
 

សំខាន់! ការច ុះហត្ថលេខាបញ្ជា ក់លេើឯកសារ/ការយេ់ព្រមលោយផ្តេ់រត្៌មាន   
 

ទព្មង់បំលរញ 

ទំរ័រ ២៣-២៤ 
 

                    រត្៌មានថ្មីៗមានជាព្បចឆំ្ន  ំ
     និងទព្មង់ត្ព្មូវលោយបំលរញ 

                 សំរាប់ឆ្ន ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 
                                    (Cambodian Version) 

 



ii 

 

ថ្ថ្ៃខែសំខាន់ៗសំរាបឆ់្ន ំសិកា ២០១៧-២០១៨ 
ថ្ថ្ៃខែលៅឆ្ន ំសិកា ២០១៧-១៨ គឺមានការផ្លា ស់បតូរ។ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសនងឹបានទទួេរត្៌មានរីសាលាលរៀនរបស់កូនសតអី្ំរ ីថ្ថ្ៃខែខែេកនូលរៀនែេ់ថ្ថ្ៃព្ត្ង ់ព្រមទំងថ្ថ្ៃខែេសិសស 
ឈប់សព្មាក លរេប គគេិកសាលាលរៀនព្បជ ំសកិា។ 

ការសិកាខបបព្បរីថ្ៃ ការសិកាខបប YEAR-ROUND 

  
សីហា 

២៨ ................................................................ ថ្ថ្ៃទីមួយសិសសចូេលរៀន 

សីហា 

២៨ ................................................................. ថ្ថ្ៃទីមួយសិសសចូេលរៀន 

កញ្ជា  
៤ ........................................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃប ៃបការងារ 
 

កញ្ជា  
៤ ........................................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃប ៃបការងារ 

វិចឆិកា 

១០.......................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃលេើកកិត្តយសយ ទធជនជំនាន់លែើម 
២០-២៤ .................................................................. ថ្ថ្ៃប ៃបខថ្ាងអ្ំៃរគ ៃ 

វិចឆិកា 

១០ ......................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃលេើកកិត្តយសយ ទធជនជំនាន់លែើម 
២០-២៤ .................................................................. ថ្ថ្ៃប ៃបខថ្ាងអ្ំៃរគ ៃ 

ធ្នូ 
 

១៨ ............................................................... វិសសមកាេរែូវរងារនាថ្ថ្ៃទី មួយ 

 

ធ្នូ 
 

១៨ ................................................................ វិសសមកាេរែូវរងារនាថ្ថ្ៃទី មួយ 

មករា  
៣ ............................................................. សាេលរៀនលបើកទា បំលរើសិសសល ើងវិញ 

១៥...................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃកំលៃើត្លលាក Martin Luther King Jr. 

មករា   
១៥ ...................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃកំលៃើត្លលាក Martin Luther King Jr. 

១៦ .............................................................សាេលរៀនលបើកទា បំលរើសិសសល ើងវិញ 

 
កមភុះ 
១៦............................................ ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃកំលៃើត្លលាក Lincoln 

១៩...................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃកំលៃើត្លលាក Washington  

 

កមភុះ 
១៦ ........................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃកំលៃើត្លលាក Lincoln 

១៩ ..................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃកំលៃើត្លលាក Washington  

មិនា  

២៦ .......................................................... ចប់លផ្តើមវិសសមកាេរែូវសាឹកលឈើលាស ់

 

មិនា  

២៦ .......................................................... ចប់លផ្តើមវិសសមកាេរែូវសាឹកលឈើលាស ់

លមសា   

២ .............................................................. សាេលរៀនលបើកទា បំលរើសិសសល ើងវិញ 

លមសា   

២៦ .............................................................សាេលរៀនលបើកទា បំលរើសិសសល ើងវិញ 

ឧសភា  

២៨ ............................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃរំេឹកវិញ្ជា ៃកនធយ ទធជន 

ឧសភា  

២៨ ............................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃរំេឹកវិញ្ជា ៃកនធយ ទធជន 
 

 

មិថ្ នា  

១៣ ........................................................................... ថ្ថ្ៃបញ្ចប់ឆ្ន ំសិកា 

កកកដា 

៤ ..................................................... ថ្ថ្ៃប ៃបឈប់សព្មាកៈ ថ្ថ្ៃប ៃបឯករាជយ 
២០ ......................................................................ថ្ថ្ៃបញ្ចប់ឆ្ន ំសិកា 
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រត្៌មានសំរាបទ់កទ់ង 
 
 
 
 
សាា គមន៍ព្គួសារសិសស និងមជឈមៃឌ េច ុះល ម្ ុះសិសសចូេលរៀន  ............................................. www.sandiegounified.org/welcome-center  .................. 619-260-2410 

 4100 Normal St., Annex 12 
 

ការបំលរាុះខផ្នកមហូបោហារ និងប៉ប៉នស ែភារ  .................................................................................. www.sandiegounified.org/food  .................. 858-627-7340 
 

ការខថ្ទំ និងស ែភារ  ................................................................................................. www.sandiegounified.org/health  .................. 619-725-5501 
 

ការរិយាេ័យធានារា៉ា ប់រង  ................................................................................................... www.sandiegounified.org/qao  .................. 619-725-7211 

 4100 Normal St., Annex 10 
 

ព្កសួងទក់ទងមាតាបិតាសិសសផ្លា េ ់និងទំនាក់ទំនង  ......................................................... www.sandiegounified.org/parentoutreach  .................. 619-293-4431 
 

កមមវិធ្ីសិកាបខនថម PrimeTime  ........................................................................... www.sandiegounified.org/primetime  .................. 858-503-1870 
 

ប៉ូេីសសាលាលរៀន (លធ្ាើការ ២៤លម៉ាង) ................................................................................... www.sandiegounified.org/police  .................. 619-291-7678 
 

ការអ្ប់រំរិលសស  ................................................................................................... www.sandiegounified.org/specialed  .................. 619-725-7700 
 

ប គគេិកសព្មួេកមមវិធ្ី Title IX ...................................................................................... www.sandiegounified.org/titleix  .................. 619-725-7225 

 4100 Normal St., Rm. 2129 
 

ការែឹកជញ្ាូន  . ............................................................................................ www.sandiegounified.org/transportation  .................. 858-496-8460 

 

 

 

 

 
 
ការិយាេ័យគៃុះកមាម ការព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង ............................................................................. www.sandiegounified.org/board  .................. 619-725-5550 
 

ការិយាេ័យអ្គគសនងការអ្ប់រំព្បចំព្កុង  ....................................................................... www.sandiegounified.org/superintendent  .................. 619-725-5506 
 

ការិយាេ័យបំលរើខផ្នកផ្ាូវចាប់ ............................................................................................... www.sandiegounified.org/legal  .................. 619-725-5630 

 

 
 
 
ការិយាេ័យព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង/រត្៌មានជំនួយ  ...................................................................................................................................................................... 619-725-8000 

 

 ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego 

 Eugene Brucker Education Center 

 4100 Normal Street 

 San Diego, CA 92103 

  
រត្៌មានបខនថម ចូរលបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេ www.sandi.net.  

សំរាប់មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសស 

ការិយាេ័យលផ្សងៗ 

រត៌្មានទូលៅ 

http://www.sandiegounified.org/welcome-center
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.sandiegounified.org/health
http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/parentoutreach
http://www.sandiegounified.org/primetime
http://www.sandiegounified.org/police
http://www.sandiegounified.org/specialed
http://www.sandiegounified.org/titleix
http://www.sandiegounified.org/transportation
http://www.sandiegounified.org/board
http://www.sandiegounified.org/superintendent
http://www.sandiegounified.org/legal
http://www.sandi.net/
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តារាងមាត្ិការ 
 

A. សាា គមន៍មាតាបិតា នងិអ្នកោណារាបាេសិសស ............................................................................... 1 

B. ចាប់ការព្បខកព្បកាន់, ការយាយី, និងការគំរាមកំខហង  ........................................................................... 2 

C. គលព្មាងចាប់វិន័យ ................................................................................................. 5 

D. ការត្ព្មូវលោយរិនិត្យស ែភារ .......................................................................................... 6 
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G. ចាបអ់្ប់រំសំរាប់បឋមសិកា និងមធ្យមសិកា (ESEA) ..................................................................... 14 

H. កមមវិធ្ីសំរាប់សិសសលរៀន អ្ង់លគាស បខនថម .................................................................................. 15 

I. សាលាលរៀន ................................................................................................... 16 

J. ការមកលរៀន  .................................................................................................. 18 

K. បលចចកលទស ................................................................................................... 19 
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A. សាា គមន៍មាតាបិតា និងអ្នកោណារាបាេសិសស 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

សូមបកព្សាយជំនួសលលាកចងហាា ងសាលាលរៀន, ព្គូៗ និងប គគេិកគំព្ទសាលាលរៀនរា៉ា ប់ពាន់នាក់បានព្បឹងខព្បងលធ្ាើការយ៉ាងលរញទំហឹងថ្  លយើងមានលសចកតីរើករាយចំលពាុះលលាកអ្នកជាមាតាបិតាបាន 
លជឿទ កចិត្តែេ់លយើងលធ្ាើការបលព្ងៀនខៃនំាកូនលលាកអ្នក។ គម នអ្ាីសំខាន់ជាងការអ្ប់រំែេ់កូនលលាកអ្នកល ើយ។ កូនរបស់លលាកអ្នកនឹងទទួេបានការសិកាបានយ៉ាងេអព្បលសើរនាឆ្ន ំលនុះ!  
  សាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San Diego បានផ្តេ់នូវកមាា ំងលដាយឱ្យ នូវត្ថ្មាការខចកចយគន ។ លយើងនឹងលធ្ាើការរិនិត្យលមើេលោយបានចាស់លាស់ថ្  កូនលលាកអ្នកលរៀនបានចប់ទទួេសញ្ជា ប័ព្ត្រីសាលា 
រិទាេ័យលដាយមានជំនាញការសិកា, រាយាមព្បឹងខព្បងែនុះខែនង, មានោរមមៃ៌ចង់ែឹងចង់យេ់នូវការសិកា និងត្ស ូសិកាលោយបានលជាគជ័យកនុងការលព្ជើសលរើសមហាវិទាេ័យ និងម ែវិជាា ជិវុះ និង 
ចូេរួមជាមួយសងគមបានព្បលសើរលៅថ្ថ្ៃអ្នាគត្់។ លែើមបីខសាងរករត្៌មានបខនថមសតីអ្ំរី ការផ្លត ច់ញ៉ចិត្តជួយខចកចយរត្៌មានគន  សូមោនគលព្មាងទសសនុះ ២០២០ របស់លយើងសំរាប់ជួយែេ់សាលាលរៀន 
កនុងត្ំបន់ឱ្យមានគ ៃភារេអ ចូរលបើកព្បរ័នខវបសាយលមើេៈ www.sandiegounified. org/visionsion 2020. 
  មាតាបិតាមានត្ួរនាទីែ៏សំខាន់លៅកនុងព្កុមរបស់លយើងកនុងការខៃនំាសិសសសិកាឱ្យមានជ័យជំនុះ ែូលចន ុះសូមរិនិត្យលមើេឱ្យបានចាស់លាស់ ថ្កូនអ្នកលៅលរៀនឱ្យបានរាេ់ថ្ថ្ៃ, ទន់លរេលវលា និងព្បុង 
លព្បៀបែាួនសិកា។ សាលាលរៀនផ្តេ់រត្៌មានទំងអ្ស់ខែេអ្នកព្ត្ូវការែូចជាៈ កាេវិភាគសិកា, ការែឹកជញ្ាូននិងចាប់សនតិស ែវិន័យ និងវិន័យសាលាលរៀនែ៏សំខាន់ៗ។ 
សាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San Diego សាា គមន៍មាតាបិតាចូេរួមជាមួយសាលាលរៀន។ ែូលចន ុះលយើងផ្តេ់នូវលសៀវលៅរត្៌មានរបស់លយើងែេ់លលាកអ្នក។  សូមោនលសៀវលៅរត្៌មានលនុះនិង រកា 
សំរាប់ផ្េព្បលយាជន៍ត្លៅអ្នាគត្់ លរេកូនអ្នកកំរ ងចូេលរៀន ។  ព្បរ័នខវបសាយរបស់ព្កសួងអ្ប់រំគឺ www.sandiegounified.org, មានរត្៌មាន ែ៏មានត្ថ្មាសតីអ្ំរី សាលាលរៀន 
របស់លយើង, កមមវិធ្ីសិកាខបាកៗខែេមានផ្តេ់ែេ់សិសស កមមវិធ្ីចប់លផ្តើមសំរាប់សហគមន៍របស់លយើង, ចាប់វិន័យ និងទព្មង់ចាប់ ព្រមទំង ព្បភររត្៌មានជាលព្ចើនលទៀត្សំរាប់ មាតាបិតាសិសស។  
 លៅកនុងឆ្ន ំសិកាលនុះ លយើងសងឃឹមថ្នឹងបានទទួេរត្៌មានរីលលាកអ្នកសតីអ្ំរី ការបំលរើរបស់លយើងបានយ៉ាងណា។  ការិយាេ័យធានាគ ៃភាររបស់លយើងលធ្ាើការជាព្បចំ 
ព្គប់លរេលវលាលែើមបីផ្តេ់ជំនួយ និងល្ាើយត្បនូវសំនួរទូរលៅ, ផ្តេ់រត្៌មានទូលៅ ឬលដាុះព្សាយបញ្ជហ ទូលៅខែេកូនអ្នកមានលៅតាមសាលាលរៀន។ លនុះគឺជាខផ្នកមួយថ្នការ 
លបតជាា ចិត្តរបស់លយើងលែើមបីបលងកើត្បរិយាកាសសាលរៀនរបស់លយើងលោយមានត្ថ្មាែពស់សំរាប់សិសសរបស់លយើងទំងអ្ស់។  
  មតងលទៀត្ លយើងសូមសាា គមន៍ែេ់ព្គួសាររបស់លលាកអ្នក និងសងឃឹមថ្ នឹងបានរួមសហការៃ៍គន លែើមបីថ្នាថ្ សិសសទំងអ្ស់សមនឹងបានទទួេការសិកាកំរិត្ថ្ន ក់ 
រិភរលលាកបានព្បលសើរ។ 

 

       លដាយកតីរាក់ទក់បំផ្ ត្ 
 

 

 Cindy Marten 

             អ្គគសនងការអ្ប់រំព្បចំព្កុង 
 

     ការចប់លផ្តើមសិកាឆ្ន  ំ២០១៧-១៨ នាងែាុំផ្លា េ់សូមសាា គមន៍សិសសចូេលរៀន នងិព្គួសាររួមសហការៃ៌ជាមួយព្គួសារសាលាលរៀន 
       ព្បចំទីព្កងុ San Diego   

 -- អ្គគសនងការអ្ប់រំ Cindy Marten 
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B. ចាប់ការពារការព្បខកព្បកាន់, ការយាយី, ការគំរាមកំខហង
រត្ម៌ានសតអី្រំ ី 
ការមនិព្បខកព្បកានស់សិស 
 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego លបតជាា រផ្តេ់ការអ្ប់រំ 

ែេ់សិសសទំងអ្ស់លោយមានភារលសមើភារគន ។ កមមវិធ្ី និងលម 
លរៀនសិការបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុបលព្ងៀនមនិលោយមានការ 
ព្បខកព្បកាន់លដាយមានការយេែ់ឹងតាមេកខៃៈអ្កបបកិរិយា 
ែូចត្លៅៈ ការយេែ់ឹង ឬសាគ េ់រិត្នូវផ្ាូវលភទ, ការខៃនំាផ្ាូវ 
លភទ, ព្បលភទ, ការែងឹព្បលភទ, ការបញ្ជា ក់ព្បលភទ, ការែឹង 
ព្កុម សញ្ជា ត្ិ, សាសន៍, រូជរងស, ព្កុមកំលៃើត្សាសន៍, 
សាសនា, រៃ៌សមបុរ និងរិការខផ្នកផ្ាូវចតិ្ត ឬែាួនព្បាៃ, 
សញ្ជា ត្ិ, ោយ , លគេជំលនឿ, ឬមានព្គួសារ, យេ់ែឹង 
ឬសាគ េ់ចាសអ់្ំរីេកខៃៈរបស់ប គគេលនាុះទកទ់ងជាមួយ 
ប គគេណាមាន ក់ ឬព្កមុណាមួយ ឬព្កមុលព្ចើន។ 
លយាងលៅតាមការយេ់ែឹងយ៉ាងរិត្ព្បាកែ របស់មាតាបិតា, 
ព្គួសារ ការព្បខកព្បកាន់ព្ត្ូវបានហាមឃាត្់មនិលោយមាន។  
លយាងលៅតាមចាប់របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ, ទព្មងក់ារ 

ព្គប់ព្គង នងិចាប់រែធ សិសសណាខែេព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប ់
លនុះោចទទេួការខៃនំាតាមចាប់វិន័យ នងិមានរួមនឹងការ 
បៃត ញលោយឈប់លរៀនរីសាលាលរៀន។ 
ប គគេិការងារណាខែេព្បព្រតឹ្តលេមើសនងឹចាប់លនុះនងឹបាន 

ទទួេការខៃនំាតាមចាប់វិន័យមានរួមនងឹការបលៃត ញលចញរ ី
ការងារ។ លយាងលៅតាមការអ្ន វត្តនច៍ាប់សហរន័, រែធនងិ/ឬ 
កិចចព្រមលព្រៀងរួម ការខៃនំាតាមចាប់វិន័យព្ត្ូវអ្ន វត្តន៍លោយ 
បានសមរមយព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ 
 

ចាបក់ារពារការគរំាមកខំហងខផ្នក 
ផ្ាវូលភទសសិស 

 

ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego លបតជាា ព្បត្ិបត្តិលោយ 
សាលាលរៀនទំងអ្ស់មិនលោយមានការយាយីខផ្នកផ្ាូវលភទ និងការ 
ព្បខកព្បកាន់។ ការយាយីខផ្នកផ្ាូវលភទគជឺាទព្មង់ការព្បខកព្បកាន ់
ខផ្នកផ្ាូវលភទមយួលព្កាមចាប់ខកខព្បការអ្ប់រំ Title  IX ថ្នចាប់ 
សិទធិព្បជាជនឆ្ន ំ ១៩៧២  ព្រមទំងមានការហាមឃាត្់រចីាប ់
សហរ័ន ព្រមទំងចាប់ រែធ ទំងរីរលនុះ។ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង 
ហាមឃាត្់មិនឱ្យសិសសទូលៅ, ប គគេកិការងារ, ឬប គគេលផ្សងៗ 
យាយីខផ្នែក ផ្ាូវលភទែេ់សិសសលៅតាមសាលាលរៀន  ឬលៅតាមទ ី
កខនាងខែេសាលាលរៀនជួយឧបត្ដមភែេ់កមមវិធ្ីអ្ាមីួយ ឬកមមវិធ្ីទក ់
ទងជាមួយនឹងសាលាលរៀន។  ការយាយីខផ្នកផ្ាូវលភទខែេបញ្ជា ក ់
លៅតាមចាប់អ្ប់រំមានន័យថ្ មិនសាា គមន៍ទទួេផ្េព្បលយាជន ៍
ខផ្នកផ្ាូវ លភទ, ការជួយលដាយលសនើស ំខផ្នកផ្ាូវលភទ, ឬការនិយាយប៉ុះ 
ពាេ់កនុងនយ័ ផ្ាូវលភទ, ការលមើេកនុងេកខៃៈផ្ាូវលភទ, ឬការព្ប 
ព្រឹត្តលេើផ្ាូវលភទតាមធ្មមជាត្ិលដាយប គគេណាមាន ក់លចញរី ឬលៅ 
តាមសាលាលរៀន។ 

     ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុលធ្ាើការហាមឃាត្់បខនថមលៅលេើការ 
យាយីខាងខផ្នកផ្ាូវលភទកនុងេកខៃៈផ្តេ់រិនាុ, ផ្េព្បលយាជន៍, 
ការបំលរើ, ផ្តេ់កិត្តិយស, កមមវិធ្ីសកិា ឬសកមមភារអ្ាមីួយខែេ 
លធ្ាើលោយែ សវិន័យព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ។  

     ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុលធ្ាើការហាមឃាត្់បខនថមលៅលេើការ 
យាយីខាងខផ្នកផ្ាូវលភទកនុងេកខៃៈផ្តេ់រិនាុ, ផ្េព្បលយាជន៍, 
ការបំលរើ, ផ្តេ់កិត្តិយស, កមមវិធ្ីសកិា ឬសកមមភារអ្ាមីួយខែេ 
លធ្ាើលោយែ សវិន័យព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ។  
   អ្គកសនងការអ្ប់រំព្បចំព្កុង ឬប គគេិកចត្់តំាងរបស់គត្់នងឹ 
លធ្ាើការរិនិត្យលមើេលោយបានចាស់លាស់ថ្ សសិសទទួេការ 
បលព្ងៀនសមរមយតាមោយ របស់សិសស ព្រមទំងសិសសមានសិទធិ 
មកសាលាលរៀនលដាយគម នភ័យអ្រំី ការយាយីខផ្នក ផ្ាូវលភទ។ 
សិសសនឹងទទួេទព្មង់ចាប់វិន័យរបស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុង 
សតីអ្ំរី លសចកតីរាយការលៅលេើការគំរាម កំខហងខផ្នកផ្ាូវលភទ 
(រួមមាន នឹងការបតងឹត្វ៉ា ជាមួយនណាមាន ក់)។            
សិសសណាខែេមានោរមមៃ៌ថ្ែាួនបានទទួេបញ្ជហ ែូច 

មានខាងលេើលនុះ, ការយាយីខាងខផ្នកផ្ាូវលភទខែេលធ្ាើល ើង 
លដាយប គគេិកសាលាលរៀន, សិសសណាមាន ក់, ឬប គគេណា 
មាន ក់ខែេមនិខមនជាប គគេិកការងារលៅតាមសាលាលរៀន ឬ 
លៅតាមកមមវិធ្ីទក់ទងនឹងសាលាព្ត្ូវខត្ទកទ់ងជាមួយព្គូ 
របស់ែាួន ឬប គគេកិរបស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុជាបនាា ន់។ 
លយាងលៅតាមទព្មងច់ាប់ព្គប់ព្គង់ ប គគេកិការងារណា 
ខែេបានទទួេរត្ម៌ានលនុះព្ត្ូវខត្លធ្ាើការរាយការៃ៌។ 
   លៅលរេខែេមានការយាយីផ្ាូវលភទព្ត្ូវបានរាយការៃ៌ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុនងឹចត្់វិធានការៃ៌ជាបលណាត ុះោសនន 
លែើមបីបញ្ឈប់ការយាយី និងការ ការពារែេជ់នរងលព្គុះរ ី
ការយាយីបខនថមលទៀត្ លហើយរង់ចំទទួេេទធផ្េថ្នពាកយ 
បៃត ឹងលនុះ។ លយើងមានកមមវិធ្ីជួយបំលរើខែេមានរួមនងឹការ 
ផ្តេ់ឱ្វទែេជ់នរងលព្គុះខាងខផ្នកយីយា, លធ្ាើបាប និងគំ 
ព្ទបញ្ាូន (លបើសិសសព្ត្ូវការ), និងការខៃនំាលផ្សងៗលោយ 
បានសមរមយ រួមនងឹការបំខបបសិសសលចញរីសិសសខែេលធ្ាើ   
បាប, រិនតិ្យលមើេសិសសលធ្ាើែំលៃើរចូេលរៀន, តាមដានសិសស 
ខែេលធ្ាើបាបលោយបញឈបស់កមមភារលនុះ លបើសិសសលនាុះ 
មានបំៃងលធ្ាើការសងសឹក។       
ប គគេិកការងារណាខែេព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប់វិន័យលនុះ 

នឹងបានទទួេការទទួេការខៃនំាតាមវិន័យចាប់ ព្រមទំង 
មានរួមនឹងការបៃត ញលចញរីការងារ។ លរេមានសកមមភារ 
ខៃនំាខផ្នកវិន័យចាប់ណាមួយគឺព្ត្ូវអ្ន វត្តន៍តាមចាប់សហ   
រ័ន នងិចាប់ រែធ ព្រមទំង/ឬកចិចព្រមលព្រៀងរួមគន ។ 
លយាងលៅតាមចាប់របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ, ទព្មងក់ារ 

ព្គប់ព្គង នងិចាប់រែធ សិសសណាខែេព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប ់
លនុះោចទទេួទៃឌ កមម និងរួមនឹងការបៃត ញលោយឈប់លរៀន 
រីសាលាលរៀន។ ចាប់រែធត្ព្មូវលោយលធ្ាើការបលៃត ញសិសសឱ្យ 
ឈប់លរៀន លបើលគរកល ើញថ្សិសសលនាុះបានព្បព្រឹត្តការលធ្ាើបាប 
សិសសលផ្សងតាមផ្ាូវលភទ មា៉ងលទៀត្សរំាប់សិសសថ្ន ក់មលត្តយយ 
ដាធ ន - ថ្ន កទ់ីបីមានការហាមឃាត្មនិលោយមានការបៃត ញ 
សិសសលរៀន លរេសិសសព្បព្រឹត្តែ សចាប់វិន័យលនុះ។ លយាង 
លៅតាមការបញ្ជា ក់លៅលេើកំហ ស, សំៃ ំលរឿងសិសសព្បព្រឹត្ត, 
និងោយ របស់សិសសខែេបានព្បព្រឹត្ត សិសសោច ទទួេការ 
ដាក់លទសលនុះបាន។ ប គគេកិសាលាលរៀននឹងលធ្ាើការសលព្មច 
ចិត្តអ្ន វត្តន៍តាមវិន័យសាលាលរៀនលោយបានសមរមយចំលពាុះ  
សិសសថ្ន ក់ទី ៣ នងិលព្កាមថ្ន កទ់ី ៣ ខែេព្បព្រតឹ្តែ ស 
ចាប។់ 
 ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលជឿជាក់ថ្ លរេមានបញ្ជហ ខផ្នក 

យាយី និងការព្បខកព្បកាន់លកើត្មានល ើងលៅតាមសាលាលរៀន 
លយើងោចលធ្ាើការលដាុះព្សាយបញ្ជហ ទំងលនាុះបានលៅតាមសាលា 

លរៀន។ 
 

រលបៀបលដាុះព្សាយតាមលគេការសាលាលរៀន 
 

លគេការតាមដាន នងិលដាុះព្សាយលៅតាមសាលាលរៀន 
លរៀបចំល ើងលែើមបីលេើកទកឹចិត្តសិសសណាខែេលជឿជាក់ថ្ែាួន 
ជាជនរលព្គុះ ប៉ ខនតមិនចង់លធ្ាើការត្វ៉ា ជាផ្ាូវការលដាុះព្សាយលៅ 

 តាមសាលាលរៀន។ មា៉ងលទៀត្ សិសស ឬមាតាបិតាោចលធ្ាើ 
ការត្វ៉ា ជាផ្ាូវការបានលៅលរេណាក៏បានខែរលដាយមិនចំបាច់
លព្បើព្បាស់រលបៀបលគេការលដាុះព្សាយរបស់សាលាលរៀន។   
លរេបានទទួេេិែតិ្រត្៌មាន ឬែំៃឹងតាមការនិយាយ 

ព្បាប់សតីអ្ំរី ការលធ្ាើបាប ចងហាា ងសាលាលរៀន ឬអ្ភិបាេ 
សាលាលរៀននឹងលធ្ាើការតាមដានរនិិត្យលែើមបីការពារ/រកវិធ្ីលដាុះ 
ព្សាយលែើមបីបញ្ឈប់ការយាយី និងការពារែេអ់្នកបតងឹត្វ៉ា  ការ 
លដាុះព្សាយមានែូចជាៈ ការតាមដាន និងលដាុះព្សាយ លព្កាយ 
រីការតាមដានរួចេែិិត្របាយការនងឹលចញជនូែេអ់្នកបតឹងត្វ៉ា  
កនុងរយុះលរេ១០ថ្ថ្ៃចបរ់ីថ្ថ្ៃបានទទួេពាកយបៃត ឹង។ 

 
ការបតងឹត្វ៉ា លៅ 
លេើការព្បខកព្បកាន ់
ឬការយាយខីាងផ្ាវូលភទ 
តាមផ្ាវូចាប់  
 

១. ការបតងឹត្វ៉ា ៈ  
 

សិសស ឬមាតាបិតា/អ្នកោណារាេោចដាកប់តឹង 
ត្វ៉ា  បានលដាយស ទំព្មង់ពាកយបតឹងត្វ៉ា  (AP 1700)  
នឹង ទព្មង់ចាប់ព្គប់ព្គង 0112 រីសាលាលរៀន 
ឬការិយា េ័យចាប់របស់ព្កសួងអ្ស់រំព្បចំព្កុង ។  
ការលដាុះព្សាយលៅលព្ៅរីព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុមាន 
លរៀបរាប់លៅកនុងទព្មង់ចាប់លនុះ។  

 

     ២.  ការរាមដាន 
  សាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San Diego នឹងអ្ន វត្តន ៍
ការតាមដានឱ្យបានហមត្់ចត្់មានព្បសិទធិភារជាបនាា ន់ 
និងតាមដានលៅលេើលៅលេើការយាយី និង/ឬការព្បខក 
ព្បកាន់ែ សចាប ់ព្រមទំងសរលសររបាយការៃ៍ផ្តេ់ 
ជូនកនងុរយុះលរេហ សិបថ្ថ្ៃ (៦០) ចប់រីថ្ថ្ៃខែេ 
បានទទួេពាកយបៃត ឹងលនុះ។ អ្គគសនងការព្កសួងអ្ប់រំ 
ឬប គកេកិចត្់តំាងរបស់គត្ន់ឹងធានាថ្ ពាកយបៃត ឹង 
ណាខែេបានទទួេព្ត្ូវខត្យកមកតាមដានតាមទព្មង់ 
ចាប់ព្គប់ព្គង លហើយប គគេកិសាលាលរៀនលនាុះចត្់ 
វិធានការៃ៌ជាបនាា ន់លែើមបីលធ្ាើអ្នតរាគមន៍ផ្តេ់ស វត្តិភារ 
ែេ់ប គគេខែេជាសាកសីបានល ើញសកមមភារការយា 
យីព្បការណាមួយ។ 

 

៣.  សកមមភារ 
  លរេការលចទព្បកាន់ការយាយីខាងផ្ាូវលភទលនាុះរក 
ល ើញថ្ជាក់ខសតងរតិ្ព្បាកែលដាយមានការតាមដាន 
ជាចំបាច់ នងិសកមមភារថ្នការព្បព្រឹត្តែ សចាប់វិន័យ 
អ្គគសនងការអ្ប់រំនឹងលធ្ាើការសលព្មចចិត្តនូវវិធានការចត្់ 



 

7 

 

ខចងលដាុះព្សាយលែើមបីការពារមិនលោយមានបញ្ជហ ការ 
យាយីលនុះលកើត្មានល ើងវិញបានោព្ស័យលទុះលេើអ្នកក 
យាយីជាសិសស, សមាជិកប គគេិកការងារ ឬភាន ក់ងារ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ។ លបើពាកយបៃត ងឹថ្នការយាយី 
ខផ្នកផ្ាូវលភទលនាុះរកល ើញថ្ជាក់ខសតងរតិ្ព្បាកែ អ្គគ 
សនងការអ្ប់រំព្បចំព្កងុ នងិ/ឬប គគេកិចត្់តំាងនងឹ 
ចត្់វិធានការលោយបានសមរមយឆ្ប់រហ័សលែើមបី 
បញ្ចប់ការយាយី ព្រមទំងលដាុះព្សាយជួយែេ់ជន 
រងលព្គុះលោយមានព្បសិទធិភារ។ 

  ពាកយបៃត ឹងនឹងរកាទ កលដាយសមាៃ ត្។់ ប គគេខែេលធ្ាើ 
ការបតឹងត្វ៉ា ោចបនតការលដាុះព្សាយលៅម ែត្ លាការស ីវិេ។ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុហាមឃាត្ម់ិនលោយមានការសងសឹក 
ព្បឆំ្ងនឹងអ្នកខែេបតឹងត្វ៉ា ណាមាន ក់, អ្នកកសិៃសាកសី, 
អ្នកកជនំួយ ឬអ្នកចូេរួមការបតងឹត្វ៉ា ជាមួយចាបប់តឹងត្វ៉ា របស់ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ។ 
 សិសសខែេបតឹងត្វ៉ា សតអី្ំរី ការព្បខកព្បកាន់ ឬការយាយី  
ខានខផ្នកផ្ាូវលភទគួរខត្លធ្ាើការទកទ់ងជាបនាា ន់ជាមួយព្គូ  
របស់ែាួន ឬប គគេិកការងាររបស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុ។  
លបើការបតឹងត្វ៉ា លនាុះមិនោចលដាុះព្សាយ ឬមនិោចជួយ 
បានលៅលរេណាមួយ សិសសោចលធ្ាើការទក់ទងបាន 
តាមអ្ស័យដាធ នខាងលព្កាមៈ 
Title IX Coordinator/Uniform 

Complaint Compliance Officer 

San Diego Unified School District  

4100 Normal Street, #2129 

San Diego, CA 92103  

619-725-7225 

lryan@sandi.net   

ចាបហ់ាមឃាត្ក់ារគរំាមកខំហង 
  នងិការបភំតិ្បភំយ័ 
  លយាងលៅតាមចាប់ព្គប់ព្គងលេែ ៦៣៨១  នងិ 
ចាប់របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង A-3550ការគំរាម 
កំខហង(មានរួមនឹងការគរំាមកំខហងតាមអ្ ីនធ្ឺខៃត្) 
ឬការបំភិត្បំភ័យណាមួយគឺមានការហាមឃាត្់លៅ 
តាមសាលាលរៀន ឬលៅតាមកមមវិធ្ណីាមួយលៅតាម 
សាលាលរៀន (រួមនឹងកមមវិធ្ីទូលៅលព្កាយលរេសិសស 
សិកា កមមវិធ្ីខែេសាលាលរៀនឧបត្ថមភ, លៅលេើឡាន 
លប ៊ើសសាលា, កមមវិធ្ីទូលៅទកទ់ងនឹង សាលាលរៀន) 
ឬកមមវិធ្ទីូលៅខែេបានបញ្ជា ក់ខាងលេើទក់ទងនឹង 
សាលាលរៀន, ការបលព្ងៀនលព្កាយលរេ ឬលៅលរេ 
លម៉ាងសិសសសិកា។  ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងហាម 
ឃាត្់បខនថមលៅលេើការញុុះញង់, ការផ្តេជ់ំនួយ, ការ 
បងខិត្បងខំ ឬបញ្ជា អ្នកលផ្សងៗព្បព្រតឹ្តអ្ំលរើការគរំាម 
កំខហង ឬគរំាមកំខហងតាមអ្ ីនឌឺខៃត្ ឬបភំិត្ 
បំភ័យ។ 

សកមមភារមានរួមនងឹការរិចរណាមានចតិ្តរិត្ ឬ  
យេ់ែឹងបលញ្ចញសកមមភារខែេមានរួម ប៉ ខនតមនិកំៃត្ ់
លៅលេើសញ្ជា ត្ិ, ជំលនឿសាសនា, សាសនា, សមបុរ, មានព្គួ 

សារ, ជាឳរ កមាត យ, ជាមន សសចស់, លភទ, ការខៃនំាផ្ាូវ 
លភទ, ការបញ្ជា ក់ព្បលភទ, ឬបញ្ជា ក់រជូរងស, លែើមកំលៃើត្, 
បញ្ជា ក់ព្កុមសញ្ជា ត្ិ, ោយ , រិការខផ្នកផ្ាូវចតិ្ត ឬែានួព្បាៃ 

ឬសមាគ េ់េកខៃៈណាមួយ។  
   សមាជកិប គគេិកណាខែេលធ្ាើការសលងកត្, បានែងឹឮ ឬជា 

សាកសីបានល ើញគួរខត្រាយការជាបនាា ន់នងិបលញ្ចញសកមមភារឱ្យ 
បានសមរមយលែើមបីបញ្ឈប់សកមមភារលនុះ និងការពារមិនឱ្យបញ្ជហ  
លនុះលកើត្មានល ើងវិញ រត្៌មានរិសាត រ ចូររនិិត្យលមើេទព្មង់ចាប់ 
ព្គប់ព្គង។ 
      សិសសខែេលធ្ាើការសលងកត្, បានែងឹឮ ឬជាសាកសីបាន 
ល ើញសកមមភារលនុះព្ត្ូវខត្រាយការៃ៌លៅលោយសមាជិកប គគ 
េិកការងារ។ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ នងិលភាៀវរបស់ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុស ំលោយរាយការៃ៌ែេ់សមាជកិប គគេកិ 
សាលាលរៀន លរេល ើញបញ្ជហ លនុះលកើត្មានល ើង។  

    រត្៌មានបខនថម ព្រមទំងោនទព្មង់ចាប់ ចូរលបើកព្បរ័ន 
ខវបសាយលមើេៈ 
www.sandiegounfied.org/bullying   

  

រលបៀបបតងឹត្វ៉ា នងឹការគរំាមកខំហង 
   ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងផ្លត ច់ញ៉ផ្តេ់សនតិស ែ, បរិយាកាសេអ 
ែេ់សិសសទំងអ្សស់ិកា លហើយលជឿជាក់ថ្ បញ្ជហ គរំាមកំខហង 
ោចលដាុះព្សាយបានលៅតាមសាលាលរៀន។ 
សិសស, មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេគួរខត្រាយការ លរេ 

