
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ការទទួលពត៌មាន! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អំពី ការចាក់ថ្ន ំការពារ, ច្បាប់វិន័យ, ការអប់រំសុខភាពផ្ននកនលូវភេទ, 
ការភ្បើ្រស់ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិត, និងការគំរាបកំផ្ែង។ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ទ្រងប់ំភពញ  
    ទំព័រ ២១ 

ភសៀវភៅពត៌មានសំរាបម់ាតាបិតា 

ពត៌មានថ្មីៗសំខាន់មានជា្បចាឆំ្ន  ំ
និងទ្រង់ភោយបំភពញ 

សំរាប់ឆ្ន ំសិកា ២០១៦-១៧  
Cambodian Version. 



ii 
 

ថ្ថ្ៃផ្ខសខំាន់ៗ សរំាបឆ់្ន សំកិា ២០១៦-១៧ 
    ថ្ថ្ៃផ្ខភៅឆ្ន ំសិកា ២០១៦-១៧ គឺមានការផ្លល ស់បតូរ។ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលនឹងរនទទួលពត៌មានពីសាលាភរៀនរបស់កូនសតីអំពី ថ្ថ្ៃផ្ខផ្ែលកូនភរៀនែល់ថ្ថ្ៃ្តង់ ្ពរ 

ទំងថ្ថ្ៃផ្ែលសិសសឈប់ ភពលបុគគលិកសាលាភរៀន្បជុំសិកា។ 

 

ការសិកាផ្បប្បថ្ពណី 
 

ការសិកាផ្បប YEAR-ROUND 
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២១-២៥ ......................................................................... ថ្ថ្ៃបុណបផ្ថ្លងអំណរគុណ ២១-២៥ ................................................................................ ថ្ថ្ៃបុណបផ្ថ្លងអំណរគុណ 

ធ្ន ូ ធ្ន ូ
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២៧ .................................................................... ចាប់ភនតើរវិសសរកាលរែូវសលឹកភឈើលាស់ 
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២៦ ..................................................................... សាលាភរៀនភបើកទវ បំភរើសិសសភ ើងវិញ 
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២៦ ............................................................. ថ្ថ្ៃបុណបឈប់ស្មាកៈ - ថ្ថ្ៃបុណបឯករាជយ 
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គនលះឹទកទ់ង 
សំរាប់មាតាបតិា/អនកោណាពារល 

 

 
សាវ គរន៍្គសួារសិសស និងរជឈរណឌ លច្បុះភ ម្ ះសិសសច្បូលភរៀន ..............................................www.sandiegounified.org/welcome-center .............. 619-260-2410 

4100 Normal St, Annex 12 

ការបំភរើផ្ននករហូបោហារ ...............................................................................................................................www.sandiegounified.org/food ..............  858-627-7328 

ការផ្ថ្ទំ និងសុខភាព ........................................................................................................................... www.sandiegounified.org/health .............. 619-725-5501 

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

4100 Normal St, Annex 10 

្កសួងទក់ទងមាតាបិតាសិសសផ្លា ល់ និងទកទ់ង ...............................................................www.sandiegounified.org/parentoutreach .............. 619-293-4431 

ករមវិធ្ី PrimeTime Extended  ........................................................................................www.sandiegounified.org/primetime .............. 858-503-1870 

ប ូលីសសាលាភរៀន (ភធ្វើការ២៤ភមា ង)  ................................................................................................www.sandiegounified.org/police .............. 619-291-7678 

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

បុគគលិកស្រួលករមវិធ្ី Title IX ...........................................................................................................www.sandiegounified.org/titleix .............. 619-725-5529 

4100 Normal St, Rm 2129 

ការែឹកជញ្ជូន ………......................................................................................................www.sandiegounified.org/transportation   ..............     858-496-8460 

 
 

ការិយាល័យភនសងៗ 

 

 
ការិយាល័យគណះករមការ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង ........................................................................................www.sandiegounified.org/board .............. 619-725-5550 

ការិយាល័យអគគសនងការអប់រំ្បចំា្កុង…………................................................................. www.sandiegounified.org/superintendent .............. 619-725-5506 

ការិយាល័យបំភរើផ្នមកច្បាប់ …………...........................................................................................................  www.sandiegounified.org/legal .............. 619-725-5630 

 
 

ពត៌មានទូ ភៅ  

    ការិយាល័យ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង/ពត៌មានជំនួយ ........................................................................................................................................................................ 619-725-8000 

San Diego Unified School District 

Eugene Brucker Education Center 

4100 Normal Street 

San Diego CA 92103 
 
 
ពត៌មានបផ្នែរ សូរភបើក្បព័នផ្វបសាយភរើលៈ  www.sandiegounified.org. 

 
 
 
 

 

http://www.sandiegounified.org/welcome-center
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.sandiegounified.org/health
http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/parentoutreach
http://www.sandiegounified.org/primetime
http://www.sandiegounified.org/police
http://www.sandiegounified.org/specialed
http://www.sandiegounified.org/titleix
http://www.sandiegounified.org/transportation
http://www.sandiegounified.org/board
http://www.sandiegounified.org/superintendent
http://www.sandiegounified.org/legal
http://www.sandiegounified.org/
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A. សាវ គរនម៍ាតាបតិា នងិអនកោណាពារលសសិស 
 
 
 
 

ការចាប់ភនតើរសិកាឆ្ន ំ២០១៦-១៧ខ្ុំសូរសាវ គរន៍សិសសច្បូលភរៀន និង្គួសារ 
រួរសែការណ៌ជារួយ្គួសារសាលាភរៀន្បចាំទី្កុង San Diego 

 

-- អគគសនងការអប់រំ Cindy Marten 

 
 
 

ខ្ុំសូរបក្សាយជំនួសភលាកចាងហាវ ងសាលាភរៀន, ្គូៗ និងបុគគលិក 
គំ្ទសាលាភរៀនរា៉ា ប់ពាន់នាក់រន្បឹងផ្្បងភធ្វើការយា ងភពញទំែឹងថ្ 
ភយើងមានភសច្បកតីរើករាយច្បំភពាះភលាកអនកជាមាតាបិតារនភជឿទុកច្បិតតែល់
ភយើងភធ្វើការបភ្ងៀនផ្ណនាំកូនភលាកអនក។ គម នអវីសំខាន់ជាងការអប់រំ 
ែល់កូនភលាកអនកភ ើយ។ កូនរបស់ភលាកអនកនឹងទទួលរនការសិកា 
រនយា ងលអ្បភសើរនាឆ្ន ំភនះ! 
សាលាភរៀន្បចាំទី្កុង San Diego រននតល់នូវកមាល ំងភដាយឱ្យ 

នូវតថ្រលការផ្ច្បកចាយគន ។ ភយើងនឹងភធ្វើការពិនិតយភរើលភោយរនច្បាស់ 
លាស់ថ្ កូនភលាកអនកភរៀនរនច្បប់ទទួលសញ្ញា ប័្តពីសាលារិទាល័យ 
ភដាយមានជំនាញការសិកា, ពាយារ្បឹងផ្្បងខនះផ្ខនង, មានោររមណ៌ 
ច្បង់ែឹងច្បង់យល់នូវការសិកា និងតស ូសិកាភោយរនភជាគជ័យកនុងការ 
ភ្ជើសភរើសរហាវិទាល័យ និងរុខវិជាជ ជិវះ និងច្បូលរួរជារួយសងគររន 
្បភសើរភៅថ្ថ្ៃអនាគត់។ ភែើរបីផ្សវងរកពត៌មានបផ្នែរសតីអំពី ការផ្លត ច្ប់ញ  
ច្បិតតជួយផ្ច្បកចាយពត៌មានគន  សូរោនគភ្មាទសសនះ ២០២០ របស់ 
ភយើងសំរាប់ជួយែល់សាលាភរៀនកនុងតំបន់ឱ្យមានគុណភាពលអ ច្បូរភបើក 
្បព័នផ្វបសាយភរើលៈwww.sandiegounified.org/visionsion 
2020. 

 មាតាបិតាមានតួរនាទីែ៏សំខាន់ភៅកនុង្កុររបស់ភយើងកនុងការផ្ណនាំ 
សិសសសិកាឱ្យមានជ័យជំនះ ែូភចាន ះសូរពិនិតយភរើលឱ្យរនច្បាស់លាស់ 
ថ្កូនអនកភៅភរៀនឱ្យរនរាល់ថ្ថ្ៃ, ទន់ភពលភវលា និង្បុងភ្បៀបខលួន  

សិកា។ សាលាភរៀននតល់ពត៌មានទំងអស់ 
ផ្ែលអនក្តូវការែូច្បជាៈ កាលវិភាគសិកា, 
ការែឹកជញ្ជូន និងច្បាប់សនតិសុខវិន័យ និង 
វិន័យសាលាភរៀនែ៏សំខាន់ៗ។ 
 

 
សាលាភរៀន្បចាំទី្កុង San Diego សាវ គរន៍មាតាបិតាច្បូលរួរ 

ជារួយសាលាភរៀន។ ែូភចាន ះភយើងនតល់នូវភសៀវភៅពត៌មានរបស់ភយើង 
ែល់ភលាកអនក។ សូរោនភសៀវភៅពត៌មានភនះ និងរកាសំរាប់ នល 
 

្បភយាជន៍តភៅអនាគត់ ភពលកូនអនកកំពុងច្បូលភរៀន ។  ្បព័ន 
ផ្វបសាយរបស់្កសួងអប់រំគឺ www.sandiegounified.org,  

មានពត៌មានែ៏មានតថ្រលសតីអំពី សាលាភរៀនរបស់ភយើង, ករមវិធ្ីសិកា 
ផ្បលកៗផ្ែលមាននតល់ែល់សិសស ករមវិធ្ីចាប់ភនតើរសំរាប់សែគរន៍ 
របស់ភយើង, ច្បាប់ វិន័យ និងទ្រង់ច្បាប់ ្ពរទំង 
្បេពពត៌មានជាភ្ច្បើនភទៀតសំរាប់ មាតាបិតា 

សិសស។  
 

ភៅកនុងឆ្ន ំសិកាភនះ ភយើងសងឃឹរថ្នឹង 
រនទទួលពត៌មានពីភលាកអនកសតីអំពី ការបំភរើ 
របស់ភយើងរនយា ងណា។ ការិយាល័យធានា 
គុណភាពរបស់ភយើងភធ្វើការជា្បចាំ្គប់ភពល 
ភវលាភែើរបីនតល់ជំនួយ និងភ្លើយតបនូវសំនួរ 
ទូរភៅ, នតល់ពត៌មានទូភៅ ឬភដាះ្សាយបញ្ញហ  
ទូភៅផ្ែលកូនអនកមានភៅតារសាលាភរៀន។ 
ភនះគឺជាផ្ននករួយថ្នការភបតជ្ាច្បិតតរបស់ភយើងភែើរបីបភងកើតបរិយាកាសសាភរៀន 
របស់ភយើងភោយមានតថ្រលខពស់សំរាប់សិសសរបស់ភយើងទំងអស់។  

 
រតងភទៀត ភយើងសូរសាវ គរន៍ែល់្គួសាររបស់ភលាកអនក និងសងឃឹរថ្ 

នឹងរនរួរសែការណ៍គន ភែើរបីថ្នាថ្ សិសសទំងអស់សរនឹងរនទទួល 
ការសិកាកំរិតថ្ន ក់ពិេពភលាករន្បភសើរ។ 
   

 
ភដាយកតីភគរពពីខ្ុំ 
 

 

 

 

 
Cindy Marten 

អគគសនងការអប់រំ 

http://www.sandiegounified.org/visionsion%202020.
http://www.sandiegounified.org/visionsion%202020.
http://www.sandiegounified.org/
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B. ច្បាបក់ារពារការ្បផ្ក្បកាន,់ ការយាយ,ី ការគរំារកផំ្ែង 
 

ពតម៌ានសតអីពំ ី 
ការរនិ្បផ្ក្បកានស់សិស 
 
 

្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego ភបតជ្ារនតល់ការអប់រំ 
ែល់សិសសទំងអស់ភោយមានភាពភសមើភាពគន ។ ករមវិធ្ ីនិងភរ 
ភរៀនសិការបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងបភ្ងៀនរិនភោយមានការ 
្បផ្ក្បកាន់ភដាយមានការយល់ែឹងតារលកខណៈអកបបកិរិយា 
ែូច្បតភៅៈ ការយល់ែឹង ឬសាគ ល់ពិតនូវនលូវភេទ, ការផ្ណនាំនលូវ 
ភេទ, ្បភេទ, ការែឹង្បភេទ, ការបញ្ញជ ក់្បភេទ, ការែឹង 
្កុរ សញ្ញជ ត,ិ សាសន៍, ពូជពងស, ្កុរកំភណើតសាសន,៍ 
សាសនា, ពណ៌សរបុរ នងិពិការផ្ននកនលូវច្បិតតឬខលួន្រណ, 
សញ្ញជ ត,ិ ោយុ, ភគលជំភនឿ, ឬមាន្គួសារ, យល់ែឹង 
ឬសាគ ល់ច្បាស់អពំីលកខ ណៈរបស់បុគគលភនាះទក់ទងជារួយ 
បុគគលណាមាន ក់ ឬ្កុរណា រួយ ឬ្កុរភ្ច្បើន។ 
ភយាងភៅតារការយល់ែឹងយា ងពិត្រកែ របស់មាតាបិតា, 
្គួសារ ការ្បផ្ក្បកាន់្តូវរនហារឃាត់រនិ ភោយមាន។  
ភយាងភៅតារច្បាប់របស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង, ទ្រង់ការ 

្គប់្គង និងច្បាប់រែធ សិសសណាផ្ែល្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ 
ភនះោច្បទទួលការផ្ណនំាតារច្បាប់វិន័យ នងិមានរួរនឹងការ 
បណត ញភោយឈប់ភរៀនពីសាលាភរៀន។ 
បុគគលិការងារណាផ្ែល្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ភនះនឹងរន 

ទទួលការផ្ណនំាតារច្បាប់វិន័យមានរួរនឹងការបភណត ញភច្បញពី 
ការងារ។ ភយាងភៅតារការអនុវតតន៍ច្បាប់សែព័ន, រែធនិង/ឬ 
កិច្បច្ពរភ្ពៀងរួរ ការផ្ណនាំតារច្បាប់វិន័យ្តវូអនុវតតន៍ភោយ 
រនសរររយ្តឹរ្តូវ។ 

 

  ច្បាបក់ារពារការគរំារកផំ្ែងផ្ននក 
  នលវូភេទសសិស 
 
 

្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego ភបតជ្ា្បតិបតតិភោយ 
សាលាភរៀនទំងអស់រិនភោយមានការយាយីផ្ននកនលូវភេទ នងិការ 
្បផ្ក្បកាន់។ ការយាយីផ្ននកនលូវភេទគឺជាទ្រង់ការ្បផ្ក្បកាន់ 
ផ្ននកនលូវភេទរួយភ្ការច្បាប់ផ្កផ្្បការអប់រំ Title  IX ថ្នច្បាប ់
សិទធិ្បជាជនឆ្ន ំ ១៩៧២  ្ពរទំងមានការហារឃាត់ពីច្បាប ់
សែព័ន ្ពរទំងច្បាប់ រែធ ទំងពីរភនះ។ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង 
ហារឃាត់រិនភោយសិសសទូភៅ, បុគគលិកការងារ, ឬបុគគលភនសងៗ 
យាយីផ្ននែក នលូវភេទែល់សិសសភៅតារសាលាភរៀន  ឬភៅតារទី 
កផ្នលងផ្ែលសាលាភរៀនជួយឧបតដរភែល់ករមវិធ្អីវីរួយ ឬករមវិធ្ីទក ់
ទងជារួយនឹងសាលាភរៀន។  ការយាយីផ្ននកនលវូភេទផ្ែលបញ្ញជ ក់ 
ភៅតារច្បាប់អប់រំមានន័យថ្ រិនសាវ គរន៍ទទលួនល្បភយាជន៍ 
ផ្ននកនលូវ ភេទ, ការជួយភដាយភសនើសំុផ្ននកនលូវភេទ, ឬការនិយាយប ះ 
ពាល់កនុងន័យ នលូវភេទ, ការភរើលកនុងលកខណៈនលូវភេទ, ឬការ្ប 
្ពឹតតភលើនលូវភេទតារធ្រមជាតិភដាយបុគគលណាមាន ក់ភច្បញពី ឬភៅ 

តារសាលាភរៀន។ អគកសនងការអប់រំ្បចំា្កុង ឬបុគគលិកចាត ់
តាំងរបស់គត់នឹងភធ្វើការពិនិតយភរើលភោយរនច្បាស់លាស់ថ្  
 

 

សិសសទទួលការបភ្ងៀនសរររយតារោយុរបស់សិសស ្ពរ 
ទំងសិសសមានសិទធិ រកសាលាភរៀនភដាយគម នេ័យអំពី ការ 
យាយីផ្ននកនលូវភេទ។ សិសសនឹងទទួលទ្រង់ច្បាប់វិន័យរបស់ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងសតីអំពី ភសច្បកតីរាយការភៅភលើការគំរារ 
កំផ្ែងផ្ននកនលូវភេទ (រួរមាន នឹងការបតឹងតវ៉ា ជារួយនណា 
រួយ)។  
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភធ្វើការហារឃាត់ភៅភលើការ្ប្ពឹតត 

ភលមើសច្បាប់ផ្ែលោច្បភធ្វើភោយការសិការបស់សិសសណាមាន ក់ 
រិនរនលអ, ឬមានបញ្ញហ ធ្ៃនធ់្ៃរ, មានបញ្ញហ មានជាប់ជានិច្បច, 
ឬបញ្ញហ ផ្ែលបភងកើតការបំេ័យែល់សិសស, ភធ្វើជាស្តូវ, ឬ 
្បឆ្ំងនឹងបរិសាែ នសាលាភរៀន។  
    ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភធ្វើការហារឃាត់បផ្នែរភៅភលើការ 
យាយីខាងផ្ននកនលូវភេទកនុងលកខណៈនតល់ពិនា,ុ នល្បភយាជន,៍ 
ការបំភរើ, នតល់កតិតិយស, ករមវិធ្ីសិកា ឬសករមភាពអវីរួយផ្ែល 
ភធ្វើភោយខុសវិន័យ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង។  
    សិសសណាផ្ែលមានោររមណ៌ថ្ខលួនរនទទួលបញ្ញហ ែចូ្ប 
មានខាងភលើភនះ, ការយាយីខាងផ្ននកនលូវភេទផ្ែលភធ្វើភ ើង 
ភដាយបុគគលិកសាលាភរៀន, សិសសណាមាន ក់, ឬបុគគលណា 
មាន ក់ផ្ែលរិនផ្រនជាបុគគលិកការងារភៅតារសាលាភរៀន ឬ 
ភៅតារករមវិធ្ីទក់ទងនឹងសាលា្តូវផ្តទក់ទងជារួយ្គូ 
របស់ខលួន ឬបគុគលិករបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងជាបនាា ន់។ 
ភយាងភៅតារទ្រង់ច្បាប់្គប់្គង ់បុគគលកិការងារណា 
ផ្ែលរនទទួលពត៌មានភនះ្តូវផ្តភធ្វើការរាយការណ៌។ 
    ភៅភពលផ្ែលមានការយាយីនលូវភេទ្តូវរនរាយការណ៌ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនឹងចាត់វិធានការណ៌ជាបភណាត ះោសនន 
ភែើរបីបញ្ឈប់ការយាយី និងការ ការពារែល់ជនរងភ្គះពី 
ការយាយីបផ្នែរភទៀត ភែើយរង់ចាំទទួលលទធនលថ្នពាកយ 
បណត ឹងភនះ។ ភយើងមានករមវិធ្ីជួយបំភរើផ្ែលមានរួរនឹងការ 
នតល់ឱ្វទែល់ជនរងភ្គះខាងផ្ននកយីយា, ភធ្វើរប និងគ ំ
្ទបញ្ជូន (ភបើសិសស្តូវការ), នងិការផ្ណនាំភនសងៗភោយ 
រនសរររយ រួរនឹងការបំផ្បបសិសសភច្បញពីសិសសផ្ែលភធ្វើ  
រប, ពនិិតយភរើលសិសសភធ្វើែំភណើរច្បូលភរៀន, តារដានសិសស 
ផ្ែលភធ្វើរបភោយបញឈប់សករមភាពភនះ ភបើសិសសភនាះ 
មានបំណងភធ្វើការសងសឹក។       
បុគគលិកការងារណាផ្ែល្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់វិន័យភនះ 

នឹងរនទទួលការទទួលការផ្ណនំាតារវិន័យច្បាប់ ្ពរទំង 
មានរួរនឹងការបណត ញភច្បញពីការងារ។ ភពលមានសករមភាព 
ផ្ណនំាផ្ននកវិន័យច្បាប់ណារួយគឺ្តូវអនុវតតនត៍ារច្បាប់សែ   
ព័ន នងិច្បាប ់រែធ ្ពរទងំ/ឬកចិ្បច្ពរភ្ពៀងរួរគន ។ 
ភយាងភៅតារច្បាប់របស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង, ទ្រង់ការ 

្គប់្គង និងច្បាប់រែធ សិសសណាផ្ែល្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ 
ភនះោច្បទទួលទណឌ ករម នងិរួរនឹងការបណត ញភោយឈប់ភរៀន 
ពីសាលាភរៀន។  ច្បាប់រែធត្រូវភោយភធ្វើការបភណត ញសិសសឱ្យ 
ឈប់ភរៀន ភបើភគរកភ ើញថ្សិសសភនាះរន្ប្ពឹតតការភធ្វើរប  
 
 
 
 

 
  សិសសភនសងតារនលូវភេទ រា ងភទៀតសំរាប់សសិសថ្ន ក់រភតតយយ 
ដាធ ន - ថ្ន ក់ទីបីមានការហារឃាតរិនភោយមានការបណត ញ 
សិសសភរៀន ភពលសិសស្ប្ពឹតតខុសច្បាប់វិន័យភនះ។ ភយាង 
ភៅតារការបញ្ញជ ក់ភៅភលើកំែុស, សណុំំភរឿងសិសស្ប្ពឹតត, 
និងោយរុបសស់ិសសផ្ែលរន្ប្ពឹតត សិសសោច្ប ទទួលការ 
ដាក់ភទសភនះរន។ បុគគលិកសាលាភរៀននឹងភធ្វើការសភ្រច្ប 
ច្បិតតអនុវតតន៍តារវិន័យសាលាភរៀនភោយរនសរររយច្បំភពាះ  
សិសសថ្ន ក់ទី ៣ និងភ្ការថ្ន ក់ទី៣ ផ្ែល្ប្ពឹតតខុស 
ច្បាប់។ 
   ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភជឿជាក់ថ្ ភពលមានបញ្ញហ ផ្ននក 

យាយី និងការ្បផ្ក្បកាន់ភកើតមានភ ើងភៅតារសាលាភរៀន 
ភយើងោច្បភធ្វើការភដាះ្សាយបញ្ញហ ទំងភនាះរនភៅតារសាលា 
ភរៀន។ 

 

 
រភបៀបភដាះ្សាយតារភគលការសាលាភរៀន 

 

ភគលការតារដាន និងភដាះ្សាយភៅតារសាលាភរៀន 
 ភរៀបច្បំភ ើងភែើរបីភលើកទឹកច្បិតតសិសសណាផ្ែលភជឿជាក់ថ្ខលួន 
ជាជនរភ្គះ ប ុផ្នតរិនច្បង់ភធ្វើការតវ៉ា ជានលូវការភដាះ្សាយភៅ 
 តារសាលាភរៀន។ រា ងភទៀត សិសស ឬមាតាបិតាោច្បភធ្វើការ 
តវ៉ា ជានលូវការរនភៅភពលណាក៏រនផ្ែរភដាយរិនចាំរច្ប់ភ្បើ 
្រស់រភបៀបភគលការភដាះ្សាយរបស់សាលាភរៀន។   

ភពលរនទទួលលិខិតពត៌មាន ឬែណំឹងតារការនិយាយ 
្របស់តីអំពី ការភធ្វើរប ចាងហាវ ងសាលាភរៀន ឬអេិរល 
សាលាភរៀននឹងភធ្វើការតារដានពិនិតយភែើរបីការពារ/រកវិធ្ីភដាះ 
្សាយភែើរបីបញ្ឈប់ការយាយី និងការពារែល់អនកបតឹងតវ៉ា  ការ 
ភដាះ្សាយមានែូច្បជាៈ ការតារដាន និងភដាះ្សាយ ភ្កាយ 
ពីការតារដានរួច្បលិខិតររយការនឹងភច្បញជូនែល់អនកបតឹងតវ៉ា  
កនុងរយះភពល១០ថ្ថ្ៃចាប់ពីថ្ថ្ៃរនទទួលពាកយបណត ឹង។ 

 
 

ការបតងឹតវ៉ា ភៅ 
ភលើការ្បផ្ក្បកាន ់
ឬការយាយខីាងនលវូភេទ 
តារនលវូច្បាប ់ 
 

១. ការបតងឹតវ៉ា ៈ  
 

សិសស ឬមាតាបិតា/អនកោណាពាលោច្បដាកប់តឹងតវ៉ា  
រនភដាយសុំទ្រង់ពាកយបតឹងតវ៉ា  (AP 1700)  នឹង 
ទ្រង់ច្បាប់្គប់្គង 0112 ពសីាលាភរៀន ឬការិយា 
ល័យច្បាប់របស់្កសួងអស់រំ្បចំា្កុង ។  ការភដាះ 
្សាយភៅភ្ៅពី្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងមានភរៀបរាប់ 
ភៅកនុងទ្រង់ច្បាប់ភនះ។  
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     ២.  ការរារដាន 
  សាលាភរៀន្បចំាទី្កុង San Diego នឹងអនុវតតន៍ 

ការតារដានឱ្យរនែមត់ច្បត់មាន្បសិទធិភាពជាបនាា ន់ 
និងតារដានភៅភលើភៅភលើការយាយី និង/ឬការ្បផ្ក 
្បកាន់ខុសច្បាប់ ្ពរទំងសរភសរររយការណ៍នតល់ 
ជូណកនុងរយះភពលែុសិបថ្ថ្ៃ (៦០) ចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែល 
រនទទួលពាកយបណត ឹងភនះ។ អគគសនងការ្កសួងអប់រំ 
ឬបុគកលិកចាត់តាំងរបស់គត់នងឹធានាថ្ ពាកយបណត ឹង 
ណាភេលរនទទួល្តូវផ្តយករកតារដានតារទ្រង់ 
ច្បាប់្គប់្គង ភែើយបុគគលិកសាលាភរៀនភនាះចាត់ 
វិធានការណ៌ជាបនាា ន់ភែើរបីភធ្វើអនតរាគរនន៍តល់សុវតតិភាព 
ែល់បុគគលផ្ែលជាសាកសីរនភ ើញសករមភាពការយា 
យី្បការណារួយ។ 

 

៣.  សករមភាព 
  ភពលការភចាទ្បកាន់ការយាយីខាងនលូវភេទភនាះរក 

ភ ើញថ្ជាក់ផ្សតងពិត្រកែភដាយមានការតារដាន 
ជាចំារច្ប់ និងសករមភាពថ្នការ្ប្ពឹតតខុសច្បាប់វិន័យ 
អគគសនងការអប់រំនឹងភធ្វើការសភ្រច្បច្បិតតនូវវិធានការចាត់ 
ផ្ច្បងភដាះ្សាយភែើរបីការពាររិនភោយមានបញ្ញហ ការ 
យាយីភនះភកើតមានភ ើងវិញរនោ្ស័យភទះភលើអនកក 
យាយីជាសិសស, សមាជិកបគុគលិកការងារ ឬភាន ក់ងារ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង។ ភបើពាកយបណត ងឹថ្នការយាយី 
ផ្ននកនលូវភេទភនាះរកភ ើញថ្ជាក់ផ្សតងពិត្រកែ អគគ 
សនងការអប់រំ្បចំា្កុង និង/ឬបុគគលិកចាត់តាងំនឹង 
ចាត់វិធានការភោយរនសរររយឆ្ប់រែ័សភែើរបី 
បញ្ចប់ការយាយី ្ពរទំងភដាះ្សាយជួយែល់ជន 
រងភ្គះភោយមាន្បសិទធិភាព។ 

 

  ពាកយបណត ឹងនឹងរកាទុកភដាយសមាៃ ត់។ បគុគលផ្ែលភធ្វើ 
ការបតឹងតវ៉ា ោច្បបនតការភដាះ្សាយភៅរុខតុលាការសីុវិល។ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងហារឃាត់រិនភោយមានការសងសឹក 
្បឆ្ំងនឹងអនកផ្ែលបតឹងតវ៉ា ណាមាន ក់, អនកកសណិសាកសី, 
អនកកជំនួយ ឬអនកច្បូលរួរការបតឹងតវ៉ា ជារួយច្បាបប់តឹងតវ៉ា របស់ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង។ 
 

 សិសសផ្ែលបតឹងតវ៉ា សតីអំព ីការ្បផ្ក្បកាន់ ឬការយាយី  
ខានផ្ននកនលូវភេទគួរផ្តភធ្វើការទក់ទងជាបនាា ន់ជារួយ្គូ  
របស់ខលួន ឬបគុគលិកការងាររបស់្កសួងអប់រំ្បចា្កុង។  
ភបើការបតឹងតវ៉ា ភនាះរិនោច្បភដាះ្សាយ ឬរិនោច្បជួយ 

រនភៅភពលណារួយ សិសសោច្បភធ្វើការទក់ទងរន 
តារអស័យដាធ នខាងភ្ការៈ 
 

 
Title IX Coordinator 

San Diego Unified School District 
4100 Normal Street, #2129 
San Diego, CA 92103 
619-725-5529 

  ច្បាបហ់ារឃាតក់ារគរំារកផំ្ែង 
  នងិការបេំតិបេំយ័ 
   ភយាងភៅតារច្បាប់្គប់្គងភលខ ៦៣៨១  និង 
ច្បាប់របស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង A-3550 ការគំរារ 
កំផ្ែង (មានរួរនងឹការគំរារកំផ្ែងតារអុនីធ្ផឺ្ណត) 
ឬការបំេិតបំេ័យណារួយគឺមានការហារឃាតភ់ៅ 
តារសាលាភរៀន ឬភៅតារករមវិធ្ីណារួយភៅតារសា 
លាភរៀន (រួរនឹងករមវិធ្ីទូភៅភ្កាយភពលសិសសសិកា 
ករមវិធ្ីផ្ែលសាលាភរៀនឧបតែរភ, ភៅភលើឡានភប ៊ើសសា 
លាភរៀន, ករមវិធ្ីទូភៅទក់ទងនឹងសាលាភរៀន) ឬករមវិ 
ធ្ីទូភៅផ្ែលរនបញ្ញជ ក់ខាង ភលើទក់ទងនឹងសាលា 
ភរៀនភ្កាយភពល ឬភៅភពលភមា ងសិសសសិកា។       
 

សករមភាពមានរួរនឹងការពិចារណាមានច្បិតតពតិ ឬយល់ែឹង 
បភញ្ចញសករមភាពផ្ែលមានរួរ ប ុផ្នតរិនកណំត់ភៅភលើសញ្ញជ តិ, 
ជំភនឿសាសនា, សាសនា, សរបុរ, មាន្គួសារ, ជាឳពុកមាត យ, 
ជារនុសសចាស់, ភេទ, ការផ្ណនាំនលូវភេទ, ការបញ្ញជ ក់្បភេទ 
ឬបញ្ញជ កព់ូជពងស, ភែើរកំភណើត, បញ្ញជ ក់្កុរសញ្ញជ តិ, ោយុ, 
ពិការផ្ននកនលូវច្បិតត ឬខលនួ្រណ ឬសមាគ ល់លកខណៈណារួយ។  
 ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងហារឃាត់បផ្នែរភៅភលើការញុះ 

ញង់,  ការនតល់ជំនួយ, ការបងខិតបងខំ ឬបញ្ញជ អនកភនសងៗ្ប 
្ពឹតតអំភពើការគំរារកំផ្ែង ឬគំរារកំផ្ែងតារអុនីេឺផ្ណត ឬ 
 បំេិតបំេ័យ។ 
    សមាជិកបុគគលិកណាផ្ែលភធ្វើការសភងកត, រនែឹងឮ ឬជា 

សាកសីរនភ ើញគួរផ្តរាយការជាបនាា ន់និងបភញ្ចញសករមភាពឱ្យ 
រនសរររយភែើរបីបញ្ឈប់សករមភាពភនះ និងការពាររិនឱ្យបញ្ញហ  
ភនះភកើតមានភ ើងវិញ ពត៌មានពិសាត រ ច្បូរពនិិតយភរើលទ្រង់ច្បាប់ 
្គប់្គង។ 
      សិសសផ្ែលភធ្វើការសភងកត, រនែឹងឮ ឬជាសាកសីរន 
ភ ើញសករមភាពភនះ្តូវផ្តរាយការណ៌ភៅភោយសមាជិកបុគគ 
លិកការងារ។ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល និងភេ្ៀវរបស់ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងសំុភោយរាយការណ៌ែល់សមាជិកបុគគលិក 
សាលាភរៀន ភពលភ ើញបញ្ញហ ភនះភកើតមានភ ើង។  
    ពត៌មានបផ្នែរ ្ពរទំងោនទ្រងច់្បាប ់ច្បូរភបើក្បព័ន 
ផ្វបសាយភរើលៈ www.sandiegounified. 

org/bullying. 

