
ស ៀវសៅណែនាំថ្នា ក់ K-8 ឆ្ា ាំ 2020-2021 បណថែម 

 
សោលសៅថិងសោលបាំែង 
2. ផ្តល់ឲ្យ ិ សថូវជាំនញណផ្ាក ិកាដ៏រឹងមាំ 
សេលមកដល់ថិងសេលសេញ 
 ិ ាថុ ិ ស ថិងក្កុមក្រួសារថឹងអថុវត្តតាមេិធីការ ុខភាេ ថិង ុវត្ែិភាេជាក់លាក់េាំស ោះសាលា ក្មប់ការមកដល់ ថិងការសេញេីសរៀថសដើមបី
ធានបាថថូវ ុខភាេ ថិង ុវត្ែិភាេរប ់មថុ សក្រប់រូប។ 
 

សរក៏ថឹងសធវើស េកតីក្បកា ជាសាធារែៈតាមសាែ ថីយ៍វិទ្យុកាុងត្ាំបថ់ WCAP – 980 AM ផ្ាយតាមទូ្រទ្ សថ៍សៅប ុ តិ៍សលខ 4, 5, 7 ថិង 
25 ស ើយថឹងេុោះផ្ាយសៅសលើក្បេ័ថធផ្សេវផ្ាយ ងគមផ្ងណដរ។ 
ការេុោះស ម្ ោះ - ការយាល័យធថ់ធាថក្រួសារ 
សោយសារជាំងឺ COVID-19 ក្កុមក្រួសារក្តូ្វណត្ទូ្រ េទមកជាមុថ ឬសក្បើទ្ក្មង់ កយអថឡាញណដលមថសៅសលើសរ ទ្ាំេ័ររប ់សយើង សដើមបី
កាំែត់្សេលណាត់្ជួប សបើ ិថជាេួកសរេង់ទ្ទួ្លស វាសោយផ្ទទ ល់។  ូមបថតេិថិត្យសមើលសរ ទ្ាំេ័ររប ់មែឌ ល ក្មប់សម ងផ្តល់ស វា
ណដលបាថសធវើបេចុបបថាភាេ ថិងេិធីការស ល្ើយត្បថឹងជាំងឺ COVID-19។ ស វាកមមជាសក្េើថ រួមទាំងការេុោះស ម្ ោះ អាេសធវើបាថតាមអថឡាញ ស ើយថិង
អាេមថសៅសលើសរ ទ្ាំេ័រមជឈមែឌ លធថធាថក្រួសារ (Familyy Resource Center) 
(https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=124) 
 
ឯកសារបណថែម ក្មប់េុោះស ម្ ោះ 

● កាំែត់្ស តុ្ណែរការប ់កុមរ (custodial records) 
 
Additional information for registration 
សបើ ិថជាអាកកាំេុងរ ់សៅជាមួយេលរដឋ Lowell ថិងមិថអាេផ្តល់ភ តុតាងបញ្ជា ក់ទី្លាំសៅ អាកថឹងចាំបាេ់ក្តូ្វបាំសេញ ាំបុក្ត្ភ តុតាង (affidavit) 
រប ់ភារីទី្បី។ អាកទាំងេីរ (ឪេុកមត យ/អាណាេាបាលកុមរ ថិងក្បជាជថ Lowell ណដលអាកកាំេុងរ ់សៅជាមួយ) ក្តូ្វណត្បាំសេញទ្ក្មង់ណបបបទ្ 
ថិងយកវាសៅបញ្ជា ក់។ េលរដឋ Lowell ថឹងចាំបាេ់ក្តូ្វមថអត្ត ញ្ជា ែប័ែណ (ID) មថរូបែត្ ថិងវិកកយបក្ត្ទឹ្កសភលើងបេចុបបថា។  
 
 ូមេិភាកាជាមួយសយើង សបើ ិថជាអាកមិថអាេផ្តល់ឯកសារក្រប់ក្ោថ់ ឬសបើ ិថជាលាំសៅោឋ ថរប ់អាកមិថមថ ុវត្ែិភាេ សក្ ោះអាកក្បណ លជាអាេមថ
លកខែៈ មបត្តិក្រប់ក្ោថ់ ក្មប់ស វាកមម McKinney-Vento។  



 
នីតិវិធីករណីបន្ទា ន់កាត/កាំែត់្ស តុ្ 
 
សយើងក្តូ្វណត្មថសលខទូ្រ េទណដលក្តឹ្មក្តូ្វ ក្មប់ឪេុកមត យ/អាណាេាបាល ិ សទាំងអ ់សៅក្រប់សេលសវលា ថិងយា ងតិ្េសលខទ្ាំនក់ទ្ាំថង
ករែីបនទ ថ់េាំថួថេីរណខស។ 
 
វតថុហាមឃាត់ 
ឧបករែ៍ទ្ាំនក់ទ្ាំថងដូេជានឡិកា Apple Watch 
កូដសំល ៀកបំពាក់បន្នថម 
 
សលើ េីសថោះ  ិ សក្តូ្វណត្អថុវត្តតាមស េកតីត្ក្មូវណផ្ាក ុខភាេ ថិង ុវត្ែិភាេ ដូេជាការ ក់ម  ់សេលសៅសាលា រ ូត្ដល់ទ្ទួ្លបាថេ័ត៌្មថ ថិង
ការរំេឹងទុ្កែមី។ 
ការទសសនកិច្ចសាលា 
 
សរថឹងមថផ្តល់ជសក្មើ  ក្មប់ការជួបក្បជុាំសោយផ្ទទ ល់ ឬណបបថិមមិត្។ សៅសេលេូលកាុងអោរសាលា សភញៀវទាំងអ ់ក្តូ្វណត្សោរេតាម
សោលការែ៍ណែនាំណដលបាថបិទ្ផ្ាយ ក្មប់ការរការាំលាត្ ងគម ថិងការសក្បើក្បា ់ឧបករែ៍ការ រផ្ទទ ល់ខលួថ (ឧ. ម  ់) 
ការទទួ ខុសត្តូវននសង្គម 
ភាេជាេលរដឋលអរួមមថទ្ាំថួលខុ ក្តូ្វរប ់ ិ សកាុងការ៖  

● សោរេអាជាញ ធរ  

● យល់ ថិងសោរេតាមវិថ័យសាលា ក្េមទាំងសោលការែ៍ណែនាំ/ការរំេឹងទុ្កណផ្ាក ុខភាេ ថិង ុវត្ែិភាេ 
 
ការទទួ ខុសត្តូវកនុង្ការសិកា 
ទ្ាំថួលខុ ក្តូ្វណផ្ាក ិការប ់ ិ សសៅកាុងសាលា ថិងការ ិកាេីេមា យរឺអាក្ ័យសលើការ ិកា ថិងការខិត្ខាំក្បឹងណក្បង 
ការត្បត្រឹតតលៅល ើឡាន(bus) 
 
អថុវត្តតាមការរំេឹងទុ្ក ក្មប់ការរការាំលាត្ ងគម ថិងការ ក់ម  ់ដូេបាថបង្គគ ប់សោយនយកោឋ ថ ុខាភិបាល MA ថិងសោលថសយាបាយ
អាំេីការ ក់ម  ់រប ់ Lowell Public Schools។ 
ច្ាប់បន្នថមកនងុ្ករណីល ើកន្ ង្ការច្ូ រួម 



● េតាត ឡី ័កតណដលចាំបាេ់ 
 
 ការ ិកាេីេមា យ (Remote Learning) 
ការ ិកាេីេមា យ សៅសេល ិ សេូលរួមកាុងការ ិកាេីេមា យ វត្តមថថឹងក្តូ្វបាថកាំែត់្សោយការេូលរួមរប ់ ិ សសៅកាុងសមសរៀថណបបថិមមិត្ 
សមសរៀថផ្ទទ ល់ ថិងការបាំសេញកិេចការណដលក្រូោក់ឲ្យ។  ិ សក្តូ្វបាថរំេឹងថ្នមថវត្តមថសទ្ៀងទត់្កាុងអាំឡុងការ ិកាេីេមា យណដលក្ បសៅតាម
ការរំេឹងទុ្កណដលបាថបង្គគ ប់សោយសាលា/មែឌ ល។ សបើ ិថជាក្កុមក្រួសារកាំេុងជួបបញ្ជា ក្បឈមសោយសារបសេចកវិទ្ា ឬកាលវិភារ េួកសររួរទក់ទ្ង
សាលាសរៀថរប ់ខលួថ (រដឋបាល ថិងក្រូបសក្ងៀថ)។ 
អាក ក្មបក្ ួលន្ដ បានកំណត់ 
អាក ក្មបក្ ួល 504 បញ្ជា ក់សៅសេលសក្កាយ 
ឆាន្ន លធវើរបាយការណ៍ចំ្លពាោះការលរើសល ើង្ 
 ក្មប់ ិ ស ថិង/ឬឪេុកមត យ/អាណាេាបាលទាំងឡាយសៅ Lowell Public Schools ណដលមថអារមមែ៍ថ្នសរកាំេុងបាថសរើ សអើងសក្កាម
េាំែងសជើង IX ឬជាំេូកទី្ 622 ក្តូ្វោក់ កយបែដ ឹងជាលាយលកខែ៍អកសរសៅកាថ់សាែ ប័ថខាងសក្កាម៖ 
ការន្ណនំ្ទដ ់ឪរុកម្តត យ ំរីន្ទយកដ្ឋា នសុខភារឡូន្វ  
ណផ្ថការសបើកសាលាសរៀថឆ្ា ាំ 2020-2021 ណដលទក់ទ្ងថឹង ុវត្ែិភាេេីជាំងឺ Covid កាំេុងក្តូ្វបាថបសងកើត្សឡើងសោយមថការណែនាំេី Mass 
DPH ថិង DESE េ័ត៌្មថលមអិត្ថឹងផ្តល់ជូថតាមសក្កាយ។ 
តត្មូវការននការចាក់ថ្ន ំបង្កា រលោគ / មនាីររិលសាធន៍ 
**ែមី ក្មប់ឆ្ា ាំ 2020-21៖ ជាំងឺ Meningococcal (MenACWY) ចាំបាេ់ ក្មប់ថ្នា ក់ទី្ 7 ថិង booster  ក្មប់ថ្នា ក់ទី្ 11 
សឡើងសៅ ឬបនទ ប់េីមថអាយុ 16 ឆ្ា ាំ**  
 
ែមី៖ វា៉ា ក់សាាំងការ រជាំងឺក្រុថផ្ទដ សាយធាំរឺចាំបាេ់ ក្មប់ ិ សទាំងអ ់។ 
ច្ាប់បន្នថមចំ្លពាោះថ្ន ំ 
 
សរថឹងទ្ទួ្លយកថ្នា ាំសៅកាុងដបណដលមថសាល កឱ ែសាែ ថប ុសណាណ ោះ។  
 
សៅកាុងករែីការសបើកសាលាសរៀថក្តូ្វបាថេថារសេល ថ្នា ាំណដលបាថកាំែត់្ ក្មប់សម ងចប់សផ្តើមធមមតាថឹងមិថក្តូ្វបាថផ្តល់ឲ្យសឡើយ។ 
ការតត្មូវលោយម្តនកមមវិធីលធវើលទសបណថែ 
 
SBIRT៖ (ការក្តួ្ត្េិថិត្យ ការសធវើអថតរារមថ៍សោយ សងខប ថិងការបញ្ាូថសៅេាបាល) សៅណខមីនឆ្ា ាំ 2016 អងគថីតិ្បញ្ាត្តិរដឋ Massachusetts 
បាថអថុម័ត្េាប់មួយទក់ទ្ងថឹងការសក្បើក្បា ់សារធាតុ្សញៀថ ការេាបាល ការអប់រ ំថិងការបង្គក រ (េាប់ STEP) ណដលរូ បញ្ជា ក់េីស េកតីត្ក្មូវ



ឲ្យសាលាសាធារែៈសៅកាុង Commonwealth េូលរួមកាុងការក្តួ្ត្េិថិត្យ ថិងការអប់រំអាំេីការសក្បើក្បា ់សារធាតុ្សញៀថ។ 
ការក្តួ្ត្េិថិត្យសថោះសធវើសឡើងសៅថ្នា ក់ទី្ 7 ថិងទី្ 9 សៅកាុង Lowell Public Schools។ េ័ត៌្មថជាមួយថឹងលិខិត្សបាោះបង់ថឹងក្តូ្វបាថសផ្ញើសៅផ្ទោះ
មុថការក្តួ្ត្េិថិត្យ SBIRT។ 
េធិកីារ ថងិសោលការែណ៍ែនាំអាំេមី   ់កស់លើមខុ LPS  

សោយអថុសលាមតាមបទ្បញ្ជា រប ់អភិបាលរដឋ Charles Baker េុោះថ្ែាទី្ 1 ណខឧ ភាឆ្ា ាំ 2020 ណដលេូលជាធរមថសៅថ្ែាទី្ 6 ណខឧ ភាឆ្ា ាំ 
2020 ថិងសោលការែ៍ណែនាំណដលបាថ រស រសោយនយកោឋ ថអប់រំបឋម ិកា ថិងមធយម ិកា (DESE) រ ូត្ដល់មថការជូថដាំែឹងជាែមី 
 ិ ស បុរគលិក អាក ម័ក្រេិត្ត ថិងសភញៀវទាំងអ ់ណដលេូលកាុងអោរ Lowell Public Schools (LPS) ថិង/ឬសក្បើក្បា ់មសធាបាយសធវើដាំសែើរ 
ឬរែយថតសាលា ថិង/ឬេូលរួមកាុងក្េឹត្តិការែ៍ ថិង កមមភាេណដលឧបត្ែមភសោយ LPS ក្តូ្វបាថត្ក្មូវឲ្យ ក់ម  ់សៅក្រប់សេលទាំងអ ់ អាក
មិថអាេេូល ឬសដើរស ើរសៅកាុងអោរសោយមិថ ក់ម  ់បាថសទ្។ សរអាេសោោះម  ់សដើមបបីរិសភារ ឬផឹ្ក ថិងជាេិស  សៅសេល ក្មកេីការ ក់ម  ់
ណដលបាថកាំែត់្សេលជាេិស  សៅទី្កណថលងណដលបាថកាំែត់្សៅកាុងអោរថីមួយៗ។  

សយើងដឹងថ្ន ការសក្បើក្បា ់ម  ់មថ កាត ថុេលកាុងការេថយឺត្ការរើករាលោលរប ់វើរុ  ស ើយអាេការ រក្បឆ្ាំងការេមលងវើរុ េីមថុ សណដលអាេថឹង
មថវើរុ  ថិងមិថមថសរារ ញ្ជា ។ អាក្ ័យស តុ្សថោះ សយើងក្តូ្វណត្អថុវត្តតាមអថុសា ថ៍សៅកាុង សោលការែ៍ណែនាំ CDC ទក់ទ្ងថឹង
ម  ់រិត្ក្តឹ្ម 8/27/20៖  

   ●  មថក្កណាត់្ណដលអាេដកដសងាើម អាេសបាករក់បាថណដលមថេីរក្ ទប់ឬសក្េើថជាងសថោះ   

   ●  ក្របសលើក្េមុោះ ថិងមត់្រប ់អាកទាំងក្ ុង   

   ●   ក់ជាប់លអសៅណផ្ាកមខ ងៗថ្ថថ្ផ្ទមុខរប ់អាក ថិងមិថមថេសនល ោះក្បសោង 
អាកមិថអាេសក្បើម  ់ណដល៖   

   ●  សធវើសឡើងេីក្កណាត់្ណដលសធវើឲ្យេិបាកដកដសងាើម ឧទ រែ៍ vinyl   

   ●  មថវា៉ា ល់ ឬរថធបសញ្ចញណដលអថុញ្ជា ត្ឲ្យភារលអិត្ថ្ថសមសរារខាទ ត្សេញ   

   ●   ក្មប់ឲ្យអាកសធវើការណែទាំ ុខភាេសក្បើ រួមមថឧបករែ៍ជាំថួយការដកដសងាើម N95 
សលើ េីសថោះ អាកមិថអាេសក្បើរបាាំងមុខក្បសភទ្ខាងសក្កាមសថោះសឡើយ សក្ ោះបេចុបបថាសថោះក្ប ិទ្ធភាេរប ់វាកាំេុងក្តូ្វបាថវាយត្ថ្មល ថិង

មិថទថ់បាថដឹងសទ្សៅសេលសថោះ៖  ● ក្កណាត់្រុំមុខ   



●  ថទោះបាាំងមុខ  

ករែីសលើកណលង ក្មប់ការត្ក្មូវឲ្យ ក់ម  ់៖  

   ● ថរណាមា ក់ណដលមថលកខខែឌ សវជាសាស្ត ត េិការភាេ ឬកតាត  ុខភាេ ឬ ុវត្ែិភាេសផ្សងសទ្ៀត្ណដលប ោះ ល់
ដល់ មត្ែភាេរប ់បុរគលកាុងការ ក់ម  ់ ឬការត្ក្មូវឲ្យ ក់ម  ់ក្បសភទ្ជាក់លាក់ (ឧ. ម  ់ N95) សរថឹងចាំបាេ់ក្តូ្វផ្តល់
កាំែត់្ មគ ល់េីសវជាបែឌ ិត្សៅកាុងសាែ ថភាេសថោះ។   

   ●  ូមណ វងរកការណែនាំបណថែមអាំេីករែីសលើកណលងទាំងសថោះតាមរយៈរិលាថុបោឋ យិកាសាលា នយក ឬបុរគលិក
ណដលបាថចត់្តាាំង ថិងសធវើការជាមួយសវជាបែឌ ិត្រប ់អាកផ្ងណដរ។   
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   ● បុរគលិកណដលមថការិយាល័យ ឬកណថលងសធវើការឯកជថមិថចាំបាេ់ ក់ម  ់សេលសៅមា ក់ឯងសឡើយ ប ុណថតក្តូ្វណត្ ក់វាភាល មៗ
សៅសេលមថអាកដថ្ទ្េូលកាុងការិយាល័យ ឬសៅសេលចកសេញេីការិយាល័យ។   

   ● សម ងបរិសភារអាោរ សេល ក្មកេីការ ក់ម  ់ ថិងសម ង ក្មក រឺជាសេលណដលសរមិថបាេ់ ក់ម  ់សឡើយ 
ដរាបណាវិធាថអាំេីការរការាំលាត្ 6  វីត្ក្តូ្វបាថអថុវត្ត។ ការ ក្មកេីការ ក់ម  ់ ថឹងក្តូ្វបាថកាំែត់្ ថិងជូថដាំែឹង
សៅអោរសាលាសរៀថថីមួយៗសោយនយកសាលា ឬបុរគលិកណដលបាថចត់្តាាំង។   

   ● កុមរអាយុសក្កាម 2 ឆ្ា ាំ។ ការេិចរណាជាទូ្សៅ ក្មប់ការសក្បើក្បា ់ម  ់  ូមសធវើឲ្យក្បាកដថ្ន៖  ✓ មត់្ 

ថិងក្េមុោះក្តូ្វបាថក្របជិត្ទាំងក្ ុង។ ✓ ការក្របរឺតឹ្ងលអសៅណផ្ាកមខ ងៗថ្ថថ្ផ្ទមុខ ដូសេាោះណលងមថេសនល ោះក្បសោង។ ✓ 

ក្កណាត់្បាាំងមុខមិថសធវើឲ្យរាាំង ទោះ ឬបងកការលាំបាកកាុងការដកដសងាើមខែៈសេល ក់។ ✓ ក្កណាត់្បាាំងមុខក្តូ្វបាថេង ឬ ក់ឲ្យជាប់

សដើមបទី្ប់សាក ត់្ការរបូត្សេញ។ ✓ សេៀ វាងការប ោះមុខរប ់អាកឲ្យបាថសក្េើថបាំផុ្ត្តាមណដលអាេសធវើបាថ។ ✓រកា
របាាំងមុខឲ្យបាថសាអ ត្លអ។  មអ ត្ថ្ដជាមួយសាប ូ ថិងទឹ្ក ឬទឹ្កអនម័យលាងថ្ដណដលមថជាតិ្អាល់កុលភាល មៗ មុថសេល ក់ បនទ ប់េីប ោះ 

ឬណកត្ក្មូវ ថិងបនទ ប់េីសោោះក្កណាត់្បាាំងមុខ។ ✓ ជាទូ្សៅ សររួរសបាករក់របាាំងមុខជាក្បចាំ (ឧ. ជាក្បចាំថ្ែា ថិងសរៀងរាល់សេល

ណដលក្បឡាក់)។ អថុវត្តតាមការណែនាំថ្ថការសបាករក់។ ✓ េូរ មគ ល់ក្កណាត់្បាាំងមុខជាមួយតួ្រអកសរសផ្តើម ឬស ម្ ោះរប ់អាកសោយសក្បើ



ទឹ្កសមម ដិត្ជាប់រ ូត្។ ✓ េូរសបាោះសចលម  ់ណដលសក្បើបាថណត្មតងកាុងធុង ក្មម។ ✓ កុាំប ោះណផ្ាកខាងសក្ៅថ្ថម  ់រប ់អាក សៅសេល

កាំេុង ក់វាសៅសលើមុខរប ់អាក។ ✓ កុាំណេករំណលកវាជាមួយអាកដថ្ទ្។ ✓ កុាំទញម  ់រប ់អាកេុោះសក្កាមក្េមុោះរប ់អាក 
ខែៈសេលអាកកាំេុង ក់វា។ ការទុ្កឲ្យម  ់ធាល ក់រយីងរសយាង ឬមិថរឹត្តឹ្ងលអសលើមុខរប ់អាក បសងកើត្ជាឱកា  ក្មប់ការ ល្ងសមសរារ
េុោះសឡើង។ សរបាថណែនាំឲ្យមថុ សក្រប់ោា  ក់ម  ់ធមមតា ថិង/ឬម  ់ណដលមថឡូសោគ  LPS ឬមោវិទ្ាល័យ/ កលវិទ្ាល័យ។ 
សទោះជាយា ងណាក៏សោយ ទី្បាំផុ្ត្ម  ់ទាំងអ ់ក្តូ្វណត្សោេតាមវិថ័យថ្ថការស លៀក ក់រប ់សាលា៖  "កាុងសាម រតី្រកាបរិយាកា  ិកា
ណដលមថ ណាដ ប់ធាា ប់ ថិងមថ ុវត្ែិភាេ  ិ សក្តូ្វបាថោមឃាត់្មិថឲ្យ ក់ផ្លិត្ផ្ល ាំសលៀកបាំ ក់ណាមួយ ឬសាា យសាក់កាដូ ឬ
 ក់សក្រឿងបរិកាខ រណាមួយណដលអា ក្ោម ណដលជាំរុញឲ្យមថអាំសេើ ិងា ឬការសាអ ប់សខាើម ក្មប់បុរគល ឬក្កុមណាមួយ ឬណដលប ោះ ល់
ដល់ជាំសថឿរប ់អាកដថ្ទ្សឡើយ"។   ាំសលៀកបាំ ក់សផ្សងសទ្ៀត្ណាមួយណដលបថលប់ រំខាថ រាំរាមកាំណ ង ឬបងកសរឿង អាេក្តូ្វបាថចត់្ទុ្កថ្ន
មិថ មរមយសោយនយកសាលា ឬបុរគលិកណដលបាថចត់្តាាំង។   
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េធិីការណដលបាថណែនាំ ក្មប ់ ិសណដលមថិ កម់  ៖់  

1.  ិ សទាំងអ ់ណដលេូលកាុងអោរក្តូ្វណត្ ក់ម  ់។  

2.  ិ សណដលេាយាមេូលកាុងអោរសោយមិថមថម  ់ ថឹងក្តូ្វបាថណែនាំឲ្យសៅសាែ ថីយ PPE សៅខាងសក្ៅអោរ ឬសៅកាថ់នយកសាលា ឬ
បុរគលិកណដលបាថចត់្តាាំងសៅក្េកេូលសាលា។ ោម ថថរណាមា ក់អាេេូលកាុងអោរសោយមិថ ក់ម  ់បាថសឡើយ។ 3. ការស ល្ើយត្បេាំស ោះ ិ សណដល
សោោះម  ់រប ់ខលួថ រួរមថលកខែៈោាំក្ទ្ ថិងមិថរួរចប់សផ្តើមសោយមថ ភាេក្បឈមមុខោា សឡើយ។ សរបាថណែនាំឲ្យការ ថទនរាប់បញ្ចូល
េាំែុេដូេខាងសក្កាម៖  

a. េាយាមយល់េីមូលស តុ្ ក្មប់អាកបបកិរិយា   

b. ការរំលឹកអាំេីការរំេឹងទុ្ក   

c. អថុញ្ជា ត្ឲ្យមថទី្កណថលង ថិងសេលសវលាសោោះក្សាយោេ់សោយណឡកេី ិ សដថ្ទ្   

d. សេៀ វាងការត្  ូសដើមបីអាំណាេ។   

4. សយើងសលើកទឹ្កេិត្តឲ្យក្រូបសក្ងៀថណ វងរកជាំថួយេីអាកក្រប់ក្រងរប ់ខលួថ សបើ ិថជាមថការបដិស ធរយៈសេលយូរ ឬមថោថិភ័យខា ់ដល់អាកដថ្ទ្។ 
5.  ក្មប់ការក្េួយបារមភរប ់ ិ សសផ្សងសទ្ៀត្  ូមទក់ទ្ងឪេុកមត យ មស្តថតីកិេចការ ងគម បុរគលិកណែនាំ អាកក្រប់ក្រង ។ល។ សដើមបី



សធវើឲ្យក្បាកដថ្ន ិ សសោរេតាមការរំេឹងទុ្កថ្ថការ ក់ម  ់។  

6. កាុងករែីណដលការ ក់ម  ់មិថណមថជាជសក្មើ  ស ើយវារឺជាការត្ក្មូវ ក្មប់មថុ សក្រប់ោា សៅកាុងអោរ សបើ ិថជា ិ សបថតបដិស ធ
មិថអថុវត្តតាម ការ ថទនទក់ទ្ងថឹងការសផ្ទរ ិ សសៅកាថ់ការ ិកាេីេមា យ ថឹងសធវើសឡើងរវាងថ្នា ក់ក្រប់ក្រង ថិងក្រួសារ។  

េធិីការណដលបាថណែនាំ ក្មបប់រុគលកិណដលមិថ កម់  ៖់  

1. បុរគលិកទាំងអ ់ណដលេូលកាុងអោរក្តូ្វណត្ ក់ម  ់។  

2. បុរគលិកណដលេាយាមេូលកាុងអោរសោយមិថមថម  ់ ថឹងក្តូ្វបាថណែនាំឲ្យសៅសាែ ថីយ PPE សៅខាងសក្ៅអោរ ឬសៅកាថ់នយកសាលា ឬ
បុរគលិកណដលបាថចត់្តាាំងសៅក្េកេូលសាលា។ ោម ថថរណាមា ក់អាេេូលកាុងអោរសោយមិថ ក់ម  ់បាថសឡើយ។ 3. ការស ល្ើយត្ប
េាំស ោះបុរគលិកណដលក្តូ្វបាថសមើលស ើញថ្នមិថ ក់ម  ់ រួរមថលកខែៈោាំក្ទ្ ថិងមិថរួរចប់សផ្តើមសោយមថ ភាេក្បឈមមុខោា សឡើយ។ 
ជាំោថដូេខាងសក្កាមក្តូ្វបាថណែនាំ៖  

a. េាយាមយល់េីមូលស តុ្ណដលបុរគលសនោះមិថ ក់ម  ់រប ់ខលួថ   

b. សបើអាេសធវើបាថ េូរថិយាយជាបុរគលសនោះសោយផ្ទទ ល់ ថិងរំលឹកេួកសរអាំេី   

សោលថសយាបាយ 
c. ជូថដាំែឹងដល់អាកក្រប់ក្រង/នយកអោររប ់អាកអាំេីកតីកងវល់រប ់អាក ថិង 
d. ជូថដាំែឹងដល់ Daroth Yann ជាំថួយការនយកណផ្ាកធថធាថមថុ ស សបើ ិថជាចាំបាេ់។  
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4. ការ ក់ម  ់មិថណមថជាជសក្មើ សឡើយ វារឺជាការត្ក្មូវ ក្មប់មថុ សក្រប់ោា សៅកាុងអោរ។ សបើ ិថជាមថុ សធាំបដិស ធមិថអថុវត្តតាម សនោះ
នយកសាលាថឹងសធវើការសោោះក្សាយសាែ ថការែ៍សថោះ។  

េធិីការណដលបាថណែនាំ ក្មបស់ភញៀវ/ឪេុកមត យផ្ទទ ល់ណដលមថការអថញុ្ជា ត្ ណដលមិថ កម់  ៖់  

1. សភញៀវ/ឪេុកមត យទាំងអ ់ណដលេូលកាុងអោរក្តូ្វណត្ ក់ម  ់។  

2. សភញៀវ/ឪេុកមត យណដលមថការអថុញ្ជា ត្ ណដលេាយាមេូលកាុងអោរសោយមិថមថម  ់ ថឹងក្តូ្វបាថណែនាំឲ្យសៅសាែ ថីយ PPE 
សៅខាងសក្ៅអោរ ឬសៅកាថ់នយកសាលា ឬបុរគលិកណដលបាថចត់្តាាំងសៅក្េកេូលសាលា។ ោម ថថរណាមា ក់អាេេូលកាុងអោរសោយ
មិថ ក់ម  ់បាថសឡើយ។  



3. ការស ល្ើយត្បេាំស ោះសភញៀវ/ឪេុកមត យណដលក្តូ្វបាថសមើលស ើញថ្នមិថ ក់ម  ់ រួរមថលកខែៈោាំក្ទ្ ថិងមិថរួរចប់សផ្តើម
សោយមថ ភាេក្បឈមមុខោា សឡើយ។ 4. សបើ ិថជា មក្ ប សរបាថណែនាំឲ្យការ ថទនរាប់បញ្ចូលេាំែុេដូេខាងសក្កាម៖  

a. េាយាមយល់េីមូលស តុ្ណដលបុរគលសនោះមិថ ក់ម  ់រប ់ខលួថ   

b. រំលឹកសភញៀវ/ឪេុកមត យអាំេីសោលថសយាបាយម  ់ LPS   

c. ជូថដាំែឹងដល់នយកសាលា ឬបុរគលិកណដលបាថចត់្តាាំង សបើ ិថជាបុរគលសនោះមិថអាេអថុវត្តតាមបាថ   

4. ការ ក់ម  ់មិថណមថជាជសក្មើ សឡើយ វារឺជាការត្ក្មូវ ក្មប់មថុ សក្រប់ោា សៅកាុងអោរ។ សបើ ិថជាមថុ សធាំបដិស ធមិថអថុវត្តតាម សនោះ
នយកសាលាថឹងសធវើការសោោះក្សាយសាែ ថការែ៍សថោះ។  

ការេិចរណាបណថែម ក្មប ់ ិស៖ វធិសីាស្ត តខាា ប់ខាថួ ក្មប ់ ិសណដលសោោះម  រ់ប ខ់លថួ ឬសលមើ េធិីការ  

សេៀ មិថផុ្ត្  ិ សថឹងសោោះម  ់រប ់ខលួថ ឬរបូត្ណដលសធវើឲ្យវាមិថក្របក្េមុោះ ថិង/ឬមត់្រប ់េួកសរសៅកាុងសេលទាំងមូល ថិងទី្កណថលងណដល
ចាំបាេ់ក្តូ្វ ក់។ បុរគលិក ថឹងក្តូ្វការភាសា ថិងេិធីការណដលក្តូ្វសក្បើ សៅសេលករែីសថោះសកើត្សឡើង។ អាកអប់រ ំថឹងមិថអាេខិត្សៅជិត្ជាងក្បាាំមួយ វីត្
សដើមបីផ្តល់ការណកត្ក្មូវបាថសឡើយ។ វិធាថការមិថសក្បើការេិថ័យ ថឹងមថក្ប ិទ្ធភាេជាងការេិថ័យ សក្ ោះេុងបញ្ចប់មថណត្ ិ សប ុសណាណ ោះណដល
អាេក្រប់ក្រងថ្នសត្ើេួកសរ ក់ម  ់ឬក៏អត់្។ ការស ល្ើយត្បសោយេិថ័យ ទ្ាំថងជាសក្បើការមិថ ក់ម  ់ជាអាវុធ។  ិ សថឹងណ វងយល់យា ងឆ្ប់រ ័ ថ្ន 
េួកសរមិថអាេក្តូ្វបាថបងខាំឲ្យ ក់ម  ់សឡើយ ស ើយេួកសរមថអាំណាេកាុងការបងកឲ្យមថក្បតិ្កមមខាល ាំងសៅសេលណដលេួកសរសោោះម  ់រប ់ខលួថ។ 
ក្កុមការង្គរោាំក្ទ្អាកបបកិរិយាតាមសាលាសរៀថ អាេផ្តល់ជាជាំថួយកាុងការសោោះក្សាយបញ្ជា ក្បឈមជាមួយ ិ សមួយេាំថួថណដលបដិស ធ
មិថ ក់ម  ់រប ់ខលួថមតងស ើយមតងសទ្ៀត្ សដើមបអីថុញ្ជា ត្ឲ្យអាកអប់រសំផ្ទត ត្សលើការបសក្ងៀថថ្នា ក់រប ់ខលួថជាជាងការក្តួ្ត្េិថិត្យការ ក់ម  ់។  

ណកត្ក្មវូ  ិសតាមវធិណីដលមថការរំខាថទបបាំផ្តុ្ ថងិសេៀ វាងបថតោុះបង្គអ ប។់ ឧទ រែ៍ សបើ ិថជា ិ សកាំេុងសក្បើក្បា ់ឧបករែ៍មួយ សត្ើមថវិធី
សផ្ញើសារសៅ ិ សតាមឧបករែ៍សនោះណដរឬសទ្? សត្ើអាកអាេសក្បើកាយវិការក្របមុខរប ់អាកសដើមបីរំលឹកដល់ ិ សណដរឬសទ្? សត្ើអាកអាេ
សធវើការក្បកា កាុងថ្នា ក់ទាំងមូលសោយរំលឹកដល់ ិ សឲ្យ ក់ម  ់ឲ្យបាថ មក្ បសដើមបីសេៀ វាងការេងអុលសៅ ិ សណាមា ក់បាថណដរឬសទ្? សបើ ិថជា
ការរំលឹកជាមូលោឋ ថមិថមថក្ប ិទ្ធភាេ េូរេិចរណាណ វងរកការោាំក្ទ្បណថែមេីក្កុមការង្គរអាកបបកិរិយាកាុងត្ាំបថ់។  
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សបើ ថិជា  ិសកាំេងុបរសិភារ ឬផ្ឹក េរូបញ្ជា កថ់្ន កមមភាេសថោះកាំេងុក្ត្វូបាថសធវើសឡើងសោយសយាងតាមេិធកីារ។ ធានថ្នវាកាំេុងសកើត្សឡើង
សៅកណថលងណដលក្តឹ្មក្តូ្វ សេលសវលាណដលក្តឹ្មក្តូ្វ ថិងតាមវិធីណដលក្តឹ្មក្តូ្វ - មា ក់ឯង រការាំលាត្ក្រប់ក្ោថ់ ឬសោយមថវត្តមថអាកដថ្ទ្
ណដលកាំេុង ក់ម  ់ទាំងអ ់។ េុាំសនោះសទ្ េូរណេករំណលកេីការរំេឹងឲ្យបាថេា ់លា ់ ថិងផ្តល់សយាបល់ណបបោាំក្ទ្ ក្មប់ការណកត្ក្មូវអាកបបកិរិយា។  



  ិសណដលអាេថងឹក្ត្វូការការ ក្មកេកីារ ក់ម  ។់ អថុញ្ជា ត្ ក្មប់ការបសញ្ចញមតិ្ តីេីអារមមែ៍ (ឧ. "ខញុាំមិថេូលេិត្ត ក់រប ់សថោះសទ្") 
ឯកភាេតាមអារមមែ៍ទាំងសថោះ (ឧ. "ណមថស ើយ វាសធវើឲ្យេិបាកបថតិេ") ថិងផ្តល់ជសក្មើ សផ្សង (ឧ. អថុញ្ជា ត្ឲ្យេួកសរដឹងសៅសេលណដលជិត្ដល់
សម ង ក្មកេីការ ក់ម  ់ ឬផ្តល់ការណែនាំដល់េួកសរអាំេីការ ក្មកក្បកបសោយ ុវត្ែិភាេ)។ ជាទូ្សៅ ការ ក្មកេីការ ក់ម  ់ រួរក្តូ្វបាថ
កាំែត់្សេលសោយមថេសនល ោះសេលសទ្ៀងទត់្ ណដល ិ សទាំងអ ់ដឹង ថិងក្តូ្វបាថរំលឹក។ សលើ េីសថោះ ជួថកាលការ ក្មកេីការ ក់ម  ់ជាបុរគល 
អាេចាំបាេ់ ក្មប់ ិ សមួយេាំថួថ ប ុណថតសររួរក្បុងក្បយ័ត្ាកាុងការសរៀបេាំការ ក្មកទាំងសថោះសដើមបីកុាំឲ្យេួកសរផ្តល់ "អត្ែក្បសយាជថ៍" 
បណថែមសោយថ្េដថយ ដូេជាការ ក្មកេីកិេចការកាុងថ្នា ក់។  

សបើ ថិជា  ិសរងឹទ្ទ្ងឹសោយេាំ  ថងិបដសិ ធមថិ ក់ម  រ់ប ់ខលថួ   ិសអាេត្ក្មវូឲ្យមថការអថតរារមថស៍ោយផ្ទទ លជ់ាងមថុ ដេូជាការេភិាកា
លកខែៈឯកជថសៅរាំលាត្ណដលមថ វុត្ែភិាេ។ េូរេិចរណាសរៀបេាំទី្កណថលងណដលបាថកាំែត់្សៅកាុងសាលាសរៀថ ថិងមថអាកជាំនញសដើមបីសោោះក្សាយ
សាែ ថការែ៍ទាំងសថោះ ថិងបសងកើត្ដាំសែើរការខាា ប់ខាួថ ក្មប់បញ្ជា ណបបសថោះ។ ដាំសែើរការទាំងសថោះ រួរសផ្ទត ត្សលើការណកត្ក្មូវអាកបបកិរិយា ថិងរកា
ការ ិកាសៅសលើផ្លូវណដលក្តូ្វ។  

បសងកើត្ឱកា  ក្មបឲ់្យ ិ ស ក្មកេកីារ ក់ម  ។់ ការ ក់ម  ់រយៈសេលសក្េើថសម ង អាេសធវើឲ្យ ិ សមថភាេតាថតឹ្ង។ 
កាំែត់្សេលសវលាជាក់លាក់កាុងអាំឡុងសេលថ្ែា ក្មប់ឲ្យ ិ សសោោះម  ់រប ់ខលួថមួយណភលត្ ថិងសោយ ុវត្ែិភាេ ក្មប់បទ្េិសសាធថ៍កាថ់ណត្មថ
ផ្ទ ុខភាេខែៈសេលសៅសាលា។  ក្មប់ ិ សថ្នា ក់បឋម ក្រូបសក្ងៀថអាេទ្ទួ្លអត្ែក្បសយាជថ៍េីការណែនាំសដើមបីោាំក្ទ្ថ្នា ក់ទាំងមូលរប ់ខលួថជាមួយ
ការ ក្មកេីការ ក់ម  ់ ក្មប់ ិ ស ខែៈណដលធានបាថថូវ ការរការាំលាត្ ងគម។ កាុងបរិបទ្សាលាមធយម ិកា ថិងវិទ្ាល័យ កាលវិភារ
កាុងសាលាសរៀថទាំងមូល ក្មប់ការ ក្មកេីការ ក់ម  ់ ទ្ាំថងជាមថភាេចាំបាេ់ជាង (េិចរណាការឆ្ល  ់ោា  ការរការាំលាត្ ងគម 
ការសក្បើក្បា ់ទី្ធាល ខាងសក្ៅ)។  

ចប់សផ្តើមេថិតិ្យសមើលកាលវភិាររប ់អាកសឡើងវញិ។ សត្ើ ិ សទ្ទួ្លបាថការ ក្មកេីការ ក់ម  ់កាុងអាំឡុងថ្ែា ិការួេសៅសេលណា (ឧ. 
អាោរថ្ែាក្ត្ង់ណដលបាថរការាំលាត្ ងគមសោយមិថ ក់ម  ់ ការ ក្មកសៅខាងសក្ៅ)? សត្ើមថសេលសវលាយូរកាុងអាំឡុងសេលណដល ិ ស
មិថមថការ ក្មកណដរឬសទ្? សរៀបេាំការ ក្មកេីការ ក់ម  ់ណដលបាថកាំែត់្សេល ជាណផ្ាកមួយណដលអាេសាម ថដឹង ថិងរួមបញ្ចូលកាុងថ្ែា ិកា។ 
(កាំែត់្ មគ ល់៖  មរមក្រូសេទ្យស ើរណ បកអាសមរិក (American Dermatological Association) បាថណែនាំថ្ន 
ការ ក្មកេីការ ក់ម  ់រយៈសេលយា ងតិ្េ 15 នទី្សរៀងរាល់បួថសម ងមតង អាេមថក្បសយាជថ៍។)  

កាំែត្ទ់្កីណថលងកាងុសាលា ក្មបក់ារ ក្មកេីការ កម់  ់ជាបរុគល មា កម់តងៗ ថងិអថញុ្ជា ត្ឲ្យ  ិស ក្មកកាងុអាំឡងុសម ងសធវើការឯករាជយ។ 
សបើអាេសធវើបាថ េូរសរៀបេាំការ ក្មកេីការ ក់ម  ់សៅខាងសក្ៅអោរ ខែៈណដលត្ក្មូវឲ្យមថរាំលាត្រាងកាយយា ងតិ្េក្បាាំមួយ វីត្។ 
អាកក្រប់ក្រងសាលាសរៀថរប ់អាក រួរជួយអាកកាំែត់្ទី្កណថលង មក្ បក៏ដូេជាកាលវិភារ ក្មប់ការ ក្មកសថោះ។  

 

 



 

សាលាសាធារណៈឡូវ ៉ែល 
សាលាបឋមសិក្សា និងអនុ ទិ្យាល័យ 

កូ្សនសសៀ សៅសម្រាប់សិសស និងាតាបិតា 
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តារាងមាតកិារ 
 

ទំពរ័សម្រមាបច់ ុះហតថលេខារបស់មាតាបិតា/អាណាពាបាេ និងសិសស 
លសចក្តីអន ញ្ញា តចំល ុះការបលចេញពត័ម៌ានសិសស 
ម្រក្ដាសបំលពញភាពអាសននខាងលពទយ            
តារាងមាតិការ 
គណៈក្ម្មការសាលាឡូវ ៉ែេ (Lowell School Committee) 
លេបា៉ែ តាម្៉ែង់សាលាឡូវ ៉ែេ (Lowell School Department) 
សាលាបឋម្ និងម្ធ្យម្សិក្ា 
លសចក្តីរពំឹង 
លសចក្តីវលែងទូលៅអំពីការម្របម្រពឹតតិ និងអាក្បបក្ិរយិា 
លោេលៅ និងលោេបំណង 
សាលាលរៀនសាធារណឡូវ េ ២០១៩  ២០២០   
តារាងមាតិការលរឿង 
លោេការណ៍ននការសិក្ា 

 លោេនលយាបាយលឡើងថ្នន ក្់—សាលាបឋម្សិក្ា 
 លោេនលយាបាយការលឡើងថ្នន ក្/់ការម្រតួតថ្នន ក្់—អន  ទិាេ័យ 

រូបធាត នីតិម្រក្ម្របស់សិសស 
 ការម្ក្េេ់សាលា និងការលចញពីសាលា 
 ការម្របកាសបិទទ្វា រសាលា/ពនារលពេចូេលរៀន 
 ការច ុះបចជ ី—ម្ជ្ឈម្ណឌ េធ្នធានម្រគួសារ 
 ការេក្ខ្ែួន និងលទេរល ម្ ុះ 
 បណ័ណ /ក្ំណតម់្រតាពត័ម៌ាននីតិម្រក្ម្ម្រោអាសនន 
 របស់ហាម្ឃាតម់្និឲ្យមានក្ន ងសាលា 
 សលម្ែៀក្បំ ក្ស់ម្រម្យ 
 ម្កួ្ និងអា ធ្ំ 
 អគគីភយ័/នីតិម្រក្ម្ជ្ន្លែ សសិសសលចញ 
 េំហាត់ស  តថិភាព 
 ទូរដាក្ឥ់វ៉ែ ន/់ត សិសស 
 កាបូបដាក្ស់មាា រៈក្ីឡា និងលសោងសាា យ 
 ការបាតប់ង់លសៀ លៅព ម្ា សមាា រៈបលម្រងៀន ឬម្រទពយសម្បតតិលទសងៗលទៀតរបស់សាលា 
 ក្ិចេការទេុះ 
 សក្ម្មភាពលម្រៅក្ម្ម ធិ្ីសិក្ា 
 លសវក្ម្មលម្រោម្វម្រជ្ងសិសស 
 ការចូេម្ក្ទសសន្លសាលា 
 លសវក្ម្មខាងម្ហូបអាហារ         

ចរយិាមារយាទ និងឥរយិាបល 



 ការទទួេខ្ សម្រតូ ចំល ុះសងគម្ 
 ការទទួេខ្ សម្រតូ ក្ន ងការសិក្ា 
  និយ័សិសស 
 ការបចឈបសិ់សសក្ន ងលពេយូរ និងការស ំតវ តាម្រលបៀបចោប ់M.G.L 37 H 3/4 
 រលបៀបស ំតវការបចឈបសិ់សសបលណាដ ុះអាសនន ឬការលេញលចញតាម្ចោប ់M.G.L 37 H 
 សិសសវេេបានលោទម្របកាន ់ឬវេេោប់ប់ទឧម្រក្ិេឋក្ម្ម  និងរលបៀបស ំតវតាម្ចោប ់M.G.L 37 H ½ 
 ការលេើក្វេងរបស់ម្រក្ុម្ម្របឹក្ាសាលាលរៀន 

 តតមានសិសស 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំពរ័លនុះម្រតូ ទ ក្ឲ្យលៅទំលនរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ទពំរ័សម្រាបច់ ុះហត្ថលេខារបស់ាតាបតិា/អាណាពាបាេ នងិសិសស 
 
លសៀវលៅម្ររមសីេធម៌របស់ាតាបិតា/សិសសគឺតាមលសចរដីម្រត្ូវការ លៅលេើបណាដ ញ: http://www.lowell.k12.ma.us 
លោយបានច ុះហត្ថលេខាខាងលម្រកាម  ខ្ ំទទួេស្គា េ់ថា  ខ្ ំបានដឹងស្គា េ់នូវលសៀវលៅម្ររមសីេធមរ៌បស់ស្គលាលរៀន (School 

Handbook)   និងខ្ ំទទួេស្គា េ់ថា រូនខ្ ំគឺទទួេខ សម្រត្ូវ ចំល ុះការម្របកានខ់ាា ប ់លៅនឹងលោេការណ៍ទងំលនុះ 
និងម្របហហេអាចម្របឈមនឹងផេវបិារលផសងៗ ចំល ុះការខរខានមនិលធវើតាម។ 
 
ល្្ុះសិសស(សរលសរឱ្យចាស់): ___________________________________________________  
លេខសាា េ់: ____________________  

ាតាបិតា/អាណាពាបាេ: _______________________________________________________________ 

អាស័យោា ន: __________________________________________________________________ 

 លេខហេវង ៖ _____________ ហស បិរូដ ៖ _____________   

លេខទូរស័ពទលៅផទុះ ៖ ________________________________________________________________ 

លេខទូរស័ពទរហនែងលធវើការ ៖ _________________ លេខទូរស័ពទចេ័ត្ ៖  ______________________ ________ 

លេខទូរស័ពទរន ងម្រោអាសនន ៖ _______________________________________________________________ 

ល្្ុះសម្រាបទ់រទ់ងរន ងម្រោអាសនន ៖  ________________________________________________________ 

ទំនារទ់ំនង ៖ (ដូចជាជីដូនជីតា អ  ំពូ មងី មតិ្តភរ័តិ ។េ។)  

សូម្ម្របាប់ លបើសិនលៅលពេមានអាសនន មានអនក្ម្ក្ទទួេយក្សិសស: _____បាទមាន         ______ោម ន   

អាស័យោា នអ ីលម៉េេាតាបិតា ៖ _____________________________________________________________ 

