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លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សសិាន សិសស/ាតាបិតា 

ការទទួេសាា េ់ 

2021 – 2022 
 

សិសាន សិសស ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេជាទ៊ីរាប់អាន៖ 

លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសាន សិសស/ាតាបិតា េឺជាឯកសារដ៏សំខាន់ មដេផ្តេ់ព្័ត៌ាន

អំព្៊ីអវ ីម្រេប់យ៉ា ងមដេអនកម្រតវូដឹង លដើែប៊ីធានសលម្រែចឱ្យឆ្ន ំសិកាានរេូន និងលជាេជ័យ។ 

សូែអានលសៀវលៅលនេះឱ្យបានហម ត់ចត់ រចួលហើយច េះហតថលេខាខាងលម្រកាែ ជាការទទួេសាា េ់ថា

អនកបានអាន និងយេ់អំព្៊ីលោេនលយបាយនន និងព្័ត៌ានមដេលេើកល ើងលៅកន ុង

លសៀវលៅមែនសំម្រាប់សិសាន សិសស/ាតាបិតារបស់សាលា Collegiate Charter School of 

Lowell មដេរែួានលសចកដ ៊ីព្ិព្ែ៌នអំព្៊ីកដ ៊ីរំពឹ្ងទ ករបស់សាលាលៅតាែមផ្នកដូចជា វតតាន 

ឯកសណាា ន អាកបបកិរយិ ការចូេរែួរបស់ាតាបិតា លោេនលយបាយ ទម្រែង់មបបបទ 

និងមផ្នកពាក់ព័្នធនឹងស ខភាព្ និងលសចកដ ៊ីព្នយេ់អំព្៊ីន៊ីតិវធិ៊ីននការសិកា និងភាព្បនទ ន់។  

ទម្រែង់មបបបទលនេះម្រតវូមតម្របេេ់ម្រតេប់លៅការយិេ័យធំវញិម្រតឹែ នងៃស ម្រក ទ៊ី 15 មខត លា ឆ្ន ំ 

2021។ 

 

លោយកត ៊ីលោរព្ 

បណ្ឌ ិត Laurie Hodgdon 

នយកសាលា 

______________________________________________________________________ 

“លយើងទទួេសាា េ់ថាបានទទួេលសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសាន សិសស និងយេ់ និងយេ់ម្រព្ែថា

លយើងនឹងលោរព្តាែេកខខែឌនននន

លសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសាន សិសសឱ្យបានខាា ប់ខជ នួ។  លយើងទទួេសាា េប់មនថែលទៀតថា លយើង

បានអានលសៀវលៅមែនសំម្រាប់សិសាន សិសស និងយេ់ព្៊ីេកខខែឌននមដេានមចងលៅ

កន ុងលសៀវលៅនោោ»។ 

កាលបរចិ្ឆេទ _____________________  

ច្ ម្ ោះរបស់សិសស   

ហតថច្លខារបស់សិសស   

ច្ ម្ ោះមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល   

ហតថច្លខារបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល __________________________________ 



   

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell (CCSL) 

ការផ្សព្យវផ្ាយព្យ័ត៌មានបញ្ជ ីច្ ម្ ោះសិសស & 

ទម្រង់បបបបទ “ដកខ្ល នួច្ឆញ” ព្យីការផ្សព្យវផ្ាយរបូថត (2021-2022) 

ទម្រែង់មបបបទលនេះនឹងម្រតវូរកាទ កលៅកន ុងឯកសារបតប ៉ុច្ណាណ ោះ ម្របសិនលបើាតាបិតាលម្រជើសលរសី

ជច្ម្រើសដកខល នួលចញ។ 

   ច្ ម្ ោះរបស់សិសស៖          ថ្នា ក់ទី៖     

ចាប់សត ៊ីព្៊ីសិទធិ និងឯកជនភាព្ននការអប់រំរបស់ម្រេួសារ (Family Educational Rights and Privacy Act, 

FERPA) េឺជាចាប់សហព្័នធ មដេការពារភាព្ឯកជនននកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ ាតាបិតា 

និងសិសាន សិសសមដេេកខែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់ ានសិទធោដកខ្ល នួច្ឆញព្៊ីការលាតម្រតោងព្័ត៌ាននន

បញ្ា ៊ីល ម្ េះ ក៏ដូចជាព្៊ីការផ្សព្វផ្ាយរបូងត/របូភាព្របស់សិសស និងការងាររបស់សិសស។ 

លម្រៅព្៊ីលនេះ លយងតាែចាប់រដា M.G.L. c. 71, § 89(g) តាែសំលែើរបស់ែែឌ េសាលាធិការ មដេទទួេ

ែូេនិធិព្៊ីរដា ម្រតវូមតផ្តេ់ល ម្ េះ និងអាសយោា នរបស់សិសសមដេបានច េះល ម្ េះចូេលរៀន 

ព្៊ីសាលាលៅកន ុងែែឌ េលនេះ លៅកាន់ទ៊ីតាំងនម្របសែ៊ីយ៍របស់ភាេ៊ីទ៊ីប៊ី ម្របសិនលបើាតាបិតា ឬសិសាន 

សិសសមដេានសិទធិ ែិនដកខល នួលចញព្៊ីការលាតម្រតោងលនេះ។ 

ម្របសិនលបើអនកចង់ដកខល នួលចញព្៊ីការលាតម្រតោងណាែួយកន ុងចំលណាែការលាតម្រតោងទងំលនេះ អនក

ម្រតវូមតធ៊ីកម្របអប់(នន) ខាងលម្រកាែ រចួលហើយម្របេេ់ទម្រែង់មបបបទលនេះលៅនយក ែិនឱ្យយឺតជាង 

ថ្ថៃទ ី30 បខ្កញ្ញា  ឬដប់នងៃបនទ ប់ព្៊ីការច េះល ម្ េះចូេលរៀនរបស់សិសសលៅកន ុងែែឌ េ យកែួយណា

មដេលកើតលម្រកាយ។ ការលបាេះលឆ្ន តលនេះ េឺេអសម្រាប់ឆ្ន ំសិកាបចច ុបបនន។ 

មាតាបិតា សូរធីកឆំណ្៉ុ ឆទងំអស់បដលពាក់ព្យ័នធ៖ 

 សូែក ំបញ្ច េូព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល ម្ េះរបស់សិសសខំុ្ មដេ 

អាចម្រតវូបានបលញ្េញលោយោម នការយេ់ម្រព្ែព្៊ីខុ្ំកន ុងលោេបំែងរែួានជាអាទិ៍៖ 

 លសៀវលៅម្របចឆំ្ន  ំ

 ម្រព្តឹត ិបម្រតព្ត័ា៌ន 

 ខិតតបែណ  

 រងាវ ន ់

 ម្របតិទិនែែឌ េ 

 

 សូែក ំបលញ្េញល ម្ េះ និងអាសយោា នរបស់កូនខំុ្លៅទ៊ីតាំងនម្របសែ៊ីយ៍របស់ភាេ៊ីទ៊ីប៊ី ម្របសិនលបើ

ានការលសន ើស ំលោយែែឌ េសាលាធិការ លយងតាែ M.G.L. C. 71, § 89(G)។ 

 សូែក ំលបាេះព្ ែពផ្ាយរបូថត/របូភាព្យ និង/ឬកិឆចការរបស់សិសស*។  

 

           

ច្ ម្ ោះមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល (សូរសរច្សរ)                   កាលបរចិ្ឆេទ 

        

ហតថច្លខារបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល 
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អំព្យ ីFERPA 

ចាប់សត ៊ីព្៊ីសិទធ ិ និងឯកជនភាព្ននការអប់រំរបស់ម្រេួសារ (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) េឺជាចាបស់ហព្័នធ មដេការពារ

ភាព្ឯកជនននកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ ចាប់លនេះអន វតតចំលពាេះសាលាលរៀនទងំអស់ មដេទទួេបានែូេនិធិ

លម្រកាែកែម វធិ៊ី មដេពាក់ព្័នធ របស់ម្រកសួងអប់រំននសហរដាអាលែរកិ។ 

FERPA ផ្តេ់ឱ្យាតាបិតានូវសិទធិែួយចំនួនទក់ទងនឹងកំែត់ម្រតាសិការបស់កូនពួ្កោត់។ សិទធិទងំលនេះលផ្ទរលៅសិសសលៅលព្េោត់ានអាយ  18 ឆ្ន ំ 

ឬចូេលរៀនលៅសាលាលេើសព្៊ីកម្រែិតវទិាេ័យ។ សិសសមដេម្រតវូបានលផ្ទរសិទធិជូន េឺ”ជាសិសសានសិទធិ”។ 

ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិម្រតួតព្ិនិតយ និងព្ិនិតយលែើេកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសសមដេសាលារកាទ ក។ សាលាលរៀនែិនម្រតវូបានតម្រែូវតាែ 

