញពីបរិគវណសាលាគរៀន
គៅអាំឡុងគពលអាហារនលៃក្តង់។ សិសាសទាំងអស ់ដដលចារគចញពីសាលាគរៀន ក្តូវក្តឡប់
មរសាលាគរៀនវិញគៅគពល្ុតគម្ ាងទទលួទនអាហារនលៃក្តង់ គលើរដលងដតសសិាសសាលា
MetWest គចញ ដដលក្តូវចុោះរមមសិរាា គ ើ នឹងមិនក្តឡប់មរកាន់ទីសាលាគរៀនវញិគទ
គក្កា ពីអាហារនលៃក្តង់។ ទាំងសាលាគរៀនសង្កាត ់ទាំងមហ្វនតី ឬបុរគលិររបស់សង្កាត ់នឹងមិន
ទទួលខុសក្តូវ ចាំគ ោះការក្បក្ពឹតត ឬសុវតថភិាពរបស់សិសាសណ្ម្្ារ ់ដដលបានចារគចញពី
បរិគវណសាលាគរៀន គៅអាំឡុងគពលគបើរឲាយគចញគៅគពលអាហារនលៃក្តង់គឡើ ។ សូម
ទរ់ទងវទិាាល័ របស់រូនគលារអនរ សាំរាប់គោលការណ៍អាហារនលៃក្តង់។ ចាាប់អប់រំ
44808.5 

សមធម៌ និងគោលការណ៍មិនគរើសគអើង
ក្រុមក្បឹរាាេិបាល ម្នបាំណង្តល់នវូបរយិកាសសាលាគរៀនមួ  ដដលម្នសុវតថភិាព ដដល
អនុញ្ញាតឱាយសិសាសទាំងអស ់ទទួលបាននូវសិទធិ និងឱកាស រនុងរមមវធិីសិរាា និងរមមវធិ ីគសវា
រមម និងសរមមភាពសិរាា ដដលម្នការោាំក្ទការសិរាារបស់សង្កាត។់ គោលគៅរបស់គ ើង 
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រឺ គដើមាបីបគងកើតនវូបរិយកាសោាំក្ទ និងអបរ់ំគៅតាមទីសាលាគរៀននីមួ ៗ ដដល
សិសាានុសិសាស ម្តាបិតា ក្រូបគក្ងៀន   រសាលា និងបុរគលិរដនទគទៀតទាំង
អស ់ក្តវូបានក្បក្ពឹតតចាំគ ោះខែួនក្បរបគោ គសចរដីគោរព និងគសចរដីនលែលនូរ។ 

 

គោលការណ៍មិនគរើសគអើង / ការគបៀតគបៀន 
 

សង្កាត ់OUSD ហាមឃាត់មិនឱាយម្នការគរើសគអើងខុសចាាប់ (ការគបៀតគបៀន ការ
បាំេិតបាំេ័  និងការសមែុតគធវើបាបរនុងលរខណៈគរើសគអើង) ោរ់គៅគលើសិសាសសាលា 

បុរគលិរ ឬមនុសាសណ្ម្្ារ់ ដដលចូលរនុងរមមវិធ ីនិងសរមមភាព រួមម្ន ប ុដនដមិន
រាំណត់ថាដតគៅរនុងរមមវិធី ឬសរមមភាពទាំងគ ោះ ដដលទទួលបានមូលនិធិគោ 
ផ្ទាល់ពីក្បារ់ ាំនួ ណ្មួ ពីរដឋ គោ ដ្អរគលើបុរគលិរលរខណៈជារ់ដសដង ឬតាម
ការ ល់គ ើញ ននជាតិសាសន៍ ពណ៌សមាបរុ ដខាសក្សឡា  ជាតរិាំគណើត អតត
សញ្ញាណក្រុមជាតិពនធ ភាពជាពលរដឋ អា  ុសាស  សាថានភាពអា  ៍ពិ   ៍

ហ្វសដីម្នន្ទគ ោះ ឬសាថានភាពឪពុរម្ដា  ពកិារភាព្ែូវកា  ឬ្ែូវចិតត គេទ ទាំគ រ
្ែូវគេទ គ នឌ័រ អតតសញ្ញាណគ នឌ័រ ឬការសដមដងអាំពីគ នឌ័រ ឬព័ត៌ម្នអាំពី
ដ ាសន ឬចរិរលរខណណ្មួ គ ា្សងគទៀត ដដលបានររគ ើញគៅរនុងចាាប់អប់រំ
ដ ន្រទី 200 និង ដ ន្រទ2ី20 និង ចាាប់រោឋាេិបាលដ ន្រទី 11135, ដ ន្រទ ី504 

ននចាាប់សាដារនីតិសមាបទ, ចាាប់ នពិការអាគមរិរ និងរមមវិធ ីTITLE IX ឬដ្អរគលើ
ការចូលរួមរបស់ពួរគរជាមួ នឹងមនុសាសណ្ម្្ារ ់ឬក្រុមមនុសាសណ្មួ  ដដល
ម្នចរិរលរខណៈមួ ក្បគេទ ឬគក្ចើនក្បគេទ រនុងចាំគណ្មចរិរលរខណៈជារ់ដសដង 

ឬតាមការ ល់គ ើញ (5 CCR 4610)។ ដបបបទោរ់បណតឹង រឺម្នោរ់ ូនគៅ
រនុងគរ ទាំព័រ www.ousd.org/ombusperson ឬគៅរនុងការិយល័ មហ្វនដី
ទទួល រាយបណតឹងពីក្បជា ន ដដលម្នទតីាាំងគៅ 1000 BROADWAY, 

SUITE 150, OAKLAND, 94607។ គោលការណ៍ចាាប់ននក្រុមក្បឹរាា 0410។ 

 

ក្រុមក្បឹរាាេិបាលហាម្ងដដរ មិនឱាយម្នចរិត ឬសរមមភាពសងសឹរោរ់គៅគលើ
មនុសាសណ្ម្្ារ់ដដលោរ់បណតឹង ដដលគធវើរសិណសារាសី ឬគបើមិនអញ្ជឹងគទ ដដល
បានចូលរួមរនុងដាំគណើរការោរ់បណតឹង។ 

 

ក្រុមក្បឹរាាេិបាល ទទួលសាគាលថ់ា សង្កាតរ់ឺអនរទទលួខុសក្តូវគលើការធា យ ាង
ណ្ឱាយខែួនអនុគលាមតាមចាាប់ និងបទបញ្ញតតទិាំងឡា របស់រដឋ និងស ព័នធ
ដដលក្រប់ក្រងគលើរមមវិធអីប់រ។ំ គលើសពីគនោះគទៀត ក្រុមក្បឹរាាក្តូវធា ឲាយម្ន
ឱកាសគសមើោ្ាសាំរាបស់ិសាសទាំងអស ់ចូលគរៀន និងទទួលបាននូវវរគសិរាា រមមវិធី
ដណ ាំ និង្ដល់ក្បរឹាា រមមវធិអីតតពលរមម ទក្មង់ការគធវើគតសត ការអប់រវំិជាជា ីវៈ និង
សរមមភាពគ ា្សងៗគទៀត។ 

 

គោលការណ៍សាំរាប់គេទទីប ី
 

ចាាប់កាលី វ័រញ ា ហាមមិនឱាយម្នការគរើសគអើង ដ អ្រគលើគ នឌ័រ គៅតាមទី
សាលាគរៀនសាធារណៈ។  

 

ចាាប់និ ័តរមមកាលី វ័រញ ារាំណតថ់ា “គ នឌ័រ” ជា៖ “គេទជារ់ដសដង ឬគេទរនុង
ចិតតរបស់បុរគលម្្ារ ់គ ើ រួមបញ្ចូលនូវអតតសញ្ញាណរនុងចិតត រូបរាងខាងគក្ៅ ឬ 

 អារបាបរិរិយរបស់បុរគលម្្ារ ់ មិនថា អតតសញ្ញាណ រូបរាងខាងគក្ៅ ឬអារបាបរិរិយគ ោះ 
ខុសពីអវដីដល រ់ព័នធតាមទាំគនៀមទម្លាបជ់ាមួ នឹងគេទពីរាំគណើតរបស់បុរគលគ ោះគឡើ ។”  

 

ចាាប់ក្បតិបតដិននគនោះ ម្នគោលបាំណងដណ ាំដល់បុរគលិរ និងអនរក្រប់ក្រងរដឋបាលគៅ
តាមសាលាគរៀន ទរ់ទងនឹងគេទទីបី និងរងវលរ់បស់សិសាសដដលមិនអនុគលាមតាមគ នឌ័រ 
គដើមាបបីគងកើតនូវបរិយកាសសិរាាក្បរបគោ សុវតថភិាពសក្ម្បស់ិសាសទាំងអស ់និងគដើមាបី
ធា ថា សិសាសក្រប់រូបម្នសិទធគិសមើៗោ្ាចាំគ ោះសម្សភាពទាំងអសន់នរមមវិធអីប់ររំបស់
សង្កាត់។ 

 

សាលាគរៀនក្តូវបានរំពឹងថាអនុវតតន៍ចាាប់ក្បតិបតដិននគនោះដូចតគៅ៖ 
 

•   ម/សពវ ម សិសាសក្តូវម្នសិទធទិទួលបានការគៅគោ  ម និងសពវ ម 

ដដលក្តូវនឹងអតតសញ្ញាណគ នឌ័ររបស់ពួរគរ ដដលក្តូវបាននិយ ដតមាា ាងរត់ 

និងក្សបោ្ាគៅសាលាគរៀន។  

 

•  រាំណត់ក្តា ែ្ូវការ សង្កាតក់្តូវបដូររាំណត់ក្តា្ែូវការរបស់សិសាស គដើមាបីឆ្ែុោះបញ្ចាាំងនូវ
ការផ្លាស់បដូរគ ្ាោះ ឬគ នឌ័រក្សបចាាប់ គក្កា ពីបានទទួលឯរសារដដលគ ្ាោះ 
និង/ឬគ នឌ័រក្សបចាាប់គ ោះក្តូវបានផ្លាស់បដូរក្សបតាមតក្មូវការក្សបចាាប់របស់កា
លី វ័រញ ា។ 

 

•  សិទធិគក្បើក្បាស់បនទប់ទឹរ សិសាសក្តូវម្នសិទធរិនុងការគក្បើក្បាសប់នទប់ទឹរ ដដលក្តូវ
នឹងអតតសញ្ញាណគ នឌ័ររបស់ពួរគរដតមាា ាងរត់ និងក្សបោ្ាគៅសាលាគរៀន។ 

 

•  សិទធិគក្បើក្បាស់បនទប់ទូម្នគសា សិសាសគេទទីបី មិនក្តូវបានបងខាំឲាយគក្បើបនទបទ់ូ
ម្នគសា ដដលក្តូវនឹងគ នឌ័រពីរាំគណើតរបស់ពួរគរគឡើ ។ 

  

•  ថ្ាារ់រីឡា និង តថរមម សិសាសគេទទីប ីមិនក្តូវបានបដិគសធមិន្ដល់ឱកាសចូល
រួមគៅរនុងរីឡា និង តថរមមគឡើ ។ 

 

•  ចាាប់សគមែៀរបាំ រ់ សិសាសក្តូវម្នសិទធិគសែៀរ រ់ក្សបតាមអតតសញ្ញាណគ នឌ័រ
របស់ខែួន ដដលក្តូវបាននិយ ដតមាា ាងរត់ និងក្សបោ្ាគៅសាលាគរៀន សថិតរនុង
រក្មិតចាាប់សគមែៀរបាំ រ ់ដដលបានអនុម័តគៅសាលាគរៀនរបស់ពួរគរ។  

 

•  វិគយររមមគ នឌ័រគៅរដនែងគ ា្សងៗ តាមបទបញ្ជាទូគៅ គៅរនុងកាលៈគទសៈ
គ ា្សងគទៀត ដដលសិសាសក្តូវបានោរឲ់ាយគៅគោ ដឡរពីោ្ាតាមគ នឌ័រ គៅរនុង
សរមមភាពរបស់សាលាគរៀន សិសាសទាំងគ ោះ ក្តូវទទួលបានការអនុញ្ញាតឲាយចូលរួម
ក្សបតាមអតតសញ្ញាណគ នឌ័ររបស់ពួរគរ ដដលក្តូវបាននិយ ដតមាា ាងរត់ និង
ក្សបោ្ាគៅសាលាគរៀន។ 

 
ដបបបទោរ់ រាយបណតឹង អាចររបានគៅតាមទីសាលាគរៀន  , គៅរនុងគរ ទាំពរ័ 
www.ousd.org/ombudsperson ឬគៅការិយល័ ននមហ្វនដីទទួលបណតឹងពីក្បជា ន 

ដដលម្នអាស ោឋានគៅ 1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607។ សាំ
រាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទូរស័ពទមរគលខ 879-4281។  

ចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី 0410, 4030, 5145.3។ 
 
 
 
 

http://www.ousd.org/ombusperson
http://www.ousd.org/ombudsperson
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គសរើភាពរនុងការបគញ្ចញមតិ 

 

សិសាសទាំងអស ់ម្នសិទធរិនុងការបគញ្ចញមតិគោ គសរើគៅរនុងបរិយកាសសាលា
គរៀន រួមទាំង ប ុដនតមិនរាំណតច់ាំគ ោះ ការគក្បើក្បាសក់ាដារគខៀនបិទក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌ម្ន 

ការដចរចា ឯរសារគបាោះពុមភ ឬញតត ិការបិទគឡវអាវ  រ់ផ្លារ ឬគក្រឿងសញ្ញា
សម្គាលគ់ ា្សងគទៀត និងសិទធរិនុងការសដមដងការ្ាសពវ ា្ា ជាសាធារណៈ មិនថា ការ
្ាសពវ ា្ា ទាំងគនោះ ក្តូវបានោាំក្ទ ិរញ្ញវតថពីុសាលាគរៀន ឬតាមរ ៈការគក្បើក្បាស់
សម្ភារូបវ័នតរបស់សាលាគរៀនដដរឬគទ។ ការសដមដងមតិដដលក្តូវបានហាមឃាត់រឺ 

អវីដដលម្នលរខណៈអាសក្ោម បរិហារគររដិ៍ ឬមូលបង្កាច ់ឬ ក្មុញឲាយសិសាសក្បក្ពឹតត
អាំគពើខុសចាាប់គៅគលើបរិគវណសាលាគរៀន ឬរំគលាេគៅគលើនិ ័តរមមក្សបចាាប់
របស់សាលាគរៀន រួមម្ន ចាាប់ក្បតិបតដិននមិនគរើសគអើង ឬគធវើឲាយប ោះ លយ់ ាង
ធៃន់ធៃរដល់ដាំគណើរការយ ាងម្នសណ្ដាបធ្់ាាបរ់បស់សាលាគរៀន។  

ចាាប់អប់រំដ ន្រទី 48907 

 

ការគបៀតគបៀន្ែូវគេទ 
 

*គៅគពលននការគបាោះពុមភ្ាា គនោះ គោលការណ៍សាំរាប់ការគបៀតគបៀន្ែវូគេទ
របស់សង្កាត់ ក្តវូបានគរក្តូវបានពិចារណ្ សក្ម្ប់ការពិនិតាយគឡើងវិញគោ ក្រុម
ក្បឹរាាេិបាលននការអប់រ។ំ គៅរនុងក្ពឹតតិការណ៍ននការគធវើឱាយគោលការណ៍គនោះម្ន
លរខណៈលមីបាំ្ុតគ ោះ រាំដណលមីននគោលការណ៍សដីពីការគបៀតគបៀន្ែវូគេទរបស់
សង្កាត ់រឺម្នោរ់ ូនរនុងគរ ទាំពរ័របស់សង្កាត់ www.ousd.org គក្កាមសាលារ 

Board Policies។ គោលការណគនោះ រមឺ្នោរ់ ូន្ងដដរ គៅតាមទីសាលា
គរៀន និងការិយល័ ននមហ្វនដទីទួល រាយបណតឹងពីក្បជា ន។ 

 

ការគបៀតគបៀន្ែូវគេទ ក្តូវបានហាមក្បាមគោ ចាាប់រដឋ និងស ព័នធ និងចាាប់
ក្បតិបតដិននរបស់សង្កាត់។ ការគបៀតគបៀន្ែូវគេទ រឺជាការលូរលាន់្ ែូវគេទគោ 
ពុាំម្នការសាវារមន៍, សាំគណើសុាំគផ្ដាោះ្ដរូោ្ារនងុលរខណៈ្ែូវគេទ ឬការប ោះ លោ្់ា
គោ ដេនរ  រាយសមដី ឬ្ែូវកា ជាលរខណៈ្ែូវគេទ ដដលគធវើឲាយសាថានភាពសិរាា ឬ
ដដលបងករឧបស័រគធៃន់ធៃរដល់លទធភាពសិរាារបស់សិសាស ឬដដលគធវើឱាយបរិយកាស
រនុងរដនែងគធវើការ ឬអប់រ ំម្នការឈឺចាប ់ការវា ក្បហារោ្ា និងការេិតេ័ ។ 

ឧទ រណ៍ននក្បគេទននការក្បក្ពឹតដ ដដលក្តូវបានហាមក្បាមគៅរនុងសង្កាត់ គ ើ 
អាចម្នការគបៀតគបៀន្ែវូគេទ ដដលរនុងគ ោះ រួមម្ន ប ុដនដមិនរាំណត់ថាម្នដត៖ 
ការគចាលរនទុ ដេនរ ការដចចង់្ែវូគេទ ការសុាំរួមដាំគណរជាម ួគោ ពុាំម្នការ
សាវារមន;៍ ការនិយ មួលបង្កាច់ ែ្វូគេទ  រាយពក្ងីរគសចរដី ការរាំរាមរាំដ ង ការ
រំគលាេ រាយសាំដី ការបគញ្ចញ រាយក្បម្ល ឬការរា រាប់បងខូច្ែវូគេទ; ការ
និយ គរៀបរាបអ់ាំពីរាងកា របស់បុរគល ឬរិចចសនទ គរឿងបុរគលគក្ចើនគលើសលុប; 

ការរាំដបែងដលងគរឿង ែ្វូគេទ, ប័ណណក្បកាស់គរឿងក្បម្ល, រាំណត់ខែីៗ , គរឿងេូតេរ, 
រាំនូ ីវចល, រូបរាំនូរ, រូបភាព, កា វិការអាសក្ោម ឬរូបភាពរនុងលរខណៈ្ែវូគេទ
បគងកើតគឡើងតាមរាំពាយូទរ័; ការនិយ  រាយចចាមអារា ាមតៗោ្ា; ការនិយ បង្អាប ់

ឬការនិយ គរឿងគេទអាំពីសិសាសដដលចុោះគ ្ាោះគរៀនរនុងថ្ាារ់គរៀនដដលភារគក្ចើន
ម្នដតសិសាសគេទដូចោ្ា; ការគធវើសរនស, ការចាប,់ ការសាទាប, ការអដងអល ឬការ
ក្តដុសខែួនក្បាណ; ការប ោះ ល់ខែួនក្បាណ ឬសគមែៀរបាំ រ់ននមនុសាសណ្ម្្ារ់រនុង 

 លរខណៈ្ែូវគេទ; ការឃាត់ ឬការរារាាំង ែ្វូ ឬការគក្ ៀតដក្ រគោ រាងកា ណ្មួ គៅរនុង
សរមមភាពសិរាា គៅគពលណ្បានគធវើោរ់គោ ក្តង់គៅមនុសាសណ្ម្្ារ់គោ ដ្អរគលើ
គេទ; ការោរ់បង្ហាញវតថុដដលគធវើឱាយនឹរដល់គរឿង ែ្ូវគេទ; ការចាប់រំគលាេ, ការវា ដា្ំ ែូវ
គេទ ឬការបងខិតបងខាំ ែ្វូ។ 

 

រូនសិសាសណ្ដដលរិតថាពួរគរក្តវូបានគបៀតគបៀន ែ្ូវគេទពីរូនសិសាស ឬពីសាំណ្រប់ុរគលិរ
ននសង្កាត់គ ោះ ក្តវូរា ការណ៍ក្បាបអ់ាំពីឧបទទវគ តគុ ោះ ដល់ចាងហាវាងសាលា ឬ មនុសាស
គពញវ័ គ ា្សងគទៀតដដលជាអាជាញាធរសាលាគរៀន។ សិសាសណ្ដដលបានគ ើញការ
គបៀតគបៀន្ែូវគេទ ក្តវូរា ការណ៍ក្បាបអ់ាំពីឧបទទវគ តុគ ោះដល់ចាងហាវាងសាលាគរៀន 

ឬមនុសាសគពញវ័ គ ា្សងគទៀតដដលជាអាជាញាធរសាលាគរៀនរបស់ពួរគរ។ គបើសិនជាទគងវើគនោះ 
គរើតគឡើងគៅគក្ៅទីបរិគវណសាលាគរៀន ប ុដនដគធវើឱាយបរិយកាសរនុងទីរដនែងគធវើការ ឬអប់រ ំ
ម្នការឈឺចាប់ ការវា ក្បហារោ្ា និងការេិតេ ័គ ោះ ពួរគរក្តូវដតរា ការណ៍ក្បាប់។ 

ម្តាបិតា ក្តូវរា ការណ៍ក្បាបអ់ាំពឧីបទទវគ តុគ ោះ ដល់ចាងហាវាងសាលាគរៀន និងមហ្វនតី
ក្បតិបតតិ ដដលក្តូវបានចាត់តាាំងគៅកានស់ាលាគរៀនរបស់សិសាស។ ដបបបទោរ់ រាយបណតឹង
អាចររបានគៅសាលាគរៀន និងការិយល ័ននអនរទទលួបណតឹងពីក្បជា ន។ សិសាសណ្
ដដលក្តូវបានររគ ើញថា បានគបៀតគបៀន្ែូវគេទននសិសាស ឬនិគយ ិរណ្ម្្ារ់គ ោះ អាច
ក្តូវបានពាយួរគ ្ាោះ និង/ឬ គដញគចញពីសាលាគរៀន។ សង្កាត់នឹងគធវើការគសុើបអគងគតក្តឹមក្តូវ
ភាលាមៗ គលើបណតឹងអាំពីការគបៀតគបៀន្ែវូគេទ ដូចបានគរៀបរាប់គៅរនុងចាាប់ក្បតិបតដិ និងរនងុ
និ ័តរមមរដឋបាល គៅរនុងឧបសមព័នធននគសៀវគៅដណ ាំគនោះ។ ដបបបទោរ ់រាយបណតឹង 

អាចររបានគៅតាមទីសាលាគរៀន  , គៅរនុងគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/ombudsperson ឬគៅការិយល័ ននមហ្វនដីទទួលបណតឹងពីក្បជា ន 

ដដលម្នអាស ោឋានគៅ 1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607។ សាំ
រាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទូរស័ពទមរគលខ 879-4281។ 

 

ចាាប់ក្បតិបតដិននក្រុមក្បឹរាាក្រប់ក្រងដ ន្រទី 5145.7, និ ័តរមមរដឋបាលដ ន្រទី 5145.7, 

ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី 231.5, 49880 (G)។ 

 

សូមគមើលឧបសមព័នធ សាំរាប់អតថបទគពញគលញននចាាប់ក្បតិបតដិចាំនួនពីរដាំបូង។ សាំរាប់ចាាប់
ក្បតិបតដិគោោះក្សា អាំពីការគបៀតគបៀន្ែវូគេទននបុរគលិរ សូមគមើលចាាប់ក្បតិបតដិននក្រុម
ក្បឹរាាក្រប់ក្រងដ ន្រទី 4119.11, 4219.11, 4319.11និងនិ ័តរមមរដឋបាលដ្នរទី 
4119.11, 4219.11, 4319.11។ 

 

ការគលើរដលងពីការវោះកាតស់តវ   
 

សិសាសដដល ាំទសច់ាំគ ោះការវោះកាតស់តវគោ សារមូលគ តុសីលធម៌ ឬការបងកគក្ោោះថ្ាារ ់

ឬបាំផ្លាញសតវ អាចក្តូវបានគលើរដលង ឲាយដតការ ាំទស់គ ោះម្នការបង្ហាញជាេសតុតាង
គោ ចាំណ្រពីម្តាបិតារបស់ពួរគរ។ ក្របូគក្ងៀនអាចគធវើការជាមួ សិសាស រនុងការបគងកើត 

និងក្ពមគក្ពៀងោ្ាគលើរគក្ម្ង ាំនួសមួ ។ សិសាសគ ោះ នឹងមិនក្តូវបានគរើសគអើងក្បឆាំង
គឡើ  គោ ដ អ្រគលើគសចរដីសគក្មចគនោះ។  

 

ចាាប់អប់រំដ ន្រទ ី 32255–32255.6 ចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី  5145.8 និ ័
តរមមរដឋបាលដ្នរទ ី 5145.8 

 
 
 
 

http://www.ousd.org/
http://www.ousd.org/ombudsperson
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ការហាមគធវើទុរបុរគមនញគលើគ ើងលមីមុនចូលជា
សម្ ិរ 

រូនសិសាស និងមនុសាសគ ា្សងៗគទៀតដដលចូលគរៀន ក្តូវបានហាមក្បាមមិន
ឱាយចូលរួម ឬពាាយមចូលរួមរនុងពិធីគធវើទុរបុរគមនញគលើគ ើងលមីមុនចូលជា
សម្ ិរ (hazing)។ ចាាប់អប់រំ 48900(q)។ 

 

ការហាមឃាត់អាំពីនលែឈនួលសាលាគរៀន 
 

សាលាគរៀន មិនអាចតក្មូវឲាយសិសាសបង់នលែឈនួល ោរ់ក្បារ់ររ ់ឬរិតនលែគ្ាសងៗ 

គដើមាបីឱាយបានចូលរួមរនុងសរមមភាពអប់រំ  គឡើ  រួមទាំងសរមមភាពគក្ៅគម្ ាង
សិរាា លោុះក្តាណ្ដតម្នការអនុញ្ញាតជារ់លារ់គោ ចាាប់ដតប ុគណ្្ាោះ។ ការ
អាំ វ វររការបរិចាចារគោ សម័ក្រចិតត អាចគធវើបាន។ បណតឹងគ្ាសងៗអាំពីនលែឈនួល
សិរាារបស់សសិាសអាចគធវើគៅកាន់ការិយល័ ននអនរទទួលបណតឹងពីក្បជា ន តាម
រ ៈនីតិវិធីបណតឹងដូចោ្ា។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមអាននីតិវិធីបណតឹងឯរ
សណ្ឋាន គៅរនុងគសៀវគៅមរគុគទទសរ៏គនោះ។ គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 

គលខ 3260 និ ័តរមមរដឋបាលដ្នរទ ី3260។ 

 

រមមវិធីអប់រំសាំរាប់ ុវសិសាសោ្ាន្ទោះសដមាបង 

 

រាល់ទីភា្ារ់ង្រអបរ់ំមូលោឋាននីមួ ៗ ក្តវូបានតក្មូវឱាយដតងតាាំងអនរទាំ រ់ទាំនងអនរ
ោ្ាន ទ្ោះសដមាបង គដើមាបីធា យ ាងណ្ ឱាយម្តាបិតាននសិសាសដដលោ្ាន ទ្ោះសដមាបង 

ទទួលបាននូវគសចរដី ូនដាំណឹងពីអាំពីឱកាសអប់រ ំនិងឱកាស រ់ ន់ ដដលអាច
ររបានសាំរាប់រូនរបស់ពួរគរ គ ើ នឹងក្តូវបាន ត្ល់នូវឱញកាសដ៏ម្នន័  រនុង
ការចូលរួមរនុងរមមវិធអីប់ររំបស់រូនៗពួរគរ។  វុសិសាសដដលពុាំម្នអនរ ាំមរ
ជាមួ  ដូចជាម្តាបិតាននគរមង ាំទង ដដលមិនរស់គៅជាមួ ម្តាបិតា / អាណ្
ពាាបាល របស់ពួរគរ ឬសិសាសដដលរត់គចាល ទ្ោះ ឬក្តូវបគណតញគចញពី ទ្ោះរបស់ពួរ
គរ អាចគក្បើសិទធទិាំងគនោះដចូោ្ា។ 

 

គសចរដី ូនដាំណឹង អាចម្នោរ់ ូន៖ 
1.  ព័ត៌ម្នសាំរាប់ទរ់ទងអនរទាំ រទ់ាំនង។ 

2.  សាថានភាពសាំរាប់ការលរខខណឌក្រប់ក្ោន ់(ជាឧ. រស់គៅរនុង ក្មរ, ម ូដតល, 

សណ្ឋាោរ, ្ទោះ ឬ ទ្ោះដលវង ដដលម្នក្រុមក្រួសារគក្ចើនជាងមួ ក្រួរគៅ ុាំោ្ា 
គោ សារដតការលាំបារដ្នរគសដឋរិចច ឬការខាតបង់, រស់គៅរនុងអោរគរ
បានគបាោះបង់គចាល, គៅរនុងរល នត, គៅរដនែងគបាោះ ាំរុ,ំ គៅគលើដង្ែវូ ឬ
មណឌលដលទាំបគណ្ដាោះអាសនន ឬគៅជាមួ មនុសាសគពញវ័  ដដលមិនដមនជា
ម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាលរបស់អនរ, គៅរនុងលាំគៅោឋានដដលម្នលរខណៈ
មិនអាចទទួល របាន ឬគៅជាមួ មិតតេរតិ ឬក្រុមក្រួសារ គោ សារដតអនរ
ជា ុវសិសាសរត់គចញពីគរ ោឋាន រស់គៅ ពុាំម្នសាច់ញតិ ឬជា វុសិសាសចាំ
ណ្រសង្កាត់)។ 

3.  សិទធិចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនភាលាមៗគៅរនុងសាលាគដើម ឬគៅសាលាគរៀនដដលជា
រដនែងរស់គៅបចចុបាបនន គោ ោ្ានក្តូវការេសតុតាង សាំបុក្តចារ់ថ្ាាាំ ឬលទធ 

 ្លគធវើគតសដ ាំងឺរគបង ឬឯរសារសាលាគរៀន ឬក្រោស់បញ្ជារ់ភាពជាអាណ្ពាាបាល
ក្សបចាាប់។ 

4.  សិទធិទទលួការអបរ់ ំនិងគសវារមមគ្ាសងគទៀត (ជាឧ. គដើមាបីចូលរមួយ ាងគពញគលញរនងុ
សរមមភាព និងរមមវិធីសាលាគរៀនទាំងអស ់និងសាំរាប់រុម្រដដលម្នសិទធទិទួល, គដើមាបី
ឱាយម្នលរខខណឌក្រប់ក្ោន់គោ សវ័ ក្បវតតិ សក្ម្ប់រមមវិធអីាហារូបតថមភ, គដើមាបីទទលួ
បាននូវគសវាដឹរ ញ្ជូន និងគដើមាបីទរ់ទងអនរទាំ រ់ទាំនង, គដើមាបីគោោះក្សា  គម្លាោះ
ដដលគរើតគឡើងរនុងអាំឡុងគពលចុោះគ ្ាោះគរៀន)។ 

5.  សិទធិទទលួបាននូវគសចរដី ូនដាំណឹងពីលទធភាពអាចបញ្ចប់ការសិរាា រនុងរ ៈគពលបួន
ឆ្ាាំ គោ ម្នតក្មូវការបនធូរបនថ លរខខណឌពីរដឋ ក្បសិនគបើសិសាសោ្ាន ទ្ោះសដមាបង បាន
គ ទ្រសាលា ប ទាប់ពីឆ្ាាំទីពរីគៅវវិទាាល័ , ខវោះគក្រឌ ីគ ើ មិនអាចបញ្ចប់ការសិរាា
បានទន់គពលគវលាតាមលរខខណឌរបស់សង្កាត់។ 

6.  សិទធិសាំរាប់ឱាយសង្កាត់ទទួល រគក្រឌីតមិនគពញគលញសាំរាប់វរគសិរាា ដដលបាំគពញ
បានរួរជាទីគពញចិតត ពសីាំណ្រ់សិសាសោ្ាន ទ្ោះសដមាបង។ គសចរតី ូនដាំណឹងអាំពីសិទធអិប់រំ
របស់រុម្រដដលោ្ាន ទ្ោះសដមាបង ក្តវូដតគធវើការ្ាសពវ ា្ា គៅតាមទីរដនែង   ជាទី
ដដលរុម្រទទួលបាននូវគសវា ដូចជា៖ សាលាគរៀន ទី ក្មរ និងរដនែងគធវើស ុប។ 

 

ចាាប់ 42 US 11432, ចាាប់អប់រំ 48853, 49069, 51225.1 និង 51225.2 

 

រូនសិសាសដដលបាំគៅគោោះរូន 
 
សង្កាតប់ាន ត្ល់ការសក្មបសក្មលួដ៏សមរមាយ ដល់សិសាសដដលបាំគៅគោោះរូន គៅទីរនងុ
បរិគវណសាលាគរៀន គដើមាបីក្ចបាច់ រទឹរគោោះ គដើមាបបីាំគៅគោោះរូន ឬគដើមាបីគោោះក្សា តក្មូវ
ការគ ា្សងៗគទៀតដដល រ់ ន។់ 
 
ការសក្មបសក្មួលទាំងគនោះ រួមម្ន ប ុដនតមិនរាំណត់ថាម្នដត៖ សិទធិចលូគក្បើបនទប់ឯរ ន 
និងម្នសុវតថិភាព គក្ៅពីបនទប់ទឹរ គដើមាបីក្ចបាច់ រទឹរគោោះ ឬគដើមាបីចូលបាំគៅគោោះរូន; 
ការអនញុ្ញាតឱាយ ររនងុបរិគវណសាលាគរៀននូវឧបររណ៍គក្បើគដើមាបីក្ចបាច់ រទឹរគោោះ និង
សិទធិចូលគក្បើក្បាស់បនទប់ដដលឌុ គោតគេែើងសាំរាប់សក្ម្ប់ឧបររណ៍; សទិធិចូលគក្បើទីរដនែង
ទុរោរ់ទឹរគោោះគោ សុវតថិភាព និងម្នគពលក្រប់ក្ោន់គដើមាបីសក្មួលគសចរដីក្តូវការ
ក្ចបាច់ រទឹរគោោះ ឬក្តូវការបាំគៅរូន។ សិសាសដដលបាំគៅគោោះរូន នឹងមិនក្តវូបានជាប់
គទសដល់ការសិរាា ដដលគរើតគចញពីការគក្បើក្បាស់គពលសក្មបសក្មួលដ៏សមរមម ទាំង
គនោះ គៅរនុងគពលគរៀនគទ។ ចាាប់អបរ់ំ 222។ 
 

រមមវធិីអប់រសំាំរាបស់សិាសអនរគរៀនភាសា
អង់គរែស 
 

I. ប ទាត់គពលគវលាសាំរាប់អនរគរៀនភាសាអង់គរែស និងគសចរដី ូនដាំណឹងម្តា
បិតា 

 

1. រង្វា តនមែគលើរដាំបូង 

តាមការចូលមររនុងសង្កាត់ សិសាសណ្ម្្ារដ់ដលបានចុោះភាសាមួ គក្ៅពីភាសាអង់គរែស  
 
 



គសៀវគៅសិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារ សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18   
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គៅគលើក្រោស់ក្សាវក្ជាវភាសារាំគណើតគ ោះ នឹងក្តវូបានោរ់ឱាយគធវើគតសដចាំនួនពីរ 
គដើមាបីដសវងររសមតថភាពខាងភាសា៖ 
 

•  សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18 គតសដអេវិឌាឍភាសាអង់គរែសកាលី វូនញ ា 
(CELDT)។ គក្កា មរ រង្វា តនមែគលើសមតថភាពភាសាអង់គរែសសាំរាប់កាលី
 វូនញ ា (ELPAC) 

•  គតសដភាសារាំគណើត 

 

គតសដទាំងគនោះ នឹងក្តូវបានោរ់ឱាយសិសាសចលូគធវើ រនងុរ ៈគពល 30 នលៃ ចាប់ពីនលៃ
ចូលគរៀនដាំបូងរបស់សិសាស គៅរនុងមណឌលសាវារមន៍សិសាស ឬគៅតាមទីសាលាគរៀន
រ៏បាន។ 

 

2. គសចរដី ូនម្តាបិតាជាគលើរដាំបូង និងការោរ់ចូលរមមវិធី 

 

ដ អ្រគលើលទធ្លននការគធវើគតសដ រនុងរ ៈគពល 20 នលៃដដលបានគធវើគតសដគ ើ 
គ ោះ សង្កាត់នឹង ដ្ល់ដាំណឹង ូនដល់ម្តាបិតា តាមលិខិត្ដល់ដាំណឹង ូនម្តាបិតា 

អាំពីការោរ់រូនរបស់ពួរគរចូលរនុងរមមវិធពីគនែឿនភាសាអង់គរែស (ELAP) ឬរនុង
រមមវិធីមួ គ្ាសងគទៀត ដចូជា រមមវិធីពីរភាសា គបើសិនជាម្តាបិតាគក្ ើសគរើសរមម
វិធី នឹង។ 

 

លិខិត ូនដាំណឹងម្តាបិតា នឹងក្តវូបានគ្្ើ ូនជាភាសាអង់គរែស គ ើ និងជា
ភាសារាំគណើតរបស់ម្តាបិតា គ ើ នឹងម្នោរ់បញ្ជូល្ងដដរ នវូព័ត៌ម្នដូចត
គៅគនោះ៖ 
•  ពិនទុគតសដរបស់រូនពួរគរ និងមូលគ តុដដលរូនរបស់ពួរគរចូលគធវើគតសដ 
•  ពិពណ៌ អាំពីរមមវិធីបគក្ងៀន និងរគបៀបដដលពួរគរនឹង ួ ឱាយរូនសិសាសបាន

គចោះអង់គរែសយ ាងសាទាត់ ាំ ញ 

•  ព័ត៌ម្នអាំពីការគសនើសុាំលិខិតបដិគសធការោរ់ចូលរនុងរមមវិធី រួមទាំងការគសនើ
សុាំរមមវិធីគទវភាសា (សូមគមើលដ្នរខាងគក្កាមគនោះ៖ ការចាត់ថ្ាារ់សិសាសគឡើង
វិញ និងសទិធិម្តាបិតា រនុងការមិនគក្ ើសគរើស ររមមវិធីបគក្ងៀន) 

•  ព័ត៌ម្នអាំពីសិទធិម្តាបិតារនុងការចលូរួមរនុងក្រុមក្បឹរាាសាលាគរៀន និង
សង្កាត់ 

•  នីតិវិធីសាំរាប់ការដរខែួនគចញពីរមមវិធីបគក្ងៀន 

•  ចាំនូនសិសាសតាមការរំពឹងទុរ ដដលផ្លាស់ចូលគៅរនុងរមមវិធីភាសាអង់គរែស
សុទធ និងចាំនួនសិសាសតាមការរំពឹងដដលបានបញ្ចប់មធាយមសិរាាសាំរាប់អនរគរៀន
អង់គរែស។ 

 

សិសាសម្្ារ់ៗ ដដលក្តូវបានសាំោល់ថាជាសសិាសអនរគរៀនអង់គរែស (ELL) គៅរនុង
សង្កាត ់OUSD នឹងក្តវូបានបគក្ងៀន និងបណតដោះបណ្ដាលភាសាអង់គរែស គដើមាបីឱាយ
ពួរគរម្នសិទធិគសមើោ្ានរនុងការចូលគរៀនរនងុរមមវិធីសិរាាសនលូ។ រមមវិធទីាំងអស់
របស់គ ើង សក្ម្ប់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស ក្តូវបានរច គឡើង គដើមាបីធា 
ឱាយសិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស ទទួលបាននូវការរើរចគក្មើនយ ាងគលឿនឆប់
រ ស័ គឆពាោះគៅររភាពសាទាត់ ាំ ញខាងភាសាភាសាអង់គរែស និងសដង់ោរមុខវិជាជា
រក្មិតថ្ាារ់។ គនោះរឺអនុគលាមតាមដ្នការគមននសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍ សាំ
រាប់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស, និ ័តរមមស ព័នធ និងរដឋ, និងបទបញ្ជាក្សប
ចាាប់។ 

 រមមវិធីពីរភាសារបស់គ ើង បាន ដ្ល់ឱាយសសិាសរបស់គ ើង នូវឱកាសគរៀនមុខវិជាជាសិរាា តាមរ
 ៈពីរភាសា និងអាន គ ើ សរគសរពីរភាសា។ រមមវិធីសាំរាបអ់នរចាំណូលលមរីបស់គ ើង បាន
្តល់ឱាយទីរដនែងសាវារមន ៍និងម្នសុវតថិភាព ដដលោាំក្ទដល់សសិាសអគ តាក្បគវសន៍ ដដលគទើប
មរដល់លមីៗ គៅគពលដដលពួរគរគរៀនភាសាអង់គរែស ទទឹមដដលពួរគររាំពុងរនងុរមមវិធី
សិរាាសនូល។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សមូុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ននការិយល័ សមិទធិ្ល
ព ុភាសា និងសិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស៖ http://www.ousd.org/ellma។  

 

ម្តាបិតាអាចទទួលបាន នូវព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីរមមវិធីបគក្ងៀនគៅម ាឈមណឌលសាវារមន៍
សិសាស គៅរនុងអាំឡុងគពលគបើរឱាយចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនគោ ចាំ , រនុងអាំឡុងគពលបញ្ជារ់ការ
មរចូលគរៀន ឬរនុងអាំឡុងគពលបញ្ជារ់ពីគោលបាំណងវិលក្តឡប់មរចូលគរៀនវិញ។ 

 

3. លិខិត ូនដាំណឹងម្តាបិតាក្បចាាំឆ្ាាំដដលរាំពុងដាំគណើរការ 
 

គៅរដូវគឈើលាស់សែឹរ ម្តាបិតានឹងទទលួបាននូវលិខិត ូនដាំណឹងក្បចាាំឆ្ាាំមួ ចាាប់ ដដល
ម្នព័ត៌ម្នដូចោ្ា ដូចបានចុោះ ូនគៅខាងគលើ រនុងគោលបាំណង ាំរាប ូនម្តាបិតា ឱាយបាន
ក្ជាបជាមុន អាំពីគសវារមម និងការោរ់ចូលរនុងរមមវិធីបគក្ងៀនននរូនរបស់ពួរគរ ដដលជា
សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស។៖ 
 

II. ការចាត់ថ្ាារ់សិសាសគឡើងវិញ និងសិទធិម្តាបិតារនុងការគក្ ើសគរើស ររមមវិធី
បគក្ងៀន 

 

1. ការមិនគក្ ើសគរើស ររមមវិធីបាំគរើគសវាសាំរាប់សិសាសអនរគរៀនអង់គរែស 

 ម្តាបិតា ម្នសិទធមិនគក្ ើសគរើស ររមមវិធីបាំគរើគសវាណ្មួ  ដដលបាន ដ្ល់ឱាយសសិាស
អនរគរៀនភាសាអង់គរែស និងសិទធិគសនើសុាំរមមវិធីគរៀនភាសាលអក្បគសើរឱាយរូនរបស់ពួរគរ 

គៅរនុងសង្កាត់។ 

 

2.   គក្មើសរមមវិធីពីរភាសា / គទវភាសា 

 ម្តាបិតា អាចគសនើសុាំគក្ ើសគរើសរមមវិធីគទវភាសាឱាយរូនរបស់ពួរគរ។ 

 

 គបើសិនជាម្តាបិតាននសិសាសចាំនួន 20  រ ់ឬគក្ចើនជាងគនោះ និយ ភាសាដូចោ្ាដត
មួ  រនុងរាំរិតថ្ាារ់ដតមួ  គៅរនុងសាលាគរៀនដូចោ្ាដតមួ  ឬក្បសិនគបើម្តាបិតាចាំនួន 

30  រ ់ឬគក្ចើនជាងគនោះ ននសិសាស គៅរនងុសាលាគរៀនដូចោ្ាដតមួ  និងនិយ ភាសា
ដូចោ្ាដតមួ  ោរ់គសនើសុាំរមមវិធីគរៀនភាសាមួ គ ា្សងគទៀត ដដលក្តូវបានគរៀបចាំគឡើង 

គដើមាបី្ដល់រមមវិធីបគក្ងៀនភាសាគ ោះ សាលាគរៀននឹង ដ្ល់រមមវិធីតាមលទធភាពដដលអាច
គធវើបាន។ 

 

 សាំរាប់ព័ត៌ម្ន ឬ ាំនួ ដលមគទៀត សូមទរ់ទង  រសាលាគរៀន ឬម ាឈមណឌល
សាវារមន៍សិសាសរបស់គលារអនរ តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 273-1600។ 

 
3.  ក្តូវការគធវើគតសដក្បចាាំឆ្ាាំខាងសមតថភាពភាសា សាំរាប់សិសាសអនរគរៀនអង់គរែស
ទាំងអស់ 

  

 សិសាសណ្ដដលក្តូវបានចាត់ថ្ាារ់រួចរាល់គ ើ ថា ជាអនរគរៀនភាសាអង់គរែសគ ោះ ក្តូវ
ចូលគធវើគតសដ ELPAC (រង្វា តនមែគលើសមតថភាពភាសាអង់គរែស) ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ  រ
ដូវគឈើលាស់សែរឹ គៅឯសាលាគរៀន។ 

 
 

http://www.ousd.org/ellma
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  29  

 

 សិសាសអនរគរៀនអង់គរែស ក្តវូដតបនដចូលគធវើគតសដ ELPAC ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ 
រ ូតទល់ដតពួរគរ ក្តូវបានចាត់ថ្ាារ់គឡើងវិញថា ជាសិសាសគចោះភាសា
អង់គរែសយ ាងសាទាត់ ាំ ញ។ 

 

4.  ការចាត់ថ្ាារ់សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែសគឡើងវិញ 

 គដើមាបីឱាយក្តវូបានចាត់ថ្ាារ់គឡើង ថាជាសិសាសគចោះភាសាអង់គរែសសាទាត់ ាំ ញ
គ ោះ សិសាសក្តូវដតបាំគពញតាមលរខណៈវិនចិឆ័ ណ្មួ ជារ់លារ់។ ចាប់ពី
គពលគនោះតគៅ  លរខណៈវិនិចឆ័ ភារគក្ចើន ឬទាំងអស ់នឹងក្តវូបានដ្អរគលើ
លិទធ្លសិរាារបស់សិសាស គៅគលើគតសដ ELPAC។ គៅរនុងគពលគបាោះ
ពុមភ្ាា  លរខណៈវិនិចឆ័ សាំរាប់ការចាតថ្ាារ់សិសាសគឡើងវិញ រាំពុងក្តូវបានគធវើ
ការដរតក្មូវ គ ើ ថាព័ត៌ម្នលមីបាំ្ុត រឺម្នោរ់ ូន រនុងគរ ទាំពរ័ 
www.ousd.org/ellma, គៅឯសាលាគរៀន និងគៅឯម ាឈមណឌលសាវារមន៍
សិសាស តាមការដដលអាចគធវើបានរនុងគពលឆប់ៗ។ 

 

ការបាំគរើគសវាបរដក្បភាសា 
 

សង្កាតរ់រាាគោលការណម៍ួ  តាមលទធភាពដដលអាចអនវុតដឱាយបានគពញគលញ
បាំ្ុតគ ោះ រឺថាសិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស និងម្តាបិតា ដដលនិយ ភាសា
មួ គក្ៅពីភាសាអង់គរែស នឹងក្តូវបាន្ដល់ ូននូវគសវាបរដក្បឯរសារ និងបរ
ដក្បផ្ទាលម់្ត់ គៅគពលណ្ក្តូវការចាាំបាច។់ 

 

ការបរដក្បជាលា លរខណ៍អរាសរ ក្តវូដត្ដល់ ូនដូចតគៅ៖ 
•  ឯរសារគៅទូទាំងសង្កាត ់ក្តវូដតបានបរដក្ប គៅគពលណ្ម្នសិសាសចាំនួន 

15 ភាររ  ឬគក្ចើនជាងគនោះ គៅរនុងសង្កាត ់និយ ភាសារាំគណើត គក្ៅពី
ភាសាអង់គរែស។ 

•  ឯរសារ “សារល” ម ួចាំនួន ក្តូវដតបរដក្បគៅជាភាសាគ ា្សងៗដលមគទៀត 

ដូចដដលម្នបរិយ គៅរនុងនិ ័តរមមរដឋបាលគលខ 5124។ 

•  ឯរសារគៅទូទាំងសាលាគរៀន ក្តូវដតបរដក្ប គៅគពលសិសាស 15 ភាររ  ឬ
គក្ចើនជាង 

 គនោះ គៅរនុងសាលាគរៀនណ្មួ និយ ភាសាចមាបងគក្ៅពីភាសាអង់គរែស។ 

•  ឯរសារអាំពីសិសាសជារ់លារ ់ដដលក្តូវបានគ្្ើគៅកាន់ម្តាបិតា ឬអាណ្
ពាាបាលអាំពរីូនរបស់ពួរគរ ក្តូវដតបរដក្បគៅជាភាសាដដលម្តាបិតា ឬ
អាណ្ពាាបាលអាច ល់បាន គោ មិនរិតពីភាររ ននសិសាសគៅរនុងសាលា
គរៀន ឬសង្កាតដ់ដលនិយ ភាសាគ ោះគឡើ ។ 

 

គសវាបរដក្បផ្ទាល់ម្ត ់ក្តូវ្ដល់ ូនដូចតគៅ៖ 
•  ការបរដក្បផ្ទាល់ម្ត ់ក្តូវដត្ដល់ ូនគៅគពលណ្ចាាំបាច់ គដើមាបគីធវើឲាយម្តា

បិតា និងអាណ្ពាាបាលអាចចូលរួមគៅរនុងសរមមភាពគៅថ្ាារស់ាលាគរៀន 

និងថ្ាារ់សង្កាត ់ដូចជា រិចចក្ប ុាំរណៈក្រប់ក្រង ឬក្រុមក្បឹរាាសាលាគរៀន។ 

•  ការបរដក្បផ្ទាលម់្ត់ រ៏ក្តូវដត្ដល់ ូន្ងដដរ គដើមាបគីធវើឲាយម្តាបិតា និង
អាណ្ពាាបាល ល់អាំពីការក្បាក្ស័ ទរ់ទងជារ់លារ់ជាមួ នឹងបុរគលិរ 

ដដលទរ់ទងនឹងរូនរបស់ពួរគរផ្ទាល ់រួមទាំងការក្បាក្ស័ ទរ់ទងដដល
 រ់ព័នធនឹងវិន័ សិសាស ភាពរើរចគក្មើនគៅរនុងការសិរាា និងគសវាអប់រំ
ពិគសសជាគដើម។ 

 រុម្រ ររួក្តូវបានគក្បើជាអនរបរដក្បផ្ទាល់ម្តដ់តគៅគពលប ទាន ់ឬសក្ម្បក់ារក្បាក្ស័ 
ទរ់ទងគក្ៅ្ែូវការប ុគណ្្ាោះ រឺគៅគពលដដលោ្ានហានិេ័ គរើតគឡើងចាំគ ោះព័ត៌ម្នសម្ងាត់
ដដលអាចក្តូវបាន្ាសពវ ា្ា ។ 

 

សូមទាំ រ់ទាំនងអនរកាន់រមមវិធ ីតាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 879-8898 គបើសិនជាម្នសាំណួរ
ណ្មួ ។ ម្តាបិតា និងអាណ្ពាាបាល អាចគសនើសុាំគសវាបរដក្បឯរសារ ឬបរដក្បផ្ទាល់
ម្ត ់គោ ោរ់គសនើ “ដបបបទរបស់ម្តាបិតាគសនើសុាំ ាំនួ សក្ម្បភ់ាសារាំគណើត”  ូនអនរ
ក្រប់ក្រងទីតាាំងសាលាគរៀន យ ាងគហាចណ្ស ់ឱាយបានពីរសបាដា ម៍ុនគពលចប់គសវាទាំង
គនោះ។  

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5124 និងនិ ័តរមមរដឋបាល 5124 

 

រមមវិធីអប់រំពិគសស 

 

  រោឋានអប់រំរុម្រពិគសសននសង្កាត់ ម្នសម្ ិរបុរគលិរដដលម្នវញិ្ញាបនបក្ត ម្ន
បុរគលិដដលមិនតក្មូវឱាយម្នវញិ្ញាបនបក្ត និងបុរគលរិខាងក្រប់ក្រង់ ដដលជាអនរម្នការ
អប់រ ំឧបតថមភក្ទង់ក្ទង់ និងគធវើការតស ូមតិ គដើមាបីសិសាសសាលា ដដលម្នតក្មវូការពិគសស។ 

សង្កាត់ ដ្ល់រមមវិធីអបរ់ំសាធារណដ៏សមក្សប និងឥតរិតនលែ គៅរនុងបរិយកាសម្នរាំ ិត
លរខខណឌតិច ដល់រុម្រអា ុ 3 ដល់ 21 ឆ្ាាំណ្ ដដលម្នសិទធទិទួលបាននូវការបាំគរើគសវា
អប់រំពិគសស និងគសវា រ់ ន។់  គក្មើសទទួលបាននូវការបាំគរើគសវាគពលគលញជាប់រ ូត 

រឺម្ន ដ្ល់ ូនដល់សិសាសទាំងឡា ដដលម្នភាពពិការដូចតគៅគនោះ។ 

 

ទាំងគនោះរមួម្ន៖ •  មៃឺសរនសក្បសាទ • លែង់-ខាវារ់ដេនរ • លែង់ •  មៃឺ្ែូវចិតដ (ED) • សុខភាព
ពិការដដលម្នជា ូរមរគ ើ  (EMD) • សាដាប់មិនសូវឮ (HH) • បញ្ញាពិការ (ID) • ពិការ
គក្ចើនមុខ (MD) • រគមាា គក្ោងឆ្អឹង (OI) • រគមាា សុខភាពគ ា្សងគទៀត (OHI) •  មៃឺ
គរៀនមិនគចោះរនុងវិស័ ណ្ម ួ (SLD) • រគមាា ខាងនិយ សដី ឬភាសា • របួសខរួរាាល
តាមការប ោះទងគិច (SLI) • រគមាា ដេនរ រមួទាំងពិការដេនរ 

 

ដាំគណើរការគធវើអតដសញ្ញាណរមម 
 

សិសាសម្នសិទធិចូលគរៀនរនុងរមមវិធីអបរ់ំពិគសសបាន គៅគពលដដលការគធវើគតសដមួ  ររ
គ ើញថា ពួរគរម្នពិការភាព ដដលប ោះ ល់រនុងលរខណៈមិនលអ គៅគលើលទធ្លសិរាា 

គ ើ មិនអាចដរតក្មូវ ឬ ួ បានគក្ៅពរីមមវិធីអបរ់ំពិគសស ឬការបាំគរើគសវា រ់ ន់។ 

សិសាសអាចក្តវូបានគសនើសុាំបញ្ជូនគោ ម្តាបិតា ក្រូបគក្ងៀន បុរែលិរ ឬទីភាងារ់ង្រគ្ាសង
គទៀត គៅឱាយគរគធវើគតសដ គោ ដ្អរគលើអា ុរបស់សិសាស៖ 
 

 ក្រុមវា តនមែគលើរុម្រតចូ / រុម្រមនុចូលមគតដ សាលា — ចាប់ពីអា ុនលៃគរើតដល់
អា ុ 5 ឆ្ាាំ 

 រុម្រដល់វ័ ចូលគរៀនសាលារដឋននក្រុងអរូឡិនដ៍ — អនរឯរគទសធនធានគៅសាលា
គរៀនដដលសិសាសរាំពុងគៅគរៀន  

 

ម្តាបិតាទាំងឡា  ដដលសងាស័ ថា រូនរបស់ពួរគរ ក្តូវការគសចរដីក្តូវពិគសសគ ោះ អាច
គធវើការគសនើសុាំ (តាមរ ៈចាងហាវាងសាលាគរៀនរបស់ពួរគរ) ការគធវើគតសដ គដើមាបីឱាយម្នសិទធិ
ទទួលបាននូវការបាំគរើគសវាអប់រំពិគសស។ ការគធវើគតសដននរមមវិធអីប់រំពិគសស ក្តវូបានគធវើ
គឡើងគោ បុរគលិរននសង្កាត់ដដលម្នសិទធ ិរនុងរ ៈគពល 60 នលៃ ដដលបានទទលួការ 

 
 

http://www.ousd.org/ellma
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 ល់ក្ពមជាលា លរខអរាសរពីម្តាបិតា ឱាយគធវើគតសដជា្ែូវការ។ របា ការណជ៍ា 
លរខណអ៍រាសរ អាំពលីទធ្លគធវើគតសត ក្តូវបាន្ដល់ ូនម្តាបិតា គៅរនុងអងគក្ប ុាំ
គរៀបចាំដ្នការអប់រសំិសាសម្្ារ ់(IEP)។ ការគធវើគតសដ នឹងក្តូវបានដសវងររភាព
ពិការណ្ដដលសងាស័ ថាសិសាសម្ន, ្លប ោះ លណ់្មួ គៅគលើលទធ្លសិរាា
របស់សិសាស (ជាឧ. លទធ្លសិរាារនុងរាំរិតទប) និងវិស័ ណ្មួ ដដលសិសាសក្តូវ
ការ ួ ។ គោ គក្បើព័ត៌ម្នគនោះ ក្រុម IEP ចាប់គ្ដើមគធវើការសាំគរចគលើភាពម្ន
សិទធទិទួល ាំនួ , គោលគៅ និងគោលបាំណង សាំរាបរ់មមវិធអីប់រ ំនិងរមមវិធ ីឬគស
វាអប់រពំិគសស ដដលសមរមាយសាំរាបស់ិសាស។ 

 

រមមវិធី និងការបាំគរើគសវា   
 

ក្រប់សាលារដឋទាំងអស់គៅអូរឡិនដ៍ រឺម្នរមមវិធអីនរឯរគទសធនធាន (RSP)។ 

អនរឯរគទសធនធាន រឺជាអនរក្រប់ក្រងសាំណុាំគរឿង សាំរាប់គធវើការបញ្ជូន និង្ដល់គស
វាដលស់ិសាសណ្ដដលក្តូវការ ាំនួ អបរ់ំពគិសស តិចជាង រ់រណ្ដាលនលៃ។ សាំរាប់
សិសាសដដលក្តូវការការបង្ហាត់បគក្ងៀនខាលាាំងតាមឯរគទស (សិសាសដដលម្នបញ្ហា
ក្តគចៀរ, ដេនរ បញ្ហាសរនសក្បសាទ ។ល។)គ ោះ សង្កាត់ ដ្លថ្់ាារស់ិរាាគពលនលៃ
ពិគសស (SDC) និងរមមវិធអីនរម្នបញ្ហា្ ែូវចិតត (ED) គៅក្រប់រាំរិតថ្ាារទ់ូទាំង
សង្កាត់។  

 

សិសាសជាគក្ចើន ដដលបានទទួលការអប់រពំិគសស ក្តូវការគសវាដដល រ់ព័នធ គៅ
រនុងមុខវិជាជាមួ  ឬគក្ចើន គដើមាបទីញ រអតថក្បគយ ន៍ពីរមមវិធអីប់ររំបស់ពួរគរ។ 

គសវាមួ ចាំនួនរនុងចាំគណ្មគសវាទាំងគនោះ រឺការនិយ សដី និងភាសា, ការបង្ហាត់
បង្ហាញឱាយដឹងទិសគៅ និងគចោះគធវើចល , ការពាាបាលតាមការោរ់ឱាយគធវើ
សរមមភាព និងចល រាងកា , ឧបររណ៍បគចចរគទសជា ាំនួ , រមមវិធកីា អប់រំ
សក្មបសក្មួល និងអរាសរសាទាបសាំរាប់អនរពកិារដេនរ។ ព័ត៌ម្នជាគក្ចើនគទៀតអាំពី
ភាពម្នសិទធិទទួល, សិទធិម្តាបិតា និងនតីិវិធីការ រ និងរមមវិធី   រឺម្ន ូន 

តាមការគសនើសុាំ គោ ទរទ់ង  រោឋានអប់រំរុម្រពិគសស តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 

874-8154។ ការិយល័ គនោះ ម្នទីតាាំងគៅ 1011 Union Street។ ចាាប់អប់រំ
ដ ន្រទី 56000, 56030–56050, 56301, 56325; ចាាប់ក្បតិបតដិគលខ 6164.4

។ 

 

សង្កាត់ ដ្ល់សាំបុក្ត ិោះរល នដក្រុង និង/ឬ គសវាដឹរ ញ្ជូន ដូចជា សាំបុក្ត ិោះរល 
នដក្រុង ដល់រូនសិសាសននរមមវធិីអបរ់ំពិគសស ដដលម្នការបាំគរើគសវាដឹរ ញ្ជូន 

ទុរជាដ ន្រននរមមវិធ ីIEP របស់ពួរគរ។ សូមទូរស័ពទគៅកាន់  រោឋានអបរ់ំ
រុម្រពិគសស តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 874-8154 សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត។ 

 

នីតិវធិបីណតងឹ 
នីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន 
 
សង្កាត់ម្នការទទួលខុសក្តូវជាចាំបង គលើការធា យ ាងណ្ឱាយម្នការក្បតិបតដិ
តាមចាាប់ និងបទបាបញ្ញតតិរបសរដឋ និងស ព័នធ គ ើ បានបគងកើតនីតវិិធីគដើមាបីគោោះ 

 ក្សា បទគចាទក្បកាន់ពីការគរើសគអើង ការគបៀតគបៀន ការបាំេិតបាំេ័  ការរាំរាមរាំដ ង 
និងការសមែុតគធវើបាបោ្ាខុសចាាប់ និងបណតឹងគចាទក្បកាន់ពីការរំគលាេគលើចាាប់រដឋ ឬស 
ព័នធ ដដលក្រប់ក្រងរមមវិធីអបរ់ំ, តក្មូវការក្សបចាាប់ដដល រ់ព័នធនឹងការអនុវតតន៍ដ្នការ
ទទួលខុសក្តូវគលើការក្រប់ក្រងមូលោឋាន និងការរិតនលែគសវាសិសាសខុសចាាប់។ 

 

សង្កាត់ ាំរុញឱាយគធវើការគោោះក្សា គក្ៅ្ែវូការឱាយបានរសួរាន ់គៅគលើបណតឹង   គៅថ្ាារ់
សាលាគរៀន គៅគពលណ្អាចគធវើគៅបាន។ សូមទរ់ទងចាងហាវាងសាលាគរៀន ឬអរគ
  របណ្ដាញរបស់គលារអនរ គបើសិនជាម្នបញ្ហាបារមភ។ គបើអាចគធវើបាន គ ើងសុាំឱាយ
គលារអនរទរ់ទងមុនគរ រឺ  រសាលាគរៀន,   រនន  ោឋាន ឬអរគ  របណ្ដាញ
របស់គលារអនរ អាំពីបញ្ហាបារមភដដលគលារអនរម្ន។ គបើសិនជាបណតឹង ពុាំអាចគោោះក្សា 
បាន ឬជាប់ រ់ ន់បញ្ហាមួ រនុងបញ្ហា   ដូចបានក្របដណ្ដាបគោ នីតិវធបីណតងឹឯរ
សណ្ឋាន (UCP) ទាំងគនោះ គ ោះបណតឹងជាលា លរខអរាសរមួ ចាាប់ អាចោរ់ ូនបានគៅ
កាន់ការិយល័ ទទួលបណតឹងពីក្បជា នក្បចាាំសង្កាត់ ដដលម្នទីតាាំងគៅ 1000 

Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94606។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សមូទូរស័ពទ
គៅកាន់គលខ 879-4281 ឬគ្្ើតាមទូរសារគលខ 879-3678។ បញ្ជីរា វិស័ ដដលក្របដ
ណតបគក្កាមនីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន រឺម្នោរ់គៅរនុងគោលការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាាេិបា
ល 1312.3 ននសង្កាត ់សដីអាំពីនីតវិិធីបណតងឹដូចោ្ា។ 

 

សង្កាត ់ក្តូវគធវើការគសុើបអគងគតគលើបទគចាទក្បកាន់ទាំងអស ់អាំពីការគរើសគអើង ការតគបៀន 

ការបាំេិតបាំេ ័ និងការសមែុតគធវើបាបខុសចាាប់ ោរ់គៅគលើសិសាស បុរគលិរ ឬមនុសាសណ្
ម្្ារ ់ដដលបានចូលរួមរនុងរមមវិធ ីនិងសរមមភាពរបស់សង្កាត ់រួមម្ន ប ុដនដមិនរាំណត់ថា
ម្នដត រមមវិធ ីឬសរមម ភាពទាំងគ ោះ ដដលទទួលបាននូវលវិកាគោ ផ្ទាល ់ឬដដលទទួល 

ឬបាន្លក្បគយ ន៍ពីការទទួល ាំនួ ជា ិរញ្ញវតថុណ្មួ របស់រដឋ គោ ដ្អរគលើចរិរ
លរខណៈពិតក្បារដ ឬចរិរលរខណៈតាមការ ល់គ ើញននបុរគលរិណ្ម្្ារ់ ដដលម្នជាតិ
សាសន៍ ឬក្រុម នជាត,ិ សមាបុរដសាបរ, ដខាសក្សឡា , សញ្ជាត,ិ គដើមរាំគណើត, អតដសញ្ញាណ
ននក្រុម នជាតិ, វ័ , សាស , សាថានភាពអា  ៍ពិ  ៍ ឬសាថានភាពម្តាបិតា, ពកិារ្ែូវ
កា  ឬចិតដ, គេទ, ទាំគ រ្ែវូគេទ, ដ នឌ័រ, អតដសញ្ញាណដ នឌរ័, អារមមណ៍តាមដ នឌ័រ, 
ឬព័ត៌ម្នអាំពីដ ាសន, ឬចរិរលរខណៈណ្ម ួគ្ាសងគទៀត ដដលក្តូវបានរាំណត់គៅរនុងចាាប់
អប់រំដ ន្រទី 200 និង 220 គ ើ និងចាាបរ់ដឋបាលដ្នរទ ី11135 ឬចាាប់ក្ព មទណឌដ្នរទី 
422.55 ឬសមធម៌ ឬការក្បតិបតដិតាមរមមវិធី Title IX ឬដ្អរគលើការចូលរួមជាមួ នឹង
មនុសាសម្្ារ់ ឬក្រុមមនសុាស ដដលម្នចរិរលរខណៈពិតក្បារដ ឬចរិរលរខណៈតាមការ ល់
គ ើញមួ  គក្ចើនលរខណៈ។ បុរគលិរសាលា ក្តូវចាតវ់ិធានការប ទាន ់គដើមាបីគធវើអនតរារមន៍គៅ
គពលម្នសុវតថិភាពរនុងការគធវើ គ ើ គៅគពលដដលពួរគរគ ើញគរើតម្នទគងវើគរើសគអើង 

គបៀតគបៀន បាំេិតបាំេ័  និងសមែុតគធវើបាបោ្ា។ 

 

សង្កាត់ហាមក្បាមមិនឱាយម្នការសងសឹរោ្ារនុងក្ទង់ក្ទ ណ្មួ  ោរ់គៅគលើអនរបដឹង្ដល់ 

ឬអនរចូលរួមណ្ម្្ារ ់គៅរនុងដាំគណើរការបដងឹ ដ្ល់។ ការចូលរួមរនុងដាំគណើរការ្បដឹង ដ្ល់គនោះ 
មិនក្តូវប ោះ ល់រនុងលរខណៈណ្មួ  គៅគលើឋានៈ រាំរិតថ្ាារ់ ឬរិចចការង្ររបស់អនរបដងឹគឡើ
 ។ 

 

នលែឈនួលសិសាស រួមម្ន ប ុដនដមិនរាំណត់ថាម្នដត ថាលាឈនួលទាំងអស់ដូចតគៅគនោះគទ៖ (1) 

នលែឈនួលរិតពីរូនសិសាស ទុរជាលរខខ័ណឌចោុះគ ្ាោះចូលសាលាគរៀន ឬថ្ាារ់គរៀន ឬទុរជាលរខ
ខ័ណឌមួ សាំរាប់ការចូលរួមរនុងថ្ាារ់គរៀន ឬរនុងសរមមភាពគក្ៅរមមវិធីសិរាា គទោះបីជាថ្ាារ ់

 
 
 
 
 



គសៀវគៅសិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារ សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18   

 

  31  

 

គរៀន ឬសរមមភាពគ ោះ  ជាប ទាប់បនាសាំ ឬក្តូវបានបងខាំ ឬសាំរាប់ទទួលបាននូវគក្រឌីត
រ៏គោ ។ (2) ការររ់ក្បារ់ធា  ឬការបង់ក្បារ់គ្ាសងៗគទៀត ដល់រូនសិសាសណ្
ម្្ារ់ក្តូវបានតក្មូវឱាយបង់ គដើមាបីឱាយទទួលបាននូវគសា ទូគសា គសៀវគៅ ឧបររណ៍
គក្បើក្បាស់រនុងថ្ាារ់ គក្រឿងគេែង សគមែៀរបាំ រ ់ឬសម្ភារៈ ឬក្បោប់ក្បោរគ ា្សងៗគទៀ
ត។ (3) ការជាវមួ ដដលរូនសិសាសក្តវូបានតក្មូវឱាយគធវើ គដើមាបីឱាយទទួលបាននូវសម្ភា
រៈ គក្រឿង គ្ត់ គ្ង ់ក្បោប់ក្បោរ ឬសគមែៀរបាំ រ ់ទរ់ទងនឹងសរមមភាពសិរាា។ 

ការអាំ វ វររក្បារ់វិភារទនគោ សម័ក្រចិតដ រឺអនញុ្ញាតឱាយគធវើបាន។ 

 

សង្កាត ់OUSD បានខិតខាំដលររាាទីរដនែងសិរាា និងទរីដនែងគធវើការ ជាទីោ្ានការ
គបៀតគបៀន្ែូវគេទ។ ការគបៀតគបៀន្ែូវគេទ រឺការពុាំចង់បាននូវទគងវើដចចង់រួមគេទ 

សាំគណើសុាំឱាយសម័ក្រចិតដរួមគេទ ឬការសមែឹងគមើល ការបគញ្ចញ រាយសមដីដ្ែផ្កា ឬ
កា វិការប ោះ ល់រាងកា ដបបគ ា្សងគទៀត រនុងលរខណៈរួមគេទ ដដលគធវើឱាយសាថាន
ភាពននទីរដនែងសិរាា ឬដដលគក្ ៀតដក្ រយ ាងខាលាាំង គៅគលើសមតថភាពរបស់សិសាស
សាលារនុងការសិរាា ឬដដលគធវើឱាយទីរដនែងគធវើការ ឬទីរដនែងសិរាាម្នភាពេ័ 
ខាលាច ភាពពិបារ និងភាពអារ់អន់ចតិដ។ សសិាសណ្ដដលបានចូលរួមរនុងទគងវើ
គបៀតគបៀន្ែូវគេទគ ោះ អាចទទួលរងនូវវធិានការោរ់វិន័ អប់រ ំរ ូតដល់គៅ
អាចម្នការបគណតញគចញពីសាលាគរៀន្ងដដរ។ និគយ រណ្ដដលអនុញ្ញាត 

ចូលរួម ឬពុាំបានរា ការណ៍ក្បាប់អាំពីបទគបៀតគបៀន ែ្ូវគេទគ ោះ ក្តូវទទួលរងនូវ
វិធានការោរ់វនិ័  រ ូតដល់គៅអាចម្នការបគណតញគចញពីការង្រ្ងដដរ។ 

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5145.7 (សិសាសសាលា)។ 

 

*គៅគពលគបាោះពុមភ្ាា គនោះ គោលការណ៍សដីអាំពីការគបៀតគបៀន ែ្ូវគេទរបស់
សង្កាត ់ក្តូវបានពិចារណ្ រមរគធវើការដរតក្មូវ គោ ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននការ
អប់រ។ំ គៅរនុងក្ពឹតតិការណ៍គធវើឱាយគោលការណ៍ម្នលរខណៈលមីបាំ្ុតគ ោះ រាំដណលមីនន
គោលការណ៍សដីអាំពីការគបៀតគបៀន្ែវូរបស់សង្កាត់ រឺម្នោរ់ ូនគៅរនុងគរ
 ទាំព័រ www.ousd.org គក្កាមសាលារ Board Policies។ គោលការណ៍គនោះ រឺ
អាចររបាន្ងដដរ គៅតាមទីសាលាគរៀន និងការិយល័ ទទួល រាយបណតឹងពី
ក្បជា នរបស់សង្កាត។់ គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 4119.11 (បុរគលិរ)។ 

 

 រាយបណតឹងគចាទក្បកាន់ពីការគរើសគអើង ការគបៀតគបៀន ការបាំេិតបាំេ័  ឬការ
រាំរាមរាំដ ង ឬការសមែុតគធវើបាបោ្ា ក្តវូដតោរ់គសនើរនុងរ ៈគពលក្បាាំមួ  (6) ដខ 

ចាប់នលៃដខបានគចាទក្បកាន់ថា ម្នការគបៀតគបៀន ការបាំេិតបាំេ័  ឬការរាំរាម
រាំដ ង ឬការសមែុតគធវើបាបោ្ា បានគរើតគឡើង ឬចាប់នលៃ ដដលអនរបដឹង្ដល់បានដឹង
មុនគរ អាំពីអងគគ តុននបទគចាទក្បកាន់ថា ម្នការគបៀតគបៀន ការបាំេិតបាំេ័  ឬ
ការរាំរាមរាំដ ង ឬការសមែុតគធវើបាបោ្ា លោុះក្តាដតគពលគវលា សក្ម្ប់ោរ់បដឹង
គ ោះ ក្តវូបានពនាា គោ អរគ  រ ឬអនរចាត់តាាំងននសង្កាត់សាលាគរៀន។ 

 

នីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន នឹងក្តវូបានគក្បើ គដើមាបីគោោះក្សា  រាយបណតឹង  
ដដលគចាទក្បកាន់ថា ម្នការខរខានរនុងការអនុវតតតាមចាាប់រដឋ និង/ឬ ចាាប់
ស ព័នធ គៅរនុង៖ រមមវិធីសិរាាសាំរាប់មនសុាសគពញវ័ , រមមវិធីសិរាា និងសវុតថិ
ភាពប ទាប់ពីសាលាគរៀន, រមមវិធីបណតដោះបណ្ដាលវិជាជា ីវៈរសិរមម, រង្វា គលើ
ម ាឈមណឌលអបរ់ំអាគមរិកាាំងដសាបរក្រ ម និងរមមវិធីអបរ់ំរុម្រតូច, រមមវិធអីប់រំគទវ
ភាសា, រមមវិធី ដ្ល់ ាំនួ  និងក្តួតពិនិតាយគលើមិតដរួមអា ពីសាំរាប់ក្រូបគក្ងៀនននរដឋកា
លី វូនញ ា, រមមវិធីអបរ់ំ និងបណតដោះបណ្ដាលបគចចរគទស, រមមវិធីអេវិឌាឍ និងដលទាំ 

 រុម្រ, រមមវិធី ដ្លអ់ាហារូបតថមភរុម្រ, រមមវធិីអប់រំតាមការប ោះប វូ, រមមវិធី ដ្ល់ ាំនួ បក្ងួម, 

រមមវិធីចុោះគ ្ាោះគរៀនរនុងថ្ាារ់គោ ោ្ានមុខវិជាជា ឬវរគសិរាាដដលបានគរៀនចប់រួរជាទីគពញ
ចិតដពីមុនៗមរ,  ាំនួ ប ោះ ល់គសដឋរិចច, រមមវិធីអបរ់ំននសិសាសរនុងមណឌលដលទាំរូនចញិ្ចឹម 

និងសិសាសដដលោ្ាន ទ្ោះសដមាបង, ចាាប់ ួ ឱាយសិសាសក្រប់រូបសាំគរចបានគជារ ័ រនុងការ
សិរាា (ESSA) / ចាាប់ោ្ានរុម្រណ្ម្្ារក់្តូវគបាោះបង់គចាល (NCLB), ដ្នការទទលួខុស
ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងមូលោឋាន (រួមទាំងសាលាឆតគធឿសគូល   ដូចបានគរៀបរាប់រនងុចាាប់
អប់រ ំEC 47606.5 និង 47607.3), រមមវលិីអប់រំសាំរាប់ពលររចាំណ្រសង្កាត,់  ទីកា 
អប់រ,ំ នលែសិសាសសាលា, រមមវិធសីាំរបសាំរួលសមរមាយដល់សិសាសបាំគៅគោោះរូន, រមមវិធ ីនិង
ម ាឈមណឌលមុខរបររនុងតាំបន់, ដ្នការសវុតថិភាព, រមមវិធីអប់រំពិគសស, សាលាគរៀនក្ពីសគូល 

និងរមមវិធីទប់សាកាត់ការគក្បើថ្ាាាំ រ់ (TUPE)។ 

 

នលែសិសាសសាលា 
 

សិសាសសាលាដដលចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនគៅរនងុសាលារដឋ នឹងមិនក្តវូបានតក្មវូឱាយបង់នលែសិសាស
សាលា សាំរាប់ការចូលរួមរនុងសរមមភាពអប់រំគឡើ ។ នលែសិសាសសាលា រួមម្ន ប ុដនតមិន
រាំណត់ថាម្នដត ដូចតគៅគនោះគទ៖  
(1) នលែរិតក្បារ់ពីសិសាសសាលា ទុរជាលរខខណឌននការចុោះគ ្ាោះសាំរាប់ចូលគរៀន ឬថ្ាារ់គរៀន 

ឬទុរជាលរខខណឌមួ សាំរាប់ការចូលរួមរនងុថ្ាារ់គរៀន ឬរនុងសរមមភាពគក្ៅរមមវិធីសិរាា 

គោ មិនរិត ថាថ្ាារ់គរៀន ឬសរមមភាព ក្តូវបានគក្ ើសគរើសតាមបាំណងចិតដ ឬបងខាំ
ឱាយ រ ឬជាមុខវិជាជាសាំរាប់គក្រឌីត។  

(2) ក្បារ់ររ់ធា  ឬនលែបង់គ្ាសងៗគទៀត ដដលសិសាសក្តវូបានតក្មូវឱាយគធវើ គដើមាបីឱាយបានគសា 

ទូរម្នគសា គសៀវគៅ ក្បោប់ក្បោររនុងថ្ាារ់គរៀន ឧបររណ៍តហ្វនត ីសគមែៀរបាំ រ ់ឬសម្ភា
រៈ ឬឧបររណ៍គ្ាសងគទៀត និង  

(3) ការទិញ ដដលសិសាស ក្តូវបានតក្មវូឱាយសិសាសគធវើ គដើមាបីឱាយបានសម្ភារៈ គក្រឿង គ្ត់្ គង ់

ក្បោប់ក្បោរ ឬ សគមែៀរបាំ រ ់ដដលជាប ់រ់ ន់នឹងសរមមភាពអបរ់ំ។ 

 

 រាយបណតឹងអាំពីនលែសិសាសសាលា ក្តូវោរ់បតងឹរុាំឱាយគលើសពីមួ  ) 1) ឆ្ាាំ ចាប់ពីនលៃដខបាន
គចាទក្បកាន់ថា ម្នការរំគលាេចាាប់បានគរើតគឡើង។  *  រាយបណតឹងអាំពីការមិនគោរពតាម
ចាាប់ ដដលទរទ់ងគៅនឹងនលែសិសាសសាលា ក្តូវោរ់មុនគរ ូនដល់  រសាលាគរៀន។ នលែ
សិសាសសាលា ឬ រាយបណតឹងអាំពីដ្នការ LCAP អាចោរ់បតឹងគោ មិនបគញ្ចញគ ្ាោះ 
ក្បសិនគបើអនរបណតឹង ្តល់េសតុតាង ឬព័តម៌្នដដល ាំគៅររេសតុតាង គដើមាបីោាំក្ទ រាយបណតឹ
ង។ 

 

 ុវិសាសចិញ្ចឹម គ ើ ដដលោ្ាន្ទោះសដមាបង 
 

សិសាស ុវសិសាសចិញ្ចឹម ក្តូវទទួលបាននូវពត័៌ម្ន អាំពីសទិធិអបរ់ំទរ់ទងគៅនឹងការោរ់ចូល
រនុងរមមវិធីសិរាា, ការចុោះគ ្ាោះចលូគរៀន នងិការគចញពីសាលាគរៀនរបស់ពួរគរ រ៏ដូចោ្ានឹង
ការទទួលខុសក្តូវរបស់អនរទាំ រ់ទាំនង សាំរាប់ ុវសិសាសដដលជារូនចិញ្ចឹម គដើមាបីធា  និង
 ួ សក្មួលដល់តក្មវូការទាំងគនោះ និងគដើមាបី ួ ឱាយសិសាសគធវើការគ ទ្រគក្រឌីត រាំណត់ក្តា និង
ពិនទុរបស់ពួរគរឱាយក្តឹមក្តូវ គៅគពលដដលពួរគរ គធវើការផ្លាស់បដរូពីមួ សាលាមួ គៅ
សាលាគរៀនគទៀត ឬពីសង្កាត់មួ គៅកានស់ង្កាត់មួ គ្ាសងគទៀត។ 

 

 ុវសិសាសចិញ្ចឹម ឬសិសាសោ្ាន ទ្ោះសដមាបង ដដលបានផ្លាស់បដូរគៅគរៀនវទិាាល័ របស់សង្កាត់  
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ឬផ្លាស់ពីវិទាាល័ សង្កាត់ គៅកានវ់ិទាាល ័ននសង្កាត់មួ គទៀតគ ោះ នឹងក្តវូបាន
លិខិត ូនដាំណឹង អាំពីការទទួលខុសក្តវូរបស់សង្កាត់ គដើមាបី៖  
(1)  ទទួល រមុខវិជាជាណ្មួ  ឬដ្នរណ្មួ ននមុខវិជាជា ដដលសិសាសសាលាបាន

គរៀនចប់រួរជាគពញចិតត គៅរនងុសាលាសារដឋមួ គ្ាសងគទៀត, សាលាអនីតិ ន
របស់តុលាការ ឬសាលាពុាំដមនជារបស់រដឋ ឬជារបស់សាស  ឬជារបស់ទី
ភា្ារ់ង្រ  

(2)  មិនតក្មូវឱាយសិសាស  រមុខវិជាជាទាំងក្សុង ឬមួ ដ ន្រណ្មួ សាគឡើងវិញ 

ដដលពួរគរបានគរៀនចប់រួរជាទីគពញចិតដ គៅរនុងសាលាសារដឋមួ គ្ាសង
គទៀត, សាលាអនីតិ នរបស់តុលាការ ឬសាលាពុាំដមនជារបស់រដឋ ឬជារបស់
សាស  ឬជារបស់ទីភា្ារ់ង្រ  

(3)  ក្បសិនគបើសិសាសបានគរៀនចប់វទិាាល័ ឆ្ាាំទីពីររបស់ពួរគរមុនគធវើការផ្លាស់បដូរ
គ ោះ ក្តវូ្ដល់ឱាយសសិាសនវូព័ត៌ម្នអាំពីមុខវជិាជាសិរាាដដលបានអនុម័តគោ 
សង្កាត់ និងតក្មូវការគរៀនចប់វទិាាល័ ដដលបានរាំណត់គោ ក្រុមក្បឹរាាេិបា
ល ដដលពួរគរអាចក្តូវបានគលើរដលង គោ អនុគលាមតាមចាាប់អបរ់ំ 
51225.1។ 

 
 រាយបណតឹង   នឹងក្តូវបានគធវើការគសុើបអគងកត រើឯគសចរតីសគក្មចចិតដជាលា 
លរខអរាសរ ឬរបា ការណ ៍នឹងក្តវូបានគ្្ើ ូនអនរបដឹងតវា ា រនុងរ ៈគពល ុរសិប 

(60) នលៃក្បតិទិន ចាប់ពីនលៃបានទទួល រាយបណតឹងគនោះ។ រ ៈគពលគពលគវលា
 ុរសិប (60) នលៃ អាចក្តូវបានពនាាគពលដលមគទៀត តាមរិចចក្ពមគក្ពៀងោ្ាជាលា
 លរខអរាសរគោ បតឹង ដ្ល។់ បុរគលិរក្បចាាំសង្កាត់ដដលម្នទាំនួលខុសក្តវូគលើការ
គសុើបអគងកត រាយបណតឹង ក្តវូគធវើ និងបញ្ចបក់ារគសុើបអគងកត គោ អនុគលាមតាម
ក្រមននបទបបញ្ញតដិននរដឋកាល ីវូនញ ា (CCR) ដ ន្រទី 4680-4687 និងក្សប
តាមនីតិវិធីមូលោឋាន ដដលបានអនុម័តតាមក្រម CCR 4621។ 

 

អនរបដឹងតវា ា ម្នសិទធិបតឹងឧទធរណអ៍ាំពីរិចចសាំគរចចិតដរបស់សង្កាត់ ដល់ក្រសួងអបរ់ំកា
លី វូនញ ា (CDE) គោ ការោរ់ រាយបណតឹងឧទធរណ៍ជាលា លរខអរាសរ រនុងរ ៈ
គពល 15 នលៃ ចាប់ពីនលៃបានទទួលរិចចសាំគរចចិតដរបស់សង្កាត។់ ការបដឹងឧទធរណ៍គនោះ 
ក្តូវដតរួមម្នោរ់ រាយបណតឹងមួ ចាាប់ ដដលបានោរ់ ូនដល់សង្កាត់ គ ើ នឹង
រិចចសាំគរចចិតដរបស់សង្កាត់មួ ចាាប។់ 

 

ដាំគណ្ោះក្សា តាមចាាប់សីុវិល រឺអាចម្ន ូន គក្កាមចាាប់ហាមគរើសគអើង 

គបៀតគបៀន បាំេិតបាំេ័  ឬសមែុតគធវើបាបោ្ារបស់រដឋ និងស ព័នធ ក្បសិន គបើអាច
អនុវតតបាន។ រនុងររណីសមរមាយ បណតឹងឧទធរណ៍អាចក្តូវបានោរ់បតឹងគោ 
អនុគលាមតាមចាាប់អបរ់ំដ ន្រទ ី262.3។ អនរបដឹងតវា ា អាចបនតបដឹងតាមដាំគណ្ោះ
ក្សា តាមចាាប់សីុវិល គក្ៅពីនីតវិិធីបណតងឹឯរសណ្ឋានរបស់សង្កាត។់ អនរបដឹងតវា ា 
អាចដសវងររ ាំនួ ពីម ាឈមណឌលក្សមុោះក្សមួល ឬគមធាវើរដឋ/គមធាវើទទួល្ល
ក្បគយ ន៍។ ដាំគណ្ោះក្សា តាមចាាប់សីុវលិ ដដលអាចោរ់គោ តុលាការ រួម
ម្ន ប ុដនតមិនរាំណត់ថាម្នដតដីការបង្គាប់  និងបទបញ្ជាឱាយគធវើអវីមួ ពីតុលាការ។ 

 

គោលការណ៍ចមែងមួ ចាាប់របស់ក្រុមក្បរឹាាេិបាល 1312.3៖ នីតិវិធីបណតឹងឯរ
សណ្ឋាន រឺម្នោរ់ ូនគោ ឥតរិតនលែ។  នណ្ម្្ារ់រ៏គោ ដដលអសមតថភាព 

ឬអនរណ្រ៏គោ  ដដលមិនអាចគរៀបចាំ រាយបណតឹងជាលា លរខអរាសរគោ ខែួន 

 ឯងបានគ ោះ អាចទទួល ាំន ួពីអនរក្រប់ក្រង ឬពីអនរចាត់តាាំងក្បចាាំសាលាគរៀន ឬតាមការ
ទូរស័ពទគៅកាន់ការិយល័ ទទួល រាយបណតឹងពីក្បជា ន។ គោលនការណ៍នននីតវិធិីបណតឹង
ឯរសណ្ឋាន និងបទបញ្ញតតរិដឋបាលរបស់សង្កាត់ ក្តូវបទិក្បកាសគៅរនុងសាលាគរៀន និង
ការិយល័ ទាំងអស់របស់សង្កាត់ រមួម្នទាំងបនទប់ឈប់សក្ម្ររ់បស់បុរគលិរ និងបនទប់
 ួបក្ប ុាំការង្ររដឋបាលរបស់សិសាសសាលា។ ក្បសិនគបើម្នសិសាសសាលាចាំនួនដបក់្បាាំ(15) 

ភាររ  ឬគក្ចើនជាងគនោះ បានចុោះគ ្ាោះចលូគរៀនគៅរនុងសាលាគរៀនណ្មួ របស់សង្កាត់ 
និយ ភាសារាំគណើតដតមួ  គក្ៅពភីាសាអង់គរែសគ ោះ គោលការណ ៍បទបញ្ញតត ិទក្មង់
ដបបបទ និងលិខិត ូនដាំណឹងរបស់សង្កាត ់ទរ់ទងនឹងនីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន ក្តវូដត
បានបរដក្បជាភាសា នឹង (ក្រមអបរ់ ំ234.1, 48985)។ 

 

គោ ម្នការគលើរដលងនន រាយបណតឹងអាំពីនលែសិសាសសាលា ដដលអាចោរ់បតឹងតវា ាបានគៅ
រនុងរ ៈគពលមួ  (1) ឆ្ាាំ អាំពីការរំគលាេចាាប់ ប ុដនដ រាយបណតឹងឯរសណ្ឋានគ្ាសងគទៀត
ទាំងអស់ ក្តូវដតគធវើរុាំឱាយគលើសពីក្បាាំមួ  (6) ដខ ប ទាប់ពីការម្នបទគចាទក្បកានប់ានគរើត
គឡើង។ 

 

 រាយបណតឹងគនោះ រឺម្នោរ់ ូនគៅការិយល័ ននមហ្វនដីទទលួ រាយបណតឹងពីក្បជា ន ដដល
ម្នទីតាាំងសថិតគៅ 1000 Broadway, Suite150, Oakland, CA 94607 និងគរ 
ទាំព័រ៖ www.ousd.org/ombudsperson។ 

 

*គៅគពលរ ៈគពលគបាោះពុមព្ាា គនោះ នតីិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋានរបស់សង្កាត  រាំពុងក្តូវ
បានរង់ចាាំការដរដក្បតាមអនុសាសន៍ គោ ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននការអបរ់។ំ ក្បសិនគបើគោល
ការណ ៍ក្តវូបានគធវើឱាយទន់សម័ គ ោះ រាំដណដ៏លមីគនោះ នឹងម្នោរ់ ូនគៅគរ ទាំពរ័របស់
សង្កាត់៖ www.ousd.org  គក្កាមសាលារ Board Policies ឬអាចររបានគៅការយិល័ 
ទទួល រាយបណតឹងពីក្បជា ន និងគៅតាមទីសាលាគរៀន  ។ 

 

នីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន Williams 
 

សង្កាត់ក្តូវក្បតិបតដិតាមនីតវិិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន Williams សាំរាប់បណតឹង  ដដល
ទរ់ទងដតគៅនឹងភាពម្នក្រប់ក្ោនន់នសម្ភារបគក្ងៀន អាោរសិរាាដដលម្នលរខណៈមិន
សាអាត នឹងោ្ានសុវតថភិាព តាំដណងក្រូបគក្ងៀនគៅទាំគនរ ឬការចាត់តាាំងក្រូបគក្ងៀនខុសមុខវិជាជា
 ីវៈ។ 

 

1. ក្តូវម្នគសៀវគៅសិរាា និងសម្ភារៈបគក្ងៀនក្រប់ក្ោន់។ គដើមាបីចាតទ់ុរថាម្នគសៀវគៅ
សិរាា និងសម្ភារបគក្ងៀនក្រប់ក្ោន់គ ោះ រនូសិសាសម្្ារ់ៗ រួមទាំងសិសាសអនរគរៀនអង់គរែស្ង
ដដរ រឺម្នគសៀវគៅសិរាា ឬសម្ភារៈបគក្ងៀន ឬម្នទាំងពីរ រនុងការគក្បើក្បាស់គៅរនុងថ្ាារ់
គរៀន និងអាច រគៅសិរាាគៅឯ ទ្ោះបាន។  

 

2. អាោរសិរាា ក្តូវដតម្នលរខណៈសាអាតបាត ម្នសុវតថិភាព និង ួស ុលឱាយម្នលរខណៈ
លអបងគួរ។  

 

3. មិនក្តូវម្នមុខតាំដណងក្រូបគក្ងៀនគៅទាំគនរគចាល ឬម្នការចាត់តាាំងក្រូបគក្ងៀនខុស
មុខវិជាជា ីវៈគឡើ ។ ក្តូវម្នក្រូបគក្ងៀនម្្ារ់ោរ់ឱាយបគក្ងៀនថ្ាារ់នីមួ ៗ គ ើ មិនក្តូវម្ន
ក្រូចូលមរបគក្ងៀន ាំនួសឥតក្សារក្សាន ឬក្រូចូលមរបគក្ងៀនបគណ្ដាោះអាសននគឡើ ។ ក្រូ
បគក្ងៀនក្តូវម្នសញ្ញាប័ក្តបគក្ងៀនក្តឹមក្តវូ រួមទាំងសញ្ញាប័ក្តដដលក្តូវការចាាំបាច់បគក្ងៀន
សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស គបើសិនជាម្ន។  

 
 
 

http://www.ousd.org/ombudsperson
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តាំដណងក្រូបគក្ងៀនគៅទាំគនរ  ម្នន័ ថា មុខតាំដណងមួ  ដដលនិគយ ិរម្ន
វិញ្ញាបនបក្តតាមការរាំណត់មរសាំរាបដតមុខវិជាជាដតមួ  គៅពុាំទន់បានចាត់
តាាំងឱាយចូលបគក្ងៀនគៅគដើមឆ្ាាំ សាំរាប់រ ៈគពលគពញមួ ឆ្ាាំ ឬ គបើសិនជាមុខ
តាំដណង រឺសាំរាប់ថ្ាារ់បគក្ងៀនដតមួ ឆ្ម្សគ ោះ មុខតាំដណងម ួដដលនិគយ ិរ
ម្នវិញ្ញាបនបក្តតាមការរាំណត់មរសាំរាបដតមុខវិជាជាដតមួ  គៅពុាំទន់បានចាត់
តាាំងឱាយចូលបគក្ងៀនគៅគដើមឆ្ម្សសាំរាប់រ ៈគពលមួ ឆ្ម្សគពញ។  

ចាាប់អប់រ ំ351816 

 

ការចាត់តាាំងខុសមុខវិជាជា វីៈ  ម្នន័ ថា ការោរ់និគយ ិរដដលម្ន
វិញ្ញាបនបក្ត ចូលគៅរនុងតាំដណងបគក្ងៀន ឬបាំគរើគសវាមួ  ដដលនិគយ ិរពុាំម្ន
វិញ្ញាបនបក្ត ឬសញ្ញាបក្តដដលក្តូវបានទទួលសាគាល់ក្សបចាាប ់ឬការោរ់និគយ ិ
រដដលម្នវិញ្ញាបនបក្ត ចូលគៅរនុងតាំដណងបគក្ងៀន ឬបាំគរើគសវាមួ  ដដល
និគយ ិរពុាំក្តូវបានអនញុ្ញាតឱាយចូលបគក្ងៀន។  

(ចាាប់អប់រ ំ35186) 

 

(4) រូនសិសាស រួមទាំងអនរគរៀនអង់គរែស ដដលក្បឡងធាលារ់មួ ដ្នរ ឬធាលារទ់ាំងពីរ
ដ ន្រ រនុងគតសដបញ្ចប់ការសិរាាពីវទិាាល័  គៅចុងថ្ាារ់ទី 12 គ ោះ នឹងក្តូវបាន
្ដល់ឱកាសឱាយចូលគរៀនរនុងរមមវិធបីគក្ងៀន មត់ចត់ គ ើ និងគសវា   ឱាយបាន
ដល់គៅរ ៈគពលពីរឆ្ាាំសិរាាជាប់ៗ ោ្ា គក្កា ពីបានបញ្ចប់ថ្ាារ់ទី 12។ 

 

នីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន William ទាំងអស ់នឹងក្តវូបានគធវើការគសុើបអគងគតរនុងរ
 ៈគពលដសសិបក្បាាំ (45) នលៃ។ ម្នដតអាោរសិរាាដដលជាបទ់រ់ទងគៅនឹង
លរខណៈោ្ានសុវតថិភាពគទ ដដលអាចោរ់គសនើសុាំឱាយគធវើការវិនិចឆ សាជាលមីបាន គៅ
កាន់អរគ  រនន  រោឋានដណ ាំសាធារណៈរបស់រដឋ។ 

 

 រាយបណតឹង រឺអាចររបានគៅតាមទីការយិល័ សាលាគរៀន, ការិយល ័សង្កាត ់

ឬអាចទញ របានពីគរ ទាំពរ័ននសង្កាត់គៅ www.ousd.org

/ombudsperson។ គលារអនរអាចទញ រ រាយបណតឹងននក្រសួងសិរាាធិការ
ននរដឋកាលី វូនញ ាបាន្ងដដរ ពីគរ ទាំព័រគនោះ៖ www.cde.ca.gov/re/cp/uc

។ ការិយល័ ទទួលបណតឹងពីក្បជា ន ម្នទីតាាំងគៅ 1000 Broadway, Suite 

150, Oakland, CA 94607។ សាំរាប់ពត័៌ម្នដលមគទៀត សូមទូរស័ពទគៅគលខ 

(510) 879-4281 ឬតាមរ ៈទូរសារគលខ (510) 879-3678។  

និ ័តរមមរដឋបាលដ ន្រទ ី1312.4 

 

នីតិវិធីគោោះក្សា បណតឹង នន  រោឋាននររបាល
សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ (OSPD) 
 

នីតិវិធគីោោះក្សា បណតឹងរបស់  រោឋាននររបាលសាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ 

(OSPD) អាចក្តូវបានគក្បើក្បាសស់ក្ម្បរ់ា ការណអ៍ាំពសីាថានភាព គៅគពលដដល
បុរគលម្្ារ់គ ឿជារ់ថា ម្នមហ្វនតីម្្ារ ់ឬនិគយ ិរម្្ារ ់ក្បក្ពឹតតមិនសមរមាយចាំគ ោះ
អនរោរ ់រាយបណតងឹ ឬនរណ្ម្្ារគ់ ា្សងគទៀត។ ដបបបទោរ ់រាយបណតឹង អាចររ
បានគៅរនុងការិយល័ ធាំននសាលាគរៀន គៅការិយល័ តាំណ្ងរាហ្វសត (1000 

Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607) និងតាមគរ ទាំព័រ  

 www.ousd.org/Page/982។ បណតឹងតវា ានននររបាល នឹងក្តូវបានគសុើបអគងកតរនុងរ ៈ
គពល 45 គៅ 240 នលៃ។ 

 

  រោឋាន OSPD ម្នទីតាាំងគៅ 1011 Union Street, Oakland, CA 94607។ 

គលារអនរអាចទរ់ទងពួរគរបានតាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 874-7777, ទូរសារគលខ 874-

7787 ឬតាមរ ៈអ ៊ីដមល៖ police@osd.org។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមចុចរនងុគរ
 ទាំព័រ៖ www.ousd.org/policeservices។ 

 

រមមវិធី ុតតិធម៌សាដារឱាយលអគឡើងវិញ រឺពុាំម្នគៅតាមទី
សាលាគរៀនគទ 

 

សម្ ិរស រមន៍សាលាគរៀន អាចោរ់ រាយបណតងឹគៅកានក់ារិយល័ អនរទទលួ រាយ
បណតឹងពីក្បជា ន ក្បសិនគបើ ុតតិធម៌សាដារគឡើងវិញ ពុាំម្នគៅតាមទីសាលាគរៀន គ ើ ពុាំ
ម្នមគធាាបា គ្ាសងគទៀតគក្ៅដតពីការោរ់វិន័ គទគ ោះ។  រាយបណតឹងគនោះ ក្តូវដតម្ន
ការគសុើបអគងកតរនុងរ ៈគពល 90 នលៃ។ 

 

សិសាសពិការ្ែូវកា  ឬ្ែូវចិតត 
 

សង្កាត ់OUSD ហាមឃាតក់ារគរើសគអើង និងការគបៀតគបៀន គៅរនុងរមមវិធ ីឬសរមមភាព
ណ្មួ  គោ ដ អ្រគលើមូលោឋានពិការភាព្ែូវចិតត និង្ែូវកា ។ ម្តាបិតា ឬសិសាស ដដល
ម្នសាំណួរ ឬបណតឹង រ់ព័នធនឹងភាពម្នសិទធអិាចទទួលបាន ការដរដក្បរមមវិធ ីឬការស្ាារ់
គៅសក្ម្ប់ នពិការ្ែូវចិតត ឬ្ែូវកា  ក្តូវទរ់ទងអនរក្រប់ក្រងរដឋបាលគៅសាលាគរៀន
របស់ខែួន ឬរមមវិធសីក្ម្បរ់ុម្រក្តូវបានគលើរដលង ឬ  រោឋានននរមមវិធអីប់រពំិគសស 

តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 874-8154។ គោលការណន៍នក្រុមក្បឹរាាេិបាល  6164.4  
 
 

ដ ន្រទី 504 ននចាាប់សាដារឱាយលអដូចគដើមវិញដដលបាន
តារ់ដតងគៅឆ្ាាំ 1973 
 

គសវា Section 504 រឺជាដ ន្រមួ ននចាាប់របស់ស រដឋអាគមរិរ ដដលតក្មូវឲាយសាលាគរៀន
បាំគពញតាមគសចរដីក្តូវការរបស់សិសាសពិការ ឲាយបានក្រប់ក្ោនគ់សមើោ្ា នឹងការដដលពួរគរ
បាំគពញតាមគសចរដកី្តូវការរបស់សិសាសមិនពិការ (ឬ សាលាគរៀនក្តូវដត្ដល់ ូនសិសាសពិការ 
នូវឱកាសដូចោ្ាពីរមមវិធ ីគសវា និងសរមមភាពទាំងឡា របស់សាលាគរៀន ដូចោ្ានឹងសិសាស
មិនពិការដដរ)។ 

 

ក្បសិនគបើសិសាសពិការបាំគពញតាមល័រខខ័ណឌមួ ចាំនួន សាលាគរៀនគ ោះអាចបគងកើតដ្នការ 
504 សក្ម្ប់សិសាសគ ោះ។ ដ្នការ 504 ក្បាបអ់ាំពីអវដីដលសាលាគរៀន នឹងក្តូវគធវើគដើមាបីឲាយ
ក្បារដថា គសចរដីក្តូវការការអប់ររំបស់សិសាសពិការ នឹងក្តូវបានបាំគពញ។ គដើមាបមី្នដ្នការ 
504 សិសាសក្តូវដតបាំគពញតាមល័រខខ័ណឌទាំងពីរ រនុងចាំគណ្មល័រខខ័ណឌទាំងគនោះ៖ 
 

1. សិសាសគ ោះក្តូវដតម្នពិការភាព្ែូវការ ឬ្ែូវចិតត ដដលគធវើឲាយពិបាររនុងការសិរាា ឬចូល
រួមគៅរនុងរមមវិធ ីឬសរមមភាពរបស់សាលាគរៀន។ 

 
 
 
 
 

http://www.ousd.org/ombudsperson
http://www.ousd.org/ombudsperson
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc
http://www.ousd.org/Page/982
mailto:police@osd.org
http://www.ousd.org/policeservices
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2. ពិការភាពរបស់សិសាស ក្តូវដតម្នរាំ ិតគធវើអវីមិនគរើត យ ាងតិចបាំ្ុត មួ  

“សរមមភាពចមាបងជាក្បចាាំ”។ 

 

សាំណួរដដលដតងដតគចាទសួរអាំពរីមមវិធី Section 

504 
 

គតើ “សរមមភាពចមាបងជាក្បចាាំ” ជាអវី? 