លតើអនក្ចូេចិតតឲ្យលទញើេិខ្ិត ឬឯក្សារតាម្ : _____ ប៉ែ សត     _____អីវម្េ 

     ខ្ ំោា នម្រចរចូេលៅររលសៀវលៅចាបសិ់សសលនុះតាមអនឡាញបានលទ។  ខ្ ំស ំលសនើលសចរដីចមែងមចួាប។ 

ហត្ថលេខាាតាបិតា/អាណាពាបាេ ៖ ______________________   កាេបរលិចេទ ៖ ______________________  

ហត្ថលេខាសិសស ៖ ____________________________________ កាេបរលិចេទ ៖ _______________________ 

ម្រត្វូបលំពញលោយការយិាេ័យហត្ប៉េ លណាណ ុះ ជាមយួនឹងលសចរដីចមែងររាទ រជាឯរស្គរ។ 

________________________  ច ុះកាេបរលិចេទផដេ់ជូនដេ់ាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេ 

 

 

 

 

http://www.lowell.k12.ma.us/


ទំពរ័លនុះម្រត្ូវទ រឲ្យលៅទំលនរ 



លសចរតអីន ញ្ញា ត្ចលំ ុះការបលចេញពត័្ា៌នសិសស 
 

ជូនចំល ុះាតាបិតា/អាណាពាបាេជាទីរាប់អាន 
 

ឆ្ែងលពញមយួឆ្ន សិំរា ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ (Lowell Public Schools) សូមលធវើអភវិនទនាការលេើសមទិធិផេលផសងៗ
របស់សិសសខែួន។ សមទិធិផេទងំលនុះអាចរមួបចេូ េនូវ ហត្រម៏និរំណត្ម់្រត្ឹមហត្ សមទិធិផេការសិរា អត្ថពេរមា និង/ឬ 
អាច រព់ន័ធនឹងភាពលជាគជ័យសំខាន់ៗ មយួចំនួនលផសងលទៀត្ហដេរូនរបស់លលារ លលារម្រសីបានលធវើ លោយរមួទងំ 
រិចេការរបស់សិសស ផងហដរ។ ពត័្ា៌នទងំលនុះអាចម្រត្ូវបលចេញលៅឲ្យស្គរពត័្ា៌ន ឬរ៏ច ុះផាយរន ងម្រពឹត្តិបម័្រត្ពត័្ា៌ន 
ឬរវ៏ បិសសរបស់ស្គលា និង/ឬ ភាគីទីបីណាមយួលផសងលទៀត្។ 
 

ពត័្ា៌នហដេលយើងខ្ ំនឹងបលចេញលៅលម្រៅ អាចរមួបចេូ េនូវ ហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើល ា្ ុះរបស់សិសស ការពណ៌នាអំពី 
សមទិធិផេជារ់ហសតង និង/ឬរង្វវ ន ់ចំណាត្ថ់ាន រ់របស់សិសស ពិនទ ម្របឡងការសិរា រូបថត្ និងវលីដអូ រិចេការរបស់សិសស 
។េ។  អវីហដេបានលរៀបរាប់ទងំអស់លនុះ មនិហមនន័យថាជាបចា ីហដេានេរខណៈទូេំទូលាយលឡើយ។ 
 

លោយអន លលាមតាមខបចាត្តិលេខ 603 CMR 23.00 របស់ម្ររសួងអបរ់រំដាា៉េ ស្គឈូលសត្ (Massachusetts Department of 

Education) លយើងខ្ ំបានទទូេហដនរំណត្ល់េើម្របលភទពត័្ា៌ន សតីអំពីសិមទិធិផេរូនរបស់អនរហដេស្គលាអាចហចររហំេរ 
លៅលម្រៅបានលោយមនិចបំាច់បានទទួេការយេ់ម្រពមជាលាយេ័រខណ៍អរសរពីលលារលលារម្រសី និងរូនជាម ន។ 
លោយការច ុះហត្ថលេខាលេើេិខិត្បលចេញពត័្៌ានលនុះ និងការគូសយរ “ម្របអបប់ាទ/ចស” ខាងលម្រកាម លលារ លលារម្រសី 
និងរូនទទួេដឹងឮថា លលារ លលារម្រសី ជាាតាបិតានិង/ឬជាអាណាពាបាេម្រសបចាបរ់បស់សិសស។ អនរទងំពីររប៏ាន 
ទទេួដឹងឮថា លលារ លលារម្រសីនិងរូន ានសិទធិផែូវចាបល់ដើមបអីន ញ្ញា ត្ឲ្យស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ឬនិលយាជិរ ឬរភ៏ាន រ ់
ង្វររបស់ស្គលា នូវសិទធិអំណាចលដើមបបីលចេញពត័្ា៌នរបស់សិសសលៅលម្រៅបាន។ បហនថមពីលេើលនុះ លោយការច ុះហត្ថលេខា 
ខាងលម្រកាម លលារ លលារម្រសី និងរូនបានទទួេដឹងឮថា អនរទងំពីរបានដឹង និងយេ់ម្រពម លោយសា័ម្រគចិត្តលដើមបអីន ញ្ញា ត្
ឲ្យស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ឬនិលយាជិរ ឬភាន រ់ង្វររបស់ខែួន លដើមបបីលចេញពត័្ា៌នរបស់ សិសស លៅអនរលម្រៅបាន។ 
លោយការច ុះហត្ថលេខាលេើេិខិត្បលចេញពត័្៌ានលនុះ និងលោយការគូសយរ “ម្របអប់បាទ/ចស” ខាងលម្រកាម ាននយ័ 
ថាលលារ លលារម្រសី នងិរូនរយ៏េ់ម្រពមឲ្យបលចេញនូវ និងមនិចបស់្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ឬនិលយាជិរ ឬភាន រ់ង្វររបស់ 
ស្គលា និងទីម្ររុងឡូហវ ៉េេពីការទទួេខ សម្រត្ូវណាមយួ ឬការទមទរការទទួេខ សម្រត្ូវណាមយួ ឬការទមទរចំល ុះ 
លម្រោុះថាន រ ់ម្រគប់ម្របលភទ ទងំរន ងផែូវចាប ់និងរន ងភាពយ ត្តិធមហ៌ដេអាចលរើត្លឡើងពីការបលចេញ នូវពត័្ា៌ន របស់សិសស 
និង/ឬការលម្របើខ សនូវពត័្ា៌នលនុះ លោយលចត្នា និង/ឬលោយអលចត្នា លោយភាគីទីបីណាមយួ។ 
      □     បាទ/ចស។ ខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំសូមផតេ់លសចរតីអន ញ្ញា ត្ឲ្យស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេអាចបលចេញពត័្ា៌នរបស់សិសស 

លោយរមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើ រិចេការសិរា និង/ឬភាពលជាគជយ័ លៅឲ្យស្គរពត័្៌ានម្របចមំេួោា ននិង 
ម្រពឹត្តិបម័្រត្ពត័្ា៌ន ម្រពមទងំវ បិសសរបស់ស្គលា។ 

        □ លទ។ ខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំមនិម្រពមផតេ់លសចរតីអន ញ្ញា ត្ឲ្យស្គលាស្គធាណៈឡូហវ ៉េេអាចបលចេញពត័្ា៌នរបស់សិសស 
លោយរមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើ រិចេការសិរា និង/ឬភាពលជាគជយ័ លៅឲ្យស្គរពត័្៌ានម្របចមំេួោា ននិង 
ម្រពឹត្តិបម័្រត្ពត័្ា៌ន ម្រពមទងំវ បិសសរបស់ស្គលា។ 

 

ល ា្ ុះសិសស ៖  ________________________________________________________________  
សូមសរលសរឲ្យចាស់ 

ថាន រទ់ី ៖  ____________________________________________ បនទបរ់មួ (Homeroom) ៖ ________  

 

ហត្ថលេខាាតាបិតា/អាណាពាបាេ ៖________________________កាេបរលិចេទ ៖__________ 



សូមទ រទំពរ័លនុះឲ្យលៅទំលនរ 

 



ម្ររោសបលំពញភាពអាសននខាងលពទយ 
សិសសៈ ………………………………………  កាេបរលិចេទរំលណើ ត្ៈ……………… ថាន រទ់ីៈ……     បនទបៈ់……… 
អាស័យោា នៈ…………………………………………………………………… ទូរស័ពទផទុះ(978)……………………… 
ាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេៈ……………………………………………… ទូរស័ពទផទុះ(978)…………………… 
លេខរហនែងលធវើការរបស់ាតា…………………………………លេខទូរស័ពទសដរបស់ាតា………………………………… 
លេខរហនែងលធវើការរបស់បិតា………………………………… លេខទូរស័ពទសដរបស់បិតា………………………………… 
ម្រគូលពទយរបស់សិសស………………………………………………………………លេខទូរស័ពទ……………………………… 
រាយល ា្ ុះមន សសលពញវយ័3នារ(់លម្រៅពីាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេ) ហដេអាចហថទរូំនលលារអនរបានឬអាច 
មរទទួេយររូនលលារអនរបានរន ងលពេានជមងឬឺានអាសននៈ 
ល ា្ ុះ………………………………………………………… ទូរស័ពទៈ………………………………………………………… 
ល ា្ ុះ………………………………………………………… ទូរស័ពទៈ………………………………………………………… 
ល ា្ ុះ………………………………………………………… ទូរស័ពទៈ………………………………………………………… 
គូសជារងវង់ នូវេរខណៈស ខភាពហដេរូនលលារអនររំព ងហត្ានៈឮ 
រលវ ើរវាយ    រពឹសរលវ ើរវាយ    ថប់បារមភ   ហឺត្   ចរយិាចហមែរ    ទនម់្រជាយ    អស់ទឹរចិត្ដ    ្មហផែម    ជមងលឺបុះដូង 
មនិធនជ់ាត្ិឡារតូ់្ស    ម្របកាងំ    ជមងលឺផសងៗលទៀត្(សូមរាយល ា្ ុះ)_______________________________ 
បញ្ញា ហភនរ(បញ្ញា រ)់ ហវ ៉េនតា___  ខនថ់ារ_់__  ចាង យបងា យ___________________ 
បញ្ញា ម្រត្លចៀរ(បញ្ញា រ)់ លឆ្វង___ ស្គដ ំ___  ជំនួយស្គដ ប់ៈ លឆ្វង___ ស្គដ ំ___  ចាង យបងា យ_________________ 
ជមងមឺ្របត្ិរមា(បញ្ញា រ)់៖_______________________________________________________________ 
លត្ើរូនលលារអនរម្រត្ូវម្រគូលពទយលចញថាន លំអពផីនិ លដើមបពីាបាេជមងមឺ្របត្ិរមាខាងលេើលនុះលទ?  ាន      អត្ ់
  
រាយល ា្ ុះថាន នំិងរម្រមតឹ្លម្របើ ហដេរូនលលារអនរលម្របើជាម្របចៈំ _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
លត្ើរូនលលារអនរានការធានាស ខភាពលទ?  ាន    អត្ ់   ាន MassHealth  ាន អត្ ់
 
ខ្ ំអន ញ្ញា ត្គិលាន បបោា រស្គលាលរៀន ឱ្យផដេ់ពត្ា៌នទរទ់ិននឹងស ខភាពរបស់រូនខ្ ំ ជាមយួនឹងប គាេិរសិរា 
តាមលសចរដីចបំាច ់លដើមបលីឆ្ែើយត្បនូវលសចរដីម្រត្ូវការសនភាពស ខស្គនដនិងស ខភាពរបស់រូនខ្ ំ។   ាន    អត្ ់
រន ងររណីអាសនន លត្ើស្គលាលរៀនានការអន ញ្ញា ត្ យររូនលលារអនរ លៅកានម់នទីរលពទយជិត្ៗបានលទ?  ាន   អត្ ់
ខ្ ំអន ញ្ញា ត្ ឱ្យម្រគូលពទយម្របចសំ្គលាលរៀនទរទ់ងម្រគូលពទយរបស់រូនខ្ ំ ម្របសិនលបើចបំាច។់ 
 
ហត្ថលេខាាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេ 
 
___________________________________  កាេបរលិចេទ____________________ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
សូមទ រទំពរ័លនុះឲ្យលៅទំលនរ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

គណៈរមាការស្គលាឡូហវ ៉េេ (Lowell School Committee) 

William Samaras, អភបិាេម្ររុង-ម្របធានអភបិាេ 

Jackie Doherty, អន ម្របធាន 
Andre P. Descoteaux 

Robert J. Hoey 

Dominik Hok Lay 

Connie A. Martin 

Gerard Nutter 

លដបា៉េ តាម៉េងស់្គលាឡូហវ ៉េេ (Lowell School Department) 

ស្នងការសាលា (Superintendent of Schools) 

Dr. Joel Boyd 

 
ន្លយភាន ក្ង់ារទទួេខាងសម្ក្ិចេ និងសហម្របតិបតតិការ 

Latifah M. Phillips 

 
ន្លយភាន ក្ង់ារទទួេខាងក្ចិេការសិក្ាអបរ់ ំ

Robin Desmond 

 
ន្លយភាន ក្ង់ាររបស់សាលាលរៀន 

Dr. Linus Guillory 

 
ន្លយភាន ក្ង់ារវទនក្ហិរចា  តថ  

Billie Jo Turner 

 
ន្លយភាន ក្ក់្ិចេការម្របតិបតត ិ

James P. Hall 

 
អនរចត្ក់ារខាងពត្ា៌ន, ទនំារទ់ំនង និង បលចេរវទិា  

K.C. Nelson 

  
ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ  

155 Merrimack Street 
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សូម្ទ ក្ទំពរ័លនុះឲ្យលៅទំលនរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ស្គលាបឋម នងិមធយមសិរា 
ស្គលា  
Bailey 

Bartlett Community Partnership Butler 

Butler 

Early Childhood Center @ Cardinal O’Connell 

Daley 

Greenhalge 

Laura Lee 

Leblanc 

Lincoln 

McAuliffe 

McAvinnue 

Moody 

Morey 

Murkland 

Pawtucketville Memorial 

Pyne/Arts 

Reilly 

Riverside (BRIDGE) 

Robinson 

Rogers STEM 

Shaughnessy 

Stoklosa 

Sullivan 

Wang 

Washington 

 
 

នាយរ  
Kimberly Clements 

Peter Holtz 

Teresa Soares-Pena 

Lisa Van-Thiel 

William Skinner 

Jennifer Scarpati 

Paula Peters 

Carolyn Cuneo 

Ginger Coleman 

David Anderson 

Michael Domina 

Roberta Keefe 

Kathleen McLaughlin 

Kevin Andriolo  

Mathew McLean 

Wendy Crocker-Roberge   

Sean Carabatsos  

Ellen Spiegel 

Bridget Dowling 

Dr. Kimberlee Henry 

Gregory Passeri 

James Cardaci  

Edward Foster 

Mathew Stahl  

Jason McCrevan 

លេខទូរស័ពទ 
978-937-7644 

978-937-8968 

978-937-8973 

978-446-7000 

978-937-8981 

978-937-7670 

978-937-7655 

978-970-5467 

978-937-2846 

978-937-2838 

978-937-2871 

978-937-7673 

978-937-7662 

978-937-2826 

978-937-7667 

978-937-7639 

978-937-7652 

978-453-1115 

978-937-8974 

978-674-2040 

978-937-7657 

978-275-6330 

978-937-8993 

978-937-7683 

978-937-7635 

 



លសចរតរីពំងឹ 

ស ភនិចេយ័ និងចាប់របស់រដារ ម៉េ នហវ ៉េេា៉េ ស្គឈូលសត្ ត្ម្រមូវឲ្យគណៈរមាការស្គលាឡូហវ ៉េេ អន មត័្ិនូវ 
សំណ ំ នីត្ិម្ររម លោេនលយាបាយ និងបទបចាត្តិ លដើមបលីធវើនិយត្រមាអារបបរិរយិារបស់សិសសសនស្គលាស្គធារណៈ
ឡូហវ ៉េេ។ ចាប់ និងបទបចាត្តិទងំលនុះានបំណងលដើមបកីារ រសិសស និងផតេ់ឲ្យសិសសនូវបរោិា នស វត្ថិភាព 
ម្រពមទងំរលបៀបលរៀបរយ សម្រាប់ពួរលគលរៀនសូម្រត្ និងេូត្លាស់។ ចាបម់និហមនជាអវីហដេជាការទមទរ 
មនិហមនជាអវីហដេពិបារ ឬរម៏និសមលហត្ ផេលឡើយ។ វាពឹងហផែរលេើភាពរាបស្គរស្គមចា  និងការលោរពលដើមបី
លសចរតីេែទូលៅសម្រាបទ់ងំអស់ោន ។ 

ជូនចលំ ុះសិសសរបស់លយើង ៖ ស្គលាលសនើស ំរិចេសហម្របត្ិបត្តិការរបស់បែូនៗទងំអស់ោន ។ សូមបែូនៗអាន
រូនលសៀវលៅលនុះលោយយរចិត្តទ រោរ។់ បែូនម្រត្ូវដឹងពីអវីហដេស្គលារពំឹងចង់បានពីបែូន - ដឹងថាអវីម្រត្ូវ និងអវីខ ស។ 
ជាមយួនឹងចំលណុះដឹងលនុះ បែូនៗអាចលធវើលសចរតីសលម្រមចចិត្តបានេែអំពីអារបបរិរយិារបស់បែូន លៅរន ងស្គលា។ 

ជូនចលំ ុះាតាបតិា ឬអាណាពាបាេរបស់សិសស ៖ ស្គលាលសើនស ំឲ្យលលារ លលារម្រសីជួយ ោមំ្រទចាប ់
និងបទបចាត្តិទងំលនុះ។ សូមអានខែឹមស្គររបស់វាជាមយួនឹងរូនរបស់អនរ លហើយជួយ ពម្រងឹងលោេគំនិត្ហដេ
និយាយថាស្គលា គឺជាសហគមនម៍យួ ដូលចនុះម្របសិនលបើសាជិរទងំអស់ របស់សហគមនល៍នុះ (សិសស 
និងប គាេិរស្គលា) ស ទធហត្ជាអនរហដេានភាពគួរសម ជាមន សសហដេគួរឲ្យលោរព និងជាអនរហដេលចុះគិត្ 
លពេលនាុះស្គលាគឺជារហនែងមយួហដេានបទពិលស្គធន៍ម្របរបលោយភាពររីរាយ ានហផែផ្កា  និងាននយ័។ 

ស្គលាសូមលេើរទឹរចិត្តលលារឪព រអនរាត យឲ្យទំនារទ់ំនងជាមយួនឹងលលារម្រគូ អនរម្រគូរបស់រូនអនរ និងរដាបាេ
ស្គលា លបើលលារ លលារម្រសីានសំណួរ ឬការម្រពួយបារមភណាមយួហដេចង់សួរ ឬពិភារា។ 
ការចូេរមួការម្របជ ំាតាបិតា/លលារម្រគូ អនរម្រគូ ម្រពឹត្តិការណ៍ស្គលា សរមាភាពម្រគួស្គរតបត្ថមភលោយស្គលា
និងលធវើការលោយសហម្របត្ិបត្តិការជាមយួនឹងប គាេិរស្គលា នឹងជួយ បលងាើនបទពិលស្គធន៍ការសិរារបស់ រូនអនរ។ 

លសចរតហីថែងទូលៅអពំកីារម្របម្រពតឹ្ត ិនងិអារបបររិយិា 

ខែឹមស្គររន ងរូនលសៀវលៅលនុះមនិហមនាននយ័ថាជាអវីហដេធំដ ំ ឬានភាពទូេំទូលាយ ហដេអាចរមួបចេូ េ
នូវស្គថ នភាព អារបបរិរយិា ឬផេវបិារលចញពីការម្របម្រពឹត្តិ ហដេអាចលរើត្លឡើងបានទងំអស់ 
បណាត េពីការម្របម្រពឹត្តិលផាើននឹងលោេនលយាបាយ នីត្ិម្ររម ឬចាបរ់ដា និងសហពន័ធលឡើយ។ រូនលសៀវ
លៅលនុះគឺជាម្ររបខ័ណឌ ហដេានលហត្ ផេសមរមយមយួ សម្រាប់មន សសហដេានការទទួេខ សម្រត្ូវអាចលម្របើវារន ងការ
រស្គងសហគមនល៍រៀនសូម្រត្មយួបាន។ រដាបាេស្គលា សូមររាសិទធិលដើមបលីធវើចំណាត្់ការណាមយួហដេ
ចត្ទ់ រថាានភាពចបំាច ់និងានភាពសមរមយ មនិថាបាន ឬមនិបាននិយាយយា៉េ ងជារល់ារ់លៅរន ងរូនលសៀវលៅ
លនុះលឡើយ។ 



ស្គរៈសំខានរ់បស់ស្គលា 

ស្គលាបឋមសិរា និងអន វទិាេ័យ ជាបរោិា នសម្រាបអ់ភវិឌ្ឈនច៍ររិេរខណៈហដេានហត្មយួ រដូ៏ចជា
អភវិឌ្ឈនក៍ារររីេូត្លាស់ខួររាេ និងម្របាជ្ាសនសិសសរបស់ខែួន។ លៅរន ងស្គលាបឋមសិរា និងអន វទិាេ័យ 
ត្ម្រមូវការខាងការររីេូត្លាស់ខួររាេ និងម្របាជ្ា អាចលធវើបានតាមរយៈរមាវធិីសិរាលោយយរសិសសជាមូេោា ន 
ហដេលធវើឲ្យលរាងៗអាចេូត្លាស់រន ងបរោិា នររ់លៅត  និងការយរចិត្តទ រោរ។់ លៅរន ងស្គលាឡូហវ ៉េេ 
ការអបរ់លំោយយររ ារជាមូេោា នលៅបឋមសិរា គឺចបព់ីថាន រម់ នមលត្យយ ដេ់ថាន រទ់ី 4។ លៅអន វទិាេ័យ 
គឺចបព់ីថាន រទ់ី 5 ដេ់ថាន រទ់ី 8 ហដេសិសសជាយ វវយ័បានទទួេជំនួយដា៏នស្គរៈសំខាន ់
ហដេពួរលគម្រត្ូវការលដើមបចីបប់ាននូវ ៖ 

 ការលោរពខែួនឯងជាេរខណៈយូរអហងវង 
 ភាពបត្ហ់បន និងទាែ បល់ចទជាសំណួររបស់ខួររាេ  
 ទំនារទ់ំនងរន ងសងាមយា៉េ ងជិត្សនិត្ហដេគួរឲ្យលជឿជារប់ាន និងហបបញាត្ិសនាត ន 
 អារមាណ៍ជារមាសិទធិរន ងម្ររុមហដេានគ ណត្សមែ 
 អារមាណ៍ថាខែួនានម្របលយាជន៍រន ងហផនរណាមយួលេើសពីខែួនឯង 
 អារមាណ៍លេើការទទួេខ សម្រត្ូវ  
 ឱ្កាសលរៀនលធវើការជាម្ររុម  

លោេលៅ នងិលោេបណំង 
លោេលៅ និងលោេបំណង សនស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ សថិត្លៅជ ំវញិការអភវិឌ្ឈនជ៍ារមួ សម្រាប់
លរាងរហូត្ដេ់អន វទិាេ័យ។ លដើមបអីាចសលម្រមចលោេបំណងទងំលនុះបាន គឺជាលរឿងសំខាន់ហដេប គាេិរស្គលា 
សិសាន សិសស និងាតាបិតា លចុះលធវើការរមួោន លដើមប ី៖ 

1. ជួយ សិសសលដើមបអីភវិឌ្ឈន៍សមត្ថភាពរន ងការគិត្ 
2. បំ រឲ់្យសិសសនូវបំណិនការសិរាជាមូេោា ន 
3. ជួយ សិសសលដើមបអីភវិឌ្ឈន៍សមត្ថភាពទំនារទ់ំនងម្របរបលោយម្របសិទធិភាព 
4. ជួយ សិសសឲ្យកាែ យជាអនរសចនម្របឌ្ិត្ 
5. ជួយ សិសសរន ងការបលងាើត្អារមាណ៍ចំល ុះលសចរតីសថែថនូ និងការឲ្យត្សមែខែួនឯង 
6. ជួយ សិសសឲ្យលចុះអភវិឌ្ឈនវ៍និ័យចំល ុះខែួនឯង 
7. ជួយ សិសសរន ងការលរៀនពីត្ម្រមូវការផតួចលផតើមការផ្កែ ស់បតូរ និងលចុះសម្រមបខែួនលៅនឹងការផ្កែ ស់បតូរ 

លពញមយួជីវតិ្របស់ពួរលគ  
8. ជួយ សិសសឲ្យលចុះហសវងររភាពររីរាយរន ងជីវតិ្ 
9. លេើរត្លមាើងការយេ់សន និងការលោរពចំល ុះ ភាពខ សោន របស់មន សស និងភាពខ សោន របស់គំនិត្  
10. ជួយ សិសសលដើមបអីភវិឌ្ឍន៍អារមាណ៍សនការទទួេខ សម្រត្ូវរន ងសងាម និងានអារមាណ៍ដឹងពីត្ម្រមូវ



ការរបស់អនរដសទ  
11. លេើរត្លមាើងជំលនឿចំល ុះម្របជាធិបលត្យយ តាមរយៈការយេ់ថាវាជាអវី និងវធិីហដេមន សស អាចលធវើ 

ឲ្យម្របជាធិបលត្យយលដើរលៅម ខ  
12. លរៀបចំសិសសឲ្យលចុះសលម្រមចចិត្តលេើវជិាា ជីវៈរបស់ខែួន 
13. លេើររំពស់ស ខភាពផែូវចិត្ត និងផែូវកាយ  
14. លេើរត្លមាើងពីចំណងច់ំណូេចិត្តចងសិ់រាបនតលពញមយួជីវតិ្  
15. អភវិឌ្ឈនអ៍ត្តចររិ និងអារបបរិរយិា ហដេនាលំៅររការលចុះលម្រជើសលរ ើសយរអវីហដេេែ។ 

 



ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ម្របត្ទិនិឆ្ន សិំរា 2019-2020 
 

Monday, August 26, 2019 នលៃចនេ ២៦ សីហា ២០១៩   នលៃលរៀបចសំំរាបព់ួក្ប គគេិក្ 
Tuesday, August 27, 2019 អងាគ រ ទ២ី៧ សីហា ២០១៩   នលៃេំបូងសំរាបសិ់សសថ្នន ក្ ់– Grades 1-12 
Friday, August 30, 2019 ស ម្រក្ ទ៣ី០ សីហា ២០១៩   សាលាលរៀនបិទទ្វា រសំរាបន់លៃប ណយការងារ 
Monday, September 2, 2019 ចនេ ័ទ២ី ក្ញ្ញា  ២០១៩  * សាលាលរៀនឈប ់ប ណយការងារ 
Wednesday, September 5, 2019 ព ធ្ ទ៥ី ក្ញ្ញា  ២០១៩                                         Schools Re-Open along with Prekindergarten & Kindergarten Classes Beginning 

សាលាលបើក្លឡើង ញិោម្យួថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ និងម្លតតយយដាថ ន 

Wednesday, September 18, 2019 ព ធ្ ទី១៨ ក្ញ្ញា  
២០១៩ 

Wednesday - ½ Day Early Release for grades PreK-12  ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ 
លរៀនលចញម្ នលមា៉ែ ងថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ េេ់ ទ១ី២ Wednesday, October 9, 2019 ព ធ្ ទី ៩ ត លា ២០១៩ Wednesday - ½ Day Early Release for grades PreK-12  ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ លរៀនលចញម្ នលមា៉ែ ង 
ថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ េេ់ទ១ី២ Monday, October 14, 2019  នលៃចនេ ័ទី១៤ ត លា ២០១៩* No School – Columbus Day សាលាឈប ់នលៃប ណយកូ្ឡ ម្លបើស 

Tuesday, November 5, 2019  អងាគ រ ទ៥ី  ចិេិកា ២០១៩ No School for Students -Election Day- Professional Day for Staff សាលាលរៀនឈបច់ំល ុះសិសសលៅ 
Monday, November 11, 2019  នលៃចនេទ័ី១១  ចិេិកា 
២០១៩*  

No School - Veterans’ Day  Observed សាលាឈបរ់េឹំក្គ ណទ្វហា៊ា នោស់ 
Wednesday, November 27, 2019 ព ធ្ទី២៧ ចិេិកា ២០១៩ No School - Veterans’ Day  Observed សាលាឈបរ់េឹំក្គ ណទ្វហា៊ា នោស់ 
Thursday, November 28, 2019 ម្រពហសបតទិ២ី៨ ចិេកិា 
២០១៩ * 

Early Dismissal – Thanksgiving Recess លចញលរៀនម្ នលមា៉ែ ង  ឈបសំ់រាក្ប ណយសំាងគី ងិ 
Friday, November 29, 2019 ស ម្រក្ទ២ី៩ ចិេកិា ២០១៩ * No School - Thanksgiving Day សាលាឈប ់ នលៃប ណយសំាងគី ងឹ 
Monday, December 2, 2019 នលៃចនេទ័២ីធ្នូរ ២០១៩ Schools Re-Open សាលាលបើក្ទ្វា រ ញិ 
Wednesday, December 4, 2019 ព ធ្ទ៤ីធ្នូរ ២០១៩ Wednesday -½ Day Early Release for grades PreK-12 លរៀន ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ 

លចញម្ នលមា៉ែ ងចំល ុះថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ េេ់ទ១ី២ Friday, December 20, 2019  ស ម្រក្ទ២ី០ធ្នូរ ២០១៩ Holiday Vacation Begins at the Close of Day 
 សិសម្កាេលទដើម្ោបព់ីច ងនលៃលនុះលចញម្ នលមា៉ែ ងចំល ុះថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ េេ់ទ១ី២ 

Monday, December 23, 2019 នលៃចនេទ័២ី៣ធ្នូរ ២០១៩* Christmas Eve នលៃម្ នប ណយម្រគសិតមា៉ែ ស 
Tuesday, December 25, 2019 អងាគ រទ២ី៥ធ្នូរ២០១៩ * Christmas Day [Holiday Break: Monday, December 23rd – Wednesday, January 1, 2020] 

នលៃប ណយម្រគិសតមា៉ែ ស 
 Wednesday, January 1, 202០ ព ធ្ ទី ១ម្ក្រា២០២០ * New Years Day នលៃចូេឆ្ន លំម ី
Thursday, January 2, 2020 ម្រពហសបតទិី២ម្ក្រា២០២០ Schools Re-Open សាលាលបើក្ទ្វា រចូេលរៀន ញិ 
Wednesday, January 8, 2020 ព ធ្ទ៨ីម្ក្រា២០២០ Wednesday - ½ Day Early Release for grades PreK-12 លរៀន ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ 
Monday, January 20, 2020 នលៃចនេទ២ី០ម្ក្រា២០២០ * No School MartIn King Jr. Day សាលាឈបន់លៃរេឹំក្ ប ណយ Matin King Jr. 

Wednesday, February 12, 2020 ព ធ្ទ១ី២ក្ ម្ា ២០២០ Wednesday - ½ Day Early Release for grades PreK-12 លរៀន ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ 
Friday, February 14, 2020 ស ម្រក្ទ១ី៤ក្ ម្ា២០២០ Mid-Winter Vacation Begins at the Close of School  សិសម្កាេន្ល ក្ក់្ណាដ េសិសិររេូ  

លទដើម្លៅច ងនលៃលនុះ 
Monday, February 17, 2020  នលៃចនេទ១ី៧ក្ ម្ា២០២០* President’s Day -[Mid-Winter Vacation: Monday, February 17 – Friday, February 21, 2020] 

នលៃប ណយម្របធាន្លធ្បិត ី សិសម្កាេន្ល ក្ក់្ណាដ េសិសិររេូ  ោបព់ីនលៃចនេទ១ី៧ េេ់២១ ក្ ម្ា ២០២០ 
Monday, February 24, 2020 នលៃចនេទ២ី៤ក្ ម្ា២០២០ Monday - Schools Re-Open សាលាប ើកប ៀនវញិបៅថ្ងៃចនទ 
Wednesday, March 11, 2020 ព ធ្ទ១ី១ម្និ្ល២០២០ Wednesday - ½ Day Early Release for grades PreK-12 លរៀន ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ 
Friday, April 10, 2020 ស ម្រក្ទ១ី០លម្សា២០២០* No School – Good Friday សាលាឈបប់ ណយ នលៃស ម្រក្េអ 
Friday, April 17, 2020 ស ម្រក្ទ១ី៧លម្សា២០២០ Spring Vacation Begins at the Close of School  សាលាឈប ់សិសម្កាេនិទ្វឃរេូ  
Monday, April 20, 2020 *នលៃចនេទី២០លម្សា២០២០ Patriot’s Day - [Spring Break: Monday, April 20th – Friday, April 24, 2020]  នលៃប ណយអនក្លសនហាោត ិ

“សំរាក្លពេនទិ្វឃរេូ ោបព់ីចនេទី២០េេ់២៤ លម្សា២០២០” Monday, April 27, 2020 នលៃចនេទី២៧លម្សា២០២០ Schools Re-Open សាលាលបើក្ទ្វា រលរៀន ញិ 
Wednesday, May 6, 2020 ព ធ្ទី៦ឧសភា២០២០ Wednesday - ½ Day Early Release for grades PreK-12 លរៀន ក្ក់្ណាដ េនលៃព ធ្ 
Monday, May 25, 2020  *នលៃចនេទី២៥ឧសភា២០២០ លចញម្ នលមា៉ែ ងថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ េេ់១២ 
June 2020 (TBD) ម្លិ ន្ល២០២០ No School – Memorial Day  សាលាឈបប់ ណយននការរេឹំក្គ ណ 
Will be on the last day of  School Thursday - ½ Day Early Release for grades  PreK-12 លរៀន ក្ក់្ណាដ េនលៃម្រពហសបត ិ
Thursday, June 11, 2020 

ថ្ងៃព្រហស្បតិទី១១មុងុនា២០២០ 

លចញម្ នលមា៉ែ ងថ្នន ក្ម់្ នម្លតតយយ េេ់១២ 
Thursday, June 18, 2020 នលៃម្រពហសបតទិី១៨ 
ម្លិ ន្ល២០២០ នលៃម្រពហសបតិទ១ី៨ម្លិ ន្ល២០២០ 

180th School Day សាលាលរៀនបានេេ់នលៃទ១ី៨០ 



លោេនលយាបាយការសិរា 
លោេនលយាបាយត្លមែើងថាន រន់ងិលៅថាន រដ់ហដេ, ការលជឿនលេឿនរបស់សិសស—ស្គលាបឋមសិរា 
ប គាេិររដាបាេ និងប គាេិរសិរា សូមលបតជ្ាលដើមបពី ុះ របលងាើត្ហផនការសនការបលម្រងៀន និងការលរៀបចំការបលម្រងៀន 
ហដេអាចផតេ់ឱ្កាសជាអត្ិបរាដេ់សិសសាន រ់ លដើមបរីរីចលម្រមើនតាមរយៈស្គលា អាម្រស័យលេើត្ម្រមូវការផ្កទ េ់ខែួន 
និងសមត្ថភាពរបស់ពួរលគ លោយមនិានស្គែ រស្គន មទ រយសសនភាពបរាជយ័ ឬការាន
លចត្នាជាម នលដើមបលីធវើបាបលរាង។ សិសសទងំអស់ានសិទធិបានទទួេការលឡើងថាន រល់ម្រកាយលពេពួរលគបានបចេប់
ការសិរាពីឆ្ន ចំស់ ម្របរបលោយភាពលពញចិត្ត។ ការោរព់ិនទ និងការត្លមែើងថាន រន់ឹង ហផែរលេើការម្រោនល់បើលឡើង, 
លេើស្គន សដ, លេើសមត្ថភាពរបស់សិសស, និងលេើការវនិិចេយ័ជាវជិាា ជីវៈរបស់ ម្រគូបលម្រងៀន និងនាយរ។  
 
សូមរត្ស់ាា េ់ថា រតាត លម្រចើនយា៉េ ងម្រត្ូវបានយរមរពិចរណា រន ងការត្លមែើងថាន រ ់ឬការចត្ឲ់្យលរៀនរន ង ថាន រដ់ហដេ 
លោយម្រគូបលម្រងៀននិងនាយរ កាេណាលធវើអន ស្គសនច៍ំល ុះការត្លមែើងថាន រ ់ឬឱ្យលៅថាន រ ់
ដហដេសនសិសសបថមសិសរា។ ការពិនិត្យពិចយ័យា៉េ ងហាត្ច់ត្ ់ចំល ុះរំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នរបស់សិសស 
នឹងម្រត្ូវលធវើលឡើង ជាមយួនឹងការយរចិត្តទ រោរជ់ាពិលសសលេើការមរលរៀន, ការមរលរៀនយឺត្យា៉េ វ, 
ភាពររីចលម្រមើនរន ងការសិរា, េទធផេការសិរា, ភាពរចួរាេ់ចំល ុះការអភវិឌ្ឍន ៍និងសនទសសន៍លផសងៗលទៀត្ហដេ
អាចម្របលមើេល ើញថាលម្របើការ បានចំល ុះសកាត ន ពេសនភាពលជាគជយ័របស់សិសស លៅថាន រប់នាទ ប។់ 
 
លោេនលយាបាយការលឡើងថាន រ/់ការលៅថាន រដ់ហដេ—អន វទិាេ័យ 
ប គាេិររដាបាេ និងប គាេិរសិរា នឹងផតេ់ឲ្យដេ់សិសសនូវបរោិា នការអប់រហំដេានភាពម្របឈម លដើមបី
ពម្រងីរឱ្កាសជាអត្ិបរា សម្រាបសិ់សសាន រ់ៗឲ្យបានររីចលម្រមើនតាមរយៈអន វទិាេ័យ អាម្រស័យលេើត្ម្រមូវការ 
និងសមត្ថភាពផ្កទ េ់របស់ពួរលគ លោយោា នស្គែ រស្គន មទ រយសសនភាពបរាជយ័ ឬការានលចត្នា
ជាម នលដើមបលីធវើបាបលរាង។ 
 
ការសិរា 
លដើមបបីានទទួេការលឡើងថាន រ ់សិសសអន វទិាេ័យម្រត្ូវហត្អាចលធវើបាននូវ ៖ 

1.  ភាស្គអង់លគែស និងគណិត្វទិា ៖ 
 ពិនទ ម្របជាបច់ ងលម្រកាយចំនួន 65 ឬខពស់ជាងលនុះ សម្រាបភ់ាស្គអងល់គែស។ 
 ពិនទ ម្របឡងជាបច់ ងលម្រកាយចំនួន 65 ឬខពស់ជាងលនុះ សម្រាបម់ ខវជិាា គណិត្វទិា

ទងំអស់។ 
 សិសសណាហដេលធវើពិនទ ច ងលម្រកាយបានពីរវាង 60 លៅ 64 នឹងម្រត្ូវសថិត្រន ង

ពិចរណាឲ្យម្រត្ួត្ថាន រ ់លហើយលោយានការអន ញ្ញា ត្ពីនាយរស្គលា 
សិសសម្រត្ូវច ុះល ា្ ុះចូេលរៀនថាន រប់លម្រងៀនរដូវលៅត  លដើមបអីាចបានលឡើងថាន រ។់ 

 សិសសហដេលធវើពិនទ ច ងលម្រកាយបានលម្រកាម 60 នឹងម្រត្ូវម្រត្ួត្ថាន រ។់ 
2.  ម ខវជិាា សនូេសនការសិរាលផសងលទៀត្ ៖ អំណាន ការសរលសរ សិរាសងាម វទិាស្គស្រសត  

 ពិនទ មធយមម្រត្ួត្ោន ច ងលម្រកាយចំនួន 65 ឬខពស់ជាងលនុះលេើម្រគបម់ ខវជិាា ការ 
សិរាទងំអស់។ 



 សិសសណាហដេានពិនទ ម្រត្ួត្ោន ជាមធយមច ងលម្រកាយរន ងរវាង 60 លៅ 64 
នឹងម្រត្ូវសថិត្រន ងការពិចរណាឲ្យម្រត្ួត្ថាន រ។់ 

 សិសសណាហដេានពិនទ ច ងលម្រកាយទបជាង 60 នឹងម្រត្ូវម្រត្ួត្ថាន រ។់ 
3.  ម ខវជិាា រមួផស ំ(Allied Arts) ៖ 

 ពិនទ រមួជាមធយមច ងលម្រកាយចំនួន 65 ឬខពស់ជាងលនុះចំល ុះម្រគបម់ ខវជិាា រមួ
ផសទំងំអស់។ 

 សិសសណាហដេលធវើពិនទ មធយមម្រត្ួត្ោន ច ងលម្រកាយពីរវាង 60 លៅ 64 

នឹងម្រត្ូវសថិត្រន ងការពិចរណាឲ្យម្រត្ួត្ថាន រ។់ 
 សិសសណាហដេានពិនទ ច ងលម្រកាយទបជាង 60 នឹងម្រត្ូវម្រត្ួត្ថាន រ។់ 

ការឲ្យចណំាត្ថ់ាន រ ់៖ 
 អំឡ ងលពេោរព់ិនទ ទី1 (1st

 marking period) – ពិនទ ហដេានចំនួនមនិទបជាង 60 អាចោរឲ់្យ
សិសសបានម្រគបម់ ខវជិាា ទងំអស់។ 

 អំឡ ងលពេោរព់ិនទ បនតបនាទ ប ់(Subsequent marking periods) – ពិនទ មនិទបជាង 55 អាចោរ់
ឲ្យសិសសបានម្រគបម់ ខវជិាា ទងំអស់។ 

 
វត្តាន ៖ 

 អវត្តានលោយានមូេលហត្  ឬោា នមូេលហត្ សមរមយចំនួនបនួ (4) ដង ឬលម្រចើនជាងលនុះ រន ងមយួអំឡ ង
លពេោរព់ិនទ  លគអាចលៅសិសសឲ្យចូេសវនាការលៅស្គលាសតីពីវត្តានតាមឆ្នាទ ន សិទធិ របស់នាយរ
ស្គលា។ 

 អវត្តានលោយោា នមូេលហត្ សមរមយពីរវាង 16-25 សថងរន ងមយួឆ្ន សិំរា នឹងនាឲំ្យសិសសម្រត្ូវ
ម្រត្ួត្ថាន រ/់ពិចរណាមនិឲ្យលឡើងថាន រ ់លៅអន វទិាេ័យ លហើយលបើលៅបឋមសិរាវញិសិសស
អាចមនិបានទទួេពិនទ ពីការសិរាលឡើយ (grade retention) 

 អវត្តានលោយោា នមូេលហត្ សមរមយលម្រចើនជាង 25 សថង សិសសម្រត្ូវម្រត្ួត្ថាន រ។់ 
 

ម្រត្តួ្ថាន រ/់ពចិរណាមនិឲ្យលឡើងថាន រ ់៖ 
 កាេណាបានម្របារត់បត្ថមភ និងលោយានការយេ់ម្រពមពីនាយរស្គលាផង 

ស្គលាលរៀនរដូវលៅត គឺជាលសចរដីត្ម្រមូវមយួ សម្រាប់សិសសហដេជាបរ់ន ងេរខណៈវនិិចេយ័ថាខវុះពិនទ  
ឬខវុះវត្តាន។  ជាជំនួសឱ្យស្គលាលរៀនរដូវលៅដ  គលម្រាងអនតរាគមនម៍យួម្រត្ូវបានបលងាើត្លឡើង 
តាមស្គលាលរៀន សម្រាបជ់ួយ សិសសទងំឡាយ ហដេសថិត្រន ងការធាែ រថ់ាន រម់យួឬពីរ។ 

 សិសសាន រម់និអាចច ុះល ា្ ុះលរៀនម ខវជិាា សិរាលេើសពីពីរ (2) ម ខវជិាា បានលទរន ងមយួវគាសន
ការបលម្រងៀនរន ងរដូវលៅត ។ 

 សិសសាន រម់និម្រត្ូវអវត្តានលម្រចើនជាងបី (3) ដងលឡើយរន ងមយួវគាសនការចូេលរៀនរន ងរដូវលៅត ។



រូបធាត្ នតី្មិ្ររមរបស់សិសស 

ការមរដេ់ស្គលា នងិការលចញពសី្គលា 
 ការមរដេ់ស្គលា ៖ សិសសមនិម្រត្ូវមរដេ់ស្គលា 15 នាទីម នស្គលាចប់លផតើមលឡើយ។ 
 ការលចញពីស្គលា ៖ លម្រកាយពីបចេបល់ា៉េ ងសិរាច ងលម្រកាយរន ងមយួសថង សិសសម្រត្ូវចរលចញពីស្គលា

ជាបនាទ ន ់ម្របសិនលបើខែួនមនិម្រត្ូវបានម្រគូ ឬរដាបាេស្គលាបង្វខ ងំ ឬមនិបានចូេរមួរន ងសរមាភាព
ស្គលាហដេានការម្រគបម់្រគងពីស្គលាលទលនាុះ។ 

ការម្របកាសបទិទវ រស្គលា/ពនារលពេចូេលរៀន 
រន ងសថងហដេានពយ ុះ លសចរតីម្របកាសអំពីការបទិទវ ស្គលា ឬពនារលពេចូេលរៀន នឹងម្រត្ូវលធវើលឡើងតាមរយៈការលផ្ើ 
ស្គរតាមទូរស័ពទដេ់ផទុះ និងបិទផាយលេើអនតរបណាដ ញស្គលាលរៀនស្គធារណ:ឡូវេិ។ លសចរដីម្របកាសនឹងម្រត្ូវបាន 
ផាយផងហដរ តាមស្គថ នីយវ៍ទិយ  WCAP – 980 AM និងតាមទូរទសសនប៍៉េ សត 4, 5, 7 និង25។ អនរមនិម្រត្ូវលៅ 
ទូរស័ពទលៅកានទ់ីស្គន រ់ការនគរបាេ ឬទីស្គន រ់ការអគាីភយ័លឡើយ។ វាគឺជាការទទួេខ សម្រត្ូវរបស់ាតាបិតា 
ហដេម្រត្ូវសលម្រមចថា រន ងអំឡ ងលពេអាកាសធាត្ កាចស្គហាវហបបលនុះ ថាលត្ើម្រត្ូវឲ្យរូនរបស់ខែួនមរស្គលា ឬអត្់ 
រន ងសថងហដេស្គលាមិនទនស់ម្រារលរៀន។ លនុះគឺមនិចត្ទ់ រជាការឈប ់លោយអន លម្រោុះលនាុះលឡើយ។ រន ងររណី 
សនការពនាលពេចូេលរៀន គឺានពត្ា៌នជារ់លារអ់ំពីលពេសនពនា។ តទហរណ៍ ម្របសិនលបើានការម្របកាសថា 
នឹងពនារលពេចូេលរៀនចំនួនមយួលា៉េ ង (60 នាទី) លពេលនាុះស្គលានឹងចប់លផតើមចូេលរៀនយឺត្ជាងមយួលា៉េ ង 
ចំល ុះលា៉េ ងចូេលរៀនធមាតា។ រថយនតម្ររុងរបស់ស្គលានឹងទទួេសិសសមយួលា៉េ ងយឺត្ជាងលពេធមាតា។ 
ររណីលនុះស្គលា មនិានផតេ់អាហាលពេម្រពឹរឲ្យសិសសលឡើយ។ ការលចញពីលរៀនគឺតាមលា៉េ ងធមាតា។ 

ការច ុះបចា ី—មជឈមណឌ េធនធានម្រគសួ្គរ 
សិសសទងំអស់ហដេចូេលរៀនរន ងម្របពន័ធស្គលាឡូហវ ៉េេជាលេើរដំបូង សិសសទងំអស់ហដេបានដូរអាសយោា ន
លៅរន ងទីម្ររុងឡូហវ ៉េេ និងសិសសទងំអស់ានបំណងលផទរល ា្ ុះពីស្គលាមយួលៅស្គលាមយួ លៅរន ងម្របពន័ធស្គលា 
ស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ម្រត្ូវលៅច ុះបចា ីលៅឯមជឈមណឌ េ ធនធានម្រគួស្គរ (Family Resource Center) លដើមបយីរ 
េំហាត្ម់រលធវើ។ មជឈមណឌ េធនធានម្រគួស្គរ ានទីតាងំលៅឯលេខ 151 Merrimack Street លបើរទវ រលពញមយួឆ្ន ។ំ 
លា៉េ ងលធវើការរបស់មជឈមណឌ េលនុះគឺសថងចន័ទ, អង្វា រ, ព ធ និងស ម្ររ  ចបព់ីលា៉េ ង 8:00 ម្រពឹរ ដេ់លា៉េ ង 4:00 លាង ច 
និងលៅសថងម្រពហសបត្ិ៍ ចបព់ីលា៉េ ង 8:00 ម្រពឹរ ដេ់លា៉េ ង 6:00 នាទីយប។់ 

