ការណែនាំអាំពីក្រមវ ិន័យរបស់ Lynn Public Schools
គណៈកម្មាធិការ Lynn School បានអនុម័តក្កមវ ិន័យដូ ចខាងក្ក្កាម ក្ដើមបីក្ ើកកមព ស់សតង់ដារឥរ ិយាបទ ក្ៅ Lynn Public
Schools ទនទ ឹមនឹងរកាតុ យភាពសិទធិរបស់សិសស។ តាមរយៈការទទួ យកក្កមវ ិន័យ
គណៈកម្មាធិការសាលាសងឃឹមថានឹងផ្ត ់ជូនសិសសទ ាំងអស់នូវបរយាកាសក្រៀនសូ
ិ
ក្តក្បកបក្ដាយសុវតថ ិភាពនិងយកចិតតទុក
ដាក់ ដដ ជក្ម ុញដ ់ការសិកា អាកបបកិ រ ិយា និងការអភិវឌ្ឍន៍សងគ ម - អារមា ណ៍។
គណៈកម្មាធិសាលាទទួ សាគ ់សារៈសាំខាន់ននគុណតនមៃ ចមបងរបស់ Lynn Public Schools រ ួមទ ាំងការរ ួមបញ្ច ូ
ការរំពឹងខ្ព ស់ ការសហការ ការទទួ ខ្ុសក្តូវរ ួមគ្នា និងការជាំរុញការក្រៀនសូ ក្តក្ពញមួ យជី វ ិត ក្ក្រោះវាទក់ទងនឹង វ ិន័យ។
ផ្ វ ិបាកននវ ិន័យរ ួមបញ្ច ូ ក្ៅកនុងក្កមវ ិន័យ គឺក្សបនឹងចាប់ដដ ម្មនដចង។
ខ្ណៈក្ព ដដ ចាប់អនុញ្ញាតឱ្យម្មនភាពបត់ដបនកនុងការក្គប់ក្គងវ ិន័យ
ក្កមវ ិន័យគួ រដតក្តូវបានក្គប់ក្គងក្ដាយភាពក្តឹមក្តូវនិងសមធម៌
ខ្ណៈក្ព ពិចារណាក្ ើកា ៈក្ទសៈបុគគ ក្ៅកនុងឧបបតត ិក្ហតុនីមួយៗ ននការក្បក្ពឹតតខ្ុសរបស់សស
ិ ស។
កាំ រ ិត ភាពញឹកញាប់ និងកា ៈក្ទសៈជុាំ វ ិញឧបបតត ិក្ហតុនីមួយៗ
គួ រដតជោះឥទធ ិព ដ ់ វ ិធីសាស្រសតដដ ក្តូវបានក្ក្បើកនុងការអនុវតតក្កម វ ិន័យ ក្ហើយសកមា ភាពវ ិន័យក្តូវបានអនុវតត ជា ាំដាប់។
ឧទហរណ៍ សកមា ភាពវ ិន័យដដ ម្មន បុដនត គួ រក្តូវបានក្ក្បើក្ដាយក្ប ុងក្បយ័តា រ ួមម្មនការផ្អាកសាលា ការបក្ណតញក្ចញ
និងការជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់ ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
បដនថ មពីក្ ើក្កមវ ិន័យ
Lynn
Public
ក្ដើមបីក្ ើកកមព ស់សតង់ដារឥរ ិយាបទ។
វាមិនដមនគ្នានសារៈសាំខាន់ក្ទ។

Schools

ក៏ក្ក្បើការគ្នាំក្ទ
ការររ
និង វ ិធានការណ៍ក្សក្ដៀងគ្នា
ិធានការណ៍
ខ្ណៈក្ព ដដ វ
ទ ាំងក្នោះអាចក្ៅក្ក្ៅក្កម វ ិន័យ

