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េបសកកម្ និង ជំេនឿ
េបសកកម្
េបសកកម្ៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ/ែវល្ប567ប់ករសិក7<ប"#$វ័ន្ ពលរដ្ទូេទ និងថ5$ក់ដឹកនំមនគំនិតផ្#ចេផ្ើមៃឆ្
្បឌិត ទំនុកចិត្ និងឯករជ%& ែដលពួកេគ្តឡប់េទបំេរ%សហគមន៍ពួកេគវ"ញ។ េយើងនឹងផ្ល់ចំេណះសិក)*ទូេទតមរយះករផ្ល់ចំេណះដឹង និងជំនញ
គំនិត និងវ%ធីស"ស្វ&ភគពិចរណ ែដលធនឱ'(ករសិក'.របស់ពួកេគទទួលេជគជ័យេនសលវ+ទ"#ល័យ និងេរៀបចំឱកសបន្ករសិក&'េនសកលវ'ទ)*
ល័យ។ េយើងរ"ពឹងទុកថ សិស$%នុសិស$(របស់េយើងខិតខំករសិក&'បនសំេរចេជគជ័យ និងមនលក្ណៈសម()ត្ិ្តឹម្ត'វមនេសចក្ីរ"ករយគំ្ទវប#$ធម៌
្បៃពណី។ ពហុជតិសសន៍ជមួយសិស#$នុសិស#' បុគ្លិក ្គ្ួសរ និងសហគមន៍ ែដលេយើងបនមកពីបណ#្$ បេទសជេ្ចើន គឺជ្បភពធនធនរ"ងមំ
និងឱកសសំរប់ករសិក-.។

ករនំឱ"#មនជំេនឿ
េយើងេជឿជក់ថៈ

1. កររ#ពឹងទុកខ្ស់ៈ កុមរ្គប់រូបមនលក្ណៈពិេសស និងអចេរៀនពូែកេនេពលេទពេកសល'(េគ្ត#វបនទទួលស"#ល់ គំ្ទ និងខិតខំព"#យម។
2. សមត្ភពខ្ស់ក្'ងករបេ្ងៀន និងករសិក$%ៈ សិស#$េយើង្ត'វបនចូលរួមក្#ងករសិក)*កម្វ%ធីមុខវ%ជស
'( ិក$%្តឹម្ត*វ និងមនន័យច&'ស់លស់។
3. ករអប់រេ% ្បៀន្បេដៈ សលេរៀនេយើង្ត,វមនបរ0យកសសុវត្ិភព និងអប់រ(េ្បៀន្បេដសំរប់សមជិក្គប់រូបៃនសហគមន៍សលឆទ័រ។
4. ករទទួលខុស្ត+វៈ សលេរៀន និងសិស*+ចូលរួមចំែណកករទទួលខុស្ត$វសំរប់ករសិក./ និងចរ3យមយទរបស់សិស&'។
5. ភពជៃដគូៈ មតបិតគឺជ្គ&ដំបូង និងស%&ល់កូនច"#ស់។ ្គ#សរ សលេរៀនឆទ័រ និងសហគមន៍េធ្ើិករជៃដគូេដើម%&ីធនករសិក&'របស់កូន។
6. សមត្ភពវប#$ធម៌ៈ ករប$្&ល េគរព សហករ និងេរៀបចំៃនពហុជតិសសន៍មនសរៈសំខន់េដើម%&ីសុខភពភពសហគមន៍សលេរៀនឆទ័រ។
7. តុល$%ភពៈ មុខវ%ជ'(សិក(, សិល(.ៈគំនូ បេច្កវ'ទ)* អប់រ.កយ និងសុខុមលភពរួមគឺែផ្កចំ)បច់ទំងអស់ៃនកម្វ'ធីសិក,-សលេរៀនេរៀនឆទ័រ។
8. ករចូលរួមឧបត្ម្ៈ សលេរៀនេយើងនឹងេរៀបចំឱ)*សិស)-ក/)យជអ្កសិក&' គំនិតៃឆ្្បឌិត និងឧបត្មគ
្ ំ្ទក្#ងពហុវប&'ធម៌ពិភពេលក។
េសច ក្ីែថ្ងករណ៍សលេរៀនឆទ័រមិនមនករេរ#សេអើង
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្មិនេរ&សេអើងស,-នភពពូជសសន៍ ពណ៌សម&'(រ ជនជតិេដើម សសន េភទ លក្ណះេភទ
សំគល់ផ្#វេភទ ពិករ និង/ឬគ"#នទីជំរកក្(ងករែចកចយេគលករណ៍មុខវ%ជ'(សិក(, េគលករណ៍ទទួលចូលេរៀន អហរូបករណ៍ និង កម្វ/ធី្បក់កម្ី និង
កម្វ%ធីែចកចយសលេរៀនេផ#$ងេទៀត។

េសចក្ីែថ្ងករណ៍សលេរៀនឆទ័រអំពីពហុជតិសសន៍ - ទស#$នៈវ(ស័យេយើងអំពីពហុជតិសសន៍
ពហុជតិសសន៍េនសលេរៀនឆទ័រគឺមនគុណតៃម្បំផុតែដលេយើងេធ្ើ។ ជសហគមន៍បេ្ងៀន និងសិក./ ពហុជតិសសន៍របស់េយើង គឺជធន
ធនរ"ងមំរបស់េយើង ។ េយើងេជឿជក់ភពឧត្ម េដយកររួមប"្$លពហុជតិសសន៍របស់េយើង េហើយែដលេយើងបេង្ើនករសិក&'មនគុណភពខ្ស់ ែដល
េយើងផ្ល់ឱ*+សិស#$សលេរៀនឆទ័រ្គប់រូប។

ទស#$នៈវ(ស័យៃនពហុជតិសសន៍របស់េយើង្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេដយគុណតៃម្ដូចតេទៈ

• មុខជំនញវប#$ធម៌ ឬចំេណះដឹង និងករេគរពវប#$ធម៌វប#$ធម៌អ្កដៃទ គឺជសរៈសំខន់េដើម%&ីសំេរចឧត្មភពករសិក,-សិស#$្គប់រូប។
• សហគមន៍ពហុជតិសសន៍របស់សិស#$ មតបិត បុគ្លិក គឺជ្បភពធនធន និងភពរ)ងមំៃនសលេរៀនឆទ័រ។
• ពហុជតិសសន៍រួមមនភពេផ23ងគ62ៃនមនុស23 (ឧៈ លក្ណៈបុគ្ល វ"ធីសិក$% និងបទពិេសធន៍ជីវ+ត) និងភពេផ#$ងគ'#ៃន្កុម/សង្ម (ឧៈ ពូជ
សសន៍/ ជនជតិភគតិច ថនៈ េភទ លក្ណៈេភទ សំគល់ផ្#វេភទ ជនជតិេដើម ជនពិករ ជនគ$%នទីជំរក ក៏ដូចគ'ន
( ិងអង្ករស"#ប័នវប#$ធម៌
នេយបយ សសន ឬ ស"#ប័នេផ#$ងៗផងែដរ) ។

• សហគមន៍ពហុជតិសសន៍េលើកកំពស់គំនិតៃឆ្្បឌិត និងបេង្ើតគំនិតថ្ី និងវ/ធីែស្ងយល់ពីពិភពេលក។
• ពហុជតិសសន៍គឺជសរៈសំខន់សំរប់េជគជ័យក្#ងកែន្ងេធ្ើករ។
• ចំេណះដឹងពីរភស និងេ្ចើនភសគឺជ្បភពធនធន។
ពហុជតិសសន៍ក្#ងកិច្ករ
ករ្បកន់យកពហុជតិសសន៍អចេកើតេឡើងបន្បសិនេបើមនវត្មនក្(ងករសិក./សលេរៀន និង្គប់កំរ+តថ./ក់េរៀន្បចំៃថ្។ េនសលេរៀន
ឆទ័រ េយើងសន#$អនុវត្តមទំលប់ដូចខងេ្កម ែដល្បកន់យកជំេនឿរបស់េយើងែដលពហុជតិសសន៍ គឺជ្បភពធនធនសំខន់បំផុតរបស់េយើងៈ

• សិស#$សិក#&អំពីពហុជតិសសន៍ និងវប#$ធម៌ចំរុះ មិន្គន់ែតេធ្ើតមរយះករ្បរព្េធ្ើពីធីបុណ'(េទ ក៏ប៉ុែន្្ត-វករចូលរួមពហុជតិសសន៍ទូទំងក្#ង
កម្វ%ធីមុខវ%ជស
'( ិក$% និងករអប់រ&វ"ន័យផងែដរ។
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• ពហុជតិសសន៍ៃនគំនិត គឺេលើកកំពស់តមរយៈករពិេ្គះ ពិភក%& និងករសន្ន។ ភព្សបគ%& និងភពេផ%&ងគ)%គឺ្ត.វពិភក%2េដយយក
ចិត្ទុកដក់ និងេដយចំហរ។

• ថ"#ក់ដឹកនំ សហករ% និង្កុម្បឹក()នយកសលេរៀនចូលរួមក្#ងករបេង្ើនចំេណះដឹងជំនញ ែដលជទំលប់ជ្បចំរបស់េយើង។
• សលេរៀនសហគមន៍គឺជករយកចិត្ជនិច្អំពីករេ្បើភសជពិេសស និងែដលមិនបន23បកិត្ិយេដេចតន និងអេចតនសពុហុជតិសសន៍
អ្កដ៏ៃទ។

• តមទ"#ចូល ផ្)វេដើរ ថ"#ក់េរៀន និងកែន្ងជួបជុំបង4#ញពីពហុជតិសសន៍ៃនសិស"#សិក"& និងសលេរៀនសហគមន៍។
• សហករ% និងបុគ្លិកវ0ជជ
"# ីវៈ និង្កុម្បឹក'(នកយជនិមិត្រូបក្3ងចំេណមពហុជតិសសន៍សិស"# មតបិត អណព"+បល និងសហគមន៍។
រយះេពលៃថ្ និងឆ./ំសិក$%េនសលេរៀន
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ&ែវល្មនរយះេពលែវងក្3ងៃថ្ និងឆ()ំសិក$%។ កលវ%ភគសិក+, និងេពលេវលត្ម$វឱ'(សិស'+្គប់
រូបសិក'(រយះេពល១៨៥ៃថ្ ករបេ្ងៀនមនរយះេពល៧េម#$ងកន្ះក្+ងមួយៃថ្េនសលេរៀនឆទ័រ។ ឆ#$ំសិក$)សលេរៀនេយើងចប់េផ្ើមក្2ងែខក567េហើយ
ប"្ប់ក្'ងចុងែខមិថុន។ ែខនីមួយមនេរៀនពក់កណ)*លេពលមួយៃថ្ (ជញឹកញប់ពីរៃថ្) ដូចបនកំណត់េនក្+ងកលវ0ភគឆ45ំសិក58សលេរៀន។ េរៀង
រល់ៃថ្េរៀនពក់កណ)*លេពលមិនមនកម្វ(ធីសិក,-េ្កយេពលេទ។

ៃថ្សិក'(
សិស#$្ត'វបនចូលរួមក្#ងសកម្ភពសិក$%សិស#$មជ#'មណ)ល និងមុខវ0ជ2#ចំរុះក្#ងេពលៃថ្សិក"#។ មុខវ)ជ+"សិក"#ែបងែចកតមកំរ)តថ7"ក់េរៀននីមួយៗ
និងប"្$លគ'(ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ដូចខងេ្កមេនះ

• ភសអង់េគ្ស (េមេរៀនអន សរេសរ ្បកប េវយ'(ករណ៍)
• គណិតស&ស្
• វ"ទ$%ស"ស្
• សិក$%សង្មស*ស្
• វប#$ធម៌្បៃពណីពិភពេលក
• កររួមប&្(លសិល,-ៈគំនូ (សិល$%ះគំនូ ត,ន្ី បេច្កវ5ទ$7 វ5ទ$7ស,ស្បណ:$ល័យព័ត៌មន)
• អប់រ%កយ/កីឡ/សុខភព
េម#$ងសិក$%

• ៃថ្េបើកសលេរៀនឆទ័របេ្ងៀនគឺចប់ពេី ម#$ង ៨ៈ០០ ្ពឹក រហូតដល់េម*+ង ៣ៈ១៥ ល"#ច។
• សលេរៀនឆទ័រេបើកទ./គឺចប់ពីេម#$ង ៧ៈ១៥ ្ពឹក សំរប់សិស'(្គប់រូប េលើកែលងែតសិស'(ក្5ងកម្វ9ធីមុនេពលសិក'?។
− សិស#$ថ"#ក់មេត្យ#+បឋម K1 ដល់ ទី៣ ្ត#វដក់ឱ)*ចូលេរៀនេនតមទ$ច
% ូលសលេរៀនបឋមសិក-.។
− សិស#$ថ"#ក់ទ៤
ី ដល់ ទី៨ ្ត#វដក់ឱ)*ចូលេរៀនេនតមទ$ច
% ូលសលេរៀនមធ)*មសិក).។
− សិស#$មកយឺតេពល្ត#វកត់្តេឈ*+ះបន"#ប់ពស
ី លេរៀនចប់េផ្ើមេនេម#$ង ៨ៈ០០ ្ពឹក។ សិស#$មកយឺតេពល្ត&វចុះេឈ&'ះ និងទទួល
សំបុ្ត អនុ)*+តពីករ%យល័យខងមុខមុនេពលអនុ'()តឱ),េទចូលថ%&ក់េរៀន។ សិស#$្ត#វមនសំបុ្តប"#$កេ់ ដើម%&ីទទួលអនុេ្គះចំេពះ
ករមកយឺតេពល។

• ៃថ្សិក'(នីមួយៗ មតបិតមកទទួលយកកូនេនេម7'ង ៣ៈ២៥ ល"#ច (េម#$ង ៣ៈ១៥ សំរប់សិស'(ថ*'ក់មេត្យ'1បឋម K1 និងមេត្យ)* K)
• េនៃថ្េចញពីេរៀនពក់កណ%&លេពល សិស&'នឹង្ត-វេចញេម#$ង ១១ៈ៣០

ល"#ច(េម#$ង ១១ៈ១៥ សំរប់សិស'(មេត្យ'.បឋម K1 និងមេត្យ)* K) -

េនៃថ្េចញពីេរៀនពក់កណ$%លេពលគឺមិនមនកម្វ'ធីសិក,-េ្កយេពលេទ។

• កូនៗក្#ងកម្វ%ធីសិក*+េ្កយេពលអចបន្េនសលេរៀនរហូតដល់េម./ង ៥ៈ៤៥ ល"#ច។ សូមេរៀបចំមកទទួលយកកូនៗេលកអ្កឱ12ទន់េពល
េវល។ ្បសិនេបើកូនក្#ងកម្វ%ធីសិក*+េ្កយមិន្ត&វបនមកទទួលយកពីកម្វ1ធី និងេនរហូតដល់េម*+ង ៦ៈ០០ ល"#ច និង្បសិនេបើសលេរៀន
មិនអចទទួលបនទំនក់ទំនងមតបិត ឬអណព)*បល បុគ្លិកសលេរៀនមនសិទ្ិទក់ទងេទប៉ូលិស។ សិស/0មិន្ត#វបនមកទទួលយក
យឺតេពល និង្ត#វបនទទួលពិន័យ េហើយនិងអច្ត%វបនទទួលករដក់កំណត់ឱ"#មកេរៀនកម្វ)ធីសិក./េ្កយេពលតមលទ្ភពរបស់ខ្.ន។

ករបិទសលេរៀនេពលេ្គះអសន្
ករបិទសលេរៀននឹងេកើតមនែតក្.ងេពលមនអសន្ធ្ន់ធ្រ។ េសចក្ីសំេរចមិនេបើកសលេរៀន ឬ្ត*វឱ-.សិស#$េចញពីេរៀនមុនេពល នឹង្ត&វអនុ
េលមេទតមសលេរៀនរដ្ៃនទី្កុងឡ1ែវល្ Lowell Public School District ក្#ងស"#នភពធ្ន់ធ្រែដលប៉ះពល់ដល់សលេរៀនទូេទក្#ងទី្កុងឡ*ែវល្។
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េសចក្ី្បកសៃនករបិទសលេរៀន និង/ឬ្ត#វឱ"#សិស"&េចញពីេរៀនមុនេពល នឹង្ត&វ្បកសតមរយៈ ស"#នីវ'ទ#)* និងទូរទស()ដូចតេទៈ TV Channels 4,

5, 7 and 25។ េសចក្ី្បកសពីករបិទសលេរៀននឹង្ត/វបង#$ញេលើ្បព័ន្េវបសយសលេរៀនឆទ័រ និងទូរស័ព្ប"្$នសរស្័យ្បវត្របស់េយើង។
ក"្ប់លំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះេពលៃថ្េ្គះអសន្
សលេរៀនឆទ័រចូលរួមកម្វ%ធីេនះែដលរដ្បនយល់្ពមអនុ$ត
%& ឱ#$េយើង“រប់ប$្&ល”មនវត្សិស#$េយើងរហូត្បំៃថ្ក្#ងឆ&'ំសិក'+និមួយៗែដល
បនសំេរចក្*ងេពលៃថ្មន្ពឹលទឹកកក។ ឆ្ងតមកម្វ)ធីេនះ ្គ#បេ្ងៀនតមថ"#ក់នីមួយៗរបស់េយើង នឹងេរៀបចំ្បគល់កិច្ករលំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ
មួយចំនួនែដល្ត*វេធ្ើប"្ប់ រួចេហើយ្ត.វ្បមូលមកវ(ញក្+ងេពលមួយអទិត56ៃថ្មន្ពឹលទឹកកក និងេដយមូលដ01នករចូលរួម។ សិស+,ែដលេធ្ើប4្ប់
កិច្ករ នឹង្ត,វបនរប់ប2្3លថ “េនលសេរៀននិងបនមកេរៀន” េនៃថ្េនះ។ ក"្បល
់ ំហត់េមេរៀនៃថ្េ្គះអសន្នឹង្ត)វជូនដំណឹងដូចជតមយះ
របូខល Robocall ែដលមតបិត្ត#វបនទទួលេសចក្ី្បកសេនៃថ្ធ"#ក់្ពឹលទឹកកក។

របយករណ៍សិក*+

• ឯកសររបស់សិស)*នឹង្ត0វរក)2ទុកេដយសលេរៀន េហើយអច្ត)វកំេទចេចលក្1ងរយៈេពល៦០ឆ"#ំបន'#ប់ពីពួកេគបនប1្ប់ បនេផ្រ ករសិក&'
ឬដកេចញពី្បព័ន្សលេរៀន។

• ក្#ងេពលែដលសិស&'្ត*វបនចុះេឈ3&ះចូលេរៀនក្9ងសលេរៀន ្គ*ចងហ"#ង ឬអ្ក្គប់្គងរបស់ពួកេគនឹងពិនិត./េមើល និងកំេទចេចលព័ត៌
មនផុតកំណត់ ឬមិនសមេហតុផល ែដលមនក្4ងប#្ីឯកសរបេណ,-ះអសន្ ែដលបនផ្ល់សិទ្ិឱ./សិស.0 និងមតបិតរបស់ពួកេគ ្ត=វបន
ជូនដំណឹងជលយលក្អក01 េហើយ្ត7វបនផ្ល់ឱកសឱ0@ដំណឹង ឬឯកសរថតចម្ងមុនេពល្ត7វកំេទចេចល។ ឯកសរថតចម្ងនឹង្ត7វរក0N
ទុកក្%ងប(្ីឯកសរបេណ01ះអសន្។

• ប"្ីឯកសរបេណ+,ះអសន្របស់សិស,4ែដលបនចុះេឈ)*ះចូលេរៀន ឬបន1*ប់ពីៃថ្មនសុពលភពៃនច*;ប់ 603 CMR 23.00 នឹង្ត&វកំេទច
េចលបន#$ប់ពរី យៈ្បំពីរ (៧) ឆ"#ំ បន'#ប់ពីសិស#-ផ/#ស់ប្1រករសិក#5 ប6្ប់ករសិក#5 ឬដកេចញពី្បព័ន្សលេរៀន។ េសចក្ីជូនដំណឹង
តមសំបុ្តេដើម,-ីផ្ល់ជូនសិស&' និងមតបិតែដលមនសិទ្ិេនក្0ងៃថ្ករកំេទចេចលឯកសរ េហើយសិទ្ិរបស់ពួកេគទទួលព័ត៌មនទំង្សុង
ឬតមែផ្កនឹង្ត,វមនេនេពលៃនករផ78ស់ប្=េពលប"្ប់ករសិក*+ ឬដកេចញពីករសិក*+។ លិខិតជូនដំណឹងេនះនឹង្ត@វដក់បែន្មព័ត៌ទូេទ
ែដលត្ម'វតមច+,ប់ 603 CMR 23.10។

• េយងតមច'(ប់ In accordance with M.G.L. c 71, section 87,លទ្ផលពិន្)ៃនករ្បឡង្បចំខ្5នែដលបនែចកចយចំេពះ
សិស#$ែដលបនចុះេឈ/#ះេរៀនក្4ងសលេរៀនរដ្ នឹង្ត&វដកេចញពីរបយករណ៍សិស78ែដលបនប<=7ក់េនដំណច់ឆ'(ំសិក(,ែដលបនែចក
ចយក្%ងក្បឡងដូេច)*ះែដរ។

• រេបៀបេ្បើច()ប់ៈ

• 603 CMR 23:00; M.G.L.c. 71, 34D, 34E
ព័ត៌មនទំនក់ទំនងមតបិត

• េនះគឺជករចំបច់បំផុតែដល្ត6វឱ9:មនព័ត៌មនថ្ី្គប់្គន់ និង្តឹម្ត(វទន់េពលអំពព
ី ័ត៌មនទំនក់ទំនងសិស'( និងមតបិត្គប់រូប។
• េនេពលចប់េផ្ើមសលេរៀន មតបិត/អណព67បល្ត;វបំេពញែបបបទេពលេ្គះអសន្ប"#$កម
់ កសលេរៀនឱ"#ដឹងអំពីមនុស)*ែដល
្ត#វទក់ទងេន េពលេ្គះអសន្ ដូចជ េក្ងឈឺក្2ងេពលេរៀន ឬេពលមនេ្គះអសន្សលេរៀន។

• សូមធននពិត្បកដថ ្គប់មនុស34គឺអចទំនក់ទំនងបន េហើយអចមកទទួលយកកូនេលកអ្កបនក្%ងេពលមនេ្គះអសន្។
• តមច$%ប់ មតបិត/អណព$-បល្ត2វជូនដំណឹងមកករ*យល័យសលេរៀន ្បសិនេបើទូរស័ព្ៃដ ផ្ះ ឬកែន្ងករងររបស់ពួកេគផ56ស់ប្8រ
េនក្#ងឆ"#ំសិក#(។ សលេរៀនឆទ័រកំពុងេធ្ើករទំនក់ទំនងតម្បព័ន្េអឡិក្តនិក/អុីែមល។ មតបិត្ត1វផ្ល់ព័ត៌មនថ្ីចំបច់តមអុីែមល

របស់ពួកេគ ដូេច្ះពិតជងយ្សួល្គប់ករទំនក់ទំនងផ"#ល់ជមួយមតបិត។

• េយើងកំពុងព"#យមជួយសន#$ំពីេសចក្ីជូនដំណឹងជ្កដស េហើយសូមឱ)*មតបិតផ្ល់េយើងខ្'ំនូវអសយដ/0នអុីែមលែដលមនថ្ី។
ែបបបទេចញពីេរៀន

1. ្គ#សរនីមួយៗ្ត-វបំេពញែបបបទេចញពីេរៀន Dismissal Form េនះ េនេពលសិស&'ចុះេឈ&'ះចូលេរៀនេរៀងរល់ឆ1'ំ េហើយ្ត#វករ
បំេពញព័តម
៌ នថ្ីៗ។ េយើងនឹងអនុ$%&តឱ&)កូនេលកអ្កេចញពីេរៀនជមួយ មនុស%&ែដលបនសិទ្ិ្តឹម្ត%វក្)ងប,្ីេឈ12ះែតប៉ុេណ()ះ។

2. មតបិត/អណព'(បល ឬមនុស'0ែដលបនសិទ្ិ្តឹម្ត)វ េទើបអចមកទទួលយកកូនេលកអ្កបនេនេម$%ង៣ៈ៣០ល"#ច។ (សំរប់សិស()
មេត្យ&'បឋម K1 និងមេត្យ)* K េនេម#$ង៣ៈ១៥)។

3. មតបិត/អណព()បល ឬមនុស&'ែដលបនសិទ្ិ្តឹម្ត.វអច្ត%វករបង#$ញប័ណ្សំគល់ខ្0នេនេពលមកទទួលយកកូនេលកអ្ក។
4. មតបិត/អណព"#បល ឬមនុស"+ែដលបនសិទ្ិ្តឹម្ត.វ្ត.វចុះហត្េលខមុនេពលទទួលយកកូនេចញពីអគរសលេរៀន។
• មតបិត/អណព()បល្ត.វេផ្ើសំបុ្តប$%&ក់ចុះហត្េលខមកជមួយកូនេនេពល្ត*វករឱ/0កូនេចញពីេរៀនមុនេពលកំណត់។
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• សិស#$ថ&#ក់មធ#+មសិក#, (ទី៦-ទី៨) ្ត#វមនសំបុ្តប+,-ក់ករអនុ&'(តពីមតបិត ឬអណព(3បលរបស់ពួកេគ េទើបអចអនុ&'(តឱ(@
េចញេដើរេទផ្ះ ឬ មណ#លប៊យ និងហ្ឺលក្ឹប (the Boys & Girls Club)។

• សូមកុំឱ()កូនេលកអ្កសុំ្គ-របស់ពួកេគចំេពះករផ"#ស់បរ្( មេធ%&បយមកទទួលយកកូនពីសលេរៀនខុសពីេពលេវលធម្ត។ េយើងមិន
អចទទួលយកករផ&'ស់ប្,រែដលគ%&នសំបុ្តប'()ក់សរេសរេដយៃដេដយមតបិត ឬអណព,-បលេឡើយ។ រល់សំេណើរសុំករផ"#ស់
ប្#រមកទទួលយកកូនេចញពីេរៀន ្ត#វែតមនសំបុ្តប,-.ក់សរេសរេដយៃដពីមតបិត ឬអណព*+បលយ"#ងតិចមួយៃថ្មុនៃថ្កំណត់
ែដល្ត&វផ"#ស់ប្(រ។

• េយងតមេពលេវលេចញពីេរៀនពីេម#$ង៣ៈ១៥ ដល់ ៣ៈ៣០ល"#ច គ"#នករផ$%ស់ប្*រករដឹកនំែដល្ត&វទទួលេនេ្កយពីេម()ង ២ៈ៣០
ល"#ចេទ េលើកែលងែតក្#ងស"#នភពេ្គះអសន្ប៉ុេណ&'ះ។

ករផ$%ស់ប្*រអណព%.បល និងបទប56%ហមឃត់
េនះគឺជកិច្ករសំខន់ចំបច់បំផុតែដលសលេរៀន្ត2វស45ល់មនុស58ែដលទទួលខុស្ត)វសំរប់កូនៗ្គប់េពលេវល។ ្បសិនេបើមនករផ&'ស់ប្#រ
អណព$%បល ឬបទប&'(ហមឃត់ ែដលមនឥទ្ិពលេលើកូនេលកអ្ក សូមផ្ល់ឯកសរថតចម្ងៃនេសចក្ីបង)*ប់ពីតុលករ្បគល់មកឱ)*ករ#យល័យ
សលេរៀន និង្ត#វប"#$ក្់ បប់មក្គ#របស់កូនេលកអ្កផងែដរ។ សលេរៀនមិនអនុត្តមសំេណើររបស់មតបិតក្.ងករណីេនះេដយគ67នេសចក្ីបង#$ប់
តុលករេឡើយ។ មតបិតមិនអចេស្ើសុំសលេរៀនឱ()ដក់កំរ.តតមសិទ្ិមតបិតេដយគ#$នេសចក្ីបង.$ប់ពីតុលករេឡើយ។

វត្មនសិស#$
េយើងរ&ពឹងថ សិស#$្គប់រូបមកេរៀនេទៀងទត់ និងទន់េពលរល់ៃថ្។ ករវត្មនេរៀនេទៀងទត់គឺជករចំបច់បំផុតគំ្ទដំេណើរករសិក$%របស់
សិស#$។ សិស#$គួរ្ត*វអវត្មនែតក្3ងករណីមនជំងឺ ឬស"#នភពបន)#ន់ក្#ង្គ'សរប៉ុេណ&'ះ។ សូមខិតខំព)*យមេរៀបចំ្គប់កលវ$ភគណត់ជួបេផ#$ងៗេន
េ្កេម#$ងេពលសិក$+ ឬក្.ងេពលសលេរៀនឈប់សំរក។ េសចក្ីជូនដំណឹងគួរែតេធ្ើឱ9:បនច9<ស់លស់ជមុន េដើម%&ី្បគល់ជូន្គ#្បចំថ()ក់ ករ#យល័យ
និងនយកសលេរៀន។
ច"#ប់រដ្ម៉ស",ឈូសិត The Commonwealth of Massachusetts អនុ#$%តឱ#$សលេរៀនេរៀបចំឯកសរតមផ្#វច"#ប់ចំេពះសិស#$ និង/ឬ
មតបិតសិស&' េដើម%&ីដក់ជូនតុលករេនេពលកូនខកខនមិនបនមកេរៀនគ"#នសុំច#)ប់្តឹម្ត%វរយះេពល្បំពីរ(៧)េពលក្&ងេពល្បំមួយ(៦)ែខ។
សិស#$មកេរៀនយឺតគ"#នសុំច"#ប់្តឹម្ត%វរយះេពលដប់បួន(១៤)េពលក្&ងរយះេពល្បំមួយ(៦)ែខ នឹង្ត&វេរៀបចំឯកសររបយរករណ៍ដក់ជូនតុលករ
ក្#ង្សុក(Local Court)។

េពលមកេរៀនយឺត និងមិនបនមកេរៀនៈ

• សលេរៀនចប់េផ្ើមេនេម01ង៨ៈ០០្ពឹក។ សិស%&ែដលមកេរៀនបន1%ប់ពីេម6%ង ៨ៈ០០្ពឹក នឹង្ត(វកំណត់ថ “មកេរៀនយឺតេពល”។
• សិស#$នឹង្ត*វកំណត់ថមកេរៀនយឺតេពលរហូតដល់េម*+ង១០ៈ១៥្ពឹក េបើពួកេគមកេរៀនបន'(ប់ពីេម#$ង១០ៈ១៥្ពឹក នឹង្ត&វកំណត់ថ
មិនបនមកេរៀន។

• មិនបនមកេរៀនជប់គ%&បី(៣)េពល ឬមកេរៀនយឹត្បំ(៥)េពល នឹង្ត&វេផ្ើសំប្ុ ត្បមនេលើកទីមួយដល់ផ្ះេដយបុគ្លិក្គប់្គងប"្ី
េឈ#$ះសិស$( ឬថ#$ក់្គប់្គងសលេរៀន។

• មិនបនមកេរៀនជប់គ្%& បំ(៥)េពល ឬមកេរៀនយឺតដប់(១០)េពលរយះេពល្បំមួយែខ នឹង្ត&វេផ្ើសំបុ្តេលើកទីពីរដល់ផ្ះេដើម/0ីអេ2្ើញ
ឱ"#មកជួប្បជុំជមួយថ"#ក់្គប់្គងសលេរៀន។

• មិនបនមកេរៀនជប់គ្%& បំពីរ(៧)េពល ឬករមកេរៀនយឺតដប់បួន(១៤)េពលក្#ងរយះេពល្បំមួយែខ អច្ត#វប&្(នករណីរបស់កូនេលក
អ្កជូនតុលករក្#ង្សុកេដយេរៀបចំឯកសរប"#$ក់អំពី(កុមរ្ត0វករជំនួយ)a Failure to Send or a CRA (Child Requiring Assistance)
ែដលអច្ត(វទទួលវ"ន័យ ឬ ចំណត់ករចត់តមផ្#វច&'ប់េដយតុលករ។ ែផ្ក្គប់្គងអចចត់វ7ធនករបន្ ្បសិនេបើេន
ែតមនប&'(ករមកេរៀនយឺតេពល ឬករមិនបនមកេរៀន (ឧៈ បត់បង់សិទ្ិសិក$%កម្វ)ធីពិេសស កម្វ%ធីសិក*+េ្កយេពល ករេធ្ើដំេណើរ ទស#$នៈ
កិចក
្ រចូលរួមសកម្ភពកីឡ និង/ឬ ករេរៀបចំប,្ីេលខ 51A តំណងឱ&'សិស&*)។

• មិនបនមកេរៀនបន្រជប់គ%&ញឹកញប់េពលចប់េផ្ើមឆ*+ំសិក$% ឬបន)$ប់ពស
ី លេរៀនឈប់វ"សមកល នឹងេធ្ើឱ'(សលេរៀនព"#យមជួបេដើម%&ី
ែស្ងយកមតបិត/អណព'(បល ្បសិនេបើពួកេគផ"#ស់ប្#រទីលំេន។ សិស$%អច្ត*វបនដកេចញពីប'្ស
ី ិស#$សកម្របស់េយើង។ ពួកេគនឹង
្ត#វបនដក់ជំនស
ួ វ#ញេដយសិស)*សកម្រហូតដល់ពួកេគវ*ល្តឡប់មកវ"ញ។

• ករេធ្ើដំេណើរ្គ#សរមិនែមនជករឈប់សុំច"#ប់េទ។ គ"#នករឈប់វ+សមកល្ត1វសុំច"#ប់េទ។ សូមជូនដំណឹងមកករ#យល័យសលេរៀន
្បសិនេបើកូនេលកអ្កនឹង្ត0វខកខនមកេរៀនេដយសរករេធ្ើដំេណើរ។ ករណីទំងេនះនឹង្ត1វចត់ទុកថជករមិនបនមកេរៀនគ,-នច"#ប់
្តឹម្ត%វែដលពួកេគនឹង្ត&វបនសំេរចជូនដំណឹងថ ករឈប់គ'(នច"#ប់។
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*

សិស"#មិនបនមកេរៀនចប់ពីដប់ពីរ(១២) េពលេឡើងេទ ( សុំច"#ប់ ឬគ#$នច"#ប់) អច្ត%វសំេរចឱ,-េរៀន្ត0តថ2,ក់។ េសចក្ីសំេរចេនះនឹង្ត(វបនេធ្ើ

េឡើងេដយ្គ#ចងហ'(ងសលេរៀន បន#$ប់ពក
ី រ្បជុំពិេ្គះេយប ល់ជមួយបុគ្លិកសលេរៀន និង្គ&សរសិស*+។

្បសិនេបើកូនេលកអ្កនឹងមិន្ត#វបនមកេរៀនេដយសរជំងឺ សូមទក់ទងតមទូរស័ព្មកសលេរៀនជបន+,ន់។ េនះគឺជករចំបច់ែដលមត
បិត/អណព#$បល្ត#វជូនដំណឹងមកសលេរៀនេដើម%&ីរយករណ៍អំពីករមិនបនមកេរៀនេនមុនេម#$ង៨ៈ១៥ ្ពឹក តមទូរស័ព្េលខ 978-323-0800។
# ់ទី, េឈ'(ះ
្បសិនេបើបណ)*ញ ទូរស័ព្រវល់ សូមេផ្ើសរជដំណឹងមកសលេរៀនតមេវ67សែមល voicemail េដយប"#$ក្់ បប់ពី េឈ#$ះសិស#$, ថ"ក
្គ#,េឈ&'ះេលកអ្ក, និង្ត&វជសច់ញតិសិស./ មូលេហតុៃនករមិនបនមកេរៀន និងចំនួនៃថ្ែដលសិស+,នឹងមិនបនមកេរៀន។

* សិស#$ ្ត#វ នំយកសំបុ្តប'()ក់េនៃថ្បន#$ប់ពម
ី ិនបនមកេរៀនម្ងៗ ែដលមនប"#$កព
់ ័ត៌មនជូនដូចខងេ្កមៈ
• ែខ/ៃថ្/ឆ%&ំៃនករមិនបនមកេរៀន
• មូលេហតុៃនករមិនបនមកេរៀន
• េលខទូរស័ព្មតបិត ឬអណព23បល
• ករចុះហត្េលខមតបិត/អណព34បល

* សំបុ្តប'()ក់មិនធនឱ"#ករឈប់របស់សិស"+ ែដលនឹង្ត)វបនអនុេ្គះេទ េបើសំបុ្តមិនភ9:ប់មកជសំបុ្តសុំច%&ប់្តឹម្ត-វសំរប់ករឈប់។
េនសលេរៀនឆទ័រគឺមនេគលេដរបស់េយើងេដើម%&ីផ្ល់កម្វ%ធីសិក$%ល្បំផុតែដលអចេធ្ើបនសំរប់កូនេលកអ្ក ក៏ប៉ុែន្េយើងក៏េជឿផងែដរថអច
មនេពលខ្ះសិស#$មិនអចេនេរៀនបន។ េយើងនឹងពិចរណដូចខងេ្កមេនះ ខណៈអក់ខនមិនបនមកេរៀនែដល្ត#វបន ករអនុេ្គះៈ

• មរណៈភព ឬ វ"បត្ិធ្ន់ធ្រេផ&'ងៗៃនសមជិក្គ3សរជិតស្ិត
• ៃថ្សំរកបុណ$%សសន
• កលៈេទសៈេលើកែលងពិេសសជមួយករេលើកែលងពីថ"#ក់្គប់្គងសលេរៀន
• ជំងឺែដលមនសំបុ្តប/01ក់ចុះហត្េលខពីមតបិត/អណព23បល
• សំបុ្តេពទ$%ប"#$ក់អំពជ
ី ំងឺ ឬរបួសស'(មែដលសិស#$មិនបនមកេរៀនក្#ងេពលជប់គប
%& ី(៣)ៃថ្។ សំបុ្តេពទ$%ប"#$កឱ
់ "#សិស"&្តឡប់មកេរៀនវ&ញ
្ត#វេផ្ើ មកបុគ្លិក្គប់្គងវត្មនសិស+, បន/+ប់ពីសិស#$មិនបនមកេរៀនជប់គ0#បី(៣)ៃថ្ េដើម%&ីឱ%)សិស%,្តឡប់មកចូលថ7%ក់េរៀនវ<ញ។

ករមិនបនមកេរៀន និងករមកេរៀនយឺត្ត.វកត់្តក្%ងរបយករណ៍សិក*+។ ករខកខនសលេរៀនេធ្ើឱ&'ប៉ះពល់ករសិក$%សំេរចេជគជ័យេហើយ
ករមិនបនមកេរៀនញឹកញប់អចេធ្ើឱ&'ប៉ះពល់ធ្ន់ធ្រដល់ករលូតលស់មុខវ%ជស
'( ិក$%្តីមស និងបុគ្លិកលក្ណៈរបស់សិស01។ សិស"#្ត#វទទួលខុស្ត&វ
្គប់កិច្ករសិក()ែដលខកខនមិនបនេធ្ើ េហើយមតបិត្ត$វេរៀបចំមេធ./បយមកទទួលយក្គប់កិច្ករសិក)*របស់កូនែដលមិនបនេធ្ើពីថ$%ក់េរៀន។
សិស#$មនប()#មិនបនមកេរៀន េទៀងទត់នឹងប៉ះពល់ដល់សមត្ភពសិស%& ែដល្ត&វទទួលចូលេរៀនេនសលេរៀនឯកជន និងសលេរៀនវ-ទ/0ល័យ
បណ#$ះបណ'(លមុខវ.ជ0(ជវី ះ។

េគលបំណងៃនករជំរុញេគលករណ៍ទំងេនះគឺេដើម%&ីេលើកកំពស់អកប$%កិរ(យជចំបច់សំរប់េជគជ័យក្)ងករសិក&' និងជីវ-តរស់េន។
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ទំលប់សិក$% ចំណត់ថ'(ក់ និង ករេរៀន្ត*តថ,-ក់
លំហត់េមេរៀនេនផ្ះ
កូនៗទទួលករសិក,-ល្បំផុតេនេពល្គ9 មតបិត/អណព'(បល េហើយកូនៗ្គប់រូបចូលរួមេធ្ើសំេរចេគលេដដូចគ9:។ េមេរៀនលំហត់េធ្ើេន
ផ្ះជួយ ឱ"#សិស#$សិក#&។ កិច្ករេនះផ្ល់ឱ01ពួកេគអនុវត្ល្បំផុត និងេមើលេមេរៀនេឡើងវ"ញនូវអ្ីែដលពួកេគបនេរៀនេនក្6ងថ"#ក់េរៀនផងែដរ។ កុមរម"#ក់ៗ
ចប់ពថ
ី "#ក់មេត្យ#+ ដល់ទី៨ នឹងមនលំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ្បចំៃថ្។ លំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះគឺជែផ្កសំខន់បំផុតៃនបទពិេសធន៍ករសិក$%របស់កុមរ
េនេពលៈ

a) កុមរកត់្តច"#ស់លស់អំពីកិច្ករសិក"0្បចំៃថ្ និងយក្តឡប់មកវ>ញរល់កិច្ករែដលបនេធ្ើប&្ប់ទន់េពលេវល។
b) មតបិតេរៀបចំែបងែចកេពលេវល និងទីកែន្ងពិេសសសំរប់ករេធ្ើប"្ប់លំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ។
c) ្គ#ៗផ្ល់កិច្កេមេរៀនមនន័យ្គប់្គន់ជមួយេពលេវល្តឹម្ត%វទន់េពលសំរប់ព័ត៌មន្តឡប់មកវ6ញេទឱ:;សិស:=។
* សិស#$គួរែតអនឱ"#បនយ'"ងតិច២០នទីរល់ៃថ្េពលេនផ្ះ។ កិច្ករេនះគឺចំបច់សំរប់ករលូតលស់បន្របស់េគក្>ងករអន និងមុខវ(ជ*+សិក+.េផ+1ង
េទៀត។ សូមពិនិត%&េមើលតរងភរៈកិច្សិស)*/មតបិត/្គ0បេ្ងៀន។

របយករណ៍សិក*+ និង ករជួប្បជុំមតបិត
របយករណ៍សិក*+្ត.វេចញប%&'ក់ជូនបីដងក្'ងមួយឆ,-ំ េហើយ្ត4វេផ្ើជូនមតបិតដល់ផ្ះសំរប់ករចុះហត្េលខេផ្ើ្តឡប់មកសលេរៀនវ'ញ
សំរប់្តី មសទី១ និង ទី២។ េនពក់កណ'(លៃន្តីមសនីមួយៗ ្គ#ៗនឹងេផ្ើជូនរបយករណ៍សិក$%រ"កចំេរ"ន។ ្គ$នឹងអេ*្ើញមតបិតមកជួបសំរប់
ករជួប្បជុំមតបិត/ ្គ#/សិស&'ក្#ងរដូវស្ឹកេឈើ្ជុះ និងសិស56ដឹកនំករ្បជុំក្#ងរដូវផ"#រ%ក។ ្គ$របស់កូនេលកអ្កនឹងេផ្ើសំបុ្តជូនដំណឹងដល់ផ្ះអំពីេពល
េវលែដលអចេធ្ើេទបនសំរប់ េពលណត់ជួប្បជុំ។ អ្កបកែ្បភសអចមនផ្ល់ជូនតមត្ម%វករ។ របយករណ៍សិក12ចុងប7្ប់នឹង្ត%វេផ្ើជូន
មតបិតដល់ផ្ះ មិន្ត#វករឱ$%ចុះហត្េលខ និង េផ្ើ្តឡប់មកវ-ញេទ។

• របយករណ៍សិក*+ពីថ/*ក់មេត្យ*5- ទី៥ នឹង្ត&វចំណត់កររ.កចំេរ.នេលើករបង56ញបទដ:6នករសិក6= Academic Standard Indicators
៥កំរ$តនិេទ្សៈ

o 5– េលើសពីកំរ*តថ-.ក់បទដ3.ន
o 4 – បង#$ញពីសមត្ភពសម្សបរបស់សិស-. និងករបង%&ញពីជំនញខ្ស់េដយឯករជ%&/សម្សបក្'ងកំរ+តថ./ក់បទដ3/ន។
o 3 – ប"#$កព
់ ីសិស"#កំពុងរ*កចំេរ*នេឆ#$ះេទសមត្ភពខ្ស់សម្សប និងេដយឯករជ,-ក្/ងកំរ2តថ5,ក់បទដ8,ន។
o 2 – បង#$ញពីសិស$*កំពុងរ#កចំេរ#នេឆ*+ះេទកំរ.តថ1+ក់បទដ6+នេដយមនែន្មេពលេវល និងករគំ្ទ។
o 1 – បង#$ញពីសិស#$មិនទន់រ"កចំេរ"នេទដល់កំរ$តថ'(ក់បទដ-(ន។
o N/A - ថ"#ក់បទដ)#នមិន្ត&វបនប"#$កេ់ ពលេនះ
o * – កលវ$ភគសិក*+្ត.វែកសំរួល
ី - ទី៨ េ្បើជអក#$រចំណត់ថ"#កស
់ ំរប់ថ'(ក់នីមួយៗៈ
• ចប់ថ"#ក់ទ៤
និេទ្ស

ភគរយ%

ពិនម
្% ធ#$មGPA

និេទ្ស

ភគរយ%

ពិនម
្% ធ#$មGPA

A+
A
AB+
B
B-

79-100
94-96
90-93
87-89
84-86
80-83

4.33
4.0
3.66
3.33
3.3
2.66

C+
C
CD+
D
DF

77-79
74-79
70-73
67-69
64-66
60-63
0-59

2.33
2.0
1.66
1.33
1.0
.66
0.0

កំរ$តមុខវ$ជ+,គណិតចប់ពីថ6,ក់ទី៦-៨ ្ត#វចំណត់ពិន្-សំរប់ថ23ក់ពូកែកតមដនសំរប់មុខវ<ជ>3ធរណីម្ត (Algebra)
ី - ទី៨ ចរ#យ ករខិតខំ លំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ និង
• ចប់ពថ
ី "#ក់មេត្យ#+បឋមK1- ទី៥ កំរ$តមុខវ$ជ+,ជំនញថ1,ក់ដឹកនំ និងវ$ធីសិក"# និងថ"#ក់ទ៦

ករចូលរួម េដយេ្បើជអក$%របីកំរ$តថ'(ក់ដូចខងេ្កមេនះ

o E – េលើសពីកររ)ពឹងទុក

Exceeds expectations

o M – សំេរចកររ#ពឹងទុក
o N – ្ត#វកររ'កចំេរ'ន

Meets expectations
Needs Improvement
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េគលករណ៍និេទ្សកិត្ិយសសលេរៀនឆទ័រ
និេទ្សកិត្ិយខ្ស់បំផុត(Highest Honors)ៈ សិស#$អចទទួលបនមិនេ្កម A- ក្#ងថ&'ក់េរៀនរបស់ពួកេគ េហើយមិនេ្ចើនជង១/ េលើរបយករណ៍

សិក$%សំរប់អកប()កិរ,យ និង/ឬករខិតខំ េទះជ្គ'មិនរ,រុញទឹកចិត្សិស#$។ ក្#ងកំរ'តថ*+ក់ពីទ៤
ី & ៥ មិនេ្ចើនជង ៣/ េទះជ្គ#មិនជំរុញទឹកចិត្សិស#$។
និេទ្សកិត្ិយស(Honor Students)ៈ សិស#$អចទទួលមិនេ្កម B- ក្ង
# ថ"#ក់េរៀនរបស់ពួកេគ េហើយមិនមនេ្ចើនជ១/ េលើរបយករណ៍សិក-.

សំរប់អកប$%កិរ(យ និង/ឬករខិតខំ េទះជ្គ0មិនជំរុញទឹកចិត្សិស;<។ ក្#ងកំរ'តថ*+ក់ពីទ៤
ី & ៥ មិនមនេ្ចើនជង ៣/ េទះជ្គ'មិនជំរុញទឹកចិត្សិស#$។
េនសលេរៀនឆទ័រ េយើងេជឿជក់ថ សិស#$ែដលមននិេទ្សកិត្ិយស (Honor Roll) គឺមិនែមន្គន់ែតករសិក$%សំេរចេជគជ័យប៉ុេណ&'ះេទ។

េយើងរក'(បទដ,'នចរ/យខ្ស់សំរប់សិស'8 េដយរ9ពឹងថសិស'8េយើងទទួលនិេទ្សកិត្ិយជតួនទីគំរូក្HងថI'ក់េរៀនរបស់ពួកេគ និងថI'ក់ដឹកនំេនសលេរៀន
េយើងផងែដរ។

េគលករណ៍េរៀន្ត,តថ./ក់
េនសលេរៀនឆទ័រ េយើងេជឿជក់ថ កុមរមួយចំនួន្ត#វករបែន្មឆ'(ំសិក(-ក្#ងកំរ'តថ*+ក់ដែដល េដើម%&ីឱ%)ក+%យជសិស%0សិក$%េជគជ័យ។ កុមរ
្គប់រូបសិក$%តមអ្តកំរ,តខុសគ1$។ េនះគឺជបទពិេសធន៍ល្ែដលមិនឱ*+បេណ/*យឱ*+ករសិក*5េខ*5យ និងេរៀនមិនទន់ខណះកម្វ0ធីមុខវ0ជ"#សិក#'រកន់
ែតលំបក និងេ្ចើនែថមេទៀត។ សលេរៀននឹងផ្ល់េយបល់ ឬត្ម%វឱ()េរៀន្ត.តថ0(ក់បន5(ប់ពីបនពិេ្គះេយបល់ជមួយបុគ្លិក្គ)បេ្ងៀន និងមត
បិត។ អ្ក្គប់្គង និង្គ,្បជុំពិនិត23េមើល ករសិក&'រ(កចំេរ(ន ទិន្ន័យ និងវត្មន េដើម%&ីសំេរចឱ'(សិស'*េនេរៀន្ត'តថ)*ក់ក្#ងែខមិន។ ្គ-ៗ្បជុំពិភក56ពី
លទ្ភពៃនករេរៀន្ត(តថ*+ក់ និងផលប៉ះពល់របស់សិស#$ក្'ងេពល្បជុំបន&'បព
់ ស
ី ិស#$ដឹកនំ្បជុំ the Student Led portion of the conferences ក្#ងែខ
េមស។ សិស'(ចស់អចអនុ%&'តឱ'*ផ្ល់េយបល់ េនេពលទទួលបនព័ត៌មនបែន្មសម្សបេដើម%&ីេធ្ើេសចក្ីសំេរចចុងេ្កយ។ មតបិត្ត;វបនផ្ល់
ដំណឹងអំពីេសចក្ីសំេរចចុងេ្កយ និង្ត+វបនជំរុញឱ្យមកជួប្បជុំជមួយថ+,ក់្គប់្គងេដើម,4ីពិភក,9អំពីកូនរបស់គត់។
្បសិនេបើសិស()្ត#វបនសំណ$ម ពរឱ$%េរៀន្ត+តថ-$ក់ ថ"#ក់្គប់នឹងទក់ទងមតបិតឱ#2េធ្ើករពិចរណចុងេ្កយៃនករេរៀន្តBតថ"#ក់សំរប់កូនរបស់គត់។

េគលករណ៍សំេលៀកបំពក់ឯកសណ12នសលេរៀន
េនសលេរៀនឆទ័រ េយើងបនសំេរចយកេគលករណ៍សំេលៀកបំពក់ឯកសណ,-នក្0ងេគលបំណងឱ"#មនភពេស្ើគ*+សំរប់សិស#$េយើង្គប់រូប។
េគលករណ៍ឯកសណ,-នសលេរៀនេយើងជួយផ្ល់ឱ*+កុមរៗមនបរ%យកសសិក+, អរម្ណ៍េស្ើភពគ"# និងមិនរ)ខន ឬមិនជំទស់ចិត្ពីអ្ីែដលសិស*+
ដ៏ៃទេស្(កពក់ខុសគ/0។ ករទទួលខុស្ត+វរបស់មតបិត ឬអណព%&បលគឺ្ត%វធនឱ*+សិស*.អនុវត្្តឹម្ត#វតមេគលករឯកសណ()នសលេរៀន។
េគលករណ៍ឯកសណ,-នេនះនំមកនូវករចូលរួមជវ8ជ9-មន និងសលេរៀនមនចនសម្័ន្។ េយើងយល់ថ សិស#$នុសិស%&្ត)វបនផ្ល់ឱកសឱ"#បង&"ញពី
ខ្#នឯងផ()ល់តមរយះសកម្ភពេរៀនសូ្តេនសលេរៀន។

វ"ធនករវ"ន័យសំរប់សំេលៀកបំពក់ខុសឯកសណ%&ន

1. កំហុសទីមួយសំរប់ករេស្$កពក់ខុសឯកសណ%&ន មតបិតនឹង្ត)វជូន្បប់ឱ"#យកឯកសណ%&ន្តឹម្ត,វមកផ/&ស់ប្#រឱ&'កូន។ មតបិត
អចនំកូនេទផ្ះេដើម)*ីប្#រេស្$កពក់ឯកសណ*+ន។

2. កំហុសទីពីរសំរប់ករេស្&កពក់ខុសឯកសណ%&ន មតបិតនឹង្ត'វ្បប់ឱ-.យកឯកសណ%&ន្តឹម្ត,វមកផ/&ស់ឱ&2កូន។ មតបិតអចនំយក
កូនេទផ្ះេដើម()ីប្#រេស្$កពក់ឯកសណ*+ន។ បុគ្លក
ិ សលេរៀនឆទ័រ (បុគ្លិក្គប់្គង វត្មន បុគ្លិករដ្បល និង/ឬ ្គ#បេ្ងៀន) នឹងេផ្ើ
សំបុ្ត្ពមនឱ"#េទមតបិតដល់ផ្ះេដើម()ីចុះហត្េលខ និងេផ្ើមកវ$ញេនៃថ្បន-.ប់។

3. កំហុសញឹកញប់នឹង្ត&វ្បជុំជមួយថ+,ក់្គប់្គងកម្វ3ធីេដើម%&ីេដះ្សយប./%។ សលេរៀនរ"ពឹងថមតបិតគំ្ទេគលករណ៍ឯកសណ,-ន
សលេរៀន។

4. នយក និងចងហ$%ងសលេរៀនរក#$សិទ្ិេធ្ើេសចក្ីសំេរចេលើកែលង ឬបន្ករ្ពមន្គ&សរ ្បសិនេបើស)*នភពធនបន។
ឯកសណ%&នេពលេរៀនសំរប់សិស'(ចប់ពីថ$%កម
់ េត្យ&'បឋមK1- ទី៨

• េខពណ៌េខៀវ ឬកគីេជើងែវងមនរន្ែខ'(្កវ៉ត់ ឬពក់ជុំវ%ញចេង្ះ េខខ្ី សំពត់សំរុងខ្ស
ី មរម$% ឬសំពតខ្ី
• អវមនក-ពណ៌េខៀវ ពណ៌េត#$តចស់ ឬពណ៌ស (េឡវពីេលើដល់េ្កម សច់្កណត់ polo, Peter Pan, turtleneck, or Nehru)
• អវយឺត អវកក់ ឬអវយឺតៃដែវងពណ៌េខៀវ (គ01នរូបស័891ពណិជ្កម្)
ឯកសណ%&នេពលេរៀនសំរប់សិស'(ចប់ពីថ-'ក់ទី៧- ទី៨

• េខកគីេជើងែវងមនរន្ែខ01្កវ៉ត និង/ឬពក់ជុំវ%ញចេង្ះ, សំពតកគី មិនេខើចេលើជង្ង់េលើសពី៣អុិជ មនរ(មេជើងពណ៌ស
• អវសុឺមីពណ៌សមនក េឡវពីេលើចុះេ្កម
• ្កវ៉ត់កពណ៌េត'(តចស់ (សិស(.្បុស្ត#វែតពក់ និងេក្ង្សីមនជំេរ.ស) (នឹងអចទិញបនពីសលេរៀនឆទ័រ)
• អវយឺតពណ៌េខៀវ ឬអវកក់ (មនជំេរ%ស)គ()នរូបស័./)ពណិជ្កម្ (នឹងអចទិញបនពីសលេរៀនឆទ័រ)

9

• អវធំពណ៌េខៀវ និង្កវ៉ត់កពណ៌េត56តចស់ សិស#$្បុស្ត)វែតពក់ និង/ឬសិស#$្សី្ត)វែតពក់សមរម#5។
េ្គឿងអលង)*រសំរប់សិស*2ពីថ6*ក់មេត្យ*<បឋម K1- ទី៨

• ្កវ$ល្តេចៀកមិន្ត-វធំជងកក់ខ្័ទ័រ។ មិន្ត3វពក់េ្គឿងអលង<=រេនៃថ្ហត់្បណ (ដូចជ ែខ$%ក ជេ)្+ន)
ែស#$កេជើងសំរប់សិស#$ពីថ(#ក់មេត្យ#0បឋម K1- ទី៨

• និងមិនអនុ$%&តឱ&)ពក់ែស&/កេជើងផ5&ត់ ែស&/កេជើងជ័រទន់ ឬែស&/កេជើងមនេភ្ើង/ភ្ឺចំង
ឯកសណ%&នសិស#$សំរប់ៃថ្ហត់្បណ
ឯកសណ%&នេពលសិិក'(អប់រ%កយសំរប់សិស,-ថ/,ក់មេត្យ,5បឋម K1- ទី៨

កូនេលកអ្ក្ត*វេស្$កពក់សំរប់ែតៃថ្សិក12អប់រ5កយ/កីឡែតប៉ុេណ&'ះ។

• េខយឺតេជើងែវង ឬេខខ្ីពណ៌េខៀវចស់ (គ01នពណ៌្បេផះ គ01នពណ៌េខ01)
• អវយឺតខ្ី និង/ឬអវយឺតៃដែវងពណ៌េខៀវចស់ ឬពណ៌ស (គ)*នអវក្0ង គ"#នរូបស័*+#េលើអវ)
• េខវកីឡ និងអវយឺតរបស់សលេរៀន្ត5វពក់ក្8ងេពលៃថ្អប់រ?កយ។
• ែស#$កេជើងបត Sneakers (អនុវត្តមេគលករណ៍ែស#$កេជើង)
ករកំណត់សំេលៀកបំពក់ឯកសណ%&ន និងវ%ធនករ

1. មួក ឬ មួកករតឹបមិនអនុ./0តឱ02ពក់ក្6ងសលេរៀនជដច់ខត។
2. អវ ឬ អវខ្ីបង)*ញសច់មិនអនុ45*តឱ*8ពក់ជដច់ខត។
3. េខ/សំពត់ខ្ីនឹងមន្បែវងេខកីឡ មិនខ្ីេពក ឬេខជិះកង់។
4. េទះជេខខ្ី្ត+វអនុ012តឱ24ពក់ ក៏ប៉ុែន្ថ*+ក់្គប់្គងសលេរៀនមនសិទ្ិពិចរណ ្បសិនេបើធតុអកស្តជក់េពកសំរប់សិស'(េចញេ្ក
ជមួយេខ/សំពត់ខ្ី។

5. ថ"#ក់្គប់្គងនឹងពិនិត#/េមើល និងេធ្ើេសចក្ីសំេរចអំពីជំេរ>សេខអវែដល្តDវពិចរណេបើមនកររ-ខនបរ/យកសសិក34 េហើយនិងទក់ទង
មតបិតេដើម)*ីេដះ្សយប12)ែដលេកើតមនេឡើង។

6. សំេលៀកបំពក់រ+ប “បង#$ញសច់ដ”ុំ ឬអវបុឹងមិនអនុ)*+តឱ+.ពក់ជដច់ខត។
ថ"#ក់្គប់្គងសលេរៀនឆទ័ររក,-សិទ្ិេធ្ើេសចក្ីសំេរចេលើកែលងែតេពលមនករចំបច់ក្#ងកលៈេទសៈពិេសស។
្បសិនេបើេលកអ្កមនសំណ)រ ឬករបរម្ សូមទក់ទងមកថ"#ក់្គប់្គងសលេរៀន។
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េសវសុខភព
ជូនមតបិត/អណព+,បលជទីរប់អនៈ ្គ#េពទ'(មនតួនទីេនសលេរៀនរបស់កូនេលកអ្កេដើម'>ីសំរបសំរួលរវង្គ+ និងសលេរៀនទក់ទង
នឹងប"#$សុខភព និងបំេរ0សុខភពសំរប់េលកអ្ក និងកូន។ ្គ%េពទ)*សលេរៀនបំេពញតួនទីភរៈកិច្្ត#តពិនិត'(តមបទដ.'នរដ្ និងផ្ល់ករែថរក*+សុខ
ភពេពលមនេ្គះថ&'ក់ ជំងឺ និងប!"#សុខភពេផ#+ងៗ។ ្គ1េពទ#3សលេរៀនគឺជួយផងែដរក្(ងករេលើកកំពស់សុខភពល្្បេសើរ និងែថរក#$សុវត្ិភពសុខ
ភពបរ%ដ'(នសំរប់បុគ្លិក និងសិស./។ សូមទក់ទងមក្គ+េពទ./េនសលេរៀនរបស់កូនេលកអ្ក ្បសិនេបើេលកអ្កមនសំណ3រ ឬករបរម្។

ែបបបទព័ត៌មនសុខភព
សូមបំេពញែបបបទព័ត៌មនសុខភព និងេផ្ើ្តឡប់មក្គ-េពទ01វ3ញ។ ែបបបទេនះផ្ល់ព័តម
៌ នឱ"#េយើងអំពីវ-ធីទក់ទងេលកអ្កក្*ងករណីេ្គះ
អសន្ និងផ្ល់ព័ត៌មនថ្ីអំពីសុខភពកូនេលកអ្កពីមួយឆ9:ំេទមួយឆ9:ំ។ សូមជូនដំណឹងសលេរៀនអំពីករផ-.ស់ប្3រព័ត៌មនទំនក់ទំនង ឬស#$នភពសុខ
ភពក្%ងអំឡ$ងឆ"#ំសិក$%។ ក្#ងករណីចំបច់សំរប់ករដឹកនំេទមន្ីេពទ;< រល់េហតុករណ៍នឹង្ត0វបនេធ្ើេដើម89ីេផ្ើជូនែបបបទេនះ។ សូមរ%លឹកថ ក្#ងករណី
មនេ្គះថ&'ក់ ឬជំងឺ សលេរៀន្ត#វទក់ទងេលកអ្ក ឬមនុស+,េផ#$ងេទៀត ែដលនឹង្ត)វទទួលខុស្ត)វសំរប់កូនេលកអ្ក។

សុខភពសេ#ង%&ះបន*&ន់
សូមជូនដំណឹងមក្គ%េពទ)*សលេរៀន(្បចំឆ"#ំ)អំពស
ី "#នភពសុខភពែដលអចេធ្ើឱ#4េកើតមនស"#នភពសុខភពបន()ន់ជមួយកូនេលកអ្ក (ឧៈ
្បត្ិកម្ ទំនស់ចំណីអហរ សត្ខំ ឬថ#$ំេពទ$) ជំងឺហឺត ទឹកេនមែផ្ម ្បកច់)។ ្គ#េពទ"#សលេរៀននឹងេធ្ើករជមួយេលកអ្កក្$ងករបេង្ើតែផនករែថ
រក#$សុខភពេដើម%&ីបំេពញេសចក្ី្ត#វករែថរក%&សុខភពរបស់កូនេលកអ្ក។

ជំងឺ
កុមរ ្ត#វសំរកេនផ្ះ ្បសិនេបើពួកេគមនប-./អករៈេរគដូចខងេ្កមៈ

• ជំងឺឆ្ងដូចជៈ អុតធំ ផ*+សយ ឈឺកេដយេមេរគរហូតដល់្គ2េពទ56ប895ក់ថជសះេស5>ើយ ឬកូន្ត&វព)*បលថ"#ំផ#&ះបនេពល២៤េម#$ង
• ស"#នភពកន្)ល ឬ្កហមតូចៗេលើៃស/0ក ែដលមិនបនពិនិត/7េដយ្គ#េពទ'(
• ្គុនេក'(រងរ ញក់ ែបកេញើស ឬឈឺខ្/ន
• កំេដខ្'នចប់ពី ១០០.៤ អង#$ហ"#រ%នៃហក្#ងរយះេពល២៤េម#$ង
• ក្#តចេង$%រ ឬ រគរួស
• ៃចក$%ល
• ្ត#វជូនដំណឹងអំពីថ&'ំបង*'រមិនបនទទួលទន់េពល េដយ្គ&េពទ)*សលេរៀន/ែផ្កសុខភព ។ (ដំណឹងពិេសស)
េសចក្ីែណនំេពលឈឺេនសលេរៀន
កុមរ្គប់រូប្ត+វែតមិនមន្គុនេក#$េដយមិនេ្បើថេ"#ំ ពទ$% និងគ%&នអករៈេរគរយះេពល២៤េម#$ងមុនេពល្តឡប់មកេរៀនវ-ញ។ េយងតមេគល
ករណ៍សលេរៀន កុមរែដលមនជំងឺរលកបំពង់ក រលកែស45ក និងឈឺែភ្ក្កហមត្ម$វឱ'(ព"#បលក្#ង២៤េម#$ងមុនេពល្តឡប់មកេរៀនវ(ញ។

ករទទួលថ"#ំបង'#រ/ត្ម$វករេធ្ើេតស្ពិេសធន៍
ច"#ប់ទទួលថ*"ំបង-"រេពលចូលេរៀន Chapter

76, Section 15 of the General Laws of the State of Massachusetts ៃនរដ្ម៉ស'(

ឈូសិតត្ម$វឱ'(ទទួលថ"#ំបង'#រ្គប់្គន់សំរប់កុមរ្គប់រូបទន់េពលមុនេពលចូលេរៀន េយងតមបទប/01ៃន្កសួងសុខភិបលរដ្ Massachusetts

Department of Public Health regulations។ ច"#ប់ទូេទៃនរដ្ម"#ស#%ឈូសិតអនុ-.#តឱ#0សលេរៀនមណ#លដកេចញកុមរែដលមិនបនទទួល
ថ"ប
#ំ ង#$ររបស់ពួកេគ្គប់្គន់េចញពីសលេរៀន

• សំបុ្តប'()ក់ៃនទទូួលថ3)ំបង5)រ្តឹម្ត9វតមត្ម9ករពី្គ9េពទ)A្បចំខ្Eនរបស់កូនសំរប់េពលចូលេរៀន។
• ្គប់សំបុ្តប)*+ក់ៃនករទទួលថ"ប
#ំ ង#$រទំងអស់្ត.វមនជភសអង់េគ្ស និងមនែខ/ៃថ្/ឆ'(ំ្តឹម្ត.វ។
• ថ"#ំបង'#រ្ត+វ្ត#តពិនិត$%េឡើងេដយ្គ&េពទ)*សលេរៀន។ ក្$ងករណីខកខន ឬខុសព័ត៌មន េលកអ្ក្ត(វយកចិត្ទុកដក់សួរភ67មេដើម7;ីប>?7ក់ពី
ភពមិន្តឹម្ត)វ/មិន្គប់្គន់ ែដលជករចំបច់សម្សប្តឹម្ត%វតមច)*ប់រដ្។

ត្ម$វករ្បេភទថ'(ំបង+(រេពលចូលេរៀនសំរប់សិស#$ថ"#ក់មេត្យ#+បឋម

4 Dtap/DTP, 3 Polio, 3 Hepatitis B, 1 MMR, 4 Hib, 1 Varicella (ឬឯកសរេពទ)*ប,-)ក់អំពីជំងឺអុតធំ), 1 Lead test, TB
risk assessment by MD
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ត្ម$វករ្បេភទថ'(ំបង+(រេពលចូលេរៀនសំរប់សិស'(ថ*'ក់មេត្យ'1

5 Dtap/DTP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR, 2 Varicella, 1 Lead Test, TB risk by MD, ពិនិត%&ករស*%ប់ ករេមើល និងដំេណើរករ
ែភ្កេមើលរូបភព

stereopsis screening

ត្ម$វករ្បេភទថ'(ំបង+(រេពលចូលេរៀនសំរប់សិស'(ចប់ថ"#ក់ទី១- ទី៦

5 Dtap/DTP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR, 2 Varicella, 1 Lead Test, TB risk by MD
ត្ម$វករ្បេភទថ'(ំបង+(រេពលចូលេរៀនសំរប់សិស'(ចប់ថ"#ក់ទី៧- ទី១ ២

5 Dtap/DTP, 4 Polio, 3 Hepatitis B, 2 MMR, 2 Varicella, 1 Lead Test, TB risk by MD, 1 Tdap
េគលករណ៍េ្បើថ,-ំេពទ-1
ថ"#ំេពទ#( (ទំងថ#$ំេពទ$)ឱ$) និងថ#$ំទិញ) មិនគួរ្ត)វេ្បើក្0ងេពលសិក$%េទ ្បសិនេបើអចេ្បើបនេពលេនផ្ះ។ ថ,-ំែដល្ត3វេ្បើបី(៣)េពលក្&ងមួយ
ៃថ្ អច្ត(វេ្បើេនផ្ះមុនេពលមកេរៀន បន:;ប់ពី េចញពីេរៀន និងេនេពលេដក។
្គប់ថ"#ំេពទ#(ទំងអស់ែដល្ត3វេ្បើេនេពលេរៀន ទំងរយៈេពលែវង ឬខ្ី ត្ម3វឱ#(បំេពញែបបបទែដលមនេនករ*យល័យសុខភពសលេរៀនមុន
េពលថ#$ំេពទ$)្ត,វែចកចយឱ$)េ្បើេនសលេរៀនៈ

• សំបុ្តប'()ក់េ្បើថ/)ំ ចុះហត្េលខ និងចុះកលបរ;េច្ទេដយ្គAេពទ)C
• សំបុ្តប'()ក់យល់្ពមពីមតបិត និងែផនករែចកចយថ23ំ
សំបុ្តប"#$ក់ពី្គ+េពទ$.ែដលត្ម+វឱ$.េ្បើថ"#ំេពទ#(ព"#បល្គប់្បេភទក្#ងសលេរៀន
េដើម%&ីធនសុវត្ិភពកូន ្គប់ថ&'ំេពទ',ែដល្ត&វ្បគល់ឱ,-្គ#េពទ'(សលេរៀនៈ

• ្ត#វមនបំពង់ថ-.ំមនេឈ#$ះកែន្ងឱសថ្តឹម្ត%វ។ ្ត#វសុំឱសថស"#នឱ#&ផ្ល់បំពង់ថ0#ំេផ#2ងគ0#សំរប់េ្បើេនផ្ះ និងសលេរៀន
• ្ត#វ្បគល់ផ"#ល់ៃដមតបិត/អណព()បល មិន្ត&វេផ្ើមកជមួយកូនេទ
• ថ"#ំេពទ#(នឹង្ត&វបនឱ*+េ្បើ មិន្ត&វេផ្ើមកេនក្#ងក%្ប់ ឬេ្សមសំបុ្តេទ។
េយងតមេគលករណ៍្កសួងសុខភិបល និងច./ប់្គ3េពទ.7 the Nurse Practice Act and Health Department Policy ្គ#េពទ$%មិន
្ត#វអនុ()*តឱ*,ទទួលថ"#ំ្គ'េពទ#+េចញឱ#+ពីមនុស#4ែដលគ9#នសិទ្ិ្តឹម្ត'វេទ(មតបិត ឬអណព%&បល)េទ។ ច%&ប់េនះ្ត#វអនុវត្្គប់បទប&'(ែចកចយ
ថ"#ំេពទ#(ពី្គ,េពទ#( ឬថ#េ$ំ ្បើផ"#ល់ខ្(ន។

ករទទួលមកយក ថ"#ំេពទ$%
មតបិត/អណព()បលអចទទួលថ0(ំេពទ(3ពី្គ7េពទ(3សលេរៀន្គប់េពល។ ថ./ំឈប់េ្បើ ថ()ំមិនបន្េ្បើ ឬថ#$ំផុតេពលកំណត់េ្បើ ្ត#វមកទទួល
យកេទវ&ញេដយមតបិតេនេពលចុងប3្ប់ឆ78ំសិក8; ឬក៏នឹង្ត&វេបះេចល។

ត្ម$វករពិនិត+,សុខភពទូេទៈ
ក្#ងរយះេពល១ឆ"#ំម្ងមុនេពលចូលេរៀន ឬ៣០ៃថ្បន&'ប់ពីេពលចូលេរៀន។ ករពិនិត&'សុខភពរងកយត្ម2វសំរប់សិស'(ថ*'ក់មេត្យ&'បឋម Pre K
មេត្យ&' K ទី៤ និងទី៧។ េយើងជំរុញឱ'(មតបិតភ%&បឯ
់ កសរៃនករពិនិត'(សុខភព្បចំឆ"#ំេដើម%&ីរក%*ទុកព័ត៌មនទន់េពលជមួយនិងករផ=%ស់ប្Aរក្Cង
្បវត្ិសុខភពរបស់កូនេលកអ្ក។ ករពិនិត()សុខភពរងកយ្ត'វមនេឈ#$ះ ែខ/ៃថ្/ឆ'(ំកំេណើត ែខ/ៃថ្/ឆ'(ំពិនិត(2សុខភព និងចុះហត្េលខ្គ?េពទ(2។

កម្វ%ធីពិនិត,-សុខភពចំបច់
ករពិនិត'(សុខភព ករេមើល ករស"#ប់ ទំរងដង ខ្#ន និងទម្ន់កំពស់ BMI នឹង្ត#វបនេធ្ើក្#ងរយះេពលឆ()ំសិក).។
្បសិនេបើេលកអ្កមិនចង់ឱ/0កូនពិនិត/0 សូមេផ្ើសំបុ្តជូនដំណឹងមក្គ5េពទ89។

ករពិនិត'(ករេមើល និង ករស/'ប់ៈ ពិនិត'(ករេមើលៈ ឆ"#ំចូលេរៀនថ"#ក់មេត្យ#3បឋម ដល់ទី៥ ថ"#ក់ទ៧
ី និងទី៩។ ពិនិត%&ករស*%ប់ៈ ឆ"#ំចូលេរៀនថ"#ក់
មេត្យ&'បឋម ដល់ទី៥ ថ"#ក់ទ៧
ី និងទី៩។ មតបិត/អណព$%លនឹង្ត&វជូនដំណឹងអំពីប123ចំបច់ែដល្ត&វករតមដន។

ករពិនិត'(សុខភពកយៈ រដ្ម៉ស'(ឈូសិតប./'ក់ថ សិស'3្គប់រូបក្#ងថ&'ក់ទ៥
ី ដល់ ទី៩ ្ត#វ្ត#តពិនិត$%អករៈទំរង់ឆ្ឹងខ្ង។ មតបិត/អណព#$
បល នឹង្ត&វបនជូនដំណឹងអំពីប-./ចំបច់ែដល្ត8វករបន្ករតមដន។

ករពិនិត'(កំពស់ និងទំងន់/BMI ៈ ្ត#វបនពិនិត%&សំរប់សិស'(ថ*'ក់ទ១
ី , ៣, ៧ និង ១០ ្គប់ព័ត៌មន្ត#វបនរក#$ទុកជសំងត់ និងមតបិត/អណ
ព"#បល្ត#វបនជូនដំណឹង។
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េពទ$%ព"#បលសុខភពេធ្ញចល័ត
េពទ$%មកពីខងេ្កមកពិនិត$%សុខភពេធ្ញពីរដងក្:ងមួយឆ>$ំេនសលេរៀន (េរៀងរល៦ែខម្ង)េដើម)*ី្ត.តពិនិត)2េធ្ញ សំអត ប៉ះ េ្សប និង ព"#
បលជំងឺេធ្ញេផ#$ងៗតម្ត+វកររបស់កុមរ។ កិច្ករេនះគឺជករពិនិត#?ជំេរBសែដលមតបិតអចេធ្ើករេ្ជើសេរBសបនតមលទ្ិភពចូលរួមរបស់កូន
េលកអ្កេដយេផ្ើសំបុ្តប123ក់ចុះហត្េលខមកឱ3=្គ?េពទ3=សលេរៀន។

