
 

ការប ៀតប ៀន 

 

ការប ៀតប ៀនបោយផ្អែកប ើពូជសាសន៍ ពណ៌សំ ុរ សញ្ជា តបិ ើម ជំបនឿ/សាសនា បេទ អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ 

ជនជាតិភាគតិចទំបនារអល វូបេទ ពិការភាពអល វូចិតតឬរាងកាយ អាយុ វណណ ៈ សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភាពគ្មា នអទះសផ្មែង 

តម្មូវការពិបសស ភាសាអង់បគេសឬសមិទធអ សិកា ឬការពិចារណាបអេងបទៀតផ្  ប វ្ ើប ើងបោយខុសចា ់រ ស់សហព័នធ  រ ឋ 

ឬចា ់មូ ោឋ នឬ ទ ែញ្ាតត ិនានា នឹងមិនម្តវូបានអត់បអានបៅកន ុង Lynn Public Schools បទ។ ម្សកុរំពឹងថាសិសេ 

និបោជិក ភាគីទងំអស់ផ្  មានកិចចសនាបៅ Lynn Public Schools និងសមាជិក ទទបទៀតទនសហគមន៍សាលាបរៀន 

ម្តវូម្ ម្ពឹតដបោយឥរោិ ថសមរមយ និងបគ្មរពមនុសេទងំអស់បោយបគ្មរពបសចកត ីទថេថន រូ សុភាពរា សា និងយុតត ិ្ម៌។ 

 ុគគ ណាផ្  ម្តវូបានបគរកប ើញ នាទ  ់ពីការបសុើ អបងេតសមម្ស  ប ើមែីចូ រមួកន ុងទម្មង់ជាពាកយសមដ ី 

ឬការប ៀតប ៀនរាងកាយណាមួយ នឹងម្តវូទទួ សកមាភាពវន័ិយរហូត  ់ និងរា ់ ញ្ច  ូទងំការ ញ្ឈ ់ការងារ 

ឬសកមាភាពវន័ិយសមរមយរា ់ ញ្ច  ូ  ុផ្នត មិនកំណត់ប ើការសត ី បនាទ ស ការផ្អែ ក ការ ញ្ច ់ការងារ/ បណត ញបចញ 

ឬោក់ទណឌ កមាបអេងបទៀត។ សិសេណាផ្  បជឿជាក់ថាខល នួបានទទួ រងការប ៀតប ៀន 

គួរមានបសរ ើភាពកន ុងការពិភាកាបរឿងបនះជាមួយមនុសេបពញវយ័ផ្  គួរឱ្យទុកចិតត និង/ឬោក់ពាកយ ណត ឹងបោយផ្អទ  ់ 

ឬសរបសរជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

 

សូមបោងបៅបគ្ម ការណ៍សត ីពីការមិនបរ ើសបអើង និងការពារការប ៀតប ៀន និងចំណងបជើង 

IX/បគ្ម ការណ៍ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ ខាងបម្កាមសម្មា ក់ាររាយការណ៍ និងនីតិវ ិ្ ីបសុើ អបងេត។ 

 

ការប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទ 

 

ការប ៀតប ៀនអល វូបេទមានន័យថាការជម្មញុអល វូបេទផ្  មិនចង់បាន ការបសន ើសុំបអាយជួយខាងអល វូបេទ 

ឬការម្ ម្ពឹតតអល វូបេទបោយពាកយសំ ីឬកាយវកិាររាងកាយពីនរណាមាន ក់ 

ផ្  សិសេអាចម្បាម្ស័យទក់ទងគ្មន កន ុងកំ ុងបព ទទួ បានការអ ់រំបៅកន ុងសាលាបរៀន 

ឬសកមាភាពផ្  ឧ តាមភបោយសាលាបរៀន។ វាគឺជាពាកយសំ ី រាងកាយ ឬអាក ែកិរោិផ្  បមើ ប ើញកន ុងបគ្ម  ំណង 

ឬឥទធិព គឺប ើមែី បងេ ើតការម្ មាថ  រោិកាសមិនរាក់ទក់ ឬ ំេិត ំេ័យ។ ឧទហរណ៍ខេះគឺ៖ 

 

1. ការទទួ យកឬការយ ់ម្ពមចំបពាះការម្ ម្ពឹតតផ្  បនះ ម្តវូបានប វ្ ើប ើងកន ុងន័យអ ់រំ 

មិនថាជាក់លាក់ឬមិនជាក់លាក់។ 

2. ការប េ្ ើយត រ ស់ ុគគ មាន ក់ៗចំបពាះការម្ ម្ពឹតដផ្  បនះ ម្តវូបានបម្ ើជាមូ ោឋ នសម្មា ់ការអ ់រំ  វន័ិយ 

ឬការសបម្មចចិតតបអេងបទៀតផ្  មានឥទធិព ប ើសិសេ។ 

3. ការម្ ម្ពឹតដផ្  បនះរំខាន  ់ការអ ់រំឬការចូ រមួរ ស់សសិេ កន ុងសកមាភាពកមា វ ិ្ ីសិកា ផ្នាម។ 

4. អាក ែកិរោិ បងេ ើតឱ្យមានការ ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក់ ឬការម្ មាថការងារ ឬ រោិកាសសាលាបរៀន។ 
 

និយមន័យអល វូចា ់ទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទគឺមាន កខណៈទូ ំទូលាយ បហើយ ផ្នាមប ើឧទហរណ៍ខាងប ើ 

ការម្ ម្ពឹតតទក់ទងអល វូបេទបអេងបទៀត បទះ ីជាមានឬមិនមាន ំណង 

ផ្  មិនចង់បាននិងមានឥទធិព  បងេ ើត រោិកាសផ្  មិនរាក់ទក់  ំេិត ំេ័យ ឬប វ្ ើឱ្យអាមា ស់មុខ  ស់ិសេ 

ក៏អាចជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទផ្ រ។ ប ើសពីបនះបទៀត អំបពើហឹងាអល វូបេទផ្  បានម្ ម្ពឹតត ិម្ ឆំងនឹង្នទៈរ ស់មនុសេ 

ឬបៅបព ផ្  មនុសេមិនអាចអត ់ការម្ពមបម្ពៀង (ឧ. បោយសារផ្តអាយុរ ស់សិសេ ការបម្ ើម្បាស់បម្គឿងបញៀនឬបម្គឿងម្សវងឹ 

ឬពិការភាព ញ្ជា ) រមួទងំការរំបលាេបសពសនាវៈ រំបលាេ ំពានអល វូបេទ រំបលាេ ំពានរាងកាយ 

និងការ ងខ ិត ងខ ំអល វូបេទកន ុងទម្មង់ទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

 

ឧ ែតត ិបហតុទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទអាចរមួមាន ការប ៀតប ៀនបោយពាកយសំ ី (ការនិោយ ងាេ ច់ ងខ ចូ 

ការនិោយជនេប ង សំណួរទក់ទង កខណះអល វូបេទ) ការប ៀតប ៀនរាងកាយ (ការ  ះបោយមិនចាំបាច់ 

ឬការ  ះបោយម្ មាថ) ឬការប ៀតប ៀនផ្  បមើ ប ើញ (ផ្អទ ងំរ ូភាព កាត គំនូរជីវច  គំនូរប ើជញ្ជា ំង គូររ ូ 

រ ូរាងឬកាយវកិារផ្  មានភាពម្ មាថ)។ 

 

សូមកត់សមាគ  ់ថាចំណងបជើង IX ហាមឃាត់ការប ៀតប ៀអល វូបេទ   ុផ្នតការម្ ម្ពឹតត ិផ្  ម្តវូបានចាត់ទុកថាជា 

“ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ” បម្កាមចំណងបជើង IX 

គឺមានកំណត់និងមិនចា ់យករា ់ការម្ ម្ពឹតត ិផ្  ទក់ទងនឹងការប ៀតប ៀនអល វូបេទបម្កាមបគ្ម ការណ៍សាលា 

និងចា ់រ ឋនិងសហព័នធ ទទបទៀតបទ។ សម្មា ់បហតុអ ទងំបនះ LPS 

នឹងប វ្ ើការបសុើ អបងេតរា ់ការបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ បោយអនុបលាមតាមបគ្ម ការណ៍ចំណងបជើង 

IX/ប ៀតប ៀនអល វូបេទ បហើយម្ សិនប ើវាកំណត់ថាការម្ ម្ពឹតតផ្  បានបចាទម្ កាន់សា ិតបៅបម្ៅវសិា ភាពទនចំណងបជើង 

IX   ុផ្នត បៅផ្តជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទ LPS នឹងអនុវតត វ ិ្ ីបោះម្សាយសមម្ស  និង/ឬសកមាភាពវន័ិយ។ 

 

ចំបពាះការម្ ម្ពឹតតប ៀតប ៀនបអេងបទៀតទងំអស់ រមួទងំការប ៀតប ៀនផ្  មិនមានផ្ចងកន ុងចំណងបជើង IX 

សាលាបរៀននឹងបោះម្សាយការម្ ម្ពឹតដបោយអនុបលាមតាមបគ្ម ការណ៍គ្មា នការបរ ើសបអើង និងម្ ឆំងការប ៀតប ៀន។ 

កន ុងករណីទងំអស់ កំរតិខពស់ទនការសមាា ត់នឹងម្តវូបានរកាទុកបោយអាជាា ្រសាលា។ 
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រា ់កិចច ម្ ឹងផ្ម្ ងនឹងម្តវូប វ្ ើប ើងប ើមែីការពារជនរងបម្គ្មះ ប ើម ណត ឹង សិសេ និងនិបោជិកកន ុងបព ប វ្ ើការបសុើ អបងេត 

និងចាត់វធិានការណ៍ទនឧ ែតត ិបហតុ។ 
 

ការប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទបោយសិសស  

 

សិសេណាផ្  មានអារមាណ៍ថាខល នួបានរងបម្គ្មះបោយសារការប ៀតប ៀនអល វូបេទពីសំណាក់សិសេមាន ក់បទៀត 

គួរផ្តរាយការណ៍អំពីឧ ែតត ិបហតុបនះ បៅកាន់ប ា្ ះខាងបម្កាម Lynn Public Schools 

អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ឬអនកតំណាងរ ស់នាង៖ 

 

Charles Gallo, មន្រនត ីអនុបលាមភាព 

ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools  

100 Bennet Street 
Lynn, MA 01905 
781-477-7220 
GalloC@LynnSchools.org  

 

មិនមានអវ ើបៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះ 

មានបគ្ម  ំណងកំណត់សមតាភាពកន ុងការរាយការណ៍អំពីការប ៀតប ៀនផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់បៅ ុគគ ិកម្ស ុ

កណាមួយប ើយ សិសេគួរផ្តមានអារមាណ៍សុខម្សួ  កន ុងការផ្សវ ងរកជំនួយពីមនុសេបពញវយ័ផ្  ទទួ ខុសម្តវូ។ 

 ុគគ ិកណាមាន ក់ផ្  ទទួ បានព័ត៌មានផ្  បនះ 

ម្តវូផ្តរាយការណ៍ពីឧ ែតត ិបហតុបនះភាេ មៗបៅកាន់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX។ 

 

រា ់ឧ ែតត ិបហតុផ្  ម្តវូបានរាយការណ៍នឹងម្តវូបានបសុើ អបងេត ម្ស តាមបគ្ម ការណ៍ចំណងបជើង 

IX/ប ៀតប ៀនអល  ូវបេទរ ស់ម្សកុ។ 

ម្ សិនប ើម្តវូបានកំណត់ថាសិសេមាន ក់ម្តវូបានរំបលាេ ំពានអល វូបេទបោយសិសេមាន ក់បអេងបទៀត 

បម្កាមការរំបលាេ ំពានប ើបគ្ម ការណ៍ចំណងបជើង IX/ប ៀតប ៀនអល វូបេទរ ស់ម្សកុ 

ឬរំបលាេប ើបគ្ម ការណ៍គ្មា នការបរ ើសបអើង និងម្ ឆំងការប ៀតប ៀន 

សិសេផ្  រំបលាេ ំពាននឹងម្តវូទទួ នូវការោក់វន័ិយសមម្ស  រមួទងំ  ុផ្នតមិនកំណត់ ប ើការសត ី បនាទ ស ការផ្អែ ក 

ការ បណត ញបចញ ឬការោក់ទណឌ កមាបអេងបទៀតផ្  បានកំណត់បោយរ ឋបា សាលា 

ផ្  ម្តវូអនុវតតតាមតម្មូវការនីតិវ ិ្ ី ផ្  អាចអនុវតតបាន។ 

 
 

ការប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទបោយមនុសសបេញវយ័  
 

សិសេណាផ្  មានអារមាណ៍ថាខល នួបានរងបម្គ្មះបោយសារការប ៀតប ៀនអល វូបេទពីសំណាក់មនុសេបពញវយ័ 

គួរផ្តរាយការណ៍អំពីឧ ែតត ិបហតុបនះ បៅកាន់ប ា្ ះខាងបម្កាម Lynn Public Schools 

អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ឬអនកតំណាងរ ស់នាង៖ 

 

Charles Gallo, មន្រនត ីអនុបលាមភាព 

ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools  

100 Bennet Street 
Lynn, MA 01905 
781-477-7220 
GalloC@LynnSchools.org  

 

មិនមានអវ ើបៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះ 

មានបគ្ម  ំណងកំណត់សមតាភាពកន ុងការរាយការណ៍អំពីការប ៀតប ៀនផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់បៅ ុគគ ិកម្ស ុ

កណាមួយប ើយ សិសេគួរផ្តមានអារមាណ៍សុខម្សួ  កន ុងការផ្សវ ងរកជំនួយពីមនុសេបពញវយ័ផ្  ទទួ ខុសម្តវូ។ 

 ុគគ ិកណាមាន ក់ផ្  ទទួ បានព័ត៌មានផ្  បនះ 

ម្តវូផ្តរាយការណ៍ពីឧ ែតត ិបហតុបនះភាេ មៗបៅកាន់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX។ 

 

រា ់ឧ ែតត ិបហតុផ្  ម្តវូបានរាយការណ៍នឹងម្តវូបានបសុើ អបងេត ម្ស តាមបគ្ម ការណ៍ចំណងបជើង 

IX/ប ៀតប ៀនអល  ូវបេទរ ស់ម្សកុ។ 

ម្ សិនប ើម្តវូបានកំណត់ថាសិសេមាន ក់ម្តវូបានរំបលាេ ំពានអល វូបេទបោយមនុសេបពញវយ័ 

បម្កាមការរំបលាេ ំពានប ើបគ្ម ការណ៍ចំណងបជើង IX/ប ៀតប ៀនអល វូបេទរ ស់ម្សកុ 

ឬរំបលាេប ើបគ្ម ការណ៍គ្មា នការបរ ើសបអើង និងម្ ឆំងការប ៀតប ៀន 

ការោក់វន័ិយ ា្ន់ ា្ រ  ់មនុសេបពញវយ័អាចនឹងបកើតប ើង។  
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កន ុងកា ៈបទសៈជាក់លាក់ ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ/អំបពើហឹងាអាច បងេ ើតជាការរំបលាេ ំពានអល វូបេទ។ 

 ុគគ ិកសាលា ( ូចជាអនកយកព័ត៌មានផ្  មានអាណតត ិ) 

ម្តវូផ្តបគ្មរពតាម ទ ែញ្ាតត ិរ ស់រ ឋទក់ទងនឹងការរំបលាេ ំពាន/ការប វ្សម្ ផ្ហសកុមារ។ បៅកំរតិសាលា 

នាយកសាលាទទួ ខុសម្តវូកន ុងការម្ មូ របាយការណ៍ 

រកាកំណត់ម្តាជាលាយ កខណ៍អកេរទនរបាយការណ៍ទងំអស់ទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

និងជូន ំណឹង  ់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ទនរបាយការណ៍ទងំអស់អំពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

ម្ សិនប ើពាកយ ណត ឹងពាក់ព័នធនឹងនាយកសាលា 

បនាះពាកយ ណត ឹងម្តវូផ្តោក់បោយផ្អទ  ់ជាមួយអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ។ 

រា ់ការបចាទម្ កាន់ផ្  ពាក់ព័នធនឹង ុគគ ិកសាលាបរៀន ម្តវូរាយការណ៍ជា នាទ ន់បៅអគគនាយកទនសាលាបរៀន។  

 

ការជូនដំណឹងអំេីការមិនបរ ើសបអើង 

 

វាជាបគ្ម ការណ៍រ ស់ Lynn Public Schools មិនម្តវូបរ ើសបអើងបោយផ្អែកប ើពូជសាសន៍ ពណ៌សំ ុរ សញ្ជា តិប ើម ជំបនឿ/ 

សាសនា បេទ អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ ជនជាតិភាគតិច ទំបនារអល វូបេទ ពិការភាពអល វូចិតតឬរាងកាយ អាយ ុ វណណ ៈ 

សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភាពគ្មា នអទះសផ្មែង តម្មូវការពិបសស ការសាទ ត់ជំនាញខាងភាសាអង់បគេស ឬសមិទធិអ សិកា 

ឬការពិចារណាបអេងបទៀតផ្  ប វ្ ើប ើងបោយខុសចា ់ កន ុងចា ់សហព័នធ  រ ឋ ឬចា ់កន ុងតំ ន់ រមួមានចំណងបជើង VI និង 

VII ទនចា ់សត ីពីសិទិធសុីវ ិឆន  ំ 1964 ចំណងបជើង IX ទនការផ្កផ្ម្ រ ឋ ែបវណីឆន ំ 1972 ចា ់សិទធិ, ផ្អនកទី 504 

ទនចា ់សាត រនីតិសមែទឆន ំ 1973 ការបរ ើសបអើងអាយុកន ុងចា ់ការងារ និង M.G.L. Ch. 76:5, M.G.L., Ch.151 