FERPA ឱ្យផ្តេ់ចាប់ចែលងននកំែត់ម្រតាលទ េ េះម្រតាមតសម្រាប់លហត ផ្េដូចជាលៅចាៃ យឆ្ៃ យ មដេាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិែិនអាចព្ិនិតយលែើេ

កំែត់ម្រតាលនេះបាន។ សាលាលរៀនអាចេិតនងលសម្រាប់ចាប់ចែលង។ 

ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិានសិទធិលសន ើស ំឱ្យសាលាមកតម្រែូវកំែត់ម្រតាមដេពួ្កលេលជឿថាែិនម្រតឹែម្រតវូ ឬអាចបងកការភាន់ម្រច ំ។ 

ម្របសិនលបើសាលាសលម្រែចចិតតែិនមកមម្របកំែត់ម្រតា លនេះាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិទទួេបានការជំន ំជម្រែេះកដ ៊ីផ្ល វូការ។ 

បនទ ប់ព្៊ីការជំន ំជម្រែេះកដ ៊ី ម្របសិនលបើសាលាលៅមតសលម្រែចចិតតែិនមកមម្របកំែត់ម្រតាលនេះលទ ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិោក់

លសចកត ៊ីមងលងការែ៍ជាែួយនឹងកំែត់ម្រតាមដេបងាា ញព្៊ីទសសនៈរបស់ខល នួអំព្៊ីព្័ត៌ានមដេានការជំទស់លនេះ។ 

ជាទូលៅ សាលាលរៀនម្រតវូមតានេិខិតអន ញ្ញា តជាលាយេកខែអ៍កសរព្៊ីាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ លដើែប៊ីបលញ្េញព្័ត៌ាន

ណាែួយលចញព្៊ីកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។ លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ FERPA អន ញ្ញា តឱ្យសាលាលាតម្រតោងព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសស 

លោយោម នការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខែ៍អកសរជាែ ន លៅកាន់ភាេ៊ីខាងលម្រកាែ ឬតាែេកខខែឌខាងលម្រកាែ (34 CFR § 99.31)៖ 

 ែន្តនត ៊ីសាលាមដេានផ្េម្របលយជន៍ម្រសបចាប់មផ្នកអប់រ ំ

 សាលាលផ្សងលទៀតមដេសិសសកំព្ ងលផ្ទរលៅ 

 ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានកែំត់សម្រាប់លោេបំែងលធវ ីសវនកែម ឬ

វាយតនែល 

 ភាេ៊ីសែម្រសបមដេពាក់ព្ន័ធនងឹជនួំយហិរញ្ា វតថ ុដេ់សិសស 

 សាថ ប័នមដេលធវ ីការសិកាែួយចំនួនសម្រាប់ ឬតាងនែសាលា 

 សាថ ប័នវាយតនែលទទួេសាា េ ់

 លដើែប៊ីអន វតតតាែដ៊ីការបស់ត លាការ ឬដ៊ីកាលកាេះមដេលចញ

លោយម្រសបចាប់  

 ែន្តនត ៊ីសែម្រសបកន ុងករែ៊ីានភាព្បនទ ន់មផ្នកស ខភាព្ 

និងស វតថ ិភាព្  

 អាជាា ធររដា និងែូេោា ន លៅកន ុងម្របព័្នធយ តតធិែអ៌ន៊ីតិជន 

ម្រសបតាែចាប់រដាជាក់លាក។់ 

ព្យ័ត៌មានបញ្ជ ីច្ ម្ ោះសិសស 

ការលាតម្រតោងជាសាធារែៈនូវព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសស – (សម្រាប់សិសសទងំអស់លៅថាន ក់ទ៊ី K-11) 

អន លលាែតាែចាប់សហព្័នធ  និងរដា  សាលា Collegiate អាចបលញ្េញព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសសសម្រាប់លោេបំែងលផ្សងៗ។ 

ព្័ត៌ានបញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសសម្រតវូបានកំែត់លោយម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេង របស់សាេា លហើយអាចរែួបញ្ច េូ៖  

  

 ល ម្ េះសសិស អាសយោា ន នងិលេខទូរសព្ទ  

 នងៃមខឆ្ន កំំលែើត នងិទ៊ីកមនលងកំលែើត  

 ែ ខវជិាា សិកា  

 ការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្ និងក៊ីឡាមដេទទួេសាា េជ់ាផ្ល វូការ  

 ទែៃន ់នងិកែពស់របស់សាជកិម្រកែុក៊ីឡា  

 

 កាេបរលិចេទននវតតាន 

 កិតតយិស រងាវ ន់ នងិសញ្ញា បម្រតមដេទទួេបាន  

 កម្រែិតសាលា នងិថាន ក ់

 ភាន កង់ារ ឬសាថ ប័នអប់រំព្៊ីែ នមដេសិសសចូេរែួ  

  

ការលាតម្តដាងជាសាធារណ្ៈនូវព្យ័ត៌មានបញ្ជ ីច្ ម្ ោះសិសសអាឆច្កើតច្ ើងតារវធិីជាច្ម្ឆើនដូឆជា៖ 

 លសៀវលៅម្របចំឆ្ន ំសកិា (រែួទងំរបូងត)។ 

 បញ្ា ៊ីល ម្ េះម្រកែុ នងិបញ្ា ៊ីថាន ក់។ 

 កែម វធិ៊ីបញ្េ ប់ការសិកា លរាងភាេយនត  អតតព្េកែម និងតន្តនត ៊ី។ 

 វវលីដអូការសមែតង សកែមភាព្សាលា នងិម្រព្ឹតត ិការែក៍៊ីឡា។ 
 

 អតថបទអំព្៊ីសកែមភាព្សាលា នងិម្រព្ឹតតកិារែអ៍តតព្េកែម។ 

 តារាងកតិត ិយសម្របចសំាលា អាហារបូករែ ៍

និងរងាវ ន់លផ្សងៗលទៀត។ 

 ការលចញផ្ាយលៅកាន់ម្របព័្នធផ្សព្វផ្ាយ 

និងភាេ៊ីទ៊ីប៊ីលផ្សងលទៀត។ 
 

ការច្បាោះព្យ៉ុរពផ្ាយរបូភាព្យ វវ ដច្ដអូ និងសិលបៈ/ការងាររបស់សិសស  

សាលា Collegiate Charter School of Lowell អបអរសាទរសែិទធផ្េរបស់សិសស និងប េាេិករបស់លយើង។  លព្ញែួយឆ្ន ំ សាលា Collegiate អាចងតរបូសិសស 

និងសកែមភាព្សាលាជាលម្រចើន។ របូងតទងំលនេះអាចលេចល ើងកន ុងសាា រសិកាលផ្សងៗ រែួទងំលេហទំព្័ររបស់សាលា ម្របព្័នធផ្សព្វផ្ាយសងាែរបស់សាលា 

(Facebook, Twitter, Instagram) លសៀវលៅម្របចំឆ្ន ំ ខិតតបែណ  ម្របតិទិនសិកា។េ។ លព្េខលេះលយើងក៏អាចផ្សព្វផ្ាយការងាររបស់សិសសផ្ងមដរ។ 
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ច្សឆកត ីច្ផ្តើរ 
 

 

អំព្យីច្សៀវច្ៅបណ្នចំ្នោះ 

ច្សៀវច្ៅបណ្ន ំ គឺមានន័យថ្ននឹងផ្តល់នូវម្កបខ្ណ្ឌ ថ្នការយល់ដឹងឆាស់លាស់ សម្មាប់សិសស 

មាតាបិតា និងប៉ុគគលិក។  ច្ទោះបីជាយ ងណាក៏ច្ដាយ វាផ្តល់ឆច្រល ើយយ ងសច្ងេបឆំច្ពាោះសំណួ្រ

ដូឆជា "ច្តើអវ ដជាច្ោលការណ៍្បណ្នរំបស់សាលាច្ៅកន ុង ម្បព្យ័នធអប់រំរបស់ SABIS?" “ច្តើអវ ដជា

កត ីម្បាថ្នា បដលច្យើងមានសម្មាប់សសិសរបស់ច្យើង?”   «ច្តើច្យើងម្តវូបំច្ព្យញភារកិឆចអវ ដខ្លោះកន ុងនរ

ជាសមាជិកថ្នសហគរន៍?  សរ៉ុបរក "ច្តើច្យើងមានច្ោលបំណ្ងអវ ដ?" 