 

រភបៀបបតងឹតវ៉ា នងឹការគរំារកផំ្ែង 
 

   ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងផ្លត ច្ប់ញ នតល់សនតិសុខ, បរិយាកាសលអ 
ែល់សិសសទំងអស់សិកា ភែើយភជឿជាក់ថ្ បញ្ញហ គំរារកំផ្ែង 
ោច្បភដាះ្សាយរនភៅតារសាលាភរៀន។ 
   សិសស, មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលគរួផ្តរាយការ ភពល  

 ភ ើញសិសស, បុគគលិកការងារ ឬជនទីបីែលភ់ាន ក់ងារ្គប់្គង 
សាលាភរៀនែូច្បជាៈ ចាងហាវ ងសាលា, ចាងហាវ ងរង, ្គូនតល់ 
 ឱ្វទ, ្គ ូនិង/ឬរាយការតវ៉ា តារ្បព័ន online at 

 www.sand- iegounified.org/bullying.  
  អនកោច្បទក់ទងការិយាល័យ្គប់្គងធានាគុណភាព  
 (QAO) ភពលណាក៏រនផ្ែរ។  
   ភបើមានការបតឹងតវ៉ា  ចាងហាវ ង, ឬអេិរល្គប់្គងគួរផ្ត 
ភធ្វើការរាយការទក់ទង សិសស, សមាជិកបុគគលិក ឬជនទីបីគួរ 
ផ្តរាយការភៅ QAO ផ្លា ល់។ ចាងហាវ ងសាលាភរៀន (ឬ 
QAO) នឹងភធ្វើការជាបនាា ន់, តារដានការបតងឹតវ៉ា កនុងរយះ 
ភពល១០ថ្ថ្ៃ ្ពរទំងពាយារភដាះ្សាយបញ្ញហ រជានលូនការ 
ជារួយអនកបតឹងតវ៉ា ។ តារដានជាបនាា ន់ភៅភលើការបតឹងតវ៉ា  

 
    ភ្កាយបញ្ញច ប់ការតារដានរួច្ប ចាងហាវ ងសាលាភរៀន (ឬ 
QAO) នឹងភធ្វើសរភសរច្បភរលើយភន្ើជូនែល់អនកបតឹងតវ៉ា ។ អនកបតឹង 
ោច្បតវ៉ា ជារួយការសភ្រច្បច្បិតតរបស់្កសួងអបរំ់្បចំា្កុងរនភៅ 
តារការិយាល័យគំ្ទយុវជនកនុងរយៈភពល ១៥ថ្ថ្ៃ ភ្កាយភពល 
រនទទួលច្បភរលើយ។ ភបើ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងសភ្រច្បថ្ មានការ 
្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងហារឃាត់ការ្បផ្ក 
្បកាន់, ការយាយ,ី ឬ គំរារកំផ្ែង អនក្ប្ពឹតតនឹងរនទទួល 
ការបភណត ញភោយ្ប់ភរៀនពីសាលាភរៀន ឬបញ្ឈប់ពីការងារ។ 
 
    សករមភាពភដាះ្សាយនឹងអនុវតតន៍ភែើរបីបញ្ចប់ការយាយី, 
និង/ឬការបំេិតបំេ័យ, ការពាររិនឱ្យបញ្ញហ ភកើតមានភ ើងវិញ 
្ពរទំងបញ្ញជ កែ់ល់សិសសផ្ែលរន្ប្ពឹតត។ ការតារដាន 
ភៅភលើសិសសផ្ែល្ប្ពឹតតអំភពើការយាយីភោយបញ្ឈប់សករមភាព 
ភែើយរិនភធ្វើការសងសឹកគន ភ ើយ។ 
   រយះភពលភដាះ្សាយបញ្ញហ  សិសស, មាតាបិតា, ឬអនកោ 

ណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការភ្ជើសភរើសបតឹងតវ៉ា ភពលណាក៏ 
រនផ្ែរ។ ពត៌មានបផ្នែរ ច្បូរភធ្វើការពិនិតយភរើល  “ រភបៀប 
ភធ្វើការបតឹងតវ៉ា  “ ។  
 

រភបៀបបតងឹតវ៉ា  
ជានលវូការណ ៍ 

 

    រយះភពលភដាះ្សាយបញ្ញហ  សិសស, មាតាបិតា, ឬអនកោ 

ណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការបតឹងតវ៉ា រភដាយយកទ្រង់  
លិខិតបតឹងតវ៉ា ផ្ែលមានភៅតារសាលាភរៀន, QAO, ឬ 
តារ្បព័ន website www.sandiegounified. 

org/legalforms. ភពលណាក៏រនផ្ែរ។  
 

១.  ការតារដាន 
    ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនឹងភធ្វើការតារដានជាបនាា ន់។  
    ការតារដានភទះភលើការ្ប្ពឹតតភលមើសច្បាប់វិន័យ 
    ្ពរទំងនតល់ររយការណ៌កនុងរយះភពល ៦០ថ្ថ្ៃ  
    ចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែលរនទទួលពាកយបតឹងតវ៉ា ។ ររយ 
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ការណ៌នឹងមានរួរនឹងការសភងខបភរឿងរា៉ា វជាក់ផ្សតង 
ផ្ែលភកើតមានភ ើង, ការសភ្រច្បច្បិតតបតឹងតវ៉ា , ភែតុ  
នលនាការសភ្រច្បច្បិតត នងិការផ្កត្រូវ ឬអនុវតតន៍  
សករមភាពជយួភដាះ្សាយែលជ់នរងភ្គះ។ អនក 
 ភែើរភចាទមានសិទធបិងាហ ញសាកសី នងិេសតតុាងភោយ 
គណះករមការរនភ ើញ។    
 

២.  សករមភាព 
 ភបើ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងសភ្រច្បច្បិតតថ្មានការ្ប្ពឹតត 
 ភលមើសច្បា់ការ្បផ្ក្បកាន់,  ការយាយ,ី  ឬការគំរារ  
កំផ្ែង បុគគលភនាះនឹងរនទទួលការផ្ណនាំរួរនឹងការ 
បភណត ញភោយឈប់ភរៀ ឬបញ្ឈប់ពីការងារ។ ការភដាះ 
្សាយនឹងនតល់ជូនែលជ់នរងភ្គះ ភែើយសករមភាព 
ភដាះ្សាយនឹងត្រូវភោយភធ្វើភ ើងភៅតារសាលាភរៀន។ 
  

៣.  សករមភាពភដាះ្សាយ នងឹអនុវតតន៍ភ ើងភែើរបបីញ្ឈប់ 
     ការយាយី, ការ ការពាររិនភោយបញ្ញហ ភនាះភកើតមាន   

ភ ើញវិញ និងបញ្ញជ ក់ែល់សិសសផ្ែលជាជនរងភ្គះ។ 
 

៤.  ការតារដាន ភៅភលើសិសសផ្ែល្ប្ពឹតតអំភពើការយាយី 
ភោយបញ្ឈប់សករមភាពទំងអស់ ្ពរទំងរនិ្តូវ 
មានការសងសឹកគន ភ ើយ។ 
 

្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងហារឃាត់រិនភោយមានការសងសឹក 
គន រួរនឹងអនកសាកសី។  ទ្រង់បតឹងតវ៉ា រួយភទៀតនឹងភធ្វើភ ើង ភបើ 
មានការសងសឹកគន ទក់ទងនឹងបគុគលណាមាន កភ់ពលមានែំភណើរ 
ការភដាះ្សាយការ្បផ្ក្បកាន់, យាយី, ឬការគំរារកំផ្ែង។ 
ការតវ៉ា និរួយៗនឹងយករកតារដានជាបនាា ន់ ភែើយការអនុ 
វតតន៍ភនះនឹងភគរពែល់សិទធិឯកជនែល់ភាគីទងំអស់។ 
  ទ្រងត់វ៉ា ការតវ៉ា គួរផ្តភធ្វើភ ើងភៅតារ្កសួងផ្ែលមាន 
អស័យដាែ នែូច្បតភៅៈ 
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ែណំងឹជា្បចាំឆ្ន សំតអីពំ ីទ្រងក់ារបតងឹ 
តវ៉ា តារនលវូការណ ៌(UCP) 
 

[ពត៌មានសំរាប់សិសស, បុគគលិកការងារ, មាតាបិតា ឬអនកោ 
ណាពារលសិសស, សាលាភរៀន និងគណះករមការ្កសួងអប់រំ,  
ភាន ក់ងារសាលាភរៀនឯកជន ឬអនកតំណាង, នងិ្ករភនសងៗផ្ែល 
មានការចាប់ោររមណ៌។] 
 ្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego មានភគលការ 

ទទួល្គប់្គង្បតិបតតិតារច្បាប ់រែធ នងិសែព័ន និងវិន័យ 

 

 

្ពរទំងបភងកើតទ្រង់ច្បាប់ផ្ែលបញ្ញជ ក់ភៅភលើការអនុភលារតារ
ច្បាប់ រែធ និងសែពន័ នងិច្បាប់វិន័យសាលាភរៀន្ពរទំងបភងកើត 
ទ្រង់បញ្ញជ ក់ភៅភលើការ ្ប្ពឹតតអំភពើ ការ្បផ្ក្បកាន់ និងតវ៉ា  
ភលមើសច្បាប់ រែធ ឬសែពន័ ផ្ែល្គប់្គងករមវិធ្ីអប់រំ។  
  ្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego នឹងភធ្វើការតារដាន 

និងផ្សវងរកែំភណាះ្សាយការតវ៉ា , ភ្បើ្រស់ច្បាប់ និងទ្រង ់
វិន័យផ្ែលបញ្ញជ ក់ថ្ ទ្រង់ការបតឹងតវ៉ា តារនលូវច្បាប់ (UCP), 

ភធ្វើភ ើងភដាយគណះករមការ្បចំា្កុងរបស់ភយើង. ការ្ប្ពឹតត 
ភលមើសនឹងច្បាប់ការ្បផ្ក្បកាន់, ការយាយី, ការបំេិតបំេ័យ ឬ 
ការគំរារកំផ្ែងភដាយយល់ែឹងអំពីអកបបកិរិយាសិសសែូច្បជា 
ោយុសិសស, ពូជពងស, ពណ៍សរបុរ, ្កុរសាសន៍, បញ្ញជ ក ់
ភេទ, ការយល់ែឹងភេទ, ្បភេទ, ពិការនលូវច្បិតត ឬនលូវកាយ, 
សញ្ញជ តិ, ជាតិភែើរ, សាសន៍, សញ្ញជ ត,ិ នលូវភេទ, ផ្ណនាំ 
នលូវភេទ, ឬសាគ ល់ច្បាស់អពំីលកខណះបគុគលភនាះទក់ទងនឹង 
បុគគលណាមាន ក់ ឬ្កុរណារួយ ឬ្ករុភ្ច្បើន, ច្បូលរួរជារួយ 
ករមវិធ្ីណារួយផ្ែលរនទទួល ឬនល្បភយាជន៍ផ្ននកថ្វិការ   
ពី រែធ។ ទ្រង់ការបតឹតវ៉ា  UCP ្តូវរនយករកភ្បើ្រស់ 
ភពលមានការបញ្ញជ ក់អំពី ការ្ប្ពឹតតភលមើសច្បាប់តារច្បាប ់  
រែធ និង/ឬច្បាប់សែពន័ភៅកនុងករមវិធ្ីអប់រំសិសសភពញវ័យ, ករម 
វិធ្ីជំនួយ ផ្ននកស្រុះស្រួល,  ការអប់រំផ្ននកផ្លល ស់បតូរទីកផ្នលង, 
វិជាជ ជិវះ ផ្ននកបភច្បចកភទស និងអប់រំផ្ននក បភច្បចកភទស និងករមវិធ្ ី
ែវឹកែវឺន, ករមវិធ្ីផ្ថ្ទំ និងបណតុ ះបណាត លសិសស, ករមវិធ្ីបំប ន 
សិសស, ករមវិធ្ីអប់រំពិភសស, ការត្រូវភោយមានគភ្មាងការណ៌ 
ការពារសុវតតិភាព, ត្រូវភោយមានភមា ងបភ្ងៀនផ្ននកកីឡា, សិទធិ 
សិសសសិកា, គភ្មាងការ្គប់្គង និង្តួត្តាការអប់រំ្បចាំ 
្កុង, នងិភដាះ្សាយបញ្ញហ សិសសវ័យជំទង់។ 
បផ្នែរ (UCP) ទ្រង់ការបតឹងតវ៉ា តារនលូវច្បាបគ់ួរផ្តយករកភ្បើ  
្រស់ភែើរបីភធ្វើការបតឹងតវ៉ា ភពលសិសសច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនភៅតារ
សាលាភរៀនសាធារណៈត្រូវភោយបង់ថ្ថ្លថ្វិការកនុងការច្បូលភរៀន
ជារួយករមវិធ្ីសិកាផ្ែលបញ្ញជ ក់ែូច្បមានខាងភ្ការភនះ។ 

 
 “ភរភរៀនសិកា ”  មានន័យថ្សាលាភរៀន, សាលា 
ភរៀន្បចំា្កុង, សាលា charter ឬការិយាល័យ 
អប់រំ្សុកនតល់ភរភរៀនែល់សិសសសិកាផ្ែលបភងកើតជា 
ច្បាប់តាក់ផ្តងភគលការសិកាសំរាប់អប់រំបឋរសិកា 
និងរធ្យរសិកា ប ុផ្នតរិនកំណត់ភៅភលើករមវិធ្ីសិកា 
និងភរភរៀនសិកាបផ្នែរ។  

•  “ថ្ថ្លសិសសសិកា” មានន័យថ្ ថ្ថ្លសិកា, ្រក់កក ់
ឬថ្ថ្លភនសងៗភទៀត, ឬមាតាបិតា ឬអនកោណាពារល  

 សិសសជាអនកទទួលទទួលខសុ្តូវ ភនាះគឺជាការភលមើសនឹងច្បាប ់
ធ្រមនុញ្ា California ថ្ន Section 49011  Section 5 

of Article IX  ផ្ែលត្រូវភោយនតល់ការ អប់រំែល់សិសសទំង 
អស់ភដាយឥតគិតថ្ថ្លភទះជា្គួសារសិសសមានសរតែភាព ឬមាន 
បំណង បង់ថ្ថ្លសិកា ឬភសនើសំុពិភសស ច្បូរទកទ់ង Hartzell 

v. Connell (11984) 35 Cal.3d 899. ថ្ថ្លសិសសសិកាមាន 
រួរ ប ុផ្នតរនិកណំត់នងឹពត៌មានទងំអស់ផ្ែលមានែូច្បតភៅៈ 

◦ សិសសច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀន  ឬ 
ថ្ន ក់ណារួយ ឬច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីភៅតារលកខ 
ណៈថ្ន ក់ ឬករមវិធ្ីសិកាបផ្នែរ ឬភ្ជើសភរើសថ្ន ក់ 
ឬថ្ន ក់ត្រូវភោយមាន ឬភរៀនយកពិនាុ (credit) 
សិសស្តូវផ្តបង់ ថ្ថ្លការផ្ណនាំភនះ។ 

◦ ្រក់កក់សិកា, ឬការបង់ថ្ថ្លភនសងៗភទៀតត្រូវឱ្យ 
សិសសមានែូច្បជាៈ ភសារសំរាប់ចាក់ទូរដាក់សមាភ រៈ 
សិកា, ភសៀវភៅសំរាប់សិកា, ឧបករណ៌សកិា, 
ឧបករណ៌ភេលង, សំភលៀកបំ ពាក ់ឬសមាភ រះភនសងៗ 
ឬឧបករណ៌ៈ និង 

◦ ការត្រូវឱ្យសិសសទិញសមាភ រះទូភៅ, សមាភ រៈ 
សិកា, ឧបករណ៌សកិាឬសភំលៀកបំពាក់ទក ់
ទងនឹងករមវិធ្ីសិកា។ 

 

 ការតវ៉ា បង់ថ្ថ្លសមាភ រះទំងភនះគួរផ្តភធ្វើភ ើងរិនឱ្យ 
ភលើសពីរួយឆ្ន ំចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែលសិសសច្បូលភរៀន ភពល 
ភពលែឹងថ្ មានការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ភកើតមាន 
ភ ើង។ ការបតឹងតវ៉ា ្តូវផ្តសរភសរជាទ្រង់លិខិត 
ភែើយភន្ើបញ្ជូនភ ើងភៅៈ 
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ការបតឹងតវ៉ា ភៅភលើការភលមើស្ប្ពឹតតអំភពើការ្បផ្ក្បកាន់, 
ការយាយី, ការបំេិតបំេ័យ ឬការគំរារកំផ្ែង្តូវផ្តភធ្វើភ ើង 
កនុងរយះភពល ្រំរួយផ្ខ ចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែល្ប្ពឹតតភលមើសការ 
្បផ្ក្បកាន់, ការយាយី ឬការបេំិតបំេ័យភកើតមានភ ើង 
ឬចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែលភែើរភចាទរនែឹងអំព ីការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹង 
ការ្បផ្ក្បកាន់,  ការយាយី,  ការបំេតិបំេយ័, ការគំរារ 
កំផ្ែងភលើកផ្លងផ្តភៅថ្ថ្ៃតវ៉ា ភនាះមានការពនាភពលភវលា 
ភដាយអគគសនងការអប់រំ ឬបុគគលិកចាត់តាំងរបស់គត់។ 
ការបតឹងតវ៉ា នឹងយករកតារដាន និងសភ្រច្បភច្បញជាររយ 

ការណ៌ ភែើយភន្ើជូនែល់អនកភែើរភចាទកនុងរយះភពល ែុកសិប 
ថ្ថ្ៃ ចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែលរនទទួល។ រយះភពល ែុកសិប  ថ្ថ្ៃោច្ប 
បផ្នែរភពលភវលាភដាយមានការសរភសរយល់្ពរ ពីភែើរភចាទ។ 
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ោជ្ាធ្រអប់រំ្បចាំតំបន់ (ឬ LEA; បញ្ញហ ភកើតមានភៅ 
កនុង្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង San Diego) បុគគលិកទទួល 
្គប់្គងតារដានភៅភលើការបតឹងតវ៉ា នឹងភធ្វើការតារដានយា ង
ភពញលិញតារច្បាប់ California Code of Regu- 

lations section 4680-4687 ្ពរទំងលំនាំច្បាប់្ប 
ចំា្កុង្បតិបតតិភ្ការច្បាប់ 4680 ។ 
 

 អនកភែើរភចាទមានសិទធិតវ៉ា ភ ើងភៅ្កសួងអប់រំ្បចាំរែធ 
California សតីអំព ីការសភ្រច្បរបស់ LEA ភដាយសរ 
ភសរលិខិតតវ៉ា កនុងរយះ១៥ថ្ថ្ៃចាប់ពីរនលទធនលពី LEA។ 
ការតវ៉ា  ្តូវផ្តមានរួរនឹងទ្រង់ច្បរលងការតវ៉ា ជារួយ LEA 
និងទ្រង់លទធនលថ្នការសភ្រច្បរបស់ LEA។ 

ការភដាះ្សាយតារច្បាប់សីុវិលោច្បភធ្វើភៅរនភៅភ្ការ 
ច្បាប់រែធ នងិសែព័នផ្ននក្បផ្ក្បកាន់, យាយី, បំេតិបំេ័យ 
ឬគំរារកំផ្ែង ភបើមាន។ ការតវ៉ា ភោយរនសរររយ ការតវ៉ា  
ោច្ប្បតិបតតិតារច្បាប់អប់រំ 262.3។ អនកភែើរភចាទោច្បរក 
ច្បាប់សីុវិលភដាះ្សាយរនពី អងគការភ្ៅពីអជ្ាធ្រ LEA 
្កសួងអប់រំ្បចាំតំបន់។  អនកភែើរភចាទោច្បផ្សវងរកជំនួយ 
ពីរជឈរណឌ ល ឬភរធាវើនល្បភយាជន៍សាធារណះ/ឯកជន 
រន។ែំភណាះ្សាយតារច្បាប់សីុវិលភនាះោច្ប្តូវរនដាក់ 
ភដាយតុលាការរួយផ្ែលមានរួរបញ្ចូល  ប ុផ្នតរិន្តូវរនកំ  
ណត់បងាគ ប់បញ្ញជ  ្ពរទំងការបញ្ញជ ហារឃាតរ់ិនភោយ 
ភៅផ្កបរ។  
ទ្រង់ច្បាប់ច្បរលង UCP របស់្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង 
San  Diego ្ពរទំងទ្រង់តវ៉ា មាននតល់ជនូភដាយឥត  

គិតថ្ថ្ល។ 
 

សសិសតាំងខលនួនយិាយរាយការណ ៌

ការជាប់ទក់ទងនឹងច្បាប់ហារឃាតគ់ំរារកំផ្ែង, និងការ 
 បំេិតបំេ័យ នងិទ្រង់ច្បាប់្គប់្គង 6381 ្កសួងអប់រំ្ប 
 ចំា្កុង San Diego មានថ្ែគូរជារួយ្កសួង្សុក San   

 Diego ផ្ននកបញ្ឈប់អំភពើឧ្កិែធករម ករមវិធ្ីតំាងខលួននយិាយរាយ 

 ការណ៌ភែើរបីភធ្វើភោយសាលាភរៀននិងសែគរន៍មានសនតិសុខ។ 
 សិសសតាំងខលួននិយាយរាយការណអ៌ំពី អំភពើឧ្កិែធករម នតល់សនត ិ  
 សុខែល់សិសស សិសសោច្បរាយការណ៌តារទរូស័ពា, ភន្ើសារ, ឬ 
 អុីនធ្ឺផ្ណតភដាយគម នការេ័យតារទូរស័ពាភលខ (888) 580-  

 TIPS (8477), ភន្ើសារតារភលខ 274637 ឬភន្ើតារ្បព័ន  
www.studentsspeakingout.org. 

 

C. គភ្មាងច្បាបវ់និយ័ 
 

   គណះករមការ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងរនអនុរ័តភោយមាន 
គភ្មាងច្បាប់វិន័យផ្ែលបភងកើតភោយមាន្កខណឌ សំរាប់ ការ      
បណតុ ះបណាត ល, ការលូតលាស់, នងិការអនុវតតន៍វិន័យការ  
សិកាភៅតារសាលាភរៀនទំងអស់កនុង្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង   
San Diego ។  គភ្មាងច្បាប់វិន័យបភងកើតភ ើងភែើរបីគំ្ទ 
អកបបកិរិយាសិសសភៅតារសាលាភរៀនភោយរនលអ, មាន 
បភច្បចកភទសភដាះ្សាយច្បាប់វិន័យរនលអ្បភសើរ, និងការ 
អនុវតតន៍្បព័នការបញ្ញជ ក់ច្បាប់វិន័យភោយរន្បុង្បយ័តន 
ជារួយនឹងការ្គប់្គងជាចាំរច្ប់, ្តរឹ្តូវ នងិការអនុវតតន៍ 
ែល់សាលាភរៀនរបស់ខលួន។ វជាការសំខានក់នុងការគំ្ទគភ្មាង 
ច្បាប់វិន័យ នងិអកបបកិរិយាសិសសភៅតារសាលាភរៀនទូភៅ 
ភោយរនលអគឺ្សបតារភគលការភែើរបីមានសវុតតិភាព, ការ 
្គប់្គង, ការ ការភពារ, ការយល់ែឹងនូវវបបធ្រ៌ទូភៅ, ភាព 
ភសាម ះ្តង់, ្ពរទំងការសិការួយជិវិត។   

 

សិសសទំងអសម់ានសទិធិទទួល 
ការអប់រមំានគណុភាពខពស់ 
 

    សិទធិថ្នការទទួលការអប់រំផ្ែលមានគណុភាពខពស់ភែើរបី  
ធានាថ្ គភ្មាងវិន័យសាលាភរៀននឹងរិនយករកភ្បើ្រស់ 
ភែើរបីែកសិសសភច្បញពសីាលាភរៀន ឬភបើរនិែូភចាន ះភទភនាះគួរ 
ផ្តែកសិសសភច្បញពកីរមវិធ្ីអប់រំ ភលើកផ្លងផ្ត វមានការចំា 
រច្ប់ភែើរបីការពារសុវតតិភាពសិសស នងិបុគគលកិសាលាភរៀន។ 
ភគលបំណងរួយរបស់ច្បាប់វិន័យគជឺួយែល់សិសសសិកា  
និងបងាហ ញភោយភ ើញថ្ សិសសភច្បះភគរពវិន័យសាលា 
និង្គប់្គងភលើខលួនឯងភោយមានអកបបកិរិយាលអ។ ភែើរប ី
អនុវតតន៍ភោយរនសភ្រច្បតារភគលបណំងភនះគឺោ្ស័យ 
ភៅភលើការវិនិច្បឆ័យ និងការភរតាត ធ្រ៌របស់្គូៗ ការយល់ែឹង 
របស់អេិរលសាលា, និងការគំ្ទពមីារាបតិា/អនកោណា 
ពារលភៅកនងុសែគរន។៍  
 

 

ការសភ្រច្បភជាគជ័យតារច្បាប់វិន័យភនះគឺពងឹផ្នអកភៅភលើការភជឿ
ជាក់ថ្ វគួរផ្តទកទ់ងជា ច្បំែរ និងអនុវតតនជ៍ារួយការខិតខំ្បឹង 
ផ្្បងរួរសែការរវង មាតាបិតា, អនកោពារល, សិសស នងិ 
បុគលលិកសាលា។   
 
ករមវិធ្ីរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង នងិសាលាភរៀននឹងខិតខ ំ

្បឹងផ្្បង្គប់ផ្បបបយា ងភែើរបីផ្កត្រូវអកបបករិិយាសិសសផ្ែល 
មានអកបបកិរិយារិនលអតារធ្នធានផ្ែលមានករិំតតិច្បតចួ្បភៅ 
តារសាលាភរៀន និងគំ្ទសិសសភោយមានជំនាញការសិកា 
ជាចាំរច្ប់ភែើរបីផ្កលំរអរបរិដាធ នសាលាភរៀន នងិភជៀសវងអក 
បបកិរិយាណាផ្ែលរិនលអ។ 

     ភលា្គ-ូអនក្គូោច្បភដាះ្សាយបញ្ញហ ផ្ននកវិន័យភាគភ្ច្បើន 
រនភៅតារកំរិតថ្ន ក់ភរៀន។ ភៅកនងុករិណីយទំងអស់ វិន័យ 
សាលាភរៀនគួរផ្តភដាះ្សាយរនសរររយ, ទនភ់ពលភវលា, 
្តឹរ្តូវ,  តារោយុសិសស, និងោច្បភដាះ្សាយបញ្ញហ ផ្ននក 
អកបបកិរយិាធ្ៃនធ់្ៃររបស់សិសសរន។  

 ភាន ក់ងារសាលាភរៀន នងិ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង្តូវផ្ត 
អនុវតតន៍ភោយរនច្បាស់លាស់ថ្ វិន័យសាលាភរៀនទំង 
អស់្តូវពនយល់ែល់សិសស និងមាតាបិតាភោយរន្តឹរ   
្តូវ។ភបើរិនមានការនតល់ការពនយល់ច្បាប់វិន័យសាលាែល់ 
សិសស និងមាតាបិតា/អនកោណាពារលភនះភទ ភនាះ    
ោច្បភធ្វើឱ្យ មានការរនិទកុច្បិតតរវងសាលាភរៀន និងសិសស, 
្គួសារ និង សែគរនរ៍ួយច្បំននួផ្ែលរនបំភរើ។ ភែើរបីភធ្វើ 
ការ្រ្ស័យនិងទក់ទងភោយមាន្បសិទធភិាព្គប់្គន់ 
កនុងការភដាះ្សាយបញ្ញហ ច្បាប់វិន័យសិសស វគួរផ្តមានការ 
ពិចារណា និងភគរពច្បំភពាះ 

 
 មាតាបិតា/អនោណាពារលមានសិទធិទទួលពត៌មាន
ភពលកូនរបសខ់លួនមានបញ្ញហ ទកទ់ង្ប្ពឹតតភលមើស 
នឹងច្បាប់វិន័យសាលាភរៀន។ 

 សិទធិរបស់សិសសទទួលពតម៌ានសតីអពំី ការ្បជុំជានលូវ 
ការណ៌ជារួយចាងហាវ ង ឬបគុគលិកចាត់តាងំ។  

 

 សិទធិរបស់មាតាបិតា/សិសស្តូវច្បូលរួរជារួយការ្បជុំ 
បញ្ឈប់សិសសភរៀនជាបភណាត ះោសនន, ការបភណត ញ 
សិសសពីសាលាភរៀន, និងការបញ្ជូនភៅភរៀនភៅតារ 
សាលាភរៀនណារួយ។ 

 

 ្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego  ពាយារទក់ទង 
មាតា/អនកោណាពារលសិសស និងនតល់ពតម៌ានែល់គត ់ប ុផ្នត 
ជួនការ វជាការចាំរច្ប់ និងសរររយសំរាប់ភាន កង់ារសាលាភរៀននិង/ 
ឬភាន ក់ងារច្បាប់នយិាយភដាះ្សាយជារួយសិសសភដាយរិនចាំរច្ប់ 
នតល់ែំណឹងែល់មាតាបតិាសិសសភោយរនែឹងជារុន។ ភាន កង់ារ 
ទំងភនះរិនត្រូវភោយមានការអនុញ្ញា តិពីមាតា បិតាជារុនភែើរប ី
និយាយពិភ្គះជារួយសិសសសតីអំព ីបញ្ញហ របស់សាលាភរៀន។ 
ការបញ្ឈប់សសិសភរៀនជាបភណាត ះោសនន 