ក្ដាយទទួ សាគ ់ថា វ ិន័យគឺជាទាំនួ ខ្ុសក្តូវពីរ
របស់ផ្ទោះនិងសាលាក្រៀន
គណៈកម្មាធិការសាលាក្រៀនបានអនុម័តក្កមវ ិន័យក្ដាយម្មនការចូ រ ួមពីអាករក់ព័នធក្ផ្សងៗគ្នា
រ ួមម្មនថាាក់ដឹកនាំសាលាកនុងក្ស ុក អា កអប់រំ និងរដឋ បា ក៏ដូចជាឪពុកម្មតយ និងសិសសខ្ល ួនឯងផ្អទ ់។
ចុងបញ្ច ប់
សិសសក្តូវបានរំ ក
ឹ ថាពួ កក្គក្តូវក្គ្នរពតាមក្កម វ ិន័យក្ៅកនុងអគ្នរសាលាក្រៀន
ក្ៅក្ ើប រ ិក្វណសាលាក្រៀន
ក្ៅតាមផ្ល វូ ក្ៅឬមកពីសាលាក្រៀន
តាមឡានក្ក ុងឬការដឹកជញ្ជន
ូ សាលាក្ផ្សងក្ទៀត
និងក្ៅឯកដនៃ ងដដ ឧបតថ មភក្ដាយសាលា
ឬក្ពឹតតិការណ៍ដដ ទក់ទងនឹងសាលាក្រៀន
ដូ ចជាការក្ធវ ើដាំក្ណើរក្ៅខាងក្ក្ៅ
ក្ពឹតតិការណ៍អតត ព កមា និងក្ពឹតតិការណ៍មិនដមនអតត ព កមា ។ សិសសក៏ក្តូវសថ ិតក្ៅក្ក្កាមក្សៀវក្ៅដណនាំក្គ្ន ការណ៍ Lynn
Public
Schools
របស់ក្ស ុកផ្ងដដរ។
ក្ ើសពីក្នោះក្ទៀត
សិសសក៏ក្តូវសថ ិតក្ៅក្ក្កាមចាប់ក្ពហា ទណឌ
ឬចាប់សុី វ ិ ដដ អាចម្មននិងអនុវតត ចាំក្រោះសកមា ភាពរបស់ពួកក្គក្ៅក្ព ណាមួ យ។

ក្រមវ ិន័យ
សិសសក្តូវក្គ្នរពតាមក្កម វ ិន័យក្ៅកនុងអគ្នរសាលាក្រៀន ក្ៅកនុងបរ ិក្វណសាលាក្រៀន ក្ៅតាមផ្ល វូ ក្ៅឬមកពីសាលាក្រៀន
តាមឡានក្ក ុងឬការដឹកជញ្ជន
ូ សាលាក្ផ្សងក្ទៀត និងក្ៅឯកដនៃ ងដដ ឧបតថ មភក្ដាយសាលា
ឬក្ពឹតតិការណ៍ដដ ទក់ទងនឹងសាលាក្រៀន ដូ ចជាការក្ធវ ើដាំក្ណើរក្ៅខាងក្ក្ៅ ក្ពឹតតិការណ៍អតត ព កមា
និងក្ពឹតតិការណ៍មិនដមនអតត ព កមា ។
សិសសក៏ក្តូវសថ ិតក្ៅក្ក្កាមក្សៀវក្ៅដណនាំក្គ្ន ការណ៍ Lynn Public Schools របស់ក្ស ុកផ្ងដដរ
ក្ទោះបីបានឬមិនបានបញ្ញាក់ក្ៅខាងក្ក្កាមក៏ក្ដាយ។
ក្ ើសពីក្នោះក្ទៀត សិសសក្តូវសថ ិតក្ៅក្ក្កាមចាប់ក្ពហា ទណឌ
ឬចាប់សុី វ ិ ដដ អាចម្មននិងអនុវតត ចាំក្រោះសកមា ភាពរបស់ពួកក្គ ក្ៅក្ព ណាមួ យ
ក្ទោះបីបានឬមិនបានបញ្ញាក់ក្ៅខាងក្ក្កាមក៏ក្ដាយ។
ការគ្នាំក្ទ ការររ និង វ ិធានការណ៍ក្សក្ដៀងគ្នាក្តូវបានក្ក្បើក្ៅ Lynn Public Schools
បដនថ មក្ ើក្កមវ ិន័យកនុងក្គ្ន បាំណងក្ ើកកមព ស់សតង់ដារននឥរ ិយាបថ។
1.0

