
 

ការណែនាំអាំពីក្រមវនិ័យរបស់ Lynn Public Schools 

 
 

គណៈកម្មា ធិការ Lynn School បានអនុម័តក្កមវន័ិយដូចខាងក្ក្កាម ក្ដើមបីក្ ើកកមពស់សត ង់ដារឥរយិាបទ ក្ៅ Lynn Public 

Schools ទនទ ឹមនឹងរកាតុ យភាពសិទធិរបស់សិសស។ តាមរយៈការទទួ យកក្កមវន័ិយ 

គណៈកម្មា ធិការសាលាសងឃឹមថានឹងផ្ត ់ជូនសិសសទាំងអស់នូវបរយិាកាសក្រៀនសូក្តក្បកបក្ដាយសុវតថ ិភាពនិងយកចិតតទុក

ដាក ់ដដ ជក្មញុដ ់ការសិកា អាកបបកិរយិា និងការអភិវឌ្ឍន៍សងគម - អារមាណ៍។ 

 

គណៈកម្មា ធិសាលាទទួ សាគ  ់សារៈសាំខាន់ននគុណតនមៃចមបងរបស់ Lynn Public Schools រមួទ ាំងការរមួបញ្ច  ូ 

ការរំពឹងខ្ពស់ ការសហការ ការទទួ ខ្ុសក្តវូរមួគ្នា  និងការជាំរុញការក្រៀនសូក្តក្ពញមួយជីវតិ ក្ក្រោះវាទក់ទងនឹងវន័ិយ។ 

ផ្ វបិាកននវន័ិយរមួបញ្ច  ូក្ៅកន ុងក្កមវន័ិយ គឺក្សបនឹងចាប់ដដ ម្មនដចង។ 

ខ្ណៈក្ព ដដ ចាប់អនុញ្ញា តឱ្យម្មនភាពបត់ដបនកន ុងការក្គប់ក្គងវន័ិយ 

ក្កមវន័ិយគួរដតក្តវូបានក្គប់ក្គងក្ដាយភាពក្តឹមក្តវូនិងសមធម៌ 

ខ្ណៈក្ព ពិចារណាក្ ើកា ៈក្ទសៈបុគគ ក្ៅកន ុងឧបបតត ិក្ហតុនីមួយៗ ននការក្បក្ពឹតតខ្ុសរបស់សសិស។ 

 

កាំរតិ ភាពញឹកញាប់ និងកា ៈក្ទសៈជុាំវញិឧបបតត ិក្ហតុនីមួយៗ 

គួរដតជោះឥទធិព ដ ់វធីិសាស្រសត ដដ ក្តវូបានក្ក្បើកន ុងការអនុវតត ក្កម វន័ិយ ក្ហើយសកមាភាពវន័ិយក្តូវបានអនុវតតជា ាំដាប់។ 

ឧទហរណ៍ សកមាភាពវន័ិយដដ ម្មន ប ុដនត គួរក្តវូបានក្ក្បើក្ដាយក្បងុក្បយ័តា រមួម្មនការផ្អា កសាលា ការបក្ណត ញក្ចញ 

និងការជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

បដនថមពីក្ ើក្កមវន័ិយ Lynn Public Schools កក៏្ក្បើការគ្នាំក្ទ ការររ និងវធិានការណ៍ក្សក្ដៀងគ្នា  

ក្ដើមបីក្ ើកកមពស់សត ង់ដារឥរយិាបទ។ ខ្ណៈក្ព ដដ វធិានការណ៍ទាំងក្នោះអាចក្ៅក្ក្ៅក្កម វន័ិយ 

វាមិនដមនគ្នា នសារៈសាំខាន់ក្ទ។ 

 

ក្ដាយទទួ សាគ  ់ថាវន័ិយគឺជាទាំនួ ខុ្សក្តវូពីរ របស់ផ្ទោះនិងសាលាក្រៀន 

គណៈកម្មា ធិការសាលាក្រៀនបានអនុម័តក្កមវន័ិយក្ដាយម្មនការចូ រមួពីអាករក់ព័នធ ក្ផ្សងៗគ្នា  