ការបញ្ឈប់សិសសភរៀនពីសាលាគឺជាភរឿងែ៏ធ្ៃនធ់្ៃររួយ ្ពរ 
ទំងមានការភដាះ្សាយតារច្បាប់ភដាយ្បុង្បយ័តន នងិយក 
ច្បិតតទុកដាក់ភ្កាយពីរនភធ្វើការតារដានយា ង្បុង្បយ័តន នងិ 
គម នការជភ្រើសភនសងភោយរនសរររយ។  
ពត៌មានសតអីំព ីការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់្រកែណារួយ 

ផ្ែលសិសសនឹងរនទទួលការបភណត ញភោយឈប់ភរៀនពសីាលា
ជាបភណាត ះោសនន សូរភធ្វើការពនិិតយភរើលគភ្មាងច្បាប់វិន័យ ឬ 
ទ្រង់ច្បាប់្គប់្គងរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង San Diego 
6290 ។   

 

ការបភណត ញសសិសភរៀនពីសាលាភរៀន 
ច្បាប់របស់្កសួងអប់រំ្បចាំ California  (48900) ភធ្វើ 

ការបញ្ញជ ក់អំព ីការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ទំង្រំ្បការផ្ែល 
ត្រូវជាចំារច្ប់ភោយចាងហាវ ងសាលាភច្បញអនុសាសន៍បភណត ញ
សិសសភច្បញពីសាលាភរៀនែូច្បមានខាងភ្ការភនះ 
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ច្បាប់របស់្កសួងអប់រំ្បចាំ California  (48900) ភធ្វើ  
ការបញ្ញជ ក់អំព ីការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ទំង្រំ្បការផ្ែល 
ត្រូវជាចំារច្ប់ភោយចាងហាវ ងសាលាភច្បញអនុសាសន៍បភណត
ញសិសសភច្បញពីសាលាភរៀនែូច្បមានខាងភ្ការភនះ 

 
  ១.  មាន, លក់ ឬនតល់ការភ្បើ្រស់កំាភេលើង  
  ២.  កាន់កាំបិតត្រង់ភៅបុគគលណាមាន ក់    
  ៣. ្គប់្គងលក់ភ្គឿងភញៀនខុសច្បាប់  
  ៤. ្ប្ពឹតត ឬប ុនប ន្ប្ពឹតតការរំភលាេនលូវភេទ     
     ឬការ្ប្ពឹតតភលើនលូវភេទ   
  ៥. មានភ្គឿងនាុះ  
 
ការនតល់អនុសាសន៍ភនសងៗទំងអស់សំរាប់ ការបភណត ញ  

សិសសភរៀនភច្បញពីសាលាគឺភធ្វើភ ើងភដាយមានការ្បុង្បយ័តនពី 
ចាងហាវ ង្ពរទំង្តូវផ្តភដាះ្សាយបញ្ញហ បផ្នែរផ្ែលមានផ្ច្បង 
ភៅកនុងច្បាប់ របស់្កសួងអប់រំ្បចាំ រែធ California។ ច្បាប់ 
រែធត្រូវឱ្យមានការបភណត ញសិសសឱ្យឈប់ភរៀនពីសាលា ភបើរក 
ភ ើញថ្សិសសរន្ប្ពឹតតអំភពើការភធ្វើរបខាងនលវបភេទ, ឬវយ 
ភធ្វើរននលូវភេទ, រា ងភទៀតមានការហារឃាត់បញ្ឈប់សិសសភរៀន 
ជាបភណាត ះោសនន និងបភណត ញសិសភោយឈប់ច្បំភពាះសិសស 
ថ្ន ក់រភតតយយដាធ ន-ថ្ន ក់ទី ៣ ផ្ែលរន្ប្ពឹតតអំភពើភនះ។ ភយាង 
ភៅតារការបញ្ញជ ក់ការ្ប្ពឹតត, ភែតុនិរួយៗ និងោយុសិសស 
ផ្ែលរន្ប្ពឹតតដាក់ភទស។ វិន័យសរររយនឹងយករកភធ្វើការ 
សភ្រច្បភៅភលើបុគគលសិសសមាន ក់ៗផ្ែលរន្ប្ពឹតតភធ្វើភ ើង  

អេិរលសាលាភរៀនច្ប,ភពាះសិសសថ្ន ក់ទី ៣ និងភ្ការ ថ្ន ក់ 
ទី បី។ 

ពត៌មានសតអីំព ីការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់្រកែណារួយ 
្ពរទំងទកទ់ងការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងទ្រង់ច្បាប់ផ្ែលសិសសនឹង 
រនទទលួការអនសុាសន៍បភណត ញភោយឈប់ភរៀនពីសាលាភរៀន  
សូរភធ្វើការពិនិតយភរើលគភ្មាងច្បាប់វិន័យ ឬទ្រង់ច្បាប់វិន័យ 
របស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង SDUSD ភលខ 6295។  

ឯកសារទំងអស់ផ្ែលរនភរៀបរាប់ភៅកនុងផ្ននកភនះ ភលាក 
អនកោច្បរកភ ើញភៅតារ្បព័យផ្វបសាយរបស់្កសួងអប់រំ្ប
ចំា្កុង San Diego  at www.sandi.net/uniform. 
discipline  

 

D. ការត្រវូភោយមានការពនិតិយសខុភាព 
ការពនិិតយភរើលសុខភាព 

ការពិនិតយសខុភាពផ្ននក្តភច្បៀក នងិផ្េនកនឹងនតល់ែល់សិសស      
ផ្ែលត្រូវភដាយច្បាប់ រែធ តារកំរិតថ្ន កែ់ូច្បមានខាងភ្ការៈ 

 

 ការពិនិតយសខុភាពផ្ននក្តភច្បៀកសំរាប់សិសសទងំអស់ភៅ 
តារថ្ន ក់ទ ីK, 2, 5, 8; 

 

 ការពិនិតយសខុភាពផ្ននកផ្េនកសំរាប់សិសសថ្ន ក់ទ ីK, 2, 

5,  8;  ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភធ្វើការផ្កផ្្បជាចំារច្ប់ 
ភោយសិសសថ្ន ក់ទី 3 ទទួលការពិនិតយសុខភាពផ្ននក 
ផ្េនក។  

 

 សិសសច្បូលភរៀនថ្មី និងសិសសផ្ែលមាតាបិតា ឬបុគគលិក 
ភធ្វើការបញ្ជូនោច្បទទួលការពិនិតយសុខភាពភនះ។ 

ការសុំបែិភសធ្ពីការពិនិតយសុខភាពៈ  ច្បូរទក់ទង្គូភពទយ 
សាលាភរៀន ឬចាងហាវ ងសាលាភរៀនរបស់អនកសតីអំពី ការសុំរិន 
ភោយកូនទទួលការពិនិតយសុខភាពទំងភនះ។  

 
 

ការត្រវូភោយសិសសចាកថ់្ន ំការពារ 
 ច្បាប់ រែធ ត្រូវភោយសិសសភ្ការោយុុ្១៨ឆ្ន ំទំងអស់, 
សិសសចាប់ពីថ្ន ក់ បុភរដាធ ន ែល់ថ្ន ក់ទី ១២ ទទួលការចាក់ថ្ន ំ 
ការពារភរាគជាក់លាក់ណារួយ ភលើកផ្លងផ្តមានការបែិភសធ្ 
ពីបញ្ញហ ភពទយ។ ភពលច្បុះភ ម្ ះកូនច្បូលភរៀនសាលាភរៀនត្រូវ 
ភោយមាតាបិតាបងាហ ញលិខិតបញ្ញជ ក់អំពីការចាក់ថ្ន ំការពារ 
ភរាគបច្បចុបបននទំងអស់។ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងច្បូលរួរជា 
រួយករមវិធ្ី San Diego Regional Immunization 

Registry (SDIR), ផ្ែលមាន្បព័នកុំពយូទ័រជួយតារដាន 
ពិនិតយការចាក់ថ្ន ំការពារសិសសទំងអស់រន។  
ច្បូរផ្្កជារួយ្គូភពទយ, ្គូភពទយ ្បចាំ្គួសារ ឬ្គូភពទយ គល ី
និកភែើរបីបញ្ញជ ក់ភោយរនជាកល់ាក់ ថ្កនូភលាកអនករន  
ទទួលការចាក់ថ្ន ំការពាររន្គប់្គន់។ កូនភលាកអនកនឹងរិន  
ោច្បអនុញ្ញា តិភោយច្បូលភរៀនរន ភបើកូនភលាកអនកចាក់ថ្ន ំរិន  
រន្គប់្គន់តារការត្រូវភនះ។

 

ច្បូរពិនិតយភរើលតារាង ១: ការត្រូវពិភសសសំរាប់ការចាក់ 
ថ្ន ំការពារតារោយុ និងកំរិតថ្ន ក់របស់សិសស។ 

Per SB 277, ចាប់ពីថ្ថ្ៃទី ១ ផ្ខ រករា ឆ្ន  ំ២០១៦  
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសភៅតារសាលាភរៀន  
ឬរណឌ លផ្ថ្ទំភកមងៗ ឬសាលាភរៀនសាធារណៈ ឬសាលា 

ភរៀនឯកជនណារួយរិនអនញុ្ញា តិភោយនតល់លិខិតជំភនឿ 
សាសនាកនុងងការភលើកផ្លងការចាក់ថ្ន ំការពារភរាគផ្ែល 

ជាការត្រូវភ ើង។ ការសុំភលើកផ្លងការពិនិតយសុខភាព 
ផ្ននកភពទយត្រូវភោយមានឯកសារភច្បញពីភលាកភវជជបណឌ ិត 
ផ្ែលមានសញ្ញា ប័្ត ្តឹរ្តូវ (MD/DO)។ 

 

 
ការពនិតិយសខុភាពសសិសរភតតយយដាធ ន 

  ករមវិធ្ីការពារសុខភាពសិសស និងសិសសពិការរបស់  
California (CHDP) ត្រូវភោយសិសសមានោយុ 
ច្បូលភរៀនមានប័ណណពិនិតយសុខភាព។ ្កសួងអប់រំ្បចាំទី 
្កុង San Diego រនភធ្វើការត្រូវសំរាប់សិសសរភតត 
យយដាធ ន។ ភពលច្បុះភ ម្ ះកូន ច្បូលភរៀនថ្ន ក់រភតតយយដាធ ន 
សូរយកប័ណណច្បរលងពិនតិយសុខភាព រកជារួយ ឬភពល  
ចាក់ថ្ន ំការពាររន្គប់្គន់។  
ភយើងសូរភលើកទឹកច្បិតតភលាកអនកនាំកូនផ្ែលច្បលូភរៀន 

ថ្ន ក់រភតតយយដាធ នភៅ ពិនិតយសុខភាពភែើរបីបញ្ញជ ក់ថ្កូន 
ភលាកអនកមានសុខភាពលអ និងមានការ្បុងភ្បៀបខលួន 
សិកា។ សិសសថ្ន ក់ រភតតយយដាធ នផ្ែលរននតល់លិខិត 
ពិនិតយសុខភាពនឹងរន្បតិបតតិតារការត្រូវភនះរន 
្គប់្គន់ភទើបោច្បច្បូលភរៀនថ្ន ក់រភតតយយ ដាធ នរន។ 
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល្តូវការជំនួយសរ 

តារការ ត្រូវភនះ ច្បូរទូរស័ពារកភលខ ១-៨០០-៦៧៥-
២២២៩។ ភបើការពិនិតយសុខភាពភនះមានការ្បឆ្ំងនឹង 
ជំភនឿសាសនា ភលាកអនក, ភលាកអនក គួរផ្តបំភពញ និង 
ច្បុះែតែភលខាភលើ  ទ្រង់ CHDP ផ្ែលមានភៅ 
តារសាលាភរៀន។ សិសស ណាផ្ែលរិន្បតបិតតិតារ 
ការត្រូវភនះ និងតារថ្ថ្ៃផ្ខកំណត់នឹងរិនភោយច្បូល 
ភរៀនរែូតែល់ច្បំនួន្រំថ្ថ្ៃ។ 

 

ការពនិតិយសខុភាពផ្ននកភធ្មញ សសិសរភតតយយដាធ ន - 
ថ្ន កទ់ ី១ (OHA) 

   ចាបព់ីថ្ថ្ៃទី ១ រករា  ២០០៧  ការពិនតិយសុខភាពផ្ននក 
ភធ្មញសិសស  (ការពិនិតយភធ្មញ)  ្តូវភធ្វើភ ើងភដាយ្គូភពទយឯក 
ភទសភធ្មញមានសញ្ញា ប័្តពីរែធ California  ច្បំភពាះសិសស 
ច្បូលភរៀនភៅតារសាលាសាធារណៈែំបូង (ច្បលូភរៀនថ្ន ក់រភតត 
រភតតយយដាដ ន ឬថ្ន ក់ទី រួយ)។ ការពិនិតយសុខភាពផ្ននកភធ្មញ 
្តូវភធ្វើភោយរនច្បប់សពវ្គប់ ភែើយយកឯកសាររកសាលា 
ភរៀនភោយទន់ថ្ថ្ៃ ទី ៣១ ផ្ខ ឧសភានាឆ្ន សំិកាទីរួយ។ 
សិសស្តូវពិនិតយភធ្មញភោយរនច្បប់សពវ្គប់កនងុរយះភពល 
១២ផ្ខ តារការត្រូវច្បូលភរៀន។ ទ្រង់បំភពញការពិនិតយភធ្មញ 
ភធ្មញមានភៅតារសាលាភរៀន ឬ រនាីភពទយភពញរបសអ់នក។ 
សិសសថ្ន ក់រភតតយយដាធ នផ្ែលបញ្ជូនទ្រង់ការពិនិតយភធ្មញនឹង 
រនបំភពញតារការត្រូវភនះ។ 
     មាតាបិតា ឬអនកោណាពយរលោច្បច្បុះែតែភលខាភលើ  
ទ្រង់ការភលើកផ្លង OHA ការត្រូវភនះរនភៅតារសា 
លាភរៀន។ រិនមានការដាក់ភទសភបើរិនរនអនុវតតន៍តារការ 
ត្រូវភនះ។ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលោច្បទូរស័ពារក  
(៨០០) ៦៧៥-២២២៩ ភែើរបីផ្សវងរកជំនួយការពិនិតយសុខ 
ភាពភធ្មញ។ 

 
ច្បាបវ់និយ័សរំាបស់សិសមានថ្ច្ប (ថ្ច្បភលើកាល) 

   ច្បំភពាះបញ្ញហ សតវថ្ច្បភៅភលើកាល និងពងថ្ច្បភៅ 
ភលើសក់កាលសិសស វមានការពិរកទប់ទល់ភៅតារ 
នាះ និងភៅតារសាលាភរៀន។ ភទះជាសតវថ្ច្បនិងពងថ្ច្ប 
រិនផ្រនជាបញ្ញហ សុខភាពក៏ភដាយក៏វោច្បភធ្វើភោយរំខាន 
ែលក់ារសិកា។ ការភដាះ្សាយភោយរនឆ្ប់រែ័ស 
ោច្បភធ្វើភោយសិសសទទួលការ  សិការន្គប់្គន់។ 
ភពលភគែឹងថ្សិសសមានថ្ច្ប ភគនឹង បញ្ជូនសសិសភនាះ 
ភៅនាះភែើរបីភដាះ្សាយ ។ មាតាបិតាជាអនក្គប់្គង 
ភដាះ្សាយបញ្ញហ កំចាត់សតវថ្ច្បភលើសក់កាលសិសស។ 
ភែើរបីកំចាត់សតវថ្ច្ប និងពងថ្ច្បភោយអស់ពីពីកាលមា 
តាបិតា ្តូវរកថ្ន ំកក់សក់ នងិយកថ្ែច្បបូតពងថ្ច្បភច្បញ 
ពីសក់។ សិសស ោច្បរកច្បូលភរៀនវិញរភៅថ្ថ្ៃបនាា ប់ 
ភែើយ្តូវភៅការិយាល័យភពទយសាលាភរៀនភែើរបភីោយ 
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  គតព់និិតយភរើល និងបងាហ ញថ្ន ំកក់សក់ភោយ្គូភពទយ 
រនភ ើញ។ ភគភលើកទឹកច្បិតតែល់មាតាបិតាសសិស្តូវ 
ផ្តបនតការយកច្បិតតទុកដាក់កំចាត់សតវថ្ច្ប នងិពងថ្ច្បឱ្យ 
អស់ពីកាលកូន។ 

 
   ការពិនិតយភនះ (ភៅតារសាលាភរៀន ឬកនុងថ្ន ក់ទំង 
រូល) ភែើរបីទបទ់ល់កុំភោយសិសសមានថ្ច្បភៅភលើកាល 
ភែើយទទួលការសិការនលអ។ មាតាបិតា ឬអនកោណា 

ពារល្តូវរួរសែការណភ៍ែើរបីភដាះ្សាយបញ្ញហ កំចាត ់
សតវថ្ច្ប និងពងថ្ច្បភោយអស់ផ្ែលជាផ្ននករួយថ្នអនារ័យ 

របស់សាលភរៀន។ គណះករមការ្កសួងអប់រំភសើភរើសិសសច្បូល 
ភរៀនោច្បភធ្វើអនតរាគរន៍ កាលភបើសិសសណារិនអនុវតតន៍តារ 
ការត្រូវថ្នច្បាប់វិន័យ ឬភៅផ្តមានថ្ច្បជាភ្ច្បើនភៅភលើសក់ 
កាល។ 

 

 

ការ្តតួពនិតិយជរៃឺ្ លង 
 

 ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងត្រូវភោយមានការរួរសែ  
  ការណ៌ជារួយ្កសួងសុខាេិរល្បចំា្សុក  San 

   Diego និងអងគការ បំភរើធ្នធានរនុសសភែើរបីការពារ    
និង្តួតពិនិតយជរៃឺ្លងផ្ែលោច្ប្លងែល់សិសសសាលា 
ភរៀនរន។ 
   ភពលបុគគលិកសាលាភរៀនរនែឹងច្បាសល់ាស់ថ្  
សិសសមានជរៃឺ្លង ឬភរាគ្លងភគនឹងភធ្វើការទកទ់ងជា 
រួយមាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសភាល រ ភែើយ 
បញ្ជូនសិសសភនាះភៅនាះជាបនាា ន់។ សិសសភនាះោច្បវិល 
្ត ប់រកច្បូលភរៀនវិញរន ភពលជរៃឺរនជាសបះភសបើយ 
ឬភពលភលាក្គូភពទយបញ្ញជ ឱ្យសិសសភនាះវិល្ត ប់រក 
រកច្បូលភរៀនវិញ។ ភបើភាន ក់ងារសាលាភរៀនរនែឹងច្បាស់ 
លាស់ថ្ សិសសភនាះមានជរៃឺ្លង ភរាគ្លង សសិសភនាះ 
ភនាះនឹងរិនអនុញ្ញា តិភោយភោយច្បូលភរៀនវិញភទ ទល់ 
ផ្តភាន ក់ងារសាលាភរៀនភធ្វើការពិនិតយភរើលភ ើងវិញថ្ 
សិសសភនាះរិនមានជរៃឺ្លង ឬភរាគ្លង ភទើោច្បអនុញ្ញា ត ិ
ភោយច្បូលភរៀនវិញរន។  

ការ្គប់្ គងសសិសញំុថ្ន ំ 
ភៅតារសាលាភរៀន 

 

      ច្បាប់អប់រំរែធ California បញ្ញជ ក់ថ្ សិសសណា 
ផ្ែលភលាកភវជជបណឌ ិតបញ្ញជ ភោយញំុថ្ន ំភទៀងទក់ជាភរៀង 
រាល់ថ្ថ្ៃ ភពលសិកា សាលាភរៀនមាន្គូភពទយឬបុគគលិកចាត ់
តាំងទូភៅរបស់សាលាភរៀនោច្បជួយ្គប់្គងកចិ្បចការភនាះរន 
ភបើ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងរនទទួលៈ  
   ១. លិខិតភច្បញពីភលាកភវជជបណឌ ិតបញ្ញជ កច់្បាស់លាស ់
      អពំី វិធ្ីភ្បើ្រស់, ច្បំននួថ្ន ំភពទយ និងភពលភវលា 
      ផ្ែល្តូវញំុថ្ន ំភពទយ និង  
   ២. លិខតិបញ្ញជ ក់ភច្បញពីមាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
      រលសិសសអនុញ្ញា តិភោយបុគកលិក្កសួងអប់រំ    
      ្បចំា្កុង្គប់្គងការញំុថ្ន  ំ(E.C. 49422,  

         49423) 
ថ្ន ំទំងអស់្តូវផ្តមានដាក់ភៅកនុងែប និងមានភ ម្ ះថ្ន ំ្តឹរ  
្តូវភច្បញពីឱ្សថ្សាែ ន។ សិសសោច្បដាក់ថ្ន ំភពទយភៅជាប់នឹង 
ខលួនរនសំរាប ់ការភ្បើ្រស់ែូច្បជាៈ ថ្ន ំចាក់សវ័យ្បវតត (ep 

inephrine), ថ្ន ំែឺតរញ់ច្បូលតារមាត់ញំុ ភបើភលាកអនក 
អនុវតតតារការត្រូវច្បរនជាក់លាក។់ មាតាបតិា/អនកោណា   
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ពារលណាផ្ែលភសនើសំុសមាជិកបុគគលិកសាលាភរៀនជួយ 
្គប់្គងកូនញំុថ្ន សំាលាភរៀន្តូវផ្តមានការទទួលសាគ ល ់
ពីបុគគលិក្គប់្គងផ្ននកសុខភាពនឹង្ប្ស័យទក់ទងជា 
រួយ្គូភពទយរបស់សិសស ភបើសាលាភរៀនត្រូវភោយមាន 
ការបញ្ញជ ក់អំពីថ្ន ំភពទយែូច្បជា ច្បំនួនថ្ន ញំុំ, ភពលភវលា 
ផ្ែល្តូវញំ, បញ្ញហ សុខភាព, ឬការបញ្ញជ ក់្រប់ពត ៌
មានអវីរួយ។ 
 
   សិសសរិន្តូវយកថ្ន ំភពទយផ្ែលដាក់លក់ភៅតារហាងទូភៅ 
ថ្ន ំវើតារីន, ថ្ន ំឬសភឈើ ថ្ន ំភពទយសំរាប់ភ្បើ្រស់ជំនួសអវីរួយ 
ដាក់ភៅតារខលួន, ឬដាក់ភៅកនុងសំពាយដាក់សមាភ រៈសិកា ឬ 
្បអប់ទូភៅរកសាលាភរៀនភ ើយ ភលើកផ្លតផ្តមានការបញ្ញជ ក់ 
្រប់ ឬមានការអនុញ្ញា តិពី្គូភពទយ្បចាំសាលាភរៀន។ ថ្ន ំភពទយ 
ផ្ែលដាក់លក់ភៅតារហាងទូភៅមានកំណតោ់ច្បនតល់ឱ្យសិសស 
ញំុរនភៅតារសាលាភរៀនរួយច្បំនួន ភែើយ្តូវភធ្វើភ ើងភដាយ 
្គូភពទយមានសញ្ញា ប័្តផ្តប ុភណាណ ះ  ឬ្គូភពទយទទួលការែវឹក 
ែវឺន ្ពរទំងមានការយល់្ពរពីមាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
រលសិសសផ្ែលរនច្បុះែតែភលខាភលើទ្រង់លិខិត្ពរភ្ពៀង 
រួយ។ 
ច្បូរភទវើការទក់ទងជារួយ្គូភពទយ្បចាំសាលាភរៀន ភបើសិន 

ជាភលាកអនកមានសំនួរអវីរួយ។ ទ្រង់លិខតិភសនើសំុភោយកូន 
ញំុថ្ន ំភពទយភៅតារសាលាភរៀនមានភៅតារសាលាភរៀនរបស់ 
កូនភលាកអនក និងមានភៅតារ្បព័យផ្វបសាយៈ www. 
sandiegounified.org/health.  

 

ការញំុថ្ន ំភពទយភៅនាះ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 
ផ្ែលត្រូវឱ្យកូនបនតការញំុថ្ន ំភពទយភៅនាះគួរផ្តនតល់ែំណឹង 
ភោយ្គូភពទយសាលាភរៀន  ឬបុគគលិកចាត់តាងំមានសញ្ញា  
ប័្តទូភៅឱ្យរន្ជាបនូវច្បំនួនការញំុថ្ន ំភពទយបច្បចុបបនន នងិ 
ភ ម្ ះ្គូភពទយ្គប់្គង។ សាលាភរៀន្តូវផ្តទទួលពត៌មាន 
ជា្បចាំឆ្ន ំសតីអំពី សិសសញំុថ្ន ំភពទយចាប់ភនតើរជាភរៀង រាល់ 
ឆ្ន ំ។ តារការត្រូវរបស់សាលាភរៀន ភពលសិសសមានការ 
ផ្លល ស់បតូរចាប់ភនតើរទទួលថ្ន ំភពទយថ្មីញំុ ច្បូរនតល់ែណំឹងែល ់
សាលាភរៀនភោយរនែឹង។ 

 

ការឈបរ់និរកភរៀនពភី្ពាះមានជរៃ ឺ
   សិសសរួយច្បំនួនមានបញ្ញហ សុខភាពរនិោច្បរក 
ភរៀនរនភ្ច្បើនថ្ថ្ៃ ពីភ្ពាះផ្តខលួន្រណរិន្សួល 
ខលួន ភពលសិសសឈប់រិនរកភរៀនច្បំនួន ១៨ថ្ថ្ៃ ឬ 
ភលើសពីភនះកនុងរយះភពលរួយឆ្ន ំ (ឬឈបរ់ិនរក 
ភរៀនច្បំនួន ៩ថ្ថ្ៃ កនងុរយះភពលកនលះឆ្ន ំ), អេរិល 
សាលាភរៀនោច្បត្រូវភោយមាតាបិតានតល់លិខិត 
បញ្ញជ ក់ពីភលាកភវជជបណឌ ិតនូវភែតុនលផ្ែលសិសស 
រិនោច្បរកភរៀនរន។ ភគលបំណងថ្នពត៌មាន 
ភនះជួយែល់បុគគលិកភពទយសាលាភរៀនយល់ែឹងអំព ី
សុខភាពសិសស និងជួយែល់សិសសនូវភសច្បកតី្តូវ 
ការទូភៅ ្ពរទំងនតល់ករមវិធ្ីអប់រំែល់សិសស។ 

បុគគលិកផ្ននកសុខភាព និងបគុគលិកអប់រំនឹងរួរសែការ 
គន ជារួយមាតាបិតា/អនកោណាពារលសិសស និងភលាក 
ភវជជបណឌ ិតភែើរបីភរៀបច្បំចាត់ផ្ច្បងគភ្មាងការជួយតារភសច្ប 
កតី្តូវការខាងផ្ននកសុខភាព និងការសិការបសស់ិសសរបស់ 
រនលអ។ 

 

ការពនិតិយសខុភាពច្បលូររួជារយួ 

ករមវធិ្ ីកឡីា 

 ច្បំភពាះសិសសរធ្យរសិកាផ្ែលច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ី 
សិកាខាងផ្ននក កឡីា និងអតែពលករមត្រូវភោយភធ្វើការ 
ពិនិតយសុខភាពជាភរៀងរាល់ឆ្ន ំ។  
្គូកីឡា ឬ្គូភពទយ្បចាំសាលាភរៀនោច្បភធ្វើការភរៀបច្បំ 

ពិនិតយសុខភាពសិសសរនភៅតារសាលាភរៀន។ ការអនុ 
សាសន៍ភោយពិនិតបសុខភាពភពញលិញ្តូវភធ្វើភ ើងដាយ 
្គូភពទយផ្លា ល់។ 
   បផ្នែរ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនតល់ការអនសុាសន៍ថ្ 
សិសសថ្មីគួរផ្តនតល់លិខិតឯកសារពិនិតយសុខភាពរុនភពល 
ច្បូលភរៀន។ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសោច្ប 
បំភពញសំណុំភរឿង និងច្បុះែតែភលខាជារួយចាងហាវ ងសា 
លាភរៀនភដាយចារថ្ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 
នឹងរិនយល់្ពរភោយកូនទទួលការពិនតិយសុខភាព។ 

 

ការប ះទងគចិ្បខាល ំង ភពលភលងកឡីា 

    មាតាបិតា និងអនកោណាពារលសិសសត្រូវឱ្យ 
ទទួលពត៌មានពី្គូភពទយ្បចាំសាលាភរៀន ភពលសិសស 
មានការប ះទងគិច្បខាល ំង។ ភ្កាយភពលប ះទងគិច្បខាល ំង ពីរ-  
បីថ្ថ្ៃ  ឬពីរ-បីសរត ែ៍ សិសសនឹងត្រូវភោយទទួលការ 
ពិនិតយភៅតារសាលាភរៀនបផ្នែរភែើរបីសភ្រច្បថ្ ភបើ   
សិសសមានបញ្ញហ ្តូវការបញ្ញជ ក់្រប់។ ភបើសិសសមាន 
ោការៈសតីអំពី ការប ះទងគិច្បខាល ំងផ្ែលភធ្វើភោយរបួស 
ទក់ទងនឹងការភលងកីឡាភៅតារសាលាភរៀន មាតាបិតា   
ឬអនកោណាពារលសិសសនឹងរនទទួលពតម៌ានទំង 
ភនះ។ 

 

ការអបរ់ផំ្ននក សខុភាព 
ការអប់រំផ្ននកសខុភាពែចូ្បជាៈ ការបំប នោហារ, ការផ្ថ្ទំ 

ភធ្មញ, ជរៃឺទូភៅ, ការរស់ភៅភោយមានសុវតតភិាព, ការផ្ថ្ទ ំ
ផ្េនក និង្តភច្បៀក,  ភ្គឿងភញៀន,  ភ្គឿង្សវឹង, សុខភាព 
សែគរន,៍ ការហាត់្រណ, ការផ្ណនាំសខុភាពនលូវច្បិតត,  
ោវៈយវៈបនតពជូ, ្ពរទំងការ្លងភរាគតារនលូវភេទ មាន 
រួរនឹងភរភរាគ HIV/AIDS ផ្ែលជាផ្ននករយួថ្នករមវិធ្ ី
សិការបស់សាលាភរៀន។ 
     ភយាងភៅតារការសិកាភនះ មាតាបិតាមានឱ្កាសភធ្វើ  
ការភសើភរើពិនិតយភរើលសមាភ រះបភ្ងៀន ្ពរទំងសមាភ រះវើេីអូ 
ភរើល-សាត ប់ផ្ែលទក់ទងភៅនងឹការអប់រំផ្ននកនលវូភេទ ្ពរ 
ទំងរភបៀបការពារភរាគ HIV/AIDS ។ សសិសោច្បភសនើសុ ំ
រិនច្បលូរួរជារយួករមវិធ្ីទំងអស់ភនះ ឬផ្ននករយួច្បំននួភនះ 
រនផ្ែលទកទ់ងភៅនឹងការអប់រ់រំផ្ននកនលូវភេទ, រភបៀបការ 
ពារភរាគ HIV/AIDS, ្ពរទងំការពិនិតយទក់ទងនងឹការ 