“សរមមភាពចមាបងជាក្បចាាំ” រួមម្នដូចជា ការគមើល ការសាដាប់ ការបរិគភារ ការ
គដរការងូតទឹរ ការនិយ  ការគដើរ ការរិត ការគរៀនសូក្ត និងការគធវើការ។ 

“សរមមភាពចមាបងជាក្បចាាំ” រួមម្ន្ងដដរ ទាំងដាំគណើរការននមុខង្រចមាបងៗនន
រាងកា  ដូចជា ការលូតលាសគ់កាសិកាតាមធមមតា ក្បព័នធភាពសុាាាំ និងមុខង្រ
គ ោះគវៀន គបាលារគ ម អង់ដកូ្រីន ក្បព័នធក្បសាទ និងរបត់ ម។ គតើអវីខែោះជា
ឧទ រណអ៍ាំពពីិការភាពដដលអាចរក្មិតយ ាងសាំខានន់ូវសរមមភាព ីវិតចមាបង
ណ្មួ ? 

 

• ឱនភាពខាងការក្បុងស្ាារត ី•  ាំងឺមហារើរ •  ាំងឺ ឺតរាុាាំនរ  •  មៃឺក្រគពញបគញ្ចញ
សាំណល់ពីខែួន (បនដពីឱពុរម្ដា ) •  ាំងឺទឹរគ មដ្អម • ពិការរាងកា  •  ាំងឺ
ក្បក្រីវកាច់ •  មៃឺទស់ធៃន់ធៃរ •  ាំងឺខវោះគកាសិកា មក្រ ម • ពិការភាព
បគណ្ដាោះអាសនន 
 

គតើខ្ុាំគសនើសុាំការសក្មបសក្មួលឱាយរូនខ្ុាំរគបៀបណ្? 

គដើមាបឲីាយអវីៗចាប់គ្ដើមបាន សូមនិយ ជាមួ អនរសក្មបសក្មួលដ្នការ 504 

គៅសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ (ទូរសព័ទគៅកានក់ារិយល័ គៅសាលាគរៀន
របស់រូនគលារអនរ និងគសនើសុាំ ួបអនរសក្មបសក្មួលដ្នការ 504)។ អនរសក្មប
សក្មួលដ្នការ 504 របស់សាលាគរៀន នងឹ ួ គលារអនរជាមួ នឹងការង្រ
ក្រោសស្ាាមសក្ម្បគ់សនើសុាំការវា តនមែដ្នការ 504 គដើមាបឲីាយដឹងថាគតើរូនរបស់
គលារអនរបាំគពញតាមល័រខខ័ណឌគដើមាបីទទលួបានដ្នការ 504 ដដរឬគទ។ អនរ
សក្មបសក្មួលដ្នការ 504 របស់សាលាគរៀន នឹងពិនិតាយគមើលសាំគណើសុាំវា តនមែ
ដ្នការ 504 របស់គលារអនរ និងគឆ្ែើ តបគលារអនរវិញរនុងរ ៈគពល 15 នលៃ។ 

 

គតើនរណ្ជាអនរសគក្មចចតិត គបើសិនជារនូទទួលបាននូវការ
សក្មបសក្មួល? 

គៅអាំឡុងគពលវា តនមែដ្នការ 504 អនរសក្មបសក្មួលដ្នការ 504 របស់
សាលាគរៀន នឹងក្បមូលព័ត៌ម្នពីអនរ រួមទាំងឯរសារជាលា លរខណ៍អរាសរ មួ 
អាំពីរូនរបស់គលារអនរ ដដលគលារអនរចង់ដចររំដលរ គសៀវគៅតាមោនការ
សិរាារបស់រូនគលារអនរ និងបុរគលិរសាលាគរៀនដដលដឹងពីគសចរដីក្តូវការរបស់
រូនគលារអនរ។ បុរគលិរសាលាគរៀន រ៏អាចនឹងគរៀបចាំការគធវើគតសតគដើមាបីឲាយបាន
 ល់កាន់ដតក្បគសើរអាំពគីសចរដីក្តូវការដ ន្រការអប់ររំបស់រូនគលារអន្ ងដដរ។ 

 

 ាំហានប ទាប់រឺ គធវើការក្ប ុាំក្រុមដ្នការ 504 គដើមាបពីិនិតាយព័ត៌ម្នទាំងអសអ់ាំពី
គសចរដីក្តូវការរបស់រូនគលារអនរ និងសគក្មចថាគតើរូនរបស់គលារអនរគឆ្ែើ តប
គៅនឹងល័រខខ័ណឌតក្មូវគដើមាបីទទួលបានដ្នការ 504 ដដរឬគទ។ ការក្ប ុាំគនោះ នឹង 

 ម្នសម្សភាពចូលរួមដូចជា គលារអនរ អនរសក្មបសក្មួលដ្នការ 504 របស់សាលា
គរៀន ក្រូបគក្ងៀនរបស់រូនគលារអនរ និងបុរគលិរដនទគទៀតរបស់សាលាគរៀនដដលគធវើការ
ជាមួ នឹងរូនរបស់គលារអនរ ដូចជា អនរ្ដល់ក្បឹរាាក្បចាាំសាលាគរៀន និងរិលានុបោឋារ
ក្បចាាំសាលាគរៀន។ ក្បសិនគបើរូនរបស់គលារអនរបាំគពញតាមល័រខខ័ណឌតក្មូវទាំងគនោះ ក្រុម
នឹងបគងកើតដ្នការ 504 សក្ម្បរ់ូនរបស់គលារអនរគៅអាំឡុងគពលក្ប ុាំគ ោះ។ 

 

គតើម្នរាំរូននការសក្មបសក្មួល ដដលអាចោរ់បង្ហាញ
 ូនជាឧទ រណ៍ គៅរនុងដ្នការដ ន្រទ ី504 ដដរ
ឬគទ? 

 

•  ការអងគុ គៅខាងមុខថ្ាារ ់

•  ការបគងកើតដ្នការោាំក្ទអារបាបរិរិយ 

•  ការសក្មបសក្មួលរនុងគពលគធវើគតសត 
•  ទក្មង់ ាំនួសននសម្ភារៈសិរាា 

•  ្ដល់គពលគវលាបដនថមសក្ម្បរ់ិចចការក្សាវក្ជាវគៅ្ទោះ 
 

គតើ ម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាល ម្នសិទធអិវីខែោះ តាម
ដ្នការ SECTION 504? 
 

រនុង មជាម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល គលារអនរម្នសិទធរិនុងការ៖ 
 

•  ឲាយបុរគលិរសាលាគរៀនពិចារណ្ថាគតើ រូនរបស់គលារអនរអាចនឹងក្តវូការដ្នការ 504 

ដដរឬគទ គោ ដ អ្រគលើព័ត៌ម្នពីក្បេពគ ា្សងៗជាគក្ចើន។ 

•  ទទួលបាននូវព័ត៌ម្នទាំងអសជ់ាភាសាគដើមរាំគណើតរបស់គលារអនរ រនុងវិធចីមាបងដដល
គលារអនរក្បាក្ស័ ទរ់ទងោ្ា។ 

•  ក្តួតពិនិតាយរាំណត់គ តុទាំងអសអ់ាំពដី្នការ 504 របស់រូនគលារអនរ ឬគសនើសុាំដ្នការ 
504។ 

•  ឲាយគរក្បាបជ់ាមុនអាំពីរាលវ់ិធានការដដលសាលាគរៀននឹងគធវើគឡើង ដដល រ់ព័នធនឹង
ដ្នការ 504 របស់រូនគលារអនរ ឬគសនើសុាំដ្នការ 504។ 

•  សុាំឲាយគរពិនិតាយ និងវា តនមែដ្នការ 504 របស់រូនគលារអនរជាគទៀងទត។់ គលារអនរ
ម្នសិទធរិនុងការឲាយគរក្បាបម់ុនគពលដដលម្នការផ្លាស់បដូរចមាបងៗគៅគលើគសវា។ 

•  សវ ការគោ មិនលគមអៀង (សវ ការគោ  ុតតិធម៌) ក្បសិនគបើអនរមិន ល់ក្សប
ជាមួ នឹងគសចរដីសគក្មច ឬអវមីួ ដដលសាលាគរៀនគក្ោងនឹងគធវើ។ គលារអនរម្នសិទធិ
រនុងការម្នគមធាវើមួ រូបគៅជាមួ នឹងគលារអនរ គៅរនុងអងគសវ ការ ក្បសិនគបើ
គលារអនរចង់បាន។ 

•  បដឹងឧទធរណគ៍ៅគលើគសចរដីសគក្មចគ ោះ ក្បសិនគបើគលារអនរម្នសវ ការមួ  គ ើ 
គលារអនរមិន ល់ក្សបជាមួ នឹងគសចរដសីគក្មចដដលគធវើគឡើងគោ មហ្វនតីដដលគធវើសវ
 ការគ ោះ។ 
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គតើក្តូវោរ់ រាយបណតឹងគលើរមមវិធី SECTION 504 

ដូចគមដច? 

 

ដាំគណ្ោះក្សា គៅតាមទីតាាំងសាលាគរៀនរនុងមូលោឋានក្តូវបានគលើរទឹរចិតត។ 

គទោះជាយ ាងណ្ ក្បសិនគបើ រាយបណតឹងគ ោះពុាំក្តូវបានគោោះក្សា គទគ ោះ អាច
ោរ់ រាយបណតឹងជាលា លរខណ៍អរាសរជាមួ អនរសក្មបសក្មួលដ្នការ 504 

របស់សង្កាត់បាន តាមរ ៈតាំណ្ងរាហ្វសតសង្កាត់។ សូមរត់ចាំណ្ាំថា ជាទូគៅក្តូវដត
ោរ់ រាយបណតឹងជាមួ នឹងតាំណ្ងរាហ្វសតរនុងរ ៈគពលក្បាាំមួ ដខ រិតចាប់ពីនលៃ
ម្នគរឿងគរើតគឡើង។  រាយបណតឹង   អាចររបានគៅតាមទីតាាំងសាលាគរៀន, 

គៅរនុងគរ ទាំព័រ www.ousd.org/ombudsperson និងគៅការិយល័ ទទួល
 រាយបណតឹងពីក្បជា នដដលម្នទីតាាំងគៅ 1000 Broadway, Suite 150, 

Oakland,CA 94607។ គលខទូរស័ពទរឺ 879-4281 ទរូសារ 879-3678 គ ើ 
និងតាមរ ៈអ ៊ីដមល gabriel.valenzuela@ousd.org។ 

 

គតើខ្ុាំអាចទទួលបានព័ត៌ម្ន ឬ ាំនួ បដនថមគៅ
រដនែងណ្? 
 

គសនើសុាំព័ត៌ម្នបដនថមគៅតាមទីតាាំងសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ ឬទរ់ទង៖ 
Barbara Parker អនរសក្មបសក្មួលគសវាសុខភាព / អនរសក្មបសក្មួលដ្នការ 
504 ក្បចាាំសង្កាត់តាមរ ៈអ ៊ីដមល៖ 504@ousd.org ទូរសព័ទគលខគៅកាន់គលខ
៖ 879-2742។ គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាអេិបាល 6164.6 

 

សុខភាព នងិសវុតថភិាព 

 

ការចារ់ថ្ាាាំបង្ការគរារ 

 

ចាាប់រដឋតក្មូវឲាយសិសាសទាំងអស់ក្តូវចារ់ថ្ាាាំបង្ការដូចខាងគក្កាម គដើមាបីអាច
ចុោះគ ្ាោះគៅរនុងសាលាគរៀនបាន។ សូមបង្ហាញបញ្ជីគនោះគៅកាន់អនរ ដ្ល់
ការដលទាំសុខភាពរបស់គលារអនរ គដើមាបីគធវើឲាយក្បារដថា រូនរបស់គលារ
អនរទទួលបានការចារ់ថ្ាាាំបង្ការដដលពួរគរក្តូវការ។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្ន
បដនថមអាំពីរែីនិរឥតរិតនលែ សូមទូរស័ពទមរកាន់រគក្ម្ងចារ់ថ្ាាាំបង្ការក្បចាាំ
គខានធី Alameda តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 267-3230។ 
 

គសនើសុាំព័ត៌ម្នបដនថមគៅតាមទីតាាំងសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ ឬ
ទរ់ទង៖ Health Services តាមរ ៈអ ៊ីគមល៖ 
healthservices@ousd.org ឬតាមរ ៈទូរស័ពទ 879-2742។ 

 

 ល័រខខ័ណឌតក្មូវថា្ាាំបង្ការសក្ម្ប់ថា្ារ់គក្តៀមមគតត ាយ 
 

•   ាំងឺក្រុនសវិតនដគ ើង - 3 ដូស 

•   ាំងឺខាន់សាលារ ់ ាំងឺរអរម្ន ់និង ាំងឺគតតានុស (DPT) - 4 ដូស 

•   ាំងឺរហ្វញ្ជឹល  ាំងឺសាលាដទន  ាំងឺសអូច (MMR) - 1 ដូស ចារគ់ៅនលៃ ឬគក្កា នលៃ
រុម្រគរើតបានមួ នលៃ 

•  បារ់គតរើក្បគេទ HaemophilusInfluenzae ក្បគេទ B (Hib)- 1 ដូស ចារគ់ៅនលៃ 
ឬគក្កា នលៃរុម្រគរើតបានមួ នលៃ 

•   ាំងឺរលារគលែើមក្បគេទ B - 3 ដូស 

•   ាំងឺអុតតូច ( ាំងឺអុតសាវា ) - 1 ដូស ឬឯរសារអាំពី ាំងឺអុតតូចគោ អនរ្ដល់ការ
ដលទាំសុខភាព 

  

ល័រខខ័ណឌតក្មូវថា្ាាំបង្ការសាំរាប់ ថា្ារ់មគតត ាយអនដរកាល (TK) / ថា្ារ់មគនដ
 ាយ ដល់ថា្ារ់ទី 12៖ 
 

•   ាំងឺក្រុនសវិតនដគ ើង 

– 4 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌ ឬ 

– 3 ដូស សក្ម្បអ់ា ុ 4–6 ឆ្ាាំ ក្បសិនគបើបានចារ់យ ាងតិច 1 ដូស គៅនលៃ ឬគក្កា នលៃ
រុម្រគរើតបាន 4 នលៃ ឬ 

– 3 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌ សក្ម្បអ់ា ុ 7–17 ឆ្ាាំ ក្បសិនគបើបានចារ ់1 ដូសគៅ
នលៃ ឬគក្កា នលៃរុម្រគរើតបាន 2 នលៃ 

 

•   ាំងឺខាន់សាលារ ់ ាំងឺរអរម្ន ់និង ាំងឺគតតានុស (DPT) 

– 5 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌ ឬ 

– 4 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌសក្ម្បអ់ា ុ 4–6 ឆ្ាាំ ក្បសិនគបើបានចារ ់1 ដូស គៅនលៃ 
ឬគក្កា នលៃរុម្រគរើតបាន 4 នលៃ ឬ 

– 3 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌសក្ម្បអ់ា ុ 7–17 ឆ្ាាំ ក្បសិនគបើបានចារ ់1 ដូស គៅ
នលៃ ឬគក្កា នលៃរុម្រគរើតបាន 2 នលៃ 

–  ាំងឺរអរម្ន ់(Tdap)៖ក្តូវចារ ់1 ដូស គៅគក្កា រុម្រគរើតបាន 7 នលៃ សក្ម្បស់ិសាស
ថ្ាារទ់ី 7 និងសិសាសលមដីដលចូលមរគរៀនគៅរនុងសង្កាតគ់នោះគៅថ្ាារ់ទី 8-12។ 

 

•   ាំងឺរហ្វញ្ជឹល  ាំងឺសាលាដទន  ាំងឺសអូច (MMR) 

 – 2 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណណ។ ក្តវូដតចារទ់ាំងពីរដូសគនោះគៅនលៃ ឬគក្កា នលៃ
រុម្រគរើតបានមួ នលៃ (មួ ដូស អាចជាវា ារ់សាាំងការ រ ាំងឺរហ្វញ្ជឹរប ុគណ្្ាោះ 1 ដូស
គទៀត ក្តវូដតជាវា ារ់សាាំងការ រ MMR) 

 

•   ាំងឺរលារគលែើមក្បគេទ B 

 – 3 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌ ឬ 

 – 2 ដូស ននរូបមនត 2 ដូស បាំគពញតាមល័រខខ័ណឌសក្ម្បអ់ា ុ 11–15 (ក្តូវដតចង
ក្រងឯរសារថាជារូបមត 2 ដូស ននវា ារ់សាាំងការ រ ាំងឺរលារគលែើមក្បគេទ B) 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ousd.org/ombudsperson
mailto:504@ousd.org
mailto:healthservices@ousd.org
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•   ាំងឺអុតតូច ( ាំងឺអុតសាវា ) 
– 1 ដូស តក្មូវឲាយចារគ់ៅថ្ាារ់មគតត ាយរ តូដល់ថ្ាារ់ទកី្បាាំមួ  (ឆ្ាាំសិរាា 

2010-2011) ឬសិសាសអា ុគក្កាម 13 ដដលចូលគរៀនគៅសាលាគរៀនរដឋ
កាលី វ័រញ ាជាគលើរដាំបូង ឬ 

– មិនតក្មូវឲាយចារម់ួ ដូសណ្គទ ក្បសិនគបើ ក្រូគពទាយ ឬរែីនិរ បានចងក្រង
ឯរសារអាំពីប័ណណចារថ្់ាាាំបង្ការរបស់រុម្រថា “ម្ន ាំងឺ”។ ចាាបស់ុខភាព 

និងសុវតថិភាព 120325-120380ចាាប់អប់រ ំដ ន្រទី 48216, 49403 

គោលការណក៍្រុមក្បឹរាា 5141.31 

 

ការគលើរដលងតាម ាំគនឿផ្ទាល់ខែួន / សាស  
 

ចាាប់ SB277៖ ចាប់ពីនលៃទី 1 មររា ឆ្ាាំ 2016៖ 
ម្តាបិតា ឬអនរអាណ្ពាាបាលននសិសាស គៅសាលាគរៀន ឬមណឌលដលរុម្រណ្
មួ រ៏គោ  គទោះជារបស់រដឋរដី ឬឯរ នរដ ីនឹងដលងក្តូវបានអនញុ្ញាតឱាយោរ់សុាំ
ការគលើរដលងតាម ាំគនឿផ្ទាល់ខែួន ឬសាស  គដើមាបីឱាយរួចពីតក្មូវការចារ់ថ្ាាាំវា ារ់
សាាំងរនុងគពលលមីៗគនោះគទៀតគ ើ ។ 

 

ការគលើរដលងតាម ាំគនឿផ្ទាល់ខែួន ឬសាស  (PBEs) ដដលម្នគៅរនងក្បព័នធ
សាំណុាំឯរសារសាំរាប់សិសាស ដដលបចចុបនាបននគនោះ គរៀនគៅសាលាគរៀន ឬគៅមណឌល
ដលរុម្រននសង្កាត់ OUSD គៅមុននលៃទី 1 ដខមររា ឆ្ាាំ 2016 នឹងម្នសពុល
ភាពរ ូតដល់សសិាសចោុះគ ្ាោះគរៀនគៅរនុងក្រុមរាំរិតថ្ាារ់ប ទាប់ ជាពិគសស រឺគៅ
រនុងថ្ាារ់មគតត ាយអនដរកាល (TK) ឬថ្ាារ់មគតដ ាយ (K) ឬថ្ាារ់ទី 7។ 

  

ការគលើរដលងតាម ាំគនឿផ្ទាល់ខែួន ឬសាស  (PBEs) ដដលម្នសពុលភាព គៅ
នលៃទី 1 ដខមររា ឆ្ាាំ 2016៖ 
 

•  សាលាក្ពីសគូល នឹងម្នសុពលភាពរ ូតដលរ់ុម្រចូលគរៀនថ្ាារ់ TK/K ដល់
ថ្ាារ់ទី 6។ មុនចោុះគ ្ាោះគរៀនថ្ាារ ់TK/K ដល់ថ្ាារ់ទី 6 រុម្រក្តវូចាប់គ្ដើមគៅ
ចារ់ថ្ាាាំបង្ការគរារតាមតក្មូវការទាំងអស់រនងុគពលលមីៗគនោះ។ 

•  ការចូលរនុងរាំរិតថ្ាារ់ណ្រ៏គោ  ពីថ្ាារ ់TK/K ដល់ថ្ាារ់ទី 6 នឹងគៅម្នសុ
ពលភាពរ ូតដល់គពលរុម្រគរៀនចប់ថ្ាារ់ទី 6។ មុនចោុះគ ្ាោះគរៀនថ្ាារ ់

TK/K ដល់ថ្ាារ់ទី 7 រុម្រក្តូវចាប់គ្ដើមគៅចារ់ថ្ាាាំបង្ការគរារតាមតក្មវូការ
ទាំងអស់រនុងគពលលមីៗ គនោះ។ 

•  ការចូលរនុងរាំរិតថ្ាារ់ណ្រ៏គោ  ពីថ្ាារ ់7 ដល់ថ្ាារ់ទី 12 នឹងគៅម្នសុ
ពលភាពរ ូតដល់គពលរុម្រគរៀនចប់ថ្ាារ់ទី 12។ 

 

ការគលើរដលងតាមគវជាជាសាហ្វសដ 
 

ម្តាបិតា ឬអនរអាណ្ពាាបាល ក្តវូដតោរ់គសចរដីដលែងការណ៍ជាលា លរខអរាសរ
មួ ចាាប់ គចញពីគវ ជបណឌិតដដលម្នអាជាញាប័ណណ (M.D.) ឬពីគវ ជបណឌិតខាង ឬ
ពាាបាល មៃឺឆ្អឹងគោ ចល  (D.O.) ដដលរនុងដលែង៖ 
 

•  ថា  មៃឺរាងកា  ឬសាថានភាព មៃឺននរុម្រ ដដលថាក្តូវការចារ់ថ្ាាាំបង្ការគរារ
គ ោះ រឺពុាំបានបញ្ជារ់។  

•  ពីថ្ាាាំវា ារ់សាាំងណ្មួ  ដដលក្តូវបានគលើរដលង (ក្តូវដត រមរនូវេសដុតាង
បញ្ជារ់ពីថ្ាាាំវា ារ់សាាំងណ្ម ួដដលបានោរ់ចារ់ពាាបាលរួចគ ើ )។ 

 •  ថាគតើការគលើរដលងតាមគវ ជសាហ្វសដគ ោះ រឺជាការគលើរដលងរ ូត ឬបគណ្ដាោះអាសនន។ 

•  គៅគពលណ្រុម្រ គទើបរុម្រអាចចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងបាន គបើសិនជាការគលើរដលង
បគណ្ដាោះអាសនន។ 

 

ការពិនិតាយសុខភាពរាងកា  
 

េ័សតុតាងបញ្ជារអ់ាំពកីារពិនិតាយសុខភាព ក្តវូបានតក្មូវសក្ម្បក់ារចុោះគ ្ាោះគៅរនុងថ្ាារម់គតត
 ាយ និងថ្ាារ់ទីមួ ។ ការពិនិតាយសុខភាពគនោះ ក្តវូដតចប់សពវក្រប់រនុងរ ៈគពល 12 ដខ ឬតិច
ជាងគនោះ មុនគពលចូលគរៀនគៅថ្ាារម់គតត ាយ។ ការចូលគរៀនគៅថ្ាារទ់ីមួ  ក្តវូដតម្នការពិ
និតាយសុខភាពមួ មិនឲាយគលឿនជាង 18 ដខ មុនគពលចូលគរៀនគៅថ្ាារទ់ីមួ  គ ើ មិនក្តូវ
 ឺតជាង 90 នលៃគក្កា គពលចូលគរៀនគឡើ ។ 

 

របា ការណអ៍ាំពកីារពិនិតាយសុខភាពសក្ម្បទ់ក្មង់ដបបបទចូលគរៀន អាចររបានគៅក្រប់
សាលាបឋមសិរាាទាំងអស់។ ទក្មង់ដបបបទគនោះ ក្តូវបានោរប់ញ្ចូលគៅរនុងរញ្ចបច់ុោះ
គ ្ាោះចូលគរៀនគៅថ្ាារម់គតត ាយ។ 

 

ក្បសិនគបើម្តាបិតាចង់ឲាយរូនរបស់ពួរគរក្តូវបានគលើរដលងពីការពិនិតាយរាងកា ណ្មួ 
គ ោះ ពួរគរក្តូវដតចុោះ តថគលខាគលើលិខិតបដិគសធមួ ។ សក្ម្បព់័ត៌ម្នអាំពីរគបៀបទទួល
បានការពិនិតាយសុខភាពគដើមាបីចូលគរៀន សមូទូរស័ពទគៅកាន់សភាផ្ត់ទតរ់បស់ក្រសួងសុខ
ភាពសាធារណៈននគខានធី Alameda តាមរ ៈគលខ 888-604-4636។  

ចាាប់សុខភាព និងសុវតថិភាពរដឋកាលី វ័រញ ា 124085, 124040 ចាាប់អប់រ ំដ ន្រទី 49451 

គោលការណក៍្រុមក្បឹរាា 5141.3 

 

ការពិនិតាយសុខភាពសុខភាពគធមញ 
 

ការពិនតាយសុខភាពគោ ទណឌគពទាយ ក្តូវបានតក្មូវរនុងរ ៈគពល 12 ដខ ឬតិចជាងគនោះ មុន
នឹងចូលគរៀនគៅមគតត ាយសិរាា ឬថ្ាារទ់ីម ួ ឬក្តមឹនលៃទី 31 ដខមី  ននឆ្ាាំទីមួ គៅសាលា
គរៀន គោ គក្បើដបបបទដដល្ដល់ ូនគោ សាលាគរៀន។ គដើមាបីដសវងររអនរ្ដល់គសវាសុខ
ភាពគធមញ ដដលទទួលការធា រា ាប់រង Medi-Cal/Denti-Cal សូមទូរស័ពទមរគលខ 800-

322-6384 សក្ម្ប ់Healthy Families សូមទូរស័ពទមរគលខ 800-880-5305។ 

ក្បសិនគបើរូនរបស់គលារអនរ ពុាំក្តូវបានធា រា ាប់រងគទគ ោះ សូមទូរស័ពទគៅកាន់សភាផ្ត់
ទត់ននមនទីរសុខាេិបាលគខានធី Alameda តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 888-604-4636។  

ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី49452.8 

 

សិសាសនឹងក្តវូបាន ដ្ល់ឱកាសឱាយទទួលការោរ់ថ្ាាាំសាំអាតគធមញគោ េែុ អរ ឬថ្ាាាំការ ររុាំ
ឱាយដងកូវសុីគធមញ របស់សិសាសម្្ារ់ៗ  គបើសិនជាម្តាបិតា អនរអាណ្ពាាបាល ឬសិសាសដដល
ម្នសិទទិទទលួ ោរ់ ូនមរនូវលិខិតមួ ចាាប់ថា ពួរគរចង់បានការពាាបាលគនោះ។ 

 

ការពិនិតាយររគមើល ាំងឺ 
 

ការពិនិតាយររគមើល ាំងឺដេនរ និងក្តគចៀរ ក្តូវបានគធវើគឡើងគក្កា ពីចូលគរៀនជាគលើរដាំបូង
គៅសាលាគរៀនកាលី វ័រញ ា និងជាគរៀងរាលបី់ឆ្ាាំមដង រ ូតដល់រុម្រគរៀនចបថ្់ាារទ់ីដប់។ 

ចាាប់អប់រំដ ន្រទី  49452, 49455 
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និងសិសាសក្បុសក្រប់រូប គរៀនថ្ាារទ់ី 8 សក្ម្ប់ ាំងឺមួ គៅថា  មៃឺគកាងខនង។

ការ្ដល់ឱសល
គបើសិនជារូនរបស់គលារអនរក្តូវការឱសលគៅនលៃគរៀន ដូចបានបង្គាប់គោ អនរ
្ដល់ឱសលម្្ារ់ដដលម្នអាជាញាប័ណណគ ោះ បុរគលិរសាលាគរៀនអាច ួ សិសាសបាន
ដតគៅគពលណ្ដបបបទអនញុ្ញាតឱាយឱសលក្តូវបានបាំគពញ និងម្នចុោះ តថគលខា
ទុរគៅរនុងសាំណុាំឯរសារសាលាគរៀន។ ឱសលក្តូវដតោរ់គៅរនុងដបគដើមរបស់វា។

ការទទួលខុសក្តូវរបស់ម្តាបិតា  និងអាណ្
ពាាបាល
ម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាលរបស់សិសាសណ្ម្្ារ ់ដដលអាចក្តូវការឱសលគៅអាំឡុង
នលៃសិរាា ក្តវូទទួលខុសក្តូវចាំគ ោះ៖

1. ការ្ដល់ព័ត៌ម្នបចចុបាបននភាពអាំពីប័ណណគក្បើគពលម្នអាសននរបស់សិសាសជាគរៀង
រាលឆ្់ាាំ និងគៅគពលណ្ម្នការដក្បក្បួល។

2. ជាគរៀងរាលឆ្់ាាំ ក្តូវ្ដល់គសចរដបីង្គាបជ់ាលា លរខណ៍អរាសររបស់ម្តាបិតា/

អាណ្ពាាបាលដដលបានតក្មូវ និងអនរ្ដល់គសវាដលទាំសុខភាពដដលបានអនុ
ញ្ញាត។ បដនថមពីគលើគនោះគទៀត ម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាល ក្តវូ្ដល់គសចរដី
បង្គាប់របស់អនរ្ដល់គសវាដលទាំសុខភាពដដលបានអនុញ្ញាតលម ីក្បសិនគបើឱ
សល រក្មិតគក្បើក្បាស ់ភាពញឹរញបន់នការ្ដល់ឱសល ឬគ តុ្លសក្ម្ប់
ការ្ដល់ឱសលម្នការដក្បក្បួល។

3. ក្បសិនគបើសិសាសរាំពុងសថិតគៅគលើរបបឱសលជាបនតប ទាប់ សក្ម្បស់ាថានភាព
ដដលមិនដមនបនតប ទាប ់ក្តវូ ូនដាំណឹងដល់រិលានុបាបោឋារសាលាគរៀន ឬ
និគយ ិរដ ន្រឱសលដដលម្នការទទួលសាគាល ់ម្នការចាត់តាាំង ដដល
ទទួលបនទុររនុងការ្ដល់ឱសល អាំពីរក្មិតគក្បើក្បាសប់ចចុបាបនន និងគ ្ាោះក្រូគពទាយ
គមើលការខុសក្តូវ។ ជាមួ នឹងការ ល់ក្ពមពីម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាលរបស់
សិសាស រិលានុបាបោឋារសាលាគរៀន អាចក្បាក្ស័ ទរ់ទងជាមួ ក្រូគពទាយ
គ ើ អាចពិគក្ោោះជាមួ បុរគលិរសាលាគរៀនទរ់ទងនឹងលទធភាពនន្លប ោះ
 លរ់បស់ឱសលគៅគលើអារបាបររិិយដ ន្ររាងកា  បញ្ញា និងសងគមរបស់
រុម្រ រ៏ដូចជាលទធភាពននគរារសញ្ញា និងអាការៈគរារនន្លប ោះ លគ់ៅគលើ
អារបាបរិរិយ ការមិនគក្បើឲាយអសឱ់សល ឬការគក្បើឱសល ួសរក្មិត។

4. ក្បសិនគបើសិសាសគ ោះគរើត ាំងឺសកន់ជាន ់ក្តូវ ូនដាំណឹងដល់  រសាលា ឬអនរ
ដដលក្តូវបានដតងតាាំង គៅគពលណ្សិសាសគ ោះបានគក្បើថ្ាាាំសគហ្វង្គាោះប ទាន់
គដើមាបីក្បឆាំងនឹងការចាបរ់បស់ ាំងឺ ដដលបាន្ដល់ឲាយសិសាសគ ោះ រនុងរ ៈគពល
បួនគម្ ាងមុននលៃសិរាាមួ ។ (ចាាប់អប់រគំលខ 49414.7)

5. ្ដល់ឱសលតាមសាលារក្តឹមក្តូវ រាំប ុង្ទុរថ្ាាាំគដើម ក្ពមទាំងគសចរដីដណ ាំរបស់
អនរ្ដល់គសវាដលទាំសុខភាពដដលក្តូវបានអនុញ្ញាត។ សក្ម្បឱ់សលតាមគវ ជ
បញ្ជា ឬឱសលដដលបានរុមម ងទ់ិញគោ ខែួនឯង រាំប ុងថ្ាាាំក្តូវម្នគ ្ាោះ និង
គលខទូរស័ពទរបស់ឱសលសាថាន អតថសញ្ញាណរបស់សិសាស និងគ ្ាោះ និងគលខ

ទូរស័ពទរបស់អនរ្ដល់គសវាដលទាំសុខភាពដដលក្តូវបានអនុញ្ញាត។
6. ក្បសិនគបើម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាល ម្នបាំណងចង់ឲាយរូនរបស់ខែួនកាន ់និងគក្បើក្បាស់

ឱសលសក្ម្ប ់ាំងឺ ឺត ឬគវ ជបញ្ជាថ្ាាាំគអពីគណក្េីនចារស់វ័ ក្បវតត ិ(គអព ីដប ន) គោ
ខែួនឯង ក្តវូដត្ដល់នូវដបបបទលិខិតអនុញ្ញាតឲាយកាន់ឱសល និងគក្បើក្បាសគ់ោ ខែួនឯង
ដដលបានបាំគពញរួច និងដបបបទគវ ជបញ្ជាឱសលដដលបានបាំគពញរួចជាគរៀងរាលឆ្់ាាំ។

គវ ជបញ្ជាឱសលក្តូវដតបាំគពញក្បចាាំឆ្ាាំ និងគៅគពលម្នការដក្បក្បួលណ្មួ គៅរនុងគវ ជ
បញ្ជាឱសល។ ដបបបទទាំងគនោះ អាចររបានគៅគលើអ ៊ិនគធើណិត តាម
www.ousd.ousd/healthforms ឬគៅតាមសាលាគរៀននីមួ ៗ។ម្តាបិតារបស់សិសាស
ណ្ម្្ារ ់ដដលរាំពុងទទួលរបបឱសលជាបនតប ទាប ់ក្តូវ្ដល់ព័ត៌ម្នគនោះគៅគលើប័ណណសក្ម្ប់
គក្បើក្បាសគ់ពលម្នអាសនន និង ូនដាំណឹងដល់រិលាននុបាបោឋាររបស់សាលាគរៀន ឬបុរគលិរ
សាលាគរៀនដដលបានដតងតាាំងឲាយគមើលការខុសក្តូវចាំគ ោះឱសលដដលគក្បើក្បាសគ់ ោះ ចាំនួនដូ
សគក្បើក្បាសប់ចចុបាបនន និងគ ្ាោះអនរ្ដល់គសវាគវ ជសាហ្វសតរបស់រុម្រ។
ចាាប់អប់រំដ ន្រទ ី 49423, 49480 គោលការណរ៍ណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទ ី 5141.21 និ ័
តរមមរដឋបាលដ ន្រទី  5141.21

ការ្ដល់ឱសលគោ បុរគលិរសាលាគរៀន
ចាាប់រដឋកាលី វរ័ញ ាអនញុ្ញាតឲាយបុរគលរិសាលាគរៀនដដលទទួលបានការបណតដោះបណ្ដាល
ោ្ានអាជាញាប័ណណ្ដល់គវ ជបញ្ជាថ្ាាាំដូចជា អាាំងស ុ លីន គោ អនុគលាមតាមគសចរដីដណ ាំជា
លា លរខណ៍អរាសរពីក្រូគពទាយពាាបាលរបស់សិសាស គោ ម្នការ ល់ក្ពមពីម្តាបតិា។
រាល់ថ្ាាាំដដលគចញគវ ជបញ្ជាគោ អនរ ដ្លក់ារដលទាំសុខភាពដដលម្នការអនញុ្ញាត រួមទាំង
ថ្ាាាំក្បឆាំងនឹងការក្បកាច់ភាលាមៗសក្ម្ប់រុម្រដដលម្ន ាំងឺឆ្កូតក្ ូរ អាចក្តូវបាន ដ្ល់គោ 
រិលានុបោឋាររបស់សាលាគរៀន ឬបុរគលិរដនទគទៀតរបស់សាលាគរៀនដដលទទលួបានការ
បណតដោះបណ្ដាល ម្នអាជាញាប័ណណដដលក្តូវបានចាត់តាាំងដតគៅគពលណ្ដដលអនរគមើលការ
ខុសក្តូវ ឬអនរដដលក្តូវបានដតងតាាំងបានទទួលគសចរដីដលែងការណ៍ជាលា លរខណ៍អរាសរពី
ម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាលរបស់សិសាស និងអនរ្ដល់ការដលទាំសុខភាពដដលទទួលបានការ
អនុញ្ញាតប ុគណ្្ាោះ។គៅគពលណ្អាចគធវើគៅបាន ថ្ាាាំក្បឆាំងនឹងការក្បកាចភ់ាលាមៗ រួរដត្ដល់
គោ រិលានុបោឋារក្បចាាំសាលាគរៀន ឬរិលានុបោឋារវិជាជា ីវៈដដលម្នអាជាញាប័ណណ ដដលធាលាប់
ទទួលបានការបណតដោះបណ្ដាលអាំពរីគបៀប ដ្ល់ថ្ាាាំ។ គទោះជាយ ាងណ្ បុរគលិរសាលាគរៀនមិន
ដមនដ្នរគវ ជសាហ្វសតដដលទទួលការបណតដោះបណ្ដាល អាចសម័ក្រចិតត្ ដល់ ាំនួ គវ ជសាហ្វសត
ប ទាន ់រួមម្នដូចជា ការ្ដល់ថ្ាាាំក្បឆាំងនឹងការក្បកាច់ដល់សិសាសដដលម្ន ាំងឺឆ្កួតក្ ូរ
ដដលរង ាំងឺក្បកាច់គៅគពលណ្ពុាំម្នរិលានុបោឋារ។ រិលានុបោឋារក្បចាាំសាលាគរៀន និង
បុរគលិរសាលាគរៀនដនទគទៀតដដលក្តវូបានចាត់តាាំង ក្តូវ្ដល់ថ្ាាាំគោ អនុគលាមតាមចាាប់
គោលការណ៍ក្រុមក្បឹរាា និងបទបញ្ញតតរិដឋបាល គ ើ ក្តូវដតជាការការ រនូវការទទួលខុស
ក្តូវសមក្សបដដលអាចនលលរបាន។
BP 5141.21; AR 5141.21; ចាាប់អប់រំ 49414, 49423, 749414.7; 5 CCR 600។

សិសាសដដលម្នបញ្ហាសុខភាពរាុាាំនរ 
ម្តាបិតាសិសាសដដលម្នបញ្ហាភាពសុខភាពរាុាាំនរ  ក្តូវបាន ាំរុញឲាយ ូនដាំណឹងមរកាន់ទី
សាលាគរៀន។ ដ្នការដលទាំសុខភាព នឹងក្តូវបានអេិវឌាឍនគ៍ោ រិលាននុបាបោឋានរបស់
សាលាគរៀន ឬបុរគលិរសាលាគរៀនដដលក្តូវបានដតងតាាំង ក្ពមជាមួ ោ្ានឹងក្រសួារ និងអនរ

http://www.ousd.k12.ca.us/healthforms
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្ដល់គសវាគវ ជសាហ្វសត។ គដើមាប ីួ ដល់គ ើងរនុងការោាំក្ទដល់រូនរបស់គលារអនរឲាយ
បានកាន់ដតក្បគសើរ សូម្ដល់ព័ត៌ម្នលមីបាំ្ុតអាំពីសុខភាពជាលា លរខណ៍អរាសរ 
មរសាលាគរៀន ដដលទរ់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់រូនគលារអនរ ឱសលសក្ម្ប់
រូនគលារអនរ និងព័ត៌ម្នទាំ រ់ទាំនងគពទាយរុម្ររបស់គលារអនរ។ គ ើងខ្ុាំសូម
គលើរទឹរចិតតឲាយគលារអនរ ូនដាំណឹងមរសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ គៅគពលណ្ 

គលារអនរបដូរអាស ោឋាន គលខទូរស័ពទ ឬមនុសាសសក្ម្បទ់ាំ រ់ទាំនងគពលម្ន
អាសនន។ បដនថមពីគលើគនោះគទៀត ររណមី្នអាសនន គ ើងសូមដណ ាំនូវចាំណុច
ទាំងឡា ដូចខាងគក្កាម៖ 
 

• ្ដល់ការ្គត់្គង់ឱសលសក្ម្បរ់ ៈគពលបីនលៃ ដល់សាលាគរៀនរបស់រូនគលារ
អនរ តាមគវ ជបញ្ជារបស់អនរ្ដល់គសវាគវ ជសាហ្វសតសក្ម្ប់រូនគលារអនរ គោ 
គក្បើដបបបទ្ដល់សិទធសិក្ម្បឱ់សល (ដដលអាចររបានគៅតាមសាលាគរៀន
នីមួ ៗ)។ 

 

•  ្ដល់ការ្គត់្គង់បរិកាខារគវ ជសាហ្វសតរ ៈគពលបីនលៃ សក្ម្ប់នីតិវិធគីវ ជសាហ្វសត
សក្ម្ប់រូនគលារអនរ (ឧបររណឆ៍្ពុងក្ចមុោះ បាំពងស់ុងជាតិទឹរ បាំពងប់ាញ់
ចាំណីអាហារចូលក្រពោះ (GT))។ 

 

•  ្ដល់ការ្គត់្គង់អាហារតាមរបបអាហារពិគសសរ ៈគពលបីនលៃសាំរាប់រូន
គលារអនរ។ 

 

•  សូមគ្្ើគវ ជបញ្ជាគវ ជសាហ្វសត ឱសល ការ្គត់្គង់ និង/ឬអាហារបចចុបាបននរនុងរ ៈ
គពលមួ សបាដា ៍។ ក្បសិនគបើគលារអនរម្នសាំណួរ ទរ់ទងនឹងវិធានការ
គក្តៀមសក្ម្បគ់ពលម្នអាសននសក្ម្បរ់ូនគលារអនរ សូមទរ់ទងសាលា
គរៀនរបស់រូនគលារអនរ។ 

 

ការ ល់ក្ពមសក្ម្ប់ការបាំគរើគសវាគវ ជសាហ្វសត 
 

ចាាប់រដឋកាលី វ័រញ ា អនុញ្ញាតឲាយសិសាសទទួលបានគសវាទាំងឡា ដូចខាងគក្កាម 

គោ ម្ន ឬគោ ោ្ានការ ល់ក្ពមពីម្តាបិតា៖ 
 

•  ការគធវើគរារវិនិចឆ័  និងពាាបាល ាំងឺឆ្ែងតាម្ែូវគេទ ឬ ាំងឺឆ្ែង ង្ ឆ្ែងរាល
ោល ឬឆ្ែងតាមការប ោះ លោ្់ា ដដលក្តូវបានតក្មូវឲាយរា ការណ ៍ូនមហ្វនតីសុ
ខាេិបាលមូលោឋាន (រុម្រអា ុចាបពី់ 12 ឆ្ាាំគឡើងគៅ) 

•  ការពិនិតាយន ទ្គ ោះ ការពនាាររាំគណើត និងការបញ្ជូនគៅកានក់ារ ដ្ល់ក្បឹរាា
 គក្មើសរនុងការម្នន ទ្គ ោះ និងការដលទាំន ទ្គ ោះមុនសក្ម្ល (អនីតិ នក្រប់
អា ុ) 

•  ការក្បឹរាាសុខភាព្ែូវចិតត និងការគសពគក្រឿងគញៀន (រុម្រអា ុចាប់ពី 12 

ឆ្ាាំគឡើងគៅ អាច្ដល់ការ ល់ក្ពមបាន ប ុដនតក្តូវ ូនដាំណឹងដល់ម្តាបិតា
គក្កាមកាលៈគទសៈជាគក្ចើន) 

•  ការគធវើគរារវិនចិឆ័  និងពាាបាលគោ ្ដល់ក្បឹរាាអាំពីការគសពគក្រឿងក្សវឹង 

និងគក្រឿងគញៀន (រុម្រអា ុចាប់ពី 12 ឆ្ាាំគឡើងគៅ)  

 

ចាាប់ក្រួសារកាលី វ័រញ ាដ ន្រទី 6920-6929 

 អនីតិ នដដលគក្បើរែីនិរ ឬការិយល័ រិលាននុបាបោឋារដដលម្នមូលោឋានគៅតាមសាលា
គរៀនរបស់សង្កាត ់នឹងក្តូវបាន្ដល់ ូននូវគសវាដដលររាាការសម្ងាត ់ដូចដដលបានអនុញ្ញាត
គោ ចាាប់រដឋ។ ខណៈគពលចង់ឲាយម្នការចូលរួមពីម្តាបិតា ចាំណង់ចាំណូលចិតតរបសអ់
នីតិ នក្តូវបានគោរព គលើរដលងដតរនុងររណដីូចខាងគក្កាម៖ 
  

•  សាថានភាពអាសនន គៅគពលគក្ោោះថ្ាារច់ាំគ ោះអា ុ ីវតិ ិតគរើតគឡើង 

•  ការរាំរាមរាំដ ងគធវើអតតឃាត 

•  ការរាំរាមរាំដ ងគធវើឃាតរមម 
•  បញ្ហារំគលាេបាំ ន្ែូវកា  ្ែូវគេទ ្ែូវចិតត ឬការរំគលាេបាំ នរុម្រតាមលរខណៈគ្ាសង

គទៀត 

 

ការដលទាំសុខភាពគោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការបញ្ចុោះតនមែ 
 

ម ាឈមណឌលធនធានក្រួសាររណ្ដាល (CFRC) ននសង្កាត់ OUSD ឥឡូវគនោះ រាំពុង ួ ក្រុម
ក្រួសារចុោះគ ្ាោះសាំរាប់ការធា រា ាប់រងសុខភាពគោ ឥតរិតនលែ និងតាមការបញ្ចុោះតនមែ រួម
ម្នទាំង រមមវិធីដលសុខភាព Medi-Cal និង HealthPAC រ៏ដូចោ្ាដដរ នឹងរមមវិធី្ ដល់
 ាំនួ សងគមរិចចគ្ាសងៗគទៀត ដូចជា រមមវធិ ីCalFresh (ក្បារ់ វូតដសដម)។ គៅរនុងរ ៈ
គពលគបើរចុោះគ ្ាោះគនោះ ក្រុមក្រួសារអាចទទួលបាននូវការ ួ ចុោះគ ្ាោះសុាំការដលទាំពីរមមវិធី 
Covered California និងរមមវិធីសុខភាពរុម្រ Kaiser។ រមមវិធីទាំងអស់គនោះ មិនតក្មូវឱាយ
ម្នសញ្ជាតិជាពលរដឋអាគមរិរគ ោះគទ។ ក្រុមក្រួសារទាំងឡា ដដលម្នសាំណួរ ឬក្តូវការ
ឱាយគរ ួ ោរ់ រាយសុាំរមមវិធីដលសុខភាពគនោះ អាចទរ់ទងម ាឈមណឌលធនធានក្រួសារ
រណ្ដាលននសង្កាត់ OUSD (CFRC) បាន តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 273-1516។  

 

ក្រុមក្រួសារ អាច្ងដដរ គឈៀងចូលមរទរីនុងម ាឈមណឌលធនធានក្រួសាររណ្ដាល ដដល
ម្នទីតាាំងគៅទីរនុងបរិគវណ Lakeview Campus (746 Grand Ave)។ គម្ ាងគបើរ
ទទួលមនុសាសគឈៀងចូល រឺគបើរគៅគម្ ាង 9 ក្ពឹរដល់គម្ ាង 1 រគសៀល។ ក្រមក្រួសារអាច
ចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត និងគដើមាបីឱាយដឹងថាគតើពួរគរម្នសិទធិ
ទទួលការដលសុខភាព ពរីមមវិធ ីMedi-Cal ដដលជារមមវិធី Medicaid របស់រដឋ សាំរាប់ក្រុម
ក្រួសារទាំងឡា  ដដលម្នក្បារ់ចាំណូលទប គៅ www.ousd.org/healthinsurance។  

គបើសិនគលារអនរម្នចាំណ្ប់អារមមណ៍គលើការ ាំ ាំ រក្ពឹតដិការណ៍ចុោះគ ្ាោះសុាំការដលសុខ
ភាពគៅរនុងសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ សមូទូរស័ពទគៅកាន់គលខ 510-273-1514 សាំរាប់
ព័ត៌ម្នដលមគទៀត។   

 

គដើមាប ីួ ដល់ក្រួសាររនុងការររាានូវការធា រា ាប់រងដ ន្រសុខភាព និងរមមវិធអីតថក្បគយ ន៍
សាធារណៈគ ា្សងៗ ទីភា្ារ់ង្រគសវាសងគម Alameda អាចដចររំដលរព័ត៌ម្នមួ ចាំនួន
ជាមួ  OUSD ដូចជាកាលបរិគចឆទបនតលមជីាគដើម។ OUSD អាចទរ់ទងគៅក្រួសារ
ទាំងឡា ដដលម្នហានិេ័ ចាំគ ោះការបាតប់ង់ការធា រា ាប់រងរបស់ខែួន គដើមាបី ួ ដល់
ពួរគរជាមួ នឹងដាំគណើរការបនតលមី។ 

 

នចគលើរាាល 

 

សិសាសនឹងមិនក្តូវបានដរគចញពីសាលាគរៀនគឡើ  ក្បសិនគបើពួរគរម្នពងនច ឬនចពី 

គក្ ោះនចមិនដមនជា ាំងឺគឡើ  គ ើ រ៏ពុាំចមែង ាំងឺណ្មួ គឡើ  គ ើ សិសាសដដលម្ននច  
 
 
 
 

http://www.ousd.org/healthinsurance
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រ៏មិនក្តូវគៅ្ទោះដដរ។ ការខានមរគរៀនដដលមិនចាាំបាច ់អាចប ោះ លជ់ាអវិ ជ ម្ន
គៅគលើលទធភាពរបស់សិសាសរនុងការសិរាា និងទទួលបានគជារ ័ គៅរនុងសាលា
គរៀន។ គទោះជាយ ាងណ្ នចអាចឆ្ែងបាន គ ើ គោ សារវាង្ នឹងឆ្ែងរាល
ោលតាមរ ៈការប ោះ លរ់ាាល និងរាាល។ សាលាគរៀនមិនដមនជារដនែងទូគៅ
មួ សក្ម្ប់ការរាលោលនននចគឡើ  គ ើ នចរ៏មិនអាចគ ើរ គលាត ឬដ លទឹរ
បានដដរ។  មួរ ឬមួរសុវតថិភាពដតមួ មុខ ពុាំទន់ក្តូវបានររគ ើញថាចមែងនច ឬ
ពងនចបានគឡើ  គ ើ ជាធមមតាវាពុាំអាចចមែងបានតាមរ ៈការគក្បើក្កាស់សិត
សរ់ ឬគក្រឿងគធវើសរ់បានគឡើ ។

ការសិរាាជាគក្ចើនបានបង្ហាញថា ការពិនិតាយររគមើលនចគៅរនុងសាលាគរៀន ពុាំបាន
កាត់បនថ ការគរើតនចគឡើ  ដូគចនោះគ ើ គទើបដលងម្នការពិនិតាយដបបគនោះគៅរនុង
OUSD គទៀតគ ើ ។ ក្បសិនិគបើម្តាបតិា ឬសម្ ិរបុរគលិរគ ឿជារ់ថា សសិាស
ម្ននច ពួរគរអាចទរ់ទងគសវាសុខភាព។ សិសាសដដលម្នពងនច ឬនច នឹងក្តវូ
បញ្ជូនគៅ ទ្ោះវិញគៅគពលចប់មួ នលៃគ ោះ ជាមួ នឹងព័ត៌ម្ន ូនម្តាបិតា អាំពី
រគបៀបក្រប់ក្រងនច និងការបញ្ជូនគៅកានអ់នរ្ដល់គសវាដលទាំសុខភាពរបស់សិសាស
គដើមាបីសុាំ ាំនួ ។ បុរគលិរ ក្តវូររាាភាពជាឯរ នរបស់សិសាស ដដលក្តូវបានរាំណត់
អតតសញ្ញាណថាម្ននច។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដនថមអាំពីនច និងការពាាបាលវា សូម
ទរ់ទងការិយល ័សាលាគរៀន ឬទរូស័ពទគៅគសវាសុខភាពតាមរ ៈគលខ 273-

1510។
គោលការណ៍រណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី  5141.33 និ ័តរមមរដឋបាលដ្នរទី
5141.33 

ការអនុញ្ញាតឲាយគចញពីសាលាគរៀនគោ សារ ាំងឺ
សិសាសអាចក្តូវបានបញ្ជូនគៅ្ទោះវិញ ក្បសិនគបើគរគ ឿជារ់ថា ពួរគរម្ន ាំងឺឆ្ែង ឬ
រាលោល។ ម្តាបិតា អាណ្ពាាបាល ឬអនរដដលក្តូវបានអនញុ្ញាតឲាយគៅ ររណី
ម្នអាសនន នឹងក្តូវបានទរ់ទងគដើមាបឲីាយមរទទួលសិសាសដដលឈគឺ ោះគៅ្ទោះវិ
ញ។ ចាាប់សដីពីសុខភាព និងសុវតថិភាព ដ ន្រទ ី120335, 120365 ចាាប់អប់រំដ ន្រទ ី49451

ការដរគចញ
អនរគមើលការខុសក្តូវ អាចដរគចញពីការខានមរគរៀនសាលា សក្ម្បស់ិសាសដដល
មិនទន់ទទួលបានការ្ដល់ថ្ាាាំបង្ការបានក្តឹមក្តូវ ដដលម្ន ាំងឺឆ្ែង ឬរាលោល
និង/ឬសិសាសដដលបង្ហាញឲាយគ ើញនូវគក្ោោះថ្ាារយ់ ាងចាាស់ចាំគ ោះអា ុ ីវិត សុវតថិ
ភាព ឬសុខភាពរបស់សិសាស ឬបុរគលិរសាលាគរៀន។ និ ័តរមមរដឋបាលដ ន្រទី
5112.2 

រមមវិធីបគក្ងៀនគៅ្ទោះ ឬមនទីរគពទាយ សាំរាប់សិសាស
ពិការបគណ្ដាោះអាសនន
គៅគពលដដលក្រូគពទាយសមក្សបម្្ារ ់បានបញ្ជារថ់ា សិសាសនឹងមិនអាចគៅគរៀន
បានគទៀងទត ់ឬចូលថ្ាារ់គរៀនគ្ាសងគទៀត ាំនួសបាន គោ សារពិការភាព
បគណ្ដាោះអាសននគ ោះ ម្តាបិតាអាចគសនើសុាំរមមវិធីបគក្ងៀនគៅ្ទោះ ឬមនទីរគពទាយ  

គោ ោរ់គសនើសុាំជាលា លរខអរាសរ  ូនចាងហាវាងសាលាគរៀន។ សាំរាបព់័ត៌ម្នដលមគទៀត
សូមទូរស័ពទគៅកានគ់លខ 597-4294។ ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី48206.3 និ ័តរមមរដឋបាលដ្នរ
ទី 6183

ក្បសិនគបើរូនគលារអនរ សក្ម្រគៅមនទីរគពទាយគៅគក្ៅទីក្រុងអូរឡិនដ៍ គ ើ គលារអនរជា
អនររសគ់ៅអូរឡិនដ៍ សិសាសគ ោះអាចទទលួបានការអប់រសំាធារណៈពីសង្កាត ់ដដលអោរូបវ័
នតគ ោះសថិតគៅ។ ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី48207 និ ័តរមមរដឋបាលដ្នរទ ី6183

ក្បសិនគបើម្នររណីគនោះ ម្តាបិតាក្តូវទទលួខុសក្តូវចាំគ ោះការ ូនដាំណឹង និងគសនើសុាំគសវា
ពីសាលាគរៀនសង្កាត ់ដដលមនទីរគពទាយ ឬអោរូបវ័នតសុខាេិបាលសក្ម្បព់ាាបាលគ ោះសថិត
គៅ។
ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី48208 និ ័តរមមរដឋបាលដ្នរទ ី6183

សង្កាត់ជាទីោ្ានថ្ាាាំ រ់ និងគក្រឿងគញៀន
្លិត្លថ្ាាាំ រ់ទាំងអស ់រួមទាំង បារើគអឡិចក្តូនិច ឧបររណប៍ឺតដ ា្សង បារើម្នោររ់ស
ជាត ិសុីហាគារ និងថ្ាាាំ រ់ោ្ានដ្ាសង ក្តូវបានហាមឃាត ់គៅគលើអចលនក្ទពាយរបស់សង្កាត ់និង
យន នតរបស់សង្កាត។់ ការហាមឃាត់គនោះ រឺអនុវតតន៍គៅគលើនិគយ ិរ សិសាានុសិសាស
គេ្ៀវ និងមនុសាសដនទៗគទៀតទាំងអស ់គៅឯសាលាគរៀនណ្មួ រ៏គោ  ឬសរមមភាពដដល
បានឧបតថមភគឡើងគោ សាលាគរៀន ឬក្ពឹតតិការណអ៍តតពលរមម និងគៅគលើអចលនក្ទពាយ
ដដលសង្កាតក់ាន់កាប ់ ួលឲាយគរ ឬ ួលពីគរ។ ការម្នជាប់ខែួន ការគក្បើក្បាស ់ឬការលរ់ដូរ
ថ្ាាាំគញៀនណ្រូទីន សរុា ឬសារធាតុជាប់ការក្តួតពិនិតាយគ ា្សងៗគទៀត រឺក្តូវបានហាមឃាត់
និងអនុវតដយ ាងតឹងរុឹងគៅរនុងសរមមភាពទាំងអស់របស់សាលាគរៀន។

មហូប នងិអាហារបូតថមភ
មុឺនុ មុខមហូប
បញ្ជរីា មុខមហូបសក្ម្បស់ិសាសទាំងអស ់ម្នគៅគលើអ ៊ីនគធើណិតតាមរ ៈអា ោឋាន
www.ousd.org/mealmenus។ បញ្ជរីា មុខមហូបគនោះ ក្តូវបានគធវើបចចុបាបននភាពក្បចាាំដខ។

អាហារ

សាំរាប់ព័ត៌ម្នទន់សម័  អាំពីតនមែននអាហារសសិាសសាលា សូមចុចគមើលរនងគរ ទាំព័រ
www.ousd.org/nutrition។

សិសាសអាចបង់នលែអាហារគៅរនុងអាហារោឋានសិសាសសាលា ជាលុ សុទធ ឬជាដសរបាន។ ក្រុម
ក្រួសារអាចបង់ក្បារ់តាមអ ៊ីនធឺណិតបាន តាមការចុោះគ ្ាោះគបើររណនីម ួគោ ឥតរិតនលែ
គៅ myschoolbucks.com។ អាចពិនិតាយគមើលចាំនួនលុ គៅសល់ និងការជាវអាហារ
  , អាចគធវើការបង់ក្បារ់គោ សវ័ ក្បវតដ និងអាចបង់ក្បារ់គៅគពលការរ៏បាន គៅ
រដនែងណ្រ៏បាន តាមរ ៈការគក្បើក្បូក្កាមទូរស័ពទចល័ត (mobile app)។ ក្បូក្កាមទរូស័ពទ
រឺឥតរិតនលែគទ គ ើ ម្នភាពង្ ក្សួល្ង។

អាហារឥតរិតនលែ/បញ្ចុោះតនមែ
រុម្រដដលមរពីក្រួសារដដលម្នក្បារច់ាំណូលក្តឹម ឬគក្កាមរក្មិតដដលបានបញ្ជារគ់ោ 

http://www.ousd.org/mealmenus
http://www.ousd.org/nutrition
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អក្តាភាពម្នសិទធអិាចទទួលបានរបស់កាលី វ័រញ ា ម្នសិទធអិាចទទួលបាន
អាហារឥតរិតនលែ ឬបញ្ចុោះតនមែ។ សក្ម្បព់ត័៌ម្នបដនថម សូមទូរស័ពទមរគសវាអា
ហារូបតថមភតាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 434-3334។ ចាាប់អប់រំដ ន្រទ ី 49510–

49520, គោលការណ៍រណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី  3553, និ ័តរមមរដឋបាលដ្នរទី
3553 

ការោរ់ រាយសុាំអាហារ ម្នសារសាំខានច់ាំគ ោះសាលាគរៀន និងក្រួសារ ពីគក្ ោះ
តាមរ ៈដាំគណើរការោរ ់រាយសុាំ៖

1. សិសាសអាចម្នរុណវុឌាឍទិទួលបានមហូបដដលម្នអាហារូបតថមភគោ ឥតរិតនលែ
ឬបញ្ចុោះតនមែ។

2. សិសាសអាចម្នសិទធិទទលួអាហាររូបតថមភគោ ឥតរតិនលែ ឬតាមការបញ្ចោុះនលែ។
3. សិសាសអាចម្នសិទធចិូលគធវើគតសត AP (រមមវិធីសិរាសរាំរិតខពស)់ និងគតសត SAT

តាមការបញ្ចុោះតនមែ។
4. ក្របូគក្ងៀនអាចគធវើឲាយក្បារ់រមចសីក្ម្បស់ិសាសរបស់ខែួន ក្តវូបានគលើរដលង គៅ

គពលពួរគរគធវើការឲាយសាលាគរៀន ដដលបគក្មើឲាយសិសាសដដលទទួលបានអាហារ
ឥតរិតនលែ ឬបញ្ចុោះតនមែ។

5. សង្កាត់ និងទីតាាំង   នឹងម្នរុណវុឌាឍរិនងុការទទួលបានលវិការាប់លាន
ដុលាលារ ដូចជា ចាំណងគ ើងទី I និង eRate ដដលពក្ងីរបដនថមនូវបទពិគសាធន៍
អប់រសំក្ម្ប់សិសាស។

ម្តាបិតា មិនចាាំបាចក់្តូវម្នគលខសនតិសុខសងគម គដើមាបីោរ់ រាយសុាំគឡើ 
គ ើ ព័ត៌ម្នដដលម្ន្ដល់ ូនគៅគលើ រាយសុាំ ក្តូវបានររាាជាការសម្ងាត់។
ក្រួសាររ៏អាចោរ ់រាយតាមអ ៊ិនគធើណិត្ងដដរ តាមរ ៈ
www.ousd.org/nutrition។

ដបបបទរូបមនដ្ដល់លវិកាក្រប់ក្រងមូលោឋាន
(LCFF) 

គោ ដ្អរគលើការបាំគពញបាននូវរាំរិតខពស ់សាំរាប់ចាំនួនភាររ ននសិសាសដដលម្ន
សិទធិទទលួអាហារគោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការបញ្ចុោះនលែគ ោះ សាលាគរៀនមួ ចាំនួន
រឺជាសាលាគរៀន Provision 2 ឬសាលាគរៀន CEP (Community Eligibility

Provision)។ សាលាទាំងគនោះ ្ដល់មហូបអាហារដល់សិសាសសាលាទាំងអស ់គោ 
ឥតរិតនលែ គោ មិនរិតពីក្បារ់ចាំណូលក្រសួារគទ។ សាលា Provision 2 និង
សាលា CEP មិនក្តូវការចាាំបាច់ក្បមូល នងិពិនិតាយសាំគរចគលើ រាយសុាំអាហារសាលា
គរៀនគទ។

ក្រុមក្រួសារដដលចូលគរៀនសាលាគរៀន Provision 2 និងឬសាលាគរៀន CEP ក្តូវ
បានតក្មូវឱាយបាំគពញដបបបទ LCFF។ ដបបបទ LCFF រាំណត់ថា គតើសិសាសណ្ខែោះ
បាំគពញបានគៅតាមលរខខណឌទទលួទទលួតាមក្បារ់ចាំណូល ទរុជាដាំគណើរការ
គ ា្សងគទៀតរនុងការបាំគពញ រាយសុាំអាហារ។ ការរណ គលើការ្ដល់លវិការតាមរូប
មនដ LCFF រឺជាគ តុ្លដតមួ រត ់ដដលតក្មូវឱាយម្នតក្មូវការគនោះ។  រាយសុាំ
ទាំងគនោះ រសឺាំខាន់ណ្ស់សាំរាប់គ តុ្ លដូចតគៅគនោះ្ងដដរ៖

 ក្ទក្ទង់ការតាមោនគលើលទធ្លសិរាាឱាយបានក្តឹមក្តូវននក្រុមសិសាសដដលម្នវិបតដិ
សងគមគសដឋរិចច។

 បគងកើនការ្ដល់លវិការដល់សង្កាត់សាលាគរៀន គោ ដ្អរលចាំនួនភាររ ននសិសាស
ដដលម្នក្បារ់ចាំណូលទប, រូនចិញ្ចឹមរនងុ ុវវ័  និងអនរគរៀនអង់គរែស។

គដើមាបីឱាយដឹងថាគតើសាលាគរៀនរបស់រនូគលារអនរ ជាសាលាគរៀន Provision 2 ឬ CEP

គ ោះ សូមទូរស័ពទគៅកាន់ដ្នរបាំគរើគសវាអាហាររូបតថមភ តាមរ ៈគលខ 434-3334។ គដើមាបី
ទទួលបាននូវដាំណឹងដលមគទៀត អាំព ីLCFF សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ
www.ousd.org/LCFF។

អាហារសរលគពលក្ពឹរ
សិសាសទាំងអស់គៅសាលាគរៀនដដលម្នរមមវិធីអាហារគពលក្ពឹរ សទុធដតទទួលបាននូវ
អាហារគពលក្ពឹរ គោ ឥតនលែ។ សូមសរួសាលារបស់រូនគលារអនរ អាំពី គក្មើសអាហារ
គពលក្ពឹររបស់រូនគលារអនរ។

● តាមទាំ មទម្លាប់ - ទទួលទនអាហារគពលក្ពឹរ គៅរនុងអាហារោឋាន មុនគម្ ាងចូលគរៀន
គពលក្ពឹរចាប់គ្តើម។

● ឱកាសទីពីរសាំរាប់អាហារគពលក្ពឹរ - ទទលួទនអាហារគពលក្ពឹរ គៅរនុងអាហារោឋាន
ប ទាប់ពីគម្ ាងចាប់គ្ដើមចូលគរៀន ប ុដនដមុនគម្ ាង 10:00 ក្ពឹរ។ គពលទទលួទនអាហារ
ពឹលក្ពឹរ ក្តវូបានរាំណត់គោ   រសាលាគរៀន ជាធមមតា គក្ចើនគធវើនគឡើងគៅគពល
ឈប់សក្ម្រគពលក្ពឹរ។

● អាហារគពលក្ពឹររនុងថ្ាារ់គរៀន - អាហារគពលក្ពឹរ នឹងក្តវូបាន រមរគៅតាមថ្ាារ់
គរៀនភាលាមៗ ប ទាប់ពីរណតងឹគរាទិ៍ជាគលើរដាំបូង។

● រមមវិធីអាហារ Grab N’ Go (គៅតាមទីមធាយមសិរាាមួ ចាំនួន) - សិសាសទាំងឡា
 ររញ្ចប់អាហារគពលក្ពឹរ ដដលម្នោរ់គៅតាមទីរដនែង  គៅទីរនុងបរិគវន
សាលាគរៀន រួចញដាាំអាហារ មុនគម្ ាងចូលថ្ាារ់គរៀន ឬញដាាំអាហារគៅរនុងថ្ាារ់គរៀនដតមដង
រ៏បាន។

អាហារសក្ម្ប់សិសាសដដលម្នតក្មូវការពិគសស
អនរឧបតថមភរមមវិធអីាហារូបតថមភរុម្រទាំងអស់ ក្តូវបានតក្មូវឲាយ្ដល់អាហារដល់រុម្រពិការ
និងពិការដដលម្នតក្មូវការរបបអាហារពគិសសគៅគពលបរិគភារអាហារ។

រុម្រពិការដដលក្តូវការអាហារពិគសស
គៅគពលណ្រុម្រពិការ ពុាំអាចញដាាំអាហារ ឬ្ឹរអវីមួ បាន គ ើងក្តូវដតទទួលបាននូវ
របា ការណ៍គវ ជសាហ្វសដមួ ចាាប់ ដដលម្ន តថគលខាគចញពីក្រូគពទាយ។ របា ការណ៍គវ ជ
សាហ្វសដ ក្តូវដតម្នចាំណុចបញ្ជារដ់ូចតគៅ៖

• ពិការភាព និងការពនាយល ់អាំពីមូលគ តដុដលពិការភាពគ ោះ រឹតតាបិតដល់របប
អាហាររបស់រុម្រ

http://www.ousd.k12.ca.us/free-reducedmeals
http://www.ousd.org/LCFF
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• សរមមភាពចមាបងជាក្បចាាំ ដដលប ោះ លគ់ោ ពិការភាព
• អាហារ ឬ គក្មើសអាហារ ដដលក្តូវដតដរគចញ ឬោរ់ ាំនួសលមីវិញ

រុម្រដដលម្នតក្មូវការរបបអាហារពិគសស
សក្ម្បអ់នរចូលរួមដដលម្នក្បតិរមមជាមួ នឹងអាហារ ឬមិនក្តូវនឹងអាហារ ដដល
ក្តូវបានោាំក្ទគោ របា ការណម៍ួ  ដដលចុោះ តថគលខាគោ អាជាញាធរគវ ជសា
ហ្វសតដដលម្នការទទួលសាគាល ់គ ើងនឹង្ដល់ ូនអាហារ ាំនួស។ សក្ម្បអ់នរចូលរួម
ដដលមិនដមនជា នពិការ របា ការណោ៍ាំក្ទក្តូវោរ់បញ្ចូលនូវ៖

• ការរាំណតអ់ាំពីតក្មូវការគវ ជសាហ្វសត ឬតក្មូវការរបបអាហារពិគសសដនទគទៀត
ដដលរឹតតាបិតដល់របបអាហាររបស់រុម្រ

• អាហារដដលនឹងក្តូវបាំបាត់គចាលពីរបបអាហាររបស់អនរចូលរួម និងអាហារ ឬ
 គក្មើសអាហារដដលអាចនឹងក្តូវបាន្ដល់ ាំនួស

ដបបបទចាាំបាច់ រឺអាចររបានគៅដ ន្របាំគរើគសវាអាហារូបតថមភ ឬតាមអ ៊ិនគធើណិត
www.ousd.org/specialmealsform។

សូមគ្្ើតាមប ុសដ៍សាំបុក្ត គ្្ើអ ៊ីដមល ឬតាមគលខទូរសារ នវូរបា ការណ៍គវ ជសាហ្វសដ
ដដលបានបាំគពញទាំងក្សុង ក្ពមទាំងម្ន តថគលខារបស់គលារអនរគៅរិលានុប
ោឋា ិកាសាលាគរៀន ឬគៅកានអ់នរសក្មបសក្មួលដ្នរបាំគរើគសវាសុខភាព
Barbara Parker នន  រោឋានបាំគរើគសវាសុខភាព ដដលម្នទីតាាំងគៅ 1000

Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607 ឬ
barbara.parker@ousd.org។

មុឺនុ ដដលក្តូវនឹងគវ ជបញ្ជារបបអាហាររបស់រុម្រ និង/ឬ ការដរដក្បវា នេ័
ណឌមហូប នឹងក្តូវបានគធវើ។ បុរគលិរគសវាអាហារូបតថមភ នឹងក្តូវបានបណតដោះបណ្ដាល
អាំពីវិធគីរៀបចាំអាហារពិគសសទាំងគនោះ។

សាំរាប់ព័ត៌ម្នលមីបាំ្ុតអាំពអីាដឡរ ាសី សាំរាប់មហូបអាហារ ដដលម្នោរ់ឱាយសិសាសញដាាំ
គៅសង្កាត់ OUSD គ ោះ សូមទរ់ទងគលារក្សី Amy Glodde, អនរគរៀបចាំមុឺ
នុ  តាមរ ៈអ ៊ីដមល amy.glodde@ousd.org។

សាថានភាពបរិសាថាន

គោលការណ៍សុខុម្លភាព
គោលការណស៍ុខុម្លភាពរបស់សង្កាត ់OUSD ក្តវូបានដរសក្មួលគឡើងវិញ
គោ ក្រុមក្បឹរាាេិបាលននការអបរ់ំ ឆ្ាាំ 2014។ វាក្របដណតប់គលើចាាប់អប់ររំបស់
រដឋ និងគោលការណរ៍បស់សង្កាត ់OUSD  ុាំវិញ៖ អាហារូបតថមភ សួនចាារសាលា
គរៀន ការអប់រំកា  និងសរមមភាពរាងកា  ការអប់រសំុខភាពទូលាំទូលា 
បរិយកាសវិ ជម្នននសាលាគរៀន បរិយកាសសាលាគរៀនរាងកា ម្នសុខភាពលអ
សិទធទិទួលបាន និងការសក្មបសក្មួលគសវាសុខភាព និងសុខុម្លភាពបុរគលិរ។

ដ ន្រដ៏សាំខាន់មួ ននគោលការន៍គ ោះ រឺគោលការណ៍ដណ ាំសក្ម្ប់មហូបអាហារលរ់ ឬោរ់
ឱាយសិសាសញដាាំគៅទីរនុងបរិគវណសាលា គដើមាបីគធវើឱាយសាលាគរៀនននសង្កាត់ OUSD ជាទីម្នចាំ
គរើន។ គលើសពីគនោះគទៀត រឺម្នរមមវិធ ីនិងសរមមភាពជាគក្ចើន គៅតាមទីសាលាគរៀន ស 
រមន៍ និងសង្កាត់ ដដល្ដល់ឱកាសគ ា្សងៗសក្ម្បក់ារោាំក្ទ និងការចូលរួមស ការ។
សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សមូចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ
www.ousd.org/schoolwellness ឬទរ់ទងអនរសក្មបសក្មួលរមមវិធីសុខម្លភាព
តាមរ ៈអ ៊ីដមល www.ousd.org ឬទូរស័ពទគលខ 879-2612។ សូមគមើលដ ន្រសាលាគរៀន
សោះរមណ ៍OUSD គៅរនុងរូនគសៀវគៅគនោះ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត។
គោលការណក៍្រុមក្បឹរាាេិបាល 5030

ការសទង់មតិ  
សង្កាត ់OUSD គក្បើក្បាស់រមមវិធសីទង់មតិចាំនួនបីរាល់ឆ្ាាំ គដើមាបីវាស់សទង់សុខភាព និង
សុខុម្លភាពននសាលាគរៀន  របស់គ ើង៖

 ការសាទាបសទង់មតិននរមមវធិី Health Kids ននកាលី វូនញ ា (CHKS) សាំរាប់សិសាស
 ការសាទាបសទង់មតិម្តាបិតាននសិសាសសាលាននរដឋកាលី វូនញ ា សាំរាប់ម្តាបិតា
 ការសាទាបសទងមតិអាំពីបរិយកាសសាលាគរៀនននរដឋកាលី វូនញ ា សាំរាប់ចាងហាវាងសាលា

គរៀន ក្របូគក្ងៀន និងបុរគលិរសាលាគរៀន

លទធ្លននការសាទាបសទង ់ដឹរ ាំ ាំការដរលាំអដល់សាថានភាព និងបរិយកាសរនុងសាលាគរៀន
សាំរាប់ការសិរាា រ៏ដូចោ្ាដដរ សាំរាប់ការចលូរួមពីសាំណ្រ់រូនសិសាស និងម្តាបិតា។ វា ួ 
ដរលាំអរុណភាពសុខភាព និងសុខុម្លភាព ការបាំគរើគសវាសសិាស និងក្រុមក្រួសារ និងរមមវិធី
អេិវឌាឍ វុសិសាស គៅរនុងសាលាគរៀនស រមន៍បាំគរើគសវាទូលាំទូលា ដដលគទើបនឹងគរើត
ម្នរូបរាង។ ទាំ រ់ទាំនងសាលាគរៀន, ឱកាស និងការោាំក្ទបណតដោះបណ្ដាល, សុវតថភិាព,

អាំគពើ ឹងាា និងការគបៀតគបៀន, ការគក្បើក្បាស់សារធាតុ, និងសុខភាព្ែវូកា  និងចតិដ រឺជាវិ
ស័ សាំខាន់ៗ ដដលោរ់សួរគៅរនុងការសាទាបសទង់មតិគនោះ។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពី
ការសាទាប់សទង់មតិទាំងគនោះ សូមទូរសព័ទគៅកាន់គលខ 273-1592 ឬចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ
www.ousd.org/chks។

ការសាទាបសទង់មតិននរមមវធ ីHealthy Kids ននរដឋកាលី
 វូនញ ា
រូនសិសាសទាំងអស់គរៀនថ្ាារទ់ី 5-12 ចូលរមួរនុងការសាទាបសទង់មតិននរមមវិធ ីHealthy Kids

កាលី វ័រញ ា (CHKS) គៅដខរុមភៈ។ ការ ល់ក្ពមពីម្តាបិតា រឺក្តូវការ ចាំគ ោះរមុ្រគក្កាម
អា ុ 12 ឆ្ាាំ។ មុនការសាទាបសទង់មតិមួ នឹងក្តូវបានគធវើគ ោះ ម្តាបិតានឹងទទួលបាននូវ
គសចរដី ូនដាំណឹងជាលា លរខអរាសរម ួ គោ ម្នការ្ដល់ឱាយឱកាសគធវើការក្តួតពនិិតាយគលើ
សាំណួរ  ដដលម្នោរ់គៅរនុងក្រោសស់ាទាបសទង់មតិ។

ការសទង់មតិម្តាបិតាននសាលាគរៀនកាលី វូនញ ា
រមមវិធីសាទាបសទង់មតិម្តាបិតាននសាលាគរៀនកាលី វ័រញ ា គធវើការក្បមូលព័ត៌ម្ន គដើមាបី គក្បើ
ក្បាសគ់លើររមពស់បរិយកាសសិរាាវិ ជម្ន, ការចូលរួមពីសាំណ្រម់្តាបិតា រ៏ដូចជាលទធ 

http://www.ousd.org/specialmealsform
mailto:barbara.parker@ousd.org
mailto:amy.glodde@ousd.org
mailto:amy.glodde@ousd.org
http://www.ousd.org/schoolwellness
http://www.ousd.org/
http://www.ousd.org/chks
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្លសិរាា សុខភាព និងសុខុម្លភាពរបស់សិសាស្ងដដរ។ ការសទង់មតិខែីៗ គនោះ
សក្មបតាមខែឹមសារននការសទង់មតិសិសាស និងបុរគលិរ គដើមាបី រមរគធវើការគក្បៀប
គធៀបោ្ា។ ការសទង់មតិម្តាបិតា រឺម្ន ដ្ល់ ូនជាគក្ចើនភាសា៖ អង់គរែស គអសាា ា
ញ តាកាឡុរ គវៀតណ្ម ចិន អារា ាប ់ដខមរ។

គ ើងសងាឃឹមថា ម្តាបិតាទាំងអស់ននសិសាសសាលារដឋននក្រុងអូរឡិនដ៍ នឹង
បគញ្ចញមតិរបស់ខែួន តាមរ ៈការចូលរួមរមមវិធីសាទាបសទង់មតិគនោះ គ ើ និង ោះ
ឥទធិពលគៅគលើរមមវិធ ីគោលការណ ៍និងការអនុវតតន៍ ថ្ាារ់សាលាគរៀន និងថ្ាារ់
សង្កាត ់តាមការដចររំដលរការរត់សាំោល ់និងបទពិគសាធន៍របស់ពួរគរ។

សារធាតុ វីក្បូសុីម ង់គៅរនុងសាលាគរៀន
សង្កាត់បានគរៀបចាំដ្នការក្បតិបតតិការ និងក្រប់ក្រងរបស់ខែួន គដើមាបីលុបបាំបាតស់ារ
ធាត ុវីក្បូសុីម ង (asbestos) ដដលអាចបងកគក្ោោះថ្ាារ ់ដល់សិសាស ក្រូបគក្ងៀន
និគយ ិរ រមមររ និងគេ្ៀវដនទៗគទៀត ដដលចូលមរកាន់ទីរនុងបរិគវណសាលា
គរៀនរបស់គ ើង។ គលារអនរអាចពិនិតាយគមើលដ្នការក្បតិបតតិការ និងក្រប់ក្រង
ដដលសថិតគៅរនុងការិយល័ ចាងហាវាងសាលាគរៀន គៅអាំឡុងគម្ ាងសិរាាធមមតា។
សូមទូរស័ពទមរកានក់ារិយល័ ក្រប់ក្រងហានិេ័  តាមរ ៈគលខ 535-2723

ក្បសិនគបើអនរម្នសាំណួរដលមគទៀត។
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គសចរដី ូនដាំណឹង អាំពីការគក្បើក្បាស់ថ្ាាាំសម្លាប់សតវលអិត
ក្បចាាំឆ្ាាំ
សង្កាតប់ានអនុម័តគោលការណក៍្រប់ក្រងថ្ាាាំសម្លាបស់តវលអិតរួមោ្ា (IPM) គោលការណរ៍
ណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទ ី3511.2 ដដល្ដល់ការរឹតតាបិតកាន់ដតតឹងរុឹងគៅគលើការគក្បើក្បាសថ្់ាាាំ
សម្លាបស់តវលអិត។ គោលការណគ៍នោះ ោរ់បញ្ចូលនូវគសចរដី ូនដាំណឹងដល់ម្តាបិតា/អាណ្
ពាាបាល និងបុរគលិរអាំពកីារគក្បើក្បាសថ្់ាាាំសម្លាបស់តវលអិត។ គដើមាបីគមើលដ្នការក្រប់ក្រង
សតវលអិតដដលសង្កាត់បានោរ់បញ្ជូល សមូចុចគមើលគៅរនុងគរ ទាំព័រ
www.ousd.org/environmentalhealth។

គៅអាំឡុងឆ្ាាំសិរាា អាចចាាំបាចក់្តូវគក្បើថ្ាាាំសម្លាបស់តវលអិតគៅតាមទីតាាំងសាលាគរៀនជា
គក្ចើន រួមទាំងសាលាគរៀនដដលរូនគលារអនរគរៀន្ងដដរ។ បុរគលិរមិនក្តូវបាញ់ថ្ាាាំគៅ
អាំឡុងគម្ ាងសិរាាគឡើ ។ ការបាញ់ថ្ាាាំ នឹងក្តូវបានគធវើគឡើង គៅអាំឡុងវិសាសមកាល ឬគពល
ឈបស់ក្ម្រគៅរនុងឆ្ាាំសិរាាគ ោះ។

ផ្លារសញ្ញាគ ា្សងៗ ក្តូវបិទក្បកាសរ ៈគពល 72 គម្ ាងមុនគពលគក្បើក្បាសថ្់ាាាំសម្លាបស់តវលអិត
គៅទីតាាំងសាលាគរៀននីមួ ៗដដលរងការប ោះ លគ់ោ សារសតវលអិត។ ម្តាបិតា/អាណ្
ពាាបាល ឬនិគយ ិរ រ៏អាចគសនើសុាំមុនគពល ូនដាំណឹងអាំពីការគក្បើក្បាសជ់ាលរខណៈបុរគល
គៅតាមសាលាគរៀននីមួ ៗ្ងដដរ។ បុរគលទាំងឡា ដដលម្នរា  មគៅគលើបញ្ជរីា 
 មរបស់សាលាគរៀន នឹងក្តូវបាន ូនដាំណឹងយ ាងគហាចណ្ស ់72 គម្ ាង មុនគពលគក្បើ
ក្បាសថ្់ាាាំសម្លាបស់តវលអិត។ គទោះបជីាគលារអនរបានចុោះគ ្ាោះគៅរនុងឆ្ាាំសិរាាមុនគ ើ រ៏
គោ  សូមបាំគពញ ទក្មង់ដបបបទគសនើសុាំគសចរដ ីូនដាំណឹងអាំពីការគក្បើក្បាសថ្់ាាាំសម្លាបស់តវ
លអិតជាលរខណៈបុរគល ដដលអាចររបានគៅដ ន្រខាងគក្កា ននរូនគសៀវគៅគនោះ ឬគៅរនុង
គរ ទាំព័រ www.ousd.org/pesticideform។ ទក្មង់ដបបបទដដលបានបាំគពញរួចគ ើ 
គ ោះ ក្តូវោរគ់ៅកាន់ទីការិយល័ ធាំននសាលាគរៀនរបស់រនូគលារអនរ ក្បសិនគបើគលារ
អនរចង់ទទួលបាននូវការ ូនដាំណឹង គៅគពលម្នការគក្បើក្បាសថ្់ាាាំសម្លាបស់តវលអិតគៅទី
តាាំងសាលាគរៀន។

សូមគមើលបញ្ជីរា គ ្ាោះថ្ាាាំសម្លាប់លតវលអតិគៅរនុងរូនគសៀវគៅគនោះ ដដលអាចក្តូវបាន
អនុញ្ញាតឱាយគក្បើ គៅតាមទីសាលាគរៀន  របស់សង្កាត់  ឆ្ាាំសិរាាគនោះ។ គលារអនរអាច
ដសវងររព័ត៌ម្នដលមគទៀតបាន ទរ់ទងនឹងថ្ាាាំសម្លាប់សតវលអិតទាំងគនោះ និងការគក្បើក្បាស់
ថ្ាាាំសម្លាប់សតវលអិត គៅរនុងគរ ទាំព័រ សដីអាំពនីិ ័តរមមសាំរាប់ថ្ាាាំសម្លាបស់តវលអិត នន  រ
ោឋានននរដឋកាលី វូនញ ា គៅ www.cdpr.ca.gov។

http://www.ousd.org/environmentalhealth
http://www.ousd.org/pesticideform
http://www.cdpr.ca.gov/
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សុវតថភិាព 
 

ប័ណណសអាសនន 
 

ប័ណណគនោះ ម្នព័ត៌ម្នសាំខាន់ៗ ក្បសិនគបើគ ើងក្តូវការទរ់ទងគលារអនរ គៅ
គពលម្នអាសនន ឬគក្ោោះម នតរា ។ គៅគពលចាប់គ្ដើមវរគសិរាាគៅរដូវសែឹរ
គឈើក្ ុោះនីមួ ៗ ម្តាបិតាក្តូវបានតក្មូវគោ ចាាប់រនុងការបាំគពញប័ណណគនោះ។ 

សូមក្បារដថាបានគធវើបចចុបាបននភាពព័ត៌ម្នគៅអាំឡុងឆ្ាាំសិរាាគ ោះ ក្បសិនគបើ
រដនែងគធវើការ គលខទូរស័ពទ ឬអាស ោឋាន្ទោះរបស់គលារអនរម្នការផ្លាស់បដូរ។ 

គលារអនរអាចទទួលបានប័ណណមួ គៅការិយល័ សាលាគរៀនរបស់គលារអនរ។ 

 

ដ្នការសុវតថិភាព 
 

សាលាគរៀននីមួ ៗ ក្តវូការរា ការណក៍្បាប់អាំពីសាថានការណ៍ននដ្នការសុវតថិភាព
សាលាគរៀនរបស់ខែនួ រួមទាំងពិពណ៍ អាំពរីតាតាសាំខាន់ៗរបស់ខែួន គៅរនុងប័ណណរា 
ការណ៍អាំពទីាំនួលខុសក្តូវននសាលាគរៀនជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ (SARC)។ រណៈរមមការ
គរៀបចាំរាំគរាង ក្តូវការគបើរអងគក្ប ុាំជាសាធារណៈមួ  គដើមាបីអនញុ្ញាតឱាយសម្ ិរ
សាធារណ នម្នឱកាសបគញ្ចញមតិអាំពីដ្នការសាលាគរៀន។ រណៈរមមការ
គរៀបចាំរាំគរាងការ ក្តវូ្ដល់ដាំណឹង ូនដល់មនុសាស និងអងគភាពជារ់លារ់គោ គក្បើ
 រាយ។ បណតឹងអាំពអីាំពីការមិនក្បក្ពឹតដតាមតក្មូវការគរៀបចាំរាំគរាងការសវុតថិភាពនន
សាលាគរៀនគ ោះ អាចោរ់បដឹងគៅកាន់ក្រសួងសិរាាធិការននរដឋកាលី វូនញ ា តាម
នីតិវិធីបណតឹងឯរសណ្ឋាន (UCP)។ 