រមួម្មនថាា ក់ដឹកនាំសាលាកន ុងក្សកុ អាកអប់រំ និងរដឋបា  ក៏ដូចជាឪពុកម្មត យ និងសិសសខ្ល នួឯងផ្អទ  ់។ 

 

ចុងបញ្ចប ់ សិសសក្តវូបានរំ កឹថាពួកក្គក្តវូក្គ្នរពតាមក្កម វន័ិយក្ៅកន ុងអគ្នរសាលាក្រៀន ក្ៅក្ ើបរកិ្វណសាលាក្រៀន 

ក្ៅតាមផ្ល វូក្ៅឬមកពីសាលាក្រៀន តាមឡានក្កងុឬការដឹកជញ្ជ នូសាលាក្ផ្សងក្ទៀត 

និងក្ៅឯកដនៃងដដ ឧបតថមភក្ដាយសាលា ឬក្ពឹតត ិការណ៍ដដ ទក់ទងនឹងសាលាក្រៀន ដូចជាការក្ធវ ើដាំក្ណើរក្ៅខាងក្ក្ៅ 

ក្ពឹតត ិការណ៍អតតព កមា និងក្ពឹតត ិការណ៍មិនដមនអតតព កមា។ សិសសក៏ក្តវូសថ ិតក្ៅក្ក្កាមក្សៀវក្ៅដណនាំក្គ្ន ការណ៍ Lynn 

Public Schools របស់ក្សកុផ្ងដដរ។ ក្ ើសពីក្នោះក្ទៀត សិសសក៏ក្តវូសថ ិតក្ៅក្ក្កាមចាប់ក្ពហាទណឌ  

ឬចាប់សុីវ ិដដ អាចម្មននិងអនុវតតចាំក្រោះសកមាភាពរបស់ពួកក្គក្ៅក្ព ណាមួយ។ 
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ក្រមវនិ័យ 

 
សិសសក្តវូក្គ្នរពតាមក្កម វន័ិយក្ៅកន ុងអគ្នរសាលាក្រៀន ក្ៅកន ុងបរកិ្វណសាលាក្រៀន ក្ៅតាមផ្ល វូក្ៅឬមកពីសាលាក្រៀន 

តាមឡានក្កងុឬការដឹកជញ្ជ នូសាលាក្ផ្សងក្ទៀត និងក្ៅឯកដនៃងដដ ឧបតថមភក្ដាយសាលា 

ឬក្ពឹតត ិការណ៍ដដ ទក់ទងនឹងសាលាក្រៀន ដូចជាការក្ធវ ើដាំក្ណើរក្ៅខាងក្ក្ៅ ក្ពឹតត ិការណ៍អតតព កមា 

និងក្ពឹតត ិការណ៍មិនដមនអតតព កមា។ 

 

សិសសក៏ក្តវូសថ ិតក្ៅក្ក្កាមក្សៀវក្ៅដណនាំក្គ្ន ការណ៍ Lynn Public Schools របស់ក្សកុផ្ងដដរ 

ក្ទោះបបីានឬមិនបានបញ្ញា ក់ក្ៅខាងក្ក្កាមក៏ក្ដាយ។ 

 

ក្ ើសពីក្នោះក្ទៀត សិសសក្តវូសថ ិតក្ៅក្ក្កាមចាប់ក្ពហាទណឌ  

ឬចាប់សុីវ ិដដ អាចម្មននិងអនុវតតចាំក្រោះសកមាភាពរបស់ពួកក្គ ក្ៅក្ព ណាមួយ 

ក្ទោះបបីានឬមិនបានបញ្ញា ក់ក្ៅខាងក្ក្កាមក៏ក្ដាយ។ 

 

ការគ្នាំក្ទ ការររ និងវធិានការណ៍ក្សក្ដៀងគ្នា ក្តវូបានក្ក្បើក្ៅ Lynn Public Schools 

បដនថមក្ ើក្កមវន័ិយកន ុងក្គ្ន បាំណងក្ ើកកមពស់សត ង់ដារននឥរយិាបថ។ 

 