ល ើញសិសស, ប គគេិកការងារ ឬជនទីបែីេ់ភាន កង់ារព្គប់ព្គង 
សាលាលរៀនែូចជាៈ ចងហាា ងសាលា ចងហាា ងរង ព្គូផ្តេ ់

ឱ្វទ ព្គូ និង/ឬរាយការត្វ៉ា តាមព្បរន័ online at  

www.sandiegounified.org/bullying. អ្នកោច 
ទក់ទងការិយាេ័យព្គប់ព្គងធានាគ ៃភារ (QAO) លរេ 
ណាក៏បានខែរ (៦១៩-៧២៥-៧២១១។)  
    លបើមានការបតងឹត្វ៉ា  ចងហាា ង, ឬអ្ភិបាេព្គប់ព្គងគួរខត្ 
លធ្ាើការរាយការទក់ទង សិសស, សមាជិកប គគេកិ ឬជនទបីីគួរ 
ខត្រាយការលៅ QAO ផ្លា េ់។ ចងហាា ងសាលាលរៀន (ឬ 
QAO) នឹងលធ្ាើការជាបនាា ន់, តាមដានការបតឹងត្វ៉ា កនុងរយុះ 
លរេ១០ថ្ថ្ៃ ព្រមទំងរាយាមលដាុះព្សាយបញ្ជហ រជាផ្ាូនការ 
ជាមួយអ្នកបតឹងត្វ៉ា ។ តាមដានជាបនាា ន់លៅលេើការបតឹងត្វ៉ា ។ 
    លព្កាយបញ្ជច ប់ការតាមដានរួច ចងហាា ងសាលាលរៀន (ឬ 
QAO) នឹងលធ្ាើសរលសរចលមាើយលផ្ាើជនូែេអ់្នកបតងឹត្វ៉ា ។ អ្នកបតងឹ 
ោចត្វ៉ា ជាមួយការសលព្មចចតិ្តរបស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុងបានលៅ 

តាមការិយាេ័យគំព្ទយ វជនកនុងរយៈលរេ ១៥ថ្ថ្ៃ លព្កាយលរេ 

បានទទួេចលមាើយ។ លបើព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងសលព្មចថ្ មានការ 
ព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងហាមឃាត្់ការព្បខក 
ព្បកាន់, ការយាយី, ឬ គរំាមកំខហង អ្នកព្បព្រឹត្តនងឹបានទទួេ 

ការបលៃត ញលោយ្ប់លរៀនរីសាលាលរៀន ឬបញ្ឈប់រីការងារ។ 

    សកមមភារលដាុះព្សាយនងឹអ្ន វត្តន៍លែើមបីបញ្ចប់ការយាយី 
និងឬការបភំិត្បំភ័យ, ការពារមិនឱ្យបញ្ជហ លកើត្មានល ើងវិញព្រម 
ទំងបញ្ជា កែ់េ់សិសសខែេបានព្បព្រតឹ្ត។ ការតាមដានលៅលេើ 
សិសសខែេព្បព្រឹត្តអ្ំលរើការយាយីលោយបញ្ឈបស់កមមភារ លហើយ 
មិនលធ្ាើការសងសកឹគន ល ើយ។  
   រយុះលរេលដាុះព្សាយបញ្ជហ  សិសស, មាតាបិតា, ឬអ្នកោ 

ណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការលព្ជើសលរើសបតឹងត្វ៉ា លរេណាក៏ 
បានខែរ។ រត្៌មានបខនថម ចូរលធ្ាើការរនិិត្យលមើេ  “ រលបៀប 
លធ្ាើការបតឹងត្វ៉ា  “ ។  
រលបៀបបតងឹត្វ៉ា ជាផ្ាវូការៃ ៍ 

 

    រយុះលរេលដាុះព្សាយបញ្ជហ  សិសស, មាតាបិតា, ឬអ្នកោ 
ណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការបតឹងត្វ៉ា បាលដាយយកទព្មង់ េិែិ 
ត្បតឹងត្វ៉ា ខែេមានលៅតាមសាលាលរៀន QAO ឬតាមព្បរ័នខវប 
សាយសាលាលរៀនព្បចំព្កុង www.sandiegounified. 
org/legalforms.   
១.  ការតាមដាន 
    ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងនឹងលធ្ាើការតាមដានជាបនាា ន់។ ការតាមដានលៅ  
    លេើការព្បព្រឹត្តលេមើសចាប់វិន័យព្រមទំងផ្តេ់របាយការៃ៌កនុងរយុះលរេ  
    ៦០ថ្ថ្ៃ ចប់រីថ្ថ្ៃខែេបានទទួេពាកយបតឹងត្វ៉ា ។ របាយការមានរួមនឹង  
    ការសលងខបលរឿងរា៉ា វជាក់ខសតង, ការសលព្មចចិត្តលៅលេើការបតឹងត្វ៉ា , លហត្   
    ផ្េថ្នការសលព្មចចិត្ត, សកមមភារថ្នការខកត្ព្មូវ ឬនឹងយកមកអ្ន វត្តន៍  
    រួមនឹងជួយលដាុះព្សាយែេ់ជនរងលព្គុះ។ អ្នកត្វ៉ា មានសិទធិបងាហ ញអ្នក  
   សាកសី និងភសតុងតាងបាន។ 

២.  សកមមភារ 

    លបើព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងសលព្មចចិត្តថ្មានការព្បព្រឹត្ត 
    លេមើសចាបក់ារព្បខកព្បកាន់,  ការយាយី,  ឬការគំរាម  
    កំខហង ប គគេលនាុះនឹងបានទទួេការខៃនំារួមនឹងការ     
    បលៃត ញលោយឈប់លរៀន ឬបញ្ឈប់រីការងារ។ ការលដាុះ 
    ព្សាយនងឹផ្តេជ់ូនែេ់ជនរងលព្គុះ លហើយសកមមភារ 
    លដាុះព្សាយនងឹត្ព្មូវលោយលធ្ាើល ើងលៅតាមសាលាលរៀន។ 

៣.  សកមមភារលដាុះព្សាយ នឹងអ្ន វត្តន៍ល ើងខែេលរៀបចំលែើមបី 
បញ្ឈប់ការយាយី, ការ ការពារមិនលោយបញ្ជហ លនាុះលកើត្មានល ើង 
វិញ និងបញ្ជា ក់ែេ់សិសសខែេជាជនរងលព្គុះ។ 

៤.  ការតាមដាន លៅលេើសិសសខែេព្បព្រតឹ្តអ្ំលរើការយាយ ី
លោយបញ្ឈប់សកមមភារទំងអ្ស់ ព្រមទំងមនិព្ត្ូវមានការ 
សងសឹកគន ល ើយ។ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុហាមឃាត្ម់ិនលោយមានការសងសឹក  

គន  រួមនឹងអ្នកសាកសី។  ទព្មងប់តឹងត្វ៉ា មយួលទៀត្នងឹលធ្ាើល ើង លបើ 
មានការសងសឹកគន ទក់ទងនងឹប គគេណាមាន ក់លរេមានែំលៃើរ 
ការលដាុះព្សាយការព្បខកព្បកាន់, យាយី, ឬការគំរាមកំខហង។ 
ការត្វ៉ា និមយួៗនងឹយកមកតាមដានជាបនាា ន់ លហើយការអ្ន  
វត្តន៍លនុះនឹងលគររែេ់សិទធឯិកជនែេ់ភាគីទំងអ្ស់។ 
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http://www.sandiegounfied.org/bullying
http://www.sandiegounified.org/bullying


 

8 

 

ទព្មង់ការត្វ៉ា គួរខត្លធ្ាើល ើងលៅតាមព្កសួងខែេមាន 
អ្ស័យដាធ នែូចត្លៅៈ 

 
Title IX Coordinator/Uniform  

Complaint Compliance Officer 

San Diego Unified School District  

4100 Normal Street, #2129 

San Diego, CA 92103  

619-725-7225 

lryan@sandi.net  

ែៃំងឹជាព្បចំឆ្ន ំសតអី្រំ ីទព្មងក់ារបតងឹ 
ត្វ៉ា តាមផ្ាវូការៃ៌ (UCP) 
 

[រត្៌មានសំរាប់សិសស ប គគេកិការងារ មាតាបិតា ឬអ្នកោ 
ណារាបាេសិសស សាលាលរៀន និងគៃុះកមមការព្កសួងអ្ប់រំ  
ភាន ក់ងារសាលាលរៀនឯកជន ឬអ្នកត្ំណាង និងព្កមុលផ្សងៗខែេ 
មានការចប់ោរមមៃ៌។] 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego មានលគេការ 

ទទួេព្គប់ព្គងព្បត្បិត្តិតាមចាប់ រែធ និងសហរ័ន នងិវិន័យ 
ព្រមទំងបលងកើត្ទព្មង់ចាប់ខែេបញ្ជា ក់លៅលេើការអ្ន លលាមតាម
ចាប់រែធ និងសហរ័ន និងចាប់វិន័យសាលាលរៀនព្រមទំងបលងកើត្ 
ទព្មង់បញ្ជា ក់លៅលេើការ ព្បព្រឹត្តអ្ំលរើ ការព្បខកព្បកាន់ និងត្វ៉ា  
លេមើសចាប់ រែធ ឬសហរន័ ខែេព្គប់ព្គងកមមវិធ្ីអ្ប់រំ។  

 

ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego នឹងលធ្ាើការតាមដាន 
និងខសាងរកែំលណាុះព្សាយការត្វ៉ា , លព្បើព្បាស់ចាប់ និងទព្មង់ 
វិន័យខែេបញ្ជា ក់ថ្ ទព្មង់ការបតងឹត្វ៉ា តាមផ្ាូវចាប់ (UCP), 

លធ្ាើល ើងលដាយគៃុះកមមការព្បចំព្កុងរបស់លយើង, ការព្បព្រឹត្ត 
លេមើសនឹងចាប់ការព្បខកព្បកាន់ ការយាយី ការបំភិត្បំភ័យ ឬ 
ការគំរាមកំខហងលដាយយេ់ែងឹអ្ំរអី្កបបកិរិយាសិសសែូចជា 

ោយ សិសស រូជរងស រៃ៍សមបុរ ព្កុមសាសន៍ បញ្ជា ក់ លភទ 
ការយេ់ែឹងលភទ ព្បលភទ រិការផ្ាូវចិត្ត ឬផ្ាូវកាយ សញ្ជា ត្ិ 
ជាត្ិលែើម សាសន៍ សញ្ជា ត្ិ ផ្ាូវលភទ ខៃនំា ផ្ាូវលភទ ឬ 
សាគ េ់ចាស់អ្រំីេកខៃុះប គគេលនាុះទកទ់ងនឹង ប គគេណាមាន ក់ 
ឬព្កុមណាមួយ ឬព្កមុលព្ចើន ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ណីាមួយខែេ 
បានទទួេ ឬផ្េព្បលយាជន៍ខផ្នកថ្វិការរី រែធ។ ទព្មង់ការបតតឹ្វ៉ា  
UCP ព្ត្ូវបានយកមកលព្បើព្បាស់ លរេមានការបញ្ជា កអ់្ំរី ការ 
ព្បព្រឹត្តលេមើសចាប់តាមចាប់  រែធ និង/ឬចាបស់ហរ័នលៅកនុង 
កមមវិធ្ីអ្ប់រំសិសសលរញវ័យ កមមវិធ្ជីំនួយ ខផ្នកសព្មុុះសព្មួេ  

ការអ្ប់រំខផ្នកផ្លា ស់បតូរទីកខនាង វិជាា ជិវុះ ខផ្នកបលចចកលទស នងិអ្ប់ 
រំខផ្នក បលចចកលទស និងកមមវិធ្ី ហាកឹហាឺន កមមវិធ្ីខថ្ទំ និងបៃតុ ុះ 
បណាត េសិសស កមមវិធ្ីបបំ៉ន សិសស កមមវិធ្ីអ្ប់រំរិលសស ការ 
ត្ព្មូវលោយមានគលព្មាងការៃ៌ការពារស វត្តិភារ ត្ព្មូវលោយ 
មានលម៉ាងបលព្ងៀនខផ្នកកីឡា សទិធិសិសសសិកា គលព្មាងការព្គប ់

 

ព្គង និងព្ត្តួ្ព្តាការអ្ប់រំព្បចំព្កងុ នងិលដាុះព្សាយបញ្ជហ សិសស 
វ័យជំទង់។ 
បខនថម (UCP) ទព្មង់ការបតឹងត្វ៉ា តាមផ្ាូវចាប់គួរខត្យកមកលព្បើ  
ព្បាស់លែើមបីលធ្ាើការបតឹងត្វ៉ា លរេសិសសច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនលៅតាម 
សាលាលរៀនសាធារៃៈត្ព្មូវលោយបង់ថ្ថ្ាថ្វិការកនុងការចូេលរៀន 
ជាមួយកមមវិធ្ីសិកាខែេបញ្ជា កែ់ូចមានខាងលព្កាមលនុះ។ 

 

• “លមលរៀនសិកា ”  មានន័យថ្សាលាលរៀន, សាលា 

លរៀនព្បចំព្កុង, សាលា charter ឬការិយាេ័យ 

អ្ប់រំព្សុកផ្តេ់លមលរៀនែេ់សសិសសិកាខែេបលងកើត្ជា 

ចាប់តាក់ខត្ងលគេការសិកាសំរាប់អ្ប់រំបឋមសិកា 
និងមធ្យមសិកា ប៉ ខនតមិនកំៃត្់លៅលេើកមមវិធ្ីសកិា 
និងលមលរៀនសិកាបខនថម។  
 

• “ថ្ថ្ាសសិសសិកា” មានន័យថ្ ថ្ថ្ាសិកា, ព្បាក់កក់  
 ឬថ្ថ្ាលផ្សងៗលទៀត្, ឬមាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ   
 សិសសជាអ្នកទទួេទទួេែ សព្ត្ូវ លនាុះគឺជាការលេមើស   

 នឹងចាប់ ធ្មមន ញ្ា California ថ្ន Section   

 49011 Section 5 of Article IX  ខែេត្ព្មូវ  
 លោយផ្តេ់ការ អ្ប់រំែេ់សិសសទំង អ្ស់លដាយឥត្  
 គិត្ថ្ថ្ាលទុះជាព្គួសារសិសសមានសមត្ថភារ ឬមាន  
 បំៃង បង់ថ្ថ្ាសិកា ឬលសនើស ំរិលសស ចូរទក់ទង  
 Hartzell v. Connell (11984) 35 Cal.3d  

 899. ថ្ថ្ាសិសសសិកាមានរួម  ប៉ ខនតមិនកំៃត្់នឹង  
 រត្៌មានទំងអ្ស់ខែេមានែូចត្លៅៈ 
 

◦ សិសសច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀន  ឬ 
ថ្ន ក់ណាមួយ ឬចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីលៅតាមេកខ 
ៃៈថ្ន ក់ ឬកមមវិធ្ីសកិាបខនថម ឬលព្ជើសលរើសថ្ន ក់ 
ឬថ្ន ក់ត្ព្មូវលោយមាន ឬលរៀនយករនិាុ(credit) 
សិសសព្ត្ូវខត្បង់ថ្ថ្ាការខៃនំាលនុះ។ 
 

◦ ព្បាក់កក់សកិា, ឬការបង់ថ្ថ្ាលផ្សងៗលទៀត្ត្ព្មូវឱ្យ 
សិសសមានែូចជាៈ លសារសំរាប់ចកទ់ូរដាក់សមាភ រៈ 
សិកា, លសៀវលៅសំរាប់សកិា, ឧបករៃ៌សិកា, 
ឧបករៃ៌លភាង, សំលេៀកបំពាក់ ឬសមាភ រុះលផ្សងៗ 
ឬឧបករៃ៌ៈ និង 

 

◦ ការត្ព្មូវឱ្យសិសសទិញសមាភ រុះទូលៅ, សមាភ រៈ 
សិកា, ឧបករៃ៌សិកា ឬសំលេៀកបំពាក់ទក់ 
ទងនងឹកមមវិធ្ីសិកា។ 
 

   ការត្វ៉ា បង់ថ្ថ្ាសមាភ រុះទំងលនុះគួរខត្លធ្ាើល ើងមនិឱ្យលេើសរីមួយ 

ឆ្ន ំចប់រីថ្ថ្ៃខែេសសិសចូេលរៀន លរេែឹងថ្មានការព្បព្រឹត្តលេមើស 
នឹងចាប់លកើត្មានល ើង។ ការបតងឹត្វ៉ា ព្ត្ូវខត្សរលសរជាទព្មង់េិែតិ្ 
លហើយលផ្ាើបញ្ាូនល ើងលៅៈ 
Title IX Coordinator/Uniform 

Complaint Compliance Officer 

San Diego Unified School District  

4100 Normal Street, #2129 

San Diego, CA 92103  

619-725-7225 

lryan@sandi.net  

 

ការបតឹងត្វ៉ា លៅលេើការលេមើសព្បព្រឹត្តអ្ំលរើការព្បខកព្បកាន់, 
ការយាយី, ការបំភិត្បភំ័យ ឬការគរំាមកំខហងព្ត្ូវខត្លធ្ាើល ើង 
កនុងរយុះលរេ ព្បំាមួយខែ ចប់រីថ្ថ្ៃខែេព្បព្រឹត្តលេមើសការ 
ព្បខកព្បកាន់, ការយាយី ឬការបភំិត្បភំ័យលកើត្មានល ើង 
ឬចប់រីថ្ថ្ៃខែេលែើមលចទបានែងឹអ្ំរី ការព្បព្រឹត្តលេមើសនងឹ 
ការព្បខកព្បកាន់,  ការយាយី,  ការបំភិត្បំភ័យ, ការគំរាម 
កំខហងលេើកខេងខត្លៅថ្ថ្ៃត្វ៉ា លនាុះមានការរនាលរេលវលា 

លដាយអ្គគសនងការអ្ប់រំ ឬប គគេិកចត្់តំាងរបស់គត្់។ 
ការបតឹងត្វ៉ា នឹងយកមកតាមដាន និងសលព្មចលចញជារបាយ 

ការៃ៌ លហើយលផ្ាើជូនែេ់អ្នកលែើមលចទកនុងរយុះលរេ ហ កសិប  
ថ្ថ្ៃ ចប់រីថ្ថ្ៃខែេបានទទួេ ។ រយុះលរេ ហ កសបិថ្ថ្ៃ ោច 
បខនថមលរេលវលាលដាយមានការសរលសរយេ់ព្រមរីលែើមលចទ។ 
ោជាា ធ្រអ្ប់រំព្បចំត្បំន់ (ឬ LEA; បញ្ជហ លកើត្មានលៅ 
កនុងព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ San Diego) ប គគេិកទទួេ  
ព្គប់ព្គងតាមដានលៅលេើការបតឹងត្វ៉ា នងឹលធ្ាើការតាមដានយ៉ាង 
លរញេិញតាមចាប់ California Code of Regulations 

section 4680-4687 ព្រមទំងេំនំាចាប់សាលាលរៀន 
ព្បចំព្កុងព្បត្បិត្តិលព្កាមចាប់ 4621 ។ 
 
     អ្នកលែើមលចទមានសិទធតិ្វ៉ា ល ើងលៅព្កសងួអ្ប់រំព្បចំរែធ 
California សតីអ្ំរី ការសលព្មចរបស់ LEA លដាយសរ 
លសរេិែិត្ត្វ៉ា កនុងរយុះ១៥ថ្ថ្ៃចបរ់ីបានេទធផ្េរី LEA។ 
ការត្វ៉ា  ព្ត្ូវខត្មានរួមនឹងទព្មង់ចមាងការត្វ៉ា ជាមួយ LEA 
និងទព្មង់េទធផ្េថ្នការសលព្មចរបស់ LEA។ 
 
ការលដាុះព្សាយតាមចាប់ស ីវិេោចលធ្ាើលៅបានលៅលព្កាម 

ចាប់រែធ និងសហរ័នខផ្នកព្បខកព្បកាន់, យាយី, បំភតិ្បំភយ័ 
ឬគំរាមកំខហង លបើមាន។ ការត្វ៉ា លោយបានសមរមយ ការត្វ៉ា  
ោចព្បត្ិបត្តិតាមចាប់អ្ប់រំ 262.3។ អ្នកលែើមលចទោចរក 
ចាប់ស ីវិេលដាុះព្សាយបានរី អ្ងគការលព្ៅរីអ្ជាា ធ្រ LEA 

ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំត្ំបន់។  អ្នកលែើមលចទោចខសាងរកជំនួយ 
រីមជឈមៃឌ េ ឬលមធាវើផ្េព្បលយាជន៍សាធារៃុះ/ឯកជន 
បាន។ែំលណាុះព្សាយតាមចាប់ស ីវិេលនាុះោចព្ត្ូវបានដាក់ 
លដាយត្ លាការមួយខែេមានរួមបញ្ចូេ  ប៉ ខនតមិនព្ត្ូវបានកំ  
ៃត្់បងាគ បប់ញ្ជា  ព្រមទំងការបញ្ជា ហាមឃាត្់មនិលោយ 

លៅខកបរ។  
 

  ទព្មង់ចាប់ចមាង UCP របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កងុ 
San Diego ព្រមទំងទព្មងត់្វ៉ា មានផ្តេ់ជនូលដាយឥត្  
គិត្ថ្ថ្ា។ 
សសិសតំាងែានួលធ្ាើលសចកតរីាយការៃ ៌

ការជាប់ទក់ទងនឹងចាប់ហាមឃាត្គ់ំរាមកំខហង, នងិការ 
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 បំភិត្បំភ័យ និងទព្មង់ចាប់ព្គប់ព្គង 6381 ព្កសងួអ្ប់រំព្ប 
 ចំព្កុង San Diego មានថ្ែគូរជាមួយព្កសួងព្សុក San   

 Diego ខផ្នកបញ្ឈប់អ្ំលរើឧព្កែិធកមម កមមវិធ្ីតំាងែានួនិយាយរាយ 

 ការៃ៌លែើមបីលធ្ាើលោយសាលាលរៀននិងសហគមន៍មានសនតិស ែ។ 
 សិសសតំាងែាួននិយាយរាយការៃ៌អ្រំី អ្ំលរើឧព្កិែធកមម ផ្តេ់សនតិ   
 ស ែែេ់សិសស សិសសោចរាយការៃ៌តាមទូរសរ័ា, លផ្ាើសារ, ឬ 
 

 អ្ ីនធ្ឺខៃត្លដាយគម នការភ័យតាមទូរស័រាលេែ (888) 580-  

 TIPS (8477), លផ្ាើសារតាមលេែ 274637 ឬលផ្ាើតាមព្បរ័ន  
www.studentsspeakingout.org.   

 

C. គលព្មាងចាបវ់និយ័
 
គៃុះកមមការព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុបានអ្ន ម័ត្លោយមាន 

គលព្មាងចាប់វិន័យខែេបលងកើត្លោយមានព្កែៃឌ សំរាប់ ការ      
បៃតុ ុះបណាត េ, ការេូត្លាស់, នងិការអ្ន វត្តន៍វិន័យការ  
សិកាលៅតាមសាលាលរៀនទំងអ្សក់នុងព្កសងួអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង   
San Diego ។ គលព្មាងចាប់វិន័យបលងកើត្ល ើងលែើមបីគំព្ទ 
អ្កបបកិរិយាសិសសលៅតាមសាលាលរៀនលោយបានេអ, មាន 
បលចចកលទសលដាុះព្សាយចាប់វិន័យបានេអព្បលសើរ, និងការ 
អ្ន វត្តន៍ព្បរ័នការបញ្ជា ក់ចាប់វិន័យលោយបានព្បុងព្បយត័្ន 
ជាមួយនឹងការព្គប់ព្គងជាចំបាច់, ព្ត្មឹព្ត្ូវ និងការអ្ន វត្តន៍ 
ែេ់សាលាលរៀនរបស់ែាួន។ វជាការសំខាន់កនុងការគំព្ទគលព្មាង 
ចាប់វិន័យ និងអ្កបបកិរិយាសិសសលៅតាមសាលាលរៀនទូលៅ 
លោយបានេអគឺព្សបតាមលគេការលែើមបីមានស វត្តិភារ, ការ 
ព្គប់ព្គង, ការ ការលពារ, ការយេ់ែឹងនូវវបបធ្ម៌ទូលៅ, ភារ 
លសាម ុះព្ត្ង់, ព្រមទំងការសិកាមួយជិវិត្។  

 

 

សសិសទំងអ្សម់ានសទិធិទទេួការអ្បរ់ ំ
មានគ ៃភារែពស ់
  សិទធិថ្នការទទួេការអ្ប់រំខែេមានគ ៃភារែពស់លែើមបី  
ធានាថ្ គលព្មាងវិន័យសាលាលរៀននឹងមិនយកមកលព្បើព្បាស់ 
លែើមបីែកសិសសលចញរីសាលាលរៀន ឬលបើមិនែូលចន ុះលទលនាុះគួរ 
ខត្ែកសិសសលចញរីកមមវិធ្ីអ្ប់រំ លេើកខេងខត្ វមានការចំ 
បាច់លែើមបីការពារស វត្តិភារសិសស និងប គគេិកសាលាលរៀន។ 
លគេបំៃងមួយរបស់ចាប់វិន័យគឺជួយែេ់សិសសសិកា  
និងបងាហ ញលោយល ើញថ្ សិសសលចុះលគររវិន័យសាលា 
និងព្គប់ព្គងលេើែាួនឯងលោយមានអ្កបបកិរិយាេអ។ លែើមបី 
អ្ន វត្តន៍លោយបានសលព្មចតាមលគេបំៃងលនុះគឺោព្ស័យ 
លៅលេើការវិនិចឆ័យ និងការលមតាត ធ្ម៌របស់ព្គូៗ ការយេ់ែឹង 
របស់អ្ភិបាេសាលា, និងការគំព្ទរីមារាបិតា/អ្នកោណា 
រាបាេលៅកនុងសហគមន៍។ 

 
 

កមមវិធ្ីរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង និងសាលាលរៀននឹងែិត្ែំ 
ព្បឹងខព្បងព្គប់ខបបបយ៉ាងលែើមបីខកត្ព្មូវអ្កបបកិរិយាសិសសខែេ 
មានអ្កបបកិរិយាមិនេអតាមធ្នធានខែេមានកំរិត្ត្ិចត្ួចលៅ 
តាមសាលាលរៀន និងគំព្ទសិសសលោយមានជំនាញការសិកា 
ជាចំបាច់លែើមបីខកេំមអរបរិដាធ នសាលាលរៀន និងលជៀសវងអ្ក 
បបកិរិយាណាខែេមិនេអ។ 
    
 

  ព្គូៗោចលដាុះព្សាយបញ្ជហ ខផ្នកវិន័យភាគលព្ចើនបានលៅ 

តាមតាមកំរិត្ថ្ន ក់លរៀន។ លៅកនុងករិៃីយទំងអ្ស់ វិន័យ  

សាលាលរៀនគួរខត្លដាុះព្សាយបានសមរមយ ទន់លរេលវលា 

ព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមោយ សិសស និងោចលដាុះព្សាយបញ្ជហ ខផ្នក 
អ្កបបកិរិយាធ្ៃន់ធ្ៃររបស់សិសសបាន។  
ភាន ក់ងារសាលាលរៀន និងព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងព្ត្ូវខត្ 

អ្ន វត្តន៍លោយបានចាស់លាស់ថ្ វិន័យសាលាលរៀនទំង 
អ្ស់ព្ត្ូវរនយេ់ែេ់សិសស និងមាតាបិតាលោយបានព្ត្ឹម   
ព្ត្ូវ។លបើមិនមានការផ្តេ់ការរនយេ់ចាប់វិន័យសាលាែេ់  
សិសស និងមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេលនុះលទ លនាុះ    
ោចលធ្ាើឱ្យ មានការមិនទ កចិត្តរវងសាលាលរៀន និងសិសស, 
ព្គួសារ និង សហគមន៍មួយចំនួនខែេបានបំលរើ។ លែើមបីលធ្ាើ 
ការព្បាព្ស័យនិងទក់ទងលោយមានព្បសិទធិភារព្គប់ព្គន់ 
កនុងការលដាុះព្សាយបញ្ជហ ចាប់វិន័យសិសស វគួរខត្មានការ 
រិចរណា និងលគររចំលពាុះ: 

 

• មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេមានសិទធិទទួេរត្៌ 
មាន  លរេកូនរបស់ែាួនមានបញ្ជហ ទក់ទងព្បព្រឹត្ត 
លេមើសនឹងចាប់វិន័យសាលាលរៀន, 

• សិទធិរបស់សិសសទទួេរត្៌មានសតីអ្ំរី ការព្បជ ំជាផ្ាូវ 
ការៃ៌ជាមួយចងហាា ង ឬប គគេិកចត្់តំាង និង 

• សិទធិរបស់មាតាបិតា/សិសសព្ត្ូវចូេរួមជាមួយការព្បជ ំ 
បញ្ឈប់សិសសលរៀនជាបលណាត ុះោសនន, ការបលៃត ញ 
សិសសរីសាលាលរៀន, និងការបញ្ាូនលៅលរៀនលៅតាម 
សាលាលរៀនណាមួយ។ 

 ព្កសួងងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego  រាយាមទក់ 
ទងមាតា/អ្នកោណារាបាេសិសស និងផ្តេ់រត្៌មានែេ់គត្់ 
ប៉ ខនតជួនការ វជាការចំបាច់ និងសមរមយសំរាប់ភាន ក់ងារសាលា 
លរៀននិង/ឬភាន ក់ងារចាប់និយាយលដាុះព្សាយជាមួយសិសសលដាយ 
មិនចំបាច់ ផ្តេ់ែំៃឹងែេ់មាតាបិតាសិសសលោយបានែឹងជា 
ម ន។ ភាន ក់ងារ ទំងលនុះមិនត្ព្មូវលោយមានការអ្ន ញ្ជា ត្ិរីមាតា 
បិតាជាម នលែើមបីនិយាយរិលព្គុះជាមួយសិសសសតីអ្ំរី បញ្ជហ របស់ 
សាលាលរៀន។ 

ការបញ្ឈបស់សិសលរៀនជាលណាត ុះោសនន 
ការបញ្ឈប់សិសសលរៀនរីសាលាគឺជាលរឿងែ៏ធ្ៃន់ធ្ៃរមួយ ព្រម 

ទំងមានការលដាុះព្សាយតាមចាប់លដាយព្បុងព្បយ័ត្ន និងយក 
ចិត្តទ កដាក់លព្កាយរីបានលធ្ាើការតាមដានយ៉ាងព្បុងព្បយ័ត្ន និង 
គម នការជលព្មើសលផ្សងលោយបានសមរមយ។  
រត្៌មានសតីអ្ំរី ការព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប់ព្បាកែណាមួយ 

ខែេសិសសនឹងបានទទួេការបលៃត ញលោយឈប់លរៀនរីសា  

 
លាជាបលណាត ុះោសនន សូមលធ្ាើការរិនិត្យលមើេគលព្មាងចាប់  
វិន័យ ឬទព្មង់ចាប់ព្គប់ព្គងរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង San 

Diego 6290 ។   

ការបលៃត ញសសិសលរៀនរសីាលាលរៀន 

ចាប់របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំ California  (48900) 
លធ្ាើការបញ្ជា ក់អ្ំរី ការព្បព្រតឹ្តលេមើសនឹងចាប់ទំងព្បំាព្បការខែេ 
ត្ព្មូវជាចំបាច់លោយចងហាា ងសាលាលចញអ្ន សាសន៍បលៃត ញ
សិសសលចញរីសាលាលរៀនែូចមានខាងលព្កាមលនុះ: 

១. មាន, េក់ ឬផ្តេ់ការលព្បើព្បាស់កំាលភាើង 
២.  កាន់កំាបិត្ត្ព្មង់លៅប គគេណាមាន ក់    
៣. ព្គប់ព្គងេក់លព្គឿងលញៀនែ សចាប ់

៤.  ព្បព្រឹត្ត ឬប៉ នប៉នព្បព្រតឹ្តការរំលលាភផ្ាូវលភទ     
       ឬការព្បព្រឹត្តលេើផ្ាូវលភទ   

     ៥. មានលព្គឿងផ្ាុុះ 
 
ការផ្តេ់អ្ន សាសន៍លផ្សងៗទំងអ្ស់សំរាប់ ការបលៃត ញ  

សិសសលរៀនលចញរីសាលាគឺលធ្ាើល ើងលដាយមានការព្បុងព្បយ័ត្នរី 
ចងហាា ងព្រមទំងព្ត្ូវខត្លដាុះព្សាយបញ្ជហ បខនថមខែេមានខចង 
លៅកនុងចាប់ របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំ រែធ California។ ចាប់ 
រែធត្ព្មូវឱ្យមានការបលៃត ញសិសសឱ្យឈប់លរៀនរីសាលា លបើរក 
ល ើញថ្សិសសបានព្បព្រឹត្តអ្ំលរើការលធ្ាើបាបខាងផ្ាវបលភទ, ឬវយ 
លធ្ាើបាបផ្ាូវលភទ, មា៉ងលទៀត្មានការហាមឃាត្់បញ្ឈប់សិសសលរៀន 
ជាបលណាត ុះោសនន និងបលៃត ញសិសលោយឈប់ចំលពាុះសិសស 
ថ្ន ក់មលត្តយយដាធ ន-ថ្ន ក់ទី ៣ ខែេបានព្បព្រឹត្តអ្ំលរើលនុះ។ លយាង 
លៅតាមការបញ្ជា ក់ការព្បព្រឹត្ត, លហត្ និមួយៗ និងោយ សិសស 
ខែេបានព្បព្រឹត្តដាក់លទស។ វិន័យសមរមយនឹងយកមកលធ្ាើការ 
សលព្មចលៅលេើប គគេសិសសមាន ក់ៗខែេបានព្បព្រឹត្តលធ្ាើល ើង 
អ្ភិបាេសាេលរៀនចំលពាុះសិសសថ្ន ក់ទី បី និងលព្កាមថ្ន ក់ទី  
បី ។ 
  រត្៌មានសតីអ្ំរី ការព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប់ព្បាកែណាមួយ 
ព្រមទំងទក់ទងការព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងទព្មង់ចាប់ខែេសិសស 
នឹងបានទទួេការអ្ន សាសន៍បលៃត ញលោយឈប់លរៀនរីសា
លាលរៀន សូមលធ្ាើការរិនិត្យលមើេគលព្មាងចាប់វិន័យ ឬទព្មង់ 
ចាប់វិន័យរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង SDUSD លេែ 
6295. 
ឯកសារទំងអ្ស់ខែេបានលរៀបរាប់លៅកនុងខផ្នកលនុះ លលាក 

អ្នកោចរកល ើញលៅតាមព្បរ័យខវបសាយរបស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំ
ព្កុង San Diego at 
www.sandiegounified.org/uniformdiscipli
ne. 

