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ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសាលារ ៀន 

LYNN PUBLIC SCHOOLS 

អោ  ែឋបាល- 100 Bennett St., Lynn, MA 01905 781.593.1680 

ABORN ELEMENTARY 
409 Eastern Avenue, Lynn Ma 01902 

Jill Bradley, នាយកសាលាបរ ា្ ោះអាិនែ 781- 477-7320 

BRICKETT ELEMENTARY 
123 Lewis Street, Lynn, MA 01902 

Shirley Albert-Benedict, នាយកសាលា 781- 477-7333 

CALLAHAN ELEMENTARY 
200  O’Callaghan Way Lynn, MA 01905 

James Kennison, នាយកសាលា 781- 477-7340 

COBBET ELEMENTARY 
40 Franklin Street, Lynn MA 01902 

Peter Viselli, នាយកសាលា 781- 477-7341 

CONNERY ELEMENTARY 
50 Elm Street Lynn, MA 01905 

Elizbeth Dunnigan, នាយកសាលាបរ ា្ ោះអាិនែ 781- 477-7344 

DREWICZ ELEMENTARY 
34 Hood Street Lynn, MA 01905 

Patricia Hebert, នាយកសាលា 781- 477-7350 

FALLON ELEMENTARY 
100 Robinson St., Lynn, MA 01905 

Nancy Takis-Conway, នាយកសាលា 781-477-7401 

FORD ELEMENTARY 
49 Hollingsworth St., Lynn, MA 01902 

Amy Nerich, នាយកសាលាបរ ា្ ោះអាិនែ  781- 477-7475 

HARRINGTON ELEMENTARY 
21 Dexter St., Lynn, MA 01902 

Lissa Jussaume, នាយកសាលា 781- 477-7380 

HOOD ELEMENTARY 
24 Oakwood Avenue, Lynn, MA 01902 

Jessica Ekhomu, នាយកសាលា 781- 477-7390 

INGALLS ELEMENTARY 
1 Collins Street Terrace Lynn, MA 01902 

Frangie Cruz, នាយកសាលា 781- 477-7400 

LINCOLN-THOMSON ELEMENTARY 
115 Gardiner Street, Lynn, MA 01905 

Mary Foster, នាយកសាលា 781- 477-7460 

LYNN WOODS ELEMENTARY 
31 Trevett Avenue, Lynn, MA 01904 

Ellen Fritz, នាយកសាលា 781- 477-7433 

SEWELL ANDERSON ELEMENTARY 
25 Ontario Street, Lynn, MA 01905 

Nicole O'Leary, នាយកសាលាបរ ា្ ោះអាិនែ 781- 477-7444 

SHOEMAKER ELEMENTARY  
26 Regina Road, Lynn, MA 01904 

Christina Colella, នាយកសាលា 781- 477-7450 

SISSON ELEMENTARY 
58 Conomo Avenue, Lynn, MA 01904 

Jane Franklin, នាយកសាលា 781- 477-7455 

TRACY ELEMENTARY 
35 Walnut Street, Lynn, MA 01905 

Kendwy Valdez, នាយកសាលាបរ ា្ ោះអាិនែ 781- 477-7466 

WASHINGTON ELEMENTARY 
58 Blossom Street, Lynn, MA 01902 

Anthony Frye, នាយកសាលា 781- 477-7401 

FECTEAU – LEARY MIDDLE/HIGH 
33 North Common Street, Lynn, MA 01902 

Maura Durgin-Scully, នាយកសាលា 781-268-3007 

BREED MIDDLE 
90 O’Callaghan Way, Lynn, MA 01905 

Julie Louf, នាយកសាលា 781-477-7330 

THURGOOD MARSHALL MIDDLE 
100 Brookline Street, Lynn, MA 01902 

Stephanie Doucette, នាយកសាលាបរ ា្ ោះអាិនែ 781-477-7360 

PICKERING MIDDLE 
70 Conomo Avenue, Lynn, MA 01904 

Kevin Rittershaus, នាយកសាលា 781-477-7440 

CLASSICAL HIGH 
235 O’Callaghan Way, Lynn, MA 01905 

Amy Dunn, នាយកសាលា 781-477-7404 

ENGLISH HIGH 
50 Goodridge Street, Lynn, MA 01902 

John Braga, នាយកសាលា 781-477-7366 

L.V.T.I. 
LYNN VOCATIONAL TECHNICAL INSTITUTE  

80 Neptune Blvd. Lynn, MA 01905 

Fred Gallo, នាយកសាលា 781-477-7420 

ភាពតូច្បតាច្ប បិ់វLYNNERS រៅិយ័កមុា ភាព 
Mary Kinahan, នាយកសាលា  

សាលាបឋមិិកាវិ នទាល័យែបូំង 
Heather Fabiano, នាយកសាលា  
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ព័ត៌មានឪពុកមាា យ  

 

មជឈមណឌ លសាវ គមន៍ 

 
 
មជ្ឍមណ្ឌ លស្វា គមន៏ Lynn Public Schools (នែលពីម នគ្តូវានស្វគ ល់ជា មជ្ឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្តនឪព កម្តា យ) 
ផ្ាល់ជូ្នព័ត៌ម្តនជូ្នឪព កម្តា យនិងអាណាពាាល អាំពីគ្បព័នធស្វលារបស់ពួកឈគ។ មជ្ឈមណ្ឌ លស្វា គមន៍ជួ្យនណ្ន្ទាំគ្គួស្វរ 
ាមរយៈែាំឈណ្ើរការច ុះឈ ម្ ុះសិសសឱ្យចូលឈរៀន ឈហើយជួ្យគ្កមុគ្គួស្វរនែលម្តនវបបធម៌និងភាស្វឈផ្សងៗគ្នន  
ឈែើមបីនសាងរកធនធាននិងឈសវាកមមកន ុងនផ្នកនែលចាាំាច់ ឈែើមបីជួ្យែល់ការអប់រំកូនរបស់ពួកឈគ 
ែូឈចនុះពួកឈគអាចរ ើកចឈគ្មើននិងម្តនឥទធិពលកាន់នតគ្បឈសើរែល់សហគមន៍និងពិេពឈលាក។ 
 
ឈម្ត ងឈធា ើការធមមាគឺ៖ 

• ចែៃច័នា  ែល់ ចែៃគ្ពហសបតិ៍ 7:45 គ្ពឹក. - 3:45 ចែៃ 

• ចែៃអង្កគ រ បននែមឈម្ត ងវ7:45 គ្ពឹក - 7:45 លាៃ ច (នខឈមស្វ ែល់នខកញ្ញញ ) 

• ស គ្ក 7:45 គ្ពឹក - 2:45 ចែៃ 
 
ឈម្ត ងឈធា ើការឈៅរែូវឈតា  និងសាា ហ៍វសិសមកាលស្វលាគឺ៖ 

• ចែៃច័នា  ចែៃព ធ និងចែៃគ្ពហសបតិ៍ 7:45 គ្ពឹក - 2:45 ចែៃ 

• ចែៃអង្កគ រ បននែមឈម្ត ងវ7:45 គ្ពឹក - 7:45 លាៃ ច (នខឈមស្វ ែល់នខកញ្ញញ ) 

• ស គ្ក 7:45 គ្ពឹក - 12:00 ចែៃ 
 
សូមអឈញ្ជ ើ មក ឬទូរស័ពាមកឈយើងខុ្ាំាមឈលខ 781-592-8796 សគ្ម្តប់ព័ត៌ម្តនទ្វក់ទងនឹងនផ្នការបូរណ្កមមសម ័គ្គចិតា/ 
ឈគ្នលការណ៍្កិចចការរបស់សិសស នងិជ្ឈគ្មើសស្វលាឈរៀនឈៅកន ុងគ្បព័នធ។ 
 
 

នីតិិ នធីចុ្បោះរ ម្ ោះ 

 

ឈែើមបីទទួលានព័ត៌ម្តនែមីៗបាំផ្ ត សូមចូលឈមើលឈគហទាំព័រមជ្ឈមណ្ឌ លស្វា គមន៍៖ 
 
http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml 
 
បញ្ជ ីរាយន្ទមឯកស្វរខាងឈគ្កាម ពនយល់អាំពីឯកស្វរនែលគ្តូវការឈ យមជ្ឈមណ្ឌ លស្វា គមន៍ ឈែើមបីច ុះឈ ម្ ុះសិសសែមីឈៅ Lynn 

Public Schools។ 

កាំណ្ត់គ្ាច ុះឈ ម្ ុះសិសសអាចគ្តូវានរកាទ កឈៅឈលើឯកស្វរឈៅអគ្នររែឋាល Dr. James L. McGuinness 

រហូតែល់បីឆាន ាំបន្ទា ប់ពីការច ុះឈ ម្ ុះ។ 

 

កា ចូ្បល  មួ  បិ់ស្កមុស្គួសា  

 
មជ្ឈមណ្ឌ លស្វា គមន៍ ភាជ ប់គ្កមុគ្គួស្វរ ឈៅនឹងធនធាន ឈ ែ្ ើយតបខាងវបបធម៌ កន ុងអាំឡុងឈពលច ុះឈ ម្ ុះ និង 
គ្នាំគ្ទគ្កមុគ្គួស្វរឲ្យឈែើរតួន្ទទី ោ ងសកមម ឈៅកន ុងការអប់រំកូនរបស់ពួកឈគ ។ 
 
សគ្ម្តប់ព័ត៌ម្តនែមីៗអាំពីធនធានែូចជា ស ខភាព អាហារ និងធនធានសហគមន៍ជាឈគ្ចើនឈទៀត សូមចូលឈៅកាន់ 
"Welcome Center/Centro de Bienvenida Lynn Public Schools" ឈៅឈលើឈគហទាំព័រ Facebook។ 
 

ទស្មង់ថ្មីខាងរស្កាម – CHARLIE មានជាភាសារអិា៉ា ញ 

http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml
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កា ចាក់ថ្ែ បំង្កា   បិ់ិិិស 

 
Lynn Public Schools 
តគ្មូវឱ្យម្តនការអន ឈលាមាមកាលវភិាគចនការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់ស ខភាពស្វធារណ្ៈរែឋ Massachusetts 
ន្ទឈពលបចច ុបបននសគ្ម្តប់ការ ក់កកយនិងការចូលឈរៀន។ (ល ុះគ្ានតម្តនការឈលើកនលងនផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសា  
ឬស្វសន្ទ ឬសិសសគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្ជាជ្នអន្ទថ្) ។ 
 
សូមបញ្ជ នូចាប់ចមែងចនការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនែលានឈធា ើបចច ុបបននភាព និងរបូវន័ាបចច ុបបនន  
(រមួទ្វ ាំងឯកស្វរជ្ាំងឺរឈបង) ឈៅមជ្ឈមណ្ឌ លស្វា គមន៍ ឈៅឈពលច ុះឈ ម្ ុះ។ 
ឈលើសពីឈនុះសិសសនែលច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅទ្វរក ឋ ន ឬកគ្មិតមឈតាយយសិកា 
គ្តូវផ្ាល់នូវលិខិតបញ្ញជ ក់ស្វរធាត ព លសាំណ្។ 
 
តគ្មូវការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់ស្វលា Massachusetts 
គ្តូវានឈាុះព មេផ្ាយជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំឈៅឈលើឈគហទាំព័រែូចខាងឈគ្កាម៖ https://www.mass.gov/info-
details/school-immunizations#school-and-camp-requirements- 
 
តគ្មូវការនែលានឈាុះព មេឈៅនខមីន្ទឆាន ាំ 2022 ម្តនឈៅឈលើទាំព័រែូចតឈៅ។ 
សូមពិនិតយឈមើលឈគហទាំព័រខាងឈលើសគ្ម្តប់ព័ត៌ម្តនែមីៗ។ 
 

កា ពិនិតយរាងកាយ 

 
បទបបញ្ញតា ិអប់រំរបស់រែឋ Massachusetts ានរកឈ ើ ឈៅ 105 CMR 200 
តគ្មូវឱ្យឈធា ើការពិនិតយរាងកាយរបស់ក ម្តរឈៅស្វលាកន ុងរយៈឈពលមួយឆាន ាំម នឈពលចូលស្វលាឈរៀន ឬកន ុងរយៈឈពល 30 
ចែៃបន្ទា ប់ពីការចូលស្វលាឈរៀន និងឈៅចឈន្ទែ ុះឈពល 3 ឬ 4 ឆាន ាំឈគ្កាយមក។ 
 
ឈៅកន ុងស្វលាស្វធារណ្ៈ Lynn សិសសថ្ន ក់មឈតាយយទី 4 ទី 7 និងទី 10 ទ្វាំងអស់ 
និងសិសសនែលចូលែមីគ្តូវនតម្តនចាប់ចមែងចនការពិនិតយរាងកាយនែលានផ្ាល់នូវទិននន័យែមីបាំផ្ តឈៅកន ុងកាំ
ណ្ត់គ្ាស ខភាពរបស់ពួកឈគ។ កាយវបបកមមម នកីឡាគ្តូវានទ្វមទ្វរជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ 
ម នឈពលការចូលរមួរបស់សិសសកន ុងកីឡាអតាពលកមម  
 

រៅកន ុងកា ពិនិតយ បិ់សាលា 

 
ការគ្តួតពិនិតយគ្តូវានគ្បតិបតា ិឈៅកន ុងស្វលា Lynn Public Schools ែូចតឈៅ៖ 
 

• កំពិ់និងទំងន។់វបទបបញ្ញតា ិអប់រំរបស់រែឋ Massachusetts ានរកឈ ើ ឈៅ 105 CMR 200 ទ្វមទ្វរការវាស់កមេស់ 

និងទមៃន់របស់សិសសថ្ន ក់ទី 1 ទ ី4 ទ ី7 និងទី 10 ទ្វ ាំងអស់។. គ្បសិនឈបើឪព កម្តា យ/អាណាពាាលមិនចង់ឱ្យម្តន 

ករណី្នបបឈនុះ 

អាណាពាាលគួរនតឈផ្ញើសាំឈណ្ើជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅកាន់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលាឈៅឈែើមឆាន ាំសិកា។ 

• ច្បកខ ុ ិ និ ័យ។វបទបបញ្ញតា ិចនការអប់រំរបស់រែឋ Massachusetts ក៏តគ្មូវថ្ ឈៅឈពលចូលស្វលាមឈតាយយ ឬកន ុងរយៈឈពល 

30 ចែៃបន្ទា ប់ពីការចូលស្វលាឈរៀន ម្តាបិា 

ឬអាណាពាាលគ្តូវបង្កា  វញិ្ញញ បនបគ្តនែលសិសសាន ែ្ងកាត់ការពិនិតយចកខ ុ វសិ័យកន ុងរយៈឈពល 12 នខម ន។. 

គ្បសិនឈបើសិសសបរាជ្័យ ឬម្តនការពនាឈពលចនការអេិវឌ្ឍន៍គ្បព័នធបចនសរចសគ្បស្វទ 

ពួកឈគគ្តូវនតយកលិខិតបញ្ញជ ក់ ចនការគ្តួតពិនិតយចកខ ុ វញិាណ្ជូ្នគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា។ 

ការគ្តួតពិនិតយចកខ ុ វសិ័យកន ុងស្វលានឹងឈធា ើឈឡើងកន ុងឆាន ាំចនការចូលស្វលា និងជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំរហូតែល់ថ្ន ក់ទី 5 

មាងកន ុងថ្ន ក់ទី 6 ែល់ទី 8 (ជាធមមាថ្ន ក់ទី 7) និងមាងកន ុងថ្ន ក់ទី 9 ែល់ទ ី12 (ជាធមមាថ្ន ក់ទី 10)។ 

• រសាតិ នញាណ។ បទបបញ្ញតា ិចនការអប់រំរបស់រែឋ Massachusetts តគ្មូវបននែមថ្ ការពិនិតយឈស្វតវញិាណ្ 

គ្តូវានឈរៀបចាំឈឡើងកន ុងឆាន ាំចនការចូលឈរៀន និងជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំែល់ថ្ន ក់ទី 3 មាងកន ុងថ្ន ក់ទី 6 ែល់ទី 8 

(ជាធមមាថ្ន ក់ទី 7) និងមាងកន ុងថ្ន ក់ទី 9 ែល់ទី 12 (ជាធមមាថ្ន ក់ទី 10)។ 

• កា ស្តួតពិនិតយអំពីអាកបបកិ នយា។ អន ឈលាមាមចាប់ទូឈៅចនរែឋ Massachusetts ជ្ាំពូកទី 71 § 57 សិសសថ្ន ក់ទី 

5 ែល់ទី 9 នឹងគ្តូវានពិនិតយជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំឈ យគិលាន ប ឋ យិកាស្វលាសគ្ម្តប់ជ្ាំងឺ Scoliosis ។ ព័ត៌ម្តន 

និងការឈគ្ជ្ើសឈរ ើស នឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងឈៅផ្ាុះម នឈពលគ្តួតពិនិតយ។ 

• កា ពិនិតយវកា អនារាគមន៍វនិងកា បញ្ជ នូបនាិស្មាប់កា ពាបាល។វវអន ឈលាមាមចាប់ទូឈៅរបស់រែឋ 

Massachusetts ជ្ាំពូក 71 § 97 SBIRT គឺជាការគ្តួតពិនិតយោ ងគ្បងុគ្បយ័តនឈៅឈលើការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងគ្សវងឹ កញ្ញា  

និងស្វរធាត ឈផ្សងៗឈទៀត។  ឈគ្នលឈៅគឺឈែើមបីឱ្យសិសសែឹងថ្ឈយើងម្តនលទធភាពកន ុងការពគ្ងឹង 

និងការសឈគ្មចចិតាគ្បកបឈ យភាពចាស់លាស់គ្ពមទ្វាំងជួ្យពួកឈគ គ្បសិនឈបើពួកឈគគ្តូវការជ្ាំនួយ។ សិសសថ្ន ក់ទី 

https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations#school-and-camp-requirements-
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations#school-and-camp-requirements-
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7 និងទី 9 នឹងគ្តូវានពិនិតយ។  ព័ត៌ម្តន និងការឈគ្ជ្ើសឈរ ើស នឹងគ្តូវផ្ាល់ែាំណឹ្ងឈៅផ្ាុះម ន ឈពលគ្តួតពិនិតយ។  

សិសាន សិសស ក៏អាច ឈគ្ជ្ើសឈរ ើសចែៃគ្តួតពិនិតយានផ្ងនែរ។ 

 
ទស្មង់ថ្មីខាងរស្កាម 

តស្មូិកា ចាក់ថ្ែ បំង្កា  រៅសាលារ ៀន ែឋវMassachusetts 2021-2022§ 

តគ្មូវការចាកថ់្ន ាំបង្កា រឈៅស្វលាឈរៀនរែឋ Massachusetts គ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងឈគ្កាមអាំណាចរបស់ 105 CMR 220.000 

ការចាកថ់្ន ាំបង្កា រែលស់ិសសម នឈពលចូលឈរៀន 

តស្មូិ កា ស្តូិ អនុិតាច្បំរ ោះិិិសទងំអិ់វ មួទងំបុគគលមកពីស្បរទិរនសងរទៀតវដែលចូ្បល មួវឬទិសនាថ្ែ ក់រ ៀនវ

ឬកមម ិ នធអីប់ ំដែលជាដនែកមួយននែំរណើ ទិសនកចិ្បេិិកាវឬកមម ិ នធផី្លា ិ់បត  ូ។វតស្មូិកា ស្តូិ អនុិតាច្បំរ ោះិិិសទងំអិវ់រទោះបមីានអាយុរលើិ ពវី18វ

ឆ្ែ ំក៏រោយ។ 

កដនាងដថ្ទកំមុា /ថ្ែ ក់មនុសាលា
 ¶†

 

អនកចូលរមួ <2 ឆាន ាំគួរនតគ្តូវានទទួលថ្ន ាំបង្កា រសគ្ម្តបអ់ាយ របសពួ់កឈគ ឈោងឈៅាម ACIP ារាងចនការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនែលាននណ្ន្ទាំ។ 

តគ្មូវការនែលានរាយឈៅកន ុងារាងខាងឈគ្កាម អន វតាចាំឈកុះអនកចូលរមួទ្វាំងអស ់ ≥2 ឆាន ាំ។ 

តគ្មូវការទ្វាំងឈនុះកអ៏ន វតាចាំឈកុះក ម្តរឈៅកន ុងថ្ន ក់ម នស្វលា នែលឈៅថ្ K0 ឬ K1 ផ្ងនែរ។ 

រលាកឈគ្ស្វមខួរកាល 1-4 ែូិ; ចាំនួនែូសគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យផ្លតិផ្លវា៉ា ក់ស្វាំង និងលាំ បអ់ាយ នែលចាប់ឈផ្ាើម 

ខាន់ស្វែ ក់ កអកម្តន់ 
ឈតាណូ្ស 

4 ែូិ 

សា តិចែឈជ្ើង 3 ែូិ 

រលាកឈែែើមគ្បឈេទ B 3 ែូិ; េ័សត ុាងពមីនា ីរពិឈស្វធន៍ចនគ្បព័នធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 

កស្រញ្ជ ិល គ្សឡនទន សអ ចូ 1 ែូិ; គ្តវូនតផ្ាល់ឱ្យឈៅឬបន្ទា បព់ីចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទី 1; េ័សត ុាងពីមនារីពិឈស្វធនច៍នគ្បពន័ធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 

 
អ តស្វា យ 

1 ែូិ; គ្តវូនតផ្ាល់ឱ្យឈៅឬបន្ទា បព់ីចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទី 1; គ្បវតា ិជ្ាំងឺអ តស្វា យនែលអាចឈជ្ឿទ កចិតាាន* 

ឬេ័សត ុាងពមីនារីពិឈស្វធន៍ចនគ្បព័នធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 
 

ថ្ែ កម់រតាយយ – 6
¶†

 

ឈៅកន ុងថ្ន ក់នែលគ្នម នចាំណាតថ់្ន ក់ តគ្មូវការមឈតាយយអន វតាចាំឈកុះសិសសទ្វាំងអស់ ≥ 5 ឆាន ាំ។ 

 
ខាន់ស្វែ ក់ កអកម្តន់ 
ឈតាណូ្ស 

5 ែូិ; 4 ែូស អាចទទួលយកាន គ្បសនិឈបើែូសទីបួនគ្តូវានផ្ាល់ឱ្យឈៅ ឬឈគ្កាយចែៃកាំឈណ្ើតទី 4 ។ DT 

អាចទទួលយកាននតជាមួយលិខតិ នែលបញ្ញជ ក់ឈវជ្ជស្វស្រសា គ្បឆាាំងនងឹ DTaP 

 
សា តិចែឈជ្ើង 4 ែូិ; ែូសទបួីនគ្តវូានផ្ាល់ឱ្យឈៅ ឬឈគ្កាយចែៃកាំឈណ្ើតទី 4 នងិ ≥6 នខបន្ទា បព់ីែូសម ន ឬែូសទីគ្ាាំគ្តូវានទ្វមទ្វរ។ 3 

ែូសគអឺាចទទួលយកាន គ្បសិនឈបើែូសទបីីគ្តវូានផ្ាល់ឱ្យឈៅឬឈគ្កាយចែៃកាំឈណ្ើតទ ី4 នងិ ≥6 នខបន្ទា ប់ពីែូសម ន 

 
រលាកឈែែើមគ្បឈេទ B 

3 ែូិ; េ័សត ុាងពមីនា ីរពិឈស្វធន៍ចនគ្បព័នធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 

 
កស្រញ្ជ លិ គ្សឡនទន សអ ចូ 2 ែូិ; ែូសែាំបូងគ្តវូនតផ្ាល់ឱ្យឈៅឬបន្ទា បព់ីចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទ ី1 នងិែូសទពីរី គ្តូវផ្ាល់ឈៅ ≥28 ចែៃបន្ទា បព់ីែូសែាំបូង; 

េ័សត ុាងពីមនារីពិឈស្វធន៍ចនគ្បពន័ធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 

 
អ តស្វា យ 2 ែូិ; ែូសែាំបូងគ្តវូនតផ្ាល់ឱ្យឈៅឬបន្ទា បព់ីចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទ ី1 នងិែូសទពីរី គ្តូវផ្ាល់ឈៅ ≥28 ចែៃបន្ទា បព់ីែូសែាំបូង; 

គ្បវតា ិជ្ាំងឺអ តស្វា យនែលអាចឈជ្ឿទ កចិតាាន* ឬេ័សត ុាងពីមនារីពិឈស្វធន៍ចនគ្បពន័ធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 
 

§ សួរសាំណួ្រអាំពីការអន វតាចាប់ជាមួយអនកគ្បឹកាចាប់របស់អនក។   

¶ តគ្មូវការថ្ន ាំបង្កា រការករជ្ាំងឺ Meningococcal (សូមឈមើលថ្ន ក់ទ ី 7-10 និង 11-12) ក៏អន វតាផ្ងនែរចាំឈកុះសិសសនែលឈៅកន ុងថ្ន ក់មឈតាយយ Pre-K ែល់ថ្ន ក់ទ ី 8 គ្បសិនឈបើស្វលាបញ្ច លូថ្ន ក់ទ្វាំងឈនុះ ឈៅកន ុងស្វលាែូចគ្នន  

នឹងសិសសឈៅថ្ន ក់ទ ី9-12 ។ 
† ការឈលើកនលងនផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសា  (លិខិតរបស់គ្គូឈពទយនែលបញ្ញជ ក់ថ្ ថ្ន ាំបង្កា រានឈធា ើឱ្យខូចឈ យឈវជ្ជស្វស្រសាសគ្ម្តប់សិសស) គ្តូវនតឈធា ើជាែមជីាឈរៀងរាល់ឆាន ាំឈៅឈែើមឆាន ាំសិកា និងការឈលើកនលងខាងស្វសន្ទ (លិខិតរបស់សិសស 

ឬឪព កម្តា យ/អាណាពាាលគ្បសិនឈបើសិសសម្តនអាយ  <18 ឆាន ាំ ឈ យបញ្ញជ ក់ថ្ថ្ន ាំបង្កា រគឺគ្បឆាាំងនឹងជ្ាំឈនឿស្វសន្ទ នែលគ្តូវានគ្ារពធឈធា ើឈ យឈស្វម ុះគ្តង់) គួរនតគ្តូវានឈធា ើជាែមជីាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ ឈៅឈែើមឆាន ាំសិកា។ 

* គ្បវតា ិជ្ាំងអឺ តស្វា យនែលអាចឈជ្ឿទ កចតិាាន រមួម្តនការឈធា ើឈរាគវនិិចា ័យចនជ្ាំងអឺ តស្វា យ ឬការបកគ្ស្វយរបស់ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលពពិណ្៌ន្ទអាំពីជ្ាំងឺអ តស្វា យ ឈ យគ្គូឈពទយ 
គិលាន ប ឋ យិកា ជ្ាំនួយការគ្គូឈពទយ ឬអនកតាំណាង។ 

 
សូមឈមើលទាំពរ័បន្ទា ប់ សគ្ម្តប់ថ្ន ក់ទ ី7-10 ថ្ន ក់ទី 11-12 និងមហាវទិាល័យ (ស្វែ ប័នឈគ្កាយមធយមសិកា) 

 

នផ្នកចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ កាំ នណ្ឆាន ាំសិកា MDPH 2021-2022 ម្តនគ្បសិទធភាព៖ ចែៃទី26 នខឧសភា ឆាន ាំ2021   1 

 

https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-22000-immunization-of-students-before-admission-to-school
https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-22000-immunization-of-students-before-admission-to-school
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
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 តស្មូិកា ចាក់ថ្ែ បំង្កា  រៅសាលារ ៀន ែឋវMassachusetts 2021-2022§ 

តស្មូិ កា ស្តូិ អនុិតាច្បំរ ោះិិិសទងំអិ់វ មួទងំបុគគលមកពីស្បរទិរនសងរទៀតវដែលចូ្បល មួវឬទិសនាថ្ែ ក់រ ៀនវ

ឬកមម ិ នធអីប់ ំដែលជាដនែកមួយននែំរណើ ទិសនកចិ្បេិិកាវឬកមម ិ នធផី្លា ិ់បត  ូ។វតស្មូិកា ស្តូិ អនុិតាច្បំរ ោះិិិសទងំអិវ់

រទោះបមីានអាយុរលើិ ពវី18វឆ្ែ កំ៏រោយ។ 

ថ្ែ ក់ 7 – 12† 

រៅកន ុងថ្ែ ក់ដែលោម នច្បំ្ តថ់្ែ កវ់តស្មូិ កា ថ្ែ ក់វ7វអនុិតាច្បំរ ោះិិិសទងំអិវ់≥ 12 ឆ្ែ ។ំ 
 
ខាន់ស្វែ ក់ កអកម្តន់ 
ឈតាណូ្ស 

1 ែូិ; នងិគ្បវតា ិចនការចាកថ់្ន ាំបង្កា រ DTaP ជាឈស៊េរ ើចមបង ឬការថ្ន ាំបង្កា រាមអាយ សមគ្សប។ ថ្ន ាំបង្កា រ Tdap នែលផ្ាល់ឈៅអាយ  ≥7 

ឆាន ាំអាចគ្តូវានរាប ់ប  ននាមួយែូសឈៅអាយ  11-12 គ្តូវាននណ្ន្ទាំគ្បសិនឈបើថ្ន ាំបង្កា រ Tdap គ្តវូានផ្ាល់ឱ្យម នឈនុះ 
ជានផ្នកមួយចនកាលវភិាគនែលគ្តូវទទួល។ Td ឬ Tdap គួរនតគ្តូវានផ្ាល់ គ្បសនិឈបើវាម្តនរយៈឈពល ≥10 ឆាន ាំចាបា់ាំងពកីារចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ 
Tdap ច ងឈគ្កាយ 

 
សា តិចែឈជ្ើង 

4 ែូិ; ែូសទីបួនគ្តូវផ្ាល់ឱ្យឈៅឬឈគ្កាយចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទី 4 នងិ ≥6 នខបន្ទា បព់ីែូសម ន ឬែូសទី 5 គ្តូវានទ្វមទ្វរ។ 3 
ែូសគអឺាចទទួលយកាន គ្បសិនឈបើែូសទបីីគ្តវូានផ្ាល់ឈអាយឈៅ ឬឈគ្កាយចែៃកាំឈណ្ើតទឆីាន ាំទី 4 នងិ ≥6  នខបន្ទា បព់ែូីសម ន 

 

រលាកឈែែើមគ្បឈេទ B 

3 ែូិ; េ័សត ុាងពមីនា ីរពិឈស្វធន៍ចនគ្បព័នធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន។ 2 ែូសចនថ្ន ាំ Heplisav-B នែលគ្តវូានផ្ាល់ឈអាយឈៅឬបន្ទា បព់អីាយ  

18 ឆាន ាំអាចទទួលយកាន 

កស្រញ្ជ ិល គ្សឡនទន សអ ចូ 2 ែូិ; ែូសែាំបូងគ្តវូនតផ្ាល់ឱ្យឈៅឬបន្ទា បព់ីចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទ ី1 នងិែូសទពីរី គ្តូវផ្ាល់ឈៅ ≥28 ចែៃបន្ទា បព់ីែូសែាំបូង; 

គ្បវតា ិជ្ាំងឺអ តស្វា យនែលអាចឈជ្ឿទ កចិតាាន; េ័សត ុាងពមីនារីពឈិស្វធន៍ចនគ្បព័នធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន  

  អ តស្វា យ 2 ែូិ; ែូសែាំបូងគ្តវូនតផ្ាល់ឱ្យឈៅឬបន្ទា បព់ីចែៃកាំឈណ្ើតឆាន ាំទ ី1 នងិែូសទពីរី គ្តូវផ្ាល់ឈៅ ≥28 ចែៃបន្ទា បព់ីែូសែាំបូង; 

គ្បវតា ិជ្ាំងឺអ តស្វា យនែលអាចឈជ្ឿទ កចិតាាន* ឬេ័សត ុាងពមីនារីពិឈស្វធនច៍នគ្បពន័ធភាពស្វ ាំគឺអាចទទួលយកាន 

   
  តស្មូិ កា វMeningococcal  

 
Grade 7-8 

1 ែូិ; 1 ែូស MenACWY (ពីម ន MCV4) គ្តូវទ្វមទ្វរ។ វា៉ា ក់ស្វាំង Meningococcal B មិនគ្តវូានទ្វមទ្វរឈទ 
និងមិនបាំឈព ាមតគ្មូវការឈនុះឈទ។ 

Grade 11-12‡ 

2 ែូិ; ែូសទី 2  MenACWY (ពីម ន MCV4) គ្តូវផ្ាល់ឱ្យឈៅឬឈគ្កាយខួបកាំឈណ្ើតឆាន ាំទី 16 និង ≥ 8 សាា ហប៍ន្ទា បព់ីទទួលានែូសម ន។ 1 

ែូសគអឺាចទទួលយកាន គ្បសិនឈបើវាគ្តូវានផ្ាល់ឱ្យឈៅ ឬបន្ទា បព់ីខួបកាំឈណ្ើតឆាន ាំទី 16។ វា៉ា ក់ស្វាំង Meningococcal B មិនគ្តូវានទ្វមទ្វរឈទ 

និងមិនបាំឈព ាមតគ្មូវការឈនុះឈទ។ 
 

 

កាលិ នភាគែំ្ ក់កាលចាកថ់្ែ បំង្កា  វMeningococcal  

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 ែូស MenACWY ថ្ន ក់ 7-8 ថ្ន ក់ 7-9 ថ្ន ក់ 7-10 

2 ែូស MenACWY ថ្ន ក់ 11-12 ថ្ន ក់ 11-12 ថ្ន ក់ 11-12 
 

 

§ សួរសាំណួ្រអាំពីការអន វតាចាបជ់ាមួយអនកគ្បកឹាចាប់របស់អនក។  តគ្មូវការរបស់ស្វលាឈរៀនគ្តូវអន វតាកន ុងកគ្មិតមូល ឋ ន។ 
† ការឈលើកនលងនផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសា  (លខិតិរបស់គ្គឈូពទយនែលបញ្ញជ កថ់្ ថ្ន ាំបង្កា រានឈធា ើឱ្យខូចឈ យឈវជ្ជស្វស្រសាសគ្ម្តប់សិសស) គ្តូវនតឈធា ើជាែមជីាឈរៀងរាល់ឆាន ាំឈៅឈែើមឆាន ាំសកិា នងិការឈលើកនលងខាងស្វសន្ទ 

(លិខតិរបស់សិសស ឬឪព កម្តា យ/អាណាពាាលគ្បសិនឈបើសិសសម្តនអាយ  <18 ឆាន ាំ ឈ យបញ្ញជ កថ់្ថ្ន ាំបង្កា រគឺគ្បឆាាំងនងឹជ្ាំឈនឿស្វសន្ទ នែលគ្តូវានគ្ារពធឈធា ើឈ យឈស្វម ុះគ្តង)់ 
គួរនតគ្តវូានឈធា ើជាែមជីាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ ឈៅឈែើមឆាន ាំសិកា។ 

* គ្បវតា ិជ្ាំងអឺ តស្វា យនែលអាចឈជ្ឿទ កចតិាាន រមួម្តនការឈធា ើឈរាគវនិិចា ័យចនជ្ាំងអឺ តស្វា យ ឬការបកគ្ស្វយរបស់ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលពិពណ្៌ន្ទអាំពីជ្ាំងឺអ តស្វា យ ឈ យគ្គូឈពទយ 
គិលាន ប ឋ យិកា ជ្ាំនួយការគ្គូឈពទយ ឬអនកតាំណាង។ 
‡ សិសសនែលម្តនអាយ  15 ឆាន ាំឈៅថ្ន កទ់ ី11 គ្តវូឈគ្នរពាមរហូតែលអ់ាយ  16 ឆាន ាំ។ 
 
 
 

 

 

 

 

នផ្នកចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ កាំ នណ្ឆាន ាំសិកា MDPH 2021-2022 ម្តនគ្បសិទធភាព៖ ចែៃទី26 នខឧសភា ឆាន ាំ2021    2 
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កា បិទទវ  បនាា ន់ 

 

មិនម្តនសកមមភាពខាងឈគ្តអគ្នរនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន នឹងគ្តូវានអន ញ្ញញ តឈទកន ុងអាំឡុងឈពលម្តនពយុ ុះផ្គររនា ុះ។ 

ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនឹងគ្តូវានទ្វក់ទងឈ យគ្បព័នធ  NTI Connect-Ed 

(គ្បព័នធទាំន្ទក់ទាំនងពីស្វលាឈរៀនឈៅឪព កម្តា យ) – www.lynnschools.org។  “ការគ្បកាសគ្នម នស្វលា” 

ឈៅកន ុងថ្ន ក់បឋមរមួម្តនថ្ន ក់ម នមឈតាយយនិងមឈតាយយ។ 

ឈលើសពីឈនុះឈទៀត អគគន្ទយកអាចនឹងបិទស្វលាម នឈពលកាំណ្ត់ឈ យនផ្អកឈលើមូលឈហត ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់អាកាសធាត ។ 

អគគន្ទយកនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់គ្បធានគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាអាំពីការវវិឌ្ឍន៍និងការសឈគ្មចចិតាន្ទន្ទកន ុងកាំឡុងឈពលម្តនអា

កាសធាត អាសនន។ ឪព កម្តា យរកាការទទួលខ សគ្តូវរបស់ពួកឈគ 

ចាំឈកុះស វតែ ិភាពរបស់កូនៗឈៅឈពលចែៃម្តនអាកាសធាត មិនលអ  ឈៅឈពលស្វលាឈរៀនអាចឈៅកន ុងវគគ។ 

ឈៅកន ុងអាកាសធាត នែលម្តនពយុ ុះ បណាា លឱ្យម្តនការគ្បកាសគ្នម នស្វលា ព័ត៌ម្តនអាចរកានឈៅឈលើឈគហទាំព័រ Lynn 

Public Schools  http://www.lynnschools.org ។ 

កា ស្បកាិតាមិ នទយុ និងទូ ទិសន៍វនឹងមានែូច្បខាងរស្កាម៖  

• សាា នីយ៍ិ នទយុ  WBZ, WCVB, WRKO, WBUR 

• ទូ ទិសន៍/ប៉ាុ ាិ ិ៍កន ុងស្ិកុ 4, 5, នឹង 7  វាង 6:45 & 8:00 ស្ពឹក 

• ប៉ាុ ាិ ិ៍ទូ ទិសន៍ិហគមន៍៖  
ប៉ាុ ាិ ិ៍វComcast 3, 15, & 22 - ប៉ាុិ ា ិ៍វVerizon 36, 37, & 38 

www.letv15.net  - https://lynntv.org/ 

សិសសមិនគួរទូរស័ពាឈៅស្វលាឈរៀន ប ូលីស ឬ 911 អាំពីការល បឈចាលស្វលាឈរៀនឈទ។ 

 

 

រគហទំព័ វLynn Public Schools  

 

អាស័យ ឋ នឈគហទាំព័ររបស់ Lynn Public Schools គឺ www.lynnschools.org ។ 

ឈគហទាំព័រឈនុះផ្ាល់នូវព័ត៌ម្តនែ៏ម្តនតចមែអាំពីឈគ្នលការណ៍្វនីតិវធីិ និងឈសវាកមមរបស់ Lynn Public Schools ។  

 

ឆ្ដនលអប់ ំ បិ់ Lynn  

 

ឆាននលអប់រំរបស់ Lynn – www.letv15.net – ការផ្សពាផ្ាយការគ្បជ្ ាំគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា គ្ពឹតា ិការណ៍្ 

និងសកមមភាពស្វលាឈរៀន ការគ្បជ្ ាំឪព កម្តា យ និងកមម វធីិអប់រំ។  

ប៉ាុ ាិ ិ៍វComcast 15, ប៉ាុ ាិ ិ៍វVerizon 36 ។ 

 

 

 

 

 

  

http://www.lynnschools.org/
http://www.lynnschools.org/
http://www.letv15.net/
https://lynntv.org/
http://www.lynnschools.org/
http://www.letv15.net/
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កា ស្បជុគំណៈកមាម ធិសាលាដែលបានរស្ោងទកុជារទៀងទត់វ
ស្តូិ បានរធវើរែើងរៅអោ  ែឋបាល Lynn Public Schools 
រៅនថ្ៃទីពី វ
និងនថ្ៃស្ពហិបតិ៍ចុ្បងរស្កាយននដខនមួីយៗកន ុងឆ្ែ ំិកិា។ 

 

នាយកោឋ នសាលារ ៀនវLynn 
អោ  ែឋបាល 

100 Bennett St., Lynn, MA 01905 

www.lynnschools.org 
 

កា ស្បជុគំណៈកមាម ធិសាលានឹងស្តូិ ចាក់នាយវ“ផ្លា ល់” 
• Webcast នាយផ្លា ល់ 

• ប៉ាុ ាិ ិ៍វComcast 22 

• ប៉ាុ ាិ ិ៍វVerizon 37 
មិនម្តនការគ្បជ្ ាំនែលានកាំណ្ត់ឈពលឈទៀងទ្វតឈ់ៅកន ុងនខកកា  នងិសីហាឈទ។ 

អនកក៏អាចចូលឈៅគ្បតិទិនាមអ ិនធឺរណិ្តរបស់ទីគ្កងុ 

សគ្ម្តបក់ារផ្សពាផ្ាយការគ្បជ្ ាំនិងបចច ុបបននភាព - www.lynnschools.org 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កា ចូ្បល មួ បិ់ឪពុកមាា យ/អែក មិ ័ស្គច្បិតា 
 

 
ឪព កម្តា យនិងសម្តជ្ិកសហគមន៍គ្តូវានឈលើកទឹកចិតាឱ្យចូលរមួឈៅកន ុងស្វលាឈរៀនរបស់ឈយើង។ 
ឈយើងស្វា គមន៍ការចូលរមួនិងការគ្នាំគ្ទរបស់អនកកន ុងឆាន ាំសិកា។ ឈធា ើការជាមួយគ្នន  
ឈយើងនឹងអាចអបអរស្វទរសមិទធផិ្លសិសសរបស់ឈយើង។ គ្បសិនឈបើអនកចង់ជួ្យ PTA-PTO/ គ្កមុគ្បឹកានកលាំអស្វលាឈរៀន 
ការឈរៀបចាំ នផ្នការនកលាំអស្វលាឈរៀន ឬគឈគ្ម្តង/គ្ពឹតា ិការណ៍្ពិឈសស សូមទ្វក់ទងន្ទយកស្វលារបស់កូនអនក។ 
 

 

ស្កមុស្បឹកាដកលំអសាលារ ៀន 
 

 
ាមចាប់គ្កមុគ្បឹកានកលាំអស្វលាឈរៀន គ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងឈ យឪព កម្តា យ គ្គូបឈគ្ងៀន ន្ទយកស្វលា 
និងអនកតាំណាងសហគមន៍។ រាល់ការគ្បជ្ ាំគ្តូវានឈបើកជាស្វធារណ្ៈ ឈហើយការចូលរមួរបស់អនកគ្តូវានស្វា គមន៍។ 
ការឈាុះឈឆាន ត SIC គ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈែើមបីបាំឈព កននែងទាំឈនរនីមួយៗ។ ឈបកខជ្ននែលម្តនចាំណាប់អារមមណ៍្ 
អាចទ្វក់ទងការោិលយ័ស្វលាឈែើមបីស្វកសួរអាំពីកននែងទាំឈនរ។ 
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កា បកដស្បនិងអែកបកដស្ប 

 

Lynn Public Schools ទទួលស្វគ ល់ថ្ការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងនិងភាពជាចែគូជាមួយឪព កម្តា យនិងអាណាពាាល 
ម្តនស្វរៈសាំខាន់ណាស់សគ្ម្តប់ការទទួលឈជាគជ្័យឈលើការសិការបស់សិសស។ 
ឈយើងឈបាជាញ ថ្នឹងផ្ាល់ជូ្ននូវការបកនគ្បគ្បកបឈ យគ ណ្ភាពនិងវជិាជ ជ្ីវៈ (ជាលាយលកខណ៍្អកសរ) និងឈសវាបកនគ្ប 
(ផ្ទា ល់ម្តត់) ែល់គ្គួស្វរ ឈែើមបីឱ្យពួកឈគអាចម្តនតួន្ទទីសកមមកន ុងការអប់រំកូនៗរបស់ពួកឈគ។ 

ឈែើមបីឈធា ើឱ្យការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងម្តនគ្បសិទធិភាពជាមួយឪព កម្តា យនិងអាណាពាាលនែលម្តនកាំរតិភាស្វអង់ឈគែស ម្តន 
ឈសវាកមមបកនគ្បឯកស្វរនិងអនកបកនគ្បឈ យមិនគិតចែែសគ្ម្តប់ឪព កម្តា យនិងអាណាពាាល។ 
ឪព កម្តា យឬអាណាពាាលមិនចាាំាច់ម្តនជ្ាំន្ទ ភាស្វអង់ឈគែសម្តនកាំរតិ កន ុងការនិោយ អាន សរឈសរ 
និងយល់ភាស្វអង់ឈគែសឈែើមបីម្តនសិទធិទទួលអនកបកនគ្បឬការបកនគ្បឯកស្វរានឈទ 
ប  ននាវាចាាំាច់នតឪព កម្តា យឬអាណាពាាលគ្តូវម្តនកាំរតិោ ងឈហាចណាស់មួយកន ុងនផ្នកទ្វាំងឈនុះឈែើមបីទទួលានឈសវាកមម
។ 

ឈែើមបីឈសន ើស ាំអនកបកនគ្បភាស្វនិោយ ឬបកនគ្បឯកស្វរន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន 
សូមទ្វក់ទងការោិល័យចមបងឈៅស្វលាកូនរបស់អនក។ 

 

កូនអែករយាធាវ-វស្គួសា ដែលមានទំនាក់ទំនងោែ  

 
សិសសនែលឪព កម្តា យឬអាណាពាាលគ្សបចាប ់ គ្តូវានឈកាុះឈៅឱ្យបាំឈព ការង្ករ 
គ្តូវចាកឈច ឬវលិគ្តឡប់ពីការ ក់ពគ្ង្កយឈៅតាំបន់គ្បយ ទធ 
ឬប  សា ិ៍ជ្ាំនួយការគ្បយ ទធ វ ិនឹងគ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យអវតាម្តនបននែមឈទៀត 
ាមការសឈគ្មចចិតារបស់អគគន្ទយកឬអនកតាំណាង។ 
 

លិខិតជូនែំណឹងអំពីអារ េិ ិ តិ សូ្បចាឆំ្ែ ំ 

 

ចាបច់មែងនផ្នការគ្គប់គ្គងអាឈសេសសត  ូ Lynn Public Schools កន ុងគ្សកុសគ្ម្តប់ស្វលាឈរៀននីមួយៗ 
ម្តនឈៅការោិល័យស្វលាឈរៀន និងឈៅន្ទយក ឋ នឈសវាកមមអធិការកិចច ឈៅស្វលាគ្កងុ Lynn ។ 

Lynn Public School កន ុងគ្សកុាមរយៈន្ទយក ឋ នឈសវាកមមអធិការកិចច 
បនាឈធា ើបចច ុបបននភាពនិងនកលាំអចាប់ឈ ែ្ ើយតបឈគ្គ្នុះអាសននអាឈសេសសត ឈូគ្គ្នុះថ្ន ក់ (AHERA) នផ្នការគ្គប់គ្គងអាឈសេសសត ។ូ 
រាល់ការស្វកសួរទ្វក់ទងនឹងការគ្គប់គ្គងសាំភារៈនែលម្តនផ្ទ ុកស្វរធាត អាឈសេសសត ឈូៅកន ុងស្វលាឈរៀនរបស់ឈយើង 
គួរនតគ្តូវានឈផ្ញើឈៅអនកតាំណាង AHERA របស់គ្សកុឈ ម្ ុះ Lisa Tobin នែលអាចទ្វក់ទងានឈៅស្វលាគ្កងុ Lynn 
ន្ទយក ឋ នឈសវាកមមអធិការកិចច ាមរយៈអ ីនម ល ltobin@lynnma.gov ឬាមរយៈទូរស័ពាឈលខ 781-586-6794។ 

 

កា ជូនែំណឹង បិ់ឪពុកមាា យទក់ទងនឹងកា អប់ ំនល ូិ រ្ទ 

អន ឈលាមាមចាប់ទូឈៅជ្ាំពូក 71 នផ្នក 32A គណ្ៈកម្តម ធិការ Lynn School 
ានអន ម័តឈគ្នលការណ៍្ឈនុះសា ីពីសិទធិរបស់ឪព កម្តា យនិងអាណាពាាលសិសសរបស់ឈយើង 
ទ្វក់ទងនឹងកមម វធីិសិកានែលទ្វក់ទងនឹងការអប់រំផ្ល វូឈេទ ឬបញ្ញា ផ្ល វូឈេទរបស់មន សស។ 

ឈៅឈពលចាប់ឈផ្ាើមចនឆាន ាំសិកានីមួយៗ ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលសិសសទ្វាំងអស់ឈៅកន ុងស្វលាឈរៀនរបស់ឈយើង 
នឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីវគគសិកានិងកមម វធីិសិកា 
នែលឈយើងផ្ាល់ជូ្នទ្វក់ទងនឹងការអប់រំផ្ល វូឈេទឬបញ្ញា ផ្ល វូឈេទរបស់មន សស។ 
អគគន្ទយកស្វលានឹងកាំណ្ត់អនកគ្គប់គ្គងនែលទទួលខ សគ្តូវកន ុងការឈផ្ញើការជូ្នែាំណឹ្ង។ ឪព កម្តា យ/ 
អាណាពាាលរបស់សិសសនែលច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនបន្ទា ប់ពីឆាន ាំសិកាានចាប់ឈផ្ាើម 
នឹងគ្តូវានផ្ាល់ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅឈពលច ុះឈ ម្ ុះ។ 
គ្បសិនឈបើកមម វធីិសិកានែលានឈគ្គ្នងទ កម្តនការផ្ទែ ស់បត រូកន ុងឆាន ាំសិកា 
ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីឈហត ការណ្៍ឈនុះ ាមនែលអាចអន វតាាន 
ឱ្យានទ្វន់ឈពលឈវលាម នឈពលអន វតា។ 

រាល់ការជូ្នែាំណឹ្ងនបបឈនុះែល់ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល 
នឹងរមួបញ្ច លូការពិពណ៌្ន្ទសឈងខបចនកមម វធីិសិកានែលម្តនឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
ឈហើយនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលថ្ពួកឈគអាច៖  

(1) ែកកូនរបស់ពួកឈគពីនផ្នកណាមួយចនកមម វធីិសិកា នែលទ្វក់ទងនឹងការអប់រំផ្ល វូឈេទឬបញ្ញា ផ្ល វូឈេទរបស់មន សស 
ឈ យគ្នម នការពិន័យែល់សិសស ឈ យឈផ្ញើលិខិតឈៅន្ទយកស្វលាឈសន ើស ាំការឈលើកនលង។ 

mailto:ltobin@lynnma.gov
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សិសសណានែលគ្តូវានឈលើកនលងឈ យការឈសន ើស ាំពីឪព កម្តា យ/អាណាពាាលឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
អាចគ្តូវានផ្ាល់កិចចការឈផ្សងជ្ាំនួស។ 

(2) គ្តួតពិនិតយនិងពិនិតយឈឡើងវ ិនូវកមម វធីិឯកស្វរបឈគ្ងៀនសគ្ម្តប់កមម វធីិសិកាទ្វាំងឈនុះ នែលនឹងអាចឈធា ើឱ្យឪព កម្តា យ/ 
អាណាពាាល និងអនកែចទឈទៀតអាចទទួលយកាន ាមលទធភាពនែលអាចអន វតាាន។ 
ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលអាចឈរៀបចាំជាមួយន្ទយកស្វលា 
ឈែើមបីពិនិតយឈមើលឯកស្វរឈៅស្វលាឈហើយអាចពិនិតយឈមើលឈឡើងវ ិឈៅទីាាំងឈផ្សងឈទៀត 
នែលអាចគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន។ 

ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនែលមិនឈព ចិតានឹងការសឈគ្មចចិតារបស់ន្ទយកស្វលា ទ្វក់ទងនឹងការជូ្នែាំណឹ្ង 
ការទទួលានឯកស្វរបឈគ្ងៀន ឬការឈលើកនលងសគ្ម្តប់សិសសនែលសែ ិតឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
អាចឈផ្ញើសាំឈណ្ើជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅកាន់អគគន្ទយកឈែើមបីពិនិតយបញ្ញា ឈនុះ។ 
អគគន្ទយកឬអនកតាំណាងនឹងពិនិតយបញ្ញា ឈនុះឈឡើងវ ិ 
និងផ្ាល់ឈសចកា ីសឈគ្មចជាលាយលកខណ៍្អកសរជូ្នឪព កម្តា យ/អាណាពាាលឈអាយទ្វន់ឈពលឈវលាកន ុងរយៈឈពលពីរសាា ហ៍ប
ន្ទា ប់ពីការឈសន ើស ាំ។ ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនែលមិនឈព ចិតានឹងការសឈគ្មចចិតារបស់អគគន្ទយក 
អាចឈផ្ញើសាំឈណ្ើជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅកាន់គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាឈែើមបីពិនិតយបញ្ញា ឈនុះឈឡើងវ ិ។ 
គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលានឹងពិនិតយបញ្ញា ឈនុះឈឡើងវ ិ 
និងផ្ាល់ឈសចកា ីសឈគ្មចជាលាយលកខណ៍្អកសរជូ្នឪព កម្តា យ/អាណាពាាលកន ុងរយៈឈពលបួនសាា ហ៍ បន្ទា ប់ពីការឈសន ើស ាំ។ 
ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនែលឈៅនតមិនឈព ចិតាបន្ទា ប់ពីែាំឈណ្ើរការឈនុះ 
អាចឈផ្ញើសាំឈណ្ើជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅសនងការអប់រំឈែើមបីពិនិតយបញ្ញា ឈនុះឈឡើងវ ិ។ 

អគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន នឹងនចកចាយចាប់ែតចមែងចនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះឈៅន្ទយកស្វលានីមួយៗ ឈៅចែៃទ ី 1 
នខកញ្ញញ ចនឆាន ាំនីមួយៗ។ 

 

វិ នន័យិិិស 

 

 

កា ដណនាអំំពីស្កមិ នន័យ បិ់ Lynn Public Schools 

 
 
គណ្ៈកម្តម ធិការ Lynn School ានអន ម័តគ្កមវន័ិយែូចខាងឈគ្កាម ឈែើមបីឈលើកកមេស់សាង់ រឥរោិបទ ឈៅ Lynn Public 
Schools ទនា ឹមនឹងរកាត លយភាពសិទធិរបស់សិសស។ ាមរយៈការទទួលយកគ្កមវន័ិយ 
គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាសងឃឹមថ្នឹងផ្ាល់ជូ្នសិសសទ្វាំងអស់នូវបរោិកាសឈរៀនសូគ្តគ្បកបឈ យស វតែ ិភាពនិងយកចិតាទ ក
 ក ់នែលជ្គ្ម ុែល់ការសិកា អាកបបកិរោិ និងការអេិវឌ្ឍន៍សងគម - អារមមណ៍្។ 
 
គណ្ៈកម្តម ធិស្វលាទទួលស្វគ ល់ស្វរៈសាំខាន់ចនគ ណ្តចមែចមបងរបស់ Lynn Public Schools រមួទ្វ ាំងការរមួបញ្ច លូ 
ការរំពឹងខេស់ ការសហការ ការទទួលខ សគ្តូវរមួគ្នន  និងការជ្ាំរ  ការឈរៀនសូគ្តឈព មួយជ្ីវតិ ឈគ្កុះវាទ្វក់ទងនឹងវន័ិយ។ 
ផ្លវាិកចនវន័ិយរមួបញ្ច លូឈៅកន ុងគ្កមវន័ិយ គឺគ្សបនឹងចាប់នែលម្តននចង។ 
ខណ្ៈឈពលនែលចាប់អន ញ្ញញ តឱ្យម្តនភាពបត់នបនកន ុងការគ្គប់គ្គងវន័ិយ 
គ្កមវនិ័យគួរនតគ្តូវានគ្គប់គ្គងឈ យភាពគ្តឹមគ្តូវនិងសមធម៌ 
ខណ្ៈឈពលពិចារណាឈលើកាលៈឈទសៈប គគលឈៅកន ុងឧបបតា ិឈហត នីមួយៗ ចនការគ្បគ្ពឹតាខ សរបស់សសិស។ 
 
កាំរតិ ភាព ឹកញាប់ និងកាលៈឈទសៈជ្ ាំវ ិឧបបតា ិឈហត នីមួយៗ 
គួរនតជ្ុះឥទធិពលែល់វធីិស្វស្រសា នែលគ្តូវានឈគ្បើកន ុងការអន វតាគ្កមវន័ិយ ឈហើយសកមមភាពវន័ិយគ្តូវានអន វតាជាលាំ ប់។ 
ឧទ្វហរណ៍្ សកមមភាពវន័ិយនែលម្តន ប  ននា គួរគ្តូវានឈគ្បើឈ យគ្បងុគ្បយ័តន រមួម្តនការផ្ទអ កស្វលា ការបឈណ្ា  ឈច  
និងការជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 
បននែមពីឈលើគ្កមវន័ិយ Lynn Public Schools កឈ៏គ្បើការគ្នាំគ្ទ ការករ និងវធិានការណ៍្គ្សឈែៀងគ្នន  
ឈែើមបីឈលើកកមេស់សា ង់ រឥរោិបទ។ ខណ្ៈឈពលនែលវធិានការណ៍្ទ្វាំងឈនុះអាចឈៅឈគ្តគ្កម វន័ិយ 
វាមិននមនគ្នម នស្វរៈសាំខាន់ឈទ។ 
 
ឈ យទទួលស្វគ ល់ថ្វន័ិយគឺជាទាំនួលខ សគ្តូវពីរ របស់ផ្ាុះនិងស្វលាឈរៀន 
គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាឈរៀនានអន ម័តគ្កមវន័ិយឈ យម្តនការចូលរមួពីអនកកក់ព័នធ ឈផ្សងៗគ្នន  
រមួម្តនថ្ន ក់ែឹកន្ទាំស្វលាកន ុងគ្សកុ អនកអប់រំ និងរែឋាល ក៏ែូចជាឪព កម្តា យ និងសិសសខល នួឯងផ្ទា ល់។ 
 
ច ងបញ្ចប ់ សិសសគ្តូវានរំលកឹថ្ពួកឈគគ្តូវឈគ្នរពាមគ្កម វន័ិយឈៅកន ុងអគ្នរស្វលាឈរៀន ឈៅឈលើបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន 
ឈៅាមផ្ល វូឈៅឬមកពីស្វលាឈរៀន ាមឡានគ្កងុឬការែឹកជ្ញ្ជ នូស្វលាឈផ្សងឈទៀត 
និងឈៅឯកននែងនែលឧបតែមភឈ យស្វលា ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន ែូចជាការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅខាងឈគ្ត 
គ្ពឹតា ិការណ៍្អតាពលកមម និងគ្ពឹតា ិការណ៍្មិននមនអតាពលកមម។ សិសសក៏គ្តូវសែ ិតឈៅឈគ្កាមឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្វ Lynn 
Public Schools របស់គ្សកុផ្ងនែរ។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត សិសសក៏គ្តូវសែ ិតឈៅឈគ្កាមចាប់គ្ពហមទណ្ឌ  
ឬចាប់ស ីវលិនែលអាចម្តននិងអន វតាចាំឈកុះសកមមភាពរបស់ពួកឈគឈៅឈពលណាមួយ។ 
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សិសសគ្តូវឈគ្នរពាមគ្កម វន័ិយឈៅកន ុងអគ្នរស្វលាឈរៀន ឈៅកន ុងបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន ឈៅាមផ្ល វូឈៅឬមកពីស្វលាឈរៀន 
ាមឡានគ្កងុឬការែឹកជ្ញ្ជ នូស្វលាឈផ្សងឈទៀត និងឈៅឯកននែងនែលឧបតែមភឈ យស្វលា 
ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន ែូចជាការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅខាងឈគ្ត គ្ពឹតា ិការណ៍្អតាពលកមម 
និងគ្ពឹតា ិការណ៍្មិននមនអតាពលកមម។ 
 
សិសសក៏គ្តូវសែ ិតឈៅឈគ្កាមឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្វLynn Public Schools របស់គ្សកុផ្ងនែរ 
ឈទ្វុះបាីនឬមិនានបញ្ញជ ក់ឈៅខាងឈគ្កាមក៏ឈ យ។ 
 
ឈលើសពីឈនុះឈទៀត សិសសគ្តូវសែ ិតឈៅឈគ្កាមចាប់គ្ពហមទណ្ឌ  
ឬចាប់ស ីវលិនែលអាចម្តននិងអន វតាចាំឈកុះសកមមភាពរបស់ពួកឈគ ឈៅឈពលណាមួយ 
ឈទ្វុះបាីនឬមិនានបញ្ញជ ក់ឈៅខាងឈគ្កាមក៏ឈ យ។ 
 
ការគ្នាំគ្ទ ការករ និងវធិានការណ៍្គ្សឈែៀងគ្នន គ្តូវានឈគ្បើឈៅ Lynn Public Schools 
បននែមឈលើគ្កមវន័ិយកន ុងឈគ្នលបាំណ្ងឈលើកកមេស់សាង់ រចនឥរោិបែ។ 
 
1.0  បញ្ហា ទក់ទងនឹងិតាមាន  

 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬែាំឈណ្ើរការនីតិវធីិរបស់ត លាការ ាមរយៈកកយស ាំ CRA 
(ជ្ាំនួយសគ្ម្តប់តគ្មូវការក ម្តរ) ។ 

1.1 ឈគចស្វលាាមឈគ 
   

1.2 មិនមកថ្ន ក់ 
   

1.3 អវតាម្តនឈ យបាំកនឈគ្នលការណ៍្វតាម្តន (សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ JH 
និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួស។ 
ក៏ម្តនឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះផ្ងនែរ។ ) 

   
1.4 យឺត (មិនម្តនការអន ញ្ញញ ត) 

 
1.5 ការបឈណ្ា  ឈច  (ឈលើកនលងនតន្ទយកស្វលា ឬអនកតាំណាងានយល់គ្ពម)   

 
1.6 ការឈគ្បើគ្ាស់រែយនាកន ុងឈម្ត ងសិកា  

   
1.7 ការរំឈលាេឈលើវន័ិយចនបរឈិវណ្ស្វលានែលបិទទ្វា រ 

(សិសសទ្វាំងអស់គ្តូវសែ ិតឈៅឈលើបរឈិវណ្ស្វលាឈព មួយចែៃសិកា។) 
  

1.8 ការខកខានមិនានរាយការណ៍្ឈៅ homeroom  
 

1.9 ការខកខានមិនានរាយការណ៍្ឈៅការោិល័យ ឈៅឈពលមកែល់ស្វលាយឺត 
 
 
2.0  ឧបបតាិរហតុរៅសាលា 
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 

2.1 ការលួចបនែ ាំ 
   

2.2 ការនកែងបនែ ាំឯកស្វរស្វលាឈរៀន 
 

2.3 អាកបបកិរោិរំខាន   
 

2.4 សកមមភាពែនែលៗ និង/ឬអាកបបកិរោិមិនគ្តឹមគ្តូវជាគ្បចាាំ 
 

2.5 ការបែិឈសធមិនបាំឈព ាមបទ ឋ នអាកបបកិរោិរបស់ថ្ន ក់ 
 

2.6 ការខកខានមិនានគ្បគល់សម្តភ រៈស្វលាឈរៀន ឈសៀវឈៅ ឬគ្ទពយសមបតា ិស្វលាណាមួយនែលានខច ី  
 

2.7 ការខកខានមិនរាយការណ៍្អាំពីការ  ាំឃាាំង  
 

2.8 ការខកខានមិនានរាយការណ៍្ឈៅប គគលិកស្វលាវ ិ  
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2.9 ការខកខានមិនានគ្បគល់ឯកស្វរផ្ល វូការស្វលា នែលតគ្មូវឲ្យម្តនហតែឈលខា  

 
2.10   ការបែិឈសធមិនឈគ្នរពាមការបទបបញ្ញតា ិ    

 
2.11 គ្តូវានបញ្ជ នូឈៅការោិល័យពីរែងកន ុងមួយចែៃ  

 
2.12 អនកគ្បគ្ពឹតា ិបទឈលម ើសស្វលាជា ឹកញាប់  

 
2.13 នលបងស ីសង  

 
2.14 ាត កមមនែលគ្នម នការអន ញ្ញញ ត  

 
2.15 គ្បតិបតា ិការឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ចនោនយនា ឬមឈធាាយែឹកជ្ញ្ជ នូឈផ្សងឈទៀតកន ុងបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន 

(រមួម្តននតមិនកាំណ្ត់ឈលើរែយនា  ឡានែឹកទាំនិ  ម ូ តូ កង់ កាា ររំអិល នសបកឈជ្ើងរំអិល ឬសគ ី ជាឈែើម) 
។  

 
2.16 ការឈគ្បើគ្ាស់និមិតាសញ្ញញ គ្កមុទាំឈនើង ឬការបង្កា  ពីសម្តជ្ិកភាពគ្កមុទាំឈនើងឈផ្សងឈទៀត 

(សូមឈមើលផ្ងនែរនូវឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ JICF និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  
និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួស) 

 
3.0  កា បង្កា ញ បូរាង បិ់ិិិស  
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ 
ជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យឈែើមបីន្ទាំយកសឈមែៀកបាំកក់គ្តឹមគ្តូវ ការ  ាំខល នួ (ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ 
និង/ឬការផ្ទអ ក។ ការរំឈលាេបាំកនឈលើវន័ិយសាំឈលៀកបាំកក់ អាចតគ្មូវឱ្យសិសសឈធា ើការផ្ទែ ស់បត រូ គ្គបែណ្ា ប់ 
ឬឈ ុះសឈមែៀកបាំកក់ឈច ។ 

 
3.1 ការរំឈលាេបាំកនឈលើវន័ិយសាំឈលៀកបាំកក់របស់សិសស 

(សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ JICA និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  
និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួស។ ក៏ម្តនឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះផ្ងនែរ។) 

 
4.0  ឧបក ណ៍រអែិច្បស្តនូិច្បនិងិតថ ុរនសងរទៀត  
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ 
ការរបឹអូសយកឧបករណ៍្/វតថ ុ ការ  ាំខល នួ (ចនគ្បឈេទណាមួយ) សននសិីទឪព កម្តា យ និង/ឬការផ្ទអ ក។ 

 
4.1 ការរំឈលាេបាំកនឈគ្នលការណ៍្ឈលើឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចរបស់សិសស 

(សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ _____ និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  
និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួស។ ក៏ម្តនឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះផ្ងនែរ។) 
 

4.2 ការកាន់កាប់ឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចណាមួយ ឬឈអឡិចគ្តូនិចឈផ្សងឈទៀត 
ឬមិននមនវតថ ុឈអឡិចគ្តូនិច នែលបណាា លឱ្យម្តនការរំខាន ឬនបកអារមមណ័្ពីែាំឈណ្ើរការសិកា 
ឬម្តនឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់ស ខភាព ឬស វតែ ិភាព 
  

5.0  លកខណោះបំផ្លា ញនិងកា បំនាិច្បបំផ្លា ញស្ទពយិមបតា ិ  
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 

5.1     ការបាំផ្ទែ  គ្ទពយសមបតា ិ ឬការបាំផ្ែិចបាំផ្ទែ  ណាមួយ 
 

5.2     គូរគាំនូរាមជ្ញ្ញជ ាំង ឈធា ើឈអាយខូចគ្ទពយសមបតា ិ ឬលកខណ្ុះបាំផ្ទែ  គ្គប់គ្បឈេទ  
 
6.0  កា បំ ននិងកា ស្បស្ពឹតាស្ិរែៀងោែ   
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H  ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក បឈណ្ា  ឈច  និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 

6.1 ការបាំកន និង/ឬការរំឈលាេឈលើរបូរាងកាយ ឈៅឈលើប គគលិកន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន ឬប គគលិកអប់រំ                          
ឈផ្សងឈទៀតកន ុងបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន ឬឈៅកននែងនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន 
ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្ទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន 
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6.2 ឈគ្បើឬកាន់កាប់វតថ ុនែលម្តនឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ឬអាវ ធ (សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ 
JICI និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួស។ 
ក៏ម្តនឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះផ្ងនែរ អាវ ធក៏គ្តូវឈគ្នរពាម M.G.L. c. 269 § 10 ផ្ងនែរ) 

 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 

6.3 ការបាំកន ការរំឈលាេឈលើរបូរាងកាយ 
ឬការប ុះកល់រាងកាយនែលមិនចង់ានឬមិនសមរមយឈផ្សងឈទៀត 
ឬប ុះទងគ ិចផ្ល វូចិតា/អារមមណ៍្របស់សិសស 
 

6.4 ចវគ្នន រវាងសិសស 
 

6.5 ការគាំរាមកាំ នហងឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ឈៅមន សស និង/ឬគ្ទពយសមបតា ិ 
 

6.6 ឈគ្បើកកយអស្វឈរាុះឈៅប គគលិកស្វលា ឬប គគលិកអប់រំឈផ្សងឈទៀត 
 

6.7 បងាឈគ្គ្នុះេ័យ (សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ JICFA និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន     
និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួសផ្ងនែរ) សម្តគ ល់៖ បងាឈគ្គ្នុះអនារាយក៏ជាកមមវតថ ុចន M.G.L. 
c. 269 § 17 ផ្ងនែរ) 
 

6.8 ការប ុះកល់ផ្ល វូកាយនែលមិនចង់ាន ឬមិនសមរមយ ឬការប ុះទងគ ិចផ្ល វូចិតា/អារមមណ៍្ឈៅឈលើ 
ប គគលិកន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន ឬប គគលិកអប់រំឈផ្សងឈទៀត 

 

7.0  កា របៀតរបៀន/ិមល ុតរធវ ើបាប  

ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 

7.1 ការឈបៀតឈបៀន (មិនថ្ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ឬការឈបៀតឈបៀនកន ុងទគ្មង់ឈផ្សងឈទៀត) 

ឈៅឈលើប គគលិកន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន ឬប គគលិកអប់រំ ឬសិសសែចទឈទៀត 

(សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ _____ និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  

និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួសផ្ងនែរ។ 

ឈគ្នលការណ៍្ក៏ម្តនឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះផ្ងនែរ។) 

 

7.2 ការសមល ុតឈធា ើាប (សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ JICFB និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន   

និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួសផ្ងនែរ) សម្តគ ល់៖ ការសមល ុតឈធា ើាបក៏ជាកមមវតថ ុចន M.G.L. 

c. 71 § 370 ផ្ងនែរ។ ឈគ្នលការណ៍្ក៏ម្តនឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះផ្ងនែរ។) 

  8.0  កា ែុតវនិងឧបបតា ិរហតុទក់ទងនឹងអគគ ិ្័យ  

ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 

 
8.1 បង្កា ត់ឈេែ ើង 

 
8.2 បងាឱ្យម្តនសាំឈឡងអាសននអគគ ីេ័យមិនពិតឬសាំឈឡងអាសននឈផ្សងឈទៀត ឬឈៅទូរស័ពាមិនពិតឈៅ 911 

 
8.3 ការឈគ្បើគ្ាស់ឧបករណ៍្ពនែត់អគគ ីេ័យមិនគ្តឹមគ្តូវ 

 
8.4 ការកាន់កាប់ ការឈគ្បើគ្ាស់ ការលក់ ឬការនចកចាយកាាំគ្ជួ្ច 

 
9.0  កា លួច្ប  

 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 

 
9.1 ការលួច អាំឈពើឈលាេលន់ ឬឈចារកមម ចនគ្បឈេទណាមួយ 
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10.0  កា ចូ្បលកន ុងតំបន់ហាមឃាត់   
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 

 
10.1 ការចូលកន ុងតាំបន់ហាមឃាត់ឈៅស្វលាផ្ទា ល់របស់សិសស កន ុងកាំឡុងឈពលមិនម្តនឈម្ត ងសិកា 

 
10.2 ការចូលកន ុងតាំបន់ហាមឃាត់ឈៅឯស្វលាឈគ្តពីស្វលារបស់សិសសផ្ទា ល់ កន ុងឈម្ត ងឬឈគ្តឈម្ត ងសិកា  

       
10.3 ការចូលកន ុងតាំបន់ហាមឃាត់កន ុងគ្ទពយសមបតា ិស្វធារណ្ៈឬឯកជ្ន កន ុងឈម្ត ងសិកា 

ឬកក់ព័នធនឹងការែឹកជ្ញ្ជ នូរបស់ស្វលា 
 
11.0  រស្គឿងរញៀនវរស្គឿងស្ិិងឹវថ្ែ ជំក់វជាតិនីកូទីនវសា ធាតុដែលស្តូិ ស្គប់ស្គងវនិងបា៉ា រា៉ា ពរនៀលី   
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក បឈណ្ា  ឈច  និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 

 
កា កាន់កាប់សា ធាតុដែលស្តូិ ស្គប់ស្គងវ(រស្គឿងរញៀន) 

 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាម គឺជាកមមវតថ ុចន M.G.L. c. 71 § 37H ¾ ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ 

(ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសីទឪព កម្តា យ ការផ្ទអ ក និង/ឬ ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់ 
ឬអាជាញ ធរគ្សបចាប់ឈផ្សងឈទៀត។ 
 

11.1 ការកាន់កាប់ឈគ្គឿងគ្សវងឹ 
11.2  សែ ិតឈគ្កាមឥទិធពលចនស្វរធាត នែលគ្តូវគ្គប់គ្គង ឬឈគ្គឿងគ្សវងឹ 
11.3 ជ្ក់ារ ើ ារ ើឈអឡិកគ្តូនិច ឬការឈគ្បើគ្ាស់ថ្ន ាំជ្ក់ឈផ្សងឈទៀត ឬជាតិនីកូទីន 

(សូមឈមើលឯកស្វរនណ្ន្ទាំអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់គ្សកុ JICG និង/ឬគ្សឈែៀងគ្នន  
និង/ឬឯកស្វរនណ្ន្ទាំឈគ្នលការណ៍្ជ្ាំនួសផ្ងនែរ)  

11.4 ការកាន់កាប់ឈគ្គឿងឈ ៀន ារ ើ ឬារ ើឈអឡិកគ្តូនិច ា រា៉ា ពឈនៀលី    
 
12.0  បទឧស្កិែឋ   
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាមឈនុះអាចបណាា លឱ្យម្តនការផ្ទអ ក 
គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាកាំណ្ត់ថ្វតាម្តនបនារបស់សិសសឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន 
នឹងម្តនផ្លប ុះកល់ោ ងខាែ ាំងែល់ស ខ ម្តលភាពទូឈៅរបស់ស្វលា នែលសែ ិតឈៅឈគ្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ½ 
ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ (ចនគ្បឈេទណាមួយ) និង/ឬសនន ិសីទឪព កម្តា យ។ 

 
12.1 ឈៅឈពលម្តនឈច បណ្ា ឹងគ្ពហមទណ្ឌ ឈចាទគ្បកាន់សិសសពីបទឧគ្កិែឋ 

ឬការឈច បណ្ា ឹងបទឧគ្កិែឋកមមគ្បឆាាំងនឹងសិសស  
 
ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសខាងឈគ្កាមឈនុះអាចបណាា លឱ្យម្តនការបឈណ្ា  ឈច  
គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាកាំណ្ត់ថ្វតាម្តនបនារបស់សិសសឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន 
នឹងម្តនផ្លប ុះកល់ោ ងខាែ ាំងែល់ស ខ ម្តលភាពទូឈៅរបស់ស្វលា នែលសែ ិតឈៅឈគ្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ½ 
ឈហើយអាចបណាា លឱ្យម្តន៖ ការ  ាំខល នួ (ចនគ្បឈេទណាមួយ) សនន ិសទីឪព កម្តា យ និង/ឬការផ្ទអ ក។ 

 
12.2 ឈលើសិសសនែលគ្តូវានផ្ាន្ទា ឈទ្វសពីបទឧគ្កិែឋ ឬគ្តូវកាត់កា ី ឬទទួលយកឈៅត លាការថ្ម្តនឈទ្វស 

ឈៅនឹងបទឧគ្កិែឋ ឬបទឧគ្កិែឋនែលានឈកើតឈឡើង។ 
 
និយមន័យនន កយ 
 

1. កា ឃុំឃំាងរោយស្គ ូ– ឈពលឈវលា ក់វន័ិយ អន វតាឈ យគ្គូបឈគ្ងៀន។ 
 

2. កា ឃុំឃំាងរោយកា នយាល័យ – ឈពលឈវលាកាំណ្ត់ ក់វន័ិយបន្ទា ប់ពីស្វលា អន វតាឈ យន្ទយកស្វលា 
ឬអនកតាំណាងរបស់ពួកឈគ។ 
 

3. កា ផ្លា ក – (ការផ្ទអ ករយៈឈពលខែ ី និងរយៈឈពលនវង ការផ្ទអ កកន ុងស្វលាឈរៀន និងឈគ្តស្វលាឈរៀន) ។  
a. ការផ្ទអ ករយៈឈពលខែ ីម្តនន័យថ្ ការែកសិសសឈច ពីបរឈិវណ្ស្វលា 

និងសកមមភាពថ្ន ក់ឈរៀនធមមាសគ្ម្តប់រយៈឈពលែប់ (10) ចែៃចនចែៃសិកាជាប់គ្នន  ឬតិចជាងឈនុះ។ 
b. ការផ្ទអ ករយៈឈពលនវងម្តនន័យថ្ ការែកសិសសឈច ពីបរឈិវណ្ស្វលា 

និងសកមមភាពថ្ន ក់ឈរៀនធមមាសគ្ម្តប់រយៈឈពលឈលើសែប់ (10) ចែៃចនចែៃសិកាជាប់គ្នន  
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ឬរយៈឈពលឈលើសែប់ (10) ចែៃចនចែៃសិកាជាបនាបន្ទា ប់ សគ្ម្តប់ការឈលម ើស វន័ិយឈគ្ចើន 
ឈៅកន ុងឆាន ាំសិកាណាមួយ។ 

 
ការផ្ទអ កអាចឈកើតឈឡើងឈៅកន ុងស្វលាឈរៀនឬឈគ្តស្វលាឈរៀន។ ការផ្ទអ កចូលកន ុងស្វលាម្តនន័យថ្ 
ការែកសិសសឈច ពីសកមមភាពថ្ន ក់ឈរៀនធមមា 
ប  ននាមិននមនឈច ពីបរឈិវណ្ស្វលាឈទកន ុងរយៈឈពលមិនឈលើសពីែប់ (10) ចែៃឈរៀនជាប់គ្នន  ឬមិនឈលើសពីែប់ (10) 
ចែៃឈរៀនសរ បជាបនាបន្ទា ប់ សគ្ម្តប់បទឈលម ើសឈគ្ចើនឈៅកន ុងឆាន ាំសិកាមួយ។ 
 

4. កា បរណា ញរច្បញ – ការែកសិសសឈច ពីបរឈិវណ្ស្វលា សកមមភាពថ្ន ក់ឈរៀនធមមា និងសកមមភាពស្វលាឈរៀន 
រយៈឈពលឈលើស 90 ចែៃចនចែៃសិកា ឈ យគ្នម នកាំណ្ត់ ឬជាអចិចស្រនាយ៍ ឈ យអន ឈលាមាម M.G.L. c. 71 § 37H, 37H 
½, និង/ឬ 37H ¾។ 
 

5. កា ទូទត់ិំណង – ការទូទ្វត់សគ្ម្តប់ការាត់បង់ ឬខូចខាតគ្ទពយសមបតា ិផ្ទា ល់ខល នួ ឬស្វលាឈរៀន។ 
 

6. កមម ិ នធីឃុំឃំាងរៅនថ្ៃរៅ ៍ – កមម វធីិសិកានែលានផ្ាល់ជូ្នឈៅឈពលគ្ពឹកចែៃឈៅរ៍នែលានកាំណ្ត់កន ុងឆាន ាំសិកា។ 
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ច្បាប់ 

 
បងារស្ោោះ្័យ 

 
ចាប់ែូចខាងឈគ្កាមចន Commonwealth តគ្មូវឱ្យ ក់បញ្ច លូ និងអន វតាាមស្វលានីមួយៗ 
កន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់សិសស និងវនិ័យ និងបទបបញ្ញតា ិន្ទន្ទ៖ 

 
ជំពូកទ ី269 

 
ដនែកទី 17 
 
 
ជ្នណានែលជាអនកឈរៀបចាំចមបង ឬជាអនកចូលរមួកន ុងឧគ្កិែឋកមមចនការបងាឈគ្គ្នុះេ័យ ែូចានកាំណ្ត់ឈៅទីឈនុះ 
នឹងគ្តូវផ្ាន្ទា ឈទ្វសពិន័យជាទឺកគ្ាក់មិនឈលើសពីបីកន់ែ លាែ រ ឬ ក ់ ាំឈៅកន ុងផ្ាុះអប់រំនករនគ្បមិនឈលើសពីមួយឆាន ាំ 
ឬពិន័យទ្វាំងពីរឈនុះ និង ក់ពនធន្ទគ្នរ។ 
 
