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លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សស
ិ ានសិសស/ាតាបិតា
ការទទួ េសាាេ់
2021 – 2022
សិសានសិសស ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេជាទ៊ីរាប់អាន៖
លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសានសិសស/ាតាបិតា េឺជាឯកសារដ៏សំខាន់ មដេផ្ត េ់ព្័ត៌ាន
អំព្៊ីអវីម្រេប់យ៉ាងមដេអន កម្រតវូ ដឹង លដើែប៊ីធានសលម្រែចឱ្យឆ្នំសិកាានរេូ ន និងលជាេជ័យ។
សូ ែអានលសៀវលៅលនេះឱ្យបានហម ត់ចត់ រ ួចលហើយចេះហតថ លេខាខាងលម្រកាែ ជាការទទួ េសាាេ់ថា
អន កបានអាន និងយេ់អំព្៊ីលោេនលយបាយនន និងព្័ត៌ានមដេលេើកល ើងលៅកនុង
លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសានសិសស/ាតាបិតារបស់សាលា Collegiate Charter School of
Lowell មដេរ ួែានលសចកដ ៊ីព្ិព្ែ៌នអំព្៊ីកដ៊ីរំព្ឹងទករបស់សាលាលៅតាែមផ្ន កដូ ចជា វតត ាន
ឯកសណា
ា ន អាកបបកិ រ ិយ ការចូ េរ ួែរបស់ាតាបិតា លោេនលយបាយ ទម្រែង់មបបបទ
និងមផ្ន កពាក់ព្័នធនឹងសខភាព្ និងលសចកដ ៊ីព្នយេ់អំព្៊ីន៊ីតិ វ ិធ៊ីននការសិកា និងភាព្បនទន់។
ទម្រែង់មបបបទលនេះម្រតវូ មតម្របេេ់ម្រតេប់លៅការ ិយេ័យធំ វ ិញម្រតឹែ នងៃ សម្រក ទ៊ី 15 មខតលា ឆ្នំ
2021។
លោយកត ៊ីលោរព្
បណ្ឌិត Laurie Hodgdon

នយកសាលា
______________________________________________________________________
“លយើងទទួ េសាាេ់ថាបានទទួ េលសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសានសិសស និងយេ់ និងយេ់ម្រព្ែថា
លយើងនឹងលោរព្តាែេកខ ខែឌនននន
លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសានសិសសឱ្យបានខាាប់ខជ ួន។ លយើងទទួ េសាាេ់បមនថ ែលទៀតថា លយើង
បានអានលសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសានសិសស និងយេ់ព្៊ីេកខ ខែឌននមដេានមចងលៅ
កនុងលសៀវលៅនោោ»។
កាលបរ ិច្ឆេ ទ _____________________
ច្្មោះរបស់សិសស
ហតថ ច្លខារបស់សិសស
ច្្មោះមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល
ហតថ ច្លខារបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល __________________________________
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell (CCSL)
ការផ្សព្យវ ផ្ាយព្យ័ត៌មានបញ្ជីច្្មោះសិសស &
ទម្រង់បបបបទ “ដកខ្ល ួនច្ឆញ” ព្យីការផ្សព្យវ ផ្ាយរ ូបថត (2021-2022)
ទម្រែង់មបបបទលនេះនឹងម្រតវូ រកាទកលៅកនុងឯកសារបតប៉ុច្ណា
ណ ោះ ម្របសិនលបើាតាបិតាលម្រជើសលរ ីស
ជច្ម្រើសដកខល ួនលចញ។
ច្្មោះរបស់សិសស៖

ថ្នាក់ទី៖

ចាប់សត៊ីព្៊ីសិទធិ និងឯកជនភាព្ននការអប់រំរបស់ម្រេួសារ (Family Educational Rights and Privacy Act,
FERPA) េឺជាចាប់សហព្័នធមដេការពារភាព្ឯកជនននកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ ាតាបិតា
និងសិសានសិសសមដេេកខ ែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់ ានសិទធោដកខ្ល ួនច្ឆញព្៊ីការលាតម្រតោងព្័ត៌ាននន
បញ្ា ៊ីល្មេះ ក៏ដូចជាព្៊ីការផ្សព្វ ផ្ាយរ ូបងត/រ ូបភាព្របស់សិសស និងការងាររបស់សិសស។
លម្រៅព្៊ីលនេះ លយងតាែចាប់រដា M.G.L. c. 71, § 89(g) តាែសំលែើរបស់ែែឌេសាលាធិការ មដេទទួ េ
ែូ េនិធិព្៊ីរដា ម្រតវូ មតផ្ត េ់ល្មេះ និងអាសយោានរបស់សិសសមដេបានចេះល្មេះចូ េលរៀន
ព្៊ីសាលាលៅកនុងែែឌេលនេះ លៅកាន់ទ៊ីតាំងនម្របសែ៊ីយ៍របស់ភាេ៊ីទ៊ីប៊ី ម្របសិនលបើាតាបិតា ឬសិសាន
សិសសមដេានសិទធិ ែិនដកខល ួនលចញព្៊ីការលាតម្រតោងលនេះ។
ម្របសិនលបើអនកចង់ដកខល ួនលចញព្៊ីការលាតម្រតោងណាែួ យកនុងចំលណាែការលាតម្រតោងទ ំងលនេះ អន ក
ម្រតវូ មតធ៊ីកម្របអប់(នន) ខាងលម្រកាែ រ ួចលហើយម្របេេ់ទម្រែង់មបបបទលនេះលៅនយក ែិនឱ្យយឺតជាង
ថ្ថៃទី 30 បខ្កញ្ញា ឬដប់នងៃ បនទប់ព្៊ីការចេះល្មេះចូ េលរៀនរបស់សិសសលៅកនុងែែឌេ យកែួ យណា
មដេលកើតលម្រកាយ។ ការលបាេះលឆ្នតលនេះ េឺេអសម្រាប់ឆ្នំសិកាបចចុបបនន ។
មាតាបិតា សូរធីកឆំណ្៉ុឆទំងអស់បដលពាក់ព្យ័នធ៖

 សូ ែកំបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល្មេះរបស់សិសសខ្ុំ មដេ
អាចម្រតវូ បានបលញ្េ ញលោយោមនការយេ់ម្រព្ែព្៊ីខ្ុំកនុងលោេបំែងរ ួែានជាអាទិ៍៖






លសៀវលៅម្របចំឆ្នំ
ម្រព្ត
ឹ ត ិបម្រតព្័តា
៌ ន
ខិតតបែណ
រងាវន់
ម្របតិទិនែែឌេ

 សូ ែកំបលញ្េ ញល្មេះ និងអាសយោានរបស់កូនខ្ុំលៅទ៊ីតាំងនម្របសែ៊ីយ៍របស់ភាេ៊ីទ៊ីប៊ី ម្របសិនលបើ
ានការលសន ើសំលោយែែឌេសាលាធិការ លយងតាែ M.G.L. C. 71, § 89(G)។
 សូ ែកំលបាេះព្ែព ផ្ាយរ ូបថត/រ ូបភាព្យ និង/ឬកិឆចការរបស់សិសស*។

ច្្មោះមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល (សូរសរច្សរ)

ហតថ ច្លខារបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល

កាលបរ ិច្ឆេ ទ

អំព្យី FERPA
ចាប់សត៊ីព្៊ីសិទធិ និងឯកជនភាព្ននការអប់រំរបស់ម្រេួសារ (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) េឺជាចាប់សហព្័នធមដេការពារ
ភាព្ឯកជនននកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ ចាប់លនេះអនវតត ចំលពាេះសាលាលរៀនទ ំងអស់ មដេទទួ េបានែូ េនិធិ
លម្រកាែកែម វ ិធ៊ីមដេពាក់ព្័នធរបស់ម្រកសួ ងអប់រំននសហរដា អាលែរ ិក។
FERPA ផ្ត េ់ឱ្យាតាបិតានូ វសិទធិែួយចំនួនទក់ទងនឹងកំែត់ម្រតាសិការបស់កូនព្ួ កោត់។ សិទធិទ ំងលនេះលផ្ទ រលៅសិសសលៅលព្េោត់ានអាយ 18 ឆ្នំ
ឬចូ េលរៀនលៅសាលាលេើសព្៊ីកម្រែិត វ ិទាេ័យ។ សិសសមដេម្រតវូ បានលផ្ទ រសិទធិជូន េឺ”ជាសិសសានសិទធិ”។
ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិម្រតួតព្ិនិតយ និងព្ិនិតយលែើេកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសសមដេសាលារកាទក។ សាលាលរៀនែិនម្រតវូ បានតម្រែូវតាែ
FERPA ឱ្យផ្ត េ់ចាប់ចែល ងននកំែត់ម្រតាលទ េេះម្រតាមតសម្រាប់លហតផ្េដូ ចជាលៅចាៃយឆ្ៃយ មដេាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិែិនអាចព្ិនិតយលែើេ
កំែត់ម្រតាលនេះបាន។ សាលាលរៀនអាចេិតនងល សម្រាប់ចាប់ចែល ង។
ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិានសិទធិលសន ើសំឱ្យសាលាមកតម្រែូវកំែត់ម្រតាមដេព្ួ កលេលជឿថាែិនម្រតឹែម្រតវូ ឬអាចបងក ការភាន់ម្រច ំ។
ម្របសិនលបើសាលាសលម្រែចចិតតែិនមកមម្របកំែត់ម្រតា លនេះាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិទទួ េបានការជំនំជម្រែេះកដ ៊ីផ្ល វូ ការ។
បនទប់ព្៊ីការជំនំជម្រែេះកដ ៊ី ម្របសិនលបើសាលាលៅមតសលម្រែចចិតតែិនមកមម្របកំែត់ម្រតាលនេះលទ ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិោក់
លសចកត ៊ីមងល ងការែ៍ជាែួ យនឹងកំែត់ម្រតាមដេបងាាញព្៊ីទសសនៈរបស់ខល ួនអំព្៊ីព្័ត៌ានមដេានការជំទស់លនេះ។
ជាទូ លៅ សាលាលរៀនម្រតវូ មតានេិខិតអនញ្ញាតជាលាយេកខ ែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ លដើែប៊ីបលញ្េ ញព្័ត៌ាន
ណាែួ យលចញព្៊ីកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ លទេះជាយ៉ាងណាក៏លោយ FERPA អនញ្ញាតឱ្យសាលាលាតម្រតោងព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល្មេះសិសស
លោយោមនការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខ ែ៍អកសរជាែន លៅកាន់ភាេ៊ីខាងលម្រកាែ ឬតាែេកខ ខែឌខាងលម្រកាែ (34 CFR § 99.31)៖
 ែន្តនត៊ីសាលាមដេានផ្េម្របលយជន៍ម្រសបចាប់មផ្នកអប់រំ
 សាលាលផ្សងលទៀតមដេសិសសកំព្ងលផ្ទ រលៅ
 ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានកំែត់សម្រាប់លោេបំែងលធវ ីសវនកែម ឬ
វាយតនែល
 ភាេ៊ីសែម្រសបមដេពាក់ព្ន
័ ធ នឹងជំនួយហិរញ្ា វតថុដេ់សិសស
 សាថប័នមដេលធវ ីការសិកាែួ យចំនួនសម្រាប់ ឬតាងនែសាលា

 សាថប័នវាយតនែល ទទួ េសាាេ់
 លដើែប៊ីអនវតត តាែដ៊ីការបស់តលាការ ឬដ៊ីកាលកាេះមដេលចញ
លោយម្រសបចាប់
 ែន្តនត៊ីសែម្រសបកនុងករែ៊ីានភាព្បនទន់មផ្ន កសខភាព្
និងសវតថ ិភាព្
 អាជាាធររដា និងែូ េោាន លៅកនុងម្របព្័នធយតត ធ
ិ ែ៌អន៊ីតិជន
ម្រសបតាែចាប់រដា ជាក់លាក់។

ព្យ័ត៌មានបញ្ជីច្្មោះសិសស
ការលាតម្រតោងជាសាធារែៈនូ វព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល្មេះសិសស – (សម្រាប់សិសសទ ំងអស់លៅថានក់ទ៊ី K-11)
អនលលាែតាែចាប់សហព្័នធ និងរដា សាលា Collegiate អាចបលញ្េ ញព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល្មេះសិសសសម្រាប់លោេបំែងលផ្សងៗ។
ព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល្មេះសិសសម្រតវូ បានកំែត់លោយម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេង របស់សាេា លហើយអាចរ ួែបញ្ចេ
ូ ៖







ល្មេះសិសស អាសយោាន និងលេខទូ រសព្ទ
នងៃ មខឆ្នក
ំ ំលែើត និងទ៊ីកមនល ងកំលែើត
ែខវ ិជាាសិកា
ការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្ និងក៊ីឡាមដេទទួ េសាាេ់ជាផ្ល វូ ការ
ទែៃ ន់ និងកែព ស់របស់សាជិកម្រក ុែក៊ីឡា

ការលាតម្តដាងជាសាធារណ្ៈនូ វព្យ័ត៌មានបញ្ជីច្្មោះសិសសអាឆច្កើតច្





លសៀវលៅម្របចំឆ្នំសក
ិ ា (រ ួែទ ំងរ ូបងត)។
បញ្ា ៊ីល្មេះម្រក ុែ និងបញ្ា ៊ីថានក់។
កែម វ ិធ៊ីបញ្េ ប់ការសិកា លរាងភាេយនត អតត ព្េកែម និងតន្តនត។៊ី
វវ ីលដអូ ការសមែត ង សកែម ភាព្សាលា និងម្រព្ឹតតិការែ៍ក៊ីឡា។







កាេបរ ិលចេ ទននវតត ាន
កិតតយ
ិ ស រងាវន់ និងសញ្ញាបម្រតមដេទទួ េបាន
កម្រែិតសាលា និងថានក់
ភានក់ងារ ឬសាថប័នអប់រំព្៊ីែនមដេសិសសចូ េរ ួែ

ើងតារវ ិធីជាច្ម្ឆើនដូ ឆជា៖
 អតថ បទអំព្៊ីសកែម ភាព្សាលា និងម្រព្ឹតតកា
ិ រែ៍អតត ព្េកែម ។
 តារាងកិតតិយសម្របចំសាលា អាហារ ូបករែ៍
និងរងាវន់លផ្សងៗលទៀត។
 ការលចញផ្ាយលៅកាន់ម្របព្័នធផ្សព្វ ផ្ាយ
និងភាេ៊ីទ៊ីប៊ីលផ្សងលទៀត។

ដ
ការច្បាោះព្យ៉ុរពផ្ាយរ ូបភាព្យ វវច្ដអូ
និងសិលបៈ/ការងាររបស់សិសស
សាលា Collegiate Charter School of Lowell អបអរសាទរសែិទធផ្េរបស់សិសស និងបេា េិករបស់លយើង។ លព្ញែួ យឆ្នំ សាលា Collegiate អាចងតរ ូបសិសស
និងសកែម ភាព្សាលាជាលម្រចើន។ រ ូបងតទ ំងលនេះអាចលេចល ើងកនុងសាារសិកាលផ្សងៗ រ ួែទ ំងលេហទំព្័ររបស់សាលា ម្របព្័នធផ្សព្វ ផ្ាយសងា ែរបស់សាលា
(Facebook, Twitter, Instagram) លសៀវលៅម្របចំឆ្នំ ខិតតបែណ ម្របតិទិនសិកា។េ។ លព្េខល េះលយើងក៏អាចផ្សព្វ ផ្ាយការងាររបស់សិសសផ្ងមដរ។
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ច្សឆកត ីច្ផ្តើរ
អំព្យីច្សៀវច្ៅបណ្នំច្នោះ
ច្សៀវច្ៅបណ្នំ គឺមានន័យថ្ននឹងផ្តល់នូវម្កបខ្ណ្ឌថ្នការយល់ដឹងឆាស់លាស់ សម្មាប់សិសស
មាតាបិតា និងប៉ុគគលិក។ ច្ទោះបីជាយងណាក៏ច្ដាយ វាផ្តល់ឆច្រល ើយយងសច្ងេ បឆំច្ពាោះសំណ្ួរ
ដូ ឆជា "ច្តើអវដជាច្ោលការណ្៍បណ្នំរបស់សាលាច្ៅកនុង ម្បព្យ័នធអប់រ
ំ របស់ SABIS?" “ច្តើអវដជា
កត ីម្បាថ្នាបដលច្យើងមានសម្មាប់សស
ិ សរបស់ច្យើង?” «ច្តើច្យើងម្តូវបំច្ព្យញភារកិឆចអវដខ្លោះកនុងនរ
ជាសមាជិកថ្នសហគរន៍? សរ៉ុបរក "ច្តើច្យើងមានច្ោលបំណ្ងអវ ដ?"
លសៀវលៅមែនំទ ំងអស់េួរមតអាចម្រេប់ម្រេងបាន លហើយេួ រមតបលម្រែើជាធនធាន មដេព្ឹង
អាម្រស័យបាន។
ខែៈលព្េមដេលសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសសលនេះ េឺជាការងារែួ យ មដេ
កំព្ងវ ិវតត លៅែន
មដេនឹងផ្លលស់បតរូ
និងម្រតវូ បានមកសម្រែួេលៅលព្េ
មដេលយើងវរ ីក
ចលម្រែើនកនុងនែជាសាលា វាលៅមតអាចជួ យអន កឱ្យយេ់ថាលតើ "លយើងានលោេបំែងអវ ី" លៅ
លព្េបចចុបបនន លនេះ។
សូ ែអានលសៀវលៅមែនំឱ្យបានហម ត់ចត់ និងលោយយកចិតតទកោក់។
បនទប់ែក ទកវាលៅផ្ទ េះឱ្យជិតខល ួនសម្រាប់ជាឯកសារលយង។
លយើងមសវ ងរកការលយេយេ់ និងកិចេសហម្របតិបតត ិការរបស់អនក លៅលព្េមដេលយើងលធវ ីការរ ួែ
ោនលឆ្ពេះលៅរកលោេលៅរបស់លយើង។
សាលារកាសិទធិកនុងការផ្លលស់បតរឆំ
ូ ច្ពាោះច្សៀវច្ៅបណ្នំសម្មាប់សិសសម្គប់ច្ព្យលច្វលា
និងច្ដាយោមនការជូនដំណ្ឹងជារ៉ុន។
សាលាក៏រកាសិទធិកនុងការចាកច្ឆញព្យីច្ោលការណ្៍
និងនីតិ វ ិធីផ្ងបដរ។
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell
បញ្ជីទំនក់ទំនង
លេខទូ រសព្ទ ៖ (978) 458-1399

ទូ រសារ៖ (978) 458-1366

រ៉ុខ្ដំបណ្ង

ច្្មោះ

នយកសាលា

បែឌិត Laurie Hodgdon

AQC, ថានក់ទ៊ី K-2
(អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកា)

អន កម្រស៊ី Megan Gaudreau

AQC, ថានក់ទ៊ី 3-5
(អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកា)

លលាកម្រស៊ី Courtney Connors

AQC, ថានក់ទ៊ី 6-8
(អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកា)

លលាកម្រស៊ី Siobhan Quinlan

AQC, ថានក់ទ៊ី 9-11
(អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកា)

អន កម្រស៊ី Katie Reyes

SEAC
(អន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កសិកាអប់រំព្ិលសស)

លលាកម្រស៊ី Khristine Maraganis

អន កសម្រែបសម្រែួេជ៊ី វ ិតសិការបស់សិសស

លលាកម្រស៊ី Ashley Bailey

អន កម្រេប់ម្រេងបលចេ ក វ ិទាព្័ត៌ាន

លលាក Christian Simard

SMC
(អន កសម្រែបសម្រែួេការម្រេប់ម្រេងសិសស)

TBD

អន កបំលព្ញការងារសងា ែរបស់សាលា

លលាកម្រស៊ី Miranda Hill, លលាកម្រស៊ី Julia Hanna, អន កម្រស៊ី Alba
Kuilan-Lamboy និង អន កម្រស៊ី Nancy Fagan

អន កសម្រែបសម្រែួេ ELL
(អន កលរៀនភាសាអង់លេល ស)

លលាកម្រស៊ី Jennifer Cippola

អន កកាន់បញ្ា ៊ីរដា បាេ

លលាកម្រស៊ី Shannon Sokolski

ការ ិយេ័យធរកិចេ

លលាក Carl Nystrom

ធនធានែនសស

TBD

េិលានបោាយិកាម្របចំសាលា

អន កម្រស៊ី Jennifer Gikas, R.N. និងអន កម្រស៊ី Mrs. Rebecca
Schmidt

អន កម្រេប់ម្រេងការ ិយេ័យ

អន កម្រស៊ី Pamela Rondon

អន កទទួ េលេាៀវ

អន កម្រស៊ី Malinda Silva

ម្របសិនលបើអនកែិនម្របាកដថាម្រតវូ លៅលៅអន កណាលទ
បេា េិកការ ិយេ័យជួ រែខនឹង រ ីករាយកនុងការដឹកនំអនកលៅកាន់បេា េសែរែយ។
សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ សូ ែចូ េលៅកាន់លេហទំព្័របណា
ដ ញរបស់ SABIS® តាែរយៈ www.sabis.net។
លម្រៅព្៊ីលនេះ សាលារបស់លយើងក៏ានលេហទំព្័រព្ិលសសែួ យ េឺ lowell.sabis.net.

សាជិកនន
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell
ម្ក ុរម្បឹកាម្គប់ម្គង

ច្លាក Walter McGrail – ម្បធាន
អា កម្សី Kathleen McCarthy – អន៉ុម្បធាន
ច្លាក Alan Miller – ហិរញ្ាិក
ច្លាកម្សី Erika Souza – ច្លខា
ច្លាក Brian Chapman – សមាជិក
ច្លាក Pravin Patel – សមាជិក
ច្លាក Sathya Pholy - សមាជិក

កិចចម្របជំម្រក ុែម្របឹកាេិបាេ CCSL ម្រតវូ បានលធវ ីល ើងជាធែម តាលៅ
នងៃ អងាារទ៊ីប៊ីននមខន៊ីែួយៗ លោយចប់លផ្ត ើែលៅលា៉ាង 5:30 លាៃច
លេើកមេងមតានកំែត់សាាេ់លផ្សងលទៀត។
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ម្បវតត ិថ្នបណា
ា ញសាលា SABIS® ៖
សាលាអនត រជាតិ Choueifat (លៅថា SHOY-FAT) ម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងកនុងឆ្នំ 1886 លៅកនុងេូ ែិ
Choueifat ជាយម្រក ុង Beirut កនុងម្របលទសេ៊ីបង់។ សាថបនិក េឺកញ្ញា Louisa Proctor និង
Reverend Tanios Saad បានចប់លផ្ត ើែវាជាសាលាសម្រាប់ការ ី។ កញ្ញា Proctor និង Reverend
Saad លជឿជាក់យ៉ាងែតាំថា ន្តសត៊ីបានបញ្ជន
ូ តនែល ននវបបធែ៌ និងជាកាលំងលៅព្៊ីលម្រកាយ
ការធានដេ់ការឱ្យទទួ េបានការអប់រំេអ។ លៅលព្េលនេះ ានសាលាតិចតួ ចមដេទទួ េសិសស
ម្រស៊ីលៅកនុងតំបន់លនេះននម្របលទសេ៊ីបង់។ ប៊ីឆ្នំលម្រកាយែក ម្រេួសារលៅកនុងសហេែន៍បានែក
សាលា លហើយបានសំឱ្យកូ នម្រប ុសរបស់ព្ួកលេចូ េលរៀន លោយសារ "កូ នម្រស៊ីរបស់លយើងកំព្ងលរៀន
លម្រចើនជាងកូ នម្រប ុសរបស់ព្ួកោត់លៅលទៀត។"
សាលាបានកាលយជាសាលាអប់រំសម្រាប់កែរា
និងការ ីលៅលព្េលនេះ។
សាលាបានរ ួចផ្តព្៊ីសម្រងាាែលលាកទ ំងព្៊ីរ
លហើយបនត រ ីកចលម្រែើន
និងអេិវឌឍកនុងរយៈលព្េ
ជាលម្រចើនឆ្នំែកលនេះ។
លៅពាក់កណា
ត េទសវតសរ៍ឆ្នំ
1970
វាបានចប់លផ្ត ើែកែម វ ិធ៊ីព្ម្រង៊ីក
លៅខាងលម្រៅម្របលទសេ៊ីបង់។ ឥ ូ វលនេះានសាលាលរៀនចំនួន 79 និងសាកេវ ិទាេ័យចំនួន 1
មដេកំព្ងដំលែើរការលៅកនុងម្របលទសចំនួន 15៖ សហរដា អាលែរ ិក បា៉ាេ៊ីសាថន ចម្រកេព្អង់លេល ស
លអែ៊ីរា៉ាតអារា៉ាប់រ ួែ េ៊ីបង់ ហស៊កោន៊ី លអហស
ុ ៊ីប អាេល ឺែ៉ាង់ រ ូា៉ាន៊ី បាមរ៉ាន អូ ែ៉ាង់ កាតា
អារា៉ាប ៊ីសាអូ ឌ៊ីត អ៊ីរា៉ាក់ និង ស៊ី រ ី។ ការចេះល្មេះចូ េលរៀនសរបលៅកនុងសាលាទ ំងលនេះានសិសសជាង
60,000 នក់ និងបេា េិក 4,500 នក់។ សិសសបញ្េ ប់ការសិកាននសាលាទ ំងលនេះបានចូ េលរៀន
លៅសកេវ ិទាេ័យកំព្ូេៗជាលម្រចើន។
នងៃ លនេះ លលាក Ralph Bistany និងអន កម្រស៊ី Leila Saad ដឹកនំបណា
ត ញសាលា SABIS® ។
ទ៊ីសានក់ការកណា
ត េលៅសហរដា អាលែរ ិករបស់ម្របព្័នធអប់រំ SABIS® ានទ៊ីតាំងលៅទ៊ីម្រក ុង Eden
Prairie រដា Minnesota ។

លកេ ណ្ៈព្យិច្សសថ្នបណា
ា ញសាលា® SABIS៖
ការច្រៀបឆំរហាវ ិទាល័យសម្មាប់សស
ិ សទំងអស់។
សាលាខិតខំលរៀបចំសិសសទ ំងអស់របស់ខល ួនឱ្យចូ េែហាវ ិទាេ័យ និងសាកេវ ិទាេ័យមដេាន
េែភាព្េអ
និង "ស័កតិសែ"។ លយើងលជឿថាការអប់រំលៅែហាវ ិទាេ័យ េឺអាចចូ េលរៀន
បានសម្រាប់
សិសសទ ំងអស់មដេម្រតវូ បានចេះល្មេះលៅកនុងម្របព្័នធរបស់សាលា
SABIS®។
កំែត់ម្រតាននទទួ េឱ្យចូ េលរៀនលៅែហាវ ិទាេ័យរបស់ SABIS® ទទួ េបានការោំម្រទព្៊ីសិសស។
បចចុបបនន សាលា Collegiate Charter School of Lowell ទទួ េសិសសចប់ព្៊ីថានក់ែលតត យយដេ់ថានក់ទ៊ី
3។
សាលាានការតម្រែង់ទិសខាងការសិកាខព ស់
លោយោមនការសម្រែិតសម្រាំង
លហើយ
តម្រែូវឱ្យានមតព្៊ីរចំែចប៉ាលណា
ណ េះ េឺ៖
សិសសម្រតវូ មតានចំលែេះដឹងែូ េោានអបបបរាជាភាសាអង់លេល ស និងេែិត វ ិទា (ដូ ចមដេ
បានកំែត់លោយការលធវ ីលតសត វ ិនិចេ័យ) អន កមដេខវ េះចំលែេះដឹងលនេះ ម្រតវូ មតានឆនទ ៈកនុងការទទួ េ
បានវាតាែរយៈជំនួយ និងការខិតខំម្របឹងមម្របង។

8

ាតាបិតា
និងសិសសម្រតវូ មតចង់បានការអប់រំដ៏េអឥតលខាេេះ
លហើយសិសសម្រតវូ មតានឆនទ ៈ
កនុងការខិតខំម្របឹងមម្របង មដេម្រតវូ ការលដើែប៊ីសលម្រែចបានលជាេជ័យកនុងការសិកា។
ភាព្យឆម្រ ុោះបផ្ាកវបបធរ៌៖
SABIS®លជឿជាក់ថាភាព្ចម្រែ ុេះមផ្ន កវបបធែ៌លៅកនុង
សិសសម្រេប់ៗរ ូប
និងបេា េិករបស់ខល ួន
េឺជាមផ្ន កែួ យននលបសកកែម របស់ខល ួនលដើែប៊ី "អប់រំព្េរដា ននព្ិេព្លលាក។” ភាព្ចម្រែ ុេះរបស់សិសស
ម្រេប់ៗរ ូប
ផ្ត េ់ឱ្យព្ួ កលេនូ វបទព្ិលសាធន៍ននការម្របាម្រស័យទក់ទងជាែួ យការ
និងយវវ ័យ
មដេានសាវតារលផ្សងៗោន លោយផ្ដ េ់ឱ្យព្ួ កលេនូ វឱ្កាសលដើែប៊ីទក់ទងជាែួ យែនសសមដេាន
វបបធែ៍
សាសនោ
និងជាតិសាសន៍លផ្សងៗោន។
វាបំលព្ញនូ វលោេលៅែួ យកនុងចំលណាែ
លោេលៅននទសសនវ ិជាារបស់សាលា េឺ "ជួ យសិសសឱ្យអេិវឌឍការយេ់ដឹងព្ិតម្របាកដអំព្៊ីភាព្
ខសោន ក៏ដូចជាភាព្ម្រសលដៀងោន" របស់អនកដនទ។
គណ្ច្នយយភាព្យ៖
លយើងលជឿជាក់ថាម្របសិទធភាព្ខព ស់ និងសត ង់ោរេអ សលម្រែចបាន ម្របសិនលបើែនសសទទួ េខសម្រតវូ
ចំលពាេះសកែម ភាព្ និងការសលម្រែចចិតតរបស់ព្ួកលេ។ ដូ លចន េះលហើយ បេា េម្រេប់រ ូបលៅសាលា
ម្រតវូ ានេែលនយយភាព្។ អន កម្រេប់ម្រេងានទំនួេខសម្រតវូ កនុងការកំែត់ សលម្រែចបាន និងរកា
បាននូ វសត ង់ោរខព ស់។
រដា បាេកំែត់កែម វ ិធ៊ីសិកាសម្រាប់ម្រេប់ថានក់ទ ំងអស់
និងវាស់មវង
ការសលម្រែចលោេបំែងតាែរយៈការលធវ ីលតសដ ឯករាជយ។
ម្រេប
ូ លម្រងៀនម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះ
សែិទធផ្េរបស់សិសស។
ឆាប់សាីព្យីច្ជាគជ័យរបស់សិសសម្គប់រ ូប៖
តាែការលសន ើសំ សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងផ្ត េ់ព្័ត៌ានទក់ទង
នឹងេែវឌឍិ វ ិជាាជ៊ីវៈរបស់ម្រេម្រូ បចំថានក់ រ ួែានជាអាទិ៍ ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងេែវឌឍិរបស់រដា
និងេកខ ែៈវវ ិនិចេ័យផ្ដ េ់អាជាាបែណសម្រាប់កម្រែិតថានក់ និងែខវ ិជាាននការបងាាត់បងាាញរបស់ម្រេ។ូ
ច្ោលការណ្៍រិនច្រ ដសច្អើង៖
លយងតាែ M.G.L. ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 89 និងជំព្ូកទ៊ី 76 មផ្ន កទ៊ី 5 សាលា Collegiate Charter
School of Lowell លបត ជាាធាននូ វឱ្កាសសិកាលសម ើោនសម្រាប់សិសានសិសសទ ំងអស់ លោយ
ឈរលេើែូេោាន មដេាន និងែិនម្រតវូ លរ ីសលអើងលោយឈរលេើែូេោានជាតិសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ
លដើែកំលែើតជាតិ ជំលនឿ លេទ ជាតិព្នធុ ទំលនរផ្ល វូ លេទ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ ព្ិការភាព្ផ្ល វូ ចិតត
ឬរាងកាយ អាយ ព្ូ ជព្ងស ការសមែត ងអតត ព្េិកែម តម្រែូវការព្ិលសស ឬជំនញភាសាអង់លេល ស
ឬភាសាបរលទស និងសែិទធិផ្េសិកា។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell អាចកំែត់
ការចេះល្មេះចូ េលរៀនកនុងកម្រែិតជាក់លាក់ែួយ និងអាចលរៀបចំកែម វ ិធ៊ីសិកាជំ វ ិញមផ្ន កជាក់លាក់
លេើចំែចលោេដូ ចជា េែិត វ ិទា វវ ិទាសាន្តសត ឬសិេបៈ។
ម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេងបានអនែ័តន៊ីតិ វ ិធ៊ីបដឹងតវា៉ាសម្រាប់សិសស
ម្រេប
ូ លម្រងៀន
និងបេា េិក
លផ្សងលទៀតមដេានអារែម ែ៍
ថាព្ួ កលេម្រតវូ បានលេលរ ីសលអើង។
ចាប់ចែល ងននលោេការែ៍
និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីានលៅកនុងលសៀវលៅមែនំលនេះ និងានលៅការ ិយេ័យរដា បាេផ្ងមដរ។
ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកម្របឆ្ំងនឹងបេា េណាានក់ រ ួែទ ំងសិសស
ាតាបិតា អាណាព្ាបាេ ឬបេា េិកសាលាសម្រាប់ការោក់ពាកយបែដឹង ការោក់ពាកយ បែដឹង
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តវា៉ា ឬការម្របឆ្ំងនឹងការលរ ីសលអើង ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូ ចត់ទកថា ជាទលងវ ី
ខសឆា ងមដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់មតែដ ង។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ែិនលរ ីសលអើងទក់ទងនឹងព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ
សាសន លយនឌ័រ ទំលនរផ្ល វូ លេទ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ សញ្ញាតិលដើែ អាយ ព្ិការភាព្ សាថនភាព្
LBGQT ព្័ត៌ានមហសន សាថនភាព្អាពាហ៍ព្ិពាហ៍ ការលេើកមេងលទស ឬឋានៈជាអត៊ីត
យទធ ជនមដេានធានរា៉ាប់រងម្រសបតាែចាប់សហព្័នធ រដា និងែូ េោានជាធរាន។
លោេការែ៍លនេះអនវតត ចំលពាេះសិសស ម្រេប
ូ លម្រងៀន
Collegiate Charter School of Lowell។

បេា េិក

និងរដា បាេទ ំងអស់លៅសាលា

ច្ោលការណ្៍ឆ៉ុោះច្្មោះឆូ លច្រៀនរបស់សាលា Collegiate Charter School of
Lowell ៖
1. ច្ោលការណ្៍ទូច្ៅ
a. សាលា Collegiate Charter School of Lowell (Collegiate) េឺជាសាលារដា
មដេបលម្រងៀនលម្រតៀែឱ្យចូ េលរៀនលៅែហាវ ិទាេ័យ K-12 មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលា
ទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដា និងចាប់អប់រំ និងបទបបញ្ា តត ិជាធរានននរដា Massachusetts
សហសខាេ។ សាលា Collegiate ចេះល្មេះចូ េលរៀន ថានក់ែលតត យយងម ៊ីជាលរៀងរាេ់ឆ្នំ និង
បំលព្ញែខតំមែងែកវ ិញលៅថានក់ែលតត យយដេ់ថានក់ទ៊ីដប់ លៅលព្េមដេានការលបើក
ទទួ េសិសស។ សាលារកា និងអនវតត មផ្នការលម្រជើសលរ ីស និងរកាទកសិសស ដូ ចាន
មចងកនុង G.L. c. 71, § 89(f) និង CMR 603 1.05(f)។
b. សាលា Collegiate ែិនម្រតវូ លរ ីសលអើងលេើែូេោានននព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ លដើែកំលែើត
ជំលនឿ ឬសាសន លេទ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ ជាតិព្នធុ ទំលនរផ្ល វូ លេទ ព្ិការភាព្ផ្ល វូ ចិតត ឬ
ផ្ល វូ កាយ អាយ ព្ូ ជព្ងស ការសមែត ងអតត ព្េិកែម តម្រែូវការព្ិលសស ជំនញភាសាអង់លេល ស
ឬភាសាបរលទស
ឬសែិទធិផ្េសិកាព្៊ីែនលៅលព្េលម្រជើសលរ ីស
ឬទទួ េយកសិសសកនុង
សកែម ភាព្ចេះល្មេះចូ េលរៀន។
c. ដំលែើរការោក់ពាកយសំរបស់លៅសាេ Collegiate េឺឯករាជយព្៊ី និងែិនពាក់ព្័នធជាែួ យ
ដំលែើរការោក់ពាយសំរបស់ែែឌេសិកាសាលាសារធារែៈននរដា Lowell លទ។
d. ចំនួនសិសសសរបមដេចូ េលរៀនលៅសាលា Collegiate កនុងឆ្នំសិកាែួ យែិនអាចលេើសព្៊ី
ចំនួនសិសសសរបលៅកនុងរបាយការែ៍ែនចូ េលរៀនរបស់សាលា
មដេបានោក់ជូននយកោានបឋែសិកា
និងែធយែសិកាលៅនិទឃរដូ វែនលទ។
Collegiate
នឹងែិនទទួ េយកសិសសលេើសព្៊ីចំនួនអតិប រ ិា
និងមផ្នការកំលែើន
មដេបានអនែ័តរបស់សាលា
ជាក់លាក់លៅតាែេកខ ខែឌជាសារវនត
ននេកខ នត ិកៈរបស់សាលាលនេះលទ។
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e. កនុងករែ៊ីមដេានកមនល ងទំលនរតិចជាងលបកខ ជនមដេានសិទធិ សិសសនឹងម្រតវូ បានទទួ េ
យកសម្រាប់ការចូ េលរៀនលោយដំលែើរការចប់លឆ្នតដូ ចានមចងកនុងមផ្ន កទ៊ី
4។
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីចប់លឆ្នត។
f. លបកខ ជនទ ំងអស់នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរថាសាលាផ្ត េ់កមនល ងសានក់
លៅ និងលសវាកែម ោំម្រទសម្រាប់អនកសិកាចម្រែ ុេះ រ ួែទ ំងសិសសមដេអាចានព្ិការភាព្
ម្រតវូ ការការអប់រំព្ិលសស ឬជាអន កសិកាភាសាអង់លេល ស។
ព្័ត៌ានលនេះម្រតវូ បានបងាាញ
លៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលា
លៅកនុងឯកសារផ្សព្វ ផ្ាយ
និងលសៀវលៅមែនំសម្រាប់
ាតាបិតាសិសស និងជាមផ្ន កននពាកយសំចេះល្មេះចូ េលរៀន។
2. លកេ ខ្ណ្ឌមានសិទធិកនុងការឆ៉ុោះច្្មោះ
a. Collegiate
ែិនតម្រែូវឱ្យលបកខ ជន
ឬម្រក ុែម្រេួសាររបស់ព្ួកលេចូ េរ ួែការសាាសន៍
ឬកិចចម្របជំផ្តេ់ព្័ត៌ានជាេកខ ខែឌននការោក់ពាកយ ការចូ េលរៀន និងការចូ េរ ួែលនេះ
លទ។
លទេះជាយ៉ាងណាក៏លោយ ម្រក ុែម្រេួសារ និងសិសសម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូ េរ ួែ
កនុងការលបើកឱ្យចូ េទសសន លដើរលែើេ និង/ឬជួ បជាែួ យសាលា Collegiate ែនលព្េ
ោក់ពាកយសំ។
b. ដូ ចោនលនេះមដរ
Collegiate
ែិនចត់មចងការម្រប ងចូ េ
ឬការលធវ ីលតសដ វាស់សទង់
សែតថ ភាព្ ឬកំែត់ការចេះល្មេះជាែនលេើេទធ ផ្េព្៊ីការលតសដ សែតថ ភាព្ ឬសែិទធផ្េ
ណាែួ យ ឬេទធ ផ្េសិកាព្៊ីែនរបស់សិសសលៅសាលាែនរបស់ោត់លនេះលទ។
c. លដើែប៊ីឱ្យសិសសណាានក់ចេះល្មេះចូ េលរៀនលៅសាលា Collegiate សិសសលនេះម្រតវូ មតបលងក ើត
តាែរយៈម្របតិបម្រតព្ិនទុ មផ្នការសិកាលៅផ្ទ េះមដេបានអនែ័ត និង/ឬកំែត់ម្រតាសាលា
មដេអាចទទួ េយកបានលផ្សងលទៀត
មដេខល ួនបានបញ្េ ប់ថានក់លោយលជាេជ័យែន
ថានក់មដេព្ួ កលេមសវ ងរកការអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន។
សម្រាប់សិសសថានក់ែលតត យយ សិសស
ម្រតវូ ានអាយ 5 ឆ្នំម្រតឹែនងៃ ទ៊ី 31 មខស៊ីហា ននឆ្នំសិកាមដេបានអនវតត ។ សម្រាប់ការ
ចេះល្មេះចូ េលរៀនថានក់ែលតត យយ
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេនឹងតម្រែូវឱ្យផ្ត េ់ឱ្យសាលានូ វ
សំបម្រតកំលែើតរបស់ការ។ សម្រាប់សិសសមដេែិនបានចូ េរ ួែ ឬបញ្េ ប់ថានក់ែលតត យយ
លហើយកំព្ងមសវ ងរកការចូ េលរៀនថានក់ទ៊ី 1 សិសសម្រតវូ មតានអាយ 6 ឆ្នំម្រតឹែនងៃ ទ៊ី 31
មខស៊ីហា ននឆ្នំសិកា។
d. េកខ ខែឌតម្រែូវននការសានក់លៅ៖
លដើែប៊ីចេះល្មេះចូ េលរៀនលៅសាលា
Collegiate
លបកខ ជនទ ំងអស់ម្រតវូ មតជាអន ករស់លៅរដា
Massachusetts
លៅលព្េោក់ពាកយ
ការអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន និងលព្េកំព្ងចូ េលរៀនលៅសាលា Collegiate។ លម្រៅព្៊ីសិសស
មដេោមនផ្ទ េះសមែបង
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូ មតោក់េសតុតាងននការសានក់លៅ
លៅលព្េោក់ពាកយ
និងចេះល្មេះ
(ម្របសិនលបើការសានក់លៅបានផ្លលស់បតរបន
ូ
ទ ប់ព្៊ីការ
ោក់ពាកយ)។
i.

េសតុតាងននការសានក់លៅរ ួែាន៖
 បែណលបើកបររបស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេលៅរដា

Massachusetts
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មដេានសព្េភាព្
វវ ិកក យបម្រតលសវាសាធារែៈ (ែិនមែនទឹក ឬទូ រសព្ទ នដ) ចេះកាេបរ ិលចេ ទ
កនុងរយៈលព្េ 60 នងៃ កនល ងែក
ចាប់ចែល ងននការជួ េបចចុបបនន កិចចម្រព្ែលម្រព្ៀងមផ្ន កទ៊ី 8 ឬេិខិតបញ្ញាក់
របស់ាេស់ផ្ទេះ
និង/ឬបែណចេះល្មេះលបាេះលឆ្នត
បែណកែម សិទធិ ការទូ ទត់សងម្របាក់បញ្ញេំ ចេះកាេបរ ិលចេ ទកនុងរយៈលព្េ 60
នងៃ ចងលម្រកាយ ឬវ ិកក យបម្រតព្នធ លេើអចេនម្រទព្យ មដេបានចេះកាេបរ ិលចេ ទ
កនុងឆ្នំចងលម្រកាយ
ទម្រែង់មបបបទ W2 មដេចេះកាេបរ ិលចេ ទកនុងអំ ុ ងឆ្នំ ឬចងសនល ឹកនន
ការលបើកម្របាក់លបៀវតសរ៍ មដេចេះកាេបរ ិលចេ ទកនុងរយៈលព្េ 60 នងៃ កនល ង
ែក
លសចកត ៊ីមងល ងការែ៍របស់ធនោរ
ឬបែណឥែទនមដេាន
ចេះកាេបរ ិលចេ ទកនុងរយៈលព្េ 60 នងៃ កនល ងែក
េិខិតព្៊ីទ៊ីភានក់ងាររោាេិបាេមដេទទួ េបានការអនញ្ញាត*
ចេះកាេ
បរ ិលចេ ទកនុងរយៈលព្េ 60 នងៃ កនល ងែក

*ទ៊ីភានក់ងាររោាេិបាេមដេទទួ េបានការអនញ្ញាត៖ នយកោានចំែូេ (DOR) លសវាការ
និងម្រេួសារ (DCF) ជំនួយអនត រកាេ (DTA) លសវាយវជន (DYS) សនត ិសខសងា ែ
រាេ់ការទំនក់ទំនងលៅលេើកាេសំបម្រតរបស់រដា Massachusetts សហសខាេ។
សិសសមដេអាចម្រតវូ បានចត់ទកថាោមនផ្ទ េះសមែបង
ានសិទធិោក់ពាកយ
និងចូ េលរៀន
លៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell បាន។ លទេះជាយ៉ាងណាក៏លោយ
លដើែប៊ីទទួ េបានការអនលម្រោេះឱ្យចូ េលរៀន
សិសសមដេអាចម្រតវូ បានចត់ទកថាោមនផ្ទ េះសមែបងម្រតវូ មតផ្ត េ់េសតុតាងននទ៊ីេំលៅបចចុបបនន
ឬបលណា
ត េះអាសនន របស់ព្ួកលេ។
ការទំនក់ទំនងអំព្៊ីភាព្ោមនផ្ទ េះសមែបងរបស់សាលា
Collegiate នឹងលធវ ីការជាែួ យសិសសានក់ៗ មដេអាចម្រតវូ បានចត់ទកថាោមនផ្ទ េះសមែបង
លដើែប៊ីកំែត់េសតុតាងននការសានក់លៅតាែករែ៊ីន៊ីែួយៗ។
e. Collegiate
រកាសិទធិកនុងការបញ្េ ប់ការចេះល្មេះរបស់សិសស
លដើែប៊ីដក
ឬេប
លចេការអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន
ឬេបលចេការចេះល្មេះសិសស
ម្របសិនលបើលេរក
លឃើញថាសិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់សិសស បានោក់បញ្ជន
ូ
លសចកត ៊ី
មងល ងការ ឬឯកសារែិនព្ិត កនុងអំ ុ ងលព្េដំលែើរការោក់ពាកយសំ ឬកនុងអំ ុ ងលព្េ
មផ្ន កណាែួ យននការចេះល្មេះរបស់សិសសលៅសាលា Collegiate។ សិសស និង/ឬាតា
បិតា/អាណាព្ាបាេ នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីលចតនរបស់សាលា
កនុងការចត់ វ ិធានការមបបលនេះ និងម្រតវូ ានឱ្កាសសមែដ ងែតិែនលព្េលកើតានផ្េ
វវ ិបាកននការចេះល្មេះណាែួ យែកលេើសិសស។
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f. យ៉ាងលហាចណាស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេានក់ម្រតវូ មតចេះហតថ លេខាលេើពាកយសំលដើែប៊ីឱ្យ
សិសសានសិទធិចេះល្មេះចូ េលរៀន។
Collegiate ែិនតម្រែូវឱ្យានហតថ លេខាាតាបិតា
ព្៊ីរលទ េេះម្រតាមតតម្រែូវលោយដ៊ីការបស់តលាការ។
3. ដំច្ណ្ើរការដាក់ពាកយ
a. ពាកយលសន ើសំចេះល្មេះចូ េលរៀនាន
និងទទួ េយកលព្ញែួ យឆ្នំ។
ពាកយសំានលៅ
lowell.sabis.net និង/ឬអាចែកយកលៅ1857 Middlesex St, Lowell, MA 01851។
នងៃ ផ្តកំែត់សម្រាប់ការោក់ពាកយសំម្រតវូ បានផ្សព្វ ផ្ាយជាសាធារែៈយ៉ាងលហាចណាស់ែួ
យមខែនលព្េផ្តកំែត់។
ពាកយសំមដេបានទទួ េលៅលម្រកាយនងៃ ផ្តកំែត់ម្រតវូ បានបញ្ចេ
ូ លៅកនុងការចប់លឆ្នតចេះ
ល្មេះចូ េលរៀនតាែការលម្រោងទកលៅលព្េលម្រកាយ ម្របសិនលបើអស់បញ្ា៊ីរង់ចំ មដេបាន
បលងក ើតដំបូង។
រាេ់ព្័ត៌ានមដេបានលសន ើរសំលៅកនុងពាកយសំនឹងែិនម្រតវូ បានលម្របើ
លដើែប៊ីមបងមចកល ើយ។ សាលា Collegiate ែិនម្រតវូ េិតនងល ពាកយសំចូេលរៀន ឬលម្របើម្របាស់
ការលេើកទឹកចិតតមផ្ន កហិរញ្ា វតថុលដើែប៊ីលម្រជើសលរ ីសនិសសិតល ើយ។
b. សាលា
Collegiate
អនវតត កាេបរ ិលចេ ទផ្តកំែត់ននការោក់ពាកយសំចែបងែួ យ
និងការចប់លឆ្នតចេះល្មេះចូ េលរៀនលរៀងរាេ់ឆ្នំបនទប់ព្៊ីនងៃ ទ៊ី 1 មខែករា ប៉ាមនត ែននងៃ ទ៊ី
15 មខែ៊ីន សម្រាប់ឆ្នំសិកាខាងែខ។ សាលា Collegiate ម្រតវូ ផ្សព្វ ផ្ាយជាសាធារែៈនូ វ
កាេបរ ិលចេ ទ
លព្េលវលា
និងទ៊ីតាំងលោយានការជូ នដំែឹងសែលហតផ្េយ៉ាង
លហាចណាស់ែួយសបាតហ៍ែននងៃ ចប់លឆ្នត។
រយៈលព្េចេះល្មេះចូ េលរៀននឹងម្រតវូ បាន
ផ្សព្វ ផ្ាយយ៉ាងទូ េំទូលាយទូ ទ ំងតំបន់ លហើយនឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ការលបើកឱ្យចូ េលដើរលែើេជា
សាធារែៈសម្រាប់ម្រេួសារមដេចប់អារែម ែ៍។
c. ម្របសិនលបើដំលែើរការចេះល្មេះចូ េលរៀនរបស់នយកសាលាបរាជ័យកនុងការបំលព្ញកមនល ងចូ
េលរៀនមដេលៅទំលនរ សាលាអាចដំលែើរការការចេះល្មេះល ើង វ ិញបានលម្រចើនជាងែួ យដង
មដេដំលែើរការមបបលនេះានេកខ ែៈលសម ើភាព្ និងលបើកចំហ លហើយសាលាផ្ត េ់ការជូ ន
ដំែឹងជាសាធារែៈសែម្រសបយ៉ាងលហាចណាស់ែួយមខែននងៃ ផ្តកំែត់
ននការោក់ពាកយ។
d. សាលានឹងកំែត់ចំនួនកមនល ងទំលនរកនុងែួ យឆ្នំៗ តាែកម្រែិតថានក់។ លៅលព្េ មដេាន
កមនល ងទំលនរកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា
សាលាលរៀនអាចដំលែើរការចេះល្មេះចូ េលរៀនែត ងលទៀត
លដើែប៊ីបំលព្ញការលបើកទទួ េទ ំងលនេះ និងលដើែប៊ីបំលព្ញតាែេកខ ខែឌតម្រែូវរបស់ G.L. c.
70, § 89(n)។ 603 CMR 1.05(8).
e. ម្របសិនលបើលបកខ ជនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន
និងចេះល្មេះចូ េលរៀនលៅសាលា
Collegiate លនេះពាកយសរំ បស់ព្ួកលេកាលយជាមផ្ន កែួ យននកំែត់ម្រតាបលណា
ត េះអាសនន របស់
សិសស និងម្រតវូ រកាទកលោយអនលលាែតាែចាប់ និងបទបបញ្ា តត ិម្រេប់ម្រេងសដ ៊ីព្៊ីកំែត់
ម្រតាអប់រំ។
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f. ម្របសិនលបើលបកខ ជនែិនទទួ េបានការអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន ឬលម្រជើសលរ ីសែិនចេះល្មេះចូ េ
លរៀនលៅសាលា Collegiate លទ សាលានឹងរកាទកពាកយសំរបស់ការលនេះទកជាកំែត់ម្រតា
សិសសបលណា
ត េះអាសនន សម្រាប់រយៈលព្េែួ យ
(1)
ឆ្នំ
បនទប់ព្ល៊ី ្មេះរបស់សិសសមេង
សថ ិតកនុងបញ្ា៊ីរង់ចំ។
g. េសតុតាងសែម្រសបននការសានក់លៅបចចុបបនន
ឬសាថនភាព្បងបអ ូនបលងក ើតអាចម្រតវូ បាន
តម្រែូវ លៅលព្េមដេម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន។
h. សាលា
Collegiate
ម្រតវូ រ ួែបញ្ចេ
ូ លៅកនុងពាកយសំរបស់ខល ួន
ទ ំងអស់នូវលសចកត ៊ីមងល ងការែ៍ោមនការលរ ីសលអើង។

និងឯកសារចេះល្មេះ

4. នីតិ វ ិធីចាប់ច្នាត
a. សាលានឹងកំែត់ចំនួនកមនល ងទំលនរលៅកនុងរយៈលព្េចេះល្មេះតាែកម្រែិតថានក់។
កនុង
ករែ៊ីមដេានកមនល ងទំលនរតិចជាងលបកខ ជនមដេានសិទធិ
សិសសនឹងម្រតវូ បានទទួ េ
យកសម្រាប់ការចូ េលរៀនតាែរយៈដំលែើរការចប់លឆ្នត។ លបកខ ជននឹងម្រតវូ បានោក់ចូេ
លៅកនុងការចប់លឆ្នតតាែកម្រែិតថានក់ និងម្រតវូ បានមបងមចកជាប៊ីម្របលេទ៖ បងបអ ូន
អន កម្រស ុក និងអន កែិនមែនជាអន កម្រស ុក ដូ ចមដេបានព្ែ៌នខាងលម្រកាែ។
i.

ii.

បងបអ ូនបលងក ើត អន កម្រស ុក ឬអន កែិនមែនជាអន កម្រស ុក របស់សិសស មដេចូ េ
លរៀនលៅសាលា Collegiate រ ួចលហើយកនុងឆ្នំននការោក់ពាកយសំ នឹងម្រតវូ បាន
ផ្ត េអា
់ ទិភាព្សម្រាប់ការទទួ េឱ្យចូ េលរៀនជាងសិសស
មដេែិនមែន
ជាបងបអ ូនបលងក ើត។
វាជាទំនួេខសម្រតវូ របស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
ម្រសបចាប់កនុងការជូ នដំែឹងដេ់សាលា
Collegiate
អំព្ប
៊ី ងបអ ូនបលងក ើត
ណាានក់មដេកំព្ងចូ េរ ួែលៅសាលា
Collegiate
ឬសថ ិតកនុងបញ្ា ៊ីរង់ចំ។
បងបអ ូនបលងក ើត េឺជាសិសសមដេានាតាបិតារ ួែោន លោយផ្ដ េ់កំលែើតផ្លទេ់
ឬតាែរយៈការស្ុំកូនម្រសបចាប់
អន កម្រស ុកននទ៊ីម្រក ុង Lowell នឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់អាទិភាព្
ចូ េលរៀន ជាងសិសសមដេែិនមែនជាអន កម្រស ុក។

សម្រាប់ទទួ េឱ្យ

iii. អន កែិនមែនជាអន កម្រស ុកនឹងម្រតវូ បានកំែត់ថាជាអន កម្រស ុករដា
Massachusetts មដេរស់លៅលម្រៅទ៊ីម្រក ុង Lowell។
b. ការចប់លឆ្នតនឹងម្រតវូ លធវ ីល ើងលៅកាេបរ ិលចេ ទមដេម្រតវូ បានផ្សព្វ ផ្ាយជាសាធារែៈ
លោយសាលា (ចលនលេះនងៃ ទ៊ី 1 មខែករាដេ់នងៃ ទ៊ី 15 មខែ៊ីន)។ ការចប់លឆ្នតលនេះ
លធវ ីល ើងលៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell ផ្ល វូ 1857 Middlesex ទ៊ីម្រក ុង
Lowell រដា Massachusetts។ កាេបរ ិលចេ ទ និងលព្េលវលានឹងម្រតវូ បានផ្សព្វ ផ្ាយ
ជាសាធារែៈយ៉ាងលហាចណាស់ែួយសបាតហ៍ែនការចប់លឆ្នត។
រាេ់ពាកយសំមដេានសិទធិទទួ េបានតាែកាេកំែត់នឹងម្រតវូ បញ្ចេ
ូ លៅកនុងការចប់លឆ្ន
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តសាធារែៈ
ម្របសិនលបើចំបាច់។
ពាកយសំមដេបានោក់ជូនលម្រកាយកាេបរ ិលចេ ទ
កំែត់នឹងែិនម្រតវូ បានបញ្ចេ
ូ លៅកនុងការចប់លឆ្នតលនេះលទ។
c. ពាកយសំន៊ីែួយៗនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់លេខសាាេ់ម្រពាវ។ ភាេ៊ីអព្ាម្រកឹតនឹងចប់លឆ្នតតាែ
ថានក់លៅឯការជួ បជំសាធារែៈ។ ការចប់លឆ្នតនឹងបលងក ើតបញ្ា៊ីសិសសលោយលសម ើភាព្ និង
នចដនយតាែថានក់មដេានេំោប់លេខលរៀងលៅតាែការចប់លឆ្នតរបស់ព្ួកលេ។
បនទប់ព្៊ីកំែត់ដំោប់លេងលរៀងលឆ្នតលោយនចដនយរ ួច
អាទិភាព្សម្រាប់ការទទួ េឱ្យ
ចូ េលរៀននឹងម្រតវូ អនវតត ។
ការអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀននឹងម្រតវូ លធវ ីល ើងលោយេិតេូ រព្៊ី
អាទិភាព្ននការចេះល្មេះ
និងមផ្អ កលេើចំនួនលៅអ៊ីមដេាន។
កនុងករែ៊ីមដេាន
លបកខ ជនលម្រចើនជាងលៅអ៊ីមដេាន
លនេះល្មេះសិសសនឹងម្រតវូ ោក់កនុងបញ្ា៊ីរង់ចំតាែ
ថានក់លៅតាែេំោប់ មដេល្មេះម្រតវូ បានលម្រជើសលរ ីស។
5. បញ្ជីរង់ចាំ
a. លៅលព្េមដេសិសសម្រតវូ បានោក់កនុងបញ្ា៊ីរង់ចំ
កនុងរយៈលព្េព្៊ីរសបាតហ៍
ាតា
បិតា/អាណាព្ាបាេ
នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីទ៊ីតាំងរបស់ព្ួក
លេលៅលេើបញ្ា៊ីរង់ចំ។
ការម្របាម្រស័យទក់ទងលនេះនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនតាែសំបម្រត
និងអ៊ីមែេ កនុងករែ៊ីមដេអាសយោានអ៊ីមែេម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យ។
b. េំោប់ននការោក់សិសសលៅលេើបញ្ា៊ីរង់ចំអាចផ្លលស់បតរអាម្រ
ូ ស័យលេើអាទិភាព្ទទួ េឱ្យចូ េ
លរៀន (ដូ ចមដេបានកំែត់កនុងមផ្ន កទ៊ី 4a) មដេានលៅលព្េមដេការអនញ្ញាតឱ្យ
ចូ េលរៀនម្រតវូ បានព្នារ។
សិសសនឹងែិនម្រតវូ បានចេះល្មេះែនសិសសមដេានសិទធិលផ្សង
លទៀត
មដេព្៊ីែនម្រតវូ បានោក់កនុងបញ្ា៊ីរង់ចំកនុងអំ ុ ងលព្េដំលែើរការចេះល្មេះែន
លេើកមេងមត៖
i.

កនុងករែ៊ីមដេអាទិភាព្ននការចេះល្មេះផ្លលស់បតរូ (លោយសារសាថនភាព្បងបអ ូន
បលងក ើត ឬការសានក់លៅ)

ii. កនុងករែ៊ីមដេការចេះល្មេះសិសសមដេែិនមែនជាបងបអ ូនបលងក ើតរបស់សិសស
មដេបានចេះល្មេះនលព្េបចចុបបនន លផ្សងលទៀត
ព្៊ីបញ្ា៊ីរង់ចំ
នឹងលេើស
ព្៊ីតនែល សិការបស់ែែឌេសិកា លនេះសិសសនឹងម្រតវូ បានរំេងលចេ ប៉ាមនតម្រតវូ
រកាទកកនុងបញ្ា៊ីរង់ចំ។
iii. កនុងករែ៊ីមដេការចេះល្មេះសិសសមដេជាបងបអ ូនបលងក ើតរបស់សិសសមដេកំព្ង
ចូ េលរៀនលៅសាលាទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដា
នឹងលេើសព្៊ីតនែល សិការបស់ែែឌេ
សិកា
លហើយសាលាែិនបានទទួ េយកសិសសលផ្សងលទៀតែននឹងទទួ េយក
បងបអ ូនបលងក ើតលនេះ
បងបអ ូនបលងក ើតអាចម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន
លហើយរដា Massachusetts សហសខាេនឹងផ្ត េ់នងល សិកាសម្រាប់បងបអ ូន
បលងក ើត មដេម្រតវូ សថ ិតលម្រកាែការដកហូ តវ ិញ។
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c. ម្របសិនលបើសិសសឈប់ចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate ឬបដិលសធការទទួ េឱ្យចូ េលរៀន
សិសសបនទប់មដេានលៅកនុងបញ្ា៊ីរង់ចំតាែអាទិភាព្លៅលព្េទទួ េឱ្យចូ េលរៀន
នឹងម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀនរហូ តដេ់លៅអ៊ីទំលនរលព្ញ។
d. ម្របសិនលបើបញ្ា៊ីរង់ចំអស់អំ ុ ងឆ្នំសិកា
លហើយានកមនល ងទំលនរ
សាលានឹងលរៀបចំ
រយៈលព្េចេះល្មេះបមនថ ែ និងការចប់លឆ្នតតាែការចំបាច់ លោយបំលព្ញតាែេកខ ខែឌ
តម្រែូវ មដេានមចងកនុងមផ្ន ក "ន៊ីតិ វ ិធ៊ីចប់លឆ្នត" ខាងលេើ។
e. បញ្ា៊ីរង់ចំម្រតវូ បានរកាទកសម្រាប់មតឆ្នំសិកាមដេសិសសបានោក់ពាកយសំប៉ាលណា
ណ េះ។ សិសស
មដេលៅសេ់កនុងបញ្ា៊ីរង់ចំលៅចងឆ្នំែិនបញ្ជន
ូ លៅឆ្នំបនទប់លទ។
រាេ់សិសស
មដេលៅលសសសេ់កនុងបញ្ា៊ីរង់ចំមដេានបំែងចេះល្មេះសម្រាប់ឆ្នំសិកាបនត បនទប់
ម្រតវូ ោក់ពាកយសង
ំ ម ៊ីលៅកាន់ការចប់លឆ្នត។
f. លដើែប៊ីអនវតត តាែចាប់ទូលៅរបស់រដា Massachusetts c. 71, § 89(n) សាលា Collegiate
នឹងរកាល្មេះសិសសមដេបានបញ្ចេ
ូ កនុងការចប់លឆ្នត ប៉ាមនត ែិនទទួ េបានការអនញ្ញាត
ឱ្យចូ េលរៀន
លៅកនុងបញ្ា៊ីរង់ចំ
មដេនឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ បនត លៅនយកោានបឋែសិកា
និងែធយែសិកា។
លម្រៅមតល្មេះសិសស សាលា Collegiate នឹងផ្ដ េ់នយកោាននូ វ
អាសយោានផ្ទ េះ លេខទូ រសព្ទ កម្រែិតថានក់ និងព្័ត៌ានលផ្សងលទៀតមដេនយកោាន
យេ់ថាចំបាច់។
6. ការបំច្ព្យញច្

ើង វ ិញ

a. លៅអ៊ីលៅថានក់ែលតត យយដេ់ថានក់ទ៊ីម្របាំបួននឹងម្រតវូ បានបំលព្ញល ើង វ ិញរហូ តដេ់នងៃ ទ៊ី
មខកែា ៈ។
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b. េកខ ខែឌតម្រែូវននការបំលព្ញល ើង វ ិញ៖
i.

សាលា K-12 តម្រែូវឱ្យបំលព្ញថានក់ K-6 ល ើង វ ិញ។ សាលា Collegiate
នឹងបំលព្ញកមនល ងទំលនរលៅថានក់ទ៊ី 7 និងទ៊ី 8 សម្រាប់លហតផ្េដូ ចខាង
លម្រកាែ៖


លដើែប៊ីចេះល្មេះទំហំម្រក ុែដ៏ម្រតឹែម្រតវូ ។



សម្រាប់លោេបំែងបេា េិក និងកម្រែិតងវ ិកា។

ii. លេើសព្៊ីលនេះ
សាលា
Collegiate
លោយសារលហតផ្េដូ ចខាងលម្រកាែ៖

នឹងបំលព្ញកមនល ងទំលនរលៅថានក់ទ៊ី



លដើែប៊ីចេះល្មេះទំហំម្រក ុែដ៏ម្រតឹែម្រតវូ ។



សម្រាប់លោេបំែងបេា េិក និងកម្រែិតងវ ិកា។
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c. រាេ់កមនល ងទំលនរ មដេែិនម្រតវូ បានបំលព្ញបនទប់ព្៊ីនងៃ ទ៊ី 15 មខកែា ៈ ផ្លលស់លៅ
ថានក់បនត បនទប់ លដើែប៊ីបំលព្ញលៅមខកញ្ញាបនទប់ ម្របសិនលបើ ថានក់លនេះែិនសថ ិតលៅ
កនុងពាក់កណា
ត េចងលម្រកាយននថានក់មដេបានផ្ត េ់ និងែិនសថ ិតលៅកនុងថានក់ទ៊ី 10, 11 ឬ
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12។
លៅអ៊ីសម្រាប់សិសសមដេបានទទួ េយកការអនញ្ញាឱ្យចូ េលរៀន
លៅកនុងសាលាទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដា ប៉ាមនត ែិនធាលប់បានចូ េលរៀន េឺម្រតវូ បានលេើកមេង។
603 CMR 1.05(10)(c)។
d. លៅអ៊ីលៅថានក់ទ៊ីដប់នឹងម្រតវូ បានបំលព្ញល ើង វ ិញរហូ តដេ់នងៃ ទ៊ី 30 មខកញ្ញា។ លបកខ ជន
ថានក់ទ៊ី
10
ទ ំងអស់នឹងចូ េរ ួែកនុងការចប់លឆ្នតសម្រាប់តំមែងែួ យលៅកនុង
បញ្ា៊ីរង់ចំ។ ម្របសិនលបើានលៅអ៊ី លៅអ៊ីទ ំងលនេះនឹងបំលព្ញរហូ តដេ់នងៃ ទ៊ី 30 មខកញ្ញា។
i. សាលា
Collegiate
នឹងបំលព្ញកមនល ងទំលនរលៅថានក់ទ៊ី
លោយលហតផ្េដូ ចខាងលម្រកាែ៖
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ការសិកា លោេបំែងបេា េិក និងការោក់កំហិតលេើង វ ិកា។



លដើែប៊ីចេះល្មេះទំហំម្រក ុែដ៏ម្រតឹែម្រតវូ ។

ល ើង វ ិញ

7. នីតិ វ ិធីថ្នការឆ៉ុោះច្្មោះ
a. សិសសទ ំងអស់មដេដំបូងល ើយម្រតវូ បានព្នារលព្េចេះល្មេះ នឹងម្រតវូ បានទក់ទងតាែ
រយៈសំបម្រត
និងអ៊ីមែេរបស់សហរដា អាលែរ ិក។
ចប់ព្៊ីមខែ៊ីនដេ់មខែិងន
ការផ្ត េ់ជូនម្រតវូ មតម្រតវូ បានទទួ េយក
ឬបដិលសធកនុងរយៈលព្េព្៊ីរ
(2)
សបាតហ៍។
ចប់ព្៊ីមខកកក ោតលៅ ការផ្ត េ់ជូនម្រតវូ មតម្រតវូ បានទទួ េយក ឬបដិលសធកនុងរយៈលព្េប៊ី
(3)
នងៃ លធវ ីការ។
ាតាបិតាម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យលធវ ីបចចុបបនន ភាព្ព្័ត៌ានទំនក់ទំនងរបស់ព្ួកលេ
លោយទូ រសព្ទ លៅសាលាលរៀនលបើានការផ្លលស់បតរណាែួ
ូ
យ។ ការទ ំងអស់ មដេម្រតវូ បាន
ទទួ េយកសម្រាប់ការចេះល្មេះ
ែិនថាលោយផ្លទេ់តាែរយៈការចប់លឆ្នត
ឬលម្រៅ
បញ្ា៊ីរង់ចំ នឹងម្រតវូ បានលសន ើសឱ្
ំ យ ប៉ាមនត ែិនតម្រែូវ បំលព្ញកម្រែងសំែួរមដេផ្ត េឱ្
់ យសាលានូ វ
ព្័ត៌ានទំនក់ទំនង ព្័ត៌ានអំព្៊ីម្របវតត ិសាលា និងទិននន័យលផ្សងលទៀតមដេពាក់ព្័នធ។
រាេ់សិសសមដេបដិលសធការអនញ្ញាឱ្យចូ េលរៀនម្រតវូ មតោក់ពាកយែត ងលទៀត
ម្របសិនលបើព្ួកលេចង់ឱ្យានការព្ិចរល ើង វ ិញលដើែប៊ីទទួ េបានការចេះល្មេះ។
b. សិសសទ ំងអស់នឹងម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យផ្ត េ់េសតុតាងជាទម្រែង់ននម្របតិបតត ិព្ិនទុអចិនន្តនតយ៍
កាតរបាយការែ៍ ការបញ្េ ប់មផ្នការសិកាលៅផ្ទ េះមដេទទួ េបានការឯកភាព្ េិខិត
បញ្ញាក់ព្៊ីអនកដឹកនំសាលា។េ។
មដេបងាាញថាព្ួ កលេបានបញ្េ ប់ថានក់បចចុបបនន
របស់ព្ួកលេលោយលជាេជ័យលៅចងមខស៊ីហា។
c. សិសសមដេបានចេះល្មេះអាចលធវ ីការម្រប ងវាយតនែល សែតថ ភាព្។ េទធ ផ្េននការវាយតនែល
សែតថ ភាព្នឹងែិនប៉ាេះពាេ់ដេ់សាថនភាព្ចេះល្មេះចូ េលរៀនរបស់សិសសលនេះលទ
ប៉ាមនត វាអាចជូ នដំែឹងដេ់ថានក់ទ៊ីប៉ានមនមដេសិសសទទួ េបានលសវាកែម េអបំផ្ត។
d. ែនលព្េសាលា Collegiate អនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន ម្រេួសារម្រតវូ មតោក់េសតុតាងននការសានក់
លៅកនុងរដា Massachusetts។ សាលា Collegiate រកាសិទធិកនុងការលផ្ទ ៀងផ្លទត់អាសយោាន
របស់លបកខ ជនែត ងលទៀតលៅដំណាក់កាេលនេះ (លេើកមេងមតករែ៊ីសិសសោមនផ្ទ េះសមែបង)
លោយលសន ើសំេសតុតាងននការសានក់លៅ។
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e. ការដកខល ួន៖
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចលម្រជើសលរ ីសការចត់តាំងព្៊ីសាលាល ើង វ ិញលោយដកខល ួន
លៅលព្េណាែួ យកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា ម្រសបតាែដំលែើរការដកខល ួនរបស់សាលា។ សិសស
នឹងម្រតវូ បានព្ិចរណាថាបានដកខល ួនលចញព្៊ីសាលា
លហើយកមនល ងទំលនរអាចម្រតវូ បាន
ម្របកាសសម្រាប់លោេជំហររបស់ការ
ម្របសិនលបើករែ៊ីែួយកនុងចំលណាែករែ៊ីដូចខាង
លម្រកាែលកើតល ើង៖
i.

សិសសមដេែិនបានចូ េលរៀនលៅសាលា Collegiate លោយអនលលាែតាែលោេ
ការែ៍ចូេលរៀនរបស់សាលាកនុងរយៈលព្េដប់ (10) នងៃ ដំបូងនននងៃ មដេសិសស
បានរំព្ឹងទកថាជានងៃ ចប់លផ្ត ើែ (ឧទហរែ៍ នងៃ ចូេលរៀនដំបូង)

ii. សិសសលផ្ទ រលៅសាលាលផ្សង
iii. សាលាទទួ េបានទម្រែង់មបបបទជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីាតាបិ
តា/អាណាព្ាបាេមដេចង់ដកសិសសលចញេិតម្រតឹែ
កាេបរ ិលចេ ទមដេបានកំែត់
iv. សាលាទទួ េបានការជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរព្៊ីសិសស (អាយចប់ព្៊ី 16
ឆ្នំល ើងលៅ) មដេចង់ដកខល ួន
រាេ់សិសសមដេបានដកខល ួន
ពាកយចូ េលរៀនវវ ិញ។

លហើយចង់ចេះល្មេះចូ េលៅសាលាលនេះល ើងវវ ិញ

ម្រតវូ មតោក់

8. ព្យ័ត៌មានអំព្យីសិសស
a. សាលា Collegiate នឹងរកាកំែត់ម្រតាម្រតឹែម្រតវូ ននបញ្ា៊ីរង់ចំរបស់ខល ួន។ ព្័ត៌ានសម្រាប់
សិសសមដេបានចូ េកនុងការចប់លឆ្នត ប៉ាមនត ែិនទទួ េបានការអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន ម្រតវូ
មតរ ួែបញ្ចេ
ូ ដូ ចជា ល្មេះ (នែខល ួន នែកណា
ត េ និងនែម្រតកូ ន) នងៃ មខឆ្នំកំលែើត
ទ៊ីម្រក ុង ឬម្រក ុងមដេកំព្ងរស់លៅ កម្រែិតថានក់ អាសយោានផ្ទ េះ និងលេខទូ រសព្ទ ។
b. លដើែប៊ីអនវតត តាែចាប់ទូលៅរបស់រដា Massachusetts c. 71, § 89(g) សាលា Collegiate
តាែសំលែើរបស់ែែឌេសិកាណាែួ យ ម្រតវូ មតបលញ្េ ញល្មេះ និងអាសយោានរបស់សិសស
មដេបានចេះល្មេះព្៊ីែែឌេសិកាលនេះ
លៅទ៊ីតាំងនម្របសែ៊ីយ៍របស់ភាេ៊ីទ៊ីប៊ីលដើែប៊ីលផ្ាើ
សំបម្រត។ ម្របសិនលបើអនកែិនចង់ឱ្យព្័ត៌ានសិសសរបស់អនកម្រតវូ បានបលញ្េ ញ អន កអាចដក
ខល ួនលចញព្៊ីការលាតម្រតោងលនេះ
លោយបំលព្ញ
និងចេះហតថ លេខាលេើទម្រែង់មបបបទ
សដ ៊ីព្៊ីការលាតម្រតោងព្័ត៌ានសិសសមដេានភាាប់ែកជាែួ យលសៀវលៅមែនំសម្រាប់ា
តាបិតាសិសស។

ច្បសកករម របស់សាលា៖
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ិ អប់រំសាធារែៈថានក់សាកេវទាេ័
ិ
លដើែប៊ីផ្តេ់នូវកែម វធ៊ី
យេំោប់ព្ិេព្លលាកម្របកប
លោយភាព្ហម ត់ចត់ និងលជាេជ័យ មដេអាចឱ្យសិសានសិសសទ ំងអស់
លោយែិនេិតព្៊ីសាវតាររបស់ព្ួកលេ សលម្រែច
បាននូ វសកាតនព្េលព្ញលេញរបស់ព្ួកលេ លដើែប៊ីលម្រតៀែខល ួនសម្រាប់
ិ
ភាព្លជាេជ័យលៅែហាវទាេ័
យ បំពាក់លោយសែតថ ភាព្ និងបំែងម្របាថាន
ិ និង អេិវឌឍេែតនែល ជាព្េរដា ម្រកែស៊ីេធែ៌
សម្រាប់ការលរៀនសូ ម្រតលព្ញែួ យជ៊ី វត
និងស៊ីេធែ៌ រ ឹងាំលៅកនុងបរ ិយកាសមដេានសវតថ ិភាព្ ការយកចិតតទកោក់
និងភាព្ែ៉ាត់ចត់មដេបលងក ើតល ើងលោយឈរលេើឥ រ ិយបទរបស់សាលា
មដេសងក ត់ធៃន់លេើការរំព្ឹងទកខព ស់លេើអាកបបកិ រ ិយ និងការសិកា។
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ម្បតិទិនសិកា 2021-2022
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell
ិ
កាលវភាគលរអ
ិតនាំ 2021-2022

*សាលា Collegiate Charter School of Lowell រិនទទួ លខ្៉ុសម្តូវច្លើ
ការម្គប់ម្គងឆំច្ពាោះសិសសបដលរកដល់សាលារ៉ុនថ្ថៃឆូលច្រៀន ឬសាាក់ច្ៅកនុងណ្សាលាច្ម្កាយច្មាងសិកាច្នោះច្ទ។
*សិសសមដេែកដេ់ែនលា៉ាងអាចនឹងម្រតវូ បានចេះល្មេះកនុងកែម វ ិធ៊ី នងៃ ព្នារលព្េ លហើយាតាបិតា/អាណាព្ាបាេនឹងម្រតវូ បាន
េិតនងល សែម្រសបសម្រាប់ការចូ េរ ួែកនុងកែម វ ិធ៊ីែនលា៉ាងសិកា។
នងល លសវាលនេះក៏នឹងអនវតត ចំលពាេះការយកកូ នែកលរៀនែនលា៉ាងផ្ងមដរ លោយសារមតការព្នារលព្េលោយរបរ ិយកាស។
** ហាែសិសស បនត លៅសាលាបនទប់ព្៊ីការលចញលៅផ្ទ េះកនុងរយៈលព្េយូរមដេកំព្ងរង់ចំជិេះឡាន រង់ចំបងបអ ូនបលងក ើត លម្រកាយ
លព្េឃ្ត់ខល ួន ឬលព្េម្រត ប់ែកសាលាវ ិញ លោយសារឧបបតត ិលហតឡានម្រក ុង។ សិសសបដលកំព្យ៉ុងរង់ចាជ
ំ ិោះ
ម្តូវបានច្គរំព្យឹងថ្ននឹងច្ៅបតច្ៅខាងច្ម្ៅច្ព្យញរួ យអំ ុ ងច្ព្យលរង់ចារំ បស់ព្យួកច្គ។
រាេ់សិសសមដេលៅចំអូសបនលយលព្េយូរបនទប់ការលចញលៅផ្ទ េះ អាចម្រតវូ បានោក់ចូេកនុងកែម វ ិធ៊ីនងៃ ព្នារលព្េ លហើយនងល លព្េ
រលសៀេមដេសែម្រសបនឹងម្រតវូ បានេិតម្របាក់ព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ។
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ិ សិកា
នីតិ វធី
ិ
កាលវភាគម្បចាំ
ឆមាសនាំ 2021-2022
ឆ្នំសិកាម្រតវូ បានមបងមចកជាព្៊ីរឆាស។ កនុងរយៈលព្េឆាសន៊ីែួយៗ នងៃ បលម្រងៀនប៊ីម្របលេទម្រតវូ
បានកំែត់លព្េលដើែប៊ីបលងក ើនការលរៀនសូ ម្រត៖




នងៃ បលម្រងៀនធែម តា
សបាតហ៍រំេឹកលែលរៀន
សបាតហ៍ចងលម្រកាយ

រឆនសរព ័នធនាំសិកា 2021-2022 ម្តូវបានច្រៀបរាប់ខាងច្ម្ការ។
ឆមាសទី I

ឆមាសទី II

បខ្សីហា ថ្ថៃទី 31 – បខ្ធន ូ ថ្ថៃទី 23
ថ្ថៃទី 16
ការរំលឹងច្រច្រៀន
រិថ៉ុន ថ្ថៃទី 8
បញ្ចប់
បខ្រិថ៉ុន ថ្ថៃទី 15
សបាាហ៍
ថ្ថៃសរ៉ុប

បខ្រករា ថ្ថៃទី 3 – បខ្រិថ៉ុន

បខ្ធន ូ ថ្ថៃទី 9 – បខ្ធន ូ ថ្ថៃទី 15

បខ្ធន ួ ថ្ថៃទី 16 – បខ្ធន ូ ថ្ថៃទី 22

76 ថ្ថៃ

ឧសភា ថ្ថៃទី 25 –

បខ្រិថ៉ុន ថ្ថៃទី 9 –

104 ថ្ថៃ

សាលានឹងម្តូវបិទបនាប់ព្យីបានបំច្ព្យញវគគ សរ៉ុប 180 ថ្ថៃ។
ម្បសិនច្បើមានថ្ថៃធាលក់ម្ព្យិលច្ម្ឆើនជាងម្បាំរួយ (6) ថ្ថៃ
ច្យើងនឹងសង់ វ ិញច្ៅកនុងអំ ុ ងច្ព្យលសម្មាកបខ្ច្រសា។
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កិឆចការផ្ាោះ

លដើែប៊ីព្ម្រងឹងលោេេំនិតព្៊ីថានក់លរៀន និងផ្ត េ់ឱ្កាសឱ្យសិសសអនវតត នូវអវ ីមដេព្ួ កលេបានលរៀន
សិសសម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងបញ្េ ប់កិចេការផ្ទ េះ។
កិចេការផ្ទ េះ េឺជាទិដាភាព្សំខាន់ននបទព្ិលសាធន៍សិការបស់សិសសានក់ៗ និងជាកតាតសំខាន់
ចំលពាេះភាព្លជាេជ័យកនុងការសិការបស់ព្ួកលេ។
កិចេការផ្ទ េះម្រតវូ បានផ្ត េឱ្
់ យសិសសជាការវរ ីក
ចលម្រែើនលម្រៅមតព្៊ីការបលម្រងៀនកនុងថានក់។
វាជាទំនួេខសម្រតវូ របស់សិសស លហើយេួ រមតឆលុេះបញ្ញេំង
ព្៊ីការងាររបស់ព្ួកលេ។
កិចេការែិនលព្ញលេញ ឬលៅសេ់បងាាញព្៊ីការេំរាែកំមហងធៃ ន់ធៃរ
ដេ់ការសិកា។
កិចេការែិនលព្ញលេញ
ឬលៅសេ់បងាាញព្៊ីការេំរាែកំមហងធៃ ន់ធៃរដេ់
ការសិកា។ សិសសមដេែិនបំលព្ញកិចេការមដេ់ោក់ឱ្យ នឹងម្រតវូ រាយការែ៍លៅនងៃ លនេះលៅនយក
មផ្ន កម្រេប់ម្រេងសិសស។
លេរំព្ឹងថា
សិសសនឹងានកិចេការផ្ទ េះខល េះលរៀងរាេ់យប់
រ ួែទ ំង
នងៃ សម្រកផ្ងមដរ។ ចប់លផ្ត ើែព្៊ីថានក់ទ៊ី 3 សិសសលម្របើកំែត់លហតម្របចំនងៃ មដេម្រតវូ បានផ្ត េ់
ឱ្យលោយសាលាលដើែប៊ីសរលសរកិចេការរបស់ព្ួកលេម្របចំនងៃ ។
មាតាបិតាគួ រព្យិនិតយច្រើលកំណ្ត់ច្ហត៉ុម្បចាំថ្ថៃ
ម្បសិនច្បើព្យួកច្គមានភាព្យរិនឆាស់លាស់
អំព្យីកិឆចការផ្ាោះ។
សិសសនឹងម្តូវបានច្សាើស៉ុំឱ្យច្ធវ ដកំណ្ត់ច្ហត៉ុម្បចាំថ្ថៃរបស់ព្យួកច្គឆ៉ុោះហតថ ច្លខា
ច្ដាយមាតាបិតារបស់ព្យួកច្គច្រៀងរាល់យប់។
កិឆចការផ្ាោះម្តូវបានរឆនច្ ើងច្ដើរបី៖
 ព្ម្រងឹងការមែនំកនុងថានក់លរៀនលោយផ្ត េ់នូវការអនវតត ការហវ ឹកហាត់ និងការអនវតត ន៍។
 កសាងទំនកចិតតលេើខល ួនឯង និងសាមរត៊ីទទួ េខសម្រតវូ របស់សិសស។
 ព្ម្រង៊ីកបទព្ិលសាធន៍របស់សិសស លដើែប៊ីបលងក ើនការចូ េរ ួែ។
 បលងក ើតជំនញម្រេប់ម្រេងលព្េលវលា និងទាលប់សិកាវ ិជា ាន។
សិសសម្តូវបានរំព្យឹងថ្ននឹង៖
 លម្របើរលបៀបវារៈរបស់សិសសជាលរៀងរាេ់នងៃ លហើយយកសាារមដេម្រតវូ ការលៅផ្ទ េះ។
 ការចំណាយលព្េលវលាលដើែប៊ីបញ្េ ប់កិចេការផ្ទ េះ។
 បងាាញការេិត ការខិតខំម្របឹងមម្របង និងភាព្សាអតសអ ំកនុងការងាររបស់ព្ួកលេ។
 ម្របេេ់ភារកិចេ វ ិញលៅនងៃ កំែត់។
អវ ដបដលមាតាបិតាអាឆជួយបាន៖
 ផ្ត េ់ឱ្យសិសសនូ វកមនល ងមដេសែរែយលដើែប៊ីលធវ ីកិចេការផ្ទ េះ។
 លរៀបចំកាេវ ិភាេសកែម ភាព្សិសស និងម្រេួសារ លដើែប៊ីអនញ្ញាតឱ្យបញ្េ ប់កិចេការផ្ទ េះ។
 សងក ត់ធៃន់លេើសារៈសំខាន់ននទំនួេខសម្រតវូ
និងតម្រែូវការសម្រាប់វវ ិធ៊ីសាន្តសតហម ត់ចត់
និងម្រប ុងម្របយ័តនចំលពាេះកិចេការ។
 លេើកទឹកចិតតដេ់ការងារឯករាជយ
ខែៈលព្េមដេផ្ត េ់ឱ្យសិសសនូ វការោំម្រទសែម្រសប
លៅលព្េចំបាច់។
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លេរំព្ឹងថា សិសានសិសសទ ំងអស់នឹងានកិចេការផ្ទ ជាទម្រែង់ែួយចំនួនជាលរៀងរាេ់យប់ ែិនថា
ជាេំហាត់េែិត វ ិទា ការអានលោយលសៃ ៀែសាៃត់ ឬសិកាលដើែប៊ីលម្រតៀែម្រប ងនលព្េខាងែខ។
ចំនួនកិចេការផ្ទ េះនឹងលកើនល ើងលៅលព្េសិសស្នលៅថានក់បនត ។ វវ ិធានទូ លៅែួ យេឺម្រតវូ រំព្ឹងថា
សិសសនឹងានកិចេការផ្ទ េះយ៉ាងតិច 10 នទ៊ីកនុងែួ យកម្រែិតថានក់។ ឧទហរែ៍ សិសសមដេលរៀន
ថានក់ទ៊ី 4 េួ រមតានកិចេការផ្ទ េះម្របមហេ 40 នទ៊ីកនុងែួ យយប់។
លោេការែ៍មែនំទ ំង
លនេះម្រតវូ បានបលងក ើតល ើង
និងជាកែម វតថុននរលបៀប
និងសែតថ ភាព្សិការបស់សិសសានក់ៗ។
អាម្រស័យលហតលនេះ
សិសសែួ យចំនួនអាចម្រតវូ ការលព្េលវលាតិចជាង
ឬលម្រចើនជាងការមែនំ
មដេបងាាញសម្រាប់កម្រែិតថានក់ន៊ីែួយៗ។
ការខ្កខានកិឆចការផ្ាោះ/កិឆចការកនុងថ្នាក់/ការច្ធវ ច្ដ តសត និងគច្ម្មាង
សិសសមដេខកខានកិចេការផ្ទ េះលម្រចើនលៅៗនឹងទទួ េរងផ្េវវ ិបាកមផ្ន កសិកា។ អវតត ាន និងការ
ខកខានកិចេការ៖
ាតាបិតាអាចលសន ើសំកិចេការផ្ទ េះ
និង/ឬកិចេការកនុងថានក់បានេេះម្រតាមត
សិសសានលហតផ្េមផ្ន កលវជា សាន្តសត ឬភាព្បនទន់កនុងម្រេួសារមដេានឯកសារបញ្ញាក់ លហើយនឹង
អវតត ានរយៈលព្េប៊ីនងៃ
ឬលម្រចើនជាងលនេះ។
រាេ់សំលែើសម្រាប់កិចេការផ្ទ េះ/ថានក់លរៀន
ូ
ួ
េួ រមតម្រតវបានលធវ ីល ើងលោយផ្លទេ់លៅកាន់អនកម្រតតព្ិនិតយេែភាព្សិកា (AQC)។
ការខកខានកិចេការផ្ទ េះ
 រាេ់លព្េមដេសិសសខកខានកិចេការផ្ទ េះលម្រចើនលៅៗ
ឬផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យនឹងលកើតល ើង។

េទធ ផ្េសិកា

ចំណាក់ថានក់

ការខកខានកិចេការ/លតសត កនុងថានក់
 ការខកខានកិចេការ និងលតសត កនុងថានក់លោយសារអវតត ានម្រតវូ មតសងវវ ិញ កនុងអំ ុ ង
លព្េសកែម ភាព្ជ៊ី វ ិតសិសស
លព្េបងាខង
ំ ទកលព្េអាហារនងៃ ម្រតង់
លព្េបងាខង
ំ ទក
លម្រកាយលា៉ាងលរៀន ឬថានក់លរៀននងៃ លៅរ៍ កនុងរយៈលព្េ 2 សបាតហ៍* ននកាេបរ ិលចេ ទផ្តកំែត់
ឬកាេបរ ិលចេ ទលធវ ីលតសដ ។ ម្របសិនលបើព្ួកលេែិនបានបញ្េ ប់កនុងរយៈលព្េកំែត់ព្៊ីរសបាតហ៍
លទ សិសសអាចនឹងទទួ េបានព្ិនទុសូនយ។

ការច្ធវ ដច្តសត
ការវាយតនែល ជាបនត បនទប់ននការសិការបស់សិសស
េឺជាមផ្ន កសំខាន់ែួយននដំលែើរការបលម្រងៀន
®
លៅកនុងសាលា SABIS ។ ការវាយតនែល លេើការសិការបស់សិសសលធវ ីល ើងតាែវ ិធ៊ីជាលម្រចើន អាម្រស័យ
លេើែខវ ិជាា។
ខាងលម្រកាែលនេះ
េឺជាការព្ិព្ែ៌នខល ៊ីអំព្៊ីម្របលេទលផ្សងៗននឧបករែ៍វាយ
តនែល មដេលម្របើលៅសាលា។
សិសសម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យនូ វការលធវ ីលតសត ម្របចំសបាតហ៍ ឬព្៊ីរសបាតហ៍ែដង
មដេជាការលធវ ីលតសត សម្រាប់ជំព្ូក ឬលែលរៀនធែម តា។ ការម្រប ងបញ្េ ប់ និងការលធវ ីលតសត AMS
ែិនអាចរកាទកលោយសិសសបានលទ ប៉ាមនត អាចលែើេបានលោយាតាបិតាលៅសាលា។
ភាព្យរិនច្សាមោះម្តង់កនុងការសិកា / ការច្បាកម្បាស់ / ការលួឆឆរល ង
ភាព្ែិនលសាមេះម្រតង់កនុងការសិកា (ដូ ចជាការមកល ងបនល ំ និងការេួ ចចែល ង) នឹងម្រតវូ បានលោេះម្រសាយ
ជាែួ យនឹងផ្េវ ិបាកមផ្ន កសិកា និងមផ្ន ក វ ិន័យធៃ ន់ធៃរ រ ួែានជាអាទិ៍ សនន ិស៊ីទាតាបិតា ព្ិនទុសូនយ
ការបងាខង
ំ
កែម វ ិធ៊ីជំនួសលៅផ្ទ េះ ការព្យ
ួ រការសិកា។ បទលេម ើសែត ងលហើយែត ងលទៀតនឹងជំរញឱ្យាន
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ការម្រតួតព្ិនិតយលព្ញលេញចំលពាេះព្ិនទុសិការបស់សិសសទ ំងអស់ និងអាចបណា
ត េឱ្យានការលធវ ីលតសដ ល ើង
វវ ិញចំលពាេះការម្រប ងព្៊ីែន។

ម្បព្យ័នធម្តួ តព្យិនិតយការសិការបស់™ SABIS®
ម្របព្័នធម្រតួតព្ិនិតយការសិការបស់ SABIS® (AMS) ានលោេបំែងលដើែប៊ីម្រតួតព្ិនិតយការសិកា
របស់សិសស និងម្រតវូ បានលេចត់ទកជាឧបករែ៍បលម្រងៀន មដេជាមផ្ន កែួ យននដំលែើរការបលម្រងៀន
មដេចប់លផ្ដ ើែលៅថានក់ទ៊ីប៊ី។ ការលធវ ីលតសត AMS ម្របចំសបាតហ៍ មដេម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យជាេែិត វ ិទា
និងភាសាអង់លេល ស េឺជាវតថុបំែង េកខ ែៈវ ិនិចេ័យលយង ការលធវ ីលតសត មកលោយកំព្ូ យទ័រ។
លតសដ ទ ំងលនេះម្រតវូ បានរចនល ើងលដើែប៊ីម្រតួតព្ិនិតយលែើេការសិការបស់សិសស ភាព្សាទត់ជំនញ
និងការចង់ចំរយៈលព្េមវង។
សំែួររបស់លតសដ
ានលោេបំែងវាយតនែល លោេេំនិត
ជាែូ េោាន ឬសន ូេ និងលផ្លតតជាចែបងលេើព្័ត៌ានព្ិត។ សិសសមដេអវតត ានម្រតវូ មតលធវ ីលតសត
AMS សងវ ិញកនុងរយៈលព្េ 2 សបាតហ៍ននកាេបរ ិលចេ ទលធវ ីលតសត លដើែ។
ការម្ប ងតារកាលកំណ្ត់
សិសសលធវ ីលតសត ជាលរៀងរាេ់សបាដហ៍កនុងអំ ុ ងលព្េម្រប ងមដេបានកំែត់ទកជាម្របចំ។
កាេវ ិភាេននការលធវ ីលតសត សម្រាប់ឆាសន៊ីែួយៗកំែត់ែខវ ិជាាណាមដេម្រតវូ លធវ ីលតសត កនុងអំ ុ ង
លព្េជាលរៀងរាេ់សបាតហ៍។
សិសសមដេអវតត ានម្រតវូ លធវ ីការម្រប ងតាែកាេកំែត់ភាលែៗ
លៅលព្េម្រត ប់ែកសាលាវ ិញ។ រាេ់ការព្នារម្រតវូ សលម្រែចលោយអន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកា។
ការម្ប ងបញ្ចប់
ការម្រប ងបញ្េ ប់ម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យលៅចងបញ្េ ប់ននឆាសន៊ីែួយៗលដើែប៊ីកំែត់ភាព្សាទត់ជំនញ
ននលោេេំនិតមដេបានបលម្រងៀនលព្ញែួ យឆាស។
ការម្រប ងបញ្េ ប់ឆ្នំសិកាវាស់សទង់សែិទធ
ផ្េរបស់សិសសកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា។ េទធ ផ្េននការម្រប ងបញ្េ ប់ានចំនួន 50% ននព្ិនទុឆាស
របស់សិសស។
ការម្រប ងបញ្េ ប់សម្រាប់ឆាសទ៊ី III ានចំនួន 50% ននព្ិនទុឆាសទ៊ី 3
ក៏ដូចជាចំនួន
50%
ននព្ិនទុសម្រាប់ឆ្នំបញ្េ ប់។
ការម្ប ងបញ្ចប់ទង
ំ អស់
ម្តូវបតបញ្ចប់កនុងរយៈច្ព្យល រួ យសបាតហ៍ ថ្នថ្ថៃឆ៉ុងច្ម្កាយថ្នការម្ប ងបញ្ចប់។
ការច្ធវ ដច្តសតសតង់ដារ
សិសសលៅថានក់ទ៊ី 3, 4, 5, 6, 7, និង 8 លធវ ីលតសត ននម្របព្័នធវាយតនែល ម្រេប់ម្រជ ុងលម្រជាយរបស់រដា
Massachusetts (MCAS)។ លតសត ទ ំងលនេះម្រតវូ បានផ្ដ េ់ជូនលៅនិទឃរដូ វ។ សិសសម្រតវូ ជាប់ MCAS
វវ ិទាសាន្តសត
ភាសាអង់លេល ស
និងេែិត វ ិទា
លដើែប៊ីបំលព្ញតាែេកខ ខែឌតម្រែូវ
ននការបញ្េ ប់ការសិការបស់រដា ។
ព្ិនទុលេើការលធវ ីលតសត សដ ង់ោរជួ យម្រេឱ្
ូ យវាយតនែល ថាលតើសិសស
ានការរ ីកចលម្រែើនប៉ាណា
ណ
ែិនម្រតឹែមតតាែសត ង់ោរសាលាប៉ាលណា
ណ េះលទ មងែទ ំងតាែសត ង់ោររដា
និងថានក់ជាតិលទៀតផ្ង។ ការអនវតត លេើការលធវ ីលតសត សដ ង់ោរលៅវ ិទាេ័យ េឺជាធាតផ្ស ំ ដ៏សំខាន់
ននដំលែើរការចូ េលរៀនលៅែហាវ ិទាេ័យ។