  

ការសាកសួរទក់ទងនឹងការអនុវតតបគ្ម ការណ៍រ ស់ Lynn Public Schools 

ម្ ឆំងនឹងការបរ ើសបអើងអាចម្តវូបានបគ ញ្ជ នូបៅ Lynn Public School អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

ឬជំនួយការរ ឋប ខា្ិការសិទធិសុីវ ិ ម្កសួងអ ់រំសហរ ឋអាបមរចិ Washington, D.C. 20202 ឬម្ ធានតំ ន់ 

ម្កសួងអ ់រំសហរ ឋអាបមរចិ ការោិ ័យសិទធិសុីវ ិ 5 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109, ទូរស័ពទ៖ (617) 

289-0011, ទូរសារ៖ (617) 289-0150, អុីផ្ម  : OCR.Boston@ed.gov ។ Lynn Public Schools អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង 

IX គឺ Charles Gallo មន្រនត ីអនុបលាមភាព ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 

01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org។ 

 

សម្មា ់នីតិវ ិ្ ីទនការរាយការណ៍និង ណត ឹងសារទុកខ  សូមបោងប ើបគ្ម ការណ៍គ្មា នការបរ ើសបអើង 

និងម្ ឆំងការប ៀតប ៀនខាងបម្កាម។  

 

បោលការណោ៍ា នការបរ ើសបអើងនិងប្ ឆំងការប ៀតប ៀន 

           

Lynn Public Schools ប តជាា ផ្ថរកា រសិាា នសាលាបរៀនបោយគ្មា នការបរ ើសបអើង 

និង/ឬការប ៀតប ៀនបោយផ្អែកប ើពូជសាសន៍ ពណ៌សំ ុរ ប ើមកំបណើតជាតិសាន្រសត  ជំបនឿ/សាសនា បេទ អតតសញ្ជា ណបេទ 

ជនជាតិភាគតិច ទំបនារអល វូបេទ ពិការភាពអល វូចិតតឬរាងកាយ អាយ ុវណណ ៈ សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភាពគ្មា នអទះសផ្មែង 

តម្មូវការពិបសស ជំនាញភាសាអង់បគេសឬសមិទធិអ សិកា ឬការពិចារណាបអេងបទៀតផ្  ប វ្ ើប ើងបោយខុសចា ់ 

កន ុងចា ់សហព័នធ  រ ឋ ឬចា ់កន ុងតំ ន់ រមួមានចំណងបជើង VI និង VII ទនចា ់សត ីពីសិទិធសុីវ ិឆន ំ 1964 ចំណងបជើង IX 

ទនការផ្កផ្ម្ រ ឋ ែបវណីឆន ំ 1972 ចា ់សិទធិ, ផ្អនកទី 504 ទនចា ស់ាត រនីតិសមែទឆន ំ 1973 

ការបរ ើសបអើងអាយុកន ុងចា ់ការងារ និង M.G.L. Ch. 76:5, M.G.L., Ch.151 ។ 

ការបរ ើសបអើង និង/ឬការប ៀតប ៀនបោយរ ធបា   ុគគ ិកផ្  មានវញិាណ ន ័ម្ត និង ុគគ ិកជំនួយ សិសេ អនក ក់ 

និង ុគគ  ទទបទៀត បៅសាលាបរៀនឬបៅកន ុងម្ពឹតត ិការណ៍ផ្  ឧ តាមភបោយសាលាបរៀនគឺខុសចា ់ 

និងម្តវូបានហាមឃាត់ោ ងតឹងរ ៉ឹង។ Lynn Public Schools តម្មូវឲ្យនិបោជិកនិងសិសេទងំអស់ 

ម្តវូម្ ម្ពឹតដបោយឥរោិ ថសមរមយ បោយបគ្មរពបៅកានន់ិបោជិក សិសេ និងសមាជិកសហគមនទ៍ងំអស់។ 
 

និយមន័យននការប ៀតប ៀន 
 

ជាទូបៅ។  ការប ៀតប ៀន កន ុងកំរតិណាមួយ គឺជាទម្មង់ទនការបរ ើសបអើង។ 

ការប ៀតប ៀនម្តវូបានកំណត់ជាការប វ្ ើប ើងជាមុន ការបសន ើសុំ ឬការម្ ម្ពឹតតផ្  មានបគ្ម  ំណង 

ឬជះឥទធិព រំខានបោយគ្មា នបហតុអ   ់ការអ ់រំឬការងាររ ស ់ុគគ មាន ក់ៗ 

បោយ បងេ ើតឱ្យមាន រោិកាស ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក់ អាមា ស់មុខ ម្ មាថ 

ឬ រោិកាសអ ់រំឬវជិាា ជីវៈផ្  មិនមានសុវតា ិភាព។ ការប ៀតប ៀន រមួមាន  ុផ្នតមិនកំណត់ 

ប ើការម្បាម្ស័យទក់ទង ូចជាការបៅប ា្ ះ ការជនេប ង បសើចចំអក ពាកយចចាមអារាម បោ  ់ ប ៀមោម 

ឬការនិោយផ្  ម្ មាថបអេងបទៀត; ទញសបមេៀក ំពាក់ឬកមាសិទធបអេងបទៀត គំនូរតាមទីសាធារណៈ 

កំណតម់្តាឬគំនូរជីវច ; ការ  ះបោយមនុសេឬសបមេៀក ំពាក់រ ស់មនុសេមិនចង់បាន 

ពាកយសមដ ីឬសកមាភាពណាមួយផ្  អាច ងេឱ្យមានអារមាណ៍មិនសុខម្សួ  អាមា ស់មុខឬឈឺចា ់ ការប ៀតប ៀនអល វូចិតត 

អារមាណ៍ឬរាងកាយ ក៏ ូចជាការគំរាមកំផ្ហង  ់សុវតា ិភាពឬទីតាំងរ ស់មនុសេមាន ក់ 

បៅកន ុងសាលាបរៀនឬ រោិកាសការងារ។ ការ ងាា ញរ ូភាពឬនិមិតតសញ្ជា ផ្  ម្តវូបានទក់ទងកន ុងម្គ ់រ ូភាព 
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រមួទងំផ្អទ  ់មាត់ សរបសរ ឬបអ ិចម្តនូចិតាមអុិន្ឺណិត ទូរស័ពទ ការបអាើសារ 

ឬតាមមប្ាបាយបអេងបទៀតផ្   ងាា ញពីការមិនបគ្មរព  ់អនក ទទ 

បោយផ្អែកប ើការពិចារណាផ្  ប វ្ ើប ើងបោយខុសចា ់ ឬ ទ ែញ្ាតត ិផ្  អាចអនុវតតបាន។ ។ 

 

 ញ្ា ីម្តវូបានអត ់ជូនប ើមែី ងាា ញនូវឧទហរណ៍ជាក់ផ្សត ងមួយចំនួនទនការម្ ម្ពឹតត  

ផ្   បងេ ើតជាការប ៀតប ៀនផ្អែកប ើមូ ោឋ នផ្  មិនអាចទទួ យកបាន។ បទះោ ងណាក៏បោយ 

សមាជិកទងំអស់ទនសហគមន៍សាលា Lynn ម្តវូផ្តវាយតទមេអាក ែកិរោិរ ស់ពួកបគ 

បោយផ្អែកប ើនិយមន័យខាងបម្កាមទនទម្មង់បអេងៗគ្មន ទនការប ៀតប ៀន។ 

ម្ សិនប ើការម្ ម្ពឹតដមួយចំនួនមិនម្តវូបានចុះកន ុង ញ្ា ីពីមុនបទ 

  ុផ្នែ ម្តវូបានកំណត់ចូ បៅកន ុងនិយមន័យមួយទនការប ៀតប ៀន បនាះការម្ ម្ពឹតែ ម្តវូចាត់ទុកជាការប ៀតប ៀន 

និងម្តវូហាមឃាត។់ 

 

តាមចា ់ អវ ើផ្   បងេ ើតការប ៀតប ៀនម្តវូបានកំណត់ពីទសេនៈរ ស់មនុសេ 

បោយសមបហតុអ ជាមួយនឹង កខណៈផ្  ការប ៀតប ៀនម្តវូបានផ្អែកប ើ។ 

អវ ើផ្  មនុសេមាន ក់អាចពិចារណាពីអាក ែកិរោិផ្  អាចទទួ យកបាន 

អាចម្តវូបានចាត់ទុកថាជាការប ៀតប ៀនបោយមនុសេមាន ក់បទៀត។ 

បហតុ ូបចនះ ុគគ មាន ក់ៗគួរផ្តពិចារណាប ើពាកយសមដ ីនិងសកមាភាពរ ស់ពួកបគ 

ថាអាចម្តវូបានយ ់បោយសមបហតុអ បោយ ុគគ បអេងបទៀត។ វាក៏សំខាន់អងផ្ រសម្មា ់ ុគគ មាន ក់ៗ 

ប ើមែី ញ្ជា ក់ឱ្យអនក ទទ ឹងចាស់ ពីអាក ែកិរោិឬការម្បាម្ស័យទក់ទងណាមួយមិនម្តវូបានសាវ គមន៍  ំេិត ំេ័យ 

មិនរាក់ទក់ ឬម្ មាថ។ 

ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ ខណៈផ្  ការប ៀតប ៀនម្គ ់ម្ បេទម្តវូបានហាមឃាត់ 

ការប ៀតប ៀនអល វូបេទម្តវូការការយកចិតតទុកោក់ជាពិបសស។ ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

រមួមានការជម្មញុអល វូបេទផ្  មិនចង់បាន ការបសន ើសុំអល វូបេទ 

និង/ឬពាកយសំ ីឬម្ ម្ពឹតតកាយវកិាររាងកាយទក់ទងនឹងអល វូបេទ 

តាមរប ៀ ផ្  បានពិពណ៌នាបម្កាមចំណងបជើងទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទបៅកន ុងបសៀវបៅផ្ណនាំបនះ។ 

 

IV.ទប្មង់ននការប ៀតប ៀន 
 

 ញ្ា ីមិនបពញប ញទនឧទហរណ៍ទនទម្មង់បអេងៗគ្មន ទនការប ៀតប ៀន មានរមួ ញ្ច  ូ ូចខាងបម្កាម។ 
 

A. ការប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទ/បយនឌ័រ រមួមាន   ុផ្នតមិនកំណត់ចំបពាះ៖ 
 

 ការប ៀតប ៀន ឬរំបលាេ ំពានបោយពាកយសំ ីផ្  មិនសាវ គមន៍; 

 សមាព ្សម្មា ់សកមាភាពអល វូបេទផ្  មិនសាវ គមន៍; 

 ការប ើកទឹកចិតតបអាយមានការរមួបេទផ្  មិនសាវ គមន៍ ឬការ  ះពា ់មិនសមរមយ ទះ កត ិច 

ឬទំនាក់ទំនងអល វូបេទបអេងបទៀតបម្ៅពីភាពសមបហតុអ  និងចាំបាច់ោក់កំហិតសិសេបោយម្គូ 

រ ឋបា  ឬ ុគគ ិកសាលា ទទបទៀត ប ើមែីបជៀសវាងបម្គ្មះថាន ក់  ់រាងកាយឬម្ទពយសមែតត ិ; 

 អាក ែកិរោិឬពាកយសមត ីអល វូបេទផ្  មិនសាវ គមន៍ 

រមួ ញ្ច  ូទងំការទមទរអនុបម្គ្មះខាងអល វូបេទ ផ្  អមបោយការ ញ្ឆ ិត បញ្ឆ ៀងឬគំរាមកំផ្ហង 

ទក់ទងនឹងសាា នភាពសិកាឬការងាររ ស់ ុគគ មាន ក់ៗ ; 

 អាក ែកិរោិឬពាកយសមត ីអល វូបេទផ្  មិនសាវ គមន៍ 

រមួ ញ្ច  ូទងំការទមទរអនុបម្គ្មះខាងអល វូបេទ 

ផ្  អមបោយការ ញ្ឆ ិត បញ្ឆ ៀងឬសនាថាអនុបម្គ្មះជាងបគ 

ទក់ទងនឹងសាា នភាពសិកាឬការងាររ ស់ ុគគ មាន ក់ៗ ; 

 អាក ែកិរោិឬពាកយសំ ីផ្  មិនគ ែីចំបពាះ ុគគ ពីបម្ពាះបេទ។ 

 

ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ/បយនឌ័រ អាចរមួ ញ្ច  ូទងំការម្ ម្ពឹតតផ្  ហាមឃាត់ ូចបានកំណត់ខាងប ើ 

ផ្  អាចបកើតប ើងរវាងសមាជិកបេទ ូចគ្មន ឬបយនឌ័រ ូចគ្មន ។ 

សូមកត់សមាគ  ់ថាចំណងបជើង IX ហាមឃាត់ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ   ុផ្នតការម្ ម្ពឹតត ិផ្  ម្តវូបានចាត់ទុកថាជា “ 

ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ” បម្កាមចំណងបជើង IX គឺមានកំណត់ 

និងមិនចា ់យករា ់ការម្ ម្ពឹតត ិផ្  ទក់ទងនឹងការប ៀតប ៀនអល វូបេទ បម្កាមបគ្ម ការណ៍សាលា 

និងចា ់រ ឋនិងសហព័នធបអេងបទៀតបទ។ សម្មា ់បហតុអ ទងំបនះ 

សាលានឹងប វ្ ើការបសុើ អបងេតរា ់ការបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

ម្ស តាមបគ្ម ការណ៍សត ីពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

បហើយម្ សិនប ើវាកំណត់ថាការម្ ម្ពឹតតផ្  បានបចាទម្ កាន់សា ិតបៅបម្ៅវសិា ភាពទនចំណងបជើង IX 

  ុផ្នត បៅផ្តជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទបម្កាមបគ្ម ការណ៍ម្ ឆំងនឹងការប ៀតប ៀនបនះ 
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ម្សកុនឹងអនុវតត វធិានការណ៍បោះម្សាយ និង/ឬោក់វន័ិយសមម្ស ម្ស តាមបគ្ម ការណ៍គ្មា នការបរ ើសបអើង 

និងម្ ឆំងនឹងការបរ ើសបអើងបនះ។ 

 

B.    ការប ៀតប ៀនបលើអតតសញ្ញា ណបយនឌ័រ មានរ ូរាងកាយ ពាកយសំ ី ម្កាហវ ិច ឬការសរបសរ 

ឬក៏ពាកយសំ ីឬរ ូរាងកាយបអេងបទៀត ផ្  ទក់ទងនឹងការម្ ម្ពឹតតឬកាម្បាម្ស័យទក់ទងថាអាចរា ោ  

ឬជា ់លា ់ផ្  ា្ន់ ា្ រម្គ ់ម្គ្មន់ កន ុងការរំខានឬកំណត់សមតាភាពរ ស់ ុគគ  

កន ុងការចូ រមួឬទទួ បានអតថ ម្ បោជន៍ពីកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពម្សកុ។ 

                          

 

               ការប ៀតប ៀនបលើអតតសញ្ញា ណបយនឌ័រ រមួ ញ្ច  ូ  ុផ្នតកំណត់ចំបពាះ៖ 

1.   ិបស្តបមេ ើងម្បាក់ឈន  ួ អតថ ម្ បោជន៍ តំផ្ណង ឱ្កាសប វ្ ើជាអនក ឹកនាំ 

ឬការវាយតទមេប ើការអនុវតតន៍ បោយឈរប ើមូ ោឋ នបយនឌ័រ អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ 

ឬការ ងាា ញបយនឌ័ររ ស់មនុសេមាន ក់។ 

2. រារាងំ ុគគ ណាមាន ក់ពីការបម្ ើម្បាស់បម្គឿង រកិាខ នានា ឬបសវាកមាបោយសារផ្តបយនឌ័រ 

អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ ឬការ ងាា ញបយនឌ័ររ ស់មនុសេមាន ក់បនាះ 

3. ប វ្ ើការកំណត់ទក់ទងនឹងម្បាក់ឈន  ួ បោយផ្អែកប ើបយនឌ័រ អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ 

ឬការ ងាា ញបយនឌ័ររ ស់មនុសេមាន ក់។ 

4.   ិបស្ការចូ បម្ ើកមា វ ិ្ ីអ ់រំបោយផ្អែកប ើបយនឌ័រ អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ 

ឬការ ងាា ញបយនឌ័ររ ស់មនុសេមាន ក់។ 

5. ការញុះញង់ឬអនុញ្ជា តឱ្យមាន រោិកាសមិនសាវ គមន៍ឬមិនរាក់ទក់ បោយផ្អែកប ើបយនឌ័រ 

អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ ឬការ ងាា ញបយនឌ័ររ ស់មនុសេមាន ក់។ 
       

C. ការប ៀតប ៀនបលើេូជសាសន៍/េណសំ៌ ុរ មានការនិោយ ងាេ ច់ ងខ ចូពូជសាសន៍ ពាកយម្ មាថឬបមើ ងាយ 

អំពីពូជសាសន៍ឬពណ៌សំ ុររ ស់មនុសេ ការ ងាា ញនិមិតតសញ្ជា ម្ មាថបរ ើសបអើងពូជសាសន៍៖ 

1. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព   បងេ ើត រោិកាសសិកាឬការងារផ្  មានភាព ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក ់

ឬម្ មាថបមើ ងាយ 

2. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព  ទនការរំខានបម្ចើនឬមិនសមបហតុអ  

ជាមួយនឹង ទធអ សិកាឬការអនុវតតការងាររ ស់ ុគគ  

3. ប ើមិន ូបចនះបទ អាចជះឥទធិព អាម្កក់  ់ឱ្កាសការងារសិការ ស់ ុគគ  

 