ករធនរ៉ប់រងសុខភព
្បសិនេបើកូនេលកអ្កមិនមនករធនរ45ប់រងែផ្កសុខភព រដ្ ម@5ស5Aឈូសិតមនែផនករធនរ45ប់រង ែដលនឹងផ្ល់ជូនដល់កូនៗ ែដលមិនមន
េដយករែថរក)*សុខភពតៃម្សម្សប (ករដក់ពក'(សុំអចមនកំណត់)។ សូមទក់ទងមក្គ1េពទ45សលេរៀនសំរប់ព័ត៌មនបែន្ម។

េគលករណ៍គ"#នៃច
សលេរៀនឆទ័រមនេគលករណ៍គ*+នសត្ៃច។ ្បសិនេបើសិស+6មនពងៃច សិស+6អចទុកឱ+>េនេរៀនរហូតដល់ចប់ េហើយមតបិតនឹង្តHវជូន
ដំណឹង និងផ្ល់េយបល់ឱ01ព03បលកូនេពល្តឡប់ពីសលេរៀន។ ្បសិនេបើបនេឃើញេមៃច សិស0Gនឹង្តHវបនទទួលយកេទព03បលេនផ្ះេដយមត
បិត/អណព'(បល ឬមនុស&'ជសច់ញតិយ0&ងឆប់បំផុត។ កុមរ្ត'វែតព+,បលឱ+0អស់ៃច គ7+នៃចក+9ល និង្ត'វពិនិត+0េដយ្គ'េពទ+0សលេរៀនមុន
េពល្ត&វឱ)*ចូលេរៀនវ0ញ។ ករករពរគឺជគន្ឺះេដើម)=ីទប់សC)ត់បDE)រFខន។ សូមពិនិត)*េមើលសក់ក)Kលកូនេលកអ្កឱ)*បនញឹកញប់ និងទក់ទងមក្គ,
េពទ$%សលេរៀន ្បសិនេបើមនសំណ+រ។
សូមពិនិត()សក់ក(,លកូនេលកអ្កឱ()បនញឹកញប់ និងទក់ទងតមទូរស័ព្មក្គAេពទ()សលេរៀន្បសិនេបើមនសំណHរ។
សូមេមើលេគលករណ៍សុខុមលភព Wellness Policy ក្#ងឯកសរភ)*ប់សំរប់ព័ត៌មនលំអិតស្ីពីេគលករណ៍គ@*នៃច។

េគលករណ៍ដំេណើរទស-.នៈកិច្សិក-5
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ4ែវល្ទទួលស;<ល់ថ ករេធ្ើដំេណើរទស<Fនៈកិច្សិក<JបងM<ញពីឱកសសំរប់បទពិេសធន៍កម្វ%ធី
សិក$%ដ៏មន្បេយជន៍សំរប់សិស$3។ ដំេណើរទស$3នៈកិច្សិក$%គួរែតភA$ប់នឹងេគលេដ និងទិសេដបន្ភA$ប់ក្Iងកម្វMធីមុខវMជA$សិក$%តមថU$ក់េរៀន។ ដំេណើរ
ទស#$នះកិច្សិក&'គួរែតជតៃម្ករសិក&'ែដលគំ្ទេគលេដសលេរៀនសំរប់សិស&Aេយើង។

ករេធ្ើែផនករ
ដំេណើរទស)*នៈកិច្សិក)1ទំងអស់្ត8វេរៀបចំកលវ>ភគឱ)Bបនមុនេពលកំណត់ែដលអនេធ្ើេទបន ជមួយនិងេគលេដរយះេពល្បំមួយអទិត%&
ដក់ជូនចងហ*+ងសលេរៀន។ ចងហ$%ង្ត(វែតយល់្ពមរល់ដំេណើរទស%9នៈកិច្សិក%@មុនេពលជូនដំណឹងមតបិត។ េសចក្ីជូនដំណឹងមតបិតគួរែត
្ត#វេផ្ើជូនតមអុីែមល ឬសំបុ្តជូនដំណឹងេនេពលមនករចំបច់។
ករយល់្ពមសំរប់ដំេណើរទស23នៈកិច្សិក&'អច្ត%វបនលប់េចល ្បសិនេបើមនករែ្ប្ប(លធតុអកស ែដលមនុស)* ឬធម្ជតិ នឹងធនឱ"#
ផ"#ក់ដំេណើរទស#.នៈកិច្សិក#4ក្6ងេគលបំណងសុវត្ិភពរបស់សិស#.។
ែបបបទលិខិតសុំអនុ-./តដំេណើរទស/5នៈកិច្សិក/:្ត<វែតចុះហត្េលខេដយមតបិត/អណព#$បលមុនេពលេធ្ើដំេណើរ រួមទំងសិទ្ិសំរប់សុខ
ភពសេ%ង'(ះបន,(ន់ និងករែចកចយថ9(ំេពទ(<្បសិនេបើមនករចំបច់។ ្បសិនេបើែបបបទទំងមិន្ត7វបនទទួលេនៃថ្េធ្ើដំេណើរ េពលេនះដំណឹងតម
អុីែមល ឬករប+្-នសរប012ក់ថ កូនេលកអ្កអចអនុ0<2តឱ2?េទបន។ សំបុ្តប012ក់ពីករផ្ល់សិទ្ិសំរប់ករែចកចយថO2ំេពទ2?គឺជត្ម%វករចំបច់
្គប់កលៈេទសៈ។

ករចូលរួម
ច"#ប់ត្ម)វឱ",សិស"/ពិករ្ត'វបនផ្ល់ឱកសឱ"#េស្ើគ)"េដើម%&ីចូលរួមក្/ងសកម្ភពេ្កករសិក%9 និងសកម្ភពកម្វ'ធីបែន្ម រួមទំងដំេណើរទស#$នៈ
កិច្សិក&'ផងែដរ។ សិស&.្ត1វបនរ5ពឹងទុក និងត្ម'វឱ*+េគរព្កមសិលធម៌របស់េយើងេនេពលេធ្ើដំេណើរទស*?នៈកិច្សិក*C។ ្គ'គួរែតផ្ល់សកម្ភព
ជំនួយសម្សបសំរប់សិស-.ែដលមិនបនចូលរួមក្8ងករេធ្ើដំេណើរ។
គ"#នសិស#'នឹង្ត,វករចូលរួមេដយសរែតគ"#នថវ;ក្គប់្គន់េដើម#Aីបង់ៃថ្ករេធ្ើដំេណើរេឡើយ។
េនេពលេធ្ើដំេណើរ្ត.វបន្បកសឱ67ដឹងមុន ឬមិនេលើសេពល្បំមួយអទិត+, ្គ#្បចំថ()ក់ និងបុគ្លិកេផ()ងៗគួរែតពិនិត$%េមើល្គប់ប"្េី ឈ#$ះ
សិស"#ទំងអស់ រួមទំងរបយករណ៍អប់វ%ន័យ េដើម-.ីកំណត់ពីសំណ6មពរអ្ីែដលត្ម$វឱ"#សិស"&ចូលរួមក្/ងដំេណើរទស"&នៈកិច្សិក":។ ្បសិនេបើចំបច់
ករ្បជុំ្កុមករងរគ្ួរែត្ត/វមក្បជុំេនេពលេនះេដើម/0ីពិភក#$អំពីសំណ+មពរែដលត្ម3វឱ#6សិស#$ចូលរួមក្)ងដំេណើរទស23នៈកិច្ដូចែដលបនេ្គង។
គ"#នសិស#'នឹង្ត,វបនបដិេសធករចូលរួមដំេណើរទស)*នៈកិច្សិក)1 េនេពលមនប()*ចរ-យកន្ងមក ែដលពួកេគបនដក់ពិន័យរួចេហើយ។ សិស+,
អច្ត%វបនេលើកែលង ្បសិនេបើៃថ្ៃនករផ89ក់ករសិក9;របស់េគពីសលេរៀនេលើ្សនិងច9Cប់សលេរៀនេយើងចំេពលកលវ$ភគៃនៃថ្េធ្ើដំេណើរទស#$នៈ
កិច្សិក&' ឬ ក្*ងសំេរចេសចក្ីៃនចងហ5&ង ប#$%ចរ(យទំងកលពីមុន ឬក្#ងេពលថ្ៗ
ី របស់សិស'(បង*'ញពីករេ្គះថ"#ក់ធ្ន់ធ្រដល់សុខភព សុវត្ិភព និង
សុខុមលភពរបស់សិស,- សិស,-ដ៏ៃទ ឬបុគ្លិក។ កត8,ែដលចងហ=,ងអចេធ្ើេសចក្ីសំេរចបនជរួមេដយគ()នកំណត់ ថេតើសិស)4បន្ប្ពឹត្ បទេល្ើស
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កិច្្ពមេ្ពៀង ឬសន./ចរ1យមយទ ្ត6វបនល្្បេសើរធនពីសុខភព សុវត្ិភព និងសុខុមលភពរបស់សិស.E សិស.Eដ៏ៃទ និង/ឬបុគ្លិក។ សិស#$អច
្ត#វបនឱ()េនេដយែឡកពីករេធ្ើដំេណើរ ្បសិនេបើមនប?@(ធ្ន់ធ្របេច្កវEទ(G (chromebook) បណ#$ល័យ (books) ឬកម្វ&ធីសិក+,េ្កយេពល។
្បសិនសិស&'្ត)វបនបដិេសចករអនុ34&តឱ&6ចូលរួមក្=ងករេធ្ើដំេណើទស&'នៈកិច្សិក&G ករបដិេសធ្ត$វែតពិនិត*+េឡើងវ0ញេដយនយកៃនេសវ
កម្សិស&' (Director of Student Services) ្បសិនេបើសិស()ស្ិតេនកម្វ1ធីសិក(4្បចំខ្#ន (Individual Education) ឬ គំេរង ៥០៤។ ្បសិនេបើ ករបដិ
េសធេនះេនែតបន្ មតបិត្ត,វបនផ្ល់ជូនដំណឹងភ:;ម េហើយមតបិតអចប្ឹងតវ៉េទនយកសលេរៀនក្Lងរយះេពល៣ៃថ្ៃនៃថ្សលេរៀន។
សលេរៀននឹងមិនទទួលខុស្ត3វចំេពះករចំណយេទ ែដលជលទ្ផលៃនករេធ្ើែផនករេធ្ើដំេណើរទសFGនៈកិច្សិក&' ឬសំរប់ករបង់្បក់គឺមិន
្ត#វបន្បគល់ឱ,-វ.ញ ឬ ករបត់បង់េដយសរករលប់េចលករេធ្ើដំេណើរញឹកញប់សំរប់សិស,EផG,ល់ខ្Jន ឬជ្កុម។
សិស#$ និងមតបិត/អណព#-បលសិស#$នឹង្ត&វទទួលខុស្ត&វចំេពះករខូចខតែដលបនេធ្ើឱ-.ប៉ះពល់ដល់កិច្ករឯកជន ឬវត្.ពិត្បកដ ឬ
្ទព$%សម#$ត្ិផ)#ល់ខ្.នក្#ងេពលេធ្ើដំេណើរ។ មតបិត/អណព67បល្ត;វយល់្ពមបង់ៃថ្ករខូចខតែដលកូនខ្-នបនេធ្ើ និង/ឬបុគ្លិកជំនួយសលេរៀន
្ត#វ្បមូលថវ*ករេដើម01ីេធ្ើសងជចំបច់។
ករេ្បើមេធ)*បយដឹកនំផ3)ល់ខ្8នេដើម):ីដឹកនំសិស)>សំរប់ករេធ្ើដំេណើរទស)>នៈកិច្សិក)Fគឺ្តJវបនហមឃត់ដច់ខត េលើកែលងែតករណីេ្គះ
ថ"#កប
់ ន#$នជ
់ ក់ែស្ង។ ចងហ%&ង (ឬថ)&ក់ដឹកនំ) នឹងេធ្ើេសចក្ីសំេរចបន្ករណីបន'(ន់ែបបេនះ។ ្បសិនេបើចងហ,-ង (ឬថ0-ក់ដឹកនំ) មិនបង9-ញមុខ
្គ#ដឹកនំករេធ្ើដំេណើរនឹង្ត'វេធ្ើេសចក្ីសំេរចេនះ និងេធ្ើឱ&'អស់ពីលទ្ភព្បសិនេបើអចេធ្ើបន ្ត#វពិេ្គះតមទូរស័ព្ជមួយចងហ01ង។ បុគ្លិក ឬ
មតបិត/អណព()បលេ្បើមេធ'(បយផ"#ល់ខ្(នសំរប់ករដឹកនំសិស#$ និង/ឬអ្កជំនួយស្័្គចិត្អចនឹងមនេ្គះថ;<កែដល្ត'វទទួលខុស្ត'វតមផ្2វ
ច"#ប់ចំេពះរបួសស&'មសិស"# ឬអ្កជំនួយស្័្គចិត្ែដលមនេនក្'ងមេធ$%បយដឹកនំ។
មតបិត ឬអ្កជំនួយស្័្គចិត្ែដលេ្បើមេធ=>បយដឹកនំផC=ល់ខ្Gនេលើករេធ្ើដំេណើរទស=Mនះកិច្្តPវែត្បគល់ឯកសរប&'(ក់្តឹម្ត.វ ្បសិនេបើ
ករចុះហត្េលខឱ-.កូនខ្4នេចញេ្កសលេរៀន។

បុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្េមើលកុមរ
បុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្្គប់រូប្ត3វមនលិខិតេថ:;លេទស (CORI chek) ែដល្ត#វបនពិនិត)*្តឹម្ត#វ និងបនយល់្ពមមុនេពលេធ្ើដំេណើរចូលរួម
ក្#ងដំេណើរទស-.នៈកិច្សិក-4។ បុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្មិនអនុ&'(តឱ(+នំសមជិក្គ4សរកុមរតូចេផ(;ងេទៀតក្@ងករេធ្ើដំេណើរ។ អ្កជំនួយស្័្គចិត្្តMវ
យល់្ពមបំេពញតួនទី្ត0តពិនិត34 និងទទួលខុស្ត9វកុមរេ្កមករេមើលែថរក+,របស់ខ្2ន។
សិស#$គួរែត្ត+វបនមកជមួយេដយបុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្្គប់ចំនួន ទទួលខុស្ត)វសំរប់កលវ$ភគេធ្ើដំេណើរ និងករចំណយ។ បុគ្លិកជំនួយ
ស្័្គចិត្ម+,ក់្ត/វេមើលែថសិស#$យ"#ងតិចចំនួនដប់នក់។
បុគ្លិកជំនយ
ួ ស្័្គចិត្មិន្ត-វបនធនេដយសលេរៀនចំេពះកររបួសស>?ម ខណះពួកេគេធ្ើដំេណើរែដល្ត-វបនឧត្ម្េដយសលេរៀន។

េសចក្ី្ត)វករថ./ំព/2បល
្បសិនេបើសិស()្ត+វករចំបច់េ្បើថ"#ំព#&បល និង/ឬថ"#ំបន#.ប្បត្ិកម្ទំនស់ (epinephrine) ក្#ងេពលេធ្ើដំេណើរទស12នៈកិច្សិក18 ចងហ;1ងនឹង
ធនរ៉ប់រង ដូចខងេ្កមៈ

• មតបិត/អណព$%បលសិស#$ ឬបុគ្លក
ិ ជំនញសលេរៀនេដើម%&ីេ្បើថ"#ំេពទ#(/ថ"#ំបន#+ប្បត្ិកម្ (epinephrine) ជួយជបុគ្លិកស្័្គចិត្ក្4ង
ករេធ្ើដំេណើរ។

• ្បសិនេបើ្គ)េពទ,-សលេរៀនកំពុងរវល់កិច្ករ ឬអចទក់ទងបនជមួយទូរស័ព្្គ5ពិេ្គះេយបល់។ និង
• ្បសិនេបើេយើងបនទទួលសំបុ្តអនុ234តពីមតបិតមក េដើម%&ីេស្ើសុំឱ%-បុគ្លិកសលេរៀនបំេពញកិច្ករេនះ។
• ទក់ទងនិងស)*នភពសុខភពធ្ន់ធ្រគួរ្ត7វទក់ទងេហ ៩១១ គ"#នេពលេវលែដលបុគ្លិកគួរែតដឹកនំកូនេទមន្ីរេពទ01េទ។
ករេធ្ើដំេណើរសំរក់េពលយប់
ករេធ្ើដំេណើរសំរក់េពលយប់បង()ញពីកំរ/តខ្ស់ៃនករេធ្ើែផនករជងករេធ្ើែផនករេធ្ើដំេណើរេពលៃថ្ធម្ត។ ្គប់េគលករណ៍េផ&'ងៗទក់ទងនិង
ករេធ្ើដំេណើរទស#$នៈ ក៏មន្គបដណ*ប់ករេធ្ើដំេណើរទស56នះកិច្សិក5;សំរកេពលយប់ផងែដរ េដយមនព័ត៌មនបែន្មដូចខងេ្កមេនះ

ករេធ្ើដំេណើរេពលយប់ៈ
គួរ្ត&វរួមប*្,លសិស#$ែដលមនសិទ្ិទំងអស់ និងភគរយៃនសិស*+មកេរៀន គួរែត្ត4វបនពិចរណេនេពលេធ្ើែផនករេធ្ើដំេណើរ។
្ត#វមនករយល់្ពមពីចងហ23ង និងនយកសលេរៀន។
ករយល់្ពម្ត*វផ្ល់ឱ/0មុនេពលករៃរអង7/ស្បក់អចេធ្ើេឡើង។
្ត#វបង'(ញពីផល្បេយជន៍ករសិក(8ជចំបច់ ែដលចត់ែចងេពលេវល និងករចំណយច"#ស់លស់អំពីករេធ្ើដំេណើរ។
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្បសិនេបើេ្បើករេធ្ើដំេណើរជមួយ្កុមហ៊ុន ករេ្តៀមេរៀបចំពិនិត-.េមើលករេធ្ើដំេណើរៃន្កុមហ៊ុន អ្កេបើកបរ និងឡនែដល្ត@វេធ្ើបំេពញ
លក្ណៈ្គប់្គន់។ អ្កេបើកបរែដល្ត&វេ្ជើសេរ-ស គួរ្ត&វមនប័ណ្េបើកបរ្តឹម្ត$វសំរប់ករដឹកនំអ្កដំេណើរតមច89ប់សហព័ន្សុវត្ិភពដឹកនំ
Federal Motor Carrier Safy។
កិច្កររដ្បល អ្កេបើកែបបេនះគួរ្ត/វមនចំណត់ថ78ក់ល្េពញចិត្

ក្#ងេពលគិតពីករេធ្ើដំេណើរគួរ្ត&វរួមប"្$លករស"#ក់អ្ស័យជមួយសុវត្ិភព និងសន្ិសុខរបស់សិស&'។ ករេធ្ើដំេណើរគួរ្ត+វេចៀសវងេន
ចេន$%ះេពលពីេម%&ង១២ និង ៦្ពឹក។
បុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្ នឹងមិន្ត(វបនអនុញ្ាតឱ)*ស"#ក់េនក្%ងបន្ប់ជមួយសិស#$ែតម$%ក់េទ ែដលមិនែមនជកូនរបស់ខ្0ន ្បសិនេបើករស$%ក់

អ្ស័យមិន្ត#វបនផ្ល់ឱ()េនទីកែន្ងស3(ក់េនជ្កុមេទ។
ករអនុ&'(តឱ#$េផ្ើអុីែមល ឬសរអត្បទ ពីមតបិត/អណព)*បល គឺមិនអចទទួលបនសំរប់េធ្ើដំេណើរសំរកេពលយប់េទ។

សលេរៀនឆទ័រ នឹងមិនទទួលខុស្ត*វសំរប់ករចំណយែដលបនេកើតេឡើង ជលទ្ផលៃនេសចក្ីសំេរចរបស់្គ* និងអ្ក្គប់្គង្ត*វប3្5ល
សិស#$ែដលចូលរួមេទផ្ះមុនកលវ,ភគបនកំណត់ ឬេពលសិស'(មនប,-'អកប'0កិរ2យ។
េនេពលមនករយល់្ពមពីសំេណើរេធ្ើដំេណើរសំរកេពលយប់ េនទីេនះ្ត#វមនករ្បជុំចូលរួមពីសិស#$្គប់រូប និងមតបិត/អណព"#បល
បុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្របស់ពួកេគ ្គប់ភគី្ត#វបនផ្ល់ជូនដំណឹងអំពីច12ប់េធ្ើដំេណើរ ក៏ដូចជ្កមសិលធម៌ែដល្តCវបនបេង្ើតេឡើងសំរប់សិស01ែដល
មនសិទ្ិចូលរួម េហើយព័ត៌មនសំខន់េផ9:ងេទៀតផងែដរ រួមទំងករយល់្ពមៃនករេធ្ើដំេណើរទស9:នៈកិច្ទំងអស់ គឺជលក័្ខណO េហើយក៏អច្តRវបន
ប"#$ប់ផងែដរ េហើយ្បសិនេបើសលេរៀនឆទ័រមិនទទួលសុខ្ត?វសំរប់កិច្ករថិវកែដលបនេកើតេឡើង ជលទ្ផលៃនករេធ្ើែផនករករេធ្ើដំេណើរែបប
េនះ ឬសំរប់ថវ,កែដលមិន្ត#វបនផ្ល់ជូនវ-ញេទ ឬម34៉ងវ-ញេទៀតបនខតបង់េដយសរែតករផA3ក់ ឬេសចក្ីសំេរចៃនសិស3IែដលគL3នសិទ្ិជពិេសស។

កម្វ%ធីបែន្មេពលសិក$%
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ#ែវល្ គឺសន,-េធ្ើឱ,3ល្បំផុតក្<ងកម្វ?ធីសិក,B ទប់ទល់គំលនេជគជ័យ និងគំ្ទ្គ)សរក្#ងទី្កុង
ឡ"ែវល្។ េយើងយល់ពីសរសំខន់ៃនករភ34ប់កម្វ:ធីសិក$%េពលៃថ្របស់េយើងជមួយកម្វ4ធីសិក89េពលល;8ចរបស់េយើងក្#ងេគលបំណងសំរប់សិស)*របស់
េយើងក&'យជសិស'+ពូែក ដូេច្ះកម្វ%ធីបែន្មេពលសិក,-ផ្ល់ជំនួយកិច្ករេធ្ើលំហត់េមេរៀនេនផ្ះ។ េលើសពីេនះ ឆ+,ំេនះេយើងនឹងផ្ល់គំេរងគួបផ,8ំជមួយ
ែផ្កកម្វ%ធីសិក*+សំរប់សិស'(ឱ'*មនថវ/ករ និងេផ5'តករសិក'8របស់ពួកេគេលើ្បធនេមេរៀនជេ្ចើនេផ()ងេទៀត។
ឆ្ងតមកម្វ%ធីសហគមន៍ជៃដគូពី្កុងឡ6ែវល និងតំបន់ជំវ%ញ សិស#$អចចូលរួមក្.ងសកម្ភពជេ្ចើនតមរយះសិក*+សល។ ជៃដគូទំងអស់េនះ
ជំរុញឱ'(យុវវ័យអភិវឌ&'ន៍ក្,ងវ.ស័យកសងសហគមន៍ និងករផ្ល់អំណច។ េលើសពីេនះ កម្វ$ធីេយើងេធ្ើករករកសងទំនក់ទំនងរ)ងមំជមួយមតបិត
និងផ្ល់ព័ត៌មនពួកេគអំពីបទពិេសធន៍កូនរបស់ពួកេគ។
សលេរៀនឆទ័រផ្ល់ជូនកម្វ(ធីឱ,-សិស#$ចូលេរៀនមុនេពល្ពឹកចប់ពីេម,-ង៦ៈ៣០្ពឹក ដល់ ៧ៈ១៥ល"#ច។ សិស#(មិនអច្ត.វបនដក់ឱ'(ចូលេរៀន
េនមុនេម&'ង៦ៈ៣០្ពឹកបនេទ។ តែម្បង់សំរប់េសវេនះគឺ ៣.០០ដុល$%ក្(ងមួយៃថ្សំរប់សិស%6ម"#ក់។ េលកអ្ក្ត-វចុះេឈ3#ះសំរប់ចូលកម្វ$ធីសិក*+មុន
េពលេដើម%&ីចូលក្-ងេសវេនះ។ តៃម្អ្តកំរ$ត្បចំៃថ្គឺ៤.០០ដុល$%ក្(ងមួយៃថ្សំរបសិស%5ែដលមិនបនចុះេឈ()ះចូល ែដល្ត&វបនដក់ឱ"#ចូលេរៀនេដយ
មិនបនចុះេឈ*+ះក្#ងកម្វ(ធីេនះ។ សិស12មនជំេរ7សចូលរួមក្)ងកម្វ-ធីអហរេពល្ពឹកចប់ពីេម:;ង៧ៈ៣០្ពឹក។ កម្វ"ធីអហរេពល្ពឹក្ត#វបនផ្ល់ជូន
េដយឥតគិតៃថ្។ សិស#$្ត'វរយករណ៍េទ្គ*្បចំថ/0ក់េនេម50ង៧ៈ៥០្ពឹក។
កម្វ%ធីេពលល%&ចរបស់េយើងគឺសំរប់ចប់ពីថ'(ក់មេត្យ(/ K ដល់ទី៨ ផងែដរ េហើយដំេណើរករចប់េផ្ើមពីេម23ង៣ៈ៣០ដល់៥ៈ៤៥ ល"#ច។ សិស#(្គប់
រូប្ត#វបនទទួលយកពីសលេរៀនេនមុនេម-.ង៦ៈ០០ល"#ច។ សិស$%្ត(វបនចុះហត្េលខេដើម$7ីចូលេរៀនក្#ងេសវេនះ។ តៃម្បង់េសវេនះគឺ៥ៈ០០ដុលរ
ក្#ងមួយៃថ្សំរប់កុមរម01ក់។ សិស14្ត#វបនទទួលយកពីសលេរៀនយឺតេពល (បន)*ប់ពីេម.*ង៦ៈ០០ល"#ច) នឹង្ត*វបង់តៃម្សំរប់ករមកទទួលយកយឺត
េពលតៃម្១ៈ០០ ដុល$រក្(ងមួយនទី។ អ្តកំណត់តៃម្្បចំៃថ្គឺ៦ៈ០០ដុល$%រក្)ងមួយៃថ្សំរប់សិស%7ម9%ក់ែដលមិនបនចុះេឈB%ះចូលក្)ងកម្វ&ធីែដល្ត&វ
បនទទួលយកពីសលេរៀនយឺតេពលេនចុងប%្ប់ៃថ្សលេរៀនេនេម34ង៣ៈ៣០ល"#ច។
មតបិត/អណព()បល្ត.វដក់ពក&'េដើម&,ីឱ&'កូនទទួលកម្វ%ធីសិក*+បែន្មេពលសំរប់ឆ'(ំសិក(+ម'(ក់ៗ។ ករដក់ពក'(អច្ត$វេធ្ើបនេនករ%យ
ល័យ និងេវបសយសលេរៀនមុនេពលេផ្ើមឆ56ំសិក6:និមួយៗ។ សិស#$មិនអចទទួលឱ"#ចូលេរៀនកម្វ&ធីរហូតដល់ពួកេគ្ត5វបនទទួលបនករអនុ;<=ត។
ករជំពក់តៃម្បង់កម្វ0ធីកលពីឆ67ំមុន្ត;វែតទូទត់សងទំងអស់ មុនេពលសិស#$្ត'វបនអ នុ#$%តឱ%(ចូលេរៀនក្#ងកម្វ(ធីសិក-.ឆ0-ំថ្ី។

សំរប់ករចំណយេពលរងចំម្ង៤៨េម#$ង និងករដក់ពក$.្ត1វបនទទួលយកមុនេពលកូនេលកអ្កអចចប់បេផ្ើមកម្វ6ធី។ េលកអ្កនឹង្ត+វបន
ជូនដំណឹងអំពីេពលចប់េផ្ើម។ សិស89មិនអចចូលេរៀនបនរហូតដល់បនទទួលេសចក្ីជូនដំណឹង។
មុខវ%ជ'(សិល(,ៈគំនូ (Performing Art) គឺជសកម្ភពកម្វ)ធីេ្កយេពលសំរប់សិស67ពីថ96ក់ទី៣ដល់ទី៨។ េលកអ្ក្ត)វចុះេឈ/0ះជមួយេលក្គ#
Mr. Orie េដើម%&ីចូលរួមកម្វ0ធីេនះ។ មុខវ"ជ$%កីឡសំរប់សិស%/ពីថ2%ក់ទី៥ដល់ទី៨ គឺ្ត%វចុះេឈ,-ះជមួយេលក្គ% Mr. Mone។
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សលេរៀនសធរណៈសហគមន័ឆទ័រៃនទី្កុងឡ8ែវល្ធនឱ?@ចូលរួមសកម្ភពបែន្មពិេសសសំរប់សិស'(្គប់េដយមិនេរ(សេអើងពូជសសន៍
ពណ៌សម&'(រ ជនជតិេដើម សសន េភទ លក្ណៈេភទ សំគល់ផ្?វេភទ ពិករភព និង/ឬ សE&នភពគF&នជំរក។
កម្វ%ធីសិក$%េ្កយេពលល-$ចគឺមិនអចេកើតមនេនៃថ្េរៀនពកកណ-.លេពល ៃថ្ចុងេ្កយមុនវ#ស%&មកល ឬៃថ្បិទវគ្ករសិក&'សិស&(ថ*&ក់ទី៨ ។

េគលករណ៍ផ្ល់សិទ្ិសរ
ំ ប់សកម្ភពសិក$%បែន្មពិេសស សមគម និង អត្ពលកម្
ករចប់េផ្ើមផ្ល់សិទ្ិសំរប់សិស#$្គប់រូបនឹង្ត/វបន្ត2តពិនិត#4េមើលេនេពលចប់េផ្ើមសកម្ភព ឬ េហតុផល េដយេ្បើតមេសចក្ីប345ក់ពី
របយករណ៍សិក$% ឬរបយករណ៍ករសិក+,រ-កចំេរ-ន។

ករផ្ល់សិទ្ិដំបូងនឹង្ត4វបនសំេរចឱ:;សិស:<េនក្#ង្កុមមួយៃន្កុមទំងពីរ
ករផ្ល់សិទ្ិៈ (កំេណើនមធ)*មភគពី ២.០ ឬល្្បេសើរជង និងនិេទ្ស “C” ក្#ងលំដប់មុខវ.ជ01សិក14េគលៈ ភសអង់េគ្ស គណិត សិក14 សង្ម

និងវ%ទ'(ស"ស្)។ សិស$%នឹងចូលរួម្កុមករងរ ឬ្កុមេដយគ23នកំណតរហូតដល់កតរបយករណ៍ ឬរបយករណ៍ករសិក+,រ-កចំេរ-នេពលេ្កយគឺ្ត%វ
បនេចញឱ"#សិស"& េនេពលែដលសិទ្ិនឹង្ត0វបនសំេរចម្ងេទៀត។

ករសកល&'ងៈ (ពិន្%មធ()ម្ត,តេលើគ1(េនសេន%&ះ ២.០ និង/ឬេ្កមមធ&'ម “C” ក្#ងលំដប់មុខវ.ជ01នីមួយៈភសអង់េគ្ស សិក,-សង្ម និងវ2ទ,4ស5ស្)។
ករទទួលខុស្ត+វរបស់នយកអតពលកម្នឹង្ត&វបពិនិត+,េមើលកំរ$តថ"#ក់ និងេផ្$ងផ'(ត់ជមួយ្គ1ទក់ទងនឹងករផ្ល់សិទ្ិ។
នយែផ្កមុខវ#ជ%&អតពលកម្នឹងពិនិត+,េមើលករណីនីមួយេដើម,-ីេធ្ើករពិចរណ ្បសិនេបើសិស,8/អ្កកីឡអចចូលរួមក្-ងេពលចុងអទិត%& ឬសកម្
ភព ឬករ្បគួតចុងអទិត12។ ក្#ងអទិត)*ៃនសកម្ភព ឬករ្បគួតែដលបនបេង្ើតេឡើង្ត#វដំេណើរករចប់ពីៃថ្ច័ន្ដល់ៃថ្អទិត()។ ដំេណើរករេនះនឹង
្ត#វេធ្ើេឡើងម្ងក្/ងមួយអទិត56 និងេរៀងរល់អទិត56សំរប់សិស5@ែដល្ត#វបនចត់តំងសំរប់ “ករសកល&'ង”។
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ4ែវល្ធនឱ<=ចូលរួមសកម្ភពបែន្មពិេសសេដយមិនេរ$សេអើង ព៌ណសម#$%រ ជនជតិេដើម
សសន េភទ លក្ណៈេភទ សំគល់ផ្+វេភទ ពិករ និង/ឬស*+នភពគ.+នជំរក។

េគលករណ៍ៃនករចូលរួមមតបិត
សហករ%ម'(ក់ៗេនសលេរៀនឆទ័រមនកិត្ិយសជមតបិត ែដល្គ&ទីមួយ សំខន់បំផុត និង្បចំជិវ0តរបស់កូន។ េយើងក៏មនជំេនឿផងែដរថ
ករសិក&'របស់សិស&*េយើង គឺជកររួមចំែណកទទួលខុស្ត2វវងសលេរៀន ្គ+សរ និងទូរទំងសហគមន៍។

ករចូលរួមមតបិត និងករងរស្័្គចិត្
សលេរៀនឆទ័រកំពុងែស្ងរកវ3ធី ែដលសលេរៀនបំេរ9ឱ;< េដើម;?ិេធ្ើឱ;<រ9កចំេរ9នភពជៃដគូរវងសលេរៀន និង្គ,សរ ។ េយើងសំណ$មពរឱ"#្គ#សរ
្គប់រូបេ"្ើញចូលរួមេពលេវលដប់(១០)េម#$ងក្(ងមួយឆ-$ំក្(ងសមត្ភពស្័្គចិត្សំរប់សលេរៀនឆទ័រ។ ឱកសសំរប់្គ#សរអេ#្ើញមកចូលរួមមន
ជមួយសលេរៀនឆទ័រួមមនៈ

o បុគ្លិជំនួយស្័្គចិត្េពលទស#$នៈកិច្សិក&'
o ្កុមជំនួយករងរហ្ឹកហត់កីឡ
o បុគ្លក
ិ េធ្ើករស្័្គចិត្េលើកទូរស័ព្
o បុគ្លិកជនួយស្័្គចិត្ជួយេមើលករខុស្ត5វេពលអហរៃថ្្តង់
o បុគ្លិកជំនួយស្័្គចិត្េនេពលមនពិធិបុណ,- ដូចជ ករ្បរព្បុណ,-្បៃពណីវប,:ធម៌
o បុគល
្ ិកជំនួយស្័្គចិត្េធ្ើកិច្ករសហគមន៍ែផ្កែផនករ ែថរក%&សួន និងកិច្ករេផ+,ងៗ
o សម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀន School Parent Alliance (SPA) & គណះកម&'ករពិេ្គះេយបល់មតបិតសំរប់កម្វ.ធីសិក12ពិេសស
Special Education Parent Advisory Committee (SPED PAC) - (េសវកម្គណៈកម&'ករ្ទ្ទង់សលេរៀន)

o គណះកម&'ករមតបិតផ្ះពន្ឺ Light House
o ករចូលរួម្បជុំមតបិត/្គ#បេ្ងៀន
o ជំនួយករបណ*+ល័យព័ត៌មន
o ទំនក់ទំនងជ្បចំជមួយ្គ0របស់សិស45
o
o
o
o

អន្ពឹត្ិប័ណ្ព័ត៌មន និងឯកសរសលេរៀនែដលបនេផ្ើជូនពីសលេរៀន
ចូលរួមផ្ល់កិច្ករសិក()សលេរៀន
ពិនិត%&េមើលកិច្ករលំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ (Homework assignments)
អនរយះេពល២០នទីជមួយកូនេលកអ្កេនផ្ះេរៀងរល់ៃថ្។
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សម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀន - SPA
សលេរៀនសធរណះសហគមន៍ឆទ័ៃនទី្កុងឡ-ែវល្បនបេង្ើតសម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀន School Parent Alliance (SPA) រួមទំងករជួយ
ែស្ងរកថវ)ករ។ មតបិតអចស្័្គចិត្គ្ំ ទសលេរៀនដូចជ ពិធីជប់េលៀងអហរសមគ្ីសកល កម្វ<ធី្បជុំ SPED PAC ពិធីជុំេលៀងរួមខងមុខសល
េរៀន LCCPS Block Party ។
ករ្បជុំសម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀនេបើកចំហរឱ<=មតបិត និងេលកអ្កមកចូលរួមេធ្ើេសចក្ីសំេរច។ នយកសលេរៀន ្បធនសិស<L និង
ករចូលរួមមតបិត ចងហ/0ង ចងហ$%ងរង ្គ)បេ្ងៀន និងបុគ្លិកគំ្ទសម្័ន្ភពមតបិតសលេរៀន។

េបសកកម្សម្័នភ
្ ពមតបិតសលេរៀន (SPA) មនេគលបំណងបួន េដើម()ីៈ
ផ្ល់ឱកសមតបិតនូវមនព័ត៌មនៃនេសចក្ីសំេរច េដើម%&ីមនសំេឡងក្*ងករេធ្ើេសចក្ីសំេរច និងកសងៃដគូជមួយថ"#កដ
់ ឹកនំសលេរៀន។

1.
2.
3.
4.

ៃរអង%&ស្បក់ និងគំ្ទកម្វ,ធីសលេរៀនតមរយះករផ្ល់ករឱបត្ម្ គំនិត និងករចូលរួម។
កសងករចូលរួមមតបិតក្.ងករសិក12របស់កូនេយើង េដើម%&ីផ្ល់ករសិក%1 និងព័ត៌មនជូនមតបិតអំពីចំនួន្បធនបទេមេរៀន។
ផ្ល់ឱកសមតបិតែដលមនកូន្ត#វករកម្វ%ធីពិេសសទទួលបនព័ត៌មន យល់ដឹងអំពីសិទ្ិរបស់ពួកេគ និងទទួលគំ្ទកិច្កររបស់ពួកេគ។

វយតៃម្េសចក្ី្ត.វករ និង កររ&កចំេរ&នសលេរៀន
តំណងមតបិតជែផ្កៃន SPA នឹងចូលរួមដំេណើរករវយតៃម្េសចក្ី្ត'វករ្បចំឆ/0ំ ករផ្ល់ព័ត៌មន្តឡប់អំពេី គលេដ និងករផ្#ចេផ្ើមស
លេរៀន។

កិច្្បជុំមតបិត
មតបិត្ត'វបនេស្ើសុំឱ"#មក្បជុជ
ំ មួយ្គ'របស់កូនពួកេគយ"#ងតិចបីដងក្#ងមួយឆ%&ំៈ

o ៃថ្ស%&ប់ - ករជួប្បជុំេដយែឡកជមួយមតបិត និង្គ#មុនេពលឆ()ំសិក).ចប់េផ្ើម
o រដូវស្ឹកេឈើជុះ ក្,ងៃថ្េរៀនពក់កណ78លេពល ្ត#វជួបពិភក%&ករសិក&'រ"កចំេរ"ន
o រដូវផ&'រ(ក ក្+ងៃថ្េរៀនពក់កណ)*លេពលសំរប់សិស'(ដឹកនំករ្បជុំ
្គ#ៗនឹងកំណត់េពលេវលសម្សបសំរប់ទំង្គ# និងមតបិត។ អ្កបកែ្បភសនឹងផ្ល់ជូនតមសំណ-មពរ និងព័ត៌មនសលេរៀនែដលចំបច់
រួមមនៈ របយករណ៍សិក*+នឹង្ត&វបនែចកជូនេនេពល្បជុំមតបិតក្0ងរដូវស្ឹកឈឺ្ជុះ និងផ=>រ?ក។ របយករណ៍សិក>Fរ?កចំេរ?ននឹង្ត&វបនេផ្ើជូនដល់
ផ្ះេទៀងទត់ េហើយមតបិត្ត'វបនជំរុញឱ'(ទក់ទងមក្គ%្បសិនេបើមនសំណ$រ ឬករបរម្។ េលើសពីេនះ ្គ+មនេពល្បជុំមតបិតេពញឆ"#ំសិក$%។

កិច្្បជុំមតបិត និងកម្វ%ធី
មតបិត្គប់រូបនឹង្ត.វអេ2្ើញមក្បជុំ្បចំឆ=>ំអំពី Annual Title I meeting។ កែន្ងេមើលែថរក%&កុមរ និងករបកែ្បភស្ត-វមនផ្ល់ជូន។
រ្តីជួប្បជុំមតបិត្ត#វបនេផ)*តេលើកម្វ0ធីសិក*5មុខវ%ជទ
'( ូេទ និងសកម្ភពសិស'(្ត#វបនកំណត់កលវ)ភគតមកំរ%តថ()ក់េរៀននីមួយៗ។ ពិធី្បរព្វប#$
ធម៌្បៃពណីេធ្ើេពលៃថ្ និង្ត,វបនប"្$លក្(ងកំណត់េហតុមតបិត េហើយជនិច្ជកល មតបិត្ត-វបនអេ#្ើញ និងជំរុញឱ/0មកចូលរួម។

ករទំនក់ទំនងមតបិត
ករទំនក់ទំនងរវងសលេរៀននិង្គ2សរ គឺជអទិភពចំបងេនសលេរៀនឆទ័រ។ ព័ត៌មននឹង្ត(វបនេផ្ើតមវ*ធីទំនក់ទំនងេផ#$ងៗជេ្ចើន រួម
មន សំបុ្តធម្ត/សំបុ្តប+,-កេ់ ទដល់ផ្ះ ្បព័ន្េផ្ើសរ េវបសយសលេរៀនឆទ័រ អុីែមល និងេហ្សបុក។ របយករណ៍ករសិក$%រ'កចំេរ'ន Title I គឺ
្ត#វបនេផ្ើជូនដល់ផ្ះសំរប់សិស/0្គប់រូបែដលទទួលេសវអន្រគមន៍ Title I និងេសៀវេភបត់អំពីព័ត៌មនមុខវ%ជ'(សិក(,្តីមសសលេរៀនឆទ័រ។ េលើសពី
េនះ ឆ%&ំនីមួយៗ និង្ត&វបនេផ្ើជូនដល់ផ្ះសំរប់មតបិតម12ក់ៗ ដូចខងេ្កមេនះ

• ព័ត៌មនស្ីពីកំរ-តសិក$%េជជ័យរបស់សិស+,ក្/ងករវយតៃម្កម្វ9ធីសិក+<របស់រដ្នីមួយៗែដលបនត្ម&វឱ)*េ្កមលក្ខ័ណ$ Title I។
• របយករណ៍សិក*+ និងស%&នភពទទួលខុស្ត1វរបស់សលេរៀនេ្កយពីវ()*+សរ្បឡងរបស់រដ្។
• កំណត់េហតុេពលេវលែដលកូន្ត&វបនបេ្ងៀនរយះេពលជប់គព
%& ីបួនអទិត() ឬេលើស េដយ្គ$ែដលមិនសំេរចសមត្ភពខ្ស់តមត្ម$វករ។
មតបិតនីមួយៗអចមនសំណ$មពរចង់ដឹងព័ត៌មនបែន្មអំពីៈ

• ្គ#របស់កូនេលកអ្កបនបំេពញគុណសម67ត្ិ្គប់្គន់ និងច6>ប់រដ្្តឹម្ត#វ ែដល្គ#ផ្ល់ករបេ្ងៀនសំរប់កំរIតថK6ក់ និងមុខវIជN6សិក"#។
• ្គ#របស់កូនេលកអ្កកំពុងបេ្ងៀនេ្កមច78ប់បេណ:7ះអសន្ ឬេលើកែលង ែដលបន្ត#វ្បគល់ឱ7Fតមរយះលក្ណៈសម7Lត្ិចំបច់ ឬល័ក្ខ័ណ
ច"#ប់រដ្្តឹម្ត-វ។
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• វ"ស័យសិក()បរ",-(ប័្ត្តីៃន្គ4របស់កូនេលកអ្ក និងវ",-(បនប័្ត ឬបរ",-(ប័្តប=្ប់ករសិក()េផ(Aងៗែដល្គ4បនសិក() និងកម្សិក"# ឬកម្
វ"ធីសិក()ៃនវ",-(បនប័្ត ឬបរ",-(ប័្ត។

• កូនេលកអ្ក្ត*វបនផ្ល់ករបេ្ងៀនេដយ្គ,ជំនួយ និង្ត&វបន្បគល់ជូនគុណសម&'ត្ិ្គប់្គន់របស់ពួកេគ ្បសិនេបើមន។
អ្កដឹកនំ គឺ ខ្,ំ
ក្#ងឆ&'ំ២០១២ សលេរៀនឆទ័របនចប់េផ្ើមសហករជមួយកម្វ;ធីថ?@ក់ដឹកនំរបស់េលក Stephen Covey ែដលមនេឈ()ះថ អ្កដឹកនំគឺខ្6ំ The
Leader in Me។ កម្វ&ធីេនះ្ត.វបនបេង្ើតេឡើងេដើម"#ីបេ្ងៀនអំពី ទំលប់៧យ"#ងៃនមនុស#*មន្បសិទ្ិភពខ្ស់របស់េលក Stephen Covey ្ត#វបន
អនុវត្សំរប់សិស-.វ័យបឋម និងមធ-5មសិក-7។ កម្វ:ធីេនះផ្ល់ឱ-5នូវភសទូេទសំរប់មនុស-.្គប់រូប ជពិេសសផ្ល់្បេយជន៍ដល់្បជពលរដ្ទូេទៃន
សិស#$សិក#&ភសអង់េគ្សរបស់េយើង។ ឧទហរណ៍ខ្ីៗមួយចំនួនអំពីអ្កដឹកនំ The Leader in Me ែដលបន្ត(វេ្បើទូលំទូលយេនក្5ងសលេរៀន និង
វ"ធីែដលលក្ខ័ណ្ត)វបនអនុវត្គឺ្ត)វបនសេង្បខ្ីដូចខងេ្កមេនះ

• “Be Proactive” “សកម្ភពបំរុង” គ"#ន្បត្ិកម្ និងទទួលខុស្ត,វករសិក12 និងជីវ'តរស់របស់ពួកេគ
• “Begin with the End in Mind” “េផ្ើមជមួយករប$្ប់គំនិត” េដយេរៀបចំបេង្ើតេគលេដករសិក/0 និងបុគ្លិក និងេធ្ើករេដើម,-ីសំេរច
េគលេដ

• “Put First Things First” “េរៀបចំអ្ីមុនេគ” េដយេធ្ើែផនករបំរុង ដឹងពីករ្គប់្គងេពលេវល និងេធ្ើប)្ប់លំហត់េមេរៀនេនផ្ះមុនេពលេលង
• “Think Win-Wind” “គំនិតឈ្ះ-ឈ្ះ” ែដលជករទូន&'នពីករចូលរួមខិតខំេដះ្សយទំនស់របស់េយើងទំងអស់គ34
• “Seek First to Understand, Before Being Understood” “ខិតខំស&'ប់ជមុន េទើបបនយល់” ែដលបននំមកនូវភព្បកដនិយមេដយយក
ចិត្ទុកដក់ស+,ប់ និងករទំនក់ទំនង

• “Synergize”“ចូលរួមសហករ” រួមសហករគ"#េដើម#(ីេរៀនសូ្តពីគ"# និងេចះបេ្ងៀនគ() ែដលអចនំឱ$%សំេរចកិច្ករទំងអស់គ()ែថមេទៀត
• “Shapen the Saw”“សំរួចរន” ជំរុញេលើកទឹកចិត្្គ2 និងសិស67ឱ"#បន្ករសិក", និងរ.លឹកទំងអស់គ%& ទំងសិស&+ និងបុគ្លិកឱ&4ែថរក%&ខុសភព
ផ្#វចិត្ ផ្#វកយ គំនិត និងសតិអម្ណ៍ឱ"#ល្្បេសើរែថមេទៀត។

ឆ"#ំេនះេយើងនឹងមនៈ

• ឱកសេ្ចើនែថមេទៀតសំរប់តួនទីជថ89ក់ដឹកនំ
• សិស#$នឹងបន្ែថរក#.េសៀវេភកត់្តភពជអ្កដឹកនំ
• ករជួប្បជុំដឹកនំេដយសិស23នឹង្ត7វបនេធ្ើជមួយសិស23េដយែចករAែលកពីេគលេដ និងករសិក()េជគជ័យរបស់ពួកេគជមួយមតបិត
របស់ពួកេគក្+ងរដូវស្ឹកឈឺលស់

• េយើងនឹងេរៀបចំទិវថ"#ក់ដឹកនំ្បចំឆ&'ំែដលដឹកនំេដយសិស#$ក្#ងរដូវស្ឹកេឈើលស់។
• ក្#ងែខមិថុនឆ-.ំ២០១៥ សលេរៀនឆទ័របន្ត#វទទួលស)*ល់ជសលេរៀននំផ្6វ Lighthouse school ែដលជសលេរៀន្ត-វបនបំេពញ
លក្ណៈសម()ត្ិ្តឹម្ត/វជសលេរៀនគំរូសំរប់កិច្ករថ/0ក់ដឹកនំ។ សលេរៀនឆទ័រជសលេរៀនដំបូងក្@ងរដ្មC0ស0Dឈូសិត
ែដល្ត&វបនទទួលស%&ល់ ជសលេរៀននំផ្,វ Lighthouse school ។

ករដឹកនំតមឡនបឺស
ករដឹកនំតមឡនបឺសមនផ្ល់ជូនសិស78េនទី្កុងឡ*ែវល្ចប់ពីថ45ក់មេត្យ5:-ទី៨ េ្កពីករេធ្ើដំេណើរចំងយ (សិស#$ពី ថ(#ក់មេត្យ#0-ទី៤ ែដល
រស់េនឆ'(យជង 0.75 ៃម ឬសិស$%ពីថ)$ក់ទី៥-៨ ែដលរស់េនឆ*+យជង 1.5 ៃម) និងសិស%&ែដលមនប,-%សុខភពែដលទទួលករយល់្ពមពីនយែផ្ក
េសវគំ្ទសិស'(។ ករដឹកនំតមឡនប៊'ស្ត#វបនផ្ល់ឱ"#ពីសលេរៀនរដ្ េហើយ្ត,វអនុវត្ឱ23្តឹម្ត,វតមបទប9:2 (សិស#$មេត្យ#*បឋម K1 មិន្ត&វជិះ
ឡនបឺសេដយបទប*+,ពីសលេរៀនរដ្ៃនទី្កុងឡ*ែវល្)។ ្បសិនេបើេលកអ្ក្ត(វករករដឹកនំតមឡនប៊'ស សូមអេ&្ើញេទមជ&'មណ)លព័ត៌មន
្គ#សរសលេរៀនសធរណៈៃនទី្កុងឡ4ែវល្ Lowell Public School’s Family Resource Center ស្ិតេន 155 Merrimack Street, Lowell, MA

01852 េដើម%&ីេស្ើសុំ និងបំេពញពក$%សុំច$*ប់អនុ/0$តជិះឡនប៊(ស។ សលេរៀនឆទ័រក៏មនពក&'សុំអនុ,-&តឱ"#ជិះឡនប៊%សេនករ%យល័យផងែដរ
ក៏ប៉ុែន្្ត+វករេផ្ើេទមជ67មណ9លព័ត៌មន្គ@សរ។ សលេរៀនឆទ័រយកចិត្ែថសិស#$ែដល្ត#វបនដឹកនំេទមកពីសលេរៀនឱ/0មនសុវត្ិភព។

អកប$%កិរ(យសិស$+េលើឡនបឺស

1. សិស#$្ត'វមនសំបុ្តអនុ/0#តេដើម#5ីជិះឡនបឺស។
2. រងចំឱ"#ទន់េពលេវលេនទីកែន្ងចំណតឡនប៊:ស។ អ្កេបើកបរឡនបឺសនឹងមិនរងចំេទ។
3. េឡើងជិះ ឬ ចុះពីឡនបឺសេនទីកែន្ងចំណតឡនែតប៉ុេណ78ះ។ ្ត#វ្បុង្បយ័ត្ជនិច្េនេពលឆ្ងថ្ល់ និងអនុ&'(តឱ(+អ្កេបើកបរករែណនំ
ែណនំកូនឲ)*ឆ្ងថ្ល់។

4. េគរពតមករដឹកនំ និង ករែណនំរបស់អ្កេបើកបរឡនបឺស្គប់េពលេវល។
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រក#$ភពេស្*មស-#ត់េនេពលេឡើងជិះ ឬចុះពីេលើឡនបឺស។

5.
6.
7.
8.

អង្$យេលើេកអីខ្-នឯង្គប់េពល និង េគរព អ្កដ៏ៃទ និង្ទព'(របស់េគ។
មិន្ត#វេធ្ើឲ&'ខូចខតសំភរៈឡនបឺស។
សិស#$មិនអចផឹក ញ"ំា ជក់ ែ្សក េជរ វយតប់ ឬវយតប់គ"#េនេលើឡនបឺស។

េដើម%&ីធនសុវត្ិភពសិស%2្គប់រូបែដលជិះឡនបឺស េគអចមនឱកសបដិេសធជចំបច់មិនឲ56ជិះឡនបឺសចំេពះសិស5<ែដលមិនេគរពតម
បទប#$%។ អ្ក្គប់្គងសលេរៀនបនសំេរចថ មតបិត និងអណព'(បលែដលមនកូនជិះឡនបឺស មនប$%&អកប&)កិរ,យែដលបង្រេ្គះថ&'ក់
សុខភព សុវត្ិភព និងសុខុមលភពរបស់អ្កជិះដ៏ៃទ នឹង្ត&វបនេផ្ើជូនដំណឹងមតបិតឱ./បនដឹងថ កូនរបស់ពួកេគមិនអច្ត#វអនុ$%&តឲ&)ជិះឡន
បឺសេទ។
្បសិនេបើសិស()មិនស,(ប់បង្ប់េពលជិះេលើឡនបឺស អ្កេបើកបរនឹងបំេពញែបបបទប./0ក់ពីប.30អកប05កិរ7យជិះឡនបឺស (Bus Behavior
Incident form)។ បទេល្ើសនឹង្ត&វបនចត់ករេទតមេហតុករណ៍ៃនរបយករណ៍ដូចតេទៈ

• បទេល្ើសទីមួយៈ សិស#$នឹង្ត*វបន្ពមន េហើយមតបិតនឹង្ត.វបនេផ្ើជូនដំណឹង។
• បទេល្ើសទីពីរៈ មតបិត/អណព$%បលនឹង្ត&វបនេផ្ើជូនដំណឹង និងសិស%&អច្ត+វផ.%ក់ពីករជិះឡនបឺសក្0ងរយះេពលពី១ដល់៣ៃថ្។
• បទេល្ើសទីបីៈ សិស#$នឹង្ត*វបនផ"#កព
់ ីករជិះឡនបឺសក្/ងរយៈេពលពី៣ដល់៥ៃថ្។ មតបិតឬអណព)*បលនឹងទទួលខុស្ត)វករដឹកនំ
របស់កូនេពលេទមកពីសលេរៀន។

• បទេល្ើសទីបួនៈ សលេរៀននឹងេរៀបចំ្បជុំសំេរចដក់វ.ន័យ និងវ%ធនករបន្េទៀត។
មតបិត្ត'វទទួលខុស្ត'វេមើលែថកូនខ្#នឯងរហូតដល់េពលកូនេឡើងជិះឡនបឺសេនេពល្ពឹក និងបន&'ប់ពីកូនចកេចញពីឡនបឺសេន េពល
ចុងប%្ប់មកេរៀនេនសល។ េនេពលកូនជិះឡនបឺស - និងេនេពលេនះ - ពួកេគ្ត(វទទួលខុស្ត)វពីសលេរៀនមណ)ល។ ករទទួលខុស្ត+វេនះ
្ត#វចប់េនេពលសិស#$ដក់ចុះពីឡនបឺសេនកែន្ងចំណតឡនេនចុងប)្ប់ៃថ្សលេរៀន។ គ"#នសិស#'ថ"#ក់មេត្យ#0 ឬថ#$ក់ទី១នឹង្ត&វឲ)*េចញពីឡន
បឺសរហូតដល់េពលអ្កេបើកបរ អចេមើលេឃើញថមតបិតកំពុងរងចំសិស67។ ្បសិនេបើសិស()មិនបនជួបមតបិត/អណព$%បលេនមុខកែន្ង
ចំណតឡនបឺសរបស់ពួកេគេទ សិស#$នឹង្ត#វដឹកនំ្តឡប់មកសលេរៀនវ4ញ រួចេហើយមតបិតនឹង្ត1វបនផ្ល់ជូនដំណឹង។
្កុមហ៊ុនឡនបឹស NRT bus មនទូរស័ព្េលខ (978) 323-0101។

េគលករណ៍អកប+,កិរ.យសិស+1
បទប#$%សលេរៀន
េសចក្ីែថ្ងករេបសកកម្សលេរៀនឆទ័រមនរួមប"្$លករេផ%&តេលើភពេជគជ័យ ភពជថ%&ក់ដឹកនំ និង ឧត្មភព ែដលផ្ល់នូវមូលដ%&ន្គិះ
សំរប់កុមរ និងមនុស'(េពញ្គប់រូប េដើម'4ីសំេរចេជគជ័យករសិក'>ខ្ង់ខ្ស់ ទទួលខុស្ត&វសង្ម និងពលរដ្ និងរ"កចំេរ"នលូតលស់បុគ្លិកលក្ណៈ។
េយើងេជឿថ សិស#$្គប់រូបគឺក"#យជអ្កដឹកនំ និងមនសមត្ភពបង#$ញអកប$%កិរ(យល្្តឹម្ត%វ។ កររ#ពឹងទុក និងករែណនំច$%ស់លស់ នឹងជួយក្#ង
ករតមដនអកប$%កិរ(យសិក$% និងករផ្ល់វ(ធនករអប់រ-វ(ន័យ្តឹម្ត4វ និងសម្សប។ កររ#ពឹងទុក្ត&វបនបេង្ើតេឡើងេដយែផ្កេលើេគលករណ៍
្បតិបត្ិចំបងបី្បករៈ

!

មនសុវត្ិភព

= Be Safe

!

មនករេគរព

= Be Respectful

!

មនករទទួលខុស្ត+វ

= Be Responsible

វ"ធីែដលេយើងយកចិត្ទុកដក់គ67េទវ"ញេទមក
េនសលេរៀនឆទ័រ មនុស%&ធំ្គប់រូបែដលបនទំនក់ទំនងជមួយសលេរៀន នឹងខិតខំបេ្ងៀន និងេធ្ើជគំរូមនសុវត្ិភព េគរព និងទទួលខុស
្ត#វសំរប់សិស'(របស់េយើង ក៏ដូចជទំលប់៧យ"#ងៃនមនុស&'មន្បសិទ្ិភពខ្ស់។ សិស#$នឹងេរៀនតមគំរូអកប#$កិរ'យ្តឹម្ត-វចំបច់របស់មនុស%&ធំ

ែដលពួកេគជួបគ,-េនសលេរៀនឆទ័រ និងមនឱកសអនុវត្ និងទទួលតួនទីជអ្កដឹកនំ។ ជពិេសស ពួកេគនឹងេរៀនពីទេង្ើល្្តឹម្ត:វ។ ករជួបរក់
ទក់គ"#េដយយកចិត្ទុកដក់ និងេគរព េដយនិយយពក'(គួរសម'(ដក់គ%& “សូមអេ&្ើញ និង អរគុណ” និងករេឆ្ើយតបវ+ញនូវពក12គួរសម12គឺពិតជគំរូ
អកប$%កិរ(យល្។ ក៏ប៉ុែន្្ត#វករេពលេវលសំរប់ឱ12កុមរយល់ដឹងអំពអ
ី ្ីែដលបេង្ើតអកប$%កិរ(យល្ និងគួរឲ()េគរព លទ្ផលចុងេ្កយ គឺជបរ1យកស
សិក$% និងសលេរៀនសហគមន៍ល្្បេសើរ។

េគលករណ៍អប់រវ% "ន័យក្(ងថ+,ក់េរៀន
្គ#្បចំថ()ក់េរៀននីមួយៗ មន្គ%ជំនួយពីរនក់តមរយៈដំេណើរករសកម្ភពថ"#ក់េរៀន នឹងបេង្ើតបទប*+,ថ"#ក់េរៀងខ្#នសំរប់អប់រ(អក#$កិរ'យល្
ជមួយសិស'(របស់ពួកេគ។ បទប#$%ថ'%ក់េរៀនទំងេនះពន&'ល់ែណនំអំពីអ្ីែដលនំឱ&'សំេរចេជគជ័យ ភពជថ%&ក់ដឹកនំ និង ឧត្មភពេនក្#ងថ&'ក់េរៀន
និង្គប់កែន្ងក្'ងសលេរៀន។ េនេពលសិស'(ធំេឡើង េហើយមនទំលប់ក្.ងអកប$%កិរ(យល្ ពួកេគគំរូតួនទីល្សំរប់យុវសិស*+ជំនន់េ្កយ។
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ករទទួលខុស្ត&វរបស់បុគ្លិកគឺ្ត&វែតសម្សប និងអនុវត្ន៍តមបទប%&'សលេរៀន។ រចនសម្័ន្េ្តៀមបំុរងសកម្ភព និងសម្សប គឺជ
វ"ធនករគន្ឹះករពរសំរប់ករ្គប់្គង និងដឹកនំបំបត់ប*+,អកប,.កិរ1យមិនសមរម,6។ េទះបីថ"#ក់េរៀននឹងបេង្ើតបទប*+,ថ.,ក់េដយែឡកេរៀងខ្9ន
សំរប់អប់រ(អកប$%កិរ(យល្ សលេរៀនទំងមូលនឹងេគរពតមេគលករណ៍ែណនំអប់រ0វ"ន័យទូេទ the General Disciplinary Guidelines ែដលជេគល
ករណ៍រួមជមួយ្កមសិលធម៌ៃនសលេរៀនឆទ័រ។

គំរូសកម្ភពបំរុងែផ្កអប់រវ% "ន័យ
គំរូសកម្ភពបំរុងអប់រ%វ'ន័យៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ@ែវល្គឺជបទដ%&ន្បកបេដយេជគជ័យទូទំងសលេរៀនបន
េផ#$តេលើករព្ងីកកររ(កចំេរ(នកម្វ%ធីសិក*+ សង្ម សតិអរម្ណ៍ និងអកប'(កិរ*យ និងសមត្ភពសិស*+្គប់រូប។ ្កមសិលធម៌សលេរៀនឆទ័រេយើងយក
ចិត្ទុកដក់េលើកររ&កចំេរ&នេដើម-.ីបំេពញេសចក្ី្ត7វកររបស់សិស#$ និងបុគ្លិក។ កិច្ករេនះនំឱ'(សិស'+មនករបទែបន និងករទទួលខុស្ត.វផងែដរ េន
េពលេយើងខិតខំតដឹកនំសិស#$េយើងឱ"#អនុវត្តមវ,ធីទទួលខុស្ត)វខ្,នឯង និងម%&ស់អកប$%កិរ(យ និងករសិក()។ វ"ធនករអប់រ%វ'ន័យគឺមិនចំបច់េធ្ើឱ89
្ត#វតមលំដប់្តឹម្ត%វេទ េ្ពះប&'(អកប(+កិរ.យមនេផ#$ងៗគ"#េយងតមប"#$ធ្ន់ ចំនួនកំហុសដ៏ែដលៗ និងេសចក្ី្ត&វកររបស់សិស&'ម)&ក់ៗ។ វ"ធី
ស"ស្បេ្ងៀន្តឹម្ត*វ និងករេ្បើបេច្កេទសៃនបទអន្រគមន៍គំ្ទេដះ្សយវ(បត្ិអកប/0កិរ(យនំឱ$%អកប$)កិរ,យសិស$/ភគេ្ចើន្ត8វបនេដយ
េដះ្សយេដយ្ពំែដនកំណត់របស់ថ"#ក់េរៀន។

សំភរះ និង្ទព,-សម,/ត្ិសលេរៀន
ក្#ងករបេ្ងៀនសិស./ឱ.1េចះទទួលខុស្ត:វ គឺជករចំបច់សំរប់សិស/0 និងមតបិត្ត)វដឹងពីករទទួលខុស្ត#វរបស់សិស*+ចំេពះ្ទព)*សម)-ត្ិ
និងសំភរៈសលេរៀន រួមមន េសៀេភអន េសៀេភ្បេលមេលក និង/ឬ េ្គឿងេច្កវ*ជ,-្គប់ ្បេភទែដលពួកេគេ្បើ ្បស និង/ឬយកេទផ្ះ។ ្បសិន
េបើ្ទព$%សម$(ត្ិ និងសំភរៈសលេរៀន្ត/វបត់បង់ លួចបន្ំ ឬខូចខត គឺជករទទួល្ត#វរបស់សិស*+ និងមតបិត្ត'វេចញសងជំនួយវ3ញ។ សំភរៈគឺជ
ករទទួលខុស្ត+វរបស់សិស01ខណៈេពលក្8ងករែថរក0<របស់ពួកេគ។ ករសងទូទត់សងវAញនឹង្ត+វេផ្%ងផ()ត់េទតមអ្ីែដល្ត6វបនខូចខត និងទំហំ។
កិច្ករេនះមនរួមប.្/លទំងករខូចខត និងបត់េដយៃចដន>?ផងែដរ។ សិស>D្តFវទទួលខុស្តFវសំរបសំភរៈសំខន់ៗ េហើយនឹង្ត4វបនបង់ៃថ្េសៀវ
េភ ្បសិនេបើមិនេផ្ើ្ត-វឡប់មកវ2ញទន់េពលេវលេទ។ សិស#$ែដលមិនបនបង់ៃថ្សំរប់សំភរះរបស់ខ្7ន ពួកេគមិនអនុ+,-តឱ-0ចូលរួមក្6ងសកម្ភព
បែន្មពិេសស ដំេណើរទស01នៈកិច្សិក06 ។ល។
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ផ្#វេដើរ

ថ"#ក់េរៀន

បន្ប់ទឹក

អហរដ%&ន

ឡនបឺស/ចំណត

ទូរស័ព្/េ្គឿង

ករជួប្បជុំ

េគរព

សុវត្ិភព

េអឡិក្ត(និក
" រក#$ៃដ,េជើង,និងវត្'ជប់ខ្#ន

" រក#$ៃដ េជើង និងវត្$ជប់ខ្#ន

" រក#$ៃដ,េជើង,និងវត្$ជប់ខ្#ន

" រក#$ៃដ,េជើង,និងវត្$ជប់ខ្#ន

" រក#$ៃដ,េជើង,និងវត្ជ
$ ប់ខ្&ន

" រក#$ៃដ,េជើង,និងវត្ជ
$ ប់ខ្#ន

" ហមទុកករបូបេចល

" ដក់េជើងេលើជេណ$ើរថ្មៗ

" េដើរដក់េជើងថ្មៗជនិច្

" ជួយសំអតកែន្ងញ'ំាទឹក

" ឈរជជួរតមករែណនំ

" រងចំេស្(មស+,តេ់ ពលេឡើង

" េឆ្ើយតបសមរម+,ចំេពះអ្ក

" មិនែចកព័ត៌មនខ្.នក្0ង

" េដើរដក់េជើងថ្មៗជនិច្

" ឈររងចំឡនបឺស

" េ្បើៃដទប់បង*+ន់ៃដ

" េគរពវ&ន័យថ"#ក់េរៀន

" លង និងសំងួតៃដេពលប'្ប់
" េពលេធ្ើរួច្តឡប់ចូលថ12ក់វ5ញ

" អង្$យេស្$ម

" សុអ
ំ នុ$%&តេពលចកេចញ

" អង្$យេស្$ម

និងចុះពីឡនបឺស

និយយ

ឬគ#$នអ្កចំរក%&

អ៊#នថឺេណត ឬទក់ទងអ្ក
ែដលមិនធ"#បស
់ "#ល់

" មិនញ%ំា ឬផឹក

" េដើរស"#តៗ
់ មិនរ"ខនអ្កដ៏ៃទ

" េ្បើពក'(គួរសម

" ចំអ្កដ៏ៃទរហូតដល់េវណខ្5ន

" េ្បើពក'(គួរសម'(ជមួយគ1'

" េ្បើពក'(គួរសម'(ដក់គ1'

" ស"#ប់េដយែភ្កេមើលចំមុខ

" មិនចំេពលេម*+ងេរៀន

" េដើរដក់េជើងថ្មៗ

" ស"#ប់េពលអ្កដ៏ៃទនិយយ

" សំអតមុនេពលចកេចញ

" និយយជមួយអ្ករួមតុ

" មិនប៉ះពល់វត្*អ្កដ៏ៃទ

" និយយរកទក់គ*+

សរេទអ្កដ៏ៃទមិនែមន

" ជួបគ%&រក់ទក់េលើកៃដ

" េគរពសម'(ត្ិ្ទព'.អ្កដ៏ៃទ

" េ្បើពក'(គួរសម'(ជមួយគ&'

" េ្បើសេម្ងស*+ត់េស្/ម

" ដឹងពីកែន្ងខ្'ននិងអ្កដ៏ៃទ

" គិតកែន្ងខ្'ននិងអ្កដ៏ៃទ

" ចងចំអ្ីអ្កនិយយក្*ង

" ែចកកែន្ងគ()អង្,យ

" អង្$យ្តឹម្ត%វ

ឯកជន

" យកចិតអ
្ ្កេបើកបរ

ទទួលខុស្ត)វ

" អង្$យេស្$មតមបង)*ប់

" េដើរជជួរេទមុខេនខងស*+ំ

" េ្បើសំេលងគួរសម-.