D. ការត្ព្មវូលោយមានការរនិតិ្យស ែភារ

http://www.studentsspeakingout.org/
http://www.sandiegounified.org/uniformdiscipline
http://www.sandiegounified.org/uniformdiscipline
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ការរនិតិ្យលមើេស ែភារ 
ការរិនិត្យស ែភារខផ្នកព្ត្លចៀក នងិខភនកនឹងផ្តេែ់េ់សិសស      

ខែេត្ព្មូវលដាយចាប់ រែធ តាមកំរិត្ថ្ន ក់ែចូមានខាងលព្កាមៈ 
 

• រិនិត្យស ែភារខផ្នកព្ត្លចៀកសរំាបស់ិសសទំងអ្ស់លៅ 
តាមថ្ន ក់ទី K, 2, 5, 8; 

• ការរិនិត្យស ែភារខផ្នកខភនកសរំាបស់ិសសថ្ន ក់ទី K, 2, 5,  

8;   

• សិសសចូេលរៀនថ្មី និងសិសសខែេមាតាបិតា ឬប គគេិក  
លធ្ាើការបញ្ាូនោចទទួេការរិនិត្យស ែភារលនុះ។ 

ការស ំបែិលសធ្រីការរិនិត្យស ែភារៈ  ចូរទក់ទងព្គូលរទយ 
សាលាលរៀន ឬចងហាា ងសាលាលរៀនរបស់អ្នកសតីអ្ំរី ការស ំមិន 
លោយកូនទទួេការរិនិត្យស ែភារទំងលនុះ។  

 
ការត្ព្មវូលោយសសិសចកថ់្ន ំការពារ 

ចាប់ រែធ ត្ព្មូវលោយសិសសលព្កាមោយ ុ្១៨ឆ្ន ំទំងអ្ស់, 
សិសសចប់រីថ្ន ក់ ប លរដាធ ន ែេ់ថ្ន កទ់ី ១២ ទទួេការចក់ថ្ន ំ 
ការពារលរាគជាក់លាក់ណាមួយ លេើកខេងខត្មានការបែិលសធ្ 
រីបញ្ជហ លរទយ។ លរេច ុះល ម្ ុះកូនចូេលរៀន, សាលាលរៀនត្ព្មូវ 
លោយមាតាបិតាបងាហ ញេិែិត្បញ្ជា ក់អ្រំីការចក់ថ្ន ំការពារ 
លរាគបចចុបបននទំងអ្ស់។ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុចូេរួមជាមួយ 
កមមវិធ្ី San Diego Regional Immunization 

Registry (SDIR), ខែេមានព្បរ័នក ំរយូទ័រជួយតាមដាន 
រិនិត្យការចក់ថ្ន ំការពារសិសសទំងអ្ស់បាន។  
ចូរខ្កជាមួយព្គូលរទយ, ព្គូលរទយព្បចំព្គួសារ ឬព្គូលរទយ គា ី
និកលែើមបីបញ្ជា ក់លោយបានជាក់លាក់ ថ្កនូលលាកអ្នកបាន  
ទទួេការចក់ថ្ន ំការពារបានព្គប់ព្គន។់ កូនលលាកអ្នកនឹងមនិ  
ោចអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយចូេលរៀនបាន លបើកនូលលាកអ្នកចក់ថ្ន ំមិន  
បានព្គប់ព្គន់តាមការត្ព្មូវលនុះ។  ចូររិនិត្យលមើេតារាង ១: 

ការត្ព្មូវរិលសសសំរាប់ការចក់ថ្ន ំការពារតាមោយ  នងិកំរិត្ 
ថ្ន ក់របស់សិសស។ 

Per SB 277, ចប់រីថ្ថ្ៃទី ១ ខែ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦  
 មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសលៅតាមសាលាលរៀន  
ឬមៃឌ េខថ្ទំលកមងៗ ឬសាលាលរៀនសាធារៃៈ ឬសាលា 

លរៀនឯកជនណាមួយមនិអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយផ្តេ់េែិិត្ជំលនឿ 
សាសនាកនុងងការលេើកខេងការចក់ថ្ន ំការពារលរាគខែេ 

ជាការត្ព្មូវល ើង។ ការស ំលេើកខេងការរិនិត្យស ែភារ 
ខផ្នកលរទយត្ព្មូវលោយមានឯកសារលចញរីលលាកលវជាបៃឌ តិ្ 
ខែេមានសញ្ជា ប័ព្ត្ ព្ត្មឹព្ត្ូវ (MD/DO)។ 

ការរនិតិ្យស ែភារសសិសមលត្តយយដាធ ន 

កមមវិធ្ីការពារស ែភារសិសស និងសសិសរិការរបស់  
California (CHDP) ត្ព្មូវលោយសិសសមានោយ  
ចូេលរៀនមានប័ៃណរនិិត្យស ែភារ។ ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំទ ី
ព្កុង San Diego បានលធ្ាើការត្ព្មូវសំរាប់សិសសមលត្ត 
យយដាធ ន។ លរេច ុះល ម្ ុះកូនចូេលរៀនថ្ន ក់មលត្តយយដាធ ន 
សូមយកប័ៃណចមាងរិនតិ្យស ែភារ មកជាមួយ ឬលរេ  
ចក់ថ្ន ំការពារបានព្គប់ព្គន។់  
លយើងសូមលេើកទកឹចតិ្តលលាកអ្នកនំាកូនខែេចូេលរៀន 

ថ្ន ក់មលត្តយយដាធ នទ រនិិត្យស ែភារលែើមបី បញ្ជា ក់ថ្កនូ 
លលាកអ្នកមានស ែភារេអ និងមានការព្បុងលព្បៀបែានួ 
សិកា។ សសិសថ្ន ក់ មលត្តយយដាធ នខែេបានផ្តេ់េិែតិ្ 
រិនិត្យស ែភារនងឹបានព្បត្ិបត្តិតាមការត្ព្មូវលនុះបាន 
ព្គប់ព្គន់លទើបោចចូេលរៀនថ្ន កម់លត្តយយដាធ នបាន។ 
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេព្ត្ូវការជនំួយសម 

តាមការត្ព្មូវលនុះ ចូរទូរស័រាមកលេែ ១-៨០០-៦៧៥-
២២២៩។ លបើការរិនិត្យស ែភារលនុះមានការព្បឆំ្ងនឹង 
ជំលនឿសាសនា លលាកអ្នក, លលាកអ្នក គួរខត្បំលរញ និង 
ច ុះហត្ថលេខាលេើ  ទព្មង់ CHDP ខែេមានលៅ 
តាមសាលាលរៀន។ សិសសណាខែេមិនព្បត្ិបត្តិតាមការ 
ត្ព្មូវលនុះ និងតាមថ្ថ្ៃខែកំៃត្ន់ឹងមិនលោយចេូលរៀន 
រហូត្ែេ់ចនំួនព្បំាថ្ថ្ៃ។ 

ការរនិតិ្យស ែភារខផ្នកលធ្មញ សសិសមលត្តយយដាធ ន - 
ថ្ន កទ់ី ១ (OHA) 
     ចប់រីថ្ថ្ៃទី ១ មករា  ២០០៧  ការរនិិត្យស ែភារខផ្នក 
លធ្មញសិសស  (ការរនិិត្យលធ្មញ)  ព្ត្ូវលធ្ាើល ើងលដាយព្គូលរទយឯក 
លទសលធ្មញមានសញ្ជា ប័ព្ត្រីរែធ California  ចំលពាុះសិសស 
ចូេលរៀនលៅតាមសាលាសាធារៃៈែំបូង (ចូេលរៀនថ្ន ក់មលត្ត 
មលត្តយយដាដ ន ឬថ្ន ក់ទី មួយ)។ ការរិនិត្យស ែភារខផ្នកលធ្មញ 
ព្ត្ូវលធ្ាើលោយបានចប់សរាព្គប់ លហើយយកឯកសារមកសាលា 
លរៀនលោយទន់ថ្ថ្ៃ ទី ៣១ ខែ ឧសភានាឆ្ន ំសិកាទមីួយ។ 
សិសសព្ត្ូវរិនិត្យលធ្មញឱ្យបានចប់សរាព្គបក់នុងរយុះលរេ១២ខែ 
តាមការត្ព្មូវចូេលរៀន។ ទព្មង់បំលរញការរិនតិ្យលធ្មញមាន 
លៅតាមសាលាលរៀន ឬ មនាីលរទយលរញរបសអ់្នក។ សិសសថ្ន ក់ 
មលត្តយយដាធ នខែេបញ្ាូនទព្មង់ការរិនតិ្យលធ្មញនងឹបានបំលរញ 
តាមការត្ព្មូវលនុះ។ 
     មាតាបិតា ឬអ្នកោណារយបាេោចច ុះហត្ថលេខាលេើ  
ទព្មង់ការលេើកខេង OHA ការត្ព្មូវលនុះបានលៅតាមសា 
លាលរៀន។ មិនមានការដាក់លទសលបើមិនបានអ្ន វត្តន៍តាមការ 
ត្ព្មូវលនុះ។ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេោចទូរស័រាមក  
(៨០០) ៦៧៥-២២២៩ លែើមបីខសាងរកជនំួយការរិនតិ្យស ែ 
ភារលធ្មញ។ 
ចាបវ់និយ័សរំាបស់សិសមានថ្ច (ថ្ចលេើកាេ)  
ចំលពាុះបញ្ជហ សត្ាថ្ចលៅលេើកាេ និងរងថ្ចលៅលេើសក ់

កាេសិសស វមានការរិបាកទបទ់េ់លៅតាមផ្ាុះ  និងលៅ 

តាមសាលាលរៀន ។   លទុះជាសត្ាថ្ចនិងរងថ្ចមិនខមនជា 
បញ្ជហ ស ែភារក៏លដាយក៏វោចលធ្ាើឱ្យរំខានែេ់ការសិកា។ 
ការលដាុះព្សាយលោយបាឆ្ប់រហ័សោចលធ្ាើលោយសិសសទទួេ 
ការសិកាបានព្គប់ព្គន់។ លរេលគែងឹថ្សសិសមានថ្ចលគនងឹ 
បញ្ានូសសិសលនាុះលៅផ្ាុះលែើមបលីដាុះព្សាយ ។  មាតាបិតាជា 
អ្នកព្គប់ព្គងលដាុះព្សាយកំចត្់សត្ាថ្ចលេើសកក់ាេសិសស។ 

លែើមបីកំចត្់សត្ាថ្ច នងិរងថ្ចលោយអ្ស់ររីីកាេមាតាបិតា 
បិតាព្ត្ូវរកថ្ន ំកក់សក់ នងិយកថ្ែចបូត្រងថ្ចលចញរីសក់។ 
សិសសោចមកចូេលរៀនវិញបាលៅថ្ថ្ៃបនាា ប់ លហើយព្ត្ូវលៅការិ 
យាេ័យលរទយសាលាលរៀនលែើមបីលោយគត្់រិនិត្យលមើេ នងិ 
បងាហ ញថ្ន ំកក់សក់លោយព្គូលរទយបានល ើញ។  លគលេើកទឹកចិត្ត 
ែេ់មាតាបិតាសិសសព្ត្ូវខត្បនតការយកចិត្តទ កដាកក់ំចត្់សត្ា
ថ្ច និងរងថ្ចឱ្យអ្សរ់ីកាេកនូ។ 
   មិនមានភសតុតាងអ្ាីមួយលែើមបីរិនតិ្យលមើេ (លៅតាមសាលា 
លរៀន ឬកនុងថ្ន ក់ទំងមូេ) លែើមបីទប់ទេក់ ំលោយសិសសមាន 
ថ្ចលៅលេើកាេ លហើយទទួេការសកិាបានេអ។ មាតាបិតា 

ឬអ្នកោណារាបាេព្ត្ូវរួមសហការៃ៍លែើមបីលដាុះព្សាយបញ្ជហ  
កំចត្់សត្ាថ្ច និងរងថ្ចលោយអ្ស់ខែេជាខផ្នកមួយថ្នអ្នាម័យ 
របស់សាេលរៀន។ គៃុះកមមការព្កសងួអ្ប់រំលសើលរើសិសសចូេលរៀន 
ោចលធ្ាើអ្នតរាគមកាេ លបើសិសសណាមិនអ្ន វត្តន៍តាមការត្ព្មូវថ្ន 
ចាប់វិន័យ ឬលៅខត្មានថ្ចជាលព្ចើនលៅលេើសក់កាេ។ 

ការព្ត្តួ្រនិតិ្យជមៃឺ្ ាង 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុត្ព្មូវលោយមានការរួមសហ  

  ការៃ៌ជាមួយព្កសួងស ខាភិបាេព្បចំព្សុក  San 

   Diego និងអ្ងគការ បំលរើធ្នធានមន សសលែើមបីការពារ    
និងព្ត្ួត្រិនតិ្យជមៃឺ្ាងខែេោច្ាងែេ់សិសសសាលា 
លរៀនបាន។ 
   លរេប គគេកិសាលាលរៀនបានែឹងចាស់លាស់ថ្  
សិសសមានជមៃឺ្ ាង ឬលរាគ្ាងលគនងឹលធ្ាើការទក់ទងជា 
មួយមាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសភាា ម លហើយ 
បញ្ាូនសិសសលនាុះលៅផ្ាុះជាបនាា ន់។ សសិសលនាុះោចវិេ 
ព្ត្ ប់មកចូេលរៀនវិញបាន លរេជមៃឺបានជាសបុះលសបើយ 
ឬលរេលលាកព្គូលរទយបញ្ជា ឱ្យសិសសលនាុះវិេព្ត្ ប់មក 
មកចូេលរៀនវិញ។ លបើភាន ក់ងារសាលាលរៀនបានែឹងចាស ់
លាស់ថ្ សិសសលនាុះមានជមៃឺ្ាង លរាគ្ាង សិសសលនាុះ 
លនាុះនឹងមិនអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយលោយចូេលរៀនវិញលទ ទេ់ 
ខត្ភាន ក់ងារសាលាលរៀនលធ្ាើការរិនិត្យលមើេល ើងវិញថ្ 
សិសសលនាុះមិនមានជមៃឺ្ាង ឬលរាគ្ាង លទើោចអ្ន ញ្ជា ត្ ិ
លោយចូេលរៀនវិញបាន។  
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តារាង ១ :  ការត្ព្មូវចក់ថ្ន ំការពារលរាគតាម ោយ  និងកំរិត្ថ្ន ក ់

 

VACCINE  

AGES 4-6 
Entering Elementary School at Transitional 
Kindergarten, Kindergarten, and Above 
 

 

AGES 7-17 
Entering Elementary or Secondary 
School 

 

7TH GRADE* 

 

Polio 
(OPV or IPV) 

 

 

4 doses 
(3 doses OK if one ws given on or after 4th 
birthday.) 
 

 

4 doses 
(3 doses OK if one was given on or 
aftr 2nd birthday.) 

 

 

 

Diphtheria, 
Tetanus, and 
Pertussis 

 

5 doses of DTaP, DTP, or DT 
(4 doses OK if one was given on or after 4th 
birthday.) 
 

 

4 doses of DTaP, DTP, DT, 
Tdap, or Td 
(3 doses OK if last dose was given 
on or after 2nd birthday.  At least 
one dose must be Tdap or 
DTaP/DTP given on or after 7th 
birthday for all 7th-12th graders.) 
 

 

1 dose of Tdap 
(Or DTP/DTaP given on or 
aftre the 7th birthday.) 

 

Measles, 
Mumps, and 
Rubella 
(MMR or MMR-V) 

 

2 doses 
(Both dosesgiven on or after 1st birthday.  Only 
one dose of mumps and rubella vaccines are 
required if given separately.) 
 

 

1 dose 
(Dose given on or after 1st birthday. 
Mumps vaccine is not required if 
given separately.) 

 

2 doses of MMR 
(Or any measles-containing 
vaccine.  Both doses given 
on or after 1st birthday.) 

 
 

Hepatitis B 
(Hep B or HBV) 
 

 

3 doses 
 

 

 
 

 

 

Varicella 
(chickenpox, VAR, 
MMR-V or VZV) 

 

1 dose 
 

1 dose 
(for ages 7-12 years.) 

2 doses 
(for ages 13-17 years.) 

 

 

*New admissions to 7th grade should also meet the requirements for ages 7-17 years. 

 
ការព្គបព់្គងសសិសញំុថ្ន ំលៅតាមសាលាលរៀន 
     ចាប់អ្ប់រំរែធ California បញ្ជា ក់ថ្ សិសសណា 
ខែេលលាកលវជាបៃឌ ិត្បញ្ជា លោយញំុថ្ន ំលទៀងទក់ជាលរៀង 
រាេ់ថ្ថ្ៃ លរេសិកា សាលាលរៀនមានព្គូលរទយឬប គគេិកចត្ ់
តំាងទូលៅរបស់សាលាលរៀនោចជួយព្គប់ព្គងកិចចការលនាុះបាន 
លបើព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងបានទទួេៈ  
 

 ១. េិែិត្លចញរីលលាកលវជាបៃឌ ិត្បញ្ជា ក់ចាស់លាស ់
      អ្ំរី វិធ្ីលព្បើព្បាស់, ចំននួថ្ន ំលរទយ និងលរេលវលា 
      ខែេព្ត្ូវញំុថ្ន ំលរទយ និង  

   ២. េិែតិ្បញ្ជា ក់លចញរីមាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 

      បាេសិសសអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយប គកេិកព្កសួងអ្ប់រំ    
      ព្បចំព្កុងព្គប់ព្គងការញំុថ្ន ំ (E.C. 49422,  

         49423) 
    ថ្ន ំទំងអ្ស់ព្ត្ូវខត្មានដាក់លៅកនុងែប នងិមានល ម្ ុះថ្ន ំ   

ព្ត្ឹមព្ត្ូវលចញរីឱ្សថ្សាថ ន។ សិសសោចដាកថ់្ន ំលរទយលៅជាប់នងឹ 
ែាួនបានសរំាប់ ការលព្បើព្បាស់ែចូជាៈ ថ្ន ំចក់សា័យព្បវត្ត (ep 
inephrine), ថ្ន ំហឺត្បាញ់ចូេតាមមាត្់ញំុ លបើលលាកអ្នក 
អ្ន វត្តតាមការត្ព្មូវបានជាក់លាក់។ មាតាបិតា/អ្នកោណា    
រាបាេណាខែេលសនើស ំសមាជិកប គគេកិសាលាលរៀនជួយ 

 

 
ព្គប់ព្គងកនូញំុថ្ន ំសាលាលរៀនព្ត្ូវខត្មានការទទួេសាគ េ់ 
រីប គគេកិព្គប់ព្គងខផ្នកស ែភារនឹងព្បព្ស័យទក់ទងជា 
មួយព្គូលរទយរបស់សិសស លបើសាលាលរៀនត្ព្មូវលោយមាន 
ការបញ្ជា ក់អ្ំរីថ្ន ំលរទយែូចជា ចំននួថ្ន ំញំុ, លរេលវលា 
ខែេព្ត្ូវញំុ, បញ្ជហ ស ែភារ, ឬការបញ្ជា ក់ព្បាបរ់ត្៌មាន 
អ្ាីមួយ។ 
 សិសសមិនព្ត្ូវយកថ្ន ំលរទយខែេដាកេ់ក់លៅតាមហាងទូលៅ 

ថ្ន ំវើតាមីន, ថ្ន ំឬសលឈើ ថ្ន ំលរទយសរំាប់លព្បើព្បាស់ជនំួសអ្ាមីួយ 
ដាក់លៅតាមែានួ, ឬដាក់លៅកនុងសំពាយដាក់សមាភ រៈសកិា ឬ 
ព្បអ្ប់ទូលៅមកសាលាលរៀនល ើយ លេើកខេត្ខត្មានការបញ្ជា ក់ 
ព្បាប់ ឬមានការអ្ន ញ្ជា ត្ិរីព្គូលរទយព្បចំសាលាលរៀន។ ថ្ន ំលរទយ 
ខែេដាក់េក់លៅតាមហាងទូលៅមានកំៃត្់ោចផ្តេឱ់្យសិសស 
ញំុបានលៅតាមសាលាលរៀនមួយចំនួន លហើយព្ត្ូវលធ្ាើល ើងលដាយ 
ព្គូលរទយមានសញ្ជា ប័ព្ត្ខត្ប៉ លណាណ ុះ  ឬព្គូលរទយទទេួការហាឹក 
ហាឺន ព្រមទំងមានការយេ់ព្រមរីមាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 
បាេសិសសខែេបានច ុះហត្ថលេខាលេើទព្មងេ់ិែិត្ព្រមលព្រៀង 
មួយ។ 
  ចូរលធ្ាើការទកទ់ងជាមួយព្គូលរទយព្បចំសាលាលរៀន លបើសិន 
ជាលលាកអ្នកមានសនំួរអ្ាីមួយ។ ទព្មង់េិែតិ្លសនើស ំលោយកូន 
ញំុថ្ន ំលរទយលៅតាមសាលាលរៀនមានលៅតាមសាលាលរៀនរបស់ 

 
កូនលលាកអ្នក និងមានលៅតាមព្បរ័យខវបសាយ 

at www.sandiegounified.org/health.   

 

ការញំុថ្ន ំលរទយលៅផ្ាុះ មាតាបតិា ឬអ្នកោណារាបាេ 
ខែេត្ព្មូវឱ្យកូនបនតការញំុថ្ន ំលរទយលៅផ្ាុះគួរខត្ផ្តេ់ែំៃឹង 
លោយព្គូលរទយសាលាលរៀន  ឬប គគេិកចត្់តំាងមានសញ្ជា  
ប័ព្ត្ទូលៅឱ្យបានព្ជាបនូវចំននួការញំុថ្ន ំលរទយបចចុបបនន និង 
ល ម្ ុះព្គូលរទយព្គប់ព្គង។ សាលាលរៀនព្ត្ូវខត្ទទួេរត្៌មាន 
ជាព្បចំឆ្ន ំសតីអ្ំរី សសិសញំុថ្ន ំលរទយចប់លផ្តើមជាលរៀងរាេ់ 
ឆ្ន ំ។ តាមការត្ព្មូវរបស់សាលាលរៀន លរេសិសសមានការ 
ផ្លា ស់បតូរចប់លផ្តើមទទួេថ្ន ំលរទយថ្មីញំុ ចូរផ្តេែ់ំៃឹងែេ ់

សាលាលរៀនលោយបានែឹង។ 

ការឈបម់និមកលរៀនរលីព្ពាុះមានជមៃ ឺ

  សិសសមួយចនំួនមានបញ្ជហ ស ែភារមនិោចមកលរៀន 
លព្ចើនថ្ថ្ៃ រីលព្ពាុះខត្ែាួនព្បាៃមនិព្សួេែាួន។ លរេ 
សិសសឈប់មិនមកលរៀនចំនួន ១៨ថ្ថ្ៃ  ឬលេើសរីលនុះ 
កនុងរយុះលរេមួយឆ្ន ំ (ឬឈប់មនិមកលរៀនចនំួន ៩ថ្ថ្ៃ 
កនុងរយុះលរេកនាុះឆ្ន ំ), អ្ភិបាេសាលាលរៀនោចត្ព្មូវ  

http://www.sandiegounified.org/health
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លោយមាតាបិតាផ្តេ់េែិិត្បញ្ជា ក់រីលលាកលវជាបៃឌ ិត្នូវ 
លហត្ ផ្េខែេសិសសមនិោចមកលរៀនបាន។ លគេបំៃង 
ថ្នរត្៌មាន លនុះជួយែេ់ប គគេិកលរទយសាលាលរៀនយេ់ 
ែឹងអ្រំី ស ែភារសិសស នងិជួយែេ់សិសសនូវលសចកតីព្ត្ូវ 
ការទូលៅ ព្រមទំងផ្តេ់កមមវិធ្អី្ប់រំែេ់សិសស។ ប គគេិក 
ខផ្នកស ែភារ និងប គគេកិអ្ប់រំនឹងរួមសហការគន ជាមួយ 
មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសស និងលលាកលវជា 
បៃឌ ិត្ លែើមបីលរៀបចំចត្់ខចងគលព្មាងការជួយតាមលសច 
កតីព្ត្ូវការខាងខផ្នកស ែភារ នងិការសិការបស់សិសស 
របស់សិសសបានេអ។  

ការរនិតិ្យស ែភារកនងុការចេូរមួជាមយួ               
កមមវធិ្ី កឡីា 

ចំលពាុះសិសសមធ្យមសកិាខែេចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ី 
សិកាខាងខផ្នក កីឡា និងអ្ត្ថរេកមមត្ព្មូវលោយលធ្ាើការ 
រិនិត្យស ែភារជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ។  
ព្គូកីឡា ឬព្គូលរទយព្បចំសាលាលរៀនោចលធ្ាើការលរៀបចំ 

រិនិត្យស ែភារសិសសបានលៅតាមសាលាលរៀន។ ការអ្ន  
សាសន៍លោយរិនិត្បស ែភារលរញេញិព្ត្ូវលធ្ាើល ើងដាយ 
ព្គូលរទយផ្លា េ់។ 

   បខនថម ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុផ្តេ់ការអ្ន សាសន៍ថ្ 
សិសសថ្មីគួរខត្ផ្តេ់េែិិត្ឯកសាររិនិត្យស ែភារម នលរេ 
ចូេលរៀន។ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសោច 
បំលរញសំៃ ំលរឿង និងច ុះហត្ថលេខាជាមួយចងហាា ងសា 
លាលរៀនលដាយចរថ្ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ 
នឹងមនិយេ់ព្រមលោយកូនទទួេការរនិិត្យស ែភារ។ 
 

ការបុ៉ះទងគិចកាេខាា ំង លរេលេងកឡីា 

    មាតាបិតា និងអ្នកោណារាបាេសិសសត្ព្មូវឱ្យ 
ទទួេរត្៌មានរីព្គូលរទយព្បចំសាលាលរៀន លរេសិសស 
មានការប៉ុះទងគិចខាា ំង។ លព្កាយលរេប៉ុះទងគិចកាេខាា ំង    
រីរ-បីថ្ថ្ៃ  ឬរីរ-បីសបាត ហ៍ សិសសនងឹត្ព្មូវឱ្យទទួេការ 
រិនិត្យលៅតាមសាលាលរៀនបខនថមលែើមបីសលព្មចថ្ លបើ   
សិសសមានបញ្ជហ ព្ត្ូវការបញ្ជា ក់ព្បាប។់ លបើសិសសមាន 
ោការៈសតីអ្ំរី ការប៉ុះទងគចិកាេខាា ំងខែេលធ្ាើឱ្យរបួស 

ទក់ទងនឹងការលេងកីឡាលៅតាមសាលាលរៀន មាតាបិតា   
ឬអ្នកោណារាបាេសិសសនឹងបានទទួេរត្ម៌ានទំង 
លនុះ។ 

 

ការអ្បរ់ខំផ្នក ស ែភារ 
ការអ្ប់រំខផ្នកស ែភារែូចជាៈ ការបំបន៉ោហារ, ការខថ្ទំ 

លធ្មញ, ជមៃទឺូលៅ, ការរស់លៅលោយមានស វត្តិភារ, ការខថ្ទំ 
ខភនក នងិព្ត្លចៀក,  លព្គឿងលញៀន, លព្គឿងព្សវឹង, ស ែភារ 
សហគមន,៍ ការហាត្់ព្បាៃ, ការខៃនំាស ែភារផ្ាូវចិត្ត,   
ោវៈយវៈបនតរូជ, ព្រមទំងការ្ាងលរាគតាមផ្ាូវលភទ មាន 
រួមនឹងលមលរាគ HIV/AIDS ខែេជាខផ្នកមួយថ្នកមមវិធ្ ី
សិការបស់សាលាលរៀន។ 

 

    លយាងលៅតាមការសិកាលនុះ មាតាបតិាមានឱ្កាសលធ្ាើ  

ការលសើលរើរិនិត្យលមើេសមាភ រុះបលព្ងៀន ព្រមទំងសមាភ រុះវើឌអី្ ូ
លមើេ-សាត ប់ខែេទកទ់ងលៅនងឹការអ្ប់រំខផ្នកផ្ាូវលភទ ព្រម 
ទំងរលបៀបការពារលរាគ HIV/AIDS ។ សិសសោចលសនើស  ំ
មិនចេូរួមជាមួយកមមវិធ្ីទំងអ្ស់លនុះ ឬខផ្នកមួយចំននួលនុះ 
បានខែេទកទ់ងលៅនឹងការអ្ប់រ់រំខផ្នកផ្ាូវលភទ, រលបៀបការ 
ពារលរាគ HIV/AIDS, ព្រមទំងការរិនិត្យទកទ់ងនឹង 
ការអ្ប់រំទំងលនាុះបានលដាយមានការសរលសរលសនើស ំរមីាតា  
មាតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសស។ 

ការធានារា៉ា បរ់ងស ែភារ 
   ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego មិនមានេក ់
ការធានារា៉ា ប់រងស ែភារ ឬលធ្មញ  សំរាប់សិសសលរេមាន 
លព្គុះថ្ន ក់លៅកនុងបរិលវៃសាលាលរៀន, លរេចូេរួមជាមួយ 
កមមវធ្ីអ្ាមីួយលៅតាមព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុង។ មានការេក ់
ការធានារា៉ា ប់រងស ែភារជាកំៃត្់សំរាប់សិសសលរេមាន 
លព្គុះថ្ន ក់ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង 
ការលធ្ាើែំលៃើរសំរាប់ការសិកា។ សំនួរទូលៅសតីអ្រំី ការរក 
ការទិញធានារា៉ា ប់រងលនុះ សូមលធ្ាើការទក់ទងប គគេកិចត្ ់
ខចង Risk ខែេមានលេែ (៨៥៨) ៦២៧-៧៣៤៥។ 
សំរាប់ព្គួសារខែេមនិមានការធានារា៉ា ប់រងស ែភារឬលធ្មញ 
ោចរកទិញការធានារា៉ា ប់រងលនុះបានរីព្កមុហ  នធានារា៉ា ប់រង 
ឯកជនបាន។ រត្៌មានលកាុះកាយ សមូទូរស័រាមកលេែ  
(៨០០) ៣៦៧-៥៨៣០ ឬលបើកព្បរន័ខវបសាយលនុះ 
លមើេៈ  www.studentinsuran- ceusa.com 

    រត្៌មានសំរាប់កមមវិធ្ីធានារា៉ា ប់រងស ែភារ សូមទូរស័រាមក 
លេែ (៨០០) ៧៨៦-៤៣៤៦។  

ការផ្តេោ់ហារលរេព្រកឹ និងោហារថ្ថ្ៃព្ត្ង ់
លដាយឥត្គិត្ថ្ថ្ា 

ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីផ្តេ់ោហារ 
ថ្ថ្ៃព្ត្ង់ និងោហារលរេព្រឹករីរែធ។ តាមរយុះកមមវិធ្ីឧបត្ថមភ 
ថ្នសហរ័នលនុះ កូនរបស់លលាកអ្នកោចទទួេោហាររីសា 
លាលរៀនលដាយឥត្គិត្ថ្ថ្ា ឬបង់ខត្បនតិចបនតចួ។ សមូសមាគ េ់ 
ថ្ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលេើកខេងការកាត្់បនថយថ្ថ្ាោហារ  
សិសស។  
    លែើមបីទទួេោហាររីសាលាលរៀនលដាយឥត្គិត្ថ្ថ្ា ឬបង ់
ខត្បនតិចបនតចួ ចូរបំលរញទព្មង់ការលសនើស ំតាមព្បរ័នខវបសាយ 
www.sandiegounified.org/food ឬលសនើស ំទព្មង់ 
េិែិត្រីការិយាេ័យសាលាលរៀនសិសស, លរាងបំលរើោហារសិសស, 
ការិយាេ័យបំលរើោហារសិសសសថិត្លៅតាមមជឈមៃឌ េ Revere 

Center, 6735 Gifford Way, Rm#5, San Diego, 

CA 92111. 
 

សិសសសាលាខែេលធ្ាើការបំលរើលៅតាមសហគមន៍ លហើយោច 
ទទួេោហាររីសាលាលរៀនលដាយមិនចំបាចប់ង់ព្បាក ់នងិលព្កាម 
កមមវិធ្ីទមទរខផ្នក ២ នឹងមនិចំបាចប់ំលរញទព្មង់ពាកយការលសនើ 
ស ំរបស់សាលាលរៀន ប៉ ខនតព្ត្ូវខត្បំលរញទព្មង់ LCFF របស់   
រែធ និងសហរ័ន សំរាប់សាលាលរៀនព្បចំព្កុង នងិសាលាលរៀន 
បានទទួេថ្វិការ។ ចូរខ្ករិនតិ្យលមើេតាមព្បរ័នខវបសាយខាង 
លព្កាម លបើសាលាលរៀនរបស់អ្នកមានកមមវិធ្ីលនុះ at 
www.sandiegounified.org/food.  

 

លបើលលាកអ្នកមានសនំួរទូលៅសតីអ្រំី កមមវិធ្ីលនុះ ែចូជាៈ 
ត្ថ្មាមហូបោហារសិសស, ឬការបង់ថ្ថ្ាមហបូោហារសិសស សូម 

លបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេ www.sandiegounified. 

org/food ឬទូរស័រាមកលេែ (៨៥៨) ៦២៧-៧៣២៨។ 
 

ចាបស់រំាបស់សិសមនិបានបងថ់្ថ្ាោហារសាលាលរៀន 
សិសសសាលាបឋមសិកាបង់ថ្ថ្ាោហារលរេព្រឹក ១ែ លាា រ 

និងោហារថ្ថ្ៃព្ត្ង់ ២.២៥ែ លាា រ។ សិសសព្ត្ូវមានព្បាក់លៅកនងុ   
ក ង ឬមានេ យស ត្លែើមបីទញិោហារញំ។ លយើងមនិបែិលសែ 
សិសសសាលាបឋមសិកាទទេួោហាររីសាលាលរៀនញំុល ើយ។ 
េំនំារត្៌មានខាងលព្កាមលនុះនងឹព្ត្ូវអ្ន វត្តកនុងការព្បមូេថ្វិការ 
ខែេសិសសមិនបង់ថ្ថ្ាោហារសាលាលរៀន។    
សិសសសាលាអ្ន វិទាេ័យ នងិសាលាវិទាេ័យបង់ថ្ថ្ាោហារ 

លរេព្រឹក ១ែ លាា រ នងិោហារថ្ថ្ៃព្ត្ង់ ២.៧៥ែ លាា រ។ សសិសព្ត្ូវ 
មានព្បាក់លៅកនុងក ង ឬមានេ យស ត្លែើមបីទិញោហារញំុ មា៉ង 
លទៀត្ោចជំពាក់ថ្ថ្ាោហារបានខត្ ១០ែ លាា រ លបើលេើសរីលនុះសិសស 
មិនោចទទួេោហាររីសាេលរៀនបានល ើយ។ េំនំារត្៌មានខាង 
លព្កាមលនុះនឹងព្ត្ូវអ្ន វត្តកនុងការព្បមូេថ្វិការ ខែេសិសសមិនបង់ 
ថ្ថ្ាោហារសាលាលរៀន។   
 សាលាលរៀននឹងទូរស័រា ឬលផ្ាើរត្៌មានតាមព្បរ័នអ្ ីខមេែេ់ 

មាតាបិតា លបើសិសសជពំាក់ថ្ថ្ាោហារសាលាលរៀនជាព្បចំសបាត ហ៍ 
លហើយនឹងលផ្ាើេិែតិ្ែេ់មាតាបិតា លបើសសិសជំពាក់ថ្ថ្ាោហារលេើស 
រី ២៥ែ េលារ។ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុោចលធ្ាើការបញ្ានូលោយ 
ព្កសួងអ្ងគការព្បមូេព្បាក់រអី្នកខែេជំពាកប់ាន។   
លបើសិសសទទួេរត្៌មានថ្ែាួនោចទទេួោហាររីសាលាលរៀន 

លដាយមិនចំបាចប់ង់ព្បាក ់ឬបង់ខត្បនតិចបនតួច ប៉ ខនតែាួនជពំាក់ថ្ថ្ា 
ោហាររីម នមក សិសសព្ត្ូវខត្បង់ថ្ថ្ាជំពាក់លនាុះលោយបានព្គប ់
ព្គន់ម ននងឹអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយចូេរួមកនុងកមមវិធ្ទីទួេោហាររីសា 
លាលរៀនលដាយឥត្គិត្ថ្ថ្ា ឬបង់ខត្បនតចិបនតួច។ 

ការយេែ់ងឹថ្នជាត្រិ េ Asbestos  

ែៃឹំងសតីអ្រំី ចាប់លដាុះព្សាយភារោសននថ្នជាត្រិ េ 

(AHERA): ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុបលងកើត្លោយមានកមមវិធ្ីចត្ ់
ខចងជាត្ិរ េ Asbestos  លោយមានព្បសទិធិភារខែេព្ត្ូវអ្ន  
លលាមតាមចាប់លដាុះព្សាយភារោសននថ្នជាត្ិរ េ Asbestos.  

ការែិត្ែំព្បឹងខព្បងមានរួមនឹងការរិនតិ្យតាមដានលមើេរយៈលរេ 
ព្បំាមួយខែ, ការរិនតិ្យមីេជាចំបាច់រយៈលរេបីឆ្ន ំលដាយប គគេកិ 
EPA តាមដានមានសញ្ជា ប័ព្ត្, នងិបនតការរួមសហការ និងការ 
ខថ្រកាការពារប គគេកនងុោគរសាលាលរៀនទំងអ្ស់, ឆ្ម ំសាលា  

និងប គគេកិកខថ្រកាសាលាែូចបានអ្ន សាសន៍ និងគំព្ទលដាយ 
ប គគេកិ EPA ។ 

គលព្មាងការចត្់ខចងសាលាលរៀនចមាងមានលៅតាមសាលា
លរៀននិមួយៗ នងិលៅតាមព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុ  លហើយោច 
លធ្ាើការលសើលរើបានលដាយទក់ទងជាមួយចងហាា ង ឬអ្ភបិាេ 
សាលាលរៀន។ 
   សៃួំរទូលៅសតីអ្រំី គលព្មាងការចត្់ខចង ឬបញ្ជហ ជាត្ិរ េ 
Asbestos ចូរទក់ទងប គគេិករកាស វត្តភារ, ប គគេិកបៃតុ ុះ 
បណាត េការងារ, ប គគេកិារងារនិងព្កសងួព្បត្ិបត្តិបរិសាថ នខែេ 
មានទូរស័រាលេែ (៨៥៨) ៦២៧-៧១៧៤។ 

ែៃំងឹសតអី្ំរ ីការលព្បើព្បាសថ់្ន ំ សមាា បស់ត្ាេអតិ្  
សាលាលរៀនព្បចំព្កុងអ្ន លលាមតាមចាបអ់្ប់រំស ែភារ 

ត្ព្មូវលោយចត្់ខចងការលព្បើព្បាស់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ា នងិការ 

http://www.sandiegounified.org/food
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ចត្់ខចងអ្ន វត្តនម៍ិនមានជាត្រិ េលព្ចើន នងិទក់ជាព្បចំឆ្ន ំ 
ជាមួយមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសសខែេច ុះល ម្ ុះ 
កូនចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនព្បចំព្កុងបានព្ជាបនូវបញ្ាី
ល ម្ ុះថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្ទំងអ្ស់លៅតាមសាលាលរៀនរបស់  
កូនអ្នក។ 

   មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការលសនើស ំរត្៌ 
មានសតីអ្ំរីល ម្ ុះថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្ខែេព្ត្ូវដាក់លៅ តាមសាលា 
សាលាលរៀនសិសសបាន ។ អ្នកខែេបានច ុះល ម្ ុះនឹងបានទទួេ 
ែំៃឹងយ៉ាងលហាចណាស់៧២លម៉ាង ម ននឹងលគដាក់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ា 
េអិត្លៅតាមសាលាលរៀន។ ចូររិនិត្យលមើេរត្៌មានលៅខាងលព្កាយ  

ឱ្យមាន ការបាញ់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្ សាលាលរៀននឹងផ្តេ់ែំៃឹង 
និងបិត្េែិិត្ព្បកាសលោយបានែឹង លហើយនឹងមនិផ្តេែ់ំៃឹង 
ែេ់មាតាបិតាខែេ ច ុះល ម្ ុះលនាុះល ើយ។  

រត្៌មានបខនថមសតីអ្ំរីការចត្់ខចងកំចត្់សត្ាេអិត្របស់ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង ចូរលបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេៈ  
www.sandiegounified.org/ipm.  