សនា ិសិទមាតាបិតា-ម្គូ
ការម្របាម្រស័យទក់ទងោនរវាងផ្ទ េះ និងសាលាជួ យចងភាាប់សិសស ាតាបិតា លលាកម្រេូ អន កម្រេូ
និងការម្រេប់ម្រេងលៅជាម្រក ុែ លធវ ីការលឆ្ពេះលៅរកលោេលៅរ ួែននការអេិវឌឍន៍ និងការេូ តលាស់
សម្រាប់សិសស។
សនន ិសិទអនញ្ញាតឱ្យែនសសមដេទក់ទងលោយផ្លទេ់បំផ្តជាែួ យសិសសចូ េរ ួែ
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កនុងដំលែើរការននការអប់រំរបស់ោត់។
ាតាបិតាម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យជួ បជាែួ យម្រេូ
លដើែប៊ីព្ិភាកាអំព្៊ីវឌឍនភាព្របស់កូនោត់លៅសាលា។
សនន ិស៊ីទជាែួ យសាជិកននរដា បាេក៏
អាចម្រតវូ បានលរៀបចំផ្ងមដរ។ ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យទូ រសព្ទ លៅ
សាលាលៅលព្េណាមដេានសំែួរ
ឬកងវ េ់។
ការលធវ ីទសសនកិចេរបស់ាតាបិតា
លៅសាលាសម្រាប់សនន ិស៊ីទោមនការលម្រោងទកជាែួ យែហាវ ិទាេ័យែិនម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតលទ។
ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
េឺតម្រែូវឱ្យោក់សំលែើជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់
នយក លដើែប៊ីចូេលម្របើព្័ត៌ានកំែត់ម្រតាសិសសរបស់កូន ែនលព្េមដេាតាបិតាអាចចូ េ
រ ួែកនុងសនន ិស៊ីទាតាបិតា
និងម្រេប
ូ លម្រងៀន
ឬទទួ េបានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងការចូ េរ ួែ
ការសិកា ឬវឌឍនភាព្របស់កូន។ សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ សូ ែលែើេមផ្ន កកំែត់ម្រតាសិសសនន
លសៀវលៅមែនំលនេះ។ ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា េឺតម្រែូវឱ្យោក់សំលែើជាលាយេកខ ែ៍
អកសរលៅកាន់នយក លដើែប៊ីចូេលម្របើព្័ត៌ានកំែត់ម្រតាសិសសរបស់កូន ែនលព្េមដេាតាបិតា
អាចចូ េរ ួែកនុងសនន ិស៊ីទាតាបិតា
និងម្រេូបលម្រងៀន
ឬទទួ េបានព្័ត៌ានទក់ទងនឹង
ការចូ េរ ួែ ការសិកា ឬវឌឍនភាព្របស់ការ។ សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ សូ ែលែើេមផ្ន កកំែត់ម្រតា
សិសសននលសៀវលៅមែនំលនេះ។

ការសច្ងេ តរបស់មាតាបិតាច្ៅកនុងថ្នាក់ច្រៀន
សាលា Collegiate Charter School of Lowell លជឿថាាតាបិតា េឺជានដេូ ដ៏សំខាន់កនុងការអប់រំ
សិសស។ អាម្រស័យលហតលនេះ ការសលងក តលៅកនុងថានក់លរៀនលោយាតាបិតា ឬនរណាានក់កនុងនែ
ាតាបិតា អាចម្រតវូ បានអនញ្ញាតកនុងករែ៊ីន៊ីែួយៗ ដូ ចមដេានមចងកនុងលោេ
ការែ៍លនេះ។ ន៊ីតិ វ ិធ៊ីខាងលម្រកាែម្រតវូ អនវតត តាែ លៅលព្េានការលសន ើសំការសលងក ត៖

a) រាេ់ការសលងក តកនុងថានក់លរៀនម្រតវូ មតកំែត់កាេវ ិភាេជាែន លហើយម្រតវូ មតយេ់ម្រព្ែជា
លាយេកខ ែ៍អកសរលោយនយក/សិទធិវនត របស់សាលា។ ការសលងក តម្របមហេជាែិនរំខាន
ដេ់ការបងាកត់បងាាញលទ លហើយម្រតវូ មតានរយៈលព្េខល ៊ី។

b) នយក/សិទធិវនត របស់សាលាានឆនទនសិទធិកនុងការបដិលសធរាេ់សំលែើលដើែប៊ីសលងក ត
កំែត់ចំនួនននការសលងក តមដេលធវ ីល ើងកនុងនែសិសសណាានក់ និង/ឬកំែត់រយៈលព្េ
ននការសលងក តណាែួ យ។

c) រាេ់សំលែើសម្រាប់ការសលងក តកនុងថានក់លរៀនម្រតវូ មតលធវ ីល ើងជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
លហើយម្រតវូ បញ្ចេ
ូ ល្មេះបេា េមដេនឹងលធវ ីការសលងក ត និងលោេបំែងននការសលងក ត។
សំលែើសលងក តេួ រមតម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅនយក/សិទធិវនត របស់សាលា។
ការសលងក តេួ រមតម្រតវូ បានកំែត់លព្េជាែួ យនយក/សិទធិវនត របស់សាលាយ៉ាងលហាចណាស់ប៊ី
នងៃ លធវ ីការែនកាេបរ ិលចេ ទមដេបានលសន ើសំសម្រាប់ការសលងក ត។

d) ម្របសិនលបើសំលែើសលងក ត េឺសម្រាប់នរណាានក់លម្រៅព្៊ីាតាបិតាលដើែប៊ី
សលងក តលែើេថានក់លរៀនរបស់សិសស ាតាបិតាម្រតវូ មតចេះហតថ លេខា
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លេើការលចញផ្ាយមដេផ្ត េ់ការយេ់ម្រព្ែសម្រាប់ការសលងក ត និងសម្រាប់អនកសលងក ត
មដេែិនមែនជាាតាបិតា លដើែប៊ីផ្តេ់ព្័ត៌ានអំព្៊ីសិសស
និងអំព្៊ីការសលងក តលៅអងា ភាព្របស់សាលា។

e) នយក/សិទធិវនត របស់សាលាានឆនទនសិទធិកនុងការបដិលសធរាេ់សំលែើលដើែប៊ីសលងក ត
និង/ឬកំែត់ចំនួនននការសលងក តមដេលធវ ីល ើងកនុងនែសិសសណាានក់

f) ជាទូ លៅ ានមតាតាបិតា ឬអន កសលងក តការែ៍ានក់ប៉ាលណា
ណ េះមដេ
អាចសលងក តលែើេថានក់លរៀនរបស់សិសសលៅលព្េណាែួ យបាន។

g) ការសលងក តម្រតវូ មតានរយៈលព្េខល ៊ី លហើយជាទូ លៅនឹងម្រតវូ បានកំែត់
ម្រតឹែលព្េលវលាមដេលសម ើនឹងរយៈលព្េននថានក់ែួយ ប៉ាមនត
នយក/សិទធិវនត របស់សាលានឹងានឆនទនសិទធិកនុងការកំែត់រយៈលព្េរាេ់ការសលងក ត។

h) អន កសលងក តម្រតវូ មតអនវតត តាែលោេការែ៍របស់ម្រក ុែម្របឹកាសាលាទក់ទងនឹងអន កែកទសស
នកិចេសាលា និងម្រេប់ន៊ីតិ វ ិធ៊ីរបស់សាលាសម្រាប់អនកែកទសសន រ ួែទ ំងេកខ ខែឌតម្រែូវ
ឱ្យលេាៀវទ ំងអស់ចេះល្មេះលៅការ ិយេ័យសាលាភាលែៗលៅលព្េែកដេ់។

i)
j)

អន កសលងក តម្រតវូ មតយេ់ម្រព្ែរកាការសាៃត់របស់សិសសលផ្សងលទៀតលៅកនុងថានក់លរៀន។

សាជិកននបេា េិកសាលាម្រតវូ មតានវតត ានលៅកនុងថានក់លរៀនជាែួ យអន កសលងក តម្រេប់លព្
េលវលា។

k) រាេ់ការរំខានចំលពាេះការមែនំកនុងថានក់មដេបងក ល ើងលោយអន កសលងក ត
អាចបណា
ត េានការលសន ើសំឱ្យអន កសលងក តការែ៍ ចកលចញព្៊ីថានក់ ភាលែៗ លហើយសំលែើ
សលងក តនលព្េអនេតរបស់អនកសលងក តលនេះអាចម្រតវូ បានបដិលសធ។

l)

សំលែើសំសលងក តមដេជាមផ្ន កែួ យននការវាយតនែល លោយឯករាជយលេើការអប់រំរបស់សិសស
មដេានព្ិការភាព្ ម្រតវូ មតទទួ េបានការសម្រែបសម្រែួេតាែរយៈការ ិយេ័យអប់រំព្ិលសស។

ការច្រៀបឆំបលង់ថ្នាក់របស់សិសស
ការលរៀបចំបលង់ថានក់ម្រតវូ លធវ ីតាែឆនទនសិទធិរបស់រដា បាេសាលា។
សំលែើរបស់ាតាបិតាមដេសំឱ្យកូ នរបស់ោត់លធវ ីជាសាជិកែហា
វវ ិទាេ័យជាក់លាក់ណាែួ យនឹងែិនម្រតវូ បានបំលព្ញតាែល ើយ។
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កំណ្ត់ម្តាសិសស
ការជូ នដំែឹងអំព្៊ីសិទធិតាែចាប់សត៊ីព្៊ីសិទធិអប់រំរបស់ម្រេួសារ និងសិទធិឯកជន
ចាប់សត៊ីព្៊ីសិទធិអប់រំរបស់ម្រេួសារ
និងឯកជនភាព្
(FERPA)
ផ្ត េ់សទ
ិ ធ ិឱ្យាតាបិតា
និងសិសសមដេានអាយលេើសព្៊ី 18 ឆ្នំ ("សិសសមដេានសិទធិ") នូ វសិទធិែួយចំនួនទក់ទងនឹង
កំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ សិទធិទ ំងលនេះរ ួែាន៖
(1) សិទធិកនុងការម្រតួតព្ិនិតយ និងព្ិនិតយលែើេកំែត់ម្រតាសិការបស់សិសសកនុងរយៈលព្េ 45 នងៃ នននងៃ
មដេសាលាទទួ េបានសំលែើសច
ំ ូ េលរៀន។
(2) សិទធក
ិ ន ុ ងការលសន ើសំមកមម្របកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស មដេាតាបិតា ឬសិសសមដេាន
សិទធិលជឿថាានភាព្ែិនម្រតឹែម្រតវូ ការភាព្ភាន់ម្រច ំ ឬរំលលាេលេើសិទធិឯកជនភាព្របស់សិសស
តាែចាប់ FERPA។
(3)
សិទធយ
ិ េ់ម្រព្ែចំលពាេះការលាតម្រតោងព្័ត៌ានមដេអាចកំែត់អតត សញ្ញាែផ្លទេ់ខល ួនមដេ
ានលៅកនុងកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស លេើកមេងមតកនុង វ ិសាេភាព្មដេ FERPA អនញ្ញាតឱ្យ
លាតម្រតោងព្័ត៌ានលោយែិនចំបាច់ានការយេ់ម្រព្ែ។
(4) សិទធិកនុងការោក់ពាកយបែតឹងលៅម្រកសួ ងអប់រំសហរដា អាលែរ ិកទក់ទងនឹងការបរាជ័យមដេ
ម្រតវូ បានលចទម្របកាន់លោយែែឌេសិកាកនុងការអនលលាែតាែេកខ ខែឌតម្រែូវរបស់ FERPA ។
ល្មេះ និងអាសយោានរបស់កា រ ិយេ័យមដេម្រេប់ម្រេង FERPA េឺ៖
ការ ិយេ័យអនលលាែភាព្ននលោេនលយបាយម្រេួសារ
ម្រកសួ ងអប់រំសហរដា អាលែរ ិក
វវ ិង៊ី 400 Maryland, SW
ទ៊ីម្រក ុងវា៉ាស៊ីនលតានឌ៊ីស៊ី 20202-5920
ទ ំងចាប់ FERPA និងរដា Massachusetts ក៏មចងអំព្៊ីការបលញ្េ ញព្័ត៌ានសដ ៊ីព្ប
៊ី ញ្ា៊ីល្មេះសិសស
របស់សាលា
លោយោមនការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខ ែ៍អកសរជាែនព្៊ីសិសសមដេានសិទធិ
ឬាតា
បិតា/អាណាព្ាបាេ។ ព្័ត៌ានសដ ៊ីព្ប
៊ី ញ្ា៊ីល្មេះរ ួែានដូ ចខាងលម្រកាែ៖ ល្មេះរបស់សិសស អាសយោាន
បញ្ា៊ីទូរសព្ទ នងៃ មខឆ្នំកំលែើត ែខវ ិជាាសិកា កាេបរ ិលចេ ទវតត ាន ទែៃ ន់ និងកែព ស់របស់សាជិកម្រក ុែ
អតត ព្េិក ថានក់ ការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្ និងក៊ីឡាមដេទទួ េសាាេ់ជាផ្លវវការ
ូ
សញ្ញាបម្រត កិតតិយស
និងពានរងាវន់ និង មផ្នការលម្រកាយែធយែសិកាលោយោមនការយេ់ម្រព្ែព្៊ីសិសស ឬាតាបិតា
មដេានសិទធិ ម្របសិនលបើសាលាផ្ត េ់ការជូ នដំែឹងជាសាធារែៈអំព្៊ីម្របលេទព្័ត៌ាន មដេខល ួនអាច
បលញ្េ ញ និងអនញ្ញាតឱ្យសិសស និងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេមដេានសិទធិតាែលព្េលវលាសែម្រសប
ែួ យបនទប់ព្៊ីការជូ នដំែឹងមបបលនេះលដើែប៊ីលសន ើសំឱ្យព្័ត៌ានលនេះែិនម្រតូវបានបលញ្េ ញ
លោយោមនការយេ់ម្រព្ែជាែនព្៊ីសិសស ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេមដេានសិទធិល ើយ។

ច្សឆកត ីសច្ងេ បថ្នឆាប់ និងបទបបញ្ាតត ិរបស់រដឋ Massachusetts ទក់ទងនឹងកំណ្ត់ម្តាសិសស
និយរន័យ៖
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ប៉ុគគលិកសាលាបដលទទួ លបានការអន៉ុញ្ញាត៖
(ក) អន កម្រេប់ម្រេងសាលា ម្រេប
ូ លម្រងៀន ទ៊ីម្របឹកា និងអន កជំនញលផ្សងលទៀត មដេម្រតវូ បានជួ េ
លោយេែៈកាមធិការសាលា ឬមដេកំព្ងផ្ត េ់លសវាដេ់សិសសតាែកិចចម្រព្ែលម្រព្ៀងរវាងេែៈកាម
ធិការសាលា និងអន កផ្ត េ់លសវា និងមដេកំព្ងលធវ ីការលោយផ្លទេ់ជាែួ យសិសសកនុងមផ្ន ករដា បាេ
ការម្របឹកាការបលម្រងៀន និង/ឬសែតថ ភាព្វ ិនិចេ័យ។ បេា េិកទ ំងលនេះមដេែិនម្រតវូ បានជួ េលោយ
េែៈកាមធិសាលាលោយផ្លទេ់
អាចចូ េលម្របើបានមតព្័ត៌ានសដ ៊ីព្៊ីកំែត់ម្រតាសិសសមដេចំបាច់
សម្រាប់ឱ្យព្ួ កលេបំលព្ញភារកិចេរបស់ព្ួកលេ។
(ខ) បេា េិកការ ិយេ័យរដា បាេ និងបេា េិកលសម ៀន រ ួែទ ំងម្របតិបតត ិករឧបករែ៍មកនចន ទិននន័យ
ឬឧបករែ៍មដេផ្េិតែ៊ីម្រកូហវីែ(microfilm)
ឬែ៊ីម្រកូហវីច(microfiche)
មដេម្រតវូ បានជួ េ
លោយេែៈកាមធិការសាលា ឬម្រតវូ បានជួ េតាែកិចេសនាផ្ដ េ់លសវាកែម របស់េែៈកាមធិការ
សាលា លហើយភារកិចេរបស់ព្ួកលេតម្រែូវឱ្យព្ួ កលេចូ េលម្របើម្របាស់កំែត់ម្រតាសិសសកនុងលោេបំែង
ដំលែើរការព្័ត៌ានសម្រាប់កំែត់ម្រតាសិសស។
បេា េិកមបបលនេះអាចចូ េលម្របើបានមតព្័ត៌ាន
កំែត់ម្រតាសិសសមដេចំបាច់សម្រាប់ឱ្យព្ួ កលេបំលព្ញភារកិចេរបស់ព្ួកលេប៉ាលណា
ណ េះ។
(េ) ម្រក ុែវាយតនែល មដេវាយតនែល សិសស។
សិសសមដេានសិទធិ
ានន័យថាសិសសណាានក់មដេានអាយចប់ព្៊ី
14
ឆ្នំល ើងលៅ
ឬបានចូ េលរៀនថានក់ទ៊ី 9 ម្របសិនលបើេែៈកាមធិការសាលាមដេអនលលាែតាែ 603 CMR
23.01(4) ែិនព្ម្រង៊ីកសិទធិ និងបទបបញ្ា តត ិនន 603 CMR 23.00 ដេ់សិសសមដេានអាយលម្រកាែ 14
ឆ្នំ ឬសម្រាប់សិសសមដេែិនទន់ចូេលរៀនថានក់ទ៊ី៩។
ាតាបិតា ានន័យថា ឪព្ក ឬាតយ ឬអាណាព្ាបាេរបស់សិសស ឬបេា េ ឬទ៊ីភានក់ងារមដេ
ានសិទធិម្រសបចាប់កនុងការលធវ ីសកែម ភាព្តាងនែសិសស ជំនួសឱ្យ ឬម្រសបតាែឪព្ក ាតយ
ឬអាណាព្ាបាេ។
តាែដ៊ីការបស់តលាការ
រាេ់ាតាបិតាមដេែិនានសិទធិលែើេមងសិសស
ម្រតវូ ចត់ទកថាជាាតាបិតាមដេែិនមែនអំណាចជាលែបា តាែលោេបំែងនន M.G.L. c. 71,
§ 34H និង 603 CMR 23.00។ លនេះរាប់បញ្ចេ
ូ ទ ំងាតាបិតាមដេ តាែដ៊ីការបស់តលាការ
ែិនសានក់លៅជាែួ យ ឬលែើេការខសម្រតវូ សិសស សូ ែប៊ីមតរយៈលព្េខល ៊ី។
កំែត់ម្រតាសិសសម្រតវូ ានម្របតិបតត ិព្ិនទុ និងកំែត់ម្រតាបលណា
ដ េះអាសនន រ ួែានការកត់ម្រតាព្័ត៌ាន
ទ ំងអស់ និងមខសអាត់កំព្ូ យទ័រ ែ៊ីម្រកូហវីែ ែ៊ីម្រកូហវីច ឬសាារលផ្សងលទៀតលោយែិនេិតព្៊ីទម្រែង់
ឬេកខ ែៈទក់ទងនឹងសិសស មដេម្រតវូ បានលរៀបចំលោយមផ្អ កលេើល្មេះរបស់សិសស ឬលៅកនុង វ ិធ៊ី
មដេសិសសអាចម្រតវូ បានកំែត់អតត សញ្ញាែជាេកខ ែៈបេា េ
និងមដេម្រតវូ បានរកាទកលោយ
សាលាសាធារែៈននសហសខាេ។
វាកយសព្ទ ដូចមដេបានលម្របើកនុង
603
CMR
23.00
ានន័យថាព្័ត៌ាន និងសាារទ ំងអស់លនេះ លោយែិនេិតព្៊ីកមនល ងមដេព្័ត៌ាន និងសាារ
ទ ំងលនេះសថ ិតលៅ លេើកមេងមតព្័ត៌ាន និងសាារ មដេម្រតវូ បានលេើកមេងជាព្ិលសសលោយ
603 CMR 23.04។
(ក) កំែត់ម្រតាបលណា
ត េះអាសននម្រតវូ ានព្័ត៌ានទ ំងអស់លៅកនុងកំែត់ម្រតាសិសស មដេែិនាន
លៅកនុងម្របតិបតត ិព្ិនទុ។ ព្័ត៌ានលនេះចាស់ជាានសារៈសំខាន់ចំលពាេះដំលែើរការអប់រំ។ ព្័ត៌ាន
មបបលនេះអាចរ ួែបញ្ចេ
ូ េទធ ផ្េលតសត សដ ង់ោរ
ចំណាត់ថានក់ននថានក់លរៀន
(លៅលព្េអាច
អនវតត បាន) សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា និងការវាយតនែល លោយម្រេូ អន កម្របឹកា និងបេា េិក
សាលាលផ្សងលទៀត។
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(ខ)
ម្របតិបតត ិព្ិនទុម្រតវូ ានកំែត់ម្រតារដា បាេ
មដេបលងក ើតជាទិននន័យអបបបរាចំបាច់
លដើែប៊ីឆលុេះបញ្ញេំងព្៊ីវឌឍនភាព្ននការអប់រំរបស់សិសស និងលដើែប៊ីដំលែើរការម្របព្័នធអប់រំ។ ទិននន័យ
ទ ំងលនេះម្រតវូ កំែត់ម្រតឹែល្មេះ អាសយោាន និងលេខទូ រសព្ទ របស់សិសស នងៃ មខឆ្នំកំលែើតរបស់
សិសស
ល្មេះ
អាស័យោាន
និងលេខទូ រសព្ទ របស់ាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេ។
ចំែងលជើងវេា សិកា ព្ិនទុ (ឬសែែូ េលៅលព្េមដេព្ិនទុែិនអាចអនវតត បាន) លម្រកឌ៊ីតវេា សិកា
កម្រែិតថានក់បានបញ្េ ប់ និងឆ្នំមដេបានបញ្េ ប់។
I. ការម្តួ តព្យិនិតយកំណ្ត់ម្តាសិសស
ាតាបិតា ឬសិសសមដេបានចូ េលរៀនថានក់ទ៊ីម្របាំបួន ឬានអាយយ៉ាងតិច 14 ឆ្នំ (សិសសមដេ
ានសិទធិ) ានសិទធិម្រតួតព្ិនិតយមផ្ន កទ ំងអស់ននកំែត់ម្រតាសិសសតាែការលសន ើសំ។ ាតាបិតា
និង/ឬសិសស មដេានសិទធិទទួ េ ានសិទធិទទួ េ បានចាប់ចែល ងននរាេ់មផ្ន កននកំែត់ម្រតា
លទេះប៊ីជាានការេិតនងល សែម្រសបសម្រាប់នងល ព្ិតននសាារចែល ងក៏លោយ។
កំែត់ម្រតាម្រតវូ មតលធវ ីល ើងសម្រាប់ាតាបិតា
ឬសិសសមដេានសិទធិ
ែិនលេើសព្៊ីដប់
(10)
នងៃ ម្របតិទិនបនទប់ព្៊ីការលសន ើសំ ម្របសិនលបើ ាតាបិតា ឬសិសសែិនយេ់ម្រព្ែចំលពាេះការព្នារលព្េ។
ាតាបិតា និង/ឬសិសសមដេានសិទធិអាចលសន ើសំឱ្យានការបកម្រសាយមផ្ន កននកំែត់ម្រតា លោយ
អន កជំនញមដេានេកខ ែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់របស់សាលា ឬអាចអលញ្ាើញនរណាានក់លផ្សងលទៀត
តាែការលម្រជើសលរ ីសរបស់ព្ួកលេឱ្យព្ិនិតយ ឬបកម្រសាយកំែត់ម្រតាជាែួ យព្ួ កលេ។
II. សិទធិរបស់មាតាបិតាបដលរិនមានអំណាឆច្របា
ចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 34H និង 603 CMR 23.07 បញ្ញាក់
អំព្៊ីន៊ីតិ វ ិធ៊ីេែអ ិតមដេម្រេប់ម្រេងការចូ េលម្របើម្របាស់កំែត់ម្រតាសិសសលោយាតាបិតា
មដេែិនានសិទធិលែើេមងកូ នរបស់ខល ួន។
សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ សូ ែលែើេ "ការចូ េលម្របើ
កំែត់ម្រតាសិសសសម្រាប់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា" លៅខាងលម្រកាែ។
III. ការរកាការសមាៃត់ថ្នកំណ្ត់ម្តាសិសស
ជាែួ យនឹងករែ៊ីលេើកមេងែួ យចំនួន ោមនបេា េ ឬសាថប័នណាែួ យលម្រៅព្៊ីាតាបិតាសិសស
និងបេា េិកសាលាមដេានការអនញ្ញាត ានសិទធិទទួ េបានព្័ត៌ានកនុង ឬព្៊ីកំែត់ម្រតាសិសស
លោយោមនការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខ ែ៍អកសរជាក់លាក់ព្៊ីាតាបិតា ឬសិសសល ើយ។
ករែ៊ី
លេើកមេងែួ យ េឺអំណាចរបស់ែែឌេសិកាកនុងការបញ្ជន
ូ បនត លោយោមនការយេ់ម្រព្ែ នូ វ
កំែត់ម្រតាលព្ញលេញរបស់សិសសលៅកាន់សាលា ឬែែឌេសាលាមដេសិសសលផ្ទ រលៅ ឬចេះល្មេះចូ េ
លរៀន។
IV. ការបកបម្បកំណ្ត់ម្តាសិសស
សិសស និង/ឬាតាបិតាមដេានសិទធិ ានសិទធិបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ានបមនថ ែ ែតិលយបេ់ ទិននន័យ
និង/ឬសាារពាក់ព្័នធលផ្សងលទៀតលៅកនុងកំែត់ម្រតាសិសស។ សិសស និង/ឬាតាបិតាមដេានសិទធិ
ក៏ានសិទធិលសន ើសំជាលាយ េកខ ែ៍អកសរឱ្យមកមម្របកំែត់ម្រតាសិសសផ្ងមដរ។ រាេ់ការលសន ើសំមបបលនេះ
េួ រមតបញ្ជន
ូ លៅនយកសាលា។
នយកសាលានឹងលធវ ីការសលម្រែចចិតតជាលាយេកខ ែ៍អកសរលេើសំលែើមបបលនេះកនុងរយៈលព្េែួ យស
បាតហ៍។ ការបដិលសធសំលែើសំមកមម្របកំែត់ម្រតាសិសសអាចម្រតវូ បានបត ឹងសារទកខ លៅអេា នយក។
V. ការបំផ្លលញកំណ្ត់ម្តាសិសស
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បទបបញ្ា តត ិតម្រែូវឱ្យមផ្ន កខល េះននកំែត់ម្រតាសិសស ដូ ចជាកំែត់ម្រតាបលណា
ត េះអាសនន ម្រតវូ បំផ្លលញលចេ
កនុងរយៈលព្េម្របាំព្៊ីរ (7) ឆ្នំបនទប់ព្៊ីការលផ្ទ រ ឬការបញ្េ ប់ការសិការបស់សិសស។ អាជាាធរសាលា
ក៏ម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យបំផ្លលញព្័ត៌ានមដេបងក ភាព្ភាន់ម្រច ំ
ហួ សសែ័យ
ឬព្័ត៌ាន
ែិនពាក់ព្័នធលៅកនុងកំែត់ម្រតាែដ ងាកេ ខែៈលព្េមដេសិសសម្រតវូ បានចេះល្មេះលៅកនុងម្របព្័នធ
របស់សាលា។ ែនលព្េព្័ត៌ានមបបលនេះអាចម្រតវូ បានបំផ្លលញ ម្រតវូ មតជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា
និងសិសសមដេានសិទធិ និងផ្ដ េ់ឱ្កាសលដើែប៊ីទទួ េបានចាប់ចែល ងននកំែត់ម្រតាណាែួ យមដេ
ម្រតវូ បំផ្លលញ។
ខាងលេើម្រោន់មតជាការសលងខ បននបទបបញ្ា តត ិសំខាន់ៗែួ យចំនួនននចាប់ និងបទបបញ្ា តត ិរបស់រដា
មដេពាក់ព្័នធនឹងកំែត់ម្រតាសិសស។ ម្របសិនលបើចង់បានព្័ត៌ានេែអ ិតបមនថ ែ ចាប់ចែល ងនន
បទបបញ្ា តត ិ 603 CMR 23.00 អាចទទួ េបានព្៊ីនយកោានអប់រំបឋែសិកា និងែធយែសិកា។
បទបបញ្ា តត ិរបស់រដា ទ ំងលនេះម្រតវូ បានលរៀបចំល ើងលដើែប៊ីធានដេ់ាតាបិតា
និងសិសសឱ្យទទួ េ
បានសិទធិរកាការសាៃត់
ការម្រតួតព្ិនិតយ
ការមកមម្រប
និងការបំផ្លលញកំែត់ម្រតាសិសស
និងលដើែប៊ីជួយអាជាាធរសាលាតាែការទទួ េខសម្រតវូ របស់ព្ួកលេកនុងការមងរកាកំែត់ម្រតាសិសស។
ពាកយបែតឹងទក់ទងនឹងបញ្ញាកំែត់ម្រតាសិសស េួ រមតម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅ A.Q.C.
ាតាបិតា
ឬសិសសមដេានសិទធិ
ានសិទធិោក់ពាកយបែតឹងលៅការ ិយេ័យអនលលាែភាព្ននលោេ
នលយបាយម្រេួសារ នននយកោានអប់រំសហរដា អាលែរ ិក វវ ិង៊ី 400 Maryland Avenue SW, ទ៊ីម្រក ុង
Washington, D.C. 20202-5901 ឬជាែួ យនយកោានអប់រំបឋែសិកា និងែធយែសិការដា
Massachusetts ផ្ល វូ 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, 781-338-3300។
ម្របសិនលបើអនកានសំែួរណាែួ យទក់ទងនឹងការជូ នដំែឹងលនេះ
ឬចង់បានព្័ត៌ានបមនថ ែ
និង/ឬចាប់ចែល ងននបទបបញ្ា តត ិសដ៊ីព្៊ីកំែត់ម្រតាសិសសរបស់នយកោានអប់រំរដា Massachusetts
(603 C.M.R. 23.00) សូ ែទក់ទងការ ិយេ័យនយក។
ការឆូ លច្ម្បើកំណ្ត់ម្តាសិសសសម្មាប់មាតាបិតាបដលរិនមានអំណាឆច្របា M.G.L. គ. 71, §34H
ម្របសិនលបើែិនានដ៊ីការបស់តលាការផ្ទ យ
ុ ព្៊ីលនេះលទ
ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
(ាតា ឬបិតាមដេែិនានសិទធិលែើេមងការ) របស់សិសសណាានក់ ានសិទធិ សថ ិតលម្រកាែ
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីជាក់លាក់ ទទួ េបានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងសែិទធផ្េ ការចូ េរ ួែ អាកបបកិ រ ិយ។េ។
របស់សិសស។ ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា មដេានបំែងចូ េលម្របើព្័ត៌ានកំែត់ម្រតា
សិសសម្រតវូ ោក់សំលែើជាលាយេកខ ែ៍អកសរជាលរៀងរាេ់ឆ្នំលៅកាន់នយក។
លៅលព្េបាន
ទទួ េសំលែើលនេះ នយកម្រតវូ លផ្ាើការជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់ាតាបិតាមដេាន
អំណាចលែបា តាែរយៈសំបម្រតមដេានការបញ្ញាក់ និងកម្រែិតខព ស់ថា កំែត់ម្រតា និង
ព្័ត៌ាននឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា កនុងរយៈលព្េនែា ែួយ (21)
នងៃ ម្របតិទិន
ម្របសិនលបើាតាបិតាមដេានអំណាចលែបា
ែិនផ្ត េ់ឯកសារ
អំព្៊ីភាព្ោមនសិទធិរបស់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
កនុងការចូ េលម្របើព្័ត៌ាន
មបបលនេះ។
ម្រេប់ករែ៊ីទ ំងអស់ម្របសិនលបើកំែត់ម្រតាសាលាម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនាតាបិតាមដេ
ូ ិច
ែិនានអំណាចលែបា
លនេះអាសយោានលអ ិចម្រតន
និងនម្របសែ៊ីយ៍
និងព្័ត៌ាន
ទំនក់ទំនងលផ្សងលទៀតរបស់ាតាបិតាមដេានអំណាចលែបា
ម្រតវូ េបលចញព្៊ីកំែត់ម្រតា
មដេបានផ្ត េ់ឱ្យ។
រាេ់កំែត់ម្រតាមដេបានផ្ត េ់លៅឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
ម្រតវូ សាាេ់លដើែប៊ីបងាាញថាព្ួ កលេែិនអាចលម្របើលដើែប៊ីចេះល្មេះសិសសលៅសាលាលផ្សងបានលទ។
លៅលព្េបានទទួ េដ៊ីការបស់តលាការមដេហាែឃ្ត់ការមចកចយព្័ត៌ានម្រសបតាែ G.L. c.
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71,
§
34H
សាលានឹងជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបាថា
ខល ួននឹងឈប់ផ្តេ់សិទធិចូេលម្របើម្របាស់កំែត់ម្រតាសិសសលៅាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា។
កំែត់ម្រតាសិសសអាចរកបានសម្រាប់ាតាបិតាតាែការលសន ើសំ។ សំលែើសំកំែត់ម្រតាសាលាម្រតវូ មត
ជាទម្រែង់ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ និងោក់ជូនយ៉ាងលហាចណាស់ព្៊ីរនងៃ ែននងៃ មដេព្ួ កលេម្រតវូ ការ។
សិសសមដេលផ្ទ រលៅម្របព្័នធកនុងម្រស ុកម្រតវូ មតផ្ត េ់ម្របព្័នធងម ៊ីជាែួ យនឹងកំែត់ម្រតាសាលាលព្ញលេញនន
សិសសមដេចូ េ។
កំែត់ម្រតាលនេះម្រតវូ រ ួែានជាអាទិ៍
ករែ៊ីណាែួ យមដេពាក់ព្័នធនឹង
ការព្យ
ួ រការសិកា
ឬការរំលលាេបំពានលេើសកែម ភាព្ម្រព្ហម ទែឌ
ឬរបាយការែ៍ករែ៊ីណាែួ យ
មដេសិសសលនេះម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ព្៊ីសកែម ភាព្េួ រឱ្យសងស័យណាែួ យ។

ការបកបម្បកំណ្ត់ម្តាសិសស
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ាន ែតិលយបេ់ ទិននន័យ
ឬសាារជាលាយេកខ ែ៍អកសរពាក់ព្័នធលផ្សងលទៀតលៅកនុងកំែត់ម្រតាសិសស។
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិ េួ រមតោក់បញ្ជន
ូ ព្័ត៌ានបមនថ ែលៅនយក
រ ួែជាែួ យនឹងសំលែើជាលាយេកខ ែ៍អកសរ ថាព្័ត៌ានម្រតវូ បានបញ្ចេ
ូ លៅកនុងកំែត់ម្រតាសិសស។
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិលសន ើសំជាលាយេកខ ែ៍អកសរឱ្យេប
ឬមកព្័ត៌ានណាែួ យ មដេានលៅកនុងកំែត់ម្រតាសិសស លេើកមេងមតព្័ត៌ាន មដេម្រតវូ បាន
ោក់កនុងកំែត់ម្រតាលោយ TEAM របស់សិសសមដេានតម្រែូវការព្ិលសស។
រាេ់ព្័ត៌ាន
មដេបានបញ្ចេ
ូ លោយ TEAM នឹងែិនម្រតវូ បានលសន ើេប ឬមកល ើយ រហូ តដេ់មផ្នការអប់រំបេា េ
សម្រាប់សិសសលនេះម្រតវូ បានទទួ េយក
ឬម្របសិនលបើម្រតវូ បានបដិលសធ
បនទប់ព្៊ីបញ្េ ប់
ដំលែើរការបែតឹងសារទកខ សម្រាប់ការអប់រំព្ិលសស។
ការេប ឬការមកម្រតវូ លធវ ីល ើងតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីដូចខាងលម្រកាែ៖






ម្របសិនលបើាតាបិតា/អាណាព្ាបាេេិតថាការបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ានេឺែិនម្រេប់ម្រោន់សម្រាប់
ព្នយេ់ បំេលឺ ឬមកសាារមដេែិនលព្ញចិតតលៅកនុងកំែត់ម្រតាសិសស ាតាបិតា/អាណា
ព្ាបាេម្រតវូ បងាាញការជំទស់ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
និង/ឬានសិទធិព្ិភាកាជាែួ យ
ម្របធានម្រេប់ម្រេង ឬសិទធិវនត លដើែប៊ីឱ្យលេដឹងអំព្៊ីការជំទស់លនេះ។
ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនត កនុងរយៈលព្េែួ យ (1) សបាតហ៍បនទប់ព្៊ីការព្ិភាកា ឬទទួ េ
បានការជំទស់ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
ម្រតវូ ជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
អំព្៊ីការសលម្រែចចិតតជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
លោយបញ្ញាក់ព្៊ីលហតផ្េសម្រាប់
ការសលម្រែចចិតត។
ម្របសិនលបើការសលម្រែចចិតតលនេះទទួ េបានការោំម្រទព្៊ីាតា
បិតា/អាណាព្ាបាេ
ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនតម្រតវូ ចត់ វ ិធានការភាលែៗ
លដើែប៊ីោក់
ការសលម្រែចឱ្យចូ េជាធរាន។
ម្របសិនលបើការសលម្រែចចិតតរបស់ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនត ែិនទទួ េបានការលព្ញចិតតព្៊ីា
តាបិតា/អាណាព្ាបាេ
លនេះាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចោក់បែតឹងសារទកខ ជា
លាយេកខ ែ៍អកសរជាែួ យនយកបាន។ បែតឹងសារទកខ លនេះម្រតវូ មតលធវ ីល ើងកនុងរយៈលព្េ
ម្របាំ
(5)
នងៃ នននងៃ សិកា
បនទប់ព្៊ីការសលម្រែចចិតតរបស់ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនត ។
នយកម្រតវូ លធវ ីលសចកត ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរកនុងរយៈលព្េព្៊ីរ
(2)
សបាតហ៍
បនទប់ព្៊ីបានទទួ េបែតឹងសារទកខ ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
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ម្របសិនលបើការសលម្រែចចិតតរបស់នយកែិនទទួ េបានការលព្ញចិតតព្៊ីាតាបិតា/អាណា
ព្ាបាេ
លនេះាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចោក់បណ្តឹងតវ៉ាជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
លៅកាន់ម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេងកនុងរយៈលព្េម្របាំ
(5)
នងៃ េិតចប់ព្៊ីនងៃ បានទទួ េ
លសចកត ៊ីសលម្រែចរបស់នយក។
ម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេងម្រតវូ លធវ ីសវនការលេើបែតឹងសារទកខ
តាែេកខ ខែឌតម្រែូវរបស់ 603 CMR 23.09(4) ។

ការច្ផ្ារកំណ្ត់ម្តារណ្ឌលសិកា
អនលលាែតាែ 603 CMR 23.07(g) សាលា Collegiate Charter School of Lowell
សូ ែជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ និងសិសសមដេានសិទធិ ថាខល ួនបញ្ជន
ូ បនត នូ វ
កំែត់ម្រតាសាលាលព្ញលេញមដេលផ្ទ រសិសសលៅសាលាលរៀនមដេសិសសមសវ ងរក
ឬានបំែង។
លដើែប៊ីចេះល្មេះចូ េលរៀន។ ខែៈលព្េមដេការយេ់ម្រព្ែព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេ
ានសិទធិែិនម្រតវូ បានតម្រែូវ
វាេឺជាលោេការែ៍របស់
SABIS®
មដេខល ួន
នឹងែិនបញ្ជន
ូ បនត នូ វកំែត់ម្រតាលៅែែឌេមដេទទួ េ លោយោមនហតថ លេខាព្៊ីាតាបិតា/អាណា
ព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិលនេះលទ។

ការបំផ្លលញកំណ្ត់ម្តាសិសស
សូ ែជូ នដំែឹងថា កំែត់ម្រតាបលណា
ត េះអាសនន របស់សិសសនឹងម្រតវូ បំផ្លលញលចេែិនលេើសព្៊ីម្របាំ (5)
ឆ្នំបនទប់ព្៊ីការលផ្ទ រសិសសលនេះ ការបញ្េ ប់ការសិកា ឬការដកខល ួនលចញព្៊ីសាលា។
ម្របសិនលបើ
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិចង់ានកំែត់ម្រតាបលណា
ត េះអាសនន
ព្ួ កលេ
ម្រតវូ មតលសន ើសំជាលាយេកខ ែ៍អកសរែននងៃ សិកាចងលម្រកាយ
ថាឯកសារម្រតវូ បានផ្ត េឱ្
់ យព្ួ កលេ។
ោមនការជូ នដំែឹងបមនថ ែនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
ឬសិសសមដេានសិទធិែនលព្េការបំផ្លលញកំែត់ម្រតាមបបលនេះលទ។
លម្រៅព្៊ីលនេះ SABIS® អាចបំផ្លលញឯកសារខាងលម្រកាែ មដេម្រតវូ បានចត់ទកថាជាមផ្ន កែួ យ
ននកំែត់ម្រតាបលណា
ត េះអាសនន ជាលរៀងរាេ់ឆ្នំ៖ កំែត់ម្រតា វ ិន័យ (លម្រៅព្៊ីឯកសារននការព្យ
ួ រការសិកា
និង/ឬការបលែតញលចញ)
កំែត់ចំណាណា
ំ ែួ យព្៊ី
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេទក់ទងនឹង
អវតត ាន ការលចញលៅផ្ទ េះលា៉ាង ការែកដេ់យឺត ក៏ដូចជាឧទហរែ៍ននកិចេការរបស់សិសស។
ម្របសិនលបើាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិចង់បានកំែត់ម្រតាទ ំងលនេះ ព្ួ កលេ
ម្រតវូ មតលសន ើសំជាលាយេកខ ែ៍អកសរែននងៃ សិកាចងលម្រកាយ។

ការឆូ លច្ម្បើកំណ្ត់ម្តាសាលាច្ដាយមាតាបិតាបដលរិនមានអំណាឆច្របា
លដើែប៊ីឱ្យសាលា
Collegiate
Charterននទ៊ីម្រក ុង
Lowell
បលញ្េ ញព្័ត៌ានសិសសលៅាតា
បិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
ម្រតវូ មតបំលព្ញតាែលសចកត ៊ីមែនំននចាប់ទូលៅរបស់រដា
Massachusetts c. 71 មផ្ន ក 34H ។ មផ្ន ក 34H តម្រែូវឱ្យសាលាផ្ត េ់ព្័ត៌ានដេ់ាតាបិតាមដេ
ែិនានអំណាចលែបា ម្របសិនលបើាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបាមដេ ានសិទធិែិន
ទទួ េបានព្័ត៌ានម្រសបតាែមផ្ន កលនេះ។
នយកោានអប់រំននរដា
Massachusetts
បានមកមម្របបទបបញ្ា តត ិរបស់ខល ួនមដេម្រេប់ម្រេង
ការចូ េលម្របើរបស់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា ែកលេើកំែត់ម្រតាសាលារបស់កូនព្ួ កលេ

33

លដើែប៊ីលធវ ីឱ្យម្រសបតាែចាប់សហព្័នធសត ៊ីព្៊ីសិទធិ
("FERPA")។

និងសិទធិឯកជនភាព្សដ ៊ីព្៊ីការអប់រំរបស់ម្រេួសារ

កាេព្៊ីែន ែែឌេសិកាម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យឆល ងកាត់ដំលែើរការម្របចំឆ្នំ លដើែប៊ីកំែត់ថាលតើាតា
បិតាមដេែិនានអំណាចលែបាានសិទធិទទួ េបានសិទធិលនេះឬអត់ លោយមផ្អ កលេើជំហរផ្ល វូ
ចាប់របស់ខល ួន តាែរយៈចាប់ចែល ងមដេានការបញ្ញាក់ននដ៊ីកា ឬសាេម្រកែរបស់តលាការ
ម្រេួសារ និងតលាការែរតក។
តាែបទបបញ្ា តត ិងម៊ី បនទុកននការផ្ត េ់ព្័ត៌ានលនេះឥ ូ វធាលក់លៅលេើាតាបិតាមដេានអំណាច
លែបា។
សកែម ភាព្មតែួ យេត់របស់ែែឌេសិកា
លៅលព្េទទួ េបានសំលែើព្៊ីាតា
បិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
មដេសំកំែត់ម្រតាសាលា
េឺម្រតវូ ទក់ទងែកាតាបិតា
មដេានអំណាចលែបា
មែនំព្ួកលេអំព្ស
៊ី ំលែើលនេះ
និងផ្ត េ់ឱ្យាតាបិតាមដេាន
អំណាចលែបារយៈលព្េនែា ែួយ (21) នងៃ លដើែប៊ីផ្ដេ់ឯកសារមដេបងាាញថា ការចូ េលម្របើរបស់ាតា
បិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
េួ រម្រតវូ បានបដិលសធ។
ម្របសិនលបើែែឌេសិកាែិនបានទទួ េការលឆល ើយតបព្៊ីាតាបិតាមដេានអំណាចលែបាកនុងរយៈ
លព្េនែា ែួយនងៃ លនេះម្រតវូ មតបលញ្េ ញកំែត់ម្រតាលៅឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា។
លេើសព្៊ីលនេះ បទបបញ្ា តត ិព្៊ីែនតម្រែូវឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបាផ្ត េ់ព្័ត៌ានទក់
ទងនឹងសាថនភាព្ផ្ល វូ ចាប់របស់ខល ួនជាលរៀងរាេ់ឆ្នំ។
តាែបទបបញ្ា តត ិងម៊ី
េកខ ខែឌតម្រែូវ
ម្របចំឆ្នំលនេះម្រតវូ បានេបលចញ។ ឥ ូ វលនេះបនទុកេឺសថិតលៅលេើាតាបិតាមដេានអំណាចលែបា
លដើែប៊ីជូនដំែឹងដេ់ែែឌេសិកា
លៅលព្េណាមដេានការផ្លលស់បតរសា
ូ ថ នភាព្ផ្លវវចាប់
ូ
របស់
ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា
មដេនឹងលធវ ីឱ្យព្ួ កោត់ែិនានសិទធិចូេលម្របើម្របាស់
កំែត់ម្រតារបស់ការ។
ព្័ត៌ានមដេបានផ្ត េ់លៅឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា ម្រតវូ សាាេ់ លដើែប៊ីបងាាញថា
វាម្របមហេជាែិនម្រតវូ បានលម្របើលដើែប៊ីោំម្រទការអនញ្ញាតឱ្យការលៅសាលាលរៀនែួ យលផ្សងលទៀតលនេះ
លទ។

ឆាប់សាីព្យីច្ជាគជ័យរបស់សិសសម្គប់រ ូប
ចាប់សហព្័នធតម្រែូវឱ្យសាលា Collegiate Charter School of Lowell ផ្ត េ់បញ្ា៊ីល្មេះសិសស
អាសយោាន និងលេខទូ រសព្ទ ដេ់អនកលម្រជើសលរ ីសទហាន និងម្រេឹេះសាថនឧតត ែសិកា លៅលព្េ
មដេព្ួ កលេលសន ើសំព្័ត៌ានលនេះ ម្របសិនលបើាតាបិតា ឬសិសសែិនលសន ើសំឱ្យរកាទកព្័ត៌ានលនេះ។
លៅលដើែឆ្នំសិកា
ការជូ នដំែឹងអំព្៊ីសិទធិកនុងការលសន ើសំការកាត់ទកព្័ត៌ាន
លនេះនឹងម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់
និងសិសសមដេានអាយលេើសព្៊ី
14
ឆ្នំ។
ម្របសិនលបើការជូ នដំែឹង
លនេះែិនម្រតវូ បានម្របេេ់ជូនសាលាវ ិញកនុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃ ដំបូងននការចប់លផ្ត ើែឆ្នំសិកា
សាលានឹងព្ិចរណាថាែិនាន ការជំទស់លៅនឹងការបលញ្េ ញព្័ត៌ានលនេះលទ លហើយព្័ត៌ាន
មបបលនេះ នឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ បនត លៅកាន់អនកលម្រជើសលរ ីសទហាន និងម្រេឹេះសាថនឧតត ែសិកា។

34

ការបកបម្បកិឆចការពារសិទធិរបស់សិសស (PPRA)
PPRA
ផ្ត េ់សិទធិែួយចំនួនដេ់ាតាបិតាទក់ទងនឹងការលធវ ីការសទ ង់ែតិ
និងការលម្របើម្របាស់ព្័ត៌ានរបស់លយើងសម្រាប់លោេបំែងទ៊ីផ្ារ
និងការព្ិនិតយរាងកាយែួ យចំនួន។ ទ ំងលនេះរ ួែានសិទធិកនុងការ៖

ការម្របែូ េ

 យេ់ម្រព្ែែនលព្េសិសសម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យោក់លសន ើលៅការសទ ង់ែតិមដេទក់ទងនឹងតំបន់ការពារ
ែួ យ
ឬលម្រចើនខាងលម្រកាែ
("ការសទ ង់ែតិអំព្៊ីព្័ត៌ានមដេម្រតវូ បានការពារ")
ម្របសិនលបើ
ការសទ ង់ែតិលនេះម្រតវូ បានផ្ត េ់ែូេនិធិទ ំងម្រស ុង
ឬែួ យមផ្ន កលោយកែម វ ិធ៊ីរបស់ម្រកសួ ងអប់រំ
សហរដា អាលែរ ិក (ED)៖
1. ទំនក់ទំនងនលយបាយ ឬជំលនឿរបស់សិសស ឬាតាបិតារបស់សិសស
2. បញ្ញាផ្ល វូ ចិតត ឬផ្ល វូ ចិតតរបស់សិសស ឬម្រេួសាររបស់សិសស
3. អាកបបកិ រ ិយ ឬអាកបបកិ រ ិយផ្ល វូ លេទ
4. អំលព្ើខសចាប់ ការម្របឆ្ំងនឹងសងា ែ ការលចទម្របកាន់ខល ួនឯង ឬអាកបបកិ រ ិយម្របាង
5. ការវាយតនែល យ៉ាងសំខាន់របស់អនកដនទ
មដេអន កលឆល ើយតបានទំនក់
ទំនងម្រេួសារជិតសន ិទធជាែួ យ។
6. ទំនក់ទំនងមដេានឯកសិទធិទទួ េសាាេ់លោយម្រសបចាប់
ដូ ចជាជាែួ យលែធាវ ី
លវជា បែឌិត ឬរដា ែន្តនត៊ី។
7. ការអនវតត តាែមបបសាសន ការជាប់ពាក់ព្័នធ ឬជំលនឿរបស់សិសស ឬាតាបិតា ឬ
8. ម្របាក់ចំែូេលម្រៅព្៊ីការតម្រែូវលោយចាប់លដើែប៊ីកំែត់សិទធិទទួ េបានកែម វ ិធ៊ី។
 ទទួ េបានការជូ នដំែឹង និងឱ្កាសលដើែប៊ីលម្រជើសលរ ីសសិសសលចញព្៊ី៖
1. ការសទ ង់ែតិអំព្៊ីព្័ត៌ានមដេម្រតវូ បានការពារលផ្សងលទៀត
លោយែិនេិតព្៊ីការផ្ត េ់
ែូ េនិធិ។
2. រាេ់ការព្ិនិតយរាងកាយមដេែិនបនទន់ ចក់ចូេរាងកាយ ឬការព្ិនិតយ មដេតម្រែូវឱ្យ
ានជាេកខ ខែឌននការចូ េរ ួែ មដេផ្ដ េជ
់ ូ នលោយសាលា ឬភានក់ងាររបស់ខល ួន និងែិន
ចំបាច់លដើែប៊ីការពារសខភាព្
និងសវតថ ិភាព្ជាបនទន់របស់សិសស
លេើកមេងមតការ
ូ ៊ីស ឬការព្ិនិតយរាងកាយណាែួ យ ឬការព្ិនិតយ
ព្ិនិតយម្រតលចៀក មេន ក ឬការព្ិនិតយជំងឺសកេ
មដេម្រតវូ បានអនញ្ញាត ឬតម្រែូវឱ្យានតាែចាប់របស់រដា និង
3. សកែម ភាព្មដេពាក់ព្័នធនឹងការម្របែូ េ ការលាម្រតោង ឬការលម្របើម្របាស់ព្័ត៌ានផ្លទេ់ខល ួន
មដេទទួ េបានព្៊ីសិសសសម្រាប់ការលធវ ីកិចេទ៊ីផ្ារ
ឬលដើែប៊ីេក់
ឬមចកចយ
ព្័ត៌ានលៅអន កដនទ។
 ព្ិនិតយ តាែការលសន ើសំ និងែនលព្េចត់មចង ឬលម្របើម្របាស់៖
1. ការសទ ង់ែតិព្័ត៌ានមដេម្រតវូ បានការពាររបស់សិសស
2. ឧបករែ៍លម្របើម្របាស់លដើែប៊ីម្របែូ េព្័ត៌ានផ្លទេ់ខល ួនព្៊ីសិសសសម្រាប់លោេបំែងទ៊ីផ្ារ
ការេក់ ឬការមចកចយលផ្សងលទៀតណាែួ យខាងលេើ និង
3. សាារបលម្រងៀនមដេម្រតវូ បានលម្របើជាមផ្ន កែួ យននកែម វ ិធ៊ីសិកា។
សិទធិទ ំងលនេះលផ្ទ រព្៊ីាតាបិតាលៅសិសសមដេានអាយ
18
ឆ្នំ
ឬអន៊ីតិជនមដេែិនសថ ិត
លម្រកាែទំនួេខសម្រតវូ ណាែួ យតាែចាប់រដា ។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell
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បានបលងក ើត
និងអនែ័តលោេនលយបាយ
លោយព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួ យាតាបិតា
ទក់ទងនឹងសិទធិទ ំងលនេះ
ក៏ដូចជាការលរៀបចំលដើែប៊ីការពារឯកជនភាព្របស់សិសសកនុងការ
ម្រេប់ម្រេងការសទ ង់ែតិព្័ត៌ានមដេម្រតវូ បានការពារ
ម្រព្ែទ ំងការម្របែូ េ
ការលាតម្រតោង
ឬការលម្របើម្របាស់ព្័ត៌ានផ្លទេ់ខល ួនសម្រាប់លោេបំែងទ៊ីផ្ារ ការេក់ ឬលោេបំែងមចកចយ
លផ្សងលទៀត។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell ជូ នដំែឹងលោយផ្លទេ់
ដេ់ាតាបិតាអំព្៊ីលោេការែ៍ទ ំងលនេះជាលរៀងរាេ់ឆ្នំលៅលដើែឆ្នំសិកាន៊ីែួយៗ
និងបនទប់
ព្៊ីការផ្លលស់បតរសំ
ូ ខាន់ៗណាែួ យ។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell ក៏នឹងជូ នដំែឹង
លោយផ្លទេ់ផ្ងមដរ
ដូ ចជាតាែរយៈសំបម្រត
ឬអ៊ីមែេអាលែរ ិក
ដេ់ាតាបិតារបស់សិសស
មដេលម្រោងនឹងចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្
ឬការសទ ង់ែតិជាក់លាក់
មដេបានកត់សាាេ់
ខាងលម្រកាែ លហើយនឹងផ្ត េ់ឱ្កាសឱ្យាតាបិតាលម្រជើសលរ ីសយកកូ នរបស់ោត់លចញព្៊ី ការចូ េរ ួែ
កនុងសកែម ភាព្ ឬការសទ ង់ែតិជាក់លាក់លនេះ។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell
នឹងលធវ ីការជូ នដំែឹងលនេះដេ់ាតាបិតាលៅលដើែឆ្នំសិកា
ម្របសិនលបើែែឌេបានកំែត់កាេ
បរ ិលចេ ទជាក់លាក់ ឬម្របហាក់ម្របមហេអំព្៊ីសកែម ភាព្ ឬការសទ ង់ែតិលៅលព្េលនេះ។ សម្រាប់
ការសទ ង់ែតិ
និងសកែម ភាព្មដេបានលម្រោងទកបនទប់ព្៊ីឆ្នំសិកាចប់លផ្ត ើែ
ាតាបិតា
នឹងទទួ េបានការជូ នដំែឹងសែម្រសបអំព្៊ីសកែម ភាព្ មដេបានលម្រោងទក និងការសទ ង់ែតិ
មដេានរាយបញ្ា៊ីខាងលម្រកាែ
លហើយនឹងទទួ េបានឱ្កាសែួ យលដើែប៊ីលម្រជើសលរ ីសយកកូ នរបស់
ព្ួ កលេលចញព្៊ីសកែម ភាព្
និងការសទ ង់ែតិមបបលនេះ។
ាតាបិតាក៏នឹងទទួ េបានឱ្កាស
ែួ យលដើែប៊ីព្ិនិតយលែើេរាេ់ការសទ ង់ែតិមដេពាក់ព្័នធ។
ាតាបិតា
និង/ឬសិសសមដេលជឿថាសិទធិរបស់ព្ួកលេម្រតវូ បានរំលលាេបំពាន
បែតឹងជាែួ យ៖

អាចោក់ពាកយ

ការ ិយេ័យអនលលាែភាព្ននលោេនលយបាយម្រេួសារ
ម្រកសួ ងអប់រំសហរដា អាលែវរ ិក
វវ ិង៊ី 400 Maryland, SW
ទ៊ីម្រក ុងវា៉ាស៊ីនលតានឌ៊ីស៊ី 20202

ការជូនដំណ្ឹងដល់មាតាបិតាអំព្យីការអប់រំផ្ល វូ ច្េទ និងបញ្ញាផ្ល វូ ច្េទរបស់រន៉ុសស
ចាប់ទូលៅននរដា
Massachusetts
ជំព្ូកទ៊ី
71
មផ្ន កទ៊ី
32A
តម្រែូវឱ្យផ្ដ េ់
ជូ នដេ់ាតាបិតានូ វឱ្កាសែួ យលដើែប៊ីលេើកមេងកូ នរបស់ព្ួកលេព្៊ីវេា សិកា
សនន ិបាតសាលា
ឬសកែម ភាព្ និងកែម វ ិធ៊ីអប់រំលផ្សងលទៀតមដេលផ្លតតលេើការអប់រំផ្ល វូ លេទរបស់ែនសស លែកានិច
ជ៊ីវសាន្តសតននការបនត ព្ូ ជរបស់ែនសស និងការអេិវឌឍន៍មផ្ន កផ្ល វូ លេទ ឬបញ្ញាផ្ល វូ លេទរបស់ែនសស។
ាតាបិតាមដេានបំែងព្ិនិតយលែើេកែម វ ិធ៊ីសិកា
និង/ឬលេើកមេង
កូ នរបស់ព្ួកលេព្៊ីការមែនំកនុងម្របធានបទខាងលេើ
ម្រតវូ មតទក់ទងែកនយក
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។

កាតរាយការណ្៍
កាតរបាយការែ៍ម្រតវូ បានលផ្ាើព្៊ីរដងកនុងែួ យឆ្នំលៅចងបញ្េ ប់ននឆាសន៊ីែួយៗ។
កាតរបាយ
ការែ៍ជាធែម តាម្រតវូ បានលផ្ាើលចញព្៊ីរសបាតហ៍បនទប់ព្៊ីការបញ្េ ប់ននរយៈលព្េម្រប ងឆាស។
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ព្ួ កលេរ ួែបញ្ចេ
ូ ព្ិនទុជាលេខរបស់សិសសសម្រាប់ែខវ ិជាាន៊ីែួយៗ កំែត់ម្រតាវតត ាន និងការកត់
ម្រតាអំព្៊ីអាកបបកិ រ ិយ
និងស៊ីេធែ៌របស់សិសសលៅកនុងសាលា។
ែតិលយបេ់ទក់ទងនឹង
អាកបបកិ រ ិយ អាកបបកិ រ ិយ និងវឌឍនភាព្ក៏អាចម្រតវូ បានោក់បញ្ចេ
ូ កនុងកាតរបាយការែ៍
ផ្ងមដរ។ ELL, សិសសមផ្ន កអប់រំព្ិលសស និងសិសសមដេានេលម្រាងសានក់លៅចំនួន 504
ទទួ េបានរបាយការែ៍វឌឍនភាព្ផ្ងមដរ។
ឧទហរែ៍ននបែណរបស់សាលា
Collegiate
Charter
School
of
Lowell
ម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនលៅលេើទំព្័រខាងលម្រកាែ។
លៅលេើកាតរបាយការែ៍
អន កនឹងលឃើញវតត ាន
ការសិកា អាកបបកិ រ ិយ ចំែចព្ិន័យ និងែូ េវ ិចសម្រាប់កូនរបស់អនក។

វតត មាន
ព្័ត៌ានអំព្៊ីវតត ានឹងលរៀបរាប់េែអ ិតអំព្៊ីករែ៊ីអវតត ាន
និងយឺតយ៉ាវទ ំងអស់
លោេះសារ និងែិនានការលោេះសារ ម្រព្ែទ ំងចំនួននងៃ សរបមដេសិសសបានចេះល្មេះ។

ទ ំងការ

ការសិកា
មផ្ន កសិកាននកាតរបាយការែ៍នឹងលរៀបរាប់េែអ ិតអំព្៊ីចំណាត់ថានក់សម្រាប់ែខវ ិជាាទ ំងអស់។
ភាសាអង់លេល ស និងេែិត វ ិទានឹងានែធយភាព្ននការម្រប ងតាែកាេកំែត់ (ោក់សាលកថា
ជាភាសាអង់លេល ស ឬេែិត វ ិទា) ក៏ដូចជាព្ិនទុ AMS (ម្របព្័នធព្ិនិតយតាែោនការសិកា®)។
ែធយែភាព្ននែខវ ិជាា
េឺសថិតលៅកនុងជួ រឈរមផ្ន កសិកាចងខាងសាតំ
និងម្រតវូ បានចត់
ទកថាជាព្ិនទុសរបសម្រាប់វេា សិកា។
ការវ ិភាេអំព្៊ី
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រលបៀបេែនជាែធយែម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនលៅលេើទម្រែង់កាតរបាយការែ៍
លដើែប៊ីភាព្ងាយម្រសួេរបស់អនក។

ម្ករសាីព្យីអាកបបកិ រ ិយសិសស
កាតរបាយការែ៍បងាាញែិនម្រតឹែមតវឌឍនភាព្សិកាប៉ាលណា
ណ េះលទ
មងែទ ំងានព្័ត៌ានទក់
ទងនឹងអាកបបកិ រ ិយ
និងស៊ីេធែ៌របស់សិសសលៅកនុងសាលាផ្ងមដរ។
ការវាយតនែល លនេះម្រតវូ
បានោក់សាលក “ម្រកែសដ ៊ីព្៊ីអាកបបកិ រ ិយរបស់សិសស” លៅលេើកាតរបាយការែ៍ និងវាយតនែល
លេើការអេិវឌឍន៍កនុងមផ្ន កខាងលម្រកាែ៖
ភាព្លសាមេះម្រតង់ - ានភាព្លសាមេះម្រតង់ម្រេប់កិចេការមដេខល ួនលធវ ី ែិនយករបស់មដេែិន
មែនជារបស់ខល ួន ឬទទួ េយកអវ ីមដេខល ួនែិនបានបលងក ើត សរលសរ ឬលធវ ីលនេះលទ។
2. កិចេសហម្របតិបតត ិការ/ជំនួយ - លធវ ីសកែម ភាព្ ឬលធវ ីការជាែួ យម្រេូ និងែិតតរ ួែថានក់ លដើែប៊ីផ្េ
ម្របលយជន៍លៅវ ិញលៅែក។
3. ការអនលលាែតាែវ ិធាន - ការអនលលាែតាែសំលែើផ្ល វូ ការ សកែម ភាព្ម្រសបតាែសត ង់ោរ
ឬអាជាាធរ។
4. ការម្រេប់ម្រេងខល ួនឯង
ការអត់ធមត់លេើភាព្អនទ េះសា
អារែម ែ៍
(ឬការសលម្រែចចិតត)
(ការរំព្ឹងទកតាែអាយ)។
5. កិចេខិតខំ - ការខិតខំម្របឹងមម្របង ការងារសរបមដេបានលធវ ីលដើែប៊ីសលម្រែចបាននូ វការបញ្េ ប់
ជាក់លាក់ែួយ។
6. សជ៊ីវធែ៌
សជ៊ីវធែ៌
អាកបបកិ រ ិយេអ កនុងសងា ែ
និងស៊ីេធែ៌ម្រតឹែម្រតវូ
អាកបបកិ រ ិយមដេម្រតវូ សលងក តកនុងជ៊ី វ ិតសងា ែ។
7. ទំនួេខសម្រតវូ ចំលពាេះកិចេការសិកា - ទំនួេខសម្រតវូ ចំលពាេះសកែម ភាព្របស់ខល ួន ភាព្លជឿជាក់
អវ ីែួយមដេខល ួនទទួ េខសម្រតវូ ។
លម្រតៀែខល ួនរ ួចជាលម្រសចលដើែប៊ីបំលព្ញកាតព្វ កិចេ
និងលធវ ីសកែម ភាព្។
8. ការលោរព្លព្េលវលា - ទន់លព្េលវលា និងលម្រតៀែខល ួនលរៀន
9. ការលម្របើម្របាស់លព្េលវលាម្របកបលោយភាព្្លសនវ
ការអនវតត ការវ ិនិចេ័យ
ម្រតឹែម្រតវូ កនុងការលម្របើម្របាស់លព្េលវលាលៅកនុងសាលាលរៀន។
10. ការលោរព្ចំលពាេះែហាវ ិទាេ័យ
និសសិត
និងម្រទព្យសែបតត ិ
–
ទលងវ ីនន
ការផ្ត េ់ការព្ិចរណាជាព្ិលសស ឬការលោរព្ជាព្ិលសសចំលពាេះែនសស និងម្រទព្យសែបតត ិ។
1.

ម្រេម្រូ បចំថានក់លធវ ីការវាយតនែល លោយានធាតបញ្ចេ
ូ ព្៊ីអនកឯកលទសទ ំងអស់មដេបលម្រងៀនសិសស។
ព្យិនទុម្គប់ម្គងសិសស
មផ្ន កព្ិនទុ វ ិន័យរបស់កាតរបាយការែ៍េែអ ិតអំព្៊ីចំនួនព្ិនទុ វ ិន័យអវ ិជា ាន
មដេសិសសទទួ េបានលព្ញែួ យឆាស។
រាេ់ការបញ្ជន
ូ លៅកាន់េែៈម្រេប់ម្រេងសិសសនឹងលធវ ីឱ្យានព្ិនទុ វ ិន័យអវ ិជា ាន
ចំនួនព្ិនទុមម្របម្របួេអាម្រស័យលេើកម្រែិតននការបំពានវ ិន័យ។
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ការឱ្យច្

ើងថ្នាក់/ការដាក់ឱ្យម្តួ តថ្នាក់ និងការកំណ្ត់ថ្នាក់របស់សិសស

រដា បាេសាលាម្រតវូ ានការសលម្រែចចិតតចងលម្រកាយទក់ទងនឹងការឱ្យល ើងថានក់
ឬការោក់
ឱ្យម្រតួតថានក់
និងការកំែត់ថានក់របស់សិសសលៅកនុងវេា សិកា
មដេបានកំែត់កនុងកម្រែិត
ជាក់លាក់ននភាព្ទំលនើបមផ្ន កសិកា និង/ឬវេា មដេានេកខ ខែឌតម្រែូវជាែនជាក់លាក់។ ការ
លធវ ីលតសត សែតថ ភាព្ នឹងម្រតវូ បានផ្ដ េ់ជូនដេ់សិសសលដើែប៊ីកំែត់ថានក់សិកា។ ខែៈលព្េមដេ
អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកាម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូ េរ ួែជាែួ យាតាបិតាកនុងការសលម្រែ
ចចិតតសំខាន់ៗមដេប៉ាេះពាេ់ដេ់កូនរបស់ព្ួកលេ សិទធិអំណាចចងលម្រកាយទក់ទងនឹងការឱ្យល ើង
ថានក់ ការោក់ឱ្យម្រតួតថានក់ និងការកំែត់ថានក់របស់សិសសជាែួ យែន្តនត៊ីសាលា។
លកេ ណ្ៈវ ិនិឆេ័យថ្នការឱ្យច្ ើងថ្នាក់ និងការដាក់ឱ្យម្តួ តថ្នាក់
លៅចងបញ្េ ប់ននឆ្នំសិកា
សិសសានក់ៗនឹងទទួ េបានកាតរបាយការែ៍ចងលម្រកាយ។
កាត
របាយការែ៍ចងលម្រកាយឆលុេះបញ្ញេំងព្៊ីព្ិនទុលៅទូ ទ ំងឆាសទ៊ី 1 និងទ៊ី 2 ក៏ដូចជាអាកបបកិ រ ិយ
វវ ិន័យ និងែូ េវ ិចជារ ួែសម្រាប់ឆ្នំសិកា។
ច្ដើរបីច្ ើងថ្នាក់បាន
សិសសមាាក់ៗម្តូវបតមានរធយភាគយងច្ហាឆណាស់
60%
ទំងភាសាអង់ច្គល ស និងគណ្ិត វ ិទា ក៏ដូឆជារធយរភាគសិកាសរ៉ុប 60% ឬខ្ព ស់ជាងច្នោះ។
ម្របសិនលបើេកខ ែៈវ ិនិចេ័យទ ំងលនេះែិនម្រតវូ បានបំលព្ញតាែ
លនេះ
សិសសនឹងម្រតវូ បានោក់ឱ្យម្រតួតថានក់លោយែិនេិតព្៊ីែធយែភាេព្ិនទុលៅកនុងែខវ ិជាាលផ្សងលទៀត
ល ើយ។

ការសិកាកនុងរដូ វច្ៅត
សិសសានេកខ ែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់សម្រាប់ការសិកាកនុងរដូ វលៅត
ម្របសិនលបើសិសសធាលក់ែខវ ិជាា
ែួ យ ែិនថាភាសាអង់លេល ស ឬេែិត វ ិទា លោយានែធយែ 50 - 59%។ ម្របសិនលបើតាែករែ៊ីលនេះ
សិសសម្រតវូ ចូ េរ ួែការសិកាកនុងរដូ វលៅតសម្រាប់ែខវ ិជាាមដេធាលក់
និងជាប់ការសិកាកនុងរដូ វលៅត
លោយទទួ េបានែធយែភាេ 70% លដើែប៊ីល ើងលៅថានក់បនត បនទប់។ ការសលម្រែចចិតតទក់ទង
នឹងលសវាកែម ព្នារឆ្នំសិកា (ESY) សម្រាប់សិសសមផ្ន កអប់រំព្ិលសសមដេានសិទធិ ម្រតវូ លធវ ីល ើង
តាែរយៈដំលែើរការរបស់ម្រក ុែ IEP។

ម្បព្យ័នធដាក់ព្យិនទុ
ខែៈលព្េ មដេែខវ ិជាាទ ំងអស់សទធ មតានសារៈសំខាន់ ែខវ ិជាាខល េះានសារៈសំខាន់ជាង
ែខវ ិជាាលផ្សងលទៀត (សូ ែលែើេ "េកខ ខែឌតម្រែូវសម្រាប់ការបញ្េ ប់ការសិកា")។ ែធយែភាេ
និងរបាយការែ៍ម្រតវូ បានចងម្រកងល ើង
ែិនមែនលោយម្រេលូ ទ
ប៉ាមនត លោយការម្រេប់ម្រេង
តាែរយៈម្របព្័នធកំព្ូ យទ័រ។ សារៈសំខាន់មដេផ្ត េ់លៅឱ្យែខវ ិជាារងលផ្សងៗម្រតវូ បានចត់មចងលោយ
ម្របព្័នធអប់រំ SABI® និងជាលរឿងធែម តាសម្រាប់សាលា SABIS® ទ ំងអស់។
តារាងកិតតិយស
តារាងកិតតិយសរបស់ SABIS® ានេកខ ែៈផ្លតច់ែខ។ តម្រែូវឱ្យានយ៉ាងលហាចណាស់ 87%
លៅកនុងែខវ ិជាាសិកាន៊ីែួយៗ និងយ៉ាងលហាចណាស់ "េអ " លៅកនុងែខវ ិជាាព្ិលសសទ ំងអស់។
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ច្វទិកាឌីជីថលរបស់ SABIS®

លវទិកាឌ៊ីជ៊ីងេរបស់ SABIS® មដេម្រតវូ បានលេសាាេ់ជាផ្ល វូ ការថា SABIS® WebSchool េឺជា
លេហទំព្័រ មដេអនញ្ញាតឱ្យាតាបិតាលែើេព្័ត៌ានទក់ទងនឹងវឌឍនភាព្របស់កូនរបស់ព្ួក
លេ។
លេហទំព្័រលនេះផ្ត េ់នូវព្័ត៌ានទន់សែ័យ
រ ួែានជាអាទិ៍ម្របតិទិនសាលា
ព្័ត៌ាន
ម្រព្ឹតតិការែ៍ របាយការែ៍វឌឍនភាព្ននេទធ ផ្េសិកា/ការម្រប ងមដេអាចទញយកបាន ចំនួន
អន កចូ េរ ួែសរប
និងការបំពានវ ិន័យ។
ទម្រែង់ពាកយសំរបស់លេហទំព្័រ
និងេកខ ខែឌតម្រែូវរបស់លេហទំព្័រ អាចរកបានព្៊ីកា រ ិយេ័យរដា បាេ។

ច្សវាករម និសសិត
លសវាកែម សិសសរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell រ ួែានអន កម្រេប់ម្រេងមផ្ន ក
សិកា
និងបេា េិកមផ្ន កសងា ែមដេានអាជាាបែណ
មដេជួ យសិសសលឆល ើយសំែួរ
ទក់ទងនឹងមផ្នការអប់រំ ជំនញសិកា បញ្ញាផ្លទេ់ខល ួន និងកងវ េ់ផ្លទេ់ខល ួនលផ្សងលទៀត។ អន ក
ម្រេប់ម្រេង និងអន កម្របឹកាជួ យសិសសតាែរយៈការជួ បព្ិភាកាជាែួ យសិសសានក់ៗ និង/ឬជាែួ យ
ម្រក ុែតូ ចៗ។
ជំនួយមដេផ្ត េ់ជូនរ ួែាជាអាទិ៍៖
ការអប់រំ
អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកាផ្ត េ់ជូននូ វការវាយតនែល ព្៊ីភាព្ខាលំង
និងចំែចលខាយមផ្ន ក
ការសិកា ព្ិនិតយលែើេទាលប់សិកា ជួ យកនុងការលម្រជើសលរ ីសវេា សិកា និងមផ្នការសម្រាប់ការអប់រំ
នលព្េអនេត។

ផ្លាល់ខ្ល ួន
ម្រក ុែបេា េិកមផ្ន កសងា ែមដេានអាជាាបែណជួ យដេ់សខភាព្ផ្ល វូ ចិតត
និងការម្របឹកាសងា ែ
/អារែម ែ៍របស់និសសិត។
បេា េិកមផ្ន កសងា ែផ្ត េ់ការសម្រែបសម្រែួេ វ ិវាទទក់ទងនឹងសិសស
ការបញ្ជន
ូ លៅកាន់លសវាសខភាព្ផ្ល វូ ចិតតរបស់អនកជំងឺែិនសម្រាកព្ាបាេ
ការសលងក តមផ្ន ក
អប់រំផ្ល វូ ចិតត ការលរៀបចំមផ្នការអនត រាេែន៍លេើអាកបបកិ រ ិយ ការរាយការែ៍ជាកាតព្វ កិចេអំព្៊ី
សាថនភាព្លធវ សម្របមហស និងការរំលលាេបំពាន ម្រព្ែទ ំងជំនួយអនត រាេែន៍លេើវវ ិបតត ិ។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell
ក៏ផ្តេ់ជូននូ វលសវាកែម ជាបនត បនទប់
លដើែប៊ីបំលព្ញតម្រែូវការរបស់សិសសានក់ៗ រ ួែានជាអាទិ៍លសវាអប់រំព្ិលសស និងលសវាកែម សម្រាប់
អន កសិកាភាសាអង់លេល សផ្ងមដរ។
ច្សវាករម អប់រំព្យិច្សស
លសវាអប់រំព្ិលសសម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនដេ់សិសសមដេានសិទធិម្រសបតាែចាប់អប់រំបេា េ មដេាន
ព្ិការភាព្ និង M.G.L. c. 71B. លដើែប៊ីានសិទធិទទួ េបានលសវាអប់រំព្ិលសស សិសសម្រតវូ មតាន
ព្ិការភាព្ែួ យកនុងចំលណាែព្ិការភាព្ដូ ចខាងលម្រកាែ៖ ជំងឺអូទ៊ីសឹែ ភាព្យឺតយ៉ាវកនុងេូ តលាស់
ព្ិការភាព្កនុងការសិកាជាក់លាក់ ឬបញ្ញា រំលោច សរនសម្របសាទ អារែម ែ៍ ទំនក់ទំនង រាងកាយ
ឬសខភាព្ចេះលខាយ។
សិសសក៏ម្រតវូ បានរកលឃើញថាែិនានការរ ីកចលម្រែើនមផ្ន កអប់រំម្របកប
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លោយម្របសិទធភាព្
លោយសារព្ិការភាព្
និងម្រតវូ ការបងាាត់បលម្រងៀន
ព្័នធមដេម្រតវូ បានរចនល ើងជាព្ិលសស លដើែប៊ីទទួ េបាននូ វការអប់រំទូលៅ។

ឬលសវាកែម ពាក់

លៅលព្េបញ្េ ប់ការវាយតនែល បឋែ
ម្រក ុែការងារបលងក ើតកែម វ ិធ៊ីអប់រំេកខ ែៈបេា េ
(IEP)
មដេេូ សបញ្ញាក់ព្៊ីចំែចខាលំងរបស់សិសស
ចំែចជាកត ៊ីបារែា
យទធ សាន្តសតសម្រាប់សម្រែួេដេ់
ព្ិការភាព្របស់សិសស ការមកមម្របកែម វ ិធ៊ីសិកា លសវាកែម មដេសិសសនឹង ទទួ េបាន និងលោេលៅ
និងលោេបំែងសំខាន់ៗមដេម្រតវូ បានបលងក ើតល ើង លដើែប៊ីធានបាននូ វវឌឍនភាព្របស់សិសស។
ការចូ េរ ួែរបស់ាតាបិតាកនុងអំ ុ ងលព្េវាយតនែល និងដំលែើរការអេិវឌឍ IEP េឺជាមផ្ន ក
សំខាន់ែួយននដំលែើរការលនេះ។
ចាប់ចែល ងននលសចកត ៊ីជូនដំែឹងរបស់ាតាបិតាអំព្៊ីខិតតបែណសត ៊ីព្៊ីសិទធិការពារតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ី
អាចទទួ េបានព្៊ីអនកសម្រែបសម្រែួេការអប់រំព្ិលសស។
សម្រាប់សិសសមដេបានរកលឃើញថាានសិទធិទទួ េបានការអប់រំព្ិលសសែនការចេះល្មេះចូ េលរៀន
សាលា Collegiate Charter School of Lowell
នឹងអនវតត IEP បចចុបបនន របស់សិសស
លោយអនលលាែតាែេកខ ខែឌតម្រែូវនន 603 CMR 28.00។
សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែទក់ទងនឹងការវាយតនែល សិទធិទទួ េបានការអប់រំព្ិលសស
និងេទធ ភាព្ទទួ េបានលសវាអប់រំព្ិលសស សូ ែទក់ទងែកអន កសម្រែបសម្រែួេការអប់រំព្ិលសស។
បផ្ាកទី 504 ថ្នឆាប់សាតរនីតិសរបទរនាំ 1973
មផ្ន កទ៊ី 504 ននចាប់សត៊ីព្៊ីការសាតរន៊ីតិសែបទឆ្នំ 1973 ("មផ្ន កទ៊ី 504") េឺជាចាប់
សហព្័នធមដេម្រតវូ បានរចនល ើងលដើែប៊ីការពារសិទធិរបស់បេា េានព្ិការភាព្លៅកនុងកែម វ ិធ៊ី
និងសកែម ភាព្មដេទទួ េបានជំនួយហិរញ្ា វតថុសហព្័នធព្៊ីម្រកសួ ងអប់រំសហរដា អាលែរ ិក។ មផ្ន កទ៊ី
504 មចងថា៖ “ែិនានបេា េមដេានេកខ ែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់លផ្សងលទៀត
មដេាន
ព្ិការភាព្លៅកនុងសហរដា អាលែរ ិក . លោយលហតផ្េមតែួ យេត់របស់ខល ួន ឬភាព្ព្ិការរបស់ខល ួន
ម្រតវូ បានដកលចញព្៊ីការចូ េរ ួែកនុង
ការបដិលសធអតថម្របលយជន៍នន
ឬម្រតវូ បានទទួ េរង
នូ វការលរ ីសលអើងលៅលម្រកាែកែម វ ិធ៊ី
ឬសកែម ភាព្ណាែួ យមដេទទួ េបានជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់
សហព្័នធល ើយ។ . . ”
បទបបញ្ា តត ិមផ្ន កទ៊ី 504 តម្រែូវឱ្យសាលារដា ផ្តេ់ "ការអប់រសា
ំ ធារែៈសែរែយលោយឥតេិតនងល "
(FAPE) ដេ់សិសសមដេានសែតថ ភាព្ានក់ៗ លោយែិនេិតព្៊ីេកខ ែៈ ឬភាព្ធៃ ន់ធៃរនន
ព្ិការភាព្លនេះលទ។ លៅលម្រកាែមផ្ន កទ៊ី 504 FAPE ានការផ្ត េ់ការអប់រំធែម តា ឬព្ិលសស
និងជំនួយ និងលសវាកែម មដេពាក់ព្័នធ
មដេម្រតវូ បានរចនល ើងលដើែប៊ីបំលព្ញតម្រែូវការអប់រំ
េកខ ែៈបេា េរបស់សិសសឱ្យបានម្រេប់ម្រោន់លៅតាែតម្រែូវការរបស់សិសសមដេែិនព្ិការភាព្។
សាលា
Collegiate
Charter
School
of
Lowell
ទទួ េសាាេ់ទំនួេខស
ម្រតវូ របស់ខល ួនកនុងការលជៀសវាងការលរ ីសលអើងលៅកនុងលោេការែ៍
និងការអនវតត មដេពាក់ព្័នធ
ទ ំងសិសស
និងបេា េិក។
ោមនការលរ ីសលអើងម្របឆ្ំងនឹងនរណាានក់មដេសថ ិតលៅលម្រកាែបទ
បបញ្ា តត ិននមផ្ន កទ៊ី
504
នឹងម្រតវូ បានអនញ្ញាតលោយលចតនលៅកនុងកែម វ ិធ៊ី
ឬការអនវតត
របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell ល ើយ។ រាេ់សិសស ាតាបិតា ឬអាណា
ព្ាបាេម្រសបចាប់
មដេលជឿថា
ខល ួនម្រតវូ បានលរ ីសលអើងលោយមផ្អ កលេើព្ិការភាព្
អាច
ោក់ពាកយបែតឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយកសាលាបាន។
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ោមនសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេណាមដេោក់ពាកយបែតឹងមបបលនេះ នឹងម្រតវូ ទទួ េរងនូ វ
ការបងខ ិតបងខ ំ ការបំេិតបំេ័យ ការលម្រជៀតមម្រជក ឬការសងសឹកចំលពាេះការោក់ពាកយបែតឹង
ឬជួ យកនុងការលសើបអលងក តពាកយបែតឹងល ើយ។
ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការ
សងសឹកលៅនឹងបេា េណាានក់ រ ួែទ ំងសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់
ពាកយបែដឹង
ការោក់បែដឹងតវា៉ា
ឬការម្របឆ្ំងលៅនឹងការលរ ីសលអើង
ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់
យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង
និងម្រតវូ ចត់ទកថាជាទលងវ ីខសឆា ងមដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់
មតែដ ង។
សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែទក់ទងនឹងដំលែើរការវាយតនែល មផ្ន កទ៊ី
504
ឬការសានក់លៅ
ឬលសវាកែម មដេទក់ទងនឹងព្ិការភាព្ សូ ែទក់ទងែកអន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កអប់រំព្ិលសស។
ច្សវាករម សម្មាប់អាកសិកាភាសាអង់ច្គល ស
អន កសិកាភាសាអង់លេល ស
("EL")
េឺជាសិសសមដេែិននិយយភាសាអង់លេល ស
ឬភាសា
កំលែើតរបស់ព្ួកលេែិនមែនជាភាសាអង់លេល ស លហើយអន កមដេែិនានេទធ ភាព្បញ្េ ប់ការងារ
កនុងថានក់ធែម តាជាភាសាអង់លេល ស។
លោយោមនលសវាកែម ជំនួយមផ្ន កភាសា
លនេះរាប់
បញ្ចេ
ូ ទ ំងសិសសមដេ
នឹងានបញ្ញាកនុងការយេ់ដឹងលែលរៀនលៅកនុងសាលា ឬកនុងការបញ្េ ប់
ការងារលៅកនុងសាលា លោយសារព្ួ កលេកំព្ងបនត លរៀនភាសាអង់លេល ស។ លៅកនុងឯកសារលនេះ
អន កលរៀនភាសាអង់លេល សនឹងម្រតវូ បានលេលៅថា "EL"។ តាែចាប់ និងបទបបញ្ា តត ិជាធរាន
សាលាមដេទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដា ននរដា Massachusetts ម្រតវូ មតទទួ េយក និងចេះល្មេះ ELs មដេ
ម្រតវូ បានទទួ េយកតាែរយៈការចប់លឆ្នត មដេានបំែងចង់ចូេលរៀន។ ការចូ េលម្របើម្របាស់
កែម វ ិធ៊ី
និងលសវាកែម បានលព្ញលេញ
និងលសម ើភាព្
មដេផ្ត េ់ជូនលៅសាលាម្រតវូ មតអាច
លម្របើម្របាស់បានចំលពាេះ ELs ។ លម្រៅព្៊ីលនេះ សាលាមដេទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដឋម្រតវូ មតបលងក ើតន៊ីតិ វ ិធ៊ីលដើែប៊ី
កំែត់អតត សញ្ញាែសិសស មដេអាចជា ELs លដើែប៊ីវាយតនែល កម្រែិតជំនញភាសាអង់លេល សរបស់ EL
ន៊ីែួយៗលៅលព្េចេះល្មេះចូ េលរៀន និងលដើែប៊ីផ្តេ់ឱ្យ ELs នូ វការអប់រំភាសាអង់លេល សសែរែយ
មដេបំលព្ញតាែតម្រែូវការននចាប់រដា និងសហព្័នធ។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell
ផ្ត េ់នូវកែម វ ិធ៊ី និងលសវាកែម េកខ ែៈ
បេា េដេ់សិសស EL លោយអនលលាែតាែេកខ ខែឌតម្រែូវននចាប់រដា និងសហព្័នធជាធរាន
រ ួែានជាអាទិ៍ M.G.L. c. 71A, M.G.L. c. 89, M.G.L. c. 76, §5, និង 603 C.M.R. 14.00។
សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែទក់ទងនឹងសិទធិរបស់សិសស EL និងលសវាកែម មដេានតាែរយៈសាលា
Collegiate Charter School of Lowell សូ ែទក់ទងែកការ ិយេ័យរបស់អនកសម្រែបសម្រែួេ EL
។

ិ សិការបស់សាលា
ករម វធី
ថានក់ K ដេ់ទ៊ី 5 បលងក ើតជាសាលាបឋែសិកា លហើយបចចុបបនន ថានក់ទ៊ី 6 ដេ់ទ៊ី 8
បលងក ើតបានជាសាលាែធយែសិកា។ ការសិកាមដេលធវ ីល ើងកនុងអំឡ
ុ ងឆ្នំដំបូងបលងក ើតែូ េោាន
ម្រេឹេះដ៏ រ ឹងាំសម្រាប់ភាព្លជាេជ័យលៅកនុងវេា សិកាកម្រែិតខព ស់ននសាលាែធយែសិកា
ជាលជាេជ័យមដេអាចនំលៅរកេទធ ផ្េលេចលធាលលៅកនុងែហាវ ិទាេ័យ
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និងសាកេវ ិទាេ័យដ៏ានកិតានភាព្។
េឺជាឆ្នំដ៏សំខាន់លៅកនុងដំលែើរការសិកា។

ឆ្នំសិកាសាលាបឋែ

កែម វ ិធ៊ីសិការបស់ SABIS® រ ួែបញ្ចេ
ូ ការរ ីកេូ តលាស់មផ្ន កសិកា រាងកាយ សងា ែ អារែម ែ៍
និងស៊ីេធែ៌។
កែម វ ិធ៊ីសិកាម្រតវូ បានរ ួែបញ្ចេ
ូ
តាែេំោប់
និងសែម្រសបតាែអាយ
លៅកនុងជំនញ
ចំលែេះដឹង
និងេែតនែល ។
ែហាវ ិទាេ័យមដេព្េះពារបែ្ុេះបណា
ដ េ
ការករសាងការលោរព្ខល ួនឯង
និងលេើកទឹកចិតតឱ្យានអាកបបកិ រ ិយវ ិជា ាន
និងយក
ចិតតទកោក់ចំលពាេះអន កដនទតាែរយៈេែតនែល ននកិចេសហម្របតិបតត ិការ
និងការឱ្យ
តនែល ននភាព្ចម្រែ ុេះផ្ងមដរ។
លោេបំែងននកែម វ ិធ៊ីសិកា
េឺលដើែប៊ីជួយការអេិវឌឍជំនញជាែូ េោានកនុងបរ ិយកាស
លេើកទឹកចិតត
និងោំម្រទ។
វាម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងលដើែប៊ីម្របកួ តម្របមជងសិសសឱ្យខិតខំលដើែប៊ី
ឧតត ែភាព្ និងសលម្រែចបាននូ វសកាតនព្េលព្ញលេញរបស់ព្ួកលេលៅម្រេប់ថានក់។ ជំនញកនុង
ការអាន ការសរលសរ លេើកលហតផ្េអរ ូប៊ី និងការលោេះម្រសាយបញ្ញាម្រតវូ បានលផ្លដតជាសំខាន់។

ិ សិកា
សករម ភាព្យច្ម្ៅករម វធី
ការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា រ ួែានជាអាទិ៍ អតត ព្េិក ការទសសនអតត ព្េិក
សាជិកភាព្កល ឹប ដំលែើរចេះកែម សិកា/ការលចញលម្រៅ ការរាំ ព្ិធ៊ីជប់លេៀង និងេំហាត់
បញ្េ ប់ការសិកា ខែៈលព្េមដេម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតត េឺជាអាទិភាព្ ែិនមែនជាសិទធិលទ។
រាេ់ការម្របម្រព្ឹតតទ ំងកនុង
និងលម្រៅសាលារបស់សិសសមដេែិនម្រសបនឹងលបសកកែម
និងម្រកែ
ស៊ីេធែ៌របស់សាលា
អាចនឹងម្រតវូ បានបដិលសធនូ វអាទិភាព្កនុងការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្
ិធ៊ី
លម្រៅកែម វ សិកា។
កល ឹប
សាលាអនញ្ញាតឱ្យសិសសចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្កល ឹបលផ្សងៗ។
ការជួ បជំទ ំងលនេះរបស់ម្រក ុែ
កនុងនងៃ សិកា អំឡ
ុ ងលព្េជ៊ី វ ិតសិសស និង/ឬលម្រកាយនងៃ សិកា។ សាជិកភាព្លៅកនុងកល ឹបសាលា
េឺានេកខ ែៈលបើកចំហ និងសម ័ម្រេចិតត
ម្របសិនលបើ សាជិកភាព្លនេះែិនមផ្អ កលេើេកខ ែៈ
វវ ិនិចេ័យជាក់លាក់ ឬការសាកេបង។ កល ឹបន៊ីែួយៗម្រតវូ បានម្រេប់ម្រេងលោយលោេការែ៍សាលាជា
ធរាន។ សកែម ភាព្កល ឹបអាចែិនលម្រជៀតមម្រជកជាសារវនត ឬខាលំងដេ់សកែម ភាព្អប់រំមដេាន
សណា
ត ប់ធានប់។
កល ឹបសាលាទ ំងអស់ម្រតវូ មតលោរព្តាែ
និងម្របកាន់ខាាប់នូវចាប់
និងបទបបញ្ា តត ិរបស់រដា និងសហព្័នធ។
កល ឹបមដេានែូ េោានលៅសាលា េឺតម្រែូវឱ្យាន
ម្រេ/ូ ទ៊ីម្របឹកាបេា េិកល ើយ។
សិទធិទទួ លបានសករម ភាព្យច្ម្ៅករម វ ិធីសិកា
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិការ ួែានជាអាទិ៍ ម្រក ុែក៊ីឡា ការម្របកួ តម្របមជងមផ្ន កសិកា ដំលែើរចេះ
កែម សិកា និងសកែម ភាព្មដេឧបតថ ែាលោយសាលា។
សិសសទំងអស់ មដេានបំែង
ចង់ចូេរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
និង/ឬអតត ព្េកែម ណាែួ យលោយសម ័ម្រេចិតត
ម្តូវបតបំច្ព្យញ
"ទម្រង់បបបបទយល់ម្ព្យរ
និងការរិនទរសំណ្ង"
ែនលព្េចូ េ
រ ួែកនុងកែម វ ិធ៊ីលម្រៅលា៉ាងសិកាសម ័ម្រេចិតត និង/ឬកែម វ ិធ៊ីអតត ព្េកែម ។
លកេ ខ្ណ្ឌតម្រូវទូ ច្ៅថ្នសិទធិឆូលរ ួរ
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សម្រាប់ការចូ េរ ួែកនុងក៊ីឡា ការម្របកួ តម្របមជងមផ្ន កសិកា ដំលែើរចេះកែម សិកា និងសកែម ភាព្
មដេឧបតថ ែាលោយសាលាលផ្សងលទៀត
ការងារឯកសារចំបាច់ទ ំងអស់
រ ួែានជាអាទិ៍
ការយេ់ម្រព្ែព្៊ីាតាបិតា
ទម្រែង់មបបបទ
និង/ឬទម្រែង់លេើកមេងនងល លសវាម្រតវូ មតបំលព្ញ
ែនលព្េសិសសអាចចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាកនុងេកខ ែៈណាែួ យ។
ទម្រែង់មបបបទព្ិនិតយរាងកាយបចចុបបននម្រតវូ មតបំលព្ញ
ែនលព្េសិសសអាចចូ េរ ួែកនុង
សកែម ភាព្ក៊ីឡាអនត រសាលាណាែួ យ។
លម្រៅព្៊ីលនេះ៖
 សិសសមដេម្រតវូ បានផ្លអកព្៊ីសាលា រ ួែទ ំងការព្យ
ួ រការសិកាលព្ញែួ យនងៃ បាត់បង់សិទធិទ ំង
អស់កនុងការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាកនុងអំ ុ ងលព្េននការព្យ
ួ រការសិកា។


សិសសមដេអវតត ានព្៊ីសាលាែិនអាចចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាណាែួ យ
មដេលធវ ីល ើងលៅនងៃ អវតត ាន
(អវតត ាននងៃ សម្រកនឹងចត់ទកជាលាឃៈនូ វសិទធិចូេ
រ ួែកនុងការម្របកួ តនងៃ លៅរ៍ ឬសកែម ភាព្)។



សិសសម្រតវូ មតចូ េរ ួែកនុងរយៈលព្េសិកាយ៉ាងតិចម្របាំ
(5)
នននងៃ សិកា
សិទធិចូេរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាមដេលធវ ីល ើងលៅនងៃ លនេះ។



សិសសមដេទទួ េបានការបញ្ជន
ូ ឱ្យលៅទទួ េ វ ិន័យព្៊ីរ ឬលម្រចើនដងកនុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃ
សិកាែនលព្េសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
អាចែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្មដេសថ ិតលៅលម្រកាែការសលម្រែចចិតត
របស់នយក/សិទធិវនត ។



សិសសបាត់បង់អាទិភាព្កនុងការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
ម្របសិនលបើ
ផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យមដេែិនទន់បំលព្ញ
(ការឃំខល ួន
ឬថានក់លរៀននងៃ លៅរ៍)
ែិនម្រតវូ បានបំលព្ញ។

លដើែប៊ីាន

ការលេើកមេងចំលពាេះលោេការែ៍លនេះអាចម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យសម្រាប់ការបងាាញខល ួនលៅតលាការ
ែរែភាព្ ឬការណាត់ជួបលព្ទយ។
ការោក់កំហិត
ឬការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែលៅកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វវ ិធ៊ីសិកាអាចម្រតវូ បាន
កំែត់លោយរដា បាេលោយសារមតការរំលលាេលេើម្រកែម្របតិបតត ិរបស់សាលា
(សូ ែលែើេមផ្ន ក
"ម្រកែម្របតិបតត ិ")។
លកេ ខ្ណ្ឌតម្រូវសាីព្យីសទ
ិ ធទ
ិ ទួ លបានការសិកា
សិទធិចូេលេងក៊ីឡា
សកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា
និងការម្របកួ តម្របមជងមផ្ន ក
សិកាមដេតម្រែូវឱ្យសិសសអនវតត
និងចូ េរ ួែកនុងរយៈលព្េែួ យ
តម្រែូវឱ្យសិសសបំលព្ញតាែ
សិទធិទទួ េបានការសិកាបមនថ ែលេើេកខ ែៈវ ិនិចេ័យននសិទធិននមដេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។
សិទធិចូេរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិការយៈលព្េមវងណាែួ យម្រតវូ កំែត់លៅចងបញ្េ ប់
ននរយៈលព្េោក់ព្ិនទុលេើកទ៊ីែួយ
ឬទ៊ីព្៊ីរ។
ព្ិនទុបងា រចងឆ្នំនឹងម្រតវូ បានលម្របើលដើែប៊ីកំែត់
សិទធិទទួ េបានការសិកាកនុងអំ ុ ងលព្េោក់ព្ិនទុដំបូងននឆ្នំបនទប់។