 

ដ្នការសក្ម្ប់គក្ោោះម នតរា  
 

ក្បសិនគបើម្នគក្ោោះម នតរា គរើតគឡើងគៅអាំឡុងគម្ ាងសិរាា សាលាគរៀននឹង
មិនក្តូវបានអនុញ្ញាតឲាយចារគចញគោ ោ្ានការឯរភាពឆប់រ ័សពីអនរគមើលការ
ខុសក្តូវ ឬអនរដដលគរចាត់តាាំងរបស់ោតគ់ឡើ ។ សិសាសក្តូវសថិតគៅគក្កាមការ
គមើលខុសក្តូវគោ អាជាញាធរសាលាគរៀន រ ូតដល់គពលម្តាបិតា ឬតាំណ្ងដដល
ក្តូវបាន្ដល់សិទធជិាមុនរបស់ពួរគរមរដល់។ សូមសារសួរ  រសាលា សក្ម្ប់
គសចរដីលមអិតអាំពដី្នការសក្ម្បគ់ក្ោោះម នតរា របស់សាលាគរៀនគលារអនរ។ 

ក្តូវ ល់ដឹងអាំពដី្នការគ ោះ និងពិភារាាជាមួ រូនគលារអនរ អាំពវីិធដីដលគលារ
អនរនឹងទរ់ទង គក្កា ពីម្នការរញ្ជួ ដី ឬគក្ោោះម នតរា ធាំៗគ ា្សងគទៀតគរើត
គឡើង។ 

 

ម្តាបិតារ៏ក្តូវបានគសនើឲាយបាំគពញប័ណណសក្ម្បគ់ក្បើគពលម្នអាសនន និងដបបបទ
សិសាសសក្ម្ប់គក្បើគពលម្នការរញ្ជួ ដី/គក្ោោះម នតរា ្ងដដរ។ រុម្រនឹងក្តូវ
បានបគញ្ចញគៅឲាយបុរគលទាំងឡា ណ្ដដលម្នរា  មគៅគលើប័ណណសក្ម្ប់
គក្បើគពលម្នអាសនន និង/ឬ ដបបបទសិសាសសក្ម្បគ់ក្បើគពលម្នការរញ្ជួ ដី/

គក្ោោះម នតរា ដតប ុគណ្្ាោះ។ ដបបបទគៅសាលាគរៀន ក្តូវររាាឲាយម្នលរខណៈ
បចចុបាបននភាព និងក្តឹមក្តូវ។ សូមក្បារដថាបានគធវើបចចុបាបននភាពព័ត៌ម្នគ ោះ គៅ
អាំឡុងឆ្ាាំសិរាាគ ោះ ក្បសិនគបើរដនែងគធវើការ គលខទូរស័ពទ ឬអាស ោឋាន្ទោះរបស់ 

 គលារអនរម្នការផ្លាស់បដូរ។ គលារអនរអាចទទួល រប័ណណមួ គៅការិយល័ ននសាលា
គរៀនរបស់គលារអនរ។ 

 

សុវតថិភាពអរគីេ័  និងរញ្ជួ ដី 
 

ក្បព័នធទូរស័ពទ នឹងគលើសបនទុរភាលាមៗ គៅគពលម្នគក្ោោះអាសនន ដូគចនោះសូមរុាំពាាយម
ទូរស័ពទគៅសាលាគរៀន រនុងររណមី្នគក្ោោះអាសននណ្មួ ។  ាំនួសមរវិញ សូមមរកាន់
សាលាគរៀន ឬបញ្ជូនបុរគលដដលម្នរា  មគៅគលើប័ណណសក្ម្បគ់ក្បើគពលម្នអាសនន
របស់គលារអនរ ឲាយមរទទួលរូនរបស់គលារអនរ។ សូមពិនិតាយគមើលសាថានី ៍វិទាយ ុនិង
ទូរទសាសនរ៍នុងសង្កាតរ់បស់គលារអនរ សក្ម្បព់័ត៌ម្នគៅអាំឡុងគពលម្នគក្ោោះម នតរា  

និងគក្ោោះអាសនន  ។ ការ វឹរហាតស់មគក្ោោះអរគីេ័  និងរញ្ជួ ដី ក្តូវបានគធវើគឡើងជា
គទៀងទតគ់ោ សាលាគរៀនទាំងអស់។ សូមគលើរទឹរចិតតឲាយរូនរបស់គលារអនរ អនុវតតន៍ការ
 វឹរហាត់ទាំងគនោះក្បរបគោ ការទទួលខុសក្តូវ និងគោរពតាមនីតិវិធទីាំងអសដ់ដលតក្មូវ
គោ មហ្វនតីសាលាគរៀន។ 

 

គក្ោោះថ្ាារ់ ការរងរបួស ការបាំគរើគសវាគវ ជសាហ្វសត និងមនទីរ
គពទាយ និងការធា រា ាប់រង 
 

ក្បសិនគបើម្នគក្ោោះថ្ាារគ់រើតគឡើងគៅសាលាគរៀន ការសគហ្វង្គាោះបឋមសក្ម្បក់ាររងរបួស
តូចតាច នឹងក្តូវបាន្ដល់ ូន គ ើ ម្តាបិតានឹងក្តូវបាន ូនដាំណឹង។ ររណកី្តូវការឡាន
គពទាយ ដាំបូងគរក្តូវពាាយមទរ់ទងម្តាបិតាដដលម្នគ ្ាោះគៅគលើប័ណណសក្ម្បគ់ក្បើគពល
ម្នអាសននរបស់រូនគលារអនរ។ រិតក្តឹមពីនលៃទី 1 ដខររកោ ឆ្ាាំ 2016 តគៅ សិសាសសាលា
ទាំងអស់ននសង្កាត់ OUSD ដដលម្នគក្ោោះថ្ាារ ់រនុងអាំឡុងគពលគរៀន ឬគពលគធវើសរមមភាព
ឧបតថមភគោ សាលាគរៀនគ ោះ នឹងក្តវូបានធា រា ាប់រងគក្ោោះថ្ាារ់ម្នរាំរិត ដដលបានរាំណត់
គោ គោលការណ៍ធា រា ាប់រងសពវមុខគលើសិសាសសាលា និងគោលការណ៍ធា រា ាបរ់ងគក្ោោះ
ម នតរា គលើសិសាសសាលារបស់សង្កាត់។ ្លក្បគយ ន៍ទាំងគនោះ នឹងទទួលបានគោ 
សវ័ ក្បវតដ; ក្រុមក្រួសារមិនចាាំបាច់ក្តូវការោរ់ រាយសុាំគដើមាបីឱាយទទួលបាននូវការធា រា ាប់រង
គ ោះដត ប ដុនដការធា រា ាប់រងគនោះ រឺជាការធា រា ាប់រងម្នរាំរិត។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត 

សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ www.ousd.org/riskmanagement ឬទរ់ទងការយិល័ 
ក្រប់ក្រង់ហានិេ័  តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 879-16123។  

ចាាប់អប់រ ំ49472, គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5142 

 

ការទទួលខុសក្តូវរបស់ម្តាបិតារនុងការ ររូនមរ
ោរ់ និងទទួលពួរគរគពលគចញពីសាលាគរៀនវិញ 
 

ម្តាបិតា ក្តូវទទួលខុសក្តូវចាំគ ោះការមរដល់សាលាគរៀន និងក្តឡប់គៅ្ទោះវិញគោ 
សុវតថិភាព។ ម្តាបិតា ក្តូវទទួលខុសក្តូវចាំគ ោះការគរៀបចាំការដលទាំរូនគៅមុនគពលសិរាា-

គក្ៅគម្ ាងសិរាាសក្ម្បរ់ូនរបស់ខែួន។ ការ ររូនរបស់គលារអនរមរោរគ់ៅសាលាគរៀន 

មុនគពលការគមើលការខុសក្តូវជា្ែូវការរបសប់ុរគលិរចាប់គ ដ្ើមជា្ែូវការ ឬការទុររូនរបស់
គលារអនរគចាលគៅសាលាគរៀនគក្កា ចប់គម្ ាងសិរាា អាចក្តូវបានចាត់ទុរថាជាការគធវស
ក្បដ ស គ ើ អាចបណ្ដាលឲាយម្នការបញ្ជូនគៅកាន់គសវាការ ររុម្រ ឬ  រោឋាន
នររបាលអូរឡិនដ៍។ សូមទរ់ទងការិយល័ សាលារបស់រូនគលារអនរ សាំរាប់ព័ត៌ម្ន
អាំពី រមមវិធីដលរុម្រ គៅមុន ប ទាប់ពីគម្ ាងសិសាសគចញពីសាលាគរៀន ដដលអាចម្ន។ 

 
 

http://www.ousd.org/riskmanagement
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ដីកាបញ្ជាឱាយឈប់គធវើអវីមួ  / ដីកាបង្គាប់ពី
តុលាការគលើការក្រប់ក្រងរូន  
 

បុរគលិររបស់សង្កាត ់ក្តូវអនុគលាមតាម ដីកាបញ្ជាឱាយឈប់គធវើអវីមួ  និងដីកា
បង្គាប់ពីតុលាការគលើការក្រប់ក្រងរូន ឲាយដតដីកាទាំងគនោះ មិនក្បឆាំងនឹងតក្មូវការ
ចាាប់អប់ររំបស់រដឋ ឬស ព័នធ ឬកាតពវរិចចតក្មូវគោ ចាាប់គ ា្សងៗ ដដលតក្មូវគៅ
គលើសង្កាត់។ សូមោរ់ ូន ឬគ្្ើចាាប់ចមែងននដីកាទាំងគនោះគៅកានស់ាលាគរៀន 

និង/ឬមណឌលដលទាំរុម្ររបស់រុម្រម្្ារ់ៗ ដដលម្នគ ្ាោះគៅរនុងដីកាគ ោះ និង
សាលាគរៀនស រមន៍សង្កាតអ់ូរឡិនដ៍ ការិយល័ ក្រុមក្បឹរាាទូគៅ ដដលម្ន
អាស ោឋានគៅ 1000 Broadway, Oakland, CA 94607។ ម្តាបិតា ក្តូវ
បញ្ជារអ់ាំពីការទទួលបាន គោ បុរគលិរគៅសាលាគរៀនគ ោះ គោ ពិនិតាយការ
ចូលជាមួ ក្របូគក្ងៀន ឬ  រសាលាគរៀនរបស់រូនពួរគរ។ 

 

សិសាសដដលម្នតក្មូវការដលទាំសុខភាពពិគសស 
 

សិសាសដដលម្នតក្មូវការដលទាំសុខភាពពគិសស ក្តូវម្នការបក្មុងឱសលសាំខាន់ៗ 

បរិកាខារ ឬការ្គត់្គង់ជាមួ ពួរគរ ឬគៅសាលាគរៀនរបស់ពួរគរ។ សិសាសទាំងគ ោះ 
ឬក្របូគក្ងៀនរបស់ពួរគរ ក្តូវម្នការគក្តៀម រឱសល ឬការ្គត់្គង់មរបដនថម 

ក្បសិនគបើម្នការបញ្ជាឲាយ គមែៀសគចញពីបរិគវណសាលាគរៀន។ សិសាសក្តូវម្ន
របស់ជារមមសិទធិ និងប័ណណសក្ម្បគ់ក្បើគពលម្នអាសននរបស់ខែួន ដដលបរិយ 
អាំពីតក្មូវការពិគសសរបស់ពួរគរ។ ប័ណណទាំងគ ោះ ក្តូវម្នគរៀបរាបន់ូវព័ត៌ម្នដូច
ជា៖ ពិការភាព ឱសល និងភាពញឹរញបន់នការគក្បើក្បាស់ ឧបសរគរនុងការគធវើ
ចល  តក្មូវការវតតម្ន ក្បតិរមម និងក្រូគពទាយបឋម។ សិសាសដដលរគមាា ដេនរ ឬ
ខាវារ ់ក្តូវម្នគឈើរាវររ្ែូវបដនថមមួ គៅសាលាគរៀន គទោះបពីួរគរម្នដឆ្ក ាំ្ែូវរ៏
គោ ។ 

 

គសចរដី ូនដាំណឹងអាំពី នគលមើស្ែូវគេទ 
 

ម្តាបិតាអាចររគមើល នគលមើស្ែូវគេទដដលបានចុោះបញ្ជ ីគោ គមើលវុិបសា  

www.meganslaw.ca.gov គដើមាបកី្សាវក្ជាវតាំបនេ់ូមិសាហ្វសតដដលខែួនចាប់
អារមមណ៍ ឬទរ់ទងទីភា្ារ់ង្រអនុវតតន៍ចាាប់រនុងមូលោឋានរបស់គលារអនរគោ 
ផ្ទាល់ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដនថម។ ម្តាបិតា រ៏អាចទូរសព័ទគៅកាន់គសវានររបាល
របស់សង្កាត់្ងដដរ តាមរ ៈគលខ 874-7777។ 

 

ព័ត៌ម្នផ្ទាល់ខែួន និងភាពជាឯរ ន 
 

ការទទួលបានព័ត៌ម្នផ្ទាលខ់ែួន សិទធគិក្បើក្បាសស់ារព័ត៌ម្ន និងការទទួលខុសក្តូវ
ណិងការគក្បើក្បាស់អ ៊ិនគធើណិតគោ សិសាស ក្តូវសថិតគក្កាមនិ ័តរមមទាំងឡា ដូច
ខាងគក្កាម។ 

 

 

 សិទធិរបស់ម្តាបិតា រ់ព័នធនឹងរាំណត់ក្តាសិសាស 
 

ចាាប់សដីពីសិទធអិប់រ ំនិងភាពជាឯរ នរបសក់្រួសារឆ្ាាំ 1974 (20 USC ដ ន្រទ ី1232G) 

និងចាាប់អបរ់កំាលី វ័រញ ា ដ ន្រទី 49063 តក្មូវឲាយសង្កាត់ ូនដាំណឹងដល់ម្តាបិតាថា ពួរ
គរ និងបុរគលគ ា្សងគទៀតដដលក្តូវបានអនុញ្ញាតគោ ចាាប់ ម្នសិទធកិ្តួតពិនិតាយ និងគមើល
រាំណត់ក្តា ឯរសារ និងទិននន័ ណ្មួ  ឬទាំងអស ់ដដល រ់ព័នធនឹងសិសាស។ សង្កាតម់ិន
អនុញ្ញាតឲាយគក្បើក្បាសរ់ាំណត់ក្តាទាំងគ ោះ ចាំគ ោះអនរដដលមិនក្តូវបានអនុញ្ញាតគឡើ ។ 

សូមគមើល និ ័តរមមរដឋបាលដ ន្រទី S 5125, 5125.1 សក្ម្បព់័ត៌ម្នបដនថម។ 

 
 

សិទធិគពញគលញរនុងការពិនិតាយគមើលរាំណត់ក្តា  របស់សិសាស នឹងក្តវូបាន ដ្ល់ ូនដល់៖  
(1) ម្តាបិតាននសិសាសដដលម្នអា  ុ17 និងគរមងជាងគនោះ  
(2) ម្តាបិតាននសិសាសដដលម្នអា  ុ18 ឆ្ាាំ និងចាស់ជាងគនោះ គបើសិនជាសិសាស រជឺារូន

រស់គៅរនុងបនទុរ សាំរាប់គោលបាំណងពនធោរ គ ើ រាំណត់ក្តា   រឺក្តូវការសាំរាប់
គោលបាំណងអប់រំក្តឹមក្តូវ;  

(3) សិសាសដដលម្នអា  ុ18 ឆ្ាាំ និងចាសជ់ាងគនោះ;  
(4) សិសាសដដលម្នអា  ុ14 ឆ្ាាំ និងគក្ចើនជាងគនោះ ដដលក្តូវបានសាំោល់ថា ជាគរមងោ្ាន ទ្ោះ

សដមាបង និង វុសិសាសដដលមិនរស់គៅរនុងបនទុរ;  

(5) មនុសាសណ្ដដលបានបាំគពញ និងចោុះ តថគលខាគលើលិខិតដលែងសចាចាអនញុ្ញាតរបស់អនរ
ដលទាំ។ 

 

ម្តាបិតា ម្នសិទធរិនុងការក្តួតពិនិតាយ និងគមើលរាំណត់ក្តា ឯរសារ និងទិននន័ ណ្មួ  ឬ
ទាំងអស ់ដដល រ់ព័នធនឹងរូនរបស់ពួរគរដដលជាអនីតិ ន។ សាលាគរៀន នឹងគធវើឲាយឯរ
សារទាំងគនោះអាចគក្បើក្បាសប់ាន សក្ម្បក់ារក្តួតពិនិតាយ មិន ឺតជាងក្បាាំនលៃនននលៃសិរាា 

គក្កា ពីនលៃទទួលបានសាំគណើគ ោះគឡើ ។  

ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី49069 

 
ម្តាបិតាននអតីតសិសាសសាលា អាចទទលួបានក្ពឹតតិប័ក្តពិនទុរបស់រូនពួរគររ ូតដល់ចាំនួន
ពីរចាាប់ គោ ឥតរិតនលែគឡើ ។ ចាាប់អប់រដំ ន្រទី 49065។ នលែឈនួលសមរមាយ អាចក្តូវ
បានរិត សាំរាប់ការលតចមែងរាំណត់ក្តាគ ា្សងៗគទៀតរបស់សិសាសសាលា។ 

 

គក្កា ពីការក្តួតពិនិតាយ និងគមើល ម្តាបិតាដដលម្នសិទធកិ្សបចាាប់រនុងការបីបាចរ់ូនរបស់
ខែួន អាចម្នបញ្ហាក្បឈមចាំគ ោះខែឹមសារននរាំណត់ក្តារបស់សិសាស។ សូមគមើល និ ័តរមម
រដឋបាលដ្នរទ ី 5125.3 សក្ម្បព់័ត៌ម្នបដនថម។ 

  

ម្តាបិតា ដដលម្នសិទធកិ្សបចាាប់រនុងការបីបាចរ់ូនរបស់ខែួន អាច ល់ក្ពមជាលា 
លរខណអ៍រាសរចាំគ ោះការបគញ្ចញរាំណត់ក្តារបស់រូនពួរគរ គៅឲាយបុរគលណ្ម្្ារ ់ឬសាថាប័ន
ណ្មួ ។ ចាាប់អប់រដំ ន្រទី 49061, 49063 

 

សង្កាត់នឹងខិតខាំក្បឹងដក្បងសមរមាយរនុងការ្ដល់ដាំណឹង ូនដល់ម្តាបិតាទុរជាមុន រនងុការ
បគញ្ចញព័ត៌ម្នរូនសិសាស គោ អនុគលាមតាមដីកាសារាសី ឬបង្គាប់តុលាការ។ ចាាប់អប់រំ
ដ ន្រទី 49076, 49077 
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ការក្បារ់អបរ់ំក្សបចាាប់ រឺជាការក្បារ់មួ  ដដលក្រប់ក្រងគោ មហ្វនដ ីបុរគលិរ អនរ
គ  ាការ ឬអនរក្បឹរាាគយបល់ណ្ម្្ាររ់បស់សាលាគរៀន ដដលម្នភាររិចចទទួល
ខុសក្តូវ ឬកាតពវរចិចរិចចសនាា ចាំគ ោះសង្កាត ់ថាគតើទម្លាប់ ឬជាលទធ្លននកាលៈ
គទសៈពិគសស ដដលតក្មូវឱាយពួរគរ ម្នសិទធិទទលួបាននូវរាំណតក់្តារបស់សិសាស។ 

 

មហ្វនតីសាលា និងបុរគលិរ រឺជាមហ្វនត ីឬបុរគលិរ ដដលម្នភាររចិចទទលួខុសក្តូវ ឬ
កាតពវរិចចរិចចសនាា ចាំគ ោះសង្កាត ់ថាគតើទម្លាប ់ឬជាលទធ្លននកាលៈគទសៈ
ពិគសស ដដលតក្មវូឱាយពួរគរ ម្នសិទធទិទលួបាននូវរាំណត់ក្តារបស់សិសាស។ 

 

អនរគ  ាការ ឬទីក្បឹរាា រឺជាមនុសាសណ្ម្្ារ ់ដដលម្នរិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនាា
ជា្ែូវការជាលា លរខអរាសរ ជាមួ សង្កាត ់ទរ់ទងនឹងការ្តល់គសវារមម ឬមុខ
ង្រ ដដលបានោរ់គៅឱាយពួរគរបាំគពញគោ សង្កាត់។ អនរគ  ាការ ឬទីក្បឹរាា មិន
ក្តូវបញ្ចូលអនរសមក័្រចិតត ឬភារីណ្មួ គ ា្សងគទៀតគ ោះគទ។  

ចាាប់អប់រ ំ49076 

 

សូមពិគក្ោោះជាមួ   រសាលាគរៀន និងអានបទបញ្ញតដិរដឋបាល AR 5125 និង 

5125.1 សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀតអាំពទីីតាាំង និងក្បគេទននរាំណត់ក្តា ក្បគេទនន
ព័ត៌ម្នដដលបានទទួល មនុសាសដដលម្នទាំនួលខុសក្តូវគលើរាំណត់ក្តា ព័ត៌ម្ន
រនុងបញ្ជីគ ្ាោះ សិទធិចូលគក្បើក្បាស់គោ មនុសាសគ ា្សងគទៀត ការពិនិតាយ និងបញ្ហា
ក្បឈមននរាំណត់ក្តា។ គៅគពលសិសាសម្្ារ់បានចុោះគ ្ាោះ ឬដសវងររ ឬម្នបាំណង
ចង់ចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនគៅរនុងសង្កាត់លមីគ ោះ រាំណត់ក្តា   នឹងក្តូវបានគ្្ើ ូន 

តាមតាមការគសនើសុាំពីសាលាគរៀនលមីគនោះ រនងុរ ៈគពលដប់នលៃ (នលៃគរៀន)។ គៅរនុង
គពលគធវើការគ ទ្រគនោះ ម្តាបិតាឬសិសាសដដលម្នសិទធិអាចក្តួតពិនិតាយគឡើងវិញ 

អាចទទួលបានមួ ចាាប់ (រនុងតនមែសមរមាយ) និង/ឬ គធវើការតវា ាពីបញ្ហារាំណត់ក្តា
គនោះ។ 

 

ក្បសិនគបើអនររិតថាសង្កាត ់មនិអនុគលាមតាមបទបទញ្ញតតិរបស់រដឋស ព័នធ 
ទរ់ទងនឹងភាពឯរ នគ ោះ គលារអនរអាចោរ់ រាយបណតឹងមួ ចាាប ់គៅកាន់
ក្រសួងអប់រសំ រដឋអាគមរិរ (§1232g 20 USC)។ 

 

ការបគញ្ចញព័ត៌ម្នផ្ទាល់ខែួន និងព័ត៌ម្នរនុងបញ្ជី
គ ្ាោះ 
 

សិទធ ិនិងចាាប់ឯរ នរនុងរមមវិធីអបរ់ំននក្រមុក្រួសារ (FERPA) ដដលជាចាាប់នន
រដឋស ព័នធ តក្មូវឱាយសង្កាត ់OUSD គោ ម្នររណីគលើរដលងណ្មួ  ទទួល
បានបនូវការ ល់ក្ពមជាលា លរខអរាសរពីគលារអនរជាមុនសិន មុននឹងម្នការ
បគញ្ចញព័ត៌ម្នដដលអាចសាំោល់គ ្ាោះខែួនគចញពី រាំណត់ក្តាននការអប់ររំបស់
រូនគលារអនរ។ គទោះជាយ ាងណ្រ៏គោ  សង្កាត ់OUSD អាចបគញ្ចញ "ព័ត៌ម្ន
រនុងបញ្ជីគ ្ាោះ"ដដលបានរាំណត់ក្តឹមក្តវូ គោ ពុាំម្នការ ល់ក្ពមជាលា លរខ
អរាសរ លោុះក្តាដតគលារអនរ បានដណ ាំសង្កាត ់OUSD ្ទុ ពីគនោះ គោ 
អនុគលាមតាមនីតិវិធីននសង្កាត ់OUSD។ គោលបាំណងដ៏ចាំបងននព័ត៌ម្នរនុងបញ្ជី
គ ្ាោះគនោះ រឺគដើមាបីអនញុ្ញាតឱាយសង្កាត ់OUSD ោរ់បញ្ចូលទិននន័  ពីរាំណត់ក្តា 
 

 ននការអប់ររំបស់រូនគលារអនរ ចូលរនងុគសៀវគៅសាលាគរៀនមួ ចាំនួន។ ឧទ រណ៍រាំរូ រួម
ម្ន៖ 
 

●  ក្រោស់ ា្សពវ ា្ា រមមវិធី ដដលបង្ហាញពីតួ ទីរបស់រូនគលារគៅរនុងរមមវិធីសដមដង
គរឿង; 

● គសៀវគៅអនសុាាវរិ ៍សិសាសក្បចាាំឆ្ាាំ; 
● បញ្ជីគ ្ាោះសិសាសគរៀនពូដរ ឬបញ្ជីទទួលសាគាល់គ្ាសងគទៀត; 

● រមមវិធីបញ្ចប់ការសិរាា; និង 

● សនែឹរក្រោស់សរមមភាព ដូចជាក្រោស់សាំរាប់រីឡាចាំបាប់ ដដលបង្ហាញទមៃន់ និង
រមពស់របស់សម្ ិរននក្រុម។ 

 

ព័ត៌ម្នរនុងបញ្ជីគ ្ាោះ ដដលជាព័ត៌ម្ន ជាទូគៅ មិនក្តវូបានចាត់ទុរថា ជាការបងកគក្ោោះ
ថ្ាារ ់ឬរំគលាេគលើសិទធិឯរ ន ក្បសិនគបើបាន ា្ា  អាច្ងដដរ បគញ្ចញគៅឱាយអងគកាខាង
រគក្ៅ គោ ោ្ានការ ល់ក្ពមជាលា លរខអរាសរជាមុន ពីម្តាបិតា។ អងគការខាងគក្ៅ រួម
ម្ន ប ុដនតមិនរាំណត់ថាម្នដត ក្រុម  ុន   ដដល្លិតចិគញ្ចៀនសាំរាប់ក្រមុគរៀនចប់ ឬ
គបាោះពុមពគសៀវគៅអនុសាាវរិ ៍សិសាសក្បចាាំឆ្ាាំគ ោះគទ។ វាអាច រួមម្ន និគយ រ អនរគក្ ើស
គរើសនិសាសិតមហាវិទាាល័  នងិរណៈរម្្ាធិការ ម្តាបិតា-សិសាស-ក្រូបគក្ងៀនក្បចាាំសាលា
គរៀន។ 

 

គលើសពីគនោះគទៀត ចាាប់រដឋស ព័នធចាំនួនពរី តក្មូវឱាយភា្ារ់ង្រអប់រំមូលោឋាន (LEAs) ទទួល
 ាំនួ តាមចាាប់អបរ់ំននបឋមសិរាា និងមធាយមសិរាា (ESEA) ដដលបានតារ់ដតងគៅឆ្ាាំ 
1965 ដូចបានគធវើវិគសាធនរមម គដើមាបី្តល់ឱាយអនរគក្ ើសគរើសទនហាន តាមការគសនើសុាំ នូវ
ព័ត៌ម្នដូចតគៅគនោះ៖ គ ្ាោះ អាស ោឋាន និងបញ្ជីគលខទរូស័ពទ - លុោះក្តាដតម្តាបិតា 

បានដណ ាំទីភាងារ់ង្រ LEA ថា ពួរគរមិនចង់ឱាយព័ត៌ម្នអាំពីគ ្ាោះរូនរបស់ពួរគរ ក្តូវបាន
បគញ្ចញ គោ ពុាំម្នការ ល់ក្ពមជាលា លរខអរាសរជាមុនគ ោះគទ។ [ចាំណ្ាំ: ចាាប់ទាំង
គនោះ រឺដ្នរទី 9528 ននចាាប់ ESEA (20 USC § 7908) និង 10 USC § 503(c)។] 

ម្តាបិតាអាចគធវើការបដិគសធលរខខណឌតក្មូវគនោះ តាមការបាំគពញគៅក្តង់ដ ន្រគលើរដលង
គយធាននសាំណុាំដបបបទដដលបានោរ់ចូលគៅរនុងរញ្ចប់ចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន រួចបញ្ជីវាគៅ
កាន់ទីសាលាគរៀន ឱាយមុននលៃសុក្រ រនុងសបាដា ៍ទីមួ ននដខរញ្ញា។ ប ទាប់ពីនលៃដខ នងឹមរ 

ព័ត៌ម្ន នឹង នឹងក្តវូបានបគញ្ចញគៅអនរគក្ ើសគរើសទហាន តាមការគសនើសុាំ លោុះក្តាដត និង
រ ូតទល់ដត ម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាល បញ្ជូនដបបបទគសនើសុាំការគលើរដលងគយធា ក្ត
ឡប់មរវិញ គ ើ ក្តូវបានគរវា បញ្ចូលរនុងរាំពាយូទរ័គោ សាលាគរៀន។ សាំគណើបដគិសធ
គយ ជាទូគៅ ក្តូវការគពលយ ាងតិចបាំ្ុត ពីរសបាតា ៍ គដើមាបីវា បញ្ជូលរនងុរាំពាយូទរ័ នងិ
គដើមាបីពិនិតាយសាំគរច។ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរ មិនចង់ឱាយសង្កាត ់OUSD បគញ្ចញក្បគេទព័ត៌ម្នណ្មួ  ឬទាំងអស ់

ដូចបានរាំណត់គៅខាងគក្កាមគនោះ ទុរជាជាព័ត៌ម្នរនុងបញ្ជីគ ្ាោះ គចញពពីរាំណតក់្តានន
ការអប់ររំបស់រូនគលារអនរ គោ ពុាំម្នការ ល់ក្ពមជាលា លរខអរាសរជាមុនរបស់គលារ
អនរគទគ ោះ គលារអនរក្តូវដតបាំគពញគៅក្តង់ដ ន្របដិគសធការបគញ្ចញព័ត៌ម្នរនុងបញ្ជី
គ ្ាោះគៅរនុងដបបបទ ដដលបានោរ់ចូលរនុងសាំណុាំដបបបទចោុះគ ្ាោះចូលគរៀន ឱាយបានមុន
នលៃរនុងសបាដា ៍ទីមួ  គៅរនុងដខរញ្ញា។ 

 

● គ ្ាោះសិសាស 
● អាស ោឋាន 
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● គលខទូរស័ពទ 
● អាស ោឋានអ ៊ីដមល 

● នលៃដខឆ្ាាំរាំគណើត 

● មុខវិជាជាសិរាា 

● នលៃដខឆ្ាាំចូលគរៀន 

● រាំរិតថ្ាារ ់

● ការចូលរួមរនុងសរមមភាព នងិរីឡា ដដលម្នការទទួលសាគាល់ជា្ែូវការ 
● ទមៃន់ និងរមពសរ់បស់សម្ ិរននក្រុមរឡីា 

● សញ្ញាប័ក្ត រិតតិ ស និង នរង្វាន់ទទួល 

● ទីភា្ារ់ង្រអប់រ ំឬវិជាជាសាថានដដលបានចូលរមួ 

● គលខសម្គាល់សិសាស, គលខសម្គាល់អនរគក្បើ ឬគក្រឿងរាំណត់អតតសញ្ញាណផ្ទាល់
ខែួនពិគសសគ ា្សងគទៀត ដដលក្តូវបានគក្បើរនុងការក្បាក្ស័ ទរ់ទងោ្ា គៅ
រនុងក្បព័នធគអឡិចក្តូនិច ប ុនដក្បសិនគបើគក្រឿងសម្គាល់អតដសញ្ញាណ មនិអាច
គក្បើបាន រនុងការទទួលបាននូវការចូលគក្បើក្បាស់រាំណត់ក្តាអាំពីការអប់រ ំ
គលើរដលងដតគពលបានគក្បើក្បាស់រនុងការភាជាប់ជាមួ នឹងរតាតាមួ  ឬគក្ចើន 

ដដលបានបញ្ជារ់ពីភាពក្តមឹក្តូវននអតតសញ្ញាណរបស់អនរគក្បើដូចជាគលខ
សម្ងាត់ (PIN)  រាយសម្ងាត ់ឬរតាតាគ ា្សងគទៀត ដដលក្តូវបានគរសាគាល ់

ឬម្ន ដតគោ អនរគក្បើក្បាស់ដដលម្នអនុញ្ញាត។ 

● គលខសម្គាល់សិសាស ឬគក្រឿងរាំណត់អតតសញ្ញាណផ្ទាល់ខែួនពិគសសគ្ាសង
គទៀត ដដលម្នោរ់គៅគលើផ្លារសម្គាល់គ ្ាោះសិសាស ប ុដនដក្បសិនគបើគក្រឿង
សម្គាល់អតដសញ្ញាណ មិនអាចគក្បើបាន រនងុការទទួលបាននូវការចូលគក្បើ
ក្បាស់រាំណត់ក្តាអាំពីការអប់រ ំគលើរដលងដតគពលបានគក្បើក្បាស់រនុងការភាជាប់
ជាមួ នឹងរតាតាមួ  ឬគក្ចើន ដដលបានបញ្ជារ់ពីភាពក្តឹមក្តូវននអតត
សញ្ញាណរបស់អនរគក្បើដូចជាគលខសម្ងាត់ (PIN)  រាយសម្ងាត់ ឬរតាតាគ ា្សង
គទៀត ដដលក្តូវបានគរសាគាល ់ឬម្ន ដតគោ អនរគក្បើក្បាស់ដដលម្នអនុ
ញ្ញាត។ 

 

សាំរាប់ព័ត៌ដលមគទៀត សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រនន  រោឋានននការអបរ់ំននស 
រដឋ។ 

 

សង្កាត ់អាច្ងដដរ បគញ្ចញរូបលត ឬរូបភាពរបស់រូនគលារអនរ លោុះក្តាដតគលារ
អនរគក្ ើសគរើស ាំទស់គៅនឹងការបគញ្ចញដបបគនោះ ឱាយបានមុននលៃសុក្ររនុងសបាដា ៍
ទីមួ  ននដខរញ្ញា (សូមគមើលដបបបទ សដអីាំពីរូបភាព ដដលម្នោរ់ ូនគៅរនុង
គសៀវគៅសិសាសសាលា និងក្រមុក្រួសារ)។  

ចាាប់FERPA, ចាាប់អប់រ ំ49061, 49073 OUSD AR 5125.1 

 

ការគធវើគតសតគៅគលើ ាំគនឿផ្ទាល់ខែួន 
 

លុោះក្តាដតម្តាបិតារបស់សសិាស ក្តូវបាន ូនដាំណឹងជាគលើរដាំបូងជាលា លរខ
អរាសរ និងបាន ត្ល់នូវការអនុញ្ញាតជាលា លរខអរាសរ គ ោះសិសាសនឹងមិនក្តូវបាន
សារសួរជាសាំណួរ អាំពីការក្សាវក្ជាវមតិ ឬការក្បឡង អាំពី ាំគនឿ ឬការអនុវតដន៍
របស់ម្តាបិតារបស់ខែួន ទរ់ទងនឹងនគយបា  ឬនិ ្ាការនគយបា  បញ្ហា្ែវូ
ចិតដ ឬចិតដសាហ្វសដ,  ឥរិយបល ឬការក្បក្ពឹតដ្ ែូវគេទ, ទគងវើខុសចាាប ់ទគងវើក្បឆាំង 

 នឹងសងគម ការជាប់បទឧក្រិដឋគោ ខែួនឯង ឬឥរិយបទប ទាបបគ ថារ ការវា តនមែខាលាាំងគៅ
គលើអនរដនទ ដដលម្នក្រុមក្រួសារ ិតសនទិធ; ការទទួលសាគាល់ទាំ រទ់ាំនងដដលម្នសិទធិ ឬ
ក្សគដៀងោ្ា ដូចជាគមធាវើ ក្រូគពទាយ និងរដឋមហ្វនតីក្សបចាាប់; ការអនុវតតន៍សាស  សមពន័ធភាព 

ឬ ាំគនឿ; ឬក្បារ់ចាំណូល (គ ា្សងគទៀតគក្ៅពីតក្មូវការគោ ចាាប់ រនុងការរាំណត់សិទធ ិ
សក្ម្ប់ការចូលរួមរនុងរមមវិធីមួ  ឬសក្ម្ប់ទទួល ាំនួ លវិកា គក្កាមរមមវិធីដបបគនោះ។ 

ចាាប់អប់រ ំ51513; 20 USC 1232H។ 

 

អ ៊ិនធឺណិត 
 

សិសាស និងម្តាបិតាទាំងអស ់ក្តូវអានចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី 6163.4 របស់ 

OUSD និងនិ ័តរមមរដឋបាលដ ន្រទី 6361.4 សដីពីសុវតថិភាពអ ៊ីនធឺណិត និងការគក្បើក្បាស់
គក្រឿងបគចចរវិទាារបស់សិសាស និងចុោះ តថគលខាគលើដបបបទ្ដល់ការ ល់ក្ពម និងអនុញ្ញាត
ឱាយគក្បើក្បាស់គក្រឿងបគចចរវិទាា ដដលអាចទទួល របានរបស់សង្កាត ់OUSD (សូមគមើល
ចាាប់ក្បតិបតដិ BP 6364.1 និងនិ ័តរមម AR 6364.1 គៅរនុងឧបសមព័នធ)។ 

  

ដបបបទ្ដល់ការ ល់ក្ពម និងអនុញ្ញាតគនោះ ក្តវូបានដចរចា គៅគពលចុោះគ ្ាោះ គ ើ ក្តូវ
ដតបាំគពញ និងោរ់ ូនសាលាគរៀនវិញ។ សង្កាត ់OUSD អាច្ដល់រណនីអ ៊ីដមលដល់សិសាស 
គដើមាបបីាំគពញបដនថមដល់រមមវិធសីិរាា។ 

 

អ ៊ិនធឺណិត និងធនធានគ ា្សងៗគលើបណ្ដាញ រួមម្ន រណនីអ ៊ីដមលរបស់សិសាស ដដលសង្កាត់
បាន្ដល់ឱាយគ ោះ រឺជាឯរសិទធ ិដដលអាចដរ ូត រវិញបាន ដដលម្នបាំណងសាំរាប់ ួ 
ដល់រមមវិធបីគក្ងៀន និងពក្ងីរការសិរាារបស់សិសាស។ សិសាសមិនក្តូវគក្បើក្បាស ់ោរក់្បកាស 

ោរ ់ូន គបាោះពុមភ្ាា  ឬោរ់បង្ហាញគរឿងរា ាវ ឬឯរសារ ដដលបងកគក្ោោះថ្ាារដ់ដលរាំរាម
រាំដ ង អាសអាភាស រំខាន ឬបង្ហាញ្ែូវគេទចាាស់លាស ់ឬដដលអាចក្តូវបានបរក្សា ថា
ជាការគបៀតគបៀន ឬបនតុោះបង្អាបម់នុសាសដនទ ដូចបានហាមឃាត់គោ ចាាប់ក្បតិបតដិគលើការ
មិនគរើសគអើងរបស់សង្កាតគ់ឡើ ។ គក្ៅពីគនោះ សិសាសក្តវូបានហាមឃាត់មិនឱាយលួចគក្បើរណនី
របស់សិសាស ឬបុរគលិរគ្ាសងៗគទៀតគៅរនុងអ ៊ិនធឺណិត។ 

 

ការសមែុតគធវើបាបោ្ា ដូចបានរាំណត់ន័ ចាាស់លាស ់គៅរនុងចាាប់អប់រ ំ48900(r) នឹងមិន
ក្តូវបានអត់គអានឱាយគឡើ  គ ើ ជាមូលគ តុសាំរាបក់ារចាត់វិធានការវិន័  រ ូតដល់គៅ
ម្នបទបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន ឬបគណតញគចញពីសាលាគរៀន។ ការសមែុតគធវើ
បាបោ្ា រួមម្ន ទាំងការសមែុតដដលបានក្បក្ពឹតតតាមមគធាាបា ក្បាក្ស័ ទរ់ទងោ្ាតាម
គអឡិចក្តូនិច (“ការសមែុតតាមអ ៊ិនធឺណិត” និង “ការសមែុតគធវើបាប ែ្ូវគេទតាមអ ៊ិនធឺណិត”)

។ បញ្ហាដដលបងកគក្ោោះថ្ាារ ់រួមម្ន ដដលមនុសាសធមមតា បរិយ  ឬគរៀបរាប ់រនុងលរខណៈគធវើ
ឱាយទស់ចិតដខាលាាំង អាំពីការក្បក្ពឹតដ ែ្ូវគេទ គ ើ ខវោះខាលាាំងនូវតនមែអរខររមម សិលាបៈ នគយបា  

ឬវិទាាសាហ្វសតសាំរាបអ់នីតិ ន។ ចាងហាវាងសាលាគរៀន ក្តូវសគក្មចថាគតើអនរគក្បើក្បាស់
ធនធានអ ៊ិនធឺណិត បានរំគលាេបាំ នល័រខខ័ណឌណ្មួ រនុងចាំគណ្មល័រខខ័ណឌទាំងគនោះ។ 

ចាងហាវាងសាលាគរៀន អាចដរ ូត ឬពាយួរសិទធគិក្បើក្បាស់អ ៊ិនធឺណិតរបស់សិសាសគៅសាលា
គរៀនក្រប់គពលគវលា។ គសចរដីសគក្មចរបសច់ាងហាវាងសាលាគរៀន ឬអនរដដលគរចាត់តាាំង រឺ
ជាគសចរដីសគក្មចចុងគក្កា ។ ការគក្បើក្បាសម់ិនសមរមាយនូវធនធានបគចចរវិទាា ដដល
រំគលាេគៅគលើចាាប់ក្បតិបតដរិបស់សាលាគរៀន ឬរបស់សង្កាត ់ឬនិ ័តរមមគ ា្សងៗ អាច ាំឲាយ
ម្នការចាតវ់ិធានការោរ់វិន័  និង/ឬ វិធានការ្ែូវចាាប់គយងគៅតាមចាាប់ និងចាាប់
ក្បតិបតដិរបស់សង្កាត់។ សសិាសទាំងឡា នឹងក្តូវបានបគក្ងៀនអាំពីអារបាបររិិយសមរមាយគលើ 
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បណ្ដាញ រួមទាំងការគធវើសរមមភាពរួមោ្ាជាមួ នឹងមនុសាសគ្ាសងៗគទៀតគៅគលើគរ
 ទាំព័របណ្ដាញសងគម និងរនុងបនទប់និយ ោ្ាគលង, ការដឹងអាំពីការសមែុតគធវើបាប
តាមអ ៊ិនធឺណិត និងការគឆ្ែើ តប។   

ចាាប់ក្បតិបតដិរបស់រណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទ ី 6163.4 

 

ការក្បរួតក្បដ ងអតតពលរមម  
 

ចាប់គ្តើមជាមួ ឆ្ាាំសិរាា 2015 - 2016 និងឆ្ាាំនីមួ ៗគក្កា មរគទៀត សាលា
បឋមសិរាា និងមធាយមសិរាារបស់រដឋ  រួមទាំង សាលាឆតគធឿសគូលនីមួ ៗ ដដល
្តល់ថ្ាារ់អតថពលរមមដ៏គឆ្នើម ក្តូវដតម្ន ូនជាចាំ រដល់សាធារណៈ គៅចុងបញ្ចប់
ននឆ្ាាំសិរាា នូវព័ត៌ម្នទាំងអស់ដូចតគៅគនោះ៖ 
 

1.  ចាំនួនសរុបទាំងអស់ននសិសាសដដលបានចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន ដដលបានចាត់ថ្ាារ់
គៅតាមគេទសិសាស។ 

2.  ចាំនួនននសិសាសដដលបានចូលគរៀនគៅឯសាលាគរៀន ដដលបានចូលរួមគៅរនុង
ថ្ាារ់អតថពលរមមដ៏គឆ្នើម ដដលបានចាត់ថ្ាារ់គៅតាមគេទ។ 

3.  ចាំនួនក្រុមរុម្រា និងរុម្រើ ដដលបានចាតថ្់ាារ់តាមក្បគេទរីឡា និងតាមរាំរិត
ដដលម្នការក្បរួតក្បដ ងោ្ា។ 

 

សាលាគរៀននឹងោរ់ ូននូវពត័៌ម្នដដលបានរាំណត់ខាងគលើ តាមការបគង្ហាោះ ូន
គៅរនុងគរ ទាំព័ររបស់សាលាគរៀន។ ក្បសិនគបើសាលាគរៀន មិនម្នអនរដលទាំ
ទុរោរ់ក្តឹមក្តូវគលើគរ ទាំពរ័របស់ខែនួគទគ ោះ សាលាគរៀនអាចោរ់ ូនព័ត៌ម្ន
គៅកាន់អនរចាត់ដចងននសង្កាត់សាលាគរៀន ឬសាលាឆតគធឿសគូល គដើមាបីឱាយពួរគរ
 ួ បគង្ហាោះព័ត៌ម្ន គៅគលើគរ ទាំព័ររបស់សង្កាត ់ឬរបស់អនរចាត់ដចង; ព័ត៌ម្ន
នឹងក្តូវោរ់បគង្ហាោះោច់គោ ដឡរពីោ្ា តាមសាលាគរៀន។ "ថ្ាារ់អតថពលរមមដ៏
គឆ្នើម" ម្នន័ ថា ជារីឡាជាទីម្នសរមមភាពម្នក្រូបងវឹរ ម្នអងគការក្រប់ក្រង 

ម្នការអនុវតតន៍ និងការក្បរួតក្បដ ងោ្ា រនុងអាំឡុងគពលរដូវកាលដដលបាន
រាំណត ់និងម្នការក្បរួតក្បដ ងោ្ា ដដលជាគោលគៅចមាបងរបស់ខែួន។  

ចាាប់អប់រ ំ221.9 

 

ការ រព័ត៌ម្ន 

 

តាមចាាប់ក្បតិបតដិ សង្កាតព់ាាយម ួ សក្មួលដល់សាំគណើសុាំ រព័ត៌ម្ន អាំពី
សរមមភាព  ននសាលាគរៀន គោ ឥតម្នបងកគក្ោោះថ្ាារ់អវដីល់ដាំគណើរការ
សិរាា ឬគរឿងឯរ នរបស់សិសាស ឬនិគយ ិរ។ រាលស់ាំគណើសុាំ រព័ត៌ម្ន ក្តូវ
ម្នការសក្មបសក្មួលតាមរ ៈការិយល័ ក្បាក្ស័ ទរ់ទង ឬសាលាគរៀន 

គ ើ អនរសារព័ត៌ម្ន អនរលតរូប និងគេ្ៀវគ ា្សងៗគទៀតទាំងអស ់ក្តូវចូលចុោះ
គ ្ាោះរនុងការិយល័ ខាងមុខ គៅគពលចូលមរដល់ទីរនុងបរិគវណសាលាគរៀន។ 

ការអនញុ្ញាតពីម្តាបិតា គដើមាបីឲាយអនរសារព័ត៌ម្នគធវើបទសម្ភាសន៍ ឬលតរូបសិសាស 
ពុាំម្នការតក្មូវគោ ចាាប់គឡើ  ប ុដនតម្តាបិតាអាចបាំគពញដបបបទបដិគសធ
ការចូល រសារព័ត៌ម្ន ក្បសិនគបើពួរគរមិនចង់ឲាយម្នការលតរូប ឬលតវើគដអូ
រូនពួរគរ។ ដបបបទបដិគសធការចូល រព័ត៌ម្ន ដដលម្នគៅរនុងរូនគសៀវគៅ
គនោះ រឺម្នោរ់ ូន្ងដដរ តាមរ ៈអ ៊ិនធណឺិតគៅ  

 www.ousd.org/familyresources ។ គៅគពលណ្អាចគធវើបាន ក្រូបគក្ងៀន និងចាងហាវា
ងសាលាគរៀន ក្តវូ ូនដាំណឹងដល់ម្តាបិតាជាមុន អាំពបីទសម្ភាសន៍   ដដលបានរាំណ
ត់។  

ចាាប់ក្បតិបតដ ិ1112 

 

ការដចរចា ឯរសារគៅតាមទីតសាលាគរៀន 

 

ការដចរចា ខិតប័ណណ និងឯរសារគ ា្សងគទៀតដល់សិសាស ឬបុរគលិរ តាមរ ៈសាលាគរៀន
   ក្តូវម្នការអនុម័តពីការិយល័ ក្បាក្ស័ ទរ់ទងជាមុនសិន។ គយងតាមគោល
ការណដ៍ចរចា ឯរសាររបស់សង្កាត ់ឯរសារទាំងអស់គនោះ ក្តូវ ួ ក្ទក្ទង់រមមវិធអីប់រំ
សិសាស គ ើ មិនដមនសាំរាប់សាស  នគយបា  ឬ ណិ ជរមមគឡើ ។ ឯរសារដដលបាន
អនុម័តគ ើ  នឹងម្នក្តា គោ ម្នចាំណ្រថា ឯរសារគ ោះបានបាំគពញតាមចាាប់ក្បតិបតដិ
របស់សង្កាត់គ ើ ។ សាំរាបព់័ត៌ម្នលាំអិត សូមទូរស័ពទមរគលខ 879-8200 Ext. 6 ឬចូល
គៅកាន់ www.ousd.org/flyerdistribution។ ការគបាោះពុមភ្ាា របស់អងគការម្តាបិតា-

ក្របូគក្ងៀនជា្ែូវការ ក្តូវបានគលើរដលងពីចាាប់ក្បតិបតដិគនោះ។ 

 

រូបលតសាលាគរៀន 

 
ចាងហាវាងសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ ទទួលខុសក្តូវគលើការគរៀបចាំររជាងលតរូបដដល
ម្នវិជាជា ីវៈ សាំរាបថ្់ាារគ់រៀនរបស់រូនគលារអនរ រ៏ដូចជាការលតរូបសិសាសម្្ារ់ៗ្ងដដរ។ 

សូមទរ់ទងចាងហាវាងសាលាគរៀនសាំរាបព់័ត៌ម្នដលមគទៀត។ 

 

សាំគណើសុាំរាំណត់ក្តាសាលាគរៀន  

 

សាធារណ ន អាចគសនើសុាំសិទធគិក្បើក្បាសរ់ាំណត់ក្តាដដលម្នក្សាប់ ដដលពុាំម្នលរខណៈ
ររាាការសម្ងាតរ់បស់សង្កាត់។ សាំគណើសុាំ   ក្តូវគធវើគឡើងជាលា លរខអរាសរ គ ើ គ្្ើតាម
អ ៊ីដមល តាមប ុសដ៍សាំបុក្ត ឬតាមទូរសារ និង រគៅក្បរល ់ូនផ្ទាលន់ដគៅឯ  រោឋាន
ក្បាក្ស័ ទរ់ទង គៅ 1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607។ សាំគណើ
សុាំ   រួរគ្្ើតាមអ ៊ីដមលលអជាង។ សូមោរ់គ្្ើនូវសាំគណើសុាំ  តាមអ ៊ីដមល គៅកាន ់

publicrecords@ousd.org។ ក្បសិនគបើគលារអនរគ្្ើសាំគណើសុាំរាំណត់ក្តារបស់គលារអនរ 

តាមរ ៈមគធាាបា គ ា្សងគទៀតគ ោះ សូមគធវើការបញ្ជារអ់ាំពកីារបានទទួល ជាមួ   

publicrecords@ousd.org។ សង្កាតន់ឹងគឆ្ែើ តបវិញ ជាលា លរខអរាសររនុងរ ៈគពល 

10 នលៃ (នលៃគធវើការ) ថាបានទទួលសាំគណើសុាំរបស់គលារអនរ, នឹងគធវើការគសនើសុាំឲាយគធវើការ
បញ្ជារ់ គបើសនិជាក្តូវការចាាំបាច់ពីគលារអនរ និង្ដល់គពល ូនគលារអនររនុងការររព័ត៌ម្ន 

ក្បសិនគបើគៅពុាំទន់ររបាន។ គលារអនរនឹងក្តូវបានគសនើឲាយគចញនលែគលើការលតចមែងរាំណត់
ក្តា  ។ មុនគពលគលារអនរគធវើការគសនើសុាំ សូមដឆ្រគមើលជាមុនសិន គៅរនុងគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org ឬទូរស័ពទគៅកាន ់ រោឋានក្បាក្ស័ ទរ់ទង តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 

879-8200 ext. 6 គដើមាបឲីាយដឹងថាគតើព័ត៌ម្នគ ោះម្នគ ើ ឬគៅ។ 

 

ការបង្ហាញខែួន និងក្ទពាយសមាបតតិផ្ទាល់ខែួន  
 

សិសាសនឹងក្តូវគសែៀរ រ ់និងក្បក្ពឹតតខែួនរនុងលរខណៈមួ ដដលបង្ហាញអាំពភីាពសមរមាយមុឺង 
 
 
 
 

http://www.ousd.org/familyresources
http://www.ousd.org/flyerdistribution


គសៀវគៅសិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារ សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18   

 

  49  

ម្ ាតគ់ៅរនុងបរិយកាសសិរាា ក្សបតាមគោលគៅ្ដល់ស រមន៍សាលាគរៀនដដល
ម្នសុវតថិភាព និងគោ ការគោរពរបស់សង្កាត់។ 

 

ការគសែៀរ រ់ និងការតុបដតងខែួន 

 

គយងតាមគោលការណ៍រណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទី  5132 សិសាស OUSD ក្តូវគោរព
តាមគោលការណដ៍ណ ាំសក្ម្បក់ារគសែៀរ រ ់និងការតុបដតងខែួន គៅក្រប់
សរមមភាពជាក្បក្រតទីាំងអសរ់បស់សាលាគរៀន។ គោលការណដ៍ណ ាំបចចុបាបនន អនុ
វតតន៍ចាំគ ោះដសាបរគ ើង សាំគណរ រូបភាព និងការផ្លារសញ្ញាសម្គាលគ់ៅសម្ភារគក្បើ
ក្បាសផ់្ទាល់ខែួនទាំងអស ់និងមួរ និងរដនាសងក្របរាាល។ សក្ម្បគ់ោលការណគ៍ៅ
ទីតាាំងសាលាគរៀន អាំពឯីរសណ្ឋាន និង/ឬការរឹតតាបិតគៅគលើការតុបដតងកា 
ដដល រ់ព័នធនឹងពួរខិលខូច សូមនិយ ជាមួ   រសាលា។ 

 

សិសាសអាចគសែៀរ រ់សគមែៀរបាំ រ់ការរាំគៅនលៃគៅរនុងនលៃគរៀន គៅគពលគចញ
គៅគក្ៅអាោរ គ ើ អាចលាបថ្ាាាំការ ររាំគៅនលៃ គោ ោ្ានក្តូវការគវជាជាបញ្ជា ឬ
លិខិតគចញពីគវ ជបណឌិតគឡើ ។ 

 

ក្ទពាយសមាបតតិផ្ទាល់ខែួន 

 

សិសាសពុាំក្តូវបានគលើរទឹរចិតតឲាយគសែៀរ រស់គមែៀរបាំ រ់ ឬគក្រឿងអលង្ការម្ន
តនមែ និង រសម្ភារគក្បើក្បាសផ់្ទាលខ់ែួនម្នតនមែនលែចូលសាលាគរៀនគឡើ ។ 

សង្កាតព់ុាំទទួលខុសក្តូវចាំគ ោះការបាត់បងក់្ទពាយសមាបតតផិ្ទាល់ខែួនរបស់សិសាសគឡើ
 ។  

 

ទូរស័ពទនដ និងឧបររណ៍គអឡិចក្តូនិចគ ា្សងគទៀត 

 

ការគក្បើទូរស័ពទនដ គ្ចចឺរ និងឧបររណគ៍អឡិចក្តូនិចគ ា្សងគទៀត ក្តូវបានហាម
ឃាត់គៅរនុងថ្ាារ់។ ឧបររណដ៍ដលក្តូវបានហាមឃាត់ អាចក្តូវបានដរ ូតពី
សិសាស និងទុររ ូតដល់ចប់គម្ ាងសិរាា នលៃសិរាា ឬសរមមភាពសិរាា។ គោល
ការណ៍រណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទ ី5131 

 

បរិយកាស និងវិន័ សាលាគរៀន 

 

សិសាសម្្ារ់ៗម្នសិទធរិនុងការគរៀនសូក្តរនុងបរិយកាសសាលាគរៀនដដលម្នសុវតថិ
ភាព និងម្នសនតិសុខ។ គោលការណក៍្រុមក្បឹរាា 5144 អាំ វ វឲាយគក្បើក្បាស់
គោលវិធវីិ ជម្ន បង្ការ និងសាដារគឡើងវិញចាំគ ោះការក្រប់ក្រងអារបាបររិិយរបស់
សិាស គដើមាបកីាត់បនថ តក្មូវការវិន័  និងគក្បើក្បាសរ់ ៈគពលបង្ហាតប់គក្ងៀនឲាយអស់
ពីលទធភាពសក្ម្បស់ិសាសម្្ារ់ៗ។ គសចរដីចមែងននគោលការណ៍ និងនីតិវិធីសក្ម្ប់
សីលធម៌ និងវិន័ សិសាសអាចររបានតាមរ ៈ 
www.ousd.k12.ca.us/discipline។  

គោលការណក៍្រុមក្បឹរាា 5144, 5144.1បទបញ្ញតតរិដឋបាល 5144, 5144.1, 

5144.2។ 

 ក្រូបគក្ងៀនក្រប់រូប ក្តវូោរ់ឱាយសិសាសទទួលខុសក្តូវគលើការក្បក្ពឹតដរបស់ពួរគរ រនុងការគធវើ
ដាំគណើរគៅមរពីសាលាគរៀន រួមទាំង គៅទីរនុងបរិគវណសាលាគរៀន្ងដដរ។ ចាាប់អប់រំគលខ 

44807។ រូនសិសាសក្តូវគធវើតាមនិ ត័រមមសាលាគរៀន គោរពតាមការដណ ាំទាំងអស ់ក្តូវខាំ
សិរាា គចោះគោរពគលារក្រូ-អនរក្រ ូនិងមនុសាសគ្ាសងៗគទៀត គ ើ មិនក្តូវគក្បើភាសាក្បម្ល 

និងគថារទបគឡើ ។ 

 

ការោរ់ រាយបណតឹងអាំពកីារអនុវតតន៍គោលការណវ៍ិន័ របស់ក្សុរ អាចគធវើបានជាមួ នឹង
ការិយល័ តាំណ្ងរាហ្វសត ដដលម្នទីតាាំងគៅ 1000 Broadway, Suite 150, 

Oakland, CA 94607 ទរូស័ពទ៖ 879-4281 ទូរសារ៖ 879-3678។ 

 

ដ្នការដាំគណ្ោះក្សា គោ សម័ក្រចិតត រវាងសង្កាត ់និង
ការិយល័ សក្ម្ប់សិទធិពលរដឋ (OCR) 

 

គៅនលៃក្ព សាបតិ៍ ទ ី27 ដខរញ្ញា ឆ្ាាំ 2012 រណៈក្រប់ក្រងការអប់រអំូរឡិនដ៍ បានអនុម័ត 

ដ្នការដាំគណ្ោះក្សា គោ សម័ក្រចិតត (VRP) ជាមួ ក្រសួងអប់រសំ រដឋអាគមរិរ 

ការិយល័ សក្ម្បសិ់ទធពិលរដឋ (OCR) គដើមាបគីោោះក្សា វិន័ មិនសមក្សបរបស់សិសាស
 នជាតិអាគមរិរសញ្ជាតអិាហ្វ វិរ។ OCR បានចាប់គ្ដើមការពិនិតាយគឡើងវិញគៅគលើ
អនុគលាមភាព គដើមាបីគសុើបអគងកតថាគតើ សិសាស នជាតិអាគមរិរសញ្ជាតអិាហ្វ វិរ ដដលក្តូវ
បានោរ់វិន័ គោ សង្កាត ់ពិតជាសាហាវជាងសិសាស នជាតដិសាបរសដមនឬគទ។ លទធ្ល
រឺជារិចចក្ពមគក្ពៀងម្នពីរ ាំហាន ដដលក្របដណតបគ់លើឆ្ាាំសិរាាចាបពី 2012-13 ដល់ 

2016-17។ 

 

គសចរដីសគក្មចគនោះ ក្តូវបានគធវើគឡើងគោ ទទួលសាគាល់គៅគលើរមមវិធី្ ដួចគ ដ្ើមរាំនិតរបស់
សង្កាតរ់នងុការ្ដល់អាទិភាពគៅគលើលទធ្លម្នការដរលមអ សក្ម្បប់ុរសដសាបរគ្្ាតាាំងពី
ឆ្ាាំ 2010 គៅគពល OUSD បានបគងកើតការិយល័ សមិទធិ្លបុរសដសាបរគ្្ា នជាតអិា
គមរិរសញ្ជាតអិាហ្វ វិរ (AAMA)។ ជាពិគសស AAMA និងរមមវិធី្ ដួចគ ដ្ើមរាំនិតរបសស់ង្កាត ់

គដើមាប ីគោោះក្សា បញ្ហាមិនម្នចាំដណរគសមើោ្ា រួមម្ន៖ 
 

•  អេិវឌាឍនស៍ាលាគរៀនស រមន៍រនុងសង្កាតដ់ដល្ដល់គសវាគពញគលញ ដដលបដនថមពី
គលើការសិរាាដដលម្នរុណភាពខពស់ ្ដល់នូវគសវាដលទាំរុម្រ និងការ រចិតតទុរោរ់
ចាំគ ោះតក្មូវការសងគម និងតក្មូវការ្ែូវចិតតរបស់សិសាស។  

•  ពិនិតាយគឡើងវិញ និងគលើររមពស់ការអនុវតតលអថ្ាារ់ជាត ិសក្ម្បក់ាត់បនថ ការបដិគសធ
ភាពមិនគសមើោ្ាដ ន្រជាតិសាសន៍។ 

•  គផ្ដាតគលើការកាត់បនថ  “ការរឹងទទឹង” ដដលជាមូលោឋានសក្ម្បក់ារបដិគសធ។ 

•  ក្ចានគចាល ុទធសាហ្វសតភាពអន់ឱនចាំណុចទីសូនាយ ដដលជាការក្បឆាំងនឹងសមិទធិ្ល។ 

•  អនុម័តគោលការណស៍ាដារ ុតតិធម៌គឡើងវិញ ដដលផ្លាស់បដូរគោលវិធពីីការោរវ់ិន័ 
ទណឌរមម មរជាការអនុវតតសាដារគឡើងវិញ ដដលសងកត់ធៃន់គលើគក្ោោះថ្ាារដ់ដលបានបងក
គឡើង និងោាំក្ទដល់ នគលមើសគៅរនុងការ្ដល់សាំណងដល់ នរងគក្ោោះ។ 

•  ដណ ាំ ុទធសាហ្វសតអនតរារមន៍ និងោាំក្ទអារបាបរិរិយវិ ជម្ន គដើមាបបីគក្ងៀន និងពក្ងឹង
ការរំពឹងទុរអារបាបរិរិយវិ ជម្នទូទាំងសាលាគរៀន ដដលម្ន ុតតិធម៌ និងអនុវតតន៍
គសមើៗោ្ាចាំគ ោះសិសាសទាំងអស ់និងក្រប់បរិបទទាំងអស។់ 

 
 
 
 
 
 

http://www.ousd.k12.ca.us/discipline
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គដើមាបដីសវង ល់ដលមគទៀតអាំពីការររគ ើញ និងវិធានការ   ដដល OUSD 

រាំពុងចាត់ការគោោះក្សា ការោរវ់ិន័ ដដលពុាំម្នលរខណៈគសមើភាពោ្ាគ ោះ សូម
គមើលរាំណត់គ តុឆ្ាាំ 2015 និងគរ ទាំព័រ៖ www.ousd.org/aama។ 

 

មូលគ តុសក្ម្ប់វិធានការវិន័  

 

ទគងវើខាងគក្កាម មិនថាគរើតគឡើងគៅរនុងបរិគវណសាលាគរៀនរដ ីគៅអាំឡុងគពល
អាហារនលៃក្តង់គៅរនុងបរិគវណ ឬគក្ៅបរិគវណសាលាគរៀនរដ ីខណៈគពលគៅកាន ់ឬ
មរពីសាលាគរៀនរដ ីគៅគពលសាលាគរៀនរាំពុងដាំគណើរការគរៀនរដ ីឬគៅគក្ៅ
បរិគវណសាលាគរៀនរដ ីក្បសិនគបើអាចនឹងបងកឲាយម្នការរំខានធៃន់ធៃរគៅគលើ
សរមមភាពរបស់សាលាគរៀនគ ោះ អាចនឹង ាំឲាយម្នវិធានការវិន័ ៖ 
 

•  បងក ប ុនប ងបងក ឬរាំរាមរាំដ ងគដើមាបបីងករបួសស្ាាមដល់អនរដនទ។ 

•  គក្បើរម្លាាំង ឬ ិងាាគោ គចត  គៅគលើអនរដនទ គលើរដលងដតជាការ
ការ រខែួន។ 

•  កាន់កាប់រមមសិទធ ិលរ់ ឬ្គត់្គង់គោ ខុសចាាប់នូវ អាវុធ កាាំបិត គក្រឿង្ទុោះ ឬ
វតថដុដល ាំឲាយម្នគក្ោោះថ្ាារ។់ 

•  កាន់កាប់រមមសិទធ ិលរ់ ឬ្គត់្គង់គោ ខុសចាាប់ ឬសថិតគក្កាមឥទធិពលគក្រឿង
គញៀន គេស ជៈក្សវឹង ឬគក្រឿងពុលក្រប់ក្បគេទ។ 

•  ្ដល់ គរៀបចាំ ឬចរចារលរ់គោ ខុសចាាប់នូវ គក្រឿងគញៀន គេស ជៈក្សវឹង ឬ
គក្រឿងពុលក្រប់ក្បគេទ គ ើ ប ទាបម់រលរ់ ដចរចា  ឬ្គត់្គង់គក្រឿងគញៀន
គ ោះគៅឲាយបុរគលគ ា្សងគទៀត ឬលរ់ ដចរចា  ឬ្គត់្គង់គក្រឿងគញៀន ឬសារ
ធាត ុនិងតាំណ្ងឲាយគក្រឿងគញៀន គេស ជៈក្សវឹង ឬគក្រឿងពុលដដលក្តូវបាន
ក្រប់ក្រង។ 

•  ក្បក្ពឹតត ឬប ុនប ងក្បក្ពឹតតបែន់ ឬរាំរាមរាំដ ង រក្បារ់។ 

•  បងក ឬប ុនប ងបងកឲាយម្នការខូចខាតដល់ក្ទពាយសមាបតតរិបស់សាលាគរៀន ឬ
ក្ទពាយសមាបតតឯិរ ន។ 

•  លួច ឬប ុនប ងលួចក្ទពាយសមាបតតសិាលាគរៀន ឬក្ទពាយសមាបតតឯិរ ន។ 

•  កាន់កាប់ជារមមសិទធ ិឬគក្បើក្បាស់្ លិត្លថ្ាាាំ រ់ ឬនីរូទីន រួមម្ន ប ុដនតមិន
រាំណត់ចាំគ ោះ បារើ សុីហាការ សុីហាការតូចៗ បារើផ្កាកាាំពែូ ថ្ាាាំ រ់ោ្ានដ ា្សង  ិត 

រញ្ចប់សករគៅស  ូនិងមែ ូគលើរដលងដតម្នគវ ជបញ្ជាឲាយគក្បើ។  

•  ក្បក្ពឹតតទគងវើអាសអាភាស ឬ រ់ព័នធនឹងអាំគពើអាសក្ោម និងគថារទបជាទម្លា
ប់។ 

•  កាន់កាប់រមមសិទធ ិ្ដល់ គរៀបចាំ ឬចរចារលរ់គោ ខុសចាាប់នូវគក្រឿងគញៀន
ក្បគេទណ្មួ ។ 

•  រំខានដល់សរមមភាពសាលាគរៀន ឬម្នគចត បងកគរឿងដល់សុពលភាព
អាំណ្ចរបស់អនរក្តួតពិនិតាយគមើលការខុសក្តូវ ក្រូបគក្ងៀន អនរក្រប់ក្រងរដឋបា
ល មហ្វនតីសាលាគរៀន ឬបុរគលិរដនទគទៀតរបស់សាលាគរៀន ដដល រ់ព័នធគៅ
រនុងការអនុវតតន៍កាតពវរិចចរបស់ពួរគរ។ 

•  ទទួល រក្ទពាយសមាបតតសិាលាគរៀន ឬក្ទពាយសមាបតតឯិរ នគោ ដឹងថាក្តូវបាន
គរលួច។ 

 •  កាន់កាប់ជារមមសិទធិនូវអាវុធដរែងកាលា  (អវមីួ ដដល ាំឲាយមនុសាសម្នវិចារណញណ
ម្្ារ់សននិោឋានថា វតថចុមែងគ ោះរឺជាអាវុធម ួពិតក្បារដ)។ 

•  ក្បក្ពឹតត ឬប ុនប ងក្បក្ពឹតតការរំគលាេបាំ ន្ែូវគេទ ឬក្បក្ពឹតតវា តប់រំគលាេ្ែូវគេទ។ 

•  គបៀតគបៀន រាំរាមរាំដ ង ឬបាំេិតបាំេ័ សិសាសណ្ម្្ារ់ដដលជាសារាសីបណតឹង ឬជាសារាសី
គៅរនុងដាំគណើរការវិន័ សិសាស គោ ម្នគោលបាំណងរារាាំងមិនឲាយសិសាសគ ោះគធវើជា
សារាសី សងសឹរក្បឆាំងនឹងសិសាសដដលគធវើជាសារាសីគ ោះ ឬទាំងពីរ។ 

•  សក្ម្ប់សិសាសគៅថ្ាារទ់ី 4 ដល់ 12 ក្បក្ពឹតតការគបៀតគបៀន្ែូវគេទ។ 

•  សក្ម្ប់សិសាសគៅថ្ាារទ់ី 4 ដល់ 12 ចូលរមួ បងក ប ុនប ង ឬរាំរាមរាំដ ងគដើមាបីបងក
 ិងាា។ 

•  សក្ម្ប់សិសាសគៅថ្ាារទ់ី 4 ដល់ 12 ម្នគចត  រ់ព័នធគៅរនុងការគបៀតគបៀន រាំរាម
រាំដ ង ឬបាំេិតបាំេ័ ដល់បុរគលិរសាលាគរៀនសង្កាត់ ឬសិសាសដនទគទៀត ដដលម្នលរខ
ណៈធៃន់ធៃរក្រប់ក្ោនស់ក្ម្បរ់ំខានដល់ការង្ររនុងថ្ាារ់របស់សិសាសដនទគទៀត បងកឲាយខូច
សណ្ដាប់ធ្ាាបធ់ៃន់ធៃរ ឬ លាន នសិទធរិបសស់ិសាសណ្ម្្ារ ់ឬសិសាសគក្ចើន រ ់គោ 
បគងកើតនូវបរិយកាសអប់រដំដលម្នលរខណៈបាំេិតបាំេ័  ឬជាសក្តូវ។ 

•   រ់ព័នធ ឬប ុនប ង រ់ព័នធគៅរនុងការគធវើទរុខបុរគមនញ។ 

•  គធវើការរាំរាមរាំដ ងគធវើគេវររមមក្បឆាំងនឹងមហ្វនតីសាលាគរៀន ឬក្ទពាយសមាបតតសិាលាគរៀន 

•  ្ដល់ ឬគរៀបចាំលរ់ ចរចារលរ់ ឬបានលរ់គក្រឿងគញៀន Soma គោ ខុសចាាប់។ 

•   ួ  និងញុោះញង ់ដូចម្នរាំណតគ់ោ ដ ន្រទី 31 ននក្រមក្ព មទណឌ ការោរ់គទស ឬ
ការប ុនប ងោរ់គទសគោ ម្នរបួសស្ាាមគៅគលើអនរដនទ។ 

•  រ់ព័នធគៅរនុងទគងវើសមែុតគធវើបាប ដូចាបនរាំណត់ន័ ចាាស់លាស ់រនុងចាាប់អប់រ ំ
48900(r) រួមម្ន ប ដុនតមិនរាំណត់ថាម្នដត ការសមែុតគធវើបាបោ្ា ដដលបានក្បក្ពឹតត 
តាមមគធាាបា គធវើតាមរ ៈគក្រឿងគអឡិចក្តូនិច ដដលបានោរ ់ជាពិគសស គៅគលើ
សិសាស ឬបុរគលិរណ្ម្្ារ់ននសាលាគរៀន។ 

ចាាប់អប់រំដ ន្រទ ី48900, 48900.2–48900.4, 48900.7, 48915 

 

សិទធិក្តឹមក្តូវតាម្ែូវចាាប់ 
 

សម្ ិរបុរគលិរទាំងអស ់ក្តូវបានរំពឹងថាក្បក្ពឹតតចាំគ ោះសិសាសទាំងអសរ់នុងលរខណៈមួ 
ក្សបោ្ា  ុតតិធម៌ និងគសមើភាពោ្ា និងធា នូវសិទធកិ្តឹមក្តូវតាម្ែូវចាាប់សក្ម្បស់ិសាសទាំងអ
ស់។ ម្តាបិតា និងសិសាសម្នសិទធិ៖ 
•  ទទួលបានការ ូនដាំណឹងអាំពីគោលការណ ៍និងបទបញ្ជាដដលក្រប់ក្រងការក្បក្ពឹតត និងវិ

ន័ សក្ម្បស់ិសាស។ 

•  ទទួលបានការ ូនដាំណឹងអាំពីការគចាទក្បកានព់ីបទខុសសីលធម៌ និងេសតុតាងដដលក្តូវ
បានគក្បើជាមូលោឋានសក្ម្បក់ារគចាទក្បកាន់។ 

•  ្ដល់រាំដណព័ត៌ម្ន និងេសតតុាងោាំក្ទ ឬសរខីភាព ូនអនរក្រប់ក្រងរដឋបាលសាលាគរៀន
បានក្តឹមក្តូវ មុននឹងម្នការចាត់វិធានការវិន័  គលើរដលងដតអនរក្រប់ក្រងរដឋបាល
គ ោះ ចាត់ទុរថាវាជាសាថានភាពប ទានម់ួ ។ 

•  ម្នសននិសីទជាមួ បុរគលិរសាលាគរៀន។ 

•  ទទួលបានការ ូនដាំណឹងជាមុនអាំពីការ ាំនុាំ ក្មោះវិន័ ណ្មួ ។ 

•  សារាសីដីកា  និងម្នមុខ និងតាំណ្ងគៅរនុងការ ាំនុាំ ក្មោះវិន័ ។ 

•  ោរ់ រាយបណតឹងសាទុរខក្បឆាំងនឹងគសចរដសីគក្មចបគណតញគចញពីសាលាគរៀន គៅកាន់
រណៈក្រប់ក្រងការអប់រគំខានធី Alameda រនុងរ ៈគពល 30 នលៃ។ 

 
 
 
 

http://www.ousd.org/aama
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វិធានការវិន័  

 

សិសាសទាំងឡា ដដលក្តូវបានររគ ើញថា បានក្បក្ពឹតតទគងវើណ្មួ ខុសសីលធម៌ 

ដូចម្នរា  មថាជា “មូលគ តសុក្ម្បវ់ិធានការវិន័ ” (មុន) អាចក្តូវបានពាយួរ
គ ្ាោះ គ ទ្រគោ មិនសម័ក្រចិតតគៅកានឱ់កាសណ្មួ  ឬសាលាគរៀនបនតណ្មួ  

(សូមគមើលរមមវិធកីារអប់រអំាចគក្ ើសគរើសបានគៅរនុងបញ្ជីទាំ រ់ទាំនង) ឬក្តូវបាន
បគណតញគចញពីសាលាគរៀនគក្កា ពី ាំនុាំ ក្មោះ។ ការគនោះរួមម្ន សិសាសទាំងឡា 
ណ្ ដដលក្តូវបានចុោះគ ្ាោះគៅរនុងរមមវិធអីប់រពំិគសស ឬទទួលគសវាអប់រកំ្សប
តាមដ ន្រទី 504។ 

  

ទគងវើចាំនួនក្បាាំ នឹងបណ្ដាលឲាយម្នការផ្អារការសិរាាភាលាមៗ និង្ដល់អនុសាសន៍ឲាយ
បគណតញគចញពីសាលាគរៀន ក្បសិនគបើសិសាសគ ោះក្បក្ពឹតតទគងវើណ្មួ គៅសាលា
គរៀន ឬគៅគពលចូលរួមសរមមភាពសាលាគរៀន៖ 
 

1.  កាន់កាប់ជារមមសិទធ ិលរ់ ឬ្គត់្គង់អាវុធ 

2.  ក្រវើកាាំបិតោរអ់នរដនទ  

3.  លរ់គក្រឿងគញៀនដដលម្នការក្រប់ក្រង 

4.  ក្បក្ពឹតត ឬប ុនប ងក្បក្ពឹតតការរំគលាេបាំ ន្ែូវគេទ ឬវា តប់រំគលាេ្ែូវគេទ 

5.  កាន់កាប់ជារមមសិទធគិក្រឿង ទ្ុោះ 
 

ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី48915 

 

សក្ម្បទ់គងវើគ ា្សងគទៀត OUSD ោាំក្ទ គក្មើសគ ា្សងគទៀតចាំគ ោះការផ្អារការ
សិរាា និងបគណតញគចញ។  

 

ដាំគណ្ោះក្សា ទាំងគនោះ អាចគោោះក្សា មូលគ តបុងករបស់អារបាបររិិយគ ោះ រួម
ម្ន គោលគៅដដលោ្ានការតក្មងទ់ិស តក្មូវការដដលមិនក្តូវបានគឆ្ែើ តបគៅ
គលើដ ន្ររបស់សិសាស។ រនុងររណមីួ ចាំនួន  គក្មើសទាំងគនោះ អាចរួមបញ្ចូលទាំង
ការគធវើសាំណងដល់អនរដដលរងការប ោះ ល ់ឬរងគក្ោោះថ្ាារគ់ោ អារបាបរិរិយ
គ ោះ។  គក្មើសមួ ចាំនួនដដលក្តូវបានគក្បើក្បាសគ់ោ សាលាគរៀនរបស់ OUSD 

រួមម្នដូចតគៅ៖  
 

•  ការអនុវតតសាដារ ុតតិធម៌គឡើងវិញ ដូចជា ក្រុមោាំក្ទ និងរណគន ាយភាព 

•  សាលាគរៀននលៃគៅរ៍ 
•  ការគ ទ្រគៅកានឱ់កាសណ្មួ  

•  ក្បព័នធរណគន ាយភាពមិតតេរដ ិដូចជា McCullum Youth Court 

•  រមមវិធគីោោះក្សា ទាំ ស ់

•  សរមមភាពគសវាសងគម  

•  រិចចសនាាដរដក្បអារបាបរិរិយ 

•  ការចុោះសរួសុខទុរខដល់្ទោះ និង/ឬសននិសីទជាមួ សម្ ិរក្រួសារ 
•  ការផ្អារការសិរាារនុងសាលាគរៀន 

•  ការដក្បក្បួលរគក្ម្ងគពល 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរម្នសាំណួរដលមគទៀត អាំពីការោរវ់ិន័  សូមទរ់ទងសាលា
គរៀនរបស់គលារអនរ ឬដ ន្របាំគរើគសវាក្ទក្ទង ់និងោរ់វិន័ អប់រសំិសាស តាមរ ៈ 

 ទូរស័ពទគលខ 879-2347។  

ចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រងដ ន្រទ ី 5142, 5144.1, 5145.12 

 

ការោរ់វិន័ គោ ក្រូបគក្ងៀន 

 

ក្បសិនគបើមគធាាបា គ ា្សងគទៀត រនុងការដរលមអអារបាបររិិយរបស់សិសាសបរា ័  ចាំគ ោះទ
គងវើខុសសីលធម៌ណ្មួ ដដលម្នរា  មគៅគក្កាម “មូលគ តសុក្ម្បវ់ិធានការវិន័ ” 

(មុន) គ ោះ ក្របូគក្ងៀនអាច៖ 
 

•  ផ្អារសិសាសគ ោះមិនឲាយសិរាាសក្ម្បម់ួ នលៃគ ោះ និងនលៃប ទាប ់— ការគនោះមិនបគងកើត
បានជាការផ្អារការសិរាាពសីាលាគរៀនគឡើ  

•  ឲាយសិសាសគៅគក្ៅថ្ាាររ់ ៈគពលមិនគលើសពីមួ គម្ ាង គៅគពលចប់គម្ ាងសិរាាគៅនលៃ
គ ោះ 

•  បញ្ជូនសិសាសគ ោះគៅកានអ់នរក្រប់ក្រងរដឋបាលសាលាគរៀនឲាយបានក្តឹមក្តូវ 
•  គក្កា ពី ូនដាំណឹងជាលា លរខណ៍អរាសរ តក្មូវឲាយម្តាបិតារបស់សិសាសគ ោះមរចូលរួម

សននិសីទជាមួ ក្របូគក្ងៀន ទរ់ទងនឹងការផ្អារការសិរាា 
 

ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី48910 

 

ការគក្បើទណឌរមមគលើរាងកា  ក្តូវបានហាមឃាតគ់ៅក្រប់សាលាគរៀនសាធារណៈទាំងអស់
គៅអូរឡិនដ៍។ 

 

ការទរ់ទងនររបាល 

 

គៅគពលសិសាសក្តូវបានគចាទក្បកានថ់ា បានគធវើខុសចាាប់ មហ្វនតីសាលាគរៀនម្នកាតពវរិចច
រនុងការទរ់ទង និងរា ការណអ៍ាំពឧីបទទវគ តគុ ោះ ូននររបាល។ សាថានភាពដដលតក្មូវឲាយ
ទរ់ទងនររបាល រួមម្ន ការវា ក្បហារគលើរូបរាងកា របស់សិសាស ឬបុរគលិរ សិសាស ឬ
អនរដនទគទៀត ដដលរាំពុងកាន់កាបរ់មមសិទធិអាវុធកាាំគេែើង ឬអាវុធដនទគទៀត ការរាំរាម
រាំដ ងអាំពអីាំគពើ ិងាាគោ នរណ្ម្្ារ ់និងការកាន់កាប់រមមសិទធ ិឬលរ់គក្រឿងគញៀន។ គៅ
គពលសាថានភាពមួ ក្តូវបានរា ការណ ៍វារឺជាបនទុររបស់  រោឋាននររបាល រនុងការ
សគក្មចថាគតើក្តូវគសុើបអគងកតដដរឬគទ។ 

 

បទសម្ភាសន៍នររបាលជាមួ សិសាស 
 

មហ្វនតីនររបាល អាចគចាទសួរសិសាសគៅសាលាគរៀនទរ់ទងនឹងការគសុើបអគងកតរបស់ពួរគរ
គៅគលើបញ្ហាដដល រ់ព័នធនឹងសាលាគរៀន ឬគ តុការណ៍គធវើបាប ឬរំគលាេបាំ នគៅគលើ
សិសាសដដលបានសងាស័  ឬសថិតគៅរនុងសាថានភាពអាសននណ្មួ ។ មហ្វនតសីាលាគរៀន នឹងគកាោះ
គៅសិសាសគ ោះមរកានក់ារិយល័ គដើមាបីសម្ភាសន៍។ 

 

គៅគពលសិសាសក្តូវបានចាប់ខែួន មហ្វនតសីាលាគរៀនក្តូវដតក្បាប់ម្តាបិតា/អាណ្ពាាបាលជា
ប ទាន ់លុោះក្តាណ្ដតសិសាសគ ោះអាចជា នរងគក្ោោះននការរំគលាេបាំ នរុម្រ។ ក្បសិនគបើ
សិសាសណ្ម្្ារក់្តូវបានចាប់ខែួន និងគចាទសួរគោ នររបាលក្បចាាំសាលាគរៀន បដនថមពីគលើ
បក្ម្ម Miranda នររបាលគ ោះក្តូវដតក្បាបស់ិសាសគ ោះថា សិសាសគ ោះអាចម្នវតតម្ន
ម្តាបិតា គ ើ អាចរង់ចាាំរ ូតដល់ម្តាបិតារបស់ពួរគរម្នវតតម្នមុនគពលការគចាទ 
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សួរចាប់គ្ដើម។ បដនថមពីគលើគនោះគទៀត មហ្វនតសីាលាគរៀនក្តូវដតពាាយមទរ់ទងគៅ
កានម់្តាបិតាជាប ទាន ់រនុងការទទួលបានការ ល់ក្ពមផ្ទាល់ម្ត់គដើមាបីអនញុ្ញាត
ឲាយនររបាលណ្ម្្ារគ់ធវើការគចាទសួរសិសាស លោុះក្តាណ្ដតរុម្រគ ោះជា នរង
គក្ោោះននការរំគលាេបាំ នរុម្រដដលបានសងាស័ ។ ក្បសិនគបើម្តាបិតាគសនើសុាំរុាំឲាយ
គចាទសួរសិសាសគ ោះរ ូតទល់ដតពួរគរម្នវតតម្ន្ងដដរគ ោះ សិសាសគ ោះមិន
អាចឲាយនររបាលគចាទសួរបានគឡើ  រ តូទល់ដតម្តាបិតារបស់ពួរគរម្ន
វតតម្នគៅទីគ ោះសិន។  

ចាាប់ក្បតិបតដិននរណៈក្រប់ក្រង 5145.11, 5145.13 និង 5145.14 

 

ការបញ្ាឈប់សិសាសបគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន 
 

សិសាសអាចក្តូវបានដរគចញពីសរមមភាពសិរាាជាក្បក្រត ីរ ូតដល់ក្បាាំនលៃរនុងមួ 
គលើរ និងមិនគលើសពី 20 នលៃ រនុងមួ ឆ្ាាំសិរាា។ ក្បសិនគបើសិសាសចុោះគ ្ាោះ ឬក្តូវ
បានគ ទ្រគៅកាន់សាលាគរៀនទូលាំទូលា មួ គ ា្សងគទៀត សាលាគរៀន ឬថ្ាារ់គរៀន
ដដល្ដល់ឱកាស ឬសាលាគរៀន ឬថ្ាារ់គរៀនបនតគ ោះ សិសាសគ ោះអាចមិនក្តូវបាន
ដរគចញពីសាលាគរៀនគលើសពី 30 នលៃ រនុងមួ ឆ្ាាំសិរាាគឡើ ។ ម្តាបិតា ក្តូវដត
ទទួលបានការ ូនដាំណឹងជាលា លរខណ៍អរាសរ ជាភាសាចមាបងរបស់ពួរគរ អាំពី
មូលគ តនុនការផ្អារការសិរាា។  

ចាាប់អប់រំដ ន្រទ ី48903  
 

ចាប់ម្នក្បសិទធភាពពីនលៃទ ី1 ររកោ 2016 តគៅ សិសាសនឹងដលងក្តូវបានគរ
បញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀនគទៀតគ ើ  ចាំគ ោះការបាំ នគលើចាាបអ់ប់រ ំ
48900(K)។ 

 

សិសាសដដលបានគរបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន មិនអាចម្នវតតម្នគៅទី
រនុងបរិគវណននសាលាគរៀនណ្មួ  ឬចូលរួមសរមមភាពណ្មួ របស់សាលាគរៀន 

គទោះជាគៅរនុងអាោរសាធារណៈរដ ីអាោរឯរ នរដ ីគៅរនុងរ ៈគពលបញ្ាឈប់
បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន។ សិសាសក្តូវបានតក្មូវឲាយបាំគពញរិចចការ និងគតសត
ទាំងអស ់ដដលពុាំបានគធវើ គៅរនុងរ ៈគពលបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន។ 

គលើរដលងដតរនុងររណមី្នអាសននគចញ មុននឹងសិសាសក្តូវបានបញ្ាឈប់
បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀនគ ោះ ពួរគរក្តូវ ួបជាមួ នឹងចាងហាវាងសាលាគរៀន
សិន គដើមាបពីិភារាាអាំពកីារក្បក្ពឹតតពុាំក្តឹមក្តូវ និង្ដល់ការបរក្សា គរឿងរា ាវដដល
បានគរើតគឡើង និងេសតុតាង គដើមាបីការ រខែួនពួរគរ ។ ការបញ្ាឈប់សិសាស
បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន និងរ ៈគពលននការបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលា
គរៀន នឹងក្តូវបានរាំណត ់មដងមួ ររណីៗ  ជាមួ នឹងអនរក្រប់ក្រង ដដលអនវុតដបទ
បញ្ាឈប់សិសាសបគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន, ដដលពិចារណ្គលើសាថានភាពបនធូរ
បនថ  ឬគធវើឱាយកាន់ដតធៃន់ធៃរគឡើង និងការដសវងររព័ត៌ម្នគៅរនុងតារាងម្ ាក្តិច
ទប់សាកាត ់និងោរវ់ិន័ សិសាសននសង្កាត់ OUSD។ 

 

ការគ ទ្រគោ មិនសម័ក្រចិតត 
 

សិសាសអាចក្តូវបានបញ្ជូនគោ ពុាំសម័ក្រចិតតគៅកានស់ាលាគរៀនទូលាំទូលា  ឬគៅ
កានស់ាលាគរៀនបនតណ្មួ  ដតគៅគក្កា គពលដដលម្នការដណ ាំណ្មួ 
សក្ម្បក់ារបគណតញគចញ និងគក្កា គពលម្នសវ ការគៅចាំគ ោះមុខរណៈ 

 សវនការវិន័ របស់សង្កាត ់(DHP) ដដលក្សបោ្ាជាមួ នឹងល័រខខ័ណឌតក្មូវគៅរនុងចាាប់
អប់រ ំ48918 និងគសចរដី ូនដាំណឹង និងនីតិវិធសីវ ការសក្ម្បប់ការបគណតញគចញគ ោះ
ប ុគណ្្ាោះ។DHPក្តូវទទួលសាគាលក់ារគក្បើក្បាសគ់ោលវិធវីិ ជម្នចាំគ ោះអារបាបរិរិយសិសាស 
និងគក្បើក្បាសរ់ ៈគពលបគក្ងៀនឲាយអសពី់លទធភាពសក្ម្ប់សិសាសម្្ារ់ៗ។ រាលក់ារគ ទ្រគោ 
ពុាំសម័ក្រចិតតណ្មួ គៅកានស់ាលាគរៀនបនត ក្តូវដតគធវើគឡើងគោ អនុគលាមតាមចាាប់អប់រ ំ
48432.5។BP 5144.1។ 

 

ចាាប់លមី អនញុ្ញាត្ងដដរឱាយការគ ទ្រគោ សម័ក្រចិតតរបស់សិសាស ដដលបានោរ់គទសពីបទ
គលមើសអាំគពើ ិងាាជារ់លារ ់ឬម ាឈឹម គៅគពលណ្សិសាស ក្តូវបានចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន គៅឯ
សាលាដូចោ្ា នឹងសិសាសដដលជា នរងគក្ោោះននឧក្រិដឋរមម ឱាយដតលរខខណឌជារ់លារ ់នឹង ក្តូវ
បានបាំគពញ គ ើ ថាក្រុមក្បឹរាាេិបាលននសង្កាត ់បានអនុម័តជា្ែវូការ គៅរនុងរិចចក្ប ុាំ
តាមគពលរាំណត់ធមមតា គដើមាបអីនុវតតសិទធិអាំណ្ចគនោះ ដូចបានតក្មវូគឡើងគោ ចាាប។់ 

ចាាប់អប់រ ំ48929 

 

ការដណ ាំឲាយបគណតញគចញតាម្ែូវចាាប់ 
 

  រសាលា ឬអនរគមើលការខុសក្តូវ ក្តវូដណ ាំឲាយបគណតញសិសាសណ្ម្្ារដ់ដលរំគលាេ
គៅគលើ ចាាប់អប់រំដ ន្រទី  48900 (A)–(E) គលើរដលងដត  រសាលា ឬអនរគមើលការ
ខុសក្តូវ ល់គ ើញថា ការបគណតញគចញគ ោះ មិនសមក្សប គោ សារកាលៈគទសៈជារ់
លារន់នឧបទទវគ តគុ ោះ និងរា ការណជ៍ាលា លរខណ៍អរាសរដល់រណៈរមមការ ាំនុាំ ក្មោះវិ
ន័ សិសាស (PDHP)។ គៅគពលសិសាសម្្ារក់្តូវបានបញ្ជូនគៅកានក់ារ ាំនុាំ ក្មោះគលើការ
បគណតញគចញ PDHP គបើរការក្ប ុាំគដើមាប ីាំនុាំ ក្មោះបញ្ហាគ ោះ និងរាំណតថ់ាគតើ វាជាការរួរ
ដដរឬគទ ដដលក្តូវដណ ាំឲាយអនរគមើលការខុសក្តូវបគណតញសិសាសគ ោះគចញ។ សសិាស និង
ម្តាបិតា ក្តូវបាន ូនដាំណឹងអាំពសីិទធកិ្តឹមក្តូវតាម្ែូវចាាប់របស់ខែួន។ លទធ្ល និងការ
ដណ ាំរបស់ PDHP ក្តូវបានោរ ់ូនអនរគមើលការខុសក្តូវ ដដលជាអនរសគក្មចចិតតចុងគក្កា
 ។ សសិាសណ្ម្្ារ ់ដដលក្តូវបានបគណតញគចញ ម្នសិទធទិទួលបានការអប់រមំួ  គ ើ 
អាចក្តូវបានបញ្ជូនគៅកានក់ារិយល័ អប់រគំខានធី Alameda គដើមាបទីទួលបានគសវា
គ ោះ។ 

 

ការបគណតញគចញពីសាលាគរៀនតាមចាាប់  
 

ររណដីដល  រសាលា ឬអនរគមើលការខុសក្តូវរាំណត់ថា សិសាសម្្ារប់ានក្បក្ពឹតតទគងវើណ្
មួ រនុងចាំគណ្មទគងវើខាងគក្កាម គៅរនុងបរិគវណសាលាគរៀន គៅគពលចូលរួមសរមមភាព
របស់សាលាគរៀនគៅគក្ៅសាលាគរៀន សសិាសគ ោះក្តូវដតក្តវូបានផ្អារពីការសិរាា នងិក្តូវបាន
ដណ ាំឲាយបគណតញគចញ៖ (1) កាន់កាបជ់ារមមសិទធិ លរ់ ឬ្គត់្គង់អាវុធជាកាាំគេែើង (2) ក្រវើ
កាាំបិត ឬអាវុធគ ា្សងគទៀតោរអ់នរដនទ  (3) លរ់គោ ខុសចាាប់នូវគក្រឿងគញៀនដដលម្ន
ការក្រប់ក្រង (4) ក្បក្ពឹតត ឬប ុនប ងក្បក្ពឹតតការរំគលាេបាំ ន្ែូវគេទ ឬការក្បក្ពឹតតការវា 
តប់រំគលាេ្ែូវគេទ ដូចម្នរាំណតគ់ៅរនុងចាាប់អប់រដំ ន្រទី 48900 (N) ឬ (5) កាន់កាបជ់ា
រមមសិទធនិូវគក្រឿង ទ្ុោះ។ 

 

ការទទួលខុសក្តូវចាំគ ោះការខូចខាត និងការបាត់បង់ 

 