កកយថ្ “បងាឈគ្គ្នុះេ័យ” នែលគ្តូវានឈគ្បើឈៅកន ុងនផ្នកឈនុះ និងនផ្នកទីែប់គ្ាាំបីនិងែប់គ្ាាំបួន 
ម្តនន័យថ្ជាការគ្បគ្ពឹតា ឬវធីិស្វស្រសាណាមួយចនការផ្ត ចួឈផ្ាើមចូលឈៅកន ុងស្វែ ប័នសិសសណាមួយ 
មិនថ្ឈលើគ្ទពយសមបតា ិស្វធារណ្ៈឬឯកជ្ន នែលបងាឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់ស ខភាពរាងកាយឬផ្ល វូចិតា 
ឈៅឈលើសិសសឬមន សសឈផ្សងឈទៀតឈ យឈចតន្ទ។ ការគ្បគ្ពឹតានបបឈនុះរមួម្តន ការវាយឈ យរំកត់ ការវាយែាំ 
បងាស្វន មរបួស បងខ ាំឈលើរាងកាយ ការប ុះកល់នឹងអាកាសធាត   បងខ ាំឈអាយទទួលទ្វនអាហារ ស្វរធាត រាវ ឈេសជ្ជៈ 
ឈគ្គឿងគ្សវងឹ ឈគ្គឿងឈ ៀន ឬស្វរធាត ឈផ្សងឈទៀត ឬការឈធា ើទ្វរ ណ្កមមឈឃារឈៅ 
ឬសកមមភាពបងខ ាំរាងកាយនែលទាំនងជាប ុះកល់ោ ងធៃន់ធៃរែល់ស ខភាពរាងកាយ 
ឬស វតែ ិភាពរបស់សិសសឬប គគលឈផ្សងឈទៀត 
ឬកមមវតថ ុណាមួយនែលឈធា ើឱ្យសិសសឬមន សសឈផ្សងឈទៀតម្តនភាពានតឹងផ្ល វូចិតាធៃន់ធៃរ 
រមួទ្វ ាំងកងាុះែាំឈណ្កឬសគ្ម្តកធៃន់ធៃរ ឬឈៅឯឈកាយូរ។ 
 
ឈទ្វុះបីជាម្តនបទបបញ្ញតា ិឈផ្សងឈទៀតចននផ្នកឈនុះម្តនភាពផ្ទ ុយគ្នន  ការគ្ពមឈគ្ពៀងក៏មិនអាចជាការការករកា ី 
ឈលើការកាត់ឈទ្វសណាមួយឈៅកន ុងនផ្នកឈនុះឈឡើយ។ 

 
ដនែកទី 18 
 
ជ្នណានែលែឹងថ្ជ្នម្តន ក់ឈទៀតជាជ្នរងឈគ្គ្នុះចនការបងាឈគ្គ្នុះេ័យ ែូចម្តននចងកន ុងនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរ 
ឈហើយសែ ិតឈៅកននែងចនបទឧគ្កិែឋនបបឈនុះានឈកើតឈឡើង 
កន ុងកាំរតិនែលប គគលឈន្ទុះអាចឈធា ើានឈ យគ្នម នឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ឬឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់ខល នួគ្នត់ឬអនកែចទ 
ការរាយការណ៍្ពីឧគ្កិែឋកមមនបបឈនុះឈៅមស្រនា ីអន វតាចាប់សមគ្សប ឱ្យានឆាប់ាមនែលអាចអន វតាាន។ 
ជ្នណានែលមិនានរាយការណ៍្អាំពីឧគ្កិែឋកមមនបបឈនុះ 
នឹងគ្តូវទទួលពិន័យជាទឹកគ្ាក់មិនឈលើសពីមួយកន់ែ លាែ រ។ 
 
ដនែកទី 19 
 
ស្វែ ប័នអប់រំមធយមសិកា និងស្វែ ប័នស្វធារណ្ៈនិងឯកជ្នចនការអប់រំឈគ្កាយមធយមសិកានីមួយៗ 
គ្តូវឈច ការជូ្នែាំណឹ្ងែល់គ្កមុសិសសទ្វាំងអស ់ ឬអងគការសិសសនែលជានផ្នកមួយចនស្វែ ប័នឈន្ទុះ 
ឬគ្តូវានទទួលស្វគ ល់ឈ យស្វែ ប័ន ឬគ្តូវានអន ញ្ញញ តឈ យស្វែ ប័នឈន្ទុះ ឈែើមបីឈគ្បើគ្ាស់ឈ ម្ ុះឬទីាាំងរបស់ខល នួ 
ឬគ្តូវានស្វគ ល់ឈ យស្វែ ប័នឈនុះថ្ជាគ្កមុសិសសនែលមិនទ្វក់ទង ឬអងគការសិសស 
នូវចាប់ចមែងចននផ្នកឈនុះនិងនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី ានផ្ាល់ជូ្ន ឈទ្វុះោ ងណា 
ថ្ការអន ឈលាមាមស្វែ ប័នជាមួយនឹងនផ្នកឈនុះ នផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី ឈៅគ្កមុសិសស 
ឬអងគការសិសសនែលមិនទ្វក់ទង មិនគ្តូវជាេ័សត ុាងចនការទទួលស្វគ ល់ ឬការយល់គ្ពមរបស់ស្វែ ប័ន គ្កមុសិសស 
ឬអងគការសិសសនែលមិនទ្វក់ទងែូចនែលាននចងឈឡើយ។ 
 
គ្កមុ ឬអងគការនីមួយៗគ្តូវនចកចាយចាប់ចមែងចននផ្នកឈនុះ និងនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរ 
និងែប់គ្ាាំបីឈៅសម្តជ្ិកនីមួយៗរបស់ខល នួ អនកហា ឹកហាត់ អនកសនា ឬឈបកខជ្នសគ្ម្តប់សម្តជ្ិកភាព។ 
វាជាភារកិចចរបស់គ្កមុ ឬអងគការនីមួយៗ នែលឈធា ើសកមមភាពាមរយៈមស្រនា ីនែលានចាត់ាាំងរបស់ខល នួ 
ឈែើមបីផ្ាល់ជូ្នជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ ែល់ស្វែ ប័ននែលម្តនការទទួលស្វគ ល់ឈ យបញ្ញជ ក់ថ្គ្កមុ ឬអងគការនបបឈនុះ 
ានទទួលចាប់ចមែងចននផ្នកឈនុះ ឈហើយនចងថ្នផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី នែលសម្តជ្ិកនីមួយៗរបស់ខល នួ 
អនកហា ឹកហាត់ អនកសនា ឬឈបកខជ្នានទទួលនូវនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី ឈហើយថ្គ្កមុឬអងគការនបបឈនុះ 
យល់និងយល់គ្ពមឈគ្នរពាមបទបបញ្ញតា ិចននផ្នកឈនុះនិងនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី។ 

 
ស្វែ ប័នអប់រំមធយមសិកា និងស្វែ ប័នស្វធារណ្ៈនិងឯកជ្នចនការអប់រំឈគ្កាយមធយមសិកានីមួយៗ 
គ្តូវឈធា ើជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ ោ ងឈហាចណាស់ម នឬឈពលចាប់ឈផ្ាើមច ុះឈ ម្ ុះ 
គ្បគល់ជូ្នែល់ប គគលនែលច ុះឈ ម្ ុះជាសិសសឈព ឈម្ត ង ឈៅកន ុងស្វែ ប័ននបបឈនុះ 
នូវចាប់ចមែងចននផ្នកឈនុះនិងនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី។ 

 
ស្វែ ប័នអប់រំមធយមសិកា និងស្វែ ប័នស្វធារណ្ៈនិងឯកជ្នចនការអប់រំឈគ្កាយមធយមសិកានីមួយៗ 
គ្តូវឈធា ើរាយការណ៍្ោ ងឈហាចណាស់មួយជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ 
រាយការណ៍្ទ្វក់ទងនឹងឧតាមសិកានិងកន ុងករណី្ស្វែ ប័នមធយមសិកា គ្កមុគ្បឹកាអប់រំ 



20 
 

បញ្ញជ ក់ថ្ស្វែ ប័នឈន្ទុះានឈគ្នរពាមជាមួយការទទួលខ សគ្តូវកន ុងការជូ្នែាំណឹ្ងែល់គ្កមុសិសសឬអងគការន្ទន្ទ 
និងជូ្នែាំណឹ្ងែល់សិសសឈព ឈម្ត ងនីមួយៗនែលានច ុះឈ ម្ ុះ 
ឈ យបទបបញ្ញតា ិចននផ្នកឈនុះនិងនផ្នកទីែប់គ្ាាំពីរនិងែប់គ្ាាំបី 
និងក៏ានបញ្ញជ ក់ផ្ងនែរថ្ស្វែ ប័នានអន ម័តឈគ្នលការណ៍្វន័ិយទ្វក់ទងនឹងអនកឈរៀបចាំ 
អនកចូលរមួបងាឈគ្គ្នុះេ័យ ឈហើយថ្ឈគ្នលការណ៍្នបបឈនុះគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងឈ យម្តនការសងាត់ធៃន់សមគ្សប 
ឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់សិសស 
ឬមឈធាាយគ្សឈែៀងគ្នន ចនការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងឈគ្នលការណ៍្របស់ស្វែ ប័នឈៅសិសសរបស់ខល នួ។ គ្កមុគ្បឹកាេិាល 
និងកន ុងករណី្ស្វែ ប័នមធយមសិកា គ្កមុគ្បឹកាអប់រំគ្តូវផ្សពាផ្ាយបទបបញ្ញតា ិគ្គប់គ្គងម្តតិកា 
និងភាព ឹកញាប់ចនរាយការណ៍្នបបឈនុះ ឈហើយគ្តូវរាយការណ៍្ឈៅឈមធាវ ើទូឈៅនូវស្វែ ប័នណាមួយ 
នែលខកខានមិនានឈធា ើរាយការណ៍្នបបឈនុះ។ 

 
កា ជក់បា  ី

 
ឈៅចែៃទី18 នខមិែ ន្ទ ឆាន ាំ1993 ចាប់ទូឈៅរបស់រែឋ Massachusetts ជ្ាំពូកទី 71 នផ្នកទី 37H គ្តូវានឈធា ើការនកនគ្ប 
ឈែើមបីបញ្ញជ ក់ថ្អគគន្ទយកនឹងផ្សពាផ្ាយឈគ្នលការណ៍្ទ្វក់ទងនឹងការគ្បគ្ពឹតដរបស់គ្គូបឈគ្ងៀននិងសិសស។ 
ឈគ្នលការណ៍្នបបឈនុះ នឹងគ្តូវហាមឃាត់ឈលើការឈគ្បើគ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ាំជ្ក់ណាមួយឈៅកន ុងអគ្នរស្វលាឈរៀន 
កននែងស្វលាឈរៀន ឬឈៅាមបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន ឬឈៅឈលើឡានគ្កងុស្វលាឈរៀន ឈ យប គគលណាមួយ 
រមួទ្វាំងប គគលិកស្វលាផ្ងនែរ។ Lynn Public Schools 
ទទួលយកចាប់ឈនុះជាការចងគ្កងសិសសនិងនិឈោជ្ិករបស់ខល នួ។ 

 
ច្បាប់ការំ ា្ ើងវ(M.G.L. c. 269 § 10(j)) 
 

 “ជ្នណា នែលមិននមនជាមស្រនា ីអន វតាចាប់ 
និងមិនម្តនអាជាញ ប័ណ្ណណាមួយនែលទទួលានឈ យបទបបញ្ញតា ិចនជ្ាំពូកទីមួយរយនសសិប 
កាន់អាវ ធរបស់ខល នួែូចនែលានកាំណ្ត់ ម្តនគ្គ្នប់ឬគ្នម នគ្គ្នប់ ឬអាវ ធឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ឈផ្សងឈទៀត ឈៅកន ុងអគ្នរណាមួយ 
កន ុងស្វលាបឋមសិកាឬមធយមសិកា មហាវទិាល័យឬស្វកលវទិាល័យ 
ឈ យគ្នម នការអន ញ្ញញ តជាលាយលកខណ៍្អកសរពីគ្កមុគ្បឹកាេិាល ឬមស្រនា ីទទួលបនទ ុកស្វលាបឋមសិកាឬមធយមសិកា 
មហាវទិាល័យឬស្វកលវទិាល័យ គ្តូវទទួលពិន័យជាទឹកគ្ាក់មិនឈលើសពីមួយកន់ែ លាែ រ 
ឬឈ យ ក់ពនធន្ទគ្នរមិនឈលើសពីមួយឆាន ាំ ឬទ្វាំងពីរ។ សាំរាប់ឈគ្នលបាំណ្ងចនកថ្ខណ្ឌ ឈនុះ “អាវ ធ” 
ម្តនន័យថ្កាាំឈេែ ើងខែ ី (pistol) កាាំឈេែ ើងចែ (revolver) កាាំឈេែ ើងនវង (rifle) ឬកាាំឈេែ ើងនែលអាចា ់ គ្គ្នបក់ាាំឈេែ ើង 
ឬគ្គ្នប់តូចៗនែលអាចគ្តូវានា ់ឈច ឈ យមឈធាាយណាមួយ”។ 
មស្រនា ីទទួលបនទ ុកស្វលាបឋមសិកាឬមធយមសិកា មហាវទិាល័យឬស្វកលវទិាល័យ ឬសម្តជ្ិកមហាវទិាល័យ 
ឬមស្រនា ីរែឋាលចនស្វលាបឋមឬមធយមសិកា 
មហាវទិាល័យឬស្វកលវទិាល័យនែលមិនានរាយការណ៍្ពីការរំឈលាេឈលើកថ្ខណ្ឌ ឈនុះ គ្តូវម្តនឈទ្វសពីបទមជ្ឈឹម 
និងពិន័យឈ យការផ្ទកពិន័យជាទឹកគ្ាកម់ិនឈលើសពីគ្ាាំរយែ លាែ រ។ 
 

1. សិសសទទួលខ សគ្តូវចាំឈកុះការរំឈលាេចាប់ឈនុះ នឹងគ្តូវផ្ទអ ក បឈណ្ា   និងកាត់ឈទ្វស។ 
(នីតិវធីិគ្តឹមគ្តូវនឹងអន វតា។ ) 

2. គណ្ៈកម្តម ធិស្វលាអន ម័តឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ ឈ យម្តនឈគ្នលបាំណ្ងថ្ 
វាអន វតាឈលើគ្គប់កាំរតិចនគ្បព័នធស្វលារបស់ឈយើង។ 

3. សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងចនគ្កម វន័ិយឈនុះ ការកាន់កាប់អាវ ធចមែងឈ យម្តនឈចតន្ទគាំរាមកាំ នហង បាំេិតបាំេ័យ 
ឬបងខ ិតបងខ ាំ ទ្វ ាំងសិសសឬប គគលិក គ្តូវចាត់ទ កជាឈហត ផ្លនែលអាចបឈណ្ា  ឈច ាន។ 

 
កា បរណា ញរច្បញរោយកា កាន់កាប់អាិុធស្បកបរោយរស្ោោះថ្ែ ក់វសា ធាតុដែលស្តូិ ស្គប់ស្គងវ
កា បំ នរៅរលើបុគគលិកអប់ ំ 
 
ចាប់ទូឈៅរបស់វMassachusetts ជ្ាំពូកទី 71, §37H ផ្ាល់ជូ្នែូចខាងឈគ្កាម៖ 

 
(a)  សិសសណានែលគ្តូវានរកឈ ើ ឈៅកន ុងបរឈិវណ្ស្វលា ឬឈៅកន ុងគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន 

ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន រមួទ្វាំងនលបងអតាពលកមម ឈ យកាន់កាប់អាវ ធឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ 
រមួម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ កាាំឈេែ ើង ឬកាាំបិត ឬស្វរធាត នែលគ្តូវគ្គប់គ្គង ែូចម្តននចងកន ុងជ្ាំពូកទី 94C 
រមួទ្វ ាំងប  ននាមិនកាំណ្ត់ឈលើកញ្ញា  កូកាអ ីន និងឈហរ៉ាអូ ីន អាចជាកមមវតថ ុចនការបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀន 
ឬស្វលាឈរៀនកន ុងគ្សកុ ឈ យន្ទយកស្វលា។ 

 
(b) សិសសណានែលបាំកនគ្គូបឈគ្ងៀន ជ្ាំនួយការគ្គូ ឬប គគលិកអប់រំឈផ្សងឈទៀត ឬប គគលិករែធាល 

ឈៅកន ុងបរឈិវណ្ស្វលាឬឈៅកន ុងគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន 
ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន រមួទ្វាំងនលបងអតាពលកមម 
អាចជាកមមវតថ ុចនការបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀន ឬស្វលាឈរៀនកន ុងគ្សកុឈ យន្ទយកស្វលា។ 

 
(c)  សសិសណានែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ពីបទរំឈលាេឈលើកថ្ខណ្ឌ  (a) ឬ (b) 

នឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីឱ្កាសសគ្ម្តប់សវន្ទការមួយ 
នែលានផ្ាល់ថ្សិសសអាចម្តនអនកតាំណាង រមួជាមួយឱ្កាសឈែើមបីបង្កា  េ័សត ុាង និងស្វកសីឈៅឯសវន្ទការ 
ឈៅចាំឈកុះម ខន្ទយកស្វលា។ បន្ទា ប់ពីានស្វា ប់សវន្ទការ 
ន្ទយកស្វលាម្តនសិទធសឈគ្មចចិតាថ្ផ្ទអ កជាជាងបឈណ្ា  សិសសឈច  
នែលគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យន្ទយកស្វលាថ្ានរំឈលាេឈលើកថ្ខណ្ឌ  (a) ឬ (b); 
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(d) សសិសណានែលគ្តូវានបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀនឈ យអន ឈលាមាមបទបបញ្ញតា ិទ្វ ាំងឈនុះ 
ម្តនសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ឈៅអគគន្ទយក។ សសិសនែលគ្តូវបឈណ្ា  ឈច ម្តនរយៈឈពលែប់ចែៃ 
គិតចាប់ពីចែៃនែលបឈណ្ា  ឈច ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងឈៅអគគន្ទយកចនបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្របស់គ្នត់។ 
សិសសម្តនសិទធិទទួលការគ្បឹកាឈៅឯសវន្ទការឈៅចាំឈកុះម ខអគគន្ទយក។ 
កមមវតថ ុចនបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្នឹងមិនគ្តូវានកាំណ្ត់នតឈលើការកាំណ្ត់អងគឈហត ថ្ឈតើសិសសានរំឈលាេឈលើបទបបញ្ញតា ិណា
មួយចននផ្នកឈនុះឈទ។ 

 
 

(e)   ស្វលាឈរៀនកន ុងគ្សកុណានែលផ្ទអ ក ឬបឈណ្ា  សិសសនែលសែ ិតឈៅឈគ្កាមនផ្នកឈនុះ 
គ្តូវបនាផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំែល់សិសសកន ុងអាំឡុងឈពលផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច  ឈគ្កាមនផ្នកទ2ី1 ចនជ្ាំពូកទី76 ។ 
គ្បសិនឈបើសិសសផ្ទែ ស់បត រូឈៅគ្សកុែមី កន ុងអាំឡុងឈពលផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច  គ្សកុែមីនឹងគ្ពមទទួលសិសសឈៅស្វលាឈរៀន 
ឬផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំែល់សិសសឈៅកន ុងនផ្នការឈសវាកមមអប់រំ ឈគ្កាមនផ្នកទ2ី1 ចនជ្ាំពូកទី 76 ។ 

 
 

 
កា ផ្លា ក/កា បរណា ញរច្បញិស្មាប់កា រចាទស្បកាន់ពបីទឧស្កិែឋវឬកា នានាា រទិ 

 
ចាប់ទូឈៅរបស់វMassachusetts ជ្ាំពូកទី 71, នផ្នកទ ី37H ½ ផ្ាលថ់្៖ 

 
 

(1) ឈៅឈពលម្តនឈច កកយបណ្ា ឹងគ្ពហមទណ្ឌ នែលឈចាទគ្បកាន់សិសសពីបទឧគ្កិែឋ 
ឬាមការឈច ឈសចកា ីសឈគ្មចទ្វក់ទងនឹងបទឧគ្កិែឋគ្បឆាាំងនឹងសិសស 
ន្ទយកស្វលានែលសិសសឈន្ទុះានច ុះឈ ម្ ុះ អាចនឹងផ្ទអ កសិសសឈនុះកន ុងរយៈឈពលមួយ 
នែលកាំណ្ត់ឈពលឈវលាសមគ្សបឈ យន្ទយកស្វលា 
គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាឈន្ទុះកាំណ្ត់ថ្វតាម្តនបនារបស់សិសសឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន 
នឹងម្តនផ្លប ុះកល់ោ ងខាែ ាំងែល់ស ខ ម្តលភាពទូឈៅរបស់ស្វលា។ 
សិសសនឹងទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីការឈចាទគ្បកាន់ 
និងមូលឈហត ចនការផ្ទអ កម នឈពលម្តនគ្បសិទធិភាព។ ឈទ្វុះោ ងណាកា ី 
សិសសគ្តូវទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្របស់ខល នួ 
និងែាំឈណ្ើរការសគ្ម្តប់ការបា ឹងឧទធរណ៍្នែលានផ្ាល់ជូ្ន 
ថ្ការផ្ទអ កនបបឈនុះនឹងឈៅនតម្តនគ្បសិទធិភាពម នឈពលសវន្ទការបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ឈធា ើឈឡើង ឈ យអគគន្ទយក។ 
 
សិសសម្តនសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ឈៅអគគន្ទយក។ សសិសគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងឈៅអគគន្ទយកឈ យសរឈសរជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
ចនការឈសន ើស ាំបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្របស់ខល នួមិនឈលើសពីគ្ាាំចែៃគ្បតិទិន គិតចាប់ពីកាលបរឈិចាទចនការផ្ទអ កឈនុះ។ 
អគគន្ទយកនឹងឈបើកសវន្ទការជាមួយសិសស 
និងឪព កម្តា យសិសសឬអាណាពាាលកន ុងរយៈឈពលបីចែៃគ្បតិទិនចនការឈសន ើស ាំបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្របស់សសិស។ 
ឈៅកន ុងសវន្ទការ សិសសម្តនសិទធិឈធា ើសកខ ីកមមផ្ទា ល់ម្តត់ និងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈ យខល នួឯង 
ឈហើយនឹងម្តនសិទធិទទួលការគ្បឹកា។ អគគន្ទយកម្តនសិទធិបែិឈសធ ឬផ្ទែ ស់បត រូការសឈគ្មចចិតារបស់ន្ទយកស្វលា 
រមួទ្វាំងផ្ាល់ជូ្នកមម វធីិអប់រំជ្ាំនួសសគ្ម្តប់សិសស។ 
អគគន្ទយកនឹងឈធា ើការសឈគ្មចចិតាឈលើបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្កន ុងរយៈឈពលគ្ាាំចែៃគ្បតិទិនចនសវន្ទការ។ 
ការសឈគ្មចចិតាឈនុះគឺជាឈសចកា ីសឈគ្មចច ងឈគ្កាយរបស់គ្កងុទ្វក់ទងនឹងការផ្ទអ ក។ 
 

(2) ឈៅឈពលសិសសគ្តូវានផ្ាន្ទា ឈទ្វសពីបទឧគ្កិែឋ ឬការកាត់កា ី 
ឬការទទួលយកឈៅត លាការឈ យម្តនកាំហ សទ្វក់ទងនឹងបទឧគ្កិែឋ ឬការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើស 
ន្ទយកស្វលានែលសិសសានច ុះឈ ម្ ុះអាចបឈណ្ា  សិសសឈច  គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាឈន្ទុះកាំណ្ត់ថ្ 
ការបនាវតាម្តនរបស់សិសសឈៅកន ុងស្វលាឈរៀននឹងម្តនផ្លប ុះកល់ោ ងខាែ ាំងែល់ស ខ ម្តលភាពទូឈៅរបស់ស្វលា។ 
សិសសនឹងទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីការឈចាទគ្បកាន់ 
និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់ការបឈណ្ា  ឈច  ម នឈពលការបឈណ្ា  ឈច ម្តនគ្បសិទធិភាព។ ឈទ្វុះោ ងណាកា ី 
សិសសនឹងទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីសិទធិរបស់គ្នត់កន ុងការបា ឹងឧទធរណ៍្ 
និងែាំឈណ្ើរការសគ្ម្តប់ការបា ឹងឧទធរណ៍្នែលានផ្ាល់ឱ្យ 
ថ្ការបឈណ្ា  ឈច ឈនុះនឹងឈៅនតម្តនគ្បសិទធិភាពម នឈពលសវន្ទការឧទធរណ៍្ឈធា ើឈឡើងឈ យអគគន្ទយក។ 
សិសសម្តនសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ឈៅអគគន្ទយក។ 
សិសសគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់អគគន្ទយកអាំពីការឈសន ើស ាំបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្មិនឱ្យឈលើសពីគ្ាាំចែៃគ្បតិទិន 
បន្ទា ប់ពីកាលបរឈិចាទម្តនគ្បសិទធិភាពចនការបឈណ្ា  ឈច ។ អគគន្ទយកនឹងឈបើកសវន្ទការជាមួយសិសស 
និងឪព កម្តា យសិសសឬអាណាពាាលកន ុងរយៈឈពលបីចែៃគ្បតិទិនចនការឈសន ើស ាំបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្របស់សសិស។ 
ឈៅកន ុងសវន្ទការ សិសសម្តនសិទធិឈធា ើសកខ ីកមមផ្ទា ល់ម្តត់និងជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឈ យខល នួឯង 
ឈហើយនឹងម្តនសិទធិទទួលការគ្បឹកា។ អគគន្ទយកម្តនសិទធិបែិឈសធ 
ឬផ្ទែ ស់បត រូការសឈគ្មចចិតារបស់ន្ទយកស្វលារមួទ្វាំងផ្ាល់ជូ្នកមម វធីិអប់រំជ្ាំនួសសគ្ម្តប់សិសស។ 
អគគន្ទយកនឹងឈធា ើការសឈគ្មចចិតាឈលើបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្កន ុងរយៈឈពលគ្ាាំចែៃគ្បតិទិនចនសវន្ទការ។ 
ការសឈគ្មចចិតានបបឈនុះ គឺជាឈសចកា ីសឈគ្មចច ងឈគ្កាយរបស់គ្កងុ ទ្វក់ទងនឹងការបឈណ្ា  ឈច ។ 
 

(3) ស្វលាកន ុងគ្សកុណាមួយនែលផ្ទអ ក ឬបឈណ្ា  សិសសឈច ឈៅនផ្នកឈនុះ 
គ្តូវបនាផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំែល់សិសសកន ុងអាំឡុងឈពលផ្ទអ ក ឬបឈណ្ា  ឈច ឈៅឈគ្កាមជ្ាំពូកទី 21 ចនជ្ាំពូកទី76 ។ 
គ្បសិនឈបើសិសសផ្ទែ ស់លាំឈៅ ឋ នឈៅគ្សកុឈផ្សងឈទៀត កន ុងរយៈឈពលចនការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច  
គ្សកុចនលាំឈៅ ឋ នែមីនឹងគ្ពមទទួលសិសសឈៅស្វលាឈរៀន ឬផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំែល់សិសស 
ឈៅកន ុងនផ្នការឈសវាកមមអប់រំឈគ្កាមនផ្នកទី 21 ចនជ្ាំពូកទី 76 ។  
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ច្បាប់ទូរៅ បិ់វMassachusetts ជំពូកទី 71, ដនែកទី 37H ¾  

 
 

a) នផ្នកឈនុះគ្គប់គ្គងឈលើការផ្ទអ កនិងការបឈណ្ា  ឈច  ចនសិសសនែលានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅស្វលារែឋមួយ ឈៅកន ុង 
commonwealth នែលមិនគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ពីបទរំឈលាេឈលើអន នផ្នក (a) ឬ (b) ចននផ្នកទី 37H 
ឬបទឧគ្កិែឋឈគ្កាមនផ្នកទី 37H ½។ 

b) ន្ទយកស្វលា ន្ទយក 
ឬអនកឈផ្សងឈទៀតនែលឈែើរតួជាអនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតាឈៅកន ុងការគ្បជ្ ាំឬសវន្ទការរបស់សិសស 
ឈៅឈពលសឈគ្មចផ្លវាិកន្ទន្ទសាំរាប់សិសស គ្តូវឈធា ើការសឈគ្មចចិតា 
ពិចារណាវធីិឈែើមបីឈអាយសិសសចូលរមួឈឡើងវ ិឈៅកន ុងែាំឈណ្ើរការសិកា; 
ឈហើយឈចៀសវាងការឈគ្បើគ្ាស់ការបឈណ្ា  ឈច ជាផ្លវាិក រហូតទ្វល់នតម្តនែាំឈណាុះគ្ស្វយ 
និងផ្លវាិកឈផ្សងឈទៀតគ្តូវានឈគ្បើគ្ាស់។ 

c) ចាំឈកុះការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច ឈគ្កាមនផ្នកឈនុះ ន្ទយកស្វលាឬន្ទយកនែលសិសសានច ុះឈ ម្ ុះ ឬអនកតាំណាង 
គ្តូវផ្ាល់ជូ្នែលស់ិសស និងឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសស នូវការជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីការឈចាទគ្បកាន់ 
និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់ការផ្ទអ ក ឬការបឈណ្ា  ឈច ជាភាស្វអង់ឈគែស 
និងភាស្វចមបងនែលនិោយឈៅកន ុងផ្ាុះរបស់សិសស។ សិសសនងឹទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
ឈហើយនឹងម្តនឱ្កាសជួ្បជាមួយន្ទយកស្វលា ឬន្ទយក ឬអនកតាំណាងឈែើមបីពិភាកាអាំពីការឈចាទគ្បកាន់ 
និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់ការផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច  ម នឈពលការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច ានចូលជាធរម្តន។ 
ន្ទយកស្វលា ឬន្ទយក ឬអនកតាំណាងគ្តូវធាន្ទថ្ ឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសសគ្តូវចូលរមួកន ុងការគ្បជ្ ាំ។ 
ការគ្បជ្ ាំនបបឈនុះអាចគ្បគ្ពឹតាឈៅឈ យគ្នម នឪព កម្តា យឬអាណាពាាលានល ុះគ្ា នតន្ទយកស្វលា ឬន្ទយក 
ឬអនកតាំណាងអាចឈរៀបចាំឯកស្វរពីកិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងសមឈហត ផ្លឈែើមបីរមួបញ្ច លូឪព កម្តា យឬអាណាពាាល 
ឈៅកន ុងការគ្បជ្ ាំឈន្ទុះ។ 

d) គ្បសិនឈបើការសឈគ្មចចិតាថ្គ្តូវផ្ទអ កឬបឈណ្ា  សិសសឈច បន្ទា ប់ពីការគ្បជ្ ាំ ន្ទយកស្វលា ឬន្ទយក ឬអនកតាំណាង 
នឹងគ្តូវឈធា ើបចច ុបបននភាពឈលើការជូ្នែាំណឹ្ងសគ្ម្តប់ការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច  
ឈែើមបី ល្ ុុះបញ្ញច ាំងពីការគ្បជ្ ាំជាមួយសិសស។ គ្បសិនឈបើសិសសម្តន ក់គ្តូវានផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច ឈលើសពី 10 
ចែៃចនចែៃសិកាសគ្ម្តប់ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសមួយ ឬឈលើសពី 10 ចែៃចនចែៃសិកាជាបនាបន្ទា ប់សគ្ម្តប់ 
បទឈលម ើសឈគ្ចើនឈៅកន ុងឆាន ាំសិកាណាមួយ ឈន្ទុះសិសសនិងឪព កម្តា យនិងអាណាពាាលរបស់សសិសក៏នឹងទទួលាន 
ឈៅឈពលសឈគ្មចការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា   
នូវការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីសិទធិកន ុងការបា ឹងឧទធរណ៍្និងែាំឈណ្ើរការ 
សគ្ម្តប់ការបា ឹងឧទធរណ៍្ឈលើការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច  
ជាភាស្វអង់ឈគែសនិងជាភាស្វចមបងនែលនិោយឈៅកន ុងផ្ាុះរបស់សិសស។ 
ការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច នឹងឈៅនតម្តនគ្បសិទធិភាពម នឈពលសវន្ទការឧទធរណ៍្។ ន្ទយកស្វលា ឬន្ទយក 
ឬអនកតាំណាងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់អគគន្ទយក ឈ យសរឈសរជាលាយលកខណ៍្អកសររមួបញ្ច លូនតមិនកាំណ្ត់ 
ឈ យមឈធាាយឈអឡិចគ្តូនិច ចាំឈកុះការផ្ទអ កការសិកាឈគ្តស្វលា 
ឈលើសិសសនែលានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅថ្ន កម់ឈតយយែល់ថ្ន ក់ទី 3 ម នឈពលការផ្ទអ កឈនុះចូលជាធរម្តន។ 
ការជូ្នែាំណឹ្ងឈន្ទុះនឹងពិពណ៌្ន្ទអាំពីអាកបបកិរោិមិនគ្តឹមគ្តូវរបស់សិសស 
និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់ការផ្ទអ កសិសសឈៅឈគ្តស្វលា។ សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងចននផ្នកឈនុះ កកយថ្ 
“ការផ្ទអ កការសិកាឈៅឈគ្តស្វលា” ម្តនន័យថ្សកមមភាពវន័ិយនែល ក់ឈ យមស្រនា ីស្វលា 
ឈែើមបីែកសិសសឈច ពីការចូលរមួកន ុងសកមមភាពស្វលារយៈឈពល 1 ចែៃឬឈគ្ចើនជាងឈនុះ។ 

e) សិសសនែលគ្តូវានផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀនឈលើសពី 10 ចែៃចនចែៃសិកាសគ្ម្តប់ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសមួយ 
ឬឈលើសពី 10 ចែៃចនចែៃសិកាជាបនាបន្ទា ប់សគ្ម្តប់បទឈលម ើសឈគ្ចើនឈៅកន ុងឆាន ាំសិកាណាមួយ 
ម្តនសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ឈលើការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច ឈៅអគគន្ទយក។ សិសស ឬឪព កម្តា យ 
ឬអាណាពាាលរបស់សិសសគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់អគគន្ទយក អាំពីការឈសន ើស ាំនូវបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្មិនឈអាយយឺតជាង 5 
ចែៃគ្បតិទិនគិតចាប់ពីកាលបរឈិចាទចនការផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច  ឈលើកនលងថ្សិសសនិង 
ឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសស អាចឈសន ើស ាំ ឈហើយគ្បសិនឈបើានឈសន ើស ាំែូឈចនុះ 
នឹងគ្តូវានផ្ាល់ការពនារឈពលរហូតែល់ 7 ចែៃគ្បតិទិន។ អគគន្ទយកឬអនកតាំណាងនឹងឈបើកសវន្ទការជាមួយសិសស 
និងឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសសកន ុងរយៈឈពល 3 
ចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់ពីការឈសន ើស ាំបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្របស់សិសស 
ឈលើកនលងថ្សិសសឬឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសស អាចឈសន ើស ាំ ឈហើយគ្បសិនឈបើានឈសន ើស ាំែូឈចនុះ 
នឹងគ្តូវានផ្ាល់ការពនារឈពលរហូតែល់ 7 ចែៃគ្បតិទិន ឈលើកនលងបននែមឈទៀតថ្អគគន្ទយក ឬអនកតាំណាង 
អាចែាំឈណ្ើរការសវន្ទការឈ យគ្នម នឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសស 
គ្បសិនឈបើអគគន្ទយកឬអនកតាំណាងអាចែាំឈណ្ើរការសវន្ទការឈ យគ្នម នឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់សិសស 
គ្បសិនឈបើអគគន្ទយក ឬអនកតាំណាងានខិតខាំគ្បឹងនគ្បង ឈែើមបីរមួបញ្ច លូឪព កម្តា យឬអាណាពាាល។ 
ឈៅកន ុងសវន្ទការ សិសសម្តនសិទធិឈធា ើសកខ ីកមមផ្ទា ល់ម្តត់និងជាលាយលកខណ៍្អកសរ ស្វកសីសួរឈែ ឈ ល 
និងម្តនសិទធិទទួលានការគ្បឹកា។ អគគន្ទយកនឹងឈធា ើការសឈគ្មចចិតាឈលើបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
កន ុងរយៈឈពល 5 ចែៃគ្បតិទិនចនសវន្ទការ។ 
ឈសចកា ីសឈគ្មចឈន្ទុះគឺជាឈសចកា ីសឈគ្មចច ងឈគ្កាយរបស់ស្វលាគ្សកុទ្វក់ទងនឹងការផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច ។ 

f) មិនម្តនសិសសណាម្តន ក់គ្តូវានផ្ទអ កឬបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀន ឬស្វលាគ្សកុកន ុងរយៈឈពលមួយនែលឈលើសពី 90 
ចែៃចនចែៃសិកា ឈ យចាប់ឈផ្ាើមពីចែៃែាំបូងនែលសសិសគ្តូវានបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀន។ 

 
ច្បាប់ទូរៅ បិ់វMassachusetts ជំពូកទី 71, ដនែកទី 37Hវ(e) 
 
ស្វលាគ្សកុណានែលផ្ទអ កឬបឈណ្ា  សិសសឈច ឈគ្កាមនផ្នកឈនុះ 
គ្តូវបនាផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំែល់សិសសកន ុងកាំឡុងឈពលចនការផ្ទអ កឬការបឈណ្ា  ឈច  សែ ិតឈគ្កាមជ្ាំពូកទី 21 ចនជ្ាំពូកទី 76 ។ 
គ្បសិនឈបើសិសសផ្ទែ ស់លាំឈៅ ឋ នឈៅគ្សកុឈផ្សងឈទៀត កន ុងកាំឡុងឈពលផ្ទអ ករឬបឈណ្ា  ឈច  
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គ្សកុចនលាំឈៅ ឋ នែមីគ្តូវទទួលសសិសឈៅស្វលាឈរៀនរបស់ខល នួ 
ឬផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំែល់សិសសឈៅកន ុងនផ្នការឈសវាកមមអប់រំឈគ្កាមនផ្នកទី 21 ចនជ្ាំពូកទី 76 ។ 
  
គំនូ តាមជញ្ហជ ំង/រធវ ើរអាយខូច្បស្ទពយិមបតា ិសាលា 
 
គាំនូរាមជ្ញ្ញជ ាំងនិងការឈធា ើឈអាយខូចគ្ទពយសមបតា ិស្វលាគ្តូវានហាមឃាត់។ ន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន 
រមួបញ្ច លូនូវបទបបញ្ញតា ិLynn (Lynn City Ordinance) ជាមួយនឹងការពិន័យទ្វាំងអស់នែលអាចអន វតាាន 
និងការកាត់ឈទ្វសនែលអាចឈកើតម្តន ឈលើឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ។ ការទូទ្វតស់ាំណ្ងឈព ឈល នឹងគ្តូវានទ្វមទ្វរ 
កន ុងគ្គប់ករណី្ចនការបាំកនទ្វាំងឈន្ទុះ។ (សូមឈមើលគ្កមវន័ិយ សគ្ម្តប់ផ្លវាិកចនការបាំកន) ។ 
 

1. កាំប  ងា ់ថ្ន ាំលាប/ហា ឺតអចិចស្រនាយ៍ 
  
ហា ឺតអចិចស្រនាយ៍និងកាំប  ងា ់ថ្ន ាំលាប គ្តូវានហាមឃាត់មិនឈអាយយកចូលកន ុងស្វលា 
ឈលើកនលងនតម្តនការយល់គ្ពមពីម ន សិសសនែលគ្តូវានរកឈ ើ ជាមួយនឹងរបស់ទ្វ ាំងឈន្ទុះ 
គឺបាំកនឈលើឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ។ 
គ្បសិនឈបើគ្គបូឈគ្ងៀន/គ្គូបងា ឹក/អនកគ្បឹកាឈសន ើស ាំឈអាយឈធា ើកិចចការែូចជាផ្ទា ាំងរបូភាព ផ្ទា ាំងសញ្ញញ ជាឈែើម 
នែលគ្តូវបឈងា ើតឈ យ ប ៊ិចហា ឺតអចិចស្រនាយ៍ 
ហា ឺតគ្តូវនតរកាទ កឈ យគ្គូរហូតែល់ឈពលនែលគឈគ្ម្តងគ្តូវានបញ្ចប់។ 
ហា ឺតគ្តូវនតយកគ្តឡប់ជូ្នគ្គបូឈគ្ងៀន/គ្គូបងា ឹក /អនកគ្បឹកាវ ិភាែ ម។ សិសសនែលរកឈ ើ ថ្ម្តនហា ឺត 
ឬកាំប  ងា ់ថ្ន ាំឈ យគ្នម នការអន ញ្ញញ តចាស់លាស់ពីគ្គូបឈគ្ងៀន/គ្គបូងា ឹក/អនកគ្បឹកា 
នឹងគ្តូវឈអាយែូចខាងឈគ្កាម៖ 

 
a. ការរបឹអូសយកហា ឺត កាំប  ង ឬវតថ ុជាបន្ទា ន់; 
b. ការ  ាំខល នួ ការផ្ទអ កទ្វាំងគ្សងុ សាំណ្ងឈព ឈល  និងការកាត់ឈទ្វសនែលអាចឈកើតម្តន 

 

2. ការទូទ្វត់សាំណ្ងឈព ឈល គ្តូវានកាំណ្ត់ឈលើការល បឈចាល 
និងចាំណាយទ្វាំងអស់ឈែើមបីស្វា រឈលើនផ្នក/គ្ទពយសមបតា ិនែលខូចខាតឈៅលកខខណ្ឌ ែូចឈែើមរបស់វាវ ិ។ 

 
 
កា ដែករែ និងវ បឹអូិ 
 

ឈែើមបីរកាែាំឈណ្ើរការអប់រំ និងធាន្ទស វតែ ិភាព និងស ខ ម្តលភាពរបស់សម្តជ្ិកទ្វាំងអសច់នគ្បព័នធ  Lynn school  
 វន័ិយខាងឈគ្កាមគ្តូវអន វតាចាំឈកុះការន្កឈ្ររកគ្ទពយសមបតា ិស្វលាឈរៀនចនប គគលម្តន ក់ៗ។ 

1. ាមការសឈគ្មចចិតារបស់ន្ទយកស្វលា ការន្កឈ្រទូឈៅនិងជាប គគល 
អាចគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់ ឈៅឈពលម្តនការសងស័យសមឈហត ផ្ល។ 

2. ឈៅឈពលម្តនឈហត ផ្លសមគ្សប កន ុងការឈជ្ឿជាកថ់្សិសសកាន់កាបអ់ាវ ធ ឈគ្គឿងឈ ៀន ឈគ្គឿងគ្សវងឹ 
លួចគ្ទពយសមបតា ិ ឈគ្គឿងផ្ទ ុុះ ឬវតថ ុផ្ទា ល់ខល នួឈផ្សងឈទៀត ឈន្ទុះសិសសអាចគ្តូវានអាជាញ ធរស្វលាណាមួយ 
ន្កឈ្រកន ុងលកខណ្ៈនែលទ្វក់ទងឈៅនឹងឈគ្នលបាំណ្ងរបស់ខល នួ។ 

3. ន្កឈ្រតាំបន់នែលគ្តូវានចាត់ាាំងឱ្យសម្តជ្ិកចន Lynn Public Schools 
គួរនតគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈៅចាំឈកុះម ខស្វកសី និងឈៅឈពលនែលអាចឈធា ើឈៅានឈ យម្តនឈហត ផ្ល 
ចាំឈកុះម ខជ្ននែលកក់ព័នធ។ 

4. កូនឈស្វឈមចមែង និង/ឬចមែងឈលខសាំង្កត់សគ្ម្តបទូ់ឈស្វរបស់សសិស គ្តូវានរកាទ កឈ យស្វលា។ 

5. វតថ ុឬគ្ទពយសមបតដ ិនែលគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្ ជាការគាំរាមកាំ នហងែល់ស ខភាព និងស វតែ ិភាព 
ឬសនា ិស ខរបស់អនកែចទ អាចនឹងគ្តូវរបឹអូសឈ យអាជាញ ធរស្វលា។ 

6. វតថ ុនែលគ្តូវានឈគ្បើឈែើមបីរំខាន ឬបង្កអ ក់ែល់ែាំឈណ្ើរការអប់រំ 
អាចគ្តូវានែកឈច ជាបឈណាា ុះអាសននពីកមមសិទធិរបស់សិសស។ 

7. ខាងឈលើឈនុះ អាចគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យប គគលិកនែលម្តនសិទធិ ឈ យគ្នម នការឈរ ើសឈអើង។ 
 

ែំរណើ កា ស្តឹមស្តូិ  
 
សិសសនឹងមិនគ្តូវានឈគបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលា ឈ យមិនម្តននីតិវធីិគ្តឹមគ្តូវែូចម្តននចងខាងឈគ្កាមឈទ។ ឈទ្វុះោ ងណា 
គ្បសិនឈបើការបនាវតាម្តនរបស់សិសសឈៅកន ុងស្វលាឈរៀនបងាឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់មន សស ឬគ្ទពយសមបតា ិ ឬសម្តភ រៈ 
និងរំខានែល់សណាា ប់ធាន ប់របសស់្វលាឈរៀន ឈហើយឈៅកន ុងការែែឹងឈមើលរបស់រែឋាល 
គ្នម នជ្ាំឈរ ើសណានែលអាចជួ្យកាត់បនែយឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ ឬការរំខានាន សិសសនែលគ្តូវានឈគឈចាទគ្បកាន់ពីបទឈលម ើសវន័ិយ 
អាចនឹងគ្តូវែកឈច ពីស្វលាឈរៀនជាបឈណាា ុះអាសនន  ម នឈពលទទួលាននីតិវធីិគ្តឹមគ្តូវ គ្សបាមការែកឈច ជាបន្ទា ន់ 
(សូមឈមើលខាងឈគ្កាម សគ្ម្តប់ព័ត៌ម្តនបននែម) ។ 
 
I. ការផ្ទអ កកន ុងស្វលាឈរៀន  
 
ការផ្ទអ កកន ុងស្វលាឈរៀន គឺជាការែកសិសសឈច ពីសកមមភាពថ្ន ក់ឈរៀនធមមា ប  ននាមិននមនឈច ពីបរឈិវណ្ស្វលាឈទ។ 
នីតិវធីិសគ្ម្តប់ការផ្ទអ កកន ុងស្វលាឈរៀន មិនឈលើសពី (10) ចែៃចនចែៃសិកា (ជាប់គ្នន  ឬឈកើនជាបនាបន្ទា ប់ 
សគ្ម្តប់ការគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើសឈគ្ចើនកន ុងឆាន ាំសិកា) នឹងម្តនែូចខាងឈគ្កាម៖ 
 

1. រែឋាលនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែលស់ិសស អាំពីការពិន័យវន័ិយនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ ជាមូល ឋ នចនការឈចាទគ្បកាន់ 
និងផ្ាល់ឱ្កាសែល់សិសសកន ុងការឈ ែ្ ើយតប។ គ្បសិនឈបើរែធាលកាំណ្ត់ថ្សិសសានគ្បគ្ពឹតា ិឈលម ើសវន័ិយ 
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រែឋាលនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែលស់ិសសអាំពីរយៈឈពលចនការផ្ទអ កកន ុងស្វលាឈរៀនរបស់សិសស កន ុងរយៈឈពលមិនឈលើសពី 10 ចែៃ 
បនាបន្ទា ប់គ្នន ឬជាប់គ្នន  កន ុងមួយឆាន ាំ ។  

2. ឈៅចែៃែនែលចនឈសចកា ីសឈគ្មចផ្ទអ កការសិកាកន ុងស្វលាឈរៀន 
រែធាលនឹងខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យសមឈហត ផ្លឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យឈ យផ្ទា ល់ម្តត់នូវបទឈលម ើសវន័ិយ 
មូលឈហត ចនការសនន ិ ឋ នថ្សិសសានគ្បគ្ពឹតាបទឈលម ើស និងរយៈឈពលចនការផ្ទអ កកន ុងស្វលាឈរៀន។ 
រែឋាលក៏នឹងអឈញ្ជ ើ ឪព កម្តា យចូលរមួការគ្បជ្ ាំពិភាកាអាំពីការអន វតានិងឥរោិបែសិការបស់សិសស 
យ ទធស្វស្រសាសគ្ម្តប់ការចូលរមួរបស់សិសស និងការឈ ែ្ ើយតបនែលអាចឈកើតម្តនចាំឈកុះឥរោិបទ។ 
ការគ្បជ្ ាំនបបឈនុះនឹងគ្តូវានកាំណ្ត់ឈពលឈវលាឈៅចែៃចនការផ្ទអ កគ្បសិនឈបើអាចឈធា ើឈៅាន 
ឈហើយឈបើមិនែូឈចាន ុះឈទនឹងកាន់នតឆាប់ាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន។ 
គ្បសិនឈបើរែធាលមិនអាចទ្វក់ទងឪព កម្តា យបន្ទា ប់ពីការពាោម និងម្តនឯកស្វរោ ងឈហាចណាស់ប  នប ង 
(2) ែងឈែើមបីឈធា ើែូឈចនុះ 
ការប  នប ងនបបឈនុះនឹងបឈងា ើតជាការខិតខាំសមឈហត ផ្លសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងចនការជូ្នែាំណឹ្ងផ្ទា ល់ម្តត់ 
ែលឪ់ព កម្តា យអាំពីការផ្ទអ កការសិកាកន ុងស្វលាឈរៀន។ 

3. រែឋាលនឹងឈផ្ញើការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់សិសស និងឪព កម្តា យអាំពីការផ្ទអ កការសិកាកន ុងស្វលាឈរៀន 
រមួម្តនមូលឈហត និងរយៈឈពលចនការផ្ទអ កស្វលាឈរៀន និងអឈញ្ជ ើ ឪព កម្តា យចូលរមួការគ្បជ្ ាំជាមួយន្ទយកស្វលា 
សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងនែលាននចងខាងឈលើ។ ឈបើការគ្បជ្ ាំនបបឈនុះមិនទ្វន់ឈកើតឈឡើងឈទ។ 
រែឋាលនឹងផ្ាល់ការជូ្នែាំណឹ្ងនបបឈនុះឈៅចែៃចនការផ្ទអ ក គ្បគល់ឈ យចែផ្ទា ល់ ឬាមសាំប គ្តនែលម្តនការបញ្ញជ ក់ 
ឬាមសាំប គ្ត first-class 
ឬអ ីនម លឈៅកាន់អាស័យ ឋ ននែលផ្ាល់ឈ យឪព កម្តា យសគ្ម្តប់ការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងជាមួយស្វលាឈរៀន 
ឬឈ យវធីិស្វស្រសា ឈផ្សងឈទៀតចនការែឹកជ្ញ្ជ នូ នែលយល់គ្ពមឈ យរែធាលនិងឪព កម្តា យ។ 

 
ការផ្ទអ កការសិកាកន ុងស្វលាឈរៀនឈលើសពី 10 ចែៃកន ុងមួយឆាន ាំ នឹងគ្តូវអន វតាាមនីតិវធីិសគ្ម្តប់ការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង 
នែលម្តនែូចឈៅខាងឈគ្កាម។  
 
II. ការផ្ទអ កឈគ្តស្វលាឈរៀនរយៈឈពលខែ ី  
 
1. ឈលើកនលងកន ុងករណី្ចនការែកឈច ជាបន្ទា ន់ (សូមឈមើលខាងឈគ្កាម) 

ម នឈពល ក់ឈច ការផ្ទអ កការសិកាឈគ្តស្វលាឈរៀនរយៈឈពលខែ ី (10 ចែៃឬតិចជាងឈនុះកន ុងឆាន ាំសិកាមួយ) 
សគ្ម្តប់ការគ្បគ្ពឹតានែលមិនគ្តូវានសែ ិតឈគ្កាម M.G.L. c. 71 § 37H និង 37H ½ 
រែធាលនឹងផ្ាល់ការជូ្នែាំណឹ្ងផ្ទា ល់ម្តត់ និងជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់សិសសនិងឪព កម្តា យរបស់ពួកឈគ 
និងឱ្កាសឈែើមបីចូលរមួកន ុងសវន្ទការឈគ្តផ្ល វូការ។   
 
ការជូ្នែាំណឹ្ង៖  ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅកាន់សិសស និងឪព កម្តា យនឹងគ្តូវឈធា ើឈឡើងជាភាស្វអង់ឈគែស 

និងជាភាស្វចមបងឈៅកន ុងផ្ាុះគ្បសិនឈបើម្តនឈគ្តពីភាស្វអង់ឈគែស ឬមឈធាាយចនការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងឈផ្សងឈទៀត 
នែលសមរមយ និងរាប់បញ្ច លូែូចខាងឈគ្កាម៖ 

a) បទឈលម ើសវន័ិយ 
b) មូល ឋ នសគ្ម្តប់ការឈចាទគ្បកាន់ 
c) ផ្លវាិកនែលអាចម្តន រមួទ្វាំងរយៈឈពលនែលអាចផ្ទអ កការសិការបស់សិសស។ 
d) ឱ្កាសសគ្ម្តបស់ិសសម្តនសវន្ទការ ជាមួយរែធាលទ្វក់ទងនឹងការផ្ទអ កនែលានឈសន ើស ាំ 

រមួទ្វ ាំងឱ្កាសឈែើមបីជ្ាំទ្វសក់ារឈចាទគ្បកាន់ 
និងឈែើមបីបង្កា  ការពនយល់របស់សិសសអាំពីឧបបតា ិឈហត នែលានឈចាទគ្បកាន់ 
និងសគ្ម្តប់ឪព កម្តា យចូលរមួកន ុងសវន្ទការឈនុះ។ 

e) កាលបរឈិចាទ ឈពលឈវលា និងទីាាំងចនសវន្ទការ 
f) សិទធិរបស់សសិស និងឪព កម្តា យរបស់សិសស កន ុងការទទួលានឈសវាកមមអនកបកនគ្បភាស្វឈៅឯសវន្ទការ 

គ្បសិនឈបើចាាំាច់ឈែើមបីចូលរមួ;  
 
ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅឪព កម្តា យ អាចគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យការគ្បគល់ឈ យចែផ្ទា ល់ ឬាមសាំប គ្ត first-
class ឬាមសាំប គ្តនែលម្តនការបញ្ញជ ក់ 
ឬអ ីនម លឈៅកាន់អាស័យ ឋ ននែលផ្ាល់ឈ យឪព កម្តា យសគ្ម្តប់ការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងជាមួយស្វលាឈរៀន 
ឬឈ យវធីិស្វស្រសា ឈផ្សងឈទៀតចនការែឹកជ្ញ្ជ នូ នែលយល់គ្ពមឈ យស្វលាឈរៀននិងឪព កម្តា យ។ 
 
2. ការខិតខាំឈែើមបីឈអាយឪព កម្តា យចូលរមួ៖ រែធាលនឹងខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យសមឈហត ផ្ល 

ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យអាំពីឱ្កាសចូលរមួកន ុងសវន្ទការឈនុះ។ 
ឈែើមបីឈបើកសវន្ទការឈ យគ្នម នវតាម្តនឪព កម្តា យ 
រែធាលគ្តូវនតម្តនលទធភាពចងគ្កងឯកស្វរអាំពីកិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យសមឈហត ផ្លឈែើមបីរមួបញ្ច លូឪព កម្តា យ។ 
រែធាលគ្តូវានសនមតថ្ានខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យសមឈហត ផ្ល គ្បសិនឈបើរែធាលានឈផ្ញើលិខិតជូ្នែាំណឹ្ង 
ឈហើយម្តនឯកស្វរោ ងឈហាចណាស់ពីរ (2) 
អាំពីរការប  នប ងទាំន្ទក់ទាំនងឪព កម្តា យាមលកខណ្ៈនែលានបញ្ញជ ក់ឈ យឪព កម្តា យ សគ្ម្តប់ការជូ្នែាំណឹ្ងបន្ទា ន់។ 

3. ទគ្មង់នបបបទចនសវន្ទការ៖ រែធាលនឹងពិភាកាអាំពីបទឈលម ើសវន័ិយមូល ឋ នសគ្ម្តប់ការឈចាទគ្បកាន់ 
និងព័ត៌ម្តនកក់ព័នធ ឈផ្សងឈទៀត។ សិសសក៏នឹងម្តនឱ្កាសឈែើមបីបង្កា  ព័ត៌ម្តន 
រមួទ្វាំងការកាត់បនែយអងគឈហត នែលរែឋាលគួរពិចារណា 
កន ុងការកាំណ្ត់ថ្ឈតើែាំឈណាុះគ្ស្វយនិងផ្លវាិកឈផ្សងឈទៀតអាចសមគ្សបនែរឬឈទ។ 
រែឋាលនឹងផ្ាលជូ់្នឪព កម្តា យគ្បសិនឈបើម្តនកាលៈឈទសៈ ឈែើមបីពិភាកាពីការគ្បគ្ពឹតដរបស់សិសស 
និងផ្ាល់ព័ត៌ម្តនរមួទ្វាំងការកាត់បនែយកាលៈឈទសៈ នែលរែធាលគួរពិចារណាកន ុងការកាំណ្ត់ផ្លវាិកសគ្ម្តប់សិសស។ 

4. ការសឈគ្មចចិតា៖ រែធាលនឹងផ្ាល់ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់សិសសនិងឪព កម្តា យ 
អាំពីការឈបាជាញ ចិតារបស់ន្ទង/គ្នត់ពួកឈគ និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់វា ឈហើយគ្បសិនឈបើសិសសគ្តូវានផ្ទអ ក 
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គ្បឈេទនិងរយៈឈពលចនការផ្ទអ ក និងឱ្កាសឈែើមបីឈធា ើកិចចការ និងការង្ករស្វលាឈផ្សងឈទៀតនែលចាាំាច់ 
ឈែើមបីឈធា ើឱ្យម្តនវឌ្ឍនភាពចនការសិកាកន ុងកាំឡុងឈពលចនការែកឈច ។ ការជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីការឈបាជាញ ចិតា  
អាចជាទគ្មង់ចនការឈធា ើបចច ុបបននភាពឈៅឈលើការជូ្នែាំណឹ្ងចនសវន្ទការជាលាយលកខណ៍្អកសរឈែើម។ 
 

III. ការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង 
 
ការឈលើកនលងឈលើករណី្ការែកឈច បន្ទា ន់ (សូមឈមើលខាងឈគ្កាម) ម នឈពល ក់ពិន័យឈអាយផ្ទអ ករយៈឈពលនវង (រស្ច្បើនជាងវ
10វនថ្ៃននកា ផ្លា កវមិនថ្រៅកន ុងសាលារ ៀនឬរៅរស្ៅសាលារ ៀនវ
មិនថ្ជាប់ោែ ឬបនាបនាា ប់ិស្មាប់កា ស្បស្ពឹតាបទរលម ើិរស្ច្បើនវកន ុងកំែុងឆ្ែ ំិិកាមួយ)វ
 ែឋបាលនឹងអនុិតាតាមនីតិិ នធីិស្មាប់កា ផ្លា ក យៈរពលខា ីវបូកនឹងនីតិិ នធីបដនាមែូចខាងឈគ្កាម៖ 
 

1. ការជូ្នែាំណឹ្ង៖ ការជូ្នែាំណឹ្ងនឹងបញ្ច លូសម្តសធាត ទ្វាំងអសស់គ្ម្តប់ការផ្ទអ ករយៈឈពលខែ ី ឈៅកន ុងនផ្នក C ខាងឈលើ 
បូកនឹងចាំណ្ ចែូចខាងឈគ្កាម៖ 

 a) ម នឈពលសវន្ទការ ឱ្កាសឈែើមបីពិនិតយនូវកាំណ្ត់គ្ារបស់សិសស 
និងឯកស្វរន្ទន្ទនែលរែធាលអាចពឹងនផ្អកកន ុងការសឈគ្មចចិតាថ្នឹងផ្ទអ កសិសសឬឈទ; 

 b) សិទធិម្តនតាំណាងឈ យអនកគ្បឹកា ឬប គគលនែលជាជ្ឈគ្មើសរបស់សិសស ឈ យចាំណាយរបស់សិសស/ ឪព កម្តា យ; 
 c) សិទធិបឈងា ើតស្វកសីកន ុងន្ទមពួកឈគ 

និងបង្កា  ការពនយល់របស់សិសសអាំពីឧបបតា ិឈហត នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ 
ប  ននាសិសសមិនអាចគ្តូវានបងខ ាំឱ្យឈធា ើឈឡើយ; 

 d) សិទធិកន ុងការសួរឈែ ឈ លស្វកសីនែលបង្កា  ឈ យស្វលាគ្សកុ; 
 e) សិទធិកន ុងការឈសន ើស ាំែតសាំឈលងឈ យរែធាលកន ុងសវន្ទការ និងែតចមែងសាំឈលងឈ យផ្ាល់ជូ្នែលស់ិសស 

ឬឪព កម្តា យាមការឈសន ើស ាំ; និង 
  f) សិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ចាំឈកុះការសឈគ្មចចិតារបស់រែធាល កន ុងការ ក់ពិន័យផ្ទអ ករយៈឈពលនវងែល់អគគន្ទយក។ 
 

2. ទគ្មង់នបបបទចនសវន្ទការ៖ សវន្ទការនឹងម្តនសិទធិនែលម្តននចងកន ុងការជូ្នែាំណឹ្ងខាងឈលើ។ 
រែឋាលក៏នឹងផ្ាល់ឱ្យឪព កម្តា យផ្ងនែរគ្បសិនឈបើម្តនឱ្កាស ឈែើមបីពិភាកាពីការគ្បគ្ពឹតដរបស់សិសសនិងផ្ាល់ព័ត៌ម្តន 
រមួទ្វាំងការកាត់បនែយកាលៈឈទសៈនែលរែធាលគួរពិចារណា កន ុងការកាំណ្ត់ផ្លវាិកសគ្ម្តប់សិសស។ 

 

3. ការសឈគ្មចចិតា៖ នផ្អកឈលើេ័សត ុាង រែធាលនឹងកាំណ្ត់ថ្ឈតើសិសសានគ្បគ្ពឹតា ិឈលម ើសវន័ិយឬឈទ ឈហើយឈបើែូឈចនុះ 
បន្ទា ប់ពីពិចារណាបនធ រូបនែយកាលៈឈទសៈ និងជ្ាំឈរ ើសឈផ្សងពីការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង 
ឈតើសាំណ្ងឬផ្លវាិកអា ីខែ ុះនែលនឹងគ្តូវ ក់ជ្ាំនួស ឬបននែមឈលើការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង។ 
រែធាលនឹងឈផ្ញើការសឈគ្មចចិតាជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់សិសស និងឪព កម្តា យ ឈ យការគ្បគល់ឈ យផ្ទា ល់ចែ 
ឬាមសាំប គ្តនែលម្តនការបញ្ញជ ក់ ឬាមសាំប គ្ត first-class 
ឬអ ីនម លឈៅកាន់អាស័យ ឋ ននែលផ្ាល់ឈ យឪព កម្តា យសគ្ម្តប់ការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងជាមួយស្វលាឈរៀន 
ឬឈ យវធីិស្វស្រសា ឈផ្សងឈទៀតចនការែឹកជ្ញ្ជ នូ នែលយល់គ្ពមឈ យស្វលាឈរៀននិង ឪព កម្តា យ។ 
គ្បសិនឈបើរែធាលសឈគ្មចចិតាថ្ផ្ទអ កសិសសកន ុងរយៈឈពលនវង ការសឈគ្មចចិតាជាលាយលកខណ៍្អកសរនឹង៖ 

 

1. កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ការឈលម ើសវន័ិយ កាលបរឈិចាទនែលសវន្ទការានឈកើតឈឡើង 
និងអនកចូលរមួឈៅកន ុងសវន្ទការ; 

2. កាំណ្ត់នូវអងគឈហត សាំខាន់ៗ និងការសនន ិ ឋ ននែលានឈធា ើ; 

3. កាំណ្តរ់យុះឈពល និងកាលបរឈិចាទម្តនគ្បសិទធិភាពចនការផ្ទអ ក 
ក៏ែូចជាកាលបរឈិចាទចនការវលិគ្តឡប់ឈៅស្វលាឈរៀនវ ិ; 

4. រាប់បញ្ច លូការជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីឱ្កាសរបស់សិសសកន ុង 
ការទទួលានឈសវាកមមអប់រំឈែើមបីម្តនវឌ្ឍនភាពសិកាកន ុងកាំឡុងឈពលចនការែកឈច ពីស្វលាឈរៀន 
(គ្បសិនឈបើឈលើសពី 10 ចែៃ) ; 

5. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់សិសសអាំពីសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ឈលើការសឈគ្មចចិតារបស់រែធាល ឈៅអគគន្ទយកស្វលា ឬអនកតាំណាង។ 
ការជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីសិទធិកន ុងការបា ឹងឧទធរណ៍្ នឹងម្តនជាភាស្វអង់ឈគែស 
និងភាស្វចមបងកន ុងផ្ាុះគ្បសិនឈបើម្តនឈគ្តពីភាស្វអង់ឈគែស 
ឬមឈធាាយចនការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងឈផ្សងឈទៀតនែលសមរមយ ឈហើយនឹងរមួបញ្ច លូព័ត៌ម្តនែូចខាងឈគ្កាម 
នែលាននចងជាភាស្វស្វមញ្ញ ៖ 

a) ែាំឈណ្ើរការចនការបា ឹងឧទធរណ៍្ឈលើឈសចកា ីសឈគ្មច 
រមួទ្វាំងសិសសឬឪព កម្តា យគ្តូវ ក់ការជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីការបា ឹងឧទធរណ៍្ជាមួយអគគន្ទយក 
កន ុងរយៈឈពលគ្ាាំ (5) ចែៃគ្បតិទិន គិតចាប់ពីកាលបរឈិចាទចនការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង 
ឈ យថ្កន ុងរយៈឈពលគ្ាាំ (5) ចែៃគ្បតិទិន 
សិសសឬឪព កម្តា យអាចឈសន ើស ាំនិងទទួលានពីអគគន្ទយកនូវឈពលឈវលាបននែមសគ្ម្តប់ការ 
ក់ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ រហូតែល់គ្ាាំពីរ (7) ចែៃគ្បតទិិនបននែម; ឈហើយថ្ 

 
b) ការផ្ទអ ករយៈឈពលនវងនឹងឈៅនតម្តនគ្បសិទធិភាព 

ល ុះគ្ានតអគគន្ទយកានសឈគ្មចចិតាគ្តឡប់ការសឈគ្មចចិតារបស់រែធាលឈលើបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្
។ 

 
ឈលើកនលងនតសិសសនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ពីបទឈលម ើសវន័ិយ ឈគ្កាម M.G.L. c. 71 § 37H ឬ 37H ½ 
គ្នម នសិសសណាម្តន ក់អាចគ្តូវផ្ទអ ករយៈឈពលនវង ចាំឈកុះបទឈលម ើសវន័ិយមួយ ឬឈគ្ចើនសគ្ម្តប់រយៈឈពលឈលើស 90 
ចែៃចនចែៃសិកាកន ុងឆាន ាំសិកា នែលចាប់ឈផ្ាើមពីចែៃែាំបូងនែលសិសសគ្តូវានែកឈច ពីស្វលាឈរៀន។ 
គ្នម នការផ្ទអ ករយៈឈពលនវងណាមួយគ្តូវពនារែល់ច ងបញ្ចប់ចនឆាន ាំសិកា នែលម្តនការផ្ទអ កនបបឈនុះ។ 
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IV. ការបឈណ្ា  ឈច   
 
សិសសនឹងគ្តូវបឈណ្ា  ឈច  (ឧ. ការបឈណ្ា  ឈច អចិចស្រនាយ៍) ឈ យន្ទយកស្វលា 
សគ្ម្តប់ការគ្បគ្ពឹតានែលានឈរៀបរាប់ខាងឈគ្កាម។ (សូមឈមើលផ្ងនែរ M.G.L. c. 71 § 37H)    

• ការកាន់កាប់អាវ ធឈគ្គ្នុះថ្ន ក់* 

• ការកាន់កាប់ចនស្វរធាត នែលគ្តូវគ្គប់គ្គង (ែូចជាកញ្ញា  កូកាអ ីន 
ឬថ្ន ាំនែលមិនម្តនការអន ញ្ញញ តពីគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា) 

• ការបាំកនឈលើគ្គូ ប គគលិករែឋាល ឬប គគលិកអប់រំឈផ្សងឈទៀត 
 
*ឈនុះមិនគ្តឹមនតម្តនកាាំបិតនិងកាាំឈេែ ើង ឧបករណ៍្ផ្ទ ុុះ និងវតថ ុចមែងជាក់លាកច់នអាវ ធ/ឧបករណ៍្នបបឈនុះប  ឈណាណ ុះឈទ 
ប  ននាវាក៏ម្តនវតថ ុឈផ្សងៗឈទៀតនែលឈគ្បើឈែើមបីឈធា ើាបមន សសម្តន ក់ឈផ្សងឈទៀត 

ឬឈបើមិនែូឈចនុះឈទអាចបងាឱ្យម្តនស្វែ នភាពឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែូចជាែាំបងឈលងឈបហស៍ប័ល (baseball bat) កចស្រនា  ឈ ើគូស ឬចែឈកុះ។ 

ឈទ្វុះបីវតថ ុទ្វ ាំងឈន្ទុះមិននតងនតជា “អាវ ធម្តនឈគ្គ្នុះថ្ន ក”់ ក៏ឈ យ 
រែធាលនិងអនកជ្ាំន្ទ អប់រំនឹងពិនិតយឈមើលាមកាលៈឈទសៈកន ុងករណី្នីមួយៗ 
និងឈធា ើការកាំណ្ត់សមឈហត ផ្លថ្ឈតើវតថ ុជាក់លាក់មួយនែលជាកមមសិទធិរបស់សិសស 
អាចបឈងា ើតានជាអាវ ធឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ឈៅកន ុងស្វលាឬឈទ។ អាវ ធខ សចាប់ណាមួយនឹងគ្តូវគ្បគល់ឱ្យន្ទយក ឋ នប ូលីស។ 
 
សិសសក៏គ្តូវទទួលការផ្ទអ ក/បឈណ្ា  ឈច ឈ យន្ទយកស្វលារយៈឈពលនវងផ្ងនែរ 
ឈៅឈពលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់/កាត់ឈទ្វសពីបទឧគ្កិែឋមួយ ឈ យនផ្អកឈលើបទ ឋ ននិងនីតិវធីិនែលម្តននចងឈៅកន ុង 
M.G.L. c.71 §37H ½។    
 
សិសសណានែលគ្តូវានបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀនឈ យស្វរការគ្បគ្ពឹតា ិឈលម ើសវន័ិយឈគ្កាម G.L. c. 71, §37H ឬ §37H½ 
សគ្ម្តប់រយៈឈពលឈលើសែប់ចែៃជាប់ៗគ្នន  នឹងម្តនឱ្កាសទទួលឈសវាកមមអប់រំនិងឈធា ើឱ្យម្តនវឌ្ឈនភាពសិកា 
កន ុងកាំឡុងឈពលចនការែកឈច  ឈគ្កាមនផ្នការផ្ាល់ឈសវាកមមអប់រំទូទ្វ ាំងស្វលាឈរៀន 
ឈហើយនឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងែូឈចនុះឈៅឈពលផ្ទអ ក/បឈណ្ា  ឈច ។ 
 
នីតិិ នធីដែលអាច្បអនុិតារលើកា ស្បស្ពឹតារស្កាមវM.G.L. c. 71 § 37H និងវ37H ½ 
 
ឈៅឈពលពិចារណាពីការែកសិសសឈច ពីស្វលាពីបទម្តនអាវ ធឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ ការកាន់កាប់នូវស្វរធាត នែលគ្តូវគ្គប់គ្គង 
(ែូចជាកញ្ញា  កូកាអ ីន ឬថ្ន ាំនែលមិនម្តនការអន ញ្ញញ តពីគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា) 
ឬការបាំកនឈលើប គគលិកន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន ឬប គគលិកអប់រំឈផ្សងឈទៀត រែឋាលអាចឈផ្ាើម កស់ិសសឱ្យផ្ទអ ករយៈឈពលខែ ី 
(ែប់ចែៃឬតិចជាងឈនុះ) បន្ទា ប់ពីសវន្ទការឈគ្តផ្ល វូការ។ សវន្ទការជាផ្ល វូការនឹងគ្តូវឈធា ើឈឡើងឈៅម នឈពលរែធាល 
កន ុងរយៈឈពលចនការផ្ទអ ក ឈែើមបីកាំណ្ត់ថ្ឈតើគ្តូវចាត់វធិានការវនិ័យបននែម 
រហូតែល់និងរាប់បញ្ច លូទ្វាំងការបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀន។ 
 

1. សវន្ទការឈគ្តផ្ល វូការនឹងម្តនទគ្មង់ជាសនន ិសិទរវាងសិសសនិងរែធាល។ ឈៅកន ុងសនន ិសិទឈនុះនឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់សិសស 
(1) អាំពីមូលឈហត ចនសនន ិសីទឈនុះ (2) គ្តូវានផ្ាលឱ់្កាសបង្កា  ឈរឿងឈៅខាងនផ្នករបស់គ្នត់ ឈហើយ (3) 
គ្តូវានផ្ាល់ការសឈគ្មចឈលើការចាប់ឈផ្ាើមផ្ទអ ក។ គ្បសិនឈបើរែធាលយល់ថ្ការពនាឈពលសវន្ទការគឺចាាំាច ់
ឈែើមបីឈចៀសវាងឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ ឬការរំខានឈគ្ចើន ែាំឈណ្ើរការឈនុះអាចឈកើតម្តនភាែ មៗបន្ទា ប់ពីការចាប់ឈផ្ាើមផ្ទអ ក។  
 

2. ម នឈពល ក់ការចាប់ឈផ្ាើមផ្ទអ កចូលជាធរម្តន 
រែឋាលគ្តូវខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈែើមបីទូរស័ពានិងជូ្នែាំណឹ្ងឈៅឪព កម្តា យសិសសឬអាណាពាាល 
អាំពីការផ្ទអ កនែលជ្ិតមកែល់។ ឈនុះរមួបញ្ច លូទ្វាំងការប  នប ងទ្វក់ទងឈៅឪព កម្តា យឬអាណាពាាលឈៅផ្ាុះ 
និងឈៅកននែងឈធា ើការ។ ឪព កម្តា យអាចទ្វក់ទងស្វលាឈរៀនឈែើមបីទទួលានព័ត៌ម្តនបននែមទ្វក់ទងនឹងការផ្ទអ ក។ 
 

3. លិខិតនឹងគ្តូវឈផ្ញើឈៅឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនែលបញ្ញជ ក់ថ្៖ 
a) ឈហត ផ្លសគ្ម្តប់ការផ្ទអ កឈនុះ 
b) ការនែែងអាំពីកាលបរឈិចាទនែលម្តនគ្បសិទធភាព និងរយៈឈពលចនការផ្ទអ ក  
c) ការនែែងការណ្៍ទ្វក់ទងនឹងសវន្ទការជាផ្ល វូការជាមួយន្ទយកស្វលា 

ឈែើមបីពិចារណាឈលើវន័ិយបននែមនែលរាប់បញ្ច លូទ្វាំងការបឈណ្ា  ឈច ពីស្វលាឈរៀនគ្សបាម M.G.L. c. 71 § 37H 
  

ឈៅឈពលពិចារណាឈលើការផ្ទអ ក/បឈណ្ា  សិសសនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់/គ្តូវានផ្ាន្ទា ឈទ្វសពីបទឧគ្កិែឋ  
ន្ទយកស្វលានឹងឈគ្បើសា ង់ រនិងនីតិវធីិនែលម្តននចងឈៅកន ុង M.G.L. c.71 § 37H ½។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត 
ម នឈពលផ្ត ចួឈផ្ាើមនីតិវធីិនបបឈនុះ ន្ទយកស្វលាអាចជួ្បឈគ្តផ្ល វូការជាមួយសិសស 
និង/ឬឪព កម្តា យរបស់គ្នត់ឈែើមបីពិនិតយការឈចាទគ្បកាន់និងបទ ឋ ននែលអាចអន វតាាន 
គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាយល់ថ្សមគ្សប។ 
 
កា រលើកដលងច្បំរ ោះកា ែករច្បញបនាា ន់ 
 
ឈទ្វុះោ ងណា បទបបញ្ញតា ិសគ្ម្តប់ការផ្ទអ ករយៈឈពលខែ ីឬនវងនែលាននចងខាងឈលើ 
សិសសនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ពីបទឈលម ើសវន័ិយអាចនឹងគ្តូវែកឈច ពីស្វលាជាបឈណាា ុះអាសនន  
គ្បសិនឈបើវតាម្តនរបស់សិសសបនាបងាឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់មន សស ឬគ្ទពយសមបតា ិ ឬការរំខានសាំខាន់ និងឈគ្ចើន 
ែលល់ាំ ប់របស់ស្វលា ឈហើយាមការសឈគ្មចរបស់រែធាល គ្នម នជ្ាំឈរ ើសណានែលអាចជួ្យកាត់បនែយឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ 
ឬការរំខានានឈឡើយ។ 
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រែធាលគួរនតជូ្នែាំណឹ្ងែល់អគគន្ទយកជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឈអាយទ្វន់ឈពលឈវលា 
អាំពីការែកឈច និងមូលឈហត នែលឈធា ើនបបឈនុះ និងពិពណ៌្ន្ទអាំពីឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ [ឬការរំខាន] ឈ យសិសស។ 

 
ការែកឈច ជាបឈណាា ុះអាសនននឹងមិនឈលើសពីពីរ (2) ចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់ពីចែៃចនការែកឈច ជាបន្ទា ន់ 
កន ុងអាំឡុងឈពលនែលរែធាលនឹងផ្ាល់ជូ្នែូចខាងឈគ្កាម នែលអាចអន វតាានចាំឈកុះរយៈឈពលចនការផ្ទអ កឈនុះ៖ 
 

• ខិតខាំគ្បឹងនគ្បងជាបន្ទា ន់និងសមឈហត ផ្ល ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងផ្ទា ល់ម្តត់ែល់សិសសនិងឪព កម្តា យរបស់សិសស 
អាំពីការែកឈច ជាបន្ទា ន់ ឈហត ផ្លនែលគ្តូវការែកឈច ជាបន្ទា ន់ និងបញ្ញា នែលអាចម្តនឈផ្សងឈទៀត; 

• ផ្ាល់ជូ្នការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់សិសសនិងឪព កម្តា យ ែូចម្តននចងកន ុងនផ្នក C ឬ D ខាងឈលើ 
នែលអាចម្តន; 

• ផ្ាល់ជូ្នសិសសនូវឱ្កាសមួយសគ្ម្តប់សវន្ទការជាមួយរែឋាល ាមនែលអាចអន វតាាន 
និងឪព កម្តា យម្តនឱ្កាសចូលរមួសវន្ទការ ម នឈពលផ្ តរយៈឈពលពីរ (2) 
ចែៃចនចែៃសិកាឈលើកនលងនតការពនាឈពលសគ្ម្តប់សវន្ទការ ឈបើមិនែូឈចនុះឈទគ្តូវានយល់គ្ពមឈ យរែឋាល សិសស 
និងឪព កម្តា យ។ 

• ផ្ាល់ការសឈគ្មចចិតាឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ឈៅចែៃនតមួយែូចគ្នន នឹងសវន្ទការ 
ឈហើយជាលាយលកខណ៍្អកសរមិនឈអាយយឺតជាងចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់។ 
 

រែឋាលមិនអាចែកសិសសឈច ពីស្វលាឈរៀនជាបន្ទា ន់ចាំឈកុះការគ្បគ្ពឹតា ិឈលម ើសវន័ិយ 
រហូតែល់ម្តនបទបបញ្ញតា ិគ្គប់គ្គ្នន់សគ្ម្តប់ស វតែ ិភាពរបស់សិសស និងការែឹកជ្ញ្ជ នូ។  
 
បណា ឹងឧទធ ណ៍រៅអគគនាយក 
 
គ្បសិនឈបើការសឈគ្មចចិតារបស់រែធាល បន្ទា ប់ពីការគ្បជ្ ាំជាមួយឪព កម្តា យ បណាា លឱ្យម្តនការផ្ទអ កសិសសឈលើសពី 10 
ចែៃចនចែៃសិកាបនាបន្ទា ប់សគ្ម្តបឆ់ាន ាំសិកាមួយ សសិសអាចបា ឹងឧទធរណ៍្ចាំឈកុះការសឈគ្មចចិតាឈៅអគគន្ទយក។ 
ឈែើមបីឈធា ើែូឈចនុះសិសស ឬឪព កម្តា យគ្តូវ កក់ារជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីការបា ឹងឧទធរណ៍្ឈៅអគគន្ទយក កន ុងរយៈឈពលគ្ាាំ (5) 
ចែៃគ្បតិទិនឈ យម្តនជ្ឈគ្មើសពនារឈពលគ្ាាំពីរ (7) ចែៃ។ អគគន្ទយកគ្តូវឈបើកសវន្ទការកន ុងរយៈឈពលបី (3) 
ចែៃចនការឈសន ើស ាំរបសស់ិសស ឈលើកនលងនតសិសសឬឪព កម្តា យឈសន ើស ាំពនារឈពលរហូតែល់គ្ាាំពីរ (7) ចែៃគ្បតិទិនបននែម។ 
គ្បសិនឈបើបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្មិនគ្តូវានបា ឹងឈៅកន ុងឈពលឈវលាឈនុះឈទ ឈន្ទុះអគគន្ទយកអាចបែិឈសធបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ 
ឬអាចអន ញ្ញញ តឱ្យម្តនការបា ឹងឧទធរណ៍្ាម្ន្ទា ន សិទធិរបស់ខល នួ សគ្ម្តប់ឈហត ផ្លលអ ។ 
 
ខាងឈគ្កាមអាចគ្តូវអន វតា៖ 
 

• អគគន្ទយកនឹងខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យឈស្វម ុះគ្តង់ ឈែើមបីរមួបញ្ច លូឪព កម្តា យឈៅកន ុងសវន្ទការ។ អគគន្ទយកនឹង 
សនមតថ្ានខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យឈស្វម ុះគ្តង់ 
គ្បសិនឈបើគ្នត់ានខិតខាំរកចែៃនិងឈពលឈវលាសគ្ម្តប់សវន្ទការនែលអាចអន ញ្ញញ តឱ្យឪព កម្តា យនិងអគគន្ទយកចូ
លរមួ។ អគគន្ទយកនឹងឈផ្ញើការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅឪព កម្តា យអាំពីកាលបរឈិចាទ ឈពលឈវលា 
និងទីាាំងចនសវន្ទការ។ 

• អគគន្ទយកនឹងឈបើកសវន្ទការឈែើមបីកាំណ្ត់ថ្ឈតើសិសសានគ្បគ្ពឹតា ិបទឈលម ើសវន័ិយនែលសិសសគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់
ឬឈទ ឈហើយឈបើែូឈចាន ុះឈតើផ្លវាិកជាអា ី។ អគគន្ទយកនឹងឈរៀបចាំឱ្យម្តនការែតសឈមែងកន ុងសវន្ទការ 
នែលជាឯកស្វរែតចមែងមួយនែលនឹងគ្តូវផ្ាល់ជូ្នសិសស ឬឪព កម្តា យាមការឈសន ើស ាំ។ 
អគគន្ទយកនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកចូលរមួទ្វាំងអស់ម នឈពលឈបើកសវន្ទការថ្នឹងគ្តូវែតសឈមែង 
ឈហើយនឹងផ្ាល់ចមែងជូ្នសិសសនិងឪព កម្តា យ ាមការឈសន ើស ាំ។ 

• សិសសនឹងម្តនសិទធិគ្គប់នបបោ ងែល់សិសស ឈៅឯសវន្ទការរបស់រែឋាលសគ្ម្តប់ការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង 
ែូចានឈរៀបរាប់ឈៅនផ្នក D ខាងឈលើ 

• អគគន្ទយកនឹងឈច ការសឈគ្មចជាលាយលកខណ៍្អកសរកន ុងរយៈឈពលគ្ាាំ (5) ចែៃគ្បតទិិនចនសវន្ទការ 
នែលគ្តូវនឹងតគ្មូវការសគ្ម្តប់ការផ្ទអ ករយៈឈពលនវង ែូចម្តននចងកន ុងនផ្នកខាងឈលើ។ 
គ្បសិនឈបើអគគន្ទយកបញ្ញជ ក់ថ្សិសសានគ្បគ្ពឹតា ិឈលម ើសវន័ិយ 
អគគន្ទយកនឹង ក់ផ្លវាិកែូចគ្នន ឬតិចជាងរែឋាល 
ប  ននានឹងមិន ក់ពិន័យផ្ទអ កឈលើសពីអា ីនែលានកាំណ្ត់ឈ យឈសចកា ីសឈគ្មចរបស់រែធាលឈឡើយ។ 

 
ការសឈគ្មចចិតារបស់អគគន្ទយកគឺជាការសឈគ្មចចិតាច ងឈគ្កាយរបស់ស្វលាគ្សកុ។  
  

 

កា វិ នន័យិិិសដែលទទួលបានកា អប់ ំពិរិិវនិង/ឬដនែកវ504វ បិ់ិិិស 

 
សិសសនែលម្តនសិទធិទទួលការអប់រំពិឈសស និង/ឬនផ្នក 504 សិសសគ្តូវម្តនសកមមភាពវន័ិយែូចគ្នន នឹងសិសសែចទឈទៀតនែរ 
ឈ យផ្ាល់ថ្អាកបបកិរោិរបស់សិសសមិននមនជាការឈលចឈច ពីភាពពិការរបស់ខល នួឈន្ទុះឈទ។ គ្កមុអប់រំពិឈសសឬគ្កមុ 504 
(មួយណានែលម្តន) គ្តូវឈធា ើការឈបាជាញ ចិតាបង្កា  ឈៅឈពលណានែលសិសសម្តនសិទធិទទួលការអប់រំពិឈសសឬនផ្នកទី 504 
សិសសគ្តូវទទួលការផ្ទអ កការសិកាឈគ្តស្វលារយៈឈពល 10 ចែៃជាប់ៗគ្នន ឬឈលើសពី 10 ចែៃបនាបន្ទា ប់គ្នន  
(គ្បសិនឈបើម្តនលាំន្ទាំចនការមិនរាប់បញ្ច លូ) កន ុងឆាន ាំសិកាណាមួយ។ គ្បសិនឈបើគ្កមុការង្ករសនន ិ ឋ នថ្ 
ការរំឈលាេបាំកនឈនុះគឺជាការឈលចឈច ពីភាពពិការរបស់សិសស 
ឈន្ទុះែាំឈណ្ើរការវន័ិយគ្តូវបញ្ច ប់ឈហើយសិសសមិនអាចគ្តូវានផ្ទអ កឈឡើយ។ 
គ្បសិនឈបើការរំឈលាេបាំកនឈនុះមិននមនជាការឈលចឈច ពីភាពពិការ 
សិសសនឹងគ្តូវទទួលនូវវន័ិយែូចគ្នន នឹងសិសសែចទឈទៀតនែលគ្តូវទទួល សគ្ម្តប់ការរំឈលាេបាំកនែូចគ្នន ។  
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នីតិិ នធីទក់ទងនឹងកា ផ្លា កិិិសដែលមានិិទធ ិទទួលកា អប់ ំពិរិិ 

 
នីតិវធីិខាងឈគ្កាមនឹងគ្តូវអន វតា ឈៅឈពលសិសសនែលម្តនតគ្មូវការពិឈសស 
ឬសិសសនែលគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្អាចម្តនតគ្មូវការពិឈសស គ្តូវផ្ទអ ក៖ 
 

1. ឈៅកន ុងការគ្បជ្ ាំកាំណ្ត់ឈលើការបង្កា  ឈច  
គ្កមុការង្ករគ្តូវនតពិនិតយឈឡើងវ ិរាល់ព័ត៌ម្តនកក់ព័នធទ្វ ាំងអស់ឈៅកន ុងឯកស្វររបស់សិសស រមួទ្វ ាំងកមម វធីិ IEP 
របស់សិសស លទធផ្លចនការវាយតចមែកនែងមក ការសឈងាតរបស់គ្គូ និងព័ត៌ម្តននែលផ្ាល់ឈ យឪព កម្តា យ។ 
បន្ទា ប់ពីការពិនិតយឈលើព័ត៌ម្តនខាងឈលើ គ្កមុការង្ករគ្តូវឈ ែ្ ើយសាំនួរែូចខាងឈគ្កាម៖ 

 
a. ឈតើការគ្បគ្ពឹតានែលគ្តូវានបងាឈឡើងឈ យ ឬឈតើការគ្បគ្ពឹតាឈនុះម្តនទាំន្ទក់ទាំនងផ្ទា ល់ 

និងសាំខាន់ពីភាពពិការរបស់សិសសនែរឬឈទ? 
b. ឈតើការគ្បគ្ពឹតាឈនុះជាលទធផ្លផ្ទា ល់ពីការបរាជ្័យរបស់ស្វលា កន ុងការអន វតាកមម វធីិ IEP នែរឬឈទ? 