1.0  បញ្ហា ទារ់ទងនឹងវត្តមាន  

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬដាំក្ណើរការនីតិវធីិរបស់តុលាការ តាមរយៈរកយសុាំ CRA 

(ជាំនួយសក្ម្មប់តក្មូវការកុម្មរ) ។ 

1.1 ក្គចសាលាតាមក្គ 

   

1.2 មិនមកថាា ក់ 

   

1.3 អវតតម្មនក្ដាយបាំរនក្គ្ន ការណ៍វតតម្មន (សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ JH 

និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។ 

ក៏ម្មនក្ៅកន ុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។ ) 

   

1.4 យឺត (មិនម្មនការអនុញ្ញា ត) 

 

1.5 ការបក្ណត ញក្ចញ (ក្ ើកដ ងដតនយកសាលា ឬអាកតាំណាងបានយ ់ក្ពម)   
 

1.6 ការក្ក្បើក្បាស់រថយនតកន ុងក្ម្ម ងសិកា  

   

1.7 ការរំក្លាភក្ ើវន័ិយននបរកិ្វណសាលាដដ បិទទវ រ 

(សិសសទាំងអស់ក្តវូសថ ិតក្ៅក្ ើបរកិ្វណសាលាក្ពញមួយនថៃសិកា។) 

  

1.8 ការខ្កខានមិនបានរាយការណ៍ក្ៅ homeroom  

 

1.9 ការខ្កខានមិនបានរាយការណ៍ក្ៅការយិា ័យ ក្ៅក្ព មកដ ់សាលាយឺត 

 
 

2.0  ឧបបត្ត ិហេត្ុហៅសាលា 

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 
 

2.1 ការ ួចបនៃ ាំ 

   

2.2 ការដកៃងបនៃ ាំឯកសារសាលាក្រៀន 

 

2.3 អាកបបកិរយិារំខាន   

 

2.4 សកមាភាពដដដ ៗ និង/ឬអាកបបកិរយិាមិនក្តឹមក្តវូជាក្បចាាំ 

 



3 
 

2.5 ការបដិក្សធមិនបាំក្ពញតាមបទដាឋ នអាកបបកិរយិារបស់ថាា ក់ 

 

2.6 ការខ្កខានមិនបានក្បគ ់សម្មភ រៈសាលាក្រៀន ក្សៀវក្ៅ ឬក្ទពយសមបតត ិសាលាណាមួយដដ បានខ្ច ី  

 

2.7 ការខ្កខានមិនរាយការណ៍អាំពីការឃុាំឃាំង  

 

2.8 ការខ្កខានមិនបានរាយការណ៍ក្ៅបុគគ ិកសាលាវញិ  

 

2.9 ការខ្កខានមិនបានក្បគ ់ឯកសារផ្ល វូការសាលា ដដ តក្មូវឲ្យម្មនហតថក្ ខា  

 

2.10   ការបដិក្សធមិនក្គ្នរពតាមការបទបបញ្ាតត ិ    

 

2.11 ក្តវូបានបញ្ជ នូក្ៅការយិា ័យពីរដងកន ុងមួយនថៃ  

 

2.12 អាកក្បក្ពឹតត ិបទក្ ា ើសសាលាជាញឹកញាប់  

 

2.13 ដ បងសុីសង  

 

2.14 បាតុកមាដដ គ្នា នការអនុញ្ញា ត  

 

2.15 ក្បតិបតត ិការក្ក្គ្នោះថាា ក់ននយានយនត ឬមក្ធោបាយដឹកជញ្ជ នូក្ផ្សងក្ទៀតកន ុងបរកិ្វណសាលាក្រៀន 

(រមួម្មនដតមិនកាំណត់ក្ ើរថយនត  ឡានដឹកទាំនិញ ម ូ តូ កង់ កាត ររំអិ  ដសបកក្ជើងរំអិ  ឬសគ ី ជាក្ដើម) 

។  

 