44

លដើែប៊ីចូេរ ួែយ៉ាងលព្ញលេញលៅកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា សិសសម្រតវូ ទទួ េបានព្ិនទុជាប់
(60% ឬខព ស់ជាងលនេះ) កនុងែខវ ិជាាសិកាសំខាន់ៗចំនួន 5 កនុងអំ ុ ងលព្េោក់ព្ិនទុ មដេលម្របើ
លដើែប៊ីកំែត់សិទធិចូេរ ួែលេងក៊ីឡា ឬសកែម ភាព្ជាក់លាក់។ ែខវ ិជាាសំខាន់ៗចំនួនម្របាំាន
ភាសាអង់លេល ស េែិត វ ិទា លអសា៉ាញ ម្របវតត ិសាន្តសត និង វ ិទាសាន្តសត។
ម្របសិនលបើសិសស
ទទួ េបានព្ិនទុធាលក់
(59%
ឬទបជាងលនេះ)
លៅកនុងែខវ ិជាាសិកាសំខាន់ៗែួ យកនុង
ចំលណាែែខវ ិជាាសិកាសំខាន់ៗមដេបានរាយខាងលេើកនុងអំ ុ ងលព្េដោក់ព្ិនទុ លនេះសិសសនឹង
ម្រតវូ ោក់ឱ្យសថ ិតកនុងការសិកាសាកេបង
(សូ ែលែើេខាងលម្រកាែ)។
ម្របសិនលបើសិសសធាលក់
កនុងែខវ ិជាាសិកាសំខាន់ៗព្៊ីរ ឬលម្រចើនមដេបានរាយបញ្ា៊ីខាងលេើកនុងអំ ុ ងលព្េោក់ព្ិនទុ សិសស
ែិនានសិទធិចូេរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាណាែួ យសម្រាប់រយៈលព្េននវេា លនេះលទ។
ការសិកាសាកលបង
រយៈលព្េននការសិកាសាកេបងចប់លផ្ត ើែលៅនងៃ មដេសិទធិទទួ េបានម្រតវូ បានចត់ទកជាផ្ល វូ ការ
លហើយបនត រយៈលព្េប៊ីសបាតហ៍។ សិសានសិសសមដេកំព្ងសិកាសាកេបងម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងចូ េ
រ ួែកនុងឱ្កាសបលម្រងៀនទ ំងអស់មដេផ្ត េ់លោយសាលា។
កនុងអំ ុ ងលព្េននការសិកាសាកេបង
ការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្ លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាណាែួ យនឹងម្រតវូ បានកំែត់លដើែប៊ីបំលព្ញតាែ កាេ
វវ ិភាេបលម្រងៀន។
លទេះប៊ីជាសាជិកននម្រក ុែក៊ីឡា ឬម្រក ុែសិកាអាចហាត់ ជាែួ យ ម្រក ុែ
របស់ព្ួកលេក៏លោយ ក៏ព្ួកលេែិនអាចម្របកួ តម្របមជង កនុងការម្របកួ ត អនត រសាលាណាែួ យល ើយ
រហូ តដេ់សិទធិម្រតវូ បានផ្ដ េ់ជូន វ ិញ។ សម្រាប់សិសសទ ំងលនេះមដេរកាបានជាែធយែភាេ 60%
ឬខព ស់ជាងលនេះលៅកនុងែខវ ិជាាសិកាសំខាន់ៗទ ំងអស់កនុងអំ ុ ងលព្េសាកេបង
សិទធិទទួ េ
បាននឹងម្រតវូ បានផ្ដ េ់ជូន វ ិញលៅកាេបរ ិលចេ ទណាែួ យបនទប់ព្៊ីរយៈលព្េប៊ីសបាតហ៍។
បនទប់
ព្៊ីសិទធិទទួ េបានម្រតវូ បានផ្ដ េ់ជូន វ ិញ សិសសម្រតវូ រកាព្ិនទុជាប់ កនុងែខវ ិជាាសិកាសំខាន់ៗទ ំងអស់
សម្រាប់រយៈលព្េននសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា ឬសិទធិចូេរ ួែអាចម្រតវូ បានដកហូ ត។

ដំច្ណ្ើរឆ៉ុោះករម សិកា
ដំលែើរចេះកែម សិកាម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីជួយោំម្រទដេ់កែម វ ិធ៊ីសិការបស់សាលា។
ដំលែើរទ ំង
លនេះសិកាព្៊ីធែម ជាតិ លហើយពាក់ព្័នធនឹងសកែម ភាព្ែន និងលម្រកាយ។ ដំលែើរចេះកែម សិកា ខល េះ
តម្រែូវឱ្យាននងល ចូេរ ួែ។
ម្រេួសារណាក៏លោយមដេជួ បម្របទេះនឹងតម្រែូវការមផ្ន កហិរញ្ា វតថុ េួ រមត
ទក់ទងនយក ឬសិទធិវនត លដើែប៊ីទទួ េបានការលេើកមេងនងល លសវា។
សិសសមដេទទួ េបានការ

បញ្ចន
ូ ឱ្យទទួ េ វ ិន័យមផ្ន កសិកា ឬអាកបបកិ រ ិយលធវ ីខសលៅលេើឡានម្រក ុងព្៊ីរ ឬលម្រចើនកនុងរយៈលព្េ
20 នងៃ សិកាែនដំលែើរចេះកែម សិកា អាចនឹងែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េរ ួែលទ។ លទេះជា
យ៉ាងណាក៏លោយ
ការចូ េរ ួែរបស់សិសសកនុងដំលែើរចេះកែម សិកាលៅមតសថ ិតលម្រកាែការសលម្រែច
របស់នយក/សិទធិវនត ។
សិសសម្រតវូ លសល ៀកឯកសណា
ា នសាលាសម្រាប់ដំលែើរចេះកែម សិកាទ ំងអស់
ម្របសិនលបើែិនានការកត់សាាេ់លផ្សងព្៊ីលនេះ។

លកេ ខ្ណ្ឌតម្រូវ / ដំច្ណ្ើរឆ៉ុោះករម សិកា / ជំនួយការសករម ភាព្យរបស់CORI
អនលលាែតាែជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 38R ននចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts រាល់និច្យជិត
ឹ ជញ្ជន
បឆចុបបនា និងអនគត អា កសម័ម្គឆិតត អា កជំនួយការ អា កផ្តល់ច្សវាដក
ូ តារសាលា និងអា ក
ច្ផ្សងច្ទៀត
បដលអាឆមានទំនក់ទំនងផ្លាល់
និងរិនម្តូវបានតារដាន
ជារួ យក៉ុមារ
ម្តូវបតបញ្ជន
ូ ច្ៅកាន់ការបសវងរកព្យ័ត៌មានកំណ្ត់ម្តាឧម្កិដឋជនជារួ យម្ក ុរម្បឹកាម្បព្យ័នធ
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ម្បវតត ិបទឧម្កិដឋរដឋ Massachusetts។
លសវាជំនួយការសថ ិតលៅតាែឆនទនសិទធិរបស់រដា បាេ
សាលា លហើយលៅមតសថ ិតលម្រកាែការព្ិនិតយលែើេព្័ត៌ានអំព្៊ីកំែត់ម្រតាបទឧម្រកិដា។
ព្័ត៌ាន
CORI
ែិនសថ ិតលម្រកាែចាប់សដ៊ីព្៊ីកំែត់ម្រតាសាធារែៈ
និងម្រតវូ រកាទកកនុងការ ិយេ័យ
រដា បាេមដេានសវតថ ិភាព្កនុងរយៈលព្េែិនលេើសព្៊ីប៊ី (3) ឆ្នំ។
ការចូ េលម្របើព្័ត៌ាន
លនេះម្រតវូ បានោក់កម្រែិតចំលពាេះអន កម្រេប់ម្រេងមដេម្រតវូ បានបញ្ញាក់លដើែប៊ីទទួ េបានព្័ត៌ានមបប
លនេះ។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ម្រតវូ មតទទួ េបានព្័ត៌ានលនេះ
យ៉ាងលហាចណាស់លរៀងរាេ់ប៊ីឆ្នំែតង កនុងអំ ុ ងលព្េការងាររបស់បេា េានក់ៗ។

ច្សៀវច្ៅ និងការផ្គត់ផ្គង់
លសៀវលៅជាលម្រចើនម្រតវូ បានម្របេេ់ឱ្យសិសសកនុងឆ្នំសិកា។ លេរំព្ឹងថា សិសានសិសសនឹងម្របម្រព្ឹតតិោក់
លសៀវលៅទ ំងអស់លោយការលោរព្ និងរកាវាឱ្យសថ ិតកនុងសាថនភាព្េអ សម្រាប់ការម្របេេ់ែកវវ ិញ
លៅចងឆ្នំ។ សិសសែិនេួ រសរលសរកនុងលសៀវលៅលទ េេះម្រតាមតានការមែនំយ៉ាងចាស់លាស់លោយ
ម្រេ។
ូ
ម្របសិនលបើសិសសបាត់ ឬលធវ ីឱ្យខូ ចខាតលសៀវលៅ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូ ទទួ េ
ខសម្រតវូ ចំលពាេះនងល លដើែលសៀវលៅជំនួស។ ការ ិយេ័យសាលានឹងផ្ត េ់ព្័ត៌ានអំព្៊ីនងល លដើែលសៀវលៅ
ម្របសិនលបើានបញ្ញាលកើតល ើង។ សិសសមដេានវ ិកក យបម្រតែិនទន់បង់នងល លសៀវលៅ អាចនឹងែិន
ម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្ចងឆ្នំរហូ តដេ់ការទូ ទត់ម្រតវូ បានលធវ ីល ើង។
លម្រៅព្៊ីលនេះ
សាលានឹងផ្ត េ់ជូនសិសសនូ វសាារសិកាែួ យចំនួន។
សិសសនឹងទទួ េខសម្រតវូ
សង់លសៀវលៅវ ិញ ម្របសិនលបើលសៀវលៅបាត់ ឬម្រតវូ បានបំផ្លលញ។

ិ សសិតរបស់ SABIS®
អងគ ការជី វតនិ
ទិដឋភាព្យទូ ច្ៅរបស់អងគ ការ
អងា ការជ៊ី វ ិតនិសសិតាននយកោានចំនួនម្របាំព្៊ីរ មដេផ្ត េ់ជូនសិសានសិសសទ ំងអស់នូវឱ្កាស
េួ រឱ្យចប់អារែម ែ៍ និងេួ រឱ្យទក់ទញលដើែប៊ីលធវ ីការផ្លលស់បតរលៅក
ូ
ន ុ ងសាលារបស់ព្ួកលេ មកេែអ
ការសិការបស់ព្ួកលេ
ចូ េរ ួែ
និង/ឬដឹកនំសកែម ភាព្មដេព្ួ កលេចូ េចិតត
ព្ូ មក
ក៏ដូចជាបលងក ើតបរ ិយកាសសែរែយលដើែប៊ី រ ីករាយនឹងជ៊ី វ ិតលរៀនសូ ម្រត និងទទួ េបានភាព្រ ីករាយ។
ម្បព្យ័នធម្បធានសិសស
ម្របធានសិសស
េឺជាសិសសមដេជាសាជិកននអងា ការជ៊ី វ ិតនិសសិត។
ម្របធានសិសសបានម្របេេ់
ភារកិចេលៅកនុងអងា ការជ៊ី វ ិតសិសស
និងរ ួែចំមែកដេ់ផ្េិតភាព្របស់សាលា។
កនុងនែជា
ម្របធានសិសស
បលងក ើនបទព្ិលសាធន៍របស់សិសស
បលងក ើនឱ្កាសរបស់ព្ួកលេកនុងការទទួ េ
ឱ្យចូ េលរៀនលៅសាកេវ ិទាេ័យតាែជលម្រែើសរបស់ព្ួកលេ
និងោក់ឱ្យព្ួ កលេទទួ េបាន
លជាេជ័យលៅលព្េលម្រកាយកនុងជ៊ី វ ិត។
ឋានន៉ុម្ករថ្នអងគ ការជី វ ិតនិសសិត SABIS®
លទេះប៊ីជាានឋាននម្រកែននទំនួេខសម្រតវូ លៅកនុងអងា ការជ៊ី វ ិតនិសសិត របស់ SABIS® ក៏លោយ
វាជាការសំខាន់ណាស់មដេសិសសដឹងថាតួ នទ៊ីានសារៈសំខាន់។
ានមតលព្េលនេះលទ
លទើបអាចសលម្រែចលោេលៅបានលោយលជាេជ័យ។
សិសសានក់ៗានតួ នទ៊ីលៅកនុងអងា ការ
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ជ៊ី វ ិតនិសសិត
និងសែម្រសបតាែឋាននម្រកែននែខតំមែង។
លៅកម្រែិតែូ េោាន
សិសស
ទ ំងអស់ម្រតវូ បានលេរំព្ឹងថានឹងកាលយជាសាជិកមដេានទំនួេខសម្រតវូ
និងផ្េិតភាព្របស់សាលា
លោយលោរព្តាែចាប់សាលា
និងោំម្រទទសសនវ ិជាារបស់សាលា។
ជំលនឿជាែូ េោានរបស់សាលាបលម្រែើជាការមែនំននអងា ការជ៊ី វ ិតនិសសិតលៅកនុងម្របតិបតត ិការម្រប
ចំនងៃ របស់ខល ួន។
ច្លើកទឹកឆិតតសិសសឱ្យម្បឹងអស់ព្យីសរតថ ភាព្យ
លោយសារសាលាជាសហេែន៍
និងែិនម្រោន់មតជាថានក់លរៀនលទ
សិសសម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹង
អនវតត តាែចាប់របស់សាលា និងបំលព្ញតាែការរំព្ឹងទកសម្រាប់អាកបបកិ រ ិយេអ លៅខាងលម្រៅ
ថានក់លរៀនផ្ងមដរ។ លនេះរាប់បញ្ចេ
ូ ទ ំងអវ ីៗមដេសិសសលធវ ី ខែៈលព្េមដេសាលាកំព្ងបលម្រងៀន (ឧ.
អាហារនងៃ ម្រតង់
សម្រាក/លចញលេង
និងសកែម ភាព្កនុងកែម វ ិធ៊ីលម្រកាយលា៉ាងសិកា)
ក៏ដូចជាលម្រៅលា៉ាងសិកាលៅតាែសកែម ភាព្សងា ែ
ដំលែើរចេះកែម សិកា
និងម្រព្ឹតតិការែ៍
លផ្សងៗមដេលរៀបចំលោយសាលា។
ផ្េវ ិបាកវ ិជា ាន និងអវ ិជា ានអនវតត ចំលពាេះសិសសមដេ
ចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្សាលាណាែួ យ។

អងគ ការ National Junior Honor Society
NJHS េឺជាសកែម ភាព្រ ួែមដេោំម្រទដេ់លបសកកែម របស់សាលា និងោំម្រទសាសភាព្របស់
NJHS ។ កាតព្វ កិចេទ ំងម្របាំរបស់សាជិក NJHS េឺម្រតវូ បង់នងលម្របចំឆ្នំ រកាសត ង់ោរមដេព្ួ កលេ
ម្រតវូ បានលម្រជើសលរ ីស ចូ េរ ួែកិចចម្របជំលៅលព្េលេអលញ្ាើញ និងចូ េរ ួែកនុងេលម្រាងលសវាកែម បេា េ
និងសាខា។
េកខ ខែឌតម្រែូវននលសវាកែម បេា េម្រតវូ បានបំលព្ញលោយការបលម្រងៀនលោយសម ័ម្រេ
ចិតតមដេលរៀបចំតាែរយៈអងា ការជ៊ី វ ិតនិសសិតរបស់ SABIS® េកខ ខែឌតម្រែូវននលសវាសហេែន៍
ពាក់ព្័នធនឹងការនរអងាាសងវ ិកាលដើែប៊ីោំម្រទមផ្ន កហិរញ្ា វតថុដេ់អងា ការសបប
ុ រសធែ៌កនុងតំបន់មដេ
ម្រតវូ បានលម្រជើសលរ ីសលោយេំោប់ និងសាជិកឯកសារ។
េកខ ែៈវ ិនិចេ័យសម្រាប់សាជិកភាព្លៅកនុង
NJHS
រ ួែានព្ិនទុែធយែភាេសរបយ៉ាង
លហាចណាស់ 87% ឬលម្រចើនជាងលនេះ និងការវាយតនែល លេើសែតថ ភាព្ភាព្ជាអន កដឹកនំរបស់
សាជិកជាកដ ៊ីសងឈឹែ និងឆនទ ៈកនុងការបលម្រែើអនកដនទ។ លម្រៅព្៊ីលនេះ ម្រកែស៊ីេធែ៌ និងសត ង់ោរ
ននសាជិកជាកដ ៊ីសងឈឹែទ ំងអស់ម្រតវូ បានសទ ង់ែតិតាែរយៈម្រេរូ បស់ព្ួកលេ លហើយបនទប់ែកវាយ
តនែល លោយម្រក ុែម្របឹការបស់ែហាវ ិទាេ័យ។
សាជិកជាកដ ៊ីសងឈឹែម្រតវូ បានសាាសលោយម្រក ុែ
ម្របឹការបស់ែហាវ ិទាេ័យ លហើយបនទប់ព្៊ីការព្ិភាកា សំបម្រតតាែការលម្រជើសលរ ីស និងែិន
លម្រជើសលរ ីស ម្រតវូ លផ្ាើលៅលេហោានរបស់សិសសតាែរយៈសំបម្រតអាលែរ ិក។
ព្ិធ៊ីបញ្ចេ
ូ សាជិក
ងម ៊ីជាផ្ល វូ ការលធវ ីល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្នំលដើែប៊ីសាវេែន៍សាជិកងម ៊ីចូេលៅកនុងសាខា NJHS របស់
SABIS®។

ការម្គប់ម្គង និងការច្លើកទឹកឆិតតសិសស
ែនសសម្រេប់រ ូបលៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell ម្រតវូ បានលេរំព្ឹងថានឹង
ម្របម្រព្ឹតតិចំលពាេះែនសសម្រេប់រ ូបលោយលសចកត ៊ីនងល ងនរូ និងការលោរព្។ បេា េិក និងសិសានសិសសនឹង
លធវ ីការរ ួែោនលដើែប៊ីជួយែនសសម្រេប់រ ូបលៅកនុងសាលាឱ្យ្នដេ់សកាតនព្េលព្ញលេញរបស់
ោត់។ អាកបបកិ រ ិយ ឬសកែម ភាព្ណាែួ យ មដេជួ យនរណាានក់ឱ្យរ ីកចលម្រែើន និងាន
ភាព្ចស់ទំនឹងម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតត។ អាកបបកិ រ ិយ ឬសកែម ភាព្ណាែួ យ មដេរំខានដេ់
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ការេូ តលាស់របស់បេា េលផ្សងលទៀត
ឬការេូ តលាស់របស់សិសសផ្លទេ់
ផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យភាលែៗ។ សិសសនឹងម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យចងចំ៖

នឹងជំរញឱ្យាន

ខ្ិតខ្ំច្ដើរបីឧតត រភាព្យ និងជួយអា កដថ្ទឱ្យសច្ម្រឆបាននូ វច្ោលច្ៅច្នោះ។
ការច្ោរព្យ
សិសសទ ំងអស់េឺជាសាជិកននសហេែន៍របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell។
លដើែប៊ីជួយសាលា និង "សាជិក" របស់ខល ួនឱ្យេអ និងវរ ីករាយកនុងការលៅជាែួ យោន សាជិកទ ំង
អស់ម្រតវូ មតទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះសកែម ភាព្របស់ព្ួកលេ។ ទំនក់ទំនងរបស់សិសសានក់ៗជាែួ យ
សិសសលផ្សងលទៀតទ ំងអស់ (ចប់ព្៊ីថានក់ែលតត យយដេ់សិសសចស់ទំបំផ្ត) និងបេា េិកទ ំងអស់
(ម្រេប
ូ លម្រងៀន
អន កម្រេប់ម្រេង
អាណាព្ាបាេ
ជំនួយការ។េ។)
ម្រតវូ មតមផ្អ កលេើការលោរព្
និងការយកចិតតទកោក់។
សាជិកទ ំងអស់ននសហេែន៍របស់សាលា ម្រតវូ មត៖
 ម្រតវូ លចេះលោរព្អន កដនទម្រេប់លព្េលវលា
 លម្របើភាសាសែរែយម្រេប់លព្េលវលា
 ម្រតវូ លចេះេួ រសែចំលពាេះអន កដនទ។
ទំនួលខ្៉ុសម្តូវ
“ទំនួេខសម្រតវូ េឺជាលធវ ីឱ្យានការលោរព្លម្រចើន។ ម្របសិនលបើលយើងលោរព្អន កដនទ លយើងឱ្យតនែល
លេ។
ម្របសិនលបើលយើងឱ្យតនែល ព្ួកលេ
លយើងានអារែម ែ៍ថាានទំនួេខសម្រតវូ ចំលពាេះ
សខាេភាព្របស់ព្ួកលេ»។ (Thomas Lickona, ការអប់រំសម្រាប់ចវរ ិកេកខ ែៈ។)

ទំនួលខ្៉ុសម្តូវធំបំផ្៉ុតរបស់សិសស គឺច្រៀន។
សិសសានទំនួេខសម្រតវូ កនុងការបំលព្ញកិចេការសាលា
យកចិតតទកោក់កនុងថានក់
លដើែប៊ីោំម្រទដេ់ការសិកាទ ំងកនុង និងលម្រៅថានក់។

ការែកថានក់លរៀនលោយការលម្រតៀែខល ួន
និងម្រេប់ម្រេងអាកបបកិ រ ិយរបស់ព្ួកលេ

ជំច្នឿជារូ លដាឋន
ការមែនំទ ំងម្របាំែួយខាងលម្រកាែលនេះតំណាងឱ្យ "ជំលនឿជាែូ េោាន" របស់សាលា Collegiate
Charter School of Lowell និងសាលារបស់ SABIS® លផ្សងលទៀត។ សិសសម្រតវូ បាន
លេរំព្ឹងថានឹងលធវ ីតាែការមែនំទ ំងលនេះ។
1.
2.
3.
4.

ព្ាយែជានិចេ
លធវ ីឱ្យអស់ព្៊ីសែតថ ភាព្របស់អនក
សហការ និងសកែម ជួយអន កដនទ
ម្របម្រព្ឹតតិោក់អនកដនទលោយការលោរព្
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5. ម្រេប់ម្រេងខល ួនឯង
6. លោរព្ម្រទព្យសែបតត ិ និងសិទធិរបស់អនកដនទ
រាេ់សហេែន៍ម្រតវូ មតានចាប់
និងលោេការែ៍មែនំជាែូ េោាន
លដើែប៊ីដំលែើរការម្របកបលោយម្របសិទធភាព្។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell
េឺែិនានករែ៊ីលេើកមេងលនេះលទ។
លសៀវលៅមែនំលនេះានចាប់ជាលម្រចើនជាែួ យនឹងម្របលយេមដេានពាកយ
"ែិន"
និងការោស់លតឿនលផ្សងលទៀត មដេអន កខល េះអាចចត់ទកជា "អវ ិជា ាន"។
លទេះជាយ៉ាងណាក៏លោយ សាលាម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងលោយឈរលេើ វ ិធ៊ីសាន្តសតោំម្រទលដើែប៊ីជួយសិសស។
ែូ េោានម្រេឹេះននវ ិធ៊ីសាន្តសតរបស់សាលាចំលពាេះការម្រេប់ម្រេង
និងការលេើកទឹកចិតតសិសសអាច
ិជា
ម្រតវូ បានសលងខ បលៅកនុងវវ ានចំនួនម្របាំែួយខាងលេើ។
បេា េិកម្រេប់រ ូប
េឺជាមផ្ន កលសម ើោន
និងរ ួែចំមែកដេ់លោេការែ៍
និងន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យ។
សិសសេួ រមតម្របម្រព្ឹតតចំលពាេះែនសសលព្ញវ ័យទ ំងអស់
ក៏ដូចជាលៅវ ិញលៅែកលោយការលោរព្។
ែនសសលព្ញវ ័យទ ំងអស់ានកាតព្វ កិចេរាយការែ៍ព្៊ីអាកបបកិ រ ិយែិនសែរែយណាែួ យលៅកាន់
រដា បាេ។

ឆាប់ទូច្ៅរបស់សាលា
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ច្ោលការណ្៍សាីព្យីច្សឆកា ីគួរសរ
លសចកដ ៊ីេួរសែ/ការម្របម្រព្ឹតតរបស់ាតាបិតា អន កទសសនកិចេលផ្សងលទៀត និងបេា េិកសាលា
វាេឺជាលចតនរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell លដើែប៊ីលេើកកែព ស់ការលោរព្
លសចកដ ៊ីេួរសែ
និងការម្របម្រព្ឹតតម្របកបលោយសណា
ត ប់ធានប់កនុងចំលណាែសិសស
បេា េិកសាលា
ាតាបិតា
និងសាធារែៈជន។
វាែិនមែនជាលចតនរបស់សាលាកនុងការដកហូ តសិទធិ
លសរ ីភាព្កនុងការបលញ្េ ញែតិរបស់បេា េណាែួ យល ើយ។
លោេបំែងននលោេការែ៍លនេះេឺលដើែប៊ីរកាឱ្យបាននូ វកម្រែិតដ៏សែលហតផ្េបំផ្តមដេអាចលធវ ី
លៅបាន កមនល ងលធវ ីការមដេានសវតថ ិភាព្ ោមនការយយ៊ីែកលេើម្រេប
ូ លម្រងៀន សិសស អន កម្រេប់ម្រេង
បេា េិក
ាតាបិតា
និងសាជិកដនទលទៀតរបស់សហេែន៍។
សាលាលេើកទឹកចិតត
ឱ្យានការម្របាម្រស័យទក់ទងជាវ ិជា ាន
និងរារាំងការម្របាម្រស័យទក់ទង
ឬសកែម ភាព្
មដេងាយនឹងបងក ជាលហត អរ ិភាព្ ឬ្លនពាន។
1. កម្រិតថ្នអាកបបកិ រ ិយបដលរំព្យឹងទ៉ុក៖
 បេា េិកសាលានឹងម្របម្រព្ឹតតោក់ាតាបិតា និងសាជិកសាធារែៈដនទលទៀត
លោយលសចកដ ៊ីេួរសែ និងការលោរព្។
 ាតាបិតា និងអន កទសសនលផ្សងលទៀតនឹងម្របម្រព្ឹតតោក់ម្រេប
ូ លម្រងៀន អន កម្រេប់ម្រេង
និងសាលាលផ្សងលទៀត
បេា េិក ម្របកបលោយការលសចកដ ៊ីេួរសែ និងការលោរព្។
 បេា េិកសាលា និងអន កទសសនកិចេម្រតវូ លោរព្ចាប់ចរាចរែ៍ទ ំងអស់លេើផ្ល វូ សាធារែៈ
និងឯកជន លព្េលធវ ីដំលែើរលៅ និងែកព្៊ីប រ ិលវែសាលា។
2. អាកបបកិ រ ិយរិនអាឆទទួ លយកបាន និងរំខាន៖
 ការលម្របើភាសាឮៗ ឬម្របាង លជរម្របាង ោក់ទំនយ ឬបងាាញកំហឹង។
 េំរាែលធវ ីបាបមផ្ន ករ ូបរាងកាយម្រេូបលម្រងៀន នយកសាលា
និលយជិត ឬនិសសិតសាលា។
 អាកបបកិ រ ិយលផ្សងលទៀតមដេរំខានដេ់ម្របតិបតត ិការម្របកបលោយ
សណា
ត ប់ធានប់របស់សាលាលរៀន ថានក់លរៀន
ការបំលព្ញែខងាររដា បាេ និងបរ ិសាថនកនុងបរ ិលវែសាលាម្របកបលោយសវតថ ិភាព្។
 សំបម្រត អ៊ីមែេ ឬសារជាសំល ងមបបបំពាន េំរាែកំមហង ឬអាសអាភាស ។
 ការបំពានចាប់ចរាចរែ៍/លសចកត ៊ីមែនំសដ៊ីព្៊ីផ្ល វូ សាធារែៈ
ឯកជន
និងបរ ិលវែសាលា។
3. សិទធិទរទររបស់មាតាបិតា៖
 រាេ់ាតាបិតាមដេលជឿថាោត់ទទួ េរងនូ វអាកបបកិ រ ិយែិនអាចទទួ េយកបាន
ឬរំខានដេ់មផ្ន ករបស់បេា េិកណាែួ យ
េួ រមតនំ
យកអាកបបកិ រ ិយមបបលនេះជម្រាប់ជូនលៅកាន់អនកម្រេប់ម្រេងមដេលៅជិត
អន កម្រេប់ម្រេងសែម្រសប និង/ឬនយករបស់បេា េិក។
4. សិទធិអំណាឆរបស់ប៉ុគគលិកសាលា៖
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រាេ់បេា េមដេលធវ ីសកែម ភាព្ដូ ចខាងលម្រកាែ
អាចម្រតវូ បានមែនំឱ្យចកលចញព្៊ីប រ ិលវែ
សាលា
លោយអន កម្រេប់ម្រេងសាលាណាានក់
រ ួែទ ំងនយក
និងបេា េិកសនត ិសខ
សាលាផ្ងមដរ។ ម្របសិនលបើបេា េលនេះបដិលសធែិនម្រព្ែចកលចញព្៊ីប រ ិលវែតាែការមែនំ
អន កម្រេប់ម្រេង
ឬបេា េិកមដេានសិទធិលផ្សងលទៀតម្រតវូ មសវ ងរកជំនួយព្៊ីែន្តនត៊ីអនវតត ចាប់
លដើែប៊ីចត់ វ ិធានការតាែការចំបាច់៖










រំខាន ឬេំរាែកំមហងរំខានដេ់ម្របតិបតត ិការរបស់សាលា
េំរាែកំមហង ឬប៉ានប៉ាងលធវ ី ឬលធវ ីបាបមផ្ន ករាងកាយែកលេើបេា េិកសាលា
សិសស ឬអន កលផ្សងលទៀតលោយម្រសបចាប់លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
េំរាែកំមហងដេ់សខភាព្ ឬសវតថ ិភាព្របស់សិសស បេា េិកសាលា ឬអន កដនទ
លោយម្រសបចាប់លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
ែិនអនវតត តាែការមែនំអំព្៊ីសវតថ ិភាព្ និងចរាចរែ៍ផ្ល វូ កនុងបរ ិលវែ / ផ្ល វូ សាធារែៈ
/ ផ្ល វូ ឯកជន។
លោយានលចតនបណា
ត េឱ្យខូ ចខាតម្រទព្យសែបតត ិសាលាលរៀន
ឬម្រទព្យសែបតត ិរបស់អនកដនទ
លោយម្រសបចាប់លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
លម្របើភាសាឮៗ មបបបំពាន ឬម្របាងលែើេងាយ
ចូ េែកកនុងបរ ិលវែសាលាលោយោមនការអនញ្ញាត ឬ
ចូ េរ ួែកនុងការងតសំល ង/វវ ីលដអូ ឬការងតរ ូបលោយោមនការអនញ្ញាត។

សាលារកាសិទធិកនុងការោក់កម្រែិត
និងោក់កំហិតលេើបេា េណាមដេបំពានលោេការែ៍លនេះ។
តាែកាេៈលទសៈសែម្រសប សាលារកាសិទធិកនុងការដាក់កម្រិត និងដាក់កំហិតច្លើប៉ុគគលណា
បដលបំពានច្ោលការណ្៍ច្នោះ។
តារកាលៈច្ទសៈសរម្សប សាលាអាចលចញដ៊ីកាហាែឃ្ត់
ការទម្រនទនចូ េ មដេហាែបេា េែិនឱ្យចូ េលៅកនុងអចេនម្រទព្យរបស់សាលា។

ច្ោលការណ្៍សាីព្យីការសាងសង់ម្បកបច្ដាយស៉ុវតថ ិភាព្យ និងសនត ិស៉ុខ្
លដើែប៊ីមងរកាអោរ និងទ៊ីធាលសាលាលរៀនម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ និងសនត ិសខ សាលា Collegiate
Charter School of Lowell តម្រែូវឱ្យលេាៀវទ ំងអស់ រ ួែទ ំងាតាបិតា រាយការែ៍លៅែន្តនត៊ីសនត ិសខ
ឬអន កទទួ េលេាៀវលៅកនុងកមនល ងទទួ េលេាៀវលរៀងៗខល ួន
លដើែប៊ីទទួ េបានផ្លលកសញ្ញាសាាេ់
ូ
អតត សញ្ញាែលេាៀវ។ លេាៀវទ ំងអស់ម្រតវមតពាក់ និងបងាាញម្រកោសអតត សញ្ញាែលេាៀវឱ្យបានម្រតឹែម្រតវូ
សម្រាប់ការណាត់ជួបសាលា/ការចូ េទសសនកិចេសាលា។ លេាៀវទ ំងអស់ម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យលបាេះព្ែព
ល្មេះរបស់ព្ួកលេ លព្េលវលាែកដេ់ លព្េលវលាលចញដំលែើរ និងលោេលៅរបស់ព្ួកលេឱ្យចាស់
លៅលព្េចូ េអោរ។
លេាៀវម្រតវូ មតម្របកាសែនលព្េទទួ េការមែនំលៅកាន់លោេលៅរបស់ព្ួក
លេ។
 ប៉ុគគលិក សិសាន៉ុសិសស មាតាបិតា និងច្េញៀវរបស់រណ្ឌលទំងអស់
តាររយៈការឆូ លច្ៅកនុងអឆលនម្ទព្យយរបស់សាលា Collegiate យល់ម្ព្យរ
ច្ដាយម្បច្យលច្ៅនឹងការថតវ ដច្ដអូ សម្មាប់ច្ោលបំណ្ងស៉ុវតថ ិភាព្យ
និងសនត ិស៉ុខ្។
 រិនច្លើកទឹកឆិតតឱ្យមាតាបិតាឆូ លជួបភាលរៗជារួ យរហាវ ិទយល័យ
ច្ដើរបីព្យិភាកាច្នោះច្ទ។
 រាល់ការថតសំច្ ង/វវ ដច្ដអូ ឬការថតរ ូប ម្តូវបតមានការយល់ម្ព្យរជារ៉ុនព្យីរដឋ បាល។
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រិនច្លើកទឹកឆិតតឱ្យមាតាបិតាឆូ លរកអាហារដាឋន
ច្ដាយយករកជារួ យ
នូ វអាហារព្យីអាកលក់ខាងច្ម្ៅរកឱ្យកូ នរបស់ព្យួកោត់ច្ទ។
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលទំងអស់ម្តូវបានបណ្នំឱ្យទមាលក់សិសស
ទំងអស់ច្ៅកនុងតំបន់ទទួ លច្េញៀវរបស់សាលាច្រៀងៗខ្ល ួន
និងច្ឆៀសវាងការដឹកថ្ដ
សិសសច្ៅបនា ប់ ឬអាហារដាឋនរបស់ព្យួកច្គ។
សតវ បច្ម្រើទង
ំ អស់ម្តូវបតមានបខ្សឆង។

អាទិភាព្ចូ េលែើេអាចម្រតវូ បានដកហូ តលោយលហតផ្េណាែួ យតាែការសលម្រែចចិតតរបស់
នយកសាលា
ឬសិទធិវនត ។
អន កមដេបំពានលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលានឹងម្រតវូ រាយការែ៍
លៅនយកោានប៉ាូ េិសននទ៊ីម្រក ុង Lowell។
សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ
ឬលដើែប៊ីទទួ េបានចាប់ចែល ងលោេការែ៍សដ៊ីព្៊ីសាលាានសវតត ិភាព្
និងសនត ិសខរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell សូ ែទក់ទងនយកសាលា។

ដ
ច្ោលការណ្៍សាីព្យីការឃ្លំច្រើលតារវច្ដអូ
វាជាលោេការែ៍របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell កនុងការលម្របើម្របាស់ វ ីលដអូ
ឃ្លំលែើេលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា
លដើែប៊ីលេើកកែព ស់សខភាព្
សវតថ ិភាព្
និងសខាេ
ភាព្របស់សិសស បេា េិក និងលេាៀវម្រសបចាប់ លដើែប៊ីទប់សាកត់លចរកែម ការបំផ្លិចបំផ្លលញ
និងអាកបបកិ រ ិយអវ ិជា ានលផ្សងលទៀត លដើែប៊ីការពារអោរសិកសោ បរ ិលវែ និងឧបករែ៍
និងលដើែប៊ីម្រតួតព្ិនិតយបេា េមដេោមនការអនញ្ញាតចូ េែកលេើអចេនម្រទព្យសាលា។
សិសានសិសស និងលេាៀវទ ំងអស់មដេែកសាលាេួ រយេ់ដឹងថា ព្ួ កលេសថ ិតលម្រកាែការម្រតួតព្ិនិតយ
តាែវ ីលដអូ ម្រេប់លព្េលវលា ខែៈលព្េមដេលៅលេើប រ ិលវែសាលា។
ការថតសំច្ ង និង/ឬវ ដច្ដអូ ច្ៅកនុងអោរសាលា និងច្ៅបរ ិច្វណ្សាលា
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ហាែម្របាែការងតសំល ង និង/ឬវ ីលដអូ
ននថានក់លរៀន សកែម ភាព្សាលា សនន ិស៊ីទាតាបិតា/ម្រេូ និងការម្របជំលផ្សងលទៀត និងការម្របាម្រស័យ
ទក់ទងជាែួ យបេា េិកែែឌេលៅកនុងអោរសាលា និង/ឬលៅបរ ិលវែសាលា លោយាតាបិតា
អាណាព្ាបាេ សិសស ឬបេា េលផ្សងលទៀតមដេែិនានការអនញ្ញាត។ ករែ៊ីលេើកមេងចំលពាេះ
លោេការែ៍លនេះនឹងម្រតវូ លធវ ីល ើងមតកនុងករែ៊ីមដេាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
ឬសិសសអាច
បងាាញថាការងតសំល ងននការម្របជំ ឬសកែម ភាព្ េឺចំបាច់ លដើែប៊ីធានការយេ់ដឹងលព្ញលេញ
របស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
ឬសិសសអំព្៊ីដំលែើរការន៊ីតិ វ ិធ៊ី
លោយសារព្ិការភាព្
មដេានឯកសារបញ្ញាក់។
ការងតវ ីលដអូ សនន ិសិទសិសស ឬាតាបិតាានក់ៗ និងការម្របជំ
ឬការម្របាម្រស័យទក់ទងជាែួ យបេា េិកសាលាលៅបរ ិលវែសាលាម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង។
សំលែើរបស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសលដើែប៊ីទទួ េបានការអនញ្ញាតឱ្យានសកែម ភាព្
ងតសំល ង
ការម្របជំសាលា
ឬសនន ិស៊ីទសាលាម្រតវូ ោក់ជូនជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់
នយកសាលាែិនតិចជាងប៊ី (3) នងៃ នននងៃ លធវ ីការែនលព្េានសកែម ភាព្/ការម្របជំ/សនន ិស៊ីទ។
កនុងករែ៊ីសំលែើមផ្អ កលេើព្ិការភាព្ នយកសាលានឹងព្ិលម្រោេះជាែួ យមផ្ន កទ៊ី 504 របស់សាលា
និងអន កសម្រែបសម្រែួេចាប់សត៊ីព្៊ីព្ិការភាព្របស់ជនជាតិអាលែរ ិកតាែការសែម្រសប។
ការសលម្រែចចិតតរបស់នយកសាលាលេើការលសន ើសំមបបលនេះម្រតវូ មតជាសាថព្រ។
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រាេ់បេា េមដេម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យងតសំល ងកិចចម្របជំ/សនន ិសិទម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ កនុងការផ្ត េ់ឧ
បករែ៍ងតសំល ងផ្លទេ់ខល ួនរបស់ោត់។

សិសសច្ម្បើទូរសព្យា ថ្ដ និងឧបករណ្៍ច្អ

ិឆម្តូនិកផ្លាល់ខ្ល ួន

ូ ិកផ្លទេ់ខល ួនលផ្សងលទៀតម្រតវូ មតបិទ និងទកលចេ
ទូ រសព្ទ នដរបស់សិសស និងឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
កនុងអំ ុ ងលព្េលរៀន ឬលា៉ាងសិកាលផ្សងលទៀត។ ទូ រសព្ទ នដ
ូ ិកលផ្សងលទៀតអាចលម្របើបានលោយសិសសលៅខាងលម្រៅអោរសិកាែន
និងឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
ូ ិកផ្លទេ់ខល ួន
និងលម្រកាយលា៉ាងសិកាធែម តា។ ការលម្របើម្របាស់ទូរសព្ទ នដ និងឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
របស់សិសស ខែៈលព្េមដេលៅកនុងបរ ិលវែសាលា សូ ែប៊ីមតកនុងអំ ុ ងលព្េមដេបានអនញ្ញាត
ម្រតវូ មតអនលលាែតាែ លោេការែ៍ងតសំល ង/វវ ីលដអូ របស់ SABIS® ។ ការលម្របើម្របាស់ែិន‐
ូ ិកផ្លទេ់ខល ួន
ម្រតឹែម្រតវូ និងែិនានការអនញ្ញាតនូ វទូ រសព្ទ នដ និង/ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
ូ ិក
អាចបណា
ត េឱ្យានការរ ឹបអូ សទូ រសព្ទ ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
ម្រព្ែទ ំងការោក់ទែឌកែម មផ្ន ក វ ិន័យរហូ តដេ់ និងរ ួែទ ំងការព្យ
ួ រការសិកាទ ំងកនុងសាលា
ឬលម្រៅសាលា។ ម្របសិនលបើសិសសចំបាច់ម្រតវូ ទក់ទងាតាបិតារបស់ខល ួនកនុងនងៃ សិកា ការលរៀបចំ
នឹងម្រតវូ លធវ ីល ើងលដើែប៊ីឱ្យសិសសទូ រសព្ទ លៅាតាបិតារបស់ោត់ព្៊ីកា រ ិយេ័យធំ។

របស់ម្ទព្យយផ្លាល់ខ្ល ួន
សាលានឹងព្ាយែបលងក ើតបរ ិយកាស មដេនឹងការពាររបស់ម្រទព្យផ្លទេ់ខល ួនកំឱ្យបាត់ ឬលេេួ ច។
លទេះជាយ៉ាងណាក៏លោយ សាលា Collegiate Charter School of Lowell រិនអាឆ
ទទួ លខ្៉ុសម្តូវឆំច្ពាោះម្ទព្យយសរបតត ិបដលបានបាត់បង់ ឬម្តូវបានច្គលួឆច្ទ។ សិសសនំយករបស់
ម្ទព្យយផ្លាល់ខ្ល ួន
ច្ដាយទទួ លខ្៉ុសម្តូវច្លើហានិេ័យច្ដាយខ្ល ួនឯង។
ការការពារដ៏េអបំផ្ត
ម្របឆ្ំងនឹងការបាត់បង់ ឬលចរកែម េឺម្រតវូ សាាេ់សលែល ៀកបំពាក់ និងឧបករែ៍ទ ំងអស់
លោយល្មេះសិសសឱ្យចាស់។ ានម្របអប់ “បាត់ និងរកលឃើញ” មដេានទ៊ីតាំងលៅកនុងបនទ ប់
អងា ការជ៊ី វ ិតនិសសិត និងលៅកមនល ងរង់ចំននអោរបឋែសិកា។
លម្រេឿងអេងាករធំ/រេង កូ នលសារធំ/រេង/ម្រចវាក់កាបូ ប មខសនដ ឬកអាវ មវ៉ានតា
ែួ កន៊ី ុ ង ឬលម្រេឿងលផ្សងលទៀតមដេអាចានលម្រោេះថានក់ ឬរំខានម្រតវូ បានហាែឃ្ត់។

ម្រកវា៉ាត់ក

វតថុខាងលម្រកាែរិនអាឆយករកសាលាលរៀនបានលទ៖








កាលែរា៉ា
ឧបករែ៍ងតសំល ង
ា៉ាស៊ីនចក់ស៊ីឌ៊ី
I
ូ ិច។
ឬលហា ែលអ ិចម្រតន
ឧបករែ៍លេង / ជួ ញដូ រកាត
ព្ិេឡាមស៊រ
ម្របោប់លកម ងលេង
កាតរបនទ េះសា ៊ី
សាារអតត ព្េកែម លម្រៅព្៊ីសម្រាប់ម្រក ុែអតត ព្េកែម សាលា
មខសសងាវក់កាបូ ប

Pods

ា៉ាស៊ីនចក់

MP3
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អតថ បទ / ម្ទព្យយសរបតត ិបដលម្តូវបានហារឃ្ត់នឹងម្តូវបានរ ឹបអូ សច្ដាយអា កម្គប់ម្គងសាលា
ច្ហើយនឹងតម្រូវឱ្យមាតាបិតារកយក។
បនាប់ព្យីរយៈច្ព្យលសរម្សបរួ យ ម្ទព្យយសរបតត ិបដល
រិនបានទរទរនឹងម្តូវច្បាោះច្ចាល ឬបរ ិចាចគច្ៅអងគ ការសបប
ុ រសធរ៌។

សាររបស់សិសស/ការច្ម្បើម្បាស់ទូរសព្យា /ការបសវងរកឧបករណ្៍ច្អ

ិឆម្តូនិក

សារទូ រសព្ទ នឹងម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ មតតាែរយៈការ ិយេ័យរដា បាេលរៀងៗខល ួនព្៊ីាតាបិតាលៅសិសសកនុ
ងលព្េបនទន់ប៉ាលណា
ណ េះ។ ាតាបិតាេួ រមតលផ្ាើសារតាែទូ រសព្ទ ែកសិសសកនុងលព្េបនទន់ប៉ាលណា
ណ េះ។
លោយានការអនញ្ញាតព្៊ីរដា បាេសាលា
សិសានសិសសអាចលម្របើម្របាស់ទូរសព្ទ លេើតមដេាន
សវតថ ិភាព្ លដើែប៊ីលធវ ីការលៅទូ រសព្ទ កនុងអំ ុ ងលព្េលា៉ាងសិកា។ ម្របសិនលបើសិសសានភាព្បនទន់
ោត់អាចរាយការែ៍លៅការ ិយេ័យបដិសណា
ា រកិចេ មដេបេា េិកនឹងជួ យយកអាសាសិសស។
ូ ិក/ឌ៊ីជ៊ីងេ
អន កម្រេប់ម្រេងសាលាអាចលធវ ីការមសវ ងរកទូ រសព្ទ នដ ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
សម្រាប់រ ូបភាព្ សារជាអកសរ វវ ីលដអូ ជាសំល ង ឯកសារមដេបានបលងាាេះ
និងទញយកតាែអ៊ីនធឺែិត
ម្របសិនលបើព្ួកលេានការសងស័យសែលហតផ្េថាានការបំពានលេើ
ម្ករម្បតិបតត ិនិង/ឬចាប់ជាធរានរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell ។
ការមសវ ងរកមដេអាចទទួ េយកបាន អាចរ ួែានជាអាទិ៍៖






វវ ីលដអូ និងរ ូបភាព្ននការេំរាែកំមហង ការវាយដំ និងការវាយោន
េសតុតាងននភាព្ែិនលសាមេះម្រតង់កនុងការសិកា
េសតុតាងននការយយ៊ី / ការេំរាែកំមហង / ការសែលុត
េសតុតាងននេំនូរ/ការបំផ្លលញម្រទព្យសែបតត ិ និង
េសតុតាងននការកាន់កាប់ លម្របើម្របាស់ ឬការមចកចយ សារធាតសថ ិត លម្រកាែការម្រេប់ម្រេង
លម្រេឿងលញៀនខសចាប់ ឬលម្រេឿងម្រស វ ឹង។

ូ ិកម្រតវូ បានរកលឃើញថាានេសតុតាងពាក់ព្័នធ
ម្របសិនលបើការមសវ ងរកឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
នឹងការលសើបអលងក តមដេានែូ េោានលៅសាលា រដា បាេសាលាានឆនទនសិទធិមតែួ យេត់
កនុងការរកាឧបករែ៍ ទញយកេសតុតាង ជូ នដំែឹងដេ់បេិ
៉ាូ ស និង/ឬម្របេេ់
ឧបករែ៍លនេះលៅែន្តនត៊ីអនវតត ចាប់។
លោយានការអនញ្ញាតព្៊ីមផ្ន ករដា បាេ
សិសានសិសសអាចលម្របម្រើ បាស់ទូរសព្ទ លេើតមដេាន
សវតថ ិភាព្ លដើែប៊ីលធវ ីការលៅទូ រសព្ទ កនុងអំ ុ ងលព្េលា៉ាងសិកា។ ម្របសិនលបើសិសសានភាព្បនទន់
ោត់អាចរាយការែ៍លៅការ ិយេ័យបដិសណា
ា រកិចេ មដេបេា េិកនឹងជួ យយកអាសាសិសស។

ច្ោលការណ្៍សាីព្យីបនា ប់ទឹក
លេើកមេងមតកនុងករែ៊ីានភាព្បនទន់ ឬតម្រែូវការមផ្ន កលវជា សាន្តសដ សិសសែិនអាចលម្របើបនទ ប់ទឹក
កនុងអំ ុ ងលព្េលា៉ាងសិកា 20 នទ៊ីដំបូង ឬកនុងអំ ុ ងលព្េការផ្លលស់បតរព្៊ី
ូ រ ឬប៊ីនទ៊ី
រវាងលា៉ាងសិកា។
សិសសានក់កនុងែួ យថានក់អាចចូ េបនទ ប់ទឹកកនុងលព្េមតែួ យ។
សិសសទំងអស់ច្ៅសាលាបឋរ និងរធយរម្តូវបតឆូ ល និងច្ឆញព្យីថ្នាក់ច្រៀនរបស់ព្យួកច្គ។
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អនលលាែតាែលោេការែ៍ែិនលរ ីសលអើងរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell និង
M.G.L. c. 76, §5, សាលា Collegiate Charter នឹងផ្ត េ់ឱ្យសិសានសិសស និងបេា េិកលម្របើម្របាស់
អោរ
បនទ ប់ទឹក
មដេម្រតវូ នឹងអតត សញ្ញាែលយនឌ័ររបស់ព្ួកលេ។
សិសស
និងសាជិកបេា េិកមដេបតរលេទ
ូ
ឬែិនអនលលាែតាែលយនឌ័រ
ក៏ម្រតវូ ានសិទធិលម្របើម្របាស់
បនទ ប់ទឹកមដេានបនទ ប់មតែួ យតាែការលសន ើសំ។

ច្ោលការណ្៍សាីព្យីវតត មាន
ចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts និងសាលា Collegiate Charter School of Lowell
តម្រែូវឱ្យការចូ េសាលាជាលទៀងទត់ចប់ព្៊ីអាយម្របាំែួយ (6) ឆ្នដ
ំ េ់ដប់ម្របាំែួយ (16) ឆ្នំ។
ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេានសារៈសំខាន់ចំលពាេះវតត ានដ៏េអ និងានទំនួេខសម្រតវូ កនុង
ការធានថាការបានចូ េលរៀនលទៀងទត់ និងទន់លព្េលវលា។ សាលា Collegiate Charter
School
of
Lowell
រំព្ឹងថាសិសានសិសសនឹងចូ េលរៀនជាលរៀងរាេ់នងៃ
លដើែប៊ីទទួ េបាន
អតថម្របលយជន៍ជាអតិបរាព្៊ីការបងាាត់បលម្រងៀន។
សាលា
Collegiate
Charter
School
of
Lowell
រិនអន៉ុវតត តារច្ោលការណ្៍
ច្បើកឆំហបរ ិច្វណ្សាលាច្ទ។
ដូ ច្ឆា ោះ
សិសសទំងអស់ម្តូវបានច្គរំព្យឹងថ្ននឹងបនត ច្ៅកនុងបរ ិច្វណ្សាលាច្ព្យញរួ យថ្ថៃរបស់ព្យួកច្គ។
និយរន័យ៖
អវតត មានច្ៅសាលា៖ ច្ដើរបីចាត់ទ៉ុកថ្នមានវតត មានច្ៅកនុងសាលា
រយៈច្ព្យលសិកាយងតិឆបួ ន (4) កនុងថ្ថៃសិកា។

សិសសម្តូវបតឆូ លច្រៀនកនុង

អវតា មានព្យីថ្នាក់៖ ច្ដើរបីចាត់ទ៉ុកថ្នមានវតត មានកនុងថ្នាក់ សិសសម្តូវបតមានវតត មានច្ម្ឆើនជាងថ្រៃ
ម្បាំ (25) នទីកនុងរយៈច្ព្យលបដលបានកំណ្ត់។

រាល់អវតត មានទំងអស់នឹងម្តូវបានរាប់បញ្ចូល
និងចាត់ទ៉ុកថ្នបងគ រច្នពោះច្ៅរកផ្លវ ិបាក
®
បផ្ាកសិកា និងការឈប់ោមនឆាប់របស់ SABIS ដូ ឆបដលបានកំណ្ត់កនុងលកេ នតិកៈរបស់រដឋ
Massachusetts។
លៅលព្េមដេសិសសអវតត ាន ាតាបិតាតម្រែូវឱ្យជូ នដំែឹងដេ់សាលាែនលា៉ាង 10:00 ម្រព្ឹក
លៅនងៃ អវតត ានលនេះ។
ម្របសិនលបើាតាបិតាែិនទក់ទងែកសាលាលទ សាលានឹងទក់ទង
លៅាតាបិតាអំព្៊ីអវតត ានមដេបានកត់ម្រតាតាែរយៈលសវាទូ រសព្ទ សវ័យម្របវតត ិរបស់ខល ួន។
កំណ្ត់សមាគល់របស់មាតាបិតាក៏ម្តូវបានទរទរផ្ងបដរ
ច្ដើរបីឆងម្កងឯកសារជារូ លដាឋន
សម្មាប់អវតត មានច្នោះ។
កំែត់សាាេ់ម្រតវូ មតរ ួែបញ្ចេ
ូ កាេបរ ិលចេ ទអវតត ាន លហតផ្េ
អវតត ាន
លេខទូ រសព្ទ មដេអាចទក់ទងាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេ
និងហតថ លេខា
របស់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ អវតត ានអាចានភាព្ម្រតឹែម្រតវូ ប៉ាមនត លបើអវតត ានលម្រចើន
វាលធវ ីឱ្យខូ ចដេ់ការបំលព្ញការងារ
និងការបនត របស់សិសស។
សិសសនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្កាស
ឱ្យបលងក ើតកិចេការសងចំលពាេះការអវតត ាន។
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កនុងករែ៊ីអវតត ានលម្រចើន
ឬែិនលទៀងទត់មដេម្រតវូ បានរាយការែ៍ែកថាលោយសារជំងឺ
សាលាអាចលសន ើសំលសចកត ៊ីមងល ងការែ៍របស់ម្រេលូ ព្ទយ
មដេបញ្ញាក់ថាការអវតត ានមបបលនេះេឺសែ
លហតផ្េ។
ជំងឺមដេរ ួែចំមែកដេ់អវតត ានលោយសារបញ្ញាលវជា សាន្តសត មដេលេើសព្៊ីម្របាំ (5)
នងៃ ជាប់ៗោន
ម្រតវូ មតានការជូ នដំែឹងព្៊ីលវជា បែឌិត
ឬអន កផ្ត េ់លសវាមងទ ំសខភាព្
លោយានលសចកដ ៊ីព្នយេ់។
វាជាទំនួលខ្៉ុសម្តូវរបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលម្សបឆាប់
និងសិសស
ច្ធវ ដការណាត់ជួប
ផ្លាល់ខ្ល ួន បដលរិនបោះពាល់ដល់ច្មាងសិកាតារកាលវ ិភាគ ឬសករម ភាព្យជាម្បចាំរបស់សាលា
ច្ៅច្ព្យលណាបដលអាឆច្ធវ ដច្ៅបាន។ វវ ិសសរកាលម្គួ សាររិនម្តូវបានចាត់ទ៉ុកថ្នជាការអវតត មាន
បដលអាឆច្លើកបលងបានច្នោះច្ទ។

សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងរិនអត់ឱ្នឱ្យ "ការរំលងថ្ថៃសិកា" ច្ទ។
ការអវតត មានព្យីសាលាច្រៀន
"ច្ដាយមានការអន៉ុញ្ញាតព្យីមាតាបិតា"
រិនបរនជាច្លសបដល
ិធានការវ
ិន័
អាឆទទួ លយកបានច្ទ ច្ហើយ វ
វ យនឹងច្ធវ ដច្ ើង។
ាតាបិតាអាចជួ យកូ នរបស់
ព្ួ កលេលោយបដិលសធែិនអនញ្ញាតឱ្យព្ួ កលេខកខានសាលាលោយែិនចំបាច់។
នីតិ វ ិធីសាីព្យីវតត មាន
វតត ាននឹងម្រតវូ បានយកព្៊ីថានក់លរៀនន៊ីែួយៗលោយអនលលាែតាែកាេវ ិភាេេែអ ិតលរៀងៗខល ួន។
សិសសម្រតវូ មតរាយការែ៍លៅថានក់លរៀន លដើែប៊ីកត់ម្រតាថាានវតត ានលៅកនុងសាលា និងលដើែប៊ីលជៀស
វាងការកត់ម្រតាអវតត ាន។ សិសសមដេែកយឺតម្រតវូ មតកត់ម្រតាថាយឺតលោយរដា បាេការ ិយេ័យ។
ែនលព្េរាយការែ៍លៅថានក់លរៀនលរៀងៗខល ួន
សិសសមដេយឺតយ៉ាវទ ំងអស់ម្រតវូ មតអែលោយ
ែនសសលព្ញវ ័យ លហើយចេះបញ្ា៊ីនូវលា៉ាងែកដេ់របស់ព្ួកលេលៅកនុងលសៀវលៅកំែត់លហតផ្ងមដរ។
រាេ់សិសស
មដេចកលចញព្៊ីអោរលោយសារការលចញលៅផ្ទ េះែនលា៉ាងម្រតវូ មតអែលោយែនសស
លព្ញវ ័យ
និងចេះបញ្ា៊ីលា៉ាងលចញ
របស់ព្ួកលេលៅកនុងលសៀវលៅកំែត់លហតការ ិយេ័យ
បដិសណា
ា រកិចេផ្ងមដរ។
ច្ៅច្ព្យលចាប់ច្ផ្តើរថ្នាក់នីរួយៗ ម្គូនឹងកត់វតត មានកនុងថ្នាក់។
កំណ្ត់ម្តាថ្នការខ្កខានច្មាងច្រៀន ច្ដាយសារអវតត មាន ការរកដល់យឺត ការច្ឆញច្ៅផ្ាោះ
រ៉ុនច្មាង ឬការបញ្ជន
ូ ឱ្យទទួ ល វ ិន័យ នឹងម្តូវបានច្យងសម្មាប់ការព្យិភាកាព្យីធាលក់វគគ សិកា
និង/ឬផ្លវ ិបាកបផ្ាក វ ិន័យ។
វវ ិធានការ និងផ្លវ ិបាកថ្នកិឆចអនត រាគរន៍វតត មាន
ម្របសិនលបើសិសសានការអវតត ានចំនួនម្របាំ (5) ឬលម្រចើនជាងលនេះកនុងឆ្នំសិកា ាតាបិតានឹង
ម្រតវូ បានទក់ទង
និងអលញ្ាើញឱ្យចូ េរ ួែកនុងការម្របជំែួយ
លដើែប៊ីបលងក ើតជំហានសកែម ភាព្
លដើែប៊ីលោេះម្រសាយវតត ានរបស់សិសស។
ជំហានសកែម ភាព្នឹងម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងរ ួែោន
និងយេ់ម្រព្ែលោយ A.Q.C សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបស់សិសស លហើយម្របសិន
លបើសែម្រសប លោយានធាតចូ េព្៊ីបេា េិកសាលា និងែន្តនត៊ីពាក់ព្័នធលផ្សងលទៀតព្៊ីលសវាកែម
សវតថ ិភាព្សាធារែៈ
សខភាព្
និងលសវាកែម ែនសស
ទ៊ីភានក់ងារេំលៅឋាន
និងែិន
រកម្របាក់ចំលែញ
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ម្របសិនលបើការ (អាយ 6-15) បងា របានអវតត ានម្របាំព្៊ីរ (7) នងៃ លោយោមនលហតផ្េ
កនុងរយៈលព្េម្របាំែួយ (6) មខ លនេះ 51A អាចម្រតវូ បានោក់បញ្ជន
ូ លៅនយកោានការ
និងម្រេួសារ។ លហើយពាកយសំជំនួយការអាចម្រតវូ បានបត ឹងលៅតលាការអន៊ីតិជន។
ម្របសិនលបើ

មាន

ភាព្

សិសស
ព្ិការ
មដេានសិទធិ
អវតត ានលម្រចើន
ម្រក ុែ
របស់សិសសនឹងម្រតវូ បានលកាេះម្របជំលដើែប៊ីព្ិនិតយលែើេវតត ានរបស់សិសស។

IEP

ឬមផ្ន ក

504

សិសសមដេានអាយចប់ព្៊ី
16
ឆ្នំល ើងលៅ
មដេអវតត ានព្៊ីសាលាលោយោមនការ
អនញ្ញាតកនុងរយៈលព្េដប់
(10)
នងៃ សិកាជាប់ៗោន
ឬលម្រចើនជាងលនេះ
ម្រតវូ ម្របឈែែខ
នឹងការលបាេះបង់ការសិកា។ ម្របសិនលបើសិសសអវតត ានលោយោមនលហតផ្េកនុងរយៈលព្េដប់ (10)
នងៃ សិកាជាប់ៗោន
លសចកត ៊ីជូនដំែឹងែួ យនឹងម្រតវូ បានលផ្ាើលៅាតាបិតា
និងសិសសកនុង
រយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃ សិកាននការអវតត ាន 10 ដងជាប់ៗោនរបស់សិសសលោយោមនលហតផ្េ
លោយផ្ត េ់កាេបរ ិលចេ ទ
និងលព្េលវលាយ៉ាងតិចព្៊ីរ
(2)
សម្រាប់ការសាាសែនការចក
លចញរវាងនយក ឬសិទធិវនត និងសិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបស់សិសស មដេលធវ ី
ល ើងែនលព្េសិសសចកលចញជាអចិនន្តនតយ៍ ឬម្រតវូ បានដកខល ួនលចញព្៊ីសាលាលោយមផ្ន ករដា បាេ។
លសចកត ៊ីជូនដំែឹងម្រតវូ បងាាញថា
ភាេ៊ីម្រតវូ យេ់ម្រព្ែលេើកាេបរ ិលចេ ទ
និងលព្េលវលាសម្រាប់
ការសាាសន៍ែនការចកលចញ
លហើយការសាាសន៍លនេះនឹងលធវ ីល ើងកនុងរយៈលព្េ
10
នងៃ បនទប់ព្៊ីការលផ្ាើលសចកត ៊ីជូនដំែឹង។ លព្េលវលាសម្រាប់ការសាាសន៍ែនការលចញអាចម្រតវូ បាន
ព្នារលព្េតាែការលសន ើសំរបស់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ លហើយែិនានការព្នាលព្េលេើស
ព្៊ីដប់បួន (14) នងៃ ល ើយ។ នយក ឬសិទធិវនត អាចបនត ការសាាសន៍មបបលនេះលោយោមនាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេ ម្របសិនលបើនយក/សិទធិវនត ខិតខំម្របឹងមម្របងលោយលសាមេះម្រតង់លដើែប៊ីរ ួែបញ្ចេ
ូ ាតា
បិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ កនុងអំ ុ ងលព្េសាាសន៍ែនការចកលចញ សិសស និងាតាបិតានឹង
ម្រតវូ បានផ្ត េ់ព្័ត៌ានអំព្៊ីផ្េប៉ាេះពាេ់ដ៏អាម្រកក់ននការដកខល ួនលចញព្៊ីសាលា អតថម្របលយជន៍នន
ការទទួ េបានសញ្ញាបម្រតែធយែសិកាទតិយេូ ែិ និងកែម វ ិធ៊ី និងលសវាកែម អប់រំជំនួសមដេាន
សម្រាប់សិសស។ M.G.L. c. 76, § 18 ។
អវតត មានច្ម្ឆើនហួ សច្ហត៉ុ - ការធាលក់ឆមាស/នីតិ វ ិធីបណ្តឹងសារទ៉ុកេ
រាេ់សិសសមដេានអវតត ានលោយោមនលហតផ្េម្របាំព្៊ីរ
(7)
ដង
ឬលម្រចើនជាងលនេះមដេ
បានកត់ម្រតាទក ឬការែកយឺតដប់បួន (14) ដង ឬលម្រចើនជាងលនេះ នឹងទទួ េបានព្ិនទុធាលក់កនុង
ថានក់លនេះសម្រាប់ឆាសលនេះ។
ាតាបិតានឹងទទួ េបានការជូ នដំែឹងអំព្៊ីការធាលក់កនុងវេា សិការបស់សិសសលោយសារអវតត ាន
លហើយនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្កាសលដើែប៊ីបតឹងសារទកខ ចំលពាេះការសលម្រែចរបស់សាលា។
ការបត ឹងសារទកខម្រតវូ លធវ ីជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយកសាលា ឬសិទធិវនត កនុងរយៈលព្េម្របាំ (5)
នងៃ សិកា បនទប់ព្៊ីបានទទួ េការជូ នដំែឹងរបស់ាតាបិតា។ លៅលព្េទទួ េបានការបដ ឹងតវា៉ា
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ និងឯកសារ ការម្របជំម្រតវូ លធវ ីល ើងភាលែៗជាែួ យាតាបិតា អន កម្រេប់ម្រេង
សាលា
ទ៊ីម្របក
ឹ ា
និងសាម្រសាតចរយមដេសែម្រសប។
ការសលម្រែចចិតតជាសាថព្រ
លេើបែតឹងសារទកខ មដេានលហតផ្េនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យសិសស និងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ។
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ច្ហត៉ុផ្លខាងច្ម្ការសម្មាប់ការអវតត មានអាឆច្លើកបលងបាន
និងចាត់ទ៉ុកថ្នជាបផ្ាករួ យថ្នដំច្ណ្ើរការបណ្តង
ឹ សារទ៉ុកេ៖








ជំងឺ របួ ស ឬព្ិការភាព្មដេបានលផ្ទ ៀងផ្លទត់លោយលវជា បែឌិត េិលានបោាយិកាសាលា
ឬម្រេលូ ព្ទយឯករាជយ មដេរារាំងសិសសែិនឱ្យចូ េលរៀន។
ែរែភាព្កនុងម្រេួសារតូ ច។
ការបងាាញខល ួនលៅតលាការ ការបងាខង
ំ DYS ឬការព្យ
ួ រការសិកា។
នងៃ បែយសាសន។
ការផ្លលស់ទ៊ីេំលៅលោយលម្រោេះធែម ជាតិ។
សកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា
(រ ួែទ ំងដំលែើរចេះកែម សិកា
ការម្របកួ តក៊ីឡា
ជាលដើែ)។
ការលធវ ីលតសត និងការវាយតនែល រ ូបរាងកាយ ផ្ល វូ ចិតត ការវាយតនែល មផ្ន កលវជា សាន្តសត៖

ិ ថ្នច្ោលនច្យបាយទមាលក់ឆ៉ុោះ និងការច្ឆញច្ៅផ្ាោះ
និតិ វធី
ការទាលក់ចេះ/ការែកយកលោយាតាបិតា៖
សិសសែិនអាចម្រតវូ បានទាលក់ចេះលៅ CCSL ែនលា៉ាង 7 ម្រព្ឹក ឬែកយកយឺតជាងលា៉ាង 4:00
រលសៀេលទ េេះម្រតាមតព្ួ កលេម្រតវូ បានចេះល្មេះកនុងកែម វ ិធ៊ីនងៃ ព្នារ ឬកែម វ ិធ៊ីសិកា
បមនថ ែលផ្សងលទៀត។
*សាលា Collegiate Charter School of Lowell ែិនទទួ េខសម្រតវូ លេើការម្រេប់ម្រេងចំលពាេះ
សិសសមដេែកដេ់សាលាែនលា៉ាង 7:00 ម្រព្ឹក ឬបនត លៅកនុងបរ ិលវែសាលាលម្រកាយលា៉ាង 4:00
រលសៀេលទ។
ការព្័ត៌ានព្ិតសំខាន់៖ បេា េិកសាលានឹងលៅជាែួ យការ ម្របសិនលបើាតាបិតាែិនែកយក
សិសសលៅលា៉ាង 4:00 រលសៀេ ាតាបិតានឹងទទួ េខសម្រតវូ ទ ំងម្រស ុងចំលពាេះនងល លសវាែកយកយឺត។
ម្របសិនលបើអនកម្រេប់ម្រេងសាលាែិនទទួ េការលៅទូ រសព្ទ លហើយការែិនម្រតវូ បានែកយក
លៅលា៉ាង 6:00 លាៃច នយកោានការ និងម្រេួសារនឹងម្រតវូ បានលៅទូ រសព្ទ លៅ មបបលនេះអនវតត
ចំលពាេះសិសសទ ំងអស់។ រដា បាេសាលានឹងោក់ទម្រែង់មបបបទ 51-A (ការបំពាន/ការលធវ ស
ម្របមហស) លហើយសំឱ្យនយកោានការ និងម្រេួសារែកយកការលចញព្៊ីសាលាលៅលព្េលនេះ។
ាតាបិតាម្រតវូ មតបងាាញអតត សញ្ញាែបែណដេ់បេា េិកសាលា ែនលព្េសិសសនឹងម្រតវូ បាន ម្របេេ់
ជូ ន។ ម្របសិនលបើបេា េលម្រៅព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេនឹងែកយកសិសស ាតាបិតា/អាណា
ព្ាបាេម្រតវូ ជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរដេ់សាលា។ សិសសនឹងម្រតវូ បានម្របេេ់ជូនមតចំលពាេះ
បេា េមដេានសិទធិដូចមដេបានបងាាញលៅលេើទម្រែង់មបបបទលព្េានភាព្បនទន់ មដេ
ានលេខសាាេ់ម្រតឹែម្រតវូ ។
ការលចញលៅផ្ទ េះែនលា៉ាង៖
សម្រាប់លោេបំែងសវតថ ិភាព្ និងសនត ិសខ សាលា Collegiate Charter School of Lowell
តម្រូវឱ្យមាតាបិតា/អាណាព្យាបាលម្សបឆាប់ច្ធវ ដសំច្ណ្ើទង
ំ អស់សម្មាប់ការច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មា
ងរបស់សិសសជាលាយលកេ ណ្៍អកសរ ឬតារទូ រសព្យា ច្ៅថ្ថៃថ្នការច្សាើស៉ុំបបបច្នោះម្តឹរ ច្មាង 11:00
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ម្ព្យឹក។
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេែិនម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យែកយកកូ នរបស់ោត់សម្រាប់
ការលចញលៅផ្ទ េះែនលា៉ាង លោយែិនជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរជាែនលនេះលទ។
រាេ់សំលែើរបស់ាតាបិតាសម្រាប់ការលចញលៅផ្ទ េះែនលា៉ាង
ម្រតវូ មតផ្ត េ់លៅឱ្យម្រេថា
ូ ន ក់លម្រកាែ
ឬថានក់លេើ
លដើែប៊ីព្ិនិតយ
និងដំលែើរការរដា បាេ។
សិសសសាលាបឋរសិកានឹងទទួ លបាន
សំច្ណ្ើស៉ុំច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មាង បដលម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតព្យីម្គូម្បចាំថ្នាក់របស់ព្យួកច្គ។
សិសសបដលច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មាងទំងអស់ម្តូវបតកត់ម្តាច្ព្យលច្វលាច្ឆញរបស់ព្យួកច្គច្ៅកនុង
ច្សៀវច្ៅកំណ្ត់ច្ហត៉ុរបស់កា រ ិយល័យរដឋ បាលឆរបង។
លឈើម្រចត់ និងសិសសនឹងម្រតវូ បានយកលោយាតាបិតាព្៊ីកមនល ងទទួ េលេាៀវចែបងលចញលៅផ្ទ េះែន
លា៉ាងលរៀងៗខល ួនសម្រាប់សាលាបឋែ និងសាលាែធយែ។
ច្យើងនឹងរិនរំខានដល់ថ្នាក់ណារួ យសម្មាប់ច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មាងអំ ុ ងច្ព្យលម្ប ង
និងច្ព្យលច្ធវ ដច្តសត។
រយៈលព្េលធវ ីលតសដ ទ ំងលនេះរ ួែានជាអាទិ៍
ការលធវ ីលតសត
ការម្រប ងបញ្េ ប់ ការម្រប ងម្របចំសបាតហ៍ ឬការលធវ ីលតសត A.M.S.។

MCAS

សាលា Collegiate Charter School of Lowell តម្រូវឱ្យាតាបិតា/អាណាព្ាបាេផ្ត េ់ការជូ ន
ដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
ម្របសិនលបើបេា េលផ្សងលទៀតមដេានអតត សញ្ញាែបែ
ណ ម្រតឹែម្រតវូ កំព្ងផ្ត េ់ការដឹកជញ្ជន
ូ កូ នរប
ស់ព្ួកលេសម្រាប់ការលចញលៅផ្ទ េះែនលា៉ាង។
ច្ដើរបីច្លើកករព ស់នីតិ វ ិធីថ្នការច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មាងម្បកបច្ដាយស៉ុវតថ ិភាព្យ
សិសសនឹងរិនម្តូវបានឱ្យច្ឆញច្ៅផ្ាោះព្យីថ្នាក់រ៉ុនច្មាង 3:30 ដល់ច្មាង 4:00 រច្សៀលច្
ជារួ យោាច្នោះបដរ ទូ រសព្យា របស់សាលានឹងរិនម្តូវបានច្ឆល ើយតបកនុងអំ ុ ងច្ព្យលច្នោះច្ទ។

ើយ។

លដើែប៊ីសវតថ ិភាព្ និងសខាេភាព្របស់សិសានសិសសរបស់លយើង ាតាបិតាម្រតវូ បានរំេឹកថា
ចាប់រដា Massachusetts បានហាែម្របាែការទកយនយនត លៅលេើទ៊ីធាលសាលាលរៀនលេើសព្៊ីម្របាំ
(5) នទ៊ី។ M.G.L. c.90, §16B ។ អន កបំពាននឹងម្រតវូ ទទួ េការផ្លកព្ិន័យ។

ច្ោលការណ្៍ដឹកជញ្ជន
ូ
ការម្គប់ម្គងឆរាឆរណ្៍កនុងបរ ិច្វណ្ ឬតំបន់ជ៉ុំ វ ិញ៖

លដើែប៊ីម្រេប់ម្រេងចរាចរែ៍យនយនត និងលដើែប៊ីផ្តេ់សវតថ ិភាព្ដេ់សិសស និងតំបន់ជំ វ ិញ លេាៀវម្រតវូ
អនវតត តាែការកំែត់លេបឿនមដេបានតាំងបងាាញ និងចតលៅកមនល ងចតរងយនត កនុងបរ ិលវែ
សាលាមដេបានកំែត់។
អន កបំពានលេើការម្រេប់ម្រេងចរាចរែ៍តំបន់ជំ វ ិញ/បរ ិលវែសាលា
ឬការមែនំអំព្៊ីកមនល ងចតរងយនត នឹងម្រតវូ បានរាយការែ៍លៅនយកោានប៉ាូ េិសទ៊ីម្រក ុង Lowell។
ការដឹកជញ្ជន
ូ តារឡានម្ក ុង
ការដឹកជញ្ជន
ូ តាែឡានម្រក ុងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនសម្រាប់សិសសលៅថានក់ែលតត យយរហូ តដេ់ថានក់ទ៊ី
លោយនយកោានដឹកជញ្ជន
ូ សាធារែៈរបស់សាលាននទ៊ីម្រក ុង Lowell។
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ោមនការច្សាើស៉ុំការផ្លលស់បតររថយន
ូ
ត ម្ក ុងនឹងម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតច្ៅច្ព្យលណារួ យច្ដាយបំណ្ងណារួ
យច្ ើយ។
ការផ្លលស់បតរការចត
ូ
់ មចងរងយនតម្រក ុងនឹងលធវ ីល ើងេេះម្រតាមតម្រេួសារផ្លលស់បតរទ៊ី
ូ េំលៅរបស់ខល ួន។
សិសសរិនម្តូវច្ ើងរថយនត សាលាច្ផ្សងច្ទៀតសម្មាប់ច្ោលបំណ្ងច្ធវ ដដំច្ណ្ើរច្ផ្សងច្ទៀតច្នោះច្ទ។
ការបំពានច្លើច្ោលការណ្៍ច្នោះអាឆបណា
ត លឱ្យបាត់បង់សិទធិដឹកជញ្ជន
ូ តាររថយនតម្ក ុង។
សិសសអាឆឆ៉ុោះបានបតច្ៅឆំណ្តឡានម្ក ុងច្ព្យលរច្សៀលបដលបានកំណ្ត់របស់ព្យួកច្គ
ឬច្ៅកបនល ងបថទំច្ព្យលថ្ថៃរច្សៀលបដលបានបច្ងេ ើតច្ ើងច្ៅច្លើផ្ល វូ ឡានម្ក ុងបដលបានកំណ្ត់។
ាតាបិតាមដេានការលបត ជាាចិតតលេើការងារេួ រមតទក់ទងកែម វ ិធ៊ីនងៃ ព្នាររបស់សាលា
Collegiate ម្របសិនលបើព្ួកលេម្រតវូ ការលសវាកែម មងទ ំលព្េនងៃ រលសៀេ។
រន៉ុសសច្ព្យញវ ័យម្តូវបតជួបសិសសថ្នាក់រច្តត យយទំងអស់ច្ៅឆំណ្ត
ឡានម្ក ុងច្ព្យលថ្ថៃរច្សៀលបដលបានកំណ្ត់។
ម្របសិនលបើែនសសលព្ញវ ័យែិនានវតត ានលដើែប៊ីជួបសិសសថានក់ែលតត យយលទ
ការនឹងម្រតវូ ម្រត ប់លៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell បនទប់ព្៊ី
អស់ផ្ល វូ រងយនតម្រក ុង។
សិសសមដេម្រតេប់ែកវ ិញទ ំងអស់នឹងម្រតវូ បានម្រតួតព្ិនិតយលៅទ៊ីតាំងលនេះលោយបេា េិកកែម វ ិធ៊ី
នងៃ ព្នារ។
នងល លសវាននកែម វ ិធ៊ីនងៃ ព្នារអាចម្រតវូ បានអនវតត ។
អតត សញ្ញាែបែ
ណ ម្រតវូ មតបងាាញលៅទ៊ីតាំងលនេះសម្រាប់ការែកយកសិសស។
ម្រតវូ មតែកយកសិសសឱ្យបានែនលា៉ាង 6:00 លាៃច លបើែិនដូ លចនេះលទប៉ាូ េិសម្រក ុង Lowell និង
នយកោានការ និងម្រេួសារនឹងម្រតវូ បានទក់ទង។
ព្យ័ត៌មានអំព្យស
ី ិសសមបបលនេះលៅសាលា
Collegiate Charter School of Lowell អាចរកបានតាែរយៈទូ រសព្ទ 978-458-1399។
ការជិោះរថយនតម្ក ុងគឺជាឯកសិទធិ
ច្ហើយទរទរឱ្យមានសតង់ដារខ្ព ស់ថ្នអាកបបកិ រ ិយ។
ម្របសិនលបើ វ ិធានសដ ៊ីព្៊ីការជិេះរងយនតម្រក ុង
ឬវ ិធានរបស់សាលាម្រតវូ បានបំពាន
សិសសអាចនឹងម្រតវូ ដកលចញព្៊ីរងយនតម្រក ុង
លហើយផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យនឹងលកើតល ើងជាបនត បនទប់។
ច្ៅកនុងការផ្លអករិនឱ្យជិោះរថយនតម្ក ុងទំងអស់
ឪព្យ៉ុកមាតយម្តូវទទួ លខ្៉ុសម្តូវឆំច្ពាោះ
ការដឹកជញ្ជន
ូ ច្ព្យលម្ព្យឹក និងច្ព្យលរច្សៀលរបស់កូនព្យួ កច្គច្ៅ និងរកព្យីសាលាច្រៀន។
អំច្ព្យើ
រិនច្ោរព្យរា៉ៃថ្ំ រ៉ៃច្លើ វ ិធានសាីព្យីការជិោះ
រថយនតម្ក ុងនឹងជំរ៉ុញឱ្យមានការផ្លអករិនមានកំណ្ត់ព្យីសទ
ិ ធ ិជិោះរថយនតម្ក ុង។
សិសសសាលាបឋែសិកាមដេម្រតវូ បានដកលចញព្៊ីរងយនតម្រក ុងនឹងម្រតវូ បានោក់កនុងកែម វ ិធ៊ីនងៃ សិ
កាបមនថ ែ។
ឪព្កាតយនឹងម្រតវូ បានេិតនងល សែរែយសម្រាប់ការលែើេការខសម្រតវូ ។
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូ មតែកទទួ េសិសសទ ំងលនេះែនលា៉ាង 6 លាៃច ឬនយកោានការ
និងម្រេួសារ ម្រព្ែទ ំងនយកោានប៉ាូ េិសម្រក ុង Lowell នឹងទទួ េបានការជូ នដំែឹង។
ការម្បម្ព្យឹតតិម្តឹរម្តូវច្ៅច្លើរថយនតម្ក ុង៖
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1. សិសសម្រតវូ មតសហការយ៉ាងលព្ញលេញជាែួ យអន កលបើកបររងយនតម្រក ុង/អន កម្រតួតព្ិនិតយ
លហើយលធវ ីតាែការមែនំរបស់ែនសសលព្ញវ ័យទ ំងអស់។
2. ឈរងយលម្រកាយរហូ តដេ់ទវររងយនតម្រក ុងលបើក បនទប់ែកល ើងមតែួ យជួ រ។
3. ចប់លៅអ៊ីរបស់អនកភាលែៗ លហើយបនត អងគុយែួ យកមនល ង។
4. អនវតត តាែវ ិធានសាលាទ ំងអស់ លព្េលៅលេើរងយនតម្រក ុង និងលៅចំែតរងយនតម្រក ុង។
5. កំបលញ្េ ញមផ្ន កណាែួ យននរាងកាយរបស់អនកលៅខាងលម្រៅបងអច។
ួ
6. កំលបាេះវតថុលចញព្៊ីឬលៅរងយនតម្រក ុង។
7. កំជក់បា រ ី លម្របើលម្រេឿងម្រស វ ឹង ឬលម្របើម្របាស់លម្រេឿងលញៀនលៅលេើរងយនតម្រក ុង។
8. ហាែោុំ ឬផ្ឹកលៅលេើរងយនតម្រក ុង។
9. កំរញ ម្របតាយម្របតប់ លបៀតលបៀន ឬចូ េរ ួែកនុង "ការលេងលសេះ"។
10. ទូ រសព្ទ នដ ឧបករែ៍ចក់ស៊ីឌ៊ី/តន្តនត៊ី ឧបករែ៍ក៊ីឡា (ដូ ចជា បាេ់ទត់ បាេ់លបាេះ) លេល ើងឡាមស៊
ូ ិកនឹងែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតលៅលេើរងយនតម្រក ុងល ើយ។
ឬអតថ បទលហា ែលអ ិចម្រតន
11. ការបំផ្លិចបំផ្លលញដេ់ម្រទព្យសែបតត ិរបស់រងយនតម្រក ុងនឹងនំឱ្យានការព្យ
ួ រឯកសិទធិ
និងសំែងហិរញ្ា វតថុ។
12. ែនលព្េចកលចញព្៊ីកមនល ងអងគុយរបស់អនកលដើែប៊ីលចញព្៊ីរងយនតម្រក ុង
រងយនតម្រក ុងម្រតវូ មតឈប់ទ ំងម្រស ុង។
13. បនទប់ព្៊ីលចញព្៊ីរងយនតម្រក ុង សូ ែម្រប ុងម្របយ័តនលព្េឆល ងកាត់ផ្ល វូ ។

ច្ោលការណ្៍ម្ករសាីព្យីសច្រល ៀកបំពាក់/ឯកសណា
ឋ ន
ម្របព្័នធ
SABIS®
ផ្ត េ់តនែល ដេ់សិសសានក់ៗឱ្យសិសសានក់លៅតាែចរ ិតេកខ ែៈរបស់ព្ួកលេ
ែិនមែនតាែរ ូបរាង
ឬសលែល ៀកបំពាក់មដេព្ួ កលេលសល ៀកលនេះលទ។
ឯកសណា
ា នព្ម្រងឹងលាទនភាព្លៅកនុងសាលា
និងផ្ត េ់ឱ្យការានក់ៗនូ វអារែម ែ៍ននការកាលយជាមផ្ន កែួ យននម្រក ុែ។
វាជួ យេបបំបាត់សាពធព្៊ីែិតតេកត ិ។ ឯកសណា
ា នក៏ានតនែល កាន់មតានម្របសិទធភាព្កនុងរយៈ
លព្េមវងផ្ងមដរ។
ម្រេួសារណាមដេានការេំបាកចំលពាេះចំណាយនងល ឯកសណា
ា ន
េួ រមតណាត់ជួបជាែួ យអន កម្រេប់ម្រេងសាលា។

សាលាមានច្ោលការណ្៍ម្ករឯកសណា
ឋ ន/កូ ដសំច្លៀកបំពាក់
បដលតម្រូវឱ្យសិសសរកសាលាច្ដាយច្សលៀកពាក់ឯកសណា
ឋ នម្គប់ច្ព្យលច្វលា។
ធាតសំខាន់បំផ្តននលោេការែ៍ម្រកែសដ ៊ីព្៊ីឯកសណា
ា ន/សលែល ៀកបំពាក់េឺការអនវតត របស់សិសស
និងការោំម្រទព្៊ីាតាបិតា។
ថ្នាក់ K-8






លខាឯកសណា
ា នព្ែ៌កាេ៊ី លខាខល ៊ី សំព្ត់ខល៊ី ឬលខាខល ៊ី (លខាែិនខល ៊ីជាង 3 អ៊ីញព្៊ីលេើជងា ង)់
អាវប៉ាូ ូ ព្ែ៌ព្ែ៌នបតង (អាវម្រតវូ មតទនយម្រេប់លព្េ)
អាវរងានបតង/លមម អាវជាម្រក ុែ អាវកាក់ ឬអាវកាក់ែា៉ា ង
(ែិនានការតបមតងលម្រៅព្៊ីនិែិតតសញ្ញា CCSL)
មសបកលជើងកមវងបិទ (រ ួែទ ំងមសបកលជើងបា៉ាតា) ព្ែ៌លមម ឬព្ែ៌លតានតមតប៉ាលណា
ណ េះ
លម្រសាែលជើងលមម/ស (ពាក់ព្៊ីលេើកលជើង) ខព ស់ដេ់ជងា ង់ ឬតឹង
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ថ្នាក់ទី 9 - 11






លខាឯកសណា
ា នព្ែ៌កាេ៊ី លខាខល ៊ី ឬសំព្ត់ព្ែ៌នបតងលាត (ជាយសំព្ត់ែិនលេើសព្៊ី 3
អ៊ីញព្៊ីលេើជងា ង់)
អាវប៉ាូ ូ ព្ែ៌ស ឬអាវយឺតព្ែ៌ស
អាវរងានបតង/លមម អាវជាម្រក ុែ អាវកាក់ ឬអាវកាក់ែា៉ា ង
(ែិនានការតបមតងលម្រៅព្៊ីនិែិតតសញ្ញា CCSL)
មសបកលជើងកមវងបិទ (រ ួែទ ំងមសបកលជើងបា៉ាតា) ព្ែ៌លមម ឬព្ែ៌លតានតមតប៉ាលណា
ណ េះ
លម្រសាែលជើងលមម/ស (ពាក់ព្៊ីលេើកលជើង) ខព ស់ដេ់ជងា ង់ ឬតឹង

PE (ថ្នាក់ទី K-11)





លខាយឺតលមម ស ឬនបតង
អាវយឺតលមម ស ឬនបតង
មសបកលជើងបា៉ាតា
សលែល ៀកបំពាក់ហាត់ម្របាែឯកសណា
ា នអាចពាក់លៅនងៃ អប់រំកាយ

លកេ ខ្ណ្ឌតម្រូវបបនថ រ៖
 ការលសល ៀកពាក់
និងរ ូបរាងផ្លទេ់ខល ួនរបស់សិសសម្រតវូ មតលោរព្តាែបទបបញ្ា តត ិសវតថ ិភាព្ទ ំងអស់លៅលព្េចូ េ
រ ួែកនុងែនទ ៊ីរព្ិលសាធន៍។
 មសបកលជើងផ្លទត់
មសបកលជើងសមម្រងក
មសបកលជើងក៊ីឡាកាយវបបកែម
និងមសបកលជើងបា៉ាតាមដេានកង់ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់សម្រាប់លហតផ្េសវតថ ិភាព្។
 សលែល ៀកបំពាក់ម្រតវូ មតម្រេបដែតប់ពាក់លេើមផ្ន កកាេលពាេះ។
 លខាម្រតវូ មតពាក់លៅម្រតឹែចលងក េះលោយមខសម្រកវាត់ លដើែប៊ីកំលចញលខាអាវកនុង។
 សលែល ៀកបំពាក់ណាែួ យមដេសិសសពាក់ ដូ ចជាលខាម្រទនប់ម្រតវូ មតានព្ែ៌ស និងោមនអកសរ។
 មខសធំ
មវងដូ ចជាកាបូ ប
ឬមខសលសារ
មខសនដបនលៗ
ឬកអាវ
មវ៉ានតា
និងរបស់ែិនសែរែយលផ្សងលទៀតម្រតវូ បានហាែឃ្ត់។
 អាវកាក់លរាែលជៀែ អាវលម្រៅ និងអាវធំ ែិនម្រតវូ ពាក់លៅកនុងថានក់លរៀន លៅតាែសាេធំ
ឬលៅកនុងអាហារោានល ើយ។
សលែល ៀកបំពាក់ខាងលម្រៅទ ំងអស់ម្រតវូ រកាទកលៅកនុងទូ
សាាររបស់សិសស។
 អតថ បទរបស់ពាក់លេើកាេ រ ួែានជាអាទិ៍ កមនសងបង់ក កមនសងជួ ត ឬែួ កម្រេប់ម្របលេទ
េឺែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតលៅខាងកនុងអោរលម្រៅព្៊ីសម្រាប់លោេបំែងសាសន
ឬមផ្ន កលវជា សាន្តសតល ើយ។
 ការចក់សាក់ ឬការសាាេ់រាងកាយមដេម្រតវូ បានចត់ទកថាជាការម្របាង លជរម្របាង
ឬមដេរំខាន ឬរំខានដេ់ដំលែើរការអប់រំម្រតវូ បានហាែឃ្ត់
 រាេ់សលែល ៀកបំពាក់មដេែិនសែរែយ
បលញ្េ ញលខាអាវកនុង
លម្រេឿងលម្របើម្របាស់ផ្លទេ់ខល ួន
ឬលម្រេឿងលម្របើម្របាស់លផ្សងៗ (ឧទហរែ៍ លម្រេឿងអេងាករ ការលាបព្ែ៌សក់ រចនប័ទម
ឬការលចេះរាងកាយ) មដេានេកខ ែៈម្របាង អាសម្រោែ បងាាញឱ្យលឃើញព្៊ីការរំខាន
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ដេ់ប រ ិយកាសសិកា
ឬមដេអាចបងក លម្រោេះថានក់ដេ់សវតថ ិភាព្របស់ការនឹងបណា
ត េឱ្យ
ានចំណាត់ការរដា បាេ ឬវ ិន័យ។
ការបំពានច្លើច្ោលការណ្៍ម្ករសាីព្យឯ
ី កសណា
ឋ ន/សច្រល ៀកបំពាក់នឹងនំឲ្យមានឆំណាត់ការ
និងផ្លវ ិបាកបផ្ាក វ ិន័យ។






ម្របសិនលបើកូនរបស់អនកែិនែកសាលាលរៀនលោយលសល ៀកពាក់ឯកសណា
ា នម្រតឹែម្រតវូ លទ
ោត់នឹងម្រតវូ បានលសន ើសំឱ្យលោេះម្រសាយចំលពាេះការែិនអនលលាែតាែចាប់លនេះជាបនទន់។
ម្របាក់កែេ ៊ីសលែល ៀកបំពាក់ឯកសណា
ា នអាចម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនព្៊ីសាារផ្ា ត់ផ្ាង់ាន
កម្រែិតននឯកសណា
ា នសាអតបមនថ ែ។
សលែល ៀកបំពាក់មដេបានខេ ៊ីនឹងម្រតវូ ម្របេេ់ជូនវវ ិញ
លៅចងបញ្េ ប់នងៃ លនេះ។
ម្របសិនលបើសលែល ៀកបំពាក់មដេានទំហំម្រតឹែម្រតវូ ម្រតវូ បានបដិលសធ
ឬែិនានសម្រាប់កែេ ៊ីដេ់សិសស
លនេះឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេនឹងម្រតវូ បានទក់ទងលដើែប៊ីនំយកឯកសណា
ា នម្រតឹែម្រតវូ ែ
កសាលា។
សិសសមដេកំព្ងរង់ចំសលែល ៀកបំពាក់ឯកសណា
ា នម្រតឹែម្រតវូ នឹងបនត លៅកនុងបនទ ប់ TimeIn Room លហើយនឹងម្រតវូ សថ ិតលៅលម្រកាែលោេការែ៍/ផ្េវ ិបាកមផ្ន កវតត ាន។

ការរិនយកឆិតតទ៉ុកដាក់រា៉ៃថ្ំ រ៉ៃឆំច្ពាោះច្ោលការណ្៍ម្ករសាីព្យី
ឯកសណា
ឋ ន/សច្រល ៀកបំពាក់នឹងបណា
ត លឱ្យមានផ្លវ ិបាកបផ្ាក វ ិន័យជាបនត បនាប់។
លៅលេើថ្ថៃសិកាបដលរិនមានឯកសណា
ឋ នមដេបានកំែត់
សិសសម្រតវូ លសល ៀកសលែល ៀកបំពាក់ែិនមែនឯកសណា
ា នសែម្រសប។ សិសសេួ រលសល ៀកសលែល ៀកបំពាក់ឱ្យ
សាអត និងសាអត។ សិសសែិនេួ រលសល ៀកសលែល ៀកបំពាក់មដេបងាាញលចញ តឹងលព្ក ឬសំព្៊ីងសំលពាង
លព្កល ើយ។
សលែល ៀកបំពាក់ និងលម្រេឿងលម្របើម្របាស់ផ្លទេ់ខល ួនខាងលម្រកាែ រិនម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតច្ទ លៅនងៃ សិកា
មដេលម្របើឯកសណា
ា ន៖












អាចមខសសរនសតូ ច និងអាវវាេលកល ៀក
មវ៉ានតា
សំព្ត់/សំព្ត់ខល៊ីជាង 3 អ៊ីញព្៊ីបាតជងា ង់ ឬសំព្ត់ខល៊ី 3 អ៊ីញព្៊ីលេើជងា ង់។
កមនសងជួ តកាេ ែួ ក ែួ យចំហកាេ។
មសបកលជើងបា៉ាតា ឬលខាកនុងរចនប័ទមឈតលដក។
មសបកលជើងផ្លទត់ និងមសបកលជើងសមម្រងកងូ តទឹក។
ការលាបព្ែ៌សក់ សទ ៊ីេសក់ ឬការលចេះរនធ លេើរាងកាយមដេអាចមបកអារែម ែ៍
ព្៊ីការមែនំកនុងថានក់។
មសបកលជើងលចញម្រាែលជើង មកងលចត និងបាតខព ស់។
មសបកលជើងកមវង
មសបកលជើងានកង់សា៊ី
លខារ ឹបតឹង
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លខាលខើចលជើង លខាលជើងធំទូលាយ ឬលខាលជើង រ ីកធំ
លខាក៊ីឡា រ ឹបៗ
លម្រេឿងអេងាករ ម្រក វ ិេតូ ចៗផ្សងលទៀត ចិលញ្េ ៀន និងន ិកា
មខសម្រកវាត់ព្ែ៌ (មតលមម ឬលតានតប៉ាលណា
ណ េះ)

ច្ោលការណ្៍សាីព្យីកង់
សិសសម្រតវូ ោក់បញ្ជន
ូ ឯកសារអនញ្ញាតជាលាយេកខ ែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេលដើែប៊ីជិេះ
កង់លៅសាលាលរៀន។ េិខិតអនញ្ញាតទ ំងលនេះម្រតវូ មតោក់ជូនការ ិយេ័យសាលា។
សិសសម្រតវូ មតលរៀនថានក់ទ៊ី
4
ឬខព ស់ជាងលនេះលដើែប៊ីជិេះកង់លៅសាលាលរៀន។
កង់ម្រតវូ មតរកា
ទកកនុងមដកោក់កង់លៅសាលា លហើយោក់ជាប់នឹងមដកលោយលម្របើលសា។ សិសសជិេះកង់របស់ព្ួក
លេលៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell លោយទទួ េខសម្រតវូ ខល ួនឯង។
សាលាែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះរបួ សណាែួ យមដេលកើតល ើង
ឬការខូ ចខាត
ឬការេួ ចកង់
លព្េកំព្ងសថ ិតលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។
ម្របសិនលបើសិសសែិនលោរព្តាែសត ង់ោរជិេះកង់មដេានទំនួេខសម្រតវូ
ោត់អាចម្របឈែ
នឹងការបាត់បង់ឯកសិទធិលនេះកនុងការជិេះកង់លៅសាលាលរៀន។
សិសសទ ំងអស់ម្រតវូ ពាក់ែួក
សវតថ ិភាព្លព្េជិេះលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន ម្រសបតាែចាប់រដា Massachusetts។

ការងារសិសស
ការងាររបស់សិសសមដេានអាយលម្រកាែ 18 ឆ្នំម្រតវូ បានោក់កម្រែិតចំលពាេះែន និងលម្រកាយលា៉ាង
លរៀន និងនងៃ មដេសាលាែិនលរៀន។
សិសសមដេានអាយព្៊ី 12 លៅ 16 ឆ្នំអាចេក់
ឬមចកចយកាមសតបាន។
សិសសមដេានអាយ 14 និង 15 ឆ្នំមដេានបែណ
ការងារអាចចូ េរ ួែកនុងការងារ
មដេែិនានលម្រោេះថានក់ែួយចំនួន
ប៉ាមនត ែិនអាច
លធវ ីការែនលា៉ាង 6:30 ម្រព្ឹក ឬលម្រកាយលា៉ាង 6 លាៃចបានលទ។ សិសសមដេានអាយ 16 និង 17
ឆ្នំអាចចូ េរ ួែកនុងការងារមដេែិនានលម្រោេះថានក់ជាក់លាក់
ប៉ាមនត ព្ួ កលេែិនអាចលធវ ីការ
ែនលា៉ាង 6 ម្រព្ឹក ឬលម្រកាយលា៉ាង 10 យប់ លេើកមេងមតការងារលៅកនុងលភាជន៊ីយោាន
រហូ តដេ់លា៉ាង
12:00
លៅលព្េលាៃចលៅនងៃ សម្រក
និងនងៃ លៅរ៍
និងអំ ុ ងរយៈ
លព្េវ ិសសែកាេសាលា។