 
គ្បសិនឈបើគ្កមុកាំណ្ត់ថ្អាកបបកិរោិមិននមនជាការបង្កា  ពីភាពពិការរបស់ក ម្តរ 
ឬលទធផ្លចនការបរាជ្័យរបស់ស្វលាកន ុងការអន វតាកមម វធីិ IEP 
ឈន្ទុះនីតិវធីិវន័ិយកក់ព័នធ នែលគ្តូវអន វតាចាំឈកុះសិសសនែលគ្នម នពិការភាពអាចគ្តូវានអន វតាចាំឈកុះសិសស 
ាមរឈបៀបនែលគ្តូវានអន វតាឈៅសិសសនែលគ្នម នពិការភាពនែរ។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ 
សិសសក៏គ្តូវនតឈធា ើឱ្យម្តនវឌ្ឈនភាពឈឆាេ ុះឈៅរកឈគ្នលឈៅកមម វធីិ IEP របស់ខល នួ។ 
 
គ្បសិនឈបើគ្កមុកាំណ្ត់ថ្អាកបបកិរោិឈនុះគឺជាការបង្កា  ឱ្យឈ ើ ពីភាពពិការរបស់សិសស 
ឈន្ទុះសិសសអាចនឹងមិនគ្តូវានផ្ទអ ក ឈហើយសិសសគ្តូវនតវលិគ្តឡប់ឈៅរកកននែងនែលឈគគ្តូវានែកឈច  
ឈលើកនលងនតឪព កម្តា យនិងស្វលាឈរៀនយល់គ្ពមផ្ទែ ស់បត រូទីកននែង 
នែលជានផ្នកមួយចននផ្នការអនារាគមន៍នកនគ្បអាកបបកិរោិ។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត 
គ្កមុគ្តូវនតឈធា ើការវាយតចមែម ខង្ករអាកបបកិរោិ 
និងបឈងា ើតឬពិនិតយនូវនផ្នការអនារាគមន៍អាកបបកិរោិសគ្ម្តប់សិសស។ 

 
2. ឈ យមិនគិតពីលទធផ្លចនការកាំណ្ត់បង្កា   

ប គគលិកស្វលាអាចែកសិសសឈច ពីកមម វធីិអប់រំរបស់ខល នួកន ុងរយៈឈពល 45 ចែៃចនចែៃសិកាែូចខាងឈគ្កាម៖ 
 

a. ម្តនឬកាន់កាប់អាវ ធឈៅឬឈៅស្វលា ឈៅាមបរឈិវណ្ស្វលា ឬឈៅកមម វធីិស្វលា 
b. ែឹងថ្កាន់កាប់ ឬឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងឈ ៀនខ សចាប់ ឬលក ់

ឬឈសន ើស ាំលក់ស្វរធាត នែលគ្តូវគ្គប់គ្គងឈៅស្វលាឈរៀន ឈៅាមបរឈិវណ្ស្វលា ឬឈៅកមម វធីិស្វលា; ឬ 
c. ឈធា ើឱ្យម្តនរបួសរាងកាយធៃន់ធៃរឈពលឈៅស្វលាឈរៀន ឈៅាមបរឈិវណ្ស្វលា ឬឈៅកមម វធីិស្វលា 

នែលម្តន៖  
 

1. ហានិេ័យឈគ្ចើនែល់ស្វែ ប់ 
2.  ឺរាងកាយខាែ ាំង 
3. បាំផ្ទែ  របូរាងបនា/ជាក់នសាង 
4. ការបនាាត់បង់ ឬច ុះឈខាយចនម ខង្កររបស់រាងកាយ សរ ើរាងគ ឬញាណ្សតិ 

 
d. ឬ ឈៅឈលើអាំណាចរបស់មស្រនា ីសវន្ទការ គ្បសិនឈបើមស្រនា ីបង្កគ ប់កននែងជ្ាំនួស 

បន្ទា ប់ពីគ្សកុផ្ាល់េ័សត ុាងថ្សិសស “ទាំនងជាអាច” ឈធា ើឱ្យខល នួគ្នត់ឬអនកែចទរងរបួស។ 
 

ការឈរៀបចាំការអប់រំបឈណាា ុះអាសនន គ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យគ្កមុកមម វធីិ IEP របស់សសិស។ 
គ្កមុគ្តូវឈគ្ជ្ើសឈរ ើសយកកននែងនែលអន ញ្ញញ តឱ្យសិសសចូលរមួកន ុងកមម វធីិសិកាចាំឈណ្ុះែឹងទូឈៅ 
ឈទ្វុះបីជាឈៅកន ុងកននែងឈផ្សងឈទៀត និងឈែើមបីឈឆាេ ុះឈៅរកការសឈគ្មចឈគ្នលឈៅកមម វធីិ IEP របស់ខល នួក៏ឈ យ។ 
ឈលើសពីឈនុះឈទៀត គ្តូវនតឈធា ើការវាយតចមែម ខង្ករអាកបបកិរោិ ឈហើយនិងគ្កងនផ្នការ អនារាគមន៍អាកបបកិរោិ។   

 
តស្មូិកា នីតិិ នធីស្តូិ បានអនុិតាច្បំរ ោះិិិសដែលមិនទន់បានកំណត់ថ្វអាច្បទទួលបានកា អប់ ំពិរិិ 
 

1. គ្បសិនឈបើម នឈពលម្តនសកមមភាពពិន័យ គ្សកុានែឹងថ្សិសសអាចជាសិសសនែលម្តនភាពពិការ 
បន្ទា ប់មកស្វលានឹងឈធា ើការការករទ្វាំងអស់ែល់សសិសរហូតែល់និងឈលើកនលងនតសិសសគ្តូវានឈគកាំណ្ត់ថ្មិនម្ត
នសិទធិទទួលាន។ គ្សកុអាចគ្តូវានចាត់ទ កថ្ានែឹងម ន គ្បសិនឈបើ៖ 
a. ឪព កម្តា យានសនមាងការគ្ពួយារមភជាលាយលកខណ៍្អកសរ; ឬ 
b. ឪព កម្តា យានឈសន ើស ាំការវាយតចមែ ; ឬ 
c. ប គគលិកស្វលាគ្សកុានបង្កា  ឈ យផ្ទា ល់ឈៅកាន់ន្ទយកអប់រំពិឈសស ឬប គគលិកគ្តួតពិនិតយឈផ្សងឈទៀត 

នូវការគ្ពួយារមភជាក់លាក់អាំពីគាំរចូនឥរោិបទនែលបង្កា  ឈ យសិសស។ ស្វលាគ្សកុមិនគ្តូវានចាត់ទ កថ្ 
ែឹងម នឈទ គ្បសិនឈបើឪព កម្តា យមិនានយល់គ្ពមកន ុងការវាយតចមែសិសស 
ឬានបែិឈសធឈសវាកមមអប់រំពិឈសស 
ឬគ្បសិនឈបើការវាយតចមែរបស់សសិសបណាា លឱ្យម្តនការសឈគ្មចចិតាថ្មិនម្តនសិទធិទទួលាន។ 

2. គ្បសិនឈបើស្វលាឈរៀនមិនម្តនឈហត ផ្លឈែើមបីពិចារណាឈលើសិសសនែលពិការ 
ឈហើយឪព កម្តា យឈសន ើស ាំឱ្យម្តនការវាយតចមែជាបនាបន្ទា ប់ចាំឈកុះសកមមភាពវន័ិយស្វលា 
គ្សកុគ្តូវម្តននីតិវធីិគ្សបឈៅនឹងតគ្មូវការរបស់សហព័នធ  
ឈែើមបីអន វតានិងវាយតចមែឱ្យានឆាប់រហ័សឈែើមបីកាំណ្ត់សិទធិ។ 
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3. គ្បសិនឈបើសិសសគ្តូវានរកឈ ើ ថ្ម្តនសិទធិ 
ឈន្ទុះគ្នត់នឹងទទួលានការការករាមនីតិវធីិជាបនាបន្ទា ប់ចាំឈកុះការនសាងរកសិទធិ។ 

 
 

រោលកា ណ៍ស្ិកុ/នីតិិ នធី 

 

 

វិ នន័យិំរលៀកបំ ក់ បិ់ិិិស   

 
 
 វន័ិយសាំឈលៀកបាំកក់របស់សិសសគ្តូវានអន ម័តឈ យគណ្ៈកម្តម ធិការ Lynn School 
កន ុងឈគ្នលបាំណ្ងឈលើកកមេស់សាង់ រសាំឈលៀកបាំកក់សមរមយ ឈៅាម Lynn Public Schools 
ទនា ឹមនឹងការរកាត លយភាពសិទធិរបស់សិសស។ 
 
 វន័ិយសាំឈលៀកបាំកក់គួរនតគ្តូវានគ្គប់គ្គងឈ យឈសម ើភាពនិងសមធម៌។ ការ ក់កកយស ាំវន័ិយសាំឈលៀកបាំកក់ 
គួរនតគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងន្ទយកស្វលា ឈ យគិតគូរពីគ ណ្តចមែចមបងរបស់ Lynn Public 
Schools ឈគ្កុះវាអាចទ្វក់ទងនឹងការឈសែ ៀកកក់។ 
 
ការរំឈលាេបាំកនឈលើវន័ិយសាំឈលៀកបាំកក់ អាចតគ្មូវឱ្យសិសសឈធា ើការផ្ទែ ស់បត រូ គ្គបែណ្ា ប់ ឬឈ ុះសឈមែៀកបាំកក់ឈច ។ 
ការរំឈលាេបាំកនក៏អាចជាកមមវតថ ុចនគ្កមវន័ិយផ្ងនែរ។ កាំរតិ ភាព ឹកញាប់ និងកាលៈឈទសៈជ្ ាំវ ិការរំឈលាេបាំកនណាមួយ 
គួរនតជ្ុះឥទធិពលែល់វធីិស្វស្រសា នែលានឈគ្បើកន ុងការអន វតា ឈហើយសកមមភាពវន័ិយគ្តូវានអន វតាជាលាំ ប់។  
  

1. សិសសម្តន ក់ៗគ្តូវឈសែ ៀកកក់ែូចខាងឈគ្កាម៖ 
 

a. អាវឬសឈមែៀកបាំកក់នផ្នកខាងឈលើឈផ្សងឈទៀត នែលគ្គបែណ្ា ប់ឧរគ្ាចិ និងគ្ទងូ។ 
b. ឈខា ឈខាខែ ី រ៉ាបូ សាំពត់ ឬឈខាអាវឈផ្សងឈទៀត។ 

សាំឈលៀកបាំកក់នបបឈនុះគ្តូវនតកក់គ្តឹមឬឈៅខាងឈលើចឈងាុះ។ 
សាំឈលៀកបាំកក់នបបឈនុះគ្តូវម្តនគ្បនវងកក់កណាា លឈៅែ ។ 

c. នសបកឈជ្ើង (ឈគ្តពីការហាមឃាត់ខាងឈគ្កាម) ។ 
 

2. សិសសម្តន ក់ៗមិនគ្តូវឈសែ ៀកកក់ែូចខាងឈគ្កាម៖ 
 

a. គគ្មបម ខ មួក គ្កណាត់ ឬ គ្កម្ត រ ំ 
ឈលើកនលងនតគ្តូវកក់នែលជានផ្នកចនជ្ាំឈនឿស្វសន្ទឈ យឈស្វម ុះគ្តង់ 
ឬសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងឈវជ្ជស្វស្រសា ។ 

b. ឈគ្ស្វមចែឬឈគ្ស្វមអន្ទម័យ ឈលើកនលងនតសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងឈវជ្ជស្វស្រសា ។ 
c. ឈខាអាវឈសែ ៀកឈែកយប់។ 
d. គ្កណាត់នែលឈមើលឈ ើ ធល ុុះ ឬគ្កណាត់នែលឈមើលឈ ើ ធល ុុះឈ យនផ្នក 

ឬសាំណា ់នែលលាតសនធ ឹងឈលើនផ្នករាងកាយនែលរំពឹងថ្គួរគ្តវូានគ្គបែណ្ដ ប់ 
ែូចនែលឈមើលឈ ើ ខាងឈគ្កាម។ 

e. នវ៉ានាការករគ្ពុះអាទិតយ ឬនវ៉ានាឈមម  ឈលើកនលងនតកក់សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងឈវជ្ជស្វស្រសា ។ 
f. សឈមែៀកបាំកក់ ឈគ្គឿងអលង្កា រ បរកិាខ បននែម ឬស្វក់នែលអាចឈមើលឈ ើ  

នែលជ្គ្ម ុសកមមភាពខ សចាប់ បង្កា  អាំឈពើហឹងាឬអាវ ធ ឬម្តនភាពអាសគ្គ្នម ាតផ្ា 
អាសអាភាស។ 

g. សឈមែៀកបាំកក់ ឈគ្គឿងអលង្កា រ បរកិាខ បននែម ឬស្វក់នែលអាចឈមើលឈ ើ  
នែលទ្វក់ទងនឹងគ្កមុទាំឈនើង។ 

h. សឈមែៀកបាំកក់ ឈគ្គឿងអលង្កា រ បរកិាខ បននែម ឬស្វក់នែលអាចឈមើលឈ ើ  
នែលឈលើកកមេស់ឬបង្កា  ថ្ន ាំឈ ៀននែលគ្តូវគ្គប់គ្គង ែូចជាថ្ន ាំជ្ក់ ឈគ្គឿងគ្សវងឹ ឬឈគ្គឿងឈ ៀន។ 

i. សឈមែៀកបាំកក់ ឈគ្គឿងអលង្កា រ បរកិាខ បននែម ឬស្វក់នែលអាចឈមើលឈ ើ  នែលគួរឱ្យធ  គ្ទ្វន់ 
រំខាន ឬបងខ ចូែល់ឈគ្នលបាំណ្ងឬការែឹកន្ទាំរបស់ស្វលា។ 

j. សឈមែៀកបាំកក់ ឈគ្គឿងអលង្កា រ បរកិាខ បននែម ឬស្វក់នែលអាចឈមើលឈ ើ  នែលម្តនសាំែីសអ ប់ឈខេ ើម 
ឬរបូភាពនែលឈផ្ទា តឈលើអនកែចទឈ យនផ្អកឈលើពូជ្ស្វសន៍ ពណ្៌សាំប រ សញ្ញជ តិ ឈគ្នលជ្ាំឈនឿ/ស្វសន្ទ 
ឈេទ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ គ្កមុសមេ ័ន ទាំឈន្ទរផ្ល វូឈេទ ពិការភាពផ្ល វូចិតាឬរាងកាយ អាយ  ពូជ្ពងស 
ស្វែ នភាពអាកហ៍ពិកហ៍ភាព ការគ្នម នផ្ាុះសនមបង តគ្មូវការពឈិសស ជ្ាំន្ទ ភាស្វអង់ឈគែស 
ឬសមិទធិផ្លសិកា ឬការពិចារណាឈផ្សងឈទៀតនែលឈធា ើឈឡើងឈ យខ សចាប់ ឈ យសហព័នធ  រែែ 
ឬចាប់កន ុងគ្សកុ ឬបទបបញ្ញតា ិ។ 

k. ឈខាអាវគ្ទន្ទប់មិនគួរបង្កា  ឈអាយឈមើលឈ ើ ឈទ។ 
l. សឈមែៀកបាំកក់ ច់ឬរនហក មនិគួរបណាា លឱ្យបឈញ្ច ឈខាអាវគ្ទន្ទប់ 

ឬតាំបន់ចនរាងកាយនែលរំពឹងថ្នឹងគ្តូវានគ្គបែណ្ដ ប់ ែូចនែលឈមើលឈ ើ ខាងឈគ្កាម។ 
m. សឈមែៀកបាំកក់នែលអាចបងាឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់សិសសឬប គគលិកស្វលាែចទឈទៀត ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់ខល នួឯង 

ឬអាចបងាការខូចខាតែល់ស្វលាឈរៀនឬគ្ទពយសមបតា ិផ្ទា ល់ខល នួ មិនគ្តូវានអន ញ្ញញ តឈឡើយ។ 
ឧទ្វហរណ្៏រមួបញ្ច លូប  ននាមិនគ្តូវានកាំណ្ត់ឈលើបន្ទែ នែក នែកគ្គីប ឬគ្ចវាក់ 
ឬក៏សឈមែៀកបាំកក់ឬនសបកឈជ្ើងនែលម្តន បន្ទែ នែក នែកគ្គីប ឬគ្ចវាក់។ 
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n. នសបកឈជ្ើងផ្ទា ត់ នសបកឈជ្ើងកកឈ់ៅផ្ាុះ (slippers) 
នសបកឈជ្ើងនែលបងាការគ្ពួយារមភពីស វតែ ិភាពនិងនសបកឈជ្ើងនែលម្តន បន្ទែ នែក ចាំពួយ 
ឬកង់មិនគ្តូវានអន ញ្ញញ តឈទ។ 

 

3. ការឈលើកនលងឈលើវនិ័យសឈមែៀកបាំកក់អាច ឈធា ើានឈ យស្វលាឈរៀន 
សគ្ម្តប់អតាពលកមមនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន ការបណ្ត ុ ុះបណាា លវជិាជ ជ្ីវៈ ឬថ្ន ក់ជ្ាំន្ទ ឈផ្សងឈទៀត 
ឬឈហត ផ្លឈផ្សងឈទៀតនែលទ្វមទ្វរឈ យស្វលា។ 
សឈមែៀកបាំកក់គ្តូវនតសមគ្សបសគ្ម្តប់ថ្ន ក់នែលានកាំណ្ត់កាលវភិាគ នែលអាចម្តនតគ្មវូការពិឈសស។ 
ស្វលាឈរៀនក៏អាចតគ្មូវឱ្យម្តនការឈសែ ៀកកក់ជាក់លាក់ សគ្ម្តប់ថ្ន ក់អប់រំរាងកាយផ្ងនែរ។  
 
 

របូភាពខាងឈគ្កាមពណ្៌ន្ទអាំពីនផ្នកចនរាងកាយនែលមិនគ្តូវ បង្កា  ឈអាយឈ ើ  ាមរយៈនផ្នក គ្កណាត់ែណ្ា ប់ 

ឬសាំណា ់។ ឈលើសពីឈនុះឈៅឈទៀត ការឈសែ ៀកកក់សឈមែៀកបាំកក់នែលរនហកឬ ច់ 

ក ាំបង្កា  ឈអាយឈ ើ ឈខាអាវគ្ទន្ទប់ខាងកន ុង ឬតាំបន់ចនរាងកាយគ្គបែណ្ា ប់ឈ យការឈមើលឈ ើ ាន។ 

(នផ្អកឈលើចាំណ្ ច (d) និង ( l) ខាងឈលើ។ 

 
 

រោលកា ណ៍រលើឧបក ណ៍រអែិច្បស្តនូិច្ប បិ់ិិិស   

 
ការឈគ្បើគ្ាស់ឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចនែលមិនទ្វក់ទងនឹងការអប់រំ រមួទ្វ ាំងនតមិនម្តននែនកាំណ្ត់ចាំឈកុះទូរស័ពាចែ 
ជាទូឈៅគ្តូវានហាមឃាត់កន ុងឈម្ត ងសិកា។ ឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចគ្តូវនតរកាឈៅកននែងនែលឈមើលមិនឈ ើ  
និងបិទឈៅឈពលឈម្ត ងសិកា ឈលើកនលងនតគ្តូវានឈគ្បើសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងអប់រំ ឬគ្តូវានអន ញ្ញញ តែូចខាងឈគ្កាម។ 
 
ការបាំកនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះអាចបណាា លឱ្យម្តនការរបឹអូសយកវតថ ុ និង/ឬជូ្នែាំណឹ្ងឈៅឪព កម្តា យ។ 
ការរំឈលាេបាំកនក៏អាចជាកមមវតថ ុចនគ្កមវន័ិយផ្ងនែរ។ កាំរតិ ភាព ឹកញាប់ និងកាលៈឈទសៈជ្ ាំវ ិការរំឈលាេបាំកនណាមួយ 
គួរនតជ្ុះឥទធិពលែល់វធីិស្វស្រសា នែលានឈគ្បើកន ុងការអន វតា ឈហើយសកមមភាពវន័ិយគ្តូវានអន វតាជាលាំ ប់។ 
 
ការឈលើកនលងចាំឈកុះឈគ្នលការណ៍្ឈនុះអាចគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យស្វលាឈរៀន 
ឈែើមបីអន ញ្ញញ តឱ្យម្តនការឈគ្បើគ្ាស់ឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចនែលម្តនទាំនួលខ សគ្តូវ ែូចជាទូរស័ពាចែ 
ឈ យថ្ន ក់ឈៅកន ុងឈពលសមរមយកន ុងឈម្ត ងសិកា។ ឈគ្នលការណ៍្ឈនុះក៏អាចគ្តូវានឈលើកនលងឈ យស្វលាឈរៀន 
ឈ យស្វរនតតគ្មូវការនផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសា របស់សិសស។ 

 
 

ិតាមាន   

 

 
រោលកា ណ៍ិ តាមាន 

 
A. ម្តនវតាម្តនជាឈរៀងរាល់ចែៃរបស់អនកនែលានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនទ្វាំងអស់ឈៅ Lynn Public Schools 

គឺជាតគ្មូវការគ្សបនឹងចាប់ចន Commonwealth និងវន័ិយរបសគ់ណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា។ 

B. វាជាទាំនួលខ សគ្តូវរបស់រែធាលនងិគ្គបូឈគ្ងៀន នែលគ្តូវែឹងថ្ឈតើសិសសណានែលអវតាម្តនពីស្វលា 

ឬាត់ខល នួពីថ្ន ក់នែលានកាំណ្ត់។ 

C. បទបបញ្ញតា ិ ជ្ាំពូក M.G.L c. 71(b) គ្តូវយកមកពិចារណា 

និងអន វតាកន ុងគ្គប់ករណី្ទ្វាំងអស់នែលកក់ព័នធនឹងសិសសនែលម្តនតគ្មូវការសិកាពិឈសស។ 

D. វតាម្តនឈៅស្វលាឈរៀនគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យចាប់របស់រែឋ នែលម្តនែូចខាងឈគ្កាមៈ 
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កមម វធីិជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីអវតាម្តនរបស់សិសស 

 

ឈៅឈពលចាប់ឈផ្ាើមចនឆាន ាំសិកានីមួយៗ 

ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនឹងគ្តូវានឈផ្ញើការជូ្នែាំណឹ្ងនណ្ន្ទាំពួកឈគឱ្យឈៅឈលខទូរស័ពានែលានកាំណ្ត់ 

ឈៅឈពលនែលានកាំណ្ត់ ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងែល់ស្វលាឈរៀនអាំពីអវតាម្តនរបស់សិសស 

និងមូលឈហត ចនការអវតាម្តននបបឈនុះ។ ការជូ្នែាំណឹ្ងឈនុះក៏នឹងតគ្មូវឲ្យឪព កម្តា យឬអាណាពាាល 

ផ្ាល់ឈអាយស្វលានូវ ឈលខទូរស័ពាឈៅផ្ាុះ កននែងឈធា ើការ ឬឈលខទូរស័ពាបន្ទា ន់ឈផ្សងឈទៀត 

នែលពួកឈគអាចទ្វក់ទងានកន ុងអាំឡុងឈពលចែៃសិកា។ 

គ្បសិនឈបើស្វលាមិនានទទួលស្វរពីឪព កម្តា យ/អាណាពាាលទ្វនឈ់ពលឈវលានែលានកាំណ្ត់ឈទឈន្ទុះ 

ស្វលាគ្តូវឈៅឈៅឈលខទូរស័ពា ឬឈលខនែលានផ្ាល់ ឈែើមបីស្វកសួរអាំពីអវតាម្តនរបស់សិសស។ 

ឪព កម្តា យនឹងគ្តូវានទ្វក់ទងកន ុងរយៈឈពលបី (3) ចែៃចនការអវតាម្តនរបស់សិសស 

គ្បសិនឈបើឪព កម្តា យឬអាណាពាាលមិនានទាំន្ទក់ទាំនងឈៅស្វលាឈរៀនទ្វក់ទងនឹងអវតាម្តនឈនុះ។ 

 

ឪព កម្តា យឬអាណាពាាល ក៏នឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងឈៅឈពលនែលសិសស 

នែលម្តនរយៈឈពលោ ងឈហាចណាស់បីចែៃនែលសិសសានខកខានថ្ន ក់/រយុះឈពល ពីរឬឈគ្ចើនជាងឈនុះ 

(មិនម្តនការអន ញ្ញញ ត) ឬអនកនែលម្តនអវតាម្តននែលមិនម្តនការអន ញ្ញញ តចាំនួនបីែងកន ុងឆាន ាំសិកា 

ឈហើយការគ្បជ្ ាំនឹងគ្តូវានកាំណ្ត់ឈពលឈវលាជាមួយន្ទយកស្វលា (ឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់) អនកឈធា ើការនផ្នកសងគម 

និង/ឬអនកផ្ាល់ឈោបល់នណ្ន្ទាំ ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល និងសិសសឈែើមបីបឈងា ើតនផ្នការសកមមភាពមួយ 

ឈែើមបីនកលាំអវតាម្តនរបស់សិសស។ 

 

ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល គ្តូវានឈលើកទឹកចិតាឱ្យទ្វក់ទងប គគលិកស្វលាឈរៀន និងឈធា ើការសហការជាមួយពួកឈគ 

ឈែើមបីនកឈហត ផ្លនែលសិសសខកខានស្វលា។ 

 

1. រាល់ការអវតាម្តនរបស់ស្វលា តគ្មូវឲ្យ ម្តនកាំណ្ត់ឈហត ពនយល់ពីអវតាម្តន។ 

អវតាម្តនស្វលាឈរៀនគ្តូវានកាំណ្ត់ែូចខាងឈគ្កាម៖ 

 

-  អវតាឈ យម្តនជាឯកស្វរ (បង្កា  េ សាាងគ្តឹមគ្តូវ)៖ 

ជ្ាំងឺឈ យម្តនលិខិតរបស់ឈវជ្ជបណ្ឌ ិត កាំណ្ត់គ្ាទ្វក់ទងនឹងជ្ាំងឺពីឪព កម្តា យឬអាណាពាាល 

(មិនឈលើសពីពីរែងកន ុងមួយរយុះឈពលបីនខ/គ្តីម្តស) មរណ្ភាពកន ុងគ្គួស្វរ ចែៃ ប់សគ្ម្តកស្វសន្ទ 

សកមមភាពឧបតែមភឈ យស្វលា នែលគ្តូវានអន ម័តឈ យរែឋាល មហាវទិាល័យ 

ឬអនកឈគ្ជ្ើសឈរ ើសទ្វហានទសសនុះកិចច ឈ យម្តនការអន ម័តពីរែឋាល 

អវតាម្តននែលឈកើតឈឡើងឈៅឈពលសិសសសែ ិតកន ុងការ  ាំឃាាំងពីត លាការឬអាជាញ ធរអន វតាចាប់ 

និងអវតាម្តននែលបណាា លមកពីការចូលរមួកន ុងកមម វធីិសិកាការង្ករ ឈគ្កាមការគ្តួតពិនិតយរបស់ស្វលារែឋ។ 

រែឋាលរកាសិទធិកន ុងការឈសន ើស ាំកាំណ្ត់គ្ារបស់ឈវជ្ជបណ្ឌ ិត។ កន ុងករណី្ម្តនអាសនន  

ការ ប់ទ្វមទ្វរអាចនឹងគ្តូវផ្ាល់ឈ យរែឋាលស្វលា។ 

     

- អវតាម្តនឈ យម្តនជាឯកស្វរ (មិនបង្កា  េ សាាងគ្តឹមគ្តូវ) និងអវតាម្តនឈ យគ្នម នឯកស្វរ 

(មិនបង្កា  េ សាាងគ្តឹមគ្តូវ)៖ 

អវតាម្តនឈ យម្តនជាឯកស្វរចាំនួនបួន (4) (មិនបង្កា  េ សាាងគ្តឹមគ្តូវ) 

ឬអវតាម្តនឈ យគ្នម នឯកស្វរ (មិនបង្កា  េ សាាងគ្តឹមគ្តូវ) ចាំនួនបួន (4) 

នឹងបណាា លឱ្យម្តនពិនទ ុអតិបរម្តចន “D-“ សគ្ម្តប់វគគសិកាកន ុងគ្តមី្តសនែលានផ្ាល់ឱ្យ។ 

រាល់អវតាម្តនឈផ្សងឈទៀតនែលមិនរាប់បញ្ច លូខាងឈលើ រមួទ្វ ាំងការឈគចស្វលា ការកាត់ថ្ន ក់ 

និងវសិសមកាលគ្គួស្វរមិនគ្តូវានឈគចាត់ទ កថ្ជាឈហត ផ្លគ្សបចាប់ 

សគ្ម្តប់ការអវតាម្តនថ្ន ក់ឈៅកន ុងគ្តីម្តសនែលានផ្ាល់ឱ្យឈន្ទុះឈទ។ 

 

             ឱ្កាសចនការស្វា រចាំណាត់ថ្ន ក់ឈឡើងវ ិ 

គ្បសិនឈបើសិសសទទួលាននិឈទាស D- នែលជាលទធផ្លចនការអវតាម្តនឈ យមិនម្តនការអន ញ្ញញ ត 4 

ឬឈគ្ចើនជាងឈនុះឈៅកន ុងគ្តីម្តសចនការផ្ាល់ពិនទ ុ  

ឈន្ទុះគ្នត់នឹងម្តនឱ្កាសមួយឈែើមបីស្វា រចាំណាត់ថ្ន ក់ឈែើមឈឡើងវ ិ។ ឈែើមបីស្វា រចាំណាត់ថ្ន ក់ឈែើមឈឡើងវ ិ 

សិសសមិនគ្តូវអវតាម្តនឈ យមិនម្តនការអន ញ្ញញ ឈលើសពី 3 ែងឈៅកន ុងគ្តីម្តសបនាបន្ទា ប់ឈទ។ 

 

មិនម្តនឱ្កាសឈែើមបីស្វា រានចាំណាត់ថ្ន ក់ឈែើមឈឡើងវ ិ 

សគ្ម្តប់គ្តីម្តសទីបួនឈៅកន ុងវគគសិការយៈឈពលឈព មួយឆាន ាំ 

ឬគ្តីម្តសទីពីរឈៅកន ុងវគគសិការយៈឈពលកនែុះឆាន ាំ។ 

   

2. ឈៅឈពលគ្តឡប់ឈៅស្វលាឈរៀនវ ិបន្ទា ប់ពីអវតាម្តន 

សិសសគ្តូវបង្កា  លិខិតបញ្ញជ ក់ការពនយល់ពីឪព កម្តា យឬអាណាពាាល នែលបញ្ញជ ក់ពីមូលឈហត  

និងកាលបរឈិចាទចនអវតាម្តន។ លិខិតឈនុះគ្តូវនតបង្កា  ែល់គ្គូទ្វ ាំងអស់កន ុងថ្ន ក់។ 
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លិខិតរបស់គ្គូឈពទយនឹងតគ្មូវឲ្យម្តន សគ្ម្តបអ់វតាម្តនរយៈឈពលគ្ាាំ (5) 

ចែៃឬឈលើសពីឈនុះឈៅកន ុងគ្តីម្តសស្វលាឈរៀនណាមួយ 

ឬកន ុងករណី្ម្តនជ្ាំងឺយូរនែលអាចបណាា លឱ្យអវតាម្តនរយៈឈពលគ្ាាំ (5) ចែៃជាប់គ្នន ។ 

ប គគលិកស្វលារកាសិទធិកន ុងការឈស ើបអឈងាតភាពគ្តឹមគ្តូវចនលិខិតរបស់ឪព កម្តា យ។ 

 

3. សិសសមិនអាចម្តនវតាម្តនឬចូលរមួកន ុងគ្ពឹតា ិការណ៍្ស្វលាឈរៀនានឈទ 

គ្បសិនឈបើពួកឈគអវតាម្តនឈៅចែៃនតមួយចនសកមមភាព 

ឈលើកនលងនតម្តនការអន ញ្ញញ តិពីន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាង ម នគ្ពឹតា ិការណ៍្ ឬកមម វធីិជាក់លាក់។ 

 

4. ឈែើមបីធាន្ទនូវភាពយ តាធម៌ គ្កមុគ្បឹកាេិាលពិនិតយចនរែធាល 

នឹងជួ្បគ្បជ្ ាំឈែើមបីវាយតចមែពីស្វែ នភាពនែលអាចសគ្ម្តល 

ទ្វក់ទងនឹងអវតាម្តនម នឈពលពិនទ ុច ងឈគ្កាយគ្តូវានកត់។ 

បណ្ា ឹងឧទធរណ៍្គួរនតគ្តូវានផ្ត ចួឈផ្ាើមកន ុងរយៈឈពលគ្ាាំ (5) ចែៃបន្ទា ប់ពីទទួលានប័ណ្ណ រាយការណ៍្។ 

 

5. ន្ទយក ឋ នស្វលាមិនអត់ឈអានែល់គ្កមុគ្គួស្វរ 

ឬសិសសនែលឈរៀបចាំវសិសមកាលឈៅឈពលស្វលាឈរៀនកាំព ងសិកា។ 

ការអវតាម្តនរបស់សិសសឈ យស្វរវសិសមកាលគ្គួស្វរ មិនគ្តូវានចាត់ទ កថ្អវតាម្តន “ម្តនជាឯកស្វរ” 

ឈទឈហើយែូឈចនុះស្វលាមិនតគ្មូវឱ្យផ្ាល់កិចចការ 

ឬការង្ករសាំណ្ងឈែើមបីឱ្យសិសសនែលឈៅវសិសមកាលឈពលកាំព ងសិកាឈទ។ 

E. ចែៃ ប់សគ្ម្តកស្វសន្ទ នឹងមិនគ្តូវានរាប់បញ្ច លូឈៅនឹងកាំណ្ត់គ្ាវតាម្តនែ៏លអឥតឈខាច ុះរបស់សសិសឈឡើយ។ 

F. សិសសទ្វាំងអស់នែលចូលរមួកន ុងសកមមភាពនែលឧបតែមភឈ យស្វលា ឬការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅខាងឈគ្តនឹងទទួលខ សគ្តូវ 

រាល់កិចចការនែលានខកខាន។ 

G. ឈគ្នលការណ៍្ពីម នទ្វក់ទងនឹងការកាត់បនែយពិនទ ុថ្ន ក់ សគ្ម្តប់អវតាម្តនឈ យគ្នម នឯកស្វរគឺចាតទ់ កជាឈម្ត ៈ។ 

 
 

ច្បាប់ ាិ ីពីកា ចូ្បល មួនិងបទបបញ្ញ តា ិវដែលបានរស្ជើិរ ីិ  

 
ខាងឈគ្កាមឈនុះគឺជាបទបបញ្ញតា ិនែលានឈគ្ជ្ើសឈរ ើសពីចាប់ទូឈៅចនរែឋ Massachusetts ជ្ាំពូកទី 76៖ ការចូលឈរៀនឈៅស្វលា។ 
ចាប់ឈព ឈល អាចរកានឈៅ www.malegislature.gov ។ 
 
ឈលើសពីឈនុះ 
ការនណ្ន្ទាំរបស់រែឋឈលើគ្បធានបទចនការចូលឈរៀនឈៅស្វលាអាចនឹងគ្តូវានឈាុះព មេផ្ាយមដងម្តា លឈ យន្ទយក ឋ នអប់រំ
បឋមសិកា និងមធយមសិការែឋ Massachusetts ។ ឈៅឈពលឈនុះ ការនណ្ន្ទាំនបបឈនុះអាចគ្តូវានរកឈ ើ ឈៅ 
https://www.doe.mass.edu/sfs/attendance/ 
 
ច្បាប់ទូរៅនន ែឋវMassachusetts ជំពូកទីវ76៖វកា ចូ្បលរ ៀនរៅសាលា 
 
ដនែកទីវ1. តស្មូិកា វនិងកា រលើកដលង។ ក ម្តរគ្គប់របូនែលម្តនអាយ ចឈន្ទែ ុះពីអាយ អបបបរម្ត 
និងអតិបរម្តនែលគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងសគ្ម្តប់ការចូលឈរៀនឈ យគ្កមុគ្បឹកាអប់រំ (អាយ  6 ែល់ 16 ឆាន ាំ) គ្តូវ… 
ចូលឈរៀនចែៃស្វធារណ្ៈឈៅកន ុងទីគ្កងុនែលសិសសស្វន ក់ឈៅ 
ឬចែៃចូលឈរៀងឈផ្សងឈទៀតនែលគ្តូវានអន ម័តឈ យគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាកន ុងអាំឡុងឈពល កន ុងកាំឡុងឈពលចាំនួនចែៃតគ្មូវ
ឈ យគ្កមុគ្បឹកាអប់រំកន ុងស្វលានីមួយៗ… 
 
ដនែកទីវ2. កាតពវកិច្បេ បិ់ឪពុកមាា យ; ពិន័យ។វប គគលគ្គប់របូនែលម្តនការែឹកន្ទាំក ម្តរ… គ្តូវឲ្យពួកឈគចូលឈរៀនាម
តគ្មូវការរបស់ស្វលា… 
 
ដនែកទីវ4. ជំ ុញឱ្យអិតាមាន; ពិន័យ។ ជ្នណានែល ុុះ ង់ ឬប  នប ងជ្ាំរ  អនីតិជ្នឲ្យអវតាម្តនឈ យខ សចាប់ពីស្វលា ឬ
ជួ្លអនីតិជ្នឈ យខ សចាប់ កន ុងឈពលនែលស្វលាកាំព ងចូលឈរៀន អវតាម្តនឈ យខ សចាប់ គ្តូវផ្ដន្ទា ឈទ្វសពិន័យ… 
 
ដនែកទីវ5. ទីកដនាងចូ្បល មួ; កា បំ ន; កា រ ីិ រអើង។ 
មន សសគ្គប់របូម្តនសិទធិចូលឈរៀនឈៅស្វលារែឋចនគ្កងុនែលខល នួរស់ឈៅពិតគ្ាកែ... 
គ្នម នគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាណាមួយតគ្មូវឱ្យច ុះឈ ម្ ុះប គគលនែលមិនានរស់ឈៅកន ុងគ្កងុឈន្ទុះឈទ 
ល ុះគ្ានតការច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនគ្តូវានអន ញ្ញញ តឈ យចាប់ ឬឈ យគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា។ ជ្នណានែលបាំកន 
ឬជួ្យកន ុងការរំឈលាេឈលើបទបបញ្ញតា ិឈនុះ 
អាចគ្តូវានតគ្មូវឱ្យគ្បគល់គ្ាក់សាំណ្ងឈព ឈល ឈៅស្វលារែឋនែលមិនានចូលឈរៀនគ្តឹមគ្តូវ។ 
គ្នម នប គគលណាម្តន ក់គ្តូវានែកឈច ពី ឬឈរ ើសឈអើងកន ុងការចូលឈរៀនឈៅស្វលារែឋចនទីគ្កងុណាមួយ 
ឬកន ុងការទទួលានគ ណ្សមបតា ិ សិទធិ និងវគគសិកាចនការសិការបស់ស្វលារែឋឈន្ទុះ ឈ យគិតពីពូជ្ស្វសន៍ ពណ៌្សមបុ រ ឈេទ 
អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ ស្វសន្ទ ជាតិឈែើម ឬនិន្ទន ការផ្ល វូឈេទ។ 
 
ដនែកទីវ13. ប័ណណ រនា ស្បាក់។វវឈៅឈពលក ម្តរណាម្តន ក់ចាកឈច ពីស្វលា ឬស្វែ ប័ននែលខល នួកាំព ងទទួលការអប់រំ 
ឈ យស្វរការផ្ទែ ស់បត រូទីលាំឈៅឈៅទីគ្កងុមួយឈផ្សងឈទៀតកន ុងជាតិស្វសន៍ ន្ទយកស្វលា កន ុងករណី្ស្វលារែឋ ឬអនកទទួលបនទ ុក 
គ្តូវផ្ាល់ប័ណ្ណ ឈផ្ារគ្ាក់ែល់ក ម្តរឈន្ទុះ។  ប័ណ្ណ ឈផ្ារគ្ាក់កន ុងទគ្មង់នែលកាំណ្ត់ឈ យន្ទយក ឋ នអប់រំ 
នែលនឹងម្តនបននែមឈលើព័ត៌ម្តនឈផ្សងឈទៀតនែលទ្វក់ទងនឹងគ្នត់ម្តនែូចជា ឈ ម្ ុះ អាយ  ថ្ន ក់ ឈលខផ្ល វូែមី 
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ឈលខទាំន្ទក់ទាំនងរបស់គ្នត់ និងគ្គប់ករណី្នែលអាចឈធា ើឈៅាន គ្ពមទ្វាំងឈច ភាែ មៗ 
ឈ យឈផ្ញើចាប់ចមែងទ្វាំងឡាយឈៅអគគន្ទយកស្វលាចនទីគ្កងុនែលក ម្តរស្វន ក់ឈៅ។ 
 
ដនែកទីវ20. អំ្ច្បនិងភា កិច្បេ បិ់អែកស្តួតពិនិតយិតាមាន។  អនកគ្គប់គ្គងវតាម្តន 
គ្តូវស្វកសួរឈលើគ្គប់ករណី្ទ្វាំងអស់នែលឈកើតឈឡើងកន ុងនផ្នកទី 2 និងទី 8 ចនជ្ាំពូកទី 72 ជ្ាំពូកទី 1 ទ ី2 ទី 4 ែល់ទី 11 
ឈ យរមួបញ្ច លូ និង15ចនជ្ាំពូក76 និងនផ្នក90 92 93 និង96 ចនជ្ាំពូក149 
ឈហើយអាច ក់កកយស ាំ តា ិឈគ្កាមបទបបញ្ញតា ិចននផ្នក39 E ចនជ្ាំពូក119។  គ្បសិនឈបើត លាការឈច ែីកា 
នឹងម្តនការគ្តួតពិនិតយឈលើក ម្តរនែលានជាប់ពនធន្ទគ្នរជាបឈណាា ុះអាសននឈន្ទុះ។  
អនីតិជ្ននែលានទទួលអាជាញ ប័ណ្ណ ឈ យគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាឈគ្កាមនផ្នក19 ចនជ្ាំពូក101 គ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យចូល 
ឬចូលរមួកមម វធីិ ឬការកមានាន្ទន្ទ នែលឈលម ើសឈលើនផ្នក197 ចនជ្ាំពូក140 ពួកឈគអាចនឹងចាប់យកឈៅស្វលា 
ឈ យគ្នម នការធាន្ទ ចាំឈកុះអនករត់ការ ឬអវតាម្តនរបស់នណាមួយ នែលគ្តូវានឈគរកឈ ើ ាមែងផ្ល វូ 
ឬកននែងស្វធារណ្ៈ។ 
 
ច្បាប់ទូរៅនន ែឋវMassachusetts ជំពូកទីវ119៖វកា កា   វកា ដថ្ទកំុមា វនិងែំរណើ កា នីតិិ នធីស្បឆ្ំងនឹងពួករគ។ 
 
ដនែកទីវ39 E ៖វញតាិដ វិ ង កកា របាជាញ ច្បិតាថ្កុមា ស្តូិ កា រិវា;  យុតាា ធិកា ; 
រោលជំហរ។…ស្វលាឈរៀនមួយអាចផ្ត ចួឈផ្ាើមកកយស ាំជ្ាំនួយឈៅកន ុង (ត លាការអនីតិជ្ន) ឈ យបញ្ញជ ក់ថ្ 
ក ម្តរមិនគ្តូវានឈលើកនលងពីការចូលឈរៀន ឈ យអន ឈលាមាមបទបញ្ញតា ិចាប់ 
និងសមឈហត ផ្លចនស្វលារបស់ក ម្តរឈន្ទុះ ឈ យឈចតន្ទានខកខានកន ុងការចូលឈរៀនឈលើសពី8ចែៃ 
សិកាឈៅកន ុងមួយភាគបួន ឬមាងឈហើយមាងឈទៀតឈ យមិនឈគ្នរពាមបទបបញ្ញតា ិគ្សបចាប់ 
និងសមឈហត ផ្លចនស្វលារបស់ក ម្តរ… 
 
ច្បាប់ទូរៅនន ែឋ Massachusetts ជំពូកទីវ72៖វកា ច្បុោះរ ម្ ោះចូ្បលរ ៀនវនិងកា ស្តលប់មកិ នញ។ 
 
ដនែកទីវ8. កា ច្បុោះរ ម្ ោះ បិ់សាលា;  កា ដថ្ទវំនិងកា រស្បើស្បាិ់។… 
សិសសនែលមិនម្តនវតាម្តនកន ុងអាំឡុងឈពលោ ងឈហាចណាស់កក់កណាា លចនវគគមួយ នឹងគ្តូវានកត់ចាំណាាំ 
ឈហើយរាប់ថ្អវតាម្តនសគ្ម្តប់វគគ ឈន្ទុះ។ 
 
សាលាមរតាយយ៖វអាយុចូ្បលរ ៀនអបបប មា។ 
 
603 CMR 8.02 អាយុអបបប មាតស្មូិរោយច្បាប់ិស្មាប់កា ចូ្បលរ ៀនរៅសាលា។ ក ម្តរគ្គប់របូគ្តូវចូលឈរៀនចាប់ពីនខកញ្ញញ  
ចនឆាន ាំគ្បតិទិននែលពួកឈគម្តនអាយ គ្ាាំមួយឆាន ាំ។ 
 

 

 

រស្គឿងស្ិិងឹវថ្ែ ជំក់វនិងកា រស្បើស្បាិ់រស្គឿងរញៀនស្តូិ បានហាមឃាត់  

 
សិសសនឹងមិនគិតពីបរមិ្តណ្ ការឈគ្បើគ្ាស់ឬទទួលទ្វន ការកាន់កាប ់ទិ ឬលក់ 
ឬផ្ាល់ឈេសជ្ជៈនែលម្តនជាតិអាល់ក លឈឡើយ។ ផ្លិតផ្លថ្ន ាំជ្កណ់ាមួយ រមួទ្វាំងារ ើឈគ្បើចាំហាយ/ារ ើឈអឡិចគ្តូនិច កញ្ញា  
ថ្ន ាំឈសា រ៉ាអូ ីត ឬស្វរធាត នែលគ្តូវគ្គប់គ្គង។ គណ្ៈកម្តម ធិស្វលាហាមឃាត់ការឈគ្បើគ្ាស់ 
ឬទទួលទ្វនរបស់សិសសនែលម្តនជាតិអាល់ក ល ផ្លិតផ្លថ្ន ាំជ្ក់ ឬឈគ្គឿងឈ ៀនឈៅឈលើគ្ទពយសមបតា ិស្វលាឈរៀន 
ឬកមម វធីិស្វលាណាមួយ។ 
 
ឈលើសពីឈនុះឈទៀត សិសសណានែលសែ ិតឈៅឈគ្កាមឥទធិពលចនឈគ្គឿងឈ ៀន ឬឈេសជ្ជៈម្តនជាតិអាល់ក លម នឈពល 
ឬអាំឡុងឈពលវតាម្តន ឬចូលរមួកន ុងសកមមភាពនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន នឹងគ្តូវានរារាាំងពីសកមមភាពឈន្ទុះ 
ឈហើយអាចនឹងគ្តូវទទួលវន័ិយ។ 
 
ឈគ្នលការណ៍្ឈនុះគ្តូវានផ្សពាផ្ាយឈៅឈលើឈគហទាំព័ររបស់គ្សកុ ឈហើយការជូ្នែាំណឹ្ងនឹងគ្តូវផ្ាល់ជូ្នែល់សិសាន សិសស 
និងឪព កម្តា យទ្វាំងអស់គ្សបាមចាប់របស់រែឋ។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត ស្វលាគ្តូវឈរៀបចាំចាប់ែតចាំលងចនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
ជាមួយ DESE ឈ យអន ឈលាមាមចាប់ាមរឈបៀបនែលឈសន ើស ាំឈ យ DESE ។ 
 

កា បរស្ងៀនអំពីរស្គឿងស្ិិងឹវថ្ែ ជំក់វនិងរស្គឿងរញៀន 

 
ឈ យអន ឈលាមាមចាប់រែឋនិងសហព័នធ  គ្សកុគ្តូវផ្ាល់ជូ្ននូវកមម វធីិអប់រំ សមគ្សបាមអាយ  សមគ្សបាមការអេិវឌ្ឍន៍ 
នែលម្តនេ័សត ុាងជាមូល ឋ នគ្គឹុះ អាំពីការបង្កា រឈគ្គឿងគ្សវងឹ ថ្ន ាំជ្ក់ និងឈគ្គឿងឈ ៀន កន ុងថ្ន ក ់K-12។ 
 
កមម វធីិបង្កា រឈគ្គឿងគ្សវងឹ ថ្ន ាំជ្ក់ និងឈគ្គឿងឈ ៀន គ្តូវគ្ាប់ពីផ្លវាិកនផ្នកចាប់ សងគម 
និងស ខភាពពីការឈសពឈគ្គឿងគ្សវងឹ ថ្ន ាំជ្ក់ 
និងឈគ្គឿងឈ ៀនឈ យសងាត់ធៃន់ឈលើការមិនឈគ្បើគ្ាស់ឈ យក ម្តរនែលម្តនអាយ ចូលឈរៀន។ 
កមម វធីិឈនុះក៏រមួបញ្ច លូព័ត៌ម្តនអាំពីបឈចចកឈទសនែលម្តនគ្បសិទធិភាព និងការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ ពនាឈពល 
និងឈចៀសវាងការឈគ្បើគ្ាស់ ក៏ែូចជាជ្ាំន្ទ កន ុងការឈ ុះគ្ស្វយសម្តេ ធពីមិតាេកា ិឈអាយឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងគ្សវងឹ ថ្ន ាំជ្ក ់
ឬឈគ្គឿងឈ ៀន។ 
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ឈគ្នលបាំណ្ងចនកមម វធីិឈនុះ ែូចនែលានបញ្ញជ ក់ឈៅខាងឈគ្កាម គឺម្តនឬសកន ុងជ្ាំឈនឿរបស់គណ្ៈកម្តម ធិការថ្ 
ការបង្កា រតគ្មូវឱ្យម្តនការអប់រំ ឈហើយទិែឋភាពសាំខាន់បាំផ្ តចនឈគ្នលការណ៍្និងការនណ្ន្ទាំរបស់គ្សកុ 
គួរនតជាការអប់រំក ម្តរនិងយ វជ្ន សា ីពីការឈធា ើការសឈគ្មចចិតានែលលអ គ្តឹមគ្តូវ៖ 
 

• ឈែើមបីបង្កា រ ពនារឈពល និង/ឬកាត់បនែយ ឈគ្គឿងគ្សវងឹ ថ្ន ាំជ្ក់ 
និងការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងឈ ៀនកន ុងចាំឈណាមក ម្តរនិងយ វជ្ន។ 
 

• ឈែើមបីបឈងា ើនការយល់ែឹងរបស់សិសស អាំពីផ្លវាិកនផ្នកចាប់ សងគម 
និងស ខភាពនែលបណាា លមកពីការឈសពឈគ្គឿងគ្សវងឹ ថ្ន ាំជ្ក់ និងការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងឈ ៀន។ 
 

• បឈគ្ងៀនសិសសឱ្យឈចុះគ្គប់គ្គងខល នួឯង ជ្ាំន្ទ សងគម ជ្ាំន្ទ ចរចា 
និងជ្ាំន្ទ បែិឈសធនែលនឹងជួ្យពួកឈគឈធា ើការសឈគ្មចចិតានែលលអ គ្តឹមគ្តូវ និងឈចៀសវាងការឈសពឈគ្គឿងគ្សវងឹ 
ថ្ន ាំជ្ក់ និងការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងឈ ៀន។ 

 
កមម វធីិសិកា សម្តភ រៈបឈគ្ងៀន និងលទធផ្លនែលានឈគ្បើឈៅកន ុងកមម វធីិឈនុះ គ្តូវាននណ្ន្ទាំឈ យអគគន្ទយក 
និងអន ម័តឈ យគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា។ 
 
ឈគ្នលការណ៍្ឈនុះគ្តូវានផ្សពាផ្ាយឈៅឈលើឈគហទាំព័ររបស់គ្សកុ ឈហើយការជូ្នែាំណឹ្ងនឹងគ្តូវផ្ាល់ជូ្នែល់សិសាន សិសស 
និងឪព កម្តា យទ្វាំងអស់គ្សបាមចាប់របស់រែឋ។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត ស្វលាគ្តូវឈរៀបចាំចាប់ែតចាំលងចនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
ជាមួយ DESE ឈ យអន ឈលាមាមចាប់ាមរឈបៀបនែលឈសន ើស ាំឈ យ DESE ។ 
 
 

កា របៀតរបៀន 

 
ការឈបៀតឈបៀនឈ យនផ្អកឈលើពូជ្ស្វសន៍ ពណ៌្សាំប រ សញ្ញជ តឈិែើម ជ្ាំឈនឿ/ស្វសន្ទ ឈេទ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ 
ជ្នជាតិភាគតិចទាំឈន្ទរផ្ល វូឈេទ ពិការភាពផ្ល វូចិតាឬរាងកាយ អាយ  វណ្ណ ៈ ស្វែ នភាពអាកហ៍ពិកហ៍ ភាពគ្នម នផ្ាុះសនមបង 
តគ្មូវការពិឈសស ភាស្វអង់ឈគែសឬសមិទធផ្លសិកា ឬការពិចារណាឈផ្សងឈទៀតនែលឈធា ើឈឡើងឈ យខ សចាប់របស់សហព័នធ  រែឋ 
ឬចាប់មូល ឋ នឬបទបបញ្ញតា ិន្ទន្ទ នឹងមិនគ្តូវានអត់ឈអានឈៅកន ុង Lynn Public Schools ឈទ។ គ្សកុរំពឹងថ្សិសស 
និឈោជ្ិក ភាគីទ្វ ាំងអស់នែលម្តនកិចចសនាឈៅ Lynn Public Schools និងសម្តជ្ិកែចទឈទៀតចនសហគមន៍ស្វលាឈរៀន 
គ្តូវគ្បគ្ពឹតដឈ យឥរោិបែសមរមយ និងឈគ្នរពមន សសទ្វាំងអស់ឈ យឈគ្នរពឈសចកា ីចែែែន រូ ស ភាពរាបស្វ និងយ តា ិធម៌។ 
ប គគលណានែលគ្តូវានឈគរកឈ ើ បន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាតសមគ្សប ឈែើមបីចូលរមួកន ុងទគ្មង់ជាកកយសមដ ី 
ឬការឈបៀតឈបៀនរាងកាយណាមួយ នឹងគ្តូវទទួលសកមមភាពវន័ិយរហូតែល់ និងរាប់បញ្ច លូទ្វាំងការបញ្ឈប់ការង្ករ 
ឬសកមមភាពវន័ិយសមរមយរាប់បញ្ច លូប  ននា មិនកាំណ្ត់ឈលើការសា ីបឈន្ទា ស ការផ្ទអ ក ការបញ្ចប់ការង្ករ/បឈណ្ា  ឈច  
ឬ ក់ទណ្ឌ កមមឈផ្សងឈទៀត។ សិសសណានែលឈជ្ឿជាក់ថ្ខល នួានទទួលរងការឈបៀតឈបៀន 
គួរម្តនឈសរ ើភាពកន ុងការពិភាកាឈរឿងឈនុះជាមួយមន សសឈព វយ័នែលគួរឱ្យទ កចិតា និង/ឬ ក់កកយបណ្ា ឹងឈ យផ្ទា ល់ 
ឬសរឈសរជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 
 
សូមឈោងឈៅឈគ្នលការណ៍្សា ីពីការមិនឈរ ើសឈអើង និងការករការឈបៀតឈបៀន និងចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX/ឈគ្នលការណ៍្ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ខាងឈគ្កាមសគ្ម្តបក់ាររាយការណ៍្ និងនីតិវធីិឈស ើបអឈងាត។ 
 

កា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទ 

 
ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទម្តនន័យថ្ការជ្គ្ម ុផ្ល វូឈេទនែលមិនចង់ាន ការឈសន ើស ាំឈអាយជួ្យខាងផ្ល វូឈេទ 
ឬការគ្បគ្ពឹតាផ្ល វូឈេទឈ យកកយសាំែីឬកាយវកិាររាងកាយពីនរណាម្តន ក់ 
នែលសិសសអាចគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងគ្នន កន ុងកាំឡុងឈពលទទួលានការអប់រំឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន 
ឬសកមមភាពនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន។ វាគឺជាកកយសាំែី រាងកាយ ឬអាកបបកិរោិនែលឈមើលឈ ើ កន ុងឈគ្នលបាំណ្ង 
ឬឥទធិពលគឺឈែើមបីបឈងា ើតការគ្បម្តែ បរោិកាសមិនរាក់ទ្វក់ ឬបាំេិតបាំេ័យ។ ឧទ្វហរណ៍្ខែុះគឺ៖ 
 

1. ការទទួលយកឬការយល់គ្ពមចាំឈកុះការគ្បគ្ពឹតានបបឈនុះ គ្តូវានឈធា ើឈឡើងកន ុងន័យអប់រំ 
មិនថ្ជាក់លាក់ឬមិនជាក់លាក់។ 
2. ការឈ ែ្ ើយតបរបស់ប គគលម្តន ក់ៗចាំឈកុះការគ្បគ្ពឹតដនបបឈនុះ គ្តូវានឈគ្បើជាមូល ឋ នសគ្ម្តប់ការអប់រំ  វន័ិយ 
ឬការសឈគ្មចចិតាឈផ្សងឈទៀតនែលម្តនឥទធិពលឈលើសិសស។ 
3. ការគ្បគ្ពឹតដនបបឈនុះរំខានែល់ការអប់រំឬការចូលរមួរបស់សសិស កន ុងសកមមភាពកមម វធីិសិកាបននែម។ 
4. អាកបបកិរោិបឈងា ើតឱ្យម្តនការបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក់ ឬការគ្បម្តែការង្ករ ឬបរោិកាសស្វលាឈរៀន។ 

 
និយមន័យផ្ល វូចាប់ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទគឺម្តនលកខណ្ៈទូលាំទូលាយ ឈហើយបននែមឈលើឧទ្វហរណ៍្ខាងឈលើ 
ការគ្បគ្ពឹតាទ្វក់ទងផ្ល វូឈេទឈផ្សងឈទៀត ឈទ្វុះបីជាម្តនឬមិនម្តនបាំណ្ង 
នែលមិនចង់ាននិងម្តនឥទធិពលបឈងា ើតបរោិកាសនែលមិនរាក់ទ្វក់ បាំេិតបាំេ័យ ឬឈធា ើឱ្យអាម្ត ស់ម ខែលស់ិសស 
ក៏អាចជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនែរ។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត អាំឈពើហឹងាផ្ល វូឈេទនែលានគ្បគ្ពឹតា ិគ្បឆាាំងនឹង្នាៈរបស់មន សស 
ឬឈៅឈពលនែលមន សសមិនអាចផ្ាល់ការគ្ពមឈគ្ពៀង (ឧ. ឈ យស្វរនតអាយ របស់សិសស ការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងឈ ៀនឬឈគ្គឿងគ្សវងឹ 
ឬពិការភាពបញ្ញញ ) រមួទ្វាំងការរំឈលាេឈសពសនែវៈ រំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទ រំឈលាេបាំកនរាងកាយ 
និងការបងខ ិតបងខ ាំផ្ល វូឈេទកន ុងទគ្មង់ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 
 
ឧបបតា ិឈហត ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទអាចរមួម្តន ការឈបៀតឈបៀនឈ យកកយសាំែី (ការនិោយបង្កា ច់បងខ ចូ 
ការនិោយជ្នែឈលង សាំណួ្រទ្វក់ទងលកខណ្ុះផ្ល វូឈេទ) ការឈបៀតឈបៀនរាងកាយ (ការប ុះឈ យមិនចាាំាច់ 
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ឬការប ុះឈ យគ្បម្តែ) ឬការឈបៀតឈបៀននែលឈមើលឈ ើ  (ផ្ទា ាំងរបូភាព កាត គាំនូរជ្ីវចល គាំនូរឈលើជ្ញ្ញជ ាំង គូររបូ 
របូរាងឬកាយវកិារនែលម្តនភាពគ្បម្តែ)។ 
 
សូមកត់សម្តគ ល់ថ្ចាំណ្ងឈជ្ើង IX ហាមឃាត់ការឈបៀតឈបៀផ្ល វូឈេទ ប  ននាការគ្បគ្ពឹតា ិនែលគ្តូវានចាត់ទ កថ្ជា 
“ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ” ឈគ្កាមចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
គឺម្តនកាំណ្ត់និងមិនចាប់យករាល់ការគ្បគ្ពឹតា ិនែលទ្វក់ទងនឹងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ស្វលា 
និងចាប់រែឋនិងសហព័នធែចទឈទៀតឈទ។ សគ្ម្តប់ឈហត ផ្លទ្វាំងឈនុះ LPS 
នឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់ការឈចាទគ្បកាន់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ឈ យអន ឈលាមាមឈគ្នលការណ៍្ចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX/ឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ឈហើយគ្បសិនឈបើវាកាំណ្ត់ថ្ការគ្បគ្ពឹតានែលានឈចាទគ្បកាន់សែ ិតឈៅឈគ្តវសិ្វលភាពចនចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX ប  ននា ឈៅនតជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ LPS នឹងអន វតា វធីិឈ ុះគ្ស្វយសមគ្សប និង/ឬសកមមភាពវន័ិយ។ 
 
ចាំឈកុះការគ្បគ្ពឹតាឈបៀតឈបៀនឈផ្សងឈទៀតទ្វាំងអស់ រមួទ្វាំងការឈបៀតឈបៀននែលមិនម្តននចងកន ុងចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
ស្វលាឈរៀននឹងឈ ុះគ្ស្វយការគ្បគ្ពឹតដឈ យអន ឈលាមាមឈគ្នលការណ៍្គ្នម នការឈរ ើសឈអើង និងគ្បឆាាំងការឈបៀតឈបៀន។ 
កន ុងករណី្ទ្វាំងអស់ កាំរតិខេស់ចនការសម្តៃ ត់នឹងគ្តូវានរកាទ កឈ យអាជាញ ធរស្វលា។ 
រាល់កិចចគ្បឹងនគ្បងនឹងគ្តូវឈធា ើឈឡើងឈែើមបីការករជ្នរងឈគ្គ្នុះ ឈែើមបណ្ា ឹង សិសស និងនិឈោជ្ិកកន ុងឈពលឈធា ើការឈស ើបអឈងាត 
និងចាត់វធិានការណ៍្ចនឧបបតា ិឈហត ។ 
 
កា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទរោយិិិស  
 

សិសសណានែលម្តនអារមមណ៍្ថ្ខល នួានរងឈគ្គ្នុះឈ យស្វរការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទពីសាំណាក់សិសសម្តន ក់ឈទៀត 
គួរនតរាយការណ៍្អាំពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះ ឈៅកាន់ឈ ម្ ុះខាងឈគ្កាម Lynn Public Schools 
អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឬអនកតាំណាងរបស់ន្ទង៖ 
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មិនម្តនអា ីឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងកាំណ្ត់សមតែភាពកន ុងការរាយការណ៍្អាំពីការឈបៀតឈបៀននែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈៅប គគលិកគ្ស ុ
កណាមួយឈឡើយ សិសសគួរនតម្តនអារមមណ៍្ស ខគ្សួល កន ុងការនសាងរកជ្ាំនួយពីមន សសឈព វយ័នែលទទួលខ សគ្តូវ។ 
ប គគលិកណាម្តន ក់នែលទទួលានព័ត៌ម្តននបបឈនុះ 
គ្តូវនតរាយការណ៍្ពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះភាែ មៗឈៅកាន់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX។ 
 
រាល់ឧបបតា ិឈហត នែលគ្តូវានរាយការណ៍្នឹងគ្តូវានឈស ើបអឈងាត គ្សបាមឈគ្នលការណ៍្ចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX/ឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទរបស់គ្សកុ។ 
គ្បសិនឈបើគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្សិសសម្តន ក់គ្តូវានរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទឈ យសិសសម្តន ក់ឈផ្សងឈទៀត 
ឈគ្កាមការរំឈលាេបាំកនឈលើឈគ្នលការណ៍្ចាំណ្ងឈជ្ើង IX/ឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទរបស់គ្សកុ 
ឬរំឈលាេឈលើឈគ្នលការណ៍្គ្នម នការឈរ ើសឈអើង និងគ្បឆាាំងការឈបៀតឈបៀន 
សិសសនែលរំឈលាេបាំកននឹងគ្តូវទទួលនូវការ ក់វន័ិយសមគ្សប រមួទ្វាំងប  ននាមិនកាំណ្ត់ ឈលើការសា ីបឈន្ទា ស ការផ្ទអ ក 
ការបឈណ្ា  ឈច  ឬការ ក់ទណ្ឌ កមមឈផ្សងឈទៀតនែលានកាំណ្ត់ឈ យរែឋាលស្វលា 
នែលគ្តូវអន វតាាមតគ្មូវការនីតិវធីិនែលអាចអន វតាាន។ 
 

 
កា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទរោយមនុិសរពញិយ័  
 

សិសសណានែលម្តនអារមមណ៍្ថ្ខល នួានរងឈគ្គ្នុះឈ យស្វរការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទពីសាំណាក់មន សសឈព វយ័ 
គួរនតរាយការណ៍្អាំពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះ ឈៅកាន់ឈ ម្ ុះខាងឈគ្កាម Lynn Public Schools 
អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឬអនកតាំណាងរបស់ន្ទង៖ 
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781-477-7220 
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មិនម្តនអា ីឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងកាំណ្ត់សមតែភាពកន ុងការរាយការណ៍្អាំពីការឈបៀតឈបៀននែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈៅប គគលិកគ្ស ុ
កណាមួយឈឡើយ សិសសគួរនតម្តនអារមមណ៍្ស ខគ្សួល កន ុងការនសាងរកជ្ាំនួយពីមន សសឈព វយ័នែលទទួលខ សគ្តូវ។ 
ប គគលិកណាម្តន ក់នែលទទួលានព័ត៌ម្តននបបឈនុះ 
គ្តូវនតរាយការណ៍្ពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះភាែ មៗឈៅកាន់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX។ 
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រាល់ឧបបតា ិឈហត នែលគ្តូវានរាយការណ៍្នឹងគ្តូវានឈស ើបអឈងាត គ្សបាមឈគ្នលការណ៍្ចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX/ឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទរបស់គ្សកុ។ 
គ្បសិនឈបើគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្សិសសម្តន ក់គ្តូវានរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទឈ យមន សសឈព វយ័ 
ឈគ្កាមការរំឈលាេបាំកនឈលើឈគ្នលការណ៍្ចាំណ្ងឈជ្ើង IX/ឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទរបស់គ្សកុ 
ឬរំឈលាេឈលើឈគ្នលការណ៍្គ្នម នការឈរ ើសឈអើង និងគ្បឆាាំងការឈបៀតឈបៀន 
ការ ក់វន័ិយធៃន់ធៃរែល់មន សសឈព វយ័អាចនឹងឈកើតឈឡើង។  
 
កន ុងកាលៈឈទសៈជាក់លាក់ ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ/អាំឈពើហឹងាអាចបឈងា ើតជាការរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទ។ 
ប គគលិកស្វលា (ែូចជាអនកយកព័ត៌ម្តននែលម្តនអាណ្តាិ) 
គ្តូវនតឈគ្នរពាមបទបបញ្ញតា ិរបស់រែឋទ្វក់ទងនឹងការរំឈលាេបាំកន/ការឈធាសគ្បនហសក ម្តរ។ ឈៅកាំរតិស្វលា 
ន្ទយកស្វលាទទួលខ សគ្តូវកន ុងការគ្បមូលរាយការណ៍្ 
រកាកាំណ្ត់គ្ាជាលាយលកខណ៍្អកសរចនរាយការណ៍្ទ្វាំងអស់ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
និងជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ចនរាយការណ៍្ទ្វាំងអស់អាំពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 
គ្បសិនឈបើកកយបណ្ា ឹងកក់ព័នធនឹងន្ទយកស្វលា 
ឈន្ទុះកកយបណ្ា ឹងគ្តូវនត ក់ឈ យផ្ទា ល់ជាមួយអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ។ 
រាល់ការឈចាទគ្បកាន់នែលកក់ព័នធនឹងប គគលិកស្វលាឈរៀន គ្តូវរាយការណ៍្ជាបន្ទា ន់ឈៅអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន។  

 

កា ជូនែំណឹងអំពីកា មិនរ ីិ រអើង 

 
វាជាឈគ្នលការណ៍្របស់ Lynn Public Schools មិនគ្តូវឈរ ើសឈអើងឈ យនផ្អកឈលើពូជ្ស្វសន៍ ពណ៌្សាំប រ សញ្ញជ តិឈែើម ជ្ាំឈនឿ/ 
ស្វសន្ទ ឈេទ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ ជ្នជាតិភាគតិច ទាំឈន្ទរផ្ល វូឈេទ ពិការភាពផ្ល វូចិតាឬរាងកាយ អាយ  វណ្ណ ៈ 
ស្វែ នភាពអាកហ៍ពិកហ៍ ភាពគ្នម នផ្ាុះសនមបង តគ្មូវការពិឈសស ការស្វា ត់ជ្ាំន្ទ ខាងភាស្វអង់ឈគែស ឬសមិទធិផ្លសិកា 
ឬការពិចារណាឈផ្សងឈទៀតនែលឈធា ើឈឡើងឈ យខ សចាប់ កន ុងចាប់សហព័នធ  រែឋ ឬចាប់កន ុងតាំបន់ រមួម្តនចាំណ្ងឈជ្ើង VI និង 
VII ចនចាប់សា ីពីសិទិធស ីវលិឆាន ាំ 1964 ចាំណ្ងឈជ្ើង IX ចនការនកនគ្បរែឋបបឈវណី្ឆាន ាំ 1972 ចាប់សិទធិ, នផ្នកទី 504 
ចនចាប់ស្វា រនីតិសមបទ្វឆាន ាំ 1973 ការឈរ ើសឈអើងអាយ កន ុងចាប់ការង្ករ និង M.G.L. Ch. 76:5, M.G.L., Ch.151 
  
ការស្វកសួរទ្វក់ទងនឹងការអន វតាឈគ្នលការណ៍្របស់ Lynn Public Schools 
គ្បឆាាំងនឹងការឈរ ើសឈអើងអាចគ្តូវានឈគបញ្ជ នូឈៅ Lynn Public School អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
ឬជ្ាំនួយការរែឋឈលខាធិការសិទធិស ីវលិ គ្កសួងអប់រំសហរែឋអាឈមរចិ Washington, D.C. 20202 ឬគ្បធានតាំបន់ 
គ្កសួងអប់រំសហរែឋអាឈមរចិ ការោិល័យសិទធិស ីវលិ 5 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109, ទូរស័ពា៖ (617) 
289-0011, ទូរស្វរ៖ (617) 289-0150, អ ីនម ល: OCR.Boston@ed.gov ។ Lynn Public Schools អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX គឺ Charles Gallo មស្រនា ីអន ឈលាមភាព ការោិល័យរែឋាល Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 
01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org។ 
 
សគ្ម្តប់នីតិវធីិចនការរាយការណ៍្និងបណ្ា ឹងស្វរទ កខ  សូមឈោងឈលើឈគ្នលការណ៍្គ្នម នការឈរ ើសឈអើង 
និងគ្បឆាាំងការឈបៀតឈបៀនខាងឈគ្កាម។  
 

រោលកា ណោ៍ម នកា រ ីិ រអើងនិងស្បឆ្ំងកា របៀតរបៀន 

           
Lynn Public Schools ឈបាជាញ នែរកាបរសិ្វែ នស្វលាឈរៀនឈ យគ្នម នការឈរ ើសឈអើង 
និង/ឬការឈបៀតឈបៀនឈ យនផ្អកឈលើពូជ្ស្វសន៍ ពណ៌្សាំប រ ឈែើមកាំឈណ្ើតជាតិស្វស្រសា  ជ្ាំឈនឿ/ស្វសន្ទ ឈេទ អតាសញ្ញញ ណ្ឈេទ 
ជ្នជាតិភាគតិច ទាំឈន្ទរផ្ល វូឈេទ ពិការភាពផ្ល វូចិតាឬរាងកាយ អាយ  វណ្ណ ៈ ស្វែ នភាពអាកហ៍ពិកហ៍ ភាពគ្នម នផ្ាុះសនមបង 
តគ្មូវការពិឈសស ជ្ាំន្ទ ភាស្វអង់ឈគែសឬសមិទធិផ្លសិកា ឬការពិចារណាឈផ្សងឈទៀតនែលឈធា ើឈឡើងឈ យខ សចាប់ 
កន ុងចាប់សហព័នធ  រែឋ ឬចាប់កន ុងតាំបន ់រមួម្តនចាំណ្ងឈជ្ើង VI និង VII ចនចាប់សា ីពីសិទិធស ីវលិឆាន ាំ 1964 ចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
ចនការនកនគ្បរែឋបបឈវណី្ឆាន ាំ 1972 ចាប់សិទធិ, នផ្នកទី 504 ចនចាបស់្វា រនីតិសមបទ្វឆាន ាំ 1973 
ការឈរ ើសឈអើងអាយ កន ុងចាប់ការង្ករ និង M.G.L. Ch. 76:5, M.G.L., Ch.151 ។ 
ការឈរ ើសឈអើង និង/ឬការឈបៀតឈបៀនឈ យរែធាល ប គគលិកនែលម្តនវញិាណ្បនប័គ្ត និងប គគលិកជ្ាំនួយ សិសស អនកលក់ 
និងប គគលែចទឈទៀត ឈៅស្វលាឈរៀនឬឈៅកន ុងគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀនគឺខ សចាប់ 
និងគ្តូវានហាមឃាត់ោ ងតឹងរ ឹង។ Lynn Public Schools តគ្មូវឲ្យនិឈោជ្ិកនិងសិសសទ្វាំងអស់ 
គ្តូវគ្បគ្ពឹតដឈ យឥរោិបែសមរមយ ឈ យឈគ្នរពឈៅកានន់ិឈោជ្ិក សិសស និងសម្តជ្ិកសហគមនទ៍្វ ាំងអស់។ 
 