 

លសៀវលៅមែនំទងំអស់េួរមតអាចម្រេប់ម្រេងបាន លហើយេួរមតបលម្រែើជាធនធាន មដេព្ឹង

អាម្រស័យបាន។  ខែៈលព្េមដេលសៀវលៅមែនំសម្រាប់សិសសលនេះ េឺជាការងារែួយ មដេ
កំព្ ងវវិតតលៅែ ន មដេនឹងផ្លល ស់បត រូ និងម្រតវូបានមកសម្រែួេលៅលព្េ មដេលយើងវរកី

ចលម្រែើនកន ុងនែជាសាលា វាលៅមតអាចជួយអនកឱ្យយេ់ថាលតើ "លយើងានលោេបំែងអវ ី" លៅ

លព្េបចច ុបបនន លនេះ។   សូែអានលសៀវលៅមែនឱំ្យបានហម ត់ចត់ និងលោយយកចិតតទ កោក់។  

បនទ ប់ែក ទ កវាលៅផ្ទេះឱ្យជិតខល នួសម្រាប់ជាឯកសារលយង។ 

លយើងមសវ ងរកការលយេយេ់ និងកិចេសហម្របតិបតត ិការរបស់អនក លៅលព្េមដេលយើងលធវ ីការរែួ

ោន លឆ្ព េះលៅរកលោេលៅរបស់លយើង។ 

 

សាលារកាសិទធ ិកន ុងការផ្លល ស់បត រូឆំច្ពាោះច្សៀវច្ៅបណ្នសំម្មាប់សិសសម្គប់ច្ព្យលច្វលា 

និងច្ដាយោម នការជូនដំណ្ឹងជារ៉ុន។  សាលាក៏រកាសិទធ ិកន ុងការចាកច្ឆញព្យីច្ោលការណ្៍ 

និងនីតិវធិីផ្ងបដរ។ 
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

បញ្ជ ីទំនក់ទំនង 

លេខទូរសព្ទ៖ (978) 458-1399     ទូរសារ៖ (978) 458-1366  

 

 

ម្របសិនលបើអនកែិនម្របាកដថាម្រតវូលៅលៅអនកណាលទ សាជិកនន

ប េាេិកការយិេ័យជួរែ ខនឹងរកីរាយកន ុងការដឹកនំអនកលៅកាន់ប េាេសែរែយ។ 

សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ សូែចូេលៅកាន់លេហទំព្័របណាដ ញរបស ់SABIS® តាែរយៈ www.sabis.net។  

លម្រៅព្៊ីលនេះ សាលារបស់លយើងក៏ានលេហទំព្័រព្ិលសសែួយ េឺ lowell.sabis.net. 

រ៉ុខ្ដំបណ្ង ច្ ម្ ោះ 

នយកសាលា បែឌ ិត Laurie Hodgdon 

AQC, ថាន ក់ទ៊ី K-2 

(អនកម្រតួតព្ិនិតយេ ែភាព្សិកា) 
អនកម្រស៊ី Megan Gaudreau 

AQC, ថាន ក់ទ៊ី 3-5 

(អនកម្រតួតព្ិនិតយេ ែភាព្សិកា) 
លលាកម្រស៊ី Courtney Connors 

AQC, ថាន ក់ទ៊ី 6-8 

(អនកម្រតួតព្ិនិតយេ ែភាព្សិកា) 
លលាកម្រស៊ី Siobhan Quinlan 

AQC, ថាន ក់ទ៊ី 9-11 

(អនកម្រតួតព្ិនិតយេ ែភាព្សិកា) 
អនកម្រស៊ី Katie Reyes 

SEAC 

(អនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកសិកាអប់រំព្ិលសស) 
លលាកម្រស៊ី Khristine Maraganis 

អនកសម្រែបសម្រែួេជ៊ីវតិសិការបស់សិសស  លលាកម្រស៊ី Ashley Bailey  

អនកម្រេប់ម្រេងបលចេកវទិាព្័ត៌ាន លលាក Christian Simard 

SMC  

(អនកសម្រែបសម្រែួេការម្រេប់ម្រេងសិសស) 
TBD 

អនកបំលព្ញការងារសងាែរបស់សាលា 
លលាកម្រស៊ី Miranda Hill, លលាកម្រស៊ី Julia Hanna, អនកម្រស៊ី Alba 

Kuilan-Lamboy និង អនកម្រស៊ី Nancy Fagan 

អនកសម្រែបសម្រែួេ ELL 

(អនកលរៀនភាសាអង់លេលស) 
លលាកម្រស៊ី Jennifer Cippola 

អនកកាន់បញ្ា ៊ីរដាបាេ លលាកម្រស៊ី Shannon Sokolski 

ការយិេ័យធ រកិចេ លលាក Carl Nystrom 

ធនធានែន សស TBD 

េិលាន បោា យិកាម្របចំសាលា 
អនកម្រស៊ី Jennifer Gikas, R.N. នងិអនកម្រស៊ី Mrs. Rebecca 

Schmidt 

អនកម្រេប់ម្រេងការយិេ័យ អនកម្រស៊ី Pamela Rondon 

អនកទទួេលេាៀវ អនកម្រស៊ី Malinda Silva 

http://www.sabis.net/
http://lowell.sabis.net/
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

 

ម្ករុម្បឹកាម្គប់ម្គង 
 

 

 

ច្លាក Walter McGrail – ម្បធាន 

 

អាកម្សី Kathleen McCarthy – អន៉ុម្បធាន 

 

ច្លាក Alan Miller – ហិរញ្ា ិក 

 

ច្លាកម្ស ីErika Souza – ច្លខា 

 

ច្លាក Brian Chapman – សមាជិក 

 

ច្លាក Pravin Patel – សមាជិក 

 

ច្លាក Sathya Pholy - សមាជិក 

 

 

កិចច ម្របជ ំម្រកែុម្របឹកាេិបាេ CCSL ម្រតវូបានលធវ ីល ើងជាធែមតាលៅ

នងៃអងាា រទ៊ីប៊ីននមខន៊ីែួយៗ លោយចប់លផ្តើែលៅលា៉ា ង 5:30 លាៃ ច 

លេើកមេងមតានកំែត់សាា េ់លផ្សងលទៀត។ 
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ម្បវតត ិថ្នបណាា ញសាលា SABIS® ៖ 
សាលាអនតរជាតិ Choueifat (លៅថា SHOY-FAT) ម្រតវូបានបលងក ើតល ើងកន ុងឆ្ន ំ 1886 លៅកន ុងេូែិ 

Choueifat ជាយម្រកងុ Beirut កន ុងម្របលទសេ៊ីបង់។ សាថ បនិក េឺកញ្ញា  Louisa Proctor និង 

Reverend Tanios Saad បានចប់លផ្តើែវាជាសាលាសម្រាប់ក ារ។ី កញ្ញា  Proctor និង Reverend 

Saad លជឿជាក់យ៉ា ងែ តាំថា ន្តសត ៊ីបានបញ្ជ នូតនែលននវបបធែ៌ និងជាកាល ំងលៅព្៊ីលម្រកាយ

ការធានដេ់ក ារឱ្យទទួេបានការអប់រំេអ ។ លៅលព្េលនេះ ានសាលាតិចតួចមដេទទួេសិសស

ម្រស៊ីលៅកន ុងតំបនល់នេះននម្របលទសេ៊ីបង់។ ប៊ីឆ្ន ំលម្រកាយែក ម្រេួសារលៅកន ុងសហេែន៍បានែក

សាលា លហើយបានស ំឱ្យកូនម្របសុរបស់ពួ្កលេចូេលរៀន លោយសារ "កូនម្រស៊ីរបស់លយើងកំព្ ងលរៀន 

លម្រចើនជាងកូនម្របសុរបស់ពួ្កោត់លៅលទៀត។"  សាលាបានកាល យជាសាលាអប់រំសម្រាប់ក ែរា 

និងក ារលីៅលព្េលនេះ។   
   

សាលាបានរចួផ្ តព្៊ីសម្រងាា ែលលាកទងំព្៊ីរ លហើយបនត រកីចលម្រែើន និងអេិវឌឍកន ុងរយៈលព្េ

ជាលម្រចើនឆ្ន ំែកលនេះ។ លៅពាក់កណាត េទសវតសរ៍ឆ្ន ំ 1970 វាបានចប់លផ្តើែកែម វធិ៊ីព្ម្រង៊ីក

លៅខាងលម្រៅម្របលទសេ៊ីបង់។ ឥ ូវលនេះានសាលាលរៀនចំនួន 79 និងសាកេវទិាេ័យចំនួន 1 

មដេកំព្ ងដំលែើរការលៅកន ុងម្របលទសចំនួន 15៖ សហរដាអាលែរកិ បា៉ា េ៊ីសាថ ន ចម្រកេព្អង់លេលស 

លអែ៊ីរា៉ា តអារា៉ា ប់រែួ េ៊ីបង់ ហស៊កោន៊ី លអហសុ ៊ីប អាេល ឺែ៉ាង់ រាូ៉ា ន៊ី បាមរ៉ាន អូែ៉ាង់ កាតា 

អារា៉ា ប ៊ីសាអូឌ៊ីត អ ៊ីរា៉ា ក ់និង ស ៊ីរ។ី ការច េះល ម្ េះចូេលរៀនសរ បលៅកន ុងសាលាទងំលនេះានសិសសជាង 

60,000 នក ់និងប េាេិក 4,500 នក់។ សិសសបញ្េប់ការសិកាននសាលាទងំលនេះបានចូេលរៀន

លៅសកេវទិាេ័យកំពូ្េៗជាលម្រចើន។ 

នងៃលនេះ លលាក Ralph Bistany និងអនកម្រស៊ី Leila Saad ដឹកនំបណាត ញសាលា SABIS® ។ 

ទ៊ីសាន ក់ការកណាត េលៅសហរដាអាលែរកិរបស់ម្របព្័នធអប់រំ SABIS® ានទ៊ីតំាងលៅទ៊ីម្រកងុ Eden 