E. សទិធមិាតាបតិា/អ្នកោណារាបាេ នងិការព្គបព់្គង 
ការចេូរមួរបសព់្គសួារសសិស                  
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ និងសាច់ញត្សិិសសព្ត្ូវ 

បានលេើកទកឹចិត្តលោយមកចេូរួមជួយែេ់កនូសិកាលៅតាម 
សាលាលរៀន។ ការចូេរួមរបស់មាតាបិតាលៅតាមផ្ាុះ និងលៅ  
តាមសាលាលរៀនទន់លរេលវលាោចជួយសិសសលធ្ាើការសិកា 
បានលជាគជ័យ។ លរេព្គួសារសិសសរួមសហការជាថ្ែគូររួមគន   
រវងមាតាបិតាសិសសលៅតាមផ្ាុះ នងិលលាកព្គូ-អ្នកព្គូលៅតាម 
សាលាលរៀន សិសាន សិសស, សាលាលរៀន,  ព្រមទំងសហ  
គមន៍ោចទទួេបានផ្េព្បលយាជន។៍  

មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសមានសិទធែិូចជាតាម 
ដានការសិការបសស់ិសស ព្រមទំងោចរនិិត្យលមើេសំៃ ំលរឿង 
សិការបសក់ូនលៅកនងុព្បរ័នការអ្ប់រំបាន។ សិទធិ និងការព្គប់ 
ព្គងទំងលនុះព្ត្ូវបានលរៀបចជំាគលព្មាងលៅកនុងចាប់មាព្តាអ្ប់រំ 
លេែ 51101 បញ្ជា ក់ែចូត្លៅៈ  
ការរនិតិ្យលមើេលៅតាមបនាបស់សិសលរៀនៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោ 

ណារាបាេសិសសមានសិទធិចូេរិនិត្យលមើេការសិកាសិសសលៅ 
តាមបនាប់លរៀនបាន។ មាតាបិតា ឬអ្នកោរាបាេសិសសគួរខត្លធ្ាើ 
ការណាត្់ជួប និងលរេលវលាជាម នជាមួយសាលាលរៀន។    

ការព្បជ ជំាមយួព្គៈូ មាតាបិតាឬអ្នកោណារាបាេមាន 
សិទធិលសនើស ំការព្រជ ំជាមួយព្គូរបស់ កូន ឬចងហាា ងបាន។ 
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសគួរខត្ទក់ទងជាមួយ 
សា លាលរៀនលែើមបីដាក់ថ្ថ្ៃខែព្បជ ំលោយបានងាយព្សួេ។ 
ការសាម កប់លំរើលៅតាមសាលាលរៀនៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណា  

រាបាេសិសសមានសិទធិលសនើស ំយកលរេលវលារបស់ែាួនមកបំលរើ 
លៅតាមសាលាលរៀនបាន និងផ្តេ់ជាបំភររត្៌មានលែើមបីជួយ 
រព្ងឹងសាលាលរៀន និងកមមវិធ្ីសិកាឱ្យបានេអ។ មាតាបិតា ឬ 
អ្នកោណារាបាេគួរខត្ទក់ទងសាលាលរៀនលែើមបីលធ្ាើការ 
សលព្មច និងេកខៃៈថ្នការបំលរើលៅតាមសាលាលរៀន។ 
សសិសមកលរៀនៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសស 

មានសិទធិផ្តេ់រត្៌មានែេ់សាលាលរៀន លរេកូនរបស់ែាួន 
ឈប់មិនមកលរៀន។ 
សសិសព្ប ងៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសរួម 

នឹងមាតាបតិាសិសសនិយាយភាសារលព្ៅរី អ្ង់លគាស មានសិទធិ 
ទទួេេទធផ្េរីការព្ប ងវិញ្ជា សារ standardized និង 
វិញ្ជា សារ រែធ ខែេកូនបានព្ប ង។ លព្កាមចាប់រែធមាតាបិតា 
ឬអ្នកោណារាបាេោចលសនើស ំមនិឱ្យកនូចូេរួមជាមួយព្ប ង 
ជាមួយវិញ្ជា សារ រែធបាន។ សិសសសាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San 

Diego លធ្ាើការព្ប ងវិញ្ជា សារលព្ចើនខផ្នកជាលរៀនរាេ់ឆ្ន ំ រួមនឹង 
ការវិញ្ជា សារជាចំបាច់ែូចជា សហរន័, រែធ, ព្បចំព្កុងព្រមទំង 
វិញ្ជា សារលផ្សងលដាយសាម ក់ចិត្ត។ 

 

ការលព្ជើសលរើសសាលាលរៀនៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ 
សិសស មានសិទធិលសនើស ំច ុះល ម្ ុះកូនចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀន 

ណាមួយក៏បានខែរ។ ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុងមនិោចធានាថ្ោច 
អ្ន វត្តន៍តាមការលសនើស ំលនុះបានល ើយ។ លែើមបីលធ្ាើការលសនើស ំផ្លា ស់បតូរ 
សាលាលរៀន ចូរទក់ទងការិយាេ័យសាលាលរៀនខកបរត្ំបន់អ្នក នងិ 
ការិយាេ័យច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនខែេមានទូរស័រាលេែ  619-

260- 2410 ឬលបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេ 
www.sandiego.org/nseo.  

រដិាធ នសាលាលរៀនមានស វត្តភិារៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណា 
រាបាេមានសទិធិរនិិត្យលមើេឱ្យបានចាស់លាសអ់្ំរីសនតិស ែ 
សិសសលៅតាមសាលាលរៀន និងគំព្ទបរិដាធ នសាលាលរៀន សំរាប់ 
សិសសសិកាលៅតាមសាលាលរៀន។ 
សមាភ រុះកមមវធិ្សីកិាៈ មាតាបតិា ឬអ្នកោណារាបាេមាន 

សិទធិរិនតិ្យលមើេសមាភ រុះសិកាលៅតាមបនាប់លរៀនសិសស ឬរនិិត្យ 
លមើេថ្ន ក់នមិួយៗលៅតាមសាលាលរៀនរបស់កូនបាន។ 
ការររើកចលំរើនថ្នការសកិារបសស់សិសៈ មាតាបិតាឬអ្នកោណា 

រាបាេមានសទិធិទទួេរត្ម៌ានសតអី្ំរី ការរើកចំលរើនថ្នការសិកា 
របស់សិសសលៅតាមសាលាលរៀននិងទក់ទងប គគេិកការងារ លបើ 
គត្់ព្ត្ូវការរត្៌មានបខនថមឬជនំួយអ្ាមីួយសំរាប់កូនរបស់គត្់។ 
សសិសមនិលោយល ើងថ្ន កៈ់ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ 

មានសិទធិទទួេរត្៌មានឱ្យបានទន់លរេលវលា លបើសិនកូនគត្ ់
មានបញ្ជហ សិកាខែេត្ព្មូវឱ្យលរៀនឌ បថ្ន ក់ (លរៀនថ្ន ក់ខែរល ើង 
វិញ)។ ចូររិលព្គុះជាមួយប គគេិកសាលាលរៀនលែើមបីលដាុះព្សាយ 
អ្ំរីបញ្ជហ លនុះ និងមានសិទធិកនងុការត្វ៉ា ថ្នការសលព្មចលនុះ។ 
សៃំ លំរឿងសសិសសកិាៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ 

មានសិទធិរនិិត្យលមើេសំៃ ំលរឿងសិការបស់កនូ និងសួរជាសនំួរ 
សតីអ្ំរីបញ្ជហ ទូលៅខែេគត្់មានោរមមៃ៌យេ់ថ្មនិព្ត្ឹេព្ត្ូវ ឬ 
ការខៃនំាែ ស ឬសាលាលរៀនរំលលាបែេ់លរឿងផ្លា េ់ែាួនរបស់ 
គត្់។ គត្ម់ានសិទធទិទួេចលមាើយរីសាលាលរៀនព្បចំព្កុងសតី 
អ្ំរីសំនួរខែេគត្់បានសួរ។ 
សទិធអិ្បរ់សំរំាបព់្គសួារ នងិចាបឯ់កជន (FERPA) 

មាតាបិតា, អ្នកោណារាបាេ និងសិសសមានោយ លេើសរី 
១៨ឆ្ន ំមានសទិធិទទេួសំៃ ំលរឿងសិកាសិសសបាន។ សិទធិទំង 
លនុះមានរួមនងឹ ការរិនតិ្យលមើេសំៃ ំលរឿងសិកា, លសនើស ំខក 
ត្ព្មូវសំៃ ំលរឿងសិកាខែេមាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ 
ឬសិសសលជឿជាក់ថ្មនិព្ត្ឹព្ត្ូវ និងមានសិទធិយេ់ព្រមមនិឱ្យ 
ខចកចយរត្៌មានទូលៅ និងសំៃ ំលរឿងសិការបស់សិសស  

 
 
លៅលោយព្កសួងណាមួយ លេើកខេងខត្មានការយេ់ព្រម 

រីចាប់អ្ប់រំសរំាប់ ព្គួសារ និងចាប់ឯកជន (FERPA)។ 
 

ចាបអ់្បរ់ៈំ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេមានសិទធិ 
ទទួេរត្៌មានសតអី្ំរី ចាបអ់្ប់រំសំរាប់កនូរបស់ែានួសិកា 
លោយបានែេ់កំរិត្ចាប់កំៃត្។់ 

 

វនិយ័សាលាលរៀនៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេមាន 
សិទធិទទួេេិែិត្បញ្ជា ក់អ្រំី វិន័យសាលាលរៀន, ចាប់មកលរៀន, 
វិន័យយសំរាប់សិសសលសាៀកឯកសណាធ នមកលរៀន និងវិន័យ 
សំរាប់លភាៀវមករិនិត្យលមើេសាលាលរៀន។  
 

ការព្ប ងខផ្នកចតិ្តសាស្តសតៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 
បាេមានសីទធទិទួេរត្៌មានទំងអ្ស់សតីអ្ំរី ការព្ប ងខផ្នក 
ចិត្តសាស្តសតសំរាបក់ូនរបស់គត្់។ 
 

 ទពី្បកឹា នងិគៃុះកមមការសាលាៈ មាតាបិតាឬអ្នកោ 
ណារាបាេមានសិទធចិូេរួមជាសមាជិកគៃុះកមមការទីព្បឹ
កាសាលា ឬព្កុមែឹកនំាចត្់ខចងសាលាសព្មួេការបលងកើត្ 
ចាប់វិន័យសំរាប់សមាជិក។ មាតាបតិា ឬអ្នកោណារា 
បាេមានសិទធចិូេរួមព្បជ ំយ៉ាងលហាចណាស់លោយបាន 
រីរែងកនងុមួយឆ្ន ំ លែើមបីទទួេរត្៌មានសតីអ្រំីការលដាុះព្សាយ 
បញ្ជហ  និងកមមវិធ្ីទូលៅរបស់សាលាលរៀន។ 

 
ថ្ថ្ាសសិសសកិាៈ ចាប់រែធ California ខចងជាចំបាច់ថ្ 

សិសសទទួេការសិកាលដាយឥត្គិត្ថ្ថ្ា លេើកខេងខត្មានការ 
អ្ន ញ្ជា ត្ិរិលសសសរំាប់សិសសចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីសកិា ឬ 
ចូេលរៀន តាមការកំៃត្់លរៀនលមលរៀនកនុងកមមវិធ្ីរិលសស។ 
    តាមចាប់លនុះ សិសសមានសទិធិទទួេការសិកាទំងអ្ស់  
លដាយឥត្គតិ្ថ្ថ្ាែចូជាៈ កមមវិធ្សីិកា ឬកមមវិធ្ីសកិាបខនថមនងិ 
ការសិកាទទេួបានរនិាុចេូលរៀនកនងុកមមវិធ្ីលមលរៀនណាមួយ។    
   សិសសមានសិទធទិទួេការសិកាលដាយឥត្គតិ្ថ្ថ្ា ហាមមនិ 
លោយទញិសមាភ រុះសកិា, សមាភ រុះលព្បើព្បាស,់ ឬសមាភ រុះទូលៅ 

ទកទ់ងនងឹលមលរៀនសិកា, កក់ថ្ថ្ាចេូលរៀន, ការចូេរួមជាមួយ,  

សមាភ រុះ ឬសមាភ រុះលព្បើព្បាស។់  
 

 

   សិសសោចទទួេការលសនើស ំមនិបង់ថ្ថ្ាទំងលនុះបាន លបើមនិ 
ែូលចន ុះលទលនាុះ សិសសព្ត្ូវបង់ថ្ថ្ាជាចំបាច,់ ថ្ថ្ា ឬព្បាកក់ក់មនិ 
ព្ត្ូវអ្ន ញ្ជា ត្ិតាមចាប់។ 
 

http://www.sandiegounified.org/ipm
http://www.sandiego.org/nseo
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ការបៃតុ ុះបណាត េចាបវ់និយ័ៈ មាតាបិតាឬអ្នកោណារា 
បាេមាន នងិមានឱ្កាសលធ្ាើការគំព្ទគន លៅវិញលៅមក និងរួម 
គន ជាថ្ែគូជាមួយសាលាលរៀនលែើមបីជួយសិសសសកិាលោយបាន 
សលព្មច។ គៃុះកមមការព្កសួងអ្ប់រំបលងកើត្គលព្មាងចាប់សរំាប់ 
មាតាបិតា, អ្នកោណារាបាេ, ប គគេិសាលាលរៀននិងសិសស 
លោយលចុះព្គប់ព្គងខាងខផ្នកព្បាជាា , ែានួព្បាៃ,ចិត្តោរមមៃ៌,  

បៃតុ ុះបណាត េខផ្នកសងគម ព្រមទំងស ែភាររបស់សិសសទំង 
អ្ស់លោយបានេអ។  
ចាប់វិន័យលនុះមានរួម ប៉ ខនតមិនកំៃត្ច់ំលពាុះ: 
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសស ព្រមទំង      
សាលាលរៀននឹងជយួសិសសលធ្ាើការសកិាលោយបាន 

លជាគជ័យ នងិសលព្មចតាមចាប់វិន័យលផ្សងៗ។  
 

• សាលាលរៀននឹងផ្តេក់មមវិធ្ីសិកា ព្រមទំងការបលព្ងៀន 
ខែេមានគ ៃភារែពស់លែើមបីលធ្ាើការគំព្ទបរិដាធ នសាលា 
លរៀនសំរាប់សិសសទំងអ្ស់សិកា។  

• មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការជួយ 
គំព្ទកូនរបសែ់ាួនសកិាបានេអព្បលសើរ មានរួម  ប៉ ខនត 
មិនកំៃត្ែ់ូចជាៈ  
◦ រិនិត្យលមើេការមកលរៀនរបស់សិសស  
◦ រិនិត្យលមើេកិចចការសិសសខែេយកលៅផ្ាុះលធ្ាើ  
◦ លេើកទឹកចតិ្តកនូចូេលរៀនជាមួយកមមវិធ្ីសកិា 

បខនថម  
◦ រិនិត្យលមើេ ព្រមទំងចត្់ខចងលរេលវលាឱ្យ  

កូនលមើេទូរទសសន ៍

◦ លរៀបចំគលព្មាង ព្រមទំងចូេរួមជាមយួកមម 
វិធ្ីទូលៅលៅតាមផ្ាុះខែេោចជួយលធ្ាើការគំព្ទ 
កមមវិធ្ីសិកាលៅតាមសាលាលរៀន  

◦ សាម ក់បំលរើកិចចការលៅតាមសាលាលរៀន  
◦ ចូេរួមជាមួយសាលាលរៀនលែើមបីលធ្ាើការសលព្មច 

លេើកិចចការរបស់សាលាលរៀន។  

 

 ចាប់អ្ប់រំមាព្តាលេែ 51101 (d) ខចងថ្ៈ  “ មាព្តា   
ថ្នចាប់លនុះមិនអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយសាលាលរៀនផ្តេ់រត្៌មានែេ់មាតា 
បិតា ឬអ្នកោណារាបាេ... ឬអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយមាតាបិតាឬអ្នក 
ោណារាបាេចូេរួមជាមួយកមវិធ្ីសិការបស់សិសស កាេលបើ  
វមានបញ្ជហ មិនលោយគត្់ចូេជិត្, បញ្ជា លោយមានការពារ, ឬ   
បញ្ជា ការខថ្ទំ ឬចូេរិនិត្យខែេលធ្ាើល ើងលដាយត្ លាការ។ “ 

ការចបោ់រមមរៃរ៌បសម់ាតាបតិា  

និងការសលងកត្  
  គៃុះកមមការព្កសួងអ្ប់រំ នងិគគសនងការអ្ប់រំព្បចំព្កងុ 

បលងកើត្លោយមានការិយាេ័យព្គប់ព្គងលោយបានចាស់លាក់ 
(QAO) ជួយលធ្ាើការលដាុះព្សាយបញ្ជហ  និងព្បត្ិបត្តិតាមចាប់ 
និងទព្មង់ ចាប់ខែេទក់ទងនឹងបញ្ជហ ។ មាតាបិតា ឬអ្នកោ 
ណារាបាេសិសាោចលធ្ាើ ការទក់ទងែេ់ការិយាេ័យព្គប់ 
ព្គងលោយបានចាស់លាស់ លែើមបីលោយជួយលដាុះព្សាយបញ្ជហ   
ខែេគត្់មនិោចលដាុះព្សាយបានលៅតាមសាលាលរៀន។ ការិ  
យាេ័យ QAO  បលងកើត្ឱ្យមានការលដាុះព្សាយបញ្ជហ បាន 
ចប់រីប គគេិកព្គប់ព្គងកិចចការកំរិត្ទប នងិឱ្យបានសមរមយ 
លរេមានការត្វ៉ា ។ បញ្ាីការលដាុះព្សាយ QAO មានព្បរ័ន 
ខវបសាយខែេផ្តេ់នូវរលបៀបត្វ៉ា លនុះបាន។   
រត្៌មានបខនថម ឬជំនយួទូលៅ សូមទក់ទងទូរស័រាលេែ 

(៦១៩) ៧២៥-៧២១១ ឬទកទ់ងការិយាេ័យ (QAO)  

ខែេមាន លេែ ៦១៩-៧២៥-៧២១១ ឬលបើកព្បរ័នខវបសាយ 
www.sandiegounified.org/qao.   

លសវការបកខព្បភាសា 
មានលសវការបកខព្បភាសាលដាយឥត្គតិ្ថ្ថ្ាជូនែេ់មាតាបិតា 

ឬអ្នកោណារាបាេសិសសខែេនិយាយភាសាទូលៅ។ រត្៌មាន 
សូមលធ្ាើការទក់ទងសាលាលរៀនរបស់កូនលលាកអ្នក។ 

ម ែវជិាា សកិា, ថ្ន កម់លត្តយយដាធ ន-១២ 

ចាបអ់្ប់រំ California  Code section 51040 លធ្ាើការ 
ត្ព្មូវល ើងថ្ “ គៃុះកមមការព្កសួងអ្ប់រំព្គប់ព្គងសាលាលរៀន 
ទំងអ្ស់លរៀបចំព្រមទំងរកាសំៃ ំលរឿងសិកាសំរាប់ការព្ត្ួត្រនិិ
ត្យជាសាធារៃៈនូវម ែវិជាា សិកាខែេបានលរៀបរាប់សំរាប់ការព្ប
ត្ិបត្តិលព្កាមចាប់ អ្ប់រំខែេបានកំរិត្។ ”  ម ែវិជាា សិការបស ់
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុទី ព្កុង San Diego ថ្ន ក់ មលត្តយយដាធ ន 
-១២ មានរត្ម៌ានែ៏សំខានស់តី អ្រំី កមមវិធ្ីសិការបស់ព្កសងួ 
អ្ប់រំព្បចំព្កងុ, ម ែវិជាា សកិាព្រមទំងសមាភ រុះយេ់ព្រមលោយ 
សិសសសិកា។ វផ្តេរ់ត្៌មានសតអី្ំរីការត្ព្មូវថ្នចាប់រែធ ព្រម 
ទំងព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុ, សិសសលធ្ាើការព្ប ងវិញ្ជា សារ នងិ 
លព្ចើនលទៀត្។ ម ែវិជាា សិកាសំរាប់ការរិនិត្យលសើរលរើលមើេមាន 
លៅតាមការិយាេ័យព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង និងព្បរ័លនខវបសាយ 
របស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុង 
www.sandiegounified.org/course-study.     

ការលរៀនចបទ់ទេួសញ្ជា បព័្ត្វទិាេយ័ នងិគលព្មាងលព្កាយ 
លរេលរៀនចបរ់មីធ្យមសកិា 

 ចប់រីថ្ន កទ់ី ៧-១២ សិសសមាន ក់ៗនងឹចូេរួមជាព្បចំឆ្ន ំ 
លែើមបី លព្ជើសលរើសម ែវិជាា សិកាសរំាប់ឆ្ន ំខាងម ែ។ ព្គូផ្តេ់ឱ្វទ 
នឹងផ្តេរ់ត្៌ មានែេ់សិសសអ្រំី ការត្ព្មូវសំរាប់ការបញ្ចប់ការ 
សិកាវិជាា អ្ប់រំខផ្នក បលចចកលទសោជរី, ការត្ព្មូវចូេលរៀនលៅ 
តាមមហាវិទាេ័យនិងកមម វិធ្ីសិកាបខនថម លព្កាយលរេលរៀន 
ចប់រីវិទាេ័យ លែើមបីអ្ន លលាម តាមចាប់រែធ។ លែើមបីលរៀនចប ់
បានទទួេសញ្ជា ប័ព្ត្រីសាលាវិទាេ័យព្បចំទីព្កុង San 
Diego សិសសព្ត្ូវខត្លរឿនចប់ម ែវិជាា សកិា  “a-g” បខនថម 
នឹងម ែវិជាា ត្ព្មូវដាក់លោយសកិាបានចំននួ ៤៤credits 
និងលរៀនបានរនិាុកំរិត្មធ្យមភារ ២.០ (WGPA) យ៉ាងលហាច 
ណាស់ ចបរ់ីថ្ន កទ់ី ៩-១២។  រត្៌មានបខនថមសតអី្ំរី ការត្ព្មូវ 
ឱ្យ លរៀនចប់ទទួេសញ្ជា ប័ព្ត្រ ីវិទាេ័យបាន ចូរ លបើកព្បរ័ន 
ខវបសាយលនុះលមើេៈ ចូរលបើកព្ប រន័ខវបសាយលនុះលមើេៈ 
www.sandiegounified.org/graduation.   

 

   ព្បរន័ការសិកាលៅតាមសាកេវិទាេ័យទំងរីរលនុះ  
the University of California និង California 
State University, ត្ព្មូវលោយសិសសសិកាម ែវិជាា លរៀបចំ 
ែាួនចូេលរៀនលៅតាមមហាវិទាេ័យ, ជាធ្មមតា ចូររិនិត្យលមើេ 
ការត្ព្មូវសិកាម ែវិជាា   “ a-g ”  របស់សាកេវិទាេ័យ 
University of California។ ម ែវិជាា សិកាទំងលនុះមាន 
ការត្ព្មូវឱ្យសិកាយ៉ាងត្ិចបផំ្ ត្មាន រួមនឹងថ្ន ក់លរៀនអ្ង់លគាស 
បួនឆ្ន ំ, គៃិត្សាស្តសតបីឆ្ន ំ, ព្បវត្តិសាស្តសត/សងគមវិទាសាស្តសត 
រីរឆ្ន ំ; វិទាសាស្តសត រិលសាធ្ន៍ រីរឆ្ន ំ; ភាសាបរលទសរីរឆ្ន ំ, 
សិេបៈ និងវិចិព្ត្សេិបៈ មួយឆ្ន ំ, និងថ្ន ក់លព្ជើសលរើសបខនថម 
ខាងខផ្នកលរៀបចំែានួចូេលរៀនលៅតាម មហាវិទាេ័យមួយឆ្ន ំ 

លចញរីការត្ព្មូវលនុះ។ រត្៌មានបខនថម សតីអ្រំី University  
of California “a-g”  ចូររិនិត្យ លមើេេំនំាខៃនំា   
តាមព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេ at www.ucop.edu/ 
agguide.   

 

   ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុងផ្តេ់កមមវិធ្អី្ប់រំ បលចចកលទសម ែ 
វិជាា វើវុះទក់ទង នឹងការសិកាលព្ចើនឆ្ន ំខែេបញ្ចូេ ម ែវិជាា សិកា 
សំខាន់ៗខាងខផ្នក បលចចកលទសនិងត្ំរិុះវិជាា ជីវុះខែេផ្តេ់ផ្ាូវខៃនំា 
ែេ់សិសសលព្កាយ លរេលរៀនចប់វិទាេ័យ នងិវិជាា ខផ្នកោជីរ។  
កមមវិធ្ីអ្ប់រំបលចចក លទសខផ្នកោជីរ សិសសព្ត្ូវលរៀន ថ្ន ក់ “ a-g “ 
ខែេជាការត្ព្មូវ ឱ្យចូេលរៀនបានលៅតាមមហា វិទាេ័យ UC, 

សញ្ជា ប័ព្ត្ទទួេ សាគ េែ់ឹកនំាឧសសហកមម, សញ្ជា ប័ព្ត្ លព្កាយ 
លរេលរៀនចប់មធ្យម សិកា, សញ្ជា ប័ព្ត្រីរឆ្ន ំ នងិ/ឬ សញ្ជា ប័ព្ត្ 
បួនឆ្ន ំ រត្៌មានបខនថម ចូររិនិត្យលមើេព្បរ័នខវបសាយ លនុះ។ 
រត្៌មានបខនថមទូលៅ ចូរលបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេៈ  
www.sandiegounified.org/ccte  

 

មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសមានសិទធទិទួេរត្៌មាន 
ជាបនាា ន់សតអី្ំរី គលព្មាងការសកិារយុះលរេខវងនងិគលព្មាងសិកា 
ខផ្នកោជីរ។ ព្គូផ្តេឱ់្វទសាលាលរៀនរបស់សិសសជាអ្នកផ្តេរ់ត្៌ 
មានលនុះ។ សិសសព្គប់ ជាន់ថ្ន ក់ទទួេការលេើកទឹកចិត្តសិសសបនត 
ការសិកាឱ្យបានែពស់។ ព្គផូ្តេ់ឱ្វទព្បចំសាលាលរៀនោចជួយ 
ផ្តេ់រត្៌មានែេ់ព្គួសារ សិសសអ្រំី ការចូេលរៀនលៅតាមមហា 
វិទាេ័យ និងសាកេវិទាេ័យ California State 
University តាមព្បរ័នខវបសាយ at www.calstate. 
edu/college, នឹងតាមព្បរ័នខវបសាយ at http://ad 
mission.universityofcalifornia.edu នឹងតាម 
ព្បរ័នខវបសាយ the San Diego Community 
College District  at www.sdccd.edu. រត្៌ 
មានសតីអ្ំរ ីថ្វិការជំនយួសិកា ចូរលបើកព្បរ័នខវបសាយ at 
www.studentaid.ed.gov នឹងតាមព្បរ័នខវបសាយ 
www.csac.ca.gov.    

 

ការអ្ន ញ្ជា ត្ឱិ្យចេូលរៀនលៅតាមសាលាលរៀន 
ព្បចំត្បំន់ (ការបតរូសាលាកនងុព្កសងួអ្បរ់ពំ្បចំព្កងុ) 

   
  កិចចព្រមលព្រៀងជាផ្ាូវការរវងព្កសួងអ្ប់រំព្សុក San    
Diego និងព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង San Diego អ្ន  
ញ្ជា ត្ិឱ្យសិសសបតូរលៅលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនកនុងព្កសួង 
អ្ប់រំព្បចំព្កុងលផ្សងលទៀត្បាន។ ការអ្ន ញ្ជា ត្ឱិ្យបតូរលៅលរៀន 
ព្បចំព្កុង (IAP) ព្ត្ូវខត្មានការយេ់ព្រម ឬមានលហត្  
ផ្េសមរមយ ប៉ លណាណ ុះ។ រត្៌មានសតអី្ំរី លហត្ ផ្េរិលសស 
ចូរលធ្ាើការទក់ ទងការិយាេ័យសាលាលរៀនខកបរត្ំបន់ នងិ 
ការិយាេ័យច ុះល ម្ ុះសិសសបខនថមតាមព្បរន័ខវបសាយ     
at www.sandiegounified.org/nseo, 619-

260-2410, or eoption@sandi.net.  

 

 

 

 
ការអ្ន ញ្ជា ត្ិឱ្យចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនកនុងត្ំបនម់ិន 

ខមនធានាថ្សិសសោចចូេលរៀនលៅតាមសាលារិលសសណា   
មួយល ើយ។ សិសសខែេអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយចូេលរៀនមិនព្ត្ូវច ុះ 
ល ម្ ុះម ន សិសសរស់លៅកនុងត្ំបន់លនុះល ើយ។ លរេអ្ន ញ្ជា ត្ ិ  
ឱ្យចូេលរៀន សិសសលនាុះព្ត្ូវបានអ្ន ញ្ជា ត្ឱិ្យបនតការសិកាលៅ 
តាមសាលាលរៀន លនាុះនិងច ុះល ម្ ុះចូេ លរៀនលៅតាមសាលា 
លរៀនខែេបញ្ជា ក់ែេ់ថ្ន កែ់ពស់ កាេលបើមានលៅអ្ីសំរាប់សិសស 
ចូេលរៀន។  ការ អ្ន ញ្ជា ត្ឱិ្យចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀន 

http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/course-study
http://www.sandiegounified.org/graduation
http://www.ucop.edu/%20agguide
http://www.ucop.edu/%20agguide
http://www.sandiegounified.org/ccte
http://www.sdccd.edu/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.csac.ca.gov/
http://www.sandiegounified.org/nseo
mailto:eoption@sandi.net
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ព្បចំព្កុង សិសសព្ត្ូច ុះ ល ម្ ុះចូេលរៀនសារជាថ្មីតាមកំរិត្ 
សាលាលរៀន (រីបឋមសកិា លៅអ្ន វិទាេ័យ, រីអ្ន វិទា 
េ័យលៅសាលាវិទាេ័យ)។ 
 
  ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុនឹងផ្តេ់រត្៌មានែេ់មាតាបតិា 

លោយបានព្ជាបអ្ំរី ការយេ់ព្រម ឬមិនយេ់ព្រម ឬដាក់ 
ល ម្ ុះលៅកនុង បញ្ាីរងចំឱ្យសិសសចូេលរៀន។ លបើលគបែិលសធ្ 
ព្គួសារសិសសនឹង បានទទួេេិែតិ្រត្៌មានសតអី្ំរីហត្ ផ្េ 
និងរលបៀបលធ្ាើការត្វ៉ា ។ 

រត្ម៌ានសតអី្រំី សាលាលរៀនជនំសួ 

ចាប់រែធ California អ្ន ញ្ជា ត្ិឱ្យព្កសួអ្ប់រំទំងអ្សផ់្តេ ់
រត្៌មានសតអី្ំរី សិសសោចចូេលរៀនបានលៅតាមសាលាលរៀនជំនសួ 
បាន។ ចាបអ់្ប់រំមាព្តាលេែ ៥៨៥០០ បញ្ជា ក់ថ្ “ សាលាលរៀន 
ជំនួស ”  ជាសាលា ឬថ្ន ក់បំខបកលចញព្កុមលៅតាមសាលាលរៀន 
ខែេែំលៃើរការកនុងេកខៃៈបលងកើត្លែើមបីលោយៈ 

• សិសសមានឱ្កាសបៃតុ ុះបណាត េការសកិាបានែេ់កំរិត្ 

ែពស់ខាងខផ្នកការឱ្យត្ថ្មាលៅលេើែាួនឯង, លចុះចប់លផ្តើមលធ្ាើ 
កិចចការ, មានចិត្តេអ, លចុះលធ្ាើកិចចការែានួឯង, លចុះរករត្៌ 
មានបាន, កាា ហាន, លចុះបលងកើត្កិចចការ, លចុះព្គប់ព្គងលេើ 
ែាួន នងិការរើករាយ។  

• សិសសយេ់ែឹងថ្សាលាលរៀនជាទីកខនាងេអព្បលសើរសំរាប់ 
ការសិកា រីលព្ពាុះលរេសិសសមានចំៃូេចតិ្ត។  

• សិសសលចុះរកាការសិការបសែ់ាួនបានែេក់ំរិត្ែពស់ និង 
លចុះលេើកទឹកចិត្តែានួឯងលោយមានោរមមៃ៌សកិា។ ផ្េ 
ព្បលយាជន៍ទំងលនុះលចញរីការលព្ជើសលរើសកិចចការសិកាែាួន 
ឯងទំងអ្ស់នងិលដាយមាច ស់ការ ឬលចញរីការខៃនំារបស់ 
លលាកព្គូអ្នកព្គូរបសែ់ាួនខែេលព្ជើសលរើសលធ្ាើកិចចការបំលរើ 
បលព្ងៀនសិសស។ 

• លលាកព្គូ-អ្នកព្គូ, មាតាបិតា,  សិសសមានឱ្កាសយ៉ាង 
លព្ចើនរួមសហការៃ៌បៃតុ ុះបណាត េរលបៀបសកិាបានេអ 
ព្បលសើរ  និងលធ្ាើកិចចការលដាុះព្សាយបញ្ជហ ទូលៅបានេអ 
ព្បលសើរ។ ឱ្កាសែ៏មានត្ថ្មាលនុះមានបនត, ផ្តេឱ់្យមាន 
ជាអ្ចិថ្ស្តនត។ 

• លលាកព្គូ-អ្នកព្គូ, មាតាបិតា,  សិសសមានឱ្កាសយ៉ាង 
លព្ចើនបនតការខកខព្បរិភរលលាកលយើងលនុះបានេអព្បលសើរ 
មានរួមនឹង ប៉ ខនតមនិកំៃត្់លៅលេើសហគមន៍ខែេជាទី 
កខនាងខែេលធ្ាើការបំលរើសិសស។ 

  មាតាបិតា សសិស, ព្គូខែេមានការចប់ោរមមៃ៌ចង់ 
បានរត្៌មានបខនថមលៅលេើសាលាលរៀនជំនួស េិែិត្ចមាង  
បញ្ជា ក់លនុះមានលៅតាមលសៀវលៅរត្៌មានសំរាប់មាតាបតិា។ 
ចាបរ់ិលសសលនុះអ្ន ញ្ជា ត្ិឱ្យប គគេណាខែេមានការចប់
ោរមមៃ៌លធ្ាើការលសនើស ំឱ្យគៃុះកមមការព្កសួងអ្ប់រំព្បចំ 

ព្កុងបលងកើកមមវិធ្ីផ្លា សប់តូរសំរាប់សកិា។ 
 

 

F. ស ៃំ ំលរឿងសកិា នងិសទិធសិសិស  
ការផ្ាយរត្ម៌ានសសិស នងិរត្ម៌ាន 
មាតាបតិា/អ្នកោណារាបាេសសិស  
 
លេើកខេងខត្មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសសលធ្ាើ 

ការលសនើស ំជំទស់ លបើមិនែូលចន ុះលទលនាុះសាលាលរៀននឹងផ្តេ់  
រត្៌មានសសិសលៅលោយប គគេ ឬអ្ងគការខែេលសនើស ំខែេ  
បញ្ជា ក់លៅកនុងតារាង ២ ការពារសិទធិសិសស។ មាតាបិតា  
ឬអ្នកោណារាបាេសិសសណាខែេជទំស់មិនចង់លោយ    
សំៃ ំលរឿងរបស់កូនផ្តេ់លចញលៅលទលនាុះ គត្់ព្ត្ូវខត្សរលសរ  
ជាេិែិត្លៅការិយាេ័យកនុងរយុះលរេរីរសបាត ហ៍ លព្កាយ  
រីបានទទួេរត្៌មានលនុះ។ 

ចាប់ហរ័ន និង រែធ ផ្តេ់សិទធិែេ់សិសស  និងមាតា 
  បិតាទទួេសំៃ ំលរឿងសិការបស់សិសសបាន។ មាតាបិតាៈ  
សិសសោយ  ១៨ឆ្ន ំ និងលេើសរីលនុះ; សិសស ោយ  ១៤ឆ្ន ំ  
និងលេើសរីលនុះខែេបញ្ជា ក់ថ្ជាសសិសមិនមានផ្ាុះសំខបង  
 និងជាសិសសមនិមានោណារាបាេខថ្រកា និងជាសិសស  
ខែេបានចត្់លោយប គគេណាមួយខថ្រកាមានសទិធិែូច  
បញ្ជា ក់ខាងលព្កាមលនុះ: 
 
• សិទធិលធ្ាើការរិនតិ្យលមើេសំៃ ំលរឿងសិការបស់សិសស; 
• សិទធិលសនើស ំខកត្ព្មូវសំៃ ំលរឿងសិកាសិសសខែេមាតា 

បិតាឬអ្នកោណារាបាេសិសស ឬសសិសលជឿជាក់ថ្ 
មិនព្ត្ឹមព្ត្ូវ, នងិ  

• សិទធិមិនយេ់ព្រមលោយខចកចយរត្ម៌ានទូលៅ និង 
សំៃ ំលរឿងសិកាសិសសលៅឱ្យព្កសួងណាមួយ លេើក 
ខេងខត្មានការយេ់ព្រមរីចាប់អ្ប់រំសំរាប់ព្គួសារ 
និងចាប់ឯកជន FERPA ។  

 

 

 

រត្ម៌ានលនុះោចលព្ជើសលរើសលធ្ាើលៅបានលដាយអ្ន វត្តន៍តាម 
ការខៃនំាែចូជាៈ  

 

• ចូរគូសល្ាើយបញ្ជា ក់លៅលេើទព្មង់ច ុះល ម្ ុះរបស់ 
កូនលលាកអ្នក; 

 

• ចូរបញ្ាូនទព្មង់េិែតិ្លរៀបចំ (ទព្មង់េែិិត្របស់ 
ព្កសួងអ្ប់រំឬទព្មងេ់ិែិត្លចញរីអ្ងគការណា); ឬ 

 
 

• ចូរបញ្ាូនេែិិត្សរលសរ ឬេិែតិ្លៅលោយការិយា 
េ័យសាលាលរៀន។ 

 

រត្៌មានរិសាត រសតីអ្ំរី ការផ្តេ់រត្៌មានសិសសសិកា ចូររិនិត្យ 
លមើេទព្មង់ចាប់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលេែ ៦៥២៥  ខែេមាន 
លៅតាមសាលាលរៀន ឬកនុងព្បរ័នខវបសាយ at www.sandie 
gounified.org/procedures. ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងរា  
យាមទក់ទងែេ់មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ ម ននឹងបលញ្ចញ  
រត្៌មានលោយបានែឹង អ្ន លលាមតាមែិការលកាុះ និងការបញ្ជា រីត្   
លាការសមរមយ លបើរួកគត្់មិនបានែឹង។  

ការរនិតិ្យលមើេសៃំ លំរឿងសកិាសសិស 
 ការលសនើស ំលមើេរត្៌មានសិសសភាគលព្ចើនរីប គគេ ឬអ្ងគការ   

ទូលៅនឹងមនិអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយ លេើកខេងខត្មានការសរលសរ និង  
ច ុះហត្ថលេខាយេ់ព្រមរីមាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ។  
មា៉ងលទៀត្រត្៌មានសិសសនឹងព្ត្ូវផ្តេជ់ូន លព្កាមការយេ់ព្រម  
លចញរីការផ្តេ់សំៃ ំលរឿងសិសស។ ” បខនថមរត្៌មានខាងលព្កាម  
 
  

“សំៃ ំលរឿងសិសសសិកា, និងេិែតិ្រិនាសុិសស” នងឹផ្តេជ់ូន  
ែេ់សាលាលរៀនព្បចំព្កងុលផ្សងខែេសិសសច ុះល ម្ ុះចេូលរៀន  
និងលៅលរេខែេសាលាលរៀនថ្មីរបស់សិសសលធ្ាើការលសនើស ំ។  

 លបើកលមើេសំៃ ំលរឿងសិការបស់សិសសបានលដាយមនិ 

ចំបាច់ស ំការអ្ន ញ្ជា ត្ិរីមាតាបិតាសិសសលដាយខត្រីព្កសងួ 
FERPA ប៉ លណាណ ុះ។ ការអ្ន ញ្ជា ត្ិលនុះមានរួម ប៉ ខនតមនិ 
កំៃត្់លៅលេើៈ 
 

• ប គគេិកសាលាលរៀន និងព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុងផ្តេ់ផ្េ   
ព្បលយាជន៍ការអ្ប់រំតាមផ្ាូវចាប់ (រួមនងឹព្កសួងព្គប់ព្គង  
លេើកិចចការ,  ប គគេកិខៃនំា ឬប គគេិកសាម ក់ បំលរើខែេ  
ផ្តេ់ការបំលរើលព្កាមការព្គប់ព្គងផ្លា េ់ព្កសងួអ្ប់រំ)  
(ឧ. ប គគេមាន ក់ខែេចត្់តំាងលោយបំលរើ និងព្គប់ព្គង 
លេើកិចចការសិសសណាមាន ក់ ប គគេលនាុះមានសិទិធោចលបើក  
សំៃ ំលរឿងសិសសសិកាបាន។)  
 

• អ្ភិបាេអ្ប់រំសហរន័ ព្រមទំង រែធ 
រិលសស។  

 

• ព្កសួងចាប់ ឬអ្ងគការរការសនតិស ែសាធារៃុះ  
លផ្សងៗមានចាប។់ 

 

មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសមានសិទធបិតឹងត្វ៉ា   
ល ើងលៅព្កសួងអ្ប់រំជាត្ិព្បចំសហរែធសតីអ្ំរី ព្កសួងអ្ប់រំ     
ព្បចំព្កុងមិនលគររែេ់សិទធិអ្ប់រំរបស់ព្គួសារ និងចាប់ឯក 
  ជន (FERPA)។   

 

 

 

  អ្ស័យដាធ នថ្នការិយាេ័យលនាុះគឺមានៈ Family 

Policy Compliance Office, U.S. 