និយមន័យននកា របៀតរបៀន 
 
ជាទូឈៅ។  ការឈបៀតឈបៀន កន ុងកាំរតិណាមួយ គឺជាទគ្មង់ចនការឈរ ើសឈអើង។ 
ការឈបៀតឈបៀនគ្តូវានកាំណ្ត់ជាការឈធា ើឈឡើងជាម ន ការឈសន ើស ាំ ឬការគ្បគ្ពឹតានែលម្តនឈគ្នលបាំណ្ង 
ឬជ្ុះឥទធពិលរំខានឈ យគ្នម នឈហត ផ្លែល់ការអប់រំឬការង្កររបសប់ គគលម្តន ក់ៗ 
ឈ យបឈងា ើតឱ្យម្តនបរោិកាសបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក់ អាម្ត ស់ម ខ គ្បម្តែ 
ឬបរោិកាសអប់រំឬវជិាជ ជ្ីវៈនែលមិនម្តនស វតែ ិភាព។ ការឈបៀតឈបៀន រមួម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ 
ឈលើការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងែូចជាការឈៅឈ ម្ ុះ ការជ្នែឈលង ឈសើចចាំអក កកយចចាមអារាម ឈោបល់ ឈែៀម ម 
ឬការនិោយនបបគ្បម្តែឈផ្សងឈទៀត; ទ្វ សឈមែៀកបាំកក់ឬកមមសិទធឈផ្សងឈទៀត គាំនូរាមទីស្វធារណ្ៈ 
កាំណ្តគ់្ាឬគាំនូរជ្ីវចល; ការប ុះឈ យមន សសឬសឈមែៀកបាំកក់របស់មន សសមិនចង់ាន 
កកយសមដ ីឬសកមមភាពណាមួយនែលអាចបងាឱ្យម្តនអារមមណ៍្មិនស ខគ្សួល អាម្ត ស់ម ខឬ ឺចាប់ ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូចិតា 
អារមមណ៍្ឬរាងកាយ ក៏ែូចជាការគាំរាមកាំ នហងែល់ស វតែ ិភាពឬទីាាំងរបស់មន សសម្តន ក់ 
ឈៅកន ុងស្វលាឈរៀនឬបរោិកាសការង្ករ។ ការបង្កា  របូភាពឬនិមិតាសញ្ញញ នែលគ្តូវានទ្វក់ទងកន ុងគ្គប់របូភាព 
រមួទ្វាំងផ្ទា ល់ម្តត់ សរឈសរ ឬឈអឡិចគ្តូនចិាមអ ិនធឺណិ្ត ទូរស័ពា ការឈផ្ញើស្វរ 
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ឬាមមឈធាាយឈផ្សងឈទៀតនែលបង្កា  ពីការមិនឈគ្នរពែល់អនកែចទ 
ឈ យនផ្អកឈលើការពិចារណានែលឈធា ើឈឡើងឈ យខ សចាប់ ឬបទបបញ្ញតា ិនែលអាចអន វតាាន។ ។ 
 
បញ្ជ ីគ្តូវានផ្ាល់ជូ្នឈែើមបីបង្កា  នូវឧទ្វហរណ៍្ជាក់នសាងមួយចាំនួនចនការគ្បគ្ពឹតា 
នែលបឈងា ើតជាការឈបៀតឈបៀននផ្អកឈលើមូល ឋ ននែលមិនអាចទទួលយកាន។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ 
សម្តជ្ិកទ្វាំងអស់ចនសហគមន៍ស្វលា Lynn គ្តូវនតវាយតចមែអាកបបកិរោិរបស់ពួកឈគ 
ឈ យនផ្អកឈលើនិយមន័យខាងឈគ្កាមចនទគ្មង់ឈផ្សងៗគ្នន ចនការឈបៀតឈបៀន។ 
គ្បសិនឈបើការគ្បគ្ពឹតដមួយចាំនួនមិនគ្តូវានច ុះកន ុងបញ្ជ ីពីម នឈទ 
ប  ននា គ្តូវានកាំណ្ត់ចូលឈៅកន ុងនិយមន័យមួយចនការឈបៀតឈបៀន ឈន្ទុះការគ្បគ្ពឹតាគ្តូវចាត់ទ កជាការឈបៀតឈបៀន 
និងគ្តូវហាមឃាត។់ 
 
ាមចាប់ អា ីនែលបឈងា ើតការឈបៀតឈបៀនគ្តូវានកាំណ្ត់ពីទសសនៈរបស់មន សស 
ឈ យសមឈហត ផ្លជាមួយនឹងលកខណ្ៈនែលការឈបៀតឈបៀនគ្តូវាននផ្អកឈលើ។ 
អា ីនែលមន សសម្តន ក់អាចពិចារណាពីអាកបបកិរោិនែលអាចទទួលយកាន 
អាចគ្តូវានចាត់ទ កថ្ជាការឈបៀតឈបៀនឈ យមន សសម្តន ក់ឈទៀត។ 
ឈហត ែូឈចនុះប គគលម្តន ក់ៗគួរនតពិចារណាឈលើកកយសមដ ីនិងសកមមភាពរបស់ពួកឈគ 
ថ្អាចគ្តូវានយល់ឈ យសមឈហត ផ្លឈ យប គគលឈផ្សងឈទៀត។ វាក៏សាំខាន់ផ្ងនែរសគ្ម្តប់ប គគលម្តន ក់ៗ 
ឈែើមបីបញ្ញជ ក់ឱ្យអនកែចទែឹងចាស់ ពីអាកបបកិរោិឬការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងណាមួយមិនគ្តូវានស្វា គមន៍ បាំេិតបាំេ័យ 
មិនរាក់ទ្វក់ ឬគ្បម្តែ។ 
ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ ខណ្ៈនែលការឈបៀតឈបៀនគ្គប់គ្បឈេទគ្តូវានហាមឃាត់ 
ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទគ្តូវការការយកចិតាទ ក ក់ជាពិឈសស។ ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
រមួម្តនការជ្គ្ម ុផ្ល វូឈេទនែលមិនចង់ាន ការឈសន ើស ាំផ្ល វូឈេទ 
និង/ឬកកយសាំែីឬគ្បគ្ពឹតាកាយវកិាររាងកាយទ្វក់ទងនឹងផ្ល វូឈេទ 
ាមរឈបៀបនែលានពិពណ៌្ន្ទឈគ្កាមចាំណ្ងឈជ្ើងចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះ។ 
 
IV.ទស្មង់ននកា របៀតរបៀន 
 
បញ្ជ ីមិនឈព ឈល ចនឧទ្វហរណ៍្ចនទគ្មង់ឈផ្សងៗគ្នន ចនការឈបៀតឈបៀន ម្តនរមួបញ្ច លូែូចខាងឈគ្កាម។ 
 

A. កា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទ/រយនឌ័  រមួម្តន ប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះ៖ 
 

• ការឈបៀតឈបៀន ឬរំឈលាេបាំកនឈ យកកយសាំែីនែលមិនស្វា គមន៍; 

• សម្តេ ធសគ្ម្តប់សកមមភាពផ្ល វូឈេទនែលមិនស្វា គមន៍; 

• ការឈលើកទឹកចិតាឈអាយម្តនការរមួឈេទនែលមិនស្វា គមន៍ ឬការប ុះកល់មិនសមរមយ ទុះ កា ិច 
ឬទាំន្ទក់ទាំនងផ្ល វូឈេទឈផ្សងឈទៀតឈគ្តពីភាពសមឈហត ផ្ល និងចាាំាច់ ក់កាំហិតសិសសឈ យគ្គូ 
រែឋាល ឬប គគលិកស្វលាែចទឈទៀត ឈែើមបីឈជ្ៀសវាងឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់រាងកាយឬគ្ទពយសមបតា ិ; 

• អាកបបកិរោិឬកកយសមា ីផ្ល វូឈេទនែលមិនស្វា គមន៍ 
រមួបញ្ច លូទ្វាំងការទ្វមទ្វរអន ឈគ្គ្នុះខាងផ្ល វូឈេទ នែលអមឈ យការបញ្ា ិតបឈញ្ា ៀងឬគាំរាមកាំ នហង 
ទ្វក់ទងនឹងស្វែ នភាពសិកាឬការង្កររបស់ប គគលម្តន ក់ៗ ; 

• អាកបបកិរោិឬកកយសមា ីផ្ល វូឈេទនែលមិនស្វា គមន៍ 
រមួបញ្ច លូទ្វាំងការទ្វមទ្វរអន ឈគ្គ្នុះខាងផ្ល វូឈេទ 
នែលអមឈ យការបញ្ា ិតបឈញ្ា ៀងឬសនាថ្អន ឈគ្គ្នុះជាងឈគ 
ទ្វក់ទងនឹងស្វែ នភាពសិកាឬការង្កររបស់ប គគលម្តន ក់ៗ ; 

• អាកបបកិរោិឬកកយសាំែីនែលមិនគបបីចាំឈកុះប គគលពីឈគ្កុះឈេទ។ 
 

ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ/ឈយនឌ្័រ អាចរមួបញ្ច លូទ្វាំងការគ្បគ្ពឹតានែលហាមឃាត់ែូចានកាំណ្ត់ខាងឈលើ 
នែលអាចឈកើតឈឡើងរវាងសម្តជ្ិកឈេទែូចគ្នន ឬឈយនឌ្័រែូចគ្នន ។ 
សូមកត់សម្តគ ល់ថ្ចាំណ្ងឈជ្ើង IX ហាមឃាត់ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ប  ននាការគ្បគ្ពឹតា ិនែលគ្តូវានចាត់ទ កថ្ជា “ 
ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ” ឈគ្កាមចាំណ្ងឈជ្ើង IX គឺម្តនកាំណ្ត់ 
និងមិនចាប់យករាល់ការគ្បគ្ពឹតា ិនែលទ្វក់ទងនឹងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ស្វលា 
និងចាប់រែឋនិងសហព័នធឈផ្សងឈទៀតឈទ។ សគ្ម្តប់ឈហត ផ្លទ្វាំងឈនុះ 
ស្វលានឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់ការឈចាទគ្បកាន់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
គ្សបាមឈគ្នលការណ៍្សា ីពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
ឈហើយគ្បសិនឈបើវាកាំណ្ត់ថ្ការគ្បគ្ពឹតានែលានឈចាទគ្បកាន់សែ ិតឈៅឈគ្តវសិ្វលភាពចនចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
ប  ននា ឈៅនតជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្គ្បឆាាំងនឹងការឈបៀតឈបៀនឈនុះ 
គ្សកុនឹងអន វតា វធិានការណ៍្ឈ ុះគ្ស្វយ និង/ឬ ក់វន័ិយសមគ្សបគ្សបាមឈគ្នលការណ៍្គ្នម នការឈរ ើសឈអើង 
និងគ្បឆាាំងនឹងការឈរ ើសឈអើងឈនុះ។ 

 
B.    កា របៀតរបៀនរលើអតាិញ្ហញ ណរយនឌ័  ម្តនរបូរាងកាយ កកយសាំែី គ្កាហា ិច ឬការសរឈសរ 

ឬក៏កកយសាំែីឬរបូរាងកាយឈផ្សងឈទៀត នែលទ្វក់ទងនឹងការគ្បគ្ពឹតាឬកាគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងថ្អាចរាល ល 
ឬជាប់លាប់នែលធៃន់ធៃរគ្គប់គ្គ្នន់ កន ុងការរំខានឬកាំណ្ត់សមតែភាពរបស់ប គគល 
កន ុងការចូលរមួឬទទួលានអតែគ្បឈោជ្ន៍ពីកមម វធីិឬសកមមភាពគ្សកុ។ 

                          
 

               កា របៀតរបៀនរលើអតាិញ្ហញ ណរយនឌ័  រមួបញ្ច លូប  ននាកាំណ្ត់ចាំឈកុះ៖ 
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1. បែិឈសធតឈមែ ើងគ្ាក់ ន លួ អតែគ្បឈោជ្ន៍ តាំ នណ្ង ឱ្កាសឈធា ើជាអនកែឹកន្ទាំ 
ឬការវាយតចមែឈលើការអន វតាន៍ ឈ យ រឈលើមូល ឋ នឈយនឌ្័រ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ 
ឬការបង្កា  ឈយនឌ្័ររបស់មន សសម្តន ក់។ 

2. រារាាំងប គគលណាម្តន ក់ពីការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងបរកិាខ ន្ទន្ទ ឬឈសវាកមមឈ យស្វរនតឈយនឌ្័រ 
អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ ឬការបង្កា  ឈយនឌ្័ររបស់មន សសម្តន ក់ឈន្ទុះ 

3. ឈធា ើការកាំណ្ត់ទ្វក់ទងនឹងគ្ាក់ ន លួ ឈ យនផ្អកឈលើឈយនឌ្័រ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ 
ឬការបង្កា  ឈយនឌ្័ររបស់មន សសម្តន ក់។ 

4. បែិឈសធការចូលឈគ្បើកមម វធីិអប់រំឈ យនផ្អកឈលើឈយនឌ្័រ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ 
ឬការបង្កា  ឈយនឌ្័ររបស់មន សសម្តន ក់។ 

5. ការ ុុះ ង់ឬអន ញ្ញញ តឱ្យម្តនបរោិកាសមិនស្វា គមន៍ឬមិនរាក់ទ្វក់ ឈ យនផ្អកឈលើឈយនឌ្័រ 
អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ ឬការបង្កា  ឈយនឌ្័ររបស់មន សសម្តន ក់។ 

       
C. កា របៀតរបៀនរលើពូជសាិន៍/ពណ៌ិ ំបុ  ម្តនការនិោយបង្កា ច់បងខ ចូពូជ្ស្វសន៍ កកយគ្បម្តែឬឈមើលង្កយ 

អាំពីពូជ្ស្វសន៍ឬពណ៌្សាំប ររបស់មន សស ការបង្កា  និមិតាសញ្ញញ គ្បម្តែឈរ ើសឈអើងពូជ្ស្វសន៍៖ 
1. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល បឈងា ើតបរោិកាសសិកាឬការង្ករនែលម្តនភាពបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក ់

ឬគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
2. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល ចនការរំខានឈគ្ចើនឬមិនសមឈហត ផ្ល 

ជាមួយនឹងលទធផ្លសិកាឬការអន វតាការង្កររបស់ប គគល 
3. ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ អាចជ្ុះឥទធិពលអាគ្កក់ែល់ឱ្កាសការង្ករសិការបស់ប គគល 

 
D. កា របៀតរបៀនរលើរែើមកំរណើតជាតិ ម្តនការគ្បគ្ពឹតាឈ យរាងកាយឬកកយសាំែី 

នែលទ្វក់ទងនឹងឈែើមកាំឈណ្ើតជាតិរបស់ប គគល ឈៅឈពលម្តនការគ្បគ្ពឹតា៖                                                                                                
1. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល បឈងា ើតបរោិកាសសិកាឬការង្ករនែលម្តនភាពបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក ់

ឬគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
2. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល ចនការរំខានឈគ្ចើនឬមិនសមឈហត ផ្ល 

ជាមួយនឹងលទធផ្លសិកាឬការអន វតាការង្កររបស់ប គគល 
3. ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ អាចជ្ុះឥទធិពលអាគ្កក់ែល់ឱ្កាសការង្ករសិការបស់ប គគល 

 
E. កា របៀតរបៀនរលើសាិនា ម្តនការគ្បគ្ពឹតាឈ យរាងកាយឬកកយសាំែី នែលទ្វក់ទងនឹងស្វសន្ទរបស់ប គគល 

ឈៅឈពលម្តនការគ្បគ្ពឹតា៖                                                                                                
1. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល បឈងា ើតបរោិកាសសិកាឬការង្ករនែលម្តនភាពបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក ់

ឬគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
2. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល ចនការរំខានឈគ្ចើនឬមិនសមឈហត ផ្ល 

ជាមួយនឹងលទធផ្លសិកាឬការអន វតាការង្កររបស់ប គគល 
3. ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ អាចជ្ុះឥទធិពលអាគ្កក់ែល់ឱ្កាសការង្ករសិការបស់ប គគល 

 
F. កា របៀតរបៀនរលើអាយុ ម្តនការគ្បគ្ពឹតាឈ យរាងកាយឬកកយសាំែី នែលទ្វក់ទងនឹងអាយ របស់ប គគល 

ឈៅឈពលម្តនការគ្បគ្ពឹតា៖                                                                                                
1. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល បឈងា ើតបរោិកាសសិកាឬការង្ករនែលម្តនភាពបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក់ 

ឬគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
2. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល ចនការរំខានឈគ្ចើនឬមិនសមឈហត ផ្ល 

ជាមួយនឹងលទធផ្លសិកាឬការអន វតាការង្កររបស់ប គគល 
3. ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ អាចជ្ុះឥទធិពលអាគ្កក់ែល់ឱ្កាសការង្ករសិការបស់ប គគល 

 
G. កា របៀតរបៀនរលើទំរនា នល ូិ រ្ទ ម្តនការគ្បគ្ពឹតាឈ យរាងកាយឬកកយសាំែី 

នែលទ្វក់ទងនឹងទាំឈន្ទរផ្ល វូឈេទរបស់ប គគល ឈៅឈពលម្តនការគ្បគ្ពឹតា៖                                                                                                
1. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល បឈងា ើតបរោិកាសសិកាឬការង្ករនែលម្តនភាពបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក ់   

ឬគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
2. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល ចនការរំខានឈគ្ចើនឬមិនសមឈហត ផ្ល 

ជាមួយនឹងលទធផ្លសិកាឬការអន វតាការង្កររបស់ប គគល 
3. ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ អាចជ្ុះឥទធិពលអាគ្កក់ែល់ឱ្កាសការង្ករសិការបស់ប គគល 

 
H. កា របៀតរបៀនរលើជនពិកា វ និង/ឬពិកា ភាព ម្តនការគ្បគ្ពឹតាឈ យរាងកាយឬកកយសាំែី 

នែលទ្វក់ទងនឹងជ្នពិការ និង/ឬពិការភាពរបស់ប គគល ឈៅឈពលម្តនការគ្បគ្ពឹតា៖                                                                                                
1. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល បឈងា ើតបរោិកាសសិកាឬការង្ករនែលម្តនភាពបាំេិតបាំេ័យ មិនរាក់ទ្វក ់   

ឬគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
2. ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឬឥទធិពល ចនការរំខានឈគ្ចើនឬមិនសមឈហត ផ្ល 

ជាមួយនឹងលទធផ្លសិកាឬការអន វតាការង្កររបស់ប គគល 
3. ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ អាចជ្ុះឥទធិពលអាគ្កក់ែល់ឱ្កាសការង្ករសិការបស់ប គគល 

 
 

 
កា ហាមឃាត់កា រ ីិ រអើងវកា របៀតរបៀនវនិងកា កា ិងិឹក 
 
ការឈរ ើសឈអើងឬការឈបៀតឈបៀនកន ុងទគ្មង់ណាមួយ ឬឈ យឈហត ផ្លណាមួយ គ្តូវានហាមឃាត់ជា ច់ខាត។ 
ឈនុះរាប់បញ្ច លូទ្វាំងការឈរ ើសឈអើងឬការឈបៀតឈបៀនឈ យរែធាល ប គគលិកនែលម្តនវញិាណ្ប័នបគ្តនិងប គគលិកជ្ាំនួយ សិសស 
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អនកលក ់ និងប គគលែចទឈទៀតឈៅកន ុងស្វលាឈរៀនឬឈៅកន ុងគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត 
ការសងសឹកចាំឈកុះប គគលនែលានរាយការណ៍្ការឈរ ើសឈអើង ការឈបៀតឈបៀន ឬអាកបបកិរោិមិនសមរមយឈផ្សងឈទៀត ឈៅស្វលា 
ឬអនកនែលានសហការកន ុងការឈស ើបអឈងាតឈលើបណ្ា ឹងតវា៉ា ឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ឈនុះគឺខ សចាប់ 
ឈហើយនឹងមិនគ្តូវានអន ញ្ញញ តិឈ យ Lynn Public Schools ឈឡើយ។ 
 
អនកនែលចូលរមួកន ុងការឈរ ើសឈអើង ការឈបៀតឈបៀន ឬការសងសឹកអាចនឹងគ្តូវម្តនវន័ិយ 
នែលរមួម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះការសា ីបឈន្ទា ស ការផ្ទអ ក ការបញ្ឈប់/ការបឈណ្ា  ឈច  
ឬការ ក់ទណ្ឌ កមមឈផ្សងឈទៀតនែលានកាំណ្ត់ឈ យរែឋាលស្វលា និង/ឬគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា 
គ្សបាមនីតិវធីិនែលអាចអន វតាាន។ ។ 
 
នីតិិ នធវីរាយកា ណ៍និងរិុើបអរងាត 
 
ប គគលនែលម្តនអារមមណ៍្ថ្ ខល នួគ្តូវានឈគឈរ ើសឈអើងឬឈបៀតឈបៀន 
គ្តូវនតខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈែើមបីចាប់ឈផ្ាើមែាំឈណ្ើរការនីតិវធីិកន ុងរយៈឈពលស្វមសិប (30) ចែៃចនចែៃសិកាពីឈហត ការណ្៍ 
ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលផ្ាល់នូវបណ្ា ឹងតវា៉ា ឈកើតឈឡើង ឬកន ុងរយៈឈពលស្វមសិប (30) 
ចែៃចនចែៃសិកាគិតចាប់ពីចែៃនែលភាគីរងឈគ្គ្នុះានែឹងពីឈហត ការណ៍្ ឬឈហត ផ្លនែលគួរនតែឹងអាំពីឈហត ការណ៍្ 
ឬគ្ពឹតា ិការណ៍្នែលផ្ាល់នូវបណ្ា ឹងតវា៉ា ឈកើតឈឡើង។ 
 
កា រាយកា ណ៍អំពីកា រ ីិ រអើងវនិង/ឬកា របៀតរបៀន 
 
ប គគលនែលម្តនអារមមណ៍្ថ្ខល នួគ្តូវានឈគឈរ ើសឈអើង ឬឈបៀតឈបៀនឈ យឈហត ផ្លណាមួយ នែលានឈលើកឈឡើងខាងឈលើ 
ឬប គគលណានែលានឈ ើ ឬែឹងអាំពីការឈរ ើសឈអើងឬការឈបៀតឈបៀនឈលើប គគលម្តន ក់ឈផ្សងឈទៀត ឈៅកន ុងបរ ិឋ នស្វលា 
គួរនតជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយកស្វលាឱ្យានឆាប់ាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន។ 
គ្បសិនឈបើប គគលឈន្ទុះមិនចង់ពិភាកាអាំពីបញ្ញា ឈនុះជាមួយន្ទយកស្វលា 
ឬគ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាមិនានឈ ុះគ្ស្វយបញ្ញា ាមរឈបៀបគ្បកបឈ យគ្បសិទធភាពឈន្ទុះ 
ប គគលឈន្ទុះគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់អគគន្ទយកឬ អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX គឺ Charles Gallo មស្រនា ីអន ឈលាមភាព 
ការោិល័យរែឋាល Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781-477-7220, 
GalloC@LynnSchools.org។ ស្វលាគ្សកុឈលើកទឹកចិតាឈអាយឈែើមបណ្ា ឹង 
ឈគ្បើទគ្មង់នបបបទនែលម្តនកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះ។ 
 
កា រាយកា ណ៍អំពីកា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទ 
 
ប គគលនែលម្តនអារមមណ៍្ថ្ខល នួានទទួលរងការឈរ ើសឈអើង ឈ យនផ្អកឈលើមូល ឋ នឈេទ រមួម្តនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
អាំឈពើហឹងាផ្ល វូឈេទ និង/ឬការឈបៀតឈបៀនឈលើមូល ឋ ននយនឌ្័រឈ យនិឈោជ្ិកគ្សកុ ឬអនកសម ័គ្គចិតា សិសសឈផ្សងឈទៀតឈៅ 
Lynn Public Schools ឬភាគីទបីី គួររាយការណ៍្ពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះភាែ មៗឈៅអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX គឺ Charles 
Gallo មស្រនា ីអន ឈលាមភាព ការោិល័យរែឋាល Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781-477-
7220, GalloC@LynnSchools.org។ ស្វលាគ្សកុឈលើកទឹកចិតាឈអាយឈែើមបណ្ា ឹង 
ឈគ្បើទគ្មង់នបបបទនែលម្តនកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះ។ 
 
គ្សកុនឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់ការឈចាទគ្បកាន់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ គ្សបាមឈគ្នលការណ៍្ចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX/ឈគ្នលការណ៍្ឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
ឈហើយគ្បសិនឈបើកាំណ្ត់ថ្ការគ្បគ្ពឹតានែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់សែ ិតឈៅឈគ្តវសិ្វលភាពចនចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
ប  ននា ឈៅនតជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ គ្សកុនឹងអន វតា វធីិឈ ុះគ្ស្វយ និង/ឬវន័ិយសកមមភាពសមគ្សប។ 
 
គ្នម នអា ីឈៅកន ុងឈសចកា ីនែែងការណ្៍ឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
នឹងរារាាំងប គគលណាម្តន ក់ពីការរាយការណ៍្អាំពីការហាមឃាត់នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈ យផ្ទា ល់ឈៅកាន់អគគន្ទយកចនស្វ
លាឈរៀនឈឡើយ។ ឈលើសពីឈនុះឈៅឈទៀត 
គ្នម នអា ីឈៅកន ុងរាយការណ៍្ឈនុះនឹងរារាាំងប គគលណាម្តន ក់ពីការរាយការណ៍្អាំពីការហាមឃាត់នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ 
ឈៅកានរ់ែធាលឈគ្តពីមស្រនា ីស្វលាគ្សកុនែលានកាំណ្ត់ ឬកន ុងករណី្សិសស ឈៅគ្គូឬទីគ្បឹកាឈឡើយ។ 
 
បុគគលិកដែលបានចាត់តាងំ 
 
Lynn Public Schools ានកាំណ្ត់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX និង/ឬអនកតាំណាងរបស់ន្ទង 
ម្តនទាំនួលខ សគ្តូវគ្តួតពិនិតយរែឋាលចននីតិវធីិទ្វ ាំងឈនុះ និងាម នការអន ឈលាមចាប់។ 
 
ឈៅាមស្វលានីមួយៗ ន្ទយកស្វលា និង/ឬអនកតាំណាងគឺជាប គគល 
ទទួលខ សគ្តូវកន ុងការទទួលនិងឈស ើបអឈងាតឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ 
ឬរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីអាកបបកិរោិហាមឃាត់នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់។ 
ប គគលិកស្វលាឈរៀនណានែលទទួលានរាយការណ៍្សា ីពីការគ្បគ្ពឹតាហាមឃាត់ គ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយកស្វលា 
និង/ឬអនកតាំណាងឱ្យានឆាប់បាំផ្ ត។ គ្បសិនឈបើកកយបណ្ា ឹងទ្វក់ទងនឹងន្ទយកស្វលា 
រាយការណ៍្គួរនតគ្តូវាន ក់ឈ យផ្ទា ល់ឈៅអគគន្ទយក។ 
ឈៅាមន្ទយក ឋ នទូទ្វាំងគ្សកុ 
រែធាលឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់គឺជាអនកទទួលខ សគ្តូវចាំឈកុះការទទួលនិងឈស ើបអឈងាតឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ 
ឬរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីអាកបបកិរោិហាមឃាត់នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់។ 
ប គគលិកស្វលាគ្សកុនែលទទួលានរាយការណ៍្សា ីពីការគ្បគ្ពឹតាហាមឃាត់ 
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គ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់រែធាលឬអនកតាំណាងឱ្យានឆាប់បាំផ្ ត។ គ្បសិនឈបើកកយបណ្ា ឹងទ្វក់ទងនឹងរែឋាលទូទ្វាំងគ្សកុ 
ឈន្ទុះបណ្ា ឹងគ្តូវ ក់ឈ យផ្ទា ល់ឈៅអគគន្ទយក។ 
 
កា រិុើបអរងាត 
 
ឈៅឈពលទទួលានរាយការណ៍្ឬបណ្ា ឹងអាំពីការគ្បគ្ពឹតាហាមឃាត់នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ 
រែឋាលឬអនកតាំណាងគ្តូវចាប់ឈផ្ាើមឈស ើបអឈងាតឱ្យានទ្វន់ឈពលឈវលាអាំពីឧបបតា ិឈហត នែលានឈចាទគ្បកាន់ 
ការឈស ើបអឈងាតអាចម្តនជាបទសម្តភ សន៍ផ្ទា ល់ជាមួយប គគលឈែើមបណ្ា ឹង ប គគលនែលគ្តូវឈចាទគ្បកាន់ 
និងអនកឈផ្សងឈទៀតនែលែឹងអាំពីឧបបតា ិឈហត ឬកាលៈឈទសៈនែលានឈចាទឈឡើងកន ុងបណ្ា ឹង។ 
ការឈស ើបអឈងាតក៏អាចម្តនវធីិស្វស្រសា  និងឯកស្វរឈផ្សងឈទៀតនែលគ្តូវានពិចារណា ឈ យភាគីឈស ើបអឈងាត។ 
 
រាល់កិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងឈ យសមឈហត ផ្ល នឹងគ្តូវឈធា ើឈឡើងឈែើមបីបញ្ចប់ការឈស ើបអឈងាត 
និងឈ ែ្ ើយតបជាលាយលកខណ៍្អកសរកន ុងរយៈឈពលែប់ (10) ចែៃចនចែៃទទួលកកយបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 
ការពនាឈពលសគ្ម្តប់ប ពាឈហត លអ  អាចនឹងឈកើតម្តន។ 
 
កន ុងការកាំណ្ត់ថ្ឈតើ “អាកបបកិរោិនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់” អាចបឈងា ើតជាការបាំកនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
ភាគីឈស ើបអឈងាតនឹងពិចារណាឈលើជ្ ាំវ ិកាលៈឈទសៈ៖ លកខណ្ៈចនឥរោិបទ ឧបបតា ិឈហត កនែងមកឬលាំន្ទាំបនាចនឥរោិបទ 
ទាំន្ទក់ទាំនងរវាងភាគីនែលកក់ព័នធ  និងបរបិទនែលឧបបតា ិឈហត ានឈកើតឈឡើង។ មិនថ្សកមមភាពជាក់លាក់ 
ឬឧបបតា ិឈហត បឈងា ើតការបាំកនឈលើឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ គឺទ្វមទ្វរឱ្យម្តនការឈបាជាញ ចិតានផ្អកឈលើអងគឈហត ទ្វ ាំងអស់ 
និងជ្ ាំវ ិកាលៈឈទសៈ។ 
 
កិច្បេកា ដកដស្ប/ែំរ្ោះស្សាយ 
 
ឈៅឈពលបញ្ចប់ការឈស ើបអឈងាត រែធាលឬអនកតាំណាងគ្តូវចាត់វធិានការណ៍្នកនគ្បសមគ្សប។ 
គ្បសិនឈបើគ្តូវានបង្កា   បន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាតថ្ ប គគលម្តន ក់ាន ក់កកយបណ្ា ឹងមិនពិតឈ យឈចតន្ទ 
ឈន្ទុះវធិានការណ៍្ វន័ិយសមគ្សប នឹងគ្តូវឈធា ើឈឡើងចាំឈកុះប គគលឈន្ទុះ។ (សូមឈមើលឧទ្វហរណ៍្ែូចខាងឈគ្កាម។) 
គ្បសិនឈបើគ្តូវានបង្កា   បន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាតថ្ ឧបបតា ិឈហត នែលានរាយការណ៍្ 
ម្តនកន ុងទគ្មង់ចនការគ្បគ្ពឹតដហាមឃាត់ណាមួយ 
រែឋាលនឹងចាត់វធិានការណ៍្សមគ្សបឈែើមបីបញ្ឈប់សកមមភាពនែលានហាមឃាត់ 
និងឈែើមបីធាន្ទថ្វាមិនគ្តូវានឈកើតឈឡើងមាងឈទៀត។ (សូមឈមើលឧទ្វហរណ៍្ែូចខាងឈគ្កាម។) 
 
កន ុងករណី្ជាក់លាក់ ការឈបៀតឈបៀនសិសសអាចជាការរំឈលាេបាំកនឈលើក ម្តរឈគ្កាមចាប់រែឋ។ Lynn Public Schools 
នឹងអន វតាាមតគ្មូវការចាប់ទ្វ ាំងអស់ នែលគ្គប់គ្គងឈលើការរាយការណ៍្អាំពីករណី្សងស័យចនការរំឈលាេបាំកនឈលើក ម្តរ 
ឈហើយនឹងរាយការណ៍្ពីសកមមភាពឧគ្កិែឋនែលសងស័យឈៅអាជាញ ធរសមគ្សប។ 
 
ឧទហ ណ៍ននកា ដកដស្ប/កា ស្បស្ពឹតា ិ នន័យ៖ 
ឈ យនផ្អកឈលើភាពធៃន់ធៃរចនការគ្បគ្ពឹតាហាមឃាត់សកមមភាពនបបឈនុះអាចម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះការស ាំឈទ្វស 
ការនណ្ន្ទាំឈែើមបីបញ្ឈប់ឥរោិបទគ្បម្តែ ការជូ្នែាំណឹ្ងែលឪ់ព កម្តា យ និង/ឬសនន ិសីទ ការគ្បឹកាឬការបណ្ត ុ ុះបណាា ល 
ការពាាល ការគ្ពម្តនអាំពីកិចចការនកនគ្បធៃន់ធៃរជាងឈនុះគ្បសិនឈបើអាកបបកិរោិឈៅនតបនា ែូចជា ការផ្ទអ ក ការែកឈច  
ការបឈណ្ា  ឈច  ការឈផ្ារ ការបញ្ឈប់ការង្ករ (នកនគ្ប/សកមមភាព វន័ិយគ្តូវានអន វតា 
គ្សបាមបទបបញ្ញតា ិចនកិចចគ្ពមឈគ្ពៀងចរចាសមូហភាព ចាប់រែឋនិងសហព័នធ  និងឈគ្នលការណ៍្ស្វលា។) 
 
ឈៅឈពលម្តនែាំឈណាុះគ្ស្វយចាំឈកុះឧបបតា ិឈហត នែលហាមឃាត់ឈ យឈសចកា ីនែែងការណ្៍ឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 
រាល់កកយបណ្ា ឹងចនការឈរ ើសឈអើង និង/ឬកន ុងទគ្មង់ឈបៀតឈបៀនន្ទន្ទនឹងគ្តូវបញ្ជ នូបនាឈៅអគគន្ទយកចនស្វលា។ 
 
ែំរណើ កា បណា ឹងឧទធ ណ៍ 
 
គ្បសិនឈបើបញ្ញា មិនគ្តូវានឈ ុះគ្ស្វយ ឈែើមបណ្ា ឹងអាចបា ឹងឧទធរណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង 
IX គឺ Charles Gallo មស្រនា ីអន ឈលាមភាព ការោិល័យរែឋាល Lynn Public Schools  100 Bennet Street, Lynn, MA 
01905, 781-477-7220, GalloC@LynnSchools.org។ ស្វលាគ្សកុឈលើកទឹកចិតាឈអាយឈែើមបណ្ា ឹង 
ឈគ្បើទគ្មង់នបបបទនែលម្តនកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំឈនុះ។ អនកសគ្មបសគ្មួលឬអនកតាំណាងនឹងជួ្បជាមួយឈែើមបណ្ា ឹង 
និងឈ ែ្ ើយតបជាលាយលកខណ៍្អកសរកន ុងរយៈឈពលែប់ (10) ចែៃចនចែៃសិកា បន្ទា ប់ពីានទទួលបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 
 
គ្បសិនឈបើ ឈៅច ងបញ្ចប់ចនរយៈឈពលែប់ (10) 
ចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់ពីម្តនការឈ ែ្ ើយតបជាលាយលកខណ៍្អកសរពីអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឬអនកតាំណាង 
នតបញ្ញា ឈៅនតមិនទ្វន់ានឈ ុះគ្ស្វយ ឈែើមបណ្ា ឹងម្តនសិទធិបា ឹងឈៅអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀនជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 
អគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀនគ្តូវឈស ើបអឈងាតកកយបណ្ា ឹង ឈហើយឈ ែ្ ើយតបជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅឈែើមបណ្ា ឹង 
មិនឈអាយឈលើសពីែប់ (10) ចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់ពីានទទួលកកយបណ្ា ឹង។ 
 
គ្បសិនឈបើបញ្ញា ឈៅនតមិនទ្វន់ានឈ ុះគ្ស្វយ 
ឈែើមបណ្ា ឹងអាចបា ឹងឧទធរណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាកន ុងរយៈឈពលែប់ (10) 
ចែៃចនចែៃទទួលានការឈ ែ្ ើយតបរបស់អគគន្ទយក។ គណ្ៈកម្តម ធិស្វលានឹងគ្បជ្ ាំកន ុងរយៈឈពលែប់គ្ាាំ (15) 
ចែៃចនចែៃសិកាឈែើមបីពិនិតយនិងពិចារណាឈលើបញ្ញា ឈនុះ។ 
គណ្ៈកម្តម ធិការនឹងឈ ែ្ ើយតបឈៅឈែើមបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរកន ុងរយៈឈពលគ្ាាំ (5) 
ចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់ពីការគ្បជ្ ាំឈន្ទុះ។ 
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គ្បសិនឈបើបញ្ញា ឈៅនតមិនទ្វន់ានឈ ុះគ្ស្វយសគ្ម្តប់ឈែើមបណ្ា ឹង 
ឈន្ទុះគ្នត់ម្តនសិទធិបា ឹងឧទធរណ៍្ឈ យផ្ទា ល់ឈៅការោិល័យសិទិធស ីវលិកន ុងគ្សកុ ឈែើមបីពិនិតយការឈស ើបអឈងាតរបស់គ្សកុ 
និងឈែើមបីបនាករណី្របស់គ្នត់ឬបញ្ចប់ែូចគ្នន ឈ យម្តនទិសឈៅនិងការនណ្ន្ទាំពីការោិល័យឈន្ទុះ។ 
 
ការខកខានកន ុងការឈស ើបអឈងាតបណ្ា ឹងែូចនែលានផ្ាល់ជូ្នឈៅទីឈនុះ 
ឬការខកខានមិនានបញ្ជ នូទគ្មង់កកយបណ្ា ឹងចនការឈរ ើសឈអើង 
និង/ឬការឈបៀតឈបៀនឈៅអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀនឈអាយទ្វន់ឈពលឈវលា 
នឹងន្ទាំឱ្យម្តនសកមមភាពវន័ិយែូចានកាំណ្ត់ឈ យអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន។ 
សកមមភាពវន័ិយនបបឈនុះអាចរាប់បញ្ច លូប  ននាមិនកាំណ្ត់ឈលើការសា ីបឈន្ទា សផ្ទា ល់ម្តត់ឬសរឈសរជាលាយលកខណ៍្អកសរ ការផ្ទអ ក 
ការឈផ្ារ ឬការបញ្ច ប់ការង្ករ (សកមមភាពវន័ិយនឹងគ្តូវគ្សបាមបទបបញ្ញតា ិចនកិចចគ្ពមឈគ្ពៀងចរចាសមូហភាព 
ចាប់រែឋនិងសហព័នធ  និងឈគ្នលការណ៍្ស្វលា។) 
 
ឈ យស្វរវាជាការសាំខាន់នែលបណ្ា ឹងគ្តូវានែាំឈណ្ើរការោ ងឆាប់រហ័សាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន 
ចាំនួនចែៃនែលានចងអ ុលបង្កា  ឈៅកាំរតិនីមួយៗគួរនតគ្តូវានចាត់ទ កថ្ជាចាំនួនអតិបរម្ត 
ឈហើយរាល់កិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងគួរនតគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈែើមបីពឈនែ ឿនែាំឈណ្ើរការឈនុះ។ 
 
ិិទធ ិមានជរស្មើិបា ឹង 
 
នីតិវធីិទ្វ ាំងឈនុះ មិនបែិឈសធសិទធិរបស់ប គគលណាម្តន ក់កន ុងការនសាងរកមឈធាាយជ្ឈគ្មើសឈផ្សងឈទៀតឈឡើយ។ 
ឈែើមបណ្ា ឹងអាច ក់កកយបណ្ា ឹងឈៅទីភាន ក់ង្ករែូចខាងឈគ្កាម៖ 
 
ន្ទយក ឋ នអប់រំសហរែឋអាឈមរចិ, ការោិល័យសិទធិស ីវលិ, 5 Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109, 
ទូរស័ពា៖ (617) 289-0011, ទូរស្វ៖ (617) 289-0150, អ ីនម ល៖ OCR.Boston@ed.gov ែូចខាងឈគ្កាម៖ 

• កន ុងរយៈឈពល 180 ចែៃចនចែៃគ្បតិទិន ចនការឈរ ើសឈអើងឬការឈបៀតឈបៀននែលានឈចាទគ្បកាន់ ឬ 

• កន ុងរយៈឈពល 60 ចែៃចនចែៃគ្បតិទនិ ចនការទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងច ងឈគ្កាយអាំពីស្វលគ្កមពី Lynn Public 
School ឈលើបណ្ា ឹងនែលានបា ឹងាមរយៈ Lynn Public School ឬ 

• កន ុងរយៈឈពល 60 ចែៃចនចែៃគ្បតិទនិ ចនការទទួលានឈសចកា ីសឈគ្មចច ងឈគ្កាយពីន្ទយក ឋ នអប់រំ 
Massachusetts, ការោិល័យបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ចនការអប់រំពិឈសស 

 
គណ្ៈកមមការឱ្កាសការង្ករឈសម ើភាពឈៅសហរែឋអាឈមរចិ (EEOC) - 300 ចែៃ៖ 
John Kennedy Federal Building, 15 New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203, ទូរស័ពា៖ (800) 669-4000 
 
គណ្ៈកមមការគ្បឆាាំងនឹងការឈរ ើសឈអើង Massachusetts (MCAD) – 300 ចែៃ៖ 
One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108, ទូរស័ពា៖ (617) 994-6000 
 
ន្ទយក ឋ នអប់រំបឋមនិងមធយមសិកា Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, ទូរស័ពា៖ (781-388-
3000) 
 
កា ិងិឹក/កា ផ្លេ ញ់តប 
 
ស្វលាគ្សកុនឹងចាត់វធិានការណ៍្ វន័ិយសមគ្សបចាំឈកុះប គគលណានែលសងសឹកឈលើប គគលនែលរាយការណ៍្ 
ឬជួ្យកន ុងការឈស ើបអឈងាតអាំពីការរំឈលាេឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ។ 
ការសងសឹករមួបញ្ច លូប  ននាមិនកាំណ្ត់ឈលើទគ្មង់ចនការបាំេិតបាំេ័យ ការផ្ទច  ់តប ឬការឈបៀតឈបៀន។ (សូមឈមើល IV 
សគ្ម្តប់ឧទ្វហរណ៍្ចនសកមមភាពវន័ិយ។ សកមមភាពវន័ិយនឹងគ្តូវគ្សបាមបទបបញ្ញតា ិចនកិចចគ្ពមឈគ្ពៀងចរចាសមូហភាព 
ចាប់រែឋនិងសហព័នធ  និងឈគ្នលការណ៍្ស្វលាឈរៀន។) 
 
IV. កា បិទ កយបណា ឹង 
 
ឈៅឈពលការឈស ើបអឈងាតគ្តូវានបញ្ចប់ ប គគលិកស្វលាឈរៀននឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឈែើមបណ្ា ឹងអាំពីលទធផ្ល 
និងឈធា ើរាយការណ៍្ជាមួយអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឬអនកតាំណាងរបស់ន្ទង។ 
 
Lynn Public Schools ជ្ាំរ  ឱ្យប គគលគ្គប់របូឈៅកន ុងសហគមន៍ស្វលាទ្វាំងអស់ 
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ន្ទយក ឋ នអប់រំបឋមនិងមធយមសិកា Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, ទូរស័ពា៖ (781-388-
3000) ឬគណ្ៈកមមការគ្បឆាាំងនឹងការឈរ ើសឈអើង Massachusetts (MCAD), One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 
02108, ទូរស័ពា៖ (617) 994-6000។ 
ទីភាន ក់ង្ករនែលទទួលខ សគ្តូវកន ុងការអន វតាចាប់សហព័នធហាមឃាត់ការឈបៀតឈបៀនកន ុងបរបិទការង្ករគឺ 
គណ្ៈកមមការឱ្កាសការង្ករឈសម ើភាពឈៅសហរែឋអាឈមរចិ (EEOC), John Kennedy Federal Building, 15 New Sudbury 
Street, Room 475, Boston, MA 02203, ទូរស័ពា៖ (800) 669-4000។ 
ទីភាន ក់ង្ករនែលទទួលខ សគ្តូវកន ុងការអន វតាចាប់សហព័នធហាមឃាត់ការឈបៀតឈបៀន 
ឈលើមូល ឋ នផ្ល វូឈេទទ្វក់ទងនឹងការអប់រំគឺ៖ ន្ទយក ឋ នអប់រំសហរែឋអាឈមរចិ, ការោិល័យសិទធិស ីវលិ, 5 Post Office 
Square, Boston, Massachusetts 02109, ទូរស័ពា៖ (617) 289-0011, ទូរស្វ៖ (617) 289-0150, អ ីនម ល៖ 
OCR.Boston@ed.gov 
 
ឯកស្វរចាបឈ់ោង៖ ចាំណ្ងឈជ្ើង vi, ចាបស់ិទិធស ីវលិឆាន ាំ 1964 
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ចាំណ្ងឈជ្ើង vii, ចាបស់ិទធិស ីវលិឆាន ាំ 1964 នែលគ្តូវាននកនគ្បឈ យចាប់ផ្ាល់ឱ្កាសការង្ករឈសម ើគ្នន ឆាន ាំ 1972 
ចាំណ្ងឈជ្ើង ix ការនកនគ្បការអប់រំឆាន ាំ 1972 
ចាបគ់្ាក់ ន លួឈសម ើគ្នន  នែលគ្តូវានឈធា ើការនកនគ្បឈ យការនកនគ្បការអប់រំឆាន ាំ 1972 
ចាបស់្វា រនីតិសមបទ្វឆាន ាំ 1973 
ចាបក់ារអប់រំសគ្ម្តប់ក ម្តរពិការទ្វាំងអស់ឆាន ាំ 1975  
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 កយបណា ឹងននកា រ ីិ រអើងវនិង/ឬកា របៀតរបៀន 

សិសស ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល ឬនិឈោជ្ិកណានែលម្តនអារមមណ៍្ថ្ ខល នួគ្តូវានឈគឈបៀតឈបៀន 

ឬឈរ ើសឈអើងឈ យនផ្អកឈលើពូជ្ស្វសន៍ ពណ៌្សាំប រ អាយ  សញ្ញជ តិឈែើម ឈេទ/ឈយនឌ្័រ អតាសញ្ញញ ណ្ឈយនឌ្័រ ឬពិការភាព 

អាចពិភាកា និង/ឬ ក់ឯកស្វរកកយបណ្ា ឹង ឈ យឈគ្បើទគ្មង់នបបបទឈនុះ។  

ោក់បណា ឹងបា ឹង  

     
និរយាជិក  ិិិស   

  
រ ម្ ោះរែើមបណា ឹង  

  
និរយាជិក  

    
ិិិស  ឪពុកមាា យ/អា្ពាបាល  

    
អាិ័យោឋ ននាោះ  ទូ ិ័ពា   

    
កាលប នរច្បេទនន កយបណា ឹង  កាលប នរច្បេទននឧបបតា ិរហតុ  

 

(ស្បិិនរបើអាច្បបង្កា ញថ្វបគុគលបានោក់ កយបណា ឹងមិនពិតរោយរច្បតនាវ

វិ នធានកា ណ៍វិ នន័យនឹងស្តូិ បានរធវ ើរែើងច្បំរ ោះបុគគលរនាោះ។) 

A. រ្ទ/រយនឌ័    E. សាិនា   

B. អតាិញ្ហញ ណរយនឌ័   F. អាយ ុ   

C. ពណ ៌   G. ពិកា /ភាពពិកា   

D. រែើមកំរណើត  H. ទំរនា នល ូិ រ្ទ   

 

ដថ្ាងកា ណ៍អំពីឧបបតា ិរហតុវ(គួ ដតរាប់បញ្ច ូលរាល់ព័ត៌មានដែល ក់ព័នធវ-វន ្,  របៀប្, រពល្, កដនាង្, 

ញឹកញាប់ប៉ាុ ែ្ , ភាសាជាក់លាក់, សាកសី)វ។វដនែកននទស្មង់រនោះអាច្បស្តូិ បានបំរពញវរោយមានជំនួយពីនាយកសាលាវ

ឬអែកតំ្ង បិ់ោត់។ 

ហតារលខា បិ់រែើមបណា ឹង៖       

ែំរ្ោះស្សាយននឧបបតា ិរហតុ៖        

កាលប នរច្បេទននែំរ្ោះស្សាយ  នាយកសាលា/អែកតំ្ង  

 
ហតារលខា បិ់រែើមបណា ឹង៖ 

  
កាលប នរច្បេទ 

 

 
ហតារលខា បិ់ភាគីទងំអិ់/ភាគីរនសងដែល ក់ព័នធ  

 

 

ស្បិិនរបើភាគី្មួយយល់ថ្ កយបណា ឹងមិនស្តូិ បានរោោះស្សាយស្បកបរោយភាពយុតាិធម៌វជាទរីពញច្បិតាវ

ឬទន់រពលរិលាវោត់មានិិទធ ិបា ឹងជំទិ់រិច្បកា ីិរស្មច្បរនោះវជាមួយអគគនាយកននសាលារ ៀនឬអែកតំ្ង បិ់ោត់។  

ហតារលខា បិ់រែើមបណា ឹងវ      

 កយបណា ឹងទងំអិ់នឹងស្តូិ  កាទុករៅកន ុងបនា ំឯកសា ិំង្កត់វរៅកន ុងកា នយាល័យ បិ់អគគនាយកននសាលារ ៀន។ 
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ច្បំណងរជើងវIX/រោលកា ណក៍ា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទ 

 

រិច្បកា ីរនាើម 

 

ចាំណ្ងឈជ្ើង IX ចនចាប់នកនគ្បការអប់រំឆាន ាំ 1972 និងចាប់រែឋនិងសហព័នធឈផ្សងៗ 

ការករសិសសនិងនិឈោជ្ិកស្វលាទ្វាំងអស់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនែលឈកើតឈឡើងកន ុងកាំឡុងឈពលសកមមភាពអប់រំ 

ឈ យមិនគិតពីឈេទរបស់ភាគី។ ឈៅកន ុងគ្បព័នធស្វលាឈរៀន ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទអាច ែ្ងកាត់ឈគ្ចើនបន្ទា ត់ 

ឈហើយអាចម្តនកក់ព័នធជាមួយសម្តជ្ិកប គគលិកនិងសម្តជ្ិកប គគលិក សម្តជ្ិកប គគលិកនិងសិសស សិសសនិងសិសស 

ភាគីទីបីនិងសម្តជ្ិកប គគលិក ឬភាគីទីបីនិងសិសស។ សសិសនិងនិឈោជ្ិកស្វលាទ្វាំងអស់ 

អាចជួ្បគ្បទុះមូល ធ នឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ រមួទ្វាំងសិសស/និឈោជ្ិកគ្បសុនិងគ្សី សិសស/និឈោជ្ិកឈេទទីបី 

សិសស/និឈោជ្ិកពិការ និងសិសស/និឈោជ្ិកនែលម្តនពូជ្ស្វសន៍ ឈែើមកាំឈណ្ើត និងអាយ ខ សគ្នន ។ 

 

ប គគលណានែលឈជ្ឿថ្សិសស, គ្គូ, រែធាល, ប គគលិកស្វលាឈផ្សងឈទៀត 

ឬភាគីទីបីានចូលរមួកន ុងការគ្បគ្ពឹតដនែលហាមឃាត់កន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 

មិនថ្ការគ្បគ្ពឹតានបបឈនុះគ្តូវានតគ្មង់មករកខល នួគ្នត់ឬមន សសមួយចាំនួនឈផ្សងឈទៀត 

គួរនតរាយការណ៍្ពីការហាមឃាត់នែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈអាយានឆាប់រហ័សឈៅមស្រនា ីសមគ្សបឈៅ Lynn Public 

Schools (“LPS”) (នែលគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ) ឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ ឬជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 

គ្នម នអា ីឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះនឹងរារាាំងប គគលណាម្តន ក់ 

ពីការរាយការណ៍្អាំពីការហាមឃាត់នែលានឈចាទគ្បកាន់ែល់ប គគលិក LPS 

ខ សពីប គគលិកនែលានកាំណ្ត់ឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះឈឡើយ។  

 

ដថ្ាងកា ណ៍រោលកា ណ៍ 

 

LPS មិនឈរ ើសឈអើងប គគលឈ យនផ្អកឈលើមូល ធ នឈេទ 

ឬគ្បឈេទណាមួយឈផ្សងឈទៀតនែលគ្តូវានការករឈ យចាប់រែឋនិងសហព័នធ  កន ុងការគ្គប់គ្គងឈគ្នលការណ៍្អប់រំនិងការង្ករ 

និងកមម វធីិនិងសកមមភាពនែលគ្គប់គ្គង និងផ្ាល់សិទធិឈសម ើគ្នន ែល់គ្កមុយ វជ្ននែលានចាត់ាាំងទ្វាំងអស់។ ។ LPS 

ានឈបាជាញ ចិតាកន ុងការនែរកាបរសិ្វែ នអប់រំនិងការង្ករឈ យគ្នម នការឈរ ើសឈអើងគ្គប់ទគ្មង់ទ្វាំងអស់ 

រមួទ្វាំងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនិងការសងសឹក។ 

 

រោលរៅ 

 

LPS ានឈបាជាញ ផ្ាល់នូវឱ្កាសសកិាឈសម ើៗគ្នន  និងការឈរៀនសូគ្តគ្បកបឈ យស វតែ ិភាព 

និងបរោិកាសកននែងឈធា ើការឈ យគ្នម នការឈរ ើសឈអើង រមួម្តនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនិងការសងសឹក។ LPS 

នឹងមិនអត់ឈអានចាំឈកុះការឈរ ើសឈអើងគ្គប់គ្បឈេទរមួទ្វាំងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនិងការសងសឹក 

ឈៅកន ុងសហគមន៍ស្វលាឈរៀន។ LPS នឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតនិងឈ ែ្ ើយតបឱ្យានឆាប់រហ័ស 

និងឈ ែ្ ើយតបរាល់ការឈចាទគ្បកាន់និងបណ្ា ឹងន្ទន្ទពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនិងការសងសឹក។ 

កន ុងអាំឡុងឈពលែាំឈណ្ើរការឈស ើបអឈងាត LPS នឹងផ្ាល់ែាំឈណាុះគ្ស្វយគ្បកបឈ យសមធម៌ែល់ឈែើមបណ្ា ឹងនិងច ងឈចាទ 

ធាន្ទនូវការវាយតចមែឈគ្នលបាំណ្ងចនេ័សត ុាងកក់ព័នធទ្វ ាំងអស់ និងចាត់ាាំងអនកឈស ើបអឈងាត និងអនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មច 

នែលមិនម្តនភាពលាំឈអៀងឬទាំន្ទស់ផ្លគ្បឈោជ្ន៍។ 

បន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាតនែលានកាំណ្ត់ថ្ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទានឈកើតឈឡើង LPS នឹងចាត់វធិានការណ៍្ វន័ិយគ្តឹមគ្តូវ 

ឆាប់រហ័ស ការនកនគ្បនិងវធិានការណ៍្ឈ ុះគ្ស្វយនែលចាាំាច់ ឈែើមបីធាន្ទឱ្យម្តនបរោិកាសឈរៀននិងកននែងឈធា ើការ 

គ្បកបឈ យស វតែ ិភាពនិងសមធម៌សាំរាប់សម្តជ្ិកសហគមន៍ស្វលាឈរៀនទ្វាំងអស់។ 

 

និយមន័យ 
ចាំណ្ងឈជ្ើង IX កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ការគ្បគ្ពឹតដបីគ្បឈេទ ច់ឈ យនឡក នែលអាចជា “ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ”៖ 

• និឈោជ្ិករបស់អនកទទួលលកខខណ្ឌ ផ្ាល់ជូ្នចនជ្ាំនួយ អតែគ្បឈោជ្ន៍ ឬឈសវាកមមរបស់អនកទទួល 
ឈលើការចូលរមួរបស់ប គគលកន ុងការគ្បគ្ពឹតាផ្ល វូឈេទនែលមិនស្វា គមន៍ (“ការឈបៀតឈបៀនឈ យម្តនែន រូគ្បឈោជ្ន៍”)។ 

• ការគ្បគ្ពឹតានែលមិនស្វា គមន៍ នែលកាំណ្ត់ឈ យប គគលសមឈហត ផ្លថ្ម្តនសភាពធៃន់ធៃរ រាល ល 
និងម្តនលកខណ្ៈគ្បម្តែឈមើលង្កយ 
នែលវាបែិឈសធោ ងម្តនគ្បសិទធិភាពនូវប គគលម្តន ក់នែលម្តនសិទធិឈសម ើគ្នន ឈលើកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់អនកទទួ
ល (“ការឈបៀតឈបៀនឈ យម្តនបរសិ្វែ នមិនរាក់ទ្វក់”)។ ឬ 

• “ការបាំកនផ្ល វូឈេទ” នែលានកាំណ្ត់កន ុង 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v), “ការណាត់ជួ្បហឹងា” 
ែូចនែលានកាំណ្ត់កន ុង 34 U.S.C. 12291(a)(10), “អាំឈពើហឹងាកន ុងគ្គួស្វរ” ែូចនែលានកាំណ្ត់កន ុង 34 U.S.C. 
12291(a)(8), ឬ “ាមលួចលាក់” ែូចនែលានកាំណ្ត់កន ុង 34 U.S.C. 12291(a)(30)។ 

ឧទ្វហរណ៏្ចនការគ្បគ្ពឹតដនែលមិនស្វា គមន៍ នែលអាចបឈងា ើតឱ្យម្តនបរោិកាសមិនរាក់ទ្វក់ 

រមួម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះការជ្គ្ម ុផ្ល វូឈេទនែលមិនចង់ាន សាំឈណ្ើអន ឈគ្គ្នុះខាងផ្ល វូឈេទ 

ការគ្បគ្ពឹតាឈ យកកយសាំែីឬមិននមនកកយសាំែីឬអាកបបកិរោិនែលទ្វក់ទងនឹងផ្ល វូឈេទ; ការឈរ ើសឈអើងផ្ល វូឈេទ 

ការគាំរាមកាំ នហងចនអាំឈពើហឹងា និង/ឬការបាំកនឈលើរាងកាយ។ 

និយមន័យបននែមខាងឈគ្កាមគ្តូវានអន វតា៖ 
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“ចាំឈណ្ុះែឹងជាក់នសាង” ម្តនន័យថ្ការជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 

ឬការឈចាទគ្បកាន់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទែល់និឈោជ្ិករបស់ LPS ឈលើកនលងនតបទ ឋ នឈនុះមិនគ្តូវានបាំឈព  

ឈៅឈពលនែលមស្រនា ី LPS នែលម្តនចាំឈណ្ុះែឹងជាក់នសាងគឺជាច ងឈចាទ (ឈៅឈពលនែលច ងឈចាទគឺជាប គគលិក)។ ចាំណ្ងឈជ្ើង 

IX ផ្ាល់ថ្ការទម្តែ ក់កាំហ សចនចាំឈណ្ុះែឹង ឈ យនផ្អកឈលើភាពទទួលខ សគ្តូវជ្ាំនួសនតមួយ ឬការជូ្នែាំណឹ្ងកន ុងន័យស្វែ បន្ទ 

គឺមិនគ្គប់គ្គ្នន់ឈែើមបីបឈងា ើតចាំឈណ្ុះែឹងជាក់នសាងឈទ។ កកយបណ្ា ឹងន្ទន្ទនឹងគ្តូវានឈ ុះគ្ស្វយ ឈៅឈពលណា LPS 

ម្តនចាំឈណ្ុះែឹងជាក់នសាងអាំពីការឈចាទគ្បកាន់ឈនុះ។ 

 

“ការ ប់សគ្ម្តករែឋាល” ម្តនន័យថ្ការ ក់និឈោជ្ិកឈអាយ ប់សគ្ម្តក ឈ យអន ឈលាមាមចាប់រែឋ។ 

គ្នម នអា ីឈៅកន ុងបទបបញ្ញតា ិចាំណ្ងឈជ្ើង IX រារាាំងអនកទទួលពីការ ក់ច ងឈចាទនែលមិននមនសិសស និឈោជ្ិក 

ទទួលការ ប់សគ្ម្តករែឋាល កន ុងឈពលរង់ចាាំែាំឈណ្ើរការនីតិវធីិឈលើបណ្ា ឹងស្វរទ កខ  ឈបើចាប ់Massachusetts 

គ្តូវានអន វតា។ 

 

“ការយល់គ្ពម” ម្តនន័យថ្កិចចសហគ្បតិបតា ិការកន ុងសកមមភាព 

ឬអាកបបកិរោិគ្សបាមការអន វតាន៍្នា ៈឈសរ ើរបស់មន សសនែលម្តនស្វម រតី ែឹងអាំពីលកខណ្ៈទឈងា ើឬសកមមភាព។ 

ទាំន្ទក់ទាំនងបចច ុបបននឬពីម ន គឺមិនគ្គប់គ្គ្នន់ឈែើមបីបឈងា ើតការយល់គ្ពមឈឡើយ។ ការយល់គ្ពមនឹងមិនគ្តូវានរកឈ ើ  

ឈៅឈពលនែលការ ក់ឈសន ើទឈងា ើឬសកមមភាពគ្តូវានអន វតា ឈ យស្វរឥទធិពលចនការេ័យខាែ ច ការបនែ ាំ ការបងខ ិតបងខ ាំ 

ការគាំរាមកាំ នហង និង/ឬឈែើមបណ្ា ឹងអសមតែភាពផ្ល វូចាប់ កន ុងការយល់គ្ពមឈៅឈពលឈធា ើទឈងា ើឬសកមមភាពឈន្ទុះ។ 

ការយល់គ្ពមគឺជាការការករចាំឈកុះការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទគ្គប់គ្បឈេទ។ 

 

“ឈែើមបណ្ា ឹង” ម្តនន័យថ្ប គគលនែលគ្តូវានឈចាទថ្ជាជ្នរងឈគ្គ្នុះចនការគ្បគ្ពឹតដនែលអាចជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 

 

“ឈចតន្ទមិនឈអើឈពើ” ម្តនន័យថ្ជាការឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ នែលមិនសមឈហត ផ្លទ្វល់នតឈស្វុះ 

ឈបើឈោងឈៅាមកាលៈឈទសៈនែលានែឹង។ 

 

“ការែកឈច ជាបន្ទា ន់” ម្តនន័យថ្ការផ្ទអ ក ឬការបឈណ្ា  សិសសឈច ជាបន្ទា ន់ គ្សបាមចាប់រែឋ។ 

គ្នម នអា ីឈៅកន ុងបទបបញ្ញតា ិចាំណ្ងឈជ្ើង IX រារាាំង LPS ពីការែកជ្នជាប់ឈចាទពីកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់ LPS 

ឈៅឈលើមូល ឋ នបន្ទា ន់ ឈ យផ្ាល់ជូ្នថ្ LPS អន វតាាមនីតិវធីិទ្វ ាំងអស់ឈគ្កាមចាប់ Massachusetts 

ឈ យការវភិាគឈលើស វតែ ិភាពនិងហានិេ័យប គគល កាំណ្ត់ថ្ម្តនការគាំរាមកាំ នហងបន្ទា ន់ែល់ស ខភាពរាងកាយ 

ឬស វតែ ិភាពរបស់សិសសឬប គគលែចទឈទៀតនែលឈកើតឈឡើងពីការឈចាទគ្បកាន់ឈលើការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 

សមឈហត ផ្លនឹងការែកឈច  នងិឈ យផ្ាល់ជ្នជាប់ឈចាទ 

ជាមួយនឹងការជូ្នែាំណឹ្ងនិងឱ្កាសឈែើមបីជ្ាំទ្វស់នឹងការសឈគ្មចចិតាភាែ មៗ បន្ទា ប់ពីការែកឈច ។ 

 

“កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ” ម្តនន័យថ្ជាឯកស្វរនែល ក់ឈ យឈែើមបណ្ា ឹង (ឬឪព កម្តា យ ឬអាណាពាាលរបស់ឈែើមបណ្ា ឹង 

គ្បសិនឈបើឈែើមបណ្ា ឹងជាសិសស) ឬច ុះហតែឈលខាឈ យអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

ឈ យឈចាទគ្បកានពី់ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ និងឈសន ើស ាំឈអាយ LPS ឈស ើបអឈងាតការឈចាទគ្បកាន់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 

 

“ច ងឈចាទ” ម្តនន័យថ្ប គគលនែលគ្តូវានរាយការណ៍្ថ្ជាអនកគ្បគ្ពឹតា ិបទឧគ្កិែឋ នែលអាចបងាជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 

 

“ វធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ” ម្តនន័យថ្មិនម្តនវន័ិយ ឈសវាកមមមិនម្តនទណ្ឌ កមមលកខណ្ុះប គគល នែលសមគ្សប ឈ យសមឈហត ផ្ល 

និងមិនគិតចែែឬគិតចែែពីឈែើមបណ្ា ឹងឬជ្នជាប់ឈចាទ ម នឬឈគ្កាយឈពល ក់កកយបណ្ា ឹងជាផ្ល វូការ 

ឬឈពលនែលគ្នម នបណ្ា ឹងផ្ល វូការ ។ វធិានការណ៍្ទ្វាំងឈនុះគ្តូវានឈរៀបចាំឈឡើងឈែើមបីស្វា រ 

ឬរកាសិទធិទទួលានឈសម ើគ្នន ចាំឈកុះកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់អនកទទួល 

ឈ យមិនចាាំាច់ផ្ាល់បនទ ុកែល់ភាគីម្តខ ងឈទៀតឈ យមិនសមឈហត ផ្ល រមួទ្វ ាំងវធិានការណ៍្នែលគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើង 

ឈែើមបីការករស វតែ ិភាពែល់ភាគទី្វ ាំងអស់ឬបរោិកាសអប់រំរបសអ់នកទទួល ឬរារាាំងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 

 វធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ អាចរមួម្តនការគ្បឹកាឈោបល់ ការពនារឈពលកាំណ្ត់ឬនកសាំរលួទ្វក់ទងនឹងវគគសិកា 

ការផ្ទែ ស់បត រូការង្ករឬកាលវភិាគថ្ន ក់ ឈសវាកមមការករបរឈិវណ្ស្វលា ការរតឹតបិតឈៅវ ិឈៅមកឈលើទាំន្ទក់ទាំនងរវាងភាគី 

ការផ្ទែ ស់បត រូទីាាំងការង្ករឬលាំឈៅ ឋ ន  ប់សគ្ម្តក 

បឈងា ើនសនា ិស ខនិងការគ្តួតពិនិតយកន ុងតាំបន់ជាក់លាក់ចនបរឈិវណ្ស្វលា និងវធិានការណ៍្គ្សឈែៀងគ្នន ឈផ្សងឈទៀត។ LPS 

គ្តូវនតរកាការសម្តៃ ត់នូវរាល់វធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទន្ទន្ទនែលានផ្ាល់ែល់ឈែើមបណ្ា ឹងឬជ្នជាប់ឈចាទ 

ឈបើកាំរតិចនការរកាការសម្តៃ ត់នបបឈនុះនឹងមិនឈធា ើឱ្យប ុះកល់ែល់សមតែភាពរបស់អនកទទួលកន ុងការផ្ាល់វធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទឈឡើ

យ។ អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ទទួលខ សគ្តូវកន ុងការសគ្មបសគ្មួល 

អន វតាគ្បកបឈ យគ្បសិទធភាពចនវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ។ 

 

ទស្មង់ដបបបទច្បំណងរជើងវIX /រោលកា ណ៍របៀតរបៀននល ូិ រ្ទ 

 

ឈែើមបីគ្គបែណ្ា ប់ឈ យចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទគ្តូវនតានឈកើតឈឡើងឈៅកន ុងកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់ស្វលា ឈហើយឈែើមបណ្ា ឹងគ្តូវនតចូលរមួ 
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ឬប  នប ងចូលរមួកន ុងកមម វធីិអប់រំ ឬសកមមភាពឈៅស្វលាឈរៀន ឈៅឈពលនែល កប់ណ្ា ឹងតវា៉ា ។ 

ឈែើមបណ្ា ឹងគ្តូវនតសែ ិតឈៅកន ុងសហរែឋអាឈមរចិផ្ងនែរ ឈៅឈពលនែលការគ្បគ្ពឹតាានឈកើតឈឡើង។ 

 

LPS នឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់ការឈចាទគ្បកាន់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ នែលម្តនចាំឈនុះែឹងជាក់នសាង 

ឈហើយនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ថ្ឈកើតឈឡើងឈៅកន ុងកមម វធីិនិងសកមមភាពរបស់ស្វលា រមួម្តនទីាាំង គ្ពឹតា ិការណ៍្ 

និង/ឬកាលៈឈទសៈនែល LPS អន វតាការគ្គប់គ្គងគ្តឹមគ្តូវ គ្សបាមឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ និងាមរឈបៀបមួយនែលមិននមនជា 

ឈចតន្ទមិនឈអើឈពើ។ 

 

ខណ្ៈឈពលនែលចាំណ្ងឈជ្ើង IX គ្គបែណ្ា ប់ឈលើនិយមន័យនែលានពិពណ៌្ន្ទខាងឈលើ “ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ” LPS 
ទទួលស្វគ ល់ថ្បទ ធ នចាំណ្ងឈជ្ើង IX មិនចាប់យករាល់ការគ្បគ្ពឹតដទ្វ ាំងអស់នែលទ្វក់ទងនឹងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
ឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ស្វលា និងចាប់រែឋនិងសហព័នធែចទឈទៀតឈឡើយ។ ែូឈចនុះខណ្ៈឈពលនែល LPS ហាមឃាត ់
“ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ” នែលានកាំណ្ត់ឈ យចាំណ្ងឈជ្ើង IX វាក៏ហាមឃាត់ការគ្បគ្ពឹតាអាំឈពើឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 
នែលអាចសែ ិតឈៅខាងឈគ្តនិយមន័យរបស់ចាំណ្ងឈជ្ើង IX និងរមួបញ្ច លូទ្វាំងការគ្បគ្ពឹតាផ្ល វូឈេទឈផ្សងឈទៀត 
ឈទ្វុះបីជាម្តនបាំណ្ងឬមិនម្តនបាំណ្ងក៏ឈ យ នែលមិនស្វា គមន៍និងជ្ុះឥទធិពលចនការបឈងា ើតបរោិកាសនែលមិនរាក់ទ្វក់ 
គ្បម្តែ បាំេិតបាំេ័យ ឬឈធា ើឱ្យអាម្ត ស់ែល់សសិសឬនិឈោជ្ិក។  
 
គ្បសិនឈបើ LPS កាំណ្ត់ថ្ ការគ្បគ្ពឹតានែលានឈចាទគ្បកាន់សែ ិតឈៅឈគ្តវសិ្វលភាពចនចាំណ្ងឈជ្ើង IX 
ប  ននា ឈៅនតជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ស្វលាែចទឈទៀត, LPS នឹងអន វតា វធិានការណ៍្សមគ្សប 
និង/ឬសកមមភាពវន័ិយគ្សបាមឈគ្នលការណ៍្ទ្វាំងឈន្ទុះ។ 
 
សូមកត់សម្តគ ល់ថ្ ឧបបតា ិឈហត ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទអាចជាការរំឈលាេបាំកនឈលើក ម្តរឈគ្កាមចាប់របស់រែឋ 
និងអាចរំឈលាេបាំកនចាប់គ្ពហមទណ្ឌ ផ្ងនែរ។ LPS 
ក៏នឹងអន វតាាមតគ្មូវការចាប់ទ្វ ាំងអស់នែលគ្គប់គ្គងឈលើការរាយការណ៍្ករណី្សងស័យចនការរំឈលាេបាំកនឈលើក ម្តរ 
និងការរំឈលាេបាំកនគ្ពហមទណ្ឌ ែល់អាជាញ ធរសមគ្សប រមួទ្វាំងន្ទយក ឋ នក ម្តរនិងគ្គួស្វរ។ 
 
ែំរណើ កា  កយបណា ឹងវនិង បាយកា ណ៍៖  
 
ចាំឈកុះការឈចាទគ្បកាន់អាំពីការឈរ ើសឈអើងផ្ល វូឈេទ រមួម្តនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ អាំឈពើហឹងាផ្ល វូឈេទ 

និងការឈបៀតឈបៀននផ្អកឈលើនយនឌ្័រ ឈ យនិឈោជ្ិកឬអនកសម ័គ្គចិតារបស់ LPS សិសសឈផ្សងឈទៀតឈៅ LPS ឬភាគីទីបី 

សូមរាយការណ៍្ពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះភាែ មៗឈៅកាន់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឈៅ LPS 

និង/ឬន្ទយកស្វលាចនអគ្នរស្វលាឈរៀន។ ព័ត៌ម្តនទាំន្ទក់ទាំនងរបស់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ម្តនែូចខាងឈគ្កាម៖ 
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គ្នម នអា ីឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះនឹងរារាាំងប គគលណាម្តន ក់ 

ពីការរាយការណ៍្អាំពីការហាមឃាត់នែលានឈចាទគ្បកាន់ែល់ប គគលិក LPS 

ខ សពីប គគលិកនែលានកាំណ្ត់ឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះឈឡើយ។ 

 

ឈៅឈពលទទួលានការជូ្នែាំណឹ្ងជាក់នសាងចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ 

សម្តជ្ិកមិននមនសិសសចនសហគមន៍ LPS (រមួទ្វ ាំងសម្តជ្ិកគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា LPS, រែឋាល, ស្វស្រស្វា ចារយ, ប គគលិក, 

អនកសម ័គ្គចិតាឈៅាមស្វលានិង/ឬភាគីជាបក់ិចចសនាឈែើមបីអន វតាការង្ករសគ្ម្តប់ LPS 

នែលសែ ិតឈគ្កាមសិទធិអាំណាចរបស់ស្វលា) គ្តូវនតជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

ឱ្យានឆាប់ាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន ប  ននាមិនគ្តូវឈលើសពី 24 ឈម្ត ងបន្ទា ប់ពីែឹងអាំពីឧបបតា ិឈហត ។ 

ការខកខានមិនានអន វតាាមតគ្មូវការរាយការណ៍្ចាាំាច់ ឬាមពិធកីារឈនុះអាចន្ទាំឱ្យម្តនវន័ិយ។ 

 

អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX និង/ឬរែធាលស្វលានែលានចាត់ាាំង និង/ឬនិឈោជ្ិក 

គ្តូវនតទ្វក់ទងឈែើមបណ្ា ឹងកន ុងរយៈឈពលពីរចែៃ បន្ទា ប់ពីទទួលកកយបណ្ា ឹងឈហើយគ្តូវឈធា ើែូចខាងឈគ្កាម៖  

 

• ផ្ាល់ជូ្ននិងពិភាកាវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទជាមួយឈែើមបណ្ា ឹង។ 

• ពិចារណាឈលើបាំណ្ងគ្ាថ្ន របស់ឈែើមបណ្ា ឹង ឈ យឈគ្នរពាមវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទន្ទន្ទ។ 

• ពនយល់ថ្វធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទអាចគ្តូវានទទួល ឈ យ កឬ់មិន ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ។ 

• ពនយល់ពីែាំឈណ្ើរការចនការ ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ និងកាំណ្ត់ថ្ឈតើឈែើមបណ្ា ឹងចង់ ក់កកយបណ្ា ឹងជាផ្ល វូការឬឈទ 
និង 

• ពនយល់ែល់ឈែើមបណ្ា ឹងអាំពីឈគ្នលបាំណ្ងចនការ ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ។ 
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អនកសាំរបសាំរលួចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឬអនកតាំណាងរបស់ន្ទងគ្តូវនតចងគ្កងជាលាយលកខណ៍្អកសរនូវវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ 

នែលានឈសន ើជូ្ន/ផ្ាល់ជូ្ន ឬឈហត អា ីានជាមិនម្តនវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទឈសន ើជូ្ន/ផ្ាល់ជូ្ន។ 

ឈែើមបណ្ា ឹងនិងជ្នជាប់ឈចាទគ្តូវនតានផ្ាល់ជូ្ននូវវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ 

ឈទ្វុះបីជាពួកឈគមិនាន ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការក៏ឈ យ។   

 

គ្បសិនឈបើឈែើមបណ្ា ឹងបែិឈសធ ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឬអនកតាំណាង 

គ្តូវពិចារណាថ្ឈតើគ្តូវច ុះហតែឈលខាឈលើបណ្ា ឹងផ្ល វូការ និងចាប់ឈផ្ាើមការឈស ើបអឈងាត 

ឈ យមិនគតិពីការឈព ចិតារបស់ឈែើមបណ្ា ឹងក៏ឈ យ។ ការសឈគ្មចចិតាឈនុះអាចសមគ្សប 

ឈៅឈពលនែលស វតែ ិភាពឬកា ីកងាល់គ្បហាក់គ្បនហលគ្នន ឈធា ើឱ្យ LPS សនន ិ ឋ នថ្ជ្នជាប់ឈចាទម្តនឈចតន្ទមិនឈអើឈពើ 

ចាំឈកុះចាំឈណ្ុះែឹងជាក់នសាងអាំពីចាំណ្ងឈជ្ើង IX ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ អាចតគ្មូវឱ្យ LPS 

ឈធា ើការឈស ើបអឈងាតនិង ក់ទណ្ឌ កមមែល់ជ្នជាប់ឈចាទ។ ការសឈគ្មចចិតារបស់អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

កន ុងការបែិឈសធការសឈគ្មចចិតារបស់ឈែើមបណ្ា ឹងមិនឱ្យ ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ គ្តូវនតម្តនជាឯកស្វរជាលាយលកខណ៍្អកសរ 

រមួជាមួយនឹងការពនយល់ពីមូលឈហត នែលឈសចកា ីសឈគ្មចឈនុះចាាំាច់ឈែើមបីឈចៀសវាង ឈចតន្ទមិនឈអើឈពើ។ 

គ្បសិនឈបើបណ្ា ឹងផ្ល វូការមិនគ្តូវានឈធា ើឈឡើង LPS ឈៅនតអាចឈស ើបអឈងាតរាយការណ៍្ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 

ឈ យអន ឈលាមាមឈគ្នលការណ៍្គ្នម នការឈរ ើសឈអើងនិងគ្បឆាាំងការឈបៀតឈបៀនរបស់ខល នួ 

ឈ យយកបាំណ្ងគ្ាថ្ន របស់ឈែើមបណ្ា ឹងមកពិចារណា។ 

 

កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការក៏អាចគ្តូវាន ក់ឈ យផ្ទា ល់ឈៅអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ឈ យឈែើមបណ្ា ឹងឈ យផ្ទា ល់ 

ាមអ ីនម ល ឬាមទូរស័ពាឈៅឈពលណាមួយ រាប់បញ្ច លូទ្វាំងអាំឡុងឈពលនែលមិននមនជាឈម្ត ងឈធា ើការ។  

 

កកយបណ្ា ឹងអាចគ្តូវានសរឈសរឈ យឈែើមបណ្ា ឹង 

ឬវានឹងគ្តូវានកាត់បនែយឈៅជាការសរឈសរឈ យប គគលិកស្វលានែលានទទួលបណ្ា ឹង ឬន្ទយកស្វលា 

ឬអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ។ ឈទ្វុះជាកកយបណ្ា ឹងគ្តូវានកាត់បនែយឈៅជាការសរឈសរឈ យសិសស ឪព កម្តា យ 

ឬប គគលិកក៏ឈ យ កកយបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរគួរនតរមួបញ្ច លូឈ ម្ ុះឈែើមបណ្ា ឹង 

ឈ ម្ ុះជ្នរងឈគ្គ្នុះនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ (ឈបើខ សគ្នន ) ឈ ម្ ុះរបស់ជ្នជាប់ឈចាទ ទីាាំងចនស្វលាឈរៀន/ន្ទយក ធ ន 

នែលម្តនសកមមភាពឈរ ើសឈអើងនែលានឈចាទគ្បកាន់ានឈកើតឈឡើង ជាមូល ឋ នចនបណ្ា ឹង ស្វកសី (គ្បសិនឈបើម្តន) 

និងសកមមភាពនកនគ្បនែលឈែើមបណ្ា ឹងកាំព ងនសាងរក។ ព័ត៌ម្តនឈនុះនឹងគ្តូវានឈធា ើឈឡើង 

ឬឈផ្ារឈៅទគ្មង់កកយបណ្ា ឹងឈលើការឈរ ើសឈអើង/ការឈបៀតឈបៀន នែលគ្តូវានរកាទ កឈ យ LPS។ 

 

មិនម្តនកាំណ្ត់ឈពលឈវលាឬលកខនា ិកៈចនការកាំណ្ត់ឈពលឈវលា ឈែើមបី ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការឈទ។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ 

ឈៅឈពល ក់កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ ជ្នរងឈគ្គ្នុះនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់គ្តូវនតចូលរមួ 

ឬប  នប ងចូលរមួកន ុងកមម វធីិឬសកមមភាពរបស់ LPS។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត LPS 

ម្តន្ន្ទា ន សិទធិកន ុងការគ្ចានឈចាលបណ្ា ឹងផ្ល វូការ ឈៅឈពលឈពលឈវលានែលកនែងផ្ តនឹងបណាា លឱ្យ LPS អសមតែភាព 

កន ុងការគ្បមូលេ័សត ុាងគ្គប់គ្គ្នន់ ឈែើមបី្នែល់ការសឈគ្មចចិតាទ្វក់ទងនឹងការទទួលខ សគ្តូវ ឬឈៅឈពល LPS 