ម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាលរបស់សិសាសណ្ម្្ារ ់ក្តូវទទួលខុសចាំគ ោះការខូចខាត ដដល  
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បណ្ដាលមរពីការក្បក្ពឹតតខុសគោ គចត របស់សិសាសគ ោះ រួមម្ន មរណភាព
របួសស្ាាម ចាំគ ោះបុរគល ឬការខូចខាតក្ទពាយសមាបតត។ិ ម្តាបិតារ៏អាចក្តូវទទួល
ខុសក្តូវចាំគ ោះរង្វានដ់ដលម្នទឹរក្បាររ់ ូតដល់ $10,000 តក្មូវគៅតាមអតិ្
រណ្ ដដលបិទក្បកាសគោ សង្កាត ់សក្ម្បក់ារ ុាំឃាាំង និងបណតឹងសាធារណៈ
គជារ ័ គៅគលើសិសាសដដលក្តូវទទួលខុសក្តូវគ ោះ្ងដដរ។ ម្តាបិតា ឬអាណ្
ពាាបាលរបស់សិសាសណ្ម្្ារ ់រ៏ក្តូវទទួលខុសក្តូវ្ងដដរ ចាំគ ោះគសៀវគៅសិរាា
ទាំងអស ់ឧបររណត៍ហ្វនត ីឬក្ទពាយសមាបតតគិ ា្សងគទៀតរបស់សាលាគរៀន ដដល្ដល់ឲាយ
សិសាសគ ោះខច ីគ ើ មិនបានក្បរលវ់ិញតាមការគសនើសុាំ។ សង្កាតអ់ាចដរ ូត
និគទទស សញ្ញាប័ក្ត ឬក្ពឹតតិប័ក្តពិនទុរបស់សិសាសគ ោះ រ ូតទល់ដតការខូចខាតក្តូវ
បានទូទត ់ដដលសិសាសគ ោះម្នគចត បងកឲាយខូចខាតក្ទពាយសមាបតត ិឬម្នគចត 
បដិគសធមិនក្បរលក់្ទពាយសមាបតតរិបស់សាលាគរៀន និងសង្កាត់វិញ ដូចដដលម្ន
ដចងគៅរនុងនីតិវិធតីាម្ែូវចាាប់ គោ អនគុលាមគៅតាមនីតិវិធសីក្ម្បក់ារ
បគណតញគចញរបស់ចាាប់អប់រ។ំ រមមវិធកីារង្រសម័ក្រចិតតអាចក្តូវបានគរៀបចាំ  ាំនួស
ឲាយការទូទតជ់ារូបី ប័ណណចាំគ ោះការខូចខាតទាំងគ ោះ។ ចាាប់អប់រដំ ន្រទ ី48904

ការលុបគចាលរាំណត់ក្តាវិន័ របស់សិសាស
គក្កាមគោលការណរ៍ណៈក្រប់ក្រងលម ីសិសាសអាចគសនើសុាំការលុប (ឬបាំបាត់គចាល)

នូវការពាយួរគ ្ាោះ ឬការបគណតញគចញពីរាំណតក់្តាវិន័ ។ ការគធវើដបបគនោះ អាច
 ួ ឲាយសិសាសបនតការសិរាាគៅមហាវិទាាល ័ និងម្នគោលគៅអា ីព។
រាំណត់ក្តាវិន័  អាចនឹងក្តូវបានបាំបាត់គចាល ក្បសិនគបើ៖

• បទគលមើសរបស់សិសាស មិន រ់ព័នធនឹងការរគំលាេបាំ ន ឬថ្ាាាំគញៀន (គក្ៅពី
រញ្ឆា)។

• បីឆ្ាាំបានរនែង្ុតគៅ តាាំងពីសិសាសបានក្បក្ពឹតតខុសរនុងមគធាាបា ណ្មួ ។
• សិសាសអាចបង្ហាញឲាយគ ើញនូវរាំរអូារបាបរិរយិវិ ជម្ន គោ ោរ់គសនើនូវលិខិត

ដណ ាំ ឬធា អោះអាង។

រគបៀបោរ់ រាយសុាំ

• សិសាសក្តូវដតបាំគពញ និងោរ់ រាយគសនើសុាំមួ ចាាប់។
• ការិយល័ បាំគរើគសវាក្ទក្ទង់វតដម្ន និងោរ់វិន័ អបរ់ំរូនសិសាស នឹងក្តួតពិនិ

តាយ រាយសុាំ និង ូនដាំណឹងដល់សិសាស គៅគពល រាយសុាំក្តូវបាន្ដល់ការ
អនុញ្ញាត ឬបដិគសធ (ដដលអាចក្តូវចាំណ្ គពលគក្ចើនដខ)។

• ក្បសិនគបើសាំគណើសុាំក្តូវបដិគសធគ ោះ សសិាសក្តូវដតរង់ចាាំរ ៈគពលមួ ឆ្ាាំ មុន
នឹងោរ់ រាយសុាំមដងគទៀត។ សូមគមើលគោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល និង
បទបញ្ញតដិរដឋបាល 5144.3

• សូមទរ់ទងការិយល័ បាំគរើគសវាក្ទក្ទងវ់តដម្ន និងោរវ់ិន័ អបរ់ំរូនសិសាស
គោ ម្នសាំណួរ  អាំពីគោលការណ៍ននការលុបគចាលរាំណតក់្តាវិន័
របស់គ ើង តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 879-2347។
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បញ្ជទីាំ រទ់ាំនងរ ស័ 
 

គលខទូរស័ពទចាំបងសាំរាប់ 

  រោឋានគនោះ រឺ  

(510) 879-2700 
 

សង្កាត ់OUSD (សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ)៍ រឺជា ‹សាលាគរៀនស រមន៍បាំ
គរើគសវាទូលាំទូលា ›។ គនោះម្នន័ ថា ក្រប់សាលាគរៀនទាំងអស់ រាំពុងស 
ការជាមួ ស រមន៍មូលោឋានរបស់ខែួន រនងុការ្ដល់រមមវិធ ីនិងការបាំគរើគសវា   

ដដល ួ គធវើគអា សាលាគរៀន និងស រមន៍ ជាទីម្នសុវតថិភាព និងចាំគរើនសុខ
ភាព សាំរាប់រូនសិសាស ក្រុមក្រួសារ។  

 

គក្ៅពីការ ួ រូនសិសាសគរៀនគអា បានពូដរគ ោះ រមមវិធី និងការបាំគរើគសវារមម
ទាំងគនោះ   ួរូនសិសាស និងក្រុមក្រួសារ គអា ម្នសុខភាពលអ។  

 

រមមវិធ ីនិងគសវារមមជាគក្ចើនទាំងគនោះ រឺជាដ ន្រនន  រោឋានបាំគរើគសវាសាលា
គរៀនស រមន៍ និងរូនសិសាសននសង្កាត ់OUSD។   រោឋានរួមម្ន៖ 
 

 រមមវិធីប ទាប់ពីសាលាគរៀន 

 ដ ន្របាំគរើគសវាក្ទក្ទង់ការោរ់វិន័ អប់រ ំនងិវតដម្ន 

 សុខភាពអារបាបររិិយ 

 ម ាឈមណឌលធនធានក្រួសារ 
 ភាពជានដរូននស រមន៍ 

 ដ ន្របាំគរើសគសវាសុខភាព និងដលទាំសិសាសសាលា 

 ម ាឈមណឌលផ្លាស់បដរូ / ម ាឈមណឌល ុតដិធម៌នីតិ ន 

 រមមវិធីសិរាាអាំពីសងគម និង្ែូវចិតដ 
 ដ ន្រទរ់ទញសិសាសសាលា ក្រួសារ និងស រមន៍ចូលរួមស ការ 
 រមមវិធីសិរាា គពលរដូវគៅដា 
 ដ ន្ររូនសិសាស និងក្រួសារអនដរកាល 

 

 

គដើមាបីទរ់ទងដ ន្របាំគរើគសវារូនសិសាសទាំងគនោះបាន សូមទូរស័ពទគៅកាន់ 

គលខទូរស័ពទចាំបងនន  រោឋានននគ ើង គលខ (510) 879-2700។ 

 

  អនរអាចទញ រដបបបទសុខភាព និងដបបបទថ្ាាាំគពទាយបាន (គៅកាន់សាលារ 

Student and Families គៅខាងគលើ រួចគៅកាន់សាលារ Health Resources 

& Information)  

 អនរអាចទញ រដបបបទអាហារបូតថមភ (គៅកាន់សាលារ Student and 

Families គៅខាងគលើ រួចគៅកាន់សាលារ Meal Menus)។ 

 ទាំព័រចាំបងសាំរាប់សុខភាព និងសុខម្លភាព រឺ 

http://www.ousd.org/Domain/3263 
 

 

សុខភាព និងសុខម្លភាព 

សាំរាប់សាំណួរទូគៅអាំពីសុខភាព និងសុខម្លភាពគៅឯសង្កាត់ OUSD៖ 
http://www.ousd.org/Domain/3263 

ឬ  healthandwellness@ousd.org  

   

ការបាំគរើគសវាសុខភាព៖  
គបើសិនជារូនអនរម្នបញ្ហាសុខភាព ឬម្នគសចរដីក្តូវការសាំរាប់សុខភាព សូម
ទាំ រ់ទាំនង៖ healthservices@ousd.org   

 Barbara Parker  អនរសក្មបសក្មលួ  (510) 879-2357 

 Cheryl Burden អនរក្រប់ក្រងរមមវិធ ី (510) 879-2358 

 Paris Pryor អនរក្រប់ក្រងរមមវិធ ី (510) 879-2364 

 

មណឌលសុខភាពសាលាគរៀន៖  
សាំរាប់បញ្ជីរា គ ្ាោះមណឌល   និងពត័៌ម្ន គ ា្សងៗគទៀត សមូគមើលទាំពរ័គលខ 

_____ គៅរនុងរូនគសៀវគៅគនោះ។ 

  

សាំរាប់ព័ត៌ម្នបដនថម អាំពីមណឌលសុខភាពសាលាគរៀន សូមទាំ រ់ទាំនងជាអនរក្ស ី

Mara Larsen-Fleming ជាអនរ  ិកា (510) 879-8486 ឬ (510) 684-6549 

(Mara.Larsen-Fleming@ousd.org)។ 

 

រមមវិធីអប់រំសុខភាព ែ្ូវគេទ៖ 
Ilsa Bertolini អនរក្រប់ក្រងរមមវិធ ី(510) 879-4607 

(Ilsa.Bertolini@ousd.org)  
 

ដ ន្រក្ទក្ទង់ និងការគរៀបចាំរមមវិធី LGBTQ៖ 
Ilsa Bertolini អនរក្រប់ក្រងរមមវធិ ី(510) 879-4607 

(Ilsa.Bertolini@ousd.org) 
 

 

http://www.ousd.org/Domain/3263
http://www.ousd.org/Domain/3263
mailto:healthandwellness@ousd.org
mailto:healthservices@ousd.org
mailto:Mara.Larsen-Fleming@ousd.
mailto:Ilsa.Bertolini@ousd.org
mailto:Ilsa.Bertolini@ousd.org
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ដ ន្រ្ដួចគ្ដើមរាំនិតសាំរាប់សុខភាពអារបាបរិរិយ
មនុសាស / បរិយកាសសិរាា៖ 
Barbara McClung    រ  

(Barbara.McClung@ousd.org) 

(415) 533-3709 

ដ ន្រសុខភាពអារបាបររិិយមនុសាស (510) 879-2380 

 

 
 

ដ ន្របាំគរើគសវាអាហារូបតថមភ៖ 
Jennifer LeBarre    រ  

(Jennifer.LeBarre@ousd.org) 

(510) 434-2250   
 

 
 

រូនសិសាសរនុងមណឌលដលទាំរូនចិញ្ចឹម, រូនសិសាស
ចាំណ្រក្សុរ, រូនសិសាសភាសខែួន និងសុាំសិទធិ
ក្ រគកាន និងរូនសិសាសោ្ាន្ទោះសដមាបង៖ 
ការបាំគរើគសវារបស់គ ើង រឺម្នខុសៗពីក្រុមនីមួ ៗ គ ើ ដ អ្រគៅគសចរដី
ក្តូវការននរូនសសិាសម្្ារ់ៗ  រ៏ដូចោ្ាដដរ ដ្អរគលើសាលាគរៀន វ័  និងភាសា
រាំគណើតរបស់ពួរគរ។ ដ ន្ររូនសិសាស និងក្រុមក្រួសារ អនដរកាល បានគក្តៀម
លរខណៈជាគក្សចរនុងការ ួ ពួរគរ៖ 
 

រមមវិធី ុវសិសាសចិញ្ចឹម៖  
Jennifer Tam   
(Jennifer.Tam@ousd.org) 
(510) 273-1682 

 

រមមវិធីរូនសិសាសភាសខែួន និងសុាំសិទធិក្ រគកាន៖ 
Nate Dunstan  
(Nathaniel.Dunstan@ousd.org) 
(510) 273-1661 

 

រមមវិធីរូនសិសាស  McKinney Vento / រូន
សិសាសោ្ានទី ក្មរ៖  
Trish Anderson   
(trish.anderson@ousd.org) 
(510) 273-1682 

 

រមមវិធីអនីតិ នោ្ានសាច់ញតិ៖ 
Stephanie Noriega   
(stephanie.noriega@ousd.org 
(510) 273-1663 

 រមមវិធីកា អប់រំ៖  
 

Don O’Connell អនរឯរគទស 

(Don.Oconnell@ousd.org) 

(925) 899-6539  
 
 
 
 

រមមវិធីប ទាប់ពីសាលាគរៀន៖ 
Julia Ma, អនរសក្មបសក្មួល  

(Julia.Ma@ousd.org) 

(510) 879-2885 
 
 

រមមវិធីសិរាា គពលវា ារង 

Julie McCalmont, អនរសក្មបសក្មលួ 

(julie.mccalmont@ousd.org) 
(510) 273-2709 
 
 
 
 
 

គបើសិនជាអនរចង់ ួ  ឬចង់ចូលរួមស ការគៅ
សាលាគរៀន របស់រូនអនរ៖ 
Raquel Jimenez,   

អនរសក្មបសក្មួលគលើរចិចការទរ់ទញស រមន៍  

(Raquel.Jimenez@ousd.org) 

(510) 879-2747  
 
 
 

 

រមមវិធីសួនចាារសាលាគរៀន៖ 
Grey Kolevzon អនរសក្មបសក្មួល  

(Grey.Kolevzon@ousd.org) 
(510) 776-5556 
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ធនធានសាំរាប់ក្រមុក្រួសារ 
ទទួលការធា សុខភាពគោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការ
បញ្ចុោះនលែ និងក្បារ់ វូតដសទម (food stamps) 
 

ម ាឈមណឌលធនធានក្រួសារ (CFRC) ននសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍ (OUSD) ម្ន
ទីតាាំងគៅ Lakeview Campus គៅអាស ោឋាន 746 Grand Ave, Portable A។ 

ម ាឈមណឌល CFRC គនោះ  ួ ក្រុមក្រួសារទាំងអស់ដដលម្នសាវតាខុសៗោ្ា គោ 
មិនរិតពីសាថានភាពអគ តាក្បគវសន៍ រនុងការទទួលបានូវការធា រា ាបរ់ងសុខភាព និងអា
ហារូបតថមភ។ ក្រុមក្រួសារ អាចចុោះគ ្ាោះទទលួរមមវិធីសុខភាព Medi-Cal, 

HealthPAC, Covered California, រមមវិធីសុខភាពរុម្រ Kaiser និងរមមវិធ ី

CalFresh (ពីគដើមគៅថា  វូតដសទម)។ ក្រុមក្រួសារក្តវូបានសាវារមន៍មរកាន់ទីឃាលាាំង
មហូបអាហារ គៅនលៃច័នទរនុងសបាដា ៍ទ ី2 និងទី 4 ននដខនីមួ ៗ ចាប់ពីគម្ ាង 10 ក្ពឹរ
ដល់គម្ ាង 12 នលៃក្តង់។ ម ាឈមណឌល CFRC គនោះ  ួ ក្រុមក្រួសារ្ងដដរ រនុងររការបាំ
គរើគសវាចាាំបាច់   ួ ត្ល់សិកាខាសាលា និងវរគបណតដោះបណ្ដាល សតីពីបញ្ហាក្បឈមនឹងក្រមុ
ក្រួសារអូរឡនិ និង ួ ក្រមុក្រួសារដសវងររ  រោឋានក្បចាាំគខាណធីអាឡាមីោ។ 

 

សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមគៅទរូសព័ទ 273-1516 ឬគឈៀងចូលមរកាន់ទី
ការិយល័ របស់គ ើងខ្ុាំ។ ការិយល ័ គបើរគៅនលៃច័នទ និងនលៃក្ព សាបតិ៍ គៅ 9 ក្ពរឹ
ដល់គម្ ាង 5 លាងាច ឬនលៃអង្គារ,៍ នលៃពុធ និងនលៃសុក្រ គបើរគៅគម្ ាង 9 ក្ពឹរដល់គម្ ាង 1 រ
គសៀល។ ម ាឈមណឌល CFRC គនោះ ក្តូវបានសក្មបសក្មួលគោ ទភីាងារ់ង្រសាំរាប់រមុ្រ
ក្បចាាំគឆ្នរសមុក្ទខាងគរើត ដដលបានចាប់នដរូជាមួ នឹង  រោឋានបាំគរើគសវាសិសាស 
និងសាលាគរៀនស រមន៍ននសង្កាត ់OUSD គ ើ និងគខាណធីអាឡាមីោ។ 

 

រមមវិធ ីMedi-Cal គពញគលញ ឥឡូវគនោះ រឺម្នបាំគរើ ូនដល់រុម្រទាំងអស ់គក្កាម
អា ុ 19 ឆ្ាាំ គ ើ ដដលបានតាមលរខខ័ណឌរាំរិតក្បារ់ចាំណូល គោ មិនរិតពីសាថាន
ភាពអគ តាក្បគវសន៍គឡើ ។ 

 

បញ្ជីធនធានស រមន៍អូរឡិនដ៍ សាំរាប់រូនសិសាស 
និងក្រុមក្រួសារទាំឡា  

 

សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ www.ousd.org/OCRD គ ោះអនរនឹងររគ ើញនវូ
ព័ត៌ម្នអាំពីធនធានស រមន៍ជាគក្ចើនរាប់រ  គៅរនុងអូរឡិនដ៍ និងគខាណធីអាឡាមី
ោ (ដសវងររតាមទីតាាំង តាម រាយរនែោឹះ ឬតាមក្បធានបទ)។ បញ្ជីម្នរា គ ្ាោះ
ធនធានមូលោឋានគោ ឥតរិតនលែ និងតាមការបញ្ចុោះនលែ សាំរាប់៖ 
  ាំនួ គពលម្នវិបតដ ិ
 ដ ន្របាំគរើគសវាសុខភាព 

 មហូបអាហារ 
 ទី ក្មរ និងទីលាំគៅ 

 ការទប់សាកាត់អាំគពើ ឹងាា និងការគធវើបាបរុម្រ 
 ដ ន្របាំគរើគសវាចាាប ់

  រមមវិធីរាំសានដ និងរមមវិធីប ទាប់ពីសាលាគរៀនសាំរាប់ ុវសិសាស 
 ការង្រ 
 ដ ន្របាំគរើគសវា និង្ដល់ ាំនួ សាំរាប់អនរគទើបមរដល់លមីៗ,  នអគ ដាក្បគវសន៍,  

នភាសខែួន និងអនរសុាំសិទធិក្ រគកាន 

 ដ ន្របាំគរើគសវាសាំរាប់ ុវសិសាសរត់គចាល ទ្ោះ  ុវសិសាសោ្ាន ទ្ោះសាំដបង  វុសិសាស
ចិញ្ចឹម និង ុវសសិាសដដលក្តវូបានគោោះដលងឱាយរួចអាណ្ពាាបាល 

 ដ ន្របាំគរើគសវាក្ទក្ទង់ក្រុមមនុសាស LGBTQ 

បញ្ជីរា គ ្ាោះគនោះ រឺជារាំគរាងចូលរួមពីស រមន៍ ដដលឧបតថមភគឡើង គោ សង្កាត់
សាលាគរៀនអូរឡិនដ។៍ គ ើងខុ្ាំគសនើសុាំឱាយសម្ ិរននស រមន៍គ ើង ចោុះធនធានលមីៗ
ោរ់ចូលរនុងបញ្ជីរា គ ្ាោះលមីគនោះ (សូមររគមើលក្បអប់មួ ដដលម្នសាំគណរថា “add 

or edit resource”)។ 

 

 ាំនួ សាំរាប់ក្រុមក្រួសារ គដើមាបីគធវើឱាយគរ ោឋានម្ន
សុវតថិភាព និងសុខភាពម្ាំមួនគឡើង  
 

  រោឋានក្រួសារម្នសុខភាពលអក្បចាាំគខាណធីអាឡាមីោ បាំគរើគសវា  ួ គធវើឱាយក្រមុ
ក្រួសាររបស់អនរម្នសុខភាពលអ និងម្នសុវតថិភាព រួច្ុតគក្ោោះថ្ាារ់ពីធាតុសាំណ, 

សតវចនក្ង, និងវតថុ   ដដលគធវើឱាយម្នក្បតិរមម ឬគធវើឱាយគរារ ឺតគរើតម្នធៃន់ធៃរ
គឡើង, គធវើឱាយធាលារ,់ ម្នគក្ោោះថ្ាារ ់និងម្នបញ្ហាគ ា្សងៗដល់ទីលាំគៅ រ់ ន់នឹងសុខ
ភាព។  

 

គដើមាបីទទួលបាននូវ ាំនួ គនោះ សូមទរ់ទង  រោឋានគរ ោឋានចាំគរើនសុខភាព តាម
រ ៈទរូស័ពទគលខ (510) 567-8280 ឬទទួលបាននូវព័ត៌ម្នជាគក្ចើនដលមគទៀត តាម
រ ៈគរ ទាំពរ័ http://www.achhd.org។ 

 

សខុភាព នងិសខុម្លភាព 
 

រុម្រទាំងឡា ណ្ដដលចាប់គ ដ្ើមចូលគរៀន ក្តូវការ
គៅពិនិតាយសុខភាព (ពិនិតាយរាងកា  និងពិនិតាយគធមញ) 

 

តក្មូវការពិនិតាយរាងកា  

ពួរគរក្តូវការគៅពិនិតាយរាងកា របស់ពួរគរ មុនពួរគរចាប់គ ដ្ើមចូលគរៀន 

 គបើសិនជារុម្រចាប់គ្ដើមចូលគរៀនថ្ាារ់មគត ាយ  គ ោះពួរគរក្តូវដត គៅពិនិតាយរាង
កា ឱាយបានចប់សពវក្រប ់ប ទាប់ពីនលៃទី 3 ដខមី  2017។  (គបើសិនជាពួរគរ
បានគៅពិនិតាយរាងកា  គៅមុននលៃទ ី3 ដខមី  ឆ្ាាំ 2017 គ ោះ ពួរគរក្តវូការ
គៅពិនិតាយមដងគទៀត មុនពួរគរ ចាប់គ្ដើមចលូគរៀនថ្ាារ់ទីមួ ។) 

 គបើសិនជារុម្រ ចាប់គ្ដើមចូលគរៀនថ្ាារ់ទមីួ  គ ើ  ពរួគរពុាំបានចូលគរៀនថ្ាារ់
មគត ាយគទគ ោះ ពួរគរក្តវូដតគៅពិនិតាយរាងកា  គក្កា ពីនលៃទ ី2 ដខមី  ឆ្ាាំ 
2016។ 

 
 
 
 

http://www.ousd.org/OCRD
http://www.achhd.org/
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សូម រសាំបុក្តពិនតិាយរាងកា ដដលគពទាយបានពិនតិាយចប់
សពវក្រប់គ ើ  មរកាន់ទសីាលាគរៀនឱាយបានមនុនលៃទី 21 

ដខសីហា ឆ្ាាំ 2017 

 គៅគពលណ្អនរគៅគពទាយ ឬរែីនិរ សូម រក្រោស់បាំគពញមួ  ចាាប់គៅឱាយ
ពួរគរបាំគពញ។ (គបើសិនជាអនរក្តូវការក្រោស់បាំគពញមួ ចាាប់គ ោះ អនរ
អាចមរ រមួ ចាាប់ពីសាលាគរៀន ឬទញគចញពីអ ៊ិនធឺណិត។)  

 សូម រសាំបុក្តពិនិតាយរាងកា ដដលបានបាំគពញគ ើ  មរឱាយការិយល័ ធាំ
ននសាលាគរៀនរបស់រនូអនរ រុាំឱាយ ួសនលៃចលូគរៀនដាំបូង ដដលក្តូវជានលៃទី 21 

ដខសីហា 2017។ សូមលតចមែងសាំបុក្តគនោះទុរមួ ចាាប់សាំរាប់ខែួនអនរ។ 

 

តក្មូវការពិនិតាយគធមញ 

ពួរគរក្តូវការគៅពិនិតាយគធមញរបស់ពួរគរ ឱាយបានមុននលៃទី 28 ដខឧសភា ឆ្ាាំ 
2018 
 

 ក្បសិនគបើរុម្រចាប់គ ដ្ើមចូលគរៀនថ្ាារ់ទីមគត ាយ គ ោះពួរគរអាចគៅឱាយគពទាយ
គធមញពិនិតាយគធមញឱាយមួ ឆ្ាាំមុនពួរគរចូលគរៀនថ្ាារ់មគតត ាយ។ 

 ក្បសិនគបើរុម្រ រាំពុងចូលគរៀនថ្ាារទ់ីមួ  គ ើ ពួរគរមិនបានចូលគរៀនថ្ាារ់
មគតត ាយ  គ ោះពួរគរអាចគៅឱាយគពទាយគធមញពិនិតាយគធមញរបស់ពួរគរឱាយបាន
មួ ឆ្ាាំមុនពួរគរចូលគរៀនថ្ាារទ់ីមួ ។ 

 

សូម រសាំបុក្តពិនិតាយគធមញដដលគពទាយបានពិនិតាយចប់គ ើ  មរឱាយសាលា
គរៀនរបស់រូនគលារអនរ  

 

 គៅគពលណ្គលារអនរគៅដល់គពទាយគធមញ សូម រក្រោស់បាំគពញពិនិតាយ
គធមញមួ ចាាប់ពីសាលាគរៀនគៅឱាយគពទាយគធមញបាំគពញ។ (ក្បសិនគបើគលារអនរ
ក្តូវការក្រោស់បាំគពញគនោះ គលារអនរអាចអគញ្ជើញមរ រពីសាលាគរៀន ឬ
ទញ រពីអិនធឺណិត) 

 សូម រសាំបុក្តពិនិតាយគធមញ ដដលបានបាំគពញគ ើ គ ោះ មរកានទ់ី
ការិយល័ ធាំននសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ គៅនលៃចូលគរៀនដាំបូង ដដល
ក្តូវជានលៃទ ី22 ដខសីហា ឆ្ាាំ 2017 ឬនលៃទី 28 ដខឧសភា ឆ្ាាំ 2018។ សូម
លតចមែងទុរជាឯរសារមួ ចាាប់សាំរាបខ់ែនួអនរ។ 

 

គដើមាបីឱាយអាចចូលគរៀនបាន រូនសិសាសទាំងអស ់ក្តូវដត
ចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងការ រ មៃឺណ្មួ   
 

ថ្ាាាំវា ារ់សាាំង (ថ្ាាាំចារ់ការ រ មៃឺ)  ួ ការ ររុម្រឱាយរួច្ុតពី មៃឺធៃន់ៗ។ ដ ន្រគនោះគរៀប
ចរាប់អាំពីថ្ាាាំវា ារ់សាាំងដដលសាលាគរៀនក្តូវការ គ ើ និងអាំពីទីរដនែងគៅចារ់ថ្ាាាំវា ារស់ាាំា
ងគោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការបញ្ចោុះតនមែ សាំរាប់រូនគលារអនរ្ងដដរ។  

 

គតើថ្ាាាំចារ់វា ារ់សាាំងណ្មួ ក្តូវបានតក្មូវឱាយចារ់? 
 

គដើមាបីឱាយអាចចលូគរៀនបាន សិសាសសាលាទាំងអស់ចាប់ពីថ្ាា់មគតដ ាយដល់ថ្ាារ់ទី 12 ក្តូវ  

 ដតចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងដូចបានចុោះ ូនគៅខាងគក្កាមគនោះ។   
 

 ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងសាំរាប់ មៃឺសវិតនដគ ើង (ការ រ មៃឺសវិតនដគ ើង ដដលគធវើឱាយសាច់ដុាំ
គខាា គ ើ ខវិន)។ 

 ថ្ាាាំវា ារ់សាាំង ា្សាំោ្ាដតមួ  គៅថា ថ្ាាាំ MMR ដដលជាថ្ាាាំចារ់ការ រ មៃឺរហ្វញ្ជឹល  
មៃឺក្រឡដទន និង មៃឺសអូច ( មៃឺសអូច គៅមាា ាងគទៀតថា  មៃឺរហ្វញ្ជឹលអាឡឺម ង)់ 

 ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងសាំរាប់ មៃឺគលែើមក្បគេទ B (ការការ មៃឺគលែើម ក្បគេទ B ដដលគធវើឱាយ
គរើត មៃឺគលែើម)។ 

 ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងអុតសាវា  រឺជាថ្ាាាំចារ់ការ រ មៃឺអុតសាវា ។ 

 ថ្ាាាំវា ារ់សាាំង ា្សាំោ្ាដតមួ  ដដលចារ់ការ រ មៃឺរអរម្ន់ និង មៃឺពីក្បគេទគទៀត រឺ
 មៃឺខាន់សាលារ ់និងគតតាណូស។ គ ្ាោះថ្ាាាំវា ារ់សាាំងគនោះ រឺអាចម្នគ ្ាោះខុសៗោ្ា 
អាក្ស័ គលើវ័ របស់មនុសាស៖ 
o សាំរាប់រុម្រតូចៗ ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងគនោះ គៅថា “ថ្ាាាំ DTaP”។ សាំរាប់រុម្រធាៗំ  

និងមនុសាសគពញវ័  ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងគនោះ គៅថា “ថ្ាាាំចារ ់Tdap ចារ់បង្ការ
រំលឹរគឡើងវិញ” 

o (អរាសរ DTaP និង Tdap ម្នអរាសរ t សាំរាប់គរារគតតាណូស, d សាំរាប់
គរារខាន់សាលារ,់ p សាំរាប់ មៃឺរអរម្ន់។ Pertussis រឺជា រាយគវ ជសាហ្វសដសាំ
រាប់ មៃឺរអរម្ន)់។ 

o ចាាប់កាលី វូនញ ាតក្មូវឱាយរូនសិសាសទាំងអស់ ដដលចូល ឬគ្ទរគៅថ្ាារ់ទ ី

7  ដល់ថ្ាារ់ទី 12  ក្តូវដតបង្ហាញឱាយគ ើញថា ពួរគរបានចារ់ថ្ាាាំ Tdap 

បង្ការដលមគទៀត គៅគពលដដលពួរម្នអា ុយ ាងតិចបាំ្ុត 7  ឆ្ាាំ (គៅ ឬ
ប ទាប់ពី នលៃខបួរាំគណើតទ ី7។ 

 

(ម្នតក្មូវការថ្ាាាំវា ារ់សាាំង ណិងតក្មូវការសុខភាពគ ា្សងៗគទៀត្ងដដរ សាំរាប់
សិសាសរនុងរមមវិធីអបរ់ំគៅគដើមវ័ រុម្រភាព (សាលាក្ពីសគូល)។ សូមដឆ្រគមើលរនុង
រមមវិធីគនោះ គដើមាបីព័ត៌ម្នលាំអិតតាមរ ៈទរូស័ពទគលខ (510) 273-1616)។ 

 
 

គតើរុម្រក្តូវម្នអា ុប ុ ្ាន គដើមាបីចារ់ថា្ាាំវា ារ់សាាំងគនោះ?  
 

វាអាក្ស័ គលើក្បគេទននថ្ាាាំវា ារ់សាាំង។ គដើមាបីឱាយបានដឹងអាំពីវ័ ក្តូវចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំង
ដដលម្នចុោះ ូនគៅខាងគលើ សូមចចុគមើលរនុងគរ ទាំព័រ សាំរាប់ម ាឈមណឌល CDC 

(ម ាឈមណឌលក្រប់ក្រង និងការ រ មៃឺ) គៅគរ ទាំព័រ 
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html។ 

 

សូម រសាំបុក្តចារ់ថា្ាាំវា ារ់សាាំងមរឱាយសាលាគរៀនរបស់រូនអនរ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរពុាំអាចររគ ើញសាំបុក្តចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងរបស់រូនគលារអនរគទ
គ ោះ សូមទាំ រ់ទាំនងជាមួ គពទាយ ឬរែីននិរ គដើមាបីសុាំឱាយពួរគរបញ្ជូនវាតាមទូរសារ 
ឬគ្្ើតាមប ុសដ៍សាំបុក្តផ្ទាល់គៅឱាយសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ។  

 

ឬគក្បើសិនគបើរូនគលារអនរអនរបានចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងគៅរនុងរដឋកាលី វូនញ ា គ ើ 
គ ោះសូមនិយ ជាមួ បុរគលិរសាលាគរៀន ឬរិលានុបោឋា ិកាននសាលាគរៀន។ 

ពួរគរអាចររឯរសារចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំាងជាគអឡិចក្តូនិច ដដលក្តូវបានររាាទុរ
គោ រដឋកាលី វូនញ ា។ 

 
 
 
 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
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គតើម្នអវីគរើតគឡើង គបើសិនជារូនសិសាសពុាំបានចារ់ថា្ាាំវា ា
រ់សាាំងតាមតក្មូវការទាំងអស់? 
 

សិសាសសាលានឹងមិនក្តវូបានអនញុ្ញាតឱាយចលូគរៀនគឡើ  រ ូតទល់ដតពួរគរបានគៅ
ចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងតាាំតមរ្ុ ុវការសពវក្រប់ទាំងអស់ (ម្នររណីគលើរដលងគចញ)។ 

 

 ក្បសិនគបើរូនគលារអនរគៅពុាំទន់បានចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងទាំងអស់តាមតក្មវូការ
គ ោះ រ៏គលារអនរគៅដតអាចគៅចុោះគ ្ាោះគរៀនឱាយរូនគលារអនរគៅឯមណឌល
ចុោះគ ្ាោះគរៀនសាំរាប់សិសាសសាលាននសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍។ 

 គទោះបីជាយ ាងណ្រ៏គោ  ក្បសិនគបើរូនគលារអនរគៅពុាំទន់បានចារ់ថ្ាាាំវា ារ់
សាាំងសពវក្រប់ទាំងអស់តាមតក្មូវការគទគ ោះ គលារអនរពុាំអាចមរចោុះគ ្ាោះ
គរៀនឱាយរូនគលារអនរគៅឯសាលាគរៀន គ ើ រូនគលារអនររ៏មិនអាចមរចលូ
គរៀនបានដដរ។ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរម្នការពិបារររគវ ជបណឌិតគធវើការពិនិតាយ ឬពិបារររថ្ាាាំវា ារ់
សាាំងគ ោះ សូមទរ់ទងបុរគលិរសាលាគរៀន ឬរិលានុបោឋា ិកាននសាលាគរៀន។ 

 

 

គតើរូន (អា ុប ុ ្ានរ៏គោ )  របស់គលារអនរ អាចគៅឱាយគពទាយ
ចារ់ថា្ាាំវា ារ់សាាំងគៅទីណ្ខែោះ? 

 

គដើមាបីចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងបាន រូនសសិាសអាចគៅគពទាយក្បចាាំខែួនរបស់ពួរគរ ឬគៅគពទាយ
គ ា្សងៗគទៀតបាន។ 

 

 ក្បសិនគបើរូនគលារអនរម្នគមឌីខល ឬម្នសិទធិទទលួគមឌីខល សូមទូរស័ពទគៅ
កាន់គលខ 1-888-604-4636 ឬចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ 
http://eziz.org/vfc/provider-locations/  

 គបើសិនជាគលារអនរពុាំម្នការធា រា ាបរ់ងសុខភាពសាំរាប់រូនគលារអនរគ ោះ 
គលារអនរអាចររតាមបញ្ជីគ ្ាោះរែីនិរ គៅរនុងគរ ទាំព័រ 
http://www.acphd.org/media/394923/general-vaccination-clinics.pdf  

 

រមមវិធ ីShoo the Flu គៅឯសាលាសាំរាប ់ថ្ាារ់ក្ពីគខ (Pre-K ដល់ថ្ាារ់ទី 5) 

 
 មរវិញគ ើ គៅរនុងរដវូគឈើក្ ុោះសែឹរគនោះ រមមវិធ ីShoo the Flu នឹង្តល់ថ្ាាាំវា ារ់

សាាំងសាំរាប់ មៃឺក្រុនផ្តាសា ធាំ គោ ឥតរិតនលែ គៅរនុងនលៃគរៀន ដល់សិសាសសាលា
ក្ពីសគូល ក្រូបគក្ងៀន គ ើ និងសិសាសសាលាបឋមសិរាាទាំងអស់។ រិលានុបោឋា ិ
កាកាលពីឆ្ាាំមុន បានចារ់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងគោ ឥតរិតនលែ  ូនសិសាស និងបុរគលិរ
ចាំនួន 8,732  រ ់គៅតាមទីសាលាគរៀនគៅទូទាំងទីក្រុងអូរឡិនដ៍។ 

 សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ ShooTheFlu.org ឬទរ់ទងដ្នរបាំគរើគសវាសុខភាព 

តាមរ ៈអ ៊ីដមល HealthServices@ousd.org ឬទូរស័ពទគលខ (510) 879-

2742 សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត។ 

 

រាំគរាងការ 504 សាំរាប់រនូសិសាសដដលម្នភាពពិការ 
 

ដ ន្រ 504 រឺជាចាំដណរននចាាប់ស រដឋ ដដលហាមក្បាមសាលាគរៀនមិន ឱាយម្នការ
គរើសគអើងរូនសិសាសដដលម្នភាពពិការ។ ចាាប់គនោះ ដចង្ងដដរ ថាសសាលាគរៀនក្តវូ 

 ដតបាំគពញគសចរដីក្តូវការអប់រំននរូនសិសាសដដលម្នភាពពិការឱាយបានក្រប់ក្ោន់ ដូចោ្ា
នឹងការដដលពួរគរគធវើចាំគ ោះរូនសិសាសដដលពុាំម្នភាពពិការអញ្ចឹងដដរ។ 

គៅគពលណ្រូនសិសាសដដលម្នភាពពិការម្្ារ់ គៅរនុងរាំគរាងការ 504 គ ោះ រាំគរាង
ការគនោះ ក្បាប់អាំពីអវីៗ ដដលសាលាគរៀននឹងគធវើ គដើមាបី ួ គធវើយ ាងណ្ឱាយពួរគរបាំគពញ
គសចរដីក្តូវអបរ់ំសាំរាប់រូនសិសាសម្្ារ់ៗ ។ 

 

សាំរាប់ព័ត៌ម្នបដនថមអាំពីរាំគរាងការ 504 សូមទូរស័ពទគៅកាន់គលខ (510) 879-2742 

ឬទរ់ទងតាមអ ៊ីដមល 504@ousd.org។ 

 

រូនសិសាសដដលម្នបញ្ហាសុខភាព ដូចជាគរារ ឺត
, ទឹរគ មដ អ្ម,  មៃឺគកាសិកា មក្រ មដដរគធវើ
ឱាយខវោះ ម ឬ មៃឺក្បកាច់គ ោះ ក្តូវដតម្នរាំគរាង
ដលទាំសុខភាព ជាលា លរខណ៍អរាសរ ោរ់គៅឯ
សាលាគរៀន 

 

គតើរូនគលារអនរក្តូវការ ‹រាំគរាងដលសុខភាពផ្ទាល់ខែួន ម្្ារ់ៗ› ដដរ
ឬគទ? 

 

គតើរូនគលារអនរម្នបញ្ហាសុខភាព ដដលក្តូវការការដលទាំ ថ្ាាាំគពទាយជាក្បចាាំ ឬ
អាចក្តូវការការដលទាំរនុងក្ោម្នអាសននគៅរនុងគម្ ាងគរៀនដដរឬគទ? 

 

គបើគឆ្ែើ ថា ‹ក្តូវការ› សូម ួបនិយ ជាម ួរិលានុបោឋា ិកា ឬបុរគលិរសាលា
គរៀនភាលាមៗ៖ 

 
 

 ពួរគរនឹង្ដល់ ូនគលារអនរនូវក្រោស់សុខភាពសាលាគរៀន ដដលគវ ជបណឌតិ
របស់រូនគលារអនរ ក្តវូដតបាំគពញជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ។ 

 គក្បើពត័៌ម្នបានមរពីក្រោស់សុខភាពសាលាគរៀន អនរក្រូគពទាយក្បចាាំសាលា
គរៀន នឹង ួ គលារអនររនុងការគរៀបចាំរាំគរាងដលទាំសុខភាពផ្ទាល់ខែួនម្្ារ់ៗ
មួ  សាំរាប់គសចរដកី្តូវការដលទាំរបស់រូនគលារអនរគៅឯសាលាគរៀន។ 

 អាក្ស័ គលើ មៃឺរបស់រូនគលារអនរ អញ្ចឹងគលារអនរអាចក្តវូការគរៀបចាំរាំគរាង
ដលសុខភាពគក្ចើនជាងមួ រាំគរាង។ ជាឧទ រណ៍៖ រូនគលារអនរអាចក្តូវការ
រាំគរាងដលសុខភាពមួ  ដដលធា រា ាបរ់ងតក្មូវការក្បចាាំនលៃគដើមាបីសុខភាព 

គ ើ រាំគរាងមួ គទៀត ដដលដណ ាំបុរគលរិសាលាគរៀន អាំពីវអវីខែោះ ដដលក្តូវ
គធវើ ក្បសិនគបើម្នការប ទាន។់ 

 

គតើក្តូវគធវើអវីខែោះ គបើសិនជារូនសិសាស ក្តូវការគលបថ្ាាាំ
គពទាយ គៅឯសាលាគរៀន ឬគៅរនុងគពលគធវើដាំគណើរ
សិរាា 

តាមការពនាយល់ក្បាប់រនុងដ្នរគនោះ ថ្ាាាំគពទាយទាំងអស់ ដដលបាន រមរសាលាគរៀន ឬ
ោរ់ជាប់ខែួនរនុងដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា រឺក្តូវការគសចរដីបង្គាប់ពីគវ ជបណឌិត (គនោះរ ួ 

 
 
 

http://eziz.org/vfc/provider-locations/
http://www.acphd.org/media/394923/general-vaccination-clinics.pdf
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ម្នទាំងថ្ាាាំគពទាយដដលជាវគោ ខែួនឯង)។ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរបាំគពញក្រោស់ស្ាាមដដលក្តូវការគ ោះ រិលានុបោឋា ិកាក្បចាាំ
សាលាគរៀន ឬបុរគលិរក្បចាាំសាលាគរៀន ដដលម្នការ វឹរ វឺន អាច ួ រូនគលារអនរ
គលបថ្ាាាំគពទាយ គៅរនុងសាលាគរៀន ឬរនុងគពលគធវើដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា។  

 
គតើសាលាគរៀនក្តូវការអវីខែោះ? 

 
ក្បសិនគបើរូនគលារអនរក្តូវការគលបថ្ាាាំគៅឯសាលាគរៀន ឬគៅគពលគធវើការដាំគណើរ
ទសាសនរិចចសិរាាណ្មួ  (រួមទាំងដាំគណើរស្ាារ់គៅមួ  ប់) គ ោះ រិលានុបោឋា ិកា
ក្បចាាំសាលាគរៀន ក្តវូដតម្នក្រោស់ថ្ាាាំគពទាយមួ ចាាប់ ដដលរនុងគ ោះម្ន តថគលខា
របស់គវ ជបណឌិត និងម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាលននរុម្រ។  

 

គទោះបីជារូនគលារអនរ ក្តវូការគលបថ្ាាាំគពទាយរាល់នលៃ ឬគលបសាំរាប់រ ៈគពលខែីគ ោះ 
គសចរដីបង្គាប់ឱាយគលបថ្ាាាំគពទាយគៅឯសាលាគរៀន ឬរនុងដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា រដឺូចោ្ា
ទាំងអស។់ 

 

 គសចរដីបង្គាប់ទាំងគនោះ  ក្តវូបានោរ់ឱាយអនុវតដចាំគ ោះថ្ាាាំគពទាយទាំងអស់ ដដលម្ន
សាំបុក្តគពទាយ (រួមម្នទាំងក្បោប់បាញ់ថ្ាាាំគពទាយ, មជុល Epi-pens និងថ្ាាាំក្ោប់្ង
ដដរ)។ 

 គសចរដីបង្គាប់ទាំងគនោះ  ក្តវូបានោរ់ឱាយអនុវតដចាំគ ោះថ្ាាាំគពទាយទាំងអស់ ដដលមិន
ក្តូវការសាំបុក្តគពទាយ គនោះរួមម្នទាំងថ្ាាាំរអរ និងថ្ាាាំក្រុនផ្ដាសសា  ថ្ាាាំរអរបនដរ ់ថ្ាាាំ
បនដរ់ដេនរ និងថ្ាាាំពាាបាលគ្ាសងៗគទៀត ដដលគលារអនរអាចជាវបានគោ ោ្ាន
ក្តូវការសាំបុក្តគពទាយ។ 

 

គៅគដើមឆ្ាាំសិរាា (ឬគៅគពលណ្រូនគលារអនរក្តូវការគលបថ្ាាាំគពទាយ) សូម ួប 
និយ ជាមួ អនររិលានុបោឋា ិកាសាលាគរៀន ឬជាមួ ក្រសួងបាំគរើគសវាសុខភាព 

តាមរ ៈទូរស័គពទលខ (510) 879-2742។ 

 

 ពួរគរនឹង្ដល់ ូនគលារអនរនូវក្រោស់ថ្ាាាំគពទាយសាលាគរៀន ដដលគវ ជបណឌិតរបស់
រូនគលារអនរក្តូវការបាំគពញ។ 

 គលារអនរអាចទញ រ្ងដដរ នវូសាំបុក្តថ្ាាាំគពទាយសាលាគរៀន ពីគរ ទាំព័រនន
សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍។ សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ www.ousd.org ចុច
គលើសាលារ Student and Families គៅខាងគលើ ប ទាប់មរចុចគលើសាលារ 

Health Resources & Information។ 
 

តគៅគនោះ រឺជាគសចរដីបង្គាប់៖ 
 
 គវ ជបណឌិតក្តវូសរគសរថា រូនគលារអនរក្តវូការគលបថ្ាាាំគពទាយគៅរនុងគម្ ាងគរៀន (ឬ

រនុងដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា)។ ម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល ក្តវូដត្ដល់ការ
អនុញ្ញាតជាលា លរខអរាសរ គៅគលើក្រោស់បាំគពញដតមួ ដដលគវ ជបណឌិតបាំគព
ញ។ 

 គលារអនរក្តូវដតបាំគពញក្រោស់ស្ាាម រួចបញ្ជូនវាមរឱាយសាលាគរៀន មុនរូនគលារ
អនរក្តូវការគលបថ្ាាាំគៅឯសាលាគរៀន (ឬមុនគពលចាប់គធវើដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា)។ 

 គៅគពលណ្សិសាសសាលាក្តូវការបនដគលបថ្ាាាំគពទាយគ ោះ ក្រោស់បាំគពញ  ក្តូវ
ដតបាំគពញមដងគទៀត គៅរនុងឆ្ាាំនីមួ ៗ។ 

 

  ថ្ាាាំគពទាយដដល រមរសាលាគរៀន ក្តូវដតោរ់គៅរនុងដបថ្ាាាំគពទាយគដើមរបស់វា។ 

គ ្ាោះរូនគលារអនរ ក្តវូដតម្នគៅគលើសាលារបិទដបថ្ាាាំគពទាយ។ 

 គៅគពលណ្ឈប់ក្តូវការថ្ាាាំគពទាយ គ ោះម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាល ក្តូវដតមរ
 រដបថ្ាាាំគពទាយវិញ។ ក្បសិនគបើថ្ាាាំគពទាយ ក្តូវការគលបរាល់នលៃគ ោះ ម្តាបិតា ឬ
អនរអាណ្ពាាបាល ក្តូវដតមរ រដបថ្ាាាំគពទាយគៅចុងឆ្ាាំសិរាា។ 

 ក្បសិនគបើសាលាគរៀនពុាំទទួលបាននូវសាំបុក្តថ្ាាាំគពទាយ ដដលម្នការចុោះ តថគលខា
គោ គវ ជបណឌិត និងម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាលគទគ ោះ សិសាសសាលាមិនក្តូវបាន
អនុញ្ញាតឱាយ រមរនវូថ្ាាាំគពទាយដដលម្នគវ ជបញ្ជា ឬោ្ានគវ ជបញ្ជា មរទីរនុង
បរិគវណសាលាគរៀនគឡើ ។ (ក្បសិនគបើពួរគរមរជាមួ គ ោះ បុរគលិរសាលាគរៀន 

នឹងដរ ូតថ្ាាាំគពទាយ ប ទាប់មរ ពួរគរនឹងគធវើការទរ់ទងម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបា
ល។) 

 

គតើនរណ្ជាអនរឱាយរូនគលារអនរគលបថា្ាាំគពទាយ? 

 
នរណ្ដដលឱាយថ្ាាាំគពទាយគលប ក្តូវគធវើតាមគសចរដីដណ ាំជាលា លរខអរាសររបស់
គវ ជបណឌិត។ 

 

រិលានុបោឋា ិកាសាលាគរៀន នឹង្ដល់ថ្ាាាំគពទាយដល់រូនគលារអនរគលប។ ក្បសិនគបើ
រិលានុបោឋា កា ពុាំអាចររបានគ ោះ បុរគលិរសាលាគរៀន ដដលម្នការបណតដោះ
បណ្ដាលពីរិលានុបោឋា ិកា នឹង ួ ឱាយរូនគលារអនរគលបថ្ាាាំគពទាយ។ ថ្ាាាំគពទាយខែោះ 
ដូចថ្ាាាំអ័ងល ុ លីន អាចឱាយបាន ដតគោ រិលានុបោឋា ិកាប ុគណ្្ាោះ។ 

 

ក្បសិនគបើគពលគធវើដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា គ ើ គលារអនរបានបញ្ជូនក្រោស់
ស្ាាម ដដលសាលាគរៀន ក្តវូការមុនគពលចាប់គ្ដើមគធវើដាំគណើរគ ោះ បុរគលិរសាលា
គរៀន ឬរិលានុបោឋា ិកាដដលគធវើដាំគណើរទសាសនរិចច នឹង  ួបង្ហាត់បង្ហាញពីរគបៀប
ឱាយឆ្ាាំគពទាយដល់រូនគលារអនរគលបគៅរនុងដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា។ 

 

សិសាសទាំងអស់ ដដលម្នគរារ ឺត ក្តូវដតម្ន
ក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ Quick-Relief (គធវើឱាយធូរ
ក្សាលភាលាមៗ) ទុរគក្បើគៅឯសាលាគរៀន រនុងក្ោម្ន
អាសនន 
 

ក្បសិនគបើរូនគលារអនរក្តូវបានគរររគ ើញថាម្នគរារ ឺតគ ោះ ជានិចចជាកាល នងឹ
ម្នគពលអាចក្តូវការការ រពាាបាលប ទាន់ - គបើគទោះបីជាគរារ ឺតរបស់រូនគលារ
អនរក្តូវបានក្រប់ក្រងបានលអប ុណ្្ារ៏គោ ។ 

 

ក្បការ  ដដលគលារអនរក្តូវគធវើ ក្បសិនគបើរូនគលារអនរម្នគរារ
 ឺត 

 
គដើមាបីគក្តៀមខែួនសាំរាបអ់ាសននដដលអាចគរើតម្ន គនោះរអឺវីដដលសាលាគរៀនក្តូវការសាំ
រាប់រូនសិសាសទាំងអស ់ដដលក្តូវបានគរររគ ើញថាម្ន មៃឺ ឺត៖  
 គវ ជបណឌិតក្តវូដតបាំគពញ ដបបបទអនញុ្ញាតគវ ជសាហ្វសដ  សាំរាប់រូនគលារអនរដដល

ម្នគរារ ឺត រួចសូមបញ្ជូនវាមរឱាយសាលាគរៀនវិញ។  

 

http://www.ousd.org/
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o ក្បសិនគបើគលារអនរក្តូវការក្រោស់បាំគពញគនោះមួ ចាាប់ គលារអនរអាច រ
វាពីបុរគលិរសាលាគរៀន ឬរិលានុបោឋា កិាសាលាគរៀន។ 

o គលារអនររ៏អាចទញ រក្រោស់បាំគពញគនោះ ពីគរ ទាំព័រននសង្កាត់សាលា
គរៀនអូរឡិនដ៍ គៅ http://www.ousd.org។ ចុចគលើសាលារ Student and 

Families គៅខាងគលើប ទាប់មរចុចគលើ Health Resources & 

Information។ 

 
 សិសាសសាលាក្តូវដតម្នក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ Quick-Relief (គធវើឱាយធូរក្សាលភាលា

មៗ) ដដលម្នទុរគៅរនុងសាលាគរៀនជានិចច។ ក្បសិនគបើគលារអនរម្នការពិបារ
ររក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយគក្ៅបដនថមសាំរាបឱ់ាយរូនគលារអនរទរុគៅឯសាលាគរៀន
គ ោះ សូម ួបនិយ ជាមួ នឹងរិលានុបោឋា ិកាសាលាគរៀន ឬបុរគលិរននសាលា
គរៀន។ 

o ក្រោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ Quick-Relief  ួនកាលគរគៅមាា ាងគទៀតថា ក្បោប់
ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ Rescue។ វាជាក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយសាំរាប់ មៃឺរអរ ការដរ
ដគងហើមតឹង (ឮដូចជាសគមែងសនូរ ួច) គ ើ និងការពិបារដរដគងហើម ដដល
គរើតម្នរនុងដាំណ្រ់កាល មៃឺ ឺត (គៅម ាាងគទៀតថា ការគធវើឱាយគរារ ឺត
គរើតធៃន់ធៃរគឡើង)។ 

o រនុងក្បោប់ក្សូប Quick-Relief ម្នថ្ាាាំគពទាយមាា ាងគទៀត គៅថាថ្ាាាំ 
Albuterol។ គ ្ាោះសាមញ្ញចាំគ ោះក្បោប់ក្សូបក្បគេទគនោះ រួមម្នដូចជា 

Pro-Air និង Ventolin។ 

 

គតើគលារអនរចង់បានឱាយរូនគលារអនរ ោរ់ជាប់ខែួន នូវក្បោប់ក្សូប
ថា្ាាំគពទាយ Quick-relief គៅឯសាលាគរៀនដដរឬគទ? 

 

គលារអនរ និងគវ ជបណឌិតរបស់គលារអនរ ក្តូវដតសាំគរចចិតដថា គតើរូនគលារអនរគចោះ
ទទួលខុសក្តូវ គលើការោរ់ជាប់ខែួន នវូក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ Quick-Relief គៅឯ
សាលាគរៀនដដរឬគទ? 

 

 ក្បសិនគបើគលារអនរចាំគរចចិតដថា រូនគលារអនរអាចគធវើបាន រនុងការោរ់ជាប់ខែួន 

នូវក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយគ ោះ គលារអនរក្តូវដត្ដល់ការអនុញ្ញាតជាលា លរខអរាសរ
គៅគលើដបបបទថ្ាាាំគពទាយ។ 

 គក្បើសិនគបើគលារអនរសាំគរចចិតដថារូនគលារអនរពុាំអាចគធវើបានគទ រនុងការោរ់ជាប់
ខែួននូវក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយគ ោះ  អញ្ជឹងក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ នឹងក្តូវបានគរចារ់
គសារទុរគៅរនុងទរូននការិយល័ ខាងមុខ ឬរនុងការិយល័ របស់រិលានុបោឋា ិ
កាសាលាគរៀន។ 

 

ម្នថា្ាាំគពទាយមួ ក្បគេទគទៀត សាំរាប់គរារ ឺត ដដលរូនសិសាសរួរ
ដតគក្បើគៅឯគរ ោឋាន (ពួរគរមនិក្តូវ រវាមរកានទ់ីសាលាគរៀនគទ) 

 

គដើមាបី ួ ក្រប់ក្រង មៃឺ ឺត និង ួ ការ ររុាំឱាយម្នការពិបារដរដគងហើមគ ោះ 
(ដាំណ្រ់កាលគរើតម្ន ឬវា ក្បហារគោ  មៃឺ ឺត) គ ោះ គវ ជបណឌតិ តាមធមមតា 

គចញសាំបុក្តឱាយជាវថ្ាាាំគពទាយមួ ក្បគេទគទៀត គៅថា ‹ថ្ាាាំគពទាយក្រប់ក្រង មៃឺ ឺត
រនុងរ ៈគពល ូរ›។ ថ្ាាាំគពទាយគនោះ រឺខុសោ្ាពីក្បោប់ក្សូបថ្ាាាំគពទាយ QUick-Relief៖  

  ថ្ាាាំគពទាយក្រប់ក្រងរនុងរ ៈគពល ូរគនោះ   ួការ ររុាំឱាយម្នការពិបារដរដ
គងហើម។ វាជាក្បគេទថ្ាាាំគពទាយ ដដលមនុសាសគលបរាល់នលៃ គបើគទោះបីជាគៅគពល
ដដលពួរគរម្នអារមមណ៍លអ គ ើ ពុាំម្នការពិបារដរដគងហើមរ៏គោ ។ 

 រាំរូថ្ាាាំគពទាយក្រប់ក្រងរ ៈគពល ូរ ម្នដូចជាថ្ាាាំគពទាយ Qvar និង Flovent។ 

 

សិសាសសាលាណ្ដដលគលបថ្ាាាំក្រប់ក្រងរ ៈគពល ូរសាំរាប់ មៃឺ ឺត ក្តវូគលបវាគៅឯ
គរ ោឋាន។ ពួរគរមិនក្តូវ រក្បគេទថ្ាាាំគពទាយសាំរាប់ មៃឺ ឺតគនោះមរកាន់ទីសាលាគរៀន
គឡើ ។ 

 

គតើគៅគពលណ្គៅ ដដលរូនរបស់គលារអនរ រួរដតស្ាារ់គៅ្ទោះ
គ ើ មិនក្តូវមរគរៀន? 

 ហារ់ដូចជាម្ន មៃឺឈឺថាកាត ់

 គមើលគៅគសែរសាលាាំង 

 មិនអាចចូលរួមរនុងសរមមភាពសាលាគរៀនបាន 

 ដបរគញើស (គៅគពលដដលអាកាសធាត ុមិនទាំងគៅតា្ង គ ើ រុម្ររ៏មិន
បានរត់គលងគទៀត) 

 ក្រុនគៅដា (100 អងាាហាវារិនន  ឬខពស់ជាងគនោះ)។ រុម្រររួដតគៅដត្ទោះ រ ូត
ដល់ មៃឺក្រុនគៅដា ក្តវូបានធូរគសាបើ  យ ាងគហាចណ្ស់ 24 គម្ ាងគោ ដលង
ក្តូវការគលបថ្ាាាំបាត់ក្រុនគៅដា (ឧទ រណ៖៍ ថ្ាាាំ Tylenol ឬ Ibuprofen) ។ 

 រអរ ឬរណ្ដាស់គក្ចើនជាងធមមតា 

 រអរធាលារ់គសែស 

 សាំគបារខាប់គលឿង ឬនបតង គចញពីក្ចមោុះ 
 ឈឺចាប់គៅក្តគចៀរ, បាំពង់រ, រាាល ឬក្ទងូ 

 រអួតចគង្អាររនុងរ ៈគពល 12 គម្ ាង 

 រាររូស 2 ដង ឬគក្ចើនជាងគនោះ គៅរនុងរ ៈគពល 24 គម្ ាងមុន 

 

តាមបទពិគសាធរបស់គ ើងខុ្ាំ បានដឹងថា រុម្រដដលម្ន ាំងឺ រក្មទទួល្ល
ក្បគយ ន៍អវី រនុងការមរគរៀនគ ោះគទ។ ពរួគរស្ាារ់គៅ្ទោះលអក្បគសើរជាង ជាទីដដលពួរ
គរទាំនងជាទទួលបាននូវការដលទាំ គដើមាបីឱាយឆប់បានធូរគសាបើ  គ ើ ឆប់បានវិញមរ
ចូលគរៀន។ ការទុររូនដដលម្ន មៃឱឺាយគៅ្ទោះ រុាំឱាយមរគរៀន រឺ ួ ្ងដដរ ការ ររុាំឱាយ
ឆ្ែងគមគរារដល់រុម្រ ក្រុមក្រួសាររបស់ពួរគរ គ ើ និងបុរគលិរគ្ាសងៗគទៀតគៅឯ
សាលាគរៀន។ 

 

រំលឹរ: ក្បសិនគបើរូនរបស់អនរក្តូវការគលបថ្ាាាំគពទាយ រនុងរាំឡុងគពលគរៀន គលារអនរ
ក្តូវការ រមរនូវសាំបុក្តអនញុ្ញាតមួ ចាាប់ ដដលម្ន តថគលខារបស់គលារក្រូគពទាយ 
និងរបស់គលារអនរ ជាមួ នឹងថ្ាាាំគពទាយដដលម្នសាលារថ្ាាាំគពទាយក្តឹមក្តវូ។ 

 

គតើម្នសាំណួរអាំពីបញ្ហាសុខភាព ឬថា្ាាំគពទាយគៅឯសាលាគរៀនឬគទ? 

 

សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទរ់ទងអនរក្សីបណឌិត Barbara Parker, EdD ជាអនរ
សក្មបសក្មួលននដ ន្របាំគរើគសវាសុខភាព ឬអនរក្សី Cheryl Burden, RN, PHN ជា
អនរក្រប់ក្រងរមមវិធីននដ្នរបាំគរើគសវាដលទាំសុខភាព តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ (510) 879-

2742 ឬតាមរ ៈអ ៊ីដមល HealthServices@ousd.org។ 

 

 
 

http://www.ousd.org/
mailto:HealthServices@ousd.org
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ម ាឈមណឌលសុខភាពសាលាគរៀន 

 

សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដដ៏លមីគនោះ ម្នម ាឈមណឌលសុខភាពក្បចាាំសាលាគរៀនចាំននួ 

16 រដនែង។ គក្ៅពីការពាាបាលសិសាសសាលា ម ាឈមណឌលមួ ចាំនួន រឺគបើរទទួល
គមើលពាាបាលសម្ ិរក្រួសារ (ម្តាបិតា បងបអូនក្បុសក្ស ីឬសម្ ិរគ ា្សងៗគទៀត 

គៅរនុងស រមន៍។ 

 

គសវា   រឺម្នបាំគរើគៅឯមណឌលសុខភាព ដដលម្នខុសៗោ្ា
គៅតាមទីសាលាគរៀន 

 

ជាទូគៅ ម ាឈមណឌលសុខភាពដដលម្នទតីាាំងគៅរនុងសាលាគរៀនននគ ើង បាំគរើគស
វាខុសៗោ្ាដូចបានចុោះ ូនគៅខាងគក្កាម។ គោ សារដតគសវារមមម្នលរខណៈ
ខុសោ្ាតាមសាលាគរៀនគ ោះ គលារអនរក្តូវការទូរស័ពទគៅកាន់ម ាឈមណឌលណ្មួ  

គដើមាបីដសវងររគសវាដដលពួរគរម្ន។ 

 

  ួ សគហ្វង្គាោះជាប ទាន់សាំរាប់ការម្នគក្ោោះថ្ាារ់ ឬរងរបួស   

 ពិនិតាយរាងកា  និងរីឡាសាំរាបរ់ាងកា  

 ថ្ាាាំវា ារ់សាាំង (ថ្ាាាំចារ់បង្ការគរារ) 

 ពិនិតាយ និងពាាបាលគធមញ 

 ពិនិតាយគរារ និងពាាបាលបញ្ហាសុខភាព 

 ្ដល់ឱវាទសាំរាប់សុខភាព្ែវូចិតដ 
 ពិនិតាយ និងពាាបាល មៃឺឆ្ែងកាមគរារ (STIs) 

 រមមវិធីអបរ់ំសុខភាព ដដល រ់ ន់គៅនឹងក្បធានបទ ដូចជា ញដាាំអាហារចាំគរើ
នសុខភាព ហាត់ក្បាណ ម្នវ័ ក្រប់ការ និងសុខភាព្ែូវគេទ 

  ួ ចុោះគ ្ាោះររការធា រា ាបរ់ងសុខភាព។ (សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីការ
ររការធា រា ាបរ់ងសុខភាព សូមគមើលរនុងទាំព័រគលខ 3 ននរូនគសៀវគៅគនោះ។) 

 

 ួ សិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារ រនុងការររគសវាដលទាំសុខភាព 

ដដលពួរគរក្តូវការ 
 

 គសវារមម  ដដលបាំគរើ ូនគោ ម ាឈមណឌលសុខភាពសាលាគរៀន រឺឥតរិត
នលែដត។ (ក្បសិនគបើគលារអនរម្នគមឌីខល ឬម្នការធា រា ាបរ់ងសុខភាព
គ ា្សងគទៀតគ ោះ ម ាឈមណឌលសុខភាពអាចរិតនលែពីក្រុម  ុនធា រា ាប់រងសុខ
ភាពរបស់គលារអនរ។) 

  ក្បសិនគបើសិសាសសាលាក្តូវការការបាំគរើសខុភាពដដលម ាឈមណឌលសុខភាព
សាលាគរៀនពុាំម្នបាំគរើ ូនគ ោះ បុរគលរិរនងុម ាឈមណឌល នឹង ួ ររទីរដនែង
គ ា្សងគទៀត ដដលអាច ួ បាំគរើនូវអវីដដលសិសាសសាលាក្តូវការ។ 

 ក្បសិនគបើសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ ពុាំម្នម ាឈមណឌលសុខភាពសាលាគរៀន 

គ ើ រូនគលារអនរ ឬក្រុមក្រួសាររបស់គលារអនរ ក្តវូការការបាំគរើគសវាសុខ
ភាពគ ោះ សូម បួនិយ ជាមួ នឹងរិលានុបោឋា ិកាសាលាគរៀន បុរគលិរ
សាលាគរៀន ឬអនរសក្មបសក្មួលគលើការបញ្ជូន។ 

 

 សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីម ាឈមណឌលសុខភាពសាលាគរៀនគ ោះ សូមទរ់ទង
អនរក្សី Mara Larsen-Fleming តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ (510) 273-1582 ឬ 

(510) 684-6549 (mara.larsen-fleming@ousd.org)។ 

 
គតើសាលាគរៀនណ្ខែោះ ម្ន មាឈមណឌលសុខភាពក្បចាាំសាលាគរៀន? 

 

បញ្ជីខាងគក្កាមគនោះ ្ដល់ព័ត៌ម្នអាំពីមណឌលសុខភាពក្បចាាំសាលាគរៀនចាំននួ 16 មណឌ
ល។ 

 

គដើមាបីទទួលបាននូវព័ត៌ម្នលាំអិត អាំពីការបាំគរើគសវា   ដដលម្ន ដ្ល ់ ូនគ ោះ ឬ
គដើមាបីគធវើការណ្ត់ ួបគ ោះ សូមទូរស័ពទគៅកាន់មណឌលសុខភាពគោ ផ្ទាល។់ 

 

សាលា Alliance Academy Middle School និងសាលា Elmhurst Community 

Prep Middle School៖ មណឌលសុខភាព Elmhurst / Alliance 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រូនសសិាសទាំងអស់ននសាលាគរៀនទាំងគនោះ បូររួមទាំងសាលា 

Rise Community School, New Highland Academy and REACH 

Academy ្ងដដរ។ 

1800 98th Avenue, Oakland, CA 94603 

8 ក្ពឹរ - 3 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 639-3287 និង (510) 639-1479 

 

សាលា Bret Harte Middle School៖ មណឌលសុខភាព Rising Harte៖ 
មណឌលគនោះបាំគរើរូនសិសាសសាលាម ាឈឹមសិរាា Bret Harte, ក្រុមក្រួសាររបស់ពួរគរ 

និង វុសិសាសដដលម្នវ័ ចាប់ពី 18-25 ដដលរស់គៅរនុងគខាណធីអាឡាមីោ។ 

3800 Coolidge Avenue, Oakland, CA 94602 

9ក្ពឹរ - 5 លាងាច, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 482-5292 
 

សាលា Castlemont High School Campus៖ Youth Uprising – ជាមណឌលសុខ
ភាពក្បចាាំសាលា Castlemont 

មណឌលគនោះសាំរាប់ ុវសសិាសដដលម្នវ័ ចគ លាោះ 13 ដល់ 24 ឆ្ាាំ ដដលរស់គៅរនុង
គខាណធីអាឡាមីោ។ 

8711 MacArthur Blvd., Suite A, Oakland, CA 94605 

9 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 428-3556 
 

សាលា Fremont High School Campus៖ រែីនិរ Tiger 

មណឌលគនោះសាំរាប់រូនសិសាសសាលា Fremont High។ 

4610 Foothill Blvd, Oakland, CA 94601 

8:30 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 434-2001 
 

សាលា Frick Middle School៖ មណឌលសុខភាព និងសុខម្លភាព Frick 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់សិសាស គៅអនុវទិាាល ័ Frick, Melrose Leadership 

Academy, Parker, and East Oakland Pride។ សិសាសណ្រ៏គោ គៅ
សង្កាត ់OUSD អាចទទួលបាននូវការបាំគរើគសវាគៅតាមទីសាលាគរៀនគនោះ តាម
ការណ្ត់ ួប។ 

 
 
 
 

mailto:mara.larsen-fleming@ousd.org
tel:%28510%29%20482-2244
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2845 64th Avenue, Oakland, CA 94605 

8:30 ក្ពឹរ - 3:30 រគសៀល (នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ)  

(510) 639-3386 
 

វិទាាោរ Coliseum College Prep Academy និង សាលា ROOTS 

International Academy Middle School៖ មណឌលសុខភាពHavenscourt 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រូនសសិាសទាំងអស ់ននសាលា CCPA និង សាលា 

ROOTS។ 

1390 66th Avenue, Oakland, CA 94621 

8:30 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 639-1981 
 

មណឌល La Escuelita Education៖ មណឌលសុខភាព Youth Heart 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រុម្រទាំងអស ់គៅចគ លាោះវ័  3 និង 18 ឆ្ាាំ រួមទាំងរូន
សិសាសគៅសាលា Dewey, La Escuelita និង Met West និង United 

Nations CDC។ 

286 East 10th St, Oakland, CA 94606  

8:30 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 879-1568 
 

សាលា Madison Park Academy៖ Madison Health Center 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់សិសាសគៅឯសាលា Madison និងក្រុមក្រួសាររបស់ពួរគរ 

និងសិសាសគៅវទិាាោរ Lionel Wilson Prep Academy។ 

400 Capistrano Drive, Oakland, CA 94603 

8:30 ក្ពឹរ -5 លាងាច, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 636-4210 
 

សាលា McClymonds High School: មណឌលសុខភាព Chappell Hayes 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់ វុសិសាស គៅចគ លាោះវ ័ 13 និង 24 ឆ្ាាំ ដដល រស់គៅរនុង
គខាណធីអាឡាមីោ។ 

2607 Myrtle Street, Oakland, CA 94607 

8:30 ក្ពឹរ - 5 លាងាច, នលៃច័នទដល់នលៃសកុ្រ 

(510) 835-1393 
 

សាលា Oakland High School: មណឌលសុខម្លភាព Shop 55 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រូនសសិាសសាលា Oakland High។ 

1023 MacArthur Blvd., Oakland, CA 94610  

7:30 ក្ពឹរ - 6 លាងាច, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 874-7152 
 

សាលា Oakland Technical High School, Oakland International High 

School and Street Academy:  មណឌលសុខភាព TechniClinic School 

Health Center 

មណឌលគនោះ រឺសម្ប់រូនសិសាសទាំងអស់គៅសាលាគរៀនទាំងគនោះ។ 

4351 Broadway Avenue, Oakland, CA 94611 

8:30 ក្ពឹរ - 5:00 លាងាច, ពីនលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 450-5421 
 

សាលា Roosevelt Middle School: មណឌលសុខភាព Roosevelt 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រូនសសិាសអនវុិទាាល ័ Roosevelt និងសិសាសបឋមសិរាា 

Garfield។ 

 1926 19th Avenue, Oakland, CA 94606  

8:30 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 535-2893 
 

សាលា Skyline High School: មណឌលសុខភាព Seven Generations 

មណឌលគនោះ រឺសមរាប់រូនសិសាសសាលា Skyline។ 

12250 Skyline Blvd., Oakland, CA 94619  

8:30 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 531-5016 
 

សាលា United for Success Middle School & Life Academy High School: 

មណឌលសុខភាព Seven Generations 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រូនសសិាសទាំងអស់ នងិក្រុមក្រួសាររបស់ពួរគរ គៅសាលាគរៀន
ទាំងគនោះ។ 

2101 35th Avenue, Oakland, CA 94601 

8 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 436-3009 
 

វិទាាោរ Urban Promise Academy, WORLD/ACHIEVE Charter Schools: 

មណឌលសុខភាព Hawthorne School 

មណឌលគនោះ រឺសាំរាប់រុម្រទាំងអស ់គៅចគ លាោះវ័  3 និង 18 រួមទាំងរូនសិសាស គៅ
ឯវិទាាោរ Urban Promise និងសាលាគរៀន WORLD/ACHIEVE។ 

1700 28th Avenue, Oakland, CA 94601  

8:30 ក្ពឹរ - 4:30 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 535-6440 
  

សាលា West Oakland Middle School និងសាលា KIPP Bridge: មណតលសុខ
ភាព West Oakland Middle School 

ម ាឈមណឌលគនោះ រឺសាំរាប់សិសាសទាំងអស់គៅអនុវិទាាល័  West Oakland, បឋម
សិរាា Lafayette និង MLK។ 

991 14th Street, Oakland, CA 94607 (H-Building on 12th Street side 
of school)  

8 ក្ពឹរ -3 រគសៀល, នលៃច័នទដល់នលៃសុក្រ 

(510) 874-7272 
 

រមមវធិីអប់រសំុខភាពគៅសង្កាត់ OUSD 

 

រមមវិធទីបស់ាកាត់ការគក្បើក្បាស់ថា្ាាំ រ់ (TUPE) 

 

សង្កាត ់OUSD (សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ)៍ ម្នរមមវិធីមួ  គៅថា រមមវិធ ីTUPE 

ដដល ួ កាត់បនថ ការគក្បើថ្ាាាំ រ់ និងរញ្ឆា។ គៅគពលដដលម្តាបិតា ក្រូបគក្ងៀន ឬ
បុរគលិរសាលាគរៀន ក្ពួ បារមភអាំពីការគក្បើថ្ាាាំ រ់ ឬរញ្ឆាគោ រូនសិសាសគ ោះ ពួរគរ
អាចក្បាប់រមមវិធ ីTUPE ឱាយបានក្ជាប។ រមមវិធ ីTUPE នឹង្ដល់ឱាយសិសាសនវូវរគសិរាាជា
គក្ចើន ននរមមវិធអីប់រសំុខភាព នងិ ាំ ញ ីវិតសាំរាប់មនុសាសម្្ារ់ៗ ។  

 

រមមវិធី TUPE រួមម្ន្ងដដរ នូវរមមវិធសីិរាាការ រគៅតាមថ្ាារ់គរៀន រ៏ដូចជា រមម
វិធីអបរ់ំសុខភាពតាមសរមមភាពពីមិតដ ួ មិតដរួមសាលា។ 
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ទទួលបានដាំណឹងអាំពីរមមវិធ ីTUPE តាមការទរ់ទងគលារ Robert Dousa តាមរ
 ៈទូរស័ពទគលខ (925) 321-0818 ឬអ ៊ីដមល (Robert.Dousa@ousd.org)។ 

 

ឬគលារអនរអាច ួបនិយ ជាមួ ក្រូបគក្ងៀន ឬបុរគលិរននសាលាគរៀន អាំពីការសុាំឱាយ
រូនសិសាស ួបជាមួ អនរ ដ្លឱវាទក្បចាាំរមមវិធី TUPE។ ទទួលបានដាំណឹងដលមគទៀត 

តាមរ ៈគរ ទាំពរ័ http://www.ousd.org/tupe។ 

 
រមមវិធីអប់រំអាំពីអាហារូបតថមភ 
 

រនុងគពលលមីៗគនោះ សាលាគរៀនមួ ចាំនួនននសង្កាត ់OUSD ចូលរួមរនុងរមមវិធីអប់រំ
អាំពីអាហារូបតថមភ និងរមមវិធីអបរ់ំអាំពីសួនចាារ។ 

 

ឱកាសអប់រំដលមគទៀត អាំពីអាហាររូបតថមភ រឺរាំពុងក្តូវបានគរៀបចាំបគងកើត។ 

 

សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទរ់ទង តាមរ ៈអ ៊ីដមល 

Michelle.oppen@ousd.org។ 

 

រមមវិធីអប់រំសុខភាព្ែូវគេទទូលាំទូលា  

 

សង្កាត ់OUSD ្តល់នូវរមមវិធីអបរ់ំសុខភាព ែ្ូវគេទទូលាំទូលា  គៅតាមអនវុិទាា
ល័  និងវទិាាល័    គោ អនុគលាមតាមចាាប់។ រមមវិធីសិរាាគរមង ាំទងដ៏
ម្នសុខភាពលអគៅអូរឡិនដ៍ ក្តូវបានបគងកើតគឡើងសាំរាប់សិសាសសាលាននក្រុងអូរ
ឡិនដ ៍គ ើ រួមម្នគមគរៀនអាំពី មៃឺវើរុស ុីវ និង ាំងឺគអដស៍  មៃឺកាមគរារ និងរមម
វិធីការ ររុាំឱាយម្នន្ទគ ោះ និងការទាំ រទ់ាំនង គ ើ និងការក្បាក្ស័ ទរ់ទង
ោ្ា។ គមគរៀននម្  នឹងក្តវូបានបគក្ងៀនគោ ក្រូបគក្ងៀនថ្ាារ់វិទាាសាហ្វសត សាំរាប់
សិសាសថ្ាារ់ទ ី6 និងទី 7 និងគោ ក្រូថ្ាារ់វទិាាសាហ្វសត នងិថ្ាារ់ភាសាអង់គរែស សាំ
រាប់សិសាសថ្ាារទ់ី 9។ 

 

សង្កាត ់OUSD នឹង្ដល់ដាំណឹង ូនម្តាបតិា ឱាយបាន 2 សបាតា ៍មុននឹងរមមវិធី
សិរាាគនោះ ក្តូវបានបគក្ងៀនសិសាសគៅរនុងថ្ាារ់រូនរបស់គលារអនរ។ ម្តាបិតា អាច
គសនើសុាំឯរសារចមែងចាាបអ់ប់រ ំគៅរនុង ាំពូរទីចាាប់ទ ី5.6 ដដលពនាយលអ់ាំពីសិទធិ
របស់គលារអនរ  ុាំវិញការចូលរួមរបស់សសិាស។ ម្តាបិតា នឹងក្តវូបាន ដ្ល់ ូននូវឱ
កាសពិនិតាយគមើលសម្ភារៈសិរាាគនោះ។  

 

ម្តាបិតា គធវើអាចគសនើសុាំជាលា លរខអរាសរ ថាមិនឱាយរូនរបស់ពួរគរចូលរួមរនុង
ដ ន្រណ្មួ  ននរមមវធិីអបរ់ំអាំពី្ែវូគេទ ឬរមមវិធីអបរ់ំសុខភាព ដដលម្នលរខណៈ
្ទុ ពីសាស  និងគោល ាំគនឿរបស់ពួរគរ។ គលារអនរអាចដរការគសនើរសុាំរបស់
គលារអនរវិញ គៅគពលណ្មួ រ៏បាន។ ចាាប់អប់រ ំ51938, 51939, 51240; 

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 6142.1; បទបញ្ញតតិរដឋបាល 6142.1។ 

 

សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទរ់ទង  រសាលាគរៀន ក្រូបគក្ងៀនថ្ាារ់វទិាា
សាហ្វសត ឬទរូស័ពទ ួបជាមួ អនរក្ស ីIlsa Bertolini ជាក្រប់ក្រងរមមវិធអីប់រំសុខ
ភាព្ែូវគេទ តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 510-879-4607 ឬអ ៊ីដមល 

ilsa.bertolini@ousd.org។ 

 ចាាប់ក្បតិបតដិននសុខម្លភាពននសង្កាត់ OUSD៖ 

គតើចាាប់គនោះម្ន័ ដូចគមដចចាំគ ោះគលារអនរ? 

 

គៅឯសង្កាត់ OUSD សាលាគរៀនស រមន៍បាំគរើគសវាទូលាំទូលា   ម្នន័ ថា 

សាលាគរៀនទាំងអស់រាំពុងស ការជាម ួនឹងស រមន៍មូលោឋានរបស់ខែនួ រនុងការ
្ដល់រមមវិធី និងគសវារមម   ដដល ួ គធវើឱាយសាលាគរៀន និងស រមន ៍ជាទីម្ន
សុវតថិភាព និងចាំគរើនសុខភាពសាំរាបស់ិសាានុសិសាស ក្រុមក្រួសារ និងមនុសាសដនទៗ
ទាំងអស។់ 

 

គៅដខឧសភា ឆ្ាាំ 2014 រណៈ  រសាលាគរៀនននសង្កាត់ OUSD បានអនុម័តចាាប់
ក្បតិបតដិគលើសុខភាពដដលបានពក្ងីរ និងគធវើឱាយទន់សម័  គដើមាបី ួ ដល់សាលាគរៀន
ស រមន៍បាំគរើគសវាទូលាំទូលា របស់គ ើង។ ដូចបានតក្មវូគឡើងគោ ចាាប់ 
Healthy, Hunger-Free Kids ននរោឋាេបិាលស ព័នធគ ោះ ចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្
លភាព ក្បាប់អាំពីគោលគៅរបស់គ ើង គ ើ និងអាំពីអវីៗ ដដលគ ើងក្តវូគធវើគដើមាបី  ួឱាយ
សាលាគរៀនរបស់គ ើងម្នសុវតថភិាព និងចាំគរើនសុខភាពសាំរាប់សិសាានសុិសាស និង
បុរគលិរទាំងអស។់ ចាាប់ក្បតិបតដិគនោះ ោរឱ់ាយអនវុតដចាំគ ោះរូនសិសាសថ្ាារ់ក្ពីសគូលដល់
ថ្ាារ់ទី 12 រួមទាំងរមមវិធីសិរាាប ទាប់ពីសាលាគរៀន្ងដដរ។ 

 

គតើចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាពម្នឥទធិពលអវីខែោះ គៅគលើ
សាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ? 
 

ចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាពក្របដណតប់គលើវិស័   ដដលរួមម្នរមមវិធីមហូប
អាហារចាំគរើនសុខភាព រមមវិធីកា អប់រ ំរមមវិធីអបរ់ំសុខភាព ដ ន្របរិយកាស
វិ ជម្ន និងសវុតថិភាពរនុងសាលាគរៀន នងិរមមវិធីដលសុខភាព និងសងគមរិចច និងការ
ការ របរិសាថាន គ ើ និងម្នជាគក្ចើនដ្នរគទៀត។ 

 

គៅគពលណ្សាលាគរៀនក្បតិបតដិតាមចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាពគ ោះ គលារ
អនរនឹងបានគ ើញនូវអវីៗ គរើតគឡើងដូចតគៅគនោះ៖ 
 

មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព៖ 
 

 អាហារនលៃក្តង់ និងមហូបអាហារគ ា្សងៗគទៀតគៅឯសាលាគរៀន (ដូចជាអាហារ
គពលក្ពឹរ និងអាហារសក្មន់ប ទាប់ពីសាលាគរៀន) រឺជាអាហារចាំគរើនសុខភាព 

ម្នលរខណៈគធវើឱាយចង់ញដាាំ និងក្សបគៅតាមសដង់ោរសាំរាបអ់ាហារូបតថមភលអ។ 

តាមការអាចគធវើគៅបាន មហូបអាហារក្តវូបានគរៀបចាំគចញពីមហូបអាហាររនុងតាំបន់ 
- គចញមរពីអនរោាំដុោះ និង្លិតដាំណ្ាំគៅរនុងរដឋកាលី វូនញ ា។ 

 សាលាគរៀនអាចម្នរមមវិធីសួនចាារ ជាទីដដលរូនសិាសអាចគធវើការោាំដាំណ្ាំ និង
គរៀនសូក្តអាំពមីហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព។ 

 សាលាគរៀនអាចម្នទី្ាារ្លដាំណ្ាំក្បចាាំសបាដា ៍ ជាទីដដលក្រុមក្រួសារអាច
ជាវមហូបអាហារដដលបានោាំដុោះគៅរនុងតាំបន់មូលោឋានរបស់គ ើង 

 សាលាគរៀន និងក្រុមក្រួសារ រាំពុងក្បតិបតដតិាមគោលការណ៍ដណ ាំរបស់សង្កាត់ សាំ
រាប់មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាពគៅរនុងក្ពឹតដការណ៍, ពិធីសដមដងនវូគសចរដីសបាា ៗ 

និងពិធីនរអង្គាស់លុ ននសាលាគរៀន។ 

 
 
 
 

http://www.ousd/domain/80
mailto:Michelle.oppen@ousd.k12.ca.us
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សិសាសសាលាដដលម្នសរមមខាងរាងកា  

 

 សាលាគរៀន ដ្ល់រមមវិធីហាត់ក្បាណតាមចាំនួន ទីរាំណត់ (សាំរាប់ព័ត៌ម្នលាំអិត 

សូមគមើលទាំព័រគលខ 3)។ គក្ៅពីគនោះ សាលាគរៀននឹង ដ្ល់មគធាាបា គ្ាសងៗគទៀត
សាំរាប់ឱាយរូនសិសាសមម្ញឹរគៅរនុងគពលគចញគលង និងប ទាប់ពីគពលគចញពីសា
លាគរៀន។ 

 
បរិយកាសវិ ជម្ន និងសុវតថិភាពរនុងសាលាគរៀន 

 

 សាលាគរៀនម្នលរខណៈទទួលសាវារមន៍ ជាទីម្នសុវតថិភាព និងសនដិសុខ។ 

សិសាានុសិសាស បុរគលិរ និងក្រុមក្រួសារ រតិថាម្នសុខសុវតថិភាព និងម្នការ
គោរពរារ់ទរ់។ 

 សិសាានុសិសាស ក្រុមក្រួសារ និងបុរគលិរ អាចគដើរ និង ិោះរង់គៅគរៀនបានគោ 
សុវតថិភាព។ 

 

រមមវិធីដលសុខភាព និងរមមវិធីអប់រំអាំពីសុខភាព 

 

 រូនសិសាសគរៀនអាំពីសុខភាព និងអាហារូបតថមភ។ 

 រូនសិសាសទទួលបាននូវការបាំគរើគសវាចក្មុោះអាំពីសុខភាពទូគៅ និងសុខភាពអារបាប
រិរិយ។  

 សាលាគរៀននឹងក្បាប់រូនសិសាស និង ាំរាប នូម្តាបិតាឱាយក្ជាបអាំពីរមមវធិីធារា ាប់រង
សុខភាព និងរមមវិធីបាំគរើគសវាសងគម។ ខែួននឹង ួ ពួរគររនុងការចោុះគ ្ាោះសាំរាប់រមម
វិធីទាំងគនោះ។ 

 

ការ របរិសាថាន 

 

 គដើមាបីកាត់បនថ ការសាំណល់ សាលាគរៀននឹង រការសាំណល់មហូបអាហាររបស់ខែនួ
គៅដរនឆ្ន និងគធវើ ីរាំប ុស។ 

 

គតើគលារអនរអាច ួ បានគោ រគបៀបណ្? 
 