ស៉ុនារកថ្នរបស់សិសស
សិសសានសិទធិបលញ្េ ញេំនិត និងលយបេ់របស់ព្ួកលេលៅលព្េលវលា និងទ៊ីកមនល ងសែលហតផ្េ។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell សូ ែរកាសិទធិកនុងការអនវតត ការព្ិនិតយែន
ការលបាេះព្ែព ផ្ាយ
ទ ំងការលបាេះព្ែព និងការសនទ រកថាមដេឧបតថ ែាលោយសាលា
និងការ
លបាេះព្ែព ផ្ាយ និងសនទ រកថា មដេែិនមែនឧបតថ ែាលោយសាលា លៅលព្េមដេការលបាេះព្ែព
ឬសនទ រកថាលនេះម្រតវូ បានផ្សព្វ ផ្ាយលៅកនុង ឬតាែរយៈសាលាលរៀនរបស់លយើង។
SABIS®
ក៏រកាសិទធិកនុងការោក់កំហិតសែលហតផ្េលេើលព្េលវលា ទ៊ីកមនល ង និងរលបៀបននការផ្សព្វ ផ្ាយ
ម្រេប់ម្របលេទននការលបាេះព្ែព ឬសនទ រកថាមដេម្រតវូ បានផ្សព្វ ផ្ាយតាែរយៈសាលាលរៀនផ្ងមដរ។
ការលបាេះព្ែព ផ្ាយមដេឧបតថ ែាលោយសាលារ ួែានជាអាទិ៍
កាមសតសិសស
ទសសនវដត ៊ី
សាយិកប័ម្រត លសៀវលៅលចញតាែឆ្នំ ឬការផ្េិតនដកែម មដេសាលាឱ្យខេ ៊ីធនធាន ឬល្មេះ
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ឬការលបាេះព្ែព ឬសនទ រកថា មដេរ ួែបញ្ចេ
ូ ជាមផ្ន កននកែម វ ិធ៊ីសិកា ឬសកែម ភាព្លផ្សងលទៀត
មដេសាធារែជនអាចទទួ េសាាេ់ អន កលបាេះព្ែព លសៀវលៅរបស់សាលា Collegiate Charter School
of Lowell។

សិទធិឯកជនភាព្យ ការបសវងរក និងម្ទព្យយសរបតត ិសាលា
ការអន៉ុវតត ច្ោលការណ្៍
សិសសម្រតវូ បានការពារលោយការធានននវ ិលសាធនកែម ទ៊ីបួនននរដា ធែម នញ្ា សហរដា អាលែរ ិក
លហើយជាកែម វតថុននការមឆកលឆសែលហតផ្េ
និងការរ ឹបអូ សព្៊ីបេា េ
និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិ
លៅលព្េមដេានការសងស័យសែលហតផ្េកនុងការលជឿថា
សិសសអាចនឹងានរកាទក
លម្រេឿងលញៀន អាវធ លម្រេឿងម្រស វ ឹង ឬសាារលផ្សងលទៀតមដេបំពានលេើលោេការែ៍សាលា ឬចាប់
រដា ។
ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាម្រតវូ សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេងរបស់ែន្តនត៊ីសាលា លហើយម្រតវូ សថ ិតលៅ
លម្រកាែការលសើបអលងក តម្រេប់លព្េលវលា។
ការបសវងរកសិសស
ភាព្ម្រសបចាប់ននការមសវ ងរកសិសស សលែល ៀកបំពាក់និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិរបស់ោត់ េឺអាម្រស័យ
លៅលេើភាព្សែលហតផ្េននការមសវ ងរកលៅម្រេប់កាេៈលទសៈទ ំងអស់។
ការមឆកលឆលោយ
ែន្តនត៊ីសាលាេឺ "សែលហតផ្េលៅលព្េចប់លផ្ត ើែ" លៅលព្េមដេានលហតផ្េសែលហតផ្េ
សម្រាប់ការសងស័យថាការមឆកលឆនឹងបងាាញេសតុតាងមដេថាសិសសានក់
ឬសិសសលម្រចើននកោ
បានបំពានទ ំងចាប់ ឬវ ិធានរបស់សាលា។
ការមឆកលឆមបបលនេះេឺអាចអនញ្ញាតបានកនុង
វវ ិសាេភាព្របស់វា
លៅលព្េមដេវ ិធានការមដេបានអនែ័តេឺទក់ទងលោយសែលហតផ្េ
លៅនឹងវតថុបំែងននការលឆកលឆ
និងែិនានការរំលលាេបំពានខាលំងលព្កលោយេិតព្៊ីអាយ
និងលេទរបស់សិសស និងេកខ ែៈននការបំពាន។
ឥទធ ិព្េផ្លទេ់ខល ួនរបស់សិសសានក់ក៏ជាម្របធានបទមដេម្រតវូ មឆកលឆរលោយែន្តនត៊ីសាលា
និងសថ ិតលៅលម្រកាែវ ិធានដូ ចោន។
ផ្េប៉ាេះពាេ់អាចរ ួែបញ្ចេ
ូ រងយនត មដេានទ៊ីតាំងលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា។
ម្ទព្យយសរបតត ិសាលា
ទូ សាារ ត កំព្ូ យទ័រជាលដើែ របស់សិសស េឺសម្រាប់ការលម្របើម្របាស់របស់សិសស ប៉ាមនត លៅមតជាកែម សិទធិ
របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell។ សាលាអនវតត សិទធិម្រេប់ម្រេងផ្លតច់ែខលេើ
ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា
លហើយសិសសែិនេួ រានការរំព្ឹងទកអំព្៊ីឯកជនភាព្ទក់ទងនឹង
វតថុមដេសថ ិតលៅកនុងម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។
សិសាន៉ុសស
ិ សទំងអស់គួរបតដឹងឆាស់ថ្ន
អា កម្គប់ម្គងសាលាមានបំណ្ងច្ធវ ដការម្តួ តព្យិនិតយតារកាលកំណ្ត់
ទូ សមាៃរបដលរិនបាន
ម្បកាស កាបូ បសាពយ និងការម្តួ តព្យិនិតយត៉ុច្ដើរបីធានអនរ័យ ស៉ុវតថ ិភាព្យ ការម្បកាន់ខាជប់
ច្ៅនឹងឆាប់សហព្យ័នធ រដឋ និងឆាប់រូលដាឋន និងបទបបញ្ាតត ិ និងការម្បកាន់ខាជប់ច្ៅនឹង
វវ ិធានរបស់សាលា។
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ការច្ម្បើម្បាស់រ ូបថតរបស់សិសស
រ ូបងតរបស់ការអាចម្រតវូ បានងត ផ្េិតល ើង វ ិញ និងលម្របើម្របាស់សម្រាប់លោេបំែងលផ្សងៗ
រ ួែានជាអាទិ៍ ជាកំែត់ម្រតាសិសសបលណា
ត េះអាសនន ឯកសារលបាេះព្ែព របស់សាលា លសៀវលៅតាែឆ្នំ
រ ូបភាព្កនុងថានក់លរៀន
ព្័ត៌ានតាែទូ រទសសន៍
កាមសត
ទសសនវដត ៊ី
សាយិកប័ម្រត
និងែខងាររបស់សាលាជាលដើែ។
ច្ដាយមានករណ្ីច្លើកបលងឆំច្ពាោះរ ូបថតសម្មាប់ជាកំណ្ត់ម្តាសិសសមាាក់ៗ
មាតាបិតា/អាណា
ព្យាបាលបដលរិនឆង់ឱ្យរ ូបថត
និង/ឬរ ូបភាព្យរបស់កូនព្យួ កច្គច្បាោះព្យ៉ុរពកនុងលកេ ណ្ៈណារួ យច្ដាយសាលា
ម្តូវជូនដំណ្ង
ឹ ច្ៅនយកសាលាជាលាយលកេ ណ្៍អកសរកនុងរយៈច្ព្យលថ្រៃ (20) ថ្ថៃដំបូងថ្នការចាប់
ច្ផ្តើរសាលា។

ទំព្យ័រ Facebook និងម្បព្យ័នធបណា
ា ញសងគ រ
សាលា Collegiate Charter School of Lowell អាចនឹងបលងក ើតទំព្័រម្របព្័នធបណា
ដ ញសងា ែ
(Facebook,
Twitter។េ។)
លដើែប៊ីផ្សព្វ ផ្ាយព្័ត៌ានរបស់សាលាមដេានតនែល ព្័ត៌ាន
មដេរ ួែានអាទិ៍ ការសាាសន៍សិសស ម្របតិបតត ិការសាលា ការម្របកួ តក៊ីឡា សាននដសិកា
និងព្ិធ៊ីម្របេេ់រងាវន់ និងេំហាត់សែកនុងព្ិធ៊ីមចកសញ្ញាបម្រត។
ទំព្័រម្របព្័នធបណា
ដ ញសងា ែ
នឹងម្រតវូ បានម្រេប់ម្រេងទ ំងម្រស ុងលោយរដា បាេសាលា។
ោមននរណាានក់លម្រៅព្៊ីអនកម្រេប់ម្រេង
អាចផ្លលស់បតរខល
ូ ឹែសារ ឬបលងាាេះែតិលយបេ់បានល ើយ។

ការម្បម្ព្យឹតតរបស់សិសស
បញ្ញាខាងលម្រកាែម្រតវូ បានយកចិតតទកោក់យ៉ាងែឺងា៉ាត់។ វវ ិធានម្រតវូ បានអនវតតម្រេប់ទ៊ីកមនល ង
លៅលេើលេហទំព្័រ និងលៅម្រេប់ែខងារ មដេឧបតថ ែាលោយសាលាលៅលម្រៅលេហទំព្័រ លហើយលៅ
លព្េមដេសិសសកំព្ងចូ េរ ួែកនុងការមែនំព្៊ីចាៃយ (តាែអ៊ីនធឺែិត)។ លោេការែ៍មែនំ
ទូ លៅមដេព្ែ៌នអំព្៊ីផ្េវ ិបាកមដេអាចលកើតានសម្រាប់ការរំលលាេលេើ វ ិធានរបស់សាលា
ម្រព្ែទ ំងចាប់
និងលោេការែ៍មដេពាក់ព្័នធម្រតវូ បានលរៀបរាប់លៅកនុងជំព្ូកបនទប់សដ៊ីព្៊ី
"ម្រកែស៊ីេធែ៌"។

ការរំព្យឹងទ៉ុកកនុងថ្នាក់ច្រៀន៖
1. សិសសម្រតវូ បានរំព្ឹងថាម្រតវូ ានការលោរព្ចំលពាេះម្រេប
ូ លម្រងៀន ែិតតរ ួែថានក់ និងខល ួនឯងម្រេប់
លព្េលវលា។ ការអនវតត តាែវវ ិធានកនុងថានក់នឹងជួ យបលងក ើតបរ ិយកាសមដេានលោេបំែង
លធវ ីឱ្យការសិកាបានម្របលសើរជាអតិបរា។
ម្រេា
ូ ន ក់ៗនឹងព្ិភាកាអំព្៊ីលោេការែ៍កនុង
ថានក់លរៀន និងការរំព្ឹងទក។
2. អំលព្ើហឹងា
ឬការេំរាែកំមហងលម្របើ
អំលព្ើហឹងាណាែួ យនឹងែិនម្រតវូ បានអត់ឱ្នលៅសាលាល ើយ។ អំលព្ើហឹងា ឬការបំផ្លិចបំផ្លលញ
ឬការេម្រាែកំមហងកនុងការម្របម្រព្ឹតតអំលព្ើមបបលនេះ
អាចបណា
ត េឱ្យានផ្េវវ ិបាកធៃ ន់ធៃរ
ដូ ចមដេបានកំែត់លោយរដា បាេ អាម្រស័យលេើភាព្ធៃ ន់ធៃរននអំលព្ើលនេះ។
3. ពាកយលជរម្របាង លជរម្របាងលោយពាកយសំដ៊ី ឬការសែលុតនឹងែិនម្រតវូ បានអត់ឱ្នឱ្យល ើយ។
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4. ភាព្ែិនលសាមេះម្រតង់ (ដូ ចជាការមកល ងបនល ំ ការចែល ងតាែ និងការេួ ច) នឹងម្រតវូ លោេះម្រសាយ
លោយទទួ េផ្េវ ិបាកធៃ ន់ធៃរ។
ការចែល ងតាែ-ការយកេំនិត
ឬសំលែរព្៊ីអនកលផ្សង
លហើយអេះអាងថាជាេំនិតលដើែ
នឹងែិនម្រតវូ បានអត់ឱ្នឱ្យល ើយ។
ការរំលលាេបំពានែត ងលហើយែត ងលទៀតលេើ វ ិធានសដ ៊ីព្៊ី
ភាព្ែិនលសាមេះម្រតង់កនុងការសិកានឹងជំរញឱ្យានការម្រតួតព្ិនិតយលព្ញលេញលេើថានក់លរៀននន
សិសសទ ំងអស់ លហើយអាចបណា
ត េឱ្យានការម្រប ងល ើង វ ិញលេើការម្រប ងព្៊ីែន។
5. សិសសម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងលៅកនុងបនទ ប់លៅផ្ទ េះ
និងកនុងថានក់លរៀនទន់លព្េលវលា។
ការយឺតយ៉ាវែត ងលហើយែត ងលទៀតនឹងជំរញឱ្យានផ្េវ ិបាកខាងវ ិន័យ។
6. សិសសម្រតវូ មតលម្រតៀែខល ួនឱ្យបានម្រេប់ម្រជ ុងលម្រជាយសម្រាប់ថានក់ទ ំងអស់។ ករែ៊ីែិនបានលម្រតៀែ
ខល ួនជាងម ៊ីែតងលទៀតនឹងជំរញឱ្យានផ្េវវ ិបាកមផ្ន កវវ ិន័យ។
7. ទូ សាារទ ំងអស់េួរមតលៅានរលបៀបលរៀបរយ
លហើយអាចបិទបានសម្រាប់ទកោក់សាារសិកា និងរបស់លម្របើម្របាស់ផ្លទេ់ខល ួនបានម្រតឹែម្រតវូ ។
មានបតកាបូ បបដលរិនមានស៉ុរ និងអាឆបម្ងួរបានប៉ុច្ណា
ណ ោះនឹងម្តូវបានអន៉ុញ្ញាត។
8. ហាែលចេសំរាែម្រេប់ម្របលេទ។
9. អាហារ និងលេសជា ៈម្រតវូ បានោក់កំហិតឱ្យសថ ិតលៅកនុងអាហារោាន។
10. សិសសចស់ៗម្រតវូ បានលេរំព្ឹងថានឹងបងាាញេំរ ូតាែអាកបបកិ រ ិយេអ សម្រាប់សិសសវ ័យលកម ង។
11. ផ្េិតផ្េថានជ
ំ ក់ែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យានលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។
ជាតិអាេ់កេ និងសារធាតេ៊ីែ៊ីម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង។ សិសសមដេរកាទកវតថុខស
ចាប់អាចនឹងម្រតវូ ផ្លអករយៈលព្េយូរ
ឬបលែដញលចញ។
សិសសមដេរកលឃើញថាសថ ិតលៅ
លម្រកាែឥទធ ិព្េននជាតិអាេ់កេ
ឬសារធាតេ៊ីែ៊ីលព្េលៅសាលាលរៀន
ម្រតវូ មតម្រតវូ ាន
ការែកទទួ េយកព្៊ីឪព្កាតយ
ឬអាណាព្ាបាេ
លហើយនឹងម្រតវូ ទទួ េរងនូ វការព្យ
ួ រ
និង/ឬអាចនឹងម្រតវូ បលែតញលចញ។
ែន្តនត៊ីអនវតត ចាប់ក៏អាចទទួ េបានការ
ជូ នដំែឹងអំព្៊ីការម្របម្រព្ឹតតមបបលនេះមដរ។
ការរំព្យឹងទ៉ុកច្ៅកនុងសាលធំ
ដូ ចលៅម្រេប់មផ្ន កននសាលា Collegiate Charter School of Lowell
មដរ សិសសម្រតវូ បាន
លេរំព្ឹងថានឹងានអាកបបកិ រ ិយសែរែយលៅកនុងសាេ។ អន ករាេ់ោនលៅកនុងសាលាេួ រមតព្ាយែ
លដើែប៊ីម្រេប់ម្រេងសំល ងរំខាន។ សិសសែិនេួ រមម្រសក ឬបិទទូ សាារខាលំងៗល ើយ។ លៅលព្េមដេ
ថានក់លរៀនកំព្ងដំលែើរការ សិសស ម្រេូ និងឪព្កាតយមដេលដើរឆល ងកាត់តាែសាេធំ ម្រតវូ បានរំព្ឹង
ថាព្ួ កលេនឹងនិយយលោយសំល ងតិចៗ។ ការរត់លៅកនុងសាេធំម្រតវូ បានហាែឃ្ត់។ សវតថ ិភាព្
សម្រាប់សិសសទ ំងអស់េឺានសារៈសំខាន់លៅសាលា។
សិសសម្រតវូ បានលសន ើសំឱ្យលដើរម្របកាន់សាតំ
លៅលព្េលធវ ីដំលែើរតាែសាេធំ ឬលៅលេើជលែតើរ។
ច្ោលការណ្៍សាីព្យទ
ី ូ សមាៃរសិសស
ទូ សាារទ ំងអស់េឺជាកែម សិទធិរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell មដេាន
កែម សិទធិលព្ញលេញ
និងម្រេប់ម្រេងលេើទូសាារទ ំងលនេះ។
ទូ សាារទ ំងលនេះម្រតវូ បានបលងក ើត
ល ើងសម្រាប់មតរកាទកសាារសិកា
និងរបស់លម្របើម្របាស់ផ្លទេ់ខល ួន
មដេចំបាច់
សម្រាប់លម្របើម្របាស់លៅសាលាប៉ាលណា
ណ េះ លហើយែិនេួ រលម្របើកនុងេកខ ែៈលផ្សងលទៀត មដេអាចបងក ការ
រំខានដេ់លោេបំែងអប់រំរបស់សាលាលនេះលទ។
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សិសសនឹងម្រតវូ បានផ្ដ េ់ជូនទូ សាារមដេបានកំែត់លៅលព្េសាលាលរៀនចប់លផ្ដ ើែ។
សម្មាប់ច្ោលបំណ្ងស៉ុវតថ ិភាព្យ
ការចាក់ច្សារព្យីខាងច្ម្ៅនឹងម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតច្ ើយច្ទោះ
ច្ៅច្ព្យលណាក៏ច្ដាយ។
ែិនអនញ្ញាតិឱ្យលធវ ីការមចករំ មេក
ឬផ្លលស់បតរទូ
ូ សាារមដេបាន
កំែត់ល ើយ។ ទូ សាារមដេោមនការអនញ្ញាតអាចម្រតវូ បានយកលចញលោយោមនការជូ នដំែឹង
ជាែន និងបំផ្លលញលចេ។
កំ៖
1.
2.
3.
4.

សរលសរលៅលេើឬលៅខាងកនុងទូ សាារ
លម្របើសទ៊ីេ័រ ឬសាលកលៅលេើ ឬខាងកនុងទូ សាារ
វាយឬបងខ ំឱ្យលបើកទូ សាារ
ទកអាហារ ឬសលែល ៀកបំពាក់លសើែលព្ញែួ យយប់ លម្រពាេះវាអាចខូ ច ឬបងក ជាដេះផ្សិត

តាែការមែនំរបស់នយកសាលា បេា េិកអាណាព្ាបាេអាច (ក) សាអតទូ សាារលោយភាាប់
ជាែួ យកាេវ ិភាេសាអតមដេបានកំែត់ (ខ) ម្របសិនលបើសិសសមេងចេះល្មេះចូ េលរៀនលៅសាលា
ឬ (េ) ម្របសិនលបើសងស័យថាទូ សាារានរបស់របរមដេខូ ចឬរេួ យ ដូ ចជា អាហារ សលែល ៀក
បំពាក់លសើែជាលដើែ។េ។
សាលា
Collegiate
Charter
School
រិនទទួ លខ្៉ុសម្តូវឆំច្ពាោះរបស់របរផ្លាល់ខ្ល ួនបដលបាត់ ឬម្តូវច្គលួឆច្

of

Lowell

ើយ។

ិ វន័
ិ យ
នីតិ វធី
ច្ោលការណ្៍សាីព្យីប រ ិយកាសមានសនត ិស៉ុខ្ និងស៉ុវតថ ិភាព្យ
លដើែប៊ីរកាបរ ិយកាសឱ្យសនត ិសខ និងសវតថ ិភាព្ សាលា Collegiate Charter School of Lowell
សូ ែរកាសិទធិកនុងការព្យ
ួ រការសិកាជាបនទន់
និងដកសិសសលចញព្៊ីម្រទព្យសែបតត ិសាលាជាបនទន់
លៅលព្េមដេអាកបបកិ រ ិយរបស់សិសសលធវ ីឱ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់សវតថ ិភាព្របស់សិសស
សាម្រសាតចរយ
ឬបេា េិក។
ការដកយកលចញជាបនទន់/ភាលែៗមបបលនេះទ ំងអស់ម្រតវូ អនវតត លោយអនលលាែតាែេកខ នត ិកៈ
និងបទបបញ្ា តត ិមដេពាក់ព្័នធ មដេរ ួែានជាអាទិ៍ 603 CMR 53.07 ជាលដើែ។
ការបញ្ជន
ូ ច្ៅកាន់កា រ ិយល័យ
“េិខិតបញ្ជន
ូ លៅកាន់កា រ ិយេ័យ" េឺជាផ្េវ ិបាកបណា
ដ េព្៊ីអាកបបកិ រ ិយែិនសែរែយ។ េិខិត
បញ្ជន
ូ លៅកាន់កា រ ិយេ័យចងម្រកងឯកសារអំព្៊ីអាកបបកិ រ ិយមដេបំពានលេើ វ ិធានរបស់សាលា
លហើយផ្ត េ់ព្័ត៌ានបនទប់ព្៊ីបញ្ញាលនេះម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅអន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កម្រេប់ម្រេងសិសស
(S.M.C.) ឬអន កសម្រែបសម្រែួេរងមផ្ន កម្រេប់ម្រេងសិសស។
ម្របសិនលបើសិសសកំព្ងរំខានដេ់ថានក់ ម្រេប
ូ លម្រងៀនអាចផ្ត េ់ការម្រព្ានែួ យ ែនលព្េលចញេិខិត
បញ្ជន
ូ លៅកាន់កា រ ិយេ័យ។ ម្របសិនលបើសិសសលៅមតបនតម្របម្រព្ឹតតខស ោត់នឹងទទួ េបានេិខិត
បញ្ជន
ូ លៅកាន់កាវរ ិយេ័យរបស់
S.M.C.
លដើែប៊ីព្ិនិតយលែើេេិខិតបញ្ជន
ូ លនេះជាែួ យសិសស។
បនទប់ែក ទំនក់ទំនងាតាបិតា និងជូ នដំែឹងអំព្៊ីចំណាត់ការវ ិន័យសែម្រសប ម្រតវូ បាន
លធវ ីល ើង។ យ៉ាងលហាចណាស់ សិសសនឹងលៅលម្រៅថានក់លដើែប៊ីឱ្យានតេយភាព្លៅកនុងរយៈលព្េលនេះ។
ោត់នឹងបនត លៅកនុងការ ិយេ័យឬម្រតវូ បានោក់លៅកនុងបនទ ប់ Time-In Room ោក់ជាែួ យ
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អន កលែើេការខសម្រតវូ ានក់។ សិសសនឹងម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងបញ្េ ប់ការងារទ ំងអស់មដេផ្ត េ់លោយ
ថានក់លរៀន និងបេា េិក IHAP។
សិសសនឹងម្រតវូ ោក់ឱ្យសថ ិតលម្រកាែលោេការែ៍ និងផ្េវ ិបាក
ននវតត ាន។
ម្របសិនលបើសិសសម្របម្រព្ឹតតបទលេម ើសធៃ ន់ធៃរ (ឧ. អំលព្ើហឹងាលេើរាងកាយ) េិខិតបញ្ជន
ូ លៅកាន់
ការ ិយេ័យអាចម្រតវូ បានលចញភាលែៗ លោយែិនចំបាច់ឆលងកាត់ដំលែើរការម្រព្ានលនេះលទ។

សិសសបដលទទួ លបានការបញ្ជន
ូ បនត សាីព្យីការសិកា វវ ិន័យ ឬឥរ ិយបថច្លម ើសច្លើរថយនតម្ក ុងព្យីរ (2)
ឬច្ម្ឆើនជាងច្នោះកនុងរយៈច្ព្យលថ្រៃ (20) ថ្ថៃសិការ៉ុនច្ព្យលច្ធវ ដដំច្ណ្ើរទសសនកិឆចសិកា អាឆនឹងរិន
ម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតឱ្យឆូ លរ ួរច្ ើយ។ លៅកនុងករែ៊ីននដំលែើរទសសនកិចេសិកា ការអាចនឹង
ម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េរ ួែ
ម្របសិនលបើាតាបិតាទទួ េខសម្រតវូ លេើការដឹកជញ្ជន
ូ លព្ញលេញ
និងការទទួ េខសម្រតវូ របស់អនកលែើេការខសម្រតវូ ផ្លទេ់សម្រាប់កូនរបស់ព្ួកលេ។
បងបអ ូនបលងក ើតរបស់កូនសិសសសាលានឹងែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យរ ួែដំលែើរជាែួ យ
អន កដឹកនំដំលែើរទសសនៈកិចេសិកា ល ើយ។

ការឃ្ត់ឱ្យច្ៅច្ម្កាយច្មាងច្រៀន
ការឃ្ត់ឱ្យលៅលម្រកាយលា៉ាងលរៀនម្រតវូ បានផ្ត េ់ឱ្យសិសសលៅថានក់ទ៊ី 3 ដេ់ទ៊ី 8 សម្រាប់លហតផ្េ
វវ ិន័យលផ្សងៗ។
លៅលព្េសិសសទទួ េបានការឃ្ត់ឱ្យលៅលម្រកាយលា៉ាងលរៀន លនេះ S.M.C.
ទក់ទងឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេរបស់សិសស លដើែប៊ីជូនដំែឹងដេ់ព្ួកលេអំព្៊ីការឃ្ត់ឱ្យលៅ។
លៅលព្េមដេសិសសទទួ េបានការជូ នដំែឹងអំព្៊ីការឃ្ត់ឱ្យលៅ
ការចូ េរ ួែកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍
សាលា
ឬការចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាម្រតវូ បានហាែឃ្ត់រហូ តដេ់ការឃ្ត់
ឱ្យលៅលនេះម្រតវូ បានបញ្េ ប់។
ការខកខានែិនបានចូ េរ ួែកនុងកិចេការឃ្ត់ឱ្យលៅលម្រកាយលា៉ាង
លរៀននឹងនំឱ្យានផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យមដេអាចរាប់បញ្ចេ
ូ ទ ំងការព្យ
ួ រការសិកាផ្ងមដរ។
ការឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលាសម្មាប់សិសសថ្នាក់ទី 3-8 ចាប់ព្យីច្មាង 4 ដល់ 5 លាៃឆ។
វាជាទំនួេខសម្រតវូ មតែួ យេត់របស់ឪព្កាតយកនុងការែកយកកូ នរបស់ព្ួកលេភាលែៗបនទប់ព្៊ី
ការឃ្ត់ឱ្យលៅលនេះ។
សិសសមដេជាប់ការឃ្ត់ឱ្យលៅលនេះែិនអាចជិេះឡានម្រក ុងលចញព្៊ីសាលាលៅលព្េលម្រកាយ
ឬែិនកំព្ងសថ ិតលម្រកាែការលែើេការខសម្រតវូ លៅកនុងសាលា ឬលៅកនុងបរ ិលវែសាលាបានល ើយ។
សាលាបច្ម្ងៀនថ្ថៃច្ៅរ៍
សាលាបលម្រងៀននងៃ លៅរ៍
េឺជាកែម វ ិធ៊ី វ ិន័យសម្រាប់សិសសថានក់ទ៊ី
3
ដេ់ថានក់ទ៊ី
11
មដេបានរកលឃើញថាបានបំពានវ ិធានរបស់សាលាជាម្របចំ
ឬសម្រាប់ការខកខានែិនបាន
បំលព្ញែខវ ិជាា និងកិចេការផ្ទ េះ។ ថ្នាក់ច្រៀនថ្ថៃច្ៅរ៍ ច្ធវ ដច្ ង
ើ ច្ៅថ្ថៃច្ៅរ៍ ចាប់ព្យីច្មាង 9 ម្ព្យឹក
ដល់ថ្ថៃ ម្តង់ តារតម្រូវការ។ សិសសម្រតវូ រាយការែ៍ជាបនទន់ និងលសល ៀកពាក់ឯកសណា
ា នសាលា។
សិសសក៏ម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងានសាារសិកាសម្រាប់រយៈលព្េសិការបស់ព្ួកលេផ្ងមដរ។
ឪព្កាតយទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការដឹកជញ្ជន
ូ សិសសលៅ
និងែកព្៊ីថានក់លរៀននងៃ លៅរ៍លនេះ។
ភាព្យឺតយ៉ាវនឹងនំឱ្យានការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលាបមនថ ែ។ សិសសទ ំងលនេះមដេយឺតជាង 30 នទ៊ី
នឹងទទួ េបានកិចេការសិកានងៃ លៅរ៍បមនថ ែ។
ម្របសិនលបើសិសសឈឺ
ឬម្របសិនលបើាន
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លម្រោេះអាសនន លកើតល ើង សិសសអាចលរៀបចំកាេវ ិភាេល ើង វ ិញ។ សិសសម្រតវូ ោក់តាែខល ួននូ វកំែត់
ម្រតាព្៊ីាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេមដេព្នយេ់ព្កា
៊ី េៈលទសៈលនេះ លព្េោត់ម្រត ប់លៅសាលាវវ ិញ។
ការខកខានែិនបានចូ េលរៀនថានក់លរៀននងៃ លៅរ៍លនេះនឹងបណា
ដ េឱ្យានការចត់មចង
ការឃ្ត់ឱ្យលៅបនទប់ព្៊ីលា៉ាងលរៀនជាម្របចំរយៈលព្េរយៈលព្េម្របាំែួយលា៉ាង។
ការខកខាន
ជាប់លាប់កនុងការចូ េរ ួែកិចេការរបស់ថានក់លរៀន
នងៃ លៅរ៍អាចបណា
ត េឱ្យានការព្យ
ួ រខាងលម្រៅព្៊ីសាលា។
សិសសមដេែិនបានបំលព្ញការឃ្ត់ឱ្យលៅ និង/ឬកិចេការសម្រាប់ថានក់លរៀននងៃ លៅរ៍ ែិនអាចចូ េ
រ ួែម្រព្ឹតតិការែ៍សាលា
ឬចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាបានល ើយ។
ាតាបិតា
និងសិសសមដេខកខានែិនបានទទួ េសាាេ់ការឃ្ត់ឱ្យលៅ និងកាតព្វ កិចេសិកា ម្រតវូ រាយការែ៍
លៅនយកសាលា
ឬអន កចត់តាំងសម្រាប់កិចចម្របជំរដា បាេ
និងជាែួ យាតាបិតា។
ការបំពានជាម្របចំលេើលោេការែ៍សដ៊ីព្៊ីឃ្ត់ឱ្យលៅ និងលោេការែ៍ថានក់លរៀន អាចបណា
ត េ
ិបាក។
ឱ្យនយកោានលសវាអប់រំការ
និងម្រេួសារែិនយកចិតតទកោក់រាយការែ៍អំព្៊ីផ្េវ
សិសសបដលមានឆំនួនឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលាបដលច្ៅសល់នឹងរិនម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតឱ្យឆូ លរ ួរ
កនុងសករម ភាព្យបញ្ចប់នាំច្ទ។

ម្ករសីលធរ៌
ឹ នំខល ួន
សាលា Collegiate Charter School of Lowell រំព្ឹងថាសិសសទ ំងអស់នឹងដក
ឯងម្របកបលោយការទទួ េខសម្រតវូ ។
វវ ិធានការវវ ិន័យម្រតវូ បានលម្របើលដើែប៊ីរកាបរ ិយកាសសាលា
លរៀនមដេានសវតថ ិភាព្ និងសថ ិរភាព្។ លយើងបញ្ចេ
ូ បទបបញ្ា តត ិទ ំងអស់ននអេិបូជា។ ចាប់ទូលៅ
ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 37H 37H1/2 និង 37H3/4 លៅកនុងម្រកែរបស់លយើង។
វវ ិធានការវ ិន័យមដេលធវ ីល ើងម្របឆ្ំងនឹងការប៉ាេះពាេ់ដេ់សិសសមដេានព្ិការភាព្អនលលាែតា
ែន៊ីតិ វ ិធ៊ីមដេបានកំែត់លៅលម្រកាែចាប់រដា និងសហព្័នធ។
រាេ់ វ ិធាន
និងការរំព្ឹងទកទ ំងអស់ទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតត
និងអាកបបកិ រ ិយរបស់សិសស
មដេានមចងកនុងលសៀវលៅមែនំលនេះម្រតវូ ចូ េជាធរាន
ខែៈលព្េមដេសិសសលៅទ៊ីធាលសាលា
កនុងអំ ុ ងលព្េម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាទ ំងអស់មដេលធវ ីល ើងលៅ
ឬលម្រៅបរ ិលវែសាលា
លេើរងយនត របស់សាលាទ ំងអស់
និងលៅចំែតរងយនត របស់សាលា។
ិធានទ
វវ
ំងអស់ទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតត
និងអាកបបកិ រ ិយរបស់សិសសមដេានមចង
កនុងលសៀវលៅមែនំលនេះក៏ម្រតវូ ចូ េជាធរានផ្ងមដរ
ខែៈលព្េមដេសិសសកំព្ងចូ េរ ួែកនុង
លសវាសិកាព្៊ីចាៃយ មដេផ្ត េ់លោយ ឬតាែរយៈសាលា។

ិ
ជច្ម្រើស និងនីតិ វធី
ករែ៊ីវវ ិន័យន៊ីែួយៗនឹងម្រតវូ សលម្រែចតាែអងា លហតមដេអែនឹងករែ៊ីលនេះ។
ការខិតខំម្របឹងមម្របងនឹងម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីោក់ វ ិន័យសិសសខែៈលព្េមដេរកាព្ួ កលេលៅកនុ
ងកែម វ ិធ៊ីសាលាធែម តា។
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ឪព្កាតយម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូ េរ ួែយ៉ាងសកែម លៅកនុងដំលែើរការវ ិន័យលនេះ។
លទេះយ៉ាងណាក៏លោយ កនុងករែ៊ីជាលម្រចើន ន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យខាងលម្រកាែអាចនឹងលកើតល ើង៖
1. សិសសអាចនឹងទទួ េការឃ្ត់ឱ្យលៅ
ឬជលម្រែើសែួ យកនុងចំលណាែជលម្រែើស វ ិន័យលផ្សងលទៀត
រ ួែទ ំងការម្រព្ានផ្ងមដរ។
ម្របសិនលបើការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលាម្រតវូ បានោក់ជូន
ឪព្កាតយម្រតវូ មតលរៀបចំឱ្យានការដឹកជញ្ជន
ូ សិសសលៅផ្ទ េះលោយសវតថ ិភាព្។
(ការលរៀបចំកាេវ ិភាេសម្រាប់ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
អាចម្រតវូ បានលសន ើសំឱ្យឪព្កាតយផ្ត េ់ការដឹកជញ្ជន
ូ ។)
2. ឯកសិទធិកនុងការជិេះ
រងយនតម្រក ុងអាចនឹងម្រតវូ បានដកហូ តលោយសារានអាកបបកិ រ ិយែិនសែរែយ។
3. សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានដកហូ តសិទធិលបើកបរកនុងបរ ិលវែសាលា។
4. សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានដកលចញព្៊ីសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា។
5. សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានោក់លៅកនុងកែម វ ិធ៊ីជំនួសលៅកនុងផ្ទ េះ។
6. សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យលធវ ីលសវាកែម សហេែន៍តាែសាលាលរៀន។
7. សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យបង់ម្របាក់សំែង សរលសរេិខិតសំអេ័យលទស ឬម្រតវូ បាន
ឱ្យលធវ ីេលម្រាងព្ិលសស។
8. សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅរកការម្របឹកា ការវាយតនែល ហានិេ័យ ឬវាយតនែល ផ្ល វូ ចិតត
ទក់ទងនឹងការអប់រំ។
9. សាលាអាចនឹងបញ្ញាឱ្យានការផ្លលស់ប្ ូរកមនល ងលៅកមនល ងអប់រំជំនួសបលណា
ត េះអាសនន សម្រាប់រ
យៈលព្េរហូ តដេ់មសសិបម្របាំ (45) នងៃ សិកា។
11. សិសសអាចម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា ឬបលែតញលចញព្៊ីសាលា។
សិសសបដលបងាាញព្យីគំរ ូថ្នការម្បម្ព្យឹតតខ្៉ុសរត ងច្ហើយរត ងច្ទៀត
ផ្លវ ិបាកបផ្ាកវវ ិន័យយងច្ព្យញច្លញ
រ ួរមានជាអាទិ៍
តាររយៈការព្យយ
ួ រ/ការបច្ណ្តញច្ឆញព្យីខាងច្ម្ៅ។
និងច្ព្យលច្ឆញព្យីសាលានឹងមានលកេ ណ្ៈវ ិវតត ។

នឹងម្តូវម្បឈររ៉ុខ្នឹង
កិឆចការឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលា
ការព្យយ
ួ រការសិកា

ការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ី/ច្ៅកនុងផ្ាោះ

និយរន័យ៖
ការដកសិសសលចញព្៊ីថានក់លរៀនរបស់ោត់សម្រាប់រយៈលព្េដប់
(10)
នងៃ សក
ិ ាជាប់ៗោន
ឬនងៃ សិកាសរប ឬតិចជាងលនេះកនុងឆ្នំសិកា រ ួែទ ំងការបញ្ជន
ូ លៅកាន់ការព្យួរការសិកា
លៅកនុងផ្ទ េះ ឬខាងលម្រៅ។
ការព្យយ
ួ រការសិកាកនុងផ្ាោះ៖
ការបំមបកលចញព្៊ីថានក់មដេបានកំែត់លទៀងទត់
និងការរ ឹតបនត ឹងការលដើរលហើរលៅកនុង
សាលា។
សិសសានទំនួេខសម្រតវូ លេើការបញ្េ ប់កិចេការសាលា និងកិចេការទំងអស់
លហើយម្រតវូ លោរព្តាែលោេការែ៍ វ ិន័យ និង វ ិធានរបស់សាលា។
ការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ីខាងច្ម្ៅ៖
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ការដកសិសសលចញព្៊ីសាលារយៈលព្េដប់
(10)
នងៃ ជាប់ៗោន
ឬតិចជាងលនេះកនុងឆ្នំសិកា។
សិសសលៅមតទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការបញ្េ ប់កិចេការសាលាទង
ំ អស់។

ឬនងៃ សិកាសរប

សិសសមដេែិនលោរព្តាែវ ិធានកែម វ ិធ៊ីជលម្រែើសជំនួសកនុងផ្ទ េះ
ឬមដេែិនមកមម្របអាកបបកិ រ ិយ
របស់ព្ួកលេ នឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ លៅរដា បាេសម្រាប់ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅមដេអាចលកើតាន។

កនុងអំ ុ ងច្ព្យលថ្នការព្យយ
ួ រការសិកាខាងច្ម្ៅណារួ យ
សិសសរិនអាឆបងាាញខ្ល ួនច្ៅច្លើ
ម្ទព្យយសរបតត ិសាលា ឬច្ៅកនុងសករម ភាព្យ ឬម្ព្យឹតតិការណ្៍បដលទក់ទងនឹងសាលាច្រៀន កនុងនរ
ជាអា កច្េញៀវ
ឬអា កឆូ លរ ួរច្ ើយ។
ការបំពានច្ោលការណ្៍សាលាច្នោះនឹងម្តូវបានចាត់
ទ៉ុកថ្នជាការបំពានបដលបណា
ត លឱ្យមានការជូនដំណ្ឹងភាលរៗព្យីនយកដាឋនបូ លិសម្ក ុង
Lowell។
អាម្រស័យលេើលហតផ្េននការផ្លអក សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូ េរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកាលេើសព្៊ីរយៈលព្េព្យ
ួ រការសិកាល ើយ។
ការព្យ
ួ រការសិកាមដេលធវ ី
ល ើងលៅចងសបាតហ៍ ឬរយៈលព្េវ ិសសែកាេក៏នឹងរារាំងការចូ េរ ួែរបស់សិសសព្៊ីម្រព្ឹតតិការែ៍លម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីសិកាមដេលធវ ីល ើងលៅនងៃ ចងសបាតហ៍ ឬអំ ុ ងលព្េវ ិសសែកាេទ ំងលនេះផ្ងមដរ។

សិសសមដេម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកាលៅមតទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការបញ្េ ប់កិចេការសាលាទ ំងអស់
លហើយនឹងទទួ េបានលម្រកឌ៊ីតតាែលនេះ។ សិសសមដេម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកានឹងានឱ្កាសលធវ ីលតសត
និងម្រប ងមដេបានផ្ត េ់ឱ្យកនុងអំ ុ ងលព្េននការព្យ
ួ រការសិកា អំ ុ ងលព្េបនទប់ព្៊ីលា៉ាងលរៀន
ឬលៅលព្េព្ួ កលេម្រត ប់លៅសាលាលរៀនវ ិញ។
ម្រេែ
ូ ិនានកាតព្វ កិចេកនុងការផ្ត េ់ជំនួយដេ់
សិសសល ើយ
ខែៈលព្េមដេោត់កំព្ងសថ ិតលម្រកាែការព្យ
ួ រការសិកា
លម្រៅព្៊ីការផ្ត េ់ការ
ជូ នដំែឹងអំព្៊ីកិចេការ។
រូ លដាឋនសម្មាប់ការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ី៖
1. ការចកលចញព្៊ីសាលាលរៀនកនុងលា៉ាងសិកាលោយោមនការអនញ្ញាត។
2. អវតត ានលោយោមនការអនញ្ញាតព្៊ីសាលា (ការឈប់ឥតចាប់) ឬព្៊ីថានក់។
3. ភាព្យឺតយ៉ាវដមដេៗចំលពាេះសាលាលរៀន ថានក់ និងបនទ ប់លៅផ្ទ េះ។
4. អវតត ានលោយោមនលហតផ្េព្៊ីកិចេការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា ឬថានក់លរៀននងៃ លៅរ៍។
5. មេបងស៊ីសងកនុងទម្រែង់ណាែួ យ។
6. ការលម្របើម្របាស់ ឬរកាទករបស់លម្របើម្របាស់ខសចាប់ ដូ ចជា លឈើេូស មដកលកេះ ែជុេចក់មសបក
មដេែិនានលវជា បញ្ញា
បំព្ង់ ម្របោប់លកៀបកនទុយបារ ីកញ្ញេ ម្រកោសរែូ េបារ ី កាំម្រជួច
ម្រោប់មបកកល ិន ប ៊ិចឡាមស៊រ ឬឡាមស៊រចងអុេ។
7. ការលម្របើម្របាស់ ឬការរកាទករបស់ឧបករែ៍ផ្ដេ់សញ្ញា ឬទូ រសព្ទ នដ។
8. ការជក់បា រ ីលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិសាលា កនុងឡានម្រក ុង ឬម្រព្ឹតតិការែ៍សាលា។
9. ការបងាាញអវយវលេទ ភាព្អាសម្រោែ ភាព្ឥតមម្រកង និងអាកបបកិ រ ិយបងាាញចំែង់តណា
ា
ទំនក់ទំនងផ្ល វូ លេទ អាកបបកិ រ ិយែិនសណា
ត ប់ធានប់ រ ួែានជាអាទិ៍ ការបងាាញហួ សលហត
េកខ ែៈរំខាន
និង/ឬការបងាាញជាសាធារែៈនូ វលសចកដ ៊ីលសន ហាមបបែិនសែរែយរវាងសិសស។
(M.G.L.A. Ch.272, s.16 & s.53។)
10. ការរកាទក
ការផ្សព្វ ផ្ាយ
ឬការលម្របើម្របាស់ឯកសារអាសអាភាសកនុងទម្រែង់ណាែួ យ
ជាព្ិលសស ការសរលសរពាកយសែដ ៊ី ឬរ ូបភាព្ ឬេំនូរអាសអាភាស។ (M.G.L.A. Ch. 272, s. 29
& 31.)
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11. សកែម ភាព្លោយលចតនេំរាែកំមហងដេ់សខភាព្ និងសវតថ ិភាព្ខល ួនឯង និង/ឬអន កដ៏នទ
លេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា
លៅម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាឬពាក់ព្័នធនឹងសាលា
ទ ំងលៅ
និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។
ម្របសិនលបើានការធាន
លសចកដ ៊ីសលម្រែចកនុង
ការបញ្ជន
ូ លៅកាន់មផ្ន កអនវតត ចាប់អាចម្រតវូ បានមែនំ។
12. កងវ េះការលោរព្ចំលពាេះសាម្រសាតចរយ
បេា េិក
និងលេាៀវ
រ ួែានជាអាទិ៍
ការម្របាង
ការែិនសាតប់បងាាប់
ការលម្របើពាកយម្របាងាក់ងាយនិង/ឬភាសាឬកាយវ ិការអាសអាភាស
ការែិនយកចិតតទកោក់លោយលចតនចំលពាេះការមែនំលោយលចតនព្៊ីម្រេូ
អន កម្រេប់ម្រេង
ឬបេា េិក រ ួែានជាអាទិ៍ ការបដិលសធែិនលធវ ីតាែការមែនំននការលធវ ីលតសត ការវាយតនែល
ឬការម្រប ងមដេបានកំែត់
ភាព្ែិនលសាមេះម្រតង់កនុងការសិកា/ការេួ ចចែល ង
និង/ឬការបដិលសធែិនលធវ ីតាែកែម វ ិធ៊ីមដេបានបងាាប់។
13. ការេួ ច ឬការបំផ្លិចបំផ្លលញដេ់ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា ឬម្រទព្យសែបតត ិរបស់អនកដ៏នទលៅកនុង
សាលា
ែិនថាអំ ុ ងលព្េ
ឬលម្រកាយលា៉ាងសិកា
ឬលៅកនុងសកែម ភាព្របស់សាលា
ណាែួ យល ើយ។ េសតុតាងសែលហតផ្េរបស់អនកម្របម្រព្ឹតតលេម ើសេឺចំបាច់។ តម្រែូវឱ្យានការ
ទែទរសំែងព្៊ីជនលេម ើស។
ម្របសិនលបើានការធាន លសចកដ ៊ីសលម្រែចកនុងការបញ្ជន
ូ
លៅកាន់មផ្ន កអនវតត ចាប់អាចម្រតវូ បានមែនំ។ (M.G.L.A. Ch. 266, s. 30, 98,100,127A,
etc.)
14. អន កម្របម្រព្ឹតតលេម ើសរា៉ានំ រ៉ាលៅសាលាលរៀន៖
សិសសមដេរំខាន
ឬបងាអក់ដំលែើរការអប់រំែតង
លហើយែត ងលទៀត បដិលសធែិនម្រព្ែលធវ ីការ សិសសមដេមកល ងបនល ំហតថ លេខាលេើរបាយការែ៍ សិសស
មដេែិនម្រព្ែម្របេេ់ឯកសារមដេានហតថ លេខាជូ នម្រេឬ
ូ អន កម្រេប់ម្រេង សិសសែិនម្រព្ែរាយ
ការែ៍លៅបេា េិកសាលាសែម្រសប
សិសសមដេបងាាញអាកបបកិ រ ិយម្របាងជាបនត បនទប់
និង/ឬសិសសមដេបំពានម្រកែស៊ីេធែ៌ែដងលហើយែដ ងលទៀត។
15. លរៀបចំ ឬចូ េរ ួែកនុងអាកបបកិ រ ិយម្របាង ឬសែលុតលធវ ីបាប។
16. ការបំពានសិទធិព្េរដា ។
17. ការបំពានចាប់សហព្័នធ ឬរដា Massachusetts ។
18. ការសែលុតលធវ ីបាប។
19. សកែម ភាព្មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន ទ ំងលៅកនុង ឬលម្រៅម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាលរៀន
មដេលម្រជៀតមម្រជក
ឬោក់កម្រែិតលេើសែតថ ភាព្របស់សិសសានក់លទៀតកនុងការទទួ េបាន
អតថម្របលយជន៍មផ្ន កអប់រំមដេាន
ឬផ្ត េ់ជូនកនុង
និងលម្រៅទ៊ីតាំងសាលា។
ទលងវ ីមបបលនេះរ ួែានជាអាទិ៍
ករែ៊ីមដេរំខាន
ឬេំរាែកំមហងដេ់សខាេភាព្
ឬសណា
ត ប់ធានប់របស់សាលាឬបេា េិករបស់ខល ួន សិសានសិសស ឬសាធារែៈជនទូ លៅ។
កនុងការចត់មចងការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី អន កម្រេប់ម្រេងាន៖ 1) លោេបំែងមកេែអ
អាកបបកិ រ ិយរបស់សិសស 2) មងរកាបរ ិសាថនសាលាលរៀនឱ្យានសវតថ ិភាព្ និងសណា
ត ប់ធានប់
និង 3) ផ្ត េ់ការទំនក់ទំនងចំបាច់រវាងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ និងបេា េិកសាលា។
កនុងការចត់មចងការព្យ
ួ រការសិកាលៅសាលា
ឬរយៈលព្េខល ៊ី
អន កម្រេប់ម្រេងាន៖
1)
លោេបំែងមកេែអ អាកបបកិ រ ិយរបស់សិសស 2) មងរកាបរ ិសាថនសាលាលរៀនឱ្យានសវតថ ិភាព្
និងសណា
ត ប់ធានប់
និង
3)
ផ្ត េ់ការទំនក់ទំនងចំបាច់រវាងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
និងបេា េិកសាលា។
សិសសមដេសថ ិតលម្រកាែការព្យ
ួ រការសិកាលៅមតទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការបញ្េ ប់កិចេការសាលា
ទ ំងអស់
លហើយនឹងទទួ េបានលម្រកឌ៊ីតលៅតាែលនេះ។
សិសសមដេម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា
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នឹងានឱ្កាសលធវ ីលតសត
និងម្រប ង
មដេបានផ្ត េ់ឱ្យកនុងរយៈលព្េននការព្យ
ួ រការសិកា
អំ ុ ងលព្េបនទប់ព្៊ីលា៉ាងសិកា
ឬលៅលព្េព្ួ កលេម្រត ប់លៅសាលាលរៀនវ ិញ
លដើែប៊ីធាន
បាននូ វវឌឍនភាព្សិការបស់សិសស។ ម្រេែ
ូ ិនានកាតព្វ កិចេកនុងការផ្ត េ់ជំនួយដេ់សិសសល ើយ
ខែៈលព្េមដេោត់កំព្ងសថ ិតលម្រកាែការព្យ
ួ រការសិកា
លម្រៅព្៊ីការផ្ត េ់ការជូ នដំែឹងអំព្៊ីកិចេការ។
* បផ្ាករដឋ បាលរបស់សាលារកាសិទធិ និងសិទធិអំណាឆរបស់ខ្ល ួនកនុងការដាក់ការព្យយ
ួ រការសិកា
រយៈច្ព្យលបវងសម្មាប់ការរំច្លាេបំពានធៃ ន់ធៃរ/ធៃ ន់ធៃរច្លើ វ ិធានរបស់សាលា
ឬឆាប់បដលពាក់ព្យ័នធ រ ួរមានជាអាទិ៍ បទច្លម ស
ើ បដលមានរាយបញ្ជីខាងច្លើ។
នីតិ វ ិធីសម្មាប់ការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ី៖
1. សូ ែលែើេ "ន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់" មដេានលៅទ៊ីលនេះ។
2. សិសសនឹងម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យលធវ ីកិចេការសាលាមដេខកខាន។
3. ម្រេប
ូ លម្រងៀន
ទ៊ីម្របឹកា
និងនយកមផ្ន កក៊ីឡានឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងព្៊ីមផ្ន ករដា បាេ
លៅលព្េមដេសិសសរបស់ព្ួកលេណាានក់ម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា។
4. ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យលៅជាែួ យសិសសលៅលព្េោត់ម្រត ប់លៅ
សាលាលរៀនវ ិញព្៊ីការព្យ
ួ រការសិកា។
ច្ោលនការណ្៍សាីការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង និងការបច្ណ្តញច្ឆញ
និយរន័យថ្នការបច្ណ្តញច្ឆញ៖
.
ការដកសិសសលចញព្៊ីប រ ិលវែសាលា សកែម ភាព្ថានក់លរៀនធែម តា និងសកែម ភាព្សាលាលេើសព្៊ី
លៅសិប (90) នងៃ សិកា លោយែិនកំែត់លព្េ ឬជាអចិនន្តនតយ៍ ដូ ចមដេបានអនញ្ញាត
លៅលម្រកាែមផ្ន ក G.L. c.71, §§ 37H ឬ 37H1/2 សម្រាប់ ក) ានរកាទកអាវធលម្រោេះថានក់ ខ)
ការរកាទកសារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង
េ)
ការបំពានលេើបេា េិកអប់រំ
ឬ
ឃ)
លៅលព្េសិសសម្រតវូ បានកាត់លទសព្៊ីបទឧម្រកិដា ឬលៅលព្េានការវ ិនិចេ័យ ឬការចូ េខល ួនកនុង
តលាការននព្ិរទធ ភាព្ទក់ទងនឹងបទឧម្រកិដា ឬការម្របម្រព្ឹតដបទលេម ើសម្របសិនលបើ SMC កំែត់ថា
ការបនត ានវតត ានរបស់សិសសលៅកនុងសាលានឹងានផ្េប៉ាេះពាេ់យ៉ាងធៃ ន់ធៃរលៅលេើសខាេ
ភាព្ទូ លៅរបស់សាលា ដូ ចមដេានមចងកនុងមផ្ន ក G.L. c.71, §§37H or 37H 1/2។
និយរន័យថ្នការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង៖

ការដកសិសសលចញព្៊ីប រ ិលវែសាលា និង/ឬសកែម ភាព្កនុងថានក់លរៀនធែម តាសម្រាប់រយៈលព្េលេើសព្៊ីដប់
(10) នងៃ សិកាជាប់ៗោន ឬលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃ សិកាសរបសម្រាប់ការលេម ើស វ ិន័យជាលម្រចើនកនុងឆ្នំសិកា
ណាែួ យ។ SMC អាចអនញ្ញាតិឱ្យសិសសលធវ ីការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវងតាែការសលម្រែចចិតតរបស់ោត់។
លេើកមេងមតសិសសមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ព្៊ីការលេម ើស វ ិន័យមដេានមចងកនុងមផ្ន ករង (a) ឬ (b)
នន§37H ឬលៅកនុងមផ្ន ក 37H1/2 នន G.L. c.71, ោមនសិសសណាានក់អាចម្រតវូ បានលេោក់ឱ្យព្យ
ួ រការសិកា
រយៈលព្េមវងសម្រាប់ការលេម ើស (1) ឬលម្រចើនជាងលនេះសម្រាប់រយៈលព្េសិកាលេើសព្៊ីលៅសិប (90)
នងៃ កនុងឆ្នំសិកា ឬ ម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកាលេើសព្៊ីចងឆ្នំសិកាមដេបទលេម ើសម្រតវូ បានម្របម្រព្ឹតតល ើយ។

រូ លដាឋនសម្មាប់ការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង និង/ឬការបច្ណ្តញច្ឆញ៖
នយកម្រេប់ម្រេង/អន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កម្រេប់ម្រេងសិសស (S.M.C.) អាចមែនំឲ្យបលែដញសិសស
មដេបានបំពានកថាខែឌ
(A)
ដេ់
(G)
និង
(K)
ខាងលម្រកាែ។
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ានមតម្រក ុែម្របឹកាេិបាេប៉ាលណា
ណ េះមដេអាចបលែតញសិសសានក់លៅលម្រកាែកថាខែឌ (H), (I), (J),
(L), (M), និង (N)។
A. ការរកាទកអាវធជាតិផ្ទេះុ លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
លៅឯម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាឬទក់ទងនឹងសាលាលរៀន
រ ួែទ ំងការលធវ ីទសសនៈកិចេសិកា និងការម្របកួ តក៊ីឡា ម្រព្ែទ ំងការលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។
B. ការរកាទកអាវធលម្រោេះថានក់លម្រៅព្៊ីអាវធជាតិផ្ទេះុ លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
លៅឯម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាឬទក់ទងនឹងសាលាលរៀន
រ ួែទ ំងការលធវ ីទសសនៈកិចេសិកា ការម្របកួ តក៊ីឡា ម្រព្ែទ ំងការលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។
C. ការរកាទកកាំលេល ើងបាញ់ព្ែ៌,
កាំលេល ើង
BB,
កាំលេល ើងខយេ់,
កាំលេល ើងម្រោប់ជ័រ
ឬអាវធមកល ងបនល ំម្រេប់ម្របលេទ។
D. ការវាយដំលេើអនកម្រេប់ម្រេង ម្រេប
ូ លម្រងៀន ជំនួយការម្រេប
ូ លម្រងៀន ឬបេា េិកសាលាលផ្សងលទៀត
លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
លៅឯម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា
ឬមដេទក់ទងនឹង
សាលាលរៀន រ ួែទ ំងការលធវ ីដំលែើរទសសនៈកិចេសិកា និងការម្របកួ តក៊ីឡា ម្រព្ែទ ំងការលៅ
និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។
E. ការរកាទក
ការលម្របើម្របាស់
និង/ឬការមចកចយសារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង
ដូ ចមដេបានកំែត់កនុង M.G.L.A. ជំព្ូក 94C មដេែរ ួែានជាអាទិ៍ កញ្ញេ កូ កាអ៊ីន
ថានទ
ំ ឹកកក និងលហរ៉ា ូអ៊ីនលៅកនុងបរ ិលវែសាលា លៅឯម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា
ឬសាលាលរៀន
រ ួែទ ំងការលធវ ីដំលែើរទសសនៈកិចេសិកានិងការម្របកួ តក៊ីឡា
ម្រព្ែទ ំងការ
លៅនិងែកព្៊ីសាលាលរៀន។
F. ការរកាទក
ឬលម្របើម្របាស់ែិនម្រតឹែម្រតវូ នូ វថានជ
ំ ក់
កាវ
ថានស
ំ ំលយេ
ឬសារធាតលផ្សង
លទៀតលៅកនុងបរ ិលវែសាលា លៅឯម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬទក់ទងនឹងសាលា
លរៀន រ ួែទ ំងការលធវ ីដំលែើរលៅលេងក៊ីឡា និងម្រព្ឹតតិការែ៍ក៊ីឡា និងលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។
G. ការេំរាែកំមហងលម្របើម្រោប់មបកលោយែលធាបាយណាែួ យ រ ួែានជាអាទិ៍ តាែពាកយសែដ ៊ី
ូ ិក ឬជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
ម្របព្័នធលអ ិចម្រតន
H. លម្របើម្របាស់
ឬរកាទកម្រោប់មបក
ឬឧបករែ៍បំផ្ទេះុ
ឬឧបករែ៍ចំលហេះលផ្សងលទៀត
រ ួែទ ំងវតថុមដេលែើេលៅដូ ចជាម្រោប់មបក ឬឧបករែ៍មបបលនេះលផ្សងលទៀត។
I. អនលលាែតាែ M.G.L.A. ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 37H ½ សិសសមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់
ព្៊ីបទឧម្រកិដា ឬកែម វតថុននបែតឹងព្៊ីបទឧម្រកិដាកែម អាចម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា ឬសិសសមដេម្រតវូ
បានផ្ត នទលទស កាត់កត៊ី ឬទទួ េសាាេ់កំហសទក់ទងនឹងបទឧម្រកិដា ឬការម្របម្រព្ឹតដបទលេម ើស
អាចនឹងម្រតវូ បានបលែតញលចញព្៊ីសាលា
លោយសារនយកលធវ ីការកំែត់បនទប់ព្៊ីសវនការ
លហើយថា
វតត ានបនត របស់សិសស
បងក ផ្េប៉ាេះពាេ់យ៉ាងធៃ ន់ធៃរដេ់សខាេភាព្ទូ លៅ
របស់សាលា។
នីតិ វ ិធីសម្មាប់ការព្យយ
ួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង និង/ឬការបច្ណ្តញច្ឆញ៖
1. សូ ែលែើេ "ន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់" មដេានលៅទ៊ីលនេះ។
2. សិសសនឹងម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យលធវ ីកិចេការសាលាមដេខកខាន។
3. ម្រេប
ូ លម្រងៀន
ទ៊ីម្របឹកា
និងនយកមផ្ន កក៊ីឡានឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងព្៊ីមផ្ន ករដា បាេ

លៅលព្េមដេសិសសរបស់ព្ួកលេណាានក់ម្រតវូ បានព្យួរការសិកា។
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4. ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យលៅជាែួ យសិសសលៅលព្េោត់ម្រត ប់លៅ

សាលាលរៀនវ ិញព្៊ីការព្យួរការសិកា។

រូ លដាឋនជាក់លាក់សម្មាប់សករម ភាព្យ និងជច្ម្រើសថ្នវ ិន័យ
សិសសអាចម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា
ឬទទួ េ វ ិន័យចំលពាេះករែ៊ីមដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន
(តាែផ្ល វូ លៅ ឬលចញព្៊ីសាលាលរៀន) លៅកនុង ឬលៅលម្រៅម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា មដេរំខាន
ដេ់ការអប់រំរបស់សិសសលផ្សងលទៀតលៅកនុងទ៊ីតាំងសាលាលរៀន។
ែន្តនត៊ីសាលាលរៀនម្រតវូ មតលែើេ “ម្រកែស៊ីេធែ៌” កនុងការកំែត់កម្រែិតននវ ិន័យមដេម្រតវូ ោក់។ អាយ
ភាព្ចស់ទំ
កំែត់ម្រតា វ ិន័យព្៊ីែនរបស់សិសស
(ករែ៊ីែនននការម្របម្រព្ឹតតខស
និង វ ិធាន
ការវ ិន័យមដេបានោក់សម្រាប់ការម្របម្រព្ឹតតខសមបបលនេះ)
និងកាេៈលទសៈជំ វ ិញករែ៊ីលនេះនឹងម្រតវូ យកែកព្ិចរណាលៅលព្េសលម្រែចចិតតលេើ វ ិធានការវ ិន័យ
និងអនត រាេែន៍សែម្រសប។
ការបំពានមដេបានរាប់ល្មេះលនេះេឺែិនេកខ ែៈរ ួែបញ្ចេ
ូ ទ ំងអស់លនេះលទ
លហើយក៏ែិនមែន
ជាជលម្រែើសសម្រាប់ការលឆល ើយតបមផ្ន ក វ ិន័យលនេះមដរ។ ខែៈលព្េមដេជលម្រែើសជាលម្រចើនានកនុង
បញ្ា៊ីសម្រាប់បទលេម ើសភាេលម្រចើនមដេបានរាយខាងលម្រកាែ ទ ំងអស់ែិនចំបាច់អនវតត និង
អាចលម្របើតាែេំោប់ណាែួ យ។ កាេៈលទសៈរបស់បេា េអាចបងាាញអំព្៊ីភាព្ម្រតឹែម្រតវូ ននការោក់
វវ ិធានការវ ិន័យមដេខសព្៊ីការមែនំ។
ម្ករម្បតិបតត ិសម្មាប់សាលា
Collegiate Charter
School
of
Lowell
ផ្តល់នូវ
ការព្យិន័យច្ព្យលបញ្ចប់ការសិកាសម្មាប់សិសសបដលឆូ លរ ួរកនុងការម្បម្ព្យឹតតរិនម្តឹរម្តូវរា ងច្ហើយ
រា ងច្ទៀត ច្ទោះបីជាមានការដាក់ វ ិធានការវ ិន័យសរម្សបព្យីរ៉ុនក៏ច្ដាយ។
ច្ៅច្ម្ការវ ិន័យ

ជាបច្ណ្តើរៗ ការដាក់ព្យិន័យកាន់បតធៃ ន់ធៃរនឹងម្តូវដាក់ច្លើសិសសទំងច្នោះបដលឆូ លរ ួរកនុងលំនំ
ថ្នការម្បម្ព្យឹតតខ្៉ុសជាម្បចាំ។
ច្សឆកត ីបណ្នំ៖
បទច្លម ើសតូ ឆតាឆ៖
ខែៈលព្េមដេការបំពានតិចតួ ចភាេលម្រចើនអាច
និងនឹងម្រតវូ បាន
លោេះម្រសាយលោយម្រេក
ូ ន ុ ងថានក់
បទលេម ើសែួ យចំនួនទែទរឱ្យានការយកចិតតទកោក់លោយ
េែៈម្រេប់ម្រេងសិសស៖
អំច្ព្យើច្លម ើស៖

ជច្ម្រើស៖

1 ការបំពានអំណាច
(អំលព្ើ រ ឹងរ ូស ការែិនលោរព្)









ការសដ ៊ីបលនទសលោយពាកយសែដ ៊ី
ទំនក់ទំនងាតាបិតា
ការម្របឹកា
ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសកនុងផ្ទ េះ**
ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
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 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
2 ការម្របម្រព្ឹតតរំខានដេ់រងយនតម្រក ុង






 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
លសវាសំែង/សហេែន៍
ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
ការម្របឹកា
ការផ្លលស់បតរឡានម្រ
ូ
ក ុង (ឡានម្រក ុង






កនុងចាៃយ 1 ា៉ាយេ៍ព្៊ីផ្ទេះរបស់សិសស
អាសយោានផ្ទ េះរបស់សិសស។)
ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
ទំនក់ទំនងប៉ាូ េិស
ការបាត់បង់សទ
ិ ធ ិជិេះរងយនតម្រក ុង

និងចំែតលផ្សងលទៀត

3 ការឈប់សម្រាក/ភាព្យឺតយ៉ាវ

 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
ការម្របឹកា
ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
 តលាការអន៊ីតិជន/ទំនក់ទំនង DCF






4 ការរំខានកនុងថានក់លរៀន/
ការបំពានលោេការែ៍អំព្៊ីអ៊ីនធឺែិត

 ការម្រព្ានលោយពាកយសែដ ៊ី
 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
 ការម្របឹកា
 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
 ការបាត់បង់សិទធិលម្របើកំព្ូ យទ័រ/សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា

បទច្លម ើសធំៗ៖
អំលព្ើលេម ើសទ ំងលនេះនឹងមតងមតម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅេែៈម្រេប់ម្រេងសិសស
សម្រាប់ការយកចិតតទកោក់ និងអនត រាេែន៍ភាលែៗ៖
អំច្ព្យើច្លម ើស៖

ជច្ម្រើស៖
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1. ពាកយម្របាង, ពាកយអាសម្រោែ
 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
ការរកាទកឯកសារអាសអាភាស
ការម្របម្រព្ឹតតិខសខាងផ្ល វូ លេទ ការបងាាញលករខា
តិ៍ ម ស/
ការបងាាញព្៊ីការម្រសលាញ់ជាសាធារែៈហួ សលហត
 ការម្របឹកា
 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
2. ការម្របយទធ ោន ឬការបំពានរាងកាយ /

តម្រែូវការទំនក់ទំនងាតាបិតាលៅម្រេប់កាេៈលទសៈទ ំងអស់
ការបំពានលោយសែដ ៊ី
 ការម្របឹកា និង/ឬការសម្រែបសម្រែួេ
 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
3. ការបំពានសិទធិព្េរដា ៖

4. អន កម្របម្រព្ឹតតលេម ើសរា៉ានំ រ៉ាលៅសាលាលរៀន

 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
 លសវាសំែង/សហេែន៍
 ការម្របឹកា
 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
 ទំនក់ទំនងប៉ាូ េិស
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា

ទំនក់ទំនងាតាបិតា
 ការម្របឹកា

ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា

ឬជលម្រែើសលៅកនុងផ្ទ េះ
កែម វ ិធ៊ី
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5. ការេំរាែកំមហងដេ់បេា េិក ឬសិសស








6. ការសែលុតលធវ ីបាប

ការបាត់បង់កែម វ ិធ៊ីសិកាបមនថ ែ

ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 ទំនក់ទំនងឪព្កាតយ
ទំនក់ទំនងប៉ាូ េិស
ការម្របឹកា
ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
ការបលែតញលចញ

 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
 ការម្របឹកា

ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា

/

សកែម ភាព្
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 ទំនក់ទំនងប៉ាូ េិស
7. ភាព្ែិនលសាមេះម្រតង់កនុងការសិកា/ការចែល ងតាែ
 ទំនក់ទំនងាតាបិតា
 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
 ថានក់សូនយ
 ការលធវ ីលតសត ល ើង វ ិញននការម្រប ងណាែួ
យ/ទ ំងអស់
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
8. ការបំពានចាប់រដា /សហព្័នធ







ទំនក់ទំនងាតាបិតា
ទំនក់ទំនងប៉ាូ េិស
ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
ការបលែតញលចញ

9. លៅលម្រកាែឥទធ ិព្េននជាតិអាេ់កេ

 ទំនក់ទំនងឪព្កាតយ
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ឬានរកាទកលម្រេឿងម្រស វ ឹង (នយក ឬ
 ការម្របឹកា
អន ករចនលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើសិសស
 បញ្ជន
ូ លៅកាន់ទ៊ីភានក់ងារម្របឹកា
េឺ "លៅលម្រកាែឥទធ ិព្េ"
 កែម វវ ិធ៊ីជលម្រែើសជំនួសកនុងផ្ទ េះ
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
 ការរាយការែ៍ MIAA
** សិសសនឹងម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ លៅកាន់ថានក់លរៀនជំនួស មដេកនុងលនេះលែម្របលយេនឹងានវតត ាន
លដើែប៊ីម្រតួតព្ិនិតយ និងជួ យសិសសជាេកខ ែៈបេា េ ឬជាម្រក ុែតូ ច។

10. ានរកាទក / លម្របើម្របាស់ផ្េិតផ្េថានជ
ំ ក់ 
តម្រែូវការទំនក់ទំនងាតាបិតាទ ំងអស់។
(ដូ ចមដេបានកំែត់លោយ M.G.L.Ch.71,s.2(A) ករែ៊ីមដេសិសសានអាយលម្រកាែ 18 ឆ្នំ
 ការម្របឹកា/ការឈប់ជក់បា រ ី ថានក់
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែើសជំនួសកនុងផ្ទ េះ
 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 ការរាយការែ៍ MIAA
បទច្លម ើសខ្៉ុសឆាប់៖ បទលេម ើសទ ំងលនេះអាច/នឹងតម្រែូវឱ្យានការជូ នដំែឹងដេ់ប៉ាូេិស ដូ លចន េះ
ានមតអន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កម្រេប់ម្រេងសិសស
និង/ឬនយក
CCSL
ប៉ាលណា
ណ េះមដេនឹងលធវ ីអនត រាេែន៍លេើបទលេម ើសមបបលនេះ៖
អំច្ព្យើច្លម ើស៖

ជច្ម្រើស៖

1. ការរំលលាេបំពានលេើបេា េិក • ការព្យ
ួ រកាសិកាខាងលម្រៅ
• ការបលែតញលចញព្៊ីខាងលម្រៅ
•
របាយការែ៍អំព្៊ី
ករែ៊ីរបស់ប៉ាូេិសនឹងម្រតវូ បានោក់ជូន។
•
សិសសមដេបំពានលេើ
បេា េិកសាលាអាចនឹងម្រតវូ បាន
បលែតញលចញព្៊ីសាលា។
2. ការរកាទក ការលម្របើម្របាស់ ឬការេក់ • ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
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លម្រេឿងលញៀនខសចាប់ ឬសារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង •
ការបលែតញលចញព្៊ីខាងលម្រៅ
។
•
របាយការែ៍អំព្៊ី
ករែ៊ីរបស់ប៉ាូេិសនឹងម្រតវូ បានោក់ជូន។
•
សិសសមដេម្រតវូ បានរកលឃើញថាានរកាទក
លម្របើម្របាស់
ឬេក់លម្រេឿងលញៀន
ឬសារធាតមដេសថ ិតលម្រកាែការ
ម្រេប់ម្រេងម្រតវូ ទទួ េរងនូ វការបលែតញលចញព្៊ីសាលា
។
3. ការរកាទក
• ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
អាវធលម្រោេះថានក់ ឧបករែ៍បងក អេា ិេ័យ
• ការបលែតញលចញព្៊ីខាងលម្រៅ
•
របាយការែ៍អំព្៊ី
ករែ៊ីរបស់ប៉ាូេិសនឹងម្រតវូ បានោក់ជូន។
• សិសសមដេានរកាទកអាវធលម្រោេះថានក់
ឬការប៉ានប៉ាង ឬម្របម្រព្ឹតតការបងក អេា ៊ីេ័យ
នឹងម្រតវូ បលែតញលចញព្៊ីសាលា។
.
ឆំណាំ៖
នយក
និងសាម្សាតចារយម្តូវបានម្បគល់ភារកិឆចជាអា ករាយការណ្៍ដល់បូ លិសទក់ទងនឹងអាវ៉ុធច្ម្ោោះថ្នាក់
និង/ឬច្ម្គឿងច្ញៀន។
បេា េិកសាលាលផ្សងលទៀតទ ំងអស់ម្រតវូ រាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីននការរកាទកអាវធរបស់សិសសលៅន
យក ឬអន កចត់តាំង។
4. ការបំផ្លិចបំផ្លលញ ការបំមបក និង
ទំនក់ទំនងាតាបិតាទ ំងអស់
ការចូ េ, អំលព្ើលចរកែម ,
ការម្របម្រព្ឹតតអំលព្ើហឹងាឬរំខាន









តម្រែូវឱ្យាន

លៅម្រេប់កាេៈលទសៈ
ទំនក់ទំនងប៉ាូ េិស
ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
ការម្របឹកា
បញ្ជន
ូ លៅកាន់ភានក់ងារសែម្រសប

លោយានការអនញ្ញាតព្៊ីាតាបិតា
 លសវាសំែង/សហេែន៍
 ការព្យ
ួ រការសិកាខាងលម្រៅ
 កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងលម្រៅ
 ការបាត់បង់សិទធិចូេរ ួែ
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
នីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារឆាប់
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ការដកយកលចញជាបនទន់៖
នយកសាលា
ឬអន កចត់តាំងអាចដកសិសសលចញព្៊ីសាលាជាបលណា
ដ េះអាសនន
លៅលព្េមដេសិសសម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ព្៊ីបទលេម ើសមផ្ន កវវ ិន័យ លៅកនុង វ ិសាេភាព្នន M.G.L. c.
71, §37H3/4 លហើយវតត ានបនត របស់សិសសបងក លម្រោេះថានក់ដេ់ែនសសឬម្រទព្យសែបតត ិ ឬជាសាវនត
និងយ៉ាងខាលំងដេ់ការរំខានដេ់សណា
ត ប់ធានប់របស់សាលា
លហើយ
ិនិ
លៅកនុងការវ ចេ័យរបស់នយកសាលា
េ៊ីែិនានជលម្រែើសលផ្សងលទៀតមដេអាចកាត់បនថ យលម្រោេះថានក់
ឬការរំខានបាន។
កនុងករែ៊ីមបបនោោ
នយកម្រតវូ ជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅនយកភាលែៗអំព្៊ីការដកលចញ
និងលហតផ្េសម្រាប់ការលដកលចញលនេះ លហើយព្ែ៌នអំព្៊ីលម្រោេះថានក់មដេបងាាញព្៊ីសិសស។
ការដកលចញបលណា
ត េះអាសនន ែិនម្រតវូ លេើសព្៊ីព្៊ីរ (2) នងៃ សិកា បនទប់ព្៊ីនងៃ ននការដកលចញជាបនទន់
កនុងអំ ុ ងលព្េលនេះ នយកម្រតវូ ៖ (1) ខិតខំម្របឹងមម្របងភាលែៗ និងសែលហតផ្េ លដើែប៊ីជូន
ដំែឹងលោយផ្លទេ់ាត់ដេ់សិសស
និងឪព្កាតយរបស់សិសសអំព្៊ីការដកលចញជាបនទន់
(2)
លហតផ្េសម្រាប់តម្រែូវការកនុងការដកលចញជាបនទន់ (3) បទលេម ើសវវ ិន័យ (4) ែូ េោាន
សម្រាប់ការលចទម្របកាន់
(5)
ផ្េវ ិបាកមដេអាចលកើតាន
រ ួែទ ំងរយៈលព្េមដេ
អាចលកើតានននការព្យ
ួ រការសិការបស់សិសស (6) ឱ្កាសសម្រាប់សិសសកនុងការានសវនការ
ជាែួ យនយកសាលាទក់ទងនឹងការព្យ
ួ រការសិកាមដេបានលសន ើល ើង
រ ួែទ ំងឱ្កាស
លដើែប៊ី
ជំទស់នឹងការលចទម្របកាន់ និងបងាាញការព្នយេ់របស់សិសសអំព្៊ីករែ៊ីមដេបានលចទម្របកាន់
និងឱ្កាសសម្រាប់ាតាបិតាចូ េរ ួែកនុងសវនការ
(7)
កាេបរ ិលចេ ទ
លព្េលវលា
និងទ៊ីកមនល ងននសវនការ និង (8) សិទធិរបស់សិសស និងាតាបិតារបស់សិសសកនុងការផ្ត េ់
លសវាអន កបកមម្របលៅសវនការ ម្របសិនលបើចំបាច់ម្រតវូ ចូ េរ ួែ។
ែនលព្េផ្តកំែត់នននងៃ សិកាចំនួនព្៊ីរ (2) នងៃ បនទប់ព្៊ីការដកលចញជាបនទន់ដំបូង េេះម្រតាមត
ការព្នារលព្េសម្រាប់សវនការម្រតវូ បានយេ់ម្រព្ែលោយនយកសាលា លនេះសិសស និងាតាបិតា
និងនយកសាលាម្រតវូ ផ្ត េ់ឱ្កាសដេ់សិសសចូ េរ ួែសវនការ
មដេអនលលាែតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែ
ម្រតវូ តាែចាប់រយៈលព្េខល ៊ី ឬន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់រយៈលព្េមវងមដេបានកំែត់ខាងលម្រកាែ
តាែមដេអាចអនវតត បាន លហើយាតាបិតាានឱ្កាសចូ េរ ួែសវនការ។
ការព្យ
ួ រការសិកាកនុងសាលា៖
ការដកសិសសលចញព្៊ីសកែម ភាព្កនុងថានក់ធែម តា ប៉ាមនត ែិនមែនលចញព្៊ីប រ ិលវែសាលាលទ សម្រាប់
រយៈលព្េសិកាែិនលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃ ជាប់ៗោន ឬែិនលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃ សិកាសរប
សម្រាប់ការបំពានជាលម្រចើនដងកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា។
ការដកខល ួនលចញព្៊ីការចូ េរ ួែកនុង
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
ឬម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា
មតែួ យឬទ ំងព្៊ីរលនេះ
នឹងែិនបលងក ើតជាការព្យ
ួ រការសិកាលៅកនុងសាលាល ើយ លហើយក៏ែិនមែនជាកែម វតថុននតម្រែូវការ
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់មដេានមចងកនុង 603 CMR 53.00 មដរ។ លេើសព្៊ីលនេះ
ការដកសិសសលចញព្៊ីសកែម ភាព្ធែម តាកនុងថានក់លរៀនតិចជាង
½
ននរយៈលព្េមដេសាលា
ចូ េលរៀនលៅនងៃ សិកាណាែួ យ ែិនម្រតវូ ចត់ទកថាជាការព្យ
ួ រការសិកាកនុងសាលាល ើយ។
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ការព្យ
ួ រការសិកាកនុងសាលាសម្រាប់រយៈលព្េដប់ (10) នងៃ សិកា ឬតិចជាងលនេះជាប់ៗោន
ឬសរបកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា
ែិនម្រតវូ ចត់ទកថាជាការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីសម្រាប់ន៊ីតិ វ ិធ៊ី
ម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់
បែតឹងឧទធ រែ៍
និងលោេបំែងរាយការែ៍ល ើយ។
ម្របសិនលបើសិសស
ម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកាលៅកនុងសាលាលេើសព្៊ីដប់
(10)
នងៃ សិកាជាប់ៗោន
ឬសរបកនុងអំឡុងឆ្នំសិកា
ការព្យ
ួ រការសិកាមបបលនេះនឹងម្រតវូ ចត់ទកថាជាការព្យ
ួ រការសិកា
រយៈលព្េមវងសម្រាប់ន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់
បែតឹងឧទធ រែ៍
និងលោេបំែងរាយការែ៍ល ើយ។
ការព្យ
ួ រការសិកាលម្រៅសាលា/ការបលែតញលចញព្៊ីសាលា៖
កនុងករែ៊ីបទលេម ើស វ ិន័យែិនពាក់ព្័នធនឹង៖ ក) ការរកាទកអាវធលម្រោេះថានក់ ខ) ការរកាទក
សារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង
េ)
ការបំពានលេើបេា េិកអប់រំ
ឬ
ឃ)
ការលចទ
ម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដា ឬបែតឹងព្៊ីបទលេម ើសម្រព្ហម ទែឌ ឬការផ្ត នទលទស សិសស និងឪព្កាតយ
នឹងទទួ េបានការជូ នដំែឹងលោយផ្លទេ់ាត់
និងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីបទលេម ើស វ ិន័យ
មដេសិសសម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ និងឱ្កាសលដើែប៊ីចូេរ ួែកនុងសវនការ ែនលព្េការោក់លចញ
នូ វការព្យ
ួ រការសិការបស់សាលាលរៀន។
ការជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីកាេបរ ិលចេ ទ
និងលព្េលវលាសម្រាប់សវនការ នឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនជាភាសាអង់លេល ស និងជាភាសាចែបងនន
លេហោានរបស់សិសស
លហើយនឹងកំែត់អតត សញ្ញាែបទលេម ើសមផ្ន កវវ ិន័យមដេសិសសម្រតវូ
បានលចទម្របកាន់
ែូ េោានសម្រាប់ការលចទម្របកាន់
រយៈលព្េព្យ
ួ រការសិកាមដេអាច
លកើតានចំលពាេះសិសស និងជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា និងសិសសអំព្៊ីសិទធិទទួ េបានលសវាអន កបក
មម្របផ្លទេ់ាត់
ម្របសិនលបើចំបាច់
លដើែប៊ីចូេរ ួែកនុងសវនការ។
លៅកមនល ងណា
មដេសិសសអាចម្របឈែនឹងការព្យ
ួ រការសិកា
ឬបលែដញលចញរយៈលព្េយូរ
នយកសាលា
ក៏នឹងជូ នដំែឹងដេ់សិសស និងាតាបិតាអំព្៊ីសិទធិរបស់សិសសកនុងការតំណាងផ្ល វូ ចាប់ (លោយ
ចំណាយឯកជន) សិទធិបងាាញនិងព្ិនិតយសាកស៊ី សិទធិព្ិនិតយកំែត់ម្រតាសិសស និងឯកសារ មដេអាច
ព្ឹងមផ្អ កបានលោយនយកសាលា និងសិទធិកនុងការលសន ើសំឱ្យានការងតសំល ង។
ចំលពាេះបទលេម ើស វ ិន័យពាក់ព្័នធនឹង ក) ការរកាទកអាវធលម្រោេះថានក់ ខ) ការរកាទកសារធាតសថ ិត
លម្រកាែការម្រេប់ម្រេង េ) ការបំពានលេើបេា េិកអប់រំ ឬ ឃ) ការលចទម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដា
ឬបែតឹងព្៊ីបទលេម ើសម្រព្ហម ទែឌ
ឬបទលចទម្របកាន់
លនេះសិសសនឹងទទួ េបានការជូ នដំែឹង
លោយផ្លទេ់ាត់ថាសិសសម្រតវូ បានលចទព្៊ីបទអវ ី និងឱ្កាសលដើែប៊ីលឆល ើយតប ែនលព្េនយក
សាលាអនវតត ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬការព្យ
ួ របលណា
ត េះអាសនន តិចជាងដប់ (10) នងៃ ជាប់ៗោន
មដេកំព្ងរង់ចំដំលែើរការផ្ល វូ ការ។
លៅលព្េអនវតត ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី
ឬការ
ព្យ
ួ របលណា
ត េះអាសនន
ឬការព្យ
ួ របលណា
ត េះអាសនន រយៈលព្េដប់ (10) នងៃ ជាប់ៗោន
ឬតិចជាង
លនេះកំព្ងរង់ចំដំលែើរការមផ្ន ក វ ិន័យបមនថ ែលទៀត
សិសស
និងាតាបិតានឹង
ទទួ េបានការជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីការព្យ
ួ រការសិកា
ម្រព្ែទ ំងកាេបរ ិលចេ ទ
និងលព្េលវលាននដំលែើរការន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យផ្ល វូ ការណាែួ យ។
នយក
នយកម្របតិបតត ិមដេម្រតវូ បានជួ េឱ្យបលម្រែើការលោយម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេង លដើែប៊ីម្រេប់ម្រេងសាលា
មដេទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដា ។
នយកានតួ នទ៊ីជាអេា នយកសម្រាប់លោេបំែងននការជូ នដំែឹងអំព្៊ី វ ិន័យ
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ឬបែតឹងឧទធ រែ៍មដេទែទរការជូ នដំែឹង ឬការចូ េរ ួែព្៊ីអេា នយកលម្រកាែេកខ នត ិកៈ
និងបទបបញ្ា តត ិជាធរាន។
នយកសាលា
សម្រាប់លោេបំែងននដំលែើរការវ ិន័យមដេលធវ ីល ើងលោយអនលលាែតាែលោេនលយបាយរប
ស់សាលា និង/ឬចាប់ និងបទបបញ្ា តត ិជាធរាន SMC ឬអន កចត់តាំងរបស់ SMC នឹងបលម្រែើជា
"នយកសាលា"។
សវនការ S.M.C៖
ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី៖
a)
លោេបំែងននសវនការជាែួ យ SMC ឬអន កចត់តាំងេឺលដើែប៊ីសាតប់ និងព្ិចរណាលេើ
ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងករែ៊ីលចទម្របកាន់មដេលធវ ីឱ្យសិសសអាចនឹងម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា
ផ្ត េ់ឱ្កាសដេ់សិសសកនុងការជំទស់នឹងការលចទម្របកាន់
និងព្នយេ់ព្កា
៊ី េៈលទសៈ
ជំ វ ិញករែ៊ីមដេបានលចទម្របកាន់
កំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រព្ឹតតលេម ើស វ ិន័យឬអត់
លហើយលបើដូលចនេះ េឺព្ិចរណាលេើផ្េវ ិបាកននការបំពានលនេះ។ យ៉ាងលហាចណាស់ SMC
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ព្ិភាកាអំព្៊ីអំលព្ើលេម ើសមផ្ន កវវ ិន័យ មដេែូ េោានសម្រាប់ការលចទ
ម្របកាន់ និងព្័ត៌ានពាក់ព្័នធលផ្សងលទៀត។ សិសសក៏នឹងានឱ្កាសបងាាញព្័ត៌ាន
រ ួែទ ំងការបនធ ូរបនថ យអងា លហត
មដេ
SMC
េួ រមតព្ិចរណាកនុងការកំែត់
ថាលតើដំលណាេះម្រសាយ និងផ្េវ ិបាកលផ្សងលទៀតអាចសែម្រសបដូ ចានមចងកនុង 603
CMR
53.05
មដរឬលទ។
SMC
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ផ្ត េ់ឱ្យាតាបិតា
ម្របសិនលបើានវតត ាន នូ វឱ្កាសលដើែប៊ីព្ិភាកាអំព្៊ីការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស និងផ្ត េ់
ព្័ត៌ាន រ ួែទ ំងការបនធ ូរបនថ យកាេៈលទសៈ មដេ SMC ឬអន កចត់តាំងេួ រមត
ព្ិចរណាកនុងការកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រព្ឹតតការរំលលាេមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ឬ
ផ្េវ ិបាកដូ លចន េះ។
b)

លោយមផ្អ កលេើឧតត ានភាព្ននព្័ត៌ានមដេាន
រ ួែទ ំងកាេៈលទសៈកាត់បនថ យ,
SMC
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ កំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រព្ឹតតលេម ើស វ ិន័យឬអត់
លហើយម្របសិនលបើដូលចន េះ លតើនឹងម្រតវូ អនវតត ដំលណាេះម្រសាយ ឬផ្េវ ិបាកអវ ី។

c)

SMC
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ជូ នដំែឹងដេ់សិសស
និងាតាបិតាអំព្៊ីលសចកដ ៊ីសលម្រែច
និងលហតផ្េសម្រាប់លសចកដ ៊ីសលម្រែចលនេះ
លហើយម្របសិនលបើសិសសម្រតវូ បានព្យ
ួ រ
ម្របលេទនិងរយៈលព្េននការព្យ
ួ រការសិកា
និងឱ្កាសកនុងការលរៀបចំកិចេការ
និងការងារសាលាលផ្សងលទៀតតាែតម្រែូវការលដើែប៊ីលធវ ីឱ្យានការវ ិតត លេើការសិកា
កនុងអំ ុ ងលព្េននការដកលចញ។
លសចកដ ៊ីសលម្រែចម្រតវូ លធវ ីជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
លហើយអាចសថ ិតកនុងទម្រែង់ននការលធវ ីបចចុបបនន ភាព្ចំលពាេះ
លសចកត ៊ីជូនដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលដើែ។

ឃ.