Department of Education, 400 

Maryland Ave., S.W, Washington, 

D.C., 20202. 1-800-USA-LEARN (1-

800-872-5327). 
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ការរកាសៃំ លំរឿងសកិារបសស់សិស 
  ចងហាា ងសាលាលរៀនជាអ្នកព្គប់ព្គងរកាសំៃ ំលរឿង 

សិការបស់សិសស។ ប គគេកិសាលាលរៀនលសើលរើសំៃ ំលរឿង  
សិកាសិសសលទៀងទត្់។ លយាងលៅតាមចាប់រែធសមាភ រុះ  
ណាខែេមិនត្ព្មូវការនឹងយកលៅកំទចិលចេ។ រត្៌មាន 
បខនថមសតីអ្រំីការរកាសំៃ ំលរឿងសិកាសិសស ចូររិនតិ្យ  
លមើេទព្មងច់ាប់លេែ ៦៥២០ ខែេ មានលៅតាមសា  
លាលរៀនលលាកអ្នក ឬចូរលបើកព្បរ័យខវបសាយរបស់  
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ at 
www.sandiegounifiedorg/procedures.   

សៃំ លំរឿងសកិាសសិស 
    រត្៌មាននសតអី្ំរីសំៃ ំលរឿងសិការបស់សិសសមាន ក់ៗព្ត្ូវ 
បានរកាែចូត្លៅៈ 

• រត្៌មានសតអី្ំរី ការច ុះល ម្ ុះសិសស រួមនងឹថ្ថ្ៃខែ និង 
ទីខនាងសិសសលកើត្ និងអ្ស័យដាធ ន/ទីកខនាងរស់លៅ 

• សំៃ ំលរឿងសិសសចូេលរៀន នងិស ែភារសសិស  
• សារ បរិនាុព្ប ង, រនិាុ, ម ែវិជាា សិសសសិកា និង 

កំៃត្់កិចចការ ព្បសិនលបើមាន  
• កំៃត្់ការត្ព្មូវសំរាប់កមមវិធ្អី្ប់រំរិលសស 

• ព្គូលធ្ាើការសលងកត្ការលៅលេើការសិកាសិសស នងិ 
ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីសកិា។ 

មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេោចលធ្ាើការលសើលរើ និង 
រិលព្គុះជាមួយប គគេិកសាលាលរៀនបានសតីអ្ំរី សំៃ ំលរឿង       
សិកា លរេសិសសសិកា លដាយទូរស័រាមកការិយាេ័យ  
សាលាលរៀនលែើមបីដាក់ការណាត្់ជួប។ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង 
និងផ្តេជ់ូនសំៃ ំលរឿងសិសសកនុងរយុះ លរេ ព្បំាថ្ថ្ៃ ចប់ 
រីថ្ថ្ៃខែេលសនើស ំ។ មានប គគេិកជួយសព្មួេភាសាជូនែេ់ 
មាតាបិតា លបើគត្់លសនើស ំ។ លបើមាន បញ្ជហ អ្ាីមួយសតីអ្រំី ស ំ
ៃ ំលរឿងសិកាមិនព្ត្ឹមព្ត្ូវ ឬមិនសមរមយ លលាកអ្នកោចលធ្ាើ 
ការរិលព្គុះជាមួយចងហាា ងព្បចំសាលាលរៀនបាន។    
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ ឬសិសសខែេមានសិទធិ 

ព្គប់ព្គន់ោចលធ្ាើការលសនើស ំលោយសាលាលរៀនខកខព្បសំៃ ំលរឿង 
សិកាបាន លបើលជឿជាក់ថ្មិនព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ គត្់ព្ត្ូវខត្សរលសរ 
សំប ព្ត្លៅលោយចងហាា ងព្បចំសាលាលរៀនបញ្ជា ក់នូវខផ្នក 
ខែេមិនព្ត្ឹមព្ត្ូវ លហើយលសនើស ំលោយខកត្ព្មូវតាមការចង់បាន 
និងបញ្ជា ក់នូវភារមនិព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ ។ លបើសាលាលរៀនសលព្មចថ្ 

មិនខកខព្បសំៃ ំលរឿងសិកាសិសសតាមការលសនើស ំលទលនាុះ សាលា 

លរៀននឹងជព្មាបព្បាប់ែេ់មាតាបិតា ឬសិសសខែេមានសិទធិព្គប់ 
ព្គន់លធ្ាើការលសនើស ំការខកត្ព្មូវលនុះថ្គត្់មានសិទធិត្វ៉ា ល ើងលៅថ្ន ក់ 
លេើតាមចាប់សតីអ្រំី ការលសនើស ំខកត្ព្មូវលនុះបាន។ រត្៌មានបខនថម 
សតីអ្ំរី ការត្វ៉ា នឹងផ្តេ់ជូន លរេលគបញ្ជា ក់ព្បាបអ់្ំរីសទិធិសំរាប់ 
ការត្វ៉ា ។                                        
  មាតាបិតា, អ្នកោណារាបាេ, និងសិសសមានសិទធិព្គប់ 

ព្គន់មានោយ លេើសរី១៨ឆ្ន ំោចលសនើស ំសំៃ ំលរឿងសិកាចមាង 

បានខត្ព្ត្ូវបង់ព្បាកច់ំននួ ១០លសនកនុងមួយសនាឹក។សំៃ ំលរឿង 
សិកាខែេបញ្ជា ក់ខាងលេើលនុះនឹងបញ្ាូនល ើងលៅសាលាលរៀន 
ព្បចំព្កុងថ្មីខែេសសិសច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនកនងុរយុះលរេ១០ថ្ថ្ៃ 
ចប់រីថ្ថ្ៃខែេសិសសលធ្ាើការលសនើស ំ។  

ការលសនើស េំែិតិ្រនិាសុសិស 
ការលសនើេិែិត្រិនាុសសិសសាលាបថ្មសកិា, អ្ន វិទាេ័យនិង 

វិទាេ័យោចលសនើស ំតាមប គគេកិអ្នកកាន់បញ្ាីសិសសសាលាលរៀន។ 
សូមព្ជាបថ្ ការលសនើស ំលនុះព្ត្ូវចណំាយលរេលវលាចំនួនព្បំាថ្ថ្ៃ។ 
លបើសាលាលរៀនបិត្ទា នារែូវលៅត  ចូរទក់ទងការិយាេ័យ Quality 
Assurance Office ទូរស័រាលេែ 619-725-7211 

រត្៌មានបខនថម ចូរលបើកព្បរ័នលនុះលមើេៈ 
www.sandiegounified.org/qao.   

ការ ការពារសទិធសិសិសៈ ការសកិាព្សាវព្ជាវ 
  សិសសនឹងមិនបានទទួេការព្ប ង, សួរជាសនំួរ, ព្សាវ  
ព្ជាវ ឬការព្ប ងខែេសួរអ្រំី ជំលនឿផ្លា េ់ែានួ/ផ្ាូវលភទ,  
ជីវិត្ព្គួសារ, ការសាា ប់និងសាសនា, លេើកខេត្ខត្មានការ 
សរលសរេិែិត្យេ់ព្រមលចញរីមាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 
បាេសិសស។ (E.C. 51513,  ចាប់ខកខព្បការពារសិទធ ិ
សិសស 20 USC 1232h)។ 

មាតាបតិា ឬអ្នកោណារាបាេត្ព្មូវលោយច ុះហត្ថលេខា 

យេ់ព្រមមយួ ម ននងឹសិសសទទេួទព្មងក់ារសកិាព្សាវព្ជាវ, 
កាេវិភាគ ឬការលោយត្ថ្មាខែេព្បាបរ់ត្ម៌ានផ្លា េ់ែានួែចូជាៈ 
បញ្ជហ ទក់ទង នងឹនលយាបាយ ឬជំលនឿ, បញ្ជហ ផ្ាូវចិត្ត ឬចិត្តសាស្តសត  
បញ្ជហ ផ្ាូវលភទ ឬអ្កបបកិរិយា, បញ្ជហ លេមើសចាបណ់ាមួយ, បញ្ជហ  
ព្បឆំ្ងនងឹសងគម, ការលចទព្បកាន់លៅលេើែាួនឯង ព្រមទំងបញ្ជហ  
ខផ្នកអ្កបបកិរិយា, បញ្ជហ កនងុការលោយត្ថ្មាលៅលេើប គគេណាមាន ក ់
ខែេជាសាច់ញត្ិ ព្គួសារជតិ្សនតិ្, ការយេ់ែងឹខផ្នកផ្ាូវចាប ់
 ឬមានទំនាក់ទនំងលព្បៀប ែចូជា លមធាវើ, លវជាបៃឌ ិត្, នងិការ 
ព្គប់ព្គង, ការអ្ន វត្តន៍សាសនា, ជំលនឿសាសនាសិសស ឬមាតា 

បិតា ឬព្បាក់ចំៃូេលព្ៅរីការត្ព្មូវ លដាយចាប់ខែេោចលធ្ាើ 
ការសលព្មសលោយចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីលនុះបាន។ មាតាបតិា 
 ឬអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការ រិនតិ្យលមើេទព្មង ់
ព្សាវព្ជាវទំងអ្សប់ានខែេបលងកើត្ល ើងលដាយភាគីទបីីលែើមបី 
លព្បើព្បាស់សំរាបរ់ត្៌មានផ្លា េែ់ាួនរបសស់ិសស។ 

 សមាគ េៈ់ ចាប់អ្ប់រំ Section 51938 (b) លរៀបចំ 
បលងកើត្ល ើងជារិលសស លែើមបីត្ព្មូវតាមចាបអ់្ន ញ្ជា ត្ិលោយ 
ព្គប់ព្គងជាអ្នាមកិ, សាម ត្ច់ិត្តព្សាវព្ជាវលែើមបីសួរសិសសអ្ំរ ី
អ្កបបកិរិយាស ែភារ នងិោចមានបញ្ជហ បាន។ មាតាបតិា ឬ 
អ្នកោណារាបាេសិសសថ្ន កទ់ី ៥ ត្ព្មូវលោយច ុះហត្ថលេខា  
យេ់ព្រមឱ្យកនូចេូរួមជាមយួកមមវិធ្ីព្សាវព្ជាវលនុះ។ លព្កាយ  
  
រីផ្តេរ់ត្ម៌ានលនុះ លបើមាតាបតិា ឬអ្នកោណារាបាេសិសស  
ថ្ន កកទ់ី ៦-១២ ណាមនិចង់លោយកនូចេូរួមជាមយួកមមវិធ្ ី 
ព្សាវព្ជាវលនុះលទ ចូរបំលរញទព្មង់ព្សាវព្ជាវលេើពាកយ “opt  

out” មានន័យថ្ សិសសមិនចូេរួមជាមយួកមមវិធ្ីលនុះលទ  
ប៉ ខនតសិសសោចចូេរួមបានលដាយឥត្ព្បខកកបាន លរេមាតា  
បិតា ឬអ្នកោណារាបាេយេ់ព្រមឱ្យកូនចូេរួម។ មាតាបតិា  
ឬអ្នកោណារាបាេសិសសមានសិទធិលធ្ាើការរនិិត្យលមើេទព្មង់ 
ព្សាវព្ជាវលនុះបាន (E.C. 519 38). រត្ម៌ានបខនថម  ចូរ  
រិនិត្យលមើេតារាង ២:  ការ ការពារសទិធិសិសស។ 

ែៃំងឹសតអី្ំរ ីការចេូរមួរបសព់្កសងួអ្បរ់ពំ្បចំព្កងុ 
ជាមយួកមមវធិ្បីងថ់្ថ្ា  LEA Medi-Cal   

 

ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ, ការចូេរួមរបស់ព្កសងួបំលរើខថ្ទំស ែ 
ភាររែធ California និងអ្ប់រំបានចូេរួមជាមយួកមមវិធ្ីខែេ 
អ្ន ញ្ជា ត្ិលោយព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុទទួេបានថ្វិការរីសហរន័ 
កនុងការរិនតិ្យស ែភារសិសសលៅតាមសាលាលរៀន។ ថ្វិការខែេ 
បានទទួេរកីមមវិធ្ីលនុះនងឹយកមកលធ្ាើការរព្ងងឹរព្ងកឹ នងិបលងកើន 
ការបំលរើស ែភារ នងិខផ្នកសងគមែេ់សិសសទំងអ្ស់លោយបានេអ 
ព្បលសើរ។ 

លយាងលៅតាមចាប ់នងិលគេការខៃនំា រែធ នងិសហរ័ន 
លយើងសមូជព្មាបលលាកអ្នកថ្ សំៃ ំលរឿងរត្៌មានសិសសែាុះនងឹ  
បលញ្ចញលែើមបីទទួេថ្វិការលយើងមកវិញមកវិញរីខែេបានបង់លៅ 
ព្កសួងបំលរើ ស ែភារ, លសវបំលរើស ែភារ Paradigm, LLC 
ព្រមទំងព្កសងួបំលរើស ែភារ (DHCS) កនុងលគេបំៃងទម 
ទរខត្ការបំលរើថ្វិការ (នឹងផ្េកថ្ព្មរី Medi-Cal របស់កនូ 
លលាកអ្នក)។ រត្ម៌ានលនុះនឹងបលញ្ចញ លរេលយើងទទេួរត្៌មានរី 
លលាកអ្នកយេ់ព្រមលោយលយើងអ្ន វត្តន។៍ លលាកអ្នកបានលធ្ាើការ 
យេ់ព្រមជាមួយព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុ លរេលលាកអ្នកបានច ុះ 
ល ម្ ុះកនូចេូលរៀនរមី នមក, ែចូជាៈ លរេសិសសវិេព្ត្ ប ់
មកចេូលរៀនវិញ, ឬលរេព្បជ ំបៃតុ ុះបណាត េ  IEP/IFSP 
និងលរេលធ្ាើការលសើលរើកិចចការអ្ាីមយួ (លបើមាន)។ រត្ម៌ានទំង 
អ្ស់ខែេយកមកខចកចយគឺមនិព្ត្ូវលាក់បំាង និងបកព្សាយ 
ែេ់ស វត្តិភារែេ់អ្នកជនំួយ នងិ DHCS របស់លយើង។ 
សំៃ ំលរឿងអ្ប់រំខែេយកមកខចកចយកនងុការចូេរួមជាមួយ 
កមមវិធ្ីលនុះមានរួមែចូជាៈ  

• ល ម្ ុះសិសស, ថ្ថ្ៃខែកំលៃើត្, ការរិនតិ្តទក់ទងនងឹស ែ 
ភារ, ការជួយអ្នតរាគមន៍, និងការបញ្ានូរត្៌មាន (សំរាប់ 
ការបំលរើទទួេលៅតាមសាលាលរៀន)  

• េិែិត្លចញរីលរទយទក់ទងលៅនងឹការបំលរើស ែភារ នងិ 
ព្បរន័ការលព្ជើសលរើសរី IEP/IFSP របស់កូន  
លលាកអ្នក (លបើមាន)  

  អ្នកមានសិទធែិកការយេ់ព្រមរបស់លលាកអ្នកខែេបាន  
អ្ន ញ្ជា ត្ិលោយបលញ្ចញរត្៌មានរបស់កនូលលាកអ្នកលរេណាក ៏ 
បានខែរ  - ចូរអ្លញើញលៅការិយាេ័យសាលាលរៀនរបស់លលាក  
អ្នកលែើមបីរិលព្គុះកមមវិធ្ីលនុះ។ សូមសមាគ េ់ថ្ សិសសនងឹមនិព្ត្ូវ  
បានទទួេការបែិលសធ្ការបំលរើលនុះល ើយ សិសសត្ព្មូវលោយចូេ  
លរៀនលៅតាមសាលាលរៀន, លហើយសាលាលរៀនមិនព្ត្ូវគិត្ថ្ថ្ាការ  
ចូេលរៀនរបស់សិសសល ើយ លទុះជាមានការយេ់ព្រម ឬមិន  
យេ់ព្រមរបស់មាតាបិតាក៏លដាយ ។ លេើសរីលនុះ លរេព្កសងួ 
Medi-Cal សងថ្ថ្ាថ្វិការមកលោយព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កងុវិញ 
Medi-Cal របស់កូនលលាកអ្នកមិនមានបញ្ជហ រអ្ាីខែរ។ លយើង 

 

 

 

http://www.sandiegounifiedorg/procedures
http://www.sandiegounified.org/qao
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តារាង ២ : ការ ការពារសទិធរិបសស់សិស  
 

Individuals and Organizations Authorized to 
Receive Student Information 
 

(Unless prohibited by parent/guardian) 
 

 

Student Information 
 

(Directory-Type) 

 

• Print media 
• Television 
• Radio 
• Other news organizations 

 

• Name and address 
• Height/weight of athletes 
• Interview comments and photographs of Students participating in athletics and 

other school activities 
• Students receiving scholastic or other honors and awards 

 

• District-level PTA 
• Teachers/school officials 
• Law-enforcement agencies 

 

• Name and address 
• Home phone of parent(s), if not unlisted 
• Email address 

 

School-affiliated organizations (e.g., school foundations, school PTAs, 
School Site Councils). Student Information may not be disclosed to any 
third party. 

 

• Name and address 
• Home phone of parent(s), if not unlisted, of Students enrolled at the affiliated 

school 
• Email address 

 

Employers or potential employers to whom a Student has applied for 
employment 

 

• Name and address 
• Birth date and age 
• Email address 

 

Military recruiters (upon request) 
 

• Name and address 
• Home phone of parent(s), if not unlisted, of secondary students 

 

Civic and nonprofit organizations that wish solely to recognize and/or 
award Students with High academic achievement (e.g., honor roll 
Students, valedictorians, salutatorians) 

 

• Name and address 
• Home and phone number 
• Enrollment status 
• Degrees and awards received 
• Dates of attendance 

 

See Procedure 6527 for reléase of non-directory-type Information 

 

• Prospective grantors 
• Financial institutions to which Students have applied for financial aid 

 

• Name, address, home telephone 
• Enrollment status 
• Degrees and awards received 
• Dates of attendance 
 

See Procedure 6527 for reléase of non-directory-type Information 

 

ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីសហរ័នលែើមបីោចទទួេថ្វិការ Medi-
Cal មកវិញបានកនងុការបានបំលរើស ែភារសិសសលៅតាមសា   
លាលរៀន ព្រមទំងយកថ្វិការលនុះមករព្ងឹងរព្ងកីការបំលរើែេ់ 
សិសសទំងអ្ស់ខែេមានលៅតាមសាលាលរៀន។  
  ែំៃឹងបខនថមៈ 

• រការសមាៃ ត្់ និងឯកជន. ការទទួេថ្វិការសំៃង 

វិញរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុព្ត្ូវបានចងលដាយ 
កិចចសនាខែេមានលគេការផ្តេ់លធ្ាើល ើងលដាយ 
ជាក់លាក់។  លែើមបីរកាការសមាៃ ត្់នូវសំៃ ំលរឿង 
សិសសលោយបានជាក់លាក់, រត្៌មានសសិសមិនព្ត្ូវ 
យកមកលព្បើព្បាស់ ឬខចកចយមិនបានសមរមយ 
លហើយព្កុមការរិនិត្យលយើងអ្ន លលាមតាមចាប់  
HIPA។ បខនថម ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង នងិ  
 

 

 

DHCS  បានចងភាព ប់លដាយ មានការព្រមលព្រៀង  
ខែេមានរួមនងឹ ផ្តេក់ារលព្បើព្បាស់ខចកចយរត្ ៌
មានលៅកនុងកមមវិធ្ីលនុះ និងព្គប់ព្គងកមមវិធ្ីលោយ  
មានសនតិស ែ។ 
 

• ការទទួេែ សព្ត្ូវរបស់ភាគីទ ីបី. លបើកនូរបស់លលាក 

អ្នកច ុះល ម្ ុះចូេរួមជាមួយ Medi-Cal លហើយព្កុម 
ហ  នភាគីទ ីបី ជាអ្នកព្គប់ព្គង ព្កសួង DHCS ោច 
ទមទរថ្ថ្ារិនតិ្យរីព្កុមហ  នភាគទីីបីបាន លហើយព្កុមហ  ន 
រិនិត្យលនាុះបង់ថ្ថ្ាតាមលគេការសាលាលរៀនលយាងតាមការ 
លសនើស ំ។ ការលកើត្ល ើងលនុះមានសទិធិចត្់ខចងព្គប់ព្គងថ្ន 
ភាគីទី បី ខែេបានផ្តេជ់ូនលៅលរេការស ំ Medi-Cal 
របស់អ្នកបានយេ់ព្រម។   
 

 

 
ចាបន់តី្ិកមមលដាុះព្សាយ Williams  

  ចាប់នតិ្ិកមមលដាុះព្សាយ Williams ត្ព្មូវលោយមាន  
សមាភ រុះព្គប់ព្គន់ លែើមបីបលព្ងៀនម ែវិជាា  ភាសា អ្ង់លងគស, គៃិត្ 
សាស្តសត, វិទាសាស្តសត  នងិព្បវត្តិសាស្តសត/សងគមវិទាសាស្តសត, ស ែ 
ភារ នងិ ភាសារភិរលលាកថ្ន កទ់ី ៩-១២,សមាភ រុះថ្ន ក ់មនាីរ ិ
លសាធ្ន៍ថ្ន ក់ទី ៩-១២, សាលាមានភារសាអ ត្សអ,ំ មានស វត្តភិារ 
ការជសួជ េបានេអ, នងិធានា ថ្ព្គមូានសមត្ថភារែពសប់លព្ងៀន 
សិសសទំងអ្ស។់ 

ការត្ព្មូវព្បត្ិបត្តិតាមនតី្ិចាប់សំរាប់សាលាលរៀនព្បចំព្កុង  
ទំងអ្ស់។ មាតាបិតា, អ្នកោណារាបាេ ឬសសិសខែេមាន  
ោរមមៃ៌ថ្ សាលាលរៀនលនាុះមិនព្បត្ិបត្តិតាមការត្ព្មូវខនចាប់ 
Williams លនុះលទអ្នកោចលធ្ាើការត្វ៉ា បានលដាយលសនើស ំទព្មង់ 
ការត្វ៉ា រីការិយាេ័យសាលាលរៀន ឬរីព្បរន័ខវបសាយបាន 
website at 
www.sandiegounified.org/legalforms. 

http://www.sandiegounified.org/legalforms
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G. ចាបអ់្បរ់សំាលាបឋមសកិា នងិសាលាមធ្យមសកិា (ESEA)

   ចាបអ់្ប់រំសហរន័សាលាបឋមសិកានិងមធ្យមសិកា     
(ES EA)  ត្ព្មូវលោយ រែធ និងព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងព្បត្ ិ
បត្តិតាម លគេការបនួព្បការៈទទួេព្គប់ព្គងលៅលេើេទធផ្េ 
ថ្នការព្ប ង, បលងកើនការចំណាយថ្វិការសហរ័នបខនថមសរំាប់ 
មាតាបិតា នងិ បលងកើនលគេការសំរាប់វិធ្ីបលព្ងៀនលែើមបីអ្ប់រំ 
សិសសលោយបានេអព្បថ្រ។ 

ការអ្បរ់សំសិសមនិមានផ្ាុះសខំបង         
ឬមៃឌ េខថ្រកា 
សសិសសថតិ្លៅកនងុសភារការមនិមានផ្ាុះសខំបង 
កនុងចំលណាមកមមវិធ្ីលផ្សងៗ ការត្ព្មូវ ESEA ថ្ន Title 

IX ខែេព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងព្ត្ូវខត្ផ្តេ់រត្៌មាន ែេ់មាតា 
បិតាសិសសខែេមិនមានផ្ាុះសំខបងអ្ំរីសាថ នការៃ៌ទូលៅ, សិទធិ 
ថ្នការសិការបស់កូនទទួេការ ការពារថ្នចាប់លនុះ។ ព្កសួង 
អ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego ផ្តេ់សមាភ រុះែេ់សាលាលរៀន 
លែើមបីលោយជួយរនយេ់អ្ំរី សិទធិរបស់មាតាបិតាលព្កាមការត្ព្មូវ 
របស់ ESEA។  
    លយាងលៅតាមចាបស់ហរ័ន, សិសស ឬលកមងវ័យជំទង់មិន   
មានផ្ាុះសខបងមានការែាុះផ្ាុះសំខបងជាព្បព្កត្ី និងមនិមាន 
ជព្មកលគងព្គប់ព្គន់លៅលរេរាព្ត្ី។ ការបញ្ជា ក់លនុះមានរួម 
ែូចជាសិសសខែេៈ 

• រស់់លៅជាមួយមិព្ត្ភព្ក, សាច់ញត្ិ ឬនណាមាន ក់ 
រីលព្ពាុះព្គួសារសិសសបាត្់បង់ផ្ាុះ ឬមិនោចរកផ្ាុះ   
បាន។ 

• រស់លៅត្មផ្ាុះសំណាក់ ឬសណាធ គរ ឬលបាុះជំរ ំ      
រស់លៅតាមទីធាា ទូលៅ រីលព្ពាុះមករីការែាុះខាត្ទី 
ជព្មករស់លៅបាន។ 

• រស់លៅកនុងការសលស្តងាគ ុះជាោសនន ឬបតូរទីជព្មក ឬ 
ជព្មកការពារអ្ំលរើលឃាលៅកនុងព្សុក, ឬរងចំការ 
លរៀបចំទទួេការខឋរកាលៅតាមទីកខនាងណាមួយ។ 

• សាម ក់លៅទីកខនាងសព្មាកលៅលរេយប់តាមទីកខនាង 
ឯកជន ឬទកីខនាងសាធារៃៈខែេមិនព្សបចាប់ 
ឬទីកខនាងសព្មាកមនិសមរមយ។ 

• រស់លៅត្មឡាន, ផ្លក, ទីសាធារៃៈ, ោគរខែេ 
លគលបាុះបង់លចេ, ឡានលបើស ឬចំៃត្លទុះលភាើង,  
ឬទីកខនាងទូលៅែចូបានលរៀបរាប់លនុះ។ 

• សិសសវ័យជំទង់មនិមានមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេ 
ខថ្រកា, រស់លៅែូចសាថ នការលរៀបរាប់ខាងលេើលនុះ។ 

 

សសិសមនិមានផ្ាុះសខំបង  
ឬរសល់ៅតាមមៃឌ េខថ្ទ ំ

   វជាលគេបំៃងរបសច់ាបស់ហរន័ែូចជាៈ រកាសសិស 
ខែេមិនមានផ្ាុះសំខបងចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនខែេសិសស 
ធាា ប់ចូេលរៀនរីម នជាអ្ចិថ្ស្តនត ឬសាលាលរៀនខែេសិសសច ុះល ម្ ុះ  
ចូេលរៀនជាច ងលព្កាយ ព្រមទំងលោយសិសសរស់លៅមៃឌ េខថ្ 
 

 

 

ទំោចលៅលរៀនតាមសាលាលរៀន លរេរកសទីកខនាងលោយសិសស  
រស់លៅបាន លេើកខេងខត្មានការជំទស់រីលគេបំៃងរបស់មា 
តាបិតា/អ្នកោរាបាេសិសស។ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងព្ត្ូវខត្ផ្តេ់ 
ការបំលរើសិសសសិកាឱ្យបានេអែូចសាលាលរៀនខែេសិសសធាា ប់លរៀន 
រីម ន លបើសសិសមានការបតូរសាលាលរៀន។ 
(បញ្ជា ក់ថ្សាលាខែេសិសសចូេលរៀនច ងលព្កាយ ជាអ្ចិថ្ស្តនត 
ឬសាលាលរៀនខែេសិសសធាា ប់ច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនច ង លព្កាយ), 
លេើកខេងខត្មានការជំទសន់ឹង លគេបំៃងរបស់មាតាបិតា/ 
អ្នកោណារាបាេសិសស។ 

 
• សិសសោចលៅលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនរបស់ែាួនរហូត្ែេ់

ច ងឆ្ន ំសិកា នងិ រហូត្ទេ់ខត្សិសសរកបានរកបានទីេ ំ

លៅរស់លៅជាប់ជាអ្ចិថ្ស្តនត (មិនមានផ្ាុះសំខបង) ឬរហូត្ 
ទេ់ខត្មៃឌ េខថ្ទំលនាុះបិត្ទា ។ លបើសិសសលរៀនលៅសា 
លាវិទាេ័យ សិសសោចលៅតាមសាលាលរៀនលនាុះទេ់ 
ខត្ចប់បានទទួេសញ្ជា ប័ព្ត្រីសាលាវិទាេ័យ។ 
 

• សិសសោចលធ្ាើការលព្ជើសលរើសច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនលៅតាម 
សាលាសាធារៃៈខែេលៅតាមត្ំបន់ខែេសិសសរស់លៅ 
ឬត្ំបន់រស់លៅជាបលណាត ុះោសននបាន។ លបើសិសសលព្ជើស 
លរើសច ុះល ម្ ុះចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនខកបរត្ំបន់ 
សិសសរស់លៅជាបលណាត ុះោសនន សាេលរៀនលនាុះនឹង 
កាា យជាសាលាលរៀនរបស់សិសសចូេលរៀន/សាលាលរៀន 
សិសសខែេបានបតូរទីេំលៅ។  
 

• លបើសិសសព្ត្ូវបញ្ាូនលៅលរៀនលៅតាមសាលាខែេសិសស 
មិនធាា ប់លរៀនរមី ន ឬមិនព្ត្ូវតាមការលសនើស ំរបស់មាតា 
បិតា/អ្នកោណារាបាេខែេស ឱំ្យកូនចូេលរៀនលៅ 
តាមសាលាលរៀនលនាុះលទ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងនឹងសរ 
លសរេិែិត្រនយេ់ព្បាបអ់្ំរីការសលព្មចចិត្តលនាុះែេ់មា 
តាបិតាឱ្យបានព្ជាប និងសទិធិត្វ៉ា  លបើមាតាបិតា/អ្នកោ 
ណារាបាេជំទស់នងឹការចត្់លោយសិសសចូេលរៀន 
លៅតាមសាលាលរៀនលនុះ។  
 

• ប គគេិកទក់ទងផ្លា េ់របស់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុងជួយ 
ែេ់សិសសលឌមិនមានអ្នកោណារាបាេព្គប់ព្គងលធ្ាើ 
ការលព្ជើសលរើសសាលាលរៀន  និងច ុះល ម្ ុះចេូលរៀន 
លព្កាយលរេសិសសលធ្ាើការរិចរណា លហើយសិសស 
នឹងបានទទួេរត្៌មានអ្ំរី សទិធិត្វ៉ា លព្ជើសលរើសសាលា 
លរៀនចូេលរៀន លបើែ សនឹងបំៃងរបស់ែានួ។  

 

• អ្ប់រំព្បចំព្កុងនឹងច ុះល ម្ ុះសិសសបតូរសាលាចូេលរៀនជា 
បនាា ន់ លទុះជាសិសសមនិមានឯកសារព្គប់ព្គន់តាមការ 
ត្ព្មូវក៏លដាយែូចជាៈ  សំៃ ំលរឿងសាលា,  សំៃ ំលរឿង 
លរទយ, េិែិត្បញ្ជា កទ់ីេំលៅ ឬឯកសារលផ្សងៗ លទៀត្។ 
ឯកសារព្ត្ូវផ្តេ់ជូនកនុងរយៈលរេច ុះល ម្ ុះចូេលរៀន 
៣០ថ្ថ្ៃ។  

 

   សំៃួរទូលៅទកទ់ងនឹងការអ្ប់រំសិសសមិនមានផ្ាុះសំខបង  
សូមលធ្ាើការទក់ទងជាមួយការិយាេ័យសិសសនិងសិសសវ័យជំទង់ 
 
 

កនុងការផ្លា ស់បតូរសាលាលរៀនខែេមានទូរស័រាលេែ 619-725-7326 
ឬព្បរ័នខវបសាយ at cyt@sandi.net.   
អ្នកលព្ជើសលរើសខផ្នកលយាធា 

តាមចាប់អ្ប់រំសហរ័នសាលាលរៀនព្បចំព្កុងត្ព្មូវលោយ 
ផ្តេ់រត្៌មានសិសសមធ្យមសិកាលៅឱ្យតាមការលសនើស ំរបស់ព្ក 
សួងលព្ជើសលរើសខផ្នកលយាធា។  
   មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសមធ្យមសិកាមាន 
ោចលព្ជើសលរើសដាក់កំៃត្់មិនយេ់ព្រមលោយខចកចយរត្៌ 
មានសិសសបាន។ ការលសនើស ំមិនលោយខចកចយរត្៌មានលនុះ 
មាតាបិតាសិសសព្ត្ូវខត្សរលសរជាេិែិត្ លហើយបញ្ាូនមកសា 

លាលរៀនកូនលោយបានរីរសបាត ហ៍ម នការច ុះផ្ាយនារែូវសាឹក 
លឈើធាា ក់មតងៗ។ ការលសនើស ំលនុះ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 
បាេសិសសព្ត្ូវខត្បំលរញលេើទព្មង់េិែិត្ច ុះល ម្ ុះសិសសចូេ 

លរៀនខែេចរថ្ “opt out”  ឬសរលសរជាេិែិត្លផ្ាើមក 
លោយការិយាេ័យសាលាលរៀន។   
រត្៌មានបខនថម ចូររិនិត្យលមើេរត្៌មានសតីអ្ំរី “ការអ្ន ញ្ជា ត្ិ 

ឱ្យផ្តេ់រត្៌មានសិសសនិងអ្នកោណារាបាេ និងការព្ប ង ” 
ខែេជាសិទធិសិសស និងកំៃត្់ខផ្នកថ្នលសៀវលៅលនុះ។  . 