អវីដដលចុោះគៅទីគនោះ រឺជាមគធាាបា ដដលគលារអនរអាចសម័ក្រចិតដចូល  ួគធវើឱាយសាលា
គរៀនរបស់រនូគលារអនរជាទីចាំគរើនសុខភាព និងម្នសុវតថភិាព។ គបើសិនជាគលារអនរ
ចង់សម័ក្រចតិដចូល ួ  សូមចាប់គ្ដើមគោ សារសួរសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអន
រ។ ក្បសិនគបើគលារអនរក្តូវការ ួ អវមីួ  សូមទាំ រ់ទាំនង តាមរ ៈអ ៊ីដមល 

wellness@ousd.org។ 

 

 ចូលរួមរនុងក្រុមក្បឹរាាសុខម្លភាពគៅសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ។ 
  ួ ដ ន្រមហូបអាហារចាំគរើនសុខភាពគៅឯសាលាគរៀន។ ជាឧទ រណ ៍គលារ

អនរអាចសម័ក្រចិតដ ួ ោរ់បដនែសាឡាដគៅរនុងអាហារោឋានសាលាគរៀន។ 

គលារអនរអាច ួ ទី្ាារ្លដាំណ្ាំសាលាគរៀន។ 
 សម័ក្រចិតដ ួ រិចចការសួនចាារសាលាគរៀន។ គបើសិនជាសាលាគរៀនរូនគលារ

អនរោ្ានសួនចាារគទ គលារអនរអាច ួ បគងកើតវាមួ បាន។ 
 

  ក្បតិបតដិតាមគោលការណ៍ដណ ាំរបស់សាលាគរៀន តាមការ ាំ រមហូបអាហារ
ចាំគរើនសុខភាពមររនុងក្ពឹតដការណ ៍និងពិធីសដមដងគសចរដីសបាា ៗននសាលា
គរៀន។ 

 គបើសិនជាគលារអនរជាប់ រ់ ន់នឹងការនរអង្គាស់លុ សាំរាប់សាលាគរៀន
គ ោះ សូមរំលឹរដល់អនរដនទគទៀតថាចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាព មិន
អនុញ្ញាតឱាយអនរនរអង្គាស់លុ មរលរ់សករក្ោប់ ឬមហូបអាហារគ ា្សងៗគទៀត
ដដលមិនចាំគរើនសុខភាពគ ោះគទ។ 

  ួ ដល់រមមវិធ ីទិវាគដើរគៅគរៀន  ឬរមមវិធគី ា្សងៗគទៀត ដដល ួ ក្ទក្ទង់្ែូវ
គដើរគៅគរៀនក្បរបគោ សុវតថភិាព។ 

 សម័ក្រចិតដ ួ រមមវិធីបរិសាថាននបតងននសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ ដដលដរនឆ្ន 
និង រការសាំណល់គធវើ ីរាំប សុ។ 

 

សាលាគរៀន  រាំពុង ួ រូនគលារអនររនុងការញដាាំមហូបអាហារ
លអៗ  និងម្នសុខភាពលអ 

 

សាលាគរៀន  រាំពុងដតខិតខាំគធវើឱាយម្នមហូបអាហារចាំគរើនសុខភាពសាំរាប់រូនសិសាស
ទាំងអស់ និងគធវើយ ាងណ្មិនឱាយពួរគរអតអ់ាហារគទ។ 

 
 សាលាគរៀនទាំងអស់សុទធដតម្នបាំគរើមហូបអាហារនលៃក្តង់ គ ើ ពួរគរភារគក្ចើន

ម្នរមមវិធី ដ្ល់មហូបអាហារដលមគទៀត ដូចជាអាហារគពលក្ពឹរ និងអាហារសក្មន។់ 

សាលាគរៀនមួ ចាំនួន្ដល់អាហារគពលលាងាចដល់រូនសិសាសណ្ដដលម្នសិទធិទទួ
ល។ 

 មហូបអាហារគៅឯសាលាគរៀនម្នលរខណៈក្សប ឬបាំគពញបានគលើសពីសដង់ោររបស់
រដឋ និងស ព័នធ ថាជាអាហារូបតថមភលអ។ 

 ចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាព រួមម្នទាំងគោលការណ៍អាំពីមហូបអាហារ គដើមាបី
គលើរសទួ ឱាយម្នសុខភាពលអ។ គោលការណ៍ទាំងគនោះ ួ គធវើយ ាងណ្ឱាយមហូប
អាហារ និងគេស ជៈចាំគរើនសុខភាព ក្តូវបានោរ់ឱាយញដាាំគៅរនុងក្ពឹតដការណ ៍និងពិធី
សដមដងគសចរដីសបាា ៗននសាលាគរៀន។ មហូបអាហារ និងគេស ជៈ ដដលោរ់លរ់
គៅគក្ៅរមមវិធី ដ្លអ់ាហារសាលាគរៀន រួមម្នទាំងចាំណីអាហារដដលបានោរល់រ់
គដើមាបីគោលបាំណងនរអង្គាសលុ គ ោះ ក្តវូដតបាំគពញតាមគោលការណ៍ដណ ាំអា
ហារូបតថមភ  គ ើ ក្តូវដតម្នការអនុញ្ញាតពីអនរក្រប់ក្រងសាលាគរៀន។ 

 សាលាគរៀន ដ្ល់ទឹរសុទធគៅរនុងគពលញដាាំអាហារសាលាគរៀន គ ើ នឹងគធវើយ ាងណ្
ឱាយនលៃគរៀន និងក្ពឹតដការណ៍សាលាគរៀន ម្នទឹរសុទធសាំរាប់ញដាាំក្រប់ក្ោន់។ 

 សាលាគរៀន  បគក្ងៀនរូនសិសាសអាំពីអាហារូបតថមភលអ។ សាលាគរៀន  រាំពុងគក្បើ
ក្បាស់្ងដដរនូវមគធាាបា  ាំរុញឱាយម្នការទទួលអាហារចាំគរើនសុខភាពសាំរាប់រូន
សិសាស និងក្រមុក្រួសាររបស់ពួរគរ ដូចជាម្នទី្ាារ្លដាំណ្ាំ និងតុោរ់បដនែសា
ឡាដគៅឯសាលាគរៀន និងម្នសួនចាារសាលាគរៀន។ 

 គបើសិនជាគលារអនរចង់ ួ ដល់រមមវិធីអាហារូបតថមភ សូមសារសួរសាលាគរៀនចុោះ។ 

 
 
 
 
 

mailto:michelle.oppen@ousd.org
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សាលាគរៀនរាំពុងគក្បើក្បាស់សួនចាាររបស់ពួរគរទុរជាទីរដនែង
បគក្ងៀនគក្ៅអាោរ 

 
 រមមវិធីសួនចាារ រឺជាមគធាាបា ដ៏ធាំមួ  រនុងការគធវើឱាយគរមងៗញដាាំអាហារដដលចាំ

គរើនសុខភាព និងដឹងព័ត៌ម្នសាំខាន់អាំពអីាហារូបតថមភ។ 
 គៅរាំរិតថ្ាារ់ទាំងអស ់សាលាគរៀនរាំពុងគក្បើក្បាស់សួនចាារសាលាគរៀនទុរជាទី

រដនែងបគក្ងៀនគក្ៅអាោរ ជាទីដដលរូនសិសាសគរៀនសូក្តអាំពីមុខវិជាជាគក្ចើនចក្មោុះ 
ដូចជា វិទាាសាហ្វសដ រណិតសាហ្វសដ សិលាបៈ វជិាជាគធវើមហូប និងភាសាសាហ្វសដ។ 

 សាលាគរៀនជាគក្ចើន ម្នសួនចាាររួចអស់គ ើ  គ ើ ចាាបក់្បតិបតដិគលើសុខ
ម្លភាព ទមទរឱាយម្នការពក្ងីររមមវិធអីប់រំអាំពីសួនចាាររនុងសង្កាត់។ 

ចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាព រួមម្នចាាប់ក្បតិបតតិគលើសារគពើរុរខជាតិដដល
ម្នគោលការណ៍ដណ ាំសាំរាប់សួនចាារ ម្នទាំងបទបញ្ញតដិក្រប់ក្រងគលើអវីៗ
ដដលអាចោាំដុោះ, គលើរគបៀបដដលសតវលអិត និងការសាំណល់គៅរនុងសួនចាារ 
ក្តូវក្រប់ក្រង ។ល។ 

 គបើសិនជាគលារអនរចង់ ួ ដល់រមមវិធីសួនចាារ សូមសារសួរសាលាគរៀន
របស់គលារអនរ ឬអ ៊ីដមលគៅ wellness@ousd.org។ 

 

តក្មូវការ និងរមមវិធីននសាលាគរៀន រាំពុង ួ ឱាយរូនសិសាសទាំង
អស់ឱាយគៅសរមម 

  
 ការសិរាាក្សាវក្ជាវបង្ហាញឱាយគ ើញថា រមុ្រដដលម្នរាងកា ម្ាំមួនគ ោះ រឺ

 រចិតដទុរោរ់ខាលាាំងគលើការសិរាា គធវើគតសដរដឋបានពិនទុលអ គ ើ គៅតស ូរគរៀន
សូក្តបាន ូរជាងគរ។  

 មិនរាប់បញ្ជូលគពលគចញគលងគទ តគៅគនោះរឺចាំនួន ទីដដលរូនសិសាសក្តវូ
ហាត់ក្បាណ៖ ចាប់ពីថ្ាារ់ទ ី1-6 ក្តវូហាតឱ់ាយបាន យ ាងគហាចណ្ស ់100 

 ទី រនុងមួ សបាដា ;៍ ពីថ្ាារទ់ ី7-12 ក្តូវហាត់ឱាយបាន យ ាងគហាចណ្ស ់

200  ទី រនុងមួ សបាដា ៍។ រមមវិធីកា អប់រ ំក្តូវដតបានបគក្ងៀនគោ 
មនុសាសណ្ម្្ារ់ដដលម្នសញ្ញាប័ក្តបគក្ងៀន។ (តក្មូវការទាំងគនោះ ក្តូវបាន
រាំណត់គោ ក្រមអបរ់ំកាលី វូនញ ា)។ 

 គបើសិនជារូនសិសាសម្នបញ្ហាសុខភាព មនិអាចគក្បើរាងកា  ឬក្បាជាញាស្ាារត ី

ដដលគធវើឱាយពួរគរម្នការពិបារចូលរួមរនងុរមមវិធីហាត់ក្បាណគ ោះ សង្កាត់
សាលាគរៀននឹងរោិះររមគធាាបា   រនុងការសក្មបគៅតាមសរមមភាព និង
គក្រឿងបរិកាខា គដើមាបីឱាយពួរគរអាចចូលរមួបាន។ 

 ការគធវើគតសដគលើភាពម្ាំមួនននរាងកា ននរដឋកាលី វូនញ ា នឹងក្តូវបានគធវើ
ចាំគ ោះរូនសិសាសទាំងអស់រនុងថ្ាារទ់ី 5, 7 និង 9។ រាលរ់ដូវគឈើលាស់សែឹរមដ
ងៗ សាលាគរៀនក្តូវការអនរសមក្រចិតដមរ ួ គធវើគតសដគលើភាពម្ាំមួនននរាង
កា ននរូនសិសាស។ គបើសិនជាគលារអនរចង់ ួ គធវើគតសដគលើភាពម្ាំមួននន
រាងកា គ ោះ សូមសារសួរសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ។ 

 
 

 

 គដើមាបីឱាយគផ្ដាតគលើការគរៀនសូក្តបាន រូនសិសាសក្តូវដតម្នបរិយកាស
វិជាជាម្ន និងក្បរបគោ សុវតថិភាពរនុងសាលាគរៀន 

 
 សង្កាត ់OUSD រឺបានខិតខាំគធវើឱាយសាលាគរៀន   ជាទីោ្ានការសមែុតគធវើបាបោ្ា 

ោ្ានការគរើសគអើង និងោ្ានការរំខាន ែ្វូគេទ។ ចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាព រួម
ទាំងចាាប់ក្បតិបតដិ និងរមមវិធី  ដដល ួ គធវើឱាយសាលាគរៀន  ជាទីម្នម្ន
សុវតថិភាព និងម្នការគចោះគោរពោ្ាគដើមាបកីារគរៀនសូក្ត។ 

 ជាជាងគក្បើបទបញ្ាឈប់រូនសិសាសបគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន ចាាប់ក្បតិបតដិគលើ
សុខម្លភាព ទមទរឱាយម្នការគក្បើក្បគេទននការោរវ់ិន័ តាមដបបគ ា្សង
គទៀត គដើមាបីរុាំឱាយសិសាសខាតគពលគរៀន។ 

 

បគងកើតរមមវិធីគដើមាបីឧបតថមភោាំក្ទសិសាសគេទ LGBTQ (គេទទីបី) 
 

  រោឋានសាលាគរៀនស រមន៍ ្តល់ នូនូវការគរៀបចាំរមមវិធីរសាងស រមន៍ នងិ
រមមវិធីអបរ់ំទូលាំទូលា  គដើមាបីសគក្មចបាននូវគោលគៅរួម រនុងការ្តល់ ូននវូ
បរិយកាសសិរាាមួ  ដដលម្នសុវតថិភាព និងោាំក្ទ សាំរាប់ហ្វសតកី្សឡាញ់ហ្វសត ីបរុស
ក្សលាញ់បុរស មនុសាសក្សឡាញ់ក្បសុ្ងក្សី្ង មនុសាសដរគេទ និងសិសាសដដលម្ន
សញ្ញាណដ្នរគេទមិនក្បក្រត។ី 

 

 អនរទរ់ទាំ រទ់ាំនងបរិសាថានសាលាគរៀន សាំរាប់ក្រុមមនុសាសគេទ LGBTQ 

 បណតដោះបណ្ដាលវិជាជា ីវៈសាំរាប់ក្រូបគក្ងៀន នងិបុរគលិរគ្ាសងគទៀតននសាលាគរៀន 

 រមមវិធីគចញគក្ៅ រ់ផ្លារសាលាគរៀនដ៏ម្នសុវតថិភាព 

 ទិវាសមព័នធភាពរវាងមនុសាសក្បតិពទ័ធគេទដចូោ្ា និង្ទុ ោ្ា (GSA) 

 រមមវិធីអបរ់ំបញ្ចូលោ្ាអាំពីសុខភាព្ែូវគេទ 

 

សង្កាត់ OUSD រាំពុង ួ រូនសិសាស និងក្រុមក្រួសារទាំងឡា រនុង
ការររគសវាដលទាំសុខភាព និងសងគមរិចច 

 

 សង្កាត ់OUSD ្ដល់គសវាដលទាំសុខភាពគក្ចើនចក្មុោះ រួមម្នទាំងការបាំគរើគស
វាគមើលដលទាំ្ងដដរ។ សាលាគរៀនជាគក្ចើនម្នម ាឈមណឌលសុខភាពក្បចាាំ
សាលាគរៀន ដដលបាំគរើគសវាគវ ជសាហ្វសដ, សខុភាព ែ្ូវចិតដ និងអបរ់ំអាំពីសុខ
ភាពសាំរាប់រូនសិសាសទាំងអស់។ គៅរនុងម ាឈមណឌលមួ ចាំនួន ក្រុមក្រួសារ
អាចទទួលបាននូវគសវារមមទាំងគនោះបាន្ងដដរ។ 

 សង្កាត ់OUSD រាំពុងគធវើឱាយម្នភាពង្ ក្សួលសាំរាប់រូនសិសាស ក្រមុក្រួសារ និង
មនុសាសដនទៗគទៀតរនុងសងគម រនុងការចុោះគ ្ាោះទទួលការធា រា ាប់រងសុខភាព 

និងរមមវិធីបាំគរើគសវាសងគម។ ពីគដើមដល់ចុងឆ្ាាំ ម ាឈមណឌលធនធានក្រួសារនន
សង្កាត ់OUSD  ួ ដល់មនុសាសដដលរសគ់ៅរនុងគខាណធីអាឡាមីោរនុងការចោុះ
គ ្ាោះទទួលការធា រា ាប់រងសុខភាព និង ាំនួ ជាមហូបអាហារ (ព័ត៌ម្នលាំអិត 

សូមទូរស័ពទគៅគលខ (510) 273-1516)។ 

 សង្កាត ់OUSD ម្នរមមវិធ ីដដល ដ្ល់គសវាសុខភាពណ្មួ គៅឯសាលាគរៀន។ 

ជាឧទ រណ ៍រមមវិធីមួ គៅថា រមមវធិ ីShoo the Flu នឹង្ដល់ថ្ាាាំវា ារ់សាាំងសាំ
រាប់ មៃឺក្រុនផ្ដាសា ធាំគោ ឥតរិតនលែគៅឯសាលាគរៀន សាំរាប់រូនសិសាសថ្ាារ់ក្ពី
សគូលដល់ថ្ាារ់ទី 5។ 
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 គោ ម្ន ាំនួ ពីនដរូស រមន៍គ ោះ សង្កាត ់OUSD ្ដល់ការបាំគរើគសវា
ក្បឹរាា និងការបាំគរើគសវាសុខភាពគ្ាសងៗគទៀត គៅរនុងសាលាគរៀន។ 

 សង្កាត់ OUSD បានភាជាប់សាលាមធាយមសិរាាទាំងអស ់គៅនងឹម ាឈមណឌលសុខ
ភាពគៅតាមទីសាលាគរៀន (SBHC) ឬរែនីនិរស រមន៍   ដដលគៅ ិតខា
ង។ គបើសិនជាអនុវទិាាល័  ឬវទិាាល័ របស់រូនគលារអនរ ពុាំម្នម ាឈមណឌល 

SBHC គទគ ោះ សូមទរ់ទងអនរសក្មបសក្មួលក្បចាាំសាលាគរៀនរបស់
រូនគលារអនរ។ 

 
សង្កាត់ OUSD រាំពុងខិតខាំការ របរិសាថាន និងដលររាាអាោរ និង
បរិគវណរបស់ឱាយម្នសុវតថិភាព និងចាំគរើនសុខភាព 

 

 គដើមាបីគលើរសទួ សុវតថិភាពគ ោះ ចាាប់ក្បតបិតដិគលើសុខម្លភាពតក្មវូឱាយសាលា
គរៀន  បគងកើតដ្នការសវុតថិភាព និងចាាប់សុវតថិភាពក្បចាាំសាលាគរៀន។ 

 គោ ម្ន ាំនួ ពីទីក្រុង ភាងារ់ង្រគខាណធ ីនិងមនុសាសគ្ាសងៗគទៀតគ ោះ សាលា
គរៀន  រាំពុងខិតខាំគធវើយ ាងណ្ឱាយម្ន ែ្វូសុវតថភិាពគៅកាន់ទីសាលាគរៀនសាំ
រាប់រូនសិសាសគដើរ និង ោិះរង់គៅគរៀន។ 

 រមមវិធី Green Gloves (រមមវិធីគក្សាមនដនបតង) រឺរាំពុងគធវើការកាត់បនថ  ‹

ោនគ ើងបរិសាថាន› ននសាលាគរៀន  រនុងអូរឡិនដ៍។ រមមវិធ ីGreen Gloves 

គនោះ ទរ់ទញរូនសិសាសឱាយមរចូលរួមរនុងការគរៀនសូក្តគោ ផ្ទាល ់និងគោោះ
ក្សា បញ្ហាជារ់ដសដង។ វា្ដល់ឱាយរូនសិសាសម្នលទធភាព ួ កា រសុខភាព
របស់ពួរគរ និងសនាសាំធនធាន និងក្បារ់កាស់សាំរាប់សាលាគរៀន និងស រមន៍
របស់គ ើង។ គបើសិនជាគលារអនរចង់ ួ រមមវិធ ីGreen Gloves គនោះ សូម
ទាំ រ់ទាំនងជាមួ នឹងសាលាគរៀនរបស់រនូគលារអនរ។ 

 

សង្កាត់ OUSD រាំពុង រចិតដទុរោរ់គលើសុខម្លភាពននបុរគល 

 

 ចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខម្លភាពទមទរឱាយម្នការ្ដល់ទីរដនែងគធវើការម្នសុវតថិ
ភាព និងម្នការ ួ ក្ទក្ទង់សាំរាប់បុរគលិរននគ ើង។ 

 បុរគលិររបស់គ ើង រឺជា នរាំរូសាំរាប់សិសាានុសិសាសទាំងអសរ់បស់គ ើង គ ើ 
ជារនែឹោះរនុងការ ួ គធវើឱាយសុខភាព និងម្លភាពននរូនសិសាសសាលាននសង្កាត ់

OUSD គ ើងម្នភាពក្បគសើរគឡើង។ 

 

គតើសង្កាត់ OUSD គធវើអវីខែោះគដើមាបី ួ ឱាយរូនគលារ
អនរ ញដាាំមហូបចាំគរើនសុខភាព និងឱាយគៅដតម្នសុខ
ភាពលអ 
 

គ ើង្ដល់មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព 

 

គ ើងខ្ុាំ្ដល់គេស ជៈដដលចាំគរើនសុខភាព - ហាមញដាាំទឹរសូោ ឬគេស ជៈ
ដដលម្នជាតិសករ។ គ ើងខុ្ាំ្ដល់ទឹរគោោះគោដដលម្នជាតិខាលាញ់តិច (ទឹរគោោះគោដត 

1% ឬោ្ានខាលាញ់) គចញពីគមគោដដលពុាំម្នចារ់ជាតិ រម ូន ឬថ្ាាាំ្ាសោះ។ គ ើងខ្ុាំ ដ្ល ់ 

 ទឹរគោោះគោសុរូឡា ដដលម្នជាតិសករតចិ (ោ្ានជាតិសករគធវើពីដ្ែគ ត) ចាំនួនដតមួ 
ដង រនុងមួ សបាដា ។៍ គ ើងខុ្ាំមនិ ដ្ល់ឱាយទឹរគោោះគោដដលម្នរសជាតិណ្មួ គៅ
រនុងថ្ាារ់គរៀន Pre-K គឡើ ។ 

 

ទឹរសុទធរឺម្នទុរ ូនជានិចច - គ ើងខុ្ាំបានគធវើឱាយម្នភាពង្ ក្សួល សាំរាប់
សិសាសសាលាញដាាំទឹរ តាមការតគមែើងទីរដនែងបាញទឹរដលមគទៀតសាំរាប់ញដាាំ។  

 

ធញ្ញជាតិសុទធគក្ចើនដលមគទៀត - ធញ្ញជាតិ 51 ភាររ របស់គ ើង ឥឡូវគនោះ រឺ
ជាធញ្ញជាតិសុទធ។ 

 

ខាលាញត់ិច - គ ើងខុ្ាំបានដរខទោះបាំពងធាំៗគចញ។ គ ើងខុ្ាំរុាំពុងោរ់រាំរិតឱាយម្នការ
គក្បើខាលាញ់តិចរនុងអាហារននគ ើង (បនថ  ឬដលងឱាយគក្បើខាលាញ់មិនលអសាំរាបស់ុខភាព ដចូ
ជាខាលាញដក្តនដ វត និងខាលាញ់អ ៊ីក្ដូដ ាសនដ វត)។ 

 

អាំបិលតិច - គ ើងខុ្ាំរាំពុងកាត់បនថ ការោរ់ជាតិសូឌី  ូមគៅមហូបអាហាររបស់គ ើ
ង។ 

 
ោរ់បដនែដ្ែគឈើក្សស់ៗគក្ចើនជាមុន៖  

 

 សាលាគរៀនហាសិបភាររ របស់គ ើង ម្នតុោរ់បដនែសាឡាដ់។ 

 ដ ែ្គឈើក្សស់ៗ នឹងក្តូវបាន ដ្ល់ឱាយរាល់នលៃ រនុងគម្ ាងញដាាំអាហារគពលក្ពឹរ គ ើ បដនែដ ែ្
គឈើក្សស់ៗ នឹងក្តូវបាន ដ្ល់ឱាយរាល់នលៃរនុងគម្ ាងញដាាំអាហារនលៃក្តង់។ 

 គោ ទទួលបាននូវលវិកាសាំរាប់ បដនែដ ែ្គឈើក្សស់ៗ គ ោះគ ើងខុ្ាំអាច ដ្ល់បដនែដ ែ្គឈើក្ស
ស់ៗជាអាហារសក្មន់ គៅតាមទីសាលាគរៀន ដដលម្នគសចរដីខពស់។ សូមទាំ រទ់ាំនង
អនរក្ស ីAmy Gondde តាមរ ៈអ ៊ីដមល Joyce.peters@ousd.org សាំរាប់
ព័ត៌ម្នដលមគទៀត។  

 បដនែដ្ែគឈើភារគក្ចើនរបស់គ ើង រឺជា្លដាំណ្ាំោាំដុោះគលើន ទ្ដីដដលម្នចម្ងា  

250 ដម លពីអូរឡិនដ៍។ (ការជាវ្លដាំណ្ាំមូលោឋាន រឺ ួ ដល់គសដឋមូលោឋាន
របស់គ ើង។ ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ សង្កាត ់OUSD ចាំណ្ ក្បារ់ក្បដ លជា 3 

លានជាង គៅរនុង រដឋកាលី វូនញ ា សាំរាបម់ហូបអាហារ និងរបស់របរគ ា្សងៗគទៀត 

ដដលគ ើងក្តូវការ សាំរាប់គធវើមហូបរនុងសាលាគរៀន។) 

 ម្ន គក្មើសសាំរាប់អនរតមសាច់គពញមួ សបាដា ៍ (សូមររគមើលអរាសរ V គៅរនុងបញ្ជីមុខ
មហូប)។ 

 

គៅ ‹គៅនលៃក្ព សាបតដិកាលី វូនញ ា› អាហារសាលាគរៀន គក្បើ
ដតមហូបមូលោឋានប ុគណ្្ាោះ 
 

រាល់នលៃក្ព សាបតដ ិសាលាគរៀន និងម ាឈមណឌលអេវិឌាឍរុម្រទាំងអស់ននសង្កាត់ 
OUSD ្ដល់អាហារលមីៗ  ដដលបានគរៀបចាំគចញពីមហូប ដដលជា្លដាំណ្ាំមូលោឋាន 

100% – មរពីអនរោាំដាំណ្ាំបដនែដ្ែគឈើននរដឋកាលី វូនញ ា។ 

គ ើងខុ្ាំគក្បើបញ្ជីមុខមហូបលមីៗ ដូចជា សាច់ម្ន់អាាំងោរ់ ី Oregano និងក្រូចឆ្ារ ោរព់ី
គលើបា អងករសក្មូប និងគមទសននកាលី វនូញ ា (ដូចបានបង្ហាញ ូនគៅរនុងរូបភាព
គនោះ) ម្ននាំក្ទបលាចោរ់គមទស និងក្ត។ី 

 
 
 

mailto:Joyce.peters@ousd.org
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បញ្ជីមុខមហូបរបស់គ ើង គៅឯសាលាគរៀន គក្បើរបប ូបចុរតាម ‹ខា្ាត
ចានខ្ុាំ› សាំរាប់ញដាាំអាហារចាំគរើនសុខភាព 

 

របប ូបចុរតាម ខ្ាតចានខុ្ាំ  ឆ្ែោុះបញ្ចាាំងពីការសិរាាក្សាវក្ជាវរនុងគពលលមីៗ គនោះ គ ើ 
និងអាំពីគោលការណ៍ដណ ាំអាំពីអាហារសាំរាប់អាគមរិកាាំង ឆ្ាាំ 2010។ 

 

ដូចបានបង្ហាញ ូនតាមរូបភាពខាងគក្កាមគនោះ របប ូបចុរតាម ខ្ាាតចានខុ្ាំ  ោរ់
រាំ ិតថា មហូប ររណ្ដាលគៅគលើចាន រឺក្តូវម្នបដនែដ ែ្គឈើ។ គបើគលារអនរគធវើតាម
ទាំ ាំរាំណត់សាំរាបក់្បគេទមហូប ដូចបានោរប់ង្ហាញ ូនគៅគលើរូបភាពគនោះ គ ោះវាម្ន
ភាពង្ ក្សួលរនុងការកាត់បនថ ជាតិខាលាញ់ អាំបិល និងសករ។ 

 

អាហារោឋាន នឹងម្នោរ់ ូននូវបដនែដ្ែគឈើក្រប់ក្ោន់គៅរនុងគពលញដាាំអាហារនលៃក្តង់
ននសាលាគរៀន។ គោ សារដតសិសាសសាលាគក្ ើសគរើស រមុខមហូប ោរ់គលើថាស់មហបូ
របស់ពួរគរគោ ខែួនឯងគ ោះ សូម ាំរុញឱាយរូនគលារអនរគក្ ើសគរើស រមុខមហូបដដល
បដនែដ្ែគឈើ ឱាយបាន រ់រណ្ដាល ោរ់គលើថាស់មហូបរបស់ពួរគរ។ 

 
គតើការចាំអិនមហូបជាអវី? 

 

គដើមាបីការវិភារគលើបញ្ជីមុខមហូប អាហារូបតថមភ និងដាំណឹងលមីអាំពមីហូបអាហារសាលាគរៀន
គ ោះ សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័គនោះ www.ousd.org/nutrition។ 

 

គៅតាមទីសាលាគរៀនខែោះ គ ើងបានពក្ងីរដលមគទៀតនូវការបាំគរើគសវា
គក្ៅពីអាហារនលៃក្តង់ននសាលាគរៀន 
 

សិសាសសាលាដដលគក្សរឃាលាន រឺពុាំអាចក្បងឹស្ាារតីគលើរិចចការគរៀនរបស់ពួរគរបាន
គទ។ គ ើងខុ្ាំនឹង ួ តាមការ្ដល់ក្បគេទមហូបអាហារគក្ចើនដលមគទៀត គៅតាមទីសាលា
គរៀនជាគក្ចើន។  

 

គៅរនុងសាលាគរៀនដដលម្នអាហារោឋាន ដដល ដ្ល់អាហារគពលក្ពឹរគ ោះ គ ើងខ្ុាំ
បានពក្ងីរការបាំគរើគសវាអាហារគពលក្ពឹរ៖ 
  

 សាលាគរៀនទាំងគនោះ ម្នអហារគពលក្ពឹរគោ ឥតរិតថនល សាំ
រាប់សិសាសសលាទាំងអស់។ គ ើងខុ្ាំគៅវាថា អាហារគពលក្ពឹរ “សរល” 

ពីគក្ ោះវាឥតរិតនលែពីអនរណ្ម្្ារ់គឡើ ។ 

 សាលាគរៀនទាំងគនោះមួ ចាំនួន រ៏ម្នអាហារគពលក្ពឹរតាម
 គក្មើសគ្ាសងគទៀត្ងដដរ។ ក្បសិនគបើសិសាសមរគរៀនពុាំទន់គពល គ ើ 
គក្សរឃាលានគ ោះ ពួរគរអាចគៅម្នឱកាសញដាាំអាហារគពលក្ពឹរបាន។ សូម
សារសួរបុរគលិរននអាហារោឋាន អាំពីគពលគវលាគនោះ។ សាលាគរៀនគ្ាសងៗគទៀត 

្ដល់អាហារគពលក្ពឹររនុងថ្ាារ់គរៀន។ 

 អាហារគពលលាងាច។ សិសាសភារគក្ចើនដដលគៅគរៀនរនុងរមមវធិីប ទាប់ពីសាលា
គរៀនគ ោះ ក្តូវការមហូបគក្ៅពីអាហារសក្មន ់គដើមាបីឱាយម្នរម្លាាំងគពញមួ នលៃ។ រមម
វិធីអាហារគពលលាងាចចាប់គ្ដើមគៅឆ្ាាំ 2011 គៅតាមទីសាលាគរៀនចាំនួន 13 

គ ើ គ ើងខ្ុាំគក្ោងនឹងពក្ងីរវាដលមគទៀត។ 

 គ ើងនឹងអនុវតដតាមចាំគណោះដឹងអាំពី ‹បរិសាថាននបតង› គដើមាបីការ រប
រិសាថាន  

 

ដ ន្របាំគរើគសវាមហូបអាហាររនុងសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ រឺមិនគក្បើផ្លាសទិរពពុោះគឡើ
 ។ គ ើងខ្ុាំបានលុបបាំបាត់គចាលនូវឧបររណ៍ spork គ ើ គក្បើក្បអប់ោរ់ក្រោស
 ូតម្ត់ និងសមសាលាបក្ រវិញ។ 

 
គ ើងនឹងកាត់បនថ ការសាំណល់ និងសក្ម្មគៅរនុងអាហារោឋាន និង្ទោះបា ។ គ ើង
នឹងកាត់បនថ ការគក្បើទឹរដប តាមការគធវើឱាយម្នទឹរសុទធបាញ់គចញពីរដនែងទឹរ្សុពី
ដី និងសាថានី ៍ទឹរសទុធសាំរាបញ់ដាាំ។ ម្នក្បព័នធកាត់បនថ  និងបាំដបរការសាំណល់តាម
ក្បគេទ និងរមមវិធីបរិចាចារមហូបអាហារគៅរនងុអាហារោឋានសាលាគរៀនរបស់គ ើង។ សាំរាប់
ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទាំ រ់ទាំនងជាម ួនឹងអនរក្រប់ក្រងគលើដ្នរដដលអាចក្ទក្ទង់
គោ ខែួនឯងបាន តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ (510) 290-4875។ 

 

ម ាឈមណឌល 

 

្ទោះបា ធាំននសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍ ដ ន្រដណ ាំរសិោឋាន និងម ាឈមណឌលអបរ់ ំ
រឺជាម ាឈមណឌលននបណ្ដាញលមីននរមមវិធីគសាបៀងអាហារសាលាគរៀនគៅទទូាំងសង្កាត ់

ដដលតភាជាប់នឹងរមមវិធអីាហារូបតថមភ រមមវិធអីប់រ ំនិងរមមវិធីស រមន៍ គៅតាមទីសាលា
គរៀន, ្ទោះបា  សួនចាារ និងតូបលរ់្លដាំណ្ាំច  នសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍។ 

គៅរនុង្ទោះបា ធាំ និងគភា នី ោឋានសាំរាប់បុរគលិរ សិសាសសាលានឹងបានគ ើញចុងគៅ
ដដលម្នបណតដោះបណ្ដាលវិជាជា ីវៈ គធវើការ នងិរគបៀបរគបៀបចាំមហូបអាហារក្បម្ណជា 7 

លានមហូប ជាគរៀងរាល់ឆ្ាាំ សាំរាប់រុម្រចូលគរៀនចាំនួន 38.099  រ។់ រសិោឋាន និង
អាោររញ្ចរ់ នឹងបាំគរើជាមនទីរពិគសាធន៍ចាំគណោះដឹងមួ  ជាទីដដលសិសាសនឹងទទួលបាន
នូវបទពិគសាធនមុនគរ រនុងវសិ័ រសិរមមរនុងទីក្រុង។ ្ទោះបា ជាទីបគក្ងៀនគនោះ នឹង្ត
ល់ថ្ាារ់សាំរាប់សិសាសសាលា, បុរគលិរបាំគរើគសវារមមអាហាររូបតថមភ និងស រមន។៍ 

ម ាឈមណឌលរូនចិញ្ចឹមទាំងមូល នឹងបគងកើតរមមវិធីក្ចរសិរាាសាំរាប់មហាវិទាាល ័និង
អា ីព ដដលអនញុ្ញាតឱាយម្នដាំគណើរទសាសនរិចចសិរាា និងដាំគណើររាំសានតមួ  ដដលនឹង
 ួ ដល់រមមវិធអីប់រ ំSTEM, រមមវិធីពក្ងរីចាំគណោះដឹង / រមមវិធីសិរាាសាំរាប់មនុសាស
គពញវ័  និងរមមវិធីអេិវឌាឍវិជាជា វីៈ។ 

 

គដើមាបីដសវង ល់ដលមគទៀត សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ www.ousdthecenter.org។ 

 

គោលការណ៍ដណ ាំអាំពីមហូប អាហារចាំគរើនសុខភាពនន
សង្កាត់ OUSD  
 

មហូបអាហារលអ  ួ ឱាយរុម្រធាំធាត់ និងគរៀនគចោះចាាំ។ គៅដខឧសភា ឆ្ាាំ 2014 ក្រុមក្បឹរាា
ននសង្កាតស់ាលាគរៀនអូរឡនិដ៍ (OUSD) បានអនុម័តគធវើការដរ និងោរ់ដលមរនុង
ចាាប់ក្បតិបតដិសុខុម្លភាព សាំរាប់សង្កាត ់និងសាលាគរៀន  របស់ខែួន។ ចាាប់
ក្បតិបតដិគនោះ ម្នោរ់បញ្ជូលនូវគោលការណ៍ដណ ាំអាំពីមហូបអាហារចាំគរើនសុច ភាពដចូ
បានគរៀប ូនខាងគក្កាម។ 

 
 
 
 

http://www.ousd.org/nutrition
http://www.ousdthecenter.org/
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សូមរត់សាំោលថា គនោះពុាំដមនជាបញ្ជីគពលគលញមួ  អាំពីគោលការណ៍ដណ ាំ សាំរាប់
មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាពគទ។    សាំរាប់បញ្ជីគពញគលញមួ អាំពីចាាប់ក្បតិបតដិ
សុខុម្លភាព និងព័ត៌ម្នដលមគទៀតគ ោះ សូមចុចគមើលគៅរនុងរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/schoolwellness។ 

 

គតើមហូបអាហារដបបណ្គៅបាំគពញតាមគោលការណ៍ដណ ាំសាំរាប់មហូប
អាហារ ដដលចាំគរើនសុខភាព? 

 

មហូបអាហារ ក្តូវដតគចញពីក្រុមននមហូបអាហារដូចតគៅគនោះ៖ 
 

 ដ ែ្គឈើ 
 បដនែ – ប ុដនដពុាំដមនជាដាំឡូងបារាាំងបាំពង ឬបដនែគ ា្សងៗគទៀតដដលោរ់បាំពងគ ោះ

គទ។ 

 មហូបដដលគធវើពីទឹរគោោះគោ – ប ុដនដពុាំដមនជាមហូបគធវើពីទឹរគោោះគោ ដដលម្ន
ជាតិខាលាញ់ខពស់គទ។ 

 ក្បូគតអ ៊ីន – ដូចជា ក្ោប់ដ្ែគឈើ, ក្ោប់ពូ , ស ុត, សដណតររួរ, ឈីសដដលម្ន
ខាលាញ់តិច។ 

 មហូបអាហារគធវើពីធុញ្ញជាតិសុទធ - គនោះម្នន័ ថាធញ្ញជាតិសុទធ ដូចជា ក្សូវ
សាលី, គ ត, អងករ, ក្សវូបាគឡ, ក្សវូសាល ីoat, ធុញ្ញជាតិ quinoa, ក្សូវនរ  
(rye) គៅគពលណ្ញដាាំរនុង “ទក្មង់សទុធ” ឥតម្នការដរនឆ្ន។ 

o សូមអានព័ត៌ម្នគៅគលើសាលារ្លិត្ល គ ើ ររគមើល រាយ brown rice 

(អងករសក្មូប), whole grain oats (ធុញជាតិសុទធ)។ 

o ពិនិតាយគមើលពត៌ម្នគៅគលើសាលារ្លិត្លដដលក្បាប់ពីចាំនួនក្កាមននធញ្ញជាតិ
សុទធ ឬចាំនួនភាររ ននធុញជាតិសុទធ ដូចជាក្សូវសាឡីសុទធ 100%។ 

o ដូចបានោរ់បង្ហាញ ូនគៅរនុងសាលារ្លិត្លជាឧទ រណ៍គៅខាងគក្កាម
គនោះ សូមពិនិតាយគមើលគក្រឿង្ាសាំ គដើមាបីឱាយដឹងថាគតើមហូបគធវើពីធញ្ញជាតិគនោះ ក្តវូបាន
ចុោះបញ្ជីមុនគរឬយ ាងណ្៖ 

 

គតើមហូបដបបណ្គៅ ដដលអាចចាត់ទុរថាមិនលអ? 

 
 កាគរ ម, កាគរ មក្ទង់គក្រឿង, កាគរ មរី 

 ដាំឡូងចាំណិតបាំពង រួមទាំងនាំ Flamin’ Cheetos, នាំណ្ចឆូ្ស៍ោរ់ឈីស, ដាំឡូង
ចាំណិត 

 សករក្ោប់ រួមទាំងសករសូរូឡា សករក្ោប់ម្នគឈើកាន់ សករគៅស  ូនិងទាំ ាំងបា  ូរ
គក្រៀមគក្សាបគោ សករសូរូឡា ឬទឹរគោោះគោ ូរ 

 របស់របរអាាំងដុត ដូចជា នាំដពង នាំដូណ្ត ់ឬនាំ ុរ ីស ៍

 គេស ជៈម្នជាតិសករ រួមទាំងទឹរសូោ នងិគេសជ ៈគលើររម្លាាំង 

 

ព័ត៌ម្នអាំពីរគបៀបបាំគពញតាមគោលការណ៍ដណ ាំអាំពីមហូបអាហារចាំគរើ
នសុខភាព 

 

ជាជាងញដាាំកាគរ ម កាគរ មរី ឬកាគរ មក្ទង់គក្រឿង សូមសារ គក្មើសទាំងគនោះ ដដលអាច
ចាំគរើនសុខភាពជាង៖ 

  ទឹរគោោះគោ ូរ (ភារគក្ចើន រួមទាំងទឹរគោោះគោ ូរ Greek និងទឹរគោោះគោ រូ
រនុងបាំពង)់ 

 ដ ែ្គឈើ 100% ររជាដុាំទទឹងដវងៗ 

 នាំខាប់ៗររជាដុាំទទឹងដវងៗ 

 ដ ែ្គឈើោរ់ដពងលា ទឹរដ្ែគឈើ 100% 

 ដ ែ្គឈើក្សស់ ដូចជាដ ែ្គបា ាម ដ ែ្គបរើ ដ ែ្ក្តសរ់ក្សូវ ។ល។ 

 

ជាជាងញដាាំដាំឡូងចាំណិត នាំណ្ឆ្ូស៍ (nachos) ឬនាំឈីតូស៍ (Cheetos) សូមសារ
 គក្មើសទាំងគនោះ ដដលអាចចាំគរើនសុខភាពជាង៖ 
 

 គ តលីងគោ សម្ពាធខាយល ់ដដលោ្ានការគក្បើប័រឱាយ្ទុោះ 
 នាំលួតទីឡា (Tortilla) ម្នទឹរក្ លរ់ 

 បដនែគៅ ម្នទឹរក្ លរ់ដដលម្នជាតិខាលាញ់តិច ដូចជាទឹរក្ លរ ់hummus 

 ឈីស៍ដដលម្នជាតិខាលាញ់តិច ឬឈីសជាក្តគណ្តតូចដវងៗ  

 នាំ pretzels គធវើពីធញ្ញជាតិសុទធ ឬនាំប ៊ីសគីគធវើពីធញ្ញជាតិសុទធ 
 
ជាជាងញដាាំសករក្ោប ់សមូសារ គក្មើសទាំងគនោះ ដដលអាចចាំគរើនសខុភាពជាង៖ 
 

 អាហារគពលក្ពឹរគធវើពីក្ោប់ដ្ែគឈើ ធញ្ញជាតិ និងក្ោប់ពូ  ោរ់លា ចូលោ្ាជាដុាំ
ទទឹងដវងៗ (granola bars) 

 ក្ោប់សដណតរអាម ុង (almond), ក្ោប់សាវា ចនទី ឬក្ោប ់pistachios (មួ កាដាប់
តូច) 

 ដ ែ្ទាំ ាំងបា  ូរគក្រៀម ឬដ ែ្ craisins គក្រៀម (មួ កាដាប ់ឬជារញ្ចប់ខ្ាាតអាហារ
សក្មន)់ 

 គ តលីងរនុងឆ្ាាំងោរ់គក្រឿងដដលម្នជាតិខាលាញ់តិច 

 

ជាជាងញដាាំនាំដពង នាំដូណ្ត ់ឬនាំ រុ  ីសូមសារ គក្មើសចាំណីដបបគ ា្សងគទៀត សមូ
សារ គក្មើសទាំងគនោះ ដដលអាចចាំគរើនសុខភាពជាង៖ 
 

 នាំប័ុងដុាំមូលតូចៗគធវើពីធញ្ញជាតិសុទធ ដដលម្នោរ់លា ដ្ែប ែូគបៀរើ 
 នាំប័ុងគធវើពីធញ្ញជាតិសុទធ ោរ់លា ដ្ែគចរ និងដ ែ្ zucchini 

 នាំអាាំងដុតគ្ាសងៗ គធវើពីធញ្ញជាតិសុទធ ដដលម្នជាតិខាលាញ់តិច (ដូចជា នាំអាាំងដុត 

ដដលម្នោរ់ដ្ែគបា ាមរិនម ត,់ ទឹរគោោះគោ ូសុទធ ឬដ្ែគចររិនម ត់  ាំនួសខាលាញ់ 

ដូចជា ប័រ និងគក្បងឆរ) 
 

ជាជាងញដាាំគេសជ ៈដដលម្នជាតិសករ ដូចជាទឹរសូោ ឬគេសជ ៈដដលម្នជាតិគលើរ
រម្លាាំងគ ោះ សូមសារ គក្មើសទាំងគនោះ ដដលអាចចាំគរើន សុខភាពជាង៖ 
 

 ទឹរសុទធ 
 ទឹរដ ែ្គឈើ 100% (ោ្ានសករ) 
 ទឹរគោោះគោដដលោ្ានជាតិខាលាញ់ ឬម្នដត 1% 

 ទឹរសដណតរ 

 

 
 

http://www.ousd.k12.ca.us/schoolwellness
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អវីៗដដលក្តូវដឹងអាំពីគោលការណ៍ដណ ាំ អាំពីមហូប
អាហារចាំគរឿនសុខភាពទឹរសូោ និងសករក្ោប់៖ 
 

ហាម រទឹរសូោ ឬសករក្ោប់ចូលមរទីរនុងបរិគវណសាលាគរៀនននសង្កាត់ 

សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍។ 

 

មហូបអាហារ ឬគេសជ ៈ ដដលោរ់លរ់ (អនរអង្គាស ាំនួ សបាបុរសធម៍, 
ម្ ាសុីនលរ់ទាំនិញ, រដនែងោរ់លរ់អាហារសក្មន់)៖ 
 

មហូបអាហារ និងគេសជ ៈ ដដលបានោរ់លរ ់ក្តូវដតបាំគពញតាមគោលការណ៍ដណ ាំសាំ
រាប់មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព រ ូតដល់គម្ ាង 6  ប់ គៅនលៃគរៀន។ គនោះរួមទាំងមហូប
អាហារ និងគេសជ ៈដដលបានោរ់លរ់រនុង មជាអនរអង្គាស ាំនួ ធម៌សបាបុរសធម៌, 

មហូបអាហារ និងគេសជ ៈ ដដលបានោរ់លរ់រនុងម្ ាសុីនតាាំងលរ់ទាំនិញ, ហាងលរ់ក្បចាាំ
សាលាគរៀន ឬរដនែងោរអ់ាហារសក្មន់រនងុសាលាគរៀន; និងមហូបអាហារ និងគេសជ ៈ
ដដលបានោរ់លរ់រា គៅរនុងអាហារោឋានននរូនសិសាស។ 

 

ពិធីសដមដងគសចរដីសបាា ៗរនុងថា្ារ់គរៀន ឬសាលាគរៀន៖ 
 

ពិធីសដមដងគសចរដីសបាា ៗគៅឯសាលាគរៀន ក្តវូដតបាំគពញតាមគោល ោរណ៍ដណ ាំ
សាំរាប់មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព។ សាលាគរៀនអាចអនុញ្ញាត ឱាយ រមហូបអាហារដដល
មិនបាំគពញតាមគោលការណ៍ដណ ាំសាំរាបអ់ាហារមរសាលាគរៀនបាន ប ុដនដមិនក្តូវឱាយ
គលើសពីមួ ដងរនុងមួ ដខគឡើ ។ 

 

មហូបអាហារ និងគេសជ ៈដដលោរ់ឱាយញដាាំគៅរនុងក្ពឹតដការណ៍  នន
សាលាគរៀន៖ 
 

គៅគពលណ្មហូបអាហារ នងិគេសជ ៈ ក្តូវបានោរ់ឱាយញដាាំគៅរនុងក្ពឹតដការណ៍សាលាគរៀន
គ ោះ  គក្មើសមហូបដដលចាំគរើនសុខភាព ក្តវូដត ម្នោរ់ ូនពិសា្ងដដរ។ 

 

គតើក្តូវគធវើយ ាងណ្ដដរ ចាំគ ោះរង្វាន់ និងគក្រឿងគលើរទឹរចិតដ? 

 

មហូបអាហារដដលក្តូវបានគក្បើជាគបៀបគអា រង្វាន់ (សាំរាប់អារបាបររិិយលអ, វតដម្ន 

។ល។) ក្តវូដតបាំគពញតាមគោលការណ៍ដណ ាំសាំរាប់មហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព។ 

សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍  ាំរុញយ ាងខាលាាំងគអា គក្បើរគបៀបគអា រង្វាន ់ដដលមនិ
 រ់ ន់នឹងមហូបអាហារ ដូចជាការ្ដល់គអា នូវសរមមភាពពិគសសៗ ទរុជាការគអា 
រង្វាន់វិញ។ 

  

*សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពីគោលការណ៍ដណ ាំ ជាឧទ រណ៍ រគបៀបគអា រង្វាន់
ដដលលអសាំរាប់សុខភាព និងព័ត៌ម្នគ្ាសងៗគទៀត អាំពីចាាប់ក្បតិបតដិគលើសុខុម្លភាព
គ ោះ សូមទាំ រ់ទាំនងអនរក្សី Michelle Oppen តាមរ ៈអ ៊ីដមល 

michelle.oppen@ousd.org។ 

 

 សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀតអាំពីមហូបអាហារចាំគរើនសុខភាព អាំពីសុខុម្លភាពននសិសាស
សាលា អាំពីធនធាន នងិអាំពីរមមវិធីគ្ាសងៗគទៀតគ ោះ សូមចុចគមើលគៅរនុង គរ ទាំពរ័   
www.ousd.org/schoolwellness។ 

 

សូមអគញ្ជើញមរ ួ ជាវបដនែដ្ែគឈើក្សស់ៗ ពីទី
្ាារលរ់្លដាំណ្ាំសាលាគរៀន 
 

Oakland Fresh រឺជាបណ្ដាញននទី្ាារ្លដាំណ្ាំ ដល់គៅ 20 បណ្ដាញ គៅទូទាំង
សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍ (OUSD) ដដលលរ់្លដាំណ្ាំក្សស់ៗ ដដលភារគក្ចើន
បានោាំដុោះគៅរនុងតាំបន់ គោ ពុាំម្នការគក្បើថ្ាាាំសម្លាប់សតវលអិត ដូចជាបដនែ ដ ែ្គឈើ 
ស ុត ក្ោប់ដ្ែគឈើ ទឹរ មុាំ និងអាហារគ ា្សងៗគទៀត ដដលចាំគរើនសុខភាព គៅតាមសាលា
រដឋ។ ្លដាំណ្ាំ ក្តូវបានទិញពីរសិោឋានជាលរខណៈក្រួសារតាមតាំបន់ នងិអនរគបាោះដុាំ
្លដាំណ្ាំ គ ើ ក្តូវបានោរ់លរ់ដូរគោម្តាបិតា និងសិសាសសាលា គៅរនុងគម្ ាង
សិសាសគចញពីគរៀន ជាគរៀងរាល់សបាតា  ៍គៅតាមទីសាលាគរៀននីមួ ៗ។ ទី្ាារលរ់្ ល
ដាំណ្ាំសាលាគរៀនននរមមវិធ ីOakland Fresh រឺគបើរលរ់ជាចាំ ដល់ម្តាបិតា សសិាស
សាលា បុរគលិរ និងក្បជាស រមន ៍គ ើ អនរលរ់មួ ចាំនួន ទទលួ រប័ណណជាវ
អាហារ EBT។ ទី្ាារ្លដាំណ្ាំសាលាគរៀនទាំងអស់ ម្ន ត្ល់ ូនជារាល់ដខ នូវរមមវធិី
គធវើមហូបបង្ហាញ ូន និងោរ់ឱាយេែរ់រសជាត ិនិងរមមវិធី ដ្ល់ប័ណណដលស់ិសាសអនរជាវ គ ើ 
និងឧបររណ៍គមគរៀនទី្ាារគៅរនុងថ្ាារ់គរៀនសក្ម្ប់ក្រូបគក្ងៀន។ សូមចុចគមើលគៅរនងុ
គរ ទាំព័រ www.ousd.org/oaklandfresh សាំរាប់ព័ត៌ម្នអាំពទីីតាាំងជារ់លារ់។ 

ក្បសិនគបើគលារអនរម្នចាំណ្ប់អារមមណ៍គលើការសម័ក្រចិតត ួ គៅតាមទី្ាារលរ់្ល
ដាំណ្ាំសាលាគរៀន ឬការចាប់គ្តើមគបើទី្ាារលរ់្លដាំណ្ាំសាលាគរៀនមួ គ ោះ សូម
ទូរស័ពទគៅកាន ់(510) 434-3334  ចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/nutrition ឬអ ៊ីដម លគៅ Alexandra.Emmott@ousd.org។ 

 

សាំរាប់ទីតាាំង នលៃដខ និងគពលគវលា សូមសារសួរសាលាគរៀន ឬចុចគមើលរនុង
គរ ទាំព័រ៖ www.ousd.org/nutrition។ 

 

រគបៀបោរ់ រាយសុាំអាហារនលៃក្តង់ននសាលាគរៀន 

គោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការបញ្ចុោះនលែ  
 
 

រមមវិធីអាហារនលៃក្តង់ននសាលាគរៀនថ្ាារជ់ាតិ រឺជារមមវិធរីោឋាេិបាលស ព័នធ ដដល
 ួ បង់នលែអាហារនលៃក្តង់ដដលចាំគរើនសុខភាព សាំរាប់រុម្រចូលគរៀន។ ក្បសិនគបើ
ក្រុមក្រួសាររបស់គលារអនរបាំគពញបានគៅតាមតក្មូវការ  សាំរាប់ក្បារ់ចាំណូល
គ ោះ រូនគលារអនរនឹងទទលួបាននូវអាហារនលៃក្តង់គោ ឥតរិតនលែ ឬតាមការ
បញ្ចុោះនលែ។ 

 
 

គដើមាបីោរ់ រាយសុាំសាំរាប់រមមវិធអីាហារនលៃក្តង់ សូមមរ រ រាយសុាំពីសាលាគរៀនរបស់
រូនគលារអនរ ឬទញ រ រាយសុាំពីគរ ទាំព័រ  https://mealapps.ousd.org/។ 

សូម រ រាយសុាំដដលបានបាំគពញចប់សពវក្រប់មរឱាយការិយល ័ធាំគៅឯសាលាគរៀន
របស់រូនគលារអនរ។ 

 
 
 
 

http://www.ousd.k12.ca.us/schoolwellness
http://www.ousd.org/oaklandfresh
http://www.ousd.org/nutrition
mailto:Alexandra.Emmott@ousd.org
http://www.ousd.org/nutrition
https://mealapps.ousd.k12.ca.us/
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 សូមបាំគពញ រាយសុាំដតមួ ចាាប ់សាំរាប់ក្រសួាររបស់គលារអនរ។ សូមគធវើយ ាងណ្
សរគសរគ ្ាោះរូនៗទាំងអស់គៅរនុងក្រសួាររបស់គលារអនរ រួមទាំងរូនចិញ្ចឹម្ង
ដដរ។ 

 ពុាំម្នគពល្ុតរាំណត់គទ ប ុដនដជាការលអ គបើអាចោរ់ រាយសុាំឱាយបានឆបរ់ ័ស
តាមការអាចគធវើគៅបាន។ វានងឹក្តូវការគពលក្បដ លជា 2 សបាដា ៍រនុងការពិនិតាយ
សាំគរចគលើ រាយសុាំរបស់គលារអនរ។ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរក្តូវការ ួ  ឬចង់ពិនតិាយគលើ រាយសុាំមួ ចាាប់ ដដលគលារអនរបាន
ោរ់គ ោះ សូមទរូស័ពទគៅដ ន្របាំគរើគសវាអាហារូបតថមភតាមរ ៈគលខ (510) 434-

3334។ 
 

រគបៀបគសើនសុាំមហូបអាហារពិគសសៗ សាំរាប់រូនគលារ
អនរ 

 
គបើសិនជារូនគលារអនរក្តូវការមហូបអាហារពិគសសគ ោះ គលារអនរក្តូវដត្ដល់ ូន
សាលាគរៀន នវូគសចរដីដលែងការណ៍គវ ជសាហ្វសដមួ ចាាប់ពីគវ ជបណឌិត ក្បសិនគបើ
រូនគលារអនរក្តូវការមហូបអាហារពិគសសគ ោះ ឬក្តូវការឱាយគធវើមហូប ាំនួសមុខមហូបដូចោ្ា
គ ោះ សូម រក្រោស់បាំគពញសាលាគរៀនមួ ចាាប់គៅថា The Medical 

Statement to Request Special Meals and/or Accomodations (គសចរដី
ដលែងការណ៍គវ ជសាហ្វសដសាំរាប់គសនើសុាំអាហារពិគសស ឬអាហារដរសក្មួល)។ គលារអនរ
អាចមរ រក្រោស់បាំគពញគនោះពីការិយល័ ធាំននសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ ឬរ៏
ទញ រពីគរ ទាំពរ័គនោះ http://www.ousd.org/specialmealsform។ 

 

សូមគសនើសុាំឱាយគវ ជបណឌិតរបស់រូនគលារអនរបាំគពញ និងចុោះ តថគលខា ប ទាប់មរ សមូ
បញ្ជូនវាមរឱាយសាលាគរៀនរបស់រនូគលារអនរវិញ។ 

 

ក្បការ   ដដលក្តូវដឹងអាំពីមហូបអាហារននសាលាគរៀន គបើសិនជា
រូនគលារអនរម្ន មៃឺទឹរគ មដ្អម 

 
អាហារសាលាគរៀន រឺជាអាហារចាំគរើនសុខភាព ដដលអាចសមក្សបគៅតាមរបប ូប
ចុរសាំរាប់អនរម្ន មៃទឺឹរគ មដ្អមភារគក្ចើន សាំរាប់បញ្ជីមុខមហូប និងរាំរិតកាបអូ ៊ីក្តាត 

(ពពួរសករគ ា្សងៗ) គដើមាបីគរៀបចាំរបប ូបចរុរបស់គលារអនរគ ោះ សូមចុចគមើលរនុងគរ
 ទាំព័រ  www.ousd.org/nutrition។ អាហារោឋាន នឹងមិនទទួលខុសក្តូវគលើការ
ដ្ល់អាហារអាសននគឡើ ។ អាហារោឋាន  គបើរដតគៅរនុងគពល ដ្ល់មហូបអាហារ

កាលរាំណត់ប ុគណ្្ាោះ។ គបើសិនជារូនគលារអនរក្តូវការទុរអាហារសក្មនស់ាំរាប់ក្ោ
អាសននគ ោះ គលារអនរក្តូវការ្ដល់អាហារសក្មន់។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នលាំអិតដលមគទៀត 

អាំពីការក្តវូការគធវើយ ាងណ្គ ោះ សូមទូរសព័ទគៅកាន់ដ្នរបាំគរើគសវាសខុភាព (510) 

273-1510។ 

 

 វបាបធម៍ និងបរយិកាសសាលាគរៀន 

 

ព័ត៌ម្នអាំពីគោលការណ៍បរិយកាសសាលាគរៀន
វិ ជម្នននង្កាត់ OUSD។ 
 

គោលការណ៌បរិយកាសសាលាគរៀនវិ ជម្ន  និយ អាំពីសារៈសាំខាន់ននការបគងកើត
ស រមន៍សាលាគរៀនមួ ដដលម្នការ រចិតដទុរោរ់ដលទាំ។ អវីៗដដលគលារអនរ
នឹងគ ើញគៅរនុងសាលាដបបគនោះ រឺការម្នទាំ រ់ទាំនងរនុងលរខណៈគចោះគោរពោ្ា, 
ការរំពឹងទុរខពស់សាំរាបស់ិសាសសាលាទាំងអស់ និងឱកាសដ៏ម្នន័ សាំរាប់សិសាសដដល
ចូលរួម។ បរិយកាសសាលាគរៀនវិ ជម្ន  ួ សិសាសសាលា ខាំគរៀនឱាយបានពូដរ និង
គក្ ើស រ គក្មើស  ដដលលអក្បគសើរ។ សង្កាត់ OUSD បានគបតជាញាចិតតអនុវតត
ក្បគេទននវិន័  ដដល ួ ឱាយសិសាសសាលាមរគរៀន គលើររមពស់ទាំ រ់ទាំនងដដលម្ន
ការ រចិតតទុរោរ ់បគក្ងៀនឱាយទទួលខុសក្តូវគលើខែួនឯង និងចាំគ ោះអនរដនទៗគទៀត 

គ ើ និងឧបតថមភោាំក្ទដល់សិសាានុសិសាសទាំងអស។់ 

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5137 

 

សង្កាត់ OUSD ម្ននីតិវិធី និងគោលការណ៍អាំពីការ
ក្បឆាំងអាំគពើសមែុតគធវើបាបោ្ា 
 

សង្កាត់បានគបតជាញាចិតតដលររាាបរិសាថានសិរាា និងការង្រ ជាទីោ្ានការសមែុតគធវើបាបោ្ា 
ដូចបានរាំណត់ន័ ចាាស់លាស ់គៅរនុងចាាប់អប់រ ំ§48900 (r)។ សូមគមើលគោល
ការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5131.2 (ការសមែុតគធវើបាបោ្ា) និងបទបញ្ញតតិរដឋបាល 

5131.2 (គសុើបអគងកតតាមបណតឹងអាំពីការសមែុតគធវើបាបោ្ា)។  

 

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល និងបទបញ្ញតដិរដឋបាលទាំងអស់ អាចគបើរ
អានបានគៅរនុងគរ ទាំព័រ www.ousd.org។ ោ្ានសិសាសណ្ម្្ារ់ ឬក្រុម
សិសាសណ្មួ  តាមរ ៈរាងកា , សាំគណរ,  រាយសាំដី ឬតាមមគធាាបា 
គ ា្សងគទៀត ក្តូវបានរំខាន គបៀតគបៀន ែ្ូវគេទ, រាំរាមរាំដ ង, បាំេិតបាំេ័ , 

សមែុតគធវើបាបតាមអ ៊ិនធីណិត, បងករឱាយរងរបួស ឬក្បក្ពឹតតអាំគពើ ិងាារនុងលរខ
ណៈសអប់គខពើមោរ់គៅគលើសិសាស ឬបុរគលិរណ្ម្្ារ់គ ា្សងៗគទៀតគឡើ ។ ការ
ក្បក្ពឹតដដដល នដល់រាំរិតននការសមែុតគធវើបាបោ្ាគ ោះ រឺជាការក្បក្ពឹតដរនុង
លរខណៈធៃន់ធៃរ ឬរាលោល គ ើ អាចបងកឱាយម្ន្លប ោះ ល់ណ្មួ ដដល
បងកគក្ោោះថ្ាារ់។ ការសមែុតគធវើបាបោ្ា អាចជាការគក្បើ រាយសាំដី, សាំគណរ, រាង
កា គោ ផ្ទាល់ ឬតាមការគក្បើឧបររណ៍គអឡិចក្តូនិរ។ ការសមែុតគធវើបាបោ្ា 
អាចគធវើឱាយសិសាសរិតថាពួរគរោ្ានសុវតថភិាព គ ើ គធវើឱាយប ោះ ល់យ ាងខាលាាំង គៅគលើសុខ
ភាព្ែូវកា  ឬ្ែូវចិតតរបស់ពួរគរ។ ការសមែុតគធវើបាបោ្ា អាចគធវើឱាយប ោះ ល់ដល់សមតថ
ភាពរបស់សិសាស រនុងគរៀនឱាយបានពូដរ ឬចូលរួមរនុងសរមមភាពសិរាា។  

ចាាប់អប់រ ំ48900 (r)។ 

 
 
 
 
 

http://www.ousd.k12.ca.us/specialmealsform
http://www.ousd.org/
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ការសមែុតគធវើបាបោ្ាតាមអ ៊ិនធឺណិត និងការសមែុតគធវើបាប ែ្ូវគេទតាមអ ៊ីនធឺណិត រជឺា
ទក្មង់ននការការសមែុតគធវើបាបោ្ា។ ការសមែុតគធវើបាបោ្ាតាមអ ៊ិនធឺណិត រឺជាការគក្បើប
គចចរវិទាាទាំ រ់ទាំនងណ្មួ តាមគក្រឿងគអឡិចក្តូនិច គដើមាបីគធវើឱាយណ្ម្្ារ់ខ្ាាស់គរ, 

អាម្ ាសម់ុខ, និយ  រាយចចាមអារាម រខំាន ឬរាំរាមរាំដ ង។  ការសមែតុគធវើបាបោ្ា
តាមអ ៊ីនធឺណិត រួមម្ន្ងដដរ ទាំងការបគង្ហាោះ ឬបាំដបរចូលរនុងរណនីគអឡិចក្តូនិច
របស់មនុសាសណ្ម្្ារ់គ្ាសងគទៀត ដូចជាក្បព័នធ្ាសពវ ា្ា សងគម, គរ ទាំពរ័អ ៊ិនធឺណិ ឬ
អ ៊ីដម ល និងការដរែងបនែាំជាមនុសាសណ្ម្្ារ ់រនងុគោលបាំណងគធវើឱាយខូចគររដិ៍គ ្ាោះរបស់
បុរគល នឹង។ សង្កាត ់តាមចាាប ់អាចចូលរមួពិនិតាយគលើគរឿងសមែុតគធវើបាបោ្ាតាមអ ៊ីនធឺ
ណិត ដដលបានគរើតគឡើងគៅគក្ៅបរិគវណសាលាគរៀន ប ុដនតប ោះ ល់ដល់សុវតថិភាព ឬប
រិសាថានអបរ់ំននសាលាគរៀន។ 

 

សង្កាត ់OUSD គធវើការ្តល់ ូននវូបរិសាថានសាលាគរៀនដដលម្នសុវតថិភាព ដដល
ការ រសិសាសសាលា ឱាយរួច្ុតពីការរាំរាមរាំដ ងក្រប់ទក្មង់រូបភាព។ សង្កាត់មិន
អនុញ្ញាតឱាយការសមែុតគធវើបាបោ្ា ឬឱាយម្នការក្បក្ពឹតដណ្មួ ដដលប ោះ ល់សុវតថិភាព 

និងសុខុម្លភាពរបស់សិសាសសាលា គ ើ និងបុរគលិរ ឬដដលរំខានដល់ការគរៀនសូក្ត 

ឬការបគក្ងៀនគឡើ ។ សង្កាត ់OUSD មិនអនុញ្ញាត្ងដដរ ឱាយម្នការសងសឹរោ្ា 
គៅគលើនរណ្ម្្ារ់ ដដលបានោរ់ រាយបណតឹង ឬបានចូលរមួគៅរនុងដាំគណើរការ រាយប
ណតឹងគនោះ។ 

 

សង្កាត ់OUSD អាចគធវើអនតរារមន៍បានក្រប់គពលគវលា ចាំគ ោះសិសាសសាលាណ្ម្្ារ ់

ដដលចូលរួមអាំគពើរាំរាមរាំដ ង (រួមទាំងការសមែុតគធវើបាបោ្ាតាមអ ៊ីនធឺណិត) គៅទីរនងុ
បរិគវណសាលាគរៀន ឬគៅទីគក្ៅបរិគវណសាលាគរៀន រនុងលរខណៈមួ  ដដលរំខាន ឬ
អាចរំខានដល់សរមមភាពសិរាា។ 

 

សិចទីង (Sexting) រឺជាការបគង្ហាោះ និងការដចរចា រូបភាព ឬសារ្ែូវគេទ។  រាយ
គនោះ រឺជាបនាសាំនន រាយ sex (គេទ) + texting (សារ)។ ការបគង្ហាោះ ការម្នជារមមសទិធិ 
និងការដចរចា រូបភាព្ែូវគេទ អាចបគងកើតបាននូវទគងវើសមែុតគធវើបាប ែ្វូគេទ តាម
ក្បព័នធអ ៊ីនធឺណិត ឬទគងវើគបៀតគបៀន្ែវូគេទ ឬការម្នជារមមសទិធិ ឬការដចរចា របូ
ភាពអាសអាភាសរបស់រុម្រ ដដលក្តូវបានចាត់ទុរថាជាបទគលមើសមួ ដដរ។ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនររិតថា រូនរបស់គលារអនរ អាចជាគោលគៅននអាំគពើគបៀតគបៀន ឬ
សមែុតគធវើបាបោ្ា រួមម្នទាំងការសមែុតគធវើបាបោ្ាតាមអ ៊ីនធឺណិតគ ោះ សូមក្បាប់មនសុាស
គពញវ័ ម្្ារ់ គៅសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរឱាយបានក្ជាប។ ពត័ម្ន និង ាំនួ 
   សាំរាប់គោោះក្សា សាំណួរអាំពីការសមែុតគធវើបាបោ្ា ឬបញ្ហាបារមភ   រឺម្នោរ់
 ូនគៅគលើគរ ទាំព័ររបស់ង្កាត់ គៅគក្កាមសាលារ Violence Prevention (ការទប់
សាកាត់អាំគពើ ឹងាា)។ សាំណួរ  ទរ់ទងគៅនឹងគោលការណ៍ក្បឆាំងនឹងទគងវើសមែុតគធវើ
បាបោ្ា ឬពិធីការសាំរាប់រា ការណ៍ក្បាបស់ង្កាត់ អាចគោោះក្សា បាន ជាមួ នឹង
  រសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ ឬតាមការគ្្ើអ ៊ីដមលគៅ 

nobullying@ousd.org។ គដើមាបី ួបនយិ ជាមួ អនរក្រប់ក្រងរមមវិធីសុខភាព
អារបាបរិរិយ សូមទូរស័ពទគៅកាន់គលខ 510-879-3636។ 

 

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5137, 5131.2, បទបញ្ញតដិរដឋបាល 5131.2។ 

 

 សង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡិនដ៍គលើរសទួ រមមវិធីសាដារ
 ុតដិធម៍ 
 

រមមវិធីសាដារ ុតដធិម៍ (រមមវធិ ីRJ) រឺជារក្មងននគោលការណ៍ និងការអនវុតត ដដលក្តូវ
បានគក្បើក្បាស់គៅសង្កាត់ OUSD គដើមាបីរសាងស រមន៍ និងការគឆ្ែើ តបគៅនឹង
អាំគពើអាក្ររ់ និង គម្លាោះោ្ា។ គោលគៅននរមមវិធ ីRJ គនោះរឺគដើមាបីគធវើឱាយការទាំ រ់ទាំនង
ោ្ាបានជាសោះគសាបើ  រវាងមនុសាសទាំងឡា ដដលបានទទួលរងនូវ្លប ោះ ល។់ ការ
អនុវតតន៍ការសាដារគឡើងវិញ ក្តូវបានគក្បើគៅរនុងថ្ាារ់គរៀន គដើមាបី ួ បគងកើតបរិយកាស
មួ ដដលម្នការ រចិតដទរុោរ់ដលររាា និងការឧបតថមភោាំក្ទ និងការរសាងទាំ រ់
ទាំនងោ្ា។ រមមវិធ ីRJ ក្តូវបានគក្បើ្ងដដរ រនុងការ ួ ឱាយសសិាសសាលាវិលក្តឡប់មរ
ចូលគរៀនវិញ គក្កា ពីការបានបញ្ាឈប់បគណ្ដាោះអាសននពីសាលាគរៀន, ការបគណតញគចញ
ពីសាលាគរឿន ឬការជាប់ពនធធា ោ។ រមមវិធ ីRJ ក្តូវបានគក្បើ គដើមាបី្តល់នវូម ាឈោឋាន
ឧបតថមភោាំក្ទសាំរាប់សិសាសសាលា។ សូមដសវង ល់ដលមគទៀតអាំពីរមមវិធ ីJR របស់គ ើង 

តាមការទរ់ទងអនរសាំរបសាំរួល តាមរ ៈអ ៊ីលដមល JR គៅ 

david.yusem@ousd.org ឬចុចគមើលគៅរនុងគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/restorativejustice។ 

 

រមមវិធីសាតារ ុតតិធម៍ននមិតដរួមសាលា  

 

គៅតាមទីសាលាគរៀនជាគក្ចើនននសង្កាតស់ាលាគរៀនអូរឡិនដ ៍(OUSD)  ុវសិសាស
ថ្ាារ់ដឹរ ាំននរមមវិធ ីJR ក្តូវបានបណតដោះបណ្ដាល គដើមាបីរសាងស រមន៍ និងគឆ្ែើ តប
គៅនឹងអាំគពើអាក្ររ់ និងគោោះក្សា  គម្លាោះោ្ានីរនុងចាំគណ្មសិសាសដនទគទៀត។ រមមវិធ ី

Peer JR ននសង្កាត ់OUSD ្ដល់ឱកាសមួ ឱាយសិសាសសាលា គក្បើ ាំ ញទាំ រ់គធវើការ
ទរ់ទងោ្ា គដើមាបីក្រប់ក្រង និងគោោះក្សា  គម្លាោះោ្ា តាមរ ៈការក្សមុោះក្សមួល និង/ឬ 

ការគក្បើរមមវិធ ីJR។ រមមវិធីគនោះអនញុ្ញាតឱាយសិសាសសាលា ម្តាបិតា និងបុរគលិរ រនុងការ
គក្បើដាំគណើរការបគងកើតសនតិភាព គដើមាបីគោោះក្សា  គម្លាោះោ្ា។ ដាំគណើរការគនោះ អាច
ការ ររុាំឱាយ គម្លាោះោ្ាបងករការគក្ោោះថ្ាារ ់នងិការគក្ ៀតដក្ រដល់ការគរៀនសូក្ត។ រមមវធិ ី

Peer JR រឺម្នគបើរគៅតាមសាលាបឋមសិរាា អនវុិទាាល័  និងវទិាាល័ ជាគក្ចើន
ននសង្កាត ់OUSD។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទរ់ទងអនរសាំរបសាំរួលរមមវិធសីាតារ
 ុតតិធម៍ តាមរ ៈអ ៊ីដមល david.yusem@ousd.org ឬចុចគមើលគៅរនុងគរ ទាំពរ័ 
www.ousd.org/restorativejustice។  

គោលការណ៍ននក្រុមក្បឹរាាេិបាល 5138។ 

 

ពក្ងរីការសរិាា 
 

រមមវិធីសិរាាប ទាប់សាលាគរៀន 
 

សង្កាត ់OUSD ្តល់ ូននវូរមមវិធីទលូាំទលូា ប ទាប់ពីសាលាគរៀន គៅតាមទីសាលា
បឋមសិរាា អនុវទិាាល័  និងវទិាាល័ ភារគក្ចើន។ រមមវិធីទាំងគនោះ រឺឥតម្នរិតនលែ 
ឬម្នតនមែទប សាំរាបស់ិសាសសាលា។ អងគការស រមន៍មូលោឋាន ចាប់នដរូជាមួ 
សាលាគរៀន   គដើមាបី្តល់ ាំនួ  ការបគក្ងៀនមួ ទល់មួ   សរមមភាពបាំ រ់បាំប ន  

 
 
 

http://www.ousd.org/restorativejustice
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និងសរមមភាពរាងកា  រ ូតដល់គម្ ាង 6 លាងាច ជាគរៀងរាល់នលៃ។ រមមវិធីនីមួ ៗដដល
បាំគរើសិសាសម ួចាំនួនតិច ដដលក្តូវបានគក្ ើសគរើសឱាយចលូរួម គោ ដ្អរគលើអាទភិាព
   ចុោះគៅរនុងគោលការណ៍ចុោះគ ្ាោះចលូគរៀនរមមវធិីប ទាប់ពីសាលាគរៀនននសាលា
គរៀននីមួ ៗគ ោះ។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទរ់ទងការិយល័ រមមវិធីប ទាប់
ពីសាលាគរៀន តាមរ ៈទរូស័ពទ 510-879-2744។ 

 

រដូវគៅតាសិរាា 
 

រដូវគៅតា អាចជាគពលគវលាដស៏ាំខាន់ សាំរាប់សិសាសសាលាបនតការសរិាារបស់ពួរគរ ដូច
ជាការសិរាា រីឡា សិលាបៈ តហ្វនតី ឬសរមមភាពបាំ រ់បាំប ន។ គដើមាបី ួ សសិាសសាលាបាន 

រនុងក្ទអាំឡុងគពលរដវូគៅតាគ ោះ សង្កាត់ OUSD ចាប់នដរូជាមួ ទីភាងារ់ង្រស រមន៍ 
រនុងការ្តល់នូវរមមវិធរីដូវគៅតាគពញមួ នលៃ សាំរាប់សិសាសសាលាក្រប់វ័ ទាំងអស ់គោ 
ឥតរិតនលែពីក្រុមក្រួសារគទ។ 

 

 រមមវិធ ីAcademic Recovery រាំរិតវិទាាល័  រឺសក្ម្ប់សិសាសវទិាាល័ ណ្
ដដលក្តូវការបគងកើនគក្រឌីតសាំរាប់មុខវិជាជាសិរាា គដើមាបឱីាយពួរគរអាចបញ្ចប់ការ
សិរាាពីវទិាាល័ បាន។ 

 សិសាសសាលាដដលចូលគរៀនថ្ាារ់មគតដ ាយ អាចចុោះគ ្ាោះចូលគរៀនថ្ាារ់ PreK បាន
 គពលរដូវគៅដា។ 

 រមមវិធី Summer Bridge ្តល់ការោាំក្ទបដនថមគទៀត សក្ម្ប់សិសាសណ្ដដលចាប់
គ ត្ើមចូលគរៀនអនវុិទាាល័  និងវទិាាល័  រនុងរដូវគឈើក្ ោុះសែឹរ។ 

 រមមវិធី Summer Prep រឺសក្ម្ប់សិសាសទាំងឡា ណ្ដដលក្តូវការ ួ  គដើមាបីឱាយ
បានគៅតាមសដង់ោរ  សាំរាប់រាំរិតថ្ាាររ់បស់ពួរគរ។ 

 ម្ន ូននូវរមមវិធីបាំ រ់បាំប នមុខវិជាជាសិរាា និងថ្ាារ់វិចកិ្តសិលាបៈអូរឡិនដ៍ រដូវ
គៅតា្ងដដរ។ 

 

សិសាសសាលានឹងទទួលបាននូវការោាំក្ទ រនងុមុខវិជាជាភាសាអង់គរែស និងរណិតវិទាា ពី
ក្រូបគក្ងៀនននសង្កាត់ OUSD គ ើ សរមមភាពបាំ រ់បាំប ន   បាន ត្ល់ឱាយគោ ទី
ភា្ារ់ង្រស រមន។៍ សរមមភាពរាងកា  និងរមមវិធី ដ្ល់អាហារគពលចាំគរើនសុខភាព
គពលក្ពឹរ និងគពលនលៃ រឺម្ន ូន្ងដដរ។ 

 

សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ www.ousd.org/summerlearning គដើមាបីឱាយបានក្ជាប
ថា គរម្ន ដ្ល់ថ្ាារ់អវីខែោះ ឬទរទ់ងសាលាគរៀនរបស់រនូគលារអនរ សក្ម្ប់ព័តម្ន
បដនថម។ 

 

រមមវិធីសិរាាអារមមណ៍ និងសងគម (SEL) 
 

គៅសង្កាត់ OUSD រមមវិធីសិរាាអារមមណ ៍និងសងគម (SEL) រឺជាដ ន្រសិរាាដ៏សាំខាន់
មួ  សក្ម្ប់ទាំងសិសាសសាលា ទាំងមនុសាសគពញវ័ ។ រមមវិធី SEL រឺជាដាំគណើរការ 
ដដលមនុសាសគរៀនពីរគបៀប៖ 
 

  ល់ និងក្រប់ក្រងអារមមណ៍ 

 រាំណត់ និងសគក្មចបាននូវគោលគៅជាវិ ជម្ន 

 រិត និងបង្ហាញការ ល់ចិតតដល់មនុសាសគ ា្សងៗគទៀត 

  បគងកើត និងររាាទាំ រ់ទាំនងជាវិ ជម្ន គ ើ និង 

 គធវើការសគក្មចចិតតគោ ម្នការទទួលខុសក្តូវ។ 

 

រមមវិធី SEL  ួ សិសាសសាលាឱាយគរៀនបានពូដរ គរៀនបាំណនិ ីវិត និងរើររា ជាមួ ការ
គរៀនសូក្ត។ ការពក្ងឹង ាំ ញសងគម នងិអារមមណ៍្ងដដរ  ួ ឱាយគ ើង្្ាាភាជាប់ជាតិ
សាសន៍ វណណៈ វបាបធម៍ ភាសា អតតសញ្ញាណគ នឌ័រ ទាំគ រ្ែវូគេទ តក្មូវការគរៀនសូក្ត 

និងវ័ ។ សក្ម្ប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត អាំពី SEL សូមទរ់ទងអនរក្ស ីSonny Kim 

sun-chul.kim@ousd.org ឬចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ www.ousd.org/sel។ 

 

សិសាសសាលា នងិក្រមុក្រសួារអនដរកាល 

 

រមមវិធី ុវសិសាសចិញ្ចឹម 
 

សង្កាត់ ត្ល់ ូននូវគសវា  សក្ម្ប់ ុវសិសាសដដលជារូនចិញ្ចឹម (រួមទាំង ុវសិសាស 
ដដលក្តូវបានគមើលខុសក្តវូគោ ទភីា្ារ់ង្រពាយរួគទសក្បចាាំគខាណធី) ដូចជាការ  ួចុោះ
គ ្ាោះគរៀនគៅរនុងសង្កាត់ OUSD, ការផ្លាស់បតូរ និងការោាំក្ទអប់រ។ំ សិសាសសាលា 

ដដលចូលរួមគៅរនុងក្បព័នធដលទាំរូនចិញ្ចឹម អាចទទួលបាននូវការបគក្ងៀន ការក្រប់ក្រង
ររណ ីការតភាជាប់ជាមួ ភា្ារ់ង្រក្បចាាំគខាណធី និងសម្ភារៈអប់រំបដនថម។ គដើមាបី ួប
និយ ជាមួ អនរក្រប់ក្រងរមមវិធីគនោះ សមូទូរស័ពទគៅកាន់រមមវិធី ុវសិសាសចិញ្ចឹម តាម
រ ៈទរូស័ពទគលខ 510-273-1682។ ការយិល័ គនោះ ម្នទីតាាំងសថិតគៅ 746 

Grand Avenue។ 

 

រមមវិធ ីMcKinney-Vento សាំរាប់សិសាសសាលា និង
ក្រុមក្រួសារោ្ាន ទ្ោះសដមាបង 
 

រមមវិធី McKinney-Vento ោាំក្ទដល់សិសាស (អា ុ 3-21) ដដលមិនម្នទីរដនែងស្ាារ់
គៅមួ រដនែងឱាយបានក្រប់ក្ោន់ គដើមាបីគរងគៅគពល ប់។ សិសាសសាលាដដលរស់គៅ
រនុងទីលាំគៅោឋានជាបគណ្ដាោះអាសនន ុាំោ្ាជាមួ នឹងក្រុមក្រួសារមួ ក្រុម ឬគក្ចើនជាងគនោះ 
គោ សារដតក្តូវបានគរបគណតញគចញ ឬម្នបញ្ហាគសដឋរិចច។ ពួរគររស់គៅរនុង
 ក្មរសគហ្វង្គាោះប ទាន់ ឬទី ក្មរបគណ្ដាោះអាសនន, រស់គៅរនុងសសណ្ឋាោរ ឬម ូដតល, ្ទោះ
សគណ្ដាង, បរិគវណគបាោះ ាំរុ ំឬទីរដនែងដដលមិនក្តូវបានរច គឡើងសាំរាបទទួលទន
ដាំគណរ ដូចជាយនោឋាន, បនទប់គក្កាមដាំបលូ ទ្ោះ, រល នត ឬសួនចាារ។ រមមវិធីគនោះ ោាំក្ទ
្ងដដរដល់សិសាសសាលា ដដលក្តូវបានដបរគចញពីម្តាបិតា ឬអាណ្ពាាបាលរបស់
ពួរគរ។ រមមវិធីគនោះ អាច្តល់នូវ ាំនួ  ួ ដឹរ ញ្ជូន, គក្រឿងសម្ភារៈសិរាាសាលា, 

 ាំនួ ចុោះគ ្ាោះចូលគរៀន និងការបញ្ជូនគៅឱាយរមមវិធសី រមន៍ ួ  និងសិកាខាសាលាសាំ
រាប់ម្តាបិតា និងសិសាសសាលា។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូម ួបនិយ ជាមួ អនរ
 ាំ ញអប់រំសាំរាបអ់នរោ្ាន ទ្ោះសដមាបង តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 510-273-1682។ 

ការិយល័ គនោះ ម្នទីតាាំងសថិតគៅ 746 Grand Avenue។ 
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សិសាសសាលាដដលម្នន ទ្គ ោះ និងចិញ្ចឹមបីបាច់ដល
ររាារូន 
 

សិសាសសាលាដដលម្នន្ទគ ោះ អាចគក្ ើសគរើសគៅគរៀនរនុងសាលាបចចុបាបនន ឬគ្ទរគចញ
គៅរមមវិធីសិរាាឯររា ាយក្បចាាំសង្កាត់របស់ពួរគរ។ សសិាសសាលាអាចគ ទ្រគៅរមមវិធី 
Cal-SAFE ក្បចាាំគខាណធីអាឡាមីោ ជាទីដដលម្ន ដ្ល់ថ្ាា់រ់គរៀនចិញ្ចឹមបីបាច់ដល
ររាារូន គក្ៅពីថ្ាារ់គរៀនធមមតារបស់ពួរគរ។ សាំរាបព័ត៌ម្នអាំពីការគ ទ្រគៅរមមវិធទីាំង
គនោះណ្មួ គ ោះ សូមទរូស័ពទទរ់ទងអនរក្ស ីBetty McGee តាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 

510-273-1621 Betty។ 

 

រមមវិធី ួ សិសាស នគេៀសខែួន និងសាំសិទធិក្ រគកាន 
 

រមមវិធីគនោះ ឧបតថមភោាំក្ទអប់រសំាំរាប់សិសាសសាលាដដលជា នគេៀសខែួន គ ើ ដដលសុាំ
សិទធិក្ រគកាន និងក្រុមក្រួសាររបស់ពួរគរ គ ើ និងក្រូបគក្ងៀនរបស់ពួរគរ រួមទាំង
ថ្ាារ់វិសាសមកាល, សិកាខាសាលាសាំរាប់ម្តាបិតា, រមមវិធីប ទាប់ពីសាលាគរៀន និងរមមវធិីរ
មាានត។ រមមវិធីគនោះ ្តល់នូវ ាំនួ រនុងការចោុះគ ្ាោះចូលគរៀនរនុងសង្កាត់ OUSD និងគរៀន
អាំពីក្បព័នធសិរាារបស់ស រដឋអាគមរិរ។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទរូស័ពទគៅកាន់
គលខ 510-273-1661 ឬគៅកាន់ទីការយិល័ គោ ផ្ទាល់ដដលម្នទីតាាំងគៅ 746 

Grand Avenue បនទប ់E។ 

 

រមមវិធីអនីតិ នដដលពុាំម្នសាច់ញតិ 
 

ការិយល័ សិសាសអនរគរៀនភាសាអង់គរែស និងការិយល័ សមិទធិ្លព ុភាសា បាន
ស ការជាមួ សាលាគរៀនមួ ចាំនួន និងទីភា្ារ់ង្រស រមន៍ រនុងការធា យ ាងណ្
ឱាយសិសាសសាលាម្នទីរដនែងអបរ់ំមួ ដដលម្នការឧបតថមភោាំក្ទ,  ាំនួ សិរាាសមក្សប
, សទិធិទទលួបាននូវគសវាចាាប់ នងិសិទធទិទួលបានគសវាសាំរាប់សុខភាព្ែវូចិតត និងរបួ
ស។ សាំរាប់ព័ត៌ម្នដលមគទៀត សូមទូរស័ពទគៅកាន់គលខ 510-273-1661 ឬគៅកាន់ទី
ការិយល័ គោ ផ្ទាល់ដដលម្នទីតាាំងគៅ 746 Grand Avenue បនទប ់E។ 

 

ដ្នរការចលូរមួពីក្រុមក្រួសារ 
 

ោាំក្ទការអប់រំរបស់រូនគលារអនរ 

 
 គតើគលារអនរចង់គរៀនពីរគបៀប ទទលួបាននូវអតថក្បគយ ន៍គក្ចើន ពីការចូលរួមរនុង

រិចចក្ប ុាំម្តាបិតា និងក្រូបគក្ងៀនដដរឬគទ? 

 គតើគលារអនរចង់ដឹងពីរគបៀប ួ រូនគលារអនរឱាយគរៀនបានពូដរដដរគទ? 

 គតើគលារអនរចង់កាលា ជាគមដឹរ ាំក្រុមម្តាបិតាដ៏ម្នក្បសិទធភាពដដរគទ? 

 គតើអនរចង់ដឹងឱាយកាន់ដតចាាស់អាំពីថាគតរនូរបស់គលារអនរ ក្តូវគរៀនអាំអវីខែោះគៅរនុង
ថ្ាារ់គរៀននីមួ ៗ ឬរគបៀបដដលរូនគលារអនរ គចោះគរៀបចាំខែួនសាំរាប់ចូលគរៀនគៅ
មហាវិទាាល ័? 

  

ក្បសិនគបើគលារអនរបានគឆ្ែើ ថា "ចង់ដឹង" គៅនឹងសាំណួរណ្មួ ខាងគលើ គ ោះ
ធនធានខាងគក្កាមគនោះ រឺជាចាំណុចលអៗ រនងុការចាប់គ្តើម។   រសាលាគរៀន ក្រូ
បគក្ងៀន ឬបុរគលិរក្បចាាំដ ន្រចូលរួមពីក្រុមក្រួសារ របស់រូនគលារអនរ អាច្ងដដរ  ួ
គលារអនរបាន។ 

 

គតើគធវើដូចគមតចគដើមាបី ួ រូនរបស់អនរឱាយបានលអគៅ
រនុងសាលាគរៀន 
 

 ក្រប់ក្រងគពលគវលា - ទិញ ឬគធវើក្បតទិិនមួ គោ ខែួនឯង គ ើ  ួ ឱាយ
រូនគលារអនរសរគសរចោុះនូវនលៃដខសាំខានស់ាំរាប់រិចចការក្រូោរ់ឱាយគធវើ និងគតសដ 
 ។ គក្ ើសគរើស រក្បតទិិនមួ  ដដលម្នលរខណៈតូចលមម ដដលោរ់ចូលរនុង
គហាគៅ ាននក្របគរៀបឯរសារ (binder) ឬគធវើក្បតិទិនមួ គោ ខែួនឯង សាំរាប់ពី
មួ ដខគៅមួ ដខ។ គលារអនរអាចទុរវាគៅរដនែងដដលរូនគលារអនរគធវើលាំ
ហាត ់ឬោរ់បិទគៅគលើទរូទឹររររបស់គលារអនរ។ គៅគពលរូនគលារអនរ
ទទួលបាននូវគក្ម្ងរិចចការធាៗំ  សមូ ួ បាំដបរវាគចញជាបាំដណរតូចៗ ដដល
ម្នម្នលរខណៈង្រក្សួលរនុងការបាំគពញ។ 

 គរៀបចាំឱាយម្នរគបៀបគរៀបរ  - សិសាសសាលាជាគក្ចើនម្នការលាំបារ រនុង
ការដសវងររឯរសារក្តឹមក្តវូ គៅគពលដដលពួរគរចង់ពិនិតាយគឡើងវិញគលើសាំគណរ
ខែីៗ និងរក្មងសាំណួរមុនគពលគធវើគតសដ។ ការោរ់ឯរសារសាលាគរៀន គៅរនុង
ក្របគរៀបឯរសារដតមួ  ដដលដបងដចរគៅតាមមុខវជិាជាគ ោះ គធវើឱាយម្នភាព
ង្ ក្សួល រនុងការតាមោនវា។ ក្របគរៀបឯរសារ ដដលម្នគហាគៅ ា រឺង្ 
ក្សួលរនុងការោរទ់ុរក្រោស់គធវើគតសត និងឯរសារគមគរៀន។ 

 អាន! - គក្ ើសគរើសគសៀវគៅអានតាមរាំរតិថ្ាារ់របស់រូនគលារអនរ។ គធវើឱាយ្ទោះ
របស់គលារអនរជារដនែងមួ ទុរអានគសៀវគៅ ជាគរៀងរាល់នលៃ។ សូមអានឱាយ
រូនគលារអនរ ឬគសនើសុាំឱាយរូនគលារអនរអានគសៀវគៅឱាយគលារអនរសាដាបវ់ិញ ជា
ភាសាអង់គរែស និង/ឬ ជាភាសារគណើតរបស់គលារអនររ៏បាន។ សូមឧសាា ៍
អានឱាយរូនគលារអនរគមើលជារាំរ។ូ គៅជាមួ រូនគលារអនរគៅគពលដដលពួរគរ
អានគសៀវគៅគោ ខែួនឯង ខណៈដដលគលារអនររាំពុងអានអវីម ួដដលគលារ
អនរចូលចិតដ។ 

 គបើរគសៀវគៅវច នុក្រុមររ រាយឥត ល់ - បគក្ងៀនរូនគលារអនរ 

អាំពីរគបៀបដសវងររនូវអវីដដលពួរគរមិន ល់។ ោរ់គសៀវេឡវច នុក្រមគៅ តិ
នដ គដើមាបីទុរឱាយរូនគលារអនរគក្បើ គៅគពលដដលពួរគររាំពុងសិរាា ឬអានគសៀវ
គៅ។ សូមគៅបណ្្ាល័ គដើមាបីគក្បើរុាំពាយទូ័រ ឬគសៀវគៅគយង រនុងការបាំគពញរិចច
ការអវីមួ ដដលក្រូោរ់ឱាយគធវើ។ 

 ររមិតដេរដិសិរាារួមោ្ា - សារសួរក្រូរបស់រូនគលារអនរ រនុងការដសវងររមិតត
រួមថ្ាារ់ម្្ារ ់គដើមាបសីរិាារួមោ្ា រនុង មជា "មិតតេរដិសិរាារួមោ្ា" - រឺជារូនសិសាស
ម្្ារ់គទៀត ដដលពួរគរអាចគៅសួរ ាំគរ រិចចការ ឬសួរោ្ាឱាយបាន ល់ពីរិចច
ការដដលក្រូបគក្ងៀនបានោរ់ឱាយគធវើ។ ការគធវើដបបគនោះ អាច ួ ឱាយសិសាសសាលា 

កាលា ជាអនរគចោះទទួលខុសក្តវូគលើការសិរាាគោ ផ្ទាល់របស់ពួរគរ ។ វាបគក្ងៀន
ពួរគរឱាយគចោះគធវើការរួមោ្ា្ងដដរ។ 
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 ដ្នការសាំរាប់មហាវិទាាល័  - វាពុាំដមនជាការឆប់គពរគ ោះគទ រនុងការ
គរៀបចាំរគក្ម្ងសាំរាប់មហាវិទាាល័  គបើគទោះបីជារូនគលារអនរ រាំពុងគរៀនសាលា
ក្ពីសគូលរ៏គោ ។ ដសវង លអ់ាំពីថ្ាារ់គរៀន   ដដលតក្មូវឱាយគរៀន គដើមាបីឱាយអាច
បញ្ចប់ការសិរាាពវីិទាាល ័ និងអាចចលូគរៀនមហាវទិាាល័ បាន។ សូមសារសួរ
ក្រូបគក្ងៀនរបស់រូនគលារអនរ ពរីគបៀប ួ រូនគលាអនរគៅឯ ទ្ោះ គដើមាបរីគក្តៀមខែួន
ជាគក្សចសាំរាប់មហាវទិាាល័ ។

សាំរាប់គសៀវគៅដណ ាំម្តាបិតាននសិសាសថ្ាារ់ K-5  អាំពីការ ួ តាមសតង់ោររាំរិតថ្ាារ់
គៅតាម ទ្ោះគ ោះ សមូចុចគមើលរនុងគរ ទាំព័រ www.ousdfamilytoolkit.org។ សាំរាប់
គសៀវគៅដណ ាំម្តាបិតាថ្ាារ់ K-12 សូមចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័
www.parenttoolkit.com។

រគបៀប ួ គធវើគរ រិចចការរបស់រូនគលារអនរ
 ្តល់រដនែងសាងាត់មួ ឱាយរូនគលារអនរគធវើគរ រិចចការដដលក្រូបគក្ងៀនោរ់ឱាយគធវើ

ជាគរៀងរាល់នលៃ។
 បគងកើតទម្លាប់មួ  តាមការរាំណត់គពលគវលាជារ់លារ់រនុងនលៃនីមួ ៗ គដើមាបីគធវើ

គរ រិចចការ។
 សូមពិនិតាយគមើលគលើរិចចការដដលរូនគលារអនររាំពុងគធវើ។ សូមឱាយនរណ្ម្្ារ់

ពិនិតាយគរ រិចចការគៅគពលពួរគរបានគធវើចប់។
 សូមរត់ចាំណ្ាំបញ្ហាគរ រិចចការ ដដលរូនគលារអនររាំពុង ួបការលាំបារ គដើមាបី

ឱាយគលារអនរអាច ួបនិយ គោោះក្សា ជាមួ នឹងក្រូបគក្ងៀនរបស់ពួរគរ។ ក្រូ
បគក្ងៀន អាចក្បាបអ់ាំពីវិធីដដលគលារអនរអាច ួ ពួរគរ។

រិចចក្ប ុាំរវាងម្តាបិតានិងក្រូបគក្ងៀនក្បរបគោ 
គជារ ័ 
ជាធមមតា គៅ ុាំវិញគពលគចញប័ណណរា ការណ៍អាំពីពិនទសុិសាសសាលាគ ោះ រិចចក្ប ុាំរវាង
ម្តាបិតា និងក្រូបគក្ងៀន ក្តវូបានរាំណត់ គដើមាបី ួបពិភារាាោ្ា អាំពរីគបៀបដដល
រូនគលារអនរគរៀនបានអវីខែោះគៅរនុងសាលាគរៀន។ រិចចក្ប ុាំទាំងគនោះ អាចគធវើឱាយម្នភាព
តានតឹងសាំរាប់ម្តាបិតា ប ុដនតសូមចងចាាំថា គោលបាំណងននការ ួបក្ប ុាំគនោះ  រឺគដើមាបី
 ួ ឱាយរូនគលារអនរទទួលបានគជារ ័ រនុងការសិរាា។ វារឺជាការលអបាំ្ុត គៅគពល
ដដលគលារអនរ និងក្រូបគក្ងៀនរបស់រូនគលារអនរ គធវើការរួមោ្ាជាក្រុម គដើមាបីឧបតថមភោាំ
ក្ទដល់ការគរៀនសូក្តរបស់រូនគលារអនរ នងិគដើមាបីដសវងររដាំគណ្ោះក្សា បញ្ហាណ្ម ួ
ដដលរូនគលារអនរម្ន។

មុនគពលអគញ្ជើញមរ ួបក្ប ុាំ សមូសួររូនគលារអនរថាគតើពួរគរម្នបញ្ហាអវីខែោះដដរគទ
រនុងការសិរាារបស់ពួរគរ។ គតើម្នមុខវជិាជាអវីខែោះដដលពួរគរម្នការលាំបារ។ គតើម្នអវី
ខែោះដដលរូនគលារអនរចងព់ិភារាាជាមួ ក្រូបគក្ងៀន? គធវើយ ាងណ្រូនគលារអនរ ដងឹ
ថាគលារអនរ គ ើ និងក្រូបគក្ងៀន រាំពុងស ការរួមោ្ា គដើមាបី ួ ពរួគរឱាយទទួលបាន
គជារ ័ រនុងការសិរាា។

សូមរត់ចាំណ្ាំទុរនូវអវីៗ  ដដលគលារអនរចង់ពិភារាាគៅរនុងរិចចក្ប ុាំរវាងម្តាបិតា និង
ក្រូបគក្ងៀន គដើមាបរីុាំឱាយគលារអនរគេែចគៅគពលចូលរួម។ គលាអនរក្បដ លជាអាច
និយ ក្បាប់ព័ត៌ម្នផ្ទាល់ខែួន អាំពីរូនគលារអនរ ដដលអាច ួ ឱាយក្របគក្ងៀនបាន ល់
ពីរគបៀបសិរាារបស់រូនគលារអនរ។ គលារអនរអាចសួរជាសាំណួរអាំពីរមមវធិីសាលាគរៀន
អាំពីអវីខែោះដដលរូនគលារអនរអាចក្តូវបានតក្មូវឱាយគរៀនគៅឆ្ាាំគនោះ អាំពីការរើរចាំគរើនរបស់
រូនគលារអនរ និងអាំពីរគបៀបដដលគលារអនរអាច ួ ពួរគរគៅឯ ទ្ោះ។

គនោះរឺជារាំរូសាំណួរមួ ចាំនួនដដលគលារអនរអាចម្ន៖

 គតើអវីដដលជាចាំណុចខាលាាំងរបសរ់ូនខ្ុាំ និងវសិ័ ដរលាំអគៅរនុងមុខវិជាជានីមួ ៗ?

 គតើរូនរបស់ខ្ុាំចូលរួមជាមួ គរឯងគៅរនុងថ្ាារ់គរៀនដដរឬគទ?

 គតើរូនខ្ុាំម្នបញ្ហាណ្មួ រនុងការមរគរៀនឱាយបានគទៀងទតរ់ាល់នលៃ ឬមរគរៀន
 ឺតគម្ ាង ដដលខុ្ាំក្តវូការដឹងដដរគទ?

 គតើរូនរបស់ខ្ុាំម្នបាន ររិចចការក្រូោរឱ់ាយគធវើទាំងអស ់ ូនគលារក្រូ-អនរក្រូវិញ
ដដរឬគទ?

 គតើលទធ្លសិរាារបស់រូនខ្ុាំក្តូវបានវា តនមែយ ាងដូចគមតចខែោះ? គតើគតសដក្បគេទ
ណ្គៅ ដដលក្តូវបានោរ់ឱាយរូនខ្ុាំគធវើ គ ើ គតសត នឹង គរៀបរាប់យ ាងណ្ខែោះអាំពី
ការគរៀនសូក្តរបស់រូនខ្ុាំ?

 គតើម្នវិស័ ណ្មួ ដដលរូនរបស់ខ្ុាំក្តូវការ ួ គក្ចើនដលមគទៀតដដរគទ?

 គតើរូនរបស់ខ្ុាំគរៀនសូក្តរនុងរាំរិតថ្ាារ់របស់ពួរគរដដរឬគទ ឬរ៏ពួរគរម្នសមតថ
ភាពក្រប់ក្ោន់គ ើ ?

 គតើសិសាសណ្ខែោះដដលជាមិតដេរតរិបស់រូនខ្ុាំ? គតើពួរគរម្នឥទធិពលលអគលើោ្ាគៅ
វិញគៅមរដដរឬគទ?