បញ្ហាទារ់ទងនឹងវត្ត មាន

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬដាំក្ណើរការនីតិ វ ិធីរបស់តុលាការ តាមរយៈរកយសុាំ CRA
(ជាំនួយសក្ម្មប់តក្មូវការកុម្មរ) ។
1.1
ក្គចសាលាតាមក្គ

2.0

1.2

មិនមកថាាក់

1.3

អវតត ម្មនក្ដាយបាំរនក្គ្ន ការណ៍វតត ម្មន (សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក JH
និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។
ក៏ម្មនក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។ )

1.4

យឺត (មិនម្មនការអនុញ្ញាត)

1.5

ការបក្ណតញក្ចញ (ក្ ើកដ ងដតនយកសាលា ឬអា កតាំណាងបានយ ់ក្ពម)

1.6

ការក្ក្បើក្បាស់រថយនត កនុងក្ម្មងសិកា

1.7

ការរំក្លាភក្ ើ វ ិន័យននបរ ិក្វណសាលាដដ បិទទវរ
(សិសសទ ាំងអស់ក្តូវសថ ិតក្ៅក្ ើប រ ិក្វណសាលាក្ពញមួ យនថៃ សិកា។)

1.8

ការខ្កខានមិនបានរាយការណ៍ក្ៅ homeroom

1.9

ការខ្កខានមិនបានរាយការណ៍ក្ៅការ ិយា ័យ ក្ៅក្ព មកដ ់សាលាយឺត

ឧបបត្ត ិហេត្ុហៅសាលា

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
2.1

ការ ួ ចបនៃ ាំ

2.2

ការដកៃ ងបនៃ ាំឯកសារសាលាក្រៀន

2.3

អាកបបកិ រ ិយារំខាន

2.4

សកមា ភាពដដដ ៗ និង/ឬអាកបបកិ រ ិយាមិនក្តឹមក្តូវជាក្បចាាំ
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3.0

2.5

ការបដិក្សធមិនបាំក្ពញតាមបទដាឋនអាកបបកិ រ ិយារបស់ថាាក់

2.6

ការខ្កខានមិនបានក្បគ ់សម្មភរៈសាលាក្រៀន ក្សៀវក្ៅ ឬក្ទពយសមបតត ិសាលាណាមួ យដដ បានខ្ច ី

2.7

ការខ្កខានមិនរាយការណ៍អាំពីការឃុាំឃាំង

2.8

ការខ្កខានមិនបានរាយការណ៍ក្ៅបុគគ ិកសាលាវ ិញ

2.9

ការខ្កខានមិនបានក្បគ ់ឯកសារផ្ល វូ ការសាលា ដដ តក្មូវឲ្យម្មនហតថ ក្ ខា

2.10

ការបដិក្សធមិនក្គ្នរពតាមការបទបបញ្ា តត ិ

2.11

ក្តូវបានបញ្ជន
ូ ក្ៅការ ិយា ័យពីរដងកនុងមួ យនថៃ

2.12

អា កក្បក្ពឹតតិបទក្ ា ើសសាលាជាញឹកញាប់

2.13

ដ បងសុីសង

2.14

បាតុកមា ដដ គ្នានការអនុញ្ញាត

2.15

ក្បតិបតត ិការក្ក្គ្នោះថាាក់ននយានយនត ឬមក្ធោបាយដឹកជញ្ជន
ូ ក្ផ្សងក្ទៀតកនុងបរ ិក្វណសាលាក្រៀន
(រ ួមម្មនដតមិនកាំណត់ក្ ើរថយនត ឡានដឹកទាំនិញ មូ តូ កង់ កាតររំអិ ដសបកក្ជើងរំអិ ឬសគ ី ជាក្ដើម)
។