ចលំ ុះសិសសថា ីាតាបតិាម្រត្វូនាមំរជាមយួនូវ ៖ 
 ភសត តាងបញ្ញា រព់ីសថងហខឆ្ន រំំលណើ ត្របស់សិសស។ 
 ឯរស្គរបញ្ញា រព់ីរូនរបស់ខែួនបានទទួេថាន បំង្វា រជមងតឺាមការរំណត្រ់បស់នាយរោា នស ខភាព ឡូហវ ៉េេ 

(លេខ 341 Pine Street) ឬពីម្រគូលពទយឯរជន។ 
 ភសត តាងបញ្ញា រព់ីការអាម្រស័យលៅរន ងម្ររុង – ជាសំប ម្រត្ផែូវការ ឬជាវរិាយ័ប័ម្រត្បងម់្របារ់ឈនួេ/សថែជួេ

ផទុះបចេ បបនន វរិាយ័ប័ម្រត្បងរ់លំលាុះសថែផទុះ បណ័ណ ទរពនធ ឬប័ណណ សថែទឹរលភែើង។ 
 បណ័ណ លផទរល ា្ ុះរូនអនរលចញពីស្គលាម ន។ 



 រំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នពីស្គលាលផសង រមួទងំពត័្៌ាន IEP។ 

លដើមបីឲ្យលដបា៉េ តាម៉េង់ស្គលាអាចររារំណត្់ម្រតាពត័្៌ានហដេម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងានបចេ បបននភាពាតាបិតាម្រត្ូវ 
រាយការណ៍ចំល ុះការបតូ រអាសយោា ន មរកានស់្គលារបស់រូនខែួ នឲ្យបានជាបនាទ ន។់ 

ការដរខែួន នងិលផទរល ា្ ុះ  
ាតាបិតា/អាណាពាបាេឬសិទធិពាបាេម្រសបចាប់ (ម្ររសួងហផនររូនលរាងនិងម្រគួស្គរ) ម្រត្ូវហត្ឱ្យម្របារដថាសិសស 
ហដេដរខែួន/លផទរល ា្ ុះ ពីស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ គឺពិត្ជាបានច ុះល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀនណាមយួលទៀត្ 
ម ននឹងសិសសណាាន រម់្រត្ូវអន ញ្ញា ត្ឱ្យលចញពីស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ។  

1. ានហត្ាតាបិតា/អាណាពាបាេឬភាន រង់្វរានសិទធិពាបាេប៉េ លណាណ ុះ ហដេអាចលសនើស ំសិសសដរខែួន 
ឬលផទរល ា្ ុះលចញពិស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ។ 

2. ាតាបិតា/អាណាពាបាេឬភាន រង់្វរានសិទធិពាបាេម្រត្ូវហត្ឱ្យដំណឹងដេ់ការយិាេ័យរបស់ស្គលា
លរៀនជាម ន ឬ ឱ្យបានឆ្ប់ៗ  នូវររណីសនការដរខែួន/ការផទរល ា្ ុះរបស់រូន លៅកាន់ស្គលាលរៀន 
មយួលទៀត្។ 

3. ាតាបិតា/អាណាពាបាេឬភាន រង់្វរានសិទធិពាបាេម្រត្ូវហត្ផដេ់ឱ្យ ដេ់ការយិាេ័យរបស់ស្គលា 
លរៀន៖ 
 រ.  នូវម្ររោសបំលពញសនការដរខែួន/ការលផទរស្គលា ពីស្គលាលរៀនបចេ បបននរបស់កូ្ន។         
      (ម្ររោសស្គន មសនការដរខែួននិងផទររស្គលាលនុះ អាចលៅយរពីស្គលាលរៀនហដេរូន    
           រំព ងហត្លរៀន និង ម្រត្ូវបំលពញ រចួលហើយយរមរឱ្យការយិាេ័យស្គលាលរៀនដហដេវញិ)។ 

ខ.  ម្ររោសបំលពញលសនើស ំឯរស្គរលោយានហត្ថលេខា(ម្ររោសបំលពញលសនើស ំឯរស្គរអាចលៅ     
     យរពីស្គលាលរៀន ហដេរូនរំព ងហត្លរៀន និងម្រត្ូវហត្បំលពញ រចួលហើយយរ មរឱ្យការយិា   
     េ័យស្គលាលរៀនដហដេវញិ) 

4. ាតាបិតា/អាណាពាបាេសិសសហដេចរលចញសហរដាម្រត្ូវហត្ផដេ់ដេ់ស្គលាលរៀនស្គ  
ធារណៈឡូវេិ នូវឯរស្គរជាផែូវការបញ្ញា រថ់ា សិសសលនាុះនឹងចរចញ ឬ បានចរលចញបី 
ម្របលទសលនុះ (ដូចជាសំប ម្រត្យនតលហាុះ, សំប ម្រត្ទិោា ការានម្រតា, ម្ររោសស្គន មពីរ ងស  េ)។ 
 

បណ័ណ /រណំត្ម់្រតាពត័្ា៌ននតី្មិ្ររមម្រោអាសនន  
បណ័ណ /រំណត្ម់្រតាពត័្ា៌ននីត្ិម្ររមម្រោអាសននម្រត្ូវររាទ ររន ងសំណ ំ ឯរស្គររន ងស្គលា សម្រាប់ររណីសិសសាន
លម្រោុះថាន រ ់ឬឈរឺន ងលពេលរៀន។ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន  ំសិសសាន រ់ៗម្រត្ូវបំលពញប័ណណ ថាីមយួសនែឹរ។ វាជាលរឿងសំខាន់ 
ហដេថា ពត័្ា៌នរន ងហផនរលនុះហដេានការផ្កែ ស់បតូរ ម្រត្ូវបចាូ នលៅកាន់នាយរស្គលាឲ្យបានម្រជាបជាបនាទ ន។់ 
 
របស់ហាមឃាត្ម់និឲ្យានរន ងស្គលា  
វត្ថ ដូចខាងលម្រកាម ម្រត្ូវបានស្គលារំណត្ថ់ាបងាការរខំានដេ់ដំលណើ រការអបរ់លំៅរន ងស្គលាស្គធារណៈ ឡូហវ ៉េេ 
លហើយមនិអន ញ្ញា ត្ឲ្យានរន ងស្គលាលឡើយ ៖ 

 តបររណ៍លអឡិចម្រត្ូនិចសម្រាប់ទំនារទ់ំនង (Beepers ឬ Pagers) 
 ា៉េ ស ីនចរ់ស ីឌ្ី 



 ទូរស័ពទចេ័ត្ 
 វលីដអូលហាម 
 ម្របោបច់ ចការំសាីលឡស័រ 
 iPod និងតបររណ៍លផសងលទៀត្ម្របលភទ Walkman (ា៉េ ស ីនចរ់ចលម្រមៀង) 
 លបៀសម្រាប់លេង 
 វទិយ  
 ផេិត្ផេថាន ជំរ់(រាបចូ់េទងំបំពងល់ខសៀ) 
 បារអីគាីសនី 
 ហដរលភែើង/លឈើគូស(ានវត្ថ ទងំលនុះនឹងម្រត្ូវបចឈបឱ់្យលរៀនជាបលណាដ ុះអាសនន) 
 កាដ រលសាត្/រងស់ាូត្/ហសបរលជើងបាត្ានហដរបនទុះ/ហសបរលជើងានរងល់ៅហរង/កាដ រជានប់ងវិេ 
 របស់ ឬវត្ថ លផសងលទៀត្ហដេនាយរស្គលាចត្ទ់ រថាមនិានភាពសមរមយ  

 
សិសសហដេបង្វា ញ និង/ឬលម្របើតបររណ៍ទងំលនុះ នឹងម្រត្ូវដរហូត្ លហើយសិសសអាចទទួេការោរវ់និយ័ លោយរមួទងំ 
ការពយួរល ា្ ុះលទៀត្ផង។ លបើលទុះបីជាស្គលានឹងធានាចំល ុះតបររណ៍ហដេបានដរហូត្ រក៏ារទទួេខ សម្រត្ូវទងំ 
ម្រសុងចំល ុះការបាត្ប់ង ់ឬខូចខាត្ម្រត្ូវសថិត្លេើសិសសហដេយររបស់ហាមឃាត្ ់ហបបលនុះចូេស្គលា។ ាតាបតិា 
ឬអាណាពាបាេម្រត្វូមរយររបស់លនុះពសី្គលាលៅវញិ។ លបៀសម្រាប់លេង ផេិត្ផេថាន ជំរ ់ហដរលភែើង និងលឈើគូស 
មនិម្រត្វូបានម្របគេ់ឲ្យសិសសវញិលឡើយ។  ម្រគបរ់បស់ទងំអស់ហដេបានដរហូត្ អាចមរទទួេយរលៅវញិបានលៅ 
សថងច ងលម្រកាយសនឆ្ន សិំរា។ ចំល ុះរបស់ណា ហដេមនិានអនរមរទទួេយរលៅវញិស្គលានឹងលបាុះរបស់លនាុះ 
លចេមយួសបាត ហ៍លម្រកាយការបចេបឆ់្ន សិំរាជាផែូវការ។ 
 
សលមែៀរប ំរស់មរមយ 
គឺជារតសីងឃមឹរបស់ស្គលាហដេចងល់ ើញសិសសទងំអស់របស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេលសែៀរ រស់មរមយលៅរន ង 
ស្គលា។ រន ងការររាភាពសមរមយ សលមែៀរបំ រណ់ាហដេានទំលនារបងាការរខំានដេ់ការសិរាឬលធវើឲ្យានលម្រោុះ 
ថាន រព់ីស វត្ថិភាពលៅរន ងថាន រ់ម្រត្ូវបានហាមឃាត្ម់និឲ្យលសែៀរ ររ់ន ងស្គលាលឡើយ។ រន ងស្គា រត្ីររារសណាត បធ់ាន ប់ 
និងបរោិា នសិរាម្របរបលោយស វត្ថិភាព សិសសទងំអស់ម្រត្ូវបានហាមឃាត្ម់និឲ្យលសែៀរ រ់ហត្ងកាយ ឬស្គព យ 
លសាងស្គព យ ឬរបស់របរលផសងៗលទៀត្ហដេានភាពអាសអាម្រោម អាចជម្រមុញឲ្យានអំលពើហឹងាឬភាពសែបល់ខពើម 
ចំល ុះនរណាាន រ ់ឬម្ររុមណាមយួ ឬហដេជាការបលនាថ របនាទ បជំលនឿរបស់អនរដសទ។ ការហត្ងកាយហដេម្រត្ូវ 
ហាមឃាត្ហ់ដរគឺការ រល់ម្រគឿងហត្ងកាយបនាទ បប់នសឲំ្យឡូយឆ្យ (studded accessories) លម្រគឿងអេង្វា  ឬម្រចវា៉េ រ ់
ហដេអាចយររលម្របើលធវើជាអាវ ធបាន។  
 
សិសសណាហដេម្របម្រពឹត្តបំ នលោេនលយាបាយលនុះ នឹងម្រត្ូវបានបញ្ញា ឲ្យលោុះលចញនូវសលមែៀរបំ រល់ម្រគឿង
ហត្ងកាយហបបលមើេង្វយលមើេលថារ ឬហដេមនិានស វត្ថិភាព ម នលពេអន ញ្ញា ត្ឲ្យបនតសិថត្លៅរន ងថាន រ់លរៀន។ 
សិសសណាហដេបដិលសធមនិលធវើតាមលោេនលយាបាយលនុះ គឺជាការបំ នចាប់ស្គលា លហើយនឹង
ម្រត្ូវបានទទួេពិនយ័តាមការរំណត្់។ សិសសទងំអស់មនិអន ញ្ញា ត្ឱ្យលសែៀន រ់ ដូចខាងលម្រកាមលឡើយ ៖ 

 សលមែៀរបំ រណ់ាហដេបំភន័តអត្តសញ្ញា ណ 



 មរួ, គម្រមបរាេ, ម្ររណាត្សំ់ពត្ច់ងសរ,់ និងរនទបម្រគបរាេ 
 សលមែៀរបំ រ,់ របស់របរ, និមតិ្តរូប, ឬរូបស្គរ់ហបបលរាងទំលនើង 
 សលមែៀរបំ រឬ់លម្រគឿងអេង្វា រ ហដេទរទ់ងថាន លំញៀន, ស រា, ឬានត្ម្រមុយបង្វា ញផែូវលភទ 
 សលមែៀរបំ រធ់ំម្រជុេ ឬរេ ងធាែ រច់ ុះលម្រកាម 
 ហវ ៉េនតាលមា  
 លម្រគឿងអេង្វា រហដេអាចបងាឲ្យានរបសួស្គន ម 
 សលមែៀរបំ រស់លមែៀរបំ រដ់សទលទៀត្ហដេលធវើឲ្យហបរអារមាណ៍ រខំាន បំភ័យ ឬអវីៗបងាលហត្ អាច 

ចត្ទ់ រថាមនិានភាពសមរមយ លោយនាយរស្គលាឬត្ំណាងរបស់ោត្ ់    
 

មរួ នងិអាវធ ំ
បហនថមចំល ុះចំណ ចខាងលេើហដេនិយាយអំពីការលសែៀរ រស់មរមយ សិសសមនិម្រត្ូវបានអន ញ្ញា ត្ឲ្យ រ់មរួ 
និងអាវធំលៅរន ងថាន រ់លរៀន រលបៀងស្គលា ឬលៅតាមការជួបជ ំរបស់ស្គលាលឡើយ។ ការហរសម្រមួេ ចំល ុះ
លោេនលយាបាយការលសែៀរ រ ់លោេនលយាបាយការ រម់រួ និងលោេនលយាបាយការ រ់អាវធំអាច 
លចញលោយនាយរស្គលា តាមកាេលទសៈហដេសមរមយ ដូចជាមូេលហត្ លវជាស្គស្រសត ឬមូេលហត្  ស្គសនា 
និងលពេានធាត្ អាកាសលៅត /ម្រត្ជារខ់ាែ ងំ។ សិសសទងំអស់ ម្រត្ូវទ រោរម់រួរបស់ខែួនរន ងទូរផ្កទ េ់ខែួនហដេ 
ស្គលាម្របគេ់ជូន ម នលពេចូេលរៀន។ អនរណា រម់រួរន ងស្គលា នឹងម្រត្ូវដរហូត្ទ ររហូត្ដេ់លពេលចញពីលរៀន 
ឬទ រឱ្កាសឲ្យយរមរួលៅទ ររន ងទូរជាថាី។ ការលធវើខ សជាបនតបនាទ ប ់អាចម្របឈមនឹងចំណាត្ក់ារវនិ័យ និងការដរ 
ហូត្ទ ររន ងរយៈលពេយូរ។ 
 
អគាភីយ័/នតី្មិ្ររមជនាែ សសិសសលចញ 
សិសសម្រគប់រូប ម្រត្ូវទទួេដឹងថា លពេសឺហរ ៉េនអគាីភយ័លរាទល៍ឡើង ម្រត្ូវចត្ទ់ រថាគឺជាការម្រពានពីអគាីភយ័ដព៏ិត្ម្របារដ។ 
ដូលចនុះ សិសសាន រ់ៗ ម្រត្ូវលធវើតាមការហណនាជំាបនាទ ន ់និងលធវើតាមឲ្យបានលេឿនជាទីបំផ ត្។ សិសសទងំអស់ម្រត្ូវ លចញ 
ពីអាោរឲ្យបានលេឿន ហត្ម្រត្ូវានរលបៀបលរៀបរយ។ ការបងាការ រខំានដេ់ចំល ុះេំហាត្អ់គាីភយ័គឺជាការ ម្របម្រពឹត្តិបំ 
 នដធ៏ំមយួ សិសសអាចម្របឈមជាមយួនឹងការពយួរល ា្ ុះ ឬបលណត ញលចញពីស្គលា។ រន ងម្រពឹត្តិការណ៍ម្រោអាសនន 
ហដេអាចលធវើឲ្យសិសសម្រត្ូវម្របឈមនឹងលម្រោុះថាន រ់ មន សសទងំអស់ រន ងស្គលានឹងម្រត្ូវជនាែ សលចញលៅកានទ់ីរហនែង 
ហដេបានរំណត្ទ់ រម នរចួជាលម្រសច។ ពត័្ា៌នលនុះានលៅរន ងសំណ ំ ឯរស្គរលៅ ឯការយិាេ័យស្គលារដូ៏ចជា 
ការយិាេ័យរណាត េផងហដរ។ 
 
េំហាត្ស់ វត្ថភិាព 
លដើមបជីួយ រន ងការធានាចំល ុះស វត្ថិភាពរបស់សិសស និងម្រគូ េំហាត្ស់ វត្ថិភាព ហដេលរៀបចំលឡើងលោយការសម្រមបស 
ម្រមួេជាមេួនឹងនគរបាេមូេោា ន ម្រពមទងំនាយរោា នអគាីភ័យ នឹងម្រត្ូវអន វត្តលឡើងជាហូរហហររន ងអំឡ ងលពេ 
សនឆ្ន សិំរា។ េំហាត្់ទងំលនុះរមួទងំេំហាត្អ់គាីភយ័ េំហាត្់ជនាែ សសិសសលចញពីអាោរ េំហាត្ដ់ឹរជចាូ នសិសស 
លចញពីអាោរ ចលាចេលភែើងលឆ្ុះខាងលម្រៅស្គលា (soft lockdowns) និងវធិានការម្រប ម្រពឹត្តត្បលផសងលទៀត្។ 
សិសសណាបងាការរខំានចំល ុះេំហាត្់ស វត្ថិភាព ស្គលាចត្ទ់ រថាជាការម្រប ម្រពឹត្តិខ សដធ៏ំ ហដេអាចនាលំៅររការ 
ពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀន ឬម្រត្ូវបលណត ញលចញពីស្គលា។ 



ទូរោរឥ់វា៉េ ន/់ត្ សិសស 
លៅបឋមសិរាស្គលាមនិអន ញ្ញា ត្ឲ្យចរល់ស្គលឡើយ។ លៅអន វទិាេ័យ ានហត្លមលស្គហដេស្គលាអន ញ្ញា  
ត្លទលទើបអាចលម្របើបាន។ ចំល ុះលមលស្គណាហដេមនិហមនជាលស្គរបស់ស្គលា នឹងម្រត្ូវបានយរលចញ ឬកាត្់ 
លចេលោយប គាេិរស្គលា។ 
 
ទូរោរឥ់វា៉េ ន ់និងថត្ត្ ទងំអស់ម្រត្ូវហត្មនិានរបស់លៅខាងរន ង លៅច ងបចេបស់នឆ្ន សិំរា និង/ឬលពេលផសងលទៀ
ត្ហដេមស្រនតីស្គលាត្ម្រមូវឲ្យលធវើ។ ានរបស់មយួចំនួនមនិអាចយរមរទ ររន ងទូរ ឬថត្ត្ បានលឡើយ។ 
របស់ទងំលនុះានរមួទងំ ហត្រ៏មនិរំណត្ហ់ត្ចំល ុះរបស់ដូចជា ៖ អាវ ធ ស្គរធាត្ គីមបីងាលម្រោុះថាន រ ់សាភ រៈ 
ម្របោបម់្របោ ឬតបររណ៍ ថាន លំញៀន ឬថាន សំថិត្រន ងការម្រគប់ម្រគង របស់ហដេលមើេលៅម្រសលដៀងនឹងថាន លំញៀន 
តបររណ៍ជរ់ថាន លំញៀន លម្រគឿងម្រសវងឹ របស់េួចលគ ឬរបស់លផសងលទៀត្ហដេោា នអនាមយ័ ឬប៉េុះ េ់ដេ់ស្គថ នភាព
អនាមយ័។ ចំណីអាហារ ឬរបស់ដសទលទៀត្ហដេអាចរេួយ មនិម្រត្ូវទ រលចេលពេយបរ់ន ងទូរលឡើយ។ 
សិសសាន រ់ៗម្រត្ូវលម្របើហត្ទូរោរឥ់វា៉េ នណ់ា ហដេរដាបាេស្គលាអន ញ្ញា ត្ឲ្យខែួនលម្របើ។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ ឬការហឆ្រ 
លឆ្រន ងម្រោអាសនន លោយមនិបានម្របកាសជាម នអាចម្រត្ូវលធវើលឡើងលោយ មស្រនតីស្គលា និងប គាេិរដសទលទៀត្ 
ហដេសមម្រសប (ដូចជាអនរពនែត្់អគាីភយ័ នគរបាេ) លដើមបកីារ រសិសស និងផតេ់នូវបរោិា នហដេានស វត្ថិភាព 
និងានសណាត ប់ធាន ប។់ 
 
រំណត្ច់ំណាំពិលសស ៖ រន ងស្គថ នភាពម្រោអាសនន លដបា៉េ តាម៉េង់ស្គលាឡូហវ ៉េេ សូមររាសិទធិរន ងការយរហឆ្ាហដេ 
បានបង្វា រឲ់្យចូេមរហិត្ររថាន លំញៀន និងស្គរធាត្ ហាមឃាត្ដ់សទលទៀត្។ 
 
កាបបូោរស់ាភ រៈរឡីា នងិលសាងស្គព យ 
លដបា៉េ តាម៉េង់របស់ស្គលា សូមររាសិទធិរន ងការហឆ្រលឆ្ម្រគបក់ាបូបសាភ រៈរីឡា និងលសាងស្គព យទងំអស់ហដេសិសស 
យរចូេរន ងអាោរជារមាសិទធិរបស់ស្គលាម្រគប់លពេទងំអស់។ សិទធិរន ងការហឆ្រលឆ្លនុះ រម៏្រត្ូវអន វត្តចំល ុះលភ្ៀវ 
ទងំអស់ហដេចូេមរទសសនារន ងស្គលាស្គធារណៈណាមយួរបស់ឡូហវ ៉េេ។ 
 
ការបាត្ប់ងល់សៀវលៅព មព សាភ រៈបលម្រងៀន ឬម្រទពយសមបត្តលិផសងៗលទៀត្របស់ស្គលា  
លសៀវលៅព មព សាភ រៈបលម្រងៀន ឯរសណាា ន ។េ។ ហដេបានម្របគេ់ឲ្យសិសស គឺលធវើលឡើងជាេរខណៈឲ្យខេីលម្របើ។ សិសសាន រគ់ ឺ
ជាអនរទទួេខ សម្រត្ូវមនិឲ្យបាត្់បង ់និងការ ររបស់ទងំអស់លនាុះ។ ម្របសិនលបើសាភ រៈទងំលនាុះម្រត្ូវបាត្ប់ង ់ឬម្រត្ូវ 
លចរេួច សិសសរូបលនាុះម្រត្ូវលចញសថែសងទងំម្រសុង។ ការលចញសថែសង រ៏ម្រត្ូវលធវើលឡើងចំល ុះការខូចខាត្របស់របរ និង 
ម្រទពយសមបត្តិទងំលនាុះផងហដរ។ ការលចញសថែសងទងំអស់ម្រត្ូវលធវើលឡើងមនិឲ្យយឺត្ជាងសថងច ងលម្រកាយសនសថងសិរារន ង 
ហខមថិ នា រន ងឆ្ន សិំរាជាមយួោន ។ 
 
ម្របសិនលបើរបស់ទងំលនាុះសិសសមនិបានសងម្រត្ឡប ់ឬមនិបានលចញសថែបាត្ប់ងខូ់ចខាត្ មរឲ្យស្គលាវញិលទ 
ស្គលាអាចហាមឃាត្ម់និឲ្យសិសសរូបលនាុះចូេរមួរន ងរមាវធិី ឬម្រពឹត្តិការណ៍លផសងៗរបស់ស្គលា លឡើយ។ 
សិសសអាចស ំមនិលចញសថែសងលសៀវលៅព មពហដេបាត្ប់ង ់ម្របសិនលបើសិសសណាហដេលធវើបាត្ល់សៀវលៅព មពលនាុះ 
បានរាយការណ៍អំពីការបាត្ប់ង់លនុះមរឲ្យស្គលាបានដឹងរន ងរវាង 24 លា៉េ ង លហើយនាយរស្គលា ឬអនរត្ំណាង 



របស់នាយរស្គលា បានលធវើការលស ើបអលងាត្អំពីបណតឹ ងលនុះ លហើយទទួេស្គា េ់ការពិត្ហដេបានលរើត្លឡើង។ 
 
រចិេការផទុះ 
រិចេការផទុះគឺជាតបររណ៍មយួហដេម្រត្ូវលម្របើសម្រាបព់ម្រងឹង និង/ឬពិនិត្យលឡើងវញិនូវលមលរៀនហដេសិសសបានលរៀន
ពីលពេម ន និង/ឬសម្រាបរ់ិចេការសិរាហបបឯររាជយ ម្រពមទងំរិចេការម្រស្គវម្រជាវ។ រិចេការផទុះម្រត្ូវបានោរឲ់្យសិសស 
លធវើតាមភាពលទៀងទត្ជ់ាម្របរត្ី ហដេជាអបបរាចំនួន 4 យបរ់ន ងមយួសបាត ហ៍ – សថងចន័ទ ដេ់សថងម្រពហសបត្ិ៍។ 
អវីហដេបង្វា ញជូនខាងលម្រកាមគឺជារម្រមតិ្ពិនទ  និងលពេហដេគិត្ថាសិសសម្រត្ូវចណំាយលធវើរិចេការផទុះរន ងមយួយប។់ 
រិចេការផទុះ រអ៏ាចោរឲ់្យសិសសលធវើរន ងសថងស ម្ររ ជាមយួនឹងរិចេ រន ងរយៈលពេយូរ ដូចជារបាយការណ៍លសៀវលៅ 
និងគលម្រាង ជាលដើម។ 
 
ថាន រទ់១ី  រយៈលពេលា៉េ ងលធវើរិចេការលៅផទុះ តាមការផដេ់ជាលយាបេ់ 20 – 30 នាទី 
ថាន រទ់២ី   រយៈលពេលមា៉ែ ងលធ្ាើក្ិចេការលៅទេុះ តាម្ការទដេ់ោលយាបេ់ 25 – 45 នាទី 
ថាន រទ់៣ី/៤ រយៈលពេលមា៉ែ ងលធ្ាើក្ិចេការលៅទេុះ តាម្ការទដេ់ោលយាបេ់ 40 – 60 នាទី 
ថាន រទ់៥ី  រយៈលពេលមា៉ែ ងលធ្ាើក្ិចេការលៅទេុះ តាម្ការទដេ់ោលយាបេ់ 45 – 60 នាទី 
ថាន រទ់៦ី  រយៈលពេលមា៉ែ ងលធ្ាើក្ិចេការលៅទេុះ តាម្ការទដេ់ោលយាបេ់ 45 – 75 នាទី 
ថាន រទ់៧ី/៨ រយៈលពេលមា៉ែ ងលធ្ាើក្ិចេការលៅទេុះ តាម្ការទដេ់ោលយាបេ់ 60 – 120 នាទី 

ស្គលាលសនើស ំរិចេសហការពីលលារអនរ រន ងនាមជាាតាបិតា ចំល ុះការម្រត្ួត្ពិនិត្យបរាិណលពេលវលា
ហដេរូនរបស់ខែួនចំណាយលធវើរិចេការផទុះ លដើមបជីាផេម្របលយាជនហ៍រេំអផេិត្ភាពរបស់សិស។ 
 
សរមាភាពលម្រៅរមាវធិសិីរា  
សរមាភាពលម្រៅរមាវធិីសិរាលផសងៗានផតេ់ជូនលៅឯស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ អាម្រស័យលេើសាភ រៈនិងប គា 
េិរស្គលា។ សិសសទងំអស់បានទទួេការលេើរទឹរចិត្តឲ្យចូេរមួរន ងរមាវធិីទងំលនុះ ហដេម្រត្ូវផតេ់ជូន 
លដើមបពីម្រងឹងដេ់រមាវធិីអប់រទំងំម្រសុង។ សិសសហដេលៅរន ងរមាវធិីនានា រព់ន័ធនឹងស្គលា ហដេានការជាប ់
ទរទ់ិននងឹអារបបរិរយិា ម្របម្រពឹត្តបំ នធងនធ់ងរលេើម្ររមសីេធម៌របស់សិសស នឹងម្រត្ូវម្របឈមជាមយួនឹងចំណាត្ ់
ការោរ់វនិយ័។ 
 
លសវារមាលម្រជាមហម្រជងសិសស 
រមាវធិីនាផំែូវ និងម្របឹរាលយាបេ់សិសស (Guidance and Counseling Programs) ានម ខង្វរលដើមបជីួយ ដេ់
សិសសទងំអស់ឲ្យអាច ៖ 

 លចុះវាយត្សមែ និងយេ់អំពីសមត្ថភាព សមបទ ចំណាបអ់ារមាណ៍ និងត្ម្រមូវការចំល ុះការអបរ់ ំរបស់ខែួន  
 បលងាើនការយេ់ដឹងរបស់ខែួនអំពីឱ្កាសអបរ់ ំនិងឱ្កាសការង្វរ ម្រពមទងំត្ម្រមូវការរបស់ឱ្កាសទងំលនុះ  
 ជួយ ពួរលគឲ្យលចុះលម្របើឱ្កាសទងំលនុះឲ្យបានម្របលសើរបំផ ត្តាមហដេអាចលធវើលៅបានតាមរយៈការបលងាើត្ 

និងសមទិធិផេសនការសម្រមបខែួនរន ងសងាម  
 ផតេ់ពត័្ា៌នហដេានស្គរៈម្របលយាជនច៍ំល ុះប គាេិរស្គលា ាតាបិតា និងសហគមន៍ រន ងការលធវើហផនការ 

និងការវាយត្សមែរមាវធិីទងំម្រសុងរបស់ស្គលា  



ការចូេមរទសសនាស្គលា 
ស្គលាសូមស្គវ គមនឲ៍្យាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេសិសសចូេមរជួបជាមយួនឹងរដាបាេស្គលានិង លលារម្រគូ អនរ 
ម្រគូរបស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ។ លដើមបអីាចផតេ់ជូនបាននូវត្ម្រមូវការរបស់ម្រគប់ភាគី សូមលលារលលារម្រសីលធវើការ
ណាត្ជ់ួបជាម ន លហើយការណាត្ជ់ួបលនុះ អាចលធវើបានតាមការទំនារទ់ំនងជាមយួនឹងស្គលារបស់រូនអនរ។ លភ្ៀវទងំ 
អស់ហដេចូេមរដេ់រន ងអាោរស្គលា ម្រត្ូវហត្លៅបង្វា ញខែួនលៅឯការយិាេ័យធំ លដើមបយីរបណ័ណ សំោេ់ខែួនលភ្ៀវ។ 
លគសងឃមឹថា លភ្ៀវទងំឡាយម្រត្ូវលោរពតាមចាបរ់បស់ស្គលាលរៀន។  ការខរខានមនិលោពតាមចាបទ់ងំឡាយ 
អាចនាឲំ្យានសលមនើមយួ ឲ្យលចញពីទីធាែ ស្គលាលរៀន។ 
 
លសវារមាអាហារ 
ជាហផនរមយួសនចាបប់ំប៉េនអាហារដស៏ ខភាពឥត្គិត្សថែស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិផដេ់អាហារលពេម្រពឹរនិងសថង 
ម្រត្ងឥ់ត្គិត្សថែ ដេ់សិសសទងំអស់។ ចំល ុះស្គលាលរៀន គឺោា នម្ររោសបំលពញញា ំអាហារ ឬ ស ំឱ្យាតាបិតា 
បងម់្របារល់ទៀត្លហើយ។  ចំហណរាតាបិតាវញិ ោា នម្ររោ សអាហារម្រត្ូវបំលពញលទៀត្លទ និង អស់ខាវ េ់ខាវ យពីម្របារ់ 
ការន់ិងម្របអបោ់រមាូបអាហារ ត្លៅលទៀត្ហដរ។  សិសសទងំអស់អាចញា ំ លោយឥត្បង់ម្របារ!់ 

អវហីដេាតាបតិាម្រត្វូដងឹៈ 
ចំល ុះស្គលាលរៀនទងំលនាុះ ហដេរំព ងផដេ់អាហារលពេម្រពឹរ ដេ់រន ងថាន រល់រៀន រូនលលារអនរអាចយរ ហត្ម ខ 
មាូបណា ហដេលគផដេ់ឱ្យ។  ចំល ុះស្គលាលរៀនលផសងលទៀត្ លរាងអាចម្រោន់ហត្លៅកាន់អាហារោខ ន ឬ លៅកាន់រលទុះ 
អាហារលៅលពេម្រពឹរ លហើយយរញា ំលៅ។  ចំល ុះអាហារសថងម្រត្ង់វញិ សិសសអាចលដើរចូេជួរអាហារ សថងម្រត្ង ់លហើយ 
យរញា ំលៅ។  សិសសទងំអស់លៅហត្ម្រត្ូវការឱ្យរត្់ម្រតាម ខមាូប តាមា៉េ ស ីនជាចបំាច។់ 
 
លត្ើានម ខមាូបអវខីែុះ លៅលពេម្រពរឹនងិសថងម្រត្ង?់  លត្ើរូនខ្ ាំនជលម្រមើសអវខីែុះ?   
សម្រាប់អាហារលពេម្រពឹរ លយើងផដេ់ឱ្យម្រោបធ់ចាជាត្ិពីរម ខ(ឫម្រោបធ់ចាជាត្ិមយួនិងម្របូលត្អ ីនមយួ), ហផែលឈើពីរ 
និងទឹរលោុះ។  អវីហដេរូនលលារអនរម្រត្ូវយរញា ំលនាុះ គឺាន៣ម ខ(មយួគឺហផែលឈើ)។  សម្រាប់អាហារ សថងម្រត្ង់វញិ 
លយើងានម្រោបធ់ចាជាត្ិ, ានម្របូលត្អ ីន, ានបហនែ, ានហផែលឈើនិងទឹរលោុះ។  អវីហដេរូនលលារអនរ ម្រត្ូវយរញា ំ 
លនាុះ គឺានយា៉េ ងលហាច៣ម ខ(មយួគឺហផែលឈើឬបហនែ)។  អាចចូេលៅលមើេម ខមាូប លៅលគហទំពរ័ LPS។ 
http://www.lowell.k12.ma.us/pages/lpsd/depts/Food_Services/School_Menus/Menus01 

 

ច ុះលបើរូនខ្ ចំងប់ានហត្ទរឹលោុះ ឬ របស់ហត្មយួម ខវញិ? 
ម្ររសួងរសិរមាសហរដាលចញម្របារឱ់្យលយើង េ ុះម្រតាហត្លយើងានរបបអាហារដ៏លពញលេញ។  លបើរូនលលារអនរចង់ 
បានហត្ត្ឹរលោុះ ឬ មាូបហត្មយួម ខណាមយួ  ម ខមាូបលនាុះៗគឺទិញតាមត្សមែមយួលៅវញិ  ជាតទហរណ៍ ទឹរលោុះ 
សថែ35លសន។  លដើមបលីចៀសវាងចំណាយម្របារ ់រូនលលារអនរម្រត្ូវហត្ញា ំរបបអាហារដ៏លពញលេញ ហដេានម ខ 
មាូបបីម ខខ សៗោន (មយួម ខគឺហផែលឈើឫបហនែ)។ 
 
សំនរួ?  ម្ររុមអនរផដេ់មាូបអាហាររងច់លំឆ្ែើយ នូវសំនរួរបស់លលារអនរទងំអស់។  
សូមទរទ់ងការយិាេ័យចំណីអាហារសនស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ 978-674-2177.  

http://www.lowell.k12.ma.us/pages/lpsd/depts/Food_Services/School_Menus/Menus01


ការម្របម្រពតឹ្ត ិនងិអារបបររិយិា 
ចាបហ់ដេបានបញ្ញា រ់លៅរន ងរូនលសៀវលៅលនុះ គឺសម្រាបក់ារ រសិទធិប គាេ។ ចាបទ់ងំលនាុះគឺអាម្រស័យលេើ 
ភាពរាបស្គរ និងការលោរពអនរដសទជាធមាតា ម្រពមទងំរមួបចេូ េនូវការទទួេខ សម្រត្ូវចំល ុះសងាមនិងការ 
ទទួេខ សម្រត្ូវរន ងការសិរាផងហដរ។ ចាប់ទងំលនុះ មនិហមនាននយ័ថាជាអវីហដេធំដ ំ ឬាន ភាពទូេំ 
ទូលាយ ហដេអាចរមួបចេូ េនូវស្គថ នភាព អារបបរិរយិា ឬផេវបិារលចញពីការម្របម្រពឹត្តិ ហដេអាច លរើត្លឡើង
បានទងំអស់ បណាត េពីការម្របម្រពឹត្តិលផាើននឹងលោេនលយាបាយ នីត្ិម្ររម ឬចាបរ់ដា និងសហពន័ធលឡើយ។  
 
ការទទេួខ សម្រត្វូចលំ ុះសងាម 
ការទទួេខ សម្រត្ូវរបស់សិសសរន ងសងាមរមួបចេូ េនូវភាពជាពេរដាេែ។ លៅរន ងស្គលា ភាពជាពេរដាេែ 
គឺអាម្រស័យលេើការលោរព និងការពិចរណាលេើសិទធិអនរដសទ។ សិសសរបស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេទងំអស់ 
ម្រត្ូវបានស្គលារពំឹងថានឹងម្របម្រពឹត្តខែួនរន ងរលបៀបមយួហដេានការលេើរត្លមាើងសិទធិ និងឯរសិទធិរបស់អនរដសទ។ 
ភាពជាពេរដាេែានរមួបចេូ េនូវ ការទទួេខ សម្រត្ូវរបស់សិសសលោយ ៖ 

 លោរពអាជ្ាធរ 
 យេ់ និងម្របកាន់ខាា បនូ់វចាប់ស្គលា 
 ម្រត្ូវទទួេខ សម្រត្ូវទងំម្រសុងចំល ុះអំលពើរបស់ខែួន និងចំល ុះផេវបិារហដេលរើត្លចញពីអំលពើទងំលនាុះ  
 លោរពសិទធិ និងជំលនឿរបស់អនរដសទ 
 លោរព និងលធវើតាមចាបស់ហពន័ធ ចាបរ់ដា និងចាប់ម្របចមំូេោា ន  
 លោរពម្រទពយសមបត្តិអនរដសទ ទងំម្រទពយសមបត្តិឯរជន និងម្រទពយសមបត្តិរដា។ 

 
ការទទេួខ សម្រត្វូរន ងការសិរា 
ការទទួេខ សម្រត្ូវរបស់សិសសរន ងការសិរាលៅរន ងស្គលា គឺអាម្រស័យលេើការលរៀន និងខំម្របឹងលធវើេំហាត្។់ 
លដើមបអីាចចូេរមួរន ងរមាវធិសិីរាម្របរបលោយលជាគជយ័ សិសសទងំអស់ម្រត្ូវហត្ ៖ 

 មរលរៀនឲ្យទន់លា៉េ ង 
 មរលរៀនជាលរៀងរាេ់សថង 
 លម្រត្ៀមខែួនឲ្យបានរចួរាេ់ជានិចេលដើមបសិីរា 
 ស្គត ប ់និងចូេរមួសរមាភាពរន ងថាន រ ់ 
 លធវើេំហាត្រ់ន ងថាន រ់ និងរិចេការផទុះទងំអស់ឲ្យបានរចួរាេ់  
 សិរាលដើមបលីម្រត្ៀមម្របឡង 
 បង្វា ញការពាយាមហដេានម្របសិទធិភាព 

 
ការោរវ់និយ័សិសស 
វនិយ័ គឺជាត្ម្រមូវការលដើមបរីរឲ្យល ើញនូវហដនរំណត្ហ់បបស្គថ បនា និងម្រគប់ម្រគង លដើមបបីលងាើត្នូវអារបបរិរយិាជា
វជិាាន ដេ់សិសសម្រគប់រូប គឺជាលម្រគឿងផសមំយួដ៏សំខាន់លៅរន ងបទពិលស្គធន៍ការលរៀនសូម្រត្ជារមួ របស់សិសស 
ម្រគបរូ់ប។ លោេបំណងសនវនិយ័ គឺលដើមបជីួយ សិសសឲ្យលចុះបលងាើត្បំណិនរន ងការលធវើលសចរតីសលម្រមចចិត្តម្រប 
របលោយភាពវយ័ឆ្ែ ត្ លដើមបឲី្យពួរលគអាចលរៀនលម្រជើសលរ ើសយរការទទួេខ សម្រត្ូវរន ងការម្របាម្រស័យទរទ់ង 
របស់ខែួនជាមយួអនរដសទ។ លដើមបចីត្ក់ារជាមយួនឹងបញ្ញា វនិយ័សិសស ស្គលាបានឲ្យលលារម្រគូ អនរម្រគូ 



និងរដាបាេយរយ ទធស្គស្រសតវនិ័យ្នលឡើងមរលម្របើលៅរន ងម្របពន័ធស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ លហើយអាចរមួ 
បចេូ េនូវឆ្នាទ ន សិទធិរបស់នាយរ និងជំនួយការនាយរស្គលា ម្រពមទងំអាម្រស័យលេើធមាជាត្ិការម្របម្រពឹត្តិខ ស 
វនិយ័ចំល ុះយ ទធស្គស្រសតខាងលម្រកាមណាមយួ និង/ឬការរមួបចេូ េនូវយ ទធស្គស្រសតោរវ់និ័យដូចខាងលម្រកាម ៖ 

 ការម្របឹរាលយាបេ់ ចប់លផតើមលធវើលៅរម្រមតិ្ថាន រ់លរៀន រវាងលលារម្រគូ អនរម្រគូ និងសិសស លហើយ
ម្របសិនលបើមនិានហផែផ្កា លទ ការម្របឹរាម្រត្ូវបនតលៅកានប់ គាេិរសងាម អនរម្របឹរាលយាបេ់នាផំែូវ 
ឬនាយរស្គលា និង/ឬជំនួយការនាយរស្គលា  

 ការបង្វខ ងំសិសស ៖ បង្វខ ងំរន ងការយិាេ័យ បង្វខ ងំរន ងស្គលាលម្រកាយលា៉េ ងលរៀន និង/ឬបង្វខ ងំ
រន ងសថងច ងសបាត ហ៍  

 ចត្ឲ់្យមជឈមណឌ េហរត្ម្រមូវអារបបរិរយិា Behavior Modification Center (BMC) ជាអនរលធវើ 
ម្របសិនលបើានលៅឯស្គលា 

 ពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេស្គលា ហដេនាយរស្គលា ឬជំនួយការនាយរស្គលាជាអនរលចញលសចរតី
សលម្រមច ហដេអាចានរយៈលពេរហូត្ដេ់ 5 សថង សម្រាប់ការម្របម្រពឹត្តិខ សធងនធ់ងរ លហើយការពយួរល ា្ ុះ
លនុះអាចម្រត្ូវពនាររហូត្ដេ់ 10 សថង លោយានការយេ់ម្រពមពីសនងការ ឬជំនួយការសនងការស្គលា 

 ចត្ប់ចាូ នលៅឲ្យរមាវធិីលផសងលទៀត្ ហដេអាចនាយរស្គលាបានហណនា ំ 
 ការបលណត ញលចញពីស្គលាហដេជាការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលា ឬលោយការសលម្រមចរបស់គណៈ

រមាការស្គលា  
 
ការពយួរល ា្ ុះ នងិការបលណត ញលចញពសី្គលា 
សិសាន សិសសទងំអស់ហដេបានច ុះល ា្ ុះចូេលរៀនរន ងស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ានសិទធិបានទទួេសិទធិ 
ឯរសិទធិ ស វត្ថិភាព និងសនតិស ខលពញលេញ និងលសាើភាពោន ។ មនិានសិសសណាាន រ់អាចបងាឲ្យសិសស 
ដសទម្រត្ូវម្របឈមជាមយួនឹងការរ រគួនម្រគបរូ់បហបប លោយរមួទងំហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើការរ រគួន ហផែរតាម 
េរខណ:ខ សោន ដឹងឮល ើញជារ់ហសដង រមួានគឺសញ្ញា ត្ិ ពណ៌សមប រ ស្គសនា ប ពវការ ីជាត្ិលដើម ហផនរលភទ 
ថាន:ានម្ររ ភាពោា នេំលៅ លរៀនពូហរលខាយ រំណត្ស់ាា េ់ឬការសហមដងលភទ អាការ:ខាងលម្រៅ សផទល ុះ 
ឬភាពជាាតាបិតា ទំលនារខាងលភទ ពិការសត្ិ រាងកាយ ឬវញិ្ញា ណ ឬសាគមជាមយួមន សសហដេាន 
េរខណ:ហបបអស់លនុះ។ លេើសពីលនុះមនិានសិសសណាាន រ់អាចគម្រាម បំភ័យ ម្របទូសតរាយ វាយត្ប ់ឬ 
លម្របើហឹងាតាមម្រទងម់្រទយណាមយួដេ់សិសសដសទបានលឡើយ។ អន លលាមតាមរូនលសៀវលៅសម្រាប់ សិសស 
មយួលនុះ អំលពើហឹងាហបបលនុះ ម្រត្ូវម្របឈមជាមយួនឹងការពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀន និង/ឬម្រត្ូវបលណត ញ លចញ
ពីស្គលាជាបនាទ ន។់ បទបចាត្តិទរទ់ងនឹងអារបបរិរយិារបស់សិសស ានអំណាចលពញលេញលហើយានឥទធិ 
ពេចំល ុះម្រពឹត្តិការណ៍ទងំឡាយរបស់ស្គលា លោយរមួទងំម្រពឹត្តិការណ៍ទងំឡាយលរើត្លឡើងម ន ឬលម្រកាយ 
លា៉េ ងលរៀន។ ម្រពឹត្តិការណ៍ទងំលនុះានរមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើ សរមាភាពម្ររុម ឬរែិប ដំលណើ រទសសនរិចេ 
សិរា និងមលធាបាយលធវើដំលណើ ររបស់ស្គលា។ បទបចាត្តិលនុះអន វត្តបានទងំអនរចូេរមួ និងអនរចូេ 
ទសសនា។ 
 
ម្ររមអពំវីនិយ័ 
ម្ររមសនវនិ័យនឹងម្រត្ូវម្រសបលៅតាមជំពូរទី 222 សនចាប់ឆ្ន  ំ2012 និងតាមលោយចាបរ់ដា: M.G.L. ជំពូរ71 ហផនរ 
37H3/4; M.G.L. ជំពូរ71 ហផនរ 37H; M.G.L. ជំពូរ71 ហផនរ 37H1/2; M.G.L. ជំពូរ 71 ហផនរ 16 & 17។ 



រាយម ខអលំពើប ំនធ ំ
អំលពើបំ នធំៗទងំអស់ដីកាការពយួរល ា្ ុះ តាមការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលា។ ហផែរតាមរម្រមតិ្រ ំ
លលាភបំ ន ឬ ចំនួនដងសនការបំ ន នាយរស្គលាអាចោរទ់មងនល់ទសរំហ សមយួរម្រមតិ្បហនថម ហដេ 
អាចានសវនាការបលណដ ញលចញ លៅចំល ុះម ខនាយរស្គលា ឬ គណរមាការស្គលា ឬរប៏ចាូ នលៅកាន់ 
រមាវធិីអបរ់ជំំនួសមយួលទៀត្។ អំលពើបំ នណារ៏លោយ លទុះធំរដី តូ្ចរដីអាចនាឲំ្យានការដរសិសសលចញ 
ពីរមាវធិីសិរាឬរមាវធិីលផសងៗលទៀត្(ការសិរា រែឹប រីឡា ជាលដើម) ជាមយួនឹងលទសទណឌ លផសងលទៀត្ 
ហត្ោា នរំណត្ហ់ត្លៅលេើការបលណដ ញលចញលនាុះលទ។ 
 
អំលពើបំ នរាយខាងលម្រកាមគឺចត្ជ់ាអំលពើបំ នធំ 
និងអាចនាឲំ្យានសវនាការសនការពយួរល ា្ ុះ/ការបលណដ ញលចញ: 

1. ជួយ  ឬសមគំនិត្ោន ចូេរន ងស្គលាលោយមនិបានទទួេការអន ញ្ញា ត្ 
2. សរមាភាពណាមយួ ហដេអាចនាឲំ្យានលម្រោុះថាន រច់ំល ុះស ខភាព និងស វត្ថិភាពដេ់អនរម្របម្រពឹត្ត 