D. ការប ៀតប ៀនបលើបដើមកំបណើតជាតិ មានការម្ ម្ពឹតតបោយរាងកាយឬពាកយសំ ី 

ផ្  ទក់ទងនឹងប ើមកំបណើតជាតិរ ស់ ុគគ  បៅបព មានការម្ ម្ពឹតត៖                                                                                                

1. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព   បងេ ើត រោិកាសសិកាឬការងារផ្  មានភាព ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក ់

ឬម្ មាថបមើ ងាយ 

2. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព  ទនការរំខានបម្ចើនឬមិនសមបហតុអ  

ជាមួយនឹង ទធអ សិកាឬការអនុវតតការងាររ ស់ ុគគ  

3. ប ើមិន ូបចនះបទ អាចជះឥទធិព អាម្កក់  ់ឱ្កាសការងារសិការ ស់ ុគគ  

 

E. ការប ៀតប ៀនបលើសាសនា មានការម្ ម្ពឹតតបោយរាងកាយឬពាកយសំ ី ផ្  ទក់ទងនឹងសាសនារ ស់ ុគគ  

បៅបព មានការម្ ម្ពឹតត៖                                                                                                

1. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព   បងេ ើត រោិកាសសិកាឬការងារផ្  មានភាព ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក ់

ឬម្ មាថបមើ ងាយ 

2. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព  ទនការរំខានបម្ចើនឬមិនសមបហតុអ  

ជាមួយនឹង ទធអ សិកាឬការអនុវតតការងាររ ស់ ុគគ  

3. ប ើមិន ូបចនះបទ អាចជះឥទធិព អាម្កក់  ់ឱ្កាសការងារសិការ ស់ ុគគ  

 

F. ការប ៀតប ៀនបលើអាយុ មានការម្ ម្ពឹតតបោយរាងកាយឬពាកយសំ ី ផ្  ទក់ទងនឹងអាយរុ ស់ ុគគ  

បៅបព មានការម្ ម្ពឹតត៖                                                                                                

1. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព   បងេ ើត រោិកាសសិកាឬការងារផ្  មានភាព ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក់ 

ឬម្ មាថបមើ ងាយ 

2. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព  ទនការរំខានបម្ចើនឬមិនសមបហតុអ  

ជាមួយនឹង ទធអ សិកាឬការអនុវតតការងាររ ស់ ុគគ  

3. ប ើមិន ូបចនះបទ អាចជះឥទធិព អាម្កក់  ់ឱ្កាសការងារសិការ ស់ ុគគ  

 

G. ការប ៀតប ៀនបលើទំបនារផ្ល វូបេទ មានការម្ ម្ពឹតតបោយរាងកាយឬពាកយសំ ី 

ផ្  ទក់ទងនឹងទំបនារអល វូបេទរ ស់ ុគគ  បៅបព មានការម្ ម្ពឹតត៖                                                                                                
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1. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព   បងេ ើត រោិកាសសិកាឬការងារផ្  មានភាព ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក ់   

ឬម្ មាថបមើ ងាយ 

2. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព  ទនការរំខានបម្ចើនឬមិនសមបហតុអ  

ជាមួយនឹង ទធអ សិកាឬការអនុវតតការងាររ ស់ ុគគ  

3. ប ើមិន ូបចនះបទ អាចជះឥទធិព អាម្កក់  ់ឱ្កាសការងារសិការ ស់ ុគគ  

 

H. ការប ៀតប ៀនបលើជនេិការ និង/ឬេិការភាេ មានការម្ ម្ពឹតតបោយរាងកាយឬពាកយសំ ី 

ផ្  ទក់ទងនឹងជនពិការ និង/ឬពិការភាពរ ស់ ុគគ  បៅបព មានការម្ ម្ពឹតត៖                                                                                                

1. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព   បងេ ើត រោិកាសសិកាឬការងារផ្  មានភាព ំេិត ំេ័យ មិនរាក់ទក ់   

ឬម្ មាថបមើ ងាយ 

2. មានបគ្ម  ំណងឬឥទធិព  ទនការរំខានបម្ចើនឬមិនសមបហតុអ  

ជាមួយនឹង ទធអ សិកាឬការអនុវតតការងាររ ស់ ុគគ  

3. ប ើមិន ូបចនះបទ អាចជះឥទធិព អាម្កក់  ់ឱ្កាសការងារសិការ ស់ ុគគ  

 

 
 

ការហាមឃាត់ការបរ ើសបអើង ការប ៀតប ៀន និងការការសងសឹក 

 

ការបរ ើសបអើងឬការប ៀតប ៀនកន ុងទម្មង់ណាមួយ ឬបោយបហតុអ ណាមួយ ម្តវូបានហាមឃាត់ជាោច់ខាត។ 

បនះរា ់ ញ្ច  ូទងំការបរ ើសបអើងឬការប ៀតប ៀនបោយរ ធបា   ុគគ ិកផ្  មានវញិាណ ័ន ម្តនិង ុគគ ិកជំនួយ សិសេ 

អនក ក ់ និង ុគគ  ទទបទៀតបៅកន ុងសាលាបរៀនឬបៅកន ុងម្ពឹតត ិការណ៍ផ្  ទក់ទងនឹងសាលាបរៀន។ ប ើសពីបនះបទៀត 

ការសងសឹកចំបពាះ ុគគ ផ្  បានរាយការណ៍ការបរ ើសបអើង ការប ៀតប ៀន ឬអាក ែកិរោិមិនសមរមយបអេងបទៀត បៅសាលា 

ឬអនកផ្  បានសហការកន ុងការបសុើ អបងេតប ើ ណត ឹងតវា បម្កាមបគ្ម ការណ៍បនះគឺខុសចា ់ 

បហើយនឹងមិនម្តវូបានអនុញ្ជា តិបោយ Lynn Public Schools ប ើយ។ 

 

អនកផ្  ចូ រមួកន ុងការបរ ើសបអើង ការប ៀតប ៀន ឬការសងសឹកអាចនឹងម្តវូមានវន័ិយ 

ផ្  រមួមាន  ុផ្នតមិនកំណត់ចំបពាះការសត ី បនាទ ស ការផ្អែ ក ការ ញ្ឈ ់/ការ បណត ញបចញ 

ឬការោក់ទណឌ កមាបអេងបទៀតផ្  បានកំណត់បោយរ ឋបា សាលា និង/ឬគណៈកមាា ្ិការសាលា 

ម្ស តាមនីតិវ ិ្ ី ផ្  អាចអនុវតតបាន។ ។ 

 

នីតិវធិ ីរាយការណ៍និងបសុើ អបងេត 

 

 ុគគ ផ្  មានអារមាណ៍ថា ខល នួម្តវូបានបគបរ ើសបអើងឬប ៀតប ៀន 

ម្តវូផ្តខិតខំម្ ឹងផ្ម្ ងប ើមែីចា ់បអតើម ំបណើរការនីតិវ ិ្ ីកន ុងរយៈបព សាមសិ  (30) ទថាទនទថាសិកាពីបហតុការណ៍ 

ឬម្ពឹតត ិការណ៍ផ្  អត ់នូវ ណត ឹងតវា បកើតប ើង ឬកន ុងរយៈបព សាមសិ  (30) 

ទថាទនទថាសិកាគិតចា ់ពីទថាផ្  ភាគីរងបម្គ្មះបាន ឹងពីបហតុការណ៍ ឬបហតុអ ផ្  គួរផ្ត ឹងអំពីបហតកុារណ៍ 

ឬម្ពឹតត ិការណ៍ផ្  អត ់នូវ ណត ឹងតវា បកើតប ើង។ 

 

ការរាយការណ៍អំេីការបរ ើសបអើង និង/ឬការប ៀតប ៀន 
 

 ុគគ ផ្  មានអារមាណ៍ថាខល នួម្តវូបានបគបរ ើសបអើង ឬប ៀតប ៀនបោយបហតុអ ណាមួយ ផ្  បានប ើកប ើងខាងប ើ 

ឬ ុគគ ណាផ្  បានប ើញឬ ឹងអំពីការបរ ើសបអើងឬការប ៀតប ៀនប ើ ុគគ មាន ក់បអេងបទៀត បៅកន ុង រោិឋ នសាលា 

គួរផ្តជូន ំណឹង  ់នាយកសាលាឱ្យបានឆ ់តាមផ្  អាចប វ្ ើបៅបាន។ 

ម្ សិនប ើ ុគគ បនាះមិនចង់ពិភាកាអំពី ញ្ជា បនះជាមួយនាយកសាលា 

ឬម្ សិនប ើនាយកសាលាមិនបានបោះម្សាយ ញ្ជា តាមរប ៀ ម្ ក បោយម្ សិទធភាពបនាះ 

 ុគគ បនាះម្តវូជូន ំណឹង  ់អគគនាយកឬ អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX គឺ Charles Gallo មន្រនត ីអនុបលាមភាព 

ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781-477-7220, 

GalloC@LynnSchools.org។ សាលាម្សកុប ើកទឹកចិតតបអាយប ើម ណត ឹង 

បម្ ើទម្មង់ផ្   ទផ្  មានកន ុងបសៀវបៅផ្ណនាំបនះ។ 

 

ការរាយការណ៍អំេីការប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទ 
 

 ុគគ ផ្  មានអារមាណ៍ថាខល នួបានទទួ រងការបរ ើសបអើង បោយផ្អែកប ើមូ ោឋ នបេទ រមួមានការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

អំបពើហឹងាអល វូបេទ និង/ឬការប ៀតប ៀនប ើមូ ោឋ នផ្យនឌ័របោយនិបោជិកម្សកុ ឬអនកសា ័ម្គចិតត សិសេបអេងបទៀតបៅ 

Lynn Public Schools ឬភាគីទ ីី គួររាយការណ៍ពីឧ ែតត ិបហតុបនះភាេ មៗបៅអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX គឺ Charles 

Gallo មន្រនត ីអនុបលាមភាព ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781-477-

7220, GalloC@LynnSchools.org។ សាលាម្សកុប ើកទឹកចិតតបអាយប ើម ណត ឹង 

បម្ ើទម្មង់ផ្   ទផ្  មានកន ុងបសៀវបៅផ្ណនាំបនះ។ 

mailto:GalloC@LynnSchools.org
mailto:GalloC@LynnSchools.org
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ម្សកុនឹងប វ្ ើការបសុើ អបងេតរា ់ការបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ ម្ស តាមបគ្ម ការណ៍ចំណងបជើង 

IX/បគ្ម ការណ៍ប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

បហើយម្ សិនប ើកំណត់ថាការម្ ម្ពឹតតផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់សា ិតបៅបម្ៅវសិា ភាពទនចំណងបជើង IX 

  ុផ្នត បៅផ្តជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទ ម្សកុនឹងអនុវតត វ ិ្ ីបោះម្សាយ និង/ឬវន័ិយសកមាភាពសមម្ស ។ 

 

គ្មា នអវ ើបៅកន ុងបសចកត ីផ្ថេងការណ៍បគ្ម ការណ៍បនះ 

នឹងរារាងំ ុគគ ណាមាន ក់ពីការរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់បោយផ្អទ  ់បៅកាន់អគគនាយកទនសា

លាបរៀនប ើយ។ ប ើសពីបនះបៅបទៀត 

គ្មា នអវ ើបៅកន ុងរបាយការណ៍បនះនឹងរារាងំ ុគគ ណាមាន ក់ពីការរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ 

បៅកានរ់ ធបា បម្ៅពីមន្រនត ីសាលាម្សកុផ្  បានកំណត់ ឬកន ុងករណីសិសេ បៅម្គូឬទីម្ ឹកាប ើយ។ 

 

 ុគ្គលិកដដលបានចាត់តងំ 

 

Lynn Public Schools បានកំណត់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX និង/ឬអនកតំណាងរ ស់នាង 

មានទំនួ ខុសម្តវូម្តួតពិនិតយរ ឋបា ទននីតិវ ិ្ ីទងំបនះ និងតាមោនការអនុបលាមចា ់។ 

 

បៅតាមសាលានីមួយៗ នាយកសាលា និង/ឬអនកតំណាងគឺជា ុគគ  

ទទួ ខុសម្តវូកន ុងការទទួ និងបសុើ អបងេតបោយផ្អទ  ់មាត់ 

ឬរបាយការណ៍ជាលាយ កខណ៍អកេរអំពីអាក ែកិរោិហាមឃាត់ផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់។ 

 ុគគ ិកសាលាបរៀនណាផ្  ទទួ បានរបាយការណ៍សត ីពីការម្ ម្ពឹតតហាមឃាត់ ម្តវូជូន ំណឹង  ់នាយកសាលា 

និង/ឬអនកតំណាងឱ្យបានឆ ់ ំអុត។ ម្ សិនប ើពាកយ ណត ឹងទក់ទងនឹងនាយកសាលា 

របាយការណ៍គួរផ្តម្តវូបានោក់បោយផ្អទ  ់បៅអគគនាយក។ 

បៅតាមនាយកោឋ នទូទងំម្សកុ 

រ ធបា ឬអនកតំណាងរ ស់គ្មត់គឺជាអនកទទួ ខុសម្តវូចំបពាះការទទួ និងបសុើ អបងេតបោយផ្អទ  ់មាត់ 

ឬរបាយការណ៍ជាលាយ កខណ៍អកេរអំពីអាក ែកិរោិហាមឃាត់ផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់។ 

 ុគគ ិកសាលាម្សកុផ្  ទទួ បានរបាយការណ៍សត ីពីការម្ ម្ពឹតតហាមឃាត់ 

ម្តវូជូន ំណឹង  ់រ ធបា ឬអនកតំណាងឱ្យបានឆ ់ ំអុត។ ម្ សិនប ើពាកយ ណត ឹងទក់ទងនឹងរ ឋបា ទូទងំម្សកុ 

បនាះ ណត ឹងម្តវូោក់បោយផ្អទ  ់បៅអគគនាយក។ 
 

ការបសុើ អបងេត 

 

បៅបព ទទួ បានរបាយការណ៍ឬ ណត ឹងអំពីការម្ ម្ពឹតតហាមឃាត់ផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ 

រ ឋបា ឬអនកតំណាងម្តវូចា ់បអតើមបសុើ អបងេតឱ្យបានទន់បព បវលាអំពីឧ ែតត ិបហតុផ្  បានបចាទម្ កាន់ 

ការបសុើ អបងេតអាចមានជា ទសមាភ សន៍ផ្អទ  ់ជាមួយ ុគគ ប ើម ណត ឹង  ុគគ ផ្  ម្តវូបចាទម្ កាន់ 

និងអនកបអេងបទៀតផ្   ឹងអំពីឧ ែតត ិបហតុឬកា ៈបទសៈផ្  បានបចាទប ើងកន ុង ណត ឹង។ 

ការបសុើ អបងេតក៏អាចមានវ ិ្ ីសាន្រសត  និងឯកសារបអេងបទៀតផ្  ម្តវូបានពិចារណា បោយភាគីបសុើ អបងេត។ 

 

រា ់កិចចខិតខំម្ ឹងផ្ម្ ងបោយសមបហតុអ  នឹងម្តវូប វ្ ើប ើងប ើមែី ញ្ច ់ការបសុើ អបងេត 

និងប េ្ ើយត ជាលាយ កខណ៍អកេរកន ុងរយៈបព   ់ (10) ទថាទនទថាទទួ ពាកយ ណត ឹងជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

ការពនាបព សម្មា ់ ុពវបហតុ ែ  អាចនឹងបកើតមាន។ 

 

កន ុងការកំណត់ថាបតើ “អាក ែកិរោិផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់” អាច បងេ ើតជាការ ំពានបគ្ម ការណ៍បនះ 

ភាគីបសុើ អបងេតនឹងពិចារណាប ើជុំវញិកា ៈបទសៈ៖  កខណៈទនឥរោិ ទ ឧ ែតត ិបហតុកនេងមកឬ ំនាំ នតទនឥរោិ ទ 

ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីផ្  ពាក់ព័នធ  និង រ ិទផ្  ឧ ែតត ិបហតុបានបកើតប ើង។ មិនថាសកមាភាពជាក់លាក់ 

ឬឧ ែតត ិបហតុ បងេ ើតការ ំពានប ើបគ្ម ការណ៍បនះ គឺទមទរឱ្យមានការប តជាា ចិតតផ្អែកប ើអងគបហតុទងំអស់ 

និងជុំវញិកា ៈបទសៈ។ 

 

កិច្ចការដកដប្ /ដំប ោះប្សាយ 

 

បៅបព  ញ្ច ់ការបសុើ អបងេត រ ធបា ឬអនកតំណាងម្តវូចាត់វធិានការណ៍ផ្កផ្ម្ សមម្ស ។ 

ម្ សិនប ើម្តវូបាន ងាា ញ  នាទ  ់ពីការបសុើ អបងេតថា  ុគគ មាន ក់បានោក់ពាកយ ណត ឹងមិនពិតបោយបចតនា 

បនាះវធិានការណ៍ វន័ិយសមម្ស  នឹងម្តវូប វ្ ើប ើងចំបពាះ ុគគ បនាះ។ (សូមបមើ ឧទហរណ៍ ូចខាងបម្កាម។) 

ម្ សិនប ើម្តវូបាន ងាា ញ  នាទ  ់ពីការបសុើ អបងេតថា ឧ ែតត ិបហតុផ្  បានរាយការណ៍ 

មានកន ុងទម្មង់ទនការម្ ម្ពឹតដហាមឃាត់ណាមួយ 

រ ឋបា នឹងចាត់វធិានការណ៍សមម្ស ប ើមែី ញ្ឈ ់សកមាភាពផ្  បានហាមឃាត់ 

និងប ើមែីធានាថាវាមិនម្តវូបានបកើតប ើងមតងបទៀត។ (សូមបមើ ឧទហរណ៍ ូចខាងបម្កាម។) 
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កន ុងករណីជាក់លាក់ ការប ៀតប ៀនសិសេអាចជាការរំបលាេ ំពានប ើកុមារបម្កាមចា ់រ ឋ។ Lynn Public Schools 