Prairie រដា Minnesota ។ 

 

លកេណ្ៈព្យិច្សសថ្នបណាា ញសាលា® SABIS៖ 

 

ការច្រៀបឆំរហាវទិាល័យសម្មាប់សសិសទងំអស។់ 

សាលាខិតខំលរៀបចំសិសសទងំអស់របស់ខល នួឱ្យចូេែហាវទិាេ័យ និងសាកេវទិាេ័យមដេាន

េ ែភាព្េអ  និង "ស័កត ិសែ"។ លយើងលជឿថាការអប់រំលៅែហាវទិាេ័យ េឺអាចចូេលរៀន

បានសម្រាប់ សិសសទងំអស់មដេម្រតវូបានច េះល ម្ េះលៅកន ុងម្របព័្នធ របស់សាលា SABIS®។ 

កំែត់ម្រតាននទទួេឱ្យចូេលរៀនលៅែហាវទិាេ័យរបស់ SABIS® ទទួេបានការោំម្រទព្៊ីសិសស។ 
 

បចច ុបបនន  សាលា Collegiate Charter School of Lowell ទទួេសិសសចប់ព្៊ីថាន ក់ែលតតយយដេ់ថាន ក់ទ៊ី 

3។ សាលាានការតម្រែងទ់ិសខាងការសិកាខពស់ លោយោម នការសម្រែិតសម្រាំង លហើយ

តម្រែូវឱ្យានមតព្៊ីរចំែ ចប៉ា លណាណ េះ េឺ៖ 
 

សិសសម្រតវូមតានចំលែេះដឹងែូេោា នអបបបរាជាភាសាអង់លេលស និងេែិតវទិា (ដូចមដេ

បានកំែត់លោយការលធវ ីលតសត វនិិចេ ័យ) អនកមដេខវេះចំលែេះដឹងលនេះ ម្រតវូមតានឆនទ ៈកន ុងការទទួេ

បានវាតាែរយៈជំនួយ និងការខិតខំម្របឹងមម្របង។ 
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ាតាបិតា និងសិសសម្រតវូមតចង់បានការអប់រំដ៏េអឥតលខាេ េះ លហើយសិសសម្រតវូមតានឆនទៈ

កន ុងការខិតខំម្របឹងមម្របង មដេម្រតវូការលដើែប៊ីសលម្រែចបានលជាេជ័យកន ុងការសិកា។ 

 

ភាព្យឆម្រោុះបផ្ាកវបបធរ៌៖ 

SABIS®លជឿជាក់ថាភាព្ចម្រែេុះមផ្នកវបបធែ៌លៅកន ុង សិសសម្រេប់ៗរបូ និងប េាេិករបស់ខល នួ 

េឺជាមផ្នកែួយននលបសកកែមរបស់ខល នួលដើែប៊ី "អប់រំព្េរដាននព្ិេព្លលាក។” ភាព្ចម្រែេុះរបស់សិសស

ម្រេប់ៗរបូ ផ្តេ់ឱ្យពួ្កលេនូវបទពិ្លសាធន៍ននការម្របាម្រស័យទក់ទងជាែួយក ារ និងយ វវយ័ 

មដេានសាវតារលផ្សងៗោន  លោយផ្ដេ់ឱ្យពួ្កលេនូវឱ្កាសលដើែប៊ីទក់ទងជាែួយែន សសមដេាន

វបបធែ ៍ សាសនោ និងជាតិសាសន៍លផ្សងៗោន ។ វាបំលព្ញនូវលោេលៅែួយកន ុងចំលណាែ

លោេលៅននទសសនវជិាា របស់សាលា េឺ "ជួយសិសសឱ្យអេិវឌឍការយេ់ដឹងព្ិតម្របាកដអំព្៊ីភាព្

ខ សោន  ក៏ដូចជាភាព្ម្រសលដៀងោន " របស់អនកដនទ។ 

 

គណ្ច្នយយភាព្យ៖ 

លយើងលជឿជាក់ថាម្របសិទធភាព្ខពស់ និងសតង់ោរេអសលម្រែចបាន ម្របសិនលបើែន សសទទួេខ សម្រតវូ

ចំលពាេះសកែមភាព្ និងការសលម្រែចចិតតរបស់ពួ្កលេ។ ដូលចនេះលហើយ ប េាេម្រេប់របូលៅសាលា

ម្រតវូានេែលនយយភាព្។ អនកម្រេប់ម្រេងានទំនួេខ សម្រតវូកន ុងការកំែត់ សលម្រែចបាន និងរកា

បាននូវសត ង់ោរខពស់។ រដាបាេកំែត់កែម វធិ៊ីសិកាសម្រាប់ម្រេប់ថាន កទ់ងំអស់ និងវាស់មវង

ការសលម្រែចលោេបំែងតាែរយៈការលធវ ីលតសដ ឯករាជយ។ ម្រេបូលម្រងៀនម្រតវូទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះ

សែិទធផ្េរបស់សិសស។ 

 

ឆាប់សា ីព្យីច្ជាគជ័យរបស់សិសសម្គប់របូ៖ 

តាែការលសន ើស ំ សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងផ្តេ់ព្័ត៌ានទក់ទង

នឹងេ ែវ ឌឍិវជិាា ជ៊ីវៈរបស់ម្រេមូ្របចំថាន ក ់ រែួានជាអាទិ៍ ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងេ ែវ ឌឍិរបស់រដា 

និងេកខែៈវវនិិចេ ័យផ្ដេ់អាជាា បែណ សម្រាប់កម្រែិតថាន ក់ និងែ ខវជិាា ននការបងាា ត់បងាា ញរបស់ម្រេ។ូ 

 

ច្ោលការណ្៍រិនច្រ ដសច្អើង៖ 

លយងតាែ M.G.L. ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 89 និងជំពូ្កទ៊ី 76 មផ្នកទ៊ី 5 សាលា Collegiate Charter 

School of Lowell លបតជាា ធាននូវឱ្កាសសិកាលសម ើោន សម្រាប់សិសាន សិសសទងំអស់ លោយ

ឈរលេើែូេោា ន មដេាន និងែិនម្រតវូលរសីលអើងលោយឈរលេើែូេោា នជាតិសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ 

លដើែកំលែើតជាតិ ជំលនឿ លេទ ជាតិព្នធ ុ ទំលនរផ្ល វូលេទ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ ព្ិការភាព្ផ្ល វូចិតត 

ឬរាងកាយ អាយ  ពូ្ជព្ងស ការសមែតងអតតព្េិកែម តម្រែូវការពិ្លសស ឬជំនញភាសាអង់លេលស 

ឬភាសាបរលទស និងសែិទធិផ្េសិកា។  សាលា Collegiate Charter School of Lowell អាចកំែត់

ការច េះល ម្ េះចូេលរៀនកន ុងកម្រែិតជាក់លាក់ែួយ និងអាចលរៀបចំកែម វធិ៊ីសិកាជ ំ វញិមផ្នកជាក់លាក់

លេើចំែ ចលោេដូចជា េែិតវទិា វវទិាសាន្តសត  ឬសិេបៈ។ 

 

ម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេងបានអន ែ័តន៊ីតិវធិ៊ីបដ ឹងតវា៉ា សម្រាប់សិសស ម្រេបូលម្រងៀន និងប េាេិក 

លផ្សងលទៀតមដេានអារែមែ៍ ថាពួ្កលេម្រតវូបានលេលរសីលអើង។ ចាប់ចែលងននលោេការែ៍ 

និងន៊ីតិវធិ៊ីានលៅកន ុងលសៀវលៅមែនំលនេះ និងានលៅការយិេ័យរដាបាេផ្ងមដរ។ 

 

ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកម្របឆ្ំងនឹងប េាេណាាន ក់ រែួទងំសិសស 

ាតាបិតា អាណាព្ាបាេ ឬប េាេិកសាលាសម្រាប់ការោក់ពាកយបែដ ឹង ការោក់ពាកយ បែដ ឹង 
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តវា៉ា  ឬការម្របឆំ្ងនឹងការលរសីលអើង ម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូចត់ទ កថា ជាទលងវ ី 

ខ សឆាងមដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់មតែដង។    

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ែិនលរសីលអើងទក់ទងនឹងពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ 

សាសន លយនឌ័រ ទំលនរផ្ល វូលេទ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ សញ្ញា តិលដើែ អាយ  ព្ិការភាព្ សាថ នភាព្ 

LBGQT ព្័ត៌ានមហសន សាថ នភាព្អាពាហ៍ព្ិពាហ៍ ការលេើកមេងលទស ឬឋានៈជាអត៊ីត

យ ទធជនមដេានធានរា៉ា ប់រងម្រសបតាែចាប់សហព្័នធ  រដា និងែូេោា នជាធរាន។   

 