សមត្តភារភាររបសល់លាកព្គ ូអ្នកព្គូ និងប គគេិក 
ការងាររបសស់ាលាលរៀន 
ចាប់សហរ័នដាក់ោៃិត្ថ្ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 

បាេសិសសចូេលរៀនលៅតាមសាលា Title I ោចលធ្ាើការលសនើស ំ 
រិនិត្យលមើេសមថភាររបស់ព្គូបលព្ងៀនកូនរបស់គត្់ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ 
បាន។ជារិលសសមាតាបិតាឬអ្នកោណារាបាេោចលសនើស ំលមើេ 
រត្៌មានទូលៅបានែូចជាៈ  
 

• ព្គូមានសមថភារោចបលព្ងៀនតាមកំរិត្ថ្ន ក់ ព្រមទំង 
បលព្ងៀនតាមម ែវិជាា កំៃត្់ 
 

• ព្គូទទួេការចត្់តំាងលោយបលព្ងៀនជាបលណាត ុះ    
ោសនន 

 

• ព្គូមានសញ្ជា ប័ព្ត្បរិញ្ជា ព្ត្ី និងបរញ្ជា លទណាមួយខាង 
ខផ្នកអ្ប់រំ, ព្រមទំងមានសញ្ជា ប័ព្ត្ខផ្នកចាប់វិន័យ, 
 

• សិសសព្ប ងវិញ្ជា សារសិកាខផ្នក រែធ បានសលព្មចែេ់ 
កំរិត្, ព្រមទំង 

 

• លបើកូនរបស់គត្់បានទទួេការបំលរើលធ្ាើល ើងលដាយប គគេិក 
ជំនួយខផ្នកអ្ប់រំ និងសមត្ថភាររបស់គត្់។ 

ចូរបញ្ាូនការលសនើស ំលៅលោយសាលាលរៀនរបស់កូនលដាយ 
លព្បើព្បាស់ទព្មង់ខែេមានលៅតាមសាលាលរៀន  ឬព្បរ័នខវប   
សាយ at www.sandiegounified.org/esea.  
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ការលព្ជើសលរើសសាលាលរៀនសកិា 
លបើសាលាលរៀនមនិមានសនតសិ ែ 
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសសិសសខែេចូេលរៀនលៅ 

តាមសាលាលរៀនបញ្ជា ក់ថ្មានលព្គុះថ្ន ក់នឹងបានទទួេែំៃឹង 
កូនរបស់គត្់មានឱ្កាសលផ្ារលៅលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនលផ្សង  
លទៀត្បានកនុងរយុះលរេ ១៤ថ្ថ្ៃ ម នសាលាលរៀនចប់លផ្តើម។ មាតា 
បិតា ឬអ្នកោណារាបាេខែេមានកូនលរៀលៅតាមសាលាលរៀន 

 កាា យជាជនរងលព្គុះលៅលេើទីធាា របស់សាលាលរៀនមានសិទធិលធ្ាើការ 
លសនើស ំលោយកូនលៅលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនលផ្សងៗលទៀត្បានលៅ 
កនុងព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង។ ការលសនើស ំលៅលរៀនលៅតាមសាលាលរៀន 
លផ្សងៗ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការលធ្ាើបាន 
លៅតាមសាលាលរៀនរបស់កូន ឬតាមសាលាលរៀនលៅខកបរត្ំបន់ 
និងការិយាេ័យច ុះល ម្ ុះសិសសចូេលរៀន    (www.san 
diegounified.org/nseo) តាមទូរស័រាលេែ  619-

260-2410, ឬតាមព្បរន័អ្ ីខមេ at eoptions@ 
sandi.net.  
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុរិចរណាលៅលេើសាថ នការបញ្ជហ លដាយ 

រិនិត្យលមើេសំៃ ំលរឿងនិមួយៗ  ព្រមទំងទកទ់ងព្កសងួចាប ់
ព្បចំត្ំបន់ លែើមបីលធ្ាើការសលព្មចបានសមរមយ។ 

H. កមមវធិ្សីរំាបស់សិសលរៀន English បខនថម
កមមវធិ្បីលព្ងៀនសសិសសាលាបឋមសកិា 
លគេការៃស៌រំាបស់សិសលរៀន អ្ងល់គាស របសល់យើង  
 ការិយាេ័យព្គប់ព្គងខផ្នកភាសាមានការទ កចិត្តលជឿជាក់  

លៅលេើការអ្ប់រំលចញរីភាសា អ្ង់លគាស ព្បចំកាេី/ខផ្នក 
បៃតុ ុះបណាត េភាសា អ្ង់លគាស (ELA/ELD) គលព្មាង 
ការអ្ប់រំលេើកល ើងថ្  “…សិសសលរៀន អ្ង់លគាស  (ELs)  

ចប់រីថ្ន ក់មលត្តយយដាធ នែេ់ថ្ន កទ់ីែបរ់ីរទទួេការសិកាមាន  
ផ្ាុកកមមវិធ្ីសិការីរៈ សិសសព្ត្ូវខត្សិកាកាា យលៅជាសិសសលរៀន 
ភាសាអ្ង់លគាសបានលចុះសាា ត្់, លហើយសិសសព្ត្ូវខត្លធ្ាើការសិកា  
បានែេ់កំរិត្តាមការត្ព្មូវែូចសិសសទំងអ្ស់កនុងរែធ កាេីហា័    
ញ៉ ។ រិលព្ពាុះសិសសលរៀនភាសា អ្ង់លគាស ជាភាសាបខនថម,   
សិសស ELs ទទួេការត្ព្មូវគំព្ទលោយបលព្ងៀនរិលសស  
លែើមបីលធ្ាើលោយបានជាក់លាក់ថ្ សិសសទទួេការសិកាបៃតុ ុះ  
បណាត េភាសា អ្ង់លគាស ព្រមទំងទទួេកមមវិធ្ីសិកាបាន  
លរញេិញតាមលគេវិន័យកមមវិធ្ីសិកា។ ែូលចន ុះសិសស ELs  
ទទួេការគំព្ទកនុងការបៃតុ ុះបណាត េម ែវិជាា មាត្ិការលគេការ 
សិកាខផ្នក ភាសា  (ការសិកាចូេគន  និង ELD) និងគំព្ទ  
រិលសស  (កំរិត្លដាយ ELD) សំរាប់ការបៃតុ ុះបណាត េភាសា  
អ្ង់លគាស។ កំៃត្់ ELD ព្ត្ូវបានផ្តេ់ជូនកនុងកំ ុងលរេការពារ  
សិសសសិកា។ ទំងរីរខផ្នកលនុះព្ត្ូវបានលធ្ាើការរិនិត្យលមើេលោយ  
បានចាស់លាស់ថ្ សិសស ELs ទទួេការសិកាខផ្នកភាសា  
ព្រមទំងចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីសិកាបានតាមការត្ព្មូវយ៉ាងលរញ  
េិញ។” 

ការយកចិត្តទ កដាក់ និងលជឿជាក់លៅលេើកមាិធ្ីបលព្ងៀនរបស់  
លយើងខែេមានលគេការជួយែេ់សិសសលរៀន អ្ង់លគាស លោយ  
មានែេ់កំរិត្កនុងការចូេរួមសិកាម ែវិជាា ទូលៅ និមាត្ិការសិកា,  
យេ់លចុះនូវការរនយេ់គិត្ ន ងបលងកើត្លគេគំនិត្ទូលៅ, បលងកើត្  
ែំលណាុះលដាុះព្សាយបញ្ជហ  និងលចុះបងាហ ញភារព្ត្ឹមព្ត្ូវថ្នលគេ  
ការលដាុះព្សាយរបស់ែាួនខែេមានភសតុតាងជាលគេ, និងលចុះ  
លគេការសរលសរបានចាស់លាស់មានព្បសិទធិភារ និងលចុះ    
ផ្តេ់អ្ត្ថបទរត្៌មានខបាកៗផ្លា េែ់ាួន ព្រមទំងខផ្នកអ្កសរសាស្តសត។  
លែើមបីលោយបានសលព្មចតាមលគេការលនុះ កមមវិធ្ី និងការបំលរើ  
របស់លយើងោមរួមនឹងការបញ្ចូេ និងការលរៀបចំខផ្នកបៃតុ ុះបណាត េ  
ភាសា អ្ងលគាស (ELD) លែើមបីបលព្ងៀនតាមមាត្ិការលគេការ  
លមលរៀនលចញរីលគេការចាប់អ្ប់រំរបស់រែធ  California ។ 
  

លែើមបីគំព្ទសិសសបៃតុ ុះបណាត េភាសា អ្ង់លគាស ចូេគន   
Integrated ELD, ចាប់  CA ELD បញ្ជា ក់ ជា   
ថ្មីថ្ លគេការសំរាប់សិសសលរៀន អ្ង់លគាស គឺជាជួយែេ់សិសស  
ទំងអ្ស់លចុះោន, លចុះវិភាគ, លចុះបកព្សាយ, លចុះយកមករិលព្គុះ  
ព្រមទំងលចុះបលងកើត្អ្កសរសាស្តសត ព្រមទំងលចុះចងព្កងអ្ត្ថបទរត្៌  
មានខបាកៗ។ តាមជំនាញការទំងលនុះ សិសស ELs លចុះបលងកើត្  
ការយេ់លចុះនូវការសិកាខផ្នកការបញ្ជហ  ភាសា និងទទួេបាននូវ  
ព្បភររត្៌មានលែើមបីមកយកមករិចរណា, លហើយ សិសសយេ់ 
លចុះបលងកើត្ការយេ់ែឹងខផ្នកកភាសា, រួមនឹងមាន ការរើករាយ 
នឹងភាសាកំលៃើត្របស់ែាួនខែេមានត្ថ្មាបំផ្ ត្កនុងការសិកា  
ភាសា អ្ង់លគាស។ លយើងសងឃឹមថ្ សិសសលចុះបងាហ ញលោយ 
ល ើញនូវការចំលៃុះវិជាា  និងមត្ិការថ្នការយេ់លចុះ ល ើងសំ   
ខែងខថ្ាងការរបស់ែាួន, ការសរលសរ, និងការរួមសហការៃ៍ 
សនាា នាគន ។ 
ការលរៀបចំ ELD លធ្ាើល ើងលែើមបីការពារលរេលវលា លរេ 

សិសសសិកាលៅតាមសាលាលរៀន លៅលរេព្គូលព្បើព្បាស់ចាប់   
CA ELD ជាវិធ្ីខែេជួយបលងកើត្គលព្មាងការែេ់សិសសសិកា 
និងមាត្ិការបលព្ងៀនលែើមបីបៃតុ ុះបណាត េជំនាញការសិកាភាសា 
អ្ង់លគាស, មានត្ំរិុះវិជាា , ព្រមទំងមានសមត្ថភារលធ្ាើការសិកា 
អ្ង់លគាស បានរើកចំលរើន។ ការលរៀនបចំ ELD (សិសសលធ្ាើការ 
សិកា ៣០-៤៥នាទីកនុងមួយថ្ថ្ៃ) ការសិកាលនាុះមិនខបកលចញ 
និងបំខបករីកមមវិធ្សីិកាខផ្នក ELA, វិជាា សាស្តសត, សងគម  
សាស្តសត, គៃិត្សាស្តសត, និងចាប់វិន័យលផ្សងៗលទៀត្ ប៉ ខនតវ 
ោចផ្តេ់ឱ្កាសសេ់សិសសសិកាបខនថម លែើមបីគំព្ទសិសស   
ELs លរៀន អ្ង់លគាស កនុងការបៃតុ ុះបណាត េការអ្ន វត្តន៍   
ភាសា, គលព្មាងលវយយរៃ៍, ព្រមទំងលរៀនពាកយលរជយលោយ 
បានលព្ចើនជាចំបាច់លែើមបីលោយបានជ័យជំនុះកនុងការចូេរួម  
ជាមួយកិចចការសិកាទំងអ្ស់ខែេមានលៅកនុងមាត្ិការកនុង 
កមមវិធ្ីសិកាលៅតាមសាលាលរៀន។ លយាងលៅតាមគលព្មាង  
ELA/ELD, លគេការសំខាន់ៗថ្នការលរៀបចំការបលព្ងៀន     
ថ្ន ELD មានរួមែូចត្លៅៈ គ ៃភារថ្នការបលព្ងៀនឱ្យ 
សិសសមានព្បាជាា ែពស់, យកចិត្តទ កដាក់លៅលេើការសិកា     
ភាសា អ្ង់លគាស, អ្នតរកមមភាសាបខនថម, យកចិត្តទ កដាក់ 
លៅលេើអ្នថន័យភាសា, យកចិត្តទ កដាក់លៅលេើការបលងកើត្ 
ទលព្មាងភាសា, លរៀបចំគលព្មាងព្រឹត្តការៃ៌តាមេំដាប់េំ    
លដាយ, ការលរៀបចំទីតំាង, លមលរៀនចាស់លាស់, ការខក 
ត្ព្មូវមត្ិទូលៅ, ព្រមទំងការអ្ន វត្តន៍ទព្មង់ការព្ប ង  

(ទំរ័រ លេែ ១១៧-១១៨)។ លរេលរៀបចំ ELD—
និងខត្លរេចត្់ខចង ELD—សិសសលរៀន អ្ង់លគាស 
ព្ត្ូវបានលរៀបចំដាក់ជាព្កុមតាមកំរិត្ភាសា លមាា ុះលហើយ 
ព្គូមានការងាយព្សួេរកយ ទធវិធ្ីបលព្ងៀនសិសសសមតាម 
លសចកតីព្ត្ូវការខផ្នកភាសារបស់រួកគត្់។  

កមមវិធ្ីបលព្ងៀនមានែចូត្លៅលរៀបចំជាគំរូរត្ំណាងសំ 
រាប់បលព្ងៀនសិសសសាលាបឋមសិកា (ថ្ន ក់មលត្តយយដាធ ន        
- ទី ៥)  លរៀនភាសា អ្ង់លគាស មានែូចជាៈ  
 

• កមមវិធ្ី Structured English Immersion 

(SEI): សំរាប់សិសស ELs ខែេលរៀនភាសាអ្ង់លគាស  
ថ្មី ឬលចុះអ្ង់លគាសសាា ត្់កំរិត្ែំបូង។ 

• កមមវិធ្ី Mainstream English Cluster 
(MEC): សំរាប់សិសស ELs ខែេលចុះអ្ង់គាស 
សាា ត្់គួរសម និងលចុះកំរិត្សាា ត្់ែពស់។  

• កមមវិធ្ីមជឈមៃឌ េអ្នតរជាត្ិៈ  មានផ្តេ់លៅតាមសាលា 
លរៀនកំៃត្់ សំរាប់សិសសថ្មីលរៀនភាសា អ្ង់លគាស និងជា 
សិសសថ្មីលទើបលទសាគ េ់សាលា លហើយមានបញ្ជហ កនុងការ 
សិកាលៅតាមសាលាលរៀន។  

• រីរភាសា/រីរអ្កសរសាស្តសត  
• ការយេ់ព្ជាបភាសា/ការបកព្សាយភាសា 

• បលងកើនភាសា, ែូចជាៈ 
◦ បរិញ្ជា ព្ត្ីអ្នតរជាត្ិ  (IB) 

◦ ភាសាបរលទស 

◦ ថ្ថ្ៃសិកាបខនថម 

រត្៌មានបខនថម សូមលបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេៈ  
www.sandiegounified.org/duallanguage-
programs.   
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កមមវធិ្បីលព្ងៀនសសិសសាលាមធ្យមសកិា  

 លៅតាមកំរិត្សាលាមធ្យមសិកា (ថ្ន ក់ទី ៦-១២) លគេ 
ការបលព្ងៀនសំរាប់សិសសលរៀន អ្ង់លគាស គឺខៃនំាបលព្ងៀនសសិស 
ឱ្យមានគ ៃភារែពស់ខាងខផ្នក ភាសាអ្ង់លគាស, គៃិត្សាស្តសត, 
វិទាសាស្តសត, និងសងគមសាស្តសត, និងម ែវិជាា លផ្សងៗ លៅលរេជា 
មួយគន សិសសលធ្ាើការសិកាមានការេូត្លាស់ (បៃតុ ុះបណាត េ 
ភាសា អ្ង់លគាស) បនតរការេូត្លាស់ែេ់កំរិត្ ELD ។  
ការគំព្ទលោយបានសមរមយ ព្បត្បិត្តលៅតាមលសចកតីព្ត្ូវការ 
ថ្នការបលព្ងៀនសិសសមាន ក់ៗ។ 
     លែើមបីជួយសិសសសិកាម ែវិជាច សំខាន់បានតាមការត្ព្មូវ 
ចាប់រែធ និងលរៀនម ែវិជាា  “a-g” តាមការត្ព្មូវចូេលរៀនលៅ  
តាមសាកេ វិទាេ័យសាលា UC និងសាលាលរៀនរែធ,  
 

និងតាមការត្ព្មូវ ថ្នសាលាសាកេវិទាេ័យ និងចាប ់
ចូេលរៀនម ែវិជាា ជីវុះព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងមានការបញ្ជា ក់វិ 
ធ្ីគំព្ទសិសសទំងអ្ស់សិកាលោយបានែេ់កំរិត្ព្គប់ព្គន់ 
ព្រមទំងជួយសិសសលធ្ាើការសិកាបានតាមការត្ព្មូវលែើលមបើ 
ទទួេសញ្ជា ប័ព្ត្រីសាលាវិទាេ័យទន់លរេលវលា។ 
វិធ្ីទំងលនុះមានរួមែូចជាៈ  

• មជឈមៃឌ េេអ្នតរជាត្ិៈ ផ្តេ់ែេ់សាលាលរៀនខែេមាន 
សិសសចូេលរៀនអ្ង់លគាសខែេជាភាសាថ្មី និងជាសិសស 
លទើបចូេសាលាលរៀន លហើយមានការរិបាកខាា ំងកនុងការ 
សិកាលៅតាមសាលាលរៀន។   

• ការបៃតុ ុះបណាត េភាសា អ្ង់លគាស (ELD) វិជាា  
សិកាតាមេំដាប់េំលដាយៈ ផ្តេ់ការសិកា អ្ង់លគាស 
ែេ់សិសសខែេមានការគំព្ទរិព្កសួងអ្ប់រំខផ្នកភាសា 

 

អ្ង់លគាស ព្រមទំងរព្ងងឹការសកិាលោយមានេូត្លាស ់   
កំរិត្ែពស ់ទេ់ខត្បានែេ់កំរិត្ព្គប់ព្គន់ខផ្នកភាសា។  

• កំរិត្ការសិកា នងិម ែវិជាា សិកាកំរិត្ែពស់ៈ លព្កាយរបីាន 
ទទួេការសិកាម ែវិជាា  ELD តាមេំដាប់េំលដាយមក 
សិសសោចទទួេការសិកាម ែវិជាា សំខាន់ៗ ចេូលរៀនលៅ 
តាមសាលាមហាវិទាេ័យ នងិវិជាា ជីវុះបាន។ 

រត្៌មានបខនថមសតអី្ំរី កមមវិធ្ីបលព្ងៀនទំងលនុះ សមូលធ្ាើការទក់ 
ទងជាមួយការិយាេ័យព្គប់ព្គងភាសាៈ www.sandie 
gounified.org/ola, 619-725-7264, ឬ 
ola@sandi.net.  

 

I. លៅតាមសាលាលរៀន
វនិយ័ នងិចាបល់ៅតាមសាលាលរៀននមិយួៗ 

ចងហាា ងសាលាលរៀននិមួយៗបលងកើត្លោយមានចាប់ និងវិ 
ន័យសលាខែេព្សបតាមវិន័យរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលែើមបី 
លធ្ាើលោយព្បាកែថ្បរិយាកាសសាលាលរៀនមិនព្ត្ូវមានការរំខានជា 
ដាច់ខាត្។ ចងហាា ងរនយេ់ខៃនំាយ៉ាងលកាុះកាយអ្ំរី ចាប់ 
វិន័យរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង និងវិន័យសាលាលរៀនជូនែេ់ 
មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសស, សមាជិកប គគេិកការ     
ងារ និងសិសសបានយេ់ចាស់លាស់។ ចងហាា ងសាលាលរៀន 
ព្ត្ូវខត្រិនិត្យលមើេចាប់វិន័យទំងលនាុះលោយបានចាស់លាស់ 
ថ្ព្ត្ឹមព្ត្ូវនិងរព្ងឹងសទិធិរបស់សិសសមាន ក់ៗ បានេអព្បលសើរ។ 
   សិសសត្ព្មូវឱ្យអ្ន វត្តន៍តាមចាប់វិន័យសាលាលរៀន, លគររ 
តាមចាប់វិន័យទំងអ្ស់, យកចតិ្តទ កដាក់សិកា, លគររ     
ែេ់លលាកព្គូ អ្នកព្គ-ូនិងអ្ភិបាេសាលាលរៀនព្រមទំងមិន    
លព្បើព្បាស់ពាកយមិនគួរសមល ើយ។ សិសសព្ត្ូវខត្ទទួេែ ស     
ព្ត្ូវលៅលេើសកមមភាររបស់ែានួខែេបានព្បព្រឹត្តតាមវិន័យ  
និងចាប់លៅតាមសាលាលរៀន, ចាប់លេងកំសានតលៅលេើទីធាា     
សាលាលរៀន, ចាប់លេងកំសានត លរេសិសសលចញលេងព្រម   
ទំងលៅលរេមានកមមវិធ្ីអ្ាមីួយលៅតាមសាលាលរៀន។  

សាលាលរៀនព្បចំព្កុងបលងកើត្លោយមានចាប់វិនយ័សំរាប់ 
សិសសលសាៀកពាក់មកលរៀន  ព្រមទំងហាមឃាត្់មនិឱ្យលសាៀក 
សំលេៀកបំពាក់ខែេទក់ទងនឹងព្កមុអ្នកលេង(gang) និង/ 
ឬត្ព្មូវលោយសិសសលសាៀកឯកសណាធ នមកសាលាលរៀន។  
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេគួរខត្រិនតិ្យលសើលរើលមើេចាប់ 

និងវិន័យសាលាលរៀនជាមួយកនូ ។  មាតាបិតា ឬអ្នកោណារា 
បាេព្ត្ូវខត្រួមសហការៃ៌ជាមួយអ្ភិបាេសាលាលរៀនលែើមបីព្បត្ិ 
បត្តិតាមចាប់វិន័យសាលាលរៀន លបើសិសសព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប់ 
វិន័យលនុះ។  

លសវកមមប ៉េូសិ 

 ព្កសួងអ្ប់រំខផ្នក ប៉ូេីសព្បចំទីព្កុង San Diego មាន  
ប គគេិកប៉ូេិសលធ្ាើការលរញលម៉ាងមានសញ្ជា ប័ព្ត្លរញេិញបាន  
ទទួេការងារព្សបចាប់ និងមានការគំព្ទលរញេិញផ្ងខែរ។  
ត្ួរនាទីគឺរកាអ្ន វត្តន៍តាមបទបញ្ជា  និងរកាសនតិស ែលៅតាម  
សាលាលរៀន និងលៅកនុរសាលាលរៀន, ភាន ក់ងារប៉ូេិសសាលាលរៀន  
ផ្តេ់ការបំលរើលេើសរីការត្ព្មូវរបស់ចាប់ - ភាន ក់ងារប៉ូេិសអ្ន វ  

ត្តន៍ការងារជួយបលងកើត្បរិយាកាសសាលាលរៀនបានេអព្បលសើរ  
លែើមបីលោយសិសសទំងអ្ស់លធ្ាើការសិកាបានយ៉ាងេអព្បលសើរ។   
ការ ការពារ និងការជួយអ្នតរាគមន៍រីអ្ំលរើ ឧព្កឹែធកមមគឺជា  

កិចចការែ៏សំខាន់បំផ្ ត្របស់ព្កសងួប៉ូេិសសាលាលរៀន។ លគេ  
ការលនុះជួយអ្ប់រំ និងខៃនំាែេ់សិសសទំងអ្សទ់ទួេរត្៌មាន  
រហូត្ែេ់ចប់ការសិកា, អ្ន វត្តន៍កិចចការលោយបានេអព្បលសើរ  
ល ើងវិញលែើមបីលោយសិសសលចុះលដាុះព្សាយបញ្ជហ ទូលៅបាន និង  
បលព្ងៀនលមលរៀនខផ្នកជិវិត្ែ៏េអលព្បើរែេស់ិសសលទៀត្ផ្ង។     

  ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុទទេួសាគ េ់ថ្ ប៉ូេសិហគមន៍    
ជាលមែឹកនំាលគេការរកាសនតិស ែសាលាលរៀន។ ជ័យជនំុះែ៏  
ធ្ំលធ្ញគឺរងឹខផ្អកលៅលេើព្បភររត្៌មានទូលៅជាលព្ចើន ខែេព្ក  
សួងប៉ូេីសលយើងយកមកលព្បើព្បាស់មានរួមែចូជា ព្បរ័នសមាភ រុះ  
បលចចកលទសថ្មីៗ , ព្បរន័សមាភ រុះក រំយូទ័រ, ព្បរ័នក ំរយូទ័រោចលមើេ  
ល ើញចាបថ់្មីទន់លរេលវលា, និងព្បរ័នក ំរយូទ័រោចលធ្ាើការ  
វិភាគបាន, ព្រមទំងព្បរន័ក ំរយូទ័រលធ្ាើរបាយការៃ៌។  
ព្កសួងខផ្នកលនុះមានព្កុមភាន ក់ងារលស ើបអ្លងកត្លធ្ាើការចំននួ  

បួននាក ់និងរេបាេមាន ក់់។ រួកគត្់លធ្ាើការលស ើបអ្លងកត្អ្ំលរើ  
ឧព្កឹែធកមមខែេលកើត្មានល ើងលៅកនុងសាលាលរៀន ឬលៅជ ំវិញ  
សាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San Diego របស់លយើង លយាង    
លៅតាមកមាា ំងការយេែ់ឹងរបស់ព្កសួងប៉ូេសិព្បចំទីព្កងុ     
San Diego និងព្កសួងអ្ប់រំខផ្នកប៉េូិសព្បទីព្កងុ San  

Diego។ ភាន ក់ងារប៉ូេិសលស ើបអ្លងកត្លសាៀកពាក់លខាោវស ី       
វិេលធ្ាើការតាមដាន លរេគត្់លសាៀកពាកឯ់កសណាធ នប៉ូេសិ  
លលាកអ្នកោចសមាគ េ់រួកគត្់លដាយល ើញមាន្នូត្រីរលៅលេើ      
ថ្ែោវរបស់រួកគត្។់   
បខនថមកមាា ំងធ្នធានប គគេិក, ប គគេិកប៉ូេិសសាលាលរៀន     

ព្ត្ូវបានលេើកទឹកចិត្តចំណាយលរេលវលាបលងកើត្ទំនាក់ទំនងជា    
មួយសមាជិកសាលាលរៀនទំងអ្ស់របស់លយើង ព្រមទំងសមា  
ជិត្លៅកនុងសហគមន៍របស់លយើងផ្ងខែរ។ ប គគេិកប៉ូេិសលធ្ាើ  
ការទក់ទងជាលរៀងរាេ់ថ្ថ្ៃជាមួយសិសស, លលាកព្គូ-អ្នកព្គូ,  
ប គគេិក ព្រមទំងសមាជិកលៅកនុងសហគមន៍ លែើមបីជួយ  
 

រព្ងឹងបរិយាកាសសាលាលរៀនលោយបានេអព្បលសើរ ព្រមទំង 
បលងកើនការរួបរួមគន ជាថ្ែគូរលោយបានរឹងមំារវងសាលាលរៀន និង 
សហគមន៍ទំងអ្ស់ខែេលៅជ ំវិញសាលាលរៀន។ េទធផ្េសិសស  
មានសមថភារោចរិចរចំណាយកលរេលវលារបស់ែាួន និងយក  
ចិត្តទ កដាក់លចុះលធ្ាើការលដាុះព្សាយបញ្ជហ ទូលៅបានៈ សិកា និង 
ការេូត្លាស់។ 

  ប៉ូេីសព្បចំសាលាលរៀនលធ្ាើការចប់រីលម៉ាង ៧ព្រឹក ែេ់ 
៥រលសៀេ លហើយលលាកអ្នកោចលធ្ាើការទក់ទងបានតាមទូរស័រា   
លេែ (៦១៩) ៧២៥-៧០០០។ 

កមមវធិ្ ីខ្កប៉េូសី ហតិ្លព្គឿងលញៀន 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុមានលគេការជួយរកាសាលាលរៀន  

ទំងអ្ស់លោយមានសនតិស ែ នងិមិនលោយមានលព្គឿញលញៀន  
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego  លព្បើព្បាស់ខ្កប៉ូេិស  
តាមហិត្លព្គឿងលញៀន និងខ្កប៉េូិសមានការហាកឹហាឺនខាងខផ្នក  
តាមដានលព្គឿងលញៀនលចញរីព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងខផ្នកប៉ូេិស  
ផ្លា េ់។  
លរេចងហាា ងសាលាលរៀនលធ្ាើការលសនើស ំ ព្កុមខ្កប៉ូេិស K-9 

ព្ត្ូវបានយកមកតាមដានហិត្លព្គឿងលញៀនលៅតាមសាេអ្ន វិទា 
េ័យ និងសាលាវិទាេ័យ ការតាមដានហិត្លព្គឿងលញៀនជាថ្ច 
ែនយលៅតាមបនាប់លរៀនសិសស, ទូដាក់សមាភ រុះសិសស, ឡាន នងិទ ី
កខនាងលផ្សងៗ។ ការលព្បើព្បាស់ខ្កប៉ូេិសតាមដានហតិ្លព្គឿងលញៀន 
ព្ត្ូវបានយកមកអ្ន វត្តន៍លដាយថ្ចែនយ ឬលៅលរេរកល ើញលព្គឿង 
លញៀន។ សិសស នងិប គគេិកសាលាមិនព្ត្ូវបានតាមហតិ្តាមដាន 
ល ើយ។  លៅតាមកំរិត្សាលាបឋមសកិា ព្កុមខ្កប៉ូេិស K-9 
ចូេរួមកនុងការអ្ប់រំអ្រំី លព្គឿងលញៀន  និងកមមវិធ្ី រនយេ់ខៃនំា 
ប៉ ខនតមិនយកមកលព្បើព្បាស់តាមដានហតិ្លព្គឿងលញៀនលៅតាមាសា 
លាលរៀនលនាុះល ើយ។ 

លយាងលៅតាមចាបស់ហរ័ន, ចាប់រែធ នងិទីព្កងុ ក៏ែូចនឹង  
ចាប់ព្កសងួអ្ប់រំព្បចំព្កុងបានលព្បើព្បាស់ខ្កប៉ូេិសតាមហិត្រក  
លព្គឿងលញៀនទូលៅ។ លព្គឿងលញៀនទូលៅ, ោវ ធ្, របស់របររត្់រនធ  
ឬរបស់ែ សចាបណ់ាចប់បាននងឹបញ្ានូតាមចាប់ល ើងលៅសហ  
រ័ន, រែធ,  ទីព្កុង  នងិព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង។ រត្៌មានបខនថម  
សូមរិនតិ្យលមើេទព្មង់ ព្គប់ព្គងលេែ ៥០៦៥ ខែេមានលៅលេើ  
ព្បរ័នខវបសាយរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ។ 
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លរេលនុះ កមមវិធ្ីខ្កប៉ូេិសហតិ្លព្គឿងលញៀនទទេួយកបរិចច គ 
រីសបបុរសជន ។  ការបរិចច គរបស់លលាកអ្នកោចជួយែេ់លយើង 
ទិញសមាភ រុះ, ហាឹកហាឺន, ទិញសមាភ រុះអ្ប់រំ, ព្រមទំងជួយែេ់កមម 
វិធ្ីលនុះលទៀត្ផ្ង។ រត្៌មានបខនថម សមូលធ្ាើការទកទ់ងប៉ូេសិសាលា 
លរៀនខែេមានព្បរ័នខវបសាយ 
schoolpolice@sandi.net ឬទូរស័រាលេែ ៦១៩-៧២៥-
៧០០០។ 

សាលាលរៀនបទិទា  លរេមានភារោសនន & 
ការល្ាើយត្បលដាុះព្សាយបញ្ជហ   
  សនតិស ែសិសសគឺជាកិចចការមួយែ៏សំខាន់ជាទីបផំ្ ត្របស់  

ព្កសួង អ្ប់រំព្បចំព្កុងរបស់លយើង។ ការ “បិទទា សាលាលរៀន” 
គឺជាវិធ្ីមួយ លែើមបីយកមកលព្បើព្បាស់ការពារការគំរាមកំខហង 
ែេ់សនតិស ែសិសស, ជាញឹកញ៉បប់ញ្ជហ លនុះលកើត្មានល ើង 
លៅខកបរសាលាលរៀន (ែូចជាៈ មានការព្បព្រតឹ្តអ្ំលរើលេមើសអ្ា ី
មួយលកើត្មានល ើងលៅកនងុសហគមន៍, ប៉េូិសតាមលែញតាម 
ចប់ជនឧព្កិែធលៅខកបរសាលាលរៀន។េ។)។ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុលធ្ាើការបញ្ជា កជ់ាផ្ាូវការថ្ ព្កសងួ 

ប៉ូេិសសាលាលរៀនលធ្ាើការលដាុះព្សាយល្ាើយត្បលៅនឹងបញ្ជហ  
លរេោមភារោសននសាលាលរៀនបិទទា ។ ប៉ូេិសាលាលរៀន 
លធ្ាើការរិនិត្យលៅលេើសាថ នការ ព្រមទំងសព្មបសព្មួេជាមួយ 
ប គគេិកសាលាលរៀនលែើមបីលដាុះព្សាយបានតាមលសចកតីព្ត្ូវការ 
របស់សិសស និងប គគេកិទំងអ្ស់។ ប គគេកិសាលាលរៀននឹង 
ផ្តេ់រត្៌មានែេ់មាតាបិតាសិសសឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស លបើោច 
លធ្ាើលៅបាន សតីអ្រំីសាលាលរៀនបិទទា លរេមានភារោសនន។ 
ការព្បព្ស័យទក់ទងែំបូងអ្ំរ ីសាលាលរៀនបិទទា  លរេមាន 
ភារោសនន ជាញឹកញ៉បប់ញ្ជហ ភាគលព្ចើនលចញមករីសាលា    
លរៀន, មា៉ងលទៀត្វោចល ើងលចញរីសហគមន៍ផ្ងខែរ។សា 
សាលាលរៀនព្ត្ូវការជំនួយរីការិយាេ័យខផ្នកទំនាកទ់ំនងលែើមបី 
ឱ្យគត្់ជួយខចកចយរត្៌មានតាមទូរស័រា, ព្បរ័ន email 
និង/ឬតាមរត្៌មាន Facebook andរបស់សាលាលរៀន 
និងព្បរន័ Twitter.  

លរេមានភារោសននសាលាលរៀនបិទទា  មាតាបិតាព្ត្ូវរកា 
ភារសៃប់សាៃ ត្ ់លែើមបីលោយសាលាលរៀន និងោជាា ធ្រព្បចំព្កុង 
លរៀបចំចត្់លធ្ាើការលដាុះព្សាយបញ្ជហ លនុះ។ មាតាបតិាគួរខត្លចៀស 
វងមកសាលាលរៀន ទេ់ខត្មានបញ្ជា ក់រីសាលាលរៀន។ មាតា 
បិតាមិនព្ត្ូវមកទទួេកនូលៅផ្ាុះ ឬមកសាលាលរៀន លរេមាន  
ភារោសននសាលាលរៀនបិទទា ។ លបើការសាលាលរៀនបិទទា មាន 
រយុះលរេយូលេើសរីធ្មមតា, ឬលេើសរីលម៉ាងសិសសលចញលៅផ្ាុះ 
ប គគេិកសាលាលរៀននឹងផ្តេ់មាត្៌មានព្បាប់តាមទូរស័រា, ព្បរ័ន     
email ឬតាមសាធារៃុះទូរទសសន៍។ សិសសមិនព្ត្ូវអ្ន ញ្ជា ត្ ិ
លោយលចញរីសាលាលរៀន ទេ់ខត្មានការអ្ន ញ្ជា ត្ែិ៏សមរមយ 
រីអ្ជាា ធ្រ។             

 លបើលលាកអ្នកបានល ើកសកមមភារសងស័យអ្ាីមួយលៅជ ំវិញសា 
លាលរៀន ឬសាលាលរៀនលផ្សងៗលៅកនុងព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង, ចូរ 
លធ្ាើការទក់ទងជាមួយព្កសួងប៉ូេីសព្បចំទីព្កុង San Diego 
មានទូរស័រាលេែ (៦១៩) ២៩១-៧៦៧៨ (លធ្ាើការ២៤លម៉ាង) 

គលព្មាងសនតសិ ែសាលាលរៀន 
  សាលាលរៀនព្បចំព្កុងទំងអ្ស់បានបលងកើត្គលព្មាងការ ការ 

ពារសនតិស ែសាលាលរៀនខែេត្ព្មូវតាមចាប់ រែធ ែូចបានលរៀប  
រាប់ លៅកនុងចាប់អ្ប់រំរបស់រែធ California មាព្តា 32280  

Et seq ។ គលព្មាងការ ការពារសនតិស ែមានរួមនងឹទព្មង់ការ 
ការពារលព្គុះធ្មមជាត្ិ, ទព្មង់ការ ការពារសនតិស ែសរំាប់សិសស 
ចូេនិងលចញរីសាលាលរៀន, ទព្មង់ការ ការពារលរេមានបញ្ជហ  
ធ្ៃន់ធ្ៃរ, ចាប់ការពារខផ្នកផ្ាូវលភទ, ទព្មង់រាយការៃ៌សតីអ្រំី  

 
 

ការលធ្ាើបាបលកមង, ទព្មង់ចាប់វិន័យសរំាប់សិសសលសាៀកឯក 
សណាធ នមកលរៀន ព្រមទំងចាប់វិន័យសាលាលរៀន។ 

របាយការៃស៌តអី្រំ ីការព្គបព់្គង 
សាលាលរៀន 

 

    សាលាលរៀនព្បចំ California ទំងអ្ស់ត្ព្មូវលោយ  
ផ្តេ់រត្៌មានរបស់ែានួែេ់សហគមន៍តាមេែិិត្សតអី្ំរី ការព្គប់  
ព្គង់សាលាលរៀនជាព្បចំឆ្ន ំ (SARC) ។ SARC មារត្៌មាន  
រត្៌មានរិលសសសតីអ្រំី េកខៃៈថ្នការបលព្ងៀនរបស់សាេលរៀន  
កាេរីឆ្ន ំកនាងលៅលនុះ។ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសស  
ោចលថ្ាើលសចកតីលសនើស ំរបាយការៃ៌ SARC រីសាលាលរៀនរបស់  
កូនបាន។ រត្៌មានបខនថមសតអី្ំរ ីរបាយការៃ៌ SARC លលាក  
អ្នកោចលបើកព្បរន័ខវបសាយរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុលមើេបាន  

www.sandiegounified.org/sarcs និងព្បរ័នខវប  
សាយ SARC របស់ រែធ លមើេបាន at www.sarcon 
line.org.   