ាត់បង់ការទទួលខ សគ្តូវចាំឈកុះឈែើមបណ្ា ឹង (ឧ. ឈែើមបណ្ា ឹងនលងចូលរមួ ឬគ្តូវានជួ្លឱ្យឈធា ើការឈ យ LPS) ។ 

 

គ្បសិនឈបើការគ្បគ្ពឹតដនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈៅកន ុងកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ 

ានបង្កា  ថ្មិនបឈងា ើតការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទែូចនែលានកាំណ្ត់ឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 

មិនម្តនឈៅកន ុងកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់ LPS ឬមិនានឈកើតឈឡើងគ្បឆាាំងនឹងប គគលឈៅកន ុងសហរែឋអាឈមរចិ ឈន្ទុះ 

LPS គ្តូវនតបែិឈសធកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ ឈៅឈគ្កាមនីតិវធីិទ្វ ាំងឈនុះ, ប  ននាអាចឈស ើបអឈងាតឈៅឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ 

និងនីតិវធីិឈផ្សងឈទៀត។ LPS នឹងឈផ្ញើការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ អាំពីការបែិឈសធណាមួយ។   

 

កា ជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកស នន កយបណា ឹងនល ូិ កា  

 

ឈៅឈពលទទួលានកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ LPS នឹងផ្ាល់ជូ្នឈែើមបណ្ា ឹងនិងជ្នជាប់ឈចាទ 

ជាលាយលកខណ៍្អកសរចនការឈចាទគ្បកាន់ ែាំឈណ្ើរការបណ្ា ឹងស្វរទ កខ  ែាំឈណ្ើរការបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្  វធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទនែលម្តន 

និងការ ក់ទណ្ឌ កមម វន័ិយ និងែាំឈណាុះគ្ស្វយនែលអាចឈកើតម្តន។ ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ 

ក៏នឹងរមួបញ្ច លូឈសចកា ីនែែងការណ៍្នែលជ្នជាប់ឈចាទគ្តូវានសនមត់ថ្មិនទទួលខ សគ្តូវចាំឈកុះការគ្បគ្ពឹតានែលានឈចាទ

គ្បកាន ់ឈហើយថ្ការចឈគ្មចចិតាទ្វក់ទងនឹងការទទួលខ សគ្តូវគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈៅឈពលបញ្ចប់ែាំឈណ្ើរការបណ្ា ឹងស្វរទ កខ។ 

ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរគ្តូវនតជូ្នែាំណឹ្ងែល់គូភាគីថ្ ពួកឈគអាចម្តនទីគ្បឹកាចនជ្ឈគ្មើសរបស់ពួកឈគ 

នែលអាចជា ប  ននា មិនចាាំាច់ជាឈមធាវ ើ ឈហើយអាចនឹងគ្តួតពិនិតយនិងពិនិតយេ័សត ុាង។ ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ 

គ្តូវនតជូ្នែាំណឹ្ងែល់ភាគីទ្វ ាំងអស់ថ្គ្កមសីលធម៌របស់ LPS ហាមការឈធា ើរាយការណ៍្មិនពិត ឬការបញ្ជ នូព័ត៌ម្តនមិនពិត 

កន ុងែាំឈណ្ើរការបណ្ា ឹងស្វរទ កខ។ 

 

គ្បសិនឈបើការឈចាទគ្បកាន់បននែមគ្តូវានបញ្ច លូកន ុងអាំឡុងឈពលចនការឈស ើបអឈងាត 

ឈន្ទុះការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរបននែមគ្តូវនតានឈធា ើឈឡើង។ 

 

ែំរ្ោះស្សាយរស្ៅនល ូិ កា  



48 
 

 

កន ុងករណី្សមគ្សប ឈហើយម្តននតបន្ទា ប់ពីកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការគ្តូវាន ក់ 

និងការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរគ្តូវានឈច  អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

ក៏គួរពិចារណាផ្ាល់ជូ្នភាគីនូវជ្ឈគ្មើសសគ្ម្តប់ែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការ (ឧ. ការសគ្មបសគ្មួល) ។ 

ការចូលរមួកន ុងែាំឈណ្ើរការឈ ុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការ អាចឈកើតឈឡើងនតឈៅឈពលនែលភាគីទ្វាំងពីរផ្ាល់ការយល់គ្ពមសម ័គ្គចិតា 

ជូ្នែាំណឹ្ង យល់គ្ពមជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឈែើមបីប  នប ងរកែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការ 

ឈហើយភាគទី្វ ាំងពីរម្តនសិទធិែកខល នួឈច ពីែាំឈណ្ើរការឈគ្តផ្ល វូការឈៅឈពលណាក៏ាន។ ជ្ឈគ្មើសចនកកយបណ្ា ឹងឈគ្តផ្ល វូការ 

គឺមិនអាចម្តនសគ្ម្តប់រាយការណ៍្ចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទរបស់និឈោជ្ិកឈៅឈលើសិសស ឈៅកន ុងបរបិទឈនុះ 

ការឈស ើបអឈងាតជាផ្ល វូការគឺគ្តូវទ្វមទ្វរ។ ឈៅឈពលនែលម្តនែាំឈណ្ើរការែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការគ្តូវានគ្ពមឈគ្ពៀង 

វានឹងគ្តូវសគ្មបសគ្មួលឈ យអនកសគ្មបសគ្មួលនែលានចាត់ាាំង ឈ យអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

នែលមិនម្តនទាំន្ទស់ផ្លគ្បឈោជ្ន៍ និង/ឬលាំឈអៀងសគ្ម្តប់ឬគ្បឆាាំងនឹងឈែើមបណ្ា ឹងឬជ្នជាប់ឈចាទ 

និងជាអនកនែលានទទួលការបណ្ត ុ ុះបណាា លគ្តឹមគ្តូវ។ 

 

ែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការគឺជាការសម ័គ្គចិតាទ្វ ាំងគ្សងុ។ ភាគីន្ទន្ទអាចឈគ្ជ្ើសឈរ ើសឈែើមបីបនានីតិវធីិផ្ល វូការ 

និងបែិឈសធែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការឈៅជ្ាំហានណាមួយកន ុងកាំឡុងឈពលែាំឈណ្ើរការ 

ឈទ្វុះបីែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការានចាប់ឈផ្ាើមរចួឈហើយក៏ឈ យ។ 

 

គ្បសិនឈបើភាគីមិនឈព ចិតានឹងែាំឈណាុះគ្ស្វយពីែាំឈណ្ើរការឈគ្តផ្ល វូការ 

ឬគ្បសិនឈបើគ្នត់/ពួកឈគមិនឈគ្ជ្ើសឈរ ើសែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការឈន្ទុះ 

គ្នត់/ពួកឈគអាចចាប់ឈផ្ាើមនីតិវធីិបណ្ា ឹងផ្ល វូការនែលានពិពណ៌្ន្ទែូចខាងឈគ្កាម។ 

 

 

 

 

កា រិុើបអរងាត 

 

គ្បសិនឈបើែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការមិនគ្តូវានផ្ាល់ជូ្នឬយល់គ្ពមឈ យភាគី ឈន្ទុះអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

នឹងចាត់ាាំងអនកឈស ើបអឈងាត និងអនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតា នែលគ្បនហលជាមិននមនជាជ្ននតមួយឈទ។ 

 

កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការទ្វាំងអស់ នឹងតគ្មូវឱ្យម្តនការឈស ើបអឈងាតឈព ឈល គ្សបាមនីតិវធីិចនបណ្ា ឹងតវា៉ា ចាំណ្ងឈជ្ើង IX ។ 

ចាំឈកុះកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 

អនកឈស ើបអឈងាតនឹងឈធា ើនិងបញ្ចប់ការឈស ើបអឈងាតោ ងហមត់ចត់និងមិនលាំឈអៀងឈៅកន ុងការគ្បគ្ពឹតានែលានរាយការណ៍្ 

ឈៅកន ុងឈពលឈវលានែលសមឈហត ផ្ល ជាមួយនឹងការពនារឈពលសគ្ម្តប់ប ពាឈហត លអ នតប  ឈណាន ុះ។ 

ការខិតខាំឈ យឈស្វម ុះគ្តង់នឹងគ្តូវឈធា ើឈឡើងឈែើមបីបញ្ចប់ការឈស ើបអឈងាតកន ុងរយៈឈពល 15 

ចែៃចនចែៃចាប់ឈផ្ាើមកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ ឈលើកនលងនតប ពាឈហត លអ ែូចម្តនកន ុងឯកស្វរឈស ើបអឈងាត។ 

ឈៅឈពលនែលអាចឈធា ើឈៅាន នីតិវធីិផ្ល វូការនឹងគ្តូវានបញ្ច ប់កន ុងរយៈឈពលឈតសិបចែៃ (90) 

ចែៃចាប់ពីចែៃនែល កក់កយបណ្ា ឹងផ្ល វូការជាមួយ LPS។ 

វាអាចម្តនការពនាឈពលជាបឈណាា ុះអាសននចនែាំឈណ្ើរការបណ្ា ឹងស្វរទ កខ  ឬការពនាឈពលម្តនកាំណ្ត់សគ្ម្តប់ប ពាឈហត លអ  

ឈ យម្តនការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅឈែើមបណ្ា ឹងនិងជ្នជាប់ឈចាទចនការពនាឈពល ឬឈពលបននែម 

និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់សកមមភាព។ ប ពាឈហត លអអាចរមួម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះ ការពិចារណាែូចជាអវតាម្តនរបស់ភាគី 

ទីគ្បឹការបស់ភាគី ឬស្វកសី សកមមភាពអន វតាចាប់គ្សបគ្នន  ឬតគ្មូវការជ្ាំនួយភាស្វ ឬកននែងស្វន ក់ឈៅរបស់ជ្នពិការ។ 

 

• ការគ្បមូលេ័សត ុាង 
 

ការឈស ើបអឈងាតនឹងរមួបញ្ច លូបទសម្តភ សន៍ផ្ទា ល់ខល នួជាមួយឈែើមបណ្ា ឹង ប គគលនែលគ្តូវានបា ឹង 

និងអនកឈផ្សងឈទៀតនែលម្តនចាំឈណ្ុះែឹងអាំពីឧបបតា ិឈហត ឬកាលៈឈទសៈនែលានឈកើតឈឡើងកន ុងបណ្ា ឹង។ 

ការឈស ើបអឈងាតឈនុះក៏អាចម្តនវធីិស្វស្រសា ឈផ្សងឈទៀតនែលអនកឈស ើបអឈងាតានរកឈ ើ  

រមួទ្វាំងប  ននាមិនានកាំណ្ត់ចាំឈកុះការគ្បមូលេ័សត ុាងជាក់នសា ងឈទ។ អនកឈស ើបអឈងាតនឹងនសាងរកអងគឈហត  

និងឈធា ើការកាំណ្ត់ទ្វក់ទងនឹងភាពគួរឈអាយឈជ្ឿ 

នែលព័ត៌ម្តនទ្វាំងអស់ឈនុះនឹងគ្តូវបញ្ច លូឈៅកន ុងរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 

អនកឈស ើបអឈងាតគ្តូវនតឈចៀសវាងរាល់សាំណួ្រនែលគ្តូវានការករឈ យឯកសិទធិគ្សបចាប ់

ឈលើកនលងនតឯកសិទធិគ្តូវានឈលើកនលង និងគួរនតឈចៀសវាងសួរអាំពីគ្បវតា ិផ្ល វូឈេទរបស់ឈែើមបណ្ា ឹង 

ល ុះគ្ានតវាកក់ព័នធឈ យផ្ទា ល់ឈែើមបីបញ្ញជ ក់ពីការយល់គ្ពមចាំឈកុះការគ្បគ្ពឹតានែលម្តនបញ្ញា  

ឬឈែើមបីបង្កា  ថ្អាកបបកិរោិគ្តូវានគ្បគ្ពឹតាឈ យអនកឈផ្សង ឈគ្តពីជ្នជាប់ឈចាទ។ 

 

LPS នឹងរកាការសម្តៃ ត់នូវអតាសញ្ញញ ណ្របស់ឈែើមបណ្ា ឹង ជ្នជាប់ឈចាទ និងស្វកសី 

ឈលើកនលងនតអាចគ្តូវានអន ញ្ញញ តិឈ យ FERPA តគ្មូវាមចាប់ ឬចាាំាច់ឈែើមបីអន វតាបណ្ា ឹងចាំណ្ងឈជ្ើង IX។ 
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សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងចាំណ្ងឈជ្ើង IX គ្បសិនឈបើសិសសឈសន ើស ាំមិនឱ្យបង្កា  ឈ ម្ ុះរបស់គ្នត់ 

ឈៅកាន់ជ្នឈលម ើសនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ ឈ យឈគ្នរពសាំឈណ្ើឈនុះអាចនឹងកាំណ្ត់សមតែភាពរបស់ LPS 

កន ុងការឈ ែ្ ើយតបឈព ឈល ចាំឈកុះឧបបតា ិឈហត  

រមួទ្វ ាំងការចាត់វធិានការណ៍្ វន័ិយចាំឈកុះជ្នឈលម ើសនែលគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់។ ចាំណ្ងឈជ្ើង IX 

រមួបញ្ច លូការការករគ្បឆាាំងនឹងការសងសឹក រមួទ្វាំងសកមមភាពសងសឹកនែលឈធា ើឈឡើងឈ យស្វលានិងមស្រនា ីស្វលា 

ឈហើយនិងមស្រនា ីស្វលានឹងមិនគ្តឹមនតចាត់វធិានការណ៍្ឈែើមបីការករការសងសឹកប  ឈណាណ ុះឈទ 

ប  ននា ក៏នឹងចាត់វធិានការណ៍្ឈ ែ្ ើយតបោ ងខាែ ាំងកាែ ផ្ងនែរ គ្បសិនឈបើវាឈកើតឈឡើង។ ការគ្ពួយារមភទ្វក់ទងនឹងការសម្តៃ ត់ 

គួរគ្តូវានកាំន្ទាំឈៅអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX នែលព័ត៌ម្តនទាំន្ទក់ទាំនងគ្តូវានផ្ាល់ជូ្នខាងឈគ្កាម 

និង/ឬន្ទយកចនអគ្នរស្វលា។ 

 

Charles Gallo, មស្រនា ីអន ឈលាមភាព 

ការោិល័យរែឋាល Lynn Public Schools 

100 Bennet Street 

Lynn, MA 01905 

781-477-7220 

GalloC@LynnSchools.org  

 

LPS ម្តនបនទ ុកកន ុងការគ្បមូលេ័សត ុាង មិននមនភាគីឈទ។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ 

ភាគីអាចគ្បមូលនិងបង្កា  េ័សត ុាងរបស់ពួកឈគ។ គ្គប់ភាគីទ្វ ាំងអស់នឹងទទួលាននូវឱ្កាសឈសម ើគ្នន  កន ុងការពិនិតយឈមើល 

និងឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះេ័សត ុាងនែលានគ្បមូលកន ុងអាំឡុងឈពលឈស ើបអឈងាត។ 

 

គ្គប់ភាគីទ្វ ាំងអស់នែលម្តនការចូលរមួគ្តូវានអឈញ្ជ ើ  ឬរំពឹងទ កថ្នឹងគ្តូវទទួលានជាលាយលកខណ៍្អកសរនូវ 

កាលបរឈិចាទ ឈពលឈវលា ទីាាំង អនកចូលរមួ និងឈគ្នលបាំណ្ងចនការឈស ើបអឈងាតទ្វាំងអស់ 

បទសម្តភ សន៍ ឬការគ្បជ្ ាំឈផ្សងឈទៀតជាមួយភាគី ឈ យម្តនឈពលឈវលាគ្គប់គ្គ្នន់សគ្ម្តប់ភាគីឈែើមបីឈរៀបចាំខល នួ 

ចូលរមួ។ 

 

គ្គប់ភាគីទ្វ ាំងអស់នឹងគ្តូវានផ្ាល់នូវឱ្កាស ឈែើមបីចូលរមួការគ្បជ្ ាំនែលកក់ព័នធ  

បទសាំភាសន ៍ឬចាត់នចងឈ យទីគ្បឹកាចនជ្ាំឈរ ើសរបស់ពួកឈគ នែលអាចជាប  ននាមិនតគ្មូវ ឈអាយជាឈមធាវ ើឈទ។ 

 

LPS នឹងមិនតគ្មូវ ឱ្យម្តនការអន ញ្ញញ ត ឬពឹងនផ្អកឈលើព័ត៌ម្តនឯកសិទធិឈឡើយ 

ឈលើកនលងនតឯកសិទធិគ្តូវានឈាុះបង់ជាលាយលកខណ៍្អកសរឈ យអនកម្តនសិទធិ។ 

 

គ្គប់ភាគីទ្វ ាំងអស់នឹងទទួលាននូវឱ្កាសឈសម ើគ្នន  

កន ុងការពិនិតយឈមើលនិងឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះេ័សត ុាងនែលានគ្បមូលកន ុងអាំឡុងឈពលឈស ើបអឈងាត។ 

ម នឈពលបញ្ចប់រាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត LPS នឹងបញ្ជ នូឈៅភាគីនីមួយៗនិងទីគ្បឹការបស់ភាគី 

គ្បសិនឈបើម្តនេ័សត ុាងនែលគ្តូវគ្តួតពិនិតយនិងពិនិតយឈឡើងវ ិ ាមទគ្មង់ឈអឡិចគ្តូនិចឬចាប់ចមែងរងឹ 

ឈហើយភាគីនឹងម្តនរយៈឈពលែប់ (10) ចែៃឈែើមបី ក់ជូ្នចឈមែ ើយជាលាយលកខណ៍្អកសរ 

ចាំឈកុះេ័សត ុាងនែលអនកឈស ើបអឈងាតនឹងពិចារណាម នឈពលបញ្ចប់រាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត។ 

 

• រាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត & សាំណួ្រនែលានសរឈសរ 
 

បន្ទា ប់ពីានបញ្ចប់ 

ភាគីនឹងគ្តូវានផ្ាល់ជូ្ននូវចាប់ចមែងចនរាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាតសគ្ម្តប់ការគ្តួតពិនិតយរបស់ពួកឈគ 

ឈហើយគ្បសិនឈបើចង់ាន ការឈ ែ្ ើយតបជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 

ការឈ ែ្ ើយតបជាលាយលកខណ៍្អកសរពីភាគីនឹងគ្តូវានទ្វមទ្វរកន ុងរយៈឈពលែប់ (10) 

ចែៃបន្ទា ប់ពីទទួលានរាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត ឈហើយនឹងគ្តូវបញ្ច លូឈៅកន ុងរាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត។ 

 

បន្ទា ប់ពីការឈ ែ្ ើយតបរបស់ភាគីន្ទន្ទឈៅនឹងរាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត គ្បសិនឈបើ 

ម្តនគ្តូវបញ្ច លូឈៅកន ុងរាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាត ប  ននាម ននឹង្នែល់ការសឈគ្មចចិតាទ្វក់ទងនឹងទាំនួលខ សគ្តូវ 

អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតា - អនកនែលមិននមនជាជ្ននតមួយែូចនឹងអនកឈស ើបអឈងាត និង/ឬអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង 

IX - នឹងផ្ាល់ឱ្កាសែលភ់ាគីនីមួយៗ កន ុងការ ក់សាំណួ្រជាលាយលកខណ៍្អកសរសគ្ម្តប់ភាគីនិងស្វកសីឈែើមបីឈ ែ្ ើយ 

ផ្ាល់ជូ្នភាគីនីមួយៗនូវចឈមែ ើយ ឈហើយអន ញ្ញញ តបននែម ឱ្យម្តនសាំណួ្រាម ននែលម្តននែនកាំណ្ត់ពីភាគីនីមួយៗ។ 

គ្បសិនឈបើម្តនសាំណួ្រណាមួយគ្តូវានឈគកាំណ្ត់ថ្មិនកក់ព័នធ  អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតាអាចនឹងមិនរាប់បញ្ច លូសាំណួ្រ 

ឈហើយនឹងពនយល់ែល់ភាគីនែលឈសន ើស ាំនូវឈសចកា ីសឈគ្មចណាមួយ ឈែើមបីែកសាំណួ្រនែលមិនកក់ព័នធ ឈច ។ 

សាំណួ្រនិងេ័សត ុាងទ្វក់ទងនឹងបញ្ញា ផ្ល វូឈេទរបស់ឈែើមបណ្ា ឹងឬអាកបបកិរោិផ្ល វូឈេទពីម នគឺមិនកក់ព័នធ ឈទ 

ឈលើកនលងនតសាំណួ្រនិងេ័សត ុាងអាំពីអាកបបកិរោិផ្ល វូឈេទម នរបស់ឈែើមបណ្ា ឹងគ្តូវានផ្ាល់ជូ្ន 

ឈែើមបីបង្កា  ថ្នរណាម្តន ក់ឈគ្តពីជ្នជាប់ឈចាទានគ្បគ្ពឹតដអាកបបកិរោិនែលបា ឹងតវា៉ា ឈ យឈែើមបណ្ា ឹង ឬឈបើសាំណួ្រ 

និងេ័សត ុាងទ្វក់ទងនឹងឧបបតា ិឈហត ជាក់លាក់ចនអាកបបកិរោិផ្ល វូឈេទពីម នរបស់ឈែើមបណ្ា ឹង 
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ទ្វក់ទងនឹងជ្នជាប់ឈចាទឈហើយគ្តូវានផ្ាល់ជូ្ន ឈែើមបីបញ្ញជ ក់ការយល់គ្ពម។ 

 

• ការសឈគ្មចចិតាជាលាយលកខណ៍្អកសរ & បទ ឋ នចនេ័សត ុាង 
 

បន្ទា ប់ពីែាំឈណ្ើរការឈនុះ 

អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតានឹងឈច ឈសចកា ីសឈគ្មចជាលាយលកខណ៍្អកសរកន ុងឈពលែាំណាលគ្នន ចាំឈកុះភាគីកក់ព័នធ  

ថ្ឈតើការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទានឈកើតឈឡើងឈ យឈគ្បើឧតាម្តន ភាពចនបទ ធ នេ័សត ុាង 

ែូចនែលវាអន វតាឈលើការរំឈលាេបាំកនគ្កមវន័ិយ នែលមិនកក់ព័នធនឹងការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទឈទ 

ប  ននាម្តនចាំនួនអតិបរម្តទណ្ឌ កមម វន័ិយែូចគ្នន ។ ែាំឈណ្ើរការឈ ុះគ្ស្វយគ្តូវានឈធា ើឈឡើង ឈែើមបីពិចារណាឈលើេ័សត ុាងនែលម្តន 

ពីគ្បេពកក់ព័នធទ្វ ាំងអស់។   

 

“ឧតាម្តន ភាពចនេ័សត ុាង” ម្តនន័យថ្វាទាំនងជាមិននមនការគ្បគ្ពឹតដនែលានឈចាទគ្បកាន់។ 
អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតាគ្តូវផ្ាល់អន ស្វសន៍បននែមឈទៀត ថ្ឈតើម្តនសកមមភាពអា ី គ្បសិនឈបើម្តន គឺគ្តូវទ្វមទ្វរ។ 
គ្បសិនឈបើវាគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទានឈកើតឈឡើង LPS នឹងចាត់វធិានការណ៍្ 
ឈែើមបីទប់ស្វា ត់ការឈកើតឈឡើងវ ិចនការឈបៀតឈបៀន និងនកនគ្បឥទធិពលប ុះកល់ឈរ ើសឈអើង 
ឈលើឈែើមបណ្ា ឹងនិងអនកែចទឈទៀតគ្បសិនឈបើសមរមយ។ សាំណ្ងនបបឈនុះអាចរមួបញ្ច លូទ្វាំងវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ។   
 

ការសឈគ្មចចិតាជាលាយលកខណ៍្អកសរ គ្តូវនតឈច ឱ្យភាគីទ្វាំងពីរកន ុងឈពលែាំណាលគ្នន  ឈហើយគ្តូវរាប់បញ្ច លូ៖ 

• ការកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ចនការឈចាទគ្បកាន់ នែលអាចបងាជាការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ; 

• ការពិពណ៌្ន្ទអាំពីជ្ាំហាននីតិវធីិនែលានមកពីការទទួលកកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការ 
ាមរយៈការសឈគ្មចចិតារមួទ្វ ាំងការជូ្នែាំណឹ្ងណាមួយែល់ភាគី ការសម្តភ សជាមួយភាគីនិងស្វកសី 
ការច ុះឈៅកននែងផ្ទា ល់  វធីិឈគ្បើឈែើមបីគ្បមូលេ័សត ុាងឈផ្សងៗ ។ល។ ; 

• ការរកឈ ើ អងគឈហត គ្នាំគ្ទការសឈគ្មចចិតា; 

• ឈសចកា ីសនន ិ ឋ នទ្វក់ទងនឹងការអន វតាគ្កមសីលធម៌របស់អនកទទួល ឈៅឈលើអងគឈហត ; 

• ឈសចកា ីនែែងការណ្៍អាំពី និងឈហត ផ្លសគ្ម្តប់លទធផ្លចនការឈចាទគ្បកាន់នីមួយៗ 
រមួម្តនការសឈគ្មចចិតាទ្វក់ទងនឹងទាំនួលខ សគ្តូវ 
ការ ក់ទណ្ឌ កមម វន័ិយណាមួយនែលអនកទទួលាន ក់ឈលើជ្នជាប់ឈចាទ 
និងថ្ឈតើសាំណ្ងគ្តូវានឈរៀបចាំឈែើមបីស្វា រឬនែរកាសិទធិឈសម ើគ្នន ចាំឈកុះកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់អនកទទួល 
ផ្ាល់ឈ យអនកទទួលឈៅឈែើមបណ្ា ឹង; និង 

• នីតិវធីិរបស់ LPS និងមូល ឋ ននែលអាចអន ញ្ញញ តាន សគ្ម្តប់ឈែើមបណ្ា ឹងនិងជ្នជាប់ឈចាទឈែើមបីបា ឹងឧទធរណ៍្ 
(ចាប់ចមែងចន ឯកស្វរឈោងផ្ទា ល់ឈៅ នឹងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះនឹងគ្គប់គ្គ្នន់) ។ 

 

ិកមមភាពិ នន័យវកិច្បេកា ដកដស្បវនិងិ នធានកា ណ៍រោោះស្សាយ 

 

គ្បសិនឈបើជ្នជាប់ឈចាទ ានរកឈ ើ ថ្គ្តូវទទួលខ សគ្តូវ 

ឈែើមបណ្ា ឹងនឹងគ្តូវែឹងអាំពីការ ក់ទណ្ឌ កមមណាមួយឈលើជ្នជាប់ឈចាទនែលកក់ព័នធផ្ទា ល់ជាមួយឈែើមបណ្ា ឹង។ 

ជ្នជាប់ឈចាទនឹងមិនគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីសាំណ្ងប គគលនែលានឈសន ើ ឬផ្ាល់ជូ្នឈែើមបណ្ា ឹងឈឡើយ។ 

គ្បសិនឈបើជ្នជាប់ឈចាទ ានរកឈ ើ ថ្គ្តូវទទួលខ សគ្តូវ, LPS 

នឹងអន វតា វធីិឈ ុះគ្ស្វយោ ងម្តនគ្បសិទធភាពសគ្ម្តប់ជ្នជាប់ឈចាទ  ឈែើមបណ្ា ឹង និងកន ុងករណី្នែលសមគ្សប 

សគ្ម្តប់ចាំនួនសិសសទូលាំទូលាយ ែាំឈណាុះគ្ស្វយនឹងគ្តូវឈរៀបចាំឈឡើងឈែើមបីស្វា រ ឬនែរកាសិទធិឈសម ើគ្នន ចាំឈកុះកមម វធីិ 

ឬសកមមភាពអប់រំសគ្ម្តប់ឈែើមបណ្ា ឹង បញ្ចប់ការឈបៀតឈបៀន ល បបាំាត់បរោិកាសមិនរាក់ទ្វក់ ការករការឈកើតឈឡើងវ ិ 

និងឈ ុះគ្ស្វយផ្លប ុះកល់។ ែាំឈណាុះគ្ស្វយអាច 

រាប់បញ្ច លូប  ននា មិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះការ ក់ទណ្ឌ កមម វន័ិយគ្បឆាាំងនឹងជ្នជាប់ឈចាទ នែលរមួម្តនការបញ្ចប់ 

និង/ឬការបឈណ្ា  ឈច  ការគ្បឹកាសគ្ម្តប់ជ្នជាប់ឈចាទ 

ការការករឈែើមបណ្ា ឹងឈ យធាន្ទថ្ឈែើមបណ្ា ឹងនិងជ្នជាប់ឈចាទមិនចូលរមួជាមួយគ្នន កន ុងថ្ន ក់ឬសកមមភាពឈគ្តស្វលា 

ការផ្ាល់ឈសវាកមមែល់ជ្នរងឈគ្គ្នុះ ការបណ្ត ុ ុះបណាា លឬបង្កា ត់បឈគ្ងៀនែល់ប គគលិកស្វលាឈរៀន ការផ្ទែ ស់បត រូឈគ្នលការណ៍្ 

និង/ឬឈសវាកមមរបស់ LPS ។ល។ រាល់សកមមភាពវន័ិយនឹងគ្សបាមសិទធិចនែាំឈណ្ើរការគ្តឹមគ្តូវាមចាប់របស់រែឋ 

និងកិចចគ្ពមឈគ្ពៀងចរចាសមូហភាពនែលអាចអន វតាាន។ 

 

ែូចនែលានបញ្ញជ ក់ខាងឈលើ នីតិវធីិទ្វ ាំងឈនុះមិនម្តននែនកាំណ្តឈ់លើ LPS ពីការែកសិសសឬនិឈោជ្ិក 

ឈច ពីកមម វធីិឬសកមមភាពណាមួយឈ យ រឈលើមូល ឋ នបន្ទា ន់ 

ឈ យនផ្អកឈលើការគាំរាមកាំ នហងជាបន្ទា ន់ែល់ស ខភាពរាងកាយ ឬស វតែ ិភាពរបស់ប គគល 

ឬ ក់និឈោជ្ិកឱ្យ ប់សគ្ម្តករែឋាល កន ុងឈពលរង់ចាាំការឈស ើបអឈងាត។ 

 

ែំរណើ កា បណា ឹងឧទធ ណ៍ 

 

ភាគីអាចបា ឹងឧទធរណ៍្ចាំឈកុះឈសចកា ីសឈគ្មចនែលឈច ឈ យលទធផ្លចនការឈស ើបអឈងាត ឬការបឈណ្ា  ពី LPS 

សគ្ម្តប់បណ្ា ឹងផ្ល វូការ ឬការឈចាទគ្បកាន់ណាមួយឈៅកន ុងឈន្ទុះ កន ុងរយៈឈពល 15 

ចែៃចនចែៃសិកាបន្ទា ប់ពីានទទួលលទធផ្លចននីតិវធីិផ្ល វូការឬការបឈណ្ា  ឈច ។ 

អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតាសគ្ម្តប់បណ្ា ឹងឧទធរណ៍្នឹងមិននមនជាជ្ននតមួយែូចគ្នន នឹងអនកសឈគ្មចចិតានែលាន្នែល់
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សឈគ្មចចិតាទ្វក់ទងនឹងការទទួលខ សគ្តូវឬការបឈណ្ា  ឈច  អនកឈស ើបអឈងាត និង/ឬអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX ។ 

ភាគីអាចបា ឹងឧទធរណ៍្ឈ យ រឈលើមូល ឋ នចនកងាុះនីតិវធីិ ភាពលាំឈអៀង ឬទាំន្ទស់ផ្លគ្បឈោជ្ន៍ 

េ័សត ុាងនែលានរកឈ ើ ែមី; នងិ/ឬប ពាឈហត លអ ឈផ្សងឈទៀត។ 

 
LPS នឹងជូ្នែាំណឹ្ងឈៅភាគីម្តខ ងឈទៀតជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឈៅឈពលនែលបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្គ្តូវាន ក់និងអន វតា  
នីតិវធីិបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ឈសម ើភាពគ្នន សគ្ម្តប់ភាគីទ្វាំងពីរ។ ភាគីទ្វាំងពីរនឹងម្តនឱ្កាសសមឈហត ផ្ល 
និងឈសម ើគ្នន កន ុងការ ក់ឈសចកា ីនែែងការណ្៍ជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឈែើមបីគ្នាំគ្ទឬគ្បឆាាំងនឹងលទធផ្ល។ 
 
អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចឈលើបណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ នឹងពិនិតយឈឡើងវ ិនូវភាពឈព ឈល និងភាពគ្តឹមគ្តូវចនការឈស ើបអឈងាត 
និងការសនន ិ ឋ នន្ទន្ទ និងឈច ឈសចកា ីរកឈ ើ ជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់ទ្វ ាំងឈែើមបណ្ា ឹងនិងជ្នជាប់ឈចាទ 
កន ុងរយៈឈពលស្វមសិប (30) ចែៃចនចែៃសិកា ចនឧទធរណ៍្។   
 
កា បណត ុ ោះប ា្ ល 

 

LPS នឹងធាន្ទថ្អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX អនកឈស ើបអឈងាត អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មច 

និងអនកនែលសគ្មបសគ្មួលែាំឈណ្ើរការឈ ុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូ 

ទទួលានការបណ្ត ុ ុះបណាា លសា ីពីនិយមន័យចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 

 វសិ្វលភាពចនកមម វធីិឬសកមមភាពអប់រំរបស់អនកទទួល រឈបៀបឈរៀបចាំការឈស ើបអឈងាត និងែាំឈណ្ើរការបណ្ា ឹង 

រមួម្តនការឈបើកសវន្ទ បណ្ា ឹងឧទធរណ៍្ និងែាំឈណ្ើរការែាំឈណាុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការនែលអាចអន វតាាន 

និងវធីិឈែើមបីបឈគ្មើឈ យមិនលាំឈអៀង រមួទ្វាំងឈចៀសវាងការឈរ ើសឈអើងចនអងគឈហត ឈៅកន ុងបញ្ញា  ទាំន្ទស់ផ្លគ្បឈោជ្ន៍ 

និងភាពលាំឈអៀង។  

 

LPS នឹងធាន្ទថ្អនកឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតាទទួលានការបណ្ត ុ ុះបណាា លអាំពីបឈចចកវទិាណាមួយ 

នែលគ្តូវឈគ្បើកន ុងបទសម្តភ សន៍និងបញ្ញា កក់ព័នធ ចនសាំណួ្រនិងេ័សត ុាង 

រមួទ្វាំងឈៅឈពលសួរនិងេ័សត ុាងទ្វក់ទងនឹងបញ្ញា ផ្ល វូឈេទរបស់ឈែើមបណ្ា ឹង ឬអាកបបកិរោិផ្ល វូឈេទពីម នគឺមិនកក់ព័នធ។ 

 

LPS គ្តូវនតធាន្ទថ្អនកឈស ើបអឈងាតទទួលានការបណ្ត ុ ុះបណាា លឈលើបញ្ញា កក់ព័នធ  

ឈែើមបីបឈងា ើតរាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាតនែលសឈងខបេ័សត ុាងកក់ព័នធ។ 

 

រាល់សាំភារៈនែលគ្តូវានឈគ្បើឈែើមបីបណ្ត ុ ុះបណាា លអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX អនកឈស ើបអឈងាត អនកឈធា ើឈសកា ីសឈគ្មច 

និងអនកនែលសគ្មបសគ្មួលែាំឈណ្ើរការឈ ុះគ្ស្វយឈគ្តផ្ល វូការ មិនគ្តូវពឹងនផ្អកឈលើឈគ្នលជ្ាំហរឈេទ 

និងគ្តូវជ្ាំរ  ការឈស ើបអឈងាតឈ យមិនលាំឈអៀង និងការឈ ុះគ្ស្វយបណ្ា ឹងផ្ល វូការចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ។ 

 

ឯកស្វរបណ្ត ុ ុះបណាា លទ្វាំងឈនុះ នឹងគ្តូវផ្សពាផ្ាយឈៅឈលើឈគហទាំព័ររបស់ LPS ។   

 

កំណត់ស្តា 

 

កាំណ្ត់គ្ានឹងគ្តូវានរកាទ កកន ុងរយៈឈពលគ្ាាំពីរឆាន ាំចនសកមមភាពណាមួយ រាប់បញ្ច លូទ្វាំងវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទ 

នែលគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈែើមបីឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងរាយការណ៍្ ឬបណ្ា ឹងផ្ល វូការចនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ឈហើយប គគលិក LPS 

នឹងឈធា ើជាឯកស្វរមូល ឋ នសគ្ម្តប់ការសនន ិ ឋ នរបស់ LPS ថ្ការឈ ែ្ ើយតបរបស់ខល នួមិនម្តនឈចតន្ទមិនឈអើឈពើឈឡើយ។ 

 

 

 

 

កា បញ្ជ នូរៅអែកអនុិតាច្បាប់វឬទីភាែ ក់ង្ក រនសងរទៀត 

 

ការគ្បគ្ពឹតានែលានឈចាទគ្បកាន់ខែ ុះ អាចជាការរំឈលាេឈលើឈគ្នលការណ៍្ LPS និងសកមមភាពគ្ពហមទណ្ឌ ។ ន្ទយកស្វលា 

អនកសគ្មបសគ្មួល អគគន្ទយកស្វលា ឬអនកតាំណាង នឹងបញ្ជ នូបញ្ញា ន្ទន្ទឈៅអនកអន វតាចាប់ 

និងភាន ក់ង្ករឈផ្សងឈទៀតនែលសមគ្សបាមចាប់ ឬឈគ្នលការណ៍្របស់ LPS និងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឈែើមបណ្ា ឹង/ជ្នរងឈគ្គ្នុះ 

អាំពីសិទធិ ក់កកយបណ្ា ឹងគ្ពហមទណ្ឌ ។  

 

កា ិងិឹក 

 

ការសងសឹកគ្បឆាាំងនឹងប គគលនែលានកាំន្ទាំការឈចាទគ្បកាន់ឈ យឈស្វម ុះគ្តង់ពីការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទែល់ចាំណាប់អារមម

ណ៍្របស់ LPS ឬអនកនែលានសហការកន ុងការឈស ើបអឈងាតឈលើបណ្ា ឹងតវា៉ា ឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ 

គឺខ សចាប់ឈហើយនឹងមិនគ្តូវានអត់ឈអានឈ យ LPS ឈឡើយ។ គ្បសិនឈបើ សិសស/និឈោជ្ិកឈជ្ឿជាក់ថ្គ្នត់/ពួកឈគ 

គ្តូវានឈគសងសឹកគ្បឆាាំងនឹងរាយការណ៍្ឈស្វម ុះគ្តង់ចនការគ្បគ្ពឹតដឬការឈបៀតឈបៀននែលមិនសមរមយ 

សិសស/និឈោជ្ិកគួរនតរាយការណ៍្អាំពីការគ្បគ្ពឹតាឈនុះឈៅអនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX និង/ឬន្ទយកចនអគ្នរស្វលាឈរៀន។ 
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អនកសគ្មបសគ្មួលចាំណ្ងឈជ្ើង IX និង/ឬអនកតាំណាងនឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតឈលើរាយការណ៍្ចនការសងសឹក 

ឈហើយឈៅឈពលនែលការសងសឹកគ្តូវានរកឈ ើ  ការចាត់វធិានការណ៍្ឈ ុះគ្ស្វយនិងវន័ិយ ច់ឈ យនឡក។  

បននែមឈលើចាំណ្ ចខាងឈលើ គ្បសិនឈបើប គគលឈជ្ឿថ្ខល នួានទទួលរងនូវការឈបៀតឈបៀន និង/ឬការសងសឹកឈ យខ សចាប់ 

គ្នតអ់ាច ក់កកយបណ្ា ឹងជាមួយភាន ក់ង្កររ ឋ េិាលកន ុងតាំបន់មួយណាក៏ានឬទ្វាំងពីរ។ 

ភាន ក់ង្ករនីមួយៗម្តនរយៈឈពលខែ ីកន ុងការ ក់កកយបណ្ា ឹងទ្វមទ្វរ។ 

 

United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 
(គណ្ៈកមមការឱ្កាសការង្ករឈសម ើភាពឈៅសហរែឋអាឈមរចិ)  
John Kennedy Federal Building 
15 New Sudbury Street, Room 475 
Boston, MA 02203 
ទូរស័ពា៖ (800) 669-4000 
 
Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD) 
(គណ្ៈកមមការគ្បឆាាំងនឹងការឈរ ើសឈអើង Massachusetts)   
One Ashburton Place, Suite 601 
Boston, MA 02108 
ទូរស័ពា៖ (617) 994-6000 
 

U.S. Department of Education 

(ន្ទយក ឋ នអប់រំសហរែឋអាឈមរចិ) 

Office for Civil Rights 

ការោិល័យសិទធិស ីវលិ 

5 Post Office Square 

Boston, Massachusetts 02109 

ទូរស័ពា៖ (617) 289-0011 

ទូរស្វ៖ (617) 289-0150 

អ ីនម ល៖ OCR.Boston@ed.gov 

 

កកយបណ្ា ឹងក៏អាចគ្តូវាន ក់ឈ យផ្ទា ល់ឈៅការោិល័យចន 

ការធាន្ទគ ណ្ភាពកមម វធីិឈៅន្ទយក ឋ នបឋមនិងមធយមសិកា ឬនសាងរកអនកគ្បឹកាខាងឈគ្ត។ 

 

នីតិិ នធរីោោះស្សាយ វាងិិិសនឹងិិិសរលើកា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទវកា ្ត់ជួបហឹងាវនិងកា  ំរលា្បំ ននល ូិ រ្ទ 

 
I. ឈគ្នលឈៅ៖  

1. ែាំឈណាុះគ្ស្វយនែលម្តនស វតែ ិភាព រហ័ស និងម្តនគ្បសិទធភាពនែលម្តនស វតែ ិភាពនិងការសម្តៃ ត់បាំផ្ ត។ 
2. ែាំឈណាុះគ្ស្វយនែលអាចឈអាយសិសស ឈៅឈពលនែលអាចឈៅរចួ 

ផ្ទែ ស់បត រូឥរោិបែនិងអាកបបកិរោិរបស់ពួកឈគ 
3. បរោិកាសស្វលាឈរៀននែលឈធា ើឱ្យម្តនស វតែ ិភាព 

និងសាំខាន់សគ្ម្តប់សិសសឈែើមបីម្តនទាំន កចិតាឈលើមន សសឈព វយ័។ 
4. ការឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះឧបបតា ិឈហត នែលទទួលស្វគ ល់ថ្ម្តនវបបធម៌ខ សគ្នន  

ប  ននា ឈៅនតគ្បកាន់ខាជ ប់នូវឈគ្នលការណ៍្ស្វលា។ 
5. ការឈគ្បើគ្ាស់ធនធានោ ងឈព ឈល  ទ្វាំងកន ុងនិងឈគ្តស្វលា 

ឈែើមបីជួ្យប គគលិកនិងសិសសឈ ុះគ្ស្វយបញ្ញា ទ្វាំងឈនុះ។ 
 

ការពិចារណា៖ 

• រកាការសម្តៃ ត់បាំផ្ តគ្តូវនតបឈងា ើតឈឡើងសគ្ម្តប់សិសសទ្វាំងអស់នែលកក់ព័នធ។ 
ស វតែ ិភាពគ្តូវនតជាបញ្ញា សាំខាន់ជានិចច។ 

• ការនណ្ន្ទាំឈអាយសគ្មុុះសគ្មួលគ្នន  គឺមិននែលសមគ្សបនឹងស្វែ នភាពទ្វាំងឈនុះឈទ។ 

• មិននែលន្ទាំសិសសចូលរមួជាមួយគ្នន  ម នឈពលឈស ើបអឈងាតអាំពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះឈទ។ 

• ការសឈគ្មចចិតាកន ុងការបឈងា ើតការគ្បជ្ ាំរវាងសិសសនែលានរាយការណ៍្ អនក ែ្ នកន 
និងរែឋាលនិងគ្កមុគ្បឹកាស្វលានែលសមគ្សប 
អាចឈធា ើឈៅានកន ុងករណី្នែលម្តនការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទបន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាតានឈកើតឈឡើង 
និងឈ យម្តនការគ្ពមឈគ្ពៀងឈព ឈល ពីសិសសនែលានរាយការណ៍្ 
និងឈ យម្តនវធិានការណ៍្ស វតែ ិភាពឈៅនឹងកននែង។ 

 
II. នីតិិ នធីកន ុងកា រែា ើយតបិិិសនឹងិិិសរលើកា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទវ កា ្ត់ជួបហឹងាវ

និងកា  ំរលា្បំ ននល ូិ រ្ទវឬឧបបតា ិរហតុ ំរលា្រិពិនាិ៖ ឈៅឈពលម្តនឧបបតា ិឈហត  ពីអតីតកាលឬបចច ុបបនន  
គ្តូវានរាយការណ៍្ឈៅប គគលិកស្វលាណាមួយ គ្នត់គ្តូវនត៖ 
 
1. បឈងា ើតស វតែ ិភាពរាងកាយឬផ្ល វូចិតារបស់សិសសនែលានរាយការណ៍្។ 

ន្ទាំគ្នត់ឈៅកននែងនែលម្តនស វតែ ិភាពនិងផ្ទស កភាព។ 
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2. ឈៅសនា ិស ខគ្បសិនឈបើម្តនឈគ្គ្នុះថ្ន ក់កាំព ងបនា  ឬគិលាន ប ឋ យិកាស្វលាគ្បសិនឈបើម្តនរបួសណាមួយ; 
3. ក ាំន្ទាំសិសសនែលានរាយការណ៍្ និង ែ្ នកនមកជាមួយគ្នន  
4. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយកស្វលា/ន្ទយក ឬតាំណាងរបស់គ្នត់ 
5. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយកស្វលា/ន្ទយក ឬតាំណាងរបស់គ្នត់ ពីសិសសណានែលានកក់ព័នធ។ 

 
III. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយកស្វលា/ន្ទយក ឬតាំណាងរបស់គ្នត់ និងសម្តជ្ិកគ្កមុ 

គឺជាជ្នសាំខាន់សគ្ម្តប់រាយការណ៍្ចនឧបបតា ិឈហត ទ្វ ាំងអស់។ ន្ទយកស្វលា/ន្ទយកនែលទទួលរាយការណ៍្ នឹង៖ 
 
1. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយកស្វលាឈផ្សងឈទៀត នែលសិសសានកក់ព័នធ។ 
2. ឈស ើបអឈងាតកកយបណ្ា ឹង៖ ជួ្បគ្បជ្ ាំ ច់ឈ យនឡកជាមួយសិសសនែលានកក់ព័នធ។ 
3. និោយជាមួយស្វកសី គ្បសិនឈបើចាាំាច់ 
4. កាំណ្ត់អងគឈហត  
5. វាយតចមែកាំរតិអនារាគមន៍នែលានចងអ ុលបង្កា   
6. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អគគន្ទយកកន ុងរយៈឈពល 24 ឈម្ត ងបន្ទា ប់ពីម្តនឧបបតា ិឈហត ណាមួយ ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ 

ការណាត់ជួ្បហឹងា; ឬការរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទនែលមិនរំឈលាេឈលើការសម្តៃ ត់។ 
 
IV. កាំរតិចនការអនារាគមន៍ 

 
1. កាំរតិ I - ែាំឈណាុះគ្ស្វយឈៅកាំរតិស្វលា៖ 

 
សមគ្សបសគ្ម្តប់ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទនែលកក់ព័នធ នឹងកកយសាំែីឬភាស្វសរឈសរ ឬការប ុះនែលមិនចង់ាន 
ឧបបតា ិឈហត នតមួយនែលការេ័យខាែ ចមិនកក់ព័នធ  កកយបណ្ា ឹងមិនឈកើតឈឡើងែលក់ន ុងលកខខណ្ឌ ឈៅកាំរតិ II 

• គ្បសិនឈបើរកឈ ើ ការឈបៀតឈបៀន 
ជ្នចមបងនែលកក់ព័នធសួរជ្នរងឈគ្គ្នុះអាំពីែាំឈណាុះគ្ស្វយនែលចង់ាន 
ឈហើយវាយតចមែអាកបបកិរោិរបស់អនក ែ្ នកនផ្ងនែរ។ 

• ការគ្បជ្ ាំរវាងសិសសនែលានរាយការណ៍្ និងអនក ែ្ នកនអាចជានផ្នកមួយចនែាំឈណាុះគ្ស្វយាន 
ល ុះគ្ានតសិសសនែលានរាយការណ៍្ចង់ានការគ្បជ្ ាំ និងម្តនអារមមណ៍្ស វតែ ិភាព 
គ្បសិនឈបើភាគីទ្វ ាំងពីរឬភាគីទ្វាំងអស់យល់គ្ពមនឹងការគ្បជ្ ាំ និងម្តនវតាម្តនមន សសឈព វយ័។ 

• ឪព កម្តា យនឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងឈៅឈពលសមគ្សប។ 

• នឹងម្តន វន័ិយ គ្បសិនឈបើយល់ថ្សមគ្សប។ 
 

2. កាំរតិ II - ការគ្បជ្ ាំឈរឿងកា ី៖ 
 

សមគ្សបសគ្ម្តប់ការឈបៀតឈបៀនផ្ល វូឈេទ ឬបណ្ា ឹងការណាត់ជួ្បហឹងានែលទ្វក់ទងនឹងលាំន្ទាំចនការឈបៀតឈបៀន 
ាម ែ្ នកន ការបាំេិតបាំេ័យរាងកាយឬផ្ល វូអារមមណ៍្ ការគាំរាមកាំ នហងនែលមិននមនជាមន សសឃាត  
(សូមឈមើលកាំរតិ III) និង/ឬការេ័យខាែ ចចាំឈកុះស វតែ ិភាពរបស់សិសសនែលរាយការណ៍្។ ឈគ្នលឈៅចនកាំរតិ II 
គឺឈែើមបីវាយតចមែ វធីិស្វស្រសា នែលលអបាំផ្ ត ឈែើមបីនិោយតគ្មង់សិសសម្តន ក់ៗ 
ឈ យសងឃឹមថ្នឹងល បបាំាត់អាំឈពើហឹងានិងលទធផ្ល នែលជួ្យអនក ែ្ នកន 
ឈ ុះគ្ស្វយនិងផ្ទែ ស់បត រូអាកបបកិរោិ។ 
 

• ប គគលិកសាំខាន់ៗនឹងពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ឈៅឈពលចាាំាច់ ឈ យម្តន 
ជ្ាំនួយសគ្ម្តប់ស្រសា ីនិងក ម្តរទទួលការរំឈលាេបាំកន (HAWC) 
កមម វធីិគឈគ្ម្តងទប់ទល់ការរំឈលាេឈលើរបូរាងកាយ (Project COPE Batteries Program) 
និងប គគលិកសនា ិស ខស្វលាឈែើមបីវាយតចមែកាា ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ឬស្វែ នភាពឈគ្គ្នុះថ្ន ក ់
និងអនារាគមន៏នែលម្តនសកាា ន ពលបាំផ្ ត រមួទ្វាំងការបញ្ជ នូសសិសនែលានរាយការណ៍្ 
និង/ឬអនក ែ្ នកនសគ្ម្តប់ការគ្បឹកា។ 

• ឪព កម្តា យរបស់ជ្នរងឈគ្គ្នុះនឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ង 
បន្ទា ប់ពីឈធា ើការជាមួយជ្នរងឈគ្គ្នុះនិងឈរៀបចាំ នផ្នការមួយ នែលធាន្ទស វតែ ិភាពរបស់ខល នួ។ 
ឪព កម្តា យនឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងកន ុងរយៈឈពល 24 ឈម្ត ង។ 

• ប គគលិកចមបងនែលកក់ព័នធ  នឹងបឈងា ើតនផ្នការអនារាគមន៍នែលគិតគូរព័ត៌ម្តនអាំពីសិសសនែលកក់ព័នធ  
ការពិនិតយធនធាននែលអាចម្តនទ្វាំងអស់ ការសម្តៃ ត់របសជ់្នរងឈគ្គ្នុះ។ 

• ន្ទយកស្វលា/ន្ទយកនឹងឈធា ើការសឈគ្មចចិតាច ងឈគ្កាយអាំពីអនារាគមន៍ និង/ឬវន័ិយ។ 
 វន័ិយអាចរាប់បញ្ច លូកាតពាកិចចចូលរមួ ឈៅកន ុងកមម វធីិ ការរំឈលាេឈលើរបូរាងកាយ ការគ្បឹកាឯកជ្ន 
ឬតគ្មូវការនែលអនក ែ្ នកន និងមិតាេកា ិរបស់គ្នត់សែ ិតឈៅឆាៃ យពីសិសសនែលរាយការណ៍្។ 
 វន័ិយក៏អាចរាប់បញ្ច លូមួយ ឬឈគ្ចើនែូចខាងឈគ្កាម៖ ការ  ាំឃាាំង ការផ្ទអ ក សនន ិសីទឪព កម្តា យ 
ឬបញ្ជ នូឈៅប ូលីស។  

 
3. កាំរតិ III - ជ្ាំនួយពីប ូលីស/ត លាការ៖ 

 
សមគ្សបសគ្ម្តប់ការណាត់ជួ្បហងឹានែលកក់ព័នធនឹងការឈធា ើទ កខ ឈទ្វសែល់រាងកាយ 
នែល្នែល់កាំរតិចនការរំឈលាេគ្ពហមទណ្ឌ  ការគាំរាមកាំ នហងមន សសឃាត ឬការឈធា ើអតាឃាត 
ជាពិឈសសឈ យជ្ននែលស្វគ ល់ថ្ម្តនអាំឈពើហិងា រំឈលាេឈលើបទបបញ្ញតា ិនែលម្តនគ្ស្វប់ ឬរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទ 
ឬការរំឈលាេឈសពសនែវៈ។ ឈគ្នលឈៅចនកាំរតិ III គឺជួ្យអនារាគមន៍ភាែ មៗកន ុងស្វែ នភាពហឹងា 
រំខានែល់ការគាំរាមគាំ នហងធៃន់ធៃរពីឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់ខល នួឯងឬអនកែចទ 
និងម្តនការចូលរមួពីមស្រនា ីប ូលីសនែលទទួលការបណ្ត ុ ុះបណាា លពិឈសសកន ុងឧបបតា ិឈហត រំឈលាេផ្ល វូឈេទ។ 
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• ប គគលិកចមបងនឹងទូរស័ពាឈៅន្ទយកស្វលា/ន្ទយក ឈហើយឈបើចាាំាច់ សនា ិស ខស្វលាឈរៀន។ 
កន ុងករណី្ម្តនការរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទ ឬការរំឈលាេឈសពសនែវៈ 
ប ូលីសនឹងឈធា ើការសាំភាសន៍សិសសនែលសមគ្សប និងឈធា ើរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
និងឈរៀបចាំការឈចាទគ្បកាន់ជាផ្ល វូការ គ្បសិនឈបើចាាំាច់ ឈមធាវ ើត លាការអាចនឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ង; 

• ន្ទយកស្វលា/ន្ទយក នឹងឈធា ើការសឈគ្មចចិតានូវភាពសមគ្សប ចនការជូ្នែាំណឹ្ងែល់ 
ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល (ការសាំង្កត់/ស នធការ) ។ 

• ស វតែ ិភាពសិសសនឹងគ្តូវធាន្ទ។ 

• ន្ទយកស្វលា/ន្ទយក ឈ យម្តនជ្ាំនួយពីប គគលិកចមបង នឹងពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ជាមួយប ូលីស HAWC គឈគ្ម្តង 
COPE អនកផ្ាល់គ្បឹកាកន ុងស្វលាឬអនកគ្បឹកាខាងឈគ្ត 
ឈែើមបីកាំណ្ត់អនារាគមន៍ែល៏អបាំផ្ តសាំរាប់សិសសនែលកក់ព័នធទ្វ ាំងអស់។ ឯកស្វរ 51A នឹងគ្តូវាន ក់។ 

• ការ ក់វន័ិយអាចរមួបញ្ច លូមួយឬឈគ្ចើនែូចខាងឈគ្កាម៖ ការ  ាំឃាាំង ការផ្ទអ ក សនន ិសីទឪព កម្តា យ បញ្ជ នូឈៅ 
ប ូលីស និងអាចបឈណ្ា  ឈច ។ 
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 កយបណា ឹងវLynn Public Schoolsវរលើកា របៀតរបៀននល ូិ រ្ទ/កា ្ត់ជួបហឹងា/កា  ំរលា្បំ ននល ូិ រ្ទវ 

 

 ក់បណ្ា ឹងបា ឹង៖_______________________________________________________________________ 

ឈ ម្ ុះនិឈោជ្ិក៖ ______________________សសិស៖____________________________________________ 

ឈែើមបណ្ា ឹង៖__________________________________________________________________________ 

និឈោជ្ិក៖_______________________សសិស៖_____________ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល៖______________ 

អាស័យ ឋ នផ្ាុះ៖_______________________________________________________________________ 

ទូរស័ពា៖___________ កាលបរឈិចាទចនកកយបណ្ា ឹង៖ ___________កាលបរឈិចាទចនឧបបតា ិឈហត ៖____________ 

 

(គ្បសិនឈបើអាចបង្កា  ថ្ ប គគលាន ក់កកយបណ្ា ឹងមិនពិតឈ យឈចតន្ទ 

 វធិានការណ៍្ វន័ិយនឹងគ្តូវានឈធា ើឈឡើងចាំឈកុះប គគលឈន្ទុះ។) 

នែែងការណ្៍អាំពីឧបបតា ិឈហត  (គួរនតរាប់បញ្ច លូរាល់ព័ត៌ម្តននែលកក់ព័នធ  - នរណា, រឈបៀបណា, ឈពលណា, កននែងណា, 

 ឹកញាប់ប  ណាណ , ភាស្វជាក់លាក,់ ស្វកសី) ។ នផ្នកចនទគ្មង់ឈនុះអាចគ្តូវានបាំឈព  ឈ យម្តនជ្ាំនួយពីន្ទយកស្វលា 

ឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់។ 

 

ហតែឈលខារបស់ឈែើមបណ្ា ឹង៖ ______________________________________________________________ 

 

ែាំឈណាុះគ្ស្វយចនឧបបតា ិឈហត ៖ _____________________________________________________________ 

 

កាលបរឈិចាទចនែាំឈណាុះគ្ស្វយ៖វ________________ន្ទយកស្វលា/អនកតាំណាង៖_________________________ 

 

ហតែឈលខារបស់ភាគីទ្វ ាំងអស់/ភាគីឈផ្សងនែលកក់ព័នធ ៖___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

គ្បសិនឈបើភាគីណាមួយយល់ថ្កកយបណ្ា ឹងមិនគ្តូវានឈ ុះគ្ស្វយគ្បកបឈ យភាពយ តា ិធម៌ ជាទីឈព ចិតា ឬទ្វន់ឈពលឈវលា 

គ្នត់ម្តនសិទធិបា ឹងជ្ាំទ្វស់ឈសចកា ីសឈគ្មចឈនុះ ជាមួយអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀនឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់។  

 

 

 

ហតែឈលខារបស់ឈែើមបណ្ា ឹង៖________________________________________________________________ 

 

 

កកយបណ្ា ឹងទ្វាំងអស់នឹងគ្តូវរកាទ កឈៅកន ុងបនា ាំឯកស្វរសាំង្កត់ ឈៅកន ុងការោិល័យរបស់អគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន។ 
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កា  ំរលា្បំ ននិងកា រធវិស្បដហិរលើកុមា  

 

នផ្នកទ ី51 A. (a) អនករាយការណ៍្នែលម្តនអាណ្តាិ 

នែលម្តនមូលឈហត សមឈហត ផ្លឈជ្ឿជាក់ថ្ក ម្តរកាំព ងរងរបួសនផ្នករាងកាយឬអារមមណ៍្នែលបណាា លមកពី៖ (i) 

ការរំឈលាេបាំកនឈលើរបូគ្នត់ នែលបណាា លឱ្យម្តនឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ឬម្តនហានិេ័យខេស់ចនឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ 

ែល់ស ខភាពឬស ខម្តលភាពរបស់ក ម្តរ រមួទ្វាំងការរំឈលាេបាំកនផ្ល វូឈេទ។ (ii) ការឈធាសគ្បនហសរមួទ្វាំងកងាុះអាហារបូតែមភ ; 

(iii) រាងកាយពឹងកក់ឈលើឈគ្គឿងឈ ៀនឈៅឈពលឈកើត គ្តូវទាំន្ទក់ទាំនងផ្ទា ល់ជាមួយន្ទយក ឋ នក ម្តរនិងគ្គួស្វរ (DCF) 

ឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ ឈហើយកន ុងរយៈឈពល 48 ឈម្ត ងគ្តូវឈធា ើរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរជាមួយន្ទយក ឋ នក ម្តរនិងគ្គួស្វរ 

(DCF) នែលឈរៀបរាប់លាំអិតអាំពីជ្នសងស័យ ការរំឈលាេបាំកន ឬការឈធាសគ្បនហស; ឬ (iv) 

ជាក ម្តរនែលគ្តូវានឈគឈកងគ្បវញ័្ច ផ្ល វូឈេទ ឬ (v) កាែ យជាជ្នរងឈគ្គ្នុះចនការជួ្ ែូរមន សស នែលានកាំណ្ត់ឈ យនផ្នក 

20M ជ្ាំពូកទី 233 ។ 

គ្បសិនឈបើអនករាយការណ៍្នែលម្តនអាណ្តាិ ជាសម្តជ្ិករបស់ប គគលិកចនស្វែ ប័នឈពទយ ឬស្វែ ប័នស្វធារណ្ៈ 

ឬស្វលាឈរៀនឯកជ្ន ឬកននែងឈផ្សងឈទៀត អនករាយការណ៍្នែលម្តនអាណ្តាិអាចជូ្នែាំណឹ្ងែល់ប គគល 

ឬភាន ក់ង្ករនែលទទួលបនទ ុកស្វែ ប័ន ស្វលាឈរៀន ឬគ្គឹុះស្វែ ននែលទទួលខ សគ្តូវកន ុងការជូ្នែាំណឹ្ង 

ន្ទយក ឋ នឈសវាកមមក ម្តរនិងគ្គួស្វរ ាមរឈបៀបនែលទ្វមទ្វរឈ យនផ្នកឈនុះ។  

ន្ទយក ឋ នចនឈសវាកមមក ម្តរនិងគ្គួស្វរ 

330 Lynnway, Suite 201 

Lynn, MA 01901 

ទូរស័ពា៖ 781-477-1600 

បណាា  ទូរស័ពា ទ្វក់ទងនឹង-ហានិេ័យ-ក ម្តរ 

800-792-5200 

https://www.mass.gov/locations/dcf-lynn-area-office 

 

រោលកា ណ៍វ តឹតបិត បិ់វLynn Public Schools  

 

កន ុងកាំរតិនែលចាប់ានកាំណ្ត់ Lynn Public Schools (តឈៅគឺ “Lynn”) 
អន ឈលាមជាមួយន្ទយក ឋ នបឋមនិងមធយមសិកា (តឈៅគឺ “DESE”) នែលអាចរកានឈៅ 603 CMR 46.00 et seq 
(តឈៅគឺ “បទបបញ្ញតា ិ”) ។ ឈោងឈៅាមលកខខណ្ឌ របស់ពួកឈគ បទបបញ្ញតា ិឈនុះមិនគ្តឹមនតអន វតាឈៅស្វលាឈរៀនប  ឈណាណ ុះឈទ 
ប  ននាបន្ទា ប់ពីគ្ពឹតា ិការណ៍្និងសកមមភាពនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន មិនថ្ឈៅឈលើគ្ទពយសមបតា ិស្វលាឬអត់ក៏ឈ យ។ 

ឈសចកា ីសឈងខបចនបទបបញ្ញតា ិម្តននចងែូចខាងឈគ្កាម។ 

រោលបំណង។ ការ រតឹតបិតរាងកាយ¹  នឹងគ្តូវចាត់ទ កជានីតិវធីិបន្ទា ន់ចនវធីិច ងឈគ្កាយ 
ឈហើយគ្តូវហាមឃាត់កន ុងកមម វធីិអប់រំស្វធារណ្ៈ 
ឈលើកនលងនតអាកបបកិរោិរបស់សិសសបងាការគាំរាមកាំ នហងឬការរំឈលាេបាំកនធៃន់ធៃរែល់រាងកាយ ឬអនកែចទ 
និងមិនឈ ែ្ ើយតបនឹងការនណ្ន្ទាំឈ យកកយសាំែី ឬឥរោិបទអនារាគមន៍គ្សបចាប់និង ែ្ នកនកាន់នតតិចឈផ្សងឈទៀត  
និង/ឬជ្ឈគ្មើសជ្ាំនួសឬអនារាគមន៍នបបឈនុះ និង/ឬជ្ឈគ្មើសជ្ាំនួសនែលគ្តូវានចាត់ទ កថ្មិនសមរមយ ឈគ្កាមកាលៈឈទសៈ។ 
ការ រតឹតបិតខាប់នឹងឥែធ² នឹងគ្តូវហាមឃាត់ឈៅកន ុងកមម វធីិអប់រំស្វធារណ្ៈ ឈលើកនលងនតកាំរតិនែលចាប់ានអន ញ្ញញ ត។ 
ការ រតឹតបិតរាងកាយ រមួទ្វាំងការ រតឹតបិតខាប់នឹងឥែធ នែលអាចអន ញ្ញញ តាន នឹងគ្តូវានគ្គប់គ្គងឈ យអន ឈលាមាម 
603 CMR 46.05។ 

ការ រតឹតបិតរាងកាយមិនគ្តូវឈគ្បើ៖ 

(a) ជាមឈធាាយចនការ ក់វន័ិយឬទណ្ឌ កមមឈទ។ 

(b) ឈៅឈពលនែលសិសសមិនអាចគ្តូវានឈគ រតឹតបិតឈ យស វតែ ិភាព 
ពីឈគ្កុះវាជាបាំរាមឈ យឈវជ្ជស្វស្រសាសគ្ម្តប់ឈហត ផ្លនែលរមួម្តន ប  ននា មិនកាំណ្ត់ ជ្ាំងឺហឺត គ្បកាច់ 
ស្វែ នភាពឈបុះែូង ធាត់ឈលើសទាំងន់ រលាកទងសួត ពិការភាពកក់ព័នធនឹងការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទង 
ឬហានិេ័យចនការកអ តួ; 

(c) ជាការឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការបាំផ្ទែ  គ្ទពយសមបតា ិ ការរំខានែល់សណាា ប់ធាន ប់ស្វលាឈរៀន 
ការបែិឈសធរបស់សិសសកន ុងការអន ឈលាមាមឈគ្នលការណ៍្ ឬការបង្កគ ប់បញ្ញជ  ឬការគាំរាមកាំ នហងកកយសាំែី 
ឈៅឈពលនែលសកមមភាពទ្វាំងឈន្ទុះមិនបងាការគាំរាមកាំ នហងឬការរំឈលាេបាំកន ឬឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ធៃន់ធៃរែល់រាងកាយ; 

(d)  ជាបទ ធ នឈ ែ្ ើយតបឈៅប គគលសិសសណាម្តន ក់។ 
មិនម្តនជាលាយលកខណ៍្អកសរនូវនផ្នការអាកបបកិរោិលកខណ្ៈប គគល ឬកមម វធីិអប់រំលកខណ្ៈប គគល (IEP) 

https://www.mass.gov/locations/dcf-lynn-area-office


57 
 

អាចរមួបញ្ច លូការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយ ជាបទ ធ នឈ ែ្ ើយតប ចាំឈកុះឥរោិបទណាមួយឈឡើយ។ 
ការ រតឹតបិតរាងកាយ គឺជានីតិវធីិបន្ទា ន់មួយចន វធីិច ងឈគ្កាយ។     

 

 

____________________________ 

¹ ការ រតឹតបិតរាងកាយ ម្តនន័យថ្ជាការប ុះផ្ទា ល់ឈ យផ្ទា ល់នែលរារាាំងឬរតឹតបិតោ ងខាែ ាំង ែល់ឈសរ ើភាពចលន្ទរបស់សិសស។ 
ការ រតឹតបិតរាងកាយ មិនរមួបញ្ច លូ៖ ប ុះរាងកាយរយុះឈពលខែ ីឈែើមបីឈលើកកមេស់ស វតែ ិភាពសិសស ផ្ាល់ការនណ្ន្ទាំខាងរាងកាយ 
ឬជ្ាំរ  ឈៅឈពលបឈគ្ងៀនជ្ាំន្ទ  បនងារការយកចិតាទ ក ក់ ផ្ាល់ផ្ទកស ខភាព ឬការកររាងកាយ។ 

² ការ រតឹតបិតខាប់នឹងឥែធ ម្តនន័យថ្ការ រតឹតបិតរាងកាយនែលសិសសគ្តូវឈអានម ខឈៅនឹងឥែឋឬចផ្ាឈផ្សងឈទៀត 
ឈហើយ កស់ម្តេ ធឈលើរាងកាយរបស់សិសស ឈែើមបីរកាសសិសឱ្យសែ ិតកន ុងឥរោិបែឈអានម ខច ុះឈគ្កាម។ 

ការរតឹតបិតឈមកានិច³ ការ រតឹតបិតឈ យឈគ្បើថ្ន ាំ⁴ និងលាកទ់ ក⁵ គ្តូវហាមឃាត់ឈៅកន ុងកមម វធីិអប់រំស្វធារណ្ៈ។ 

ការលាកទ់ កមិនរាប់បញ្ច លូ សគ្ម្តកឈពលខែ ី នែលានកាំណ្ត់កន ុង បទបបញ្ញតា ិ។⁶ 

បទបបញ្ញតា ិមិនម្តននែនកាំណ្តឈ់លើការការករសិសសនែលទទួលានមូលនិធិស្វធារណ្ៈឈគ្កាមចាប់រែឋឬសហព័នធឈផ្សងឈទៀត 
រមួទ្វាំងចាប់នែលផ្ាល់សិទធែិល់សសិស នែលគ្តូវានឈគរកឈ ើ ថ្ម្តនសិទធិទទួលានឈសវាកមមអប់រំពិឈសស។ 

កា ស្គប់ស្គងស្តឹមស្តូិ ននកា វ តឹតបិតរាងកាយ។ ម្តននតប គគលិក Lynn Public Schools 
នែលានទទួលការបណ្ត ុ ុះបណាា លគ្សបាមបទបបញ្ញតា ិ គ្តូវគ្គប់គ្គងការ រតឹតបិតរាយកាយឈលើសិសស។ 
ឈៅឈពលណានែលអាចឈធា ើឈៅាន, 

អនកគ្គប់គ្គងចនការ រតឹតបិត គ្តូវម្តនស្វកសីឈ យមន សសឈព វយ័ោ ងឈហាចណាស់ម្តន ក់ 
នែលមិនានចូលរមួកន ុងការ រតឹតបិត។ មិនម្តនអា ីឈៅកន ុងឈគ្នលការណ៍្ឈនុះអាចរារាាំងគ្គូ, ប គគលិក ឬភាន ក់ង្កររបស់ Lynn 
Public Schools ពីការឈគ្បើគ្ាសក់ម្តែ ាំងសមឈហត ផ្លឈែើមបីការករសិសស, 
មន សសឈផ្សងឈទៀតឬខល នួឈគពីការរំឈលាេបាំកនឬឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ធៃន់ធៃរ, ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ែល់រាងកាយឈឡើយ។ 
ឈៅឈពលគ្គប់គ្គងការ រតឹតបិតរាងកាយ ប គគលិកនែលទទួលានការបណ្ត ុ ុះបណាា លគ្តូវឈគ្នរពាមតគ្មូវការ 
ទ្វក់ទងនឹងការឈគ្បើគ្ាស់កម្តែ ាំង  វធីិស្វស្រសា  រយៈឈពលចនការ រតឹតបិត និងស វតែ ិភាព ែូចម្តននចងកន ុងបទបបញ្ញតា ិ។ 

កា បណត ុ ោះប ា្ លបុគគលិក។ ប គគលិកស្វលាទ្វាំងអស់គ្តូវទទួលានការបណ្ត ុ ុះបណាា ល 
ឈ យឈគ្នរពាមឈគ្នលការណ៍្គ្សកុនិងតគ្មូវការន្ទន្ទសគ្ម្តប់បង្កា រការរតឹតបិត និងអាកបបកិរោិជ្ាំនួយ 
ឈៅឈពលនែលម្តនការ រតឹតបិត។ ការបណ្ត ុ ុះបណាា លគ្តូវរាប់បញ្ច លូព័ត៌ម្តនអាំពីតួន្ទទីរបស់ប គគលឈផ្សងៗ 
កន ុងការបង្កា រការរតឹតបិត ឈគ្នលការណ៍្គ្សកុនិងតគ្មូវការន្ទន្ទសគ្ម្តប់បង្កា រការរតឹតបិតនិងអាកបបកិរោិជ្ាំនួយ 
ការឈធា ើអនារាគមន៍នែលអាចរារាាំងតគ្មូវការ រតឹតបិត 
គ្បឈេទចនការរតឹតបិតរាងកាយនែលគ្តូវានអន ញ្ញញ តនិងការពិចារណាឈលើស វតែ ិភាពនែលកក់ព័នធ  
និងការគ្គប់គ្គងការ រតឹតបិតរាងកាយគ្សបាមនែនកាំណ្ត់នផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសាឬផ្ល វូចិតា ែឹងអាំពីគ្បវតា ិប ុះទងគ ិចផ្ល វូចិតា 
និង/ឬនផ្នការអនារាគមន៍អាកបបកិរោិនែលអាចអន វតាានចាំឈកុះសិសសម្តន ក់ៗ។ 

ឈលើសពីឈនុះឈទៀត ស្វលាគ្តូវកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ប គគលិកជាក់លាក់នែលគ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យបឈគ្មើជាធនធានស្វលា 
ឈែើមបីជួ្យកន ុងការគ្គប់គ្គងរែឋាលឱ្យានគ្តឹមគ្តូវចនការ រតឹតបិតរាងកាយ។ 
ប គគលទ្វាំងឈនុះគ្តូវនតចូលរមួកន ុងការបណ្ត ុ ុះបណាា លស ីជ្ឈគ្ៅ កន ុងការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយ 
និងការអន វតាបទបបញ្ញតា ិ។ 

___________________________ 

³កា  តឹតបិតរមកានិច្ប  ម្តនន័យថ្ការឈគ្បើគ្ាស់ឧបករណ៍្ឬឈគ្គឿងគ្ប ប់ណាមួយ ឈែើមបីកាំរតិឈសរ ើភាពចលន្ទរបស់សិសស។ 

⁴ កា  តឹតបិតរោយរស្បើថ្ែ  ំម្តននយ័ថ្ការឈគ្បើថ្ន ាំ សាំរាប់ឈគ្នលបាំណ្ងគ្គប់គ្គងឥរោិបែជាបឈណាា ុះអាសនន។ 

⁵ លាក់ទុក ម្តនន័យថ្ការបង្កខ ាំងសិសសនតម្តន ក់ឯងឈ យគ្នម នការសម ័គ្គចិតា 
ឈៅកន ុងបនាប់ឬតាំបន់នែលសិសសគ្តូវានរារាាំងមិនឲ្យចាកឈច ។ 

⁶ិស្មាករពលខា ី ម្តនន័យថ្ជាយ ទធស្វស្រសា ជ្ាំនួយអាកបបកិរោិ នែលគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងគ្សបាម 603 CMR 46.04(1) 
នែលសិសសម្តន ក់គ្តូវឃាែ តឆាៃ យពីសកមមភាពឈរៀនសូគ្តឬថ្ន ក់ឈរៀន ទ្វាំងនែលជាជ្ាំឈរ ើសឬនណ្ន្ទាំពីប គគលិក 
កន ុងឈគ្នលបាំណ្ងឈធា ើឱ្យសៃប់។ កន ុងអាំឡុងឈពលសគ្ម្តកខែ ី សិសសគ្តូវនតានសឈងាតឈមើលជាបនាបន្ទា ប់ឈ យសម្តជ្ិកប គគលិក។ 
ប គគលិកនឹងឈៅជាមួយសិសស ឬសិសសអាចរកានគ្គប់ឈពលឈវលា។ កននែងនែលគ្តូវឈគ្បើ សគ្ម្តប់ឈពលខែ ី គ្តូវម្តនអន្ទម័យ 
ស វតែ ិភាព អន្ទម័យ និងសមគ្សបសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងសៃប់ស្វៃ ត់។ ឈពលសគ្ម្តកខែ ី 
នឹងគ្តូវបញ្ឈប់ភាែ មៗឈៅឈពលសិសសានសៃប់។ 

 បាយកា ណ៍ដែលស្តូិ ទមទ ។ ប គគលិកកមម វធីិគ្តូវរាយការណ៍្អាំពីការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយ 
នែលគ្តូវទ្វមទ្វរឈ យបទបបញ្ញតា ិ។ 
សម្តជ្ិកប គគលិកនែលគ្គប់គ្គងការ រតឹតបិតគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងឈៅន្ទយកស្វលាឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ឱ្យានឆាប់បាំផ្ តាមនែលអាច
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ឈធា ើឈៅាន និងជាលាយលកខណ៍្អកសរមិនឈអាយយឺតជាងចែៃឈធា ើការបន្ទា ប់។ រាយការណ៍្នឹងគ្តូវរកាទ កឈ យស្វលា 
និងផ្ាល់ជូ្នឪព កម្តា យឈែើមបីពិនិតយឬ DESE ាមការឈសន ើស ាំ។ 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងគ្តូវខិតខាំគ្បឹងនគ្បងសមឈហត ផ្ល ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យអាំពីការ រតឹតបិត កន ុងរយៈឈពល 
24 ឈម្ត ងចនគ្ពឹតា ិការណ៍្ ឈហើយនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យាមរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
កន ុងរយៈឈពលបីចែៃចនចែៃឈធា ើការ បន្ទា ប់ពីការ រតឹតបិត។ ព័ត៌ម្តនឈៅកន ុងរាយការណ៍្គ្តូវអន ឈលាមាម 603 CMR 46.06(4)។ 
រាយការណ៍្អាំពីការរតឹតបិតជាលាយលកខណ៍្អកសរ គ្តូវនតផ្ាល់ជូ្នឪព កម្តា យជាភាស្វនែលប័ណ្ណ រាយការណ៍្ 
និងព័ត៌ម្តនចាាំាចឈ់ផ្សងឈទៀតនែលកក់ព័នធនឹងស្វលាឈរៀន គ្តូវានផ្ាល់ជូ្នាមទាំលាប់។ 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងគ្តូវពិនិតយទិននន័យ រតឹតបិតនិងកាំណ្ត់ជ្ាំហានបន្ទា ប់នែលចាាំាច់ 
គ្បសិនឈបើម្តនែូចម្តននចងកន ុងបទបបញ្ញតា ិ។ 

ាមតគ្មូវការបទបបញ្ញតា ិ រាល់ការរតឹតបិតរាងកាយគ្តូវនតរាយការណ៍្ឈៅ DESE ។ 

 

បង្កា  ឥ នយាបថ្រស្ោោះថ្ែ ក់។ ែូចម្តននចងកន ុងបទបបញ្ញតា ិ Lynn Public Schools 
នឹងបឈងា ើតវធីិស្វស្រសាសគ្ម្តប់បង្កា រអាំឈពើហឹងារបស់សិសស ឥរោិបទឈធា ើាបខល នួឯង និងការឈធា ើអតាឃាត 
រមួទ្វាំងការឈធា ើនផ្នការវបិតា ិប គគល 
និងល បបាំាត់ឥរោិបទឈគ្គ្នុះថ្ន ក់នែលអាចឈកើតម្តនកន ុងគ្កមុសិសសឬជាមួយសិសសម្តន ក់ៗ។ 

កា ចូ្បល មួ បិ់ឪពុកមាា យ។ អន ឈលាមាមបទបបញ្ញតា ិ Lynn Public Schools 
នឹងចូលរមួជាមួយឪព កម្តា យកន ុងការពិភាកាអាំពីការបង្កា រការ រតឹតបិត 
និងឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតជានីតិវធីិបន្ទា ន់នតប  ឈណាន ុះ។ 

 កយបណា ឹង។ ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនែលម្តនការគ្ពួយារមភទ្វក់ទងនឹងការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយជាក់លាក ់
អាចនសាងរកែាំឈណាុះគ្ស្វយឈលើការគ្ពួយារមភរបស់គ្នត់ ទ្វក់ទងនឹងការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយជាក់លាក់ 
ឈ យឈលើកឈឡើងពីបញ្ញា ឈនុះជាមួយន្ទយកស្វលា។ 
ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលរបស់សិសសគួរកាំន្ទាំការគ្ពួយារមភរបសពួ់កឈគឈ យផ្ទា ល់ 
ទ្វក់ទងនឹងការ រតឹតបិតរាងកាយជាក់លាក់ឈៅន្ទយកស្វលា កន ុងរយៈឈពលែប់ (10) ចែៃ 
បន្ទា ប់ពីទទួលានរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរពីស្វលា។ ន្ទយកស្វលាគ្តូវពាោម 
កន ុងសិទធិអាំណាចឈែើមបីឈធា ើការជាមួយប គគល ឈែើមបីឈ ុះគ្ស្វយបណ្ា ឹងឈ យយ តា ិធម៌និងឆាប់រហ័ស។ 
គ្បសិនឈបើឪព កម្តា យ/អាណាពាាលរបស់សសិសមិនឈព ចិតានឹងែាំឈណាុះគ្ស្វយ 
ឈន្ទុះឪព កម្តា យ/អាណាពាាលអាច ក់កកយបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅការោិល័យអគគន្ទយក។ 

ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលនែលម្តនការគ្ពួយារមភទ្វក់ទងនឹងការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយជាក់លាក់ 
អាចនសាងរកែាំឈណាុះគ្ស្វយឈលើការគ្ពួយារមភរបស់គ្នត់ ទ្វក់ទងនឹងការឈគ្បើគ្ាស់ការ រតឹតបិតរាងកាយជាក់លាក់ 
ឈ យ ក់កកយបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅការោិល័យអគគន្ទយក។ ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលរបស់សសិស 
គ្តូវ ក់លិខិតឈៅការោិល័យអគគន្ទយកកន ុងរយៈឈពលចមភ (20) ចែៃ បន្ទា ប់ពីឪព កម្តា យ/អាណាពាាល 
ទទួលានរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរពីស្វលា។ កកយបណ្ា ឹងជាលាយលកខណ៍្អកសរគួររមួបញ្ច លូ (a) ឈ ម្ ុះសិសស; (b) 
ឈ ម្ ុះស្វលានែលម្តនការ រតឹតបិតរាងកាយានឈកើតឈឡើង។ (c) ឈ ម្ ុះប គគលនែលកក់ព័នធនឹងការ រតឹតបិតរាងកាយ។ (d) 
មូល ឋ នចនកកយបណ្ា ឹងឬការគ្ពួយារមភ ; និងវធិានការណ៍្នកនគ្បនែលកាំព ងនសាងរក។ 

ការោិល័យអគគន្ទយក ាមរយៈអនកតាំណាងរបស់ខល នួ 
នឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតឈលើបណ្ា ឹងឈនុះភាែ មៗបន្ទា ប់ពីទទួលានកកយបណ្ា ឹង។ កន ុងអាំឡុងឈពលចនការឈស ើបអឈងាតរបស់ខល នួ 
ការោិល័យចនអគគន្ទយក និង/ឬអនកតាំណាង 
គ្តូវទ្វក់ទងប គគលនែលគ្តូវានឈគចាត់ទ កថ្ម្តនព័ត៌ម្តនកក់ព័នធនឹងបណ្ា ឹងឈនុះ។ 
ឈពលឈវលាកាំណ្ត់ែ៏តឹងរងឹមិនអាចគ្តូវានកាំណ្ត់សគ្ម្តប់ការឈស ើបអឈងាតឈទ 
ពីឈគ្កុះសាំណ្ ាំកាលៈឈទសៈនីមួយៗម្តនភាពខ សគ្នន ។ ការោិល័យអគគន្ទយក និង/ឬអនកតាំណាង 
នឹងគ្តូវគ្ាកែថ្កកយបណ្ា ឹងគ្តូវានឈ ុះគ្ស្វយោ ងឆាប់រហ័សាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន។ 
បន្ទា ប់ពីបញ្ចប់ការឈស ើបអឈងាតជាផ្ល វូការ ការោិល័យអគគន្ទយកនឹងទ្វក់ទងឈៅប គគលនែលាន ក់កកយបណ្ា ឹង 
ទ្វក់ទងនឹងលទធផ្លចនការឈស ើបអឈងាតរបស់ខល នួ និងការសឈគ្មចចិតាថ្ឈតើគ្តូវម្តនវធិានការណ៍្នកនគ្បឬឈទ។ 

ព័តម៍ានបដនាម។ ចាប់ចមែងចនឈគ្នលការណ៍្រតឹតបិតរបស់ Lynn Public School 
អាចទទួលយកានពីការោិល័យន្ទយកស្វលា ឈៅស្វលាណាមួយ។ 
បទបបញ្ញតា ិទ្វ ាំងឈនុះអាចទទួលយកានពីឈគហទាំព័របឋមនិងមធយមសិកាឈៅ 
https://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr41.html. 
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កំណត់ស្តាិិិស 

 

ច្បាប់ ាិ ីពីិិទធ ិអប់ ំស្គួសា  និងឯកជនភាពវ– FERPA  

 
កា ជូនែំណឹងស្បចាឆំ្ែ ំ បិ់វLynn Public Schools  

ច្បាប់ ាិ ីពីិិទធ ិអប់ ំស្គួសា វនិងឯកជនភាព  
បទបបញ្ញ តា ិរលើកំណត់ស្តាិិិសវMassachusetts  

 
 ច្បាប់ស្ត ីពីស្ិទ្ធិអប់រំគ្រួសារនិងឯកជនភាព (FERPA) និងបទ្បបញ្ញត្ត ិល ើកំណត្់គ្ាស្ិស្ស Massachusetts 
រមួគ្នា ផ្ត ់ជូនឪពុកម្តត យនិងស្សិ្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិទ្ទួ្ បាន (អាកដែ បានឈានែ ់អាយុ 14 
ឆ្ា ំឬដែ បានចូ្ប លរៀនថ្នា ក់ទ្ី 9) នូវស្ិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទ្ងនឹងកំណត្់គ្ាអប់រំរបស្់ស្ិស្ស។ 
ទ្ិែឋភាពទូ្លៅននស្ិទ្ធិទាងំល ោះម្តនែូច្បខាងលគ្ោម។ឪពុកម្តត យនិងស្ិស្សនឹងទ្ទួ្ បានច្បាប់ច្បមលងននស្ិទ្ធិលពញល ញរបស្់ពួ
កលរ លគ្ោមបទ្បបញ្ញត្ត ិល ើកំណត្់គ្ាស្ិស្ស Massachusetts លោយទាក់ទ្ងលៅមន្រនត ីអនុលលាមភាពនន Lynn Public Schools 
ាមរយោះល ខ 781-477-7220 ល ខបនត  3177។ 
 
 (a)  (ស្ិទ្ធិទ្ទួ្ បានកំណត្់គ្ាអប់រំរបស្់ស្ិស្ស។ ឪពុកម្តត យ ឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់ 
រួរដត្ោក់ពាកយលស្ា ើស្ុំរបស្់ពួកលរលែើមបីស្ិទ្ធិទ្ទួ្ បាន មកោន់ យកសាលា 

ឬលៅោន់អាកគ្រប់គ្រងដផ្ាកវត្តម្តនននសាលាសាធារណៈ Lynn  ល ើយអាច្បសាកសួ្រាមរយៈ www.LynnSchools.org 

 ស្ិទ្ធិទ្ទួ្ បាន ជាទូ្លៅគ្តូ្វបានផ្ត ់ជូនកន ុងរយៈលព ែប់នងៃ ប ា ប់ពីោរលស្ា ើស្ុំ។ លបើលទាោះបីជាយ៉ា ងណា ច្បាប់ទូ្លៅននរែឋ 
Massachusetts ជំពូកទ្ី 71 ដផ្ាកទ្ី 34H និង 603 គ្កមននបទ្បបញ្ញត្ត ិននរែឋ Massachusetts 23.07(5) 
ផ្ត ់នូវនីតិ្វធីិជាក់លាក់ដែ គ្តូ្វដត្អនុវត្តាម មុនលព បលញ្េញកំណត្់គ្ាជូនឪពុកម្តត យ 
ដែ មិនម្តនស្ិទ្ធិដងទាកំុម្តរលោយផ្ទា  ់។ ព័ត៌្ម្តនអំពីនីតិ្វធីិទាងំលនោះ អាច្បទ្ទួ្ បានពីអាកគ្រប់គ្រងដផ្ាកវត្តម្តនលៅ 
Lynn Public Schools លោយទូ្រស្័ពាលៅោន់ល ខ 781-477-7220 ល ខបនត  1816 ។ 
 
 (b) ស្ិទ្ធិលស្ា ើស្ុំដកដគ្បកំណត្់គ្ាអប់រំរបស្់ស្ិស្ស។ ឪពុកម្តត យ ឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់ 
រួរដត្ពា ំំនូវស្ំលណើរបស្់ពួកលរលៅោន់ យកសាលា លោយកំណត្់ឱ្យច្បាស្់នូវដផ្ាកននកំណត្់គ្ាដែ ពួកលរច្បង់ដកដគ្ប ព 
គ្ពមទាងំមូ ននោរដកដគ្ប។ 
 
 (c) ស្ិទ្ធិយ ់គ្ពមបង្ហា ញ ព័ត្៌ម្តនដែ អាច្បកំណត្់អត្តស្ញ្ញញ ណផ្ទា  ់ខល នួដែ ម្តនលៅកន ុងកំណត្់គ្ាអប់រំ. 
របស្់ស្ិស្ស  ល ើកដ ងដត្កំរតិ្ដែ ច្បាប់ FERPA និងរែឋ Massachusetts អនុញ្ញញ ត្ឱ្យបង្ហា ញលោយមិនម្តនោរយ ់គ្ពម។ 
ករណីល ើកដ ងមួយដែ អនុញ្ញញ ត្ឱ្យម្តនោរបង្ហា ញលោយមិនម្តនោរយ ់គ្ពមរឺជាោរបង្ហា ញែ ់មន្រនត ីសាលាជាមួយនឹង
ផ្ គ្បលយជន៍អប់រំគ្ស្បច្បាប់លៅកន ុងកំណត្់គ្ា។ មន្រនត ីសាលាទាងំល ោះរមួម្តនបុរគ ិកជំ ញ រែឋបា និងបុរគ ិក 
ដែ គ្តូ្វបានជួ  ឱ្យលធវ ើោរ ឬស្ថ តិ្លគ្ោមោរគ្ពមលគ្ពៀងជាមួយ Lynn Public Schools និងអាកដែ គ្តូ្វោរ ទ្ទួ្  
ឯកសារកំណត្់គ្ាលែើមបីបំលពញភារកិច្បេរបស្់ពួកលរ។ មន្រនត ីសាលា ក៏អាច្បរាប់បញ្ច  ូអាកស្ម ័គ្រច្បិត្ត ឬអាកជាប់កិច្បេស្នា 
លគ្ៅសាលាដែ បំលពញមុខង្ហរសាថ ប័នឬមុខង្ហរដែ សាលានឹងលគ្បើគ្បាស្់និលយជិករបស្់ខល នួល ើយអាកដែ ស្ថ ិត្លៅលគ្ោម 
ោរគ្រប់គ្រងផ្ទា  ់ របស្់សាលា ទាក់ទ្ងនឹងោរលគ្បើគ្បាស្់និងផ្គត្់ផ្គងកំណត្់គ្ាននោរអប់រំ។ Lynn Public Schools 
ក៏បង្ហា ញកំណត្់គ្ាស្ិស្សលោយមិនម្តនោរយ ់គ្ពមពីឪពុកម្តត យ/ស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិយ ់គ្ពមលអាយមន្រនត ីសាលាបឋមឬម
ធយមស្ិកា លផ្សងលទ្ៀត្ដែ ស្ិស្សបានច្បុោះលឈាម ោះ ឬដស្វងរក ឬប៉ាុនប៉ាង ឬគ្តូ្វបានដណ ំឱ្យចុ្បោះលឈាម ោះ 
លៅលព ទ្ទួ្ បានោរលស្ា ើស្ុំពីមន្រនត ីសាលា ែូច្បជាោរបង្ហា ញលនោះរឺស្គ្ម្តប់លគ្ន បំណងទាក់ទ្ងនឹងោរច្បុោះលឈាម ោះ 
ឬោរលផ្ារស្ិស្ស។ ោរជូនែំណឹងលនោះគ្ត្ូវបានផ្ត ់ឱ្យលោយអនុលលាមាម 603 CMR 23.07(4)(g) ដែ អនុញ្ញញ ត្ 
ឱ្យបុរគ ិករបស្់សាលា ដស្វងរក ឬម្តនលគ្ន បំណងលផ្ារោរស្ិកាអាច្បម្តនស្ិទ្ធិចូ្ប លគ្បើគ្បាស្់កំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្ស  
លោយគ្នម ន ោរយ ់គ្ពមពីស្ិស្ស  ឬម្តាបិាដែ ម្តនស្ិទ្ធិ។ 
  
 (d)  បញ្ជ ីព័ត្៌ម្តន។ ល ើស្ពីលនោះ Lynn Public Schools ម្តនោរអនុវត្តបលញ្េញបញ្ជ ីព័ត្៌ម្តន 
លោយមិនម្តនោរយ ់គ្ពម។ ព័ត្៌ម្តនបញ្ជ ីរាយ មគ្តូ្វបានកំណត្់លៅលគ្ោម 34 CFR § 99.3 
ជាព័ត្៌ម្តនដែ ម្តនលៅកន ុងកំណត្់គ្ាអប់រំរបស្់ស្ិស្ស ដែ ជាទូ្លៅនឹងមិនគ្តូ្វបានលរចាត្់ទ្ុកថ្នម្តនលគ្គ្នោះថ្នា ក់ 
ឬជាោរឈាល នពានននភាពឯកជនល ោះលទ្គ្បស្ិនលបើគ្ត្ូវបានបង្ហា ញ។លៅលគ្ោមច្បាប់ស្ ព័នធ  ព័ត្៌ម្តនងត្រមួបញ្ច  ូ 
ប៉ាុដនតមិនគ្ត្ូវបានកំណត្់ចំ្បលពាោះលឈាម ោះរបស្់ស្ិស្ស អាស្យោឋ ន បញ្ជ លី ខទូ្រស្័ពា អាស្យោឋ នអីុដម៉ា  របូងត្ នងៃដខឆ្ា ំកំលណើត្ 
និងទ្ីកដនលងកំលណើត្ មុខវជិាជ ស្ិកា កគ្មិត្ថ្នា ក ់សាថ នភាពច្បុោះលឈាម ោះ ោ បរលិច្បេទ្ននោរចូ្ប រមួ ោរចូ្ប រមួកន ុងស្កមមភាព 
និងកីឡាដែ ទ្ទួ្ សាគ  ់ជាផ្ល វូោរ ទ្មៃន ់និងកមពស្់របស្់ស្ម្តជិកគ្កមុអត្តព ិក ស្ញ្ញញ បគ្ត្ កិត្ត ិយស្ 
និងពានរង្ហវ ន់ដែ ទ្ទួ្ បាន  សាលាលរៀនឬសាថ ប័នអប់រំងមីៗបំផ្ុត្ដែ បានចូ្ប រមួ។ 
 

(e) ជលគ្មើស្មិនចូ្ប រមូកន ុងនិតិ្វធីិកន ុងករណីដែ ឪពុកម្តត យឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់បែិលស្ធនឹង 
ោរបលញ្េញ នូវព័ត្៌ម្តនខាងល ើឪពុកម្តត យ/ស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់អាច្បបង្ហា ញោរបែិលស្ធល ោះជាលាយ កខណ៍អកសរ 
លៅោន់ យកសាលា។ លបើមិនម្តនទ្ទួ្  ិខិត្បែិលស្ធជាលាយ កខណ៍អកសរគ្តឹ្មនងៃទ្ី1 ដខតុ្លា ននឆ្ា ំស្ិកា បញ្ជ ីព័ត្៌ម្តន 
នឹងគ្តូ្វបានបលញ្េញ លោយគ្នម នោរជូនែំណឹងឬោរយ ់គ្ពមជាមុន។  

 
ែូច្បម្តនដច្បងកន ុងច្បាប់ Lynn Public Schools បលញ្េញជាគ្បចាំនូវ លឈាម ោះ អាស្័យោឋ ននិងល ខទូ្រស្័ពារបស្់ស្ិស្ស 

មធយមស្ិកា លៅអាកលគ្ជើស្លរ ើស្ លយធានិងលៅសាថ ប័នឧត្តមស្ិកាាមោរលស្ា ើស្ុំ និង (2) លឈាម ោះនិងអាស្័យោឋ នរបស្់ស្ិស្ស 
លៅលស្វាកមមនគ្បស្ណីយ៍ភារីទ្ីប ីដែ បានទ្ទួ្ ោរអនុម័ត្ពី យកោឋ នបឋមនិងមធយមស្ិកា ាមោរលស្ា ើស្ុំរបស្់សាលា 
គ្ស្កុឬសាលារែធគ្រប់គ្រងលោយឯកជន។កន ុងករណីដែ ឪពុកម្តត យឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់បែិលស្ធបលញ្េញព័ត្៌ម្តន 
ខាងល ើលនោះ ឪពុកម្តត យ/ស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់អាច្បបង្ហា ញោរបែិលស្ធល ោះជាលាយ កខណ៍អកសរ 
លៅោន់ យកសាលា។ លបើមិនម្តនទ្ទួ្  ិខិត្បែិលស្ធជាលាយ កខណ៍អកសរគ្តឹ្មនងៃទ្ី1 ដខតុ្លា ននឆ្ា ំស្ិកា 
បញ្ជ ីព័ត្៌ម្តននឹងគ្ត្ូវបានបលញ្េញ លោយគ្នម នោរជូនែំណឹងឬោរយ ់គ្ពមជាមុន។   

http://www.lynnschools.org/
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         (f) ស្ិទ្ធិោក់ពាកយបណត ឹង ទាក់ទ្ងនឹងោរកំ ុស្ដែ បានលចាទ្គ្បោន់ 

លោយសាលាគ្ស្កុលែើមបីអនុវត្តាមបទ្បបញ្ញត្ត ិនិងច្បាប់ដែ គ្រប់គ្រងល ើកំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្ស។ 

ពាកយបណត ឹងអាច្បគ្តូ្វបានោក់លៅោន់ យកោឋ នននោរអប់រំបឋមនិងមធយមស្ិការែឋ  Massachusetts, 75 Pleasant 

Street Malden, MA  02148។ ល ើស្ពីលនោះលទ្ៀត្ ពាកយបណត ឹងទាក់ទ្ងលៅនឹង កខនត ិកៈស្ ព័នធនិងបទ្បបញ្ញត្ត ិ   

ដែ គ្រប់គ្រងល ើកំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្ស អាច្បគ្ត្ូវបានោក់លៅោរយិ ័យអនុលលាមភាពលគ្ន ោរណ៍គ្រួសារ, 

មនា ីរអប់រំស្ រែឋអាលមរចិ្ប 400 Maryland Avenue SW, Washington DC ។ 

បទបបញ្ញ តា ិទក់ទងនឹងកំណត់ស្តាិិិស  

 
 
Lynn Public Schools លគ្នរពយ៉ា ងតឹ្ងរងឹលៅនឹងបទ្បបញ្ញត្ត ិននច្បាប់ស្ត ីពីស្ិទ្ធិអប់រំគ្រួសារនិងឯកជនភាព (FERPA) 
និងបទ្បបញ្ញត្ត ិល ើកំណត្់គ្ាស្ិស្ស Massachusetts (បទ្បបញ្ញត្ត ិ 603 CMR 23:00) ដែ ផ្ត ់ជូនឪពុកម្តត យ 
និងស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់  (អាកដែ ម្តនអាយុ 14 ឆ្ា ំ ឬអាកដែ បានចូ្ប លរៀន ថ្នា ក់ទ្ីគ្បាំបួន) 
នូវស្ិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទ្ងនឹងកំណត្់គ្ាអប់រំរបស្់ស្ិស្ស។ 
 
កំណត់ត្រាសសិស 
កំណត់្គ្ារបស់្សិ្ស្សម្តនគ្បតិ្បត្ត ិពិនទ ុនិងកំណត់្គ្ាបលណាត ោះអាស្នារមួទាងំព័ត៌្ម្តនលបាោះពុមពនិងឌីជីង ឬស្ម្តា រៈលផ្សងលទ្ៀត្ននទ្គ្មង់ផ្ទា  ់
ឬ កខណៈទាក់ទ្ងនឹងសិ្ស្សដែ គ្តូ្វបានលរៀបចំ្បល ើងលោយដផ្ែកល ើលឈាម ោះរបស់្សិ្ស្សឬាមរលបៀបដែ សិ្ស្សល ោះអាច្បគ្តូ្វបានកំណត់្អត្តស្
ញ្ញញ ណបុរគ ។ឯកសាររបស់្សិ្ស្សនិងអីុដម៉ា បុរគ  គ្តូ្វបានចាត់្ទ្ុកថ្នជាកិច្បេោរប ា ប់បនសរំបស់្សិ្ស្សលៅនឹងកំណត់្គ្ាសិ្ស្សរបស់្ពួកលរ 
និងមិនដមនជាកំណត់្គ្ារបស់្សិ្ស្សជាក់លាក់ល ោះលទ្ 
 
ត្ររតិរតតិពិន្ទ ុ 
គ្បត្ិបត្ត ិពិនទ ុ គ្តូ្វម្តនកំណត្់គ្ារែឋបា ដែ បលងក ើត្ជាទ្ិនាន័យអបបបរម្តចាំបាច្ប់លែើមបីឆល ុោះបញ្ញេ ំងពីវឌឍនភាពននោរអប់រំរប
ស្់ស្ិស្ស និងលែើមបីែំលណើរោរគ្បព័នធអប់រំ។ទ្ិនាន័យទាងំលនោះគ្ត្ូវបានកំណត្់ចំ្បលពាោះលឈាម ោះ អាស្យោឋ ននិងល ខទូ្រស្័ពា 
របស្់ស្ិស្ស។ នងៃដខឆ្ា ំកំលណើត្របស្់គ្នត្់; លឈាម ោះ អាស្័យោឋ ន និងល ខទូ្រស្័ពារបស្់ឪពុកម្តត យ ឬអាណាពាបា ។ 
ច្បំណងលជើងវរគស្ិកា ថ្នា ក ់(ឬស្មមូ លៅលព ដែ ថ្នា ក់មិនអាច្បអនុវត្តបាន) ពិនទ ុ ននវរគស្ិកា កគ្មិត្ថ្នា ក់បានបញ្េប់ 
និងឆ្ា ំដែ បានបញ្េប់ និងកគ្មិត្គ្បត្ិបត្ត ិោរខពស្់បំផ្ុត្ដែ ស្លគ្មច្បបានល ើោរលធវ ើលត្ស្ត  MCAS 
ទាងំអស់្ដែ គ្តូ្វោរស្គ្ម្តប់ោរកំណត្់ស្មត្ថភាពគ្បត្ិបត្ត ិពិនទ ុ គ្ត្ូវបានរកាទ្ុកលោយសាលាគ្ស្កុ 
យ៉ា ងលោច្បណាស្់រយៈលព  ុកស្ិបឆ្ា ំ ប ា ប់ពីស្ិស្សចាកលច្បញពីគ្បព័នធ។ 
 
កំណត់ត្រារណ ត្ ោះអាសន្ន 
កំណត្់គ្ាបលណាត ោះអាស្នា  (Cum)រមួម្តនព័ត្៌ម្តនទាងំអស្់លៅកន ុងកំណត្់គ្ាស្ិស្ស ដែ មិនម្តនលៅកន ុង គ្បត្ិបត្ត ិពិនទ ុ។ 
ព័ត្៌ម្តនលនោះអាច្បរមួបញ្ច  ូនូវ  ទ្ធផ្ លត្ស្តផ្ល វូោរ ស្កមមភាពលគ្ៅកមម វធីិស្ិកាដែ ឧបត្ថមាលោយសាលាោរវាយតំ្ន  
និងមតិ្លយប ់របស្់គ្រូ អាកផ្ត ់គ្បឹកា និងអាកែនទ្លទ្ៀត្ កំណត់្គ្ាវន័ិយនិងព័ត៌្ម្តនលផ្សងលទ្ៀត្ដែ ពាក់ព័នធ  
នឹងែំលណើរោរអប់រំ។ 
 
ោរបំផ្ទល ញកំណត្់គ្ាបលណាត ោះអាស្នា  
ោរបំផ្ទល ញកំណត្់គ្ាបលណាត ោះអាស្នារបស្់ស្ិស្ស.  ជាទូ្លៅ លកើត្ល ើងកន ុងរយៈលព គ្បាំឆ្ា ំប ា ប់ពីោរលផ្ារស្ិស្ស 
ោរបញ្េប់ោរស្ិកា ឬោរចាកលច្បញពីសាលាសាធារណៈ Lynn ល ើយនឹងលកើត្ល ើងមិនល ើស្ពីគ្បាំពីរឆ្ា ំប ា ប់ពីោរលផ្ារស្ិស្ស 
ោរបញ្េប់ោរស្ិកា ឬោរចាកលច្បញពីគ្បព័នធសាលា អនុលលាមាម 603 CMR 23.06 ។  យកសាលាឬអាកតំ្ណាង 
គ្តូ្វបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបំផ្ទល ញព័ត្៌ម្តនបំភាន់និងព័ត្៌ម្តនចាស្់ៗ ឬមិនពាក់ព័នធលៅកន ុងកំណត្់គ្ាបលណាត ោះអាស្នា  
ខណៈលព ដែ ស្ិស្សចុ្បោះលឈាម ោះចូ្ប លរៀនលៅកន ុងគ្បព័នធសាលា។ 
 
 
ឯកជន្ភាពន្ិងសុវតថ ិភាពនន្កំណត់ត្រាសិសស 
 យកសាលាឬអាកតំ្ណាង គ្តូ្វទ្ទួ្ ខុស្គ្តូ្វល ើឯកជនភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាពននកំណត្់គ្ាស្ិស្សទាងំអស្់ 
ដែ បានរកាទ្ុកលៅកន ុងសាលានីមួយៗ។អរគ យកឬអាកតំ្ណាងគ្ត្ូវទ្ទួ្ ខុស្គ្តូ្វល ើឯកជនភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាពននកំណត្់
គ្ាស្ិស្សទាងំអស្់ ដែ មិនស្ថ ិត្លៅលគ្ោមោរគ្តួ្ត្ពិនិត្យរបស្់ យកសាលា ែូច្បជា គ្បត្ិបត្ត ិពិនទ ុ  
ចាស្់ៗរបស្ស់្ិស្ស។ 
 
ការសម្ងា ត់នន្កំណត់ត្រាសិសស 
បុរគ ិកសាលាដែ ម្តនស្ិទ្ធិ អាច្បម្តនស្ិទ្ធិចូ្ប លមើ កំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្សទាងំល ោះដែ ពួកលរកំពុងផ្ត ់លស្វាកមម  
លៅលព ដែ ពួកលរត្គ្មូវឱ្យចូ្ប បំលពញមុខង្ហរផ្ល វូោររបស្់ខល នួ។គ្នម នបុរគ ឬអងគោរណាមួយលគ្ៅពីឪពុកម្តត យ/អាណាពា
បា គ្ស្បច្បាប ់ស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់ និង បុរគ ិកសាលាដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្តូ្វបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យចូ្ប លគ្បើព័ត្៌ម្តន 
លៅកន ុងកំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្ស លោយគ្នម នោរយ ់គ្ពមជាក់លាក់ជាលាយ កខណ៍អកសរពីឪពុកម្តត យ/អាណាពាបា គ្ស្បច្បាប់ 
ឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់បានល ើយ។ លៅលព ផ្ត ់ោរយ ់គ្ពម ឪពុកម្តត យ ឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់ 
ម្តនស្ិទ្ធិចាត្់ាំងដផ្ាកណាមួយននកំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្ស ដែ អាច្បបលញ្េញលៅឱ្យភារីទ្ីបីបាន។ 
ច្បាប់ច្បមលងននទ្គ្មង់យ ់គ្ពមគ្ត្ូវបានរកាទ្ុកជាដផ្ាកមួយននកំណត្់គ្ាបលណាត ោះអាស្នា។  
លបើលទាោះជាបានលរៀបរាប់ខាងល ើក៏លោយ បទ្បបញ្ញត្ត ិដែ បានរកល ើញលៅ 603 CMR 
23.07(4)បទ្បបញ្ញត្ត ិពិលស្ស្ផ្ត ់ស្ទិ្ធិឱ្យភារីទ្ីបី លោយគ្នម នោរយ ់គ្ពមពីឪពុកម្តត យឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិគ្រប់គ្គ្នន់ 
ម្តនកន ុងករណីែូច្បខាងលគ្ោម៖ 
 

• បញ្ជ ីព័ត៌ម្តន 

• លៅលព បានទ្ទួ្ បានែីោរបស្់តុ្លាោរ ឬែីោដែ លច្បញលោយគ្ស្បច្បាប់ 
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(ផ្ត ់ថ្នសាលាខិត្ខំគ្បឹងដគ្បងលោយស្មល ត្ុផ្ លែើមបីជូនែំណឹងែ ់ម្តាបិា 
23ឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិទ្ទួ្ បានែីោលនោះជាមុនអំពីោរអនុលលាមាមច្បាប់) 

• ាមការឈសន ើស ាំពីន្ទយក ឋ នឈសវាសងគម មស្រនា ីឈស ើបអឈងាត ការង្ករយ តា ិធម៌របស់ត លាការណាមួយ 
ឬមនា ីរឈសវាកមមយ វជ្ន។ 

• ាមោរលស្ា ើស្ុំពី  យកោឋ នកុម្តរ និងគ្រួសាររែឋ  

Massachusetts(អត្ីត្ យកោឋ នលស្វាកមមស្ងគម)ឬភាពស្មមូ )  មន្រនត ីសាក បង យុត្ត ិធម៌ននតុ្លាោរណាមួយ 

ឬ យកោឋ នលស្វាកមមយុវជន។ 

• មស្រនា ីអប់រំសហព័នធ  រែឋ និងមូល ឋ ន និងភាន ក់ង្ករនែលម្តនការអន ញ្ញញ តរបស់ពួកឈគទ្វក់ទងនឹងសវនកមម  
ការវាយតចមែឬការអន វតាចាប់ចនកមម វធីិអប់រំរបស់សហព័នធនិងរែឋ។ 

 

• ោរស្លន្រង្ហគ ោះប ា ន់ដផ្ាកស ខភាពឬស វតែ ិភាពនែលជាចាំឈណ្ុះែឹងចាាំាច់ឈែើមបីការករស ខភាពនិងស វតែ ិភាព 
របស់សិសស ឬប គគលឈផ្សងឈទៀត។ 

 

• បុរគ ិកសាលាដែ ម្តនោរអនុញ្ញញ ត្ននសាលាដែ ស្ិស្សដស្វងរក ឬម្តនបំណងលផ្ារោរស្ិកា។ 
• បុរគ ិកដផ្ាកស្ុខភាពននសាលាលរៀន និងបុរគ ិកមនា ីរស្ុខាភិបា កន ុងតំ្បន់ និងរែឋ។ 
• ឈៅឈពលម្តនការជូ្នែាំណឹ្ងពីអាជាញ ធរអន វតាចាប់ ថ្សិសសគ្តូវានឈគរាយការណ៍្ថ្ាត់ខល នួ 

ឈន្ទុះសញ្ញញ សាំគ្នល់នឹងគ្តូវ ក់កន ុងកាំណ្ត់គ្ារបស់សិសស។ស្វលាឈរៀនគ្តូវរាយការណ៍្អាំពីសាំឈណ្ើរណាមួយនែលទ្វក់ទង
នឹងកាំណ្ត់គ្ារបស់សិសសនបបឈនុះ ឈៅអាជាញ ធរអន វតាចាប់សមគ្សប។ 

 
 
កា ចូ្បលរស្បើកំណត់ស្តាិិិស 
ឪព កម្តា យ/អាណាពាាលគ្សបចាប់ ឬសិសសនែលម្តនសិទធិ ម្តនសិទធិឈែើមបី៖ 

1. គ្តួតពិនិតយនិងឈមើលឈឡើងវ ិរាល់កាំណ្ត់គ្ាអប់រំរបស់សិសសកន ុងរយៈឈពលពីរសាា ហ៍ជាប់គ្នន  
បន្ទា ប់ពីន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងានទទួលការឈសន ើស ាំជាលាយលកខណ៍្អកសរឈែើមបីចូលឈគ្បើគ្ាស់ 
 ុោះគ្ាដត្ភារីលស្ា ើស្ុំយ ់គ្ពមចំ្បលពាោះោរពនារលព ។ឪព កម្តា យឬសិសសនែលម្តនសិទធិ 
គួរនត ក់ជូ្នឈសចកា ីឈសន ើស ាំជាលាយលកខណ៍្អកសរឈៅកាន់ន្ទយកស្វលា នែលពួកឈគចង់ឈមើលកាំណ្ត់គ្ា។ 

2. ទទួលានចាប់ចមែងចននផ្នកណាមួយចនកាំណ្ត់គ្ាសិសសរបស់ពួកឈគ។ 
ស្វលាអាចគិតចែែឈសវាសគ្ម្តប់ការែតចមែងែនែលៗ។ សិសសឬអតីតសិសសណាមួយ ឈ យមិនគិតពីអាយ  
ម្តនសិទធិទទួលានចាប់ចមែងគ្បតិបតា ិពិនទ ុ របស់ខល នួជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 
មិនម្តនការគិតចែែឈសវាសគ្ម្តប់ការែតចមែងគ្បតិបតា ិពិនទ ុឬបននែមណាមួយនែលានផ្ាល់ជូ្នឈឡើយ។ 

3. ម្តនដផ្ាកខលោះននកំណត្់គ្ាដែ គ្តូ្វបានបកគ្សាយលោយអាកជំ ញដែ ម្តនស្មត្ថភាពមកពីសាលា 
ឬអាច្បអលញ្ជ ើញនរណាម្តា ក់លផ្សងលទ្ៀត្ននជលគ្មើស្របស្់ពួកលរ លែើមបីពិនិត្យលមើ  ឬបកគ្សាយកំណត្់គ្ា។ 

4. លស្ា ើស្ុំលធវ ើោរដកដគ្បល ើកំណត្់គ្ាអប់រំរបស្់ស្ិស្ស ដែ ឪពុកម្តត យឬស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិ 
លជឿជាក់ថ្នម្តនភាពមិនគ្តឹ្មគ្តូ្វឬម្តនោរដកលងបនល ំ។ ឪពុកម្តត យរបស្់ស្ិស្សដែ ម្តនស្ិទ្ធិ 
ជំទាស្់នឹងលស្ច្បកត ីស្លគ្មច្បរបស្់ យកសាលាជាលាយ កខណ៍អកសរលៅោន់អរគ យកននសាលាលរៀន។ 

5. ោក់ពាកយបណត ឹងលៅោន់គ្កសួ្ងអប់រំស្ រែឋអាលមរកិ ទាក់ទ្ងនឹងោរលចាទ្គ្បោន់លោយតំ្បន់ 
លែើមបីអនុលលាមាមត្គ្មូវោររបស្់ FERPA លឈាម ោះនិងអាស្័យោឋ នរបស្់ោរយិ ័យដែ គ្រប់គ្រងលោយ FERPA 
រឺ៖ ោរយិ ័យអនុលលាមភាពលគ្ន ោរណ៍គ្រួសារ, មនា ីរអប់រំស្ រែឋអាលមរចិ្ប, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20245។ 

6. ឈោងាម 603 CMR 23.10 (1) (a)៖ ស្វលាឈរៀនគ្តូវផ្សពាផ្ាយនិងនចកចាយែល់សិសសនិងឪព កម្តា យជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ  
(a) កមម វធីិលធវ ើលត្ស្ត ផ្ល វូោរ និងោរស្ិកាគ្សាវគ្ជាវដែ គ្តូ្វលធវ ើកន ុងកំ ុងឆ្ា ំ 
និងព័ត្៌ម្តនជាគ្បចាំលផ្សងៗលទ្ៀត្ដែ គ្តូ្វគ្បមូ  ឬលស្ា ើស្ុំពីស្ិស្សកន ុងកំ ុងឆ្ា ំ។(b) បទ្បបញ្ញត្ត ិទូ្លៅនន 603 CMR 
23.00 ទាក់ទ្ងនឹងស្ិទ្ធិម្តាបិា និងស្ិស្ស ល ើយច្បាប់ច្បមលងនន 603 CMR 
23.00អាច្បរកបានស្គ្ម្តប់ពួកលរពីសាលាលរៀន។ 

 

ស្ិទ្ធិចូ្ប ែំលណើរោររបស្ ់ឪពុកម្តា យដែ មិនដមនជាអាណាពាបា ច្បំលពាោះកំណត្់គ្ាស្ិស្ស 

បទ្បបញ្ញត្ត ិកំណត្់គ្ាស្ិស្សទាក់ទ្ងនឹងោរចូ្ប លគ្បើគ្បាស្់កំណត្់គ្ាលោយឪពុកម្តត យដែ មិនដមនជាអាណាពាបា ស្ិស្ស(ឪ
ពុកម្តា យដែ មិនបានច្បិញ្េ ឹមបីបាច់្បដងរកាស្ិស្ស) គ្តូ្វបានរកល ើញលៅ 603 CMR 23.07(5)។ ឪពុកម្តា យមិនបានច្បិញ្េ ឹម 
បីបាច់្បដងរកាស្ិស្សអាច្បចូ្ប លគ្បើគ្បាស្់កំណត្់គ្ាស្ិស្សបាន  ុោះគ្ាដត្សាលាលរៀនបានទ្ទួ្ ឯកសារ៖ 

ឪព កម្តា យនែលមិននមនជាអាណាពាាលគ្តូវានបែិឈសធការនែរកាាមផ្ល វូចាប់ឬគ្តូ្វបានបញ្ញជ ឱ្យគ្តួ្ត្
ពិនិត្យសួ្រស្ុខទ្ុកខ លោយដផ្ែកល ើោររំរាមកំដ ងែ ស់្ុវត្ថ ិភាពរបស្់ស្ិស្សនិងោររំរាមកំដ ងគ្ត្ូវបានកត់្ស្ម្តគ  ់ជាពិលស្ស្ 
លៅកន ុង ំោប់ដែ ទាក់ទ្ងនឹងោរច្បុោះសួ្រស្ុខទ្ុកខ  ឬោរគ្តួ្ត្ពិនិត្យ 
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ឪព កម្តា យនែលមិននមនជាអាណាពាាល គ្តូវានបែិឈសធមិនឱ្យមកសួរស ខទ កខ  ឬគ្តូវានបញ្ញជ ឱ្យម្តនការគ្តួតពិនិតយ 
សួរស ខទ កខ។ 

ស្ិទ្ធិចូ្ប ែំលណើរោររបស្់ឪពុកម្តត យដែ មិនដមនជាអាណាពាបា ច្បំលពាោះស្ិស្សគ្ត្ូវបានកគ្មិត្លោយោរោរពារបលណាត ោះ. 
អាស្នា  ឬជាអចិ្បនន្រនតយ ៍ ុោះគ្ាដត្បទ្បញ្ញជ ោរពារ(ឬបទ្បញ្ញជ ោរពារបនតប ា ប់ណាមួយ)
ជាពិលស្ស្ោរអនុញ្ញញ ត្ឱ្យចូ្ប លគ្បើព័ត្៌ម្តនដែ ម្តនលៅកន ុងកំណត្់គ្ារបស្់ស្ិស្ស 

លែើមបីទ្ទួ្ បានស្ិទ្ធិចូ្ប លគ្បើគ្បាស្់កំណត្់គ្ាស្ិស្សឪពុកម្តា យដែ មិនដមនជាអាណាពាបា គ្តូ្វោក់ស្ំលណើជាលាយ កខណ៍ 
អកសរស្គ្ម្តប់កំណត្់គ្ាស្ិស្សលៅោន់ យកសាលា។លៅលព បានទ្ទួ្ ស្ំលណើសាលាគ្តូ្វជូនែំណឹងជាប ា ន់លៅឪពុកម្តា យ 
ដែ ជាអាណាពាបា  ស្ិស្សាមរយៈស្ំបុគ្ត្ដែ ម្តនោរបញ្ញជ ក់ជាមុន ល ើយស្រលស្រជាភាសាអង់លរលស្ និងភាសាច្បមបង 
របស្់ឪពុកម្តា យដែ ជាអាណាពាបា របស្់ស្សិ្ស វានឹងផ្ត ់ឱ្យឪពុកម្តា យដែ មិនដមនជាអាណាពាបា នូវ
ោរចូ្ប លគ្បើគ្បាស្់ប ា ប់ពី 21 នងៃ  ុោះគ្ាដត្ឪពុកម្តា យដែ ជាអាណាពាបា ស្ិស្សផ្ត ់ឯកសារែ  ់យកសាលា ។កន ុង 603 
CMR 23.07(5)(a) ឪពុកម្តា យមិនដមនជាអាណាពាបា ស្ិស្សមិនម្តនស្ិទ្ធិទ្ទួ្ បានស្ិទ្ធិចូ្ប លគ្បើ 
គ្បាស្់កំណត្់គ្ាស្ិស្សល ោះលទ្ 

 

កា អនារាគមន៍រលើកា ិមល ុតរធវើបាបវ& ដននកា បង្កា   

 

Lynn Public Schools នឹងមនិអត់ឈអានចាំឈកុះអាកបបកិរោិខ សចាប់ឬរំខានណាមួយឈឡើយ រមួទ្វាំងការសមល ុតឈធា ើាប 

ការសមល ុតឈធា ើាបាមអ នីធឺណិ្ត ឬការសងសឹកឈៅកន ុងអគ្នរស្វលាឈរៀនរបស់ឈយើង ឈៅកន ុងបរឈិវនស្វលាឈរៀន 

ឬសកមមភាពនែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន។ ឈយើងនឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់រាយការណ៍្ 

និងកកយបណ្ា ឹងអាំពីការសមល ុតឈធា ើាប ការសមល ុតឈធា ើាបាមអ នីធណិឺ្ត ការសងសឹក 

និងចាត់វធិានការណ៍្បន្ទា ន់ឈែើមបីបញ្ចប់អាកបបកិរោិឈន្ទុះ និងស្វា រអារមមណ៍្ស វតែ ិភាពរបស់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះឈឡើងវ ិ។ 

ឈយើងនឹងគ្នាំគ្ទការឈបាជាញ ចិតាឈនុះឈៅគ្គប់នផ្នកទ្វាំងអស់ចនសហគមន៍ស្វលារបស់ឈយើង រមួម្តនកមម វធីិសិកា កមម វធីិបឈគ្ងៀន 

ការអេិវឌ្ឍន៍ប គគលិក សកមមភាពឈគ្តស្វលា និងការចូលរមួរបសឪ់ព កម្តា យឬអាណាពាាល។ 

ឈលើសពីឈនុះឈទៀត ឈ យអន ឈលាមាមចាប់ទ្វក់ទងនឹងការសមល ុតឈធា ើាបឈៅាមស្វលាឈរៀន ជ្ាំពូកទី 86 ចនចាប់ ឆាន ាំ 2014 

នផ្នការគ្បឆាាំងការសមល ុតឈធា ើាបឈនុះទទួលស្វគ ល់ថ្សិសសមួយចាំនួន រមួទ្វាំងសសិស LGBTQ 

អាចង្កយនឹងកាែ យជាឈគ្នលឈៅចនសមល ុតឈធា ើាប ឬឈបៀតឈបៀនឈ យនផ្អកឈលើចរកិលកខណ្ៈ ឬការយល់ឈ ើ ខ សគ្នន ។ 

ឈលើសពីឈនុះឈទៀត ជ្ាំពូកទី 86 តគ្មូវឱ្យស្វលាគ្សកុ ស្វលារែធគ្គប់គ្គងឈ យឯកជ្ន (charter school) 

ចែៃឯកជ្នឬស្វលាលាំឈៅ ឋ ននែលានអន ម័ត និងស្វលាឈរៀនសហការ 

ឈែើមបីគ្គប់គ្គងការសាង់មតិសិសសនែលអេិវឌ្ឍន៍ឈ យមនា ីរ ោ ងឈហាចណាស់មាងឈរៀងរាល់បួនឆាន ាំមាង ឈែើមបីវាយតចមែ 

“បរោិកាសស្វលាឈរៀននិងការរាតតាត លកខណ្ុះនិងភាពធៃន់ធៃរចនការសមល ុតឈធា ើាបឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន”។ 

អន ឈលាមាមចាប់ទ្វក់ទងនឹងការសមល ុតឈធា ើាបកន ុងស្វលាឈរៀនជ្ាំពូកទី 86 ចនចាប់ ឆាន ាំ 2014 Lynn Public Schools 

នឹងធាន្ទថ្ជ្ាំហានជាក់លាក់គ្តូវានអន វតាឈែើមបី “ជួ្យែល់សិសសនែលង្កយរងឈគ្គ្នុះ និងផ្ាល់ឱ្យសសិសនូវជ្ាំន្ទ  ចាំឈណ្ុះែឹង 

និងយ ទធស្វស្រសា នែលគ្តូវការ ឈែើមបីការករ ឬឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាបឬឈបៀតឈបៀន។” 

នផ្នកឈនុះនឹងមកជាមួយគ្បធានបទទ្វាំងឈនុះ។ 

ារាងម្តតិកា 

I. ភាពជាអនកែឹកន្ទាំ 
II. ការអេិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ 
III. ការចូលឈគ្បើធនធាន និងឈសវាកមម 
IV. សកមមភាពសិកា និងមិននមនសិកា 
V. ឈគ្នលការណ៍្ និងនីតិវធីិឈែើមបីរាយការណ៍្ និងឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាប និងការសងសឹក 
VI. ការសហការជាមួយគ្គួស្វរ 
VII. ការហាមឃាត់គ្បឆាាំងនឹងការសមល ុតឈធា ើាប និងការសងសឹក 
VIII. និយមន័យ 

IX. ទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយចាប់ឈផ្សងឈទៀត 
X. រាយការណ៍្ឈៅន្ទយក ឋ នចនការអប់រំបឋមនិងមធយមសិកា 
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I. ភាពជាអែកែឹកនា ំ

ន្ទយក ឋ ន Lynn Public School ឈបាជាញ ផ្ាល់ជូ្ននូវបរោិកាសអប់រំគ្បកបឈ យស វតែ ិភាព  វជិ្ជម្តន 

និងអាំឈន្ទយផ្លនែលសិសសអាចទទួលានកាំរតិសិកាខេស់បាំផ្ ត។ គ្នម នសិសសណាម្តន ក់គ្តូវទទួលរងការឈបៀតឈបៀន 

បាំេិតបាំេ័យ សមល ុតឈធា ើាប ឬសមល ុតឈធា ើាបាមអ ិនធឺណិ្តឈឡើយ។ ជ្ាំនួយការន្ទយកកមម វធីិសិកានិងបឈគ្ងៀន 

ស ខភាព/PE នឹងសគ្មបសគ្មួលនផ្នការកណាា លសគ្ម្តប់គ្សកុ។ ន្ទយកស្វលានីមួយៗនឹងធាន្ទថ្នផ្នការ Lynn Public 

School គ្តូវានអន វតាាម។ ស្វលាឈរៀននីមួយៗក៏នឹងម្តនអនកសគ្មបសគ្មួលខាងសមល ុតឈធា ើាប 

ឈែើមបីជួ្យែល់ន្ទយកស្វលាផ្ងនែរ។ 

A. ការចូលរមួរបស់ស្វធារណ្ៈកន ុងការអេិវឌ្ឍន៍នផ្នការ 
 
ន្ទយក ឋ ន Lynn Public School ានបឈងា ើតគ្កមុការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប 

ឈែើមបីជួ្យឈរៀបចាំ នផ្នការបង្កា រនិងអនារាគមន៍ឈលើការសមល ុតឈធា ើាប។ គ្កមុការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប 

រមួម្តនគ្គូបឈគ្ងៀន ប គគលិកស្វលា ប គគលិកគ្នាំគ្ទជ្ាំន្ទ  អនកសម ័គ្គចិតាឈៅស្វលាឈរៀន រែឋាល តាំណាងសហគមន៍ 

ទីភាន ក់ង្ករអន វតាចាប់មូល ឋ ន សិសស ឪព កម្តា យ និងអាណាពាាល។ 

នផ្នការឈលើការសមល ុតឈធា ើាបឈនុះអន វតាចាំឈកុះសិសសនិងសម្តជ្ិកចនប គគលិកស្វលា រមួម្តនអនកអប់រំ រែឋាល 

គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា ប គគលិកអាហារ ធ ន អនកនែទ្វាំ អនកឈបើកឡានគ្កងុ គ្គូបងា ឹកអតាពលកមម 

អនកផ្ាល់គ្បឹកាែល់សកមមភាពសកិាបននែម និងគ្គូជ្ាំន្ទ ។ 

B. ការវាយតចមែតគ្មូវការនិងធនធាន 
 
ន្ទយក ឋ ន Lynn Public School ពឹងនផ្អកឈលើការសាង់មតិអាំពីអាកបបកិរោិហានិេ័យរបស់យ វជ្នទិននន័យ 

ទិននន័យឧបបតា ិឈហត អាកបបកិរោិរបស់សិសស និង មជ្ឈមណ្ឌ លកាត់បនែយការ ែ្ នកន Massachusetts (MARC), 

ការសាង់មតិរបស់ឪព កម្តា យ សិសស និងប គគលិក ឈែើមបីជួ្យវាយតចមែពីតាំរវូការសមល ុតឈធា ើាបរបស់ឈយើង។ 

គ្កមុការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប រមួជាមួយគ្កមុថ្ន ក់ែឹកន្ទាំស្វលា 

នឹងពិនិតយទិននន័យជាគ្បចាាំនិងឈធា ើការផ្ទែ ស់បត រូចាាំាច់ណាមួយ។ ព័ត៌ម្តនឈនុះនឹងជួ្យកាំណ្ត់ពីគាំរចូនឥរោិបែ 

និងតាំបន់នែលម្តនការគ្ពួយារមភ ឈហើយនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ការសឈគ្មចចិតាសគ្ម្តប់យ ទធស្វស្រសាបង្កា រ 

រមួម្តនប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះការគ្តួតពិនិតយឈ យមន សសឈព វយ័ ការអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈ 

កមម វធីិសិកាសមគ្សបាមអាយ  និងឈសវាកមមគ្នាំគ្ទកន ុងស្វលាឈរៀន។ 

C. ការឈធា ើនផ្នការនិងការគ្តួតពិនិតយ 
 
ជ្ាំនួយការន្ទយកកមម វធីិសិកានិងបឈគ្ងៀនស ខភាព/ PE គ្កមុការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប 

អនកសគ្មបសគ្មួលឈលើការសមល ុតឈធា ើាបាមស្វលាឈរៀន និងន្ទយកស្វលា ទទួលខ សគ្តូវចាំឈកុះនផ្នការ 

និងការគ្តួតពិនិតយែូចខាងឈគ្កាម៖ 

• ទទួលានរាយការណ៍្សា ីពីការសមល ុតឈធា ើាប; 

• គ្បមូលនិងវភិាគអគ្នរ - និង/ឬទិននន័យទូទ្វាំងស្វលាឈរៀន សា ីពីការសមល ុតឈធា ើាបឈែើមបីវាយតចមែបញ្ញា បចច ុបបនន  
និងឈែើមបីចាត់វធិានការណ៍្ឈធា ើឈអាយលទធផ្លកាន់នតគ្បឈសើរ; 

• បឈងា ើតែាំឈណ្ើរការសគ្ម្តប់កត់គ្ា និងាម នរាយការណ៍្ឧបបតា ិឈហត  
និងឈែើមបីទទួលានព័ត៌ម្តននែលទ្វក់ទងឈៅនឹងឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ និងអនក ែ្ នកន; 

• ឈរៀបចាំ នផ្នការសគ្ម្តប់ការអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈនែលកាំព ងបនានែលគ្តូវានទ្វមទ្វរឈ យចាប់; 

• ជ្ាំនួយនផ្នការនែលឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងតគ្មូវការរបស់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះនិងអនក ែ្ នកន; 

• ឈគ្ជ្ើសឈរ ើសនិងអន វតាកមម វធីិសិកានែលស្វលាឈរៀនឬគ្សកុនឹងឈគ្បើគ្ាស់; 

• បឈងា ើតែមីឬនកនគ្បឈគ្នលការណ៍្ និងពិធកីារបចច ុបបនន ឈគ្កាមនផ្នការ រមួម្តនឈគ្នលការណ៍្ស វតែ ិភាពអ ីនធឺណិ្ត 
និងចាត់ាាំងប គគលិកចមបងឱ្យទទួលបនទ ុកអន វតា; 

• នកនគ្បឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំសិសស និងប គគលិក និងគ្កមសីលធម៌; 

• ែឹកន្ទាំកិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងចូលរមួរបស់ឪព កម្តា យឬគ្កមុគ្គួស្វរ 
និងឈធា ើឈសចកា ីគ្កងឯកស្វរព័ត៌ម្តនឪព កម្តា យ; 

• ពិនតិយនិងឈធា ើបចច ុបបននភាពនផ្នការជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ ឬ ឹកញាប់ជាងឈនុះ។ 
 

D. អេិវឌ្ឍន៍ឈសចកា ីនែែងការណ្៍អាទិភាព 
 

ន្ទយក ឋ ន Lynn Public Schools នឹងមិនអត់ឈអានចាំឈកុះអាកបបកិរោិខ សចាប់ឬរំខានណាមួយឈឡើយ 

រមួទ្វាំងការសមល ុតឈធា ើាប ការសមល ុតឈធា ើាបាមអ នីធឺណិ្ត ឬការសងសឹកឈៅកន ុងអគ្នរស្វលាឈរៀនរបស់ឈយើង 

ឈៅកន ុងបរឈិវនស្វលាឈរៀន ឬសកមមភាពនែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន។ ឈយើងនឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់រាយការណ៍្ 

និងកកយបណ្ា ឹងអាំពីការសមល ុតឈធា ើាប ការសមល ុតឈធា ើាបាមអ នីធណិឺ្ត ការសងសឹក 

និងចាត់វធិានការណ៍្បន្ទា ន់ឈែើមបីបញ្ចប់អាកបបកិរោិឈន្ទុះ និងស្វា រអារមមណ៍្ស វតែ ិភាពរបស់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះឈឡើងវ ិ។ 
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ឈយើងនឹងគ្នាំគ្ទការឈបាជាញ ចិតាឈនុះឈៅគ្គប់នផ្នកទ្វាំងអស់ចនសហគមន៍ស្វលារបស់ឈយើង រមួម្តនកមម វធីិសិកា កមម វធីិបឈគ្ងៀន 

ការអេិវឌ្ឍន៍ប គគលិក សកមមភាពឈគ្តស្វលា និងការចូលរមួរបសឪ់ព កម្តា យឬអាណាពាាល។ 

 

II.  កា អ្ិិឌឍន៍ិ នជាជ ជីិៈ  

Lynn Public Schools ទ្វាំងអស់ម្តនអនកសគ្មបសគ្មួលឈលើការសមល ុតឈធា ើាប។ 

អនកសគ្មបសគ្មួលឈលើការសមល ុតឈធា ើាបឈៅទីឈន្ទុះ ឈែើមបីជួ្យែល់ន្ទយកស្វលាកន ុងការឈស ើបអឈងាតការសមល ុតឈធា ើាប 

និងទទួលខ សគ្តូវផ្ាល់ការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ ឈៅាមស្វលានីមួយៗរបស់ពួកឈគ។ 

អនកសគ្មបសគ្មួលទ្វាំងអស់ម្តនវញិ្ញញ ណ្ប័នបគ្តបញ្ញជ ក់ាមរយៈការបណ្ត ុ ុះបណាា លសា ីពីការសមល ុតឈធា ើាបឈៅមជ្ឈមណ្ឌ ល 

MARC ។ ការអេិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈគ្តូវានឈធា ើឈឡើងមាងកន ុងមួយឆាន ាំ ឈៅចែៃអេិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈទីមួយ ឬទីពីរ។ 

ជ្ាំនួយការន្ទយកកមម វធីិសិកា និងបឈគ្ងៀន- ស ខភាព/PE នឹងផ្ាល់ជូ្នការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ ទូទ្វាំងគ្សកុ 

ែល់អនកនែលខកខានវគគបណ្ត ុ ុះបណាា ល។ វគគបណ្ត ុ ុះបណាា លជ្ាំន្ទ វជិាជ ជ្ីវៈទូទ្វ ាំងគ្សកុ 

នឹងគ្តូវានផ្ាល់ជូ្នជាឈគ្ចើនែងឈព មួយឆាន ាំសិកា។ ការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ ទ្វាំងអស់ នឹងគ្តូវានពិនិតយជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ 

ឈែើមបីឈ ុះគ្ស្វយនផ្នកបននែមចនការបណ្ត ុ ុះបណាា លឈ យនផ្អកឈលើតគ្មូវការ 

និងកងាល់នែលានកាំណ្ត់ឈ យប គគលិកស្វលានិងស្វលាឈរៀន។ គ្បព័នធ  Lynn Public School 

ានបឈងា ើតវគគបណ្ត ុ ុះបណាា លជ្ាំន្ទ វជិាជ ជ្ីវៈមួយ នែលរមួបញ្ច លូបឈចចកឈទសកាត់បនែយ 

ការគ្គប់គ្គងថ្ន ក់ឈរៀននិងការអេិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈឈលើការសមល ុតឈធា ើាប។ 

A. នផ្នការបណ្ត ុ ុះបណាា លប គគលិកគ្បចាាំឆាន ាំ 
 
Lynn Public School គ្សកុនឹងផ្ាល់ការអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈគ្បចាាំឆាន ាំែល់ប គគលិកទ្វាំងអស ់ រមួទ្វាំងនតមិនកាំណ្ត់ 

អនកអប់រំ រែឋាល គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា ប គគលិកអាហារ ធ ន អនកនែទ្វាំ អនកឈបើកឡានគ្កងុ គ្គូបងា ឹកកីឡា 

អនកផ្ាល់គ្បឹកាែល់សកមមភាពសកិាបននែម និងគ្គូជ្ាំន្ទ  ឈែើមបីការករ កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ 

និងឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាប។ 

ការបណ្ត ុ ុះបណាា លគ្បចាាំឆាន ាំសគ្ម្តប់ប គគលិកស្វលាឈរៀនទ្វាំងអស់ 

ឈលើនផ្នការនឹងរមួបញ្ច លូភារកិចចរបស់ប គគលិកនែលសែ ិតឈគ្កាមនផ្នការឈនុះ 

នែលជាការសឈងខបជ្ាំហាននែលន្ទយកស្វលា 

ឬអនកតាំណាងនឹងឈធា ើាមឈៅឈពលទទួលរាយការណ៍្សា ីពីការសមល ុតឈធា ើាប 

ឬការសងសឹកនិងទិែឋភាពទូឈៅចនកមម វធីិបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាបនែលគ្តូវផ្ាល់ជូ្ន 

ឈៅគ្គប់ថ្ន ក់ទូទ្វ ាំងស្វលាឬគ្សកុ។ សម្តជ្ិកប គគលិកនែលគ្តូវានជួ្លបន្ទា ប់ពីចាប់ឈផ្ាើមឆាន ាំសិកា 

គ្តូវចូលរមួកន ុងវគគបណ្ត ុ ុះបណាា លទូទ្វាំងគ្សកុកន ុងឆាន ាំសិកានែលពួកឈគគ្តូវានជួ្ល។ 

B. ការបនាអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ  
 

ឈគ្នលឈៅចនការអេិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ គឺឈែើមបីបឈងា ើតការយល់ែឹងរមួចនឧបករណ៍្ចាាំាច់សគ្ម្តប់ប គគលិក 

ឈែើមបីបឈងា ើតបរោិកាសស្វលាឈរៀននែលឈលើកកមេស់ស វតែ ិភាព ការទាំន្ទក់ទាំនងស ីវលិ និងការឈគ្នរពភាពខ សគ្នន ។ 

ការអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈនឹងបឈងា ើតជ្ាំន្ទ របស់ប គគលិកឈែើមបីការករ កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ 

និងឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាប។ ឈោងាមតគ្មូវការ M.G.L.c.71, § 37O, 

ខែ ឹមស្វរចនការអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈទូទ្វ ាំងស្វលាឈរៀននិងទូទ្វាំងគ្សកុ នឹងគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងាមរយៈការគ្ស្វវគ្ជាវ 

ឈហើយនឹងបញ្ច លូព័ត៌ម្តនឈលើ៖ 

• យ ទធស្វស្រសាសមគ្សបសគ្ម្តប់ការអេិវឌ្ឍន៍ (ឬអាយ ) ឈែើមបីការករការសមល ុតឈធា ើាប; 

• យ ទធស្វស្រសាសមគ្សបសគ្ម្តប់ការអេិវឌ្ឍន៍ (ឬអាយ ) សគ្ម្តបអ់នារាគមន៍ភាែ មៗ នែលម្តនគ្បសិទធិភាព 
ឈែើមបីបញ្ឈប់ឧបបតា ិឈហត សមល ុតឈធា ើាប; 

• ព័ត៌ម្តនទ្វក់ទងនឹងអនារកមមសម ុ គស្វម   និងអាំណាចចនភាពខ សគ្នន  
នែលអាចឈកើតឈឡើងរវាងនិងកន ុងចាំឈណាមអនក ែ្ នកន ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ និងស្វកសី 
ចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាប; 

• ការគ្ស្វវគ្ជាវនែលរកឈ ើ ពីការសមល ុតឈធា ើាប 
រមួទ្វាំងព័ត៌ម្តនអាំពីគ្បឈេទសិសសជាក់លាក់នែលគ្តូវានឈគបង្កា  ថ្ម្តនហានិេ័យឈ យនឡកចាំឈកុះការស
មល ុតឈធា ើាប កន ុងបរោិកាសស្វលាឈរៀន; 

• ព័ត៌ម្តនអាំពីឧបបតា ិឈហត និងលកខណ្ៈចនការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ីនធឺណិ្ត; និង 

• បញ្ញា ស វតែ ិភាពអ ីនធឺណិ្ត ឈគ្កុះពួកឈគទ្វក់ទងនឹងការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ីនធឺណិ្ត។ 

• ការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ វជិាជ ជ្ីវៈក៏នឹងឈ ុះគ្ស្វយផ្ងនែរនូវវធីិឈែើមបីការករនិងឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាប 
ឬការសងសឹកចាំឈកុះសិសសពិការ នែលគ្តូវពិចារណាឈៅឈពលបឈងា ើតកមម វធីិអប់រំលកខណ្ៈប គគល (IEP) 
របស់សិសស។ ឈនុះនឹងរមួបញ្ច លូទ្វាំងការឈផ្ទា តពិឈសសឈលើតគ្មូវការរបស់សសិស នែលម្តនជ្ាំងឺអូទីសឹម 
ឬសិសសនែលម្តនពិការភាពប ុះកល់ែល់ការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ សងគម។ 
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នផ្នកបននែមនែលកាំណ្ត់ឈ យមនា ីរ Lynn Public School សគ្ម្តបក់ារអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈរមួម្តន៖ 

• ឈលើកកមេស់ និងយកគាំរ ូាមការឈគ្បើគ្ាស់ភាស្វនែលគួរឈអាយឈគ្នរព; 

• ជ្ាំរ  ការយលែ់ឹង និងការឈគ្នរពចាំឈកុះភាពចគ្មុុះ និងភាពខ សគ្នន ; 

• កស្វងទាំន្ទក់ទាំនង និងការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងជាមួយគ្គួស្វរ; 

• គ្គប់គ្គងឥរោិបែកន ុងថ្ន ក់នបបស្វែ បន្ទ; 

• ឈគ្បើយ ទធស្វស្រសាអនារាគមន៍អាកបបកិរោិនបប វជិ្ជម្តន; 

• អន វតា វន័ិយនបបស្វែ បន្ទ; 

• បឈគ្ងៀនជ្ាំន្ទ សិសសនែលរមួម្តនការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងនបប វជិ្ជម្តន ការគ្គប់គ្គងកាំហឹង 
និងការយល់ចិតាអនកែចទ; 

• ចូលរមួជាមួយសិសស កន ុងការឈធា ើនផ្នការស្វលាឈរៀននិងថ្ន ក់ឈរៀន និងឈធា ើឈសចកា ីសឈគ្មចចិតា; និង 

• នែរកាថ្ន ក់ឈរៀនគ្បកបឈ យស វតែ ិភាព និងយកចិតាទ ក ក់ែល់សិសសទ្វាំងអស់។ 
 

C. ការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរែល់ប គគលិក 
 
មនា ីរ Lynn Public School 

នឹងផ្ាល់ជូ្នប គគលិកទ្វាំងអស់នូវការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរគ្បចាាំឆាន ាំអាំពីនផ្នការ 

ឈ យផ្សពាផ្ាយព័ត៌ម្តនអាំពីវា រមួទ្វាំងនផ្នកទ្វក់ទងនឹងភារកិចចរបស់ប គគលិក 

ឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់ប គគលិកស្វលា ឬគ្សកុ និងឈផ្ញើាមអ ីនម លឈៅប គគលិកទ្វាំងអស់។ 

III. កា ចូ្បលរស្បើធនធានវនិងរិវាកមម   

A. កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ធនធាន 
 
មនា ីរ Lynn Public School ឈធា ើការជាមួយកម្តែ ាំងការង្ករ ន្ទយកស្វលា អនកសគ្មបសគ្មួលការសមល ុតឈធា ើាប 

និងន្ទយក ឋ នអប់រំពិឈសស ឈែើមបីឈធា ើការសាងម់តិ និងគូសនផ្នទីធនធាននែលម្តនទ្វាំងអស់។ ាមភាពសមគ្សប 

មនា ីរ Lynn Public School បឈងា ើតការផ្ាល់ឈោបល់ និងជ្ាំហានសកមមភាពឈែើមបីបាំឈព ចឈន្ទែ ុះខា ុះខាតធនធាន 

និងឈសវាកមម។ 

B. ការគ្បឹកានិងឈសវាកមមឈផ្សងៗ 
 
មនា ីរ Lynn Public School ឈធា ើការជាមួយកម្តែ ាំងការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប គ្កមុគ្បឹកានកនគ្បស្វលាឈរៀន 

ប គគលិកសងគមនិងគ្កមុសហគមន៍ ឈែើមបីកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ប គគលិកនិងអនកផ្ាល់ឈសវា 

នែលអាចជួ្យស្វលាឈរៀនកន ុងការបឈងា ើតនផ្នការស វតែ ិភាពសាំរាប់សិសសនែលជាឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះកន ុងការសមល ុតឈធា ើ

ាបឬសងសឹក ឈ យផ្ាល់កមម វធីិជ្ាំន្ទ សងគមឈែើមបីបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាប និងផ្ាល់ការអប់រំ 

និង/ឬឈសវាកមមអនារាគមន៍ែល់សិសសនែលបង្កា  អាកបបកិរោិសមល ុតឈធា ើាប។ 

C. សិសសនែលម្តនពិការភាព 
 
មនា ីរ Lynn Public School ឈធា ើការជាមួយកម្តែ ាំងការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប អនកសគ្មបសគ្មួលអប់រំពិឈសស 

ឈមធាវ ើអប់រំពិឈសស និងគ្កមុ IEP ឈែើមបីអន វតាាមចាប់ែមី។ ឈ យតគ្មូវាម M.G.L. c. 71B, § 3, 

ែូចនែលាននកនគ្បឈ យជ្ាំពូកទី 92 ចនចាប ់ឆាន ាំ 2010 ឈៅឈពលនែលគ្កមុ IEP កាំណ្ត់ថ្សិសសម្តនពិការភាព 

នែលជ្ុះឥទធិពលែល់ការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ សងគម ឬសិសសអាចចូលរមួឬង្កយរងឈគ្គ្នុះពីការសមល ុតឈធា ើាប 

ការឈបៀតឈបៀន ឬការឈសើចចាំអក ឈ យស្វរនតពិការភាពរបស់គ្នត់ 

គ្កមុនឹងពិចារណានូវអា ីនែលគួរនតបញ្ច លូកន ុងកមម វធីិ IEP ឈែើមបីអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ និងបាំណិ្នរបស់សិសស 

ឈែើមបីឈចៀសវាងនិងឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងការសមល ុតឈធា ើាប ការឈបៀតឈបៀន ឬការឈសើចចាំអក។ 

សិសសនែលម្តនពិការភាពទ្វាំងអស់ នឹងម្តនភាស្វឈៅកន ុងកមម វធីិ IEP របស់ពួកឈគ 

គ្កមុានបង្កា  បញ្ញា ទ្វក់ទងនឹងការសមល ុតឈធា ើាបឈៅកន ុងកិចចគ្បជ្ ាំ IEP 

ឈហើយនឹងមិនម្តនវធិានការណ៍្អា ីនែលចាាំាច់ឈៅឈពលឈនុះឈទ ឬនឹងម្តនជ្ាំហានបញ្ញជ ក់ពីតគ្មូវការរបស់ពួកឈគ។ 

D. បញ្ជ នូឈៅកាន់ឈសវាកមមខាងឈគ្ត 
 
មនា ីរ Lynn Public School 

វាយតចមែពិធីការកន ុងតាំបន់ឈលើការបញ្ជ នូឈែើមបីវាយតចមែភាពកក់ព័នធ របស់ពួកឈគឈៅនឹងនផ្នការ 

ឈហើយនឹងនកនគ្បឈឡើងវ ិាមតគ្មូវការ។ ពិធីការចាស់លាស់នឹងជួ្យសិសសនិងគ្គួស្វរ 

ទទួលានឈសវាកមមសមគ្សបនិងទ្វន់ឈពលឈវលា។ 

ការបញ្ជ នូនឹងអន វតាាមចាប់និងឈគ្នលការណ៍្កក់ព័នធទ្វ ាំងអស់។ 

IV. ិកមមភាពិិកាវនិងមិនដមនិិកា  
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A.  វធីិស្វស្រសាបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាបជាក់លាក់ 
 
កមម វធីិសិកាបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាប គ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងឈ យការគ្ស្វវគ្ជាវបចច ុបបនន  នែលកន ុងឈន្ទុះ 

បញ្ញជ ក់នូវ វធីិស្វស្រសា ែូចខាងឈគ្កាម៖ 

• ឈគ្បើន្ទែកថ្ និងការសនមាង ឈែើមបីអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ ; 

• ផ្ាល់សិទធិអាំណាចែលស់ិសសឈែើមបីឈធា ើសកមមភាព ឈ យែឹងថ្ឈតើគ្តូវឈធា ើោ ងឈម ច 
ឈៅឈពលនែលពួកឈគឈ ើ សិសសែចទឈទៀតានឈធា ើសកមមភាពសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 
រមួទ្វាំងការនសាងរកជ្ាំនួយពីមន សសឈព វយ័; 

• ជួ្យសិសសឱ្យយល់ពីសកាដ ន ពលចនការសមល ុតឈធា ើាប និងការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ីនធឺណិ្ត 
រមួទ្វាំងអត លយភាពអាំណាចមូល ឋ ន; 

• សងាត់ធៃន់ឈលើស វតែ ិភាពាមអ ីនធឺណិ្ត រមួទ្វ ាំងការឈគ្បើគ្ាស់បឈចចកវទិាទាំន្ទក់ទាំនងាមឈអឡិចគ្តូនិច 
គ្បកបឈ យស វតែ ិភាពនិងគ្តឹមគ្តូវ; 

• បឈងា ើនជ្ាំន្ទ របស់សិសសសគ្ម្តបក់ារចូលរមួកន ុងទាំន្ទក់ទាំនងលអ  
និងការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងគ្បកបឈ យការឈគ្នរព; និង 

• ចូលរមួជាមួយសិសសឈៅកន ុងបរសិ្វែ នស្វលាឈរៀននែលម្តនស វតែ ិភាព 
និងការគ្នាំគ្ទឈ យម្តនការឈគ្នរពចនភាពចគ្មុុះ និងភាពខ សគ្នន ។ 

 

គាំនិតផ្ត ចួឈផ្ាើមក៏នឹងបឈគ្ងៀនសិសសអាំពីនផ្នកទ្វក់ទងនឹងសិសស ចននផ្នការគាំរាមកាំ នហងនិងអនារាគមន៍។ 

ឈៅចែៃែាំបូងឈៅឈពលឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់សិសសគ្តូវាននចកចាយ 

គ្គូថ្ន ក់បឋមសិកាទ្វាំងអស់នឹងពិនិតយឈមើលនផ្នការ ជាមួយថ្ន ក់របស់ពួកឈគ។ ឈៅាមវទិាល័យនិងមធយមសិកា 

គាំឈរាងនឹងគ្តូវានពិនិតយឈ យគ្គូគ្បចាាំថ្ន ក។់ ព័ត៌ម្តនទ្វាំងអស់នឹងគ្តូវបញ្ច លូឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់សិសស។ 

Lynn Public Schools តគ្មូវឱ្យឪព កម្តា យ/អាណាពាាលទ្វាំងអស់ច ុះហតែឈលខា និងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់សិសស វ ិ 

ជាមួយការយល់ែឹងថ្ពួកឈគានពិនិតយឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំជាមួយកូនៗរបស់ពួកឈគ។ 

B.  វធីិស្វស្រសាបឈគ្ងៀនទូឈៅនែលគ្នាំគ្ទែល់កិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាប 
 
 វធីិស្វស្រសាខាងឈគ្កាមឈនុះម្តនស្វរៈសាំខាន់កន ុងការបឈងា ើតបរោិកាសស្វលាឈរៀនគ្បកបឈ យស វតែ ិភាពនិងការគ្នាំគ្ទ

។ ទ្វ ាំងឈនុះបញ្ញជ ក់ពីស្វរៈសាំខាន់ចនគាំនិតផ្ត ចួឈផ្ាើមរបស់ឈយើងកន ុងការអនារាគមន ៍និងបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាប។ 

• កាំណ្ត់ការរំពឹងទ កចាស់លាស់សាំរាប់សិសស និងបឈងា ើតទម្តែ ប់ស្វលានិងថ្ន ក់ឈរៀន; 

• បឈងា ើតបរោិកាសស្វលាឈរៀននិងថ្ន ក់ឈរៀនគ្បកបឈ យស វតែ ិភាពសគ្ម្តប់សិសសទ្វាំងអស់ រមួទ្វាំងជ្នពិការ 
ស្រសា ីគ្សឡា ់ស្រសា ី គ្បសុគ្សឡា ់គ្បសុ អនកគ្សលា ់ទ្វាំងពីរឈេទ អនកបត រូឈេទ និងសិសសគ្នម នផ្ាុះសនមបង; 

• ឈគ្បើការឈ ែ្ ើយតបនែលសមគ្សបនិងវជិ្ជម្តន និងម្តាំទ្វាំ ឈទ្វុះបជីាឈពលនែលសិសសគ្តូវការ ក់វន័ិយក៏ឈ យ; 

• ឈគ្បើការគ្នាំគ្ទអាកបបកិរោិវជិ្ជម្តន; 

• ឈលើកទឹកចិតាមន សសឈព វយ័ឱ្យបឈងា ើតទាំន្ទក់ទាំនងវជិ្ជម្តនជាមួយសិសស; 

• គាំរ,ូ បឈគ្ងៀន, និងផ្ាល់រង្កា ន់ែលឥ់រោិបទជួ្យសងគម លអ  និងឈ យឈគ្នរព; 

• ឈគ្បើវធីិស្វស្រសា វជិ្ជម្តនឈៅនឹងអាកបបកិរោិលអ  រមួទ្វ ាំងសហការឈ ុះគ្ស្វយបញ្ញា រមួគ្នន  
ការបណ្ត ុ ុះបណាា លែាំឈណាុះគ្ស្វយទាំន្ទស់ ឈធា ើការជាគ្កមុ 
និងអាកបបកិរោិវជិ្ជម្តននែលជួ្យកន ុងការអេិវឌ្ឍន៍សងគមនិងអារមមណ៍្; 

• ឈគ្បើគ្ាស់អ ីនធឺណិ្តឈ យស វតែ ិភាព; និង 

• គ្នាំគ្ទចាំណាប់អារមមណ៍្និងការចូលរមួរបស់សសិស កន ុងសកមមភាពមិននមនការសិកា 
និងសកមមភាពឈគ្តការសិកា ជាពិឈសសកន ុងនផ្នកខាែ ាំងរបស់ពួកឈគ។ 

 

V. រោលកា ណ៍វនិងនីតិិ នធីរែើមបីរាយកា ណ៍វនិងរែា ើយតបច្បំរ ោះកា ិមល ុតរធវ ើបាបវនិងិងិឹក  

A. រាយការណ៍្ការសមល ុតឈធា ើាប ឬសងសឹក 
 
រាយការណ៍្សា ីពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកអាចគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យប គគលិក សិសស ឪព កម្តា យ អាណាពាាល 

ឬអនកែចទឈទៀត ឈហើយអាចនិោយឈ យផ្ទា ល់ម្តត់ឬសរឈសរ។ 

រាយការណ៍្ផ្ទា ល់ម្តត់នែលឈធា ើឈ យឬឈៅសម្តជ្ិកប គគលិក គ្តូវកត់គ្ាជាលាយលកខណ៍្អកសរឈ យគ្គូបឈគ្ងៀន 

អនកសគ្មបសគ្មួលឈលើការសមល ុតឈធា ើាប និង/ឬន្ទយកស្វលា។ ប គគលិកស្វលាឬគ្សកុ 

គ្តូវរាយការណ៍្ជាបន្ទា ន់ឈៅន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនូវករណី្ណាមួយចនការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 

នែលប គគលិកានែឹង ឬជាស្វកសី។ រាយការណ៍្នែលឈធា ើឈ យសិសស ឪព កម្តា យ អាណាពាាល 

ឬប គគលឈផ្សងឈទៀតនែលមិននមនជាប គគលិកស្វលាឬប គគលិកគ្សកុ អាចគ្តូវានឈធា ើឈ យអន្ទមិក។ Lynn Public 

Schools ម្តនធនធានឬគ្បេពរាយការណ៍្ឈផ្សងៗនែលម្តនសគ្ម្តប់សហគមន៍ស្វលាឈរៀន 

រមួម្តននបបបទរាយការណ៍្អាំពីឧបបតា ិឈហត  គ្បព័នធរាយការណ៍្ាមអ ិនធឺរនណ្តឈ យអន្ទមិក 

នែលភាជ ប់ឈៅនឹងឈគហទាំព័ររបស់ឈយើង (www.lynnschools.org) និងអាស័យ ឋ នឈផ្ញើសាំប គ្តចគ្បសណី្យ៍  (100 

Bennett Street, Lynn, MA 01905) ឈ យជូ្នចាំឈកុះ ជ្ាំនួយការន្ទយកនផ្នកអប់រំស ខភាពនិងរាងកាយ។ 
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ការឈគ្បើ នបបបទរាយការណ៍្អាំពីឧបបតា ិឈហត  មិនគ្តូវានទ្វមទ្វរជាលកខខណ្ឌ ឈធា ើរាយការណ៍្ឈឡើយ។ 

ស្វលាឈរៀនឬគ្សកុនឹង៖ 1) រមួបញ្ច លូនូវឯកស្វរចាំលងចន នបបបទរាយការណ៍្អាំពីឧបបតា ិឈហត  

ឈៅឈែើមឆាន ាំកញ្ចប់សគ្ម្តប់សិសស និងឪព កម្តា យឬអាណាពាាល។ 2) ឈធា ើឱ្យម្តនឈៅការោិល័យចមបងស្វលាឈរៀន 

ការោិល័យអនកគ្បឹកា ការោិល័យគិលាន ប ឋ យិកាស្វលាឈរៀន 

និងទីាាំងឈផ្សងឈទៀតនែលកាំណ្ត់ឈ យន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាង។ និង 3) បឈង្កា ុះវាឈៅឈលើឈគហទាំព័ររបស់ស្វលា។ 

នបបបទរាយការណ៍្អាំពីឧបបតា ិឈហត  ឈនុះនឹងម្តនជាភាស្វភាគឈគ្ចើនទូឈៅចនឈែើមកាំឈណ្ើតសិសស 

និងឪព កម្តា យឬអាណាពាាល ។ 

ឈៅឈែើមឆាន ាំសិកានីមួយៗ Lynn Public Schools នឹងផ្ាល់ជូ្នសហគមន៍ស្វលាឈរៀន រមួទ្វាំងរែធាល ប គគលិក សិសស 

និងឪព កម្តា យឬអាណាពាាល ឈ យម្តនការជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំពីឈគ្នលការណ៍្របស់ខល នួ 

សគ្ម្តប់ការរាយការណ៍្សកមមភាពសមល ុតឈធា ើាបនិងសងសឹក។ ការពិពណ៌្ន្ទអាំពីនីតិវធីិរាយការណ៍្ និងធនធាន 

រមួទ្វាំងឈ ម្ ុះនិងព័ត៌ម្តនទាំន្ទក់ទាំនងរបស់ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងគ្តូវបញ្ច លូឈៅកន ុងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់

សិសសនិងប គគលិក ឈៅឈលើឈគហទាំព័រស្វលាឈរៀនឬគ្សកុ 

និងព័ត៌ម្តនអាំពីនផ្នការនែលម្តនសគ្ម្តបឪ់ព កម្តា យឬអាណាពាាល។ 

1. រាយការណ៍្ឈ យប គគលិក 
 

ប គគលិកនឹងរាយការណ៍្ជាបន្ទា ន់ឈៅន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងឈៅឈពលពួកឈគានឈ ើ  ឬែឹង 

ពីការគ្បគ្ពឹតានែលអាចជាការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក។ 

តគ្មូវការរាយការណ៍្ឈៅន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងមិនកាំណ្ត់សិទធិអាំណាចរបស់ប គគលិក 

កន ុងការឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងឧបបតា ិឈហត  ឬវន័ិយនែលគ្សបាមឈគ្នលការណ៍្ស្វលាឬគ្សកុ 

និងនីតិវធីិសគ្ម្តប់គ្គប់គ្គង និងវន័ិយឥរោិបែឈឡើយ។ 

2. រាយការណ៍្ឈ យសិសស ឪព កម្តា យឬអាណាពាាល និងអនកែចទឈទៀត 
 
មនា ីរ Lynn Public School រពឹំងថ្សិសស ឪព កម្តា យឬអាណាពាាល និងអនកឈផ្សងឈទៀតនែលជាស្វកសី 

ឬែឹងអាំពីឧទ្វហរណ៍្ចនការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកនែលកក់ព័នធនឹងសិសស 

ឈែើមបីរាយការណ៍្ឈៅន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាង។ រាយការណ៍្អាចគ្តូវានឈធា ើឈ យអន្ទមិក 

ប  ននា មិនម្តនវធិានការណ៍្វន័ិយណាមួយគ្បឆាាំងនឹងអនករំឈលាេ ែ្ នកនឈ យនផ្អកឈលើរាយការណ៍្អន្ទមិក