នឹងអនុវតតតាមតម្មូវការចា ់ទងំអស់ ផ្  ម្គ ់ម្គងប ើការរាយការណ៍អំពីករណីសងេ័យទនការរំបលាេ ំពានប ើកុមារ 

បហើយនឹងរាយការណ៍ពីសកមាភាពឧម្កិ ឋផ្  សងេ័យបៅអាជាា ្រសមម្ស ។ 

 

ឧទាហរណ៍ននការដកដប្ /ការប្ ប្េឹតត វន័ិយ៖ 

បោយផ្អែកប ើភាព ា្ន់ ា្ រទនការម្ ម្ពឹតតហាមឃាត់សកមាភាពផ្  បនះអាចមាន  ុផ្នតមិនកំណត់ចំបពាះការសុំបទស 

ការផ្ណនាំប ើមែី ញ្ឈ ់ឥរោិ ទម្ មាថ ការជូន ំណឹង  ឪ់ពុកមាត យ និង/ឬសនន ិសីទ ការម្ ឹកាឬការ ណែ ុ ះ ណាត   

ការពាបា  ការម្ពមានអំពីកិចចការផ្កផ្ម្ ា្ន់ ា្ រជាងបនះម្ សិនប ើអាក ែកិរោិបៅផ្ត នត  ូចជា ការផ្អែ ក ការ កបចញ 

ការ បណត ញបចញ ការបអទរ ការ ញ្ឈ ់ការងារ (ផ្កផ្ម្ /សកមាភាព វន័ិយម្តវូបានអនុវតត  

ម្ស តាម ទ ែញ្ាតត ិទនកិចច ម្ពមបម្ពៀងចរចាសមូហភាព ចា ់រ ឋនិងសហព័នធ  និងបគ្ម ការណ៍សាលា។) 

 

បៅបព មាន ំបណាះម្សាយចំបពាះឧ ែតត ិបហតុផ្  ហាមឃាត់បោយបសចកត ីផ្ថេងការណ៍បគ្ម ការណ៍បនះ 

រា ់ពាកយ ណត ឹងទនការបរ ើសបអើង និង/ឬកន ុងទម្មង់ប ៀតប ៀននានានឹងម្តវូ ញ្ជ នូ នតបៅអគគនាយកទនសាលា។ 

 

ដំបណើរការ ណត ឹងឧទធរណ៍ 
 

ម្ សិនប ើ ញ្ជា មិនម្តវូបានបោះម្សាយ ប ើម ណត ឹងអាច ត ឹងឧទធរណ៍ជាលាយ កខណ៍អកេរបៅអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង 

IX គឺ Charles Gallo មន្រនត ីអនុបលាមភាព ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 

01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org។ សាលាម្សកុប ើកទឹកចិតតបអាយប ើម ណត ឹង 

បម្ ើទម្មង់ផ្   ទផ្  មានកន ុងបសៀវបៅផ្ណនាំបនះ។ អនកសម្ម សម្មួ ឬអនកតំណាងនឹងជួ ជាមួយប ើម ណត ឹង 

និងប េ្ ើយត ជាលាយ កខណ៍អកេរកន ុងរយៈបព   ់ (10) ទថាទនទថាសិកា  នាទ  ់ពីបានទទួ  ណត ឹងជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

 

ម្ សិនប ើ បៅចុង ញ្ច ់ទនរយៈបព   ់ (10) 

ទថាទនទថាសិកា នាទ  ់ពីមានការប េ្ ើយត ជាលាយ កខណ៍អកេរពីអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ឬអនកតំណាង 

ផ្ត ញ្ជា បៅផ្តមិនទន់បានបោះម្សាយ ប ើម ណត ឹងមានសិទធិ ត ឹងបៅអគគនាយកទនសាលាបរៀនជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

អគគនាយកទនសាលាបរៀនម្តវូបសុើ អបងេតពាកយ ណត ឹង បហើយប េ្ ើយត ជាលាយ កខណ៍អកេរបៅប ើម ណត ឹង 

មិនបអាយប ើសពី  ់ (10) ទថាទនទថាសិកា នាទ  ់ពីបានទទួ ពាកយ ណត ឹង។ 

 

ម្ សិនប ើ ញ្ជា បៅផ្តមិនទន់បានបោះម្សាយ 

ប ើម ណត ឹងអាច ត ឹងឧទធរណ៍ជាលាយ កខណ៍អកេរបៅគណៈកមាា ្ិការសាលាកន ុងរយៈបព   ់ (10) 

ទថាទនទថាទទួ បានការប េ្ ើយត រ ស់អគគនាយក។ គណៈកមាា ្ិសាលានឹងម្ ជុំកន ុងរយៈបព   ់ម្បាំ (15) 

ទថាទនទថាសិកាប ើមែីពិនិតយនិងពិចារណាប ើ ញ្ជា បនះ។ 

គណៈកមាា ្ិការនឹងប េ្ ើយត បៅប ើម ណត ឹងជាលាយ កខណ៍អកេរកន ុងរយៈបព ម្បាំ (5) 

ទថាទនទថាសិកា នាទ  ់ពីការម្ ជុំបនាះ។ 

 

ម្ សិនប ើ ញ្ជា បៅផ្តមិនទន់បានបោះម្សាយសម្មា ់ប ើម ណត ឹង 

បនាះគ្មត់មានសិទធិ ត ឹងឧទធរណ៍បោយផ្អទ  ់បៅការោិ ័យសិទិធសុីវ ិកន ុងម្សកុ ប ើមែីពិនិតយការបសុើ អបងេតរ ស់ម្សកុ 

និងប ើមែី នតករណីរ ស់គ្មត់ឬ ញ្ច ់ ូចគ្មន បោយមានទិសបៅនិងការផ្ណនាំពីការោិ ័យបនាះ។ 

 

ការខកខានកន ុងការបសុើ អបងេត ណត ឹង ូចផ្  បានអត ់ជូនបៅទីបនះ 

ឬការខកខានមិនបាន ញ្ជ នូទម្មង់ពាកយ ណត ឹងទនការបរ ើសបអើង 

និង/ឬការប ៀតប ៀនបៅអគគនាយកទនសាលាបរៀនបអាយទន់បព បវលា 

នឹងនាំឱ្យមានសកមាភាពវន័ិយ ូចបានកំណត់បោយអគគនាយកទនសាលាបរៀន។ 

សកមាភាពវន័ិយផ្  បនះអាចរា ់ ញ្ច  ូ  ុផ្នតមិនកំណត់ប ើការសត ី បនាទ សផ្អទ  ់មាត់ឬសរបសរជាលាយ កខណ៍អកេរ ការផ្អែ ក 

ការបអទរ ឬការ ញ្ច  ់ការងារ (សកមាភាពវន័ិយនឹងម្តវូម្ស តាម ទ ែញ្ាតត ិទនកិចច ម្ពមបម្ពៀងចរចាសមូហភាព 

ចា ់រ ឋនិងសហព័នធ  និងបគ្ម ការណ៍សាលា។) 

 

បោយសារវាជាការសំខាន់ផ្   ណត ឹងម្តវូបាន ំបណើរការោ ងឆ ់រហ័សតាមផ្  អាចប វ្ ើបៅបាន 

ចំនួនទថាផ្  បានចងអ ុ  ងាា ញបៅកំរតិនីមួយៗគួរផ្តម្តវូបានចាត់ទុកថាជាចំនួនអតិ រមា 

បហើយរា ់កិចចខិតខំម្ ឹងផ្ម្ ងគួរផ្តម្តវូបានប វ្ ើប ើងប ើមែីពបនេ ឿន ំបណើរការបនះ។ 

 

សិទធ ិមានជបប្មើស ត ឹង 
 

នីតិវ ិ្ ីទងំបនះ មិន  ិបស្សិទធិរ ស់ ុគគ ណាមាន ក់កន ុងការផ្សវ ងរកមប្ាបាយជបម្មើសបអេងបទៀតប ើយ។ 

ប ើម ណត ឹងអាចោក់ពាកយ ណត ឹងបៅទីភាន ក់ងារ ូចខាងបម្កាម៖ 
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នាយកោឋ នអ ់រំសហរ ឋអាបមរចិ, ការោិ ័យសិទធិសុីវ ិ, 5 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109, 

ទូរស័ពទ៖ (617) 289-0011, ទូរសា៖ (617) 289-0150, អុីផ្ម  ៖ OCR.Boston@ed.gov  ូចខាងបម្កាម៖ 

 កន ុងរយៈបព  180 ទថាទនទថៃម្ តិទិន ទនការបរ ើសបអើងឬការប ៀតប ៀនផ្  បានបចាទម្ កាន់ ឬ 

 កន ុងរយៈបព  60 ទថាទនទថៃម្ តិទនិ ទនការទទួ បានការជូន ំណឹងចុងបម្កាយអំពីសា ម្កមពី Lynn Public 

School ប ើ ណត ឹងផ្  បាន ត ឹងតាមរយៈ Lynn Public School ឬ 

 កន ុងរយៈបព  60 ទថាទនទថៃម្ តិទនិ ទនការទទួ បានបសចកត ីសបម្មចចុងបម្កាយពីនាយកោឋ នអ ់រំ 

Massachusetts, ការោិ ័យ ណត ឹងឧទធរណ៍ទនការអ ់រំពិបសស 

 

គណៈកមាការឱ្កាសការងារបសា ើភាពបៅសហរ ឋអាបមរចិ (EEOC) - 300 ទថា៖ 

John Kennedy Federal Building, 15 New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203, ទូរស័ពទ៖ (800) 669-4000 

 

គណៈកមាការម្ ឆំងនឹងការបរ ើសបអើង Massachusetts (MCAD) – 300 ទថា៖ 

One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108, ទូរស័ពទ៖ (617) 994-6000 

 

នាយកោឋ នអ ់រំ ឋមនិងម្យមសិកា Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, ទូរស័ពទ៖ (781-388-

3000) 
 

ការសងសឹក/ការផ្ចច ញ់ត  
 

សាលាម្សកុនឹងចាត់វធិានការណ៍ វន័ិយសមម្ស ចំបពាះ ុគគ ណាផ្  សងសឹកប ើ ុគគ ផ្  រាយការណ៍ 

ឬជួយកន ុងការបសុើ អបងេតអំពីការរំបលាេបគ្ម ការណ៍បនះ។ 

ការសងសឹករមួ ញ្ច  ូ  ុផ្នតមិនកំណត់ប ើទម្មង់ទនការ ំេិត ំេ័យ ការផ្អច ញ់ត  ឬការប ៀតប ៀន។ (សូមបមើ  IV 

សម្មា ់ឧទហរណ៍ទនសកមាភាពវន័ិយ។ សកមាភាពវន័ិយនឹងម្តវូម្ស តាម ទ ែញ្ាតត ិទនកិចច ម្ពមបម្ពៀងចរចាសមូហភាព 

ចា ់រ ឋនិងសហព័នធ  និងបគ្ម ការណ៍សាលាបរៀន។) 

 

IV. ការ ិទពាកយ ណត ឹង 
 

បៅបព ការបសុើ អបងេតម្តវូបាន ញ្ច ់  ុគគ ិកសាលាបរៀននឹងជូន ំណឹង  ់ប ើម ណត ឹងអំពី ទធអ  

និងប វ្ ើរបាយការណ៍ជាមួយអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ឬអនកតំណាងរ ស់នាង។ 

 

Lynn Public Schools ជំរញុឱ្យ ុគគ ម្គ ់រ ូបៅកន ុងសហគមន៍សាលាទងំអស់ 

នាំយកកត ីកងវ ់ឬ ណត ឹងពីការបរ ើសបអើងឬការប ៀតប ៀនបៅ  ់ ុគគ ិកសាលា ប ើមែីឱ្យពួកបគអាចបោះម្សាយ ញ្ជា បាន។ 

ទីភាន ក់ងាររ ឋទទួ ខុសម្តវូចំបពាះការអនុវតតចា ់ហាមឃាត់ការបរ ើសបអើងឬការប ៀតប ៀនគឺ 

នាយកោឋ នអ ់រំ ឋមនិងម្យមសិកា Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, ទូរស័ពទ៖ (781-388-

3000) ឬគណៈកមាការម្ ឆំងនឹងការបរ ើសបអើង Massachusetts (MCAD), One Ashburton Place, Suite 601, Boston, 

MA 02108, ទូរស័ពទ៖ (617) 994-6000។ 

ទីភាន ក់ងារផ្  ទទួ ខុសម្តវូកន ុងការអនុវតតចា ់សហព័នធហាមឃាត់ការប ៀតប ៀនកន ុង រ ិទការងារគឺ 

គណៈកមាការឱ្កាសការងារបសា ើភាពបៅសហរ ឋអាបមរចិ (EEOC), John Kennedy Federal Building, 15 New Sudbury 

Street, Room 475, Boston, MA 02203, ទូរស័ពទ៖ (800) 669-4000។ 

ទីភាន ក់ងារផ្  ទទួ ខុសម្តវូកន ុងការអនុវតតចា ់សហព័នធហាមឃាត់ការប ៀតប ៀន 

ប ើមូ ោឋ នអល វូបេទទក់ទងនឹងការអ ់រំគឺ៖ នាយកោឋ នអ ់រំសហរ ឋអាបមរចិ, ការោិ ័យសិទធិសុីវ ិ, 5 Post Office 

Square, Boston, Massachusetts 02109, ទូរស័ពទ៖ (617) 289-0011, ទូរសា៖ (617) 289-0150, អុីផ្ម  ៖ 

OCR.Boston@ed.gov 
 

ឯកសារចា ប់ោង៖ ចំណងបជើង vi, ចា ស់ិទិធសុីវ ិឆន  ំ1964 

ចំណងបជើង vii, ចា ស់ិទធ ិសុីវ ិឆន ំ 1964 ផ្  ម្តវូបានផ្កផ្ម្ បោយចា ់អត ់ឱ្កាសការងារបសា ើគ្មន ឆន ំ 1972 

ចំណងបជើង ix ការផ្កផ្ម្ ការអ ់រំឆន ំ 1972 

ចា ម់្បាក់ឈន  ួបសា ើគ្មន  ផ្  ម្តវូបានប វ្ ើការផ្កផ្ម្ បោយការផ្កផ្ម្ ការអ ់រំឆន ំ 1972 

ចា ស់ាត រនីតិសមែទឆន ំ 1973 

ចា ក់ារអ ់រំសម្មា ់កុមារពិការទងំអស់ឆន ំ 1975  
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ពាកយ ណត ឹងននការបរ ើសបអើង និង/ឬការប ៀតប ៀន 

សិសេ ឪពុកមាត យ/អាណាពាបា  ឬនិបោជិកណាផ្  មានអារមាណ៍ថា ខល នួម្តវូបានបគប ៀតប ៀន 

ឬបរ ើសបអើងបោយផ្អែកប ើពូជសាសន៍ ពណ៌សំ ុរ អាយ ុសញ្ជា តិប ើម បេទ/បយនឌ័រ អតតសញ្ជា ណបយនឌ័រ ឬពិការភាព 

អាចពិភាកា និង/ឬោក់ឯកសារពាកយ ណត ឹង បោយបម្ ើទម្មង់ផ្   ទបនះ។  

ោក់ ណត ឹង ត ឹង  

     

និបោជិក  សិសស   

  

ប ា្ ោះបដើម ណត ឹង  

  

និបោជិក  

    

សិសស  ឪេុកមាត យ/អា េាបាល  

    

អាស័យោា នផ្ទោះ  ទូរស័េទ   

    

កាល របិច្េទននពាកយ ណត ឹង  កាល របិច្េទននឧ បតត ិបហតុ  

 

(ប្ សិនប ើអាច្ ង្ហា ញថា  ុគ្គលបានោក់ពាកយ ណត ឹងមិនេិតបោយបច្តនា 

 វនិនការណ៍ វន័ិយនឹងប្តវវបានបធើ ើបើើងច្ំបពាោះ ុគ្គលបនាោះ)  

A. បេទ/បយនឌ័រ   E. សាសនា   

B. អតតសញ្ញា ណបយនឌ័រ  F. អាយ ុ   

C. េណ ៌   G. េិការ/ភាេេិការ  

D. បដើមកំបណើត  H. ទំបនារផ្ល វូបេទ   

 

ដលែងការណ៍អំេីឧ បតត ិបហតុ (គួ្រដតរា ់ ញ្ច ូលរាល់េ័ត៌មានដដលពាក់េ័នធ - នរ , រប ៀ  , បេល , កដនែង , 

ញឹកញា ់  ុ ា , ភាសាជាក់លាក់, សាកសី  ) ដផ្ាកននទប្មង់បនោះអាច្ប្តវវបាន ំបេញ បោយមានជំនួយេីនាយកសាលា 

ឬអាកតំ ងរ ស់ោត់) 

ហតថបលខារ ស់បដើម ណត ឹង៖       

ដំប ោះប្សាយននឧ បតត ិបហតុ៖        

កាល របិច្េទននដំប ោះប្សាយ  នាយកសាលា/អាកតំ ង  

 

ហតថបលខារ ស់បដើម ណត ឹង៖ 

  

កាល របិច្េទ 

 

 

ហតថបលខារ ស់ភាគ្ីទាងំអស់/ភាគ្ីបផ្សងដដលពាក់េ័នធ  

 

 

ប្ សិនប ើភាគ្ី មួយយល់ថាពាកយ ណត ឹងមិនប្តវវបានបោោះប្សាយប្ ក បោយភាេយុតត ិធម៌ ជាទបីេញច្ិតត 

ឬទាន់បេលបវលា ោត់មានសិទធ ិ ត ឹងជំទាស់បសច្កត ីសបប្មច្បនោះ ជាមួយអគ្គនាយកននសាលាបរៀនឬអាកតំ ងរ ស់ោត់)  