ការអប់រំទំងភនាះរនភដាយមានការសរភសរភសនើសំុពីមាតា  
មាតា ឬអនកោណាពារលសិសស។ 
 

 

ការធានារា៉ា បរ់ងសខុភាព 

 ្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego រិនមានលក់ 
ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព ឬភធ្មញ  សំរាប់សិសសភពលមាន 
ភ្គះថ្ន ក់ភៅកនុងបរិភវណសាលាភរៀន, ភពលច្បលូរួរជារួយ 
ករមវធ្ីអវីរួយភៅតារ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង។ មានការលក់ 
ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពជាកំណត់សំរាប់សិសសភពលមាន 
ភ្គះថ្ន ក់ច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង 
ការភធ្វើែំភណើរសំរាប់ការសិកា។ សំនួរទូភៅសតីអំពី ការរក 
ការទិញធានារា៉ា ប់រងភនះ សូរភធ្វើការទក់ទងបគុគលិកចាត ់
ផ្ច្បង Risk ផ្ែលមានភលខ (៨៥៨) ៦២៧-៧៣៤៥។ 
សំរាប់្គួសារផ្ែលរិនមានការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពឬភធ្មញ 
ោច្បរកទិញការធានារា៉ា ប់រងភនះរនពី្កុរែ ុនធានារា៉ា ប់រង 
ឯកជនរន។ ពត៌មានភកាះកាយ សូរទូរសព័ារកភលខ  
(៨០០) ៣៦៧-៥៨៣០ ឬភបើក្បពន័ផ្វបសាយភនះ 
ភរើលៈ  www.studentinsuran- ceusa.com 

    ពត៌មានសំរាប់ករមវិធ្ីធានារា៉ា ប់រងសុខភាព សូរទូរស័ពារក 
ភលខ (៨០០) ៧៨៦-៤៣៤៦។  

 

ការនតលោ់ហារភពល្ពកឹ នងិោហារថ្ថ្ៃ្ តង ់
ភដាយឥតគតិថ្ថ្ល 

  ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីនតល់ោហារ 
ថ្ថ្ៃ្តង់ និងោហារភពល្ពឹកពីរែធ។ តាររយះករមវិធ្ីឧបតែរភ 
ថ្នសែព័នភនះ កូនរបស់ភលាកអនកោច្បទទួលោហារពីសា 
លាភរៀនភដាយឥតគិតថ្ថ្ល ឬបង់ផ្តបនតចិ្បបនតចួ្ប។  
    ភែើរបីទទួលោហារពីសាលាភរៀនភដាយឥតគិតថ្ថ្ល ឬបង់ 
ផ្តបនតិច្បបនតួច្ប ច្បូរបំភពញទ្រង់ការភសនើសំុតារ្បព័នផ្វបសាយ 
www.sandiegounified.org/food ឬភសនើសំុទ្រង់ 
លិខិតពីការិយាល័យសាលាភរៀនសិសស, ភរាងបំភរើោហារសិសស, 
ការិយាល័យ បំភរើោហារសិសសសែិតភៅតាររជឈរណឌ ល Revere 

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

CA 92111. 
 ភបើភលាកអនកមានសនំួរទូភៅសតីអំពី ករមវិធ្ីភនះ ែូច្បជាៈ 

តថ្រលរហូបោហារសិសស, ឬការបង់ថ្ថ្លរហបូោហារសិសស សូរ 
ភបើក្បព័នផ្វបសាយភនះភរើល www.sandiegounified. 

org/food ឬទូរស័ពារកភលខ (៨៥៨) ៦២៧-៧៣២៨។ 
 

ការយលែ់ងឹថ្នជាតពិលុ Asbestos  
 ែណំងឹសតអីពំ ីច្បាបភ់ដាះ្សាយភាពោសននថ្នជាតពិលុ 

(AHERA): ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងបភងកើតភោយមានករមវិធ្ីចាត ់
ផ្ច្បងជាតិពុល Asbestos  ភោយមាន្បសិទធភិាពផ្ែល្តូវអន ុ
ភលារតារច្បាប់ភដាះ្សាយភាពោសននថ្នជាតពិុល Asbestos.  
ការខិតខំ្បឹងផ្្បងមានរួរនងឹការពិនិតយតារដានភរើលរយៈភពល 

្រំរួយផ្ខ, ការពិនិតយរីលជាចារំច្ប់រយៈភពលបីឆ្ន ំភដាយបុគគលិក 
EPA តារដានមានសញ្ញា ប័្ត, នងិបនតការរួរសែការ នងិការ 
ផ្ថ្រកាការពារបុគគលកនងុោគរសាលាភរៀនទងំអស,់ ឆ្ម សំាលា  
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និងបុគគលកិកផ្ថ្រកាសាលាែចូ្បរនអនសុាសន ៍នងិគំ្ទភដាយ 

បុគគលិក EPA ។ 
គភ្មាងការចាត់ផ្ច្បងសាលាភរៀនច្បរលងមានភៅតារសាលា 

ភរៀននិរួយៗ និងភៅតារ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង  ភែើយោច្ប 
ភធ្វើការភសើភរើរនភដាយទក់ទងជារួយចាងហាវ ង ឬអេិរល 
សាលាភរៀន។ 
    សំនួទូភៅសតីអំព ីគភ្មាងការចាត់ផ្ច្បង ឬបញ្ញហ ជាតិពុល 

  Asbestos  ច្បូរទក់ទងបុគគលិករកាសុវតតភាព,  បុគគលិក 
បណតុ ះបណាត លការងារ, បុគគលិការងារ និង្កសួង្បតិបតតិបរ ិ
សាែ នផ្ែលមានទូរស័ពាភលខ (៨៥៨) ៦២៧-៧១៧៤។ 

ែំណងឹសតអីពំី ការភ្បើ្ រសថ់្ន ំ សមាល បស់តវលអិត 
សាលាភរៀន្បចំា្កុងអនុភលារតារច្បាប់អប់រំសុខភាព 

ត្រូវភោយចាត់ផ្ច្បងការភ្បើ្រស់ថ្ន ំសមាល ប់សតវ និងការ 
ចាត់ផ្ច្បងអនុវតតន៍រិនមានជាតិពុលភ្ច្បើន នងិទក់ជា្បចាំឆ្ន ំ 
ជារួយមាតាបិតា/អនកោណាពារលសិសសផ្ែលច្បុះភ ម្ ះ 
កូនច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀន្បចំា្កុងរន្ជាបនូវបញ្ជី
ភ ម្ ះថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតទំងអស់ភៅតារសាលាភរៀនរបស់ 
កូនភលាកអនក។ 
 មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការភសនើ 

សុំពត៌មានសតីអំពីភ ម្ ះថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតផ្ែល្តូវដាក់ភៅ  

តារសាលាសាលាភរៀនសិសសរន។ អនកផ្ែលរនច្បុះភ ម្ ះនឹងរន 
ទទួលែំណឹងយា ងភហាច្បណាស់៧២ភមា ង រុននឹងភគដាក់ថ្ន ំសមាល ប់ 
សតវលអិតភៅតារសាលាភរៀន។ ច្បូពិនិតយភរើលពត៌មានភៅខាងភ្កាយ 
ភសៀវភៅពត៌មានភនះ។ សមាគ ល់ៈ ភពលមានភាពោសននត្រូវឱ្យមាន 
ការរញ់ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិត សាលាភរៀននឹងនតល់ែំណឹង និងបិតលិខិត 
្បកាសភោយរនែឹង ភែើយនឹងរិននតល់ែំណងឹែល់មាតាបិតាផ្ែល 
ច្បុះភ ម្ ះភនាះភ ើយ។  

 ពត៌មានបផ្នែរសតីអំពកីារចាត់ផ្ច្បងកំចាត់សតវលអិតរបស ់
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង ច្បូរភបើក្បពន័ផ្វបសាយភនះភរើលៈ 
www.sandiegounified.org.net/ipm. 

 

 

E. សទិធមិាតាបតិា/អនកោណាពារល នងិការ្គប់្ គង  
 

ការច្បលូររួរបស់្ គសួារសសិស                  
   មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលរ និងសាច្ប់ញតិសិសស្តូវ 
រនភលើកទឹកច្បិតតច្បូលរួរជារួយជួយែល់កូនសកិាភៅតារសាលា 
ភរៀន។ ការច្បូលរួររបស់មាតាបិតាភៅតារនាះ និភៅតារសាលា 
ភរៀនទន់ភពលភវលាោច្បជួយសិសសភធ្វើការសិការនភជាគជ័យ។ 
ភពល្គួសារសិសសរួរសែការជាថ្ែគូររួរគន រវងមាតាបិតាសិសស
ភៅតារនាះ និងភលាក្គ-ូអនក្គូភៅតារសាលាភរៀនសិសានុ 
សិសស សាលាភរៀន ្ពរទំងសែគរនទ៍ទួលរននល្ប 
ភយាជន៍។ 
   មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសមានសិទធិែូច្បជាតារ 
ដានការសិការបស់សិសស ្ពរទំងោច្បពិនិតយភរើលសំណុំភរឿង 
សិការបស់កូនភៅកនុង្បព័នការអប់រំរន។ សទិធិ និងការ្គប់ 
្គងទំងភនះ្តូវរនភរៀបច្បំជាគភ្មាងភៅកនុងច្បាប់មា្តាអប់រំ 
ភលខ 51101 បញ្ញជ កែ់ូច្បតភៅៈ   
ការពិនិតយភរើលភៅតារបនាប់សិសសភរៀនៈ មាតាបិតា ឬអនកោ 

ណាពារលសិសសមានសិទធិច្បូលពិនិតយភរើលការសិកាសិសសភៅ 
តារបនាប់ភរៀនរន។ មាតាបិតា ឬអនកោពារលសិសសគួរផ្តភធ្វើ 
ការណាត់ជួប និងភពលភវលាជារុនជារួយសាលាភរៀន។  
ការ្បជុំជារួយ្គៈូ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលមាន 

សិទធិភសនើសុំការ្ពជុំជារួយ្គូរបស់កូន ឬចាងហាវ ងរន។ មា 
តាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសគួរផ្តទក់ទងជារួយសា 
លាភរៀនភែើរបីដាក់ថ្ថ្ៃផ្ខ្បជុំភោយរនងាយ្សួល។ 
ការសាម ក់បំភរើភៅតារសាលាភរៀនៈ មាតាបិតា ឬអនកោណា  

ពារលសិសសមានសិទធិភសនើសុំយកភពលភវលារបស់ខលួនរកបំភរើ 
ភៅតារសាលាភរៀនរន និងនតល់ជាបំេពពត៌មានភែើរបីជួយ 
ព្ងឹងសាលាភរៀន និងករមវិធ្ីសិកាឱ្យរនលអ។ មាតាបិតា ឬ 
អនកោណាពារលគួរផ្តទក់ទងសាលាភរៀនភែើរបីភធ្វើការ 
សភ្រច្ប និងលកខណៈថ្នការបំភរើភៅតារសាលាភរៀន។ 

    
សិសសរកភរៀនៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលមាន   

សិទធិនតល់ ពត៌មានែល់សាលាភរៀនភពលផ្ែលកូនរបស់ខលួន 
ឈប់រិនរកភរៀន។  
សិសស្ប ងៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសរួរ 

នឹងមាតាបិតាសិសសនិយាយភាសារភ្ៅពី អង់ភគលស មានសិទធិ 
ទទួលលទធនលពីការ្ប ងវិញ្ញា សារ standardized និង 
វិញ្ញា សារ រែធ ផ្ែលកូនរន្ប ង។ ភ្ការច្បាប់ រែធ មាតាបិតា 
ឬអនកោណាពារលោច្បភសនើសំុរិនឱ្យកនូច្បូលរួរជារួយ្ប ង 
ជារួយវិញ្ញា សារ រែធ រន។ សិសសសាលាភរៀន្បចំាទី្កុង San 

Diego ភធ្វើការ្ប ងវិញ្ញា សារភ្ច្បើនផ្ននកជាភរៀនរាល់ឆ្ន ំ រួរនឹង 
ការវិញ្ញា សារជាចំារច្ប់ែូច្បជា សែព័ន, រែធ, ្បចំា្កុង ្ពរទំង 
វិញ្ញា សារភនសងភដាយសាម ក់ច្បិតត។ 
  ការភ្ជើសភរើសសាលាភរៀនៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 
សិសស មានសិទធិភសនើសំុច្បុះភ ម្ ះកូនច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀន 
ណារួយក៏រនផ្ែរ។ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងរិនោច្បធានាថ្ោច្ប 
អនុវតតន៍តារការភសនើសំុភនះរនភ ើយ។ ភែើរបីភធ្វើការភសនើសំុផ្លល ស់បតូរ 
សាលាភរៀន ច្បូរទក់ទងការិយាល័យសាលាភរៀនផ្កបរតំបន់អនក នងិ 
ការិយាល័យច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនផ្ែលមានទូរស័ពាភលខ  619-

260- 2410 ឬភបើក្បព័នផ្វបសាយភនះភរើល www.san 
diegounified.org/nseo. 
បរដិាធ នសាលាភរៀនមានសវុតតភិាពៈ មាតាបិតា ឬអនកោណា 

ពារលមានសិទធិពិនតិយភរើលឱ្យរនច្បាស់លាស់អំពីសនតិសុខ 
សិសសភៅតារសាលាភរៀន និងគំ្ទបរិដាធ នសាលាភរៀន សំរាប់ 
សិសសសិកាភៅតារសាលាភរៀន។ 
សមាភ រះករមវធិ្សីកិាៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលមាន 

សិទធិពិនិតយភរើលសមាភ រះសិកាភៅតារបនាប់ភរៀនសិសស ឬពិនិតយ 
ភរើលថ្ន ក់និរួយៗភៅតារសាលាភរៀនរបស់កូនរន។ 
ការររើកច្បភំរើនថ្នការសកិារបសស់សិសៈ មាតាបតិាឬអនកោណា  

ពារលមានសិទធិទទួលពត៌មានសតីអំព ីការរើកច្បំភរើនថ្នការសិកា  

របស់សិសសភៅតារសាលាភរៀននិងទក់ទងបគុគលិកការងារ 
ភបើគត់្តូវការពត៌មានបផ្នែរឬជំនួយអវីរួយសំរាប់កូនរបស់ 
គត់។ 
សកិារនិភោយភ ើងថ្ន កៈ់ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 

មានសិទធិទទួលពត៌មានភោយរនទន់ភពលភវលា ភបើសិនកនូគត ់
មានបញ្ញហ សិកាផ្ែលត្រូវភោយភរៀនេុបថ្ន ក់ (ភរៀនថ្ន ក់ផ្ែរភ ើង 
វិញ)។ ច្បូរពិភ្គះជារួយបុគគលិកសាលាភរៀនភែើរបីភដាះ្សាយអំពី 
បញ្ញហ ភនះ នងិមានសិទធិកនុងការតវ៉ា ថ្នការសភ្រច្បភនះ។ 
សណុំភំរឿងសសិសសកិាៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 

មានសិទធិពិនិតយភរើលសំណុំភរឿងសិការបស់កូន និងសួរជាសំនួរ 
សតីអំពីបញ្ញហ ទូភៅផ្ែលគត់មានោររមណ៌យល់ថ្រិន្តឹល្តូវ ឬ 
ការផ្ណនាំខុស ឬសាលាភរៀនរំភលាបែល់ភរឿងផ្លា ល់ខលួនរបស់ 
គត់។ គត់មានសិទធទិទួលច្បភរលើយពសីាលាភរៀន្បចំា្កុងសតី 
អំពីសំនួរផ្ែលគត់រនសួរ។ 
សទិធអិបរ់សំរំាប់្ គសួារ នងិច្បាបឯ់កជន (FERPA) មាតាបិតា, 
អនកោណាពារល និងសិសសមានោយុភលើសពី១៨ឆ្ន ំមានសិទធ ិ
ទទួលសំណុំភរឿងសិកាសិសសរន។ សិទធិទំងភនះមានរួរនឹង 
ការពិនិតយភរើលសំណុំភរឿងសិកា, ភសនើសំុផ្កត្រូវសំណំុភរឿង 
សិកាផ្ែលមាតាបិតា ឬអនកោណាពារល ឬសិសសភជឿជាក់ 
ថ្រិន្តឹ្តូវ និងមានសិទធិយល់្ពររនិភោយផ្ច្បកចាយពត៌ 
មានទូភៅ និងសំណំុភរឿងសិការបស់សិសសភៅភោយ្កសួង 
ណារួយ ភលើកផ្លងផ្តមានការយល់្ពរពីច្បាប់អប់រំសំរាប់ 
្គួសារ និងច្បាប់ឯកជន (FERPA)។  
ច្បាបអ់បរ់ៈំ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលមានសិទធិ  

ទទួលពត៌មានសតីអំព ីច្បាប់អប់រំសំរាបក់ូនរបសខ់លួនសិកា  
ភោយរនែល់កំរិតច្បាប់កំណត់។ 
វនិយ័សាលភរៀនៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលមាន  

សិទធិទទួលលិខិតបញ្ញជ ក់អពំី វិន័យសាលាភរៀន, ច្បាបរ់កភរៀន,  

http://www.sandi.net/ipm
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វិន័យយសំរាប់សិសសភសលៀកឯកសណាធ នរកភរៀន និងវិន័យ 

សំរាប់ភេ្ៀវរកពិនិតយភរើលសាលាភរៀន។  
    ការ្ប ងផ្ននកច្បតិតសាស្តសតៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
រលមានសីទធិទទួលពត៌មានទំងអស់សតីអំពី ការ្ប ងផ្ននក 
ច្បិតតសាស្តសតសំរាប់កូនរបស់គត។់ 
 ទី្ បកឹា នងិគណះករមការសាលាៈ មាតាបតិាឬអនកោ 

ណាពារលមានសិទធិច្បូលរួរជាសមាជិកគណះករមការទី្ប ឹ
កាសាលា ឬ្កុរែឹកនំាចាត់ផ្ច្បងសាលាស្រលួការបភងកើត 
ច្បាប់វិន័យសំរាប់សមាជិក។ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 
 មានសិទធិច្បូលរួរ្បជុយំា ងភហាច្បណាស់ភោយរន ពីរែងកនងុ 
 រួយឆ្ន ំ ភែើរបីទទួលពត៌មានសតីអំពីការភដាះ្សាយបញ្ញហ  និង 
 ករមវិធ្ីទូភៅរបស់សាលាភរៀន។ 

ថ្ថ្លសិសសសកិាៈ ច្បាប់រែធ California ផ្ច្បងជាចាំរច្ប់ថ្ 
សិសសទទួលការសិកាភដាយឥតគិតថ្ថ្ល ភលើកផ្លងផ្តមានការ 
អនុញ្ញា តពិិភសសសំរាប់សិសសច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីសិកា ឬ 
ច្បូលភរៀន តារការកំណត់ភរៀនភរភរៀនកនុងករមវិធ្ីពិភសស។ 
    តារច្បាប់ភនះ សិសសមានសិទធិទទួលការសិកាទំងអស់  
ភដាយឥតគិតថ្ថ្លែូច្បជាៈ ករមវិធ្ីសិកា ឬករមវិធ្សិីកាបផ្នែរនិង 
ការសិកាទទួលរនពិនាុច្បូលភរៀនកនុងករមវិធ្ីភរភរៀនណារួយ។    
   សិសសមានសិទធិទទួលការសិកាភដាយឥតគិតថ្ថ្ល ហាររិន 
ភោយទិញសមាភ រះសិកា, សមាភ រះភ្បើ្រស់, ឬសមាភ រះទូភៅ 
ទក់ទងនឹងភរភរៀនសិកា, កក់ថ្ថ្លច្បូលភរៀន, ការច្បូលរួរជារួយ,  
សមាភ រះ ឬសមាភ រះភ្បើ្រស់។  
   សិសសោច្បទទួលការភសនើសំុរិនបង់ថ្ថ្លទំងភនះរន ភបើរិន  
ែូភចាន ះភទភនាះ សិសស្តូវបង់ថ្ថ្លជាចាំរច្ប់, ថ្ថ្ល ឬ្រក់កក់រិន 
្តូវអនុញ្ញា តិតារច្បាប់។ 
 
ការបណតុ ះបណាត លច្បាបវ់និយ័ៈ  មាតាបិតាឬអនកោណាពា  

រលមាន និងមានឱ្កាសភធ្វើការគំ្ទគន ភៅវិញភៅរក និងរួរ 
គន ជាថ្ែគូជារួយសាលាភរៀនភែើរបីជួយសិសសសិកាភោយរន  
សភ្រច្ប។ គណះករមការ្កសួងអប់រំបភងកើតគភ្មាងច្បាប់សំរាប់ 
មាតាបិតា, អនកោណាពារល, បុគគលសិាលាភរៀន និងសិសស 
ភោយភច្បះ្គប់្គងខាងផ្ននក្រជ្ា, ខលួន្រណ, ច្បិតតោររមណ,៌  
បណតុ ះបណាត លផ្ននកសងគរ ្ពរទំងសុខភាពរបស់សិសសទំង 
អសភ់ោយរនលអ។  
ច្បាប់វិន័យភនះមានរួរ ប ុផ្នតរនិកំណត់ច្បំភពាះ 

 

 មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសស ្ពរទំង     
សាលាភរៀននងឹជួយសិសសភធ្វើការសិកាភោយរន 
ភជាគជ័យ នងិសភ្រច្បតារច្បាប់វិន័យភនសងៗ។  

 
 សាលាភរៀននងឹនតល់ករមវិធ្ីសិកា ្ពរទំងការបភ្ងៀន 
ផ្ែលមានគណុភាពខពស់ភែើរបីភធ្វើការគំ្ទបរិដាធ នសា  
លាភរៀនសំរាប់សិសសទំងអស់សិកា។ 
 

 មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលោច្បភធ្វើការជួយគំ 
្ទកូនរបស់ខលួនសិការនលអ្បភសើរ មានរួរ  ប ុផ្នត 
រិនកំណត់ែូច្បជាៈ 
 

◦ ពិនិតយភរើលការរកភរៀនរបស់សិសស  
◦ ពិនិតយភរើលកិច្បចការសិសសផ្ែលយក
ភៅនាះភធ្វើ 

◦ ភលើកទឹកច្បិតតកូនភរៀនជារួយករមវិធ្ីសិកា 
បផ្នែរ  

◦ ពិនិតយភរើល ្ពរទំងចាត់ផ្ច្បងភពលភវលា  
ភោយកូនភរើលទូរទសសន៍   

◦ ជួយភរៀបច្បំគភ្មាង ្ពរទំងច្បូលរួរជារួយករម 
វិធ្ីទូភៅភៅតារនាះផ្ែលោច្បជួយភធ្វើការគំ្ទ 
ករមវិធ្ីសិកាភៅតារសាលាភរៀន  

◦ សាម ក់បំភរើកិច្បចការភៅតារសាលាភរៀន 
◦ ច្បូលរួរជារួយសាលាភរៀនភែើរបីភធ្វើការសភ្រច្បច្ប 
ភលើកិច្បចការរបស់សាលាភរៀន។ 
 

   ច្បាបអ់ប់រំមា្តាភលខ 51101 (d) ផ្ច្បងថ្ៈ  “ មា្តា   
ថ្នច្បាប់ភនះរនិអនុញ្ញា តិភោយសាលាភរៀននតលព់ត៌មានែល់មាតា 
បិតា ឬអនកោណាពារល... ឬអនញុ្ញា តិភោយមាតាបិតាឬអនក 
ោណាពារលច្បូលរួរជារួយកមវិធ្ីសិការបស់សិសស កាលភបើ  
វមានបញ្ញហ រនិភោយគត់ច្បលូជិត, បញ្ញជ ភោយមានការពារ, ឬ   
បញ្ញជ ការផ្ថ្ទ ំឬច្បូលពិនិតយផ្ែលភធ្វើភ ើងភដាយតុលាការ។ “ 

 

ការចាបោ់ររមរណរ៌បសម់ាតាបតិា  
នងិការសភងកត  

      គណះករមការ្កសួងអប់រំ និងគគសនងការអបរំ់្បចំា្កុង 
បភងកើតភោយមានការិយាល័យ្គប់្គងភោយរនច្បាស់លាក ់
(QAO) ជួយភធ្វើការភដាះ្សាយបញ្ញហ  និង្បតិបតតិតារច្បាប់ 
និងទ្រង់ ច្បាប់ផ្ែលទក់ទងនឹងបញ្ញហ ។ មាតាបិតា ឬអនកោ 
ណាពារលសិសាោច្បភធ្វើ ការទក់ទងែលក់ារិយាល័យ្គប់ 
្គងភោយរនច្បាស់លាស់ ភែើរបីភោយជួយភដាះ្សាយបញ្ញហ  
ផ្ែលគត់រិនោច្បភដាះ្សាយរនភៅតារសាលាភរៀន។ ការិ 
យាល័យ QAO  បភងកើតឱ្យមានការភដាះ្សាយបញ្ញហ រន 
ចាប់ពីបុគគលិក្គប់្គងកិច្បចការកំរិតទប នងិឱ្យរនសរររយ 
ភពលមានការតវ៉ា ។ បញ្ជីការភដាះ្សាយ QAO មាន្បព័ន 
ផ្វបសាយផ្ែលនតល់នូវរភបៀបតវ៉ា ភនះរន។   

 
ពត៌មានបផ្នែរ ឬជំនួយ សូរទក់ទងទូរស័ពាភលខ (៦១៩) 

៧២៥-៧២១១ ឬទកទ់ងការិយាល័យ (QAO)  ផ្ែលមាន 
ភលខ ៦១៩-៧២៥-៧២១១ ឬភបើក្បព័នផ្វបសាយ www. 
sandiegounified.org/qao. ភនះភរើលៈ  

 

 

មានភសវបភំរើការបកផ្្បភាសាជនូ 

ភយើងមានបុគគលិកជួយស្រួលភាសាជូនែល់ មាតាបិតាឬ 
អនកោណាពារលផ្ែលនិយាយភាសា ភសពនសីន៍, េីលពីីន 
និងភយៀតណារ។ ពត៌មានបផ្នែរ សរូភធ្វើការទក់ទងសាលា 
ភរៀនកូន។  
រខុវជិាជ សកិា, ថ្ន ករ់ភតតយយដាធ ន-១២ 

ច្បាប់អប់រ ំCalifornia  Code section 51040 ភធ្វើការត្រូវ 
ភ ើងថ្ “គណះករមការ្កសួងអប់រំ្គប់្គងសាលាភរៀនទំងអស់ 
ភរៀបច្បំ ្ពរទំងរកាសំណុំភរឿងសិកាសំរាប់ការ្តួតពិនិតយជាសាធារ 
ណៈនូវរុខវិជាជ សិកាផ្ែលរនភរៀបរាប់សំរាប់ការ្បតិបតតិភ្ការច្បាប់ 
អប់រំផ្ែលរនកំរិត។ ”  រុខវិជាជ សិការបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងទ ី
្កុង San Diego ថ្ន ក់ រភតតយយដាធ ន-១២ មានពត៌មានែ៏សំខាន់សតី 
អំពី ករមវិធ្ីសិការបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង, រុខវិជាជ សិកា្ពរទំង 
សមាភ រះយល់្ពរភោយសិសសសិកា។ វនតល់ពត៌មានសតីអពំីការត្រូវ 
ថ្នច្បាប់រែធ ្ពរទំង្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង, សិសសភធ្វើការ្ប ងវិញ្ញា  
សារ នងិភ្ច្បើនភទៀត។ រខុវិជាជ សិកាសំរាបក់ារពិនិតយភសើរភរើភរើលមាន 
ភៅតារ្បព័ភនផ្វបសាយរបស់សាលាភរៀន នងិ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង  

  www.sandiegounified.org/courseinfo. 
 

ការភរៀនច្បបព់រនទទលួសញ្ញា ប័្ តព ី
វទិាលយ័ នងិផ្ណនាំផ្ននកវជិាជ ជវីះ 

 

 ចាប់ពីថ្ន ក់ទ ី៧-១២ សិសសមាន ក់ៗនឹងច្បូលរួរជា្បចាំឆ្ន ំ ភែើរបី 
ភ្ជើសភរើសរុខវិជាជ សិកាសំរាប់ឆ្ន ំខាងរុខ។ ្គនូតល់ឱ្វទនឹងនតល់ពត ៌
មានែល់សិសសអំពី ការត្រូវសំរាប់ការបញ្ចប់ការ សិកា www. 

sandi.net/graduation, វិជាជ អប់រំផ្ននក បភច្បចកភទសោជីព, 
ការត្រូវច្បូលភរៀនភៅតាររហាវិទាល័យ និងករមវិធ្ីសិកាបផ្នែរ 
ភ្កាយភពលភរៀនច្បប់ពីវិទាល័យ ភែើរបី អនុភលារតារច្បាប់រែធ។ 
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនតល់ករមវិធ្ីអប់រំ បភច្បចកទសរុខវិជាជ វើវះទក់ទង 
នឹងការសិកាភ្ច្បើនឆ្ន ំផ្ែលបញ្ចូល រុខវិជាជ សិកាសំខាន់ៗខាងផ្ននក 
បភច្បចកភទសនិងតំរិះវិជាជ ជីវះផ្ែលនតល់នលូវផ្ណនាំែល់សិសសភ្កាយ 
ភពលភរៀនច្បប់វិទាល័យ និងវិជាជ ផ្ននកោជីព។ ករមវិធ្ីអប់រំបភច្បចក 
ភទសផ្ននកោជីព សិសស្តូវភរៀន ថ្ន ក់ “ a-g “ ផ្ែលជាការត្រូវ 
ឱ្យច្បូលភរៀនរនភៅតាររហា វិទាល័យ UC, សញ្ញា ប័្តទទួល 
សាគ ល់ែឹកនាំឧសសែករម, សញ្ញា  ប័្តភ្កាយភពលភរៀនច្បប់រធ្យរ 
សិកា, សញ្ញា ប័្តពីរឆ្ន ំ និង/ឬ សញ្ញា ប័្តបនួឆ្ន ំ (ពត៌មានបផ្នែរ 
ច្បូរពិនិតយភរើល្បព័នផ្វបសាយ ភនះ www.sandi.net/ccte)។  
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសមានសិទធិទទួលពត៌មាន 

ជាបនាា ន់សតីអំពី គភ្មាងការសិការយះភពលផ្វងនិងគភ្មាងសិកា 
ផ្ននកោជីព, និងទទួលពត៌មានពី្គនូតល់ឱ្វទសិសស។ សិសស្គប់ 
ជាន់ថ្ន ក់ទទួលការភលើកទឹកច្បិតតសិសសបនតការសិកាឱ្យរនខពស់។ 
្គូនតល់ឱ្វទ្បចំាសាលាភរៀនោច្បជួយនតល់ពតម៌ានែល់្គួសារ 
សិសសអំពី ការច្បូលភរៀនភៅតាររហាវិទាល័យ និងសាកលវិទា  

http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/courseinfo.
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ល័យ California State University តារ្បព័នផ្វប 
សាយ www.calstate.edu/college និង្បព័នផ្វប 
សាយសាកលវិទាល័យ California: admission. 

universityofcalifornia.edu និង្បពន័ផ្វបសាយ 
រហាវិទាល័យសែគរន៍្បចំា្កុង www.sdccd.edu. 

    ពត៌មានសតីអំព ីជំនួយថ្វិការសិកា ច្បូរភបើក្បព័នផ្វបសាយ 
www.studentaid.ed.gov និង www.csac.ca.gov. 