លោេការែ៍លនេះអន វតតចំលពាេះសិសស ម្រេបូលម្រងៀន ប េាេិក និងរដាបាេទងំអស់លៅសាលា 

Collegiate Charter School of Lowell។ 

ច្ោលការណ៍្ឆ៉ុោះច្ ម្ ោះឆូលច្រៀនរបស់សាលា Collegiate Charter School of 

Lowell ៖ 

 
1. ច្ោលការណ្៍ទូច្ៅ 

 

a. សាលា Collegiate Charter School of Lowell (Collegiate) េឺជាសាលារដា 

មដេបលម្រងៀនលម្រតៀែឱ្យចូេលរៀនលៅែហាវទិាេ័យ K-12 មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលា 

ទទួេែូេនិធិព្៊ីរដា និងចាប់អប់រំ និងបទបបញ្ាតត ិជាធរានននរដា Massachusetts 

សហស ខ ាេ។  សាលា Collegiate ច េះល ម្ េះចូេលរៀន ថាន ក់ែលតតយយងម៊ីជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ និង

បំលព្ញែ ខតំមែងែកវញិលៅថាន ក់ែលតតយយដេ់ថាន ក់ទ៊ីដប់ លៅលព្េមដេានការលបើក

ទទួេសិសស។ សាលារកា និងអន វតតមផ្នការលម្រជើសលរសី និងរកាទ កសិសស ដូចាន

មចងកន ុង G.L. c. 71, § 89(f) និង CMR 603 1.05(f)។  

 

b. សាលា Collegiate ែិនម្រតវូលរសីលអើងលេើែូេោា នននពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ លដើែកំលែើត 

ជំលនឿ ឬសាសន លេទ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ ជាតិព្នធ ុ ទំលនរផ្ល វូលេទ ព្ិការភាព្ផ្ល វូចិតត ឬ

ផ្ល វូកាយ អាយ  ពូ្ជព្ងស ការសមែតងអតតព្េិកែម តម្រែូវការពិ្លសស ជំនញភាសាអង់លេលស 

ឬភាសាបរលទស ឬសែិទធិផ្េសិកាព្៊ីែ នលៅលព្េលម្រជើសលរសី ឬទទួេយកសិសសកន ុង

សកែមភាព្ច េះល ម្ េះចូេលរៀន។ 

 

c. ដំលែើរការោក់ពាកយស ំរបស់លៅសាេ Collegiate េឺឯករាជយព្៊ី និងែិនពាក់ព្័នធជាែួយ

ដំលែើរការោក់ពាយស ំរបស់ែែឌ េសិកាសាលាសារធារែៈននរដា Lowell លទ។ 

 

d. ចំនួនសិសសសរ បមដេចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate កន ុងឆ្ន ំសិកាែួយែិនអាចលេើសព្៊ី

ចំនួនសិសសសរ បលៅកន ុងរបាយការែ៍ែ នចូេលរៀនរបស់សាលា 

មដេបានោក់ជូននយកោា នបឋែសិកា និងែធយែសិកាលៅនិទឃរដូវែ នលទ។ 

Collegiate នឹងែិនទទួេយកសិសសលេើសព្៊ីចំនួនអតិបរាិ និងមផ្នការកំលែើន

មដេបានអន ែ័តរបស់សាលា ជាក់លាក់លៅតាែេកខខែឌជាសារវនត

ននេកខនត ិកៈរបស់សាលាលនេះលទ។ 
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e. កន ុងករែ៊ី មដេានកមនលងទំលនរតិចជាងលបកខជនមដេានសិទធិ សិសសនឹងម្រតវូបានទទួេ

យកសម្រាប់ការចូេលរៀនលោយដំលែើរការចប់លឆ្ន តដូចានមចងកន ុងមផ្នកទ៊ី 4។ 

ន៊ីតិវធិ៊ីចប់លឆ្ន ត។  

 

f. លបកខជនទងំអស់នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរថាសាលាផ្តេ់កមនលងសាន ក់

លៅ និងលសវាកែមោំម្រទសម្រាប់អនកសិកាចម្រែេុះ រែួទងំសិសសមដេអាចានពិ្ការភាព្ 

ម្រតវូការការអប់រំពិ្លសស ឬជាអនកសិកាភាសាអង់លេលស។  ព័្ត៌ានលនេះម្រតវូបានបងាា ញ

លៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលា លៅកន ុងឯកសារផ្សព្វផ្ាយ និងលសៀវលៅមែនំសម្រាប់

ាតាបិតាសិសស និងជាមផ្នកននពាកយស ំច េះល ម្ េះចូេលរៀន។  

 

2. លកេខ្ណ្ឌ មានសិទធ ិកន ុងការឆ៉ុោះច្ ម្ ោះ 

 

a. Collegiate ែិនតម្រែូវឱ្យលបកខជន ឬម្រកែុម្រេួសាររបស់ពួ្កលេចូេរែួការសាា សន៍ 

ឬកិចច ម្របជ ំផ្តេ់ព្័ត៌ានជាេកខខែឌ ននការោក់ពាកយ ការចូេលរៀន និងការចូេរែួលនេះ

លទ។  លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ ម្រកែុម្រេួសារ និងសិសសម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរែួ

កន ុងការលបើកឱ្យចូេទសសន លដើរលែើេ និង/ឬជួបជាែួយសាលា Collegiate ែ នលព្េ

ោក់ពាកយស ំ។ 

 

b. ដូចោន លនេះមដរ Collegiate ែិនចត់មចងការម្រប ងចូេ ឬការលធវ ីលតសដ វាស់សទ ង់

សែតថភាព្ ឬកំែត់ការច េះល ម្ េះជាែ នលេើេទធផ្េព្៊ីការលតសដសែតថភាព្ ឬសែិទធផ្េ

ណាែួយ ឬេទធផ្េសិកាព្៊ីែ នរបស់សិសសលៅសាលាែ នរបស់ោត់លនេះលទ។ 

 

c. លដើែប៊ីឱ្យសិសសណាាន ក់ច េះល ម្ េះចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate សិសសលនេះម្រតវូមតបលងក ើត 

តាែរយៈម្របតិបម្រតព្ិនទ ុ មផ្នការសិកាលៅផ្ទេះមដេបានអន ែ័ត និង/ឬកំែត់ម្រតាសាលា

មដេអាចទទួេយកបានលផ្សងលទៀត មដេខល នួបានបញ្េប់ថាន ក់លោយលជាេជ័យែ ន

ថាន ក់មដេពួ្កលេមសវ ងរកការអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន។  សម្រាប់សិសសថាន ក់ែលតតយយ សិសស

ម្រតវូានអាយ  5 ឆ្ន ំម្រតឹែនងៃទ៊ី 31 មខស៊ីហា ននឆ្ន ំសិកាមដេបានអន វតត។  សម្រាប់ការ

ច េះល ម្ េះចូេលរៀនថាន ក់ែលតតយយ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេនឹងតម្រែូវឱ្យផ្តេ់ឱ្យសាលានូវ

សំប ម្រតកំលែើតរបស់ក ារ។ សម្រាប់សិសសមដេែិនបានចូេរែួ ឬបញ្េប់ថាន ក់ែលតតយយ 

លហើយកំព្ ងមសវ ងរកការចូេលរៀនថាន ក់ទ៊ី 1 សិសសម្រតវូមតានអាយ  6 ឆ្ន ំម្រតឹែនងៃទ៊ី 31 

មខស៊ីហា ននឆ្ន ំសិកា។  

 

d. េកខខែឌ តម្រែូវននការសាន ក់លៅ៖ លដើែប៊ីច េះល ម្ េះចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate 

លបកខជនទងំអស់ម្រតវូមតជាអនករស់លៅរដា Massachusetts លៅលព្េោក់ពាកយ 

ការអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន និងលព្េកំព្ ងចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate។ លម្រៅព្៊ីសិសស 
មដេោម នផ្ទេះសមែបង ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូមតោក់េសត ុតាងននការសាន ក់លៅ 
លៅលព្េោក់ពាកយ និងច េះល ម្ េះ (ម្របសិនលបើការសាន ក់លៅបានផ្លល ស់បត រូបនទ ប់ព្៊ីការ

ោក់ពាកយ)។   

 

i. េសត ុតាងននការសាន ក់លៅរែួាន៖ 

 បែណ លបើកបររបស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេលៅរដា Massachusetts 



 