" េបើកទឹកជំរះបង្ន់

" អង្$យចំកែន្ងកំណត់

" េគរពច&'ប់ឡនបឹសជនិច្

" អង្$យចំកែន្ងកំណត់

" បិទនិង្បគល់ឱ"#្គ&េន

" េ្បើប័ណ្អនុ+,-តេដើរេទ

" រក#$ទីកែន្ងស,#ត

" បិទទឹកេពលេ្បើរួច

" សំអតកែន្ងេដយខ្#នឯង

" េចលចំរមក្*ងធុងសំរម

" មកទន់េពល

" េគរពច"#ប់និងទំលប់

" ជួយសំអតផ្*វេដើរ

" ខិតខំេរៀនអស់ពីសមត្ភព

បន្ប់ទឹក

" មកទន់េពល

" េដើរ្តង់េទកែន្ងចំផ្1វ

" េធ្ើចប់លំហតេមេរៀន

" េគរពច"#ប់មិនចំបច់រ"លឹក
" រយករណ៍រពីអកប$%កិរ$យ
េ្គះថ&'ក់/គ*'នសុវត្ិភព

" េ្តៀមខ្$នសិក)*

" រយករណ៍រអកប$%កិរ$យ
េ្គះថ&'ក់/គ*'នសុវត្ិភព

" េចលចំរមក្*ងធុង
" រយករណ៍អកប$%កិរ$យ
េ្គះថ&'ក/់ គ"#នសុវត្ិភព

" េឆ្ើយភ'(មេដយេស្-មស/(ត់

" ស"#ល់ច#'ស់ពីសមីកម្សិទ្ិ

" េឆ្ើយេដយេស្)មស,-ត់

េពល្ពឹក

" េចលចំរមក្*ងធុង

" េឡើងចុះពីឡនកែន្ងចំណត

" ជួយអ្កដ៏ៃទឱ,-ច,/ប់

េ្គះថ&'ក/់ គ"#នសុវត្ិភព

េ្គះថ&'ក/់ គ"#នសុវត្ិភព

" រយករណ៍អកប$%កិរ$យ

" រយករណ៍អកប$%កិរ$យ

" រយករណ៍អកប$%កិរ$យ

" សំអតេពលចកេចញ

េ្គះថ&'ក/់ គ"#នសុវត្ិភព
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េគលករណ៍អប់រវ% "ន័យសលេរៀនឆទ័រ
ឧទហរណ៍ៃនបទេល្ើស្កមសិសធម៌្ពហ្ទណ' និងេសចក្ីែណនំទូេទសំរប់វ5ធនករទប់ស:;ត់
ថ"#ក់្គប់្គងរក#+សិទ្ិអនុវត្វ6ធនករអប់រ&វ(ន័យចំេពះស23នភពផ73ល់ខ្;នម=3ក់ៗេទតមករណីនិមួយៗ។ សលេរៀនឆទ័រនឹងរយករណ៍ភ23មអំពី
អកប$%កិរ(យខុសច$.ប់េទប៉ូលិស េនេពលសម្សប និង/ឬ តមត្ម)វករផ្/វច12ប់។
សលេរៀនឆទ័រេផ+,តេលើករជំរុញ និងផ្ល់អំណចឱ,>សិស,@េដះ្សយេដយករយល់្ពមអនុវត្តម្តឹម្ត%វ។ េយើងជួលកម្វ1ធី និងវ"ធីស"ស្
ជេ្ចើនក្)ងករខិតខំរបស់េយើង េដើម%&ីបេង្ើត និងេលើកកំពស់វប%&ធម៌ករសិក%9្បកបេដយវ=ជ្មនបំផុត។ កម្វ"ធីទំងេនះមនរួម ក៏ប៉ុែន្មនកំណត់ចំេពះ
កម្វ%ធីខែហ្នអប់រ%វ'ន័យឈ្ះ-ឈ្ះ Kagan Win-Win Disciplin េឆ្ើយតបថ)*ក់េរៀន Responsive Classroom និងែកត្ម)វេឡើងវ.ញ Restorative Justice។
ប"្ីរយពីកំហុសធ្ន់ធ្រ នឹង្ត*វសំេរចប1្3នជស្យ្បវត្េទករ:យល័យ្គប់្គងបទអន្រគមន៍ ដូចខងេ្កមេនះ

កំហុស្សលក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ដូចខងេ្កមេនៈ

• ភពសរមិនសមរម$%
• មិនេគរព្គ*បេ្ងៀន បុគ្លិក និង/ឬមនុស-.ធំ មិនស2-ប់បង5-ប់ េជរ្បមថ ជេដើម
• មិនចូលរួមេធ្ើករ មិនសហករ មិនែចករ+ែលក
• និយយបង'(ប់ េឈ,(ះ្បែកក
• េលងហក់េលតខុសទំនង
• មិនេ្តៀមខ្*នសំរប់ករសិក34
• មិនេគរពតមេគលករណ៍ឯកសណ12នសលេរៀន
• អកប$%កិរ(យមិនសមរម$-តមផ្1វេដើរក្7ងសលេរៀន
• និយយេ្ចើនេពក
• រ"ខនបរ&យកសសិក,• ែល#$ងេក្ងេលងមិនអនុ./#តឱ#2េលងេនសលេរៀន ែដលមនដូចជ ្បដប់បង្ិលេលើកែលងែតករណីសំរបសំរួល។
កំហុសធ្ន់ធ្រក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ដូចខងេ្កមេនះ (មិនតមលំដប់)ៈ

• ពក#$្បមថ (ភស ឬកយវ'ក) េធ្ើផ-.ល់ជមួយអ្កដ៏ៃទ
• េស#$ះទឹកមត់
• ខំ
• ករេចញពីបរ)េវណសលេរៀន
• បន្កររ&ខនករបេ្ងៀន
• បង#$ញកយវ$កគំរមេគឯងេនសលេរៀន
• ករសម្&តេធ្ើបប
• ករគំរមេដយពក,-សំដី ឬសរេសរ
• វយតប់គ'(
• េធ្ើឱ&'ខូចសម#$ត្ិ/ចរ#តបំផ()ញ(្ទព).សម)1ត្ិបុគ្ល ឬសលេរៀន)
• ករលួចបន្ំ, េបកបេ%&'ត និងលួចចម្ង
• ករមនវត្$េ្គះថ&'ក់ និង/ឬសរជតិេញ(ណ
• ករមនវត្&េ្គះថ,-ក់ និង/ឬវត្$ខុសច%&ប់
• ករបំពរបំពនរួមមន ករបំពនផ្)វេភទ (អកប$%កិរ(យយល់្ពម ឬមិនយល់្ពមផ្4វេភទ)
• ករេលងឧបករណ៍សុវត្ិភពសំរប់ពន្ត់អគ្ីភ័យ ឬកណ$ឹងព"#$កេ់ ្គះអសន្
• ករេហបន្ំេលងទូរស័ព្៩១១
េនេពលមនប()*អកប*-កិរ0យៈ
េនសលេរៀនឆទ័រ េយើងេជឿជក់យ+,ពិត្បកដក្#ងករបេ្ងៀនកុមរឲ/0មនជំេរ3សល្។ េយើងេមើលេឃើញេគលករណ៍អប់រ(វ*ន័យរបស់េយើង
ជមេធ#$បយជួយបេ្ងៀនសិស#0េយើងឱ#3េចះ្ត#តខ្&នឯង េដះ្សយទំនស់ និង្គប់្គងខ្*នឯង។ េនះជករចំបច់េដើម%&ីប"#$កព
់ ភ
ី ពសំខន់របស់
សិស#$្ត#វេគរពបទប+,-សលេរៀន េហើយមតបិត្ត#វគំ្ទសលេរៀនក្#ងបន្កររ"ពឹងទុកទំងេនះឲ/0មនបរ3យកសល្បំផុតសំរប់ករសិក/0។
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េនេពលសិស'(្ប្ពឹត្ខុសបទប12'សលេរៀន េយើងេជឿថ ករអប់រ&វ(ន័យគួរែតចត់វ(ធនករតមវ(ធីគប់្បេសើរ និង្តឹម្ត%វ។ ក្#ងកលៈេទសៈ
ខ្ះ ្គ# និងថ%&ក់្គប់្គងអចអប់រ*វ"ន័យ ឬបេង្ើតបទអន្រគមន៌ផ12ល់ ខណៈេពលមនបទេល្ើសទំងេនះ។ វ"ធនករទំងេនះអចមនរួមដូចជៈ

• ករ្ពមនផ&'ល់មត់/ករបែង្ទិស
• ករជួប្បជុំសង្ម
• បទអន្រគមន៍ក្,ងថ/0ក់េរៀន
• ករបំែបកេចញពី្កុម ឬអ្កដ៏ៃទែដលបត់បង់សិទ្ិ
• អង្$យ្តង់ខ្'ន៥នទី
• ប"្$នេទថ)*ក់មិត្ជិតស្ិន
• ទក់ទងមតបិត/អណព-.បល
• រយករណ៍ពីេហតុករណ៍ - េហ ១០០
• កសងែកត្ម(វេឡើងវ-ញ
• ែផនករែកអកប)*កិរ,យ
• កររក$%ទុកេនមួយកែន្ង
• អប់រ%វ'ន័យឱ,-េចញពីេរៀន (ឧៈ េចញពីេរៀនមុនេពល ដកេចញជបន'(ន់ ។ល។ )
• ផ"#ក់ករសិក#*ក្#ងសលេរៀន
• ផ"#ក់ករសិក#*ខងេ្កសលេរៀន
• ករដកេចញ
• ប"្$នេទ្កុមករងរេសវកម្អប់រ%កុមរ (Child Study Team (CST))
ករ្គប់្គងបរ(យកស
ករេឈ្ងយល់ និងករេ្បើបរ*យកសេដើម/0ីករពរ និងទប់ស6/ត់វ"បត្ិ

ករជំរុញដសេតឿន
ករជំរុញដសេតឿនគឺេធ្ើជស345េដើម58ីឱ5;សិស5=ចប់េផ្ើមនូវអកប58កិរGយែដលបនេធ្ើ ឬបM5Nប់សកម្ភពមិនសមរម5;។

− េដយពក&'សំដី (ឧៈ “េនះជេពលេវល្ត+វដក់េសៀវេភេនឱ45ឆ74យ”)
− េដយកយវ&ក (ឧៈ សំេមើល ឬេងកក12ល ែដលរ6លឹកសិស19អំពីអ្ីែដល្ត@វរ6ពឹងទុក)។
ករ្បុង្បយ័ត្កយវ+ក
ករ្បុង្បយ័ត្កយវ$កមិនែមនពឹងេលើសិស01ឱ"#េធ្ើកិច្ករ្តឹម្ត/វ ឬល្េទ។ េនះមិនែមនជករជំរុញឱ?@េធ្ើល្េឡើងវCញេទ។ េនះគឺជកយវCកទំនក់
ទំនង, “ខ្#ំយកចិត្ទុកដក់អ្ក េហើយអ្កមនសរៈសំខន់សំរប់ (េនេពលែដលពួកេគកំពុងែតលំបក)”

កជួយររំង
ករជួយររំង្ត#វផ្ល់ជំនួយេដយគំ្ទសិស45ជមួយកិច្ករងយៗ ជំនៈឧបស័គ្។ េនះមិនន័យថ េធ្ើកិច្ករសំរប់សិស9:េទ ប៉ុែន្ជ
ករផ្ល់ជំនួយ ដូេច្ះសិស45អចឆ្ងកត់ផុតចំណ=ចលំបក េ្កយមកបន្េធ្ើខ្Gនឯង។

ករបែង្រទិស និង កររ+ខន
ករផ$%ស់ប្*រសកម្ភព/កររ0ពឹងទុក (ឧៈ ករប7%8ប់េធ្ើកិច្ករលំបកៃនមុខវGជI%គណិត និងករផ$%ស់ប្*ររយៈេពលពីរបីនទី េដើម./ីអនទស.3នវដ្ី
ែដលចូលចិត្) អចជករ្គប់្គន់េដើម01ីជួយសិស08 ឬ្កុមសិស08ឱ0=េស្?មសA0ត់ និង្តឡប់េទដូចេដើមវHញ។ភពស្ិតស()ល

ភពស្ិតស()ល
ភពស្ិតស()លគឺជករជិតស្ិតជមួយសិស)4 ក៏ប៉ុែន្្ត>វេគរពបរBយកសផE)ល់ខ្#ន។ ជញឹកញប់ពិតជមនសមជិកបុគ្លិកយកចិត្ទុកដក់ និង
គំ្ទជិតស្ិត ែដលនឹងេធ្ើឱ12សិស13េស្5មស81ត់។
្បសិនេបើបេច្កេទស្គប់្គងអកប01កិរ3យមិនទទួលេជគជ័យ ្គ<អចេ្បើវ3ធនករមឹងម៉ត់េដើម01ីជំរុញសិស0Iេធ្ើករេ្ជើសជំេរLសអកប01កិរ3យ
ល្របស់េគ។
ជំហ$%ន១ៈ

រ"លឹក ប្#រទិស និងប្&រកែន្ង សិស#$្ត'វនំេចញេកៀនម2#ង រ"លឹកអំពីកររ"ពឹងទុក និងអចនំេទ្គ,ែក/0រគ3/ ឬឱ/6សំរក។

ជំហ$%ន២ៈ

បន្ប់មិត្ស្ិតស,-ល
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សិស#$អច្ត)វប,្.នឱ#1េទេធ្ើប,្ប់កិច្ករេនបន្ប់មិត្ស្ិតស34លរបស់េគ េហើយឱ&'្តឡប់មកថ)*ក់េគវ$ញ េនេពល្គ'ប"្$ន និង
្គ#ទទួលយល់្ពមឱ()សិស(,្តឡប់មកវ'ញ។
ជំហ$%ន៣ៈ

ជួបជមួយមតបិត និងប%&ថ
' "#ក់េរៀន
្គ#អចទក់ទង ឬជួប្បជុំជមួយមតបិតចំេពះអកប45កិរ7យរ9ខនេដើម45ីេធ្ើករេដះ្សយជមួយគ()។

ជំហ$%ន៤ៈ

្កុម្គប់្គងអកប*+កិរ.យ និង/ឬ បទអន្រគមន៍ែផ្ករដ្បល
្គ#អចទក់ទងេហទូរស័ព្១០០ េហើយសមជិកៃន្កុម្គប់្គងអកប45កិរ7យ ឬថ#$ក់្គប់្គងមកថ#$ក់េរៀន េដើម%&ីគំ្ទសិស'(ឱ"#
ែកែ្បអកប$%កិរ(យរបស់ខ្.ន។ ្បសិនេបើបទអន្រមន៍េនះមនេជគជ័យ មិនចំបច់បន្អប់រ'វ"ន័យេទ។ ករេ្កើនរ"លឹកៈ ជនិច្ជ
កលេគលេដរក#$សិស#'ឲ#)េនក្-ងសលេរៀន និងរក&'បរ#យកសករសិក&'សម្សបសំរប់ករសិក&' ដូេច្ះសិស&4្គប់រូបអច
រ"កចំេរ"នករសិក$%។

ជំហ$%ន៥ៈ

្ត#វដក់កំណត់ឱ+,េនក្#ងបន្បគ
់ ំ្ទសិស'(ជមួយសមជិកៃន្កុមករងរគំ្ទ ឬថ#$ក់្គប់្គង។

េគលករណ៍េ្បើទូរស័ព្ៃដ/េ្គឿងេអឡិក្ត;និក
េនេពលសិស'(នំយកទូរស័ព្ៃដ និងេ្គឿងេអឡិក្ត,និកមកសលេរៀន ពួកេគ្ត,វទទួលខុស្ត,វករខូចខតរបស់ពួកេគ។ សលេរៀននឹងមិន
ទទួល្ត&វចំេពះករខូចខត ឬ្ត*វបត់បង់េឡើយ។ ខណះេយើងយល់ថ ស&'នភពែដលមនករចំបច់សំរប់សិស'8្ត;វមនទូរស័ព្េនសលេរៀន េយើង
រ"ពឹងថ សិស)*្គប់រូប្ត1វេគរពតមេគលករណ៍ េដើម)=ីធនថ ពួកេគមិនរ+ខនករសិក/0ពីសិស/2ដ៏ៃទ ឬករបង្;តរូបរង។ សិស/2មិនអនុBC/តឱ/Eេ្បើទូរស័ព្
ៃដ/េអឡិក្ត*និករបស់េគក្2ងេពលេរៀនេទ េលើកែលងែតថ;<ក់ពីទី៦ដល់ទី៨កំពុងេធ្ើលំហត់េមេរៀនេនផ្ះក្7ងកែន្ងអហរដ<=ន និងក្7ងអគហត់្បណ
សំរប់េពលសិស*+ទំងអស់េចញពីេរៀន។

សិស#$ែដលនំយកទូរស័ព្ៃដ ឬេ្គឿងេអឡិក្ត9និកមកសលេរៀន ្ត9វបិទទុក និង្បគល់ឱ./្គ0្បចំថ4.ក់េនេពល្ពឹក។ សំភរះ
ទំងអស់នឹង្ត&វ រក#$ចក់េសរទុកេនេពលៃថ្ និង្បគល់ឱ'(សិស'+វ-ញេនចុងប4្ប់ករសិក'9របស់សិស&'េនេពលៃថ្។
សិស#$ែដលនំយកទូរស័ព្ៃដ និងេ្គឿងេអឡិក្ត<និករបស់ពួកេគមកសលេរៀន ្ត,វយល់្ពមឱ34បុគ្លិក្សវ្ជវេមើលមតិតព័ត៌មនៃនទូរ
ស័ព្/េ្គឿងេអឡិក្ត/និកក្2ងករតមដនករេ្បើសំភរៈខុស មិនសម្សបែដលមនក្2ងទូរស័ព្ៃដ និងេ្គឿងេអឡិក្ត/និក និងអចេ្បើេលខកូដបនសំរប់
បណ#$ល័យព័ត៌មនេធ្ើករេសើបអេង្ត។
្គប់េពល សិស#$យល់្ពមមិនេ្បើ្បដប់ថតេដើម#3ីថតរូប ឬេវឌីអូ។ សិស$%ែដលមិនេគរពតមេគលករណ៍េ្បើទូរស័ព្ៃដ និងេ្គឿងេអឡិក្ត#និក
អចបត់បង់សិទ្ិក្#ងនំយកទូរស័ព្ៃដ និងេ្គឿងេអឡិក្ត8និករបស់ខ្'នមកសលេរៀន។ សិស$%ែដលមិន្បគល់ទូរស័ព្ៃដ និងេ្គឿងេអឡិក្ត5និករបស់
ខ្#នេ្បើ្បស់មិនសម្សប នឹង្ត*វដកហូត េហើយ្បគល់ឱ78វ9ញេនចុងប>្ប់េពលសិក7A។ កំហុសទីពីរៃនករមិន្បគល់ ឬេ្បើ្បស់េ្គឿងេអឡិក្ត#និក
មិនសម្សប នឹង្ត*វដកហូត េហើយ្បគល់េទឱ89មតបិត ឬអណព8@បល។ កំហុសទីបីៃនករមិន្បគល់ ឬេ្បើ្បស់េ្គឿងេអឡិក្ត1និកមិនសម
្សបនឹង្ត&វបត់បង់សិទ្ិៃនករនំយកេ្គឿងេអឡិក្ត2និកមកសលេរៀន។

េគលករណ៍ទូរទុកសំភរៈ
សិស#$្គប់រូបក្-ងថ0#ក់ទី្បំមួយ ្បំពីរ និង្បំបី នឹង្ត-វបនផ្ល់ទូរទុកសំភរៈេដយ្គ&្បចំថ+,ក់របស់ពួកេគ។ សិស#$មិនអចេទកែន្ងទូទុក
សំភរៈរបស់ពួកេគកំឡ.ងេពលផ23ស់ប្5រថ73ក់េរៀន ឬបន<3ប់ពីទទួលសំបុ្តបនករអនុEF3តពី្គGរបស់ពួកេគេទ។ ទូរទុកសំភរៈរក3Jទុកជសម3Mត្ិ្ទព$%សល
េរៀន និងកម្វត្-េដើម01ី្សវ្ជវេមើលម្ងម90ល និង/ឬ សំរប់ស@0នភពែដលមនមូលេហតុបណH0លឱ0Jមនករ្សវ្ជវ។ សិស)*ទំងអស់នឹង្ត3វបន
អនុ$%តឱ()េ្បើេសរចក់ែដលពួកេគទទួលបនពីសលេរៀនបន?(ប់ពីបង់ៃថ្៥ដុល$%រែតប៉ុេណ-%ះ។ ទូរទុកសំភរៈែដលបនរកេឃើញថមនេសរែដលមិនែមន
សលេរៀនេចញឱ*+ នឹង្ត0វដកហូតយកេចញ។ ករដកហូតយកេចញអចេធ្ើឱ*+ខូចទូរែដលសលេរៀនមិនបនជួសជុល ឬផ56សប់ប្:រេឡើយ។ សិស)*អច
េ្បើបនែតម*+ស់សមុីទូរទុកសំភរៈរបស់ខ្;នផងែដរ េហើយនឹងមិនអនុDE+តឱ+Gេបើក ឬេ្បើទូរទុកសំភរៈែដលទេទរ ឬរបស់សិស+Jដ៏ៃទេដយ្បករណមួយ
េទ។ សិស&'មិនេគរពតមេគលករណ៍ទូរទុកសំភរៈ នឹង្ត<វបនរយករណ៍េទថC&ក់្គប់្គងសំរប់ករទទួលេទសសម្សប។

េគលករណ៍ស្ីពីករសម្ត់េធ្ើបប
សលេរៀនឆទ័របនេប្ជ./ផ្ល់បរ3យកសករសិក&'មនសុវត្ភព វ0ជ្ៈមន និងមន្បេយជន៍ ែដលសិស-.អចសំេរចេជគជ័យតមបទដ"#ន
ខ្ស់បំផុត។ សិស#$នឹងមិន្ត&វបនបំពន គំរម សម្ត់េធ្ើបប ឬ សម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត:និកេឡើយ។ គំេរងករេនះ្ត,វអនុវត្សំរប់សិស-. និង
សមជិកៃនបុគ្លិកសលេរៀន ែដលគ"#នកំណត់ រួមមនៈ្គ1 ថ3#ក់្គប់្គង ្គ1េពទ#9 បុគ្លិកអហរដ,-ន បុគ្លិកែថទំអគរ អ្កេបើកបរឡនបឺស ្គ(
កីឡ ទី្បឹក()សកម្ភពមុខវ*ជ,-សិក-/ពិេសស និង្គ5ជំនួយ។
“ករសម្ត់េធ្ើបប” គឺជទេង្ើរេកើតេឡើងដ៏ែដលៗ េដយសិស'(ម"#ក់ ឬេ្ចើននក់ ឬ សមជិកៃនបុគ្លិកសលេរៀន ែដលគ=#នកំណត់ រួមមន ្គថ"#ក់្គប់្គង ្គ*េពទ#. បុគ្លិកអហរដ,-ន បុគ្លិកែថទំអគរ អ្កេបើកបរឡនបឺស ្គ2កីឡ ទី្បឹក"#សកម្ភពមុខវ%ជ'(សិក"#ពិេសស និង្គ,ជំនួយ អក"2
ពក#$សំដី ឬ បេ,្ញមតិតមេ្គឿងេអឡិក្ត+និក ឬសកម្ភព ឬកយវ6ក ឬ រួមប%្'លគ*+ត្មង់សំេដ្កុមេគលេដែដលៈ
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• បណ#$លឱ$'រងេ្គះរូបកយ ឬផ្&វចិត្ចំេពះ្កុមេគលេដ ឬេធ្ើឱ67ខូចខត្ទព67សម6>ត្ិរបស់្កុមេគលេដ។
• ដក់ឱ"#្កុមេគលេដភ័យខ%&ចៃនេ្គះថ/&ក់មកេលើផ'(ល់ខ្,នរបស់ពួកេគ ឬករេធ្ើឱ(9ខូចខត្ទព$%សម#$ត្ិផ)#ល់ខ្.នរបស់ពួកេគ។
• បេង្ើតស()នករណ៍ចប់ជំរ3ត្កុមេគលេដេនសលេរៀន។
• ្បមថេលើសិទ្ិ្កុមេគលេដេនសលេរៀន ឬ
• រខនេដយសំភរៈ ឬសរធតុដល់ដំេណើរករសិក+, ឬលំដប់កិច្ករៃនសលេរៀន។
“ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿងេអឡិក្ត8និក” មនន័យតមយះករេ្បើ្បស់ករទំនក់ទំនងៃនេ្គឿងបេច្កវ(ជ*+ ឬេ្គឿេអឡិក្ត4និកែដលគ"#ន
កំណត់ នឹងមនរួមៈ ករប$្&នរូបស័+,- ស័+,- អក-0រ រូបភព សំេឡង ទិន្ន័យ ឬករេសើបយកករណ៍ៃនរេបៀបប4្6លក្8ងែផ្កមួយ ឬទំងមូលេដយៈ

• បណ#$ញទក់ទង
• វ"ទ$%&ទក់ទង
• េ្គឿងេអឡិក្ត+និក
• ្បព័ន្រូបថតេអឡិក្ត0និក ឬរូបថតេមើលេឃើញ ែដលគ"#នកំណត់ រួមមន ករេផ្ើសរ ទំនក់ទំនងតមអុិនថឺេណត េផ្ើសររហ័ស ឬករទំនក់
ទំនងតមឧបករណ៍ចំឡងសេម្ង។
“ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿងេអឡិក្ត8និក” នឹងមនរួមផងែដរនូវករបេង្ើតេវបេផជ ឬប្ក់ែដលអ្កបេង្ើតករសង<=័យនូវប័ណ្សំគល់អ្ក ដ៏ៃទ
ឬបេង្ើតមិនចំេពះមុខនូវស34នភពដូចបនប9:4ក់ក្>ងអត្ន័យសម្ត់េធ្ើបប។
“ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿងេអឡិក្ត8និក” អច្ត%វេកើតេឡើងេនក្%ង និងេ្កសលេរៀន ក្#ងេពល និង/ឬេ្កយេពលសិក/0េនសល េរៀន
េនផ្ះ និងក្+ងទីកែន្ងេ្កផ្ះ។ េនេពល“ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿងេអឡិក្ត8និក” ្ត#វបនេចទ្បកន់ ករសហករេពញេលញ និងជំនួយ
ពីមតបិត/្គ)សរគឺ្ត%វករជចំ,បច់។
សំរប់េគលបំណងៃនេគលករណ៍េនះ េនេពលណពក67ករសម្:តេធ្ើបប ្តAវបនេ្បើ េដើម6Dីទប់សH6ត់ករសម្:តេធ្ើបន ឬករសម្:តេធ្ើបប
េដយេអឡិក្ត*និក។
ករសម្ត់េធ្ើបប្ត/វបនទប់ស45ត់ៈ

• េនទីកែន្ងសលេរៀន
• េនទីកែន្ង្ទព$%សម$(ត្ិសលេរៀន ជុំវ%ញទីកន្ងសលេរៀន
• េនទីកែន្ងសកម្ភពគំ្ទ ឬ កិច្ករពក់ព័ន្សលេរៀន
• េនទីកែន្ងសកម្ភកម្វ&ធីែដលចូល ឬេចញទីកែន្ងសលេរៀន
• េនចំណតឡនបឺស
• េលើឡនបឺស ឬយនយន្កម្សិទ្ ជួល ឬែដល្ត&វេ្បើេដយសលេរៀនមណ)លេផ#$ងៗ ឬ
• តមរយះករេ្បើបេច្កវ/ជ12 ឬេ្គឿងេអឡិក្ត$និកកម្សិទ្ិ ជួល ឬែដល្ត&វេ្បើេដយសលេរៀនឆទ័រ។
“ករសម្ត់េធ្ើបប និងករសម្)តេធ្ើបបេដយេអឡិក្ត(និក” គឺ្ត%វទប់ស+,ត់េនតមទីកែន្ង សកម្ភព កិច្ករ ឬកម្វ/ធី ែដលមិនពក់ព័ន្ស
លេរៀន ឬតមរយះករេ្បើបេច្កវ3ជ56 ឬេ្គឿងេអឡិក្ត>និក ែដលមិនែមនជកម្សិទ្ិ ជួល ឬេ្បើេដយសលេរៀនឆទ័រ េ្បើសិនេបើសកម្ ឬមិនសកម្េន
ក្#ងសំណ(រ ដូចតេទេនះ

• បេង្ើតឱកសចប់ជំរ'ត្កុមេគលេដេនសលេរៀន
• ្បមថេលើសិទ្ិ្កុមេគលេដេនសលេរៀន និង/ឬ
• រ"ខនដំេណើរករសិក$%េដយសំភរៈ ឬសរជតិ ឬសណ$%ប់ធ)%ប់កិច្ករសលេរៀន។
គំនំសងសិកមនុស*+ែដលរយករណ៍ករសំម្ត់េធ្ើបប ផ្ល់ព័ត៌មនក្.ងេពលេធ្ើករេសើបអេង្តអំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬេធ្ើជសក#$ី ឬ មនព័ត៌
មនគួរឱ'(េជឿទុកចិត្អំពីករសម្ត់េធ្ើបន គឺ្ត#វបនហមឃត់។
ជនេល្ើស - សិស#$ ឬ សមជិកៃនបុគ្លិកសលេរៀនែដលគ"#នកំណត់ រួមមន ្គ0 ថ2#ក់្គប់្គង ្គ0េពទ#8 បុគ្លិកអហររដ@#ន បុគ្លិកែថទំ
អ្កេបើកបរឡនបឺស ្គ.កីឡ អ្ក្បឹក%&សកម្ភពសិក"#ពិេសស ឬ ្គ+ជំនួយ ែដលចូលរួមក្9ងអំេពើសម្ត់េធ្ើបប ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿងេអឡិក
្ត#និក ឬគំនំសងសឹក។
េយងតមករទទួលរបយករណ៍ៃនករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក ថ,-ក់្គប់្គងនឹង្ត#វអនុវត្ែផនករទប់ស%&ត់ និងបទអន្រគមន៍សល
េរៀនឆទ័រ។ (សូេមើលឯកសរេយង ឬេវបសយសលេរៀនសំរប់ែផនករេនះ)

ដូចបនប'()ក់ក្-ងច)/ប់ MGL.c. 71 §370, គ"#នក្'ងេគលករណ៍េនះ ត្ម$វឱ"#សលេរៀនសធរណៈឆទ័ររកមនុស'(ឱ'*្គប់្គងសកម្ភព
កិច្ករ ឬកម្វ+ធីែដលពក់ព័ន្េ្កសលេរៀន។
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េគលករណ៍ច"#ប់សំរប់ករដកេចញបទេល្ើសវ"ន័យ និងេសវកម្ក្#ងេពលដកេចញ
បទេល្ើសវ)ន័យរបស់សិស#$ែដលជលទ្ផលក្*ងករដកេចញពីថ'(ក់េរៀន (ឧៈ ករផ)*ក និងករដកេចញពីករសិក()) គឺជកម្វត្*ៃននិតិវ.ធី្ត2ម្ត2វ
ែដលប%្'លទំងករជូនដំណឹង សវនករ សវនករបណ(ឹងឧទ្ណ៍ និងេសវកម្អប់រ8ក្#ងេពលដកេចញ។ ែផ្កខងេ្កមផ្ល់េលកអ្កព័ត៌មនអំពីសិទ្ិ
ទំងេនះ។

េសចក្ីជូនដំណឹងស្ីពីសិទ្ិមតបិត និងសិស%& Notice of Student and Parent Rights G.L. c. 71 §37H
េសចក្ីជូនដំណឹងេនះអំពស
ី ិទ្ិមតបិត និងសិស*+ ្ត#វអនុវត្ចំេពះករ្ប្ពឹត្កំហុសរបស់សិស&'ែដលពក់ព័ន្នឹងេ្គឿងអវុធ េ្គឿងេញ+ន និង/ឬ
កររ#េលភបំពនេលើបុគ្លិកសលេរៀន។
ជពិេសស សិស#$ណែដល្ត#វបនរកេឃើញេនបរ/េវណសលេរៀន ឬ្ពឹត្ិករណ៍ែដលឧបត្ម្េដយសលេរៀន ឬពក់ព័ន្សលេរៀនរួមមន
ករ្បគួតកីឡែដលមនអវុធេ្គះថ/0ក់មនរួម ក៏ប៉ុែន្មិនមនកំណត់ចំេពះកំ#េភ្ើង ឬកំបិតអចជករបង្រឱ*+ផ្.ះេចញពីសលេរៀន េដយចងហ'(ង។
សិស#$ណែដល្ត+វបនរកេឃើញេនបរ7េវណសលេរៀន ឬ្ពឹត្ិករណ៍ែដលឧបត្ម្េដយសលេរៀន ឬពក់ព័ន្សលេរៀន ែដលមនរួមករ្បគួតកីឡ
ែដលមនសរធតុេញ'ណមនរួម ក៏ប៉ុែន្មិនមនកំណត់ រួមមន សរធតុក"#$ ខូេខន និងអេភៀន អចនឹងបង្រករផ្ះពីសលេរៀន េដយចងហ78ង។
សិស#$ែដលរ"េលភបំពនថ"#ក់្គប់្គង ្គ*ជំនួយ ឬបុគ្លិកវ*ជ,-ជីវៈដ៏េផ-5ង េនបរ*េវណសលេរៀន ឬ្ពឹត្ិករណ៍ែដលឧបត្ម្េដយសលេរៀន ឬពក់ព័ន្
សលេរៀនែដលមនរួមទំងករ្បគួតកីឡ អចនឹងបង្រករផ្ះពីសលេរៀន េដយចងហDEង។ សិសEIណែដល្តKវបនេចទ្បកន់ពី្ប្ពឹត្ខុសដូចបន
ប"#$ក់ខងេលើ ្ត.វផ្ល់ឱកសសំរប់សវនករចំេពះចងហ>$ង។ េនសវនករបណBឹងឧទ្ណ៍ សិស$Iអចមនតំណងែដលបង់ៃថ្ចំណយេដយខ្$នឯង
ក្#ងឱកសបង*+ញភស្#តង និងសក+3ីេនឯបណ9ឹងឧទ្ណ៍េនមុនចងហC+ង។ បនF+ប់ពីបណ9ឹឧទ្ណ៍ ចងហC+ងអចសំេរចក្#ងេសចក្ីសំេរចរបស់គត់េដើម%&ី
ផ"#ក់ករសិក#*េ្កពីករដកេចញសិស*+ែដល្ត0វបនពិចរណ េដយចងហ;*ងថ បន្ប្ពឹត្ិកំហុសដូចបនែចងមកខងេលើ។ សិស*+ណែដល្ត0វបន
បេណ$ញេចញពីសលេរៀនតមច01ប់សលេរៀន G.L. c. 71 §37H នឹង្ត&វមនសិស+,េធ្ើសវនករបណ6ឹងឧទ្ណ៍េទនយកសលេរៀន។ សិស+,ែដល្ត&វ
បនបេណ&ញេចញនឹងមនេពលដប់ៃថ្ៃនករដកេចញែដលផ្ល់េសចក្ីជូនដំណឹងមកនយកសលេរៀនអំពីសវនករបណ&ឹងឱទ្ណ៍របស់េគ។ សិសMNមន
សិទ្ិទទួលទី្បឹក"#េដយចំណយខ្,នឯងេនឯសវនបណ6ឺងឧទ្ណ៍ចំេពះមុខនយកសលេរៀន។
សិស#$ែដល្ត*វបនទទួលករផ3#ក់ ឬបេណ:ញេចញេ្កមច#>ប់ §37H ្ត#វបនផ្ល់សិទ្ិេដើម34ីទទួលេសវកម្សិក3:ក្<ងេពល្ត#វបនផ@3ក់ ឬបេណDញ
េចញេ្កមែផនករកម្វ.ធីសិក34សលេរៀនឆទ័រ ែដល្ត>វបនេរៀបរប់ខងេ្កមក្Fងែផ្ក D។ ្បសិនេបើសិស)*ដកេចញពីសលេរៀនឆទ័រក្9ងរយះេពល
ផ"#ក់ ឬបេណ*ញេចញ សលេរៀន/មណ3ល/កែន្ងមណ(លថ្ីនឹងទទួលសិស23ចូលេរៀនសលេរៀន ឬផ្ល់េសវកម្សិក45ចំេពះសិស49េ្កមែផនករសល
េរៀនឬមណ(លថ្ីផងែដរ។
េសចក្ីជូនដំណឹងេនះអំពីសិទ្ិសិស56 និងមតបិត ្ត#វអនុវត្ចំេពះករ្ប្ពឹត្កំហុសរបស់សិស89ែដលទក់ទងនឹងបទេចទ្បកន់េល្ើឧ្កិដ្ ឬ

្ពហ្ទណ' លទ្ផល ឬរដ្បល។
ករផ$%ក់ករសិក%*នឹងេនែតមន្បសិទ្ិភពរហូតមុនេពលពក#$បណ#ឹងឧទ្ណ)ែដល្ត/វេរៀបចំេឡើងេដយនយកសលេរៀន។ សិស12នឹងមនសិទ្ិ
េធ្ើសវនករបណ,ឹងតវ៉ករផ34ក់ករសិក48ជូនេទនយកសលេរៀន។ សិស4Bនឹង្តDវជូនដំណឹងនយកសលេរៀនជលក្អក*+រអំពីសំេណើររបស់េគសំរប់
សវនករមិនឱ*+យឺតជង្បំៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករបន)*ប់ពីៃថ្ៃនករផ3*ក់ករសិក*7មន្បសិទ្ិភព។ នយកសលេរៀននឹងេលើសវនករបណ/ឹងតវ23ជមួយសិស#$
និងមតបិតសិស()ក្,ងរយះេពល្បំៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករសំរប់សំេណើករេធ្ើសវនកររបស់សិស()។ េនឯសវនករ សិស+,នឹងមនសិទ្ិបង&'ញសក'+ី ផ.'ល់មត់
ឬសំបុ្តតំណងឱ+, និងមនសិទ្ិទទួលទី្បឹក/0េយបល់។ នយកសលេរៀននឹងមនសិទ្ិសំេរចេដើម/@ីផB/ស់ប្Dរ ឬប្Dរេសចក្ីសំេរចរបស់ចងហH/ង រួមមន
ករផ្ល់សំណ*មពរកម្វ0ធីសិក45េផ47ងៗសំរប់សិស47។ នយកសលេរៀននឹងសំេរចេលើបណFឹងឧទ្ណ៍ក្Lងរយះេពល្បំៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករៃនសវនករ។ េសចក្ី
សំេរចរបស់នយកនឹងជេសចក្ីសំេរចចុងេ្កយៃនសលេរៀនឆទ័រទក់ទងនឹងករផ=>ក់ករសិក>@។

ករផ$%ក់បន*%ប់ពីពក%.បណ0ឹងបទេល្ើសឧ្កិដ្ ឬ្ពហ្ទណ'
េនេពលដិករៃនពក-.បណ1ឹងបទេល្ើសឧ្កិដ្ ឬ្ពហ្ទណ'្បឆំងសិស./ ចងហ2.ងអចផ6.ក់សិស./េនះសំរប់រយះេពលខ្ី្តDវបនកំណត់េពលសម
្សបេដយចងហ*+ង ្បសិនេបើគត់សំេរចថ ករបង*+ញមុខរបស់សិស+2បន្ក្7ងសលេរៀននឹងមនករប៉ះពល់ធ្ន់ធ្រេលើកិច្ករទូេទសលេរៀន។ សិស+2
្ត#វបនទទួលសំបុ្តជូនដំណឹងពីបទេចទ្បកន់ និងេហតុផលសំរប់ករផ@Aក់េដយមន្បសិទ្ិភព។ សិសAIនិង្ត#វទទួលសំបុ្តជូនដំណឹងអំពីសិទ្ិេធ្ើ
បណ#ឹងតវ៉របស់គត់ចំេពះករផ45ក់ែបបេនះ េបើេទះជ្ត=វបនផ្ល់ករផ45ក់ែបបេនះនឹងេនែតមន្បសិទ្ិភពមុនេពលដក់ជូនពក5Oបណ#ឹង្ត=វបនេរៀបចំ
េដយនយកសលេរៀន។
សិស#$នឹងមនសិទ្ិេធ្ើពក#1បណ4ឹងករផ8#ក់ជូននយកសលេរៀន។ សិស#$នឹង្តDវជូនសំបុ្តជូនដំណឹង និងសំេណើរមកនយកមិនេលើសពីរយះេពល
្បំៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករបន01ប់ពីករផ61ក់មន្បសិទ្ិភព។ នយកនិឹងេរៀបចំសវនករជមួយសិស+, និងមតបិតសិស+,ក្4ងរយះេពលបីៃថ្ៃនៃថ្សំេណើរ
សវនកររបស់សិស)*។ េនឯសវនករ សិស()នឹងមនសិទ្ិបង2(ញសក()ីផ8(ល់មត់ ឬសំបុ្តជតំណងរបស់ខ្Dន េហើយនឹងមនសិទ្ិរកទី្បឹក23េយបល់។
នយកនឹងមនសិទ្ិប-្ប់ ឬជំេរ5សេធ្ើករសំេរចពីចងហ?@ង រួមមន ករផ្ល់េយបល់ជំេរ5សជំនួសកម្វIធីសិក@Jសំរប់សិស@L។ នយកនឹងចំរ៉ញេសចក្ី
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សំេរចេលើពក*+បណ.ឹងក្2ងរយះេពល្បំៃថ្ៃនៃថ្សវនករ។ េសចក្ីសំេរចរបស់នយកនឹងកC*យជេសចក្ីសំេរចចុងេ្កយៃនសលេរៀនឆទ័រេយងតម
េសចក្ីផ()ក់។

ករបេណ%ញេចញបន)*ប់ពីករេចទ្បកន់បទេល្ើស ឬករទទួលចូលេរៀន
េនេពលសិស'(្ត+វបនេចទ្បកន់ពីបទឧ្កិដ្ ឬេនេពលករវ"និច្័យ ឬករទទួលឱ01ចូលេរៀនក្7ងតុលករៃនពិរុទ្កម្េដយេគរពតមបទឧ្កិដ្
ឬបទេល្ើស្ពហ្ទណ- ចងហងអចបេណ$ញសិស()េនះ ្បសិនេបើចងហ*+ងកំណត់ថ ករវត្មនបន្របស់សិស+7េនក្:ងសលេរៀននឹងមនសរ
ធតុេ្គឿងេញ#នមនផលប៉ៈពល់អវ,ជ្ៈមនយ01ងធ្ន់ធ្រេទេលើកិច្ករទូេទរបស់សលេរៀន។ សិស1Eនឹងទទួលសំបុ្តជូនដំណឹងស្ីពីករេចទ្បកន់ និង
អង្េហតុសំរប់ករបេណ0ញេចញមុនេពលករបេណ0ញេចញេនះមន្បសិទ្ិភព។ សិស/0នឹងទទួលសំបុ្តជូនដំណឹងស្ីពីសិទ្ិរបស់គត់ផងែដរ េដើម/Eីេធ្ើ
សវនករបណ(ឹងឧទ្ណ៍ និងដំេណើរករសំរប់បណ(ឹងឧទ្ណ៍ចំេពះករបេណ(ញេចញេនះ ្ត#វផ្ល់ឱ*+ ក៏ប៉ុែន្េទះបីជយ9*ងណក៏េដយករបេណAញេចញ
េនែតមន្បសិទ្ិភពមុនេពលសវនករបណ7ឹងឧទ្ណ<្ត=វបនេរៀបចំេដយនយកសលេរៀន។
សិស#$នឹងមនសិទ្ិេធ្ើសវនករបណ5ឹងឧទ្ណ៍ករបេណ5ញេចញជូននយកសលេរៀន។ សិស#$នឹងផ្ល់ជូនដំណឹងនយកសលេរៀនតមសបុ្ត
សំេណើររបស់េគសំរប់សវនករបណ.ឹងឧទ្ណ៍មិនយឺតជងរយះេពល្បំៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករ បនFGប់ពីៃថ្បេណ.ញមន្បសិទ្ិភព។ នយកសលេរៀន នឹងេលើក
សវនករបណ(ឹងឧទ្ណ៍ជមួយសិស,- និងមតបិតសិស,-ក្5ងរយះេពល្បំៃថ្ៃនករបេណBញេចញ។ េនឯសវនករ សិស'(នឹងមនសិទ្ិបង1'ញសក#$ីផ'#ល់
មត់ និងសំបុ្តតំណង់ឱ./ខ្2ន េហើយនិងមនសិទ្ិទទួលទី្បឹក.>េយបល់។ នយកសលេរៀននឹងមនសិទ្ិអំណចេលើកែលង ឬផ23ស់ប្#រករសំេរចរបស់
ចងហ$%ង ែដលមនរួមករផ្ល់អនុសសន៍កម្វ:ធីសិក%>ជំនួសសំរប់សិស%C។ នយកសលេរៀននឹង្ត#វសំេរចេលើបណ+ឹងឧទ្ណ៍ក្4ងរយះេពល្បំៃថ្ៃនៃថ្
សវនករ។ េសចក្ីសំេរចរបស់នយកសលេរៀននឹងជេសចក្ីសំេរចចុងេ្កយៃនសលេរៀនឆទ័រេដយេយងតមករបេណBញេចញ។
សិស#$ែដល្ត*វបនផ%&ក់ ឬបេណ-ញេចញេ្កមច&3ប់ §37H1/2 ្ត#វមនសិទ្ិទទួលបនេសវកម្សិក34ក្#ងកំឡ#ងេពលផ+,ក់ ឬបេណ1ញេចញេ្កម
ែផនករេសវកម្សិក-.របស់សលេរៀនឆទ័រ ែដល្ត;វបនប>?-ក់ខងេ្កមក្Cងែផ្ក Section D ។ ្បសិនេបើសិស&'ដកេចញពីសលេរៀនឆទ័រក្7ងអំឡ"ង
េពលករផ'(ក់ ឬករបេណ'ញេចញ សលេរៀន/រដ្ថ្ី នឹងទទួលសិស:;ឱ:=ចូលេរៀនសលេរៀនរបស់ខ្Bន ឬផ្ល់េសវកម្សិក'(ឱ'*សិស'+េ្កមែផនករេសវកម្
សិក$%របស់សលេរៀន/រដ្ថ្ី។
ែផ្កេនះ្គប់្គងរល់បទេល្ើសរបស់សិស56ទំងអស់ែដលអច្ត>វផA5ក់រយៈេពលខ្ី ឬែវង ែដលមិនពក់ព័ន្េ្គឿងអវុធេ្គះថ-.ក់ សរធតុេ្គឿង
េញ#នខុសច)*ប់ រ.េលភបំពនេលើបុគ្លិកសលេរៀន បទេចទ្បកន់ឧ្កិដ្ ឬបទេល្ើស្ពហ្ទណ5 និង/ឬកររកេឃើញបទេល្ើស្ពហ្ទណ3 ឬករទទួល
ឱ"#ចូលេរៀន រល់បទេល្ើសទំងអស់ែដល្ត:វបន្គប់្គងេដយច"@ប់ G.L. c. 71 §§37H និង 37H1/2 ែដលបនែចងមកខងេលើ។
ក្#ងករណីនីមួយៗរបស់សិស12្ប្ពឹត្ខុសចំេពះករផA1ក់អច្តCវបនព1FGរករសិក1H ចងហK1ងគឺត្មCវឱ#$អនុវត្េសចក្ីសំេរចក្,ងករសំេរចផលវ"បក
ចំេពះបទេល្ើស កំណត់មេធ23បយករចូលរួមេឡើងវ=ញរបស់សិស2@ក្Bងករសិក2C េហើយេចៀសវងករេ្បើករផI2ក់រយះេពលយូរពីសលេរៀនជករលំបក
រហូតដល់ជំេរ%ស្ត)វបនសកល01ង។ ឯកសរដូចខងេ្កមប/01ក់អំពីសិទ្ិរបស់សិស,- និងមតបិតេនេពលចងហ#$ងកំពុងពិចរណ និង/ឬសំេរចេដើម%&ី
អនុវត្ករដកេចញពីសលេរៀនជលទ្ផលសំរប់សិស>?មនកំហុស។
សិស#$ែដល្ត*វបនផ/#ក់េ្កមច#6ប់ §37H3/4 ្ត#វបនសិទ្ិឱ,-ទទួលេសវកម្សិក,5ក្7ងអំឡ7ងករផ?,ក់ ឬដកេចញរយះេពលែវងេ្កមែផនករេសវ
កម្សិក&'របស់សលេរៀនឆទ័រ ែដល្ត8វបនេរៀបរប់ខងេ្កមក្@ងែផ្ក in Section D ។ ្បសិនេបើសិស)*ដកេចញពីសលេរៀនឆទ័រក្1ងអំឡ1ងេពលផ"#ក់
សលេរៀន/សលេរៀនរដ្ថ្ីនឹងទទួលសិស34េទសលេរៀនរបស់េគ ឬផ្ល់េសវកម្សិក34ដល់សិស36េ្កមែផនករេសវកម្សិក-.របស់សលេរៀន/សល
េរៀនរដ្ថ្ី។

េសចក្ីជូនដំណឹងស្ីពីករផ&'ក់ និងសវនករបណ2ឹងឧទ្ណ៍
េ្កមករពិចរណរបស់ចងហ/0ងអំពីករដកេចញបន90ន់ ត្ម<វឱ0? (េមើលែផ្កដកេចញជបន)*នខ
់ ងេ្កម) ឬសំេរចអនុវត្ករផ/0ក់េនក្5ងសល
េរៀនរយះេពលដប់ៃថ្ ឬពីរបីៃថ្ជប់គ34 (និងមិនេលើសពី១០ៃថ្ជប់គ()ៗក្-ងមួយឆ%&ំសិក$%) (េមើលក្'ងែផ្កផ,-ក់ក្#ងសលេរៀនខងេ្កម) ចងហ12ងមិន
អចព$%&រ ករផ$%ក់ជផលវ,បកសំរប់កំហុសវ,ន័យេដយគ:%នករផ្ល់េសចក្ីជូនដំណឹងសិស%E និងមតបិតេលើកដំបូងេនះេទ និងករផ្ល់ឱកសឱ78សិស79
សំរប់ករេធ្ើសវនករបណ,ឹងឧទ្ណ៍ពីបទេចទ្បកន់ េហើយមតបិតមនឱកសចូលរួមក្Fងសវនករែបបេនះេទ។
ចងហ$%ងគឺត្ម+វឱ%.ផ្ល់េសចក្ីជូនដំណឹងផ@%ល់មត់ និងសំបុ្តេទសិស%F និងមតបិតជភសអង់េគ្ស និងជភសកំេណើតនិយយតមផ្ះ
្បសិនេបើេ្កភសអង់េគ្ស ឬមេធ34បយទំនក់ទំនងេផ3<ងៗែដលសម្សប។ េសចក្ីជូនដំណឹង្តJវេរៀបចំជមុនតមព័ត៌មនដូចខងេ្កមៈ

(a) បទេល្ើសវ)ន័យ

(b) មូលដ%&នសំរប់ករេចទ្បកន់
(c) ផលវ$បកធ្ន់ធ្រ ែដលមនរួមរយៈសំខន់ៃនផ89ក់របស់សិស9<

(d) ឱកសសំរប់សិស)*មនសវនករបណ1ឹងតវ៉ជមួយ្គ&ចងហ$%ងជមួយករបរម្ជចំបច់នូវផ"#កែ់ ដលបនេស្ើ រួមមនឱកសេដើម01ីតវ50បទ
េចទ្បកន់ និងបង#ញ
$ ករពន&'ល់របស់សិស&-អំពីអង្េហតុៃនបទេចទ្បកន់ និងសំរប់មតបិតចូលរួមក្#ងសវនករ
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(e) ែខ/ៃថ្/ឆ"#ំ េពលេវល និងទីកែន្ងៃនសវនករ
(f) សិទ្ិរបស់សិស() និងមតបិតសិស%&្ត)វមនេសវកម្បកែ្បភសេនឯសវនករ្បសិនេបើ្ត)វករចំបច់េដើម45ីចូលរួម

(g) ្បសិនេបើសិស()អច្ត-វដក់ឱ"#ករផ'"ក់រយះេពលយូរបន2"ប់ពីសវនករជមួយ្គ+ចងហ/0ង សិទ្ិបណ7ឹងតវ៉ករផ$%ក់រយះេពលខ្ី ឬែវងរបស់
សិស#$ និងសិទ្ិេធ្ើបណ/ឹងតវ៉ចំេពះេសចក្ីសំេរចរបស់ចងហ$%ង េដើម%&ីដក់ជូននយកសលេរៀនែដលត្ម-វឱ01េធ្ើករសំេរច និងឯកសរគំ្ទ
េហតុផល េដើម%&ីជូនដំណឹងមតបិតផ./ល់មត់អំពីឱកសមកចូលរួមសវនករ។ ចងហC/ង្តEវហF/នអះអងឱ/Iមនសមេហតុផល និងអចមន
សវនករេដយមិនមនបង#$ញមុខមតបិតបនេទ ្បសិនេបើចងហ()ងេផ្ើសំបុ្តជូនដំណឹង (េដយេផ្ើេដយផ()ល់ៃដ សំបុ្ត សំបុ្តផ្)វករ
អុីែមល ឬមេធ*+បយេផ*/ងៗែដលយល់្ពមេផ្ើជូនរវងចងហ#$ង និងមតបិត) និងមនភ+$ប់ឯកសរយ"#ងេហចពីរដងេដើម%&ីទក់ទងមត
បិតក្&ងករណីពិេសសតមរយះេសចក្ីជូនដំណឹងបន12ន់ជូនមតបិត។

ករដកេចញបន*+ន់
ចងហ$%ងមនសិទ្ិអំណចដកេចញសិស%4ពីសលេរៀនក្<ងេពលបេណ?%ះអន្េនេពលសិស%4្តEវបនេចទ្បកន់កំហុសវLន័យ េហើយចងហ$%ង
សំេរចអំពក
ី របន្វត្មនរបស់សិស,-មនេ្គះថ3,ក់ដល់មនុស,- ឬ្ទព,<សម,=ត្ិ ឬសំភរៈ និងសរធតុេ្គឿងេញ2ណរ4ខនសណ78ប់ធ;8ប់សលេរៀន េហើយ
ក្ង
# ករវ%និច្័យរបស់ចងហ12ង េដយគ62នជំេរ9សេផ2;ងេដើម2?ីកត់បន្យេ្គះថF2ក់ ឬកររIខន។ ចងហ12ងត្មLវឱ2Nផ្ល់ជូនដំណឹងេទនយកសលេរៀន
ជបន$%ន់ក្*ងសំបុ្តរយករណ៍អំពីករដកេចញជបន$%ន់ និងមូលេហតុ េហើយេរៀបរប់ពីករេ្គះថH%ក់ែដលបងK%ញេដយសិស%M។ ករដកេចញបេណP%ះ
អសន្នឹងមិនឱ'(េលើសពីពីរ (២)ៃថ្ៃនៃថ្សិក()បន,(ប់ពីៃថ្ដកេចញជបន,(ន់ែដលជេពលេវលត្ម.វឱ01ចងហ50ង េដើម07ីៈ

a) េធ្ើករគំ្ទជបន./ន់ និងសមេហតុផល េដើម/<ីជូនដំណឹងផ"#ល់មត់ដល់សិស#+ និងមតបិតសិស#+ អំពីករដកេចញជបន"#ន់ េហតុផលសំរប់
េសចក្ី្ត)វករដកេចញជបន23ន់ និងសិទ្ិេធ្ើសវនករបណ/ឹងតវ៉ ដូចបនប'()ក់ខងេ្កម

b) ផ្ល់សំបុ្តជូនដំណឹងដល់សិស34 និងមតបិត
c) ផ្ល់ឱកសដល់សិស*+សំរប់សវនករបណ3ឹងតវ៉ជមួយចងហ?*ងែដលអនុេលមតមសិទ្ិែដលបនបJK*ក់ខងេ្កមក្Pងែផ្កៃនសិទ្ិសវនករ
បណ#ឹងឧទ្ណ៍ ែដលអចអនុវត្េទបន និងផ្ល់ឱកសឱ67មតបិតចូលរួមសវនករបណAឹងតវ៉ មុនេពលៃថ្ផុតកំណត់ក្Lងេពលពីរ (២)ៃថ្ៃន
ៃថ្សិក'( េ្បើសិនេបើមិនមនេពលែវងសំរប់សវនករ េហើយសំបុ្តជូនដំណឹងយឺតេពលជងៃថ្សិក9:បន<9ប់មក។

d) បង#$ញេសចក្ីសំេរចផ/$ល់មត់េនៃថ្ដូចគ;$េពលសវនករបណAឹងតវ៉ និងក្)ងេសចក្ីសំបុ្តជូនដំណឹងមិនយឺតជងៃថ្សិក?@បនB?ប់មក។ ចង
ហ"#ងមិនអចដកេចញសិស#/ពីសលេរៀនបនេទតមមូលេហតុបន@#ន់សំរប់កំហុសវEន័យរហូតដល់្គប់្គន់លក្ខ័ណNកំណត់្តOវបនសំេរច
សំរប់សុវត្ិភព និងករដឹកនំរបស់សិស56។

សវនករបណ(ឹងឧទ្ណ៍របស់ចងហ23ងេ្កមច&'ប់ §37H3/4 ៈ ករផ%&ក់រយះេពលខ្ី
ករផ$%ក់រយះេពលខ្ីមនន័យថ ករដកេចញសិស%9ពីបរ;េវណសលេរៀន និងសកម្ភពធម្តថG%ក់េរៀនរយះេពលដប់ (១០) ៃថ្ៃនៃថ្សិក()
ជប់គ%&ៗ ឬតិចជង។
េគលបំណងៃនសវនករបណ/ឹងតវ៉ជមួយចងហ:;ងេដើម;>ីចងហ:;ងេធ្ើសវនករបណ/ឹងតវ៉ និងពិចរណព័ត៌មនទក់ទងនឹងបទេចទ្បកន់ផ្ល់
ឱកសដល់សិស()េដើម(-ីតវ៉បទេចទ្បកន់ និងពន(9ល់ពីបរ;យកសៃនបទេចទ្បកន់ និងកំណត់ថេតើសិស()បន្ប្ពឹត្កំហុសវ.ន័យ េហើយ្បសិនេបើ
េធ្ើដូេច្ះែមន ្ត/វទទួលផលវ5បកសំរប់កំហុស។ យ+,ងេហចណស់ ចងហ$%ងត្ម)វឱ%,ជួបពិភក%4អំពីកំហុសវ;ន័យ មូលដB%នសំរប់បទេចទ្បកន់ និង
ព័ត៌មនបង្រេផ-.ងេទៀត។ សិស#$ និងមតបិត ទំងពីរនក់នឹងមនឱកសេដើម#9ីបង;#ញមុខ និងផ្ល់ព័ត៌មន រួមមនករពិតតមផ្Gវច#Jប់ ែដលចងហN#ងគួរ
ែតពិចរណក្*ងករសំេរចថេតើេដះ្សយ និងផលវ<បកេផ>?ងៗ ្ត%វែតសម្សប។ ែផ្កេលើព័ត៌មនែដលរកបន រួមមនបរ;យសផ្>វច#$ប់ ចងហ*#ងនឹង
ពិចរណចំេពះសិស#$ែដលបន្ប្ពឹត្កំហុសវ/ន័យ េហើយ្បសិនេបើដូេច្ះែមន ករេដះ្សយ ឬផលវ/បកអ្ីែដលនឹង្តGវផHIJរ។
ចងហ$%ងគីត្ម+វឱ%.ផ្ល់សំបុ្តជូនដំណឹងដល់សិស%> និងមតបិត អំពីេសចក្ីសំេរច និងមូលេហតុសំរប់ដំណឹងេនះ េហើយ្បសិនេបើសិស9:្ត;វ
បនផ$%ក់ ្បេភទ និងរយះេពលៃនករផ$%ក់ និងឱកសេដើម%&ីបេង្ើតកិច្ករ និងករងរសលេរៀនេផ%8ងេទៀត ជត្ម<វករបេង្ើតកររ>កចំេរ>នករសិក%Aក្Cង
អំឡ$ងេពលៃនករដកេចញ។
សូមប%&'ក់ថ ្បសិនេបើសិ'0គឺចប់ពីថ6'ក់មេត្យ្យបឋម K1 ដល់ទី៣ ចងហ$%ងគឺត្ម+វឱ%.េផ្ើេសចក្ីសំេរចថតចម្ងជូននយកសលេរៀន និង
ពន#$ល់េហតុផលសំរប់ករព#$2រករផ4#ក់េនក្8ងសលេរៀន មុនេពលករផ4#ក់រយះេពលខ្ីមន្បសិទ្ិភព។

សវនករបណ(ឹងឧទ្ណ៍របស់ចងហ23ងេ្កមច38ប់ §37H3/4 ៈ ករផ%&ក់រយះេពលែវង
ករផ$%ក់រយះេពលែវងមនន័យថ ករដកេចញសិស23ពីបរ7េវណសលេរៀន និងសកម្ភពថ?2ក់េរៀនធម្តរយះេពលដប់ (១០)ៃថ្ជប់គ()ៃនៃថ្
សិក$% ឬរយះេពលេ្ចើនជងដប់(១០)ៃថ្ៃនៃថ្សិក()ជប់គ.(ៗសំរប់កំហុសវ5ន័យេ្ចើនដងក្?ងឆ"#ំសិក#(។
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េគលបំណងៃនសវនករបណ/ឹងតវ៉គឺដូចគ9:នឹងេគលបំណងៃនសវនករបណ/ឹងតវ៉ផ<:ក់រយះេពលខ្ី។ យ"#ងេហចណស់ បែន្មសិទ្ិែដល្ត&វ
ផ្ល់ឱ&'សិស&*ក្-ងសវនករបណ5ឹងរយះេពលខ្ី សិស&*នឹងមនសិទ្ិដូចខងេ្កមេនះក្-ងអំឡ-ងេពលសវនករបណ5ឹងករផL&ក់រយះេពលែវងៈ

1.

មុនេពលសវនករបណ(ឹងតវ-. ឱកសេធ្ើសំភសន៍អំពីរបយករណ៍ និងឯកសររបស់សិស.BេយងតមចងហH.ងែដលអចេជឿទុកចិត្ក្Tងករេធ្ើ
េសចក្ីសំេរចេដើម,-ីផ/,ក់សិស,2 ឬមិនផ/,ក់។

2.
3.

សិទ្ិបង'(ញេដយទី្បឹក(1 ឬមនុស(6ធម្តៃនជំេរ>សរបស់សិស(6 ែដលករចំណយជរបស់សិស(6/មតបិត។
សិទ្ិបេង្ើតសក-.ីតំណងឱ&'ពួកេគ និងបង1&ញករពន&'ល់បក្សយេហតុករណ៍ៃនបទេចទ្បកន់របស់សិស&B ក៏ប៉ុែន្សិស&Bមិនអច្តJវបង្ំឱ&'
េធ្ើបនេទ។

4.
5.

សិទ្ិឆ្ងកត់ករ្ត-តពិនិត01សក04ីែដល្ត9វបង=0ញ េដយសលេរៀនរដ្ និង
សិទ្ិេធ្ើសំេណើថ សវនករបណ1ឹងតវ៉្ត8វបនរយករណ៍េដយចងហABង និងទទួលករថតែខ&'អត់ចម្ងេយងតមសំណ4មពរ។ ្បសិនេបើ
សិស#$ ឬមតបិតេស្ើសុំឱ#/ថតចម្ងែខ#$អត់ ចងហ<#ងនឹងផ្ល់ដំណឹង្គប់អ្កចូលរួមមុនេពលសវនករបណOឹងតវQ#ែដលករថតចម្ងែខ#$អត់
នឹង្ត&វបនេធ្ើ និងច/0ប់ចម្ងនឹង្ត&វបនផ្ល់ជូនឱ/;សិស/= និងមតបិតតមសំណBមពរ។

ចងហ$%ងនឹងផ្ល់ជូនមតបិតឱ-.មនឱកសពិភក-4សិលធម៌របស់សិស-9 និងផ្ល់ដំណឹង ្បសិនេបើបងC-ញ រួមមនបរ(យកសផ្.វច12ប់ែដលចង
ហ"#ងគួរែតពិចរណក្0ងសំេរចផលវ8បកដល់សិស#<។
ែផ្កេលើភស្+តង ចងហ01ងនឹងពិចរណថេតើសិស1:បន្ប្ពឹត្កំហុសវBន័យ េហើយ្បសិនេបើមនែមន បនH1ប់ពីពិចរណតមបរ%យកសផ្$វច"#ប់
និងជំេរ(សេដើម-.ីផ1-ក់ េតើដំេណះ្សយ ឬផលវ>បកអ្ីែដលនឹង្តDវបនព-FGរ ក្Iងកែន្ង ឬបែន្មេលើករផ1-ក់រយះេពលយូរ។ ចងហ)*ងនឹងេផ្ើជូនសំបុ្តអំពី
េសចក្ីសំេរចេទសិស+, និងមតបិតេដយផ5+ល់ តមសំបុ្តជផ្?វករ សំបុ្តរហ័សទន់េពល តមអសយដ'(នអុីែមលែដលមតបិតបនផ្ល់មកសល
េរៀនសំរប់ករទំនក់ទំនង ឬមេធ23បយេផ27ងៗែដលមនយល់្ពមឱ"#េផ្ើជូនរវងចងហ0"ង និងមតបិត។ ្បសិនេបើចងហ()ងសំេរចឱ)/ផ1)ក់សិស)5សំបុ្ត
ប"#$កអ
់ ំពេី សចក្ីសំេរចនឹង្ត.វៈ

1.
2.
3.
4.
5.

កំណត់ពីកំហុសវ,ន័យ ៃថ្កំណត់សវនករបណ7ឹងតវ៉ែដល្ត@វេធ្ើ និងអ្កចូលរួមសវនករ។
កំណត់ពីករពិតសំខន់ៗ និងករសន្ិដ23នែដលបនដឹងេដយចងហ=3ង។
កំណត់ពីរយះេពល និងៃថ្មន្បសិទ្ិភពៃនករផ<=ក់ ក៏ដូចជៃថ្្តឡប់មកចូលេរៀនវGញ។
រួមប%្'លេសចក្ីជូនដំណឹងស្ីពីឱកសរបស់សិស+,្ត/វទទួលេសវកម្សិក+9 េដើម+<ីបេង្ើនករសិក+9ក្Aងអំឡ%ងេពលដកេចញពីសលេរៀន។
ជូនដំណឹងដល់សិស-.អំពីសិទ្ិេធ្ើសវនករបណ=ឹងតវ៉អំពីេសចក្ីសំេរចរបស់ចងហF-ងជូននយកសលេរៀន។ េសចក្ីជូនដំណឹងស្ីពីសិទ្ិេធ្ើ
សវនករ នឹងជភសអង់េគ្ស និងភសេដើមកំេណើតនិយយេនផ្ះ ្បសិនេបើមនេ្កភសអង់េគ្ស ឬមេធEFបយៃនករទំនក់ទំនង
េផ#$ងៗែដលសម្សប េហើយនឹងមនរួម េសចក្ីជូនដំណឹងដូចខងេ្កមែដលបនប/01ក់ក្5ងភសធម្តៈ

a. ដំេណើរករសំរប់សវនករបណ%ឹងតវ៉េសចក្ីសំេរច ែដលប567ក់ថ សិស7; ឬមតបិត្ត@វេរៀបចំសំបុ្តជូនដំណឹងអំពីសវនករបណ#ឹង
តវ#$ងជមួយនយកសលេរៀនរយះេពល្បំ (៥)ៃថ្ៃនៃថ្សិក() ៃថ្ផ"#ក់មន្បសិទ្ិភពរយះេពលែវង ែដលបនផ្ល់រយះេពល្បំ(៥)
ៃថ្ៃនៃថ្សិក() សិស(* ឬមតបិតអចសំណ3មពរ និងទទួលពីនយកសលេរៀននូវករបែន្មេពលសំរប់េរៀបចំឯកសរជូនដំណឹងរហូត
ដល់្បំពីរ(៧)ៃថ្ៃនៃថ្សិក()េហើយប&'(ក់ថ

b. ករផ$%ក់រយះេពលយូរនឹងេនែតមន្បសិទ្ិភព ្បសិនេបើគ)*នករែកែ្ប និងរហូតដល់នយកសលេរៀនសំេរចផ្5យពីេសចក្ី
សំេរចរបស់ចងហ+,ងេលើសវនករបណ3ឹងតវ7,។

សវនករបណ(ឹងឧទ្ណ៍របស់នយកសលេរៀនេ្កមច12ប់ §37H3/4
សិស#$ែដល្ត*វបនដក់ឱ$%ផ'$ក់រយះេពលែវងបន#$ប់ពីសវនករបណ-ឹងតវ៉ជមួយចងហ9$ងមនសិទ្ិេធ្ើសវនករបណ-ឹងតវ$%េសចក្ីសំេរចរបស់ចង
ហ"#ងជូននយកសលេរៀន។
ក្#ងេគលបំណងេធ្ើសវនករបណ3ឹងតវ៉េសចក្ីសំេរចរបស់ចងហ>?ងេដើម&'ីព&*+រករផ/&ក់រយះេពលែវងសិស#$ ឬមតបិត្ត(វេរៀបចំេសចក្ីជូនដំណឹង
អំពីសវនករបណ,ឹងតវ៉ជមួយចងហ89ងរយះេពល្បំ (៥)ៃថ្ៃនៃថ្សិក() ៃថ្មន្បសិទ្ិភពៃនករផ12ក់រយះេពលែវង (ជជំេរ/សរយះេពល្បំៃថ្ៃនៃថ្
មន្បសិទ្ិភពៃនករផ/0ក់រយះេពលែវង ែដលមតបិតអចេធ្ើសំេណើ និងទទួលេពលេវលបែន្មពីនយកសលេរៀនសំរប់ករេរៀបចំឯកសរជូនដំណឹង
រហូតដល់្បំពីៃថ្បែន្មៃនៃថ្សិក89)។ ្បសិនេបើសវនករបណAឹងតវ៉មិន្ត$វបនរេបៀចំទន់េពល នយកសលេរៀនអចបដិេសធន៍សវនករបណ#ឹងតវ៉
ឬអចអនុ'()តឱ),េធ្ើសវនករបណ8ឹងតវ<)ក្?ងេសចក្ីេសចរបស់េគ សំរប់េហតុផលសម្សប។
នយកសេរៀននឹងផ,-ក់សវនករបណ(ឹងតវ៉រយះេពលបីៃថ្ៃនៃថ្សិក*+េទតមសំេណើរបស់សិស*5 ្បសិនេបើសិស*5 និងមតបិតមិនេធ្ើសំេណើ
បែន្មរហូតដល់្បំពីរៃថ្ៃនៃថ្សិក89 ក្;ងករណីែដលនយកសលេរៀននឹងផ្ល់ឱ8Hេពលបែន្ម។
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នយកសលេរៀន្ត,វែតេធ្ើករផ្ល់ភព្តឹម្ត,វេដើម<=ីប@្Bលមតបីតេនក្GងសវនករបណKឹងតវ៉ េហើយនឹង្ត,វបនសន្ិដ()នេធ្ើេសចក្ីសំេរច្តឹម
្ត#វ្បសិនេបើេគបនព./យមេស្ងរកេពល និងេម&'ងសំរប់សវនករបណ2ឹងតវ៉ែដលនឹងអនុ<='តឱ'?មតបិត និងនយកសលេរៀនមកចូលរួម។
នយកសលេរៀននឹងេផ្ើេសចក្ីជូនដំណឹងដល់មតបិតអំពីៃថ្ទី េមDEង និងទីកែន្ងៃនសវនករបណJឹងតវ៉។
នយកសលេរៀននឹងេរៀបចំសវនករបណ3ឹតវ67 េដើម7;ីពិចរណថេតើសិស7Bបន្ប្ពឹត្កំហុសវHន័យែដលសិស#$្ត'វបនេចទ្បកន់ េហើយ្បសិន
េបើមនដូេច្ះែមន ផលវ0បកអ្ីែដលនឹង្ត:វអនុវត្។ ករេ្បើែខABអត់ថតចម្ងអំពីសវនករបណLឺឹងតវOAនឹង្ត:វបនេធ្ើេឡើង ឯកសរថតចម្ងែដលនឹង្ត#វ
បនផ្ល់ជូនសិស+, ឬមតបិតមតមសំណ4មពរ។
សិស#$ និងមតបិតនឹងមន្គប់សិទ្ិទំងអស់ែដលបនផ្ល់ឱ$%ពូកេគេនឯសវនករបណ4ឹងតវ9$របស់ចងហ#$ងសំរប់ករផ-$ក់រយះេពលែវលដូច
ែដលបនប'្ក់ជូនដំណឹងលំអិតក្5ងែផ្កែដលបនផ្ល់សិទ្ិជូនសវនករបណ(ឹងតវ៉របស់ចងហ()ងេ្កមច)/ប់§37H3/4ៈករផ$%ក់រយះេពលខ្ី និងសវន
ករបណ%ឹងតវ៉េ្កមច/0ប់§37H3/4ៈ ករផ$%ក់រយះេពលែវង។
នយកសលេរៀននឹងេចញសំបុ្តេសចក្ីសំេរចជូនដំណឹងសវនករបណ<ឹងតវ>?រយះេពល្បំៃថ្។ ្បសិនេបើនយកសលេរៀនសំេរចអំពីសិស#$
ែដលបន្ប្ពឹត្កំហុសវ2ន័យ នយកសលេរៀនអចព=>?រផលវ2បកដូចគC= ឬតិចជងចងហJ=ងកំណត់ ក៏ប៉ុែន្នឹងមិនព234រករផ$%ក់ឱ%)េ្ចើនជងេសចក្ីសំេរច
របស់ចងហ()ងេទ។ េសចក្ីសំេរចរបស់នយកសលេរៀននឹងជេសចក្ីសំេរចចុងេ្កយៃនសលេរៀន។

ករផ$%ក់ក្)ងសលេរៀនេ្កមច%3ប់ §37H3/4
ចងហ$%ងអចេ្បើករផ/%ក់ក្3ងសលេរៀន ជជំេរ;សេទនឹងករផ/%ក់រយះេពលខ្ីសំរប់កំហុសវJន័យ។
ចងហ$%ងគឺត្ម+វឱ%.ផ្ល់ជូនដំណឹងសិស%<ែដល្ប្ពឹត្កំហុសវCន័យែដល្ត'វបនេចទ្បកន់ និងមុលដ67នសំរប់បទេចទ្បកន់ និងផ្ល់ឱ23សិស#$
មនឱកសេដើម*+ជំទស់បទេចទ្បកន់ និងពន*7ល់កលៈេទសៈជុំវ<ញបទេចទ្បកន់។ ្បសិនេបើចងហ@*ងសំេរចថ សិស()បន្ប្ពឹត្កំហុសវ6ន័យចង
ហ"#ង្ត'វផ្ល់ជូនដំណឹងសិស#6អំពីរយះេពលៃនករផA#ក់របស់សិស#6 ែដលនឹងមិនមនេលើសពី១០ៃថ្ បន្បន()ប់ ឬជប់គ"#ៗេនក្)ងឆ"#ំសិក#/។
េនៃថ្ដូចគ*+ែដលចងហ1+ងេធ្ើេសចក្ីសំេរចេដើម+<ីព+>?រករផB+ក់ក្Eងសលេរៀន ចងហ1+ង្តLវេធ្ើឱ+>សមេហតុផលេដើម)*ីជូនដំណឹងផ4)ល់មត់ដល់មត
បិតអំពីកំហុសវ-ន័យ េហតុផលសំរប់ករសន្និដ;<នែដលថសិស<@បន្ប្ពឹត្កំហុស និងរយះេពលផ56ក់ក្9ងសលេរៀន។
នយកសលេរៀននឹងេផ្ើសំបុ្តជូនដំណឹងដល់សិស<= និងមតបិតអំពីករផE<ក់ក្Gងសលេរៀន រួមមន េហតុផល និងរយះេពលៃនករផ-.ក់ក្2ងស
លេរៀន (និងករអេ*្ើញមតបិតឱ23មក្បជុំជមួយចងហ?2ង ្បសិនេបើករ្បជុំេនះមិនបនេកើតេឡើងពិត្បកដ)។ ចងហ'(ងនឹងផ្ល់ជូនេសចក្ីជូន
ដំណឹងេនះេដយផ,-ល់ទន់េពលេនៃថ្អំពីករផ:-ក់ តមសំបុ្ត សំបុ្តអទិភព អុីេមលេទតមអសយដ56នែដលឯកភពពីមតបិតសំរប់ករទំនក់ទំនង
សលេរៀន ឬេដយមេធ,-បយជូនដំណឹងែដលបនយល់្ពមរវងចងហ56ង និងមតបិត។

ករដកេចញបុព្សិទ្ិ និងស កម្ភពសិក$%បែន្មពិេសស
ចងហ$%ងអចដកបុព្សិទ្ិពីសិស*+ ដូចជ សកម្ភពកម្វ5ធីសិក*7បែន្មពិេសស និងករចូលេរៀនកម្វ1ធីែដលសលេរៀនបនឧបត្ម្េដយែផ្កេលើ
ករ្ប្ពឹត្កំហុសរបស់សិស01។ ករដកបុពស
្ ិទ្ិ និង/ឬសកម្ភពសិក$%បែន្មពិេសសមិន្ត)វតមេគលករណ៍ដូចបនប'()ក់ជូនេនទីេនះ។

េសវកម្សិក$% និងដំេណើរកររ"កចំេរ"នករសិក&'សំរប់សិស%&ែដល្ត,វបនផ1%ក់ ឬបេណ6ញេចញ
សិស#$កំពុងទទួលករផ0#ក់ក្3ងសលេរៀន ករផ0#ក់រយះេពលខ្ី ករផ$%ក់រយះេពលែវង ឬករបេណ(ញេចញមនឱកសទទួល្បេយជន៍េនេពលអនុ
វត្ បេង្ើនកិច្ករេមេរៀន ្បឡង ប"្ក
ី រងរ និងកិច្ករសលេរៀនេផ./ងៗ ែដល្ត6វករចំបច់ េដើម%&ីបេង្ើនករសិក%1ក្3ងរយះេពលៃនករដកេគេចញពី
ថ"#ក់ ឬសលេរៀន។
សិស#$ែដល្ត#វបនដកេចញ ឬផ"#ក់ពីសលេរៀនក្/ងរយះេពលេលើសពីដប់ (១០) ៃថ្ជប់គ() ថេតើេនក្%ង ឬេ្កសលេរៀន មនឱកសទទួល
េសវកម្សិក"# និងេធ្ើឱ)*ករសិក$%រ"កចំេរ"ន េដើម%&ីឈនេទសំេរចត្ម$វកររដ្ និងក្+ង្សុកតមរយះែផនករកម្វ,ធីសិក12សលេរៀនទូេទ។

េសវកម្សិក()ក្#ងអំឡ$ងេពលដកេចញ និងែផនករ េសវកម្សិក$%ទូទំងសលេរៀន
សិស#$ែដល្ត*វបនផ#$ក់ពីសលេរៀនរយះេពល១០ៃថ្ ឬតិចជងពីរបីៃថ្ជប់គ+,ៗ េនក្%ង ឬេ្កសលេរៀន មនឱកសឱ"#បេង្ើនករសិក&'រ"កចំេរ%ន
ក្#ងអំឡ"ងេពលផ()ក់ បេង្ើនកិច្ករេមេរៀន និងទទួលកិត្ិយសែដលបនខកខន ែដលរួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនមនកំណត់ លំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ សំណ0រ លំ
ហត់ លំហត់្បឡង ឯកសរកិច្ករេមេរៀន និងគំេរងែដលមិនបនេធ្ើ។
សលេរៀនឆទ័របនបេង្ើតែផនករេសវកម្សិក)*សលេរៀនទូលយសំរប់សិស'(្គប់រូបែដល្ត1វបនបេណ$ញេចញ ឬដកេចញពីសលេរៀន
សំរប់រយះេពល១០ជប់គ%&ៃនៃថ្សលេរៀនក្#ង ឬខងេ្កសលេរៀន។ ចងហ$%ងនឹងធនឱ%+សិស%.ទំងេនះមនឱកសបេង្ើនកររ#កចំេរ#នសិក$%ក្#ង
អំឡ"ងេពលផ%&ក់ ឬដកេចញ េដើម%&ីបេង្ើនលំហត់េមេរៀន និងទទួលពិន្-ែដលមិនេធ្ើ េដយគ%&នកំណត់ រួមមន លំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ សំណ0រលំហត់
លំហត់្បឡង ឯកសរករងរ និងកិច្ករគំេរងសិក/0ែដលមិនបនេធ្ើ។
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ែផនករេសវកម្សិក$%ៃនសលេរៀនឆទ័រគឺដក់ឱ$5មនករផ&'ស់ប្,រ េហើយរួមមន ក៏ប៉ុែន្ មិនបនកំណត់េទនឹងករបេ្ងៀនផ,-ល់ជំេរ%ស កិច្ករ
សិក$%ៃថ្េសរ$ និងសិក&'តមអនឡញ ឬករសិក&'ពីចំងយ។
្បសិនេបើសលេរៀនឆទ័រដក ឬផ#$ក់សិស$)សំរប់រយះេពលេលើសពី១០ៃថ្ជប់គ()តមេពលេវលសលេរៀន សលេរៀនឆទ័រគឺត្ម$វផ្ល់ឱ+,សិស+/
និងមតបិត ឬអណព+,បលសិស+0ជមួយប5្ីជំេរ<សមុខវ"ជ$%សិក%)។ ែផ្កេលើជំេរ4សៃនករេ្ជើសេរ#សមុខវ)ជ"#សិក#'េដយ សិស#+ និងមតបិត ឬអណ
ព"#បលសិស%& សលេរៀននឹងសំរួល និងេផ្$ងផ'(ត់ករចុះេឈ1(ះក្4ងកិច្ករសិក(8។

ជំេរ%សជំនួសឱ*+ករផ"#ក់សិក$%
ចងហ$%ងអចេធ្ើេសចក្ីសំេរចបន()ប់ពីពិនិត%&េមើល្គប់កលះេទសះៃនជំេរ%សេទតមករផ,-ក់ក្1ង ឬខងេ្កសលេរៀន ែដលនឹងអចជេសវកម្
សហគមន៍។ េសវកម្សហគមន៍នឹងជមេធ,-បយសំរប់សិស'(េធ្ើសងវ(ញសំរប់អកប01កិរ(យរបស់ពួកេគ។ ករប:្ប់ៃនគំេរងេសវកម្សហគមន៍តម
េពលេវលកំណត់ែដលបនពិចរណេដយចងហ()ងេនមុនេពល ឬេ្កយេពលថ%&ក់សិក$% នឹងអចេធ្ើឱ+,សិស#$បន្េនក្,ងសលេរៀនជំនួសករដកេចញ
ពីថ$%ក់េរៀន។ មតបិតនឹង្ត*វបនជូនដំណឹងអំពីេសវកម្សហគមន៍ជជំេរ#សសំរប់ករផ+,ក់។ ្បសិនេបើសិស,3មិនយល់្ពមេធ្ើប)្ប់គំេរងេសវកម្
សហគមន៍ ខណះេនះករផ/0ក់អច្ត7វបនយកមកប'()កេ់ ឡើងវ&ញបន#$ប់ពស
ី វនករជមួយចងហ$%ងេទតមេសចក្ីែណនំ្តឹម្ត2វបនប$%&ក់ខងេលើ។