ភនះភរើល។ 
្បព័នសាកលវិទាល័យទំងពីរភនះត្រូវសិសសភរៀនរុខ 

វិជាជ ភរៀបច្បំខលួនផ្ែលត្រូវជាធ្រមតាពីសាកលវិទាល័យ Cali 

fornia។ រខុវិជាជ សិកាទំងភនះមានការត្រូវឱ្យសិកាយា ង 
តិច្បបំនុតមានរួរនឹងថ្ន ក់ភរៀនអង់ភគលសបួនឆ្ន ំ; គណិតសាស្តសតបីឆ្ន ំ; 
្បវតតិសាស្តសត/សងគរវិទាសាស្តសតពីរឆ្ន ំ; វិទាសាស្តសត ពិភសាធ្ន ៍
ពីរឆ្ន ំ; ភាសាបរភទសពីរឆ្ន ំុ្ ; សិលបៈ និងវិច្បិ្តសិលបៈ រួយឆ្ន ំ; 
និងថ្ន ក់ភ្ជើសភរើសបផ្នែរខាងផ្ននកភរៀបច្បំខលួនច្បូលភរៀនភៅ តារ 
រហាវិទាល័យរួយឆ្ន ំភច្បញពីការត្រូវភនះ។ ពត៌មានបផ្នែរ ច្បូរ 
ពិនិតយភរើល្បព័នផ្ណនំាផ្វបសាយសាកលវិទាល័យ Cali 
fornia “a-g “ www.ucop.edu/agguide. 
សិសសទំងអស់ត្រូវឱ្យភរៀនរុខវិជាជ សិកា “ a-g “ រនច្បប់ 

សពវ្គប់ភទើបទទួលសញ្ញា ប័្តពីវិទាល័យរន។ពត៌មានបផ្នែរសតី
អំពី ការត្រូវឱ្យ ភរៀនច្បប់ទទួលសញ្ញា ប័្តពីវិទាល័យរន ច្បូរ 
ភបើក្បព័នផ្វបសាយភនះភរើលៈ 
www.sandiegounified.org/graduation. 

 

ការអនញុ្ញា តឱិ្យច្បលូភរៀនភៅតារសាលាភរៀន 
្បចាំតបំន ់(ការបតរូសាលាកនងុ្កសងួ 
អបរ់ំ្ បចាំ្កងុ) 

 

  កចិ្បច្ពរភ្ពៀងជានលូវការរវង្កសួងអប់រំ្ សុក San 

Diego និង្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង San Diego អនុ 
ញ្ញា តិឱ្យសិសសបតូរភៅភរៀនភៅតារសាលាភរៀនកនុង្កសួង 

 

អប់រំ្បចំា្កុងភនសងភទៀតរន។ ការអនុញ្ញា តិឱ្យបតូរភៅភរៀន 
្បចំា្កុង្តូវផ្តមានការយល់្ពរ ឬមានភែតនុលសរររយ  
ប ុភណាណ ះ។ ពត៌មានសតីអពំី ភែតុនលពិភសស ច្បូរភធ្វើការទក់  
ទងការិយាល័យសាលាភរៀនផ្កបរតំបន់ និងការិយាល័យច្បុះ  
ភ ម្ ះសិសសបផ្នែរតារ្បព័នផ្វបសាយ  www.sandie 
gounified.org/ nseo, 619-260-2410, or  

eoptions@sandi.net. 

 

      ការអនញុ្ញា តិឱ្យច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀនកនុងតំបន់រិន 
ផ្រនធានាថ្សិសសោច្បច្បូលភរៀនភៅតារសាលាពិភសសណារួយ 
ភ ើយ។ សិសសផ្ែលអនុញ្ញា តិឱ្យច្បូលភរៀនរិន្តូវច្បុះភ ម្ ះរុន 
សិសសរស់ភៅកនុងតំបន់ភនះភ ើយ។ ភពលអនញុ្ញា តិឱ្យច្បូលភរៀន 
សិសសភនាះ្តូវរនអនុញ្ញា តិឱ្យបនតការសិកាភៅតារសាលាភរៀន 
ភនាះនិងច្បុះភ ម្ ះច្បូល ភរៀនភៅតារសាលភរៀនផ្ែលបញ្ញជ ក់ 
ែល់ថ្ន ក់ខពស់ កាលភបើមានភៅអីសំរាប់សិសសច្បូលភរៀន។  ការ 
អនុញ្ញា តឱិ្យច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀន្បចំា្កុង សិសស្តូច្បុះ 
ភ ម្ ះច្បូលភរៀនសារជាថ្មីតារកំរិតសាលាភរៀន (ពីបឋរសិកា 
ភៅអនុវិទាល័យ, ពអីនុវិទាល័យភៅ វិទាល័យ)។ 
  ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនឹងនតល់ពត៌មានែល់មាតាបិតាឱ្យរន 
្ជាបអំពី ការយល់្ពរ ឬរនិយល់្ពរ ឬដាក់ភ ម្ ះភៅកនុង 
បញ្ជីរងចាំឱ្យសិសសច្បូលភរៀន។ ភបើភគបែិភសធ្ ្គួសារសិសសនឹង 
រនទទួលលិខិតពត៌មានសតីអំពីែតុនល និងរភបៀបភធ្វើការតវ៉ា ។ 

 

ពតម៌ានសតអីពំ ីសាលាភរៀនជនំសួ 

 ច្បាប់រែធ California អនញុ្ញា តិឱ្យ្កសួអបរំ់ទំងអស់នតល ់
ពត៌មានសតីអំព ីសិសសោច្បច្បូលភរៀនរនភៅតារសាលាភរៀនជំនួស 
រន។ ច្បាប់អប់រំមា្តាភលខ ៥៨៥០០ បញ្ញជ ក់ថ្ “ សាលាភរៀន 
ជំនួស ”  ជាសាលា ឬថ្ន ក់បំផ្បកភច្បញ្កុរភៅតារសាលាភរៀន 
ផ្ែលែំភណើរការកនុងលកខណៈបភងកើតភែើរបីភោយៈ 

• សិសសមានឱ្កាសបណតុ ះបណាត លការសិការនែល់ក ំ
រិតខពស់ខាងផ្ននក ការភោយតថ្រលភៅភលើខលួនឯង, ភច្បះ 
ចាប់ភនតើរភធ្វើកិច្បចការ, មានច្បិតតលអ, ភច្បះភធ្វើកិច្បចការខលួនឯង 
ភច្បះរកពត៌មានរន, កាល ហាន, ភច្បះបភងកើតកិច្បចការ, ភច្បះ 
្គប់្គងភលើខលួន និងការរើករាយ។ 

• សិសសយល់ែឹងថ្សាលាភរៀនជាទីកផ្នលងលអ្បភសើរសំរាប់ 
ការសិកា ពីភ្ពាះភពលសិសសមានច្បំណូលច្បិតតសិកា។  

• សិសសភច្បះរកាការសិការបស់ខលួនរនែល់កំរិតខពស់និង 
ភច្បះភលើកទឹកច្បិតតខលួនឯងភោយមានោររមណ៌សកិា។ នល 
្បភយាជន៍ទំងភនះភច្បញពីការភ្ជើសភរើសកិច្បចការសិកា 
ខលួន ឯងទំងអសន់ិងភដាយមាច ស់ការ ឬភច្បញពកីារផ្ណនាំ 

       របស់ភលាក្គអូនក្គូរបស់ខលួនផ្ែលភ្ជើសភរើសកិច្បចការបំភរើ  
 បភ្ងៀន។ 

• ភលាក្គូ-អនក្គូ, មាតាបិតា, សិសសមានឱ្កាសយា ង 
ភ្ច្បើនរួរសែការណ៌បណតុ ះបណាត លរភបៀបសិការនលអ 
្បភសើរ  និងភធ្វើកិច្បចការភដាះ្សាយបញ្ញហ ទូភៅរនលអ 
 ្បភសើរ។ ឱ្កាសែ៏មានតថ្រលភនះមានបនត, នតល់ឱ្យមាន 
 ជាអច្បិថ្ស្តនត។  

• ភលាក្គូ-អនក្គូ, មាតាបិតា, សិសសមានឱ្កាសយា ង 
   ភ្ច្បើនបនតការផ្កផ្្បពិេពភលាកភយើងភនះរនលអ្បភសើរ  
  មានរួរនងឹប ុផ្នតរិនកណំត់ភៅភលើសែគរនផ៍្ែលជាទី 
  កផ្នលងផ្ែលភធ្វើការបំភរើសិសស។   

 
មាតាបិតា, សិសស ្គូផ្ែលមានការចាប់ោររមណ៌ច្បង់រន 

ពត៌មានបផ្នែរភៅភលើសាលាភរៀនជំនួស លិខិតច្បរលងបញ្ញជ ក់ 
ភនះមានភៅតារភសៀវភៅពត៌មានសំរាប់មាតាបិតា។ ច្បាប ់
ពិភសសភនះអនុញ្ញា តិឱ្យបុគគលណាផ្ែលមានការចាប់ោររមណ៌ 
ភធ្វើការភសនើសំុឱ្យគណះករមការ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងបភងកើករម 
វិធ្ីផ្លល ស់បតូរសំរាប់សិកា។ 

F. សណុំភំរឿងសកិា នងិសទិធសិសិស 
 

ការនាយពតម៌ានសសិស នងិពតម៌ាន 
មាតាបតិា/អនកោណាពារលសសិស  
 

 
ភលើកផ្លងផ្តមាតាបិតា/អនកោណាពារលសិសសភធ្វើ 

ការភសនើសំុជំទស់ ភបើរិនែូភចាន ះភទភនាះសាលាភរៀននឹងនតល់ 
ពត៌មានសិសស ភៅភោយបុគគល ឬអងគការផ្ែលភសនើសំុែូច្ប 
មានខាងភ្ការ។ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលណា 

ផ្ែលជំទស់រិនច្បង់ភោយសំណំុ ភរឿងរបស់កូននតល់ភច្បញ 

ភៅភទភនាះ គត់្តូវសរភសរជាលិខិត ភៅការិយាល័យកនុង  
 
  
  

រយះភពលពីរសរត ែ៍ ភ្កាយពីរនទទួល ពតម៌ានភនះ។   
ច្បាប់សែព័ន នងិ រែធ នតល់សិទធិែល់សិសស  និងមាតា 

បិតាទទួលសណុំំភរឿងសិការបស់សិសសរន។ មាតាបិតា,   
សិសសមានោយ១ុ៨ឆ្ន  ំឬភលើសពីភនះ, សិសសផ្ែលរិន  
មាននាះសំផ្បង (គម នទីជ្រក) ោយ១ុ៤ឆ្ន ំ ឬភលើសពីភនះ  
ទំងពីរផ្ននកភនះផ្ែលបញ្ញជ កថ់្ រិនមាននាះសំផ្បង នងិរិន  
មានសាច្ប់ញតិ ភែើយមានបុគគលណាផ្ែលរនបំភពញ និង 
ច្បុះែតែភលខាផ្ថ្រកាអនញុ្ញា តិ្គប់្គងភៅភលើសិសសមានសិទធិ  
ែូច្បតភៅ។ 
សិទធិទំងភនះមានរួរនឹងការពិនិតយភរើលសំណុំភរឿងសិកា  
 

 

របស់សិសស, សិទធិភសនើសុំផ្កត្រូវសំណំុភរឿងសិសសផ្ែលមា  

តាបិតា ឬអនកោណាពារល ឬសិសសភជឿជាក់ថ្រិន្តឹរ  
្តូវ និងសិទធិរិនយល់្ពរភោយផ្ច្បកចាយពតម៌ានទូភៅ 
និងសំណុំភរឿងសិកា សិសសភៅភោយ្កសួងណារួយ 
ភលើកផ្លងផ្តមានការយល់្ពរពីច្បាប់អប់រំសរំាប់្គួសារ 
និងច្បាបឯ់កជន FERPA ។ 
ពត៌មានភនះោច្បភ្ជើសភរើសភធ្វើភៅរនភដាយអនុវតតន៍តារ 

ការផ្ណនាំែូច្បជាៈ 
• ច្បូរគូសភ្លើយបញ្ញជ ក់ភៅភលើទ្រង់ច្បុះភ ម្ ះរបស់កូន   
ភលាកអនក;

http://www.calstate.edu/college
http://www.sdccd.edu/
http://www.sandiegounified.org/graduation
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• ច្បូរបញ្ជូនទ្រង់លិខិតភរៀបច្បំ (ទ្រង់លិខិតរបស់  
្កសួងអប់រំឬទ្រង់លិខិតភច្បញពអីងគការណា); ឬ  

• ច្បូរបញ្ជូនលិខិតសរភសរ ឬលិខិតភៅភោយការិយា 
ល័យសាលាភរៀន។ 

 
មានពិសាត រសតីអពំី ការនតល់ពតម៌ានសិសសសិកា ច្បូរពិនតិយ 

ភរើលទ្រង់ច្បាប់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភលខ ៦៥២៥  ផ្ែលមាន 
ភៅតារសាលាភរៀន ឬកនងុ្បព័នផ្វបសាយ www.sandiego 

unified.org/Procedures. ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងពាយារ 
ទក់ទងែល់មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល រុននងឹបភញ្ចញ 

ពត៌មានភោយរនែងឹ អនុភលារតារែិការភកាះ នងិការបញ្ញច  
ពីតុលាការសរររយ។ 

 

ការពនិតិយភរើលសណុំភំរឿងសកិាសសិស 
ការភសនើសំុភរើលពត៌មានសិសសភាគភ្ច្បើនពីបុគគល ឬអងគការ 

ទូភៅនឹងរិនអនញុ្ញា តិភោយ ភលើកផ្លងផ្តមានការសរភសរ និង 
ច្បុះែតែភលខាយល់្ពរពីមាតាបិតា ឬអនកោណាពារល។ 
រា ងភទៀតពត៌មានសិសសនឹង្តូវនតល់ជូន ភ្ការការយល់្ពរ 
ភច្បញពីការនតល់សំណុំភរឿងសិសស។ ” បផ្នែរពត៌មានខាងភ្ការ  
“សំណំុភរឿងសិសសសិកា, និងលិខិតពិនាុសិសស” នឹងនតល់ជូន 
ែល់សាលាភរៀន្បចំា្កុងភនសងផ្ែលសិសសច្បះុភ ម្ ះច្បូលភរៀន 
និងភៅភពលផ្ែលសាលាភរៀនថ្មីរបស់សិសសភធ្វើការភសនើសំុ។ 
ការភបើកភរើលសំណុំភរឿងសិការបស់សិសសរនភដាយរិន 

ចាំរច្ប់សុំការអនុញ្ញា តិពីមាតាបិតាសិសសភដាយផ្តពី្កសួង 
FERPA ប ុភណាណ ះ។ ការអនុញ្ញា តិភនះមានរួរ ប ុផ្នតរិន 
កំណត់ភៅភលើៈ 
 លិកសាលាភរៀន និង្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនតល់នល 
្បភយាជន៍ការអប់រំតារនលូវច្បាប(់រួរនឹង្កសួង្គប់
្គងភលើកិច្បចការ,  បគុគលិកផ្ណនាំ ឬបុគគលិកសាម ក ់
បំភរើផ្ែលនតល់ការបំភរើភ្ការការ្គប់្គងផ្លា ល់្ក 
្កសួងអប់រំ) (ឧ. បគុគលមាន ក់ផ្ែលចាត់តាំង 
ភោយបំភរើ និង្គប់្គងភលើ កិច្បចការសិសសណា 

មាន ក់ បុគគលភនាះមានសិទិធោច្បភបើកសំណំុភរឿង 
សិសសសិការន។)  

 អេិរលអប់រំសែព័ន ្ពរទងំ រែធ 
ពិភសស។  

 

 ្កសួងច្បាប់ ឬអងគការនតល់សុវតតិភាពសាធាណៈ 
ភនសងមានសិទធិពិនិតយភបើកភរើលសំណុំភរឿងសិសស   
រន។ 

មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសមានសិទធិបតឹងតវ៉ា  
ភ ើងភៅ្កសួងអប់រំជាតិ្បចាំសែរែធសតីអំពី ្កសួងអប់រំ 
្បចំា្កុងរិន ភគរពែល់សិទធិអប់រំរបស់្គួសារ និងច្បាប់ឯក 
ជន (FERPA)។ អស័យដាធ នថ្នការិយាល័យភនាះគឺមានៈ 
Office, U.S. Department of Education,  
400 Maryland Ave., S.W, Washington, D.C. 

  

20202. 1-800-USA-LEARN 

(1-800-872-5327). 
 

ការរកាសណុំភំរឿងសកិារបសស់សិស 
ចាងហាវ ងសាលាភរៀនជាអនក្គប់្គងរកាសណុំំភរឿងសិកា 

របស់សិសស។ បុគគលិកសាលាភរៀនភសើភរើសំណុំភរឿងសិកាសិសស 
ភទៀងទត់។ ភយាងភៅតារច្បាប់រែធសមាភ រះណាផ្ែលរិនត្រូវ 
ការនឹងយកភៅកំទិច្បភចាល។ ពត៌មានបផ្នែរសតីអំពីការរកាសំ 
ណុំភរឿងសិកាសិសស ច្បូរពិនិតយភរើលទ្រង់ច្បាប់ភលខ ៦៥២០ 
ផ្ែល មានភៅតារសាលាភរៀនភលាកអនក ឬច្បូរភបើក្បព័យផ្វប 
សាយរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង www.sandi.net/ 

procedures. 
 

សណុំភំរឿងសកិាសសិស 
ពត៌មានសតីអំពីសំណុំភរឿងសិការបស់សិសសមាន ក់ៗ្តូវរន 

 រកាែូច្បតភៅៈ 
 ពត៌មានសតីអំព ីការច្បុះភ ម្ ះសិសស រួរនឹងថ្ថ្ៃផ្ខ និង 

       ទីកផ្នលងសិសសភកើត នងិអស័យដាធ ន/ទីកផ្នលងរស់ភៅ 

 សំណំុភរឿងសិសសច្បូលភរៀន និងសុខភាពសិសស 
 សារុបពិនាុ្ប ង, ពិនា,ុ រុខវិជាជ សិសសសិកា និង 
កំណត់កចិ្បចការ ្បសិនភបើមាន 

 

 កំណត់ការត្រូវសំរាបក់រមវិធ្ីអប់រំពិភសស 
 

 ្គូភធ្វើការសភងកតការភៅភលើការសិកាសិសស និងច្បូល 
រួរជារួយករមវិធ្ីសិកា។ 

 
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលោច្បភធ្វើការភសើភរើ និង 

ពិភ្គះជារួយបុគគលិកសាលាភរៀនរនសតីអំពី សំណំុភរឿង       
សិកា ភពលសិសសសិកា ភដាយទូរស័ពារកការិយាល័យ  
សាលាភរៀនភែើរបីដាក់ការណាត់ជួប។ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង 
និងនតល់ជូនសំណំុភរឿងសិសសកនុងរយះ ភពល ្រំថ្ថ្ៃ ចាប់ 
ពីថ្ថ្ៃផ្ែលភសនើសំុ។ មានបុគគលិកជួយស្រួលភាសាជូនែល់ 
មាតាបិតា ភបើគត់ភសនើសំុ។ ភបើមាន បញ្ញហ អវីរួយសតីអំពី សំ 
ណុំភរឿងសិការិន្តឹរ្តូវ ឬរិនសរររយ ភលាកអនកោច្បភធ្វើ 
ការពិភ្គះជារួយចាងហាវ ង្បចាំសាលាភរៀនរន។    
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល ឬសិសសផ្ែលមានសិទធិ 

្គប់្គន់ោច្បភធ្វើការភសនើសំុភោយសាលាភរៀនផ្កផ្្បសំណំុភរឿង 
សិការន ភបើភជឿជាក់ថ្រិន្តឹរ្តូវ។ គត់្តូវផ្តសរភសរ 
សំបុ្តភៅភោយចាងហាវ ង្បចាំសាលាភរៀនបញ្ញជ ក់នូវផ្ននក 
ផ្ែលរិន្តឹរ្តូវ ភែើយភសនើសំុភោយផ្កត្រូវតារការច្បង់រន 
និងបញ្ញជ ក់នូវភាពរិន្តឹរ្តូវ។ ។ ភបើសាលាភរៀនសភ្រច្បថ្ 
រិនផ្កផ្្បសំណំុភរឿងសិកាសិសសតារការភសនើសុំភទភនាះ សាលា 
ភរៀននឹងជ្មាប្រប់ែល់មាតាបិតា ឬសិសសផ្ែលមានសិទធិ្គប់ 
្គន់ភធ្វើការភសនើសុំការផ្កត្រូវភនះថ្គត់មានសិទធិតវ៉ា ភ ើងភៅថ្ន ក់ 
ភលើតារច្បាប់សតីអំពី ការភសនើសំុផ្កត្រូវភនះរន។ ពត៌មានបផ្នែរ 
សតីអំពី ការតវ៉ា នឹងនតល់ជូន ភពលភគបញ្ញជ ក់្រប់អំពីសិទធិសំរាប់ 

ការតវ៉ា ។  
 

        មាតាបិតា, អនកោណាពារល, និងសិសសមានសិទធិ្គប់ 
្គន់មានោយុភលើសពី ១៨ឆ្ន ំ ោច្បភសនើសំុសំណុំភរឿងសិកាច្បរលង 
រនផ្ត្តូវបង់្រក់ច្បំនួន ១០ភសនកនុងរួយសនលឹក។សំណំុភរឿង 
សិកាផ្ែលបញ្ញជ ក់ខាងភលើភនះនឹងបញ្ជូនភ ើងភៅសាលាភរៀន   
្បចំា្កុងថ្មីផ្ែលសិសសច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនកនុងរយះភពល១០ថ្ថ្ៃ 
ចាប់ពីថ្ថ្ៃផ្ែលសិសសភធ្វើការភសនើសំុ។  

 ការភសនើសុលំខិតិពនិាសុសិស 
  ការភសនើសំុលិខិតពិនាុសិសសសាលាបឋរសិកា, សាលា   

អនុវិទាល័យ, សាលាវិទាល័យោច្បភធ្វើភៅរនភដាយភធ្វើការ 
ទក់ទងជារួយបុគគលិកអនកាន់បញ្ជីសិសសសាលាភរៀន។ សូរ 
្ជាបថ្ ការភសនើសំុភនះ្តូវច្បំណាយភពលភវលាច្បំនួន្រំថ្ថ្ៃ។ 

ភពលសាលាភរៀនបិតទវ  សូរទក់ទងការិយាលយ័ Quality 

Assurance ផ្ែលមានទូរស័ពាភលខ (៦១៩) ៧២៥-
៧២១១។  
   ពត៌មានបផ្នែរ ច្បូរភបើក្បពន័ផ្វបសាយភនះភរើលៈ www.  

sandi.unified.org/qao 
 

ការ ការពារសទិធសិសិសៈ ការសកិា្សាវ្ជាវ 
 

សិសសនឹងរិនរនទទួលការ្ប ង, សួរជាសំនួរ, ្សាវ  
្ជាវ ឬការ្ប ងផ្ែលសួរអំពី ជំភនឿផ្លា ល់ខលួន/នលូវភេទ,  
ជីវិត្គួសារ, ការសាល ប់និងសាសនា, ភលើកផ្លតផ្តមានការ 
សរភសរលិខិតយល់្ពរភច្បញពីមាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
រលសិសស។ (E.C. 51513,  ច្បាប់ផ្កផ្្បការពារសិទធិ 
សិសស 20 USC 1232h)។ 

មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលត្រូវភោយច្បុះែតែភលខា 
យល់ ្ពររួយ រុននឹងសិសសទទួលទ្រង់ការសិកា្សាវ្ ជាវ, 
ការវិភាគ ឬការភោយតថ្រលផ្ែល្រប់ពត៌មានផ្លា ល់ខលួនែូច្បជាៈ 
បញ្ញហ ទក់ទង នឹងនភយារយ ឬជំភនឿ, បញ្ញហ នលូវច្បិតត ឬច្បតិតសាស្តសត  
បញ្ញហ នលូវភេទ ឬអកបបកិរិយា, បញ្ញហ ភលមើសច្បាបណ់ារួយ, បញ្ញហ  
្បឆ្ំងនឹងសងគរ, ការភចាទ្បកាន់ភៅភលើខលួនឯង ្ពរទំងបញ្ញហ  
ផ្ននកអកបបកិរិយា, បញ្ញហ កនងុការភោយតថ្រលភៅភលើបុគគលណាមាន ក់ 
ផ្ែលជាសាច្ប់ញតិ ្គសួារជិតសនិត, ការយល់ែងឹផ្ននកនលូវច្បាប ់
 ឬមានទំនាក់ទំនងភ្បៀប ែូច្បជា ភរធាវើ, ភវជជបណឌ ិត, និងការ 
្គប់្គង, ការអនុវតតន៍សាសនា, ជំភនឿសាសនាសិសស ឬមាតា 
បិតា ឬ្រក់ច្បំណូលភ្ៅពីការត្រូវ ភដាយច្បាប់ផ្ែលោច្បភធ្វើ 
ការសភ្រសភោយច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ី ភនះរន។ មាតាបិតា 
 ឬអនកោណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការ ពិនិតយភរើលទ្រង់ 
្សាវ្ ជាវភច្បះទំងអស់រនផ្ែលបភងកើតភ ើងភដាយភាគីទី ប ី
ភែើរបីភ្បើ្រស់សំរាប់ពត៌មានផ្លា ល់ខលួនរបស់សិសស។ 
 
សមាគ លៈ់ ច្បាបអ់ប់រ ំSection 51938 (b) ភរៀបច្បំ 

បភងកើតភ ើងជាពិភសស ភែើរបីត្រូវតារច្បាប់អនុញ្ញា តិភោយ
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្គប់្គងជាអនារិក, សាម ក់ច្បតិត្សាវ្ជាវភែើរបីសួរសិសសអំពី   
អកបបកិរិយាសុខភាព និងោច្បមានបញ្ញហ រន។ មាតាបិតាឬ  
អនកោណាពារលសិសស ថ្ន ក់ទី-៥ ត្រូវភោយច្បុះែតែភល  
ខាយល់្ពរភោយកូនច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ី្សាវ្ជាវភនះ។  
ភ្កាយពីនតល់ពត៌មានភនះភែើយ ភបើមាតាបិតា ឬអនកោណា  
ពារលសិសសថ្ន ក់ទី ៦-១២ ណារិនច្បង់ភោយកូនច្បូលរួរ  
ជារួយករមវិធ្ី្សាវ្ជាវភនះភទ ច្បូរបំភពញទ្រង់្សាវ្ជាវភលើ  
ពាកយ “ opt out  “ មានន័យថ្ សិសសរិនច្បូលរួរកមវិធ្ី  
ភនះភទ ប ុផ្នតសិសសោច្បច្បូលរួររនភដាយឥត្បផ្កករន 
ផ្ែលមានមាតាបិតា ឬអនកោណាពារលយល់្ពរនង  
ផ្ែរ។មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសមានសិទធិភធ្វើ  

ការពិនិតយភរើលទ្រង់្សាវ្ជាវភនះរន។ (E.C. 519 

38).  ពត៌មានបផ្នែរ  ច្បូររពិនិតយភរើលតារាង ២:  ការ 
ការពារសិទធិសិសស។ 
ច្បាប់នីតិករមភដាះ្សាយ 
Williams  

 

 ច្បាប់នីតិករមភដាះ្សាយ Williams ត្រូវឱ្យមាន 
សមាភ រះ្គប់្គន់ភែើរបីបភ្ងៀនរុខវិជាជ  ភាសា អង់ភងគស, 
គណិតសាស្តសត, វិទាសាស្តសត និង្បវតតិសាស្តសត/សងគរវិទា 
សាស្តសត, សុខភាព និង ភាសាពិេពភលាកថ្ន កទ់ី ៩-១២; 
សមាភ រះថ្ន ក់រនាីពិភសាធ្ន៍ថ្ន ក់ទី ៩-១២; សាលាមានភាព  

សាអ តសអំ, មានសុវតតិភាពការជួសជុលរន លអ; និងធានា 
ថ្្គូមានសរតែភាពខពស់បភ្ងៀនសិសសទំងអស់។ 
ការត្រូវ្បតិបតតិតារនីតចិ្បាប់សំរាប់សាលាភរៀន្បចំា្កុង  

ទំងអស់។ មាតាបិតា, អនកោណាពារល ឬសិសសផ្ែលមាន  
ោររមណ៌ ថ្ សាលាភរៀនភនាះរិន្បតិបតតិតារការត្រូវផ្នច្បាប់ 
Williams ភនះភទអនកោច្បភធ្វើការតវ៉ា រនភដាយភសនើសំុទ្រង់ 
ការតវ៉ា ពីការិយាល័យសាលាភរៀន ឬពី្បព័នផ្វបសាយរន at 

 ww w.sandiegounified.org/legalforms . 