ហតថបលខារ ស់បដើម ណត ឹង       

ពាកយ ណត ឹងទាងំអស់នឹងប្តវវរកាទុកបៅកន ុង នត ំឯកសារសំង្ហត់ បៅកន ុងការោិល័យរ ស់អគ្គនាយកននសាលាបរៀន) 
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ច្ំណងបជើង IX/បោលការណក៍ារប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទ 

 

បសច្កត ីបផ្តើម 

 

ចំណងបជើង IX ទនចា ់ផ្កផ្ម្ ការអ ់រំឆន ំ 1972 និងចា ់រ ឋនិងសហព័នធបអេងៗ 

ការពារសិសេនិងនិបោជិកសាលាទងំអស់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទផ្  បកើតប ើងកន ុងកំ ុងបព សកមាភាពអ ់រំ 

បោយមិនគិតពីបេទរ ស់ភាគី។ បៅកន ុងម្ ព័នធសាលាបរៀន ការប ៀតប ៀនអល វូបេទអាច េ្ងកាត់បម្ចើន នាទ ត់ 

បហើយអាចមានពាក់ព័នធជាមួយសមាជិក ុគគ ិកនិងសមាជិក គុគ ិក សមាជិក ុគគ ិកនិងសិសេ សិសេនិងសិសេ 

ភាគីទី ីនិងសមាជិក ុគគ ិក ឬភាគីទី ីនិងសិសេ។ សសិេនិងនិបោជិកសាលាទងំអស់ 

អាចជួ ម្ ទះមូ ោធ នប ៀតប ៀនអល វូបេទ រមួទងំសសិេ/និបោជិកម្ សុនិងម្សី សិសេ/និបោជិកបេទទី ី 

សិសេ/និបោជិកពិការ និងសិសេ/និបោជិកផ្  មានពូជសាសន៍ ប ើមកំបណើត និងអាយុខុសគ្មន ។ 

 

 ុគគ ណាផ្  បជឿថាសិសេ, ម្គូ, រ ធបា ,  ុគគ ិកសាលាបអេងបទៀត 

ឬភាគីទី ីបានចូ រមួកន ុងការម្ ម្ពឹតដផ្  ហាមឃាត់កន ុងបគ្ម ការណ៍បនះ 

មិនថាការម្ ម្ពឹតតផ្  បនះម្តវូបានតម្មង់មករកខល នួគ្មត់ឬមនុសេមួយចំនួនបអេងបទៀត 

គួរផ្តរាយការណ៍ពីការហាមឃាត់ផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់បអាយបានឆ ់រហ័សបៅមន្រនត ីសមម្ស បៅ Lynn Public 

Schools (“LPS”) (ផ្  ម្តវូបានកំណត់បោយបគ្ម ការណ៍បនះ) បោយផ្អទ  ់មាត់ ឬជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

គ្មា នអវ ើបៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះនឹងរារាងំ ុគគ ណាមាន ក់ 

ពីការរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ផ្  បានបចាទម្ កាន់  ់ ុគគ ិក LPS 

ខុសពី ុគគ ិកផ្  បានកំណត់បៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះប ើយ។  

 

ដលែងការណ៍បោលការណ៍ 

 

LPS មិនបរ ើសបអើង ុគគ បោយផ្អែកប ើមូ ោធ នបេទ 

ឬម្ បេទណាមួយបអេងបទៀតផ្  ម្តវូបានការពារបោយចា ់រ ឋនិងសហព័នធ  កន ុងការម្គ ់ម្គងបគ្ម ការណ៍អ ់រំនិងការងារ 

និងកមា វ ិ្ ីនិងសកមាភាពផ្  ម្គ ់ម្គង និងអត ់សិទធ ិបសា ើគ្មន   ់ម្កមុយុវជនផ្  បានចាត់តាំងទងំអស់។ ។ LPS 

បានប តជាា ចិតតកន ុងការផ្ថរកា រសិាា នអ ់រំនិងការងារបោយគ្មា នការបរ ើសបអើងម្គ ់ទម្មង់ទងំអស់ 

រមួទងំការប ៀតប ៀនអល វូបេទនិងការសងសឹក។ 

 

បោលបៅ 

 

LPS បានប តជាា អត ់នូវឱ្កាសសកិាបសា ើៗគ្មន  និងការបរៀនសូម្តម្ ក បោយសុវតា ិភាព 

និង រោិកាសកផ្នេងប វ្ ើការបោយគ្មា នការបរ ើសបអើង រមួមានការប ៀតប ៀនអល វូបេទនិងការសងសឹក។ LPS 

នឹងមិនអត់បអានចំបពាះការបរ ើសបអើងម្គ ់ម្ បេទរមួទងំការប ៀតប ៀនអល វូបេទនិងការសងសឹក 

បៅកន ុងសហគមន៍សាលាបរៀន។ LPS នឹងប វ្ ើការបសុើ អបងេតនិងប េ្ ើយត ឱ្យបានឆ ់រហ័ស 

និងប េ្ ើយត រា ់ការបចាទម្ កាន់និង ណត ឹងនានាពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទនិងការសងសឹក។ 

កន ុងអំ ុងបព  ំបណើរការបសុើ អបងេត LPS នឹងអត ់ ំបណាះម្សាយម្ ក បោយសម្ម៌  ់ប ើម ណត ឹងនិងចុងបចាទ 

ធានានូវការវាយតទមេបគ្ម  ំណងទនេ័សែ ុតាងពាក់ព័នធទងំអស់ និងចាត់តាំងអនកបសុើ អបងេត និងអនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មច 

ផ្  មិនមានភាព ំបអៀងឬទំនាស់អ ម្ បោជន៍។ 

 នាទ  ់ពីការបសុើ អបងេតផ្  បានកំណត់ថាការប ៀតប ៀនអល វូបេទបានបកើតប ើង LPS នឹងចាត់វធិានការណ៍ វន័ិយម្តឹមម្តវូ 

ឆ ់រហ័ស ការផ្កផ្ម្ និងវធិានការណ៍បោះម្សាយផ្  ចាំបាច់ ប ើមែីធានាឱ្យមាន រោិកាសបរៀននិងកផ្នេងប វ្ ើការ 

ម្ ក បោយសុវតា ិភាពនិងសម្ម៌សំរា ់សមាជិកសហគមន៍សាលាបរៀនទងំអស់។ 

 

និយមន័យ 

ចំណងបជើង IX កំណត់អតតសញ្ជា ណការម្ ម្ពឹតដ ីម្ បេទោច់បោយផ្ ក ផ្  អាចជា “ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ”៖ 

 និបោជិករ ស់អនកទទួ  កខខណឌ អត ់ជូនទនជំនួយ អតថ ម្ បោជន៍ ឬបសវាកមារ ស់អនកទទួ  

ប ើការចូ រមួរ ស់ ុគគ កន ុងការម្ ម្ពឹតតអល វូបេទផ្  មិនសាវ គមន៍ (“ការប ៀតប ៀនបោយមានថន រូម្ បោជន៍”)។ 

 ការម្ ម្ពឹតតផ្  មិនសាវ គមន៍ ផ្  កំណត់បោយ ុគគ សមបហតុអ ថាមានសភាព ា្ន់ ា្ រ រា ោ  

និងមាន កខណៈម្ មាថបមើ ងាយ 

ផ្  វា  ិបស្ោ ងមានម្ សិទធិភាពនូវ ុគគ មាន ក់ផ្  មានសិទធិបសា ើគ្មន ប ើកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់អនកទទួ

  (“ការប ៀតប ៀនបោយមាន រសិាា នមិនរាក់ទក់”)។ ឬ 
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 “ការ ំពានអល វូបេទ” ផ្  បានកំណត់កន ុង 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), “ការណាត់ជួ ហឹងា” 

 ូចផ្  បានកំណត់កន ុង 34 U.S.C. 12291(a)(10), “អំបពើហឹងាកន ុងម្គួសារ”  ូចផ្  បានកំណត់កន ុង 34 U.S.C. 

12291(a)(8), ឬ “តាម ួចលាក់”  ូចផ្  បានកំណត់កន ុង 34 U.S.C. 12291(a)(30)។ 

ឧទហរណ៏ទនការម្ ម្ពឹតដផ្  មិនសាវ គមន៍ ផ្  អាច បងេ ើតឱ្យមាន រោិកាសមិនរាក់ទក់ 

រមួមាន  ុផ្នតមិនកំណត់ចំបពាះការជម្មញុអល វូបេទផ្  មិនចង់បាន សំបណើអនុបម្គ្មះខាងអល វូបេទ 

ការម្ ម្ពឹតតបោយពាកយសំ ីឬមិនផ្មនពាកយសំ ីឬអាក ែកិរោិផ្  ទក់ទងនឹងអល វូបេទ; ការបរ ើសបអើងអល វូបេទ 

ការគំរាមកំផ្ហងទនអំបពើហឹងា និង/ឬការ ំពានប ើរាងកាយ។ 

និយមន័យ ផ្នាមខាងបម្កាមម្តវូបានអនុវតត៖ 

 

“ចំបណះ ឹងជាក់ផ្សត ង” មានន័យថាការជូន ំណឹងអំពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

ឬការបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ  ់និបោជិករ ស ់LPS ប ើកផ្ ងផ្ត ទោឋ នបនះមិនម្តវូបាន ំបពញ 

បៅបព ផ្  មន្រនត ី LPS ផ្  មានចំបណះ ឹងជាក់ផ្សត ងគឺជាចុងបចាទ (បៅបព ផ្  ចុងបចាទគឺជា ុគគ ិក)។ ចំណងបជើង 

IX អត ់ថាការទមាេ ក់កំហុសទនចំបណះ ឹង បោយផ្អែកប ើភាពទទួ ខុសម្តវូជំនួសផ្តមួយ ឬការជូន ំណឹងកន ុងន័យសាា  នា 

គឺមិនម្គ ់ម្គ្មន់ប ើមែី បងេ ើតចំបណះ ឹងជាក់ផ្សត ងបទ។ ពាកយ ណត ឹងនានានឹងម្តវូបានបោះម្សាយ បៅបព ណា LPS 

មានចំបណះ ឹងជាក់ផ្សត ងអំពីការបចាទម្ កាន់បនះ។ 

 

“ការឈ ់សម្មាករ ឋបា ” មានន័យថាការោក់និបោជិកបអាយឈ ់សម្មាក បោយអនុបលាមតាមចា ់រ ឋ។ 

គ្មា នអវ ើបៅកន ុង ទ ែញ្ាតត ិចំណងបជើង IX រារាងំអនកទទួ ពីការោក់ចុងបចាទផ្  មិនផ្មនសិសេ និបោជិក 

ទទួ ការឈ ់សម្មាករ ឋបា  កន ុងបព រង់ចាំ ំបណើរការនីតិវ ិ្ ីប ើ ណត ឹងសារទុកខ  ប ើចា  ់Massachusetts 

ម្តវូបានអនុវតត។ 

 

“ការយ ់ម្ពម” មានន័យថាកិចចសហម្ តិ តត ិការកន ុងសកមាភាព 

ឬអាក ែកិរោិម្ស តាមការអនុវតតន៍្នទ ៈបសរ ើរ ស់មនុសេផ្  មានសាា រតី  ឹងអំពី កខណៈទបងវ ើឬសកមាភាព។ 

ទំនាក់ទំនង ចច ុ ែននឬពីមុន គឺមិនម្គ ់ម្គ្មន់ប ើមែី បងេ ើតការយ ់ម្ពមប ើយ។ ការយ ់ម្ពមនឹងមិនម្តវូបានរកប ើញ 

បៅបព ផ្  ការោក់បសន ើទបងវ ើឬសកមាភាពម្តវូបានអនុវតត បោយសារឥទធិព ទនការេ័យខាេ ច ការ នេ ំ ការ ងខ ិត ងខ ំ 

ការគំរាមកំផ្ហង និង/ឬប ើម ណត ឹងអសមតាភាពអល វូចា ់ កន ុងការយ ់ម្ពមបៅបព ប វ្ ើទបងវ ើឬសកមាភាពបនាះ។ 

ការយ ់ម្ពមគឺជាការការពារចំបពាះការប ៀតប ៀនអល វូបេទម្គ ់ម្ បេទ។ 

 

“ប ើម ណត ឹង” មានន័យថា ុគគ ផ្  ម្តវូបានបចាទថាជាជនរងបម្គ្មះទនការម្ ម្ពឹតដផ្  អាចជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

 

“បចតនាមិនបអើបពើ” មានន័យថាជាការប េ្ ើយត ចំបពាះការប ៀតប ៀនអល វូបេទ ផ្  មិនសមបហតុអ ទ ់ផ្តបសាះ 

ប ើបោងបៅតាមកា ៈបទសៈផ្  បាន ឹង។ 

 

“ការ កបចញជា នាទ ន់” មានន័យថាការផ្អែ ក ឬការ បណត ញសិសេបចញជា នាទ ន់ ម្ស តាមចា ់រ ឋ។ 

គ្មា នអវ ើបៅកន ុង ទ ែញ្ាតត ិចំណងបជើង IX រារាងំ LPS ពីការ កជនជា ់បចាទពីកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់ LPS 

បៅប ើមូ ោឋ ន នាទ ន់ បោយអត ់ជូនថា LPS អនុវតតតាមនីតិវ ិ្ ីទងំអស់បម្កាមចា ់ Massachusetts 

បោយការវភិាគប ើសុវតា ិភាពនិងហានិេ័យ ុគគ  កំណត់ថាមានការគំរាមកំផ្ហង នាទ ន់  ់សុខភាពរាងកាយ 

ឬសុវតា ិភាពរ ស់សិសេឬ ុគគ  ទទបទៀតផ្  បកើតប ើងពីការបចាទម្ កាន់ប ើការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

សមបហតុអ នឹងការ កបចញ នងិបោយអត ់ជនជា ់បចាទ 

ជាមួយនឹងការជូន ំណឹងនិងឱ្កាសប ើមែីជំទស់នឹងការសបម្មចចិតតភាេ មៗ  នាទ  ់ពីការ កបចញ។ 

 

“ពាកយ ណត ឹងអល វូការ” មានន័យថាជាឯកសារផ្  ោក់បោយប ើម ណត ឹង (ឬឪពុកមាត យ ឬអាណាពាបា រ ស់ប ើម ណត ឹង 

ម្ សិនប ើប ើម ណត ឹងជាសិសេ) ឬចុះហតាប ខាបោយអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

បោយបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ និងបសន ើសុំបអាយ LPS បសុើ អបងេតការបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

 

“ចុងបចាទ” មានន័យថា ុគគ ផ្  ម្តវូបានរាយការណ៍ថាជាអនកម្ ម្ពឹតត ិ ទឧម្កិ ឋ  ផ្  អាច ងេជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

 

“ វធិានការណ៍គ្មំម្ទ” មានន័យថាមិនមានវន័ិយ បសវាកមាមិនមានទណឌ កមា កខណះ ុគគ  ផ្  សមម្ស  បោយសមបហតុអ  

និងមិនគិតទថេឬគិតទថេពីប ើម ណត ឹងឬជនជា ់បចាទ មុនឬបម្កាយបព ោក់ពាកយ ណត ឹងជាអល វូការ 

ឬបព ផ្  គ្មា ន ណត ឹងអល វូការ ។ វធិានការណ៍ទងំបនះម្តវូបានបរៀ ចំប ើងប ើមែីសាត រ 

ឬរកាសិទធិទទួ បានបសា ើគ្មន ចំបពាះកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់អនកទទួ  
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បោយមិនចាំបាច់អត ់ នទ ុក  ់ភាគីមាខ ងបទៀតបោយមិនសមបហតុអ  រមួទងំវធិានការណ៍ផ្  ម្តវូបាន បងេ ើតប ើង 

ប ើមែីការពារសុវតា ិភាព  ់ភាគទីងំអស់ឬ រោិកាសអ ់រំរ សអ់នកទទួ  ឬរារាងំការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

 វធិានការណ៍គ្មំម្ទ អាចរមួមានការម្ ឹកាបោ  ់ ការពនារបព កំណត់ឬផ្កសំរ ួទក់ទងនឹងវគគសិកា 

ការផ្អេ ស់ ែ រូការងារឬកា វភិាគថាន ក់ បសវាកមាការពារ របិវណសាលា ការរតឹតែិតបៅវញិបៅមកប ើទំនាក់ទំនងរវាងភាគី 

ការផ្អេ ស់ ែ រូទីតាំងការងារឬ ំបៅោឋ ន ឈ ់សម្មាក 

 បងេ ើនសនត ិសុខនិងការម្តួតពិនិតយកន ុងតំ ន់ជាក់លាក់ទន របិវណសាលា និងវធិានការណ៍ម្សប ៀងគ្មន បអេងបទៀត។ LPS 

ម្តវូផ្តរកាការសមាា ត់នូវរា ់វធិានការណ៍គ្មំម្ទនានាផ្  បានអត ់  ់ប ើម ណត ឹងឬជនជា ់បចាទ 

ប ើកំរតិទនការរកាការសមាា ត់ផ្  បនះនឹងមិនប វ្ ើឱ្យ  ះពា ់  ់សមតាភាពរ ស់អនកទទួ កន ុងការអត ់វធិានការណ៍គ្មំម្ទប ើ

យ។ អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ទទួ ខុសម្តវូកន ុងការសម្ម សម្មួ  

អនុវតែ ម្ ក បោយម្ សិទធភាពទនវធិានការណ៍គ្មំម្ទ។ 

 

ទប្មង់ដ   ទច្ំណងបជើង IX /បោលការណ៍ប ៀតប ៀនផ្ល វូបេទ 

 

ប ើមែីម្គ  ណត  ់បោយចំណងបជើង IX 

ការប ៀតប ៀនអល វូបេទម្តវូផ្តបានបកើតប ើងបៅកន ុងកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់សាលា បហើយប ើម ណត ឹងម្តវូផ្តចូ រមួ 