ការយេែ់ងឹអ្រំ ីការអ្បរ់សំ ែភារ 
ខផ្នកផ្ាវូលភទ 

 

ការអ្ប់រំឱ្យយេ់ខាងផ្ាូវលភទផ្តេ់ល ើងលដាយព្គូទទួេការ 
ហាឹកហាឺនលៅតាមផ្លន ក់លរៀន  ឬប គគេិកអ្ប់រំផ្ាូវលភទលៅតាម 
សហគមន៍លៅតាមថ្ន កទ់ី ៦, ៨, និងវិទាេ័យ។ កមមវិធ្ី 
បលព្ងៀនលៅតាមថ្ន កទ់ី ៦ រួមនងឹរត្៌មានសតអី្ំរី ោយ សសិស 
ចូេវ័យជំទង់, កាយវិភាគសាព្សតបនតរូជ, ការបញ្ជា ក់អ្ំរីព្ប 
លភទ, ការរនយេ់ខៃនំាអ្ំរី ផ្ាូវលភទ, ការលគររទំនាក់ទំនង  
គន , ការយេ់ែឹងអ្រំី HIV  និងការពារលរាគ្ាងតាមផ្ាូវលភទ, 
និងជំនាញការព្បព្ស័យទក់ទង។ បខនថម ម ែព្បធានសកិា 
ទំងលនុះ សិសសថ្ន ក់ទី ៨ និងសាលាវិទាេ័យទទួេកមមវិធ្ី 
សិកាមានរួមនឹងលមលរៀនសិកាអ្រំី ការ ការពារមិនលោយ 
មានកូន, ការ ការពារមនិលោយមានគភ៌, ការលធ្ាើបាប និង  
ជំនាញចរចរ។ មាត្កិារទំងលនុះត្ព្មូវល ើងលដាយចាប់អ្ប់រំ 
ស ែភារយ វជន California (CA Ed Code 51930-

51934). 

មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ នឹងបានទទួេរត្៌មាន 
ម ននងឹចប់លផ្តើមបលព្ងៀន ម ែវិជាា ការយេ់ែឹងស ែភារខផ្នក 
ផ្ាូវលភទែេ់សិសស ព្រមទំងអ្លញ្ាើញគត្់មកចូេរួមព្បជ ំសិកា 
រិនិត្យលមើេសមាភ រៈបលព្ងៀនទំងលនុះ។ លព្កាយរីបានរិនិត្យ 
លមើេសមាភ រុះលនុះរួចលហើយ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេ 
ណាខែេមិនចងឱ់្យកូនចូេរួមសិកាជាមួយកមមវិធ្ីលនុះ ឬ 
ចូេរួមខត្ខផ្នកមួយចនំួន គត្់ព្ត្ូវខត្សរលសរជាេិែិត្មកឱ្យ 
សាលាលរៀនបានែឹង។ 

 
ការអ្បរ់រំលិសស                  
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego លធ្ាើការបញ្ជា ក់ និង  

ព្សាវព្ជាវលៅលេើសិសសទំងអ្ស់ខែេសិកាលៅកនុងសាលាលរៀន  
ព្បចំព្កុងខែេមានោយ ចបរ់ីថ្ថ្ៃលកើត្រហូត្ែេ់ោយ  ២១ឆ្ន ំ 
ខែេមានភាររិការភារ  និងផ្តេ់ការគំព្ទការសិកាឱ្យបាន  
សមរមយ ព្រមទំងផ្តេ់លសវបំលរើទកទ់ងនឹងសិសសទំងលនាុះ  
ខែេលធ្ាើល ើងលដាយប គគេិកលធ្ាើការសលព្មចលោយត្ថ្មាលៅលេើ   
ការអ្ប់រំ។ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុងផ្លត ច់ញ៉ផ្តេែ់េ់សិសសនូវការអ្ប់រំ 

ឥត្គតិ្ថ្ថ្ា នងិលោយបានសមរមយតាមចាប់សហរ័ន នងិចាប់  

រែធ រួមនឹងសិសសខែេច ុះល ម្ ុះសិសសលរៀនលៅតាមសាលាលរៀន  
ឯកជន, សាលាលរៀនខែេរែធទទួេសាគ េ,់ សិសសផ្លា ស់បតូរទីេំ  
លៅលព្ចើន និងព្ត្ូវការជំនួយការអ្ប់រំរិលសស។ េ ។ រត្៌មាន 
បខនថម ចូរលបើកព្បរ័នខវបសាយលនុះលមើេៈ 
www.sandiegounified.org/special-education 
ឬទូរស័រាមកលេែ (៦១៩) ៧២៥-៧៧០០។   

 

លសវបំលរើមានផ្តេ់តាមលសចកតីព្ត្ូវការរបស់សិសសមាន ក់ៗ។ លព្កាយ 
លរេមាតាបិតា និងព្កុមឯកលទសសព្មបសព្មួេការអ្ប់រំសិសសរួច 
លគលធ្ាើការសលព្មចចិត្តផ្តេ់ជំនួយតាមលសចកតីព្ត្ូវការរបស់សិសសតាម 
េកខៃុះលផ្សងៗ លហើយកមមវិធ្ី IEP  និងព្ត្ូវបលងកើត្លោយមាន 
ល ើងសំរាប់សិសស។ IEP គឺជាឯកសារចាប់ខែេ លរៀបរាប់អ្ំរី 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងផ្តេ់ការបំលរើែេ់សិសសខែេព្ត្ូវការរិលសស។ 
ការគំព្ទការអ្ប់រំរិលសស និងលសវបំលរើផ្តេ់ែេ់សិសសលព្កាមចាប់ 
អ្ប់រំសិសសរិការមាន ក់ៗ (IDEA 2004). 

លរេព្បជ ំ លបើព្កុម និងមាតាបិតាមនិយេ់ព្រមឱ្យសិសស 
ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ី IEP លនុះលទ រត្៌មានខាងលព្កាមគឺ 
មានសំរាបជ់ួយែេម់ាតាបិតាៈ 
 

• ប គគេកិជយួសព្មេួកចិចការ 
ការិយាេ័យប គគេិកជួយសព្មួេកចិចការោចជួយលដាុះ 
ព្សាយបញ្ជហ អ្ប់រំរលសស និងចាប់ ៥០៤បាន។  
ប គគេិកជួយសព្មួេកិចចការគឺជាមាតាបិតាគំព្ទ ឬជា 
ព្កុមសលព្មចកចិចការព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង លហើយលធ្ាើការ 
មិនេំលអ្ៀងនឹងគូរភាគីណាមួយលែើមបីជួយលដាុះព្សាយ. 

បញ្ជហ ទូលៅខែេទក់ទងនឹងលសចកតីព្ត្ូវការរបស់សិសស។  
មាតាបិតា ឬអ្នកាោណារាបាេោចទក់ទងប គគេិក  
ជួយសព្មួេលដាយលធ្ាើការទកទ់ងការិយាេ័យគំព្ទ
និង លដាុះព្សាយ ការត្វ៉ា ការអ្ប់រំរិលសស at 

4100 Normal St., Annex 7, San 

Diego, 92103 or 619- 725-

8186/8167, or visit 

www.sandiegounified.org/ombud

sperson   

 
• រលបៀបត្វ៉ា លដាុះព្សាយ   
មាតាបិតាោចលធ្ាើការត្វ៉ា លដាុះព្សាយបញ្ជហ លនុះបានលដាយ 
លធ្ាើការទក់ទងការិយាេ័យព្គប់ព្គងការត្វ៉ា , ខផ្នកអ្ប់រំ 
រិលសសៈ 2349 Gateway Oaks Drive, 

Suite 200, Sacramento, CA, 958333-

4231, ទូរស័រាលេែ (916) 263-0880 

ឬលបើកព្បរន័ខវបសាយលនុះលមើេៈ www.dgs.ca. 
gov/oah/SpecialEducation.   

 
• ព្កសងួអ្បរ់ ំCalifornia    
លបើព្កសួងអ្ប់រំ California   ព្កុម និងមាតាបិតា ឬ 
អ្នកោណារាបាេមានោរមមៃ៌ ថ្ការព្គប់ព្គង IEP 

របស់កូនមិនអ្ន លលាមបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ឬលេមើសនឹងចាប់អ្ប់ 
រំរិលសស លលាកអ្នកោចលធ្ាើការត្វ៉ា ផ្លា េ់ល ើងលៅព្កសួង 
អ្ប់រំព្បចំ California ខែេមានអ្ស័យដាធ នៈ  
Special Education Division, 1430 N 
St., 2nd floor, Room 2401,  

 

 

mailto:schoolpolice@sandi.net
http://www.sandiegounified.org/sarcs
http://www.sandiegounified.org/special-education
http://www.sandiegounified.org/ombudsperson
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Sacramento, CA 95814 or visit 
www.cde.ca.gov/sp/se.    

ADA, មាព្តាចាប៥់០៤សព្មប 
សព្មេួកចិចការសរំាបស់សិស 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego ែឹងអ្ំរីការព្គប់    

ព្គង លព្កាមចាប់មាព្តា ៥០៤ ខែេជាចាប់ខកខព្បលោយ    
បានេអល ើ វិញបលងកើត្លៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ ការលសើលរើព្បរ័នឱ្យ     
ត្ថ្មា និងផ្តេ់ ការសព្មបសព្មេួកិចចការឱ្យបានសមរមយ    
សំរាប់សិសសរិការ។ នាយកសព្មួេ មាព្តាចាប់ ៥០៤ 
លៅតាមសាលាលរៀននិមួយៗ ោចផ្តេ់រត្៌មាន និងជនំួយ 
បខនថមបាន។ ការិយាេ័យ ADA/501 ោចទក់ទង 
បានទូរស័រាលេែ 619-362-3340. 

សសិសរកិារជាបលណាត ុះោសនន 
 ការខៃនំាៈ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងមានកមមវិធ្ីអ្ប់រំែេ់   

សិសសរិការជាបលណាត ុះោសនន លហើយសិសសរិការលនាុះព្ត្ូវ 
ខត្លៅផ្ាុះ, លៅតាមមនាីលរទយ ឬ សាន ក់លៅតាមមៃឌ េស ែ 
ភារណាមួយ។ លបើមៃឌ េលនាុះសថិត្លៅលព្ៅត្ំបន់សាលា 
លរៀនរបស់សិសស សិសសលនាុះនឹងបានទទួេការបលព្ងៀនតាម 
ការត្ព្មូវរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលនាុះខែេព្ត្ូវបលព្ងៀន 
សិសសលៅតាម  មនាីលរទយ ឬបៃឌ េរាបាេលនាុះ។ មាតា    
បិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសខែេទទួេការរាបាេ 
លៅតាមមៃឌ េលនាុះព្ត្ូវខត្រាយការលោយសាលាលរៀនព្បចំ 
ព្កុងខែេសិសសរស់លៅជាបលណាត ុះោសននបានែឹង។ ព្កសួង 
អ្ប់រំព្បចំព្កុងលនាុះព្ត្ូវខត្ផ្តេ់ការបលព្ងៀនរិលសសែេ់សិសស  
លនាុះ។   

 

 ការអ្ប់រំខផ្នក កីឡាៈ ចំលពាុះសិសសរិការជាបលណាត ុះោសនន 
ឬរិការជាអ្ចិថ្ស្តនតចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីកីឡាមិនបាន មាតាបិតា ឬ 

អ្នកោណារាបាេសិសសគួរខត្មានព្គូលរទយ (MD; or DO, 
NP, PA) ទទួេព្គប់ព្គងលធ្ាើការរិនិត្យេកខៃៈរិការភារ 
សិសសនិងព្ត្ូវអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីកីឡា។ មាតា  
បិតា ឬអនអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការលសនើស ំទព្មង់េិែិត្ 
ចមាងទំងអ្ស់បំលរញ “ការខកត្ព្មូវអ្ំរី ការរងបួស ឬជមៃឺស ំ 
ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីកីឡា”  
សមាភ រុះជំនួយ ជួនកាេសិសសព្ត្ូវការសមាភ រុះជំនួយសំរាប់ 

លធ្ាើែំលៃើរែូចជាៈ លឈើព្ចត្់, រលទុះសំរាប់ជិុះ, មាន ងសិលារ ំទប់្អឹង 
បាក់, ខសបកលជើងកខវងសំរាប់ពាក់លែើរលៅសាលាលរៀន។ លែើមបីបនថយ 
ភារលព្គុះថ្ន ក់ែេ់សិសស និងអ្នកែថ្ទៗលទៀត្ មាតាបិតា ឬអ្នក 
ោណារាបាេនឹងផ្តេ់ការបញ្ជា ក់ព្បាប់លចញរីព្គូវលរទយខែេ 
ទទួេព្គប់ព្គងចត្់ខចងសាថ នការរបស់សិសស។ ការបញ្ជា ក់លនាុះ 
ព្ត្ូវខត្មានែូចជាៈ 

• សមាភ រុះបញ្ជា ក់ព្ត្ូវខត្រនយេ់នូវរលបៀបលព្បើព្បាស់លៅតាម 
សាលាលរៀន 

• យេ់ែឹងថ្ សិសសទទួេការខៃនំាបលព្ងៀនលដាយលព្បើ 
ព្បាស់សមាភ រុះក ំលោយមានលព្គុះថ្ន ក ់

• រួមនឹងការអ្ន ញ្ជា ត្ិរបស់មាតាបិតាលោយប គគេិកព្កសួង 
អ្ប់រំព្បចំព្កុងទក់ទងជាមួយព្គូលរទយឯកលទសជួយខៃ 
នំាខផ្នកស ែភារ លបើមានការត្ព្មូវលោយបញ្ជា ក់ 

• រួមនឹងលរេលវលាកនុងការចំណាយលព្បើព្បាស់លៅលេើ  
សមាភ រុះ 

 លរេទទួេបានការបញ្ជា ក់រីប គគេិកឯកលទសស ែភារ  
សិសសោចយកទព្មង់េិែិត្លៅផ្ាុះបំលរញឱ្យបានចប់សរាព្គប់   
ឬបំលរញជាបលណាត ុះោសននបានលៅតាមការិយាេ័យសាលា    
លរៀន។ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការលសនើ  
ស ំទព្មង់េិែិត្ចមាងទំងអ្ស់បាន “ សមាភ រុះសំរាប់ជួយលធ្ាើ  
ែំលៃើរ/សមាភ រៈលរទយសំរាប់លព្បើព្បាស់លៅតាមសាលាលរៀន”. 

សមាភ រុះលរទយៈ មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេជាអ្នក 
ទទួេព្គប់ព្គងផ្តេ់សមាភ រុះលរទយរាបាេនិងសមាភ រុះរា 
បាេ សំរាប់សិសសលធ្ាើែំលៃើរ និងសមាភ រុះទក់ទងនឹងការ 
បញ្ជា រលចញរីព្គូលរទយរបស់សិសស។ ឧទហរៃ៌មានរួម 
នឹងរូបមនត បំរង់បូមថ្ន ំ និងបំរង់ថ្ន ំ បនាបោចម៍ ព្កដាស 
ជូត្លាមកលកមង សារាង ថ្ន ំព្បដាប់សំរាប់ទប់ថ្ន ំែកបលងហើម 
ម៉ាសពាក់ការពារការែកែលងហើម និងឧបករៃ៌សំរាប់ជួយ 
ការែកែលងហើម មាុេថ្ន ំចក់ការពារលរាគទឹកលនាមខផ្អម និង 
សមាភ រៈ/ឧបករៃ៌រិនិត្យលមើេ ជាត្ិសករកនុងែាួន។  

 រលទុះសំរាប់សិសសរិការៈ  មានខត្សមាជិកប គគេិក 
សាលាលរៀនអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយរ ញរលទុះសិសសរិការ  លេើកខេង 
ខត្សិសសលនាុះោចរ ញរលទុះបានលដាយែាួនឯងមិនលោយមាន 
លព្គុះថ្ន ក់។ សិសសលផ្សងៗលទៀត្ព្ត្ូវបានហាមឃាត្់មិនលោយ 
រ ញរលទុះសិសសរិការលនាុះល ើយ។  
ចាប់ Megan 

  រត្៌មានសតីអ្ំរីរិរ ទធជនផ្ាូវលភទច ុះល ម្ ុះលៅកនុងរែធ  
California លលាកអ្នកោចរកល ើញលៅកនុងព្បរ័នខវប  
សាយព្កសួងត្ លាការ California Department     
of Justice’s website, www.meganslaw. 
ca.gov. ព្បរ័នខវប សាយលនុះផ្តេ់រត្៌មាននូវរលបៀប 
ការពារែាួន និងព្គួសារបាន ជា ញឹកញ៉ប់មានការសួរជា  
សំនួរ លហើយជនរិរ ទធផ្ាូវលភទត្ព្មូវលោយ ច ុះល ម្ ុះលៅកនុង   
រែធ California ។ 
 

J. ការមកលរៀន
ចាប់ត្ព្មូវលោយសិសសមកលរៀនជាព្បចំថ្ថ្ៃ។ ចាប់អ្ប់រំ រែធ 

California មាព្តាលេែ ៤៨២០០ ត្ព្មូវលោយលកមងោយ ចប់  
រី ៦ ែេ់១៨ឆ្ន ំ ព្ត្ូវលៅលរៀនលោយបានលរៀងរាេ់ថ្ថ្ៃទន់លរេ 
លវលា។ តាមការសិកាព្សាវព្ជាវបងាហ ញថ្ សិសសមកលរៀនលទៀង 
ទត្់ោចលធ្ាើលោយមានរើកចំលរើនកនុងការសិកា។  

 

មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេជាអ្នកទទួេព្គប់ព្គងខៃនំា 

កូនមកលរៀនលោយបានលទៀងទត្់ លបើកូនឈប់ គត្់ព្ត្ូវខត្ផ្តេ់រត្៌ 
លោយសាលាលរៀនបានែឹង។ ការឈប់មានចាប់ទមាា ប់មានបញ្ជា ក់ 
ែូចមានខាងលព្កាមលនុះ។ ការឈប់លៅផ្ាុះែូចជាៈ លៅផ្ាុះលមើេបអូន, 
លៅជាមួយមាតាបិតាបំលរើការងារ និងចូេរួមកំសានត ឬលៅលមើេ 

កីឡា លនាុះមិនខមនជាការឈប់មានចាប់ទមាា ប់ល ើយ។ 
ការឈប់សព្មាកមិនមកលរៀនចំនួនព្បំាថ្ថ្ៃឬលេើសរីលនុះោចលធ្ាើ 

លៅបាន លបើមាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេលសនើស ំឈប់លដាយបំ 
លរញទព្មង់កិចចសនាឱ្យកូនយកកិចចការលៅលធ្ាើលៅផ្ាុះយ៉ាងលហាច 
ណាស់ឱ្យបានមួយសបាត ហ៍ម នកូនឈប់។ សិសសព្ត្ូវខត្លធ្ាើកិចចការ 
  

លនាុះលោយបានចប់សរាព្គប់តាមការកំៃត្់។ លព្កាយលរេឈប់  
មាតាបិតាត្ព្មូវលោយផ្តេ់រត្៌មានសតីអ្ំរី ការឈប់លនាុះែេ់ការិ  
យាេ័យសាលាលរៀន ម នសិសសោចចូេលរៀនវិញបាន។  
 

សិសសនឹងមិនព្ត្ូវទទួេការកាត្់បនថយរិនាុ ឬខាត្រិនាុ លរេ 
ឈប់មានចាប់ទមាា ប់ ។ សិសសឈប់មានចាប់ទមាា ប់នឹងបាន 
ទទួេការអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយលធ្ាើកិចចការសាលាលរៀន និងការព្ប ង 

វិញ្ជា សារណាខែេមិនបានលធ្ាើទំងអ្ស់បាន លហើយសិសសនឹងបាន 
ទទួេរិនាុលរញេិញ។ កិចចការព្ប ង និងកិចចការទំងលនាុះព្ត្ូវមាន 
ភារព្បហាក់ព្បខហេគន នឹងកិចចការខែេសិសសមិនបានលធ្ាើ ប៉ ខនតមិន 
ចំបាច់ឱ្យែូចគន លនាុះល ើយ។ (ចាប់អ្ប់រំមាព្តាលេែ ៤៨២០៥)  

លបើសិសសមានបញ្ជហ មកលរៀន លហើយប គគេិកសាលាលរៀនមិនោច 
លដាុះព្សាយបានលទលនាុះ សាលាលរៀនោចបញ្ាូនសិសស និងព្គួសារ 
លៅគៃុះកមមការលសើលរើសំៃ ំលរឿងសិសសចូេលរៀន (SARB) លធ្ាើ 
ការ លដាុះព្សាយបាន។ លបើ SARB មិនោចលដាុះព្សាយបានលទ 
លនាុះ លគមានសិទធិបញ្ាូនសិសសលៅត្ លាការ  ំឃាំងលកមងលែើមបីលដាុះ 
 
 

ព្សាយ។ រត្៌មានបខនថមចាស់លាស់ ចូររិនិត្យលមើេទព្មង់ចាប់  
របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលេែ ៤៧០៥ និងលេែ ៦១៦៦ (មា  
ព្តាលេែ១៧b) ខែេមានលៅតាមសាលាលរៀនរបស់កូន និងឬព្ប 
រ័នខវបសាយរបស់ ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង website at 
www.sandiegounified.org/procedures. 

 

ការឈបម់ានចាប ់
ចាប់ព្កសួងអ្ប់រំមាព្តាលេែ ៤៨២០០ សិសសោចឈប់ 

លដាយមានចាប់ទមាា ប់ព្ត្ឹមព្ត្ូវ លរេសិសសៈ  
• មានជមៃឺ ឬរងរបួសអ្ាីមួយ 

• បញ្ជហ ស ែភារលហើយភាន ក់ងារព្កសួងស ខាភិបាេព្សុក 
ឬព្កុងត្ព្មូវលោយសិសសលៅឆ្ៃ យរីលគឯង។ 

• ការណាត្់ជួបលរទយស ែភារ, លរទយលធ្មញ, លរទយខភនក 
ឬលរទយរិនិត្យលមើេ្អឹង។ 

• សិសសោចឈប់បានកនុងការទទួេលសវបំលរើរីការ 
រិនិត្យស ែភាររិលសសលដាយមិនចំបាច់ទទួេការ 
យេ់ព្រមរីមាតាបិតា ឬអ្នោណារាបាេសិសស 
លយាងលៅតាមវិន័យ និងចាប់ Title X ។ 

 
 

http://www.cde.ca.gov/sp/se
http://www.sandiegounified.org/procedures


 

23 

 

• ចូេរួមមកនុងរិធ្ីបូជាសរសមាជិកព្គួសារជិត្ែិត្។ ការ 
ឈប់លនុះអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយបានខត្មួយថ្ថ្ៃ លបើរិធ្ីលនុះព្ប 
ព្រឹត្តលៅកនុងរែឌ California លហើយលបើរិធ្ីលនុះព្បព្រឹត្ត 
លៅលៅលព្ៅរីរែឌ California សិសសោចឈប់បាន 
ចំនួន បីថ្ថ្ៃ។    
 

• ព្ត្ូវលៅបំលរើកិចចការជាគៃុះវិនិចឆ័យលៅតាមសាលាត្ំបូង       
ខែេរែធត្ព្មូវដាក់កំរិត្លោយ។ 

 
 

• មានជមៃឺ  ឬមានបញ្ជហណាត្់ជួបជាមួយលលាកព្គូលរទយ 
លរេសិសសសិកាលព្កាមការព្គប់ព្គងរបស់មាតាបិតា។ 

 

• មានបញ្ជហ សមលហត្ ផ្េផ្លា េ់ែាួនរួមនឹង ប៉ ខនតមិនកំ 
ៃត្់លៅជួបត្ លាការ ចូេរួមកនុងរិធ្ីបូជាសរ ចូេ 
រួមកនុងរិធ្ី ប ៃយសាសនា ឬរិធ្ីអ្ាីមួយ, ចូេរួមរីធ្ី 
សាសនា ឬចូេរួមកនុងការព្បជ ំការងារ លហើយសិសស 
ឈប់សព្មាកលដាយព្បការលនុះ មាតាបិតាសិសសបាន 
សរលសរេិែិត្លសនើស ំលោយកូនឈប់ លហើយចង        
សាលាលរៀន ឬអ្នកត្ំណាងសាលាលរៀនបានលធ្ាើការ 
យេ់ព្រម។ 

 
• ការចំណាយលរេលវលាជាមួយសមាជកិព្គួសារជិត្ 

ែិត្ខែេបំលរើខផ្នកលយាធា  និងរែធលៅលៅបំលរើជាត្ិ 
លចញលៅ លៅលៅបំលរើជាត្ិ មករីបំលរញភារុះកិចច   
ភាា មៗ មានយ ទធនាការលៅសមរភមូព្បយ ទធ ឬគំព្ទ 

កិចចការបំលរើជាត្ិ។ 

• ការចូេរួមកនុងកមមវិធ្កីំសានតរបស់ព្កមុហ  នណាមួយ  
ខែេបានបញ្ជា ក់លៅកនុងចាបអ់្ប់រំលេែ៤៨២២៥.៥។ 
សិសសបានអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយចូេរួមបានមិនលោយលេើស 
រីព្បំាថ្ថ្ៃជាប់ៗគន  និងឈប់យ៉ាងលព្ចើនណាស់ព្បំាែង 
កនុងមួយឆ្ន ំ។  

 

 “ ព្គួសារជិត្ែិត្ “ការលព្បើព្បាស់កនុងចាប់មាព្តាលនុះមាន 
ន័យែូចនឹងចាបអ់្ប់រំមាព្តាលេែ ៤៥១៩៤ សរំាប់ការលព្បើ 
ព្បាស់នាលរេខាងម ែ លេើខេងខត្ការលយាងបញ្ជា ក“់ប គគ 
េិកការងារ ”  នឹងចត្់ទ កថ្មានការលយាងទក់ទងលៅ 

នឹង “ សិសស.” 
ការឈប់ទក់ទងលៅនឹងចាប់មាព្តាលនុះព្ត្ូវយកមកសារ ប 

ខចកតាមចំនួនសិសសឈប់ជាមធ្យមភាគ ជាព្បចំថ្ថ្ៃ (ADA) 

លហើយសាលាលរៀននឹងមិនបានទទួេថ្វិការរីរែធល ើយ។ មា៉ង 
លទៀត្ ការឈប់របស់សិសសជាព្បចំថ្ថ្ៃោចប៉ុះពាេ់ែេ់ព្បាក់ 
ចំៃូេសាលាលរៀនខែេព្ត្ូវបានរីរែធ។ 

 
ការលគចលវសរសីាលាលរៀន 
 ចាប់អ្ប់រំព្បចំរែធ California, មាព្តាលេែ    

៤៨២៦០: 

សិសសណាខែេឈប់មិនមានចាប់មកលរៀនលរញលរេ  
ចំនួន បីថ្ថ្ៃ កនុងរយុះលរេមួយឆ្ន ំ ឬ មកលរៀនមិនទន់ 
លរេលវលា ឬចូេលរៀនតាមថ្ន ក់យឺត្លរេលវលាលេើសរី 
៣០នាទី កនុង លវនសិកាែ សចាប់ កនុងរយុះលរេបីែង 

កនុងមួយឆ្ន ំ ឬលធ្ាើែ សចាប់ខែេបានបញ្ជា ក់ែូចខាងលេើ 
លនុះព្ត្ូវចត្់ទ កថ្ជា សិសសលគចលវសមិនមកលរៀន។ 

ព្គួសារសិសសនឹងបានទទួេេិែិត្បញ្ជា ក់អ្ំរី ការលគច 
លវស មិនចូេរីសាលាលរៀន ឬព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង លរេ 
សិសសលគសលវសមិនចូេលរៀន។ លយើងមានកមមវិធ្ីសំរាប់ជួយ 
គំព្ទែេ់សិសស និងព្គួសារណាខែេមានបញ្ជហ ខៃនំាកូន 
មកលរៀនជាព្បចំថ្ថ្ៃ។  
លបើការលគសលវសលៅខត្មានបញ្ជហ ជាបនត លទុះជាមានការជួយ 

អ្នត្រាគមន៍ក៏លដាយ លនាុះបញ្ជា ក់ថ្សិសសមានទមាា ប់លគចលវសរី 
សាលាលរៀន សាលាលរៀននឹងលផ្ាើេិែិត្ទី រីរ ជូនែេ់មាតាបិតា  
សតីីំរី ការលគសលវសរបស់សិសស។ នាលរេលនុះ ព្គូផ្តេ់ឱ្វទ ឬ 
ប គគេិកចត្់តំាងរបស់សាលាលរៀននឹងលសនើស ំអ្លញ្ាើញមាតាបិតា 
ឬអ្នកោណារាេលរញចាប់ ព្រមទំងសិសសមកចូេព្បជ ំលែើមបី 
រិលព្គុះលដាុះព្សាយអ្ំរីបញ្ជហ សិសសលគសលវសមិនមកលរៀនលនុះ 
ព្រមទំងលរៀបចំបលងកើត្គលព្មាងការលដាុះព្សាយជួយែេ់សិសសមក 
លរៀនលោយបានលទៀងទត្់លរេលវលា។   

លបើការលគសលវសលៅខត្មានបញ្ជហ ជាបនត ព្គួសាររបស់សិសស 
នឹងបានទទួេេិែិត្ទី បី បញ្ជា ក់អ្រំី ការលគសលវសរីសាលា   
លរៀន លហើយបញ្ាូនេិែិត្ល ើងលៅលោយគៃុះកមមការព្កសួង    
អ្ប់រំព្បចំព្កុងលសើលរើសំៃ ំលរឿងសិសសចូេលរៀន (SARB)។ 
លៅលរេលនុះ គៃុះកមមការព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលសើលរើសំៃ ំ 
លរឿងសិសសចូេលរៀន នឹងលធ្ាើការលរៀបចំលរេលវលាលោយមាតាបិ    
តាសិសសមកចូេរូមព្បជ ំលដាុះព្សាយបញ្ជហ កូនមកលរៀនតាមកំរិត្ 
ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង ។  សិសសក៏ោចលធ្ាើការរិនិត្យលមើេការ 
លដាុះព្សាយកមមវិធ្ីសព្មុុះសព្មួេការលគចលវសមិនមកលរៀនផ្ងខែរ 
ឬកមមវិធ្ីលផ្សងៗលព្កាមចាប់អ្ប់រំលេែ ៤៨២៦៣។  

K. បលចចកលទស  
ទព្មង់ចាប់របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលេែ ៤៥៨០ និង 

៤៥៨១ ផ្តេជ់ារត្៌មានសតីអ្រំី សិទធិ និងការព្គប់ព្គងសរំាប់ 
ការលព្បើព្បាស់ អ្ ីនធ្ឺខៃត្ (ព្បរ័នលអ្ល ព្ត្ូនិករបសៈព្កសងួ 
អ្ប់រំព្បចំព្កុង), នងិលព្គឿងលអ្ល ព្ត្ូនងិខែេជាខផ្នកមួយថ្នជំ 
នាញការសិការបស់សិសស។ 

 
សិសសនឹងោចលព្បើព្បាស់បានលែើមបីៈ 

• ទទួេែំៃឹង, រត្៌មានទូលៅរីព្បភរការទូលៅ នងិវិជាា  
សាថ នព្សាវព្ជាវនានាបាន។ 

• ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុផ្តេ់ព្បរ័នក ំរយូទ័រ និងទក់ទង,  
ការខចកចយព្បរ័នក ំរយូទ័រព្គប់ខផ្នក។  

• មានព្បរ័នលគេការកមមវិធ្ី web ខបាកៗកនងុលគេ 
បំៃងលែើមបីជួយលគេការសកិារបស់សិសសលោយ 
បានេអព្បលសើរ។  

• សហការៃ៌ជាមួយលគេការៃ៍កមមវិធ្ី web កនុងលគេ  
បំៃង លែើមបីជួយលគេការសិការបស់សិសសលោយបាន 
េអព្បលសើរ។  

• ផ្តេ់ការសិកាែេ់សិសសតាមព្បរ័ន Online នូវម ែវិជាា  
និងកមមវិធ្ីសិកា ការសិកាខផ្នកក ំរយូទ័រ និងលអ្ល ព្ត្នូិក  
 
 

 

 

 

សិសសោចលព្បើព្បាស់ព្បរ័នសរំាប់ការសិកាែចូជាៈ  

• លផ្ាើសារតាមព្បរ័ន Email លែើមបីលធ្ាើការសិកា 

• ការរិលព្គុះជាមួយព្កុមសតីអ្រំី ម ែព្បធានសកិាខបាកៗ 
រិលសស  

• ការផ្ាយលៅលេើព្បរ័ន ខវបសាយមួយចំននួ។ 

PowerSchool 

 ការរួមសហការៃ៌ និងការព្បព្ស័យទកទ់ងរវងមាតាបិតា ឬ 
អ្នកោណារាបាេ ប គគេិកការងារ នងិសិសសគឺជាកិចចការមួយ 
ែ៏សំខាន់បផំ្ ត្របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងលយើង។ លែើមបីលោយមាន 
ការលជឿជាក់លេើកិចចការព្រមទំងការខៃនំាសិសសសិកាលោយបាន
លជាគជ័យ លយើងផ្តេ់ព្បរ័ន PoowerSchool សំរាប់មាតាបិតា 
និសិសសនូវព្បរ័នក ំរយូទ័រលៅតាមសាលាលរៀនរបស់លយើង។  
 

ព្បរ័នទំងលនុះោចផ្តេ់ឱ្កាសែេ់មាតាបិតា និងសសិសលព្បើ 
ព្បាស់ព្បរ័ន Internet ខែេោចលបើកលមើេរត្៌មានបានែូចជាៈ 
រត្៌មានសាលាលរៀន,  ការមកលរៀន, កាេវិភាគសសិសសិកា, 
កិចចការដាក់លោយលរៀន  នងិរិនាសុិសស, េិែិត្រិនា/ុរិនាុសកិា 
និងលយាបេ់របស់ព្គូ ព្បរ័ន Email ទក់ទងព្គូ និងការទក់  

 

 

 

 
ទក់ទងតាមព្បរន័ Email ជាមួយព្គូសតីអ្ំរី កិចចការសកិា 
សិសស, រិនាុ, រិនាុថ្ន ក់របស់កូនលលាកអ្នក។េ។   

 

ការទទេួព្គបព់្គង 

សាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San Diego លធ្ាើការព្បុងព្បយ័ត្ន 
ហាមឃាត្់លៅលេើការលព្បើព្បាស់ខែេលធ្ធើលោយមាន “បញ្ជហ លព្គុះ 
ថ្ន ក់ “ និងសមាភ រុះខែេមិនគំព្ទការអ្ប់រំ។ “បញ្ជហ លព្គុះថ្ន ក់ “ 

ខែេព្បព្រឹត្តលដាយជនមិនលគររចាបទ់ូលៅ, ជនមិនមានចំលៃុះ 
ខផ្នកអ្កសរសាស្តសតព្គប់ព្គន់, នលយាបាយ ឬលោយត្ថ្មាលៅលេើ 
ខផ្នកវិទាសាស្តសតែេ់សិសសលព្កាមោយ  (ចាប់ព្រហមទៃឌ មាព្តា 
លេែ ៣១៣)។ 

 