 

G. ច្បាបអ់បរ់សំាលាបឋរសកិា នងិរធ្យរសកិា (ESEA) 
 

ច្បាប់អប់រំសែព័នសាលាបឋរសកិានិងរធ្យរសិកា (ES 
EA)  ត្រូវភោយ រែធ និង្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង្បតិបតតិតារ 

ភគលការបួន្បការៈ ទទួល្គប់្គងភៅភលើលទធនលថ្នការ្ប 
 ង, បភងកើនការច្បំណាយថ្វិការសែព័នបផ្នែរសំរាប់មាតាបិតា 

និងបភងកើនភគលការសំរាប់វិធ្ីបភ្ងៀនភែើរបីអប់រំសិសសភោយរន 
លអ្បថ្ព។ 
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ការអបរ់សំសិសរនិមាននាះសផំ្បង 
 

កនុងច្បំភណារករមវិធ្ីភនសងៗ ការត្រូវ ESEA ថ្ន Title 

IX ផ្ែល្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង្តូវផ្តនតល់ពតម៌ានែល់មាតា 
បិតាសិសសផ្ែលរិនមាននាះសំផ្បងអំពសីាែ នការណ៌ទូភៅ, សិទធ ិ
ថ្នការសិការបស់កនូទទួលការ ការពារថ្នច្បាបភ់នះ។ ្កសងួ 
អប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego នតល់សមាភ រះែល់សាលាភរៀន 
ភែើរបីភោយជួយពនយល់អំព ីសិទធរិបសម់ាតាបិតាភ្ការការត្រូវ 
របស ់ESEA។  
    ភយាងភៅតារច្បាប់សែព័ន, សិសស ឬភកមងវ័យជំទង់រិន 
មាននាះសផ្របងមានការខវះនាះសំផ្បងជា្ប្កតី និងរនិមាន 
ជ្រកភគង្គប់្គន់ភៅភពលរា្តី។ ការបញ្ញជ ក់ភនះមានរួរ 
ែូច្បជាសិសសផ្ែលៈ 

• រស់ភៅជារួយរិ្តេ្ក, សាច្បញ់តិ ឬនណាមាន ក់ 
ពីភ្ពាះ្គួសារសិសសរត់បង់នាះ ឬរិនោច្បរកនាះ 
រន។ 

• រស់ភៅតារនាះសំណាក់ ឬសណាធ គរ ឬភរះជំរុ ំ 
រស់ភៅតារទីធាល ទូភៅ ពីភ្ពាះរកពីការខវះខាតទី 
ជ្រករស់ភៅរន។ 

• រស់ភៅកនុងការសភស្តងាគ ះជាោសនន ឬបតូរទីជ្រក ឬ 
ជ្រកការពារអំភពើភឃាភៅកនុង្សុក, ឬរងចំាការ 
ភរៀបច្បំទទួលការផ្ឋរកាភៅតារទីកផ្នលងណារួយ។  

• សាម ក់ភៅទីកផ្នលងស្មាកភៅភពលយប់តារទីកផ្នលង 
ឯកជន ឬទីកផ្នលងសាធារណៈផ្ែលរិន្សបច្បាប់ 
ឬទីកផ្នលងស្មាករិនសរររយ។ 

• រស់ភៅតារឡាន, ផ្លក, ទសីាធារណៈ, ោគរផ្ែល   
 ភគភរះបង់ភចាល, ឡានភបើស ឬច្បណំតភទះភេលើង,   
 ឬទីកផ្នលងទូភៅែូច្បរនភរៀបរាប់ភនះ។ 

• សិសសវ័យជំទង់រិនមានមាតាបិតា/អនកោណាពា 
រលផ្ថ្រកា, រស់ភៅែូច្បសាែ នការណ៌ភរៀបរាបខ់ាង 
ភលើភនះ។ 

វជាភគលបំណងរបស់ច្បាប់សែព័នែូច្បជាៈ រកាសិសសផ្ែល 
រិនមាននាះសំផ្បងច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀនផ្ែលសិសសធាល ប់  
ច្បូលភរៀនពីរុនជាអច្បិថ្ស្តនត ឬសាលាភរៀនផ្ែលសិសសច្បុះភ ម្ ះ  
ច្បូលភរៀនជាច្បុងភ្កាយ ភលើកផ្លងផ្តវមានការ្បឆ្ំងជំទស់  
នឹងភគលបំណងរបស់មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល។ ្ក 
សួងអប់រំ្បចំា្កុង្តូវផ្តនតល់ការបំភរើសិសសសិកាឱ្យរនលអ 
ែូច្បសាលាភរៀនផ្ែលសិសសធាល ប់ភរៀនពីរុន ភបើសិសសមានការបតូរ 
សាលាភរៀន។ (បញ្ញជ ក់ថ្សាលាផ្ែលសិសសច្បូលភរៀនច្បុងភ្កាយ 
ជាអច្បិថ្ស្តនត ឬសាលាភរៀនផ្ែលសិសសធាល ប់ច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនច្បុង 
ភ្កាយ), ភលើកផ្លងផ្តមានការជំទស់នឹង ភគលបំណងរបស់ 
មាតាបិតា/អនកោណាពារលសិសស។ 
 

• សិសសោច្បភៅភរៀនភៅតារសាលាភរៀនរបស់ខលួនរែូតែល់
ច្បុងឆ្ន ំសិកា និង រែូតទល់ផ្តសិសសរករនរករនទីល ំ
 

ភៅរស់ភៅជាប់ជាអច្បិថ្ស្តនត។  
• សិសសោច្បភធ្វើការភ្ជើសភរើសច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនភៅតារ 
សាលាសាធារណៈផ្ែលភៅតារតំបន់ផ្ែលសសិសរស់ភៅ 
ឬតំបន់រស់ភៅជាបភណាត ះោសននរន។ ភបើសសិសភ្ជើស 
ភរើសច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀនភៅតារសាលាភរៀនផ្កបរតំបន ់
សិសសរស់ភៅជាបភណាត ះោសនន សាលភរៀនភនាះនឹង 
កាល យជាសាលាភរៀនរបស់សិសសច្បូលភរៀន/សាលាភរៀន 
សិសសផ្ែលរនបតូរទីលំភៅ។  

• ភបើសិសស្តូវបញ្ជូនភៅភរៀនភៅតារសាលាផ្ែលសិសស 
រិនធាល ប់ភរៀនពីរុន ឬរិន្តូវតារការភសនើសំុរបស់មាតា 
បិតា/អនកោណាពារលផ្ែលសំុឱ្យកូនច្បូលភរៀនភៅ 
តារសាលាភរៀនភនាះភទ ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនឹងសរ 
ភសរលិខិតពនយល់្រប់អំពីការសភ្រច្បច្បិតតភនាះែលម់ា 
តាបិតាឱ្យរន្ជាប និងសិទធិតវ៉ា  ភបើមាតាបិតា/អនកោ 
ណាពារលជំទស់នឹងការចាត់ភោយសិសសច្បូលភរៀន 
ភៅតារសាលាភរៀនភនះ។  

• បុគគលិកទក់ទងផ្លា ល់របស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កងុជួយ  
ែល់សិសសភេរិនមានអនកោណាពារល្គប់្គងភធ្វើ  
ការភ្ជើសភរើសសាលាភរៀន និងច្បុះភ ម្ ះច្បូលភរៀន  
ភ្កាយភពលសិសសភធ្វើការពិចារណា ភែើយសិសស  
នឹងរនទទួលពត៌មានអំព ីសិទធិតវ៉ា ភ្ជើសភរើសសាលា  
ភរៀនច្បូលភរៀន ភបើខុសនឹងបំណងរបស់ខលនួ។  

• ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនឹងច្បុះភ ម្ ះសិសសបតូរសាលាច្បូល
ភរៀនជាបនាា ន់ ភទះជាសិសសរិនមានឯកសារ្គប់្គន់ 
តារការត្រូវក៏ភដាយែូច្បជាៈ សំណុំភរឿងសាលា, សំណុំ 
ភរឿងភពទយ, លិខិតបញ្ញជ កអ់ំពី ទីលំភៅ ឬឯកសារភនសងៗ 
ភទៀត។  

  សំណួរទូភៅទក់ទងនឹងការអប់រំសិសសរិនមាននាះសំផ្បង  
សូរភធ្វើការទក់ទងជារួយការិយាល័យសិសសនិងសិសសវ័យជំទង់ 
កនុងការផ្លល ស់បតូរសាលាភរៀនផ្ែលមានទូរស័ពាភលខ ៦១៩-៧២៥ 
-៧៣២៦ ឬ្បព័នផ្វបសាយ cyt@sandie.net 

 

ការភ្ជើសភរើសផ្ននក ភយាធា  
តារច្បាប់អប់រំសែព័នសាលាភរៀន្បចំា្កុងត្រូវភោយ 

នតល់ពត៌មានសិសសរធ្យរសិកាភៅឱ្យតារការភសនើសំុរបស់្ក 
សួងភ្ជើសភរើសផ្ននកភយាធា។  
   មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសរធ្យរសិកាមាន 
ោច្បភ្ជើសភរើសដាក់កំណត់រិនយល់្ពរភោយផ្ច្បកចាយពត៌ 
មានសិសសរន។ ការភសនើសំុរិនភោយផ្ច្បកចាយពត៌មានភនះ 
មាតាបិតាសិសស្តូវផ្តសរភសរជាលិខិត ភែើយបញ្ជូនរកសា 
លាភរៀនកូនភោយរនពីរសរត ែ៍រុនការច្បុះនាយនារែូវសលឹក 
ភឈើធាល ក់រតងៗ។ ការភសនើសំុភនះ មាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
រលសិសស្តូវផ្តបំភពញភលើទ្រង់លិខិតច្បុះភ ម្ ះសិសសច្បូល 
ភរៀនផ្ែលចារថ្ “opt out”  ឬសរភសរជាលិខិតភន្ើរក 
ភោយការិយាល័យសាលាភរៀន។   

ពត៌មានបផ្នែរ ច្បូរពនិិតយភរើលពត៌មានសតីអពំី “ការអនុញ្ញា តិ 
ឱ្យនតល់ពត៌មានសិសសនិងអនកោណាពារល និងការ្ប ង ” 

ផ្ែលជាសិទធិសិសស នងិកណំត់ផ្ននកថ្នភសៀវភៅភនះ។   
 

សរតភាពរបសភ់លាក្គ-ូអនក្គ ូនងិបគុគលកិ 
ការងាររបសស់ាលាភរៀន 

 

ច្បាប់សែព័នដាកោ់ណតិថ្ មាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
រលសិសសច្បូលភរៀនភៅតារសាលា Title I ោច្បភធ្វើការភសនើសំុ 
ពិនិតយភរើលសរែភាពរបស់្គូបភ្ងៀនកនូរបសគ់ត់ជាភរៀងរាល់ឆ្ន ំ 
រន។ជាពិភសសមាតាបិតាឬអនកោណាពារលោច្បភសនើសំុភរើល 
ពត៌មានទូភៅរនែចូ្បជាៈ  

 

 ្គូមានសរែភាពោច្បបភ្ងៀនតារកំរិតថ្ន ក ់្ពរទំង 
បភ្ងៀនតាររខុវិជាជ កំណត់;  

 ្គូទទួលការចាត់តំាងភោយបភ្ងៀនជាបភណាត ះ    
 ោសនន; 
 

 ្គូមានសញ្ញា ប័្តបរិញ្ញា ្ត ីនងិបរញ្ញា ភទណា 
រួយខាងផ្ននកអប់រ,ំ ្ពរទំងមានសញ្ញា ប័្ត 

        ផ្ននកច្បាប់វិនយ័;  
 

 សិសស្ប ងវិញ្ញា សារសិកាផ្ននក រែធ រនសភ្រច្ប 
ែល់កំរិត; ្ពរទំង 

 សិសសទទួលការបំភរើភធ្វើភ ើងភដាយបុគគលិកជំនយួ     
ផ្ននកអប់រ ំនិងសរតែភាពរបស់គត់។ 

 

ច្បូរបញ្ជូនការភសនើសំុភៅភោយសាលាភរៀនរបស់កូនភដាយ 
ភ្បើ្រស់ទ្រង់ផ្ែលមានភៅតារសាលាភរៀន  ឬ្បព័នផ្វប   
សាយ at www.sandiegounified.org/esea.   
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល្តូវផ្តរនទទួលពត៌មាន 

ភពលសិសសចាត់ភោយច្បូលភរៀនភៅតារថ្ន ក់ណារួយ ឬរន 
ទទួលការបភ្ងៀនរុខវិជាជ សំខាន់ៗភៅតារថ្ន ក់ភនាះច្បំនួន បួន 
សរតែ៍ជាប់ៗគន ភដាយ្គូរិនមានសញ្ញា ប័្តកំរិត ESEA។   
មាតាបិតាឬអនកោណាពារលសិសស្តូវផ្តទទួលរននូវ  
លិខិតពត៌មានផ្ែលមានបកផ្្បជាភាសាផ្ែលគត់ោច្បោន 
យល់រន។ 

 

ការភ្ជើសភរើសសាលាភរៀនសកិា 
ភពលសាលាភរៀនរនិមានសនតសិខុ 

 

មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសសិសសផ្ែលច្បូលភរៀនភៅ 
តារសាលាភរៀនបញ្ញជ ក់ថ្មានភ្គះថ្ន ក់នឹងរនទទួលែំណងឹ 
កូនរបស់គតម់ានឱ្កាសភនារភៅភរៀនភៅតារសាលាភរៀនភនសង 
ភទៀតវនកនុងរយះភពល ១៤ថ្ថ្ៃ រុនសាលាភរៀនចាប់ភនតើរ។ មាតា 
បិតា ឬអនកោណាពារលផ្ែលមានកនូភរៀភៅតារសាលាភរៀន 
កាល យជាជនរងភ្គះភៅភលើទីធាល របស់សាលាភរៀនមានសិទធិភធ្វើការ 
ភសនើសំុភោយកូនភៅភរៀនភៅតារសាលាភរៀនភនសងៗភទៀតរន 
ភៅកនុង្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង។ ការភសនើសំុភៅភរៀនភៅតារសា 
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លាភរៀនភនសងៗ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសោច្ប 
ភធ្វើការភធ្វើរនភៅតារសាលាភរៀនរបស់កូន ឬតារសាលាភរៀន 
ភៅផ្កបរតំបន់ និងការិយាល័យច្បុះភ ម្ ះសិសសច្បូលភរៀនផ្ែល 

មានទូរស័ពាភលខ ៦១៩-២៦០-២៤១០ ឬភបើក្បព័នផ្វបសាយភនះ 
ភរើលៈ  www.sandiegounified.org/nseo,  ឬ 
្បព័នអុីផ្រល email eoptions@sandi. net. 

្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងពិចារណាភៅភលើសាែ នការបញ្ញហ ភដាយ 
ពិនិតយភរើលសំណុំភរឿងនិរួយៗ  ្ពរទំងទក់ទង្កសួងច្បាប ់
្បចាំតំបន់ ភែើរបីភធ្វើការសភ្រច្បរនសរររយ។ 

 

H. ករមវធិ្សីរំាបស់សិសភរៀន English បផ្នែរ 
 

ករមវធិ្បីភ្ងៀនសសិសសាលាបឋរសកិា 
 
 

សិសសភរៀនអង់ភគលសោច្បច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីទំងអស់ផ្ែល 
នតល់ែល់សិសសសិការន។ គភ្មាងការបភ្ងៀនសំរាប់សិសស 
ភរៀនអង់ភគលសភៅតារសាលាបឋរសិកា រួរនឹងការចាត់ផ្ច្បង 
បណតុ ះបណាត លភាសាអង់ភគលស (ELD) ជារួយនឹងការ 
បញ្ញជ ក់ភៅភលើការនតល់មាតិការកំរិតថ្ន ក់ភរៀភៅភាសា។ ភលាក 
្គូ-អនក្គូភធ្វើការទកទ់ង្សាវ្ជាវតារឯកភទសបណតុ ះបណាត ល 
ព្ងឹង្បតបិតតគិភ្មាងការបភ្ងៀន។                                                    
ការភរៀបច្បំ ELD គឺជាផ្ននករួយផ្ណនាំសិសសភោយរន         

យល់ភច្បះព្ងឹងសិសសសិកាអង់ភគលសភោយរនសភ្រច្បែូច្បជាៈ 
ការសាត ប,់ ការនិយាយ, ការភរៀនោន, នងិការសរភសរ។ ភៅ           
តារកំរិតថ្ន កប់ឋរសិកា ការភរៀបច្ប ំELD គឺផ្ណនាំផ្ែល 
មានភគលការណប៌ភ្ងៀនសិសស ៣០-៤៥នាទ ីកនងុរួយថ្ថ្ៃ 
ភែើរបីភោយភច្បះរនសាា តែ់ល់កំរិត។ ភគលការណ៌ភរៀបច្បំ 
សំខាន់ៗថ្ន ELD គឺមានរួរៈ 

• ភគលការថ្នការភរៀនច្បំច្បំណាត់ថ្ន ក់សិសសភធ្វើភ ើងភែើរបី 
ភោយសិសសភច្បះភាសាអង់ភគលសរនសាា ត់។ 

• ភធ្វើការបភ្ងៀនជាក់លាក់នូវរភបៀបភ្បើ្រស់ អងភ់គលស 
ភោយមានន័យច្បាស់លាស។់ 

• ភធ្វើការបញ្ញជ ក់ភៅភលើការអនុវតតន៍ ភាសា ឱ្យរនភ្ច្បើន 
្តឹរ្តូវ នងិភច្បះសាា ត់។ 

• ភធ្វើការ្បុង្បយត័នភៅភលើការភ្បើ្រសរ់ភបៀបថ្មីបភ្ងៀន 
ភាសា ជាភរៀនរាល់ថ្ថ្ៃ ្ពរទងំចាត់ផ្ច្បងផ្ននកសងគរ។ 

• បនតការតារដានពនិិតយភរើលភៅភលើការបណតុ ះបណាត ល 
ភាសា អង់ភគលស ។ 
មានករមវិធ្គីជាគំរូច្បំននួ ប ីផ្ែលភរៀបច្បំភ ើងសំរាប ់
សិសសភរៀន អង់ភគលស (ថ្ន ក ់K-៥): 
 

 
 

 
 

J. ភៅតារសាលាភរៀន 
 
វនិ័យ នងិច្បាបភ់ៅតារសាលាភរៀននរិយួៗ  

 

ចាងហាវ ងសាលាភរៀននិរួយៗបភងកើតភោយមានច្បាប ់នងិវិន័យ 

សាលាផ្ែល្សបតារវិន័យរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភែើរបីភធ្វើឱ្យ 
្រកែថ្បរិយាកាសសាលាភរៀនរិន្តូវមានការរំខានជាដាច្ប់ខាត។
ចាងហាវ ងភធ្វើការទក់ទងជារយួមាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 

មានករមវិធ្គីជាគំរូច្បំននួ ប ីផ្ែលភរៀបច្បំភ ើងសំរាប់សិសសភរៀន 
អង់ភគលស (ថ្ន ក ់K-៥): 

• ករមវិធ្ី Structured English Immersion 

(SEI): សំរាប់សិសស ELs ផ្ែលភរៀនភាសាអង់ភគលស 
ថ្មី ឬភច្បះអង់ភគលសសាា ត់កំរិតែំបងូ។ 
 

• ករមវិធ្ី Mainstream English Cluster 
(MEC): សំរាប់សិសស ELs ផ្ែលភច្បះអងគ់លស 
សាា ត់គួរសរ និងភច្បះកំរតិសាា តខ់ពស់។  

 

• ករមវិធ្ីអប់រំពីរភាសាជនំួសៈ សំរាប់សិសសនិយាយភាសា 
ភនសងៗ រួរនឹងសិសសភច្បះភ្បើ្រស់ភាសានយិាយភធ្វើការ 
ទក់ទងតាររភបៀបពីរ-ភាសា, ភច្បះនយិាយភាសាបរភទស 
ទក់ទងតាររភបៀបរយួ-ភាសា, និងបណតុ ះបណាត លអកសរ 
សាស្តសត ពីរទក់ទងតាររភបៀបរួយ-ភាសា។ ករមវិធ្ីអប់រំ 
ពីរ ភាសាជួយព្ងឹងសិសស ទងំអស់ភោយភច្បះពីរភាសា, 
អកសរសាស្តសតពីរ, សកិាឱ្យ រនសភ្រច្ប នងិយល់ែឹង 
វបបធ្រ៌ច្ប្រុះ។សិសសច្បុះភ ម្ ះ ច្បូលភរៀនមានឱ្កាស 
សិកា រនទទួលការច្បំភណញពីការសិកាអកសរសាស្តសត។ 
ពត៌មានបផ្នែរ ច្បូរភបើក្បព័នផ្វបសាយ ករមវិធ្ភីាសា-ពីរ 
ភនះភរើលៈ  www.sandiego unified.org/ 

 
ករមវធិ្បីភ្ងៀនសសិសសាលារធ្យរសកិា 
 

ភៅតារកំរិតសាលារធ្យរសិកា (ថ្ន ក់ទ ី៦-១២) ការ 
បភ្ងៀនសិសសភរៀនអង់ភគលសភផ្លត តភៅភលើភាសា, ភគលការ 
សិកា, និងភគលការបភណាត ះបណាត លសិសសភរៀនអង់ភគលស 
ភោយរនសាា ត់ភពញលិញ។ ការគំ្ទភោយរនសរររយ 
្បតិបតតភៅតារភសច្បកតី្តូវការថ្នការបភ្ងៀនសិសសមាន ក់ៗ។  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
សមាជិកបុគគលិកការងារ និងសិសសភែើរបីពនយល់ផ្ណនាំភោយ 
យល់អំពីច្បាប់វិន័យរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងក៏ែូច្បជាវិន័យសា
លាភរៀននងផ្ែរ។ ចាងហាវ ងសាលាភរៀន្តូវផ្តពិនិតយភរើលច្បាប់ 
វិន័យទំងភនាះភោយរនច្បាស់លាស់ថ្្តឹរ្តូវនិងព្ងឹងសិទធិ 
របស់សិសសមាន ក់ៗរនលអ្បភសើរ។ 
   សិសសត្រូវឱ្យអនុវតតន៍តារច្បាប់វិន័យសាលាភរៀន, ភគរព 

តារច្បាប់វិន័យទំងអស់,  យកច្បិតតទកុដាក់សិកា,  ភគរពែល់ 

ភែើរបជីួយសិសសសិការុខវិជាច សំខាន់រនតារការត្រូវច្បាប់រែធ  
និងភរៀនរុខវិជាជ  “a-g”  តារការត្រូវច្បូលភរៀនភៅតារសាកល  
វិទាល័យសាលា UC និងសាលាភរៀនរែធ,  និងតារការត្រូវថ្ន  
សាលាសាកលវិទាល័យ និងច្បាប់ច្បលូភរៀនរុខវិជាជ ជីវះ  ្កសួង  
អប់រំ្បចំា្កុងមានការបញ្ញជ ក់វិធ្ីគំ្ទសិសសទំងអស់សិកាភោយ  
រនែល់កំរិត្គប់្គន ់្ពរទងំជួយសិសសភធ្វើការសិការនតារ  
ការត្រូវ ភែើភរបើទទួលសញ្ញា ប័្តពីសាលាវិទាល័យទន់ភពល  
ភវលា។ វិធ្ីទំងភនះមានរួរែូច្បជាៈ   

• ការភរៀន អង់ភគលស ជាភាសាទ ីពីរ តារលំដាប់លំភដាយ 
(ESL): សំរាប់សិសសភរៀនភាសាអង់ភគលសភច្បះ្គប់្គន ់
ទប់ភពល (កំរិច្បចាប់ភនតើរ, កំរិរធ្យរែំបូង, កំរិតខពស ់
ែំបូង)។  
 

• ការបណតុ ះបណាត លភាសា អង់ភគលស  (ELD): 
សំរាប់សិសសភច្បះ អង់ភគលស រនសាា ត់ែល់កំរិតខពស់ 
(កំរិតខពស់រធ្យរ, កំរិតខពស់ែំបូង)។ កំរិតទំងភនះ 
សិសសភរៀនរុខវិជាជ  អង់គលស តារលំដាប់លំភដាយ, 
ភែើយបភ្ងៀនភដាយភលាក្គូ-អនក្គូផ្ែលមានសញ្ញា  
ប័្តពិភសសបភ្ងៀនភាសា អង់ភគលស។    
 

• រជឈរណឌ លអនតរជាតិៈ នតល់ែលស់ាលាភរៀនផ្ែលមាន 
សិសសច្បូលភរៀនអង់ភគលសផ្ែលជាភាសាថ្ម ីនិងជាសិសស 
ភទើបច្បូលសាលាភរៀន ភែើយមានការពិរកខាល ំងកនុងការ 
សិកាភៅតារសាលាភរៀន។   

ពត៌មានបផ្នែរសតីអំព ីករមវិធ្បីភ្ងៀនទំងភនះ សូរភធ្វើការទក់ 
ទងការិយាល័យ្គប់្គងភាសា www.sandiegounified. 
org/ola,619-725-7264 or ola@sandi.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ភលាក្គូ អនក្គ ូនិងអេិរលសាលាភរៀន្ពរទំងរិនភ្បើ 
្រស់ពាកយរិនគួរ សរភ ើយ។ សិសស្តូវផ្តទទួលខុស្តូវ 
ភៅភលើសករមភាពរបស់ ខលួនផ្ែលរន្ប្ពឹតតតារវិន័យ និង 
ច្បាប់ភៅតារសាលាភរៀន, ច្បាប់ភលងកសំានតភៅភលើទីធាល សា  
លាភរៀន, ច្បាប់ភលងកសំានត ភពលសិសសភច្បញភលង្ពរទំង 
ភៅភពលមានករមវិធ្ីអវីរួយភៅតារសាលាភរៀន។  
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 សាលាភរៀន្បចំា្កុងបភងកើតភោយមានច្បាប់វិន័យសំរាប់ 
សិសសភសលៀកពាក់រកភរៀន  ្ពរទំងហារឃាត់រិនឱ្យភសលៀក 
សំភលៀកបំពាក់ផ្ែលទក់ទងនឹង្កុរអនកភលង (gang) និង
/ឬត្រូវភោយសិសសភសលៀកឯកសណាធ នរកសាលាភរៀន។  
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលគួរផ្តពិនិតយភសើភរើភរើលច្បាប់ 

និងវិន័យសាលាភរៀនជារួយកូន ។  មាតាបិតា ឬអនកោណាពា 
រល្តូវផ្តរួរសែការណ៌ជារួយអេិរលសាលាភរៀនភែើរបី្បតិ 
បតតិតារច្បាប់វិន័យសាលាភរៀន ភបើសិសស្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់ 
វិន័យភនះ។  

 
 

គភ្មាងសនតសិខុសាលាភរៀន 

  សាលាភរៀន្បចំា្កុងទំងអស់រនបភងកើតគភ្មាងការ ការ 
ពារសនតិសុខសាលាភរៀនផ្ែលត្រូវតារច្បាប់ រែធ ែូច្បរនភរៀប  
រាប់ ភៅកនុងច្បាប់អប់រំរបស់រែធ California មា្តា 32280  

et seq ។ គភ្មាងការ ការពារសនតិសុខមានរួរនឹងទ្រង់ការ 
ការពារភ្គះធ្រមជាតិ, ទ្រង់ការ ការពារសនតិសុខសំរាប់សិសស 
ច្បូលនិងភច្បញពីសាលាភរៀន, ទ្រង់ការ ការពារភពលមានបញ្ញហ  
ធ្ៃន់ធ្ៃរ, ច្បាប់ការពារផ្ននកនលូវភេទ, ទ្រង់រាយការណ៌សតីអំពី 
ការភធ្វើរបភកមង, ទ្រង់ច្បាប់វិន័យសំរាប់សិសសភសលៀកឯក 
សណាធ នរកភរៀន ្ពរទំងច្បាប់វិន័យសាលាភរៀន។ 
 

 

ររយការណស៌តអីពំ ីការ្គប់្ គង 
សាលាភរៀន 

 

 សាលាភរៀនសាធារណៈ្បចាំ California ទំងអស់ត្រូវ 
ឱ្យនតល់ពត៌មានរបស់ខលួនែល់សែគរន៍តារលខិិតរាយការសតីអំពី 
ការ្គប់្គងសាលាភរៀន (SARC)។ លិខិតរាយការភនះសា 
លាភរៀននិរួយៗមានការពនយល់តាររភបៀបពីរផ្ននកៈ ទីរួយមាន 
ការពនយល់ភពញលិញ និងទីពីរមានការពនយល់ជាសភងខបផ្ែល 

មាន បញ្ញជ ក់ផ្តពីរសនលឹក។ ភរៀងរាល់ឆ្ន ំ មាតាបិតាទទួលលិខិត 
ពនយល់ ជាសភងខបពីរសនលឹកពសីាលាភរៀនរបស់កូន។ ទ្រង់ការ 
ពនយល់ផ្ណនាំទំងពីរផ្ននកភនះមានដាក់ភៅតារ្បព័នផ្វបសាយ 
របស់្ កសួងអប់រំ្បចំា្កុង  www.sandiegounified. 
org/sarcs. 
 

 

ការយលែ់ងឹអពំ ីការអបរ់សំខុភាព 
ផ្ននកនលវូភេទ 

 

ការអប់រំឱ្យយល់ខាងនលូវភេទនតល់ភ ើងភដាយ្គូទទួលការ 
ែវឹកែវឺនភៅតារផ្លន ក់ភរៀន  ឬបុគគលិកអប់រំនលូវភេទភៅតារ 
សែគរន៍ភៅតារថ្ន ក់ទី ៦, ៨, និងវិទាល័យ។ ករមវិធ្ ី
បភ្ងៀនភៅតារថ្ន ក់ទី ៦ រួរនឹងពត៌មានសតីអពំី ោយុសិសស 
ច្បូលវ័យជំទង់, កាយវិភាគសា្សតបនតពូជ, ការបញ្ញជ ក់អពំី្ប 
ភេទ, ការពនយល់ផ្ណនាំអំព ីនលូវភេទ, ការភគរពទំនាក់ទំនង  
គន , ការយល់ែឹងអំព ីHIV  និងការពារ ភរាគ្លងតារនលូវភេទ, 
និងជំនាញការ្ប្ស័យទក់ទង។ បផ្នែរ រុខ្បធានសិកា 
ទំងភនះ សិសសថ្ន ក់ទី ៨ និងសាលាវិទាល័យទទួលករមវិធ្ី 
សិកាមានរួរនឹងភរភរៀនសិកាអណព ីការ ការពាររិនភោយ 
មានកូន, ការ ការពាររិនភោយមានគេ៌, ការភធ្វើរប និង  

ជំនាញច្បរចារ។ មាតិការទំងភនះត្រូវភ ើងភដាយច្បាប់អប់រំ 
សុខភាពយុវជន California (CA Ed Code 51930-

51934). 

មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល នឹងរនទទលួពត៌មាន 
រុននឹងចាប់ភនតើរបភ្ងៀន រុខវិជាជ ការយល់ែឹងសុខភាពផ្ននក 
នលូវភេទែល់សិសស ្ពរទំងអភញ្ជើញគត់រកច្បលូរួរ្បជុំសិកា 
ពិនិតយភរើលសមាភ រៈបភ្ងៀនទំងភនះ។ ភ្កាយពីរនពិនិតយ 
ភរើលសមាភ រះភនះរួច្បភែើយ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 
ណាផ្ែលរិនច្បង់ឱ្យ កនូច្បូលរួរសិកាជារួយករមវិធ្ីភនះ ឬ 
ច្បូលរួរផ្តផ្ននករួយច្បំនួន គត់្តូវផ្តសរភសរជាលិខិតរកឱ្យ 
សាលាភរៀនរនែឹង។ 

 
 

ការអបរ់ពំភិសស 
្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego ភធ្វើការបញ្ញជ ក់ និង  

្សាវ្ជាវភៅភលើសិសសទំងអស់ផ្ែលសិកាភៅកនុងសាលាភរៀន  
្បចំា្កុងផ្ែលមានោយុចាប់ពីថ្ថ្ៃភកើតរែូតែល់ោយុ ២១ឆ្ន ំ 
ផ្ែលមានភាពពិការភាព  និងនតល់ការគំ្ទការសិកាឱ្យរន  
សរររយ ្ពរទំងនតល់ភសវបំភរើទក់ទងនឹងសសិសទំងភនាះ  
ផ្ែលភធ្វើភ ើងភដាយបុគគលិកភធ្វើការសភ្រច្បភោយតថ្រលភៅភលើ   
ការអប់រំ។ 
 ្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុងផ្លត ច្បញ់ នតល់ែល់សិសសនូវការអប់រំ 

ឥតគិតថ្ថ្ល និងភោយរនសរររយតារច្បាប់សែព័ន និងច្បាប ់ 
រែធ រួរនឹងសិសសផ្ែលច្បុះភ ម្ ះសិសសភរៀនភៅតារសាលាភរៀន  
ឯកជន, សាលាភរៀនផ្ែលរែធទទួលសាគ ល់, សសិសផ្លល ស់បតូរទីលំ  
ភៅភ្ច្បើន និង្តូវការជំនួយការអប់រំពិភសស ។ល។ ពតម៌ាន 
បផ្នែរចូរភបើក្បពន័ ផ្វបសាយភនះភរើល  www.sandiego 
unified.org/ special-education  ឬទូរស័ពា  
រកភលខ ៦១៩-៧២៥-៧៧០០។  
  ភសវបំភរើមាននតល់តារភសច្បកតី្តូវការរបស់សិសសមាន ក់ៗ។  

ភ្កាយភពលមាតាបិតា នងិ្កុរឯកភទសស្របស្រួលការអប់រំ  
សិសសរួច្ប ភគភធ្វើការសភ្រច្បច្បិតតនតល់ជំនួយតារភសច្បកតី្តូវការរបស ់ 
សិសសតារលកខណះភនសងៗ ភែើយករមវិធ្ ីIEP  និង្តូវបភងកើត  
ភោយមានភ ើងសំរាប់សិសស ។ IEP គឺជាឯកសារច្បាប់ផ្ែល  
ភរៀបរាប់អំព ី្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនតល់ការបំភរើែល់សិសសផ្ែល  
្តូវការពិភសស។ ការគំ្ទការអប់រំពិភសស នងិភសវបំភរើនតល ់ 
ែល់សិសសភ្ការច្បាប់អប់រំសិសសពិការមាន ក់ៗ (IDEA 2004). 
ភពល្បជុំ ភបើ្កុរ និងមាតាបិតារិនយល់្ពរឱ្យសិសស 

ច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ី IEP ភនះភទ ពត៌មានខាងភ្ការគឺ 
មានសំរាប់ជួយែល់មាតាបិតាៈ 

• ការិយាល័តបុគគលិកជួយស្រួលកិច្បចការោច្បជយួភដាះ 
្សាយបញ្ញហ អប់រំពភសស នងិច្បាប ់៥០៤រន។  
បុគគលិកជួយស្រួលកិច្បចការគឺជាមាតាបិតាគំ្ទ ឬជា 
្កុរសភ្រច្បកិច្បចការ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង ភែើយភធ្វើការ 
រិនលំភអៀងនឹងគូរភាគីណារួយភែើរបីជួយភដាះ្សាយ 

បញ្ញហ ទូភៅផ្ែលទក់ទងនឹងភសច្បកតី្តូវការរបសស់ិសស។  
មាតាបិតា ឬអនកាោណាពារលោច្បទកទ់ងបុគគលិក  
ជួយស្រួលភដាយភធ្វើការទក់ទងការិយាល័យគំ្ទនិង  
ភដាះ្សាយ ការតវ៉ា ការអប់រំពិភសស at   
4100 Normal St., 
Annex 7, San Diego, 92103 or 619- 

725-8186/8167, or visit www.sand- 

iegounified.org/ombudsperson. 
 