2.16

ការក្ក្បើក្បាស់និមិតតសញ្ញាក្ក ុមទាំក្នើង ឬការបង្ហាញពីសម្មជិកភាពក្ក ុមទាំក្នើងក្ផ្សងក្ទៀត
(សូ មក្មើ ផ្ងដដរនូ វឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក JICF និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស)

ការបង្ហាញរ ូបរាងរបស់សិសស

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖
ជូ នដាំណឹងដ ់ឪពុកម្មតយក្ដើមបីនាំយកសក្មៃ ៀកបាំរក់ក្តឹមក្តូវ ការឃុាំខ្ល ួន (ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ
និង/ឬការផ្អាក។ ការរំក្លាភបាំរនក្ ើ វ ិន័យសាំក្ ៀកបាំរក់ អាចតក្មូវឱ្យសិសសក្ធវ ើការផ្អៃស់បតរូ ក្គបដណតប់
ឬក្ដាោះសក្មៃ ៀកបាំរក់ក្ចញ។
3.1

4.0

ការរំក្លាភបាំរនក្ ើ វ ិន័យសាំក្ ៀកបាំរក់របស់សិសស
(សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក JICA និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។ ក៏ម្មនក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។)

ឧបររែ៍ហអឡិចក្ត្ូនិចនិងវត្ថុហសសងហទៀត្

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖
ការរ ឹបអូ សយកឧបករណ៍/វតថុ ការឃុាំខ្ល ួន (ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ស
ិ ីទឪពុកម្មតយ និង/ឬការផ្អាក។

5.0

4.1

ការរំក្លាភបាំរនក្គ្ន ការណ៍ក្ ើឧបករណ៍ក្អឡិចក្តូនិចរបស់សិសស
(សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក _____ និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។ ក៏ម្មនក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។)

4.2

ការកាន់កាប់ឧបករណ៍ក្អឡិចក្តូនិចណាមួ យ ឬក្អឡិចក្តូនិចក្ផ្សងក្ទៀត
ឬមិនដមនវតថុក្អឡិចក្តូនិច ដដ បណា
ត ឱ្យម្មនការរំខាន ឬដបកអារមា ណ័ពីដាំក្ណើរការសិកា
ឬម្មនក្ក្គ្នោះថាាក់ដ ់សុខ្ភាព ឬសុវតថ ិភាព

លរខ ែះបាំផ្លាញនិងការបាំសាិចបាំផ្លាញក្ទពយសមបត្ត ិ

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
3

6.0

5.1

ការបាំផ្អៃញក្ទពយសមបតត ិ ឬការបាំផ្ៃិចបាំផ្អៃញណាមួ យ

5.2

គូ រគាំនូរតាមជញ្ញាាំង ក្ធវ ើក្អាយខ្ូ ចក្ទពយសមបតត ិ ឬ កខ ណោះបាំផ្អៃញក្គប់ក្បក្ភទ

ការបាំពាននិងការក្បក្ពឹត្តក្សហ ៀងគ្នា

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក បក្ណតញក្ចញ និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
6.1

ការបាំរន និង/ឬការរំក្លាភក្ ើរ ូបរាងកាយ ក្ៅក្ ប
ើ ុគគ ិកនយកដាឋនសាលាក្រៀន ឬបុគគ ិកអប់រំ
ក្ផ្សងក្ទៀតកនុងបរ ិក្វណសាលាក្រៀន ឬក្ៅកដនៃ ងដដ ឧបតថ មភក្ដាយសាលាក្រៀន
ឬក្ពឹតតិការណ៍ទក់ទងនឹងសាលាក្រៀន

6.2

ក្ក្បើឬកាន់កាប់វតថុដដ ម្មនក្ក្គ្នោះថាាក់ឬអាវុធ (សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក
JICI និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួស។
ក៏ម្មនក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ អាវុធក៏ក្តូវក្គ្នរពតាម M.G.L. c. 269 § 10 ផ្ងដដរ)