ម្របសិនលបើសិសសសថ ិតកនុងថានក់ K ដេ់ទ៊ី 3 លនេះ SMC ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ លផ្ាើចាប់ចែល ង
ននលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយក
និងព្នយេ់ព្៊ីែូេលហតននការោក់ការព្យ
ួ រការសិកាលម្រៅសាលា
ែនលព្េការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីចូេជាធរាន។

ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវង៖
a) លោេបំែងននសវនការេឺដូចោននឹងលោេបំែងននសវនការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីមដ
រ។
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b) យ៉ាងលហាចណាស់

បមនថ ែព្៊ីលេើសិទធិមដេផ្ត េ់ឱ្យសិសសកនុងសវនការព្យ
ួ ររយៈលព្េខល ៊ី
សិសសម្រតវូ ានសិទធិដូចខាងលម្រកាែ៖
1. ែនលព្េសវនការ ឱ្កាសលដើែប៊ីព្ិនិតយលែើេកំែត់ម្រតារបស់សិសស និងឯកសារមដេ
SMC ឬអន កចត់តាំងអាចព្ឹងមផ្អ កលេើការសលម្រែចចិតតលដើែប៊ីព្ួ យរសិសសឬអត់។
2. សិទធិម្រតវូ តំណាងលោយអន កម្របឹកា ឬអន កតំណាងននជលម្រែើសរបស់សិសស មផ្អ កលេើចំណាយ
របស់សិសស/ឪព្កាតយ
3. សិទធិបលងក ើតសាកស៊ីតាងនែឱ្យោតោ
និងបងាាញព្៊ីការព្នយេ់របស់សិសសអំព្៊ីករែ៊ី
ូ
មដេម្រតវបានលចទម្របកាន់ ប៉ាមនត សិសសអាចនឹងែិនម្រតវូ បានបងខ ំឱ្យលធវ ីដូលចន េះលទ។
4. សិទធិលធវ ីសាកស៊ីឆលងលឆល ើយមដេបងាាញលោយសាលា
5. សិទធិកនុងការលសន ើសំឱ្យសវនការម្រតវូ បានងតទកលោយ SMC ឬអន កចត់តាំង និងលដើែប៊ី
ទទួ េបានចាប់ចែល ងននការងតសំល ងតាែការលសន ើសំ។
ម្របសិនលបើសិសស
ឬាតាបិតាលសន ើសំការងតសំល ង SMC/ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ជូ នដំែឹងដេ់អនកចូ េរ ួែ
ទ ំងអស់
ែនលព្េសវនការថា
សំល ងងតចែល ងនឹងម្រតវូ លធវ ីល ើង
លហើយចាប់ចែល ងែួ យនឹងម្រតវូ ផ្ត េ់ជូនសិសស និងាតាបិតាតាែការលសន ើសំ។
េ) SMC និង/ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ផ្ត េ់ឱ្យាតាបិតា ម្របសិនលបើានវតត ាន នូ វឱ្កាសលដើែប៊ី
ព្ិភាកាអំព្៊ីការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស និងផ្ត េ់ព្័ត៌ាន រ ួែទ ំងការបនធ ូរបនថ យកាេៈលទសៈ មដេ
SMC
និង/ឬអន ក
ចត់តាំងេួ រមតព្ិចរណាកនុងការកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រព្ឹតតការរំលលាេមដេម្រតវូ បានលចទ
ម្របកាន់ឬ ផ្េវ ិបាកដូ លចន េះ។
d) លោយមផ្អ កលេើេសតុតាង SMC និង/ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ កំែត់លោយមផ្អ កលេើឧតត ានភាព្

ននេសតុតាង
ថាលតើសិសសានបានម្របម្រព្ឹតតលេម ើស វ ិន័យមដរឬលទ
លហើយម្របសិនលបើាន
បនទប់ព្៊ីព្ិចរណាកាត់បនថ យសាថនភាព្
និងជលម្រែើសជំនួសការព្យ
ួ រការសិកា
លតើសំែងឬ
ផ្េវ ិបាកនឹងម្រតវូ បានោក់មដេជាការជំនួស
ឬបមនថ ែលេើការព្យ
ួ ររយៈលព្េមវង។
SMC
និង/ឬអន កទទួ េការចត់តាំងម្រតវូ លផ្ាើលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅសិសស
និងាតាបិតាលោយការម្របេេ់លោយនដ
សំបម្រតមដេានការបញ្ញាក់
សំបម្រតថានក់ទ៊ីែួយ
អ៊ីមែេលៅកាន់អាសយោានមដេផ្ត េ់លោយាតាបិតាសម្រាប់ជាការទំនក់ទំនងរបស់សាលា
ឬវ ិធ៊ីសាន្តសតលផ្សងលទៀតននការដឹកជញ្ជន
ូ មដេបានយេ់ម្រព្ែលោយ
SMC
និងាតាបិតា។
ម្របសិនលបើ
SMC
ឬអន កចត់តាំងសលម្រែចចិតតព្ួ យរការសិការបស់សិសស
ការសលម្រែចចិតតជាលាយេកខ ែ៍អកសរម្រតវូ ៖
1. កំែត់អតត សញ្ញាែបទលេម ើសមផ្ន កវវ ិន័យ

និងអន កចូ េរ ួែលៅកនុងសវនការ។

កាេបរ ិលចេ ទមដេសវនការបានលកើតល ើង

2. កំែត់អងា លហត និងការសនន ិោានសំខាន់ៗមដេសលម្រែចបានលោយជំនួយការនយក

និង/ឬអន កចត់តាំង។

3. កំែត់រយៈលព្េ

និងកាេបរ ិលចេ ទានម្របសិទធភាព្ននការព្យ
ួ រការសិកា
ក៏ដូចជាកាេបរ ិលចេ ទននការម្រត ប់លៅសាលាលរៀនវ ិញ
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4. រ ួែបញ្ចេ
ូ ការជូ នដំែឹងអំព្៊ីឱ្កាសរបស់សិសសកនុងការទទួ េបានលសវាអប់រំ

លដើែប៊ីលធវ ីឱ្យានការរ ីកចលម្រែើនកនុងការសិកាកនុងអំ ុ ងលព្េននការដកលចញព្៊ីសាលា
លរៀន។
5. ជូ នដំែឹងដេ់សិសសអំព្៊ីសិទធិកនុងការបត ឹងឧទធ រែ៍ចំលពាេះការសលម្រែចចិតតរបស់ជំនួយកា
រនយក
និង/ឬអន កចត់តាំងលៅកាន់នយក
ឬអន កចត់តាំងរបស់ោត់
ប៉ាមនត េេះម្រតាមតជំនួយការនយក និង/ឬអន កចត់តាំងបានអនវតត ការព្យ
ួ រការសិកា
រយៈលព្េមវង៖
a) សិសស
ឬាតាបិតាម្រតវូ ោក់េិខិតជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
អំព្៊ីបណ្តឹងតវ៉ាជាែួ យនយកកនុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃ នននងៃ ម្របតិទិនេិតចប់
ព្៊ីនងៃ មដេានម្របសិទធភាព្ននការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវង
លោយកនុងរយៈ
លព្េម្របាំ (5) នងៃ នននងៃ ម្របតិទិន សិសស ឬាតាបិតាអាចលសន ើសំ និងទទួ េព្៊ីនយក
នូ វការព្នាលព្េសម្រាប់ការោក់េិខិតជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសររហូ តដ
េ់ម្របាំព្៊ីរ (7) នងៃ ម្របតិទិនបមនថ ែ លហើយថា
b) ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវងនឹងលៅមតានម្របសិទធភាព្
េេះម្រតាមត
និងរហូ តដេ់នយក
សលម្រែចចិតតផ្លលស់ប្ ូរ ឬមកមម្របលសចកដ ៊ីសលម្រែចរបស់ SMC លេើបែតឹងឧទធ រែ៍។
េ)
ម្របសិនលបើសិសសសថ ិតកនុងថានក់
K
ដេ់ទ៊ី
3
លនេះ
DSMC
នឹងលផ្ាើចាប់ចែល ងននលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយក
និងព្នយេ់ព្៊ីលហតផ្េសម្រាប់ការោក់ការព្យ
ួ រការសិកាលម្រៅសាលា
ែិនថា
រយៈលព្េខល ៊ី ឬរយៈលព្េមវងលនេះលទ ែនលព្េការព្យ
ួ រការសិកាានម្របសិទធិភាព្។
S.M.C. ការសលម្រែចចិតត៖
មផ្អ កលេើេសតុតាងមដេបានបងាាញកនុងសវនការ,
S.M.C.
នឹងកំែត់
លោយមផ្អ កលេើ
ឧតត ានភាព្ននេសតុតាងមដេបានបងាាញ ថាលតើសិសសបានម្របម្រព្ឹតតលេម ើស វ ិន័យ និងដំលណាេះម្រសាយ
ឬផ្េវ ិបាកមដេម្រតវូ ោក់ឬអត់។
S.M.C.
ម្រតវូ លម្របើឆនទនសិទធិកនុងការសលម្រែចចិតតលេើេទធ ផ្េននបទលេម ើស លហើយកនុងករែ៊ីមដេែិនពាក់ព្័នធ
នឹងការរកាទកសារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង
អាវធ
ការបំពានលេើបេា េិកឬការលចទ
ម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដា
ម្រតវូ លជៀសវាងការលម្របើម្របាស់ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវងជាផ្េវ ិបាក
រហូ តដេ់ានការសាកេបងជលម្រែើសលផ្សងរ ួច។
ម្របសិនលបើ S.M.C. សលម្រែចព្យ
ួ រការសិកា
ឬបលែដញសិសសលចញព្៊ីសាលា
លសចកត ៊ីជូនដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរននការសលម្រែចចិតតរបស់
S.M.C.
នឹងម្រតវូ បានលផ្ាើលៅសិសស
និងឪព្កាតយជាភាសាអង់លេល ស
និងភាសាចែបង
ននលេហោានមដេកំែត់អតត សញ្ញាែបទលេម ើស វ ិន័យ,
ែូ េោានអងា លហតការសលម្រែចចិតតរបស់
S.M.C., កាេបរ ិលចេ ទចប់លផ្ត ើែនិងកាេបរ ិលចេ ទបញ្េ ប់ននការព្យ
ួ រ ឬការបលែតញលចញព្៊ីសាលា
និងដំលែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។
S.M.C.
ក៏នឹងជូ នដំែឹងដេ់សិសស
និងាតាបិតាអំព្៊ី
ឱ្កាសរបស់សិសសកនុងការលធវ ីឱ្យការសិកាវរ ីកចលម្រែើនកនុងអំ ុ ងលព្េននការដកលចញព្៊ីសាលាលរៀន
ម្រសបតាែ M.G.L. c. 76, §21។
ម្របសិនលបើសិសសសថ ិតលៅកនុងកែម វ ិធ៊ីែលតត យយសាធារែៈ ឬលៅកនុងថានក់ K ដេ់ទ៊ី 3 លនេះ S.M.C.
ម្រតវូ លផ្ាើចាប់ចែល ងននលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយក និងព្នយេ់ព្៊ីលហតផ្េ
ននការោក់ការព្យ
ួ រការសិកាលម្រៅសាលា ែិនថារយៈលព្េខល ៊ី ឬរយៈលព្េមវងលនេះលទ ែនលព្េ
ការព្យ
ួ រលនេះចូ េជាធរាន។
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សវនការរបស់នយកច្ៅច្ម្ការបផ្ាក 37H3/4
សិសសមដេម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវងបនទប់ព្៊ីសវនការជាែួ យ SMC ឬអន ក
ចត់តាំងម្រតវូ ានសិទធិបតឹងឧទធ រែ៍លៅនយក។
សិសស
ឬាតាបិតាម្រតវូ ោក់លសចកត ៊ីជូនដំែឹងអំព្៊ីការបត ឹងឧទធ រែ៍ជាែួ យនយកកនុងរយៈលព្េកំែត់។
ម្របសិនលបើបែតឹងឧទធ រែ៍ែិនម្រតវូ បានបត ឹងទន់លព្េលវលាលទ នយកអាចបដិលសធការបត ឹងតវា៉ា
ឬអាចអនញ្ញាតិឱ្យបត ឹងឧទធ រែ៍តាែឆនទនសិទធិរបស់ោត់តាែលហតផ្េសែម្រសប។
នយកម្រតវូ លបើកសវនការកនុងរយៈលព្េបោ
(3)
នងៃ នននងៃ សិកាតាែការលសន ើសំរបស់សិសស
េេះម្រតាមតសិសស ឬាតាបិតាលសន ើសំព្នារលព្េបមនថ ែរហូ តដេ់ម្របាំព្៊ីរ (7) នងៃ នននងៃ ម្របតិទិន
កនុងករែ៊ីលនេះ នយកម្រតវូ ផ្ត េ់ការព្នារលព្េ។
នយកម្រតវូ ខិតខំម្របឹងមម្របងលោយសឆនទ ៈ
លដើែប៊ីរ ួែបញ្ចេ
ូ ាតាបិតាលៅកនុងសវនការ។
នយកម្រតវូ សនម តថាានការខិតខំម្របឹងមម្របងលោយលសាមេះម្រតង់ ម្របសិនលបើោត់បានខិតខំម្របឹង
មម្របងមសវ ងរកនងៃ និងលព្េលវលាសម្រាប់សវនការមដេនឹងអនញ្ញាតឱ្យឪព្កាតយ និងនយក
ចូ េរ ួែ។ នយកម្រតវូ លផ្ាើេិខិតជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅាតាបិតាអំព្៊ីកាេបរ ិលចេ ទ
លព្េលវលា និងទ៊ីកមនល ងននសវនការ។
នយកម្រតវូ លធវ ីសវនការលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រព្ឹតតលេម ើស វ ិន័យមដេសិសសម្រតវូ បានលចទ
ម្របកាន់មដរឬលទ លហើយម្របសិនលបើដូលចន េះ លតើនឹងានផ្េវ ិបាកអវ ីខលេះ។ នយកម្រតវូ លរៀបចំឱ្យាន
ការងតសំល ងននសវនការ មដេចាប់ចែល ងននការងតសំល ងលនេះម្រតវូ ផ្ត េ់ជូនសិសស ឬាតា
បិតាតាែការលសន ើសំ។
នយកម្រតវូ ជូ នដំែឹងដេ់អនកចូ េរ ួែទ ំងអស់ែនលព្េសវនការថា
ការងតសំល ងនឹងម្រតវូ បានលធវ ីល ើងចំលពាេះសវនការ
លហើយចាប់ចែល ងែួ យនឹងម្រតវូ ផ្ត េ់ជូន
សិសស និងាតាបិតាតាែការលសន ើសំ។
សិសសានសិទធិទ ំងអស់មដេផ្ត េ់ឱ្យសិសសលៅសវនការសម្រាប់ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវង។
នយកម្រតវូ លចញលសចកត ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរកនុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃ នននងៃ ម្របតិទិន
បនទប់ព្៊ីសវនការ។ ម្របសិនលបើនយកកំែត់ថាសិសសបានម្របម្រព្ឹតតលេម ើស វ ិន័យ នយកអាចោក់
ផ្េវ ិបាកដូ ចោន ឬតិចជាង SMC ឬអន កចត់តាំង ប៉ាមនត ែិនម្រតវូ អនវតត ការព្យ
ួ រការសិកា
ធំជាងការព្យ
ួ រការសិកាមដេម្រតវូ បានកំែត់លោយ
SMC
ឬការសលម្រែចចិតតរបស់អនក
ទទួ េការមតងតាំងលនេះលទ។
ការសលម្រែចចិតតរបស់នយក
ឬសាលាទទួ េែូ េនិធិព្៊ីរដា ។

េឺជាការសលម្រែចចិតតចងលម្រកាយរបស់ែែឌេសាលាធិកា

វឌឍនភាព្សិកា៖
សិសសណាក៏លោយមដេកំព្ងជាប់ការព្យ
ួ រការសិកាកនុងសាលា ការព្យ
ួ ររយៈលព្េខល ៊ី ការព្យ
ួ ររយៈលព្េ
មវង
ឬការបលែតញលចញ
នឹងានឱ្កាសទទួ េបានលម្រកឌ៊ីត
តាែមដេអាចអនវតត បាន
កិចេការបំលព្ញបមនថ ែ
ការលធវ ីលតសត
ឯកសារ និងការងារសាលាលផ្សងលទៀតតាែតម្រែូវការ
លដើែប៊ីបលងក ើត វឌឍនភាព្ននការសិកាកនុងអំ ុ ងលព្េននការដកោត់លចញព្៊ីថានក់លរៀន ឬសាលា។
សិសសមដេម្រតវូ បានបលែដញលចញ ឬព្យ
ួ រការសិកាលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃ ជាប់ៗោន ែិនថាលៅកនុង
សាលា ឬលៅលម្រៅសាលាលនេះលទ ម្រតវូ ានឱ្កាសទទួ េបានលសវាអប់រំ និងានវឌឍនភាព្កនុង
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ការសិកាលដើែប៊ីបំលព្ញតាែេកខ ខែឌតម្រែូវរបស់រដា និងែូ េោាន ម្រសបតាែ មផ្នការលសវាកែម
អប់រំរបស់សាលា។ M.G.L. c. 76, § 21.

ិ យ និងសិសសបដលមានព្យិការភាព្យ
វវន័
សិសសមដេានព្ិការភាព្ានសិទធិទទួ េបានការការពារព្៊ីន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់លៅលព្េ
មដេទទួ េរងនូ វការដកលចញមផ្ន កវវ ិន័យ
ឬការដកលចញមដេនឹងបណា
ត េឱ្យានការផ្លលស់បតរូ
វវ ិន័យលៅកនុងការោក់។ េកខ ខែឌតម្រែូវទ ំងលនេះម្រតវូ អនវតត ចំលពាេះម្រក ុែសិសសដូ ចខាងលម្រកាែ៖
1. សិសសមដេម្រតវូ បានកំែត់ថាានសិទធិទទួ េបានការអប់រំព្ិលសសលោយអនលលាែតាែ
ចាប់អប់រំបេា េមដេានព្ិការភាព្ និង/ឬ M.G.L. c. 71B
2. និសសិតមដេកំព្ងសថ ិតលៅលម្រកាែការវាយតនែល សដ៊ីព្៊ីសិទធិទទួ េបានការអប់រំព្ិ
លសសលោយអនលលាែតាែចាប់អប់រំបេា េមដេានព្ិការភាព្ និង/ឬ M.G.L. c. 71B
3. សិសសមដេម្រតវូ បានរកលឃើញថាានសិទធិទទួ េបានការការពារមដេានមចងកនុងមផ្ន កទ៊ី
504 ននចាប់សាតរន៊ីតិសែបទឆ្នំ 1973
4. សិសសមដេែែឌេានលហតផ្េម្រតវូ លដើែប៊ីដឹង
អាចនឹងានសិទធិទទួ េបានលសវាអប់រំព្ិលសស៖
 ាតាបិតារបស់ការបានសមែត ងការម្រព្ួយបារែា ជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់អនកម្រេប់
ម្រេង
ឬបេា េិករដា បាេននែែឌេ
ឬលៅកាន់ម្រេូបលម្រងៀនរបស់ការថា
ការកំព្ងម្រតវូ ការការអប់រំព្ិលសស និងលសវាពាក់ព្័នធ


ឪព្កាតយរបស់ការបានលសន ើសំការវាយតនែល អំព្៊ីសិទធិរបស់ការសម្រាប់លសវាកែម អប់រំព្ិ
លសសមដេែិនទន់បានបញ្េ ប់ ឬ



ម្រេរូ បស់ការ
ឬបេា េិកម្រស ុកលផ្សងលទៀតបានសមែត ងការម្រព្ួយបារែា ជាក់លាក់
អំព្៊ីេំរ ូននអាកបបកិ រ ិយ
មដេការបងាាញលោយផ្លទេ់លៅនយកមផ្ន កអប់រំព្ិលសស
របស់ទ៊ីភានក់ងារ ឬចំលពាេះបេា េិកម្រតួតព្ិនិតយលផ្សងលទៀតននទ៊ីភានក់ងារ៖

ន៊ីតិ វ ិធ៊ីខាងលម្រកាែអនវតត ចំលពាេះការព្យ
ួ រការសិការបស់សិសសមដេានព្ិការភាព្
លៅលព្េមដេការព្យ
ួ រការសិកាលេើសព្៊ីសាលា 10 នងៃ ជាប់ៗោន ឬលៅលព្េមដេសិសសមដេាន
ព្ិការភាព្បានទទួ េរងនូ វេំរ ូននការដកលចញមផ្ន កវវ ិន័យរយៈលព្េខល ៊ីលេើសព្៊ី 10 នងៃ ជាប់ៗោន
("ការផ្លលស់បតរវូ ិន័យកនុងការោក់")៖


ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េមវងជាងដប់ (10) នងៃ សិកាជាប់ៗោនកនុងឆ្នំសិកាែួ យ ឬេំរ ូនន
ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីមដេលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃ សិកាកនុងឆ្នំសិកា និងបលងក ើតជាេំរ ូ
ននការដកលចញ លហើយម្រតវូ បានចត់ទកថាជាការផ្លលស់បតរវូ ិន័យលៅកនុងការោក់។ កនុងរយៈ
លព្េដប់
(10)
នងៃ បនទប់ព្៊ីការសលម្រែចណាែួ យលដើែប៊ីអនវតត ការព្យ
ួ រ
ការសិកា
ិន័
មដេនឹងបណា
ត េឱ្យានការផ្លលស់បតរវូ យកនុងការោក់សិសសមដេានព្ិការភាព្
អន កម្រេប់ ម្រេងអោរ, ឪព្កាតយនិងសាជិកពាក់ព្័នធននម្រក ុែ IEP/504 របស់សិសស
នឹងលកាេះម្របជំលដើែប៊ីកំែត់ថា
លតើការបំពានមដេសិសសម្រតវូ ានការផ្លលស់បតរវូ ិន័យកនុង
ការោក់េឺបណា
ត េែកព្៊ី ឬលោយផ្លទេ់ និងពាក់ព្័នធយ៉ាងសំខាន់លៅនឹងព្ិការភាព្
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របស់សិសស ឬជាេទធ ផ្េផ្លទេ់ននការបរាជ័យ កនុងការអនវតត មផ្នការ IEP ឬមផ្ន ក 504
របស់សិសស។


ម្របសិនលបើម្រក ុែកំែត់ថាអាកបបកិ រ ិយែិនមែនជាការបងាាញព្៊ីព្ិការភាព្
លនេះសិសស
អាចនឹងម្រតវូ ោក់ព្ិន័យម្រសបតាែលោេការែ៍ និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីអនវតត ចំលពាេះសិសសទ ំងអស់
លេើកមេងមតសិសសមដេានសិទធិទទួ េបានលសវាអប់រំព្ិលសស
នឹងានសិទធិទទួ េបាន
ការអប់រំសាធារែៈសែរែយលោយឥតេិតនងល ចប់ព្៊ី នងៃ ទ៊ីដប់ែួយ (ទ៊ី 11) ននការែិនរាប់
បញ្ចេ
ូ មផ្ន ក វ ិន័យកនុងឆ្នំសិកា។ លៅលព្េសែម្រសប ម្រក ុែការងារអាចមែនំការវាយតនែល
អាកបបកិ រ ិយកនុងការចូ េរ ួែរបស់សិសស។



ម្របសិនលបើម្រក ុែកំែត់ថាអាកបបកិ រ ិយលនេះជាការបងាាញអំព្៊ីព្ិការភាព្របស់សិសស
លនេះសិសសនឹងែិនម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកា
ឬបលែដញលចញព្៊ីសាលាសម្រាប់ការបំពាន
លនេះលទ។ លទេះជាយ៉ាងណាក៏លោយ សាលានឹងលកាេះម្របជំ IEP របស់សិសស ឬម្រក ុែ 504
លដើែប៊ីបលងក ើតមផ្នការវាយតនែល ឥ រ ិយបងចូ េរ ួែ
ឬព្ិនិតយលែើេមផ្នការអនត រាេែន៍
អាកបបកិ រ ិយមដេានម្រសាប់។

ែិនថាលសចកដ ៊ីសលម្រែចសដ ៊ីព្៊ីការបងាាញយ៉ាងណាក៏លោយ
សាលាអាចោក់សិសសលៅកនុងការ
ែជឈោានជំនួសបលណា
ត េះអាសនន (ដូ ចមដេបានកំែត់លោយម្រក ុែ) រហូ តដេ់ 45 នងៃ សិកា ម្របសិន
លបើអាកបបកិ រ ិយលនេះពាក់ព្័នធនឹងអាវធ ឬលម្រេឿងលញៀនខសចាប់ ឬសារធាតសថ ិតលម្រកាែការ
ម្រេប់ម្រេងលផ្សងលទៀត ខែៈលៅសាលាលរៀន ឬលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍របស់សាលា ឬ ម្របសិនលបើ
សិសសបងក បួសរាងកាយយ៉ាងធៃ ន់ធៃរដេ់អនកដនទលៅសាលា
ឬកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំ
លោយសាលា។
លោយានការអនញ្ញាតព្៊ីែន្តនត៊ីសវនការននការ ិយេ័យបែតឹងឧទធ រែ៍សម្រាប់
ការអប់រំព្ិលសស
ឬតលាការននយតាតធិការានសែតថ កិចេ
សាលាក៏អាច
ដកសិសសានក់
លៅកមនល ងអប់រំជំនួសបលណា
ត េះអាសនន សម្រាប់រយៈលព្េមសសិបម្របាំ
(45)
នងៃ សិកា
តាែការបងាាញថា សិសសទំនងជារងរបួ សខល ួនឯង ឬអន កដនទ ម្របសិនលបើសិសសលៅមតសថ ិត
កនុងទ៊ីតាំងបចចុបបនន ។
ាតាបិតា
និងសិសសានសិទធិបតឹងតវា៉ាចំលពាេះការសលម្រែចចិតតរបស់ម្រក ុែម្របជំបងាាញ
ចំលពាេះ
ការអនវតត ការផ្លលស់បតរវូ ិន័យកនុងការោក់
និងការោក់សិសសលៅកនុងកមនល ងអប់រំជំនួសបលណា
ត េះ
អាសនន ។ សិសសនឹងលៅមតសថ ិតកនុងការោក់ វ ិន័យមដេកំែត់លោយអាជាាធរសាលាលរៀន លោយ
កំព្ងរង់ចំការសលម្រែចចិតតលេើបែតឹងឧទធ រែ៍ ឬរហូ តដេ់ផ្តកំែត់ននការោក់ទែឌកែម វ ិន័យ
លទេះជាែួ យណាែកដេ់ែនក៏លោយ។
លៅលព្េមដេសិសសមដេានសិទធិទទួ េបានព្ិការភាព្ម្រតវូ បានទទួ េរងនូ វវ ិធានការវ ិន័យែត ង
លហើយែត ងលទៀតមដេែិន្នដេ់កម្រែិតននការោក់ វ ិន័យ លនេះម្រក ុែ 504 ឬម្រក ុែ IEP
នឹងម្រតវូ បានលកាេះម្របជំលដើែប៊ីព្ិចរណាលេើ ការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស និងតម្រែូវការសម្រាប់ការវាយតនែល
បមនថ ែ ឬលសវាកែម ដេ់សិសស។
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សិទធិរបស់ាតាបិតា និងសិសសលម្រកាែមផ្ន កទ៊ី 504 ចំែងលជើង II,
IV, VI, IX និងចាប់សតព្
៊ី ៊ីជនជាតិអាលែរ ិកមដេានព្ិការភាព្៖
ជាលោេការែ៍របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell េឺម្រតវូ អនលលាែតាែ
បទបបញ្ា តត ិជាធរានទ ំងអស់ននមផ្ន កទ៊ី
504
ននចាប់សត៊ីព្៊ីការសាតរន៊ីតិសែបទឆ្នំ
1973
ក៏ដូចជាអវ ីមដេានលៅកនុងចំែងលជើងទ៊ី II ចំែងលជើងទ៊ី 4 ចំែងលជើងទ៊ី VI ចំែងលជើងទ៊ី IX
និងចាប់សដ៊ីជនជាតិអាលែរ ិកមដេានព្ិការភាព្។
ចាប់ទ ំងលនេះហាែម្របាែការលរ ីស
លអើងម្របឆ្ំងនឹងែនសសលោយលហតផ្េព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ សាសន លដើែកំលែើតជាតិ លេទ
និននការផ្ល វូ លេទ ឬព្ិការភាព្លៅកនុងកែម វ ិធ៊ីណាែួ យមដេទទួ េបានែូ េនិធិព្៊ីសហព្័នធ។
នីតិ វ ិធីបណ្តង
ឹ តវា៉ៃសាីព្យកា
ី រច្រ ដសច្អើង/ការច្បៀតច្បៀន៖
សាលាបានបលងក ើតន៊ីតិ វ ិធ៊ីនផ្ទ កនុងែួ យ
លដើែប៊ីផ្តេ់ការលោេះម្រសាយភាលែៗ
និងានសែធែ៌
លេើពាកយបែតឹង
មដេលចទម្របកាន់សកែម ភាព្ណាែួ យមដេម្រតវូ បានហាែឃ្ត់លោយចំែង
លជើងទ៊ី II ចំែងលជើងទ៊ី IV ចំែងលជើងទ៊ី VI និងចំែងលជើងទ៊ី IX មផ្ន កទ៊ី 504 និងចាប់សត៊ីព្៊ី
ព្ិការភាព្ជនជាតិអាលែរ ិក។ របាយការែ៍ ឬបែដឹងមដេលចទម្របកាន់ព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ
ែិនម្រតវូ សថ ិតលៅលម្រកាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីននបែតឹងតវា៉ាលនេះលទ
លហើយនឹងម្រតវូ លោេះម្រសាយតាែរយៈន៊ីតិ វ ិធ៊ី
បែតឹងតវា៉ាសដ ៊ីព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទោច់លោយម ករបស់ CCSL លទ។
ឆំណ្ងច្ជើងទី
II
លេើកល ើងកនុងមផ្ន កែួ យថា
"ោមនជនព្ិការណាានក់មដេានេកខ ែៈ
សែបតត ិម្រេប់ម្រោន់ (លោយលហតផ្េននព្ិការភាព្មបបលនេះមតែួ យេត់) ម្រតវូ បានែិនរាប់បញ្ចេ
ូ
ព្៊ីការចូ េរ ួែកនុង បដិលសធអតថម្របលយជន៍ ឬម្រតវូ បានទទួ េរងនូ វការលរ ីសលអើងលៅកនុងកែម វ ិធ៊ី
ឬសកែម ភាព្" មដេឧបតថ ែាលោយអងា ភាព្សាធារែៈល ើយ។
ឆំណ្ងច្ជើងទី IV ននចាប់សត៊ីព្៊ីសិទធិព្េរដា ឆ្នំ 1964 មចងថា ោមនបេា េណាានក់លៅលេើ
ែូ េោានននព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ ឬសញ្ញាតិម្រតវូ បានដកលចញព្៊ីការចូ េរ ួែកនុងកែម វ ិធ៊ីណាែួ យ
មដេទទួ េបានជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់សហព្័នធល ើយ។
មផ្ន កទ៊ី 901(a) ននឆំណ្ងច្ជើងទី IX ននវ ិលសាធនកែម ការអប់រំឆ្នំ 1972 ហាែឃ្ត់កែម វ ិធ៊ីអប់រំ
ឬសកែម ភាព្ណាែួ យែិនឱ្យលធវ ីការលរ ីសលអើងលោយមផ្អ កលេើលេទ។
បផ្ាក
504
ននចាប់សត៊ីព្៊ីការសាតរន៊ីតិសែបទឆ្នំ
1973
ការពារសិទធិរបស់ជន
ព្ិការលៅកនុងកមនល ងលធវ ីការ និងសាលាលរៀន។ មផ្ន កទ៊ី 504 េឺជាេកខ នត ិកៈសិទធិស៊ី វ ិេរបស់សហព្័នធ។
មផ្ន កទ៊ី 601 ននឆំណ្ងច្ជើងទី VI ហាែម្របាែការលរ ីសលអើងលោយមផ្អ កលេើព្ូជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ
ឬសញ្ញាតិ។
(ឆំណាំ៖
បណ្តឹងបដលរិនច្ចាទម្បកាន់ព្យីការច្រ ដសច្អើងគួ របតម្តូវបានបញ្ជន
ូ ច្ៅម្បធានអា កម្គប់ម្គង។ )
នីតិ វ ិធីបណ្ាង
ឹ តវា៉ៃសិទធិព្យលរដឋ ៖
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A. និយរន័យ
“បែតឹងតវា៉ា”
េឺជាពាកយបែតឹងមដេលធវ ីល ើងលោយលយងតាែ
និងលកើតលចញព្៊ីកាតព្វ កិចេ
របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell លម្រកាែមផ្ន កទ៊ី 504 ននចាប់សត៊ីព្៊ី
ការសាតរន៊ីតិសែបទ ចំែងលជើងទ៊ី 2, ចំែងលជើងទ៊ី 4, ទ៊ី 6, ចំែងលជើងទ៊ី IX (ការលរ ីសលអើង)
ចាប់សដ៊ីព្៊ីជនជាតិអាលែរ ិកមដេានព្ិការភាព្ ម្រព្ែទ ំងេកខ នត ិកៈ និងបទបបញ្ា តត ិរបស់រដា មដេ
អាចអនវតត បានមដេហាែឃ្ត់ចំលពាេះការលបៀតលបៀន
និងការលរ ីសលអើង។
“ភាេ៊ីមដេ
ទទួ េបនទុក” េឺជាបេា េានក់ ឬបេា េលម្រចើននក់មដេលធវ ីការបែតឹង។
B. ច្ោលបំណ្ង
លោេបំែងននន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែដឹងតវា៉ាលនេះេឺលដើែប៊ីធានបាននូ វដំលណាេះម្រសាយភាលែៗ
និងសែធែ៌
ចំលពាេះបែដឹងតវា៉ា មដេែដ ងាកេអាចនឹងលកើតល ើងលយងតាែមផ្ន ក 504 ចំែងលជើងទ៊ី 2
ចំែងលជើងទ៊ី 4 ចំែងលជើងទ៊ី IX និង ADA។
C. ទូ ច្ៅ
ោមនភាេ៊ីទទួ េបនទុកណាានក់នឹងទទួ េរងនូ វការបងខ ិតបងខ ំ ការបំេិតបំេ័យ ការលម្រជៀតមម្រជក ឬ
ការលរ ីសលអើងចំលពាេះការចេះល្មេះពាកយបែតឹង
ឬសម្រាប់ការជួ យលៅកនុងការលសើបអលងក តលេើ
បែតឹងលចទម្របកាន់ណាែួ យលៅកនុងបរ ិបទននន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងតវា៉ាលនេះល ើយ។
រាេ់ឯកសារ ទំនក់ទំនង និងកំែត់ម្រតាមដេទក់ទងនឹងការោក់ពាកយបែដឹងនឹងម្រតវូ បាន
រកាទកជាសាៃត់កនុងកម្រែិត វ ិសាេភាព្លព្ញលេញមដេផ្ត េ់លោយចាប់។
ទម្រែង់មបបបទសម្រាប់ការបត ឹងតវា៉ានឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនតាែការលសន ើសំលោយមផ្ន កទ៊ី
របស់សាលាលរៀន
ចំែងលជើងទ៊ី
II
ចំែងលជើងទ៊ី
4
ចំែងលជើងទ៊ី
និងអន កសម្រែបសម្រែួេកនុងែែឌេ ADA មដេានអាសយោានលៅខាងលេើ។
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IX

ឃ. នីតិ វ ិធី
លៅលព្េមដេភាេ៊ីទទួ េបនទុកជាសិសស ឬឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេរបស់សស
ិ ស៖
1. ភាេ៊ីបតឹងតវា៉ាេួ រមតបំលព្ញទម្រែង់មបបបទបែដឹងតវា៉ា
លហើយម្របេេ់វាលៅឱ្យនយកសាលា
លរៀងៗខល ួន។
ពាកយបែតឹងេួ រមតម្រតវូ បានោក់ជូនកនុងរយៈលព្េដប់ម្របាំ
(15)
នងៃ បនទប់ព្៊ី
លដើែបែតឹងបានដឹងអំព្៊ីការរំលលាេបំពានមដេបានលចទម្របកាន់។
(ការលចទ
ម្របកាន់អំព្៊ីការលរ ីសលអើងមដេលកើតល ើងែននឹងដំលែើរការបែតឹងតវា៉ា
លនេះនឹងម្រតវូ បានព្ិចរណាលេើករែ៊ីន៊ីែួយៗ)។ ជំនួយនឹងម្រតវូ បានផ្ត េជ
់ ូ នតាែការលសន ើសំ លដើែប៊ី
អនញ្ញាតឱ្យបេា េានក់អាចបញ្េ ប់បែដឹងតវា៉ាព្៊ី និងបនត ដំលែើរការបែដឹងតវា៉ា។
2. កនុងរយៈលព្េដប់ (10) នងៃ សិកា បនទប់ព្៊ីទទួ េបានបែដឹងតវា៉ា អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្
សិកាម្រតវូ ជួ បជាែួ យភាេ៊ីបដឹងតវា៉ាកនុងកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងលោេះម្រសាយបែដឹងតវា៉ា។
ការលសើបអលងក តលេើពាកយបែតឹងលនេះម្រតវូ បានលេចត់ទកថាានភាព្ហម ត់ចត់ ប៉ាមនត ែិនផ្ល វូ ការ។
អន កចប់អារែម ែ៍ទ ំងអស់
និងអន កតំណាងរបស់ព្ួកលេ
(លបើាន)
នឹងទទួ េបាន
ឱ្កាសែួ យលដើែប៊ីសាតប់ និងបញ្ជន
ូ េសតុតាងមដេពាក់ព្័នធលៅនឹងពាកយបែតឹង។ ម្របសិនលបើបែដឹង
តវា៉ាែិនម្រតវូ បានលោេះម្រសាយលទ វានឹងបញ្ជន
ូ លៅអន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កទ៊ី 504។
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3. កនុងរយៈលព្េសាែសិប
(30)
នងៃ សិកា
បនទប់ព្៊ីបានទទួ េបែដឹងតវា៉ាមដេែិនទន់
បានលោេះម្រសាយ
អន កសម្រែបសម្រែួេ/ម្របធានលែើេការខសម្រតវូ មផ្ន កទ៊ី
504
នឹងលធវ ីសវនការែួ យលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើសកែម ភាព្អវ ីមដេម្រតវូ ចត់ វ ិធានការលឆល ើយតបនឹងបែដឹ
ងតវា៉ា។
សវនការម្រតវូ លធវ ីលៅលព្េែួ យ
និងទ៊ីកមនល ងមដេងាយម្រសួេដេ់ភាេ៊ីទ ំងអស់។
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីសវនការនឹងអនវតត តាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីសែម្រសប រ ួែាន៖
ក. ឱ្កាសសម្រាប់ភាេ៊ីបដឹងតវា៉ាកនុងការបងាាញការតវា៉ាកនុងេកខ ែៈសែរែយណាែួ យ
ខ. សិទធិរបស់ភាេ៊ីបដឹងតវា៉ាចំលពាេះែន្តនត៊ីសវនការលោយែិនេំលអៀង
េ. សិទធិរបស់ភាេ៊ីបដឹងតវា៉ាកនុងការទទួ េបានការតំណាងព្៊ីទ៊ីម្របឹកា
ឬអន កតស៊ូ ែតិលោយការចំណាយផ្លទេ់ខល ួនរបស់ភាេ៊ីបដឹងតវា៉ា (ភាេ៊ីបដឹងតវា៉ា
េួ រជូ នដំែឹងលៅអន កសម្រែបសម្រែួេរបស់ែែឌេមផ្ន ក 504
ម្របសិនលបើោត់/នងនឹងម្រតវូ បានតំណាងលោយទ៊ីម្របឹកា) និង
ឃ. សិទធិរបស់ភាេ៊ីទទួ េបនទុកកនុងការសលម្រែចចិតតភាលែៗ។
4.
លសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីសព្េភាព្ននពាកយបែតឹង
និងការព្ែ៌នអំព្៊ីដំលណាេះម្រសាយ ម្របសិនលបើាន នឹងម្រតវូ លចញលោយអន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កទ៊ី
504
លហើយបញ្ជន
ូ បនត លៅលដើែបែតឹងែិនលេើសព្៊ីដប់ម្របាំ
(15)
នងៃ នននងៃ លធវ ីការបនទប់ព្៊ីការោក់ពាកយ។
លសចកដ ៊ីសលម្រែចអំព្៊ីសព្េភាព្ននពាកយបែតឹង
និងការព្ែ៌នអំព្៊ីដំលណាេះម្រសាយនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនជាទម្រែង់ជំនួសតាែការលសន ើសំ
ម្របសិនលបើចំបាច់សម្រាប់ការទំនក់ទំនងម្របកបលោយម្របសិទធភាព្។
5.
លដើែបែតឹងអាចលសន ើសំឱ្យានការព្ិចរណាល ើង វ ិញនូ វករែ៊ីលនេះ
កនុងករែ៊ីមដេោត់ែិនលព្ញចិតតនឹងដំលណាេះម្រសាយ។
ការលសន ើសំឱ្យានការព្ិចរណាល ើង វ ិញេួ រមតលធវ ីល ើងកនុងរយៈលព្េដប់ម្របាំ (15) នងៃ នននងៃ លធវ ីការ
បនទប់ព្៊ីបានទទួ េលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយកសាលា។
6. សិទធិរបស់បេា េានក់កនុងការលោេះម្រសាយភាលែៗ និងសែធែ៌សម្រាប់ពាកយបែតឹងមដេបាន
ោក់លៅលម្រកាែលនេះ
នឹងែិនម្រតវូ ចេះលខាយលោយការមសវ ងរកដំលណាេះម្រសាយលផ្សងលទៀតរបស់បេា េលនេះ ដូ ចជាការោក់
ពាកយបែតឹង ADA ជាែួ យនយកោាន ឬទ៊ីភានក់ងារសហព្័នធមដេទទួ េខសម្រតវូ លនេះលទ។
ការលម្របើម្របាស់ន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងសារទកខ លនេះែិនមែនជាតម្រែូវការជាែនសម្រាប់ការមសវ ងរកដំលណាេះ
ម្រសាយលផ្សងលទៀតលនេះលទ។
7.
ចាប់ទ ំងលនេះនឹងម្រតវូ បានបកម្រសាយលដើែប៊ីការពារសិទធិសំខាន់ៗរបស់អនកមដេចប់អារែម ែ៍កនុង
ការបំលព្ញតាែសត ង់ោរដំលែើរការសែម្រសប
និងធានថាសាលាអនលលាែតាែ
ADA
និងបទបបញ្ា តត ិអនវតត ។
8. ចាប់ចែល ងននដំលណាេះម្រសាយ និងការរកលឃើញទ ំងអស់មដេលធវ ីល ើងលម្រកាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីលនេះ
ម្រតវូ ោក់ជូននយក។
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ឆាប់សាីព្យកា
ី រោមនក៉ុមារណាមាាក់ម្តូវបានទ៉ុកច្ចាល
ចាប់ "ោមនការណាានក់ម្រតវូ បានទកលចេ" លេហទំព្័រ www.nclb.org តម្រែូវឱ្យសាលា
Collegiate Charter School of Lowell ផ្ត េ់បញ្ា៊ីល្មេះសិសស អាសយោាន និងលេខទូ រសព្ទ
ដេ់អនកលម្រជើសលរ ីសលយធា
និងម្រេឹេះសាថនសិកាឧតត ែសិកា
លៅលព្េមដេព្ួ កលេលសន ើសំ
ព្័ត៌ានមបបលនេះ
េេះម្រតាមតឪព្កាតយ
ឬសិសស
លសន ើសំឱ្យរកាទកព្័ត៌ានលនេះ។
លៅលដើែឆ្នំសិកា
ការជូ នដំែឹងអំព្៊ីសិទធិកនុងការលសន ើសំការកាត់ទកព្័ត៌ានលនេះនឹងម្រតវូ បាន
បញ្ជន
ូ លៅឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ និងសិសសមដេានអាយលេើសព្៊ី 14 ឆ្នំ។
ម្របសិនលបើការជូ នដំែឹងលនេះែិនម្រតវូ បានម្របេេ់ជូនសាលាវ ិញកនុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃ ដំបូងនន
ការចប់លផ្ត ើែឆ្នំសិកាលនេះលទ លនេះ សាលានឹងព្ិចរណាថាែិនានការជំទស់ចំលពាេះការលចញ
ផ្ាយព្័ត៌ានលនេះលទ លហើយព្័ត៌ានទ ំងលនេះនឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ បនត លៅទ ំងអន កលម្រជើសលយធា និង
និងសាថប័នននការសិកាថានក់ឧតត ែសិកា។

ការរ ឹតបនត ឹងបផ្ាករាងកាយច្លើសិសស
សាលា Collegiate Charter School of Lowell (CCSL) មសវ ងរកការលេើកកែព ស់កមនល ង
លធវ ីការម្របកបលោយសវតថ ិភាព្
និងផ្េិតភាព្
និងបរ ិយកាសអប់រំសម្រាប់បេា េិក
និងសិសសរបស់ខល ួន
លហើយលដើែប៊ីធានថាសិសសម្រេប់រ ូបរ ួចផ្តព្៊ីការលម្របើម្របាស់ វ ិធានរ ឹតបនត ឹងលេើ
រាងកាយមដេែិនម្រសបតាែតម្រែូវការនន 603 C.M.R. 46.00.
ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយ
ិធានការសលម្រ
េឺជា វ
ងាាេះបនទន់ននែលធាបាយចងលម្រកាយ។
ូ
វាអាចម្រតវបានម្រេប់ម្រេងមតលៅលព្េមដេចំបាច់ លដើែប៊ីការពារសិសស និង/ឬសាជិកសហេែន៍
សាលាព្៊ីការវាយដំ ឬលម្រោេះថានក់ដេ់រាងកាយធៃ ន់ធៃរមដេនឹងលកើតានប៉ាលណា
ណ េះ។ លៅលព្េមដេ
មផ្អ កលេើសតង់ោរលនេះ ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយេឺានភាព្ចំបាច់ បេា េិកនឹងខិតខំទប់សាកត់
ឬកាត់បនថ យលម្រោេះថានក់ណាែួ យចំលពាេះសិសស មដេបណា
ដ េែកព្៊ីការលម្របើម្របាស់ការកំែត់ម្រព្ំមដន
រាងកាយ។
CCSL
នឹងព្ិនិតយល ើង វ ិញជាលរៀងរាេ់ឆ្នំនូវលោេការែ៍
និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីនន
ការបងាកការកំែត់ម្រព្ំមដន
និងការោំម្រទអាកបបកិ រ ិយ
ផ្ត េ់វាដេ់បេា េិកទ ំងអស់
និងលធវ ីផ្ដេ់វាជូ នដេ់ាតាបិតារបស់សិសសមដេបានចេះល្មេះ។
ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយម្រតវូ បានចត់ទកថាជាន៊ីតិ វ ិធ៊ីសលម្រងាាេះបនទន់ននែលធាបាយ
ចងលម្រកាយ។
លនេះានន័យថាវ ិធានការលនេះអាចនឹងលម្របើបានមតលៅលព្េមដេអាកបបកិ រ ិយ
របស់សិសសបងក ការេំរាែកំមហងមដេអាចនឹងានការវាយដំឬការេំរាែកំមហងមដេអាចនឹង
លកើតល ើង ធៃ ន់ធៃរ ប៉ាេះពាេ់ដេ់រាងកាយចំលពាេះខល ួនឯង និង/ឬអន កដនទ លហើយសិសសែិនលឆល ើយ
តបលៅនឹងការមែនំលោយពាកយសែដ ៊ី
ឬការអនត រាេែន៍អាកបបកិ រ ិយមដេម្រសបចាប់និង
ែិនសូ វានការរំខាន
ឬអនត រាេែន៍មបបលនេះម្រតវូ បានចត់ទកថាែិនសែរែយ
កនុងកាេៈលទសៈលនេះ។
ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយអាចនឹងែិនម្រតវូ បានលម្របើសម្រាប់ការោក់ទែឌកែម លនេះលទ។
ការ
កំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយែិនអាចលម្របើជាការលឆល ើយតបលៅនឹងការខូ ចខាតម្រទព្យសែបតត ិរបស់សិសស
ការរំខានដេ់សណា
ត ប់ធានប់សាលា ការបដិលសធែិនអនវតត តាែវ ិធាន/ការមែនំ ឬការេំរាែ
កំមហងលោយពាកយសែដ ៊ីលនេះលទ េេះម្រតាមតសត ង់ោរលម្រោេះថានក់ខាងលេើម្រតវូ ោនផ្ងមដរ។
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ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយអាចនឹងែិនម្រតវូ បានលម្របើជាការលឆល ើយតបសត ង់ោរសម្រាប់សិសសណា
ានក់ល ើយ។ ោមន IEP ឬមផ្នការអាកបបកិ រ ិយជាលាយេកខ ែ៍អកសរណាែួ យអាចរ ួែបញ្ចេ
ូ
ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយជាការលឆល ើយតបសត ង់ោរចំលពាេះអាកបបកិ រ ិយណាែួ យល ើយ។
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីតាែោននឹងម្រតវូ បានអនវតត បនទប់ព្៊ីការលោេះមេងសិសសព្៊ីការកំែត់ម្រព្ំមដនមផ្ន ករាង
កាយ។
ទ ំងលនេះនឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ការព្ិនិតយលែើេករែ៊ីជាែួ យសិសស
លដើែប៊ីកំែត់ព្៊ីអាកបប
កិ រ ិយមដេអាចលកើតាន ព្ិនិតយលែើេករែ៊ីជាែួ យបេា េិកមដេម្រេប់ម្រេងលេើការកំែត់ម្រព្ំមដន
លដើែប៊ីព្ិភាកាថាលតើន៊ីតិ វ ិធ៊ីននការកំែត់ម្រព្ំមដនម្រតឹែម្រតវូ ម្រតវូ បានអនវតត តាែ និងព្ិចរណាថា
លតើការតាែោនសែម្រសបចំលពាេះសិសសមដេលឃើញលហតការែ៍លនេះមដរឬលទ។
ការរាយការណ្៍ច្ៅកនុងសាលា និងដល់មាតាបិតា
បេា េិកនឹងជូ នដំែឹងលោយផ្លទេ់ាត់ដេ់នយកម្របតិបតត ិ
លហើយនយកម្របតិបតត ិនឹងខិត
ខំម្របឹងមម្របងលោយសែលហតផ្េកនុងការជូ នដំែឹងលោយផ្លទេ់ាត់ដេ់ាតាបិតារបស់សិសស
កនុងរយៈលព្េ 24 លា៉ាងបនទប់ព្៊ីានការកំែត់ម្រព្ំមដន។ បេា េិកនឹងោក់របាយការែ៍
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរយ៉ាងេែអ ិតែិនលេើសព្៊ីនងៃ សិកាបនទប់
លហើយនយកម្របតិបតត ិនឹងលផ្ាើ
អ៊ីមែេ
ឬលផ្ាើរបាយការែ៍ជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់ាតាបិតាកនុងរយៈលព្េប៊ី
(3)
នងៃ នននងៃ សិកាបនទប់ព្៊ីការកំែត់ម្រព្ំមដន។
ែិនានការលេើកមេងោច់លោយម កម្រតវូ
បានអនញ្ញាតសម្រាប់េកខ ខែឌតម្រែូវសម្រាប់ការរាយការែ៍ទ ំងលនេះលនេះលទ។
រាេ់ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយ និងរបួ សមដេលកើតលចញព្៊ីកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយ នឹងម្រតវូ បាន
រាយការែ៍លៅ DESE។
នយកម្របតិបតត ិព្ិនិតយទិននន័យសដ ៊ីព្៊ីការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយជាម្របចំលដើែប៊ីកំែត់
ដេ់តម្រែូវការរបស់សិសស។

និងោំម្រទ

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូ បានសាវេែន៍កនុងការទក់ទងនយកម្របតិបតត ិននសាលារបស់កូន
ព្ួ កលេម្រេប់លព្េ
លដើែប៊ីព្ិភាកាអំព្៊ីលោេការែ៍
និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីននការបងាកការកំែត់ម្រព្ំមដន
និងការោំម្រទមផ្ន កអាកបបកិ រ ិយរបស់ CCSL។ លេើសព្៊ីលនេះ បេា េណាានក់មដេានការម្រព្ួយ
បារែា
ឬពាកយបែតឹងទក់ទង
នឹងការលម្របើម្របាស់ការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយ
អាចលម្របើម្របាស់ដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូ ការ និង/ឬន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងផ្ល វូ ការដូ ចខាងលម្រកាែ។
សិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេេួ រមតមែនំអំព្៊ីកងវ េ់របស់ព្ួកលេទក់ទងនឹងការលម្របើ
ម្របាស់ជាក់លាក់ននការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយលៅកាន់នយកម្របតិបតត ិកនុងរយៈលព្េដប់
(10)
នងៃ េិតចប់ព្៊ីនងៃ មដេាតាបិតា/អាណាព្ាបាេបានទទួ េរបាយការែ៍សត៊ីព្៊ីការកំែត់ម្រព្ំមដន
លនេះជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។ កនុងសែតថ កិចេរបស់ខល ួន នយកម្របតិបតត ិម្រតវូ ព្ាយែការជាែួ យ
បេា េានក់ៗ
លដើែប៊ីលោេះម្រសាយបែតឹងលោយយតត ិធែ៌
និងឆ្ប់រហ័ស។
ម្របសិនលបើសិសស
និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ព្ួកលេែិនលព្ញចិតតនឹងដំលណាេះម្រសាយ ឬម្របសិនលបើសិសស
និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ព្ួកលេែិនលម្រជើសលរ ីសលម្របើម្របាស់ដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូ ការ
លទ លនេះសិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ព្ួកលេអាចបនត ដំលែើរការបែតឹងផ្ល វូ ការ។
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សិសស
ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ោត់មដេានកងវ េ់ទក់ទងនឹងការលម្របើម្របាស់
ជាក់លាក់ននវវ ិធានការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយអាចមសវ ងរកការលោេះម្រសាយកងវ េ់របស់ោត់
ទក់ទងនឹងការលម្របើម្របាស់ជាក់លាក់ននវ ិធានការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយលោយោក់ពាកយ
បែតឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយកម្របតិបតត ិ។
សិសស
និង/ឬាតាបិតា/អាណា
ព្ាបាេេួ រមតោក់េិខិតលនេះកនុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃ េិតចប់ព្៊ីនងៃ មដេាតាបិតា/អាណាព្ា
បាេបានទទួ េរបាយការែ៍សត៊ីព្៊ីការកំែត់ម្រព្ំមដនជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
ពាកយបែតឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរេួ រមតរ ួែបញ្ចេ
ូ ៖ (ក) ល្មេះរបស់សិសស (ខ) ល្មេះរបស់សាលា
មដេការកំែត់ម្រព្ំមដនរាងកាយបានលកើតល ើងលោយការលចទម្របកាន់
េ)
កាេបរ ិលចេ ទននការកំែត់ម្រព្ំមដន (ឃ) ែូ េោានននបែតឹង ឬកងវ េ់ និង (ង) ចំណាត់ការមក
តម្រែូវមដេបានមសវ ងរក។
នយកម្របតិបតត ិ
តាែរយៈអន កចត់តាំងរបស់ខល ួន
នឹងលសើបអលងក តពាកយបែតឹងលនេះ។
កនុងអំ ុ ងលព្េននការលសើបអលងក តរបស់ខល ួន នយកម្របតិបតត ិ និង/ឬអន កចត់តាំងរបស់ខល ួន
ម្រតវូ ទក់ទងបេា េទ ំងលនេះ
មដេម្រតវូ បានលេចត់ទកថាានព្័ត៌ានពាក់ព្័នធលៅនឹង
ពាកយបែតឹង។
ការកំែត់លព្េលវលាដ៏តឹង រ ឹងែិនអាចកំែត់សម្រាប់ដំលែើរការលសើបអលងក ត
បានលទ
លោយសារកាេៈលទសៈន៊ីែួយៗានភាព្ខសមបល កោន
ប៉ាមនត ពាកយបែតឹងនឹង
ម្រតវូ បានលឆល ើយតបភាលែៗ។
បនទប់ព្៊ីបញ្េ ប់ការលសើបអលងក តជាផ្ល វូ ការ
នយកម្របតិបតត ិម្រតវូ
ទក់ទងបេា េមដេបានោក់ពាកយបែតឹងទក់ទងនឹងេទធ ផ្េននការលសើបអលងក តរបស់ខល ួន។

ច្ោលការណ្៍ច្ម្បើម្បាស់ថ្នាជ
ំ ក់របស់សាលា
សាលា Collegiate Charter School of Lowell បានលបត ជាាចិតតកនុងការមងរកា និងលធវ ីឱ្យសខភាព្
និងសខាេភាព្របស់បេា េិក និងសិសសទ ំងអស់បានម្របលសើរល ើង។ សាលា Collegiate Charter
School of Lowell ទទួ េយកលោេការែ៍អប់រំមដេអាចបលម្រងៀនបានេអ បំផ្តតាែរយៈ
ឧទហរែ៍។
ការម្រសាវម្រជាវមផ្ន កលវជា សាន្តសដបងាាញថា
ការលម្របើម្របាស់ថានជ
ំ ក់បងក ហានិេ័យសខភាព្យ៉ាងធៃ ន់ធៃរ។ ជាេទធ ផ្េ សាលា Collegiate Charter
School of Lowell ម្របកាន់យកលោេការែ៍ខាងលម្រកាែសម្រាប់បេា េិក សិសស និងលេាៀវ
ទ ំងអស់លៅបរ ិលវែសាលា៖
1.
ការលម្របើម្របាស់ថានជ
ំ ក់ម្រេប់ម្របលេទែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតលៅកនុងអោរណាែួ យលម្រកា
ែការដឹកនំរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell ល ើយ។
2. លោេការែ៍សដ៊ីព្៊ីការហាែការជក់បា រ ីលៅសាលាហាែ
ឃ្ត់ការលម្របើម្របាស់ថានជ
ំ ក់លោយសិសស
បេា េិក
និងលេាៀវលៅម្រេប់អោរ
និងលៅម្រេប់កមនល ងននទ៊ីធាលសាលា និងរងយនតម្រក ុង ម្រេប់លព្េលវលា រ ួែទ ំងម្រព្ឹតតិការែ៍
មដេលរៀបចំលោយសាលាលៅលម្រៅសាលាផ្ងមដរ។
ការបំពានលោេការែ៍លនេះនឹងបណា
ដ េឱ្យានផ្េវ ិបាក។
វវ ិធានការខាងលម្រកាែម្រតវូ លម្របើលោយនយក
ឬអន កចត់តាំងជាលោេការែ៍មែនំ
លដើែប៊ីផ្តេ់នូវវ ិធ៊ីសាម្រសតម្របកបលោយយតត ិធែ៌ វរ ឹងាំ និងជាប់លាប់ចំលពាេះវវ ិន័យ។
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អំលព្ើលេម ើស-- ការលម្របើម្របាស់ផ្េិតផ្េថានជ
ំ ក់ទ ំងអស់ (មដេកំែត់លោយ M.G.L. Ch. 71,
s.2 (A).
សិសស—ការរកាទ៉ុក ឬច្ម្បើម្បាស់ផ្លិតផ្លថ្នាជ
ំ ក់* ច្ៅច្លើម្ទព្យយសរបតត រិ បស់សាលា៖
អំច្ព្យើច្លម ើស៖
ជច្ម្រើស៖
អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 1៖
ការព្យ
ួ រការសិកា 1-3 នងៃ
ការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា
ការម្របឹកាលយបេ់
អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 2៖

ការព្យ
ួ រការសិកា 3-5 នងៃ
ការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា
ការម្របឹកាលយបេ់

អំលព្ើលេម ើសទ៊ី 3៖
រយៈលព្េខល ៊ីឬមវង

ការព្យ
ួ រការសិកា

ការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា
ការម្របឹកាលយបេ់
សិសស--ការរកាទ៉ុកផ្លិតផ្លថ្នាជ
ំ ក់* ច្ៅច្លើម្ទព្យយសរបតត រិ បស់សាលា៖
អំច្ព្យើច្លម ើស៖
ជច្ម្រើស៖
អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 1៖
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែស
ើ ជំនួសខាងកនុង
ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា
ការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា
ការម្របឹកាលយបេ់
ការព្យ
ួ រការសិកា 1-3 នងៃ
អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 2៖

ការព្យ
ួ រការសិកា 1-3 នងៃ
ការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា
ការម្របឹកាលយបេ់

ជលម្រែើសណាែួ យដូ ចខាងលម្រកាែអាចនឹងម្រតវូ បានផ្ស ំជាែួ យនឹងផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យ៖
ការបញ្ជន
ូ លៅកាន់កែម វ ិធ៊ីបញ្ឈប់ការជក់បា រ ី
កែម វ ិធ៊ីជលម្រែើសជំនួសកនុងផ្ទ េះ
និងការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា។
ូ ិក ថានជ
* ផ្េិតផ្េថានជ
ំ ក់៖ បារ ី ស៊ីហាា បារ ីលអ ិចម្រតន
ំ ក់ទំពារ ថានហ
ំ ឺត ឬថានជ
ំ ក់ទម្រែង់លផ្សងលទៀត

ច្ោលការណ្៍/ព្យិធីសារឆំច្ពាោះការច្ម្បើម្បាស់សារធាត៉ុច្ញៀន
សាលា Collegiate Charter School of Lowell លបដ ជាាផ្ត េ់នូវបរ ិយកាសោមនលម្រេឿងលញៀន
និងលម្រេឿងម្រស វ ឹងសម្រាប់បេា េិក សិសានសិសស និងម្របជាព្េរដា ។
សាលាលជឿថាការអប់រំលដើរ
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តួ នទ៊ីយ៉ាងសំខាន់កនុងការបលងក ើតទាលប់សខភាព្លព្ញែួ យជ៊ី វ ិតសម្រាប់សិសសរបស់ខល ួន។
ការមែនំអំព្៊ីធាតផ្ស ំននកែម វ ិធ៊ីសិកា
និងការម្របឹកាការមែនំសងក ត់ធៃន់លេើលម្រោេះថានក់
មដេទក់ទងនឹងលម្រេឿងលញៀន
និងលម្រេឿងម្រស វ ឹង។
SABIS®
ក៏ានការចប់
អារែម ែ៍យ៉ាងខាលំងចំលពាេះសខភាព្របស់បេា េិករបស់ខល ួន
និងចំលពាេះលសវាកែម
របស់ព្ួកលេចំលពាេះសិសសកនុងនែជាជនេំរ វូ ិជា ានផ្ងមដរ។
សិសសមដេចូ េរ ួែកនុងកែម វ ិធ៊ីរាមំ រករបស់សាលា ម្រព្ឹតតិការែ៍សងា ែ ឬសកែម ភាព្សាលានឹងតម្រែូវ
ឱ្យលោរព្វ ិធានននអាកបបកិ រ ិយមដេចូ េជាធរានកនុងនងៃ សិកា។
សកែម ភាព្រាំមរក និងសកែម ភាព្សងា ែរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell
ម្រតវូ បានលម្រោងសម្រាប់សាជិកននសាលារបស់លយើង
ការចូ េរ ួែលោយបេា េមដេែិនមែនជាបេា េិកសាលាេឺមតតាែរយៈការអលញ្ាើញមតប៉ាលណា
ណ េះ។
លៅលព្េមដេលេាៀវម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េ សិសសម្រតវូ ោក់កំហិតចំលពាេះលេាៀវានក់លៅកែម វ ិធ៊ីរាមំ រក
ឬកែម វ ិធ៊ីសងា ែ លហើយការយេ់ម្រព្ែម្រតវូ មតផ្ត េ់ជាែនលោយរដា បាេ។
សិសសនឹងែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េសកែម ភាព្រាំមរកសាែសិបនទ៊ីបនទប់ព្៊ីវាបានចប់
លផ្ត ើែលទ
េេះម្រតាមតានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីរដា បាេ។
ម្របសិនលបើអនកចូ េរ ួែចកលចញ
ព្៊ីសកែម ភាព្លោយលហតផ្េណាែួ យលោយោមនែនសសធំអែដំលែើរ
ោត់នឹងែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យម្រតេប់ែកវ ិញលទ។

សិសសមាាក់ៗបដលឆូ លរ ួរសករម ភាព្យរាំបរក ឬសករម ភាព្យបដលឧបតថ រៃច្ដាយសាលា អាឆម្តូវបាន
តម្រូវឱ្យដាក់ជូនលទធ ផ្លច្ធវ ដច្តសតឧបករណ្៍ច្ធវ ដច្តសតផ្ល វូ ដច្ងា ើរ។
ច្នោះគឺជាការសាកលបងអករម
បដលរិនមានលកេ ណ្ៈ្លនពាន
បដលរិនចាំបាឆ់ច្ម្បើពាកយសរា ី។
សិសសនឹងម្តូវបាន
ូ "។
ច្សាើស៉ុំឱ្យនិយយ ឬដកដច្ងា ើរឆូ លច្ៅកនុងឧបករណ្៍ "ដូ ឆរីម្កូហវន
លៅលព្េមដេអាចលធវ ីលៅបាន
និងតាែការសលម្រែចចិតតរបស់រដា បាេ
ែន្តនត៊ីបេិ
៉ាូ ស
នឹងានវតត ានលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍កនុងករែ៊ីានបញ្ញាការអនវតត ចាប់មដេអាចនឹងលកើត
ល ើង។
សិសសមដេរដា បាេបានកំែត់ថាបានបំពានលេើលោេការែ៍ននការលម្របើម្របាស់សារធាត
លញៀន និងម្រកែម្របតិបតត ិរបស់សាលានឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ លៅផ្ទ េះជាែួ យាតាបិតា ឬម្រតវូ បញ្ជន
ូ លៅ
ប៉ាូ េិសលដើែប៊ីោក់ឱ្យសថ ិតកនុងការពារ ឬការចប់ខល ួន។
វាជាទំនួេខសម្រតវូ របស់ទ៊ីម្របឹការដា បាេ/ែហាវ ិទាេ័យ លដើែប៊ីបញ្ញាក់ឱ្យចាស់ថាចំែចដូ ចខាង
លម្រកាែម្រតវូ បានអនវតត ៖
1. លោេលៅរបស់អនកលែើេការខសម្រតវូ ែហាវ ិទាេ័យចំនួនបួ ននក់ និងយ៉ាងលហាចណាស់
ាតាបិតាព្៊ីរម្រក ុែ លដើែប៊ីសម័ម្រេចិតតសម្រាប់លសវាកែម របស់ព្ួកលេ។
2. ានមតតំបន់ននអោរមដេម្រព្ឹតតិការែ៍លនេះនឹងលកើតល ើង លហើយបនទ ប់ទឹកមដេលៅជាប់
ោនអាចនឹងានប៉ាលណា
ណ េះ។
3. លោេការែ៍សម្រាប់សិសសមដេចកលចញព្៊ីអោរ៖
ក. ានមតលព្េឈប់សម្រាកប៉ាលណា
ណ េះ មដេសិសសអាចលចញលៅខាងលម្រៅបាន។
4. នរណាានក់មដេលែើេលៅសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េននជាតិអាេ់កេ ឬលម្រេឿងលញៀន
ែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀនលទ លហើយម្រតវូ ឆល ងកាត់ការលធវ ីលតសត ខយេ់ដលងា ើែ។
5. លេាៀវមដេសថ ិតលៅលម្រកាែថានក់ទ៊ីម្របាំបួនែិនអាចចូ េរ ួែការរាំមរកលៅវ ិទាេ័យបានលទ។
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6. ែនម្រព្ឹតតិការែ៍លនេះ ល្មោលេាៀវម្រតវូ ទទួ េបានការអនញ្ញាត និងកត់ម្រតាជាែួ យរដា បាេ
ែនលព្េបិទសាលា។
បផ្ាកទី I៖ ម្ព្យឹតតិការណ្៍បដលច្រៀបឆំច្ដាយសាលា
1. រដា បាេនឹងកំែត់ថាលតើលៅម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាណាខល េះ
មដេម្រតវូ លម្របើឧបករែ៍លធវ ីលតសត ខយេ់ដលងា ើែ។ ម្រព្ឹតតិការែ៍ទ ំងលនេះរ ួែានជាអាទិ៍
ព្ិធ៊ីជប់លេៀងបញ្េ ប់ការសិកា ការរាំមរក ការម្របេំតន្តនត៊ី សកែម ភាព្លព្េយប់
ដំលែើរទសសនៈកិចេមដេែិនានភាព្ចំបាច់ ម្រព្ឹតតិការែ៍ក៊ីឡា។េ។
2. រដា បាេនឹងកំែត់ព្៊ីរលបៀបមដេសិសសនឹងម្រតវូ បានលធវ ីលតសត ៖ ម្រក ុែទ ំងែូ េ
ការលម្រជើសលរ ីសនចដនយមដេបានកំែត់ទកជាែន
ឬមផ្អ កលេើការសងស័យសែលហតផ្េមដេានេកខ ែៈបេា េ។ អន កម្រេប់ម្រេង
ឬបេា េិកមដេានវតត ានលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍មបបលនេះ ានសិទធិលធវ ីលតសដ
និងលធវ ីលតសដ ល ើង វ ិញលេើសិសសណាានក់មដេសងស័យថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េននលម្រេឿងម្រស វ ឹង
លបើលទេះប៊ីជាសិសសានការលធវ ីលតសត អវ ិជា ានលៅលព្េចូ េរ ួែកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍ក៏លោយ។
3.
សិសសមដេចូ េរ ួែកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍ទ ំងលនេះអាចម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យលធវ ីលតសដ ឧបករែ៍លធវ ីលត
សត ដលងា ើែ មដេម្រេប់ម្រេងលោយបេា េិក ឬរដា បាេែនលព្េចូ េម្រព្ឹតតិការែ៍លនេះ។
a. សិសសណាមដេលធវ ីលតសត វវ ិជា ាននឹងម្រតវូ លធវ ីលតសត លេើកទ៊ីព្៊ីរបនទប់ព្៊ីការរង់ចំរយៈលព្េ
នែា (20) នទ៊ី។
ខ. ម្របសិនលបើការលធវ ីលតសត លនេះានភាព្វ ិជា ាន
សិសសនឹងម្រតវូ បានបដិលសធែិនឲ្យចូ េរ ួែកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍លនេះ
ឃ្ត់ខល ួនលោយែន្តនត៊ីសាលាលរៀន
រហូ តដេ់ឪព្កាតយ
ឬអាណាព្ាបាេែកដេ់
លហើយការលសើបអលងក តម្រតវូ បានលធវ ីល ើង។
េ. សិសសនឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ លៅផ្ទ េះ លហើយនឹងម្រតវូ ព្យ
ួ រការសិកាតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីវវ ិន័យ។
ឃ. ែិនថាែន្តនត៊ីសាលាកំព្ងលធវ ីលតសត សិសសលោយនចដនយ
ឬលធវ ីលតសតម្រក ុែទ ំងែូ េលទ
សិសសមដេលធវ ីលតសត វ ិជា ាន
ឬបដិលសធែិនទទួ េការលធវ ីលតសត
អាចម្រតវូ បានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្លម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីសិកានលព្េអនេតល ើយ។
4. សិសសមដេបានចូ េរ ួែរ ួចលហើយលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា
មដេម្រតវូ បានសងស័យថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េ នឹងម្រតវូ លធវ ីលតសត ឬលធវ ីលតសត ល ើង វ ិញ។
ក. ម្របសិនលបើការលធវ ីលតសត លនេះវ ិជា ាន
សិសសនឹងម្រតវូ ឃំខល ួនរហូ តដេ់ឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេែកដេ់
លហើយនឹងម្រតវូ ព្យ
ួ រការសិកាតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យ។

98

ខ. ម្របសិនលបើសិសសមដេចូ េរ ួែរ ួចលហើយ
មដេម្រតវូ បានលេសងស័យថាបានលម្របើម្របាស់លម្រេឿងម្រស វ ឹងដូ ចបានលរៀបរាប់លៅទ៊ីលនេះ
បដិលសធការលធវ ីលតសត លនេះ
សិសសលនេះនឹងម្រតវូ ឃំខល ួន
លហើយបញ្ជន
ូ លៅផ្ទ េះជាែួ យឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេ លហើយសថ ិតលម្រកាែន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យ
នឹងម្រតវូ ព្យ
ួ រការសិកា។
5. ព្ិធ៊ីសារឧបករែ៍ព្ិនិតយដលងា ើែម្រតវូ អនវតត ចំលពាេះសិសស និងលេាៀវទ ំងអស់។
បផ្ាកទី II៖ កនុងអំ ុ ងច្ព្យលថ្ថៃសិកា
អន កម្រេប់ម្រេងអាចនឹងផ្ត េ់ឱ្យសិសសណាានក់មដេសងស័យថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េននជាតិអាេ់ក
េលោយលយងតាែបទបបញ្ា តត ិននលោេនលយបាយលនេះនូ វការលធវ ីលតសត ខយេ់ដលងា ើែ។
ក. សិសសមដេលធវ ីលតសត វវ ិជា ាននឹងម្រតវូ លធវ ីលតសត លេើកទ៊ីព្៊ីរបនទប់ព្៊ីការរង់ចំរយៈលព្េនែា
(20) នទ៊ី។
ខ. ម្របសិនលបើការលធវ ីលតសត លនេះានភាព្វ ិជា ានផ្ងមដរ
ែន្តនត៊ីសាលានឹងឃ្ត់ខល ួនសិសសរហូ តដេ់ឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេែកដេ់
លហើយសិសសនឹងម្រតវូ ព្យ
ួ រការសិកាតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យ។
េ. សិសសមដេម្រតវូ បានកំែត់ថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េដូ ចបានលរៀបរាប់លៅទ៊ីលនេះ
លហើយសិសស
មដេបដិលសធការលធវ ីលតសត លនេះនឹងម្រតវូ ឃ្ត់ខល ួនរហូ តដេ់ឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេ
ែកដេ់ លហើយសិសសនឹងម្រតវូ បានព្យ
ួ រការសិកាតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ី វ ិន័យ ។
បផ្ាកទី III៖ ការបណ្
ត ុ ោះបណា
ត ល និងការបថទាា
1. ការបែតុេះបណា
ត េលៅកនុងម្របតិបតត ិការឧបករែ៍លធវ ីលតសត ដលងា ើែ
នឹងម្រតវូ បានអនវតត និងលធវ ីបចចុបបនន ភាព្ជាលរៀងរាេ់ឆ្នំលយងតាែការមែនំរបស់ម្រក ុែហ៊ន
ផ្េិតឬភានក់ងារេក់ឧបករែ៍លធវ ីលតសត ដលងា ើែ។
2.
បញ្ា៊ីរាយនែបេា េិកមដេបានទទួ េការបែតុេះបណា
ត េនឹងានលៅលេើឯកសារកនុងកាវរ ិ
យេ័យសាលា។

និយែន័យ៖
របររត់ព្យនធ
ឧបករែ៍ បរ ិកាខរ ឬអតថ បទណាែួ យ មដេលម្របើកនុងការលម្របើម្របាស់សារធាតរំលលាេបំពានណាែួ យ។
លនេះរ ួែបញ្ចេ
ូ ទ ំងសារធាតរំលលាេបំពាន។
ការបឆកចាយ
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ការរកាទកកនុងខល ួននូ វថានលំ ញៀនខសចាប់ ឬសារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេងកនុងបរ ិាែលេើស
ព្៊ីការលម្របើម្របាស់ផ្លទេ់ខល ួនសែលហតផ្េ
ឬថានតា
ំ ែលវជា បញ្ញាកនុងបរ ិាែលម្រចើនជាងកម្រែិតលម្របើ
ម្របចំនងៃ មដេបានមែនំតាែលវជា បញ្ញាលៅកនុងឯកសារលយងរបស់ម្រេលូ ព្ទយ
(P.D.R.)។
លេើសព្៊ីលនេះ ការផ្ត េ់ឱ្សងខសចាប់ សារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង ឬថានតា
ំ ែលវជា បញ្ញាលៅ
ឱ្យអន កលផ្សងលទៀត
ែិនថាកនុងបរ ិាែណាក៏លោយ
ម្រតវូ បានចត់ទកថាជាការមចកចយលៅកនុងលោេការែ៍លនេះ។
ម្រតវូ បានរកលឃើញថាានរកាទកកនុងបរ ិាែលនេះ
ែិនថាម្រតវូ បានរកលឃើញព្ិតម្របាកដ
ឬែិនព្ិតម្របាកដលៅកនុងសកែម ភាព្មចកចយក៏លោយ
នឹងម្រតវូ ចត់ទកថាជាការមចកចយលៅកនុងលោេការែ៍លនេះ។
ឧបករណ្៍ជក់
ឧបករែ៍
បរ ិកាខរ
ឬអតថ បទមដេលម្របើកនុងការលម្របើម្របាស់សារធាតរំលលាេបំពានណាែួ យ
រ ួែទ ំងឧបករែ៍មដេានេកខ ែៈតបមតង ដូ ចជា មខសោបកញ្ញេរ បំព្ង់ និងម្រកោសែូ េបារ ី។
ឧបករណ្៍ជក់ច្ម្គឿងច្ញៀន៖
លដើែប៊ីកឲ្
ំ យានការលម្របើម្របាស់សារធាតលញៀន
សិសសមដេបងាាញឧបករែ៍ជក់លញៀនលៅលេើម្រទព្យ
សែបតត ិរបស់សាលា អាចនឹងម្រតវូ វរ ឹបអូ សយកែកម្របេេ់ជូនាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់
វវ ិញ។ ផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យចំលពាេះករែ៊ីមបបលនេះនឹងម្រតវូ សលម្រែចតាែករែ៊ីន៊ីែួយៗ។
ម្ទព្យយសរបតត ិផ្លាល់ខ្ល ួន
រ ួែបញ្ចេ
ូ ទ ំងសលែល ៀកបំពាក់ កាបូ បសាពយ កាបូ បលសៀវលៅ ឬវតថុមដេជាកែម សិទធិបេា េម្រព្ែទ ំង
ម្រទព្យសែបតត ិមដេបានផ្ត េ់ឱ្យលោយសាលា។
ការរកាទ៉ុក
ការរកាទកកនុងខល ួននូ វបរ ិាែននសារធាតរំលលាេបំពានណាែួ យកនុងបរ ិាែសែលហតផ្េស
ម្រាប់ការលម្របើម្របាស់ផ្លទេ់ខល ួន។
ការបសវងរកសរច្ហត៉ុផ្ល
ការម្រតួតព្ិនិតយលេើបេា េរបស់សិសស ផ្េប៉ាេះពាេ់ផ្លទេ់ខល ួនឬម្រទព្យសែបតត ិ ប៉ាមនត ែិនរាប់បញ្ចេ
ូ ការ
មឆកលឆរលោយឱ្យលោេះសលែល ៀកបំពាក់។
សារធាត៉ុរំច្លាេបំពាន
សារធាតេ៊ីែ៊ី ឬសារធាតហាែឃ្ត់ ឬខសចាប់ (រ ួែទ ំងម្រេប់ទម្រែង់ននសារធាតម្រសូបចូ េតាែ
ដលងា ើែ) ណាែួ យ មដេផ្លលស់បតរសា
ូ ថ នភាព្ផ្ល វូ កាយ អារែម ែ៍ ឬផ្ល វូ ចិតតរបស់បេា េានក់ៗ។
ការដ៉ុតបំផ្លលញរបស់របររត់ព្យនធ បដលរ ឹបអូ សបាន
សារធាតទ ំងអស់ម្រតវូ មតបិទេា ិត និងចងម្រកងឯកសារលោយរដា បាេសាលា លហើយបញ្ជន
ូ លៅ
នយកោានប៉ាូ េិសម្រក ុង Lowell។ អតត សញ្ញាែសិសសនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូននយកោានប៉ាូ េិសម្រក ុង
Lowell ម្រសបតាែលោេការែ៍លនេះ។
ការសច្ម្ងាគោះបនាន់បផ្ាកច្វជជសាស្រសត
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កនុងករែ៊ីមដេសិសសម្រតវូ បានរកលឃើញថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េននសារធាតណាែួ យដេ់កម្រែិត
មដេានការេំរាែកំមហងដេ់អាយជ៊ី វ ិត ការដឹកជញ្ជន
ូ សលម្រងាាេះបនទន់នឹងម្រតវូ លរៀបចំលៅកាន់
ែនទ ៊ីរលព្ទយមដេលៅជិតបំផ្ត។ ការវាយតនែល លោយេិលានបោាយិកាសាលានឹងលធវ ីល ើងលៅលព្េ
ណាមដេអាចលធវ ីលៅបាន លដើែប៊ីធានសវតថ ិភាព្សិសស។
ការរកាការសមាៃត់
រាេ់ចំណាត់ការរដា បាេរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell មដេបានលធវ ីល ើង
កនុងការអនវតត លោេការែ៍ទ ំងលនេះ
នឹងម្រតវូ បានចងម្រកងលៅកនុងកំែត់ម្រតាបលណា
ដ េះបងា រ
អាសនន របស់សិសស។
េេះម្រតាមតានកំែត់លោយចាប់ ការលាតម្រតោងព្័ត៌ានណាែួ យ
ម្រតវូ មតានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីសិសសានក់ៗ និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ ម្របសិនលបើ
សិសសលនេះានអាយលម្រកាែដប់បួន (14) ឆ្នំ។
កិចេខិតខំម្របឹងមម្របងទ ំងអស់នឹងម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីការពារអតត សញ្ញាែរបស់បេា េណាែួ យ
(សិសស
បេា េិក
និងឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់
មដេរាយការែ៍ព្៊ីការបំពាន
លេើលោេការែ៍ទ ំងលនេះ។

ការព្ិចរណាទូ លៅ៖
ថ្នាតា
ំ រច្វជជបញ្ញជ៖ ម្រតវូ មតទកលៅជាែួ យេិលានបោាយិកាសម្រាប់ការមចកចយ។ តម្រែូវឱ្យាន
ការបងាាប់ព្៊ីលវជា បែឌិត និង ការអនញ្ញាតជាលាយេកខ ែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
ែនលព្េថានណា
ំ ែួ យម្រតវូ បានមចកចយ។
ឱ្សងណាែួ យមដេម្រតវូ បានរកាទកលៅលេើរបស់របរ
ផ្លទេ់ខល ួនរបស់សិសសនឹងម្រតវូ បានលឆល ើយតបលោយអនលលាែតាែលោេការែ៍លនេះ
លោយមផ្អ កលេើប រ ិាែននសារធាតលនេះ។
ការដ៉ុតបំផ្លលញរបស់របររត់ព្យនធ បដលរ ឹបអូ សបាន៖ សារធាតទ ំងអស់ម្រតវូ មតបិទេា ិត និងចងម្រកង
ឯកសារលោយរដា បាេសាលា
លហើយបញ្ជន
ូ លៅនយកោានប៉ាូ េិសម្រក ុង
Lowell។
អតត សញ្ញាែសិសសនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូននយកោានម្រសបតាែបទបបញ្ា តត ិននលោេការែ៍លនេះ។
ម្ោអាសនា បផ្ាកច្វជជសាស្រសត៖
កនុងករែ៊ីមដេសិសសម្រតវូ បានរកលឃើញថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធ ិព្េនន
សារធាតណាែួ យដេ់កម្រែិតមដេានការេំរាែកំមហងដេ់អាយជ៊ី វ ិត
ការដឹកជញ្ជន
ូ សលម្រងាាេះ
បនទន់នឹងម្រតវូ លរៀបចំលៅកាន់ែនទ ៊ីរលព្ទយមដេនោជិតបំផ្ត។
ការវាយតនែល លោយការ ិយេ័យ
សខភាព្នឹងម្រតវូ បានចូ េលម្របើម្របាស់លៅលព្េណាមដេអាចលធវ ីលៅបាន
លដើែប៊ីធានសវតថ ិភាព្សិសស។
ការអន៉ុវតត ច្ោលការណ្៍៖ សិសសម្រតវូ បានការពារលោយការធានននវ ិលសាធនកែម ទ៊ីបួន លហើយជា
កែម វតថុននការមឆកលឆសែលហតផ្េ
និងការរ ឹបអូ សព្៊ីសិសស
និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិជាក់លាក់
លៅលព្េមដេានការសងស័យសែលហតផ្េកនុងការលជឿថា
សិសសអាចនឹងានរកាទក
លម្រេឿងលញៀន អាវធ លម្រេឿងម្រស វ ឹង និងសាារលផ្សងលទៀតមដេបំពានលេើលោេការែ៍សាលា ឬចាប់
រដា ។
ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាម្រតវូ សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេងរបស់ែន្តនត៊ីសាលា
លហើយម្រតវូ សថ ិត
លៅលម្រកាែការមឆកលឆរ
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ម្ទព្យយសរបតត ិសាលា៖ សាលាានសិទធិលេើទូសាារ ត និងម្រទព្យសែបតត ិលផ្សងៗលទៀតរបស់សាលា។
សាលាអនវតត សិទធិម្រេប់ម្រេងផ្លតច់ែខលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា លហើយសិសសែិនេួ រានការរំព្ឹង
ទកអំព្៊ីឯកជនភាព្ទក់ទងនឹងវតថុមដេសថ ិតលៅកនុងម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។ ម្របសិនលបើ
ទូ សាារលៅកនុងសាលាម្រតវូ បានលម្របើរ ួែោនលោយសិសសលម្រចើនជាងែួ យនក់
សិសសានក់ៗម្រតវូ
ទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះរបស់របររត់ព្នធ មដេបានរកលឃើញកនុងអំ ុ ងលព្េមឆកលឆរទូ សាារ
(សូ ែលែើេចំែច “ទូ សាារ” មដេានលៅទ៊ីលនេះ)។
ប៉ុគគល៖
លយងតាែតលាការកំព្ូេរបស់សហរដា អាលែរ ិក
"សិសសអាចនឹងម្រតវូ បានមឆកលឆរ
ម្របសិនលបើានលហតផ្េសែលហតផ្េសម្រាប់ការសងស័យថាការមឆកលឆរនឹងបងាាញេសតុតាង
មដេថាសិសសបានបំពានលេើ វ ិធាន ឬចាប់របស់សាលា"។ ឥទធ ិព្េរបស់សិសសានក់ក៏ជាម្របធាន
បទកនុងការមឆកលឆរលោយែន្តនត៊ីសាលា
និងសថ ិតលៅលម្រកាែវ ិធានដូ ចោន។
ផ្េប៉ាេះពាេ់
អាចរ ួែបញ្ចេ
ូ រងយនត មដេានទ៊ីតាំងលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា។
ឧបករណ្៍ជក់ច្ម្គឿងច្ញៀន៖
លដើែប៊ីកឲ្
ំ យានការលម្របើម្របាស់សារធាតលញៀន
សិសសមដេបងាាញ
ូ
ឧបករែ៍ជក់លម្រេឿងលញៀនលៅកនុងសាលាអាចនឹងម្រតវវរ ឹបអូ សលោយែិនានចំណាត់ការអវ ីល ើយ។
លម្រេឿងបរ ិកាខរមបបលនេះអាចម្រតវូ បានម្របេេ់ជូនសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេម្រសបចាប់។
លនេះែិនរាប់បញ្ចេ
ូ ការបងខ ូចលករលតិ៍ ្មេះលនេះលទ។

ច្ម្ោងថ្ននីតិ វ ិធី វ ិន័យ
A.

សករម ភាព្យសម័ម្គឆិតតច្ដាយសិសស៖
1.
ការបញ្ជន
ូ សាៃត់លៅកាន់បេា េិកសងា ែកិចេ/អន កម្របឹកាសាលា
ម្របសិនលបើសិសសយេ់ម្រព្ែ។
2.
ទទួ េបានការដំែឹងអំព្៊ីលសវាកែម និងធនធានមដេាន។
3.
ផ្េវ ិបាកមផ្ន ក វ ិន័យមដេអាចលកើតាន។
4.
ការចូ េរ ួែរបស់ាតាបិតាម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតត។
5.
របាយការែ៍របស់ប៉ាូេិសអាចនឹងម្រតវូ បានោក់ជូន។
ការសាៃត់នឹងម្រតវូ បានលោរព្ លេើកមេងមតករែ៊ីមដេានសកាតនព្េ៖

ការលធវ ីអតត ឃ្ត

ឃ្តកែម

ការរំលលាេបំពានផ្ល វូ កាយ ឬផ្ល វូ លេទ

ខ្.

ការសងស័យច្ដាយសរច្ហត៉ុផ្លថ្នការច្ម្បើម្បាស់សារធាត៉ុបដលសថិតច្ម្ការការម្គប់ម្គង៖
1.
លព្េលៅ កនុងអំ ុ ងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីសាលាលរៀន។
2.
លព្េលៅ
កនុងអំ ុ ងលព្េ
និងលព្េែកព្៊ីម្រព្ឹតតិការែ៍
និងសកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា
ឬទក់ទងនឹងសាលា
រ ួែទ ំងការម្របកួ តក៊ីឡាផ្ងមដរ។
3.
រាយការែ៍ភាលែៗលៅនយក ឬអន កចត់តាំង។
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4.
5.
គ.

លៅលព្េជូ នដំែឹង នយក ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ លធវ ីការលសើបអលងក តសែម្រសប។
ម្របសិនលបើានេសតុតាងបញ្ញាក់ សូ ែអនវតត តាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីកនុងមផ្ន ក C ខាងលម្រកាែ។

សិសសទទួ លសារភាព្យ
ឬបានរកច្ឃើញថ្នកំព្យ៉ុងច្ម្បើម្បាស់
និង/ឬមានរកាទ៉ុក
សារធាត៉ុបដលសថិតច្ម្ការការម្គប់ម្គង៖
1.
លព្េលៅ កនុងអំ ុ ងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីសាលាលរៀន។
2.
លព្េលៅ
កនុងអំ ុ ងលព្េ
និងលព្េែកព្៊ីម្រព្ឹតតិការែ៍
និងសកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា
ឬទក់ទងនឹងសាលា
រ ួែទ ំងការម្របកួ តក៊ីឡាផ្ងមដរ។
3.
នយក
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ជូ នដំែឹងជាបនទន់ដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់
លដើែប៊ីយកសិសសលៅផ្ទ េះ៖
ក.
ប៉ាូ េិសនឹងទទួ េបានការជូ នដំែឹងម្របសិនលបើ
ឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ែិនអាចទក់ទងបាន។
b.
ការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីភាលែៗ
(សូ ែលែើេ
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់)។
4.
ប៉ាូ េិសទទួ េបានការជូ នដំែឹងអំព្៊ីបទលេម ើស។
5.
ការម្រតួតព្ិនិតយសម្រាប់ែនសសលព្ញវ ័យនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនរហូ តដេ់ឪព្
កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ និង/ឬប៉ាូ េិសែកដេ់។
6.
ម្របសិនលបើម្រតវូ ការសលម្រងាាេះបនទន់មផ្ន កលវជា សាន្តសត លៅរងយនត សលម្រងាាេះបនទន់។
7.
ការព្ិន័យ៖
ការផ្លអក/ការបលែតញលចញរយៈលព្េមវង
(ដូ ចមដេបាន
អនញ្ញាតលៅលម្រកាែចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts ជំព្ូក 71 មផ្ន ក 37H)

កនុងករែ៊ីមដេពាក់ព្័នធនឹងការព្យ
ួ ររយៈលព្េមវង នយកនឹង បមនថ ែព្៊ីលេើការព្យ
ួ រ មដេតម្រែូវ៖
I. បទលេម ើសទ៊ីែួយ – ការបញ្ជន
ូ សាៃត់លៅកាន់បេា េិកសងា ែកិចេ/អន កម្របឹកាសាលា
លៅលព្េម្រត ប់លៅសាលាវ ិញ។
ក. ការខកខានែិនបានចូ េរ ួែ៖
1. ជួ បជាែួ យែន្តនត៊ីសងា ែកិចេ/អន កម្របឹកា
ឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ និងសិសស។
2. ការផ្លអកបមនថ ែលទៀតអាចាន
II. បទលេម ើសទ៊ីព្៊ីរ/ជាបនត បនទប់
ក.
ការបញ្ជន
ូ ជាចំបាច់លៅកាន់កែម វ ិធ៊ីព្ាបាេការលម្របើម្របាស់សារធាតលញៀន
លៅខាងលម្រៅ។
ខ. ការវាយតនែល ជាចំបាច់លោយកែម វ ិធ៊ីព្ាបាេ។
េ. សិសសអាចនឹងទទួ េរងនូ វការព្យ
ួ ររយៈលព្េមវងបមនថ ែលទៀត
សម្រាប់ការែិនលោរព្តាែការមែនំននកែម វ ិធ៊ីព្ាបាេ។
ឃ.