• រភបៀបតវ៉ា ភដាះ្សាយ   
មាតាបិតាោច្បភធ្វើការតវ៉ា ភដាះ្សាយបញ្ញហ ភនះរនភដាយភធ្វើ 
ការទក់ទងការិយាល័យ្គប់្គងការតវ៉ា , ផ្ននកអប់រពំិភសសៈ  
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200,  
Sacramento, CA, 958333-4231, ទូរស័ពាភលខ  
(916) 263-0880 ឬភបើក្បព័នផ្វបសាយភនះភរើលៈ 

    www.cde.ca.gov/oah/ 
SpecialEducation. 
 

• ្កសងួអបរ់ ំCalifornia    
្កសួងអប់រំ California   ្កុរ នងិមាតាបិតា ឬ 
អនកោណាពារលមានោររមណ ៌ថ្ការ្គប់្គង IEP 

របស់កូនរនិអនុភលាររន្តឹរ្តូវ ឬភលមើសនឹងច្បាបអ់ប ់
រំពិភសស ភលាកអនកោច្បភធ្វើការតវ៉ា ផ្លា ល់ភ ើងភៅ្កសួង 
អប់រំ្បចាំ California ផ្ែលមានអស័យដាធ នៈ  
Special Education Division, 1430 N 
St., 2nd floor, Room 2401, 

Sacramento, CA 95814 or visit 

www.cde.ca.gov/sp/se. 
 

ADA ្ពរទំងមា្តាច្បាប ់ 504 

ស្របស្រលួកចិ្បចការសរំាបស់សិស 
 

 ្កសួងអប់រំ្បចំាទី្កុង San Diego ែឹងអំពីការ្គប់្គង 
ភ្ការច្បាប់មា្តា ៥០៤ ផ្ែលជាច្បាប់ផ្កផ្្បភោយរនលអភ ើង 
វិញបភងកើតភៅឆ្ន ំ ១៩៧៣, ការភសើភរើ្បព័នភោយតថ្រល, នងិនតល់ 
ការស្របស្រួលកិច្បចការឱ្យរនសរររយសំរាប់សិសសពិការ។  
នាយកស្រួល មា្តាច្បាប់ ៥០៤ ភៅតារសាលាភរៀននិរួយៗ 
ោច្បនតល់ពត៌មាន និងជនំួយបផ្នែររន។ 

  

សសិសពកិារជាបភណាត ះោសនន 
 

្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងមានករមវិធ្ីអប់រំែល់សិសសពិការជា 
បភណាត ះ ោសនន ភែើយសិសសពិការភនាះ្តូវផ្តភៅនាះ, ភៅ 
តាររនាីភពទយ ឬ សាន ក់ភៅតាររណឌ លសុខភាពណារួយ។ 
ភបើរណឌ លភនាះសែិតភៅ ភ្ៅតំបនស់ាលាភរៀនរបស់សិសស 
សិសសភនាះនឹងរនទទលួការ  

បភ្ងៀនតារការត្រូវរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភនាះផ្ែល្តូវ 
បភ្ងៀនសិសសភៅតាររនាីភពទយ ឬបណឌ លពារលភនាះ។ 
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសផ្ែលទទលួការពា 

រលភៅតាររណឌ លភនាះ្តូវផ្តរាយការភោយសាលាភរៀន្ប 
ចំា្កុងផ្ែលសិសសរស់ភៅជាបភណាត ះោសននរនែឹង។ ្កសួង 
អប់រំ្បចំា្កុងភនាះ្តូវផ្តនតល់ការបភ្ងៀនពិភសសែល់សិសស 
ភនាះ។   

http://www.cde.ca.gov/oah/
http://www.cde.ca.gov/sp/se
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ការអប់រំផ្ននក កីឡាៈ ច្បំភពាះសិសសពិការជាបភណាត ះោសនន 
ឬពិការជាអច្បិថ្ស្តនតច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីកឡីារនិរន មាតាបិតា ឬ 
អនកោណាពារលសិសសគួរផ្តមាន្គូភពទយ (MD; or DO, 

NP, PA) ទទួល្គប់្គងភធ្វើការពិនិតយលកខណៈពិការសិសសនិង 
្តូវអនុញ្ញា តិភោយច្បលូរួរជារួយករមវិធ្ីកឡីា។ មាតាបិតា ឬអនអនក 
ោណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការភសនើសំុទ្រងល់ិខិតច្បរលងទំង 
អស់បំភពញ “ការផ្កត្រូវអំពី ការរងបួស ឬជរៃឺសុំច្បូលរួរជារួយ 
ករមវិធ្ីកីឡា”. 

 

សមាភ រះជំនួយ ជួនកាលសិសស្តូវការសមាភ រះជំនួយសំរាប់ 
ភធ្វើែំភណើរែូច្បជាៈ ភឈើ្ច្បត,់ រភទះសំរាប់ជះិ, មាន ងសិលារំុទប់្ អឹង 
រក់, ផ្សបកភជើងកផ្វងពាក់ពាក់ភែើរភៅសាលាភរៀន។ ភែើរបីបនែយ 
ភាពភ្គះថ្ន ក់ែល់សិសស នងិអនកែថ្ទៗភទៀត មាតាបិតា ឬអនក 
ោណាពារលនឹងនតលក់ារបញ្ញជ ក់្រប់ភច្បញពី្ គូវភពទយផ្ែល 
ទទួល្គប់្គងចាត់ផ្ច្បងសាែ នការរបស់សិសស។ ការបញ្ញជ ក់ភនាះ 
្តូវផ្តមានែុច្បជាៈ 

• សមាភ រះបញ្ញជ ក់្តូវផ្តពនយល់នូវរភបៀបភ្បើ្រស់ភៅតារ
សាលាភរៀន 

• យល់ែឹងថ្ សិសសទទួលការផ្ណនាំបភ្ងៀនភោយ  
ភ្បើ្រស់សមាភ រៈកុំភោយមានភ្គះថ្ន ក់ 

 

 
 

 

J. ការរកភរៀន 
 

ច្បាបត់្រូវភោយសិសសរកភរៀនជា្បចាំថ្ថ្ៃ។ ច្បាប់អប់រំ រែធ 
California មា្តាភលខ ៤៨២០០ ត្រូវភោយភកមងោយុចាប ់
ពី ៦ ែល១់៨ឆ្ន ំ ្តូវភៅភរៀនភោយរនភរៀងរាល់ថ្ថ្ៃទន់ភពល 
ភវលា។ តារការសិកា្សាវ្ជាវបងាហ ញថ្ សសិសរកភរៀនភទៀង 
ទត់ោច្បភធ្វើភោយមានរើកច្បំភរើនកនុងការសិកា។  
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលជាអនកទទួល្គប់្គងផ្ណនា ំ

កូនរកភរៀនភោយរនភទៀងទត់ ភបើកនូឈប ់គត់្តូវផ្តនតល់ពត ៌
ភោយសាលាភរៀនរនែឹង។ ការឈប់មានច្បាបទ់មាល ប់មានបញ្ញជ ក់ 
ែូច្បមានខាងភ្ការភនះ។ ការឈប់ភៅនាះែូច្បជាៈ ភៅនាះភរើលបអនូ, 
ភៅជារួយមាតាបិតាបំភរើការងារ និងច្បូលរួរកសំានត ឬភៅភរើល 
កីឡា ភនាះរិនផ្រនជាការឈប់មានច្បាប់ទមាល ប់ភ ើយ។ 
ការឈប់ស្មាករិនរកភរៀនច្បំននួ្រំថ្ថ្ៃឬភលើសពីភនះោច្បភធ្វើ 

ភៅរន ភបើមាតាបតិា ឬអនកោណាពារលភសនើសំុឈប់ភដាយប ំ
ភពញទ្រង់កចិ្បចសនាឱ្យកនូយកកិច្បចការភៅភធ្វើភៅនាះយា ងភហាច្ប 
ណាស់ឱ្យរនរួយសរត ែ៍រនុកនូឈប់។ សិសស្តូវផ្តភធ្វើកិច្បចការ  
ភនាះភោយរនច្បប់សពវ្គប់តារការកំណត់។ ភ្កាយភពលឈប ់ 
មាតាបិតាត្រូវភោយនតល់ពត៌មានសតអីំព ីការឈប់ភនាះែល់ការិ  
យាល័យសាលាភរៀន រុនសិសសោច្បច្បូលភរៀនវិញរន។  
សិសសនឹងរិន្តូវទទួលការកាតប់នែយពនិាុ ឬខាតពិនា ុភពល 

ឈប់មានច្បាប់ទមាល ប។់ សិសសឈប់មានច្បាប់ទមាល ប់នឹងរន 
ទទួលការអនុញ្ញា តិភោយភធ្វើកចិ្បចការសាលាភរៀន និងការ្ប ង 

• រួរនឹងការអនុញ្ញា តិរបស់មាតាបិតាភោយបុគគលកិ្កសួង
អប់រំ្បចំា្កុងទកទ់ងជារួយ្គូភពទយឯកភទសជួយផ្ណ
នាំផ្ននកសុខភាព ភបើមានការត្រូវភោយបញ្ញជ ក ់
 

• រួរនឹងភពលភវលាកនុងការច្បណំាយភ្បើ្រស់ភៅភលើ
សមាភ រះ 
 

ភពលទទួលរនការបញ្ញជ ក់ពបីុគគលិកឯកភទសសុខភាព 
សិសសោច្បយកទ្រង់លិខិតភៅនាះបំភពញឱ្យរនច្បប់សពវ្គប ់ 
ឬបំភពញជាបភណាត ះោសននរនភៅតារការិយាល័យសាលា 
ភរៀន។ មាតាបតិា ឬអនកោណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការភសនើ 
សុំទ្រង់លិខិតច្បរលងទំងអសរ់ន “ សមាភ រះសំរាប់ជួយភធ្វើ 
ែំភណើរ/សមាភ រៈភពទយសំរាប់ភ្បើ្រស់ភៅតារសាលាភរៀន”.  

 
សមាភ រះភពទយៈ មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលជាអនក 

ទទួល្គប់្គងនតល់សមាភ រះភពទយពារលនិងសមាភ រះពារល 
សំរាប់សិសសភធ្វើែំភណើរ នងិសមាភ រះទកទ់ងនងឹការបញ្ញជ រភច្បញព ី
្គូភពទយរបសស់ិសស។ ឧទែរណម៌ានរួរនឹងរូបរនត, បំពងប់ូរ 
ថ្ន ំ និងបំពង់ថ្ន ,ំ បនាបោច្បរ,៍ ្កដាសជតូលារកភកមង, សារាង  

 
 
 

 
 
 
 
 
វិញ្ញា សារណាផ្ែលរិនរនភធ្វើទំងអស់រន ភែើយសិសសនឹងរន 
ទទួលពិនាុភពញលិញ។ កិច្បចការ្ប ង នងិកិច្បចការទំងភនាះ្តូវមាន 
ភាព្បហាក់្បផ្ែលគន នឹងកិច្បចការផ្ែលសិសសរិនរនភធ្វើ ប ុផ្នតរនិ 
ចាំរច្ប់ឱ្យែូច្បគន ភនាះភ ើយ។ (ច្បាបអ់ប់រំមា្តាភលខ ៤៨២០៥)  
   ភបើសិសសមានបញ្ញហ រកភរៀន ភែើយបុគគលិកសាលាភរៀនរិនោច្ប 
ភដាះ្សាយរនភទភនាះ សាលាភរៀនោច្បបញ្ជូនសិសស និង្គសួារ 
ភៅគណះករមការភសើភរើសំណំុភរឿងសិសសច្បូលភរៀន (SARB) ភធ្វើការ 
ភដាះ្សាយរន។ភបើ SARB រិនោច្បភដាះ្សាយរនភទភនាះ ភគ 
មានសទិធិបញ្ជនូសិសសភៅតុលាការ ុំឃំាងភកមងភែើរបីភដាះ្សាយ។ 
ពត៌មានបផ្នែរច្បាសល់ាស់ ច្បូរពិនិតយភរើលទ្រង់ច្បាប់របស់្កសួង 
អប់រំ្បចំា្កុងភលខ ៤៧០៥ នងិភលខ៦១៦៦ (មា្តាភលខ១៧b) 
ផ្ែលមានភៅតារសាលាភរៀនរបស់កូន នងិឬ្បព័នផ្វបសាយរបស ់
្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង at www.sandi. net/procedures. 

 
ការឈប់មានច្បាប ់

ច្បាប់្កសងួអប់រំមា្តាភលខ ៤៨២០០ សិសសោច្បឈប់ 
ភដាយមានច្បាប់ទមាល ប់្តរឹ្តូវ ភពលសិសសៈ  
 មានជរៃ ឺឬរងរបួសអវីរួយ 

 

 

ថ្ន ំ្បដាប់សំរាបទ់ប់ថ្ន ំែកបភងហើរ, មា សពាក់ការពារការែក 
ែភងហើរ និងឧបករណ៌សរំាប់ជួយការែកែភងហើរ, រជុលថ្ន ំចាក់ 
ការពារភរាគទឹកភនារផ្នអរ, និងសមាភ រៈ/ឧបករណ៌ពិនិតយភរើល 
ជាតិសករកនុងខលនួ។  
 រភទះសំរាប់សិសសពិការៈ  មានផ្តសមាជកិបុគគលិក 

សាលាភរៀនអនុញ្ញា តិភោយរុញរភទះសិសសពិការ  ភលើកផ្លង 
ផ្តសិសសភនាះោច្បរុញរភទះរនភដាយខលួនឯងរនិភោយមាន 
ភ្គះថ្ន ក់។ សិសសភនសងៗភទៀត្តូវរនហារឃាត់រនិភោយ 
រុញរភទះសិសសពិការភនាះភ ើយ។ 

 

ច្បាប់ Megan 

  ពត៌មានសតីអំពពីិរុទធជននលូវភេទច្បុះភ ម្ ះភៅកនុងរែធ  
California ភលាកអនកោច្បរកភ ើញភៅកនុង្បព័នផ្វប  
សាយ្កសួងតុលាការ California www.megans 
law.ca.gov.  ្បព័នផ្វប សាយភនះនតលព់តម៌ាននូវរភបៀប 
ការពារខលួន និង្គសួាររន ជា ញកឹញ បម់ានការសួរជាសំនួរ 
ភែើយជនពិរុទធនលូវភេទត្រូវភោយ ច្បុះភ ម្ ះភៅកនុងរែធ 
California ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 មានបញ្ញហ សុខភាពភែើយភាន ក់ងារ្កសួងសុខាេិ
រល្សុក ឬ្កុងត្រូវភោយសិសសភៅឆ្ៃ យព ី
ភគឯង។ 

 

 មានការណាត់ជបួភពទយសខុភាព, ភពទយភធ្មញ, 
ភពទយផ្េនក ឬភពទយពនិិតយភរើល្អឹង។ 

 

 សិសសោច្បឈប់រនកនងុការទទលួភសវបំភរើពីការ 
ពិនិតយសុខភាពពិភសសភដាយរិនចាំរច្ប់ទទលួការ 
យល់្ពរពីមាតាបតិា ឬអនោណាពារលសសិស 
ភយាងភៅតារវិន័យ នងិច្បាប ់Title X ។ 

 ច្បូលរួរកនុងពិធ្ីបូជាសពសមាជកិ្គសួារជិតែិត។ ការ 
ឈប់ភនះអនុញ្ញា តិភោយរនផ្តរយួថ្ថ្ៃ ភបើពធិ្ីភនះ្ប 
្ពឹតតភៅកនុងរែឌ California ភែើយភបើពិធ្ីភនះ្ប្ពឹតត 
ភៅភៅភ្ៅពីរែឌ California សិសសោច្បឈប់រន ច្បំននួ 
បីថ្ថ្ៃ។    

 ្តូវភៅបំភរើកិច្បចការជាគណះវិនិច្បឆ័យភៅតារសាលាតំបងូ       
ផ្ែលរែធត្រូវដាក់កំរិតភោយ។  

 

 មានជរៃ ឺឬមានបញ្ញហណាត់ជបួជារួយភលាក្គូភពទយ 
ភពលសិសសសិកាភ្ការការ្គប់្គងរបស់មាតាបិតា 

 មានបញ្ញហ សរភែតនុលផ្លា ល់ខលួនរួរនឹង ប ុផ្នតរនិ 
កំណត់ភៅជបួតលុាការ, ច្បូលរួរកនុងពិធ្បីូជាសព, ច្បូល 
រួរកនុងពិធ្ ីបណុយសាសនា ឬពធិ្ីអវីរួយ, ច្បូលរួរពីធ្ ី
សាសនា ឬច្បូលរួរកនងុការ្បជុំការងារភែើយសសិស 
ឈប់ស្មាកភដាយ្បការភនះ មាតាបិតាសិសសរន 
សរភសរលិខិតភសនើសំុភោយកូនឈប ់ភែើយចាងហាវ ង

http://www.meganslaw.ca.gov/
http://www.meganslaw.ca.gov/
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សាលាភរៀន ឬអនកតណំាងសាលាភរៀនរនភធ្វើការ 
យល់្ពរ។ 
 

  ការច្បំណយភពលភវលាជារួយសមាជិក្គួសារជិត 
ែិតផ្ែលបំភរើផ្ននកភយាធា, និងរែធភៅភៅបំភរើជាតិ, 
ភច្បញភៅ, ភៅភៅបំភរើជាត,ិ រកពីបំភពញភារះកិច្បច 
ភាល រៗ, មានយុទធនាការភៅសររេូរ្បយុទធ, ឬគំ្ទ 
កិច្បចការ បំភរើជាតិ។ 
 

  ការច្បូលរួរកនុងករមវិធ្ីកសំានតរបស់្កុរែ ុនណារួយ   
 ផ្ែលរនបញ្ញជ ក់ភៅកនុងច្បាប់អប់រំភលខ៤៨២២៥.៥។ 
សិសសរនអនុញ្ញា តិភោយច្បូលរួររនរិនភោយភលើស 
ពី្រំថ្ថ្ៃជាប់ៗគន  និងឈប់យា ងភ្ច្បើនណាស់្រំែង 
កនុងរួយឆ្ន ំ។  
 
 
 
 

 K. បភច្បចកភទស 
 ទ្រង់ច្បាប់របស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភលខ ៤៥៨០ និង 
៤៥៨១ នតល់ជាពត៌មានសតីអំពី សទិធិ នងិការ្គប់្គងសំរាប ់
ការភ្បើ្រស់ អុីនធ្ឺផ្ណត (្បពន័ភអភ ្តូនិករបសៈ្កសួង 
អប់រំ្បចំា្កុង), និងភ្គឿងភអភ ្តូនិងផ្ែលជាផ្ននករួយថ្នជំ 
នាញការសិការបស់សិសស។  
សិសសនឹងោច្បភ្បើ្រស់រនភែើរបីៈ 

• ទទួលែំណឹង, ពត៌មានទូភៅពី្បេពការទូភៅ  
 និងវិជាជ  សាែ ន្សាវ្ជាវនានារន។ 
• ភោយ្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងនតល់្បព័នកុំពយូទ័រ និង  
 ទក់ទង, ការផ្ច្បកចាយ្បព័នកុំពយូទ័រ្គប់ផ្ននក។  
• មាន្បព័នភគលការ web និងករមវិធ្ ីsoftware   

ទូភៅច្បុះនាយភៅតារមាតិការរបស់្បព័នweb.     
 

• សែការណ៌ជារួយភគលការករមវិធ្ី web កនុង  
 ភគលបំណង  ភែើរបីជួយភគលការសិការបស់  
 សិសសភោយរនលអ្បភសើរ។  
 

• នតល់ការសិកាែល់សិសសតារ្បព័ន Online នូវ  
 រុខវិជាជ  និង ករមវិធ្ីសិកា, ការសិកាផ្ននកកុំពយូទ័រ    
  និងភអភ ្តូនិក។  

 

សិសសោច្បភ្បើ្រស់្បព័នសំរាប់ការសិកាែូច្បជាៈ 
• ភន្ើសារតារ្បព័ន Email ភែើរបីភធ្វើការសិកា 
 

• ការពិភ្គះជារួយ្កុរសតីអំពី រុខ្បធានសិកា  
 ផ្បលកពិភសសៗ។  

  
 

PowerSchool 
 

ការរួរសែការណ៌ និងការ្ប្ស័យទក់ទងរវងមាតាបិតា ឬ 
អនកោណាពារល, បុគគលកិការងារ, និងសិសសគឺជាកិច្បចការរួយ 

  “ ្គួសារជិតែិត “ការភ្បើ្រស់កនុងច្បាប់មា្តាភនះមាន 
ន័យែូច្បនឹងច្បាប់អប់រំមា្តាភលខ ៤៥១៩៤ សំរាប់ការភ្បើ 
្រស់នាភពលខាងរុខ ភលើផ្លងផ្តការភយាងបញ្ញជ ក់   
“បុគគលិកការងារ” នឹងចាត់ទុកថ្មានការភយាងទក់ទង 

ភៅនឹង “ សិសស.” 
ការឈប់ទកទ់ងភៅនងឹច្បាប់មា្តាភនះ្តូវយករកសារុប 

ផ្ច្បកតារច្បំនួនសិសសឈប់ជារធ្យរភាគ ជា្បចាំថ្ថ្ៃ (ADA) 
ភែើយសាលាភរៀននងឹរិនរនទទួលថ្វិការពីរែធភ ើយ។ រា ង 
ភទៀត ការឈប់របស់សិសសជា្បចាំថ្ថ្ៃោច្បប ះពាល់ែល់្រក់ 
ច្បំណូលសាលាភរៀនផ្ែល្តូវរនពីរែធ។ 

 
 

ការភគច្បភវសសាលាភរៀន 
ភសច្បកតីរាយការណ៌ែំបូងសៃីអំព ីការភគច្បភវសសាលាភរៀន 

គឺមានបញ្ញហ  សិសស និងមាតាបិតា ឬអនកោណាពារល 
សិសសនឹង្តូវរនភសនើសំុភោយច្បូលរួរ្បជុំជារួយ្គូនតល់  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ែ៏សំខាន់បំនុតរបស់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុងភយើង។ ភែើរបីភោយមាន 
ការភជឿជាក់ភលើកិច្បចការ្ពរទំងការផ្ណនាំសិសសសិកាភោយរន 
ភជាគជ័យ ភយើងនតល់្បព័ន PoowerSchool សំរាប់មាតាបិតា 
និង្បព័នកុំពយូទ័រភៅតារសាលាភរៀនរបស់ភយើង។  

  ្បព័នទំងភនះោច្បនតល់ឱ្កាសែល់មាតាបតិា និងសិសសភ្បើ 
្រស់្បព័ន Internet ផ្ែលោច្បភបើកភរើលពត៌មានរនែូច្បជាៈ 
ពត៌មានសាលាភរៀន, ការរកភរៀន, កាលវិភាគសិសសសិកា, កិច្បច 
ការដាក់ភោយភរៀន និងពិនាុសិសស, លិខិតពិនា/ុពិនាុសិកា និងភយា 
បល់របស់្គូ, ្បព័ន Email ទក់ទង្គ,ូ នងិការទក់ទងតារ 
្បព័ន Email ជារួយ្គូសតីអំពី កិច្បចការសិកាសិសស, ពិនាុ, 
ពិនាុថ្ន ក់របស់កូនភលាកអនក។ល។ 
  

 

ការទទលួ្គប់្ គង 

សាលាភរៀន្បចំាទី្កុង San Diego ភធ្វើការ្បុង្បយ័តន 
ហារឃាត់ភៅភលើការភ្បើ្រស់ផ្ែលភធ្ធើភោយមាន “បញ្ញហ ភ្គះ 
ថ្ន ក់ “ និងសមាភ រះផ្ែលរិនគំ្ទការអប់រំ។ “បញ្ញហ ភ្គះថ្ន ក់ “ 

ផ្ែល្ប្ពឹតតភដាយជនរិនភគរពច្បាប់ទូភៅ, ជនរិនមានច្បំភណះ 
ផ្ននកអកសរសាស្តសត្គប់្គន់, នភយារយ ឬភោយតថ្រលភៅភលើ 
ផ្ននកវិទាសាស្តសតែល់សិសសភ្ការោយុ (ច្បាប់្ពែមទណឌ មា្តា 
ភលខ ៣១៣)។ 
្គូ និងបុគគលកិការងារនឹងភ្ជើសភរើស្បព័ន Internet ផ្ែល 

សរររយសំរាប់បភ្ងៀន និង/ឬ្សាវ្ជាវសំរាបស់រតារភសច្បកតី្តូវ 
ការ, បកកភាពនងិសរតែភាពសិសស។្កសួងអបរំ់្បចំាទី្កុង San 

Diego 
រិនទទួល្គប់្គងភៅភលើ្បព័នអុីនធ្ឺថ្ណតណាផ្ែលរិន 
្តឹរ្តូវ ឬរិនសរររយសំរាប់ការភ្បើ្រស់ភនះភ ើយ។ ពត៌មានសត ី
អំពី ការភ្បើ្រស់្បព័ន Internet គឺជាការ្បថ្ុយ្បថ្នរបស ់

ឱ្វទ ឬបុគគលិកចាត់តាងំរបស់សាលាភរៀនភែើរបីពភ្គះភដាះ 
្សាយអំពីបញ្ញហ រកភរៀន ្ពរទំងបភងកើគភ្មាងការរួយភែើរបី 
ព្ងឹងការរកភរៀនរបស់សិសសភោយរនលអ្បភសើរ។  
 

ភសច្បកតីរាយការណ៌ភលើកទីពីរសៃីអំពី ការភគច្បភវសសាលា  
ភរៀនភៅតារសាលាភរៀនផ្តរួយ ភគនឹងភន្ើលិខតិភៅតារនាះ 
មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសស។  

 

  ភសច្បកតីរាយការណ៌ភលើកទីបីសៃអីំពី ការភគច្បភវសសាលា  
ភរៀនភៅតារសាលាភរៀនផ្តរួយ សិសសនឹង្តូវចាត់ថ្ជាសិសស 
មានទមាល ប់ឈប់ភ្ច្បើន ្ពរទំងត្រូវឱ្យច្បូលរួរ្បជុំភដាះ្សាយ 
ជារួយគណះករមការភសើភរើសំណំុភរឿងច្បូលភរៀនរបស់សិសស ឬករម 
វិធ្ីភដាះ្សាយបញ្ញហ  សិសសរកភរៀនទក់ទងនងឹច្បាប់អប់រំភលខ 
៤៨២៦៣។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនកភ្បើ្រស់។ 
 

ការយល់្ ពរកនងុការភ្បើ្ រស ់

 ភគលបំណងគឺសំរាប់សាលាភរៀនោច្បភបើក្បព័នផ្វបសាយ  
Sandi Net និងអុីនធ្ឺផ្ណតរនភែើរបីទទួលការភ្ងៀន និងការ 
សិកាភដាយនតល់សមាភ រះសិកា និង្បេពសមាភ រះទូភៅសំរាប់ 
សតវតសទី ២១ និងការបភ្ងៀនតារបរព័ន online។ ការភ្បើ 
្រស់្បព័ន networks របស់អងគការភនសងៗ (ឧ. ្ករុែ ុន 
ទូរស័ពាថ្ែ) ឬ្បពន័្បេពកុពំយូទ័រទូភៅ្តូវផ្តអនុវតតន៍តារច្បាប់ 
របស់្បព័នផ្វបសាយភនាះ ក៏ែូច្បនឹងច្បាប់ភ្បើ្រស់របស់្កសួង 
អប់រំ្បចំា្កុងនងផ្ែរ។  

 

ការហារឃាតក់នងុការភ្បើ្ រស ់

ច្បាប់សែព័ន ឬច្បាប់រែធ នងិច្បាប់្កសួងអបរំ់្បចំា្កុង 
មានការហារឃាត់ជាដាច្ប់ខាតភៅភលើការបញ្ជូនសាមាភ រះសារ 
ណាផ្ែលខុសច្បាប់។ ភនះមានរួរនងឹការផ្ច្បកចាយ ប ុផ្នតរិន 
កំណត់ៈ 

 

 ពត៌មានផ្ែលបំពានខុសច្បាប់ ឬប ះពាល់ែល់ 
សិទាិអនកែថ្ទណាមាន ក;់ 

 

 ការគំរារកំផ្ែងភដាយភ្បើ្រស់ពត៌មាន និង 
្បព័ន្ប្ស័យទក់ទងតារភ្គឿងភអភ ្តូនិក 
(ការគំរារកំផ្ែងតារ្បព័នផ្វបសាយ);  

 

 ការបងខូច្បភករ ត៍ភ ម្ ះ, រិនសរររយ, ការបំពាន, 
ោស្គរ, ការ្បមាថ្, ការផ្ណនាំនលូវភេទ,  
គំរារកំផ្ែង, ្បផ្ក្បកាន់ពូជសាសន ៍ឬ 
សមាភ រះខុសច្បាប់; 

 

 ការនាយ, បញ្ញជ រភោយអងាគ ស្រក់, ភធ្វើពាណិ  
       ជជករម ឬបញ្ចុះបញ្ចូលខាងនលូវនភយារយ; 
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 ពត៌មានផ្ែលភលើកទឹកច្បិតតភោយភ្បើ្រស់ភ្គឿងសារ 
ធាតុ ឬ្បព័នសំរាប់ភគលបំណងញុះញង់្ប្ពឹតតអំភពើ 
ភលមើសច្បាប់;  

 

 សមាភ រះផ្ែលភលមើសនឹងច្បាប់សិទធិរបស់អនកនពិនធ 
(ទ្រង់ច្បាប់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង 7038); 

 

 ការបំផ្លល ញ, រិនអនុញ្ញា តិភោយ, “ ការច្បរលងភនតស 
ផ្លត ស” ឬរុកភរើ្បព័នកុំពយូទ័រ ឬថ្សកុំពយូទ័រ, រួរនឹង 
ការបងាហ ញបញ្ចូលភរភរាគ “viruses” ឬលួច្បច្បរលង 
software, ជាការហារឃាតដាច្ប់ខាត (ច្បាប់្ ពែម 
ទណធ  502). 