ឬ  ុន  ងចូ រមួកន ុងកមា វ ិ្ ីអ ់រំ ឬសកមាភាពបៅសាលាបរៀន បៅបព ផ្  ោក ់ណត ឹងតវា ។ 

ប ើម ណត ឹងម្តវូផ្តសា ិតបៅកន ុងសហរ ឋអាបមរចិអងផ្ រ បៅបព ផ្  ការម្ ម្ពឹតតបានបកើតប ើង។ 

 

LPS នឹងប វ្ ើការបសុើ អបងេតរា ់ការបចាទម្ កាន់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ ផ្  មានចំបនះ ឹងជាក់ផ្សត ង 

បហើយផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ថាបកើតប ើងបៅកន ុងកមា វ ិ្ ីនិងសកមាភាពរ ស់សាលា រមួមានទីតាំង ម្ពឹតត ិការណ៍ 

និង/ឬកា ៈបទសៈផ្   LPS អនុវតតការម្គ ់ម្គងម្តឹមម្តវូ ម្ស តាមបគ្ម ការណ៍បនះ និងតាមរប ៀ មួយផ្  មិនផ្មនជា 

បចតនាមិនបអើបពើ។ 

 

ខណៈបព ផ្  ចំណងបជើង IX ម្គ  ណត  ់ប ើនិយមន័យផ្  បានពិពណ៌នាខាងប ើ “ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ” LPS 

ទទួ សាគ  ់ថា ទោធ នចំណងបជើង IX មិនចា ់យករា ់ការម្ ម្ពឹតដទងំអស់ផ្  ទក់ទងនឹងការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

បម្កាមបគ្ម ការណ៍សាលា និងចា ់រ ឋនិងសហព័នធ ទទបទៀតប ើយ។  ូបចនះខណៈបព ផ្   LPS ហាមឃាត ់

“ការប ៀតប ៀនអល វូបេទ” ផ្  បានកំណត់បោយចំណងបជើង IX វាក៏ហាមឃាត់ការម្ ម្ពឹតតអំបពើប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

ផ្  អាចសា ិតបៅខាងបម្ៅនិយមន័យរ ស់ចំណងបជើង IX និងរមួ ញ្ច  ូទងំការម្ ម្ពឹតតអល វូបេទបអេងបទៀត 

បទះ ីជាមាន ំណងឬមិនមាន ំណងក៏បោយ ផ្  មិនសាវ គមន៍និងជះឥទធិព ទនការ បងេ ើត រោិកាសផ្  មិនរាក់ទក់ 

ម្ មាថ  ំេិត ំេ័យ ឬប វ្ ើឱ្យអាមា ស់  ់សសិេឬនិបោជិក។  

 

ម្ សិនប ើ LPS កំណត់ថា ការម្ ម្ពឹតតផ្  បានបចាទម្ កាន់សា ិតបៅបម្ៅវសិា ភាពទនចំណងបជើង IX 

  ុផ្នត បៅផ្តជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទបម្កាមបគ្ម ការណ៍សាលា ទទបទៀត, LPS នឹងអនុវតត វធិានការណ៍សមម្ស  

និង/ឬសកមាភាពវន័ិយម្ស តាមបគ្ម ការណ៍ទងំបនាះ។ 

 

សូមកត់សមាគ  ់ថា ឧ ែតត ិបហតុទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទអាចជាការរំបលាេ ំពានប ើកុមារបម្កាមចា ់រ ស់រ ឋ  

និងអាចរំបលាេ ំពានចា ់ម្ពហា ទណឌ អងផ្ រ។ LPS 

ក៏នឹងអនុវតតតាមតម្មូវការចា ់ទងំអស់ផ្  ម្គ ់ម្គងប ើការរាយការណ៍ករណីសងេ័យទនការរំបលាេ ំពានប ើកុមារ 

និងការរំបលាេ ំពានម្ពហាទណឌ   ់អាជាា ្រសមម្ស  រមួទងំនាយកោឋ នកុមារនិងម្គួសារ។ 

 

ដំបណើរការពាកយ ណត ឹង និងរបាយការណ៍៖  

 

ចំបពាះការបចាទម្ កាន់អំពីការបរ ើសបអើងអល វូបេទ រមួមានការប ៀតប ៀនអល វូបេទ អំបពើហឹងាអល វូបេទ 

និងការប ៀតប ៀនផ្អែកប ើផ្យនឌ័រ បោយនិបោជិកឬអនកសា ័ម្គចិតតរ ស់ LPS សិសេបអេងបទៀតបៅ LPS ឬភាគីទី ី 

សូមរាយការណ៍ពីឧ ែតត ិបហតុបនះភាេ មៗបៅកាន់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX បៅ LPS 

និង/ឬនាយកសាលាទនអគ្មរសាលាបរៀន។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរ ស់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX មាន ូចខាងបម្កាម៖ 

 

Charles Gallo, មន្រនត ីអនុបលាមភាព 

ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools 

100 Bennet Street 

Lynn, MA 01905 

781-477-7220 
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គ្មា នអវ ើបៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះនឹងរារាងំ ុគគ ណាមាន ក់ 

ពីការរាយការណ៍អំពីការហាមឃាត់ផ្  បានបចាទម្ កាន់  ់ ុគគ ិក LPS 

ខុសពី ុគគ ិកផ្  បានកំណត់បៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះប ើយ។ 

 

បៅបព ទទួ បានការជូន ំណឹងជាក់ផ្សត ងទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ 

សមាជិកមិនផ្មនសិសេទនសហគមន៍ LPS (រមួទងំសមាជិកគណៈកមាា ្ិការសាលា LPS, រ ឋបា , សាម្សាត ចារយ,  ុគគ ិក, 

អនកសា ័ម្គចិតតបៅតាមសាលានិង/ឬភាគីជា ក់ិចចសនាប ើមែីអនុវតតការងារសម្មា ់ LPS 

ផ្  សា ិតបម្កាមសិទធិអំណាចរ ស់សាលា) ម្តវូផ្តជូន ំណឹង  ់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

ឱ្យបានឆ ់តាមផ្  អាចប វ្ ើបៅបាន   ុផ្នតមិនម្តវូប ើសពី 24 បមា ង នាទ  ់ពី ឹងអំពីឧ ែតត ិបហតុ។ 

ការខកខានមិនបានអនុវតតតាមតម្មូវការរាយការណ៍ចាំបាច់ ឬតាមពិ្កីារបនះអាចនាំឱ្យមានវន័ិយ។ 

 

អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX និង/ឬរ ធបា សាលាផ្  បានចាត់តាំង និង/ឬនិបោជិក 

ម្តវូផ្តទក់ទងប ើម ណត ឹងកន ុងរយៈបព ពីរទថា  នាទ  ់ពីទទួ ពាកយ ណត ឹងបហើយម្តវូប វ្ ើ ូចខាងបម្កាម៖  

 

 អត ់ជូននិងពិភាកាវធិានការណ៍គ្មំម្ទជាមួយប ើម ណត ឹង។ 

 ពិចារណាប ើ ំណងម្បាថាន រ ស់ប ើម ណត ឹង បោយបគ្មរពតាមវធិានការណ៍គ្មំម្ទនានា។ 

 ពនយ ់ថាវធិានការណ៍គ្មំម្ទអាចម្តវូបានទទួ  បោយោកឬ់មិនោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការ។ 

 ពនយ ់ពី ំបណើរការទនការោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការ និងកំណត់ថាបតើប ើម ណត ឹងចង់ោក់ពាកយ ណត ឹងជាអល វូការឬបទ 

និង 

 ពនយ ់  ់ប ើម ណត ឹងអំពីបគ្ម  ំណងទនការោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការ។ 

 

អនកសំរ សំរ ួចំណងបជើង IX ឬអនកតំណាងរ ស់នាងម្តវូផ្តចងម្កងជាលាយ កខណ៍អកេរនូវវធិានការណ៍គ្មំម្ទ 

ផ្  បានបសន ើជូន/អត ់ជូន ឬបហតុអវ ើបានជាមិនមានវធិានការណ៍គ្មំម្ទបសន ើជូន/អត ់ជូន។ 

ប ើម ណត ឹងនិងជនជា ់បចាទម្តូវផ្តបានអត ់ជូននូវវធិានការណ៍គ្មំម្ទ 

បទះ ីជាពួកបគមិនបានោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការក៏បោយ។   

 

ម្ សិនប ើប ើម ណត ឹង  ិបស្ោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការ អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ឬអនកតំណាង 

ម្តវូពិចារណាថាបតើម្តវូចុះហតាប ខាប ើ ណត ឹងអល វូការ និងចា ់បអតើមការបសុើ អបងេត 

បោយមិនគិតពីការបពញចិតតរ ស់ប ើម ណត ឹងក៏បោយ។ ការសបម្មចចិតតបនះអាចសមម្ស  

បៅបព ផ្  សុវតា ិភាពឬកត ីកងវ ់ម្ ហាក់ម្ ផ្ហ គ្មន ប វ្ ើឱ្យ LPS សនន ិោឋ នថាជនជា ់បចាទមានបចតនាមិនបអើបពើ 

ចំបពាះចំបណះ ឹងជាក់ផ្សត ងអំពីចំណងបជើង IX ទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ អាចតម្មូវឱ្យ LPS 

ប វ្ ើការបសុើ អបងេតនិងោក់ទណឌ កមា  ់ជនជា ់បចាទ។ ការសបម្មចចិតតរ ស់អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

កន ុងការ  ិបស្ការសបម្មចចិតតរ ស់ប ើម ណត ឹងមិនឱ្យោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការ ម្តវូផ្តមានជាឯកសារជាលាយ កខណ៍អកេរ 

រមួជាមួយនឹងការពនយ ់ពីមូ បហតុផ្  បសចកត ីសបម្មចបនះចាំបាច់ប ើមែីបចៀសវាង បចតនាមិនបអើបពើ។ 

ម្ សិនប ើ ណត ឹងអល វូការមិនម្តវូបានប វ្ ើប ើង LPS បៅផ្តអាចបសុើ អបងេតរបាយការណ៍ទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

បោយអនុបលាមតាមបគ្ម ការណ៍គ្មា នការបរ ើសបអើងនិងម្ ឆំងការប ៀតប ៀនរ ស់ខល នួ 

បោយយក ំណងម្បាថាន រ ស់ប ើម ណត ឹងមកពិចារណា។ 

 

ពាកយ ណត ឹងអល វូការក៏អាចម្តវូបានោក់បោយផ្អទ  ់បៅអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX បោយប ើម ណត ឹងបោយផ្អទ  ់ 

តាមអុីផ្ម   ឬតាមទូរស័ពទបៅបព ណាមួយ រា ់ ញ្ច  ូទងំអំ ុងបព ផ្  មិនផ្មនជាបមា ងប វ្ ើការ។  

 

ពាកយ ណត ឹងអាចម្តវូបានសរបសរបោយប ើម ណត ឹង 

ឬវានឹងម្តវូបានកាត់ នាយបៅជាការសរបសរបោយ ុគគ ិកសាលាផ្  បានទទួ  ណត ឹង ឬនាយកសាលា 

ឬអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ។ បទះជាពាកយ ណត ឹងម្តវូបានកាត់ នាយបៅជាការសរបសរបោយសិសេ ឪពុកមាត យ 

ឬ ុគគ ិកក៏បោយ ពាកយ ណត ឹងជាលាយ កខណ៍អកេរគួរផ្តរមួ ញ្ច  ូប ា្ ះប ើម ណត ឹង 

ប ា្ ះជនរងបម្គ្មះផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ (ប ើខុសគ្មន ) ប ា្ ះរ ស់ជនជា ់បចាទ ទីតាំងទនសាលាបរៀន/នាយកោធ ន 

ផ្  មានសកមាភាពបរ ើសបអើងផ្  បានបចាទម្ កាន់បានបកើតប ើង ជាមូ ោឋ នទន ណត ឹង សាកេី (ម្ សិនប ើមាន) 

និងសកមាភាពផ្កផ្ម្ ផ្  ប ើម ណត ឹងកំពុងផ្សវ ងរក។ ព័ត៌មានបនះនឹងម្តវូបានប វ្ ើប ើង 

ឬបអទរបៅទម្មង់ពាកយ ណត ឹងប ើការបរ ើសបអើង/ការប ៀតប ៀន ផ្  ម្តវូបានរកាទុកបោយ LPS។ 
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មិនមានកំណត់បព បវលាឬ កខនត ិកៈទនការកំណត់បព បវលា ប ើមែីោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការបទ។ បទះោ ងណាក៏បោយ 

បៅបព ោក់ពាកយ ណត ឹងអល វូការ ជនរងបម្គ្មះផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ម្តវូផ្តចូ រមួ 

ឬ  ុន  ងចូ រមួកន ុងកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពរ ស់ LPS។ ប ើសពីបនះបទៀត LPS 

មាន្នាទ នុសិទធិកន ុងការម្ចានបចា  ណត ឹងអល វូការ បៅបព បព បវលាផ្  កនេងអុតនឹង ណាត  ឱ្យ LPS អសមតាភាព 

កន ុងការម្ មូ េ័សែ ុតាងម្គ ់ម្គ្មន់ ប ើមែី្ន  ់ការសបម្មចចិតតទក់ទងនឹងការទទួ ខុសម្តវូ ឬបៅបព  LPS 

បាត់ ង់ការទទួ ខុសម្តវូចំបពាះប ើម ណត ឹង (ឧ. ប ើម ណត ឹងផ្ ងចូ រមួ ឬម្តវូបានជួ ឱ្យប វ្ ើការបោយ LPS) ។ 

 

ម្ សិនប ើការម្ ម្ពឹតដផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់បៅកន ុងពាកយ ណត ឹងអល វូការ 

បាន ងាា ញថាមិន បងេ ើតការប ៀតប ៀនអល វូបេទ ូចផ្  បានកំណត់បៅកន ុងបគ្ម ការណ៍បនះ 

មិនមានបៅកន ុងកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់ LPS ឬមិនបានបកើតប ើងម្ ឆំងនឹង ុគគ បៅកន ុងសហរ ឋអាបមរចិ បនាះ 

LPS ម្តវូផ្ត  ិបស្ពាកយ ណត ឹងអល វូការ បៅបម្កាមនីតិវ ិ្ ីទងំបនះ,   ុផ្នតអាចបសុើ អបងេតបៅបម្កាមបគ្ម ការណ៍ 

និងនីតិវ ិ្ ីបអេងបទៀត។ LPS នឹងបអាើការជូន ំណឹងជាលាយ កខណ៍អកេរ អំពីការ  ិបស្ណាមួយ។   

 

ការជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរននពាកយ ណត ឹងផ្ល វូការ 

 

បៅបព ទទួ បានពាកយ ណត ឹងអល វូការទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ LPS នឹងអត ់ជូនប ើម ណត ឹងនិងជនជា ់បចាទ 

ជាលាយ កខណ៍អកេរទនការបចាទម្ កាន់  ំបណើរការ ណត ឹងសារទុកខ   ំបណើរការ ណត ឹងឧទធរណ៍  វធិានការណ៍គ្មំម្ទផ្  មាន 

និងការោក់ទណឌ កមា វន័ិយ និង ំបណាះម្សាយផ្  អាចបកើតមាន។ ការជូន ំណឹងជាលាយ កខណ៍អកេរ 

ក៏នឹងរមួ ញ្ច  ូបសចកត ីផ្ថេងការណ៍ផ្  ជនជា ់បចាទម្តវូបានសនាត់ថាមិនទទួ ខុសម្តវូចំបពាះការម្ ម្ពឹតតផ្  បានបចាទ

ម្ កាន ់បហើយថាការចបម្មចចិតតទក់ទងនឹងការទទួ ខុសម្តវូម្តវូបានប វ្ ើប ើងបៅបព  ញ្ច ់ ំបណើរការ ណត ឹងសារទុកខ ។ 

ការជូន ំណឹងជាលាយ កខណ៍អកេរម្តវូផ្តជូន ំណឹង  ់គូភាគីថា ពួកបគអាចមានទីម្ ឹកាទនជបម្មើសរ ស់ពួកបគ 

ផ្  អាចជា   ុផ្នត មិនចាំបាច់ជាបមធាវ ើ បហើយអាចនឹងម្តួតពិនិតយនិងពិនិតយេ័សែ ុតាង។ ការជូន ណឹំងជាលាយ កខណ៍អកេរ 

ម្តវូផ្តជូន ំណឹង  ់ភាគីទងំអស់ថាម្កមសី ្ម៌រ ស់ LPS ហាមការប វ្ ើរបាយការណ៍មិនពិត ឬការ ញ្ជ នូព័ត៌មានមិនពិត 

កន ុង ំបណើរការ ណត ឹងសារទុកខ ។ 

 

ម្ សិនប ើការបចាទម្ កាន ់ផ្នាមម្តវូបាន ញ្ច  ូកន ុងអំ ុងបព ទនការបសុើ អបងេត 

បនាះការជូន ំណឹងជាលាយ កខណ៍អកេរ ផ្នាមម្តវូផ្តបានប វ្ ើប ើង។ 

 

ដំប ោះប្សាយបប្ៅផ្ល វូការ 

 

កន ុងករណីសមម្ស  បហើយមានផ្ត នាទ  ់ពីពាកយ ណត ឹងអល វូការម្តវូបានោក់ 

និងការជូន ំណឹងជាលាយ កខណ៍អកេរម្តវូបានបចញ អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

ក៏គួរពិចារណាអត ់ជូនភាគីនូវជបម្មើសសម្មា ់ ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការ (ឧ. ការសម្ម សម្មួ ) ។ 

ការចូ រមួកន ុង ំបណើរការបោះម្សាយបម្ៅអល វូការ អាចបកើតប ើងផ្តបៅបព ផ្  ភាគីទងំពីរអត ់ការយ ់ម្ពមសា ័ម្គចិតត  