សិសសបឆកចាយសារធាត៉ុសថិតច្ម្ការការម្គប់ម្គង រ ួរទំងជាតិអាល់ក៉ុល៖
1. លព្េលៅ កនុងអំ ុ ងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីសាលាលរៀន។
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2. លៅ អំ ុ ងលព្េ និងលចញព្៊ីម្រព្ឹតតិការែ៍ និងសកែម ភាព្មដេលរៀបចំ
ឬទក់ទងនឹងសាលា រ ួែទ ំងការម្របកួ តក៊ីឡា។
3. ការព្ិន័យ៖
ក. ការផ្លអក/ការបលែតញលចញរយៈលព្េមវងលោយអនលលាែតាែ M.G.L. c. 71,
§§ 37H និង/ឬការផ្លអកការសិការហូ តដេ់លៅសិប (90)
នងៃ លោយអនលលាែតាែ 37H3/4 ។
ខ. នយកោានប៉ាូ េិសម្រក ុង Lowell ម្រតវូ បានជូ នដំែឹងជាបនទន់។
សហស៉ុខ្៉ុមាលថ្នរដឋ MASSACHUSETTS
តំបន់សាលាច្រៀនោមនច្ម្គឿងច្ញៀន

អនលលាែតាែចាប់ទូលៅននរដា
Massachusetts ជំព្ូក 94C មផ្ន ក 325 ជនណា
មដេបំពានលេើបទបបញ្ា តត ិននចាប់ទក់ទងនឹងការផ្េិត
ការមចកចយ
ការរកាទក
ឬកាន់កាប់លោយោមនការអនញ្ញាតកនុងលោេបំែងមចកចយសារធាតសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេ
ងកនុងលព្េកំព្ង ឬលៅ ឬកនុងរងវ ង់ែួយពាន់ហវីតននអចេនម្រទព្យមដេានសាលាបឋែសិកា
កមនល ងបែតុេះបណា
ត េវ ិជាាជ៊ីវៈ ឬអន វ ិទាេ័យរដា ឬឯកជន លទេះជាចូ េលរៀន ឬអត់ក៏លោយ
ម្រតវូ ផ្ត នទលទសោក់ព្នធ នោរកនុងព្នធ នោររដា ែិនតិចជាងព្៊ីរឆ្នំកនល េះ ឬលេើសព្៊ីដប់ម្របាំ (15)
ឆ្នំ
ឬោក់ព្នធ នោរកនុងព្នធ នោរ
ឬែែឌេមកមម្របែិនតិចជាងព្៊ីរឆ្នំ
ឬលេើសព្៊ីព្៊ីរ
ឆ្នំកនល េះល ើយ។ ោមនការកាត់លទសណាមដេោក់លម្រកាែបទបបញ្ា តត ិននមផ្ន កលនេះម្រតវូ ានតិចជាង
រយៈលព្េអបបបរាជាចំបាច់ននការោក់ព្នធ នោររយៈលព្េព្៊ីរ
(2)
ឆ្នំ។
ការផ្លកព្ិន័យចប់ព្៊ីែួយពាន់ រហូ តដេ់ែួយែឺនដលាលរ អាចនឹងម្រតវូ ោក់ ប៉ាមនត ែិនមែនជំនួស
ឱ្យការជាប់ព្នធ នោរយ៉ាងតិចព្៊ីរ (2) ឆ្នំជាកាតព្វ កិចេ ដូ ចមដេបានកំែត់លៅទ៊ីលនេះលទ។
កងវ េះចំលែេះដឹងអំព្៊ីម្រព្ំមដនសាលា
ែិនមែនជាការការពារជនណាមដេបំពានលេើបទបបញ្ា តត ិននមផ្ន កលនេះលទ។
ឧម្កិដឋករម សអប់ច្ខ្ព ើរ និងករណ្ីលំច្អៀង៖
សាលា Collegiate Charter School រដា Lowell លបត ជាាផ្ត េ់ប រ ិយកាសសវតថ ិភាព្ មដេសិសសទ ំង
អស់ានឱ្កាសលសម ើោនកនុងការលរៀនសូ ម្រត លោយែិនេិតព្៊ីព្ូជសាសន៍ ជាតិសាសន៍ លដើែកំលែើត
ទំលនរផ្ល វូ លេទ លយនឌ័រ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ សាសន ឬព្ិការភាព្ល ើយ។ ឧម្រកដ
ិ ា កែម សអប់លខព ើែ
និងករែ៊ីេំលអៀង តាែធែម ជាតិរបស់វា េឺជាការម្របឈែែខោក់ោន។ ករែ៊ីទ ំងលនេះបលងក ើត
ភាព្តានតឹង
និងលេើកកែព ស់អ រ ិភាព្សងា ែ។
ករែ៊ីមបបលនេះនឹងែិនម្រតវូ បានអត់ឱ្ន
លៅកនុងសាលាលទលម្រពាេះវារំខានដេ់សិទធិរបស់សិសសម្រេប់រ ូបកនុងការអប់រំ។
បមនថ ែព្៊ីលេើការបងក
លម្រោេះថានក់ដេ់សែិទធិផ្េសិកា
ឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ
និងការលបៀតលបៀនមដេទក់ទង
នឹងភាព្េំលអៀងអាចលធវ ីឱ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់សខាេភាព្ផ្ល វូ កាយ
និងផ្ល វូ ចិតតរបស់សិសស
បងក ឲ្យានអំលព្ើហិងាសងសឹក
លធវ ីឱ្យខូ ចលករលតិ៍ ្មេះរបស់សាលា
និងបលងក ើត
ឬលធវ ីឱ្យាន
ភាព្តានតឹងលៅកនុងសហេែន៍កាន់មតខាលំង។
សាលានឹងអនវតត តាែចាប់សហព្័នធ
និងរដា ជាធរានទ ំងអស់មដេម្រេប់ម្រេងឧម្រកិដាកែម សអប់
លខព ើែលនេះ។
ចាប់ននរដា
Massachusetts
កំែត់និយែន័យឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែថាជា
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"អំលព្ើឧម្រកិដាកែម ណាែួ យមដេេួ បផ្ស ំជាែួ យនឹងសកែម ភាព្ហួ សលហតមដេជំរញលោយភាព្លរ ីស
លអើង
និងភាព្េំលអៀង
រ ួែទ ំង
អំលព្ើេំរាែកំមហង
ការប៉ានប៉ាង
ឬសកែម ភាព្
ម្របម្រព្ឹតតិលោយលបើកចំហលោយអាចានការលរ ីសលអើងជាតិសាសន៍ សាសន ជនជាតិ ជនព្ិការ
លយនឌ័រ ឬ ការលរ ីសលអើងទំលនរផ្ល វូ លេទ ឬមដេដកសិទធិបេា េលផ្សងលទៀតព្៊ីសិទធិរដា ធែម នញ្ា របស់
ខល ួនលោយការេំរាែកំមហង ការបំេិតបំេ័យ ឬការបងខ ិតបងខ ំ ឬមដេមសវ ងរកការលម្រជៀតមម្រជក
ឬរំខានដេ់ការអនវតត សិទធិរដា ធែម នញ្ា របស់បេា េតាែរយៈការលបៀតលបៀន ឬការបំេិតបំេ័យ។
M.G.L. c. 22C, § 33; M.G.L. c. 12, §§ 11H, 11I.
លេើសព្៊ីលនេះ បទបបញ្ា តត ិរបស់សហព្័នធហាែឃ្ត់ការលម្របើម្របាស់កាលំងលោយលចតន
ឬការេម្រាែកំមហងននកាលំងម្របឆ្ំងនឹងបេា េ លោយសារព្ូ ជសាសន៍ សាសន ជនជាតិ
ព្ិការភាព្ លយនឌ័រ ឬទំលនរផ្ល វូ លេទ កនុងលោេបំែងរំខានដេ់ការចេះល្មេះចូ េលរៀន
ឬការចូ េរ ួែរបស់សិសសលៅកនុងសាលារដា ឬែហាវ ិទាេ័យណាែួ យ។ 18 U.S.C. § 245.
ទ ំងេកខ នត ិកៈ និងបទបបញ្ា តត ិរបស់រដា ទ ំងសហព្័នធ និងរដា
ានការោក់លទសម្រព្ហម ទែឌយ៉ាងធៃ ន់ធៃរចំលពាេះបេា េមដេម្រតវូ បានកាត់លទសព្៊ីបទឧម្រកិដាកែម
សអ ប់លខព ើែ និងការរំលលាេសិទធិស៊ី វ ិេ។
លោេការែ៍លនេះអនវតត ចំលពាេះឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ ករែ៊ីេំលអៀង ការរំលលាេសិទធិព្េរដា
និងការលបៀតលបៀន មដេទក់ទងនឹងភាព្េំលអៀងមដេលកើតល ើងលៅកនុងអោរសិកា
ឬលៅបរ ិលវែសាលា ឬកនុងអំ ុ ងលព្េននសកែម ភាព្ណាែួ យមដេលរៀបចំលោយសាលា
រ ួែទ ំងសកែម ភាព្ មដេលធវ ីល ើងលៅខាងលម្រៅសាលាផ្ងមដរ។
ឬកនុងសាថនភាព្ណាែួ យមដេានឥទធ ិព្េអាម្រកក់លៅលេើសាលាលរៀន ឬបរ ិយកាសអប់រំ។
អន កម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេមដេម្រតវូ បានមតងតាំងសម្រាប់សាលាេឺ៖
ល្មេះ៖
អាសយោាន៖
លេខទូ រសព្ទ ៖

TBD
1857 Middlesex Street, Lowell, MA 01851
(978) 458-1399 ទូ រសារ៖ (978) 458-1366

សិសស
បេា េិក
ឬភាេ៊ីទ៊ីប៊ីមដេចប់អារែម ែ៍អាចរាយការែ៍ព្៊ីករែ៊ីនន។
សិសសេួ ររាយការែ៍អំព្៊ីឧបបតត ិលហតណាែួ យលៅកាន់ែនសសលព្ញវ ័យមដេព្ួ កលេានអារែម ែ៍េអ
បំផ្ត
អាចជាម្រេប
ូ លម្រងៀន
អន កម្របឹកាការមែនំ
ឬបេា េិកលផ្សងលទៀតជាលដើែ។
សាជិកបេា េិកេួ រមតរាយការែ៍ព្៊ីករែ៊ីលៅអន កម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេសម្រាប់ការលសើបអលងក ត
និងលោេះម្រសាយ។
ការសាៃត់នឹងម្រតវូ បានរកាទកកនុងកម្រែិតមដេអាចលធវ ីលៅបាន
ប៉ាមនត កនុងករែ៊ីលៅលព្េណាមដេានឧម្រកិដាកែម ធៃន់ធៃរលកើតល ើង
ប៉ាូ េិស
និងភានក់ងាររោាេិបាេលផ្សងលទៀតដូ ចជាការ ិយេ័យអេា លែធាវ ីនឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹង។
លៅលព្េមដេសិសសបានតអញមតអ
ូ
រអំព្៊ីករែ៊ីេំលអៀងប៉ាមនត ែិនានបំែងោក់ពាកយបែតឹងជាលា
យេកខ ែ៍អកសរ
ែន្តនត៊ីសាលា
ឬអន កម្រេប់ម្រេងមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងលធវ ីការលសើប
អលងក តលម្រៅផ្ល វូ ការអំព្៊ីកាេៈលទសៈននករែ៊ីលនេះ
លហើយនឹងរកាកំែត់ម្រតាជាលាយេកខ ែ៍អកសរននការសាកសួ រលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍លនេះ
កនុង
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ករែ៊ីបមនថ ែលទៀតមដេពាក់ព្័នធនឹងសិសសមដេតអញមតអ
ូ
រនិងអន កលបៀតលបៀន
បានលកើតានល ើង។
ការច្ស៉ុើបអច្ងេ ត
លៅលព្េទទួ េបានលសចកត ៊ីជូនដំែឹងថា
ឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ
ឬករែ៊ីេំលអៀងមដេ
ម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ បានលកើតល ើង អន កម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេ និង/ឬអន កទទួ េការចត់តាំង
នឹងចត់ វ ិធានការភាលែៗលដើែប៊ីធានថាជនរងលម្រោេះ ឬជនរងលម្រោេះានសវតថ ិភាព្ និងសវតថ ិភាព្
លហើយនឹងជូ នដំែឹងលៅនយកទទួ េបនទុកលេើការលចទម្របកាន់។ ជនរងលម្រោេះ និងសាកស៊ីទ ំង
អស់នឹងម្រតវូ បានសាាសកនុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃ បនទប់ព្៊ីករែ៊ីលនេះ បនទប់ែកានការ
សាាសន៍ជាែួ យបេា េលផ្សងលទៀតមដេអាចនឹងដឹងសាច់លរឿងទក់ទងនឹងករែ៊ី និងអន កមដេ
ពាក់ព្័នធកនុងលរឿងលនេះ។
េ័សតុតាងជាក់មសត ង
ម្របសិនលបើាន
នឹងម្រតវូ ម្របែូ េ។
បនទប់ែកអន កលសើបអលងក តនឹងលធវ ីការសលម្រែចថាលតើឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀងបាន
លកើតល ើង លោយព្ិចរណាលេើនិយែន័យមដេានខាងលេើ សាថនភាព្ជំ វ ិញ ទំនក់ទំនង
របស់ភាេ៊ីពាក់ព្័នធ
និងបរ ិបទមដេករែ៊ីលនេះបានលកើតល ើង។
លេើសព្៊ីលនេះលទៀត
អន កលសើបអលងក តនឹងកំែត់ថាលតើាន ឬធាលប់ានករែ៊ីមដេពាក់ព្័នធននការលបៀតលបៀន ឬលទ
លហើយនឹងវាយតនែលម្របលេទននការខូ ចខាតមដេអាចលកើតាន
ទ ំងចំលពាេះជនរងលម្រោេះ
និងបរ ិសាថនសាលា។ អន កលសើបអលងក តនឹងលចញរបាយការែ៍របស់ោត់កនុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃ
នននងៃ មដេសាលាលធវ ីការ។
ការជូនដំណ្ឹងច្ៅ/ច្ដាយឪព្យ៉ុកមាតយ/អាណាព្យាបាលម្សបឆាប់
បនទប់ព្៊ីការលសើបអលងក ត ម្របសិនលបើានលហតផ្េសែលហតផ្េកនុងការលជឿថាានឧម្រកិដាកែម
សអ ប់លខព ើែ
ឬករែ៊ីេំលអៀងបានលកើតល ើង
អន កម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេ
និង/ឬអន កទទួ េ
ការចត់តាំងម្រតវូ ជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់របស់សិសស
ម្របសិនលបើសិសសជាជនរងលម្រោេះ ឬម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ព្៊ីឧម្រកិដាកែម សអប់ ឬករែ៊ីេំលអៀង។
ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតយ៉ាងខាលំងឱ្យរាយការែ៍អំព្៊ីឧម្រកិដាក
ែម សអប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀងលៅកាន់ទ៊ីម្របឹកាសាលា អន កម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេ ឬលៅកាន់នយក។
ដំច្ណ្ើរការច្ដាោះម្សាយច្ម្ៅផ្ល វូ ការ
វាអាចលៅរ ួចកនុងការលោេះម្រសាយពាកយបែតឹងតាែរយៈការសនទ នលោយសម ័ម្រេចិតតរវាងសិសសមដេ
ោក់បែតឹង និងអន កលបៀតលបៀនមដេម្រតវូ បានសម្រែបសម្រែួេលោយបេា េិកសាលា ឬលោយអន ក
ម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេមដេបានចត់តាំង។
បេា េននជលម្រែើសរបស់ព្ួកលេសម្រាប់ការោំម្រទ
និងការមែនំអាចលៅជាែួ យទ ំងលដើែបែតឹង និងអន កលបៀតលបៀនមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់។
ម្របសិនលបើលដើែបែតឹង និងអន កមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ានអារែម ែ៍ថា ដំលណាេះម្រសាយម្រតវូ បាន
សលម្រែច ការសនទ នលនេះនឹងរកាការសាៃត់ លហើយនឹងែិនានចំណាត់ការបនត លទៀតលទ។
េទធ ផ្េននដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូ ការនឹងម្រតវូ បានរាយការែ៍ជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់នយក
សាលា។ ម្របសិនលបើភាេ៊ីណាែួ យយេ់ថាដំលែើរការសនទ នលម្រៅផ្ល វូ ការែិនម្រេប់ម្រោន់ ឬែិនបាន
លជាេជ័យ
ព្ួ កលេអាចបនត លៅន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងផ្ល វូ ការ។
ភាេ៊ីណាែួ យក៏អាចលម្រជើសលរ ីស
លបាេះបង់ដំលែើរការលម្រៅផ្ល វូ ការបានមដរ លហើយបនត លោយផ្លទេ់លៅន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងផ្ល វូ ការ។
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ដំច្ណ្ើរការបណ្តឹងផ្ល វូ ការ
អន កម្រេប់ម្រេងមដេម្រតវូ បានចត់តាំង
នឹងបំលព្ញទម្រែង់មបបបទពាកយបែដឹងអំព្៊ីការលបៀតលបៀនលោយមផ្អ កលេើការលចទម្របកាន់ជាលា
យេកខ ែ៍អកសរ
ឬផ្លទេ់ាត់របស់សិសសថាករែ៊ី
ឬករែ៊ីបានលកើតល ើង។
ទម្រែង់ពាកយបែដឹងនឹងម្រតវូ បានរកាទកកនុងទ៊ីតាំងមដេានសវតថ ិភាព្
លហើយនឹងលរៀបរាប់េែអ ិតអំព្៊ីការព្ិត និងសាថនភាព្ននករែ៊ីមដេលកើតល ើង។
ម្របសិនលបើសិសសមដេពាក់ព្័នធានអាយលម្រកាែ
18
ឆ្នំ
ឪព្កាតយ
ឬអាណាព្ាបាេម្រសបចាប់របស់ោត់នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងភាលែៗបនទប់ព្៊ីបានព្ិលម្រោេះលយប
េ់ជាែួ យសិសស
េេះម្រតាមតការជូ នដំែឹងមបបលនេះែិនម្រតវូ បានកំែត់ថាជាផ្េម្របលយជន៍េអបំផ្តរបស់សិសស។
ការលសើបអលងក តនឹងម្របម្រព្ឹតតលៅកនុងរយៈលព្េម្របាំ
(5)
នងៃ នននងៃ មដេសាលាលធវ ីការ
ចប់ព្៊ីនងៃ មដេោក់ពាកយបែតឹង
ឬរាយការែ៍។
អន កលសើបអលងក តអាចកំែត់ថា
ចំបាច់ម្រតវូ ចត់ វ ិធានការជាបនទន់លដើែប៊ីការពារសិសសមដេោក់បែតឹង
អន កលបៀតលបៀនមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់
និងសាកស៊ីមដេានសកាតនព្េ
លហើយនឹងជូ នដំែឹងដេ់អនកម្រេប់ម្រេងសាលាអំព្៊ីការលបត ជាាចិតតមបបលនេះ។
ការលសើបអលងក តនឹងម្រតវូ បញ្េ ប់ឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាចលធវ ីលៅបាន ប៉ាមនត ែិនលេើសព្៊ីម្របាំ (5)
នងៃ នននងៃ មដេសាលាលធវ ីការ បនទប់ព្៊ីកាេបរ ិលចេ ទននការោក់ពាកយបែតឹង លហើយរបាយការែ៍
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរមដេបានលធវ ីល ើងលៅកាន់នយក។
របាយការែ៍លនេះនឹង
ានលសចកដ ៊ីសលម្រែចថាលតើការលចទម្របកាន់លនេះម្រតវូ បានលេបញ្ញាក់ថាជាអងា លហតឬែិនមែន
និងថាលតើវាបលងក ើតជាការបំពានលេើលោេការែ៍លនេះមដរឬលទ។
អន កលសើបអលងក តក៏នឹងផ្ត េ់
លយបេ់ដេ់នយកផ្ងមដរ ថាលតើម្រតវូ ចត់ វ ិធានការមបបណា ម្របសិនលបើាន។
លដើែបែតឹង
និងអន កមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងអំព្៊ីេទធ ផ្េននការលសើបអលងក ត
លហើយថាលតើនឹងានវ ិធានការែ៍ វ ិន័យមដរឬលទ។
ទ ំងអន កម្រេប់ម្រេងសិទធិស៊ី វ ិេ
និងនយកសាលានឹងរការបាយការែ៍លសើបអលងក តជា
លាយេកខ ែ៍អកសរទ ំងអស់។
សាលាទទួ េសាាេ់ថាទ ំងលដើែបែតឹង និងអន កលបៀតលបៀនមដេ
ម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ានការលបត ជាាចិតតយ៉ាងខាលំងកនុងការរកាការសាៃត់ននដំលែើរការលនេះ។
ឯកជនភាព្របស់ភាេ៊ីទ ំងអស់
រ ួែទ ំងសាកស៊ី
នឹងម្រតវូ បានលោរព្តាែមដេអាចលធវ ីបាន
ម្រសបតាែកាតព្វ កិចេផ្ល វូ ចាប់របស់សាលាកនុងការលសើបអលងក ត
ចត់ វ ិធានការសែម្រសប
និងអនវតត តាែកាតព្វ រកលឃើញ
ឬការបងាាញណាែួ យមដេអាចចំបាច់
លោយសារភាព្
ធៃ ន់ធៃរននករែ៊ី
មដេអាចានការចូ េរ ួែព្៊ីនយកោានប៉ាូ េិស ការ ិយេ័យលែធាវ ីែែឌេ
ការ ិយេ័យអេា លែធាវ ី
និងអាចានការចូ េរ ួែលេើដំលែើរការកាត់កត៊ីរដា បបលវែ៊ី
និង/ឬម្រព្ហម ទែឌផ្ងមដរ។
សករម ភាព្យវ ិន័យ
វវ ិធានការវ ិន័យ
និង/ឬការមកមម្របនឹងម្រតវូ លធវ ីល ើងឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាចលធវ ីលៅបាន
បនទប់ព្៊ីបញ្េ ប់ការលសើបអលងក តននឧបបតត ិលហតននឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ
ឬឧបបតត ិលហតមដេទក់ទងនឹងការេំលអៀង
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លហើយនឹងានលោេលៅរបស់ខល ួនកនុងការេបបំបាត់ការម្របម្រព្ឹតតលេម ើស
ការទប់សាកត់ការលកើតល ើងែត ងលទៀត
និង
ការបលងក ើតល ើង វ ិញនូ វបរ ិយកាសសាលាមដេានសខភាព្េអ
ជាព្ិលសសសម្រាប់ជនរងលម្រោេះ។
សកែម ភាព្មបបលនេះនឹងេិតលៅលេើភាព្ធៃ ន់ធៃរននឧបបតត ិលហត
អាយ
អតត សញ្ញាែរបស់ជនរងលម្រោេះ និងអន កលបៀតលបៀន ម្រព្ែទ ំងផ្េប៉ាេះពាេ់លៅលេើជនរងលម្រោេះ។
វវ ិធានការវ ិន័យ និង/ឬការមកមម្របអាចរ ួែានែួ យ ឬលម្រចើនដូ ចខាងលម្រកាែ៖









ការចូ េរ ួែកនុងកែម វវ ិធ៊ីអប់រំអំព្៊ីឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ
និងករែ៊ីេំលអៀងសម្រាប់អនកម្របម្រព្ឹតតិ
ការសំលទសចំលពាេះជនរងលម្រោេះ
ការម្របឹកាជាចំបាច់
លសវាសហេែន៍
ការោក់លៅកនុងកមនល ងអប់រំជំនួស
ការឃំឃ្ំង
ការព្យ
ួ ររយៈលព្េខល ៊ីឬរយៈលព្េមវង និង/ឬ
ការបលែតញលចញ (ដូ ចានមចងលៅលម្រកាែ M.G.L. c. 71, §§37H និង/ឬ
37H1/2។)

លេើសព្៊ីលនេះ អន កលេម ើសននឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ មដេលកើនល ើងដេ់កម្រែិតននសកែម ភាព្ឧម្រកិដា
អាចនឹងម្រតវូ ទទួ េលទសម្រព្ហម ទែឌ
មដេកំែត់លោយចាប់រដា
និងសហព្័នធពាក់ព្័នធនឹងឧម្រកិដាកែម មបបលនេះ។
ប៉ាូ េិសនឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងលៅលព្េមដេឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែមដេអាចលកើតាន
លហើយជាព្ិលសសនឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងកនុងសាថនភាព្អាសនន ។

ការសងសឹក
សាលានឹងលោេះម្រសាយយ៉ាងយកចិតតទកោក់លេើរាេ់ការេំរាែកំមហង
ឬសកែម ភាព្សងសឹក
ចំលពាេះបេា េមដេរាយការែ៍អំព្៊ីឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ
ឬករែ៊ីេំលអៀង។
បេា េិកសាលា
នឹងរកាទំនក់ទំនងជាម្របចំជាែួ យជនរងលម្រោេះ
និងអន កមដេរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីមបបលនេះ
លដើែប៊ីធានថាោមនការេំរាែកំមហង ឬសកែម ភាព្សងសឹកលកើតល ើងល ើយ។
ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅនឹងបេា េណាានក់ រ ួែទ ំងសិសស
ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដឹង ការោក់បែដឹងតវា៉ា ឬការម្របឆ្ំងលៅ
នឹងការលរ ីសលអើង
ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង
និងម្រតវូ ចត់ទកថាជាទលងវ ីខសឆា ង
មដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់មតែដ ង។
បេា េណាក៏លោយមដេម្រតវូ បានលេរកលឃើញថាបានេំរាែសងសឹក
និង/ឬព្ិតជាេំរាែសង
សឹកនឹងម្រតវូ ទទួ េរងការព្ិន័យធៃ ន់ធៃរ រ ួែទ ំងអាចម្រតវូ ដកលចញព្៊ីសាលាផ្ងមដរ។
ម្របសិនលបើ
ការសងសឹកលកើនល ើងដេ់កម្រែិតននសកែម ភាព្ឧម្រកិដាកែម
បេា េិកសាលាម្រតវូ បាន
តម្រែូវឱ្យរាយការែ៍លៅភានក់ងារអនវតត ចាប់កនុងតំបន់។
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ច្ោលការណ្៍ច្បៀតច្បៀនផ្ល វូ ច្េទ
ច្សឆកត ីបថលងការណ្៍ទូច្ៅ៖
ែនសសម្រេប់រ ូបានសិទធិរ ួចផ្តព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្លវវលេទដូ
ូ
លចន េះ
ការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទកនុងទម្រែង់ណាែួ យម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹងលៅកនុងសាលាលរៀន
លៅបរ ិលវែសាលា
ឬសកែម ភាព្ទ ំងឡាយណាមដេលធវ ីលៅសាលាលរៀន។
សាលាែិនានការលរ ីសលអើងលេើែូេោានននលេទលៅកនុងកែម វ ិធ៊ីអប់រំ
ឬសកែម ភាព្
ការចូ េលរៀន
ឬការអនវតត ការងាររបស់សាលាល ើយ។
សាលាបានកំែត់បេា េខាងលម្រកាែជាអន កសម្រែបសម្រែួេ ចំែងលជើង IX របស់សាលា៖
ល្មេះ៖
Ruben Santana
នយករងអន កសម្រែបសម្រែួេមផ្ន កម្រេប់ម្រេងសិសស
អាសយោាន៖

1857 Middlesex St, Lowell, MA 01851

លេខទូ រសព្ទ

(978) 458-1399

និយរន័យ៖
លម្រកាែចាប់រដា Massachusetts
ការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទរ ួែានការចូ េរ ួែខាងផ្ល វូ លេទលោយបងខ ំ ការលសន ើសំការអនលម្រោេះ
ផ្ល វូ លេទ ការម្របម្រព្ឹតតផ្ល វូ កាយមដេជំរញទឹកចិតតផ្ល វូ លេទ ឬការម្របម្រព្ឹតតលោយពាកយសំដ៊ី ឬផ្ល វូ
កាយ ឬការម្របាម្រស័យទក់ទងននេកខ ែៈផ្ល វូ លេទលៅលព្េ 1) ការោក់ពាកយ ឬបដិលសធ
ការចូ េរ ួែ ការលសន ើសំ ឬការម្របម្រព្ឹតតមបបលនេះលធវ ីល ើងលោយចាស់លាស់ ឬលោយម្របលយេ
នូ វខមចង ឬេកខ ខែឌននការផ្ត េ់អតថម្របលយជន៍ សិទធិ ឬលសវាកែម ោក់ ឬជាែូ េោាន
សម្រាប់ការវាយតនែល សែិទធផ្េសិកា ឬវ ិជាាជវ៊ី ៈ ឬ
(2) ការចូ េរ ួែ ការលសន ើសំ ឬការម្របម្រព្ឹតតមបបលនេះានលោេបំែង ឬឥទធ ិព្េលេើការលម្រជៀត
មម្រជកលោយែិនសែលហតផ្េកនុងការអប់រំរបស់បេា េានក់ៗ លោយបលងក ើតបរ ិយកាសអប់រំ
ឬការងារមដេានការបំេិតបំេ័យ អរ ិភាព្ លធវ ីឱ្យអាា៉ាស ឬបំពានផ្ល វូ លេទ។
លៅលម្រកាែចំែងលជើង IX ពាកយ "ការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ" រ ួែានប៊ី (3)
ម្របលេទននការម្របម្រព្ឹតតខសលោយមផ្អ កលេើលេទ៖
(1)
ករែ៊ីណាែួ យននការលបៀតលបៀនលដើែប៊ីទទួ េបានម្របលយជន៍ម្រត ប់ែកវ ិញលោយបេា េិកសាលា
(2) ការម្របម្រព្ឹតតមបបែិនសាវេែន៍លោយឈរលេើែូេោានននលេទ រ ួែទ ំងការម្របម្រព្ឹតត
ែិនេអ មដេមផ្អ កលេើទំលនរផ្ល វូ លេទ ឬមផ្អ កលេើលោេេំនិតម្របនព្ែ៊ីននភាព្ជាបរស
និងភាព្ជាន្តសត៊ី មដេានេកខ ែៈធៃ ន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់ និង រ ីករាេោេ និងម្របាង
លែើេងាយ បដិលសធបេា េមដេានសិទធិទទួ េបានការអប់រំលសម ើោន ឬ
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(3) ករែ៊ីណាែួ យននការរំលលាេបំពានផ្ល វូ លេទ ដូ ចមដេបានកំែត់លៅកនុងចាប់ Cleary
ការម្របម្រព្ឹតតិអំលព្ើហិងាលេើនដេូ អំលព្ើហិងាកនុងម្រេួសារ
ឬការលដើរតាែមដេបានកំែត់លៅកនុងចាប់សត៊ីព្៊ីអំលព្ើហិងាលេើន្តសត៊ី។
តាែនិយែន័យ
ការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទែិនម្រតវូ បានកំែត់ថាជាការម្របម្រព្ឹតតិមដេហាែឃ្ត់លោយបរសលៅលេើ
ន្តសត៊ីលនេះលទ។ បរស ក៏ដូចជាន្តសត៊ី អាចជាជនរងលម្រោេះននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ លហើយន្តសត៊ី
ក៏ដូចជាបរសអាចជាអន កមដេលបៀតលបៀនលេ។
លេើសព្៊ីលនេះ
ជនរងលម្រោេះែិនម្រតវូ បាន
កំែត់ថាានលេទផ្ទយ
ុ ព្៊ីអនកលបៀតលបៀនលនេះល ើយ។ ទ៊ីបំផ្ត ែនសសលព្ញវ ័យណាក៏លោយ
អាចជាជនរងលម្រោេះននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទលោយសិសស។
ឧទហរណ្៍
ឧទហរែ៍ននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ
អាច
ម្របសិនលបើបំលព្ញតាែនិយែន័យមដេ
បានកំែត់ខាងលេើរ ួែាន៖ ការទែទរការអនលម្រោេះផ្ល វូ លេទ អែលោយការេំរាែកំមហង។
ចូ េរ ួែកនុងការសងសឹកលោយសារមតបេា េលនេះបដិលសធែិនចូ េរ ួែកនុងអាកបបកិ រ ិយផ្ល វូ លេទ។
ប៉ាេះពាេ់នឹងមផ្ន កផ្ល វូ លេទណាែួ យននរាងកាយរបស់អនកលផ្សង (ឧ. ការប៉ាេះ ការសាទបអមងអ េ ឬ
ខាទស់ រ ឹត) ការប៉ាេះមផ្ន កមដេែិនមែនជាកមនល ងផ្ល វូ លេទណាែួ យននរាងកាយ (ឧ. សាម
។េ។)
បនទប់ែកបេា េលនេះបានបងាាញថាការប៉ាេះពាេ់មបបលនេះេឺែិនចង់បាន
បងាាញរ ូបភាព្
ឬវតថុមដេបងាាញព្៊ីការរ ួែលេទ លៅបនទបលនថក ពាកយម្របាងផ្ល វូ លេទលេើបេា េណាានក់។
ការរាយការណ្៍
សិសសណាានក់មដេលជឿថាខល ួនជាជនរងលម្រោេះននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ េួ រមតជូ នដំែឹងលៅម្រេូ
អន កម្របឹកា
ឬែនសសលព្ញវ ័យលផ្សងលទៀតមដេានសិទធិអំណាចលៅកនុងសាលាឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាចលធវ ី
លៅបាន។ សិសសេួ រលជៀសវាងការព្ាយែលោេះម្រសាយបញ្ញាននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទមតានក់ឯង។
បេា េិកសាលានឹងជួ យសិសសកនុងការោក់ពាកយបែតឹងអំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទលោយអនលលា
ែតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងសារទកខ អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទរបស់សាលា។
បេា េម្រេប់រ ូបេួ ររាយការែ៍ភាលែៗអំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទជាក់មសត ង
ឬលោយសែលហតផ្េលៅនយក
ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ខល ួន។
វវ ិធានការបលណា
ត េះអាសនន ោំម្រទនឹងម្រតវូ បានព្ិភាកាជាែួ យជនរងលម្រោេះមដេម្រតវូ បានលចទម្របកា
ន់។
ការច្ស៉ុើបអច្ងេ ត
រាេ់ពាកយបែតឹងផ្ល វូ ការននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទមដេលឆល ើយតបនឹងនិយែន័យននការលបៀតលបៀ
នផ្ល វូ លេទលម្រកាែចំែងលជើង IX ននវ ិលសាធនកែម ការអប់រំឆ្នំ 1972
ម្រតវូ លោេះម្រសាយឱ្យម្រសបតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងសារទកខ អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទរបស់សាលា
និងម្រសបតាែបទបបញ្ា តត ិរបស់សព្័នធ និងរដា មដេអាចអនវតត បាន។
ចាប់ចែល ងននន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងសារទកខ អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ ម្រតវូ មតផ្ត េ់ជូនដេ់សិសស
បេា េិក និងភាេ៊ីពាក់ព្័នធលផ្សងលទៀតលៅកនុងការ ិយេ័យនយកសាលា
លហើយអាចចូ េលម្របើបានលៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលាតាែតំែខាងលម្រកាែ៖
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របាយការែ៍
និង/ឬពាកយបែតឹងននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទមដេែិនបំលព្ញតាែនិយែន័យននការលបៀតលបៀន
ផ្ល វូ លេទលម្រកាែចំែងលជើង
IX
ននវ ិលសាធនកែម អប់រំឆ្នំ
1972
នឹងម្រតវូ បានលឆល ើយតប
ិធ៊ី
ិេរបស់
និងលសើបអលងក តលោយអនលលាែតាែន៊ីតិ វ បែតឹងសារទកខ អំព្៊ីសិទធិស៊ី វ
សាលា។
សករម ភាព្យវ ិន័យ
លោយលធវ ីតាែការលបត ជាាចិតតថាការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទលោយរំលលាេលេើលោេការែ៍លនេះបានលកើត
ល ើង
បេា េលនេះម្រតវូ បានរកលឃើញថាបានចូ េរ ួែកនុងការលបៀតលបៀនមបបលនេះអាចនឹងម្រតវូ ទទួ េ វ ិន័យរ ួ
ែទ ំងការព្យ
ួ រការងាររយៈលព្េមវង ការបលែតញលចញ ឬកនុងករែ៊ីជានិលយជិតម្រតវូ បញ្េ ប់ការងារ។
កនុងករែ៊ីខលេះ
សាលាក៏អាចអនវតត សិទធិអំណាចរបស់ខល ួនលម្រកាែចំែងលជើង
IX
ឬបទបបញ្ា តត ិរបស់រដា មដេអាចអនវតត បាន លដើែប៊ីដកលចញជាបនទន់ លេើែូេោានម្រោអាសនន
បេា េមដេម្រតវូ បានសាាេ់ថាជាជនលេម ើសននការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ
សូ ែប៊ីមតែនលព្េបញ្េ ប់ការលសើបអលងក ត
និងការលចញបញ្ញាក់ថាលតើបេា េលនេះបានលធវ ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទមដរឬលទ។
សាលាក៏អាចផ្ត េ់ វ ិធានការោំម្រទបលណា
ត េះអាសនន ផ្ងមដរ
លដើែប៊ីការពារសវតថ ិភាព្ជនរងលម្រោេះ
និងជនលេម ើសមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់
លដើែប៊ីទប់សាកត់ការលបៀតលបៀនបមនថ ែ
និង/ឬធានឱ្យានសិទធិទទួ េបានការអប់រំលសម ើៗោនសម្រាប់ជនរងលម្រោេះមដេម្រតវូ បានលចទម្របកា
ន់
និងជនលេម ើសកនុងអំ ុ ងលព្េ
និងបនត ការលសើបអលងក ត
និងការលបត ជាាចិតតលោយអនលលាែតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងសារទកខ
អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទរបស់សាលា។
ការសងសឹកម្តូវបានហារឃ្ត់
ការសងសឹក
ការេំេួន
ការបំេិតបំេ័យ
ការលម្រជៀតមម្រជក
និង/ឬការសងសឹកម្របឆ្ំង
នឹងបេា េណាែួ យ រ ួែទ ំងសិសស ឪព្កាតយ ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដឹង
លេើការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ ឬចូ េរ ួែកនុងការលសើបអលងក តលនេះ ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង
និងម្រតវូ ចត់ទកថាជាទលងវ ីខសឆា ងមដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់មតែដ ង
ទលងវ ីខសឆា ងមបបលនេះអាចបណា
ត េឱ្យានការព្យ
ួ រការងាររយៈលព្េមវងរបស់សិសសរហូ តដេ់លៅសិប
នងៃ ននការសិកា ឬកនុងករែ៊ីជានិលយជិតម្រតវូ បានបញ្េ ប់ការងារ។
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រាយការណ្៍ច្ៅបូ លិស
អាម្រស័យលេើភាព្ធៃ ន់ធៃរ និងភាព្ញឹកោប់ននករែ៊ី រដា បាេសាលាអាចទក់ទងលៅនយកោាន
ប៉ាូ េិស Lowell ឬប៉ាូ េិសរដា Massachusetts ។
ច្ោលការណ្៍អំច្ព្យើហិងាច្លើទំនក់ទំនងច្សាហារបស់យ៉ុវវ ័យ
ែហាវ ិទាេ័យតម្រែូវឱ្យផ្ត េ់នូវបរ ិយកាសព្៊ីការព្ិត ឬការេំរាែកំមហងផ្ល វូ ចិតត ផ្ល វូ កាយ ឬ
ការរំលលាេបំពានផ្ល វូ លេទ រ ួែទ ំងអំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសន ហារបស់យវវ ័យ។ កែម វ ិធ៊ី
សិកាសខភាព្របស់ SABIS® សម្រាប់ថានក់ទ៊ី 6-10 រ ួែានការមែនំអំព្៊ីការបលងក ើតទំនក់ទំនង
ម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ និងែិនានអំលព្ើហិងា។ វាជាលោេការែ៍របស់ែហាវ ិទាេ័យ
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មដេថាអំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសន ហារបស់យវវ ័យមដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន រ ួែទ ំង
សកែម ភាព្មដេលធវ ីល ើងលៅកនុងសាលា ែិនម្រតវូ អត់ឱ្នឱ្យលទ។
ម្បច្េទថ្នអំច្ព្យើហិងាច្លើទំនក់ទំនងច្សាហា
ទំនក់ទំនងមដេេអម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងលោយការលោរព្ោនលៅវ ិញលៅែក សែភាព្ ការ
លជឿទកចិតត ការម្របាម្រស័យទក់ទង និងលសរ ីភាព្។ ទំនក់ទំនងេអ េឺ ោមនការរំលលាេបំពាន
នដេូ ែិនលធវ ីបាបោនលៅវវ ិញលៅែក។ ទំនក់ទំនងែិនេអម្រតវូ បានកំែត់េកខ ែៈលោយការែិន
លោរព្ ការេ័យខាលច ការម្រចមែន ការរំលលាេបំពាន និងភាព្អសកែម ។
អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសន ហារបស់យវវ ័យេឺជាអាកបបកិ រ ិយរំលលាេបំពាន និងហឹងាកនុង
ទំនក់ទំនងលសន ហា។
ជាលរឿយៗវាឆលុេះបញ្ញេំងព្៊ីបំែងម្របាថានរបស់ជនលេម ើសកនុងការម្រេប់ម្រេង
និងម្រតួតម្រតាលេើជនរងលម្រោេះ។
វាម្រេបដែដប់លេើអាកបបកិ រ ិយជាលម្រចើនមដេរ ួែាន
ការរំលលាេបំពានជាពាកយសែដ ៊ី និងលេើរាងកាយ ការរំលលាេបំពានផ្ល វូ លេទ និងអំលព្ើហិងា
លេើរាងកាយ។ វាលកើតល ើងទ ំងលៅកនុងទំនក់ទំនងលេទផ្ទ យ
ុ ោន និងលេទដូ ចោន។
អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសន ហារបស់យវវ ័យអាចពាក់ព្័នធនឹងការម្រេប់ម្រេងអាកបបកិ រ ិយ
រ ួែទ ំងការែិនឱ្យអន កលដើរលេងជាែួ យែិតតេ័កតិរបស់អនក ទក់ទងអន កញឹកោប់ លដើែប៊ីដឹងថា
អន កលៅទ៊ីណា អន កលៅជាែួ យនរណា ឬអន កកំព្ងលធវ ីអវី ម្របាប់អនកព្៊ីអវីមដេម្រតវូ លសល ៀកពាក់
ឬម្រតវូ លៅជាែួ យអន កម្រេប់លព្េលវលា។
វាក៏អាចពាក់ព្័នធនឹងការបំពានជាពាកយសំដ៊ី
និងផ្ល វូ អារែម ែ៍ រ ួែទ ំងការលៅល្មេះអន ក ការលែើេងាយអន ក ការេំរាែកំមហងលធវ ីបាបអន ក
ឬអន កដនទ ឬការម្រចមែន ឬការរំលលាេបំពានលេើរាងកាយ (ការវាយ ការទេះកំលផ្ល ៀង ការកត ិច
ការទត់ ការទញសក់ ឬការម្រចបាច់ក)។ អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសន ហារបស់យវវ ័យ
ក៏អាចពាក់ព្័នធនឹងការប៉ាេះពាេ់មដេែិនចង់បាន
ការបងខ ំអនកឱ្យលម្របើម្របាស់លម្រេឿងម្រស វ ឹង
ឬលម្រេឿងលញៀន ឬបងខ ំអនកឱ្យរ ួែលេទ ឬលធវ ីសកែម ភាព្ផ្ល វូ លេទ។ អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនង
លសន ហារបស់យវវ ័យក៏អាចបលងក ើតជាការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទផ្ងមដរ
លៅកនុងការរំលលាេ
លេើលោេការែ៍សាលា
លហើយរបាយការែ៍ទ ំងលនេះនឹងម្រតវូ លឆល ើយតបលោយអនលលាែតាែ
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីបែតឹងសារទកខ
អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទរបស់សាលា
និងចំែងលជើង
IX
ននចាប់ វ ិលសាធនកែម ការអប់រំឆ្នំ 1972 ។
លៅលព្េមដេពាកយបែតឹងអំព្៊ីអំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសន ហារបស់យវវ ័យម្រតវូ បានដឹងឮដេ់
រដា បាេ និងែិនទក់ទងនឹងសាលា ឬសកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា សិសសនឹងទទួ េ
បានការជូ នដំែឹងអំព្៊ីលសវាកែម មដេាន។
អាចនឹងានការបញ្ជន
ូ លៅកាន់ធនធាន
សែម្រសបទ ំងកនុង និងលម្រៅសាលា។ ាតាបិតានឹងម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូ េរ ួែ។
ជាការសំខាន់កនុងការកត់សាាេ់ថា លយងលៅតាែចាប់ទូលៅរបស់រដា Massachusetts ជំព្ូក
ទ៊ី 119, §51A បេា េិកសាលាម្រតវូ បានតម្រែូវលោយចាប់ឱ្យរាយការែ៍លៅនយកោានការ
និងម្រេួសារ ម្របសិនលបើព្ួកលេានលហតផ្េសែលហតផ្េកនុងការលជឿថាការ មដេានអាយ
លម្រកាែ 18 ឆ្នំកំព្ងទទួ េរងការរំលលាេបំពានផ្ល វូ កាយ ផ្ល វូ ចិតតធៃន់ធៃរ ឬការលធវ សម្របមហស
ឬការរំលលាេបំពានផ្ល វូ លេទ រ ួែទ ំងការរំលលាេ និងការបំពានផ្ល វូ កាយ។

ច្ោលការណ្៍ទប់សាេត់ការបំេិតបំេ័យ
ការបំេិតបំេ័យេឺជាពាកយសំលៅដេ់ការម្របម្រព្ឹតតមដេបងក លម្រោេះថានក់
ឬវ ិធ៊ីសាន្តសតរំលលាេបំពាន
ននការចប់លផ្ត ើែចូ េលៅកនុងសាថប័នសិសសណាែួ យ។
រាេ់ករែ៊ីននការបំេិតបំេ័យនឹងម្រតវូ រាយ
ការែ៍ភាលែៗលៅកាន់ម្រក ុែ S.M.C. មដេនឹងកំែត់ផ្េវ ិបាកមដេម្រតវូ លោេះម្រសាយ។
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ចាប់ហាែឃ្ត់ការបំេិតបំេ័យ ជំព្ូក 269 មផ្ន កទ៊ី 17 – 19 ម្រតវូ បានអនែ័តកនុងឆ្នំ 1985
និងបានលធវ ី វ ិលសាធនកែម លៅឆ្នំ 1988 លោយតលាការទូ លៅ។
ចាប់មចងថាសិសសានក់ៗម្រតវូ
បានជូ នដំែឹងអំព្៊ីខលឹែសារ និងលោេបំែងរបស់ចាប់។

ការច្បៀតច្បៀន ការគំរារកំបហង ការច្រ ដសច្អើង និងឧម្កិដឋករម សអប់ច្ខ្ព ើរ
(មកសម្រែួេព្៊ីេំនិតផ្ត ចលផ្ត
ួ
ើែសាលាសវតថ ិភាព្របស់អេា លែធាវ)ី

មផ្ន កននម្រកែស៊ីេធែ៌លនេះម្រតវូ បានមកសម្រែួេព្៊ីលោេការែ៍សត៊ីព្៊ីសិទធិស៊ី វ ិេទូ េំទូលាយរបស់សាលា
Collegiate Charter School of Lowell សម្រាប់ការលេើកកែព ស់សិទធិស៊ី វ ិេ និងហាែឃ្ត់
ការលបៀតលបៀន ការេំរាែកំមហង ការលរ ីសលអើង ការសងសឹក និងឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ។
ចាប់ចែល ងននលោេការែ៍សត៊ីព្៊ីសិទធិស៊ី វ ិេទូ េំទូលាយរបស់ែែឌេ អាចលសន ើសំ លហើយលេអាចលែើេ
បានលៅការ ិយេ័យធំរបស់សាលា។
ច្ោលការណ្៍វវ ិន័យទក់ទងនឹងបញ្ញាសិទធស
ិ ៉ុី វ ិល
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ហាែឃ្ត់រាេ់ទម្រែង់ននការលបៀតលបៀន
ការលរ ីសលអើង
និងឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ
លោយមផ្អ កលេើម្របលេទមដេម្រតវូ បានការពារដូ ចខាង
លម្រកាែ៖ ព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ សាសន លដើែកំលែើត ជនជាតិ ជាតិសាសន៍ លេទ ទំលនរផ្ល វូ លេទ
លយនឌ័រ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ អាយ ឬព្ិការភាព្។
សាលា Collegiate Charter School ននទ៊ីម្រក ុង Lowell ក៏ហាែឃ្ត់ការេំរាែកំមហងផ្ងមដរ
ដូ ចមដេបានកំែត់ខាងលម្រកាែ។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell ក៏នឹង
ែិនអត់ឱ្នឱ្យបានចំលពាេះការសងសឹកលេើបេា េមដេលធវ ីសកែម ភាព្ម្រសបតាែលោេការែ៍
លនេះផ្ងមដរ។
ការហាែឃ្ត់ម្របឆ្ំងនឹងការលបៀតលបៀន ការលរ ីសលអើង ឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ ការេំរាែកំមហង
និងការសងសឹកអនវតត ចំលពាេះសិសសទ ំងអស់លៅតាែទ៊ីតាំងនន
និងសកែម ភាព្ទ ំងអស់
មដេសាលាលែើេខសម្រតវូ ម្រេប់ម្រេង ឬកមនល ងមដេវាានយតាតធិការលម្រកាែចាប់ រ ួែទ ំងលៅ
កនុងបរ ិលវែសាលា និងលៅកនុងែខងារមដេលរៀបចំលោយសាលា ម្រព្ឹតតិការែ៍ឬសកែម ភាព្នន
រ ួែទ ំងការលធវ ីដំលែើរទសសនៈកិចេសិកា សកែម ភាព្ក៊ីឡា និងការដឹកជញ្ជន
ូ លរៀបចំលោយសាលា
រ ួែទ ំងចំែតរងយនតម្រក ុងមដេបានកំែត់។
ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅនឹងបេា េណាានក់ រ ួែទ ំងសិសស
ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដឹង ការោក់បែដឹងតវា៉ា ឬការម្របឆ្ំងលៅ
នឹងការលរ ីសលអើង ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូ ចត់ទកថាជាទលងវ ីខសឆា ងមដេអាច
បដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់មតែដ ង។
ការដាក់ទណ្ឌករម បផ្ាក វ ិន័យបដលអាឆអន៉ុញ្ញាតបាន និងសករម ភាព្យបកបម្ប
កនុងការច្ឆល ើយតបច្ៅនឹងការគំរារកំបហង ការច្រ ដសច្អើង ការច្បៀតច្បៀន ឬឧម្កិដឋករម សអប់ច្ខ្ព ើរ៖
ការោក់ទែឌកែម មផ្ន ក វ ិន័យ និងសកែម ភាព្មកមម្រប រ ួែានដូ ចខាងលម្រកាែ៖
1.)
2.)

ការម្រព្ានជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
សនន ិស៊ីទជាែួ យឪព្កាតយ
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3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)

ការលផ្ទ រថានក់លរៀន
ការកំែត់ ឬបដិលសធការចូ េលរៀនរបស់សិសសលៅលេើមផ្ន កែួ យ
ឬតំបន់ណាែួ យកនុងសាលា។
ការម្រតួតព្ិនិតយែនសសលព្ញវ ័យលៅកនុងបរ ិលវែសាលា
រ ួែទ ំងកមនល ងកែម វ ិធ៊ីជំនួសកនុងផ្ទ េះ។
ការដកលចញព្៊ីការចូ េរ ួែកនុងែខងារមដេលរៀបចំលោយសាលា
កែម វ ិធ៊ីបនទប់ព្៊ីការបញ្េ ប់លា៉ាងសាលា និង/ឬសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា។
ការព្យ
ួ ររយៈលព្េខល ៊ី ឬរយៈលព្េមវង
ការបដិលសធ ការបលែតញលចញ ឬការដកលចញព្៊ីសាលា
ការសំលទសដេ់ជនរងលម្រោេះ
ការបែតុេះបណា
ត េការយេ់ដឹង
(លដើែប៊ីជួយសិសសឱ្យយេ់ព្៊ីផ្េប៉ាេះពាេ់ននអាកបបកិ រ ិយរបស់ព្ួកលេ)
ការចូ េរ ួែកនុងភាព្ចម្រែ ុេះននវបបធែ៌
ការម្របឆ្ំងការលបៀតលបៀន
ិធ៊ី
ការម្របឆ្ំងការសែលុតលធវ ីបាប ឬកែម វ ទំនក់ទំនងអនត រម្រក ុែ។
ការម្របឹកាជាចំបាច់ (កនុង ឬលម្រៅសាលា) ឬ
សកែម ភាព្លផ្សងលទៀតមដេម្រសបតាែម្រកែម្របតិបតត ិ។

ទំនួលខ្៉ុសម្តូវរបស់សស
ិ ស៖
សិសសានក់ៗទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះ៖
1.)
2.)

3.)
4.)

5.)

ការអនលលាែតាែលោេការែ៍លនេះ
ធានថាោត់ែិនលបៀតលបៀន ឬលរ ីសលអើងលៅលេើអនកដ៏នទលៅសាលា ឬកនុងែខងារ
ម្រព្ឹតតិការែ៍ ឬសកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា លោយសារព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ
សាសន លដើែកំលែើត ជនជាតិ លេទ ទំលនរផ្ល វូ លេទ អាយ ឬព្ិការភាព្
ធានថាោត់ែិនសែលុតលធវ ីបាបអន កដ៏នទលៅបិលវែសាលា ឬកនុងែខងារ ម្រព្ឹតតិការែ៍
ឬសកែម ភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា
ធានថាោត់ែិនសងសឹកនឹងបេា េលផ្សងលទៀតមដេរាយការែ៍ ឬោក់ពាកយបែតឹង
លដើែប៊ីរកជំនួយ
ឬលេើកទឹកចិតតកនុងការោក់របាយការែ៍
ឬពាកយបែតឹង
ឬសម្រាប់កិចេសហម្របតិបតត ិការកនុងការលសើបអលងក តការលបៀតលបៀន
ការសែលុតលធវ ីបាប ការលរ ីសលអើង ឬឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ និង
សហការកនុងការលសើបអលងក តរបាយការែ៍
ឬពាកយបែតឹងននការលបៀតលបៀន
ការសែលុតលធវ ីបាប ការលរ ីសលអើង ការសងសឹក ឬឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ។

ការការពារច្ដើរបីទប់សាេត់ការសងសឹក៖
សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងចត់ វ ិធានការសែម្រសបលដើែប៊ី
ការពារសិសសព្៊ីការសងសឹក លៅលព្េព្ួ កលេរាយការែ៍ ោក់ពាកយបែដឹង ឬសហការកនុងការ
លសើបអលងក តលេើការបំពានលោេការែ៍លនេះ។ ការេំរាែកំមហង ឬសកែម ភាព្សងសឹក ែិនថាព្៊ី
ូ ិច ឬតាែរយៈភាេ៊ីទ៊ីប៊ី េឺជាបទលេម ើស
ែនសសានក់លៅែនសសានក់ តាែែលធាបាយលអ ិចម្រតន
ធៃ ន់ធៃរមដេនឹងម្រតវូ បានោក់ព្ិន័យដេ់អនករំលលាេបំពានលេើ វ ិន័យសំខាន់ៗ
និង វ ិធានការ
មកមម្របលផ្សងលទៀត រ ួែទ ំងការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬមវង ឬការបលែតញលចញជាលដើែ។
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សទាន៉ុម្ករថ្នពាកយ៖
ការសរលុតច្ធវ ដបាប៖
ការបលញ្េ ញែតិជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
ឬពាកយសែត ៊ី
ឬកាយវ ិការ
សំលៅលៅបេា េលផ្សងលទៀតមដេបំេិតបំេ័យ
េំរាែកំមហង
ចំអក
បងាអប់
ឬបងក
លម្រោេះថានក់ដេ់អនកដនទ មដេការម្របម្រព្ឹតតែិនទក់ទងនឹងជាតិសាសន៍ ឬព្ែ៌សែប
ុ រ លដើែកំលែើត
ជនជាតិ សាសន លេទ ទំលនរផ្ល វូ លេទ អាយ ឬព្ិការភាព្ជាក់មសត ងរបស់បេា េ។ ការសែលុត
លធវ ីបាបរ ួែានជាអាទិ៍ ការតិេះលដៀេដមដេៗ ការេំរាែកំមហងលោយបងក លម្រោេះថានក់ ការម្របាង
លែើេងាយ
ការបំេិតបំេ័យលោយពាកយសែដ ៊ី
ឬកាយវ ិកា
ការេំរាែកំមហង
តាែអ៊ីនធឺែិតតាែរយៈអ៊ីមែេ សារបនទន់ ឬវ ិបសាយ ការរញ ការទត់ ការវាយដំ លសាដេះទឹកាត់
ឬការយកឬលធវ ីឱ្យខូ ចខាតម្រទព្យសែបតត ិផ្លទេ់ខល ួនរបស់អនកដនទ។
ការសរលុតច្ធវ ដបាបតារអ៉ុីនធឺណ្ិត៖ លនេះជាការេំរាែកំមហងតាែរយៈការលម្របើម្របាស់បលចេ ក វ ិទា ឬ
ូ ិកដូ ចជា ទូ រសព្ទ លេើត ទូ រសព្ទ នដ កំព្ូ យទ័រ និងអ៊ីនធឺែិត។ រ ួែានជាអាទិ៍
ឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
អ៊ីមែេ សារបនទន់ សារអតថ បទ និងការបលងាាេះតាែអ៊ីនធឺែិត។ សូ ែលែើេ M.G.L. c. 71 មផ្ន ក
370 សម្រាប់និយែន័យផ្ល វូ ចាប់ននការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត។
រជឈដាឋនអរ ិភាព្យ៖
ដូ ចមដេបានកំែត់កនុង
M.G.L.
c.
71
មផ្ន ក
370
េឺជាសាថនភាព្មដេការសែលុតលធវ ីបាប បងក ឱ្យបរ ិយកាសសាលាានការបំេិតបំេ័យ ការចំអក
ឬការម្របាងមដេានេកខ ែៈធៃ ន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់
ឬរ ីករាេោេលដើែប៊ីផ្លលស់បតរេកខ
ូ
ខែឌននការអប់រំរបស់សិសស។
ការច្រ ដសច្អើង៖ ម្របម្រព្ឹតតចំលពាេះែនសសលផ្សងោន
ឬការលម្រជៀតមម្រជក
ឬរារាំងបេា េានក់ព្៊ីការ
វរ ីករាយនឹងេែសែបតត ិ
ឯកសិទធិ
ឬវេា សិកាននការសិកាលៅកនុងសាលារដា
លោយសារ
ការយេ់លឃើញឬភាព្ជាក់មសត ងននជាតិសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ លដើែកំលែើត ជនជាតិ សាសន លេទ
ទំលនរផ្ល វូ លេទ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ អាយ ឬព្ិការភាព្របស់បេា េានក់ៗ (ឧ. សាថនភាព្ការពារ)។
បេា េានក់អាចែិនម្រតវូ បានោក់ វ ិន័យ ឬការោក់ទែឌកែម ធៃន់ធៃរចំលពាេះអំលព្ើខសឆា ង ឬម្រតវូ
បានបដិលសធសិទធិដូចោននឹងសិសសដនទលទៀត
លោយសារសាជិកភាព្របស់ោត់លៅកនុងថានក់
មដេម្រតវូ បានការពារ។
ូ ិក
ការច្បៀតច្បៀន៖ ការលបៀតលបៀនេឺជាការម្របម្រព្ឹតតលោយផ្លទេ់ាត់ អកសរ ម្រកាហវ ិក លអ ិចម្រតន
ឬរាងកាយលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា
ឬលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍
ែខងារ
ឬសកែម ភាព្មដេ
ទក់ទងនឹងសាលា មដេទក់ទងនឹងជាតិសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ លដើែកំលែើត ជនជាតិ សាសន
លេទ ទំលនរផ្ល វូ លេទ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ អាយ ឬព្ិការភាព្របស់បេា េណាានក់ មដេាន
េកខ ែៈធៃ ន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់ វរ ីករាេោេ ឬជាប់លាប់ លដើែប៊ីរំខាន ឬកម្រែិតសែតថ ភាព្របស់
សិសសកនុងការចូ េរ ួែ ឬទទួ េបានអតថម្របលយជន៍ព្៊ីកែម វ ិធ៊ី ឬសកែម ភាព្របស់ែែឌេសាលា
លោយបលងក ើតបរ ិយកាសអរ ិភាព្ ការបំបាក់ែខ ការបំេិតបំេ័យ ឬម្របាងលែើេងាយ។
សម្រាប់លោេបំែងននលោេការែ៍លនេះ ការលបៀតលបៀនក៏ានន័យផ្ងមដរថា ម្របសិនលបើវា
លៅមតបនត លកើតាន លនេះទំនងជានឹងបលងក ើតបរ ិយកាសអប់រំមដេសអ ប់លខព ើែ ការបំេិតបំេ័យ
ឬម្របាងលែើេងាយ។
ករែ៊ីមតែួ យ អាម្រស័យលេើភាព្ធៃ ន់ធៃររបស់វា អាចបលងក ើតែជឈោាន
អរ ិភាព្។
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ការសងសឹក៖ ទម្រែង់ននការបំេិតបំេ័យ ការសងសឹក ឬការលបៀតលបៀនលោយសិសសលោយសំលៅ
លេើសិសស បេា េិក ឬបេា េលផ្សងលទៀតសម្រាប់ការរាយការែ៍ ឬោក់ពាកយបែតឹង សម្រាប់ការជួ យ
ឬលេើកទឹកចិតតឱ្យរាយការែ៍ ឬពាកយបែតឹង សម្រាប់កិចេសហម្របតិបតត ិការកនុងការលសើបអលងក ត
លម្រកាែលោេការែ៍លនេះ ឬ សម្រាប់ការចត់ វ ិធានការម្រសបតាែលោេការែ៍លនេះ។
ការការពារច្ៅច្លើការសងសឹក
ការលម្រជៀតមម្រជក
ការបំេិតបំេ័យ
និង/ឬការសងសឹកលៅលេើបេា េណាែួ យ
រ ួែទ ំងសិសស
ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ សម្រាប់ការោក់ពាកយបែដឹង ការោក់ពាកយបែដឹងតវា៉ា ឬម្របឆ្ំង
ការសែលុតលធវ ីបាប ការលបៀតលបៀន ការលរ ីសលអើង ឬឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ ម្រតវូ ហាែឃ្ត់យ៉ាង
តឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូ ចត់ទកថាជាទលងវ ីខសឆា ង មដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់មតែដ ង។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងចត់ វ ិធានការសែម្រសប លដើែប៊ីការពារ
សិសសព្៊ីការសងសឹក
លៅលព្េព្ួ កលេរាយការែ៍
ោក់ពាកយបែដឹង
ឬសហការកនុង
ការលសើបអលងក តលេើការបំពានលោេការែ៍លនេះ។ ការេំរាែកំមហង ឬសកែម ភាព្សងសឹក ែិនថា
ូ ិច ឬតាែរយៈភាេ៊ីទ៊ីប៊ី េឺជាបទ
ព្៊ីែនសសានក់លៅែនសសានក់ តាែែលធាបាយលអ ិចម្រតន
លេម ើសធៃ ន់ធៃរមដេនឹងម្រតវូ បានោក់ព្ិន័យដេ់អនករំលលាេបំពានលេើ វ ិន័យសំខាន់ៗ
និង វ ិធានការមកមម្របលផ្សងលទៀត រ ួែទ ំងការព្យ
ួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬមវង ឬការបលែតញ
លចញជាលដើែ។
ឧម្កិដឋករម សអប់ច្ខ្ព ើរ៖ ឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែ េឺជាឧម្រកិដាកែម មដេបងក ល ើងលោយការសអ ប់ េំលអៀង
ឬការលរ ីសលអើង ឬកមនល ងមដេជនរងលម្រោេះម្រតវូ បានលេកំែត់លោេលៅ ឬលម្រជើសលរ ីសសម្រាប់
ឧម្រកិដាកែម យ៉ាងលហាចណាស់ែួយមផ្ន ក លោយសារមតព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ ជនជាតិ លដើែកំលែើត
សាសន ទំលនរផ្ល វូ លេទ អាយ ព្ិការភាព្ ឬលេទ។ ឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែអាចពាក់ព្័នធនឹងការវាយ
ម្របហារលេើរាងកាយ ការេំរាែកំមហងដេ់ការបងក លម្រោេះថានក់ដេ់រាងកាយ ការបំេិតបំេ័យមផ្ន ក
រាងកាយ ឬការបំផ្លលញម្រទព្យសែបតត ិរបស់អនកដនទ។
ដំច្ណ្ើរការរាយការណ្៍ និងដំច្ណាោះម្សាយ៖
A. រស្រនត ីចាត់តាង
ំ សម្មាប់ការរាយការណ្៍
SMC
ឬអន កចត់តាំងរបស់ោត់ទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការទទួ េរបាយការែ៍
និងពាកយបែតឹង អំព្៊ីការបំពានលោេការែ៍លនេះ។
B. នីតិ វ ិធីរាយការណ្៍
ឹ
1. សិសសណាក៏លោយមដេដង
ឬានជំលនឿសែលហតផ្េថា ការលបៀតលបៀន ការសែលុត
លធវ ីបាប ការលរ ីសលអើង ការសងសឹក ឬឧម្រកិដាកែម សអប់លខព ើែបានលកើតល ើង ឬអាច
លកើតល ើងលេើម្រទព្យសែបតត ិសាលា ឬលៅកនុងសកែម ភាព្មដេទក់ទងនឹងសាលា េួ រមត
រាយការែ៍ភាលែៗអំព្៊ីករែ៊ីលៅ SMC ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ោត់។ កនុងសាថន
ភាព្មដេសិសស ឬអន កលផ្សងលទៀតានអារែម ែ៍ែិនម្រសួេកនុងការរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីលនេះ
លៅែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំង ោត់អាចរាយការែ៍លៅបេា េិកសាលាមដេេួ រឱ្យទកចិតត
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មដេម្រតវូ មតបញ្ជន
ូ របាយការែ៍ភាលែៗលៅម្របធានម្រេប់ម្រេង
របស់ោត់។

ឬអន កទទួ េការចត់តាំង

2. លៅលព្េមដេរបាយការែ៍
ឬពាកយបែតឹងពាក់ព្័នធនឹងការរងរបួ សរាងកាយ
នឹងរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីលនេះលៅនយក។

SMC

3. រាេ់ពាកយបែតឹង
ឬរបាយការែ៍អំព្៊ីការបំពានលោេការែ៍លនេះ
ម្រតវូ មតកត់ម្រតាចូ េ
លៅកនុង
"ទម្រែង់រាយការែ៍ការសែលុតលធវ ីបាប/ពាកយបែតឹង"
របស់សាលា។
ទម្រែង់
លនេះអាចរកបានព្៊ីែន្តនត៊ីសាលាមដេបានចត់តាំង។
ម្របសិនលបើអនកោក់ពាកយបែតឹង
ឬអន ករាយការែ៍ែិនសខចិតត
ឬែិនអាចបំលព្ញទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែតឹង
របស់ែែឌេ
ែន្តនត៊ីសាលាមដេទទួ េពាកយបែតឹងផ្លទេ់ាត់ ឬរបាយការែ៍នឹងលរៀបចំ
របាយការែ៍ជាលាយេកខ ែ៍អកសរភាលែៗលោយបំលព្ញទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែតឹងរបស់
ែែឌេ លោយលម្របើកនុងកម្រែិតមដេអាចអនវតត បាន នូ វពាកយផ្លទេ់ខល ួនរបស់អនករាយការែ៍
ឬអន កោក់ពាកយបែតឹង លដើែប៊ីព្ិព្ែ៌នអំព្៊ីការបំពានមដេអាចលកើតាន។
4. ែន្តនត៊ីសាលានឹងផ្ត េ់ឱ្យ SMC ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ោត់ភាលែៗនូ វទម្រែង់របាយ
ការែ៍/ពាកយបែតឹងលព្ញលេញ។
C. ដំច្ណ្ើរការដំច្ណាោះម្សាយ៖ ការកំណ្ត់ថ្នច្តើម្តូវអន៉ុវតត ដំច្ណ្ើរការផ្ល វូ ការ ឬច្ម្ៅផ្ល វូ ការ
1. បនទប់ព្៊ី SMC ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ោត់បានទទួ េពាកយបែតឹង ឬរបាយ
ការែ៍
សាលាម្រតវូ មតកំែត់ថាលតើម្រតវូ លោេះម្រសាយពាកយបែតឹង
ឬរាយការែ៍តាែរយៈ
ដំលែើរការផ្ល វូ ការ ឬលម្រៅផ្ល វូ ការ។
2. ម្របសិនលបើែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងកំែត់ថា
(1)
ការលចទម្របកាន់លនេះេឺធៃន់ធៃរ
ម្រេប់ម្រោន់មដេអាចលធវ ីឱ្យអន កោក់ពាកយបែតឹង
ឬអន កលផ្សងលទៀតានហានិេ័យ
រាងកាយ។ (2) ករែ៊ីលនេះបណា
ត េឱ្យានការលចទម្របកាន់ម្រព្ហម ទែឌ។ (3) ឧបបតត ិលហត
ពាក់ព្័នធនឹងការបញ្ជន
ូ លៅកាន់នយកោានលសវាការ និងម្រេួសារ។ (4) ការលចទ
ម្របកាន់ពាក់ព្័នធនឹងទម្រែង់ធៃន់ធៃរននការលបៀតលបៀន ការលរ ីសលអើង ឬការសងសឹក។ (5)
ការលចទម្របកាន់ពាក់ព្័នធនឹងអាកបបកិ រ ិយសែលុតលធវ ីបាប
មដេែែឌេ
បានលធវ ី
អនត រាេែន៍ជាែួ យអន កលេម ើសសិសសមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់លម្រកាែម្រកែម្របតិបតត ិ
សម្រាប់ការសែលុតលធវ ីបាបព្៊ីែន។ (6) ានការរង់ចដ
ំ ំលែើរការផ្ល វូ ការម្របឆ្ំងនឹងអន ក
មដេោក់ពាកយបែតឹង។ (7) អន កមដេោក់ពាកយបែតឹងម្រតវូ បានរកលឃើញថាបានរំលលាេលេើ
លោេការែ៍លនេះ។
(8)
ឬថាដំលែើរការន៊ីតិ វ ិធ៊ីានេកខ ែៈសែម្រសបតាែសាថនភាព្
លនេះែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងម្រតវូ មតចប់លផ្ត ើែដំលែើរការផ្ល វូ ការ។
3. ចំលពាេះការលចទម្របកាន់ ឬករែ៊ីមដេែិនទែទរឱ្យានដំលែើរការផ្ល វូ ការ ែន្តនត៊ីសាលា
មដេម្រតវូ បានចត់តាំងអាចតាែការសលម្រែចចិតតរបស់ោត់កនុងការផ្តចលផ្ត
ួ
ើែដំលែើរការ
លម្រៅផ្ល វូ ការ។
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4. ោមនអវ ីលៅកនុងលោេការែ៍លនេះម្រតវូ កំែត់ឱ្យសាលាចត់ វ ិធានការវ ិន័យបលណា
ត េះអាសនន ភាល
ែៗដូ ចានមចងកនុងម្រកែម្របតិបតត ិល ើយ។
ឃ. ដំច្ណ្ើរការច្ម្ៅផ្ល វូ ការ
ជំហានទីរួយ
លៅលព្េចប់លផ្ត ើែដំលែើរការលម្រៅផ្ល វូ ការ ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងជួ បោច់លោយ
ម កព្៊ីោនកនុងេកខ ែៈទន់លព្េលវលាជាែួ យលដើែបែតឹង និងនជាប់លចទ លដើែប៊ីម្របាប់ព្ួក
លេអំព្៊ីដំលែើរការលម្រៅផ្ល វូ ការ
េកខ ែៈននបែតឹង
ព្នយេ់ព្៊ីការហាែឃ្ត់ម្របឆ្ំងនឹង
ការសងសឹក និងកំែត់ការ សកែម ភាព្មកមម្របមដេលដើែបែតឹងទែទរ។
ជំហានទីព្យីរ
ម្របសិនលបើសែម្រសបបនទប់ព្៊ីការលសើបអលងក តម្រេប់ម្រោន់
ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំង
នឹងលសន ើរកដំលណាេះម្រសាយ។
ម្របសិនលបើលដើែបែតឹង និងជនជាប់លចទយេ់ម្រសបនឹង
ដំលណាេះម្រសាយមដេបានលសន ើល ើង
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងសរលសរដំលណាេះម្រសាយ
លហើយលដើែបែតឹង
និងជាប់លចទនឹងចេះហតថ លេខា
លហើយានក់ៗនឹងទទួ េបាន
ចាប់ចែល ងានក់ែួយ។ លៅកនុងកិចចម្របជំលនេះ ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងព្នយេ់ែតង
លទៀតអំព្៊ីការហាែឃ្ត់ែិនឱ្យានការសងសឹក។
ជំហានទីបី
ែន្តនត៊ីសាលាមដេបានចត់តាំងនឹងតាែោនសាថនការែ៍
លហើយនឹងតាែោនជាែួ យ
លដើែបែតឹងជាលរៀងរាេ់សបាតហ៍សម្រាប់រយៈលព្េែួ យ (1) មខ លដើែប៊ីកំែត់ថាលតើានករែ៊ី
ឬកងវ េ់បមនថ ែលទៀតឬយ៉ាងណា។
ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងរកាកំែត់ម្រតា
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរននការតាែោនលនេះ។
ជំហានទីបួន
ម្របសិនលបើលដើែបែតឹង និងជនជាប់លចទែិនយេ់ម្រសបចំលពាេះដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូ ការ
ឬែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងកំែត់ថាបញ្ញាែិនម្រតវូ បានមកមម្រប
សាលានឹងចប់លផ្ត ើែ
ដំលែើរការលោេះម្រសាយជាផ្ល វូ ការ។
ជំហានទីម្បាំ
ការរកាទ៉ុកឯកសារ៖ SMC ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ោត់នឹងរកាទកកនុងឯកសារ
សាៃត់ោច់លោយម កព្៊ីទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែតឹងរបស់សាលា
ព្័ត៌ាន
មដេ
ទទួ េបានតាែរយៈការសាកសួ រ និងការលសើបអលងក ត និងដំលណាេះម្រសាយមដេបានលសន ើ
និងការយេ់ម្រសបចំលពាេះដំលណាេះម្រសាយ។
ង. ដំច្ណ្ើរការផ្ល វូ ការ
ជំហានទីរួយ
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ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងជួ បោច់លោយម កព្៊ីោនកនុងេកខ ែៈទន់លព្េលវលាជាែួ
យលដើែបែតឹង
និងជនជាប់លចទ
លដើែប៊ីម្របាប់ព្ួកលេអំព្៊ីដំលែើរការផ្ល វូ ការ
ព្នយេ់ព្៊ីការហាែឃ្ត់ែិនឱ្យានការសងសឹក
និងកំែត់ដំលណាេះម្រសាយមដេលដើែ
បែតឹងទែទរ។
ជំហានទីព្យីរ
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងលធវ ីការលសើបអលងក តលោយអនលលាែតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីមដេាន
មចងកនុងមផ្ន ក F សត ៊ីព្៊ីការលសើបអលងក ត។
ជំហានទីបី
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងកំែត់ថាលតើការលចទម្របកាន់លនេះម្រតវូ បានផ្ត េ់េសតុតាង
លហើយថាលតើានការពានលេើលោេការែ៍លនេះ
និង/ឬម្រកែម្របតិបតត ិ
ឬអត់។
ម្របសិនលបើពាកយបែតឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់េសតុតាង
ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងសលម្រែច
លោយមផ្អ កលេើេទធ ផ្េលសើបអលងក ត លោយវ ិធានការសែម្រសប។
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងលរៀបចំរបាយការែ៍ជាលាយេកខ ែ៍អកសរមដេរ ួែបញ្ចេ
ូ េទធ
ផ្េលសើបអលងក ត។
ជំហានទីបួន
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងជូ នដំែឹងភាលែៗដេ់លដើែបែតឹង
និងជនជាប់លចទ
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរលដើែប៊ីឱ្យព្ួ កលេដឹងថាលតើពាកយបែតឹងលនេះម្រតវូ បានផ្ត េ់េសតុតាង
ឬលទ។
ម្របសិនលបើពាកយបែតឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់េសតុតាង លហើយអន កលេម ើស លៅមតជា
សិសសលៅកនុងសាលា
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងជួ បជាែួ យអន កលេម ើសលដើែប៊ីព្ែ៌ន
ម្រសបតាែម្រកែម្របតិបតត ិ វវ ិន័យ និង/ឬវ ិធានការមកមម្របមដេបានមែនំ ការរំព្ឹងទករបស់
សាលាសម្រាប់អាកបបកិ រ ិយនលព្េអនេត
និង
ផ្េវ ិបាកមដេអាចលកើតាន
សម្រាប់ការសងសឹក ឬការរំលលាេលេើលោេការែ៍នលព្េអនេត។
ម្របសិនលបើពាកយបែតឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់េសតុតាង
របាយការែ៍ននឧបបតត ិលហតនឹងម្រតវូ បាន
ោក់កនុងកំែត់ម្រតាសិសសរបស់អនកលេម ើស។
ការរកាទ៉ុកឯកសារ៖ SMC ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ោត់នឹងរកាទកឯកសារ
សាៃត់ោច់លោយម កែួ យមដេានទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែតឹងមដេបានបញ្េ ប់
កំែត់ម្រតាសាាសន៍
និងរបាយការែ៍លសើបអលងក ត
ការរកលឃើញេទធ ផ្េននការលសើប
អលងក ត រ ួែទ ំងការសលម្រែចចិតតសម្រាប់សកែម ភាព្ និងសាារលសើបអលងក តមដេពាក់ព្័នធ
លផ្សងលទៀត។
រាេ់សកែម ភាព្វ ិន័យ ឬមកមម្របចំលពាេះសិសស ម្រតវូ មតអនលលាែតាែេកខ ខែឌតម្រែូវដំលែើរការ
របស់ចាប់សហព្័នធ និងរដា ។
ជំហានទីម្បាំ
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ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងតាែោនសាថនការែ៍
លហើយនឹងតាែោនជាែួ យលដើែ
បែតឹងយ៉ាងលហាចណាស់លរៀងរាេ់សបាតហ៍សម្រាប់រយៈលព្េព្៊ីរមខ លដើែប៊ីកំែត់ថាលតើាន
ករែ៊ី ឬកងវ េ់បមនថ ែលទៀតលទ លហើយថាលតើសកែម ភាព្មកមម្រប
និង/ឬវ ិន័យមដេ
បានោក់លចញានម្របសិទធភាព្មដរឬលទ។
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងរកាទក
កំែត់ម្រតាជាលាយេកខ ែ៍អកសរននការតាែោន។
ជំហានទីម្បាំរួយ
សិទធិននការបត ឹងឧទធ រែ៍ណាែួ យព្៊ីការោក់ វ ិន័យម្រតវូ បានម្រេប់ម្រេងលោយម្រកែម្របតិបតត ិ។
ង. ការច្ស៉ុើបអច្ងេ តសម្មាប់ដំច្ណ្ើរការផ្ល វវការ
ូ
ការច្ស៉ុើបអច្ងេ តភាលរៗ
និងច្ដាយរ៉ុឺងមាត់៖
លៅលព្េមដេែន្តនត៊ីសាលាមដេបាន
ចត់តាំងកំែត់ថា ដំលែើរការផ្ល វូ ការេឺសែរែយ សាលានឹងលធវ ីការលសើបអលងក តភាលែៗនូ វ
រាេ់របាយការែ៍
ឬពាកយបែតឹងទ ំងអស់អំព្៊ីការបំពានលោេការែ៍មដេបានលចទ
ម្របកាន់លនេះ។
លោេលៅននការលសើបអលងក តេឺលដើែប៊ីទទួ េបានភាព្ម្រតឹែម្រតវូ និងលព្ញ
លេញននករែ៊ី និងសាថនភាព្ទ ំងអស់មដេម្រតវូ បានចត់ទកថាពាក់ព្័នធលៅនឹងការលចទ
ម្របកាន់ននពាកយបែតឹង។
ភាព្យអាសនា ៖ SMC តាែឆនទនសិទធិមតែួ យេត់របស់ខល ួន នឹងទូ រសព្ទ លៅលេខ 911
ភាលែៗកនុងករែ៊ីានការេំរាែកំមហងបងក លម្រោេះថានក់ដេ់រាងកាយមដេអាចលកើតាន
ឬលម្រោេះថានក់រាងកាយជាក់មសត ងចំលពាេះសាជិកសហេែន៍សាលាលរៀន
ឬកមនល ងមដេម្រតវូ ការប៉ាូ េិស អេា ៊ីេ័យ លវជា សាន្តសត ឬជំនួយសលម្រងាាេះបនទន់លផ្សងលទៀត។
នីតិ វ ិធីច្ស៉ុើបអច្ងេ ត៖ ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងលសើបអលងក តឧបបតត ិលហតនឹងម្របែូ េ និង
រកាទកេសតុតាង
រ ួែទ ំងកំែត់អតត សញ្ញាែភាេ៊ីពាក់ព្័នធ
និងសាកស៊ីទ ំងអស់។
ម្របសិនលបើករែ៊ីពាក់ព្័នធនឹងការរងរបួ សរាងកាយ
ការបំផ្លិចបំផ្លលញម្រទព្យសែបតត ិ
សាធារែៈ ឬអំលព្ើឧម្រកិដាកែម ធៃន់ធៃរ ែន្តនត៊ីមដេចត់តាំងនឹងព្ិភាកាជាែួ យនយកោាន
នេរបាេែូ េោាន ែននឹងម្របែូ េ ឬរកាទកេសតុតាង។
ការទំនក់ទន
ំ ងកនុងអំ ុ ងច្ព្យលច្ស៉ុើបអច្ងេ ត៖
លព្ញែួ យដំលែើរការលសើបអលងក ត
និងលោេះម្រសាយបែតឹង ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងខិតខំម្របឹងមម្របង លដើែប៊ីជូនដំែឹង
ជាលទៀងទត់ដេ់លដើែបែតឹង និងជនជាប់លចទ និងឪព្កាតយ ឬអាណាព្ាបាេ
របស់ព្ួកលេអំព្៊ីសាថនភាព្ននពាកយបែតឹង
លព្េលវលារំព្ឹងទកសម្រាប់ការសនន ិោាន
ការលសើបអលងក ត និងការកំែត់ វ ិន័យ និង/ឬសកែម ភាព្មកមម្រប។
ច្ព្យលច្វលាសម្មាប់ការច្ស៉ុប
ើ អច្ងេ ត៖
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងបញ្េ ប់ការលសើបអលងក តរបស់ខល ួនឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាច
អនវតត បាន ែិនម្រតវូ លេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃ សក
ិ ា បនទប់ព្៊ីោត់បានទទួ េពាកយបែតឹង
ឬរបាយការែ៍
លេើកមេងមតលហតផ្េេអ
ឬលោយានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីេូភាេ៊ី
(ដូ ចានបញ្ញាក់លៅកនុង ឯកសារលសើបអលងក ត)។
ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹង
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ព្លនល ឿនការលសើបអលងក តលេើការទែទរណាែួ យមដេពាក់ព្័នធនឹងអំលព្ើហិងាលេើរាងកាយ
ឬការេំរាែកំមហងបងក លម្រោេះថានក់ធៃន់ធៃរ។
ធានស៉ុវតថ ភា
ិ ព្យអំ ុ ងច្ព្យលច្ស៉ុើបអច្ងេ ត៖
ែន្តនត៊ីមដេម្រតវូ បានចត់តាំងនឹងចត់ វ ិធានការណាែួ យមដេខល ួនកំែត់ថាចំបាច់ និង
/ឬេួ រការពារ កនុងកម្រែិតមដេអាចអនវតត បាន លដើែបែតឹង សាកស៊ី និងបេា េលផ្សងលទៀត
ព្៊ីករែ៊ីមដេលកើតល ើងបមនថ ែ ឬព្៊ីការសងសឹកមដេរង់ចំេទធ ផ្េននការលសើបអលងក ត។
ជំហានទ ំងលនេះអាចរ ួែានជាអាទិ៍ បញ្ញាឱ្យចត់ វ ិធានការវ ិន័យបលណា
ត េះអាសនន លម្រកាែ
ម្រកែម្របតិបតត ិ ការម្រតួតព្ិនិតយែនសសលព្ញវ ័យមដេសែម្រសប ការផ្ត េក
់ មនល ងអងគុយកនុង
ថានក់ល ើង វ ិញ ការលផ្ទ រជនជាប់លចទព្៊ីថានក់របស់ោត់ជាបលណា
ដ េះអាសនន ជាែួ យលដើែបែតឹង
ឬោក់ លៅកនុងកមនល ងអប់រំលផ្សងលទៀត។
ជំនួយជនរងច្ម្ោោះ៖
ែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងលធវ ីការបញ្ជន
ូ សែម្រសបសម្រាប់ជំនួយជនរងលម្រោេះ រ ួែទ ំង
ិបតត
ការម្របឹកា និងការអនត រាេែន៍ វ
ិ ម្របសិនលបើានការលសន ើសំ ឬតាែការចំបាច់។
ការសមាៃត់៖
ែែឌេនឹងលោរព្សិទធិឯកជនរបស់លដើែបែតឹង
ជនជាប់លចទ
និងសាកស៊ីតាែេទធ ភាព្មដេអាចលធវ ីបានម្រសបតាែកាតព្វ កិចេរបស់ខល ួនលម្រកាែចាប់
និងបទបបញ្ា តត ិរបស់សហព្័នធ និងរដា និងលោេការែ៍លដើែប៊ីលសើបអលងក ត រាយការែ៍
និងចត់ វ ិធានការវ ិន័យសែម្រសប និងសកែម ភាព្មកមម្រប និងម្រសបតាែចាប់រកាការ
សាៃត់ជាធរាន និងបទបបញ្ា តត ិកំែត់ម្រតាសិសស។

ការដាក់ វ ិន័យ និង វ ិធានការបកបម្ប
ម្របសិនលបើែន្តនត៊ីមដេបានចត់តាំងសនន ិោានថា
ជនជាប់លចទបានបំពានលោេការែ៍លនេះ
ែែឌេនឹងោក់ វ ិធានការវ ិន័យ និង/ឬ សកែម ភាព្មកមម្របលោយព្ិចរណាលេើលហតផ្េ លដើែប៊ី
បញ្េ ប់ការម្របម្រព្ឹតតមដេបានបត ឹង ទប់សាកត់ការម្របម្រព្ឹតតនលព្េអនេត និងការពារលដើែបែតឹង
និងបេា េមដេានសាថនភាព្ម្រសលដៀងោនដនទលទៀត។
ការច្ចាទម្បកាន់ខ្៉ុស
សិសសទ ំងឡាយណាមដេលធវ ីការលចទម្របកាន់ខសលោយលចតន ឬោក់ពាកយបែតឹងមបបព្ាបាទ
នឹងម្រតវូ ទទួ េរងនូ វវ ិធានការវ ិន័យ និង/ឬមកមម្របណាែួ យដូ ចមដេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។

ឱ្កាសអប់រំច្សមើោា
លៅកនុងការទទួ េសាាេ់ព្៊ីេកខ ែៈ
និងតម្រែូវការចម្រែ ុេះរបស់សិសសរបស់លយើង
រ ួែទ ំងជាែួ យ
នឹងបំែងម្របាថានចង់លឆល ើយតបចំលពាេះព្ួ កលេ សាលា Collegiate Charter School of Lowell
នឹងខិតខំម្របឹងមម្របងលដើែប៊ីការពារលសចកត ៊ីនងល ងនររបស់
ូ
សិសសជាេកខ ែៈបេា េ។ វាក៏នឹងផ្ត េ់នូវការ
ព្ិចរណាយ៉ាងម្រប ុងម្របយ័តន និងការយេ់ដឹងម្របកបលោយការអាែិតអាសូ រអំព្៊ីអារែម ែ៍ផ្លទេ់ខល ួន
របស់ព្ួកលេ ជាព្ិលសសលោយលយងលៅលេើព្ូជសាសន៍ ជំលនឿ លេទ លយនឌ័រ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ
សាសន សញ្ញាតិ និងភាព្ខសោនខាងមផ្ន ករាងកាយ និងបញ្ញា។
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លដើែប៊ីសលម្រែចបាននូ វចំែចលនេះ
សាលា
និងបេា េិករបស់ខល ួននឹងខិតខំម្របឹងមម្របងលដើែប៊ី
អនវតត តាែេិខិត
និងសាមរត៊ីននចាប់សត៊ីព្៊ីឱ្កាសអប់រំលសម ើោនននរដា
Massachusetts
(ានលៅកនុងជំព្ូក 622 ននចាប់ ឆ្នំ 1971) មដេហាែឃ្ត់ការលរ ីសលអើងកនុងការចូ េលរៀន
និងកែម វ ិធ៊ីរបស់សាលារដា ។ ចាប់ានខល ឹែសារដូ ចតលៅ៖

ការែិនម្រតវូ បានដកលចញ ឬលរ ីសលអើងកនុងការចូ េលរៀនលៅសាលារដា ននទ៊ីម្រក ុងណាែួ យ
ឬលដើែប៊ីទទួ េបានអតថម្របលយជន៍ សិទធិ និងវេា សិការបស់សាលារដា លោយសារព្ូ ជសាសន៍
ព្ែ៌សែបុរ លេទ សាសន លដើែកំលែើត ឬនិននការផ្លវវលេទល
ូ
ើយ។
លនេះានន័យថាសិសសម្រេប់រ ូបនឹងទទួ េបានឱ្កាសលសម ើោនកនុងការចូ េលរៀន
ការចូ េលរៀនវេា
ិធ៊ី
ខល ឹែសារននវេា សិកា ការមែនំ និងសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ សិកា និងសកែម ភាព្ក៊ីឡាលផ្សងៗ។

សិសសអនថ្ន
ចំលពាេះវ ិសាេភាព្ជាក់មសត ង និងតាែការតម្រែូវលោយចាប់ សាលា Collegiate Charter School of
Lowell
នឹងលធវ ីការជាែួ យសិសសអនថា
និងម្រក ុែម្រេួសាររបស់ព្ួកលេ
លដើែប៊ីផ្តេ់នូវ
លសថ រភាព្កនុងការចូ េលរៀន
និងលសវាកែម លផ្សងៗលទៀត។
ការយកចិតតទកោក់ជាព្ិលសស
នឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ដេ់ការធានការចេះល្មេះ និងការចូ េរ ួែរបស់សិសសអនថា មដេែិនបានចូ េ
លរៀននលព្េបចចុបបនន ។ សិសសអនថានឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់លសវាែែឌេដូ ចោននូ វេកខ ខែឌដូ ចោននឹង
ម្រេួសារមដេរស់លៅកនុងែែឌេមដរ។
ទំនក់ទំនងរបស់សាលាសម្រាប់សិសសអនថា និងម្រក ុែម្រេួសាររបស់ព្ួកលេនឹងសម្រែបសម្រែួេជា
ែួ យភានក់ងារលសវាសងា ែកនុងែែឌេ
មដេផ្ត េ់លសវាកែម ដេ់ការ
និងយវជនអនថា
និងម្រក ុែម្រេួសាររបស់ព្ួកលេ។ ែែឌេសាលាលផ្សងលទៀតអំព្៊ីបញ្ញាននការដឹកជញ្ជន
ូ
និងការលផ្ទ រ
កំែត់ម្រតា និងភានក់ងារេំលៅោានរបស់រដា និងែូ េោានមដេទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះយទធ សាន្តសត
ទិញេំលៅឋានតនែល សែរែយទូ េំទូលាយ។
ការសម្រែបសម្រែួេលនេះរ ួែានទ ំងការផ្ត េ់ការជូ ន
ដំែឹងជាសាធារែៈអំព្៊ីសិទធិអប់រំរបស់សិសសអនថាលៅកនុងសាលាលរៀន
កមនល ងសានក់លៅកនុងម្រេួសារជាលដើែ។

សិទធិ និងទំនួលខ្៉ុសម្តូវរបស់សិសស
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ានទំនួេខសម្រតវូ កនុងការផ្ត េ់សិទធិដេ់សិសស
តាែរយៈការធានមដេផ្ត េ់ជូនលម្រកាែរដា ធែម នញ្ា និងេកខ នត ិកៈសហព្័នធ និងរដា ។
ទក់ទង
នឹងសិទធិ ានទំនួេខសម្រតវូ មដេម្រតវូ មតអនវតត លោយសិសស។
កនុងចំលណាែសិទធិ និងទំនួេ
ខសម្រតវូ ទ ំងលនេះានដូ ចខាងលម្រកាែ៖
សិទធិស៊ី វ ិេ – រ ួែទ ំងសិទធិទទួ េបានឱ្កាសអប់រំលសម ើោន និងោមនការលរ ីសលអើង។ ទំនួេខសម្រតវូ
ែិនលរ ីសលអើងអន កដនទ។
សិទធិចូេលរៀនសាលារដា លោយឥតេិតនងល ទំនួេខសម្រតវូ កនុងការចូ េលរៀនជាម្របចំ និងលោរព្ចាប់
សាលា មដេចំបាច់សម្រាប់ការអនញ្ញាតឱ្យអន កដនទលរៀនលៅសាលា។

122

សិទធិទទួ េបានដំលែើរការម្រតឹែម្រតវូ ននចាប់ទក់ទងនឹងការព្យ
ួ រ ការបលែតញលចញ និងការសលម្រែច
ចិតតមដេសិសសលជឿថាលធវ ីឱ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់សិទធិរបស់ខល ួន។
សិទធិកនុងការសាកសួ រ
និងបលញ្េ ញែតិលោយលសរ ី
ទំនួេខសម្រតវូ កនុងការអនវតត វ ិធានសែលហតផ្េទក់ទងនឹងសិទធិទ ំងលនេះ។
សិទធិឯកជនភាព្ មដេរ ួែបញ្ចេ
ូ ឯកជនភាព្ទក់ទងនឹងកំែត់ម្រតាសាលារបស់សិសស។
ទំនួលខ្៉ុសម្តូវរបស់សស
ិ សរ ួរមានការឆូ លច្រៀនជាច្ទៀងទត់
ច្ៅសាលា
និងច្ៅថ្នាក់ច្រៀនឱ្យបានច្លឿន
ភាព្យច្សាមោះម្តង់កនុងការសិកា
ការខ្ិតខ្ំម្បឹងបម្បងម្បកបច្ដាយរនសិការឆំច្ពាោះការងារសាលា
និងការអន៉ុច្លារតារវ ិធានរបស់សាលា។
សិសសបឆករំ បលកជារួ យរដឋ បាល
និងរហាវ ិទាល័យនូ វទំនួលខ្៉ុសម្តូវកនុងការបថរកាបរ ិយកាសសាលាច្រៀនបដលមានស៉ុវតថ ិភាព្យ
ោមនហានិេ័យ និងអំច្ណាយផ្លដល់ការសិកា។

កងវ ល់ និងបណ្តឹងសារទ៉ុកេរបស់សស
ិ ស
សិសសននសាលា Collegiate Charter School of Lowell មដេលជឿថាខល ួនម្រតវូ បានលេលរ ីសលអើង
បដិលសធអតថម្របលយជន៍ ឬម្រតវូ បានដកលចញព្៊ីការចូ េរ ួែកនុងកែម វ ិធ៊ី ឬសកែម ភាព្អប់រំណាែួ យ
លោយមផ្អ កលេើលេទ ព្ែ៌សែប
ុ រ ទំលនរផ្ល វូ លេទ អតត សញ្ញាែលយនឌ័រ សាសន លដើែកំលែើត
ឬព្ិការភាព្មដេបំពានលោេការែ៍លនេះ
អាចោក់ពាកយបែតឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរជាែួ យ
SMC ឬអន កមដេចត់តាំង។
SMC ឬអន កទទួ េការចត់តាំងម្រតវូ លធវ ីការព្ិនិតយល ើង វ ិញនូ វ
ពាកយបែតឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរកនុងរយៈលព្េ 10 នងៃ លធវ ីការបនទប់ព្៊ីទទួ េបានពាកយបែតឹង
ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
ម្របសិនលបើលដើែបែតឹងែិនលព្ញចិតតនឹងការលឆល ើយតបមបបលនេះ ោត់
អាចោក់បែតឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅកាន់ម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេង
លោយចងអុេបងាាញ
ជាព្ិលសសអំព្៊ីេកខ ែៈននការែិនយេ់ម្រសបនឹងការលឆល ើយតប
និងលហតផ្េរបស់ខល ួនសម្រាប់
ការែិនយេ់ម្រសបមបបលនេះ។
ម្របធានម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេង ម្រតវូ អនញ្ញាតឱ្យលដើែបែតឹងបងាាញដេ់ម្រក ុែម្របឹកាម្រេប់ម្រេង ឬអន
េែៈកែម ការរបស់ខល ួនទក់ទងនឹងបែតឹងរបស់ខល ួន
លហើយម្រតវូ ផ្ត េ់ឱ្យលដើែបែតឹងនូ វលសចកត ៊ី
សលម្រែចជាលាយេកខ ែ៍អកសរកនុងលរឿងលនេះឱ្យបានលេឿនតាែមដេអាចលធវ ីលៅបាន
បនទប់
ព្៊ីបញ្េ ប់សវនការ។
បេា េម្រេប់រ ូបានសិទធិម្រេប់លព្េលវលាលដើែប៊ីបងាាញការសាកសួ រទក់ទង
នឹងសិទធិស៊ី វ ិេរបស់ព្ួកលេលៅកាន់កា រ ិយេ័យសិទធិស៊ី វ ិេលៅទ៊ីម្រក ុង Boston រដា Massachusetts។
ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅនឹងបេា េណាានក់ រ ួែទ ំងសិសស
ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដឹង ការោក់បែដឹងតវា៉ា ឬការម្របឆ្ំងលៅ
នឹងការលរ ីសលអើង
ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង
និងម្រតវូ ចត់ទកថាជាទលងវ ីខសឆា ងមដេ
អាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទេ់មតែដ ង។

ិ
ច្ោលការណ្៍បច្ឆច ក វទា
តាែរយៈការភាាប់បណា
ត ញ COLLEGIATE លៅនឹងអ៊ីនធឺែិត ក៏ដូចជាតាែរយៈឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេង
លោយសាលាមដេផ្ត េ់កែេ ៊ីដេ់សិសស
សិសសនិងបេា េិកានឱ្កាសមដេែិនអាចលម្របៀបផ្ទ ឹែបានកនុង
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ការចូ េរ ួែកនុងសហេែន៍ព្័ត៌ាន
និងការលរៀនសូ ម្រតជាសកេ។
ម្រតវូ ានការទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះ
ឱ្កាសមបបលនេះ។ សម្រាប់សិសស ឬបេា េិកសាជិក (អន កលម្របើម្របាស់) លៅសាលាលដើែប៊ីលម្របើម្របាស់បណា
ត ញ
ឬលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលៅលម្រៅបរ ិលវែសាលា
ោត់ម្រតវូ មតលោរព្
តាែវ ិធានខាងលម្រកាែ
និងចេះហតថ លេខាលេើកិចចម្រព្ែលម្រព្ៀងបលចេ ក វ ិទា។
កិចចម្រព្ែលម្រព្ៀងបលចេ ក
វវ ិទាមដេបានចេះហតថ លេខា
លៅថា
ច្ោលការណ្៍ច្ម្បើម្បាស់បដលអាឆទទួ លយកបានេឺជាមផ្ន កែួ យ
ននកំែត់ម្រតាបងា របលណា
ដ េះអាសនន របស់សិសស។
សិសសបដលរិនបានឆ៉ុោះហតថ ច្លខាច្លើច្ោលការណ្៍ច្ម្បើម្បាស់បដលអាឆទទួ លយកបានច្ៅច្លើឯកសារនឹង
ម្តូវបានហារឃ្ត់រិនឱ្យច្ម្បើម្បាស់អ៉ុីនធឺណ្ិតច្ៅសាលា
ឬព្យីការច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ្៍បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលា។
ច្ោលបំណ្ង៖ ការភាាប់បណា
ត ញរបស់សាលា និងឧបករែ៍ទ ំងអស់មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាេឺាន
បំែងសម្រាប់លោេបំែងអប់រំមតប៉ាលណា
ណ េះ។
សិសស
និងបេា េិកមដេានការអនញ្ញាតទ ំងអស់
ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូ េលម្របើម្របាស់មផ្ន កននបណា
ត ញ
និង/ឬអ៊ីនធឺែិតលោយលចតន
មដេែិន
លេើកកែព ស់លបសកកែម អប់រំ ឬការមែនំរបស់សាលា។ ការចូ េលម្របើបណា
ត ញេឺជាឯកសិទធិ ែិនមែន
ជាសិទធិលទ។
ការច្ម្បើម្បាស់រិនសរររយែិនម្រតឹែមតឆលុេះបញ្ញេំងព្៊ីសាលាប៉ាលណា
ណ េះលទ
ប៉ាមនត
អាចនំច្ៅ
ដល់ការព្យិន័យ រ ួរទំងការដកហូ តឯកសិទធិការដកហូ តឧបករណ្៍បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលាសករម ភាព្យ
វវ ិន័យនិងឆំណាត់ការផ្ល វូ ឆាប់ម្បសិនច្បើចាបា
ំ ឆ់។
ការបណ្នំអំព្យីការច្ម្បើម្បាស់បណា
ត ញ/ឧបករណ្៍៖ រាេ់ការលម្របើម្របាស់លសវាកែម អិនធឺែិត COLLEGIATE
និង/ឬឧបករែ៍ណាែួ យមដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាម្រតវូ មតម្រសបតាែលោេបំែងមដេានមចងខាងលេើ
។
អន កលម្របើម្រតវូ លោរព្តាែវវ ិធានមដេបានទទួ េយកជាទូ លៅននម្រកែស៊ីេធែ៌បណា
ដ ញ និងការលម្របើឧបករែ៍
មដេរ ួែានជាអាទិ៍៖
a. អន កលម្របើែន
ិ ម្រតវូ ចូ េរ ួែកនុងការបំពាន ការលបៀតលបៀន ឬការម្របម្រព្ឹតតិ ឬលម្របើភាសាសែលុតលធវ ីបាប។
b. អន កលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវបងាាញព្័ត៌ានផ្លទេ់ខល ួនដូ ចជា ល្មេះ អាសយោាន លេខទូ រសព្ទ
រ ូបងតជាលដើែ មដេអាចកំែត់អតត សញ្ញាែអន កលម្របើម្របាស់ សិសស ឬបេា េិក។
c. អន កលម្របើម្របាស់ម្រតវូ លជៀសវាងការលម្របើម្របាស់លសវាកែម មដេខា េះខាាយ រំខាន (ឧទហរែ៍
លេហទំព្័រលហា ែ)។
d. អន កលម្របើម្រតវូ លជៀសវាងការនិយយបងខ ូចលករលតិ៍ ្មេះ ផ្ល វូ លេទ ព្ូ ជសាសន៍ ឬពាកយម្របាងលផ្សងលទៀត
និងព្៊ីការលម្របើភាសាែិនសែរែយ ឬភាសាអាសអាភាស។
e. អន កលម្របើម្របាស់ានក់ៗទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះសកែម ភាព្អាសយោាន IP របស់ខល ួន។
f. ការលម្របើម្របាស់សម្រាប់ ឬោំម្រទ លោេបំែង ឬសកែម ភាព្ខសចាប់ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់។
g. ការលម្របើម្របាស់ណាែួ យសម្រាប់លោេបំែងពាែិជាកែ្ម្រតូវបានហាែឃ្ត់។
h. ការលម្របើម្របាស់ណាែួ យសម្រាប់លោេបំែងនលយបាយម្រតវូ បានហាែឃ្ត់
លេើកមេងមតការទំនក់ទំនងជាែួ យែន្តនត៊ីជាប់លឆ្នត ឬម្រតវូ បានមតងតាំង។
i. អន កលម្របើម្រតវូ យេ់ថាឯកសារទ ំងអស់មដេានលៅលេើអន
៊ី ធឺែិតម្រតវូ បានការពារលោយការ
រកាសិទធិ។ COLLEGIATE ែិនានការធានលោយបងក ប់ន័យ ឬលផ្សងលទៀត
ទក់ទងនឹងសថ ិរភាព្ជាក់មសត ងននទិននន័យមដេម្របែូ េបានតាែរយៈអ៊ីនធឺែិត។
j. អន កលម្របើម្របាស់នឹងែិនមសវ ងរក ចូ េលម្របើម្របាស់
ឬទញយកឯកសារមដេែិនពាក់ព្័នធលៅនឹងលោេបំែងអប់រំរបស់សាលាល ើយ។ SABIS®
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នឹងលធវ ីការម្រប ុងម្របយ័តនជាែនលោយសែលហតផ្េ
លដើែប៊ីម្រតងយកឯកសារមដេានភាព្ចម្រែូងចម្រាស។
អន កលម្របើែន
ិ អាចទញយក ឬោក់ឯកសារ ឬដំល ើងកែម វ ិធ៊ីពាែិជាកែម កែម វ ិធ៊ី shareware ឬ
freeware លោយោមនការយេ់ម្រព្ែព្៊ីនយកមផ្ន កព្័ត៌ានវ ិទាល ើយ។
អន កលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវបលងាាេះ ទញយក ឬមចកចយរ ូបភាព្អាសអាភាស
ការទក់ទញអារែម ែ៍ផ្ល វូ លេទ ការបងាាញ ឬសាារេំរាែកំមហងម្រេប់ទម្រែង់ណាែួ យល ើយ។
អន កលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវទទួ េ
ឬបញ្ជន
ូ ព្័ត៌ានមដេទក់ទងនឹងឧបករែ៍លម្រោេះថានក់ដូចជាម្រោប់មបក
ឬឧបករែ៍ផ្ទេះុ លផ្សងលទៀត អាវធសវ ័យម្របវតត ិ ឬកាំលេល ើងខល ៊ី ឬអាវធលផ្សងលទៀតល ើយ។
អន កលម្របើែន
ិ ម្រតវូ ព្ាយែទទួ េបានការចូ េដំលែើរការលោយោមនការអនញ្ញាតលៅកាន់ា៉ាស៊ីនលែ
ឯកសារណាែួ យកនុងម្របព្័នធ SABIS® ា៉ាស៊ីនបលម្រែើឯកសារខាងលម្រៅ ឬហួ សព្៊ីការចូ េលម្របើម្របាស់
មដេានការអនញ្ញាតព្៊ីអនកលម្របើ។
អន កលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវបំផ្លិចបំផ្លលញបលចេ ក វ ិទាសាលាលោយបងក ការខូ ចខាតមផ្ន កខាងលម្រៅ
ការកំែត់រចនសែព ័នធម្របព្័នធបលចេ ក វ ិទាល ើង វ ិញ ការព្ាយែជំទស់ម្របព្័នធ
ឬបំផ្លលញទិននន័យលោយការឱ្យលែលរាេរ ីករាេោេដេ់កំព្ូ យទ័រ
និងលែលរាេលោយែលធាបាយបលចេ ក វ ិទា ឬែិនមែនបលចេ ក វ ិទាណាែួ យ។

ការភាាប់អ៊ីធឺែិត
COLLEGIATE
និងឧបករែ៍ណាែួ យមដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាម្រតវូ បាន
បម្រែ ុងទកសម្រាប់លោេបំែងអប់រំមតប៉ាលណា
ណ េះ។
សិសសមដេានការអនញ្ញាតទ ំងអស់ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូ េលម្របើម្របាស់មផ្ន កននអ៊ីនធឺែិតលោយលច
តន ឬលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍កនុងេកខ ែៈមដេែិនផ្សព្វ ផ្ាយលបសកកែម អប់រំ ឬការមែនំរបស់ SABIS®។
ការចូ េលម្របើអ៊ីនធឺែិត
និងការលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាេឺជាឯកសិទធិ
ែិនមែនជាសិទធិលទ។
ការលម្របើម្របាស់ែិនសែរែយែិនម្រតឹែមតឆលុេះបញ្ញេំងព្៊ី
SABIS®
ប៉ាលណា
ណ េះលទ
ប៉ាមនត អាចនំលៅដេ់ការព្ិន័យ
រ ួែទ ំងការដកហូ តឯកសិទធិការដកហូ តឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាសកែម ភាព្វ ិន័យនិងចំណាត់
ការផ្ល វូ ចាប់ម្របសិនលបើចំបាច់។
កនុងចំលណាែការលម្របើម្របាស់ែិនអាចទទួ េយកបានចំលពាេះអ៊ីនធឺែិត
និង/ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាានដូ ចខាងលម្រកាែ៖
•
•

•
•

លម្របើសម្រាប់សកែម ភាព្មដេែិនទក់ទងនឹងសាលា។
លម្របើម្របាស់លោយបំពានលេើចាប់សហព្័នធ រដា ឬចាប់កនុងតំបន់ រ ួែានជាអាទិ៍៖
ការម្របម្រព្ឹតតមដេម្រតវូ បានហាែឃ្ត់លោយេកខ នត ិកៈម្របឆ្ំងការសែលុតលធវ ីបាបរបស់រដា Massachusetts
M.G.L. c. 71, s 37O លធវ ីការហាែឃ្ត់លោយចាប់ម្របឆ្ំងការលរ ីសលអើង/ការលបៀតលបៀនរបស់រដា
និងសហព្័នធ និងការលផ្ាើ ឬទទួ េអវ ីមដេម្រតវូ បានរកាសិទធិលោយោមនការអនញ្ញាត។
ការលម្របើម្របាស់សម្រាប់ពាែិជាកែម ។
ការលផ្ាើភាសាមដេានការលបៀតលបៀន ការបំេិតបំេ័យ ការបំពាន ឬការម្របាង ឬសាារលៅ
ឬអំព្៊ីអនកដ៏នទ ជាសាធារែៈ ឬឯកជន។ ការរ ឹតតបឹត
ចំលពាេះភាសាមដេែិនសែរែយមដេលម្របើចំលពាេះសារសាធារែៈ សារឯកជន
និងសាារមដេបានបលងាាេះលៅលេើលេហទំព្័រ។ សិសសនឹងែិនម្រតវូ លម្របើភាសាអាសអាភាស ចំលអេះចំអាស
េួ រឱ្យលខព ើែ លជរ លឈល ើយ បងក ូចលករលតិ៍ ្មេះ េំរាែកំមហង ឬែិនលោរព្លនេះល ើយ។
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•