េគលករណ៍វ"ន័យៃនសិស#$ពិករ
្កមសិលធម៌្ត*វបនអនុវត្ចំេពះសិស#$្គប់រូប។ ក្#ងករណីណក៏េដយ ទំរងករជក់លក់សំរប់ករអប់រ%វ'ន័យសិស-.ពិករ ែដលអចមនសិទ្ិ
សំរប់សិក()កម្វ-ធិពិេសស្បចំខ្5ន Individualized Education Program (IEP) ឬ ែផ្កេសវកម្ Section 504។ េ្កមច&'ប់ និងបទប./&សហព័ន្ និងរដ្
សិស#$ពិករមិនអច្ត(វបនេរ%សេអើងេទនឹងភពពីករ ឬភពទេន$%យរបស់ពួកេគ។ និតិវ&ធីបន្នឹង្ត&វបនអនុវត្្តឹម្ត%វតមច$%ប់ និងបទប,-$សហព័ន្
និងរដ្អំពីករអប់រ)វ+ន័យសិស#$ពិករ។ កម្វ&ធីសិក$% IEP សំរប់សិស#$ពិករ្គប់រូប្ត(វករជចំបច់ នឹងបង#$ញពីសិស$*ែដល្ត#វរ&ពឹងទុកឱ./បំេពញតមច"#ប់
អប់រ%វ'ន័យ្តឹម្ត/វ ឬច"#ប់ គ្ួរែត្ត(វែកសំរួលេដយែផ្កេលើត្ម$វករ្បចំខ្-នរបស់សិស23។ ករែកសំរួលេទនឹងច/0ប់នឹង្ត5វបនប"#$ក់ក្(ងកម្វ-ធស
ី ិក$%
IEP មុនេពលដកេចញ ែដលបេង្ើតឱ,-មនករផ3,ស់ប្7រកៃន្ង សលេរៀនមណ-ល្ត1វមនេសចក្ីប()*ក់្គប់្គន់អំពីសិទ្ិដំេណើរកររបស់េគជូនមតបិត
និងប%&'ក់្បប់េគពី្កុមករងរ IEP នឹងេរៀបចំបង()ញពីេសចក្ីសំេរច។ មតបិតគឺជសមជិកៃន្កុមករងរសិស45 IEP ។
្បសិនេបើសលេរៀនបនដឹងថ កុមរជកុមរពិករ ប៉ែុ ន្កូនមិន្ត*វបនពិចរណឱ23មនសិទ្ិសំរប់កម្វ-ធីសិក01ពិេសសទន់េពលៃនបទេល្ើស
ច"#ប់សលេរៀន េគអច្ត0វផ្ល់សិទ្ិករពរនិតិវ;ធីបទវ$ន័យែដល្ត&វបនផ្ល់ឱ"#សិស#$កម្វ)ធីសិក#,ពិេសស។ សលេរៀននឹង្ត)វពិចរណឱ'(យល់ពីកុមរ
ថជកុមរពីករ ្បសិនេបើមុនេពលអកប*+កិរ.យែដលបនេកើនេឡើង មតបិតបនប#$%ក់ពីករបរម្ក្0ងេសចក្ីបុ្តប"#$កជ
់ ូនេទ្បជនែផ្ក ថ'(ក់្គប់
្គង ឬ្គ% ឬបុគ្លិកសលេរៀនេផ34ងេទៀតែដលបនប:;3ក់ពីករបរម្អំពីលំនំៃនអកប,-កិរ0យជូនេទនយកកម្វ0ធីសិក,<ពិេសស ឬបុគ្លិកនយែផ្ក
េផ#$ងេទៀត។ ្បសិនេបើមតបិតមិនបនអនុ67#តឱ#9វតៃម្េធ្ើករវយតៃម្កម្វ(ធីសិក$%ពិេសស បនបដិេសធេសវកម្ ឬកុមរ្ត#វបនពិចរណផ្ល់សិទ្ិ
សិស#$នឹងមិន្ត+វបនផ្ល់សិទ្ិេដើម#7ីករពរនិតិវ<ធីអប់រ%វ'ន័យែដលបនផ្ល់េទសិស56សិក58កម្វ'ធីពិេសស។
សិស#$សិក#&កម្វ*ធីពិេសសអច្ត+វផ./ក់ពីកែន្ងសិក/6របស់េគរហូតដប់ក្>ងឆ@/ំសិក/6េដយគE/នទទួលបនកិច្ករសិក/6។ “ករផ$%ប្(រកែន្ង”
(េលើសពីដប់ៃថ្ជប់គ/0 ឬ វ3ធីៃនករដកេចញ) េ្បើទំរង់ករជក់លក់េ្កមច01ប់សហព័ន្ស្ីពីកម្វ<ធីសិក0?ពីេសស IDEA, the Federal Special Education
law។ ្បសិនេបើសលេរៀនឆទ័រពិចរណថ ករអប់រ7វ9ន័យ “ករប្%រកែន្ង” នឹង្ត&វេធ្ើេសចក្ីសំេរច ខណះេនះេសចក្ីសំេរចមនរយះេពលដប់ៃថ្េនមុន
េពលដកេចញ ្កុមកម្វ%ធីសិក"#ពិេសស្បចំខ្+ន Team IEP ្ត#វសំរួលេរៀបចំករង01ញេសចក្ីសំេរច (Manifestation Determination)។ េនឯករ្បជុំ្កុម
បង#$ញេសចក្ីសំេរច ្កុម្ត2វពិនិត$7េមើល្គប់ព័ត៌មនពក់ព័ន្ រួមមន កម្វ.ធីសិក34ពិេសស្បចំខ្)នរបស់សិស./ ករតមដនរបស់្គ) និង្គប់ព័ត៌មនពក់
ព័នទ
្ ំងអស់ែដលបនផ្ល់ជូនេដយមតបិត និងេសចក្ីសំេរចពីឥរ3យបថបន្ត9វបង្រេឡើង ឬជករទំនក់ទំងផ"ល
# ់ និងសំខន់ចំបច់ទក់ទងនិងេក្ង
ពិករ និងជលទ្ផលផ'(ល់ៃនករេខ(0យសមត្ភពអនុវត្កម្វ%ធីសិក*+ពិេសស្បចំខ្4នរបស់សលេរៀនឆទ័រ។ ្បសិេបើករ្ប្ពឹត្របស់សិស&'្ត*វទក់ទង
នឹងេសចក្ី្ត,វករពិេសសរបស់េគ ឬជលទ្ផលផ*+ល់មិនបនសំេរចេដើម+7ីអនុវត្កម្វ*ធី សិក$%ពិេសស្បចំខ្.នរបស់សលេរៀនឆទ័រ កម្វ;ធីសិក$%ពិេសស
្បចំខ្'ននឹង្ត,វែកែ្ប និង/ឬជំហ()នជេ្ចើននឹង្ត&វយកមកអនុវត្កម្វ+ធី សិក01ពិេសស្បចំខ្%នថ្ី។ េលើសពីេនះ ្បសិនេបើ្កុមករងរពិចរណថ
ករ្ប្ពឹត្ជករបង%&ញអំពីអសមត្ភពរបស់កុមរ ្កុមករងរ កម្វ*ធីសិក/0ពិេសស្ត4វេរៀបចំវយតៃម្ដំេណើរករ្ប្ពឹត្ និងអនុវត្ែផនករអន្រគមន៍
ករ្ប្ពឹត្។ ្បសិនេបើែផនករអន្រគមន៍ករ្ប្ពឹត្ បន្ត%វបេង្ើតពីមុនមក ្កុមករងរ្ត)វពិនិត./េមើលែផនករែដលមន្សប់ និងែកសំរួលេនេពល
្ត#វករចំបច។
្បសិនេបើ្កុមករងរពិចរណថ ករ្ប្ពឹត្របស់សិស67មិន្ត8វពក់ព័ន្េសចក្ី្ត8វពិេសសរបស់េគ ឬកម្វ*ធីសិក./ពិេសស្បចំខ្#នមិនសម្សប
សលេរៀនអចផ*+ក់ ឬេបើមិនដូេច្ះេទ អចអប់រ)វ+ន័យកុមរេទតមច&'ប់សលេរៀនអំពីករ្ប្ពឹត្របស់សិស-. េលើកែលងែតក្%ងរយះេពលៃនករដកេចញ
េលើសពីដប់ៃថ្ សលេរៀនមណ#ល្ត'វផ្ល់កុមរកម្វ1ធីសិក67រដ្សម្សបេដយឥតគិតៃថ្ Free Appropriate Public Education (FAPE) ក្#ងករេរៀបចំ
ជំេរ%សកម្វ+ធីសិក/0។ មតបិតនឹង្ត*វជូនដំណឹងពីករដកេចញ េហតុផលដូេច89ះ និងែផនករឆ)*ស។ ករពិភក'(រទក់ទងនឹងករដកេចញនឹង្ត+វបន
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េដះ្សយតមរយះសំរួលកម្វ1ធីសិក56ពិេសស និងដំេណើរករ្បជុំតវ៉។ ្បសិនេបើករ្បជុំតវ៉្ត%វករសំេណើរឱ)*សិស#$្ត'វស្ិតេនក្.ងករេរៀបចំជំេរ%ស
កម្វ%ធីសិក"#បេណ#$ះអសន្រហូតដល់មតបិត និងសលេរៀនមនករយល់្ពម។
្បសិនេបើសិស()មន ឬកន់អវុធ មកឬ េនសលេរៀន េលើបរ&េវណសលេរៀន ឬេនកែន្ងករងរសលេរៀន ឬ្បសិនេបើសិស)*្ត#វេគដឹងថ មន
ឬេ្បើថ'(ំេញ#នខុសច%&ប់ ឬលក់ដូរ ឬសួររកលក់សរជតិេញ(ណេពលេនសលេរៀន េលើបរ)េវណសលេរៀន ឬេនកែន្ងករងរសលេរៀន ឬ្បសិនេបើ
សិស#$បង្រេ្គះថ.#ក់របួសស.#មរងកយធ្ន់ធ្រ (របួសស.#មែដលទក់ទងនឹងប"#$សរជតិខុសច%&ប់បណ#$លឱ$'ស)$ប់ ឈឺចប់រងកយធ្ន់ធ្រ ឬករខូច
្ទង់្ទយយូរអែង្ង ឬជក់ែស្ង ឬករបត់បង់យូរអែង្ង ឬទន់េខ89យែផ្កសមត្ភពរងកយ េសរAរង្ ឬ បុគ្លិក) េលើមនុស()ដ៏ៃទេពលេនសលេរៀន
េលើបរ&េវណសលេរៀន ឬេនកែន្ងករងរសលេរៀន សលេរៀនអចប789ឱ9;ផ=9ស់ប្Aរកែន្ងសំរប់រយះេពលមិនេលើសពី៤៥ៃថ្េដយគ()នទក់ទងពី
ករ្ប្ពឹត្ែដល្ត+វពិចរណពីអសត្ភពរបស់សិស,-។ អ្ស័យេហតុេនះ សិស,-នឹង ្តឡប់េទករ្ពមេ្ពៀងេយងតមករផ34ស់ប្%រកែន្ង លុះ្តែត
ម"ន្ីសវនករប,-.ឱ.0កែន្ងេផ.7ង ឬមតបិត និងសលេរៀន្ពមេ្ពៀងឱ12េទកែន្ងេផ)*ងេទៀត។ កែន្ងកម្វ2ធីសិក)7ឆ9)សបេណ<)ះអសន្្តAវពិចរណ
េដយ្កុមករងរកម្វ-ធីសិក23ពិេសស្បចំខ្:ន។
្បសិនេបើសិស()មនត្ម-ករពិេសសបង2(ញពីេ្គះថ8(ក់ដល់សិស%& បុគ្លិកដ៏ៃទ ឬសិស%&ខ្3នឯង សលេរៀនឆទ័រអចែស្ងករឯកភពពីតុល
ជបន$%ន់េដើម%,ីផ/%ក់ ឬដកេចញសិស%6ពីបរ9េវណសលេរៀន។ ករជំេលះទក់ទងនឹងកម្វ2ធីសិក78ពិេសស្បចំខ្(ននឹង្ត-វេដះ្សយតមរយះដំេណើរករ
សំរបសំរួល និងបណ+ឹងតវ៉ៃនករ2យល័យសវនករកម្វ2ធីសិក=>ពិេសស។ ្បសិនេបើសវនករ្ត-វេស្ើសុំទក់ទងនឹងករផ%&ស់ប្+រវ-ន័យៃនទីកែន្ងសិស#$
្ត#វរក'(ទុកេនក្.ងកែន្ងកម្វ5ធីសិក'(ឆ;'សបេណ>'ះអសន្ លុះ្តែតមតបិត និងសលេរៀនឆទ័រ្ពមេ្ពៀងេទើបបន។
កិច្សហករៃនករអនុវត្តមទំរុងករច56ប់ដូចបនប<=5ក់មកខងេលើ្តCវែចកចយតមរយះនយកកម្វJធីគំ្ទសិស5Nែដលជនយកកម្វJធីសិក5P
ពិេសស អសយដ#$ន និងទូរស័ព្ 206 Jackson Street, Lowell, MA 01852, 978-323-0800 ext 121.។
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ករេធ្ើបប
បទេល្ើសៃនករេធ្ើបប្ត#វបន្គប់្គងេដយច*+ប់ទូេទៃនរដ្ម៉ស*7ឈូសិត Chapter 269, Section 17 of the General Laws of

Massachusetts ។ ករេធ្ើបបនឹងមនន័យថ ករ្ប្ពឹត្ និងមេធ#$បយៃនករផ្-ចេផ្ើមចូលក្5ងេសរ$រង្សិស"# េដយមនេចតន ឬគ#$នេចតនេ្គះ
ថ"#កស
់ ុខភពរងកយ ឬសតិអរម្ណ៍របស់សិស56 ឬមនុស"#ដ៏ៃទ។ ករ្ប្ពឹត្ែបបេនះនឹងមនរួមករវយេដយរ%ព័ទ ដំបង ែមកេឈើ បង្ំឱ&'ហត់្បណ
ករប៉ះពល់ធតុអកស ករជំរុញឱ23ញំុអហរ ផឹក្ស ជតិ្សវ&ង ថ)*ំេញ.ណ ឬសរជតិេផ*5ងៗ ឬករេ្បើសកម្ភពហឹង*+ ឬសកម្ភពបង្ំឱ&'េធ្ើកយ
វ"ករែដល្ត#វេធ្ើឱ*+សិស#$េនះ ឬមនុស&'ដ៏ៃទប៉ះពល់អរម្ណ៍ឈឺចប់ធ្ន់ធ្រ រួមមន រ"ខនករេដក ឬរសប់រសល់ ឬបន្ទុកេនេដយែឡក ែដលបណ89លឱ9;
មនឥទ្ិពលសុខភពរងកយ ឬសុវត្ិភពរបស់សិស() ឬមនុស()ដ៏ៃទ។ ករ្ពមេ្ពៀងនឹងមិនអចរកបនជករករពរក្ីចំេពះករកត់េទសេ្កមសកម្
ភពេនះ។ អ្កេរៀបចំ និង/ឬអ្កចូលរួមក្&ងបទេល្ើសៃនករេធ្ើបបនឹង្ត&វបនដក់េទសពិន័យជ្បក់មិនេលើសពី 3,000 ដុល$% ឬជប់ពន្ធនគរក្#ង
មណ#លែកែ្បរយះេពលមិនេលើសពីមួយឆ-.ំ ឬទំងពីរ។
េយងតមច'(ប់ទូេទៃនរដ្ម៉ស"#ឈូសិត Chapter 269, Section 18 of the General Laws of Massachusetts បទេល្ើសមិន
រយករណ៍អំពីអ្កដឹងពីមនុស./ដ៏ៃទែដលជជនរងេ្គះពីេធ្ើបបេដយជនណម%&ក់ែដលេនក្/ងេហតុករណ៍ៃនបទេល្ើសឧ្កិដ្ទក់នឹងវ%សលភព
ែដលមនុស%&េនះអច្ប្ពឹត្ដូេច្ះបនេដយគ,-នេ្គះថ0-ក់ ឬបង្រេ្គះថ&'ក់ខ្#នឯង ឬអ្កដ៏ៃទ នឹង្ត&វបនវ"ន័យជ្បក់មិនេលើពី 1,000 ដុល$%។

ករ្សវ្ជវ
ករ្សវ្ជវេដយថ+,ក់ដឹកនំសលេរៀនអំពីសិស-. និង្ទព-2សម-4ត្ិរបស់ពួកេគ នឹង្ត&វបនេធ្ើតមករអនុវត្ច$%ប់ និងបទ,-$រ។ សិស$1និង្ទព$%
សម#$ត្ិផ"#ល់ខ្(នរបស់ពួកេគ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ដូចជ កបូប ករបូបស"#យខ្ង កុំព#,-ទ័រ និងសំេលៀកបំពក់ ក៏ដូចជយនជំនិះរបស់សិស12េនេលើ
្ទព$%សម$(ត្ិសលេរៀន ឬកម្វ%ធីសលេរៀន ្ត#វបនេធ្ើករ្សវ្ជវេដយបុគ្លិកសលេរៀនេទនឹងវ"លភពែដលករ្សវ្ជវមនេហតុផលសម្សប
្គប់កលះេទសះ។ េដើម()ីវ"សលភពែដលអចេធ្ើបន ្សវ្ជវនឹង្ត(វបនេរៀបចំេដយថ*+ក់ដឹកនំសលេរៀនក្)ងករបង./ញមនុស%&េផ%&ងេទៀត។ ក្0ង្ពឹត្ិ
ករណ៍ែដលសិស#$្ត#វបនរកេឃើញថមនវត្0 ឬសរជតិេញ(ណែដលនំឱ01ទក់ទងនឹងបទេល្ើសឧ្កិដ្ អជ)*ធរបូលិសអច្ត%វបនរយករណ៍ជ
បន#$ន។
់ េនេពលសលេរៀនប&្(នសិស+,េទអជ0+ធរបូលិស មតបិត ឬអណព+9បលនឹង្ត$វបនផ្ល់ជូនដំណឹង។ វត្1 សរជតិេញ#ន ឬសំភរះ
ែដល្ត&វបនហមឃត់េដយបទប+,-រសលេរៀន នឹង្ត&វបន្ត#តពិនិត'(េដយថ-'ក់ដឹកនំសលេរៀន េហើយ្ត,វេផ្ើ្តឡប់េទឱ$%មតបិត ឬអណព"#
បល។ សិស&'មិន្ត,វមនសំភរៈឯកជនេនក្(ងទូ ឬតុរបស់ផ45ល់ខ្9នេទ។ សលេរៀនរក#$ែថឃ$%ំេមើល្គប់ទូ និងតុទំងអស់ េហើយទូ និងតុគឺជកែន្ងែដល
្ត#វេធ្ើករ្សវ្ជវេដយថ)*ក់ដឹកនំសលេរៀន្គប់េពល។

ករករពររទប់ស()ត់កយសិស#$
សលេរៀនខិតខំេលើកកំពស់បរ+យកស និងកែន្ងសិក)*ឱ"#មនសុវត្ិភព និងគុណ្បេយជន៍សំរប់សិស78 និងបុគ្លិករបស់ខ្?ន។ េយងតម
េគលករណ៍ៃន្កុម្បឹក01នយក និងនយកសលេរៀនឆទ័រ រដ្ម៉ស45ឈូសិត Massachusetts Code of Regulations (603 CMR

46.00) ច"#ប់សំេរចឱ"+េ្បើករទប់ស1"ត់រងកយសិស#$ក្#ងសលេរៀនសធរណៈ សលេរៀនឆទ័រខិតខំេដើម12ីធនថ សិស18្គប់រូបគឺេចៀសផុតពីករេ្បើ
ករទប់ស'(ត់រងកយក្%ងវ(ធីែដលមិនសម្សបតមបទប#$ទ
% ំងេនះ។ េនះគឺជេគលករណ៍ៃនសលេរៀនឆទ័រែដលករទប់ស34ត់រងកយនឹង្ត(វបនេ្បើ
ែតក្#ងស"#នភពបន%&នច
់ ុងេ្កយបំផុត បន#ប
$ ់ពីជំេរ)សសម្សបេផ'(ងៗ និងបំពន្សលមិនបនេជគជ័យ ឬបន្ត%វយល់ថមិន្តឹម្ត'វ និងមនេ្គះ
ថ"#ក់ខ'#ំង។
្បសិនេបើករទប់ស*+ត់រងកយ្ត1វករចំបច់ បុគ្លិកសលេរៀននឹងេ្បើករទប់ស56ត់រងកយជមួយេគលេដក្%ងេគលគំនិតពីរយ23ងៈ

(a) េដើម%&ីេ្បើករទប់ស/%ត់រងកយេនេពល្ត$វករចំបច់េដើម12ីករពរសិស#$ និង/ឬសមជិកៃនសលេរៀនសហគមន៍ឱ"#ផុតពីករបំពន ឬជិត
មនេ្គះថ&'ក់រងកយធ្ន់ធ្រែតប៉ុេណ()ះ។

(b) េដើម%&ីករពរ ឬកត់បន្យេ្គះថ-.ក់សិស"#ែដលជលទ្ផលៃនករេ្បើករទប់ស23ត់រងកយ។
និតិវ%ធីករពរទប់ស()ត់រងកយ និងករគំ្ទអកប/0កិរ1យទំងេនះមិនហមឃត់្គ# បុគ្លិក ឬទីភ./កងរៃនកម្វ7ធីសិក/:សធរណះពីករេ្បើ
កំលំងសម្សបេដើម%&ីករពរសិស%- មនុស%&ដ៏ៃទ ឬខ្.នពួកេគពីករបំពន ឬករជិតមនេ្គះថ&'ក់រងកយធ្ន់ធ្រ។

ករករពរទប់ស%&ត់
សលេរៀននឹងផ្ល់ករបេង្ើនមុខវ"ជ$%ជីវៈទូទំងសលេរៀនែដល្ត9វេផ$%តេលើករកំណត់ និងករពរវ3បត្ិរបស់សិស#$ និងករបង្ររបួសស"#ម និង
ករេធ្ើឃតខ្+នឯង ែដលរួមមនករេធ្ើែផនករវ"បត្ិអកប$%កិរ(យ និងករកត់បន្យអកប"#កិរ'យេ្គះថ."ក់ធ្ន់ធ្រកំពុងេកើតេឡើងក្'ងចំេណម្កុមសិស#$ ឬ
សិស"#ម%"ក់ៗ។ ្កុមករងរេដះ្សយវ"បត្ិតមកំរ&តថ"#ក់េរៀនេធ្ើករជមួយ្គ#បេ្ងៀន និងបុគ្លិកសលេរៀនដ៏ៃទេទៀត នឹងកំណត់ពីវ"បត្ិធ្ន់ធ្ររបស់
សិស#$ និងពិនិត#)េមើលអកប$%កិរ(យ សង្ម សតិអរម្ណ៍រ"កចំេរ"នរបស់សិស,-តមេពលេវលកំណត់។ សំរប់សិស()ែដលមន្បវត្ិសតិអរម្ណ៍/អកប/0
កិរ$យធ្ន់ធ្រក្(ង ស+,នភពអកប,1កិរ3យេ្គះថ:,ក់ និង/ឬសិស&'ែដលបនត្ម)វឱ,-មនករទប់ស5,ត់រងកយ ្កុមករងរសលេរៀនេនតមកែន្ងគួរែត
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បេង្ើតែផនករសុវត្ិភព និងេដះ្សយវ"បត្ិ។ ែផនករគួរែតរួមប0្2លយុទ្ស&ស្ និងករគំ្ទែដលអចរួមមនយុទ្ស"ស្កត់បន្យជក់លក់ េសវ
ពិេ្គះេយបល់ វ"ធនករ្ត#តពិនិត%& ករ្បមូលទិន្ន័យ និងករ្បជុំពិនិត*+េមើលេឡើងវ3ញសំរប់េគលបំណងៃនករវយតៃម្ដំេណើរកររ3កចំេរ&ន និងេធ្ើករ
វ"និច្័យជចំបច់។

ករទំនក់ទំនងមតបិតអំពីករទប់ស01ត់
ចងហ$%ងគួរមនព័ត៌មនេដើម%&ីេផ្ើជូន្គប់្គ%សរ និងសិស,-អំពីករគំ្ទរងកយ និងករខិតខំករពរទប់ស%&ត់អបក&*កិរ-យែដល្ត3វបនេ្បើក្#ង
សលេរៀនឆទ័រ។ បុគ្លិកសលេរៀនគួរែតេធ្ើករកំណត់ពីសិស"#ែដលមនេ្គះថ'(ក់សំរប់ករទប់ស3(ត់ និងេធ្ើករជមួយសិស/0 និង្គ#សរ េដើម%&ីកំណត់
ករគំ្ទអកប$%កិរ(យេដើម%&ីករពរករទប់ស()ត់កំុឱ)/េកើតេឡើង។ ្បសិនេបើករទប់ស()ត់េកើតេឡើង បុគ្លិកសលេរៀន្ត3វបនរ"ពឹងថ ្ត)វផ្ល់ដំណឹងេទ
មតបិត/អណព()បលរបស់សិស(/ឱ"#្សបតមនិតិវ'ធរ
ី យករណ៍ៃនសលេរៀនឆទ័រ។ បុគ្លិកសលេរៀន្ត4វតមដនជមួយសិស*+ និង្គ/សររបស់
ពួកេគពក់ព័ន្នឹងករគំ្ទអកប$%កិរ(យ។ មតបិត/អណព$%បលនឹង្ត'វបនផ្ល់មនឱកសពិភក%&ជមួយថ,%ក់ដឹកនំសលេរៀនអំពីករេ្បើករទប់
ស"#ត់ និងផលវ'បកែដលអច្ត*វបនបង្ំេលើសិស#$ និងប()#ពក់ព័ន្ដ៏ៃទេផ./ងេទៀត។

ជំេរ%សចំេពះករទប់ស,-ត់រងកយ
វ"ធីស"ស្េផ'(ងៗគួរ្ត0វបនេ្បើេលើកដំបូងេពលករខិតខំេដើម'@ីករពររ"េលភបំពនរបស់សិស-. អកប-1កិរ"យរបួសស()មខ្-នឯង និង/ឬ កត់បន្យ
អកប$%កិរ$យេ្គះថ+,ក់ធ្ន់ធ្រកំពុងេកើតេឡើងក្9ងចំេណម្កុមសិស,> ឬសិស,>ម+,ក់ៗ។ ករទប់ស()ត់រងកយគួរ្ត*វបនេ្បើជជំេរ4សចុងេ្កយបំផុតក្;ង
ស"#នភពេ្គះអសន្ បន'(ប់ពីជំេរ0សបំពន្សលេផ(6ងេទៀតទំងេនះមនបនេជគជ័យ ឬ្ត$វបនគិតថមិន្តឹម្ត$វ។
ឧទហរណ៍ៃនបទអន្រគមន៍ និងវ#ធីស"ស្បំពន្សលអចមនរួម ក៏ប៉ុែន្មិនមនកំណត់ចំេពះៈ

1. ករសកម្ស()ប។
់
2. ករេ្បើសេម្ងទបគ$%នករគំរម។
3. ករកំរ$តចំនួនមនុស%&ធំែដលផ្ល់ករែណនំដល់សិស&'។
4. ករផ្លជ
់ ំេរ*សចំេពះសិស#$។
5. ករមិនររំងផ្#វេគចេវសរបស់សិស&'។
6. ករផ្ល់ឱ()សិស(,មនដំេណះ្សយេឡើងវ;ញ។
7. ករេចៀសវងរងកយរ"ងរុស (បក់ៃដ ចង្)ល ចលនររំង ជេដើម)។
8. កររ#លក
ឹ ្បប់ភ)*មៈ កររ/លឹក្បប់គឺជករទំនក់ទំនងអកប$%កិរ(យែដល្ត&វរ)ពឹងពីអ្ីែដលករែណនំ និងកររ&ពឹងទុកចប់េផ្ើមច*+ស់លស់។
9. ករបង្ញកយវ)ករទំងមូល ឬខ្ះ ករបង%&ញកយវ*ករទំងមូល ឬខ្ះ គឺជេពលែដលមនុស%&ធំ្ត+វករដក់ៃដថ្មេលើសិស%&បេណ$%ះអសន្េលើ
សិស#$ ឬេលើខ្#នសិស#$។ កិច្ករទំងេនះ្ត)វបនេ្បើេកើនេឡើង េនេពល្ត,វករចំបច់េដើម()ីឱ(,សិស(/្តឡប់េទេធ្ើកិច្ករវ<ញេដយសុវត្ិភព។

10. ករេ្គៀគខ្)នៈ ករេ្គៀកខ្*នគឺករប៉ះ ឬកន់ថ្មៗបេណ12ះអសន្េលើៃដ កៃដ ៃដ ស() ឬខ្ង សំរប់េគលបំណងដឹកនំសិស#$ែដលរ"ងរុះេដើរេទ
កន់ទីកែន្ងសុវត្ិភព។

11. បែង្រទិសរងកយៈ បែង្រទិសរងកយ្ត#វេធ្ើេដយដក់ៃដថ្មៗបេណ%&ះអសន្េលើស%&សិស&) និងបែង្រទិសសិស#$ពីសកម្ភពសិក#+ ថ-#ក់េរៀន
ឬទីកែន្ងសុវត្ិភព។

12. ដក់កំណត់េពលេនមួយកែន្ងៈ ករដក់េនមួយកែន្ងគឺជយុទ្ស6ស្គំ្ទអកប>?កិរAយែដលសិស>E្តGវដក់ឱ%&េនបេណ$%ះអសន្េដយែឡក
ពីសកម្ភពសិក$% ឬថ($ក់េរៀន ករេ្ជើេរ&ស ឬករដឹកនំេដយបុគ្លិកក្3ងេគលបំណងស)*ត់េស្/ម។ កំឡ4ងេពលឱ*7េនមួយកែន្ងែដលសិស#$
្ត#វបនបន្េមើលតមដនជនិច្េដយសហករ-។ បុគ្លិកនឹងេនជមួយសិស,- ឬ្ត1វែតមនមនុស,-ធំេនជមួយសិស#$ជនិច្។ ទីកែន្ងែដល
្ត#វបនេ្បើសំរប់ករដក់កំណត់េពលេនមួយកែន្ង្ត$វែតស()ត សុវត្ិភព អនម័យ និងសម្សបក្#ងេគលបំណងេស្$មស'(ត់។ ករដក់
កំណត់េពលេនមួយកែន្ងនឹង្ត.វបនប"#$ប់ភ"មេនេពលសិស*+េស្$មស"#ត់។

វ"ធនករកត់បន្យ

1.

រក#$ភពស(#ត់ៈ េដើម#0ីអចជួយទប់ស&'ត់សិស'+ែក'.រគ1'ទទួលអរម្ណ៍តនតឹងពីករេកើតេឡើងអកប'.កិរCយរបស់េគ ករេ្បើសំេឡងកំរ,តទប
្គប់្គងទឹកមុខ និងេ្បើភសកយវ5ករគំ្ទយកចិត្ទុកដក់។

2.

ែស្ងរកជំនួយៈ េនេពលែដលអចេធ្ើបន បុគ្លិកសលេរៀនគួរែតចត់វ4ធនករភ89មេដើម9=ីជូនដំណឹងថ'(ក់្គប់្គង ករេឆ្ើយតបពី្កុម
ករងរថ$%ក់្គប់្គងសលេរៀន និង/ឬ បុគ្លិកសលេរៀនេផ/0ងេទៀតអំពីស8/នភពេ្គះថ>/ក់ធ្ន់ធ្រ និងេដើម/Eីទទួលជំនួយបែន្មេទៀត។

3.

និយយែតមនុស*+ម-*ក់ៈ េដើម*4ីកត់បន្យករភ័ណ=្ចឡំរបស់សិស$% និង/ឬសិស$%ែក$+រគ.$មនអរម្ណ៍តនតឹងពីអកប&'កិរ*យេកើនេឡើងរបស់េគ
េហើយមនមនុស%&ម"#ក់ផ្ល់ករែណនំទំង្សុងេដើម45ីេឆ្ើយតប និងតមដននិតិវ*ធី។ កិច្ករេនះជញឹកញប់អចមនបុគ្លិកែដលបនហ្ឹក
ហត់ដំបូងេនក្-ងស/0នករណ៍េនះ ឬបុគ្លិកែដលមនព័ត៌មនេ្ចើនបំផុតអំពីស"#នករណ៍ជក់លក់េនះ។
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4.

ប្#រកែន្ងសិស,-្បសិនេបើអចេធ្ើបនៈ េធ្ើេសចក្ីសំេរចសម្សបរបស់សិស56ែដលមនអរម្ណ៍តនតឹងប្#រពីកែន្ងែដលសិស&'ដ៏ៃទេនទីេនះ
េហើយនំេទកែន្ងេផ#$ងេទៀតែដលស"#ត់ និងមនសុវត្ិភពេដើម#4ីបន្យភពតនតឹង។

5.

ប្#រកែន្ងសិស#$ដ៏ៃទៈ ្បសិនេបើមិនអចេធ្ើបនចំេពះសិស#$ែដលមនអរម្ណ៍តនតឹងប្#រេទកែន្ងែដលស"#ត់ និងមនសុវត្ិភព េដើម%&ីបន្យ
ភពតនតឹង េធ្ើេសចក្ីសំេរចសម្សប្ត#វមនបុគ្លិកជំនួយេផ01ងេទៀត និងតមដនករប្+រកែន្ងរបស់សិស12ដ៏ៃទេទកែន្ងេផ#$ងេនក្)ងស
លេរៀនហូតដល់សិស./បន្យភពតមតឹង។

េគលករណ៍ទប់ស%&ត់រង កយ

A.

និយមន័យ

្កសួងនឹងមនន័យថ្កសួងអប់រ+បឋម និងមធ()មសិក(, Department of Elementary and Secondary Education។
ករទប់ស'(ត់ែផ្កេ្គឿងយន្ នឹងមនន័យថ ករេ្បើេ្គឿងេអឡិ្ត'និក និងឧបករណ៍េដើម%&ីកំរ$តចលនមិនេស្'មរបស់សិស&'។ ពក&+េនះមិនរួម

ប"្$លេ្គឿងេអឡិក្ត(និកែដលបនេ្បើេដយបុគ្លិកជំនញសលេរៀន ឬ្ត#វបនេ្បើេដយសិស+,ែដល្ត1វបនផ្ល់ឱ+7េដយេសវវ'ជ)*ជីវះ ឬសុខភព
ពក់ព័ន្្ តឹម្ត%វ និង្ត#វបនេ្បើសំរប់ទប់ជំហ៊រជក់លក់ និងសម្សប ឬេគលបំណងករពរែដលេ្គឿងេអឡិក្ត+និកេនះបន្ត'វបេង្ើតេឡើងែបបេនះ។
ឧទហរណ៍ៃនេ្គឿងេអឡិក្ត3និកេនះ រួមមនៈ េ្គឿងទប់េភ្ើង ឬេ្គឿងម៉សុីនទ្ម ែដល្ត)វេ្បើេដើម./ីសំេរចជំហ៊រខ្#ន លំនឹង ឬដំេណើរ្តង់្តឹម្ត%វេដើម%&ី
ឱ"#ចលនកំេរ%កកន់ែតខ,-ំងជងែដលនឹងអចេធ្ើបនេដយមិនេ្បើេ្គឿងេអឡិក្ត#និក ឬេ្គឿងម៉សុីនទ្មែបបេនះ សុវត្ិភពយនយន្ទប់ស%&ត់ែដលបន
េ្បើក្#ងេគលបំណងេពលដឹកនំសិស+,ក្.ងរថយន្ ករទប់ស'(ត់ឱ"#សុខភពេស្+មស."ត់ ឬេ្គឿេអឡិ្ត'និកសំរប់សំរួលប'()រងកយអនុ'1)តឱ"#សិស#$ចូល
រួមក្#ងេធ្ើសកម្ភពេដយគ+,នេ្គះថ1,ក់។

ករទប់ស'(ត់ែផ្កថ"#ំេពទ#( នឹងមនន័យថ ករេ្បើថ"#ំេពទ#(សំរប់េគលបំណងៃនករទប់អកប$%កិរ(យលបេណ$%ះអសន្។ ថ&'ំេពទ',្ត/វបនផ្ល់
ឱ"#េ្បើេដយ្គ(េពទ$%្តឹម្ត*វ និងបនផ្ល់សិទ្ិេដយមតបិតសំរប់ករេ្បើថ34ំក្#ងកែន្ងសលេរៀន គឺមិនែមនជករទប់ស./តថ
់ េ"#ំ ពទ$%េទ។

ករអមដំេណើររងកយ នឹងមនន័យថ ករប៉ះពល់ ឬករកន់ៃដ កៃដ ស%& ឬខ្ងថ្មៗជបេណ)*ះអសន្សំរប់េគលបំណងៃននំសិស#$រ&ងរុះេធ្ើ
ដំេណើរេទទីកែន្ងសុវត្ិភព។

ករទប់ស'(ត់រងកយ នឹងមនន័យថ ករប៉ះរងកយផ"#ល់េដយករពរ ឬកំរ'តចលនរបស់សិស&'។ ករទប់ស,&ត់រងកយមិនរួមប'្)លៈ ករប៉ះ
ពល់រងកយភ&'មៗ េដើម%&ីេលើកកំពស់សុវត្ិភពសិស'( ករផ្ល់ករែថរក*+រងកយ ឬេលើកកំពស់េពលបេ្ងៀនជំនញ ករបែង្រករចប់អរម្ណ៍ ករផ្ល់
ភពកក់េក'( ឬករអមដំេណើររងកយ។

ករទប់ស'(ត់បន+(ន់ នឹងមនន័យថ ករទប់ស)*ត់រងកយែដលសិស#$្ត'វបនដក់ឱ()ផ+(ប់មុខចុះេលើកំរលរបេស្ើ ឬៃផ្របេផ#$ងេទៀត និងសំពធ
រងកយ្ត'វបនេ្បើសំរប់រងកយសិស#$េដើម#)ីរក#-ឱ#/សិស#$ផ1#ប់មុខចុះ។

ៃថ្សលេរៀនេធ្ើករ នឹងមនន័យថ េពញមួយៃថ្ ឬកន្ះៃថ្ែដលសិស"#មកេរៀនេនកម្វ-ធីសិក"1រដ្សំរប់បំណងៃនករបេ្ងៀន។
ករប$្&ះប$្(ល នឹងមនន័យថ ករកំណត់្ពំខ្(នឯងរបស់សិស&'េនម$%ក់ឯងែដល្ត#វបនករពររងកយពីករចកេចញពីក្(ងបន្ប់ ឬពីទី
កែន្ង។ ប"្$ះប"្&លមិនមនរួមទំងករទុកេពលឱ%&សំរកេទ។ េ្បើករប)្+ះប)្-លទប់ស12ត់ គឺ្ត%វបនហមឃត់ជពិេសស។

ករទុកេពលឱ"#សំរក នឹងមនន័យថ ជយុទ្ស&ស្គំ្ទអកប#$កិរ'យែដលបនបេង្ើនសម្សបច+,ប់ 603 CMR 46.04(1)
ែដលសិស&'្ត*វទុកឱ"# េនេដយែឡកពីសកម្ភពសិក() ឬថ,(ក់េរៀន េដយករេ្ជើសេរ'ស ឬេដយែណនំពីបុគ្លិកេដើម23ីឱ25េស្$មស#$ត់។
ក្#ងេពលទុកេពលឱ+,សំរក សិស#$ ្ត#វបនតមដនេមើលជនិច្េដយសមជិកបុគ្លិក។ សិស34នឹងេនជមួយ ឬែក'(រសិស',្គប់េពល។
េ្បើលំហរជុំវ,ញខ្0ន្ត#វែតស%&ត សុវត្ិភព អនម័យ និងសម្សបសំរប់េគលបំណងេស្,មស/0ត់។
ករទុកេពលឱ"#សំរកនឹងប)*+ប់យ.*ងឆប់រហ័សេនេពលសិស'(ស*'ត់េស្.ម។

េនេពលករទប់ស+,ត់រងកយអច្ត#វបនឱ$%េ្បើៈ

B. េនេពលករទប់ស+,ត់រងកយអច្ត#វបនឱ$%េ្បើៈ
ករទប់ស'(ត់រងកយ រួមមនទប់ស*+ត់បន.+នែ់ ដល្ត&វបនអនុ$%&ត នឹង្ត&វបនសំេរចតមនិតិវ%ធីេ្គះអសន្ចុងេ្កយបំផុត េហើយនឹង្ត*វហម
ឃត់ក្#ងកម្វ(ធីសលេរៀនឆទ័រ េលើកែលងែតេពលអកប'(កិរ+យរបស់សិស&'បង#$ញពីករគំរមរ)េលភបំពន ឬជិតបង្រេ្គះថ"#ក់រងកយធ្ន់ធ្រចំេពះ
ខ្#នឯង ឬមនុស()ដ៏ៃទ និងសិស#$មិនេឆ្ើយតបសំដផ
ី "#ល់មត់ ឬ្សបច)*ប់េផ)-ងេទៀត និងដកេចញពីបទអន្រគមន៍អកប)*កិរ-យករសិក)1 ឬបទអន្រគមន៍
ែបបេនះ គឺ្ត*វបនពិចរណថ មិនសម្សបតមកលៈេទសៈ។
្គប់ករទប់ស)*ត់រងកយទំងអស់ រួមមនករទប់ស*+ត់បន.+នែ់ ដល្ត&វបនអនុ$%&ត នឹង្ត#វបនែចកចយ្សបច"#ប់ 603 CMR 46.05.។
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C. ករសកល&'ង
ករទប់ស'(ត់រងកយនឹងមិន្ត*វេ្បើជមេធ12បយៃនករអប់រ$វ&ន័យ ឬទណ#កម្េឡើយ។
ករទប់ស'(ត់រងកយនឹងមិន្ត+វឱ"#េ្បើេនេពលសិស$%មិនអចមនសុវត្ិភព្ត2វទប់ស7$ត់េដយសរែត្ត$វបនផ្*យគ-.ពីមូលេហតុសុខភព រួមមន
ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ដូចជ ជំងឺហឺត ្បកច់ ជំងឺេបះដូវ ជំងឺធត់ ពិករពក់ព័ន្្ បព័ន្ទំនក់ទំនង ឬអករះក្.តធ្ន់ធ្រ។
ករទប់ស'(ត់រងកយនឹងមិន្ត+វេ្បើជករេឆ្ើយតបេទននឹងសំភរះរ"ខន កររ#ខនសណ$%ប់ធ)%បស
់ លេរៀន ករយល់្ចឡំរបស់សិស#$េទនិង
ករអនុវត្បទប)*ក
+ ម្វ%ធីសិក*+រដ្ ឬបុគ្លិកដឹកនំ ឬករគំរមពក-.សំដីេនេពលសកម្ភពទំងេនះមិនែមនបង្រករគំរមៃនករបំពន ឬេហៀបនឹងេកើត
េ្គះថ&'ក់រងកយធ្ន់ធ្រ។ ឬ
ករទប់ស'(ត់រងកយនឹងមិន្ត+វេ្បើជករេឆ្ើយតបតមបទដ78នសំរប់សិស&'ម)&ក់ៗ។ មិនមនប/0&ក់ក្#ងែផនករពីអកប./កិរ1យ្បចំខ្#ន ឬ
កម្វ%ធីសិក*+ពិេសស្បចំខ្+ន (IEP) ែដលអចរួមប'្)លឱ,-េ្បើករទប់ស5,ត់រងកយជករេឆ្ើយតបតមបទដ&'នេទនឹងអកប$%កិរ(យណមួយេទ។
ករទប់ស'(ត់រងកយគឺជនិតិវ(ធីបន-.នច
់ ុងេ្កយបំផុត។
ករទប់ស'(ត់េ្គឿយន្ ករទប់ស'(ត់ថ2(ំេពទ(5 និងករប8្:ះប8្<លនឹង្ត&វបនហមឃត់េនសលេរៀនឆទ័រ។
ករទប់ស'(ត់បន+(នន
់ ឹង្ត&វបនហមឃត់េលើកែលងែតករណីសិស12ផ41ល់ម"#ក់ៗ និងក្+ងវ-បត្ិដូចខងេ្កមេនះ

a) សិស#$មនឯកសរ្បវត្ិរូបៃនេហតុករណ៍បង្រេ្គះថ&'ក់ញឹកញប់ចំេពះខ្3នឯង និង/ឬសិស#$ដ៏ៃទ ឬបុគ្លិក។
b) ្គប់ទំរង់េផ+,ងៗៃនករទប់ស2+ត់រងកយមិនបនេជគជ័យេដើម%&ីធនសុវត្ិភពរបស់សិស() និង/ឬសុវត្ិភពអ្កដ៏ៃទ។
c) ករមិនទំនស់សុខភពែដលឯកសរបនប"#$ក់េដយ្គ,េពទ$/្តឹម្ត,វ។
d) ករែកសំរួលសតិអរម្ណ៍ និងអកប'(កិរ*យសំរប់េ្បើករទប់ស-.ត់បន1.ន់ និងមិនទំនស់ចិត្ស&ស្ ឬអកប$%កិរ(យដូចបនប'()កេ់ ដយ
្គ#េពទ'(វ*ជ,'ជីវៈសុខភពចិត្ស+ស្។

e) សលេរៀនបនទទួលករអនុ)*+តឱ+.េ្បើករទប់ស5+ត់រងកយក្#ងេពលមនេ្គះអសន្ ដូចបនប456ក់ក្#ងបទប456ករទប់ស<6ត់រង
កយ និងេ្បើេនះ្ត&វបនយល់្ពមប"#$ក្់ តឹម្ត%វេដយ្គ&ចងហ*+ង។ និង

f) សលេរៀនមនឯកសរប"#$ក់្តឹម្ត+វពីខងេលើចប់ពីេលខ ១-៥ មុនករេ្បើករទប់ស-.ត់បន1.ន់ និងរក&'ទុកជឯកសរ។
D. ករេ្បើ្តឹម្ត%វៃនករទប់ស/0ត់រងកយ
a) បុគ្លិកែដលបនបណ()ះបណ,-ល។ បុគ្លិកសលេរៀនែដលបនបណ#$ះបណ'(ល្សបតមច(/ប់រដ្ស្ីពីករទប់ស+,ត់រងកយ 603 CMR
46.04(2) or 603 CMR 46.04 (3) ែតប៉ុេណ()ះ និងែចកចយករទប់ស&'ត់រងកយេលើសិស#$។ េពលែដលអចេធ្ើបន ករែចកចយៃន
ករទប់ស'(ត់នឹង្ត.វមនសក(2ីយ5(ងេហចមនុស$%ធំម)$ក់មិនែមនជអ្កចូលរួមក្&ងករទប់ស-.ត់។ ត្ម2វករបណ#$ះបណ'(លទំ#ងេនះនឹងមិន
ររំង្គ# បុគ្លិក ឬទីភ%&ក់ងរៃនកម្វ0ធីសិក$%សធរណះពីករេ្បើកំលំងសមេហតុផល េដើម%&ីករពរសិស&' មនុស&'ដ៏ៃទ ឬរបស់េគផ"#ល់
ខ្#នទប់ទល់ករបំពន ឬេហៀបេកើតេ្គះថ&'ក់រងកយធ្ន់ធ្រ។

b) ករេ្បើកំលំង។ មនុស)*ែចកចយករទប់ស6)ត់រងកយនឹងេ្បើកំលំងជចំបច់េដើម,-ីករពរសិស,4 ឬមនុស&'ដ៏ៃទទប់ទល់ពីកររបួសស5&ម
ឬេ្គះថ"#ករ
់ ងកយែតប៉ុេណ()ះ។

c) វ"ធីស&ស្សុវត្ិភពបំផុត។ មនុស/0ែចកចយករទប់ស;/ត់រងកយនឹងេ្បើវBធីសEស្មនសុវត្ិភពបំផុត និង្តឹម្ត0វតមស"#នភពត្ម*វ
តមសុវត្ិភព្តឹម្ត-វតមច"#ប់ 603 CMR 46.05(5)។ ករទប់ស'(ត់េលើៃផ្រប រួមមន ករទប់ស,-ត់រងកយបន2-ន់្ត4វបនអនុ$%&តតម
ច"#ប់ 603 CMR 46.03(1)(b) ផងែដរ នឹង្ត*វហមឃត់ លុះ្តែតសមជិកបុគ្លិកែដលែចកចយករទប់ស/0ត់បនទទួលករហ្ឹកហត់
្តឹម្ត%វ្សបតមត្ម%វករច-.ប់ 603 CMR 46.0(3) និងតមករវ$និច្័យ្តឹម្ត/វៃនសមជិកបុគ្លិកែដលបនបណ/0ះបណ34ល វ"ធីស"ស្
េនះបនត្ម(វឱ+,ផ្ល់មនសុវត្ិភពសំរប់សិស#$ និងមនុស#$ដ៏េទ។

d) រយះេពលៃនករទប់ស./ត់។ ្គប់ករទប់ស'(ត់រងកយទំងអស់្ត)វប,-.ប់ភ0.មេនេពលសិស.7មិនមនេ្គះថ&'ក់ចំេពះខ្/ន ឬអ្កដ៏ៃទ
េទៀត ឬសិស$%បង#$ញពីខ្#នេគថ មិនអចដេង្ើមបន ឬ្បសិនេបើសិស*+្ត-វេមើលថ សភពមនសតិអរម្ណ៍ធ្ន់ធ្រ ដូចជមនករពិបក
ដកដេង្ើម ឬបន្យំ ឬយំ ឬក្កធ្ន់ធ្រ។

E. េសចក្ី្ត)វករសុវត្ិភពៈ េសចក្ី្្ត)វករបែន្មសំរប់េ្បើករទប់ស89ត់រងកយៈ
a) គ"#នទប់ស)#ត់នឹង្ត.វែចកចយឱ#6ក្8ងវ9ធីែបបេនះ ែដលសិស#$្ត'វបនករពរករដេង្ើម ឬករនិយយេទ។ ក្&ងេពលែចកចយករទប់ស34ត់
បុគ្លក
ិ សមជិកនឹង្ត+វពិនិត%&ជនិចអ
្ ព
ំ ីស$%នភពរងកយរបស់សិស%1 រួមមន កំេដែស%:ក និងពណ៌សម#$%រ និងករដកដេង្ើម។

b) ករទប់ស'(ត់នឹង្ត.វែចកចយក្#ងវ&ធីេនះដូចជ េនេពលករពរ ឬបន្យេ្គះថ56ក់រងកយ។ ្បសិនេបើ ្គប់េពលេវលកំពុងទប់ស./ត់
រងកយ សិស#$ប"#$ក់្បប់ ឬបង$%ញពីសតិអរម្ណ៍រងកយតនតឹងធ្ន់ធ្រ ែដលមនកំណត់ រួមមន ពិបកដកដេង្ើម សិស-.នឹង្ត&វ
ប"#$ប់ពីករទប់ស,#តជ
់ បន$%ន់ េហើយសលេរៀននឹង្ត#វចត់វ'ធនករែស្ងរកេមើលជំនួយករសុខភព។
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c) ្បសិនេបើសិស()្ត+វបនទប់ស1(ត់សំរប់រយះេពលេលើសពី២០នទី បុគ្លិកកម្វ.ធីនឹង្ត(វទទួលករយល់្ពមពីចងហ56ង ឬថ96ក់ដឹកនំ។
ករយល់្ពមនឹង្ត-វមនជមូលដ34នេយងតមប9:4បន្របស់សិស()ក្,ងេពលទប់ស3(ត់សំរបសំរួលតមត្ម%វករេធ្ើបន្ករទប់ស34ត់។

d) បុគ្លិកកម្វ+ធិនឹង្ត2តពិនិត45 និងពិចរណឱ45ដឹងច"#ស់ពីកំរ+តសុខភព ឬសតិអរម្ណ៍ ្ត8វដឹង ឬសង"=័យពី្បវត្ិៃនដំេណើរប៉ះទង្ិចផ្1វ ចិត្
និង/ឬែផនករអន្រគមន៍អកប23កិរ4យទក់ទងនិងករេ្បើករទប់ស'(ត់រងកយេលើសិស(2ផ4(ល់ខ្7នម:ក់ៗ។

េសចក្ី្ត)វករវគ្បណ12ះបណ56ល

1.

បុគ្លិកកម្វ+ធីៈ ចងហ$%ងនឹងពិចរណេពលេវល
និងវ%ធីស"ស្្ត'វផ្ល់ឱ"#្គប់បុគ្លិកកម្វ0ធីជមួយករបណ"#ះបណ'(លអំពីកម្វ2ធីករពរទប់ ស:(ត់ និងេគលករណ៍
និងត្ម'វឱ*+គំ្ទអកប&'កិរ*យ េនេពលករទប់ស3&ត់្ត#វបនេ្បើ។ វគ្បណ,-ះបណ01លេនះនឹងេកើតេឡើងេនក្)ងែខដំបូង ៃនឆ$%ំសិក%*នីមួយៗ
សំរប់បុគ្លិកបំេរ%ករបន()ប់ពីឆ.)ំសិក)2 សលេរៀនចប់េផ្ើមេនក្1ងែខៃនកិច្កររបស់ពួកេគ។ វគ្បណ23ះបណ67លនឹងមន
ប"្$លព័ត៌មនដូចតេទៈ

(a) តួនទីរបស់សិស+, ្គ/សរ និងបុគ្លិកក្8ងករករពរករឃុំ្គង។

(b) ករករពរទប់ស()ត់ និងេគលករណ៍ និងទំរងករគំ្ទអកប12កិរ3យរបស់សលេរៀន រួមមន ករេ្បើេពលេវលេនេស្.មជយុទ្
ស"ស្គំ្ទអកប,-កិរ0យរបស់សលេរៀនមណ,លេ្កពីករប3្5ះប3្7ល។

(c) បទអន្រគមន៍ែដលអចររំងពីត្ម)វករសំរប់ករទប់ស23ត់ រួមមនករកត់បន្យកំហឹងអកប$%កិរ(យមនប,-$ និងជំេរ2សេផ$5ងេទៀត
េដើម%&ីទប់ស%&ត់ក្*ងកលះេទសះេ្គះអសន្។

(d) េនេពលអកប#$កិរ'យបង*#ញពីេ្គះអសន្ែដលត្ម;វឱ#>មនករទប់សD#ត់រងកយ ្បេភទៃនករទប់សD#ត់រងកយែដលបនអនុ$%&ត
និងករពិចរណែដលទក់ទងនិងសុវត្ិភព រួមមន ព័ត៌មនទក់ទងនិងករបេង្ើនេ្គះថ9:ក់ចំេពះសិស:? េនេពលករទប់សC:ត់្តDវេ្បើ
ជពិេសសករទប់ស,-ត់ក្1ងរយះេពលយូរអែង្ង។

(e) ករែចកចយករទប់ស,-ត់្សបកំណត់សុខភព និងសតិអរម្ណ៍ ្ត4វដឹង និងសង89័យពី្បវត្ិសុខភពប៉ះទង្ិច ផ្Fវចិត្ និង/ឬែផនករ
បទអន្រគមន៍អកប,-កិរ0យែដលអចេធ្ើបនចំេពះសិស,?ផA,ល់មD,ក់ៗ។ និង

(f) អត្ស%&'ណសំគល់របស់បុគ្លិកកម្វ7ធីែដលបនទទូលករបណABះបណE'ល្តឹម្ត$វក្(ងេពលេ្បើករទប់ស45ត់រងកយ។
2.

វគ្បណ&'ះបណ*+លបុគ្លិក - េនេពលចប់េផ្ើមឆ-.ំសិក"#នីមួយៗ ចងហ$%ង ឬថ$%ក់ដឹកនំរបស់ពួកេគនឹងកំណត់បុគ្លិកសលេរៀនែដល្ត2វ

ផ្ល់សិទ្ិេដើម)*ីចូលេរៀនជធនធនសលេរៀនមនសមត្ភព េដើម"#ីជួយក្*ងករធនផ្ល់ករទប់ស7"ត់រងកយ្តឹម្ត$វ។ បុគ្លិកេនះនឹងចូល
រួមក្&ងករបណ+,ះបណ/0ល្តឹម្ត%វក្)ងករបំេរ0ឱ23ករទប់ស72ត់។ វគ្បណ&'ះបណ*+លេនះ្ត#វមនមូលដ+,នច,.ស់លស់ និងមនរយះេពលយ:,ង
េហចដប់្បំមួយ (១៦)េម#$ងជមួយនិងមនវគ្រ*លឹកេឡើងវ1ញមួយឆ67ំម្ងជ្បចំដូចតេទ។

(a) ្បធនបទវគ្បណ*+ះបណ./លច/2ស់លស់ ។ វគ្បណ*+ះបណ./លច"#ស់លស់ក្)ងករផ្ល់ករទប់ស3"ត់កយ្តឹម្ត&វ នឹងមនក៏ប៉ុែន្មិន
កំណត់រួមមនៈ
i.

ទំរងករ្តឹម្ត*វសំរប់ករករពរករេ្បើករទប់ស/0ត់រងកយរួមមន បន្យកំហឹងពីប-./អកប/1កិរ4យទក់ទងនឹងករកសង និង
ករេ្បើជេំ រ#សេដើម()ីទប់ស/(ត់។

ii.

ករប$%&ក់ និងករកំណត់ពីអកប&2កិរ3យេ្គះថ:&ក់ជក់ែស្ងេលើែផ្កៃនរងកយសិស-.ែដលអចនំឱ-6េ្បើករទប់ស'(ត់ និងមេធ'(
បយសំរប់វយតៃម្ភពេ្គះថ45ក់េនក្9ងស<5នភពនីមួយៗ េដើម+,ីកំណត់ពីករេ្បើករទប់ស'(ត់តមករយល់្ពម

iii. លំហត់អនុវត្បទពិេសធន៍ៃនករផ្ល់ និងទទួលករទប់ស,-ត់រងកយ ករបេ្ងៀនពី្បសិទ្ិភពេលើមនុស() ែដល្ត.វទប់ស4(ត់ រួម
មន ករបេ្ងៀនពីករ្ត-តពិនិត/0េមើលស56/រងកយៃនសតិអរម្ណ៍តនតឹង និងករទទួលជំនួយែផ្កសុខភព។
iv. ករបេ្ងៀនទក់ទងឯកសរ និងត្ម2វកររបយករណ៍ និងករសេង្តពីរបួសស)*ម និងករត្%ញែត្រ។
v.

ករបង%&ញេដយអ្កចូលរួមមនសមត្ភពក្*ងករផ្ល់ករទប់ស56ត់រងកយ។ និង

vi. ករបេ្ងៀនទកទងផលប៉ះពល់ៃនករទប់ស45ត់រងកយេលើសិស#$ និង្គ)សរ េដយទទួលស2#ល់សកម្ភពៃនករទប់ស./ត់រង
កយមនផលប៉ះពល់ ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ រួមមន ផលប៉ះពល់សតិអរម្ណ៍ រងកយ និងសតិអរម្ណ៍សង្ម។

េគលករណ៍្ត#តពិនិត$%តមដន និងេសចក្ី្ត1វករសំរប់របយករណ៍

1. េគលករណ៍្ត#តពិនិត"#តមដន - តមេពលេវលសម្សបបន#$ប់ពីសិស$*្ត-វបនេដះែលងពីករទប់ស%&ត់ សលេរៀននឹងអនុវត្េគល
ករណ៍្ត#តពិនិត'(តមដន។ េគលករណ៍ទំងេនះនឹងមនដូចតេទៈ
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(a) ពិនិត%&េមើលេឡើងវ.ញពីេហតុករណ៍ជមួយសិស%;េដើម%=ីប?@%ក់ពីអកប%=កិរ$យែដលបនចូលរួមករទប់ស45ត់កលេពលមុន។

(b) ពិនិត%&េមើលេឡើងវ.ញពីិេហតុករណ៍ជមួយមនុស&'ជបុគ្លិកែដលផ្ល់ករទប់ស8&ត់េដើម&<ីពិភក&@និតិវBធីែដលបនអនុវត្្តឹម្ត+វ។
(c) េសចក្ីសំេរចអំពីករ្ត.តពិនិត%&តមដនគឺ្តឹម្ត.វសំរប់សិស#$ែដលបនេធ្ើជសក#$ីក្#ងេហតុករណ៍េនះ។
2. េសចក្ី្ត)វករសំរប់េធ្ើរបយករណ៍ៈ

(a) បុគ្លិកសលេរៀននឹងរយករណ៍ពីករេ្បើករទប់ស34ត់រងកយែដលបនប:;4ក់េនទីេនះ។

(b) កររយករណ៍ជូនចងហ-.ង ឬថ1.ក់ដឹកនំរបស់េគ។ បុគ្លិកសលេរៀនែដលបនែចកចយករទប់ស./ត់នឹងផ្ល់ដំណឹងផ'(ល់មត់

េទចងហ&'ង ឬថ*'ក់ដឹកនំរបស់េគអំពីករទប់ស;'ត់ជបន$%ន់ែដលអចេធ្ើបន េហើយបយករណ៍្ត#វសរេសរេផ្ើជូនេនៃថ្បន#$ប់ៃន
ៃថ្េធ្ើករសលេរៀន។ ករសរេសររបយករណ៍នឹង្ត+វជូនចងហ$%ងសំរប់ករ្ត*តពិនិត./អំពីករេ្បើករទប់ស*+ត់។ ្បសិនេបើចង
ហ"#ងបនផ្ល់ករទប់ស0#ត់ ចងហ"#ងនឹងេរៀបចំរបយករណ៍ េហើយដក់ជូនបុគល
្ ិក ឬ្កុមករងរេដយនយក។ ចងហ$%ង ឬ
្កុមករងរនឹងរក&'ករកត់្តបន្្គប់េហតុករណ៍ៃនករទប់ស/0ត់រងកយែដល្ត8វរយករណ៍ជូន។

(c) កររយករណ៍ជូនមតបិត។ ចងហ23ង ឬថ63ក់ដឹកនំរបស់េគនឹងខិតខំអសពីសមត្ភពេដើម/0ីផ្ល់ព័ត៌មនផ:/ល់មត់ជំរបជូនមត
បិតរបស់សិស'(អំពីករទប់ស0'ត់ក្4ងរយះេពលបីៃថ្ៃនេហតុករណ៍េនះ េហើយនឹងជូនដំណឹងមតបិតេដយរបយករណ៍សំបុ្តអំ
ពីករទប់ស)*ត់ក្.ងរយះេពលបីៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករសលេរៀនេទតមអសយដC*នែដលមតបិតបនផ្ល់ឱ"#សលេរៀនសំរប់ករទំនក់
ទំនងសិស'( ឬតមមេធ'.យេផ្ើសំបុ្តទូេទអំពីករទប់ស@'ត់មិនឱ'Bយឺតជងរយះេពលបីៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករសលេរៀន។ ្បសិនេបើស
លេរៀន ឬកម្វ+ធីផ្ល់ឱ"#តមទំលប់ជន
ូ មតបិតរបស់សិស()ជមួយរបយករណ៍សិក*+ និងព័ត៌មនពក់ព័ន្សលេរៀនមនករចំ
បច់េផ#$ងេទៀតជភសេផ%&ងេ្កពីភសអង់េគ្ស របយករណ៍ ករទប់ស'(ត់នឹង្ត&វផ្ល់ជូនមតបិតជភសងយ្សួលយល់។
ចងហ$%ងនឹងផ្ល់សិស%. និង មតបិតឱ%3មនឱកសេដើម'(ីផ្ល់េយបល់ផ)*ល់មត់ និងសំបុ្តអំពីករេ្បើករទប់ស'(ត់ និងព័ត៌មន
ក្#ងរបយករណ៍។

(d)

កររយករណ៍ជូន្កសួង

(e) េនេពលករទប់ស+,ត់រងកយបនបង្រេ្គះថ8,ក់ដល់សិស#$ ឬបុគ្លិកសលេរៀន សលេរៀននឹងេផ្ើរបយករណ៍ថតចម្ងមួយ

ច"#ប់ត្ម$វតមេគលករណ៍នអំពីករែចកចយករទប់ស<=ត់េនះជូន្កសួងតមេពលកំណត់មិនឱ./យឺតជងរយះបីៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករ
សលេរៀន។ សលេរៀននឹងប)្+នរបយករណ៍ចម្ងមួយច56ប់អំពីករទប់ស>5ត់រងកយេទចងហ&'ង្សបតមច'.ប់រដ្បល
េដើម%&ី្ត*តពិនិត%.េលើសពីរយះេពល៣០ៃថ្មុនេពលៃថ្ៃនករទប់ស01ត់្ត4វបនរយករណ៍។

(f) សលេរៀនមណ$លនឹង្បមូល និងរយករណ៍ទិន្ន័យជូន្កសួងទក់ទងនឹងករេ្បើករទប់ស/0ត់រងកយ។ ទិន្ន័យេនះនឹង្ត*វ
រយករណ៍តមវ*ធី និងែបបបទែណនំេដយ្កសួង ។

3. ករ្ត%តពិនិត)*សិស),ផ.)ល់ខ្3នម5)ក់ៗៈ ្គ#ចងហ"#ង ឬថ'#ក់ចត់តំងនឹងេរៀបចំ្ត#តពិនិត%&អំពីទិន្ន័យករទប់ស3%ត់្បចំអទិត%& េដើម%&ីរកឱ%+
េឃើញសិស'(ែដលបន្ត0វទទួលករទប់ស)*ត់េពលេវលជេ្ចើនក្#ងមួយអទិត$%។ ្បសិនេបើសិស$-េនះ្ត/វបនរកេឃើញ ចងហ$%ង ឬថ(%ក់ដឹកនំ
តនឹង្ត#វ្បជុំ្ត#តពិនិត'(ជមួយ្កុមករងរមួយ ឬេ្ចើន្កុម េនេពលចងហ;'ងពីចរណ្តឹម្ត%វ េដើម%&ីវយតែម្ដំេណើររ0កចំេរ0ន និងត្ម7វករ
របស់សិស&'ម)ក់ៗ។ ករវយតៃម្នឹងមនរួមប(្*លដូចមនប/01ក់ជូនតេទៈ

(a) ពិនិត%&េមើល និងពិភក%.អំពីេសចក្ីប67%ក់របយករណ៍ និងេយបល់ែដលបនផ្ល់េដយសិស%D និងមតបិត អំពីរបយករណ៍េនះ និង
ករ្បករទប់ស()ត់។

(b) វ"ភគអំពីកលះេទសះែដលនំឱ./មនករទប់ស6.ត់នីមួយ រួមមន កត*+េពលេវលៃនៃថ្ ៃថ្ៃនអទិត./ ្បវត្ិេហតុ ករណ៍េកើតេឡើង និង
បុគ្លែដលបនចួលរួម។

(c) ពិចរណអំពីកត%&ែដលអចនំឱ&/េកើនអកប$%កិរ(យ ពិចរណអំពីជំេរ+សេផ./ងៗទក់ទងនឹងករទប់ស%&ត់ រួមមន បេច្កេទសកត់បន្យ
អកប$%កិរ(យ និងបទអន្រគមន៍សម្សប និងយុទ្ស$ស្ និងេសចក្ីសំេរច្តឹម្ត%វេផ#$ងេទៀតែដលសម្សបជមួយនិងេគលេដៃន
ករកត់បន្យ ឬបំបត់ករេ្បើករទប់ស./ត់ក្#ងេពលអនគត។

(d) យល់្ពមសរេសរែផនករសកម្ភពេដយកម្វ(ធី។

្បសិនេបើចងហ$%ង ឬថ(%ក់ដឹកនំចូលរួមេដយផ01ល់ក្4ងករទប់ស:1ត់ បុគ្លែដលមនសមត្ភព្តឹម្ត)វែដលបនថ"#ក់ដឹកនំេដយ

នយក នឹងដឹកនំករ្ត,តពិនិត/0ករពិភក'(របស់្កុមករងរ។ ចងហ$%ង ឬថ(%ក់ដឹកនំនឹងធនពីករកត់្ត្ត#តពិនិត'(សិស'*ផ,'ល់ខ្1នម3'ក់ៗ
ែដល្ត&វរក*+ េហើយអចេធ្ើបនសំរប់ករ្ត<តពិនិត*?សេដយ្កសួង ឬមតបិតេទតមសំណ&មពរ។
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4. ករ្ត%តពិនិត)*ែផ្ក្គប់្គងៈ ចងហ$%ង ឬថ(%ក់ដឹកនំរបស់េគនឹងេរៀបចំករ្ត$តពិនិត()អំពីទិន្ន័យករទប់ស,-ត់ទូទំងសលេរៀន។ ករ្ត&ត
ពិនិត%&េនះនឹងពិចរណពីគំរូៃនករេ្បើករទប់ស45ត់ែដល្សេដៀងគ>5ទន់េពលេវលៃនៃថ្ ៃថ្ៃនអទិត'( ឬ បុគ្លែដលបនពក់ព័ន្។ ចំនួន និង
រយះេពលៃនករទប់ស./ត់រងកយទូទំងសលេរៀន និងសកម្ភពសំរប់សិស-.ផ0-ល់ខ្4នម7-ក់ៗ។ រយះេពលៃនករទប់ស,-ត់ និងចំនួន និង
្បេភទៃនរបួសស&'ម ្បសិនេបើមនលទ្ផលពីករេ្បើករទប់ស7'ត់។ ចងហ='ងនឹងពិចរណពីភពចំបច់ ឬ្តឹម្ត%វេដើម*+ីែកសំរួលេគល
ករណ៍ករពរ និង្គប់្គងករទប់ស-.ត់េដើម.4ីេរៀបចំបណ:;ះបណ#$លបុគ្លិកបែន្មេលើយុទ្ស"ស្ករពរ/កត់បន្យករទប់ស"#ត់ ដូចជ
ករបណ%&ះបណ)*លបទអន្រគមន៍អកប*6កិរ8យល្ និងគំ្ទ្តឹម្តAវ ឬចត់វ&ធនករេផ-.ងេទៀតេពលករចំបច់ ឬសម្សបេដើម01ីបន្យ ឬ
លប់បំ&ត់ករទប់ស%&ត។
់

ករេ្បើកំណត់េពលសំរកជយុទ្ស&ស្្ទ្ទង់អកប$%កិរ(យ

1. ករកំណត់េពលសំរកគឺជយុទ្្ទ្ទង់អកប#$កិរ'យែដលសិស#-េនេដយែឡកពីសកម្ភពសិក./ ឬថ2.ក់េរៀនបេណ$%ះអសន្េដយករេ្ជើស
េរ#ស ឬករែណនំពីបុគ្លិកសំរប់បំណងឱ"#េស្$មស'(ត់។ ករកំណត់េពលសំរកអចមនករដក់ប"្$ល ឬករេនេដយែឡក។ កររួមប%្'ល
កំណត់េពលសំរកគឺជេពលែដលសិស+,្ត/វដកេចញពីករជំរុញឱ"#េធ្ើ្តឹម្ត%វ ឬករចូលរួមេពលេលញក្&ងសកម្ភពថ./ក់េរៀនេពលេនក្%ងថ()ក់
េរៀន។ ករដកេចញតមកំណត់េពលសំរកេនេដយែឡកគឺជេនេពលែដលសិស)*សំរកេដយែឡកពីសកម្ភពសិក)5ថ7)ក់េរៀន ឬតមរយៈ
ករេមើលេឃើញេពលេនេដយែឡក ឬពីេនេដយែឡកៃនចលនជក់ែស្ង។

(a) េពលកំណត់ឱ"#េនេ្ក សិស#$្ត'វបន្តមដនជប់ជនិច្េដយបុគ្លិកសមជិក
(b) បុគ្លិកនឹងេនជមួយសិស'( ឬជមួយសិស#$េពល្ត&វករបន,-ន់។

(c) កែន្ងែដល្ត#វេ្បើសំរប់កំណត់សំរក្ត'វស*+ត មនសុវត្ិភព អនម័យ និងសម្សបសំរប់បំណងស"#ត់េស្)ម។
(d) កំណត់េពលសំរកនឹង្ត#វប&'(ប់ភ+មេនេពលសិស'3ស"#ត់េស្)ម។
2. ករេ្បើកំណត់េពលសំរកេនេ្កេដយែឡក

(a) កំណត់េពលសំរកេនេ្កេដយែឡកជករគំ្ទអកប()កិរ,យដឹកនំេដយបុគ្លិកគួរ្ត#វេ្បើេនេពលសិស-.កំពុងបង()ញអកប$%
កិរ$យែដលសែម្ងេចញ ឬសែម្ងឱ"#េឃើញភ&'ម ស"#នភពរ"ខន ឬមិនមនសុវត្ិភពក្#ងថ&'ក់េរៀនទំងមូល។

(b) កំណត់េពលសំរកេនេ្កេដយែឡកដឹកនំេដយបុគ្លិកមិនគួរេ្បើជវ(ធីដក់ទណ0កម្សំរប់ករមិនស:;ប់បង=;ប់ ឬប?@;អកប$%កិរ(យ
មិនសមរម#$ែដលមិនេកើតេឡើងយូរអែង្ង។

(c) សំរប់ករកំណត់េពលឱ/0សំរកេនេ្កេដយែឡកអចមនរយះេពលយ01ងយូរបំផុត៣០នទី បុគ្លិកសលេរៀន្ត#វែស្ងរកករ្ពម

េ្ពៀងពីចងហ&'ង ឬថ#$ក់ដឹកនំសំរប់េពលកំណត់ឱ*+ករសំរក្ត1វេធ្ើបន្េទៀត។ ចងហ$%ងមិនអចយល់្ពមតមសំេណើរដូចធម្តេទ
ក៏ប៉ុែន្្ត#វពីចរណពីស+,នភពបុគ្លម'(ក់ៗ ជពិេសសសិស)*ែដលបន្កររ"ងរុះ េដើម*+ីពិចរណពីករែកសំរួលករកំណត់េពលឱ*<សំរក
េលើសពី៣០នទី។ ្បសិនេបើករណីេនះបង12ញេឃើញថ ករេ្បើកំណត់េពលឱ/0សំរកេនេ្កេដយែឡកេធ្ើឱ./អកប.2កិរ5យសិស.8ធ្ន់
ធ្រ ឬករបន្ករកំណត់េពលសំរកេនេ្កេដែឡកេលើសពី៣០នទីមិនបនជួយសិស,-ឱ,/ស្ប់េទ ដូេច7,ះយុទ្ស<ស្គំ្ទអកប,CកិរEយ
េផ#$ងេទៀតគួរែត្ត#វសកល$%ងេ្បើ។

(d) ្បសិនេបើគ)*នបង្រឱ*/ករេ្គះថ3*ក់អសុវត្ិភព សមជិកបុគ្លិក្ត-វបង01ញពីកយវ$ករជមួយសិស$%ែដល្ត+វដក់ឱ"#េនេ្កេដយ

ែឡកតមេពលកំណត់ជពិេសស។ ្បសិនេបើគ12នសុវត្ិភពសំរប់សមជិកបុគ្លិកេនទីេនះជមួយសិស'(េទ សិស'(េនះអច្ត1វេន
េ្កេដយែឡកតមេពលកំណត់ែក/0រទ"#រ។ េទះបីយ+#ងណ ្ត0វធនឱ#5្បកដថ សិស()កំពុងទទួលករគំ្ទ្តឹម្ត+វ ្គ+្បិក12េយ
បល់ ឬ្គ'វ)ជ+,ជីវះែផ្កអប់រ6គំ្ទអកប,;កិរ)យដ៉ៃទ ្ត'វចំេមើលេនេ្កទីកែន្ងដក់ឱ,Mេនេ្កេដយែឡកតមេពលកំណត់ ែដល្គ&
ម"#ក់ៗអចបន្តមដន និងទំនក់ទំនងជមួយសិស+,េនេពលមនេវលសម្សប េដើម%&ីពិចរណេនេពលសិស$%ថយចុះភពតនតឹង។
សិស"#មិន្ត#វទុកឱ%&េនក្*ងបន្ប់បិតទ3%េទ។ សំរប់សិស%8បង:%ញពីអកប%?កិរAយបង្រេ្គះថH%ក់ខ្Kនឯង សមជិកបុគ្លិក ្ត0វបង្ញខ្6ន
េនក្%ងទីកែន្ងជមួយសិស23។