ដេ់សិសសដសទ ឬប គាេិរស្គលារារាងំដេ់ដំលណើ រការបលម្រងៀនរបស់ម្រគូ ឬរខំានដេ់ម្របត្ិបត្តិការ 
រលបៀបវនិយ័របស់ស្គលា 

3. ម្របទូសតរាយនិង/ឬវាយត្បសិ់សស 
4. ម្របទូសតរាយ និង/ឬវាយត្បប់ គាេិរស្គលា 
5. ការឆ្លៅ 
6. លធវើឲ្យខូចខាត្ម្រទពយសមបត្ដិផ្កទ េ់ខែួន ឬម្រទពយសមបត្តិស្គធារណៈ 
7. បនែំ និង/ឬដឹងចំល ុះការលម្របើ និង/ឬការេួចថត្ចមែងរិចេការសិរារបស់សិសសដសទលហើយយរមរ

បង្វា ញថាជារបស់ខែួន សពទលចរ 
8. និយមថាន លំញៀន និង/លម្រគឿងម្រសវងឹ ៖ េរ ់និង/ឬាន និង/ឬលផទរ និង/ឬបង្វា ញសញ្ញា ថាខែួនលម្របើថាន  ំ

លញៀន និង/ឬលម្រគឿងម្រសវងឹ និងឬសថិត្លម្រកាមអំណាចស្គរធាត្ លញៀន 
9. ការវាយម្របហារោន  
10. ការរខំាន រមួទងំការរលំលាភលោយសំដីនិងនិយាយរំហបែងមនិសមរមយ, រមួទងំការល េហថែងចំអរ 

ហបបស្គសនា, ហបបវបបធម,៌ ហបបពូជស្គសន៍ និងមនិសមរមយ លៅលេើទីធាែ ស្គលា ឬ តាមសរមាភាព 
នានារបស់ស្គលា និងឬហដេនាឱំ្យបនទ ចបង្វែ រដ់ំលណើ រការសិរាឬដំលណើ រការសណាដ បធ់ាន ប់សនស្គលា 

11. រ រគួនអនរដសទ រមួទងំការរលំលាភលោយសំដី និងការនិយាយរំហបែងហដេមនិសមរមយ ឬលម្របើសាភ  រៈហប 
លមើេង្វយអនរដសទចំល ុះរិចេកាហដេម្រគូោរឲ់្យលធវើ  

12. លធវើទ រខប រលមនញអនរដសទ 
13. លម្របើថាន លំពទយលោយមនិសមរមយ និង/ឬលោយោា នការអន ញ្ញា ត្ 
14. លម្របើលោយមនិសមរមយ/រលំលាភចំល ុះលម្រគឿងរងឹ/លម្រគឿងទនរ់ ំពយូទរ័ 
15. ចរលចញពីទីធាែ ស្គលារន ងលា៉េ ងសិរា 
16. លម្របើតបររណ៍ពនែត្អ់គាីភ័យច ចរណតឹ ងម្រពានអគាីភយ័លៅទូរស័ពទលៅកានល់េខ 911 

លោយខ សរលបៀប 
17. មនិលធវើតាមចាប់ស្គលារន ងលពេលធវើេំហាត្់លម្រោុះថាន រអ់គាីភយ័ 
18. ការម្របម្រពឹត្តិខ សលេើបទបចាត្តិត្ិច ឬលម្រចើនហដេលរើត្លឡើងជាហូរហហរ ឬដហដេៗ 



19. ាន និង/ឬលម្របើអាវ ធលម្រោុះថាន រ់ រមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្់ហត្លេើកាលំភែើង ឬកាបំិត្ 
20. ាន និង/ឬលម្របើម្របោបម់្របោ ហដេអាចជាការចមែងអាវ ធលម្រោុះថាន រ ់រមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្់ហត្លេើ

កាលំភែើង ឬកាបំិត្ានសាភ រៈសម្រាបជ់រា់នរមួទងំលឈើគូស និងហដរលភែើង 
21. អំលពើម្របាថ ការលម្របើអារបបរិរយិា តាម រយសំដី តាមម្ររោស រហូត្ដេ់តាមការបង្វា ញ 

និងការសហមដងនិងតាមពិធីលផសងៗ  
22. បំ ននិងមនិលោរពអាជ្ាសនអនរលមើេការខ សម្រត្ូវ ម្រគូបលម្រងៀន ឬស្រអាបម់្រគង លោយលចត្ននិងដហដេៗ 
23. ការម្របម្រពឹត្តបទលេាើសតាមរថយនតដរសនស្គលាលរៀន 
24. ការេួច (េួចម្របារល់េើសពី $250 ម្រត្ូវចត្ទ់ រជាបទអាជ្ា) 
25. អ រឡ រឯរស្គរស្គលា ឬការផតេ់ពត័្ា៌នខ ស 
26. គម្រាមសិសសដសទ 
27. រលំលាភចូេរន ងទីធាែ ស្គលាស្គធារណៈដសទលទៀត្ ហដេខែួនមនិបានច ុះល ា្ ុះចូេលរៀន បង្វា ញម ខរន ង 

ស្គលា ហត្មនិបានបង្វា ញខែួនចំល ុះបនទបល់រៀនរមួលដើមបចី ុះវត្តាន 
28. ការលម្របើម្របាស់ខ សចាបន់ិងោា នការអន ញ្ញា ត្ នូវតបររណ៍បលចេរលទស ដូចជាទូរស័ពទហដ កាា៉េ រាលម្រគៀង 

ម្របោបថ់ត្ lap tops, iPad លទុះបីជារមាសិទធផ្កទ េ់ខែួនរដីឬរបស់ស្គលាលរៀនរដី លៅរន ងបរលិវណ 
ស្គលាលរៀន 

29. ការរលំលាភបំ នចាប់ម្ររុង រដា និងសហពន័ធ 
 
ការប ំនចាបស់្គលាលរៀនលផសងៗលទៀត្ 
ការបំ នចាប់ស្គលាលរៀនលផសងៗលទៀត្មនិម្រោន់ហត្ទរទ់ងដេ់ការម្របម្រពឹត្តបទលេាើសធំៗ បានរាយ រចួលហើយ 
លនាុះលទ។ ានការបំ នខែុះសថិត្រន ងអំណាចរបស់នាយរឬនាយររង ដូចជាការជរ់ កាត្ថ់ាន រ់ និងការ លគចលវុះ 
ស្គលា។ ការបំ នលផសងលទៀត្សថិត្លៅលេើម្រគូបលម្រងៀន ដូចជាការមរថាន រយឺ់ត្ រខំានរិចេការតាម បនទបល់រៀន 
បាត្រ់ិចេការហដេបានម្របគេ់ឲ្យលធវើ ជហជររន ងថាន រ ់មនិបានម្របគេ់ឲ្យវញិ នូវរបាយការ ណ៍ររីចំលរ ើនឬ 
សាភ រ:របស់បនទប។់ ហផនការម្រគបម់្រគងតាមបនទបគ់ឺានរន ងបនទប់នីមយួ និងេ ុះម្រតាហត្កាេ ណាោា នការេែ 
ម្របលសើរលឡើងលទ លទើបសិសសនឹងម្រត្ូវបចាូ នលៅឲ្យនាយរឬនាយររង លដើមបាីនវធិានការបហនថម។ 
យា៉េ ងណារ៏លោយ, ររណីលេើរហេងម្រត្ូវសថិត្លេើអំណាចរបស់នាយរស្គលា។ 
 
ហផនការលសវារមាអប់រទូំលៅមយួរបស់ស្គលាលរៀនគឺតារហ់ត្ងលឡើង លដើមបលីធវើឲ្យជារច់ាស់ថា វធិានការទរទ់ 
នឹងវនិយ័ណាមយួរល៏ោយ សិសសទងំអស់នឹងម្រត្ូវហត្ានឱ្កាសបានទទួេលសវារមាអបរ់នំិងទទួេបានការ 
ចំលរ ើនហនការសិរា។ 
 
អនររលំលាភប ំនជាទាែ បដ់េ់ចាបស់នស្គលាលរៀន (ចាបរ់ដា ជំពូរ 119 ហផនរ 21) 
មស្រនតីស្គលាលរៀនានអំណាចបដឹងអនររលំលាភបំ នជាទាែ បដ់េ់ចាបស់្គលាលរៀន លៅត្ លាការ ចំល ុះលរាងាន រ់ 
ហដេមនិលោរពបទបញ្ញា ស្គលាលរៀនដហដេៗ។ 
 
រហំ សធំៗ  -- ការពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន; ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយៈលពេខែ;ី ការដរលចញជាបនាទ ន;់  
ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយៈលពេយូរ(មនិលេើសព9ី0សថងលរៀន) (ចាបទូ់លៅរដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 71 ហផនរទី 
37H3/4) 



ការពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន 
“ការពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន” ាននយ័ថាដរសិសសលចញពីសរមាភាពធមាតា ប៉េ ហនតមនិលចញពីបរ ិ
លវណសនស្គលាលរៀនលទ មនិលេើសពី10សថងលរៀនបនតបនាទ ប់ជាបោ់ន  ឬមនិឲ្យលេើសពី10សថងលរៀនរមួទងំ
ការម្របម្រពឹត្តបទលេាើសដសទៗលម្រចើនលទៀត្ រន ងឆ្ន សិំរា។ ការដរលចញពីការចូេរមួរន ងសរមាភាពលម្រៅ
ស្គលាឬពិធីលរៀបចំលោយស្គលាទងំឡាយ មនិម្រត្ូវបានរាបជ់ាចំនួនតាមសថងលរៀនលទ។ ម្របសិនលបើ 
សិសសាន រ់ម្រត្ូវោរក់ារពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន លេើសពី10សថងជាបោ់ន ឬរមួោន  រន ងឆ្ន សិំរា ការពយួរ 
ល ា្ ុះហបបលនុះនឹងចត្ទ់ រជាការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវង ហដេអាចររត្ំណាងរដី ត្វា៉េ  និងបំណង 
ហដេម្រត្ូវរាយការណ៍។ 
 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:អាចោរក់ារពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន ចំល ុះការរលំលាភវនិ័យ ផដេ់ឲ្យ 
ថា នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:ចត្ក់ារតាមដំលណើ រការណ៍ររអនរត្ំណាងចាប ់ានហចងលៅរន ងវគា 
លនុះ និងផដេ់ឲ្យថា សិសសលនាុះានឱ្កាសបានហសវងររការចំលរ ើនសនការសិរាផងហដរ។ 
 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងម្របាបសិ់សសឲ្យដឹង ពីបទលចទសនរលំលាភវនិយ័ មូេោា នសនបទលចទ 
និងផតេ់ឲ្យសិសស នូវឱ្កាសលដើមបតី្វា៉េ បទលចទទងំលនាុះ និងពនយេ់លហត្ បចេយ័លរើត្ានជ ំវញិតបបត្តិ 
លហត្ លរើត្លឡើងលនាុះ។ ម្របសិនលបើ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:រំណត្ថ់ា សិសសលនាុះបានម្របម្រពឹត្តនូវ 
ការបំ នវនិយ័ហមន នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងម្របាប់សិសសឲ្យដឹង ពីចាង យលពេសនការពយួរ 
ល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន ហដេមនិលម្រចើនជាង10សថង ទងំរមួទងំបនតជាបោ់ន រដី លៅរន ងឆ្ន សិំរា។ 
 
លៅរន ងសថងជាមយួោន នឹងការសលម្រមចពយួរល ា្ ុះសិសសលនាុះរន ងស្គលាលរៀន នាយរស្គលា/អនរទទួេ 
ភារ:ម្រត្ូវខំលឆ្ែៀត្ឲ្យដំណឹងាតាបិតា លោយាត្ ់ពីការរលំលាភ ពីលហត្ ផេនានា សម្រាបស់ននិោា នថា 
សិសសលនាុះពិត្ជាបានម្របម្រពឹត្តរំហ សលនាុះ និងចាង យលពេសនការពយួរល ា្ ុះ។ នាយរស្គលា/អនរ 
ទទួេភារ:នឹងអលចា ើញាតាបិតាផងហដរ ឲ្យមរកានជ់ំនួបមយួ លដើមបពីិភារានូវការសហមដងពីការ 
សិរានិងចរយិាសិសស ពីយ ទធស្គស្រសតលធវើឲ្យសិសសច ុះម្របឡូរ និងឲ្យសិសសអាចហរហម្របនូវការម្របម្រពឹត្ត 
លនាុះផងហដរ។ ជំនួបលនាុះនឹងោររ់ំណត្ល់ពេឲ្យចំនឹងសថងសនការពយួរល ា្ ុះ ម្របសិនលបើអាចសេលៅ 
បាន លហើយម្របសិនលបើមនិបានលទ ឲ្យបានឆ្ប់ៗ ។ ម្របសិនលបើនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:មនិអាច 
ទរទ់ងាតាបិតាបាន យា៉េ ងលហាចណាស់ស្គរេបងចំនួនពីរដង ការស្គរេបងហបបលនុះនឹងចត្ ់
ទ រជាការខំពាយាមដ៏សមលហត្ ផេ សម្រាប់លោេបំណងសនការឲ្យដំណឹងាតាបិតាតាមាត្ ់អំពី
ការពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន។ 
 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងលផ្ើដំណឹងជាលាយេរខអរសរ ដេ់សិសសនិងាតាបិតា អំពីការពយួរ 
ល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន អមលោយលហត្ ផេនិងចាង យលពេសនការពយួរល ា្ ុះរន ងស្គលាលរៀន និង 
អលចា ើញាតាបិតា មរកានជ់ំនួបមយួជាមយួនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:  ម្របសិនលបើជំនួបហបបលនុះ 
មនិទនល់រើត្ានលឡើងលទ។ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងផដេ់ដំណឹងហបបលនុះ លៅសថងសនការពយួរ 
ល ា្ ុះ លោយផ្កទ េ់សដ, តាមប៉េ សត, តាម email លៅកាន់អាស័យោា នហដេាតាបិតាបានផតេ់ឲ្យ 
សម្រាប់ការម្របាម្រស័យទរទ់ងោន  ឬតាមមលធាបាយលផសងលទៀត្ ហដេបានម្រពមលម្រពៀងោន  លោយ 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:និងាតាបិតា។ 
 
ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយៈលពេខែ ី
“ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយៈលពេខែី” ាននយ័ថាការដរសិសសាន រល់ចញពីបរលិវណស្គលាលរៀននិងសរមា 
ភាពនានារន ងថាន រម់ាតា រន ងរយ:លពេ10ជាប់ៗ ោន ឬត្ិចជាង។ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:  តាម 
អាជ្ារបស់ោត្់ាន អាចឲ្យសិសសជាបក់ារពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេខែី លៅរន ងស្គលាលរៀន។ ការដរ 
លចញពីការចូេរមួសរមាភាពលម្រៅស្គលានិងឬពិធីលផសងៗលរៀបចំលោយស្គលា មនិរាបចូ់េជាការ 



ដរលចញរន ងសថងលរៀនលទ 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:មនិអាចោរក់ារពយួរល ា្ ុះ ជាផេវបិារសនការបំ នវនិយ័ លោយោា ន 
ផដេ់ដំណឹងដេ់ាតាបិតាជាម ន តាមាត្រ់ដីឬតាមលាយេរខអរសររដី និងផដេ់ឱ្កាសមយួដេ់ 
សិសស ឲ្យានសវនាការលេើបទលចទ និងដេ់ាតាបិតាឲ្យានឱ្កាសបានចូេរមួសវនាការហបប 
លនុះ រល៏ទហដរ។ 
 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងម្រត្ូវផដេ់ដំណឹង ដេ់សិសសនិងាតាបិតា តាមាត្ន់ិងជាលាយ 
េរខអរសរ ជាភាស្គអង់លគែសនិងជាភាស្គលដើមរំលណើ ត្លោយហឡរពីអងល់គែស ឬតាមមលធាបាយ 
ម្របាម្រស័យោន លផសងលទៀត្ ហដេអាចលធវើលៅបាន។ ដំណឹងលនុះនឹងលរៀបចំលឡើង រន ងភាស្គស្គមចា : 
  

(a) ការបំ នលេើវនិយ័; 
(b) មូេោា នសម្រាបប់ទលចទ; 
(c) ផេវបិារហដេអាចលរើត្លឡើងបាន រមួទងំរយ:លពេសនការពយួរល ា្ ុះសិសស; 
(d) ឱ្កាសសម្រាប់សិសស ឲ្យានសវនការមយួជាមយួនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:ជ ំវញិ 

ការពយួរល ា្ ុះ ហដេបានលរើត្ានលឡើងលនុះ រមួានដូចជាឱ្កាសលដើមបតី្វា៉េ នូវបទលចទ 
និងបង្វា ញនូវការពនយេ់របស់សិសស អំពីតបបត្តិលហត្ លរើត្លឡើង និងឱ្កាសសម្រាបា់
តាបិតាបានលៅកានស់វនាការលទៀត្ផង; 

(e) កាេបរលិចេទ លពេលា៉េ ង និងទីរហនែងសនសវនាការ និង; 
(f) សិទធិរបស់សិសសនិងាតាបិតាលេើលសវារមាសនអនរបរហម្របភាស្គ លៅលពេសវនាការ 

ម្របសិនលបើម្រត្ូវការឲ្យចូេរមួ។ 
 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងខំម្របឹងឲ្យដំណឹងាតាបិតា តាមាត្ ់ឲ្យានឱ្កាសលៅកានស់វនាការ។ 
ដឹរនាលំធវើសវានាការលោយោា នវត្តានាតាបិតា នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:ម្រត្ូវហត្អាចរត្់ម្រតាការ 
ខំម្របឹងដស៏មលហត្ ផេ លដើមបបីចេូ េាតាបិតាហដរ។ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:ម្រត្ូវបានលគសនាត្ថា 
ពិត្ជាានការខំម្របឹងដ៏សមលហត្ ផេ ម្របសិនលបើនាយរស្គលា/អនរទទួេភារលនាុះបានលផ្ើដំណឹងជាលាយ 
េរខអរសរ និងានជាឯរស្គរយា៉េ ងលហាចណាស់ ប៉េ នប៉េងពីរ(2)ដង លដើមបទីរទ់ងាតាបិតា រន ងមលធាបាយ 
បញ្ញា រល់ោយាតាបិតា អំពីការឲ្យដំណឹងសនភាពអាសនន។ 
 
ដំណឹងជាលាយេរខអរសរជូនដេ់ាតាបិតាម្រត្ូវលធវើលោយផ្កទ េ់សដ លផ្ើតាមប៉េ សត ឬ email តាមអាស័យោា ន 
ហដេាតាបិតាផដេ់ឲ្យសម្រមប់លធវើការម្របាម្រស័យទរទ់ងោន  ឬតាមមលធាបាយណាលផសងលទៀត្ហដេ 
ម្រពមលម្រពៀងោន រវាងនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:និងាតាបិតា។ 
 
លោេបំណងសនសវនាការជាមយួនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:គឺលដើមបដីឹងឮនិងពិចរណាពត្៌ានសនតបបត្ដិលហ
ត្ ពីបទលចទ ហដេនាសិំសសឲ្យានការពយួរល ា្ ុះ លដើមបផីដេ់ឲ្យសិសស នូវឱ្កាសបានត្វា៉េ បទលចទ 
និងពនយេ់លហត្ ការណ៍ជ ំវញិតបបត្តិលហត្ លនាុះ លដើមបរីំណត្ឲ់្យដឹងថាលត្ើសិសសលនាុះពិត្បានម្របម្រពឹត្តបំ 
 នលេើវនិយ័ហមនឬ ម្របសិនលបើហមន ផេវបិាេសនការម្របម្រពឹត្តបទលេាើស។ យា៉េ ងត្ិចបំផ ត្ នាយរស្គលា/ 
អនរទទួេភារ:នឹងពិភារានូវការបំ នលេើវនិយ័ មូេោា នសនបទលចទ និងពត្ា៌នជាប ់រ ់ពន័ធលផសងលទៀត្។ 
សិសសលនាុះរន៏ឹងានឱ្កាស លដើមបបីង្វា ញម្របាបព់ត្៌ាន រមួានអងាលហត្ សម្រាេនានា ហដេនាយរស្គលា/ 
អនរទទួេភារ:គួរពិចរណា រន ងការរំណត្ថ់ាលត្ើអាចានឱ្សថនិងផេវបិារដ៏សមលហត្ លផសងៗ លទៀត្ឬលទ។ 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងផដេ់ាតាបិតា ម្របសិនលបើានវត្តាន ឲ្យានឱ្កាសលដើមបពីិភារា 
នូវចរយិាសិសស និងផដេ់ពត្ា៌ន រមួានលហត្ ការណ៍សម្រាេបទលេាើស ហដេនាយរស្គលា/ 
អនរទទួេភារ:គួរពិចរណា រន ងការរំណត្ផ់េវបិារទងំឡាយសម្រាប់សិសស។ 



ហផែរតាមពត្ា៌នហដេានមរម្រស្គប ់រមួទងំលហត្ ការណ៍សម្រាេបទលេាើស នាយរស្គលា/អនរ 
ទទួេភារ:នឹងរំណត្់ថាលត្ើ សិសសលនាុះបានម្របម្រពឹត្តបំ នេ់វនិ័យហមនឬ និងម្របសិនលបើហមន លត្ើ 
ឱ្សថអវីឬផេវបិាេអវីនឹងម្រត្ូវោររ់ំហឹត្។ 
 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងឲ្យដំណឹងដេ់សិសសនិងាតាបិតា អំពីការរំណត្ស់លម្រមចនិងលហត្  
ផេសនការសលម្រមចលនាុះ   លហើយម្របសិនលបើសិសសម្រត្ូវពយួរល ា្ ុះ ម្របលភទនិងរយ:លពេសនការពយួរ 
ល ា្ ុះនិងឱ្កាសលដើមបលីធវើរិចេការម្របគេ់ឲ្យនិងរិចេការស្គលាលផសងលទៀត្ជាចបំាច់ លដើមបលីធវើឲ្យាន 
ការចំលរ ើនខាងការសិរា រន ងរយ:លពេសនការដរលចញលនុះ។ ការរំណត្ស់លម្រមចលនុះនឹងជាលាយេរខ 
អរសរ និងម្របហហេជាសថិត្រន ងម្រទងម់្រទយសនកាេលវលាដថ៏ាីមយួសនដំណឹងជាលាយេរខអរសរដំបូង។ 
 
ម្របសិនលបើលរាងលនាុះសថិត្រន ងរមាវធិីម នលមត្តយយស្គធារណ:មយួ ឬរន ងថាន រម់លត្តយយដេ់3 នាយរស្គ 
លានឹងលផ្ើការចមែងមយួចាបស់នការសលម្រមចជាលាយេរខអរសរ លៅឲ្យនាយត្ំបនសិ់រា និងពនយេ់ 
ពីលហត្ ផេនាឲំ្យានការពយួរល ា្ ុះលម្រៅស្គលាលរៀន ម នលពេការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេខែីលរើត្ 
លឡើង។ 
 
ការដរលចញជាបនាទ ន ់
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:អាចដរសិសសាន រ់លចញពីស្គលាលរៀន ជាបលណាដ ុះអាសនន កាេណា 
សិសសម្រត្ូវលគលចទពីការបំ នលេើវនិយ័ និងវត្តានជាបនតរបស់សិសសលនាុះលចទជាលម្រោុះថាន រ់ ដេ់ 
មន សសាន  ឬម្រទពយសមបត្តិ ឬបនទ ចបង្វែ ររ់លបៀបរបបស្គលា លហើយនិងរន ងការវនិិចេយ័របស់នាយរស្គ 
លា/អនរទទួេភារ: មនិានមលធាបាយលផសង លដើមបសីម្រាេនូវលម្រោុះថាន រន់ិងការបនទ ចបង្វែ រល់ទ។ 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងឲ្យដំណឹងនាយត្ំបន់សិរា ជាលាយេរខអរសរភាែ មៗ ពីការដរ 
លចញនិងលហត្ ផេរបស់វា និងពិពណ៌័នានូវលម្រោុះថាន រ់ ហដេបណាដ េលឡើងលោយសិសសលនាុះ។ ការ 
ដរលចញជាបលណាដ ុះអាសនននឹងមនិលេើសពីពីរ(2)សថងលរៀន ត្ពីសថងសនការដរលចញជាបលណាដ ុះអាសនន 
រន ងរយ:លពេលនាុះ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹង: 

(a) លធវើការខំម្របឹងបនាទ នន់ិងសមលហត្ ផេ លដើមបឲី្យដំណឹងសិសសនិងាតាបិតា តាមាត្ ់ពី 
ការដរលចញជាបនាទ នល់នុះ ពីលហត្ ផេសនការចបំាចស់នការដរលចញជាបនាទ ន់ និងហដេ 
ជួបនិងលធវើតាមដំណឹងនិងត្ម្រមូវឲ្យានត្ំណាងតាមចាបស់នការពយួរល ា្ ុះរយ:លពេខែី 

(b) ផដេ់ដំណឹងជាលាយេរខអរសរ ដេ់សិសសនិងាតាបិតា ហដេជួបនិងលធវើតាមដំណឹង 
និងត្ម្រមូវឲ្យានត្ំណាងតាមចាបស់នការពយួរល ា្ ុះរយ:លពេខែី។ 

(c) ផដេ់សិសសឲ្យានឱ្កាស សម្រាបស់វនាការជាមយួនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ: 
ហដេលធវើតាមត្ម្រមូវការសនដំណឹងសនការពយួរល ា្ ុះរយ:លពេខែីនិងហវង និងដេ់ាតាបិតា 
ឲ្យានឱ្កាសលៅកាន់សវនាការ ម នការផ ត្រំណត្ស់នពីរ(2)សថងលរៀន េ ុះម្រតាហត្ការ 
ពនាលពេសម្រាប់សវនាការម្រត្ូវបានម្រពមលម្រពៀងោន  លោយនាយរស្គលា/អនរទទួេ 
ភារ: សិសស និងាតាបិតាផង។ 

(d) ផដេ់នូវការសលម្រមចមយួ តាមាត្ ់លេើសថងជាមយួោន នឹងសថងសវនាការ លហើយជាលាយ 
េរខអរសរមនិយូរជាងសថងលរៀនបនាទ បល់ឡើយ ហដេជួបនិងលធវើតាមដំណឹងនិងតាមការត្ម្រមូវ 
ឲ្យានអនរត្ំណាងចាប់ សនការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេខែីនិងហវង។ 

 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:ម្របហហេមនិអាចដរសិសសាន រ ់ពីស្គលាលរៀន រន ងេរខណ:ជាបនាទ ន ់
លេើររណីបំ នលេើវនិ័យបានលទ េ ុះម្រតាហត្ចាបា់នម្រគបម់្រោន ់ធានាដេ់ភាពស ខស្គនតនិងការដឹរ 
ជចាូ ន។ 
 
 



ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវង M.G.L 37 H 3/4 
“ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវង” បាននយ័ថា ការដរសិសសាន រ់លចញពីបរលិវណស្គលានិងសរមា 
ភាពថាន រល់រៀនធមាតា លេើសពីដប់ (10) សថងលរៀនជាប់ោន  ឬលេើសពីដប ់(10) សថងលរៀន សរ បរមួោន សនការ 
បំ នលេើវនិយ័ជាលម្រចើនដង រន ងឆ្ន សិំរាណាមយួ។ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:អាច តាមអាជ្ា 
របស់ោត្់ាន អន ញ្ញា ត្ឲ្យសិសសទទួេការពយួរល ា្ ុះរន រយ:លពេហវង លៅរន ងស្គលាលរៀនបាន។ ការ
ដរលចញហត្ពីការចូេរមួរន ងសរមាភាពលម្រៅស្គលា ឬពិធីនានាលរៀបចំលឡើងលោយស្គលាឬទងំពីរ 
នឹងមនិរាបចូ់េជាការដរលចញ រន ងសថងលរៀនលនាុះលទ។ លេើរហេងហត្សិសសទងំឡាយ ហដេម្រត្ូវលចទ
ពីបទបំ នលេើវនិយ័ ានហចងរន ងអន ហផនរ (a) ឬ (b) សនចាបរ់ដា ជំពូរ 71 ហផនរ 37H ឬរន ងហផនរ 37H1/2 
ោា នសិសាណាាន រអ់ាចោរឥ់យានការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវង សម្រាប់ការបំ នហថមៗលទៀត្ 
ឲ្យលេើសពីលៅសិប(90)សថងលរៀន រន ងឆ្ន សិំរាមយួ ចបព់ីសថងដំបូង ហដេលគដរសិសសលចញពីស្គលា 
លរៀន។ ោា នការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវងណានឹងពនាឲ្យលេើសពីការោចឆ់្ន សិំរា ហដេរន ងរយ: 
លពេលនាុះ ការពយួរល ា្ ុះហបបលនុះម្រត្ូវបានសលម្រមចឲ្យាន។ 
 
លោេបំណងសនសវនាការលនុះគឺដូចោន និងលោេបំណងសនសវនាការសនការពយួរល ា្ ុះ រន ងរយ: 
លពេខែីហដរ។ ជាអបបបរាិ រន ងការបហនថមលៅលេើសិទធិទងំឡាយទទួេបានរបស់សិសស រន ងសវនា 
ការសនការពយួរល ា្ ុះរន ងរយលពេខែី សិសសនឹងានសិទធិដូចត្លៅ: 
 

 ម នលពេសវនាការ ឱ្កាសបានពិនិត្យស្គលឡើងវញិ នូវសំណ ំ លរឿងរបស់សិសស និងឯរស្គរ 
ហដេលៅលេើលនាុះ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:អាចពឹង រ់ រន ងការលធវើលសចរដីសលម្រមច 
ចិត្ត លដើមបពីយួរល ា្ ុះសិសសឬអត្់លទ;       

  សិទធិានត្ំណាងលោយលមធាវ ីឬលោយមន សសស្គមចា  តាមជលម្រមើសរបស់សិសស លេើការ 
ចំណាយម្របាររ់បស់សិសស/ាតាបិតា;   

  សិទធិបលងាើត្ភសត តាងលោយខែួនឯង និងបង្វា ញម្របាប់ការពនយេ់ហនតបបត្តិលហត្ ជាបល់ចទ 
របស់សិសស ប៉េ ហនតសិសសមនិអាចម្រត្ូវលគបងខិត្បងខំឲ្យលធវើដូលចនុះរល៏ទហដរ; 

 សិទធិត្បត្វា៉េស្គរស ី ហដេបង្វា ញម្របាបល់ោយត្ំបន់សិរា;   
 សិទធិលដើមបលីសនើថា សវនាការគឺម្រត្ូវថត្សលមែងលោយនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ: និងទទួេ 

ការចមែងសនសលមែងថត្លនាុះ តាមសលមនើ។ ម្របសិនលបើសិសសឬាតាបិតាលសនើស ំសលមែងថត្ 
ចមែងមយួ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងម្របាបអ់នរចូេរមួទងំអស់ លៅចំល ុះម ខសវនា 
ការថា ការថត្សលមែងនឹងម្រត្ូវលធវើ និងសលមែងថត្ចមែងនឹងម្រត្ូវផដេ់ឲ្យសិសសនិងាតាបិតា 
តាមសំណូមពរ។  

 
នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងផដេ់ឲ្យាតាបិតា ម្របសិនលបើានម ខ នូវឱ្កាសលដើមបពីិភារានូវ 
ចរយិារបស់សិសស និងផដេ់ពត្៌ាន ដូចជាលហត្ ការណ៍សម្រាេលទស ហដេនាយរស្គលា/អនរ 
ទទួេភារ:នឹងពិចរណា រន ងការសលម្រមចនូវផេវបិារនានា សម្រាបសិ់សស។ 
 
ហផែរតាមភសត តាង នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងរំណត្់ថាលត្ើសិសសពិត្ជាបានម្របម្រពឹត្តនូវការ 
បំ នលេើវនិយ័ហមនឬអត្ ់ និងម្របសិនលបើហមន លម្រកាយពីបានពិចរណានូវការសម្រាេលទស និង 
ផែូវលផសងចំល ុះការពយួរល ា្ ុះរចួ លត្ើឱ្សថអវី ឬ ផេវបិារអវីនឹងម្រត្ូវលរើត្លឡើង រន ងរហនែងសនការពយួរ 
ល ា្ ុះឬបហនថមលៅនឹងការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវង។ នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:នឹងលផ្ើការ
សលម្រមចជាលាយេរខអរសរ លៅឲ្យសិសសនិងាតាបិតា លោយផ្កទ េ់សដ លផ្ើតាមប៉េ សត ឬemail តាម 
អាស័យោា ន ហដេាតាបិតាផដេ់ឲ្យសម្រមបល់ធវើការម្របាម្រស័យទរទ់ងោន  ឬតាមមលធាបាយណា 
លផសងលទៀត្ហដេម្រពមលម្រពៀងោន រវាងនាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:និងាតាបិតា។ ម្របសិនលបើនាយរ 
ស្គលា/អនរទទួេភារ:សលម្រមចពយួរល ា្ ុះសិសស លនាុះការសលម្រមចជាលាយេរខអរសរនឹង: 



 
 ពនយេ់បង្វា ញនូវការបំ នលេើវនិយ័ កាេបរលិចេទហដេានសវនាការ និងអនរចូេរមួរន ងសវនាការ;   
 បង្វា ញឲ្យល ើញនូវអងាលហត្ ទងំឡាយនិងលសចរដីសននិោា នលធវើលឡើងលោយនាយរស្គលា/ 

អនរទទួេភារ:;  
 បញ្ញា រម់្របាបនូ់វរយ:លពេនិងកាេបរលិចេទសនការពយួរល ា្ ុះ ម្រពមទងំកាេបរលិចេទសនការវេិ 

ម្រត្ឡបម់រចូេលរៀនវញិផងហដរ; 
 ានបចេូ េនូវដំណឹងសនឱ្កាសរបស់សិសស លដើមបបីានទទួេនូវលសវារមាអបរ់ ំលដើមបលីធវើឲ្យ 

ានការររីចំលរ ើនខាងការសិរា រន ងរយ:លពេសនការដរលចញពីស្គលាលរៀន ដូចានហចងរន ង 
បទបញ្ញា របស់រដា 603 CMR 53.13(4)(a);       

 ម្របាបសិ់សសឲ្យដឹងអំពីសិទធិ លដើមបតីទធរត្វា៉េ នូវការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ: 
លៅកាន់នាយត្ំបន់សិរាឬអនរទទួេភារ: ហត្រន ងររណីណាហដេនាយរស្គលា/អនរទទួេ 
ភារ:បានសលម្រមចឲ្យានការពយួរល ា្ ុះរន ងរយ:លពេហវងហត្ប៉េ លណាណ ុះ។ ដំណឹងសនសិទធិត្វា៉េ នឹង 
លធវើជាភាស្គអង់លគែសនិងភាស្គលដើមរំលណើ ត្របស់ម្រគួស្គរ លបើលម្រៅពីភាស្គអង់លរែស ឬលធវើតាម 
មលធាបាយម្របាម្រស័យទរទ់ងដ៏សមរមយដសទលទៀត្ និងបចេូ េពត្ា៌នដូចខាងលម្រកាម រន ង 
ភាស្គដ៏ស្គមចា : 

a) ហបបបទសនការសលម្រមចឲ្យានការត្វា៉េ  រមួានសិសសឬាតាបិតាម្រត្ូវោរដ់ំ 
ណឹងត្វា៉េជាលាយេរខអរសរ លៅនាយត្ំបនសិ់រារន ងរយលពេម្របា(ំ5)សថងសន
កាេបរលិចេទសនការពយួរល ា្ ុះរយ:លពេហវង; ផដេ់ដំណឹងថា រន ងរយលពេម្របា ំ
(5)សថងលនាុះ សិសសឬាតាបិតាអាចលសនើនិងទទួេពីនាយត្ំបន់សិរា នូវការ 
ពនាលពេសនការោរ ់រយត្វា៉េ ជាលាយេរខអរសរ សម្រាបយ់ា៉េ ងយូរណាស់ 
ចំនួនម្របាពំីរ(7)សថងហថមលទៀត្ និងថា  

b) ការពយួរល ា្ ុះរយ:លពេហវងនឹងលៅានស ពេភាព េ ុះម្រតាហត្នាយត្ំបន់ 
សិរាសលម្រមចបស្រញ្ញេ សនូវការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:។ 

 
ម្របសិនលបើសិសសលនាុះសថិត្លៅរន ងរមាវធិីម នមលត្តយយ ឬរន ងថាន រម់លត្តយយ-3 នាយរស្គលានឹងលផ្ើការ 
ចមែងសនលសចរដីសលម្រមចជាលាយេរខអរសរ លៅកាន់នាយត្ំបន់សិរា និងពនយេ់នូវលហត្ ផេសនការ
ោរវ់ធិានការឲ្យានការពយួរល ា្ ុះឲ្យលៅលម្រៅស្គលាលរៀន លទុះរន ងរយ:លពេខែីឬហវងរដី លៅម នលពេ 
សនការពយួរល ា្ ុះលនាុះានស ពេភាព។ 
 
សិសសណាាន រ ់ហដេលគោរឲ់្យានការពយួរល ា្ ុះរយ:លពេហវងបនាទ បព់ីសវនាការ ជាមយួនាយរ 
ស្គលា/អនរទទួេភារ: នឹងានសិទធិលដើមបតី្វា៉េ នូវការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ: លៅ 
នាយត្ំបនសិ់រា។ 
 
សិសសលនាុះឬាតាបិតានឹងោរ់ដំណឹងត្វា៉េជាមយួបាយត្ំបនសិ់រា រន ងរយ:លពេម្របា(ំ5)សថង ចបព់ី 
កាេបរលិចេទានស ពេភាពសនការពយួរល ា្ ុះរយលពេហវង េ ុះម្រតាហត្ានការលសនើស ំពនាលពេ(ចូរ
លមើេចំណ ច5ខាងលេើ)។ ម្របសិនលបើការត្វា៉េ លនាុះោរម់និម្រត្ូវតាមកាេរំណត្ល់ទ នាយត្ំបនសិ់រា 
អាចបដិលសធការត្វា៉េ លនាុះ ឬអាចអន ញ្ញា ត្ឲ្យត្វា៉េ បាន តាមអាជ្ារបស់ោត្់ សម្រាបប់ ពវលហត្ េែ។ 
 
នាយត្ំបនសិ់រានឹងលបើរសវនាការ រន ងលពេបី(3)សថងលរៀនសនសលមនើរបស់សិសស េ ុះម្រតាហត្សិសសឬ 
ាតាបិតាលសនើស ំពនាលពេរហូត្ដេ់ម្របាពំីរ(7)សថងបហនថម ហដេរន ងររណីហបបលនុះ េ ុះម្រតាហត្នាយ 
ត្ំបនសិ់រាឲ្យការយេ់ម្រពមផងហដរ។ 
 
នាយត្ំបនសិ់រានឹងនឹងលធវើការខំម្របឹងដល៏ជឿជារ ់លដើមបបីចេូ េាតាបិតាឲ្យានម ខរន ងសវនាការ។ 



នាយត្ំបនសិ់រានឹងម្រត្ូវបានលគសនាត្ថា បានលធវើការខំម្របឹងដល៏ជឿជារ ់ម្របសិនលបើោត្ប់ានខំម្របឹងររ 
សថងណាមយួនិងលពេណាមយួសម្រាប់សវនាការ ហដេអន ញ្ញា ត្ឲ្យាតាបិតានិងនាយត្ំបនសិ់រា 
លដើមបចូីេរមួ។ នាយត្ំបន់សិរានឹងលផ្ើដំណឹងលនុះជាលាយេរខអរសរ លៅឲ្យាតាបិតា អំពីកាេបរលិចេទ 
លពេលា៉េ ង ទីរហនែងសនសវនាការលនាុះ។ 
 
នាយត្ំបនសិ់រានឹងលបើរសវនាការមយួ លដើមបសីលម្រមចថាលត្ើ សិសសលនាុះពិត្ជាបានម្របម្រពឹត្តការបំ ន លេើវនិ័យ 
ហដេសិសសលនាុះម្រត្ូវបានលគលចទហមនឬអត្ ់លហើយម្របសិនលបើហមន លតាុះផេវបិារអវីនឹងលរើត្ាន។ 
នាយត្ំបនសិ់រានឹងលរៀបចំឲ្យានការថត្សលមែងសនសវនាការ និងការថត្ចមែងសលមែងនឹង 
ម្រត្ូវផដេ់លៅឲ្យសិសសឬាតាបិតា តាមការលសនើស ំ។ នាយត្ំបន់សិរានឹងផដេ់ពត្ា៌នដេ់អនរចូេរមួ 
ទងំអស់ លៅចំល ុះម ខសវនាការថា ការថត្សលមែងសនសវនាការនឹងម្រត្ូវលធវើលឡើង និងលសចរដីចមែង 
សលមែងនឹងម្រត្ូវផដេ់ឲ្យលៅសិសសនិងាតាបិតា តាមការលសនើស ំ។ 
 
សិសសលនាុះនឹងានសិទធិទទួេបានទងំអស់ លៅរន ងលពេសវនាការសនការពយួរល ា្ ុះរយលពេហវង 
របស់នាយរស្គលាឬអនរទទួេភារ:។ 
 
នាយត្ំបនសិ់រានងឹលចញលសចរដីសលម្រមចជាលាយេរខអរសរមយួ លៅរន ងលពេម្របា(ំ5)សថងសនសវនា 
ការ ហដេម្រសបតាមេរខណ:ចាប។់ ម្របសិនលបើនាយត្ំបនសិ់រារំណត្ថ់ា សិសសលនាុះបានម្របម្រពឹត្ត 
បំ នលេើវនិយ័ហមន នាយត្ំបន់សិរាអាចោរ់លទសទណឌ លសាើឬត្ិចជាងនាយរស្គលាឬអនរទទួេ 
ភារ: ប៉េ ហនតនឹងមនិោរ់ការពយួរល ា្ ុះឲ្យធងនជ់ាងការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលា/អនរទទួេភារ:លឡើយ 
 
ការប ំនធំៗ  - ការពយួរល ា្ ុះរយហវង ឬការបលណត ញលចញពសី្គលា 
(ចាបរ់ដា M.G.L. ជំពូរ 71 ហផនរ 37H)  
 
ការម្របម្រពឹត្តិខ សដូចខាងលម្រកាម អាចនាលំៅររការលធវើសវនាការលៅចំល ុះម ខនាយរស្គលា លដើមបសីលម្រមចថា
លត្ើសិសសហដេម្របម្រពឹត្តខ ស ម្រត្ូវពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀន ឬបលណត ញលចញពីស្គលា ៖ 

I. ម្របទូសតរាយ នងិ/ឬវាយត្បប់ គាេិរស្គលា 
សិសសរូបណាហដេម្របទូសតរាយនាយរស្គលា ជំនួយការនាយរស្គលា លលារម្រគូ អនរម្រគូ ជំនួយ
ការលលារម្រគូ អនរម្រគូ ឬប គាេិរសិរាដសទលទៀត្ លៅរន ងទីធាែ ស្គលា ឬលៅតាមម្រពឹត្តិការណ៍ហដេ
ស្គលាជាអនរតបត្ថមភ រមួទងំការម្របរួត្រីឡាអត្ថពេរមា អាចម្រត្ូវនាយរស្គលាពយួរល ា្ ុះ ឬរ៏
បលណត ញលចញពីស្គលា ឬមណឌ េសិរាម្រសុរ ។ ចាបល់នុះរា៏នទរទ់ងនឹងរថយនតម្ររុងរបស់
ស្គលាផងហដរ។ អំលពើគម្រាមលម្របើហឹងាមរលេើប គាេិរស្គលា អាចម្រត្ូវបានស្គលាចត្ចូ់េលៅ
រន ងការម្របទូសតរាយ។ 

II. ការាន ឬលម្របើអាវ ធលម្រោុះថាន រ ់ឬរូបចមែងសនភាពអាចជាអាវ ធលម្រោុះថាន រ ់រមួទងំ ហត្រម៏និ
រណំត្ហ់ត្លេើរលំភែើង ឬកាបំតិ្  
សិសសរូបណាានកានអ់ាវ ធលម្រោុះថាន រ ់ឬរូបចមែងសនភាពអាចជាអាវ ធខ សចាប ់លោយរមួទងំហត្
រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើ កាលំភែើង ឬកាបំិត្ លៅរន ងបរលិវណស្គលា ឬលៅតាមម្រពឹត្តិការណ៍ហដេស្គលា 
ជាអនរតបត្ថមភ រមួទងំការម្របឡងរីឡាអត្ថពេរមា អាចម្រត្ូវបាននាយរស្គលាពយួរល ា្ ុះមនិ
ឲ្យចូេលរៀន ឬបលណត ញពីស្គលា ឬពីមណឌ េសិរាម្រសុរ។ 



III. ការេរ ់នងិ/ឬការាន នងិ/ឬការលផទរថាន លំញៀន ឬលម្រគឿងម្រសវងឹ  
សិសសរូបណាហដេម្រត្ូវបានររល ើញលៅរន ងបរលិវណស្គលា ឬលៅតាមម្រពឹត្តិការណ៍ហដេស្គលាជា
អនរតបត្ថមភ ឬតាមរមាវធិីហដេ រព់ន័ធនឹងស្គលា រមួទងំការម្របរួត្រីឡាអត្ថពេរមា ថាាន 
និង/ឬសថិត្លម្រកាមឥទធិពេលម្រគឿងម្រសវងឹ ឬស្គធាត្ សថិត្រន ងការម្រគប់ម្រគង ដូចានរំណត្រ់ន ង M CL 
ជំពូរទី 94C រមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើរញ្ញេ  រូកាអ ីន និងអាលភៀន អាចម្រត្ូវនាយរស្គលាពយួរ
ល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀន ឬម្រត្ូវបលណត ញលចញពីស្គលា ឬពីបណឌ េសិរាម្រសុរ។ 

សវនាការនាលំៅររការពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀន ឬបលណត ញលចញពសី្គលា (សិទធបិានទទេួយ ត្តធិម)៌ 
សិសសរូបណាម្រត្ូវបានលចទម្របកានព់ីបទរលំលាភលេើចំណ ចដូចបានលរៀបរាបខ់ាងលេើ នឹងម្រត្ូវបានទទួេដំណឹង
ជាលាយេ័រខណ៍អរសរអំពីឱ្កាសសនសវនាការ ហដេសិសសអាចានអនរត្ំណាង ជាមយួនឹងឱ្
កាសលដើមបបីង្វា ញភសត តាង និងស្គរសលីៅរន ងសវនាការមយួលនុះលៅពីម ខនាយរស្គលា។ បនាទ បព់ី 
សវនាការមយួលនុះចប ់នាយរស្គលា លោយលម្របើឆ្នាទ ន សិទធិរបស់ខែួន អាចសលម្រមចពយួរ ល ា្ ុះសិសសមនិ
ឲ្យចូេលរៀនមយួរយៈ ជាជាងការបលណត ញសិសសហដេម្រត្ូវបានខែួនកាត្ល់សចរតីថាបានរលំលាភលេើចំណ ចហដេ
បាននិយាយពីខាងលេើ លចញពីស្គលា។ 

ដលំណើ រការតទធរណ៍ចលំ ុះការពយួរល ា្ ុះ ឬបលណត ញលចញពសី្គលា 
សិសសរូបណាហដេម្រត្ូវបានស្គលាពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀនមយួរយៈ ឬម្រត្ូវបលណត ញលចញពីមណឌ េ
សិរាម្រសុរ លោយអន លលាមតាមខបចាត្តិទងំលនុះ អាចានសិទធិលធវើតទធរណ៍ចំល ុះសនងការស្គលា។ សិសស
ហដេម្រត្ូវបានពយួរល ា្ ុះ ឬបលណត ញលចញពីស្គលា អាចានលពេចំនួនដបស់ថង លោយគិត្ចប់ពីកាេ
បរលិចេទហដេខែួនបានទទួេការពយួរល ា្ ុះ ឬការបលណត ញលចញ លដើមបជូីនដំណឹងដេ់សនងការស្គលា អំពីការ
លធវើតទធរណ៍របស់ខែួន។ សិសសានសិទធិររលមធាវឲី្យចូេរមួរន ងតទធរណ៍លៅពីម ខសនងការស្គលា ម្របសិន
លបើសិសសលម្រជើសលរ ើសលធវើហបបលនុះ។ ម្របធានបទ ហដេនិយាយរន ងការលធវើតទធរណ៍មនិម្រត្ូវរំណត្ហ់ត្លេើការ
សលម្រមចតាមការពិត្ហត្មយួម ខលទ រន ងការរំណត្់ថាសិសសបានរលំលាភខបចាត្តិណាមយួសនហផនរលនុះ។ 