2.16 ការក្ក្បើក្បាស់និមិតតសញ្ញា ក្កមុទាំក្នើង ឬការបង្ហា ញពីសម្មជិកភាពក្កមុទាំក្នើងក្ផ្សងក្ទៀត 

(សូមក្មើ ផ្ងដដរនូវឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ JICF និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស) 

 

3.0  ការបង្ហា ញរបូរាងរបស់សិសស  

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ 

ជូនដាំណឹងដ ់ឪពុកម្មត យក្ដើមបីនាំយកសក្មៃៀកបាំរក់ក្តឹមក្តវូ ការឃុាំខ្ល នួ (ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ 

និង/ឬការផ្អា ក។ ការរំក្លាភបាំរនក្ ើវន័ិយសាំក្ ៀកបាំរក់ អាចតក្មូវឱ្យសិសសក្ធវ ើការផ្អៃ ស់បត រូ ក្គបដណត ប់ 

ឬក្ដាោះសក្មៃៀកបាំរក់ក្ចញ។ 

 

3.1 ការរំក្លាភបាំរនក្ ើវន័ិយសាំក្ ៀកបាំរក់របស់សិសស 

(សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ JICA និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។ ក៏ម្មនក្ៅកន ុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។) 

 

4.0  ឧបររែ៍ហអឡិចក្ត្នូិចនិងវត្ថ ុហសសងហទៀត្  

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ 

ការរបឹអូសយកឧបករណ៍/វតថ ុ ការឃុាំខ្ល នួ (ននក្បក្ភទណាមួយ) សនាសិីទឪពុកម្មត យ និង/ឬការផ្អា ក។ 

 
4.1 ការរំក្លាភបាំរនក្គ្ន ការណ៍ក្ ើឧបករណ៍ក្អឡិចក្តនូិចរបស់សិសស 

(សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ _____ និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។ ក៏ម្មនក្ៅកន ុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។) 

 

4.2 ការកាន់កាប់ឧបករណ៍ក្អឡិចក្តូនិចណាមួយ ឬក្អឡិចក្តនូិចក្ផ្សងក្ទៀត 

ឬមិនដមនវតថ ុក្អឡិចក្តូនិច ដដ បណាត  ឱ្យម្មនការរំខាន ឬដបកអារមាណ័ពីដាំក្ណើរការសិកា 

ឬម្មនក្ក្គ្នោះថាា ក់ដ ់សុខ្ភាព ឬសុវតថ ិភាព 

  

5.0  លរខែះបាំផ្លា ញនិងការបាំសាិចបាំផ្លា ញក្ទពយសមបត្ត ិ  

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 
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5.1     ការបាំផ្អៃ ញក្ទពយសមបតត ិ ឬការបាំផ្ៃិចបាំផ្អៃ ញណាមួយ 

 

5.2     គូរគាំនូរតាមជញ្ញា ាំង ក្ធវ ើក្អាយខូ្ចក្ទពយសមបតត ិ ឬ កខណោះបាំផ្អៃ ញក្គប់ក្បក្ភទ  

 

6.0  ការបាំពាននិងការក្បក្ពឹត្ត ក្សហ ៀងគ្នា   

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H  ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក បក្ណត ញក្ចញ និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 
 

6.1 ការបាំរន និង/ឬការរំក្លាភក្ ើរបូរាងកាយ ក្ៅក្ ើបុគគ ិកនយកដាឋ នសាលាក្រៀន ឬបុគគ ិកអប់រំ                          

ក្ផ្សងក្ទៀតកន ុងបរកិ្វណសាលាក្រៀន ឬក្ៅកដនៃងដដ ឧបតថមភក្ដាយសាលាក្រៀន 

ឬក្ពឹតត ិការណ៍ទក់ទងនឹងសាលាក្រៀន 

 

6.2 ក្ក្បើឬកាន់កាប់វតថ ុដដ ម្មនក្ក្គ្នោះថាា ក់ឬអាវុធ (សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ 

JICI និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។ 

ក៏ម្មនក្ៅកន ុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ អាវុធក៏ក្តវូក្គ្នរពតាម M.G.L. c. 269 § 10 ផ្ងដដរ) 