(e) ករដក់កំណត់េពលឱ-.េនេ្កេដយែឡក្ត)វប,្ប់េនេពលសិស'(មនសភពស"#ត់េស្)ម។
និតិវ%ធីទទួលពក#$ និងករតមដនសវនករបណ#ឹងអំពីទំលប់ករអនុវត្ករទប់ស%&ត់
សិស#$ មតបិត អណព#+បល ឬមនុស#$ដ៏ៃទែដលេជឿជក់ថ សិស#$្ត@វករករគំ្ទរងកយតមរេបៀបែដលមិនសម្សបជមួយរេបៀបទប់
ស"#ត់រងកយ និងនិតិវ)ធីគំ្ទអកប()កិរ,យរបស់សលេរៀនឆទ័រ អចេរៀបចំបណ,ឹង និយយ្បប់ ឬសរេសរសំបុ្តជមួយ្គ' ្គ'ពិេ្គះេយបល់ ឬចង
ហ"#ង។ សមជិកបុគ្លិកែដលេជឿជក់ សិស#6្ត9វទទួលករទប់ស@#ត់រងកយតមរេបៀបែដលមិនសម្សបជមួយេរៀបទប់ស)*ត់រងកយ និងនិតិវ2ធីគំ្ទ
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អកប$%កិរ(យរបស់សលេរៀន នឹងេរៀបចំពក,-បណ/ឹងជមួយចងហ6,ង។ េនេពលទទួលរបយករណ៍េនះ ចងហ'(ងនឹងេរៀបចំតនដនេហតុករណ៍ែដល
េកើនេឡើង។ េគនឹងបេង្ើតករ្ត,តពិនិត/0ភ2/មេលើែបបបទទប់ស9/ត់រងកយ និងឯកសរេផ/?ងេទៀត និងេធ្ើសំភសន៍សិស+, បុគ្លិក សក+,ី មតបិត អណ
ព"#បល និងមនុស",េផ",ងេទៀត ែដលអចទទួលបនព័ត៌មនអំពីេហតុករណ៍េនះ។ េនេពលករអេង្ត្ត*វបនេធ្ើប2្ប់ ចងហ#$ង ឬថ'$ក់ដឹកនំរបស់េគ
នឹងសំេរចពីកទប់ស-.ត់រងកយគឺពិតជ្តឹម្ត:វតមេគលករណ៍ និងនិតិវBធីរបស់សលេរៀនឆទ័រ។ ចងហ$%ង ឬថ(%ក់ដឹកនំរបស់េគនឹងេផ្ើសំបុ្តជូន
ដំណឹងអំពីលទ្ផលៃនករេសើបអេង្ត។ ្បសិនេបើចងហ*+ង ឬថ.+ក់ដឹកនំពិចរណថ ករ្ប្ពឹត្ិមិន្តឹម្ត'វែដលបនេកើតេឡើង ពួកេគនឹងចត់វ"ធនករ
ភ"#មេដើម#(ីប"្ប់ករ្ប្ពឹត្ិខុសេនះ។ ែផ្កេលើវ"ធីៃនករ្ប្ពឹត្ិ និងលទ្ផលៃនករអេង្ត ចងហ23ង ឬថ63ក់ដឹកនំរបស់េគ នឹងសំេរចេឆ្ើយតបតមកំរ$ត
សម្សប។ ករេឆ្ើយតបេនះអចេធ្ើបន ក៏ប៉ុែន្នឹងមិនមនកំណត់ េសចក្ីសំេរចែដលជករចំបច់ ឬសម្សប ្ត)វពិនិត%&េមើលេឡើងវ(ញ និងសំរួល
េគលករណ៍ករពរទប់ស-.ត់របស់សលេរៀនឆទ័រ ករេរៀបចំវគ្បណ;<ះបណ?.លបុគ្លិកបែន្មអំពីយុទ្ស&ស្ កត់បន្យ/ករពរ ឬចត់វ%ធនករចំបច់
ឬសម ្សបេផ&'ងេទៀត ដូចជករប2្4នប67&សកម្ភពវ"ន័យ េដើម*+ីជំរុញករអនុវត្ច*7ប់ ឬភ#ក់ងររដ្េផ&'ងៗ។ សិស$% និងបុគ្លិកនឹងមិន្ត2វមនគំនំ
្បឆំ%ង នឹងករេធ្ើពក#$បណ'ឹង ឬកិច្សហករក្,ងករេធ្ើអេង្តអំពីពក'(បណ+ឹងេនះេទ។ គំនំសងសឹកេដយសិស"# ឬបុគ្លិសលេរៀននឹង្ត5វទទួលេទស
ក្#ងទណ'កម្វ+ន័យ។

េសចក្ីរយករណ៍ស្ីពីករបំពន & ករមិនយកចិត្ទុកដក់េលើកុមរ
េយងតមច'(ប់ទូេទៃនរដ្ម៉ស'6ឈូសិត្ Massachusetts General Law Ch. 119-51A បុគ្លិកសលេរៀន្ត0វមនភរះកិច្អ្ករយករណ៍។ ច#$ប់
េនះមនន័យថ បុគ្លិក្ត1វរយករណ៍្គប់េហតុករណ៍ៃនករសង)*័យពីករបំពន និងករមិនយកចិត្ទុកដក់េលើកុមរជូន ្កសួងសង្មកិច្ៃនរដ្
ម"#ស#%ឈូសិត្ Massachusetts Department of Social Service ដូចបនប'()ក់ខងេ្កមេនះ។ ្គប់បុគ្លិកវ2ជ45ជីវៈែដលបនទទួលខុស្តAវជមួយករែថ
ក"#កុមរ្ត#វែចករ)ែលកករទទួលខុស្ត#វេនះ។ េលើសពីេនះឥទ្ិពលបង្រេ្គះថ@Aក់ធ្ន់ធ្រ្ត#វនរយករណ៍ករសង%&័យអំពីករបំពន និងករមិនយកចិត្ទុក
ដក់កុមរអំពីប*+,សុខុមលភពកុមរ ភរះកិច្អ្ករយករណ៍រយករណ៍ែដលមិនបនបំេពញកិច្ករ និងកតព្កិច្របស់ខ្5ន្ត#វ្បឈមនឹងច,-ប់រដ្
M.G.L. Ch. 119-51A អច្ត%វបនពិន័យជទឹក្បក់ធ្ន់ធ្រ។
របយករណ៍ស្ីពីករបំពន និង/ឬមិនយកចិត្ទុកដក់េលើកុមរគឺជទូេទ្ត.វប1្3នតមេសចក្ីរយករណ៍ ‘51A’។ បទដ%&នសំរប់ករេរៀបចំឯក
សរបទេចទ្បកន់ 51A ស្ីពីករបំពន និងមិនយកចិត្ទុកដក់េលើកុមរ គឺមនដូចតេទៈ
“ [ភរះកិច្អ្ករយករណ៍ែដលមន] ” មនេហតុផលគួរឱ%&េជឿទុកចិត្បនអំពក
ី ុមរអយុេ្កមដប់្បំបីគឺកំពុង ឈឺចប់របួសផ្#វករ ឬ ផ្#វចិត្

បណ#$លមកពីគត់បនចុះទន់េខ#$យែដលបណ+#លឱ#-អន្រយ ឬេ្គះថ'(ក់ធ្ន់ធ្រដល់សុខភព ឬសុខុមលភពរបស់កុមរ រួមទំង កររ(េលភផ្#វ េភទ

ឬពីករមិនយកចិត្ទុកដក់ រួមទំងកង្ះជីវជតិអហរ ......នឹងរយករណ៍ជបន;<ន់តមលក្ខ័ណCេនះេទ្កសួង [ៃនេសវកម្កិច]្ េដយទំនក់ទំនងផ*+ល់
មត់ និងេដយសរេសររបយករណ៍រយះេពលែសសិប្បំបីេម89ងបន;9ប់ពីរយករណ៍ផ;9ល់មត់រួចមក...”។
ទំរង់របយករណ៍ 51A ្ត#វមនដូចតេទៈ

• េឈ#$ះ និងអសយដ#$នរបស់កុមរ និងមតបិតរបស់េគ ឬមនុស%&ទទួលខុស្ត-វសំរប់ករែថរក%8ពួកេគ។
• ្បសិនេបើមិនស*+ល់ ្បប់អយុរបស់េក្ង
• េភទ
• លក្ណៈ និងទំហំៃនរបួសស()ម រួមមន ភស្%តងកលពីមុនរបួសស&'ម ករបំពន ករេធ្ើបប ឬករមិនយកចិត្ទុកដក់
• កលះេទសះេនេ្កមែដលមនុស()ត្ម$វឱ'(រយករណ៍ដំបូងបនដឹងពីរបួសស"#ម ករបំពន ករេមើលែថរមិន្តឹម្ត4វ ឬករមិនយកចិត្
ទុកដក់កុមរ។

• សកម្ភពែដល្ត,វេធ្ើេដើម23ីេមើលែថរក27រ ឬជួយេក្ងតមមេធ&'បយេផ&+ងេទៀត
• េឈ#$ះមនុស$* ឬមនុស$*ែដលេធ្ើរបយករណ៍េនះ
• ព័ត៌មនេផ)*ងេទៀតែដលមនុស)*រយករណ៍េជឿជក់ថ អចជ្បេយជន៍ក្#ងករកសងមូលេហតុៃនរបួសស&'ម និងអត្ស"#$ណរបស់
មនុស%& ឬមនុស%&ទទួលខុស្ត.វចំេពះមុខ។
្សបតមច'(ប់ៃនរបយករណ៍ 51A បនេធ្ើេដយមនុស,-ែដលជបុគ្លិកសលេរៀន ែដលជេគលករណ៍ៃនសលេរៀនឆទ័រែដល្គ. ឬបុគ្លិក
សលេរៀនេផ()ងេទៀតែដលសង()័យអពីសុវត្ិភពរបស់កុមរ អច្ត%វសំរួលបន នឹងរយករណ៍ពីប-./ជូនថ3/ក់្គប់្គង ្គ8្បឹក/9េយបល់ ឬ្គ>េពទ/@ស
លេរៀន។ េពលេនះ របយករណ៍ 51A នឹង្ត&វេធ្ើជូន្កសួងសង្មកិច្។
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ព័ត៌មនស្ីពីច"#ប់
ព័ត៌មនរយករណ៍អំពីបទេល្ើស្កម្ពហ្ទណ)/លិខិតេថ'(លេទស (CRIMINAL OFFEDER RECORD INFORMATION)
្បសិនេបើគ()នលិខិតេថ#$លេទស CORI ្តឹម្ត%វ/្សបច"#ប់ក្#ងប&្ីឯកសរេទ េលកអ្កនឹងមិនអចេធ្ើបនជអ្កជនួយស្័្គចិត្ ឬអ្កេធ្ើ
ករស្័្គចិត្េទ។ ករណីេនះនឹង្ត,វេលើកែលងបនេទ។

លិខិតេថ'(លេទស្កម្ពហ្ទណ) CORI សំរប់អ្កេធ្ើករស្័្គចិត្ែតប៉ុេណ()ះ
សលេរៀនសធរណះសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ គឺត្ម&វឱ"#មន្តឹម្ត'វតមច$%ប់ M.G.L. c. 71, §38R ទមទរមនព័ត៌មនអំពី្បវត្ិ
េថ#$លេទស្កម្ពហ្ទណ) CORI ពី្កុម្បឹក'(្បព័ន្្បវត្ិ្កម្ពហ្ទ័ណ5 the Massachusetts Criminal History Systems Board (CHSB)
សំរប់ទំងបុគ្លិក ឬអ្កេធ្ើករស្័្គចិត្ក្#ងេពលបចុប'(ន្ និងអនគត ែដលបនេធ្ើករេដយផ%&ល់ និង្បេយល ជមួយកុមរក្#ងកម្វ(ធីសលេរៀន។ ស
លេរៀនឆទ័រ្ត+វមនលិខិតប234ក់េថ84លេទស CORI ពីអ្កេបើកបរឡនបឹសសលេរៀន្គប់រូប និង អ្កេបើកឡនតក់សុី្គប់រូបែដលដឹកនំកុមរសិក:;
កម្វ%ធីពិេសសក្-ងសលេរៀនមណ5លផងែដរ។ សលេរៀនឆទ័របន្ត%វប()*ក់ករទុកចិត្ េដយ្កុម្បឹក*+្បព័ន្្បវត្ិ្កម្ពហ្ទ័ណ8(CHSB) សំរប់
ករចូលេផ្)ងផ,-ត់េមើលទិន្ន័យករណីេថ23លេទស និងព389រេទស្ពហ្ទណ=
ច"#ប់អនុ)*"ត់ឱ"-សលេរៀនមណ5លេធ្ើករ្ត<តពិនិត"-លិខិតប)@"ក់េថC"លេទស CORI េលើ្កុមហ៊ុនេម,-ករ ឬកម្ករែដលបនទទួលេធ្ើករតម
បរ#េវណសលេរៀន ែដលអចេធ្ើកិច្ករជមួយកុមរេដយផ?@ល់ និង្បេយលផងែដរ។ កិច្ករេនះមនរួមទំងអ្កេបើកបរ ឡនបឺសសលេរៀនធំ ឬតូច
បំេរ%ករេដយ្កុមហ៊ុនដឹកនំេ្កមកិច្សន78ជមួយសលេរៀនមណ?ល េដើម7Bីផ្ល់កិចក
្ រដឹកនំសំរប់សិស'(។

បុគ្លិកសលេរៀន្ត0វៈ

1. ពិនិត%&េមើលេពញេលញ ច"#ស់លស់ និង្តឹម្ត(វៃនែបបបទែដលបនបំេពញេដើម-.ីេចៀសវងមនកំហុសឆ្ងជមុន។
2. េផ្$ងផ'(ត់អត្ស./(ណរបស់បុគ្លកម+ក់ៗ េដយពិនិត()េមើលែបបបទអត្ស!"#ណប័ណ្ែដលបនេចញឱ"#េដយរដ%&ភិបល។
3. ករេផ្$ងផ'(ត់តមែបបបទសំេណើរ និងភ-.ប់អត្ស%&'ណប័ណ្ជមួយនឹងែបបបទែដលបនបំេពញរួច។
4. លិខិតេថ#$លេទស CORI នឹងមិនដំេណើរករ ្បសិនេបើែបបបទសំេណើរមិន្ត/វបនប2្ប់ ឬអត្ស89:ណប័ណ្របស់បុគ្លមិន្ត+វបនេផ្1ង
ផ"#តេ់ ដយករ្ត%តពិនិត)*េមើលរូបភព និងករទទួលនិងករភ*+ប់ច+/ប់ថតចម្ងពីអត្ស9:+ណប័ណ្។
សលេរៀនឆទ័រ្ត&វ្គប់្គងលិខិតេថ#$លេទស CORI របស់ពួកេគ សំរប់មុខច01ប់មិន្ត6វអនុ9:0តឱ0<ែចករ>ែលកព័ត៌មនរវងអង្ភពដ៏ៃទ។
ករេផ្ើលិខិតេថ#$លេទស CORI មកវ$ញក្'ងរយះេពលពី៥-១០ៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករ និងជួនកលយូរជងេនះ េយងតមត្ម(វករពីអង្ភព CHSB។
េលកអ្កអចបំេពញប,្ប់ែបបបបទ CORI េនករ%យល័យបុគ្លិកសលេរៀនឆទ័រពីេម56ង៨្ពឹក ដល់េម*+ង៤ល"#ច។

ច"#ប់មនឱកស សិក$%េស្ើភព
េយងតមច'(ប់ទូេទៃនរដ្ម៉ស'6ឈូតិ វគ្ 76 ែផ្ក 5 l និង 603 CMR 26.00 សលេរៀនឆទ័រមិនេលើកែលងករបំពន ឬករេរ#សេអើង មនរួម ជន
ជតិ ពណ៌សំប*+,រ េភទ សសន កំណត់េភទ ជនជតិេដើម ពិករ សំគល់ផ្?វេភទ ឬគB*នជំរក។ ពក*EបណFឹងែដលេចទ្បកន់ពីករេរ,សេអើង ឬបំពន អច
្ត#វបនេធ្ើេទតមច)*ប់ែដលមននិតិវ%ធីពក#$បណ'ឹងៃនករេរ$សេអើង/បំពនដូចខងេ្កម។

និតិវ%ធីពក#$បណ'ឺងស្ីពីករេរ(សេអើង/ករបំពរបំពន

I. ទីកែន្ង្ត#វេរៀបចំេផ្ើជូនពក#$បណ'ឺង
សិស#$ ឬបុគ្លិក ឬភគីទីបីែដលេជឿជក់ថ សលេរៀនឆទ័រ ឬសមជិកៃនសលេរៀនសហគមន៍ បនេរ#សេអើង ឬបំពនពួកេគេដយសរ ជនជតិ
ពណ៌សំប'()រ េភទ សសន លក្ណៈេភទ ជនជតិេដើម ពិករ វ័យទទួលេធ្ើករ ករចូលទទួលករព"#បល ឬករងរក្%ងេសវកម្វ%ធី និងសកម្ភព អចេរៀប
ចំពក#$បណ#ឹងជមួយករ,យល័យនយក ឬថ45ក់ដឹកនំរបស់េគែដលនឹងេធ្ើជម"ន្ីបណ#ឹងសរទុកក្#ងករណីេនះ ។

II. មតិករៃនពក*+បណ.ឹង និងរយះេពលសំរប់ករេរៀបចំពក)*បណ,ឹង
បណ#ឹងេ្កមនិតិវ.ធីេនះ្ត2វេរៀបចំក្#ងរយះេពលៃម្ (២០) ៃថ្ៃនករេរ(សេអើង ឬករបំពន្ត3វបនេចទ្បកន់។ ពក;<បណ#ឹង្ត(វបនេរៀបចំ
សរេសរ។ អ្កេដើមបណ-ឹងអចេ្ជើសេរ4សមនុស78េផ78ងេដើម7:ីជួយជមួយកេរៀបចំពក7Cបណ-ឹង។ ករសរេសរពក#$បណ'ឹងគួរមនរួមប(្*លព័ត៌មនដូច
តេទៈ

1. េឈ#$ះ និងកំរ%តថ()ក់េរៀន (ឬអសយដ#$ន និងេលខទូរស័ព្ ្បសិនេបើមិនែមនជសិស-. ឬបុគ្លិក) របស់អ្កេដើមបណ-ឹង។
2. េឈ#$ះ (ឬអសយដ#$ន និងេលខទូរស័ព្ ្បសិនេបើមិនែមនជសិស'( ឬបុគ្លិក) ្បសិនេបើមនអ្កតំណងឱ)*អ្កេដើមបណ*ឹង។
3. េឈ#$ះ មនុស$*ែដល្ត&វបនេចទ្បកន់ថបន្ពឹត្េល្ើស ឬបង្រ សកម្ភពេរ,សេអើង ឬបំពន ឬេហតុករណ៍ (ចុងេចទ)។
4. ករពិពណ៌រនក្#ងអត្បទពិស$%រែដលអចេធ្ើបនស្ីពីករេរ2សេអើង ឬករបំពនែដលបនេចទ្បកន់អំពីករេរ(សេអើង ឬករបំពន។
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5. ែខ/ៃថ្/ឆ%&ំ េពលេវល និងទីកែន្ងែដលបនេចទ្បកន់អំពីករេរ$សេអើង ឬករបំពន។
6. េឈ#$ះមនុស$*ែដលបនដឹង (សក#$ី) អំពប
ី ទេចទ្បកន់ៃនករេរ$សេអើង ឬករបំពន ែដលអចពីចរណេជឿទុកចិត្បន។ និង
7. ករពិពណ៌រនពិស$%រជអត្បទពិស*+រអំពអ
ី ្កេដើមេចទចង់េឃើញប012្ត5វបនេដះ្សយ។

III.ករេសើបអេង្ត និងដំេណះ្សយពក67បំណ9ឹង
ពក#$បណ'ឹងនឹង្ត-វេធ្ើករេសើបេង្តភ"#ម េហើយ្ត#វេដះ្សយឆប់រហ័សែដលអចេធ្ើេទបន។ (ជនែដលេចទ្បកន់ករេរ/សេអើងសំអងេលើ
ពិករភពពក់ព័ន្នឹងអត្ស%&'ណ ករវយតៃម្ ឬកែន្ងសិក12របស់ជនែដលក81យជពិករ ឬ្ត#វបនេជឿថ្ត#វករករបេ្ងៀនពិេសស ឬេសវកម្ពក់ព័ន្
្សបតមច'(ប់ Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Massachusetts General Law chapter 71B និង/ឬបុគ្ល្សបតម ច"#ប់ពិករភព
Disabilities Education Act អចេ្បើតមនិតិវ-ធីែដលបនែចងក្#ង្កសួងសិក)*រដ្អំពីសិទ្ិសិក-. និងសិទ្ិមតបិត Massachusetts Department of
Education’s Parents’ Rights Brochure េ្កពីនិតិវ*ធីេនះ។ ព័ត៌មនពីដំេណើរករេ្ជើសេរ'សេនះអច្ត-វបនទទួលពីែផ្កDirector of Student Services
for LCCPS) សំរប់សលេរៀនឆទ័រ។ អ្កចុងេចទនឹង្ត$វបនផ្ល់ជូនអំពីបទេចទ្បកន់ជបន12ន់ ខណៈេពលែដលបុគ្លិកបណ#ឹងសរទុក្ត-វបន
ពិចរណច'(ស់លស់ែផ្កេលើស)*នភពៃនបទេចទ្បកន់ ែដលត្ម'វឱ*+េធ្ើករេសើបអេង្ត និងយកចិត្ទុកដកសកម្ភព។ បុគ្លិកបណ#ឹងសរទុក្នឹង
េធ្ើសំភសន៍សក#$ីែដល្ត+វពិចរណជចំបច់ និងសម្សបេដើម+,ីសំេរចេរឿងពិតពក់ព័ន្និងចុងេចទ និង្បមូលព័ត៌មនពក់ព័ន្េផ23ងេទៀត។ ករេធ្ើសំ
ភសន៍សិស&'នឹង្ត&វបនេរៀបចំក្+ងវ.ធីបង23ញពីស"#នភពអយុវ័យ និងផ្0វចិត្របស់សិស#$។ ជនេដើមបណ.ឹងនឹងមនឱកសបង5#ញសក#$ី និងភស្,តង
េផ#$ងៗ។ ករេធ្ើសំភសន៍ និងករ្បមូលព័ត៌មនេនះនឹង្ត;វបនប$្ប់ក្)ងរយះេពលដប់្បំ (១៥)ៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករសល េរៀនទទួលពក*+បណ.ឹង។
ក្#ងរយះេពលៃម្ (២០)ៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករសលេរៀនទទួលពក"#បណ&ឹង បុគ្លិកពក#$បណ'ឹងសរទុក្នឹងជួប្បជុំជមួយ អ្កេដើមបណ#ឹង និង/ឬ
តំណងរបស់ខ្+ន េដើម%&ីទទួលព័ត៌មនែដលបន្បមូល េហើយ្បសិនេបើ្តឹម្ត0វេទនឹងដំេណះ្សយែដលបេង្ើតេឡើង េដើម%&ីប"#$ប់ករេរ)សេអើង ឬ
ករបំពន ្ត$វករពរមិនឱ,-កុំប23,េនះេកើតេឡើងេទៀត និងែកត្ម,វឥទ្ិពលរបស់វ។
ក្#ងរយះេពលដប់ (១០)ៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករសលេរៀន្បជុំជមួយអ្កេដើមបណ$ឹង និង/ឬតំណងរបស់េគ បុគ្លិកបណ#ឹងសរទុក្នឹងផ្ល់ពីរេបៀបចត់
ែចងពក#$បណ#ឹងជូនអ្កេដើមបណ'ឹង និង/ឬតំណងរបស់េគ និងអ្កចុងេចទ។ ទីកែន្ងែដលបុគ្លិកបណ#ឹងសរទុក្រកេឃើញថ ករេរ2សេអើង បនេកើត
េឡើង សលេរៀនឆទ័រនឹងចត់វ2ធនករតមេហតុផល្តឹម្ត<វេដើម>?ីបB្ប់ករេរDសេអើង ែដលបនរកេឃើញ ទប់ស23ត់ករេរ6សេអើងកុំឱ3;េកើតេឡើងវ"ញនិងែក
ត្ម$វ្បសិទ្ិភពរបស់វ េលើអ្កេដើមបណ/ឹង និងអ្កដ៏ៃទ ្បសិនេបើសម្សប។ បុគ្លិកបណ/ឹងសរទុក្រកេឃើញថ ករេរ&សេអើង ឬករគំនំេនមនបន្ស
លេរៀនឆទ័រនឹងសំេរចចត់វ"ធនករគំ្ទបែន្មេទៀតតមត្ម3វករចំបច់ េហើយ្ត$វផ្ល់ដំបូន/0នអ្កេដើមបណ#ឹងផងែដរ។
េទះបីជមនករណីដូចខងេលើ ្ត5វបនយល់េនក្<ងេហតុករណ៍ែដលដំេណះ្សយបន្ត%វប(្ប់េដយបុគ្លិកបណ5ឹងសរទុក្ទក់ទងនឹង
សកម្ភពវ"ន័យ្បឆំងនឹងបុគ្ល អ្កេដើមបណ8ឹងនឹងមិន្ត;វបនផ្ល់ជូនដំណឹងអំពីវ&ធនករវ&ន័យេនះេទ ្បសិនេបើមិនបនទក់ទងផ'(ល់ជមួយអ្កេដើម
បណ#ឹង (ឧៈ ករែណនំ ្ត#វេនឱ%&ឆ(%យពីេដើមបណ$ឹង េ្ពះអចេកើតេឡើងជលទ្ផលនំឱ9:មនករចំរ@ខនពីអ្កបណ#ឹង)។ វ(ធករវ"ន័យ្ត(វបង្ំេលើបុគល
្
នឹងត្ម$វឱ'(េធ្ើតមនិតិវ%ធី្បសិទ្ិភព។ រល់កំណត់េពលេវលដូចបនប"#$ក់ជូនខងេលើ នឹង្ត&វអនុវត្ជក់លក់ ្បសិនេបើស%&នភពៃនករេធ្ើអេង្ត ឬ
កលៈេទសៈបន)*ន់មិនបនករពរេទ ករអនុវត្ក្-ងករណីប"#ែ$ បបេនះ នឹង្ត&វេធ្ើសកម្ភពប-្ប់យ12ងឆប់រហ័ស។ ្បសិនេបើេពលេវលបនកំណត់
ជក់លក់ដូចខងេលើមិនបនផលេទ េហតុផលសំរប់ករផ-.ក់្បជុំ្ត'វប"#$ក់ច$(ស់ក្%ងឯកសរ។ េលើសពិេនះ គួរែត្ត#វកត់្តេនក្+ងេហតុករណ៍ អ្កចុង
េចទ្ត&វទទួលយល់្ពមេធ្ើករតវ៉ ែដល្ត&វេរៀបចំកំណត់េពលេវលសំរប់េសចក្ីជូនដំណឹង និង/ឬករេធ្ើអេង្តដនបន្េទៀត ករកំណត់េពលេវលេនះ
នឹង្ត&វបនេធ្ើករតមដនបន្េទៀត។
ករសំងត់របស់អ្កេដើមេចទ/អ្កចុងេចទ និងសក+,ីនឹង្ត1វបនរក+5សិទ្ិ ចំេពះវ;សភពសម្សបតមភរះកិច្ៃនសលេរៀនឆទ័រទក់ទង នឹង
ករេសើបអេង្តអ្កេដើមេចទ និងនិតិវ&ធីជក់លក់ៃនបុគ្ល្ត4វមន្បសិទ្ិភព។

IV. គំនំសងសឹក្ត#វបនហមឃត់
ករគំនំនរណម#$ក់េដយសរែតេគបនេរៀបចំពក#$បណ'ឹងេ្កមនិតិវ2ធីេនះ្ត#វបនហមឃត់ជដច់ខត។ ករគំនំនរណម/0ក់ែដលបនចូលរួម
ក្#ងករេសើបអេង្ត្ត#វបនហមឃត់ជដច់ខត។ សលេរៀនឆទ័រនឹងចត់វ0ធនករសម្សបជចំបច់េដើម=>ីទប់ស@=ត់គំនំ។ ច"#ប់ៃនករគំនំ្ត(វទទួល
េទសវ"ន័យមនរួមបង()ក់ ឬដក/បេណ&ញេចញពីករសិក/0។
េយងតមដំេណើរ បុគ្ិលបណ#ឺងសរទុក្នឹងផ្ល់ជូនេឈ()ះ និងអសយដ#$នអំពីទីភ%&ក់រដ្ និងសហព័ន្ទំងេនះ ជូនអ្កេដើមេចទេដើម&?ី
េដះ្សយប"#$ករេរ(សេអើង និងករបំពន។

គ"#នករេរ(សេអើងជនពិករ
ច"#ប់ជនករ Americans with Disabilities Act

ច"#ប់ជនករ Title II of the Americans with Disabilities Act of 1992, as well as Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, ហម
ឃត់ករេរ'សេអើងចំេពះជនពិករ។ ច)*ប់ ADA ត្ម$វឱ'(សលេរៀនមណ"លសធរណះ្ត*វផ្ល់ករសំរបសំរួលសម្សបចំេពះជនពិករ និងត្ម$វឱ'(មន
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ផ្#វចូលដល់ក្,ងកែន្ងសលេរៀន។ សលេរៀន/សលេរៀនមណ#លនឹងេធ្ើករសំរបសំរួលកែន្ងសម្សបេនេពលចំបច់សំរប់ជនពិករ េដើម%&ីេចៀសវង
ករេរ$សេអើង ្បសិនេបើសលេរៀន/សលេរៀនមណ#លមិនអចបង()ញករសំរបសំរួលកែន្ង នឹងែកែ្បមូលដ)*នៃនរេបៀបកិច្ករ កម្វ)ធី ឬសកម្ភព។
េសចក្ីពន)*ល់ពិស/)រអំពីសិទ្ិជនពិករេ្កមច&'ប់សហព័ន្្ត1វបនផ្ល់េទ្កសួងនីមួយៗ និងកររ#យល័យនីមួយៗ។ សិទ្ិទំងេនះអចមនេនក្%ង
ស"#ប័នសុខភិបល និងស"#ប័ន្ទ្ទករសិក()សិស(*របស់េយើងផងែដរ។
អ្កេដើមបណ*ឹងែដលេចទ្បកន់ករេរ$សេអើង ឬករបំពន អច្ត%វេធ្ើតមនិតិវ/ធីច12ប់ពក17បណ9ឹងេរ=សេអើង/កររAខនដូចប%&'កជ
់ ូនខងេលើ។

ែផ្កច"#ប់ស្ីពក
ី រស"#រនិតិសម#*ទ SECTION 504 OF THE REHABILITATION ACT OF 1973
ែផ្កេនះ Section 504 គឺជច%&ប់សហព័ន្ែដលហមឃត់ករេរ9សេអើងេលើជនពិករ។ ច)*ប់ប-.)ក់ថ គ"#នជនពិករ ែដលគ"#នសមត្ភពផ,#ល់ខ្1ន
ជមួយនឹងភពពិករេទ នឹងទុកេដយែឡកេដយេហតុផលពិករភព ្ត/វបនដក់េដយែឡកពីករចូលរួម ឬគ)*នផល្បេយជន៍េ្ពះែតពិករភព ឬ្ត$វ
ទទួលករេរ#សេអើងេ្កមកម្វ(ធី ឬសកម្ភពែដលទទួលជំនួយហរ#$%វត្)ពីសហព័ន្។ លក្ខន្ិកៈេនះ្គបដណ-ប់សិស01ែដលេខ#$យសមត្ភពផ្#វកយ ឬផ្%វ
ចិត្ ែដលកំរ$តសកម្ភពរស់េនធ្ន់ធ្រ មន្បវត្ិេខ#$យសមត្ភពែបបេនះ ឬ្ត)វដឹងពីសមត្ភពេខ$%យែបបេនះ។
សលេរៀននីមួយៗមន្កុមករែផ្កគំេរង Section 504 េ្កមករែណនំពីនយកគំ្ទករសិក23សិស"# ែដល្បជុំពិភក"0ពីេសចក្ី្ត#វកររបស់
បុគ្លែដល្ត#វបនប(្*នសំរប់ពិចរណគំេរង Section 504។ សូមទក់ទងមកនយកគំ្ទករសិក23សិស24សំរប់ព័ត៌មនបែន្ម។ ែបបបទប"្$នែផ្ក
គំេរង Section 504 អចទទួលបនធនរប់រងេដយទក់ទងមកបុគ្លិកៈ ្គ+វ្បចំថ01ក់ ទី្បឹក16 ្គ+េពទ19 ឬថ01ក់្គប់្គង។ េយងតមករទទួលប"្$ន
នយកគំ្ទករសិក*+សិស*,នឹងេធ្ើករណត់ជួប្បជុំ្កុមករងរអំពីចំេណះដឹងផ%&ល់របស់សិស&-ែដលនឹង្ត2វបនពីចរណអំពីសិទ្ិចូលេរៀន។ ្បសិនេបើ
បនបង%&ញដូេច្ះែមន ្កុមករងរនឹងដក់សំេណើរែផនករចំបច់។ ដំេណើរករេនះនឹង្ត2វបំេពញទន់េពលេវល។
អ្កេដើមេចទែដលេចទ្បកន់ពីករេរ4សេអើង ឬបំពនអច្ត=វេធ្ើឱBC្តឹម្ត=វតមចBFប់ ដូចខងេលើអ្កសំរបសំរួលគំេរង 504 សំរប់សលេរៀន
ឆទ័គឺអ្ក្សី Sonya Patton (នយកករចូលរួមសិស*+ និង្គ0សរ) ឬថ#$ក់ដឹកនំរបស់េគ ទក់ទងមកេលខ (978-323-0800) ។
មនុស%&ែដលេចទ្បកន់ពីករេរ4សេអើងេលើមូលដ:%នអសមត្ភពទក់ទងអត្សAB%ណ ករវយតៃម្ ឬកែន្ងសិក)*របស់េគ ែដលេខ)*យសមត្ភព
ឬ្ត$វេជឿថ្ត$វករករបេ្ងៀនពិេសស ឬកិច្ករពក់ព័ន្ករសិក:; ្សបតមច:>ប់គំេរងេលខ Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973,
Massachusetts General Law chapter 71B,និង/ឬច&'ប់ Individuals with Disabilities Education Act អចេ្បើទំរងករែដលបនប123ក់ក្7ងសិទ្ិ
Massachusetts Department of Education’s Parents’ Rights Brochure េ្កពីទំរង់ករេនះ។ ព័ត៌មនៃនដំេណើរករេ្ជើសេរ-សអចទទួលបនពីនយក
កម្វ%ធីសិក*+សិស*,សំរប់សលេរៀនឆទ័រ។

គ"#នករេរ$សេអើងផ្#វេភទ
សលេរៀនមិនេរ)សេអើងក្0ងករទទួល នំចូល យកចិត្ទុកដក់ ឬផ្ល់កិច្ករ កម្វDធី និងសកម្ភព េលើមូលដIJនផ្Lវេភទ្សបតម ចJQប់ Title IX of
the Education Amendments of 1972, and Massachusetts General Laws chapter 76, section 5។
េដើមបណ'ឹងែដលេចទពីករេរ2សេអើង ឬករបំពនអច្ត=វេធ្ើតមទំរងករចBCប់បណ'ឹងេរ2សេអើង/បំពនដូចបនបGHBក់ខងេលើ។
្គ#សំរបសំរួល Title IX Coordinator សលេរៀនឆទ័រ គឺ Steve Mone, (នយែផ្កកីឡ) ឬថ#$ក់ចត់តំងរបស់េគ ទូរស័ព្េលខ (978-3230800)។
អ្កបណ#ឹងពីករេរ+សេអើង ឬករបំពនអច្ត1វេរៀបចំឯកសរជមួយ the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (OCR) ្គប់
េពល។ ែផ្ក (OCR) អចទក់ទងតមទូរស័ព្េលខ 617-289-0111 ឬអនឡន www.ed.gov/ocr។

សិទ្ិ្គ'សរសំរប់កម្វ%ធីសិក$% និងសកម្ភពឯកជន FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY (FERPA)
សិស#$ និងមតបិតគួរដឹងថ េពលមនព័ត៌មនសំខន់អំពីសិស./ ដូចជព័ត៌មនទក់ទងបុគ្លម'(ក់ៗ ឬ្កុមផ្ល់េយបល់ជេដើម ្ត#វបនរក#$ជ
ករសំងត់ “ព័ត៌មនប"្ីេឈ#$ះ” អច្ត#វបនបេង្ើតតមផ្0វច23បជសធរណះ។ េឈ#$ះ ទីកែន្ង េលខទូរស័ព្ ែខ/ៃថ្/ឆ"#ំកំេណើត ែខ/ៃថ្/ឆ"#ំៃនវត្មន កិត្ិ
យស និងរង&'ន់របស់សិស&' ជញឹកញប់្ត#វបនេហជ “ព័ត៌មនប"្ីេឈ'(ះ” េ្ពះេនះជព័ត៌មនែដលរកេឃើញជទូេទក្#ងេសៀវេភសិក+,សលេរៀន
្បចំឆ&'ំ ប"្ីេឈ'(ះ ឬកម្វ&ធីសំរប់េពលហត់កីឡ។
សិទ្ិកម្វ%ធីសិក$%សំរប់្គ#សរ និងឯកជន (FERPA) អនុ$%&តឲ&)សលេរៀនបង1&ញពីព័ត៌មនប"្ីេឈ'(ះ។ មូលេហតុជបឋមសំរប់ករបង%&ញព័ត៌
មនេនះ គឺ្ត%វបនអនុ$%&តឱ"#េធ្ើករទក់ទងល្ផ"#ល់ជមួយមតបិតតមរយៈករេផ្ើសំបុ្តផ"#ល់ពីសលេរៀន។ ព័ត៌មនប"្ីេឈ'(ះរបស់សិស#$គឺមិន
្ត#វបនែចកចយជមួយសិស+, ឬ្កុម្គ#សរដ៏ៃទេដយគ./នករអនុ45/តជមុនេទ។ មតបិត/អណព$%បលរបស់សិស&'អចេស្ើសុំសលេរៀនមិនឲ*+
បង#$ញព័ត៌មនព័ត៌មនប"្ីេឈ'(ះទក់ទងនឹងសិស#$េទ។
ច"#ប់ FERPA េនះអនុ$%&តឱ"#សលេរៀនបង#$ញព័ត៌មនកត់្តទំងេនះ េដយមិនគ;$នករយល់្ពម ចំេពះភគីដូចខងេ្កមេនះ ឬេ្កម
លក្ខ័ណ (34 CFR 99.31) រូមមនៈ

• ម"ន្ីសលេរៀនែដលមនករចប់រម្ណ៍្សបច%&ប់សិក$%ធិករ។
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• ម"ន្ីពិេសសសំរប់េគលបំណង្ត#ត្តប&្ី និងវយតៃម្។
• ភគីសម្សបក្*ងករទំនក់ទំនងជមួយែផ្កថវ:កសំរប់សិស=>។
• អង្ភពេរៀបចំសិស./ជក់លក់សំរប់សលេរៀន ឬតំណងឱ.;សលេរៀន។
• អង្ភពមនករទទួលខុស្ត2វ។
• េដើម%&ីអនុវត្្សបតមេសចក្ីបង5%ប់តុលករ ឬដិករបង5%ប់តមផ្>វច%?ប់។
• ម"ន្ីសម្សបក្#ងករណីសុខភព និងសុវត្ិភពសេ-ង/0ះសុខភពបន()ន់ និងអជ&'រធម៌រដ្ និងក្&ង្សុក ជមួយ្បព័ន្ច,-ប់អនិថិជន ករអនុវត្
ជក់លក់តមច$%ប់រដ្។

របយករណ៍សិក$%សិស$&
ករសំងត់ៃនរបយករណ៍សិក01 − េដយមនករអនុេ្គះខ្ះ មិនែមនបុគ្ល ឬអង្ភព ក៏ប៉ុែន្មតបិត សិស#$ និងបុគ្លិក សលេរៀនែដល
មនសិទ្ិ ្ត#វបនអនុ$%&តឲ&)ចូលេ្បើព័ត៌មនក្-ងរបយករណ៍សិក78សិស79េដយមិន្ត&វបនប*+,ក់សំបុ្តជូនដំណឹង យល់្ពមជក់លក់ពីមតបិត
ឬសិស$%។

ករកំេទចេចលបយករណ៍សិក*+ − បទប#$%ៃផ្ក្#ងត្ម$វឱ'(មនែផ្កជក់លក់ខ្ះៃនរបយករណ៍សិក,-សិស#$ ដូចជរបយករណ៍សិក$%
បេណ$%ះអសន្ ្ត#វបនកំេទចេចលក្&ងរយៈេពលជក់លក់មួយបន34ប់ពីសិស48ចកេចញពី្បព័ន្សលេរៀន។ សិទ្ិសលេរៀន្ត#វបនអនុ$%&តឲ&)
កំេទចេចលព័ត៌មនខុស ផុតកំណត់េពល ឬព័ត៌មនមិនពក់ព័ន្ក្#ងរបយករណ៍ពីមួយេពលេទមួយេពល ខណះសិស./្ត2វបនចុះេឈ9.ះក្<ង្បព័ន្
្បព័ន្សលេរៀន។ មុនេពលព័ត៌មនេនះអច្ត,វបនកំេទចេចល មតបិត និងសិស%& ្ត#វបនជូនដំណឹងជមុន េហើយផ្ល់ឱកសឱ01មកទទួលយក
ឯកសរព័ត៌មនចម្ងេទវ(ញេនមុនេពល្ត#វបនកំេទចេចល។

ករប$្&នសិស*+ − ប"្$នសិស#$ចូលេរៀនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ ្ត#វភ"#ប់មកជមួយនូវឯកសររបយករណ៍
សិក$%ចុះេឈ&'ះសលេរៀនកលពីមុន្គប់ទំងអស់មកករ7យល័យចុះេឈ>?ះ។ េ្កមច&'ប់រដ្ម.&ស&0ជូសិត សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រ
ៃនទី្កុងឡ*ែវល្អចេផ្ើជូនរបយករណ៍សិក*+សិស*,ទំងអស់េទឲ*5សលេរៀនមណ;លថ្ីែដលសិស*,ែស្ងរក ឬចង់ផ%&ស់ប្#រ េដយមិន្ត)វករករអនុ
!"#តយល់្ពមពីមតបិត ឬអណព%&បលជមុនេទ ក៏ប៉ុែន្សលេរៀនផ្ល់ជូនដំណឹងមតបិត ឬអណព%&បលបនជមុន។

ច"#ប់ជូនដំណឹងមតបិត
ច"#ប់ទូេទៃនរដ្ម0"ស"2ជូសិត Chapter 71, Section 32A អនុ$%&តឲ&)មតបិតេលើកែលងឲ"#កូនខ្)នេរៀនក្#ងេមេរៀនខ្ះៃនកម្វ0ធីមុខវ0ជ56សិក69ទូេទ
ែដលពក់ព័ន្ចំបច់ៃនមុខវ'ជ)*សិក*.ែផ្កផ្#វេភទ ឬប#$%ែផ្កេសរ$រង្ផ្*វេភទៃនមនុស%&។ េដើម%&ីទទួលបនករេលើកែលងេនះ មតបិត្ត#វករេផ្ើសំបុ្ត
ប"#$កព
់ ីសំេណើរសុំដក់ជូនមកចងហ$%ងេដើម%&ីេស្ើសុំេលើកែលងសំរប់កូនរបស់ខ្#ន។ គ"#នសិស$%ែដល្ត+វេលើកែលងេមេរៀនែផ្កេនះពីមុខវ%ជ'(សិក$%ទូេទ
នឹង្ត&វទទួលពិន័យេទ។ េដើម%&ីព្ងីកឱ#$បនសម្សប ឯកសរេមេរៀនកម្វ+ធីករបេ្ងៀនសំរប់កម្វ*ធីមុខវ*ជ01សិក13ដូចែដលបនប;01ក់កន្ងមក និឹង្តAវ
េធ្ើឱ&'បនសម្សបចំេពះមតបិត អណព"#បល ្គ#បេ្ងៀន ថ"#ក់្គប់្គងសលេរៀន និងអ្កដ៏ៃទសំរប់ករេធ្ើអេង្ត នឹងករ្ត%តពិនិត%&។

ករសិក&'ៃនសិស&*មនៃផ្េពះ
ច"#ប់ទូេទៃនរដ្ម0"ស"2ជូសិត្ Massachusetts General Law 71:84 ែចងថគ"#នសិស#$នឹង្ត*វផ"#ក់ ដកេចញពិករសិក+, ឬ្ត$វទទួលវ"ន័យចំេពះ
ករេរៀបករ មនៃផ្េពះ ឬភពជមតបិត។ ក្#ងករណីសិស*+មនៃផ្េពះ សិស#$នឹងមកេរៀនរហូតដល់ៃផ្េពះ្គប់ែខ េលើកែលងែត្គ%េពទ)*មនសំណ&ម
ពរេនេពលេនះ។ ក្#ងករណីេនះ សលេរៀនផ្ល់េសវកម្បេ្ងៀនផ()ល់េនផ្ះរហូតដល់េពលសិស01អច្តឡប់មកេរៀនវ'ញេនសលេរៀន។
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ឯកសរភ&'ប់ Aៈ ្កមសិសធម៌
លំដប់តេទេនះបង,-ញពីេគលករណ៍សលេរៀនទក់ទងនឹងអកប45កិរ7យសិស4: ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់េយងតមប'្ីរយបទប-./េនខងេ្កយ
េនះ។ បទ#$ទ
% ំងេនះ្ត)វបនពិពរណ៌េដើម,-ីជួយប34,ក់ និងកំណត់ពីនិយមន័យច#$ស់លស់អំពីអកប+,កិរ/យែដលអចទទួលបន និងមិនអចទទួលបន
េនទីេនះ សលេរៀនឆទ័រ។ បទប#$%ខ្ះមនពិពរណ៌នរអំពីផលវ$បកែដលនឹង្ត)វចត់វ-ធនករេនេពលសិស#$មិនស"#ប់បង'#ប់។
បទប#$១
% -វត្មនៈ

សិស#$ត្ម(វឲ#$មកេរៀនេទៀងទត់រល់ៃថ្ក្#ងឆ"#ំសិក#(។ េលើសពីេនះ សិស#$្ត'វរយករណ៍ឱ"#ទន់េពលេទសលេរៀន និង្គប់ថ"#ក់េរៀន។ សិស#$
ដល់អយុ្ត#វមកេរៀនែដលមិនបនមកេរៀនគឺជករបំពនច45ប់ េហើយសិស'( និងមតបិត/អណព$%បលរបស់េគគឺ្ត#វទទួលពិន័យតមច01ប់។ ករខិត
ខំព$%យមនឹង្ត(វបនេធ្ើេដើម%&ីទក់ទងជមួយមតបិត/អណព$%បលអំពីករអវត្មន និងករេគចេវសរបស់សិស&' េដើម%&ីធនថពួកេគ្តឡប់មកេរៀន
វ"ញ។ សលេរៀនអចេរៀបចំឯកសរពក./បណ1ឹងតវ#ស
$ ្ីពី a CHINS (Child in Need of Services), or a “Failure To Send” ែដលអចដក់ជូនតុលករ
អនិតិជនៃនទី្កុងឡ.ែវល្ the Lowell Juvenile Court សំរប់ករេគចេវស និងករមកេរៀនយឺតជញឹកញប់។ ករផ"#ក់នឹងមិន្ត#វបនេ្បើជផលវ$បក
សំរប់ករពក់ព័ន្ប"#វ$ ត្មនេទ។

A.

ករមកេរៀនយឺតៈ

មិនមកេរៀនទន់េពលេវលតមកលវ&ភគកំណត់ថ"#ក់េរៀន។

B.

ករកត់េពលេវលសលេរៀន/ថ"#ក់េរៀនៈ

មិនរយករណ៍មកសលេរៀន ឬថ#$ក់េរៀនេដយគ"#នច#&ប់ គ"#នដំណឹង ឬសុំអនុេ្គះេដយមតបិត/អណព$%បល ឬសលេរៀន។

C.

ករអវត្មនេ្ចើនេពល (េគចសលេរៀន)

ករអវត្មនច"#ប់ ឬគ"#នច"#ប់ែដលប៉ះពល់កិត្ិយសករសិក$%របស់សិស$)។
បទប#$២
% -ម្#បអហរ/េភសជ្ះ

សិស#$នឹងមិន្ត#វញ"ំា ផឹក ឬទំពរស្រេកស៊ូេនេដយគ%&នករអនុវ-.&តេនទីកែន្ងសលេរៀន។
បទប#$៣
% -ថ"#ំេពទ#(ៈ

សិស"#មិន្ត)វនំយកថ0"ំេពទ"4មនសំបុ្ត ឬគ#$នសំបុ្តប,-$ក់ពី្គ3េពទ$6េទ ឬមកពីសលេរៀន ឬថ#$ំេពទ$)ផ+$ល់ខ្0នរបស់ខ្0ន្គប់េពល េដយគ%&ន
អនុ$%&ត្តឹម្ត#វពី្គ#េពទ*+ (េដយសលេរៀន)។ បទប#$%េនះនឹងមិន្ត/វបនបក្សយេដើម%&ីករពរសិស#$ពីករទទួលថ%&ំេពទ&* (ថ"#ំបនពី្គ%េពទ() ឬ
ទិញេ្បើ) េនក្%ងទីកែន្ងសលេរៀនកំណត់។ ករេលើកែលងចំេពះបទប/01េនះនឹង្ត#វអនុវត្តមេគលករណ៍នយកសលេរៀន។
បទប#$៤
% -ឯកសណ%&នសិស&)ៈ

េដយបនរ'ពឹងថ សិស#$សលេរៀនឆទ័រ្គប់រូបនឹងេស្$កពក់ឯកសណ*+ន្តឹម្ត1វេរៀងរល់ៃថ្។ សិស#$នឹងរក#$ករេស្$កពក់ឯកសណ%&ន និង
បទដ$%នសំអិតសំអង្តឹម្ត%វែដលេលើកកំពស់មនសុវត្ិភព សុខភព និងបទដ'(ន្តឹម្ត-វៃនចរ2យសង្ម និងមិនរ&ខនដល់បរ#យកសសិក)*។
បទប#$៥
% -សម#$ត្ិ្ទព#+ផ-#ល់ខ្2នៈ

សិស#$នឹងមិនមកសលេរៀនមិនមនវត្.កម្សិទ្ិផ45ល់ខ្:ន ែដលមិនែមនជបំណងៃនករសិក,- និងអចរ"ខនករបេ្ងៀន និងករេរៀនសូ្តេទ។
សលេរៀនឆទ័រនឹងយកេចញវត្'ខុសច%&ប់ េហើយ្បគល់េទប៉ូលិស។ វត្$្គប់្បភទនឹង្ត.វដកហូត និង្បគល់េទឲ,-មតបិតតមកិច្្ពមេ្ពៀងេពល
េវល្តឹម្ត(វ។

A.

្បដប់េលង ែល#$ង កតៈ សិស#$មិនគួរមនវត្&ដូចបនេរៀបរប់ខងេលើ ឬេ្គឿងេអឡិក្ត,និក្សេដៀងគ() េដយគ%&នករអនុ,-&តពីអ្ក្គប់

្គង។ ករណីេនះនឹងមនរួមទំង្បដប់េក្ងេលងែដលមិនែមនជអវុធពិត ដូចជ ្បដប់្ជលក់ កំេភ្ើងបញ់ទឹក កំេភ្ើងជ័រធន់ធំ។ អវុធចម្ង
តមនឹង្ត(សវចត់ទុកដូសសសចជអវុធពិត ែដល្ត&វទទួលវ"ន័យ និងអនុវត្តមច,-ប់មនបំណង។

B.

ទូរស័ព្ៃដ ្បដប់បំពងសំេលង ឮសំេលងៈ សិស#$មិន្ត)វមនសំភរៈដូចបនប56#ក់ខងេលើ ឬេ្គឿងេអឡិក្ត,និកេដយគ12នករអនុ672តពី

អ្ក្គប់្គង។ េ្គឿង្បដប់េលងទំងអស់ នឹង្ត#វដកហូតេដើម%&ី្បគល់ឲ'(មតបិតតមេពលេវល្ពមេ្ពៀង្តឹម្ត%វ។

C.

ករលក់សំភរៈេនបរ#េវណសលេរៀនៈ សិស#$មិន្ត)វលក់សំភរៈេនបរ5េវណែដលគ:#នករអនុ>?#តពីសលេរៀន េនេពលសលេរៀនមន

េរៀបចំយល់្ពមសេធ្ើកម្ភពសលេរៀន។

D.

េផ#$ងៗៈ រល់សំភរៈផ*+ល់ខ្.នែដលនំឲ$%រ'ខនសណ,$ប់ធ0$ប់សលេរៀនក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់រួមមនសេម្ងេររ ែដកេកះ េឈើគូស ែខ#$ករមន

ពន្។
ឺ ល។
បទប#$៦
% -កររយករណ៍ខុសៈ

A.

ករបំៃភ្របយករណ៍សិក$% ឬកំណត់េហតុៈ ករបង%&ញរបយករណ៍សិស&. សំបុ្តអនុ)*+ត ករកត់្ត ឬឯកសរសលេរៀនេផ+,ងៗតមវ2ធីរួម

មន ករផ$%ស់ប្*រកំរ-តថ"#ក់េរៀន ឬែក្ងបន្ំេឈ+,ះេដើម%&ីករេលើកែលង។
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B.
C.

ករព័តមនែក្ងក&'យៈ េធ្ើបយករណ៍ សរេសរសំបុ្ត ឬនិយបំៃភ្ទក់ទងគ"#ក្&ងេពលេធ្ើករ។
ករលួចបន្ំៈ ករពនបទប'()ៃនភពេស#$ះ្តង់ ដូចជលួចចម្ង ថតចម្ងវ()*+សរ្បឡង កិច្ករលំហត់េមេរៀនរបស់សិស#$ ។ល។

បទប#$៧
% -ករេគរពតមករែណនំរបស់បុគ្លិកៈ

សិស#$នឹងេគរពតមករែណនំ្ត5ម្ត5វពីសមជិកបុគ្លិកេធ្ើករក្Dងេពលេវលសិស#$េនសលេរៀន ចូលរួមក្)ងសកម្ភពសលេរៀន ឬេនេលើ
សម#$ត្ិ្ទព#+សលេរៀន។ សិស#$្គប់រូប្ត,វបនរ$ពឹងថ ្ប្ពឹត្តមរេបៀប្តឹម្ត1វគួរឱ67េគរព។

A.
B.
C.
D.

ករេដើរេចញ ឬ ករេឆ្ើយតបៈ ករចកេចញេនេពលសមជិកបុគ្លិកកំពុងនិយយេទកន់សិស:; ឬករេឆ្ើយតបវ"ញេដយចរ"តមិន្តឹម្ត/វ។
ករមិនេគរពតមបង្ប់ ករែណនំ ករបេ្ងៀន្តឹម្ត,វរបស់បុគ្លិកេធ្ើករ ករមិនេគរពតមករែណនំ្តឹម្ត-វរបស់បុគ្លិកេធ្ើករ។
ករមិន្ពមេធ្ើកិច្ករក្#ងថ&'ក់េរៀនៈ ករមិនេគរពេធ្ើតមកិច្ករេមេរៀនក្2ងថ56ក់េរៀន។
ករមិន្ពមេធ្ើតមកររក*+ទុកៈ ករមិនរយករណ៍តមករែណនំឱ*+រក#$ទុកក្(ងេពលសិក#$េ្កយេពល ឬវ#ធីេផ()ងៗរបស់សលេរៀន ែដល

ែណនំេដយបុគ្លិកេធ្ើករ។

E.

ករមិន្ពមរយករណ៍មកែផ្ក្គំ្ទសិស,-ៈ ករមិនរយករណ៍មកែផ្កគំ្ទសិស+,ែដលដឹកនំេដយបុគ្លិកេធ្ើករ។

បទប#$៨
% -ភស្បមថ អស្គម និង/ឬេមើលងយៈ

សិស#$នឹងមិនេ្បើភស្បមថ អស្គម និង/ឬេមើលងយ ឬេធ្ើកយវ)ករេមើលងយ។

A.

ភសអ្កក់ៈករស្ីបេន)*ស ឬុនិយយេរឿងអ្ីែដលទក់ទងនឹងអំេពើអ្កក់ ្បកន់ពូជសសន៍ េភទ ករសម្ត់េធ្ើបប ឬសរេមើលងយសិស#$

ឬបុគ្លិក េធ្ើករ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ទក់ទងនឹងពិករភព ពូជសសន៍ េភទ លក្ណៈផ្#វេភទ បង្$ចសសន និង/ឬលក្ណៈបុគ្ល ។

B.

កយវ$ករមិនសមរម$%ៈ ករេធ្ើស័)*+ ឬកយវ"ករែដលទក់ទងនឹងអំេពើអ្កក់ ្បកន់ពូជសសន៍ ្បមថ សម្ត់េធ្ើបប ឬសរេមើលងយ

សិស#$ ឬបុគ្លិកេធ្ើករ។

C.

ករសំបុ្ត្បមថៈ ករបេង្ើត ឬករសរេសរសំបុ្ត ឬរូបភពែដលទក់ទងនឹងអំេពើអ្កក់ ្បកន់ពូជសសន៍ សរ្បមថសម្ត់េធ្ើបប ឬ

េមើលងយសិស#$ ឬបុគ្លិកេធ្ើករ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ទក់ទងនឹងពូជសសន៍ េភទ សំគល់ផ្#វេភទ ្បកន់សសន និង/ឬលក្ណៈ
បុគ្ល។
បទប#$៩
% -អកប$%កិរ(យរ*ខនទូេទៈ

សិស#$មិនអចេធ្ើសកម្ភពរ"ខនថ&'ក់េរៀន សលេរៀន ឬេលើឡបឺស។

A.
B.

ករនិយយេ្ចើនេពកៈ ករនិយយេ្ចើនេពកគ"#នករអនុ)*#តក្#ងថ&'ក់េរៀន។
ករគប់/េចលវត្$ៈ ករេចលវត្$ក្#ងសលេរៀន េលើឡនបឺស ឬទីធ%&រសលេរៀន េដយមិនែមនជករែណនំតមេគលបំណងករសិក/0ពី

បុគ្លិកេធ្ើករ។

C.

ករហក់េលត រុកគួន ឬករលេលងៈ ករេលងេធ្ើសំេឡង្គលរ ឬឮខ"#ំង ឬបេ#$%តេដើម%*ីេធ្ើកររ"ខន ឬទុក្បុកេម្ញសិស-.ដ៏ៃទ រួមមន

គប់-េចលវត្$េដយេចតន ែដលអចេធ្ើឲ+,មនកររ"ខន ក៏ប៉ុែន្មិនអចេធ្ើឲ+,របួសស2+មសិស+3ដ៏ៃទ ឬបុគ្លិកេធ្ើករ។

D.
E.
F.
G.
H.

ករមិន្ពមអង្+យេនកែន្ងៈ ករេដើរចកេចញពីកែន្ងអង្#យគ"#នករអនុ)*#តពីបុគ្លិកេធ្ើករ។ សេម្ងអសុេរះ ករេធ្ើសេម្ងរ"ខនឥតគប#$ី។
ករចកេចញេដយគ+,នករអនុ01,តៈ ករចកេចញពីថ+,ក់េរៀន អគរសិក'( ឬកែន្ងអង្)យេដយគ./នករយល់្ពមពី្គ9 និង/ឬអ្ក្គប់្គង។
ករខ្ះសំភរៈរហូតៈ កររយករណ៍មកថ*+ក់េរៀនអំពីករខ្ះសំភរៈសិក/0រហូត ដូចជ េសៀវេភ សំភរះសិក$% េខ#ៃដ ។ល។
េផ#$ងៗៈ សកម្ភពេផ)*ងៗែដលរ"ខន ឬេ្ជៀតែ្ជកជមួយសកម្ភពសិក+, ឬបរ$យកសសលេរៀន។
បទេល្ើសេ្ចើនដងៗៈ បទេល្ើសេ្ចើនដង្បឆំងវ"ន័យបទប#$ស
% លេរៀន នឹង្ត&វបនប"្$នេទករ*យល័យែផ្កគំ្ទករសិក9:សិស#$ដូច

បនែចងខងេលើ។
បទប#្១០-ករឆ្ងកត់ៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វេដើរចូលេទទីកែន្ង្ទព*+សម*.ត្ិ ឬអគរសលេរៀនេដយគ,-នករអនុ12-ត្តឹម្ត7វ រួមមនករចូលសលេរៀនេពលផ%&ក់ករ
សិក$% ឬដកេចញពីសលេរៀន។
បទប#្១១-សកម្ភពអសុវត្ិភពៈ

A.

វ"ធីេ្គះថ*+ក់ៈ សិស#$មិន្ត)វអនុវត្សកម្ភពមនេ្គះថ()ក់ខ-)ំង ឬេ្គះថ'(ក់រងកយខ្#នឯង ឬអ្កដ៏ៃទ រួមមនៈករចកេចញពីឡនបឺស

កំពុងេបើក ចកេចញតមផ្*វេចញេពលមនអសន្ (េនេពលមិនមនអសន្េកើតេឡើង) ព"#យមេគញមុខពីបុគ្លសលេរៀនេដយរត់កត់
កែន្ងចំណតឡន ឬកែន្ងចរចរណ៍ េឡើងេលើដំបូលអគរ ែដលកំពុងសងសង់ បន្ប់ទឹកេក# ស"#ក ឬបង$%ន់ៃដជេណ$ើរយន្ ឬសកម្ភព ែដល
បង្រេ្គះថ&'ក់រងកយ ខ្#នឯង ឬអ្កដ៏ៃទ។
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B.

ថ"#ំេពទ#(ផ"#ល់ខ្#នៈ សិស#$មិន្ត)វមនថ-#ំេពទ#2ជប់ខ្#នឯង េទះជថ&'ំេពទ$%អ្ីក៏េដយ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ដូចជ ថ"#ំ្គប់ជតិកេហ្អន
ុី ថ"#ំ
់
សំរកទំងន់ ថ"#ំព#&បលផ*#សសយ និង/ឬរលក្ចមុះ។ ករមនថ"#ំេពទ#(ជប់ខ្#នឯងែបបេនះនឹង្ត#វពិន័យដូចបនប"#$ក់ក្(ងបទប#$%ក៣
កររេ្បើថ'(ំេពទ(,។

បទប#្១២-ករេ្បើយនយន្ៈ
ករេ្បើយនយន្មិន្បយ័ត្ៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វេ្បើេ្គឿងម3#សុីន ឬយនយន្េនទីកែន្ងសលេរៀនែដលជមេធ78បយនំឲ7=ប៉ះពល់សុខភព សុវត្ិភព ឬរ#ខនដំេណើរករ
សិក$%។
បទប#្១៣-ែល#$ងសុីសងៈ សិស#$នឹងមិន្ត+វេលងែល#0ងសុីសង ឬប្$រ្បក់ ឬ្ទព%&សម%)ត្ិ។
បទប#្១៤-ករបំផ&'ញ្ទព',សម'/ត្ិៈ

សិស#$នឹងគ"#នបំណង ឬគ#$នគំនិតព$+បទ បំផ$%ញ ឬេធ្ើឲ'(ខូច្ទព'(សម'1ត្ិអ្កដ៏ៃទ ឬចូលរួមជមួយអ្កដ៏ៃទ (េដយបង&'ញខ្+ន ឬសកម្ភព) ដូចជ
្ទព$%សម$(ត្ិសលេរៀន សកម្ភពគំ្ទ ឬពក់ព័ន្សលេរៀន ឬេ្កពី្ទព()សម#$ត្ិសលេរៀន ឬ្ទព%&សម%)ត្ិបុគ្លិកសលេរៀន។ សិស#$ និងមត
បិត/អណព"#បលនឹង្ត&វទទួលខុស្ត&វេចញលុយសងករខូចខត ឬករបំផ$%ញ្ទព%*សម%-ត្ិេនះ។

A.

្ទព$%សម$(ត្ិសលេរៀនៈ ករបំផ&'ញ ឬករេធ្ើឲ)*ខូចទ/)រ បង្$ច ជ"#$ំង ក"្ក់ តុេរៀន ទូទុកឥវ'(ន់ ឬ សំភរះសលេរៀនេផ,-ងៗ រួមមន ក៏ប៉ុែន្

មិនកំណត់ទំងសំភរះតំង េលើជ"#$ំង។

B.

ករបំផ&'ញ្ទព',សម'/ត្ិអ្កដ៏ៃទៈ ករបំផ&'ញ្ទព',សម'/ត្ិបុគ្លដ៏ៃទ រួមមន សំេលៀកបំពក់ គំេរងកិច្ថ+,ក់េរៀន ទូរស័ព្។ល។

បទប#្១៥-ករបង្រអគ្ីភ័យ

សិស#$នឹងបង#$ត់េភ្ើង ឬព#$យមបង)#ត់េភ្ើងេនេលើបរ4េវណ្ទព#9សម#;ត្ិសលេរៀន ឬចូលរួមជមួយអ្កដ៏ៃទ (ទំងករបង%&ញខ្#ន ឬសកម្ភព)
េដើម%&ីបំផ+%ញ ឬេធ្ើឲ'(ខូចខតសម'0ត្ិ្ទព'(សលេរៀនតមរយៈករេ្បើេភ្ើង។ ករណីេនះនឹងមនរួម ករេ្បើេឈើគុស ែដកេកះ ឬករេ្បើសំភរះែដលអច
បណ#$លឲ$'មនេភ្ើងេឆះេលើ្ទព$'សម$6ត្ិសលេរៀន សកម្ភពគំ្ទ ឬទក់ទងសលេរៀនែដលេនេលើ ឬេ្ក្ទព'(សម'+ត្ិសលេរៀន។
បទប#្១៦-ករលួចបន្ំៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វលួច ឬបន្ំយក្ទព$%សម$(ត្ិ ឬចូលរួមជមួយអ្កដ៏ៃទ (ទំងករបង()ញខ្#ន ឬសកម្ភព) េធ្ើជក់ែស្ង។

A.

្ទព$%សម$(ត្ិរបស់សលេរៀន បុគ្លិក ឬសិស$%ៈ ករយក និង/ឬករកន់យកេចញ្ទព./សម.2ត្ិសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃន

ទី្កុងឡ(ែវល្ បុគ្លិកេធ្ើករ ឬសិស$%េដយគ*$នករអនុ01$តជមុន។ ករណីេនះនឹងមនរួមទំងករយកេចញ្ទព67សម69ត្ិពីទូទុកឥវ)*ន់េ្កពី
របស់ខ្'នឯង។

B.

ករលួចបន្ំ្ទព-.សម-1ត្ិ ករមន្ទព()សម(,ត្ិែដលបនមកេដយគ9(នករអនុ<=(តពីម?(ស់្ទព()សម(,ត្ិ រួមមនទំងវត្,ែដលបនលួចក្#ងសហ

គមន៍យកមកចូលក្&ងសលេរៀន។
បទប#្១៧-ករបំែបក និងករែហកចូលៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វបំែបកែហកចូលក្#ង្ទព$%សម$(ត្ិសលេរៀន។ ករណីេនះរួមមនទំងករចូលក្3ង្ទព78សម#$ត្ិសលេរៀនេដយមនខូចខត ឬ
គ"#នខូចខតដល់្ទព'(សម'+ត្ិ។
បទប#្១៨-ករលបលួចៈ

ករចូលខុសច%&ប់មកក្#ង្ទព()សម(,ត្ិសលេរៀនេដយេចតនេធ្ើអំេពើឧ្កិដ្ ឬលួច និង/ឬយក និងកន់យក្ទព+,សម+/ត្ិអ្កដ៏ៃទ (េដយករចូល
រួមបង&'ញខ្#ន ឬសកម្ភព)។
បទប#្១៩-ករឆក់ប្ន់ៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វយក្ទព#1សម#2ត្ិអ្កដ៏ៃទេដយអំេពើគំរមបង្ំ ឬេឃេឃ (េដយចូលរួមបង#$ញខ្(ន ឬសកម្ភព)។
បទប#្២០-ករគំរមកំែហងៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វយក ឬ គំរមយក្ទព*+សម*-ត្ិអ្កដ៏ៃទតមករសម្ត់ (េដយករចូលរួមបង*+ញខ្/ន ឬសកម្ភព)។
បទប#្២១-ករេ្បើ្បព័ន្កុំព*+ទ័រ ឬអុន
ី ថឺេណតគ"#នករអនុ)*#តៈ

សិស#$្គប់រូប្ត,វឈប់ពីេ្បើ្បព័ន្កុំព*+,ទ័រសលេរៀនមិន្តឹម្ត'វ ឬអ៊$នថឺេណតសលេរៀនឆទ័រេដយគ)*នច"#ប់្តឹម្ត*វ។ ករណីេនះនឹងមនរួម
ទំងករេ្បើេលខកូដ ្បព័ន្ទូរស័ព្សលេរៀនេដយគ)*នករអនុ./*ត ករទក់ទងនឹងករគំរមកំែហង ឬទក់ទងករសំងត់ និង/ឬករព%&យមទក់ទង
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តមរយៈ្បព័ន្ទូរស័ព្សលេរៀនេដយគ)*នករអនុ&'(តមកពីទីកែន្ងកុំព+,-ទ័រេផ+2ងៗ។ ករណីេនះរួមមនករប(្*លព័ត៌មនមិន្តឹម្ត&វពក់ព័ន្នឹង
កិច្ករសលេរៀន ឬបុគ្លិកសលេរៀន ្ត#វបនរ(ខនមកពី្បព័ន្កុំព345ទ័រេនផ្ះ ឬសលេរៀន។ ព័ត៌មនបែន្មនៗពក់ព័ន្បទប#$%ក្(ងេសៀវេភេនះ។
បទប#្២២-ករមន ឬករែចកចយៃនរូបភពអស្គម ្បមថ និង/ឬសំភរៈខុសច*+ប់ៈ

សិស#$្ត'វេចៀសវងពីករមនរូបភពអស្គម ឬ្បមថេនក្%ងកម្សិទ្របស់ខ្-ន រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះរូបភព ទស#$ន វដ្ីសុីឌី ែខ#$អត់
រូបអសអភស ឬសំភរៈខុសច*+ប់េផ*0ងៗ (ដូចជៈ ឧបករណ៍/ឯកសរទក់ទងនឹងករបេង្ើត ឬេ្បើជអវុធជេដើម)។
បទប#្២៣-ករបង្រភពអសន្ខុសច()ប់ៈ

ករទក់ទងេលខ ៩១១ ករផ្ល់ស័)*+ ឬករបេង្ើតស័,-.ខុសច.2ប់េដយបង7.ញ្បប់ពីករមនេភ្ើងេឆះ ឬេ្គះអសន្គឺ្ត)វហមឃត់ (េដយ
ករចូលរួមបង&'ញខ្$ន ឬសកម្ភព)។ ករណីេនះរួមមនករេធ្ើជរបយករណ៍/ករទក់ទង ដូចជ េនតមផ្'វេចញសំរប់ េពលមនេ្គះអសន្េនបរ/
េវណសលេរៀនេលើឡនបឺស ឬកិច្ករសលេរៀន។ ករយកេចញគ្មបេចញែដលនំឲ'(បត់ស%&'្បកសអសន្ក្#ងអគរ។ ក៏ប៉ុែន្ច"#ប់េនះ្ត+វែត
អនុវត្ផងែដរចំេពះករណីែដលករយកេចញគ្មបសុវត្ិភពបណ+,លឲ,/ប៉ះពល់ករជំេលៀសេចញពីអគរ។
បទប#្២៤-ករគំរមបំផ្*ះ្គប់ែបកៈ

ករផ្ល់ដំណឹង ព័ត៌មនបំភ័ន្ ឬេផ$%ងៗ (េដយផ"#ល់មត់ ឬករសរេសរ) ែដលបង&'ញឲ'*េឃើញមន្គប់ែបក ឬេ្គឿងបំផ្#ះេលើបរ&េវណសលេរៀន
ឡនបឺស ឬេនេពលសកម្ភពសលេរៀន (េដយករបង()ញខ្#ន ឬសកម្ភព)។ ច"#ប់បែន្មរបស់សហព័ន្ និងរដ្អច្ត+វអនុវត្ ត្ម$វឱ"#ផ"#ក់ករសិក#*
កំរ$ត២ជកំហិត និងអចជសកម្ភពបទេល្ើសឧ្កិដ្នំឱ$%មនវ)ធនករពីអជ#$ធរសមត្កិច្ជន់ខ្ស់ជងម-ន្ីសលេរៀន សំរប់សិស'(ែដលរយករណ៍
ខុស ឬែចកចយកលល()ិចបេ-.(តទក់ទងកេ្គឿងផ្,ះ។ កំណត់សំគល់ៈ សិស#$នឹង្ត*វបនេចទ្បកន់ជមួយបទេល្ើសបទប#$២
% ៦ D និង E ផងែដរ។
បទប#្២៥-ករេឈ%&ះ្បែកកេដយកំលំងបយ/ពក#$សំដីៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វបង/#ញ ឬគំរមពីទំរង់សកម្ភកយវ3ករ ឬពក#$សំដីេឃេឃដក់សិស#$ដ៏ៃទ បុគ្លិកេធ្ើករ ឬមនុស&'ធំដ៏ៃទេនសលេរៀន។

A.

ករវយតំ ករខំ ករខកេស'(ះ កររុញ្ចន ករទត់ធក់ ឬករគប់វត្$ៈ ករេកើតេឡើងបន្ិចបន្.ចៃនករវយតំ ករខំ ករខកេស'(ះ កររុញ្ចន

ករទត់ធក់ ឬករគប់វត្$ដក់សិស#$ ឬមនុស&'ធំ។

B.
C.
D.

ករេឈ%&ះ/្បែកកពក#$សំដីៈ សិស#$ែដល្បឈមុខដក់សិស#$ដ៏ៃទមិនសមរម#,តមវ$ធីេឈ)*ះ ឬ្បែកក ឬសម្ត់េធ្ើបបគ"#។
ករវយតប់ៈ ករវយតប់គ)*េដយកំលំងបយរវងសិស&'និងសិស&'បណ#$លឲ"#មនរបួសស+"ម ឬគ#$នរបួសស+$ម គឺ្ត%វបនហមឃត់។
ករសម្ត់/ករគំរមសិស)*ៈ សិស#$នឹងមិន្ត+វបនគំរម ឬវយតប់ ឬេធ្ើឱ&'ឈឺចប់សិស&/ ឬេធ្ើឲ&'ភ័យខ,&ចចេដយករសម្ត់េធ្ើបបតមវ"ធីណ

មួយ រួមមនករសម្ត់េធ្ើបនែដលបនេធ្ើជបុគ្ល តមទូរស័ព្ និង/ឬករសរេសរសំបុ្តែដលបង&'ញពីអសុវត្ិភពបរ,យកសសលេរៀន។

E.

ករគំរម/ករសម្ត់សហករ) ឬមនុស&'ធំដ៏ៃទេលើ្ទព&3សម&4ត្ិសលេរៀនៈ សិស#$និងមិនគំរមវយតប់ ទត់ធក់ ឬេធ្ើឱ,-ឈឺចប់មនុស,6ធំ ឬេធ្ើឱ,-

ភ័យខ%&ចេដយករសម្ត់តមទរង់ណមួយ រួមមនករគំរមបុគ្ល តមទូរស័ព្ និង/ឬសរេសរសំបុ្ត ែដលបង)*ញពីអសុវត្ិភពដល់បរ#យកយ
សលេរៀន។
សកម្ភពគំរមៈ សិស#$នឹងមិន្ត+វគំរម ឬសម្ត់សិស#$ដ៏ៃទ ឬរ#ខនបរ'យកសសិក-. រួមមនក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ពីករបង%&ញពណ៌ ឬរូបស័'()

សំគល់្កុមអ្កក់ ករបង%&ញនិមិត្រូបសំគល់្កុមអ្កក់េលើខ្,នបុគ្ល ឬេលើម"#ស់សំភរៈករបេ%្ញចរ)តជ្កុមអ្កក់ (គប់ស"#$្កុម
អ្កក់) ឬេដយេចនបង#$ញពណ៌ក្#ងេគលបំណងពី្កុមអ្កក់។ បទប#$%េនះនឹង្ត-វអនុវត្ែតេនេពលអកប()កិរ,យេធ្ើមិន្តឹម្ត%វេដើម%&ី
បំេពញតមបទេល្ើសដ៏ៃទ។

F.