សិសសហដេជាបល់ចទ ឬម្រត្វូផតនាទ លទសពបីទអាជ្ា  
(ចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជពូំរទ ី71 ហផនរទ ី37H1/2) 
លម្រកាយការលចញ និង/ឬការផតនាទ លទសពីការលចទម្របកានច់ំល ុះបទតម្ររិដា សិសសហដេានលទសតម្ររិដា 
ឬលម្រកាយពីការលចញលសចរតីលចទម្របកានព់ីការម្របម្រពឹត្តិបទតម្ររិដាមរលេើសិសស នាយរស្គលាអាចបលណត ញ 
ឬលម្រជើសលរ ើសការពយួរល ា្ ុះសិសសរូបលនាុះមនិឲ្យចូេលរៀនមយួរយៈហដេអំឡ ងលពេសនការពយួរល ា្ ុះលនុះម្រត្ូវ
រំណត្់យា៉េ ងសមរមយលោយនាយរស្គលា ម្របសិនលបើនាយរស្គលាដឹងថាការបនតវត្តានរបស់សិសស
រូបលនុះរន ងស្គលានឹងនាឲំ្យានឥទធិពេហដេលធវើឲ្យខូចម្របលយាជនយ៍ា៉េ ងសំខាន់មរលេើស ខ ាេភាពទូលៅ
របស់ស្គលា។ សិសសនឹងបានទទួេលសចរតីជូនដំណឹងជាលាយេ័រខណ៍អរសរអំពីការលចទម្របកាន ់និងមូេ
លហត្ ចំល ុះការពយួរល ា្ ុះ លៅម នលពេការពយួរល ា្ ុះចូេជាធរាន។ 

សិសស អាចានសិទធិបតឹងតទធរណ៍ចំល ុះការពយួរល ា្ ុះ ឬចំល ុះការបលណត ញលចញពីស្គលា មរកានស់នងការ
ស្គលា លហើយអាចយរលមធាវមីរជាមយួបាន ម្របសិនលបើសិសសសលម្រមចលធវើហបបលនុះ។ សិសស
ម្រត្ូវជូនដំណឹងដេ់នាយរស្គលាជាលាយេ័រខណ៍អរសរចំល ុះការលសនើស ំលធវើតទធរណ៍របស់ខែួន មនិឲ្យយឺត្



ជាងម្របាសំថងតាមម្របត្ទិនិ បនាទ បព់កីាេបរលិចេទចូេជាធរានចំល ុះការពយួរល ា្ ុះ។ សនងការស្គលា នឹងលរៀបចំ
លបើរសវនាការ ជាមយួសិសស និងាតាបិតា ឬអាណាពាបាេសិសស រន ងរវាងបីសថងតាមម្របត្ិទិន បនាទ បព់ីសថង
ហដេសិសសលសនើស ំលធវើតទធរណ៍។ 

ររណីលេើរហេងទងំឡាយសនគណរមាការស្គលាលរៀន(ម្រត្ូវអន លលាមតាមចាប់រដា M.G.L. ជំពូរ 71 ហផនរ 
37H3/4)និង(ចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 76 ហផនរទី 16&17) 
នាយរស្គលា ឬគណៈរមាការស្គលា ានសិទធិម្រសបចាបរ់ន ងការោរ់វនិយ័សិសសហដេម្របម្រពឹត្តមនិម្រត្ឹមម្រត្ូវ 
លបើលទុះបីជាការម្របម្រពឹត្តិខ សទងំលនាុះមនិបានហចងយា៉េ ងជារ់លារល់ៅរន ងបទបចាត្តិវនិយ័ទងំលនុះរល៏ោយ។ 
ចំណាត្ក់ារហបបលនុះ នឹងម្រត្ូវលធវើលឡើងលោយអន លលាមលៅតាមភាពត្ម្រមូវសនសិទធិលដើមបទីទួេបានយ ត្តិធម ៌
លហើយមនិម្រត្ូវលធវើលឡើងលោយការបំ ន ឬរបិចិត្តលឡើយ។ ចំណ ចលនុះរម៏្រត្ូវលម្របើចំល ុះសរមាភាពនានាហដេ 
លរើត្លឡើងលម្រៅបរលិវណស្គលា ហដេអនរម្របម្រពឹត្តខ សបានដឹងថាអវីហដេខែួនបានលធវើ គឺជារំហ សដ៏ធំ 
លហើយផទ យលៅនឹងលោេនលយាបាយរបស់ស្គលា។ 
 
រំណត្ស់ាា េ់: Nicholas B. v. School Committee of Worcester: 
ត្ លាការបានោមំ្រទវធិានការរបស់គណរមាការស្គលាលរៀនលៅ Worcester រន ងររណីថា កាេណាសិសសាន រ ់
 ន រព់ន័ធរន ងតបបត្តិលហត្ មយួលម្រកាយលពេស្គលាលរៀន លៅលម្រៅទីធាែ ស្គលាលរៀន ហដេបានលម្រោងទ ររចួ 
លម្រសចលៅរន ងស្គលាលរៀន សិសសលនាុះៗគឺលៅហត្ទទួេវនិ័យរបស់ស្គលាលរៀន។ ត្ លាការបានសលម្រមចថា 
សិសសលនាុះបានដឹងនូវចរយិាម្របម្រពឹត្តបំ នរបស់ោត្ខ់ សយា៉េ ងធងនធ់ងរ និងផទ យពីលោេការណ៍របស់ 
ស្គលាលរៀនលទៀត្ផង លទុះបីម្ររមចាបស់នវនិយ័មនិបានហចងនូវចរយិាលម្រៅទីធាែ ស្គលាលរៀនរល៏ោយ។ 

ស្គថ នភាពលៅលម្រៅរបងស្គលា 
ចាបហ់ដេទរទ់ងជាមយួនឹងអារបបរិរយិារបស់សិសស សថិត្លៅានម្របសិទធិភាពលពញលេញ លហើយ ានឥទធិ
ពេមរលេើសិសសរន ងលពេសថិត្លៅលម្រៅរបងស្គលារន ងលា៉េ ងសិរា និងលម្រកាយលា៉េ ងសិរា និងសថងសម្រារលរៀន 
ហដេជាហផនរមយួសនម្ររុម រែិប ដំលណើ រទសសនរិចេសិរា លបសររមា មលធាបាយលធវើដំលណើ ររបស់ស្គលា 
ឬរន ងនាមជាអនរចូេរមួ អនរទសសនាចំល ុះសរមាភាពណាមយួបានទទួេការយេ់ម្រពមពីស្គលា លៅរន ង 
និងលៅជ ំវញិទីតាងំសរមាភាព រមួទងំបរលិវណចត្យានយនត។ 

ចំណាត្ក់ារវនិយ័ រអ៏ាចលធវើលឡើងចំល ុះ អារបបរិរយិាលៅរន ង ឬលម្រៅរបងស្គលា រមួទងំហត្រម៏និរំណត្ ់
ហត្ចំល ុះការលផ្ើ និង/ឬផាយរូបថត្ ការលផ្ើស្គរ តាមទូរស័ពទចេ័ត្ ម្រពមទងំការលផ្ើ និង/ឬបចាូ នរូបថត្
តាមអ ិនថឺណិត្ ហដេជាការដឹងម នលោយសមលហត្ ផេ នាឲំ្យរដាបាេស្គលាម្រត្ូវយរចិត្តទ រោរ ់ម្រពមទងំ 
ការបលងាើត្នូវហានិភយ័ចំល ុះអវីហដេខែួនបលង្វា ុះតាមអ ិនថឺណិត្ និងការបងាការរខំានយា៉េ ងខាែ ងំចំល ុះការង្វរ 
និងវនិយ័ស្គលា។ 
 
ការពយួរល ា្ ុះ 
សិសសសថិត្រន ងការពយួរល ា្ ុះគឺមនិអន ញ្ញា ត្ឲ្យលៅេ់បរលិវណស្គលាលរៀនលទ និងមអិន ញ្ញា ត្ឲ្យចូេរមួរន ង ឬ 
ជាអនរលមើេឬជាអនរលៅកានព់ិធីនិងសរមាភាពខាងលម្រៅលរៀបចំលឡើងស្គលាលរៀនលឡើយ។ 



 
សិសសទងំឡាយ ហដេម្រត្ូវពយួរល ា្ ុះ នឹងមនិផដេ់ឱ្កាសឲ្យទទួេលសវារមាអប់រនំានា និងលធវើការររី
ចំលរ ើនហផនរសិរា ឲ្យដូចតាមហផនការលសវារមាអបរ់ទូំទងំស្គលាលរៀនលនាុះលទ។  គឺជាការទទួេខ សម្រត្ូវ 
របស់សិសស លដើមបបីំលពញរិចេការ រន ងរយ:លពេត្ម្រមូវឲ្យ តាមហផនការលសវារមាលនាុះ។ 
 
ការបចាូ នរណំត្ម់្រតាបលណត ញលចញពសី្គលា 
លពេសិសសណាាន រម់្រត្ូវបានស្គលាបលណត ញលចញ ឬពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀន លម្រកាមខបចាត្តិរន ងហផនរលនុះ 
ស្គលាលរៀន ឬមណឌ េសិរាម្រសុរទងំអស់លៅរន ងរដារ ម៉េ នហវ ៉េេមនិអាចទទួេយរសិសសរូបលនាុះឲ្យចូេលរៀន 
ឬផតេ់លសវារមាអប់របំានលឡើយ។ ម្របសិនលបើសិសសរូបលនាុះ បានោរ ់រយស ំចូេលរៀនរន ងស្គលា ឬ មណឌ េ 
សិរាម្រសុរដសទ សនងការរបស់មណឌ េសិរាម្រសុរហដេសិសសរូបលនាុះោរ ់រយស ំចូេលរៀន អាចលសនើស ំ 
លហើយនឹងបានទទួេពីសនងការស្គលាហដេបលណត ញសិសសរូបលនាុះលចញ នូវលសចរតីហថែងជាលាយ 
េ័រខណ៍អរសរអំពីមូេលហត្ សនការបលណត ញសិសសរូបលនាុះលចញពីស្គលា។ 

នតី្មិ្ររមទរទ់ងនងឹការោរវ់និយ័ដេ់សិសសហដេានត្ម្រមវូការពលិសស 
លោេការណ៍ជាមូេោា នសនហផនរលនុះ គឺចងន់ិយាយថា សិសសណាហដេានត្ម្រមូវការពិលសស មនិម្រត្ូវ
បានបដិលសធសិទធិទទួេរមាវធិីអបរ់ ំនិងលសវារមារបស់ពួរលគ បណាត េពីការពយួរល ា្ ុះ ចំល ុះអារបបរិរយិា 
ហដេ រព់ន័ធលោយផ្កទ េ់ជាមយួនឹងត្ម្រមូវការពិលសសរបស់ ឬពិការភាពរបស់ពួរលគ ឬបណាត េពីរមាវធិី 
អបរ់ពំលិសសមនិសមរមយហដេពួរលគបានទទួេ។ 
សិសសាន រ់ម្រត្ូវបានលគទទួេស្គា េ់ថាជាសិសសហដេានត្ម្រមូវការពិលសស លបើខែួនានចំណ ចណាមយួ 
រន ងចំណ ចនានដូចខាងលម្រកាម ៖ 

 បចេ បបននសិសសរូបលនាុះរំព ងហត្ទទួេលសវារមាតាមរយៈហផនការអបរ់តំ្ម្រមូវតាមេរខណៈប គាេ 
(Individualized Education Plan) 

 បចេ បបននខាងមណឌ េសិរាម្រសុររំព ងហត្លធវើការវាយត្សមែដំបូង  
 បចេ បបននសិសសានសិទធិទទួេការអបរ់ហំបបសម្រមួេលម្រកាមហផនរហផនការ 504 (Section 504 Plan) 
 ាតាបិតាសិសសបានបង្វា ញពីការម្រពួយបារ ភថា រូនរបស់ខែួនជាជនពិការ និ/ឬានត្ម្រមូវការពិលសស 

ជាលាយេ័រខណ៍អរសរ និង/ឬបានលសនើស ំឲ្យានការវាយត្សមែ ឬម្របសិនលបើ 
 ប គាេិរមណឌ េសិរាម្រសុរបានបង្វា ញពីការបារមភរបស់ខែួនថា សិសសរូបលនាុះអាចានពិការភាព 

លហើយម្រត្ូវការលសវារមា ម នចំណាត្ក់ារវនិយ័។ 
 
ម្របសិនលបើម នចំណាត្ក់ារវនិ័យ មណឌ េសិរាម្រសុរបានទទួេស្គា េ់ថាសិសសរូបលនុះអាចជាសិសស ពិការ 
លោយមនិថាប គាេិរ ឬាតាបិតាបានលេើរលឡើង លពេលនាុះមណឌ េសិរាម្រសុរម្រត្ូវហត្លធវើការ 
ការ រម្រគប់វធិីហដេានដេ់សិសស រហូត្ដេ់ និងេាឹរណាហត្ានការររល ើញថាសិសសរូបលនាុះមនិ
ម្រត្ូវការការអបរ់ពំិលសសលឡើយ។ ចំល ុះររណីទងំលនុះ លពេហដេសិទធិទទួេការអប់រពំិលសសមនិ
ទនប់ានររល ើញលៅលឡើយ មណឌ េសិរាម្រសុរម្រត្ូវហត្លធវើការបចាូ នសិសសជាបនាទ នឲ់្យលៅទទួេការ 
វាយត្សមែការអបរ់ពំិលសស។ 

ការពយួរនូវត្ម្រមូវការពិលសសម្របលភទលនុះ ម្រត្ូវរំណត្់ថាជាចំណាត្ក់ារណាមយួហដេបណាត េឲ្យាន



ការេ បល ា្ ុះសិសសលចញពីរមាវធិីអបរ់រំបស់ពួរលគ រមួទងំការេ បល ា្ ុះលចញពីការលធវើដំលណើ រហដេ
បានលរៀបចំរំណត្ទ់ រជាម ន និងលពេលវលាសនការពយួររមាវធិីហដេានផតេ់ជូនរន ងស្គលា។ ហផនការ
អបរ់តំ្ម្រមូវតាមេរខណៈប គាេ អាចរំណត្ទ់ រជាម ន មនិថាសិសសអាចលធវើតាមបទបចាត្តិវនិយ័របស់ស្គលា 
ឬមនិអាចលទលនាុះ។ 

ការម្របម្រពតឹ្តលិេើរថយនតម្ររងុ 
សិសសទងំអស់ហដេជិុះរថយនតម្ររុងរបស់ស្គលាម្រត្ូវនាោំន មរលឡើងរថយនតលៅលពេលចញពីលរៀន លេើរហេងហត្
ានេិខិត្បញ្ញា រព់ីាតាបិតា លហើយសិសសទងំអស់ម្រត្ូវលធវើតាមចាបហ់ដេបានបញ្ញា រ់ខាងលេើ។ ចំល ុះសិសស 
ណាហដេបដិលសធលធវើតាមការហណនារំបស់អនរលបើរបរជាបនាទ ន ់ឬសិសសណាហដេបដិលសធមនិលធវើតាមចាប ់
លម្រៅពីចំណាត្ក់ារវនិ័យ សិសសរូបលនាុះអាចម្រត្ូវបាត្ប់ង់សិទធិជិុះរថយនតម្ររុងរបស់ស្គលាលទៀត្ផង។  

សិសសទងំអស់ម្រត្ូវលធវើតាមចាប់រថយនតម្ររុង លោយានរមួទងំ ៖ 
 ម្រត្ូវមរចលំៅរន ងរហនែងលឡើងរថយនតហដេបានរំណត្ឲ់្យបានទនល់ា៉េ ង។ 
 ខណៈលពេរងច់រំថយនត ម្រត្ូវលធវើខែួនឲ្យសថិត្រន ងអារបបរិរយិាស វត្ថិភាពរាបស្គ។ 
 លដើរសំលៅលៅរថយនត ហត្រន ងររណីហដេរថយនតបានឈប់លៅលសងៀម។ 
 ម្រត្ូវលឡើងរថយនតរន ងអារបបរិរយិាហបបលោរពចំល ុះអនរជិុះដសទលទៀត្។ 

ចាបរ់ថយនតម្ររុង លពេលៅរន ងរថយនតម្ររុងរបស់ស្គលា ៖ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវឲ្យានសដ លជើង និងរាេលចញលម្រៅរថយនតលឡើយ។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវជួយ លធវើឲ្យរថយនតានស វត្ថិភាព និងានអនាមយ័។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវម្របយត័្នម្របហយងចំល ុះសាភ រៈលេើរថយនត។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវោរ់លសៀវលៅ រចេបឥ់វា៉េ ន់ អាវធំ និងវត្ថ លផសងៗលទៀត្រារាងំម្រចរលដើររន ង

រថយនតលឡើយ។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវលចុះគួរសមចំល ុះោន  និងចំល ុះអនរលបើរបរ។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវជួយ ោន ររាស វត្ថិភាព និងភាពង្វយម្រសួេរបស់សិសសសតូ្ចៗ។ 
 ររណីានម្រោអាសននលរើត្លឡើងលេើផែូវថនេ់ សិសសទងំអស់ម្រត្ូវសថិត្លៅលេើរថយនត 

ម្របសិនលបើមនិានការហណនាពំីអនរលបើរបរលទលនាុះ។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវហត្ររាភាពលសងៀមស្គង ត្ជ់ាទីបំផ ត្ លពេរថយនតរំព ងហត្ចូេមរចំណ ចឈប់

ចឆំ្ែងផែូវរថលភែើង។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវអងា យតាមរហនែងហដេលគម្របាបឲ់្យអងា យ។ 
 សិសសទងំអស់ម្រត្ូវហត្ានេិខិត្អន ញ្ញា ត្ឲ្យចរលចញពីរថយនត លបើមនិហមនច ុះពីរថយនតលៅផទុះ 

ឬលៅស្គលាលទលនាុះ។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវហម្រសរលឆ្លឡា ឬលធវើអវីហដេបងាឲ្យានភាពយេ់ម្រចឡំ។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវលបើរ ឬបិទបងែួចរថយនតលឡើយ។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវអ រឡ ររថយនត ឬរ ុះលរ ើតបររណ៍លេើរថយនតលឡើយ។ (ការលធវើឲ្យតបររណ៍លេើរថ

យនតខូចខាត្ អនរលធវើម្រត្ូវលចញសថែខូចខាត្)។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវទ រលសៀវលៅ អាហារសថងម្រត្ង់ ឬរបស់លផសងៗលចេលេើរថយនតលឡើយ។ 



 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវចរលចញ ឬបតូរលៅអីអងា យ លពេរថយនតរំព ងានចេនា។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវលបាុះអវីលចញលម្រៅតាមបងែួចរថយនតលឡើយ។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវលេងហបបលម្រោត្ម្រោត្លេើរថយនតលឡើយ។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវលម្របើភាស្គហដេមនិសមរមយលឡើយ។ 
 សិសសទងំអស់មនិម្រត្ូវជរប់ារលីឡើយ។ 



វត្តាន 
គណៈរមាការស្គលា រដាបាេស្គលា និងលលារម្រគូ អនរម្រគូ បានទទួេស្គា េ់ថាវត្តានជាម្របច ំាន
ស្គរៈសំខានច់ំល ុះភាពលជាគជ័យរន ងការសិរា។ សិសសទងំអស់ម្រត្ូវមរលរៀនជាម្របច ំលហើយម្រត្ូវមរឲ្យ
ទនល់ពេលវលា។ លដើមបលីធវើតាមត្ម្រមូវការរបស់រដា ម្របពន័ធស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ទទួេស្គា េ់ថា អវត្ត 
ានមយួម្រត្វូបានចត្ទ់ រថាជាអវត្តានហដេានមេូលហត្ អាចទទេួយរបានម្របសិនលបើានមេូលហត្ មយួ ឬលម្រចើន 
សម្រាបម់េូលហត្ ដូចខាងលម្រកាមហដេានឯរស្គរសំអាងម្រត្មឹម្រត្វូ ៖ 

 សិសសម្រត្ូវពយួរល ា្ ុះ 
 សិសសានជមង ឺ
 សិសសម្រត្ូវសម្រារលពទយ 
 សិសសានពិការភាព ហដេនាឲំ្យសិសសមនិអាចមរលរៀនបាន ដូចការបញ្ញា ររ់បស់ម្រគូលពទយ  
 ការទទួេអនិចេរមារបស់សាជិរម្រគួស្គរ 
 សិសសម្រត្ូវបង្វា ញម ខរន ងត្ លាការ  
 សថងសម្រារ/ប ណយទនខាងស្គសនា  
 រំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នចរថ់ាន បំង្វា រហដេមនិលពញលេញ ឬមនិានបចេ បបននភាព  
 េិខិត្របស់ម្រគូលពទយបញ្ញា រច់ំល ុះស្គថ នភាពលវជាស្គស្រសតហដេបង្វា ររ ារមនិអាចឲ្យចូេលរៀនបាន  

 
នតី្មិ្ររមលពេសិសសអវត្តាន 

 ម្រគបស់្គលាលរៀនស្គធារណ:ទងំអស់លធវើតាមហផនការអតាត រាគមន៍ខាងវត្តានសនត្ំបនសិ់រា 
សម្រមបអ់វត្តានទងំអស់ ដូចបានបង្វា ញលៅលេើទំពរ័បណាដ ញសនត្ំបនសិ់រា។ 

 ាតាបិតា ឬអាណាពាបាេម្រត្ូវលៅទូរស័ពទមរស្គលាលៅលពេចបល់ផតើមលា៉េ ងទីមយួរន ងសថងហដេ
សិសសអវត្តាន លដើមបមី្របាប់ស្គលាឲ្យបានដឹងពីដំណឹងអវត្តានរបស់សិសស។ 

 សិសសហដេអវត្តាន នឹងម្រត្ូវនាមំរជាមយួនូវេិខិត្របស់ាតាបិតា ឬអាណាពាបាេហដេាន 
បញ្ញា រអ់ំពីមូេលហត្ សនអវត្តាន និងកាេបរលិចេទអវត្តាន មនិឲ្យយូរជាងពីរសថងបនាទ បព់ីខែួន
ម្រត្ឡបម់រលរៀនវញិ។ 

 ម្របសិនលបើសិសសាន រម់្រត្ូវអវត្តាន វាគឺជាការទទួេខ សម្រត្ូវរបស់ខែួន រន ងការមរជួបលលារម្រគូ អនរម្រគូ 
និងលរៀបចំលធវើសងនូវេំហាត្ ់លោយស្គរខែួនានអវត្តាន រន ងរយ:លពេ ដូចបានបញ្ញា រ់ 
ម្របាប ់លៅរន ងហផនការលសវារមាអបរ់ទូំទងំស្គលាលរៀន។ ម្របសិនលបើសិសសមនិបានលធវើេំហាត្់សង 
លទ សិសសអាចបាត្ប់ងល់ម្ររឌ្ិត្ ចំល ុះរិចេការមនិបានលពញលេញ។ 

 ម្រគូបលម្រងៀនទងំឡាយម្រត្ូវផដេ់រិចេការលធវើសង ឲ្យលៅតាមហផនការលសវារមាអបរ់ទូំទងំស្គលាលរៀន។ 
កាេ:លទស:បនធូរបនថយ ហដេអាចលធវើឲ្យានការេំបារនឹងបំលពញរិចេការបាន រន ងរយ:លពេ 
ដូចបានសនាត្រន ងហផនការលនុះម្រស្គប ់ដូចជាសម្រាររន ងមនទីរលពទយ គួរយរលៅពិភារា 
ជាមយួនាយរស្គលា។ 

 អវត្តានទងំអស់ នឹងម្រត្ូវចត្ទ់ រថាជាអវត្តានហដេមនិានមូេលហត្  ម្របសិនលបើសិសសមនិ 
បានលធវើតាមជំហានខាងលេើលទលនាុះ។ 

 ម្របសិនលបើសិសសណាាន រអ់វត្តានហួសម្របាណ ឬានេំនាជំាអនរអវត្តានហួសម្របាណ 



ពីលពេមយួលៅលពេមយួ នាយរស្គលា ឬអនរហដេបានទទួេការចត្់តាងំានសិទធិលសនើស ំ
សំណ ំ ឯរស្គរបញ្ញា រប់ហនថម លោយរមួទងំេិខិត្បញ្ញា រព់ីម្រគូលពទយផងហដរ។ 

សូមពាយាមឲ្យបានម្រគបម់្រជុងលម្រជាយលដើមបីលធវើការណាត្ជ់ួបស្គលា រព់ន័ធនឹងរូនរបស់អនរ លៅម ន 
ឬលម្រកាយលា៉េ ងលរៀន។ 
 
សូមលមតាត ម្រជាបថា ម្ររសួងអបរ់បំឋមសិរា និងអន វទិាេ័យ (Department of Elementary and Secondary 
Education) ត្ម្រមូវឲ្យម្របពន័ធស្គលាទងំអស់ ម្រត្ូវានសថងសិរាចំនួន 180 សថងរន ងមយួឆ្ន សិំរា។ ម្របត្ិទិន
របស់ស្គលាជាផែូវការ ហដេានបង្វា ញជូនលៅខាងលដើមសនរូនលសៀវលៅលនុះ ានសថងហដេអាចានម្រពិេ
ធាែ រច់ំនួនម្របា ំ(5) សថង ហដេោរ់បចេូ េលៅរន ងម្របត្ិទិន។ ម្របសិនលបើម្របពន័ធស្គលាានសថងហដេម្របុងទ រថា
នឹងបិទទវ រស្គលាលម្រចើនជាងម្របាសំថង ចំនួនសថងបហនថមនឹងម្រត្ូវោរប់ចេូ េលៅខាងច ងសនឆ្ន សិំរា លដើមបឲី្យម្របពន័ធ
ស្គលាអាចអន វត្តតាមបានជាមយួនឹងភាពត្ម្រមូវឲ្យានសថងសិរាចំនួន 180 សថងរន ងមយួឆ្ន សិំរា។ 
ចំនួនសថងហដេោរប់ហនថមទងំលនុះ ម្រត្ូវចូេជាសថងសិរាធមាតារបស់ស្គលា។ សិសសទងំអស់ម្រត្ូវមរលរៀនរន ង 
សថងបហនថមទងំលនុះ លហើយរម៏និានការលេើរហេងសម្រាបសិ់សសណា ហដេានហផនការលធវើដំលណើ ររន ងរដូវលៅត លទ។ 
វសិសមកាេម្រគសួ្គរមនិម្រត្វូបានចត្ទ់ រថាជាអវត្តានហដេានមេូលហត្ អាចទទេួយរបានលឡើយ ។ 
 
វាជាលោេនលយាបាយរបស់ម្របពន័ធស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ហដេថាសិសសណាអវត្តានពីស្គលាចំនួន 15 
សថងជាប់ៗ ោន  លោយោា នមូេលហត្ នឹងម្រត្ូវបានចត្ទ់ រថាមនិហមនជាសាជិររបស់ស្គលា លហើយម្រត្ូវេ ប
ល ា្ ុះលចញពីបចា ីល ា្ ុះរបស់ស្គលាលទៀត្ផង។ 
 
ចំល ុះសិសសហដេានអាយ លម្រកាម 16 ឆ្ន  ំម្រត្ូវម្រត្ឡបល់ៅកាន់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ឬលៅកាន់
មណឌ េសិរាម្រសុរលផសងលទៀត្លៅរន ងសហគមន៍រស់លៅថាី។ ចំល ុះសិសសណាហដេម្រត្ឡបម់រកាន ់
ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ចប់ពីថាន រម់លត្យយដេ់ថាន រទ់ី 8 ម្រត្ូវហត្ច ុះល ា្ ុះលៅឯមជឈមណឌ េធនធានម្រគួស្គរ 
(Family Resource Center (FRC)) សម្រាបក់ារចូេខែួនស្គរជាថាី និងបានទទួេរហនែងសិរា។ សិសសម្របលភទលនុះ
ម្រត្ូវលធវើតាមលោេនលយាបាយ និងនីត្ិម្ររមហដេបានបលងាើត្លឡើង ហដេសម្រាប់លម្របើជាមយួនឹងសិសសច ុះ
ល ា្ ុះចូេលរៀនថាីលៅរន ងស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ។ 

ការមរលរៀនមនិទនល់ា៉េ ង 
ការមរស្គលាយឺត្ គឺជាការបង្វែ រច់ំល ុះដំលណើ រការអប់រ ំលហើយជាអវីហដេគួរលចៀសវាង លដើមបភីាពលជាគ
ជយ័លពេលចញលៅលធវើការ។ សូមពាយាមឲ្យបានម្រគប់ម្រជុងលម្រជាយលដើមបីលធវើការណាត្ជ់ួបសម្រាបសិ់សសលៅម ន 
ឬលម្រកាយលា៉េ ងលរៀន។  

ចំល ុះសិសសណាហដេមរស្គលាយឺត្ម្រត្ូវចូេលៅបង្វា ញខែួនលៅឯការយិាេ័យធំ លពេខែួនមរដេ់ស្គលា 
លហើយបញ្ញា រព់ីមូេលហត្ ហដេនាឲំ្យខែួនមរលរៀនយឺត្យា៉េ វ ហដេនឹងម្រត្ូវចងម្ររងជាឯរស្គរទ ររន ង
ការយិាេ័យស្គលា។ សម្រាបសិ់សសមរលរៀនយឺត្ហដេានចនំនួលម្រចើនជាងម្របា ំ(5) សថងរន ងអឡំ ងលពេោរព់និទ  
មស្រនតីស្គលា ានសិទធទិំនារទ់ំនងជាមយួនឹងាតាបិតាសិសស។ ការមរលរៀនយឺត្យា៉េ វហដេកាែ យជាេំនា ំ
អាចនាឲំ្យានចំណាត្ក់ារវនិយ័។ 



ការលគចស្គលា នងិការលរៀនមនិម្រគបល់ា៉េ ង 
ចំល ុះសិសសណាហដេចូេលរៀនមនិម្រគបល់ា៉េ ង និង/ឬអវត្តានពីស្គលា លោយោា នមូេលហត្ ម្រសបចាប(់ាន 
ឬមនិានការយេ់ម្រពមពីាតាបិតា) ម្រត្ូវបានលគចត្ទ់ រថាជាសិសសលគចស្គលា។ លៅម នការលគចស្គលា 
សិសសរូបលនាុះនឹងម្រត្ូវបានស្គលាទទួេឲ្យចូេលរៀនវញិ លោយសិសសរូបលនាុះហដេមរស្គលា ជាមយួនឹងាតាបិតា 
ឬអាណាពាបាេ ម្រត្ូវហត្ជួបម្របជ ំជាមយួនឹងនាយរ ឬជំនួយការនាយរស្គលាជាម នសិន។ ហផនការលដើមបជីួយ  
ឲ្យសិសសបានលធវើេំហាត្ហ់ដេខែួនខរមនិបានលធវើលោយស្គរលគចស្គលា នឹងម្រត្ូវបាននាយរស្គលាបលងាើត្លឡើង 
រន ងរវាង 3 សថង លដើមបឲី្យសិសសរូបលនាុះអាចបានទទួេលម្ររឌ្ិត្ ដូចសិសសដសទរន ងថាន រ។់ សិសសលគចស្គលា 
ម្រត្ូវម្របឈមជាមយួនឹងការោរវ់និយ័ ឬអាចម្រត្ូវបចាូ នខែួនលៅកានក់ារយិាេ័យវត្តាន (Attendance Office) 
លដើមបអីនតរាគមន។៍ សូមបញ្ញា រ់ថា ចំល ុះសិសសអាយ 16 ឬត្ិចជាង ចាបទូ់លៅរបស់ រដាា៉េ ស្គឈូសិត្ ជំពូរ 76, 
ហផនរ2,  អំពីការខរខានមនិបានខំហថវត្តានស្គលាលរៀន ហចងថា ”ម្រគបអ់នរ ហដេម្រត្ួត្ពិនិត្យលរាងម្រត្ូវលធវើ 
ឲ្យោត្ល់ៅកាន់ស្គលាលរៀន តាមចាបត់្ម្រមូវ និងម្របសិនលបើសិសសខរខានចំនួនម្របាពំីរ (7) សថង ឬចំនួនដបប់នួ (14) 
រនែុះសថង រន ងរយលពេម្របាមំយួហខ“ អាចម្របឈមការលចទលោយរដាអាជ្ាត្ំបន ់រន ងររណីសនការលគចស្គលាដធ៏ងនធ់ងរ 
ហដេអាចបណាដ េឲ្យានការពិនយ័ជាម្របារ។់ លេើសពី  លនុះ ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេអាចហសវងររជំនួយ 
 រព់ន័ធមយួ លៅថាលរាងម្រត្ូវការជំនួយ (Child Requiring Assistance-CRA) តាមរយៈម្របពន័ធត្ លាការ 
សម្រាប់លរាងអាយ លម្រកាមដប់ម្របាមំយួឆ្ន  ំហដេខានារកាន ់ស្គលាលរៀន លេើសពីចំនួនម្របាបំី(8)សថង រន ងមយួវគាសិរា 
(a quarter) លោយោា នដំណឹងសមរមយ។ មស្រនតីវត្តាន (Attendance Officer) នឹងច ុះលៅដេ់ផទុះ និងស្គលា 
របស់សិសស សតីអំពីអវត្តានលម្រចើនហួសម្របាណ មរលរៀនយឺត្ហួសលហត្  និងការលគចស្គលា លហើយពួរលគនឹងលធវើ
ការលស ើបអលងាត្ រចួលហើយនឹងលធវើអន ស្គសន៍ចំល ុះម្រគប់សំណ ំ លរឿងរបស់ស្គលាទងំអស់ លៅរន ងត្ លាការរ ារ 
និងម្រគបរ់រណីទងំអស់សនអនរលធវើខ ស និងអនរលគចស្គលា។ 
 
ការលចញម នលា៉េ ង 
ស្គលាបានផតេ់ឲ្យនូវលពេលវលាសិរាដ៏ានត្សមែដេ់សិសសទងំអស់។ សូមលមតាត ម្រជាបថាការឲ្យសិសសលចញម ន
លា៉េ ង លធវើឲ្យប៉េុះ េ់ចំល ុះលពេសិរារបស់សិសស និងសិសសដសទ។ ការលចញពីលរៀនហដេកាែ យជាេំនា ំ
អាចនាឲំ្យស្គលាម្រត្ូវានចំណាត្ក់ារវនិ័យ។ សូមឲ្យាតាបិតាលធវើការណាត្ជ់ួបសំខាន់សម្រាប់សិសស
លម្រកាយលា៉េ ងសិរា លដើមបលីធវើឲ្យភាគរយសនការលចញម នលា៉េ ងម្រត្ូវសថិត្លៅត្ិចត្ួចបំផ ត្។ 
 
សិសសណាហដេស ំលចញពីលរៀនម នលា៉េ ង ម្រត្ូវយរនូវេិខិត្បញ្ញា ររ់បស់ាតាបិតាហដេានច ុះហត្ថលេខា 
មរកានក់ារយិាេ័យធំ លៅលពេម្រពឹរហដេខែួនម្រត្ូវស ំលចញម នលា៉េ ង លោយរន ងេិខិត្លនាុះម្រត្ូវានបញ្ញា រ់អំពី ៖ 

 ល ា្ ុះសិសស 
 សថង/ហខ/ឆ្ន ហំដេម្រត្ូវលចញម នលា៉េ ង 
 មូេលហត្ ហដេម្រត្ូវលចញម នលា៉េ ង 
 ល ា្ ុះាតាបិតា/អាណាពាបាេ 
 ហត្ថលេខា 
 លេខទូរស័ពទ ហដេអាចលៅលៅជួបជាមយួនឹងាតាបិតា លដើមបលីផទៀងផ្កទ ត្ព់ីការ

ស ំលចញម នលា៉េ ង  
 ល ា្ ុះអនរហដេមរទួេសិសសពីស្គលា 



សូមរត្ច់ណំា ំ៖ ស្គលាមនិអន ញ្ញា ត្ឲ្យសិសសណាមយួលចញពីលរៀនម នលា៉េ ងលទ ម្របសិនលបើមនិអាចទំនារ់
ទំនងជាមយួាតាបិតាសិសសបានលទលនាុះ។ សាជិរម្រគួស្គរហដេម្រត្ូវមរទទួេសិសស ចំល ុះការស ំលចញ
ម នលា៉េ ងហដេបានលផទៀងផ្កទ ត្ព់ីម ន ម្រត្ូវានឯរស្គរសំោេ់ខែួនហដេានស ពេភាពមរបង្វា ញស្គលា។ 
 
ម្របសិនលបើម្រោអាសននលរើត្លឡើង លហើយេិខិត្ជូនដំណឹងរបស់ាតាបិតា លៅមនិទនប់ានលផ្ើមរដេ់ 
ាតាបិតា/អាណាពាបាេម្រត្ូវមរកានស់្គលា លហើយបង្វា ញឯរស្គរសំោេ់ខែួនហដេានស ពេភាព លដើមបី
អាចយរសិសសលចញពីស្គលាម នលា៉េ ងបាន។ លបើការលធវើហបបលនុះលៅមនិរចួ ហាវ រហ់ដេច ុះហត្ថលេខា
លោយាតាបិតាហដេានសរលសរចូេនូវពត័្ា៌នចបំាច់ទងំអស់ ម្រត្ូវហាវ រល់ៅកាន់ការយិាេ័យ 
សិសសជាមយួនឹងការលៅទូរស័ពទលៅជួបាតាបិតា/ណាពាបាេ លដើមបតីាមោន។   

ស្គលាមនិអន ញ្ញា ត្ឲ្យសិសសលចញពលីរៀនម នលា៉េ ង លោយម្រោនហ់ត្ទនំារទ់នំងតាមទូរស័ពទហត្មា៉េងបានលទ  

សិសសហដេានពកិារភាព 
លរាងាន រម់និម្រត្ូវបានលគគិត្ហត្មយួម ខថាមនិអាចចូេស្គលាបានលោយស្គរហត្លគានសិទធិបានទទួេលសវារមាការ
អបរ់ពំិលសស ឬការសម្រមួេការសិរាតាមរយៈហផនការ 504 លឡើយ។ លរាងណាហដេានហផនការអបរ់តំ្ម្រមូវតាម 
េរខណៈប គាេ (I.E.P) ឬហផនការ 504 ម្រត្ូវចូេលរៀនលៅរន ងថាន រត់ាមធមាតាដូចសិសសដសទ ម្របសិនលបើមនិាន 
បញ្ញា ស ខភាពហដេានឯរស្គរបង្វា ញរន ងហផនការហដេបញ្ញា រថ់ារូបលគមនិអាចចូេលរៀនរន ងថាន រ ់តាម 
ធមាតាបានលទលនាុះ។



លោេនលយាបាយ នងិការហណនាសំតីពកីារហឆ្រលឆ្រ នងិការរបឹអសូសាភ រៈ 
ាតាបិតា និងសិសសទងំអស់ម្រត្ូវហត្ដឹងថា ៖ 

 នាយរស្គលា ឬជំនួយការនាយរស្គលា ឬអនរហដេបានទទួេការចត្់តាងំ អាចលធវើការហឆ្រលឆ្
សិសសលៅរន ងរបងស្គលា លបើានមូេលហត្  ជាលដើមចមហដេលធវើឲ្យស្គលាលជឿថា សិសសរូបលនាុះ
ានជាបខ់ែួននូវវត្ថ អវីមយួ ហដេអាចបងាបានជាបទតម្ររិដា លម្រកាមចាបរ់បស់រ ម៉េ នហវេសនរដាា៉េ ស្គឈូលសត្ 
ឬជាការរលំលាភចំល ុះចាប់ស្គលា។ ការហឆ្រលឆ្លនុះ នឹងម្រត្ូវលធវើលឡើងលោយានវត្តានរបស់ភាគីទីបី។ 
អនរហដេលធវើការហឆ្រលឆ្ នឹងជាមន សសហដេានលភទដូចោន  ជាមយួនឹងសិសសហដេជាបស់ងស័យ 
លហើយយា៉េ ងលហាចណាស់ រន ងលពេរំព ងហឆ្រលឆ្ រម៏្រត្ូវានវត្តានមន សសាន រហ់ដេានលភទដូចោន  
លៅនឹងនិសសតិ្ជាបស់ងស័យបង្វា ញម ខ លេើរហេងហត្ររណីលហត្ ការណ៍អាសននចំល ុះស ខភាព និង/ឬស វត្ថិ
ភាព ហដេអាច រ់ពន័ធនឹងការគម្រាមរំហហង និង/លម្រោុះថាន រជ់ិត្្នចូេមរដេ់ ។ ការហឆ្រលឆ្លនុះ 
មនិរំណត្់ចំល ុះហត្ការហឆ្រលឆ្លេើខែួនសិសសលទ ហត្រន៏ឹងហឆ្រលឆ្លេើរបស់របរ និង/ឬអវីហដេសិសសានជាប់
ខែូនផងហដរ។ 

 នាយរស្គលា ឬជំនួយការនាយរស្គលា ឬអនរបានទទួេការចត្ត់ាងំ អាចលធវើការហឆ្រលឆ្រន ងអាោរ
ស្គលា និងសាភ រៈលផសងៗលទៀត្ ានដូចជា ទូរោរឥ់វា៉េ នរ់បស់សិសសផងហដរ។ 

 លដបា៉េ តាម៉េង់ស្គលាឡូហវ ៉េេ សូមររាសិទធិរន ងការយរហឆ្ាហដេបានបង្វា រឲ់្យចូេមរហិត្ររថាន  ំលញៀន 
និងរលំសៀវ ម្រពមទងំលម្រគឿងផទ ុះលផសងលទៀត្ផងហដរ។ 

ចំល ុះម្រគបក់ាេលទសៈសនការហឆ្រលឆ្ និងការរបឹអូសយររបស់រន ងទីធាែ ស្គលា “ផេម្របលយាជន៍សិសសនឹង
ម្រត្ូវប៉េុះ េ់ត្ិចបំផ ត្ គឺមនិានអវីលម្រៅពីភាពចបំាចល់ដើមបបីានទទួេនូវភាពម្រសបចាប់សនការហថររាសណាដ ប់ធាន ប់
រន ងស្គលាលឡើយ”។ 

ការហឆ្រលឆ្ខែួនសិសស ហដេអាចនាឲំ្យានការរបឹអូសយរសាភ រៈលោយប គាេិរស្គលា នឹងម្រត្ូវលធវើលឡើង ម្របសិនលបើ ៖ 
 ានមូេលហត្ សមរមយចំល ុះការសងសយ័ថា សិសសរូបលនាុះបានម្របម្រពឹត្តរលំលាភ ឬរំព ងរលំលាភ ចាប ់

ឬបទបចាត្តិរបស់ស្គលា និង 
 ការហឆ្រលឆ្ ម្រត្ូវលធវើលឡើងរន ងេរខណៈសមលហត្ ផេ ហដេ រព់័នធនឹងទិសលៅរបស់ខែួន លហើយ

រម៏និហមនជាការ ែ្ ន នយា៉េ ងខាែ ងំកាែ  លបើគិត្លេើអាយ  និងលភទរបស់សិសស ម្រពមទងំស្គថ ន
ភាពរបស់ការម្របម្រពឹត្តិលេាើស។ 

  
មូេលហត្ សមរមយ សម្រាបល់ធវើការហឆ្រលឆ្លេើខែួនសិសស អាចានរមួបចេូ េនូវ ៖ 

 ប គាេិរស្គលាបានសលងាត្ល ើញលោយផ្កទ េ់ខែួន  
 របាយការណ៍ហដេលលារម្រគូ អនរម្រគូ និលយាជិរស្គលា សិសស ឬម្របភពមយួចំនួនហដេគួរឲ្យទ រចិត្ត 

បានលផ្ើមរឲ្យមស្រនតីស្គលា ឬ 
 របាយការណ៍ហដេម្របភពអនាមរិបានលផ្ើមរស្គលា ម្របសិនលបើរបាយការណ៍លនាុះអាចបញ្ញា រ់ចាស់

ឲ្យមស្រនតីស្គលាានការលជឿជារ ់ឬរម៏្របសិនលបើានពត័្ា៌នឯររាជយណាមយួបញ្ញា រព់ីភាពហដេអាច
លរើត្លឡើងបាននូវអវីហដេានហចងរន ងរបាយការណ៍អនាមរិលនាុះ។ 

តាមភាពហដេអាចលធវើលៅបាន ការហឆ្រលឆ្ម្រត្ូវលធវើលឡើងលម្រកាមការត្ម្រមងទ់ិសរបស់រដាបាេស្គលា ឬប គាេិរ សនតិស ខ 



ហដេយា៉េ ងលហាចណាស់រ៏ានប គាេិរាន ររ់បស់ស្គលាលធវើជាស្គរសផីងហដរ លហើយតាមលពេហដេអាចលធវើលៅបាន 
ស្គលានឹងពាយាមឲ្យអស់ពីេទធភាព លដើមបផីតេ់ដំណឹងដេ់ាតាបិតា/អាណា ពាបាេសិសស 
ឲ្យបានដឹងពីបំណងសនការហឆ្រលឆ្ លៅម នលពេចបល់ផតើមលធវើការហឆ្រលឆ្។ ការហឆ្រលឆ្ នឹង
ម្រត្ូវលធវើលឡើងឲ្យបានស្គង ត្់លសងៀមបំផ ត្តាមហដេអាចលធវើលៅបានលដើមបធីានាបានពីការមនិហឆ្រលឆ្ហដេជាការ
បំ នខាែ ងំកាែ  លយើងនឹងលធវើការហឆ្រលឆ្ហបបម្រ វៗ ឬការលឆ្រហបបលរ ើជជ ុះទងំដ ំៗ នូវឥវា៉េ ន់ផ្កទ េ់ខែួនរបស់សិសស។ 
តាមការវនិិចេយ័របស់រដាបាេស្គលា ម្របសិនលបើស្គថ នភាពលរើត្លឡើងពីការហឆ្រលឆ្ និងការរបឹអូស
យរឥវា៉េ នសិ់សសហដេម្រត្ូវឲ្យានដីការហឆ្រ វានឹងនាឲំ្យានការចូេរមួពីអាជ្ាធរ ពម្រងឹងចាបហ់ដេសមរមយ។ 
រន ងររណីដូចលនុះ លយើងនឹងផតេ់ដំណឹងឲ្យសិសស និងាតាបិតារបស់សិសសបានដឹងជាម ន។ លហើយរបស់របរ
ហដេម្រត្ូវបានរបឹអូសយរ នឹងម្រត្ូវបិទម្ររូលម ច ុះកាេបរលិចេទ និងច ុះហត្ថលេខា ហដេម្រត្ូវអាជ្ាធរស្គលា
យរលៅទ ររន ងទីរហនែងហដេានស វត្ថិភាព។ របស់របរណាហដេម្រត្ូវម្របគេ់លៅឲ្យនគរបាេ នឹងម្រត្ូវលធវើលឡើង
លោយម្រត្ូវលធវើតាមចាបល់ដើមបកីារ រស វត្ថិភាពសិសស។



សិទធទិទេួបានយ ត្តធិម ៌នងិសិទធតិទធរណ៍ 
សិសសទងំអស់ម្រត្ូវហត្ានសិទធិទទួេបានយ ត្តិធម៌ លពេហដេសិទធិរបស់ខែួនចំល ុះការអបរ់មំ្រត្ូវបានដរហូត្ 
តាមរយៈការមនិឲ្យចូេលរៀនរន ងថាន រត់ាមលា៉េ ងលរៀនម្របរត្ីរបស់ខែួន ឬហាមមនិឲ្យចូេរមួរមួសរមាភាព
លផសងៗលទៀត្របស់ស្គលា រមួទងំ ៖ ការពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀនយូរអហងវង ការោររ់ន ងភាពស្គរេបង 
ឬការដរហូត្ឯរសិទធ។ិ សិទធិលដើមបបីានទទួេភាពយ ត្តិធម៌ានរមួទងំ សិទធិចំល ុះសវនាការយ ត្តិធម ៌
ម នការដរហូត្សិទធិពីខាងលេើ លេើរហេងហត្ររណីអាសននចំល ុះការពយួរល ា្ ុះលោយអន លលាមតាមចាបល់នុះ។ 