 គតើខ្ុាំអាច ួ រូនរបស់ខ្ុាំគៅឯ ទ្ោះដូចគមដច?

ក្បសិនគបើគលារអនរ និងក្រូបគក្ងៀនរូនរបស់រូនគលារអនរ គធវើរាំគរាង ួ ោាំក្ទដល់ការ
គរៀនសូក្តរបស់រូនគលារអនរគ ោះ សូមគធវើយ ាងណ្គធវើការឯរភាពតាមវិធានការ  
ដូចតគៅគនោះ។ គ ើ មួ គទៀត្ងដដរ សូមឯរភាពោ្ាគលើការទាំ រទ់ាំនងោ្ាឱាយបាន
ជាប់លាប់គទៀងទត់ និងគធវើការសគក្មចចតិតគក្ ើស រគពលណ្មួ គក្កា មរគទៀត
ដដលក្តូវ ួបោ្ាមដងគទៀត។ ក្បសិនគបើរិចចក្ប ុាំរវាងម្តាបិតា និងក្រូបគក្ងៀន ពុាំម្ន
ក្បសិទធិភាព រនុងការគរៀបចាំរាំគរាង ួ រូនគលារ គ ើ គលារអនររិតថា បញ្ហាគៅដត
ម្នដដដលគ ោះ សូមទរ់ទង  រសាលាគរៀនរបស់អនរ គដើមាបីររ ាំនួ គោោះក្សា 
ដលមគទៀត។

គតើក្តូវគធវើយ ាងណ្ខែោះ ក្បសិនគបើរូនរបស់អនរ ម្ន
បញ្ហារនុងការគរៀនគៅឯសាលាគរៀន
សូមនិយ ជាមួ រូនរបស់គលារអនរ។ តាមធមមតា វាម្នគ តុ្លដដលសិសាស
សាលាគរៀនមិនពូដរ។ សូមនិយ ជាមួ រូនរបស់គលារអនរ រត់សាំោល់ពួរគរគៅ
រនុង្ទោះ គ ើ និយ គៅកាន់សម្ ិរក្រសួារ និងមិតដេរដិដដលអាចគ ឿទុរចិតតបាន
គដើមាបីររឱាយគ ើញនវូអវីដដលរាំពុងគរើតម្ន។

http://www.ousdfamilytoolkit.org/
http://www.parenttoolkit.com/
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 សូម ួបជាមួ ក្រូបគក្ងៀនរបស់រូនគលារអនរ។ រុាំរង់ចាាំក្រូបគក្ងៀនទរូស័ពទមរររ
គលារអនរ - គធវើការណត់គពល ួបោ្ាមួ  គដើមាបីពិនិតាយគលើការរើរចាំគរើនរនុងការសិរាា
របស់រូនគលារអនរ។ 

 

 សូមសួរក្រូបគក្ងៀន ថាគតើពួរគរម្នអវីខែោះដដលជាអាទិភាពសិរាាសាំរាប់រូនគលារអន
រ។ គសនើសុាំពួរគរឱាយដចររំដលរនូវរគបៀបដដលពួរគរគធវើការគោោះក្សា វិស័ ទាំង
គនោះគៅរនុងថ្ាារ់គរៀន និងតាមរ ៈគរ រិចចការ។ សូមដសវង ល់ពីអវីៗដដលគលារ
អនរអាចគធវើបានគៅឯ ទ្ោះ គដើមាបី ួ រនូគលារអនរ។ 

 

 សូម ួបជាមួ ក្រូគពទាយក្បចាាំក្រួសាររបស់គលារអនរ។ ការគៅ ួបក្រូគពទាយ អាច
បានដឹងពីបញ្ហាសុខភាព ដដលរំខានដលក់ារគរៀនសូក្ត ដូចជាបញ្ហាសាតាប់សូវឮ ឬ
មិនសូវគ ើញចាាស ់ឬបញ្ហាគ ា្សងៗគទៀត។ 

 

 គសនើសុាំ ួបជាមួ នឹងក្រុម ួ ឱាយសិសាសគជារ ័  (SST)។ ម្តាបិតា ឬក្រូបគក្ងៀន 

អាចគសនើសុាំគធវើការ ួប ុាំោ្ា  រវាងសិសាស ម្តាបិតា និងក្រូបគក្ងៀន ជាទីដដលសិសាស
សាលា និងម្តាបិតា ក្ពមទាំងអនរអបរ់ំ គធវើការរួមោ្ា គដើមាបីពិនិតាយគលើការរើរចគក្មើន
របស់រូនគលារអនរ និងគដើមាបីគសនើសុាំមគធាាប ដរលាំអការសិរាា។ សូម ួបនិយ 
ជាមួ នឹង  រសាលាគរៀនរបស់រូនគលារអនរ គដើមាបរីាំណត់គពលគវលា ួបោ្ា។ 

 

 ដសវង ល់ពីតក្មូវការរមមវិធអីប់រពំិគសស រមមវិធ ីSection 504 រមមវិធីអប់រំខ្ាាត
តូច ឬ ាំនួ ក្ទក្ទងគ្ាសងៗគទៀត។ ក្បសិនគបើសិសាសសាលាម្នភាពពិការរាងកា  

ឬ ែ្ូវចិតត ដដលរំខានខាលាាំងគលើសមតថភាពសិរាាគ ោះ ពួរគរម្នសិទធិទទួលបាននូវ
ការគធវើគតសត និងគសវារមមអបរ់ំពិគសស។ សិសាសមួ ចាំនួន គរៀនបពូដរគៅតាមទី
សាលាគរៀនខ្ាាតតូច ជាទីដដលម្នសិសាសតិច ឬម្នលរខខណឌដដលម្នរច ស
មព័ន អាចបត់ដបនបាន ឬគធវើតក្មូវតាមសមតថភាពរបស់សិសាសសាលា។ គលារអនរ
អាច្ងដដរ ទរ់ទងរមមវិធីអបរ់ំរុម្រពិគសសតាមរ ៈទរូស័ពទ 510-874-3700។ 

 

និយ ជាមួ រូនគលារអនរអាំពីប័ណណរា ការណ៍ពិនទុ
សិសាស 

 

តគៅគនោះ រឺជាគយបល់ខែោះៗ អាំពីរគបៀបគឆ្ែើ តបគោ វិ ជម្ន គៅនឹងព័ត៌ម្នគៅប័
ណណរា ការណ៍ពិនទុរបស់រូនគលារអនរ៖ 
 

 ពិនិតាយគមើលប័ណណរា ការណ៍ពិនទុសិសាសជាលរខណៈឯរ នសិន ប ទាប់មរ គធវើការសាំ
គរចចិតដគលើអវីមួ ដដលគលារអនរក្តូវការគផ្តាតជាសាំខាន់គលើ មុនចាប់គ្ដើមនិយ 
ជាមួ រូនគលារអនរ។ 

 គៅរនុងការសនទ ជាមួ នឹងរូនគលារអនរ សូមគផ្តាតគលើវិស ័វិ ជម្ន និងវិស ័
ណ្មួ ដដលក្តូវការការដរលាំអ។ 

 សូមឱាយរូនគលារអនរ និយ អាំពភីាពគជារ ័ របស់ពួរគរ។ 

 សូមពិនិតាយគមើលវិស័ ដដលម្នបញ្ហា; សរួររគ តុ្ល។ 

 សូមគធវើចិតដឱាយក្តជារ់ គបើគទោះបីជារបា ការណ៍អត់ក្តូវចិតដរ៏គោ ។  

 ក្បសិនគបើរបា ការណ៍គនោះលអ - ជាពិគសស ក្បសិនគបើម្នការដរលាំអគក្ចើនពីមុន
រួចមរគ ើ រ៏គោ  - សូមសដមដងគសចរដគីក្តរអរដល់រូនគលារអនរ! 

 ព័ត៌ម្នម្នក្បគយ ន៍៖ សូមសរួរូនគលារអនរឱាយបានគទៀងទត់ថា គតើពួរគរម្ន
បញ្ហាអីគៅរនុងថ្ាារ់គរៀនដដរគទ - មិនចាាំទល់ដតដល់គពលគចញប័ណណរា ពិនទុសសិាស
គទើបសួរ ាំគ ោះគទ។ គលារអនរនឹងម្នការភាញារ់គ អ្ើលតិចណ្ស់គៅគពលគ ើញពិនទុ
   គ ើ គលារអនរនឹងគធវើឱាយរូនគលារអនរ ល់គ ើញថា ការគរៀនសូក្តរឺជាគរឿងសាំ
ខាន់។ 

 

ការបគងកើតសាលាគរៀនដដលម្នលរខណៈរារ់ទរ់សាំ
រាប់ក្រុមក្រួសារ 
 

ការចូលរួមពីសាំណ្រ់ក្រុមក្រួសារ រឺសាំខានគ់ដើមាបីឱាយសិសាសសាលាទទួលបានគជារ ័ ។ 

សាលាគរៀនជាគក្ចើន ក្តវូបានខិតខាំឱាយកាលា ជាសាលាគរៀនដដលលរខណៈរារទ់រ់ដល់
ក្រុមក្រួសារ។ ពួរគររាំពុងដតពាាយម ស ការោ្ាជាមួ នឹងក្រុមក្រួសារទាំងអស ់- 

មិនក្តឹមដតក្រុមក្រួសារទាំងអស់គ ោះ ដដលធាលាប់បាន ួបមុខគៅរនុងសាលាគរៀនគ ើ 
គ ោះគទ។ គតើអនរររគ ើញលរខណៈរារ់ទរ់យ ាងណ្ខែោះ ដដលសាលាគរៀនម្ន រនុង ម
ភាពជានដរូមួ ? 

 

 បរិយកាសដដលម្នលរខណៈរារទ់រ់ ជាទីរាល់បញ្ហាបារមភ និង ាំនួ ពីម្តាបិតា 

ក្តូវបានគោរព។ 

 រិចចក្ប ុាំ  ក្តូវបាន ាំមុខគោ ក្រូបគក្ងៀន គដើមាបី ួ ម្តាបិតា បាន ល់អាំពី
អវីៗដដលសិសាសសាលាបានគរៀនសូក្ត។ 

 ម្នទាំ រ់ទាំនងដដលអាចគ ឿជារ់ោ្ាគៅវញិគៅមរ រវាងក្រូបគក្ងៀន និងក្រុមក្រួ
សារ។ 

 ម្នសិកាខាសាលា  ួ ឱាយម្តាបិតា ម្នតួ ទីសរមមគៅរនុងសាលាគរៀន។  

 ម្នសិកាខាសាលា បង្ហាញពីរគបៀបទរ់ទញក្រុមក្រួសារឱាយបានគក្ចើន មរចូលរួម
 ួ សាលាគរៀន។ 

 ម្នវិធី ូនម្តាបិតា រនុងការចលូរួមដចររដំលរនូវការង្រពិបារៗ និងគជារ ័ 
ខាងការចិញ្ចឹមបីបាច់ដលររាារូន។ 

 ឱកាសសាំរាប់ម្តាបិតា គធវើការគរៀបចាំក្ពឹតតកិារណ៍ និងសរមមភាពទរ់ទងនឹងវបាប
ធម៍ សាំរាប់សិសាសសាលា។ 

 

ក្បសិនគបើគលារអនរចង់បានឱាយសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ ម្នការរារ់ទរ់កាន់ដត
ខាលាាំងគឡើង ឬស ការោ្ាឱាយបានកាន់ដត ិតសនិតជាមួ នឹងក្រុមក្រួសារគ ោះ សូម
និយ ជាមួ   រសាលាគរៀនរបស់រនូគលារអនរ។ សូមកាលា ជាគមដឹរ ាំក្រុមម្តា
បិតា ជាអនរដដលគធវើការជាមួ ថ្ាារ់ដឹរ ាំសាលាគរៀន, បុរគលិរក្បចាាំដ ន្រទរទ់ញ
ក្រួសារ, ក្រូបគក្ងៀន គ ើ និងម្តាបិតាដនទៗគទៀត គដើមាបីដរលាំអសាលាគរៀនគ ើង។ 

សូរទរូស័ពទគៅកាន់ការិយល័ ទរ់ទញក្រុមក្រួសារ តាមរ ៈទរូស័ពទគលខ 510-

879-8967 គដើមាបីទទួលដាំណងឹដលមគទៀត។ 
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ឱកាស  សាំរាបអ់នរសម័ក្រចតិដចូល  ួ
បាំគរើការសាលាគរៀន 

 

សូម ួ គធវើឱាយម្នភាពក្បគសើរគឡើងគៅឯសាលា
គរៀនរបស់រូនគលារអនរ៖ សម័ក្រចិតដ ួ ដល់សង្កាត់ 
OUSD៖ 
 

គក្ ើសគរើសគពលគវលា និងសរមមភាព ដដលម្នក្បសិទធិ ភាពសាំ
រាប់គលារអនរ 

 
គទោះបីជាគលារអនរម្នចាំណ្បអ់ារមមណ៍ និងចាំណង់ចាំណូលចិតដយ ាងណ្រ៏គោ  

រ៏គៅម្នមគធាាបា ជាគក្ចើន ដដលគលារអនរអាច ួ គៅឯសាលាគរៀន។ វាជា
ការង្រគធវើគអា រើររា សបាា ចិតដ។ គលារអនរនឹងគធវើគអា ម្នភាពក្បគសើរ
គឡើងគៅរនុងឆរ ីវិតននរូនៗរបស់គលារអនរ! 

 

គលារអនរអាច ួ ការង្ររនុងអាោរ ឬគក្ៅអាោរជាមួ នឹងរុម្រតូចៗ ឬរុម្រ
ធាំៗ គៅរនុង ឬគក្ៅថ្ាារ់គរៀន - ការង្រអវីរប៏ានដដរ គអា ដត គលារអនរចូលចិតដ។  

មរ ួ រនុងគម្ ាងណ្មួ រ៏បាន។ គលារអនរអាចមរសម័ក្រចិតដ ួ ពីរបីគម្ ាងរ៏បាន ឬ
 ួ ជាគក្ចើននលៃរ៏បាន រនុងសបាដា ៍នីមួ ៗ ឬរ៏មរ ួ ដតមួ គពលរ៏បាន។ 
 

រគបៀបសម័ក្រចិតដចូលបាំគរើការង្រ  
 

គដើមាបីដសវង ល់ដលមគទៀត អាំពីការ ួ គៅតាមទីសាលាគរៀនននរូនគលារអនរគ ោះ 
សូមទរ់ទងបុរគលិរក្រួសារ និងស រមន,៍ ការិយល័រធាំរបស់សាលាគរៀនគលារ
អនរ ឬចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ www.oaklandedfund.org/parent-

volunteers/។ អនរសម័ក្រចិតដទាំងអស ់តក្មូវឱាយចោុះគ ្ាោះ និងបាំគពញដបបបទក្តួត
ពិនតាយ។ 

 

រាំរូការង្រដដលគលារអនរអាចគធវើបាន៖ 
 

គធវើជាអនរ ាំនួ ការរនុងថ្ាារ់គរៀន ឬក្រូបគក្ងៀន ឬគធវើជាក្រូបគក្ងៀនមួ ទល់មួ 
ដល់រុម្រតូចៗណ្ដដលក្តូវការ ួ គក្ៅដលមគទៀត។ 

 

  ួ ការង្ររនុងរែឹប និងសរមមភាពសាំរាបស់ិសាសសាលា និងម្តាបិតា ឬ ួ រនុងថ្ាារ់
គរៀនភាសាសាំរាប់ម្តាបិតា។ 

  ួ ដ ន្រសុវតថិភាពចរាចរ ឬគធវើជាអនរ ួ ចមែងមនុសាសគដើរឆ្ែងលនល់។ 

  ួ គរៀបចាំតុោរ់បដនែសាឡាដ ់គៅរនុងអាហារោឋានសាលាគរៀន។ 

 

   ួ  រ្លដាំណ្ាំមូលោឋានក្សស់ៗ  គៅកាន់ទីសាលាគរៀន និងស រមនរ៍បស់
គលារអនរ គៅតាមទី្ាារ្លដាំណ្ាំននសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ។ 

 ចូលរួមរនុងក្រុមក្បឹរាាសុខម្លភាពននសាលាគរៀនរបស់គលារអនរ។ 

 កាលា ជាគមដឹរ ាំក្រុមម្តាបិតា! ទទួលពត័៌ម្នដលមគទៀត តាមរ ៈគរ ទាំពរ័ 
www.ousdfamilytoolkit.org។  

 

 ួ រនុងបណ្្ាល័ ការិយល័ សាលាគរៀន, បនទប់រុាំពាយូទរ័ ឬអាហារោឋានសាលាគរៀន។ 

ឬ ួ គរៀបចាំកាតារក្ពឹតដប័ក្ត   ួ រច គរ ទាំព័រ ឬ ួ គរៀបចាំលិខិតគសនើសុាំក្បារ់ ាំនួ ។ 

 
 
 
 
 
 

http://www.oaklandedfund.org/parent-volunteers/
http://www.oaklandedfund.org/parent-volunteers/
http://www.ousdfamilytoolkit.org/
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ឧបសមព័នធ 
រនុងអតថបទខាងគក្កាមគនោះ  រាយថា ‹‹រណៈក្រប់ក្រង›› និង‹‹រណៈអេិបាល ›› សាំគៅគលើ រណៈក្រប់ក្រងការអបរ់ំ ននក្សុរអូនឡិនដ៍។ ក្រប់គោលនគយបា របស់ក្រុមក្បឹរាាេិបាល (BP) និង
បទបញ្ជារដឋបាល (AR) ននសង្កាត់សាលាគរៀនអូរឡនិដ៍ OUSD ដដលបានគយងគៅខាងគក្កាមគនោះ អាចគបើរអានបានគៅគលើបណ្ដាញ www.ousd.org/boardpolicies។ 
 
ឈសចរដីបន្នថម A–D  ឈសចរដបីន្នថម A៖ លរខណ្ៈវនិិចឆ័យសក្មាបទី់្យលំឈៅម នឈពលអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀនឈៅសាលា
ឈរៀនឈៅរា ងក្សុរ សិសសក្តូវនដល់ភស័ត តាងបញ្ញជ រពី់ទី្យលំឈៅ។ សិសសក្តូវចាតទ់្យ រថ្នបានអន ឈលាមតាមល័រខខ័ណ្ឌ
តក្មូវទី្យលំឈៅ ក្បសិនឈបើពួរឈរបំឈពញតាមលរខណ្ៈវនិិចឆយ័ណ្ឋមយួរា ងចំឈណ្ឋមលរខណ្ៈវនិិចឆ័យទាងំឡាយ ូច
ខាងឈក្កាម៖ 1. មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលសិសសសាា រឈ់ៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរ។ 2. សិសសឈនុះក្តូវបានោរ់
ឲ្យសាា រឈ់ៅឈៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរ ឈៅរា ងសាថ បន័សក្មាប់រ មារន្ លបានបឈងាើតឈ ើងឈោយមានអាោា បណ័្ណ  នាុះ
ចិញ្ច ឹមឈរមងរំក្ោន្ លមានអាោា បណ័្ណ  ន្ លអន ឈលាមតាមការឈបដោា ចិតត ឬការោរឲ់្យសាា រ់ឈៅតាមការ ីការបស់
ត លាការ។  3. សិសសក្តូវបានអន ញ្ញា តតាមរយៈរមមវធីិចូលឈរៀនឆ្ែងក្សុររបស់ក្សុរ។ 4. សិសសរឺោអនីតិជន
ន្ លរចួខែួនរា ងទី្យលំឈៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរ។ 5. សិសសរស់ឈៅោមយួមន សសឈពញវយ័ន្ លនដល់ការន្ងទាឈំៅរា ងក្ពំ
ន្ នក្សុរ។ 6. សិសសសាា រឈ់ៅរា ងមនាីរឈពទ្យយរ ាន្ លមានទី្យតាងំឈៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរ។ 7. សិសសក្តូវបានបង្កខ ងំ
ទ្យ រឈៅរា ងមនាីរឈពទ្យយ ឬក្រឹុះសាថ នស ខភាពទី្យលំឈៅឈនសងៗឈទ្យៀតន្ លសថិតឈៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរឈ ើមបឈីធវើការពាបាល
ពិការភាពបឈណ្ឋដ ុះអាសនា។ ទី្យលំឈៅរា ងក្សុរ មនិក្តូវបានតក្មូវសក្មាបក់ារច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ង
មជឈមណ្ឌ ល ឬរមមវធីិអាជីពរា ងតំបន់ណ្ឋមយួឈ ើយ ក្បសិនឈបើមានការឈបើរទូ្យលាយឈៅរា ងរមមវធីិ ឬថ្នា រ់
សិរា។ ភស័ត តាងបញ្ញជ រទី់្យលំឈៅអារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ ក្តូវររាទ្យ រឯរសារ ឬ
ឈសចរដីបញ្ញជ រោ់លាយលរខណ៍្អរសរន្ លបាននដល់ជូនមយួចាបឈ់ ើមបទី្យ រោភស័ត តាងបញ្ញជ រទី់្យលំឈៅ។ បន្នថមពី
ឈលើឈនុះ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវបញ្ញជ រទី់្យលំឈៅរបស់សិសសក្បចាឆំ្ា  ំឈហើយក្តូវររា
ទ្យ រឯរសារ ឬឈសចរដីន្ងែងការណ៍្ោលាយលរខណ៍្អរសរន្ លបាននដល់ជូនចំនួនមយួចាប ់ឈ ើមបទី្យ រោការបញ្ញជ
រ។់ ឈៅឈពលក្តូវបានបង្កហ ញោមយួនឹងអាសយ ោា នជំនួស ន្ លក្តូវបានឈក្ជើសឈរ ើសឈោយរ ាឈលខាធិការ
សក្មាបជ់នរងឈក្គ្នុះអំឈពើហិងារា ងក្រួសារ ឬការ ែបចាបឈ់ៅឈពលសាា រឈ់ៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរឈនុះ អារឈមើលការ
ខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវទ្យទួ្យល និងឈក្បើក្បាស់អាសយោា នជំនួសសក្មាបរ់ាល់ការក្បាក្ស័យ
ទារទ់្យង និងការឈឆ្ែើយឆ្ែងនឈពលអនរត និងឈៅរា ងរំណ្តក់្តាសាធារណ្ៈទាងំអស់។ ក្បសិនឈបើនិឈយាជិរ
ក្សុរណ្ឋមាា រឈ់ជឿោរ់ឈោយសមឈហត នលថ្ន មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់សិសសណ្ឋមាា រប់ាននដល់
នូវភស័ត តាងបញ្ញជ រទី់្យលំឈៅន្រែងកាែ យ ឬមនិអាចរួរឲ្យឈជឿោរប់ានឈនុះ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបាន
ន្តងតាងំក្តូវខិតខំក្បឹងន្ក្បងឈោយសមឈហត នលរា ងការរំណ្តថ់្នឈតើ សិសសឈនុះបំឈពញតាមល័រខខណ័្ឌ តក្មូវទី្យ
លំឈៅក្សបចាបន់្ រឬឈទ្យ។ 

ឧបសមពន័ធ B៖ បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល 5116.1—ការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ AR 5116.1 – 
ការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈក្កាមចាបគ់្នម នរ មារណ្ឋមាា រក់្តូវបាន
ឈបាុះបងឈ់ចាលអំ  ងឈពលច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ អន ញ្ញា តឲ្យសិសសទាងំអស់ឈៅរា ងការ
ន្រលមអរមមវធីិ វធិានការន្រតក្មូវ ឬសាលាឈរៀនសាថ បនោងមីនូវឱ្កាសមយួរា ងការឈនារឈៅកាន់សាលាឈរៀនមយួឈនសង
ឈទ្យៀតរបស់ OUSD។ ការោរោ់រយស ំច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ អន ញ្ញា តឲ្យមានការនដល់
 ំបនូម នោរ់លារឈ់ៅឈលើបទ្យបញ្ាតតិឈនុះ។ ទី្យធាែ សាលាឈរៀនន្ លមានឈក្គ្នុះថ្នា រ់សក្មាប់សិសសោមយួនឹងឈពល
ឈវលាសមឈហត នល មនិឈលើសពី 10 ម្ងៃឈក្កាយពីមានឈសចរដីជូន ំណឹ្ងថ្ន សិសសមាា រក់ាែ យោជនរងឈក្គ្នុះម្នបទ្យ
ឈលមើសក្ពហមទ្យណ្ឌ ហិងាខណ្ៈឈពលសថិតឈៅរា ងទី្យធាែ សាលា មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់សិសសឈនុះ
ក្តូវទ្យទួ្យលបានការនដល់ជូននូវជឈក្មើសមយួរា ងការឈនាររូនរបស់ពួរឈរឈៅកាន់សាលាឈរៀនន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបាន
មយួន្ លក្តូវបានរំណ្តឈ់ោយអារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬ
អារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវពិចារណ្ឋអំពីឈសចរដីក្តូវការរបស់សិសស និងចំណ្ងចំ់ណូ្លចិតតរបស់មាតាបិតា និង
អារអាណ្ឋពាបាល រា ងការច ុះឈ ម្ ុះសិរា។ ក្បសិនឈបើមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលឈក្ជើសឈរ ើសឈនាររូន
របស់ពួរឈរឈនុះ ការឈនារក្តូវន្តបំឈពញឲ្យបានឆ្បត់ាមន្ លអាចឈធវើឈៅបាន។ បនា បពី់ ឹងថ្ន សាលាឈរៀនណ្ឋ
មយួក្តូវបានរំណ្តថ់្នោ  “ឈក្គ្នុះថ្នា រោ់និចច” រា ងរយៈឈពលសមក្សបណ្ឋមយួឈនុះ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារ
ន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលអំពីការរំណ្តរ់បស់សាលា និងអំពី
ជឈក្មើសរបស់ពួរឈររា ងការឈនារ។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវពិចារណ្ឋអំពីឈសចរដីក្តូវ
ការ និងចំណ្ងចំ់ណូ្លចិតតរបស់សិសស និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល ម ននឹងឈធវើការច ុះឈ ម្ ុះសិរា 
ប៉ា ន្នតមនិក្តូវបានតក្មូវឲ្យក្តូវន្តទ្យទួ្យលយរចំណ្ងចំ់ណូ្លចិតតរបស់មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលឈ ើយ 
ក្បសិនឈបើការច ុះឈ ម្ ុះសិរាឈនុះព ំអាចឈធវើឈៅបាន ឈោយសាររន្នែងចឈងអៀត ឬឈហត នលឈនសងៗឈទ្យៀត។ ឈៅឈពល
ច ុះឈ ម្ ុះសិរា ការឈនារក្តូវន្តបំឈពញឲ្យបានឆ្បត់ាមន្ លអាចឈធវើឈៅបាន។ ក្បសិនឈបើមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋ
ពាបាលប ិឈសធសាលាឈរៀនន្ លបានច ុះឈ ម្ ុះសិរាឈនុះ សិសសឈនុះអាចឈៅន្តសថិតឈៅរា ងសាលាឈរៀន
បចច បបនារបស់ពួរឈរ។ ការឈនារបឈណ្ឋដ ុះអាសនាឈនុះ ក្តូវឈៅន្តមានស ពលភាព រាបណ្ឋសាលាឈរៀនឈ ើមរបស់
សិសសឈនុះក្តូវបានរំណ្តថ់្ន  “មានឈក្គ្នុះថ្នា រ់ោនិចច”។ បងបអូនបឈងាើតអន ឈលាមតាមឈគ្នលការណ៍្ក្សុរ បងបអូន
បឈងាើតទាងំអស់ មានអាទិ្យភាពរា ងការចូលឈរៀនសាលាឈរៀនន្ លបងបអូនបឈងាើតរបស់ពួរឈររំព ងន្តឈរៀនឈៅទី្យឈនុះ 
ឈ ើមបរីរាឲ្យក្រុមក្រួសារបានឈៅោមយួគ្នា ។ ក្រុមក្រួសារន្ លមានរូនឈរៀនឈៅថ្នា រឈ់ក្តៀមមឈតតយយ (Pre-K) ថ្នា រទី់្យ 
05 និងថ្នា រទី់្យ 8 ក្តូវន្តចូលរមួឈៅរា ង ំឈណ្ើ រការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរសក្មាប់ឆ្ា សិំរា
បនា ប ់ឈោយបំឈពញនូវោរយស ំមយួចាបស់ក្មាបស់ាលាឈរៀនឈៅក្សុរជិតខាងរបស់ពួរឈរឈៅរា ងអំ  ងឈពលច ុះ
ឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយ។ ឈៅឈពលច ុះឈ ម្ ុះសិរា ពួរឈរក្តូវន្តបញ្ញជ រអ់ុះអាងអំពីការច ុះឈ ម្ ុះចូល
ឈរៀនរបស់ពួរឈរឈៅទី្យតាងំសាលាឈរៀនឈៅក្តឹមកាលបរឈិចឆទ្យបញ្ញជ រអ់ុះអាងរា ងន្ខឧសភា ឈបើព ំ ូឈចាា ុះឈទ្យនឹងក្តូវ 

 បាតប់ង់ការច ុះឈ ម្ ុះសិរារបស់ពួរឈរ។ អាទិ្យភាពទី្យមយួក្តូវបាននដល់ជូនសិសសន្ លមានបងបអូនបឈងាើតរំព ងន្ត
ឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈនុះ។ អាទិ្យភាពទី្យពីរក្តូវបាននដល់ជូនពលរ ាន្ លឈៅក្សុរជិតខាង។ សាលាឈរៀនទាងំឡាយ
ណ្ឋន្ លមានរន្នែងទំ្យឈនរបនា ប់ពីអាទិ្យភាពទាងំឈនុះ អាចទ្យទួ្យលសិសសបន្នថមពីខាងឈក្ៅក្សុរជិតខាងតាមរយៈ
 ំឈណ្ើ រការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ។ អាទិ្យភាពរា ងការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរ
ទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ នឹងក្តូវបានយរមរពិចារណ្ឋបនា បពី់បងបអូនបឈងាើតរបស់សិសសន្ លមានក្សាប់របស់សាលា
ឈរៀន ពលរ ាន្ លព ំមានបងបអូនបឈងាើតន្ លរស់ឈៅរា ងក្សុរជិតខាង និងពលរ ាន្ លសាា រឈ់ៅរា ងក្ពំន្ នធំរបស់
សាលាឈរៀនបឋមសិរា  ូចន្ លបានរំណ្តឈ់ោយឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា ន្ លក្តូវបានបញ្ជូ នមរមដងឈទ្យៀត
ពីសាលាឈរៀនក្សុរជិតខាងន្ លមានចំនួនសិសសឈក្ចើនហសួរំណ្ត។់ ការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយ
ឆ្ែងក្សុរឈនសងៗឈ ើមបអីន វតតការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរអន ឈលាមតាមចាបអ់បរ់ ំ35160.5
៖ 1. សិសស និងក្រួសារថ្នា រឈ់ក្តៀមមឈតតយយ (Pre-K) ថ្នា រទី់្យ 5 ថ្នា រទី់្យ 8 និងអារន្ លមានបំណ្ងចងផ់្ទែ ស់បដូរ
ោរយស ំទាងំក្សុងរបស់សាលាឈៅអំ  ងឈពលច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ។  ំឈណ្ើ រការរបស់
ឈយើង សងាតធ់ៃនឈ់ៅឈលើបងបអូនបឈងាើតម នឈរ។ 2. អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវរំណ្តអំ់ពី
សាលាឈរៀនទាងំឡាយណ្ឋន្ លអាចមានរន្នែងទំ្យឈនរសក្មាបសិ់សសបន្នថមឈៅឆ្ា សិំរាបនា ប។់ បញ្ជ ីម្នសាលា
ឈរៀនទាងំឈនុះ និងោរយស ំច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយ ក្តូវន្តឈធវើឲ្យមានលទ្យធភាពអាចឈក្បើក្បាស់បានឈៅ
ឈលើអ ីនឈធើណិ្ត និងឈៅមជឈមណ្ឌ លច ុះឈ ម្ ុះសិរា (Student Assignment Center) ឈៅអំ  ងឈពលច ុះឈ ម្ ុះ
ចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរ។ សិសសរបស់មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលន្ លបានោរ់ឈសាើោរយស ំ
ជូនក្សុររចួឈហើយ ក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវការពិចារណ្ឋសក្មាបក់ារអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនតាមជឈក្មើស
របស់ពួរឈរឈៅឆ្ា សិំរាបនា ប់ឈក្កាមឈគ្នលការណ៍្ច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយរបស់ក្សុរ។ 4. 
ក្បសិនឈបើចំនួនម្នោរយស ំឈលើសពីចំនួនម្នរន្នែងទំ្យឈនរ  ំឈណ្ើ រការចាបឈ់ឆ្ា តនសងសំណ្ឋងពីក្រុមអារោរោ់រយស ំ
ន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបាន ក្តូវរំណ្ត់អំពីការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងសាលាឈរៀនតាមជឈក្មើស។ ការចាបឈ់ឆ្ា ត
នសងសំណ្ឋង នឹងរំណ្ត់អាទិ្យភាពឈៅឈលើបងបអូនបឈងាើតន្ លឈៅក្សុរជិតខាង និងមនិន្មនក្សុរជិតខាងទី្យមយួ 
សិសសន្ លគ្នម នបងបអូនបឈងាើតឈៅក្សុរជិតខាងទី្យពីរ សិសសន្ លសាា រ់ឈៅរា ងក្ពំន្ នធំរបស់សាលាបឋមសិរា
 ូច ូចន្ លបានរំណ្ត់ឈោយឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា ន្ លក្តូវបានបញ្ជូ នមរមដងឈទ្យៀតពីសាលាឈរៀនក្សុរជិត
ខាងន្ លមានចំនួនសិសសឈក្ចើនហសួរំណ្ត ់សាថ នភាព PI របស់សាលាឈរៀនក្សុរជិតខាងរបស់សិសស និងការ
ចាបឈ់ឆ្ា តនសងសំណ្ឋងឈោយម្ច នយសក្មាប់អារោរ់ោរយស ំន្ លឈៅឈសសសល់។ 5. អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬ
អារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់អារោរ់ោរយស ំតាមរយៈសំប ក្តអំពីការច ុះឈ ម្ ុះសិរារបស់ពួរឈរ
ពីការចាបឈ់ឆ្ា តនសងសំណ្ឋង។ មជឈមណ្ឌ លច ុះឈ ម្ ុះសិរា (Student Assignment Center) នឹងក្របក់្រង
 ំឈណ្ើ រការបដឹងឧទ្យធរណ៍្។ សិសសអាចក្តូវបានោរឈ់ៅឈលើបញ្ជ ីរងច់ាឈំោយបដឹងឧទ្យធរណ៍្ឈក្កាយឈពលចាបឈ់ឆ្ា តនសង
សំណ្ឋង។ សិសសនឹងក្តូវបានោរឈ់ៅឈលើបញ្ជ ីរងច់ា ំន្តឈៅឈពលណ្ឋពួរឈររស់ឈៅរា ងក្សុរជិតខាង មានបងបអូន
បឈងាើតឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈនុះ ឬមានកាលៈឈទ្យសៈឈធវើឲ្យធូរក្សាលន្ លនឹងក្តូវបានឈោុះក្សាយឈៅតាមររណី្
ប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។ អារន្ លបដឹងឧទ្យធរណ៍្នឹងក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវការជូន ំណឹ្ងអំពីការយល់ក្ពម ការប ិឈសធ ឬសាថ នភាព
បញ្ជ ីរងច់ារំបស់ពួរឈររា ងរយៈឈពលបីសបាដ ហ៍។ ឈក្កាយពីមានការបញ្ញជ រអ់ុះអាងអំពីការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈរើត
ឈ ើងឈៅន្ខឧសភា ឈៅតាមទី្យតាងំសាលាឈរៀន សិសសឈៅឈលើបញ្ជ ីរងច់ា ំនឹងក្តូវបានោរឈ់ៅសាលាឈរៀនន្ លចង់
បានរបស់ពួរឈរ ពីឈក្ោុះមានរន្នែងទំ្យឈនរ។ 6. ការោរ់ោរយស ំយឺតយា៉ា វ រមួទាងំសំឈណ្ើ ស ំឈនារឈក្កាយអំ  ងឈពល
ច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយ សក្មាបឆ់្ា បំនា ប ់នឹងក្តូវបានឈោុះក្សាយឈៅរា ង ំឈណ្ើ រការបដឹងឧទ្យធរណ៍្។ 
សំឈណ្ើ ស ំឈនារឈោយមានឈហត នលស វតថិភាពឈោយមានឯរសារបញ្ញជ រ ់ឬសាថ នភាព PI ឈៅអំ  ងឆ្ា រំាឈនុះ 
នឹងក្តូវបានឈោុះក្សាយឈោយការយិាល័យច ុះឈ ម្ ុះសិរា & ឈធវើឈតសតពីរភាសា (Student Assignment & 
Bilingual Testing Office) អន ឈលាមតាមឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា។ សំឈណ្ើ ស ំឈនារឈនសងៗឈទ្យៀតទាងំអស់ នឹង
ក្តូវបានរំណ្តឈ់ោយមស្រនតីក្បតិបតតិបណ្ឋដ ញ (Network Executive Officer) ក្តួតពិនិតយរបស់សាលាឈរៀន។ 7. 
អារោរោ់រយស ំន្ លក្តូវបានច ុះឈ ម្ ុះសិរាក្តូវន្តបញ្ញជ រ់អុះអាងអំពីការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនរបស់ពួរឈរឈោយច ុះ
ឈ ម្ ុះឈៅតាមសាលាឈរៀនន្ លបានច ុះឈ ម្ ុះសិរារបស់ពួរឈរ ឈៅរា ងក្របខ័ណ្ឌ ឈពលឈវលាន្ លបានបញ្ញជ រ់
ឈៅរា ងការឈបាុះព មភនាយឈៅរា ងន្ខឧសភា។ ការព ំបានឈធវើ ូឈចាុះ នឹងឈធវើឲ្យបាតប់ងក់ារច ុះឈ ម្ ុះសិរារបស់ពួរឈរ 
ឈហើយអន ញ្ញា តឲ្យមានការោរសិ់សសទាងំឡាយណ្ឋន្ លសរមមភាពឈៅឈលើបញ្ជ ីរងច់ា។ំ ឈក្កាយពីបានច ុះឈ ម្ ុះ
ចូលឈរៀនរចួឈហើយ សិសសមនិក្តូវបានតក្មូវឲ្យោរោ់រយស ំការអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀនមដងឈទ្យៀតឈ ើយ។ រាល់ោរយ
បណ្ដឹ ងោរព់ន័ធនឹង ំឈណ្ើ រការឈក្ជើសឈរ ើស ក្តូវោរឈ់សាើជូនអារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ។ 
ការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈោយឈបើរទូ្យលាយឆ្ែងក្សុរក្រុមក្បឹរាភបិាល ចង់នដល់ជឈក្មើសច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនន្ ល
បំឈពញតាមឈសចរដីក្តូវការ និងចំណ្ងចំ់ណូ្លចិតតចំរ ុះរបស់សិសសឈៅរា ងក្សុរ ន្ លសថិតឈៅរា ងឧបសរគម្នន្ ន
សមតថរិចចរបស់សាលាឈរៀន។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវបឈងាើតនូវនីតិវធីិសក្មាប់ឈក្ជើស
ឈរ ើសសិសសរា ងចំឈណ្ឋមសាលាឈរៀនរា ងក្សុរឈោយអន ឈលាមតាមចាប ់ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា និងបទ្យបញ្ាតតិរ ា 
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បាល។ មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់សិសសណ្ឋមាា រន់្ លសាា រឈ់ៅរា ងក្ពំន្ នក្សុរ អាចោរោ់រយស ំ
ច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនរូនរបស់ពួរឈរឈៅសាលាឈរៀនណ្ឋមយួរបស់ក្សុរ ឈោយមនិរិតពីទី្យតាងំម្នទី្យលំឈៅឈៅរា ង
ក្សុរឈនុះឈ ើយ។ ក្រុមក្បឹរាក្តូវពិនិតយឈ ើងវញិឈៅឈលើឈគ្នលការណ៍្ក្បចាឆំ្ា ។ំអាទិ្យភាពរា ងការច ុះឈ ម្ ុះចូល
ឈរៀនអាទិ្យភាពសក្មាបក់ារចូលឈរៀនឈៅឈក្ៅតំបន់ចូលឈរៀនរបស់សិសស ក្តូវនដល់ជូន ូចតឈៅ៖ 1. ឈោយទ្យទួ្យល
សាគ ល់ពីឈគ្នលឈៅម្នឈគ្នលការណ៍្ន្ លបានន្ចងឈោយក្រុមក្បឹរាភបិាល អំពីការររាឲ្យក្រុមក្រួសារ និងបងបអូន
បឈងាើតឈៅោមយួគ្នា  បងបអូនបឈងាើតរបស់សិសសន្ លបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងសិសសន្ លនឹង
ក្តូវបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងសាលាឈរៀនោមយួគ្នា នឹងបងបអូនបឈងាើតរបស់ពួរឈរ ឈៅរា ងសាលាឈរៀនន្តមយួ
ឈៅឆ្ា បំនា ប ់ក្តូវមានអាទិ្យភាពទី្យមយួ។ 2. សិសសសាលាបឋមសិរា ន្ លព ំអាចចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈៅរា ង
ក្ពំន្ នសាលាបឋមសិរារបស់ពួរឈរឈោយសារមានចំនួនសិសសឈក្ចើនហសួរំណ្ត់ឈៅរា ងសាលាឈរៀនក្សុរជិត
ខាងរបស់ពួរឈរ ក្តូវមានអាទិ្យភាពរា ងការចូលឈរៀនឈៅសាលាបឋមសិរាឈៅរា ងក្ពំន្ នអន វទិ្យាល័យរបស់ពួរឈរ 
 ូចន្ លមានន្ចងឈៅរា ង ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា 5116 – ក្ពំន្ នចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀន។ សិសសអន វទិ្យាល័
យ និងវទិ្យាល័យ ន្ លព ំអាចចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនន្ លសថិតឈៅរា ងក្ពំន្ នចូលឈរៀនរបស់ពួរឈរឈោយសារន្ត
មានចំនួនសិសស ឈក្ចើនហសួរំណ្តឈ់ៅរា ងក្សុរជិតខាងរបស់ពួរឈរ ក្តូវមានអាទិ្យភាពរា ងការចូលឈរៀនឈៅសាលា
ឈរៀនន្ លឈៅជិតបំន តបនា បឈ់ោយន្នអរឈលើរន្នែងទំ្យឈនរ។ 3. ក្បសិនឈបើសាលាឈរៀនណ្ឋមយួរា ងក្សុរន្ លទ្យទួ្យល
ងវកិាចំណ្ងឈជើងទី្យ I ក្តូវបានរំណ្ត់សក្មាប់ការន្រលមអរមមវធីិ វធិានការន្រតក្មូវ ឬសាថ បនោងមីឈនុះ សិសសទាងំ
អស់ន្ លបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈនុះ ក្តូវទ្យទួ្យលបានការនដល់ជូននូវការឈនារឈៅកាន់សាលាឈរៀន
មយួឈនសងឈទ្យៀតរបស់ក្សុរ ឬឈៅកាន់សាលាធមមន ញ្ា។ 4. ឈោយចាប់ឈនដើមឈៅរា ងឆ្ា សិំរា 2003-04 ក្បសិនឈបើខ
ណ្ៈឈពលន្ លសថិតឈៅរា ងទី្យធាែ សាលាឈរៀន សិសសណ្ឋមាា រក់ាែ យោជនរងឈក្គ្នុះបទ្យឈលមើសក្ពហមទ្យណ្ឌ ហិងា  ូច
ន្ លបានរំណ្ត់ឈោយក្រុមក្បឹរាអបរ់រំ ា ឬចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនណ្ឋមយួន្ លបានរំណ្តឈ់ោយក្រសួងអបរ់ ំ
រ ាកាលីហវ័រញ៉ា  ថ្នមានឈក្គ្នុះថ្នា រ់ោនិចចឈនុះ សិសសឈនុះក្តូវទ្យទួ្យលបានការនដល់ជូននូវការឈនារឈៅកាន់សាលាឈរៀន
មយួឈនសងឈទ្យៀតរបស់ក្សុរ ឬឈៅកាន់សាលាធមមន ញ្ា។ 5. អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំអាច
អន ញ្ញា តការឈនាររបស់សិសសឈៅកាន់សាលាឈរៀនណ្ឋមយួរបស់ក្សុរ ន្ លមានសមតថរិចច និងក្តូវបានបិទ្យមនិឲ្យ
ឈនារឈៅឈពលររឈ ើញថ្ន កាលៈឈទ្យសៈពិឈសសៗឈរើតមានឈ ើង ន្ លអាចមានបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ឬមានឈក្គ្នុះថ្នា រ់
ចំឈោុះសិសសឈនុះឈៅរា ងតំបន់ចូលឈរៀនបចច បបនា រមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្តចំ់ឈោុះ ការរំរាមរំន្ហងបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ់ឈលើ
រាងកាយ ឬការរំរាមរំន្ហងចំឈោុះឈសថរភាពនែូវចិតតរបស់សិសស។ ឈ ើមបនីដល់អាទិ្យភាពឈក្កាមកាលៈឈទ្យសៈទាងំឈនុះ 
អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវន្តបានទ្យទួ្យលនូវ៖ a. ឈសចរដីន្ងែងការណ៍្ោលាយលរខណ៍្
អរសរពីតំណ្ឋងរបស់រ ា ឬទី្យភាា រង់្កររា ងក្សុរសមក្សបណ្ឋមយួ រមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះមស្រនតីក្បតិបតតិ
ចាប ់ឬប រគលិរសងគមរិចច ឬអារមានវោិជ ជីវៈមានអាោា បណ័្ណ  ឬបានច ុះបញ្ជ ីក្តឹមក្តូវ រមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់
ចំឈោុះ ឈពទ្យយវរិលចររិ អារចិតតវទិ្យា ឬអារពាបាលន្នារអាោហ៍ពិោហ៍ និងក្រួសារ b.  ីកាត លាការ រមួទាងំ  ីកា 
ឬអធិបញ្ញជ បញ្ញជ ឲ្យ ប់ឈធវើបឈណ្ឋដ ុះអាសនា 6. អាទិ្យភាពក្តូវនដល់ជូនសិសសទាងំឡាយណ្ឋ ន្ លមាតាបិតា និង
អារអាណ្ឋពាបាលរបស់ពួរឈរក្តូវបានចាតត់ាងំឈៅកានស់ាលាឈរៀនឈនុះថ្នោរន្នែងឈធវើការចមបងរបស់ពួរឈរ។ 
សក្មាប់រាល់ការោរោ់រយស ំច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនទាងំអស់ឈៅឈក្ៅតំបន់ចូលឈរៀនរបស់សិសស អារឈមើលការខ សក្តូវ 
ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវឈក្បើ ំឈណ្ើ រការឈក្ជើសឈរ ើសឈោយម្ច នយ មនិលឈមអៀងរា ងការរំណ្តអ់ារន្ លនឹងក្តូវ
បានអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀន ឈៅឈពលណ្ឋសាលាឈរៀនឈនុះទ្យទួ្យលបានសំឈណ្ើ ស ំការអន ញ្ញា តចូលឈរៀនន្ លហសួពី
ន្ នសមតថរិចចរបស់សាលាឈរៀន។ ឈសចរដីសឈក្មចឈៅឈលើការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀន មនិក្តូវន្នអរឈៅឈលើលទ្យធនល
សិរា ឬលទ្យធនលអតតពលរមមរបស់សិសសឈ ើយ ឈលើរន្លងន្តលរខណ្ៈវនិិចឆយ័ចូលន្ លមានក្សាប់សក្មាប់
សាលាឈរៀន ឬរមមវធីិឯរឈទ្យសអាចក្តូវបានឈក្បើក្បាស់ ឲ្យន្តលរខណ្ៈវនិិចឆយ័ឈនុះក្តូវបានអន វតត ូចគ្នា ចំឈោុះអារ
ោរោ់រយស ំទាងំអស់។ លទ្យធនលសិរា អាចក្តូវបានឈក្បើឈ ើមបរំីណ្ត់អំពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន ឬការោរប់ញ្ចូលឈៅ
រា ងរមមវធីិសក្មាប់សិសសឈឆ្ាើម និងមានឈទ្យពឈកាសលយ។ គ្នម នសិសសណ្ឋមាា រ់ន្ លបចច បបនារំព ងសាា រឈ់ៅរា ងតំបន់
ចូលឈរៀនរបស់សាលាឈរៀន ក្តូវបានផ្ទែ ស់បដូរឈោយសិសសណ្ឋមាា រ់ឈនសងឈទ្យៀតន្ លឈនារមរពីខាងឈក្ៅតំបន់ចូលឈរៀន
ឈ ើយ ឈលើរន្លងន្តមានន្ចងោពិឈសសឈៅរា ង ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា 5116 – ក្ពំន្ នចូលឈរៀនរបស់សាលា
ឈរៀន។ ឈលើរន្លងន្តមានការតក្មូវឈោយ 20 USC 6316 សក្មាបក់ារឈនារឈចញពីសាលាឈរៀនន្រលមអចំណ្ងឈជើងទី្យ 
I ប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ ក្សុរក្តូវនដល់ការ ឹរជញ្ជូ នសក្មាប់សិសសន្ លចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈក្ៅពីតំបន់ចូលឈរៀនរបស់ពួរ
ឈរ។ ឈទាុះោយា៉ា ងណ្ឋ ឈៅឈពលមានសំឈណ្ើ ស ំ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំអាចអន ញ្ញា ត
ឲ្យមានការ ឹរជញ្ជូ នឈោយគ្នម នការរពឹំងទ្យ រឈៅឈពលណ្ឋមានរន្នែងទំ្យឈនរ និងមានមលូនិធិ។ អាទិ្យភាពសក្មាប់
ការ ឹរជញ្ជូ នន្បបឈនុះ ក្តូវន្នអរឈៅឈលើឈសចរដីក្តូវការន្នារហិរញ្ា វតថ ន្ លបានបង្កហ ញឲ្យឈ ើញ។ ឧបសមពន័ធ D៖ 
ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា 5117 — ការចូលឈរៀនឆ្ែងក្សុរក្រុមក្បឹរាភបិាលទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន សិសសន្ លសាា រឈ់ៅ
រា ងក្សុរណ្ឋមយួអាចឈក្ជើសឈរ ើសចូលឈរៀនឈៅសាលាឈរៀនឈៅរា ងក្សុរមយួឈនសងឈទ្យៀត ឈហើយជឈក្មើសទាងំឈនុះក្តូវ
បានឈធវើឈ ើងសក្មាប់ឈហត នលឈនសងៗោឈក្ចើន។ ក្រុមក្បឹរាចងក់្បាក្ស័យទារទ់្យងោមយួមាតាបិតា និងអារ
អាណ្ឋពាបាល និងសិសសទារទ់្យងនឹងរមមវធីិ និងឈសវាអបរ់នំ្ លមាន។ ឈសចរដីបន្នថម E។ ឈគ្នលការណ៍្ក្រុម
ក្បឹរា 6020+ ។ ឈសចរដីន្ណ្ន។ំ ការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតា ន្នាទី្យ I. ការរពឹំងទ្យ រោទូ្យឈៅ៖ មណ្ឌ លសិរា
ធិកា ក្តូវោរឈ់ៅរា ងរមមវធីិ សរមមភាព និងនីតិវធីិក្បតិបតតិការសក្មាប់ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈៅរា ង
សាលាឈរៀនទាងំអស់របស់ខែួនោមយួនឹងចំណ្ងឈជើងទី្យ I រមមវធីិន្នារ A ន្ លក្សបគ្នា ោមយួនឹងន្នារទី្យ 1118 ម្ន
ចាប់អបរ់បំឋមសិរា និងមធយមសិរា (ESEA)។ រមមវធីិ សរមមភាព និងនីតិវធីិទាងំឈនុះ នឹងក្តូវបានឈធវើន្ននការ
ោមយួនឹងការក្បឹរាយា៉ា ងមានអតថនយ័ោមយួមាតាបិតារបស់រ មារន្ លចូលរមួ។ ក្សបគ្នា ោមយួនឹងន្នារទី្យ 
1118 ន្ រ មណ្ឌ លសិរាធិការនឹងឈធវើការោមយួនឹងបណ្ឋដ សាលាឈរៀនរបស់ខែួនរា ងការធានថ្ន ឈគ្នលការណ៍្  

 ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈៅថ្នា រ់សាលាឈរៀនន្ លបានតក្មូវ បានបំឈពញតាមល័រខខណ័្ឌ ទាងំឡាយម្នន្នារទី្យ 
1118(b) ម្នចាប់ ESEA  ឈហើយឈគ្នលការណ៍្នីមយួៗរមួមានសមាសភារ ូចោ រិចចសនារវាងសាលាឈរៀន-

មាតាបិតាន្ លក្សបគ្នាោមយួនឹងន្នារទី្យ 1118(d) ម្នចាប់ ESEA។ មណ្ឌ លសិរាធិការ ក្តូវោរប់ញ្ចូល
ឈគ្នលការណ៍្ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈៅទូ្យទាងំក្សុរឈនុះឈៅរា ងន្ននការ LEA របស់ខែួន ន្ លបានបឈងាើត
ឈ ើងឈក្កាមន្នារទី្យ 1112 ម្នចាប់ ESEA។ ឈៅរា ងការអន វតតន៍ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាចំណ្ងឈជើងទី្យ I 
ន្នារ A ឲ្យ ល់រក្មតិមយួន្ លអាចអន វតតបាន មណ្ឌ លសិរាធិការ និងបណ្ឋដ សាលាឈរៀនរបស់ខែួន ក្តូវនដល់
ឱ្កាសឈពញឈលញសក្មាបក់ារចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាន្ លសមតថភាពភាសាអងឈ់រែសឈៅមានរក្មតិ មាតា
បិតាពិការ និងមាតាបិតារបស់រ មារចំណ្ឋរក្សុរ រមួទាងំការនដល់ពត័ម៌ាន និងរបាយការណ៍្សាលាឈរៀនន្ ល
បានតក្មូវឈក្កាមន្នារទី្យ 1111 ម្នចាប ់ESEA ឈៅរា ងក្ទ្យងក់្ទាយន្ លអាចយល់បាន និង ូចគ្នា  និងរមួទាងំ
ក្ទ្យងក់្ទាយជំនួសឈៅឈពលមានសំឈណ្ើ  និង ល់រក្មតិមយួន្ លអាចអន វតតបាន ោភាសាន្ លមាតាបិតាអាច
យល់បាន។ ក្បសិនឈបើន្ននការ LEA សក្មាប់ចំណ្ងឈជើងទី្យ I ន្នារ A ន្ លបានបឈងាើតឈ ើងឈក្កាមន្នារទី្យ 1112 
ម្នចាប់ ESEA មានការឈពញចិតតពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតារបស់រ មារន្ លចូលរមួនឈណ្ឋុះ មណ្ឌ លសិរាធិការក្តូវ
ោរឈ់សាើនូវរាល់មតិឈយាបល់របស់មាតាបិតាោមយួនឹងន្ននការ ឈៅឈពលមណ្ឌ លសិរាធិការោរឈ់សាើន្ននការជូន
ក្រសួងអបរ់រំ ា។ មណ្ឌ លសិរាធិការ ក្តូវឈធវើឲ្យមាតាបិតារបស់រ មារន្ លក្តូវបានបឈក្មើជូនឈៅរា ងចំណ្ងឈជើងទី្យ I 
ន្នារ A មានការចូលរមួឈៅរា ងឈសចរដីសឈក្មចអំពីរឈបៀបន្ ល 1 ភាររយម្នមលូនិធិរបស់ចំណ្ងឈជើងទី្យ I ន្នារ A 
ន្ លក្តូវបានបក្មុងទ្យ រសក្មាប់ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាក្តូវបានចំណ្ឋយ ូចឈមដច ឈហើយក្តូវធានថ្ន មនិ
តិចោង 55 ភាររយម្នមយួភាររយន្ លក្តូវបានបក្មុងទ្យ រ បានឈៅ ល់ម្ សាលាឈរៀនឈោយ ផ្ទា ល់។ មណ្ឌ ល
សិរាធិការ ក្តូវមានការក្របក់្រងពីនិយមនយ័ចាបស់ដីពីការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា ូចខាងឈក្កាម ឈហើយ
រពឹំងទ្យ រថ្ន បណ្ឋដ សាលាឈរៀនចំណ្ងឈជើងទី្យ Iរបស់ខែួន ក្តូវអន វតតរមមវធីិ សរមមភាព និងនីតិវធីិអន ឈលាមតាម
និយមនយ័ឈនុះ៖ ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា មាននយ័ថ្ន ការចូលរមួរបស់មាតាបិតាោឈទ្យៀងទាត ់តាមពីរ
រឈបៀប និងកាក្បាក្ស័យទារទ់្យងយា៉ា ងមានអតថនយ័ រមួមាន ការសិរារបស់សិសស និងសរមមភាពឈនសងៗរបស់
សាលាឈរៀន រមួទាងំការធាន- (A) ថ្ន មាតាបិតា ក្តូវបាននដល់តម្មែសក្មាប់តួនទី្យ សំ៏ខាន់ឈៅរា ងការជួយ 
សក្មួល ល់ការសិរារបស់រូនពួរឈរ (B) ថ្ន មាតាបិតា ក្តូវបានឈលើរទឹ្យរចិតតឲ្យចូលរមួយា៉ា ងសរមមឈៅរា ការ
អបរ់រំបស់រូនពួរឈរឈៅសាលាឈរៀន (C) ថ្ន មាតាបិតារឺោម្ រូឈពញឈលញឈៅរា ងការអបរ់រំបស់រ មារ ឈហើយក្តូវ
បានោរប់ញ្ចូ លតាមការសមរមយ ឈៅរា ងការឈធវើឈសចរដីសឈក្មចិតត និងឈៅរា ងរណ្ៈរមមការក្បឹរាឈ ើមបជួីយ 
សក្មួល ល់ការអបរ់រំបស់រូនពួរឈរ (D) ការអន វតតន៍សរមមភាពឈនសងៗ ូចោសរមម ភាពទាងំឡាយន្ លមាន
ពណ៌្នឈៅរា ងន្នារទី្យ 1118 ម្នចាប់ ESEA។ ន្នារទី្យ II. ការពិពណ៌្នអំពីរឈបៀបន្ លក្សរុក្តវូអន វតតសមាស
ភារឈគ្នលការណ៍្ការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាន្ លបានតក្មវូរបស់ក្សរុ 1. ក្សុរក្តូវចាតវ់ធិានការខាងឈក្កាម
ឈនុះ ឈ ើមបឈីធវើឲ្យមាតាបិតាមានការចូលរមួឈៅរា ងការបឈងាើតន្ននការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាទូ្យទាងំក្សុររបស់
ខែួន ឈក្កាមន្នារទី្យ 1112 ម្នចាប់ ESEA ៖ចូលរមួោមយួមាតាបិតាឈៅរា ងក្រុមក្បឹរានដល់ ំបនូម នថ្នា រក់្សុរ ឈៅ
រា ងការវាយតម្មែន្ននការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាទូ្យទាងំក្សុរ និងឈៅរា ងការន្រសក្មួល ឬការបន្នថមចាបំាច់
ណ្ឋមយួឈៅឈលើន្ននការឈនុះ។ ចូលរមួោមយួមាតាបិតាឈៅរា ងរណ្ៈរមមការនដល់ ំបនូម នអារសិរាភាសា
អងឈ់រែសថ្នា រ់ក្សុរ ឈៅរា ងការវាយតម្មែន្ននការការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាទូ្យទាងំក្សុរ និងឈៅរា ងការន្រ
សក្មួល ឬការបន្នថមចាបំាច់ណ្ឋមយួឈៅឈលើន្ននការឈនុះ។ ចូលរមួោមយួមាតាបិតាឈៅសាលាឈរៀនឈៅរា ងអងគ
ក្បជ ំទាងំឡាយន្ លឈរៀបចំឈោយនយរសាលា អារសក្មបសក្មួល ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារ ក្រុមក្បឹរា
សាលាឈរៀន រណ្ៈរមមការនដល់ ំបនូម នអារសិរាភាសាអងឈ់រែស សមារមមាតាបិតា និងក្រូបឈក្ងៀន ក្រុមអារ
 ឹរនមំាតាបិតា មណ្ឌ លក្រួសារ និងឈម ឹរនមំាតាបិតាឈនសងៗឈទ្យៀត។ ចូលរមួោមយួអារ ឹរនមំាតាបិតារបស់
អងគការសហរមន ៍ន្ លមានមណ្ឌ លឈបាុះឈឆ្ា តបឈញ្ចញសំឈ ងមាតាបិតា។2. ក្សុរក្តូវចាតវ់ធិានការខាងឈក្កាម 
ឈ ើមបឈីធវើឲ្យមានការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាឈៅរា ង ំឈណ្ើ រការន្រសក្មួល និងន្រលមអសាលាឈរៀនឈក្កាមន្នារទី្យ 
1116 ម្នចាប ់ESEA ៖ ឈក្ជើសឈរ ើស និងគ្នកំ្ទ្យមាតាបិតាយា៉ា ងសរមមឈ ើមបឲី្យចូលរមួោពិឈសសឈៅរា ងក្រុមក្បឹរា
ទី្យតាងំសាលាឈរៀន និងរណ្ៈរមមការនដល់ ំបនូម នអារសិរាភាសាអងឈ់រែស។ គ្នកំ្ទ្យ ល់សមារមមាតាបិតា-ក្រូ
បឈក្ងៀន (PTA) និងក្រុមមាតាបិតា ម្ទ្យឈទ្យៀតរា ងការឈធវើឲ្យមានការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាឈៅរា ងការឈលើរ
រមពស់រំឈណ្ើ នលទ្យធនលសិរា។ នដល់ឱ្កាសសក្មាបឲ់្យមាតាបិតាបាន ឹងសិរា ន្ លរសាងនូវការយល់ ឹង 
និងសមតថភាពរបស់មាតាបិតាន្ លនឹងក្តូវចូលរមួឈៅរា ង ំឈណ្ើ រការន្រសក្មួល និងន្រលមអសាលាឈរៀនឈធវើរិចចក្បជ ំ
រំពូលរបស់រណ្ៈរមមការឈក្ជើសឈរ ើសប រគលិរ (SSC) ឈ ើមបនីដល់ការគ្នកំ្ទ្យបន្នថម ល់ SSC ម្នសាលាឈរៀនន្រលមអ
រមមវធីិ ន្ លមានការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាឈៅរា ងការន្រសក្មួល និងន្រលមអសាលាឈរៀនន្ចររនំ្លរពត័៌មាន
អំពីភាពររីចឈក្មើនរបស់សាលាឈរៀននីមយួៗ ឈៅរា ងការបំឈពញតាមវធិានរណ្ឈនយយភាពទាងំអស់។ នដល់ឱ្កាស
អភវិឌឍនភ៍ាពោអារ ឹរនសំក្មាបម់ាតាបិតា រមួទាងំការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លក្បចាឆំ្ា សំដីពីន្ននការងវកិា និងការបឈងាើត
ន្ននការងវកិា។ ការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លក្បចាឆំ្ា  ំអាចក្តូវបាននដល់ឈៅតាមទី្យតាងំសាលាឈរៀន ឈៅថ្នា រតំ់បន ់ឬ
សនាិសីទ្យសដីពីការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតា។ឈក្បើឧបររណ៍្ក្បាក្ស័យទារទ់្យងរបស់ក្សុរ (ឧ. វ បិសាយរបស់ 
OUSD) ឈ ើមបនីសពវនាយពត័ម៌ានអំពី NCLB ឈសចរដីជូន ំណឹ្ងន្ លបានតក្មូវ និងឈសចរដីបន្នថមរបស់ LEA 3. 
ក្សុរក្តូវនដល់ការសក្មបសក្មួល ជំនួយបឈចចរឈទ្យស និងការគ្នកំ្ទ្យឈនសងៗន្ លចាបំាចរ់ា ងការជួយ សក្មួល ល់
សាលាឈរៀនចំណ្ងឈជើងទី្យ I ន្នារ A រា ងការឈធវើន្ននការ និងអន វតតន៍សរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា
ក្បរបឈោយក្បសិទ្យធភាពឈ ើមបនី្រលមអលទ្យធនលសិរារបស់សិសស និងការអន វតតន៍ការង្កររបស់សាលាឈរៀន៖ ការ
សាងម់តិមាតាបិតាសាលាឈរៀនរ ាកាលីហវ័រញ៉ា  ក្តូវយរមរឈក្បើក្បាស់ឈ ើមបជួីយ រំណ្ត់ឈសចរដីក្តូវការោរល់ារ់
សក្មាបក់ារគ្នកំ្ទ្យឈៅរា ងការឈធវើន្ននការ និងអនវ តតន៍សរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាក្បរបឈោយក្បសិទ្យធ 
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ភាពរា ងការន្រលមអលទ្យធនលសិរារបស់សិសស។ រណ្រមមការឈក្ជើសឈរ ើសប រគលិរ (SSC) និងក្រុមក្បឹរានដល់
 ំបនូម នអារសិរាភាសាអងឈ់រែស (ELAC) ថ្នា រក់្សុរ ក្តូវនដល់ឈយាបល់ក្ត បប់ន្នថមអំពីឈសចរដីក្តូវការចូលរមួពី
សំណ្ឋរម់ាតាបិតាឈៅតាមទី្យតាងំនីមយួៗ។ SSC និង ELAC ក្តូវបានឈលើរទឹ្យរចិតតឲ្យតាមោនអន សាសនឈ៍ៅ
រា ងរំណ្តឈ់ហត ក្បជ ំ សក្មាបក់ារចូលរមួ និងការោរព់័នធពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាបន្នថមឈទ្យៀត។ SSC និង ELAC 
ោមយួនឹងអារក្របក់្រងទី្យតាងំ ក្តូវបឈងាើតយ ទ្យធសាស្រសតរា ងការឈលើរទឹ្យរចិតត ល់មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល
រា ងការច ុះហតថឈលខា និងក្បរល់ក្ត បម់រវញិនូវរិចចសនារវាងសាលាឈរៀន និងមាតាបិតាន្ លតក្មូវឈោយ
ន្ននការយ ទ្យធសាស្រសតទី្យតាងំសាលាឈរៀនសហរមន ៍(“CSSSP”)។ រិចចសនារវាងសាលាឈរៀន និងមាតាបិតា ក្តូវ
មានលទ្យធភាពអាចឈក្បើក្បាស់បានសក្មាប់ការច ុះហតថឈលខាឈៅឈពលមានក្ពឹតតិការណ៍្ និងសរមមភាពទាងំអស់
របស់សាលាឈរៀន រមួទាងំ រាក្តីក្ត ប់មរកាន់សាលាឈរៀនវញិោឈ ើម។ រិចចសនាន្ លបានច ុះហតថឈលខារចួ ក្តូវ
ររាទ្យ រឈោយសាលាឈរៀនសក្មាប់ឆ្ា សិំរាបចច បបនា។ នដល់ការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លជូនសមាជិរ SSC, ELAC, DAC 
និង DELAC នដល់ឱ្កាសសក្មាបក់ារសិរា និងការអភវិឌឍវោិជ ជីវៈសក្មាប់ប រគលិរន្នារការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់
ក្រួសារឈៅតាមសាលាឈរៀនសដីពីការឈធវើន្ននការ និងការអន វតតន៍សរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា
ក្បរបឈោយក្បសិទ្យធភាពឈ ើមបនី្រលមអលទ្យធនលសិរារបស់សិសស) បឈងាើតសហរមន៍សិរាសក្មាប់ប រគលិរន្នារ
ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារឈៅតាមសាលាឈរៀន ន្ លឈលើររមពស់រិចចសហការ និងការសក្មបសក្មួល នដល់ការ
បណ្ដ ុះបណ្ឋដ លសក្មាប់អារក្របក់្រងឈៅតាមទី្យតាងំនីមយួៗនដល់សមាភ រៈ និងធនធានឈ ើមបគី្នកំ្ទ្យ ល់សាលាឈរៀន
នដល់ការគ្នកំ្ទ្យ ល់សាលាឈរៀនរា ងការអភវិឌឍមជឈមណ្ឌ លមាតាបិតា ឈោយអភវិឌឍន៍នូវមជឈមណ្ឌ លក្រួសារទូ្យលំ
ទូ្យលាយមជឈការ និងតាមរយៈការក្បុងឈក្បៀបបណ្ឋដ ញមជឈមណ្ឌ លក្រួសាររណ្បមយួ 4. ក្សុរក្តូវសក្មបសក្មួល 
និងោរប់ញ្ចូ លយ ទ្យធសាស្រសត និងសរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈៅរា ងន្នារ A ោមយួនឹងយ ទ្យធសាស្រសត
ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាន្ លសថិតឈក្កាមរមមវធីិទាងំឡាយ ូចខាងឈក្កាម៖ អំណ្ឋនពីតូចោចមបងអំណ្ឋនោ
ចមបង 5. ឈោយមានការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា ក្សុរក្តូវចាតវ់ធិានការទាងំឡាយខាងឈក្កាមឈ ើមបឈីធវើការ
វាយតម្មែក្បចាឆំ្ា ឈំៅឈលើខែឹមសារ និងក្បសិទ្យធភាពម្នឈគ្នលការណ៍្ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈនុះ ឈៅរា ងការ
ន្រលមអរ ណ្ភាពម្នសាលាឈរៀនចំណ្ងឈជើងទី្យ I ន្នារ A របស់ខែួន។ ការវាយតម្មែក្តូវរមួបញ្ចូ លទាងំ ការរំណ្ត់
ឧបសរគន្ លរារាងំការចូលរមួកានន់្តឈក្ចើនឈោយមាតាបិតាឈៅរា ងសរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា 
(ឈោយមានការយរចិតតោពិឈសសឈៅឈលើមាតាបិតាទាងំឡាយណ្ឋន្ លចាញ់ឈក្បៀបឈរន្នារឈស ារិចច ពិការ 
សមតថភាពភាសាអងឈ់រែសឈៅមានរក្មតិ ការអាន និងសរឈសរឈៅមានរក្មិត ឬសថិតឈៅរា ងសាវតាោតិសាសន ៍
ឬោតិពនធ ជនោតិភារតិចណ្ឋមយួ)។ មណ្ឌ លសិរាធិការ ក្តូវឈក្បើលទ្យធនលម្នការវាយតម្មែឈៅឈលើឈគ្នលការណ៍្ 
និងសរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតារបស់ខែួន ឈ ើមបឈីរៀបចំយ ទ្យធសាស្រសតឈ ើមបឲី្យមានការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់
មាតាបិតាក្បរបឈោយក្បសិទ្យធភាពោងម ន និងឈ ើមបនី្រសក្មួលតាមការចាបំាច ់(និងឈោយមានការចូលរមួពី
សំណ្ឋរម់ាតាបិតា) ឈៅឈលើឈគ្នលការណ៍្ការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតារបស់ខែួន។ ពិនិតយឈមើលឈ ើងវញិឈៅ
ឈលើទិ្យនានយ័ោរព់ន័ធពីការសាងម់តិមាតាបិតាឈៅទូ្យទាងំក្សុរ ជំឈរឿនរបស់អារក្របក់្រងសនែឹរហ  នឈៅឈលើការបា៉ា ន់
សាម ន និងការវាយតម្មែោបនតបនា ប់ឈៅឈលើសរមមភាពអន វតតន ៍ន្នារទាងំឡាយម្នន្ននការទី្យតាងំសាលាឈរៀនសដីពី
ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា។ល។ ចូលរមួោមយួមាតាបិតាអំពីក្បសិទ្យធភាពម្នការអន វតតន ៍និងសរមមភាព
ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈៅរា ងសាលាឈរៀន ឈៅរា ងអងគក្បជ ំន្ លឈរៀបចំឈោយនយរសាលា អារសក្មប
សក្មួលការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារ ក្រុមក្បឹរាទី្យតាងំសាលាឈរៀន រណ្ៈរមមការនដល់ ំបនូម នអារសិរាភាសា
អងឈ់រែស សមារមក្រូបឈក្ងៀននិងមាតាបិតា ក្រុមឈម ឹរនមំាតាបិតា មណ្ឌ លក្រួសារ ។ល។ ចូលរមួោមយួមាតា
បិតាអំពីក្បសិទ្យធភាពម្នការអន វតតន ៍និងសរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈៅរា ងសាលាឈរៀន ឈៅរា ងអងគ
ក្បជ ំន្ លឈរៀបចំឈោយនយរសាលា អារសក្មបសក្មួលការចូលរមួពីសំណ្ឋរក់្រួសារ ក្រុមក្បឹរាទី្យតាងំសាលា
ឈរៀន រណ្ៈរមមការនដល់ ំបនូម នអារសិរាភាសាអងឈ់រែស សមារមក្រូមាតាបិតា-ក្រូបឈក្ងៀន (PTA) ក្រុម ឹរនំ
មាតាបិតា មជឈមណ្ឌ លក្រួសារ។ល។ ក្សុរក្តូវន្តនដល់ជូនឈសវា  ូចន្ លមានន្ចងឈៅរា ងឈគ្នលការណ៍្ក្រុម
ក្បឹរា 5124 និង បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល 5124 ឈៅឈពលក្បជ ំមាតាបិតា និងសហរមន៍ក្សុរ និងទី្យតាងំសាលាឈរៀន 
ក្តូវន្តនដល់ជូនឯរសារសមក្សបទាងំអស់ោភាសាសតងោ់រ។ ការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លសក្មាបន់យរសាលា SSC, 
ELAC និងរាល់ប រគលន្ លមានចំណ្ឋបអ់ារមមណ៍្ទាងំអស់ឈៅឈលើមលូនិធិតាមក្បឈភទ្យ។ ឯរសារម្នការបណ្ដ ុះ
បណ្ឋដ លឈនុះ ក្តូវមានការោរប់ញ្ចូលឈៅរា ងន្ននការយ ទ្យធសាស្រសតទី្យតាងំសាលាឈរៀនបចច បបនា (CSSSP)។ ឈលើរ
ទឹ្យរចិតតឲ្យមានការច ុះហតថឈលខាឈៅឈលើរិចចសនារវាងសាលាឈរៀន និងមាតាបិតា ឈ ើមប ីគ្នកំ្ទ្យ ល់ការចូលរមួ និង
ការោរព់ន័ធពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល។ ឈលើរទឹ្យរចិតត និងគ្នកំ្ទ្យ ល់អារសម័ក្រចិតតន្ លោ
មាតាបិតាឈៅតាមទី្យតាងំសាលាឈរៀន និងោរ់បញ្ចូលឈៅរា ងមរគ ឈទ្យាសរម៍ាតាបិតាក្បចាឆំ្ា អំំពីឈសចរដីន្ងែងការណ៍្
អំពីសារសំខានម់្នអារសម័ក្រចិតតោមាតាបិតា។ ចូលរមួឈៅរា ងការវាយតម្មែក្បចាឆំ្ា ឈំៅឈលើឈគ្នលការណ៍្ការចូលរមួ
ពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាថ្នា រក់្សុរ សក្មបសក្មួលការក្បមលូ និងការរាយការណ៍្អំពីការវាយតម្មែក្រុមនដល់ ំបូនម ន
ថ្នា រក់្សុរទាងំអស់ឈោយក្រុមក្បឹរានដល់ ំបនូម នថ្នា រក់្សុរ (DAC) សក្មាបរ់មមវធីិអប់រនំដល់សំណ្ង។ ចូលរមួ
ឈៅរា ងការន្រសក្មួលឈគ្នលការណ៍្ការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាថ្នា រក់្សុរ តាមការចាបំាច ់ឈោយឈយាងឈៅ
តាមលទ្យធនលម្នការវាយតម្មែ។ ឈធវើការក្តួតពិនិតយឈ ើងវញិឈោយក្រុមក្បឹរានដល់ ំបនូម នថ្នា រក់្សុរ (DAC) ឈៅ
ឈលើរមមវធីិទាងំឡាយឈៅរា ងការអន វតតន៍ក្ចបាចប់ញ្ចូលគ្នា ោមយួនឹងធាត ចូលសក្មាបក់ារពិចារណ្ឋអំពីន្ននការង
វកិា។ 6. ក្សុរក្តូវរសាងសមតថភាពរបស់សាលាឈរៀន និងមាតាបិតាសក្មាប់ការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតា រ៏ងឹ
មាឈំ ើមបធីាននូវការចូលរមួពីសំណ្ឋរម់ាតាបិតាក្បរបឈោយក្បសិទ្យធភាព និងឈ ើមបគី្នកំ្ទ្យ ល់ភាពោម្ រូរា ង
ចំឈណ្ឋមសាលាឈរៀនន្ លបានចូលរមួ មាតាបិតា និងសហរមនឈ៍ ើមបនី្រលមអលទ្យធនលសិរារបស់សិសស តាមរ
យៈសរមមភាពទាងំឡាយន្ លមានពិពណ៌្នោពិឈសស ូចខាងឈក្កាម៖ 

សនាិសីទ្យសដីពីភាព ឹរនទូំ្យទាងំក្សុរ រមួទាងំពត័ម៌ានន្ លោរព់ន័ធនឹងសិកាខ សាលាចំណ្ងឈជើងទី្យ I សក្មាប់
ក្រួសារទាងំឡាយ ូចោ៖ ការយល់ ឹងអំពីបណ័្ណ ពិនា របស់សិសស ការយល់ ឹងអំពីការឈចាទ្យសួរឈោយន្នអរឈលើលទ្យធ
នល ការយល់ ឹងអំពីបណ័្ណ រាយការណ៍្ឈោយន្នអរឈលើសតងោ់រ ឈរៀនអានក្ពឹតតិបក័្តពិនា របស់រូនឈលារអារ។ល។ 
ឈ ើមបជួីយ  ល់មាតាបិតារា ងការយល់ ឹងអំពីសតងោ់រខែឹមសាររបស់រ ា អភវិឌឍន ៍និងនដល់ជូនសិកាខ សាលា រមមវធីិ
សិរា សមាភ រៈសតងោ់រក្សឡាញ់មាតាបិតា (K-12) រមួទាងំសិកាខ សាលាសដីពីរមមវធីិសិរាម ខវោិជ សាូល និងរបូមនត
នដល់មលូនិធិក្របក់្រងមលូោា ន។ B. ឈោយមានជំនួយពីបណ្ឋដ សាលាឈរៀនរបស់ខែួន មណ្ឌ លសិរាធិការក្តូវនដល់
សមាភ រ និងការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លឈ ើលមបជួីយ  ល់មាតាបិតារា ងការឈធវើការោមយយនឹងរូនៗរបស់ពួរឈរ ឈ ើមបនី្រ
លមអលទ្យធនលសិរារបស់រូនៗពួរឈរ  ូចោការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លអរខររមម និងការឈក្បើបឈចចរវទិ្យាតាមការសមរមយ 
ឈ ើមបជំីរ ញការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាឈោយ៖ អភវិឌឍន ៍និងនដល់ជូនរមមវធីិឈនសងៗ ូចោ រាក្តីរណិ្តវទិ្យា
ក្រួសារ រាក្តីអំណ្ឋន រមមវធីិអរខររមមក្រួសារ។ល។ ការនដល់ជូន ល់ក្រុមក្រួសារោមយួនឹងពត័ម៌ាន និងសមាភ រៈអំពី
រឈបៀបឈធវើការោមយួរូនៗពួរឈរឈ ើមបនី្រលមអការសិរាឈៅរា ងក្ពឹតតិការណ៍្នន ូចោ រាក្តីក្ត បម់រកានស់ាលា 

 ឈរៀនវញិ (Back to School Nights) និងនាុះឈបើរទូ្យលាយ (Open Houses)។ នដល់សមាភ រៈ និងការបណ្ដ ុះ
បណ្ឋដ លឈ ើមបជួីយ  ល់មាតាបិតារា ងការឈធវើការោមយួរូនៗពួរឈរសដីពីការរំណ្ត់ឈគ្នលឈៅរបស់សិសស។ C. 
ឈោយមានជំនួយពីសាលាឈរៀន និងមាតាបិតារបស់ខែួន មណ្ឌ លសិរាធិការក្តូវអបរ់កំ្រូបឈក្ងៀន ប រគលិរបឈក្មើឈស
វាសិសស នយរសាលា និងប រគលិរ ម្ទ្យឈទ្យៀត អំពីរឈបៀបនសពវនាយ ក្បាក្ស័យទារទ់្យង និងឈធវើការោមយួមាតា
បិតារា ងនមោម្ រូឈសមើគ្នា  ឈៅរា ងតម្មែ និងការឈក្បើក្បាស់ការរមួចំន្ណ្រពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា និងរឈបៀបអន វតត 
និងសក្មបសក្មួលរមមវធីិមាតាបិតា និងរតឹចំណ្ងមតិតភាពរវាងមាតាបិតា និងសាលាឈរៀនឈោយ៖ 1. អភវិឌឍនរ៍មម
វធីិសិរា និងនដល់ជូនការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លសក្មាបប់ រគលិរក្សុរ និងទី្យតាងំសាលាឈរៀនអំពីរឈបៀបឈធវើឲ្យមានការ
ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារ ឈ ើមបបីឈងាើនលទ្យធនលសិរា 2. នលិត និងនសពវនាយសមាភ រៈសិរាសដីពីការចូលរមួពី
សំណ្ឋរ់មាតាបិតា ល់ប រគលិរ 3. ឈធវើនិយត័រមមការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតា ន្ លោន្នារមយួម្នការសនាន
សដីពីការន្រលមអលទ្យធនលសិរាឈៅសាលាឈរៀន 4. ទ្យទួ្យលសាគ ល់ និងឈបាុះព មភនាយភាពឈោរជ័យម្នការចូលរមួពី
សំណ្ឋរ់មាតាបិតារបស់ OUSD និងឥទ្យធិពលរបស់វាឈៅឈលើលទ្យធនលសិរារបស់សិសស 5. ការជួយ  ល់មាតា
បិតារា ងការគ្នកំ្ទ្យសរមមភាពអរខររមមឈៅតាមនាុះ ឧ. ការយល់ ឹងអំពីរមមវធីិឈនសងៗរបស់ក្សុរ  ូចោ អំណ្ឋនឈៅ
ទី្យធាែ រណ្ឋដ លវាល (Open Court Reading) ោឈ ើម។ D. មណ្ឌ លសិរាធិការ ក្តូវចាតវ់ធិានការទាងំឡាយ
ខាងឈក្កាមឈ ើមបធីាន ពត័៌មានន្ លទារទ់្យងនឹងសាលាឈរៀន និងមាតាបិតា ូចោ រមមវធីិ ការក្បជ ំ និងសរមមភាព
ឈនសងៗក្តូវបានឈនាើជូនមាតាបិតារបស់រ មារន្ លចូលរមួ ោងក់្ទាយមយួន្ លអាចយល់បាន និង ូចគ្នា  និងរមួ
ទាងំក្ទ្យងក់្ទាយជំនួសឈៅឈពលមានសំឈណ្ើ  និង ល់រក្មតិមយួន្ លអាចអន វតតបាន ោភាសាន្ លមាតាបិតា
អាចយល់បាន៖ មជឈមណ្ឌ លបរន្ក្បក្រូបឈក្ងៀនរបស់ BCLAD ឈ ើមបឈីរៀបចំឯរសារ នដល់ឈសវា 10 ឈមា៉ា ងឈៅ
សាលាឈរៀនសិសស 15% ឬឈក្ចើនោងឈនុះ  រឺោអារសិរាភាសាអងឈ់រែស ន្នារទី្យ III. សមាសភារឈគ្នលការណ៍្
ការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាទូ្យទាងំក្សុរតាមឆ្នា ន សិទ្យធិ។ ក្សុរទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន រា ងបរបិទ្យម្នភាពសមបរូន្បប
ម្នទី្យក្រុងរបស់ឈយើង ក្រួសារទាងំឡាយន្ លមរពីសាវតាោតិសាសន ៍ោតិពនធ  វបបធម ៌ឈស ារិចច និងការអបរ់ ំ
ទាងំអស់ ន្ចររនំ្លរឈហត នលរមួសក្មាបក់ារចូលរមួឈៅរា ងការសិរារបស់រូនៗពួរឈរ និងសក្មាបក់ារចងឲ់្យរូ
នៗពួរឈរទ្យទួ្យលបានឈោរជ័យឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងឈៅរា ងជីវតិ។ ក្រួសារអាច ឈហើយពិតោមានឥទ្យធិពល
វជិជមានឈៅឈលើការសិរារបស់រូនៗពួរឈរ។ ក្រួសារអាច ឈហើយពិតោមានឥទ្យធិពលឈៅឈលើលទ្យធនលសិរា ឈោយ
គ្នកំ្ទ្យ ល់សាលាឈរៀន និងមណ្ឌ លសិរាធិការន្ លមានការទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះលទ្យធនលសិរាខពស់។ ឈ ើមប ី
ទ្យទួ្យលបានឈោរជយ័រា ងការសិរាសក្មាប់សិសសទាងំអស់ ឈយើងក្តូវន្តឈក្បើក្បាស់ឥទ្យធិពលរបស់ក្រួសារ។ 1. ក្សុរ 
និងបណ្ឋដ សាលាឈរៀនឈៅរា ងក្សុរ ក្តូវនដល់ជូនក្រួសារក្របរ់ក្មតិថ្នា រទ់ាងំអស់ ចាបពី់ថ្នា រឈ់ក្តៀមមឈតតយយរហូត
 ល់ថ្នា រទី់្យ 12 ោមយួនឹងឱ្កាសទូ្យលំទូ្យលាយរា ងការចូលរមួ រមួទាងំតួនទី្យរា ងការតស ូមតិ ភាពោអារ ឹរន ំ
និងការសិរា។ ការតស ូមតិ៖ ក្រួសារចូលរមួឈៅរា ងការន្ចររនំ្លរការទ្យទួ្យលខ សក្តូវ ឈ ើមបឈីលើររមពស់ការសិរា 
និងឈោុះក្សាយបញ្ញហ ននន្ លទារទ់្យងនឹងការអបរ់រំបស់រ មារណ្ឋមាា រភ់ាពឈោរជយ័ឈៅរា ងការសិរាសក្មាប់
រ មារទាងំអស់ឈៅរា ងសាលាឈរៀនភាពោអារ ឹរន៖ំ មាតាបិតា និងអារនដល់ការន្ងទា ំជំរ ញទឹ្យរចិតត និងគ្នកំ្ទ្យ ល់
អារ ម្ទ្យឈទ្យៀតឲ្យឈធវើការរមួគ្នា ឈ ើមបនីមំរនូវការន្រលមអសាលាឈរៀន និងឈលើររមពស់លទ្យធនលសិរា រមួទាងំឈៅរា ង
អភបិាលរិចចសាលាឈរៀន ភាពោអារ ឹរនកំ្រប់លំោបថ់្នា រ ់និងការឈធវើឈសចរដីសឈក្មចចិតតន្ លមានការន្ចររនំ្លរ
គ្នា ។ ការសិរា៖ ការសិរាសក្មាប់ក្រួសារទាងំមលូ ន្ លនដល់សិទ្យធិអំណ្ឋច ល់មាតាបិតា និងអារនដល់ការន្ងទាំ
ឈ ើមបជំីរ ញលទ្យធនលសិរារបស់សិសស ការសិរារបស់មន សសឈពញវយ័ន្ លឈផ្ទដ តឈលើសរមម ភាព៖ មាតាបិតា និង
អារនដល់ការន្ងទា ំរំព ងន្តសិរាយា៉ា ងសរមមរា ងការកាែ យឈៅោអារតស ូមតិ និងអារ ឹរនកំារសិរារបស់សិសស
៖ មាតាបិតា និងអារនដល់ការន្ងទា ំចូលរមួោមយួសិសាន សិសសឈៅរា ងសរមមភាព និងការអន វតតន៍ទាងំឡាយ
ឈៅនាុះ ន្ លឈលើររមពស់ការសិរារបស់សិសសរហូត ល់ចប់អាយ សិរាអារចូលរមួឈៅរា ងសហរមន៍សាលាឈរៀន
៖ ក្រួសារ ចូលរមួឈៅរា ងក្ពឹតតិការណ៍្ទូ្យលំទូ្យលាយរបស់សាលាឈរៀន និងនដល់ជំនួយ 2. សាលាឈរៀននីមយួៗ នឹង
ឈោុះក្សាយការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារ និងោរ់ឈ ម្ ុះការអន វតតន៍យ ទ្យធសាស្រសតពិឈសសៗឈៅរា ងន្ននការន្តមយួ
សក្មាប់លទ្យធនលសិរារបស់សិសស (SPSA) ឈោយរូសបញ្ញជ រ់អំពីរមមវធីិទាងំឡាយន្ លមានលរខណ្ៈទូ្យលំ
ទូ្យលាយ មានការឈរៀបចំបានលអ និងមានរយៈឈពលយូរអន្ងវង។ ទូ្យលំទូ្យលាយមានទំ្យនរទំ់្យនងចាស់លាស់ឈៅនឹង
ឈគ្នលឈៅម្នន្ននការសិរាមានសរមមភាព និងការអន វតតនរ៍ា ងការចូលរមួោឈក្ចើនបានឈៅ ល់ក្រួសារោឈក្ចើន 
នដល់ការបរន្ក្បឯរសារ និងការក្បាក្ស័យទារទ់្យងឈនសងៗោភាសារំឈណ្ើ តមានការឈរៀបចំបានលអរំណ្ត់ឈគ្នលឈៅ
ន្ លអាចវាស់ន្វងបានោរល់ារ់ន្ លមានការក្តួតពិនិតយមានការជូន ំណឹ្ង និង ឹរនឈំោយវ ាម្នការឈចាទ្យសួរ 
មានការចូលរមួឈៅរា ងការក្សាវក្ោវ និងទិ្យនានយ័ោរព់័នធរបស់សាលាឈរៀនមានរយៈឈពលយូរអន្ងវងបឈងាើតរចនស
មពន័ធអចិម្ស្រនតយ៍ឈ ើមបគី្នកំ្ទ្យ ល់ការចូលរមួក្សបគ្នា ោមយួនឹងការឈបដោា ចិតត និងចរខ វស័ិយរយៈឈពលន្វងសក្មាប់ការ
ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារររាភាពោអារ ឹរនរំបស់មាតាបិតាន្ លមានក្សាប ់និងរសាងភាពោអារ ឹរនំ
របស់មាតាបិតាងមី 3. ក្រុមក្បឹរាអបរ់ទំ្យទួ្យលសាគ ល់នូវសារសំខាន់ម្នភាពោអារ ឹរននំ្នាររ ាបាលឈៅរា ងការ
រំណ្ត់ការរពឹំងទ្យ រ និងការបឈងាើតបរយិាកាសមយួន្ លនឲំ្យមានការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារ។ ក្សុរ និង
សាលាឈរៀនឈៅរា ងក្សុរ ក្តូវខិតខំក្បឹងន្ក្បងបឈងាើត បណ្ដ ុះ និងររាវបបធម៌ទំ្យនរទំ់្យនងន្ លឈផ្ទដ តការយរចិតត
ទ្យ រោរ់ឈៅឈលើការសិរាោមយួនឹងចរខ វស័ិយរមួអំពីភាពឈោរជ័យឈៅរា ងការសិរាសក្មាប់សិសសក្រប់របូ និង
ការឈបដោា ចិតតរា ងចំឈណ្ឋមមាតាបិតា និងអារនដល់ការន្ងទា ំប រគលិរសាលាឈរៀន និងសមាជិរសហរមន៍ ឈ ើមប ី
ន្ចររនំ្លរការទ្យទួ្យលខ សក្តូវ និងឈធវើឲ្យអារ ម្ទ្យមានការទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះការសឈក្មចបានតាមចរខ វស័ិយឈនុះ។ 
ឈយើងនឹងខិតខំក្បឹងន្ក្បងឈ ើមបបីឈងាើតនូវទំ្យនរទំ់្យនងសហការន្ លរួរឲ្យឈជឿោរគ់្នា ឈៅរា ងសាលាឈរៀន។ ទារ់ទ្យង
នឹងមាតាបិតា និងអារនដល់ការន្ងទា ំសាលាឈរៀនក្តូវ៖ អឈញ្ជ ើញ និងសាវ រមនពួ៍រឈរឈគ្នរពរដីរងវល់របស់ពួរឈរនដល់
រិតតិយស ល់ការចូលរមួចំន្ណ្ររបស់ពួរឈរ ឈយើងនឹងទ្យទួ្យលសាគ ល់ ឈគ្នរព និងឈោុះក្សាយ៖ ឈសចរដីក្តូវការរបស់ 
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ក្រួសារ និងសហររមនភ៍ាពខ សគ្នា ន្នារឋានៈសងគមឈស ារិចច និងថ្នមវន័តសងគម ក្ពមទាងំអត លយភាពអំណ្ឋច
ន្ លភាពខ សគ្នា ទាងំឈនុះបានបឈងាើតឈ ើងភាពខ សគ្នា ន្នារោតិសាសន,៍ ោតិពនធ , សញ្ញជ តិ, វបបធម,៌ ភាសា និង
និងថ្នមវន័តសងគម ក្ពមទាងំអត លយភាពអំណ្ឋចន្ លភាពខ សគ្នា ទាងំឈនុះបានបឈងាើតឈ ើង ឈយើងនឹងន្ចររនំ្លរ
អំណ្ឋច និងការទ្យទួ្យលខ សក្តូវោមយួក្រួសារ។ 4. ក្សុរនឹងនដល់នូវឱ្កាសអភវិឌឍនវ៍ោិជ ជីវៈសក្មាប់ប រគលិរ និង
ជំនួយបឈចចរឈទ្យស ល់សាលាឈរៀនឈ ើមបឈីលើររមពស់ការយល់ ឹង និងក្បសិទ្យធភាពម្នការអន វតតន៍ចូលរមួរបស់ក្រួ
សារ។ 5. ក្សុរ និងសាលាឈរៀនទាងំឡាយឈៅរា ងក្សុរ នឹងក្តូវបាន ឹរនឈំោយសតងោ់រន្ននការសហរមន៍ឈ ើមប ី
រណ្ឈនយយភាពឈៅរា ងសាលាឈរៀន (ComPAS) ឈៅរា ងការឈធវើន្ននការ ការអន វតតន ៍និងការវាយតម្មែរមមវធីិ និង
សរមមភាពចូលរមួពីសំណ្ឋរ់ក្រួសារ។ សតងោ់រ ComPAS 1. ឈយើងនឹងធានថ្ន សិសសមាា រ់ៗ មានឱ្កាសសិរា
ន្ លឈលើររមពស់ការឈឆ្ែើយតប និងសនតិស ខវបបធម ៌2. ឈយើងនឹងធានថ្ន សិសសមាា រ ់និងក្រួសារនីមយួៗ ក្តូវបាន
ជូន ំណឹ្ង ឈហើយអាចឈក្ជើសឈរ ើសរមមវធីិអបរ់ទំាងំឡាយន្ លបំឈពញតាមឈសចរដីក្តូវការរបស់ពួរឈរ។ 3. ឈយើងនឹង
ធានថ្ន សិសសមាា រ់ៗ  និងក្រួសារនីមយួៗមានសិទ្យធទិ្យទួ្យលបានទិ្យនានយ័អំពីការអន វតតន៍ការង្ករ និងការឈពញចិតត
បានទានឈ់ពលឈវលា ក្ពមទាងំនដល់ធាត ចូលឈៅរា ងអាទិ្យភាព និងឈសចរដីសឈក្មចចិតតសំខាន់ៗ របស់សាលាឈរៀន 
និងក្សុរន្ លក្តូវបានឈក្បើក្បាស់ឈ ើមបឈីធវើការន្រលមអឈៅរា ងសាលាឈរៀនសហរមន៍របស់ពួរឈរ។ 4. ឈយើងនឹងធាន
ថ្ន សិសសមានការចូលរមួយា៉ា ងសរមមឈៅរា ងសហរមនសិ៍រាចំរ ុះជំនន ់ឈហើយមានឈៅរា ងជីវតិោមន សសឈពញវ ័
យរបស់ពួរឈរ ន្ លបនតការអភវិឌឍប រគល និងឱ្កាសសិរាោបនត។ 5. ឈយើងនឹងធានថ្ន សិសសមាា រ់ៗ មានបទ្យ
ពិឈសាធន៍សិរាន្ លហមតច់ត ់តក្មូវតាមប រគល និងបំឈពញកាតពវរិចច។ 6. ឈយើងនឹងធានថ្ន សិសសមាា រ់ៗ សិរា
រា ងបរយិាកាសមយួន្ លរសាងសមតថភាពក្ត បម់រររភាពឈ ើមវញិ ន្ លមានការរពឹំងទ្យ ររា ងចិតតខពស់ សាថ ន
ភាពន្ លមានការយរចិតតទ្យ រោរ ់និងមានការគ្នកំ្ទ្យ និងឱ្កាស ម៏ានអតថនយ័សក្មាបអ់ារទាងំអស់គ្នា រា ងការ
ចូលរមួ។ 7. ឈយើងនឹងធានថ្ន មានការក្បាក្ស័យទារ់ទ្យងចាស់លាស់ ផ្ទា ល់ និងទានឈ់ពលឈវលា ក្ពមទាងំរន្នែង
ទំ្យឈនរសក្មាប់ឲ្យសមាជិរសហរមន៍សាលាឈរៀនចូលរមួឈៅរា ងរិចចសនាន ម៏ានអតថនយ័ និងមាននលិតភាព។ 
8. ឈយើងនឹងធានថ្ន សិសសមាា រ់ៗ មានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានអាហារមានជីវោតិ បរយិាកាសសិរាសាអ ត ការគ្នកំ្ទ្យស ខ
ភាពនែូវចិតត និងនែូវកាយ ការអបរ់កំាយ និងមន សសឈពញវយ័ន្ លគ្នកំ្ទ្យ ល់ការរស់ឈៅក្បរបឈោយស ខភាពលអ 
និងក្បរបឈោយចីរភាព។ 9. ឈយើងនឹងធានថ្ន សិសសមាា រ់ៗ មានស វតថិភាពឈៅសាលាឈរៀន ឈហើយមាននែូវន្ ល
មានស វតថិភាពឈៅកាន ់និងមរពីសាលាឈរៀន និងឈៅរា ងក្សុរជិតខាងន្ លឈៅជ ំវញិសាលាឈរៀន។ ឈៅទី្យបញ្ចប ់
ចរខ វស័ិយរបស់ឈយើងរឺថ្ន មាតាបិតា និងអារនដល់ការន្ងទាមំាា រ់ឈៅក្សុរអរូ ិន  ៍មានសំឈ ងមយួ និងអំណ្ឋច
រា ងការសឈក្មចចិតតមយួឈៅរា ងការអបរ់សំក្មាប់រូនរបស់ពួរឈរ ក្រួសារ និងក្រូបឈក្ងៀនឈធវើការោមយួគ្នា សំឈៅឈឆ្ព ុះ
ឈៅររការសឈក្មចលទ្យធនលរបស់រូនពួរឈរ ក្រួសារយល់អំពីអវីន្ លរូនរបស់ពួរឈររំព ងន្តមានការទ្យទួ្យលខ សក្តូវ 
និងឈៅក្តឹមឈពលណ្ឋ ឈហើយឈយើងឈធវើឲ្យក្រួសារមានការទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះតួនទី្យរបស់ពួរឈរ ូចគ្នា នឹងការន្ ល
ពួរឈរឈធវើឲ្យឈយើងទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះតួនទី្យរបស់ឈយើងខា ំនងន្ រ។ ោច ងឈក្កាយ ឈយើងចង់ឲ្យមាតាបិតា និងអារ
នដល់ការន្ងទាមំានសហរមមសិទ្យធិឈៅឈលើសាលាឈរៀនរបស់ឈយើងយា៉ា ងពិតក្បារ  ឈ ើមបឲី្យពួរឈរអាចរមួគ្នា ជួយ ឲ្យ
ប ក្តធីតារបស់ឈយើងកាែ យឈៅោមន សសឈពញវយ័ក្បរបឈោយឈោរជយ័ និងមានស ខភាពលអ។ ន្នារទី្យ IV។ ការ
អន មត័ឈគ្នលការណ៍្ចូលរមួពីសំណ្ឋរ់មាតាបិតាទូ្យទាងំក្សុរឈនុះ ក្តូវបានបឈងាើតឈ ើងរមួគ្នា  និងមានការក្ពម
ឈក្ពៀងគ្នា ោមយួមាតាបិតារបស់រ មារន្ លចូលរមួឈៅរា ងរមមវធីិចំណ្ងឈជើងទី្យ I ន្នារ A  ូចន្ លមានការបញ្ញជ រ់
ភស័ត តាងឈោយ៖ រិចចក្បជ ំក្រុមក្បឹរានដល់ ំបនូម នថ្នា រក់្សុរ ការឈធវើបទ្យបង្កហ ញ និងការពិភារាឈៅទី្យតាងំសាលា
ឈរៀន - រិចចក្បជ ំក្រុមក្បឹរាទី្យតាងំសាលាឈរៀន រិចចក្បជ ំរណ្ៈរមមការនដល់ ំបូនម នអារសិរាភាសាអងឈ់រែស រិចច
ក្បជ ំសមារមមាតាបិតា-ក្រូបឈក្ងៀន (PTA) រិចចក្បជ ំអារ ឹរនមំាតាបិតា រិចចក្បជ ំមាតាបិតាការអបរ់ពិំឈសស រិចច
ក្បជ ំរណ្ៈរមមការអារសិរាភាសាអងឈ់រែសថ្នា រក់្សុរ។ ឈសចរដីបន្នថម F ៖ ចាបអ់បរ់ ំន្នារទី្យ 58501។ ឈសចរដី
ជូន ំណឹ្ង ូចតឈៅឈនុះ នឹងក្តូវបានឈនាើជូន ោមយួនឹងឈសចរដីជូន ំណឹ្ង ល់មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពយបាល 
តក្មូវឈ ើងឈោយន្នារទី្យ 48980៖ 