ជូន ំណឹង យ ់ម្ពមជាលាយ កខណ៍អកេរ ប ើមែី  ុន  ងរក ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការ 

បហើយភាគទីងំពីរមានសិទធិ កខល នួបចញពី ំបណើរការបម្ៅអល វូការបៅបព ណាក៏បាន។ ជបម្មើសទនពាកយ ណត ឹងបម្ៅអល វូការ 

គឺមិនអាចមានសម្មា ់របាយការណ៍ទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទរ ស់និបោជិកបៅប ើសិសេ បៅកន ុង រ ិទបនះ 

ការបសុើ អបងេតជាអល វូការគឺម្តវូទមទរ។ បៅបព ផ្  មាន ំបណើរការ ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការម្តវូបានម្ពមបម្ពៀង 

វានឹងម្តវូសម្ម សម្មួ បោយអនកសម្ម សម្មួ ផ្  បានចាត់តាំង បោយអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

ផ្  មិនមានទំនាស់អ ម្ បោជន៍ និង/ឬ ំបអៀងសម្មា ់ឬម្ ឆំងនឹងប ើម ណត ឹងឬជនជា ់បចាទ 

និងជាអនកផ្  បានទទួ ការ ណែ ុ ះ ណាត  ម្តឹមម្តវូ។ 

 

 ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការគឺជាការសា ័ម្គចិតតទងំម្សងុ។ ភាគីនានាអាចបម្ជើសបរ ើសប ើមែី នតនីតិវ ិ្ ីអល វូការ 

និង  ិបស្ ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការបៅជំហានណាមួយកន ុងកំ ុងបព  ំបណើរការ 

បទះ ី ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការបានចា ់បអតើមរចួបហើយក៏បោយ។ 

 

ម្ សិនប ើភាគីមិនបពញចិតតនឹង ំបណាះម្សាយពី ំបណើរការបម្ៅអល វូការ 

ឬម្ សិនប ើគ្មត់/ពួកបគមិនបម្ជើសបរ ើស ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការបនាះ 

គ្មត់/ពួកបគអាចចា ់បអតើមនីតិវ ិ្ ី ណត ឹងអល វូការផ្  បានពិពណ៌នា ូចខាងបម្កាម។ 
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ការបសុើ អបងេត 

 

ម្ សិនប ើ ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការមិនម្តវូបានអត ់ជូនឬយ ់ម្ពមបោយភាគី បនាះអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX 

នឹងចាត់តាំងអនកបសុើ អបងេត និងអនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតត  ផ្  ម្ ផ្ហ ជាមិនផ្មនជាជនផ្តមួយបទ។ 

 

ពាកយ ណត ឹងអល វូការទងំអស់ នឹងតម្មូវឱ្យមានការបសុើ អបងេតបពញប ញម្ស តាមនីតិវ ិ្ ីទន ណត ឹងតវា ចំណងបជើង IX ។ 

ចំបពាះពាកយ ណត ឹងអល វូការទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

អនកបសុើ អបងេតនឹងប វ្ ើនិង ញ្ច ់ការបសុើ អបងេតោ ងហាត់ចត់និងមិន ំបអៀងបៅកន ុងការម្ ម្ពឹតតផ្  បានរាយការណ៍ 

បៅកន ុងបព បវលាផ្  សមបហតុអ  ជាមួយនឹងការពនារបព សម្មា ់ ុពវបហត ុែ ផ្ត  ុបណាន ះ។ 

ការខិតខំបោយបសាា ះម្តង់នឹងម្តវូប វ្ ើប ើងប ើមែី ញ្ច ់ការបសុើ អបងេតកន ុងរយៈបព  15 

ទថាទនទថាចា ់បអតើមពាកយ ណត ឹងអល វូការ ប ើកផ្ ងផ្ត ុពវបហត ុែ  ូចមានកន ុងឯកសារបសុើ អបងេត។ 

បៅបព ផ្  អាចប វ្ ើបៅបាន នីតិវ ិ្ ីអល វូការនឹងម្តវូបាន ញ្ច  ់កន ុងរយៈបព បៅសិ ទថា (90) 

ទថាចា ់ពីទថាផ្  ោកព់ាកយ ណត ឹងអល វូការជាមួយ LPS។ 

វាអាចមានការពនាបព ជា បណាត ះអាសននទន ំបណើរការ ណត ឹងសារទុកខ  ឬការពនាបព មានកំណត់សម្មា ់ ុពវបហតុ ែ  

បោយមានការជូន ំណឹងជាលាយ កខណ៍អកេរបៅប ើម ណត ឹងនិងជនជា ់បចាទទនការពនាបព  ឬបព  ផ្នាម 

និងបហតុអ សម្មា ់សកមាភាព។  ុពវបហតុ ែអាចរមួមាន  ុផ្នតមិនកំណត់ចំបពាះ ការពិចារណា ូចជាអវតតមានរ ស់ភាគី 

ទីម្ ឹការ ស់ភាគី ឬសាកេី សកមាភាពអនុវតតចា ់ម្ស គ្មន  ឬតម្មូវការជំនួយភាសា ឬកផ្នេងសាន ក់បៅរ ស់ជនពិការ។ 

 

 ការម្ មូ េ័សែ ុតាង 

 

ការបសុើ អបងេតនឹងរមួ ញ្ច  ូ ទសមាភ សន៍ផ្អទ  ់ខល នួជាមួយប ើម ណត ឹង  ុគគ ផ្  ម្តវូបាន ត ឹង 

និងអនកបអេងបទៀតផ្  មានចំបណះ ឹងអំពីឧ ែតត ិបហតុឬកា ៈបទសៈផ្  បានបកើតប ើងកន ុង ណត ឹង។ 

ការបសុើ អបងេតបនះក៏អាចមានវ ិ្ ីសាន្រសត បអេងបទៀតផ្  អនកបសុើ អបងេតបានរកប ើញ 

រមួទងំ  ុផ្នតមិនបានកំណត់ចំបពាះការម្ មូ េ័សែ ុតាងជាក់ផ្សត ងបទ។ អនកបសុើ អបងេតនឹងផ្សវ ងរកអងគបហតុ 

និងប វ្ ើការកំណត់ទក់ទងនឹងភាពគួរបអាយបជឿ 

ផ្  ព័ត៌មានទងំអស់បនះនឹងម្តវូ ញ្ច  ូបៅកន ុងរបាយការណ៍ជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

អនកបសុើ អបងេតម្តវូផ្តបចៀសវាងរា ់សំណួរផ្  ម្តវូបានការពារបោយឯកសិទធិម្ស ចា  ់

ប ើកផ្ ងផ្តឯកសិទធិម្តវូបានប ើកផ្ ង និងគួរផ្តបចៀសវាងសួរអំពីម្ វតត ិអល វូបេទរ ស់ប ើម ណត ឹង 

 ុះម្តាផ្តវាពាក់ព័នធបោយផ្អទ  ់ប ើមែី ញ្ជា ក់ពីការយ ់ម្ពមចំបពាះការម្ ម្ពឹតតផ្  មាន ញ្ជា  

ឬប ើមែី ងាា ញថាអាក ែកិរោិម្តវូបានម្ ម្ពឹតតបោយអនកបអេង បម្ៅពីជនជា ់បចាទ។ 

 

LPS នឹងរកាការសមាា ត់នូវអតតសញ្ជា ណរ ស់ប ើម ណត ឹង ជនជា ់បចាទ និងសាកេី 

ប ើកផ្ ងផ្តអាចម្តវូបានអនុញ្ជា តិបោយ FERPA តម្មូវតាមចា ់ ឬចាំបាច់ប ើមែីអនុវតត ណត ឹងចំណងបជើង IX។ 

 

សម្មា ់បគ្ម  ំណងចំណងបជើង IX ម្ សិនប ើសិសេបសន ើសុំមិនឱ្យ ងាា ញប ា្ ះរ ស់គ្មត់ 

បៅកាន់ជនប ា ើសផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់ បោយបគ្មរពសំបណើបនះអាចនឹងកំណត់សមតាភាពរ ស់ LPS 

កន ុងការប េ្ ើយត បពញប ញចំបពាះឧ ែតត ិបហតុ 

រមួទងំការចាត់វធិានការណ៍ វន័ិយចំបពាះជនប ា ើសផ្  ម្តវូបានបចាទម្ កាន់។ ចំណងបជើង IX 

រមួ ញ្ច  ូការការពារម្ ឆំងនឹងការសងសឹក រមួទងំសកមាភាពសងសឹកផ្  ប វ្ ើប ើងបោយសាលានិងមន្រនត ីសាលា 

បហើយនិងមន្រនត ីសាលានឹងមិនម្តឹមផ្តចាត់វធិានការណ៍ប ើមែីការពារការសងសឹក  ុបណាណ ះបទ 

  ុផ្នត ក៏នឹងចាត់វធិានការណ៍ប េ្ ើយត ោ ងខាេ ំងកាេ អងផ្ រ ម្ សិនប ើវាបកើតប ើង។ ការម្ពួយបារមភទក់ទងនឹងការសមាា ត់ 

គួរម្តវូបានពានំាំបៅអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ផ្  ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងម្តវូបានអត ់ជូនខាងបម្កាម 

និង/ឬនាយកទនអគ្មរសាលា។ 

 

Charles Gallo, មន្រនត ីអនុបលាមភាព 

ការោិ ័យរ ឋបា  Lynn Public Schools 

100 Bennet Street 

Lynn, MA 01905 
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781-477-7220 

GalloC@LynnSchools.org  

 

LPS មាន នទ ុកកន ុងការម្ មូ េ័សែ ុតាង មិនផ្មនភាគីបទ។ បទះោ ងណាក៏បោយ 

ភាគីអាចម្ មូ និង ងាា ញេ័សែ ុតាងរ ស់ពួកបគ។ ម្គ ់ភាគីទងំអស់នឹងទទួ បាននូវឱ្កាសបសា ើគ្មន  កន ុងការពិនិតយបមើ  

និងប េ្ ើយត ចំបពាះេ័សែ ុតាងផ្  បានម្ មូ កន ុងអំ ុងបព បសុើ អបងេត។ 

 

ម្គ ់ភាគីទងំអស់ផ្  មានការចូ រមួម្តវូបានអបញ្ា ើញ ឬរំពឹងទុកថានឹងម្តវូទទួ បានជាលាយ កខណ៍អកេរនូវ 

កា  របិចឆទ បព បវលា ទីតាំង អនកចូ រមួ និងបគ្ម  ំណងទនការបសុើ អបងេតទងំអស់ 

 ទសមាភ សន៍ ឬការម្ ជុំបអេងបទៀតជាមួយភាគី បោយមានបព បវលាម្គ ់ម្គ្មន់សម្មា ់ភាគីប ើមែីបរៀ ចំខល នួ 

ចូ រមួ។ 

 

ម្គ ់ភាគីទងំអស់នឹងម្តវូបានអត ់នូវឱ្កាស ប ើមែីចូ រមួការម្ ជុំផ្  ពាក់ព័នធ  

 ទសំភាសន ៍ឬចាត់ផ្ចងបោយទីម្ ឹកាទនជំបរ ើសរ ស់ពួកបគ ផ្  អាចជា  ុផ្នតមិនតម្មូវ បអាយជាបមធាវ ើបទ។ 

 

LPS នឹងមិនតម្មូវ ឱ្យមានការអនុញ្ជា ត ឬពឹងផ្អែកប ើព័ត៌មានឯកសិទធិប ើយ 

ប ើកផ្ ងផ្តឯកសិទធិម្តវូបានបបាះ ង់ជាលាយ កខណ៍អកេរបោយអនកមានសិទធិ។ 

 

ម្គ ់ភាគីទងំអស់នឹងទទួ បាននូវឱ្កាសបសា ើគ្មន  

កន ុងការពិនិតយបមើ និងប េ្ ើយត ចំបពាះេ័សែ ុតាងផ្  បានម្ មូ កន ុងអំ ុងបព បសុើ អបងេត។ 

មុនបព  ញ្ច ់របាយការណ៍បសុើ អបងេត LPS នឹង ញ្ជ នូបៅភាគីនីមួយៗនិងទីម្ ឹការ ស់ភាគី 

ម្ សិនប ើមានេ័សែ ុតាងផ្  ម្តវូម្តួតពិនិតយនិងពិនិតយប ើងវញិ តាមទម្មង់បអ ិចម្តូនិចឬចា ់ចមេងរងឹ 

បហើយភាគីនឹងមានរយៈបព   ់ (10) ទថាប ើមែីោក់ជូនចបមេ ើយជាលាយ កខណ៍អកេរ 

ចំបពាះេ័សែ ុតាងផ្  អនកបសុើ អបងេតនឹងពិចារណាមុនបព  ញ្ច ់របាយការណ៍បសុើ អបងេត។ 

 

 របាយការណ៍បសុើ អបងេត & សំណួរផ្  បានសរបសរ 

 

 នាទ  ់ពីបាន ញ្ច ់ 

ភាគីនឹងម្តវូបានអត ់ជូននូវចា ់ចមេងទនរបាយការណ៍បសុើ អបងេតសម្មា ់ការម្តួតពិនិតយរ ស់ពួកបគ 

បហើយម្ សិនប ើចង់បាន ការប េ្ ើយត ជាលាយ កខណ៍អកេរ។ 

ការប េ្ ើយត ជាលាយ កខណ៍អកេរពីភាគីនឹងម្តវូបានទមទរកន ុងរយៈបព   ់ (10) 

ទថា នាទ  ់ពីទទួ បានរបាយការណ៍បសុើ អបងេត បហើយនឹងម្តវូ ញ្ច  ូបៅកន ុងរបាយការណ៍បសុើ អបងេត។ 

 

 នាទ  ់ពីការប េ្ ើយត រ ស់ភាគីនានាបៅនឹងរបាយការណ៍បសុើ អបងេត ម្ សិនប ើ 

មានម្តវូ ញ្ច  ូបៅកន ុងរបាយការណ៍បសុើ អបងេត   ុផ្នតមុននឹង្ន  ់ការសបម្មចចិតតទក់ទងនឹងទំនួ ខុសម្តវូ 

អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតត - អនកផ្  មិនផ្មនជាជនផ្តមួយ ូចនឹងអនកបសុើ អបងេត និង/ឬអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង 

IX - នឹងអត ់ឱ្កាស  ភ់ាគីនីមួយៗ កន ុងការោក់សំណួរជាលាយ កខណ៍អកេរសម្មា ់ភាគីនិងសាកេីប ើមែីប េ្ ើយ 

អត ់ជូនភាគីនីមួយៗនូវចបមេ ើយ បហើយអនុញ្ជា ត ផ្នាម ឱ្យមានសំណួរតាមោនផ្  មានផ្ នកំណត់ពីភាគីនីមួយៗ។ 

ម្ សិនប ើមានសំណួរណាមួយម្តវូបានបគកំណត់ថាមិនពាក់ព័នធ  អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតតអាចនឹងមិនរា ់ ញ្ច  ូសំណួរ 

បហើយនឹងពនយ ់  ់ភាគីផ្  បសន ើសុំនូវបសចកត ីសបម្មចណាមួយ ប ើមែី កសំណួរផ្  មិនពាក់ព័នធ បចញ។ 

សំណួរនិងេ័សែ ុតាងទក់ទងនឹង ញ្ជា អល វូបេទរ ស់ប ើម ណត ឹងឬអាក ែកិរោិអល វូបេទពីមុនគឺមិនពាក់ព័នធ បទ 

ប ើកផ្ ងផ្តសំណួរនិងេ័សែ ុតាងអំពីអាក ែកិរោិអល វូបេទមុនរ ស់ប ើម ណត ឹងម្តវូបានអត ់ជូន 

ប ើមែី ងាា ញថានរណាមាន ក់បម្ៅពីជនជា ់បចាទបានម្ ម្ពឹតដអាក ែកិរោិផ្   ត ឹងតវា បោយប ើម ណត ឹង ឬប ើសំណួរ 

និងេ័សែ ុតាងទក់ទងនឹងឧ ែតត ិបហតុជាក់លាក់ទនអាក ែកិរោិអល វូបេទពីមុនរ ស់ប ើម ណត ឹង 

ទក់ទងនឹងជនជា ់បចាទបហើយម្តវូបានអត ់ជូន ប ើមែី ញ្ជា ក់ការយ ់ម្ពម។ 

 

 ការសបម្មចចិតតជាលាយ កខណ៍អកេរ &  ទោឋ នទនេ័សែ ុតាង 

 

 នាទ  ់ពី ំបណើរការបនះ 

អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតតនឹងបចញបសចកត ីសបម្មចជាលាយ កខណ៍អកេរកន ុងបព  ំណា គ្មន ចំបពាះភាគីពាក់ព័នធ  

ថាបតើការប ៀតប ៀនអល វូបេទបានបកើតប ើងបោយបម្ ើឧតតមានុភាពទន ទោធ នេ័សែ ុតាង 
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 ូចផ្  វាអនុវតតប ើការរំបលាេ ំពានម្កមវន័ិយ ផ្  មិនពាក់ព័នធនឹងការប ៀតប ៀនអល វូបេទបទ 

  ុផ្នតមានចំនួនអតិ រមាទណឌ កមា វន័ិយ ូចគ្មន ។  ំបណើរការបោះម្សាយម្តវូបានប វ្ ើប ើង ប ើមែីពិចារណាប ើេ័សែ ុតាងផ្  មាន 

ពីម្ េពពាក់ព័នធទងំអស់។   

 

“ឧតតមានុភាពទនេ័សែ ុតាង” មានន័យថាវាទំនងជាមិនផ្មនការម្ ម្ពឹតដផ្  បានបចាទម្ កាន់។ 

អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតែ ម្តវូអត ់អនុសាសន៍ ផ្នាមបទៀត ថាបតើមានសកមាភាពអវ ើ ម្ សិនប ើមាន គឺម្តវូទមទរ។ 