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

6.3 ការបាំរន ការរំក្លាភក្ ើរបូរាងកាយ 

ឬការប ោះរ ់រាងកាយដដ មិនចង់បានឬមិនសមរមយក្ផ្សងក្ទៀត 

ឬប ោះទងគ ិចផ្ល វូចិតត/អារមាណ៍របស់សិសស 

 

6.4 នវគ្នា រវាងសិសស 

 

6.5 ការគាំរាមកាំ ដហងក្ដាយផ្អទ  ់ម្មត់ក្ៅមនុសស និង/ឬក្ទពយសមបតត ិ 

 

6.6 ក្ក្បើរកយអសាក្រាោះក្ៅបុគគ ិកសាលា ឬបុគគ ិកអប់រំក្ផ្សងក្ទៀត 

 

6.7 បងកក្ក្គ្នោះភ័យ (សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ JICFA និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា     

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ) សម្មគ  ់៖ បងកក្ក្គ្នោះអនតរាយក៏ជាកមាវតថ ុនន M.G.L. 

c. 269 § 17 ផ្ងដដរ) 

 

6.8 ការប ោះរ ់ផ្ល វូកាយដដ មិនចង់បាន ឬមិនសមរមយ ឬការប ោះទងគ ិចផ្ល វូចិតត/អារមាណ៍ក្ៅក្ ើ 

បុគគ ិកនយកដាឋ នសាលាក្រៀន ឬបុគគ ិកអប់រំក្ផ្សងក្ទៀត 

 

7.0  ការហបៀត្ហបៀន/សមល ុត្ហ វ្ ើបាប  

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

7.1 ការក្បៀតក្បៀន (មិនថាការក្បៀតក្បៀនផ្ល វូក្ភទ ឬការក្បៀតក្បៀនកន ុងទក្មង់ក្ផ្សងក្ទៀត) 

ក្ៅក្ ើបុគគ ិកនយកដាឋ នសាលាក្រៀន ឬបុគគ ិកអប់រំ ឬសិសសដនទក្ទៀត 

(សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ _____ និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ។ 

ក្គ្ន ការណ៍ក៏ម្មនក្ៅកន ុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។) 

 

7.2 ការសមល ុតក្ធវ ើបាប (សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ JICFB និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា   

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ) សម្មគ  ់៖ ការសមល ុតក្ធវ ើបាបក៏ជាកមាវតថ ុនន M.G.L. 

c. 71 § 370 ផ្ងដដរ។ ក្គ្ន ការណ៍ក៏ម្មនក្ៅកន ុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។) 

  8.0  ការ ុត្ និងឧបបត្ត ិហេត្ុទារ់ទងនឹងអគ្គ ិភ័យ  



5 
 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

8.1 បង្ហក ត់ក្ភៃ ើង 

 

8.2 បងកឱ្យម្មនសាំក្ឡងអាសនាអគគ ីភ័យមិនពិតឬសាំក្ឡងអាសនាក្ផ្សងក្ទៀត ឬក្ៅទូរស័ពទមិនពិតក្ៅ 911 

 

8.3 ការក្ក្បើក្បាស់ឧបករណ៍ពនៃត់អគគ ីភ័យមិនក្តឹមក្តវូ 

 

8.4 ការកាន់កាប់ ការក្ក្បើក្បាស់ ការ ក់ ឬការដចកចាយកាាំក្ជួច 

 

9.0  ការលួច  

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

9.1 ការ ួច អាំក្ពើក្លាភ ន់ ឬក្ចារកមា ននក្បក្ភទណាមួយ 

 

10.0  ការចូលរន ុងត្ាំបន់ហាមឃាត្់   
 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

10.1 ការចូ កន ុងតាំបន់ហាមឃត់ក្ៅសាលាផ្អទ  ់របស់សិសស កន ុងកាំឡុងក្ព មិនម្មនក្ម្ម ងសិកា 

 