›ឈសចរដីជូន ំណឹ្ងអំពីសាលាជំនួស‹ 

ចាបរ់ ាកាលីហវូនញ៉ា  អន ញ្ញា តឱ្យសង្កា តស់ាលាឈរៀនទាងំអស់ នដល់សាលាឈរៀនជំនួស។ ន្នារទី្យ 58500 អំពី
ចាបអ់បរ់ ំរំណ្ត់និយមនយ័ម្នសាលាឈរៀនជំនួសថ្ន ោសាលាឈរៀន ឬក្រុមថ្នា រសិ់រាោច់ឈោយន្ រមយួឈៅ
រា ងសាលាឈរៀន ន្ លក្តូវបាន ំឈណ្ើ រការឈ ើងរា ងវធីិមយួន្ លក្តូវបានឈរៀបចំឈ ើងឈ ើមប៖ី 

(a) ឈក្បើក្បាស់ឱ្កាសឲ្យអស់ពីលទ្យធភាពសក្មាបសិ់សស រា ងការអភវិឌឍន៍តម្មែវជិជមានម្នការពឹងន្នអរឈលើខែួនឯង 
រំនិតនដួចឈនដើម ចិតតសបប រស ការសម័ក្រចិតត ភាពកាែ ហាន ភាពម្ចាក្បឌិត ការទ្យទួ្យលខ សក្តូវ និងភាពសបាយររីរា
យ។  

(b) ទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន ការសិរាន្ លលអបំន តឈរើតឈ ើងឈៅឈពលណ្ឋសិសសសិរាឈោយសារន្តពួរឈរមានបំណ្ង
ចងសិ់រា។  

(c) ររានូវសាថ នភាពសិរាមយួន្ លឈក្បើក្បាស់ឲ្យអស់ពីលទ្យធភាពនូវសវ័យជំរ ញទឹ្យរចិតតសិសស និងការឈលើរទឹ្យរ
ចិតតសិសសឈៅរា ងឈពលឈវលារបស់ពួរឈរឈ ើមបឈីធវើតាមចំណ្ងចំ់ណូ្លចិតតរបស់ពួរឈរ។ ចំណ្ង់ចំណូ្លចិតតទាងំ
ឈនុះ អាចក្តូវបានពួរឈរ ឹងទាងំក្សុង និងឈោយឯររាជយ ឬអាចមានលទ្យធនលទាងំក្សុង ឬោន្នារពីបទ្យបង្កហ ញ
ឈោយក្រូបឈក្ងៀនម្នជឈក្មើសរឈក្មាងសិរា។  

(d) ឈក្បើក្បាស់ឲ្យអស់ពីលទ្យធភាពនូវឱ្កាសសក្មាប់ក្រូបឈក្ងៀន មាតាបិតា និងសិសសរា ងការអភវិឌឍន៍ក្បរបឈោយ
រិចចសហការគ្នា នូវ ំឈណ្ើ រការសិរា និងក្បធានបទ្យរបស់ពួរឈរ។ ឱ្កាសឈនុះ ក្តូវន្តោ ំឈណ្ើ រការឥត ប ់រ 
និងោអចិម្ស្រនតយ។៍  

(e) ឈក្បើក្បាស់ឲ្យអស់ពីលទ្យធភាពនូវឱ្កាសសក្មាបប់សិសស ក្រូបឈក្ងៀន និងមាតាបិតារា ងការ្នឈៅ ល់ការ
ផ្ទែ ស់បដូរពិភពឈលារឥត ប ់រ រមួទាងំ ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ សហរមន៍ន្ លសាលាឈរៀនឈនុះសថិតឈៅឈ ើ
យ។  

ររណី្ន្ លមាតាបិតា រូនសិសស ឬក្រូបឈក្ងៀនណ្ឋមាា រច់ាបអ់ារមមណ៍្ឈៅឈលើពត័ម៌ានបន្នថមន្ លទារទ់្យងនឹង
សាលាឈរៀនជំនួស អារឈមើលការខ សក្តូវសាលាឈរៀនក្បចាឈំខានធីឈនុះ ការយិាល័យរ ាបាលម្នក្សុរឈនុះ និង
ការយិាល័យនយរឈៅរា ងអងគភាពចូលឈរៀននីមយួៗ មានចាបច់មែងម្នចាប់ន្ លមានសក្មាប់ោពត័ម៌ានរបស់
ឈលារអារបាន។ ចាបឈ់នុះអន ញ្ញា តោពិឈសសចំឈោុះប រគលន្ លមានចំណ្ឋបអ់ារមមណ៍្រា ងការឈសាើស ំឲ្យក្រុម
ក្បឹរាភបិាលរបស់ក្សុរបឈងាើតនូវរមមវធីិសាលាឈរៀនជំនួសឈៅរា ងក្សុរនីមយួៗ។ 

 ឈក្ៅពីឈនុះ ចាបច់មែងមយួចាប ់ក្តូវបិទ្យជូនឈៅតាមទី្យរន្នែងយា៉ា ងឈហាចណ្ឋស់ឱ្យបានពីររន្នែង ន្ លរូនសិសស 
ក្រូបឈក្ងៀន និងមាតាបិតាន្ លចូលរា ងសាលាឈរៀននីមយួៗ អាចឈមើលឈ ើញ ឈពញមយួន្ខម្នន្ខមីន ម្នឆ្ា នីំមួ
យៗ។ 

វតតមាន អវតតមានរា មំ្រ ៉ា និងភាពយឺតយា៉ា វ ៖ ឈសចរដបីន្នថម G (សូមឈមើលទំ្យពរ័ទី្យ 25) ឈសចរដីបន្នថម G៖ ចាបអ់បរ់ ំ
ន្នារទី្យ 48205 — អវតតមានមានចាប ់ចាបអ់បរ់រំ ាកាលីហវ័រញ៉ា  ន្នារទី្យ 48205។ (a) ឈទាុះបីោមានន្នារទី្យ 
48200 រឈ៏ោយ សិសសក្តូវបានឈលើរន្លងពីសាលាឈរៀន ឈៅឈពលណ្ឋន្ លអវតតមានឈនុះរឺ៖ 

(1) ឈោយសារន្តជំងឺរបស់ពួរឈរ។ 

(2) ឈោយសារន្តការោរឲ់្យសថិតឈៅោចពី់ឈរ ឈក្កាមការន្ណ្នរំបស់មស្រនតីស ខភាពឈខានធី ឬក្រុង។ 

(3) សក្មាបោ់ឈគ្នលបំណ្ងទ្យទួ្យលឈសវាឈវជជសាស្រសត ទ្យនតសាស្រសត ឯរឈទ្យសន្ភារ ឬការពាបាលឈោយចាប់សរម្ស 
និងសនែ រ។់ 

(4) សក្មាប់ោឈគ្នលបំណ្ងចូលរមួពិធីប ណ្យសពរបស់សមាជិរម្នក្រួសារផ្ទា ល់របស់ពួរឈរ ឲ្យអវតតមានឈនុះមនិ
ឈក្ចើនោងមយួម្ងៃ ក្បសិនឈបើពិធីប ណ្យឈនុះក្បារពធឈធវើឈ ើងឈៅរ ាកាលីហវ័រញ៉ា  ឈហើយមនិឈលើសពីបីម្ងៃ ក្បសិនឈបើ
ក្បារពធឈធវើឈៅឈក្ៅរ ាកាលីហវ័រញ៉ា ។ 

(5) សក្មាប់ោឈគ្នលបំណ្ងម្នកាតពវរិចចរណ្ៈវនិិចឆយ័ឈៅរា ងលរខណ្ៈមយួន្ លបានន្ចងឈោយចាប។់ 

(6) ឈោយសារន្តជំងឺ ឬការណ្ឋតជួ់បឈពទ្យយឈៅអំ  ងឈមា៉ា ងសិរារបស់រ មារណ្ឋមាា រ ់ន្ លរូនសិសសរឺោមាតា
បិតាចិញ្ច ឹមបីបាច់ន្ងររា។ 

(7) មានឈហត នលផ្ទា ល់ខែួនសមរមយ រមួទាងំ ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ ការបង្កហ ញខែួនឈៅត លាការ ការចូលរមួពិធី
ប ណ្យសព ការក្បតិបតតិវសិសមកាល ឬពិធីសាសនរបស់ពួរឈរ ការចូលរមួឈៅរា ងពិធីសាសន ការចូលរមួឈៅរា ង
សនាិសីទ្យការង្ករ ឬការចូលរមួឈៅរា ងសនាិសីទ្យអបរ់សំដីពី ំឈណ្ើ រការចាប ់ឬត លាការន្ លនដល់ជូនឈោយអងគការ
មនិសំឈៅររក្បារ់ចំណូ្ល ឈៅឈពលណ្ឋអវតតមានឈនុះក្តូវបានឈសាើស ំោលាយលរខណ៍្អរសរឈោយមាតាបិតា ឬ
អាណ្ឋពាបាល ឈហើយមានការអន ញ្ញា តឈោយនយរសាលា ឬតំណ្ឋងន្ លក្តូវបានរំណ្ត់ឈក្ជើសឈរ ើស
អន ឈលាមតាមបទ្យោា ន ូចគ្នា ន្ លបានបឈងាើតឈ ើងឈោយក្រុមក្បឹរាភបិាល។ 

(8) សក្មាប់ោឈគ្នលបំណ្ងម្នការបឈក្មើោសមាជិរម្នក្រុមក្បឹរាតំបន់សក្មាប់ការឈបាុះឈឆ្ា តមយួ ន្ ល
អន ឈលាមតាមន្នារទី្យ 12302 ម្នចាបស់ដីពីការឈបាុះឈឆ្ា ត។ 

(9) សក្មាប់ោឈគ្នលបំណ្ងចំណ្ឋយឈពលឈវលាោមយួសមាជិរក្រួសារផ្ទា ល់របស់រូនសិសសឈនុះ ន្ លោ
សមាជិរន្ លមានភាររិចចយា៉ា ងសរមមម្នឈសវាមានឯរសណ្ឋា ន  ូចន្ លមានរំណ្ត់ឈៅរា ងន្នារទី្យ 49701 
ឈហើយក្តូវបានអំោវនវឲ្យបំឈពញភាររិចច រំព ងស ំចាប់ ប់សក្មារពី ឬឈទ្យើបន្តបានក្ត ប់មរពីការោរ់
ពក្ង្កយឈៅកាន់តំបនស់មរភមូិក្បយ ទ្យធ ឬម ខតំន្ណ្ងគ្នកំ្ទ្យសមរភមូិក្បយ ទ្យធ។ អវតតមានន្ លនដល់ឲ្យអន ឈលាម
តាមរថ្នខណ្ឌ ឈនុះ ក្តូវនដល់ឲ្យរយៈឈពលមយួ ន្ លបានរំណ្ត់ឈៅតាមឆ្នា ន សិទ្យធិរបស់អារឈមើលការខ សក្តូវ
របស់មណ្ឌ លសិរាធិការ។ 

(b) សិសសន្ លអវតតមានពីសាលាឈរៀនឈក្កាមន្នារឈនុះ ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យបំឈពញនូវរាល់រិចចការក្សាវក្ោវ និងឈត
សតទាងំឡាយន្ លបានខរខានមនិបានឈធវើអំ  ងឈពលអវតតមាន ន្ លអាចក្តូវបាននដល់ជូនឈោយសមឈហត នល 
ឈហើយឈៅឈពលណ្ឋមានការបញ្ចប់រា ងរយៈឈពលមយួរួរឲ្យឈពញចិតត ក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវការនដល់ឈក្រឌីតឈពញឈល
ញ។ ក្រូបឈក្ងៀនឈៅរា ងថ្នា រឈ់រៀនន្ លសិសសឈនុះអវតតមាន ក្តូវរំណ្តថ់្នឈតើឈតសត និងរិចចការក្សាវក្ោវណ្ឋខែុះ
ន្ លឈសមើគ្នា ឈោយសមឈហត ឈហត នល ប៉ា ន្នតមនិន្មន ូចគ្នា ឈបុះបិទ្យនឹងឈតសត និងរិចចការក្សាវក្ោវន្ លឈនុះបាន
ខរខានមនិបានឈធវើឈៅអំ  ងឈពលអវតតមានឈ ើយ។ 

(c) សក្មាប់ោឈគ្នលបំណ្ងម្នន្នារឈនុះ អវតតមានឈៅរា ងពិធីសាសន មនិក្តូវឈលើសពីបនួឈមា៉ា ងរា ងមយួឆ្មាស
ឈ ើយ។ 

(d) អវតតមានអន ឈលាមតាមន្នារឈនុះ ក្តូវបានចាតទ់្យ រថ្នអវតតមានឈៅរា ងការរណ្នវតតមានក្បចាមំ្ងៃោមធយម 
ឈហើយមនិក្តូវបឈងាើតបានោការទូ្យទាត់ន្បងន្ចររបស់រ ាឈ ើយ។ 

(e) “ក្រួសារផ្ទា ល់”  ូចន្ លបានឈក្បើឈៅរា ងន្នារឈនុះ មានអតថនយ័ ូចគ្នា នឹងអតថនយ័ន្ លបានន្ចងឈៅរា ងន្នារទី្យ 
45194 ឈលើរន្លងន្តឈយាងចំឈោុះ “និឈយាជិរ” ប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ ន្ លក្តូវចាតទ់្យ រថ្នោឈយាងឈៅឈលើោរយ “រូនសិសស”។ 

សមធម ៌& ការមនិឈរ ើសឈអើង (សូមឈមើលទំ្យពរ័ទី្យ 26)។ ឈសចរដីបន្នថម H, I ឈសចរដីបន្នថម H៖ BP 5145.7 ការ
ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ ក្រុមក្បឹរាភិបាល មានការឈបដោា ចិតតរា ងការររានូវបរយិាកាសសាលាឈរៀនន្ លមានស វតថិភាព 
ន្ លគ្នម នការឈបៀតឈបៀន និងការឈរ ើសឈអើង។ ក្រុមក្បឹរាហាមឃាត់មនិឲ្យមានការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យឈៅឈលើសិសស
ឈៅសាលាឈរៀន ឬឈៅរា ងសរមមភាពន្ លបានឧបតថមភឈោយសាលាឈរៀន ឬោរព់ន័ធនឹងសាលាឈរៀនឈ ើយ។ ក្រុម
ក្បឹរារហ៏ាមឃាតន់ងន្ រនូវអារបបរិរយិា ឬសរមមភាពសងសឹរក្បឆ្ងំនឹងប រគលណ្ឋមាា រ់ន្ លបានរាយ
ការណ៍្ ោរ់ោរយបណ្ដឹ ង ឬឈធវើោសារស ីឬគ្នកំ្ទ្យ ល់ការោរោ់រយបណ្ដឹ ងឈៅរា ងការឈចាទ្យក្បកាន់ការឈបៀតឈបៀន
នែូវឈភទ្យ។ ក្សុរឈលើរទឹ្យរចិតតយា៉ា ងម តមា ំល់សិសសណ្ឋមាា រ់ ន្ លមានអារមមណ៍្ថ្នក្តូវបានឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យឈៅ
រា ងទី្យធាែ សាលាឈរៀន ឬឈៅរា ងសរមមភាពន្ លឧបតថមភឈោយសាលាឈរៀន ឬោរព់ន័ធនឹងសាលាឈរៀនឈោយសិសស ឬ
មន សសឈពញវយ័ណ្ឋមាា រ់ឈនសងឈទ្យៀត ឲ្យទារទ់្យងក្រូបឈក្ងៀន នយរសាលា ឬនិឈយាជិរណ្ឋមាា ររ់បស់សាលាឈរៀន
ោបនា ន។់ និឈយាជិរណ្ឋមាា រន់្ លបានទ្យទួ្យលរបាយការណ៍្ ឬសឈងាតឈ ើញនូវឈហត ការណ៍្ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ 
ក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់នយរសាលា ឬមស្រនតីទ្យទួ្យលោរយបណ្ដឹ ងរបស់ក្សុរ។ ោរយបណ្ដឹ ងន្ លោរព់ន័ធនឹងការ
ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ ក្តូវឈស ើបអឈងាត និងឈោុះក្សាយឈោយអន ឈលាមឈៅតាមចាប ់និងនីតិវធីិរបស់ក្សុរ ូចមាន
បញ្ញជ រឈ់ៅរា ង AR 1312.3 - នីតិវធីិោរោ់រយបណ្ដឹ ង ូចគ្នា ។ នយរសាលា ក្តូវទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះការជូន 
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 ំណឹ្ង ល់សិសស និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលថ្ន ោរយបណ្ដឹ ងអំពីការឈបៀតឈបៀតនែូវឈភទ្យ អាចោរ់
បានឈក្កាម AR 1312.3 និងរន្នែងន្ លអាចទ្យទួ្យលបានចាបច់មែងម្ននីតិវធីិ។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ ល
ក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវចាតវ់ធិានការសមក្សបឈ ើមបពីក្ងឹងឈគ្នលការណ៍្ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យរបស់ក្សុរ។ អារឈមើលការ
ខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវធានថ្ន សិសសទាងំអស់របស់ក្សុរ ទ្យទួ្យលបាននូវពត័ម៌ានសមក្សបតាម
អាយ អំពីការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ។ ឈសចរដីន្ណ្ន ំនិងពត័ម៌ានទាឈំនុះ ក្តូវរមួបញ្ចូលនូវ៖ 1. អំឈពើ និងអារបបរិរយិាអវី
ខែុះន្ លបឈងាើតបានោការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ រមួទាងំឈរឿងន្ លថ្ន ការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យឈនុះអាចឈរើតឈ ើងរវាង
មន សសន្ លមានឈភទ្យ ូចគ្នា  ឈហើយអាចោរព់ន័ធនឹងអំឈពើហិងានែូវឈភទ្យ 2. សារចាស់លាស់មយួន្ លសិសសមិន
ក្តូវអតក់្ទានឹំងការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យឈ ើយ ឈទាុះសថិតឈក្កាមកាលៈឈទ្យសៈណ្ឋរឈ៏ោយ 3. ការឈលើរទឹ្យរចិតតឲ្យរាយ
ការណ៍្ឧបទ្យាវឈហត ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យន្ លបានសឈងាតឈ ើញ ឈទាុះបីោជនរងឈក្គ្នុះពីការឈបៀតឈបៀនឈនុះឈៅព ំទាន់
បានោរ់ោរយបណ្ដឹ ងរឈ៏ោយ 4. សារចាស់លាស់មយួន្ លថ្ន ស វតថិភាពរបស់សិសស រឺោរដីរងវល់ចមបងរបស់
ក្សុរ ឈហើយរាល់ការរឈំលាភបំោនឈៅឈលើវធិានោច់ឈោយន្ រណ្ឋមយួ ន្ លោរព់ន័ធនឹងជនរងឈក្គ្នុះន្ លបាន
ឈចាទ្យក្បកាន ់ឬប រគលណ្ឋមាា រ់ឈនសងឈទ្យៀតន្ លបានរាយការណ៍្ឧបទ្យាវឈហត ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យឈនុះ នឹងក្តូវបាន
ឈោុះក្សាយោចឈ់ោយន្ រពីគ្នា  ឈហើយនឹងមនិក្តូវប៉ាុះោល់ឈៅឈលើវធីិន្ លោរយបណ្ដឹ ងឈៅឈលើការឈបៀតឈបៀននែូវ
ឈភទ្យឈនុះក្តូវបានទ្យទួ្យល ឈស ើបអឈងាត ឬឈោុះក្សាយឈ ើយ 5. ពត័ម៌ានអំពីនីតិវធីិរបស់ក្សុរសក្មាប់ឈស ើបអឈងាត
ឈៅឈលើោរយបណ្ដឹ ង និងប រគលន្ លក្តូវបានឈររាយការណ៍្អំពីការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យក្តូវបឈងាើតឲ្យមានឈ ើង 6. 
ពត័ម៌ានអំពីសិទ្យធិោធរមានរបស់សិសស និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរា ងការោរោ់រយបណ្ដឹ ងរ ាបបឈវណី្ 
ឬបណ្ដឹ ងក្ពហមទ្យណ្ឌ វធិានការវនិ័យសិសសណ្ឋមាា រ់ន្ លោរព់ន័ធឈៅរា ងការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ ឬអំឈពើហិងានែូវឈភទ្យ
ឈៅរា ងសាលាឈរៀន ឬឈៅរា ងសរមមភាពន្ លឧបតថមភឈោយសាលាឈរៀន ឬោរព់័នធនឹងសាលាឈរៀន រឺរឈំលាភឈៅ
ឈលើឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ ឈហើយក្តូវសថិតឈក្កាមវធិានការវនិ័យ។ សក្មាបសិ់សសឈៅថ្នា រ់ទី្យ 4-12 វធិានការវនិយ័អាចរមួ
មាន ការផ្ទអ រ និង/ឬ ការបឈណ្ដ ញឈចញពីសាលាឈរៀន  រាបណ្ឋឈៅរា ងការអន វតតនវ៍និយ័ឈនុះ កាលៈឈទ្យសៈ
ទាងំក្សុងម្នឧបទ្យាវឈហត ក្តូវបានយរមរពិចារណ្ឋ។ សមាជិរប រគលិរណ្ឋមាា រន់្ លក្តូវបានររឈ ើញថ្ន បាន
ោរព់ន័ធឈៅរា ងការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ ឬអំឈពើហិងានែូវឈភទ្យ ក្តូវសថិតឈក្កាមវធិានការវនិយ័រហូត ល់ និងរមួមានទាងំ
ការបឈណ្ដ ញឈចញពីការង្ករ ឈោយអន ឈលាមតាមឈគ្នលការណ៍្ ចាប ់និង/ឬ រិចចក្ពមឈក្ពៀងចរចាររមួគ្នា ោធរមា
ន។ ការររាទ្យ ររំណ្តក់្តា  អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវររាទ្យ ររំណ្តក់្តាអំពីររណី្
ឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យន្ លបានរាយការណ៍្ ឈ ើមបឈីធវើឲ្យក្សុរអាចក្តួតពិនិតយ ឈោុះក្សាយ និងទ្យបស់ាា តអ់ារបបរិរយិា
ឈបៀតឈបៀន ន្ លឈៅរា ងមណ្ឌ លសិរាធិការ។ 

ពត័ម៌ាន និងឯរជនភាព (សូមឈមើលទំ្យពរ័ទី្យ 36)។ បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល 5145.7 ការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យម្នសិសស បាន
ហាមឃាត ់រមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ ការលូរលានន់ែូវឈភទ្យន្ លមនិក្តូវបានឈរសាវ រមន ៍សំឈណ្ើ ស ំឲ្យជួយ នែូវ
ឈភទ្យន្ លមនិចងប់ាន ឬការក្បក្ពឹតតោលរខណ្ៈនែូវឈភទ្យឈោយោរយសមដ ីឈោយន្ភារន្ លមនិចងប់ានឈៅឈលើប រគល
មាា រឈ់នសងឈទ្យៀតន្ លមានឈភទ្យ ូចគ្នា  ឬនា យគ្នា ឈៅរន្នែងអបរ់ ំឈៅឈពលឈធវើឈ ើងឈោយន្នអរឈៅឈលើឈភទ្យ និងសថិត
ឈក្កាមសាថ នភាពខាងឈក្កាម៖ 1. ការោរឈ់សាើចំឈោុះការក្បក្ពឹតតឈនុះ ក្តូវបានឈធវើឈ ើងយា៉ា ងចាស់ក្រន្ ត ឬបងាប់
នយ័ន្ លបឈងាើតបានោល័រខខណ័្ឌ មយួម្នសាថ នភាព ឬភាពររីចឈក្មើនឈៅរា ងការសិរារបស់សិសស 2. ការោរ់ឈសាើ 
ឬការប ិឈសធឈោយសិសសណ្ឋមាា រចំ់ឈោុះការក្បក្ពឹតតឈនុះ ក្តូវបានឈក្បើក្បាស់ោមលូោា នសក្មាប់ការសឈក្មចចិតត
ន្ លប៉ាុះោល់ឈៅឈលើការសិរារបស់សិសសឈនុះ 3. ការក្បក្ពឹតតឈនុះ មានឈគ្នលបំណ្ង ឬនលន្ លមានឥទ្យធិពល
អវជិជមានឈៅឈលើលទ្យធនលសិរារបស់សិសស ឬបឈងាើតបានោបរយិាកាសអបរ់នំ្ លមានលរខណ្ៈបំភតិបំភ័យ អរ ិ
ភាព ឬក្បមាង 4. ការោរឈ់សាើ ឬការប ិឈសធឈោយសិសសណ្ឋមាា រ់ចំឈោុះការក្បក្ពឹតតឈនុះ ក្តូវបានឈក្បើក្បាស់ោ
មលូោា នសក្មាប់ការឈធវើឲ្យប៉ាុះោល់ឈៅឈលើសិសសោរព់័នធនឹងអតថក្បឈយាជន ៍និងឈសវា រិតតិយស រមមវធីិ ឬ
សរមមភាពទាងំឡាយន្ លមានឈៅ ឬតាមរយៈរមមវធីិ ឬសរមមភាពណ្ឋមយួរបស់ក្សុរ ឧទាហរណ៍្អំពីក្បឈភទ្យ
ម្នការក្បក្ពឹតត ន្ លក្តូវបានហាមឃាត់ឈៅរា ងក្សុរ ឈហើយអាចបឈងាើតបានោការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ រមួមាន ប៉ា ន្នត
មនិរំណ្ត់ចំឈោុះ៖ 1. ការឈមើលឈោយច ងន្ភារ ការន្ចចងន់ែូវឈភទ្យ ឬការស ំរមួឈភទ្យោមយួន្ លមនិក្តូវបានឈរ
សាវ រមន ៍2. ការនិយាយបង្កា ច ់និយាយពក្ងីរឈសចរដី រំរាមរំន្ហង ការរឈំលាភបំោនឈោយោរយសមដ ីការ
ក្បមាងឈមើលង្កយ ឬការបរយិាយន្ លបង្កអ បប់នត ុះនែូវឈភទ្យន្ លមនិក្តូវបានឈរសាវ រមន ៍3. ការបឈញ្ចញមតិ
ឈយាបល់ោោរយសមដីឈៅឈលើរបូភាពអំពីរាងកាយរបស់ប រគលណ្ឋមាា រ ់ឬការសនានោលរខណ្ៈផ្ទា ល់ខែួនក្ជុល
ឈពរ 4. ឈរឿងរំន្បែងនែូវឈភទ្យ បណ័្ណ ក្បកាស រំណ្តចំ់ណ្ឋំ ឈរឿង រំនូរត រាតា រំនូរ របូភាព កាយវកិាអាសអាភាស ឬ
របូភាពន្ លមានលរខណ្ៈោនែូវឈភទ្យន្ លបឈងាើតឈោយរ ំពយទូ្យរ័ ន្ លបង្កអ ប់បនត ុះនែូវឈភទ្យ 5. ការឈធវើឲ្យោរយចរចាម
អារាមនែូវឈភទ្យមានការសាយភាយ 6. ការចំន្អចំអន ់ឬនិយាយោលរខណ្ៈនែូវឈភទ្យអំពីសិសសទាងំឡាយន្ លបាន
ច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងថ្នា រ់ន្ លមានសិសសឈភទ្យន្តមយួឈក្ចើនឈលើសល ប 7. មា៉ា សា ការចាប ់ការសាា បអន្ងអល 
ការអន្ងអល ឬក្ត  សរាងកាយ 8. ការប៉ាុះោល់រាងកាយ ឬសឈមែៀរបំោរ់របស់ប រគលណ្ឋមាា រ់ោលរខណ្ៈនែូវឈភទ្យ 
9. ការបង្កអ រ ់ឬការរារាងំចលន ឬការឈក្ជៀតន្ក្ជរន្នាររាងកាយណ្ឋមយួោមយួនឹងសរមមភាពសិរា ឈៅឈពល
ក្តូវបានន្ណ្នឈំៅឈលើប រគលណ្ឋមាា រ់ឈោយន្នអរឈៅឈលើឈភទ្យ 10. ការោរត់ាងំបង្កហ ញវតថ  

ន្ លនដល់ឈយាបល់នែូវឈភទ្យ ការក្បតិបតតិឈគ្នលការណ៍្ថ្នា រក់្សុរ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំ
ក្តូវចាតវ់ធិានការសមក្សបឈ ើមបពីក្ងឹងឈគ្នលការណ៍្សដីពីការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យរបស់ក្សុរ។ វធិានការទាងំឈនុះអាច
រមួមានតាមការចាបំាច ូ់ចខាងឈក្កាម៖ 1. ការល បបំបាតរ់បូរំនូរតាមទី្យសារធារណ្ៈន្ លមានលរខណ្ៈឈជរ ឬ
ឈលមើស 2. ការនដល់ការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ ល ល់សិសស ប រគលិរ និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលអំពីរឈបៀប
សាគ ល់ពីការឈបៀតឈបៀន និងរឈបៀបឈឆ្ែើយតបវញិ 3. ការនសពវនាយ និង/ឬ ការសឈងខបឈគ្នលការណ៍្ និងបទ្យបញ្ាតតិ
របស់ក្សុរន្ លោរព់័នធនឹងការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ 4. ជូន ំណឹ្ងអំពីការឈឆ្ែើយតបរបស់សាលាឈរៀនឈៅកានម់ាតា
បិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល និងសហរមន ៍ក្សបឈៅតាមចាបស់ដីពីការររាការសមាៃ តម់្នរំណ្តក់្តារបស់
សិសស និងប រគលិរ 5. ការចាតវ់ធិានការវនិយ័សមក្សប ឈលើសពីឈនុះឈទ្យៀត វធិានការវនិយ័ អាចក្តូវបានចាតឈ់ធវើ
ក្បឆ្ងំនឹងប រគលណ្ឋមាា រ់ន្ លក្តូវបានររឈ ើញថ្នបានោរ់ោរយបណ្ដឹ ងអំពីការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យ ន្ លខែួនបាន
 ឹងថ្នមនិពិត។ 

ឈសចរដីជូន ណឹំ្ង  ឈគ្នលការណ៍្ និងបទ្យបញ្ាតតិសដីពីការឈបៀតឈបៀននែូវឈភទ្យរបស់ក្សុរមយួចាបក់្តូវ៖ 1. ោរ់
បញ្ចូលឈៅរា ងឈសចរដីជូន ំណឹ្ង ន្ លក្តូវបានឈនាើជូនមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលឈៅឈពលចាបឈ់នដើមឆ្ា ំ
សិរានីមយួៗ 2. ក្តូវោរត់ាងំបង្កហ ញឈៅរា ងទី្យតាងំន្ លង្កយក្សួលឈមើលឈ ើញ ឈៅរា ងអគ្នរ ាបាលធំ ឬរន្នែង
ឈនសងឈទ្យៀតន្ លឈសចរដីជូន ំណឹ្ងអំពីវធិាន បទ្យបញ្ាតតិ នីតិវធីិ និងសតងោ់រម្នការក្បក្ពឹតតិរបស់ក្សុរក្តូវបាន
ក្បកាសនាយ 3. ក្តូវនដល់ោន្នារមយួម្នរមមវធីិតក្មងទិ់្យសណ្ឋមយួ ន្ លក្តូវបានឈធវើឈ ើងសក្មាប់សិសសងមីឈៅ
ឈពលចាបឈ់នដើមក្តីមាស ឆ្មាសងមី ឬវរគសិរាឈៅរ ូវឈៅដ  4. ឈលចឈ ើងឈៅរា ងការឈបាុះព មភនាយណ្ឋមយួរបស់
សាលាឈរៀន ឬក្សុរ ន្ លន្ចងអំពីវធិាន បទ្យបញ្ាតតិ នីតិវធីិ និងសតងោ់រម្នការក្បក្ពឹតតរបស់សាលាឈរៀន ឬរបស់ក្សុ
រ។  

 ឈសចរដីបន្នថម J ៖ ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា 6163.4។ ឈសចរដីន្ណ្ន។ំ ឈគ្នលការណ៍្សដីពីស វតថិភាពរា ងការឈក្បើ
ក្បាស់បឈចចរវទិ្យា ឬអ ីនឈធើណិ្តរបស់សិសសក្រុមក្បឹរាភបិាលចងឲ់្យធនធានបឈចចរវទិ្យាក្តូវបានឈក្បើក្បាស់ឈ ើមប ី
ទ្យទួ្យលបានបរកិាខ រ និងបណ្ឋដ ញរបស់ក្សុរ ឈទាុះបីោក្តូវបាននដល់ឈោយក្សុរ ឬឈោយសិសសរឈ៏ោយ ក្តូវន្តឈក្បើ
ក្បាស់រា ងលរខណ្ៈមយួន្ លមានការទ្យទួ្យលខ សក្តូវ និងក្តឹមក្តូវឈ ើមបគី្នកំ្ទ្យ ល់រមមវធីិបង្កហ ត់បឈក្ងៀន និងឈ ើមបឲី្យ
មានភាពររីចឈក្មើនឈឆ្ព ុះឈៅម ខឈៅរា ងការសិរារបស់សិសស។ឈគ្នលការណ៍្ខាងឈក្កាម និងបទ្យបញ្ាតតិ និងនីតិវធីិ
ទាងំឡាយ រឺសក្មាប់អន វតតល័រខខណ័្ឌ តក្មូវន្នារចាបរ់បស់ក្សុរឈក្កាមចាបក់ារោរអ ីនឈធើណិ្តសក្មាបរ់ មារ 
(CIPA) (ចាបស់ាធារណ្ៈ 106-554)។ ឈគ្នលការណ៍្ បទ្យបញ្ាតតិ និងនីតិវធីិ ក្តូវអន វតតចំឈោុះសិសសទាងំអស់
ន្ លមានរ ំពយទូ្យរ័ ឬឧបររណ៍្ន្ លមានឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត។ វារឺោឈគ្នលការណ៍្របស់ក្រុមក្បឹរាភបិាលរា ងការ៖ 
(a) ទ្យបស់ាា ត់ការចូលឈៅឈក្បើរបស់អារឈក្បើក្បាស់តាមរយៈបណ្ឋដ ញរ ំពយទូ្យរ័របស់ខែួនឈៅកាន ់ឬការបញ្ជូ ននូវឯរ
សារមនិសមរមយតាមរយៈអ ីនឈធើណិ្ត សារឈអ ិចក្តូនិច ឈមឈឌៀសងគម ឬក្ទ្យងក់្ទាយឈនសងឈទ្យៀតម្នការក្បាក្ស័យ
ទារទ់្យងតាមឈអ ិចក្តូនិចផ្ទា ល់ (b) ទ្យបស់ាា ត់ការចូលឈក្បើក្បាស់ឈោយគ្នម នការអន ញ្ញា ត និងសរមមភាពឈលើអ ីនឈធើ
ណិ្តខ សចាប ់(c) ទ្យបស់ាា ត់ការឈបើរបង្កហ ញ ការឈក្បើក្បាស់ ឬការនសពវនាយឈលើអ នឈធើណិ្តឈោយគ្នម នការ
អន ញ្ញា តអំពីអតតសញ្ញា ណ្ផ្ទា ល់ខែួនរបស់អនីតិជន និង (d) អន ឈលាមតាមចាបក់ារោរអ ីនឈធើណិ្តសក្មាប់រ មា
រ។ 

អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់សិសស និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋ
ពាបាលរបស់ពួរឈរអំពីការឈក្បើក្បាស់ឈោយមានការអន ញ្ញា តនូវរ ំពយទូ្យរ័របស់ក្សុរ និងនលវបិារសក្មាបក់ារឈក្បើ
ក្បាស់ឈោយគ្នម នការអន ញ្ញា ត និង/ឬ សរមមភាពខ សចាប។់ 

និយមនយ័1. ឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត - រ ំពយទូ្យរ័ ក្តូវបានចាត់ទ្យ រថ្នមានឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត ក្បសិនឈបើរ ំពយទូ្យរ័ឈនុះក្តូវបាន
តភាជ ប់ឈោយន្ខស ឬឈោយឥតន្ខសឈៅកាន់បណ្ឋដ ញរ ំពយទូ្យរ័ណ្ឋមយួន្ លមានឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត។ 2. អនីតិជន ក្តូវ
មាននយ័ថ្ន ប រគលន្ លឈៅមនិទានចូ់ល ល់អាយ  19 ឆ្ា ។ំ 3. អាសអាភាស ក្តូវមានអតថនយ័ ូចន្ លបាន
នដល់ជូនឈៅរា ងន្នារទី្យ 1460 ម្នចំណ្ងឈជើងទី្យ 18 ម្នចាបស់ហរ ា។ 4. របូភាពអាសអាភាសរ មារ ក្តូវមានអតថ
នយ័ ូចន្ លបាននដល់ជូនឈៅរា ងន្នារទី្យ  2256 ម្នចំណ្ងឈជើងទី្យ 18 ម្នចាប់សហរ ា។ 5. បងាឈក្គ្នុះថ្នា រ់ចំឈោុះ
អនីតិជន ក្តូវមានអតថនយ័ថ្ន របូភាព ឯរសាររបូភាពក្កាហវិរ ឬរបូរំនូរន្ លអាចឈមើលឈ ើញឈនសងៗន្ លអាច៖ 
a. នយំរបានទាងំមលូ និងទារទ់្យងនឹងអនីតិជន ន្ លអំោវនវ ល់ចំណ្ឋប់អារមមណ៍្រា ងនែូវកាមរ ណ្ឈៅឈលើ
របូអាក្កាត នែូវឈភទ្យ ឬការបឈញ្ចញទឹ្យរកាម b. ោរបូរំនូរ ការពិពណ៌្ន ឬការតំណ្ឋង រា ងលរខណ្ៈមយួន្ ល
ឈលមើសយា៉ា ងចាស់ក្រន្ ត ោរព់ន័ធនឹងអវីន្ លសមសក្មបសក្មាប់អនីតិជន អំឈពើនែូវឈភទ្យ ឬទំ្យនរទំ់្យនងនែូវឈភទ្យ
ោរន់្សដង ឬឈធវើក្តាបត់ាម អំឈពើនែូវឈភទ្យតាមធមមតា ឬន្ លនឲំ្យខូចោរន់្សដង ឬឈធវើក្តាបត់ាម ឬការបង្កហ ញក្បោប់
ឈភទ្យោលរខណ្ៈអាសក្គ្នម និង c. នយំរបានទាងំមូល ខវុះតម្មែន្នារអរសរសាស្រសត សិលបៈ នឈយាបាយ ឬវទិ្យា
សាស្រសតហមតច់ត់ចំឈោុះអនីតិជន 6. ការ Hack ក្តូវមាននយ័ថ្ន ការប៉ា នប៉ាងទ្យទួ្យលបានការចូលឈៅឈក្បើក្បាស់រ ំពយទូ្យរ័ 
និងក្បពន័ធបណ្ឋដ ញន្ លបានតភាជ ប់ឈៅនឹងឈសវាអ ីនឈធើណិ្តឈោយគ្នម នការអន ញ្ញា ត។ 7. វធិានការការោរបឈចចរ
វទិ្យា ក្តូវសំឈោឈៅឈលើក្បពន័ធន្ លមានឈៅនឹងរន្នែង ន្ លក្របក់្រងឈោយក្សុរ ន្ លរាងំខាប ់និង/ឬ ោរ់តក្មង
ឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត។ ឈសវាឈលើអ ីនឈធើណិ្ត ឬឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំ
ក្តូវធានថ្ន រ ំពយទូ្យរ័ទាងំអស់របស់ក្សុរន្ លមានឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត ន្ លរាងំខាប ់ឬោរត់ក្មងឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត
ឈៅកាន់របូរំនូរន្ លអាចឈមើលឈ ើញ ន្ លមានលរខណ្ៈអាសអាភាស របូភាពអាសអាភាសរ មារ ឬបងាឈក្គ្នុះ
ថ្នា រចំ់ឈោុះអនីតិជន ឈហើយ ំឈណ្ើ រការវធិានការឈនុះក្តូវបានក្បតិបតតិ។ (20 USC 7001, 47 USC 254) សថិត
ឈក្កាមការក្តួតពិនិតយឈមើលប រគលិរ វធិានការការោរបឈចចរវទិ្យា អាចក្តូវបានមនិអន ញ្ញា តសក្មាប់មន សសឈពញវយ័ 
ឬ ររណី្ោអនីតិជន កាតប់នថយមរឈៅក្តឹមការក្សាវក្ោវឈោយឈសាម ុះក្តង ់ឬឈគ្នលបំណ្ងក្សបចាប់ឈនសងៗ។ 
ក្រុមក្បឹរា ចង់ការោរសិសសពីការចូលឈៅឈក្បើក្បាស់ក្បធានបទ្យន្ លបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ់ឈៅឈលើអ ីនឈធើណិ្ត ឬឈសវាឈៅ
ឈលើអ ីនឈធើណិ្តឈនសងៗ និងឈ ើមបទី្យបស់ាា ត់ឈសវាបណ្ឋដ ញន្ លមនិសមរមយ។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវ
បានឈរន្តងតាងំ ក្តូវអន វតតវធិាន នីតិវធីិន្ លក្តូវបានរំណ្ត់ចំឈោុះការចូលឈៅឈក្បើក្បាស់របស់សិសសនូវក្បធាន
បទ្យន្ លបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ឬមនិសមរមយឈៅឈលើអ ីនឈធើណិ្ត និងទ្យបស់ាា ត់ឈសវាបណ្ឋដ ញមនិសមរមយរមួទាងំ ការ 
Hack ការបឈញ្ចញ  ការឈក្បើក្បាស់ និងនសពវនាយពត័ម៌ានអតតសញ្ញា ណ្ផ្ទា ល់ខែួនឈោយគ្នម នការអន ញ្ញា តោរព់័នធ
នឹងអនីតិជន និងសរមមភាពខ សចាប់ឈនសងៗ។ គ្នតក់្តូវបឈងាើតបទ្យបញ្ាតតិរា ងការឈោុះក្សាយស វតថិភាព និងសនតិ
ស ខរបស់សិសស ឈៅឈពលឈក្បើក្បាស់សារឈអ ិចក្តូនិច បនាបស់នាន (chat room) សារឆ្បរ់ហ័ស (instant 
messaging) និងក្ទ្យងក់្ទាយម្នការក្បាក្ស័យទារទ់្យងតាមឈអ ិចក្តូនិចឈោយផ្ទា ល់ឈនសងៗឈទ្យៀត។ ការបឈញ្ចញ 
ការឈក្បើក្បាស់ និងការនសពវនាយពត័ម៌ានអតតសញ្ញា ណ្ផ្ទា ល់ខែួនោរព់ន័ធនឹងសិសស ក្តូវបានហាមឃាត។់ អារ
ឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវឈមើលការខ សក្តូវឈលើការអបរ់ ំការក្របក់្រង និងការក្តួតពិនិតយ
ឈៅឈលើការឈក្បើក្បាស់របស់សិសសនូវបណ្ឋដ ញ និងឈសវារ ំពយទូ្យរ័ឈលើអ ីនឈធើណិ្ត ឈអាយអន ឈលាមតាមឈគ្នលការណ៍្
ឈនុះ និងចាប់ោធរមាន។ នយរទី្យតាងំ ឬតំណ្ឋងន្ លក្តូវបានរំណ្ត់ឈក្ជើសឈរ ើស ក្តូវនដល់ការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ ល
សមក្សបជូនសិសសទាងំឡាយណ្ឋ ន្ លឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធអ ីនឈធើណិ្តរបស់ក្សុរ។ ការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លន្ លនដល់
ជូន ក្តូវឈរៀបចំឈ ើងឈ ើមបឈីលើររមពស់ការឈបដោា ចិតតរបស់ក្សុរចំឈោុះ៖ a. សតងោ់រ និងការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាច
ទ្យទួ្យលយរបាននូវឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត  ូចន្ លមានន្ចងឈៅរា ងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ។ b. ស វតថិភាពសិសសទារទ់្យងនឹង
៖ (1) ស វតថិភាពឈលើអ ីនឈធើណិ្ត (2) អារបបរិរយិាសមរមយឈលើអ ីនឈធើណិ្ត រមួទាងំការមានអនតរអំឈពើោមយួប រគល
ឈនសងឈទ្យៀតឈៅឈលើតំបនប់ណ្ឋដ ញសងគម និងឈៅរា ងបនាបស់នាន (chat room) និង  (3) ការយល់ ឹង និងការ
ឈឆ្ែើយតបចំឈោុះការយាយីតាមអ ីនឈធើណិ្ត រមួទាងំ “ការយាយី” ន្ លបឈងាើតបានោអំឈពើ ឬការក្បក្ពឹតតតាមនែូវកាយ 
ឬោរយសមដធីៃនធ់ៃរ ឬោទូ្យឈៅ រមួទាងំ ការក្បាក្ស័យទារទ់្យងន្ លឈធវើឈ ើងោលាយលរខណ៍្អរសរ ឬឈោយ
មឈធាបាយឈអ ិចក្តូនិច ន្ លោរព់ន័ធនឹងសរមមភាពរបស់សាលាឈរៀនន្ លឈរើតឈ ើងឈក្កាមយ តាត ធិការរបស់អារ
ឈមើលការខ សក្តូវសាលាឈរៀន រមួទាងំឈៅឈក្ៅបរឈិវណ្ និង/ឬ អំឈពើឈអ ិចក្តូនិច។ c. ការហាមឃាត់នូវការ
ឈរ ើសឈអើង ការឈបៀតឈបៀន ការបំភតិបំភយ័ និងការយាយីឈោយន្នអរឈៅឈលើលរខណ្ៈន្ លមានការការោរោរន់្សដង 
ឬក្តូវបានឈរ ឹង រមួទាងំ ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ ពិការភាព អតតសញ្ញា ណ្ឈយនឌរ័ ការសន្មដងអំពីឈយនឌរ័ សញ្ញជ តិ 
ោតិសាសន ៍ឬោតិពនធ  សាសន ទំ្យឈនរនែូវឈភទ្យ ឬការោរព់ន័ធោមយួប រគល ឬក្រុមន្ លមានលរខណ្ៈោរន់្សដង 
ឬន្ លក្តូវបានឈរ ឹងណ្ឋមយួ ឬឈក្ចើន និង d។ ការអន ឈលាមតាមល័រខខណ័្ឌ តក្មូវសដីពីអក្តាឈអ ិចក្តូនិច (E-
rate) ម្នចាបក់ារោរអ ីនឈធើណិ្តសក្មាបរ់ មារ។ ឈក្កាយពីបានទ្យទួ្យលការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លឈនុះ សិសសនឹង ឹងថ្ន 
ពួរឈរបានទ្យទួ្យលការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ ល បានយល់អំពីវា ឈហើយនឹងឈគ្នរពតាមបទ្យបញ្ាតតិទាងំឡាយម្នឈគ្នលការណ៍្
សដីពី ការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបានរបស់ក្សុរ។ ម នឈពលឈក្បើក្បាស់ធនធានឈលើអ ីនឈធើណិ្តរបស់ក្សុរ 
សិសសមាា រ់ៗ  និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់ពួរឈរ ក្តូវច ុះហតថឈលខា និងក្បរល់រិចចក្ពមឈក្ពៀងសដីពី
ការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបាន (Acceptable Use Agreement) ន្ លបញ្ញជ រ់លមអតិអំពីកាតពវរិចច និង
ការទ្យទួ្យលខ សក្តូវរបស់អារឈក្បើក្បាស់។ ឈៅរា ងរិចចក្ពមឈក្ពៀងឈនុះ សិសស និងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល  
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របស់ពួរឈរ ក្តូវយល់ក្ពមថ្ននឹងមិនឈធវើឲ្យក្សុរក្តូវទ្យទួ្យខ សក្តូវ ឈហើយក្តូវយល់ក្ពមជួសជ លឈសាហ  យខូចខាត 
និងមនិបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ល់ក្សុរ និងប រគលិរទាងំអស់របស់ក្សុរ ចំឈោុះការមនិឈគ្នរពតាមវធិានការោរបឈចចរវទិ្យា
ណ្ឋមយួ ការរឈំលាភបំោនឈៅឈលើការរតឹតបតិរមមសិទ្យធិបញ្ញា  រំហ ស ឬការឈធវសក្បន្ហសរបស់អារឈក្បើក្បាស់ ឬ
ចំណ្ឋយណ្ឋមយួន្ លរា៉ា ប់រងឈោយអារឈក្បើក្បាស់។ ប រគលិរក្តូវក្តួតពិនិតយសិសស ខណ្ៈឈពលន្ លពួរឈររំព ង
ឈក្បើក្បាស់ឈសវាឈលើអ ីនឈធើណិ្ត ឈហើយអាចឈសាើស ំជំនួយពីក្រូបឈក្ងៀន និងជំនួយពីសិសសឲ្យជួយ  ល់ការក្តួតពិនិតយ
ឈនុះ។ ឈ ើមបជួីយ ធានថ្ន ក្សុរសក្មបតាមការផ្ទែ ស់បដូរបឈចចរវទិ្យា និងកាលៈឈទ្យសៈ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារ
ន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ ក្តូវពិនិតយឈមើលឈគ្នលការណ៍្ឈនុះឈ ើងវញិោឈទ្យៀងទាត ់បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល នីតិវធីិឈនសងៗ
ន្ លអមមរោមយួ។ គ្នត់ក្តូវក្តួតពិនិតយសូហវន្វរតក្មងរបស់ក្សុរ ឈ ើមបជួីយ ធាននូវក្បសិទ្យធភាពរបស់វា។ 

ឈសចរដីបន្នថម K ៖ បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល 6163.4 -ការឈក្បើក្បាស់បឈចចរវទិ្យាសក្មាបសិ់សស នយរសាលា ឬអារ
ន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ ក្តូវឈមើលការខ សក្តូវចំឈោុះការន្ងទាធំនធានបឈចចរវទិ្យារបស់សាលាឈរៀននីមយួៗ ខណ្ៈ
ឈពលឈគ្នរពតាមសតងោ់ររបស់ក្សុរ ន្ លន្ចងឈោយក្រសួងឈសវាបឈចចរវទិ្យា ឈហើយអាចបឈងាើតឈគ្នលការណ៍្
ន្ណ្ន ំនិងការរក្មតិឈៅឈលើការឈក្បើក្បាស់របស់ពួរឈរ។ ប រគលិរបង្កហ ត់បឈក្ងៀន ក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវបទ្យបញ្ាតតិរ ាបា
លឈនុះមយួចាប ់ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរាន្ លអមមរោមយួ និងរិចចក្ពមឈក្ពៀងសដីពីការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាច
ទ្យទួ្យលយរបានរបស់ក្សុរ ន្ លបរយិាយអំពីការរពឹំងទ្យ រសក្មាប់ការឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធឲ្យបានសមរមយ ឈហើយរក៏្តូវ
នដល់ជូនោមយួនឹងពត័ម៌ានអំពីតួនទី្យរបស់ប រគលិរឈៅរា ងការក្តួតពិនិតយឈមើលការឈក្បើក្បាស់ធនធានបឈចចរវទិ្យា
របស់សិសសនងន្ រ។ សិសសទាងំអស់ន្ លឈក្បើក្បាស់ធនធានទាងំឈនុះ ក្តូវទ្យទួ្យលការបណ្ដ ុះបណ្ឋដ លអំពីការឈក្បើ
ក្បាស់របស់ពួរឈរឲ្យបានក្តឹមក្តូវ និងសមរមយ។ ឈៅឈពលចាបឈ់នដើមឆ្ា សិំរានីមយួៗ មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋ
ពាបាល ក្តូវទ្យទួ្យលបានឈគ្នលការណ៍្ និង បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាលរបស់ក្សុរមយួចាប ់ន្ លោរព់ន័ធនឹងការចូលឈក្បើ
ក្បាស់អ ីនឈធើណិ្ត និងតំបនប់ណ្ឋដ ញអ ីនឈធើណិ្តឈោយសិសស។ ឈសវាឈលើបណ្ឋដ ញ ឬអ ីនឈធើណិ្ត៖  

កាតពវរិចច និងការទ្យទួ្យលខ សក្តូវរបស់អារឈក្បើក្បាស់សិសសក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យឈក្បើក្បាស់បរកិាខ ររបស់ក្សុរ ឈ ើមប ី
ចូលឈក្បើក្បាស់ឈសវាអ ីនឈធើណិ្ត ឬឈៅឈលើបណ្ឋដ ញ ឈោយអន ឈលាមតាមកាតពវរិចច និងការទ្យទួ្យលខ សក្តូវរបស់
អារឈក្បើក្បាស់ន្ លមានបញ្ញជ រ់លមអតិខាងឈក្កាម និងអន ឈលាមតាមឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរាភិបាល និងរិចចក្ពម
ឈក្ពៀងសដីពីការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបានរបស់ក្សុរ។ 1. សិសស ន្ លឈ ម្ ុះរបស់ខែួនមានឈចញឈៅឈលើ
រណ្នីឈសវាឈលើបណ្ឋដ ញ ក្តូវទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះការឈក្បើក្បាស់ឲ្យបានក្តឹមក្តូវរបស់ខែួនក្របឈ់ពលឈវលា។ សិសស
ក្តូវររាឈលខរណ្នី ោរយសមាៃ ត ់អាសយោា ននាុះ និងឈលខទូ្យរស័ពាផ្ទា ល់ខែួនឲ្យមានលរខណ្ៈោឯរជន។ ពួរឈរ
រួរឈក្បើក្បព័នធន្តឈៅឈក្កាមរណ្នីផ្ទា ល់ខែួនន្ លពួរឈរបានទ្យទួ្យលប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។ 2. សិសសក្តូវឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធរបស់
ក្សុរក្បរបឈោយស វតថិភាព ការទ្យទួ្យលខ សក្តូវ និងោចមបងសក្មាប់ោឈគ្នលបំណ្ងអបរ់។ំ 3. សិសសមនិក្តូវ
ចូលឈៅឈក្បើក្បាស់ ក្បកាសនាយ ោរ់ឈសាើ ឈបាុះព មភនាយ ឬោរត់ាងំបង្កហ ញក្បធានបទ្យន្ លបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ឬ
មនិសមរមយន្ លមានលរខណ្ៈរំរាមរំន្ហង អាសអាភាស រខំាន ឬបង្កហ ញឈររ ដិ៍ឈភទ្យ ឬន្ លអាចក្តូវបានយរមរ
ពនយល់ថ្នោការឈបៀតឈបៀន ឬការបនត ុះបង្កអ បឈ់ៅឈលើអារ ម្ទ្យឈោយន្នអរឈលើោតិសាសន ៍ឬោតិពនធ  សញ្ញជ តិឈ ើម 
ឈយនឌរ័ ទំ្យឈនរនែូវឈភទ្យ អាយ  ពិការភាព ជំឈនឿសាសន ឬនឈយាបាយរបស់ពួរឈរឈ ើយ។ ក្បធានបទ្យបងាឈក្គ្នុះ
ថ្នា រ ់រមួមាន ក្បធានបទ្យន្ លនយំរបានទាងំមលូ ន្ លចំឈោុះមន សសោមធយម អន វតតនូវសតងោ់រទូ្យទាងំរ ារា ង
សមយ័កាលោមយួគ្នា  អំោវនវឲ្យមានចំណ្ឋបអ់ារមមណ៍្ ឈហើយោក្បធានបទ្យន្ លបង្កហ ញនូវរបូរំនូរ ឬបរយិាយ
រា ងលរខណ្ៈមយួន្ លឈលមើសយា៉ា ងចាស់ក្រន្ ត ន្ លខវុះតម្មែអរសរសាស្រសត សិលបៈ នឈយាបាយ ឬវទិ្យាសាស្រសត
ធៃនធ់ៃរសក្មាប់អនីតិជន។ 4. សិសសមនិក្តូវបឈញ្ចញ ឈក្បើក្បាស់ ឬនសពវនាយពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខែួនអំពីបយរឈរ ឬអារ
 ម្ទ្យឈៅឈពលឈក្បើសារឈអ ិចក្តូនិច បនាប់សនាន (chat room) ឬក្ទ្យងក់្ទាយឈនសងៗឈទ្យៀតម្នការក្បាក្ស័យទារ់ទ្យង
តាមឈអ ិចក្តូនិចឈោយផ្ទា ល់ឈ ើយ។ សិសសរ៏ក្តូវមានការក្បុងក្បយត័ានងន្ រ ឈោយមនិក្តូវបឈញ្ចញពត័ម៌ានឈនុះ
ឈោយមឈធាបាយឈនសងៗឈៅកានប់ រគលទាងំឡាយន្ លក្តូវបានរំណ្តទី់្យតាងំតាមរយៈអ ីនឈធើណិ្ត ឈោយគ្នម ន
ការអន ញ្ញា តពីមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់ពួរឈរឈ ើយ។ 5. សិសសមនិក្តូវឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធឈ ើមប ី
ឈលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមានការឈក្បើក្បាស់ឈក្រឿងឈញៀន ឈក្រឿងក្សវងឹ ឬថ្នា ជំរឈ់ ើយ ឈហើយពួរឈររម៏និក្តូវឈលើររមពស់ការ
អន វតតនខ៍ សសីលធម ៌ឬសរមមភាពណ្ឋមយួន្ លបានហាមឃាតឈ់ោយចាប ់ឬឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរាន្ រ។ 
ក្បសិនឈបើអារឈក្បើក្បាស់រឈំលាភបំោនឈៅឈលើរិចចក្ពមឈក្ពៀងសដីពីការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបាន 
(Acceptable Use Agreement) ឬឈគ្នលការណ៍្ បទ្យបញ្ាតតិ នីតិវធីិ ឬឈគ្នលការណ៍្ន្ណ្នណំ្ឋមយួរបស់ក្សុរ 
ឬសាលាឈរៀន ការចូលឈៅឈក្បើក្បាស់ធនធានបឈចចរវទិ្យាអបរ់រំបស់ក្សុរ អាចក្តូវបានប ិឈសធ ឈហើយអាចនឹងមាន
ការចាតវ់ធិានការចាប ់ឬវធិានការវនិយ័ឈនសងៗ។ 6. សិសសមនិក្តូវឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធឈ ើមបចូីលរមួោរព់ន័ធនឹង
សរមមភាពោណិ្ជជរមម ឬសរមមភាពររក្បារចំ់ឈណ្ញឈ ើយ។ 7. សិសសមនិក្តូវឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធឈ ើមបរំីរាម បំភតិ
បំភយ័ ឈបៀតឈបៀន ឬចំអរ រឈ ើយ ល់សិសស ឬប រគលិរ ម្ទ្យឈទ្យៀតឈ ើយ។ 8. ឯរសារន្ លមានការររាសិទ្យធិ 
មនិក្តូវយរមរោរឈ់ៅឈលើក្បពន័ធឈោយគ្នម នការអន ញ្ញា តពីអារនិពនធ និងឈោយគ្នម នការអន ឈលាមតាមចាប់ររា
សិទ្យធឈិ ើយ។ សិសសអាចឈោន ូតឯរសារន្ លក្តូវបានររាសិទ្យធិសក្មាប់ទ្យ រឈក្បើក្បាស់ផ្ទា ល់ខែួន ឈហើយមានការ
នដល់ឈក្រឌីត ល់ក្បភពឯរសារឲ្យបានក្តឹមក្តូវ  ូចគ្នា ោមយួនឹងក្បភពពត័ម៌ានឈបាុះព មភឈនសងៗឈទ្យៀតន្ រ។ 5. 
សិសសមនិក្តូវអាប ូ់ត ឈោន ូត ឬបឈងាើតឈមឈរាររ ំពយទូ្យរ័ និង/ឬ ប៉ា នប៉ាងពាបាទ្យបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ឬបំផ្ទែ ញបរកិាខ រ 
និងសមាភ រៈរបស់ក្សុរ ឬឈក្បើក្បាស់ទិ្យនានយ័របស់អារឈក្បើក្បាស់ឈនសងៗឈទ្យៀត រមួទាងំការ “hack” នងន្ រ។10. 
សិសសមនិក្តូវអាន ឬឈក្បើក្បាស់សារ ឬឯរសារឈអ ិចក្តូនិចរបស់អារឈក្បើក្បាស់ឈនសងឈទ្យៀតឈ ើយ។ ពួរឈរមនិក្តូវ
ប៉ា នប៉ាងឈក្ជៀតន្ក្ជរោមយួនឹងសមតថភាពរបស់អារឈក្បើក្បាស់ឈនសងឈទ្យៀត រា ងការឈនាើ ឬទ្យទួ្យលសារឈអ ិចក្តូនិច 
ឈហើយរម៏និក្តូវប៉ា នប៉ាងល ប ចមែង ឬន្រែងបនែំសាររបស់អារឈក្បើក្បាស់ឈនសងឈទ្យៀតន្ រ។11. សិសសក្តូវរាយការណ៍្នូវ
រាល់បញ្ញហ សនតិស ខ ឬការឈក្បើក្បាស់ឈសវារា ងខ សឈគ្នលបំណ្ងជូនក្រូបឈក្ងៀន ឬនយរសាលា។ ក្សុរររាសិទ្យធិ
រា ងការក្តួតពិនិតយការឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធរបស់ក្សុរ ចំឈោុះរាល់ការឈក្បើក្បាស់មនិក្តឹមក្តូវឈោយគ្នម នការជូន ំណឹ្ង ឬ
ការយល់ក្ពមោម ន។ រាល់ការក្បាក្ស័យទារទ់្យងតាមឈអ ិចក្តូនិច និងឯរសារន្ លបានឈោន ូត រមួទាងំឯរ
សារន្ លបានល បឈចញពីរណ្នីរបស់អារឈក្បើក្បាស់ អាចក្តូវបានក្តួតពិនិតយ ឬអានឈោយមស្រនតីរបស់ក្សុរ ឈ ើមប ី
ធាននូវការឈក្បើក្បាស់ក្បពន័ធឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ ឈៅឈពលណ្ឋសិសសណ្ឋមាា រ់ក្តូវបានររឈ ើញថ្នបានរឈំលាភឈៅឈលើ
ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល ឬរិចចក្ពមឈក្ពៀងសដីពីការឈក្បើក្បាស់ន្ លអាចទ្យទួ្យលយរបានរបស់
ក្សុរ នយរសាលា ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ អាចប ិឈស  ឬោរ់រក្មតិសិទ្យធិរា ងការឈក្បើក្បាស់របស់
សិសស ឬបឈងាើនការក្តួតពិនិតយឈៅឈលើការឈក្បើក្បាស់របស់សិសសនូវធនធានបឈចចរវទិ្យារបស់ក្សុរ ឲ្យបានសមរមយ។ 
ការឈក្បើក្បាស់មនិបានសមរមយ រ៏អាចបណ្ឋដ លឲ្យមានការចាតវ់ធិានការវនិ័យ និង/ឬ វធិានការនែូវចាបឈ់ោយ
អន ឈលាមតាមចាប ់និងឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរានងន្ រ។  

BP 5144 ការោរវ់និ័យសិសស។ ក្រុមក្បឹរាភិបាលមានបំណ្ងចងឈ់ក្តៀមខែួនសិសសឲ្យកាែ យឈៅោអាររិតក្តិុះរុិះ
ពិចារណ្ឋ ន្ លមានការយរចិតតទ្យ រោរ ់មានសមតថភាព ឈហើយទ្យទួ្យលបានពត័ម៌ានឈពញឈលញ មានការចូលរមួ  

 ោសមាជិរសងគមន្ លឈចុះចូលរមួចំន្ណ្រ ន្ លមានការឈក្តៀមខែួនចំឈោុះភាពឈោរជ័យឈៅរា ងមហាវទិ្យាល័យ 
និងអាជីព។ ក្រុមក្បឹរា រពឹំងថ្ន សាលាឈរៀននីមយួៗបឈងាើតនូវបរយិាកាសសិរាវជិជមាន ន្ លសិសសទាងំអស់មាន
អារមមណ៍្ថ្នក្តូវបានឈរទ្យទួ្យលយរ មានការគ្នកំ្ទ្យ និងក្តូវបានឈរឈគ្នរព។ ក្រុមក្បឹរាមានបំណ្ងចងឲ់្យឈគ្នល
ការណ៍្វនិយ័បនតឈបសររមមរបស់ខែួនឈៅរា ងការបឈក្មើជូនរ មារទាងំក្សុង ល បបំបាតឈ់ចាលវសិមភាពឈៅរា ងការ
ឈក្បើក្បាស់នលវបិារន្ លោការក្ពមាន និងនដល់ជូនរ មារមាា រ់ៗ ោមយួនឹងក្រូបឈក្ងៀនលអៗ ន្ លក្តូវបានបំោរ់
បំប៉ានឈ ើមបឈីលើររមពស់ការសិរា និងអារបបរិរយិា។ 

ក្រុមក្បឹរាមានបំណ្ងចងឈ់ក្បើក្បាស់ឈគ្នលវធីិវជិជមានចំឈោុះអារបបរិរយិាសិសស និងការឈក្បើក្បាស់ការអន វតតន៍តាម
ន្បបទ្យបស់ាា ត ់និងសាដ រឈ ើងវញិ ឈ ើមបកីាតប់នថយតក្មូវការវនិយ័ និងឈក្បើក្បាស់រយៈឈពលបង្កហ តប់ឈក្ងៀនឲ្យអស់ពី
លទ្យធភាពសក្មាប់សិសសមាា រ់ៗ ។ ក្រុមក្បឹរាទ្យទួ្យលសាគ ល់សារសំខាន់ម្នការអភវិឌឍស ខភាពនែូវសងគម និងនែូវចិតត
របស់យ វជន និងមន សសឈពញវយ័ទាងំអស់ ឈៅរា ងអងគភាពរបស់ឈយើង។ ក្រុមក្បឹរាមានបំណ្ងចងប់ានការអន ម័
តក្របខណ័្ឌ ការង្ករឈឆ្ែើយតបចំឈោុះអនតរារមន ៍(RTI) ន្ លឈៅរា ងសាលាឈរៀនមានការនដល់ជូននូវក្បពន័ធ ន្ ល
ឈរៀបចំោថ្នា រ់ៗ ម្នការគ្នកំ្ទ្យការសិរា និងអារបបរិរយិា ឈ ើមបឈីធវើឲ្យសិសសទាងំអស់អាចទ្យទួ្យលបានរមមវធីិសិរា
សាូលក្បរបឈោយសមធម។៌ សាលាឈរៀននីមយួៗ មានការទ្យទួ្យលខ សក្តូវចំឈោុះការអន ម័តយ ទ្យធសាស្រសត រមមវធីិ 
និងអនតរារមន៍ឈៅរា ងក្របខណ័្ឌ ការង្ករ RTI ឈ ើមបជួីយ បងាលរខណ្ៈង្កយក្សួល ល់ឈគ្នលវធីិក្សបគ្នា សក្មាប់ការ
ក្របក់្រងអារបបរិរយិាវជិជមាន និងគ្នកំ្ទ្យសងគម ឈ ើមបកីាតប់នថយការខាតឈមា៉ា ងឈរៀនសូក្តសក្មាប់សិសស ឈោយសារ
ន្តការោរវ់និយ័។ ក្រុមក្បឹរាទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន មានរមាែ តឱ្កាសសក្មាប់សិសសមយួភារធំរបស់ខែួន ឈោលរឺរា ង
ចំឈណ្ឋមសិសសអាស្រហវិរសញ្ញជ តិអាឈមររិ ឡាទី្យន និងសិសសន្ លោអារសិរាភាសាអងឈ់រែស និងសិសសពិការ។ 
ក្រុមក្បឹរាមានបំណ្ងចង់រំណ្ត់ និងឈោុះក្សាយមលូឈហត ន្ លឈធវើឲ្យមានការក្បក្ពឹតតចំឈោុះខែួនឈោយព ំមានស
មាមាក្តឈៅរា ងវនិយ័ ឈ ើមបកីាតប់នថយ និងល បបំបាត់ឈចាលនូវការលឈមអៀងន្នារោតិសាសន៍ឈៅរា ងការឈក្បើក្បាស់វ ិ
នយ័សាលាឈរៀនន្ លោការក្ពមាន និងរាល់ការលឈមអៀងឈនសងៗន្ លអាចឈរើតមានឈ ើងសក្មាប់សិសសន្ លព ំក្តូវ
បានបឈក្មើបានលអ។ សាលាឈរៀនក្តូវអន វតតវធិានវនិយ័ឲ្យបានឈសមើភាពគ្នា  ក្សបគ្នា  និងគ្នម នការឈរ ើសឈអើង។ ក្រុម
ក្បឹរាទ្យទួ្យលសាគ ល់នូវសារសំខាន់ម្នការឈក្បើក្បាស់សាលាឈរៀន និងយ ទ្យធសាស្រសតក្របក់្រងថ្នា រឈ់រៀន ន្ លររាឲ្យ
សិសសសថិតឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងឈៅរា ងថ្នា រ់ឈរៀន។ ការខរខានមនិបានមរឈរៀនឈក្ចើនឈពរឈោយសារមលូឈហត 
អវីរឈ៏ោយ ស ទ្យធន្តមាននលប៉ាុះោល់ឈោយផ្ទា ល់ឈៅឈលើលទ្យធនលសិរា ឈទាុះរា ងរយៈឈពលខែីរដី និងរយៈន្វងរដី។ 
ការយរសិសសឈចញពីបរយិាកាសថ្នា រឈ់រៀនឈោយសារការក្បក្ពឹតតខ សឆ្គង រួរន្តឈចៀសវាង។ ក្រុមក្បឹរាព ំគ្នកំ្ទ្យ
ចំឈោុះឈគ្នលវធីិមនិអតឱ់្នចំឈោុះវនិយ័ឈ ើយ ឈលើរន្លងន្តឈៅឈពលណ្ឋមានការតក្មូវឈោយចាប។់ សាលាឈរៀន
អាចនឹងមនិអន មត័ឈគ្នលការណ៍្មនិអតឱ់្ន ឬការអន វតតនទ៍ាងំឡាយណ្ឋន្ លមានចក្មូងចក្មាស់ោមយួនឹង
ឈគ្នលការណ៍្វនិយ័របស់ក្សុរ។ ឈលើរន្លងន្តឈៅឈពលណ្ឋន្ លការផ្ទអ រឈោយសារមានការឈលមើសឈលើរទី្យមយួ 
ក្តូវបានអន ញ្ញា តឈោយ ចាបអ់បរ់ ំ48900.5  ូចមានបរយិាយបន្នថមឈៅរា ង AR 5144.1 អារក្របក់្រង ឬអារ
ន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំរបស់អារក្របក់្រង អាចអន វតតន្តការក្តួតពិនិតយរា ងសាលាឈរៀន ឬឈក្ៅសាលាឈរៀន
ប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ ឈៅឈពលន្ លមឈធាបាយន្រតក្មូវឈនសងៗឈទ្យៀតព ំអាចនមំរនូវការក្បក្ពឹតតក្តឹមក្តូវ ឬវតតមានរបស់សិសស
អាចបងានូវឈក្គ្នុះថ្នា រ់ ល់សិសសឈនសងឈទ្យៀត។ (ចាបអ់ប់រ ំ48900.5) មឈធាបាយន្រតក្មូវឈនសងឈទ្យៀត ន្ លក្តូវបាន
ពាយាមឈក្បើក្បាស់ ក្តូវន្តចងក្រងទ្យ រោឯរសារ និងវាយតម្មែឈៅឈលើក្បសិទ្យធភាពម នឈពលបញ្ជូ នសិសសឲ្យឈៅ
ទ្យទួ្យលការោរ់វនិយ័ ឈៅរា ងការយរសិសសឈចញពីថ្នា រឈ់រៀនន្ លបានច ុះឈ ម្ ុះ ឬទី្យតាងំសាលាឈរៀនរបស់សិសស
ឈនុះ។ មឈធាបាយន្រតក្មូវឈនសងឈទ្យៀត រមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្តចំ់ឈោុះ សនាិសីទ្យោមយួសិសាន សិសស និងមាតា
បិតា និអារអាណ្ឋពាបាលរបស់ពួរឈរ ការឈក្បើក្បាស់ក្រុមសិរាសិសស ឬក្រុមឈនសងៗន្ លោរព់ន័ធនឹងអនតរារមន ៍
ការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងរមមវធីិន្ លបឈក្ងៀនអារបបរិរយិានែូវសងគម ឬនែូវចិតត ឬការក្របក់្រងរំហឹង ការចូល
រមួឈៅរា ងរមមវធីិយ តតិធមស៌ាដ រឈ ើងវញិ ឬក្រុមពិភារាសាដ រឈ ើងវញិ និងឈគ្នលវធីិគ្នកំ្ទ្យអារបបរិរយិាវជិជមាន។ 
(ចាបអ់បរ់ ំ48900.5) អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវនដល់ការអភវិឌឍវោិជ ជីវៈតាមការ
ចាបំាច ់ឈ ើមបជួីយ សក្មួល ល់ប រគលិររា ងការអភវិឌឍជំនញក្របក់្រងថ្នា រឈ់រៀនឲ្យបានក្សបគ្នា  ការអន វតតន៍
បឈចចរឈទ្យសវនិយ័ក្បរបឈោយក្បសិទ្យធភាព ការល បបំបាតភ់ាពលឈមអៀងន្ លឈធវើឈ ើងឈោយអឈចតន និងការបឈងាើត
ទំ្យនរទំ់្យនងសហក្បតិបតតិការោមយួមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល។ោមយួនឹងការចូលរមួពីសំណ្ឋរ់អារ
ោរព់ន័ធរា ងសហរមន ៍សាលាឈរៀននីមយួៗអាចអភវិឌឍនវ៍ធិានវនិយ័ឈ ើមបបំីឈពញតាមឈសចរដីក្តូវការោរល់ារ់
របស់សាលាឈរៀន  ូចន្ លមានបរយិាយឈៅរា ង AR 5144។ វធិានទាងំឡាយ ក្តូវមានលរខណ្ៈក្សបគ្នា ោមយួ
ចាប ់ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា បទ្យបញ្ាតតិថ្នា រក់្សុរ និងទិ្យនានយ័វនិយ័ថ្នា រស់ាលាឈរៀន។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬ
អារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវនដល់ការអភវិឌឍវោិជ ជីវៈតាមការសមរមយ ឈ ើមបជួីយ សក្មួល ល់ប រគលិរឈៅរា ងការ
អភវិឌឍជំនញក្របក់្រងថ្នា រឈ់រៀន និងឈៅរា ងការអន វតតនប៍ឈចចរឈទ្យសវនិយ័ក្បរបឈោយក្បសិទ្យធភាព។ 

ឈ ើមបធីានថ្ន វនិយ័មានភាពសមរមយ និងមានសមធម ៌សាលាឈរៀន និងក្សុរ ក្តូវក្បមលូ និងក្តួតពិនិតយឈ ើងវញិ
ឈៅឈលើទិ្យនានយ័វនិយ័ ន្ លក្តូវបានន្បងន្ចររិតតាមសាលាឈរៀន ោតិសាសន ៍ឈយនឌរ័ សាថ នភាពរា ងនមោអារ
សិរាភាសាអងឈ់រែស សាថ នភាពរា ងភាពោសិសសពិការ និងក្បឈភទ្យម្នការក្បក្ពឹតតបទ្យឈលមើសក្បចានំ្ខ។ ក្សុរនឹងឈធវើ
ការក្តួតពិនិតយោលរខណ្ៈមជឈការឈៅឈលើទិ្យនានយ័វនិយ័ឈៅថ្នា រ់សាលាឈរៀន និងឈៅទូ្យទាងំក្សុរ ឈ ើមបវីាស់សាង់
ភាពររីចឈក្មើនឈឆ្ព ុះឈៅររឈគ្នលឈៅម្នការល បបំបាត់អក្តាផ្ទអ រ និងការបញ្ជូ នសក្មាប់សិសសអាស្រហវិរសញ្ញជ តិអាឈម
ររិឈោយគ្នម នសមាមាក្ត  និងរំណ្ត់ថ្នឈតើយ ទ្យធសាស្រសតតាមទី្យតាងំនីមយួៗទាមទារឲ្យមានការម្លតក្មូវឈ ើមបឈីឆ្ែើយ
តបឈៅនឹងឈគ្នលឈៅន្ រឬឈទ្យ។ អារក្របក់្រងទី្យតាងំ ក្តូវជួបោមយួប រគលិរបឈក្ងៀនឈៅតាមទី្យតាងំក្បចាកំ្តីមាស 
ឈ ើមបកី្តួតពិនិតយឈ ើងវញិឈៅឈលើទិ្យនានយ័វនិយ័របស់ទី្យតាងំសាលាឈរៀនឈនុះ និងពិភារាអំពីយ ទ្យធសាស្រសតសក្មាប់
ការបឈក្ងៀន និងការពក្ងឹងនូវអារបបរិរយិាវជិជមានរបស់សិសស ន្ លមនិទាមទារឲ្យមានការោរព់ន័ធោមយួនឹង
ក្បពន័ធវនិយ័ និងការខាតឈមា៉ា ងឈរៀនសូក្ត។ ការឈធវើទ្យណ្ឌ រមមចំឈោុះរាងកាយ។ ការឈធវើទ្យណ្ឌ រមមចំឈោុះរាងកាយ មនិ
ក្តូវឈក្បើក្បាស់ោវធិានការវនិយ័ក្បឆ្ងំនឹងសិសសណ្ឋមាា រឈ់ ើយ។ ការឈធវើទ្យណ្ឌ រមមចំឈោុះរាងកាយ រមួមាន ការឈធវើ
ឲ្យមានការ ចឺាបឈ់ោយឈចតន ឬការបងាឲ្យមានការ ចឺាប់ឈោយឈចតន ការ ចឺាប់ន្នាររាងកាយឈៅឈលើ
សិសសណ្ឋមាា រ។់ សក្មាបោ់ឈគ្នលបំណ្ងម្នឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ ការឈធវើទ្យណ្ឌ រមមចំឈោុះរាងកាយ ព ំមានរមួបញ្ចូ ល
នូវការឈក្បើក្បាស់រមាែ ងំឈោយនិឈយាជិរ ន្ លមានភាពសមឈហត នល និងចាបំាចរ់ា ងការការោរនិឈយាជិរ 
ប រគលិរ ឬប រគលឈនសងឈទ្យៀត ឬឈ ើមបបីង្កា រនូវការខូចខាតចំឈោុះក្ទ្យពយសមបតតិ ឬឈ ើមបទី្យទួ្យលបាននូវការររាទ្យ រអាវ ធ 
ឬវតថ ឈក្គ្នុះថ្នា រន់្ លសថិតរា ងការក្របក់្រងរបស់សិសសឈនុះឈ ើយ។ 

AR 5144 សិសសវនិយ័។ ក្សុរ និងប រគលិរមានការឈបដោា ចិតតចំឈោុះការបឈងាើតនូវបរយិាកាសសិរាវជិជមាន ន្ ល
ធានថ្ន សិសសទាងំអស់ទ្យទួ្យលបាននូវការអបរ់កំ្បរបឈោយរ ណ្ភាព។ ក្សុរទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន ទិ្យ ាភាពសំខានម់្ន
ការររានូវបរយិាកាសន្ លមានស ខភាពលអ និងមានស វតថិភាពរឺ ការបឈងាើតនូវសណ្ឋដ ប់ធាា ប ់និងររានូវវនិយ័ឈៅ
រា ងសាលាឈរៀនទាងំឡាយរបស់ឈយើង។ ឈគ្នលឈៅឈនុះ អាចសឈក្មចបានន្តតាមរយៈរិចចខិតខំក្បឹងន្ក្បងសហ 
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ក្បតិបតតិការពីសំណ្ឋរប់ រគលិរសាលាឈរៀន សិសាន សិសស មាតាបិតា អាណ្ឋពាបាល និងសហរមន៍របស់
ឈយើងប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។ ក្សុរឈជឿោរ់ថ្ន ការអភវិឌឍទំ្យនរទំ់្យនងោមយួក្រួសាររឺោជំហានទី្យមយួរា ងការបឈងាើតនូវសាលា
ឈរៀនន្ លមានស វតថិភាព និងមានស ខភាពលអ។ ក្សុរ និងប រគលិរ មានបំណ្ងចងឈ់ធវើការឈោយសហក្បតិបតតិការ
ោមយួក្រួសារ ឈ ើមបបីឈងាើតនូវទំ្យនរទំ់្យនងវជិជមាន ន្ លជួយ  ល់ការអភវិឌឍ និងការសឈក្មចបានលទ្យធនលសិរា
របស់សិសសទាងំអស់។ សមាជិរប រគលិររបស់សាលាឈរៀន ក្តូវបានឈលើរទឹ្យរចិតតឲ្យទារទ់្យងមាតាបិតាឈៅឈរៀងរាល់
ឈ ើមឆ្ា សិំរា ឈ ើមបបីឈងាើតយា៉ា ងសរមមោម ននូវការក្បាក្ស័យទារទ់្យងរវាងសាលាឈរៀន និងនាុះន្ លមានលរខណ្ៈ
វជិជមានឈពញមយួឆ្ា សិំរា ឈ ើមបនី្ចររនំ្លរភាពឈោរជ័យ និងបញ្ញហ របស់សិសស និងបឈងាើតន្ននការឈ ើមបជួីយ ឲ្យ
សិសសទ្យទួ្យលបាននូវការអបរ់កំ្បរបឈោយរ ណ្ភាព។ ក្សុរមានការឈបដោា ចិតតរា ងការល បបំបាតឈ់ចាលនូវភាព
លឈមអៀងឈៅរា ងវនិយ័សលាឈរៀន ោរព់ន័ធនឹងសិសសន្ លព ំ ទ្យទួ្យលការបឈក្មើជូនបានលអរបស់ឈយើង ឈោយកាត់
បនថយចំនួនម្នការបញ្ជូ ន ការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ។ ប រគលិរនឹងចូលរមួឈៅរា ងការអន វតតន៍សាដ រឈ ើងវញិ 
ន្ លឈលើររមពស់វបបធម៌សាលាឈរៀន និងន្រលមអក្បពន័ធវនិយ័របស់សាលាឈរៀនឈ ើមបឈីោុះក្សាយសមធម។៌ វធិាន
ឈៅថ្នា រទី់្យតាងំ។ ឈៅរា ងការអភវិឌឍវធិានវនិយ័ឈៅថ្នា រទី់្យតាងំ សាលាឈរៀនក្តូវឈសាើស ំឲ្យមានការនដល់ទ្យសសនៈ និង
 ំបនូម នពីអារចូលរមួឈៅឈលើតំណ្ឋងណ្ឋមាា រ់ន្ លក្តូវបានឈក្ជើសតាងំឈោយក្រុមណ្ឋមយួខាងឈក្កាម៖ 1. មាតា
បិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល 2. ក្រូបឈក្ងៀន 3. អារក្របក់្រងសាលាឈរៀន 4. សក្មាប់អន វទិ្យាល័យ និងវទិ្យាល័យ 
រឺសិសសន្ លបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងសាលាឈរៀនឈនុះ វធិានទាងំឈនុះ ក្តូវមានភាពក្សបគ្នា ោមយួនឹងចាប ់
ឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរាភបិាល និងបទ្យបញ្ាតតិរបស់ក្សុរ។ ការអភវិឌឍវធិាន ក្តូវមានការជូន ំណឹ្ងពីទិ្យនានយ័វ ិ
នយ័ឈៅថ្នា រស់ាលាឈរៀន  ូចន្ លមានបរយិាយឈៅរា ង BP 5144។ សាលាឈរៀនរក៏្តូវឈសាើស ំឲ្យមានការនដល់ទ្យសស
នៈ និង ំបនូម នពីអារចូលរមួថ្នឈតើ វធិានវនិយ័ឈៅថ្នា រស់ាលាឈរៀន ឬឈៅថ្នា រក់្សុរ ក្តូវបានអន វតតក្បរបឈោយ
សមធម ៌និងយ តតិធមន៌្ រឬឈទ្យ។ រំណ្តក់្តារបស់សិសស ក្តូវររាោការសមាៃ ត់ក្របឈ់ពលឈវលា។ មឈធាបាយន្រ
តក្មូវជំនួស។ សាលាឈរៀននីមយួ ក្តូវទ្យទួ្យលខ សក្តូវរា ងការោរប់ញ្ចូ លនូវក្របខណ័្ឌ ការង្ករឈឆ្ែើយតបចំឈោុះ
អនតរារមន៍ (RTI) ឈៅរា ងន្ននការយ ទ្យធសាស្រសតទី្យតាងំសាលាឈរៀនសហរមន៍ (CSSSP) របស់ខែួន ឈ ើមបកីាត់
បនថយការបញ្ជូ ន និងការផ្ទអ រសិសស តាមរយៈអនតរារមនស៍រមមោម ន ការគ្នកំ្ទ្យអារបបរិរយិាវជិជមាន ការអន វតតន៍
សាដ រឈ ើងវញិ និងឈគ្នលវធីិវនិយ័ន្ លមនិក្ពមាន។ RTI រឺោក្បពន័ធទ្យបស់ាា ត់មយួន្ លឈផ្ទដ តការយរចិតតទ្យ រោរ់
ឈៅឈលើការឈក្បើក្បាស់ឲ្យអស់ពីលទ្យធភាពនូវលទ្យធនលសិរារបស់សិសស ឈោយកាតប់នថយនូវបញ្ញហ អារបបរិរយិា និង
ការឈចៀសវាងការខាតឈមា៉ា ងឈរៀនសូក្ត តាមរយៈការឈក្បើក្បាស់អនតរារមនន៍្ លឈរៀបចំោថ្នា រ់ៗ ។ ការបញ្ជូ នសិសសពី
បរយិាកាសថ្នា រឈ់រៀនឈោយសារការក្បក្ពឹតតខ ស រួរក្តូវបានឈចៀសវាង។ សិសសរពឹំងថ្ន ការជំនួសឲ្យការផ្ទអ រ និង
ឈគ្នលវធីិវនិយ័ររីចឈក្មើន រួរក្តូវបានឈក្បើក្បាស់ម នឈពលបញ្ជូ នសិសសណ្ឋមាា រ់ឈចញពីថ្នា រឈ់រៀន។ ក្សុររពឹំងទ្យ រថ្ន 
ការជំនួសទាងំឡាយណ្ឋន្ លក្សបគ្នា ោមយួនឹងក្របខណ័្ឌ  RTI របស់សាលាឈរៀន និងឈគ្នលការណ៍្របស់ក្សុរ 
នឹងក្តូវបានអន វតតឈៅរា ងថ្នា រឈ់រៀន ឈលើរន្លងន្តការផ្ទអ រសក្មាប់បទ្យឈលមើសឈលើរទី្យមយួឈនុះក្តូវបានអន ញ្ញា ត
ឈោយ ចាបអ់ប់រ ំ48900.5  ូចន្ លមានបរយិាយបន្នថមឈទ្យៀតឈៅរា ង AR 5144.1 ឬឈៅឈពលន្ លវាអាចចង
ក្រងទ្យ រោឯរសារថ្ន ការរឈំលាភបំោនន្នារអារបបរិរយិាបឈងាើតបាននូវឈក្គ្នុះថ្នា រ់យា៉ា ងចាស់លាស់ចំឈោុះប រគល
ទាងំឡាយ។ យ ទ្យធសាស្រសតឈៅតាមថ្នា រឈ់រៀនរមួបញ្ចូលទាងំ ប៉ា ន្នតមនិរំណ្តចំ់ឈោុះ៖ ការបឈក្ងៀនសារឈ ើងវញិយា៉ា ង
ចាស់លាស់អំពីការរពឹំងទ្យ រន្នារអារបបរិរយិា ការបំន្បរសិសសឲ្យឈៅោចឈ់ោយន្ រពីគ្នា  ការសរឈសរលិខិតស ំ
ឈទាស ការោររិ់ចចការក្សាវក្ោវបន្នថម ទូ្យរស័ពាឈៅកាន់មាតាបិតា ការររាទ្យ រសិសសឈក្កាយចបឈ់មា៉ា ងសិរា 
សនាិសីទ្យសាដ រឈ ើងវញិោមយួសិសស ម្ទ្យឈទ្យៀត ឬសិសសទាងំអស់រា ងថ្នា រ ់ការបឈងាើតនូវរិចចសនាអារបបរិរយិា
វជិជមាន សនាិសីទ្យោមយួសិសស សនាិសីទ្យោមយួមាតាបិតា និងសិសស។ មាតាបិតារួរទ្យទួ្យលបាននូវការជូន
 ំណឹ្ង ក្បសិនឈបើមានរំរមូ្នការក្បក្ពឹតតខ សរតឹន្តខាែ ងំឈ ើង ន្ លអាចនឈំៅររការ រឈចញពីថ្នា រឈ់រៀន ឬពី
សាលាឈរៀន។ សិសសទាងំឡាយន្ លបង្កហ ញឲ្យឈ ើញនូវរំរមូ្នការក្បក្ពឹតតខ ស រួរក្តូវបាននដល់ជូននូវការគ្នកំ្ទ្យ និង
អនតរារមន៍កានន់្តខាែ ងំោងម ន។ យ ទ្យធសាស្រសតសមរមយឈៅរា ងសាលាឈរៀនរមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ៖ 
សនាិសីទ្យរវាងប រគលិរសាលាឈរៀន និងសិសស ក្ពមទាងំមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់ពួរឈរ។ ការ
បញ្ជូ នឈៅកានក់្រុមក្បឹរាសាលាឈរៀន ឬប រគលិរគ្នកំ្ទ្យ ម្ទ្យឈទ្យៀតរបស់សាលាឈរៀន ឈ ើមបឈីធវើការក្របក់្រងររណី្ និង
នដល់ក្បឹរា។ ការបញ្ជូ នឲ្យឈៅទ្យទួ្យលការក្បឹរាអំពីឈក្រឿងឈញៀន ឬឈក្រឿងក្សវងឹ។ការឈកាុះក្បជ ំក្រុមសិរាសិសស 
(SST) ក្រុមសក្មបសក្មួលឈសវា (COST) ឬក្រុមន្ លោរព់ន័ធនឹងអនតរារមនឈ៍នសងៗ ឈ ើមបវីាយតម្មែឈៅឈលើ
អារបបរិរយិា និងអន វតតន្ននការប រគលឈ ើមបឈីោុះក្សាយអារបបរិរយិាឈនុះរា ងភាពោម្ រូោមយួសិសស និង
មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់ពួរឈរ។ ឈៅឈពលណ្ឋអាចអន វតតបាន ការបញ្ជូ នឲ្យឈៅទ្យទួ្យលការវាយ
តម្មែឈលើការអបរ់ចិំតតសងគម ឬការអបរ់ចិំតតសាស្រសត រមួទាងំ ឈ ើមបបីឈងាើតនូវរមមវធីិអបរ់តំក្មូវតាមប រគល ឬន្ននការន្នារ
ទី្យ 504។ ការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងរមមវធីិសក្មាបប់ឈក្ងៀនអារបបរិរយិានែូវសងគម ឬនែូវចិតត ឬការក្របក់្រងរំហឹ
ង។ ការចូលរមួឈៅរា ងរមមវធីិយ តតិធម៌សាដ រឈ ើងវញិ ឬក្រុមសនាន ឬក្រុមពិភារា។ ឈគ្នលវធីិគ្នកំ្ទ្យអារបបរិរយិា
វជិជមានោមយួនឹងអនតរារមនន៍្បបក្ពមាន ន្ លឈរើតឈ ើងឈៅរា ងម្ងៃសិរាឈៅរា ងបរឈិវណ្សាលាឈរៀន។ រមមវធីិ
ឈក្កាយចបឈ់មា៉ា ងសិរាន្ លឈោុះក្សាយបញ្ញហ អារបបរិរយិាោរល់ារ ់ឬោរ់ឲ្យសិសសសថិតឈក្កាមសរមមភាព និង
អារបបរិរយិាវជិជមាន រមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ សរមមភាពទាងំឡាយណ្ឋន្ លក្តូវបាន ំឈណ្ើ រការឈោយ
សហការគ្នា ោមយួនឹងក្រុមមាតាបិតា និងសហរមន៍រា ងមលូោា ន។ ការបង្កខ ងំទ្យ រឈក្កាយចបឈ់មា៉ា ងសិរា 
 ូចន្ លមានន្ចងឈៅរា ងន្នារខាងឈក្កាម ន្ លមានចំណ្ងឈជើងថ្ន “ការបង្កខ ងំទ្យ រឈក្កាយចប់ឈមា៉ា ងសិរា”។ ឈសវា
សហរមន៍ ូចន្ លមានន្ចងឈៅរា ងន្នារខាងឈក្កាម ន្ លមានចំណ្ងឈជើងថ្ន “ឈសវាសហរមន៍”។ ឈោយ
អន ឈលាមតាមឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា និង បទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល ការរតឹតបតិ ឬការ រហូតសិទ្យធិពីការចូលរមួឈៅរា ង
សរមមភាពបន្នថមឈក្ៅរមមវធីិសិរា។ ការរតឹតបតិការ បស់ក្មារ។ ក្រូបឈក្ងៀនអាចរតឹតបតិរយៈឈពល ប ់