ករបំពនេ្ចើនគ'(ៈ សិស#$ចប់ពីពីរនក់េឡើងរួមសកម្ភពគ*+វយតប់េដយកំលំងបយចំេពះសិស./ដ៏ៃទ-បទេល្ើសេនះនឹងមនរួមទំង

សិស#$ែដលសកម្ចូលរួមក្)ងករ្ប្ពឹត្បទបំពនរ6ខនពក់ព័ន្្កុមអ្កក់។

G.

ករបំពនេលើសិស&'ៈ ករបំពន្ត#វបនេឃើញថ េពលមនុស%&ម(%ក់វយតប់មនុស%&ម(%ក់េទៀេដយកំលំងេលើជនរងេ្គះ។ ជទូេទជនរងេ្គះ

មិនបនេធ្ើតបវ*ញេលើសពីសកម្ភពប៉ុនប៉ងេធ្ើឃតេដើម%&ីប"#$ប់ករបំពន (មិនែមនករវយតប់គ%&េទ)។

H.

ករវយតប់សហករ* ឬមនុស&'ធំដ៏ៃទេលើ្ទព'(សម'+ត្ិសលេរៀនៈ ករវយតប់្ត#វបនកំណត់េនេពលមនុស%&ម"#ក់វយតប់រងកយមនុស)*ម,)ក់

េទៀតែដលបណ*+លឱ+-មនជនរងេ្គះពិត្បកដ។ ជទូេទជនរងេ្គះមិនបនសងសឹកហួសពីសកម្ភពេកើតេឡើងករព*+យមេធ្ើឃតេដើម%&ី
ប"#$ប់ករបំពន (មិនែមនជករវយតប់គ)*េទ)។

I.

ករញ$ះញ$ងឱ"#ខឹង/វ"កវរៈ អកប$%កិរ(យៃនបទេល្ើស ឬមិនសមរម&'ែដលបង្រ និងបេង្ើតឱ"#សកម្ភពជំេលះ ពក#$សំដី និង/ឬកយវ"ករេហើយ

ចេម្ើយរបស់សិស&'ែដលពក់ព័ន្ក្,ងេហតុករណ៍ ឬសក$%ី ែដលេហតុករណ៍មនឥទ្ិខ"#ំងេឡើងនំឱ#+មនករវ&កវរ និង/ឬនំឱ$%េកើតអំេពើេឃ
េឃ។ កំណត់សំគល់ៈ អកប$%កិរ(យេនះគួរេកើតេឡើងេនេលើឡនបឺស បទប#$ស
% ម្សបដក់វ)ន័យបទេល្ើសនឹងមនបទប#$២
% ៦ E។

J.

ករមិន្ពមរ(សយៈ សិស#$ែដលជសក'(ីចំេពះេហតុករណ៍េនសលេរៀន េហើយមិន្ពមទទួលសំេណើររបស់បុគល
្ ិកេធ្ើករឱ()រ*សយជ

បន#$ន់ៃនេហតុករណ៍េនះ។ ករេឆ្ើយតបរបស់សិស-.ែដលបនពក់ព័ន្ក្(ងេហតុករណ៍បង្រវ"កវរ និង/ឬករញ$ះញ$ងខ()ំងនំមនចលចល។

48

បទប#្២៦-អកប$%កិរ(យបំពនផ្#វេភទៈ

សិស#$នឹងមិនពក់ព័ន្អកប#1កិរ3យផ្7វេភទ ែដលបនកំណត់ដូចតេទេនះៈ

A.
B.

កំហុសករប៉ះពល់ៈ គ"#នបំណងប៉ះពល់នំឱ"#មនកររ#ខន ឬលក្ណៈផ្(វេភទ។
ករបំពនផ្)វេភទៈ គ"#នបំណងពក#$សំដី ឬកយវ%ករប៉ះពល់លក្ណៈផ្#វេភទែដលអចមនករេចទ្បកន់ៃនេហតុផលថជករគំរមករចប់

ជំរ$ត ឬកំហុស រួមមនក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះករេកញចំេណញផ្#វេភទ ឬករេស្ើសុំ និង/ឬករេអប ករេថើប ឬេផ្ើសរ ឬករប៉ះពល់រងកយ
េផ#$ងៗេដយមិនបនយល់្ពម។

C.
D.

ករបង$%ញភពមិនសមរម%-ៈ េចតនបង#$ញែផ្ករងកយផ"#ល់ខ្(ន
សកម្ភពប៉ុនប៉ងផ្.វេភទៈសកម្ភពផ្#វេភទពក់ព័ន្នឹងអ្កចូលរួមមនបំណង រួមមនករបង%&ញេសចក្ីេស្ហជសធរណៈ (ភគីទំងពីរ

អច្ត#វមនកំរ$តេទសដូចគ%&)។

E.

កររ"េលប/បំពនផ្+វេភទ ឬបំណងចប់រ"េលភៈ បទេលើ្សរ#េលភ ឬប៉ុនប៉ងរ'េលភខុសច%&ប់េដយកំលំងបយ គំរម ឬបំភ័យ។

បទប#្២៧- ជតិ្សវ$ង ថ'(ំជក់ និងសរជតិ្សវ$កខុសច(6ប់វេផ(:ងៗៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វេ្បើ ទិញ លក់ ែចកចយ ទទួល ឬមន្បេភទៃនជតិ្សវ7កខុសច:;ប់ដូចែដលបនែចងក្Aងច:;ប់រដ្។ ករហមឃត់េនះរួមមន
ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះផលិតផលថ$%ំជក់ ជតិថ$%ំេស្រ័ជ សរជតិបន្ំ ឬផលិតផលថ&'ំខុសច%&ប់ ថ"#ំបុរណ និងថ)*ំបរេហ្ណលីយ4*។

A.

ករមនជមួយខ្+ន ឬ ករេ្បើផលិតផលថ&'ំជក់/ថ"#ំបំពង់បឺតៈ សិស#$នឹងមិនអចមនជរបស់ខ្0ន ឬេ្បើផលវ8តផលថ;<ំជក់ ឬវត្Aដូចថ;<ំជក់ (ឧៈ

េ្គឿង ឬផលិតផលសំរប់បឺត) េលើបរ3េវណសលេរៀន។ ច<=ប់េនះនឹងរួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះផលិតផលបរK សុីែហ្ ថP<ំជក់ទំពរ បំពុង
បឺតថ%&ក់ជក់ េ្គឿងបឺត ឬបំពុងបឺតទឹកែផ្កឈឺ។ ្កដសរុ'នឹង្ត,វបនពិចរណរកេឃើញថមនថ/0ំប20រ40េហ្ណលិយ20 និង្ត<វបនកំណត់ជបទ
េល្ើស។

B.
C.

ករលក់ ឬករែចកចយផលិតផលថ/0ំជក់ៈ ករែចកចយ ឬករេ្បើផលិតផល្បេភទថ45ំជក់េទឱ5;សិស5=េ្កមអយុ។
ករេ្បើជតិ្សវ'ង ឬជតិអលកុលៈ ករផឹកជតិ្សវ,ង ឬេ្បើសរជតិ្សវ'ង អលកុលក្&ងសលេរៀន េលើបរ&េវណសលេរៀន េទនិងមកស
លេរៀន េលើឡនបឺស ឬកម្ភពសលេរៀន ឬមកេលើបរ)េវណសលេរៀន ឬេទកន់សកម្ភពសលេរៀនបន#$ប់ពីេ្បើ្បស់។

D.

ករមនជតិ្សវ+ងៈ ករែចកចយជតិ្សវ.ងក្1ងសលេរៀន េលើបរ&េវណសលេរៀន េទមកពីសលេរៀន េលើឡនបឺស ឬេនកែន្ងសកម្ភព
សលេរៀន។

E.

ករលក់ ឬករែចកចយសរជតិអលកុលៈ ករែចកចយ ឬបំណងែចកចយជតិ្សវ$ងអកុលក្+ងសលេរៀន េលើបរ4េវណសលេរៀន េទមក
ពីសលេរៀន េលើឡនបឺស ឬេនកែន្ងកម្ភពសលេរៀន។

F.

ករេ្បើ ឬ្សវ)ងសរជតិេញ0ណខុសច56ប់ៈ ករេ្បើសរជតិណកូតិក សរជតិថ*+ំេញ/ណ ឬខុសច+6ប់ ថ*+ំេស្រ័ដ ឬសរជតិថ()ំេញ-ណខុស
ច"#ប់េលើបរ&េវណសលេរៀន ឬេទនិងមកពីសលេរៀន េលើឡនបឺស ឬេនកែន្ងកម្ភពេនសលេរៀន ឬមកសលេរៀន ឬេនកែន្ង សកម្
ភពសលេរៀនបន+,ប់ពីេ្បើ្បស់។

G.

ករមនជមួយខ្'ន ឬករប៉ុនប៉ងមនសរជតិខុសច67ប់ៈ ករមនជប់ខ្&ន ឬករប៉ុនប៉ងមនសរជតិ បំែលងសរជតិ ឬសរជតិខុសច%&ប់ ឬ
ែក្ងបន្ំ ឬសរជតិេញ)ណ ែដលជសរជតិេញ)ណ ឬសកម្ភពែចកចយសរជតិខុសច()ប់ និងេញ&ណ។

H.
I.

សរជតិប'(រហ្ឺណលិល(/'(ៈ កមន ឬករែចកចយ ឬករេ្បើសរជតិ្សវ'ងប៉រហ្ឺណលិល*+,*ក្/ងសលេរៀន្ត9វបនហមឃត់។

J.

ករលក់ែចកចយ (ករប៉ុនប៉ង ឬ ជក់ែស្ង)ៈ

សរជតិថ'(ំហឺតៈ កមន ឬករែចកចយ ឬហឺតសរជតិ/ផលិតផល្សវ.ង (ខុសច34ប់) សំរប់ករស្ប់អរម្។

ករែចកចយ ឬករលក់សរជតិខុសច#$ប់ ែក្ងក&'យ ឬ េញ,ណ (រួមមនថ'(ំេពទ$%ពី្គ)េពទ$% បនផ្ល់ឱ$% ឬលក់េទឱ$%បុគ្លេ្កពីមនុស$5
ែដល្ត&វេ្បើថ,-ំេពទ-1េនះ)ព-4យមលក់ ឬែចកចយសរជតិខុសច%&ប់ ឬេញ$ណ ឬសកម្ភពែដលផ្ល់េទឱ*+លក់ ឬែចកចយសរជតិថ%&ំ
េញ#ណ ឬករ្បគល់ ឬករផ្ល់សរជតិខុសច78ប់ឱ"#េទបុគ្លដ៏ៃទេទៀត។ ករហមឃត់េនះនឹងមនរួមចំនួនេ្ចើនជងករបនគិតទុកមុន
េ្បើសំរប់បុគ្លម'(ក់។
បទប#្២៨- េ្គឿងអវុធ និងឧបករណ៍ ឬសំភរៈេ្គះថ,-ក់ៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វមន ផ្ល់ នំមក ឬេ្បើអវុធ េ្គឿង ឬឧបករណ៍េ្គះថ>?ក់ ឧបករណ៍ែដលកំណត់ថជអវុធ ឬ សរជតិែដលអចបណH?លឱ?J
េ្គះថ&'ក់ ឬរ,ខនអ្កដ៏ៃទ។ ឧបករណ៍ទំងអស់េនះនឹង្ត(រ"បអូសយក េហើយជករចំបច់្ត5វ្បគល់ឱ'(បុ៉លិស។ ច"#ប់េនះអច្ត,វអនុវត្តមច"#ប់ ស
លេរៀន ្បសិនេបើសំភរៈ្ត,វបនេ្បើជអវុធ។

A.

កំបិត/វត្(េលងដូចកំបិតៈ ករមនវត្(េក្ងេលងែដលមន្បេភទ ឬទំហំកំបិត/កំ#បិត - េ្កពីវត្$ែដលេមើលេឃើញ នឹង្ត.វបនពិចរណតម

េហតុផលវត្)េក្ងេលង។
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B.

ករមនឧបករណ៍ ឬេ្គឿេអឡិក្តនិក ឬ្បដប់ដូចកំេភ្ើង កំេភ្ើងខ្ី ឬ្បេភទៃនអវុធមិនអចមនបញ់បន្គប់មុីសុិលៈ អចមនរួម ប៉ុែន្

មិនកំណត់ ដូចជៈ ក"#ល្គប់កំ"េភ្ើង/កំេភ្ើងបញ់ទឹក ឬវត្% ឬ្បេភទរងដូចកំេភ្ើង។ េ្កពី្បេភទែដលពិនិត%&េឃើញ នឹង្ត&វបនពិចរណ
តមេហតុផលវត្+េក្ងេលង (ប"#$ក់ក្(ងបទប"#$៥ A)។

C.

ឧបករណ៍ប"#$ំងពន្ឺៈ ករមនឧបករណ៍ធម្តៈ បទេល្ើសទីមួយនឹងមនេទសេដយរ;បអូសយកេចញ។ កំហុសដែដលៗនឹង្តIវរ;ប

អូសយកមករក#$ទុក។ ឧបករណ៍េ្បើេឡសឺុរមនេភ្ើងចំងេលើអ្កែដលេនក្;ងទីធ?@រសលេរៀន ឬក្;ងសកម្ភពសិក@Jសលេរៀន។

D.

កំបិតៈ ករមនឧបករណ៍ធម្ត - ែផ្មុខកំ)បិតតូចជ ២ ១/២អុិជៈ កំបិតនំឱ()មនេ្គះថ1(ក់ េដយេចតន នឹង្ត9វដកយកេចញ េហើយ្ត9វ

ផ"#ក់ករសិក#*។ កំហុសដែដលៗនឹង្ត8វរ:ម អូស និងបន្ផ"#ក់ករសិក#*។ ករមនឧបករណ៍ធម្ត - ែផ្មុខកំ)បិតតូចជ ២ ១/២អុិជៈ ករមន
ឧបករណ៍កំ)បិតែវងជង ២ ១/២ េដយមនេចតន។

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

កំបិតឡម/ឧបករណ៍សំរប់កត់ៈ ករមនឧបករណ៍កំបិតឡម ឧបករណ៍សំរប់កត់ ឬ្បេភទឧបករណ៍ដូចគ;<សំរប់កត់។
កំបិតទហនៈ ករមនឧបករណ៍កំបិត ឬេ្គឿងមុត្សួចដូចជបំពុងមុត្សួច ប៊=ច ្កសសិតសក់ ។ល។
ឧបករណ៍េចលពីេលើឡនបឺសៈ ករមនឧបករណ៍កេចលពីេលើឡនបឺសនឹង្ត7វកំណត់ថជេ្គឿងផ្0ះ មុីសុីល េហើយនិង្ត<វេ្បើជអវុធ។
អវ#ធយុទ្ភ័ណ,ៈ ករមនឧបករណ៍កជ្គប់កំេភ្ើង ឬអំែបង ឬវត្ែដលអចកំណត់ថជអវុធយុទ្ភ័ណE ឬដូចជអវុធ។
េ្គឿបំផ្)ះតូច ផវបំផ្)ះ ករមនេ្គឿងផ្,ះតូចៗដូចជផវ រួមមនក'(លកិប និងគន្ឹះកិបផ្ះ និងក'(លកិប និងែខ'5បន្ឱ'8ផ្9ះ។
្គប់ែបកៈ េ្គឿងេអឡិក្ត(និកនំមកសលេរៀនែដលមនេ្គឿងនំឱ45ផ្8ះ។
េ្គឿផ្'ះេផ)*ងៗៈ ករមនេ្គឿង ឬសរធតុែដលអចបណ67លឱ#$េ្គះថ*#ក់ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ដូចជចំេពៀម ថង់ទឹកក ស./ប់ៃដ ្បនុង

ែដក Nunchucks, Bowie knife, dirk, dagger, leaded cane, switchblade knife, slingshot, clubs, stun guns, mace, fire extinguisher
និង/ឬ ករេ្បើឧបករណ៍ ឬសរធតុែដលនិងបណ78លឱ8:េ្គះថ>8ក់ រ@ខន ឬរបួសស>8មរងកយដល់សិស8Gដ៏ៃទ។ ករណីេនះនឹងមនរួមទំង
សរធតុគីមី ឬសរធតុែកៃឆ្ជតិគីមី ឬសរធតុ្បៃលជីវ6ត។
បទប#្២៩- េ្គឿងអវុធ កំេភ្ើងៈ

សិស#$នឹងមិន្ត+វមន ផ្ល់ នំមក ឬេ្បើអវុធខ្ី កំេភ្ើងែវង ឬអវុធេផ12ងៗែដលនឹងមន ឬមនរងដូចជ ឬអចជ របស់ពិត ៃឆ្េដើម1Hីបញ់េចញ
េដយសកម្ភពបំផ្.ះ រួមទំងកំេភ្ើងេធ្ើស&ង()មផងែដរ ។

A.

កំេភ្ើងខ្ី កំេភ្ើងវ+លដុំ ឬ្បេភទកំេភ្ើងេផ45ងៗ (មន្គប់ ឬអត់្គប់) ត្ម$វឱ'(ផ*'ក់ករសិក%&ក្(ងរយះេពល ៣៦៥ៃថ្រហូតដល់ស្ងករ

េធ្ើករសំេរចតមករណីនីមួយៗ។

a)

លក្ណៈសំគល់ពិេសសៈ សិស#$ែដល្ត*វបនរកេឃើញេ្គឿងអវុធេនសលេរៀន េលើ្ទព"#សម"&ត្ិសលេរៀន េលើឡនបឺស ឬកិច្ករ

សលេរៀន និងេយងតមច)*ប់្ត/វផ"#ក់ករសិក#*រយះេពលយូរ ឬដកេចញ នឹងត្ម;វឱ#>េធ្ើករវយតៃម្អព
ំ ីករេ្គះថ*+ក់ពី្កុមវយតៃម្
ែដលសលេរៀនឆទ័រេ្ជើសេរ'សមុនេពលឱ()ចូលេរៀនវ/ញ។

B.

ករមនអវុធ ឬេ្គឿងផ្ះេ្កពីកំេភ្ើងៈ ឧទហរណ៍ជក់ែស្ងអចរួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ដូចជ starter pistol, BB gun, flare gun, air

rifle, and air pistol, stun gun or paint ball guns ។ េ្គឿងែដល្ត#វបនេ្បើឱ&'េ្គះថ+&ក់អ្កដ៏ៃទអចជំនួសឱ&'អវុធ។

ឯកសរភ&'ប់ Bៈ ែផនកករករពរ និងបទអន្រគមន៍អំេពើករសម្ត់េធ្ើបប
ែផនករករពរ និងបទអន្រគមន៍អំេពើសម្ត់េធ្ើបបគឺជវ:ធីទូលំទូលយេដើមABីេដះ្សយអំេពើសម្.តេធ្ើបបទូេទ និងេដយេ្គឿងេអឡិក្ត>និក
េហើយករសន)*ៃនសលេរៀនសធរណះសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុឡ8ែវល្េដើម%&ីេធ្ើករងរជមួយសិស%2 បុគ្លិក ្គ:សរ ទីភ>%ក់ងរអនុវត្ច%Fប់ និងសហ
គមន៍ េដើម()ីករពរប/0(រ"េលភបំពន។ ករជួបពិេ្គះេយបល់ជមួយសមជិកសំខន់ៗទំងេនះ េយើងបនបេង្ើតែផនករករពរ និងបទអន្រគមន៍
សំរប់ទប់ស()ត់ ករេធ្ើអន្រគមន៍ និងករេឆ្ើយតបចំេពះេហតុករណ៍ៃនករសម្ត់េធ្ើបប ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿងេអឡិក្តIនិក កររJេលភបំពន
ករគំរម និងគំនំសងសឹក។ ករ្បឹក&'េយបល់េនះ រួមមនករេ្បើសំណ6រជេ្ចើន ែដលផ្ល់មកនូវឱកសសំរប់បន្ករពិភក&' និងរយះេពលផ្ល់េយ
បល់ជសធរណៈសំរប់ព័ត៌មនេឆ្ើយតបពីមតបិត និងសហគមន៍។ នយកសលេរៀនគឺទទួលខុស្តKវសំរប់ករអនុវត្ន៍ និង្គប់្គងៃនែផនករ។
សិស#$សលេរៀនឆទ័រថ/#ក់ទី្បំប78#ក់ពីទស#$នៈរបស់គត់អំពីករសម្ត់េធ្ើបបបននិយយថ “ខ្#ំសូមជំរបថ ខ្+ំ្បថ./ំឱ/1មនុស/4សហករ។
េយើងទំង្គ)សរ និងសហគមន៍ និងពលរដ្ទំងអស់គួរែតចប់េផ្ើមេជឿជក់បCDEេនះ។”

I. ថ"#ក់ដឹកនំ និងករទប់ស2#ត់េទនឹងករសម្ត់េធ្ើបប និងគំនំសងសឹក
្កុមករងរថ)*ក់ដឹកនំៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡCែវល្ែដលជសលេរៀនមនករសន*Jផ្ល់ឱ$%សិស$(្គប់រូបមនសុវត្ិ
ភពបរ#យកសល្្បេសើរ និងផល្បេយគន៍ករសិក34 ែដលសិស37អចសំេរចេជជ័យស្ង់ដរករសិក34កំរ$តកំពូល។ គ+,នសិស,0នឹង្ត4វមនេទសចំេពះ
កររ#េលភព ករគំរម គំនំសងសឹក ករសម្ត់េធ្ើបប ឬករសម្ត់េធ្ើបនេដយេ្គឿងេអឡិក្តAនិក។ ករសនCDេនះគឺជែផ្ក បK្MលគPCៃនករខិតខំរួម
គ"#របស់េយើងេដើម#.ីេលើកកំពស់ករសិក#6 និងេដើម#.ីករពរ និងលប់បំបត្គប់រូបភពៃនករសម្ត់េធ្ើបប ករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត+និក
ករ#េលភបំពន ករគំរម គំនំសងសឹក និងអកប45កិរ6យនំឱ4:េ្គះថ?4ក់ និងរ#ខនេផ#$ងេទៀត ែដលអចប៉ះពល់ធ្ន់ធ្រដល់ដំេណើរករសិក-.។ េគល
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ករណ៍អកប()កិរ+យរបស់សិស(/សលេរៀនឆទ័របង9(ប់បន្គ<(អំពីកិច្សន(Cេនះតមរយះពក*+សំខន់េនះៈ ករេរៀនេដើម)*ីរស់េនទំ#ងអស់គ"#ែដល្ត&វ
បនកសងេឡើងេដយែផ្កេលើេគលករណ៍េដយែផ្កេលើេគលករណ៍្បតិបត្ិចំបងបី្បករ គឺៈ

មនសុវត្ិភព មនករេគរព មនករទទួលខុស្ត4វ
សលេរៀនឆទ័រនឹងមិនអនុេ្គះចំេពះអកប9:កិរ;យខុសច9?ប់ ឬរBខន រួមមន ្គប់់រូបភពៃនករសម្ត់េធ្ើបប ករសម្ត់េធ្ើបបេដយេ្គឿង
េអឡិក្ត(និក កររ,េលភបំពន ករគំរម ឬគំនំសងសឹកេនក្%ងអគរ េលើបរេវណ ឬក្%ងកែន្ងេធ្ើសកម្ភពសលរេរៀនេយើង។ កិច្ករេនះរួមមន
ករផ្ល់ឱ()សិស(,្គប់រូបមនបរ3យកស្បកបេដយសុវត្ិភពេនកែន្ងចំណតឡនបឺស បរ3េវណសួនកុមរ ក្Jងបន្ប់អហរ តមផ្-វេដើរ និងសកម្ភព
សិក$%មុន និងេ្កយេពល - សកម្ភពសលេរៀនក៏ដូចជេពលេនក្5ងថ89ក់េរៀនផងែដរ។ បុគ្លិនឹងចត់វ(ធនករជក់លក់ េដើម34ីបេង្ើតបរ#យកស
សិក$%គំ្ទេដយសុវត្ិភពសំរប់ជនែដលងយទទួលរងេ្គះេនក្?ងសហគមន៍ និងផ្ល់ឱGHសិសGI្គប់រូបមនជំនញ ចំេណះដឹង និងយុទ្ស"ស្េដើម%&ី
ករពរទប់ស()ត់ ឬេឆ្ើយតបទប់ទល់ចំេពះអំេពើសម្ត់េធ្ើបប រេលភបំពន ឬករបង្រេរឿង។
សលេរៀនឆទ័រកត់សំគល់ថ សិស34មួយចំនួនអចក$%យជជនងយរងេ្គះចំេពះេគលេដៃនករសម្ត់េធ្ើបប ឬកររ/េលភបំពនែដលមន
លក្ណៈជក់ែស្ង ឬករទទួលខុសគ45ជមួយមនុស59ែដលមន ឬ្ត)វបនទទួលលក្ណៈមួយ ឬេ្ចើន្បេភទ។
សលេរៀនឆទ័រនឹងេធ្ើករេសើបអេង្តជបន78ន់នូវរល់របយករណ៍ និងពក8EបណFឹងៃនករសម្ត់េធ្ើបប ករសម្ត់េធ្ើបនេដយេ្គឿងេអឡិក្ត&
និក ករគំរម និងករគំនំសងសឹក និងករចត់វ1ធនករជបន67ន់េដើម7;ីប=្ប់អកប7;កិរ1យេនះ និងសC7ងេឡើងវ&ញនូវអរម្ណ៍សុវត្ិភពរបស់្កុមេគល
េដ។ េយើងនឹងគំ្ទកិច្សន23េនះក្6ង្គប់ស;2នភពៃនសហគមន៍សលេរៀនេយើង រួមមនកម្វIធីមុខវIជO2សិក2P បេ្ងៀន ករអភិ វឌ2Uន៍បុគ្លិក សកម្ភព
បែន្មមុខវ)ជ+,សិក,0 និងករចូលរួមមតបិត ឬអណព,>បល។ សលេរៀនឆទ័រនឹងផ្ល់បន្ករអភិវឌ,Oន៍មុខវ)ជ"#ជីវៈ សំរប់បុគ្លិក្គប់រូបរួមមន
ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះ្គ5បេ្ងៀន ថ9:ក់្គប់្គង ទី្បឹក:>ពិេ្គះេយបល់ ្គ5េពទ:C អ្កេមើលករខុស្ត/វអហរដ45ន បុគ្លិកអនម័យ អ្កេបើកបរឡន
បឺស ្គ&កីឡ និង្គ&ជំនួយករបេ្ងៀន។

II. និយមន័យៈ ករសម្ត់េធ្ើបប ករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត7និក និង គំនំសងសឹក
ករសម្ត់េធ្ើបប គឺជករ្ប្ពឹត្េដយសិស12ម41ក់ ឬេ្ចើននក់ ឬេដយសមជិកៃនបុគ្ិលសលេរៀន ែដលរួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះ្គ#
បេ្ងៀន ថ()ក់្គប់្គង ទី្បឹក)0ពិេ្គះេយបល់ ្គ7េពទ)8 អ្កេមើលករខុស្ត7វអហរដG)ន បុគ្លិកអនម័យ អ្កេបើកបរឡនបឺស ្គ6កីឡ និង្គ6ជំនួយ
ករបេ្ងៀន តមករសរេសរ ពក./សំដី ឬេ្គឿងេអឡិក្ត:និក ឬ សកម្ភព ឬកយវ@ករ ឬរួមទំងអស់ែដលនំឱ./្កុមេគលេដ (i) បង្រេ្គះថ*+ក់ផ្0វ
កយ ឬផ្&វចិត្ចំេពះេគលេដ ឬេធ្ើខូចខត្ទព45សម48ត្ិរបស់េគលេដ (ii) កែន្ងរបស់េគលេដក្/ងករភ័យខ56ចចំេពះខ្<នេគ ឬករខូចខត្ទព6D
សម#$ត្ិរបស់ខ្-នេគ(iii) បេង្ើតបរ(យកសចប់ជំរ(តេនសលេរៀនចំេពះេគលេដ (iv) ករមិនយកចិត្ដក់េលើសិទ្ិេនសលេរៀនរបស់្កុមេគល
េដ ឬ (v) កររ#ខនេដយសំភរៈ និងសរធតុខុសច/0ប់ចំេពះដំេណើរករសិក/; ឬបទប$%&ករងររបស់សលេរៀន។
ករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿេអឡិក្ត6និក គឺជករសម្ត់េធ្ើបបតមករេ្បើទំនក់ទំនងតមបេច្កវAទBC ឬេ្គឿងេអឡិក្ត6និក តមករេ្បើេ្គឿងេអ
ឡិក្ត&និក ដូចជ ទូរស័ព្ អត្បទេផ្ើសរ និងករបង#$ញតមអុិនថឺេណតផងែដរ ករប1្3នជរូបស789 ករឱ$%ស!"# ករសរេសរ រូបភព សំេឡង ទិន្ន័យ
ឬវ#ធីឆ'(តវ័យេផ(.ងៗែដល្ត5វបនប9្;នទំង្សុង ឬជែផ្កៗតមេតេឡ្កម វ"ទ$%& េមែដកអគ្ីសនី រូបភពេអឡិក្ត-និក ្បព័ន្ឆ្3ះប567ំងរូបភព រួមមន
ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចេពះសបុ្តតមេអឡិក្ត8និក ទំនក់ទំនងតមអុិនថឺេណត ករទំនក់ទំនងប+្-នសររហ័យ ឬ វត្6ចម្ង។ ករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿង
េអឡិក្ត(និកនឹងមនរួមផងែដរ ករបេង្ើតេវបេភជ ឬករសរេសរនិពន្ែដលអ្កបេង្ើតយល់ថជអត្សEFGណសំគល់មនុសGLដ៏ៃទ ឬករសំគល់ជមនុសGL
ដ៏ៃទេផ'(ងេទៀតជអ្កនិពន្ែដលបនបង9'ញជមតិករ ឬសរសរេសរ ្បសិនេបើករបេង្ើត ឬករែក្ងបន្ំបេង្ើតជលក្ខ័ណ5ែដលបនរយក្;ងេលខពី

(i) ដល់ (v) ជពិេសស ករនិយមន័យស្ីពីករសម្ត់េធ្ើបបក៏ដូចជ កររ;ខនេដយករទំនក់ទំនងតមេ្គឿងេអឡិក្តHនិកេទកន់មនុសKLេ្ចើនជង
ម"#ក់ ឬបង)#ញសំភរះតមមេធ#4បយេអឡិក្ត<និកែដលអចជករចំបច់សំរប់មនុស#Hេ្ចើនេទៀត ្បសិនេបើករែចកចយ ឬករបង45ញបេង្ើតលក្ខ័ណ$
ែដលបនគំរមដូចក្#ងកំណត់និយមន័យអំពីករសម្ត់េធ្ើបបេនះ។
ករសម្ត់េធ្ើបប ឬករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត3និកអចេកើតមនេនក្*ង ឬេ្កសលេរៀន ក្*ងេពល និងេម#$ងសិក$)េ្កយេពល េនផ្ះ
និងក្&ងទីកែន្ងខងេ្កផ្ះ។ េនេពលករសម្ត់េធ្ើបប ឬករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត;និក្ត;វបនេចទ្បកន់ ករសហករ និងជំនួយេពញ
េលញពីមតបិត ្គ,សរ្ត0វបនរ4ពឹងទុក។
េគលបំណងៃនេគលករណ៍េនះ េនេពលែដលពក45សម្ត់េធ្ើបប្ត@វបនេ្បើេដើម4Bីចង្FលបងH4ញ្បបំអំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬករសម្ត់េធ្ើបប
តមេ្គឿងេអឡិក្ត-និក។

ករសម្ត់េធ្ើបប្ត/វបនហមឃត់មិនឱ67មនៈ
• េនេលើបរ'េវណសលេរៀន និងេលើ្ទព34សម37ត្ិសលេរៀនជប់ជមួយសួនកុមរជបនB3ន់។
• េនតមសកម្ភពែដលឧបត្មគំ្ទ ឬសកម្ភពពក់ព័ន្សលេរៀន។
• េនកិច្ករ ឬកម្វ-ធីេនេលើ ឬេ្កបរ'េវណសលេរៀន។
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• េនកែន្ងចំណតឡនបឺស។
• េនេលើឡនបឺសសលេរៀន ឬយនយន្េផ34ងៗ ែដលបនជួល ឬេ្បើេដយសលេរៀន ឬ
• តមករេ្បើេ្គឿងបេច្កវ0ទ23 ឬេ្គឿងេអឡិក្ត9និកែដលបនជកម្សិទ្ិ ជួល ឬេ្បើេដយសលេរៀនឆទ័រ។ ករសម្ត់េធ្ើបប ឬករសម្ត់
េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត2និក្ត2វបបហមឃត់េនតមកែន្ង សកម្ភព កិច្ករ ឬកម្វ,ធីែដលមិនពក់ព័ន្សលេរៀន ឬតមរយះ
ករេ្បើបេច្កវ+ទ-. ឬេ្គឿងេអឡិក្ត7និកែដលមិនែមនជកម្សិទ្ិ ជួល ឬេ្បើេដយសលេរៀនឆទ័រ ្បសិនេបើសកម្ភពតិច ឬេ្ចើនក្#ង
ករេចទសំណ$រៈ
• បេង្ើតបរ(យកសចប់ជំរ(តេគលេដេនសលេរៀន។
• ្ប្ពឹត្េល្ើសេលើសិទ្របស់េគលេដេនសលេរៀន និង/ឬ
• រ"ខនេដយសំភរៈ ឬសរជតិខុសច45ប់ចំេពះដំេណើរករសិក4? ឬសណA4ប់ធC4ប់ករងរសលេរៀន។ គំនំសងសឹកែដលរយករណ៍អព
ំ ី
ករសម្ត់េធ្ើបប ផ្ល់ព័ត៌មនក្/ងេពលករេសើបអេង្តតមដនពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬេធ្ើជសក:;ី ឬមនព័ត៌មនែដលគួរទុកចិត្ពីករសម្ត់េធ្ើ
បបក៏្ត%វបនហមឃត់ផងែដរ។ អ្កបង្រជេម+,ះគឺជសិស&' ឬសមជិកៃនបុគ្លិកសលេរៀនរួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះ្គ(បេ្ងៀនថ"#ក់
្គប់្គង ្គ&េពទ*+សលេរៀន បុគ្លិកអហរដ9*ន បុគ្លិកអនម័យ អ្កេបើកបរឡនបឺស ្គ)កីឡ ្គ)្បឹក"#ពិេ្គះេយបល់សំរប់សកម្ភព
សិក$%បែន្មពិេសស ឬ្គ0ជំនួយបេ្ងៀនែដលចូលរួមក្=ងករសម្ត់េធ្ើបប ឬករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្ត+និក ឬគំនំសងសឹក។

III.វគ្បណ&'ះបណ*+ល និងករអភិវឌ+5ន៍វ7ជ9+ជីវៈ
វគ្បណ&'ះបណ*+ល្បចំឆ1+ំ - វគ្បណ&'ះបណ*+លបុគ្លិក្បចំឆ4+ំសំរប់បុគ្លិកសលេរៀន្គប់រូបតមែផនករកំណត់ នឹងមនរួម ភរៈកិច្បុគ្លិក
េ្កមែផនករ ករ្ត*តពិនិត-.អំពីវ3ធនករែដលនយក ឬថ<-ក់ដឹកនំ នឹង្ត#វ្ត#តពិនិត'(េយងតមករទទួលបនរបយករណ៍អំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំ
សងសឹក និង្ត#វ្ត%តពិនិត)*កម្វ%ធីករពរទប់ស%&តក
់ រសម្ត់េធ្ើបប្ត#វបនផ្ល់ថ"#ក់េរៀន្គប់កំរ.តទូទំងសលេរៀន។ េសចក្ីជូនដំណឹងសំរប់បុគ្លិក
សលេរៀនឆទ័រនឹង្ត#វផ្ល់ជូនបុគ្លិក្គប់រូបជមួយេសចក្ីជូនដំណឹងែផនករ្បចំឆ56ំតមរយះករផ()ព្ផ(,យព័ត៌មនអំពីកិច្ករេនះ រួមមនែផ្ក
កិច្ករទំនក់ទំនងបុគ្លិកក្#ងេសៀវេភែណនំសំរប់បុគ្លិកសលេរៀន និង្កមសិលធម៌របស់សលេរៀនឆទ័រ។ ករបណ#$ះបណ'(លបន្មុខវ"ជ$%ជីវៈ
តមេគលបំណងអភិវឌ-.ន៍សលេរៀនឆទ័រ្ត,វបេង្ើតករយល់ដឹងទូរទក់អំពីឧបករណ៍ចំបច់សំរប់បុគ្លិកបេង្ើតបរ;យកសែដលេលើកកំពស់សុវត្ិភព
ករទំនក់ទំនងពលរដ្ និងករេគរពភពខុសគ%&។ ករអភិវឌ&/ន៍មុខវ3ជ5&ជីវៈនឹងកសងជំនញសហករAេដើម&Eីករពរ កត់សំគល់ និងេឆ្ើយតបអំេពើសម្ត់េធ្ើ
បប។ ដូចបនែចងក្,ងច-.ប់ M.G.L. c. 71, 370, ប"#$ក់ថ មតិករៃនករអភិវឌ$3ន៍បុគ្លិកទូទំងសលេរៀននឹង្តDវបនផ្ល់ជូនដំណឹងេដយករ្សវ
្ជវ េហើយនឹងមនរួមទំងព័ត៌មនស្ីពីៈ

(i) យុទ្ស&ស្អភិវឌ./ន៍សម្សបេដើម.8ីករពរទប់ស>.ត់អំពីសម្ត់េធ្ើបប។

(ii) យុទ្ស&ស្អភិវឌ./ន៍សម្សបេដើម.8ីសំរប់បទពិេសធន៍មន្បសិទ្ិភពជបនC.ត់េដើម.8ីបE.Fប់េហតុករណ៍សម្ត់េធ្ើបប។

(iii) ព័ត៌មនទក់ទងសកម្ភពជេ្ចើន និងឥទ្ិពលចេផ:;ងៗែដលអឫចេកើតេឡើងក្*ងចំេណមជនបង្រ ្កុមេគលេដចំេពះអំពីសម្ត់េធ្ើបប។

(iv) ករ្សវ្ជវលទ្ផលអំពីអំេពើសម្ត់េធ្ើបប រួមទំងព័ត៌មនអំពី្បេភទជក់លក់ៃនសិស;<ែដលបនបង$%ញថពិតជជមនេ្គះថ1%ក់សំរប់
អំេពើសម្ត់េធ្ើបបេនក្2ងបរ5យកសសលេរៀន។

(v) ព័ត៌មនស្ីពីេហតុករណ៍ និងវ4ធីៃនអំពីសម្ត់េធ្ើបបតមេអឡិក្ត4និក។ និង

(vi) ប"#$សុវត្ិភព្បព័ន្អិុនថឺេណត េនេពលពួកេគទក់ទងនឹងអំេពើសម្ត់េធ្ើបប។
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្បនអនុវត្ករបេ្ងៀន្តឹម្ត1វតមអយុវ័យស្ីពីករករពរទប់ស=>ត់អំេពើសម្ត់េធ្ើបបេន
តមកំរ&តថ)*ក់េរៀន។ ្គ2បេ្ងៀន្គប់រូបេនសលេរៀនឆទ័រ្ត1វបនហ្ឹកហត់ក្:ងវ<ធីេដះ្សយេឆ្ើយតបថFGក់េរៀន។ េនះជមេធGKបយៃនករបេ្ងៀន
ែដលប"#$ក់ពីករលូតលស់កម្វ3ធីសិក$6 និងអរម្ណ៍សង្មក្>ងសហគមន៍សលេរៀនរDងមំ និងមនសុវត្ិភព។ េគលករណ៍ដឹកនំៃនកម្វ3ធី្តQវបន
សហករអនុវត្ន៍តមថ/0ក់េរៀនជ្បចំ ដូចជ ករបេង្ើតច12ប់ថ51ក់េរៀន/កម្វ;ធីហមឃត់ជក់លក់ចំេពះអំេពើសម្ត់េធ្ើបប។ េយើងបនេធ្ើករសហករគ51
េដើម%&ីបេង្ើតករយកចិត្ទុកដក់យល់ដឹងពីអកប%&កិរ;យយៃនកររ?ពឹងទុកសលេរៀន និងបេង្ើតបរ;យកសៃនករេគរព និងយកចិត្ទុកដក់។ ករបណGHះ
បណ#$លេនះនឹង្ត$វបនេទឱ&'្គ*បេ្ងៀនថ្ីៗ ែដលនឹង្ត*វបនេធ្ើេឡើងម្ងេហើយម្ងេទៀតេរៀងរល់ឆE&ំខណៈេយើងចប់េផ្ើមេដើមឆE&ំសិក&O។
សលេរៀនបនសន)*បេង្ើតបរ0យកសែដលសិស)7ទំងអស់្ត=វបនេលើកទឹកចិត្ និងមនអរម្ណ៍និយយេទកន់មនុស)7ធំេដយសុវត្ិភព
េដយករែចករ)ែលកករបរម្អំពីចរ2តកច និងករសម្ត់េធ្ើបប។ េយើងេជឿជក់ថ ករេដះ្សយទំនស់ករសិក?@នឹងជួយឱ?Dសិស?Eរបស់េយើងេរៀន
ប"#$ក់ពីត្ម,វករ ករ្បឈមុខរបស់ពួកេគរវងសិស&'និងសិស&' និងជួយឱ&-សិស&'មនឥទ្ិពលចំេពះប:;&្បឈមុខ ែដលជួនកលបេង្ើនេទជអំេពើ
សម្ត់េធ្ើបប។ េយើងេជឿជក់ថ ករកសងបរ/យកសែដលសំអងេលើលក្ណៈពិេសស និងតៃម្របស់សិស*+ផ-*ល់ខ្0នម3*ក់ៗ ករអបអរសទរនូវភព
ខុសគ%&របស់េយើង និងកររក-.ករកររ#ពឹងទុកខ្ស់សំរប់អ្ករល់គ()គឺជគន្ឹះេដើម,-ីករករពរទប់ស6,ត់អំេពើសម្ត់េធ្ើបប។
បុគ្លិកជំនញអកប-.កិរ0យ កិច្ករសង្ម ជំនញចិត្ស;ស្ គឺ្ត>វបនបណCDះបណ#$លេដើម$*ីគំ្ទសិស$2ម4$ក់ៗផ9$ល់ខ្<ន ្កុមេគលេដ សក$2ី ឬ
ជនបង្រជំេលះ េដើម./ីែស្ងយល់ពីតួនទីរបស់ខ្>នេនក្Bងេហតុករណ៍ និងវJធីេដើម./ីជួយេដះ្សយសO.នករណ៍។
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IV. េគលករណ៍ និងនិតិវ&ធីសំរប់េធ្ើេសចក្ីរយករណ៍ និងករេឆ្ើយតបចំេពះអំេពើសម្ត់េធ្ើបប និងគំនំសងសឹក
របយករណ៍ស្ីពីករសម្ត់េធ្ើបប្ត2វបនេធ្ើេដយបុគ្លិកសលេរៀនឆទ័រ សិសCD មតបិត ឬ អណពCJបល ឬបុគ្លដ៏ៃទ ែដលមិនែមនជ
សហករ% ឬសហករ%សលេរៀន។ សលេរៀននិងេធ្ើែបបបទរបយករណ៍ែដលមនេលើេវបសយសលេរៀនសំរប់េ្បើេដយ្គប់ភគីពក់ព័ន្។ ែបប
បទរបយករណ៍នឹង្ត.វបនេធ្ើជភសេដើមកំេណើតរបស់សិស>? និងមតបិត ឬអណព>Fបលអចមនេនសលេរៀន។
េសចក្ីរយករណ៍េធ្ើេដយបុគ្លិកៈ សហករ9 (បុគ្លិកេធ្ើករេនសលេរៀនឆទ័រ) ត្មEវឱHIរយករណ៍ជបនLHន់មកនយក ឬថPHក់ដឹកនំទន់
េពលស្ីពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក សហករ%អចក$%យជអ្កដឹងេហតុករណ៍ ឬសក%7ី។ ត្ម<វករសំរប់សរេសររបយករណ៍ជូននយក ឬថI%ក់
ដឹកនំមិនមនកំណត់តមសិទ្ិរបស់សហករ5 េដើម89ីេឆ្ើយតបចំេពះេហតុករអកប89កិរCយ ឬវCន័យសម្សបជមួយេគលករណ៍សលេរៀន ឬសលេរៀន
មណ#លអនុវត្និតិវ,ធីសំរប់ករ្គប់្គងអកប;<កិរ,យ និងវ,ន័យ។
េសចក្ីរយករណ៍េដយសិស/0 មតបិត ឬអណព/8បល និងជនដ៏ៃទៈ សលេរៀន ឬសលេរៀនមណGលរHពឹងថ សិស/0 មតបិត ឬអណ
ព"#បល និងជនដ៏ៃទ ែដលជសក"2ី ឬអ្កដឹងេហតុករណ៍ភA"មអំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹកពក់ព័ន្នឹងសិស"2 េដើម"Oីរយករណ៍េហតុករណ៍េនះ
ជូននយក ឬថ#$ក់ដឹកនំ។ ករកត់្តអច្ត3វបនេធ្ើេឡើងេដយសំងត់ ក៏ប៉ុែន្គH$នវIធនករវIន័យែដលនឹង្ត3វអនុវត្េទនឹងបទេចទ្បកន់ជនបង្រែត
មួយេដយែផ្កេលើរបយករណ៍សំងត់េនះេទ។ សិស;< មតបិត ឬអណព;Dបល និងជនដ៏ៃទអចេស្ើសុំជំនួយករពីសហករ2េដើម56ីបំេពញពក5;របយ
ករណ៍។ សិស()នឹង្ត&វបនផ្ល់វ-ធីអនុវត្មនសុវត្ិភព និងអយុវ័យ្តឹម្ត&វេដើម?@ីេធ្ើេសចក្ីរយករណ៍ និងពិភក?Iអំពីេហតុករណ៍ៃនករសម្ត់េធ្ើបប
ជមួយសហករ) ឬនយក ឬថ./ក់ដឹកនំ។

V. ករេសើបអេង្ត និងសកម្ភពេឆ្ើយតបេទនឹងរបយករណ៍
មុនេពលេធ្ើករអេង្តេពញេលញចំេពះបទេចទ្បកន់អំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក នយក ឬថABក់ដឹកនំនឹង្តDវចត់វFធនករេដើមBHីេធ្ើករ
វយតៃម្ត្ម(វករេដើម/0ីស3/រសតិអរម្ណ៍សុវត្ិភព្កុមេគលេដែដលបនេចទ្បកន់ និង/ឬេដើម23ីករពរទប់ស82ត់្កុមេគលេដែដលបនេចទ្បកន់
ពីេហតុករណ៍បន្េទៀត។ ករេឆ្ើយតបេដើម()ីេលើកកំពស់សុវត្ិភពអចរួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះករបេង្ើតែផនករសុវត្ិភពបុគ្ល ករពិចរណទុក
មុននូវករេរៀបចំកែន្ងអង្យសំរប់្កុមេគលេដ និង/ឬជនបង្រទំនស់ក្BងថDEក់េរៀន េពលញBាំអហរ ឬេលើឡនបឺស ករកំណត់សហករQែដលនឹងេធ្ើ
សកម្ភពជ “មនុស%&រក%)សុវត្ិភព” សំរប់្កុមេគលេដ និងករផ45ស់ប្7រកលវ9ភគរបស់ជនបង្រទំនស់ និងករចូលដល់្កុមេគលេដ។ នយក ឬ
ថ"#ក់ដឹកនំនឹងចត់វ/ធនករបែន្មេដើម#9ីេលើកកំពស់សុវត្ិភពអំឡCងេពលអនុវត្ន៍ និងបនF#ប់ពីករេធ្ើករេសើបអេង្តេនេពលចំបច់។
នយក ឬថ&'ក់ដឹកនំនឹងអនុវត្យុទ្ស6ស្សម្សបសំរប់ករពរទប់ស-.ត់ពីអំេពើសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹកសិស.@ែដលបនរយករណ៍អំពី
ករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក សិស67ែដលបនេធ្ើជសក67ីចំេពះករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក សិស9:ែដលបនផ្ល់ព័ត៌មនពិតអំពីសកម្ភពែដល
បនរយករណ៍អំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក។ នយក ឬថ%&ក់ដឹកនំនឹងេធ្ើករេសើបអេង្តភ:&ព្គប់របយករណ៍អំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសង
សឹក និងក្(ងេពលកំពុងេធ្ើ នឹងពិចរណ្គប់ព័ត៌មនែដលបនដឹង រួមមនវBធីៃនករេចទ្បកន់ និងអយុវ័យរបស់សិសIJែដលបនពក់ព័ន្។ អំឡ(ងេពល
េធ្ើករេសើបអេង្ត នយក ឬថ/0ក់ដឹកនំ េនក្#ងចំេណមកិច្ករេផ/0ងេទៀត នឹងេធ្ើសំភសន៍សិស-. បុគ្លិក សក-.ី មតបិត ឬអណព-=បល និង
កិច្ករចំបច់េផ-.ងេទៀត។ នយក ឬថ8-ក់ដឹកនំ (ឬជនណែដលកំពុងេរៀបចំេធ្ើករេសើបអេង្ត) នឹងរIលឹក្បប់ជនបង្រទំនស់ែដលបនេចទ្បកន់
្កុមេគលេដ និង សក-.ី ែដលគំនំគឺ្ត6វហមឃត់ដក់ខត េហើយនឹង្ត.វទទួលេទសក្6ងចំណត់ករវ<ន័យ។ ករេធ្ើសំភសន៍អចមនករពិេ្គះ
េយបល់ជមួយជំនញករចិត្ស5ស្ ឬបុគ្លិកសង្មសលេរៀនេនេពលសម្សប។ េដើម12ីករអនុវត្ន៍បន្ និង្ត(វផ្ល់ភរះកិច្របស់េគេដើម9:ីេធ្ើករ
េសើបអេង្ត និងេដះ្សយប012 នយក ឬថ72ក់ដឹកនំនឹងរក$%ករសំងត់ក្-ងអំឡ-ងេពលដំេណើរករេសើបអេង្ត។ នយក ឬថ=$ក់ដឹកនំនឹងេរៀបចំរបយ
ករណ៍អំពីករេសើបអេង្ត។ និតិវ4ធីសំរប់ករេសើបអេង្តរបយករណ៍អំពីករសម្ត់េធ្ើបប និង គំនំសងសឹក នឹង្តAវបនេធ្ើឱCDសម្សបជមួយេគល
ករណ៍សលេរៀន។
នយក ឬថ&'ក់ដឹកនំ' នឹងពិេ្គះេយបល់ជមួយទី្បឹក()ែផ្កច(.ប់អំពីករេសើបអេង្តេនេពលចំបច់។

VI. េសចក្ីសំេរច
នយក ឬថ&'ក់ដឹកនំនឹងេធ្ើេសចក្ីសំេរចេដយែផ្កេលើ្គប់ព័ត៌មនករពិត និងបរFយកស។ ្បសិនេបើ បនI'ប់ពីេធ្ើករេសើបអេង្ត ករសម្ត់េធ្ើ
បប ឬគំនំសងសឹកគឺជស./នភពធ្ន់ធ្រ នយក ឬថ9/ក់ដឹកនំនឹងចត់វ>ធនករទប់ទល់តមេហតុផលេដើម23ីករពរទប់ស72ត់កំុឱ2;េកើតេឡើងេទៀត និងេដើម23ី
ធនថ ្កុមេគលេដគឺមិន្ត1វបនកំរ6តក្8ងករចូលរួមក្8ងសកម្ភពសលេរៀន ឬក្8ងករទទួលផល្បេយជន៍ពីសកម្ភពសលេរៀន។ នយក ឬ
ថ"#ក់ដឹកនំ នឹងៈ

1. ពិចរណពីសកម្ភពេដះ្សយអ្ីខ្ះែដលត្ម:វឱ=>េធ្ើ ្បសិនេបើមន និង
2. ពិចរណពីសកម្ភពេឆ្ើយតប និង/ឬ អ្ីខ្ះេនេពលចំបច់។
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េយងតមកលះទសះ នយក ឬថ#$ក់ដឹកនំអចេ្ជើសេរ3សេដើម$5ី្បឹក$8េយបល់ជមួយ្គ?របស់សិស$A និង/ឬទី្បឹក$8សលេរៀន និងមតបិត ឬ
អណព$%បលរបស់្កុមេគលេដ ឬជនបង្រទំនស់ េដើម$=ីកំណត់បAB$សង្ម ឬសតិអរម្ណ៍ចំបច់ែដលអចនំឱ12េកើតអកប18កិរ:យសម្ត់េធ្ើបប
េហើយ្ត'វវយតៃម្ពីកំរ2តៃនត្ម'វករសំរប់បែន្មករអភិវឌ?@ន៍ជំនញកិច្ករសង្ម។
នយក ឬថ&'ក់ដឹកនំនិងផ្ល់ជូនដំណឹងមតបិត ឬអណព';បលជបន>'ន់អំពី្កុមេគលេដ និងជនបង្រទំនស់អំពីលទ្ផលៃនករេសើបអេង្ត
េហើយ្បសិនេបើ ករសម្ត់េធ្ើបប្ត3វបនរកេឃើញ វ8ធនករែដល្ត3វេធ្ើអ្ីខ្ះ េដើមABីករពរទប់សFAត់សកម្ភពបន្ៃនករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក។
រល់េសចក្ីជូនដំណឹងសំរប់មតបិត ឬអណព:;បល្ត?វែតសម្សបតមករអនុវត្ន៍ច:Hប់ និងបទបJK:ឯកជនរបស់រដ្ និងសហព័ន្។ េដយសរែត
ត្ម$វករតមផ្+វច-.ប់ទក់ទងនឹងករសំងត់ៃនរបយករណ៍សិស45 ចងហ84ង ឬថ;4ក់ដឹកនំមិនអចរយករណ៍ព័ត៌មនជក់លក់ជូនេទមតបិត ឬអ
ណព#$បលរបស់្កុមេគលេដអំពីវ6ធនករវ6ន័យែដលបនេធ្ើបនេទ ្បសិនេបើមិនបនបCD# “ដក់ឱ%&េនឆ*%យ” ឬករែណនំេផ*+ងេទៀតែដល្កុម
េគលេដ្ត'វដឹងពីេគលបំណងេដើម/0ីរយករណ៍បទេល្ើស។

VII. កតព្កិច្េដើម-.ីផ្ល់ជូនដំណឹងអង្ភពដ៏ៃទ
េយងតមករពិចរណពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹកែដលបនេកើតេឡើង នយក ឬថCDក់ដឹកនំនឹងផ្ល់ជូនដំណឹងមតបិត ឬអណពDLបល
ជបន$%ន់របស់្កុមេគលេដ ឬជនបង្រទំនស់អំពីប;<%េនះ និងអំពីនិតិវ*ធីសំរប់ករេដះ្សយចំេពះប:;<េនះ។ ទីេនះពីជអចមនបរ*យកសែដល
នយក ឬថ&'ក់ដឹកនំទក់ទងមតបិត ឬអណព'6បលមុនេពលេធ្ើករេសើបអេង្ត។ េសចក្ីជូនដំណឹងនឹង្តNវអនុវត្សម្សបតមបទបPQ'រដ្ 603
CMR 49.00។
្បសិនេបើេហតុករណ៍ែដលបនរយករណ៍ះពក់ព័ន្សិស<=មកពីសលេរៀនេផ+,ងេ្ចើនជងមួយសលេរៀមណ6ល សលេរៀនឆទ័រ សលេរៀន
េ្កពីរដ្ សលេរៀនឯកជនពិេសស ឬសលេរៀនតមផ្ះ ឬសលេរៀនសហ្បតិបត្ិករណ៍ នយក ឬដ;<ក់ដឹកនំ្ត(វបនផ្ល់ព័ត៌មនអំពីេហតុករណ៍
េលើកដំបូង នឹង្ត.វផ្ល់ជូនដំណឹងភ6មតមទូរស័ព្ចងហABង ឬថEBក់ដឹកនំសលេរៀនេផ#$ងេទៀតអំពីេហតុករណ៍ ដូេច6#ះសលេរៀននីមួយៗអចចត់
វ"ធនករសម្សប។ ្គប់សហគមន៍នឹង្ត3វសម្សបជមួយច)*ប់ និងបទប01)របស់រដ្ និងសហព័ន្ និង 603 CMR 49.00។
ចំណ$ចសំខន់បន+,ប់ពីទទួលបនរបយករណ៍អំពីករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក ែដលមនរួមេ្កយពីករេសើបអេង្ត ្បសិនេបើចងហ+,ង ឬ
ថ"#ក់ដឹកនំមនេហតុផលជមូលដ&'នឱ'*េជឿទុកចិត្បនែដលករេចទ្បកន់ជបទេល្ើសឧ្កិដ្អច្ត2វមនេទសចំេពះជនបង្រទំនស់ ចងហBCងនឹង
ជូនដំណឹងទីភ,-ក់ងរអនុវត្ច-8ប់តំបន់។ េសចក្ីជូនដំណឹងនឹង្ត>វអនុវត្តមច-8ប់ 603 CMR 49.00 និង្ត&វបនបេង្ើតកិច្សន%&យល់្ពមជមួយទីភ2%ក់
អនុត្ច'(ប់តំបន់។ េលើសពីេនះ ្បសិនេបើេហតុករណ៍េកើតេឡើងេនេលើបរ?េវណសលេរៀន និងពក់ព័ន្សិស'Gចស់េ្កមអយុ២១ឆ"#ំែដលមិនបនេន
េរៀនេនសលេរៀន នយក ឬថ-.ក់ដឹកនំ នឹង្ត6វទក់ទងទីភ-.ក់ងរអនុវត្ច.Aប់តំបន់ ្បសិនេបើពួកេគមនេហតុផលមូលដP.នគួរឱ"#េជឿទុកចិត្ ែដល
ករេចទ្បកន់បទឧ្កិដ្អច្ត2វអនុវត្ចំេពះជនបង្រទំនស់។

VIII. ករេឆ្ើយតបចំេពះអំេពើសម្ត់េធ្ើបប
ករកសងជំនញៈ េយងតមនយក ឬថ23ក់ដឹកនំេធ្ើករពិចរណថ ករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹកបនេកើតេឡើង ច3Gប់ត្មIវឱ3Lសលេរៀន
េ្បើកំរ(តៃនករេឆ្ើយតបែដលមនលំនឹងតមត្ម&វករសំរប់ករទទួលខុស្ត&វតមត្ម&វករេដើម78ីបេ្ងៀនតមអកប78កិរ?យសម្សប M.C.L. c. 71, §370
(d)(v)។ ករកសងជំនញសំរួលឱ'(នយក ឬថ.'ក់ដឹកនំអចពិចរណរួមមនៈ
• ករផ្ល់វគ្កសងជំនញផ23ល់ខ្6នម93ក់ៗេដយែផ្កេលើកម្វCធី្បឆំងទប់សJ3ត់អំពីសម្ត់េធ្ើបបរបស់សលេរៀន/សលេរៀនរដ្។
• ករផ្ល់សម្ភពសិក./ពក់ព័ន្សិស.4ផ6.ល់ខ្9នម;.ក់ៗ ឬ្កុមសិស.4ក្Aងករពិេ្គះេយបល់ជមួយអណព.Mបលផ្ល់េយបល់ និងបុគ្លិក
សលេរៀនសម្សបដ៏ៃទេទៀត។
• ករអនុវត្កំរ+តករគំ្ទអកប12កិរ+យសិក16 និងេ្កករសិក16េដើម12ីជួយសិស1Aយល់ដឹងមេធ1Fបយគំ្ទសង្មេដើម12ីសំេរចេគលេដពួកេគ។
• ករ្បជុំជមួយមតបិត ឬអណព34បលេដើម3:ីជំរុញករគំ្ទមតបិត និងេដើម3:ីជំរុញអនុវត្កម្វGធី្បឆំងអំេពើសម្ត់េធ្ើបប និងសកម្ភព
ជំនញកសងសង្មេនផ្ះ។
• ករអនុវត្តមែផនករអកប01កិរ3យេដើម01ីដក់ប;្=លករេផ@0តេលើករបេង្ើនជំនញសង្មជក់លក់។ និង
• ករប$្&នសំរប់ករវយតៃម្។
ករចត់វ'ធនករវ'ន័យៈ ្បសិនេបើនយក ឬថ78ក់ដឹកនំសំេរចថ វ'ធនករវ'ន័យគឺសម្សប វ"ធនករវ"ន័យនឹង្ត-វបនសំេរចែផ្កេលើមូលដ<=នករពិត
ែដលបនរកេឃើញេដយនយក ឬថ12ក់ដឹកនំ រួមមនវ:ធីអប់រ?សិលធម៌ អយុវ័យសិស()ែដលបនចូលរួម និងត្ម7វករតុល(9ភពទទួលខុស្ត7វជមួយ
ករបេ្ងៀនៃនអកប,-កិរ/យ្តឹម្ត4វ។ ករអប់រ&វ"ន័យនឹង្ត*វបនសម្សបជមួយែផនករ និង្កមសលធម៌សលេរៀន។ និតិវ-ធីអប់រ3វ-ន័យសំរប់សិស'(
ពិករ្ត'វបន្គប់្គងេដយច34ប់សហព័ន្ the federal Individual with Disabilities Education Improvement Act (IDEA) ែដល្ត&វបនប+,-ក់ភ,-ប់មក
ជមួយច&'ប់រដ្ទក់ទងនឹងករអប់រ5វ7ន័យសិស&;។ ្បសិនេបើនយក ឬថC&ក់ដឹកនំសំេរចថ សិស$%្ត(វបនេធ្ើខុសដូចករេចទ្បកន់អំពីករសម្ត់េធ្ើបប
ឬគំនំសងសឹក សិស*+េនះអច្ត3វទទួលេទសតមវ;ធករវ;ន័យ។
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ករេលើកកំពស់សុវត្ិភពសំរប់្កុមេគលេដ និងជនដ៏ៃទៈ នយក ឬថ&'ក់ដឹកនំនឹងសំេរចករវ+និច្័យ ្បសិនេបើមន ែដល្ត8វករចំបច់ក្>ងបរ+យ
កសសលេរៀនេដើម,-ីបេង្ើនសតិអរម្ណ៍សុវត្ិភពសិស56 និងជនដ៏ៃទផងែដរ។ (យុទ្សBស្មួយែដលនយក ឬថJ5ក់ដឹកនំអចេ្បើបន គឺ្តSវបេង្ើន
ករទទួលខុស្ត+វរបស់មនុស12ធំេនេពលផ91ស់ប្;រេពលេវល និងទីកែន្ងែដលករសម្ត់េធ្ើបប្ត+វបនដឹងថបនេកើតេឡើង ឬមុខជេកើតេឡើង)។
ក្#ងរយះេពលេវលសមរម$%បនបន%&ប់ពីេសចក្ីសំេរច និងករដក់វ'ធនករសំរបសំរួល និង/ឬអប់រ3វ'ន័យ នយក ឬថ89ក់ដឹកនំនឹងទក់ទង្កុមេគល
េដេដើម&'ីកំណត់ពីករេកើតមនជថ្ីៃនប89&អកប&'កិរ<យ និងវ<ធនករគំ្ទបែន្មេទៀតែដល្តHវករជចំបច់។ ្បសិនេបើមនែមន នយក ឬថR&ក់ដឹកនំ
នឹងេធ្ើកិច្ករជចងហ#$ងរង ្គ(ជំនញអកប$0កិរ2យ និង្គ(្បចំថ7$ក់េដើម$0ីអនុវត្ែផនករឱ$Gមន្បសិទ្ិភព។

IX. ករទំនក់ទំនង្បភពធនធន និងេសវកម្
សកម្ភពបេ្ងៀននឹង្ត/វេផ23តេលើករជួយសិស3<ឱ3>បេង្ើនករទំនក់ទំនងសុខភពសង្មជមួយមនុស3<ធំ និងមិ្តជិតស្ិត និងករេដះ្សយ
ទំនស់។ មុខវ+ជ"#កម្វ(ធីែដលធ/#ប់បនេ្បើ នឹង្ត:វេធ្ើជភស្?តង្គឹះ េហើយនឹងដក់បF្Hលវ(ធីេដះ្សយថK#ក់េរៀន គំនិតផ្Qចេផ្ើមសលេរៀនទំងមូល និង
យុទ្ស&ស្ែដលបនយកចិត្ទុកដក់សំរប់ករករពរទប់ស:;ត់ករសម្ត់េធ្ើបប និងករអភិវឌ;Gន៍ជំនញសង្ម។ សលេរៀនឆទ័រនឹងផ្ល់សកម្ភព
បេ្ងៀនអំពីវ,ធីស/ស្េដះ្សយ ដូចខងេ្កមេនះ
• េ្បើករពន)*ល់ និងសែម្ងតួនទីេដើម./ីបេង្ើនជំនញ។
• បេង្ើនអំណចសិស-.េដើម-1ីចត់វ7ធនករឱ-<បនដឹងពីអ្ីែដល្តDវេធ្ើេនេពលពួកេគជសក-.ី សិស-.ដ៏ៃទែដលបនចូលរួមក្Qងសកម្ភពសម្ត់េធ្ើ
បប ឬគំនំសងសឹក រួមទំងករែស្ងរកជំនួយពីមនុស23ធំ។
• ជួយសិស&'ឱ&)យល់ពីភពស0&ហប់ៃនករសម្ត់េធ្ើបប និងករសម្ត់េធ្ើបបតមេ្គឿងេអឡិក្តGនិក រួមទំងករយល់ដឹងពីអំណចគO&នលំនឹង។
• ប"#$ក់ពីសុវត្ិភពេ្គឿងេអឡិក្ត7និក រួមទំងករេ្បើមនសុវត្ិភព និង្តឹម្ត7វៃនករទំនក់ទំនងតមេ្គឿងេអឡិក្ត(និកបេច្កវ.ទ01។
• បេង្ើនជំនញសិស-.សំរប់ករចូលរួមក្:ងករេសពគប់េដយសុខភព និងករទំនក់ទំនងេដយករេគរព និងករចូលរួមសិស-.ក្1ងគំ្ទបរ#យ
កសសុវត្ិភពសលេរៀន។ ្គ*នឹង្ត#វជំរុញឱ'(ចូលរួមសហករវ'ធីស+ស្បេ្ងៀនទូេទែដលខិតខំគំ្ទករពរទប់ស+,ត់ករសម្ត់េធ្ើបប។ វ"ធី
ស"ស្ជេ្ចើនទំងអស់េនះគឺជែផ្កៃនសកម្ភពេឆ្ើយតបថBCក់េរៀនែដលមន្សប់។
• ករេរៀបចំកររ(ពឹងទុកច/0ស់លស់សំរប់សិស&' និងករបេង្ើតកិច្ករ្បចំសលេរៀន និងថ*+ក់េរៀន។
• បេង្ើតបរ(យកសសុវត្ភពសលេរៀន និងថ78ក់េរៀនសំរប់សិស'(្គប់រូប រួមទំងសិស'(ពិករ េភទេខ្ើយ្សី េភទេខ្ើយ្បុស េភទេខ្ើយទំងពីរ
សិស#$មនអកប#*កិរ,យេភទផ្3យ និងសិស#$គ7#នទីជំរក។
• ករេ្បើវ(ធីស,ស្ និងករេឆ្ើយតបជវ(ជ្មន និងករជំរុញអនុវត្ ថ្ីេបើសិស@Aត្មCវករអប់រEវ(ន័យ។
• េ្បើករគំ្ទអក()កិរ+យជវ+ជ្មន។
• ជំរុញមនុស)*ធំឱ)-បេង្ើតករទំនក់ទំនងជវ;ជ្មនជមួយសិស)*។
• េធ្ើជគំរូ បេ្ងៀន និងផ្ល់រង./ន់អកប$%កិរ(យគំ្ទសង្ម សុខភព និងេគរព។
• េ្បើវ&ធីស*ស្វ&ជ្មនេដើម34ីសុខភពអកប34កិរ&យ រួមទំងករកររូមសហករេដះ្សយប./0 - បណ#$ះបណ'(លវ+ធីេដះ្សយទំនស់ ្កុមករ ងរ
និងអកប'(កិរ*យវ*ជ្មនគំ្ទែដលជួយក្:ងករអភិឌ'?ន៍សង្ម និងសតិអរម្ណ៍។
• បេ្ងៀនសុវត្ិភពអុិនថឺេណត និងគំ្ទករបំេពញចិត្ និងករចូលរួមរបស់សិស@Aក្Dងសកម្ភពកម្វFធីសិក@I និងកម្វ(ធីមុខជ./បែន្ម ជពិេសស
ក្#ងមុខវ)ជ+,ពូែករបស់ពួកេគ។
ករពិេ្គះេយបល់ និងករប'្)នេទេសវកម្ខងេ្ក នឹង្ត-វបនអនុវត្សំរប់សិស9:ផងែដរ។
សិស#$ពិករៈ េយងតមត្ម-វករច01ប់ M.C.L. c. 71B, §3 ែដលបនែកត្ម*វេដយ Chapter 92 of the Acts of 2010 េនេពល្កុមករងរកម្វ.ធី
សិក$%ពិេសស្បចំខ្.ន IEP កំណត់ពីសិស*+ពិករែដលប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌ"#ន៍ជំនញសង្ម ឬសិស"0អចចូលរួម ឬទទួលរងេ្គះចំេពះករសម្ត់េធ្ើ
បប ករបំពន ឬកររ"ខន េដយសរភពពិកររបស់េគ ្កុមករងរនឹងសំេរចអំពីអ្ីែដលគួរ្តBវបនដក់ប'្)លក្,ងកម្វ1ធីសិក67ពិេសស្បចំខ្?ន IEP
េដើម%&ីបេង្ើនជំនញ និងចំេណះដឹងរបស់សិស%8 េដើម%&ីេចៀសវង និងេឆ្ើយតបចំេពះករសម្ត់េធ្ើបន ករបំពន ឬកររEខន។

X. ករសហករជមួយ្គ+សរ
សលេរៀនឆទ័រផ្ល់កម្វ2ធីសិក78សំរប់មតបិត និងអណព7Bបលែដល្តHវេផJ7តេលើែផ្កមតបិតអំពីកម្វ2ធីទប់សN7ត់ករសម្ត់េធ្ើបប និង
កម្វ%ធីេ្គះអសន្សង្មែដលបនេ្បើេដយសលេរៀន។ កិច្ករេនះនឹងមនរួមទំងព័ត៌មនំអំពីភពសNOហប់ៃនករសម្ត់េធ្ើបប រួមទំងករសម្ត់េធ្ើ
បបតមេ្គឿងេអឡិក្ត/និក និងសុវត្ិភពតមអនឡញ។ កម្វ;ធីនឹង្ត/វបនផ្ល់ជូនក្#ងកិច្សហករជមួយ្កុម្បឹក45មតបិត Parent Advisory
Board ែដលជតំណងឱ*+មតបិតជមួយករបរម្ករសិក*9ជពិេសស ក៏ដូចជ្កុមមតបិតទំងមូលផងែដរ។ ករបណEFះបណH*ល និងករជួប្បជុំ
នឹង្ត&វបនេធ្ើេឡើងេដយមនករបកែ្បភស។
សលេរៀននឹងេធ្ើករជិតស្ិតជមួយមតបិតទំងពីរេនេពលែតមួយ េនេពលពួកេគទក់ទងមកេយើងជមួយករបរម្ និងេនេពលេយើងរក
េឃើញករបរម្ែដល្ត/វករេដះ្សយជចំបច់។ េយើងេជឿថករទំនក់ទំនងេបើកចំហរ និងករយល់ដឹងអំពីត្ម/វកររបស់កូន សLMនភព្គPសរ និង
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កររ#ពឹងទុកមតបិត នឹងជួយេយើងេដើម67ីបេង្ើនបរ:យកសទប់ស?6ត់ករសម្ត់េធ្ើបប។ មតបិត្តGវបនជំរុញឱ6Lនិយយ្បប់្គ# បុគ្លិកជំនញ
ពិេសស បុគ្លិកសង្មកិច្ នយែផ្ក និងនយកេនេពលែដលពួកេគមនករបរម្។

XI.

យ"#ងេហចណស់េរៀងរល់បួនឆ%&ំម្ង សលេរៀននឹងផ្ល់ជូន្កសួងអបរ)បឋម និងមធ/0មសិក/1(Department of Elementary and

Secondary) ែដលបនបេង្ើតសំណ%រស្ង់មតិសិស,-េដើម,1ីបន់្បមណពីបរ(យកសសលេរៀន និងស"#នភពទូេទ លទ្ផល និងភពធ្ន់ធ្រៃនករសម្ត់
េធ្ើបនក្)ងសលេរៀន។ សលេរៀននឹងរយករណ៍ពីទិន្ន័យេហតុករណ៍សម្ត់េធ្ើបប្បចំឆ45ំជូន្កសួងសិក5=ធិករ។

XII. មតបិតមនបំណងេរៀបចំករតវ៉/ករបរម្ ឬែស្ងរកជំនួយខងេ្កសលេរៀនឆទ័រ ែដលអចេធ្ើបនជមួយ្កសួងអប់រ*ែផ្ក
្បព័ន្កម្វ+ធីដំេណះ្សយ (Department of Elementary and Secondary Education Program Resolustion System (PRS))។ ព័ត៌មនេនះអច
រកបនេនតមេវបសយៈ http://www.doe.mass.edu/pqa អុីែមលអចេផ្ើជូនបនតម compliance@doe.mass.edu ឬេលខទូរស័ព្ផ*+ល់ 781-388-

3700។ ឯកសរជ្កដសៃនព័ត៌មនេនះក៏អចមនផងែដរេនករ<យល័យនយក។

XIII. បណ#$ញទំនក់ទំនង
http://www.antibullying.net/
http://www.bullying.co.uk
http://www.bullying.org
http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov
http://www.clemson.edu/olweus/
http://www.cutthebull.org/
http://www.kbpp.org/
http://www.kidscape.org.uk
http://www.incoln.midcoast.com/˜wps/against/bullying.html
http://www.no-bully.com
http://www.police.govt.nz/service/yes/nobully

ឯកសរភ&'ប់ Cៈ ែបបបទរយករណ៍ស្ីពីករករពរទប់ស12ត់ និងបទអន្រគមន៍េហតុករណ៍សម្ត់េធ្ើបប

1.

េឈ#$ះៃនអ្ករយករណ៍/អ្កេរៀបចំរបយករណ៍ៈ បន#$ត់េនះអចទុកឱ$0ទំេនរ្បសិនេបើ្ត7វេធ្ើជេសចក្ីរយករណ៍សំងត់
(កំណត់សំគល់ៈ របយករណ៍អច្ត2វេដយសំងត់ ក៏ប៉ុែន្មិនមនវAធនករអប់រDវAន័យនឹង្ត$វអនុវត្ចំេពះជនបង្រែដល្ត#វបនេចទ្បកន់
េលើមូលដ'(នៃនរបយករណ៍សំងត់េនះេទ)។

2.

គូសរង្ង់ េលកអ្កជៈ

ជនរងេ្គះ

3.

មតបិត អ្ក្គប់្គង

េផ#$ងៗ (ប()#ក់)ៈ

អ្ករយករណ៍ (មិនែមនជនរងេ្គះ)

ព័ត៌មនទំនក់ទំនង/េលខទូរស័ព្របស់េលកអ្កៈ

4.

្បសិនេបើជសិស)* ប+,)ក់ពីសលេរៀនរបស់េគៈ

5.

្បសិនេបើជសហករ, ប-./ក់ពីទីកែន្ងសលេរៀន ឬករងររបស់េលកអ្កៈ

ថ"#ក់ទីៈ

6.