10.2 ការចូ កន ុងតាំបន់ហាមឃត់ក្ៅឯសាលាក្ក្ៅពីសាលារបស់សិសសផ្អទ  ់ កន ុងក្ម្ម ងឬក្ក្ៅក្ម្ម ងសិកា  

       

10.3 ការចូ កន ុងតាំបន់ហាមឃត់កន ុងក្ទពយសមបតត ិសាធារណៈឬឯកជន កន ុងក្ម្ម ងសិកា 

ឬរក់ព័នធនឹងការដឹកជញ្ជ នូរបស់សាលា 

 

11.0  ហក្គ្ឿងហញៀន ហក្គ្ឿងក្សវងឹ ថ្ា ាំជរ់ ជាត្ិនីរូទីន សារធាត្ុណ លក្ត្វូក្គ្ប់ក្គ្ង និងបា៉ា រា៉ា ពហនៀលី   

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក បក្ណត ញក្ចញ និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

ការកាន់កាប់សារធាត្ុណ លក្ត្វូក្គ្ប់ក្គ្ង (ហក្គ្ឿងហញៀន) 

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមាវតថ ុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ 

(ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសីទឪពុកម្មត យ ការផ្អា ក និង/ឬ ជូនដាំណឹងដ ់អាកអនុវតតចាប់កន ុងតាំបន់ 

ឬអាជាា ធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។ 

 

11.1 ការកាន់កាប់ក្ក្គឿងក្សវងឹ 

11.2  សថ ិតក្ក្កាមឥទិធព ននសារធាតុដដ ក្តវូក្គប់ក្គង ឬក្ក្គឿងក្សវងឹ 

11.3 ជក់បារ ើ បា រ ើក្អឡិកក្តនូិច ឬការក្ក្បើក្បាស់ថាា ាំជក់ក្ផ្សងក្ទៀត ឬជាតិនីកូទីន 

(សូមក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្សកុ JICG និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា  

និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ)  

11.4 ការកាន់កាប់ក្ក្គឿងក្ញៀន បារ ើ ឬបារ ើក្អឡិកក្តនូិច បា រា៉ា ពក្នៀ ី    

 

12.0  បទឧក្រិ ឋ   

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាមក្នោះអាចបណាត  ឱ្យម្មនការផ្អា ក 

ក្បសិនក្បើនយកសាលាកាំណត់ថាវតតម្មនបនតរបស់សិសសក្ៅកន ុងសាលាក្រៀន 

នឹងម្មនផ្ ប ោះរ ់យា ងខាៃ ាំងដ ់សុខ្ុម្ម ភាពទូក្ៅរបស់សាលា ដដ សថ ិតក្ៅក្ក្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ½ 

ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ (ននក្បក្ភទណាមួយ) និង/ឬសនា ិសីទឪពុកម្មត យ។ 



6 
 

 

12.1 ក្ៅក្ព ម្មនក្ចញបណត ឹងក្ពហាទណឌ ក្ចាទក្បកាន់សិសសពីបទឧក្កិដឋ  

ឬការក្ចញបណត ឹងបទឧក្កិដឋកមម ក្បឆាំងនឹងសិសស  

 

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាមក្នោះអាចបណាត  ឱ្យម្មនការបក្ណត ញក្ចញ 

ក្បសិនក្បើនយកសាលាកាំណត់ថាវតតម្មនបនតរបស់សិសសក្ៅកន ុងសាលាក្រៀន 

នឹងម្មនផ្ ប ោះរ ់យា ងខាៃ ាំងដ ់សុខ្ុម្ម ភាពទូក្ៅរបស់សាលា ដដ សថ ិតក្ៅក្ក្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ½ 

ក្ហើយអាចបណាត  ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល នួ (ននក្បក្ភទណាមួយ) សនា ិសទីឪពុកម្មត យ និង/ឬការផ្អា ក។ 

 

12.2 ក្ ើសិសសដដ ក្តវូបានផ្តនទ ក្ទសពីបទឧក្កិដឋ  ឬក្តវូកាត់កត ី ឬទទួ យកក្ៅតុលាការថាម្មនក្ទស 