 
12 

មដេានស ព្េភាព្ 

 វវកិកយបម្រតលសវាសាធារែៈ (ែិនមែនទឹក ឬទូរសព្ទនដ) ច េះកាេបរលិចេទ

កន ុងរយៈលព្េ 60 នងៃកនលងែក 

 ចាប់ចែលងននការជួេបចច ុបបនន  កិចច ម្រព្ែលម្រព្ៀងមផ្នកទ៊ី 8 ឬេិខិតបញ្ញា ក់

របស់ាេ ស់ផ្ទេះ 

និង/ឬបែណ ច េះល ម្ េះលបាេះលឆ្ន ត   

 បែណ កែមសិទធិ ការទូទត់សងម្របាក់បញ្ញេ ំ ច េះកាេបរលិចេទកន ុងរយៈលព្េ 60 

នងៃច ងលម្រកាយ ឬវកិកយបម្រតព្នធលេើអចេនម្រទព្យ មដេបានច េះកាេបរលិចេទ

កន ុងឆ្ន ំច ងលម្រកាយ 

 ទម្រែង់មបបបទ W2 មដេច េះកាេបរលិចេទកន ុងអំ ុងឆ្ន ំ ឬច ងសនល ឹកនន

ការលបើកម្របាក់លបៀវតសរ៍ មដេច េះកាេបរលិចេទកន ុងរយៈលព្េ 60 នងៃកនលង

ែក  

 លសចកត ៊ីមងលងការែ៍របស់ធនោរ ឬបែណ ឥែទនមដេាន

ច េះកាេបរលិចេទកន ុងរយៈលព្េ 60 នងៃកនលងែក 

 េិខិតព្៊ីទ៊ីភាន ក់ងាររោា េិបាេមដេទទួេបានការអន ញ្ញា ត* ច េះកាេ

បរលិចេទកន ុងរយៈលព្េ 60 នងៃកនលងែក 

*ទ៊ីភាន ក់ងាររោា េិបាេមដេទទួេបានការអន ញ្ញា ត៖  នយកោា នចំែូេ (DOR) លសវាក ារ 

និងម្រេួសារ (DCF) ជំនួយអនតរកាេ (DTA) លសវាយ វជន (DYS) សនត ិស ខសងាែ 

រាេ់ការទំនក់ទំនងលៅលេើកាេសំប ម្រតរបស់រដា Massachusetts សហស ខ ាេ។ 

សិសសមដេអាចម្រតវូបានចត់ទ កថាោម នផ្ទេះសមែបង ានសិទធិោក់ពាកយ និងចូេលរៀន

លៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell បាន។ លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ 

លដើែប៊ីទទួេបានការអន លម្រោេះឱ្យចូេលរៀន 

សិសសមដេអាចម្រតវូបានចត់ទ កថាោម នផ្ទេះសមែបងម្រតវូមតផ្តេ់េសត ុតាងននទ៊ីេំលៅបចច ុបបនន  

ឬបលណាត េះអាសនន របស់ពួ្កលេ។ ការទំនក់ទំនងអំព្៊ីភាព្ោម នផ្ទេះសមែបងរបស់សាលា 

Collegiate នឹងលធវ ីការជាែួយសិសសាន ក់ៗ មដេអាចម្រតវូបានចត់ទ កថាោម នផ្ទេះសមែបង 

លដើែប៊ីកំែត់េសត ុតាងននការសាន ក់លៅតាែករែ៊ីន៊ីែួយៗ។  

e. Collegiate រកាសិទធិកន ុងការបញ្េប់ការច េះល ម្ េះរបស់សិសស លដើែប៊ីដក ឬេ ប 

លចេការអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន ឬេ បលចេការច េះល ម្ េះសិសស ម្របសិនលបើលេរក

លឃើញថាសិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់សិសស បានោក់បញ្ជ នូ លសចកត ៊ី

មងលងការ ឬឯកសារែិនព្ិត កន ុងអំ ុងលព្េដំលែើរការោក់ពាកយស ំ ឬកន ុងអំ ុងលព្េ

មផ្នកណាែួយននការច េះល ម្ េះរបស់សិសសលៅសាលា Collegiate។ សិសស និង/ឬាតា

បិតា/អាណាព្ាបាេ នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីលចតនរបស់សាលា

កន ុងការចត់វធិានការមបបលនេះ និងម្រតវូានឱ្កាសសមែដងែតិែ នលព្េលកើតានផ្េ

វវបិាកននការច េះល ម្ េះណាែួយែកលេើសិសស។ 
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f. យ៉ា ងលហាចណាស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេាន ក់ម្រតវូមតច េះហតថលេខាលេើពាកយស ំលដើែប៊ីឱ្យ

សិសសានសិទធិច េះល ម្ េះចូេលរៀន។  Collegiate ែិនតម្រែូវឱ្យានហតថលេខាាតាបិតា

ព្៊ីរលទ េ េះម្រតាមតតម្រែូវលោយដ៊ីការបស់ត លាការ។ 

 

3. ដំច្ណ្ើរការដាក់ពាកយ 

 

a. ពាកយលសន ើស ំច េះល ម្ េះចូេលរៀនាន និងទទួេយកលព្ញែួយឆ្ន ំ។ ពាកយស ំានលៅ 

lowell.sabis.net និង/ឬអាចែកយកលៅ1857 Middlesex St, Lowell, MA 01851។ 

នងៃផ្ តកំែត់សម្រាប់ការោក់ពាកយស ំម្រតវូបានផ្សព្វផ្ាយជាសាធារែៈយ៉ា ងលហាចណាស់ែួ

យមខែ នលព្េផ្ តកំែត់។ 

ពាកយស ំមដេបានទទួេលៅលម្រកាយនងៃផ្ តកំែត់ម្រតវូបានបញ្ច េូលៅកន ុងការចប់លឆ្ន តច េះ

ល ម្ េះចូេលរៀនតាែការលម្រោងទ កលៅលព្េលម្រកាយ ម្របសិនលបើអស់បញ្ា ៊ីរង់ចំ មដេបាន
បលងក ើតដំបូង។ រាេ់ព្័ត៌ានមដេបានលសន ើរស ំលៅកន ុងពាកយស ំនឹងែិនម្រតវូបានលម្របើ

លដើែប៊ីមបងមចកល ើយ។  សាលា Collegiate ែិនម្រតវូេិតនងលពាកយស ំចូេលរៀន ឬលម្របើម្របាស់

ការលេើកទឹកចិតតមផ្នកហិរញ្ា វតថ ុលដើែប៊ីលម្រជើសលរសីនិសសិតល ើយ។  

 

b. សាលា Collegiate អន វតតកាេបរលិចេទផ្ តកំែត់ននការោក់ពាកយស ំចែបងែួយ 

និងការចប់លឆ្ន តច េះល ម្ េះចូេលរៀនលរៀងរាេ់ឆ្ន ំបនទ បព់្៊ីនងៃទ៊ី 1 មខែករា ប៉ា មនតែ ននងៃទ៊ី 

15 មខែ៊ីន សម្រាបឆ់្ន ំសិកាខាងែ ខ។  សាលា Collegiate ម្រតវូផ្សព្វផ្ាយជាសាធារែៈនូវ

កាេបរលិចេទ លព្េលវលា និងទ៊ីតំាងលោយានការជូនដំែឹងសែលហត ផ្េយ៉ា ង

លហាចណាស់ែួយសបាត ហ៍ែ ននងៃចប់លឆ្ន ត។ រយៈលព្េច េះល ម្ េះចូេលរៀននឹងម្រតវូបាន

ផ្សព្វផ្ាយយ៉ា ងទូេំទូលាយទូទងំតំបន់ លហើយនឹងរែួបញ្ច េូការលបើកឱ្យចូេលដើរលែើេជា

សាធារែៈសម្រាប់ម្រេួសារមដេចប់អារែមែ៍។ 

 

c. ម្របសិនលបើដំលែើរការច េះល ម្ េះចូេលរៀនរបស់នយកសាលាបរាជ័យកន ុងការបំលព្ញកមនលងចូ

េលរៀនមដេលៅទំលនរ សាលាអាចដំលែើរការការច េះល ម្ េះល ើងវញិបានលម្រចើនជាងែួយដង 

មដេដំលែើរការមបបលនេះានេកខែៈលសម ើភាព្ និងលបើកចំហ លហើយសាលាផ្តេ់ការជូន

ដំែឹងជាសាធារែៈសែម្រសបយ៉ា ងលហាចណាស់ែួយមខែ ននងៃផ្ តកំែត់

ននការោក់ពាកយ។  

 

d. សាលានឹងកំែត់ចំនួនកមនលងទំលនរកន ុងែួយឆ្ន ំៗ តាែកម្រែិតថាន ក់។ លៅលព្េ មដេាន
កមនលងទំលនរកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា សាលាលរៀនអាចដំលែើរការច េះល ម្ េះចូេលរៀនែតងលទៀត 

លដើែប៊ីបំលព្ញការលបើកទទួេទងំលនេះ និងលដើែប៊ីបំលព្ញតាែេកខខែឌ តម្រែូវរបស់ G.L. c. 

70, § 89(n)។ 603 CMR 1.05(8). 