ម្ សិនប ើវាម្តវូបានកំណត់ថាការប ៀតប ៀនអល វូបេទបានបកើតប ើង LPS នឹងចាត់វធិានការណ៍ 

ប ើមែីទ ់សាេ ត់ការបកើតប ើងវញិទនការប ៀតប ៀន និងផ្កផ្ម្ ឥទធិព   ះពា ់បរ ើសបអើង 

ប ើប ើម ណត ឹងនិងអនក ទទបទៀតម្ សិនប ើសមរមយ។ សំណងផ្  បនះអាចរមួ ញ្ច  ូទងំ វធិានការណ៍គ្មំម្ទ។   

 

ការសបម្មចចិតតជាលាយ កខណ៍អកេរ ម្តវូផ្តបចញឱ្យភាគីទងំពីរកន ុងបព  ំណា គ្មន  បហើយម្តវូរា ់ ញ្ច  ូ៖ 

 ការកំណត់អតតសញ្ជា ណទនការបចាទម្ កាន់ ផ្  អាច ងេជាការប ៀតប ៀនអល វូបេទ; 

 ការពិពណ៌នាអំពីជំហាននីតិវ ិ្ ី ផ្  បានមកពីការទទួ ពាកយ ណត ឹងអល វូការ 

តាមរយៈការសបម្មចចិតតរមួទងំការជូន ំណឹងណាមួយ  ់ភាគី ការសមាភ សជាមួយភាគីនិងសាកេី 

ការចុះបៅកផ្នេងផ្អទ  ់  វ ិ្ ីបម្ ើប ើមែីម្ មូ េ័សែ ុតាងបអេងៗ ។ ។ ; 

 ការរកប ើញអងគបហតុគ្មំម្ទការសបម្មចចិតត; 

 បសចកត ីសនន ិោឋ នទក់ទងនឹងការអនុវតែ ម្កមសី ្ម៌រ ស់អនកទទួ  បៅប ើអងគបហតុ; 

 បសចកត ីផ្ថេងការណ៍អំពី និងបហតុអ សម្មា ់ ទធអ ទនការបចាទម្ កាន់នីមួយៗ 

រមួមានការសបម្មចចិតតទក់ទងនឹងទំនួ ខុសម្តវូ 

ការោក់ទណឌ កមា វន័ិយណាមួយផ្  អនកទទួ បានោក់ប ើជនជា ់បចាទ 

និងថាបតើសំណងម្តវូបានបរៀ ចំប ើមែីសាត រឬផ្ថរកាសិទធិបសា ើគ្មន ចំបពាះកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់អនកទទួ  

អត ់បោយអនកទទួ បៅប ើម ណត ឹង; និង 

 នីតិវ ិ្ ីរ ស់ LPS និងមូ ោឋ នផ្  អាចអនុញ្ជា តបាន សម្មា ់ប ើម ណត ឹងនិងជនជា ់បចាទប ើមែី ត ឹងឧទធរណ៍ 

(ចា ់ចមេងទន ឯកសារបោងផ្អទ  ់បៅ នឹងបគ្ម ការណ៍បនះនឹងម្គ ់ម្គ្មន់) ។ 

 

សកមាភាេវន័ិយ កិច្ចការដកដប្  និងវនិនការណ៍បោោះប្សាយ 

 

ម្ សិនប ើជនជា ់បចាទ បានរកប ើញថាម្តវូទទួ ខុសម្តវូ 

ប ើម ណត ឹងនឹងម្តវូ ឹងអំពីការោក់ទណឌ កមាណាមួយប ើជនជា ់បចាទផ្  ពាក់ព័នធផ្អទ  ់ជាមួយប ើម ណត ឹង។ 

ជនជា ់បចាទនឹងមិនម្តវូបានជូន ំណឹងអំពីសំណង ុគគ ផ្  បានបសន ើ ឬអត ់ជូនប ើម ណត ឹងប ើយ។ 

ម្ សិនប ើជនជា ់បចាទ បានរកប ើញថាម្តវូទទួ ខុសម្តវូ, LPS 

នឹងអនុវតត វ ិ្ បីោះម្សាយោ ងមានម្ សិទធភាពសម្មា ់ជនជា ់បចាទ  ប ើម ណត ឹង និងកន ុងករណីផ្  សមម្ស  

សម្មា ់ចំនួនសិសេទូ ំទូលាយ  បំណាះម្សាយនឹងម្តវូបរៀ ចំប ើងប ើមែីសាត រ ឬផ្ថរកាសិទធិបសា ើគ្មន ចំបពាះកមា វ ិ្ ី 

ឬសកមាភាពអ ់រំសម្មា ់ប ើម ណត ឹង  ញ្ច ់ការប ៀតប ៀន  ុ  ំបាត់ រោិកាសមិនរាក់ទក់ ការពារការបកើតប ើងវញិ 

និងបោះម្សាយអ   ះពា ់។  ំបណាះម្សាយអាច 

រា ់ ញ្ច  ូ  ុផ្នត មិនកំណត់ចំបពាះការោក់ទណឌ កមា វន័ិយម្ ឆំងនឹងជនជា ់បចាទ ផ្  រមួមានការ ញ្ច ់ 

និង/ឬការ បណត ញបចញ ការម្ ឹកាសម្មា ់ជនជា ់បចាទ 

ការការពារប ើម ណត ឹងបោយធានាថាប ើម ណត ឹងនិងជនជា ់បចាទមិនចូ រមួជាមួយគ្មន កន ុងថាន ក់ឬសកមាភាពបម្ៅសាលា 

ការអត ់បសវាកមា  ់ជនរងបម្គ្មះ ការ ណែ ុ ះ ណាត  ឬ ងាា ត់ បម្ងៀន  ់ ុគគ ិកសាលាបរៀន ការផ្អេ ស់ ែ រូបគ្ម ការណ៍ 

និង/ឬបសវាកមារ ស់ LPS ។ ។ រា ់សកមាភាពវន័ិយនឹងម្ស តាមសិទធិទន ំបណើរការម្តឹមម្តវូតាមចា ់រ ស់រ ឋ 

និងកិចច ម្ពមបម្ពៀងចរចាសមូហភាពផ្  អាចអនុវតតបាន។ 

 

 ូចផ្  បាន ញ្ជា ក់ខាងប ើ នីតិវ ិ្ ីទងំបនះមិនមានផ្ នកំណតប់ ើ LPS ពីការ កសិសេឬនិបោជិក 

បចញពីកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពណាមួយបោយឈរប ើមូ ោឋ ន នាទ ន់ 

បោយផ្អែកប ើការគំរាមកំផ្ហងជា នាទ ន់  ់សុខភាពរាងកាយ ឬសុវតា ិភាពរ ស់ ុគគ  

ឬោក់និបោជិកឱ្យឈ ់សម្មាករ ឋបា  កន ុងបព រង់ចាំការបសុើ អបងេត។ 

 

ដំបណើរការ ណត ឹងឧទធរណ៍ 

 

ភាគីអាច ត ឹងឧទធរណ៍ចំបពាះបសចកត ីសបម្មចផ្  បចញបោយ ទធអ ទនការបសុើ អបងេត ឬការ បណត ញពី LPS 

សម្មា ់ ណត ឹងអល វូការ ឬការបចាទម្ កាន់ណាមួយបៅកន ុងបនាះ កន ុងរយៈបព  15 

ទថាទនទថាសិកា នាទ  ់ពីបានទទួ  ទធអ ទននីតិវ ិ្ ីអល វូការឬការ បណត ញបចញ។ 

អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតតសម្មា ់ ណត ឹងឧទធរណ៍នឹងមិនផ្មនជាជនផ្តមួយ ូចគ្មន នឹងអនកសបម្មចចិតតផ្  បាន្ន  ់
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សបម្មចចិតតទក់ទងនឹងការទទួ ខុសម្តវូឬការ បណត ញបចញ អនកបសុើ អបងេត និង/ឬអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX ។ 

ភាគីអាច ត ឹងឧទធរណ៍បោយឈរប ើមូ ោឋ នទនកងវះនីតិវ ិ្ ី ភាព ំបអៀង ឬទំនាស់អ ម្ បោជន៍ 

េ័សែ ុតាងផ្  បានរកប ើញថាី; នងិ/ឬ ុពវបហតុ ែ បអេងបទៀត។ 

 

LPS នឹងជូន ំណឹងបៅភាគីមាខ ងបទៀតជាលាយ កខណ៍អកេរ បៅបព ផ្   ណត ឹងឧទធរណ៍ម្តវូបានោក់និងអនុវតត  

នីតិវ ិ្ ី ណត ឹងឧទធរណ៍បសា ើភាពគ្មន សម្មា ់ភាគីទងំពីរ។ ភាគីទងំពីរនឹងមានឱ្កាសសមបហតុអ  

និងបសា ើគ្មន កន ុងការោក់បសចកត ីផ្ថេងការណ៍ជាលាយ កខណ៍អកេរ ប ើមែីគ្មំម្ទឬម្ ឆំងនឹង ទធអ ។ 

 

អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចប ើ ណត ឹងឧទធរណ៍ នឹងពិនិតយប ើងវញិនូវភាពបពញប ញនិងភាពម្តឹមម្តវូទនការបសុើ អបងេត 

និងការសនន ិោឋ ននានា និងបចញបសចកត ីរកប ើញជាលាយ កខណ៍អកេរ  ់ទងំប ើម ណត ឹងនិងជនជា ់បចាទ 

កន ុងរយៈបព សាមសិ  (30) ទថាទនទថាសិកា ទនឧទធរណ៍។   

 

ការ ណុ្ោះ  ត ល 

 

LPS នឹងធានាថាអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX អនកបសុើ អបងេត អនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មច 

និងអនកផ្  សម្ម សម្មួ  ំបណើរការបោះម្សាយបម្ៅអល វូ 

ទទួ បានការ ណែ ុ ះ ណាត  សត ីពីនិយមន័យទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ 

 វសិា ភាពទនកមា វ ិ្ ីឬសកមាភាពអ ់រំរ ស់អនកទទួ  រប ៀ បរៀ ចំការបសុើ អបងេត និង ំបណើរការ ណត ឹង 

រមួមានការប ើកសវនា  ណត ឹងឧទធរណ៍ និង ំបណើរការ ំបណាះម្សាយបម្ៅអល វូការផ្  អាចអនុវតតបាន 

និងវ ិ្ ីប ើមែី បម្មើបោយមិន ំបអៀង រមួទងំបចៀសវាងការបរ ើសបអើងទនអងគបហតុបៅកន ុង ញ្ជា  ទំនាស់អ ម្ បោជន៍ 

និងភាព ំបអៀង។  

 

LPS នឹងធានាថាអនកប វ្ ើបសចកត ីសបម្មចចិតតទទួ បានការ ណែ ុ ះ ណាត  អំពី បចចកវទិាណាមួយ 

ផ្  ម្តវូបម្ ើកន ុង ទសមាភ សន៍និង ញ្ជា ពាក់ព័នធ ទនសំណួរនិងេ័សែ ុតាង 

រមួទងំបៅបព សួរនិងេ័សែ ុតាងទក់ទងនឹង ញ្ជា អល វូបេទរ ស់ប ើម ណត ឹង ឬអាក ែកិរោិអល វូបេទពីមុនគឺមិនពាក់ព័នធ។ 

 

LPS ម្តវូផ្តធានាថាអនកបសុើ អបងេតទទួ បានការ ណែ ុ ះ ណាត  ប ើ ញ្ជា ពាក់ព័នធ  

ប ើមែី បងេ ើតរបាយការណ៍បសុើ អបងេតផ្  សបងខ េ័សែ ុតាងពាក់ព័នធ។ 

 

រា ់សំភារៈផ្  ម្តវូបានបម្ ើប ើមែី ណែ ុ ះ ណាត  អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX អនកបសុើ អបងេត អនកប វ្ ើបសកត ីសបម្មច 

និងអនកផ្  សម្ម សម្មួ  ំបណើរការបោះម្សាយបម្ៅអល វូការ មិនម្តវូពឹងផ្អែកប ើបគ្ម ជំហរបេទ 

និងម្តវូជំរុញការបសុើ អបងេតបោយមិន ំបអៀង និងការបោះម្សាយ ណត ឹងអល វូការទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ។ 

 

ឯកសារ ណែ ុ ះ ណាត  ទងំបនះ នឹងម្តវូអេពវអាយបៅប ើបគហទំព័ររ ស់ LPS ។   

 

កំណត់ប្ត 

 

កំណត់ម្តានឹងម្តវូបានរកាទុកកន ុងរយៈបព ម្បាំពីរឆន ំទនសកមាភាពណាមួយ រា ់ ញ្ច  ូទងំវធិានការណ៍គ្មំម្ទ 

ផ្  ម្តវូបានប វ្ ើប ើងប ើមែីប េ្ ើយត បៅនឹងរបាយការណ៍ ឬ ណត ឹងអល វូការទនការប ៀតប ៀនអល វូបេទ បហើយ ុគគ ិក LPS 

នឹងប វ្ ើជាឯកសារមូ ោឋ នសម្មា ់ការសនន ិោឋ នរ ស់ LPS ថាការប េ្ ើយត រ ស់ខល នួមិនមានបចតនាមិនបអើបពើប ើយ។ 

 

 

 

 

ការ ញ្ជ នូបៅអាកអនុវតតច្ា ់ ឬទីភាា ក់ង្ហរបផ្សងបទៀត 

 

ការម្ ម្ពឹតតផ្  បានបចាទម្ កាន់ខេ ះ អាចជាការរំបលាេប ើបគ្ម ការណ៍ LPS និងសកមាភាពម្ពហាទណឌ ។ នាយកសាលា 

អនកសម្ម សម្មួ  អគគនាយកសាលា ឬអនកតំណាង នឹង ញ្ជ នូ ញ្ជា នានាបៅអនកអនុវតតចា ់ 

និងភាន ក់ងារបអេងបទៀតផ្  សមម្ស តាមចា ់ ឬបគ្ម ការណ៍រ ស់ LPS និងជូន ំណឹង  ់ប ើម ណត ឹង/ជនរងបម្គ្មះ 

អំពីសិទធិោក់ពាកយ ណត ឹងម្ពហាទណឌ ។  

 

ការសងសឹក 
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ការសងសឹកម្ ឆំងនឹង ុគគ ផ្  បានពានំាំការបចាទម្ កាន់បោយបសាា ះម្តង់ពីការប ៀតប ៀនអល វូបេទ  ់ចំណា ់អារមា

ណ៍រ ស់ LPS ឬអនកផ្  បានសហការកន ុងការបសុើ អបងេតប ើ ណត ឹងតវា បម្កាមបគ្ម ការណ៍បនះ 

គឺខុសចា ់បហើយនឹងមិនម្តវូបានអត់បអានបោយ LPS ប ើយ។ ម្ សិនប ើ សិសេ/និបោជិកបជឿជាក់ថាគ្មត់/ពួកបគ 

ម្តវូបានបគសងសឹកម្ ឆំងនឹងរបាយការណ៍បសាា ះម្តង់ទនការម្ ម្ពឹតដឬការប ៀតប ៀនផ្  មិនសមរមយ 

សិសេ/និបោជិកគួរផ្តរាយការណ៍អំពីការម្ ម្ពឹតតបនះបៅអនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX និង/ឬនាយកទនអគ្មរសាលាបរៀន។ 

អនកសម្ម សម្មួ ចំណងបជើង IX និង/ឬអនកតំណាងនឹងប វ្ ើការបសុើ អបងេតប ើរបាយការណ៍ទនការសងសឹក 

បហើយបៅបព ផ្  ការសងសឹកម្តវូបានរកប ើញ ការចាត់វធិានការណ៍បោះម្សាយនិងវន័ិយោច់បោយផ្ ក។  

 ផ្នាមប ើចំណុចខាងប ើ ម្ សិនប ើ ុគគ បជឿថាខល នួបានទទួ រងនូវការប ៀតប ៀន និង/ឬការសងសឹកបោយខុសចា ់ 

គ្មតអ់ាចោក់ពាកយ ណត ឹងជាមួយភាន ក់ងាររោឋ េិបា កន ុងតំ ន់មួយណាក៏បានឬទងំពីរ។ 

ភាន ក់ងារនីមួយៗមានរយៈបព ខេ ីកន ុងការោក់ពាកយ ណត ឹងទមទរ។ 

 

United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 

(គណៈកមាការឱ្កាសការងារបសា ើភាពបៅសហរ ឋអាបមរចិ)  

John Kennedy Federal Building 
15 New Sudbury Street, Room 475 
Boston, MA 02203 

ទូរស័ពទ៖ (800) 669-4000 

 
Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD) 

(គណៈកមាការម្ ឆំងនឹងការបរ ើសបអើង Massachusetts)   

One Ashburton Place, Suite 601 
Boston, MA 02108 

ទូរស័ពទ៖ (617) 994-6000 

 

U.S. Department of Education 

(នាយកោឋ នអ ់រំសហរ ឋអាបមរចិ) 

Office for Civil Rights 

ការោិ ័យសិទធិសុីវ ិ 

5 Post Office Square 

Boston, Massachusetts 02109 

ទូរស័ពទ៖ (617) 289-0011 

ទូរសា៖ (617) 289-0150 

អុីផ្ម  ៖ OCR.Boston@ed.gov 

 

ពាកយ ណត ឹងក៏អាចម្តវូបានោក់បោយផ្អទ  ់បៅការោិ ័យទន 

ការធានាគុណភាពកមា វ ិ្ ីបៅនាយកោឋ ន ឋមនិងម្យមសិកា ឬផ្សវ ងរកអនកម្ ឹកាខាងបម្ៅ។ 

 