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។

7.0

6.3

ការបាំរន ការរំក្លាភក្ ើរ ូបរាងកាយ
ឬការបោះរ ់រាងកាយដដ មិនចង់បានឬមិនសមរមយក្ផ្សងក្ទៀត
ឬបោះទងគ ិចផ្ល វូ ចិតត/អារមា ណ៍របស់សិសស

6.4

នវគ្នារវាងសិសស

6.5

ការគាំរាមកាំដហងក្ដាយផ្អទ ់ម្មត់ក្ៅមនុសស និង/ឬក្ទពយសមបតត ិ

6.6

ក្ក្បើរកយអសាក្រាោះក្ៅបុគគ ិកសាលា ឬបុគគ ិកអប់រំក្ផ្សងក្ទៀត

6.7

បងក ក្ក្គ្នោះភ័យ (សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក JICFA និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ) សម្មគ ់៖ បងក ក្ក្គ្នោះអនត រាយក៏ជាកមា វតថុនន M.G.L.
c. 269 § 17 ផ្ងដដរ)

6.8

ការបោះរ ់ផ្ល វូ កាយដដ មិនចង់បាន ឬមិនសមរមយ ឬការបោះទងគ ិចផ្ល វូ ចិតត/អារមា ណ៍ក្ៅក្ ើ
បុគគ ិកនយកដាឋនសាលាក្រៀន ឬបុគគ ិកអប់រំក្ផ្សងក្ទៀត

ការហបៀត្ហបៀន/សមលុត្ហ្វ ើបាប

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
7.1

ការក្បៀតក្បៀន (មិនថាការក្បៀតក្បៀនផ្ល វូ ក្ភទ ឬការក្បៀតក្បៀនកនុងទក្មង់ក្ផ្សងក្ទៀត)
ក្ៅក្ ើបុគគ ិកនយកដាឋនសាលាក្រៀន ឬបុគគ ិកអប់រំ ឬសិសសដនទក្ទៀត
(សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក _____ និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ។
ក្គ្ន ការណ៍ក៏ម្មនក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។)

7.2

ការសមលុតក្ធវ ើបាប (សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក JICFB និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ) សម្មគ ់៖ ការសមលុតក្ធវ ើបាបក៏ជាកមា វតថុនន M.G.L.
c. 71 § 370 ផ្ងដដរ។ ក្គ្ន ការណ៍ក៏ម្មនក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅដណនាំក្នោះផ្ងដដរ។)

8.0

ការ ុត្ និងឧបបត្ត ិហេត្ុទារ់ទងនឹងអគ្គ ិភ័យ
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ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។

9.0

8.1

បង្ហកត់ក្ភៃ ើង

8.2

បងក ឱ្យម្មនសាំក្ឡងអាសនា អគគ ីភ័យមិនពិតឬសាំក្ឡងអាសនា ក្ផ្សងក្ទៀត ឬក្ៅទូ រស័ពទមិនពិតក្ៅ 911

8.3

ការក្ក្បើក្បាស់ឧបករណ៍ពនៃ ត់អគគ ីភ័យមិនក្តឹមក្តូវ

8.4

ការកាន់កាប់ ការក្ក្បើក្បាស់ ការ ក់ ឬការដចកចាយកាាំក្ជួច

ការលួច

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
9.1
10.0

ការ ួ ច អាំក្ពើក្លាភ ន់ ឬក្ចារកមា ននក្បក្ភទណាមួ យ

ការចូ លរនុងត្ាំបន់ហាមឃាត្់

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។

11.0

10.1

ការចូ

កនុងតាំបន់ហាមឃត់ក្ៅសាលាផ្អទ ់របស់សិសស កនុងកាំឡ
ុ ងក្ព មិនម្មនក្ម្មងសិកា

10.2

ការចូ

កនុងតាំបន់ហាមឃត់ក្ៅឯសាលាក្ក្ៅពីសាលារបស់សិសសផ្អទ ់ កនុងក្ម្មងឬក្ក្ៅក្ម្មងសិកា

10.3

ការចូ កនុងតាំបន់ហាមឃត់កនុងក្ទពយសមបតត ិសាធារណៈឬឯកជន កនុងក្ម្មងសិកា
ឬរក់ព័នធនឹងការដឹកជញ្ជន
ូ របស់សាលា