 

e. ម្របសិនលបើលបកខជនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន និងច េះល ម្ េះចូេលរៀនលៅសាលា 

Collegiate លនេះពាកយស រំបស់ពួ្កលេកាល យជាមផ្នកែួយននកំែត់ម្រតាបលណាត េះអាសនន របស់

សិសស និងម្រតវូរកាទ កលោយអន លលាែតាែចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិម្រេប់ម្រេងសដ ៊ីព្៊ីកំែត់

ម្រតាអប់រំ។ 
 



 

 
14 

f. ម្របសិនលបើលបកខជនែិនទទួេបានការអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន ឬលម្រជើសលរសីែិនច េះល ម្ េះចូេ

លរៀនលៅសាលា Collegiate លទ សាលានឹងរកាទ កពាកយស ំរបស់ក ារលនេះទ កជាកំែត់ម្រតា

សិសសបលណាត េះអាសននសម្រាប់រយៈលព្េែួយ (1) ឆ្ន  ំ បនទ ប់ព្៊ីល ម្ េះរបស់សិសសមេង

សថ ិតកន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំ។ 

g. េសត ុតាងសែម្រសបននការសាន ក់លៅបចច ុបបនន  ឬសាថ នភាព្បងបអ នូបលងក ើតអាចម្រតវូបាន

តម្រែូវ លៅលព្េមដេម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន។  

 

h. សាលា Collegiate ម្រតវូរែួបញ្ច េូលៅកន ុងពាកយស ំរបស់ខល នួ និងឯកសារច េះល ម្ េះ

ទងំអស់នូវលសចកត ៊ីមងលងការែ៍ោម នការលរសីលអើង។ 

 

4. នីតិវធិីចាប់ច្នា ត 

a. សាលានឹងកំែត់ចំនួនកមនលងទំលនរលៅកន ុងរយៈលព្េច េះល ម្ េះតាែកម្រែិតថាន ក់។ កន ុង

ករែ៊ីមដេានកមនលងទំលនរតិចជាងលបកខជនមដេានសិទធិ សិសសនឹងម្រតវូបានទទួេ

យកសម្រាប់ការចូេលរៀនតាែរយៈដំលែើរការចប់លឆ្ន ត។ លបកខជននឹងម្រតវូបានោក់ចូេ

លៅកន ុងការចប់លឆ្ន តតាែកម្រែិតថាន ក់ និងម្រតវូបានមបងមចកជាប៊ីម្របលេទ៖ បងបអ នូ 

អនកម្រសកុ និងអនកែិនមែនជាអនកម្រសកុ ដូចមដេបានព្ែ៌នខាងលម្រកាែ។ 

 

i. បងបអ នូបលងក ើត អនកម្រសកុ ឬអនកែិនមែនជាអនកម្រសកុ របស់សិសស មដេចូេ
លរៀនលៅសាលា Collegiate រចួលហើយកន ុងឆ្ន ំននការោក់ពាកយស ំ នឹងម្រតវូបាន

ផ្តេ់អាទិភាព្សម្រាប់ការទទួេឱ្យចូេលរៀនជាងសិសស មដេែិនមែន

ជាបងបអ នូបលងក ើត។  វាជាទំនួេខ សម្រតវូរបស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ

ម្រសបចាប់កន ុងការជូនដំែឹងដេ់សាលា Collegiate អំព្៊ីបងបអ នូបលងក ើត

ណាាន កម់ដេកំព្ ងចូេរែួលៅសាលា Collegiate ឬសថ ិតកន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំ។ 

បងបអ នូបលងក ើត េឺជាសិសសមដេានាតាបិតារែួោន  លោយផ្ដេ់កំលែើតផ្លទ េ់ 

ឬតាែរយៈការសំុ្កូនម្រសបចាប់ 

 

ii. អនកម្រសកុននទ៊ីម្រកងុ Lowell នឹងម្រតវូបានផ្តេ់អាទិភាព្ សម្រាប់ទទួេឱ្យ

ចូេលរៀន ជាងសិសសមដេែិនមែនជាអនកម្រសកុ។ 

 

iii. អនកែិនមែនជាអនកម្រសកុនឹងម្រតវូបានកំែត់ថាជាអនកម្រសកុរដា 

Massachusetts មដេរស់លៅលម្រៅទ៊ីម្រកងុ Lowell។ 

 

b. ការចប់លឆ្ន តនឹងម្រតវូលធវ ីល ើងលៅកាេបរលិចេទមដេម្រតវូបានផ្សព្វផ្ាយជាសាធារែៈ 

លោយសាលា (ចលនល េះនងៃទ៊ី 1 មខែករាដេ់នងៃទ៊ី 15 មខែ៊ីន)។ ការចប់លឆ្ន តលនេះ

លធវ ីល ើងលៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell ផ្ល វូ 1857 Middlesex ទ៊ីម្រកងុ 

Lowell រដា Massachusetts។ កាេបរលិចេទ និងលព្េលវលានឹងម្រតវូបានផ្សព្វផ្ាយ

ជាសាធារែៈយ៉ា ងលហាចណាស់ែួយសបាត ហ៍ែ នការចប់លឆ្ន ត។ 

រាេ់ពាកយស ំមដេានសិទធិទទួេបានតាែកាេកំែត់នឹងម្រតវូបញ្ច េូលៅកន ុងការចប់លឆ្ន
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តសាធារែៈ ម្របសិនលបើចំបាច់។ ពាកយស ំមដេបានោក់ជូនលម្រកាយកាេបរលិចេទ

កំែត់នឹងែិនម្រតវូបានបញ្ច េូលៅកន ុងការចប់លឆ្ន តលនេះលទ។  

 

c. ពាកយស ំន៊ីែួយៗនឹងម្រតវូបានផ្តេ់លេខសាា េ់ម្រពាវ។ ភាេ៊ីអព្ាម្រកឹតនឹងចប់លឆ្ន តតាែ

ថាន ក់លៅឯការជួបជ ំសាធារែៈ។ ការចប់លឆ្ន តនឹងបលងក ើតបញ្ា ៊ីសិសសលោយលសម ើភាព្ និង

នចដនយតាែថាន កម់ដេានេំោប់លេខលរៀងលៅតាែការចប់លឆ្ន តរបសពួ់្កលេ។ 

បនទ ប់ព្៊ីកំែត់ដំោប់លេងលរៀងលឆ្ន តលោយនចដនយរចួ អាទិភាព្សម្រាប់ការទទួេឱ្យ

ចូេលរៀននឹងម្រតវូអន វតត។ ការអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀននឹងម្រតវូលធវ ីល ើងលោយេិតេូរព្៊ី

អាទិភាព្ននការច េះល ម្ េះ និងមផ្អកលេើចំនួនលៅអ៊ី មដេាន។ កន ុងករែ៊ី មដេាន

លបកខជនលម្រចើនជាងលៅអ៊ី មដេាន លនេះល ម្ េះសិសសនឹងម្រតវូោក់កន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំតាែ

ថាន ក់លៅតាែេំោប ់មដេល ម្ េះម្រតវូបានលម្រជើសលរសី។ 

 

5. បញ្ជ ីរង់ចា ំ

a. លៅលព្េមដេសិសសម្រតវូបានោក់កន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំ កន ុងរយៈលព្េព្៊ីរសបាត ហ៍ ាតា

បិតា/អាណាព្ាបាេ នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីទ៊ីតាំងរបស់ពួ្ក

លេលៅលេើបញ្ា ៊ីរង់ចំ។ ការម្របាម្រស័យទក់ទងលនេះនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនតាែសំប ម្រត 

និងអ ៊ីមែេ កន ុងករែ៊ី មដេអាសយោា នអ ៊ីមែេម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យ។  

 

b. េំោប់ននការោក់សិសសលៅលេើបញ្ា ៊ីរង់ចំអាចផ្លល ស់បត រូអាម្រស័យលេើអាទិភាព្ទទួេឱ្យចូេ

លរៀន (ដូចមដេបានកំែត់កន ុងមផ្នកទ៊ី 4a) មដេានលៅលព្េមដេការអន ញ្ញា តឱ្យ

ចូេលរៀនម្រតវូបានព្នារ។ សិសសនឹងែិនម្រតវូបានច េះល ម្ េះែ នសិសសមដេានសិទធិលផ្សង

លទៀត មដេព្៊ីែ នម្រតវូបានោក់កន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំកន ុងអំ ុងលព្េដំលែើរការច េះល ម្ េះែ ន 

លេើកមេងមត៖  

 

i. កន ុងករែ៊ី មដេអាទិភាព្ននការច េះល ម្ េះផ្លល ស់បត រូ (លោយសារសាថ នភាព្បងបអ នូ

បលងក ើត ឬការសាន ក់លៅ)  

ii. កន ុងករែ៊ី មដេការច េះល ម្ េះសិសសមដេែិនមែនជាបងបអ នូបលងក ើតរបស់សិសស

មដេបានច េះល ម្ េះនលព្េបចច ុបបនន លផ្សងលទៀត ព្៊ីបញ្ា ៊ីរង់ចំ នឹងលេើស

ព្៊ីតនែលសិការបស់ែែឌ េសិកា លនេះសិសសនឹងម្រតវូបានរំេងលចេ ប៉ា មនត ម្រតវូ

រកាទ កកន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំ។  

iii. កន ុងករែ៊ី មដេការច េះល ម្ េះសិសសមដេជាបងបអ នូបលងក ើតរបស់សិសសមដេកំព្ ង

ចូេលរៀនលៅសាលាទទួេែូេនិធិព្៊ីរដា នឹងលេើសព្៊ីតនែលសិការបស់ែែឌ េ

សិកា លហើយសាលាែិនបានទទួេយកសិសសលផ្សងលទៀតែ ននឹងទទួេយក

បងបអ នូបលងក ើតលនេះ បងបអ នូបលងក ើតអាចម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន 