 

្បមានៈ ការភ្បើ្រស់រិនសរររយោច្បរត់បង់នូវសិទធិកនុងការ 
ភ្បើ្រស់្បព័នកុំពយូទ័រ។ អេិរល្គប់្គង្បព័នផ្វបសាយរបស់ 
សាលាភរៀន ឬអេិរលសនតិសុខ្បសួងអប់រំ្បចំា្កុងោច្បបិត្ប 
ព័នផ្វបសាយភនះភពលណាក៏រនផ្ែរ ភបើចាំរច្ប់។ ភយាងភៅតារ 
ភទសធ្ៃន់ធ្ៃរ ច្បាប់ទូភៅ/ទ្រងច់្បាប់នងឹដាកប់ញ្ចូលគន ភែើរបីយក 
រក្បតិបតតិៈ ច្បាប់អប់រំ, ទ្រង់ច្បាប់្កសួងអប់រំ្បចំា្កុង, និង 
វិន័យសាលាភរៀន/ច្បាប់ភ្បើ្រស់្បព័នផ្វបសាយ។ 

 សទិធ ិ
 

ការភ្បើ្រស់បណាត ញ Sandi Net និងអុីនធ្ផឺ្ណត គឺជាសិទធ ិ
របស់សិសស ភពលសិសសភ្បើ្រស់បណាត ញភនះរិន្តឹរ្តូវ ឬរិន 
សរររយ  សិសសភនាះនឹងរត់បង់សិទធិកនុងការភ្បើ្រស់្បព័នទំង 
ភនះរន។ អេិរលសាលាភរៀន, ្គូៗនិង/ឬបុគគលិកសាលាោច្ប 
ភសនើសំុភោយបុគគលិក្គប់្គង្បព័នភៅតារសាលាភរៀន ឬបុគគលកិ 
្គប់្គងសនតិសុខភធ្វើការបែិភសធ្, ែកែូត ឬបញ្ឈប់ការភ្បើ្រស់ 
បណាត ញភនះរនជាបភណាត ះោសននែល់សិសសរន។  

 វនិយ័ការភ្បើ្ រសប់ណាត ញផ្វបសាយ នងិ 
Etiquette 

 

ការភ្បើ្រស់បណាត ញ Sandi Net និង្បពន័អុីនធ្ឺផ្ណត 
ត្រូវថ្សិសស្តូវ្បតិបតតិតារច្បាប់វិន័យកនុងការភ្បើ្រស់្បព័ន 
បណាត ញ Sandi Net និង Etiquette។ ទំងភនះមានរួរែូច្ប 
តភៅ ប ុផ្នតរិនកណំត់។ 

 

 បងាហ ញភាពគួរសរ។ រនិ្តូវបញ្ជូនសារ្បមាថ្ភៅ 
បុគគលណាមាន ក់ភ ើយ។ 

 

 ភ្បើ្រស់ភាសាភោយរនសរររយ។ រិនសបថ្ ឬភ្បើ 
្រស់ភាសារិនសរររយ។ ភរឿងរា៉ា វទក់ទងនឹងសករម 
ភាពខុសច្បាប់គឺមានការហារឃាត់ដាច្ប់ខាត។  

 

សមាគ ល់ៈ ្បព័ន Email និងផ្វបសាយរិនផ្រនជា្បព័នឯកជន 
ភែើយ្តូវមានការពិនិតយភរើលភដាយបុគគលិករបស់្កសួងអប់រំ្បចាំ 
្កុង។  បុគគលិកផ្ែល្គប់្គង្បពន័ភនះោច្បភបើកភរើលសារទំង 
អស់រន។ សារទំងអស់ផ្ែលមានការទក់ទង ឬគំ្ទសករមភាព 
ខុសច្បាប់្តូវផ្តរាយការរកោជ្ាភោយរនសរររយ។ 

 រកាសិទធិឯកជន. រិន្តូវបភញ្ចញភោយភ ើញនូវ 
អស័យដាធ ន, ភលខទូរស័ពា, ផ្វបសាយរបស់ខលួន ឬ 
រូបភាពខលួន ឬរូបភាពអនកភនសងភោយភ ើញភ ើយ។ 
រុននឹងបភញ្ចញរូបភាព, នារខលួន, ឬកិច្បចការភលើ្ប 
ព័នអុីនធ្ឺផ្ណត សាលា្តូវផ្តមានលិខិតបញ្ញជ ក់ពី 
មាតាបិតាសតីអំពី ការអនុញ្ញា តិភោយច្បុះនាយ។  

 

 ការគំរារកំផ្ែងតារ្បព័នផ្វបសាយគឺជាការយាយី។ 
(ច្បូភរពិនិតយភរើលច្បាប់្បឆ្ំងនងឹការ្បផ្ក្បកាន់ និង 
យាយីមា្តា A ផ្ែលមានភៅកនុងភសៀវភៅភនះ។)  

 

 ភគរពែល់សិទធិអនកនិពនធ. ការ្ប្ស័យទក់ទង និង 
ពត៌មានទំងអស់ផ្ែលមានភៅតារ្បព័នផ្វបសាយ្តូវ 
រនសនមត់ថ្ជាករមសិទធិរបស់អនកនិពនធភែើយរនិ្តូវ 
យករកភ្បើ្រស់ភដាយគម នការអនុញ្ញា តិពីអនកនិពនធ 
ភនាះភ ើយ។ 

 រិន្តូវបងាអ ក់បញ្ញហ ែល់្បព័នផ្វបសាយភ ើយ។ 
 ការគរំារកផំ្ែងតារ្បពន័ផ្វបសាយ 
 

ការគំរារកំផ្ែងតារ្បព័នទក់ទងភអភ ្តូនិកភដាយភន្ើ 
សារដាក់គន  (ភន្ើសារគន , បញ្ជូនរូបថ្ត, សំភ ង, ឬវើេីអូ) 
ផ្ែលបំេ័យ, យាយ,ី ឬបណំងភធ្វើភោយមានភ្គះថ្ន ក់, រក  
ភរឿង,  ឬនយិាយ ក ឺយភដាយភច្បតនា, ្ប្ពឹតតរតងភែើយ 
រតងភទៀត, ឬច្បងគំនុំជាស្តូវ, និងអកបបកិរិយារិនលអ។ ភ្បើ 
្រស់ភ្គឿងភអភ ្តូនិករបស់ខលួន ឬ្បព័នភអភ ្តូនិករបស់ 
សាលាភរៀនគំរារកំផ្ែងែល់អនកបុគគលភនសងៗគឺមានការហារ 
ឃាត់ជាដាច្ប់ខាត ភែើយភបើមានភរឿងភនះភកើតមានភ ើងសិសស 
ោច្បរត់បង់សិទធិកនុងការភ្បើ្រស់្បព័នផ្វបសាយភនះ និង/ 
ឬមានភទសនងផ្ែរ។   
ការគំរារកំផ្ែងតារ្បព័នផ្វបសាយមានរួរ ប ផុ្នតរិនកំណត ់

ភៅភលើៈ 
 

 នាយពត៌មាន ឬបងាហ ញរូបភាពផ្ែលភធ្វើ 
ភោយមានការខាម ស់ភអៀន;  

 

 បភងកើនការភ ល្ ះគន តារ្បព័នផ្វបសាយផ្ែល 
       មានរួរនឹងភធ្វើភោយខឹង, រកភរឿងដាក់គន  ឬ    
       ភ្បើ្រស់ភាសារិនលអដាក់គន ; 
 

 បំផ្បកបំរក់សិសសភច្បញពី្កុររិ្តេ័្ក 
 

 ភ្បើ្រស់កុំពយូទ័ររបស់បុគគលណារួយ 
ភែើយចាក់ទុកខលួនជាបុគគលភនាះ 

 

 បញ្ជូនពត៌មាន ឬរូបភាពអវីរួយផ្ែលមានន័យ 
ថ្ជារបស់ឯកជន។ 

សនតសិខុ 
   ការរកាសនតិសុខ្បព័នបណាត ញកុំពយូទ័រជាភរឿងផ្ែល្តូរ 
យកច្បិតតទុដាក់ែ៏ធ្ំជាងភគ។ ភបើភលាកអនកមានោររមណ៌ថ្ 
ភលាកអនកោច្បបញ្ញជ ក់អំពី បញ្ញហ សនតិសុខថ្នការភ្បើ្រស់្ប 
ព័ន Sandi Net ច្បូរ្រប់ភៅ្កសួងអប់រំគំ្ទផ្ននកបភច្បចក 
ភទស (ITSS) ឬបុគគលិកអប់រំផ្លា ល,់ សរភសរលិខិតរក 
្រប់ ឬភន្ើ្រប់។ រិន្តូវបងាហ ញបញ្ញហ ែល់អនកភ្បើ្រស់ 
ភនសងៗភទៀតភ ើយ។ សិសសផ្ែលមានបញ្ញហ ភនះ ឬមាន្ប 
វតតិរិនលអកនុងការភ្បើ្រស់្បព័នកុំពយូទ័រ្តូវរនបែិភសធ្ភ្បើ្រ
ស់បណាត ញ Sandi.Net និងអុីនធ្ឺផ្ណត។ 

 ការបផំ្លល ញ 

ការបំផ្លល ញភៅភលើ្បព័នបណាត ញកុំពយូទ័រនឹងែកែូតសិទធិសិសស 
ភ្បើ្រស់្បព័នបណាត ញភនះរន។ ភនះមានរួរ ប ុផ្នតរិនកំណត ់
ភៅភលើការបញ្ចូល្បព័នអវីរួយ ឬបភងកើតភោយមានការសាះ្បព័ន 
បណាត ញកុំពយូទ័រ។ 

 ច្បាបភ់្បើ្ រសទ់រូសព័ាថ្ែ 
នងិភ្គឿងភអភ ្តនូកិ  

 

ច្បាប់អប់រំភលខ 48901.5 អនុញ្ញា តិភោយគណះករមការសា 
លាភរៀនភធ្វើការសភ្រច្បច្បិតតភោយសិសសភ្បើ្រស់ទូរស័ពាថ្ែ និង 
ភ្គឿងភអភ ្តូនិកភៅតារសាលាភរៀនរន។ ច្បាប់គណះករមការ 
្កសួងអប់រំភលខ H-6980 អនញុ្ញា តិភោយសិសសមាន និងភ្បើ 
្រស់ទូរស័ពាថ្ែ, pagers និងភ្គឿងភអភ ្តូនិកភនសងៗរន 
ភៅភលើឡានភបើសសាលា, ភពលច្បូលរួរជារួយករមវិធ្ីអវីរួយ, និង 
ភ្ការការ្គប់្គងនិងទទួលខុស្តូវរបស់បុគគលិកសាលាភរៀន។ 
ការភ្បើ្រស់រនមានតារលកខណៈភរៀបរាប់ែូច្បតភៅៈ  

 

 សិសស (ថ្ន ក់រភតតយយដាធ ន-១២) ទំងអស់ោច្បភ្បើ្រស់ 
ឧបករណ៌ទំងភនះរន រុនភពលសិសសច្បូលភរៀន និង 
ភ្កាយភពលសិសសភច្បញភៅនាះ។ 

 

 សិសសសាលាវិទាល័យ ថ្ន ក់ទ ី៩-១២ ោច្បភ្បើ្រស់  
ឧបករណ៌ភនះរនភពលញំុោហារថ្ថ្ៃ្តង់។ 

 

 ភ្គឿងឧបករណ៌ទំងភនះ្តូវផ្តលាក់ទុក និងបតិ 
រិនភោយឮសំភ ង ភពល្គូបភ្ងៀន និងភៅកនុង 
ថ្ន ក់ភរៀន។ 

 

 ការភ្បើ្រស់ឧបករណ៌ភដាយគម នការអនុញ្ញា ត ិភាន ក់ 
ងារសាលាភរៀន ឬភលាក្គ-ូអនក្គូោច្បែកែូតឧបក 
រណ៌ភនះរន។ 

 

ភបើសិសសបនតការភ្បើ្រស់ឧបករណ៌ទំងភនះខុសនឹងវិន័យ 
សាលាភរៀន សិសសនឹងរនទទួលការអប់រំជារនិខាន។ 
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L. ទ្រងប់ភំពញ នងិការផ្ណនាំ 

ការត្រូវភោយបំភពញទ្រង់សាកល និងទ្រង់ការភ្បើ្រស់ថ្ន ំសមាល ប់លអិតមានបញ្ញច ក់្រក់ភៅកនុងភសៀវភៅពត៌មានសំរាប់មាតាបិតាភៅតារទំព័រ បនាា ប់។ សាលភរៀនរួយច្បំនួនមាននតល់ទ្រង់ទំង
ភនះភៅតារការិយាល័យសាលាភរៀនងាយ្សួលសំរាប់មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសស។ 

ទ្រងស់កល (ត្រវូ) 

សូរបំភពញ ភែើយភន្ើភៅៈ
 សាលាភរៀនរបស់កូនភលាកអនក

See Page 21 

ពតម៌ានសតអីពំ ីកាតភ្បើ្ រសស់មាល បស់តវលអតិ (ភបើចារំច្ប់)

ភបើចាំរច្ប់ សូរបំភពញភែើយភន្ើបញ្ជូនភៅៈ

San Diego Unified School District 
Physical Plants Operation Center 
4860 Ruffner St. 
San Diego, CA 92111-1522 
Attn: Integrated Pest Management Team 

ពត៌មានបផ្នែរៈ ច្បូរពិនិតយភរើលការត្រូវសុខភាព
ឬភបើក្បព័នផ្វបសាយភរើលៈ www.sandiegounified.org/ipm.

See Page 23 

http://www.sandiegounified.org/ipm
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ការត្រូវៈ ច្បូរបំភពញ ភែើយកាត់ផ្ននកខាងភ្ការភន្ើរកភោយសាលាភរៀនរបស់កូនភលាលអនកវិញ

ភ ម្ ះសិសស (នារ្តកូល, នារខលួន) ភ ម្ ះមាតាបិតា (នារ្តកូល, នារខលួន) ថ្ន ក់ទី

ទូរស័ពានាះអស័យដាធ ន សាលាភរៀន

្គូ (សំរាប់ផ្តសិសសថ្ន ក់ទី រភតតយយដាធ ន-៥)ទូរស័ពាទីកផ្នលងភធ្វើការរបស់មាតាបិតា/អនកោណាពារល

          ទ្រងស់ាកល
ែតែភលខាបញ្ញជ ក់អំពី បងាក ន់ថ្ែឯកសារ/ការនតល់ពត៌មាន

ការអនញុ្ញា តឱិ្យថ្តរបូ/វើេីអ/ូសមាភ សន៍៏
ភពលសាលាភរៀនភបើកទវ បំភរើសិសស, សាលាភរៀនមានករមវិធី្អវីរួយ ភែើយអនកតំណាង្កសួងពត៌មានសាធារណៈអភញ្ជើញរកសាលាភរៀនថ្ត 
រូប និង/ឬថ្តវើេីអូ។
បផ្នែរមាតាបិតា និងសិសសោច្បថ្តរូបរនភៅតារបនាប់ភរៀន, បរិភវណសាលាភរៀន។ រូបថ្តទំងភនះោច្បដាក់ភៅតារ្បព័នអុីនធ្ឺផ្ណតរន 
ឬផ្ច្បកចាយភដាយគម នការអនុញ្ញា តិពីសាលាភរៀនរន។  ការច្បូលរួររបស់សិសសមានតថ្រលណាស់ ភែើយ្តូវការ ការអនុញ្ញា តិពីមាតាបិតាឱ្យ 
កូន ចូ្បលរួរជារួយករមវិធី្ថ្តរូប ឬថ្តវើេីអូភនះ។
មាតាបិតា/អនកោណាពារលរិនច្បង់ឱ្យកូនចូ្បលរួរជារួយចូ្បលរួរជារួយករមវិធី្ភនះ្តូវ្រប់សាលាភរៀន និងបំភពញទ្រង់លិខិតភនះ។ សា 
លាភរៀនពាយារអនុវតតតារភសច្បកតី្តូវការរបស់គត់។ ការថ្តរូប និងវើេីអូតារទូរស័ពាថ្ែភដាយគម នការែឹងឮពី្គូ,  ចាងហាវ ង  ឬបុគកលិក 
្កសួងអប់រំ។

មាតាបតិា ឬអនកោណាពារលៈ
សូរគូសភ្លើយបញ្ញជ ក់់ការអនុញ្ញា តិភោយកូនចូ្បលរួរ ឬភ្បើ្រស់់ភ្លើយភលើរងវង់ច្បុងភ្កាយភែើរបីរិនភោយកូនច្បលូរួរ។

ការ្បផ្ក្បកាន,់ ការយាយ,ី នងិការគរំារកផំ្ែង 
(ភសៀនភៅពត៌មានសំរាប់មាតាបិតាផ្ននក B ) 
ការគូសភ្លើយបញ្ញជ ក់តាររងវង់ខាងភ្ការ និងច្បុះែតែភលខា។ ខ្ុំយល់ែឹងែូតភៅៈ

គភ្មាងច្បាប់វិន័យជានលូវការណ៌ (ភសៀវភៅពត៌មានសរំាប់មាតាបិតាផ្ននក C )

O  ខ្ុំែឹងថ្ កូនរបស់ខំុ្រនោនទ្រង់ច្បាប់វិន័យ ភែើយកូនរបស់ខំុ្ និងខំុ្រនយល់នូវនលវិបតតិ ភពលកូនរបស់ខំុ្្ប្ពឹតតខុសច្បាប់។ 
 កូនរបស់ខ្ុំ និងខ្ុំរនោន និងយល់អំពី ច្បាប់្បការ្បកាន់ និងច្បាប់យាយី។ 

កូនរបស់ខំុ្ និងខំុ្យល់ែឹងអំពី នលវិបតតិថ្នការ្ប្ពឹតតភលមើសនឹងច្បាប់វិន័យភនះ។ 

ខ្ុំរនទទួលពត៌មានសតីអំពី សិទធិទំងភនះ។ 

ភោយកូនរបស់ខំុ្ទទួលការសមាភ សន៍, ថ្តរូប និង/ឬថ្តវើេីអូពី្កសួងពត៌មានសាធារណៈ។ 

ភោយកូនរបស់ខំុ្ថ្តរូប និង/ឬថ្តវើេីអូពី្កសួងអប់រំ្បចាំ្កុង ឬសាលាភរៀន។សាលាភរៀនោច្បយក រូបថ្ត 
និងវើេីអូភៅភ្បើ្រស់ ឬដាក់ភៅតារ្បព័នផ្វបសាយរបស់្កសួងអប់រំ្បចាំ្កុង ឬភសៀវភៅពត៌មានរន។ 

ភោយភ ម្ ះកូនរបស់ខ្ុំចុ្បះនាយកនុងការទទួលនល្បភយាជន៍ភលើកិច្បចការរបស់វ។ 

ខ្ុំអនញុ្ញា តិ (ច្បូរគូសភ្លើយពត៌មានខាងភ្ការភនះទំងអស់) 

ខ្ុំរនិច្បងភ់ោយភ ន្ ះកនូរបសខ់្ុ,ំ របូថ្ត, ឬវើេអីូច្បងនាយជាសាធារណៈភ ើយ។

*សូរភធ្វើការទក់ទងការិយាល័យសាលាភរៀន ភបើភលាកអនកច្បង់នតល់ពត៌មានថ្មីៗសតីអំពី ការច្បុះនាយភនះ។

ការត្រវូផ្ននកសខុភាព (ភសៀនភៅពត៌មានសំរាប់មាតាបិតាផ្ននក D ) 
ច្បាប់ California ត្រូវថ្ មាតាបិតា/អនកោណាពារលសិសសមាន ក់ៗរនទទួលពត៌មានសតីអំពី សិទធិរបស់គត់ផ្ែលបញ្ញជ ក់ភៅភលើភសៀវ 
ភៅពត៌មានផ្ននក “ ការត្រូវសុខភាព “ ។

លនំាំថ្នការភ្បើ្ រស់្ បពន័ភអភ ្តនូកិ/្បពន័ NETWORK (ភសៀនភៅពត៌មានសំរាប់មាតាបិតាផ្ននក K ) 
“ លំនាំការភ្បើ្រស់្ បព័ន Network “ សំរាប់្កសួងអប់រំ្បចាំទី្កុង San Diego គឺជាកិច្បចកុង្តា ភែើយ្តូវផ្តចុ្បះែតែភលខា 
ភដាយសិសស និងមាតាបិតា/អនកោណាពារលរុននឹងសិសសោច្បទទួលការភ្បើ្រស់្ បព័នភអភ ្តូនិក, ្បព័នអីុនធឺ្ផ្ណត ្ពរ 
ទំង្បព័ន Network របស់្កសួងអប់រំ្បចាំ្កុង San Diego រន។ 

O  សិសសៈ ខំុ្យល់ែឹង និង្បតិបតតិតារច្បាប់វិន័យ និងគភ្មាងច្បាប់េផ្ននក K កនុងការភ្បើ្រស់្បព័នភអភ ្តូនិក, ្បព័ន   
 អុីនធ្ឺផ្ណត ្ពរទំង្បព័ន Network របស់់្កសួងអប់រំ្បចាំទី្កុង San Diego ។ 

O មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលៈ ខំុ្អនុញ្ញា តិភោយកូនរបស់ខ្ុំភ្បើ្រស់្ បព័នភអភ ្តូនិក, ្ពរទំង្បព័នអីុនធឺ្ផ្ណត ្ពរ 
   ទំង្បព័ន Network របស់្កសួងអប់រំ្បចាំទី្កុង San Diego ។ 

ការច្បះែតែភលខា  
ការគូសភ្លើយបញ្ញជ ក់ភលើសំនួរ ១-៥ ្ពរទំងច្បុះែតែភលខាខាងភ្ការភនះ ខ្ុំជាសិសស និងជាមាតាបិតារនោន និងយល់ែឹងនូវច្បាប់ 
និងសិទធិ ្ពរទំងគភ្មាងផ្ែលរនភរៀបរាប់យា ងភកាះកាយភៅកនុងភសៀវភៅពត៌មានសំរាប់មាតាបិតាសិសស។ 

___________________________________________________ 
ែតែភលខាសិសស     ថ្ថ្ៃផ្ខ 

ែតែភលខាមាតាបិតា/អនកោណាពារល ថ្ថ្ៃផ្ខ 

O ខ្ុំែឹងថ្ ខ្ុំនឹងរនទទួលពត៌មានសតិអំពី សិទធិទំងភនះ។

ភ្កាយពីរនោនពត៌មានភៅតារភសៀវភៅពត៌មានសរំាប់មាតាបិតាសិសរួច្ប សិសស និងមាតាបិតា/អនកោណាពារល្តូវផ្តគូសភ្លើយនូវសំនួរនិរួយៗ, ចុ្បះែតែភលខា ្ពរទំងភន្ើទ្រង់លិខិតភនះរកភោយការិយាល័យសាលាភរៀនវិញនង។



 

 
 
  



 

 

San Diego Unified IPM Pesticide List 

 

Pesticide 
 

Active Ingredient 

Avert Avermectin 

Borid Boric Acid 

Credit 41 Extra Glyphosate 

Ditrac Diphacinone 

Drione Pyrethrin 

 

Essentria IC3 
Rosemary Oil, Geraniol, 
Peppermint Oil 

Fusilade II Fluazifop-P-Butyl 

Gopher Getter 2 Diphacinone 

Ground Squirrel Bait Diphacinone 

Knighthawk Prodiamine 

Maki Paraffin Blocks Bromadiolone 

Mauget Imidacloprid 

Maxforce Ant/Roach 
Bait Stations & Gels Fipronil 

Mecomec MCPP 

Microcare Pyrethrin 

Ornamec Fluazifop-P-Butyl 

Phantom Chlorfenapyr 

Precor 2000 Permethrin 

Provoke None 

Pyrocide 300 Pyrethrin 

Reward Diquat 

Sedgehammer Halosulfuron-Methyl 

SpeedZone 2, 4-D, 2-Ethylbexyl Ester 

Talstar Bifenthrin 

Tempo 20 WP Cyfluthrin 

Tenguard Permethrin 

Termidor Fipronil 

ULD BP 300 Pyrethrin 
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Pesticide Use Notification Form (Optional) 
rev. 160713 

 

 
ការស ន្ ើ  ្ុំពត៌មាន ត្ ីអុំពី ការស្រើ្ា្់ថ្ន ុ្ំ មាប់ស រ់្តអ តិ (ត ចសរើបាុំា ់) 

 
ភែើរបីភោយរទទួលពត៌មានភនះរន ច្បូរភធ្វើការច្បុះភ ម្ ះភដាយបំភពញទ្រង់ភនះ ភែើយភន្ើរកអស័យដាធ នខាងភ្ការភនះ ឬភន្ើតារ្បព័ន  
online at www.sandi.net/ipmregistry. 

ភបើភលាកអនករនិច្បងរនពតម៌ានភនះភទ អនករនិចារំច្បប់ភំពញភ ើយ។ 
សាលាភរៀន្បចំាទី្កុង San Diego អនុភលារតារច្បាប់សុខភាពសិសសសាលាភរៀន ២០០០ ត្រូរភោយភ្បើ្រស់ថ្ន ំភោយមាន្បសិទធិភាព ្ពរទំង 
នតល់ពត៌មានជា្បចាំ ឆ្ន ំែល់មាតាបិតា ឬអនកោណាពារលសិសសចុ្បះភ ម្ ះកូនវចូ្បលភរៀនភៅតារសាលាភរៀន្បចំា្កុងនូវបញ្ជីថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតទំងអស់ 
ភៅតារសាលាភរៀន។ 
 

 មាតាបិតាឬអនកោណាពារលសិសសោច្បភធ្វើការភសនើសុំពត៌មានសតីអំពី ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតផ្ែល្តូវដាក់ភៅតារសាលាភរៀនរបស់សិសសរន។ មាតា 
បិតាផ្ែលច្បុះភ ម្ ះភៅកនុងបញ្ជីភនះនឹងរនទទួលពត៌មានរនែឹងយា ងភហាច្បណាស់៧២ភមា ង រុនភគដាក់ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតភៅតារសាលាភរៀន។ 
ភពលមានភាពអសននអវីរួយផ្ែលត្រូវភោយរញ់ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតភៅតារសាលាភរៀន, សាលាភរៀននឹងនតល់ពត៌មាន ឬបិតលិខិតពត៌មាន្បកាស 
្រប់ភោយរនែឹង ភែើយមាតាបិតាផ្ែលច្បុះភ ម្ ះនឹងរិនរនទទួលពត៌មានភនះភ ើយ។   

 

 សូរសរភសរភោយរនច្បាស់លាស់ 
ថ្ថ្ៃផ្ខ ភ ម្ ះសាលាភរៀន ឬផ្ននកណារួយ  

 

 
       ភ ម្ ះសិសស 
 

 

ភ ម្ ះមាតាបិតា/អនកោណាពារល 

 
 
 
 
 

ខ្ុំមានបំណងទទួល 

  ពត៌មានតារៈ  

 

 
 ប ុសត៍  
     សំបុ្ត 

អស័យដាធ ននាះ ឬអស័យដាធ នភនសង, ភលខនាះ, ្កុង, រែធ  ភលខ Zip 

         Email អស័យដាធ ន Email: 

 ភយាងភៅតារការភសនើសុំ ខ្ុំយល់ថ្ ្កសួងអប់រំសាធារណៈ ឬរជឈរណឌ លផ្ថ្រកាភកមងៗត្រូវភោយនតល់ពត៌មានសតីអំពី ការដាក់ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិតយា ងភហាច្បណាស់ភោយរន 
៧២ភមា ង រុននឹងដាក់ថ្ន ំសមាល ប់សតវលអិត។ ខ្ុំច្បង់រនពត៌មាន ភពលមានការដាក់ថ្ន ំសមាល ប់តវលអិតរតងៗភៅតារសាលាភរៀន ឬរជឈរណឌ លផ្ថ្រកាភកម ងៗ។  

 

ែតែភលខាមាតាបតិា/អនកោណាពារលៈ  
 
 ពត៌មានបផ្នែរ, សូរភបើក្បព័នភនះភរើលៈ 

www.sandiegounified.org/ipm. 

ច្បរូបភំបញ ភែើយភន្ើទ្រងភ់នះភៅៈ 
San Diego Unified School District 
PPO / Integrated Pest Management 
4860 Ruffner Street 
San Diego, CA 92111-‐1522 

http://www.sandi.net/ipmregistry
http://www.sandiegounified.org/ipm


 

 
 
 
 

 
ការបញ្ញជ ក់អំពី  គុណភាពសាលាភរៀនភៅផ្កប រតំបន់ ភលាកអនក  

• អនកច្បូលរួរជារួយុំណះករមការ និង ពិ និតយ ភរើលករម វិ ធី្ សិកា 
• ការបភ្ងៀនមានគុណភាពខពស់ 
• ការែឹកនាំមានគុណភាពខពស់ 
• ឯកភទសអប់ រំ សំរាប់បុគគលិកការងារទំងអស់  
• បញ្ចប់ការសិកាសិសសទំងអស់ ភោយរនស្រច្បជារួយនឹងភគលការសិកាបសនខពស់  
• មាតាបិតា/សែគរន៍ទក់ទងផ្ណនាំសិសសសិកាភោយរនសភ្រច្បភជាគជ័យ  

• បុគគលិកគំ ្ទការងារមានគុណភាព និងយកច្បិតតទុកដាក់ ភៅភលើការសិការបស់សិសសភោយរនភជាគជ័យ  

• គំ្ទបរិសាែ នផ្ែលនតល់តថ្រល ភៅភលើការបំ ភរើសិសសច្បំ រុះសាសន៍  
• ការច្បុះ ភ ម្ ះសិសសមានកំរិតខពស់ច្បូលភរៀនភៅតារតំបន់  
• អកសរសាស្តសត ្បព័នកុំពយូទ័ រ 
• បណឌ លអប់ រំកនុងតំបន់បំ ភរើ ភៅតារភសច្បកតី ្តូ វការរបស់សិសសផ្ែលរស់ ភៅកនុ ងតំបន់ 
• សនតិ សុខ និងបណឌ លោគរសាលាភរៀនរការនលអ ្បថ្ព  

 
 

 
សិសសសាលាភរៀន្បចាំទី ្កុង Sam Diego ្គប់ រូបនឹងភរៀនរនច្បប់            
ទទួលសញ្ញា ប័ ្តពីសាលាវិទាល័យភដាយមានជំនាញការសិកា, ពា 
យារ្បឹងផ្្បងខនះ ផ្ខនង ,  មានោររមណ៌ច្បង់ែឹងច្បង់យល់នូ វការសិកា និង 
តស ូសិកា ភោយរនភជាគជ័យកនុងការភ្ជើសភរើសរហាវិទាល័យ និងរុខ 
វិជាជ ជិ វះ ភែើរបីែឹកនាំ និងច្បូលរួរជារួយសងគររន្បភសើ រ ភៅថ្ថ្ៃអនាគត់។ 

 
 
 
 

 
San Diego Unified School District 

4100 Normal Street, San Diego, CA 92103 

619-725-8000 

www.sandiegounified.org 

http://www.sandiegounified.org/