ហក្គ្ឿងហញៀន ហក្គ្ឿងក្សវ ឹង ថ្ាជ
ាំ រ់ ជាត្ិនីរូទីន សារធាត្ុណ លក្ត្ូវក្គ្ប់ក្គ្ង និងបា៉ារា៉ាពហនៀលី

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក បក្ណតញក្ចញ និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
ការកាន់កាប់សារធាត្ុណ លក្ត្ូវក្គ្ប់ក្គ្ង (ហក្គ្ឿងហញៀន)
ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាម គឺជាកមា វតថុនន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុាំខ្ល ួន
(ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសីទឪពុកម្មតយ ការផ្អាក និង/ឬ ជូ នដាំណឹងដ ់អាកអនុវតត ចាប់កនុងតាំបន់
ឬអាជាាធរក្សបចាប់ក្ផ្សងក្ទៀត។
11.1
11.2
11.3

11.4
12.0

ការកាន់កាប់ក្ក្គឿងក្សវ ឹង
សថ ិតក្ក្កាមឥទិធព ននសារធាតុដដ ក្តូវក្គប់ក្គង ឬក្ក្គឿងក្សវ ឹង
ជក់បា រ ើ បា រ ើក្អឡិកក្តូនិច ឬការក្ក្បើក្បាស់ថាាជ
ាំ ក់ក្ផ្សងក្ទៀត ឬជាតិនីកូទីន
(សូ មក្មើ ឯកសារដណនាំអាំពីក្គ្ន ការណ៍របស់ក្ស ុក JICG និង/ឬក្សក្ដៀងគ្នា
និង/ឬឯកសារដណនាំក្គ្ន ការណ៍ជាំនួសផ្ងដដរ)
ការកាន់កាប់ក្ក្គឿងក្ញៀន បារ ើ ឬបារ ើក្អឡិកក្តូនិច បារា៉ាពក្នៀ ី

បទឧក្រិ ឋ

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាមក្នោះអាចបណា
ត ឱ្យម្មនការផ្អាក
ក្បសិនក្បើនយកសាលាកាំណត់ថាវតត ម្មនបនត របស់សិសសក្ៅកនុងសាលាក្រៀន
នឹងម្មនផ្ បោះរ ់យាងខាៃាំងដ ់សុខ្ុម្ម ភាពទូ ក្ៅរបស់សាលា ដដ សថ ិតក្ៅក្ក្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ½
ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុខ្
ាំ ល ួន (ននក្បក្ភទណាមួ យ) និង/ឬសនា ិសីទឪពុកម្មតយ។
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12.1

ក្ៅក្ព ម្មនក្ចញបណតឹងក្ពហា ទណឌក្ចាទក្បកាន់សិសសពីបទឧក្កិដឋ
ឬការក្ចញបណតឹងបទឧក្កិដឋកមមក្បឆាំងនឹងសិសស

ការក្បក្ពឹតតបទក្ ា ើសខាងក្ក្កាមក្នោះអាចបណា
ត ឱ្យម្មនការបក្ណតញក្ចញ
ក្បសិនក្បើនយកសាលាកាំណត់ថាវតត ម្មនបនត របស់សិសសក្ៅកនុងសាលាក្រៀន
នឹងម្មនផ្ បោះរ ់យាងខាៃាំងដ ់សុខ្ុម្ម ភាពទូ ក្ៅរបស់សាលា ដដ សថ ិតក្ៅក្ក្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ½
ក្ហើយអាចបណា
ត ឱ្យម្មន៖ ការឃុខ្
ាំ ល ួន (ននក្បក្ភទណាមួ យ) សនា ិសទ
ី ឪពុកម្មតយ និង/ឬការផ្អាក។
12.2

ក្ ើសិសសដដ ក្តូវបានផ្ត នទក្ទសពីបទឧក្កិដឋ ឬក្តូវកាត់កតី ឬទទួ យកក្ៅតុលាការថាម្មនក្ទស
ក្ៅនឹងបទឧក្កិដឋ ឬបទឧក្កិដឋដដ បានក្កើតក្ឡើង។

និយមន័យននពារយ
1.