ព័ត៌មនអំពីេហតុករណ៍ៈ
េឈ#$ះជនរងេ្គះ (អំពីអកប()កិរ,យ)ៈ
េឈ#$ះជនបង្រ (ជនែដលពក់ព័ន្ក្-ងប012អកប24កិរ7យ)ៈ
ែខ/ៃថ្/ឆ'(ំៃនេហតុករណ៍ៈ
េពលេវលែដលេហតុករណ៍បនេកើតេឡើងៈ
ទីកែន្ងៃនេហតុករណ៍ែដលបនេកើតេឡើងៈ

7.

សក#$ី (ចុះេឈ+#ះមនុស#$ែដលបនេឃើញេហតុករណ៍ ឬបនផ្ល់ព័ត៌មនអំពីេហតុករណ៍)ៈ
េឈ#$ះ
េឈ#$ះ
េឈ#$ះ

8.

! សិស#$ ! បុគ្លិក ! េផ#$ងៗ
! សិស#$ ! បុគ្លិក ! េផ#$ងៗ
! សិស#$ ! បុគ្លិក ! េផ#$ងៗ

ពិពរណ៌នពិស()រអំពីេហតុករណ៍ (រួមមន េឈ8)ះមនុស);ែដលបនពក់ព័ន្ េហតុអ្ីបនេកើតេឡើង េហើយមនុស);មJ)ក់ៗបនេធ្ើ និងបន
និយយអ្ីខ្ះ រួមមនពក12ជក់លក់ែដល្ត;វេ្បើ)។ សូមេ្បើទំព័របែន្មេនខងេ្កយ្បសិនេបើចំបច់។
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សំរប់ែតែផ្ក្គប់្គងប៉ុេណ23ះ

9.

ហត្េលខៃនមនុស,-ែដលបំេពញរបយករណ៍េនះ

ៃថ្ទីៈ

(កំណត់សំគល់ៈ របយករណ៍អច្ត2វបំេពញេដយសំងត់)

10. របយករណ៍្ត)វបន្បគល់ជូនៈ

តួនទីៈ

ហត្េលខៈ

ៃថ្ទីៈ
ៃថ្បនទទួលៈ

II. ករេសើបអេង្ត

1.

អ្កេសើបអេង្តៈ

2.

អ្កែដល្ត#វបនសំភសន៍ៈ

3.

តួនទីៈ

!

ជនបង្រ

េឈ#$ះ

ៃថ្ទីៈ

!

ជនរងេ្គះ

េឈ#$ះ

ៃថ្ទីៈ

!

សក#$ី

េឈ#$ះ

ៃថ្ទីៈ

េតើមនឯកសរពក់ព័ន្េហតុករណ៍របស់ជនបង្រកលពីមុនែដរឬេទ?

! បទ ! េទ

្បសិនេបើមន េតើមនេហតុករណ៍ពក់ព័ន្ជន ឬ្កុមរងេ្គះកលពីមុនែដរឬេទ?

! បទ ! េទ

េហតុករណ៍កលពីមុនជមួយកររកេឃើញអំពីករសម្ត់េធ្ើបប គំនំសងសឹក

! បទ ! េទ

េសចក្ីសេង្បអំពីករេសើបអេង្តៈ
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(សូមេ្បើទំព័របែន្ម និងភ%&ប់មកជមួយឯកសរេនះេនេពល្ត8វករចំបច់)

III. េសចក្ីសនិដ*+នពីករេសើបអេង្ត

1.

2.

3.

4.

លទ្ផលៃនករសម្ត់េធ្ើបប ឬគំនំសងសឹក

!

បទ

!

េទ

!

ករសម្ត់េធ្ើបប

!

េហតុករណ៍ែដលមនឯកសរប234ក់ជៈ

!

គំនំសងសឹក

!

ករប$្&នតមវ+ធនករវ+ន័យែតប៉ុេណ56ះ

ករទំនក់ទំនង

!

មតបិត/អណព()ជនរងេ្គះ ៃថ្ទីៈ

!

អ្កសំរបសំរួលសមធម៌ថ&'ក់តំបន់( DEC) ៃថ្ទីៈ

!

មតបិត/អព'(បលជនបង្រ ៃថ្ទីៈ

!

វ"ធនករច()ប់ ៃថ្ទីៈ

ចំណត់ករ

!

ករដកសទ្ិ

!

កររក$%រទុក

! វ"ធនករប$្&ន

!

េសវកម្សហគមន៍

!

កម្វ%ធីសិក*+

!

! ករផ$%ក់

េផ#$ងៗ

ប"#$ក់ពីែផនករសុវត្ិភពៈ
ករតមដនជនរងេ្គះ កំណត់រយះេពលៈ

ៃថ្ចប់េផ្ើម និងៃថ្ប"្ប់ៈ

ករតមដនជនបង្រ កំណត់រយះេពលៈ

ៃថ្ចប់េផ្ើម និងៃថ្ប"្ប់ៈ

របយករណ៍្ត)វបនប-្/នេទចងហ56ងៈ ៃថ្ទី

របយករណ៍្ត)វបនប-្/នេទស្ងករៈ ៃថ្ទី

(្បសិនេបើចងហ+,ងមិនែមនជអ្កេសើបអេង្តេទ)
ចុះហត្េលខ និងតួនទី ៈ

ៃថ្ទីៈ
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ឯកសរភ&'ប់ Dៈ េគលករណ៍ស្ីពីកិច្្ពមេ្ពៀងទទួលេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ
សលេរៀនសធរណះសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ (LCCPS) េជឿជក់េលើ្បព័ន្ព័ត៌មនេដើម45ីេរៀបចំដំេណើរកិច្ករសលេរៀន និងករសិក4C
របស់សិស&'។ បទប*+& និងករទទួលខុស្ត*វបនែចងេនក្5ងេគលករណ៍េនះែដល្ត)វបនអនុវត្្គប់ែផ្ក្បព័ន្ព័ត៌មន និង្គប់ទីកែន្ង។
េគលករណ៍េនះ្ត,វបនអនុវត្ចំេពះសហករ1សលេរៀនឆទ័រ្គប់រូប ្ត#វបនបង់ៃថ្ ឬមិន្ត#វបនបង់ៃថ្ រួមមនសមជិកៃន្កុម្បឹក-.នយក
បុគ្លិេធ្ើករ ្កុមហ៊ុន និងភគហ៊ុនេម)*ករ អ្កេធ្ើករស្័្គចិត្ និងអ្កហត់ករ្គប់រូប។ េលើសពីេនះ េគលករណ៍េនះ ្ត#វបនអនុវត្សំរប់សិស01សល
េរៀនឆទ័រ្គប់រូបផងែដរ។

សិទ្ិសំេរចសលេរៀនឆទ័រសំរប់ករយល់្ពមឱ67េ្បើ្គប់្បព័ន្ព័ត៌មន
បណ#$ញ្បភពព័ត៌មនកុំព%&'ទ័រៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៌ឆទ័រៃនទី្កុងឡ'ែវល្ (សលេរៀនឆទ័រ) មនបំណងឱ"#សមជិកសលេរៀន
ឆទ័រសហគមន៍ែដលបនផ្ល់សិទ្ិក្#ងេរៀបចំបំេរ'កិច្ករកម្វ/ធីសិក34 និងរដ្បល។ េដើម%&ីករពរ្ពំែដនៃន្បភពព័ត៌មនកុំព%9:ទ័រទប់ស>%ត់ករេ្បើខុសច)*ប់
ឬមិន្តិម្ត'វ និងេដើម()ីករពរទប់ស%&ត់អ្កេ្បើែដលបនសិទ្ិេ្បើឱ&7មន្បសិទ្ិភពពីករេ្បើទំព័រខុសច*+ប់ ឬមិន្តឹម្ត5វ សលេរៀនរក()សិទ្ិេដយជូន
ដំណឹង ឬមិនជូនដំណឹង េដើម%&ី្ត*វពិនិត%/ កត់្ត កំរ$ត ឬដក់កំណត់អ្កេ្បើឱ"#មនគណនេលខទំព័រ។ សលេរៀនឆទ័រអចពិនិត/0 កត់្ត អេង្ត ថត
ចម្ង ដកេចញ ឬម"#$"ងេទៀតករែកែ្ប្បភពទិន្ន័យ ផ្#កឯកសរ ឬ្បព័ន្ព័ត៌មនផងែដរ។ សលេរៀនរក()សិទ្ិ្ត#តពិនិត'(្បព័ន្ទំងេនះ្គប់េពល និង
ចត់វ%ធនករជចំបច់ េដើម%&ីករពរកុំព%&'ទ័រ និងេ្គឿងឧបករណ៍កុំព123ទ័រ។ សលេរៀនមនរក#$សិទ្ិកំរ*តចូលេ្បើ្បព័ន្ផ្.កឯកសរ និងេផ្ើសរ សំបុ្តតម
េអឡិក្ត#និកកុំព%&'ទ័រ និង្បភពបណ)*ញទំងអស់។ ករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនផ'(ល់ខ្-នម/(ក់ៗ ្ត#វករដឹងជចំបច់ក្2ងករែថរក&' និងេបើកេ្បើ
្បព័ន្ ករ្ត%តពិនិត)*ករេធ្ស្បែហសអចេកើតេឡើងបន។ ករ្ត#តពិនិត%&ជក់លក់ជពិេសសជមួយ្បព័ន្ព័ត៌មនកុំព-./ទ័រសលេរៀនឆទ័រ្ត7វបន
ទទួលករយល់្ពមជមុនេដយនយិកសលេរៀន។
េលកអ្កេ្បើ្បព័ន្ ឬបណ$%ញករងរទំងេនះ្ត)វបនយល់្ពមជពិេសសចំេពះករ្ត2តពិនិត45ែបបេនះ

ករេ្បើ្បភពព័ត៌មនកុំព%&'ទ័រសលេរៀនែដលគ4%នករអនុ78%ត មិន្តឹម្ត'វ ខុសច%&ប់ ឬេល្ើសច()ប់ ឬមិនេគរពតមេគលករណ៍េនះ និងបេង្ើត
ករបំពនេគលករណ៌អន-./តឲ/2េ្បើេនះ នឹង្ត&វមនេទសពីបទេល្ើសវ"ន័យសលេរៀន េហើយអច្ត)វ្បឈមមុខនឹងវ%ធនករច"#ប់។ េនេពលបទ
េល្ើស្ត(វបនរកេឃើញ ្បធនែផ្កបេច្កវ*ជ,-ែដល្ត2វបនទទួលសិទ្ិពីនយិកសលេរៀន នឹងទទួលេធ្ើករ្ត/តពិនិត23 និងចប់េផ្ើមចត់វ+ធនករ្សម
តមេគលករណ៍សលេរៀន។ េលើសពីេនះ សលេរៀនអចត្ម,វឲ/0្បគល់សងវ7ញ្គប់ករេ្បើកុំព+,-ទ័រ ឬបណ$%ញែដលេល្ើសនឹងករែណនំទំងេនះ។
សលេរៀនអចផ្ល់ភស្)តងអំពីសកម្ភពបំពនផ្)យពីសិទ្ិអនុវត្ច()ប់។ ម"#$"ងវ'ញេទៀតលក្ណៈេផ"3ងេទៀតៃនេគលករណ៍េនះ ករអនុ&'តឱ*+សិទ្ិ
ចូលេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រេធ្ើប"្ប់កិច្កររបស់បុគ្លិក ឬកិច្ករសំរប់បុគ្លិក ឬបុគ្លិស្័្គចិត្ ែដល្ត&វបង់ៃថ្ ឬមិន្ត&វបងៃថ្ ឬប#្ប់
តួនទី ឬករទំនក់ទំនងមនសិទ្ិសំរប់សិស#$។ សំណ$រេផ()ងៗទក់ទងនឹងេគលករណ៍ ឬ ករអនុវត្ន៍អំពីេគលករណ៍េនះគួរ្ត)វបនប%្'នជពិេសស
ជូននយកសលេរៀន។

ឧបករណ៍សំភរៈ និង្ទព'(សម'+ត្ិ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ
្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ ែដលមិនកំណត់្គប់បណ#$ញ មនដូចជៈ all networking wiring, equipment, networks, security devices,
servers, computer systems, computers, computer laboratory equipment, workstations, Internet connection, telephone systems, voice mail systems,
និង រល់ឧបករណ៍ភ+,ប់ ជួសជុល និងេ្គឿង្បដប់េផ,-ង។ ធនធនទំងេនះគឺជ្ទព/0សម/3ត្ិរបស់សលេរៀនឆទ័។ ្គប់ព័ត៌មន ឯកសរ ទិន្ន័យ ឯក
សរកុំព'()ទ័រ េលខកូដ និងសំភរៈ ព័ត៌មនមនក្)ងកុំព-./ទ័រសលេរៀនឆទរ័ ឬែផ្ក្បព័ន្ព័ត៌មនកុំព'()ទ័រសលេរៀនគឺជ្ទព'(សម'7ត្ិបែន្មរបស់សល
េរៀន។

ករអនុ&'តឱ"#េ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មន
្គប់្បព័ន្ព័ត៌មនទំងអស់េនះ្ត#វបនអនុ$%&តឲ&)េ្បើតមវ1ធីដូចតេទៈ

1. ចូលេ្បើ និងេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀន គឺសិទ្ិ្ត)វបនផ្ល់ឱ23េដយសលេរៀនែដលបនចំណយ ឬមិនបនចំណយចំេពះបុគ្លិក ឬបុគ្
លិកស្័្គចិត្ និងសិស%&។ សលេរៀនរក'(សិទ្ិសំេរចប0'1ប់ករបន្ឱ'6សិទ្ិចូលេ្បើែដលបនផ្ល់ឱ'6។

2. អ្កេ្បើអច្គន់ែតេ្បើេលខគណេនយ/0កុំព%&'ទ័រទំងេនះែដល្ត&វបនអនុ,-.តឲ#$េ្បើេដយសលេរៀនសំរប់ករេ្បើរបស់ពួកេគ។ ករេ្បើ
េលខគណេនយ()អ្កដ៏ៃទ េ្គឿងេអឡិក្ត7និក និង/ឬករបង&'ញព័ត៌មនខុស ឬែក្ងបន្ំ ឬប័ណ្សំគល់សំរប់េគលបំណងទញយកចូលេ្បើ
្បព័ន្ព័ត៌មន្ត*វបនហមឃត់។

3. អ្កេ្បើ្ត)វទទួលខុស្ត)វចំេពះរល់ករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនែដលេនេ្កមអត្ស%&'ណសំគលអ្កេ្បើ និង្ត&វ្បុងយ័ត្ រួមមន សុវត្ិភព
េលខសំងត់ និងវ%ធនករករពរឯកសរ េដើម%&ីករពរករេ្បើេលខគណេនយ%3 និងេរៀបចំឯកសរេដយជនគ+,នសិទ្ិ។ ករែចករ&ែលកេលខ
សំងត់្ត'វហមឃត់។
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4. អ្កេ្បើមិនអចផ្ល់ ្បគល់ ខ្ី ជួល ឬលក់ចូលេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ។ អ្កេ្បើមិនអចផ្ល់ឲ23បុគ្លខងេ្កសលេរៀនសហ
គមន៍ឆទ័រឱ*+ចូលេ្បើបនេទ។

5. ករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រសំរប់ករសំរបសំរួលសកម្ភពេ្កសលេរៀនឆទ័រ្ត>វមនសំបុ្តអនុ$%&ត្តឹម្ត%វពី្បធនែផ្ក
បេច្កវ'ជ)* និងនយិកសលេរៀនមុនេពលេ្បើ។

6. េនេពលសលេរៀនព*+យមករពរករទំនក់ទំនង និងឯកសរខុសច,-ប់្ជតចូល កិច្ករេនះមិនអចធនបនេទ។ អ្កេ្បើមិនអចចូល
េ្បើ ថតចម្ង ឬប្$រឯកសរ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ចំេពះកម្វ*ធី ទិន្ន័យ និងសំបុ្តេអឡិក្ត.និកែដលជេលខគណេនយ"#របស់អ្កដ៏ៃទ
េដយគ%&នករអនុ!"#តពីេលខគណេនយ*+ម-*ស់្គប់្គង។ ឯកសរមិនអច្ត#វផ"#ស់ប្(រកែន្ងក្0ងកុំព%&'ទ័រេដយគ%&នច&)ប់្តឹម្ត0វពីគណេនយ&'
អ្កកន់មនក្%ងប(្ីេឈ-.ះ។

7. ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រអច្ត.វបនេ្បើសំរប់េគលបំណង្តឹម្ត,វែតប៉ុេណ23ះ។ េលកអ្កេ្បើមិន្ត-វេ្បើេលខគណេនយ45របស់ពួក េគ
ឬ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រសំរប់េគលបំណងមិនល្េទ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ករតំេឡើងព័ត៌មនបនមកខុសច"#ប់ ឬែក្ងបន្ំព័ត៌
មនផ$%ព្ផ$(យែក្ងក/$យ និងខុសច$5ប់ ករែចករ9ែលកមតិកែដលអ្កផ()ព្ផ(,យមិនេ្បើ្តឹម្ត%វតមច)*ប់កម្សិទ្ិ ឬផ#$ព្ផ#'យបណ#$ញបំភ័ន
រូបរង្សជី ឬរូបភពអ្កក់ ឬខុសច&'ប់េផ&,ងៗ ឬសំរប់េគលបំណងផ្*យពីច/0ប់ក្*ង្សុក រដ្ និង/ឬសហព័ន្។

8. ករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ្ត0វែតអនុវត្តមេគលករណ៍កម្សិទ្ិសិក$%សលេរៀនឆទ័រ និងលក្័ណច'(ប់រក#$សិទ្ិកម្សិទ្ិ និង
ករេ្បើ្តឹម្ត*វ។ ច"#ប់រក"(សិទ្ិថតចម្ងកំរ3តចំេពះអ្កេ្បើក្;ងករថតចម្ង ែកត្ម&វ ឬប#្%នព័ត៌មនតមេអឡិក្ត-និកពីកម្សិទ្ិអ្កដ៏ៃទ
ឯកសរសរេសរ រូបភព សំេលង ត"ន្ី និងករសែម្ង ទំងក្&ងអត្បទសិក./ េដយគ%&នករអនុ!"#ត េលើកែលងែតករេ្បើពក#$េ្បៀន្បេដ
្តឹម្ត%វែតប៉ុេណ()ះ។

9. ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រមិនអនុ567តឲ79េ្បើសំរប់េគលបំណងផ7Dយពណិជ្កម្ េលើកែលងេពល្ត*វបនអនុ$%&តឱ"#េ្បើេដយមន
សំបុ្តប'()ក់ជក់លក់យល់្ពម្តឹម្ត,វពីនយកសលេរៀនែតប៉ុេណ()ះ។

10. អ្កេ្បើមិនអចេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនេដយគ67នករទទួលខុស្ត@វ េធ្ស្បែហស ឬក្$ងរេបៀបែដលេធ្ើឲ)*មនឥទ្ិពលធ្នធ
់ ្រដល់កិច្ករ ឬឧប
ករណ៍េផ'(ងៗេនសលេរៀនឆទ័រ ឬ្បព័នអ
្ ុិនថឺេណត។

11. សលេរៀនខិតខំរក,-សន្ិសុខ និងករសំងត់ៃនរល់ករទំនក់ទំនងតមេ្គឿងេអឡិ្ត'និក និងមតិកឆ្ងតមបណ#$ញកិច្ករសលេរៀន
ឆទ័រ ។ល។ ែដលនឹងមិនពិនិត&'េមើលករបំពន ឬករខ្ះចេន*+ះ ឬ្ត$តពិនិត()ឯកសរ ឬសំបុ្តអ្កេ្បើតមេអឡិក្ត(និកេទ។ ក៏ប៉ុែន្្គប់
ករទំនក់ទំនងតមេ្គឿងេអឡិក្ត(និក និងមតិកែដលបនបង#$ញ និង/ឬបនប"្$នតមបណ)*ញករងរសលេរៀនឆទ័រ ែដលមនរួមទំង
បង#$ញ និង/ឬប"្$នេទមកតមបណ,-ញភ0-ប់អុិនថឺេណត អច្ត%វបន្ត#តពិនិត'(តមដន កត់្តទុក ពិនិត%& សរេសរ រក#$ទុក ឬប#្%នេឡើង
វ"ញក្&ងកិច្្បតិបត្ិករ្បចំៃថ្េដយសមជិសហករ+មនសិទ្ិ្តឹម្ត3វៃនសលេរៀនឆទ៍រ ទំងបនបង់ៃថ្ ឬមិនបនបង់ៃថ្ ក្#ងករអនុវត្ន៍
ភរះកិច្របស់ពួកេគ ឬករអនុវត្សិទ្ិតមច;<ប់ែដល្តAវបBC;ក់ចំេពះជំនួយករសលេរៀនឆទ័រក្Nងេសើបអេង្តករេកើតេឡើងៃនទេង្ើខុស
ច"#ប់។ ករទំនក់ទំនងតមេ្គឿងេអឡិក្ត9និក និងមតិករអច្ត9វបន្ត>តពិនិត"@តមមេធ"Bបយ្តឹម្ត%វ។ េលើពីេនះ សលេរៀនឆទ័រ
រក#$សិទ្ិបដិេសធពីបណ,-ញ ករទំនក់ទំនងតមេ្គឿងេអឡិក្ត?និក និងមតិតរែដលបនគិតថមិន្សបតមេគលករណ៍្តឹម្ត?វែដល
្គប់្គងករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនេនសលេរៀន។ តមរយះករចូលេ្បើព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ អ្កេ្បើផ្ល់ករអនុEFតពីសលេរៀនឆទ័រ
េដើម%&ីេរៀបចំករអនុវត្កិច្ករនីមយ
ួ ៗដូចបនប'()ក់មកខងេលើ។

12. សរអត្បទ ឬឯកសរសំងត់មិនគួរ្ត#វេ្បើេទ។ េទះជេនេពលសរអត្បទ ឬឯកសរ្ត#វបនលុបេចល េគេនែតអចទញបនមកអនវ"ញ
អំពស
ី រអត្បទ និងឯកសរេនះ។ េលើសពីេនះករេ្បើេលខកូដសំរប់សន្ិសុខមិនធនករសំងត់េទ។ ករសរអត្បទែដលបនអនក្#ង
HTML អចរកេឃើញអ្កអនេទអ្កេផ្ើ។ េ្កពីសិទ្ិសលេរៀនេដើម23ីទញមកវ8ញ និងអនតមេ្គឿងេអឡិក្ត/វដូចជៈ ករេផ្ើសរ ឬឯក
សរគួរែត្ត#វរក#$ជករសំងត់េដយសិស#$ ឬបុគ្លិកដ៏ៃទ និង្ត#វបនចូលេ្បើបនតមបំណងអ្កទទួលែតប៉ុេណ()ះ។ កណីរមិនមនករអនុ
!"#តជមុន សិស#$ បុគ្លិកែដលបនបង់ៃថ្ មិនបនបង់ៃថ្ មិន្ត#វបនអនុ$%&តឲ&)ទញមកវ$ញ ឬអនសរអត្បទេផ្ើតមេអឡិក្ត4និកែដល
មិនបនប&្(នេទពួកេគ។

13. ្គប់អ្កេ្បើ្ត)វេគរព និងអនុវត្តមច,-ប់រក,2ករសំងត់ និងករពរសិទ្ិឯកជន េនេពលចូល ឬេ្បើព័ត៌មនែដលមនតម្បព័ន្ព័ត៌មនស
លេរៀន និង/ឬព័ត៌មនែដលមនក្-ងកម្វ2ធីសលេរៀន សិស#$ និងបុគ្លិកែដលបនបង់ៃថ្ ឬមិនបនបង់ៃថ្ទំងអស់។ ្គប់ករេលញធ'(យ
ព័ត៌មនរបស់សិស,-្ត/វអនុវត្តមលក្ខ័ណ;ៃនវ=ធនករច,Aប់ និងបទប&'ទ
( ំងអស់។

14. សលេរៀនឆទ័ររក+,សិទ្ិ្គប់យ5+ង េដយមិនចំបច់ជូនដំណឹង ឬអនុ%&'តជមុនពីអ្កេ្បើ ឬអ្កេ្បើកុំព,-.ទ័រ ឬម"#ស់កុំព#*+ទ័រសលេរៀនឆទ័រ
េផ#$ងៗ េដើម%&ី្ត*តពិនិត%. ថតចំឡង ឬចំឡងទុក្គប់ព័ត៌មនពីម()សុីនផ្.កទិន្ន័យ កុំព%&'ទ័រ ខណៈត្ម'វករផ"#ច់េចញពីសលេរៀនភ0#ប់ជមួយ
ករអង្តតមដនអំពីកហុសករងរែដលអចេកើតេឡើង។

15. េគលករណ៍អនុ+,-តឲ"#េ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនេដយហមេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ៃនទី្កុងឡ4ែវល្ េដើម<=ីៈ
a) រ"េលភ គំរម បង្$ច ្បមថ ឬបំភ័យចំេពះបុគ្ល ឬ្កុម។
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b) បេង្ើត និង/ឬផ"#ព្ផ"&យព័ត៌មនមិន្តឹម្ត1វ ឬេធ្ើឱ'(ឈឺចប់ែដលេនក្-ងេសចក្ីវ4និច្័យរបស់សលេរៀន ្ត#វបនេធ្ើឱ&'ប៉ះពល់ផ"#ល់
ដល់បុគ្ល ឬ្កុម ជតិសសន៍ សសន ជនជតិេដើម ជនជតិភគតិច អយុ េភទ ស"#នភព្គ#សរ លក្ណៈផ្(វេភទ ស"ន
# ភពអតិតៈ
យុទ្ជន ឬជនពិករ។

c) ប"្$ន ឬចូលេ្បើព័ត៌មន ែដលវយ្បហរ េល្ើស អសអភស រ"ខន ឬបំពនេនក្*ងេសចក្ីវ1និច្័យរបស់សលេរៀន ែដលមនរួមទំង
ករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ េដើម%&ីចូលេ្បើ និង/ឬែចកចយព័ត៌មនអស្គម ឬទក់ទងនឹងផ្+វេភទជក់ែស្ង។

d) បេង្ើតសំបុ្តតមេ្គឿងេអឡិក្ត(និកេដយខ្.នឯង ដូចជសំបុ្តទំនក់ទំនង ពក=>សុំេធ្ើករ ឬករផ%&យពណិជ្កម្េដយខ្&នឯង។
e) បេង្ើតខ្ឹមសរអត្បទ ឬសរអត្ស()*ណែក្ងបន្ំ រួមទំង ករេ្បើអត្បទសរេសរែក្ងបន្ំ។
f) ប"្$ន ឬបេង្ើតព័ត៌មនេលខសំងត់ចូលេ្បើព័ត៌មន។
g) ព"#យមចូលេ្បើ និង/ឬេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មន និង/ឬធនធនែដលមិន្ត,វបនអនុ123តឲ35េដយម:3ស់្គប់្គង្បព័ន្។
h) ្គប់្គង បក្សយសរសំងត់ ឬកត់្តអត្ស*+,ណ និង/ឬេលខសំងត់របស់អ្កេ្បើ។
i) ទប់ស%&តទ
់ ំនក់ទំនងេ្គឿងេអឡិក្ត0និកមិនចង់ឱ45អ្កទទួល។
j) បង្រតមមេធ$%បយនៗ សកម្ភពសន្ិសុខៃន្បភពព័ត៌មនតមបណ67ញករងរសលេរៀនឆទ័រ ឬតមបណ#$ញករងរេផ#$ងៗ
តមរយៈករបណ)*ញភ-*ប់ករងរសលេរៀនឆទ័រ។

k) បេ#្ញ ឬផ#$ព្ផ#'យតមមេធ$%បយនៗ ងយេ្គះថ()ក់ែផ្កសន្ិសុខ ឬមេធ%&បយនំឲ%,ខូចខត ឬររំងសកម្ភពសន្ិសុខៃនេ្បើពី
ធនធនេផ&'ងៗភ+&ប់ជមួយែផ្ក ឬបណ$%ញកិច្ករសលេរៀនឆទ័រ។

l) ែកែ្ប េធ្ើឱ&'ខូច បំផ.&ញ ឬកំេទចទិន្ន័យ។
m) ប"្$នវ'រ)សកុំព/0$ទ័រ ឬរ"ខនេលខកូ/េធ្ើឲ&'ខូចបណ-&ញ។
n) បេង្ើតសកម្ភពខុសច01ប់ បេ340ត ឬែក្ងបន្ំ។
o) ទញយក េ្បើ ឬប#្%នព័ត៌មនរក#$សិទ្ិេដយគ-#នករអនុ23#តពីម8#ស់រក#$កម្សិទ្ិ។
p) ដក់ភ%&ល់គ%& េលង ឬេបើកែល#$ងភ"#ល់គ"#។ ឬ
q) ដក់បន្'ក ប"្$ល បង#$ក់ រ"ខន បង្$ច ឬបន្យដំេណើរករ្ប្កតី កិច្ករ ឬករដក់ប+្,លគ/0ៃនេ្គឿងេអឡិក្ត-និក េសវកម្ ឬមុខងរ
្បព័ន្ៃនព័ត៌មនសលេរៀនឆទ័រ ព័ត៌មន ែបបបទ ធនធនៃន្បព័ន្េអឡិ្ត/និក បណ#$យករងរ កិច្ករ ឬកម្សិទ្ិៃនភគី ្កុមហ៊ុន
ស"#ប័ន ឬអង្ភពដ័ៃទ។
ប"្ីេរៀបរប់ខងេលើមិនរប់ប"្2ល្គប់ទំងអស់។ ្បសិនេបើមនសំណ+រទក់ទងនឹងករេ្បើជក់លក់ គឺ្ត3វែត្តឹម្ត3វ ឬទទួលយកបនេ្កម
េគលករណ៍េនះ េសចក្ីសំេរចផ"#ច់មុខរបស់សលេរៀននឹងមនអធិភព។ ករេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ=ែវល្
្ត#វអនុវត្េទតមច./ប់ក្4ង្សុក រដ្ និងសហព័ន្្គប់យ&'ង រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិនកំណត់ ែដល្ត&វបនសហករតមេសចក្ីេយងដូចខងេ្កមេនះ
United States Code, Title 18, Computer Fraud and Abuse Act ែដលត្ម'វឲ*+អនុម័តសំរប់ច"#ប់េផ#$ងៗ េដយេចតនចូលេ្បើកុំព012ទ័រ
េដយគ%&នករអនុ,-&ត ឬករចូលេ្បើេលើពីសិទ្ិអនុ456តេដយេចតនេធ្ើឲ"#ខូចកុព
ំ "#$ទ័រ ឬជួញដូរព័ត៌មនេលខកូដ។
United States Code, Title 18, Electronic Communication Privacy Act ែដលត្ម'វឲ*+អនុម័តសំរប់ច'(ប់េផ#$ងៗចំេពះករទប់ស1#ត់
ទំនក់ទំនងតមបណ,-ញ និយយផ&'ល់មត់ ឬេអឡិ្ត(និក។
ផលវ$បកសំរប់ករេ្បើមិន្តឹម្ត6វ

បទេល្ើសនឹងេគលករណ៍ទំងេនះនឹង្ត5វ្ត#តពិនិត'(តមករណីនីមួយៗ។ ្បសិនេបើករពិចរណ្ត#វបនរកេឃើញថង អ្កេ្បើបនេល្ើសេគល
ករណ៍ចប់ពីមួយដងេឡើងេទ សលេរៀនឆទ័រអចចត់វ4ធនករអប់រ%វ'ន័យ។ ករអប់រ&វ(ន័យអចមនដូចជៈ
• ករផ$%ក់េលខកូដបណ/%ញផ1%ល់ខ្3ន។
• ករផ$%ក់ករចូលេ្បើអ៊'នថឺេណត ឬ
• ករអប់រ&វ(ន័យ ឬវ#ធនករតមច+,ប់េផ+1ងេទៀត រួមមន ករប$%&ប់/ករផ$%ក់/ករដកេចញតមេគលករណ៍ និងវ%ធករច"#ប់សលេរៀនឆទ័រ។
ព័ត៌មនសំងត់ និងផ%&ល់ខ្+ន

ក្#ងរល់ករណីេផ-.ងៗ រល់ព័ត៌មន ទិន្ន័យ រួបគំនូរ លក្ណៈភព និងរូបថត ឬករចម្ងរូបភពពីកិច្កររបស់សិស&' សមជិក្គ(សររបស់េគ ឬ
បុគ្លិក ឬ បុគ្លិកស្័្គចិត្របស់សលេរៀនឆទ័រ ្ត#វរក'(ករសំងត់ និងមិនអចអនុ$%&តឲ&)េ្បើេដយគ1&នសំបុ្តប'()ក់យល់្ពមពីមតបិត ឬអ
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ណព"#បល ឬនយិកសលេរៀនឆទ័រ ្ត#វទទួលេទស្បសិនេបើមនុស12ធំ។ ្គប់ព័ត៌មន និងទិន្ន័យពក់ព័ន្កិច្ករ និងកររ&កចំេរ&នរបស់សិស./ស
លេរៀនឆទ័រ គឺ្ត#វរក#$ករសំងត់ ឯកជន និង្ត&វករពរយ"#ងតឹងរ(ងេនេ្កមករអនុវត្ច./ប់ និងបទប&'(ៃផ្ក្.ង។

ឯកសរភ&'ប់ Eៈ េគលករណ៍សុខុមលភព
េបសកកម្ៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ;ែវល្ប@ABប់ករសិកBFប@GBវ័ន្ ពលរដ្ទូេទ និងថOBក់ដឹកនំមនគំនិតផ្Vចេផ្ើមៃឆ្
្បឌិត ទំនុកចិត្ និងឯករជ12 ែដលពួកេគ្តឡប់េទបំេរ>សហគមន៍ពួកេគវDញ។ េយើងនឹងផ្ល់ចំេណះសិក1Mទូេទតមរយះករផ្ល់ចំេណះដឹង និងជំនញ
គំនិត និងវ%ធីស)ស្វ%ភគពិចរណ ែដលធនឱ89ករសិក8<របស់ពួកេគទទួលេជគជ័យេនសលវ%ទ8Hល័យ និងេរៀបចំឱកសបន្ករសិក8Lេនសកលវ%ទ8H
ល័យ។ េយើងរ)ពឹងទុកថ សិស23នុសិស25របស់េយើងខិតខំករសិក23បនសំេរចេជគជ័យ និងមនលក្ណៈសម2Fត្ិ្តឹម្តIវមនេសចក្ីរLករយគំ្ទវប2Fធម៌
្បៃពណី។ ពហុជតិសសន៍ជមួយសិស-.នុសិស-/ បុគ្លិក ្គ្ួសរ និងសហគមន៍ ែដលេយើងបនមកពីបណA-្បេទសជេ្ចើន គឺជ្បភពធនធនរHងមំ
និងឱកសសំរប់ករសិក-.។
េដើម%&ីសំេរចេគលបំណងេបសកកម្េនះ េយើងេជឿជក់ថ សលេរៀនេយើង្ត/វមនកែន្ងែដលគំ្ទបរ:យកស្បកបេដយសុខុមលភព។ សុខ
ភពរងកយ សតិអរម្ណ៍ និងសង្មរបស់សិស./ និងបុគ្លិក គឺជែផ្កសំខន់ៃនកម្វ)ធីរបស់េយើង។ េគលបំណងេនះមនរួមទំងករេផ>?តេលើករេឆ្ើយ
តប និងយកចិត្ទុកដក់វ"ស័យវប#$ធម៌្បៃពណី េដើម%&ីបេង្ើនបរ#យកសសំបូររ"កចំេរ"ន និងមនសុវត្ិភពសំរប់សិស'( និងបុគ្ិល្គប់រូប។
កម្វ%ធីសុខភពរងកយរបស់េយើងមនរួមែផ្កសំខន់ទំ'ង្បំបួនែដលនឹង្ត-វបនពិចរណ បនអនុវត្តម និងបន្ត1តពិនិត23ជេទៀងទត់។
ខណៈេពលករ&យល័យេផ&'ងគ*&មនករទទួលខុស្ត-វច01ស់លស់តមេគលករណ៍ និងករអនុវត្ច12ស់លស់ បុគ្លិក្គប់រូប្ត-វបនពិចរណទទួល
ខុស្ត&វសំរប់ករគំ្ទ និងជំរុញេដើម%&ីជួយរក%-សលេរៀន ជទីកែន្ងែដលេមើលេឃើញថ មនសុវត្ភព សន្ិសុខ និងគំ្ទទឹកចិត្របស់សិស/0 បុគ្លិក
និងមតបិត។
ែផ្កសំខន់ៃនេគលករណ៍សុខុមលភព និង ែផ្ក្ត#តពិនិត'(

ែផ្ក

ែផ្កទទួលសុខ្ត-វសំរប់ករ្ត5តពិនិត9:

េគលករណ៍សុខភព និង សុវត្ិភពសលេរៀន

នយែផ្កកិច្ករទូេទ/ម/ន្ីករពរសុវត្ិភព

កម្វ%ធីសកម្ភពអប់រ/កយ និងសកម្ភពអប់រ/កយេផ78ងៗ

្គ#អប់រ(កយ នយករងសលេរៀន

មនរួមទំង ករទទួលខុស្ត1វរបស់េយើងេពលសកម្ភពសំរក និង
ខងេ្កេរៀងរល់ៃថ្
ែផ្ករេបៀបចំម្-បអហរ

នយែផ្កេរៀបចំម្/បអហរ/នយកកិច្ករទូេទ

កិច្ករសុខភពសលេរៀន

្គ#េពទ'(/នយែផ្កកម្វ2ធី្ទ្ទង់ករសិក';សិស'<

ែផ្កអប់រ)សុខភព

្គ#ចងហ'(ង ្គ#អប់រ-កយ ្គ#េពទ(3

ែផ្ក្បឹក()េយបល់ ចិត្ស3ស្ និងសង្ម

នយែផ្កកម្វ*ធី្ទ្ទងករសិក45សិស46

សុខភពរងកយ និងសុខភពសំរប់បុគ្លិក

នយែផ្កបុគ្លិក

សុវត្ិភព និង សន្ិសុខ

សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ (សលេរៀនឆទ៍រ)អនុវត្វAធនករសន្ិសុខ េដើមGHីបេង្ើតបរAយកសឱGMមនសុវត្ិភពសំរប់
បុគ្លិក និងសិស+, និងករពរ្ទព+3សម+5ត្ិសលេរៀន។
សលេរៀនឆទ័របនេរៀបចំែផនករជំេលៀសេពលេ្គះអសន្ េដើម=>ីជួយសលេរៀនឆទ័រេឆ្ើយតបយF=ងមន្បសិទ្ិភពចំេពះសM=នភពេ្គះ
ថ"#ក់។ ែផនករជំេលៀសេនះ្ត#វបន្ត'តពិនិត*+្បចំឆ0*ំ និងបនយល់្ពមេដយនយកសលេរៀន។ បុគ្លិក្ត#វបនផ្ល់ជូនសំបុ្តបGH*ក់អំពីែផនករ
ជំេលៀសេពលេ្គះអសន្ និង្ត)វបន្ត,តពិនិត./ពិស1.រក្4ងេពលែណនំបង=.ញ្គ,។ បុគ្លិកថ្ីែដលបនមកេធ្ើករក្4ងឆM.ំ្ត)វបនទទួលែផនករ និងបន
ផ្ល់ករបណ)*ះបណ-.ល។
សលេរៀនឆទ័រេរៀបចំកលវ0ភគៃនករេធ្ើលំហត់អនុវត្សុវត្ិភពអគ្ីភ័យ និងករជំេលៀសេចញពីអគរបួនដងក្NងមួយឆPQំ េដើម"#ីេរៀបចំសំរប់
េពលេ្គះអសន្។ បុគ្លិក្ត/វបនផ្ល់សំបុ្តជូនដំណឹងសំរប់ែផនករេពលេវលងជំេលៀសេចញេពលេ្គះអសន្។ េលើសពីេនះ េយងតមកលវ4ភគ
ករេធ្ើលំហត់សុវត្ិភពអគ្ីភ័យកំណត់ អង្ភពពន្ត់អគ្ីភ័យេរៀបចំករេធ្ើលំហត់សុវត្ិភពអគ្ីភ័យ និងករ្ត@តពិនិតABសលេរៀនជេទៀងទត់។ ែផនករ
ជំេលៀសេចញ្គបដណ,ប់េលើអ្ីែដល្ត4វេធ្ើក្9ងករណីគំរមបំផ្9ះ្គប់ែបក ជីវសមសធតុ និងខ%&ល់ព%&*ះកំបុតត%12ងផងែដរ។
េយើងបណ#$ះបណ'(លបុគ្លិករបស់េយើងអំពីស$%នករណ៍្សល និងស$%នករណ៍ធ្ន់ (Soft Lockdown and Hard Lockdown)។ អំឡ$ងេពលស#$ន
ករណ៍្សល សុវត្ិភព និង/ឬវ,ធនករសន្ិសុខែដលបនេធ្ើឱ+,មនកំរ1តខ្ស់ អច្ត$វករចំបច់ក្.ងករេឆ្ើយតបចំេពះឧបស័គ្េនជិតៗ អកសធតុ
េ្គះថ&'ក់ ប"#ស
$ ិស#$ ឬសុខភពេ្គះថ&'ក់ពក់ព័ន្សិស"# ឬបុគ្លិក។ ទីកែន្ងខងក្#ង ឬខងេ្កអគរសលេរៀនមួយចំនួនមិនអចឱ'(ចូលបន េលើក
ែលងែតកិច្្បតិបត្ិករធម្តគួរែតបន្េនក្6ងថ9:ក់េរៀន ្បសិនេបើមិន្ត#វបនែណនំេដយថ%&ក់្គប់្គង។
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ករស$%នករណ៍ធ្ន់្ត.វបនអនុវត្ជចំបច់ក្(ងេហតុករណ៍បទេល្ើសគំរមែដលជនេល្ើសមនអវុធចូលក្3ងអគរ ឬេនេលើបរ:េវណសលេរៀន
ែដលបដិេសដមិនសហករជមួយ ឬបង23ញពីករគំរមធ្ន់ធ្រ។ នយកសលេរៀន (ថ01ក់ដឹកនំ)នឹង្បកសអសន្អំពីស?1នករណ៍ធ្ន់។ ្គCបេ្ងៀននឹង
បិទទ%&ថ(&ក់េរៀន េហើយនំសិស%&េទទីកែន្ងសុវត្ិភពក្7ងបន្ប់រហូតដល់េហតុករណ៍ប"្បទ
់ ំង្សុង្ត(វបន្បកសេឡើង។
ករ្គប់្គងអកប*+កិរ-យសិស*0

សលេរៀនឆទ័របនសំេរចេគលករណ៍ស្ីពីករសម្ត់េធ្ើបបែដល្ត5វបនអនុវត្េដយសមជិកៃនសលេរៀនឆទ័រ្គប់រូប។ គ&'នករេលើកែលង
របស់េយើងចំេពះ “ចរ#តកច” បេង្ើនសំេឡងខ+,ំងៗដក់សិស,2របស់េយើង និងវ6ធីែដលពួកេគទំនក់ទំនងគB,។ េគលករណ៍េនះជួយក្Jងករេចៀសវងេហតុ
ករណ៍ “សម្$តេធ្ើបប” េផ#$ងៗ។ ្បសិនេបើមន េហើយេនេពលេយើងបនដឹងថជ េហតុករណ៍ “ចរ#តកច” និង/ឬ “សម្ត់េធ្ើបប” េយើងមនករ្បជុំ
េដះ្សយទំនស់ Conflict Resolution Meeting ជមួយសិស'(្គប់រូបែដលពក់ព័ន្សម្សប និងដកេចញេទក្>ងករេធ្ើអេង្ត្បសិនមនករចំបច់។
កិច្្បជុំបដ
ី ងគឺមន្បេយជន៍ខ./ំងណស់ក្6ងករនំឱ/;េទកន់ែតេគៀកេហតុករណ៍ក្6ងវDធីសកម្ភពបំរុងែដលជួយេចៀសវងគំនំ និង/ឬ ករេកើតេឡើងវDញ
ៃនេហតុករណ៍។ ករ្បជុំេដះ្សយទំនស់របស់េយើងគឺមន្បេយជន៍ខ?@ំងណស់ក្Dងករេធ្ើឱ@H្បកដច@Lស់ពីសិស@Pរបស់បេង្ើតភពេជឿជក់ខ្Wនឯង និង
សមត្ភពអប់រ&ខ្)នឯង និងរកេឃើញសំេលងរបស់ពួកេគ។ េយើងចង់ឱ<=ពួកេគមនអរម្ណ៍សុវត្ិភពជសិស<Jេនសលេរៀនឆទ័រ។
គំរូសកម្ភពបំរុងអប់រ%វ'ន័យ

គំរូសកម្ភពបំរុងអប់រ%វ'ន័យៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ គឺជបទដBCនេជគជ័យេនទូទំងសលេរៀនេផKCតេលើ
ករព្ងីកករសិក&' សង្ម ទឹកចិត្ និងកររ#កចំេរ#នអប#$កិរ(យ និងសមត្ភពរបស់សិស#3្គប់រូប។ ្កមសិលធម៌សលេរៀនេយើងមនកំរ(តរCកចំេរCនៃនបទ
អន្រគមន៍ េដើម+,ីសំេរចេសចក្ី្ត5វកររបស់សិស+; និងបុគ្លិក។ កិច្ករេនះក៏ផ្ល់ឱ+Fសិស+;មនករេឆ្ើយតប និងករទទួលខុស្ត5វផងែដរ ខណះេយើងខិត
ខំផ្ល់ករែណនំសិស'(េយើងតមមេធ'0បយៃនករទទួលខុស្ត=វផ"#ល់ខ្(ន និងភពជម()ស់ៃនអកប)0កិរ2យ និងករសិក)5។
បទអន្រគមន៍េដះ្សយវបត្ិ

ករបណ%&ះបណ)*លេនះ្ត0វបនផ្ល់ឱ*7បុគ្លិក្គប់រូបែដលជអ្កេឆ្ើយតបេលើដំបូងចំេពះកុមរែដលបត់បង់ករ្តLត្តផ្Nវចិត្ និងកយ។ េនះគឺជ
វ"ធីមួយែដលបនបេង្ើតេឡើងេដើម23ីកត់បន្យបទពិេសធន៍ផ្>វកយ និងបេង្ើនជំនញភស និងេដះ្សយសំរប់បុគ្លិក និងសិស2N។ ្គPជំនញអកប23
កិរ$យ នយករងសលេរៀន និងនយកែផ្កគំ្ទសិស67 គឺ្ត;វបនបណ@AះបណD6លទំងអស់ក្Iងកិច្ករេនះ។ ទិសេដៈ េដើម%&ីកត់បន្យ ឬលប់បំបត់េសចក្ី
្ត#វសំរបបទអន្រគមន៍ផ្2វកយ និងេដើម:;ីផ្ល់ឱ:@សិស:Aមនជំនញ និងចំេណះដឹងេដើម%&ីឱ%)ក+%យជកតលិករតមរយះែដលមនុស%8យុវវ័យែកែ្បទំលប់
ចស់ ចេម្ើយរ+ខន និងលំនំអកប67កិរ8យអ្កក់។
េសវពិេ្គះេយបល់សលេរៀន

្គ#ពិេ្គះេយបល់សលេរៀនផ្ល់ឱ&'ករពិេ្គះេយបល់បុគ្លម6ក់ៗ និង្កុមចំេពះសិស&@ពហុវប&Cធម៌ជតិសសន៍េនសលេរៀន។ ករពិេ្គះ
េយបល់្ត(វបនេរៀបចំែផ្កេលើេគលេដជក់លក់ ពិត្បកដ និងផ>?ល់ខ្BនមD?ក់ៗ ែដលអច្ត(វបនរួមបI្Kលក្Mងេគលេដែផនករសិក?P្បចំខ្Bនរបស់
សិស#$ម&#ក់ៗេនេពលសម្សប។ ្គ#ពិេ្គះេយបល់េធ្ើកិច្ករជែផ្កៃន្កុមករងរអប់រ?វAន័យេ្ចើនមុខជំនញែដលរួមមន មតបិត សិស#$ ្គ' និងសហ
គមន៍មនមូលដ)*ន្គិះែផ្កមុខវ5ជ7*ជីវៈែដលបនចូលរួមជមួយ្គAសរ សហករជមួយសមជិសហករFសលេរៀនេផ*Jងេទៀត។ ករពិេ្គះេយបល់គឺជ
ករគំ្ទេដើម+,ីធនសុខភពសុវត្ិភពសតិអរម្ណ៍សង្មរបស់សិស12 ក៏ដូចជជំនួយក្?ងករសំេរចករសិក1Bខ្ស់បំផុតសំរប់សិស12មI1ក់ៗ។ បទអត្រគមន៍
េដះ្សយវ(បត្ិ ករេដះ្សយទំនស់សិស/0រួមថ4/ក់ និងករផ្ល់ព័ត៌មនសហគមន៍ចំេពះ្គ:សរ គឺជចំេណមេសវកម្ែដលបនផ្ល់ឱFGេដយ្គJពិេ្គះ
េយបល់សលេរៀន។ េយើងគំ្ទយ34ងមុតមំចំេពះករេដះ្សយប>?4េដយសហករជមួយករេជឿជក់ពីករេធ្ើកិច្កររួមគM4 នឹងធនេជគជ័យកន់ែត
ខ"ំងសំេរចដល់េគលេដ។
កម្វ%ធីអប់រ%កយ និងសុខភព និងបរ#យកស

េនេពលសិស'(េពញវ័យ សិរ.រង្របស់េគលូតលស់រ.កចំេរ.នតមរយះករផA'សប្Cរជេ្ចើនដំណក់កលែដលសិស&'មនចំងល់ជេ្ចើន។ ករ$យល័យ
្គ#េពទ'(ជមួយនឹងែផ្កអប់រ,កយសហករជិតស្ិតបេង្ើតេមេរៀនសុខភពសំរប់សិស45េយើងចប់ពីថ()ក់ទ៥
ី េឡើងេទ ែដលបេ្ងៀនសិស#$អំពីករែ្ប្ប*ល
ខ្ន
# ្បណែដលពួកេគកំពុងជួប្បទះ។ េមេរៀនដក់ឱ9:េក្ង្បុស និង្សីេនេដយែឡកពីគ"#េនក្(ងថ"#ក់ទី្បំេដើម#4ីសិក#7ពីមូលដ'(ន្គឹះៃនេសរ2រះបន្ពូជ
អនម័យ្តឹម្ត)វ និងភពេពញវ័យ។ សិស45្ត)វដឹងព័ត៌មនអំពីសំណ'រែដលអចសួរនំបនក្'ងេពលសិក./ ឬករសំងត់បន#$ប់ពីសិក$+។ ករយល់្ពមពី
មតបិតគឺ្ត%វមនជចំបច់េនមុនេពលករបង23ញអំពេី មេរៀន។
ករអប់រ&កយ សុខភព និងឱកសសំរប់សកម្ភពរងកយគឺជែផ្កចំ#បច់ៃនកម្វ-ធីបេ្ងៀនសលេរៀនរបស់េយើង។ ថ្ីៗេនះ ថ12ក់អប់រ%កយ
កំពុងផ្ល់ជូនថ./ក់សុខភពែដលបនបេង្ើតេដយ្គ+ រួមមន ជីវជតិអហររូបត្ម្។ កម្វ'ធីនឹងផ្ល់បរ'យកសសំរប់សិស9:្គប់រូបបេង្ើនជំនញ ចំេណះ
ដឹង និងឥរ(យបទជចំបច់ក្)ងករចូលរួមមួយជីវ$តៃនសកម្ភពសុខភពអប់រ4កយ។
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េពលសំរក

្គប់ថ"#ក់េរៀនមនកលវ.ភគកំណត់រយះេពល១៥នទី ឬយូរជងេនះសំរប់េពលសំរកក្#ងមួយៃថ្ម្ងេនខងេ្ក។ សកម្ភពថ78ក់េរៀន និង/ឬ
ករេ្បើអត្ពលកម្្ត*វបនេធ្ើែផនករកំណត់ ្បសិនេបើថ)*ក់េរៀនមនេពលសំរកេនខងក្'ង។
ករអប់រ&កយ

សិស#$េនសលេរៀនឆទ័រ្បជុំសំរប់ករអប់រ8កយពីដងក្@ងមួយអទិត&'។ ប្+កទំងេនះមនដំេណើរកររយះេពល៥០នទី។
ែផ្កអប់រ)កយេនសលេរៀនឆទ័រេជឿជក់យ12ងមុតមំថ ជំេរ%សរងកយរ%ងមំែដលេយើងេធ្ើឱ01ជីវ5តយុវវ័យមនលទ្ផល្បេសើរបំផុតសំរប់សុខភព
េពលអនគត។ ជមួយនូវផ្ត់គំនិតែដលេយើងឆក់យក្គប់ឱកសេដើម@Aីអប់រDសិស"#េយើងអំពីជំហ."នដ៏្បេសើរ ែដលេយើងអចេធ្ើឱ()្បេសើចំេពះសុខភពរស់
េនរបស់េលកអ្ក និងនំឱ01េលកអ្កមនសុខភពល្។ េយើងមនែផ្ក “សុខភពជីវ)ត” “Fit for Life” ក្#ងកម្វ"ធីអត្ពលកម្ែដលនំមកនូវព័ត៌មន និង
សំណ$រែដលសិស*+អចយកេទេមើលេនផ្ះ និងែចករ:លយជមួយ្គ(សររបស់ពួកេគ។ ព័ត៌មនេនះគឺមនពន()ល់បង.(ញេទសមជិតេផ(6ងេទៀតៃនសហ
គមន៍េយើងចង់េធ្ើករេដើម01ីេធ្ើឱ04រ5កចំេរ5នជំេរ5សជីវ;តសុខភពល្របស់េគ។
ែផ្កសុខុមលភពកយ

ែផ្កេនះ្គបដណ-ប់សុខភពរងកយបតែបន សច់ដុំរ=ងមំ លូតលស់ សរៃសឈមេបះដូងដំេណើរករល្ និងជីវជតិ្គប់្គន់។ ក្.ងែផ្កេនះេយើង
នឹងេ្បើចលនរហ័សសកម្គួបផ56ំ រត់បណ;5ក់ និងរត់ចំងយេដើម5@ីបេង្ើនសុខភពជីវIត។ ក្#ងែផ្កេនះផងែដរេយើងនឹងែណនំឱ"#ទទួលរង)"ន់។ Presidential

Lifestyle Award ។ កម្វ&ធីេនះសហករព័ន៌មន និងករ្បឡងែដលេធ្ើឱ?@សិស?AអចតមដនជំេរHសផ្K ជីវ&តរស់េនសំរប់បុគ្លមS?ក់ៗ។ េយើងមនសិស?A
ប"្ប់ករ្បឡងចូល និងេ្កយមក្តឡប់មកវ5ញ និងជួយពួកេគក្,ងករបេង្ើតេគលេដករហត់កីឡ្បចំខ្(ន។ រហូតដំណច់ឆ45ំ េយើងឱ"#សិស"&្បឡង
េហើយពួគេគមនគំេរងសំេរចេជគជ័យតមេគលេដរបស់េគ។ សំរប់ព័ត៌មនបែន្មអំពី Presidential Lifestyle Award សូមេមើលតមេវបសយ
ែដលប%&'ក់ជូនខងេ្កមៈ។

https://www.presidentschallenge.org/
ករចូលរួម្គ*សរ និងសហគមន៍

សុខុមលភពសំរប់មតបិត និងសហគមន័េនសលេរៀនឆទ័រគឺែផ្កេលើភពជៃដគូរបស់សលេរៀនជមួយមតបិតេយើង និងអង្ភពសហ
គមន៍។ ទំនក់ទំនងសលេរៀនឆទ័រជមួយមតបិតេយើងក្'ងវ)ធីជេ្ចើនេដើម23ីធនឱ27មតបិតទទួលបនព័ត៌មន្តឹម្ត$វ និងសេម្ងរបស់េគគឺ្ត$វបន
ដឹងច%&ស់ផងែដរ។ ឧទហរណ៍ៈ េយើងទំនក់ទំនងជមួយមតបិតតមរយះសរជូនដំណឹងតមទូរស័ព្ ករទក់ទងតមទូរស័ព្ អុីែមល ករេផ្ើសំបុ្ត
តមបុ៉ស្ិសំ្បុត ករជួប្បជុំផ12ល់ និងករេផ្ើសំបុ្តតមសិស2;ជេដើម។ េដើម2?ីធនច2Dស់លស់ ករយល់ច2Dស់អំពីករេផ្ើសរជូនដំណឹងរបស់េយើង េយើង
មនែ្បសំរួលជភសបីដូចជ ភសរអង់េគ្សភស ស្័នីស&' និងភសរែខ្រ េហើយភសទំនក់ទំនងផ/0ល់មត់្ត5វបនែ្បសំរួលជភសអង់េគ្ស
ព័ទុយហ្ីស និងែខ្រ។ បុគ្លិកសលេរៀនេយើងទទួលករទំនក់ទំនងពីមតបិតតមរយះទូរស័ព្ អុីែមល និងករជួប្បជុំេដយផ;<ល់។
អំឡ$ងេពលឆ"#ំសិក#( សលេរៀនឆទ័រផ្ល់វគ្សិក'(សលសំរប់មតបិតស្ីពី្បធនបទជេ្ចើន ដូចជ ករទប់ស()ត់ករសម្.តេធ្ើបប ករ្គប់្គង
សតិអរម្ណ៍តនតឹង និងសុវត្ិភពសម្$តតមេ្គឿងេអឡិក្តនិក។ សលេរៀនឆទ័រសហករជមួយអង្ករសហគមន៍េដើម23ីផ្ល់ករ្ត%តពិនិត)*សុខភព
កុមរ និងពិេ្គះេយបល់ផងែដរ។ កម្វ0ធីសិក56បែន្មេពលបនបេង្ើត្បភពព័ត៌មនសំរប់មតបិតទក់ទងេសវកម្សហគមន៍ដូចជ ករផ្ល់ទីជំរក
េសវកម្ជនភសខ្'ន និងធនគរេស*+,ងអហរផងែដរ។
ករទប់ស%&ត់ភពលំេអៀង និងករផ្%ចេផ្ើមវប,-ធម៌េឆ្ើយតប

សូមេមើលេសចក្ីែថ្ងករណ៍អំពីពហុជតិសសន៍ែដលជេបសកកម្សលេរៀន ែដលេយើងនឹងេរៀបរប់ប123ក់ក្#ងកិច្ករេនះ។
សលេរៀនឆទ័រ្បរព្ពិធីមូលដ56នពហុជតិសសន៍របស់សិស6? និងបុគ្លិកេយើង។ សលេរៀនខិតខំយ,-ងេពញទំហឹងេដើម-7ីេលើកកំពស់ករេគរព
និងេសចក្ីៃថ្ថ្.រពិសមជិកសហគមន៍្គប់រូប។ េយើងេធ្ើកិច្ករេនះតមរយះកម្វ%ធី អ្កដឹកនំគឺខ្2ំ Leader in Me ែដលជំរុញសិស+,ឱ+.ទទួលយកតួនទី
ជអ្កដឹកនំក្)ងសលេរៀន។ េយើងេលើកកំពស់ឱ"#េគរពមនុស)*្គប់រូមតមរយះៈ

• បទពិេសធនកម្វ%ធីសិក*+ែដលបនប2្4លេដយេផ9*តេលើប<=*ជនភសខ្'ន ប"#ស
$ "#រតីលះបង់តមរយះភពលំបកតមរយៈករផ#$ស់ប្)រកែន្ងថ្ី
ប"#$យុត្ិធម៌សង្ម និងតស៊ូេដើម$6ីភពេស្ើគ<$។

• ពិធី្បរព្វប+,ធ្ម៌្បៃពណីអំឡ5ងេពលឆ"#ំសិក#( ែដលេលើកកំពស់វប#2ធ្ម៌្បៃពណី ត$ន្ី សល)*ះគំនូវ និង្បៃពណីៃនបណ%&្បេទសជេ្ចើន។
• ជំេនឿ្តឹម្ត*វអំពក
ី រនិយមភសពីរ និងតៃម្ៃនករនិយមភសចំរុះ។
• ករបេង្ើនមុខវ-ជ/0ជីវះេដើម05ីកសងសមត្ភពវប05ធម៌្បៃពណីក្Cងចំេណមបុគ្លិក និង្កុមករងររបស់េយើង។
ករជួប្បជុំមតបិត្ត#វបនេរៀបចំឱ*+មនភសចំរុះជតិសសន៍ែដលេលើកកំពស់ភពងយ្សួលចំេពះមតបិត និង្គ'សរ។ អ្កបកែ្បភស
មនផ្ល់ជូនសំរប់ទំនក់ទំនងជមួយ្គ7សរអំពីប=>?ករបរម្ េហតុករណ៍ និងប012ែដលកំពុងេកើតេឡើង។
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សលេរៀន្បឆំងយ'(ងសកម្ចំេពះករសម្4តេធ្ើបប និងេដះ្សយជបនA(ន់អំពីបFG(ៃនភពលំេអៀង ឬរMេលភបំពន។ មិនមនករអនុេ្គះ
ចំេពះអកប)*កិរ-យ សកម្ភព ឬភសែដលមិនែមនជករកសងបរ/យកសសហករវប#$ធម៌្បៃពណីែដលេយើងកំពុងខិតខំ្បឹងែ្បង។ សិស$%្ត(វបន
ផ្ល់ឱ"#មនសំណ&រស្ង់មតិ្បចំឆ&'ំ េហើយសលេរៀនេឆ្ើយតបព័ត៌មនែដលបនទទួលេនក្#ងករស្ង់មតិេនះភ"#មៗ។
ជីវជតិអហរ

េនសលេរៀន េយើងទទួលស./ល់ពីតួនទីចំបច់ែដលម្1បអហរសុខភពេដើរតួសំខន់ជមួយសុខភពខួរក)*ល និងរងកយរបស់េយើង។ េយើង
ជំរុញសិស()របស់េយើងឱ(1ញុំសំរប់សុខភព ទំងេពលញ/ំាម្3បអហរ និងអហរសំរ9ន។ សលេរៀនេយើងសហករជមួយ Side Kim េដើម%&ីបេង្ើតមុខម្%ប
អហរេពល្ពឹក និងៃថ្្តង់្សបតមបទប-./ និងេសចក្ីែណនំរបស់ the USDA and Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010 សំរប់បំេពញ
្គប់បទដ$%នជីវជតិទូេទ និងជក់លក់ ដូេច្ះករផ្ល់ម្/បអហរែដលកុមរញុំមនរស់ជតិវ*តមុីន និងសំបូរជីវជតិចំបច់ និងលុំបំបត់សរជតិស្រ និង
កលឡ"រ$ែដលគ)*ន្បេយជន៍។
្គន់ែតញ(ាំម្#បអហរសុខភពគឺមិនែមន្គន់េដើម./ី្ទ្ទង់រងកយេយើងឱ.7េធ្ើចលនមនសុខភព និងសមត្ិភពេទ។ អហរសំរ'ន់េពល្ពឹក និង
ល"#ច និងេភសជ្ះគួរផ្ល់ឱ#6សំរប់រងកយមនថមពល វ,តមិន និងជីវជតិសុខភពល្ផងែដរ។ តមរយះករសិក*+អប់រ/ និងគំរូឧទហរណ៍ ្គ; និងបុគ្លិក
េនសលេរៀនឆទ័រជំរុញឱ01សិស"# និង្គ&សរនំយកអហរសំរ&ន់សុខភពមកសលេរៀនែតប៉ុេណ()ះ។ េសចក្ីជូនដំណឹង្ត:វេផ្ើជូន្គ#សរដល់ផ្ះជមួយ
ប"្ីរយេឈ)*ះមុខម្0បអហរសំរ6ន់រែដលបនយល់្ពមេដយអង្ករម្#បអហរ the USDA’s Smart Snacks in School ែដលសិស&'គួរែតបន្ញុំក្4ង
េពលៃថ្ (េមើលេសក្ីជូនដំណឹង)។ សិស34មិនអនុ783តឱ3;ចូលទិញចំណីអហរក្*ងម៉សុីនលក់ចំណីអហរ vending machines េនក្%ងកែន្ងបុគ្លិក
េដើម%&ីយកអហរ ឬេភសជះជដច់ខត។ មិនអនុ&'(តឱ(+មនចំណីអហរពីម៉សុីនលក់ចំណីអហរសំរប់សិស(<េពលអហរសំរ៉ន់ ឬេពលញុំអហរ។
កម្វ%ធីលក់នំ និងៃរអង%&ស្បក់េផ&.ងៗពក់ព័ន្ម្8បអហរ្ត&វបនអនុ%&'តអំឡ+េពលឆ0'ំសិក'4 ក៏ប៉ុែន្្ត;វមនកំណត់ចំនួន៣ដងក្#ងមួយឆ%&ំក្*ងមួយ
ថ"#ក់ៗ េហើិយមិន្ត0វេរៀបចំឱ#8ចំេពលដូចគ"#េពលអហរសលេរៀនេទ។
អហរ្គប់មុខែដលបនផ្ល់ឱ34សិស37មិន្ត9វមនជតិសែណ>កដីេទ។ េនេពលេរៀបចំពីធីអបអរសទរក្1ងថ45ក់េរៀន ករ្បុង្បយ័ត្គឺ្ត%វបនកត់
បន្យេ្គះថ*+ក់ៃនករទំនស់ និង្បត្ិកម្ចំណីអហរ។ ្គBសរ្តDវបនជំរុញឱ+Kនិយយ្បប់្គD្បចំថ*+ក់មុនេពលនំយកអហរជប់េលៀងមកចូលក្'ង
ថ"#ក់េរៀន េដើម#-ីេរៀបចំឱ#3បន្តឹម្ត8វសំរប់សិស#=ទំងេនះេចៀសវងមនទំនស់ម្0បអហរ។
ករអប់រ&សិស)*េយើងអំពីម្#បអហរែដលមនជីវជតិ្តឹម្ត5វ និងសុខភពគឺជែផ្កៃនមូលដ34នេជគជ័យរបស់ពួកេគេដើម"#ីញ&ំា និងរស់េន្បកប
េដយសុខភព។ ្គ$អប់រ)កយរបស់េយើងេរៀបចំ និងអនុវត្េមេរៀនរយះេពលពី៤-៥អទិត%&េនក្+ងថ.%ក់េរៀនពួកេគែដលមនរួមទំងករកសងសុខភព
សច់ដុំ និងឆ្ឹងតមរយះករហត់្បណ និងញ-ាំអហរសុខភព។ សិស78្ត9វបនបេ្ងៀនពីវ?ធីរកេឃើញអហរសុខភព និង ករសំេរចេ្ជើសេរFសយក
អហរសុខភពល្។ ្គប់ព័ត៌មន និងឯកសរេមេរៀនបនផ្ល់ឱ"#សិស"&ទក់ទងនឹងបទដ0"ន និងករែណនំកម្វ:ធីម្#បអហរ the USDA’s standards

and MyPlate guidelines.។

• េសវកម្ម្(បអហរ
ម្#បអហរេនសលេរៀន

ម្#បអហរសលេរៀន្ត/វផ្ល់ជូនតមរយះកម្វ<ធិម្#បអហរៃថ្្តង់សលេរៀនថDEក់ជតិ the National School Lunch Program នឹងបំេពញ
ឬបេង្ើនត្ម*វកររបស់្កសួងកសិកម្សហរដ្អេមរ1ក U.S. Department of Agriculture (USDA) សំរប់ជិវជតិអហរកុមរេពល្ពឹក និងកម្វ%ធី
អហរៃថ្្តង់។ ្គប់មុខម្2បអហរ នឹង្ត5វមនៈ ករេពញចិត្ និងករទក់ទញចិត្ចំេពះកុមរ ្ត#វេរៀបចំទុកដក់ស12ត និងគួរឱ29េពញចិត្ បំេពញតម
ត្ម$វករជីវជតិែដលបនបេង្ើតតមច89ប់ និងលក្ណតំបន់ រដ្ និងសហព័ន្ ផ្ល់ឱ78មនែផ្េឈើ និងបែន្្គប់មុខ ផ្ល់ឱ78មនទឹកេដះកំរHតជតិខK7ញ់ទប
និង/ឬគ&'នកំរ+តជតិខ/'ញ់្បចំៃថ្ ផ្ល់ឱ'<មនផលិតផលនំបុ័ងេ្ចើនមុខ រួមមន ផលិតផលនំបុ័ងមនជតិេម5675ទំង្សុង (whole grain bread product)។
សលេរៀនឆទ័ររក+,្បព័ន្្គប់្គងសិស+6តមត្ម:វកររបស់សិស+6ែដលមនទំនស់ម្Dបអហរ ខណៈជត្ម:វករសង្មមនករចំបច់ នឹង្ត:វ
បន្ត%តពិនិត() និងពិនិត()េឡើងវ/ញ្បចំឆ5(ំ។
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ម្#បអហរឥតបងៃថ្ និងប0្2ះតៃម្

ករដក់ពក'(សុំម្.បអហរនឹង្ត7វបនេធ្ើសំរប់្គ#សរែដលមនសិទ្ិ។ ករផ្ល់ជូនទំងអស់នឹង្ត2វបនេធ្ើសំរប់ឯកជន និងសំគល់អត្ស?@Aណ
ផ"#ល់ៃនសិស#*ែដលមនសិទ្ិ។
ករែចករ&ែលកម្*បអហរ និងេភសជ្ះ

ករែចករ&ែលកម្*បអហរ និងេភសជ្ះជមួយមនុស;<ដ៏ៃទក្Bងេពលញុំអហរ និងអហរសំរFន់ គឺ្តLវជំរុញមិន្តLវផ្ល់េទឱ;Sសិស;<ែដលមនទំនស់
ជមួយម្&បអហរ និងកំរ0តញុំម្&បអហរ។
ព័ត៌មនអំពីជីវជតិអហរ
សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ និងេសវកម្ម្9បអហរសលេរៀនបំេរFករលក់មុខម្9បអហរតមេវបសយផ្ល់ព័ត៌មន
អំពីម្'បអហរ និងផលិតផលម្'បអហរ្គប់មុខែដលបនេធ្ើ។ បុគ្លិកសលេរៀន និងមតបិតអចផ្ល់បន្ព័ត៌មនតមេវបសយអំពីមុខម្>បតមស
លេរៀននីមួយៗ គុណភពរសជតិ ក៏ដូចជព័ត៌មនអហមនទំនស់ និងមិន្តDវអហរផងែដរ។ បណKLញទំនក់ទំនងមកេសវកម្ម្Qបអហរសលេរៀន
លក់តមេវបសយនឹង្ត0វបនផ្ល់ចូនតមេវបសយសលេរៀនឆទ័រ www.lccps.org។
សុវត្ិភពម្+បអហរ និងេសចក្ីែណនំ

្គប់មុខម្)បអហរបនទទួលតមរយះែផ្កេសវកម្ម្)បអហរ the food services department នឹងអនុវត្្តឹម្ត+វតមបទប/01 និងច14ប់
ម្#បអហរសុវត្ិភព និងអនម័យក្8ងតំបន់ និងរដ្។ ព័ត៌មនអំពីសិស'(ទក់ទងនិងទំនស់ចំណីអហរ/កំរ&តតបអហរ នឹង្ត)វដក់ចូលក្2ងទិន្ន័យជមួយ
និងករអនុ()*តយល់្ពមពីមតបិត។ កិច្ករេនះនឹង្ត)វយកចិត្ទុកដក់យ56ង្បុង្បយ័ត្ពីភពខ្ះចេន()ះេផ)+ងេទៀតសំរប់ករពរសិស)+មនទំនស់
ចំណីអហរ និងកំរ$តតបចំណីអហរ។ សលេរៀនឆទ័រមិនលក់ម្3បអហរករ្បគួត្បែជង ឬក្'ងម៉សុីនលក់អហរណមួយសំរប់សិស34េទ។
ទឹកនឹង្ត(វបនផ្ល់សំរប់សិស45្គប់រូបអំឡ;ងេពលៃថ្សិក4Aេនសលេរៀន។
ជមួយករេកើនេឡើងចំនួនេ្ចើនៃនករទំនស់អហរធ្ន់ធ្រ េនះគឺជករចំបច់្ត0វយកចិត្ទុកដក់េលើករេ្បើម្>បអហរេនសលេរៀន េនក្Fង
មេធ$%បយេលើកទឹកចិត្ករទំនក់ទំនង ករេធ្ើែផនករ សុវត្ិភព និងរួមទំងសិស$Cទំងអស់ផងែដរ។

1. ពិធីបុណ()ខួបកំេណើតពក់ព័ន្ម្8បអហរ្ត=វបនហមឃត់។ េ្បើទំលប់គE(នម្8បអហរក្Gងពិធីបុណ()កំេណើតសិស(Jគឺ្ត=វបនជំរុញឱ()បន។
2. ពិធីៃរអង)*សេដយលក់នំ (Bake Sale)ក្#ងេពលេរៀនជមួយេពលអហរៃថ្្តង់សលេរៀនែដលបនឧបត្ម្េដយកម្វAធីម្Eបអហរសហព័ន្
្ត#វបនហមឃត់។

3. ករេ្បើមុខម្+បអហរសំរប់ករៃរអង56ស្បក់ គឺ្ត<វបនជំរុញឱ6BបC6Dប់ដច់ខត ជពិេសស្បសិនេបើមុខម្+បអហរបង្ញមនបMN6ចំេពះ
សិស#$មនទំនស់។ ករៃរអង1#ស្បក់តមម្8បអហរអច្ត&វេធ្ើបនសំរប់អហរក5្ប់េ្តៀម (Pre-packaged food.)ែដល្ត&វេផ្ើេទដល់ ផ្ះ
ឬខ្ប់េដយមតបិត។

4. ម៉សុីនលក់អហរក្.ងបន្ប់អហរដ34ន្គ7បេ្ងៀនគឺសំរប់មនុស4>ែតប៉ុេណB4ះ។
5. ករម្ប
% អហរជរង+,ន់ គឺ្ត3វបនជុំរញឱ,;ប<,=ប់ជដច់ខត។ ែផ្កេលើករកំណត់ សុវត្ិភពជីវ%ត មុខម្%បអហរញ"ំាេលង ឬគ"#នទំនស់ អច
្ត#វបនឱ"#េ្បើបន។

6. មុខម្%បអហរែដល្ត/វបនេ្បើក្#ងសកម្ភពេរៀបចំទុកមុនក្#ងេពលសិក56ែដលទក់ទងនឹងទិសេដសិក56 អច្ត@វបនអនុDE5តឱ5Gមន
ករយល់្ពមពីចងហ-.ង ឬចងហ-.ងរង េដយមនេពលេវល្គប់្គន់ជមុនែដលផ្ល់មកនូវករទំនក់ទំនងេទមតបិតសំរប់សិសCD្គប់
រូបអចចូលរួមបនេដយសុវត្ិភព។

7. មុខម្%បអហរក្,ងេពលកម្វ3ធីសិក89ល;8ចយប់ កម្វ3ធីពិេសស សិស8?រំរបំ ជេដើម នឹង្តJវបនអនុLM8តឱ8Oមនតមកំណត់ជមួលដU8នក្,ង
េពលឆ%&ំសិក&+។

a. សកម្ភពេ្កយករសិក-.ទក់ទងនឹងម្6បអហរ ្ត;វែតផ្ល់ជូនដំណឹងមតបិតអំពីមុខម្)បអហរែដលនឹង្ត6វបនផ្ល់ឱ=> ្គ#េពទ$%នឹង
មិនមនវត្មន េហើយម្,បអហរអចមនទំនស់។

8. សិស#$មនទំនស់ ឬគ-#នទំនស់ជមួយជតិសែណ5កដី គឺ្ត<វបនហមឃត់មិនឱ#BញDាំអហរខងេ្កេឡើយ ្បសិនេបើមិន្ត)វបនផ្ល់ឱ12
េដយមតបិត/អណព+,បល ឬេនអហរដ3+នសលេរៀន។

a. អំឡ$ងេពលមនករយល់្ពមឱ23មនពិធីបុណ23ជប់េលៀងែដលមនមុខម្*បអហរ មតបិតគួរែត្ត5វផ្ល់ជូនសំបុ្តជូនដំណឹងយ"#ង
េហចមួយអទិត+,មុនេពលពិធីបុណ+,ជប់េលៀង និង្ត:វករចំណយមុខអហរសំរBន់សំរប់េសចក្ីរFករយរបស់កូនេលអ្ក

i.