នតមួយគត់ឈន្ទុះឈទ។ សិសស ឪព កម្តា យឬអាណាពាាល 

និងអនកឈផ្សងឈទៀតអាចឈសន ើស ាំជ្ាំនួយពីប គគលិកឈែើមបីបាំឈព រាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 

សិសសនឹងគ្តូវានផ្ាល់នូវវធីិជាក់នសាង ស វតែ ិភាព ឯកជ្ន និងសមគ្សបាមអាយ  

ឈែើមបីរាយការណ៍្និងពិភាកាអាំពីឧបបតា ិឈហត សមល ុតឈធា ើាបជាមួយប គគលិក 

ឬជាមួយន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាង។ 

3. រាយការណ៍្អាំពីការឈចាទគ្បកាន់មិនពិត 
 
សិសសណានែលឈធា ើការឈចាទគ្បកានខ់ សឈ យឈចតន្ទពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 

នឹងគ្តូវទទួលឈទ្វសាមវន័ិយ និងយ ទធស្វស្រសាសគ្ម្តប់ផ្ាល់ការគ្បឹកា 

ឬបញ្ជ នូឈៅឈសវាកមមសមគ្សបសគ្ម្តប់ជ្នឈលម ើស និងជ្នរងឈគ្គ្នុះ 

និងសគ្ម្តប់សម្តជ្ិកគ្គួស្វរសិសសនែលសមគ្សប។ 

B. ការឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងរាយការណ៍្ចនការសមល ុតឈធា ើាប ឬសងសឹក 
 
1. ស វតែ ិភាព 

 
ម ននឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតឱ្យានឈព ឈល នូវការឈចាទគ្បកាន់ពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងចាត់វធិានការណ៍្ឈែើមបីវាយតចមែភាពចាាំាច់ 

ឈែើមបីស្វា រអារមមណ៍្ស វតែ ិភាពឈឡើងវ ិសគ្ម្តបឈ់គ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ 

និង/ឬការករឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះពីឧបបតា ិឈហត នែលអាចឈកើតម្តនបនាឈទៀត។ 

ការឈ ែ្ ើយតបឈែើមបីឈលើកកមេស់ស វតែ ិភាពអាចរមួបញ្ច លូប  ននាមិនកាំណ្ត់ 

ឈលើការបឈងា ើតនផ្នការស វតែ ិភាពផ្ទា ល់ខល នួ; 

កាំណ្ត់ជាម ននូវការឈរៀបចាំកននែងអងគ ុយសគ្ម្តប់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ 

និង/ឬអនក ែ្ នកនឈៅកន ុងថ្ន ក់ឈរៀន ឈៅឈពលអាហារចែៃគ្តង់ ឬឈៅឈលើឡានគ្កងុ; 

កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ប គគលិកនែលនឹងឈែើរតួជា “មន សសម្តនស វតែ ិភាព” សគ្ម្តប់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ 

និងការផ្ទែ ស់បត រូកាលវភិាគរបសអ់នក ែ្ នកន និងការចូលឈៅរកឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ។ 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងចាត់វធិានការណ៍្បននែម 

ឈែើមបីឈលើកកមេស់ស វតែ ិភាពកន ុងកាំឡុងឈពលនិងបន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាត កន ុងករណី្ចាាំាច់។ 
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ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងអន វតាយ ទធស្វស្រសាសមគ្សប 

ឈែើមបីបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកសិសសនែលានរាយការណ៍្ពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 

ជាសិសសនែលានឈ ើ ការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 

ជាសិសសនែលផ្ាល់ព័ត៌ម្តនកន ុងអាំឡុងឈពលឈស ើបអឈងាត ឬសិសសនែលម្តនព័ត៌ម្តនគួរឱ្យទ កចិតាអាំពី 

រាយការណ៍្សមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក។ គ្កមុការង្ករឈលើការសមល ុតឈធា ើាប អនកសាំរបសាំរលួសមល ុតឈធា ើាប 

និងន្ទយកស្វលា ានបឈងា ើតឈគ្នលការណ៍្ និងនិតិវធីិឈធា ើនផ្នការស វតែ ិភាពកន ុងមូល ឋ នសាំរាប់ Lynn 

Public School។ 

2. កាតពាកិចចកន ុងការជូ្នែាំណឹ្ងឈៅអនកែចទ 
 

a. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យឬអាណាពាាល។ 
ឈៅឈពលានកាំណ្ត់ថ្ការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកានឈកើតឈឡើង 
ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងជូ្នែាំណឹ្ងជាបន្ទា ន់ែល់ឪព កម្តា យឬអាណាពាាលចនឈគ្នលឈៅរង
ឈគ្គ្នុះ និងអនក ែ្ នកនអាំពីបញ្ញា ឈនុះ និងអាំពីនីតិវធីិសគ្ម្តប់ឈ ែ្ ើយតប។ 
អាចម្តនកាលៈឈទសៈនែលន្ទយកឬអនកតាំណាង 
ទ្វក់ទងឈៅឪព កម្តា យឬអាណាពាាលម នឈពលការឈស ើបអឈងាតណាមួយ។ 
ការជូ្នែាំណឹ្ងនឹងគ្សបាមបទបបញ្ញតា ិរបស់រែឋ 603 CMR 49.00 ។ 
 

b. ជូ្នែាំណឹ្ងឈៅស្វលាឈរៀនឬគ្សកុឈផ្សងឈទៀត។ 
គ្បសិនឈបើឧបបតា ិឈហត នែលគ្តូវានរាយការណ៍្ទ្វក់ទងនឹងសិសសមកពីគ្សកុឈគ្ចើនជាងមួយ 
ស្វលារែធគ្គប់គ្គងឈ យឯកជ្ន (charter school), មិននមនស្វលារែឋ 
ចែៃឯកជ្នអប់រំពិឈសសឬស្វលាលាំឈៅ ឋ ននែលានអន ម័ត ឬស្វលាសហការ 
ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងជាម នអាំពីឧបបតា ិឈហត ឈនុះនឹងជូ្នែាំណឹ្ងជាបន្ទា ន់ាមទូរស័ពាឈៅន្ទយ
កស្វលា ឬអនកតាំណាងឈៅស្វលាឈផ្សងឈទៀតចនឧបបតា ិឈហត  ែូឈចនុះស្វលានីមួយៗអាចចាត់វធិានការណ៍្សមគ្សប។ 
រាល់ការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងទ្វាំងអស់នឹងគ្តូវអន ឈលាមាមចាប់ និងបទបបញ្ញតា ិឯកជ្នភាព របស់រែឋនិងសហព័នធ  
និង 603 CMR 49.00។ 

 
c. ជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកអន វតាចាប់។ 

ឈៅចាំណ្ ចណាមួយបន្ទា ប់ពីទទួលានរាយការណ៍្សា ីពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 
រមួទ្វាំងបន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាត 
គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងម្តនមូល ឋ នសមឈហត ផ្លឈែើមបីឈជ្ឿជាក់ថ្ 
បទឧគ្កិែឋអាចគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈលើអនក ែ្ នកន 
ន្ទយកស្វលានឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ភាន ក់ង្ករអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់។ 
ការជូ្នែាំណឹ្ងនឹងគ្សបាមតគ្មូវការ 603 CMR 49.00 
និងកិចចគ្ពមឈគ្ពៀងនែលានបឈងា ើតកន ុងមូល ឋ នជាមួយភាន ក់ង្ករអន វតាចាប់កន ុងតាំបន់។ 
ែូចគ្នន ឈនុះផ្ងនែរ គ្បសិនឈបើម្តនឧបបតា ិឈហត ឈកើតឈឡើងឈៅកន ុងបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន 
និងកក់ព័នធនឹងអតីតសិសសអាយ ឈគ្កាម 21 ឆាន ាំនែលនលងច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនឈៅស្វលា 
ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងគ្តូវទ្វក់ទងឈៅភាន ក់ង្ករអន វតាចាប ់
គ្បសិនឈបើគ្នត់ម្តនមូល ឋ នសមឈហត ផ្លឈែើមបីឈជ្ឿជាក់ថ្ 
បទឧគ្កិែឋអាចគ្តូវានឈចាទគ្បកាន់ឈលើអនក ែ្ នកន។ 
 

កន ុងការសឈគ្មចចិតាឈនុះ ន្ទយកស្វលានឹង 

គ្សបឈៅាមនផ្នការនិងឈគ្នលការណ៍្និងនីតិវធីិស្វលាឈរៀនឬគ្សកុនែលអាចអន វតាាន 

ការពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ជាមួយមស្រនា ីទាំន្ទក់ទាំនងស វតែ ិភាពឈៅស្វលា ឬមស្រនា ីវតាម្តនឈៅស្វលា និងមស្រនា ីវន័ិយ 

ក៏ែូចជាប គគលែចទឈទៀតនែលន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងយល់ថ្សមគ្សប។ 

C. ការឈស ើបអឈងាត 
 
ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតរាល់រាយការណ៍្សមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកទ្វាំងអស់ 

ឈហើយកន ុងការឈធា ើែូឈចនុះ នឹងពិចារណារាល់ព័ត៌ម្តននែលម្តនទ្វាំងអស់ រមួទ្វាំងលកខណ្ៈចនការឈចាទគ្បកាន់ 

និងអាយ របស់សិសសនែលកក់ព័នធ។ 

កន ុងកាំឡុងឈពលឈស ើបអឈងាត ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងសម្តភ សន៍សិសស ប គគលិក ស្វកសី 

ឪព កម្តា យឬអាណាពាាល និងអនកែចទឈទៀតកន ុងករណី្ចាាំាច់។ ន្ទយកស្វលាឬអនកទាំណាង 

(ឬអនកណានែលកាំព ងឈធា ើការឈស ើបអឈងាត) នឹងរំលឹកែល់ជ្ន ែ្ នកន ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ 

និងស្វកសីនែលានឈចាទគ្បកាន់ថ្ការសងសឹកគ្តូវានហាមឃាត់ោ ងតឹងរ ឹង ឈហើយនឹងន្ទាំឱ្យម្តនវន័ិយ។ 

ការសាំភាសន៍អាចគ្តូវានឈធា ើឈឡើងឈ យន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាង 

សម្តជ្ិកប គគលិកឈផ្សងឈទៀតនែលគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាង 

ឈហើយឈៅកន ុងការពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ជាមួយអនកផ្ាល់គ្បឹកាស្វលា គ្បសិនឈបើសមគ្សប។ កន ុងករណី្នែលអាចអន វតាាន 

និងកន ុងកាតពាកិចចរបស់ខល នួកន ុងការឈស ើបអឈងាតនិងឈ ុះគ្ស្វយបញ្ញា ឈនុះ 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងរកាការសម្តៃ ត់កន ុងែាំឈណ្ើរការឈស ើបអឈងាត។ 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងរកាកាំណ្ត់គ្ាឈស ើបអឈងាតជាលាយលកខណ៍្អកសរ ។ 
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នីតិវធីិសគ្ម្តបរ់ាយការណ៍្ឈស ើបអឈងាតចនការសមល ុតឈធា ើាបនិងសងសឹក 

នឹងគ្សបឈៅនឹងឈគ្នលការណ៍្ស្វលានិងគ្សកុ និងនីតិវធីិសគ្ម្តប់ការឈស ើបអឈងាត។ 

ឈបើចាាំាច់ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ជាមួយអនកគ្បឹកាចាប់ អាំពីការឈស ើបអឈងាត។ 

D. ការសឈគ្មចចិតា  
 
ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងឈធា ើការសឈគ្មចចិតាឈ យនផ្អកឈលើអងគឈហត  និងកាលៈឈទសៈទ្វាំងអស់។ 

គ្បសិនឈបើបន្ទា ប់ពីការឈស ើបអឈងាតឈលើការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកគ្តូវានបញ្ញជ ក់ោ ងចាស់ចន្ទយកស្វលាឬអន

កតាំណាងនឹងចាត់វធិានការណ៍្នែលគ្តូវានគណ្ន្ទសមឈហត ផ្ល ឈែើមបីបង្កា រការឈកើតឈឡើងវ ិ 

និងឈែើមបីធាន្ទថ្ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះមិនគ្តូវាន កក់ាំរតិកន ុងការចូលរមួកន ុងស្វលាឈរៀនឬទទួលានអតែគ្បឈោជ្

ន៍ពីសកមមភាពស្វលាឈរៀន។ ន្ទយកស្វលា៖ 1) កាំណ្ត់តគ្មូវការសកមមភាពអា ីឈែើមបីឈ ុះគ្ស្វយ គ្បសិនឈបើម្តន និង 2) 

កាំណ្ត់ថ្ឈតើសកមមភាពឈ ែ្ ើយតប និង/ឬសកមមភាពវន័ិយអា ីខែ ុះនែលចាាំាច់។ 

អាគ្ស័យឈលើកាលៈឈទសៈ ន្ទយកស្វលាឬអនកតមណាងអាចឈគ្ជ្ើសឈរ ើសពិឈគ្គ្នុះជាមួយគ្គូរបស់សិសស 

និង/ឬអនកគ្បឹកាស្វលា និងឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះឬអនក ែ្ នកន 

ឈែើមបីកាំណ្ត់បញ្ញា សងគមឬអារមមណ៍្នែលអាចម្តនរមួចាំ នណ្កកន ុងអាកបបកិរោិសមល ុតឈធា ើាប 

និងឈែើមបីវាយតចមែកគ្មិតតគ្មូវការសគ្ម្តប់ការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ សងគមបននែម។ 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះនិងអនក ែ្ នក

នជាបន្ទា ន់អាំពីលទធផ្លចនការឈស ើបអឈងាត ឈហើយគ្បសិនឈបើការសមល ុតឈធា ើាបឬការសងសឹកគ្តូវានរកឈ ើ  

ឈតើម្តនវធិានការណ៍្អា ីឈែើមបីការករសកមមភាពសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកតឈៅឈទៀត។ 

រាល់ការជូ្នែាំណឹ្ងែល់ឪព កម្តា យគ្តូវនតអន វតាាមចាប់និងបទបបញ្ញតា ិសិទធិឯកជ្នភាពរបស់រែឋនិងសហព័នធ។ 

ឈ យស្វរនតតគ្មូវការនផ្នកចាប់ទ្វក់ទងនឹងការសម្តៃ ត់ចនកាំណ្ត់គ្ាសិសស 

ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងមិនអាចរាយការណ៍្ព័ត៌ម្តនជាក់លាក់ឈៅឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់ឈគ្នលឈៅរ

ងឈគ្គ្នុះអាំពីសកមមភាពវន័ិយនែលានឈធា ើ ឈលើកនលងនតវាកក់ព័នធនឹងបទបបញ្ញតា ិ "ឈៅឱ្យឆាៃ យ" 

ឬការនណ្ន្ទាំឈផ្សងឈទៀតនែលឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះគ្តូវនតែឹង ឈែើមបីរាយការណ៍្អាំពីការរំឈលាេបាំកនន្ទន្ទ។ 

E. ការឈ ែ្ ើយតបចាំឈកុះការសមល ុតឈធា ើាប 
 
1. បឈគ្ងៀនឥរោិបែសមគ្សប ាមរយៈការកស្វងជ្ាំន្ទ  

 
ឈៅឈពលន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងកាំណ្ត់ថ្ការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹកានឈកើតឈឡើង 

ចាប់តាំរវូឱ្យស្វលាឈរៀនឬគ្សកុឈគ្បើជួ្រឈ ែ្ ើយតបនែលម្តនត លយភាពរវាងតាំរវូការទទួលខ សគ្តូវ 

ជាមួយនឹងតគ្មូវការបឈគ្ងៀនឥរោិបទសមគ្សប។ M.G.L. c 71 § 37O(d)(v). 

 វធីិស្វស្រសាកន ុងការកស្វងជ្ាំន្ទ នែលន្ទយកឬអនកតាំណាងអាចពិចារណា រមួម្តន៖ 

• ផ្ាល់វគគបណ្ត ុ ុះបណាា លជ្ាំន្ទ ាមលកខណ្ៈប គគល 
ឈ យនផ្អកឈលើកមម វធីិសិកាបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាបរបស់ស្វលា/គ្សកុ 
ផ្ាល់សកមមភាពអប់រំនែលកក់ព័នធសគ្ម្តប់សិសសម្តន ក់ៗឬគ្កមុសិសស 
ពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ជាមួយអនកគ្បឹកានិងប គគលិកស្វលានែលសមគ្សបឈផ្សងឈទៀត 
អន វតាការគ្នាំគ្ទអាកបបកិរោិនបប វជិ្ជម្តនជាឈគ្ចើនកន ុងនផ្នកសិកានិងមិននមនសិកាឈែើមបីជួ្យសិសសឱ្យ
យល់ពីមឈធាាយនែលជួ្យែល់សងគមឈែើមបីសឈគ្មចឈគ្នលឈៅរបស់ពួកឈគ 
ជួ្បជាមួយឪព កម្តា យនិងអាណាពាាលឈែើមបីចូលរមួការគ្នាំគ្ទពីឪព កម្តា យនិងពគ្ងឹងកមម វធីិសិកាប
ង្កា រការសមល ុតឈធា ើាប និងសកមមភាពកស្វងជ្ាំន្ទ សងគមឈៅផ្ាុះ; 

• អន ម័តនផ្នការសកមមភាព ឈែើមបីរមួបញ្ច លូការឈផ្ទា តអារមមណ៍្ឈលើការអេិវឌ្ឍន៍ជ្ាំន្ទ សងគមជាក់លាក់ 
និងឈធា ើការបញ្ជ នូសគ្ម្តប់ការវាយតាំចល។ 

 

2. ការចាត់វធិានការណ៍្វន័ិយ 
 
គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងកាំណ្តថ់្សកមមភាពវន័ិយគឺសមគ្សប 

ឈន្ទុះសកមមភាពវន័ិយនឹងគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យនផ្អកឈលើអងគឈហត នែលរកឈ ើ ឈ យន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណា

ង រមួទ្វាំងលកខណ្ៈចនការគ្បគ្ពឹតា ិ អាយ របស់សិសសនែលកក់ព័នធ  

និងតគ្មូវការទទួលខ សគ្តូវឱ្យម្តនត លយភាពជាមួយនឹងការបឈគ្ងៀនពីឥរោិបទសមគ្សប។ 

 វន័ិយនឹងគ្សបឈៅាមនផ្នការ និងគ្កមវន័ិយរបស់ Lynn Public Schools ។ 

នីតិវធីិវន័ិយសគ្ម្តប់សិសសពិការ គ្តូវានគ្គប់គ្គងឈ យប គគលសហព័នធជាមួយ 

ចាប់នកលាំអការអប់រំជ្នពិការ (IDEA) នែលគួរនតអានឈ យសហការជាមួយចាប់រែឋ ទ្វក់ទងនឹងវន័ិយសិសស។ 
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គ្បសិនឈបើន្ទយកស្វលាឬអនកតមណាង 

កាំណ្ត់ថ្សិសសានឈធា ើការឈចាទគ្បកាន់មិនពិតអាំពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក 

សិសសឈន្ទុះអាចនឹងគ្តូវទទួលវន័ិយ។ 

3. ការឈលើកកមេស់ស វតែ ិភាពសគ្ម្តប់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ និងអនកឈផ្សងឈទៀត 
 
ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងពិចារណាឈលើការនកតគ្មូវ គ្បសិនឈបើម្តន 

គឹចាាំាច់ឈៅកន ុងបរោិកាសស្វលាឈរៀនឈែើមបីបឈងា ើនអារមមណ៍្ស វតែ ិភាពរបស់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ 

និងអនកែចទផ្ងនែរ។ យ ទធស្វស្រសា មួយនែលន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងអាចឈគ្បើ 

គឺបឈងា ើនការគ្តួតពិនិតយឈ យមន សសឈព វយ័ឈៅឈពលឈម្ត ងផ្ទែ ស់បត រូ 

និងឈៅកន ុងទីាាំងនែលការសមល ុតឈធា ើាបែឹងថ្គ្តូវានឈកើតឈឡើង ឬទាំនងជានឹងឈកើតឈឡើង។ 

កន ុងរយៈឈពលសមគ្សបមួយ បន្ទា ប់ពីការសឈគ្មចចិតា និងបទបញ្ញជ ចនវធិានការណ៍្ឈ ុះគ្ស្វយ 

និង/ឬវធិានការណ៍្ វន័ិយ ន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងទ្វក់ទងឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះ 

ឈែើមបីកាំណ្ត់ថ្ឈតើម្តនការគ្បគ្ពឹតា នែលានហាមឃាត់ ានឈកើតឈឡើងវ ិឬឈទ 

និងថ្ឈតើវធិានការណ៍្គ្នាំគ្ទបននែមចាាំាច់ឬឈទ។ 

ឈបើែូឈចាន ុះន្ទយកស្វលាឬអនកតាំណាងនឹងឈធា ើការជាមួយប គគលិកស្វលានែលសមគ្សប ឈែើមបីអន វតាភាែ មៗ។ 

VI. កា ិហកា ជាមួយស្គួសា   

ជ្ាំនួយការន្ទយកកមម វធីិសិកា និងបឈគ្ងៀន-ស ខភាព/PE និងការោិល័យសនា ិស ខស្វលាសគ្ម្តប់ន្ទយក ឋ នប ូលីស 

Lynn ានបឈងា ើតឈស៊េរ ើសិកាខ ស្វលាឪព កម្តា យ ឈ យសហការជាមួយមូល ធ នស្វលា PTO , PTA 

គ្កមុគ្បឹកាស្វលានិងគ្កមុគ្បឹកាឪព កម្តា យចនការអប់រំពិឈសស នែលនឹងគ្តូវឈរៀបចាំឈឡើងឈៅបឋមសិកា មធយមសិកា 

និងវទិាល័យទូទ្វាំងគ្សកុ។ សិកាខ ស្វលាឪព កម្តា យ នឹងឈលើកយកមកពិភាកា៖ 1) 

 វធីិនែលឪព កម្តា យនិងអាណាពាាលអាចពគ្ងឹងកមម វធីិសិកាឈៅផ្ាុះ និងនផ្នការគ្សកុ។ 2) 

សកាដ ន ពលចនការសមល ុតឈធា ើាប; និង 3) ស វតែ ិភាពាមអ ីនធឺណិ្តនិងការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ីនធឺណិ្ត។ 

ឪព កម្តា យនិងអាណាពាាល នឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ 

នែលទ្វក់ទងនឹងសិសសអាំពីនផ្នការបង្កា រការសមល ុតឈធា ើាបនិងអនារាគមន៍ 

កន ុងភាស្វនែលម្តនភាគឈគ្ចើនទូឈៅកន ុងចាំឈណាមឪព កម្តា យនិងអាណាពាាល។ 

VII. កា ហាមឃាត់ស្បឆ្ំងនឹងកា ិមល ុតរធវ ើបាបវនិងកា ិងិឹក  

ឈសចកា ីនែែងការណ្៍ខាងឈគ្កាម គ្តូវានបញ្ច លូឈៅកន ុងគ្កម វន័ិយរបស់សិសស ឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំរបស់សិសស 

និងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំប គគលិក។ ឈសចកា ីនែែងការណ្៍ខាងឈគ្កាមគ្តូវានរមួបញ្ច លូឈ យផ្ទា ល់ពី M.G.L. c. 71§ 37O(b) 

និងពិពណ៌្ន្ទអាំពីតគ្មូវការចាប់ សគ្ម្តប់ហាមឃាត់ការសមល ុតឈធា ើាប 

សកមមភាពសមល ុតឈធា ើាប នែលរាប់បញ្ច លូទ្វាំងការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ីនធឺណិ្ត គឺគ្តូវានហាមឃាត់៖ 

• ឈៅកន ុងទីធាែ ស្វលាឈរៀននិងគ្ទពយសមបតា ិនែលឈៅជ្ិតនឹងបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន 
ឈៅកន ុងកមម វធីិនែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀនឬសកមមភាពទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន ពិធី 
ឬកមម វធីិឈៅកន ុងឬឈគ្តបរឈិវណ្ស្វលាឈរៀន ឈៅចាំណ្តឡានគ្កងុស្វលាឈរៀន 
ឈៅឈលើឡានគ្កងុឬរែយនាឈផ្សងឈទៀតនែលជាកមមសិទធិ ជួ្ល ឬឈគ្បើគ្ាស់ឈ យស្វលាគ្សកុឬស្វលាឈរៀន 
ឬាមរយៈការឈគ្បើគ្ាស់បឈចចកវទិា ឬឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចនែលជាកមមសិទធិ ជួ្ល ឬឈគ្បើគ្ាស់ឈ យស្វលាគ្សកុ 
ឬស្វលាឈរៀន និង 

• ឈៅទីាាំង សកមមភាព ពិធី ឬកមម វធីិនែលមិនទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន ាមរយៈការឈគ្បើគ្ាស់បឈចចកវទិា 
ឬឧបករណ៍្ឈអឡិចគ្តូនិចនែលមិននមនជាកមមសិទធិ ជួ្ល ឬឈគ្បើគ្ាស់ឈ យស្វលាគ្សកុឬស្វលាឈរៀន 
គ្បសិនឈបើសកមមភាពឈនុះបឈងា ើតឱ្យម្តនបរោិកាសមិនរាក់ទ្វក់ឈៅស្វលាឈរៀនសគ្ម្តប់ឈគ្នលឈៅរងឈគ្គ្នុះឬស្វកសី, 
រំឈលាេឈលើសិទធិរបស់ពួកឈគឈៅស្វលាឈរៀន, ឬសម្តភ រៈនិងរំខានោ ងខាែ ាំងែលែ់ាំឈណ្ើរការអប់រំ 
ឬគ្បតិបតា ិការសណាា ប់ធាន ប់ចនស្វលាឈរៀន។ 

 

ការសងសឹកគ្បឆាាំងនឹងប គគលនែលរាយការណ៍្ពីការសមល ុតឈធា ើាប 

ផ្ាល់ព័ត៌ម្តនកន ុងអាំឡុងឈពលឈស ើបអឈងាតឈលើការសមល ុតឈធា ើាប 

ឬស្វកសីឬម្តនព័ត៌ម្តននែលអាចទ កចិតាានអាំពីការសមល ុតឈធា ើាបក៏គ្តូវហាមឃាតផ់្ងនែរ។ 

ែូចម្តននចងកន ុង M.G.L. c. 71 § 37O, គ្នម នអា ីឈៅកន ុងនផ្នការឈនុះតាំរវូឈអាយគ្សកុឬស្វលាឈរៀន 

ផ្ាល់ជូ្នប គគលិកនូវសកមមភាព ពិធី ឬកមម វធីិនែលមិនទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន។ 

VIII. និយមន័យ 
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អែក ា្ ន នវ ឬជនរលម ើិវ គឺជាសិសសឬសម្តជ្ិកចនប គគលិកស្វលាឈរៀន រមួទ្វាំងប  ននាមិនកាំណ្ត់ ចាំឈកុះអនកអប់រំ រែឋាល 
គិលាន ប ឋ យិកាស្វលាឈរៀន កមមករអាហារ ឋ ន អនកនែរកា អនកឈបើកឡានគ្កងុ គ្គូបងា ឹកកីឡា 
អនកផ្ាល់គ្បឹកាែល់សកមមភាពឈគ្តស្វលា ឬគ្គូជ្ាំន្ទ  នែលចូលរមួកន ុងការសមល ុតឈធា ើាប ឬសងសឹក។ 

រោលរៅ ងរស្ោោះ ឬជន ងរស្ោោះវគឺជាសិសសនែលការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក គ្តូវានគ្បគ្ពឹតាគ្បឆាាំងឈៅឈលើ។ 
  
កា ិមល ុតរធវ ើបាប គ្តូវានកាំណ្ត់កន ុង M.G.L. c. 71 § 37O(a) 
និងគ្តូវានឈគ្បើមាងឈហើយមាងឈទៀតឈ យសិសសម្តន ក់ឬឈគ្ចើនន្ទក់ ឬឈ យសម្តជ្ិកប គគលិកស្វលាឈរៀន 
រមួទ្វាំងប  ននាមិនកាំណ្ត់ចាំឈកុះអនកអប់រំ រែឋាល គិលាន បប ឋ យិកាស្វលាឈរៀន កមមករអាហារ ឋ ន អនកនែរកា 
អនកឈបើកឡានគ្កងុ គ្គូបងា ឹកកីឡា អនកគ្បឹកាសកមមភាពឈគ្តស្វលា ឬគ្គូជ្ាំន្ទ  ជាសរឈសរជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
កកយសាំែផី្ទា ល់ ឬបង្កា  ាមឈអឡិចគ្តូនិចឬកាយវកិារ ឬសនមាង ឬការរមួផ្ស ាំណាមួយ ចងអ ុលឈៅជ្នរងឈគ្គ្នុះនែល៖ (i) 
បងាអនារាយែល់រាងកាយឬអារមមណ៍្ែល់ជ្នរងឈគ្គ្នុះ ឬខូចខាតគ្ទពយសមបតា ិរបស់ជ្នរងឈគ្គ្នុះ។ (ii) 
ផ្ាល់ឈហត ផ្លែល់ជ្នរងឈគ្គ្នុះឈអាយម្តនការេ័យខាែ ច ឈ យឈធា ើាបខល នួគ្នត់ឬខូចខាតគ្ទពយសមបតា ិរបស់គ្នត់។ (iii) 
បឈងា ើតបរោិកាសមិនរាក់ទ្វក់ឈៅស្វលាឈរៀនសគ្ម្តប់ជ្នរងឈគ្គ្នុះ។ (iv) រំឈលាេឈលើសិទធិរបស់ជ្នរងឈគ្គ្នុះឈៅស្វលាឈរៀន។ ឬ (v) 
សាំភារៈនិងរំខានោ ងខាែ ាំងែល់ែាំឈណ្ើរការអប់រំឬគ្បតិបតា ិការឈអាយម្តនសណាា ប់ធាន ប់របស់ស្វលាឈរៀន។ 
សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងចនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ ការសមល ុតឈធា ើាបរមួបញ្ច លូទ្វាំងការសមល ុតឈធា ើាបាមអ និធឺណិ្ត។ 
  
កា ិមល ុតរធវ ើបាបតាមស្បព័នធអិុនធឺណិតគឺជាការសមល ុតឈធា ើាបាមរយៈការឈគ្បើគ្ាស់បឈចចកវទិា 
ឬការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងាមឈអឡិចគ្តូនិច នែលរមួបញ្ច លូ ប  ននាមិនកាំណ្ត់ ចាំឈកុះការផ្ទែ ស់បត រូសញ្ញញ  ផ្ាល់សញ្ញញ  ការសរឈសរ 
របូភាព សាំឈឡង ការបញ្ជ នូទ្វាំងមូលឬឈ យនផ្នកនូវទិននន័យឬព័ត៌ម្តន ឈ យឈតឈឡគ្កាម វទិយុ  ឈអឡិចគ្តូម្ត ឈ  ទិច 
របូភាពឈអឡិចគ្តូនិច ឬគ្បព័នធអ បទិករបូភាព រមួបញ្ច លូប  ននាមិនកាំណ្ត់ ចាំឈកុះអ ីនម ល ការទាំន្ទក់ទាំនងាមអ ិនធឺណិ្ត 
ការទាំន្ទក់ទាំនងាមស្វរ ឬទូស្វរ។ ការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ិនធណិឺ្ត ក៏រមួបញ្ច លូផ្ងនែរនូវ (i) ការបឈងា ើតឈគហទាំព័រឬបែក់ 
(blog) នែលកន ុងឈន្ទុះអនកបឈងា ើតនកែងអតាសញ្ញញ ណ្ជាអនកែចទឬ (ii) ែឹងថ្នកែងបនែ ាំជាមន សសម្តន ក់ឈផ្សងឈទៀត 
ជាអនកសរឈសរបឈង្កា ុះម្តតិកាឬស្វរ គ្បសិនឈបើអនកបឈងា ើតឬអនកនកែងបនែ ាំបឈងា ើតលកខខណ្ឌណាមួយ នែលម្តននចងកន ុងគ្បការ 
(i) ែល់ (v) រាប់បញ្ច លូទ្វាំងនិយមន័យ ចនការសមល ុតឈធា ើាប។ ការសមល ុតឈធា ើាបាមអ ិនធណិឺ្ត 
ក៏រមួបញ្ច លូទ្វាំងការនចកចាយាមមឈធាាយឈអឡិចគ្តូនិចឈ យការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងែល់មន សសឈគ្ចើនជាងម្តន ក់ 
ឬការបឈង្កា ុះឯកស្វរឈ យមឈធាាយឈអឡិចគ្តូនចិ នែលអាចចូលឈមើលានឈ យមន សសម្តន ក់ឬឈគ្ចើនន្ទក់ 
គ្បសិនឈបើការនចកចាយឬការបឈង្កា ុះបឈងា ើតលកខខណ្ឌណាមួយ នែលម្តននចងកន ុងគ្បការ (i) ែល់ (v) 
រាប់បញ្ច លូទ្វាំងនិយមន័យចនការសមល ុតឈធា ើាប។ 
  
លកខណៈខុិោែ  នែលអាចឈធា ើឱ្យសិសសមួយចាំនួនង្កយរងឈគ្គ្នុះពីការសមល ុតឈធា ើាប រមួម្តន៖ ពូជ្ស្វសន៍ ពណ៌្សាំប រ ស្វសន្ទ 
ពូជ្ពងស ឈែើមកាំឈណ្ើតជាតិស្វស្រសា  ឈេទ ស្វែ នភាពឈសែឋកិចចសងគម គ្នម នផ្ាុះសនមបង ស្វែ នភាពសិកា 
អតាសញ្ញញ ណ្ឬការបង្កា  ឈយនឌ្័រ របូរាងកាយ ម្តនចផ្ាឈកុះឬស្វែ នភាពឪព កម្តា យ និន្ទន ការឈេទ 
ការអេិវឌ្ឍន៍ផ្ល វូអារមមណ៍្ឬរាងកាយ ឬពិការភាពចវឆាែ ត 
ឬឈ យការទ្វក់ទងជាមួយប គគលនែលម្តនឬគ្តូវានឈគយល់ថ្ម្តន 1 ឬឈគ្ចើនចនលកខណ្ៈទ្វាំងឈនុះ។ 
  
ប នយាកាិមិនរាក់ទក់វ

គឺជាស្វែ នភាពមួយនែលការសមល ុតឈធា ើាបបណាា លឱ្យបរោិកាសស្វលាឈរៀនគ្តូវានឈករឈព ឈ យការបាំេិតបាំេ័យ 

ការឈសើចចាំអក ឬការគ្បម្តែនែលម្តនលកខណ្ៈធៃន់ធៃរគ្គប់គ្គ្នន់ឬរាល ល ឈែើមបីផ្ទែ ស់បត រូលកខខណ្ឌ ចនការអប់រំរបស់សិសស។  

កា ិងិឹក គឺជាទគ្មង់ចនការបាំេិតបាំេ័យ ការសងសឹក 

ឬការឈបៀតឈបៀនគ្បឆាាំងនឹងសិសសនែលរាយការណ៍្អាំពីការសមល ុតឈធា ើាប 

ផ្ាល់ព័ត៌ម្តនកន ុងអាំឡុងឈពលឈស ើបអឈងាតចនការសមល ុតឈធា ើាប ឬស្វកសី ឬម្តនព័ត៌ម្តនគួរឱ្យទ កចិតាអាំពីការសមល ុតឈធា ើាប។ 

IX. ទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់រនសងរទៀត  

គ្សបនឹងចាប់រែឋនិងសហព័នធ  និងឈគ្នលការណ៍្បស ់ Lynn Public Schools 

គ្នម នជ្នណាម្តន ក់គ្តូវានឈគឈរ ើសឈអើងចាំឈកុះការចូលឈរៀនឈៅស្វលារែឋចនទីគ្កងុណាមួយ 

ឬកន ុងការទទួលាននូវគ ណ្សមបតា ិ សិទធិ និងម ខវជិាជ សិការបស់ស្វលារែឋឈន្ទុះ ឈ យនផ្អកឈលើពូជ្ស្វសន៍, ពណ៌្សាំប រ, 

ឈេទ, ស្វសន្ទ, ឈែើមកាំឈណ្ើតជាតិ ឬនិន្ទន ការឈេទ។ គ្នម នអា ីឈៅកន ុងនផ្នការ រារាាំង Lynn Public Schools 

ពីការចាត់វធិានការណ៍្ឈែើមបីឈ ុះគ្ស្វយការឈរ ើសឈអើង ឬការឈបៀតឈបៀនឈ យនផ្អកឈលើសម្តជ្ិកភាពរបស់មន សសម្តន ក់ 

ឈៅកន ុងគ្បឈេទគ្សបចាប់នែលគ្តូវានការករឈគ្កាមចាប់កន ុងតាំបន់ រែឋ ឬសហព័នធ  ឬឈគ្នលការណ៍្ស្វលាឬគ្សកុឈឡើយ។ 

ឈលើសពីឈនុះឈទៀត គ្នម នអា ីឈៅកន ុងនផ្នការគ្តូវានឈរៀបចាំ ឬម្តនឈគ្នលបាំណ្ងកាំណ្ត់សិទធិអាំណាចរបស់ Lynn Public 

Schools ឈែើមបីចាត់វធិានការណ៍្ វន័ិយ ឬសកមមភាពឈផ្សងឈទៀតឈគ្កាម M.G.L. c. 71, § § 37H, ឬ 37H ½, 

ចាប់នែលអាចអន វតាានឈផ្សងឈទៀត ឬឈគ្នលការណ៍្ Lynn Public Schools ឈែើមបីឈ ែ្ ើយតបនឹងឥរោិបទហឹងា 

ឈគ្គ្នុះថ្ន ក ់ឬរំខាន ឈ យមិនគិតថ្ឈតើនផ្នការគ្គបែណ្ា ប់ឈលើឥរោិបទឈន្ទុះឬឈទ។ 

X. កា រាយកា ណ៍រៅនាយកោឋ នននកា អប់ ំបឋមនិងមធយមិិកា  

អន ឈលាមាមចាប់ទ្វក់ទងនឹងការសមល ុតឈធា ើាបឈៅាមស្វលាឈរៀន ជ្ាំពូកទី 86 ចនចាប់ ឆាន ាំ2014 ឈៅនផ្នក 4(k) 

Lynn Public Schools នឹងរាយការណ៍្ព័ត៌ម្តនែូចខាងឈគ្កាមឈៅ DESE ាមពិធកីាររាយការណ៍្របស់ពួកឈគ៖ 
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• ចាំនួនចនការឈចាទគ្បកាន់នែលានរាយការណ៍្ អាំពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក; 

• ចាំនួននិងលកខណ្ៈចនឧបបតា ិឈហត សាំខាន់ៗ អាំពីការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក; 

• ចាំនួនសិសសទទួលពិន័យចាំឈកុះការចូលរមួ កន ុងការសមល ុតឈធា ើាបឬសងសឹក; និង 

• ព័ត៌ម្តនឈផ្សងឈទៀតនែលគ្តូវការឈ យមនា ីរ 

 

តស្មូិកា វនិងរិវាកមមិុខភាពិិិស 

 

រោលកា ណ៍កាលមាននច្ប 

 

Lynn Public Schools ាននកសាំរលួឈគ្នលការណ៍្កាលម្តនចច 

ឈែើមបីអន ឈលាមាមអន ស្វសន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌ លគ្តួតពិនិតយជ្ាំងឺ (CDC), បណ្ឌ ិតយសភាឈពទយក ម្តរអាឈមរចិ (AAP), 

សម្តគមន៍ជាតិចនគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា (NASN), សម្តគមន៍ស ខភាពស្វលាឈរៀនអាឈមរចិ (ASHA) 

និងមនា ីរស ខាេិាលស្វធារណ្ៈ Massachusetts ។ 

ឈគ្នលឈៅចនឈគ្នលការណ៍្ឈនុះ រមួម្តនែូចខាងឈគ្កា៖ 

* កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្និងទប់ករណី្ក ាំឈអាយរាល ល 

* ការករអវតាម្តននែលមិនចាាំាច់ 

* គ្តួតពិនិតយរកឈមើលសញ្ញញ ែ្ងឈឡើងវ ិ 

* ការករការសម្តៃ ត់ 

* អប់រំនិងជួ្យសិសស ឪព កម្តា យ និងប គគលិក អឈងគតរក ពាាល និងការករកាលម្តនចច។ 

សិសសនែលកាលម្តនចច ឈហើយអាចឈមើលឈ ើ ឈ យគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា 

នឹងគ្តូវានបញ្ជ នូឈៅពាាលឈ យទ្វក់ទងឈៅឪព កម្តា យ/អាណាពាាលាមទូរស័ពា គ្បសិនឈបើអាច 

ឬសរឈសរជាលាយលកខណ៍្អកសរម នចែៃបញ្ចប់ការសិកា។ ពួកឈគអាចឈៅកន ុងថ្ន ក់ឈរៀនឈព មួយចែៃ។ 

សិសសគ្តូវទទួលការពាាលឈៅលាៃ ចឈន្ទុះ 

ឈហើយបង្កា  ជូ្នគិលាន ប ឋ យិកាស្វលាជាមួយឪព កម្តា យឬអាណាពាាលរបស់ពួកឈគ ឈែើមបីពិនិតយឈឡើងវ ិឈៅចែៃបន្ទា ប។់ 

គ្បសិនឈបើមិនម្តនេ័សត ុាងបង្កា  ថ្ម្តនចចឈទ ក ម្តរអាចចូលឈរៀន វ ិាន។ គ្បសិនឈបើការពាាលបរាជ្័យ 

ពួកឈគនឹងគ្តូវបញ្ជ នូឈៅអនកផ្ាល់ឈសវានែទ្វាំបឋមរបស់ពួកឈគ។ ាមការសឈគ្មចចិតារបស់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា 

ក ម្តរអាចគ្តូវានពិនិតយមាងឈទៀតកន ុងរយៈឈពល 7-10 ចែៃបន្ទា ប់ពីការពាាលែាំបូង។ 

គ្បសិនជាសិសសណាម្តន ក់ម្តនពងចច ឈ យគ្នម នេ័សត ុាងថ្ម្តនចចរស់ឈទ 

ឈន្ទុះពួកឈគនឹងគ្តូវានពិនិតយរកចចរស់កន ុងមួយសាា ហ ៍និង/ឬ ឹកញាប់ជាងឈនុះ 

ាមការសឈគ្មចចិតារបស់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា។ 

ថ្ន ក់ឈរៀនធមមាឬការគ្តួតពិនិតយទូទ្វ ាំងស្វលាឈរៀន នឹងមិនគ្តូវឈធា ើឈៅកន ុងកននែងថ្ន ក់ឈរៀន ឈលើកនលងនតថ្ន ក់ម នស្វលា 

និងមឈតាយយ ាមការសឈគ្មចរបស់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា។ បងបអ នូបឈងា ើតនិងអនកឈលងនែលឈគស្វគ ល់ 

អាចគ្តូវានគ្តួតពិនិតយឈៅកន ុងការោិល័យឯកជ្នរបស់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា។ សិសសនែលម្តនឈរាគសញ្ញញ  

អាចគ្តូវានបញ្ជ នូឈៅគិលាន បប ឋ យិកាស្វលាាមតគ្មូវការ ឈែើមបីពិនិតយ។ 

ព័ត៌ម្តនជាលាយលកខណ៍្អកសរនឹងគ្តូវផ្ាល់ជូ្នឪព កម្តា យ/អាណាពាាល ឈែើមបីជួ្យកន ុងការពាាលនិងបង្កា រ។ 

គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងផ្ាល់ការអប់រំែល់ប គគលិកស្វលា។ ធនធានក៏នឹងម្តនឈៅឈលើឈសវាស ខភាពស្វលាឈរៀន 

នផ្នកចនឈគហទាំព័រ LPS ។ 

កន ុងករណី្ម្តនចចកាលបនាបន្ទា ប់ នែលគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ ើ ថ្ម្តនចចចាំនួន 3 ករណី្ឬឈគ្ចើនជាងឈនុះ កន ុងរយៈឈពល 6 

សាា ហ៍; ឪព កម្តា យនឹងគ្តូវាននណ្ន្ទាំឱ្យទ្វក់ទងឈវជ្ជបណ្ឌ ិតរបស់ពួកឈគ សគ្ម្តប់ជ្ឈគ្មើសពាាលឈផ្សងឈទៀត។ 

គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងផ្ាល់ជ្ឈគ្មើសទសសនកិចចឈៅផ្ាុះ ឈៅឈពលការពាាលឈផ្សងឈទៀតានបរាជ្័យ។ 

 

ស្គប់ស្គងកា រមើលដថ្ទំិ ិិសវជាមួយកា ប៉ាោះទងគិច្បរពលអតាពលកមម 
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ការសិកាគ្ស្វវគ្ជាវានា ន់គ្បម្តណ្ថ្ 5-10% 
ទ្វក់ទងនឹងអតាពលិកកីឡាឈៅវទិាល័យឬមហាវទិាល័យម្តនការប ុះទងគ ិចគ្នន ជាឈរៀងរាល់ឆាន ាំ។ 
ការា ន់ស្វម នទ្វាំងឈនុះទាំនងជាបញ្ញជ ក់តិចជាងឧបបតា ិឈហត ពិតចនការប ុះទងគ ិច។ ឈៅកន ុងការឈស ើបអឈងាតមួយ ឈលើស 50% 
ចនអតាពលិកាល់ទ្វត់ឈៅវទិាល័យ មិនានរាយការណ៍្ពីការរងរបួសរបស់ពួកឈគឈៅឪព កម្តា យ គ្គូបងា ឹក 
ឬគ្គូឈពទយជ្ាំន្ទ ឈឡើយ។ ការប ុះទងគ ិចគឺជាការផ្ទែ ស់បត រូស្វែ នភាពផ្ល វូចិតា 
នែលបណាា លមកពីខួរកាលគ្តូវានរញ្ជ យួឈៅខាងកន ុងលលាែ៍កាល ឈ យស្វរនតការឈាកកាលឬរាងកាយ។ 
កន ុងចាំឈណាមឈរាគសញ្ញញ ជាឈគ្ចើននែលគ្តូវានទ្វក់ទងជាមួយនឹងការប ុះទងគ ិចគឺ  ឺកាល  វលិម ខ គ្ចបូកគ្ចបល់ ឈេែចភាែ ាំង 
ចឈង្កអ រ និងវឈងាងស្វម រតីគ្តូវានរាយការណ៍្ជាទូឈៅ។ ការាត់បង់ស្វម រតី ឈទ្វុះោ ងណា ឈកើតឈឡើងតិចជាង 10% 
ចនការរងរបួសទ្វាំងអស់ ឈហើយមិននមនជាការចងអ ុលបង្កា  ពីការប ុះទងគ ិចធៃន់ធៃរឈទ។ ែូចគ្នន ឈនុះផ្ងនែរ បន្ទា ប់ពីរងរបួស 
អតាពលិកអាចជួ្បគ្បទុះការលាំាកឈផ្សងឈទៀត ែូចជាគ្បតិកមមឈៅនឹងពនែ ឺនិងសឈមែង ឈេែចភាែ ាំង អស់កម្តែ ាំង 
និងផ្ទែ ស់បត រូអារមមណ៍្ ែូចជាការារមភានតឹង ឬធាែ ក់ទឹកចិតា។ 

 

អតាពលិកភាគឈគ្ចើននែលម្តនការប ុះទងគ ិច អាចជាសុះឈសបើយោ ងឈព ឈល  
ែរាបណាខួរកាលម្តនឈពលឈវលាជាសុះឈសបើយម នឈពលម្តនការប ុះទងគ ិចឈផ្សងឈទៀត។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ 
ការពឹងនផ្អកឈលើរាយការណ៍្ឈរាគសញ្ញញ របស់អតាពលិកខល នួឯង ឈែើមបីកាំណ្ត់ការជាសុះឈសបើយពីការរងរបួសគឺមិនគ្គប់គ្គ្នន់ឈទ 
ខណ្ៈនែលអតាពលិកវទិាល័យជាឈគ្ចើនមិនានែឹងពីសញ្ញញ និងឈរាគសញ្ញញ ចនការរងរបួស ការប ុះទងគចិខល នួធៃន់ធៃរ 
ឬពួកឈគអាចម្តនសម្តេ ធពីគ្គូបងា ឹក ឪព កម្តា យ និង/ឬមិតារមួគ្កមុ 
ឈែើមបីគ្តលប់ឈៅឈលងឱ្យានឈលឿនាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន។ កាា មួយឬឈគ្ចើនចនកាា ទ្វាំងឈនុះ 
ទាំនងជានឹងបណាា លឱ្យម្តនការវនិិចា ័យមិនគ្តឹមគ្តូវឈលើការរងរបួស និងវលិគ្តឡប់ឈៅឈលង វ ិម នកាលកាំណ្ត់។ 
ការគ្ស្វវគ្ជាវានបង្កា  ថ្ 
អតាពលិកវយ័ឈកមងនែលានប ុះទងគ ិចឈហើយ វលិគ្តឡប់ឈៅឈលងម នឈពលនែលខួរកាលរបស់ពួកឈគានជាសុះឈសបើយ 
គឺង្កយនឹងទទួលរងរយុះឈពលយូរនូវជ្ាំងឺឈគ្កាយការប ុះទងគ ិច ឬកន ុងករណី្កគ្មមួយ 
ការរងរបួសឈគ្គ្នុះសរចសគ្បស្វទនែលគ្តូវានឈគស្វគ ល់ថ្ជាជ្ាំងឺផ្លប ុះកល់ទីពីរ (Second Impact Syndrome) ។ ែូឈចនុះ 
ឈយើងសូមឈលើកទឹកចិតានែទ្វាំែូចខាងឈគ្កាម ឈៅឈពលនែលអតាពលិកម្តនការប ុះទងគ ិច 
ឈៅកន ុងគ្ពឹតា ិការណ៍្កីឡានែលឧបតែមភឈ យស្វលាឈរៀន។ 

1. ឈៅឈពលការប ុះទងគ ិចឈកើតឈឡើង អតាពលិកនែលរងរបួសគួរឈៅបនាប់សឈស្រង្កគ ុះបន្ទា ន់ឈៅមនា ីរឈពទយកន ុងតាំបន់ 
ឬពិនិតយឈមើលស្វែ នភាពរបស់ពួកឈគជាមួយគ្គូឈពទយបឋម ឈែើមបីធាន្ទថ្មិនចាាំាច់គ្តូវការពាាលបន្ទា ន់ឈទ។ 

2. បន្ទា ប់មក គ្កមុនែទ្វាំនែលម្តនគ្គូឈពទយបឋមនិងឪព កម្តា យរបស់សិសស រមួជាមួយគ្គូបងា ឹកកីឡា គ្គូបងា ឹក 
និងន្ទយកកីឡាគួរនតាម នឈរាគសញ្ញញ រងរបួស។ 

ការប ុះទងគ ិចគឺជាការរងរបួសសម ុគស្វម  បាំផ្ តមួយ នែលអនកជ្ាំន្ទ ឈវជ្ជស្វស្រសា គ្ប ម 
ឈគ្កុះសញ្ញញ និងឈរាគសញ្ញញ មិននតងនតចាំចាស់ ឈហើយផ្លប ុះកល់និងភាពធៃន់ធៃរចនរបួសអាចពិាកកាំណ្ត់។ 
ការរងរបួសបណាា លឱ្យគ្នម នការផ្ទែ ស់បត រូរចន្ទសមេ ័នធ ឈៅកន ុងជាលិកាខួរកាល 
ជាទូឈៅឈធា ើឈតសា វនិិចា ័យសចសគ្បស្វទាមទាំលាប់ ែូចជា CT, MRI និង EEG ាត់ស្វម រតី។ ែូឈចនុះ 
ឈយើងសូមឈលើកទឹកចិតាែល់ជ្ាំហានទីបីឈៅកន ុងែាំឈណ្ើរការនែទ្វាំការប ុះទងគ ិច។ 

3. ភាជ ប់អតាពលិកនែលរងរបួសកន ុងឈស៊េរ ើឈតសា   នែលរមួទ្វាំងការបញ្ច លូគ្នន ចនរាយការណ៍្ឈរាគសញ្ញញ ខល នួឯង  ត លយភាព 
និងការឈធា ើឈតសា ខួរកាល-សចសគ្បស្វទ។ ការវាយតចមែបញ្ច លូគ្នន  
នឹងផ្ាល់នូវការវាយតចមែនែលម្តនលកខណ្ៈគ្តឹមគ្តូវជាងនិងម្តនគ្បសិទធិភាពជាងម ន 
អាំពីផ្លប ុះកល់ចនការប ុះទងគ ិចនែលនឹងជួ្យកាំណ្ត់កាន់នតចាស់ 
ឈពលនែលអតាពលិកម្តនស វតែ ិភាពវលិគ្តឡប់ឈៅឈលង វ ិ។  

ិិិសមានននារ ោះ 

 

ការទទួលខ សគ្តូវនផ្នកអប់រំរបសគ់ណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា សគ្ម្តប់សិសសទ្វាំងអស់នែលរស់ឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន 
រមួទ្វាំងឈកមងជ្ាំទង់ម្តនចផ្ាឈកុះ ឈរៀបការឬមិនទ្វន់ឈរៀបការ។ ឈកមងគ្សីម្តនចផ្ាឈកុះគ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យបនាឈៅស្វលាឈរៀន 
និងទទួលឈសវាកមមណាមួយនែលជានផ្នកចនកមម វធីិអប់រំឈទៀងទ្វត់ចនគ្បព័នធស្វលាឈរៀន។ 

រែឋាលស្វលា ឈៅឈពលចាាំាច់ នឹងឈធា ើការឈរៀបចាំពិឈសសសគ្ម្តប់វតាម្តន ផ្សពាផ្ាយ បញ្ចប់ការសិកាជាឈែើម 
សគ្ម្តបស់ិសសម្តនចផ្ាឈកុះនែលម្តនបាំណ្ងចង់បនានិងបញ្ចប់ការសិការបស់ពួកឈគ។ 

គណ្ៈកម្តម ធិស្វលានណ្ន្ទាំថ្សិសសម្តនចផ្ាឈកុះ គ្តូវរាយការណ៍្ពីស្វែ នភាពរបស់ន្ទងឈៅកាន់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា 
អនកផ្ាល់ឈោបល់នណ្ន្ទាំ ឬន្ទយកស្វលា។ កន ុងករណី្ទ្វាំងអស់នែលទ្វក់ទងនឹងការម្តនចផ្ាឈកុះ 
សិសសគួរនតសែ ិតឈៅឈគ្កាមការគ្តួតពិនិតយជាគ្បចាាំរបស់គ្គូឈពទយ។ 

គ្គប់ករណី្ទ្វាំងអស់គ្តូវឈ ុះគ្ស្វយឈ យសម្តៃ ត់ និងឈ យ រឈលើមូល ឋ នប គគល។ 

 

រោលកា ណន៍ិងពិធីកា រពលមានអាដែ ហសុ ីអាហា  
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ឈគ្នលការណ៍្ខាងឈគ្កាមឈនុះ ម្តនឈគ្នលបាំណ្ងឈែើមបីបឈងា ើតការអន វតានិងឈគ្នលការណ៍្នណ្ន្ទាំ 
ឈែើមបីគ្គប់គ្គងហានិេ័យចនអានឡរហសីអាហារ 
ជាមួយនឹងឈគ្នលឈៅចនការការករគ្បតិកមមអានឡហសុ ីនែលគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ។  
 

រិច្បកា ីដថ្ាងកា ណ៍រោលកា ណ៍វ ាិ ីពីអាដែ ហសអីាហា ដែលគំរាមកំដហងែល់អាយជុីិ នត 

 
Lynn Public Schools 
ទទួលស្វគ ល់តគ្មូវការចាាំាច់ឈែើមបីម្តនពិធីការនែលអាចកាត់បនែយហានិេ័យចនការប ុះកល់នឹងអានឡរហសី 
សគ្ម្តប់សិសសនែលម្តនអានឡរហសុ អីាហារនែលគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ 
ខណ្ុះការករសិទធិរបស់ពួកឈគកន ុងការចូលរមួរាល់សកមមភាពរបសស់្វលាឈរៀន។ 
ពិធកីារទ្វាំងឈនុះអាចគ្តូវាននកតគ្មូវឈៅនឹងអានឡរហសីនែលមិននមនជាអាហារ ែូចជាសតាលអ ិត ជ្័រឈតស៊េូ គ្កាស់ ទឹកអប់ 
និងសម្តភ រៈឈផ្សងឈទៀត។ កន ុងករណី្ម្តនការប ុះកល់ ពិធកីារឈ ែ្ ើយតបបន្ទា ន់កន ុងគ្សកុលាំអិតនឹងគ្តូវានអន ម័ត 
នែលនឹងរមួបញ្ច លូទ្វាំងនីតិវធីិឈគ្បើគ្ាស់ epinephrine ឈែើមបីគ្គប់គ្គងគ្បតិកមមអានឡហសុ ីនែលគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ។ 
 
ឈគ្នលឈៅសគ្ម្តប់ឈគ្នលការណ៍្ រមួម្តន៖ 

• គ្គប់គ្គងឈរាគសញ្ញញ អានឡរហសីអាហារជាលកខណ្ៈប គគលឈ យ a) កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ក ម្តរនែលម្តនអានឡរហសីអាហារ 
b) បឈងា ើតនផ្នការនែទ្វាំស ខភាពប គគល នផ្នការថ្ន ាំនិងនផ្នការសកមមភាពអានឡរហសី។ c) 
ជួ្យសិសសឱ្យឈឆាេ ុះឈៅរកការគ្គប់គ្គងអានឡរហសីអាហារឈ យខល នួឯង។ 

• ឈរៀបចាំសគ្ម្តប់ការសឈស្រង្កគ ុះបន្ទា ន់ឈពលអានឡហសុ ីអាហារឈ យ a) 
បឈងា ើតគ្បព័នធទាំន្ទក់ទាំនងជាក់លាក់ឈៅកននែងនីមួយៗ 
និងកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្កន ុងនផ្នការឈ ែ្ ើយតបបន្ទា ន់នផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសា  (MERP) សគ្ម្តប់អគ្នរនីមួយៗ។ b) 
គ្ាកែថ្ប គគលិកអាចយកថ្ន ាំចាក់សា ័យគ្បវតា ិ epinephrine ឈ យរហ័សនិងង្កយគ្សួល។ c) គ្ាកែថ្ epinephrine  
គ្តូវានឈគ្បើឈៅឈពលចាាំាច់ ឈហើយនរណាម្តន ក់គ្តូវទ្វក់ទងឈសវាឈវជ្ជស្វស្រសាបន្ទា ន់ភាែ មៗ។ d) 
កាំណ្ត់តួន្ទទីរបស់ប គគលិកម្តន ក់ៗឈៅឈពលម្តនអាសនន។ e) 
ឈរៀបចាំសាំរាប់គ្បតិកមមអានឡរហសុ ីអាហារឈលើក ម្តរនែលមិនម្តនគ្បវតា ិអានឡរហសីអាហារ។ f) 
ចងគ្កងឯកស្វរឈ ែ្ ើយតបឈពលម្តនគ្បតិកមមអានឡរហសុ ីអាហារបន្ទា ន។់ 

• ផ្ាល់ការអេិវឌ្ឍន៍ វជិាជ ជ្ីវៈឈលើអានឡរហសីអាហារសគ្ម្តប់ប គគលិក ឈ យ a) 
ផ្ាល់ការបណ្ត ុ ុះបណាា លទូឈៅសា ីពីអានឡរហសីអាហារសគ្ម្តប់ប គគលិកទ្វាំងអស់។ b) 
ផ្ាល់ការបណ្ត ុ ុះបណាា លលាំអិតែលប់ គគលិកនែលម្តនទាំន្ទក់ទាំនងជា ឹកញាប់ជាមួយក ម្តរនែលម្តនអានឡរហសីអាហា
រ។ c) 
ផ្ាល់ការបណ្ត ុ ុះបណាា លជ្ាំន្ទ ែលប់ គគលិកនែលទទួលខ សគ្តូវគ្គប់គ្គងស ខភាពក ម្តរនែលម្តនអានឡរហសីអាហារជា
ឈរៀងរាល់ចែៃ។ 

• អប់រំក ម្តរនិងសម្តជ្ិកគ្គួស្វរអាំពីអានឡរហសីអាហារឈ យ a) បឈគ្ងៀនក ម្តរទ្វាំងអស់អាំពីអានឡរហសីអាហារ។ b) 
បឈគ្ងៀនឪព កម្តា យ និងគ្កមុគ្គួស្វរទ្វាំងអស់អាំពីអានឡរហសីអាហារ។ 

• បឈងា ើតនិងនែរកាបរសិ្វែ នអប់រំនែលម្តនស ខភាពលអនិងស វតែ ិភាពឈ យ a) 
បឈងា ើតបរោិកាសនែលម្តនស វតែ ិភាពាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន ពីការប ុះកល់នឹងអាហារអានឡរហសី។ b) 
បឈងា ើតឈគ្នលការណ៍្និងនីតិវធីិឈ ុះគ្ស្វយអាហារ ឈែើមបីការករការប ុះកល់អាហារអានឡរហសី។ c) 
ឈធា ើឱ្យគ្កមុខាងឈគ្តែឹងអាំពីឈគ្នលការណ៍្និង វន័ិយអានឡហសុ ីអាហារ 
ឈៅឈពលពួកឈគឈគ្បើគ្ាស់សម្តភ រៈកមម វធីិស្វលាម នឬឈគ្កាយឈម្ត ង។ d) បឈងា ើតបរោិកាសវជិ្ជម្តន គ្នាំគ្ទ 
និងឈ យឈគ្នរព។ 

• គ្តួតពិនិតយ វាយតចមែ និងឈធា ើបចច ុបបននភាពពិធីការនែលកាំព ងែាំឈណ្ើរការ។ 

 

ពិធីកា ិស្មាប់វអាដែ ហសអីាហា ដែលគំរាមកំដហងែល់ជីិ នត 

 
A.  ការកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្សិសស ជាមួយនឹងអាហារអានឡរហសី 

- គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងទទួលព័ត៌ម្តនអាំពីអានឡរហសីអាហារពីរាងកាយ សនែ ឹកសឈស្រង្កគ ុះបន្ទា ន់ ឪព កម្តា យ 
ឬគ្បេពឈផ្សងឈទៀត។ 

- គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងទទួលការឈផ្ាៀងផ្ទា ត់ឈវជ្ជស្វស្រសា ពីអានឡរហសី។ 

- គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងបញ្ច លូព័ត៌ម្តនអាំពីអានឡរហសីអាហារ នែលជាការ ស់ឈតឿននផ្នកឈវជ្ជស្វស្រសា  
នែលមិនម្តនការរតឹតបិតឈលើ ESchool Plus ។ 

 
B.  នផ្នការនែទ្វាំស ខភាពប គគល 

- គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងឈរៀបចាំ នផ្នការនែទ្វាំស ខភាពប គគល នផ្នការនែទ្វាំបន្ទា ន់ 
និង/ឬនផ្នការសកមមភាពគ្បតិកមមអានឡរហសុ ី ឈ យសហការជាមួយឪព កម្តា យ/អាណាពាាលរបស់សិសស 
និងអន ឈលាមាមបទបបញ្ញតា ិរបស់អនកផ្ាល់ឈសវានែទ្វាំស ខភាព។ 

- 504 និង IEP នឹងគ្តូវបឈងា ើតឈឡើងគ្បសិនឈបើសមគ្សប។ 
- ការពិពណ៌្ន្ទអាំពីគ្បតិកមមពីអតីតកាលរបស់សិសស រមួទ្វាំងគនែ ឹុះនិងសញ្ញញ គ្ពម្តន គួរគ្តូវានរាប់បញ្ច លូ។ 

 
 C.  ពិធកីារថ្ន ាំ ការរកាទ ក ការយកឈគ្បើ និងគ្គប់គ្គង 
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- ការបញ្ញជ ឈគ្បើថ្ន ាំគ្តូវនតអន វតាាមឈគ្នលការណ៍្ឈគ្បើថ្ន ាំ នែលម្តនរចួឈហើយសគ្ម្តប់ Lynn Public Schools  
- គិលាន ប ឋ យិកាស្វលានឹងទទួលានអាជាញ ប័ណ្ណ ពីអនកផ្ាល់ឈសវា ឈែើមបីបញ្ញជ ឈគ្បើថ្ន ាំសគ្ម្តប់គ្គប់គ្គងឈពលបន្ទា ន់។ 
- ថ្ន ាំគ្តូវនត ក់ជាែមីោ ងឈហាចណាស់មាងឈរៀងរាល់ឆាន ាំ។ 

- គ្តូវនតទទួលានការយល់គ្ពមពីឪព កម្តា យ/អាណាពាាល ឈែើមបីគ្គប់គ្គងឈគ្បើថ្ន ាំទ្វ ាំងអស់ 
- ឈបើម្តនការអេិវឌ្ឍន៏សមគ្សប និងម្តនការយល់គ្ពមពីអនកផ្ាល់ឈសវានែទ្វាំនែលម្តនអាជាញ ប័ណ្ណ  ឪព កម្តា យ 
និងគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា សិសសអាចយកថ្ន ាំបន្ទា នា់មខល នួ 
និងគ្គប់គ្គងឈគ្បើឈ យខល នួឯងកន ុងករណី្ម្តនគ្បតិកមមគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ។ 

- Epipens គ្តូវនតរកាទ កឈៅកន ុងទីាាំងនែលម្តនស វតែ ិភាព 
និងអាចយកឈគ្បើានឈ យប គគលិកនែលម្តនការអន ញ្ញញ តគ្គប់ឈពលឈវលា។ 

- ទីាាំងរកាទ ក Epipen របស់សសិស គួរនតគ្តូវានកាំណ្ត់ឈៅកន ុងនផ្នការនែទ្វាំស ខភាពប គគល 
ឈហើយអាចឈៅកន ុងថ្ន ក់ឈរៀនឬទីាាំងឈផ្សងឈទៀត។ 

- Epipen ទីពីរគួរនតម្តនឈៅកន ុងការោិល័យគិលាន ប ឋ យិកាស្វលាជានិចច។ 
- នផ្នការគ្តួតពិនិតយកាលបរឈិចាទផ្ តកាំណ្ត់ គួរនតគ្តូវាន ក់ឈៅគ្គប់ទីាាំងទ្វាំងអស់។ 

- LPS នឹងបនាច ុះឈ ម្ ុះជាមួយន្ទយក ធ នស ខភាពស្វធារណ្ុះ 
ឈែើមបីបណ្ត ុ ុះបណាា លប គគលិកនែលមិនម្តនអាជាញ ប័ណ្ណ  ឱ្យគ្គប់គ្គងឈគ្បើ epinephrine 
ឈ យចាក់ថ្ន ាំឈ យសា ័យគ្បវតា ិែល់សិសស នែលម្តនឈរាគសញ្ញញ អានឡរហសីគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ។ 

- LPS នឹងបនារកាទ ក Epipens ឈៅគ្គប់ស្វលាឈរៀនទ្វាំងអស់នែលគ្តូវគ្គប់គ្គងឈគ្បើ 
(ឈ យគិលាន ប ឋ យិកាស្វលានតប  ឈណាណ ុះ) 
ែល់សិសស/ប គគលិកកន ុងករណី្ម្តនគ្បតិកមមគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិនែលមិនានឈធា ើឈរាគវនិិចា ័យ 
ាមការនណ្ន្ទាំ។ 

 

D.  នផ្នការឈ ែ្ ើយតបបន្ទា ន់របស់ស្វលា  

- ការគ្គប់គ្គងឈគ្បើ Epipen កន ុងការបឈងា ើតនផ្នការ MERP ។ 

- សិសសទ្វាំងអស់នែលឈគ្បើ Epipen គ្តូវនតទូរស័ពា 9-1-1 និងគ្តូវានបញ្ជ នូឈៅមនា ីរឈពទយ 
ឈែើមបីាម នគ្បតិកមមជាពីរែាំណាក់កាល (គ្បតិកមមបន្ទា ប់ ឈៅឈពល epi អស់)  

 
E.   ការបណ្ត ុ ុះបណាា លប គគលិក 

- ការបណ្ត ុ ុះបណាា លទូឈៅ - ប គគលិកទ្វាំងអស់នែលអាចម្តនទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយសិសសនែលម្តនអានឡរហសីអាហារ 
គួរនតទទួលការបណ្ត ុ ុះបណាា លទូឈៅ ពីគិលាន ប ឋ យិកាឈៅចែៃឈធា ើការែាំបូង។ 
ផ្សពាផ្ាយែល់ប គគលិកអគ្នរនែលមិនអាចចូលរមួានឈៅចែៃឈន្ទុះ 
នឹងកាែ យជាការទទួលខ សគ្តូវរបស់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលា។ 

- ការបណ្ត ុ ុះបណាា លស ីជ្ឈគ្ៅែល់ប គគលិកនែលម្តនទាំន្ទក់ទាំនង ឹកញាប់ជាមួយក ម្តរនែលម្តនអានឡរហសីអាហារែូ
ចជាគ្គូបឈគ្ងៀន គ្គូបងា ឹក អនកឈបើកឡានគ្កងុ និងប គគលិកឈសវាកមមមហ បូអាហារ 
គួរនតផ្ាល់ឈ យគិលាន ប ឋ យិកាស្វលា រមួទ្វាំងវធីិឈែើមបីឈ ែ្ ើយតបនឹងគ្បតិកមមអានឡហសុ ីអាហារបន្ទា ន់ 
 វធីិគ្គប់គ្គងឈគ្បើ epinephrine សគ្ម្តប់អនកនែលគ្តូវានចាត់ាាំងឱ្យឈធា ើែូឈចាន ុះ 
និងយ ទធស្វស្រសាជាក់លាក់ឈែើមបីកាត់បនែយការប ុះកល់។ 

- ការបណ្ត ុ ុះបណាា លជ្ាំន្ទ សាំរាប់គិលាន ប ឋ យិកា រមួម្តនការគ្គប់គ្គងថ្ន ាំ ការបឈងា ើតគាំឈរាងនែទ្វាំស ខភាពប គគល 
កមម វធីិសាំរាប់បណ្ត ុ ុះបណាា លប គគលិក និងវធីិស្វស្រសា ឈរៀបចាំឯកស្វរ។ 

          
F.  ការបណ្ត ុ ុះបណាា លសិសស 

- សិសសគួរនតគ្តូវានបណ្ត ុ ុះបណាា លអាំពីស្វរៈសាំខាន់ចនការលាងចែ មនិនចករំនលកអាហារ 
តាំបន់ស វតែ ិភាពអានឡហសុ ី។ 

- សិសសគួរនតម្តនការយល់ែឹងជាមូល ឋ នអាំពីអានឡរហសីអាហារ ឈពលណាគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងែល់មន សសឈព វយ័ 
និងស្វរៈសាំខាន់ចនការមិនឈសើចចាំអក និងការសមល ុតឈធា ើាបឈរឿងអាហារ។ 

- ឈៅឈពលនែលអាចឈធា ើឈៅាន 
ឈមឈរៀនទ្វក់ទងនឹងអានឡរហសីអាហារអាចគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងឈៅកន ុងកមម វធីិសិកាទូឈៅឬវទិាស្វស្រសា  
គ្បសិនឈបើស ខភាពមិនគ្តូវានបឈគ្ងៀន។ 

 

G.  ការបណ្ត ុ ុះបណាា ល ឪព កម្តា យ/អាណាពាាល/គ្កមុគ្គួស្វរ 

- ឈគ្នលការណ៍្និងការនណ្ន្ទាំនឹងគ្តូវានផ្សពាផ្ាយឈៅឪព កម្តា យ ាមរយៈឈគហទាំព័រនិងឈសៀវឈៅនណ្ន្ទាំស្វលា។ 
- លិខិតជូ្នឪព កម្តា យទ្វក់ទងនឹងតគ្មូវការតាំបន់ស វតែ ិភាពអាហារ ការរតឹបនា ឹង 
ការជ្ាំនួសនឹងគ្តូវនចកចាយឈៅឈពលណានែលចាាំាច់។ 

                    
H.    ថ្ន ក់ឈរៀន 
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- គ្គូជ្នួសនឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីការនណ្ន្ទាំអានឡរហសី 
គ្បសិនឈបើម្តនឈកមងឈៅកន ុងថ្ន ក់របស់ពួកឈគនែលម្តនអានឡរហសីធៃន់ធៃរ។ 

- គ្បសិនឈបើសិសសបរឈិភាគអាហារសគ្មន់ និង/ឬអាហារចែៃគ្តង់កន ុងថ្ន ក់ឈរៀន 
ាមការឈសន ើស ាំកន ុងលិខិតឈៅឪព កម្តា យថ្ពួកឈគសម ័គ្គចិតាតមអាហារនែលម្តនផ្ទ ុកអានឡរហសី។ 

- កាំណ្តត់ាំបន់ឬត នែលនឹងម្តនស វតែ ិភាពពីអានឡរហសី។ 
- ឈជ្ៀសវាងការចមែងឈមឈរាគ ឈ យជូ្តឈលើចផ្ា កអ់ាហារជាមួយស្វប៊េូនិងទឹក ម ននិងឈគ្កាយឈពលបរឈិភាគ។ 
- ពគ្ងឹងការលាងចែម ននិងឈគ្កាយឈពលបរឈិភាគ។ 

- ឈជ្ៀសវាងឈគ្បើគ្ាស់ចាំណី្អាហារសគ្ម្តប់សកមមភាពកន ុងថ្ន ក់ 
ឬឈគ្បើនតអាហារនែលានឈវចខចប់ជាម ននែលម្តនបញ្ជ ីឈគ្គឿងផ្ស ាំឈព ឈល សគ្ម្តប់គឈគ្ម្តង សកមមភាព 
និងការគ្ារពធពិធី 

- ហាមឃាត់ការនចករំនលកមហ បូកន ុងចាំឈណាមសិសសនែលម្តនអានឡរហសីអាហារ។ 

    
I.       អាហារ ធ ន 

- រាល់ម ខមហ បូស្វលានឹងមិនម្តនសនណ្ា កែីនិងគ្នម នគ្គ្នបធ់ញ្ញជាតិឈឡើយ 
- បឈងា ើតនបបបទមួយ (អាចគ្តូវានកាំណ្តា់មលកខណ្ុះស្វលាឈរៀននីមួយៗ) ឈែើមបីកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្សិសសម្តន 
អានឡរហសីអាហារនែលគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ (ឧ .-របូភាពខាងឈគ្កាយត អាហារ 
កាំណ្ត់ចាំណាាំឬបិទស្វែ កឈៅឈលើប័ណ្ណ អាហារ។ ) 

- ឈធា ើការជាមួយអនកឈសវាកមមនែរកា ឈែើមបីធាន្ទថ្ត គ្តូវានសម្តអ តោ ងគ្តឹមគ្តូវ 
និងការចមែងឈរាគមិនឈកើតអាចឈឡើង។ 

- កាំណ្តត់ នែលម្តនស វតែ ិភាពអានឡរហសី។ 
ឈលើកទឹកចិតាសិសសនែលមិនម្តនអានឡរហសីអាហារជាមួយអាហារចែៃគ្តង់នែលម្តនស វតែ ិភាព 
ឈែើមបីចូលរមួជាមួយមិតាេកា ិនែលម្តនអានឡរហសុ ីអាហារ 

       
  J.     ឡានគ្កងុ 

- អន វតាឈគ្នលការណ៍្មិនបរឈិភាគ (ឈលើកនលងនតអនកម្តនជ្ាំងឺទឹកឈន្ទមនផ្អម) 
- តគ្មូវឈអាយអនកឈបើកឡានគ្កងុបណ្ត ុ ុះបណាា លជ្ាំន្ទ  CPR/សឈស្រង្កគ ុះបឋម នែលរមួម្តនការបណ្ត ុ ុះបណាា ល Epipen 
- កាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ (ប  ននាការករការសាំង្កត់) សិសសនែលម្តនបញ្ញា អានឡរហសីនែលគាំរាមកាំ នហងែល់អាយ ជ្ីវតិ 

និងជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកឈបើកឡានគ្កងុ គ្បសិនឈបើសិសសម្តន Epipen ាមខល នួ។ 

 
K.    ការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្ត/ម ននិងបន្ទា ប់ពីសកមមភាពស្វលា/ការឈគ្បើគ្ាស់ឈគ្គឿងបរកិាខ សហគមន៍ 

- ជូ្នែាំណឹ្ងែល់គិលាន ប ឋ យិកាស្វលាឱ្យានឆាប់ាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន 
ឈពលម្តនការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្តនែលានឈគ្គ្នងទ ក ឈែើមបីម្តនឈពលឈវលាឈរៀបចាំឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្ត 

- ចាតា់ាំងការគ្គប់គ្គងឈគ្បើ Epipen ែល់ប គគលិកស្វលានែលានបណ្ត ុ ុះបណាា ល ពិនិតយនីតិវធីិឈគ្បើ Epipen 
ទទួលនិងច ុះហតែឈលខាឈលើឯកស្វរសមគ្សប 
ផ្ាល់ចាប់ចមែងចននផ្នការនែទ្វាំស ខភាពរបស់សិសសជាមួយទាំន្ទក់ទាំនងបន្ទា ន់ឈៅសម្តជ្ិកប គគលិក។ 

- ធាន្ទថ្ប គគលិកអាចគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងជាមួយ EMS ពីទីាាំងឈធា ើែាំឈណ្ើរណាមួយ។ 
-  រតឹតបិតការឈគ្បើគ្ាស់អាហារនែលគ្តូវានឈគស្វគ ល់ថ្ម្តនអានឡរហសីឈៅកន ុងថ្ន ក់ឈរៀន 
កាំឡុងឈពលឈរៀនឬគ្ពឹតា ិការណ៍្សហគមន៍។ 

    
L.    ការវាយតាំចលនិងការគ្តួតពិនិតយ 

- រាយការណ៍្អាំពីការឈគ្បើគ្ាស់ Epipens ឈៅ MADPH ាមនបបបទកន ុងអ ិនធឺណិ្ត។ 
- ពិនិតយការប ុះកល់ណាមួយនែលអានឡរហសី និងនកនគ្បឈគ្នលការណ៍្ឬការអន វតាចាាំាច់ ឈែើមបីការករ 
ការប ុះកល់ឈៅចែៃឈគ្កាយ 

- ពិនិតយនិងនកសគ្មួលឈគ្នលការណ៍្ោ ងឈហាចណាស់ឈរៀងរាល់ពីរឆាន ាំមាង។ 

 

ឯកស្វរឈោង៖ 

ចាប់ឈធា ើទាំឈនើបកមមស វតែ ិភាពចាំណី្អាហារ FDA ។ ស្វធារណ្ៈ L No. 111-353 

គ្គប់គ្គងអានឡរហសីអាហារនែលគាំរាមកាំ នហងែល់ជ្ីវតិឈៅាមស្វលាឈរៀន។ Malden, MA: ន្ទយក ឋ នអប់រំចនរែឋ 
Massachusetts; ឆាន ាំ 2002 

ស វតែ ិភាពឈៅស្វលាឈរៀន និងឈគ្តៀមខល នួឈរៀន៖ 
ឈគ្នលការណ៍្នណ្ន្ទាំទូលាំទូលាយសគ្ម្តប់ការករសិសសអានឡរហសីអាហារនែលគាំរាមកាំ នហងែល់ជ្ីវតិ។ Alexandria, VA: 
សម្តគមន៍គ្កមុគ្បឹកាស្វលាជាតិ; ឆាន ាំ 2011 
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ឈគ្នលការណ៍្នណ្ន្ទាំសម ័គ្គចិតាសាំរាប់ការគ្គប់គ្គងអានឡរហសីអាហារឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន និងកមម វធីិនែទ្វាំនិងអប់រំម នឈពល។ 
ន្ទយក ឋ នស ខភាពសហរែធអាឈមរចិ និងមជ្ឈមណ្ឌ លឈសវាមន សស សគ្ម្តប់គ្គប់គ្គងនិងបង្កា រជ្ាំងឺ;  

 

រោលកា ណែ៍ឹកជញ្ជ នូ 

 

វាជាឈចតន្ទរបស់មនា ីរ Lynn School ឈែើមបីអន វតាាមវន័ិយនិងបទបបញ្ញតា ិកក់ព័នធនឹងការែឹកជ្ញ្ជ នូសិសស។ 
 វន័ិយនិងបទបបញ្ញតា ិទ្វ ាំងឈនុះគឺានមកពីចាប់ទូឈៅចន Commonwealth ចន Massachusetts, ច ុះបញ្ជ ីោនយនារបស់ 
Massachusetts និងន្ទយក ឋ នអប់រំចនរែឋ Massachusetts ។ 
ទ្វ ាំងឈនុះគ្តូវគ្គប់គ្គងឈលើសាំណួ្រណាមួយនែលមិនឈៅឈគ្កាមការគ្បកាសជាក់លាក់ចនឈគ្នលការណ៍្ឈៅទីឈនុះ។  

តគ្មូវការកន ុងប័ណ្ណ អន ញ្ញញ តអប់រំ កាលវភិាគស្វលាឈរៀនគ្តូវាននកសគ្មួល 
ឈែើមបីអន ញ្ញញ តឱ្យឈគ្បើគ្ាស់ោនយនាជាអតិបរម្តឈៅកន ុងគ្បព័នធ។ 

ផ្ល វូោនយនា គ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងគ្បកបឈ យស វតែ ិភាព គ្បសិទធភាព និងយ តា ិធម៌ឈៅកន ុងចិតា។ 
វាគ្តូវានរចន្ទឈឡើងឈែើមបីឱ្យសិសសឈៅែលស់្វលាឈរៀនកន ុងរយៈឈពលែ៏ខែ ីាមនែលអាចឈៅរចួ។ 