 សក្មាររបស់សិសសបាន ន្តឈៅឈពលណ្ឋគ្នត់ឈជឿោរ់ថ្ន វធិានការឈនុះរឺោវធីិន្ លមានក្បសិទ្យធភាពបំន តឈ ើមបនីំ
មរនូវអារបបរិរយិាន្ លមានការន្រលមអប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។ ឈៅឈពលណ្ឋការរតឹតបតិការ បស់ក្មារ អាចោរព់ន័ធនឹង
ការ រហូតសរមមភាពរាងកាយពីសិសិសសឈនុះ ក្រូបឈក្ងៀនក្តូវពាយាមឈក្បើអនតរារមនឈ៍នសងៗឈទ្យៀតម ននឹងោរឲ់្យ
សថិតឈក្កាមការរតឹតបតិ។ ការរតឹតបតិការ បស់ក្មារ ក្តូវសថិតឈក្កាមល័រខខណ័្ឌ ទាងំឡាយ ូចខាងឈក្កាម៖ សិសស
ក្តូវទ្យទួ្យលបានឈពលឈវលាក្របក់្គ្នន់រា ងការឈក្បើក្បាស់បនាបទឹ់្យរ និងទ្យទួ្យលទានឈភសជជៈ ឬអាហារម្ងៃក្តងត់ាមការ
សមរមយ។ សិសសក្តូវឈៅន្តសថិតឈក្កាមការក្តួតពិនិតយពីនិឈយាជិរសមក្សបណ្ឋមាា រ់ឈៅអំ  ងឈពលរតឹតបតិ។ 

ក្រូបឈក្ងៀនក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់នយរសាលា អំពីរាល់ការរតឹតបតិការ បស់ក្មារណ្ឋមយួ ន្ លពួរឈរបានោរ់
ឈៅឈលើសិសស។ ការបង្កខ ងំទ្យ រឈក្កាយចបឈ់មា៉ា ងសិរា។ សិសសអាចក្តូវបានបង្កខ ងំទ្យ រឈោយ សារឈហត នលវនិយ័ 
រហូត ល់មយួឈមា៉ា ងឈក្កាយឈពលបញ្ចបម់្ងៃសិរាអតិបរមា។ ក្បសិនឈបើសិសសណ្ឋមាា រឈ់ៅមនិទានរ់ងយនត ឹរ
សិសសរបស់ខែួន ឈោយសារន្តក្តូវបានបង្កខ ងំទ្យ រឈក្កាយចបឈ់មា៉ា ងសិរា ឬក្បសិនឈបើសិសសឈនុះព ំក្តូវបាន ឹរ
ជញ្ជូ នឈោយរងយនត ឹរសិសសឈទ្យឈនុះ នយរសាលា ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំ ក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់មាតាបិតា 
ឬអាណ្ឋពាបាលអំពីការបង្កខ ងំទ្យ រឈនុះ យា៉ា ងឈហាចណ្ឋស់មយួម្ងៃោម ន ឈ ើមបឲី្យមានការឈរៀបចំការ ឹរជញ្ជូ ន
ជំនួសបាន។ សិសសឈនុះមនិក្តូវបានបង្កខ ងំទ្យ រឈ ើយ ល ុះក្តាណ្ឋន្តនយរសាលា ឬអារន្ លក្តូវបានឈរ
ន្តងតាងំ បានជូន ំណឹ្ង ល់មាតាបិតា ឬអារអាណ្ឋពាបាលសិន។ ររណី្ន្ លរងយនត ឹរសិសសឈចញ ំឈណ្ើ រ
ឈក្កាយឈពលចប់ម្ងៃសិរាឈលើសពីមយួឈមា៉ា ងឈនុះ សិសសអាចក្តូវបានបង្កខ ងំទ្យ ររហូត ល់រងយនតឈចញ ំឈណ្ើ រ។ 
សិសសក្តូវឈៅន្តសថិតឈក្កាមការក្តួតពិនិតយ ឈោយនិឈយាជិរន្ លមានការបញ្ញជ រ់ទ្យទួ្យលសាគ ល់ ឈៅអំ  ងឈពល
រតឹតបតិឈនុះ។សិសសអាចក្តូវបាននដល់ជូននូវជឈក្មើសក្តូវបង្កខ ងំទ្យ រឈៅម្ងៃឈៅរ ៍ោោងឈក្កាយចប់ឈមា៉ា ងសិរា។ 
ឈសវាសហរមន។៍ ោន្នារមយួម្ន ឬជំនួសឲ្យវធិានការវនិយ័ ក្រុមក្បឹរា អារឈមើលការខ សក្តូវ នយរសាលា ឬ
អារន្ លក្តូវបានន្តងន្តងរបស់នយរសាលា អាចតក្មូវឲ្យសិសសឈធវើឈសវាសហរមនឈ៍ៅអំ  ងឈមា៉ា ងមនិសិរា
ឈៅរា ងបរឈិវណ្សាលាឈរៀនឈៅតាមឆ្នា ន សិទ្យធិរបស់ខែួន ឬឈៅឈក្ៅបរឈិវណ្សាលាឈរៀន ឈោយមានការអន ញ្ញា តោ
លាយលរខណ៍្អរសរពីមាតាបិតា ឬអារអាណ្ឋពាបាលរបស់សិសស។ ឈសវាន្បបឈនុះ អាចរមួមាន ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់
ចំឈោុះ ការសមាអ តឈសាភណ្ភាពសហរមន ៍ឬឈក្ៅសាលាឈរៀន ការឈធវើឲ្យបរឈិវណ្ក្បឈសើរឈ ើង រមមវធីិជួយ ក្រូ
បឈក្ងៀន មតិតភរដិ ឬយ វជន។ ជឈក្មើសឈសវាសហរមន៍ឈនុះ ព ំមានសក្មាប់សិសសណ្ឋន្ លក្តូវបានផ្ទអ រ បឈណ្ដ ញ
ឈចញមនិទានឈ់ោុះក្សាយចប ់ឈ ើយ ឈោយអន ឈលាមឈៅតាមចាបអ់បរ់ ំ48915។ ឈទាុះោយា៉ា ងណ្ឋ ក្បសិនឈបើ
ការបឈណ្ដ ញឈចញន្ លក្តូវបាននដល់អន សាសន៍ព ំក្តូវបានអន វតតឈទ្យឈនុះ ឬការបឈណ្ដ ញឈនុះក្តូវបានផ្ទអ រឈនុះ 
សិសសឈនុះអាចក្តូវបានតក្មូវឲ្យឈធវើឈសវាសហរមន៍ោលទ្យធនលម្នការផ្ទអ រឈនុះ។ 

ការបញ្ជូ ន។ ក្រុមក្បឹរាមានបំណ្ងចងអ់ន មត័ក្របខ័ណ្ឌ ការង្ករ RTI ឈ ើមបសីក្មបសក្មួល ល់ឈគ្នលវធីិក្សបគ្នា
មយួសក្មាប់ការក្របក់្រងអារបបរិរយិាគ្នកំ្ទ្យសងគមវជិជមាន (BP 5144)។ ក្សុររពឹំងទ្យ រថ្ន ក្រូបឈក្ងៀននឹង
ពាយាមឈក្បើក្បាស់អនតរារមន៍ RTI ម នឈពលឈធវើការបញ្ជូ នឈចញឈក្ៅថ្នា រឈ់រៀន ឈលើរន្លងន្តការផ្ទអ រឈោយសារបទ្យ
ឈលមើសឈលើរទី្យមយួក្តូវបានអន ញ្ញា ត ឬក្តូវបានតក្មូវឈោយចាប់ន្ លមានបរយិាយឈៅរា ង AR 5144.1 ទំ្យពរ័ 8-9
។ ឈៅឈពលន្ លការបញ្ជូ នឈចញឈក្ៅថ្នា រឈ់រៀនក្តូវបានឈធវើឈ ើង អារក្របក់្រងទី្យតាងំ ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ 
ក្តូវន្តធានថ្ន ប រគលិរទី្យតាងំបានបំឈពញនូវចំណ្ ចទាងំឡាយខាងឈក្កាម៖ ក្រូបឈក្ងៀនបានបំឈពញទ្យក្មងន់្បបបទ្យ
បញ្ជូ នោសារល (ន្ លចាបឈ់នដើមឈៅឆ្ា សិំរា 2014-2015); អារក្របក់្រងទី្យតាងំ ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ 
បានពិនិតយឈមើលឈ ើងវញិឈៅឈលើទ្យក្មង់ន្បបបទ្យបញ្ជូ នោសារល ឈហើយក្បសិនឈបើមានការធាន រំណ្ត់នល
វបិារឈនសងៗឲ្យបានសមរមយ អារក្របក់្រងទី្យតាងំ ឬក្រូបឈក្ងៀន បានទារ់ទ្យងមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល
របស់សិសស និងបានជូន ំណឹ្ង ល់ពួរឈរអំពីនលវបិារទាងំឡាយ អារក្របក់្រងទី្យតាងំ ឬអារន្ លក្តូវបាន
ន្តងតាងំ បានឈស ើបអឈងាតឈៅឈលើឈហត នលសក្មាប់ការក្បក្ពឹតតរបស់សិសសឈនុះ អារក្របក់្រងទី្យតាងំ ឬអារន្ ល
ក្តូវបានន្តងតាងំ បានរត់ក្តាអនតរារមនរ៍បស់ថ្នា រឈ់រៀន និងការបញ្ជូ នឈៅរា ងមលូោា នទិ្យនាន័យរបស់ក្សុរ។ 

ឈសចរដីជូន ំណឹ្ងសក្មាបម់ាតាបិតា ឬអារអាណ្ឋពាបាល និងសិសាន សិសស។ ឈៅឈ ើមឆ្ា សិំរា អារឈមើលការ
ខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់មាតាបិតា ឬអារអាណ្ឋពាបាលឈៅរា ងមរគ ឈទ្យាសរ៍មាតា
បិតាអំពីភាពអាចររបានម្នវធិានថ្នា រក់្សុរ ន្ លទារ់ទ្យងនឹងវនិយ័។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបាន
ន្តងតាងំរ៏ក្តូវជូន ំណឹ្ងោលាយលរខណ៍្អរសរអំពីវធិានទាងំឡាយន្ លទារទ់្យងនឹងវនិយ័រា ងការឈនារសិសស ឈៅ
ឈពលពួរឈរច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅរា ងក្សុរឈនុះនងន្ រ។ 

BP 5144.1 ការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ / នីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប។់ ក្រុមក្បឹរាភបិាល បានបឈងាើតឈគ្នល
ការណ៍្ និងសតង់ោរម្នអារបបរិរយិាឈ ើមបឈីលើររមពស់ការសិរា និងការោរស វតថិភាព និងស ខ មាលភាពរបស់
សិសសទាងំអស់គ្នា ។ ោការឈឆ្ែើយតបឈៅនឹងការរឈំលាភបំោនធៃនធ់ៃរ និងមដងឈហើយមដងឈទ្យៀតឈៅឈលើឈគ្នលការណ៍្ 
និងសតងោ់រន្ លបានបឈងាើតឈ ើង វាអាចមានការចាបំាចក់្តូវផ្ទអ រ ឬបឈណ្ដ ញសិសសឈចញពីការឈរៀនសូក្តឈៅរា ង
ថ្នា រឈ់រៀនណ្ឋមយួ។ ក្រុមក្បឹរាមនិគ្នកំ្ទ្យចំឈោុះឈគ្នលវធីិគ្នម នការឈលើរន្លងចំឈោុះវនិយ័ឈ ើយ។ ក្រុមក្បឹរាទ្យទួ្យល
សាគ ល់សារសំខាន់ម្នការនដល់ការគ្នកំ្ទ្យឈៅទូ្យទាងំសាលាឈរៀន ឈោយឈក្បើយ ទ្យធសាស្រសតវនិយ័ន្ លររាឲ្យសិសសបាន
សថិតឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងបានឈរៀនឈៅរា ងថ្នា រ ់និងការគ្នកំ្ទ្យ ល់សិសសរា ងការសិរា ឈ ើមបកី្បក្ពឹតតខែួនឲ្យបាន
សមរមយ និងឈោុះក្សាយទំ្យនស់ក្បរបឈោយសនតិវធីិ។ ម ននឹងឲ្យសិសសណ្ឋមាា រ់សថិតឈក្កាមការោរ់វនិយ័ ន្ ល
បណ្ឋដ លឲ្យមានការខាតឈមា៉ា ងឈរៀនសូក្ត អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវឈក្បើក្បាស់យ ទ្យធសា
ស្រសតជំនួសឲ្យ ល់រក្មតិមយួន្ លអន ញ្ញា តឈោយចាប ់ ូចន្ លបានបរយិាយឈៅរា ង AR 5144 - វនិយ័។ ឈលើរ
ន្លងន្តឈៅឈពលណ្ឋការផ្ទអ រឈោយសារមានការឈលមើសឈលើរទី្យមយួក្តូវបានអន ញ្ញា តឈោយ 48900.5  ូចន្ ល
មានបរយិាយបន្នថមឈៅរា ង AR 5144.1 ការផ្ទអ រឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងឈក្ៅសាលាឈរៀន ក្តូវោរឲ់្យអន វតតន្តឈៅ
ឈពលណ្ឋន្ លមឈធាបាយន្រតក្មូវព ំទ្យទួ្យលបានឈោរជ័យឈៅរា ងការនមំរនូវការក្បក្ពឹតតក្តឹមក្តូវមយួ ឬវតតមាន
របស់សិសសឈនុះបងានូវឈក្គ្នុះថ្នា រ់ចំឈោុះប រគល ម្ទ្យឈទ្យៀត។  (ចាបអ់បរ់ ំ48900.5)  ការបឈណ្ដ ញឈចញរឺោវធិាន
ការន្ លចាតឈ់ធវើឈោយក្រុមក្បឹរា ចំឈោុះន្តការរឈំលាភធៃនធ់ៃរឈៅឈលើវនិយ័ឈោយសិសសណ្ឋមាា រ់ប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។ ក្រូ
បឈក្ងៀនឈៅថ្នា រ់ណ្ឋមយួន្ លសិសសណ្ឋមាា រ់ក្តូវបានផ្ទអ រ ឈោយអន ឈលាមតាមន្នារទី្យ 48910 ក្តូវតក្មូវឲ្យ
សិសសឈនុះបំឈពញរិចចការក្សាវក្ោវ និងឈតសតទាងំឡាយន្ លខរខានព ំបានឈធវើឈៅអំ  ងឈពលផ្ទអ រ។ សាលាឈរៀន
ក្តូវក្តួតពិនិតយ និងឈោុះក្សាយឈសចរដីក្តូវការន្នារការអបរ់រំបស់សិសសន្ លឈរើតឈ ើងឈោយសារន្តខាតឈមា៉ា ងឈរៀន
សូក្ត។ ការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ មនិអាចក្តូវបានអន វតតឈោយសារន្តភាពយឺតយា៉ា វ ការពនារឈពល ឬ 
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អវតតមានឈ ើយ។ ការជំនួសឲ្យការផ្ទអ រ ឬការបឈណ្ដ ញឈចញ ក្តូវន្តឈក្បើោមយួនឹងសិសសន្ លយឺតយា៉ា វ ពនារ
ឈពល ឬអវតតមានពីសរមមភាពសាលាឈរៀនន្ លបានចាតត់ាងំឲ្យឈធវើ។ មានក្បសិទ្យធភាព ម្ងៃទី្យ 1 ន្ខមររា ឆ្ា  ំ2015 
 ូចន្ លបានន្ចងឈោយចាបអ់បរ់រំ ាកាលីហវ័រញ៉ា  ន្នារទី្យ 48500(k) គ្នម នសិសសណ្ឋមាា រន់្ លក្តូវបានច ុះឈ ម្ ុះ
ចូលឈរៀនឈៅថ្នា រម់ឈតតយយអនតរកាល រហូត ល់ថ្នា រទី់្យបី អាចក្តូវបានផ្ទអ រ ឈោយសារន្តបានរខំាន ល់សរមមភាព
ទាងំឡាយរបស់សាលាឈរៀន ឬមានឈចតនមិនសាដ បប់ង្កគ បអំ់ណ្ឋចរបស់ប រគលិរសាលាឈរៀន (“ការរខំាន និងការ
មនិសាដ បប់ង្កគ បឈ់ោយឈចតន”) ឈហើយគ្នម នសិសសណ្ឋមាា រន់្ លក្តូវបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅថ្នា រ់មឈតតយយអនតរ
កាល រហូត ល់ថ្នា រទី់្យ បពី់រ (TK-12) ក្តូវបានបឈណ្ដ ញឈចញពីសាលាឈរៀនឈោយសារឈហត នល ូចគ្នា ឈនុះឈ ើ
យ។ មានក្បសិទ្យធភាព ម្ងៃទី្យ 1 ន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2016 គ្នម នសិសសណ្ឋមាា រន់្ លបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅថ្នា រម់ឈតត
យយអនតរកាលរហូត ល់ថ្នា រទី់្យ បពី់រ (TK-12) អាចក្តូវបានផ្ទអ រ ឬបឈណ្ដ ញឈចញពីសាលាឈរៀនឈោយសារន្តបាន
រខំានសរមមភាពរបស់សាលាឈរៀន ឬមានឈចតនមនិសាដ បប់ង្កគ បអំ់ណ្ឋចរបស់ប រគលិរសាលាឈរៀនឈ ើយ។ ក្រុម
ក្បឹរានឹងពិនិតយឈ ើងវញិឈលើទិ្យនានយ័ន្ លោរព់័នធនឹងការផ្ទអ រ សក្មាប់ការមនិសាដ បប់ង្កគ ន់ឈៅថ្នា រទី់្យ 4 រហូត
 ល់ថ្នា រទី់្យ 12 ឈៅន្ខសីហា ឆ្ា  ំ2015 និងន្ខមររា ឆ្ា  ំ2016។ ក្បសិនឈបើន្នអរឈលើការពិនិតយឈ ើងវញិឈៅឈលើ
ទិ្យនានយ័ វាបង្កហ ញឲ្យឈ ើញថ្ន ក្តូវឈធវើជំហានបនត ឈ ើមបឈីឆ្ែើយតបឈៅនឹងឈគ្នលឈៅរា ងការល បបំបាតក់ារផ្ទអ រ
ឈោយសារន្តការរខំាន ឬការមនិសាដ បប់ង្កគ ប់ឈោយឈចតនឈៅក្តឹមម្ងៃទី្យ 1 ន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2016 ឈនុះ ក្រុមក្បឹរា
នឹងន្ណ្នឲំ្យអារឈមើលការខ សក្តូវអន វតតវធិានការបន្នថមទាងំឈនុះ ឈ ើមបសីឈក្មចឲ្យបាននូវឈគ្នលឈៅគ្នម នការផ្ទអ រ
ឈោយសារន្តការរខំាន និងការមនិសាដ បប់ង្កគ បឈ់ោយឈចតនឈៅក្តឹមម្ងៃទី្យ 1 ន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2016។ ឈហត នល
សក្មាបក់ារផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ និងនីតិវធីិសក្មាបក់ារពិចារណ្ឋ ការនដល់អន សាសន ៍និង/ឬ ការអន វតតន៍
ការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ ក្តូវមានបញ្ញជ រ់លមអតិឈោយបទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល ឈហើយក្តូវន្តមានភាពក្សបគ្នា
ោមយួនឹងល័រខខណ័្ឌ តក្មូវទាងំឡាយន្ លមានន្ចងឈៅទី្យឈនុះ។ មានក្បសិទ្យធភាព ម្ងៃទី្យ 1 ន្ខមររា ឆ្ា  ំ2015 
ក្សុរអាចោនឹងមនិឈនារសិសសណ្ឋមាា រឈ់ោយមនិសម័ក្រចិតតឈៅថ្នា រ ់TK- 3 ឈៅកានស់ាលាឈរៀនមយួឈនសងឈទ្យៀត 
ឈោយន្នអរឈលើការររឈ ើញលទ្យធនលអំពីការរខំានសរមមភាពទាងំឡាយរបស់សាលាឈរៀន ឬឈចតនមិនសាដ ប់
បង្កគ បអំ់ណ្ឋចរបស់ប រគលិរសាលាឈរៀន។ មានក្បសិទ្យធភាព ម្ងៃទី្យ 1 ន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2016 ក្សុរមនិអាចឈនារសិសស
ណ្ឋមាា រឈ់ោយមនិសម័ក្រចិតតឈៅកានស់ាលាឈរៀនណ្ឋមយួឈនសងឈទ្យៀត ឈោយន្នអរឈលើការររឈ ើញលទ្យធនលអំពីការ
រខំានសរមមភាពទាងំឡាយរបស់សាលាឈរៀន ឬឈចតនមនិសាដ បប់ង្កគ បអំ់ណ្ឋចរបស់ប រគលិរសាលាឈរៀន។ ការ
ឈនារឈោយមនិសម័ក្រចិតត អាចឈរើតឈ ើងបានន្តឈៅឈក្កាយឈពលមានអន សាសន៍សក្មាបក់ារបឈណ្ដ ញឈចញ និង
ឈក្កាយពីមានសវនការចំឈោុះម ខរណ្ៈសវនការវនិ័យរបស់ក្សុរ (DHP) ន្ លក្សបគ្នា ោមយួនឹងល័រខខ័ណ្ឌ
ទាងំឡាយឈៅរា ងចាបអ់បរ់ ំន្នារទី្យ 48918 និងឈសចរដីជូន ំណឹ្ង និងនីតិវធីិសវនការសក្មាប់ការបឈណ្ដ ញឈច
ញ។ DHP ក្តូវទ្យទួ្យលសាគ ល់នូវការឈក្បើក្បាស់ឈគ្នលវធីិវជិជមានចំឈោុះអារបបរិរយិារបស់សិសស និងឈក្បើក្បាស់ឈមា៉ា ង
ឈរៀនសូក្តឲ្យអស់ពីលទ្យធភាពសក្មាបសិ់សសមាា រ់ៗ ។ ការឈនារឈោយមនិសម័ក្រចិតតឈៅកានស់ាលាឈរៀនបនតណ្ឋមយួ 
ក្តូវន្តឈធវើឈ ើងឈោយអន ឈលាមតាមចាបអ់បរ់ ំន្នារទី្យ 48432.5។ ប រគលិរក្សុរក្តូវក្បតិបតតិវធិានទាងំឡាយ ន្ ល
ោរព់ន័ធនឹងការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញសិសសក្បរបឈោយយ តតិធម ៌មានភាពក្សបគ្នា  និងអន ឈលាមឈៅតាម
ឈគ្នលការណ៍្មនិឈរ ើសឈអើងរបស់ក្សុរ។  

នីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប។់ ក្រុមក្បឹរាក្តូវន្ចងអំពីការក្បក្ពឹតតឈោយយ តតិធម ៌និងសមធម៌ចំឈោុះសិសសន្ ល
ក្ប មនឹងការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញឈោយនដល់ជូនពួរឈរនូវសិទ្យធិឈៅរា ងនីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប។់ អារ
ឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានឈរន្តងតាងំ ក្តូវអន ឈលាមតាមនីតិវធីិសក្មាប់ការជូន ំណឹ្ង សវនការ និង
ការបដឹងឧទ្យធរណ៍្  ូចមានបញ្ញជ រ់លមអតិឈៅរា ងចាប ់និងបទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល។   

ការពក្ងីរយ តតិធមស៌ាដ រឈ ើងវញិ រមមវធីិអភវិឌឍនភ៍ាពោប រស (Manhood Development Program) PBIS 
និងឈគ្នលវធីិសាដ រឈ ើងវញិ និងអភិវឌឍនយ៍ វជន ក្រុមក្បឹរាទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន ក្សុរមានភាពររីចឈក្មើនឈឆ្ព ុះឈៅររ
ការបឈងាើតនូវវបបធម៌សាលាឈរៀនវជិជមានតាមរយៈមឈធាបាយឈនសងៗោឈក្ចើន រមួទាងំ តាមរយៈការឈក្បើក្បាស់
យ តតិធមស៌ាដ រឈ ើងវញិ (RJ) ការអនតរារមន ៍និងការគ្នកំ្ទ្យអារបបរិរយិាវជិជមាន និងរមមវធីិអភវិឌឍន៍ភាពោប រស។ 
ក្រុមក្បឹរាឈជឿោរ់ថ្ន ការបនតពក្ងីររមមវធីិឈនុះ រឺោចំណ្ ចសាូលម្នការបឈងាើតបរយិាកាសសាលាឈរៀនន្ លមាន
ស វតថិភាព មានស ខភាព និងមានការគ្នកំ្ទ្យសក្មាបសិ់សសទាងំអស់ឈៅរា ងសាលាឈរៀន។ ក្រុមក្បឹរាគ្នកំ្ទ្យ ឈហើយ
នឹងនដល់អាទិ្យភាពសក្មាប ់RJ រមមវធីិអភវិឌឍនភ៍ាពោប រស និងរមមវធីិ PBIS និងអារសក្មបសក្មួលឈៅទី្យតាងំ
សាលាឈរៀន និងការអភវិឌឍវោិជ ជីវៈ ការហវឹរហាត ់និងការគ្នកំ្ទ្យសក្មាបក់្រូបឈក្ងៀន និងអារក្របក់្រងឈ ើមបអីន វតតរមម
វធីិទាងំឈនុះឈោយឈោរជ័យ។ ថ្នា រសិ់រាផ្ទអ រមានការក្តួតពិនិតយ។ ការផ្ទអ រមានការក្តួតពិនិតយ ក្តូវអន វតតន្តឈៅ
ឈពលណ្ឋន្ លមឈធាបាយន្រតក្មូវឈនសងៗ ព ំទ្យទួ្យលបានឈោរជយ័រា ងការនមំរនូវការក្បក្ពឹតតក្តឹមក្តូវប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។  
ក្រុមក្បឹរាទ្យទួ្យលសាគ ល់ថ្ន សិសសន្ លក្តូវបានផ្ទអ រពីសាលាឈរៀន ន្តងន្តព ំមានការក្តួតពិនិតយ ឬការន្ណ្នឈំៅ
អំ  ងឈមា៉ា ងសិរា ឈៅឈពលពួរឈរសថិតឈៅឈក្ៅបរឈិវណ្សាលាឈរៀន ឈហើយអាចឈរៀនព ំទានឈ់រឈៅរា ងវរគសិរា។ 
ក្រុមក្បឹរាឈជឿោរ់ថ្ន ឈៅរា ងររណី្ោឈក្ចើន ោការក្បឈសើររួរន្តក្របក់្រងអារបបរិរយិារបស់សិសស ឈោយររាឲ្យ
សិសសឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងនដល់ជូនពួរឈរោមយួនឹងការក្តួតពិនិតយោចឈ់ោយន្ រពីថ្នា រឈ់រៀនតាមធមមតា។ 
ឈ ើមបធីាននូវការក្តួតពិនិតយក្តឹមក្តូវ និងការសិរាោបនតបនា ប់ឈៅឈលើសិសសន្ លក្តូវបានផ្ទអ រឈោយសារឈហត 
នលណ្ឋមយួន្ លមានឈរៀបរាប់ឈៅរា ង ចាបអ់ប់រ ំ48900 និង 48900.2 ប៉ា ន្នតព ំបងាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ឬការរំរាមរំន្ហង
ន្ លជិតខិតមរ ល់ចំឈោុះនរណ្ឋមាា រ់ឈៅសាលាឈរៀន និងសក្មាប់សិសសន្ លនីតិវធីិបឈណ្ដ ញឈចញឈៅព ំទាន់
បានចាបឈ់នដើមឈទ្យឈនុះ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំក្តូវបឈងាើតរមមវធីិថ្នា រឈ់រៀនផ្ទអ រមានការ
ក្តួតពិនិតយមយួ ន្ លបំឈពញតាមរាល់ល័រខខណ័្ឌ ម្នចាប។់ ឈសចរដីសឈក្មចមនិក្បតិបតតិបញ្ញជ បឈណ្ដ ញឈចញ។ ន្នអរ
ឈៅឈលើររណី្នីមយួៗ ការក្បតិបតតិបញ្ញជ បឈណ្ដ ញឈចញអាចក្តូវបានផ្ទអ រឈោយក្រុមក្បឹរា ឈោយអន ឈលាមតាម
ល័រខខណ័្ឌ ម្នចាប ់និងបទ្យបញ្ាតតិរ ាបាល។   

ការល បឈចាលរំណ្តក់្តាវនិយ័របស់សិសស។  ូចន្ លមានន្ចងឈៅរា ងឈគ្នលការណ៍្ក្រុមក្បឹរា 5144.3 មាន
ក្បសិទ្យធភាពម្ងៃទី្យ 15 ន្ខមររា ឆ្ា  ំ2014 សិសស មាតាបិតា អាណ្ឋពាបាល អារតស ូមតិន្ លក្តូវបានន្តងតាងំ
រា ងនមោសិសស ឬអារឈមើលការខ សក្តូវរា ងនមោសិសស អាចោរោ់រយស ំការល បឈចាលរំណ្តក់្តាវនិយ័របស់
សិសស ន្ លបំឈពញតាមលរខណ្ៈវនិិចឆយ័ន្ លមានន្ចងឈៅរា ង BP 5144.3។ 

ការក្តួតពិនិតយការឈក្បើក្បាស់នូវការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ។ ក្តឹមម្ងៃទី្យ 1 ន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2015 អារឈមើលការខ ស
ក្តូវ ក្តូវោរឲ់្យឈក្បើក្បាស់នូវបទ្យបញ្ាតតិរ ាបាលន្ លបឈងាើតនូវនីតិវធីិសក្មាបក់ាររាយការណ៍្ទិ្យនានយ័ោឈទ្យៀងទាត់ 
ស ក្រឹត និងោសាធារណ្ៈសដីពីវធិានការវនិ័យ និងការអនតរារមន។៍ នីតិវធីិនឹងោរប់ញ្ចូលយា៉ា ងឈហាចណ្ឋស់ល័រខ
ខណ័្ឌ មយួ ន្ លក្សុរបឈងាើតឲ្យមានឈៅឈលើវ បិសាយសាធារណ្ៈរបស់ក្សុរចំនួនពីរ ងរា ងមយួឆ្ា  ំរា ងរយៈឈពល 
60 ម្ងៃ ឈក្កាយពីចបឆ់្មាសនីមយួៗ ទិ្យនានយ័សដីពីវនិយ័សាលាឈរៀន អនតរារមនអ៍ារបបរិរយិា និងលទ្យធនលរបស់
សិសស។ ទិ្យនានយ័នឹងោរប់ញ្ចូ លយា៉ា ងឈហាចណ្ឋស់នូវចំណ្ ចទាងំឡាយ ូចតឈៅ៖ 1. ចំនួន និងអក្តាសរ បម្ន 

 ការបញ្ជូ នឈៅកានក់ារយិាល័យ ការផ្ទអ រក្រូបឈក្ងៀន ការផ្ទអ រឈោយមានការក្តួតពិនិតយឈៅរា ងសាលាឈរៀន និងឈក្ៅ
សាលាឈរៀន ការឈនារឈោយមនិសម័ក្រចិតត ការបញ្ជូ នឲ្យបឈណ្ដ ញឈចញ ការបឈណ្ដ ញឈចញ  ីកាឈកាុះឈៅរា ងបរឈិវណ្
សាលាឈរៀន និងការចាបខ់ែួនឈៅសាលាឈរៀន (ពី OPD និង OSPD) និងអក្តាបញ្ចបក់ារសិរារយៈឈពលបនួឆ្ា  ំ
និងអក្តាឈបាុះបងក់ារសិរា ន្ លសរ បឈោយក្រុមរងទាងំអស់ រមួទាងំ ោតិសាសន ៍ឈយនឌ័រ ោតិពនធ  សាថ នភាព
អារសិរាភាសាអងឈ់រែស សាថ នភាពសងគម-ឈស ារិចច យ វជនចិញ្ច ឹម យ វជនគ្នម ននាុះសន្មបង និងពិការភាព និង
រិតតាមបទ្យឈលមើសសក្មាបក់្សុរ និងទី្យតាងំសាលាឈរៀន។ 2. ចំនួនម្ងៃឈរៀនសូក្ត និងមលូនិធិ ADA ន្ លបានខាត
បងឈ់ៅឈលើការផ្ទអ រ ការឈនារ និងការបឈណ្ដ ញឈចញន្ លសរ បឈោយក្រុមរងន្ លមានឈោលពីខាងឈ ើម។ 3. ទី្យតាងំ
សាលាឈរៀនន្ លសិសសក្តូវបានឈនារឈៅកាន់ ឈក្កាយពីនីតិវធីិសវនការពិនិតយវនិយ័ឈ ើងវញិ ឬតាមរយៈ ំឈណ្ើ រការ
ឈនារឈោយមនិសម័ក្រចិតតណ្ឋមយួ ឈទាុះបីោពួរឈរក្តូវបានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនោបនតបនា ប់រឈ៏ោយ និងលទ្យធនល
សក្មាប់សិសសឈនុះ រមួទាងំ ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ អក្តាបញ្ចប់ការសិរា និងអក្តាឈបាុះបងក់ារសិរា។ 4. ឈៅ
រា ងការរាយការណ៍្អំពីទិ្យនានយ័ឈនុះ ឯរជនភាពម្នសិសស និងក្រូបឈក្ងៀនមាា រ់ៗ ក្តូវមានការការោរ។ ទិ្យនាន័យនឹង
មនិក្តូវបានបរូសរ បរា ងលរខណ្ៈមយួ ន្ លអាចបង្កហ ញអតតសញ្ញា ណ្របស់សិសសឈៅកាន់សាធារណ្ជន ឬឈៅ
កានស់មាជិរន្ លអាច ឹងបានរបស់សហរមន៍សាលាឈរៀនឈ ើយ។ ទិ្យនានយ័ ក្តូវរាយការណ៍្សក្មាប់ក្សុរ
ទាងំមលូ និងសក្មាប់ទី្យតាងំសាលាឈរៀននីមយួៗ។ 5. នីតិវធីិរួររមួបញ្ចូលនូវល័រខខណ័្ឌ តក្មូវ ន្ លមស្រនតីក្សុរ និង
មស្រនតីសាលាឈរៀនសមក្សបពិនិតយទិ្យនានយ័ឈនុះឈ ើងវញិោឈទ្យៀងទាត ់ឈហើយចាតវ់ធិានការឈ ើមបឈីោុះក្សាយភាព
លឈមអៀង ឬវសិមាមាក្តម្នការឈក្បើក្បាស់វធិានការវនិយ័តាមន្បបក្ពមានសក្មាបក់្រុមរងោរល់ារ។់ឈកាុះក្បជ ំអន រ
ណ្ៈរមមការសាលាឈរៀនមានស វតថិភាព និងរងឹមា។ំ  អារឈមើលការខ សក្តូវ ក្តូវឈកាុះក្បជ ំអន រណ្ៈរមាម រសាលាឈរៀន
មានស វតថិភាព និងរងឹមា ំន្ លោន្នារមយួម្នរណ្ៈរមមការសាលាឈរៀនសហរមន ៍មាគ៌្នឈឆ្ព ុះឈៅកាន់រ ណ្ភាព
ន្ននការយ ទ្យធសាស្រសតលអក្បឈសើរ ន្ លនឹងោរប់ញ្ចូលនូវមាតាបិតា សិសាន សិសស តំណ្ឋងមរពីអងគការសហរម
ន ៍ក្រូបឈក្ងៀន អារក្របក់្រង និងអងគការម្ រូ។ អន រណ្ៈរមមការឈនុះ នឹងក្តូវជួបក្បជ ំយា៉ា ងឈហាចណ្ឋស់ពីរ ងរា ង
មយួឆ្ា  ំន្ លរិចចក្បជ ំមយួឈធវើឈ ើងឈៅន្ខមររា ឈ ើមបបីូរសរ បរបាយការណ៍្ក្បចាឆំ្ា ជូំន OCR ន្ លក្តូវបានោរ់
ឈសាើឈៅរ ូវសែឹរក្ជុុះឆ្ា មំ ន និងបរូសរ បភាពររីចឈក្មើនរបស់ក្សុរឈៅរា ងការអន វតតនឈ៍ោយឈោរជយ័នូវ RJ, 
PBIS និងរមមវធីិអភវិឌឍនភ៍ាពោប រស និងន្ននការរយៈឈពលបីឆ្ា  ំ(ន្ននការរយៈឈពលបីឆ្ា  ំ“ការន្ក្បកាែ យវបបធម៌
សាលាឈរៀន” ការបរូសរ បអន ឈលាមភាព OCR ឈលខ 05125001) និងរិចចក្បជ ំមយួឈទ្យៀតឈៅន្ខត លាឈ ើមបបីូរ
សរ ប 1) ទិ្យនានយ័វនិយ័ពីឆ្ា សិំរាម ន 2) ភាពររីចឈក្មើនរបស់ក្សុរឈៅរា ងការអន វតតនឈ៍ោយឈោរជយ័នូវ RJ, 
PBIS និងរមមវធីិអភវិឌឍនភ៍ាពោប រស និងន្ននការរយៈឈពលបីឆ្ា  ំ(ន្ននការរយៈឈពលបីឆ្ា  ំ“ការន្ក្បកាែ យវបបធម៌
សាលាឈរៀន” ការបរូសរ បអន ឈលាមភាព OCR ឈលខ 05125001) និង 3) រហូត ល់ម្ងៃទី្យ 30 ន្ខមងិ ន ឆ្ា  ំ
2016 ទិ្យនានយ័ន្ លោរព់ន័ធនឹងការផ្ទអ រឈោយសារការមនិសាដ បប់ង្កគ បឈ់ៅថ្នា រ់ទី្យ 4 រហូត ល់ថ្នា រទី់្យ 12។ ឈៅ
រា ងការបរូសរ បការផ្ទអ រសក្មាបទិ់្យនានយ័សដីពីការមិនសាដ បប់ង្កគ ប ់អន រណ្ៈរមមការក្តូវពិចារណ្ឋថ្នឈតើ ក្តូវនដល់
អន សាសនថ៍្នអារឈមើលការខ សក្តូវបានអន វតតវធិានការបន្នថមន្ រឬឈទ្យ ក្បសិនឈបើឈមើលឈ ើញថ្ន ក្សុរព ំសថិតឈៅ
ឈលើឈគ្នលឈៅសក្មាប់ការល បបំបាតឈ់ោយឈោរជយ័នូវឈចតនមនិសាដ បប់ង្កគ ប ់ន្ លោមលូោា នម្នការផ្ទអ រ ឬ
ការបឈណ្ដ ញឈចញ សក្មាបថ់្នា រទី់្យ TK-12 មានក្បសិទ្យធភាព ម្ងៃទី្យ 1 ន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2016។ ឈវទិ្យកាសហរមន៍ក្បចាំ
ឆ្ា ។ំ អារឈមើលការខ សក្តូវ នឹងឈកាុះក្បជ ំឈវទិ្យកាសហរមនម៍យួឈៅរា ងនិទា រ ូវឆ្ា  ំ2016 និងឆ្ា  ំ2017 ឈ ើមបជូីន
 ំណឹ្ង ល់សហរមន៍អំពីការន្ក្បកាែ យបរយិាកាសសាលាឈរៀន និងភាពលឈមអៀងឈៅរា ងវនិយ័សាលាឈរៀន រមួទាងំ 
ប៉ា ន្នតមនិរំណ្ត់ចំឈោុះ ការអន វតតន ៍VRP និងន្ននការរយៈឈពលបីឆ្ា  ំនិងឈ ើមបបីឈងាើតនូវរិចចសនានមយួោមយួ
សហរមន៍អំពីក្បឈភទ្យម្នធនធានន្ លមនិន្មនោនររបាល និងអនតរារមនទ៍ាងំឡាយន្ លក្តូវការឈ ើមបរីរាឲ្យ
សាលាឈរៀនមានភាពរងឹមា ំនិងមានស វតថិភាព និងររាឲ្យសិសសសថិតឈៅឈក្ៅក្បពន័ធយ តតិធមអ៌នីតិជន។ អារឈមើល
ការខ សក្តូវ នឹងរាយការណ៍្អំពីលទ្យធនលម្នឈវទិ្យកាសហរមន៍ជូនក្រុមក្បឹរា ឈៅអំ  ងរបាយការណ៍្របស់អារ
ឈមើលការខ សក្តូវ ន្ លោន្នារមយួម្នរិចចក្បជ ំក្រុមក្បឹរាន្ លបានឈក្គ្នងឈពលោឈទ្យៀងទាត។់ តក្មូវការបនតឈវទិ្យកា
ក្បចាឆំ្ា  ំនឹងក្តូវបានចាតទ់្យ រថ្នោន្នារម្នន្ននការចារឈចញរបស់ក្សុរពី VRP ោមយួនឹង OCR ឈៅឆ្ា  ំ2017។ 

 ំឈណ្ើ រការោរោ់រយបណ្ដឹ ង។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ក្តូវបឈងាើតទ្យក្មងន់្បបបទ្យោរោ់រយបណ្ដឹ ងមយួ ឈ ើមប ី
អន ញ្ញា តឲ្យសមាជិររបស់សាលាឈរៀនសហរមន ៍និងសាធារណ្ជនឈលើរឈ ើងពីរដីរងវល់របស់ពួរឈរ ក្បសិនឈបើ
យ តតិធមស៌ាដ រឈ ើងវញិ ឬឈគ្នលវធីិសាដ រឈ ើងវញិមយួឈនសងឈទ្យៀតព ំមានឈៅទី្យតាងំសាលាឈរៀន ន្ លោការជំនួសឲ្យ
ការផ្ទអ រឈទ្យឈនុះ។ ទ្យក្មងន់្បបបទ្យោរោ់រយបណ្ដឹ ង នឹងមានឈៅឈលើវ បិសាយរបស់ក្សុរ ការយិាល័យវនិយ័ថ្នា រ់
ក្សុរ និងការយិាល័យតំណ្ឋងរាស្រសតក្បចាកំ្សុរ។ តំណ្ឋងរាស្រសត ក្តូវឈស ើបអឈងាតោរយបណ្ដឹ ងទាងំឈនុះ ឈហើយរា ងរ
យៈឈពល 50 ម្ងៃ បនា បពី់មានការោរឈ់សាើោរយបណ្ដឹ ង ក្តូវបឈងាើតន្ននការមយួោមយួទី្យតាងំសាលាឈរៀនឈ ើមបឈីោុះ
ក្សាយោរយបណ្ដឹ ងឈនុះ និងនដល់ការឈឆ្ែើយតបោលាយលរខណ៍្អរសរជូនភារីោរោ់រយបណ្ដឹ ង។ 

AR 5144.2 សិសស។ ការផ្ទអ រ & ការបឈណ្ដ ញឈចញ / នីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប់ (សិសសពិការ) សិសសន្ លក្តូវ
បានរំណ្ត់ថ្នោជនពិការ អន ឈលាមតាមចាប់អបរ់សំក្មាប់ជនពិការ (IDEA) ក្តូវសថិតឈក្កាមឈហត នល ូចគ្នា
សក្មាប់ការផ្ទអ រ និងការបឈណ្ដ ញឈចញ ន្ លអន វតតចំឈោុះសិសសន្ លមនិពិការន្ រ។ 

នីតិវធីិសក្មាប់សិសសន្ លឈៅមនិទានម់ានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានឈសវាអបរ់ពិំឈសស។ សិសសន្ លឈៅព ំទានក់្តូវបាន
រំណ្តថ់្នោជនពិការ អន ឈលាមតាមចាប ់IDEA និងោអារន្ លបានរឈំលាភឈៅឈលើនីតិវធីិវនិយ័របស់ក្សុរ អាច
ឈោលអុះអាងនូវការការោរតាមនីតិវធីិន្ លមាននដល់ជូនឈក្កាមបទ្យបញ្ាតតិរ ាបាលឈនុះ ន្តររណី្ន្ លក្សុរបាន
 ឹងថ្ន សិសសឈនុះពិការម នឈពលន្ លអារបបរិរយិាឈនុះបានឈរើតឈ ើងប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។ ក្សុរក្តូវបានចាតទ់្យ រថ្នបាន
 ឹងថ្ន សិសសឈនុះមានពិការភាព ក្បសិនឈបើមានល័រខខ័ណ្ឌ ណ្ឋមយួរា ងចំឈណ្ឋមល័រខខណ័្ឌ ទាងំឡាយខាងឈក្កាម
៖ 1. មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល បានសន្មដងនូវរដីរងវល់ោលាយលរខណ៍្អរសរ ឬឈោយផ្ទា ល់មាត ់
ក្បសិនឈបើមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលឈនុះព ំបាន ឹងថ្នអំពីរឈបៀបសរឈសរ ឬមានពិការភាព ន្ លឈធវើរារាងំ
 ល់ការឈធវើឈសចរដីន្ងែងការណ៍្ោលាយលរខណ៍្អរសរថ្ន សិសសឈនុះក្តូវការការអបរ់ពិំឈសស ឬឈសវាន្ លោរ់
ពន័ធ។ 2. អារបបរិរយិា ឬការអន វតតន៍របស់សិសសឈនុះបង្កហ ញឲ្យឈ ើញនូវឈសចរដីក្តូវការឈសវាទាងំឈនុះ ឈោយ
អន ឈលាមតាម 34 CFR 300.7.3។ 3. មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល បានឈសាើស ំការវាយតម្មែឈៅឈលើសិសស
សក្មាបក់ារអបរ់ពិំឈសស ឈោយអន ឈលាមតាម 34 CFR 300.530-300.536។ 4. ក្រូបឈក្ងៀនរបស់សិសសឈនុះ ឬ
ប រគលិរ ម្ទ្យឈទ្យៀតរបស់ក្សុរ បានសន្មដងនូវរដីរងវល់អំពីអារបបរិរយិា ឬការអន វតតន៍របស់សិសសជូននយរន្នារ
ការអបរ់ពិំឈសសរបស់ក្សុរ ឬជូនប រគលិរ ម្ទ្យឈទ្យៀតឈោយអន ឈលាមតាមក្បពន័ធន្សវងរររ មារ និងការបញ្ជូ នឲ្យឈៅ
ទ្យទួ្យលការអបរ់ពិំឈសសន្ លបានបឈងាើតឈ ើង។ ក្សុរនឹងក្តូវបានចាតទ់្យ រថ្ន ព ំបាន ឹង ូចមានបញ្ញជ រ់លមអតិរា ង
ចំណ្ ច #1-4 ខាងឈលើ ក្បសិនឈបើ ោលទ្យធនលម្នការទ្យទួ្យលពត័ម៌ានឈនុះ ក្សុរបានឈធវើការវាយតម្មែ និងរំណ្ត់ថ្ន 
សិសសឈនុះព ំមានពិការភាព ឬរំណ្តថ់្ន ការវាយតម្មែរឺព ំចាបំាច ់ឈហើយបាននដល់ឈសចរដីជូន ំណឹ្ង ល់មាតា
បិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលអំពីការរំណ្តរ់បស់ខែួន។ក្បសិនឈបើមានការរំណ្តថ់្ន ក្សុរព ំបាន ឹងថ្នសិសសឈនុះ 

 
 



គសៀវគៅសិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារ សាំរាប់ឆ្ាាំសិរាា 2017-18   

 

  87  

 
ពិការម នឈពលចាតវ់ធិានការវនិយ័ឈៅឈលើសិសសឈនុះឈទ្យឈនុះ សិសសឈនុះក្តូវទ្យទួ្យលការោរវ់និយ័ឈោយអន ឈលាម
តាមនីតិវធីិទាងំឡាយន្ លបានបឈងាើតសក្មាប់សិសសមនិពិការ។ ក្បសិនឈបើមានសំឈណ្ើ ស ំការវាយតម្មែសិសស ឈៅ
អំ  ងឈពលន្ លសិសសឈនុះសថិតឈក្កាមវធិានការវនិយ័ ការវាយតម្មែឈនុះក្តូវឈធវើឈ ើងឲ្យបានឆ្ប់រហ័សោទី្យបំន ត។ 
សិសសឈនុះក្តូវឈៅន្តសថិតឈៅរា ងការោរឲ់្យឈៅរន្នែងអបរ់នំ្ លរំណ្ត់ឈោយអាោា ធរសាលាឈរៀន រហូតទាល់ន្ត
ការវាយតម្មែក្តូវបានបញ្ចប។់  

ការផ្ទអ រ។ អារឈមើលការខ សក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំអាចផ្ទអ រសិសសពិការណ្ឋមាា ររ់ហូត ល់ 10 ម្ងៃ
សិរាោបគ់្នា   សក្មាបក់ារក្បក្ពឹតតខ សន្តមយួម ខ និងរហូត ល់ 20 ម្ងៃសិរារា ងមយួឆ្ា  ំឲ្យន្តការផ្ទអ រឈនុះព ំ
បឈងាើតបានការការផ្ទែ ស់បដូររន្នែងសិរា ឈោយអន ឈលាមតាម 34 CFR 300.515។ 

ឈសវាឈៅអំ  ងឈពលផ្ទអ រ។ សិសសន្ លក្តូវបានផ្ទអ រអស់រយៈឈពល 10 ម្ងៃសិរារា ងមយួឆ្ា សិំរា ក្តូវបនតទ្យទួ្យល
បានឈសវាឈៅអំ  ងឈពលផ្ទអ រ  ល់រក្មិតមយួន្ លចាបំាចន់ដល់ឲ្យសិសសឈនុះនូវការអបរ់សំាធារណ្ៈឥតរិតម្ងែ 
និងសមរមយមយួ។ ក្បសិនឈបើសិសសពិការក្តូវបាន រឈចញពីការ ឹរជញ្ជូ នឈោយរងយនត ឹរសិសសឈនុះ សិសសក្តូវ
មានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានការ ឹរជញ្ជូ នោទ្យក្មង់ជំនួស ឈោយព ំមានការរិតម្ងែឈៅឈលើសិសស ឬមាតាបិតា និងអារ
អាណ្ឋពាបាលឈ ើយ ឲ្យន្តការ ឹរជញ្ជូ នឈនុះមានបញ្ញជ រល់មអតិឈោយ IEP របស់សិសសឈនុះ។ 

ការោរ់ឲ្យឈៅរន្នែងជំនួសបឈណ្ឋដ ុះអាសនាឈោយសារអារបបរិរយិាឈក្គ្នុះថ្នា រ។់ សិសសន្ លមានពិការភាពអវីមយួ 
អាចក្តូវបានោរ់ឲ្យសថិតឈៅរា ងរន្នែងអបរ់ជំំនួសោបឈណ្ឋដ ុះអាសនារហូត ល់ 45 ម្ងៃ ឈៅឈពលពួរឈរក្បក្ពឹតតអំឈពើ
ណ្ឋមយួខាងឈក្កាម៖ 1. កានអ់ាវ ធ  ូចមានរំណ្ត់ឈៅរា ង 18 USC 930 មរកានស់ាលាឈរៀន ឬឈៅកាន់ការ
សន្មដងឈៅរា ងសាលាឈរៀន 2. ររាទ្យ រ ឬឈក្បើក្បាស់ឈក្រឿងឈញៀនខ សចាប់ឈោយឈចតនខណ្ៈឈពលឈៅសាលាឈរៀន 
ឬឈពលសន្មដងឈៅរា ងសាលាឈរៀន 3. លរ ់ឬបបលួឲ្យឈរលរ់សារធាត មានការក្របក់្រង ខណ្ៈឈពលឈៅសាលា
ឈរៀន ឬសរមមភាពសាលាឈរៀន ូចមានរំណ្ត់ឈៅរា ង 21 USC 812(c) រឈក្មាងឈពល I-V រន្នែងអបរ់ជំំនួសរបស់
សិសស ក្តូវរំណ្តឈ់ោយក្រុម IEP របស់សិសស។ មស្រនតីសវនការ អាចបញ្ញជ ឲ្យមានការផ្ទែ ស់បដូររន្នែងរបស់សិសស
ពិការ ឈៅកាន់រន្នែងអបរ់បំឈណ្ឋដ ុះអាសនាណ្ឋមយួ ក្បសិនឈបើមស្រនតីសវនការឈនុះ៖ 1. រំណ្ត់ថ្ន ក្សុរបាន
បង្កហ ញឲ្យឈ ើញឈោយភស័ត តាងក្តឹមក្តូវ ន្ លមានអតថនយ័ឈលើសពីឧតដមន ភាពម្នភស័ត តាង ន្ លររានូវរន្នែង
បចច បបនារបស់សិសស អាចទំ្យនងោបងាឲ្យមានរបសួសាា មឈៅឈលើសិសស ឬអារ ម្ទ្យ 2. ពិចារណ្ឋអំពីភាពសមរមយម្ន
រន្នែងបចច បបនារបស់សិសស 3. ពិចារណ្ឋថ្នឈតើ សិសសបានខិតខំក្បឹងន្ក្បងសមឈហត នលរា ងការកាតប់នថយហានិ
ភយ័ ឬឈក្គ្នុះថ្នា រ់ឈៅរា ងរន្នែងបចច បបនារបស់សិសសន្ រឬឈទ្យ រមួទាងំការឈក្បើក្បាស់ជំនួយ និងឈសវាបំឈពញបន្នថម
នងន្ រ 4. រំណ្ត់ថ្ន រន្នែងអបរ់ជំំនួសបឈណ្ឋដ ុះអាសនាន្ លបានឈសាើឈោយប រគលិរសាលាឈរៀន ន្ លបានជួប
ោមយួនឹងក្រូបឈក្ងៀនអបរ់ពិំឈសសរបស់សិសសឈនុះ អន ញ្ញា តឲ្យសិសស៖ a. មានភាពររីចឈក្មើនឈៅរា ងរមមវធីិ
សិរាទូ្យឈៅ ឈហើយបនតទ្យទួ្យលឈសវា និងការន្រន្ក្បទាងំឈនុះ រមួទាងំឈសវាទាងំឡាយន្ លមានបរយិាយឈៅរា ង 
IEP របស់ពួរឈរ ឈ ើមបឈីធវើឲ្យសិសសអាចឈឆ្ែើយតបឈៅនឹងឈគ្នលឈៅម្ន IEP b. ទ្យទួ្យលឈសវា និងការន្រន្ក្ប
ទាងំឡាយន្ លបានឈរៀបចំឈ ើងឈ ើមបឈីោុះក្សាយអារបបរិរយិា និងធានថ្ន អារបបរិរយិាឈនុះមិនឈរើតឈ ើងមដង
ឈទ្យៀត សិសសអាចក្តូវបានោរឲ់្យសថិតឈៅរន្នែងអបរ់ជំំនួសបឈណ្ឋដ ុះអាសនា រហូត ល់ 45 ម្ងៃ រហូត ល់មានការ
សនាិោា នឈៅឈលើនីតិវធីិសវនការក្តឹមក្តូវតាមចាប ់ន្ លបានឈសាើឈសាយមាតាបិតា ឬអារអាណ្ឋពាបាល។ 

ការវាយតម្មែអារបបរិរយិា និងន្ននការអនតរារមនម៍និយឺតោង 10 ម្ងៃម្នម្ងៃឈធវើការ ឈក្កាយពីសិសសក្តូវបានផ្ទអ រ
អស់រយៈឈពល 10 ម្ងៃសិរា ឬក្តូវបានោរឈ់ៅរា ងរន្នែងអបរ់ជំំនួស ក្សុរក្តូវឈកាុះក្បជ ំក្រុម IEP ឈ ើមបឈីធវើការវាយ
តម្មែអារបបរិរយិាម ខង្ករ និងអន វតតន្ននការអនតរារមន៍អារបបរិរយិា។ ក្បសិនឈបើសិសសឈនុះមានន្ននការ
អនតរារមនអ៍ារបបរិរយិាមយួរចួឈហើយឈនុះ ក្រុម IEP ក្តូវពិនិតយឈមើលឈ ើងវញិឈៅឈលើន្ននការ និងន្រន្ក្បតាមការ
ចាបំាច ់ឈ ើមបឈីោុះក្សាយអារបបរិរយិាឈនុះ។ ភាែ មៗឈក្កាយពីបឈងាើតន្ននការអនតរារមន៍អារបបរិរយិា និងបញ្ចប់
ការវាយតម្មែន្ លបានតក្មូវ ក្រុម IEP ក្តូវជួបក្បជ ំគ្នា ឈ ើមបបីឈងាើតនូវអនតរារមនអ៍ារបបរិរយិាសមរមយ ឈ ើមបឈីោុះ
ក្សាយអារបបរិរយិាឈនុះ ឈហើយក្តូវអន វតតអនតរារមន៍ទាងំឈនុះ។  

ការការោរ / ការបឈញ្ចញឲ្យឈ ើញតាមនីតិវធីិ។ ការរំណ្ត។់ ការការោរតាមនីតិវធីិខាងឈក្កាម ក្តូវបានអន វតតឈៅ
ឈពលន្ លសិសសមាា រ់ក្តូវបានផ្ទអ រអស់រយៈឈពលឈក្ចើនោង 10 ម្ងៃសិរាោបគ់្នា  ឈៅឈពលវធិានការវនិយ័ក្តូវបាន
រិតទ្យ រោម នសក្មាប់អារបបរិរយិាឈក្គ្នុះថ្នា រ ់ ូចមានបរយិាយឈៅខាងឈលើ ឬឈៅឈពលការផ្ទែ ស់បដូ ររន្នែងក្តូវបាន
រិតទ្យ រោម ន៖ 1. មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលរបស់សិសស ក្តូវទ្យទួ្យលបានការជូន ំណឹ្ងភាែ មៗអំពីឈសចរដី
សឈក្មច និងទ្យទួ្យលបានឈសចរដីជូន ំណឹ្ងអំពីការការោរតាមនីតិវធីិ ឈោយអន ឈលាមតាម 34 CFR 300.504 
ឈៅម្ងៃឈធវើឈសចរដីសឈក្មចរា ងការចាតវ់ធិានការ។ 2. ភាែ មៗតាមន្ លអាចឈធវើបាន ប៉ា ន្នតឈទាុះរា ងររណី្ណ្ឋរឈ៏ោយ 
មនិក្តូវយឺតោង 10 ម្ងៃសិរា ឈក្កាយពីម្ងៃសឈក្មចចិតត ការពិនិតយឈមើលឈ ើងវញិឈៅឈលើការរំណ្តអំ់ពីការបឈញ្ចញ
ឲ្យឈ ើញ ក្តូវឈធវើឈ ើងឈោយមានទំ្យនរទំ់្យនងរវាងពិការភាពរបស់សិសស និងអារបបរិរយិាន្ លសថិតឈក្កាមវធិានកា
រវនិយ័។ ឈៅឈពលពិនិតយឈមើលឈ ើងវញិឈនុះ ក្រុម IEP និងប រគលិរមានរ ណ្វ ឌឍឈិនសងឈទ្យៀត ក្តូវពិចារណ្ឋ រា ងន័យ
អារបបរិរយិាន្ លសថិតឈក្កាមវធិានការវនិយ័ ឈៅឈលើព័តម៌ានោរព់ន័ធទាងំអស់ រមួទាងំ៖ a. លទ្យធនលម្នការវាយ
តម្មែ និងឈរារវនិិចឆយ័ រមួទាងំលទ្យធនល ឬពត័ម៌ានោរព់័នធឈនសងៗន្ លនដល់ឈោយមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋ
ពាបាលរបស់សិសស b. ការសឈងាតឈមើលសិសស c. IEP និងរន្នែងសិរារបស់សិសស។ ទារទ់្យងនឹងអារបបរិរយិា
ន្ លសថិតឈក្កាមវធិានការវនិ័យ ក្រុមឈនុះក្តូវរំណ្តថ់្នឈតើ IEP និងរន្នែងសិរាមានលរខណ្ៈសមក្សបន្ រឬឈទ្យ 
ឈហើយឈតើជំនួយ ឈសវាបំឈពញបន្នថម និងយ ទ្យធសាស្រសតអនតរារមនអ៍ារបបរិរយិា ក្តូវបាននដល់ជូនក្សបគ្នា ោមយួនឹង 
IEP និងរន្នែងសិរារបស់សិសសន្ រឬឈទ្យ។ ក្រុមឈនុះរក៏្តូវរំណ្ត់នងន្ រថ្ន ពិការភាពរបស់សិសសព ំឈធវើឲ្យឈខាយ
 ល់សមតថភាពរបស់សិសសរា ងការយល់អំពីនលប៉ាុះោល់ និងនលវបិារម្នអារបបរិរយិាឈនុះ ឈហើយរម៏និឈធវើឲ្យ
ឈខាយ ល់សមតថភាពរបស់ពួរឈររា ងការក្របក់្រងអារបបរិរយិាន្ លសថិតឈក្កាមវធិានការវនិយ័ន្ រ។ ក្បសិនឈបើ
ក្រុមឈនុះរំណ្តថ់្ន អារបបរិរយិារបស់សិសសព ំន្មនោការបឈញ្ចញឲ្យឈ ើញនូវពិការភាពរបស់ពួរឈរឈទ្យឈនុះ សិសស
ឈនុះអាចក្តូវសថិតឈក្កាមការោរវ់និយ័ឈោយអន ឈលាមឈៅតាមនីតិវធីិសក្មាប់សិសសមនិពិការន្ រ  រាបណ្ឋសិសស
ឈនុះឈៅន្តបនតទ្យទួ្យលឈសវាទាងំឡាយ  ល់រក្មតិមយួន្ លចាបំាច់រា ងការនដល់ឲ្យសិសសឈនុះនូវការអបរ់សំាធារ
ណ្ៈឥតរិតម្ងែ និងសមរមយមយួ។ ក្បសិនឈបើក្រុមរំណ្តថ់្ន អារបបរិរយិារបស់សិសសរឺោការបង្កហ ញឲ្យឈ ើញនូវ
ពិការភាពរបស់ពួរឈរឈនុះ រន្នែងសិរារបស់សិសសអាចក្តូវបានផ្ទែ ស់បដូរន្តតាមរយៈ ំឈណ្ើ រការរបស់ IEP 
ប៉ា ឈណ្ឋណ ុះ។  

ការបដឹងឧទ្យធរឈៅឈលើនីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប។់ ក្បសិនឈបើមាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាលមិនយល់ក្សបោមយួ
នឹងឈសចរដីសឈក្មចន្ លថ្ន អារបបរិរយិាឈនុះព ំន្មនោការបង្កហ ញឲ្យឈ ើញនូវពិការភាពរបស់សិសស ឬមនិយល់
ក្សបោមយួនឹងឈសចរដីសឈក្មចណ្ឋមយួន្ លោរ់ពន័ធនឹងរន្នែងសិរាឈទ្យឈនុះ ពួរឈរមានសិទ្យធិរា ងការបដឹង  

 ឧទ្យធរណ៍្ឈៅឈលើឈសចរដីសឈក្មចឈនុះបាន។ ក្បសិនឈបើមាតាបិតា ឬអារអាណ្ឋពាបាលរបស់សិសស នដួចឈនដើមសវន
ការនីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប ់ឈ ើមបជំីនុះបញ្ញហ រន្នែងអបរ់ជំំនួសបឈណ្ឋដ ុះអាសនា ឬការរំណ្តអំ់ពីការបង្កហ ញឲ្យ
ឈ ើញឈនុះ សិសសឈនុះក្តូវឈៅន្តសថិតឈៅរន្នែងអបរ់ជំំនួសបឈណ្ឋដ ុះអាសនា ន្ លឈៅព ំទានម់ានការឈោុះក្សាយ
ឈៅឈលើឈសចរដីសឈក្មចរបស់មស្រនតីសវនការ ឬន តរំណ្តរ់យៈឈពល 45 ម្ងៃ ន្ លឈរើតឈ ើង ំបងូឈរ ល ុះក្តាណ្ឋន្ត
មាតាបិតា និងអារអាណ្ឋពាបាល និងក្សុរមានការក្ពមឈក្ពៀងគ្នា ។ ក្បសិនឈបើប រគលិរសាលាឈរៀនរំណ្តថ់្ន 
មានឈក្គ្នុះថ្នា រ់សក្មាបសិ់សសន្ លក្តូវបានោរឈ់ៅរន្នែងបចច បបនា (រន្នែងសិរាម នឈពលបដូរឈៅកានរ់ន្នែងអបរ់ ំ
ជំនួសបឈណ្ឋដ ុះ អាសនា) ឈៅអំ  ងឈពលមនិទាន់ឈោុះក្សាយនីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាប់ឈទ្យឈនុះ អារឈមើលការខ ស
ក្តូវ ឬអារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំអាចឈសាើស ំសវនការនីតិវធីិក្តឹមក្តូវតាមចាបឆ់្បរ់ហ័ស។  

ឈសវាទាងំឡាយឈៅអំ  ងឈពលបឈណ្ដ ញឈចញ។ សិសសន្ លក្តូវបានបឈណ្ដ ញឈចញ ក្តូវឈៅបនតទ្យទួ្យលបានឈសវា
ទាងំឡាយឈៅអំ  ងឈពលបឈណ្ដ ញឈចញ  ល់រក្មតិមយួន្ លចាបំាច់រា ងការនដល់នូវការអបរ់សំាធារណ្ៈឥតរិត
ម្ងែ និងសមរមយមយួ។ រាល់រមមវធីិជំនួស ក្តូវន្តនដល់ឈសវាឲ្យ ល់រក្មតិមយួ ន្ លឈធវើឲ្យសិសសឈនុះមានភាពររី
ចឈក្មើនសមរមយឈៅរា ងរមមវធីិសិរាទូ្យឈៅ និងមានភាពររីចឈក្មើនសមរមយ ឈឆ្ព ុះឈៅររការសឈក្មចឈគ្នលឈៅន្ ល
បានោរឈ់ចញឈៅរា ង IEP របស់សិសស។  

ការអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀនមដងឈទ្យៀត។ នីតិវធីិអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀនមដងឈទ្យៀតសក្មាប់សិសសពិការ ក្តូវ ូចគ្នា នឹងនីតិវធីិ
ន្ លឈក្បើក្បាស់សក្មាប់សិសសទាងំអស់។ ឈៅឈពលអន ញ្ញា តឲ្យចូលឈរៀនមដងឈទ្យៀត ក្តូវឈកាុះក្បជ ំក្រុម IEP។ ការ
ផ្ទអ រការបឈណ្ដ ញឈចញ។ លរខណ្ៈវនិិចឆយ័របស់ក្រុមក្បឹរា សក្មាប់ផ្ទអ រការអន វតតន៍បញ្ញជ បឈណ្ដ ញឈចញ ក្តូវបាន
អន វតតឈៅឈលើសិសសពិការ  ូចគ្នា នឹងការអន វតតន៍ចំឈោុះសិសសទាងំអស់ន្ រ។ 

ឈសចរដីជូន ំណឹ្ង ល់អាោា ធរក្បតិបតតិចាប់ម នការផ្ទអ រ ឬការបឈណ្ដ ញឈចញសិសសណ្ឋមាា រ ់នយរសាលា ឬ 
អារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំ ក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់អាោា ធរក្បតិបតតិចាប់ក្បចាទីំ្យក្រុង ឬឈខានធីសមរមយ អំពីរាល់ទ្យឈងវើ
វាយក្បហារឈលើរាងកាយឈោយសិសសណ្ឋមាា រ ់ន្ លអាចរឈំលាភឈៅឈលើក្រមក្ពហមទ្យណ្ឌ  245។ នយរសាលា ឬ
អារន្ លក្តូវបានន្តងតាងំ រ៏ក្តូវជូន ំណឹ្ងនងន្ រ ល់អាោា ធរក្បតិបតតិចាបក់្បចាទីំ្យក្រុង ឬឈខានធីសមរមយ អំពី
រាល់ទ្យឈងវើរបស់សិសស ន្ លអាចោរព់ន័ធនឹងការររាទ្យ រ ឬលរស់ារធាត ណ្ឋរូទិ្យរ ឬសារធាត ន្ លមានការ
ក្របក់្រង ឬររាទ្យ រអាវ ធ ឬកាឈំភែើងន្ លរឈំលាភឈៅឈលើក្រមក្ពហមទ្យណ្ឌ  626.9 និង 626.10។ 

រា ងរយៈឈពលមយួម្ងៃសិរា ឈក្កាយពីការផ្ទអ រ ឬការបឈណ្ដ ញឈចញសិសសណ្ឋមាា រ ់នយរសាលា ឬ អារន្ លក្តូវ
បានន្តងតាងំ ក្តូវជូន ំណឹ្ង ល់អាោា ធរក្បតិបតតិចាប់ក្បចាទីំ្យក្រុង ឬឈខានធីសមរមយ តាមរយៈទូ្យរស័ពា ឬ
មឈធាបាយសមរមយឈនសងឈទ្យៀត អំពីរាល់ទ្យឈងវើរបស់សិសស ន្ លអាចរឈំលាភបំោនឈៅឈលើចាបអ់បរ់ ំ48900(c) ឬ 
(d) ន្ លោរព់ន័ធនឹងការររាទ្យ រ ឈក្បើក្បាស់ នដល់ជូន ឬលរស់ារធាត ន្ លមានការក្របក់្រង ឈក្រឿងក្សវងឹ ឬឈក្រឿង
ព លក្រប់ក្បឈភទ្យ។ 8/25/04 
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ក្រុមគមដឹរ ាំននសង្កាត់ OUSD

ក្រុមក្បឹរាាអប់រំ
ក្រមុក្បរឹាាអប់រំ រជឺាក្រមុបគងកើតចាាបក់្បតបិតដរិបស់សង្កាត់សាលាគរៀនអរូឡនិដ៍ ដដលបាន
ជាប់គឆ្ាត។ ការទទួលខុសក្តូវជាចមាបងរបស់ក្រមុក្បរឹាាគនោះរឺ គដើមាបធីា ឱាយសិសាសម្្ារ់ៗ 

ដដលក្តវូបានបគក្មើគោ សង្កាត ់ទទួលបាននូវការអប់រំលអ នងិបង្ហាញឲាយគ ើញនូវលទធ្ល
សិរាាខពស់។

រចិចក្ប ុាំ ក្រុមក្បរឹាា ជាទូគៅ គធវើគៅនលៃពុធរនងុសបាដា ៍ទពីីរ នងិសបាដា ៍ចុងគក្កា ននដខនី
មួ ៗ។ រចិចក្ប ុាំម្នលរខណៈគបើរទូលា   នូសាធារណ នគោ អនគុលាមតាមចាាប់
Brown Act គ ើ គសចរដីសគក្មច រឺជាបញ្ហារាំណត់ក្តាសាធារណៈ។ គលារអនរអាចទទួល
បាននូវព័តម៌្ន អាំពីទតីាាំងក្ប ុាំ រគបៀបវារៈមនុគពលក្ប ុាំ រ៏ដចូោ្ាដដរ ពតម៌្នអាំពី
រាំណត់គ ត ុននរចិចក្ប ុាំគលើរមនុៗ គៅរនងុគរ ទាំព័ររបស់សង្កាត់ននគ ើង រឺ
www.ousd.org/boe។ រាល់រចិចក្ប ុាំធមមតាទាំងអស់ សុទធដតម្ន្ាា គៅគលើទូរទសាសន៍
KDOL ប ុសតិ៍គលខ 27 ចាំននួពីរដងរនងុមួ សបាដា ៍ ជាទូគៅរឺពគីរៀងរាល់នលៃសុក្រ គម្ ាង 6

លាងាច នងិគរៀងរាល់នលៃគៅរ ៍គម្ ាង 4 លាងាច បដនថមពគីលើការ្ាា ផ្ទាល់។

  រ
សម្ រិជាបគ់ឆ្ាតននក្រមុក្បរឹាាអប់រ ំតាំណ្ងឲាយសង្កាត់ទាំងក្បាាំពីរដចូោ្ា ដចូក្រមុក្បរឹាាក្រងុ
អូរឡិនដ៍្ ងដដរ។ ពរួគរអាចទរ់ទងបានតាមរ ៈអ ៊ីដមល (អាស ោឋានម្នគរៀបរាបគ់ៅ
ខាងគក្កាម) ឬតាមរ ៈទូរស័ពទគលខ 879-8199។

សង្កា ត ់1៖ Jody London  អន ក្បធាន  (jody.london@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Chabot Elementary, Claremont Middle, Emerson Elementary, 
Hillcrest Elementary, Kaiser Elementary, Oakland Technical High, Peralta 
Elementary, Piedmont Avenue Elementary, Sankofa Academy, TAP Center 

សង្កា ត ់2៖ Aimee Eng នយរ (aimee.eng@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, Crocker 
Highlands Elementary, Dewey Academy, Franklin Elementary, Garfield 
Elementary, La Escuelita Elementary, Life Academy, Lincoln Elementary, 
MetWest High, Oakland High, Roosevelt Middle 

សង្កា ត ់3៖ Jumoke Hinton Hodge នយរ (jumoke.hodge@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Bunche, Hoover Elementary, McClymonds High School, Martin 
Luther King, Jr. Elementary, Lafayette Elementary, PLACE @ Prescott, 
Street Academy, Westlake Middle, West Oakland Middle 

សង្កា ត ់4៖ Nina Senn អន ក្បធាន (nina.senn@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Allendale Elementary, Bret Harte Middle, Fruitvale Elementary, 
Horace Mann Elementary, Joaquin Miller Elementary, Laurel Elementary, 
Montera Middle, Montclair Elementary, Redwood Heights Elementary, 
Sequoia Elementary, Thornhill Elementary 

សង្កា ត ់5៖ Roseann Torres នយរ (roseann.torres@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Edna Brewer Middle, Fremont High School, Glenview 

Elementary, Global Family, International Community School, Manzanita 
Community, Manzanita SEED, Think College Now, United for Success 
Middle, Urban Promise Academy 

សង្កា ត ់6៖ Shanthi Gonzales នយរ (shanthi.gonzales@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Burckhalter Elementary, Carl Munck Elementary, Coliseum 
College Prep Academy (CCPA), Community Day, Community United 
Elementary, East Oakland Pride Elementary, Frick Middle, Futures 
Elementary, Greenleaf Elementary, Markham Elementary, Melrose 
Leadership Academy, Parker Elementary, Roots International Middle, 
Skyline High 

សង្កា ត ់7៖ James Harris ក្បធាន (james.harris@ousd.org) 
សាលាឈរៀន៖ Acorn Woodland Elementary, Alliance Academy, Academy, 
Brookfield Elementary, Castlemont High School, Elmhurst Community Prep, 
EnCompass Academy, Esperanza Elementary, Fred T. Korematsu 
Discovery Academy, Grass Valley Elementary, Howard Elementary, 
Madison Park Upper Campus, Madison Park Upper Cmpus, New Highland 
Academy, Reach Academy, Rise Community, Rudsdale Continuation, 
Madison Park Lower Campus, Sojourner Truth Independent Study 

អរគនយរម្នសង្កា តស់ាលាឈរៀន 
អនរក្សីបណឌតិ Kyla Johnson-Trammell បានទទួលតាំដណងជាអរគ  រននសង្កាត់
សាលាគរៀន គៅនលៃទ ី1 ដខររកោ ឆ្ាាំ 2017។ សូមចុចអានរនងុគរ ទាំព័រ 
www.ousd.org/superintendent គដើមាបទីទួលបាននូវដាំណឹងដលមគទៀត។

អាណ្តតិគ្នហររបស់រ ា

សង្កា តស់ាលាឈរៀនអូរ ិន  ៍(OUSD) ពីម នក្តូវបានក្របក់្រងឈោយក្រសួងអបរ់រំ ាកាលី
ហវូនញ៉ា អស់រយៈឈពល 6 ឆ្ា  ំចាបឈ់នតើមឈៅរា ងឆ្ា  ំ2003 ឈៅឈពលន្ លមានវបិតតធិៃនធ់ៃរខាង
ហិរញ្ា វតថ  បានបងខំឲ្យសង្កា ត ់ក្តូវបានកានក់ាបឈ់ោយរ ា ឈ ើមបោីការបតូរនឹងក្បាររ់មច ីឈ៏ក្ចើន
ពីរ ា។ ឈៅរា ងន្ខររាោ ឆ្ា  ំ2008 បនា បពី់បានឈធវើការអភវិឌឍនយ៍ា៉ា ងខាែ ងំ រា ងន្នារក្បតតបិតតិ
ការ និងហរិញ្ា វតថ ឈនុះ សង្កា ត ់OUSD បានចាបឈ់នតើមក្បតតិបតតកិារ ឈក្កាមការក្របក់្រងឈោយ
ក្រុមក្បឹរាភបិាលចំនួនពីរ ន្ លទ្យទ្យលួខ សក្តូវ ឈលើចាបក់្បតិបតដ ិរឺក្រសួងសិរាធិការ
ថ្នា ររ់ ា និងក្រុមក្បឹរាអបរ់មំ្នអូរ និ  ៍ន្ លោបឈ់ឆ្ា តរា ងតំបន។់ អារក្សី Carlene 
Naylor អាណ្តដគិ្នហររបស់រ ា រឺោអារតំណ្ឋងឲ្យសាថ បន័រ ា ន្ លទ្យទ្យលួយរការក្បារ់
របស់រ ាពីសង្កា ត ់OUSD។ អាណ្តដគិ្នហរ មនិមានតួនទី្យឈធវើក្បតិបតដកិាររបស់សង្កា តពី់
មយួម្ងៃឈៅមយួម្ងៃឈទ្យ ប៉ា ន្នដមានសិទ្យធិអំណ្ឋចឈធវើការជំទាស់ឈលើការសំឈរចចិតដននោរោ់ន់
នឹងហរិញ្ា វតថ  ន្ លអាចឈធវើឱ្យហិនឈហាច ល់ឈសថរភាពម្នសង្កា ត ់OUSD។ សង្កា ត ់OUSD 
ក្តូវទ្យទួ្យលអាណ្តដគិ្នហររបស់រ ា រហូត ល់សងក្បាររ់មចកី្របច់ំននួ ឬឈៅឈពលន្ ល
ក្រសួងសិរាធិការម្នរ ាកាលីហវ័រញ៉ា  រំណ្តថ់្ន សង្កា តន់្លងក្តូវការបងស់ងតឈៅឈទ្យៀត។  

សំរាបព់ត័ម៌ានន្ងមឈទ្យៀត សូមទារទ់្យងអារក្សី Carlene Naylor តាមរយៈអ នី្មល 
carlene.naylor@ousd.org ឬតាមរ ៈទូរស័ពទ 510-879-4248។ 
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គរ ទាំព័រ និងគលខទូរស័ពទសាំខាន់ៗរបស់សង្កាត់ 
គលខទូរស័ពទទាំងអស ់សុទទដតគក្បើគលខរាាលទូរស័ពទ (510) និងអាស ោឋានគរ ទាំព័រទាំងអស់ ចាប់គ្ដើមជាមួ  www.ousd.org លុោះក្តាដតអាស ោឋានគរ ទាំព័រគពញគលញមួ  

ក្តូវបានគរ ដ្ល់ឱាយ។ 

 
ក្រុមក្បឹរាាេិបាល ………………………………………………………………….879-8199 /obe 

អរគ  រននសង្កាត់សាលាគរៀន ……………………………………………………879-8166 /superintendent 

មហ្វនដីថ្ាារ់ខពស់ដ ន្រធុររិចច …………………………………………………………...879-4248 

អរគ  រននបណ្ដាញ 

 បណ្ដាញននបឋមសិរាា តាំបន ់1-4 ……………………………………………879-3662 

 បណ្ដាញននអនុវិទាាល័  …………………………………………………….879-8730 

 បណ្ដាញននវិទាាល ័ ………………………………………………………..879-8838  

 បណ្ដាញគលើររមពស់………………………………………………………….879-2759 

សមិទធិ្លននសិសាសក្បុសអាហ្វ វិរអាគមរិកាាំង (AAMA) ………………………………879-3653 /aama 

សមិទធិ្លននរុម្រើ និងក្សីគពញវ័ ក្រមាំអាហ្វ វិរអាអាគមរិកាាំង……………………….879-8726 /aagywa 

ដខាសទូរស័ពទបទឧក្រិដឋអ មិរ /  ាំនួ សុវតថិភាព …………………………………….874-7777 

រមមវិធីអបរ់ំខ្ាាតតូច ………………………………………………………………..597-4294 /alted 

ដ ន្រោាំក្ទការចូលគរៀន និងវិន័   …………………………………………………..879-2743 /attendance 

អោរ និងទីធាលា …………………………………………………………………….535-2717 /facilities 

ការិយល័ សាលាឆតគធឿសគូល ……………………………………………………336-7572 www.ousdcharters.net  

ការិយល័ ក្បាក្ស័ ទរ់ទង  ……………………………………………………..879-8200 /communications 

 រាយបណតឹង / មហ្វនដទីទួលបណតឹងពីក្បជា ន …………………………………………879-4281 /ombudsperson 

រមមវិធីអបរ់ំរុម្រតូច ……………………………………………………………….273-1616 /ece 

សមិទធិ្លព ុភាសា និងអនរគរៀនភាសាអង់គរែស  /ellma 

ម ាឈមណឌលសាវារមន ៍និងចុោះគ ្ាោះគរៀនសាំរាប់សិសាសសាលា …………………………. 273-1600 /enroll 

 ិរញ្ញវតថ ុ………………………….………………………………………………434-4248 /finance 

រមមវិធីចុចររសាលាគរៀន ………………………….………………………………………….. /schools 

រមមវិធ ីុតដិធម៍សាំរាប់ ុវ នចិញ្ចឹម និងអនីតិ ន …………………………………….273-1659 /transitionalstudents 

គសវាសុខភាព ………………………….…………………………………………879-2742 /healthservices 

ដ ន្រោាំក្ទក្រួសារោ្ាន ទ្ោះសដមាបង  ………………………….………………………273-1682 /transitionalstudents 

រមមវិធីសិរាាឯររា ាយ (Sojourner Truth K-12) ……………………………………729-4308 /sojournertruth 

ការិយល័ ចាាប់  ………………………….……………………………………...879-8535 /legal 

រមមវិធីសិរាា Linked Learning    ………………………….…………………….879-4118 /linklearning 

គសវាអាហារូបតថមភ  ………………………….……………………………………..434-3334 /nutrition 

នររបាល (ចុចគលខ 911 រនុងក្ោម្នអាសនន) …………………………………….. 874-7777 /police 

រមមវិធ ីនគេៀសខែួន និង នសុាំសិទធិក្ រគកាន ……………………………………… 273-1661 /transitionalstudents 

សង្កាត់ ក្មរ ………………………….…………………………………………..273-1661 /sanctuary 

សនតិសុខសាលាគរៀន   ………………………….…………………………………..874-7777 /police 

រមមវិធីអបរ់ំពិគសស  ………………………….……………………………………874-3700 specialeducation 

អងគភាពសិសាសសាលា និងក្រុមក្រួសារអនដរកាល …………………………………….273-1653 /transitionalstudents 

គសវាបរដក្បភាសា  ………………………….…………………………………….879-2746 /translation 

ដឹរ ញ្ជូន ………………………………………………………………………..879-8181 /transportation 

សម័ក្រចិតដ ………………………….………………………………………………221-6968 www.oaklandedfund.org/volunteer  

 

សាំរាប់ការបញ្ជូនគៅការិយល័ ណ្មួ  ដដលមិនម្នចុោះគៅរនុងគនោះ ឬសាំរាបព់័ត៌ម្នគ្ាសងៗគទៀត សូមទូរសព័ទគៅកាន់គលខ 879-8200 ឬចុចគមើលរនុងគរ ទាំពរ័ www.ousd.org។ 
 
 

http://www.ousd.org/
http://www.ousdcharters.net/
http://www.oaklandedfund.org/volunteer
http://www.ousd.org/


សាលារៀនបិទ

ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
(សាលារៀនបិទសំរាប់សិសាសសាលា)

ថ្ងាចូលរៀនតំបូង/ចុងកាាយបង្អស់

សាលារៀន និងការិយាល័យបិទ
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កក្កដា

មករា

តុលា

មាសា

សីហា

កុម្ភៈ

វិច្ឆិកា

ឧសភា
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កញ្ញា

មីនា

ធ្នូ

មិថុនា

រយៈពាលចាញប័ណ្ណរាយការណ៍អំពីពិន្ទុកូនសិសាស (ចុងថ្ងាខា)
សាចក្ដីរាយការណ៍អំពីការលូតលាស់នាសិសាសសាលាម្នា

ក់ៗ នឹងតាូវបានផ្ញើជូនមតាបិតា ក្នុងរយៈពាលមួយសបា្ដាហ៍ 
តាមថ្ងាខាដូចតទៅនាះ៖

មធាយមសិកាសា 
(ឆមសទី 1)

លើកទីមួយ - 6 តុលា 2017

លើកទីពីរ - 17 វិច្ឆិកា 2017

លើកទីបី - 19 មករា 2018

មធាយមសិកាសា 
(ឆមសទី 2)

លើកទីមួយ - 2 មីនា 2018

លើកទីពីរ - 20 មាសា 2018

លើកទីបី - 7 មិថុនា 2018

សាលាបឋមសិកាសា
លើកទីមួយ - 17 វិច្ឆិកា 2017

លើកទីពីរ - 2 មីនា 2018

លើកទីបី - 7 មិថុនា 2018

ថ្ងាខាសំខាន់ៗ
ចុងបញ្ចប់ឆមសទីមួយ
19 មករា 2018
ចាប់ផ្ដើមឆមសទីពីរ
22 មករា 2018

4 កក្កដា បុណាយទិវាឯករាជាយជតិ
16 សីហា ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិក
17 សីហា ទិវាសហការនៅក្នុងការដា្ឋាន
18 សីហា ទិវារៀបចំគំរោងនាគាូបងាៀន
21 សីហា ថ្ងាចូលរៀនដំបូងនាសិសាសសាលា
4 កញ្ញា ទិវាពលកម្ម
13 តុលា ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិក
1០ វិច្ឆិកា ទិវាទាហានជើងចាស់
20-24 វិច្ឆិកា     វិសាសមកាលសំរាប់បុណាយអរពាះគុណ
25-29 ធ្នូ       វិសាសមកាលនារដូវរងា
1-5 មករា       វិសាសមកាលនារដូវរងា
15 មករា ទិវា M.L. King Jr.
26 មករា ទិវាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិក
19 កុម្ភៈ ទិវាបាធានាធិបតី
30 មីនា ទិវា Cesar Chavez
2-6 មាសា វិសាសមកាលនានិទាឃរដូវ
25 ឧសភា ថ្ងាឈប់សមាាកសំរាប់ទិវា Lincoln
28 ឧសភា ទិវារំលឹកគុណទាហានពលី
7 មិថុនា ថ្ងាចូលរៀនចុងកាាយបង្អស់
8 មិថុនា ទិវារៀបចំគំរោងនាគាូបងាៀន
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¨kdas'bMeBje¨CIsykkarmincUlrYmk~¬gsarBtáman 

sUmcuHhtÄelxa rYcbJØèn¨kdas'bMeBjEdlVndak'PØab'mkCamYyenH ebIsinNaEtelakG~kBMucg'Vn[kUnelakG~k ¨tUvVn 

ftrUb ÉftCasÃIl eday¨kumyG~kykBtáman ÉGgðkarep§g@eTot edImºITuke¨bI¨Vs'k~¬gkarp§BÃp§aytamkareVHBumõ, tam 

ry:TUrTs§ Étamry:GuinFWNit.  

CUnmatabita ÉG~kGaNaB´aVl, 

nwgmaneBlxÂHsalaeroneyIgGacmanG~kkaEste¨cIn¨kumcUlmkykBtáman. G~kp§ayBtáman, G~kftrUb nig/É km μkrft 

CasÃIlBIsÄanIyTUrTs§, sÄanIyviT´¬, kaEst ÉTs§navd¶I GacmanbMNgcg'eFÃIbTsm¸asn_, ftrUb nig/É ftCasÃIl«nrUbkUn 

elakG~k Jk'Jn'eTAnwgGtÄbTkaEstGMBIsalaeron Ésis§anusis§«neyIg. eQμaH nigkMritf~ak'rbs'kUnelakG~k Gac¨tUv 

VnftCab'k~¬grVykarN_Btáman. f~ak'eronnanaGac¨tUvVncUlrYmpgEdrk~¬gsn~isiTkaEstvIDIGUtamGuinFONit. 

salaeronnana«neyIg Gac¨tUvVnGgðkarshKmn_ É«dKUTaMgLayEdlp¶l'esvakm μ[kUnsis§enaH cUlmkemIlpgEdr. 

Ggðkar É«dKUTaMgenH GacmanbMNgcg'ftrUbkUnelakG~k ehIycg'e¨bI¨Vs'rUbft nig/É eQμaHkUnelakG~k nigeQμaHsa 

laeronrbs'kUnelakG~kdak'k~¬gkareVHBumõp§ay nigsm¸ar:p¶l'Btámanrbs'BYkeK. 

eyIgxÆ¬MnwgxitxM¨bwgE¨bgGs'BIsmtÄPaBeFÃItamkares~IsMurbs'elakG~k b"uEn¶sUmcaMfa mansÄanPaBxÂH kUnelak 

G~kGac¨tUvVn eKftrUb ÉftCasÃIlk~¬glkÅN:mYyEdlhYsBIsmtÄPaB¨Kb'¨Kgrbs'eyIgxÆ¬M. sUmniyay¨Vb'kUnelakG~k 

BIesck¶IbMNg nanarbs'elakG~k edImºI[BYkeKdwg ebIsinCaelakG~kBMucg'Vn[eKftrUb ÉftCasÃIl«nkUnelakG~k. 

sUmhtÄelx rYcbJØènvaeTA[salaeronrbs'kUnelakG~kvij ebIsinCaelakG~kBMucg'Vn[eKftrUb 

ÉftCasÃIl«nkUn elakG~k. 

 xÆ¬M min cg'Vn[kUnxÆ¬M¨tUvVnftrUb ÉftCasÃIledaysmaCik«n¨kumG~kykBtáman, Ggðkar ÉTIP©akgarnanaenAäsala 

eron edImºIe¨bI¨Vs'k~¬gkarp§BÃp§aytamry:kareVHBumõ ÉtamGuinFWNit, äksar, sÃIl ÉvIDIGU 

k~¬gkMritNamYyEdlsalaeron GacTb'sûat'TMnak'TMngK~aenH. 

eQμaHkUnelakG~k 

sresreQ μaHmatabita / G~kGaNaB´aVlCaGk§rBumõ  

«f©Ex 

elxTUrs&Bæ«n matabita / G~kGaNaB´aVl 
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ការប្រើ្ាស់រូរភាព / កិច្ចការ្រូដាក់ឱ្យប្វើររស់សិសស - ទ្រង់បរររទរដិបស្រិនច្ូលរួរ  

 

បនេះរជឺាទ្រងប់រររទផ្ដលស់ទិធបិ្រើសបរើស។ សរូច្ េះហត្ថបលខា រចួ្រញ្ជូន្ត្ឡររ់កវញិ ្រសនិបរើអ្នកមានរណំងរនិអ្ន 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។ 

 

 

្រសិនបរើបលាកអ្នកមានរណំងរដិបស្រិនចូ្លរួរ សូរពិនិត្យបរើល្រអ្រខ់ាងប្ការ បហើយរញ្ជូនទ្រង់បរររទបនេះ រកកាន់ទីការយិាលយ័សាលាបរៀនវញិ 

ឱ្យានរ ននថៃទី 31 បខសីហា៖ 

☐ ខុ្ាំទ/នាងខុ្ំ រនិអ្ន ញ្ញា ត្ឱ្យបរយកររូថត្ ឬកិច្ចការ្រូដាកឱ់្យប្វើររសក់ូនខុ្ំ បៅប្វើការបាេះព រភផ្សពវផ្ាយដាក់បៅបលើបរហទំព័រ ឬបសៀវបៅណារយួររស់

សង្កា ត់្ ឬនដរសូហររន៍បទ។ ខុ្ំាទ/នាងខុ្ំ យលថ់ាកូនររសខុ្់ំ អាច្រង្កា ញរ ខ បដាយឱ្យបររិនសាគ ល់អ្ត្តសញ្ញា ណ បៅកនុងររូថត្ ឬវើឌអី្ូជា្ករុាន។ 

 

 

ប ម្ េះសិសស      ប ម្ េះសាលាបរៀន 

 

 

 

ប ម្ េះមាតារតិា / អ្នកអាណាពាាល     បលខទូរស័ពទ 

 

 

 

ហត្ថបលខាននប ម្ េះមាតារតិា / អ្នកអាណាពាាល    នថៃបខ 