េដយគ%&នឱកសែដលនំឱ'(កុមរមនទំនស់ជមួយរស់ជតិសែណ8កដីែដលបនទទួលពីខងេ្កពីមតបិត/អណព'Eបល េបើ
េទះជមតបិត/អណព,-បលប01,ក់ថ កូនញុំមនសុវត្ិភពក៏េដយ។
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9. ្គ#េពទ'(សលេរៀន នឹងអ្ក្គប់្គងេសវកម្ម្:បអហរនឹងេធ្ើករសហករយ-.ងជិតស្ិតេដើម&'ីរកឱ&,េឃើញសិស&1ែដលមនទំនស់ម្;បអហរ
និងរេបៀបចំមុខម្.បអហរេពល្ពឹក/ៃថ្្តង់/សំរ<ន់ ្តឹម្ត=វសំរប់សិស@Aែដលេនេរៀនសលេរៀន

a. ្គប់មុខម្)បអហរេពល្ពឹក និងសំរ7ន់េនសលេរៀនគឺគ>?នជតិសែណDកដី េហើយមនសុវត្ិភពសំរប់ញុំ។
b. ផលិតផលទឹកេដះេគ្បចំៃថ្គ34ន្បត្ិកម្ទំនស់នឹងមនផ្ល់ជូនសំរប់សិស56 មនឯកសរ្ត<តពិនិត5>សុខភពគC5ន្បត្ិកម្/ទំនស់។
c. ម្#បអហរៃថ្្ត-វបនកំណត់ គឺគ$%នទំនស់្គប់មុខ (peanut, tree nut, soy, dairy, wheat, legumes, gluten, eggs, seafood) នឹង្ត&វ
បនប$%&ទិស េហើយបនផ្ល់ឱ,-សិស,0េដយ្បុង្បយ័ត្ជមួយនិងទំនស់ម្@បអហរ។

10. ្គ#គួរែត្ត#វជំរុញមិនឱ12ែចករ5ែលកមុខម្9បអហរក្>ងថA1ក់េរៀនក្>ងេពលអហរៃថ្្តង់ និងអហរសំរJន់។
11. មតបិតគួរែត្ត+វបនដឹងថ ថ34ក់េរៀនអចមនកូនៗែដលមនទំនស់ធ្ន់ធ្រដល់ជីវFត និងគួរែត្ត*វេចៀសវងែចករ2ែលកអហសំរ7ន់/ៃថ្្តង់
ដូចជ នំប័ុងសងហ្ិចមនជតិសែណ4កដី សែណ4កដីមនប័រ ឬផលិតផលេផ'(ងៗែដលមនជតិសែណ2កដី។

a. តុសិស%&/តុទូេទគួរែត្ត0វសំអត្តឹម្ត0វបន8%ប់ពីញុំក្?ងថB%ក់េរៀន។
b. ្គ# និងសិស()គួរែត្ត#វលងៃដឱ(3ស5(តបន្ប់ពីញុំ។
េសវសុខភពសិស&'
េគលករណ៍េ្បើបង្ន់

សិស#$្គប់រូបែដលបនចុះេឈ5#ះេរៀនេនសលេរៀនឆទ័រ គឺ្ត?វបនរAពឹងថបនហ្ឹកហត់ពីករេ្បើបង្ន់្គប់គO#។ គ5#នកុមរនឹង្ត?វបនអនុST#តឱ#$
មនេខទឹកេនមក្+ងេពលសិក12េទ។ គួរយល់ដឹងថ កុមរៗមនេហតុករណ៍សC1នមិនបនដឹងមុនអំពីភពមិនសុខ្សួល (េនម ឬជុះេដយៃចដន%&)។
សិស#$ក្'ងថ*#ក់មេត្យ#1បឋម (K1) និងមេត្យ)* គួរែត្ត0វមនករែថក)6េដើម%&ីផ"#ស់ប្(រសំេសៀកបំពក់េនក្1ងថ4#ក់េរៀនក្1ងករណីៃចដន#;េកើតេឡើង។
េហតុករណ៍ៃចដន-.េកើតេឡើងពិ្បកដខណៈែដលកូនេលកអ្កេនសលេរៀនៈ

• គ"#នកុមរែដលនឹង្ត0វបនដក់វ5ន័យសំរប់ករេធ្ើឱ"#្បឡក់ េសើប ឬមិនេ្បើបង្ន់េទ។
• កុមរនឹង្ត*វបនឱ./នំេទករ5យល័យ្គ*េពទ./ែដលពួកេគ្ត*វករសំអត និងផD.ស់ប្Hរសំេលៀកបំពក់។
• កុមរនឹង្ត*វបនត្ម*វឱ/0មន្កដស់ជូតេសើមេដើម/9ីសំអតខ្?នឯង។ ្បសិនេបើកុមរគE/នករសុខ្សួលក្Jងេពលជុះ ្គ*េពទ/0នឹងេមើលករសុខ្ត*វ
កុមរ េដើម'(ីធនពីករសំអត្តឹម្ត$វ។ គ()នសហករ/នឹង្ត&វបនអនុ+,-តឱ-/មកសំអតសិស-6េទ (េលើកែលងែត្គ&េពទ-/ប៉ុេណA-ះ) េហើយ និងក្Fង
េពលស%&នភពធ្ន់ធ្រែតប៉ុេណ3&ះ។

• ្បសិនេបើកុមរមិនអចលងសំអតខ្5នឯងបន មតបិតនឹង្ត:វទក់ទងឱ@Aមកលងសំអត្តឹម្ត:វេនសលេរៀន ឬមកនំយកេទកូនរបស់េគ។
• កុមរនឹង្ត*វបនអនុ./0តឱ02្តឡប់មកេរៀនវ9ញបន<0ប់ពីលងសំអត្តឹម្ត*វ និងករផF0ស់ប្Hរសំេលៀកបំពក់។
• ករេកើតេឡើងេដយៃចដន/0មិនសុខ្សួលរបស់កុមរ នឹង្ត=វរក/?ជករសំងត់រវង្គ= និង្គ=េពទ/0។
្បសិនេបើកូនេលកអ្កមិនទន់បនហ្ឹកហត់ឱ"#េ្បើបង្ន់ សូមទក់ទងជមួយ្គ'េពទ+,សំរប់ករេមើលែថរជចំបច់អំពីវ+ធីជួយកូនេលកអ្កឱ78
សំេរចេគលេដេនះ។ សូមចំណយេពលអេ$្ើញមកក្+ងអំឡ$ងរយះេពលែខជេ្ចើនែខខងមុខេនះមុនេពលចប់េផ្ើមសលេរៀន េធ្ើករជមួយកូនេលក
អ្កេដើម()ីអនុវត្ទំលប់េ្បើបង្ន់្តឹម្ត/វេដយខ្5នឯង។
ករពិនិត%&សុខភព

សិស#$សលេរៀនឆទ័រ្ត0វែតពិនិត#4សុខភពេរៀងរល់ឆ<#ំ្សបតមបទដB#ន និងច#Dប់សុខភិបលៃនរដ្មL#ស#Mឈូសិត (Massachusetts Department
of Health stadart and regulations.)។ ករពិនិត()សុខភពេនះមនរួមដូចខងេ្កមេនះ

• ករស$%ប់ Hearing
• ករេមើល Vision
• ទំរង់ដងខ្)នសំរប់ខុស្ទង់្ទយឆ្ឹងខ្ង Postral Screening for scolosis
• រង#$ស់ខ្)ន BMI
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សិស#$ែដលមិនបនឆ្ងកត់ករពិនិត#3សុខភព េលើកែលងែតករពិនិត'(រង#$ស់ខ្)ន BMI ្ត#វបនប(្*នេទឱ./្គ#េពទ./្បចំ្គ#សរពិនិត./សុខភព
សំរប់ករវយតៃម្ និងករព-.បលបន្េទៀត។ ករ្ត%តពិនិត)*សុខភពទំងេនះជំនួយបែន្មក្#ងករតមដនជមុនៃនភពេខ*+យែដលអចប៉ះពល់ដល់
ករសិក&' និង/ឬសមត្ភពរបស់សិស&2េដើម&6ីចូលរួមក្=ងសកម្ភពកយសិក&'។ សលេរៀនឆទ័រេធ្ើកិច្ករជិតស្ិតជមួយអង្ភពថO&ក់តំបន់ និងជតិ
ែដលជំនួយ្គ#សរេដយឥតគិតៃថ្ ឬប1្3ះតៃម្។
េពទ$%ពិនិត$%សុខភពេធ្ញចល័ត

សុខភពេធ្ញល្គឺជករចំបច់ក្8ងកររក:;សុខភព។ សលេរៀនឆទ័រអេE្ើញ្កុមេពទ:Jេធ្ញចល័តមកសលេរៀនេយើងពីរដងក្8ងមួយឆP:ំ េដើម:Qី
ផ្ល់ជូនករែថរក-.េធ្ញសំរប់សិស-8របស់េយើង។ ្គ#េពទ'(េធ្ញែដលមនច'2ប់្តឹម្ត#វជមួយនិង្គ*េពទ./ែផ្កអនម័យេធ្ញ និង្គ/េពទ23ជំនួយករែផ្ក
ខងេធ្ញអនុវត្ករពិនិត12 និងសំអតេធ្ញេពញេលញេដយមនថតកម្រស្ី ក៏ដូចជករែថក1Dជួសជុលដូចជ ករប៉ះេធ្ញ ករព1Jបលសរធតុគីមី
ហ្#យអរ ដកេធ្ញ ជេដើម។ េយើងជំរុញយ"#ងយកចិត្ទុកដក់ឱ#0្គ3សរេយើងមកទទួល្បេយជន៍ៃនេសវកម្ផ្ល់ជូនេដយមន្បសិទ្ិភពេនះ។
ជំងឺឆ្ង

ក្#ងេហតុករណ៍ែដលសិស23 ឬសហករ5្ត#វបនេធ្ើករវ"ន្ិច្័យជមួយជំងឹឆ្ងេដយេមេរគៃវ/េរ1ស ឬបេតរ1 សលេរៀនអនុវត្តមេសចក្ីែណនំ
េដយ្កសួងសុខភិបល the CDC ។ សិស$%មកេរៀនសលេរៀនឆទ័រត្ម$វឱ'(ផ្ល់ឯកសរសំបុ្តេពទ$%ែដលបនទទួលករេ្បើថ2$ំបង5$រ្គប់្គន់ ែដល
បនប$%&ក់េដយ្កសួងសុខភិបលសធរណៈៃនរដ្ម%&ស&(ឈូសិត្ the Massachusetts Department of Public Health េលើកែលងែតជំេនឿ
សសនប៉ុេណ)*ះ។ សិស*./បុគ្លិកែដលបនវ$និច្័យថមនជំងឺឆ្ង នឹងមិនអនុ-ត
./ ឱ#$មកសលេរៀនរហូតដល់ជំងឺ្ត7វបនជសះេស'(ើយ ឬជំងឺឈប់ឆ្ង
ែដល្ត&វបនប+,-ក់េដយ្គ&េពទ-6។ ្គ$សរ និងសមជិកបុគ្លិកនឹង្ត4វបនផ្ល់សំបុ្តជូនដំណឹង និងេសចក្ីជូនដំណឹងតមេ្គឿងេអឡិក្ត-និក robot

call គួរ្ត&វបនផ"#ព្ផ"&យពីេ្គះថ&'ក់ៃនជំងឺឆ្ងរបស់្គ+សរ/សហករ"េដើម'(ីប+',ប់ករឆ្ងជំងេឺ ទសិស#$ ឬបុគ្លិកេផ#$ងេទៀត។
េគលករណ៍គឺមន្បសិទ្ិភពសំរប់សិស)*/សហករ.ែដលេកើតមនជំងឺឆ្ងជញឹកញប់ដូចជជំងឺៈ ផ"#សសយធំ រលកបំពង់ក ែភ្ក្កហម កន្$ល
ែស#$កជេដើម។ សិស#-/សហករ1មិនអនុ$%&តឱ&)មកសលេរៀនរហូតដល់បត់អករៈ្គុនេក'(ក្#ង២៤េម#$ង និង្ត&វមនសំបុ្តេពទ01ប230ក់ពី្គ#េពទ'(។ អន
ម័យ និងលងៃដ្តឹម្ត-វគឺជត្ម-វឱ34អនុវត្ជ្បចំ េដើម%&ីជួយទប់ស/%ត់ករចម្ងេមេរគ និងជំងឺ។ ករទប់ស12ត់ និងលងសំអតសលេរៀនេទៀងទត់ និង
េពល្ត&វករចំបច់ក្+ងេពលមនជំងឺ គឺ្ត%វេធ្ើឱ"#្តឹម្ត%វ្សបតមសំណ,ពរពី្កសួងសុខភិបលសធរណៈ the CDC ។

េគលករណ៍ៃចក"#ល
េគលបំណង

ចំេពះករមនៃចក,-លេ្ចើនក្(ងចំេណមកូនសិស01េនសលេរៀន ខណៈករព្ងីកករសិក$%របស់សិស$) និងករកត់បន្យអវត្មនសិស#$េដយ
សរភពមិនចំបប់ដក់សិស01ឱ03េនេដយែឡកសំរប់េ្បើេពលេមើលែថរក0>/ព0?បលថA0ំេពទ03។ អង្ភព្គ)េពទ,-សលេរៀន The American

Academy of Pediatrics and the National Association of School Nurses មិនឯកភពេគលករណ៍ “គ"#នពងៃច” េនសលេរៀនេទៀតេទ។
ករដក់ឱ'(េនេដយែឡកគឺមិនែមនជវ"ធីមន្បសិទ្ិភពក្+ងករកត់បន្យករឆ្ងៃចេទ(CDC, 2010; Frankowski & Bocchini, 2010;

Frankowski & Weiner, 2002)។ ក្$ងករណីទក់ទងនឹងករឆ្ងៃចក)*ល ជប./)សុខភពទូទំងសលេរៀន ្គ#េពទ$%សលេរៀន្ត#វករករពរទប់
ស"#ត់ភពអម៉ស់ និងរក#1ភពឯកជនរបស់សិស#5ក៏ដច
ូ ជសិទ្ិរបស់្គ,សរជករសំងត់ជចំបច់ (Gordon, 2007)។
បទដ$%ន

្គ#េពទ'(សលេរៀននឹង្ត&តពិនិត)*េមើលក)0លសិស)2សង)2័យមនៃច េហើយជូនដំណឹងមតបិត។ ៃចក*+លគឺមិនមនេ្គះថ6*ក់សុខភព ឬស>?*
មិនសំអត និងមិនែមនជជំងឺឆ្ងេទ (Frankowski & Weiner, 2002) ។ ៃចមិនែមនជេ្គះថ-.ក់សុខភពបន8.ន់េទ។ ៃចមិនអចេលត ឬេហើរបនេទ
ែតវវយឺតៗ។ ករណីចម្ងភគេ្ចើនេកើតេឡើងេដយសរករប៉ះពល់ផ*+ល់ ជមួយក&'លអ្កដ៏ៃទែដលមនៃច (Frankowski & Bocchini, 2010)។
កុមរែដល្តឡប់មកចូលេរៀនវ4ញបន78ប់ពីព8;បលកំចត់ៃចក$%លរួចេហើយ នឹង្ត2វ្ត4តពិនិត"#េមើលក&'លេដយ្គ,េពទ&/សលេរៀនមុនេពលចូលថ*+ក់
េដើម%&ីធនថគ%&នេមៃចេទៀតេទ។ េឃើញមនពងៃចមិន្បកដថមនៃចរស់េទ និងគ%&នភស្*ងតងែដល្ត1វបនរកេឃើញថ ករមនពងៃចទក់ទងករមន
ជំងឺ (Scott, Gilmer, Johannessen, 2004) ។ ករសិក&'េផ&*ងេទៀតបង()ញថ ៃចមិនអចងយចម្ងេនក្%ងសលេរៀនេទ (Hootman, 2002)
េហើយគ&'នករេកើតៃចេទេនេពលអនុ56'តឱ'8កុមរមនពងៃចេនក្+ងថ-.ក់េរៀន (Scott, Gilner & Johannessen, 2004)។ ្គ$េពទ()នឹងអនុវត្ករ្ត4ត
ពិនិត%&កុមរេគលេដែដលបនដឹងថមនៃចេដយសរករឆ្ងតមករប៉ះពល់ក្4ងសមជិក្គ(សរ។ ករ្ត&តពិនិត%&សិស"#ទូទំងថ"#កេ់ រៀនរកេមើលែតពងៃច
មិនប%&'ក់ភស្-តងថមនៃចេទ េហើយនឹង្ត<វរកឱ'@េឃើញេមៃចេ្ចើនេនក្-ងថE'ក់េរៀនផងែដរ (CDC, 2010; Andresen & McCarthy, 2009) ។
េគលករណ៍

េនេពលេសចក្ីជូនដំណឹងអំពីករណីសង'(័យមនៃចក'/ល ្គ3េពទ'7សលេរៀននឹង្ត#វ្ត#តពិនិត'(សិស'* ដូចតេទៈ
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ករមនៃចនឹង្ត+វពិចរណេដយកររកេមើលពង ឬេមៃចក្:ងសក់ និងែក>?រែស>?កក>@ល។ េមៃច និងពងៃច (ពងៃចមនពណ៌ស្សអប់ជប់

គុលសក់) អចេមើលេឃើញេដយែភ្កទេទ។ ពងៃចែដលេនចំងយ្បមណ ¼ អុច
ិ ពីសច់ក'(លគឺមិន្ត1វគិតថជពងថ្ីេទ ពីេ្ពះពងៃច្ត.វបន
ពងជប់េកៀកនឹងសច់ក-.ល េហើយករវ#វដ្មនរយះេពលខ្ី ដូេច្ះេហើយពងៃចែដលេនឆ*+យជង ¼ អុិចពីសច់ក%&ល គឺជសំបកពង ឬក៏ពងស្ិត
(េពលសក់លូត)។

!

្គ#េពទ'(នឹងពិចរណពីសភពមនៃចធ្ន់ធ្រ (េមៃច ឬែតពងៃច) េហើយមតបិត/អណព%&បលនឹង្ត.វជូនដំណឹងតមរយះទូរស័ព្ អុីែមល

និង/ឬេផ្ើសំបុ្តជមួយសិស'(េទដល់ផ្ះ (េមើលពី “ករពិនិត%&ៃចសំរប់មតបិត”) (“Head Lice Screen Information for Parents”)។ េនេពល
មនៃច ្គ%េពទ)*នឹងពិចរណ ្បសិនេបើកុមរមនអរម្ណ៍េនមិនេស្2មេសះ ដូេច្ះពួកេគគួរែត្ត$វេទផ្ះ ឬ្បសិនេបើកុមរអចេនសលេរៀន។
មតបិត/អណព()បលនឹង្ត'វផ្ល់េសចក្ីដំណឹងអំពីៃចក78ល វ"ធីកំចត់ៃចក()ល និងករែណនំពិធីពិនិត%&េមើលៃចក្/ងសមជិក្គ&សរទំងអស់
ែដលចម្ងៃច និងពងៃច ែដលសិស+,្ត/វែត្ត#តពិនិត'(េមើលមុនេគជមួយ្គ,េពទ$%សលេរៀនេនេពលពួកេគ្តឡប់មកេរៀនវ2ញេនៃថ្បន()ប់។

!

្បសិនេបើ្គន់ែតេឃើញមនពងៃចេទ សិស#$នឹងទុកឱ&'េនេរៀនក្.ងថ0&ក់េរៀនរបស់េគរហូតដល់ចប់ៃថ្សិក$%។

!

្គ#េពទ$%សលេរៀននឹងអនុវត្ករ្ត%តពិនិត%&េមើលេគលេដសិស'(ែដលសង#$័យថមនៃចភគេ្ចើនបំផុតឆ្ងតមករប៉ះពល់ក*+លផ"#ល់ជមួយ

សិស#$ែដលមនៃច (ជពិេសសេពលេដកែក./រគ2.កន្ងមក)។ មតបិត/អណព)*បលនឹង្ត2វបនប$្&នេទជួប្គ-េពទ01ែថរក06សុខភព្បចំខ្>ន
សំរប់េធ្ើករតមដន ្បសិនេបើករព()បលមន្បសិទ្ិភព្បេសើរ ឬគ#$ន្បសិទ្ិកំចត់ៃច។ ្បសិនេបើសិស)*៣-៤នក់ក្%ងថ()ក់េរៀនមនៃច សិស)3
ទំងអស់នឹង្ត)វបន្ត%តពិនិត()េមើល េហើយេនេពលេនះ េសចក្ីជូនដំណឹងសំរប់ថ89ក់េរៀនទំងមូលនឹង្ត)វេផ្ើេទដល់ផ្ះ (េមើល “កំណត់សំគល់ពី
្គ#េពទ'(” លិខិតជូនដំណឹងថ./ក់េរៀន”)។
េពលសិស&'្តឡប់មកេរៀនវ3ញ

!

ករ្ត#តពិនិត'(រកេមើលេមៃចេលើក%&លសិស"#ែដលអស់មនៃច េនេពលមកដល់សលេរៀនមកជមួយមតបិត។ សិស$%មិន្ត*វមនៃចក$%ល

េនេពលវ&ល្តឡប់មកេរៀនេនៃថ្បន56ប់។

!

សិស#$នឹង្ត*វបនអនុ/0#តឱ#2េនក្7ងថ9#ក់ ្បសិនេបើក#=លគ"#នេមៃច។ សិស#$អចឱ"#េនក្#ងថ&'ក់េរៀន ្បសិនេបើ្គន់ែតេឃើញមនពងៃច។

ព័ត៌មនបែន្មប&'(កអ
់ ំពីៃចក()ល

!

មតបិត/អណព()បលនឹង្ត1វបនជំរុញឱ'(ពិនិត%&េមើលករព%-បលភ0%មអចេធ្ើេទបនបន,-ប់ពីបនទទួលេសចក្ីជូនដំណឹង។ មតបិត

នឹង្ត&វបនជំរុញឱ'(្ត+តពិនិត'(េមើលក'4លកូនរល់ៃថ្រយះេពលយ>'ងេហច២-៣អទិត%&បន#$ប់ពីបនេឃើញមនៃចក$2ល។ សិតយកពងៃចេចញេរៀង
រល់ៃថ្រយះេពល៣អទិត%& គឺជករព'(បលដ៏មន្បសិទ្ិភពបំផុត។

!

សិស#$នឹង្ត*វបនជំរុញមិនឱ*+ប៉ះក*0លគ3*ផ5*ល់ជមួយសិស)*ដ៏ៃដ។ ្គ1េពទ)5សលេរៀននឹងផ្ល់ជូនេសវកម្អប់រ,សំរប់បុគ្លិកអំពីរេបៀបកំចត់

ពងៃច និង/ឬេមៃចក្#ងថ&'ក់េរៀន។

!

មេធ$%បយឆ្ងៃចភគេ្ចើនគឺតមរយះករប៉ះពល់រងកយផ"#ល់ (ក#'លនឹងក#'ល)។ ករឆ្ងេដយ្បេយលគឺមិនមនជទូេទេទ ក៏ប៉ុែន្

អចេកើតមនពីករេ្បើ្កស់ស្ិតសិតសក់ ្កស មួក និង្បដប់ដរសំអតសក់្ត.វបនេ្បើរួមគ67ជមួយអ្កមនៃច។ សលេរៀនគឺមិនែមនជ
្បភពទីកែន្ងចម្ងៃចេទ។ េមៃចចូលចិត្សក់ស56តេដយសរករងយ្សួលរយពងរបស់វភ+,ប់គុលសក់។

!

បុគ្លិកនឹងរក,-ភពសំងត់ឯកជនរបស់សិស*+ ែដលបនរកេឃើញមនៃចក$%ល។

!

្គ#េពទ'(សលេរៀនគឺជគន្ឹះវ"ជ$%ជីវះសុខភព េដើម%&ីផ្ល់ករអប់រ0 និងករែណនំគិតទុកមុនេដើម%&ីសលេរៀនសហគមន៍ទក់ទងនឹងទំលប់ែណ

នំល្បំផុតក្+ង្គប់្គងេរគៃច។ េគលេដរបស់្គ,េពឡក្1ងគឺ្ត#វសំរបសំរួលករវយតៃម្ច23ស់លស់ៃនប782 ករចម្ងៃច ផ្ល់ព័ត៌មនសុខភព
្តឹម្ត%វសំរប់ករព)*បល និងករករពរទប់ស%&ត់ ករករពរទប់ស%&ត់ករេ្បើ្បស់ហួសកំរ3តៃនសរធតុគឺមីេ្គះថ?&ក់ និងកត់បន្យអវត្សិស&G
សលេរៀន។
ជំងឺហឺត/ករទំនស់

សលេរៀនឆទ័រផ្ល់វគ្សិក'( និងព័ត៌មនជមួយសិស'( និង្គ-សរទក់ទងនិងជំងឺហឺត។ ្គ#េពទ'(េយើងគឺជអ្កសំរបសំរួលែដលមនសមត្ភព
ទទួលស%&ល់្តឹម្ត%វពីកម្វ+ធីសេ/ង12ះផ្6វដេង្ើម Open Airways for Schools បនផ្ល់តមរយះអង្ភព American Lung Association ។ សិស$%្ត(វ
បនបេ្ងៀនករកត់សំគល់េនេពលពួកេគមនអករះេរគជំងឺហឺត និងវ7ធីេ្បើ និងព%&បលថ*%ំរបស់េគ្តឹម្ត%វ។ ករគំ្ទគឺករផ្ល់ជំនួយ្គ(សរឱ្យេរៀប
ចំព$%បលជំងឺហឺតរបស់កូនពួកេគតមរយះករផ្+ចេផ្ើមែផនករេរៀបចំថ45ំែចកចយក្'ងសលេរៀន ទំនក់ទំនងេបើកចំហរជមួយ្គ'េពទ+,្បចំខ្2ន និង្បភព
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ករងរពក់ព័ន្ខងេ្ក។ សហករ3សលេរៀនឆទ័រ្គប់រូប្ត*វបនបណ&'ះបណ*+លពីរេបៀបកត់សំគល់ច/0ស់លស់ពីអករះេរគជំងឺហឺត ករែចកចយថ?/ំ
េពទ$% និងកត់សំគល់ពីករេ្គះថ6$ក់ជំងឺហឺត។
ករទំនស់ចំណីហរធ្ន់ធ្រដល់ជីវ3តគឺ្ត8វចត់វ3ធនករេដយយកចិត្ទុកដក់បំផុតេនសលេរៀនឆទ័រ។ េគលករណ៍ A written Food Allergy

Policy ែដលបន!"#ក់ពីករទំនស់ចំណីអហរ គឺ្ត6វមនតំកល់ និង្ត6វពិនិត$%េមើល និង្ត,វមនព័ត៌មនថ្ី្បចំឆ9$ំ។ សលេរៀនឆទ័រកត់សំគល់ថ
ករយល់ដឹងពីេដើរតួនទីសំខន់ក្%ងករជួយករពរមិនឱ01មនទំនស់ែដលនំេទជករ្បត្ិកម្ធ្ន់ធ្រ។ សលេរៀនគឺជ “សលេរៀនស'(ល់ច(,ស់ពីទំនស់

Allergy Aware” េ្បើករ្បុង្បយ័ត្្តឹម្ត/វេនេពលេរៀបចំែផនករម្;បអហរ និងអហរសំរ@ន់ែដលបនផ្ល់េដយសលេរៀន និងម្;បអហរមក
ពីេ្ក គឺនំមកចូលក្+ងថ./ក់េរៀន ឬេពលអហរៃថ្្តង់។ សិស/Aែដល មនទំនស់ចំណីអហរធ្ន់ធ្រ្តIវបនដក់ឱ/Nេនតុជ្កុមមនទំនស់អហរក្+ង
បន្ប់អហរដ)*នែដលេគអចចូលរួមបនជមួយសិស*9រួមថ;*ក់ ែដលអហររបស់េគមិនមនទំនស់។ បុគ្លិកសលេរៀនឆទ័រ្គប់រូប្តKវបនបណNOះ
បណ#$លអំពីេពលេវល និងរេបៀបែចកចយថ8$ំករពរទប់ស()ត់ េអពីែភន an EpiPen េនេពលមនេហតុករណ៍្បត្ិកម្េកើតេឡើង។ េអពីែភនគឺមនេន
ករ#យល័យ្គ$េពទ() េដើម%&ីេ្បើក្,ងេពលមនស3%នភពសេ6ង8%ះបន;%ន់។
វគ្បណ&'ះបណ*+លសេ/ង1+ះបន3+ន់អំពី CPR, AED & First Aid Training

សលេរៀនឆទ័រផ្ល់វគ្បណ34ះបណ78លសេ:ង<8ះបន>8ន់ដូចជ CPR, AED & First Aid Training បនបេ្ងៀនេដយ្គ+បណ-.ះបណ#$លមកពី

American Heart Association Certified Trainers ។ សិស$%ចូលរួមសិក$-ពីរេបៀបសេ3ង5$ះ សុីភីអ CPR ជមួយករេ្បើ េអអុីឌី AED រេបៀបអនុវត្
ករព$%បលសេ*ង,$ះបឋមក្3ងស6$នភពេ្គះអសន្ និងរេបៀបសេ*ង,$ះជនរងេ្គះស្ះដេង្ើម។ បុគ្លិកបនបណ-.ះបណ12លជមួយករសេ(ង*+ះបឋមជ
មួយករេ្បើទំងន់ៃដសង្ត់ េយើងបេង្ើត្កុមករងរែដលអចមនសមត្ភពជួយសិស23 បុគ្លិក និងេភ្-វសលេរៀនឆទ័រេនេពលេហតុករណ៍េ្គះបន01ន់
េកើតេឡើង។
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ឯកសរភ&'ប់ Fៈ េគលករណ៍ទប់ស,-ត់ករេ្បើសរជតិខុសច%&ប់ និងកម្វ%ធីសិក*+
េសចក្ីេផ្ើម

សលេរៀនសធរណះសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ5ែវល្ ្សបតមច$%ប់ទូេទៃនរដ្ម៉ស$4ឈូសិត្េលខ (Mass General Laws (c.71, s.96) និង
ភ"#ប់ជមួយអនុសន៍ និងករែណនំពី្កសួងសធរណះសុខភិបល និង្កសួងសិក()ធិករជតិបឋម និងមធ(2មសិក() (Massachusetts Department of
Public Health and the Department of Elementary and Secondary Education) ្ត#វបនេប្ជ+,រែថរក,1ករពរបរ4យកសសិក,1មនសុវត្ិភព និង សមត្
ភពសំរប់មនុស)*្គប់រូប។ ករេ្បើ និង/ឬករេសពសរជតិេញ#ន រួមមនៈ ជតិអលកុល និងថ34ំេញ#នខុសច#$ប់ (រួមទំងជតិថ1#ំេស្រ័ដ) ក៏ដូចជករេ្បើ
មិន្តឹម្ត'វ និង/ឬករេសពសរជតិខុសច*+ប់ (ថ"ហ
#ំ ឺត បរ#ជក់បំបត់េញ,ន ថ"ប
#ំ ុរណ ថ&'ំ្គ+េពទ'/ ថ"#ំសំរកទំងន់ និងថ"#ំទិញេ្បើផ&'ល់ខ្,ន) ្ត#វហមឃត់
យ"#ងតឹងរ(ងេនបរ,េវណសលេរៀន។ ករមន ករេ្បើ ឬករលក់ថ%&ំខុសច&,ប់ ឬថ%&ំេញ1ណប៉រ៉េហ្តមីន សរជតិ្តឹម្ត)វតមបំណងេ្បើខុស ឬជតិ
្សវ$ងេនបរ%េវណសលេរៀន កិច្ករសលេរៀន ឬេលើឡនបឺស គឺ្ត,វបនហមឃត់្គប់េពលេវល។
កម្វ%ធី

សលេរៀនឆទ័រអនុវត្កម្វ2ធីទប់ស78តបទេល្ើសសរជតិជក់ែស្ង (The Michigan Model for Health) សំរប់ពីថ"#ក់ទ៧
ី -៨ េរៀងរល់ឆ)*ំ។ ចប់ពី
ថ"#ក់ទ៥
ី -៦ េយើងេ្បើកម្វ+ធីតរ្គប់រូបសំរប់អនកត់ភ្ឺស%&ង (The All-Stars Building Bright Futures Program) ែដលបេ្ងៀនជំនញ្គប់្គងខ្-នឯង
សង្ម ច&'ប់ ប*+&សុខភព និងករទប់ស6&ត់ ែដលនឹងផ្ល់អំណចសិស#$េ្ជើសេរ#សចំណ(ចល្ និងេជៀសវងករេ្បើជតិអលកុល និងសរជតិេញ8ណ។
កម្វ%ធីទង
ំ ពីរេនះ្ត*វមនប.្ីេឈ12ះក្#ងសមគមជតិ (the Substance Abuse and Mental Health Services Association National Registry of
Evidence-Based Programs and Practice) ។
សលេរៀនឆទ័រ បុគ្លិក ្គ2ពិេ្គះេយបល់ និង្គ&េពទ*+វ-ជ/*ជិវះរបស់ខ្'នេធ្ើកិច្ករសហករគ$%ជមួយមណ+លសុខភពសហគមន៍ៃនទី្កុងឡ"ែវល្
ក្#ងករផ្ល់ចំេណះដឹងអំពីកម្វ%ធីសុខភពរបស់េយើង្បចំឆ"#ំ។
បុគ្លិកែផ្កពិេ្គះេយបល់ ែផ្ក្គ,េពទ/0សលេរៀន និងទីភ:/ក់ងរ្កុមហ៊ុនេមA/ករនឹងេធ្ើករយ$%ងជិតស្ិតក្-ងកររកឱ%/េឃើញ និងប)្+នសិស-.មន
បទេល្ើសេសពសរជតិេញ#ណ។ សលេរៀនឆទ័រមន្កុមករងរៃនបុគ្លិកគំ្ទែផ្កចិត្ស*ស្សង្មែដលបនចង្កងរូមមន នយែផ្ក្ទ្ទង់សិស#$
ែផ្កពិេ្គះេយបល់ ែផ្កចិត្ស/ស្ និង្គ5េពទ89សលេរៀន។ ពួកេគអចជួបសិស'(បនតម្ត/វករវយតៃម្ ករពិេ្គះេយបល់ និងករប+្-ន។ អ្ក
គំពរសហគមន៍មូលដ"#នអចជួបបនសំរប់ករប$្&ន និងបទអន្រគមន៍េនេពល្ត#វករចំបច់។
ឆ"#ំនីមួយៗ សិស#-ថ"#ក់ទី៨នឹងចូលរួមក្,ងកម្វ%ធីកិច្កររដ្ SBIRT (Student Brief Intervention Rerral and Treatment) ។ ឧបករណ៍្ត)តពិនិត-.
ភសនិយយេនះនឹង្ត+វបនេ្បើេដើម23ីជួយរក29សុខភពសិស2?្គប់រូប និងផ្ល់ករករពរ បទអន្រគមន៍ និងករបL្Nនសម្សបសំរប់ករេសពសរជតិ
េញ#ណ ែដលបណ#$ះបណ'(លេដយ្បដប់ពិនិត(3េមើល។ មតបិត និងអណព*+បលនឹង្ត1វបនផ្ល់ជូនដំណឹងអំពីែផនករសលេរៀនេដើម*Fីពិនិត*Gេមើល
េហើយនឹង្ត*វបនផ្ល់ឱកសេដើម/0ីេ្ជើសេរ5សយកជំេរ5សករ្ត:តពិនិត/=។ ករេ្ជើសេរ5សនឹងត្មAវឱ/=មនសរេសរសំបុ្តជូនដំណឹងមកសលេរៀន។ ព័ត៌
មនែដលបន្បមូលអំឡ.ងេពលករ្ត5តពិនិត78េនះ នឹង្ត;វបនរក7>ទុកជសំងត់ េហើយនឹងមិន្ត;វបនេលចឮេដយគL7នករអនុMN7តពីសិស7P មតបិត
ឬអណព%&បលបនេឡើយ េលើកែលកែតក្+ងករណីសុខភពសេ5ង78ះបន<8ន់ ឬ្បសិនេបើមនករេលចឮ គឺត្មHវឱ8Kតមច8Mប់រដ្។
េគលករណ៍ និង វ,ធីករ

សលេរៀនឆទ័រមនេគលករណ៍េ្ចើនេនក្3ងកែន្ងសំរប់ៈ កិច្ករស្័្គចិត្ៃនប"#$ថ&$ំេញ*ណ ឬសរជតិអលកុល ែដលបង#$ញពីករេញ*ណ
ែចកចយ ឬផ្#កៃនថ()ំេញ-ណ និងករេ្បើសរជតិខុសច/0ប់ ឬថ4/ំជក់ េលើ្ទព/;សម/=ត្ិសលេរៀន ឬសកម្ភពឧបត្ម្សលេរៀន សកម្ភពពក់ព័ន្ស
លេរៀន ដំេណើរករ ឬកម្វ0ធីែដលេនេលើ ឬខងេ្ក្ទព<=សម<?ត្ិសលេរៀន។ សិស<Eែដល្តFវបនេចទ្បកន់ពីបទេល្ើសេគលករណ៍ទំងេនះអច្តFវ
ដកេដញ ឬផ'(ក់្សបតមេគលករណ៍ពិន័យសលេរៀនេយើង និង្កមវ/ន័យ M.G.L Discipline Code ។ បុគ្លិកសលេរៀននឹងពិភក34េគលករទំង
េនះេរៀងរល់ឆ+,ំជមួយសិស,4 េហើយេគលករណ៍ទំងេនះនឹង្ត0វបនបង56ញតមេវបសយសលេរៀន និងក្Aងេសៀវេភែណនំសិស6Fសលេរៀនឆទ័រ ែដល
ត្ម$វឱ'(មនចុះហត្េលខពីមតបិតែដលពួកេគបនទទួលេសៀវេភេនះេរៀងរល់ឆG'ំ។
េគលករណ៍

សិស#$ែដលេញ*ណថ-#ំ ឬ្សវ2ង្សេនមុនេពល ឬក្#ងេពលេរៀន ឬករចូលរួមេនក្,ងកិច្ករ ឬសកម្ភពឧបត្មស
្ លេរៀន គឺ្ត%វទទួលេទស
វ"ធនករវ"ន័យ។
វ"ធនករដូចខងេ្កមនឹង្ត1វអនុវត្ក្)ងេឆ្ើយតបសិស$%ែដលេ្បើសរជតិេញ1ណដូចតេទៈ
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1. ្បសិនេបើសិស()្បប់ករសំងត់េដយស្័្គអំពីប234សរជតិេញ9ណ ឬ្សវ$ងដល់សហករ, បុគ្លិកនឹងផ្ល់ពិេ្គះេយបល់ភ"#មជមួយ្គ#
ពិេ្គះេយបល់សលេរៀន ្គ#េពទ'( ឬថ#$ក់្គប់្គងអគរ ែដលនឹង្ត)វបនពិេ្គះេយបល់ជមួយនយកេសវកម្្ទ្ទង់សិស%&េដើម%+ីបេង្ើត
េសចក្ី្ពមេ្ពៀង។ ក្#ងករណីេនះ សលេរៀននឹងេធ្ើករជមួយសិស34 និង្គ#សរេដើម'(ីេដះ្សយប/0'ថ2'ំេញ5ណ ឬជតិ្សវ'ង។ សិស#$អច
ត្ម$វឱ#$មកចូល្បជុំកម្វ-ធីបន12បថ4េ1ំ ញ#ណ ឬជតិ្សវ(ង ឬករព%&បលសម្សបេផ%/ងេទៀត។

2. ្បសិនេបើថ)*ក់្គប់្គងសលេរៀនមនភស្6តងែដលអចេជឿជក់បនចំេពះជនសង*D័យ តមរយះករតមដនសិស#$្សវ'ងសរជតិេញ/ណ
ឬជតិ្សវ(ងេដយផ%&ល់ ប៉ុែន្្ត#វបនរកេឃើញថមិនមនករហមឃត់ ករវយតៃម្នឹង្ត-វបនេធ្ើ។ សិស#$អច្ត)វដកេចញពីថ2#ក់េរៀន េហើយ
ទំនក់ទន
ំ ងជូនដំណឹងមតបិតនឹង្ត*វេធ្ើជបន23ន់ជមួយករប(្*នេទមន្ីរសុខភពផងែដរ។

3. េនេពលសិស'(្ត+វបនពិចរណពីសរជតិេញ(ណ ឬ្សវ$ង ក៏ប៉ុែន្មិនបនរកេឃើញថមិនមនករហមឃត់ នយែផ្ក្ទ្ទង់សិស-. ឬថ#$ក់ដឹក
នំនឹង្ត&វេផ្ើជូនដំណឹងេទមតបិតភ01ម េហើយករ្បជុំនឹង្ត0វបនេធ្ើេឡើងជមួយសិស-. និង មតបិតមុនេពលសិស,-្តឡប់មកេរៀនវ6ញ។
សិស#$អចត្ម*វឱ#-មកចូលរួម្បជុំអំពីកម្វ;ធីបន#>បជតិ្សវ@ង ឬថ#$ំេញ(ណ ឬករព%&បលេផ%+ងេទៀត។ បែន្មពីេលើសេនះ សិស#$នឹង្ត*វដក់ឱ#0
ផ"#កក
់ រសិក&'យ)&ងរេ្ចើនបំផុតដប់ៃថ្។

4. ្បសិនេបើសិស()្ត+វបនរកេឃើញថមនថ"េ#ំ ញ#ណ ឬជតិ្សវ(ង នយែផ្ក្ទ្ទង់សិស-. ឬថ#$ក់ដឹកនំនឹងេផ្ើជូនដំណឹងមតបិត េហើយករ្បជុំ
នឹង្ត&វបនេធ្ើេឡើងជមួយសិស-. និងមតបិត។ សរជតិ្សវ)ងនឹង្ត-វរក/0បិតទុក និងបិតផ'(កមនេពលេវលៃនកររ3បអូស និងេរៀបចំឯកសរ
របយករណ៍។ ្បសិនេបើវជសរជតិ្សបច./ប់ វអច្ត&វបនប"្$នេទឱ)*មតបិត ឬកំេទចេចលតមសំណ)មពរមតបិត។ ្បសិនេបើ
សរជតិខុសច*+ប់ នឹង្ត&វបនប"្$នេទ្កសួងប៉ូលិស្ទី្កុងឡ,ែវល្។ សិស#$អចត្ម*វឱ#-មកចូលរួម្បជុំអំពីកម្វ;ធីបន#>បជតិ្សវ@ង ឬថ#$ំ
េញ#ណ ឬករព%&បលេផ%+ងេទៀត េហើយអច្ត)វបេណ-ញេចញេ្កមពិនយ
័ ច"#ប់ៃនសលេរៀនសធរណះសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្។

5. ្បសិនេបើសិស()្ត+វបនរកេឃើញពីករលក់ដូរ ករែចកចយ ឬករមនចំនួនេ្ចើនែដល្ត&វបនេចទ្បកន់ជមួយេគលបំណងែចកចយសរ
ជតិេញ&ណ ឬ្សវ$ង នយែផ្ក្ទ្ទង់សិស-. ឬថ#$ក់ដឹកនំនឹងេផ្ើជូនេសចក្ីដំណឹងមតបិត និងប៉ូលិស្ភ+,មសំរប់វ2ធនករដកសិស,8េចញជ
បន#$ន់។ ករផ$%ក់សិស%*េនេ្កសលេរៀននឹង្ត6វបនអនុវត្ េហើយសិស'(អច្ត-វបេណ$ញេចញ្សបតមវ,ន័យច01ប់របស់សលេរៀន។ ប៉ូលិស្
ទី្កុងឡ(ែវល្នឹង្ត&វផ)*យជូនដំណឹងទក់ទងករលក់ ជួញដូរសរជតិេញ#ណេនបរ(េវណរហូតដល់អគរសលេរៀន។
្បភពព័ត៌មន

្បសិនេបើេលកអ្កមនករបរម្អំពីកូនែដលអចមនេ្បើសរជតិេញ#ណ ឬ្សវ$ង េយើងជុំរុញឱ/0េលកអ្កទក់ទង្គ9េពទ$% ្គ(ពិេ្គះេយបល់
និង/ឬនយេសវកម្្ទ្ទងសិស&'សលេរៀនេយើង។
មតបិត និង/ឬអណព+,បលអចរកេឃើញ្បភពព័ត៌មនែដលមនសរ្បេយជន៍ដូចខងេ្កមេនះ

• Talking to Your Kids about Marijuana – Mass Public Health Bog
• Parent Power – Mass.gov Health & Human Services
• Alcohol Use and Your Kids – Mass Public health
• Prevention Tips for your Middle School Aged Child – Mass.gov Health & Human Services
• http://safesupportivelearning.ed.gov - National Center on Safe Supportive Learning
• http://www.getsmartaboutdrugs.com/- DEA
• Office of Adolescent Health – U.S. Dept of Health and Human Services
• Adolescent Substance Abuse Program – Boston Children’s Hospital
ឯកសរភ&'ប់ Gៈ េសចក្ីជូនដំណឹងស្ីពី AHERA
េសក្ីែណនំអំពីសរធតុមិនេឆះ Asbestos

សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្ គឺ្ត@វទទួលខុស្ត@វចំេពះ “Asbesto Hazard Emergency Response Act (AHERA)” ។
សលេរៀន្ត)វបន្ត,តពិនិត/0 និងបនរកេឃើញថមនសំភរៈសរធតុមិនេឆះែដលមិនពុកផុយ។ បH្ីែផនករជក់លក់សលេរៀនសំរប់្គប់្គងៃន
សំភរះទំងេនះបន្ត-វបេង្ើត។ ្គប់ករ្ត6តពិនិត9:ៃនកែន្ងមនសរធនមិនេឆះ និងករេធ្ើែផនករ្គប់្គងគឺ្ត+វបនរយករណ៍ទុកជែផនករធំេនះ។
ែផនករសំរបសលេរៀនបនេរៀបចំសំរប់ករ្ត3តពិនិត67េនករ9យល័យកណ@6លេរៀងរល់េមC6ងេធ្ើករ។
្បសិនេបើេលកអ្កមនសំណ/រ សូមទក់ទងមកនយកកិច្ករ្បតិបត្ិរបស់េយើងតមទូរស័ព្េលខ (978)
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ឯកសរភ&'ប់ Hៈ កម្វ%ធីសិក*+ៃនសិស*.គ0*នជំរង និងច*6ប់ THE MCKINNEY VENTO ACT
កម្វ%ធីសិក*+ៃនកុមរគ2*នជំរក

្សមតមករែណនំ+បនែចងេដយ្កសួងសិក+6ធិករបឋមសិក+6 និងមធ+:មសិក+6ៃនរដ្ម?+ស+6ឈូសិត (The Massachusetts
Department of Elementary and Secondary Education) សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ*ែវល្បនសំេរច្សបតម
ច"#ប់ Section 725(2) of Act ទក់ទងនឹងអត្ន័យៃនកុមរ និងយុវវ័យគ45នជំរកៈ
បុគ្លខ្ះជំរកេទៀងទត់ មិនេទៀងទត់ និង្តឹម្ត-វេនេពលយប់ ឬមនជំរកែតេពលយប់ក្2ងជំរកេ្កមករទទួលខុស្ត&វជស
ធរណៈ ឬឯកជន ជំរកលំហររស់េនបេណ'(ះអសន្ (រួមមន សណ*+គរធំ ជំរកចេង្5នគ6+េ្ចើន និងជំរកបេណ;+ះអសន្សំរប់ជំងឺផ្)វ
ចិត្) អគរបនផ្លជ
់ ជំរកបេណ$%ះអសន្សំរប់បុគ្លក្.ងបំណងជករស56ក់េន ឬទីកែន្ងសធរណៈ ឬឯកជន មិន្ត#វបនបេង្ើត
េឡើង ឬបនេ្បើសំរប់េពលចំបច់ កែន្ងស"#ក់អ្ស័យេដកេទៀងទត់សំរប់មនុស/0។
និយមន័យេនះនឹងមនរួម ដូចជៈ

• កុមរ និងយុវវ័យែដលកំពុងស12ក់េនផ្ះជមួយគ12នឹង
ិ មនុស2?ដ៏ៃទេដយសរករគE2នផ្ះសំែបងស12ក់េន ផលវGបកេសដ្កិច្ ឬេហតុ
ផល្សេដៀងគ*+េនះ េដយកំពុងរស់ក្7ងផ្ះសំណក់ សណ:+គរ បរុងចតទុក ឬទីកែន្ងេបះជំរុ( េដយសរករខ្ះជំេរ,សទីស01ក់
អ្ស័យ្តឹម្ត)វ កំពុងរស់េនទីជំរកស89នភពបន>9ន់ ឬបេណA9ះអសន្ ទីកែន្ងមន្ីេពទ,-ែដលេបះបង់េចល ឬកំពុងរងចំទីកែន្ង
ផ្ល់មណ'លែថរក,-ចិ0្ឹមបីបច់។

• កុមរ និងយុវវ័យែដលមនកែន្ងរស់េនសំខន់េពលយប់ ែដលជកែន្ងសធរណៈ ឬឯកជន ែដលមិនផ្ល់ឱCD ឬេ្បើជលក្ណះ
ធម្តេនេពលស*+ក់អ្ស័យេទៀងទត់េនេពលយប់សំរប់មនុស+=។

• កុមរ និងយុវវ័យែដលកំពុងរស់េនក្5ងផ្ះឡន កែន្ងចំណត លំហរសធរណៈ អគរេបះបង់េចល ផ្ះមិនមនបទដJKន្តឹម្តNវ
ឡនបឺស ឬស()នីយ៍រថេភ្ើង ឬទីកែន្ងែដល្សេដៀងគ<)។

• កុមរេភៀសខ្+ន (ដូចជតមលក្ណ្ត8វបនផ្ល់អត្ន័យក្/ងែផ្ក ១៣០៩ ៃនច"#ប់សិក")ធិករបឋមសិក") និងមធ"1មសិក")
១៩៦៥) ែដលប%&'ក់ពីគុណសម'1ត្ិជនគ8'នទីជំរក េដយសរពួកេគកំពុងរស់ក្CងសD'នភពដូចបនពិពរណ៌នមកខងេលើ។ និង

• យុវវ័យឯកេក យុវវ័យមិនែមនេនក្/ងករបិបច់ែថរក78ខ្;នអំពីមតបិត ឬអណព7Eបល។
េសចក្ីបែន្ម ្សបតមច'(ប់ McKinney – Vento ទីកែន្ងស)*ក់េនជប់លប់គឺជទីកែន្ងមួយែដលជប់លប់ អចិៃ<ន្យ៍ និងមិនផ@*ស់ប្Bរ។

ទីកែន្ងស)*ក់េនេទៀងទត់គឺជទីកែន្ងែដល្ត3វេ្បើេទៀងទត់ (ឧៈ េពលយប់) ជមូលដ>?ន។ ទីកែន្ង្តឹម្ត,វគឺជទីកែន្ងែដលមន្គប់្គន់សំរប់
ត្ម$វករទំងផ្-វកយ និងផ្-វចិត្។ េដយ្ត$វបំេពញតមត្ម$វករពិេសសេនក្>ងបរ?យកសជផ្ះ។ េដយសរកុមរ និងយុវវ័យែដលខ្ះទីកែន្ងរស់េន
ជប់លប់ េទៀងទត់ និង្តឹម្ត0វ នឹង្ត0វបនកំណត់ជជនគ89នទីជំរក។
េយងតមច"#ប់ McKinney – Vento Homeless Education Assistance Act of 2002 ស្ីពីជំនួយករសិក./សំរប់ជនគ$%នទីជំរក (ដូចបនប'()ក់

មកខងេលើ) ្ត#វបនផ្ល់សិទ្ិឱ01ៈ

• ចុះេឈ&'ះចូលេរៀនជបន0'ន់េនសលេរៀនឆទ័រ េដយមនប;<'ក់ ឬគ&'នប;@'ក់របយករណ៍
• បនបន្ចុះេឈ&'ះចូលេរៀនេនសលេរៀនឆទ័រ
• ដឹកនំតមឡនបឺសេទនិងមកពីសលេរៀនឆទ័រ
• អហរេពល្ពឹក និងៃថ្្តង់េដយឥតគិតៃថ្
• សិទ្ិចូលេរៀន និងករចូលរួមេស្ើគ&'ក្#ង្គប់កម្វ,ធីសិក12 ្ពឹត្ិករណ៍ និងសកម្ភព រួមមនេសវកម្គំ្ទ(Title I, ESL, Special
Education)ឱកសកម្វ(ធី ចំរុះ កីឡ និងកម្វ-ធីមុខវ-ជ12បែន្មពិេសស។
េដើម%&ីធនឱ%+បនថ សិស#$គ&#នទីជំរកមនសិទ្ិេស្ើគ&'ក្*ងករសិក'/សលេរៀនសធរណៈសម្សបេស្ើគ&'ភពគ&'េដយឥតគិតៃថ្ដូចបនផ្ល់េទ
ឱ"#សិស"&ដ៏ៃទ នឹង្ត0វអនុវត្ដូចខងេ្កមេនះ
េសវកម្សិក$%

សិស#$គ&#នទីជំរកម/#ក់ៗនឹង្ត6វបនផ្ល់ឱ#=េសវកម្សម្សបេទនឹងេសវកម្ែដលបនផ្ល់េទឱ#=សិស#$ដ៏ៃទេនសលេរៀនឆទ័រ រួមមន ក៏ប៉ុែន្មិន
កំណត់ចំេពះ េសវដឹកនំ េសវកម្សិក23សំរប់សិស26ែដលបំេពញតមលក្ខ័ណ?តមសិទ្ិ ដូចជ កម្វEធីសិក23សំរប់សិស26ែដលគI2នឱកស សិស26ពិករ
សិស#$ពូែក និងេទពេកសល#/ កម្វ3ធីបណ89ះបណ<#លវ3ជ>#ជីវះ និងកម្សិក$%បេច្កេទស កម្វ+ធីម្/បអហរសលេរៀន និងកម្វ+ធីសំរប់សិស<=ែដលេខ<Bយ
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ភសអង់េគ្ស។ សិស,-គ/,នទីជំរកនឹងមិន្ត;វបនែបងែចកេដយែឡកក្Eងសលេរៀនេដយែឡក ឬកម្វJធីេដយែឡកក្Eងចំេណមសលេរៀនេដយែផ្ក
េលើស"#នភពសិស#)គ+#នទីជំរកេទ។
កំណត់សំគល់ករសិក,-ៈ

កំណត់សំគល់សិក*+្ត-វរក*+យ1*ងសម56េដយសលេរៀន រួមមន កំណត់សំគល់ករេ្បើថ45ំបង75រ កំណត់សំគល់ករសិក59 សំបុ្តកំេណើត
កំណត់សំគល់អណព,-បល និងករវយតៃម្សំរប់េសវកម្ពិេសស ឬកម្វ?ធីរបស់សិស,BគC,នទីជំរកម"#ក់ៗ កុមរ ឬយុវវ័យនឹង្ត)វបនែថរក/0 ដូេច្ះ
េសវកម្្តឹម្ត*វអច្ត*វបនផ្ល់ឱ56សិស58 ដូេច្ះេហតុផលែដល្ត.វបនប3្5នជចំបច់អច្ត.វបនេធ្ើ េហើយករកត់្តអច្ត.វបនប3្5នទន់េពល
ែដលកុមរគ)*នទីជំរកមកចូលរួមសលេរៀនមណ9លថ្ី។ ឯកសរថតចម្ងនឹង្ត.វបនេធ្ើឱ67េទតមសំណ=ពរសិស6@ ឬមតបិត្សបតមសិទ្ិ និងឯកជន
របស់្គ'សរ។
្គ#សំរបសំរួលៈ

សលេរៀនឆទ័រែតងតំងនយក្បតិបត្ិ នឹង/ឬនយកករ.យល័យជបុគ្លិកសំរបសំរួល ្បសិនេបើេលលអ្កមនសំណ2រ សូមទក់ទងមកករ:យ
ល័យរដ#$លរបស់េយើង។
សលេរៀនឆទ័រនឹងផ្ល់ព័ត៌មនឱ"#្គប់បុគ្លិកសលេរៀន ្គ0បេ្ងៀនកម្វ5ធី និងវ%ជ'(ជីវៈេធ្ើករជមួយ្គ#សរសិស()គ"#នទីជំរកអំពីភរៈកិច្ៃន្គ0
សំរបសំរួលសិស()គ+(នទីជំរក។ ្គ4សំរបសំរួលសិស()គ+(នទីជំរក នឹងធនថៈ

1. សិស#$គ&#នទីជំរក្ត0វបនរកេឃើញេដយបុគ្លិកសលេរៀន និងតមរយះ្គ)សំរបសំរួលជមួយអង្ភព និងទីភ'(ក់ងរដ៏ៃទេទៀត។
2. សិស#$គ&#នទីជំរកចុះេឈ&#ះចូលេរៀន និងមនឱកសេពញេលញ និងេស្ើភពេដើម#Aីេជគជ័យក្Gងករសិក#Hក្Gងសលេរៀន។
3. ្គ#សរ និងសិស*+គ-*នទីជំរកទទួលបនកម្វ9ធិសិក*;សំរប់្គ#សរ និងសិស*+ែបបេនះ ែដលមនសិទ្ិ រូមមន ករប$្ន
& េទេសវែថរក*+សុខភព
េសវសុខភពេធ្ញ េសវសុខភពផ្-វចិត្ និងេសវសម្សបដ៏ៃទេទៀត។

4. មតបិត ឬអណព)*បលរបស់សិស)0គ2)នទីជំរក្ត;វបនផ្ល់ជូនដំណឹងអំពីឱកសសិក)G និងពក់ព័ន្ករសិក)Gែដលមន និង្ត;វបនផ្ល់ឱ)L
េដយមនន័យេពញេលញសំរប់កូនរបស់ពួកេគចូលរួមក្7ងកម្វ"ធីសិក()របស់កូនពួកេគ។

5. េសចក្ីជូនដំណឹងសធរណៈអំពីសិទ្ិៃនសិស9:គ<9នទីជំរក ្ត?វបនផ9:ព្ផ9Dយសំរប់សិស9:ែដលទទួលេសវែបបេនះ ដូចជ សលេរៀន ជំរក្គR
សរ និងម្(បស៊ុប ជេដើម។

6. ទំនស់ចុះេឈ+,ះេរៀន្ត2វបនសំរបសំរួលេទតមច,;ប់។
7. សិស#$ឯកេកនឹង្ត.វបនជួយក្5ងេសចក្ីសំេរកទីកែន្ង ឬករចុះេឈ01ះ េគលគំនិតរបស់េគនឹង្ត0វបនពិចរណ និងពួកេគនឹង្ត0វបនផ្ល់េសច
ក្ីែណនំអំពីសិទ្ិេធ្ើពក34បណ6ឺងតវ៉។

8. សិស#$ែដល្ត*វករចំបច់មនថ6#ំបង9#រ របយករណ៍ទទួលថ6#ំបង9#រ ឬ្បវត្ិសុខភព នឹង្ត0វទទួលបនជំនួយ។
ច"#ប់ស្ីពីជំនួយករសិក"3សំរប់ជនគ6"នទីជំរក McKinney – Vento Homeless Education Assistance Act
េគលេដៃនច()ប់េនះ McKinney – Vento Homeless Education Assistance Act គឺធនថ កុមរគ+,នទីជំរក ឬយុវវ័យម6,ក់ៗមនសិទ្ិទទួល
ករសិក&'សធរណៈសម្សបេស្ើគ3&េដយឥតគិតៃថ្ រួមមនកម្វ)ធីសិក./សលេរៀនសធរណៈ ែដលបនផ្ល់េទសិស.? និងយុវវ័យដ៏ៃទផងែដរ។

េតើនរណជជនគ*+នទីជំរក?
!

ខ្ះខតទីកែន្ងរស់េនជប់លប់ េទៀងទត់ និង្តឹម្ត;វ

!

កំពុងរស់េនក្,ងមណ/ល

!

កំពុងរស់េនក្,ងកែន្ងេបះជំរុ3 សួន ឡន អគរសធរណៈ

!

រស់េនជមួយមិត្ ឬសចញតិ្បេជៀតគ"#

!

យុវវ័កឯកេក

!

កំពុងរងចំ(ករចិ,្ឹមែថរក(2 (េពលេ្គះអសន្ អន្រកល ឬផ្ះមនែ្គជន់គE()

ផលប៉ះពល់ករសិក-.របស់ជនគ2-នទីជំរក
!

ខ្ះចេន'(ះករសិក(.

!

អចបនចូលេរៀនេ្ចើនសលេរៀន

!

មិនបនមកេរៀន ឬមកេរៀនយឺតេពល

!

អចខ្ះខតសំភរៈ មិនអចមនកែន្ងេធ្ើលំហត់េមេរៀនេនផ្ះ

!

សុខភពទន់េខ*+យ
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!

្ត#វបនរ(ខន បរម្ពីេរឿងេផ23ងៗ

!

មនុស%&េ្ចើនេពក

សិស#$គ&#នជំរកេនសលេរៀនឆទ័រ

• តមច$%ប់ McKinney – Vento Act ្គបដណ&ប់កុមរ និងយុវវ័យែដលមិនមនកែន្ងរស់េនជប់លប់ េទៀងទត់ និង្តឹម្ត@វេពលយប់
រួមមន កំពុងរស់េន …

• ក្#ងជំរកបេណ+,ះអសន្
• ក្#ងផ្ះសំណក់ សណ,-គរ ឬកែន្ងេបះជំរុ8
• ក្#ងឡន ឡបឺស ឬស,-នីយ៍រថេភ្ើង ឬកែន្ងស8-ក់អ្ស័យេផ->ងខ្ះមិន្តឹម្តEវ ឬ
• ជមួយមនុស()ដ៏ៃទ េដយសរអស់ផ្ះសំែបង ប;<(េសដ្កិច្ ឬ េហតុផលដូចគH( (បនសJ(ល់ថមនមនុស()េ្ចើន)។
េហតុករណ៍េនះមនរួមយុវវ័យេចញពីផ្ះ និងឯកេកកំពុងរស់េនក្+ងស-.នករណ៍ដូចខងេលើេនះផងែដរ។

េតើនរណជយុវវ័យឯកេក?
យុវវ័យែដលេនេ្កពីករ្គប់្គងរបស់មតបិត ឬអណព;<បល្សបច;?ប់ និងជជំរកមិនជប់លប់ មិនេទៀងទត់ និងមិន្តឹម្តLវ មនសិទ្ិ
្គប់យ&'ងរបស់សិស&'គ)&នទីជំរកដ៏ៃទ។
សិស#$ែដលខ្ះជំរកេនមនសិទ្ិេដើម#7ីៈ

• ចូលេរៀនសលេរៀនែដលពួកេគបនេរៀនេនេពលែដលពួកេគគ34នទីជំរក ឬសលេរៀនែដលពួកេគបនេរៀនកលពីមុន។
• អចទទួលបនករដឹកនំេទសលេរៀនជប់ជមួយេបើេទះជេនេរៀនសលេរៀនេផ>?ងេទៀតក៏េដយ។
• ចុះេឈ&'ះភ)'ម និងចូលេរៀនសលេរៀនក្6ងតំបន់ េទះបីជគ&'នឯកសរ្គប់្គន់តមត្មCវករក៏េដយ។
• ប្ឹងតវ៉េសចក្ីសំេរចចុះេឈ)*ះេរៀនសលេរៀនមណ1ល
• ចូលេសវកម្សិក+,ពិេសស ្បសិនេបើសិស+2មនកម្វ5ធីសិក+,ពិេសស្បចំខ្<ន (IEP)
• ចូលរួមក្)ងសកម្ភពសលេរៀនែដលមនចំេពះសិស;<ដ៏ៃទ
• ទទួលអហរសលេរៀនឥតគិតៃថ្
ករទក់ទងមកសលេរៀនឆទ័រ

សលេរៀននីមួយៗ្ត#វែតរក()ករកត់្តកំណត់េហតុរបស់សិស&'គ"ន
# ទីជំរក។ ចូរប,-.ក់ព័ត៌មនជចំ.បច់ែដល្ត<វបនេស្ើសុំេលើបC្ីេឈF.ះសិស#$
គ"#នទីជំរក (េឈ"#ះសិស#0 កំរ1តថ4#ក់ ៃថ្ចូល ៃថ្េចញ ទីស"#ក់អ្ស័យេពលយប់ ្បេភទៃនជំរក)។
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ឯកសរភ&'ប់ Iៈ ករចុះហត្េលខទទួលយល់្ពម
េគលករណ៍យល់្ពមទទួលេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មន
ខ្#ំបនពិនិត%&េមើលេឡើងវ.ញអំពីេគលករណ៍យល់្ពមទទួលេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រ េហើយនឹង្បកន់ខ-.ប់
តមត្ម$វករចំបច់។ ែបបបទេនះ្ត/វបនចុះហត្េលខ និងេផ្ើ្តឡប់មកសលេរៀនមុនេពលចូលេមើល្បព័ន្ព័ត៌មនែដលសលេរៀនឆទ័របនផ្ល់ឱ&'។

េឈ#$ះសិស$(

ៃថ្ទី

ហត្េលខសិស)*ៈ.

ខ្#ំបនពិនិត*+េមើលេឡើងអំពីកិច្យល់្ពមទទួលេ្បើ្បព័ន្ព័ត៌មនៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ4ែវល្ជមួយកូនខ្*ំ
(េឈ#$ះ)

និងយល់្ពមគំ្ទ និងជំរុញករអនុវត្ជមួយកូនខ្*ំ។

េឈ#$ះមតបិត/អណព$-បលៈ

ៃថ្ទីៈ

.

េឈ#$ះមតបិត/អណព$-បលៈ

ៃថ្ទីៈ

.
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ព័ត៌មនេពលេ្គះអសន្ៈ ព័ត៌មនបែន្មថ្ី
េយើងអចទំនក់ទំនងជមួយេលកអ្កអំពីកូនេលកអ្កក្5ងេពលៃថ្សិក<=។ េនះជករទទួលខុស្តFវរបស់េលកអ្កេដើម<Kីផ្ល់ពត៌មន ្តឹម្ត%វ និង
បែន្មថ្ី ក្#ងរយះេពល៥ៃថ្ៃនៃថ្មនករផ)*ស់ប្/រ។ សូមេមើលទំរង់ែបបបទេពលេ្គះអសន្សំរប់ករផ្ល់សិទ្ិេពញេលញ។

ព័ត៌មនសិស)*ៈ
េឈ#$ះសិស$(

កំរ$តថ'(ក់ទីៈ

េឈ#$ះ្គ(ៈ

េលខបន្ប់ៈ

អស័យដ&'នៈ

េលខផ្ះ

ទី្កុង

េលខកូដៈ

េលខទូស័ព្ផ្ះ

មត/អណព&'បលៈ

េលខទូរស័ព្ករងរៈ

ទូរស័ព្ៃដៈ

អុីែមលៈ

ទូរស័ព្ៃដៈ

អុីែមលៈ

បិត/អណព$%បលៈ

េលខទូរស័ព្ករងរៈ

សលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្នឹងមិនផ្ល់ឱDEកូនេលកអ្កេទជមួយមនុសDMែដលមិនគPDនលិខិតបTUDក់
អនុ$%&តពីមតបិត/អណព%&បលេទ។ មនុស%0ែដលមនសិទ្ិ្ត8វែតមនអយុេលើសពី១៨ឆ"#ំជមួយអត្ស-.#ណប័ណ្។
សិទ្ិមកទួលយកសិស*+ៈ
សូមបែន្ម/លុបេចលមនុសដូចែដលមនេឈ01ះខងេ្កមេនះេចញ/ចូលក្(ងប+្ីៃនសិទ្ិមកទទួលយកកូនេលកអ្កៈ

េឈ#$ះ និង ជសច់ញតិៈ
េលខទូរស័ព្ៈ

ទូរស័ព្ករងរៈ

ទូរស័ព្ៃដៈ

ទូរស័ព្ករងរៈ

ទូរស័ព្ៃដៈ

េឈ#$ះ និង ជសច់ញតិៈ
េលខទូរស័ព្ៈ

ហត្េលខមតបិត/អណព./បល្សបច.4ប់ៈ

ៃថ្ទីៈ
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កិច្សន#$សិស#$នុសិស%&/មតបិត/បុគ្លិក- ្គ#បេ្ងៀន
ករទទួលខុស្ត+វសិស"#នុសិស"'

ករទទួលខុស្ត+វមតបិត/អណព()បល

ករទទួលខុស្ត+វបុគ្លិក- ្គ#បេ្ងៀន

មកសលេរៀនេរៀងរល់ៃថ្/ទន់េពល/ក្3ងសំេលៀក

េឃើញកូនខ្&ំមកេរៀនេរៀងរល់ៃថ្/ទន់េពល/ក្&ងសំ

ផ្ល់បរ'យកសសុវត្ិភព សប()យរ,ករយ និង

បំពក់ឯកសណ)*ន និងបនេរៀបចំករសិក*4។

េលៀកបំពក់ឯកសណ,-ន និងបនេរៀបចំករសិក&'។

ែថរក%&សិស#$របស់ខ្*ំ។

េជឿជក់ថខ្*ំអចេរៀនបន។

េជឿជក់ថកូនខ្,ំអចេរៀនបន េពលទំនក់េបើកចំហរ

េជឿជក់ថសិស*+ខ្.ំម1*ក់ៗអចេរៀនបនតមសមត្

ជមួយ្គ'រល់កិច្ករែដលមន្បសិទ្ិភពករសិក;<

ភពរបស់េគ និងផ្ល់ករសិក12េស្ើគ61តមករបេ្ងៀន

របស់កូនខ្*ំ។

ែប្កគ&'េទនឹងមុខវ1ជ3'សិក'6។

្ត#វទទួលខុស្ត#វសំរប់អកប12កិរ5យ និងសកម្ភព

គំ្ទករខិតខំរបស់សលេរៀនេដើម56ីរក59ករទទួល

គំរូអកប()កិរ+យរ-ពឹងទុកសិស(4ែដលធនថ សិស(4

របស់ខ្'ំក្'ងវ-ធីសុវត្ិភព។

ខុស្ត&វរបស់កូនសំរប់សកម្ភព/អកប$%កិរ(យ

េធ្ើកិច្ករេដយករទទួលខុស្ត5វ ករេគរព និង

របស់េគ។

សុវត្ិភព។

បង#$ញករេគរពខ្-នឯង សលេរៀន និងក្7ងចំេណម

បេ្ងៀនកូនខ្+ំឱ./េចះេគរព និងមនេទព$%េកសល$%

បង#$ញករេគរពខ្-នខ្0ំ សិស$4ខ្0ំ និង្គ8សររបស់ពួក

សិស#$ និងមនុស#$ធំ្គប់រូបេនសលេរៀន។

្គប់គ"# េហើយបង#$ញករេគរពចំេពះកូនខ្,ំ និងបុគ្

េគក៏ដូចជសហករ-ខ្0ំេនសលេរៀនឆទ័រ។

លិក-្គ#បេ្ងៀនៃនសលេរៀនឆទ័រ។
ពិភក%& និងចូលរួមជមួយមតបិតខ្6ំក្6ងករសិក%&

មកចូលរួមកិច្្បជុំសិស01/មតបិត-អណព$%បល/

ផ្ល់ឱកសសំរប់មតបិត្គប់រូបមកចូលរួម្បជុំ

ែដលខ្&ំកំពុងេរៀនេនសលេរៀន។

បុគ្លិក-្គ#បេ្ងៀន និងកម្វ.ធីសលេរៀន និងទទួល

ករសិក&'េទៀងទត់តមកលវ3ភគបនកំណត់។

តួនទីយ"#ងសកម្ជប់លប់ក្*ងករសិក/0របស់កូន
និងករសិក()សហគមន៍។
កត់្តកិច្ករសិក,-ក្/ងកំណត់េហតុ/ែផនកររបស់ខ្/ំ

ពិនិត%&េមើលកិច្ករសិក%1្បចំៃថ្របស់កូនខ្=ំ និងចុះ

ផ្ល់បន្ករទំនក់ទំនងជមួយមតបិតទក់ទងនឹង

(ថ"#ក់ទី២-ទី៨)

ហត្េលខេលើេសៀវេភកំណត់េហតុ/ែផនកររបស់ពួក

កររ#ពឹងទុក និងកររ&កចំេរ&នរបស់សិស#$។

េគ (ថ$%ក់ទី២-ទី៨)។
ខិតខំេធ្ើកិច្កឱ./ល្បំផុតក្6ងសលេរៀន និងេធ្ើ

ជួយលំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ និងអន្គប់េសចក្ីជូន

ប"្$នសិស()េទេសវគំ្ទេនេពលខ្6ំមនករបរម្។

ប"្ប់កិច្ករសិក+,របស់ខ្/ំ។

ដំណឹងែដលបនេផ្ើេទដល់ផ្ះ។

នំយកលំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ និង/ឬកំណត់េហតុ/

ផ្ល់ព័ត៌មនទំនក់ទំនង/េ្គះអសន្តមរយះេសច

បង#$ញកិច្ករលំហត់េមេរៀនេធ្ើេនផ្ះ និងធនថ

ឯកសរេមេរៀនៃថ្សុ្ករបស់ខ្-ំេទផ្ះ េហើយយក

ក្ីជូនដំណឹងមក្គ/របស់កូនខ្6ំ និងករ9យល័យសល

សិស#$កត់្ត្តឹម្ត%វក្)ងេសៀវេភកំណត់េហតុ/ែផន

្តឡប់មកវ)ញបន#$ប់ពីបង)$ញឱ$,មតបិតខ្2ំ។

េរៀន។

កររបស់ពួកេគ (ថ,-ក់ទី២-ទី៨)។

អនយ$%ងតិច២០នទីេរៀងរល់ៃថ្។

ធនថ កូនខ្)ំអន ឬអនឱ./ស1.ប់យ5.ងតិច២០នទី

ប"្$ះប"្&លសិស*+របស់ខ្$ំឱ*2ចូលចិត្ និងដឹងពីសរៈ

េរៀងរល់ៃថ្។

សំខន់ៃនករអន។

................................................

...............................................

...............................................

ហត្េលខសិស)*

ហត្េលខមតបិត

ហត្េលខ្គ)បេ្ងៀន

...............................................
ែខ/ៃថ្ទី/ឆ)*ំ
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កិច្យល់្ពមទទួលយកេសៀវេភែណនំ
ខ្#ំបនទទួល ឬទញប$្&ល និងអនេសៀវេភែណនំសិស./ និង្គ2សរៃនសលេរៀនសធរណៈសហគមន៍ឆទ័រៃនទី្កុងឡ9ែវល្។
េឈ#$ះសិស$(
ហត្េលខសិស)*ៈ.
េឈ#$ះមតបិត/អណព$-បលៈ
េឈ#$ះមតបិត/អណព$-បលៈ

កិច្សន'(សលេរៀនមនសុវត្ិភពសំរប់សិស'9សលេរៀនឆទ័
េដយសុច្រ)តេទៀង្តង់ក្2ងកិច្សន56េនះ ខ្2ំអចចូលរួមចំែណកេធ្ើឱ5Fសលេរៀនេយើងមនសុវត្ិភព និងទទួលេជគជ័យ។
ខ្#ំេជឿជក់ថ ខ្#ំអចជកូនសិស()ល្ម-(ក់
ខ្េ#ំ ជឿជក់ថ ខ្*ំអចបង01ញពីចរ6យសម#$ត្ិល្
ខ្#ំេជឿជក់ថ ខ្#ំអចក/0យជថ20ក់ដឹកនំ
ខ្#ំេជឿជក់ថ េនេពលខ្*ំខិតខំេរៀន ខ្*ំនឹងមនេជគជ័យ ដូេច្ះខ្-ំនឹងខិតខំេរៀនរល់ៃថ្ឱ=>ពូែកបំផុត។
ខ្#ំអចេរៀនបន
ខ្#ំនឹងេរៀន
េដើម%&ីជួយរក%-ខ្0នខ្3ំឱ"#មនសុវត្ិភពេនសលេរៀន ខ្#ំសន#$េគរពតមករែណនំេនក្/ងេសៀវេភែណនំសំរប់សិស9: និង្គ>សរ។

ហត្េលខសិស)*ៈ
សក#$ីេដយៈ
ៃថ្ទីៈ
ហត្េលខមតបិត/អណព./បលៈ
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