 ការបលណត ញលចញាននយ័ថា សិសសរូបលនាុះហេងជាសាជិរភាពរបស់ស្គលាលទៀត្លហើយ។ 
ការបលណត ញលចញគឺជាេទធផេសនចំណាត្ក់ាររបស់នាយរស្គលា លោយសំអាងលេើចាបទូ់លៅ
របស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 71 ហផនរទី 37H & 37H 1/2 ឬជាចំណាត្ក់ាររបស់គណៈរមាការស្គលា 
លោយសំអាងលេើចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 76 ហផនរទី 17។ ការសលម្រមច
លដញសិសសលចញពីស្គលា ម្រត្ូវលធវើលឡើងលោយគណៈរមាការស្គលាឡូហវ ៉េេ លោយលម្របើនីត្ិម្ររមការ
បលណត ញសិសសលចញពីស្គលាហដេបានហចងពីខាងលេើ។ 

 ការពយួរល ា្ ុះរន ងរយៈលពេយូរអហងវង គឺជាការមនិឲ្យសិសសចូេលរៀនរន ងលា៉េ ងលរៀនធមាតាហដេ
ានរយៈលពេលម្រចើនជាង 10 សថងសនសថងសិរា។ 

 សិសសទងំអស់ ម្រត្ូវហត្បានទទួេលោេការម្រគុឹះសនយ ត្តធិម ៌លពេហដេខែួនអាចម្រត្ូវបានស្គលា
ពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀនចំនួនលម្រចើនជាង 10 សថង។ សិទធិទទួេបានយ ត្តិធម ៌ានរមួទងំសិទធិ
បានទទួេសវនាការយ ត្តិធម ៌ម នការបលណត ញលចញ ឬការពយួរល ា្ ុះរន ងរយៈលពេយូរអហងវង 
លេើរហេងហត្ររណីការពយួរល ា្ ុះរន ងម្រោអាសនន លោយអន លលាមតាមបទបចាត្តិទងំលនុះ។ 

ការបង្វខ ងំរាងកាយ 
គណៈម្រគបម់្រគងការអប់រ ំ(Board of Education) បានអន មត័្ិឲ្យលម្របើបទបចាត្តិថាី សតីអំពីការបង្វខ ងំរាងកាយ 
សិសសលៅរន ងរមាវធិីអប់រសំ្គធារណៈ។ បទបចាត្តិលនុះ (603 CMR 46.00) គឺយរមរលម្របើរន ងនយ័លេើរ
រំពស់ស វត្ថិភាពរបស់សិសស និងប គាេិរម្រគបរូ់បទងំអស់របស់ស្គលា។ ការបង្វខ ងំរាងកាយ អាចលម្របើ បានហត្រន ង
ររណីម្រោអាសននហត្ប៉េ លណាណ ុះ គឺលម្រកាយលពេហដេស្គលាបានបរាជយ័រន ងការលម្របើវធិីដសទហដេានភាពធងនធ់ងរត្ិច 
ឬវធិីម្រស្គេយរមរលម្របើមនិានភាពសមរមយ និងម្រត្ូវលម្របើរន ងការម្របងុម្របយត័្នខពស់បំផ ត្។ 

ការបងាការរខំានដេ់សននបិាត្ស្គលា 
នរណារល៏ោយហដេានលចត្នាបងាការរខំាន ឬបង្វែ រស់ននិបាត្ស្គលា ឬសននិបាត្ដសទនឹងម្រត្ូវម្របឈមជាមយួ 
នឹងចំណាត្ក់ារោរវ់និ័យ ដូចជាការពយួរល ា្ ុះ ការបលណត ញលចញពីស្គលា ការលផទរ ការោរ់លៅរន ងភាពស្គរេបង 
ការដរហូត្ឯរសិទធិ ឬម្រត្ូវចបខ់ែួន។រន ងររណីម្រត្ូវចបខ់ែួន វាមនិជាការចបំាច់ លដើមបបីង្វា ញថាសិសសលេាើស 
ានបំណងជារ់លាររ់ន ងការលធវើឲ្យរខំានដេ់សរមាភាពជួបជ ំលឡើយ។ ភាពជាលចត្នាត្ម្រមូវឲ្យាន សនចាបទូ់លៅ 
របស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 272 ហផនរទី 40 ទមទរម្រត្ឹមហត្ថាសរមាភាពរបស់ច ងលចទ គឺម្រត្ូវបានលធវើលឡើង 
លោយលចត្នា។ ដរាបណាសរមាភាពលនុះម្រត្ូវបានលធវើលឡើងលោយលចត្នា គឺមនិហមនលោយស្គរភាពសចដនយ 
ឬលោយការមនិ យរចិត្តទ រោរ ់គឺជាការបញ្ញា រប់ានពីភាពត្ម្រមូវរបស់ចាប់លហើយ។ 



ការរ រគូន នងិការឆ្លៅ 
 

ការរ រគនួ ាននយ័ថាជាការម្របម្រពឹត្តិណាមយួ លោយេរខណៈ រយសំដី ឬរាងកាយហដេលធវើឲ្យអនដសទ ខាា សលគ 
ឈចឺប់ រចាួ យចិត្ត រខំាន បងាឲ្យានភាពភយ័ខាែ ច បងាឲ្យានការបារមភអំពីលម្រោុះថាន រ ់លធវើឲ្យអនតរាយ ឬបងាបញ្ញា  
ដេ់សិសសដសទ លេើមូេោា នជាត្ិស្គសន៍ ពណ៌សមប រ ស្គសនា ពូជពងស ជាត្ិរំលណើ ត្ លភទ ថានៈសងាមលសដារិចេ 
ភាពអត្ជ់ម្រមរ ភាពលរៀនពូហរឬលខាយ ការហសដងលចញឬអត្តសញ្ញា ណរមាជំពូរលភទ អាការៈខាងលម្រៅ ថានៈានរូន 
ឬានសផទល ុះ េំនាផំែូវលភទ អត្តសញ្ញា ណជំពូរលភទ ពិការភាពខាងសត្ិ ខាងរាងកាយ ខាងវញិ្ញា ណ ឬ ខាងការេូត្ 
លាស់សនសររីៈ ឬលោយសាគមជាមយួមន សសណា ហដេានឬហដេ លគសាា េ់ល ើញនូវេរខណៈទងំលនុះ។  
ការរ រគួនរ៏រមួបចេូ េនូវការរ រគនួផែូវលភទ ការប ំនលេើការណាត្ជ់បួយ វវយ័មនិទនម់្រគបអ់ាយ  នងិការម្របទូសត 
រាយផែូវលភទ។ ការរ រគួនគឺជាអំពីខ សចាប ់លហើយនឹងមនិានការអត្ឱ់្នឲ្យលឡើយ។ អារបបរិរយិាដូចខាងលម្រកាម 
គឺជាតទហរណ៍អំពីការរ រគួនផែូវលភទ ៖ កាយវកិាបញ្ញា រ់សំដីរខំានផែូវលភទ ការនិយាយលធវើឲ្យរាេោេអំពី 
ការនិយាយលដើម ឬ រយចចមអារាមផែូវលភទ កាយវកិាផែូវលភទ ឬកាយវកិាបញ្ញា រផ់ែូវលភទហដេលគមនិម្រត្ូវការ 
ការសមែងឹលមើេអនរដសទ ការលម្របើសំដី បចេ ិត្បលចេ ៀង (រមួទងំហត្រម៏និរំណត្់ហត្ចំល ុះ “លធវើសលមែងដូចលោ” 
“ម្រពុសដូចហឆ្ា” និងការលធវើសលមែង លផសងៗលទៀត្) ឬនិយាយរំហបែងចំអរ ការប៉េុះលោយផ្កទ េ់ រតិច និងយរសដចប់ 
ហផនរណាមយួសនរាងកាយ សរលសរអរសរ ឬរូបភាពផែូវលភទ (រមួទងំការលផទររូបភាពផែូវលភទតាមតបររណ៍លអឡិចម្រត្ូនិច) 
ការសរលសរអរសរបញ្ញា រផ់ែូវលភទ ោរត់ាមជញ្ញា ំង ការបងខំលគឲ្យលធវើអវីជាេរខណៈផែូវលភទ ការប៉េុះ េ់ហផនររាងកាយ
ជាេរខណៈផែូវលភទហដេលគមនិម្រត្ូវការ ការប៉េ នប៉េងរលំលាភ និងការរលំលាភផែូវលភទ។ ម្រទង់ម្រទយខែុះលទៀត្ អំពីការរ រគួន 
ផែូវលភទអាចជាអំលពើតម្ររិដារមា លហើយនឹងម្រត្ូវបតឹងនគរបាេផងហដរ។ 
 
ការឆ្លៅ ាននយ័ថា ជាការម្របម្រពឹត្តដហដេៗ លោយសិសសាន រ់ឬលម្រចើន ឬលោយប គាេិរស្គលាលរៀន មនិរំណត្់ 
ហត្ប គាេិរអបរ់ ំអនរគរប់ម្រគង លពទយស្គលា អនរលធវើការលៅតាមអាហារោា ន អនរសំអាត្ហថទ ំអនរលបើរ បររថយនតបាស់ 
លមរីឡា អនរឲ្យឱ្វាទតាមសរមាភាពលម្រៅស្គលា ឬប គាេិរជំនួយ ជា រយសំដីរដី លោយការសរលសររដី ឬជាេរខណៈ 
លអឡិចម្រត្ូនិចរដី និង/ឬការទំនារ់ទំនង (រមួទងំការឆ្លៅតាមម្របពន័ធបលចេរវជិាា ) ឬសរមាភាពរាងកាយ ឬកាយវកិា 
ឬសរមាភាពទងំពីរលនុះរមួោន លោយម្របលយាេ ចំល ុះជនរងលម្រោុះ ហដេ (i) បងាបានជាលម្រោុះ ថាន រផ់ែូវកាយ និងផែូវ 
អារមាណ៍ ដេ់ជនរងលម្រោុះ ឬបងាភាពខូចខាត្ដេ់ម្រទពយសមបត្តិជនរងលម្រោុះ (ii) លធវើឲ្យជនរងលម្រោុះ សថិត្រន ងភាពភ័យ 
ខាែ ចចំល ុះលម្រោុះថាន រម់រលេើខែួន ឬខូចខាត្ម្រទពយសមបត្តិរបស់ខែួន (iii) បលងាើត្នូវបរោិា នអរភិាពលៅ រន ងស្គលាចំល ុះ 
ជនរងលម្រោុះ (iv) រលំលាភលេើសិទធិរបស់ជនរងលម្រោុះលៅឯស្គលា ឬ(v) បងាការរខំានយា៉េ ងលម្រចើន និងគួរឲ្យរត្សំ់ោេ់ 
មរលេើដំលណើ រការអបរ់ ំឬម្របត្ិបត្តិការសណាត បធ់ាន ប់របស់ស្គលា។ 
 
“ការឆ្លៅតាមម្របពន័ធបលចេរវជិាា -Cyber-bullying” គឺជាការឆ្លៅតាមរយៈការលម្របើបលចេរវជិាា  ឬការទំនារទ់ំងលអឡិច 
ម្រត្ូនិចណាមយួ ហដេានរមួទងំ ហត្រម៏និរំណត្ហ់ត្លេើ ការលផទរសញ្ញា  ការឲ្យសញ្ញា  កាលផទរអវីហដេលយើងសរលសរ 
ជាលាយេ័រខណ៍អរសរ ការលផទររូបភាព សលមែង ទិនន័យ ឬការសាង ត្ត់ាមេរខណៈសនការបចាូ នទងំម្រសុង ឬលោយ 
ហផនរខែុះ លោយលម្របើហខសភាា ប ់វទិយ  លអឡិចម្រត្ូា៉េ លញ៉េទិច រូបថត្លអឡិចម្រត្ូនិច ឬរូបថត្ម្របពន័ធអ បទិច រមួទងំហត្រម៏និ 
រំណត្ហ់ត្លេើ សំប ម្រត្លអឡិចម្រត្ូនិច ការទំនារទ់ំនងតាម អ ិនថឺណិត្ ស្គរបនាទ ន់ ឬការទំនារទ់ំនងតាមហាវ រ។់ 
ការឆ្លៅតាមម្របពន័ធបលចេរវជិាា  ររ៏មួបចេូ េផងហដរនូវ (i) ការបលងាើត្នូវទំពរ័វ បិ 



ឬបែ រហដេអនរបលងាើត្ោរអ់ត្តសញ្ញា ណរបស់អននរដសទ ឬ(ii) ការហរែងខែួនជាអនរដសទថាជាអនរសរលសរនូវខែឹមស្គរ 
ឬស្គរហដេបានផាយ ម្របសិនលបើការបលងាើត្ ឬការហរែងល ា្ ុះ បលងាើត្បាននូវេរខ័ណឌ ណាមយួហដេានរាយ 
រន ងអន ម្របលយាគរមួចបព់ីទី (i) លៅទី (v) ហដេលរៀបរាបអ់ំពីនិយមនយ័អំពី រយថាឆ្លៅ។ ការឆ្លៅ តាម 
ម្របពន័ធបលចេរវជិាា  រ៏ម្រត្ូវរមួបចេូ េផងហដរនូវការហចរចយលោយលម្របើវធិីលអឡិចម្រត្ូនិច ចំល ុះការទំ នារទ់ំនងលៅ 
កានម់ន សសលម្រចើនជាងមយួនារ ់ឬការផាយនូវខែឹមស្គរលោយលម្របើមលធាបាយលអឡិចម្រត្ូនិច ហដេ អាចឲ្យមន សសមយួ 
ឬលម្រចើននារល់បើរលមើេបាន ម្របសិនលបើការហចរចយ ឬការផាយលនាុះបលងាើត្បាននូវេរខ័ណឌ នានា ហដេានហចងរន ង 
អន ម្របលយាគរមួោន ចបទ់ី (i) ដេ់ទី (v) ហដេនិយាយអំពីនិយមនយ័ រយថាឆ្លៅ។ 
 
សិសសខែអអាចង្វយរងលម្រោុះលោយការឆ្លៅឬអំលពើរ រគួន ហផែរលៅតាមប គាេិរេរខណ:លមើេល ើញជារ់ហសដង 
ខ សៗោន  រមួានសញ្ញា ត្ិ ពណ៌សមប រ ស្គសនា ប ពវការ ីជាត្ិលដើម លភទ ថាន:ានម្ររ ភាពអត្ផ់ទុះសហមបង 
លរៀនពូហរឬលខាយ ការសហមដងបលចេញលភទ អាការលម្រៅ ានសផទល ុះឬានរូន ទំលនារអារមាណ៍លេើលភទ ពិការភាព 
ខាងសត្ិ ខាងរាងកាយ ឬខាងវញិ្ញា ណ ឬលោយសាគមជាមយួមន សស ហដេលមើេល ើញថាាន េរខណ: 
សមបត្តិដូចបានលរៀបរាបណ់ាមយួឬលម្រចើន។  
 
សិសសណាាន រហ់ដេលជឿថា ខែួ នគឺជាផ្កទ ងំស ីបចលំ ុះការឆ្លៅ និង/ឬការរ រគនួ ម្រត្វូរាយការណ៍អពីំអវីហដេបានលរើត្ 
លឡើងឲ្យសាជិរណាាន រស់នប គាេិរស្គលាបានដឹង (លលារម្រគ ូអនរម្រគ ូអនរម្របឹរាលយាបេ់ រដាបាេស្គលា អនរឯរ 
លទសអនតរាគមនវ៍បិត្តិ គិលាន បោា រ ។េ។) និង/ឬាតាបិតា និង/ឬមស្រនតីពម្រងឹងចាប ់ឲ្យបានម្រជាបជាបនាទ ន។់ 
លបើសិសស/ាតាបិតា លជឿថាការរ រគួន និង/ឬការឆ្លៅ បលងាើត្ឲ្យានការខូចខាត្ លទុះជារម្រមតិ្ណារល៏ោយ ដូចាន 
ហចងរន ងចាប ់Title IX និង/ឬជំពូរទី 662 សិសស រា៏នជលម្រមើសផងហដររន ងការោរ ់រយបណតឹ ងជាលាយេ័រខណ៍ 
អរសរ លៅកានអ់នរសម្រមបសម្រមួេចាប ់Title IX ជំពូរទី 622។ 
 
របាយការណ៍ (ផ្កទ េ់ាត្ ់ឬលាយេ័រខណ៍អរសរ) អំពីការរ រគួន និង/ឬការឆ្លៅ នឹងម្រត្ូវលធវើការលស ើបអលងាត្ជាបនាទ ន ់
លហើយម្រត្ូវលធវើលឡើងរន ងចររឹេរខណៈមនិេំលអៀង និងសាង ត្ ់លដើមបធីានាបានពីចំណាត្់ការបនាទ ន ់និងចំណាត្ក់ារ 
ហដេសមរមយ។ លម្រកាយលពេការលស ើបអលងាត្ដស៏មរមយរចួមរម្របសិនលបើររល ើញថាប គាេណាមយួបាន រ់ 
ពន័ធចំល ុះការរ រគួន និង/ឬការឆ្លៅ (តាមនិយមន័យខាងលេើ) លៅរន ង ឬលម្រៅរបងស្គលា (តាមនិយមនយ័រំ 
ណត្ល់ោយចាប)់ នឹងម្រត្ូវម្របឈមជាមយួនឹងចំណាត្់ការវនិយ័រហូត្ដេ់ម្រត្ូវ និងរមួបចេូ េនូវការបលណត ញលចញ 
ពីស្គលាផងហដរ។ មនិម្រត្ូវានប គាេណាាន រ់សថិត្លម្រកាមការបងខិត្បងខំ ការបំភតិ្បំភ័យ ការសងសឹរ លម្រជៀងហម្រជរ 
ឬការលរ ើសលអើង ចំល ុះការរាយការណ៍សតីអំពីការរ រគួន និង/ឬការឆ្លៅ និង/ឬចំល ុះរិចេសហការ និង/ 
ឬការជួយ រន ងការលស ើបអលងាត្ ហដេបាននិយាយពីខាងលេើលឡើយ។ លទុះជាយា៉េ ងណារល៏ោយ ការហដេដឹងថាខែួនរំ 
ព ងលចទម្របកាន់អនរដសទរន ងផែូវខ ស ចំល ុះការរ រគួន និង/ឬឆ្លៅ នឹងម្រត្ូវម្របឈមនឹងចំណាត្់ការវនិ័យ រហូត្ដេ់ 
និងរមួទងំការបលណត ញលចញពីស្គលាផងហដរ។ 
 
សូមរត្ច់ំណាំផងហដរថាលគនឹងម្របាបឲ់្យអនរបានដឹងអំពីការពម្រងឹងចាបប់ណាត េពីការឆ្លៅនិង/ឬការរ រគួនលោយលគ 
អាចបតឹងបរអនរពីបទតម្ររិដាផងហដរ ម្របសិនលបើអនរដឹង លហើយលៅហត្លចទម្របកានល់គខាងផែូវខ ស។ សម្រាបព់ត័្ា៌នបហនថម 
សតីអំពីការឆ្លៅ និង/ឬការរ រគួន អនរអាចទំនារទ់ំនងជាមយួនឹងនាយរស្គលារូនរបស់អនរ និង/ឬការយិាេ័យ 



លសវារមាលម្រជាមហម្រជងនិសសតិ្សម្រាបស់្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ហដេានទូរស័ពទលេខ 978-674-2034។ 
ពត័្ា៌នបហនថម អាចររអានបានលៅឯវ បិសសរបស់ម្ររសួងអបរ់បំឋមសិរា និងមធយមសិរាសនរដាា៉េ ស្គ ឈូលសត្ 
(Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education) 
ឬលៅឯវ បិសសរបស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឱ្កាសបានទទេួការអបរ់លំសាើភាពោន  

លោេនលយាបាយម្របឆ្ងំភាពលរ ើសលអើង 
វាគជឺាលោេនលយាបាយរបស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេហដេមនិម្រត្ូវលរ ើសលអើងចំល ុះលភទ េំនាកំាររមួលភទ ស្គសនា 
ពណ៌សមប រ ឬជាត្ិរំលណើ ត្ លៅរន ងរមាវធិី សរមាភាពការអបរ់ ំឬលោេនលយាបាយការង្វរ លៅតាមភាពត្ម្រមូវរបស់ 
Title IX សនឆ្ន  ំ1972 ចំល ុះចាបក់ារហរហម្របការអប់រ ំ(Education Amendments) និងជំពូរទី 622 សនចាបឆ់្ន  ំ
1971។ Title IX ជានីត្ិបចាត្តិរបស់សហពន័ធហដេហាមឃាត្់មនិឲ្យានការលរ ើសលអើងចំល ុះសិសស និងនិលយាជិរ 
លោយស្គរលភទ។ ជំពូរទី 22 គឺជា នីត្ិបចាត្តិរបស់រដា ហដេានរមួទងំការហាមឃាត្ច់ំល ុះការលរ ើសលអើងចំល ុះលភទ 
ឬេំនារំមួលភទ ហត្រ៏បានហាមឃាត្ច់ំល ុះការលរ ើសលអើងចំល ុះជាត្ិស្គសន ៍ពណ៌សមប រ ជាត្ិរំលណើ ត្ និងស្គសនា។ 
(ជំពូរទី 622) គឺសម្រាប់ហត្អន វត្តជាមយួសិសសហត្ប៉េ លណាណ ុះ)។ 

លនុះគាឺននយ័ថា សិសសទងំអស់នឹងានឱ្កាសលសាើភាពោន រន ងការបានទទួេល ា្ ុះចូេរន ងស្គលា បានទទួេ
ល ា្ ុះចូេលរៀនតាមម ខវជិាា  ខែឹមស្គរម ខវជិាា  ការនាផំែូវ និងសរមាភាពលម្រៅរមាវធិីសិរា ម្រពមទងំ
សរមាភាពអត្តពេរមា។ 

នតី្មិ្ររមបណតឹ ងត្វា៉េ  
សិសស ឬនិលយាជិររបស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ ហដេានអារមាណ៍ថាខែួនរងភាពអយ ត្តិធមល៌ម្រកាម លម្រកាម Title 
IX ឬជំពូរទី 622 អាចោរ ់រយបណតឹ ងអំពីលរឿងលនុះជាលាយេរខណ៍អរសរ លៅកាន់មន សសដូចខាងលម្រកាម ៖ 

រម្រមតិ្ 1 នាយរស្គលា 
រម្រមតិ្ 2 អនរសម្រមបសម្រមួេ Title IX/622 
រម្រមតិ្ 3 សនងការស្គលា 
រម្រមតិ្ 4 គណៈរមាការស្គលា 

រម្រមតិ្ 1 ៖  សិសស ឬនិលយាជិរហដេានអារមាណ៍ថាខែួនានបណតឹ ងលម្រកាម Title IX ឬជំពូរទី 622  
ម្រត្ូវោរជូ់ននូវ រយបណតឹ ងជាលាយេ័រខណ៍អរសរលៅកានន់ាយរស្គលា/អនរហដេនាយរស្គលាចត្ត់ាងំ។ 
នាយរស្គលា/អនរហដេនាយរស្គលាចត្់តាងំ នឹងជួបជាមយួសិសស ឬនិលយាជិររន ងរវាងម្របាសំថងសនសថងសិរា 
បនាទ បព់ីបានទទួេ រយបណតឹ ង រន ងរិចេខិត្ខំម្របឹងហម្របងលោុះម្រស្គយ រយបណតឹ ងលនុះ។ 
 
រម្រមតិ្ 2 ៖ ម្របសិនលបើលៅច ងបចេបស់នសថងទីម្របា ំ(5) សនសថងសិរា បនាទ បព់ីការម្របជ ំជាមយួនាយរស្គលា លហើយ
បណតឹ ងត្វា៉េ  មនិបានលោុះម្រស្គយម្របរបលោយភាពលពញចិត្តលទ បណតឹ ងត្វា៉េជាលាយេ័ខណ៍អរសរអាច
ម្រត្ូវបចាូ នលៅកានអ់នរសម្រមបសម្រមួេ Title IX  ហដេានត្ួនាទីជួបភាគី រព់ន័ធ រន ងការខិត្ខំលដើមបបីចេប់បណតឹ ងត្វា៉េ  
រន ងរវាងដប ់(10) សនសថងសិរាបនាទ បព់ីបានទទួេបណតឹ ង។ 
 
 អនរសម្រមបសម្រមួេលដបា៉េ តាម៉េង់ស្គលាឡូហវ ៉េេ សម្រាប ់Title IX, VI និង 504 គឺជាជនំួយការសនងការស្គលា 
សនលសវារមាលម្រជាមហម្រជងសិសស ហដេានលេខទូរស័ពទ (978) 441-3718។ 



រម្រមតិ្ 3 ៖ ម្របសិនលបើលៅច ងបចេបស់ថងទីដប់ (10) សនសថងសិរា លម្រកាយការម្របជ ំជាមយួអនរសម្រមបសម្រមួេ លហើយ
បណតឹ ងត្វា៉េ   លៅហត្មនិបានលោុះម្រស្គយម្របរបលោយភាពលពញចិត្តចំល ុះអវីហដេបានបតឹង លដើមបណតឹ ងអាចបចាូ ន 
បណតឹ ងត្វា៉េជាលាយេ័រខណ៍អរសរលៅកាន់សនងការស្គលា ហដេរន ងរវាងដប ់(10) សថងសនសថងសិរាបនាទ បព់ីបានទទួេ
បណតឹ ង សនងការម្រត្ូវជួបជាមយួាេ ស់បណតឹ ង លដើមបបីចេបប់ណតឹ ងស្គរទ រខ។ 

រម្រមតិ្ទ ី4 ៖  ម្របសិនលបើលៅច ងបចេបស់នសថងទីដប់ (10) សនសថងសិរា លម្រកាយការម្របជ ំជាមយួសនងការស្គលា 
 រយបណតឹ ងត្វា៉េ  លៅហត្មនិអាចលោុះម្រស្គយបានម្របរលោយភាពលពញចិត្តចំល ុះលដើមបណតឹ ង លដើមបណតឹ ង
អាចបចាូ នបណតឹ ងត្វា៉េលាយលាយេ័រខណ៍អរសរលៅកាន់គណៈរមាការស្គលា។ សថិត្លម្រកាមជំពូរទី 622 
លដើមបណតឹ ងត្វា៉េ អាចលផ្ើបណតឹ ងរបស់ខែួនមយួចាបល់ៅកាន់ការយិាេ័យឱ្កាសទទួេការអប់រលំសាើភាពោន  (Bureau of 

Equal Educational Opportunity)។ គណៈរមាការស្គលា ម្រត្ូវលឆ្ែើយត្បចំល ុះ រយបណតឹ ងឲ្យបានរសួរាន ់ហដេមនិ
ឲ្យយឺត្ជាងស្គមសិប (30) សថងសនសថងសិរា ជាលាយេ័រខណ៍អរសរលៅកាន់ភាគបីណតឹ ង។ គណៈរមាការស្គលា 
ម្រត្ូវលផ្ើលសចរតីលឆ្ែើយត្បរបស់ខែួនមយួចាបស់នបណតឹ ងត្វា៉េ  ជំពូរទី 622 លៅឲ្យការយិាេ័យឱ្កាសទទួេ 
ការអបរ់លំសាើភាពោន  លៅឯម្ររសួងអបរ់រំដាា៉េ ស្គឈូលសត្ (Massachusetts Department of Education) ផងហដរ។ 
លដើមបណតឹ ងលម្រកាម Title IX ានសិទធិ លផ្ើ រយបណតឹ ងរបស់ខែួនលៅកាន់ការយិាេ័យសិទធិពេរដា (Office of Civil 

Rights) សនម្ររសួងអប់រ ំលៅបូសត ន ា៉េ ស្គឈូលសត្ បានម្រគបល់ពេ។ 

ភាពមនិលរ ើសលអើង 
 
ការលោរពនូវលសចរដីសថែថនូរនិងត្សមែសនប គាេាន រ់ៗ គឺខពងខ់ពស់ណាស់ រន ងការបលងាើត្ម្រគបល់ោេនលយាបាយទងំអស់ 
លោយគណៈរមាការស្គលាលរៀនឡូវេិ និងរន ងអភបិាេរិចេសនលោេការណ៍ទងំលនាុះ លោយគណៈរមាការស្គលា 
និងប គាេិរទងំអស់សនស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ។  ចាប់ Title II របស់អាលមរកិាងំ ជាមយួនិងចាប ់
សដីពីពិការភាព និងចាប់ហផនរ 504 សនចាបស់ដីពីការលធវើឱ្យានភាពម្របម្ររត្ីលឡើងវញិ ហាមនូវការលរ ើសលអើង 
លេើអសមត្ថភាពរបស់មន សស។ 
 
ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិគឺលបដជ្ាហថររា នូវបរោិា នអបរ់ ំនិង រហនែងលធវើការមយួ  ហដេប គាេទងំឡាយ 
មនិម្រត្ូវបានលរ ើសលអើង ម្របឆ្ងំនឹងអសមត្ថភាពរបស់ពួរោត្់លឡើយ។  ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិខិត្ 
ខំបលងាើត្នូវបរោិា នមយួ ហដេសិសសនិងប គាេិរទងំអស់ទទួេដឹងនូវរិចេស្គវ គមនព៍ិត្ៗ។  
លដើមបឱី្យបានជួបនូវលោេបំណងលនុះ ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិនឹងមនិអត្ឱ់្ននូវ ការបដិលសធចំល ុះសរមាភាព, 
រមាវធិី, ឬលសវារមានានា ដេ់ប គាេានពិការភាពទងំឡាយ (ដូចបានបញ្ញា ររ់ន ងចាប់ហផនរទី504) 
និងចាបស់ដីពីការលធវើឱ្យានភាពម្របម្ររត្ីលឡើងវញិ, 29 U.S.C, section 705 (20). 
 
លោេនលយាបាយរបស់គណៈរមាការស្គលាសដីពីភាពមនិលរ ើសលអើងនឹងានទមងន ់លេើសិសស, ប គាេិរ, 
ស្គធារណៈទូលៅ, និងប គាេទងំឡាយហដេានការង្វរជាប់ទរទ់ងជាមយួលោេនលយាបាយលនុះ។  
លោេនលយាបាយរបស់គណៈរមាការស្គលាសដីពីភាពមនិលរ ើសលអើងនឹងហាមនូវការលរ ើសលអើង ដូចជាអំលពើរលំលាភរ ំ
ខានផទួនៗ ខាងពូជស្គសន,៍ ព៌ណសមប រ, ស្គសនា, ប ពវការជីន, ជាត្ិរំលណើ ត្លដើម, លភទ, ថានៈលសដារិចេសងាម, 



ភាពឥត្ជម្រមរ, េរខណៈខ សលភទ, ភាពានគភ៌ឬានរូន, ចំអនល់េើលភទ, ពិការភាពឬលសពគប់ជាមយួមន សស 
ហដេានឬហដេបានគិត្ល ើញថាានេរខណៈណាមយួសនេរខណៈអស់ទងំលនុះ។ 
 

ឱ្កាសបានទទេួការអបរ់លំសាើភាពោន  
 

រន ងការទទួេស្គា េ់នូវលោេនលយាបាយរបស់គណៈរមាការស្គលា ម្របឆ្ងំនឹងភាពលរ ើសលអើង  គណៈរមាការស្គលា 
និងប គាេិរទងំអស់សនស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិនឹងលធវើម្រគបក់ារខំម្របឹងហម្របង លដើមបលីធវើតាមេិខិត្និងម្រពេឹង 
សនចាបស់ដីពីឱ្កាសបានទទួេការអបរ់លំសាើភាពោន សនរដាា៉េ ស្គឈូសិត្ ហដេហាមនូវភាពលរ ើសលអើងរន ងរមាវធិីនិង 
ការស ំចូេស្គលាលរៀនស្គធារណៈ និងម្រគប់ហផនរសនចាប់ហដេហចងជាម្ររិត្យលោយម្ររសួងអប់ររំដាា៉េ ស្គឈូសិត្ 
ហផនរបថមនិងមធយមសិរានឹងម្រត្ូវហត្លោរពតាម។ 
 
វាគឺជាលោេនលយាបាយរបស់ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ មនិឱ្យម្របកានឬ់លរ ើសលអើងម្របឆ្ងំនឹងសិសសណាាន រ ់
រន ងការទទួេយរចូេមរកាន់ស្គលាលរៀនរន ងទីម្ររុងឡូវេិ ឬរន ងការទទួេនូវអត្ថម្របលយាជន,៍ សិទធិ, 
និងការសិរាម ខវជិាា លៅរន ងស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ លោយហផែរលេើពូជស្គសន,៍ ព៌ណសមប រ, ស្គសនា, 
ប ពវការជីន, ជាត្ិរំលណើ ត្លដើម, លភទ, ថានៈលសដារិចេសងាម, ភាពឥត្ជម្រមរ, េរខណៈខ សលភទ, ភាពាន 
គភ៌ឬានរូន, ចំអនល់េើលភទ, ពិការភាពឬលសពគប់ជាមយួមន សសហដេានឬហដេបាន គិត្ល ើញ ថាាន 
េរខណៈណាមយួសនេរខណៈអស់ទងំលនុះ រន ងរមាវធិីនិងសរមាភាពសនការសិរាអប់ររំបស់លយើង ដូចាន 
ហចងទ រលោយចាប ់Title IX សនរំហណហម្របចាបអ់ប់រឆំ្ន 1ំ972 និងជំពូរ 622 សនចាបឆ់្ន  ំ1971  បហនថមលៅលេើចាប់ 
MGL, c.76, s.5  និងចាប ់603 CMR 28.00។ 
 
លនុះគឺាននយ័ផងហដរថា សិសសម្រគបោ់ន នឹងទទួេនូវឱ្កាស/ការលចញចូេ រន ងការស ំចូេលរៀន, ការលម្រជើសលរ ើស 
ម ខវជិាា , ចំណ ុះម ខវជិាា , ការហណនា,ំ អាហារូបររណ៍, រង្វវ ន,់ និងសរមាភាពអត្ថពេរមានិងលម្រៅលា៉េ ងលរៀនផងហដរ។ 
ការររល ើញសនភាពលរ ើសលអើងអាចបណាដ េានផេវបិារដស៏មរមយ ម្រសបជាមយួនឹងលោេនលយាបាយ 
និងលោេការណ៍ហណនារំបស់ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ។ 
 

ការបណដឹ ងត្វា៉េ នងិស្គទ រខរបស់សិសស 
គណៈរមាការស្គលាទទួេស្គា េ់ថា ានេរខ័ណឌ លៅរន ងម្របពន័ធស្គលាលរៀន ហដេម្រត្ូវលធវើឱ្យបានម្របលសើរជាចបំាច ់
និងថាសិសសទងំអស់គួរានមលធាបាយខែុះៗ លដើមបសីហមដង, រុិះគិត្ និងលោុះម្រស្គយនូវការខាវ យខវេ់ឱ្យបានម្រត្ឹម 
ម្រត្ូវនិងលោយសរដិសិទធិ។ 
 
លោេនលយាបាយ “លបើរទវ រ” តាមម្របសពណីរន ងម្របពន័ធស្គលាលរៀននឹងម្រត្ូវានជាបនត។ សិសសទងំឡាយនិងាតា 
បិតានិង/ឬអនរអាណាពាបាេហដេលជឿថា សិសសបានទទួេនូវម្របម្រពឹត្តរមាមនិម្រត្ឹមម្រត្ូវ អាចត្វា៉េ នូវស្គទ រខរបស់ោត្ ់
តាមបណាដ ញដ៏សមរមយ។ 
 
ម្រគបក់ារប៉េ នប៉េងនឹងម្រត្ូវលធវើ លដើមបហីសវងររនូវដំលណាុះម្រស្គយដល៏ពញចិត្តមយួ ចំល ុះការបណដឹ ងត្វា៉េ  ឬ 



ស្គទ រខម្រសបចាបទ់ងំអស់ រន ងហបបបទមយួជាមតិ្តភាពនិងលម្រៅផែូវការ ម្របសិនលបើអាច។  ចាបឬ់ខណាមយួសនចាប់ 
ទូលៅរដាា៉េ ស្គឈូសិត្ឬចាប់សហពន័ធនឹងម្រត្ូវលដើរតាម លោយមស្រនតីស្គលាលរៀនទងំឡាយ រន ងការលស ើបអលងាត្និង 
ពិនិត្យលឡើងវញិ នូវស្គទ រខទងំឡាយរបស់សិសស និង/ឬ រន ងការលធវើសវនាការទងំឡាយផងហដរ។ 
 
រន ងររណីណាហដេសិសសនិងាតាបិតានិង/ឬអនរអាណាពាបាេហដេលជឿថា សិសស នទទួេម្របម្រពឹត្តរមាមនិសម 
រមយ លនាុះរលបៀបត្វា៉េ នឹងម្រត្ូវលធវើតាម លោយលោេនលយាបាយនិងទម្រមងក់ាររបស់ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ 
និងលោយចាប់ហដេអាចអន វត្តបានណាមយួនិង/ឬទងំអស់។  សម្រាប់សិសសណាាន ររ់ន ងស្គលាលរៀន 
ស្គធារណៈឡូវេិ ហដេគិត្ថា ោត្ម់្រត្ូវបានលគលរ ើសលអើង លៅលម្រកាមចាប ់Title IX ឬចាបជ់ំពូរ 622  
នឹងម្រត្ូវោរ់ រយបណដឹ ងត្វា៉េ ជាលាយេរខអរសរ លៅកានដូ់ចខាងលម្រកាមលនុះ 
 
 រម្រមតិ្ 1  នាយរ/ត្ំណាងចត្ត់ាងំ 
 រម្រមតិ្ 2  អនរសម្រមបសម្រមួេ/មស្រនតីចត្់តាងំ 
 រម្រមតិ្ 3  សនងការស្គលាលរៀន 
 រម្រមតិ្ 4  គណៈរមាការស្គលាលរៀន/មស្រនដីលផសងលទៀត្ 
 
រម្រមតិ្ 1:  សិសសហដេគិត្ថា ានបណដឹ ងត្វា៉េ មយួ លៅលម្រកាមចាប ់Title IX ឬ ចាបជ់ំពូរ 622  នឹងោរ ់រយជា 
លាយេរខអរសរលៅកានន់ាយរ/ត្ំណាងចត្ត់ាងំ(នាយការយិាេ័យរង)។  នាយរ/ត្ំណាងចត្ត់ាងំ 
(នាយការយិាេ័យរង) នឹងជួបជាមយួសិសស ឬ នលយាជិត្ លៅរន រងវង៥់សថងសនការទទួេបណដឹ ងត្វា៉េ រន ងការម្របឹង 
ហម្របងមយួលដើមបលីោុះម្រស្គយបណដឹ ងត្វា៉េ លនាុះ។  
 
រម្រមតិ្ 2:  ម្របសិនលបើលៅទីបចេបស់ន៥សថងលរៀនបនាទ បព់ីការម្របជ ំលនាុះលៅ ស្គទ រខលនាុះមនិម្រត្ូវបានទទួេការ 
លពញចិត្តសនការត្វា៉េ លទ  ស្គទ រខជាលាយេរខអរសរម្រត្ូវលធវើលឡើងលៅកានអ់នរសម្រមបសម្រមួេ/មស្រនតីដា៏នេំោប់ 
ហដេនឹង បនាទ បព់ដីប់(10)សថងលរៀន ជួបរន ងការខំម្របឹងហម្របងមយួ លដើមបផីសុះផានូវស្គទ រខលនាុះ។  
អនរសម្រមបសម្រមួេម្ររសួងស្គលាលរៀនឡូវេិ សម្រាបៈ់ 
 
មស្រនដ/ីអនរសម្រមបសម្រមេួចត្ត់ាងំ 
 
ចាប ់Title IX Billie Jo Turner, ន្លយភាន ក្់ងារវទនក្ហិរចា  តថ   

(978) 674-4324 

 
ចាប ់Title II Robin Desmond, ន្លយភាន ក្់ងារទទួេខាងក្ិចេការសិក្ាអប់រ ំ   

(978) 674-4324 

 
ចាប ់504 អនរសម្រមបសម្រមេួ Latifah M. Phillips, ន្លយភាន ក្់ងារទទួេខាងសម្ក្ិចេ និងសហម្របតិបតតិការ 
    (978) 674-4326 
 



រម្រមតិ្ 3: ម្របសិនលបើលៅសថងទីដប់(10)សនសថងលរៀន បនាទ បព់ីការម្របជ ំ ស្គទ រខលនាុះមនិម្រត្ូវបានលោុះម្រស្គយឱ្យាន 
ការលពញចិត្តសនបណដឹ ងត្វា៉េ លទ  បណដឹ ងលនុះម្របហហេអាចបចាូ ន ជាលាយេរខអរសរលៅកាន់ សនងការសនស្គលាលរៀន  
ហដេនឹង រន ងរយៈលពេដប(់10)សថងលរៀនបនាទ បម់រ ជួបម្របជ ំរន ងការខំម្របឹងមយួ  លដើមបលីោុះម្រស្គយនូវស្គទ រខលនាុះ។  
 
រម្រមតិ្ 4:  ម្របសិនលបើលៅសថងទីដប(់10)សនសថងលរៀន បនាទ បព់ីការម្របជ ំជាមយួនាយសនងការស្គលាលរៀនស្គទ រខលនុះមនិម្រត្ូវ 
បានលោុះម្រស្គយឱ្យានការលពញចិត្តសនបណដឹ ងលទ បណដឹ ងលនុះម្របហហេអាច បចាូ នជាលាយេរខអរសរលៅកាន់ 
គណៈរមាការការសនស្គលាលរៀន។ 
 
បហនថមពីលនុះ បនដឹងលនុះគឺអាចលដញលោេនូវសិទធិរបស់ោត្់ជាមយួនឹងទីភាន រង់្វររដា ឬ ត្ លាការ/អងាការ 
រដាបាេដ៏សមគួរ  ហដេានយ តាត ធិការ គឺរាបប់ចេូ េហត្មនិរំណត្ ់ដូចត្លៅ៖ 
 

ការយិាេ័យរដាខាងការអបរ់ពំិលសស (Massachusetts Bureau of Special Educations), One Congress 

Street, Boston, MA 02114, Tel. (617) 626-7250, Fax (617) 626-7250។ 

 
រមាវធិីម្ររសួងអប់ររំដា, លសចរដីសលម្រមចចិត្ត (Massachusetts Department of Education Program, Program 

Resolution), 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, Tel. (781) 338-3000, Fax (781) 338-3710, TTY 

Relay (800) 439-2370 ។ 

  
ការយិាេ័យសិទធិពេរដាសនម្ររសួងអបរ់សំហរដា (United States Department of Education Office of Civil 

Rifgts, Department of Education 5 Post Office Square, 8
th

 Floor, Boston, Massachusetts 02109 Tel. 