ការឃុាំឃាាំងហោយក្គ្ូ – ក្ព ក្វលាដាក់ វ ិន័យ អនុវតត ក្ដាយក្គូបក្ក្ងៀន។

2.

ការឃុាំឃាាំងហោយការ ិយាល័យ – ក្ព ក្វលាកាំណត់ដាក់ វ ិន័យបនទប់ពីសាលា អនុវតត ក្ដាយនយកសាលា
ឬអា កតាំណាងរបស់ពួកក្គ។

3.

ការផ្លារ – (ការផ្អាករយៈក្ព ខ្ៃ ី និងរយៈក្ព ដវង ការផ្អាកកនុងសាលាក្រៀន និងក្ក្ៅសាលាក្រៀន) ។
a. ការផ្អាករយៈក្ព ខ្ៃ ីម្មនន័យថា ការដកសិសសក្ចញពីប រ ិក្វណសាលា
និងសកមា ភាពថាាក់ក្រៀនធមា តាសក្ម្មប់រយៈក្ព ដប់ (10) នថៃ នននថៃ សិកាជាប់គ្នា ឬតិចជាងក្នោះ។
b. ការផ្អាករយៈក្ព ដវងម្មនន័យថា ការដកសិសសក្ចញពីប រ ិក្វណសាលា
និងសកមា ភាពថាាក់ក្រៀនធមា តាសក្ម្មប់រយៈក្ព ក្ ើសដប់ (10) នថៃ នននថៃ សិកាជាប់គ្នា
ឬរយៈក្ព ក្ ើសដប់ (10) នថៃ នននថៃ សិកាជាបនត បនទប់ សក្ម្មប់ការក្ ា ើស វ ិន័យក្ក្ចើន
ក្ៅកនុងឆាាំសិកាណាមួ យ។
ការផ្អាកអាចក្កើតក្ឡើងក្ៅកនុងសាលាក្រៀនឬក្ក្ៅសាលាក្រៀន។ ការផ្អាកចូ កនុងសាលាម្មនន័យថា
ការដកសិសសក្ចញពីសកមា ភាពថាាក់ក្រៀនធមា តា
បុដនត មិនដមនក្ចញពីប រ ិក្វណសាលាក្ទកនុងរយៈក្ព មិនក្ ើសពីដប់ (10) នថៃ ក្រៀនជាប់គ្នា ឬមិនក្ ើសពីដប់ (10)
នថៃ ក្រៀនសរុបជាបនត បនទប់ សក្ម្មប់បទក្ ា ើសក្ក្ចើនក្ៅកនុងឆាាំសិកាមួ យ។

4.

ការបហែតញហចញ – ការដកសិសសក្ចញពីប រ ិក្វណសាលា សកមា ភាពថាាក់ក្រៀនធមា តា និងសកមា ភាពសាលាក្រៀន
រយៈក្ព ក្ ើស 90 នថៃ នននថៃ សិកា ក្ដាយគ្នានកាំណត់ ឬជាអចិនស្រនតយ៍ ក្ដាយអនុក្លាមតាម M.G.L. c. 71 § 37H, 37H
½, និង/ឬ 37H ¾។

5.

ការទូ ទាត្់សាំែង – ការទូ ទត់សក្ម្មប់ការបាត់បង់ ឬខ្ូ ចខាតក្ទពយសមបតត ិផ្អទ ់ខ្ល ួន ឬសាលាក្រៀន។

6.

រមម វ ិ្ីឃុាំឃាាំងហៅនងៃហៅរ៍ – កមា វ ិធីសិកាដដ បានផ្ត ់ជូនក្ៅក្ព ក្ពឹកនថៃ ក្ៅរ៍ដដ បានកាំណត់កនុងឆាាំសិកា។
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