•

•

•
•

•
•
•

ការលផ្ាើសំបម្រតមខសសងាវក់ ឬលម្រោងការែ៍ព្៊ីរា៉ាែ៊ីត "ការផ្ាយ" សារែិនសែរែយលៅកាន់បញ្ា៊ី ឬបេា េ
និងម្របលេទននការលម្របើម្របាស់លផ្សងលទៀតមដេនឹងលធវ ីឱ្យអ៊ីនធឺែិតដំលែើរការែិនម្រសួេ
ឬរំខានដេ់ការងាររបស់អនកដនទ។
ការលផ្ាើ ឬទទួ េសាារអាសអាភាស ឯកសារអតថ បទែិនសែរែយ
ឬឯកសារមដេានលម្រោេះថានក់ដេ់សចរ ិតភាព្ននបណា
ត ញ។
សិសសម្រតវូ បានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូ េលៅកាន់លេហទំព្័រែិនសែរែយមដេានរ ូបភាព្អាសអាភាស
ចំលអេះចំអាស េួ រឱ្យលខព ើែ លជរ លឈល ើយ លេបខាយ េំរាែកំមហង ឬែិនលោរព្លេើម្រេប់ទម្រែង់
ឬេកខ ែៈណាែួ យល ើយ។
ការបំផ្លិចបំផ្លលញ
កំែត់ថាជាការប៉ានប៉ាងលោយលចតនណាែួ យកនុងការផ្លលស់បតរឯកសារមដេែិ
ូ
នមែនជារបស់អនក
ឬបងក លម្រោេះថានក់ ឬបំផ្លលញការងារ ម្របព្័នធ ឬទិននន័យរបស់អនកលម្របើម្របាស់លផ្សងលទៀត រ ួែទ ំងការបលងាាេះ
ឬបលងក ើតលែលរាេកំព្ូ យទ័រ និងការមែនំលោយលចតនតាែទម្រែង់ណាែួ យ។
ចូ េរ ួែកនុងការមចកចយសូ ហវ មវរខសចាប់ (“េួ ចចែល ង”)។
លោយដឹងព្៊ីការលម្របើម្របាស់ពាកយសាៃត់របស់អនកដនទ ឬបងាាញអតត សញ្ញាែរបស់អនកខស
ឬផ្ត េ់ពាកយសាៃត់ផ្លទេ់ខល ួនដេ់អនកដនទ។
សិសសេួ រលម្របើមតធនធានកំព្ូ យទ័រមដេព្ួ កលេម្រតូវបានអនញ្ញាតឱ្យលម្របើប៉ាលណា
ណ េះ។ លេើសព្៊ីលនេះ
សិសសែិនម្រតវូ ព្ាយែប៉ានប៉ាងចូ េលម្របើម្របាស់ធនធានកំព្ូ យទ័រលោយោមនការអនញ្ញាត
លដើែប៊ីទទួ េបានការចូ េលម្របើម្របាស់លោយោមនការអនញ្ញាតលៅកាន់កមនល ងកំព្ូ យទ័ររបស់សាថប័ន
អងា ការ និង/ឬបេា េលផ្សងលទៀតល ើយ។ សកែម ភាព្ទ ំងលនេះេឺខសចាប់
លទេះប៊ីជាកនុងលោេបំែងនន "ការរករក" ក៏លោយ។
ការខកខាន (លៅលព្េទញយកព្័ត៌ានមដេបានអនញ្ញាត) ែិនបានអនវតត តាែេកខ ខែឌ
មដេពាក់ព្័នធ ឬេកខ ខែឌមដេបានបញ្ញាក់លោយអន កផ្ា ត់ផ្ាង់ព្័ត៌ានមដេអនញ្ញាតលនេះ។
ការបងាាញទសសនៈ ឬែតិែិនម្រតូវបានកំែត់យ៉ាងចាស់ថាជារបស់អនក
និងែិនមែនជារបស់សាលាលនេះលទ។
លជៀសវាងវ ិធានការសវតថ ិភាព្លៅលេើសាលាលរៀន ឬកំព្ូ យទ័រព្៊ីចាៃយ ឬបណា
ត ញ។

អ៉ុីបរល
ទ ំងអស់ខាងលេើក៏អនវតត ផ្ងមដរចំលពាេះការលម្របើម្របាស់អ៊ីមែេ។
អ៊ីមែេែិនដូ ចសំបម្រតកនុងលម្រសាែសំបម្រតលទ។ អ៊ីមែេេឺដូចជាកាតប៉ាសាតេ់។ ខល ឹែសារននសាររបស់អនក
េឺលៅចំហ។ ែិនានវ ិធ៊ីងាយម្រសួេលដើែប៊ីសាាេ់សារ "សាៃត់" លទ។ សាររបស់អនកអាចម្រតូវបាន
លែើេកនុងអំ ុ ងលព្េដំលែើរការលផ្ាើសំបម្រត។ សាររបស់អនក (ម្របសិនលបើែិនបានរាយអាសយោានម្រតឹែម្រតូវលទ)
អាចម្រតវូ បានអានលោយ
"លែនម្របសែ៊ីយ៍"
មដេព្ាយែបតរទិ
ូ សវាឱ្យបានម្រតឹែម្រតូវ។
សាររបស់អនក
អាចម្រតវូ បានបញ្ជន
ូ បនត
ឬលបាេះព្ែព ។
សាររបស់អនកអាចម្រតវូ បានរកាទក
ម្របមហេជាលៅកនុងងត
របស់អនកមដេទទួ េសារលោយែិនកំែត់។
ែនសសមដេែិនធាលប់ជួបអន កនឹងបលងក ើតចំណាប់អារែម ែ៍អំព្អ
៊ី ន កលោយមផ្អ កលេើរលបៀបមដេអន កសរលសរ
សារអ៊ីមែេរបស់អនក។
កិឆចម្ព្យរច្ម្ព្យៀង
COLLEGIATE ែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះសកែម ភាព្របស់នរណាានក់មដេភាាប់អ៊ីនធឺែិត ឬលម្របើម្របាស់
ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលនេះលទ។
សិសសទ ំងអស់ម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ ទ ំងម្រស ុង
តាែចាប់
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និងហិរញ្ា វតថុ ឬចំលពាេះសកែម ភាព្របស់ព្ួកលេ។ COLLEGIATE ែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការខូ ចខាត
ការបាត់បង់ ឬអំលព្ើលចរកែម លេើឧបករែ៍កំព្ូ យទ័រផ្លទេ់ខល ួនរបស់សិសស ឬឧបករែ៍របស់សាលាល ើយ។
ឧបករែ៍ផ្លទេ់ខល ួនម្រតវូ បាននំយកលៅ
COLLEGIATE
លោយទំនួេខសម្រតវូ ផ្លទេ់ខល ួនរបស់សិសស។
ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាម្រតវូ បានលម្របើម្របាស់លោយទំនួេខសម្រតវូ ផ្លទេ់ខល ួនរបស់សិសស។
សិសសទ ំងអស់ម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ ទ ំងម្រស ុង ផ្ល វូ ចាប់ ហិរញ្ា វតថុ ឬលផ្សងលទៀត។
COLLEGIATE ែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះព្័ត៌ាន ឬឯកសារសាារមដេបានលផ្ទ រតាែរយៈអ៊ីនធឺែិតលទ។
COLLEGIATE ែិនានការធាន បងក ប់ន័យ ឬអវ ីលផ្សងលទៀត ទក់ទងនឹងសថ ិរភាព្ននការតភាាប់ទិននន័យ
និងែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការបាត់បង់ ឬការខូ ចខាតទិននន័យ មដេលកើតល ើងលៅលព្េកំព្ងលម្របើ
ម្របាស់អ៊ីនធឺែិត ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាល ើយ។
COLLEGIATE
រកាសិទធិកនុងការព្ិនិតយលែើេទិននន័យទ ំងអស់មដេបានរកាទកលៅកនុងឧបករែ៍
ឬពាក់ព្ន
័ ធ នឹងការភាាប់អ៊ីនធឺែិត
លដើែប៊ីធានថាសិសសទ ំងអស់លោរព្តាែបទបបញ្ា តត ិទ ំងលនេះ។
COLLEGIATE ែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការបាត់បង់ទិននន័យ ឬការលម្រជៀតមម្រជកជាែួ យឯកសារមដេ
បណា
ត េែកព្៊ីកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងរបស់ខល ួនកនុងការមងរកាឯកជនភាព្
និងសវតថ ិភាព្ននលម្រេឿង
បរ ិកាខរកំព្ូ យទ័រទ ំងលនេះល ើយ។
លទេះប៊ីជាសិសសានក់ៗានពាកយសាៃត់ផ្លទេ់ខល ួនលដើែប៊ីចូេលម្របើម្របព្័នធក៏លោយ
វាជាកែម សិទធិរបស់
COLLEGIATE លហើយសារអ៊ីមែេទ ំងអស់េឺជាកំែត់ម្រតារបស់សាលា។ ោមនសិសសណាានក់េួរានការ
រំព្ឹងទកអំព្៊ីឯកជនភាព្ណាែួ យចំលពាេះការលម្របើម្របាស់អ៊ីនធឺែិត
ឬអ៊ីមែេរបស់ោត់ល ើយ។
ការចូ េលម្របើម្របាស់អ៊ីនធឺែិតទ ំងអស់នឹងម្រតវូ បានកត់ម្រតា លហើយ COLLEGIATE រកាសិទធិ (សម្រាប់លោេ
ូ ិក
បំែងម្រសបចាប់របស់សាលា) កនុងការចូ េលម្របើ និងបងាាញខល ឹែសារននការទំនក់ទំនងលអ ិចម្រតន
របស់សិសសលោយែិនេិតថាខល ឹែសារមបបណាល ើយ។
សិសសម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យរាយការែ៍ជាបនទន់
លៅរដា បាេសាលាអំព្៊ីបញ្ញាសវតថ ិភាព្មដេអាចលកើតាន
និង/ឬការរំលលាេបំពានលេើលោេការែ៍
មែនំខាងលេើលោយបេា េលផ្សងលទៀត។
សិសសែិនេួ រមសវ ងរកបញ្ញាសវតថ ិភាព្លទ
លម្រពាេះលនេះអាច
បកម្រសាយថាជាការប៉ានប៉ាងខសចាប់ លដើែប៊ីទទួ េបានសិទធិចូេលម្របើម្របាស់។
តាែរយៈការចេះហតថ លេខាលេើលោេការែ៍សដ៊ីព្៊ីការលម្របើម្របាស់មដេអាចទទួ េយកបាននន COLLEGIATE
និងការលម្របើម្របាស់បណា
ត ញ/អ៊ីនធឺែិត/ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលរៀន ានន័យថាអន កលម្របើម្របាស់
យេ់ម្រព្ែលោរព្តាែេកខ ខែឌននលោេការែ៍បលចេ ក វ ិទា។
អន កលម្របើម្របាស់ម្របព្័នធ
ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលា
និងសិទធិចូេលម្របើម្របាស់អន
៊ី ធឺែិត
លព្ញលេញមដេសាេផ្ត េ់េឺសម្រាប់លោេបំែងអប់រំ ឬការម្រសាវម្រជាវមតប៉ាលណា
ណ េះ។
អន កលម្របើម្របាស់ម្រតវូ មតលោរព្តាែចាប់រដា Massachusetts
មដេទក់ទងនឹងការលម្របើម្របាស់កំព្ូ យទ័រ និងអ៊ីនធឺែិត។

ទ ំងអស់

និងចាប់របស់សហរដា អាលែរ ិក

លោយសារមតសិទធិចូេលម្របើម្របាស់លនេះេឺសម្រាប់មតអន កលម្របើម្របាស់ានក់ៗប៉ាលណា
ណ េះ
ានន័យថារាេ់អនក
លម្របើម្របាស់នឹងម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការលម្របើម្របាស់វាលោយភាេ៊ីទ៊ីប៊ីណាែួ យ
(ឧទហរែ៍
ែិតតេកត ិ
របស់សិសស)
មដេអន កលម្របើម្របាស់អនញ្ញាតឱ្យលម្របើវា។
សាលាែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះសកែម ភាព្
របស់នរណាានក់មដេភាាប់បណា
ត ញ/អ៊ីនធឺែិត ឬលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលនេះលទ។
អន កលម្របើម្របាស់ទ ំងអស់ម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ ទ ំងម្រស ុង
តាែចាប់
និងហិរញ្ា វតថុ
ឬចំលពាេះសកែម ភាព្
របស់ព្ួកលេ។
សាលារិនទទួ លខ្៉ុសម្តូវឆំច្ពាោះព្យ័ត៌មាន
ឬឯកសារបដលបានច្ផ្ារតាររយៈ
បណា
ត ញ/អ៉ុីនធឺណ្ិត ឬឧបករណ្៍បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលាច្នោះច្ទ។
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សាលាែិនលធវ ីការធានលោយបងក ប់ន័យឬលផ្សងព្៊ីលនេះ ទក់ទងនឹងសថ ិរភាព្ននការតភាាប់ទិននន័យ ឬ
ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាល ើយ។ សាលាែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការខាតបង់ ឬការខូ ចខាត
ទិននន័យ
មដេលកើតល ើងលៅលព្េលម្របើម្របាស់បណា
ត ញ/អ៊ីនធឺែិត
ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយ
សាលាលនេះលទ។ សាលារកាសិទធិកនុងការព្ិនិតយលែើេទិននន័យទ ំងអស់មដេរកាទកកនុងឧបករែ៍ ឬា៉ាស៊ីន
មដេម្រេប់ម្រេង
លោយសាលាមដេភាាប់លៅបណា
ត ញ
ឬលម្របើម្របាស់តំែភាាប់អ៊ីនធឺែិត
លដើែប៊ីធាន
ថាអន កលម្របើម្របាស់ទ ំងអស់លោរព្តាែបទបបញ្ា តត ិទ ំងលនេះ។
សាលាែិនទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាោ
ការបាត់បង់ទិននន័យ ឬការលម្រជៀតមម្រជកជាែួ យឯកសារមដេបណា
ត េែកព្៊ីកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងរបស់ខល ួន
កនុងការមងរកាឯកជនភាព្ និងសវតថ ិភាព្ននលម្រេឿងបរ ិកាខរ/ឧបករែ៍កំព្ូ យទ័រទ ំងលនេះល ើយ។
ការច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ្៍បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលា
និងការឆូ លច្ម្បើអ៉ុីនធឺណ្ិតគឺជាឯកសិទធិបដលអាឆ
ដកហូ តបាន។
ឪព្កាតយ/អាណាព្ាបាេម្រតវូ មតព្ិនិតយលែើេ
និងព្ិភាកាអំព្៊ីលោេការែ៍ទ ំងលនេះជាែួ យកូ នរបស់ព្ួកលេ។
សិសស មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលម្សបឆាប់គួរបតរាយការណ្៍ជាបនាន់ច្ៅអា កម្គប់ម្គងអំព្យីករណ្ីថ្ន
ការសបរា ងភាតរភាព្យរិនម្តឹរម្តូវ
ឬការបច្ងាាោះរិនសរររយ
ឬការទំនក់ទំនងតារច្អ ិឆម្តូនិក
ច្ដាយសមាជិកប៉ុគគលិកច្ៅកាន់សិសស ឬនិសសិតឆំច្ពាោះប៉ុគគលិក។
ឆាប់ទក់ទងនឹងបច្ឆច ក វ ិទា
ឆាប់រកាសិទធិករម វ ិធីក៉ុំព្យូ យទ័រ
វាជាលោេការែ៍របស់ COLLEGIATE កនុងការម្របកាន់ខាាប់នូវចាប់រកាសិទធិកែម វ ិធ៊ីកំព្ូ យទ័រទ ំងអស់។
កែម វ ិធ៊ីម្រតូវមតម្រតវូ បានទិញលោយានអាជាាបែណមដេសែម្រសបនឹងចំនួនកំព្ូ យទ័រមដេម្រតវូ លម្របើ។
សិសសែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតឱ្យនំយកកែម វ ិធ៊ីសូហវ មវរែកព្៊ីផ្ទេះលទ
េេះម្រតាមតព្ួ កលេានអាជាាបែ
ណ ម្រសបចាប់លេើកែម វ ិធ៊ី លហើយានបំែងចង់ប រ ិចេេអាជាាបែណ បនទ េះឌ៊ីស
លដើែ និងលសៀវលៅមែនំឱ្យ COLLEGIATE។

កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖ ________________
ច្្មោះរបស់និសសិត៖ ______________________________________
ហតថ ច្លខាសិសស៖ ___________________________________
ច្្មោះមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖ _______________________________
ហតថ ច្លខាមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖ ____________________________

អន៉ុសសរណ្ៈច្យគយល់ោារបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell
ជារួ យនយកដាឋនបូ លិស LOWELL
ការយេ់ដឹងរវាងសាលា Collegiate Charter School of Lowell នយកោានប៉ាូ េិស Lowell
និងការ ិយេ័យលែធាវ ីែែឌេ។
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ឯកសារលនេះទទួ េសាាេ់ទំនក់ទំនងការងារផ្ល វូ ការមដេបានម្រព្ែលម្រព្ៀងលោយភានក់ងារចូ េរ ួែស
ម្រាប់លោេបំែងននការផ្ត េ់នូវការអប់រំម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ និងោមនអំលព្ើហិងា។
I. ច្ោលការណ្៍ទូច្ៅ
ក. សាលា Collegiate Charter School of Lowell, នយកោានប៉ាូ េិសម្រក ុង Lowell និងការ ិយ
េ័យលែធាវ ីែែឌេ
យេ់ម្រព្ែបលងក ើត
និងសម្រែបសម្រែួេការលឆល ើយតបរបស់ព្ួកលេចំលពាេះ
អំលព្ើហឹងា ការបងខ ូចលករលតិ៍ ្មេះ ឬអំលព្ើឧម្រកិដាកែម លោយម្របម្រព្ឹតតលោយសិសស រ ួែទ ំងការរកាទក
ឬលម្របើម្របាស់អាវធ និងលម្រេឿងម្រស វ ឹង និងការលម្របើម្របាស់លម្រេឿងលញៀនលផ្សងលទៀត មដេលកើតល ើង
លៅបរលវែសាលា រងយនតម្រក ុង ឬលៅម្រព្ឹតតិការែ៍មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន។ (លេើសព្៊ីលនេះ
លោេការែ៍ និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីមដេម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងនឹងទក់ទងនឹងបេា េមដេែិនមែនជាសិសស
និងលេាៀវលផ្សងលទៀតលៅកនុងបរ ិលវែសាលា ឬលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន។ )
លដើែប៊ីលេើកកែព ស់ប រ ិយកាសអប់រំម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ កិចេខិតខំម្របឹងមម្របងសហម្របតិបតត ិការ
រវាងរដា បាេសាលា និងភានក់ងារអនវតត ចាប់ោំម្រទ "ោមនការអត់ឱ្ន" ចំលពាេះអំលព្ើហិងា អាវធ
លម្រេឿងលញៀន
ការលបៀតលបៀន
និងការរំលលាេសិទធិព្េរដា
ម្រសបតាែចាប់សដ៊ីព្៊ីសាលាលរៀន
និងសហេែន៍ោមនលម្រេឿងលញៀន និងានសវតថ ិភាព្។
M.G.L. ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 37H តម្រែូវឱ្យែែឌេសាលាធិការន៊ីែួយៗានម្រកែម្របតិបតត ិ
មដេានលៅកនុងលសៀវលៅមែនំរបស់សិសស លោយោក់លចញ កនុងចំលណាែឯកសារលផ្សងលទៀត
សត ង់ោរនិងន៊ីតិ វ ិធ៊ីលដើែប៊ីធានសនត ិសខ
និងសវតថ ិភាព្អោរសិការបស់សិសស
និងបេា េិក
សាលា។
ម្រកែម្របតិបតត ិេួររ ួែបញ្ចេ
ូ សត ង់ោរ និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីលដើែប៊ីធានសនត ិសខ និងសវតថ ិភាព្
អោរសិការបស់សិសស និងបេា េិកសាលា។
ម្រកែម្របតិបតត ិេួររ ួែបញ្ចេ
ូ សត ង់ោរ និងន៊ីតិ វ ិធ៊ី
សម្រាប់ការព្យ
ួ រការសិកា
និងការបលែដញសិសសពាក់ព្័នធនឹងសិទធិចំលពាេះវវ ិធានការវ ិន័យ
និងន៊ីតិ វ ិធ៊ីម្រតឹែម្រតវូ តាែចាប់ កនុងករែ៊ីមដេពាក់ព្័នធនឹងការរកាទក ឬលម្របើម្របាស់សារធាត
ឬអាវធខសចាប់ ការបំពានចាប់ម្រព្ហម ទែឌ និងម្រកែវ ិន័យរបស់សាលា។ លេើសព្៊ីលនេះ លសចកដ ៊ី
លយងលេើអនសសរែៈលនេះេួ រមតម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលៅកនុងលសៀវលៅមែនំទ ំងលនេះ។
ខ. ទ៊ីភានក់ងារមដេចូ េរ ួែយេ់ម្រព្ែ (លៅកនុងសិទធិអំណាចន៊ីតិបបញ្ា តត ិននទ៊ីភានក់ងាររបស់ខល ួន)
ថារាេ់កិចេខិតខំម្របឹងមម្របងនឹងម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីមចករំ មេកព្័ត៌ាន
លដើែប៊ីផ្តេ់នូវការអប់រំម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ និងោមនអំលព្ើហិងា។
II. ដំច្ណ្ើរការរាយការណ្៍រវាងច្ដបាត់រង់សាលា និងច្ដបាត់រង់ក៉ុមារ និងម្គួ សារ (DCF)
លៅលម្រកាែ M.G.L. Ch.119, មផ្ន កទ៊ី 51A បេា េិកសាលា (អន កយកព្័ត៌ានមដេានកាតព្វ កិចេ)
មដេ
(សថ ិតកនុងសែតថ ភាព្វវ ិជាាជ៊ីវៈរបស់ព្ួកលេ)
ានលហតផ្េសែលហតផ្េកនុងការលជឿថា
ការអាយលម្រកាែដប់ម្របាំប៊ីឆ្នំកំព្ងានរបួ សផ្ល វូ កាយ
ឬផ្ល វូ ចិតតមដេបណា
ត េែកព្៊ី
ការរំលលាេបំពាន បានលធវ ីបាបោត់មដេបណា
ត េឱ្យានលម្រោេះថានក់ឬហានិេ័យធៃ ន់ធៃរននលម្រោេះ
ថានក់ដេ់សខភាព្ឬសខាេភាព្របស់ការ (រ ួែទ ំងការរំលលាេបំពានផ្ល វូ លេទ) ឬព្៊ីការលធវ ស
ម្របមហស ម្រតវូ រាយការែ៍ព្៊ីសាថនភាព្មបបលនេះលៅកាន់នយកោានការ និងម្រេួសារ។ “លហតផ្េ
ឹ
មដេេួ រលជឿ”
ានន័យថាករែ៊ីមដេលេដង
ឬសងស័យថាានការរំលលាេបំពាន

ឬការលធវ សម្របមហសលេើការ
ែិនថាលតើបេា េលនេះ
ឬអន កមដេទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះ
ការរំលលាេបំពាន ឬការលធវ សម្របមហសលនេះសថ ិតកនុងតួ នទ៊ីជាអន កលែើេមងឬអត់ក៏លោយ។
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រ ួែបញ្ចេ
ូ លៅកនុងនិយែន័យលនេះេឺជាករែ៊ីននការរំលលាេបំពានលោយសិសសលផ្សងលទៀត
ក៏ដូចជាបេា េិកសាលា។
ម្របសិនលបើករែ៊ីពាក់ព្័នធនឹងការម្របម្រព្ឹតតឧម្រកិដាកែម រ ួែទ ំងការ
បំពានលេើរ ូបរាងកាយ ការរំលលាេលេើដ៊ីការារាំង ការបំពាន ការបំពានលោយែិនសែរែយ ការចប់
រំលលាេ ការចប់រំលលាេលោយបងខ ំលេើការអាយលម្រកាែ 16 ឆ្នំ ឬការរំលលាេនិងបំពានលេើការ
អាយលម្រកាែ 16 ឆ្នំ (លេលៅថា " ការរំលលាេអន៊ីតិជន”) ែន្តនត៊ីសាលាក៏ម្រតវូ រាយការែ៍ព្៊ី
ករែ៊ីលនេះលៅប៉ាូ េិសផ្ងមដរ។
កនុងអំ ុ ងលព្េការលសើបអលងក ត 51A (មផ្ន ក 51B) បេា េិកសាលាម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យបងាាញដេ់
DCF
នូ វព្័ត៌ានណាែួ យមដេបេា េិកទ ំងលនេះកំែត់ថាពាក់ព្័នធនឹងការលសើបអលងក ត
រ ួែទ ំងព្័ត៌ានកំែត់ម្រតាសិសសផ្ងមដរ។
បេា េិកសាលាម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងសហការជាែួ យ
DCF កនុងអំ ុ ងលព្េលសើបអលងក តលនេះ ជាព្ិលសសលៅលព្េមដេកាេៈលទសៈននករែ៊ីចំបាច់
កនុងការសាាសន៍ការលៅសាលា។
ជាការមែនំ ការសាាសន៍មបបលនេះលធវ ីល ើងលៅចំលពាេះ
ែខម្រេូ
ឬបេា េិកសាលាលផ្សងលទៀត
លោយែិនានការជូ នដំែឹងជាែនដេ់ឪព្កាតយ
ឬអាណាព្ាបាេ ម្របសិនលបើការជូ នដំែឹងអាចលធវ ីឱ្យការានហានិេ័យបមនថ ែលទៀត។
III. ដំច្ណ្ើរការការរាយការណ្៍រវាងច្ដបាត់រង់របស់សាលា និងបូ លិស
ភាេ៊ីយេ់បានថាែន្តនត៊ីសាលាែិនមែនជាភានក់ងាររបស់ប៉ាូេិស
ឬការ ិយេ័យលែធាវ ីែែឌេលទ
លហើយថាការ ិយេ័យលែធាវ ីែែឌេ និងប៉ាូ េិសែិនមែនជាភានក់ងាររបស់ែន្តនត៊ីសាលាលនេះលទ។
ែន្តនត៊ីសាលារកាបព្វ សិទធិផ្លតច់ែខរបស់ព្ួកលេកនុងការោក់ទែឌកែម មផ្ន ក វ ិន័យចំលពាេះការបំពានវ ិ
ធាន និងលោេនលយបាយរបស់សាលា បមនថ ែព្៊ីលេើការចូ េរ ួែ ឬការលសើបអលងក តរបស់ប៉ាូេិស
មដេអាចនឹងម្រតវូ បានធាន។
ែន្តនត៊ីសាលា
ឬអន កចត់តាំងរបស់ព្ួកលេានទំនួេខសម្រតវូ កនុងការរាយការែ៍ព្៊ីសកែម ភាព្
ឧម្រកិដាលៅនយកោានប៉ាូ េិស
លដើែប៊ីធានឱ្យានការលឆល ើយតបលោយានការសម្រែបសម្រែួេ។
សម្រាប់សាថនភាព្មដេេំរាែកំមហងដេ់អាយជ៊ី វ ិត ឬម្រោអាសនន ណាែួ យ េួ រមតទូ រសព្ទ លៅលេខ
911។ ការលៅទូ រសព្ទ លផ្សងលទៀតមដេម្រតវូ ការការលឆល ើយតបជាបនទន់ (ប៉ាមនត ែិនទក់ទងនឹងលម្រោេះ
អាសនន ) េួ រមតទក់ទងលៅកាន់នយកោានប៉ាូ េិសចែបង។
ការតាែោន និងការទំនក់
ទំនងបនត នឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូន។
លៅលព្េមដេសាលាបានរាយការែ៍ព្៊ីករែ៊ីែួយលៅប៉ាូ េិស
ប៉ាូ េិសនឹងទទួ េខសម្រតវូ
កនុងការសលម្រែចចិតតទក់ទងនឹងដំលែើរការលសើបអលងក តឧម្រកិដាកែម ឬការម្របម្រព្ឹតដបទលេម ើស។
ក. កនុងការមសវ ងរកលោេលៅរបស់ M.G.L. ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 370(d) SMC
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ផ្ត េ់ការជូ នដំែឹងជាបនទន់ដេ់ភានក់ងារអនវតត ចាប់កនុងតំបន់ ម្របសិនលបើ
ានែូ េោានសែលហតផ្េលដើែប៊ីលជឿថាការលចទម្របកាន់ម្រព្ហម ទែឌអាចម្រតវូ បានបនត ម្របឆ្ំងនឹង
ជនលេម ើស។
SMC ឬអន កចត់តាំងសាលាម្រតវូ ជូ នដំែឹងដេ់សិសស និងឪព្កាតយ ឬអាណា
ព្ាបាេរបស់ោត់ថា តាែរបាយការែ៍ ប៉ាូ េិសអាចលធវ ីការលសើបអលងក តលោយឯករាជយោច់លោយ
ម កព្៊ី វ ិន័យសាលា។
SMC ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ រាយការែ៍លៅប៉ាូ េ៊ីសផ្ងមដរអំព្៊ីអតថ ិភាព្នន
េសតុតាងជាក់មសត ងមដេទក់ទងនឹងករែ៊ីលនេះ។ របស់រត់ព្នធ ទ ំងអស់ (ឧ. លម្រេឿងលញៀន លម្រេឿង
ម្រស វ ឹង អាវធជាតិផ្ទេះុ
អាវធលម្រោេះថានក់និងទំនិញលចរកែម ) ឬេសតុតាងរ ូបវ ័នត ឬេសតុតាង
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ឯកសារលផ្សងលទៀតមដេបានរកលឃើញលោយសាលា
នេរបាេមដេលឆល ើយតប។

ម្រតវូ បងាាញជាបនទន់ដេ់នយកោាន

ខ.
ម្រេប
ូ លម្រងៀន
ឬបេា េិកសាលាលផ្សងលទៀតមដេបានលធវ ីជាសាកស៊ី
ឬដឹងថាសិសសបាន
ម្របម្រព្ឹតតលេម ើសនឹងម្រកែវ ិន័យរបស់សាលា
ឬទលងវ ីមដេការលចទម្របកាន់ម្រព្ហម ទែឌអាចនឹងម្រតវូ
លធវ ីល ើងម្របឆ្ំងនឹងសិសសមដេបានម្របម្រព្ឹតតលៅកនុងបរ ិលវែសាលា
រងយនតម្រក ុងរបស់សាលា
ឬលៅសាលាលរៀន លនេះ ម្រព្ឹតតិការែ៍ មដេពាក់ព្័នធនឹងម្រតវូ រាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីលនេះលៅកាន់
ែន្តនត៊ីសាលា ឬអន កទទួ េការចត់តាំងលោយលយងតាែន៊ីតិ វ ិធ៊ីរាយការែ៍អំព្៊ីវវ ិន័យរបស់សាលា។
A. លេើសព្៊ីលនេះ SMC ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ លោរព្តាែ M.G.L. ជំព្ូកទ៊ី 71,
មផ្ន កទ៊ី 37L ទក់ទងនឹងករែ៊ីណាែួ យមដេពាក់ព្័នធនឹងការរកាទករបស់សិសស ឬការលម្របើម្របាស់
អាវធលម្រោេះថានក់លៅកនុងបរ ិលវែសាលា
ែិនថាវាបានលកើតល ើងកនុងអំ ុ ងលព្េលា៉ាងសិកា
និងែិនថាសិសសម្រតវូ បានដកលចញព្៊ីសាលាឬអត់ក៏លោយ។
លោយអនលលាែតាែចាប់លនេះ
នយកសាលា ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ោក់ចាប់ចែល ងរបាយការែ៍ “អាវធ” ជាែួ យម្របធានប៉ាូ េ៊ីស
នយកោានការ និងម្រេួសារ ម្រព្ែទ ំងម្រក ុែម្របឹកាេិបាេ។
ការបឆកច្ឆរ និងការរ ឹបអូ ស
វាជាលោេការែ៍សាលា Collegiate Charter School of Lowell កនុងការោក់ឱ្យសិសសម្រតវូ បាន
មឆកលឆរលេើបេា េ និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិផ្លទេ់ខល ួនរបស់ោត់ រ ួែទ ំងសលែល ៀកបំពាក់ កាបូ ប
ហាត់ម្របាែ កាបូ បសាពយ ឬយនយនត ម្របសិនលបើបេា េិកសាលាមដេានការអនញ្ញាតាន
លោយែិនេិតព្៊ី
ព្័ត៌ានមដេផ្ត េ់លោយប៉ាូ េ៊ីស
ការសងស័យសែលហតផ្េកនុងការលជឿថា
សិសសលនេះកំព្ងកាន់ ឬលាក់បាំងសាារ ការកាន់កាប់មដេម្រតវូ បានហាែឃ្ត់លោយចាប់រដា
សហព្័នធ រដា ឬែូ េោាន ឬលោយបទបបញ្ា តត ិននម្រកែវវ ិន័យសាលា (ឧ. លម្រេឿងម្រស វ ឹង លម្រេឿងលញៀន
សារធាត ឬអាវធខសចាប់ ឬវតថុលផ្សងលទៀតមដេអាចបណា
ត េឱ្យានរបួ សដេ់រាងកាយ ឬបងក
លម្រោេះថានក់ដេ់សិសសលៅបរ ិលវែសាលា ឬកនុងអោរសិកា)។ ទូ សាារ និងតមដេសិសសលម្របើម្របាស់
លៅមតជាម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា
លហើយអាចម្រតវូ បានលបើកលោយោមនការជូ នដំែឹងម្រេប់
លព្េលវលាមដេជាមផ្ន កននការអនវតត លៅកនុងសាលាមដេែិនានការលសើបអលងក ត។
ខល ឹែសារននវតថុផ្លទេ់ខល ួនមដេរកលឃើញលៅកនុងត និងទូ សាារអាចនឹងម្រតវូ បានមឆកលឆរ ដូ ចមដេ
បានមចងលោយចាប់។
SMC
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ រ ួែបញ្ចេ
ូ ការអនវតត លនេះលៅកនុង
លសៀវលៅមែនំសិសស
ឬជូ នដំែឹងដេ់សិសសជាលាយេកខ ែ៍អកសរលៅលដើែឆ្នំសិកាន៊ីែួយៗ។
ម្របសិនលបើសាារ កែម សិទធិមដេម្រតវូ បានហាែឃ្ត់លោយចាប់សហព្័នធ រដា ឬែូ េោាន ឬលោយ
បទបបញ្ា តិតននម្រកែវវ ិន័យសាលាម្រតវូ បានរកលឃើញ និង/ឬរ ឹបអូ ស ែន្តនត៊ីសាលា ឬអន កចត់តាំង
ម្រតវូ រកាកំែត់ម្រតាននការមឆកលឆរ និងការវរ ឹបអូ ស មដេេួ ររ ួែបញ្ចេ
ូ កាេបរ ិលចេ ទ លហតផ្េ
សម្រាប់ការមឆកលឆរ សាកស៊ីកនុងការមឆកលឆរ អវ ី ឬអន កណាមដេម្រតវូ បានមឆកលឆរ និងអវ ីមដេបាន
រកលឃើញ។ ម្របសិនលបើរកលឃើញវតថុតាង ឬេសតុតាងននបទឧម្រកិដា ម្រតវូ ជូ នដំែឹងលៅប៉ាូ េ៊ីសភាលែៗ។
B. ប៉ាូ េ៊ីសនឹងលធវ ីការទំនក់ទំនងជាលទៀងទត់ជាែួ យរដា បាេសាលា លដើែប៊ីមចករំ មេកព្័ត៌ាន
ជាែួ យសាលាអំព្៊ីការចប់ខល ួនព្៊ីបទឧម្រកិដា
និងកងវ េ់សហេែន៍លផ្សងលទៀតមដេប៉ាេះពាេ់
ដេ់សវតថ ិភាព្ និងសខាេភាព្ទូ លៅរបស់សិសសទ ំងអស់។
លៅលព្េានការលសន ើសំ
ប៉ាូ េ៊ីសនឹងផ្ត េ់ចាប់ចែល ងកំែត់លហតម្របចំនងៃ របស់បេ៊ី
៉ាូ សដេ់រដា បាេសាលា។
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នយោានប៉ាូ េ៊ីសមដេចត់តាំងមផ្ន កទំនក់ទំនងសែម្រសបនឹងជូ នដំែឹងដេ់មផ្ន ក
ទំនក់ទំនងមដេចត់តាំងលោយសាលាមដេសែម្រសប
លោយសថ ិតលៅលម្រកាែេកខ នត ិកៈ
និងបទបបញ្ា តត ិជាធរានមដេម្រេប់ម្រេងការសាៃត់ ជាព្ិលសសរ ួែទ ំង M.G.L។ ជំព្ូកទ៊ី 12
មផ្ន កទ៊ី 32 ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 37H និង 27H1/2។
ប៉ាូ េ៊ីស និង/ឬការ ិយេ័យលែធាវ ីែែឌេ ម្រតវូ ផ្ត េ់ការជូ នដំែឹងដេ់សាលា លៅលព្េមដេសិសស៖
1) ម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ ឬោក់លទសព្៊ីបទឧម្រកិដា
2) ម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ ឬោក់លទសជាជនលេម ើសវ ័យលកម ង
3) ម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ ឬកាត់លទសជាបទលេម ើសមដេការម្របម្រព្ឹតតលនេះជាបទឧម្រកិដា។
ម្របសិនលបើានការលសន ើសំព្៊ីនយក
ប៉ាូ េ៊ីសអាចនឹងផ្ត េ់ការជូ នដំែឹងទក់ទងនឹងបទលេម ើស
ឧម្រកិដាកែម របស់សិសសលផ្ទ រព្៊ីសាលាលផ្សង
លដើែប៊ីចូេលម្របើ
និងវាយតនែល សាវតារបស់សិសស
លផ្ទ រព្៊ីសាលាលនេះ។
SMC
ឬអន កចត់តាំងមដេទទួ េព្័ត៌ានម្របម្រព្ឹតតបទលេម ើស
ឬព្័ត៌ានឧម្រកិដាកែម
ម្រតវូ បានបញ្ញាក់ព្៊ី CORI ឬបានអនវតត កិចេម្រព្ែលម្រព្ៀងែិនបងាាញព្័ត៌ាន។

នឹង

សាលាយេ់ម្រព្ែជូ នដំែឹងដេ់នយកោានប៉ាូ េ៊ីស
លៅលព្េព្យ
ួ រការសិការបស់សិសសលម្រកាែ
បទបបញ្ា តត ិរបស់ M.G.L។ ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 37H1/2 ម្របសិនការព្យ
ួ រការសិកាមផ្អ កលេើព្័ត៌ាន
មដេទទួ េបានលោយសាលាលេើការលចទម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដាមដេែិនទន់សលម្រែច ឬការលរៀបចំ
បទឧម្រកិដា។

ច្ោលការណ្៍ និងទម្រង់ការសតីព្យីស៉ុខ្ភាព្យ ស៉ុខ្៉ុមាលភាព្យ
សាលា Collegiate Charter School of Lowell អនវតត តាែចាប់របស់រដា ទក់ទងនឹងការចក់
ថានប
ំ ងាករ និងតម្រែូវឱ្យកត់ម្រតាការចក់ថានប
ំ ងាករម្រតវូ ោក់លៅលេើឯកសារ ែនលព្េសិសសម្រតវូ បាន
អនញ្ញាតឱ្យចូ េលរៀន។
សិសសទ ំងអស់ម្រតវូ បងាាញខល ួនែនលព្េចក់ថានប
ំ ងាករ
វវ ិញ្ញាបនបម្រត
ឺ
របស់ម្រេលូ ព្ទយរាយបញ្ា៊ីការចក់ថានប
ំ ងាករមដេម្រតវូ ការ៖ ជំងរលាកលងល ើែម្របលេទ B ជំងឺអតសាវយ
ជំងឺខាន់សាលក់ ជំងឺកអកាន់ ជំងឺលតតាែូស ជំងឺកម្រញ្ាឹេ ជំងឺម្រស មទន ជំងឺសអ ូច និងជំងឺ
ខវ ិនកូ នលកម ង។ កំែត់ម្រតាទ ំងលនេះម្រតវូ លធវ ីបចចុបបនន ភាព្លៅលព្េចំបាច់។
ការព្យិនិតយរាងកាយម្តូវបានទរទរលៅលព្េចូ េសាលារច្តត យយ
(ឬថានក់ទ៊ីែួយ
ម្របសិនលបើ
សិសសចូ េសាលាជាលេើកដំបូង)
និងសម្រាប់សិសសថ្នាក់ទប
ី ួន
ទីម្បាំព្យីរ
និងសិសសច្ផ្ារព្យី
សាលាច្ផ្សងទំងអស់។ សិសសលផ្ទ រព្៊ីសាលាលផ្សងមដេចូ េសាលាកនុងឆ្នំម្របតិទិននឹងានការព្ិនិតយ
ល ើង វ ិញ និងលធវ ីបចចុបបនន ភាព្កំែត់ម្រតាលវជា សាន្តសតរបស់ព្ួកលេតាែតម្រែូវការ។
ការព្យិនិតយស៉ុខ្ភាព្យ
ការព្ិនិតយសខភាព្លៅតាែសាលាម្រតវូ បានកំែត់លោយ M.G.L។ ជំព្ូកទ៊ី 71 មផ្ន កទ៊ី 57 និង
លោយនយកោានសខភាព្សាធារែៈ។ ការព្ិនិតយសខភាព្លនេះម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីរកលឃើញ
កងវ េ់មដេអាចនឹងម្រតវូ ការការព្ិលម្រោេះលយបេ់មផ្ន កលវជា សាន្តសតបមនថ ែលទៀត។
ការព្ិនិតយម្រតវូ
បានលធវ ីល ើងលោយេិលានបោាយិកាសាលា ឬបេា េិកមដេបានទទួ េបានការបែតុេះបណា
ត េ។
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ការព្ិនិតយការលែើេលឃើញ
ការសាតប់
ការលកាងខន ង
និងសនទ សសន៍ា៉ាសរាងកាយម្រតវូ បាន
លធវ ីល ើងកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា អាម្រស័យលេើថានក់របស់សិសស។
ាតាបិតានឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹង
អំព្៊ីកងវ េ់ណាែួ យជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
និងមែនំឱ្យព្ួ កលេលៅព្ិលម្រោេះជាែួ យម្រេលូ ព្ទយរបស់
ព្ួ កលេលដើែប៊ីព្ិលម្រោេះលយបេ់។
ការព្ិនិតយលៅសាលាែលតត យយម្រតវូ មតរ ួែបញ្ចេ
ូ ការព្ិនិតយការ
លែើេលឃើញមដេលធវ ីល ើងលោយម្រេលូ ព្ទយ។
ជំងឺ និងច្ោលការណ្៍ច្លើកបលង
ម្របសិនលបើសិសសបងាាញលរាេសញ្ញាននជំងឺដូចជា ម្រេ ុនលៅត រាេ កអ ួត ឬឈឺបំព្ង់កធៃ ន់ធៃរ សិសសែិន
េួ រែកសាលារហូ តដេ់កម្រែិតធៃ ន់ធៃរននសាថនភាព្ម្រតវូ បានកំែត់ ឬលរាេសញ្ញាបានធូ រម្រសាេ។
ម្របសិនលបើសិសសបងាាញលរាេសញ្ញាមបបលនេះលៅសាលា
សិសសនឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ លៅការ ិយេ័យ
េិលានបោាយិកាលដើែប៊ីលធវ ីការវាយតនែល ។
ាតាបិតានឹងម្រតវូ បានទក់ទងលដើែប៊ីឱ្យែកយកសិសសលៅសាលា។
ជំងឺឆលង
ាតាបិតាេួ រជូ នដំែឹងដេ់សាលាជាបនទន់
ម្របសិនលបើសិសសបានប៉ាេះពាេ់នឹងជំងឺឆលង។
តាែការមែនំរបស់នយកោានសខភាព្ទ៊ីម្រក ុង
Lowell
សាលាអាចនឹងជូ នដំែឹងដេ់
ាតាបិតារបស់សិសសលផ្សងលទៀតលៅកនុងកម្រែិតថានក់
និងបនទុកថានក់។
កនុងករែ៊ីាន
ជំងឺរាតតាត ការម្រប ុងម្របយ័តនព្ិលសស ឬលោេការែ៍ែិនរាប់បញ្ចេ
ូ អាចជាការចំបាច់។
SABIS® អនវតត តាែបទបបញ្ា តត ិលៅោច់លោយម ក និងចតាត ៊ីស័ក ដូ ចមដេបានកំែត់លោយ
នយកោានសខភាព្សាធារែៈរដា
Massachusetts។
ានលោេការែ៍មែនំអំព្៊ី
ជំងឺ/សាថនភាព្ជាក់លាក់មដេអនវតត ចំលពាេះរយៈលព្េមដេសិសសម្រតវូ លចញព្៊ីសាលា
ម្របសិនលបើជំងឺ/សាថនភាព្ឆល ងលកើតល ើង។
បញ្ា៊ីទូេំទូលាយមដេានការមែនំានលៅកនុង
ការ ិយេ័យេិលានបោាយិកា។ សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ សូ ែទក់ទងម្រេលូ ព្ទយ ឬេិលានបោាយិ
កាសាលារបស់អនក។
ការណាត់ជួបច្វជជបណ្ឌិត/ទនត ច្ព្យទយ
ាតាបិតាម្រតវូ មតែកការ ិយេ័យសាលា លដើែប៊ីនំសិសសលចញព្៊ីសាលា លដើែប៊ីណាត់ជួបព្ាបាេ
លវជា សាន្តសត
ឬាត់លធម ញ។ សិសសែិនអាចម្រតវូ បានឱ្យលចញព្៊ីថានក់លទ េេះម្រតាមតានវតត ាន
ាតាបិតោ ឬអាណាព្ាបាេ។

ការច្ម្បើម្បាស់ឱ្សថ
ឱ្សថតារច្វជជបញ្ញជម្រតវូ បានមចកចយលៅសាលាមតលៅលព្េមដេលវជា បញ្ញាជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
របស់លវជា បែឌិត
និងការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខ ែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតាម្រតវូ បានទទួ េ។
ឱ្សងម្រតវូ បានមចកចយលៅកនុងការ ិយេ័យេិលានបោាយិកា។
ែនសសលព្ញវ ័យម្រតវូ មតបញ្ជន
ូ ឱ្សងកនុងដបឱ្សងសាថនលដើែមដេាន
ល្មេះសិសសលៅលេើដបលនេះ។
ឱ្សងបំបាត់ការឈឺចប់នឹងែិនម្រតវូ បានមចកចយលៅកនុង
សាលាល ើយ។
សិសសមដេម្រតវូ ការបំបាត់ការឈឺចប់លៅកម្រែិតលនេះេួ រមតលៅផ្ទ េះ។
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ករែ៊ីលេើកមេងមតែួ យេត់េឺការមដេានជំងឺរា៉ានំ រ៉ាមដេាន
ឯកសារមដេម្រេលូ ព្ទយបានរាយការែ៍ថាឱ្សង Tylenol ជាែួ យនឹង Codeine ម្រតវូ បានបញ្ញាក់
ឱ្យលម្របើលៅកនុងសាលា។
ករែ៊ីលនេះនឹងម្រតវូ បានព្ិភាកា និងអនញ្ញាតលៅលេើែូេោានបេា េ
ជាែួ យេិលានបោាយិកាសាលា។
ឱ្សងមដេសេ់លៅកនុងការ ិយេ័យេិលានបោាយិកា
លៅដំណាច់ឆ្នំសិកានឹងម្រតវូ បំផ្លលញលចេលោយសែម្រសប។
ឱ្សងោមនលវជា បញ្ញា (OTC)៖
សម្មាប់សិសសថ្នាក់ទី 6 ដល់ទី 12 ប៉ុច្ណា
ណ ោះ ម្រេលូ ព្ទយសាលាអនញ្ញាតឱ្យលម្របើម្របាស់ជាម្របចំនូវថាន ំ
Tylenol, ថានប
ំ នាបជាតិអាស៊ីត, ថានក
ំ អ ក, Neosporin និង ថានលា
ំ ប Calamine។
េិលានបោាយិកាសាលា
មចកចយឱ្សងមដេោមនលវជា បញ្ញាតាែការសលម្រែចចិតតរបស់ោត់។
ទម្រែង់មបបបទ OTC នឹងម្រតវូ បានលផ្ាើលៅផ្ទ េះលៅលដើែឆ្នំសិកា លហើយម្រតវូ ម្របេេ់ែកវ ិញ លោយ
ចេះហតថ លេខាលោយាតាបិតា ែនលព្េឱ្សងមបបលនេះអាចម្រតវូ បានមចកចយ។
ឱ្សង
ូ
ោមនលវជា បញ្ញាលផ្សងលទៀតែិនអាចម្រតវបានមចកចយលោយោមនលវជា បញ្ញាព្៊ីម្រេលូ ព្ទយ
និង
ការយេ់ម្រព្ែព្៊ីាតាបិតាលទ។
សម្រាប់សិសសថានក់ K ដេ់ទ៊ី 5 េិលានបោាយិកាសាលាអាចមចកចយបានមតឱ្សងោមនលវជា បញ្ញា
(Tylenol, ថានក
ំ អ ក, ថានផ្ល
ំ ត សាយ/អាម ស៊ី ។េ។) មដេានលវជា បញ្ញារបស់ម្រេលូ ព្ទយ និងការយេ់ម្រព្ែ
ព្៊ីាតាបិតាជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
ឱ្សងទ ំងលនេះម្រតវូ មតមចកចយលៅកនុងការ ិយេ័យ
េិលានបោាយិកា។
ច្ោលការណ្៍បណ្នំអំព្យីក៉ុមារបដលឈឺ
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ដឹងថាានលព្េខល េះមដេវាាន
ម្របលយជន៍បំផ្តសម្រាប់កូនរបស់អនកកនុងការោត់ឱ្យលៅផ្ទ េះជាជាងលៅលរៀនលោយសារមតជំងឺ។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ក៏ម្រតវូ មត
ផ្ត េ់នូវបរ ិយកាសមដេានសខភាព្េអ សម្រាប់សិសសទ ំងអស់លៅកនុងសាលាផ្ងមដរ។
ការតូ ចៗម្រតវូ បានលេដឹងម្រេប់ោនថាព្ូ មកកនុងការបងក ការរ ីករាេោេលែលរាេ។
ាតាបិតាសាាេ់កូនរបស់ព្ួកលេចាស់ជាងអន កណាទ ំងអស់ លហើយអាចជួ យកំែត់ថាលតើការ
សខភាព្េអ ម្រេប់ម្រោន់លដើែប៊ីបនត លៅសាលាកនុងរយៈលព្េ 7 ½ លា៉ាងកនុងែួ យនងៃ ឬយ៉ាងណា។
ដូ លចន េះលហើយ លោេលៅននលោេការែ៍មែនំការមដេឈឺ េឺលដើែប៊ីជួយាតាបិតា
/អាណាព្ាបាេកនុងការសលម្រែចចិតតឱ្យកូ នរបស់ព្ួកលេលៅផ្ទ េះែិនលៅសាលាលោយសារមតជំងឺ
ឬការឆល ងលែលរាេ។
សិសសរិនគួ រឆូ លសាលាម្បសិនច្បើ៖
 សិសសមានសីត៉ុណ្ាភាព្យ 100.4។ សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវ ិញ
បនទប់ព្៊ីានស៊ីតែាភាព្ធែម តា (98.6) កនុងរយៈលព្េ 24 លា៉ាង
ខ្ណ្ៈច្ព្យលបដលរិនច្ម្បើថ្នាប
ំ នថ យម្គ ុនច្ៅតណារួ យ (ឧ. Tylenol ឬ Motrin)។
 ថ្នាផ្
ំ សោះមានច្ឆញច្វជជបញ្ញជ។ សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវ ិញ បនទប់ព្៊ីបានលេបថាន ំ
ផ្សេះយងតិឆ 24 លា៉ាង លហើយលោយោមនស៊ីតែាភាព្លេើស 100 ដឺលម្រក F កនុងរយៈលព្េ 24
លា៉ាងខែៈលព្េមដេែិនលេបថានប
ំ នថ យម្រេ ុនលៅតណាែួ យល ើយ។
 ព្យួ កច្គហាក់ដូឆជាហត់ច្នឿយ ច្សលកសាលំង មានឆំណ្ង់អាហារតិឆតួ ឆ លហើយជាទូ លៅ “ែិន
ដូ ចកាេព្៊ីោត់លៅធែម តា”។
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សិសសកអ ួតឆច្ងាអរ។ សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវ ិញកនុងរយៈលព្េ 24
លា៉ាងបនទប់ព្ល៊ី រាេសញ្ញាបានធូ រម្រសាេ ច្ហើយ អាចម្រទ ំម្រទនឹងរបបអាហារធែម តាបាន។
 សិសសមានជំងឺរាគ។ សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវ ិញកនុងរយៈលព្េ 24
លា៉ាងបនទប់ព្ល៊ី រាេសញ្ញាបានធូ រម្រសាេ ច្ហើយ អាចម្រទ ំម្រទនឹងរបបអាហារធែម តាបាន។
 សិសសមានកនទ ួលបដលរិនសាគល់អតត សញ្ញាណ្។ កនទ ួេអាចបងាាញព្៊ីអវីជាលម្រចើន មដេជា
ញឺកោប់បណា
ត េែកព្៊ីជំងឺមដេឆល ង។ ដូ លចន េះលហើយ សិសសនឹងម្រតវូ បានឱ្យចកលចញ
ព្៊ីសាលា រហូ តដេ់ម្រេលូ ព្ទយលធវ ីការវាយតនែល និងកំែត់ព្៊ីេកខ ែៈ និងការឆល ងកនទ ួេលនេះ។
ម្រតវូ ានេិខិតបញ្ញាក់ព្៊ីម្រេលូ ព្ទយលៅលព្េម្រត ប់ែកសាលាវ ិញ។
 សិសសមានច្រាគសញ្ញាផ្លតសាយធៃ ន់ធៃរ កអ កជាប់រហូ ត លហៀរសំលបារ មដេព្ួ កលេែិនអាច
ម្រេប់ម្រេងលោយខល ួនឯង និង/ឬានជាេិកា ឬលរាេសញ្ញាលផ្សងលទៀតមដេនឹងរំខាន
ដេ់ការចូ េរ ួែកនុងសាលាម្របកបលោយម្របសិទធភាព្។
 សិសសម្តូវបានច្គច្ធវ ដច្រាគវ ិនិឆេ័យថ្នមានជំងឺឆលង។ (ឧទហរែ៍ នចកាេ ជំងឺអតសាវយ
(ជំងឺខាន់សាលក់) ជំងឺព្ងមបក កែរាស់ និងជំងឺកអកាន់)។
សូ ែទក់ទងេិលានបោាយិកាសាលារបស់អនក ែនលព្េបញ្ជន
ូ
ិញ។
កូ នរបស់អនកលៅសាលាវ
ម្រេលូ ព្ទយរបស់កូនអន កអាចជួ យអន កកំែត់ថាលតើកូន
របស់អនកអាចម្រត ប់ែកសាលាបានមដរឬលទ ច្ទោះជាយងណាក៏ច្ដាយ វាសំខាន់ណាស់កនុង
ការច្ធវ ដឱ្យម្បាកដថ្ន ព្យួ កច្គមានអាររម ណ្៍ធូរម្សាល និងអាឆច្រៀនសូម្តបានកនុងរយៈច្ព្យល 7 ½
ច្មាងថ្នថ្ថៃសិកា។
ម្របសិនលបើព្ួកលេហាក់ដូចជាហត់លនឿយ លសល កសាលំង ានចំែង់អាហារតិចតួ ច
ែិនអាចោុំអាហាររ ឹងបាន លហើយជាទូ លៅ “ែិនដូ ចកាេព្៊ីោត់លៅធែម តា” សូ ែកប
ំ ញ្ជន
ូ
ឺ
ូ
ព្ួ កលេលៅសាលា។ ជារួ យនឹងជំងច្រច្រាគ វាអាឆឆំណាយច្ព្យលយរជាងច្នោះ


រ៉ុនច្ព្យលកូ នរបស់អាកមានស៉ុខ្ភាព្យលអ ម្គប់ម្ោន់ ច្ដើរបីម្ត

ប់ច្ៅសាលាវ ិញ។

ម្រតវូ ានេិខិតបញ្ញាក់ព្៊ីម្រេលូ ព្ទយ ែនលព្េម្រត ប់លៅសាលាវ ិញ លោយមផ្អ កលេើការលធវ ី
លរាេវ ិនិចេ័យននជំងឺឆលង ការសម្រាកលៅែនទ ៊ីរលព្ទយ ឬជំងឺ។
សូ ែទក់ទងេិលានបោាយិកាសាលារបស់អនក ម្របសិនលបើអនកានសំែួរ
ឬកងវ េ់ណាែួ យទក់ទងនឹងសាថនភាព្សខភាព្របស់កូនអន ក។

ច្ោលការណ្៍ស៉ុខ្៉ុមាលភាព្យ
ច្ោលបំណ្ងច្ោលការណ្៍
សាលា Collegiate Charter School of Lowell លជឿជាក់យ៉ាងែតាំថាសិសស និងបេា េិកម្រតវូ ការ
េទធ ភាព្ទទួ េបានជលម្រែើសអាហារមដេានសខភាព្េអ
និងឱ្កាសលធវ ីសកែម ភាព្រាងកាយ
ឹ
លដើែប៊ី រ ីកចលម្រែើន លចេះដង និងឆ្ប់ធំធាត់។ ានការម្រព្ួយបារែា កាន់មតខាលំងល ើងអំព្៊ីជំងឺធាត់
កនុងវ ័យការ និងជំងឺមដេពាក់ព្័នធ។ បទបបញ្ា តត ិសត៊ីព្៊ីអាហាររ ូបតថ ែារបស់សាលា Massachusetts
ងម ៊ីសម្រាប់អាហារ និងលេសជា ៈមដេានេកខ ែៈម្របកួ តម្របមជង 105 CMR 225.000 មដេចូ េ
ជាធរានលៅមខស៊ីហា ឆ្នំ 2012 េឺជាេំនិតផ្ត ចលផ្ត
ួ
ើែែួ យមដេានលោេបំែងម្របយទធ ម្របឆ្ំង
ឺ
នឹងជំងធាត់លេើការ លោយផ្ត េ់ជូនសិសស/បេា េិកនូ វជលម្រែើសអាហារ និងលេសជា ៈមដេនឹង
ព្ម្រងឹងការលរៀនសូ ម្រត រ ួែចំមែកដេ់ព្ួកលេ ការេូ តលាស់ និងការអេិវឌឍម្របកបលោយសខភាព្
េអ និងបែតុេះឥរ ិយបងទទួ េទនអាហារមដេានសខភាព្េអ លព្ញែួ យជ៊ី វ ិត។
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លោយអនលលាែតាែមផ្ន កទ៊ី 204 ននចាប់សាធារែៈ 108-265 ននចាប់សត៊ីព្៊ីសិទធិការ និង WIC
លយើងលជឿជាក់ថា ការចូ េរ ួែរបស់សហេែន៍ានសារៈសំខាន់ចំលពាេះការអេិវឌឍ និងការអនវតត
លោេការែ៍សខាេភាព្ម្របកបលោយលជាេជ័យ។
សខភាព្មដេម្របលសើរល ើងបលងក ើនដេ់
សកាតនព្េកនុងការបំលព្ញការសិការបស់សិសស
លហើយធានថាោមនការណាានក់ម្រតវូ បានទក
លចេល ើយ។
I. ឱ្កាសសករម ភាព្យរាងកាយ និងការអប់រំកាយ
A. ការអប់រំកាយ (P.E) ថ្នាក់ K-6៖ សិសសទ ំងអស់លៅថានក់ K-6 នឹងម្រតវូ បានផ្ត េកា
់ រអប់រំ
កាយ លហើយនឹងម្រតវូ បានបលម្រងៀនលោយម្រេអ
ូ ប់រំកាយមដេានការទទួ េសាាេ់។
B. ការសម្មាកម្បចាំថ្ថៃ៖

សិសសបឋែសិកាទ ំងអស់នឹងានលព្េសម្រាកយ៉ាងតិច 20

នទ៊ីកនុងែួ យនងៃ ននការសម្រាកមដេានការម្រតួតព្ិនិតយ
មដេម្រតវូ បានលេើកទឹកចិតតឱ្យលៅខាងលម្រៅ

លព្េអាកាសធាតអំលណាយផ្េ

កនុងអំ ុ ងលព្េហាត់ម្របាែកម្រែិតព្៊ីែធយែលៅខាលំង។

ទម្រង់ការច្ព្យលមានអាសនា
ទម្រង់បបបបទច្ព្យលមានអាសនា
ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេសិសសទ ំងអស់ម្រតវូ បំលព្ញទម្រែង់មបបបទលព្េានអាសនន មដេម្រតវូ
បានលផ្ាើលៅផ្ទ េះលៅនងៃ ដំបូងលៅលព្េចូ េលរៀន។ កនុងលព្េានអាសនន សាលាលៅទូ រសព្ទ លៅលេខ
មដេានលៅលេើកាតការ ិយេ័យ។
ជាការចាំបាឆ់ណាស់បដលមាតាបិតាច្ធវ ដបឆចុបបនា ភាព្យកាត
ទំងច្នោះ ម្បសិនច្បើអាសយដាឋន ទីលំច្ៅ និងច្លខ្ទូ រសព្យា ការងាររបស់ព្យួកច្គ ឬប៉ុគគលទំនក់
ទំនងច្ព្យលមានអាសនា មានការផ្លលស់បតរ។
ូ
ច្ម្ោោះថ្នាក់តិឆតួ ឆ
លម្រោេះថានក់ណាែួ យមដេតម្រែូវឱ្យានការលៅជួ ប
េិលានបោាយិកាម្រតវូ បានកត់ម្រតាលៅកនុងកំែត់ម្រតាសខភាព្របស់សិសស។
េិលានបោាយិកាសាលានឹងលម្របើការសលម្រែចចិតតរបស់
ព្ួ កលេកនុងការកំែត់ថាលតើការលៅទូ រសព្ទ លៅផ្ទ េះម្រតវូ បានធានឬអត់។
ច្ម្ោោះថ្នាក់ធៃន់ធៃរ
លបើលឃើញថាានលម្រោេះថានក់ធៃន់ធៃរ ទម្រែង់ការដូ ចខាងលម្រកាែម្រតវូ អនវតត ដូចខាងលម្រកាែ៖
 េិលានបោាយិកាសាលា ឬបេា េិកលធវ ីការសលម្រងាាេះបឋែភាលែៗ។
 បេា េិកទក់ទងាតាបិតាលដើែប៊ីែកយកសិសសលៅព្ាបាេ។
 កនុងករែ៊ីមដេាតាបិតា
ឬបេា េទំនក់ទំនងលព្េានអាសនន មដេបានចត់តាំងែិន
អាចទក់ទងបាន ឬម្រតវូ ការការព្ាបាេភាលែៗ សាលាលៅទូ រសព្ទ លៅ 911 សម្រាប់ការ
ព្ាបាេ
និង/ឬែលធាបាយលធវ ីដំលែើរលៅកាន់ែនទ ៊ីរលព្ទយ។
បេា េិកនឹងអែដំលែើរជាែួ យសិសស លហើយលៅជាែួ យរហូ តដេ់ាតាបិតាសិសសែកដេ់។
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កនុងករែ៊ីអាសនន ខាលំង
បេា េិកអាចនឹងទក់ទងអងា ភាព្សលម្រងាាេះបនទន់កនុងែូ េោាន
ែនលព្េលៅទូ រសព្ទ លៅាតាបិតា។

សម្មាប់ព្យ័ត៌មានរបស់អាក
ការបិទសាលា ឬការចាប់ច្ផ្តើរយឺត
សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងបិទលៅលព្េមដេសាលារដា លៅទ៊ីម្រក ុង Lowell
បិទ និងសាថន៊ីយ វ ិទយ
ុ និងទូ រទសសន៍កនុងម្រស ុកនឹងម្របកាសព្័ត៌ានអំព្៊ីការបិទ។ រកលែើេព្័ត៌ាន
អំព្៊ីសាលារដា លៅទ៊ីម្រក ុង Lowell។
ានមតលៅលម្រកាែកាេៈលទសៈធៃ ន់ធៃរលទ សាលានឹង
ម្រតវូ បិទលៅលព្េមដេសិសសែកដេ់។
ការបិទលៅលព្េនងៃ ក៏ម្រតវូ បានម្របកាសលៅលេើសាថន៊ីយ វ ិទយ
ុ
និងទូ រទសសន៍កនុងម្រស ុកផ្ងមដរ។

ិ អាហារច្ព្យលម្ព្យឹក/អាហារថ្ថៃ ម្តង់របស់សាលា
ករម វធី
កែម វ ិធ៊ីអាហារលព្េម្រព្ឹក និងអាហារនងៃ ម្រតង់ឆ្នំ 2021-2022 សម្រាប់សាលា Collegiate Charter
School of Lowell នឹងម្រតវូ បានម្រេប់ម្រេងលោយ Preferred Meals។ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ
នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងលៅលដើែឆ្នំសិកាអំព្៊ីតនែល កែម វ ិធ៊ីអាហារនងៃ ម្រតង់
និងទឹកលោេះលោរ
បស់សាលា។ សិសសអាចបនត យកអាហារនងៃ ម្រតង់ព្៊ីផ្ទេះែកបាន។
ែ៊ីម្រកូលវ៉ាវែិនានសម្រាប់ឱ្យសិសសលម្របើម្របាស់លទ។

ការផ្ាយពាណ្ិជក
ជ រម ការអំពាវនវ និងការលក់វតថុថ្រអងាគសម្បាក់

លទេះប៊ីជាទ៊ីភានក់ងារអាជ៊ីវកែម និងលសវាកែម ានតួ នទ៊ីម្រសបចាប់ និងសហការោនជាែួ យសាលា
Collegiate Charter School of Lowell ក៏លោយ ការមបងមចកម្រតវូ មតលធវ ីល ើងលៅកនុងករែ៊ីនន
ការផ្សព្វ ផ្ាយអាជ៊ីវកែម សម្រាប់ផ្េម្របលយជន៍ឯកជនតាែរយៈការផ្ាយពាែិជាកែម
និងកា
រអំពាវនវមដេានទ៊ីតាំងលៅសាលា។
លោេការែ៍មែនំខាងលម្រកាែម្រតវូ បានអនវតត ៖
1. ការអនញ្ញាតឱ្យបលងាាេះម្រព្ឹតតិបម្រតម្រតវូ មតានការយេ់ម្រព្ែជាែនលោយនយក/អន កចត់
តាំង ម្របសិនលបើកែម វ ិធ៊ី ឬលសវាកែម សម្រាប់យវជនលោយទ៊ីភានក់ងារែិនមសវ ងរកម្របាក់
ចំលែញកនុងម្រស ុកម្រតវូ បានម្របកាស។
2. នយក/អន កចត់តាំងកំែត់ថាលតើសាារណាខល េះអាចនឹងម្រតវូ មចកចយដេ់សិសស។
3. ការេក់លោយផ្លទេ់លោយអន កេក់ខាងលម្រៅដេ់សិសសម្រតវូ បានហាែឃ្ត់។
អន កម្រេប់ម្រេងសាលាអាចនឹងផ្ត េ់បញ្ា៊ីអនកេក់មដេយកទំនិញែួ យចំនួន
សម្រាប់ការេក់មដេានការអនញ្ញាតជាែន
និង/ឬអនញ្ញាតឱ្យសាថប័នសិសសេក់
ផ្េិតផ្េលៅលេើែូេោានមដេបានម្រេប់ម្រេង។ (ឧ. ហាងកនុងសាលា ការេក់កនុងថានក់)។
4. លសចកត ៊ីម្របកាសតាែរយៈការ ិយេ័យនយកអាចម្រតវូ បានលធវ ីល ើងសម្រាប់អវីៗមដេាន
ទំនក់ទំនងជាែួ យអងា ការសបប
ុ រសធែ៌មដេម្រតវូ បានទទួ េសាាេ់ថានក់ជាតិ។
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5. ោមនសាថប័នណាែួ យ (លេើកមេងមតសាថប័ន Parent Connection, Booster Club, Student
Life® និងម្រក ុែសាលាមដេលេទទួ េសាាេ់) អាចនឹងលម្របើម្របាស់សាាររបស់សាលាសម្រាប់
ការទំនក់ទំនង ការផ្ាយពាែិជាកែម ឬលោេបំែងេក់ពាែិជាកែម លោយែិនចំបាច់
ានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីនយក/អន កចត់តាំង។
លៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell សិសសរិនម្តូវបានអន៉ុញ្ញាតឱ្យលក់វតថុថ្រអងាគស
ម្បាក់ច្ៅសាលាសម្មាប់ជាម្បច្យជន៍ដល់សាថប័នខាងច្ម្ៅច្ទ។
ការេក់
របស់ទ ំងលនេះអាចរំខានដេ់លា៉ាងលរៀន ដូ លចន េះលហើយវាែិនម្រតវូ បានអនញ្ញាតលទ។

ច្លខ្សនត ិស៉ុខ្សងគ រ
សិសសានក់ៗម្រតវូ បានលសន ើសំឱ្យជូ នដំែឹងលោយសម ័ម្រេចិតតលៅសាលាអំព្៊ីលេខសនត ិសខសងា ែរបស់
ោត់សម្រាប់លោេបំែងរកាកំែត់ម្រតាឯកសណា
ា ន។
ការរ ួែបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ានលនេះលៅកនុង
កំែត់ម្រតាម្រតួតលេើោន ែិនផ្លលស់បតរឯកជនភាព្ននកំ
ូ
ែត់ម្រតាសិសសលទ។

Parent Connection
សាលា Collegiate Charter School of Lowell លេើកទឹកចិតតឱ្យានបរ ិយកាសមដេាតាបិតា
ខាងរដា បាេ
និងខាងម្រេូចូេរ ួែលៅកនុងភាព្ជានដេូ
លដើែប៊ីធានបានភាព្លជាេជ័យដេ់
ការម្រេប់រ ូប។ សាថនប័ន “Parent Connection” របស់សាលាម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងលដើែប៊ី
“បលងក ើតបរ ិយកាសដ៏េអម្របលសើរសម្រាប់ាតាបិតា
លដើែប៊ីជួយសម្រែួេដេ់ការទំនក់ទំនងរវាង
សាលា និងាតាបិតា។”
លោេលៅរបស់ Parent Connection ានដូ ចខាងលម្រកាែ៖
 បលងក ើនទំនក់ទំនងរវាងាតាបិតា បេា េិក និងសិសស
 ផ្ត េ់អនត រកែម កាន់មតលម្រចើនកនុងចំលណាែាតាបិតា និង
 ផ្ត េ់រចនសែព ័នធសម្រាប់សកែម ភាព្សម ័ម្រេចិតតរបស់ាតាបិតា។
ាតាបិតាទ ំងអស់ជាសាជិកលោយសវ ័យម្របវតត ិរបស់ Parent Connection លហើយអាចចូ េរ ួែ
ជាែួ យេែៈកាមធិការ ឬសកែម ភាព្ណាែួ យលោយលសរ ី។
សម្រាប់ព្័ត៌ានទក់ទងនឹង Parent Connection សូ ែទក់ទង៖
parentconnection@lowell.sabis.net។

ិ Extended Day៖
ករម វធី
កែម វ ិធ៊ី Extended Day ម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនលៅនឹងកមនល ងសម្រាប់នងល លសវាសែរែយដេ់ាតាបិតា
និងអាណាព្ាបាេលៅកនុង
SABIS®
លដើែប៊ីជួយកនុងការមងទ ំែន
និងលម្រកាយលព្េចូ េ
លរៀនរបស់សិសសមដេជាកូ នរបស់ព្ួកលេ។ កែម វ ិធ៊ីលនេះម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងសម្រាប់សិសសថានក់ K
ដេ់ទ៊ី 8។ នាំ 2021-2022 (សម្មាប់សិសសមាាក់) នឹងម្តូវបានម្បកាសច្ៅច្ព្យលបដលសាលា
ចាប់ច្ផ្តើរ។
ាតាបិតាអាចនឹងលម្របើកែម វ ិធ៊ីលនេះជាម្របចំ ឬតាែតម្រែូវការ ឬលព្េានអាសនន ។
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សម្រាប់ាតាបិតាមដេលម្របើម្របាស់កែម វ ិធ៊ីលនេះជាម្របចំ
នងល លសវាសម្រាប់កែម វ ិធ៊ីលនេះេឺម្រតវូ បង់
ម្បាក់ជារ៉ុន ានន័យថាការទូ ទត់ម្រតវូ មតលធវ ីល ើងជាែនសម្រាប់សបាតហ៍ខាងែខ។ កនុងករែ៊ី
លព្េានអាសនន ឬតាែតម្រែូវការ ការទូ ទត់ម្រតវូ បានរំព្យឹងទ៉ុក លៅលព្េមដេាតាបិតាែ
កយកកូ ន
លហើយចេះហតថ លេខាសម្រាប់កូនរបស់ព្ួកលេ។
ម្បសិនច្បើការទូ ទត់រិនម្តូវបាន
ទទួ លតារច្ព្យលច្វលាកំណ្ត់ដូឆមានបឆងកនុងកញ្ចប់ព្យ័តមា
៌ នច្ទ
កូ នរបស់អាកនឹងរិនមាន
សិទធិឆូលរ ួរកនុងករម វ ិធី
EXTENDED
DAY
ច្ទ
ការបញ្ចប់ព្យីករម វ ិធីគឺសវ័យម្បវតត ិ។
សិសសណាមដេានសែតេយែិនទន់លោេះម្រសាយរ ួច េឺែិនានសិទធិសម្រាប់កែម វ ិធ៊ីកនុងឆ្នំសិកា
ខាងែខលនេះលទ ម្របសិនលបើសែតេយែិនម្រតវូ បានលោេះម្រសាយម្រតឹែនងៃ ចងលម្រកាយននមខែិងន។
លដើែប៊ីធានសវតថ ិភាព្របស់ការទ ំងអស់មដេចូ េរ ួែកនុងកែម វ ិធ៊ីលនេះ
ែនសសលព្ញវ ័យ/អាណា
ព្ាបាេម្រតវូ មតចូ េែកអោរលដើែប៊ីែកយកសិសស
លហើយចប់លផ្ត ើែចេះហតថ លេខាលេើសនល ឹក
ចេះល្មេះ។ កូ នរបស់អនកនឹងែិនម្រតវូ បានឱ្យលចញព្៊ីសាលាលទ េេះម្រតាមតទម្រែង់ការលនេះម្រតវូ បាន
អនវតត ។
សិសសទ ំងអស់ម្រតវូ បានរំព្ឹងថានឹងអនវតត តាែម្រកែម្របតិបតត ិរបស់ SABIS® លៅអំ ុ ងលព្េ
ចេះល្មេះកែម វ ិធ៊ី Extended Day របស់ព្ួកលេទ ំងម្រស ុង។
ការបំពានវ ិន័យនឹងម្រតវូ បាន
ម្របាប់ឱ្យនយកកែម វ ិធ៊ីដឹង។
ការបំពានរត ងច្ហើយរត ងច្ទៀតនឹងនំឱ្យមានការបញ្ចប់ព្យីករម វ ិធី
Extended Day។
លយើងផ្ត េ់ជូនកែម វ ិធ៊ីលៅនងៃ សិកាមដេបានកំែត់លទៀងទត់ទ ំងអស់
លោយានករែ៊ីលេើក
មេងដូ ចខាងលម្រកាែ៖
 នងៃ អនញ្ញាតឱ្យលចញព្៊ីលរៀនែនមដេបានកំែត់ – កែម វ ិធ៊ី Extended លព្េម្រព្ឹកមតប៉ាលណា
ណ េះ
ែិនានកែម វ ិធ៊ីលព្េរលសៀេលទ។
 ការព្នារលព្េម្រព្ឹកលោយសារអាកាសធាត – ករម វ ិធី Extended Day ម្តូវបានព្យនារច្ព្យល
ច្ដាយឆំនួនច្ព្យលច្វលាដូ ឆោា។
សូ ែកំឱ្យកូ នរបស់អនកចេះព្៊ីយនយនត រហូ តដេ់លព្េលវលា
សែរែយ
លម្រពាេះការម្រតួតព្ិនិតយនឹងែិនាន
ឬការព្ិន័យសម្រាប់ការបលងក ើនរយៈលព្េ
ម្របាំនទ៊ីន៊ីែួយៗនឹងម្រតវូ បានវាយតនែល ។
 ការអនញ្ញាតឱ្យលចញព្៊ីលរៀនែនកាេកំែត់លោយសារអាកាសធាត - កែម វ ិធ៊ីលព្េរលសៀេនឹង
ម្របម្រព្ឹតតលៅជាធែម តា។ លទេះជាយ៉ាងណា ការែកយកកូ នរបស់អនកែននឹងអាចជាការេអ ។
 នងៃ ធាលក់ម្រព្ិេ វវ ិសសែកាេ នងៃ ឈប់សម្រាក – ោមនកែម វ ិធ៊ី។
ព្័ត៌ានជាក់លាក់ទក់ទងនឹងទ៊ីតាំង នងល លសវា និងលា៉ាងននកែម វ ិធ៊ី Extended Day ឆ្នំ 20212022 នឹងានលៅកនុងការ ិយេ័យរដា បាេ។ សូ ែទក់ទងការ ិយេ័យធំសម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថ ែ
ទក់ទងនឹងកែម វ ិធ៊ី Extended Day។
ឯកសារច្យងផ្ល វូ ឆាប់៖
សាលា Collegiate Charter School of Lowell ានបំែងអនវតត តាែម្រេប់អាែតត ិននចាប់រដា
និងសហព្័នធ ម្រព្ែទ ំងបទបបញ្ា តត ិទ ំងអស់មដេលចញលោយម្រក ុែម្របឹកាអប់រំ។
ឯកសារលយង
ផ្ល វូ ចាប់ខាងលម្រកាែម្រតវូ បានអនវតត ៖
 ចំែងលជើងទ៊ី II ននចាប់ជនព្ិការអាលែរ ិកឆ្នំ 1990
 ចំែងលជើងទ៊ី VI ចាប់សិទធិស៊ី វ ិេឆ្នំ 1964
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 ចំែងលជើងទ៊ី VII ចាប់សិទធិស៊ី វ ិេឆ្នំ 1964 មដេម្រតវូ បាន
លធវ ី វ ិលសាធនកែម លោយចាប់សត៊ីព្៊ីឱ្កាសការងារលសម ើោនឆ្នំ 1972
 បទបញ្ញាម្របតិបតត ិលេខ 11246 មដេម្រតវូ បានលធវ ី វ ិលសាធនកែម លោយ E.O. 11375
 ចំែងលជើងទ៊ី IX វវ ិលសាធនកែម ការអប់រំឆ្នំ 1972
 MGL c. 76:5; 76:16 (ជំព្ូកទ៊ី 622 ននចាប់ឆ្នំ 1971)
 MGL c. 71; មផ្ន ក 37H (លសៀវលៅមែនំសិសសតម្រែូវឱ្យអនវតត វ ិធានការវវ ិន័យរបស់
រដា មដេអាចអនវតត បានចំលពាេះ “ការរំលលាេសិទធោស៊ី វ ិេរបស់សិសសលផ្សងលទៀត”)
 MGL c. 76; មផ្ន កទ៊ី 5 (ការហាែឃ្ត់ការលរ ីសលអើង “លោយេិតព្៊ីព្ូជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ លេទ
សាសន លដើែកំលែើតជាតិ ឬទំលនរផ្ល វូ លេទ” េទធ ភាព្ទទួ េបាន “អតថ ម្របលយជន៍ សិទធិ
និងវេា សិកា [តាែែូ េោាន] របស់សាលារដា ”។)
 MGL c. 151C (ចាប់អនវតត ការអប់រំលោយយតត ិធែ៌
រ ួែានការហាែឃ្ត់ការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ)
 MGL c. 214 មផ្ន កទ៊ី 1B (សិទធិឯកជនភាព្)
 MGL c. 214 មផ្ន កទ៊ី 1C (សិទធិលសរ ីភាព្ព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ)
 MGL c. 12 មផ្ន កទ៊ី 11H និង 11I (ការហាែឃ្ត់ការេំរាែកំមហង ការបំេិតបំេ័យ
ឬការបងខ ិតបងខ ំមដេលម្រជៀតមម្រជកជាែួ យសិទធិម្រសបចាប់របស់នរណាានក់)
 MGL c. 265 មផ្ន កទ៊ី 37 (លទសម្រព្ហម ទែឌចំលពាេះការលម្របើម្របាស់ការបងខ ិតបងខ ំ
ឬការេំរាែកំមហងលដើែប៊ីលម្រជៀតមម្រជកសិទធិផ្ល វូ ចាប់របស់នរណាានក់)
 MGL c. 265 មផ្ន កទ៊ី 39 (ការបលងក ើនការផ្លកព្ិន័យចំលពាេះការវាយដំ ការបំពានលេើរាងកាយ
និងការខូ ចខាតម្រទព្យសែបតត ិមដេបងក ល ើងលោយការេំលអៀងលោយលហតផ្េព្ូ ជសាសន៍
សាសន ជាតិសាសន៍ ព្ិការភាព្ និងទំលនរផ្ល វូ លេទ)
 MGL c. 266 មផ្ន កទ៊ី 127A (លទសម្រព្ហម ទែឌចំលពាេះការបំផ្លិចបំផ្លលញសាលា)
 ម្រក ុែម្របឹកាអប់រំ ជំព្ូកទ៊ី 622 បទបបញ្ា តត ិទក់ទងនឹងេទធ ភាព្ទទួ េបានឱ្កាស
អប់រំលសម ើោនមដេបានអនែ័ត 6/24/75 វវ ិលសាធនកែម 10/24/78
 603 CMR 28.00
 មផ្ន កទ៊ី 504 ននចាប់សាតរន៊ីតិសែបទរឆ្នំ 1973
 20 U.S.C. មផ្ន កទ៊ី 4071-74
 20 U.S.C. មផ្ន កទ៊ី 1415
 MGL c. 71, មផ្ន កទ៊ី 37H
 MGL c. 71, មផ្ន កទ៊ី 37H ½
 MGL c. 71, មផ្ន កទ៊ី 37H ¾
 603 CMR 53.00
 MGL c. 71, មផ្ន កទ៊ី 37O
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លិបិម្ករ
ឧបសរព នធ ក
M.G.L.A, ជំព្យូកទី 71 បផ្ាកទី 37H៖ ច្ោលការណ្៍ទក់ទងនឹងការម្បម្ព្យឹតតរបស់ម្គូ
ឬសិសស ច្សៀវច្ៅបណ្នំសិសស
អេា នយកម្រេប់ែែឌេសិកាម្រតវូ ផ្សព្វ ផ្ាយលោេការែ៍របស់ែែឌេ
ទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតត
របស់ម្រេូ
និងសិសស។
លោេការែ៍មដេបានមចងម្រតវូ ហាែឃ្ត់ការលម្របើម្របាស់ផ្េិតផ្េ
ថានជ
ំ ក់លៅកនុងអោរសិកា កមនល ងសិកា ឬលៅបវ ិលវែសាលា ឬលៅលេើឡានសាលាលោយបេា េ
ណាែួ យ រ ួែទ ំងបេា េិកសាលាផ្ងមដរ។ លោេការែ៍ក៏នឹងហាែឃ្ត់ការេំរាែកំមហងដូ ចមដេ
បានកំែត់លៅកនុងមផ្ន កទ៊ី 37O លហើយម្រតវូ រ ួែបញ្ចេ
ូ មផ្ន កមដេទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការបងាករ
និងអនត រាេែន៍ការសែលុតលធវ ីបាបមដេតម្រែូវលោយមផ្ន កទ៊ី 37O មដេបានមចង។ ចាប់ចែល ង
ននលោេការែ៍ទ ំងលនេះម្រតវូ ផ្ត េ់ជូនដេ់បេា េណាានក់តាែការលសន ើសំ
និងលោយ
ែិនេិតនងល លោយនយកសាលាន៊ីែួយៗលៅកនុងែែឌេ។
លោេការែ៍របស់ែែឌេសិកាន៊ីែួយៗទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសសម្រតវូ រ ួែបញ្ចេ
ូ
ដូ ចខាងលម្រកាែ៖ ដំលែើរការវវ ិន័យ រ ួែទ ំងទម្រែង់ការធានដេ់ដំលែើរការម្រតឹែម្រតវូ
សត ង់ោរ
និងទម្រែង់ការសម្រាប់ការព្យ
ួ រការសិកា និងការបលែតញសិសសលចញព្៊ីសាលា ទម្រែង់ការទក់ទង
នឹងវវ ិន័យរបស់សិសសមដេានតម្រែូវការព្ិលសស សត ង់ោរ និងទម្រែង់ការលដើែប៊ីធានសនត ិសខ
និងសវតថ ិភាព្អោរសិការបស់សិសស និងបេា េិកសាលា និងវវ ិធានការវវ ិន័យមដេម្រតវូ ចត់វវ ិធាន
ការកនុងករែ៊ីមដេពាក់ព្័នធនឹងការកាន់កាប់ ឬលម្របើម្របាស់សារធាត ឬអាវធខសចាប់ ការ
លម្របើម្របាស់កាលំង ការបំផ្លិចបំផ្លលញ ឬការរំលលាេសិទធិស៊ី វ ិេរបស់សិសសលផ្សងលទៀត។ ម្រកែវ ិន័យ
ក៏ដូចជាទម្រែង់ការមដេលម្របើសម្រាប់បលងក ើតម្រកែទ ំងលនេះនឹងម្រតវូ ោក់ជូននយកោានអប់រំកនុង
លោេបំែងផ្ត េ់ព្័ត៌ានប៉ាលណា
ណ េះ។
លៅកនុងអោរសិកាន៊ីែួយៗមដេានថានក់ទ៊ីម្របាំបួនដេ់ដប់ព្៊ីរ រ ួែបញ្ចេ
ូ
នយកសាលាលោយ
ព្ិភាកាជាែួ យម្រក ុែម្របឹកាសាលាម្រតវូ លរៀបចំ
និងមចកចយដេ់សិសសានក់ៗនូ វលសៀវលៅមែនំ
សិសសមដេកំែត់អំព្៊ី វ ិធានទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស។ លសៀវលៅមែនំសិសសម្រតវូ រ ួែបញ្ចេ
ូ
ការសលងខ បតាែអាយននមផ្ន កមដេទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការបងាករ
និងអនត រាេែន៍
ការសែលុតលធវ ីបាបមដេតម្រែូវលោយមផ្ន កទ៊ី 37O។ ម្រក ុែម្របឹកាសាលាម្រតវូ ព្ិនិតយលែើេលសៀវលៅមែនំ
សិសសលរៀងរាេ់រដូ វផ្លក រ ីក លដើែប៊ីព្ិចរណាលេើការផ្លលស់បតរលោេការែ៍
ូ
វវ ិន័យ លដើែប៊ីចូេជាធរាន
លៅកនុងមខកញ្ញាននឆ្នំសិកាបនទប់
ប៉ាមនត អាចនឹងព្ិចរណាលេើការផ្លលស់បតរលោេការែ៍
ូ
លៅលព្េណាក៏បាន។
ការព្ិនិតយល ើង វ ិញម្របចំឆ្នំលនេះម្រតវូ ម្រេបដែតប់លេើម្រេប់មផ្ន កទ ំងអស់នន
ការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស រ ួែានជាអាទិ៍ អវ ីៗមដេបានលរៀបរាប់លៅកនុងមផ្ន កលនេះ។
លទេះប៊ីជាចាប់ទូលៅ ឬចាប់ព្ិលសសណាែួ យផ្ទ យ
ុ ព្៊ីលនេះ
បទបបញ្ា តត ិដូចខាងលម្រកាែ៖

លសៀវលៅមែនំសិសសទ ំងអស់ម្រតវូ ាន
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សិសសណាានក់មដេម្រតវូ បានរកលឃើញលៅកនុងបរ ិលវែសាលា
ឬលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍
មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬមដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន រ ួែទ ំងលហា ែក៊ីឡា លោយាន
អាវធលម្រោេះថានក់ រ ួែានជាអាទិ៍ កាំលេល ើង ឬកាំបិត ឬសារធាតមដេម្រតវូ បានម្រេប់ម្រេងដូ ច
មដេបានកំែត់កនុងជំព្ូកលៅសិបបួ ន C រ ួែានជាអាទិ៍ កញ្ញេ កូ កាអ៊ីន និងលហរ៉ា ូអ៊ីន
អាចនឹងម្រតវូ បលែតញលចញព្៊ីសាលា ឬែែឌេសិកាលោយនយកសាលា។
សិសសណាក៏លោយមដេវាយដំនយកសាលា ជំនួយការនយកសាលា ម្រេូ ជំនួយការរបស់ម្រេូ
ឬបេា េិកអប់រលំ ផ្សងលទៀតលៅកនុងបរ ិលវែសាលា ឬលៅកនុងម្រព្ឹតតិការែ៍មដេលរៀបចំលោយ
សាលា
ឬមដេទក់ទងនឹងសាលា
រ ួែទ ំងការម្របកួ តក៊ីឡា
អាចនឹងម្រតវូ បលែតញ
លចញព្៊ីសាលា ឬែែឌេសិកាលោយនយក។
សិសសណាានក់មដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់ព្៊ីបទរំលលាេលេើកថាខែឌ
(ក)
ឬ
(ខ)
នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីឱ្កាសសម្រាប់សវនការ។ លទេះយ៉ាងណា
ក៏លោយ
បានផ្ត េ់ថាសិសសអាចនឹងានតំណាង
រ ួែជាែួ យនឹងឱ្កាសកនុងការ
បងាាញេសតុតាង និងសាកស៊ីលៅកនុងសវនការលនេះ។ បនទប់ព្៊ីសវនការលនេះ នយកសាលា
អាចសលម្រែចចិតតព្ួ យរការសិកា ជាជាងបលែដញសិសសមដេបានកំែតោលោយនយកថា
បានបំពានលេើកថាខែឌ (ក) ឬ (ខ)។
សិសសណាានក់មដេម្រតវូ បានបលែដញលចញព្៊ីែែឌេសិកាលោយអនលលាែតាែបទបបញ្ា តត ិ
ទ ំងលនេះ ម្រតវូ ានសិទធិបដឹងលៅអេា នយក។ សិសសមដេម្រតវូ បានបលែតញលចញនឹងាន
លព្េដប់នងៃ េិតចប់ព្ន៊ី ងៃ បលែតញលចញ
មដេម្រតវូ ជូ នដំែឹងលៅអេា នយកអំព្៊ីបែតឹង
ឧទធ រែ៍របស់ោត់។
សិសសានសិទធិទទួ េបានការម្របឹកាកនុងសវនការលៅចំលពាេះ
ែខអេា នយក។
កែម វតថុននបែតឹងឧទធ រែ៍ែិនម្រតវូ បានកំែត់ម្រតឹែមត
លសចកដ ៊ីសលម្រែចអងា លហតថាលតើសិសសបានរំលលាេលេើបទបបញ្ា តត ិណាែួ យននមផ្ន កលនេះលទ។
លៅលព្េមដេសិសសានក់ម្រតវូ បានបលែដញលចញលម្រកាែបទបបញ្ា តត ិននមផ្ន កលនេះ
ោមនសាលាលរៀន ឬែែឌេសិកាណាែួ យលៅកនុងសហសខាេភាព្ម្រតវូ បានតម្រែូវឱ្យទទួ េ
យកសិសសលនេះ
ឬលដើែប៊ីផ្តេល់ សវាអប់រំដេ់សិសសលនេះល ើយ។
ម្របសិនលបើសិសសលនេះ
ោក់ពាកយសំចូេលរៀនលៅសាលា ឬែែឌេសិកាលផ្សង អេា នយកែែឌេសិកាមដេោក់
ពាកយសអា
ំ ចនឹងលសន ើសំ
លហើយម្រតវូ ទទួ េព្៊ីនយកមដេបលែដញសិសសលនេះ
នូ វលសចកត ៊ីមងល ងការែ៍ជាលាយេកខ ែ៍អកសរអំព្៊ីលហតផ្េននការបលែតញលចញសិសសលនេះ។

142

ឧបសរព នធ ខ្
ការបងាេរ និងការអនត រាគរន៍ការសរលុតច្ធវ ដបាប
M.G.L. c. 71, §37O
មផ្នការបងាករ និងការអនត រាេែន៍ការសែលុតលធវ ីបាបរបស់សាលា Collegiate Charter School of
Lowell េឺជាេកខ ខែឌតម្រែូវលម្រកាែ M.G.L. c. 71, § 37O។ មផ្នការបងាករ និងការអនត រាេែន៍
ការសែលុតលធវ ីបាប
(“មផ្នការ”)
េឺជា វ ិធ៊ីសាន្តសតដ៏ទូេំទូលាយែួ យកនុងការលោេះ
ម្រសាយការសែលុតលធវ ីបាប និងការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត លហើយែែឌេបានលបត ជាាលធវ ីការ
ជាែួ យសិសស
បេា េិក
ម្រេួសារ
ភានក់ងារអនវតត ចាប់
និងសហេែន៍លដើែប៊ីបងាករ
បញ្ញាននអំលព្ើហិងា។
លៅកនុងការព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួ យែែឌេទ ំងលនេះ
លយើងបានបលងក ើតមផ្នការ
លនេះសម្រាប់ការបងាករ អនត រាេែន៍ និងលឆល ើយតបលៅនឹងឧបបតត ិលហតននសែលុតលធវ ីបាប ការសែលុត
លធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត
និងការសងសឹក។
នយកសាលារបស់លយើងទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះ
ការអនវតត រ ួែ
និងការម្រតួតព្ិនិតយលេើមផ្នការលនេះ។
មផ្នការលនេះនឹងម្រតវូ ព្ិនិតយ
និងលធវ ីបចចុបបនន ភាព្លរៀងរាេ់ព្៊ីរឆ្នំែតង។

តារាងមាតិកា
ភាព្យជាអា កដឹកនំ
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ការបណ្
ត ុ ោះបណា
ត ល និងការអេិវឌឍវ ិជាជជីវៈ

126

សិទធិឆូលច្ម្បើម្បាស់ធនធាន និងច្សវាករម

127

សករម ភាព្យសិកា និងរិនបរនសិកា
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ទម្រង់ការសម្មាប់ការរាយការណ្៍
ការសរលុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក

និងច្ឆល ើយតបច្ៅនឹង

131

កិឆចសហការជារួ យម្ក ុរម្គួ សារ

135

ការហារឃ្ត់ម្បនំងនឹងការសរលុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក

135

និយរន័យ

136

ទំនក់ទំនងច្ៅនឹងឆាប់ច្ផ្សងច្ទៀត
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ឧបសរព នធ ក៖ ការបងាេរ និងការអនត រាគរន៍ការសរលុតច្ធវ ដបាប

138

ទម្រង់បបបបទរាយការណ្៍ឧបបតត ិច្ហត៉ុ

I.