(617) 289-0012: Fax: (617) 289-0150: TTD: (877) 521-2172។ 
 
ោា នអវីហាមឃាត្នូ់វបណដឹ ងពីការហសវងររភាែ មៗ លៅចំល ុះម ខត្ លាការ ឬ ទីភាន រ់ង្វររដាបាេណា ហដេានយិតាត  
ធិការដស៏មរមយលនាុះលទ។ 
 
  
 
 
  
 

 
 



ការលធវើទ រខប រលមនញ  ៖ នយិមនយ័តាមផែូវចាប ់នងិភាពត្ម្រមវូ 

តម្ររដិារមាសនការលធវើទ រខប រលមនញ—នយិមនយ័ នងិលទសបចាត្ត ិ

 រយថា “ការលធវើទ រខប រលមនញ” តាមការលម្របើរន ងហផនរលនុះ គាឺននយ័ថាជាការម្របម្រពឹត្ត ឬវធិីណាមយួសនការ
ផតួចលផតើមរន ងការលរៀបចំលឡើងលោយម្ររុមសិសស លទុះជាម្របម្រពឹត្តមរលេើម្រទពយសមបត្តឯិរជន ឬម្រទពយសមបត្តិ
រដារល៏ោយ ហដេលធវើឲ្យានលម្រោុះថាន រ ់លោយលចត្នា ឬអលចត្នាលេើស ខភាពកាយ ឬស ខភាពចិត្ត របស់
សិសស ឬអនរដសទណាាន រ ់ឬហដេលធវើឲ្យសិសស ឬអនរដសទជួបនូវភាពតានត្ឹងផែូវចិត្តរន ងរម្រមតិ្ធងនធ់ងរ រមួ
ទងំការពិបារលគង ឬសម្រារ ឬ ខាែ ចសងាមមន សស រន ងេរខណៈយូរអហងវង ។ (ចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គ
ឈូលសត្ ជំពូរទី 269 ហផនរទ ី17)។ 

ភាររចិេម្រត្វូរាយការណ៍អពំកីារលធវើទ រខប រលមនញ 

នរណារល៏ោយហដេបានដឹងថា ានមន សសណាមយួរពំ ងសថិត្ជាជនរងលម្រោុះពីការលធវើទ រខប រលមនញ 
លហើយសថិត្លៅរន ងឆ្រសនសរមាភាពហបបលនុះ តាមអវីហដេអនរលនាុះអាចលធវើបាន លោយោា នលម្រោុះថាន រ ់ឬ
ហានិភយ័ចំល ុះខែួនឯង ឬអនរដសទ ម្រត្ូវហត្រាយការណ៍អំពសីរមាភាពហបបលនុះលៅកានន់ាយរស្គលា 
ជំនួយការនាយរស្គលា ឬប គាេិរស្គលា ឲ្យបានលេឿនតាមលហត្ ផេសមរមយហដេអាចលធវើលៅបាន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លោេការណ៍ចាបល់ម្របើលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់នងិលម្រគឿងលញៀន 
ហដេរាបប់ចេូេ JICFA-E, JICHA, JICHR and JICH (MASC) 

 
ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិទទេួដឹងនូវការទទេួខ សម្រតូ្វលេើចាបនិ់ងលេើសងាម លដើមបសី្គថ បនា នូវលោេការណ៍ទងំឡាយ 
និងជម្រមុញឱ្យានចំណាត្ក់ារហផនររដាបាេ និងបងាឱ្យានលឡើង នូវបរោិា នស្គលាលរៀនមយួ ោា នការលម្របើម្របាស់, ោា នជាបនឹ់ងខែួន 
ឬោា នការេរហ់ចរចយ នូវលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ,់ លម្រគឿងលញៀនខ សចាបណ់ាមយួ ឬ នូវស្គរធាត្ ម្រតួ្ត្ពិនិត្យនានា។ 
 
ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិទទេួដឹងថា ការរលំលាភស្គរធាត្ លនុះគឺជាជមងមឺយួ ហដេប៉េុះ េ់ស ខភាព, ការសិរាអបរ់,ំ 
លហើយបងាអាន ភាពប៉េុះ េ់ដេ់ម្រគបស់ាជិរទងំអស់  និងថា ម្រគបក់ារខិត្ខំម្របឹងហម្របងនឹងម្រតូ្វលធវើលឡើង លដើមបជីីរររឫ 
សគេ់បញ្ញា ជាបចេយ័និងលរើត្ានជាបនត  លហើយផដេ់នូវអនតរាគមន ៍តាមការយេ់ល ើញដស៏មរមយ។  ល េគឺ ស្គលាលរៀន 
ស្គធារណៈឡូវេិនឹងផដេ់ការជយួ ដេ់សិសសណា ហដេលស្គា ុះសា័ម្រគហសវងររឱ្វាទឬការពាបាេ នូវការលញៀ នឹងលម្រគឿង 
ស្គរធាត្ អស់លនាុះ។  ការសវុះហសវងររជំនយួដល៏ស្គា ុះសា័ម្រគរន ងហបបណារល៏ោយ រម៏និបដិលសធលចេ នូវការទទេួ 
ខ សម្រតូ្វទងំឡាយរបស់សិសស លៅលម្រកាមលោេការណ៍ចាបស់្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិបានលឡើយ។ 
 
ប គាេិរស្គលានឹងចត្វ់ធិានការជាជំហានៗដូចត្លៅ ចំល ុះសិសសណា ហដេសវុះហសវងររពត្ា៌នឬជំនយួ ចំល ុះការលម្របើម្របាស់ 
លម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន  លៅម នលពេានការរលំលាភហបបណាមយួ លេើលោេេការណ៍ចាបស់្គលាលរៀន 
ស្គធារណៈឡូវេិ៖ 
 
 រ   .ម្រតិ្ុះរុិះពិចរណាជាបនាទ ន ់នូវមលធាបាយដេ៏ែបំផ ត្ លដើមបជីយួ ោមំ្រទសិសស រមួទងំចូេលៅររប គាេិរសិរាដម៏្រតឹ្ម
 ម្រតូ្វ, ររធនធានជាឯរជន ឬរបស់សហគមនន៍ានា។  ម្របពន័ធស្គលាលរៀនមនិអាចបា៉េ នម់្របាណបាន នូវការចយ    
 វាយសម្រាបជំ់នយួជាឯរជន ឬ ការចូេពាបាេលរាគលៅមនទីរលពទយបានលទ ។ 
 
 ខ   .ចូេលម្រជៀត្ហម្រជរាតាបិតា ឱ្យជយួ ោមំ្រទសិសស ឱ្យបានឆ្បរ់ហ័សសមតាមកាេដស៏មគរួ។  
 

គ   .ផដេ់នូវឱ្កាសលដើមបបំីលពញរិចេការស្គលាហដេខរខាន  ដេ់សិសសហដេសវុះហសវងររជំនយួ ឬ ររការពាបាេ    
លោយសា័ម្រគចិត្ត។  ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិទទេួដឹងនូវការចបំាចល់នុះ   លដើមបផីដេ់នូវការថែឹងហថែងមយួ 
រវាងផដេ់លសវារមាពិលម្រោុះហណនាោំមំ្រទ ដេ់សិសសទងំលនាុះ ហដេានបញ្ញា លម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន 
និងថែឹងហថែងគិត្គូរពីលសចរដីម្រពួយបារមភនានា ខាងវនិយ័ផងហដរ។ លនុះគឺជាលោេការណ៍ចាបរ់បស់ស្គលា លរៀន 
ស្គធារណៈឡូវេិ ហដេហចងថា  សិសសនឹងមនិ, លោយមនិគិត្ពីចំនួនតិ្ចឬលម្រចើន, លម្របើម្របាស់ /ជរផឹ់រ , ានជាបនឹ់ងខែួន, 
ទិញ /េរ់ , សថិត្លៅលម្រកាមអាន ភាព ឬ េុះបងឱ់្យនូវលភសជាៈហដេានលម្រគឿងម្រសវងឹ, ានស្គរធាត្ ថាន ជំរ,់  
រាបប់ចេូ េទងំជាតិ្ចំហាយ /បារមី្របលភទ E, រញ្ញេ , លសតរ ៉េយ, ឬ ស្គរធាត្ /លម្រគឿងលញៀនខ សចាបឬ់ម្រតូ្វម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 

ឬរជ៏ាស្គរធាត្ /លម្រគឿងលញៀនានភនិភា  គដូចោន , 
ឱ្សថ /ថាន លំវជាបញ្ញា)មនិានហចងរន ងលោេការណ៍ចាបអំ់ពីឱ្សថរបស ់់ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ

ឬស្គរធាត្ ហដេលហើរលប ើងៗ  
លៅលេើទីធាែ ស្គលាលរៀននិងឬលៅម នលពេចូេឬរន ងលពេានសរមាភាព/ពិធីនានាលរៀបចំលឡើងលោយស្គលាលរៀន 

ផងហដរ។  អំលពើទងំឡាយហបបលនុះអាចនឹងបណាដ េឱ្យហាមឃាត្សិ់សស 
មនិឱ្យចូេរមួរន ងសរមាភាព/ពិធីរបស់ស្គលាលរៀននានា  

និងឬម្របហហេអាចបណាដ េឱ្យានវធិានការខាងវនិយ័ហថមលទៀត្ផងហដរ  រមួានប៉េ ហនដមនិរំណត្ម់្រពំហដន  
ដូចជាការបលណដ ញលចញពីស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ ជាលដើម។ 



 
ប គាេិរស្គលានឹងចត្វ់ធិានការជាជំហានៗដូចត្លៅ ចំល ុះសិសសណា  ហដេរលំលាភបំ ននូវ 
លោេការណ៍ចាបល់នុះ៖ 

 
រ   .នលយាជិត្ណាមយួរបស់តំ្បនសិ់រា រមួទងំម្ររុមការង្វររន ងម្ររបខណ័ឌ រិ ចេសនានិងនលយាជិត្របស់ខែួន 
នឹងម្រតូ្វរាយ ការណ៍នូវការរលំលាភបំ នណាមយួ សនលោេកាណ៍ចាបរ់បស់ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ 
ទរទ់ងនឹងលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន  លៅកានន់ាយរស្គលា ឬ អនរលគចត្ត់ាងំ។ 

 
ខ   .នាយរស្គលា ឬ អនរលគចត្ត់ាងំនឹងលស ើបអលងាត្ រយលចទ តាមលោេការណ៍ចាបនិ់ងការហណនារំបស់ស្គលា   
លរៀនស្គធារណៈឡូវេិ  និងចត្វ់ធិានការដស៏មរមយ )ហដេអាចរាបប់ចេូ េ ប៉េ ហនតរម៏និរំណត្ម់្រពំហដន ចាបវ់និយ័និង       
ឬបទហបបលផសងលទៀត្  (លៅតាមលោេ ការណ៍ចាបនិ់ងការហណនាទំងំឡាយ រមួាន ប៉េ ហនដរម៏និរំណត្ម់្រពំហដន លធវើ     
ការទរទ់ងាតាបិតារបស់សិសស។ 

 
គ   .ស្គរធាត្ ណាមយួ រន ងការរលំលាភបំ នសនលោេការណ៍ចាបល់នុះ នឹងម្រតូ្វហឆ្រលឆ្រ លហើយម្ររុមនគរបាេនឹងម្រតូ្វឱ្យ

 ដំណឹងផងហដរ។   ការរលំលាភបំ នសនលោេការណ៍ចាបល់នុះម្របហហេអាចចត្ទ់ រថាជាអំលពើតម្ររឹដាហថមលទៀត្ផង។ 
 

   .កាេណាគិត្ល ើញថាជាការសមរមយ ស្គលាលរៀនស្គធារ ណៈឡូវេិម្របហហេរអ៏ាចផដេ់ពត្ា៌ន 
លៅកានម់្ររសួងរូនលរាងនិងម្រគួស្គរផងហដរ។  ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិររ៏រានូវសិទធិរបស់ខែួន  
លដើមបចីត្វ់ធិានការចាប ់លៅ        តាមចាបស់ហពន័ធនិងចាបរ់ដា ចំល ុះ 
ការរលំលាភបំ នណាមយួសនលោេការណ៍ចាបល់នុះ។ 

 
ង   .ស្គលាលរៀ នស្គធារណៈឡូវេិនឹងលធវើសហម្របតិ្បត្តិការជាមយួនិងភាន រង់្វរត្ម្រមួត្  លដើមបលីធវើឱ្យជារច់ាស់ថា សរមា 
ភាពខ សចាបទ់ងំឡាយ បងាលោយសិសសនិងជនដសទលទៀត្ ម្រតូ្វខាខាងំទងំលៅរន ងនិងទីជ ំវញិសនស្គលាលរៀនទងំ 
អស់។ 

 
ច   .ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិនឹងលដើរតាមលោេការណ៍ចាបល់នុះ ម្របរបព ម្រ់មលោយការពិចរណាដល៏ពញលេញ    

  ចំល ុះសិទធិផែូវចាបស់នសិសសហដេជាប ់រព់ន័ធ  និងសិទធិនិងភាពស ខស្គនតសនសហគមនស៍្គលាលរៀនផងហដរ។ 
 

ឆ្   .នាយរស្គលាឬអនរលគចត្ត់ាងំនឹងផដេ់ជំនយួ ដេ់សិសសណា ហដេសា័ម្រគហសវងររការពាបាេឬររឱ្វាទអំពីលម្រគឿង
 ម្រសវងឹ,ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន។ 
 

បលម្រងៀនអពំលីម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់នងិលម្រគឿងលញៀន 
 

លោយអន លលាមលៅតាមចាបស់ហពន័ធនិងរដា ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិនឹងផដេ់ នូវរមាវធីិអបរ់កំារ រលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់
និងលម្រគឿងលញៀនជាលោេៗ ដស៏មរមយ តាមអាយ វយ័ រន ងថាន រម់លត្តយយ - 12។ រមាវធីិការ រលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់ 
និងលម្រគឿងលញៀនលនុះនឹងបលងាើន នូវការយេ់ដឹងរបស់សិសស អំពីផេវបិារខាងចាប,់ សងាម និងខាងស ខភាព សនការលម្របើ 
លម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន។  រមាវធីិលនុះរនឹ៏ងានបចេូ េ នូវការបង្វា ត្អំ់ពីផេប៉េុះ េ់របស់លម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់
និងលម្រគឿងលញៀន លៅលេើម្របពន័ធសររីាងារបស់មន សសផងហដរ ដូចជាលម្រោុះថាន រស់នការលម្របើជាតិ្អស់លនុះ ដេ់ផែូវចិត្តនិងសតិ្អារមាណ៍ 
លោយបញ្ញា រស់ងាត្ល់េើការមនិលម្របើ លោយលរាងអាយ វយ័ចូេលរៀន; ពត្ា៌នអំពីបលចេរលទសដា៏នម្របសិទធិភាព និងការបណដ ុះ 



បណាដ េនូវជំនាញ សម្រាបព់នាលពេនិងត្មពីការលម្របើនូវស្គរធាត្ ; ជំនាញទងំឡាយលដើមបលីឆ្ែើយត្បនិងលជៀសវាង 
នូវសាព ធពីគូរនបនលភឿន ឱ្យលម្របើលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន។ ទិសលៅសនរមាវធីិលនុះ ដូចបញ្ញា រ ់ម្របាបខ់ាងលម្រកាម 
គឺដ ុះលចញពីជំលនឿរបស់គណរមាការស្គលាលរៀនឡូវេិថា ការការ រវាទមទរនូវការអបរ់ ំនិងថា ចំណ ចសំខាន ់
បំផ ត្សនលោេការណ៍និងការសណនាសំនតំ្បនសិ់រា គឺការអបរ់សំនសិសសនីមយួៗ លៅដេ់លម្រោុះថាន រនិ់ងផេវបិារសនការ 
លម្របើលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន  ម្រពមជាមយួលនាុះអភវិឌ្ឍននូ៍វសមត្ថភាពនិងជំនាញទងំឡាយ លដើមបលីធវើការសលម្រមច 
ចិត្តម្របរបលោយស ខភាព៖ 

 •  លដើមបកីារ រ, ពនា និងបនថយ នូវការលម្របើលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន រន ងចំលណាមលរាងៗនិងយ វវយ័។ 
 •  លដើមបបីលងាើត្នូវសតិ្រេឹរដឹង ឬបលងាើននូវការយេ់ដឹងរបស់សិសស អំពីផេវបិារខាងចាប,់ សងាម និងខាងស ខភាព 
     សនការលម្របើលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន។ 
 •  លដើមបបីលងាើត្នូវសតិ្រេឹរដឹង ឬបលងាើននូវការយេ់ដឹងរបស់សិសស អំពីបញ្ញា ផ្កទ េ់ខែួន, សងាម និងលសដារិចេ លរើត្លឡើង
     លោយស្គរការលម្របើម្របាស់ខ សសនលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿងលញៀន។   
 •  លដើមបបីលម្រងៀងសិសស នូវជំនាញរស្គងខែួនឯង, ជំនាញសងាម, ជំនាញចរចនិងជំនាញបដិលសធ  លដើមបជីយួ ពរួោត្ ់
     ឱ្យលចុះលធវើការសលម្រមចចិត្តម្របរបលោយបញ្ញា និងស ខភាព, បំ រនូ់វទឹរចិត្តកាែ ហាន លដើមបមី្របកានខ់ាា បនូ់វជំលនឿស ប ់   
     របស់លគ និងលជៀសវាសនូវសាព ធពីគូរនបនលភឿន, ច ងបចេបគឺ់លជៀសវាងនូវការលម្របើលម្រគឿងម្រសវងឹ, ថាន ជំរ ់និងលម្រគឿង
     លញៀនលនុះឯង។ 
 
រមាវធីិសិរានិងសាភ រៈបលម្រងៀន ហដេបានលម្របើម្របាស់លៅរន ងរមាវធីិលនុះ នឹងម្រតូ្វបានសំណូមពរលោយនាយតំ្បនសិ់រា 
និងម្រតូ្វបានយេ់ម្រពមលោយគណរមាការស្គលាលរៀន។ 

លោេការណ៍លនុះនឹងានបិទផាយ លៅលេើទំពរ័វ បិស្គយសនតំ្បនសិ់រា  
និងលសចរដមី្របកាសនឹងឱ្យដំណឹងដេ់សិសសនិងាតាបិតាទងំអស់ លោយអន លលាមលៅតាមចាបរ់ដា។  លេើសពីលនុះ  
តំ្បនសិ់រានឹងដំរេ់ទ រលោេការណ៍លនុះមយួចាប ់ ជាមយួម្ររសួងអបរ់ហំផនរបថមនិងមធយមសិរា 
លោយអន លលាមលៅតាមចាប ់និងតាមការលសនើលោយម្ររសួង។ 
 
 
 



ម្ររមុស ខភាពស្គលា 

គិលាន បោា រស្គលា បានឈរលជើងលៅរន ងស្គលាលដើមបលីធវើជាទំនារទ់ំនងរវាងផទុះ និងស្គលាសតីអំពីការ
ម្រពួយបារមភអំពីស ខភាព និងលដើមបបីលម្រមើការជាធនធានស ខភាពចំល ុះាតាបិតា និងសិសស។ គិលាន បោា រ
ស្គលាបានបំលពញការត្ពវរិចេបលម្រមើរដា និងជាអនរលមើេហថទពំាបាេរបសួ ពាបាេជមង ឺនិងស្គថ នភាពលវជា
ស្គស្រសតលផសងៗលទៀត្។ គិលាន បោា រស្គលា ានវត្តានរន ងស្គលា រ៏លដើមបជីួយ ដេ់ការលេើររំពស់ស ខភាពេែ 
និងលដើមបជីួយ ររានូវបរោិា នហដេានអនាម័យ និងស វត្ថិភាពសម្រាបប់ គាេិរ ម្រពមទងំសិសស។ 
សូមរ ំស្គទ រ់លសទើររន ងការទំនារទ់ំនងជាមយួគិលាន បោា រស្គលាម្របសិនលបើអនរានការម្រពួយបារមភណាមយួ 
ឬសំណួរអវីមយួសតីអំពីស ខភាព។ 

ហបបបទលវជាស្គស្រសតរន ងម្រោអាសនន 
ហបបបទលវជាស្គស្រសតម្រោអាសនន (Medical Emergency Form) ម្រត្ូវហត្បំលពញឲ្យបានរចួរាេ់ លហើយលផ្ើវាម្រត្ឡបម់រកាន់
គិលាន បោា រស្គលាវញិ។ ហបបបទលនុះានពត័្ា៌នសម្រាបទ់ំនារទ់ំនងជាមយួាតាបិតារន ងររណីម្រោអាសនន 
និងានពត័្ា៌នស ខភាពបចេ បបននភាពអំពីរូនលលារអនរ ពីមយួឆ្ន លំៅមយួឆ្ន ។ំ សូមជូនដំណឹងដេ់គិលាន បោា រ 
ស្គលាឲ្យបានដឹងអំពីការបតូរចំល ុះពត័្ា៌នទំនារទ់ំនងរន ងម្រោអាសនន ឬស្គថ នភាពស ខភាពរន ងអំឡ ងឆ្ន សិំរា។ 
រន ងកាេលទសៈហដេម្រត្ូវការមធយបាយលធវើដំលណើ រហផនរលវជាស្គស្រសត ស្គលានឹងពាយាមឲ្យអស់ពីេទធភាពលដើមប ី
បចាូ នហបបបទលនុះមយួចាប់លៅឲ្យាតាបិតាសិសស។ សូមចងច ំរន ងររណីានលម្រោុះថាន រ ់ឬានជមង ឺ
ស្គលាម្រត្វូហត្អាចទនំារទ់នំងជាមយួនងឹាតាបតិា ឬអនរណាាន រហ់ដេជាអនរទទេួខ សម្រត្វូចលំ ុះសិសស។ 
 
ស ខភាពម្រោអាសនន  
សូមជូនដំណឹងដេ់គិលាន បោា រស្គលា (ម្របចឆំ្ន )ំ ចំល ុះស្គថ នភាពលវជាស្គស្រសតហដេអាចកាែ យជាស្គថ នភាព
អាសននភាែ មៗមរលេើរូនអនរ (តទ. ម្របត្ិរមាចំណីអាហារ ម្របត្ិរមាជាមយួសត្វេែិត្ទិច/ខា ំឬម្របត្ិរមាថាន  ំជមងហឺឺត្ 
ជមងទឺឹរលនាមហផែម ឈទឺនជ់ងាងភ់ាែ មៗ)។ គិលាន បោា រស្គលា នឹងលធវើការជាមយួអនររន ងការបលងាើត្ហផនការហថទសំ ខភាព 
លៅតាមអវីហដេជាត្ម្រមូវការហថទសំ ខភាពរបស់រូនអនរ។ 
 
ការានជមង ឺ
សិសសាន រ់ម្រត្ូវស្គន រ់លៅផទុះម្របសិនលបើពួរលគលរើត្ជមងដូឺចខាងលម្រកាម ៖ 

 លរើត្ជមងឆឺ្ែងដូចជា អ ត្ស្គវ យ ផ្កត ស្គយធំ ឬឈរឺខាែ ងំ រហូត្ដេ់ម្រគូលពទយ ឬមស្រនតីម្ររសួងស ខភាពស្គធារណៈ 
ម្របាបថ់ាានស វត្ថិភាពហដេរ ារអាចម្រត្ឡប់លៅលរៀនវញិបាន ឬរ ារបានទទួេថាន អំងទ់ីប យី៉េូទិចចំនួន 24 
លា៉េ ងរចួលហើយ។ 

 លឡើងរនទួេ ឬរាស់ហសបរហដេលពទយមនិទន់លធវើលរាគវនិិចេយ័លៅលឡើយ  
 ម្រគុនញារ់ ហបរលញើស ឬឈសឺ្គចដ់ ំ  
 សីត្ ណា ភាពលេើសពី 100.4 ដឺលម្ររហាវ លរនសហ រន ងរវាង 24 លា៉េ ងរនែលៅ 
 រែួត្ ឬរាគ 
 សចលេើរាេលៅរស់  
 បានទទួេដំណឹងពីគិលាន បោា រស្គលា/ម្ររសួងស ខាភបិាេថា ការចរថ់ាន បំង្វា រលរាគមនិ



ានបចេ បបននភាពលទ។ (ការជូនដំណឹងបហនថម) 

លោេការណ៍ហណនាវំត្តានស្គលាលម្រកាយលពេឈ ឺ 
រ ារម្រត្ូវហត្មនិម្រគុន ឈបម់្របថាន  ំនិងហេងានលរាគសញ្ញា ចំនួន 24 លា៉េ ងម នលពេអាចម្រត្ឡបម់រលរៀនវញិបាន។ 
លយាងតាមលោេការណ៍ហណនារំបស់ម្ររសួងស ខាភបិាេរ ារហដេបានទទួេការលធវើលរាគវនិិចេ័យថាឈរឺខាែ ងំ
ានជមងលឺសើរហសបរ និងជមងហឺភនរម្ររហម ម្រត្ូវទទួេការពាបាេលោយលម្របើថាន បំានចំនួន 24 លា៉េ ងជាម នសិនលទើបអាច
មរលរៀនបាន។ 

ត្ម្រមវូការចរថ់ាន បំង្វា រ/លធវើលត្សតរន ងមនទរីពលិស្គធន ៍
ចាបច់រថ់ាន បំង្វា ររបស់ស្គលា ជំពូរទី 76 ហផនរទី 15 សនចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ត្ម្រមូវឲ្យការចរ់
ថាន បំង្វា រទងំអស់ម្រត្ូវហត្ានបចេ បបននភាពសម្រាបរ់ ារមរលរៀន លោយលយាងតាមបទបចាត្តិរបស់ររសួងស ខភាព
ស្គធារណៈរដាា៉េ ស្គឈូលសត្។ ចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ អន ញ្ញា ត្ឲ្យមណឌ េសិរាម្រសុរ
អាចមនិឲ្យលរាងណាមយួចូេស្គលាម្របសិនលបើការចរថ់ាន បំង្វា ររបស់លរាងលនាុះមនិានបចេ បបននភាព ។ 

 លដើមបឲី្យរូនអនរអាចចូេស្គលាបាន ម្រត្ូវានរំណត្់ម្រតាពត័្ា៌នបញ្ញា រក់ារចរ់ថាន បំង្វា រ 
និងការបា៉េ ន់លមើេលម្រោុះថាន រអ់ំពីជមងរឺលបង ពីម្រគូលពទយរបស់រូនអនរ  

 រាេ់រំណត្់ម្រតាពត័្៌ានចរ់ថាន បំង្វា រម្រត្ូវហត្ជាភាស្គអង់លគែស លហើយម្រត្ូវានរមួបចេូ េម្រគប់កាេបរលិចេទ
ទងំអស់លោយលពញលេញ។ 

 ការចរ់ថាន បំង្វា រនឹងម្រត្ូវពិនិត្យលឡើងវញិលោយគិលាន បោា រស្គលា។ ររណីហដេបាត្់ ឬពត័្ា៌នមនិម្រត្ឹមម្រត្ូវ 
អនរម្រត្ូវហត្ចត្ក់ារហររំហ ស/លោុះម្រស្គយជាបនាទ ន់ លដើមបធីានាបានលេើការអន លលាមតាមចាបរ់ដា។ 

 ត្ម្រមូវការចរ់ថាន បំង្វា រចំល ុះលរាងចូេលរៀនម នមលត្យយសិរា ៖ 
o ខានស់្គែ រ់ លត្តាន ស រែរាន ់(Dtap/DTP) >4 ដង, ម្រគុនសវិត្សដលជើង >3 ដង, រលារលថែើមម្របលភទ B 

3ដង, រស្រចា ឹេ ម្រសឡហទន រស្រចា ឹេម្រស្គេ (MMR) 1 ដង , 4 ដូសសនផ្កត ស្គយធំ (Hib), 
លត្សតជាត្ិសំណរន ង្ម 1ដង, 1 ដូសសនថាន បំង្វា រអ ត្ធំ 
ឬានឯរស្គរម្រគូលពទយបញ្ញា រព់ីរ ារឆ្ែងផ ត្អ ត្ធំ 

 ត្ម្រមូវការចរ់ថាន បំង្វា រចំល ុះលរាងចូេលរៀនថាន រម់លត្យយ ៖ 
o ខានស់្គែ រ់ លត្តាន ស រែរាន ់(Dtap/DTP) 5 ដង, ម្រគុនសវិត្សដលជើង 4ដង, រលារលថែើមម្របលភទ B 

3ដង, រស្រចា ឹេ ម្រសឡហទន រស្រចា ឹេម្រស្គេ (MMR) 2ដង, លត្សតជាត្ិសំណរន ង្ម 1ដង, 
ហានិភយ័រលបងលោយ MD, 2 ដូសសនថាន បំង្វា រអ ត្ធំ ឬានឯរស្គរម្រគូលពទយបញ្ញា រ់ពីរ ារឆ្ែងផ ត្អ ត្ធំ 

 ត្ម្រមូវការចរ់ថាន បំង្វា រចំល ុះលរាងចូេលរៀនពីថាន រទ់ី 1-6 ៖ 
o ខានស់្គែ រ់ លត្តាន ស រែរាន(់Dtap/DTP) >4 ដង ឬ 3 ដូសសនលត្តាន ស (Td), ម្រគុនសវិត្សដលជើង 

>3ដង, រលារលថែើមម្របលភទ B 3ដង, រស្រចា ឹេ ម្រសឡហទន រស្រចា ឹេម្រស្គេ (MMR) 2ដង ឬរស្រចា ឹេ 
2ដង/ម្រសឡហទន 1ដង/រស្រចា ឹេម្រស្គេ 1ដង, 2 ដូសសនថាន បំង្វា រអ ត្ធំ 
ឬានឯរស្គរម្រគូលពទយបញ្ញា រព់ីរ ារឆ្ែងផ ត្អ ត្ធំ 

 ត្ម្រមូវការចរ់ថាន បំង្វា រចំល ុះលរាងចូេលរៀនពីថាន រទ់ី 7-12 ៖ 
  ម្រគបថ់ាន បំង្វា រហដេម្រត្ូវទទួេលពេលៅតូ្ច និងខាន់ស្គែ រ ់លត្តាន ស រែរាន(់Dtap) 1ដង, រស្រចា ឹេ 
ម្រសឡហទន រស្រចា ឹេម្រស្គេ (MMR) 2 ដង, 2 ដូសសនថាន បំង្វា រអ ត្ធំ ឬានឯរស្គរ



ម្រគូលពទយបញ្ញា រព់ីរ ារឆ្ែងផ ត្អ ត្ធំ លពេចូេដេ់ថាន រទ់ី 7-11ត្ម្រមូវការ 
 ចរថ់ាន បំង្វា រចំល ុះលរាងចូេលរៀនពីថាន រទ់ី 12 ៖  

o ម្រគបថ់ាន បំង្វា រហដេម្រត្ូវទទួេលពេលៅតូ្ច,  រស្រចា ឹេ ម្រសឡហទន រស្រចា ឹេម្រស្គេ (MMR) 2 ដង,  2 
ដូសសនថាន បំង្វា រអ ត្ធំ/ម្រសឡហទន 1ដង/រស្រចា ឹេម្រស្គេ 1ដង, 2 ដូសសនថាន បំង្វា រអ ត្ធំ 
ឬានឯរស្គរម្រគូលពទយបញ្ញា រព់ីរ ារឆ្ែងផ ត្អ ត្ធំ 

ភាពត្ម្រមវូលេើការពនិតិ្យរាងកាយ 
 ការចូេស្គលា ៖ រន ងរវាង 1 ឆ្ន មំ នចូេស្គលា ឬរន ងរវាង 30 សថងលម្រកាយចូេស្គលា  
 ម្រត្ូវានការពិនិត្យរាងកាយសម្រាបសិ់សសថាន រម់ នមលត្យយ មលត្យយ ថាន រទ់ី 4, 7, 10។ 

លោេនលយាបាយលម្របើថាន លំពទយ 
ការលម្របើថាន លំពទយ (ទងំថាន តំាមលវជាបញ្ញា  ឬថាន ហំដេអាចទិញបានលោយមនិបាច់លវជាបញ្ញា ) មនិគួរលម្របើវាលទរន ងលា៉េ ងសិរា 
លបើអាចលធវើលៅបានការលម្របើថាន តំាមរំណត្គ់ួរហត្លធវើលៅផទុះ ។ ថាន ហំដេម្រត្ូវលម្របើចំនួនបី (3) ដងរន ងមយួសថង
អាចឲ្យលរាលម្របើលពេម្រពឹរលៅផទុះម នមរស្គលា លម្រកាយលចញពីស្គលា និងលា៉េ ងចូេលគង។ 
ត្ម្រមវូឲ្យានការបញ្ញា ពមី្រគលូពទយសម្រាបក់ារលម្របើថាន ទំងំអស់ ហដេានលវជាបញ្ញា  នងិោា នលវជាបញ្ញា ។ 
លដើមបធីានាចំល ុះស វត្ថិភាពរូនរបស់លលារអនរ ថាន ហំដេម្រត្ូវលម្របើរន ងលា៉េ ងសិរាទងំអស់ម្រត្ូវបចាូ នមរ  ស្គលា ៖ 

 រន ងម្របអបា់នស្គែ រឱ្សថស្គថ ន (ស ំឲ្យអនរេរថ់ាន ោំរដ់បោចព់ីោន រវាងថាន សំម្រាបទ់ រលម្របើលៅផទុះ 
និងថាន សំម្រាបប់ចាូ នមរឲ្យលម្របើលៅស្គលា) 

 បចាូ នមរលោយាតាបិតា/អាណាពាបាេ មនិម្រត្ូវឲ្យលរាងយរមរលោយខែួនឯងលឡើយ 
 ស្គលានឹងមនិឲ្យថាន រូំនអនរលម្របើលឡើយ ចំល ុះថាន ណំាហដេលផ្ើមរឲ្យស្គលាលោយោររ់ន ងថង ់ឬលម្រស្គមសំប ម្រត្  

ថាន ទំងំអស់ហដេម្រត្ូវលម្របើរន ងលា៉េ ងសិរា មនិថារន ងរយៈលពេខែី ឬយូរអហងវង ម្រត្ូវានហបបបទដូចខាងលម្រកាម
សម្រាប់ោរចូ់េលៅរន ងសំណ ំ ឯរស្គររន ងការយិាេ័យស ខភាពស្គលា លៅម នលពេអាចលម្របើថាន ណំាមយួ 
បានលៅរន ងស្គលា ៖ 

 សំប ម្រត្បញ្ញា ការលម្របើថាន បំចេ បបននរបស់ម្រគូលពទយ ហដេានច ុះហត្ថលេខា និងកាេបរលិចេទលោយម្រគូលពទយ
លចញលវជាបញ្ញា  

 េិខិត្យេ់ម្រពមានេរខណៈលពញលេញពីាតាបិតាហដេានច ុះហត្ថលេខា និងហផនការលម្របើថាន  ំ 
 រូបថត្បចេ បបននរបស់សិសស សម្រាបអ់ត្តសញ្ញា ណរមា 

លយាងតាមចាបគ់ិលាន បោា រអន វត្ត (Nurse Practice Act) និងលោេនលយាបាយម្ររសួងស ខាភបិាេ 
គិលាន បោា រមនិអាចលធវើតាមបញ្ញា ប គាេហដេមនិានអាជ្ាប័ណណ លវជាបណឌិ ត្លឡើយ (ាតាបិតា ឬអាណាពាបាេ)។ 
ចំណ ចលនុះអន វត្តបានម្រគប់ការលម្របើថាន តំាមលវជាបញ្ញា  ឬថាន ហំដេោា នលវជាបញ្ញា ។ 
 
ទទេួយរថាន លំៅវញិ 
ាតាបិតា/អាណាពាបេ ម្រត្ូវមរយរថាន ពំីគិលាន បោា រស្គលាលៅវញិបានម្រគបល់ពេ។ ថាន ទំងំអស់ហដេមនិលម្របើ 
ហេងបនតការលម្របើម្របាស់ ឬថាន ហួំសរំណត្់ ាតាបិតា/អាណាពយបាេ ម្រត្ូវមរយរលៅវញិលៅច ងបចេបឆ់្ន សិំរា 
លបើមនិដូលចនុះលទស្គលានឹងដ ត្លចេ។ 



 
សចលៅលេើរាេ ៖ អន លលាមតាមលោេនលយាបាយោា នសច (NO NIT POLICY) 
សិសសម្រត្ូវបានទទួេការពាបាេរ ំឲ្យានសច លហើយម្រត្ូវពិនិត្យលមើេលោយគិលាន បោា រស្គលាលៅម នលពេអន  
ចាត្ឲ្យចូេលរៀនវញិ។ ការការ រគឺជាគនែឹុះរន ងការម្រគប់ម្រគងបញ្ញា ហដេរ រគួនមយួលនុះ។ សូមពិនិត្យលមើេសររូ់ន 
របស់អនរឲ្យបានញឹរញាប់ លហើយលៅទូរស័ពទមរជួបគិលាន បោា រស្គលា ម្របសិនលបើអនរានចមងេ់អវីមយួ។ 
រមាវធិពីនិតិ្យស ខភាពសិសសហដេជាការចបំាច ់(Mandated Screening Programs) នងឹម្រត្វូលធវើលឡើងលពញមយួឆ្ន  ំ  
សិរា។ (លបើលលារអនរមនិចងឲ់្យរូនរបស់ខែូនចូេរមួរន ងរមាវធិលីនុះលទ សូមផតេ់ដណឹំងដេ់គលិាន បោា រឲ្យបានដងឹ
ជាលាយេ័រខណ៍អរសរ)។ 
 

 ការលមើេ នងិការស្គត ប ់៖ ការលមើេ ៖ ឆ្ន ចំ ុះល ា្ ុះចូេលរៀន ថាន រ់ម នមលត្យយ ដេ់ថាន រទ់ី5 ថាន រទ់ី 7 និងថាន រ ់ទី 
9។ ការស្គត ប ់៖ ឆ្ន ចំ ុះល ា្ ុះចូេលរៀន ថាន រម់ នមលត្យយ ដេ់ថាន រទ់ី3 ថាន រទ់ី7 និងថាន រទ់ី 9។ 
ាតាបិតា/អាណាពាបាេ នឹងបានទទួេដំណឹងអំពីបញ្ញា ណាមយួហដេចបំាចរ់ន ងការពិនិត្យតាមោន។ 

 ការពនិតិ្យរាងកាយ ៖ រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ បង្វា បឲ់្យសិសសទងំអស់ចបព់ីថាន រទ់ី 5 ដេ់ថាន រ់ទី 9 ម្រត្ូវ
ទទួេការពិនិត្យលមើេរំលណាងឆ្ែឹងខនង។ ាតាបិតា/អាណាពាបាេ នឹងបានទទួេដំណឹងអំពីបញ្ញា
ណាមយួហដេចបំាចរ់ន ងការពិនិត្យតាមោន។ 

 រពំស់ នងិទមងន/់សនទសសនា៍៉េ ស់រាងកាយ (BMI) ៖ ម្រត្ូវលធវើលឡើងលៅថាន រទ់ី 1 ទី 4 ទី 7 និងទី10។ 
ពត័្ា៌នទងំអស់ម្រត្ូវររាទ រជាការសាង ត្ ់លហើយគិលាន បោា រនឹងផតេ់ដំណឹងដេ់ាតាបិតាឲ្យ
បានម្រជាបពីេទធផេ។ 

 ម្របត្ិរមាមាូបអាហារគម្រាមដេ់អាយ ជីវតិ្ 
 ការធានារា៉េ បរ់ងស ខភាព 

 
ម្របសិនលបើរូនអនរមនិានការធានារា៉េ បរ់ងស ខភាពលទ រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ានហផនការធានា រា៉េ បរ់ងស ខភាព
ហដេនឹងផតេ់ឲ្យសិសសណាហដេមនិានការធានារា៉េ បរ់ងស ខភាពនូវការហថទសំ ភាពហដេានត្សមែលថារ សមរមយ 
(អាចានការោររ់ម្រមតិ្)។ សម្រាបព់ត័្ា៌នបហនថម សូមទំនារទ់ំនងជាមយួនឹងគិលាន បោា រស្គលា។ 
 
លោេការណ៍អពំមី្របត្រិមាគម្រាមអាយ ជវីតិ្ នងិ ឱ្សថអបិពផីនិ 
លោយអន លលាមលៅតាមលោេការណ៍ហណនាសំនម្ររសួងអប់ររំដាា៉េ ស្គឈូសិត្ហផនរបថមនិងមធយមសិរសលដើមបចីត្់ហចង
លេើ ម្របត្ិរមាមាូបអាហារគម្រាមដេ់អាយ ជីវតិ្លៅរន ងស្គលាលរៀននានា និងលសចរដីហណនាសំនម្ររសួងស ខភាព 
ស្គធារណៈរដាា៉េ ស្គឈូលសត្ សម្រាប់លឆ្ែើយត្បនូវម្របត្ិរមា/ភាពង្វយរងលម្រោុះលោយអាហារចហមែរៗ 
ត្ំបនស់្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិបានចបល់ម្របើលោេកាណ៍ មយួ លេើម្របត្ិរមាមាូបអាហារគម្រាមដេ់ជីវតិ្  
លដើមបធីានានូវភាពស ខស្គនតនិងស ខ ាេភាពសនប គាេជាមយួនឹងម្របត្ិរមាគម្រាមដេ់ អាយ ជីវតិ្(លោេការណ៍គឺ 
ានបិទផាយលៅ LPS website)។  វត្ថ បំណងសនទម្រមងក់ារនិងលោេការណ៍ហណនាទំងំលនុះានរន ងលោេការណ៍គឺ៖ 

 ផដេ់បរបិទសិរាដ៏រងឹានំិងដ៏ស ខស្គនដ សម្រាប់សិសសទងំអស់, 
 ការ រសិទធិរបស់សិសស ហដេានម្របត្ិរមាគម្រាមដេ់អាយ ជីវតិ្លដើមបចូីេរមួរន ងម្រគប់សរមាភាពទងំអស់ 

របស់ស្គលាលរៀន 



 កាត្ប់នថយនូវភាពធងនធ់ងរនិងម្របត្ិរមាគម្រាមដេ់អាយ ជីវតិ្ហដេអាចលរើត្ានរន ងរយៈលពេលៅស្គលាលរៀន, 
និង 

 ធានាការលឆ្ែើយត្បដរ៏ហ័សនិងដ៏ានម្របសិទធិភាព រន ងររណីដធ៏ងន់ធងរ ឬ ហដេអាចបណាដ េឱ្យានម្របត្ិរ 
មាគម្រាមដេ់អាយ ជីវតិ្។ 

 
ត្ំបនស់្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិទទួេស្គា េ់នូវទំហំលរើនលឡើងសនម្របត្ិរមានិងធមាជាត្ិគម្រាមដេ់ជីវតិ្សនម្របត្ិរមាទំ
ងលនុះ សម្រាបសិ់សសដល៏ម្រចើនៗ។  លទុះបីស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិមនិអាចធានាលដើមបផីដេ់នូវបរោិា នមយួហដេោា ន 
ម្របត្ិរមាចំណីអាហារគម្រាមដេ់ជីវតិ្ សម្រាបសិ់សសទងំអស់បានលនាុះ  លោេបំណងសនត្ំបនសិ់រាគឺ លដើមបកីាត្ប់ 
នថយលអាយលៅយា៉េ ងត្ិចបំផ ត្ នូវលម្រោុះថាន រហ់ដេលរើត្លឡើងលោយម្របត្ិរមា ហដេគម្រាមដេ់សិសសទងំឡាយ, 
គឺលដើមបអីបរ់សំហគមន៍ និងលដើមបហីថររា ម្រពមទងំម្របាប់ជាហូរហហនូវរលបៀបហបបបទដទូ៏េំទូលាយមយួ សម្រាប់ 
លឆ្ែើយត្បនូវត្ម្រមូវការរបស់សិសសលទៀត្ផងហដរ។ 
 
ត្ំបនស់្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិនឹងហថររាទម្រមង់ការជាម្របព័នធទូេំទូលាយមយួ សម្រាបល់ឆ្ែើយត្បលៅនឹងម្របត្ិរ 
មាអាេ់ េ័រយីគម្រាមជីវតិ្នានា លោយវធិានការរមួោន  លដើមបកីាត្់បនថយនូវការប៉េុះ េ់លៅ នឹងវត្ថ ហដេ បណាដ េ ឱ្យ 
ានអាេ់ េ័រយី និងទម្រមងក់ារលដើមបពីាបាេនូវម្របត្ិរមាលនុះ។  ត្ំបនសិ់រាទទួេស្គា េ់ថា រមាវធិីទបទ់េ់ ម្របត្ិរមា 
ដស៏រដិសិទធមយួ គពឺឹងហផែរ លេើរិចេខំម្របឹងហម្របងម្របរបលោយសហម្របត្ិបត្ដិការ រន ងចំលណាមប គាេិរសិរា, ាតាបិតា/ 
អនរអាណាពាបាេ និងប គា េិរលពទយម្របចសំ្គលាលរៀន។  ាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេានការទទួេខ សម្រត្ូវ ផដេ់ 
ពត្ា៌នឱ្យត្ំបនសិ់រា កាេណាេរខណៈស្គថ នភាពជមងរឺបស់រូនអាចលធវើឱ្យប៉េុះទងាិច ដេ់ស ខ ាេភាព ឬ ភាពស ខ 
ស្គនដរបស់រូន។  លោយស្គរការម្របាបឱ់្យដឹងនិងការម្របាបភ់និភាគរបស់រូន ហដេានអាេ់េ័រយីគម្រាមដេ់ជីវតិ្ 
លោយាតាបិតា/អនរ អាណាពាបាេ និងម្រពមជាមយួរំណត្់ម្រតាដល៏ពញលេញពីលលារម្រគូលពទយផង ការអន វត្ដ នន៍ិង 
ទម្រមងក់ារនានា ហដេបានលរៀបរាប ់លៅរន ងលោេការណ៍អំពីម្របត្ិរមាគម្រាមអាយ ជីវតិ្និងឱ្សថអិបពីផិន នឹងម្រត្ូវ 
ម្របត្ិបត្តិលោយប គាេិរដូចបានលរៀបរាបខ់ាងលដើមកាេណាសិសសាន រម់្រត្ូវបានលគររល ើញថា ានអាេ់េ័រយីគ 
ម្រាមដេ់ជីវតិ្។ 
 
 

 
 



ការអបរ់ពំលិសស 

ចាបអ់បរ់ជំនពិការ (Disabilities Education Act (IDEA)) លម្របើបានម្រគបល់រាងទងំអស់ហដេានអាយ ចបព់ីបី 
ដេ់សមភពីរឆ្ន  ំហដេលៅមនិទន់លរៀនចបវ់ទិាេ័យលៅលឡើយលហើយានេរខណៈសមបត្តិតាមលោេការណ៍ហណ 
នាសំម្រាប់បានទទួេលសវារមាអបរ់ពំិលសស។ លពេសិសសាន រ់ហដេម្រត្ូវលគសងសយ័ថាានត្ម្រមូវការពិលសស លហើយម្រត្ូវ
បានររល ើញថាសិសសរូបលនាុះពិត្ជាានត្ម្រមូវការពិលសសហមនលហើយម្រត្ូវបានចត្ប់ចាូ នលៅកានហ់ផនរ រ់ពន័ធ 
ដំលណើ រការនឹងម្រត្ូវចបល់ផតើមលឡើង។ ម្របសិនលបើសិសសណាាន រម់្រត្ូវបានលគររល ើញថាានសិទធិទទួេ លសវារមា 
អបរ់ពំិលសស លពេលនាុះលគនឹងលរៀបចំហផនការអបរ់តំ្ម្រមូវតាមេរខណៈប គាេ (Individualized Educational Plan (IEP)) 
មយួលឡើង លដើមបឲី្យសិសសបានទទួេនូវត្ម្រមូវការរបស់ខែួន។ 

នតី្មិ្ររម រព់ន័ធនងឹការោរវ់និយ័សិសសហដេានត្ម្រមវូការពលិសស ឬហផនការ 504 

លោេការណ៍ជាមូេោា នសនហផនរលនុះ គឺចងន់ិយាយថា សិសសណាហដេានត្ម្រមូវការពិលសស មនិម្រត្ូវបានបដិលសធ
សិទធិទទួេរមាវធិីអប់របំណាត េពីការពយួរល ា្ ុះ ចំល ុះអារបបរិរយិារបស់ពួរលគ ហដេ រព់ន័ធលោយផ្កទ េ់ជាមយួ 
នឹងត្ម្រមូវការពិលសសរបស់ពួរលគ ឬអារបបរិរយិាបណាត េពីរមាវធិីអបរ់ពំិលសសមនិានភាពសមរមយចំល ុះសិសស។ 
ការពយួរល ា្ ុះសិសសម្របលភទលនុះ ម្រត្ូវបានរំណត្់ថាគឺជាចំណាត្់ការណាមយួ ហដេបណាត េឲ្យានការបលណត ញសិសស
ម្របលភទលនុះលចញពីរមាវធីីហដេានហចងយា៉េ ងេំអិត្រន ងហផនការអបរ់តំ្ម្រមូវតាមេរខណៈប គាេ (IEP) របស់ពួរលគ។ 
លដើមបពីយួរល ា្ ុះសិសសណាមយួហដេម្រត្ូវបានលគររល ើញថាានពិការភាព ម្រត្ូវានភាពត្ម្រមូវមយួចំនួនដូចខាងលម្រកាម  ៖ 

ការពនិតិ្យលឡើងវញិលេើការរណំត្ព់កិារភាព (§300.523) 
ម្របសិនលបើសិសសាន ររ់ំព ងសថិត្រន ងការទទួេលសវារមាពីរមាវធិីអបរ់តំ្ម្រមូវតាមេរខណៈប គាេ (IEP) ឬហផនរសនហផនការ 
504  រព់ន័ធរន ងការម្របម្រពឹត្តិ ហដេនាឲំ្យានការពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេលរៀនានចំនួនលម្រចើនជាងដប ់10 សថង 
ឬម្រត្ូវបលណត ញលចញពីស្គលា សម្រាបសិ់សសមនិពិការ ម្រត្ូវឲ្យាននូវចំណ ចដូចខាងលម្រកាមលរើត្លឡើងសិន ៖ 

 មនិឲ្យយឺត្ជាងកាេបរលិចេទចំល ុះការសលម្រមចលធវើចំណាត្់ការលនាុះលឡើង ស្គលាម្រត្ូវផតេ់ដំណឹងដេ់
ាតាបិតា ឲ្យបានដឹងអំពីការសលម្រមចលនុះ លហើយពួរោត្រ់ម៏្រត្ូវបានទទួេលសចរតីជូនដំណឹង
អំពីនីត្ិម្ររមការ រផងហដរ។ 

 លបើអាចលធវើលៅបាន ហត្ោា នររណីណាហដេម្រត្ូវយឺត្ជាង 10 សថងសនសថងសិរា លម្រកាយកាេបរលិចេទ
សលម្រមចលចញចំណាត្ក់ារមយួលនុះ ការពិនិត្យលឡើងវញិមយួម្រត្ូវហត្លធវើលឡើងជាបនាទ ន់ លដើមបរីរលមើេ
ពីទំនារទ់ំនងរវាងពិការភាពរបស់សិសស និងអារបបរិរយិារបស់លគ ហដេម្រត្ូវម្របឈមនឹងការោរវ់និយ័ 
(ការពិនិត្យលឡើងវញិលេើការរំណត្ព់ិការភាព - manifestation determination review) ។ 
ការពិនិត្យលនុះម្រត្ូវហត្លធវើលឡើងលោយម្ររុម IEP និងប គាេិរដសទលទៀត្លៅរន ងអងាម្របជ ំហដេានេរខណៈ
សមបត្តិម្រគប់ម្រោន។់ 

 លោេបំណងសនការម្របជ ំម្ររុមលនុះ គឺលធវើលឡើងលដើមបរីរឲ្យល ើញថាលត្ើអារបបរិរយិារបស់សិសស ហដេ
សថិត្លម្រកាមការពិនិត្យលឡើងវញិលនុះ ានការ រព់ន័ធនឹងពិការភាពរបស់សិសសហដរឬលទ។  ម្ររុម IEP 
និងប គាេិរដសទលទៀត្ហដេានេរខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រោន់ ជាដំបូងម្រត្ូវហត្ពិចរណាចំល ុះអារបប
រិរយិាហដេម្របឈមនឹងការោរ់វនិយ័ ម្រគបព់ត័្ា៌នហដេ រព់ន័ធ  លោយានរមួទងំ ៖ 

o ការវាយត្សមែ និងេទធផេសនការលធវើលរាគវនិិចេ័យ រមួទងំេទធផេ ឬពត័្ា៌ន រព់ន័ធដសទលទៀត្



ហដេាតាបិតាសិសសជាអនរផតេ់ជូន  
o ការសលងាត្លមើេរ ារ 
o IEP របស់សិសស និងការចត្ឲ់្យសិសសចូេលរៀនរន ងថាន រ់ណាមយួ 



រមាវធិអីបរ់ផំែូវលផសងៗលទៀត្ 
 

រមាវធិីជាស្គព នចមែង (BRIDGE Program)  លៅស្គលាលរៀនរម្រមតិ្មធយមផែូវលផសងលទៀត្ ល ា្ ុះ David J. McHugh 