  លលាកព្គូ អ្នកព្គូ នងិប គគេិកការងារនងឹលព្ជើសលរើសព្បរ័ន 
Internet ខែេសមរមយសំរាប់បលព្ងៀន នងិ/ឬព្សាវព្ជាវសំរាប់ 
សមតាមលសចកតីព្ត្ូវការ បកកភារនិងសមត្ថភារសិសស។ ព្កសួង 
អ្ប់រំព្បចំទីព្កងុ San Diego មិនទទួេព្គប់ព្គងលៅលេើព្បរ័ន 
អ្ ីនធ្ឺថ្ៃត្ណាខែេមនិព្ត្ឹមព្ត្ូវ ឬមិនសមរមយសំរាប់ការលព្បើ 
ព្បាស់លនុះល ើយ។ រត្ម៌ានសតអី្ំរី ការលព្បើព្បាស់ព្បរ័ន 
Internet គឺជាការព្បថ្ យព្បថ្នរបស់អ្នកលព្បើព្បាស់។ 

 
 

ការយេព់្រមកនងុការលព្បើព្បាស ់

    បំៃងសាលាលរៀនគឺឱ្យមានព្បរន័ខវបសាយ Sandi  
Net និងអ្ នីធ្ឺខៃត្ លែើមបីផ្តេ់ការលព្ងៀន និងការសកិា 
ខែេជាសមាភ រុះសិកា និងព្បភរសមាភ រុះទូលៅសរំាប់សត្វត្ស 
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ទី ២១ និងការបលព្ងៀនតាមបររ័ន online។ ការលព្បើព្បាស់ 
ព្បរ័ន networks របស់អ្ងគការលផ្សងៗ (ឧ. ព្កុមហ  ន 
ទូរស័រាថ្ែ) ឬព្បរន័ព្បភរក ំរយូទ័រទូលៅព្ត្ូវខត្អ្ន វត្តន៍តាម 
ចាប់របស់ព្បរ័នខវបសាយលនាុះកែ៏ូចនឹងចាប់លព្បើព្បាស់ 
របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងផ្ងខែរ។  

ការហាមឃាត្ក់នងុការលព្បើព្បាស ់

សហរ័ន ឬចាប់រែធ នងិចាប់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុមាន 
ការហាមឃាត្់ជាដាច់ខាត្លៅលេើការបញ្ានូសាមាភ រុះសារណា 
ខែេែ សចាប់។ លនុះមានរួមនងឹការខចកចយ  ប៉ ខនតមិន 
កំៃត្់ៈ 
• រត្៌មានខែេបំពានែ សចាប់ ឬប៉ុះពាេែ់េ់សិទាអិ្នក 

ែថ្ទណាមាន ក់, 
• ការគំរាមកំខហងលដាយលព្បើព្បាស់រត្៌មាន និងព្បរ័ន 

ព្បព្ស័យទក់ទងតាមលព្គឿងលអ្ល ព្ត្ូនកិ (ការគំរាម 
កំខហងតាមព្បរ័នខវបសាយ) 

• ការបងខូចលករ ត៍ល ម្ ុះ, មិនសមរមយ, ការបំពាន, ោសព្គម, 
ការព្បមាថ្, ការខៃនំាផ្ាូវលភទ,  គំរាមកំខហង,  ព្បខក 
ព្បកាន់រូជសាសន៍ ឬសមាភ រុះែ សចាប ់

• ការផ្ាយ, បញ្ជហ លោយអ្ងាគ សព្បាក់, លធ្ាើពាៃិជាកមម 
ឬបញ្ចុុះបញ្ចេូខាងផ្ាូវនលយាបាយ 

• រត្៌មានខែេលេើកទកឹចិត្តលោយលព្បើព្បាស់លព្គឿងសារ  
ធាត្  ឬព្បរន័សំរាប់លគេបំៃងញុុះញង់ព្បព្រតឹ្តអ្ំលរើ 
លេមើសចាប់, 

• សមាភ រុះខែេលេមើសនឹងចាប់សទិធិរបស់អ្នកនិរនធ 
(ទព្មង់ចាប់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ 7038); 

• ការបំផ្លា ញ, មិនអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយ, “ ការចមាងលផ្តស 
ផ្លត ស” ឬរ កលរើព្បរន័ក រំយូទ័រ ឬថ្សក រំយូទ័រ, រួមនងឹ 
ការបងាហ ញបញ្ចូេលមលរាគ “viruses” ឬេួចចមាង 
software, ជាការហាមឃាត្ដាច់ខាត្ (ចាប់ព្រហម 
ទៃធ  502) 

    ព្បមានៈ ការលព្បើព្បាស់មិនសមរមយសិសសោចបាត្់បងន់ូវ 
សិទធិកនុងការលព្បើព្បាស់ព្បរន័ក រំយូទ័រ។ អ្ភិបាេព្គប់ព្គងព្បរន័ 
ខវបសាយរបស់សាលាលរៀន ឬអ្ភិបាេសនតិស ែព្បសួងអ្ប់រំព្ប 
ចំព្កុងោចបិត្ព្បរន័ខវបសាយលនុះលរេណាក៏បានខែរ លបើចំ 
បាច់។ លយាងលៅតាមលទសធ្ៃន់ធ្ៃរ ចាបទ់ូលៅ/ទព្មង់ចាប់នងឹ 
ដាក់បញ្ចូេគន លែើមបីយកមកព្បត្បិត្តិៈ ចាប់អ្ប់រំ ទព្មងច់ាប់ព្ក 
សួងអ្ប់រំព្បចំព្កងុ នងិវិន័យសាលាលរៀន/ចាប់លព្បើព្បាស់ព្បរ័ន 
ខវបសាយ។ 

សទិធ ិ
   ការលព្បើព្បាស់បណាត ញ Sandi Net និងអ្ ីនធ្ឺខៃត្ គជឺា 
សិទធិរបស់សិសស លរេសិសសលព្បើព្បាស់បណាត ញលនុះមិនព្ត្មឹព្ត្ូវ 
ឬមិនសមរមយ  សិសសលនាុះនឹងបាត្់បងស់ិទធិកនងុការលព្បើព្បាស់ព្ប 
រ័នទំងលនុះបាន។ អ្ភិបាេសាលាលរៀន, ព្គូៗនងិ/ឬប គគេិកសា 
លាោច លសនើស ំលោយប គគេិកព្គប់ព្គងព្បរ័នលៅតាមសាលាលរៀន 
ឬប គគេកិ ព្គប់ព្គងសនតិស ែលធ្ាើការបែិលសធ្, ែកហូត្ ឬបញ្ឈប ់
ការលព្បើព្បាស់បណាត ញលនុះបានជាបលណាត ុះោសននែេ់សិសស។ 

ការលព្បើព្បាសប់ណាត ញខវបសាយ និង Etiquette 

ការលព្បើព្បាស់បណាត ញ Sandi Net និងព្បរ័នអ្ នីធ្ឺខៃត្ 
ត្ព្មូវថ្សិសសព្ត្ូវព្បត្ិបត្តិតាមចាប់វិន័យកនុងការលព្បើព្បាស់ព្បរន័ 
បណាត ញ Sandi Net និង Etiquette។ ទំងលនុះមានរួម 
ែូចត្លៅ ប៉ ខនតមិនកំៃត្់។ 
 

• បងាហ ញភារគួរសម។ មិនព្ត្ូវបញ្ានូសារព្បមាថ្លៅ 
ប គគេណាមាន ក់ល ើយ។ 

• លព្បើព្បាស់ភាសាលោយបានសមរមយ។ មនិសបថ្ ឬលព្បើ 
ព្បាស់ភាសាមិនសមរមយ។ លរឿងរា៉ា វទក់ទងនឹងសកមម 
ភារែ សចាបគ់ឺមានការហាមឃាត្ដ់ាច់ខាត្។ 

• រកាសិទធិឯកជន. មិនព្ត្ូវបលញ្ចញលោយល ើញនូវ 
អ្ស័យដាធ ន លេែទូរស័រា ខវបសាយរបស់ែានួ ឬ 
រូបភារែាួន ឬរូបភារអ្នកលផ្សងលោយល ើញល ើយ។ 
ម ននងឹបលញ្ចញរូបភារ នាមែានួ ឬកិចចការលេើព្ប 
រ័នអ្ នីធ្ឺខៃត្ សាលាព្ត្ូវខត្មានេិែតិ្បញ្ជា ក់រី 
មាតាបិតាសតីអ្រំី ការអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយច ុះផ្ាយ។ 

• ការគំរាមកំខហងតាមព្បរ័នខវបសាយគឺជាការយាយី។ 
(ចូលររិនិត្យលមើេចាប់ព្បឆំ្ងនឹងការព្បខកព្បកាន់ នងិ 
យាយីមាព្តា A ខែេមានលៅកនុងលសៀវលៅលនុះ។) 

• លគរររែេ់សិទធិអ្នកនិរនធ។ ការព្បព្ស័យទកទ់ង និង 
រត្៌មានទំងអ្ស់ខែេមានលៅតាមព្បរ័នខវបសាយព្ត្ូវ 
បានសនមត្ថ់្ជាកមមសិទធិរបសអ់្នកនរិនធលហើយមិនព្ត្ូវ 
យកមកលព្បើព្បាស់លដាយគម នការអ្ន ញ្ជា ត្រិីអ្នកនិរនធ 
លនាុះល ើយ។ 

• មិនព្ត្ូវបងាអ ក់បញ្ជហ ែេ់ព្បរ័នខវបសាយល ើយ។ 

ការគរំាមកខំហងតាមព្បរន័ខវបសាយ 
ការគំរាមកំខហងតាមព្បរ័នទក់ទងលអ្ល ព្ត្ូនកិលដាយលផ្ាើ 

សារដាក់គន  (លផ្ាើសារគន , បញ្ាូនរូបថ្ត្, សំល ង, ឬវើឌអី្ូ) 
ខែេបំភ័យ យាយី ឬបំៃងលធ្ាើលោយមានលព្គុះថ្ន ក់ រកលរឿង 
ឬនិយាយ ក ឺយលដាយលចត្នា ព្បព្រឹត្តមតងលហើយ មតងលទៀត្ 
ឬចងគំន ំជាសព្ត្ូវ នងិអ្កបបកិរិយាមនិេអ។ លព្បើព្បាស់លព្គឿង 
លអ្ល ព្ត្ូនិករបសែ់ាួន ឬព្បរ័នលអ្ល ព្ត្ូនកិរបស់សាលាលរៀន 
គំរាមកំខហងែេអ់្នកប គគេលផ្សងៗគឺមានការហាមឃាត្់ជាដាច ់
ខាត្ លហើយលបើមានលរឿងលនុះលកើត្មានល ើងសិសសោចបាត្់បង់ 
សិទធិកនុងការលព្បើព្បាស់ព្បរន័ខវបសាយនិងឬមានលទសផ្ងខែរ។ 
ការគំរាមកំខហងតាមព្បរ័នខវបសាយមានរួម ប៉ ខនតមនិកំៃត្់ 
លៅលេើៈ 
• ផ្ាយរត្៌មាន ឬបងាហ ញរូបភារខែេលធ្ាើលោយមាន 

ការខាម ស់លអ្ៀន,  
• បលងកើនការល ា្ ុះគន តាមព្បរ័នខវបសាយខែេមានរួម 

នឹងលធ្ាើលោយែងឹ, រកលរឿងដាក់គន   ឬលព្បើព្បាស់ភាសា 
មិនេអដាកគ់ន , 

• បំខបកបំបាក់សិសសលចញរីព្កមុមិព្ត្ភ័ព្ក, 
• លព្បើព្បាស់ក ំរយូទ័ររបស់ប គគេណាមួយ លហើយចក់ 

ទ កែានួជាប គគេលនាុះ, 

• បញ្ាូនរត្៌មាន ឬរូបភារអ្ាីមួយខែេមានន័យថ្ជា 
របស់ឯកជន។ 

សនតសិ ែ 
ការរកាសនតិស ែព្បរ័នបណាត ញក ំរយូទ័រជាលរឿងខែេព្ត្ូវ 

យកចិត្តទ ដាកែ់៏ធ្ំជាងលគ ។  លបើលលាកអ្នកមានោរមមៃ៌ថ្  
លលាកអ្នកោចបញ្ជា ក់អ្រំីបញ្ជហ សនតសិ ែថ្នការលព្បើព្បាស់ព្បរ័ន 
Sandi Net  ចូរព្បាប់លៅព្កសួងអ្ប់រំគំព្ទខផ្នកបលចចកលទស 
(ITSS) ឬប គគេិកអ្ប់រំផ្លា េ់, សរលសរេិែិត្មកព្បាប់ ឬលផ្ាើ 
ព្បាប់។ មិនព្ត្ូវបងាហ ញបញ្ជហ ែេ់អ្នកលព្បើព្បាស់លផ្សងៗលទៀត្  
ល ើយ។ សិសសខែេមានបញ្ជហ លនុះ ឬមានព្បវត្តិមនិេអកនុងការ 
លព្បើព្បាស់ព្បរ័នក ំរយូទ័រព្ត្ូវបានបែិលសធ្លព្បើព្បាស់បណាត ញ 
Sandi.Net និងអ្ ីនធ្ឺខៃត្។ 
ការបផំ្លា ញ 

ការបំផ្លា ញលៅលេើព្បរ័នបណាត ញក រំយូទ័រនឹងែកហតូ្សិទធិ 
សិសសលព្បើព្បាស់ព្បរ័នបណាត ញលនុះបាន។ លនុះមានរួម ប៉ ខនត 
មិនកំៃត្់លៅលេើការបញ្ចូេព្បរ័នអ្ាីមួយ ឬបលងកើត្ឱ្យមានការ 
សាុះព្បរ័នបណាត ញក រំយូទ័រ។ 

ចាបល់ព្បើព្បាសទ់រូសរ័ាថ្ែ និងលព្គឿង   
លអ្ល ព្ត្នូកិ  
  អ្ប់រំលេែ 48901.5 អ្ន ញ្ជា ត្ិលោយគៃុះកមមការសាលា 

លរៀនលធ្ាើការសលព្មចចិត្តលោយសិសសលព្បើព្បាស់ទូរស័រាថ្ែ នងិលព្គឿង 
លអ្ល ព្ត្ូនិកលៅតាមសាលាលរៀនបាន។ ចាប់គៃុះកមមការព្កសួង 
អ្ប់រំលេែ H-6980 អ្ន ញ្ជា ត្ិលោយសិសសមាន នងិលព្បើព្បាស់ 
ទូរស័រាថ្ែ pagers នងិលព្គឿងលអ្ល ព្ត្ូនកិលផ្សង បានលៅលេើ 
ឡានលប ៊ើសសាលា លរេចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីអ្ាមីួយ និងលព្កាម 
ការព្គប់ព្គងនងិទទេួែ សព្ត្ូវរបសប់ គគេិកសាលាលរៀន។ ការ 
លព្បើព្បាស់បានមានតាមេកខៃៈលរៀបរាបែ់ូចត្លៅៈ  
• សិសស (ថ្ន ក់មលត្តយយដាធ ន-១២) ទំងអ្ស់ោចលព្បើព្បាស់ 

ឧបករៃ៌ទំងលនុះបាន ម នលរេសិសសចូេលរៀន នងិ 
លព្កាយលរេសិសសលចញលៅផ្ាុះ។ 

• សិសសសាលាវិទាេ័យ ថ្ន ក់ទី ៩-១២ ោចលព្បើព្បាស់ 
ឧបករៃ៍លនុះបាន លៅលរេញំុោហារថ្ថ្ៃព្ត្ង់។ 

• លព្គឿងឧបករៃ៌ទំងលនុះព្ត្ូវខត្លាកទ់ ក និងបតិ្ 

មិនលោយឮសំល ង លរេព្គូបលព្ងៀន និងលៅកនងុ 
ថ្ន ក់លរៀន។ 

• ការលព្បើព្បាស់ឧបករៃ៌លដាយគម នការអ្ន ញ្ជា ត្ិ ភាន ក់ 
ងារសាលាលរៀន ឬលលាកព្គូ-អ្នកព្គូោចែកហូត្ឧបក 
រៃ៌លនុះបាន។. 

  លបើសិសសបនតការលព្បើព្បាស់ឧបករៃ៌ទំងលនុះែ សនងឹវិន័យ 

សាលាលរៀន សិសសនឹងបានទទួេការអ្ប់រំជាមនិខាន។ 
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L. ទព្មងប់លំរញ នងិការខៃនា ំ

ការត្ព្មូវលោយបំលរញទព្មង់សាកេ និងទព្មង់ការលព្បើព្បាស់ថ្ន ំសមាា ប់េអិត្មានបញ្ជច ក់ព្បាក់លៅកនុងលសៀវលៅរត៌្មានសំរាប់មាតាបិតាលៅតាមទំរ័របនាា ប់។  សាេលរៀនមួយចំនួនមានផ្តេ់ទព្មង់ទំង 
លនុះលៅតាមការិយាេ័យសាលាលរៀនងាយព្សួេសំរាប់មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសស។   
 

 

ទព្មងស់កេ 

 

 

 

សូមបំលរញ លហើយលផ្ាើលៅជូនៈ 
 

 សាលាលរៀនរបស់កូនលលាកអ្នកផ្ង។ 

 

 

 

 

 

 

 

រត្ម៌ានសតអី្រំ ីការលព្បើព្បាសថ់្ន ំសមាា បស់ត្ាេ អតិ្ 
 

 

 

សូមបំលរញ, ព្បសនិលបើចំបាច់, លហើយលផ្ាើជូនៈ 
 

 Physical Plants Operation Center 

 4860 Ruffner St. 

 San Diego, CA 92111-1522 

 Attn: Integrated Pest Management Team 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  
 

 

* Update your reléase preferences at any time by contacting your school office   Revised:  April 28, 2017 

 

ល ម្ ុះសិសស (នាមព្ត្កូេ, នាមែាួន) 
 

ល ម្ ុះមាតាបិតា (នាមព្ត្កូេ, នាមែាួន) 
 

ថ្ន ក់ទី 
 

អ្ស័យដាធ ន 
 

ទូស័រាផ្ាុះ 
 

សាលាលរៀន 

 

City, Zip Code 
 

លេែទូរស័រាកខនាងលធ្ាើការមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេ 
 

ព្គូ (សំរាប់ខត្ថ្ន ក់ទី K-៥) 
លព្កាយរីបានលធ្ាើការលសើលរើលសៀវលៅរត្៌មានសំរាប់មាតាបិតា, សិសស, និងមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេព្ត្ូវខត្ខ្ករិនិត្យលមើេខផ្នកនិមួយៗ, ច ុះហត្ថលេខាលៅខផ្នកច ងលព្កាយ លហើយផ្ាិទព្មង់លនុះមកការិយាេយ័សាលាលរៀនវិញផ្ង។ 

 

1. ការព្បខកព្បកាន់, ការយាយី, និងការគំរាប់កំខហង  (លសៀវលៅរត្៌មានសំរាប់មាតាបិតាៈ ខផ្នក B)  

 ការគូសល្ាើយបញ្ជា ក់តាមរងាង់ និងការច ុះហត្ថលេខាខាងលព្កាម, ែាុំយេ់ែឹងែូចត្លៅៈ 
 កូនរបស់ែាុំ និងែាុំបានោន និងយេ់អ្ំរី ចាប់ព្បខកព្បកាន់ និងចាប់យាយី។ 

 កូនរបស់ែាុំ និងែាុំយេ់អំ្រី ផ្េវិបត្តិ លរេកូនរបស់ែាុំព្បព្រឹត្តលេមើសនឹងចាប់វិន័យអ្ាីមួយ។ 

 ែាុំបានទទួេរត៌្មានសតីអ្ំរី សិទធិទំងលនុះ 

 
 

4. ការត្ព្មវូខផ្នក ស ែភារ (លសៀវលៅរត្៌មានសំរាប់មាតាបិតាៈ ខផ្នក D)   
ចាប់ California ត្ព្មូវថ្ មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសសមាន ក់ៗបានទទួេរត្៌មានសតីអំ្រី សិទធិរបស់គត្់បញ្ជា ក់លៅលេើលសៀវលៅ 
រត៌្មានសំរាប់មាតាបិតាខផ្នក “ ការត្ព្មូវស ែភារ ” 

  ែាុំែឹងថ្ ែាុំបានទទួេរត្៌មានសតីអំ្រី សិទធិទំងលនុះ។ 

 

5. កមមវិធ្ីបង់ថ្ថ្ាលរទយ LEA MEDI-CAL (លសៀវលៅរត៌្មានសំរាប់មាតាបិតាៈ ខផ្នក F) 

ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងសហការៃ៌ជាមួយព្កសួងស ខាភិបាេព្បចំរែធ California និងអ្ប់រំ ចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីខែេអ្ន ញ្ជា តិ្ឱ្យព្កសួងអ្ប់រំ 
ព្បចំព្កុងទទួេថ្វិការរីការបំលរើស ែភារែេ់សិសសលៅតាមសាលាលរៀន។ លែើមបីឱ្យព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុងទទួេថ្វិការរីការបំលរើទំងលនុះ។ លយើង 
ព្ត្ូវខត្េិែិត្យេ់ព្រមខែេមានកំៃត្់រីអ្នករកាទ កលៅកនុងព្កសួងស ែភារភិបាេសំរាប់ការអ្ប់រំ (DHCS)  និងសំរាប់ទមទរថ្វិការមក វិញរីការបំលរើ 
, និងការបំលរើស ែភារថ្ន Paradigm ។  ការយេ់ព្រម ឬមិនយេ់ព្រមរបស់អ្នកមិនមានបុ៉ះពាេ់កនុងការបំលរើរិនិត្យលមើេស ែភារ សិសស 
និងប័ៃណស ែភារសិសសល ើយ។ សំៃ ំលរឿងសិសសនឹងខចកចយ ែូចជាៈ ល ម្ ុះ, ថ្ថ្ៃខែកំលៃើត្សិសសការរិនិត្យលមើេទក់ទងនឹងស ែ ភារ, អ្នតរាគមន៍, 
និងផ្តេ់រត្៌មានទំងអ្ស់ខែេព្តូ្វខចកចយ (ការបំលរើលៅតាមសាលាលរៀន)។   

 

  ែាុំយេ់ព្រមលោយសំៃ ំលរឿងស ែភាររបស់កូនែាុំលធ្ាើការខចកចយបាន។ 
  ែាុំមិនយេ់ព្រមលោយសំៃ ំលរឿងស ែភាររបស់កូនែាុំលធ្ាើការខចកចយបាន។ 

 
2. ការអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយថ្ត្រូប/វើឌីអ្ូ/ផ្ាយរត្៌មាន * 

លរេសាលាលបើកទា បំលរើសិសស, មានកមមវិធី្អ្ាីមួយ លហើយមានអ្នកតាំណាងព្កសួងសាធារៃៈអ្លញ្ាើមកសាលាលរៀនថ្ត្រូប និង/ឬថ្ត្វើឌូអ្ូ។ 
បខនថម, លរេមានកមមវិធ្ីអ្ាីមួយ មាតាបិតានិសិសសោចរូបលៅតាមបនាប់លរៀន, បរិលវនសាលាលរៀន។ រូបថ្ត្ទំងលនុះោចដាក់បានលៅតាមព្ប 
រ័នអ្ ីធ្ឺខៃត្បាន ឬខចកចយលដាយគម នការអ្ន ញ្ជា តិ្រីសាលាលរៀន។ ការចូេរួមរបស់កូនរបស់អ្នកមានត្ថ្មា និងព្តូ្វការ ការអ្ន ញ្ជា តិ្ឱ្យ 
កូនចូេរួមជាមួយកមមវិធ្ីថ្ត្រូប ឬថ្ត្វើឌូអ្ូ។ 
មាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេខែមិនចង់លោយកូនចូេរួមជាមួយកមមវិធី្ថ្ត្រូប ឬថ្ត្វើឌីអូ្ ព្តូ្វខត្ផ្តេ់រត្៌មានមកសាលាលរៀនលដាយលព្បើ 
ព្បាស់ទព្មង់េិែិត្លនុះ។ សាលាលរៀននឹងរាយាមអ្ន វត្តន៍តាមលសចកតីព្បាថ្ន ររបស់គត្់។ សូមព្ជាប់ថ្ ការថ្ត្រូប ឬវើឌីអ្ូតាមព្បរ័នទូរ 
ស័រាគឺលធ្ាើល ើងលដាយគម នការែឹងឮរី ព្គូ, ចងហាា ង ឬប គគេិកព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង។  
មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសៈ                                                         
សូមគូសល្ាើយបញ្ជា ក់ការអ្ន ញ្ជា ត្ិលោយកូនចូេរួម ឬលព្បើព្បាស់គូសល្ាើយលេើរងាង់ច ងលព្កាយលែើមបិមិនលោយកូនចូេរួម។  

 ែាុំអ្ន ញ្ជា ត្ិ (ចូរគូសល្ាើយរត្៌មានទំងអ្ស់តាមការយេ់ល ើញ)។ 
 លោយកូនរបស់ែាុំទទួេការសមាភ សន៍, ថ្ត្រូប, និង/ឬថ្ត្វើឌីអូ្រីព្កសួងសាធារៃៈបាន។ 
 លោយកូនរបស់ែាុំទទួេការថ្ត្រូប, និង/ឬថ្ត្វើឌីអូ្រីព្កសួងព្បចំព្កុង ឬសាលាលរៀន។ រូបថ្ត្ និងវើឌីអ្ូយកលៅលព្បើព្បាស់   
        លៅតាមព្បរ័នខវបសាយសាលាលរៀន ឬព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង, លសៀល  លៅរត្៌មាន, ព្កសួងរត្៌មានសាធារៃៈ។េ។  
 លោយល ម្ ុះកូនរបស់ែាុំច ុះផ្ាយកនុងការទទួេផ្េព្បលយាជន៍លេើកិចចការរបស់គត់្។ 

 
 ែាុំមិនចង់លោយល ម្ ុះកូនរបស់ែាុំ, រូបថ្ត្, ឬវើឌីអ្ូផ្ាយជាសាធារៃៈល ើយ។ 
 

 

6. េំនំាថ្នការលព្បើព្បាស់ព្បរ័ន លអ្ល ព្ត្ូនិក/NETWORK (លសៀវលៅរត្៌មានសំរាប់មាតាបិតាៈ ខផ្នក  K) 

“េំនាំថ្នការលព្បើព្បាស់ព្បរ័ន Network ” សំរាប់ព្កសួងអ្ប់រំព្នចំទីព្កុង San Diego គឺជាក ងព្តា លហើយព្តូ្វខត្ច ុះហត្ថលេខាលដាយសិសស 
និងមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេ ម ននឹងសិសសោចទទួេការលព្បើព្បាស់ព្បរ័នលអ្ល ព្ត្ូនិក, ព្បរ័នអ្ ីធ្ឺខៃក ព្រមទំងព្បរ័ន  networks    

រសប់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego ។ 

  សិសសៈ ែាុំយេ់ និងព្បត្ិបត្តិតាមចាប់វិន័យ និងគលព្មាងចាប់ K កនុងការលព្បើព្បាស់ព្បរ័នលអ្ល ព្ត្ូនិក ព្រមទំងព្បរ័ន internet  

          និងព្បរ័ន Networks លផ្សងៗរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង San Diego ។ 
  មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេៈ ែាុំអ្ន ញ្ជា តិ្លោយកូនរបស់ែាុំលព្បើព្បាស់លអ្ល ព្ត្ូនិក ព្រមទំងព្បរ័ន internet និងព្បរ័ន      
        Networks លផ្សងៗរបស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំព្កុង San Diego ។ 

 

7. ការច ុះហត្ថលេខា 

ការបំលរញខផ្នកទី ១-២ និងច ុះហត្ថលេខាខាលព្កាមលនុះ ែាុំជាសិសស, ែាុំជាមាតាបិតាបានោនរត៌្មាន និងយេ់ែឹងនូវចាប់ និងសិទធិុ្ ព្រមទំង 
គលព្មាងខែេមានលរៀបរាប់យ៉ាងលកាុះកាយលៅកនុងលសៀវលៅរត្៌មានសំរាប់មាតាបិតាសិសស។ 
  

 ហត្ថលេខាសិសស                                                                ថ្ថ្ៃខែ 

  

 ហត្ថលេខាមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសស                                         ថ្ថ្ៃខែ 

 

3. គលព្មាងចាប់វិន័យផ្ាូវការៃ៌ (លសៀវលៅរត៌្មានសំរាប់មាតាបិតាៈ ខផ្នក  C) 

 

  I ែាុំែឹងថ្ កូនរបស់ែាុំបានោនទព្មង់ចាប់វិន័យ លហើយកូៃរបស់ែាុំ និងែាុំបានយេ់នូវផ្េវិបត្តិ លរេកូនរបស់ែាុំព្បព្រឹត្តែ សចាប់។ 

Universal Form 
Signature Verification of Receipt of Documents/Release of Information 
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រត្ម៌ានអ្រំ ីការលព្បើព្បាសថ់្ន ំសមាា បស់ត្ាេអតិ្ (លបើចំបាច)់ 
 
 
 

បញ្ាីល ម្ ុះថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្របស់ព្កសួងអ្ប់រំព្បចំទីព្កុង San Diego  ការលសនើស ំរត្៌មានអ្ំរី ការលព្បើព្បាសថ់្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្ (លបើចំបាច់) 
Pesticide Active Ingredient  

លែើមបីឱ្យបានទទួេរត្៌មានលនុះ ចូរលធ្ាើការច ុះល ម្ ុះលដាយបំលរញទព្មង់លនុះ លហើយលផ្ាើមក។សយ័ដាធ នខាងលព្កាលនុះ ឬលផ្ាើតាមព្បរ័នលអ្ល ព្ត្ូនិកលនុះ at www.sandiegounified. 
org/parent-forms.                លបើអ្នកមនិចងប់ានទទេួរត្ម៌ានលនុះលទ អ្នកមនិចំបាចប់លំរញទព្មងល់នុះល ើយ។ 

Avert Avermectin  

Blitz-em Isoparaffinic Hydrocarbon  
Borid Boric Acid  
Credit 41 Extra Glyphosate  សាលាលរៀនព្បចំទីព្កុង San Diego អ្ន លលាមតាមចាប់ចាប់ស ែភារសាលាលរៀន ២០០០ ត្ព្មូវលោយលព្បើព្បាស់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្លោយមានព្បសិទធិភារ ព្រមទំងផ្តេ់រត៌្មានជាព្បចំឆ្ន ំ 

ែេ់មាតាបិតា ឬអ្នកោណារាបាេសិសសច ុះល ម្ ុះកូនចូេលរៀនលៅតាមសាលាលរៀនព្បចំព្កុងនូវបញ្ាីថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្ទំងអ្ស់លៅតាមសាលាលរៀន។  
មាតាបិតាឬអ្នកោណារាបាេសិសសោចលធ្ាើការលសនើស ំរត្៌មានសតីអ្ំរី ថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្ខែេព្ត្ូវដាក់លៅតាមសាលាលរៀនរបស់សិសសបាន។ មាតាបិតាខែេច ុះល ម្ ុះលៅកនុងបញ្ាីលនុះនឹងបានទទួេ 
រត្៌មានបានែឹងយ៉ាងលហាចណាស់៧២លម៉ាង ម នលគដាក់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្លៅតាមសាលាលរៀន។ លរេមានភាៃោសននអ្ាីមួយខែេត្ព្មូវលោយបាញ់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្លៅតាមសាលាលរៀន, សា 
លាលរៀននឹងផ្តេ់រត្៌មាន ឬបិត្េិែិត្រត៌្មានព្បកាសព្បាប់លោយបានែឹង លហើយមាតាបិតាខែេច ុះល ម្ ុះនឹងមិនបានទទួេរត៌្មានលនុះល ើយ។ 

Ditrac Diphacinone  
Dragnet Permethrin  
Drione Pyrethrin 

Fusilade II Fluazifop-P-Butyl  
Gopher Getter 2 Diphacinone  
Ground Squirrel Bait Diphacinone  

Knighthawk Prodiamine  ចូរសរលសរ 
(លបើបំលរញមិនបានព្គប់ព្គន់ ឬមិនបានចាស់លាស់ លនើងនឹងមិនលផ្ាើរត៌្មានជូនបានល ើយ) Mauget Imidacloprid  

Maxforce Ant/Roach Bait 
Stations & Gels 

Fipronil  
ថ្ថ្ៃខែៈ 

 សាលាលរៀន ឬមៃឌ េខថ្ទំៈ  
(ចូរសរលសរល ម្ ុះលរញ) 

 

Mecomec MCPP  
Microcare Pyrethrin 

Ornamec Fluazifop-P-Butyl  ល ម្ ុះសិសសៈ 
 PCQ Pelleted Rodent Bait Diphacinone  

Phantom Chlorfenapyr  ល ម្ ុះមាតាបិតា/អ្នកោណារាបាេសិសសៈ  

Precor 2000 Permethrin  

Precor Concentrate (S)-methoprene  អ្ស័យដាធ នអ្នកៈ 
 

(រួមនឹងព្កុង និងលេែ zip code) 

 

Provoke None  

Pyrocide 300 Pyrethrin  

Quicksilver Carfentrazone-ethyl  អ្ស័យដាធ ន Email:   

Reward Diquat  

Sedgehammer Halosulfuron-Methyl  ែាុំចង់បានរត្៌មានតាម  ព្បរ័ន Email  ប៉ សត៍សំប ព្ត្ U.S. 
SpeedZone 2, 4-D, 2-Ethylbexyl Ester  

Talstar Bifenthrin  ការច ុះហត្ថលេខាខាងលព្កាមលនុះ ែាុំយេ់ថ្ ព្កសួងអ្ប់រំសាធារៃៈ ឬមៃឌ េខថ្ទំលកមងៗត្ព្មូវ 
ឱ្យផ្តេ់រត្៌មានសតីអ្ំរី ថ្ន ំសមាា ប់សត្ាេអិត្យ៉ាងលហាចណាស់៧២លម៉ាង ម ននឹងដាក់ថ្ន ំសមាា ប់សត្ា 
េអិត្លៅតាមសាលាលរៀន។   

ការច ុះហត្ថលេខាខាងលព្កាមលនុះ ែាុំយេ់ថ្ ែាុំជាអ្នកទទួេែ សព្ត្ូវលៅលេើការលសនើស ំជាលរៀង 
រាេ់ឆ្ន ំ ការិយាេ័យចត់្ខចងលនុះនឹងចប់លផ្តើមទទួេរត្៌មានលសនើស ំចប់លផ្តើមរីថ្ថ្ៃទី ១ ខែ 
សីហា ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ។  

Tempo 20 WP Cyfluthrin  

Termidor Fipronil 

ULD BP 300 Pyrethrin  ហត្ថលេខាៈ 
  រត្៌មានបខនថម សូមលបើកព្បរ័នខវបសាយលមើេៈ 
 www.sandiegounified.org/integrated-pest-management 

 
ចូរបំលរញលហើយលផ្ាើតាមប៉ សត៍សំប ព្ត្ U.S. លៅៈ PPO/Integrated Pest Management 

 4860 Ruffner St. San Diego, CA  92111-1522 
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http://www.sandiegounified.org/integrated-pest-management


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ការបញ្ជា ក់ អំ្ រី គ ៃភារសាលាលរៀនលៅខកប រ តំ្បន់ លលាកអ្នក  

• អ្នកចូេរួ មជាមួយគៃុះកមមការ និងរិ និត្យ លមើេកមម វិ ធី្សិ កា 
• ការបលព្ងៀនមានគ ៃភារែពស់  
• ការែឹកនំាមានគ ៃភារែពស់  
• ឯកលទសអ្ប់ រំសំរាប់ប គគេិកការងារទំងអ្ស់  
• បញ្ចប់ការសិកាសិសសទំងអ្ស់ លោយបានសព្មចជាមួយនឹងលគេការសិកាបសនែពស់  
• មាតាបិតា/សហគមន៍ទក់ទងខៃនំាសិសសសិកាលោយបានសលព្មចលជាគជ័យ  

• ប គគេិកគំព្ទការងារមានគ ៃភារ និងយកចិត្តទ កដាក់ លៅលេើការសិការបស់សិសសលោយបានលជាគជ័យ  

• គំព្ទបរិសាថ នខែេផ្តេ់ត្ថ្មា លៅលេើការបំ លរើសិសសចំ រ ុះសាសន៍ 
• ការច ុះ ល ម្ ុះសិសសមានកំ រិត្ែពស់ចូេលរៀនលៅតាមត្ំបន់  
• អ្កសរសាស្តសត ព្បរ័នក ំរយូទ័ រ  
• បៃឌ េអ្ប់ រំកនុងត្ំបន់បំ លរើ លៅតាមលសចកតី ព្ត្ូ វការរបស់សិសសខែេរស់ លៅកនុងត្ំបន់  
• សនតិស ែ និងមៃឌ េោគរសាលាលរៀនរកាបានេអព្បថ្រ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vision 20|20 
QUALITY SCHOOLS IN EVERY NEIGHBORHOOD 

Indicators of a Quality Neighborhood 
School 

សិសសសាលាលរៀនព្បចំទី ព្កុង Sam Diego ព្គប់រូបនឹងលរៀនបាន ចប់ទទួេសញ្ជា ប័ព្ត្               
  រីសាលាវិទាេ័យលដាយមាន ជំនាញការសិកា, រាយាមព្បឹង ខព្បងែនុះ ខែនង,  មាន     
  ោរមមៃ៌ចង់ែឹងចង់យេ់នូ វការសិកា និង ត្ស ូសិកា លោយបានលជាគជ័យកនុងការ  
  លព្ជើសលរើសមហាវិទាេ័យ និងម ែ  វិជាា ជិវុះ លែើមបីែឹកនំា និងចូេរួមជាមួយសងគម  
                      បានព្បលសើ រ លៅថ្ថ្ៃអ្នាគត្់។ 

 

FACTS 
for PARENTS 

San Diego Unified School District 
4100 Normal Street, San Diego, CA  
92103 
619-725-8000 
  
www.sandiegounified.org  

http://www.sandiegounified.org/
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