ក្ៅនឹងបទឧក្កិដឋ ឬបទឧក្កិដឋដដ បានក្កើតក្ឡើង។ 

 

និយមន័យននពារយ 

 

1. ការឃុាំឃាាំងហោយក្គ្ ូ– ក្ព ក្វលាដាក់វន័ិយ អនុវតតក្ដាយក្គូបក្ក្ងៀន។ 

 

2. ការឃុាំឃាាំងហោយការយិាល័យ – ក្ព ក្វលាកាំណត់ដាក់វន័ិយបនទ ប់ពីសាលា អនុវតតក្ដាយនយកសាលា 

ឬអាកតាំណាងរបស់ពួកក្គ។ 

 

3. ការផ្លា រ – (ការផ្អា ករយៈក្ព ខ្ៃ ី និងរយៈក្ព ដវង ការផ្អា កកន ុងសាលាក្រៀន និងក្ក្ៅសាលាក្រៀន) ។  

a. ការផ្អា ករយៈក្ព ខ្ៃ ីម្មនន័យថា ការដកសិសសក្ចញពីបរកិ្វណសាលា 

និងសកមាភាពថាា ក់ក្រៀនធមាតាសក្ម្មប់រយៈក្ព ដប់ (10) នថៃនននថៃសិកាជាប់គ្នា  ឬតិចជាងក្នោះ។ 

b. ការផ្អា ករយៈក្ព ដវងម្មនន័យថា ការដកសិសសក្ចញពីបរកិ្វណសាលា 

និងសកមាភាពថាា ក់ក្រៀនធមាតាសក្ម្មប់រយៈក្ព ក្ ើសដប់ (10) នថៃនននថៃសិកាជាប់គ្នា  

ឬរយៈក្ព ក្ ើសដប់ (10) នថៃនននថៃសិកាជាបនតបនទ ប់ សក្ម្មប់ការក្ ា ើស វន័ិយក្ក្ចើន 

ក្ៅកន ុងឆា ាំសិកាណាមួយ។ 

 

ការផ្អា កអាចក្កើតក្ឡើងក្ៅកន ុងសាលាក្រៀនឬក្ក្ៅសាលាក្រៀន។ ការផ្អា កចូ កន ុងសាលាម្មនន័យថា 

ការដកសិសសក្ចញពីសកមាភាពថាា ក់ក្រៀនធមាតា 

ប ុដនតមិនដមនក្ចញពីបរកិ្វណសាលាក្ទកន ុងរយៈក្ព មិនក្ ើសពីដប់ (10) នថៃក្រៀនជាប់គ្នា  ឬមិនក្ ើសពីដប់ (10) 

នថៃក្រៀនសរុបជាបនតបនទ ប់ សក្ម្មប់បទក្ ា ើសក្ក្ចើនក្ៅកន ុងឆា ាំសិកាមួយ។ 

 

4. ការបហែត ញហចញ – ការដកសិសសក្ចញពីបរកិ្វណសាលា សកមាភាពថាា ក់ក្រៀនធមាតា និងសកមាភាពសាលាក្រៀន 

រយៈក្ព ក្ ើស 90 នថៃនននថៃសិកា ក្ដាយគ្នា នកាំណត់ ឬជាអចិនស្រនតយ៍ ក្ដាយអនុក្លាមតាម M.G.L. c. 71 § 37H, 37H 

½, និង/ឬ 37H ¾។ 

 

5. ការទូទាត្់សាំែង – ការទូទត់សក្ម្មប់ការបាត់បង់ ឬខូ្ចខាតក្ទពយសមបតត ិផ្អទ  ់ខ្ល នួ ឬសាលាក្រៀន។ 

 

6. រមម វ ិ្ ីឃុាំឃាាំងហៅនងៃហៅរ៍ – កមា វធីិសិកាដដ បានផ្ត ់ជូនក្ៅក្ព ក្ពឹកនថៃក្ៅរ៍ដដ បានកាំណត់កន ុងឆា ាំសិកា។ 

 