ទទួេសិសសស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ ានអាយ ចលនាែ ុះ 12-16 ហដេលៅលរៀនថាន រ់ 6-8។ សិសសទងំឡាយណា 
ហដេបចាូ នលៅ BRIDGE លនុះ ហផែរលេើការសេេរបង្វា រទ ររបស់ស្គលាលរៀន  ម្របសិនលបើសិសសលនាុះៗ មនិបាន 
ទទេួជយ័ជំនុះ លៅរន ងស្គលាលរៀនរម្រមតិ្មធយមធមាតារបស់ោត្ល់ទ និងានបញ្ញា សនការមរលរៀន មនិជាប់លាប,់ 
សនអារបបរិរយិា និងការសិរា។  ចំល ុះសិសសម្របរបលោយ IEP ការម្របជ ំលេើការចត្់ស្គលាលរៀន ម្រត្ូវលធវើលឡើង 
លៅម នលពេានការបចាូ ន។  រន ងរិចេម្របឹងហម្របងមយួ លដើមបធីានាថា  លសវារមាដ៏សមរមយអាចម្រត្ូវ បានទទួេ 
សិសសម្របរបលោយ IEP នឹងម្រត្ូវបានវាយត្សមែ លេើររណីមយួមដងៗ លដើមបធីានាថា ការច ុះល ា្ ុះមនិ លេើសពី 
ទំហំសនលសចរដីម្រត្ូវការរបស់សិសសលទ។  សិសសទងំឡាយណា បង្វា ញឱ្យល ើញ ថាានពិការភាពផែូវចិត្ត 
និងម្របរបលោយភាស្គអង់លគែសានរំណត្់ ោា នគ ណសមបត្តិសម្រាបប់ចេូ នលៅ BRIDGE លទ។  សិសសទងំ 
ឡាយណាទទួេឱ្យចូេរមាវធិីលនុះ លពញឆ្ន សិំរា លម្រ ុះហត្លសចរដីម្រត្ូវការានជាចបំាច។់  សិសសទូលៅអាចសថិត្រន ង 
ការចត្ឱ់្យលៅលរៀនផែូវលផសង សម្រាបល់ពេ90សថងលរៀន។  ការអបរ់ពំិលសសនិងសិសស 504 អាចសថិត្រន ងការចត្ឱ់្យលៅ 
លរៀនផែូវលផសង សម្រាប់លពេ45សថងលរៀន។  ម នការចប់ហនការចត្់ឱ្យលៅលរៀនរយៈលពេ 90/45 សថងលរៀន  ការម្របជ ំមយួ 
ម្របហហេអាចលធវើលឡើង លដើមបពីនាការស្គន រល់ៅរបស់សិសស ឬការម្របជ ំលនុះអាចបដិលសធ លោយាតាបិតា/ 
អនរអាណាពា។ 
 
បាេ (អន ញ្ញា ត្ឱ្យសិសសលនុះស្គន រល់ៅ លោយមនិានការម្របជ ំមយួហបបបលនុះលទ)។  ការម្របជ ំលនុះម្រត្ូវានជាចបំាច់ 
ជាលរៀងរាេ់90សថងលរៀន សម្រាប់សិសសធមាតា ឬវាអាចម្រត្ូវបដិលសធលោយាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេ 
ដរាបណាសិសសលនុះសថិត្លៅរន ងចំណាត្ល់នុះ។  ោា នការចបំាច ់សម្រាប់ការម្របជ ំលនុះ សម្រាបសិ់សស 504/ 
អបរ់ពំិលសសលទ បនាទ បព់ីការម្របជ ំ45សថងលរៀនជាលេើរដំបូង លម្រ ុះថាសិសស IEP/504 ទងំលនុះ នឹងម្រត្ូវបានហរសម្រមួេ 
លដើមបតី្ម្រមូវលៅតាមចំណាត្ល់នុះ លោយលហត្ ថាចំណាត្ថ់ាីរបស់ពួរោត្ ់លៅរន ង IEP/504 និងការម្របជ ំណាមយួ 
រល៏ោយនឹងសថិត្តាមជាបជ់ាមយួចាបអ់បរ់ពំិលសសថាន ររ់ដានិងសហពន័ធ។  ការរពំឹងទ រគឺថា សិសសលនាុះស្គន រល់ៅ 
រន ងរមាវធិBីridge សម្រាបឆ់្ន សិំរាលៅរម្រមតិ្មធយមរបស់ោត្។់  លទុះបីយា៉េ ងលនុះរល៏ោយ សិសសអាចវេិម្រត្ឡប់ 
លៅកាន់ស្គលាលរៀនលដើមរបស់ខែួនវញិ កាេលបើោត្់បានលធវើការររីចំលរ ើនដម៏្រគប់ម្រោន់ លដើមបជីាលជាគជយ័។ 
 
ស្គលាលរៀន Janice Adie Day School  ស្គលាលរៀនអបរ់ផំែូវលផសងមយួលទៀត្ 
ទទួេសិសសស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិ លៅរន ងថាន រ់ PreK-12។  សិសសម្រត្ូវបចាូ នលៅកាន ់Janice Adie Day 

School ហផែរលេើការសេេរបង្វា រទ ររបស់ស្គលាលរៀន ម្របសិនលបើសិសសទងំលនាុះមនិបានពិលស្គធល ើញការលជាគជ័យ 
លៅស្គលាលរៀនធមាតាលដើមលទ លោយលហត្ ានបញ្ញា សនការមរលរៀនមនិលទៀងទត្,់ សនអារបបរិរយិា និងការសិរា។  
សម្រាប់សិសសាន IEP ការម្របជ ំជាម្ររុមមយួម្រត្ូវហត្លធវើលឡើង លៅម នលពេានការបចាូ ន។ រន ងរិចេម្របឹងហម្របងមយួ 
លដើមបធីានាថា  លសវារមាដស៏មរមយអាចម្រត្ូវបានទទួេ ម្ររុមជំន ំនិងនាយរស្គលាម្រត្ូវពិនិត្យលឡើងវញិ 
នូវលសវារមានានារបស់សិសសលនាុះ, លៅទសសនារមាវធិីផែូវលផសងលទៀត្លនុះលដើមបលីធវើការពិចរណា និង/ឬសនទនាជា 
មយួអនរចត្ហ់ចងរមាវធិីលនុះ លៅម នលពេានការម្របជ ំលនុះ  លដើមបលីថវើឱ្យជារច់ាស់ថា លសវារមាទងំឡាយ 
របស់សិសសអាចម្រត្ូវផដេ់ឱ្យបាន លៅរន ងរមាវធិីហបបបលនុះ។  សិសស ហដេ IEP របស់ោត្់ទមទរនូវចំណាត្់ 



រន ងរមាវធិីោចល់ោយហឡលរុះពិត្ៗ មនិអាចម្រត្ូវោរល់ៅរន ងរមាវធិីផែូវលផសងលទៀត្ Janice Adie Day School លនុះលទ។  
សិសសបចាូ នលៅ Janice Adie Day School អាចានេរខណៈលសទើរភាស្គអងល់គែស (EL)។  យា៉េ ងណារ៏លោយ 
ការទទួេបានរម្រមតិ្សនភាស្គអងល់គែសរបស់ោត្់ម្រត្ូវហត្អន ញ្ញា ត្ឱ្យោត្ប់ានចូេរមួ លៅរន ងថាន រអ់បរ់ធំមាតាមមួយួ។  
សិសសអបរ់ទូំលៅម្របហហេសថិត្លៅរន ងចំណាត្ល់ៅរន ងរមាវធិីផែូវលផសងលទៀត្ សម្រាបរ់យៈលពេ90សថងលរៀន។  សិសស 
IEP/504 ម្របហហេអាចសថិត្លៅរន ងចំណាត្ល់ៅរន ងរមាវធិីផែូវលផសងលទៀត្លនុះ សម្រាបរ់យៈលពេ45សថងលរៀន។  
ម នការចបហ់នការចត្ឱ់្យលៅលរៀនរយៈលពេ 90/45 សថងលរៀន  ការម្របជ ំមយួម្របហហេ អាចលធវើលឡើង 
លដើមបពីនាការស្គន រល់ៅរបស់សិសស ឬការម្របជ ំលនុះអាចបដិលសធ លោយាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេ 
(អន ញ្ញា ត្ឱ្យសិសសលនុះស្គន រល់ៅ លោយមនិានការម្របជ ំមយួហបបបលនុះលទ)។  ការម្របជ ំលនុះម្រត្ូវានជាចបំាច់ 
ជាលរៀងរាេ់90សថងលរៀន សម្រាប់សិសសធមាតា ឬវាអាចម្រត្ូវបដិលសធលោយាតាបិតា/អនរអាណាពាបាេ 
ដរាបណាសិសសលនុះសថិត្លៅរន ងចំណាត្ល់នុះ។  ោា នការចបំាច ់សម្រាប់ការម្របជ ំលនុះ សម្រាបសិ់សស 504/ 
អបរ់ពំិលសសលទ បនាទ បព់ីការម្របជ ំ45សថងលរៀនជាលេើរដំបូង លម្រ ុះថាសិសស IEP/504 ទងំលនុះ នឹងម្រត្ូវបានហរសម្រមួេ 
លដើមបតី្ម្រមូវលៅតាមចំណាត្ល់នុះ លោយលហត្ ថាចំណាត្ថ់ាីរបស់ពួរោត្ ់លៅរន ង IEP/504 និងការម្របជ ំណាមយួ 
រល៏ោយនឹងសថិត្តាមជាបជ់ាមយួចាបអ់បរ់ពំិលសសថាន ររ់ដានិងសហពន័ធ។  សិសសម្របហហេអាចសថិត្លៅ Janice Adie 
Day School លនុះ សម្រាប់ឆ្ន ទំងំមូេសនស្គលាលរៀនរម្រមតិ្មធយមរបស់ោត្។់  យា៉េ ងណារល៏ោយ 
លគចងឱ់្យសិសសវេិម្រត្ឡបល់ៅកានស់្គលាលរៀនលដើមរបស់ខែួនវញិ កាេលបើោត្ប់ានលធវើការររីចំលរ ើនដម៏្រគបម់្រោន ់
លដើមបជីាលជាគជ័យ។ 
 
ស្គលាលរៀនសម្រាបទ់វិាពាបាេLaura Lee  គឺជារមាវធិីអប់រពំិលសសោច់លោយហឡរមយួ ហដេបលម្រមើសិសស 
ទងំឡាយ រន ងថាន រម់លត្តយយរហូត្ដេ់ថាន រ់7។  សិសសទងំអស់ហដេលរៀនលៅ Laura Lee ម្រត្ូវហត្ាន IEP 
ម្របរបម្រពមលោយពិការភាពផែូវចិត្ត និងជាសិសសស្គលាលរៀនទិវាស្គធារណៈ។  ម្ររុមជំនាញអបរ់ពំិលសសសនស្គលាលរៀន 
លដើមរំណត្នូ់វពិការភាពដ ចបានបញ្ញា រខ់ាងលដើម និងលសចរដីចបំាចស់នចំណាត្។់  សិសហដេលរៀនលៅ Laura Lee 
ម្រត្ូវហត្ានពិការភាពផែូវចិត្តយា៉េ ងជារល់ារ់ រមួជាមយួភាពរងឹត្ែឹងខាងអារបបរិរយិា ហដេត្ម្រមូវឱ្យានបរោិា  
ស្គលាលរៀនដត៏្ឹងខាែ ងំ និងានលសវារមាអបរ់ពំិលសសលរើនលឡើង ហដេលរើនលេើសពីអវីហដេស្គលាលរៀនបថមនិង 
មធយមសិរាធមាតាផដេ់ឱ្យ។  លេើសពីលនុះ ចំនួនទងំអស់របស់សិសសរមួានទងំសិសស ហដេវេិម្រត្ឡប់លៅកាន ់
ស្គលាលរៀនស្គធារណៈវញិផងហដរ បនាទ បព់ីចរលចញពីចំណាត្ល់ម្រៅត្ំបន។់  សិសសរន ងបចា ីភាគលម្រចើនបំផ ត្ម្រត្ូវ 
បានវនិិចេយ័ ម្របរបលោយជមងផឺែូវចិត្តចំបងមយួឬលម្រចើនម្របលភទ។  សិសសរន ងថាន រទ់ី 8-12 ម្រត្ូវឆ្ែងចូេលៅកាន ់
ស្គលាលរៀនសម្រាបទ់ិវាពាបាេ LeBlanc។ 
 
ស្គលាលរៀនសម្រាបទ់វិាពាបាេLeBlanc គឺជារមាវធិីអបរ់ពំិលសសោចល់ោយហឡរមយួ ហដេបលម្រមើសិសសទងំឡាយ 
រន ងថាន រ8់រហូត្ដេ់ថាន រ់ 12។  សិសសទងំអស់ហដេលរៀនលៅ LeBlanc ម្រត្ូវហត្ាន IEP ម្របរបម្រពមលោយពិការភាព 
ផែូវចិត្ត និងជាសិសសស្គលាលរៀនទិវាស្គធារណៈ។  ម្ររុមជំនាញអបរ់ពំិលសសសនស្គលាលរៀនលដើមរំណត្នូ់វពិការ 
ភាពដ ចបានបញ្ញា រខ់ាងលដើម និងលសចរដីចបំាចស់នចំណាត្។់  សិសហដេលរៀនលៅ Laura Lee ម្រត្ូវហត្ ានពិការភាព 
ផែូវចិត្តយា៉េ ងជារ់លារ ់រមួជាមយួភាពរងឹត្ែឹងខាងអារបបរិរយិា ហដេត្ម្រមូវឱ្យានបរោិា នស្គលា លរៀនដត៏្ឹងខាែ ងំ 
និងានលសវារមាអប់រពំិលសសលរើនលឡើងហដេលរើនលេើសពីអវីហដេស្គលាលរៀនរម្រមតិ្មធយម/ វទិាេ័យធមាតាផដេ់ឱ្យ។  
សិសសរន ងបចា ីភាគលម្រចើនបំផ ត្ម្រត្ូវបានវនិិចេ័យ ម្របរបលោយជមងផឺែូវចិត្តចំបងមយួ ឬលម្រចើនម្របលភទ។       



លោេនលយាបាយរហដេអាចទទេួយេ់ម្រពមឱ្យលម្របើម្របាស់បាន 

លោេនលយាបាយហដេអាចទទួេយេ់ម្រពមឱ្យលម្របើម្របាស់បាន (Acceptable Use Policy) រន ងលោេបំណងអបរ់ ំ
គឺានភាពជាបល់ាប់ជាមយួនឹងលបសររមា និងទសសនៈសនហផនការបលចេរវជិាា របស់ស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេ លហើយ
ឆ្ែ ុះបញ្ញេ ំងលៅនឹងគ ណត្សមែសនសហគមន៍លរៀនសូម្រត្របស់លយើង។ 

 ម្រត្ូវានសិទធិលសាើភាពោន រន ងការចូេលម្របើពត័្៌ានបលចេរវជិាា ។ 
 បលចេរវជិាា គួរយរមរលម្របើលដើមបបីលម្រងៀន លរៀន និងអន វត្តជំនាញការគិត្យា៉េ ងដិត្ដេ់។ 

 បលចេរវជិាា លពេហដេលយើងលម្របើវាម្របរបលោយការទទួេខ សម្រត្ូវ វាជួយ ដេ់ការហញរឲ្យោចព់ីោន រវាង
ការបលម្រងៀន និងការលរៀន ហដេផតេ់ឱ្កាសលម្របើម្របាស់លសាើភាពោន ដេ់សិសសទងំអស់។ 

 បលចេរវជិាា ជាភាពចបំាចច់ំល ុះពិភពលលារសថងលនុះ។ វាមនិហមនជាអវីសម្រាបប់ស្រងាបម់រលេើរមាវធិីសិរាលឡើយ 
ហត្គឺជាយានសម្រាបដ់ឹរនារំមាវធិីសិរាលៅវញិលទ។ 

 ប គាេិរស្គលាទងំអស់ម្រត្ូវហត្ាននូវរម្រមតិ្មូេោា នម្រគឹុះចំល ុះការយេ់ដឹងអំពីពត័្ា៌នវជិាា  លដើមបី
អាចជួយ ឲ្យសិសសរបស់លយើងានេទធភាពជួយ ខែួនឯងរន ងការទញយរផេចំលណញលពញលេញពីធនធាន 
និងអវីហដេបលចេរវជិាា អាចផតេ់ឲ្យបាន។ 

កាត្ពវរចិេ នងិការរពំងឹទ រ 
អ ិនថឺណិត្អាចផតេ់ឲ្យបាននូវការលបើរលមើេធនធានហផនរអប់រសំំខាន់ៗ  ហដេលធវើឲ្យសិសសអាចររបាននូវពត័្ា៌ន
លៅរន ងបណាត ញពីម្រគបទ់ីរហនែងរន ងពិភពលលារ។ វាជាឯរសិទធិ ហត្មនិហមនជាសិទធិលឡើយ។ 
លោយការច ុះហត្ថលេខាលេើឯរស្គរលនុះ ានន័យថាបែូនយេ់ម្រពមជាមយួនឹងការទទួេខ សម្រត្ូវដូចខាងលម្រកាម ៖ 

 ការលម្របើលម្រគឿងម្របោប់ផ្កទ េ់ខែួន ត្ភាា បល់ៅបណាដ ញរបស់ស្គលាលរៀន។ 
ម្រត្ូវហត្អន លលាមលៅតាមលោេនលយាបាយហដេអាចទទួេយេ់ម្រពមឱ្យលម្របើម្របាស់បាន។ 

 លម្របើរ ំពយូទ័រសម្រាប់ហត្លោេបំណងហដេខែួនបានទទួេការអន ញ្ញា ត្។ 

 ផាយបែ រ និងលម្របើអ ីលម៉េេ គឺម្រត្ូវលម្របើបានហត្សម្រាបហ់វូរ ៉េ មចំល ុះការលរៀនសូម្រត្ និងទំនារទ់ំនងរបស់សិសស 
លហើយម្រត្ូវលធវើតាមបទបចាត្តិ ម្រពមទងំភាពត្ម្រមូវរបស់ម្រគូម្របចថំាន រ ់និងមណឌ េសិរាម្រសុរ។ 

 លម្របើហត្រំហណម្រសបចាបស់នលម្រគឿងទនហ់ដេានការររាសិទធិ ហដេស្គលាស្គធារណៈឡូហវ ៉េេជាអនរជាវឲ្យ
លម្របើ។  

 ម្រត្ូវលធវើតាមចាបទ់ងំអស់របស់រដា និងសហពន័ធ ម្រពមទងំចាប់ការ រអ ិនថឺណិត្របស់រ ារ (Children's 

Internet Protection Act (CIPA)។ 

 អន លលាមតាមបទបចាត្ិតទូលៅរបស់ស្គលា ចំល ុះអារបបរិរយិាេែ គឺម្រត្ូវយរមរអន វត្តចំល ុះបណាត ញ
រ ំពយូទរ័របស់ស្គលា គឺដូចោន លៅនឹងការលៅរន ងថាន រ់លរៀន ឬអាោរផែូវលដើររន ងស្គលា។ 

 ចំល ុះសិសសហដេមនិទនម់្រគប់អាយ  ម្រត្ូវានការអន ញ្ញា ត្ពីាតាបិតាជាម នលទើបអាចលម្របើរ ំពយូទរ័បាន។ 

 ម្រត្ូវលម្របើរហនែងផទ រទិននន័យរន ងបណាត ញលោយស្គា រត្ីទទួេខ សម្រត្ូវ - ដូចោន លៅនឹងទូរោរឥ់វា៉េ ន់សិសសហដរ 
ឯរស្គរ និងការទំនារទ់ំនងនានា អាចម្រត្ូវបានពិនិត្យលមើេលឡើងវញិលោយអនរម្រគបម់្រគង 
បណាត ញម្រគប់លពេទងំអស់។ 

 ការលម្របើរ ំពយូទ័រអាចម្រត្ូវបានទទួេការម្រត្ួត្ពិនិត្យពីលលារម្រគូ អនរម្រគូ ឬប គាេិររ ំពយូទរ័ម្រគប់លពេទងំអស់។ 



 ការលម្របើបនទបរ់ ំពយូទ័រស្គលាបានហត្ររណីានមន សសចស់ជាអនរម្រគបម់្រគង។ 

 
ការលម្របើម្របាស់រ ពំយូទរ័លោយមនិសមរមយ  

សរមាភាពនានា ហដេចត្ទ់ រថាមនិសមរមយ ចំល ុះការលម្របើបលចេរវជិាា របស់មណឌ េសិរាម្រសុរ ានរមួទងំ 
ហត្រម៏និរំណត្់ហត្លេើ ៖ 
 ានលចត្នាបងារការរខំានចំល ុះបណាត ញ 
 ប៉េ នប៉េងយរលចញ ឬលធវើឲ្យវធិានការម្របពន័ធស វត្ថិភាពខូចខាត្ 
 ការលម្របើទិនននយ័ ឬឯរស្គររបស់អនរដសទ លោយោា នការអន ញ្ញា ត្ 
 ការលម្របើល ា្ ុះអនរលម្របើ ឬ រយសាង ត្រ់បស់អនរដសទ ឬបង្វា ញ រយសាង ត្់របស់ខែួនឲ្យសិសសដសទដឹង 
 ហរែងលធវើជាអនរលម្របើដសទលទៀត្ ឬលធវើសរមាភាពដសទណាមយួរន ងភាពជាអនាមរិ 
 ការទញយររមាវធិីណាមយួ រមួទងំចលម្រមៀង វលីដអូ ឬរូបភាព លោយោា នការអន ញ្ញា ត្ពីម្រគូបលម្រងៀន 
 លផ្ើស្គរបនាទ ន់ ឬការចូេរមួរន ងបនទបជ់ហជររំស្គនតហដេមនិហមនជាការអប់រ ំ

លៅលេើរ ំពយ ទ័ររបស់ស្គលាលរៀន រមួបចេូ េទងំiPadsរបស់ស្គលាលរៀនផងហដរ។ 
 បងាការខូចខាត្ េួចយររបស់ ឬហរហម្របលោយវធិី ណាមយួ លៅលេើសំណ ំ លម្រគឿងរងឹ ឬលម្រគឿងទន ់
 ចមែងឯរស្គរ ទិនននយ័ ឬរមាវធិីពីអ ិនថឺណិត្លោយោា នការអន ញ្ញា ត្ 
 ទញយរឯរស្គរចលម្រមៀងលោយខ សចាប់ 
 យរតបររណ៍របស់ខែួនពីផទុះមរលោត្ចូេរ ំពយ ទរ័របស់ស្គលាលរៀន សម្រាប់ស្គរអគាិសនី, 

លផទរសំណ ំ ឯរស្គរ ជាលដើម។ 
 ប៉េ នប៉េងលបើរលមើេ ឬទញយរសសណាមយួលៅលេើអ ិនធឺណិត្ ហដេផេិត្ឯរស្គរានេរខណៈ

ម្របាថលមើេង្វយ ឬជារូបអាសអាភាស ឬជាឯរស្គរហដេញ ុះញងឲ់្យានការសែប់លខពើមជាត្ិស្គសន៍ 
 លម្របើបណាត ញសម្រាបប់លម្រមើឲ្យលោេបំណង ណិជារមា ការចំលណញម្របារ់ ឬការឆ្លបារ 
 លម្របើភាពអាសអាម្រោម ភាពលម្រោត្ម្រោត្ ឬមនិដូលចន ុះលទលម្របើភាស្គ ឬរូបថត្ហបបលមើេង្វយលមើេលថារ 
 លម្របើរ ំពយូទ័រឬលម្រគឿងម្របោប់ណាលផសងត្ភាា បល់ៅនឹងបណាដ ញរបស់ស្គលាលរៀន លដើមបរី រគួន 

លជរបលញ្ញេ រ ឬផាយពត័្ា៌នអាម្រររអ់ំពីមន សស ឬអងាការដសទ 
 ការលគៀងគហផនរនលយាបាយ 
 សពវលចរនយិម – ការចមែងយរទងំម្រសុងនូវឯរស្គរហដេអនរដសទជាអនរបលងាើត្ យរមរបង្វា ញថា

របស់ខែួនជាអនរបលងាើត្ ៖ 
 ការរលំលាភការររាសិទធិ – ការផេិត្លឡើងវញិនូវអវីហដេានការការ រលោយសិទធិអនរនិពនធ 

លោយោា នការអន ញ្ញា ត្ពីអនរនិពនធ ឬាេ ស់សិទធិអនរនិពនធ 
 ការលម្របើរមាវធិី ឬវ បិសសណាមយួហដេឆ្ែងផ ត្ពីការលម្រចុះខែឹមស្គររបស់ស្គលា 
 អំលពើដសទលផសងលទៀត្ ហដេបំ ននូវចាបវ់និយ័និងចរយិា 

និង/ឬបនទ ចបង្វែ រនូ់វដំលណើ រការសិរាអបរ់ ំ
រមួទងំការបលរ ើម្របាស់នូវតបររណ៍ផ្កទ េ់ខែួនទងំឡាយផងហដរ។ 



ផេវបិារចលំ ុះការម្របម្រពតឹ្តបិ ំនលេើលោេនលយាបាយហដេអាចទទេួយេ់ម្រពមឱ្យលម្របើម្របាស់បាន 

លលារម្រគូ អនរម្រគូ ឬអនរម្រគប់ម្រគងបណាត ញ ានការម្របុងម្របយត័្ន លដើមបចីត្ក់ារលោយសមរមយ រមួទងំ 
ហត្រម៏និរំណត្់ហត្លេើ ៖ 
 ការពយួរ/ការដរហូត្យរវញិនូវសិទធិលម្របើម្របាស់បណាត ញ 
 ការពយួរ/ការដរហូត្យរវញិនូវសិទធិលម្របើម្របាស់រ ំពយូទ័រ 
 បចាូ នសិសសហដេលធវើខ សលៅកានន់ាយរស្គលា ឬជំនួយការនាយរស្គលា លដើមបោីរ់វនិយ័ ៖ 

o លសវារមាតាមសហគមន៍ 
o ការ  ំឃាងំ 
o ពយួរល ា្ ុះមនិឲ្យចូេស្គលា 
o បលណត ញលចញពីស្គលា 
o ចំណាត្ក់ារផែូវចាប/់ការកាត្់លទសលោយអាជ្ាធរ 
o ឬវធិានការដស៏មរមយណាមយួលផសងលទៀត្ សលម្រមចលឡើងលោយនាយរឬនាយររង 



ការជូនដណឹំងដេ់ាតាបតិាឲ្យបានដងឹអពំកីារអបរ់ផំែូវលភទ 

លោយអន លលាមតាមចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ (Massachusetts General Laws) ជំពូរទី 71 ហផនរទី 32A 
គណៈរមាការស្គលាឡូហវ ៉េេ បានអន មត័្ិឲ្យលម្របើលោេនលយាបាយលនុះលេើសិទធិរបស់ាតាបិតា និងអាណាពាបាេ
សិសស ទរទ់ងនឹងរមាវធិីសិរា ហដេ រព់ន័ធជាចមបងនឹងការអបរ់អំំពីការរមួលភទ ឬបញ្ញា ការរមួលភទរបស់មន សស ។ 

លៅលដើមឆ្ន សិំរានីមយួៗ ាតាបិតា/អាណាពាបាេសិសស ទងំអស់រន ងស្គលារបស់លយើង នឹងម្រត្ូវបានទទួេដំណឹង 
ជាលាយេ័រខណ៍អរសរអំពីម ខវជិាា លនុះ និងរមាវធិីសិរាស្គលាានផតេ់ជូន ហដេ រព់ន័ធជាចមបងនឹងការអប់រ ំ
ការរមួលភទ ឬបញ្ញា ការរមួលភទរបស់មន សស។ នាយរស្គលានីមយួៗ គឺជាអនរទទួេខ សម្រត្ូវរន ងការលផ្ើេិខិត្ 
ជូនដំណឹងទងំលនុះលៅកានា់តាបិតា/អាណាពាបាេសិសស។ ាតាបិតា/អាណាពាបាេសិសសហដេបាន 
ច ុះល ា្ ុះចូេលរៀនរន ងស្គលា លម្រកាយពីការចប់លផតើមឆ្ន សិំរា នឹងបានទទួេេិខិត្ជូនដំណឹងជាលាយ 
េ័រខណ៍អរសរលនុះរន ងលពេហដេមរច ុះល ា្ ុះហត្មតង។ ម្របសិនលបើហផនការរមាវធិីសិរាហដេបានលរៀបចំទ រាន 
ការផ្កែ ស់បតូររន ងឆ្ន សិំរា ហដេមនិហមនជាការបតូរហួសលហត្ នាឲំ្យមនិអាចទទួេយរបាន ស្គលានឹងជូនដំណឹង 
អំពកីារពិត្ហដេលរើត្លឡើងឲ្យាតាបិតា/អាណាពាបាេសិសសបានដឹងទនល់ពេលវលា លៅម នលពេចប ់
អន វត្តនូវអវីហដេបានផ្កែ ស់បតូរ។ 
 
ការជូនដំណឹងម្របលភទលនុះនីមយួៗ ហដេម្រត្ូវលផ្ើលៅឲ្យាតាបិតា/អាណាពាបាេ នឹងានរមួបចេូ េនូវការ 
ពណ៌នាេំអិត្អំពីរមាវធិីសិរាហដេម្រគបដណត បល់ោយលោេនលយាបាយលនុះ លហើយនឹងម្រត្ូវជូនដំណឹង
ដេ់ាតាបិតា/អាណាពាបាេឲ្យបានដឹងថា ពួរលគអាច ៖ 

 ឲ្យរូនរបស់ខែួនលៅខាងលម្រៅហផនរណាមយួសនរមាវធិីសិរាហដេ  រព់ន័ធជាចមបងនឹងការអប់រកំាររមួលភទ 
ឬបញ្ញា ការរមួលភទរបស់មន សស លោយមនិានការពិន័យចំល ុះសិសសហដេដរខែួនលឡើយ លោយការលផ្ើេិខិត្ 
លៅកាន់នាយរស្គលា លសនើស ំការដរខែួនរបស់រូន។ សិសសរូបណាហដេបានដរខែួនតាមការលសនើស ំ 
ពីាតាបិតា/អាណាពាបាេ លម្រកាមលោេនលយាបាយលនុះ អាចម្រត្ូវម្រគូោរក់ារង្វរលផសងឲ្យលធវើជំនួស។ 

 ម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងពិនិត្យលឡើងវញិនូវសាភ រៈសម្រាបរ់មាវធិីបលម្រងៀន ចំល ុះរមាវធិីសិរាទងំលនុះ ហដេលធវើឲ្យអាច 
ចូេលបើរលមើេបានលោយសមលហត្ ផេចំល ុះាតាបិតា/អាណាពាបាេ និងអនរដសទ តាមវសិ្គេភាព 
ហដេអាចអន វត្តបាន។ ាតាបិតា/អាណាពាបាេ អាចលរៀបចំជាមយួនាយរស្គលា លដើមបពិិនិត្យលមើេ 
សាភ រៈលនុះលៅឯស្គលា។ 

ាតាបិតា/អាណាពាបាេ ហដេមនិលពញចិត្តជាមយួនឹងការសលម្រមចរបស់នាយរស្គលាសតីអំពីលសចរតីជូនដំណឹង 
សិទធិស ំលមើេសាភ រៈបលម្រងៀន ឬការដរខែួនរបស់សិសសលម្រកាមលោេនលយាបាយលនុះ អាចលផ្ើ រយលសនើស ំជាលាយ 
េ័រខណ៍អរសរលៅកាន់សនងការស្គលា ឲ្យលធវើការពិនិត្យបញ្ញា លនុះលឡើងវញិ។ សនងការស្គលា ឬអនរហដេបានចត្ត់ាងំ 
នឹងពិនិត្យបញ្ញា លនុះលឡើងវញិ លហើយផតេ់ឲ្យាតាបិតា/អាណាពាបាេនូវលសចរតីសលម្រមចជាលាយេ័រខណ៍អរសរឲ្យបាន 
ទនល់ពេលវលា ហដេតាមលពេសមគួរគឺរន ងរវាងបនួសបាត ហ៍សនការលសនើស ំ។ ាតាបិតា/អាណាពាបាេហដេលៅ 
ហត្មនិលពញចិត្ត លម្រកាយពីដំលណើ រការលនុះរចួមរ អាចលផ្ើ រយស ំជាលាយេ័រខណ៍អរសរលៅកាន់អគាសនងការអប់របំឋម 
និងមធយមសិរា (Commissioner of Elementary and Secondary Education) លដើមបពីិនិត្យលឡើងវញិ នូវបញ្ញា
ហដេចម្រមូងចម្រាសលនុះ។ 



បទបចាត្តរិណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសស 
រំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសស គឺជាព័ត្ា៌នណាមយួអំពីសិសសហដេបានររាទ ររន ងស្គលា (ចំណាត្ថ់ាន រ ់ពិនទ ម្របឡង 
មូេវាចរណ៍)។ វាជាពត័្ា៌នបលងាើត្លឡើងអំពី “ម្រពឹត្តិបម័្រត្ពិនទ ”  (ល ា្ ុះ អាសយោា ន ម ខវជិាា ហដេបានសិរា លម្ររឌ្ិត្ 
និងចំណាត្ថ់ាន រ)់ ម្រពមទងំ “រំណត្ម់្រតាបលណាត ុះអាសនន” (របាយការណ៍ការររីចលម្រមើនរន ងការសិរា ពិនទ ម្របឡង 
ចំណាត្ថ់ាន រ ់សរមាភាពលម្រៅរមាវធិីសិរា និងពត័្ា៌នអបរ់ដំសទលទៀត្ រ់ពន័ធនឹងការអបរ់)ំ របស់អនរ។  
ចំល ុះសិសសហដេានអាយ  14 ឆ្ន  ំឬចស់ជាងលនុះ សិទធិហដេបានបង្វា ញខាងលម្រកាមជារបស់សិសស និង/
ាតាបិតារបស់លគ។ ចំល ុះសិសសហដេានអាយ លម្រកាម 14 ឆ្ន  ំសិទធិខាងលម្រកាម គឺជារបស់ាតាបិតាអនរ
ហត្ាន រប់៉េ លណាណ ុះ។ 

 
ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិត្ម្រមូវឲ្យអន វត្ដតាមវនិយ័/ចាប/់បទបចាត្ដិ បានហចងលៅរន ងលសចរដីសលម្រមចហផនរ 
សិទធិនិងភាពជាឯរជនសនការសិរាអបរ់រំបស់ម្រគួស្គរ (The Family Educational Rights and Privacy Act) 

និងបទបចាត្តិសនរដាា៉េ ស្គឈូសិត្ 603 CMR 23.00 ហចងេំអិត្អំពីសិទធិរបស់ាតាបិតានិងសសិស ជាមយួនឹង 
រំណត្ម់្រតាទងំឡាយរបស់សិសស។ 

 
ហផនរសនចាបល់នុះ 23.10: ការម្របាបឲ់្យដឹងត្ម្រមូវថា យា៉េ ងលហាចណាស់មដងរន ងមយួឆ្ន សិំរា ស្គលាលរៀនម្រត្ូវលបាុះ 
ព មពនិងហចរជូនដេ់ាតាបិតានិងសិសស នូវដំណឹងម្របចឆំ្ន សំនសិទធិទួលៅរបស់ោត្់ ទរទ់ងនឹងរំណត្ម់្រតាសិសស 
ដូចបានបញ្ញា ររ់ន ងទីលនុះម្រស្គប់។ តាមសលមនើ ស្គលាលរៀនស្គធារណៈឡូវេិនឹងលធវើជូនដេ់ាតាបិតានិង 
សិសតាមសលមនើ នូវលសចរដីចមែងសនបទបចាត្ដិលនុះ ហដេហចងេំអិត្នូវសិទធិរបស់ោត្។់ 
 
ការលមើេរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នរបស់អនរ 
សិសស និងាតាបិតា ានសិទធិលមើេ និងស ំថត្ចមែងទ រនូវអវីៗទងំអស់ហដេានលៅរន ងរំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសស 
រន ងរវាងដប ់(10) សថងសនការលសនើស ំ ។ ស្គលាមនិអាចទរម្របារព់ីអនរលម្រចើនជាងត្សមែសម្រាប់ថត្ចមែងពត័្ា៌នទងំលនាុះ
លឡើយ។ 
 
ឯរជនភាពសនរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នរបស់អនរ 
ប គាេិរស្គលា ហដេលធវើការលោយផ្កទ េ់ជាមយួនឹងសិសស អាចបានល ើញរំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នរបស់សិសស រន ង
លពេហដេចបំាចរ់ន ងការបំលពញត្ួនាទីរបស់ខែួន។ ជាមយួនឹងការលេើរហេងមយួចំនួនតូ្ច មនិានអនរណាលទៀត្ 
អាចបានល ើញរំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសសលឡើយ ម្របសិនលបើោា នលសចរតីអន ញ្ញា ត្ជាលាយេ័រខណ៍អរសរពីសិសស 
ឬាតាបិតាលទលនាុះ។ 
 
ការបផំ្កែ ញរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នរបស់អនរលចេ 
លោយអន លលាមតាមចាប់លេខ 603 CMR 23.06 (2) រន ងអំឡ ងឆ្ន សិំរា ហដេសិសសណាមយួបានច ុះល ា្ ុះ
ចូេលរឿនរន ងស្គលា នាយរស្គលា ឬអនរហដេខែួនបានចត្ត់ាងំ ម្រត្ូវហត្ពិនិត្យលឡើងវញិជាបនតបនាទ ប ់លហើយបំផ្កែ ញ 
លចេនូវពត័្ា៌ននាលំៅររការយេ់ខ ស ពត័្ា៌នហួសលពេលម្របើម្របាស់ ឬពត័្ា៌នហដេមនិ រព់ន័ធ (រមួទងំសំ 
លៅថត្ចមែងលចញពីឯរស្គរចាបល់ដើម) ហដេានលៅរន ងរំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នបលណាត ុះអាសនន ឲ្យហត្សិសស 
ជាស្គម ខីែួន និង/ឬាតាបិតារបស់លគបានទទួេដំណឹងជាលាយេ័រខណ៍អរសរ លហើយានឱ្កាសបានទទួេ ពត័្ា៌ន 



ឬសំលៅថត្ចមែងសនពត័្ា៌នម នការបំផ្កែ ញលចេ។ ចាបថ់ត្ចមែងសនការជូនដំណឹងម្របលភទលនុះនឹងាន 
ោរចូ់េលៅរន ងរំណត្ម់្រតាពត័្៌ានបលណាត ុះអាសនន របស់សិសស។ ម្របសិនលបើអនរមនិចងឲ់្យនាយរស្គលាឬអនរហដេ 
នាយរស្គលាបានចត្ត់ាងំបំផ្កែ ញរំណត្់ម្រតាពត័្ា៌នទងំលនុះដូចបានលរៀបរាបខ់ាងលេើលចេលទ ឬមយួលបើអនរ 
ចងយ់ររំណត្់ម្រតាពត័្៌ានលនុះហដេបានលសនើស ំដូចបានលរៀបរាប់ពីខាងលេើមរររាទ រ លពេលនាុះអនរអាចជូនដំណឹង 
ជាលាយេ័រខណ៍អរសរ អំពីការលសនើស ំលនុះលៅឲ្យនាយរស្គលា ឬអនរហដេនាយរស្គលាបានចត្ត់ាងំឲ្យបានដឹង។ 
 
ការហរហម្រប នងិការតទធរណ៍រណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នរបស់អនរ 
សិសស ឬាតាបិតា អាចបហនថមនូវពត័្ា៌នជាលាយេ័រខណ៍អរសរណាហដេ រព់ន័ធលៅរន ងរំណត្ម់្រតា ពត័្៌ានរបស់
ខែួនបាន។ ម្របសិនលបើានពត័្ា៌នលៅរន ងរំណត្ម់្រតារបស់ខែួនហដេសិសស ឬាតាបិតា ានអារមាណ៍ដឹងថាវាមនិម្រត្ឹម 
ម្រត្ូវនាលំៅររការយេ់ខ ស ឬមនិ រព់ន័ធ លហើយសិសស ឬាតាបិតា ចង់ឲ្យស្គលាដរវាលចញ សិសស ឬាតាបិតា 
អាចលសនើស ំនាយរស្គលាឲ្យយរពត័្ា៌នលនាុះលចញពីរំណត្ម់្រតាលនុះ។ ម្របសិនលបើសំលណើ  ស ំឲ្យេ បពត័្ា៌ន លចេម្រត្ូវ 
បានទទួេការបដិលសធ ឬម្របសិនលបើសិសស ឬាតាបិតា ានការជំទស់ណាមយួ ចំល ុះលោេនលយាបាយរំណត្់ 
ម្រតាពត័្ា៌នស្គលា គឺានដំលណើ រការតទធរណ៍ហដេសិសស ឬាតាបិតាអាចយរមរ លម្របើបាន។ វាានពណ៌នាលៅរន ង 
បទបចាត្តិរំណត្់ម្រតាព័ត្ា៌ន ហផនរទី 9.0។ 
 
ការបលចេញពត័្ា៌នរណំត្ម់្រតាសិសសលៅឲ្យស្គលាលផសង ៖ 
អន លលាមតាមចាបល់េខ 603 CM R 23.07 (4) (g) រន ងអំឡ ងឆ្ន សិំរាហដេសិសសណាាន រ់បានច ុះល ា្ ុះចូេលរៀន 
នាយរស្គលា ឬអនរហដេនាយរស្គលាបានចត្ត់ាងំ អាចផតេ់ឲ្យនូវរំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសស ដេ់ប គាេិរ ស្គលា 
ហដេបានទទួេសិទធិ ចំល ុះស្គលាហដេសិសសចង ់ឬានបំណងលផទរលៅលរៀនលៅទីលនាុះលោយមនិចបំាចា់នការ 
យេ់ម្រពមពីស្គម សិីសស ឬាតាបិតាលឡើយ។ រំណត្់ម្រតាពត័្៌ានសិសសរ៏អាចម្រត្ូវបចាូ នលោយនាយរស្គលាឬអនរ 
ហដេនាយរស្គលាបានចត្ត់ាងំ លៅឲ្យស្គលាហដេសិសសចង ់ឬានបំណងចងប់តូរលៅលរៀនផងហដរខាង លេើគឺជា 
លសចរតីសលងខបអំពីសិទធិរបស់អនរលម្រកាមបទបចាត្តិរំណត្ម់្រតាពត័្៌ានសិសស (Student Records Regulations)។ អនរ
អាចលសនើស ំសំលៅថត្ចមែងបទបចាត្តិលនុះមយួចាបព់ីមជឈមណឌ េលសវារមាសិសស សនម្ររសួងអប់របំឋមសិរា 
និងមធយមសិរារបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ (Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education) 

(ជំពូរទ ី71 ៖ ហផនរទី 34D និង 34F សនចាបទូ់លៅ ឆ្ន  ំ1973)។ 

ការជូនដណឹំងដេ់ាតាបតិា នងិសិសសទងំអស់សតីអពំកីារបផំ្កែ ញរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសសលចេ 
លោយអន លលាមតាមចាប់លេខ 603CMR23.06 រំណត្់ម្រតាពត័្៌ានបលណាត ុះអាសននរបស់សិសស (ពត័្ា៌នទងំអស់ 
ហដេមនិានសរលសរចូេរន ងម្រពឹត្តិបម័្រត្ពិនទ របស់សិសស) នឹងម្រត្ូវបំផ្កែ ញលចេមនិឲ្យយឺត្ជាង 7ឆ្ន  ំលោយគិត្ចបព់ី 
ឆ្ន ហំដេសិសសបានដរខែួនលចញ លផទរលៅលរៀនលៅស្គលាដសទ ឬលរៀនចប់។ វាគឺជាសិទធិរបស់ អនរលដើមបបីានទទួេ 
រំណត្ម់្រតាពត័្ា៌នទងំលនុះ ម នលពេម្រត្ូវស្គលាបំផ្កែ ញលចេ។ ម្របសិនលបើសិសស ឬាតាបិតាានបំណងចង ់
បានពត័្ា៌នទងំលនុះ សូមទំនារទ់ំនងជាមយួនឹងអនរម្របឹរាលយាបេ់នាផំែូវ (guidance counselor) លៅឯស្គលា 
របស់សិសស។  ម្របសិនលបើសិសសមនិបានលសនើពត័្៌ានលនុះ រន ងរវាង 7 ឆ្ន  ំបនាទ បព់ីការដរខែួន លផទរលៅលរៀនលៅស្គលា 
លផសង ឬលម្រកាយការលរៀនចប ់រំណត្់ម្រតាហដេានរមួទងំ ហត្រ៏មនិរំណត្់ហត្លេើ េទធផេម្របឡង ចំណាត្ថ់ាន រ់ 
សរមាភាពលម្រៅរមាវធិីសិរា និងការវាយត្សមែរបស់លលារម្រគូ អនរម្រគូ នឹងម្រត្ូវបានស្គលាយរលៅបំផ្កែ ញលចេ។ 
រណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នជាអចសិស្រនតយ ៍នងឹម្រត្វូបានស្គលាររាទ រចនំនួហ រសិប (60) ឆ្ន ។ំ 



ប គាេដូចខាងលម្រកាមហដេានត្នួាទជីាាតាបតិារបស់សិសស ានសិទធចូិេលបើរលមើេរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសស ៖ 
 ឪព ររបស់សិសស 
 ាត យរបស់សិសស 
 អាណាពាបាេរបស់សិសស 
 ប គាេ ឬភាន រ់ង្វរហដេបានទទួេសិទធិម្រសបចាបល់ដើមបលីធវើអវីៗតាងនាមឲ្យ ឬលធវើអវីៗម្រពមជាមយួោន  នឹងឪព រ 

ាត យ ឬអាណាពាបាេ សិសស។ 
 ាតាបិតាហដេហេងេុះ ឬហបរបារោ់ន របស់សិសស (សថិត្លម្រកាមរិចេម្រពមលម្រពៀងរវាងាតាបិតា 

ឬបទបញ្ញា ត្ លាការ ហដេម្រគប់ម្រគងសិទធិរបស់ាតាបិតាហបបលនុះ ហដេម្រត្ូវបានការយរចិត្តទ រោរ់
ពីនាយរស្គលា)។ 

  
សិទធចូិេលបើរលមើេរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសសសម្រាបា់តាបតិាហដេមនិហមនជាអនរលមើេហថទសិំសស 
ចាបប់ទបចាត្តិរំណត្់ម្រតាពត័្៌ានស្គលាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 71 ហផនរទី 34H ត្ម្រមូវឲ្យាតាបិតាហដេមនិ 
ហមនជាអនរលមើេហថទសិំសស ម្រត្ូវផតេ់ការលផទៀងផ្កទ ត្ជ់ាម នរន ងម្រទងម់្រទយបទបញ្ញា  ឬការវនិិចេយ័របស់ត្ លាការ រ ់
ពន័ធនឹងការលមើេហថទសិំសស សំអាងលេើការគំរាមរំហហងចំល ុះស វត្ថិភាពរបស់សិសស ឬាតាបិតា ហដេជាអនរ 
លមើេហថទសិំសស លោយបញ្ញា រ់ជាេំអិត្ថាខែួនមនិម្រត្ូវបានត្ លាការបដិលសធចំល ុះការលមើេហថសិសសលឡើយ។ 
 
ាតាបតិាហដេមនិហមនជាអនរលមើេហថទសិំសសមនិម្រត្វូានសិទធលិបើរលមើេរណំត្ម់្រតាពត័្ា៌នសិសសលឡើយ លៅលពេ ៖ 

 ាតាបិតា ម្រត្ូវបានបដិលសធមនិឲ្យលធវើជាអាណាពាបាេសិសសម្រសបចាប ់លោយស្គរានការ
គម្រាមរំហហងលេើស វត្ថិភាពសិសស ឬាតាបិតាជាអាណាពាបាេ។ 

 ាតាបិតា ម្រត្ូវបានបដិលសធមនិឲ្យមរលេង ឬម្រត្ូវបានបញ្ញា ឲ្យានការឃាែ លំមើេលពេមរលេង
ជាមយួសិសស។ 

 សិទធិរបស់ាតាបិតារន ងការលបើរលមើេពត័្ា៌នសិសស ឬពត័្ា៌នាតាបិតាជាអាណាពាបាេ ម្រត្ូវបាន
ោររ់ម្រមតិ្ត្ឹងហត្ងលោយបទបញ្ញា ការ របលណាត ុះអាសនន ឬជាអចិសស្រនតយ ៍ម្របសិនលបើមនិាន
បទបញ្ញា ការ រ (ឬបទបញ្ញា ជាបនតបនាទ បណ់ាមយួ បានលធវើការហរសម្រមួេបទបញ្ញា ការ រ) 
បានអន ញ្ញា ត្ជាពិលសសឲ្យានសិទធិលបើរលមើេពត័្ា៌នសិសសហដេបានលរៀបរាបរ់ន ងខបចាត្តិ លទលនាុះ។ 

 
ចាបទូ់លៅរបស់រដាា៉េ ស្គឈូលសត្ ជំពូរទី 71 ហផនរទី 34H ត្ម្រមូវឲ្យាតាបិតាហដេមនិហមនជាអនរលមើេហថទលំរាង 
ម្រត្ូវោរ់ជូននូវ រយស ំលបើរលមើេរំណម្រតាពត័្៌ានរូនរបស់ខែួនជាលាយេ័រខអរសរមរកានន់ាយរស្គលាម្របចឆំ្ន ។ំ 
សម្រាប់ ពត័្ា៌នបហនថមសូមទរ់ទងនាយរស្គលារបស់រូនអនរ។
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