សូមយល់ស្វគ ល់ជាមួយនឹងឈគ្នលការណ៍្ និងការនណ្ន្ទាំែូចខាងឈគ្កាម។ 
វាឈៅទីឈន្ទុះឈែើមបីជួ្យឈសវាកមមសិសសនិងអាណាពាាលទ្វាំងអស់ នែលចូលរមួកន ុងកមម វធីិែឹកជ្ញ្ជ នូ។  

 

II. ទិែឋភាពទូឈៅចនឈគ្នលការណ៍្ែឹកជ្ញ្ជ នូ  

A. និយមន័យ  

1. “ការែឹកជ្ញ្ជ នូសិសសនែលគ្នម នផ្ាុះសនមបង”- 

សគ្ម្តប់អនកនែលគ្តូវានឈគកាំណ្ត់ថ្គ្នម នផ្ាុះសនមបងឈៅឈគ្កាមឈគ្នលការណ៍្នណ្ន្ទាំចនចាប់ McKinney-Vento 
និងម្តនទីាាំងឈៅឈគ្ត Lynn Public School ឯកស្វរគ្តូវផ្ាល់ឈ យទីភាន ក់ង្ករសមគ្សប។ 
ការែឹកជ្ញ្ជ នូសគ្ម្តប់សសិសទ្វាំងឈនុះនឹងគ្តូវផ្ាល់ជូ្នគ្សបាមចាប់ McKinney-Vento ។ 
គ្បសិនឈបើ ក់ចូលកននែងឈៅកន ុងគ្សកុ Lynn Public School 
ឈន្ទុះសិទធិទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូនឹងគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យឈគ្បើលកខណ្ៈវនិិចា ័យែូចគ្នន សគ្ម្តប់សិសសែចទឈទៀតនែរ។ 

2. “ការែឹកជ្ញ្ជ នូសគ្ម្តប់ការអប់រំទូឈៅ” 

ម្តនន័យសាំឈៅឈៅឈលើផ្ល វូនែលផ្ាល់ឈសវាកមមែល់សិសសនែលមិននមនជាអនកអប់រំពិឈសស ផ្ល វូធមមា ឈធា ើែាំឈណ្ើរខាងឈគ្ត 
ឈធា ើែាំឈណ្ើរអតាពលកមម ឬការរមួផ្ស ាំណាមួយខាងឈលើ។ 

3. “ការែឹកជ្ញ្ជ នូការអប់រំពិឈសស” 

សាំឈៅឈៅឈលើតាំរវូការចនការែឹកជ្ញ្ជ នូជាក់លាក់នែលម្តននចងឈៅកន ុងនផ្នការអប់រំលកខណ្ៈប គគលរបស់សិសស 
ទីឈនុះបន្ទា ប់ឈៅថ្ I.E.P។ 

B. សិសសបឋមសិកាម្តនសិទធិទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូ និងចូលឈរៀនឈគ្តពីស្វលានែលម្តនលាំឈៅ ធ ន 
នឹងទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូឈ យែាំបូងគ្តូវឈែើរឈៅស្វលាឈរៀនកន ុងគ្សកុឬចាំណ្តនែលានកាំណ្ត់ 
ឈហើយបន្ទា ប់មកនឹងទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូឈៅស្វលានែលចូលឈរៀនឬចាំណ្តនែលានកាំណ្ត់។ 

C. សិសសបឋមសិកានែលម្តនសទិធិទ្វ ាំងអស់ នែលរស់ឈៅចម្តៃ យជាងមួយម្ត យល៍ពីស្វលានែលានកាំណ្ត់ 
នឹងគ្តូវានែឹកជ្ញ្ជ នូ។ ក ាំពយូ ទ័រឈៅកន ុងន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូនឹងគ្តូវឈគ្បើឈែើមបីជួ្យកន ុងការកាំណ្ត់សិទធិ។ Lynn Public 
Schools នឹងមិនតគ្មូវឱ្យែឹកជ្ញ្ជ នូឈៅអាស័យ ឋ នឈគ្តពីកននែងស្វន ក់ឈៅ 
ចាំណ្តឡានគ្កងុឬស្វលាឈរៀននែលានកាំណ្ត់ឈទ។ 

D.  សិសសបឋមសិកាអាចគ្តូវានែឹកជ្ញ្ជ នូ គ្បសិនឈបើម្តនតាំបន់ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់នែលានកាំណ្ត់រវាងផ្ាុះនិងស្វលាឈរៀន 
និងឈែើរជ្ ាំវ ិវាគឺឆាៃ យជាងមួយម្ត យល៍។ 

E. ម្តននតសិសសមធយមសិកានែលចូលឈរៀនឈៅស្វលាឈគ្តគ្សកុឈ យឈហត ផ្លអនារកមម 
ឬកមម វធីិពហ ភាស្វឈហើយរស់ឈៅចម្តៃ យពីរម្ត យល៍ឬឆាៃ យជាងឈនុះពីស្វលានែលានចាត់ាាំង នឹងគ្តូវឈច ប័ណ្ណ  MBTA 
Charlie ឬទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូាមកិចចសនា។ (ការសឈគ្មចចិតារបស់ន្ទយក ធ នស្វលាឈរៀន)  

F. សិសសអប់រំពិឈសសទ្វាំងអស ់នឹងទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូឈ យអន ឈលាមាម I.E.P របស់ពួកឈគ។ 

G. សិសសនឹងមិនតគ្មូវឈអាយឈែើរាមផ្ល វូធាំ នែលមិនម្តនចិឈញ្ច ើមផ្ល វូគ្គប់គ្គ្នន់ឈទ។ 
ផ្ល វូបន្ទា បអ់ាចឈគ្បើានសគ្ម្តប់ការ ែ្ងកាត់នបបឈនុះ។ 

 H. ការកាំណ្តោ់នយនានិងផ្ល វូ គ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងគ្សបាមឈគ្នលការណ៍្របស់គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា។ ផ្ល វូនិងកាលវភិាគ 
រមួជាមួយបញ្ជ ីឈ ម្ ុះសិសសនែលម្តនសិទធិ នឹងគ្តូវនចកចាយឈៅស្វលាឈរៀនម នឈពលឈបើកឆាន ាំសិកា។ 
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 I. នឹងមិនម្តនការែឹកជ្ញ្ជ នូសគ្ម្តប់សិសសណានែលមិនម្តនឈលខទូរស័ពាឬឈលខទូរស័ពាបន្ទា ន់ 
សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងទាំន្ទក់ទាំនង។ 

J. ឈគ្នលការណ៍្ថ្ន ក់ម នស្វលា និងការអប់រំពិឈសស៖  

1. សិសសថ្ន ក់ម នមឈតាយយនិងមឈតាយយវគគ ឈពលគ្ពឹក នែលែឹកជ្ញ្ជ នូពីស្វលាឈរៀន ឈៅឈពលចែៃគ្តង់នឹងគ្តូវទម្តែ ក់ឈៅផ្ាុះ 
ឬឈៅមន សសនែលានចាត់ាាំងឈ យអាណាពាាល។ សិសសថ្ន ក់ម នមឈតាយយនិងមឈតាយយវគគ ឈពលចែៃ 
ឈៅច ងបញ្ចប់ចនវគគស្វលានឹងគ្តូវទម្តែ កឈ់ៅផ្ាុះឬឈៅមន សសនែលានចាត់ាាំងឈ យអាណាពាាល។ កន ុងករណី្ទ្វាំងពីរ 
អាណាពាាលគ្តូវឈអាយមន សសឈព វយ័រង់ចាាំឈៅចាំណ្តនែលានកាំណ្ត់ ឬកននែងស្វន ក់ឈៅសាំរាប់ឡានគ្កងុ។ 
គ្បសិនឈបើគ្នម នមន សសឈព វយ័ កន ុងករណី្វគគ ឈពលគ្ពឹក 
សិសសនឹងគ្តូវគ្តឡប់ឈៅស្វលាវ ិឈហើយអាណាពាាលនឹងគ្តូវឈរៀបចាំឱ្យម្តនការែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 
គ្បសិនឈបើសិសសសែ ិតឈៅកន ុងវគគ ឈពលចែៃ សិសសនឹងគ្តូវន្ទាំឈៅ Lynn Public Schools ឬភាន ក់ង្ករនែលានចាត់ាាំង 
ឈហើយអាណាពាាលនឹងទទួលខ សគ្តូវកន ុងការឈរៀបចាំឱ្យម្តនការែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 
សិសសនែលានច ុះឈ ម្ ុះចូលឈរៀនថ្ន ក់ម នមឈតាយយឬមឈតាយយឈព មួយចែៃ 
នឹងគ្តូវានទទួលយកឈហើយទម្តែ ក់ឈៅចាំណ្តនែលានកាំណ្ត់របស់ពួកឈគ។ 
គ្បសិនឈបើឈៅឈពលណានែលមិនម្តនអាណាពាាល ឈហើយសិសសគ្តូវយកឈៅកននែងឈផ្សងឈទៀត 
អាណាពាាលនឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងជាម នគ្បសិនឈបើគ្តូវការឈពលឈវលាបននែម 
ឈន្ទុះពួកឈគនឹងគ្តូវរាយការណ៍្ឈៅអាជាញ ធរសមគ្សប 
ឈហើយថ្ការែឹកជ្ញ្ជ នូនឹងគ្តូវានផ្ទអ កកន ុងរយៈឈពលជាក់លាក់ឬមិនកាំណ្ត់ អាគ្ស័យឈលើករណី្នីមួយៗ។  

2. គ្បសិនឈបើអាណាពាាលម្តនអារមមណ៍្ថ្សិសសម្តនសមតែភាពអាចឈែើរឈៅផ្ាុះម្តន ក់ឯងពីចាំណ្តឡានគ្កងុាន 
ការជូ្នែាំណឹ្ង ជាលាយលកខណ៍្អកសរ គ្តូវឈធា ើឈៅន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 

3. ឈៅចែៃនែលឈច ឈលឿន នឹងមនិម្តនឡានគ្កងុឈពលចែៃគ្តង់សគ្ម្តប់ថ្ន ក់មឈតាយយឈឡើយ។ 
ក ម្តរថ្ន ក់មឈតាយយនឹងគ្តឡប់ឈៅផ្ាុះវ ិាមឡានគ្កងុធមមា ឈហើយនឹងគ្តូវទម្តែ កឈ់ៅចាំណ្តឡានគ្កងុឈពលគ្ពឹកធមមា។ 
អាណាពាាលទទួលខ សគ្តូវមកជួ្បឡានគ្កងុ ឈហើយធាន្ទថ្សិសសមកែល់ផ្ាុះឈ យស វតែ ិភាព។  

K. សិសសនែលគ្នម នផ្ាុះសនមបង 
នឹងគ្តូវានផ្ាល់ការែឹកជ្ញ្ជ នូគ្សបាមលកខណ្ៈវនិិចា ័យែូចគ្នន នឹងសិសសែចទឈទៀតនែលម្តនឈៅទីឈនុះនែរ។ 

 III. ទាំនួលខ សគ្តូវរបស់គ្សកុ 

វាជាការទទួលខ សគ្តូវរបស់មនា ីរ Lynn Public School 

កន ុងការផ្ាល់មឈធាាយឈធា ើែាំឈណ្ើរគ្បកបឈ យស វតែ ិភាពនិងសនស ាំសាំចចែលស់ិសាន សសិសទ្វាំងអស់នែលម្តនសិទធិរស់ឈៅកន ុង

គ្សកុ Lynn Public School ។ ផ្ល វូរែយនា គ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងឈៅឈលើផ្ល វូឈៅគ្តងផ់្ទា ល់ាមនែលអាចឈធា ើាន 

សគ្ម្តប់ការឈធា ើែាំឈណ្ើរាមោនយនាឈែើមបីបឈគ្មើែល់អនកនែលម្តនសិទធិទទួលឈសវាែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 

កននែងនែលផ្ល វូឈផ្សងឈទៀតអាចគ្តូវានឈគ្ជ្ើសឈរ ើសឈ យគ្នម នការលុះបង់គ្បសិទធភាពនិងឈសែឋកិចច 

ការអន ឈគ្គ្នុះផ្ាល់ផ្ល វូឈន្ទុះែលអ់នកឈសវាចាំនួនសិសសឈគ្ចើនឈ យគ្តង់ផ្ទា ល់។ 

ផ្ល វូគ្តូវានរចន្ទឈឡើងឈែើមបីផ្ាល់ឈសវាសមតែភាពែឹកជ្ញ្ជ នូឈអាយឈព ាមនែលអាចអន វតាានកន ុងោនយនានីមួយៗ។ 

ផ្ល វូែមីនឹងគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងនតឈៅឈពលនែលសមតែភាពែឹកជ្ញ្ជ នូឈៅឈលើផ្ល វូនែលម្តនគ្ស្វប់គឺឈព  ឬជ្ិតឈព ឈហើយ។  

ឡានស្កងុនឹងមិនតស្មូិឲ្យថ្យរស្កាយវឬបត់បករស្កាយកន ុងរពលរធវើែំរណើ រែើយ។  

ផ្ល វូោនយនានឹងគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើង 
ែូឈចនុះកននែងចាំណ្តោនយនានែលម្តនការអន ញ្ញញ តនឹងម្តនកន ុងចម្តៃ យឈែើរសមរមយពីផ្ាុះរបស់សិសសនីមួយៗនែលម្តនសិទធិទ
ទួលានឈសវាកមមែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 

ោនយនានឹងមិនគ្តូវរំពឹងថ្ឈធា ើគ្បតិបតា ិការឈលើផ្ល វូនែលមិនអាច ែ្ងកាត់ាន 
ឬឈៅឈលើផ្ល វូនែលមិនម្តនកននែងបត់គ្គប់គ្គ្នន់ឈឡើយ។ 

ការឈែើរឈៅនិងមកពីស្វលាឈរៀនឈៅឈពលនែលម្តនចម្តៃ យសមឈហត ផ្ល គ្តូវានឈគទទួលស្វគ ល់ថ្លអសគ្ម្តប់ស ខភាពសិសស 
ប  ននា  ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ស វតែ ិភាពអាចគ្តូវានគ្គប់គ្គងឈ យសមឈហត ផ្ល។ គ្តូវទទួលស្វគ លផ់្ងនែរថ្ 
មិនម្តនមឈធាាយនែលអាចឈធា ើឈៅានឈែើមបីគ្គប់គ្គងឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ទ្វ ាំងគ្សងុឈៅកន ុងទីគ្កងុឈន្ទុះឈទ 
ឈទ្វុះបីជាសិសសរស់ឈៅនតពីរបីបល ុកពីស្វលាឈរៀនក៏ឈ យ។ ម្តនហានិេ័យកក់ព័នធ  
មិនថ្ក ម្តរគ្តូវានែឹកជ្ញ្ជ នូឬអត់ឈន្ទុះឈទ។ ាមរយៈកិចចសហការជាមួយអាណាពាាល ន្ទយក ឋ នប ូលីស Lynn, មនា ីរ 
Lynn School និងប គគលិកគ្កងុែចទឈទៀត ហានិេ័យនឹងគ្តូវានគ្គប់គ្គងោ ងឈព ឈល ាមនែលអាចឈធា ើឈៅាន។ 
សិសសអាចតគ្មូវឱ្យឈែើររហូតែល់មួយម្ត យល៍ឈៅចាំណ្តឡានគ្កងុ។ 

ផ្ល វូឡានគ្កងុគ្តូវានផ្ាយឈៅកន ុង Lynn Daily Item និង Lynn Journal គ្បនហលជាមួយ - ពីរសាា ហ៍ 
ម នឈពលស្វលាឈរៀនឈបើក ឈហើយនតងនតម្តនឈៅឈលើឈគហទាំព័រ Lynn Public Schools ឈៅ www.lynnschools.org ។ 

A. ការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងរវាងអនកែឹកជ្ញ្ជ នូជាប់កិចចសនា និងមនា ីរ Lynn School 

អនកជាប់កិចចសនាគួរនតទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូ ឈលើបញ្ញា ទ្វាំងអស់ទ្វក់ទងនឹងោនយនា  អនកឈបើកបរ 
អនកគ្តួតពិនិតយ អាជ្ីវកមម ជាឈែើម។ 
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1. ការផ្ទែ ស់បត រូសសិស៖ ការបននែមឬល បសិសសអប់រំពិឈសស នឹងគ្តូវ ក់ជូ្នឈ យមនា ីរអប់រំពិឈសស។ ឈលើកនលងនតករណី្បន្ទា ន់ 
នឹងគ្តូវរង់ចាាំោ ងតិច 3 ចែៃសគ្ម្តប់ចាប់ឈផ្ាើមការែឹកជ្ញ្ជ នូ។ បចច ុបបនន ឈនុះ 
មនា ីរអប់រំពិឈសសផ្ាល់ជូ្នន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូនូវលិខិតអន ញ្ញញ តនែលម្តនបននែមឬផ្ទែ ស់បត រូ។  

2. នបបបទកកយបណ្ា ឹងឪព កម្តា យ/ប គគលិក៖ កកយបណ្ា ឹងផ្ល វូការរបស់អាណាពាាលឬប គគលិក 
នឹងគ្តូវានកត់គ្ាឈ យមនា ីរអប់រំពិឈសសឈលើ កាំណ្ត់គ្ាកកយបណ្ា ឹងសា ីពីការែឹកជ្ញ្ជ នូអប់រំពិឈសស 
ឈហើយពួកឈគនឹងាម នឈែើមបីទទួលានែាំឈណាុះគ្ស្វយ។ ចាប់ែតចាំលងចននបបបទឈនុះបង្កា  ពីែាំឈណាុះគ្ស្វយ 
នឹងគ្តូវគ្បគល់ជូ្នមស្រនា ីទាំន្ទក់ទាំនងឪព កម្តា យ នែលនឹងនចកចាយែល់អនកនែល ក់កកយបណ្ា ឹង 
ក៏ែូចជាមន សសឈផ្សងឈទៀតនែលគ្តូវានចាត់ាាំងឱ្យទទួលានចាប់ចមែង។ 
អាណាពាាលគ្តូវានឈលើកទឹកចិតាឱ្យ ក់កកយ ឬទូរស័ពាឈៅកន ុងកកយបណ្ា ឹង 
គ្បសិនឈបើពួកឈគឈជ្ឿជាក់ថ្ឈសវាកមមគឺមិនគួរឈអាយមិនឈព ចិតា។ 
ន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូនឹងឈធា ើការឈស ើបអឈងាតនិងចាត់វធិានការណ៍្សមគ្សប។  

3. អាណាពាាលរបស់ក ម្តរនែលគ្តូវទទួលយកឈៅផ្ាុះ គួរនតជូ្នែាំណឹ្ងែល់ន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូាមឈលខ (781) 477-
7220 ឈលខបនា  1813 ឬ 1814 ម នឈម្ត ង 6:45 គ្ពឹក។ គ្បសិនឈបើសិសសនឹងមិនឈៅស្វលាឈរៀន។ 
ស្វរសាំឈលងអាចឈគ្បើានចមភបួនឈម្ត ងកន ុងមួយចែៃ។  

4. អនកជាប់កិចចសនាែឹកជ្ញ្ជ នូគ្តូវបញ្ជ នូបញ្ជ ីអនកឈបើកបរ អនកគ្តួតពិនិតយ និងប គគលិកជ្ាំនួសឈៅអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន 
ឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់ ឈែើមបីស ាំការអន ម័តពីគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា។ 

5. អនកជាប់កិចចសនាគ្តូវឈគ្នរពាមលកខនា ិកៈទ្វ ាំងអស់របស់ Commonwealth ចន Massachusetts គ្គប់គ្គងឈលើោនយនា  
អនកឈបើកបរ ការគ្តួតពិនិតយ និងអាជាញ ប័ណ្ណ ។  

 

B. បញ្ជ ីសិសស 

សិសសអនា រកមមនឹងគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យ មជ្ឈមណ្ឌ លស្វា គមន៍។ 
សិសសអនា រកមមនែលអាចម្តនសិទធិទទួលានការែឹកជ្ញ្ជ នូនឹងម្តនការឈរៀបចាំែឹកជ្ញ្ជ នូាមរយៈន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 
ឈៅច ងនខកកា  បញ្ជ ីឈ ម្ ុះសិសសអប់រំពិឈសសនឹងគ្តូវបញ្ជ នូឈៅអនកឈសវាកមមែឹកជ្ញ្ជ នូសគ្ម្តប់ការឈធា ើែាំឈណ្ើរ។ 
បញ្ជ ីឈនុះនឹងរាប់បញ្ច លូទ្វាំងឈ ម្ ុះរបស់សិសស អាស័យ ឋ ន ឈលខទូរស័ពា ឈលខទូរស័ពាបន្ទា ន់ ស្វលានែលានចាត់ាាំង 
និងព័ត៌ម្តនឈផ្សងឈទៀត។ បញ្ជ ីការអប់រំទូឈៅ (រាប់បញ្ច លូទ្វាំងការអប់រំពហ ភាស្វ និងអនារកមម) 
នឹងគ្តូវានផ្ាល់ជូ្នឈៅកន ុងសាា ហ៍ែាំបូងចនស្វលាឈរៀន និងគ្តូវានឈធា ើបចច ុបបននភាពជាឈទៀងទ្វត់។  

C. កាលវភិាគស្វលា 

កាលវភិាគស្វលានឹងម្តនឈៅឬគ្បនហលចែៃទី 15 នខសីហា។ ព័ត៌ម្តនឈនុះនឹងរមួបញ្ច លូទ្វាំងឈ ម្ ុះ និងអាស័យ ឋ នស្វលាឈរៀន 
ឈម្ត ងឈបើកនិងបិទ ឈម្ត ងែឹកជ្ញ្្នូនិងទទួល និងព័ត៌ម្តនពិឈសសឈផ្សងឈទៀត។  

D. ការវាយតាំចលនិងការឈធា ើរាយការណ៍្ 

ន្ទយក ឋ នែឹកជ្ញ្ជ នូរំពឹងថ្នឹងទទួលានចាំណាត់ថ្ន ក់ចនឈសវាកមមពីប គគលិកស្វលា 
សា ីពីគ្បសិទធភាពនិងភាពទ្វន់ឈពលឈវលាចនឈសវាកមម ាមកគ្មិតចនចាំណាត់ថ្ន ក់ “លអ គ្បឈសើរ លអណាស់ លអ  សមរមយ និងោ ប់” 
ជាឈរៀងរាល់សាា ហ៍។ 

E. ឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ស វតែ ិភាព 

កិចចខិតខាំគ្បឹងនគ្បងទ្វាំងអស់នឹងគ្តូវឈធា ើ ឈែើមបីធាន្ទស វតែ ិភាពែល់សិសសទ្វាំងអស់ 
នែលគ្តូវានែឹកាមោនយនានែលជាបក់ិចចសនាឈ យ Lynn Public Schools ។ 

រនោះនឹង មួបញ្ច ូលវកន ុងក ណីដែលនល ូិ ទល់និងច្បរងាៀតវស្បិិនរបើវាស្តូិ បានយល់រឃើញរោយអែករបើកប យានយនាវ
បុគគលិកិុិតា ិភាព បិ់អែកជាប់កិច្បេិនាវនិងនាយកោឋ នែកឹជញ្ជ នូវLynn Public Schools 
ថ្យានយនាមិនគួ ពាយាមរបើកយានយនាចូ្បលរៅរលើនល ូិ ដែលបានដច្បងវ
រនាោះអា្ពាបាលនឹងស្តូិ ជួបយានយនារៅកាច្ប់ស្ជងុដែលរៅជិតច្បំណតបំនុតវប៉ាុដនាមាងរទៀតវ
ស្តូិ គិតពីកា  កាិុិតា ិភាពែល់ិិិសទងំអិ់។  

កន ុងករណី្នែលអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀនល បឈចាលស្វលា ឈ យស្វរលកខខណ្ឌអាកាសធាត  
រមួបញ្ច លូនតមិនកាំណ្តច់ាំឈកុះគ្ពិល ឈេែៀង ទឹកជ្ាំនន់ជាឈែើម សគ្ម្តប់សិសសនែលចូលឈរៀនឈៅ Lynn schools, 
ឈនុះក៏នឹងអន វតាចាំឈកុះសិសសនែលចាកឈច ពីទីគ្កងុឈៅ កឈ់ៅកននែងស្វលាឈរៀនខាងឈគ្តផ្ងនែរ។ 
មិនម្តនោនយនាណាមួយនឹងែាំឈណ្ើរការឈៅចែៃឈន្ទុះឈទ។ 

គ្បសិនឈបើទីគ្កងុឬស្វលាគ្សកុនែលក ម្តរកាំព ងចូលឈរៀន ជាសិសសឈៅឈគ្តគ្សកុល បឈចាលស្វលាឈរៀន 
ឬម្តនការពនាឈពលឈបើកទ្វា រ ឈន្ទុះសិសសនឹងមិនគ្តូវានែឹកជ្ញ្ជ នូ 
ឬគ្តូវែឹកជ្ញ្ជ នូឈ យឈោងឈៅាមការពនាឈពលឈបើកឈឡើយ។ 
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កន ុងករណី្ម្តនអាកាសធាត មិនលអ  រមួបញ្ច លូនតមិនកាំណ្តច់ាំឈកុះគ្ពិល ឈេែៀង ទឹកជ្ាំនន់ជាឈែើម 
នែលស្វលាឈរៀនឈៅកាំព ងែាំឈណ្ើរការ អគគន្ទយកម្តនជ្ាំឈរ ើសកន ុងការល បឈចាលឈសវាកមមែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 
គ្បសិនឈបើអាណាពាាលឈគ្ជ្ើសឈរ ើសបញ្ជ នូសិសសឈៅស្វលាឈរៀន 
ពួកឈគនឹងទទួលខ សគ្តូវកន ុងការែឹកជ្ញ្ជ នូឈៅនិងមកពីស្វលា។ គ្បសិនឈបើម្តនការែឹកជ្ញ្ជ នូ 
ឈែើមបីស វតែ ិភាពក ម្តរនិងាមការសឈគ្មចចិតារបស់អនកឈបើកបរ គ្បសិនឈបើផ្ល វូណាមួយគ្តូវានឈគគិតថ្មិនម្តនស វតែ ិភាព 
អាណាពាាលនឹងគ្តូវានទ្វក់ទងនិងឈសន ើស ាំឱ្យជួ្បឡានគ្កងុឈៅកាច់គ្ជ្ងុនែលឈៅជ្ិតចាំណ្តបាំផ្ ត ប  ននាមាងឈទៀត 
គ្តូវគិតពីការរកាស វតែ ិភាពែលស់ិសសទ្វាំងអស់។  

កា ែឹកជញ្ជ នូវ-វឥ នយាបថ្ បិ់ិិិស 

 

សិសសទ្វាំងអស់គ្តូវនតម្តនឥរោិបធសមរមយ សមជាអនកែាំឈណ្ើរឈៅឈលើោនយនាស្វលាឈរៀន។ 
គ្តូវយល់ចាស់និងអន វតា វន័ិយនែលចាាំាច់ឱ្យានលអ  សគ្ម្តប់ការគ្គប់គ្គងសិសសនែលជ្ិុះោនយនាស្វលាឈ យឈជាគជ្័យ។  

1. សិសសនែលែឹកាមោនយនាស្វលា សែ ិតឈៅឈគ្កាមអាំណាចនិងការទទួលខ សគ្តូវឈ យផ្ទា ល់ចាំឈកុះអនកឈបើកបរោនយនា  
និងអនកគ្តួតពិនិតយ គ្បសិនឈបើម្តន។ 

2. ការបនា គ្បគ្ពឹតដមិនគ្តឹគ្តូវ ឬបែិឈសធមិនឈគ្នរពាម វន័ិយ 
គឺជាឈហត ផ្លគ្គប់គ្គ្នន់ឈែើមបីបែិឈសធសិសសមិនឱ្យឈធា ើែាំឈណ្ើរឈលើោនយនា  ឈ យន្ទយកស្វលា។ 
ឪព កម្តា យនឹងគ្តូវជូ្នែាំណឹ្ងជាម នម នឈពលែកសិទធិ គ្បសិនឈបើអាច 

3. មិនម្តនអនកឈបើកបរណាម្តន ក់នែលអាចតគ្មូវឱ្យសិសសចាកឈច ពីោនយនា  
ម នឈពលនែលសិសសឈន្ទុះឈៅែល់ឈគ្នលឈៅរបស់ខល នួ 
ឈលើកនលងនតឈៅឈពលនែលក ម្តរឈន្ទុះគ្តូវានផ្ទែ ស់ឈៅោនយនានែលម្តនការអន ញ្ញញ តឈផ្សងឈទៀត។  

4. មិនម្តនោនយនាស្វលាណាមួយអាច ប់ផ្ទ ុកឬបឈញ្ញច  សិសសានឈទ 
ឈលើកនលងនតឈៅចាំណ្តនែលានកាំណ្ត់ជាធមមាឈ យន្ទយក ធ នស្វលាឈរៀន ឈលើកនលងនតឈពលម្តនអាសនន (បិទផ្ល វូ 
ឈគ្គ្នុះថ្ន ក ់។ល។) 

5. មិនម្តនសិសសណាម្តន ក់អាចចូលរមួការសនាន្ទនែលមិនចាាំាចជ់ាមួយអនកឈបើកបរានឈទ 
ឈៅឈពលនែលោនយនាកាំព ងឈធា ើែាំឈណ្ើរ។ 

6.  ការជ្ក់ារ ើឈៅកន ុងោនយនាស្វលាគ្តូវហាមឃាត់។ 

7. មិនម្តនជាតិអាល់ក លឬឈគ្គឿងឈ ៀនអាចែឹកជ្ញ្ជ នូកន ុងឈពលណាមួយឈៅកន ុងោនយនាស្វលាឈឡើយ។ 

8. មិនម្តនអាវ ធគ្គប់គ្បឈេទ ឈលើកនលងនតកាាំឈេែ ើងចែកាន់ឈ យប ូលីសនែលម្តនការអន ញ្ញញ ត 
អាចែឹកាមោនយនាស្វលាាន។ 

9. មិនម្តននរណាម្តន ក់គ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យ 
ឈៅទីាាំងកន ុងោនយនានែលរំខានែល់ចកខ ុ វសិ័យរបស់អនកឈបើកបរឈៅនផ្នកខាងម ខ ឬទ្វាំងឈៅនផ្នកចាំឈហៀងរបស់គ្នត់ 
ឬាមរយៈកញ្ចក់ខាងឈគ្កាយ ឬឈ យគ្បតិបតា ិការរបស់ោនយនាឈន្ទុះឈទ។ 

10. មិនអាចឈាុះឈចាលអា ីទ្វ ាំងអស់ឈៅកន ុងោនយនា ឬឈច ពីបងអ ចួានឈឡើយ។ 
បងអ ចួអាចគ្តូវឈបើកឬបិទឈ យអនកឈបើកបរ/អនកគ្តួតពិនិតយ។ 

11. រាល់សកមមភាពរបស់សិសសគ្តូវហាមឃាត់ សែ ិតឈៅកន ុងការសឈគ្មចចិតារបស់អនកឈបើកបរឬអនកគ្តួតពិនិតយ 
នែលគិតថ្អាចប ុះកល់ែល់ស វតែ ិភាពអនកែចទ។ 

12. មិនម្តនសិសសណាម្តន ក់គួរប ុះទ្វា រខាងឈគ្កាយ (អាសនន) ឈ យឈហត ផ្លណាមួយឈឡើយ ឈលើកនលងនតម្តនអាសនន។ 

13. ការបរឈិភាគមិនគ្តូវានអន ញ្ញញ តឈៅឈលើោនយនា ឈឡើយ។  

14. សសិសមិនគួរលាតចែ ឬនផ្នកឈផ្សងឈទៀតចនរាងកាយរបស់ពួកឈគឈច ពីបងអ ចួឈឡើយ។ 

15. ការផ្ទែ ស់បត រូកននែងអងគ ុយអាចឈធា ើានជាមួយការអន ញ្ញញ តពីអនកឈបើកបរ និងាមការសឈគ្មចចិតារបស់គ្នត់ 
ប  ននាាននតឈៅឈពលនែលោនយនាកាំព ង ប។់ 

16. មិនគ្តូវនគ្សក និងម្តនសាំឈលងរំខានខាែ ាំង នែលអាចឈធា ើឱ្យរំខានែល់អនកឈបើកបរ និងន្ទាំឱ្យម្តនឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ធៃន់ធៃរ។ 

17. សិសសគ្តូវានរំពឹងថ្ជាមន សសម្តនស ជ្ីវធម៌និងឈគ្នរពអនកែចទ។ 

18. ជួ្យរកាោនយនាឱ្យស្វអ តនិងអន្ទម័យ។ 

19. ស្វា ប់ឈ យយកចិតាទ ក ក់ និងឈគ្នរពាមការនណ្ន្ទាំរបស់អនកឈបើកបរឬអនកគ្តួតពិនិតយ។ 
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20. សសិសមិនអាចចាកឈច ពីោនយនាានឈទ ឈលើកនលងនតឈៅស្វលា (គ្ពឹក)។ 

21. សសិសនែលឈច ពីោនយនាឈពលរឈសៀលឈៅចាំណ្ត ឈគ្តពីចាំណ្តធមមា 
គ្តូវម្តនកាំណ្ត់ចាំណាាំពីឪព កម្តា យឬអាណាពាាល យល់គ្ពមឈ យន្ទយកស្វលា 
និងឈ យម្តនការអន ញ្ញញ តពីន្ទយក ធ នែឹកជ្ញ្ជ នូ។  

F. បរញ្េ ញិិិសពីឡានស្កងុ  

1. មិនគ្តូវឈងើបឈច ពីឈតអីរបស់អនករហូតែល់ោនយនាាន ប់ទ្វាំងគ្សងុ ឈហើយអនកឈបើកបរានឈបើកទ្វា រ។ 

2. មាងឈទៀត ឈគ្នរពាមការនណ្ន្ទាំឈ យអនកឈបើកបរ។ 

3. ចាកឈច ពីោនយនាឱ្យឈលឿន ប  ននា គ្តគ្តូវម្តនស ជ្ីវធម៌ ឈ យមិនរ  គ្ចានសិសសែចទឈទៀត។  

4. គ្បសិនឈបើអនកគ្តូវ ែ្ងផ្ល វូឈៅឈពលនែលអនកចាកឈច ពីោនយនាស្វលា គ្តូវគ្ាកែថ្ឈែើរឈៅពីម ខោនយនា 
(មិននែលែយឈគ្កាយ) ឈៅចម្តៃ យោ ងតិច 12 ហា ីតពីោនយនា។ គ្បសិនឈបើអនកចូលឈៅជ្ិតោនយនាខាងម ខឈពក 
អនកឈបើកបរគ្បនហលជាមិនអាចឈមើលឈ ើ អនកឈទ ឈហើយឈគ្គ្នុះថ្ន ក់ធៃន់ធៃរអាចនឹងឈកើតឈឡើង។ 

5. ការបឈញ្ច ោនយនានែលម្តនតគ្មូវការពិឈសស អនកគ្តួតពិនិតយនឹងច ុះពីោនយនាម ន ឈហើយជួ្យែល់សិសស ឈបើចាាំាច ់
គ្បគល់ការនែរកាែល់ឪព កម្តា យឬមន សសឈព វយ័ឈផ្សងឈទៀតនែលម្តនការអន ញ្ញញ ត។ 

G. នីតិិ នធីិ នន័យ  

1. រាល់ការរំឈលាេឈលើបទ ឋ នឥរោិបែឈៅឈលើោនយនា  គ្តូវានរំពឹងថ្នឹងគ្តូវឈ ុះគ្ស្វយឈៅចែៃនែលឈកើតឈឡើង។ 
អនកឈបើកបរឬអនកគ្តួតពិនិតយឡានគ្កងុ គ្តូវនតរាយការណ៍្អាំពីការរំខានធៃន់ធៃរែល់ន្ទយកស្វលាឬការោិល័យរបស់គ្កមុហ៊េ ន 
មិនឈអាយយឺតជាងចែៃបន្ទា ប់ ឈ យសរឈសរនបបបទផ្ាល់ឈ យការោិល័យែឹកជ្ញ្ជ នូ។ 
ការ ក់ទណ្ឌ កមមអាចគ្តូវាន ក់សគ្ម្តប់ការរំឈលាេឈលើវន័ិយឥរោិបែទ្វាំងឈនុះ។ 
សិសសនែលម្តនតគ្មូវការពិឈសសនឹងគ្តូវានផ្ាល់ការយកចិតាទ ក ក់និងជ្ាំនួយបននែមឈលើបញ្ញា ឈនុះ។ 
ការសហការនិងគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទងកន ុងចាំឈណាមភាគី៖ អនកឈបើកបរ អនកគ្តួតពិនិតយ គ្គូបឈគ្ងៀន 
និងឪព កម្តា យគឺម្តនស្វរៈសាំខាន់ជាពិឈសសសគ្ម្តប់ក ម្តរនែលម្តនតគ្មូវការពិឈសស។ 

រោលកា ណ៍ដណនាំិ ស្មាប់រ ញ្ៀិមកសាលារ ៀន 

 

វាជាឈគ្នលការណ៍្របស់គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា ឈែើមបីស្វា គមន៍ឪព កម្តា យនិងឈេញៀវឈផ្សងឈទៀតមកស្វលាឈរៀនរបស់ឈយើង 
និងឈែើមបីឈលើកទឹកចិតាែល់ការគ្នាំគ្ទនិងការចូលរមួសកមមរបសពួ់កឈគឈៅកន ុងស្វលាឈរៀន។ 
ឈគ្នលការណ៍្ឈនុះអន ញ្ញញ តឱ្យឪព កម្តា យនិងអនកឈផ្សងឈទៀត ឈៅទសសនកិចចឈៅស្វលាឈរៀននិងថ្ន ក់ឈរៀន 
និងឈគ្បើគ្ាស់កននែងស្វលាឈរៀន រមួទ្វាំងចាំណ្តស្វលាឈរៀនផ្ងនែរ ែរាបណាទសសនកិចចមិនានរំខានែល់ការង្កររបស់សិសស 
គ្គូ និង/ឬប គគលិកស្វលាឈផ្សងឈទៀត។ 

ឈេញៀវទ្វ ាំងអស់ រមួទ្វាំងប គគលិកន្ទយក ឋ នស្វលាឈរៀន គ្តូវានរំពឹងថ្នឹងរាយការណ៍្ឈៅការោិល័យធាំរបស់ស្វលា 
ម នឈពលឈៅកននែងឈផ្សងឈទៀតឈៅកន ុងអគ្នរ។ ពួកឈគនឹងតគ្មូវឱ្យស ីឈ  ចូល កត់ឈ ម្ ុះរបស់ពួកឈគ 
ទាំន្ទក់ទាំនងនិងឈហត ផ្លទសសនកិចច និងកក់ផ្ទែ កសញ្ញញ ឈេញៀវ។ ជានផ្នកមួយចនែាំឈណ្ើរការច ុះឈ ម្ ុះ 
ឈេញៀវទ្វ ាំងអស់នឹងគ្តូវានឈសន ើស ាំឱ្យផ្ាល់ប័ណ្ណ ឈបើកបររបស់ពួកឈគ ឬអតាសញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ ម្តនរបូែតឈផ្សងឈទៀត 
នែលនឹងគ្តូវានឈធា ើឈៅការោិល័យធាំសគ្ម្តប់រយៈឈពលមកទសសន្ទ។ 
កូនឈស្វរែយនាអាចគ្តូវានទទួលយកជ្ាំនួសប័ណ្ណ ឈបើកបរឬអតាសញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ ម្តនរបូែត 
ាមការសឈគ្មចចិតារបស់ការោិល័យធាំ។ 

ឈៅឈពលបញ្ច ប់ែាំឈណ្ើរទសសនកិចចឈនុះ ឈេញៀវគ្តូវនតគ្តលប់ឈៅការោិល័យធាំវ ិ ឈហើយស ីឈ  ឈច និងគ្បគល់ផ្ទែ កសញ្ញញ ឈេញៀវវ ិ។ 
ឈៅឈពលនែលឈេញៀវានចាកឈច  ប គគលិកការោិល័យធាំនឹងគ្បគល់ប័ណ្ណ ឈបើកបរ អតាសញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ  
ឬកូនឈស្វរបស់ឈេញៀវមកវ ិ។ 

ឈេញៀវអាចគ្តូវានតគ្មូវឱ្យចតឈៅាមកននែងនែលានកាំណ្ត់ជាក់លាក់ 
ឬឈៅឈពលឈវលានែលានកាំណ្ត់ឈៅកន ុងចាំណ្តស្វលាឈរៀន។ 
ឪព កម្តា យទ្វាំងអស់គួរនតគ្តូវានជូ្នែាំណឹ្ងអាំពីនីតិវធីិទ្វ ាំងឈនុះ 
ាមរយៈមឈធាាយនែលគ្តូវានកាំណ្ត់ឈ យស្វលាឈរៀន។ 

មាងម្តា ល ឈេញៀវគ្បនហលរំខានសកមមភាពស្វលាឈរៀន៖ ឈ យអាកបបកិរោិមិនសមរមយ; ឈ យការឈបៀតឈបៀនប គគលិក; 
ឈ យនគ្សក ឬឈ យទទូចចង់ឈៅទសសនកិចចឈៅឈពលឈវលាមិនសមគ្សប។  
កិចចគ្បឹងនគ្បងទ្វាំងអស់គួរនតគ្តូវានឈធា ើជាមួយឈេញៀវនបបឈនុះ ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងែល់ពួកឈគអាំពីនីតិវធីិនែលានបឈងា ើតឈឡើង 
នែលជាការគ្បឹងនគ្បងល បបាំាត់ការរំខានឈៅចែៃឈគ្កាយ។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ ឈៅឈពលម្តនការរំខាននបបឈនុះឈកើតឈឡើង 
រែធាលអគ្នរអាចឈច ការគ្ពម្តនឈអាយជ្នឈលម ើស អាំពីការរំឈលាេបាំកនឈ យអន ឈលាមាម M.G.L. c. 266, § 120។ 
ឯកស្វរភាជ ប់ A ផ្ាល់ឧទ្វហរណ៍្សគ្ម្តប់ លិខិតនបបឈនុះ នែលម្តនចឈន្ទែ ុះសមគ្សបនែលគ្តូវបាំឈព ឈ យរែធាលអគ្នរ។ 
ការគ្ពម្តននបបឈនុះ តគ្មូវឲ្យ ភាគីនែលឈលម ើសគ្តូវទ្វក់ទងរែធាលអគ្នរឬអនកតាំណាង 
ម នឈពលបង្កា  ខល នួឈៅស្វលាគ្គប់ឈពលនែលទ្វក់ទងនឹងស្វលាឈរៀន។ ឈលើសពីឈនុះឈទៀត 
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អាគ្ស័យឈលើលកខណ្ៈចនអាកបបកិរោិមិនសមរមយ រែធាលអគ្នរអាចឈគ្ជ្ើសឈរ ើសជ្ាំនួសឈ យរាល់ការរតឹតបិតែូចខាងឈគ្កាម 
ឈៅកន ុងកថ្ខណ្ឌ ទីបីចនឯកស្វរភាជ ប់ A៖ 

1. ឈេញៀវអាចតគ្មូវឲ្យទូរស័ពាម នឈពលឈៅអគ្នរ 
ឈែើមបីជូ្នែាំណឹ្ងែល់អនកគ្គប់គ្គងអគ្នរអាំពីឈចតន្ទរបស់ពួកឈគនែលមកអគ្នរ។ 

2. ឈេញៀវអាចគ្តូវានអមែាំឈណ្ើរឈ យអនកគ្គប់គ្គងអគ្នរឬអនកតាំណាងឈៅថ្ន ក់ឈរៀន។ 

3. ការឈរៀបចាំកាលវភិាគជាម នចនការពិឈគ្គ្នុះឈោបល់ជាមួយគ្គូបឈគ្ងៀន ឬអនកផ្ាល់ឈសវាឈផ្សងឈទៀត 
អាចគ្តូវានទ្វមទ្វរ។ 

4. ឪព កម្តា យនែលបញ្ជ នូសិសសឈៅស្វលាឈរៀន អាចតគ្មូវឱ្យទ កសិសសឈៅម្តត់ទ្វា រ 
ឈហើយមិនគ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យរមួែាំឈណ្ើរជាមួយពួកឈគឈៅថ្ន ក់ឈរៀនឈឡើយ។ 

ការគ្ពម្តនឈនុះគួរនតផ្ តកាំណ្ត់ឈៅច ងបញ្ចប់ចនឆាន ាំសិកានីមួយៗ។ 
ែូចនែលានកត់សាំគ្នល់ឈៅកន ុងការគ្ពម្តនអាំពីការរំឈលាេបាំកន (Trespass Warning) គអឺាចបា ឹងឧទធរណ៍្ាន 
ាមរយៈការោិល័យអគគន្ទយក។ 

ឈលើសពីឈនុះឈទៀត ឈ យឈច ការគ្ពម្តនអាំពីការរំឈលាេបាំកន (Trespass Warning) 
រែធាលអគ្នរ ក់បាំរាមែល់ឈេញៀវនែលរំខានថ្ អាកបបកិរោិមិនសមរមយណាមួយនឹងបណាា លឈច  
បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកន (Trespass Notice)។ គ្បសិនឈបើអាកបបកិរោិមិនសមរមយឈៅនតបនា  ឯកស្វរភាជ ប់ B 
ផ្ាល់ឧទ្វហរណ៍្ចន បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកននបបឈនុះមាងឈទៀត ជាមួយនឹងចឈន្ទែ ុះនែលគ្តូវបាំឈព ឈ យរែធាលអគ្នរ។ 
បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកននឹងម្តនគ្បសិទធភាពសគ្ម្តប់រយៈឈពលមួយឆាន ាំ គិតចាប់ពីចែៃនែលានឈច  
ឈហើយឈៅកន ុងការអន វតាសមឈហត ផ្ល កន ុងការសឈគ្មចចិតារបស់រែធាលអគ្នរឈនុះ នឹងគ្តូវបនាជាែមី។ 
ការខកខានមិនានអន វតាាមការរតឹតបិតណាមួយនែលកាំណ្ត់ឈ យ បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកន 
អាចបណាា លឱ្យឈេញៀវគ្តូវចាប់ខល នួនិងកាត់ឈទ្វសពីបទឈលម ើសគ្ពហមទណ្ឌ ។ វាែូចគ្នន នឹង ការគ្ពម្តនអាំពីការរំឈលាេបាំកន 
គឺអាចបា ឹងឧទធរណ៍្ានាមការឈគ្ជ្ើសឈរ ើសរបស់ឈេញៀវ ាមរយៈការោិល័យអគគន្ទយក។  

កន ុងករណី្ម្តនអាកបបកិរោិហួសឈហត  ែូចជាការរំឈលាេបាំកន ឬរំឈលាេរបូរាងកាយ រែធាល សម្តជ្ិកគ្កមុគ្បឹកា 
សម្តជ្ិកប គគលិក ឬសិសស រែធាលអគ្នរអាចឈច  បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកន ឈ យមិនានឈច  
ការគ្ពម្តនអាំពីការរំឈលាេបាំកនជាម ន។ ឯកស្វរភាជ ប់ C គឺជាឧទ្វហរណ៍្ចនបាំរាមនបបឈនុះ។ 
បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកននែលម្តនឈៅកន ុងឯកស្វរភាជ ប់ C 
គួរនតគ្តូវានបគ្មងុទ កសគ្ម្តប់អាកបបកិរោិនបែកខ សពីធមមា 
ជាពិឈសសឈៅឈពលម្តនការារមភជាក់លាក់ចាំឈកុះស វតែ ិភាព ឬស ខ ម្តលភាពរបស់សម្តជ្ិកចនសហគមន៍ស្វលាឈរៀន។ 
ឈៅឈពលនែលានឈច ឈហើយ ឬរហូតែល់ឈពលបញ្ឈប់ ឈ ម្ ុះឈេញៀវនែលគ្តូវានហាមឃាត់ ឈៅឈគ្កាមការពិន័យចាប់ 
មិនឈអាយចូលឬឈគ្បើគ្ាស់បរឈិវណ្ស្វលាឈ យឈហត ផ្លណាមួយឈឡើយ។ បាំរាមអាំពីការរំឈលាេបាំកនឈនុះ 
ម្តនគ្បសិទធភាពភាែ មៗឈហើយរយៈឈពលរបស់វាគ្នម នកាំណ្ត់ឈឡើយ។ ឯកស្វរែតចមែងបាំរាមឈនុះគ្តូវផ្ាល់ជូ្នន្ទយក ឋ នប ូលីស 
Lynn, ការោិល័យសនា ិស ខស្វលា និងការោិល័យទីគ្បឹកាចាប់ [Atty. Mihos] 
និងគ្តូវានរកាទ កឈៅកន ុងឯកស្វររបស់ស្វលាផ្ងនែរ។ ការខកខានរបស់ឈេញៀវកន ុងការអន វតាាមបាំរាមឈនុះ 
នឹងបណាា លឱ្យម្តនការចាប់ខល នួនិងការកាត់ឈទ្វសជាបន្ទា ន់ចាំឈកុះការរំឈលាេបាំកន គ្បសិនឈបើវាគ្តូវានឈលម ើស។ 
បាំរាមឈនុះអាចគ្តូវានបា ឹងឧទធរណ៍្ាមរយៈការោិល័យរបស់អគគន្ទយក។ 
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រិវាកមមិិិស 

 

ិិិសដនែក 504  

នផ្នកទី 504 គឺជានផ្នកមួយចនចាប់ស្វា រនីតិសមបទ្វឆាន ាំ 1973 នែលហាមឃាត់ការឈរ ើសឈអើង ឈ យនផ្អកឈលើពិការភាព។ នផ្នកទី 

504 គឺជាការគ្បឆាាំងនឹងការឈរ ើសឈអើង លកខនា ិកៈចាប់សិទធិស ីវលិ 

នែលទ្វមទ្វរឱ្យបាំឈព តគ្មូវការរបស់សិសសពិការឈអាយគ្គប់គ្គ្នន់ គ្សបាមការបាំឈព តគ្មូវការរបស់ជ្នមិនពិការ។  

នផ្នកទី 504 នចងថ្ “ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ មិនម្តនប គគលម្តនសមតែភាពគ្គប់គ្គ្នន់ 

នែលម្តនពិការភាពឈៅកន ុងសហរែឋអាឈមរចិ នែលម្តននចងកន ុងនផ្នកទី 706(8) ចនចាំណ្ងឈជ្ើងឈនុះ 

ឈ យឈហត ផ្លពិការភាពរបសគ់្នត់ គ្តូវែកហូតការចូលរមួ គ្តូវបែិឈសធផ្លគ្បឈោជ្ន៍ 

ឬគ្តូវទទួលរងការឈរ ើសឈអើងឈគ្កាមកមម វធីិឬសកមមភាពណាមួយនែលទទួលានជ្ាំនួយហិរញ្ញ វតថ ុពីសហព័នធ  ... ” 

កា អប់ ំពិរិិ 

 

ទសសនវជិាជ របស់ន្ទយក ឋ នអប់រំពិឈសស Lynn គឺឈែើមបីផ្ាល់ជូ្ននូវឈសវាកមមអប់រំគ្បកបឈ យគ ណ្ភាព 

នែលឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងតគ្មូវការប គគលរបស់សិសស។ ឈគ្នលឈៅរបស់ឈយើងគឺពគ្ងីក ភាពវាងចវ សងគម អារមមណ៍្ 

និងសកាា ន ពលរាងកាយរបស់អនកសិកាពិឈសសរបស់ឈយើង ឈៅកន ុងបរោិកាសគ្បកបឈ យស វតែ ិភាព នែទ្វាំ 

និងម្តនការរតិតបិតតិចតួចបាំផ្ ត។ ឈយើងឈលើកកមេស់ការឈគ្នរពនិងអាំណ្រគ ណ្ចាំឈកុះភាពចគ្មុុះចនវបបធម៌ 

ាមរយៈកិចចសហការរបស់ប គគលកិ សិសស គ្កមុគ្គួស្វរ និងសហគមន ៍និងឈគ្នលការណ៍្របស់ឈយើង 

គឺគ្សបាមឈគ្នលការណ៍្នណ្ន្ទាំអប់រំពិឈសសរបស់សហព័នធនិងរែឋ។ 

សពាចែៃឈនុះម្តនសិសសគ្បម្តណ្ 2, 300 ន្ទក់ឈៅកន ុង Lynn Public Schools កាំព ងទទួលានឈសវាកមម 

ាមរយៈកមម វធីិអប់រំលកខណ្ៈប គគល (IEP) ។ ឈែើមបីឈ ែ្ ើយតបឈៅនឹងតគ្មូវការរបស់ពួកឈគ ស្វលាានជួ្លគ្គូអប់រំពិឈសស 

អនកពាាល និងអនកជ្ាំន្ទ ជាង 300 ន្ទក់។ 

ឈយើងផ្ាល់ជូ្ននូវកមម វធីិនិងឈសវាកមមជាបនាបន្ទា ប់ ឈែើមបីបាំឈព តាំរវូការពិឈសសរបស់សិសសឈយើង 

ខណ្ៈឈពលនែលផ្ាល់ែាំឈណ្ើរការាមគ្កបខ័ណ្ឌ កមម វធីិសិកា Massachusetts ។ 

គ្សកុផ្ាល់ជូ្នកមម វធីិសគ្ម្តប់ម ខវជិាជ នីមួយៗចនកមម វធីិ IEP សគ្ម្តប់សិសសចាប់ពីអាយ  3 ឆាន ាំែល ់22 ឆាន ាំ។ 

ន្ទយក ឋ នអប់រំពិឈសសតគ្មង់ឈៅបញ្ញា គ្ប មចនការអប់រំសិសសនែលគ្តូវានកាំណ្ត់អតាសញ្ញញ ណ្ថ្ម្តនពិការភាពជាមួយ

នឹងចាំណ្ង់ចាំណូ្លចិតា សគ្ម្តបស់ិទធិជាមូល ឋ នរបស់ពួកឈគ។ ឈយើងផ្ាល់នូវសមភាព ការអប់រំគ្បកបឈ យគ ណ្ភាព 

ឈែើមបីឱ្យសិសសរបស់ឈយើងអាច  រឈៅកននែងគ្តឹមគ្តូវរបស់ពួកឈគឈៅកន ុងពិេពឈលាក។  

ការសិកាអំពីចិតតសាស្រសត ររស់សងគម (SEL) ការគតំ្ររសិសស 

ស្ិស្សរ ើកច្បលគ្មើននិងស្លគ្មច្បលគ្ន លៅបានលៅលព ដែ ត្គ្មូវោរស្ិកាស្ងគមនិងច្បិត្តរបស្់ពួកលរគ្តូ្វបានគ្នំគ្ទ្យ៉ា ងស្ុវត្ថ ិ
ភាពនឹងទ្ទ្ទួ្ បានោរគ្នំគ្ទ្ពីសាលាលរៀន។  យកោឋ ន SEL ជួយស្គ្មួ ែ ់អាកគ្រប់គ្រងរល ីនិក និងរល ីនិកលែើមបី 
ផ្ត ់ោរគ្នំគ្ទ្ និងអនតរារមន៍ជាបនតប ា ប់ាមរយៈគ្បព័នធគ្នំគ្ទ្ព ុកគ្មិត្ និងរមួបញ្ច  ូលស្វាកមម ដែ ពគ្ងឹង 
ភាពជានែរូររវាងសាលាលរៀន គ្រួសារ និងស្ រមន៍។ គ្កមុ SEL ដែ ម្តនមូ ោឋ នលៅសាលាលធវ ើោរស្ ោរគ្នា លែើមបីវាយត្នមល  
និងលោោះគ្សាយឧបស្រគដែ ប៉ាោះពា ់ែ ់ោរស្ិកា និងស្មិទ្ធផ្ របស្់ស្ិស្ស។ លយើងលធវ ើោររមួគ្នា លែើមបីធា ថ្នស្ិស្ស 
របស្់លយើងម្តនោរ រ ើកច្បលគ្មើនខាងផ្ល វូអារមមណ៍ ក៏ែូច្បជាោរស្ិកាលែើមបីឈានលៅមុខ និងម្តនឥទ្ធិព ល ើស្ រមន៍ 
របស្់ពួកលរ ោន់ដត្លគ្ច្បើន។  

ស្កមុិិកាិិិស (SST) 

 
គ្កមុសិកាសិសសគឺជាគ្កមុសិកាឈៅស្វលា នែលគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងឈែើមបីបឈងា ើតបរោិកាសសិកា 
នែលរមួចាំ នណ្កែលស់មិទធផិ្ល ស ខ ម្តលភាព និងភាពឈជាគជ្័យរបស់សសិសនែលបង្កា  ពីការលាំាកកន ុងការសិកា។ 
គ្កមុសិកាសិសសជួ្យសសិស ឈ យធាន្ទថ្ស្វលាកាំព ងឈធា ើអា ីគ្គប់ោ ងនែលអាចឈធា ើឈៅាន 
ឈែើមបីឈធា ើឱ្យជ្ីវតិឈៅស្វលាឈរៀនរបស់សិសសទទួលានឈជាគជ្យ័។ វាគឺជាែាំឈណ្ើរការអប់រំឈទៀងទ្វត់មួយ 
នែលឈគ្បើ វធីិស្វស្រសា គ្កមុជាគ្បព័នធ  ម្តនភាពវជិ្ជម្តន និងឈ ុះគ្ស្វយបញ្ញា  ឈែើមបីបញ្ញជ ក់ពីបញ្ញា និងកងាល់ន្ទន្ទ 
បឈងា ើតយ ទធស្វស្រសា  គ្បមូលផ្ត ុាំនិងសគ្មបសគ្មួលធនធាន 
និងផ្ាល់នូវគ្បព័នធទទួលខ សគ្តូវជាមួយនឹងលទធផ្លនែលអាចវាស់នវងាន។ 
 
 
 

រោលកា ណ៍រស្បើស្បាិ់ដែលអាច្បទទួលយកបានវ-វបរច្បេកិ នទា 
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Lynn Public Schools នឹងផ្ាល់ែាំឈណ្ើរការសគ្ម្តប់និឈោជ្ិកនិងសិសសឈៅគ្បព័នធ/បណាា   
រមួទ្វាំងការចូលឈគ្បើបណាា  ខាងឈគ្ត  សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងអប់រំម្តនកាំណ្ត់។ 
ឈគ្នលបាំណ្ងអប់រំគ្តូវានកាំណ្ត់ថ្ជាសកមមភាពថ្ន ក់ឈរៀន អាជ្ីព និងការអេិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ 
និងសកមមភាពរកឈ ើ ឈ យខល នួឯងនែលម្តនគ ណ្ភាពខេស់ចនលកខណ្ៈអប់រំ។ 
ឈគ្នលបាំណ្ងចនគ្បព័នធ /បណាា  គឺឈែើមបីជួ្យឈរៀបចាំសិសសឱ្យទទួលានឈជាគជ្័យកន ុងជ្ីវតិនិងការង្ករ 
ឈ យផ្ាល់លទធភាពទទួលាននូវពត៌ម្តនជាឈគ្ចើននិងសមតែភាពកន ុងការទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយអនកែចទ។ 
គ្បព័នធ/បណាា  នឹងគ្តូវានឈគ្បើឈែើមបីបឈងា ើនការគ្ាគ្ស័យទ្វក់ទង (ប គគលិក ឪព កម្តា យ និងសិសស) បឈងា ើនទិននផ្ល 
និងជួ្យប គគលិកកន ុងការបឈងា ើនជ្ាំន្ទ នែលម្តនគ្ស្វប់ 
និងទទួលាននូវជ្ាំន្ទ ែមីៗ ាមរយៈការផ្ទែ ស់បត រូព័ត៌ម្តនឱ្យកាន់នតទូលាំទូលាយ។ 
គ្បព័នធ/បណាា  ក៏នឹងគ្តូវានឈគ្បើគ្ាស់ឈែើមបីផ្ាល់ព័ត៌ម្តនែល់សហគមន៍ រមួម្តនឪព កម្តា យ ទីភាន ក់ង្កររ ឋ េិាល 
និងអាជ្ីវកមម។  

 

កា អាច្បរស្បើស្បាិ់បាន 

អគគន្ទយកឬអនកតាំណាងគ្តូវអន វតា គ្តួតពិនិតយ និងវាយតចមែគ្បព័នធ /បណាា  របស់គ្សកុ សគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងបឈគ្ងៀន 
និងរែឋាល។ 

ការចូលឈគ្បើគ្បព័នធ /បណាា   រមួទ្វាំងបណាា  ខាងឈគ្ត នឹងគ្តូវផ្ាល់ជូ្នែល់និឈោជ្ិកនិងសិសសសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងបឈគ្ងៀន 
និងរែឋាល និងគ្សបាមបទបបញ្ញ តិារែឋាល និងនីតិវធីិ។  

ការចូលឈគ្បើគ្បព័នធ/បណាា  គឺជាឯកសិទធិ មិននមនជាសិទធិឈទ។ អនកឈគ្បើគ្ាស់ទ្វ ាំងអស់គ្តូវទទួលស្វគ ល់ការទទួល 
និងការយល់ែឹងអាំពីរាល់បទបបញ្ញតិារែឋាលនិងនីតិវធីិគ្គប់គ្គងការឈគ្បើគ្ាស់គ្បព័នធ  
និងគ្តូវយល់គ្ពមជាលាយលកខណ៍្អកសរឈែើមបីអន ឈលាមាមបទបបញ្ញតា ិនិងនីតិវធីិទ្វ ាំងឈន្ទុះ។ 
ការមិនអន ឈលាមាមបទបបញ្ញតា ិនិងនីតិវធីិនែលអាចអន វតាាន អាចបណាា លឱ្យម្តនការផ្ទអ កឬបញ្ឈប់សិទធិអនកឈគ្បើ 
និងសកមមភាពវន័ិយឈផ្សងឈទៀតគ្សបាមឈគ្នលការណ៍្របស់ Lynn Public Schools ។ 
ការបាំកនចាប់អាចបណាា លឱ្យម្តនការឈចាទគ្បកាន់គ្ពហមទណ្ឌ  ក៏ែូចជាសកមមភាពវន័ិយរបស់ Lynn Public Schools ។ 

កា រស្បើស្បាិ់ដែលអាច្បទទួលយកបាន 

អគគន្ទយកឬអនកតាំណាងគ្តូវបឈងា ើតនិងអន វតាបទបបញ្ញតា ិរែឋាល នីតិវធីិ 
និងកិចចគ្ពមឈគ្ពៀងអនកឈគ្បើគ្ាស់គ្សបាមឈគ្នលបាំណ្ង និងឈបសកកមមរបស់ Lynn Public Schools 
ក៏ែូចជាចាប់និងឈគ្នលការណ៍្សា ីពីការរកាសិទធិ។ 

ស្តួតពិនិតយកា រស្បើស្បាិ់ 

ការឈផ្ញើអ ីនម លឈអឡិចគ្តូនិច និងការឈគ្បើគ្ាស់ធនធានឈអឡិចគ្តូនិចឈផ្សងឈទៀតឈ យសិសសនិងនិឈោជ្ិក 
នឹងមិនគ្តូវានចាត់ទ កថ្ជាការសម្តៃ ត់ឈឡើយ ឈហើយអាចគ្តូវានគ្តួតពិនិតយឈ យប គគលិកនែលានចាត់ាាំងគ្គប់ឈពល 
ឈែើមបីធាន្ទាននូវការឈគ្បើគ្ាស់សមគ្សបសគ្ម្តប់ឈគ្នលបាំណ្ងបឈគ្ងៀននិងរែឋាល។ 

កា ទទួលខុិស្តូិ  

Lynn Public Schools 
នឹងមិនទទួលខ សគ្តូវចាំឈកុះការឈគ្បើគ្ាស់មិនសមគ្សបរបស់អនកឈគ្បើគ្ាស់ចនធនធានឈអឡិចគ្តូនិចឬការរំឈលាេឈលើសិទធិអនក
និពនធ  កាំហ សរបស់អនកឈគ្បើគ្ាស់ ឬការឈធាសគ្បនហស ឬការចាំណាយនែលឈកើតឈឡើងឈ យអនកឈគ្បើគ្ាស់។ Lynn Public 
Schools មិនទទួលខ សគ្តូវកន ុងការធាន្ទភាពគ្តឹមគ្តូវ 
ឬអាចឈគ្បើគ្ាស់ានចនព័ត៌ម្តននែលរកឈ ើ ឈៅឈលើបណាា  ខាងឈគ្ត។ 

 បូភាពិិិស 

 

ស្វលាឈរៀននីមួយៗអាចឈរៀបចាំ ឈ យម្តនការសហការជាមួយ អងគការឪព កម្តា យរបស់ស្វលា គ្កមុគ្បឹកាសិសស 
គណ្ៈកម្តម ធិការសិសសនែលានចាត់ាាំង ឬគណ្ៈកម្តម ការប គគលិក ឈែើមបីែតរបូជាលកខណ្ៈប គគល និង/ឬថ្ន ក់ជាគ្កមុ 
ការផ្ាល់ឈសវាកមមែតរបូគ្តូវឈធា ើឈឡើងាមរយៈនីតិវធីិឈែ ចែែ។ 

របូភាពជាគ្កមុ និង/ឬថ្ន ក់ជាគ្កមុអាចគ្តូវានែតឈៅស្វលា និងកន ុងឈម្ត ងសិកាធមមា។ 
របូភាពនឹងគ្តូវានផ្ាល់ជូ្នសគ្ម្តប់ការទិ ឈ យសិសស និង/ឬឪព កម្តា យឈ យសម ័គ្គចិតា។ 
ន្ទយកអគ្នរឬអនកតាំណាងរបស់ខល នួម្តនសិទធិអាំណាចច ងឈគ្កាយកន ុងការផ្ាល់សិទធិែល់កមម វធីិែតរបូ 
ឈហើយនឹងទទួលខ សគ្តូវឈលើការគ្តួតពិនិតយែាំឈណ្ើរការឈនុះ។ 

សិសសអាចគ្តូវានតគ្មូវឱ្យម្តនរបូែតប គគលសគ្ម្តប់ឯកស្វរ ឬឈគ្នលបាំណ្ងអតាសញ្ញញ ណ្; 
ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យមិនម្តនសិសសណាម្តន ក់គ្តូវាន ក់សម្តេ ធឬតគ្មូវឱ្យទិ របូែតឈន្ទុះឈទ។ 

ឈគ្នលបាំណ្ងចនឈគ្នលការណ៍្គឺឈែើមបី៖ 
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ពស្ងឹងិុិតា ិភាពិិិសតាម យៈកា កំណត់អតាិញ្ហញ ណដែលអាច្បរមើលរឃើញវកន ុងសាា នភាពអាិនែ។ 

ិំ បិំ លួិកមមភាពិងគមវកា អប់ ំវនិង ែឋបាលដែលបានរធវើរៅកន ុងសាលារ ៀន។ 

នាល់រិវាកមមជូនឪពុកមាា យនិងិិិស។ 

អនុញ្ហញ តឱ្យស្បាក់ច្បំរណញដែលទទួលបានពីកមម ិ នធីថ្ត បូវស្តូិ បានរស្បើរោយស្កមុអែកឧបតាមភវ
និងស្តូិ បានអនុញ្ហញ តរោយនាយកអោ ។ 
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កា រធវ ើែំរណើ រៅរស្ៅនិងែំរណើ កំសានា  

 

គណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា Lynn ទទួលស្វគ ល់នូវកាតពាកិចចរបស់ខល នួ កន ុងការពគ្ងឹងនិងបននែមការបឈគ្ងៀនជាផ្ល វូការ 
ាមរយៈការ ក់ឱ្យឈគ្បើគ្ាស់នូវបទពិឈស្វធន៍ជាក់នសាងនែលានឈគ្គ្នងទ ក។ ឈទ្វុះោ ងណាក៏ឈ យ 
វាចាស់ណាស់ថ្បទពិឈស្វធន៍ឈធា ើែាំឈណ្ើរទ្វ ាំងឈនុះ គួរនតគ្តូវានបឈងា ើតឈឡើងាមរយៈចាំណាប់អារមមណ៍្បញ្ញញ ពិតគ្ាកែ 
នែលឈកើតឈឡើងជាគ្បចាាំឈ យលទធផ្លចនអនារកមមរវាងគ្គូនិងសិសស។ 
ការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្តគ្តូវនតគ្តូវានរចន្ទឈឡើងាមរឈបៀបនែលបង្កា  ពីភាពសែ ិតឈសែ ររវាងឈគ្នលឈៅនិងឈគ្នលបាំណ្ងរបស់ 
Lynn Public Schools និងបទពិឈស្វធន៍ចនការអប់រំជាក់លាក់។  

ឈែើមបីទទួលានអតែគ្បឈោជ្ន៍នផ្នកអប់រំ ការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្តទ្វមទ្វរការឈគ្ជ្ើសឈរ ើសនែលានគិតពិចារណា 
ការឈគ្តៀមឈរៀបចាំថ្ន ក់ជាម នគ្បកបឈ យការគ្បងុគ្បយ័តន 
ក៏ែូចជាឱ្កាសជាឈគ្ចើននែលសិសាន សិសសអាចបាំឈព បទពិឈស្វធរបស់ពួកឈគកន ុងអាំឡុងឈពលនិងឈៅច ងបញ្ចប់ចនការឈធា ើែាំ
ឈណ្ើរ និងផ្ាល់នូវ "មតិឈោបល់" ចាាំាច់។ ែលទ់ីបញ្ចប់ឈនុះ 
គ្គូនិងន្ទយកស្វលានឹងគ្តូវានរំពឹងថ្នឹងពិចារណាកាា ែូចខាងឈគ្កាម កន ុងការឈគ្ជ្ើសឈរ ើសការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្ត៖ (a) 
តចមែចនសកមមភាពចាំឈកុះគ្កមុថ្ន ក់ជាក់លាក់។ (b) ទាំន្ទក់ទាំនងចនសកមមភាពឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្ត 
ឈៅនឹងទិែឋភាពជាក់លាក់ចនការបឈគ្ងៀនកន ុងថ្ន ក់។ (c) 
ភាពសមគ្សបចនសកមមភាពនិងចម្តៃ យឈធា ើែាំឈណ្ើរកន ុងល័កឌខ័ណ្ឌ កគ្មិតអាយ ។ (d) រឈបៀបនិងមឈធាាយឈធា ើែាំឈណ្ើរ (e) 
តចមែសគ្ម្តប់អនកចូលរមួម្តន ក់; និង (f) ការគ្បងុគ្បយ័តននែលគ្តូវអន វតាឈែើមបីធាន្ទស វតែ ិភាពសិសស។ 

ទគ្មង់នបបបទនផ្នការជាម ន គ្តូវនតបាំឈព ឈ យគ្គូ/អនកគ្បឹកា។ 

រាល់ការឈធា ើែាំឈណ្ើរកន ុងទីគ្កងុ និងឈៅមកម្តនចម្តៃ យ 350 ម្ត យល៍ឬតិចជាងឈនុះ 
គ្តូវនតម្តនការអន ម័តជាម នពីន្ទយកអគ្នរ។ (គ្បធានន្ទយក ឋ នឬន្ទយកកមម វធីិសមគ្សប គ្តូវផ្ាល់ការយល់គ្ពមជាម ន។) 

រាល់ការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្តនែលឈលើសពី 350 ម្ត យល៍ឈៅមកឬការឈធា ើែាំឈណ្ើរមួយយប់ 
នឹងគ្តូវនតម្តនការអន ម័តជាម នពីអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀនឬអនកតាំណាងរបស់គ្នត់ 
ឈហើយនឹងតគ្មូវឈអាយល័កខខ័ណ្ឌ ែូចខាងឈគ្កាមគ្តូវានបាំឈព ម នឈពលសិសសនិងអនកគ្តួតពិនិតយចាកឈច ៖ 

A. ការអន ម័តឈលើទគ្មង់ម ននផ្នការ។  

B. ការអន ម័តជាបនាបន្ទា ប់ឈ យអគគន្ទយកចនស្វលាឈរៀន អាំពីព័ត៌ម្តនលាំអិតនិងព័ត៌ម្តនកក់ព័នធចាាំាច់។  

C. ការអន ម័តពីគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា។  

រាល់ការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្តឬែាំឈណ្ើរទសសនកិចចសិកា គ្តូវនតឈរៀបចាំ នផ្នការនិងកាំណ្ត់ឈពលឈវលាោ ងគ្បងុគ្បយ័តន 
ែូឈចនុះវារំខានតិចតួចបាំផ្ តែល់កមម វធីិអប់រំផ្ល វូការរបស់សិសសនែលមិនានចូលរមួនិងមិនចូលរមួ។ 
ឈលើកនលងនតស្វែ នភាពពិឈសស រាល់ការឈសន ើស ាំការអន ម័តការឈធា ើែាំឈណ្ើរឈៅឈគ្តគ្បឈទសទ្វាំងអស់ គ្តូវ ក់ម នចែៃទី 1 
នខវចិា ិកាចនឆាន ាំសិកា នែលសកមមភាពឈៅឈគ្តគ្តូវានឈគ្គ្នង។ ឈៅកន ុងកាលៈឈទសៈជាក់លាក់ 
ព័ត៌ម្តនបននែមអាចគ្តូវានទ្វមទ្វរម នឈពលការឈសន ើស ាំជាផ្ល វូការគ្តូវានបញ្ជ នូឈៅគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលា 
ឈែើមបីទទួលានការអន ម័ត។ 

គ្បសិនឈបើការឈសន ើស ាំឈធា ើែាំឈណ្ើរឈលើសពី 350 ម្ត យល៍ ឬឈធា ើែាំឈណ្ើរឈព មួយយប់គ្តូវានអន ម័ត 
គ្គូបឈគ្ងៀនឬអនកគ្តួតពិនិតយគ្តូវ ក់ជូ្ននូវព័ត៌ម្តនឈធា ើែាំឈណ្ើរឈព ឈល  នែលរមួម្តនគាំរចូនការផ្សពាផ្ាយឈៅឪព កម្តា យ 
ឈលខទូរស័ពាសឈស្រង្កគ ុះបន្ទា ន់ កាលបរឈិចាទឈធា ើែាំឈណ្ើរ ទីាាំង និងការធាន្ទរា៉ា ប់រង។ 
ការឈធា ើែាំឈណ្ើរនែលគ្តូវការឈពលឈវលានិងចម្តៃ យឆាៃ យ គួរនតរមួបញ្ច លូព័ត៌ម្តនឈវជ្ជស្វស្រសា នែលចាាំាច់។ ព័ត៌ម្តនឈនុះ 
កន ុងកាលៈឈទសៈធមមា គួរនតគ្តូវាន ក់ឈសន ើការអន ម័តពីគណ្ៈកម្តម ធិការ Lynn School ោ ងឈហាចណាស់ស្វមសិប (30) 
ចែៃម នឈពលចាកឈច ។ ន្ទយកស្វលាគួរនតម្តនែតចមែងឈ ម្ ុះសិសសនែលចូលរមួ ក៏ែូចជាឈលខទូរស័ពាផ្ាុះ 
និងឈលខទូរស័ពាឈពលបន្ទា ន់។ 

 វញិ្ញញ បនប័គ្តអនកចូលរមួ - ម្តននតសិសស Lynn Public School នែលម្តនឥរោិបទលអ  
ឈ យម្តននបបបទអន ញ្ញញ តពីឪព កម្តា យ នែលគ្តូវានទទួលយកឈ យអនកគ្តួតពិនិតយបឋមនែលជាមន សសឈព វយ័ 
ឈហើយគ្តូវានអន ញ្ញញ តឱ្យចូលរមួកន ុងកមម វធីិទ្វ ាំងឈនុះ។ សិសសនែលគ្នម នការអន ញ្ញញ តគ្តូវ៖ 

A. គ្តូវានឈសន ើស ាំឱ្យចាកឈច ពីសកមមភាពជាបន្ទា ន់; 

B. បញ្ជ នូឈៅប ូលីសកន ុងមូល ឋ ន គ្បសិនឈបើពួកឈគបែិឈសធមិនចាកឈច ; 

C. ានរាយការណ៍្ឈៅន្ទយកអគ្នរឈៅឈពលបញ្ចប់ការឈធា ើែាំឈណ្ើរ។  

ការវាយតាំចលសកមមភាព - កន ុងរយៈឈពល 30 ចែៃចនការបញ្ចបស់កមមភាព អនកគ្តួតពិនិតយបឋម 
(អនកនែលបាំឈព នបបបទនផ្នការជាម ន) គ្តូវបញ្ជ នូរាយការណ៍្ឈព ឈល នែលវាយតចមែ៖ 

A. អតែគ្បឈោជ្ន៍អប់រំពីសកមមភាព 

B. គ ណ្ភាពឈសវាកមម 
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C. ឥរោិបទរបស់សិសស; 

D. គ្បសិទធភាពចនការគ្តួតពិនិតយ 

 E. ាម នគឈគ្ម្តងសកមមភាព 

F. សឈងខបឈសចកា ីនែែងការណ្៍។  

គ្តូវខិតខាំឈែើមបីឈរៀបចាំកាលវភិាគឈធា ើែាំឈណ្ើរឈគ្តគ្បឈទស កន ុងកាំឡុងឈពលវសិសមកាល 

ឈែើមបីម្តនផ្លប ុះកល់តិចតួចបាំផ្ តកន ុងវតាម្តនគ្គូ/សិសស។ ចែៃ វជិាជ ជ្ីវៈ គ្តូវានផ្ាល់ជូ្ន 

គ្បសិនឈបើកាំរតិឈធា ើែាំឈណ្ើរតគ្មូវឱ្យម្តនប គគលិកស្វលាឈរៀន ផ្ទែ ស់បត រូកន ុងកាំឡុងឈពលឈធា ើការធមមា។ 

នផ្នកឈនុះគឺមិនានរារាាំងការចូលរមួរបស់សិសសណាម្តន ក ់

ឈៅកន ុងកមម វធីិផ្ទែ ស់បត រូសិសសនែលគ្តូវានអន ម័តឈ យគណ្ៈកម្តម ធិការស្វលាLynn ឈទ។ នីតិវធីិឈនុះ 

ឈទ្វុះបីគ្តូវាននកនគ្បឈ យស្វរនតការ ក់កាំហិតឈពលឈវលានែលមិនានឈមើលឈ ើ ទ កជាម នក៏ឈ យ 

ក៏គ្តូវអន វតាឈលើសកមមភាពណាមួយ ទ្វាំងចែៃឬយប់ នែលសិសសចាកឈច ពីេូមិស្វស្រសា ចនរែឋ Massachusetts ។ 

 

ស្តា ែឋ Massachusettsវននពី អកខ កមម (Massachusetts state seal of biliteracy) 

  

សិសសឆាន ាំទីបួននែលបញ្ចប់ការសិកា នឹងម្តនឱ្កាសទទួលាន គ្ារែឋ Massachusetts ចនពីរអកខ រកមម 

ឈោងាមចលន្ទជាតិឈែើមបីទទួលស្វគ ល់សិសសបញ្ចប់ការសិកានែលឈចុះនិោយ ស្វា ប ់អាន 

និងសរឈសរជាភាស្វអង់ឈគែសានស្វា ត់ជ្ាំន្ទ  និងោ ងឈហាចណាស់ភាស្វឈផ្សងមួយឈទៀតឈគ្តពីភាស្វអង់ឈគែស។ 

ាមរយៈការផ្ាលជូ់្ន គ្ារែឋ MA ចនអកខរពីរកមម ែល់សសិសរបស់ឈយើង 

ឈយើងសងឃឹមថ្នឹងផ្ាល់កិតា ិយសែល់សហគមន៍សិសសពហ ភាស្វឈៅកន ុង Lynn Public Schools 

និងឈលើកទឹកចិតាសិសសឱ្យបនាឈរៀនជ្ាំន្ទ ភាស្វឈគ្ចើនជាងមួយភាស្វ។ ការនិោយពីរភាស្វនិងពីរអកខ រកមម 

គឺជាជ្ាំន្ទ កន ុងសតវតសរ៍ទី 21 នែលអនកទទួល គ្ារែឋ MA ចនអកខរពីរកមម 

អាចបង្កា  ានទ្វាំងឈៅកន ុងមហាវទិាល័យនិង ក់នបបបទការង្ករ។ 

ឈែើមបីទទួលាន គ្ារែឋ MA ចនអកខរពីរកមម សិសសគ្តូវបង្កា  ជ្ាំន្ទ ភាស្វអង់ឈគែសនិងភាស្វបននែម 

ពីឈលើការបាំឈព គ្គប់តគ្មូវការចនការបញ្ចប់ការសិកា។ ពិនទ ុ  MCAS នផ្នកអកសរស្វស្រសាអង់ឈគែស (ELA) 

គ្តូវានឈគ្បើឈែើមបីបង្កា  សមតែភាពភាស្វអង់ឈគែស។ ការឈធា ើឈតសាភាស្វបននែម (ឧ. ឈអសា ) បង្កា  ពីជ្ាំន្ទ កន ុងការអាន 

សរឈសរ ស្វា ប់ និងនិោយភាស្វបននែម។ ការឈធា ើឈតសាភាស្វបននែមនឹងគ្តូវានអន វតាឈៅវទិាល័យកូនរបស់អនក 

អាំឡុងឈពលចែៃឈរៀនឈ យមិនគិតចែែ។ សិសសម្តនសិទធ ិគ្បឡងភាស្វជាចែគូកន ុងឆាន ាំទីមួយនិងឆាន ាំទីបួន។ 

គ្បសិនឈបើអនកម្តនសាំណួ្រអាំពីវធីិនែលកូនរបស់អនកអាចចូលរមួកន ុងកមម វធីិ គ្ារែឋ MA ចនអកខរកមមពីរ 

សូមទ្វក់ទងអនកគ្បឹកានណ្ន្ទាំវទិាល័យរបស់សិសសអនក។ 

 

 