ភាព្យជាអា កដឹកនំ

ឹ នំលៅម្រេប់កម្រែិតននសហេែន៍អប់រំរបស់លយើងលដើរតួ នទ៊ីយ៉ាងសំខាន់
ភាព្ជាអន កដក
កនុងការអនវតត
និងោំម្រទមផ្នការបងាករ
និងការអនត រាេែន៍ការសែលុតលធវ ីបាបកនុងបរ ិបទ
ននកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងរបស់សាលា
និងសហេែន៍ទង
ំ ែូ េ
លដើែប៊ីលេើកកែព ស់ប រ ិយកាស
សាលាជាវ ិជា ាន។
សាជិកលព្ញវ ័យននសហេែន៍អប់រំានតួ នទ៊ីចែបងកនុងការបលម្រងៀន
ឹ
សិសសឱ្យានភាព្េួ រសែចំលពាេះោនលៅវ ិញលៅែក និងលេើកកែព ស់ការយេ់ដង
និងការលោរព្
ចំលពាេះភាព្ចម្រែ ុេះ និងភាព្ខសោន។3
A. ការឆូ លរ ួរជាសាធារណ្ៈកនុងការអេិវឌឍន៍បផ្នការ។ តាែតម្រែូវការរបស់ M.G.L. c. 71, § 37O
មផ្នការម្រតវូ បានបលងក ើតល ើងលៅកនុងការព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួ យម្រេូ
បេា េិកសាលា
បេា េិកជំនួយវ ិជាាជ៊ីវៈ អន កសម ័ម្រេចិតតសាលា អន កម្រេប់ម្រេង តំណាងសហេែន៍ ភានក់ងារអនវតត
ចាប់កនុងតំបន់ សិសស ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេ។ ការព្ិលម្រោេះលយបេ់រ ួែបញ្ចេ
ូ ការព្ិភាកា
លៅឯកិចចម្របជំសាធារែៈជាលម្រចើន លហើយរយៈលព្េផ្ត េ់ែតិជាសាធារែៈែនលព្េអនែ័តមផ្នការ
េឺលធវ ីល ើងលោយម្រក ុែម្របឹកាេិបាេ Collegiate។
B. ការវាយតថ្រល តម្រូវការ និងធនធាន។ មផ្នការលនេះេឺជាបល ង់លែរបស់ែែឌេសម្រាប់ការបលងក ើន
សែតថ ភាព្ទប់សាកត់
និងលឆល ើយតបលៅនឹងបញ្ញាននការសែលុតលធវ ីបាប
លៅកនុងបរ ិបទ
ននេំនិតផ្តចលផ្ត
ួ
ើែបរ ិយកាសសាលាមដេានសខភាព្េអ លផ្សងលទៀត។ ជាមផ្ន កននដំលែើរការលរៀប
ចំមផ្នការ អន កដឹកនំសាលា លោយានធាតចូ េព្៊ីែែឌេ និងបេា េិកលផ្សងៗ បានវាយតនែល
ព្៊ីភាព្ម្រេប់ម្រោន់ននកែម វ ិធ៊ីបចចុបបនន ព្ិនិតយលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការបចចុបបនន បានព្ិនិតយ
លែើេទិននន័យមដេានលៅលេើការសែលុតលធវ ីបាប
និងឧបបតត ិលហតអាកបបកិ រ ិយ
និងវាយ
តនែល ធនធានមដេាន
រ ួែទ ំងកែម វ ិធ៊ីសិកា
កែម វ ិធ៊ីបែតុេះបណា
ត េ
និងលសវាសខភាព្
អាកបបកិ រ ិយ។ តាែរយៈដំលែើរការ "ការេូ សវាស" លនេះ លយើងបានកំែត់ព្ត
៊ី ម្រែូវការកនុងការ
ព្ិនិតយល ើង វ ិញ និងបលងក ើតលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការ និងបនត ភាព្ជានដេូ ជាែួ យភានក់ងារ
សហេែន៍ រ ួែទ ំងការអនវតត ចាប់ផ្ងមដរ។
ឹ នំរបស់សាលា Collegiate Charter School of
C. ការច្ធវ ដបផ្នការ និងការម្តួ តព្យិនិតយ។ ថានក់ដក
Lowell ានទំនួេខសម្រតវូ ចំលពាេះកិចេការលម្រកាែមផ្នការដូ ចខាងលម្រកាែ៖
1. ទទួ េការរាយការែ៍អំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
2. ការម្របែូ េ និង វ ិភាេទិននន័យអោរ និង/ឬទូ ទ ំងសាលាសត ៊ីព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប លដើែប៊ីវាយតនែល ប
ញ្ញាបចចុបបនន និងលដើែប៊ីវាស់មវងេទធ ផ្េមដេម្របលសើរល ើង។
3. បលងក ើតដំលែើរការសម្រាប់កត់ម្រតា និងតាែោនការរាយការែ៍ឧបបតត ិលហត និងសម្រាប់ការទទួ េ
បានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ និង
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4. ជន្លនពាន/ជនលេម ើស
5. លធវ ីមផ្នការសម្រាប់ការអេិវឌឍវវ ិជាាជ៊ីវៈមដេកំព្ងបនត មដេម្រតវូ បានទែទរលោយចាប់
6. លធវ ីមផ្នោំម្រទមដេលឆល ើយតបលៅនឹងតម្រែូវការរបស់ជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ
និង
ជន្លនពាន/ជនលេម ើស
7. លម្រជើសលរ ីស និងអនវតត កែម វ ិធ៊ីសិកាមដេសាលា Collegiate Charter នឹងលម្របើម្របាស់
8. បលងក ើតងម ៊ី ឬមកសម្រែួេលោេការែ៍ និងព្ិធ៊ីការបចចុបបនន លៅលម្រកាែមផ្នការ រ ួែទ ំងលោេការែ៍
សវតថ ិភាព្លេើអ៊ីនធឺែិត
និងកំែត់បេា េិកសំខាន់ៗឱ្យទទួ េខសម្រតវូ កនុងការអនវតត លោេ
ការែ៍ទ ំងលនេះ។
9. លធវ ី វ ិលសាធនកែម លសៀវលៅមែនំសិសស
និងបេា េិក
និងម្រកែម្របតិបតត ិ
កនុងចំលណាែលរឿងលផ្សងលទៀត បញ្ញាក់យ៉ាងចាស់ថា ការសែលុតលធវ ីបាបសិសសលោយបេា េិកសាលា
ឬសិសសលផ្សងលទៀតនឹងែិនម្រតវូ បានអត់ឱ្នល ើយ។
10. ដឹកនំកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងចូ េរ ួែជាែួ យាតាបិតា
ឬម្រក ុែម្រេួសារ
និងការម្រពាងឯកសារព្័ត៌ានសម្រាប់ាតាបិតា
11. ព្ិនិតយ និងលធវ ីបចចុបបនន ភាព្មផ្នការលរៀងរាេ់ឆ្នំ ឬញឹកោប់ជាងលនេះ។

ថានក់ដឹកនំសាលាខាងលម្រកាែម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះកិចេការមដេបានរាយបញ្ា៊ីលម្រកាែមផ្នការ៖
1) នយក ឬអន កចត់តាំងរបស់ព្ួកលេនឹងទទួ េបានការរាយការែ៍ព្កា
៊ី រសែលុតលធវ ីបាប 2)
នយក ឬអន កចត់តាំងរបស់ព្ួកលេនឹងម្របែូ េ និងវវ ិភាេទិននន័យអោរអំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
លដើែប៊ីវាយតនែល បញ្ញាបចចុបបនន និងលដើែប៊ីវាស់មវងេទធ ផ្េមដេម្របលសើរល ើង។ 3) នយកនឹងបលងក ើត
ដំលែើរការសម្រាប់ការកត់ម្រតា និងតាែោនការរាយការែ៍ឧបបតត ិលហត និងសម្រាប់ការទទួ េ
បានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងលោេលៅ និងជន្លនពាន 4) ម្រក ុែថានក់ដឹកនំ (នយកម្របតិបតត ិ
នយកលសវាបេា េិកសិសស នយកសាលា និងម្របធានមផ្ន កហិរញ្ា វតថុ) នឹងលរៀបចំមផ្នការសម្រាប់
ការអេិវឌឍវវ ិជាាជ៊ីវៈមដេកំព្ងបនត មដេតម្រែូវលោយចាប់ 5) អន កម្រតួតព្ិនិតយេែភាព្សិកា
លោយសហការជាែួ យនយកលសវាបេា េិកសិសសនឹងលរៀបចំមផ្នការសម្រាប់ការោំម្រទមដេ
លឆល ើយតបលៅនឹងតម្រែូវការរបស់ជនលោេលៅ
និងជន្លនពាន
6)
សាជិកម្រក ុែ
ម្របឹកាលយបេ់ (នយកលសវាបេា េិកសិសស នយក ជំនួយការ និងម្របធាននយកោាន)
នឹងលម្រជើសលរ ីស និងអនវតត កែម វ ិធ៊ីសិកាមដេសាលា ឬែែឌេនឹងលម្របម្រើ បាស់ 7) នយកម្របតិបតត ិ
រ ួែជាែួ យនឹងបេា េិកសែម្រសបនឹងបលងក ើតលោេការែ៍
និងព្ិធ៊ីការងម ៊ី
ឬមកសម្រែួេលម្រកាែ
មផ្នការ រ ួែទ ំងលោេការែ៍សវតថ ិភាព្តាែអ៊ីនធឺែិត និងចត់តាំងបេា េិកសំខាន់ៗឱ្យទទួ េ
ខសម្រតវូ កនុងការអនវតត លោេការែ៍ទ ំងលនេះ 8) នយកនឹងលធវ ីវវ ិលសាធនកែម លសៀវលៅមែនំសិសស
និងបេា េិក និងម្រកែម្របតិបតត ិលៅចំែចមដេសែម្រសប 9) នយកសាលាលោយសហការជាែួ យ
នយកលសវាបេា េិកសិសសនឹងដឹកនំកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងលេើការចូ េរ ួែរបស់ាតាបិតា ឬម្រក ុែ
ម្រេួសារ និងការម្រពាងឯកសារព្័ត៌ានសម្រាប់ាតាបិតា និង 10) ម្រក ុែថានក់ដឹកនំនឹងព្ិនិតយ
និងលធវ ីបចចុបបនន ភាព្មផ្នការលរៀងរាេ់ឆ្នំ ឬញឹកោប់ជាងលនេះតាែតម្រែូវការ។
ឃ. ការច្បត ជាញឆិតតរបស់ច្យើង។
សាលា Collegiate Charter School of Lowell រំព្ឹងថាសាជិកទ ំងអស់ននសហេែន៍សាលានឹង
ម្របម្រព្ឹតតចំលពាេះោនលៅវ ិញលៅែកលោយេួ រសែ
និងលោយការលោរព្ចំលពាេះភាព្ខសោន។
លយើងលបត ជាាផ្ត េ់ជូនសិសសទ ំងអស់នូវបរ ិយកាសសិកាម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ មដេែិនានការ
សែលុតលធវ ីបាប
និងការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត។
ការលបត ជាាចិតតលនេះេឺជាមផ្ន កសំខាន់
ែួ យននកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងដ៏ទូេំទូលាយរបស់លយើងកនុងការលេើកកែព ស់ការលរៀនសូ ម្រត
និង
លដើែប៊ីទប់សាកត់ និងេបបំបាត់រាេ់ទម្រែង់ននការសែលុតលធវ ីបាប និងអាកបបកិ រ ិយមដេបងក
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លម្រោេះថានក់
និងរំខានលផ្សងលទៀតមដេអាចរារាំងដំលែើរការសិកា
សិសសឱ្យលៅោច់លោយម ក។

និង/ឬបំមបក

លយើងយេ់ថាសាជិកននម្រក ុែែួ យចំនួនដូ ចជា លកម ងព្ិការ លកម ងមដេម្រសលាញ់លេទម្រប ុសដូ ចោន
លេទម្រស៊ីដូចោន ទ ំងព្៊ីរលេទ ឬអន កមកលេទ រ ួែទ ំងព្ូ ជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ សាសន ព្ូ ជព្ងស
លដើែកំលែើតជាតិ លេទ សាថនភាព្លសដា កិចេសងា ែ សាថនភាព្សិកា អតត សញ្ញាែ ឬការបងាាញ
លយនឌ័រ រ ូបរាងខាងលម្រៅ សាថនភាព្ាននផ្ទ លពាេះ ឬជាាតាបិតា ទំលនរផ្ល វូ លេទ ជនអនថា ឬ
លោយការលសព្េប់ជាែួ យបេា េមដេាន ឬម្រតវូ បានលេយេ់ថាានចរ ិតេកខ ែៈែួ យ ឬលម្រចើន
អាចងាយនឹងកាលយលៅជាជនលោេលៅននការសែលុតលធវ ីបាប ការលបៀតលបៀន ឬការលេងលសើច។
ែែឌេនឹងចត់ វ ិធានការជាក់លាក់លដើែប៊ីបលងក ើតបរ ិយកាសោំម្រទ
និងសវតថ ិភាព្សម្រាប់ជន
មដេងាយរងលម្រោេះលៅកនុងសហេែន៍សាលាលរៀន
លហើយផ្ត េ់ឱ្យសិសសទ ំងអស់នូវឱ្កាស
លដើែប៊ីលរៀនជំនញ ចំលែេះដឹង និងយទធ សាន្តសតលដើែប៊ីការពារ ឬលឆល ើយតបលៅនឹងការសែលុតលធវ ីបាប
ការយយ៊ី ឬការលេងលសើច។ . នយកទទួ េខសម្រតវូ ចំលពាេះការអនវតត និងម្រតួតព្ិនិតយមផ្នការ
លេើកមេងមតលៅលព្េមដេឧបបតត ិលហតសែលុតលធវ ីបាបមដេម្រតវូ បានរាយការែ៍ពាក់ព្័នធនឹង
នយក ឬ AQC ជាជន្លនពាន/ជនលេម ើសមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់។ កនុងករែ៊ីមបបលនេះ
នយក ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ លេើការលសើបអលងក តរបាយការែ៍ និងជំហានលផ្សងលទៀត
មដេចំបាច់លដើែប៊ីអនវតត មផ្នការ រ ួែទ ំងការលោេះម្រសាយសវតថ ិភាព្ននជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ
មដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់។
ម្របសិនលបើនយកេឺជាជន្លនពាន/ជនលេម ើសមដេម្រតវូ បាន
លចទម្របកាន់
ម្រក ុែម្របឹកាេិបាេ Collegiate
ឬអន កចត់តាំងរបស់ខល ួនម្រតវូ ទទួ េខសម្រតវូ
លេើការលសើបអលងក តរបាយការែ៍
និងជំហានលផ្សងលទៀតមដេចំបាច់លដើែប៊ីអនវតត មផ្នការ
រ ួែទ ំងការលោេះម្រសាយសវតថ ិភាព្របស់ជនរងលម្រោេះមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់។
លយើងនឹងែិនអត់ឱ្នចំលពាេះអាកបបកិ រ ិយមដេែិនម្រសបចាប់ ឬការរំខានណាែួ យ រ ួែទ ំង
ទម្រែង់ននការសែលុតលធវ ីបាប ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត ឬការសងសឹកណាែួ យលៅកនុង
អោរសិការបស់លយើង លៅបរ ិលវែសាលា ឬលៅកនុងសកែម ភាព្ ែខងារ ឬកែម វ ិធ៊ីមដេទក់ទង
នឹងសាលាលរៀន ែិនថាលៅ ឬលម្រៅសាលា លៅចំែតឡានម្រក ុងរបស់សាលា លេើរងយនត សាលា
ឬយនជំនិេះលផ្សងលទៀតមដេជាកែម សិទធិ ជួ េ ឬលម្របើម្របាស់លោយសាលា Collegiate ឬតាែរយៈ
ូ ិកមដេជាកែម សិទធិ ជួ េ ឬលម្របើម្របាស់លោយ សាលា
ការលម្របើម្របាស់បលចេ ក វ ិទា ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
Collegiate និងលៅទ៊ីតាំង សកែម ភាព្ ែខងារ ឬកែម វ ិធ៊ីមដេាន ែិនទក់ទងនឹងសាលាលរៀន
មដេបលងក ើតបរ ិយកាសអរ ិភាព្លៅសាលាលរៀនសម្រាប់ជនរងលម្រោេះ
រំលលាេលេើសិទធិ
របស់ជនរងលម្រោេះលៅសាលាលរៀន ឬរំខានដេ់ដំលែើរការអប់រំ ឬម្របតិបតត ិការម្របកបលោយសណា
ត ប់
ធានប់របស់សាលា។
លយើងនឹងលសើបអលងក តភាលែៗនូ វរាេ់របាយការែ៍
និងការតអញមតអ
ូ
រ
ិធានការ
អំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត និងការសងសឹក លហើយចត់ វ
ភាលែៗលដើែប៊ីបញ្េ ប់អាកបបកិ រ ិយលនេះ និងសាដរល ើង វ ិញនូ វអារែម ែ៍សវតថ ិភាព្របស់ជនលោេលៅ។
លយើងនឹងោំម្រទការលបត ជាាចិតតលនេះកនុងម្រេប់ទិដាភាព្ទ ំង
អស់ននសហេែន៍សាលារបស់លយើង
ិធ៊ី
ិធ៊ី
រ ួែទ ំងកែម វ សិកា
កែម វ បលម្រងៀន
ការអេិវឌឍបេា េិក
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
និងការចូ េរ ួែព្៊ីាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។
II.

ការបណ្
ត ុ ោះបណា
ត ល និងការអេិវឌឍវ ិជាជជីវៈ
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តម្រែូវឱ្យែែឌេផ្ត េ់ការអេិវឌឍវវ ិជាាជវ៊ី ៈជាបនត បនទប់
សម្រាប់បេា េិកទ ំងអស់
រ ួែានជាអាទិ៍អនកអប់រំ
អន កម្រេប់ម្រេង
ទ៊ីម្របឹកា
េិលានបោាយិកាសាលា បេា េិកអាហារោាន អន កមងទ ំ អន កលបើកឡានម្រក ុង ម្រេូបងវ ឹកអតត ព្េិក
ទ៊ីម្របឹកាសកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា និងអន កជំនួយការជំនញវវ ិជាាជវ៊ី ៈ។
M.G.L.

c.

71,

§

37O

ក. ការបណ្
ត ុ ោះបណា
ត លប៉ុគគលិកម្បចាំនាំច្លើបផ្នការ។ ការបែតុេះបណា
ត េម្របចំឆ្នំសម្រាប់បេា េិកសាលា
ទ ំងអស់លេើមផ្នការនឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ភារកិចេបេា េិកលម្រកាែមផ្នការ
ទិដាភាព្ទូ លៅននជំហានមដេនយក
ឬអន កចត់តាំងនឹងអនវតត តាែលៅលព្េទទួ េបាន
ការរាយការែ៍អំព្កា
៊ី រសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក និងទិដាភាព្ទូ លៅននយទធ សាន្តសតបងាករការ
សែលុតលធវ ីបាបមដេម្រតវូ ផ្ត េ់ជូន។ លៅម្រេប់ថានក់ទូទ ំងម្រស ុក។ បេា េិកមដេម្រតវូ បានជួ េបនទប់ព្៊ី
ចប់លផ្ត ើែឆ្នំសិកានឹងតម្រែូវឱ្យចូ េរ ួែកនុងវេា បែតុេះបណា
ត េលៅសាលាកនុងអំ ុ ងឆ្នំសិកា
មដេព្ួ កលេម្រតវូ បានជួ េ។
មផ្ន កពាក់ព្័នធននមផ្នការទក់ទងនឹងភារកិចេរបស់សាម្រសាតចរយ
និងបេា េិកម្រតវូ បញ្ចេ
ូ កនុងលសៀវលៅមែនំបេា េិកសាលា។
ខ្. ការអេិវឌឍន៍ វ ិជាជជីវៈជាបនត បនាប់។ លោេលៅននការអេិវឌឍវវ ិជាាជវ៊ី ៈេឺលដើែប៊ីបលងក ើតការយេ់ដឹង
រ ួែអំព្៊ីឧបករែ៍មដេចំបាច់សម្រាប់បេា េិកលដើែប៊ីបលងក ើតបរ ិយកាសសាលាលរៀនមដេលេើក
កែព ស់សវតថ ិភាព្
ទំនក់ទំនងលោយការេួ រសែ
និងការលោរព្ចំលពាេះភាព្ខសោន។
ការអេិវឌឍវ ិជាាជ៊ីវៈនឹងកសាងជំនញរបស់បេា េិកលដើែប៊ីបងាករ កំែត់អតត សញ្ញាែ និងលឆល ើយតប
លៅនឹងការសែលុតលធវ ីបាប។ ដូ ចមដេបានតម្រែូវលោយ M.G.L. c. 71, § 37O ខល ឹែសារ
ននការអេិវឌឍវ ិជាាជ៊ីវៈទូ ទ ំងែែឌេ
នឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងលោយការម្រសាវម្រជាវ
លហើយ
នឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ានអំព្៊ី៖
(i) យទធ សាន្តសតអេិវឌឍន៍ (ឬអាយ) សែម្រសប លដើែប៊ីទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាប
(ii) យទធ សាន្តសតអេិវឌឍន៍ (ឬអាយ‐) សែម្រសបសម្រាប់ការអនត រាេែន៍ភាលែៗ និងានម្របសិទធភាព្
លដើែប៊ីបញ្ឈប់ករែ៊ីសែលុតលធវ ីបាប
(iii)
ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងអនត រកែម ស្ុម្រេសាមញ
និងភាព្ខសោនននអំណាចមដេអាច
លកើតល ើងរវាង
និងកនុងចំលណាែជន្លនពាន
ជនលោេលៅ
និងសាកស៊ីចំលពាេះការ
សែលុតលធវ ីបាប
(iv) ការរកលឃើញននការម្រសាវម្រជាវលេើការសែលុតលធវ ីបាប រ ួែទ ំងព្័ត៌ានអំព្៊ីម្របលេទជាក់លាក់នន
សិសសមដេម្រតវូ បាន
បងាាញថាានហានិេ័យជាព្ិលសសសម្រាប់ការសែលុតលធវ ីបាបលៅកនុងបរ ិយកាសសាលា។
(v) ព្័ត៌ានសត ៊ីព្៊ីឧបបតត ិលហត និងេកខ ែៈននការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត និង
(vi) បញ្ញាសវតថ ិភាព្អ៊ីនធឺែិត លោយសារវាទក់ទងនឹងការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត។
ការអេិវឌឍវវ ិជាាជ៊ីវៈក៏នឹងលោេះម្រសាយនូ វវវ ិធ៊ីទប់សាកត់
និងលឆល ើយតបលៅនឹងការសែលុតលធវ ីបាប
ឬការសងសឹកសម្រាប់សិសសព្ិការ មដេម្រតវូ មតេិតព្ិចរណាលៅលព្េបលងក ើតកែម វ ិធ៊ីអប់រំបេា េ
(IEP)
របស់សិសស។
លនេះនឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ការលផ្លតតជាព្ិលសសលេើតម្រែូវការរបស់សិសសមដេាន
ជំងឺអូទ៊ីសសឹែ ឬសិសសព្ិការមដេប៉ាេះពាេ់ដេ់ការអេិវឌឍជំនញសងា ែ។
ចំែចបមនថ ែមដេកំែត់លោយសាលា ឬែែឌេសម្រាប់ការអេិវឌឍវ ិជាាជ៊ីវៈរ ួែាន៖




លេើកកែព ស់ និងបលងក ើតេំរ ូននការលម្របើម្របាស់ភាសាេួ រឱ្យលោរព្
ជំរញការយេ់ដឹង និងការលោរព្ចំលពាេះភាព្ចម្រែ ុេះ និងភាព្ខសោន
កសាងទំនក់ទំនង និងការម្របាម្រស័យទក់ទងជាែួ យម្រេួសារ
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គ.

III.

ការម្រេប់ម្រេងឥរ ិយបងកនុងថានក់លរៀនម្របកបលោយការសាថបន
លម្របើយទធ សាន្តសតអនត រាេែន៍អាកបបកិ រ ិយវវ ិជា ាន
លម្របើការអនវតត វ ិន័យម្របកបលោយការសាថបន
បលម្រងៀនសិសសនូ វជំនញ រ ួែទ ំងទំនក់ទំនងវ ិជា ាន ការម្រេប់ម្រេងកំហឹង និងការយេ់
ចិតតអនកដនទ
ឱ្យសិសសចូ េរ ួែលៅកនុងសាលាឬថានក់លរៀន និងការលធវ ី មផ្នការ និងការសលម្រែចចិតត ម្រព្ែទ ំង
រកាថានក់លរៀនម្របកបលោយសវតថ ិភាព្ និងយកចិតតទកោក់ដេ់សិសសទ ំងអស់។

ការជូនដំណ្ឹងជាលាយលកេ ណ្៍អកសរច្ៅកាន់ប៉ុគគលិក។ ែែឌេនឹងផ្ត េ់ឱ្យបេា េិកទ ំងអស់
នូ វលសចកត ៊ីជូនដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរម្របចំឆ្នំអំព្៊ីមផ្នការលនេះ
លោយការ
លបាេះព្ែព ផ្ាយព្័ត៌ានអំព្៊ីវា រ ួែទ ំងមផ្ន កមដេទក់ទងនឹងភារកិចេបេា េិក លហើយនឹងបញ្ចេ
ូ
ម្របធានបទពាក់ព្័នធសែម្រសបលៅកនុងកិចចម្របជំបេា េិក។
សិទធិឆូលច្ម្បើម្បាស់ធនធាន និងច្សវាករម

ក. ការកំណ្ត់អតត សញ្ញាណ្ធនធាន៖
បចចុបបនន លនេះ សាលា Collegiate ផ្ត េ់ជូនបេា េិក និងកែម វ ិធ៊ីមដេោំម្រទបរ ិយកាសសាលាវ ិជា ាន
លោយលផ្លតតលេើការអនត រាេែន៍លៅលដើែដំបូង
និងលសវាកែម មដេព្ឹងមផ្អ កខាលំង។
បេា េិក
បចចុបបនន រ ួែានដូ ចខាងលម្រកាែ៖
o រដា បាេ
o អន កម្របឹកាមែនំ
o អន កម្របឹកាការមកតម្រែូវ
o អន កចិតតសាន្តសតសាលា o
o អន កឯកលទសខាងអាកបបកិ រ ិយ
o អន កឯកលទសខាងអាកបបកិ រ ិយ និងជំងឺអូទ៊ីសសឹែ o
o េិលានបោាយិកាសាលា
o ម្រេប
ូ លម្រងៀន
o អន កសម្រែបសម្រែួេសនត ិសខសាលា
o ចំែងលជើង IX អន កសម្រែបសម្រែួេ
កែម វ ិធ៊ីបចចុបបនន ានដូ ចជា៖

o អងា ការ Student Life
o ែែឌេបានចេះល្មេះលម្របើម្របាស់បណា
ត ញទូ រស័ព្ទទន់លហតការែ៍សម្រាប់សវតថ ិភាព្សាលា "The
Power of One” ។
o ចប់នដេូ រជាែួ យម្រក ុែម្របឹកាម្រក ុង Lowell លដើែប៊ីលោេះម្រសាយបញ្ញាលនេះតាែវ ិធ៊ីដូចជា៖
o មចកចយ
YRBS
និងរ ួែបញ្ចេ
ូ សំែួរល ើង វ ិញ៖
ការសែលុតលធវ ីបាប
និងសវតថ ិភាព្សាលាលរៀនលៅកនុង YRBS
o ចេះកិចេសនាជាែួ យវាេម ិនខាងលម្រៅ
និងផ្ត េ់កែម វ ិធ៊ីដេ់ាតាបិតាសត ៊ីព្៊ីការសែលុត
លធវ ីបាប។
o ផ្ត េ់ជូនម្រក ុែជំនញសងា ែលៅកនុងការកំែត់របស់សាលា
តាែរយៈអន កម្របឹកាការមកតម្រែូវ
និងអន កឯកលទសខាងអាកបបកិ រ ិយ
o កែម វ ិធ៊ីសិកាអំព្៊ីសខភាព្លៅកម្រែិតសត ង់ោរលោេះម្រសាយសម្រាប់ែធយែសិកា 11៖ ការទប់សាកត់
អំលព្ើហិងាននម្រកបខែឌសខភាព្ទូ េំទូលាយននរដា
Massachusetts។
ជាមផ្ន ក
ែួ យននការបំលព្ញតាែសត ង់ោរលនេះ សិសសម្រតវូ បានមែនំលេើម្របធានបទខាងលម្រកាែ៖
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឹែិត
ជំនញទំនក់ទំនងសវតថ ិភាព្តាែអ៊ីនធឺែិត ការលោេះម្រសាយជលាលេះ
ការែិនអត់ឱ្ន ការអត់ឱ្ន ការម្របកាន់ និងការលរ ីសលអើង
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ការលបៀតលបៀនផ្ល វូ លេទ
ទំនក់ទំនងានការបំពាន
ងវ ីតបិតមតសាលា Collegiate ានលសវាកែម បចចុបបនន លៅនឹងកមនល ងក៏លោយ ប៉ាមនត ែែឌេាន
ការលបត ជាាចិតតកនុងការអេិវឌឍការមែនំ
និងលសវាកែម ម្រសាវម្រជាវមដេានេកខ ែៈទូ េំទូលាយ
សម្រាប់សិសសរបស់លយើង។ ការមែនំ និងលសវាកែម នឹងលផ្លតតលេើការទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាប
និងការលឆល ើយតបចំលពាេះឧបបតត ិលហតមដេបានកំែត់អតត សញ្ញាែននការសែលុតលធវ ីបាប។
ទ ំងលនេះម្រតវូ បានព្ែ៌នយ៉ាងលព្ញលេញលៅកនុងមផ្ន ក បនទប់។
ខ្. ការម្បឹកា និងច្សវាករម ច្ផ្សងៗ៖
ានធនធានជាលម្រចើនលៅសាលា Collegiate មដេលេើកកែព ស់ប រ ិយកាសសាលាជាវ ិជា ាន។
លៅលព្េណាមដេានករែ៊ីននការសែលុតលធវ ីបាប លៅសាលា Collegiate ករែ៊ីននម្រតវូ បានយក
ចិតតទកោក់យ៉ាងខាលំង លហើយជន្លនពាន អន កឈរលែើេ និងជនលោេលៅម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូន
លសវាកែម ទ ំងអស់។
លសវាកែម បចចុបបនន លៅថានក់បឋែសិកា
អន វ ិទាេ័យ
និង វ ិទាេ័យ
រ ួែានជាអាទិ៍ដូចខាងលម្រកាែ៖
o ការតម្រែង់ទិសថានក់ទ៊ីម្របាំព្៊ីរ
o លសវាមែនំសាលាទ ំងលៅថានក់អន វ ិទាេ័យ និង វ ិទាេ័យ
o កែម វ ិធ៊ីលព្ញែួ យឆ្នំរបស់សាលា "វបបធែ៌ននលសចកត ៊ីសបប
ុ រស" សត ៊ីព្កា
៊ី រលោរព្ និងការឱ្ប
ម្រកលសាបភាព្ខសោន
o ម្រក ុែម្របឹកាសខភាព្សាលា (SHAC) កិចចម្របជំម្រក ុែថានក់ K-12 ម្របជំ
o ែន្តនត៊ីធនធានសាលាសថ ិតលៅកនុងបរ ិលវែសាលា
o អន កសម្រែបសម្រែួេសនត ិសខ (កនុងបរ ិលវែសាលាលព្ញលា៉ាង)
o ការតម្រែង់ទិសសិសសងម ៊ីលថាមង - កែម វ ិធ៊ីរយៈលព្េមវងនន "ការចូ េរ ួែ”
o សិកាខសាលាអកខ រកែម ផ្ល វូ អារែម ែ៍លៅឆ្នំទព្
៊ី ៊ីរ
o ម្របព្័នធម្រក ុែលៅអន វ ិទាេ័យ
o សិសសអន វ ិទាេ័យ និងសិសសវ ិទាេ័យ ម្រតវូ បានអប់រំោច់លោយម កព្៊ីោន។
o HOUSE SYSTEM * –លោេលៅេឺលដើែប៊ីលេើកកែព ស់សវតថ ិភាព្ផ្ល វូ ចិតត និងរាងកាយ
លោយសារមតសិសសម្រតវូ បានផ្ត ំតា
ុ ែកម្រែិត និងអាយននដំណាក់កាេអេិវឌឍន៍សែម្រសប
ិទាេ័
o អន វ
យ (ថានក់ទ៊ី 9 និង 10) វវ ិទាេ័យ (ថានក់ទ៊ី 11 និង 12) អាហារនងៃ ម្រតង់៖ លនេះកាត់
បនថ យទំនក់ទំនងរវាងសិសសអន វ ិទាេ័យ
និងសិសសវ ិទាេ័យ
ដូ លចន េះលហើយផ្ត េ់
នូ វបរ ិយកាសផ្ល វូ ចិតតម្របកបលោយសវតថ ិភាព្សម្រាប់សិសស។
o ការចូ េលៅកាន់កែម វ ិធ៊ីការព្យ
ួ រការសិកាកនុងសាលាសម្រាប់អនក្លនពាន
និងលៅ
លព្េសែម្រសបសម្រាប់អនកលឃើញលហតការែ៍
o ការចូ េរ ួែលៅកនុង "ម្រក ុែកសាងបេា េិកេកខ ែៈ" មដេសម្រែបសម្រែួេលោយអន កឯកលទស
ខាងអាកបបកិ រ ិយ សម្រាប់ជន្លនពាន និងលៅលព្េសែម្រសបសម្រាប់អនកឈរលែើេ។
o ការចូ េលៅកាន់ទ៊ីម្របឹកាមកតម្រែូវសម្រាប់ជន្លនពាន
អន កលឃើញលហតការែ៍
និងជនលោេលៅ។
o កមនល ងមដេបានកំែត់អតត សញ្ញណែសវតថ ិភាព្មដេម្រតវូ លៅ
ម្របសិនលបើឧបបតត ិលហតលៅមតបនត លកើតាន
o ម្រក ុែជំនញសងា ែផ្ត េ់ជូនដេ់សិសសមដេធាលប់ជាជន្លនពាន
អន កលឃើញលហតការែ៍
ឬជនលោេលៅ
o កែម វ ិធ៊ីសញ្ញាននការលធវ ីអតត ឃ្តម្រតវូ បានោក់បញ្ចេ
ូ លៅកនុងថានក់សខភាព្ទ ំងអស់
លៅកម្រែិត វ ិទាេ័យ
និងថានក់ទ៊ី 8

o R.A.I.S.E. កែម វ ិធ៊ីកនុងកែម វ ិធ៊ីសិកាថានក់ទ៊ី 7 (ការលោរព្ សែិទធិផ្េ ការោក់បញ្ចេ
ូ លសវាកែម
ការយេ់ចិតត)
o ភាព្ជានដេូ ជាែួ យអងា ការសហេែន៍៖
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ែជឈែែឌេកាត់បនថ យការ្លនពានរដា Massachusetts (MARC)
ការសហការកនុងសហេែន៍លខានធ៊ី Essex
ែន្តនត៊ីធនធានសាលា

សាលា Collegiate Charter School of Lowell កំព្ងសថ ិតកនុងដំលែើរការអនវតត ឬលរៀបចំមផ្នការ
ដូ ចខាងលម្រកាែ៖
ការបងាករការសែលុតលធវ ីបាប៖
o ការានអន កដឹកនំែិតតលដើរតួ នទ៊ីយ៉ាងទូ េំទូលាយកនុង
ការបងាករ
ការអប់រំ
និងការសម្រែបសម្រែួេ។
o ការអេិវឌឍវ ិជាាជ៊ីវៈសម្រាប់ម្រេប
ូ លម្រងៀន
និងបេា េិកលេើបញ្ញាននការសែលុតលធវ ីបាប
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត ការកំែត់អតត សញ្ញាែ ការអនត រាេែន៍ទន់លព្េ
យទធ សាន្តសតសម្រាប់ការពារ
និងលឆល ើយតបលៅនឹងករែ៊ីននការសែលុតលធវ ីបាបសម្រាប់
ម្រេប
ូ លម្រងៀន និងបេា េិក។
o បលងក ើតបទបងាាញសម្រាប់សិសសជំ វ ិញការទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាប។
o ម្រសាវម្រជាវ
និងអនវតត ការបលម្រងៀនមផ្អ កលេើការម្រសាវម្រជាវកនុងថានក់មដេានម្រសាប់
សត ៊ីព្៊ីការទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាបលៅកនុងសហេែន៍សាលា។
ការលឆល ើយតបលៅនឹងឧបបតត ិលហតមដេបានកំែត់អតត សញ្ញាែននការសែលុតលធវ ីបាប៖
o ការអនញ្ញាតឱ្យអន កដឹកនំែិតតានតួ នទ៊ីយ៉ាងទូ េំទូលាយ
កនុងការលោេះម្រសាយជន្លនពាន និងអន កឈរលែើេ។
o ម្រសាវម្រជាវ និងអនវតត ការបលម្រងៀនលោយមផ្អ កលេើការម្រសាវម្រជាវលៅកនុងថានក់មដេានម្រសាប់
លេើការលឆល ើយតបលៅនឹងឧបបតត ិលហតននការសែលុតលធវ ីបាប
ឬការលបៀតលបៀន
សិសសកនុងសហេែន៍សាលា។
o ការអេិវឌឍវ ិជាាជ៊ីវៈសម្រាប់បេា េិកមដេបានកំែត់អតត សញ្ញាែដូ ចជា
អន កម្របឹកាការមែនំ អន កឯកលទសខាងអាកបបកិ រ ិយ អន កម្របឹកាសខភាព្ផ្ល វូ ចិតត នយក
មែនំ
និងម្រេប
ូ លម្រងៀន
និងបេា េិកលផ្សងលទៀតលដើែប៊ីមសវ ងយេ់បមនថ ែអំព្៊ី
កិចេអនត រាេែន៍មដេមផ្អ កលេើការម្រសាវម្រជាវ
និងានម្របសិទធភាព្សម្រាប់
អន កពាក់ព្័នធទ ំងអស់៖ ជន្លនពាន អន កឈរលែើេ និងជនលោេលៅ។
គ. សិសសបដលមានព្យិការភាព្យ។ ដូ ចមដេបានតម្រែូវលោយ M.G.L. c. 71, § 37O កនុងអំ ុ ង
លព្េកិចចម្របជំ IEP លៅលព្េមដេម្រក ុែ IEP បានកំែត់ថា៖ សិសសព្ិការមដេប៉ាេះពាេ់ដេ់ការ
អេិវឌឍជំនញសងា ែ
ឬសិសសអាចនឹងចូ េរ ួែកនុងភាព្
ឬងាយរងនឹងការសែលុតលធវ ីបាប
ការយយ៊ី ឬការលេងលសើច លោយសារមតព្ិការភាព្របស់ោត់។ ម្រក ុែការងារនឹងព្ិចរណានូ វ
អវ ីមដេេួ របញ្ចេ
ូ កនុង IEP លដើែប៊ីបលងក ើតជំនញ និងការបិនម្របសប់របស់សិសស លដើែប៊ីលជៀសវាង និង
លឆល ើយតបលៅនឹងការសែលុតលធវ ីបាប ការយយ៊ី ឬការលេងលសើច។
 លសវាសងា ែ/ផ្ល វូ អារែម ែ៍នឹងានកនុងលោេបំែងអេិវឌឍជំនញលដើែប៊ីលជៀសវាង
និងលឆល ើយតបលៅនឹងការសែលុតលធវ ីបាប ការយយ៊ី កំហឹង និង/ឬការលេងលសើច។
 តម្រែូវការរបស់សិសសមដេានជំងឺអូទ៊ីសសឹែ
និងព្ិការផ្ល វូ អារែម ែ៍
នឹងម្រតវូ បានលោេះម្រសាយ ក៏ដូចជាសិសសមដេានព្ិការភាព្ទ ំងអស់ មដេអាចជាជន
លោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ ឬជន្លនពាន/ជនលេម ើសមដេអាចលកើតាន។
 ការអប់រទ
ំ ក់ទងនឹងជំនញសែតថ ភាព្សងា ែជាក់លាក់
និងការលរៀនព្៊ីរលបៀប
អានសញ្ញាសងា ែនឹងម្រតវូ បានសងក ត់ធៃនជា
់ ែួ យសិសសមដេានតម្រែូវការព្ិលសស។
ឃ. ការបញ្ជន
ូ បនត ច្ៅរកច្សវាខាងច្ម្ៅ៖
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IV.

ែែឌេសិកាបចចុបបនន ដឹងព្៊ីលសវាកែ្ម្របឹកាកនុងតំបន់ មដេសិសស និងាតាបិតាអាចលម្របើម្របាស់
ជាធនធានលៅលព្េានបញ្ញាលកើតល ើង។ ែែឌេសិកានឹងបលងក ើតបញ្ា៊ីធនធានកនុងតំបន់យ៉ាង
ទូ េំទូលាយ
និងផ្ត េ់បញ្ា៊ីធនធានដេ់ាតាបិតា
និងសិសសម្រេប់លព្េលវលាមដេាន
បញ្ញាសែលុតលធវ ីបាបលកើតល ើង។
ធនធានទ ំងលនេះនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនដេ់ជន្លនពាន
អន កឈរលែើេ
និងជនលោេលៅ
សិសស
និង
ាតាបិតានឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ព្័ត៌ានអំព្៊ី
ធនធានខាងលម្រៅបមនថ ែលេើធនធានលៅកនុងសាលា។
សករម ភាព្យសិកា និងរិនបរនសិកា

ចាប់តម្រែូវឱ្យសាលាលរៀន
ឬែែឌេន៊ីែួយៗផ្ត េ់ការមែនំសែម្រសបតាែអាយ
សត ៊ីព្៊ីការទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាបលៅកនុងថានក់ន៊ីែួយៗ
មដេម្រតវូ បានោក់បញ្ចេ
ូ លៅកនុង
កែម វ ិធ៊ីសិការបស់សាលា
ឬែែឌេ។
កែម វ ិធ៊ីសិកាម្រតវូ មតមផ្អ កលេើេសតុតាង។
ការមែនំ
ម្របកបលោយម្របសិទធភាព្នឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ វវ ិធ៊ីសាន្តសតកនុងថានក់លរៀន
េំនិតផ្ត ចលផ្ត
ួ
ើែរ
បស់សាលាទ ំងែូ េ
និងយទធ សាន្តសតលផ្លតតលេើការទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាប
និង
ការអេិវឌឍជំនញសងា ែ។
ក.

វវ ិធីសាស្រសតទប់សាេត់ការសរលុតច្ធវ ដបាបជាក់លាក់។
យទធ សាន្តសតទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាប
របស់លយើងនឹងម្រតវូ បានជូ នដំែឹងលោយការម្រសាវម្រជាវបចចុបបនន មដេកនុងចំលណាែលរឿងលផ្សងលទៀត
មដេសងក ត់ធៃន់លេើ វ ិធ៊ីសាន្តសតដូ ចខាងលម្រកាែ៖
 ការលម្របើម្របាស់ន្តសា៊ីប និងលដើរតួ សមែដ ងលដើែប៊ីអេិវឌឍជំនញ
 ផ្ត េ់សិទធិអំណាចដេ់សិសសឱ្យលធវ ីសកែម ភាព្លោយដឹងព្៊ីអវីមដេម្រតវូ លធវ ី
លៅលព្េព្ួ កលេ
លធវ ីជាសាកស៊ីសិសសលផ្សងលទៀតបានចូ េរ ួែកនុងសកែម ភាព្ននការសែលុតលធវ ីបាប
ឬការសងសឹក រ ួែទ ំងការមសវ ងរកជំនួយព្៊ីែនសសលព្ញវ ័យ។
 ជួ យសិសសឱ្យយេ់អំព្៊ីសកាដនព្េននការសែលុតលធវ ីបាប
និងការសែលុតលធវ ីបាប
តាែអ៊ីនធឺែិត រ ួែទ ំងអតេយភាព្អំណាចែូ េោាន
 ការសងក ត់ធៃន់លេើសវតថ ិភាព្តាែអ៊ីនធឺែិត រ ួែទ ំងការលម្របើម្របាស់ម្របកបលោយសវតថ ិភាព្
ូ ិច
និងសែម្រសបននបលចេ កវវ ិទាទំនក់ទំនងលអ ិចម្រតន
 ព្ម្រងឹងជំនញរបស់សិសសសម្រាប់ការចូ េរ ួែកនុងទំនក់ទំនងមដេានសខភាព្េអ និង
ការទំនក់ទំនងម្របកបលោយការលោរព្ ម្រព្ែទ ំង
 ឱ្យសិសសចូ េរ ួែកនុងបរ ិយកាសសាលាលរៀនម្របកបលោយសវតថ ិភាព្
និងការោំម្រទ
មដេលោរព្ចំលពាេះភាព្ចម្រែ ុេះ និងភាព្ខសោន។
េំនិតផ្ត ចលផ្ត
ួ
ើែក៏នឹងបលម្រងៀនសិសសអំព្៊ីមផ្ន កមដេទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការទប់សាកត់
និងអនត រាេែន៍ការសែលុតលធវ ីបាប។ ែែឌេនឹងព្ិនិតយមផ្នការម្របចំឆ្នំជាែួ យសិសសលៅរដូ វសល ឹក
លឈើម្រជ ុេះននឆ្នំសិកា។

ខ្.

វវ ិធីសាស្រសតបច្ម្ងៀនទូ ច្ៅបដលោំម្ទដល់កឆ
ិ ច ខ្ិតខ្ំម្បឹងបម្បងទប់សាេត់ការសរលុតច្ធវ ដបាប។
វវ ិធ៊ីសាន្តសត
ខាងលម្រកាែេឺានសារៈសំខាន់កនុងការបលងក ើតបរ ិយកាសសាលាមដេានសវតថ ិភាព្
និងានការោំម្រទ។ ទ ំងលនេះេូ សបញ្ញាក់អំព្៊ីសារៈសំខាន់ននកិចេអនត រាេែន៍ និងការផ្តចលផ្ត
ួ
ើែ
ការទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាបរបស់លយើង៖



កំែត់ការរំព្ឹងទកចាស់លាស់សម្រាប់សិសស និងបលងក ើតទាលប់លៅកនុងសាលា និងថានក់លរៀន
បលងក ើតបរ ិយកាសសាលា និងថានក់លរៀនម្របកបលោយសវតថ ិភាព្សម្រាប់សិសសទ ំងអស់ រ ួែទ ំង
សម្រាប់សិសសមដេានព្ិការភាព្ សិសសម្រស៊ី និងម្រប ុសមដេម្រសឡាញ់ដូចោន លទវ លេទ សិសស
មកលេទ និងសិសសអនថា។
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លម្របើម្របាស់ការលឆល ើយតប និងការព្ម្រងឹងលោយសែម្រសប និង វ ិជា ាន សូ ែប៊ីមតលៅលព្េ
មដេសិសសម្រតវូ ការវវ ិន័យក៏លោយ
 លម្របើម្របាស់ការោំម្រទអាកបបកិ រ ិយវ ិជា ាន
 លេើកទឹកចិតតែនសសលព្ញវ ័យឱ្យបលងក ើតទំនក់ទំនងវវ ិជា ានជាែួ យសិសស
 លធវ ីជាេំរ ូ ការបលម្រងៀន និងការផ្ត េ់រងាវន់ដេ់សងា ែ ានសខភាព្េអ និងអាកបបកិ រ ិយ
ម្របកបលោយការលោរព្
 ការលម្របើម្របាស់វវ ិធ៊ីសាន្តសត វ ិជា ានចំលពាេះសខភាព្អាកបបកិ រ ិយ
រ ួែទ ំងការសហការោន
លោេះម្រសាយបញ្ញាជលាលេះ
 បែតុេះបណា
ត េដំលណាេះម្រសាយ
ការលធវ ីការងារជាម្រក ុែ
និងការោំម្រទអាកបបកិ រ ិយវ ិជា ាន
មដេជួ យកនុងការអេិវឌឍសងា ែ និងផ្ល វូ អារែម ែ៍
 លម្របើម្របាស់អ៊ីនធឺែិតលោយសវតថ ិភាព្
និងោំម្រទដេ់ចំណាប់អារែម ែ៍
និងការចូ េរ ួែ
របស់សិសសលៅកនុងសកែម ភាព្មដេែិនមែនជាការសិកា និងលម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា ជាព្ិលសស
លៅកនុងមផ្ន កននចំែចខាលំងរបស់ព្ួកលេ។
V. ទម្រង់ការសម្មាប់ការរាយការណ្៍ និងច្ឆល ើយតបច្ៅនឹងការសរលុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក


ក. រាយការណ្៍ព្យីការសរលុតច្ធវ ដបាប ឬការសងសឹក។ ការរាយការែ៍អំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
ឬការសងសឹកអាចលធវ ីល ើងលោយបេា េិក សិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ឬអន កលផ្សងលទៀត
លហើយអាចជាផ្លទេ់ាត់ ឬជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។ ការរាយការែ៍ផ្លទេ់ាត់មដេលធវ ីល ើងលោយ ឬ
ដេ់បេា េិកម្រតវូ កត់ម្រតាជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
បេា េិកែែឌេម្រតវូ រាយការែ៍ជាបនទន់លៅ
នយក ឬអន កចត់តាំងរាេ់ករែ៊ីននការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកមដេបេា េិកបានដឹង
ឬលធវ ីជាសាកស៊ីដេ់នយក។ ការរាយការែ៍មដេលធវ ីល ើងលោយសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ
ឬបេា េលផ្សងលទៀតមដេែិនមែនជាសិសសសាលា ឬបេា េិកែែឌេ អាចនឹងម្រតវូ លធវ ីល ើងលោយ
អនែិក។ សាលា ឬែែឌេនឹងបលងក ើតធនធានរាយការែ៍ជាលម្រចើនមដេានសម្រាប់សហេែន៍
សាលាលរៀន រ ួែានជាអាទិ៍ ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍ឧបបតត ិលហត 1 ម្របអប់សារជាសំល ង
អាសយោានលផ្ាើតាែនម្របសែ៊ីយ៍ និងអាសយោានអ៊ីមែេ។
1 សូ ែលែើេឧបសែព នធ ក សម្រាប់ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍េំរ ូអំព្ក
៊ី រែ៊ី។
ការលម្របើម្របាស់ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីែិនម្រតវូ បានទែទរជាេកខ ខែឌននការបលងក ើត
របាយការែ៍លនេះលទ។ សាលា ឬែែឌេនឹង៖ 1) រ ួែបញ្ចេ
ូ ចាប់ចែល ងននទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍
ឧបបតត ិលហតលៅកនុងកញ្េ ប់ព្័ត៌ានលដើែឆ្នំសម្រាប់សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ 2)
លធវ ីឱ្យវាានលៅកនុងការ ិយេ័យធំរបស់សាលា
ការ ិយេ័យម្របឹកា
ការ ិយេ័យ
េិលានបោាយិកាសាលា និងទ៊ីតាំងលផ្សងលទៀតមដេកំែត់លោយនយកសាលា ឬអន កចត់តាំង
និង 3) បលងាាេះវាលៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលា។ ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍ឧបបតត ិលហតនឹងម្រតវូ បាន
ោក់ឱ្យលម្របើម្របាស់ជាភាសាលដើែកំលែើតមដេសិសស
និងាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេភាេលម្រចើនលម្របើម្របាស់។
លៅលដើែឆ្នំសិកាន៊ីែួយៗ សាលា ឬែែឌេនឹងផ្ត េ់ឱ្យសហេែន៍សាលា រ ួែទ ំងអន កម្រេប់ម្រេង
បេា េិក សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ជាែួ យនឹងការជូ នដំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
អំព្៊ីលោេការែ៍របស់ខល ួនសម្រាប់ការរាយការែ៍អំព្៊ីអំលព្ើសែលុតលធវ ីបាប
និងការសងសឹក។
ការព្ែ៌នអំព្៊ីទម្រែង់ការ
និងធនធានននការរាយការែ៍
រ ួែទ ំងល្មេះ
និងព្័ត៌ាន
ទំនក់ទំនងរបស់នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងម្រតវូ បានោក់បញ្ចេ
ូ កនុងលសៀវលៅមែនំរបស់សិសស
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និងបេា េិក លៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលា ឬែែឌេ និងលៅកនុងព្័ត៌ានអំព្៊ីមផ្នការមដេផ្ត េ់
ជូ នាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។
1.

ការរាយការែ៍លោយបេា េិក

បេា េិកនឹងរាយការែ៍ភាលែៗលៅកាន់នយក ឬអន កចត់តាំង លៅលព្េមដេោត់លធវ ីសាកស៊ី
ឬដឹងអំព្៊ីអាកបបកិ រ ិយមដេអាចជាការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក។ តម្រែូវការកនុងការរាយ
ការែ៍លៅនយក ឬអន កចត់តាំងែិនកំែត់សិទធិអំណាចរបស់បេា េិកកនុងការលឆល ើយតបលៅនឹង
ឧបបតត ិលហតអាកបបកិ រ ិយ
ឬវ ិន័យមដេម្រសបតាែលោេការែ៍
និងទម្រែង់ការរបស់សាលា
ឬែែឌេសម្រាប់ការម្រេប់ម្រេងអាកបបកិ រ ិយ និងវវ ិន័យលនេះលទ។
2.

ការរាយការែ៍លោយសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និងអន កដនទ

សាលា ឬែែឌេរំព្ឹងថាសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និងអន កលផ្សងលទៀតមដេលធវ ីជាសាកស៊ី
ឬដឹងអំព្៊ីករែ៊ីននការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកមដេពាក់ព្័នធនឹងសិសស លដើែប៊ីរាយការែ៍វា
លៅនយក ឬអន កចត់តាំង។ ការរាយការែ៍អាចម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលោយអនែិក ប៉ាមនត ែិនាន
វវ ិធានការវ ិន័យណាែួ យនឹងម្រតវូ បានលធវ ីល ើងចំលពាេះអន ក្លនពានមដេម្រតវូ បានលចទម្របកាន់
លោយមផ្អ កលៅលេើរបាយការែ៍អនែិកមតប៉ាលណា
ណ េះ។ សិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និង
អន កលផ្សងលទៀតអាចលសន ើសំជំនួយព្៊ីបេា េិក
លដើែប៊ីបំលព្ញការរាយការែ៍ជាលាយេកខ ែ៍អកសរ។
សិសសនឹងម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនវវ ិធ៊ីជាក់មសត ង
សវតថ ិភាព្
ឯកជន
និងសែម្រសបតាែអាយ
លដើែប៊ីរាយការែ៍ និងព្ិភាកាអំព្៊ីឧបបតត ិលហតននការសែលុតលធវ ីបាបជាែួ យបេា េិក ឬជាែួ យ
នយកសាលា ឬអន កចត់តាំង។
ខ្. ការច្ឆល យ
ើ តបច្ៅនឹងការរាយយការណ្៍ថ្នការសរលុតច្ធវ ដបាប ឬការសងសឹក។
1. សវតថ ិភាព្
ែននឹងលធវ ីការលសើបអលងក តលព្ញលេញលេើការលចទម្របកាន់ព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
ឬការសងសឹក
នយក
ឬអន កចត់តាំងនឹងចត់ វ ិធានការលដើែប៊ីវាយតនែល ព្ត
៊ី ម្រែូវការលដើែប៊ីសាដរល ើង វ ិញនូ វ
អារែម ែ៍សវតថ ិភាព្ចំលពាេះជនលោេលៅមដេបានលចទម្របកាន់ និង/ឬលដើែប៊ីការពារជនលោេលៅ
មដេបានលចទម្របកាន់ព្៊ីឧបបតត ិលហតមដេអាចលកើតានបមនថ ែលទៀត។
ការលឆល ើយតបលដើែប៊ីលេើកកែព ស់សវតថ ិភាព្ រ ួែានជាអាទិ៍ ការបលងក ើតមផ្នការសវតថ ិភាព្ផ្លទេ់ខល ួន
កំែត់ជាែននូ វការលរៀបចំកមនល ងអងគុយសម្រាប់ជនលោេលៅ និង/ឬអន ក្លនពានកនុងថានក់
លរៀន លព្េអាហារនងៃ ម្រតង់ ឬលៅលេើឡានម្រក ុង កំែត់អតត សញ្ញាែបេា េិកមដេនឹងលដើរតួ ជា
ិភាេរបស់អនក្លនពាន និង
"ែនសសសវតថ ិភាព្" សម្រាប់ជនលោេលៅ និងផ្លលស់បតរកាេវ
ូ
ការចូ េលៅកាន់កាេវ ិភាេរបស់ជនលោេលៅ។ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងចត់ វ ិធានការ
បមនថ ែ
លដើែប៊ីលេើកកែព ស់សវតថ ិភាព្កនុងអំ ុ ងលព្េ
និងបនទប់ព្៊ីការលសើបអលងក តតាែការ
ចំបាច់។
នយកសាលា
ឬអន កចត់តាំងនឹងអនវតត យទធ សាន្តសតសែម្រសបសម្រាប់ការការពារព្៊ី
ការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកសិសសមដេបានរាយការែ៍ព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក
សិសសមដេបានលឃើញការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក សិសសមដេផ្ត េព្
់ ័ត៌ានកនុងអំ ុ ងលព្េ
លសើបអលងក ត
ឬសិសសមដេានព្័ត៌ានេួ រឱ្យទកចិតតអំព្កា
៊ី ររាយការែ៍ព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
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ឬការសងសឹក។ (រ ួែបញ្ចេ
ូ លោេការែ៍ និងទម្រែង់ការននការលធវ ីមផ្នការសវតថ ិភាព្សិសសមដេ
បានបលងក ើតល ើងកនុងែូ េោានលៅទ៊ីលនេះ។)
2. កាតព្វ កិចេជូនដំែឹងដេ់អនកដនទ
ក. ជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ លៅលព្េកំែត់ថាានការសែលុតលធវ ីបាប ឬ
ការសងសឹកបានលកើតល ើង
នយក
ឬអន កចត់តាំងនឹងជូ នដំែឹងភាលែៗដេ់ាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេអំព្៊ីជនលោេលៅ និងអន ក្លនពានអំព្៊ីលរឿងលនេះ និងអំព្៊ីទម្រែង់ការសម្រាប់
ការលឆល ើយតបចំលពាេះបញ្ញាលនេះ។ អាចានកាេៈលទសៈមដេនយក ឬអន កចត់តាំងទក់ទង
ជាែួ យាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេ
ែនលព្េការលសើបអលងក តណាែួ យ។
ការជូ នដំែឹង
នឹងម្រសបតាែបទបបញ្ា តត ិរបស់រដា តាែ 603 CMR 49.00។ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់
ជនរងលម្រោេះអាចមសវ ងរកជំនួយព្៊ី ឬោក់ពាកយបែតឹងជាែួ យម្របព្័នធលោេះម្រសាយបញ្ញាអប់រំបឋែ
និងែធយែសិការដា Massachusetts http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/ 781‐338‐3000។
ខ.
ការជូ នដំែឹងដេ់សាលា ឬែែឌេលផ្សងលទៀត។ ម្របសិនលបើករែ៊ីមដេបានរាយការែ៍ពាក់
ព្័នធនឹងសិសសែកព្៊ីែែឌេសិកា សាលាធែម នញ្ា សាលាែិនមែនសាធារែៈ សាលាឯកជន
នងៃ អប់រំព្ិលសសឯកជនមដេម្រតវូ បានអនែ័ត ឬសាលាសម្រាប់ជនជាតិលដើែភាេតិច ឬសាលា
សហការលម្រចើនជាងែួ យលនេះ នយក ឬអន កចត់តាំងមដេបានជូ នដំែឹងជាែនអំព្៊ី ករែ៊ីលនេះ
នឹងជូ នដំែឹងភាលែៗតាែទូ រសព្ទ លៅនយកសាលា ឬអន កចត់តាំងសាលាលផ្សងលទៀតអំព្៊ីករែ៊ី
ដូ លចន ោសាលាន៊ីែួយៗអាចនឹងចត់ វ ិធានការសែម្រសប។ ការទំនក់ទំនងទ ំងអស់នឹងអនលលាែ
តាែចាប់ និងបទបបញ្ា តត ិឯកជនភាព្របស់រដា និងសហព្័នធ និង 603 CMR 49.00។
េ. ការជូ នដំែឹងដេ់មផ្ន កអនវតត ចាប់។ លៅចំែចណាែួ យបនទប់ព្៊ីទទួ េបានការរាយការែ៍
អំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក រ ួែទ ំងបនទប់ព្កា
៊ី រលសើបអលងក ត ម្របសិនលបើនយកសាលា
ឬអន កចត់តាំងានែូ េោានសែលហតផ្េលដើែប៊ីលជឿថាការលចទម្របកាន់ព្៊ីបទម្រព្ហម ទែឌ
អាចម្រតវូ បានបនត ម្របឆ្ំងនឹងជន្លនពានលនេះ
នយកសាលានឹងជូ នដំែឹងដេ់ភានក់ងារ
អនវតត ចាប់កនុងតំបន់។
ការជូ នដំែឹងនឹងម្រសបតាែតម្រែូវការនន
603
CMR
49.00
និងកិចចម្រព្ែលម្រព្ៀងមដេបានបលងក ើតល ើងកនុងែូ េោានជាែួ យភានក់ងារអនវតត ចាប់កនុង
ែូ េោាន។ ែា៉ា ងលទៀត ម្របសិនលបើឧបបតត ិលហតលកើតល ើងលៅលេើែូេោានសាលាលរៀន និងពាក់ព្័នធ
នឹងអត៊ីតសិសសមដេានអាយលម្រកាែ 21 ឆ្នំ មដេមេងបានចេះល្មេះចូ េលរៀនលនេះ នយក
ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ទក់ទងភានក់ងារអនវតត ចាប់កនុងតំបន់ ម្របសិនលបើោត់ានែូ េោានសែ
លហតផ្េកនុងការលជឿថាជាឧម្រកិដាជនលនេះ
ការលចទម្របកាន់អាចម្រតវូ បានបនតម្របឆ្ំងនឹង
ជន្លនពាន។
កនុងការលធវ ីលសចកដ ៊ីសលម្រែចលនេះ
នយកនឹងម្រសបតាែមផ្នការ
និងជាែួ យលោេការែ៍
និងទម្រែង់ការរបស់សាលា ឬែែឌេមដេអាចអនវតត បាន ព្ិលម្រោេះជាែួ យែន្តនត៊ីធនធានសាលា
និងបេា េលផ្សងលទៀតមដេនយកសាលា ឬអន កចត់តាំងយេ់ថាសែម្រសប។
គ. ការច្ស៉ុើបអច្ងេ ត។ នយកសាលា ឬអន កចត់តាំងនឹងលសើបអលងក តភាលែៗនូ វការរាយការែ៍
ទ ំងអស់អំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក លហើយកនុងការលធវ ីដូលចន េះ នឹងព្ិចរណាព្័ត៌ាន
មដេានទ ំងអស់មដេលេសាាេ់
រ ួែទ ំងេកខ ែៈននការលចទម្របកាន់
និងអាយរបស់សិសស
មដេពាក់ព្័នធ។
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កនុងអំ ុ ងលព្េលសើបអលងក ត នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងសាាសសិសស បេា េិក សាកស៊ី ាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេ និងអន កដនទតាែការចំបាច់។ នយក ឬអន កចត់តាំង (ឬអន កណាមដេកំព្ង
លធវ ីការលសើបអលងក ត) នឹងរំេឹកអន ក្លនពាន ជនលោេលៅ និងសាកស៊ីមដេលចទម្របកាន់ថា
ការសងសឹកម្រតវូ បានហាែឃ្ត់យ៉ាងតឹងរ៉ា៉ឹង លហើយនឹងបណា
ត េឱ្យានវវ ិធានការវវ ិន័យ។
ការសាាសន៍អាចលធវ ីល ើងលោយនយក ឬអន កចត់តាំង បេា េិកលផ្សងលទៀតមដេកំែត់លោយ
នយក ឬអន កចត់តាំង និងលោយានការម្របឹកាជាែួ យអន កម្របឹកាសាលាតាែការសែម្រសប។
កនុងកម្រែិតមដេអាចអនវតត បាន និងផ្ត េ់កាតព្វ កិចេរបស់ខល ួនកនុងការលសើបអលងក ត និងលោេះ
ម្រសាយបញ្ញាលនេះ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងរកាការសាៃត់កនុងអំ ុ ងលព្េដំលែើរការលសើប
អលងក ត។ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងរកាកំែត់ម្រតាជាលាយេកខ ែ៍អកសរននការលសើបអលងក ត
លនេះ។
ទម្រែង់ការសម្រាប់ការលសើបអលងក តការរាយការែ៍ននការសែលុតលធវ ីបាប និងការសងសឹកនឹងម្រសប
តាែលោេការែ៍
និងទម្រែង់ការរបស់សាលា
ឬសែលុតលធវ ីបាបសម្រាប់ការលសើបអលងក ត។
ម្របសិនលបើចំបាច់ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងម្របឹកាជាែួ យអេា នយក និងជាែួ យទ៊ីម្របឹកា
មផ្ន កចាប់អំព្៊ីការលសប
ើ អលងក ត។
ឃ. ច្សឆកា ស
ី ច្ម្រឆ។ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងលធវ ីលសចកដ ៊ីសលម្រែចលោយមផ្អ កលេើអងា លហត និង
កាេៈលទសៈទ ំងអស់។ ម្របសិនលបើបនទប់ព្៊ីការលសើបអលងក ត ការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកម្រតវូ
បានបញ្ញាក់ឱ្យលឃើញចាស់ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងចត់ វ ិធានការកនុងការេែនលោយសែ
លហតផ្េ
លដើែប៊ីការពារការលកើតល ើង វ ិញ
និងលដើែប៊ីធានថាជនលោេលៅែិនម្រតវូ បាន
ោក់កម្រែិតកនុងការចូ េរ ួែកនុងសាលាលរៀន ឬកនុងការទទួ េបានអតថម្របលយជន៍ព្ស
៊ី កែម ភាព្របស់
ិធានការលោេះម្រ
សាលាលនេះលទ។ នយក ឬអន កចត់តាំងនឹង៖ 1) កំែត់ថាលតើ វ
សាយមបបណាមដេ
ម្រតវូ ការ ម្របសិនលបើាន និង 2) កំែត់ថាលតើសកែម ភាព្លឆល ើយតប និង/ឬវ ិធានការវ ិន័យេឺ
ចំបាច់។
អាម្រស័យលេើកាេៈលទសៈ នយក ឬអន កចត់តាំងអាចលម្រជើសលរ ីសព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួ យម្រេរូ បស់
សិសស និង/ឬទ៊ីម្របឹកាសាលា និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបស់ជនលោេលៅ ឬជន្លនពាន
លដើែប៊ីកំែត់អតត សញ្ញាែបញ្ញាសងា ែ
ឬផ្ល វូ ចិតតណាែួ យមដេអាចាន
បានរ ួែចំមែកដេ់
អាកបបកិ រ ិយេំរាែកំមហង
និងវាយតនែល កម្រែិតននតម្រែូវការសម្រាប់ការអេិវឌឍជំនញសងា ែ
បមនថ ែ។
នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងជូ នដំែឹងភាលែៗដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេអំព្៊ីលោេលៅ និង
ជន្លនពានអំព្៊ីេទធ ផ្េននការលសើបអលងក ត
លហើយម្របសិនលបើរកលឃើញថាានការសែលុត
លធវ ីបាប ឬការសងសឹក លតើម្រតវូ ចត់វវ ិធានការមបបណា លដើែប៊ីទប់សាកត់ការសែលុតលធវ ីបាប ឬការ
សងសឹកបមនថ ែលទៀត។ រាេ់ការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតាម្រតវូ មតអនវតត តាែចាប់ និងបទបបញ្ា តត ិ
ឯកជនភាព្របស់រដា និងសហព្័នធ។ លោយសារមតតម្រែូវការផ្ល វូ ចាប់ទក់ទងនឹងការរកាការ
សាៃត់ននកំែត់ម្រតាសិសស នយក ឬអន កចត់តាំងែិនអាចរាយការែ៍ព្័ត៌ានជាក់លាក់លៅ
ាតាបិតា
ឬអាណាព្ាបាេរបស់ជនលោេលៅអំព្ច
៊ី ំណាត់ការវវ ិន័យមដេបានលធវ ីល ើងលទ
េេះម្រតាមតវាពាក់ព្័នធនឹងបទបញ្ញា "លៅឱ្យឆ្ៃយ" ឬការមែនំលផ្សងលទៀតមដេជនលោេលៅម្រតវូ
មតដឹង លដើែប៊ីរាយការែ៍ព្កា
៊ី របំពាន។
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ង. ការច្ឆល យ
ើ តបច្ៅនឹងការសរលុតច្ធវ ដបាប។
1. ការបលម្រងៀនអាកបបកិ រ ិយសែរែយតាែរយៈការកសាងជំនញ
លៅលព្េនយក ឬអន កចត់តាំងកំែត់ថាការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកបានលកើតល ើង
ចាប់តម្រែូវឱ្យសាលា
ឬែែឌេលម្របើម្របាស់ការលឆល ើយតបជាលម្រចើនមដេានតេយភាព្ននតម្រែូវ
ការសម្រាប់ការទទួ េខសម្រតវូ ជាែួ យនឹងតម្រែូវការកនុងការបលម្រងៀនអាកបបកិ រ ិយមដេសែរែយ។
M.G.L. c. 71, § 37O(d)(v)។ វវ ិធ៊ីសាន្តសតកសាងជំនញមដេនយកសាលា ឬអន កចត់តាំងអាច
ព្ិចរណារ ួែបញ្ចេ
ូ ៖










ផ្ត េ់ជូនវេា បែ្ុេះបណា
ដ េជំនញបេា េលោយមផ្អ កលេើកែម វ ិធ៊ីសិកា
ម្របឆ្ំងការសែលុតលធវ ីបាបរបស់សាលា/ែែឌេ។
ផ្ត េស
់ កែម ភាព្អប់រំមដេពាក់ព្័នធសម្រាប់សិសសានក់ៗ
ឬម្រក ុែសិសស
លោយការព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួ យអន កផ្ត េ់ម្របឹកាមែនំ និងបេា េិកសាលា
មដេសែម្រសបលផ្សងលទៀត
អនវតត ជួរននការោំម្រទមផ្ន កអាកបបកិ រ ិយវវ ិជា ានកនុងការសិកា
និងែិនមែនការសិកា លដើែប៊ីជួយសិសស
មសវ ងយេ់ព្៊ីែលធាបាយោំម្រទសងា ែ
លដើែប៊ីសលម្រែចបាននូ វលោេលៅ
របស់ព្ួកលេ
ជួ បជាែួ យាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេ លដើែប៊ីឱ្យាតាបិតាចូ េរ ួែោំម្រទ
និងព្ម្រងឹងការម្របឆ្ំងនឹងការសែលុតលធវ ីបាប
កែម វ ិធ៊ីសិកា និងសកែម ភាព្កសាងជំនញសងា ែលៅផ្ទ េះ
ការអនែ័តមផ្នការអាកបបកិ រ ិយលដើែប៊ីរ ួែបញ្ចេ
ូ ការលផ្លតតអារែម ែ៍
លេើការអេិវឌឍជំនញសងា ែជាក់លាក់ និង
លធវ ីលសចកត ៊ីលយងសម្រាប់ការវាយតនែល ។

2. ចត់ វ ិធានការវ ិន័យ

ម្របសិនលបើនយកសាលា ឬអន កចត់តាំងសលម្រែចថាវវ ិធានការវវ ិន័យេឺសែរែយ ចំណាត់ការវ ិន័យ
នឹងម្រតវូ បានកំែត់លោយមផ្អ កលេើអងា លហតមដេបានរកលឃើញលោយនយកសាលា
ឬអន កចត់តាំង រ ួែទ ំងេកខ ែៈននការម្របម្រព្ឹតត អាយរបស់សិសសមដេពាក់ព្័នធ និងតម្រែូវការ
លដើែប៊ីលធវ ីឱ្យានតេយភាព្េែលនយយភាព្ជាែួ យនឹងការបលម្រងៀនននអាកបបកិ រ ិយសែរែយ។
វវ ិន័យនឹងម្រសបតាែមផ្នការ និងជាែួ យម្រកែម្របតិបតត ិ។
ទម្រែង់ការវវ ិន័យសម្រាប់សិសសព្ិការម្រតវូ បានម្រេប់ម្រេងលោយចាប់មកេែអ ការអប់រំបេា េព្ិការ
របស់សហព្័នធ (IDEA) មដេេួ រអានលោយសហការជាែួ យចាប់រដា ទក់ទងនឹងវវ ិន័យសិសស។
ម្របសិនលបើនយកសាលា
ឬអន កចត់តាំងកំែត់ថាសិសសានក់បានលធវ ីការលចទម្របកាន់ែិនព្ិត
អំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក សិសសលនេះអាចនឹងម្រតវូ ម្របឈែែខនឹងការព្ិន័យ។
3. ការលេើកកែព ស់សវតថ ិភាព្សម្រាប់លោេលៅ និងអន កដនទ
នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងព្ិចរណាថាលតើការមកតម្រែូវមបបណា ម្របសិនលបើចំបាច់លៅកនុង
បរ ិយកាសសាលា លដើែប៊ីបលងក ើនអារែម ែ៍សវតថ ិភាព្របស់ជនលោេលៅ និងរបស់អនកដនទផ្ងមដរ។
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យទធ សាន្តសតែួ យមដេនយកសាលា
ឬអន កចត់តាំងអាចលម្របើេឺបលងក ើនការម្រតួតព្ិនិតយ
ែនសសលព្ញវ ័យលៅលព្េផ្លលស់បតរូ និងលៅកមនល ងមដេការសែលុតលធវ ីបាប ម្រតវូ បានលេដឹងថា
បានលកើតល ើង ឬទំនងជាលកើតល ើង។
កនុងរយៈលព្េសែម្រសបែួ យបនទប់ព្៊ីការសលម្រែច និងបញ្ញាឱ្យានការលោេះម្រសាយ និង/ឬវ ិធាន
ការវវ ិន័យ នយក ឬអន កចត់តាំង នឹងទក់ទង លៅជនលោេលៅលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើាន
ការលកើតល ើងដមដេៗននទលងវ ីហាែឃ្ត់ និងថាលតើម្រតវូ ការវ ិធានការោំម្រទបមនថ ែមដរឬលទ។ លបើ
ដូ លចន េះមែន នយក ឬអន កចត់តាំងនឹងលធវ ីការជាែួ យបេា េិកសាលាសែម្រសប លដើែប៊ីអនវតត
ភាលែៗ។
VI.

កិឆចសហការជារួ យម្ក ុរម្គួ សារ
ក. ការអប់រំមាតាបិតា និងធនធាន។ ែែឌេសហការជាែួ យម្រក ុែម្របឹកា Tri-Town នឹងផ្ត េ់
កែម វ ិធ៊ីអប់រំសម្រាប់ាតាបិតា
និងអាណាព្ាបាេ
មដេលផ្លតតលេើធាតផ្ស ំាតាបិតា
ននយទធ សាន្តសតម្របឆ្ំងនឹងការសែលុតលធវ ីបាប និងយទធ សាន្តសតសែតថ ភាព្សងា ែណាែួ យមដេែែឌេ
បានលម្របើម្របាស់។
លេើសព្៊ីលនេះ
កែម វ ិធ៊ីអាចម្រតវូ បានផ្ត េ់ជូនលោយសហការជាែួ យ
PTA
ម្រក ុែម្របឹកាសាលា ម្រក ុែម្របឹកាអប់រំព្ិលសសសម្រាប់ាតាបិតា និង/ឬអងា ការមដេម្រសលដៀងោន។
ខ្. តម្រូវការជូនដំណ្ង
ឹ ។ ជាលរៀងរាេ់ឆ្នំ ែែឌេនឹងជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ
របស់សិសសមដេបានចេះល្មេះចូ េលរៀនអំព្៊ីយទធ សាម្រសតម្របឆ្ំងនឹងការសែលុតលធវ ីបាបមដេកំព្ង
ម្រតវូ បានលម្របើម្របាស់។
ការជូ នដំែឹងលនេះនឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ព្័ត៌ានអំព្៊ីសកាដនព្េននការសែលុតលធវ ី
បាប រ ួែទ ំងការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត និងសវតថ ិភាព្លេើអ៊ីនធឺែិត។ សាលា ឬែែឌេ
នឹងលផ្ាើការជូ នដំែឹងដេ់ាតាបិតាជាលរៀងរាេ់
ឆ្នំអព្
ំ ៊ី មផ្ន កទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការ
និងលោេការែ៍សវតថ ិភាព្អ៊ីនធឺែិតរបស់ែែឌេ។
ការជូ នដំែឹង និងព្័ត៌ានទ ំងអស់មដេានសម្រាប់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ នឹងាន
ូ ិក
លៅកនុងចាប់ចែល ងវរ ឹង
និងទម្រែង់លអ ិចម្រតន
លហើយនឹងានជាភាសាមដេ
លព្ញនិយែបំផ្តដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេកនុងការលម្របើម្របាស់។ ែែឌេនឹងបលងាាេះមផ្នការ
និងព្័ត៌ានពាក់ព្័នធលៅលេើលេហទំព្័ររបស់លយើង។
គ.
ដំច្ណាោះម្សាយបញ្ញា។
ម្របព្័នធលោេះម្រសាយសម្រាប់បញ្ញាម្របព្័នធ៖
លោយែិនេិតព្៊ីេទធ ផ្េននការកំែត់ព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាបលនេះ នយក ឬអន កចត់តាំងម្រតវូ ជូ ន
ដំែឹងដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេននជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះអំព្៊ីម្របព្័នធលោេះម្រសាយបញ្ញា
នននយកោានបឋែសិកា និងែធយែសិការដា Massachusetts និងដំលែើរការសម្រាប់ការចូ េ
លម្របើម្របព្័នធលនេះ។
ាតាបិតាទ ំងឡាយណាមដេចង់លធវ ីការបត ឹងទែទរ
ឬមសវ ងរកជំនួយ
លៅខាងលម្រៅសាលាលរៀន
អាចនឹងលធវ ីដូលចន េះជាែួ យនយកោាន
MA
មផ្ន កម្រេប់ម្រេងបញ្ញា
ននការអប់រំបឋែ
និងែធយែសិកា
(PSM)
ព្័ត៌ានអំព្៊ី
PSM
អាចរកបានលៅ
http://www.doe.mass.edu/psm/
លផ្ាើអ៊ីមែេលៅ compliance@doe.mass.edu
ឬព្ួ កលេអាចនឹងលៅទូ រសព្ទ លៅ 781-338-3700។ លេើសព្៊ីលនេះលទៀត ការ ិយេ័យនយកានចាប់
ចែល ងវរ ឹងននព្័ត៌ានអំព្៊ី PSM មដរ។
VII.

ការហារឃ្ត់ម្បនំងនឹងការសរលុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក
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សាលា
Collegiate
Charter
School
of
Lowell
ហាែឃ្ត់ការសែលុតលធវ ីបាប
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត និងការសងសឹក។ លសចកត ៊ីមងល ងការែ៍លនេះ រ ួែជាែួ យនឹង
ភាព្េអ ិតេអ ន់មដេានលរៀបរាប់លៅខាងលម្រកាែ
នឹងម្រតវូ បានបញ្ចេ
ូ កនុង
ម្រកែម្របតិបតត ិសម្រាប់សិសស លសៀវលៅមែនំសិសស និងលសៀវលៅមែនំបេា េិក។
សកែម ភាព្ននការសែលុតលធវ ីបាប រ ួែទ ំងការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិតម្រតវូ បានហាែឃ្ត់៖
(i)
លៅលេើទ៊ីធាលសាលាលរៀន និងម្រទព្យសែបតត ិមដេលៅជាប់នឹងទ៊ីធាលសាលាលរៀន ែិនថាលៅកនុង
ឬលៅលម្រៅសកែម ភាព្
ែខងារ
ឬកែម វ ិធ៊ីមដេលរៀបចំលោយសាលា
ឬទក់ទងនឹងសាលា
លៅចំែតរងយនត សាលា
លេើរងយនត សាលា
ឬយនជំនិេះលផ្សងលទៀតមដេជាកែម សិទធិ
ជួ េ
ូ ិក
ឬលម្របើលោយែែឌេសិកា ឬសាលា ឬតាែរយៈការលម្របើម្របាស់បលចេ ក វ ិទា ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
មដេជាកែម សិទធិ ជួ េ ឬលម្របើម្របាស់លោយែែឌេសិកា ឬសាលា និង
(ii) លៅទ៊ីតាំង សកែម ភាព្ ែខងារ ឬកែម វ ិធ៊ីមដេែិនទក់ទងនឹងសាលា តាែរយៈការលម្របើម្របាស់
ូ ិកមដេែិនមែនជាកែម សិទធិ ជួ េ ឬលម្របើម្របាស់លោយែែឌេ
បលចេ ក វ ិទា ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
សិកា ឬសាលា ម្របសិនលបើសកែម ភាព្លនេះបលងក ើតបរ ិយកាសអរ ិភាព្លៅសាលា សម្រាប់ជន
លោេលៅ
ឬសាកស៊ី
រំលលាេលេើសិទធិរបស់ព្ួកលេលៅសាលា
ឬរំខានដេ់ដំលែើរការអប់រំ
ឬម្របតិបតត ិការម្របកបលោយសណា
ត ប់ធានប់ននសាលា។
ការសងសឹកចំលពាេះបេា េមដេរាយការែ៍ព្កា
៊ី រសែលុតលធវ ីបាប ផ្ត េ់ព្័ត៌ានកនុងអំ ុ ងលព្េលសើប
អលងក តអំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
ឬសាកស៊ី
ឬានព្័ត៌ានមដេអាចទកចិតតបានអំព្៊ីការ
សែលុតលធវ ីបាបក៏ម្រតវូ បានហាែឃ្ត់ផ្ងមដរ។
ដូ ចានមចងលៅកនុង M.G.L. c. 71, § 37O ោមនអវ ីលៅកនុងមផ្នការលនេះតម្រែូវឱ្យែែឌេ ឬសាលា
ដេ់បេា េិកនូ វសកែម ភាព្ ែខងារ ឬកែម វ ិធ៊ីមដេទក់ទងនឹងសាលាលនេះលទ។
សិសសទ ំងអស់ទទួ េបានការការពារដូ ចោន
លៅលម្រកាែចាប់។

លោយែិនេិតព្៊ីសាថនភាព្របស់ព្ួកលេ

VIII. និយរន័យ
ជន្លនពាន/ជនច្លម ើស៖ សិសស ឬសាជិកននបេា េិកសាលា រ ួែានជាអាទិ៍ អន កអប់រំ
អន កម្រេប់ម្រេង េិលានបោាយិកាសាលា បេា េិកអាហារោាន អន កមងទ ំ អន កលបើកឡានម្រក ុង
ម្រេប
ូ ងវ ឹកអតត ព្េិក
ទ៊ីម្របឹកាសម្រាប់សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា
ឬអន កជំនញវ ិជាាជ៊ីវៈ
មដេចូ េរ ួែ ទ ំងបេា េ ឬជាមផ្ន កននម្រក ុែែួ យ លៅកនុងការសែលុតលធវ ីបាប ការសែលុតលធវ ីបាប
តាែអ៊ីនធឺែិត
ឬការសងសឹក។
ជនរងលម្រោេះម្រតវូ បានចត់ថានក់ជាសិសស
ដូ លចន េះលហើយ
ពាកយបែតឹងអំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាបមដេពាក់ព្័នធនឹងសាជិកបេា េិកេួ រមតម្រតវូ បាន
លសើបអលងក តលម្រកាែលោេការែ៍លបៀតលបៀនរបស់ែែឌេ។
ការសរលុតច្ធវ ដបាប៖ ការលម្របើែតងលហើយែត ងលទៀតលោយសិសសានក់ ឬលម្រចើននក់ ឬលោយសាជិក
ននបេា េិកសាលា រ ួែានជាអាទិ៍ អន កអប់រំ អន កម្រេប់ម្រេង បេា េិកសាលា បេា េិកអាហារោាន
អន កលែើេមងទ ំ អន កលបើកឡានម្រក ុង
ម្រេប
ូ ងវ ឹកអតត ព្េិក
ទ៊ីម្របឹកាសម្រាប់សកែម ភាព្លម្រៅ
កែម វ ិធ៊ីសិកា
ឬអន កជំនញវ ិជាាជ៊ីវៈលេើការបលញ្េ ញែតិជាលាយេកខ ែ៍អកសរ
តាែពាកយសំដ៊ី
ូ ិក ឬសកែម ភាព្រាងកាយ ឬកាយវ ិការ ឬការរ ួែផ្ស ំណាែួ យ សំលៅលេើជនរង
ឬលអ ិចម្រតន
លម្រោេះថា៖ (i) បងក លម្រោេះថានក់ដេ់រាងកាយ ឬផ្ល វូ ចិតតដេ់ជនរងលម្រោេះ ឬលធវ ីឱ្យខូ ចខាតម្រទព្យសែបតត ិ
របស់ជនរងលម្រោេះ (ii) លធវ ីឱ្យជនរងលម្រោេះេ័យខាលចលោយសែលហតផ្េននលម្រោេះថានក់ដេ់ខល ួនឯង
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ឬការខូ ចខាតដេ់ម្រទព្យសែបតត ិរបស់ោត់ (iii) បលងក ើតបរ ិយកាសអរ ិភាព្លៅសាលាលរៀនសម្រាប់
ជនរងលម្រោេះ (iv) ការរំលលាេលេើសិទធិរបស់ជនរងលម្រោេះលៅសាលាលរៀន ឬ (v) រំខានដេ់ដំលែើរ
ការអប់រំ
ឬដំលែើរការម្របកបលោយសណា
ត ប់ធានប់របស់សាលាយ៉ាងសំខាន់។
សម្រាប់លោេបំែងននលោេការែ៍លនេះ
ការសែលុតលធវ ីបាបនឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ការសែលុតលធវ ីបាប
តាែអ៊ីនធឺែិត។
ការសរលុតច្ធវ ដបាបតារអ៉ុីនធឺណ្ិត៖
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែរយៈការលម្របើម្របាស់បលចេ ក វ ិទា
ឬ
ូ ិក រ ួែានជាអាទិ៍ ការលផ្ទ រេិនភាេ សញ្ញា ការសរលសរ
ការម្របាម្រស័យទក់ទងតាែលអ ិចម្រតន
រ ូបភាព្ សំល ង ទិននន័យ ឬការលសើបការែ៍សាៃត់ននេកខ ែៈណាែួ យមដេបញ្ជន
ូ ទ ំងែូ េ
ូ ៉ា លញ៉ាទិច រ ូបងតលអ ិចម្រតន
ូ ិច ឬម្របព្័នធអបទិករ ូប
ឬលោយមផ្ន កលោយតាែមខស វវ ិទយ
ុ លអ ិចម្រតា
ូ ិច ការទំនក់ទំនងតាែអ៊ីនធឺែិត សារបនទន់ ឬការ
ងត រ ួែានជាអាទិ៍ សំបម្រតលអ ិចម្រតន
ទំនក់ទំនងតាែទូ រសារ។
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិតក៏នឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ផ្ងមដរ
(i)
ការបលងក ើតលេហទំព្័រ ឬបល ក់មដេអន កបលងក ើតសនម តថាជាអតត សញ្ញាែរបស់បេា េលផ្សងលទៀត ឬ (ii)
ការមកល ងខល ួនជាបេា េានក់លទៀតជាអន កនិព្នធ ននខល ឹែសារ ឬសារមដេបានបលងាាេះ ម្របសិនលបើ
ការបលងក ើត ឬការមកល ងបនល ំបលងក ើត
េកខ ខែឌណាែួ យមដេបានរាប់បញ្ចេ
ូ កនុងខ (i) ដេ់ (v) រ ួែបញ្ចេ
ូ នននិយែន័យននការសែលុត
លធវ ីបាប។
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិតក៏នឹងរ ួែបញ្ចេ
ូ ផ្ងមដរនូ វការមចកចយតាែរយៈ
ូ ិចននការម្របាម្រស័យទក់ទងលៅកាន់ែនសសលម្រចើនជាងានក់
ែលធាបាយលអ ិចម្រតន
ូ ិកមដេអាចចូ េលម្របើបានលោយែនសសានក់
ឬការបលងាាេះសាារលៅលេើឧបករែ៍លអ ិចម្រតន
ឬលម្រចើននក់ ម្របសិនលបើការមចកចយ ឬការបលងាាេះបលងក ើតេកខ ខែឌណាែួ យមដេបានលរៀបរាប់
លៅកនុងខ (i) ដេ់ (v) រ ួែបញ្ចេ
ូ នននិយែន័យននការសែលុតលធវ ីបាប។
រជឈដាឋនអរ ិភាព្យ៖ សាថនភាព្មដេការសែលុតលធវ ីបាបលធវ ីឱ្យែជឈោានសាលាានការបំេិតបំេ័យ
ការចំអក
ឬការម្របាងមដេានេកខ ែៈធៃ ន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់
ឬរ ីករាេោេលដើែប៊ីផ្លលស់បតរូ
សាថនភាព្ននការអប់រំរបស់ជនលោេលៅ។
ភាាក់ងារអន៉ុវតត ឆាប់កនុងរូ លដាឋន៖ នយកោាននេរបាេែូ េោាន
នយកសាលា៖ អន កដឹកនំមផ្ន ករដា បាេននសាលា Collegiate Charter School of Lowell
ឬអន កទទួ េការចត់តាំងរបស់ោត់កនុងលោេបំែង
លសើបអលងក ត
និងលឆល ើយតបលៅនឹងការរាយការែ៍ននការសែលុតលធវ ីបាប
ការសែលុតលធវ ីបាបតាែអ៊ីនធឺែិត ឬការសងសឹក។
ការសងសឹក៖ ការបំេិតបំេ័យ ការសងសឹក ឬការលបៀតលបៀនមដេសំលៅលៅលេើបេា េមដេរាយ
ការែ៍ព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប
ផ្ត េ់ព្័ត៌ានកនុងអំ ុ ងលព្េលសើបអលងក តអំព្កា
៊ី រសែលុតលធវ ីបាប
ឬសាកស៊ី ឬានព្័ត៌ានមដេអាចទកចិតតបានអំព្៊ីការសែលុតលធវ ីបាប។
ប៉ុគគលិក៖

រ ួែានជាអាទិ៍

អន កអប់រំ

អន កម្រេប់ម្រេង

ទ៊ីម្របឹកា

េិលានបោាយិកាសាលា

អន កលែើេមង អន កលបើកឡានម្រក ុង ម្រេប
ូ ងវ ឹកអតត ព្េិក
សកែម ភាព្លម្រៅកែម វ ិធ៊ីសិកា បេា េិកជំនួយ ឬអន កជំនញវវ ិជាាជ៊ីវៈ។
បេា េិកហាងកាលហវ

ទ៊ីម្របឹកាសម្រាប់
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ជនច្ោលច្ៅ / ជនរងច្ម្ោោះ៖ សិសសមដេរងការេំរាែកំមហង ឬការសងសឹក។
I.

ទំនក់ទំនងច្ៅនឹងឆាប់ច្ផ្សងច្ទៀត

លោយអនលលាែតាែចាប់រដា និងសហព្័នធ និងលោេការែ៍របស់ែែឌេ ោមនជនណាានក់
ម្រតវូ បានលរ ីសលអើងកនុងការចូ េលរៀនលៅសាលារដា ននទ៊ីម្រក ុងណាែួ យ
ឬទទួ េបានអតថម្របលយជន៍
សិទធិ និងវេា សិកាននការសិការបស់សាលារដា លនេះ លោយេិតព្៊ីព្ូជសាសន៍ ព្ែ៌សែប
ុ រ លេទ
សាសន លដើែកំលែើតជាតិ ឬទំលនរផ្ល វូ លេទល ើយ។ ោមនអវ ីលៅកនុងមផ្នការរារាំងសាលា ឬែែឌេ
ព្៊ីសកែម ភាព្លដើែប៊ីលោេះម្រសាយការលរ ីសលអើង ឬការលបៀតលបៀនលោយមផ្អ កលេើសាជិកភាព្របស់
បេា េានក់លៅកនុងម្របលេទមដេម្រតវូ បានការពារលោយម្រសបចាប់លម្រកាែចាប់ែូេោាន
រដា
ឬសហព្័នធ ឬលោេការែ៍សាលា ឬែែឌេ។
លេើសព្៊ីលនេះ
ោមនអវ ីលៅកនុងមផ្នការម្រតវូ បានបលងក ើតល ើង
ឬានបំែងោក់កម្រែិត
សិទធិអំណាចរបស់សាលា ឬែែឌេលដើែប៊ីចត់ វ ិធានការវ ិន័យ ឬសកែម ភាព្លផ្សងលទៀតលៅលម្រកាែ
M.G.L. c. 71, §§ 37H ឬ 37H½, ចាប់ជាធរានលផ្សងលទៀត ឬលោេការែ៍របស់សាលា ឬែែឌេ
កនុងការលឆល ើយតបលៅនឹងអាកបបកិ រ ិយហិងា
បងក លម្រោេះថានក់
ឬរំខាន
លោយ
ែិនេិតព្៊ីថាលតើមផ្នការលនេះម្រេបដែតប់អាកបបកិ រ ិយលនេះលទ។
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ឧបសរព នធ ក
ទម្រង់បបបបទរាយការណ្៍អំព្យីករណ្ី និងការអនត រាគរន៍ការសរលុតច្ធវ បា
ដ ប

1. ច្្មោះអា ករាយការណ្៍/ប៉ុគគលបដលដាក់ការរាយការណ្៍៖ __________________________________________________________________
(ចំណា៖ំ ការរាយការែ៍អាចម្រតវូ បានលធវ ីល ើងលោយអនែិក ប៉ាមនត ែិនានវ ិធានការវ ិន័យណាែួ យនឹងម្រតវូ បានលធវ ីល ើងចំលពាេះជន្លនពានមដេម្រតវូ បាន
លចទម្របកាន់លោយមផ្អ កលៅលេើរបាយការែ៍អនែិកមតប៉ាលណា
ណ េះ។)

2. ព្យិនត
ិ យច្រើលថ្នច្តើអាកជា៖ ជនច្ោលច្ៅថ្នអាកបបកិ រ ិយ
3. ព្យិនត
ិ យច្រើលថ្នច្តើអាកជា៖ ☐ សិសស
☐ មាតាបិតា
___________________________

អា ករាយការណ្៍ (រិនបរនជនច្ោលច្ៅ)

☐ ប៉ុគគលក
ិ (បញ្ញជក់តួនទី) ______________________________________

☐ អា កម្គប់ម្គង

☐ ច្ផ្សងច្ទៀត (បញ្ញជក់)

ព្យ័ត៌មានទំនក់ទំនង/ច្លខ្ទូ រសព្យា របស់អាក៖ ______________________________________________________________________
4. ម្បសិនច្បើជាសិសស សូរបញ្ញជក់អំព្យសា
ី លារបស់អាក៖ ____________________________________________ថ្នាក់៖
__________________________________
5. ម្បសិនច្បើជាប៉ុគគលក
ិ សូរបញ្ញជក់អំព្យសា
ី លា ឬកបនល ងច្ធវ ដការរបស់អាក៖
_____________________________________________________________________
6. ព្យ័ត៌មានអំព្យីករណ្ី៖
ច្្មោះជនច្ោលច្ៅ
_____________________________________________________________________________
ច្្មោះជន្លនពាន
______________________________________________________

(ថ្នអាកបបកិ រ ិយ)៖

(បេា េមដេចូ េរ ួែកនុងអាកបបកិ រ ិយ)៖

កាលបរ ិច្ឆេ ទថ្នករណ្ី៖ ____________________________________________________________________________________
ច្ព្យលច្វលាបដលករណ្ីច្កើតច្

ើង៖ __________________________________________________________________________

ទីតាង
ំ ថ្នករណ្ី
_____________________________________________________________

(ជាក់លាក់តាែមដេអាចលធវ លី ៅបាន)៖

7. សាកសី (រាយបញ្ា ប
៊ី េា េមដេបានលឃើញករែ៊ី ឬានព្័តា
៌ នអំព្៊ីវា)៖
ច្្មោះ៖ ______________________________________________

សិសស បេា េិក

លផ្សងលទៀត______________

ច្្មោះ៖ ______________________________________________

សិសស បេា េិក

លផ្សងលទៀត______________

ច្្មោះ៖ ______________________________________________

សិសស បេា េិក

លផ្សងលទៀត______________

8. ព្យណ្៌នលរអ ត
ិ អំព្យីករណ្ី (រាប់បញ្ចូលទំងច្្មោះអា កពាក់ព្យ័នធ អវ ដបដលច្កើតច្ ង
ើ និងអវ ដបដលប៉ុគគលមាាក់ៗបានច្ធវ ដ និងនិយយ រ ួរទំងពាកយ
ជាក់លាក់បដលបានច្ម្បើ)។ សូរច្ម្បើកបនល ងទំច្នរច្ៅខាងច្ម្កាយ ម្បសិនច្បើចាបា
ំ ឆ់។
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សម្រាប់ការលម្របើម្របាស់រដា បាេមតប៉ាលណា
ណ េះ
9. ហតថ ច្លខារបស់បគ
៉ុ គ លបដលដាក់ការរាយការណ្៍ច្នោះ៖ ______________________________________________
កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖______________________
(ចំណា៖ំ ការរាយការែ៍អាចម្រតូវបានោក់លោយអនែិក។)
10៖ ទម្រង់បបបបទបានផ្តលច្់ ៅ៖ _____________________________________ តំបណ្ង៖ ____________________
កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖_______________________
ហតថ ច្លខា៖ _________________________________________________
II. ការច្ស៉ុើបអច្ងេ ត

កាលបរ ិច្ឆេ ទទួ ល៖ _______________________

1. អា កច្ស៉ុប
ើ អច្ងេ ត៖______________________________________________________ តំបណ្ង៖ ________________________________
2. បទសមាៃសន៍៖

□ សមាៃសជន្លនពាន

ច្្មោះ៖ ____________________________________

កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖________________________

□ សមាៃសជនច្ោលច្ៅ

ច្្មោះ៖ ____________________________________

កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖________________________

□ សមាៃសសាកសី

ច្្មោះ៖ ____________________________________ កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖

_______________________
ច្្មោះ៖ ____________________________________
កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖________________________
3. ករណ្ីបដលបានឆងម្កងជាឯកសារព្យីរន
៉ុ បដលបងេ ច្ដាយជន្លនពាន?

□ ែិនាន

□ ាន

ម្បសិនច្បើមាន ច្តើមានឧបបតត ិច្ហត៉ុពាក់ព្យន
័ ធ នឹងជនច្ោលច្ៅ ឬម្ក ុរច្ោលច្ៅព្យីរ៉ុនច្ទ?
ករណ្ីព្យីរ៉ុនណារួ យជារួ យនឹងការរកច្ឃើញថ្នការសរលុតច្ធវ ដបាប ការសងសឹក

□ ាន

□ ាន

□ ែិនាន
□ ែិនាន

ច្សឆកត ីថ្នសច្ងេ បការច្ស៉ុប
ើ អច្ងេ ត៖

(សូ ែលម្របើម្រកោសបមនថ ែ លហើយភាាប់ជាែួ យឯកសារលនេះតាែតម្រែូវការ)
III. ច្សឆកត ស
ី នា ដា
ិ ឋ នព្យីការច្ស៉ុប
ើ អច្ងេ ត
1. លទធ ផ្លព្យីការសរលុតច្ធវ បា
ដ ប ឬការសងសឹក៖

□ មាន

□ រិនមាន

□ ការសរលុតច្ធវ ដបាប

□

ករណ្ីម្តូវបានឆងម្កងជា__________________________________

□ ការសងសឹក

□

ការបណ្នំច្ោរព្យវ ិន័យប៉ុច្ណា
ណ ោះ___________________________________
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2. ទំនក់ទំនង៖

□ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់ជនច្ោលច្ៅ

កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖ _______________
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់ជន្លនពាន កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖ __________________

□ អា កសម្របសម្រួ លសរធរ៌កនុងរណ្ឌល (DEC)

កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖ _______________

□
□ បផ្ាកអន៉ុវតត ឆាប់

កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖

__________________
3. ឆំណាត់ការ៖

□ ការបាត់បង់សិទធិ
ការព្យយ
ួ រការសិកា

□ ការឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលា

□ ច្សវាសហគរន៍ □ ការអប់រំ

□ ការបញ្ជន
ូ បនត ច្ៅ STEP

□

□ ច្ផ្សងច្ទៀត៖ _________________________

4. ព្យណ្៌នអំព្យីបផ្នការស៉ុវតថ ភា
ិ ព្យ៖
_______________________________________________________________________________________
ការតារដានបនត ច្លើជនច្ោលច្ៅ៖ កំែត់លព្េសម្រាប់ ____________________________ កាលបរ ិច្ឆេ ទច្ដើរដំបូង
និងច្ព្យលបញ្ចប់៖ ___________________
ការតារដានបនត ច្លើជន្លនពាន៖ កំែត់លព្េសម្រាប់ _________________________ កាលបរ ិច្ឆេ ទច្ដើរដំបូង និងច្ព្យលបញ្ចប់៖
___________________
ការរាយការណ្៍បដលបានបញ្ជន
ូ បនត ច្ៅនយកសាលា៖ កាលបរ ិច្ឆេ ទ_______________________
ការរាយការណ្៍បញ្ជន
ូ បនត ច្ៅនយកម្បតិបតត ិ៖ កាលបរ ិច្ឆេ ទ_________________
(ម្របសិនលបើនយកសាលាែិនមែនជាអន កលសើបអលងក ត)

ហតថ ច្លខា និងរ៉ុខ្តំបណ្ង៖_______________________________ ______________________ កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖
_____________________________
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