លហើយរដា Massachusetts សហស ខ ាេនឹងផ្តេ់នងលសិកាសម្រាប់បងបអ នូ

បលងក ើត មដេម្រតវូសថ ិតលម្រកាែការដកហូតវញិ។  
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c. ម្របសិនលបើសិសសឈប់ចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate ឬបដិលសធការទទួេឱ្យចូេលរៀន 

សិសសបនទ ប់មដេានលៅកន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំតាែអាទិភាព្លៅលព្េទទួេឱ្យចូេលរៀន 

នឹងម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀនរហូតដេ់លៅអ៊ីទំលនរលព្ញ។  

 

d. ម្របសិនលបើបញ្ា ៊ីរង់ចំអស់អំ ុងឆ្ន ំសិកា លហើយានកមនលងទំលនរ សាលានឹងលរៀបចំ

រយៈលព្េច េះល ម្ េះបមនថែ និងការចបល់ឆ្ន តតាែការចំបាច់ លោយបំលព្ញតាែេកខខែឌ

តម្រែូវ មដេានមចងកន ុងមផ្នក "ន៊ីតិវធិ៊ីចប់លឆ្ន ត" ខាងលេើ។  

 

e. បញ្ា ៊ីរង់ចំម្រតវូបានរកាទ កសម្រាប់មតឆ្ន ំសិកាមដេសិសសបានោក់ពាកយស ំប៉ា លណាណ េះ។ សិសស

មដេលៅសេ់កន ុងបញ្ា ៊ីរងចំ់លៅច ងឆ្ន ំែិនបញ្ជ នូលៅឆ្ន ំបនទ ប់លទ។ រាេ់សិសស 

មដេលៅលសសសេ់កន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំមដេានបំែងច េះល ម្ េះសម្រាប់ឆ្ន ំសិកាបនតបនទ ប់

ម្រតវូោក់ពាកយស ងំម ៊ីលៅកាន់ការចប់លឆ្ន ត។  

 

f. លដើែប៊ីអន វតតតាែចាប់ទូលៅរបស់រដា Massachusetts c. 71, § 89(n) សាលា Collegiate 

នឹងរកាល ម្ េះសិសសមដេបានបញ្ច េូកន ុងការចប់លឆ្ន ត ប៉ា មនតែិនទទួេបានការអន ញ្ញា ត

ឱ្យចូេលរៀន លៅកន ុងបញ្ា ៊ីរង់ចំ មដេនឹងម្រតវូបញ្ជ នូបនត លៅនយកោា នបឋែសិកា 

និងែធយែសិកា។  លម្រៅមតល ម្ េះសិសស សាលា Collegiate នឹងផ្ដេ់នយកោា ននូវ 

អាសយោា នផ្ទេះ លេខទូរសព្ទ កម្រែិតថាន ក់ និងព្័ត៌ានលផ្សងលទៀតមដេនយកោា ន

យេ់ថាចំបាច់។  

 
 

6. ការបំច្ព្យញច្ ើងវញិ 

 

a. លៅអ៊ីលៅថាន ក់ែលតតយយដេ់ថាន ក់ទ៊ីម្របំាបួននឹងម្រតវូបានបំលព្ញល ើងវញិរហូតដេ់នងៃទ៊ី 15 

មខក ែាៈ។  

b. េកខខែឌ តម្រែូវននការបំលព្ញល ើងវញិ៖ 

i. សាលា K-12 តម្រែូវឱ្យបំលព្ញថាន ក់ K-6 ល ើងវញិ។ សាលា Collegiate 

នឹងបំលព្ញកមនលងទំលនរលៅថាន ក់ទ៊ី 7 និងទ៊ី 8 សម្រាប់លហត ផ្េដូចខាង

លម្រកាែ៖  

 លដើែប៊ីច េះល ម្ េះទំហំម្រកែុដ៏ម្រតឹែម្រតវូ។  

 សម្រាប់លោេបំែងប េាេិក និងកម្រែិតងវកិា។ 

ii. លេើសព្៊ីលនេះ សាលា Collegiate នឹងបំលព្ញកមនលងទំលនរលៅថាន ក់ទ៊ី 9 

លោយសារលហត ផ្េដូចខាងលម្រកាែ៖   

    លដើែប៊ីច េះល ម្ េះទំហំម្រកែុដ៏ម្រតឹែម្រតវូ។  

    សម្រាប់លោេបំែងប េាេិក និងកម្រែិតងវកិា។ 

c. រាេ់កមនលងទំលនរ មដេែិនម្រតវូបានបំលព្ញបនទ ប់ព្៊ីនងៃទ៊ី 15 មខក ែាៈ ផ្លល ស់លៅ

ថាន ក់បនតបនទ ប់ លដើែប៊ីបំលព្ញលៅមខកញ្ញា បនទ ប់ ម្របសិនលបើ ថាន ក់លនេះែិនសថ ិតលៅ

កន ុងពាក់កណាត េច ងលម្រកាយននថាន ក់មដេបានផ្តេ់ និងែិនសថ ិតលៅកន ុងថាន ក់ទ៊ី 10, 11 ឬ 
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12។ លៅអ៊ីសម្រាប់សិសសមដេបានទទួេយកការអន ញ្ញា ឱ្យចូេលរៀន

លៅកន ុងសាលាទទួេែូេនិធិព្៊ីរដា  ប៉ា មនតែិនធាល ប់បានចូេលរៀន េឺម្រតវូបានលេើកមេង។ 

603 CMR 1.05(10)(c)។ 

d. លៅអ៊ីលៅថាន ក់ទ៊ីដប់នឹងម្រតវូបានបំលព្ញល ើងវញិរហូតដេ់នងៃទ៊ី 30 មខកញ្ញា ។ លបកខជន

ថាន ក់ទ៊ី 10 ទងំអស់នឹងចូេរែួកន ុងការចប់លឆ្ន តសម្រាបតំ់មែងែួយលៅកន ុង

បញ្ា ៊ីរង់ចំ។ ម្របសិនលបើានលៅអ៊ី លៅអ៊ីទងំលនេះនឹងបំលព្ញរហូតដេ់នងៃទ៊ី 30 មខកញ្ញា ។   

i. សាលា Collegiate នឹងបំលព្ញកមនលងទំលនរលៅថាន ក់ទ៊ី 10 ល ើងវញិ

លោយលហត ផ្េដូចខាងលម្រកាែ៖  

 ការសិកា លោេបំែងប េាេិក និងការោក់កំហិតលេើងវកិា។  

 លដើែប៊ីច េះល ម្ េះទំហំម្រកែុដ៏ម្រតឹែម្រតវូ។ 

 

7. នីតិវធិីថ្នការឆ៉ុោះច្ ម្ ោះ 

 

a. សិសសទងំអស់មដេដំបូងល ើយម្រតវូបានព្នារលព្េច េះល ម្ េះ នឹងម្រតវូបានទក់ទងតាែ

រយៈសំប ម្រត និងអ ៊ីមែេរបស់សហរដាអាលែរកិ។ ចប់ព្៊ី មខែ៊ីនដេ់មខែិង ន 

ការផ្តេ់ជូនម្រតវូមតម្រតវូបានទទួេយក ឬបដិលសធកន ុងរយៈលព្េព្៊ីរ (2) សបាត ហ៍។ 

ចប់ព្៊ី មខកកកោតលៅ ការផ្តេ់ជូនម្រតវូមតម្រតវូបានទទួេយក ឬបដិលសធកន ុងរយៈលព្េប៊ី 

(3) នងៃលធវ ីការ។ 

ាតាបិតាម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យលធវ ីបចច ុបបននភាព្ព័្ត៌ានទំនក់ទំនងរបស់ពួ្កលេ

លោយទូរសព្ទលៅសាលាលរៀនលបើានការផ្លល ស់បត រូណាែួយ។ ក ារទងំអស់ មដេម្រតវូបាន
ទទួេយកសម្រាប់ការច េះល ម្ េះ ែិនថាលោយផ្លទ េ់តាែរយៈការចប់លឆ្ន ត ឬលម្រៅ

បញ្ា ៊ីរង់ចំ នឹងម្រតវូបានលសន ើស ឱំ្យ ប៉ា មនត ែិនតម្រែូវ បំលព្ញកម្រែងសំែួរមដេផ្តេ់ឱ្យសាលានូវ

ព្័ត៌ានទំនក់ទំនង ព្័ត៌ានអំព្៊ីម្របវតត ិសាលា និងទិននន័យលផ្សងលទៀតមដេពាក់ព្័នធ។ 

រាេ់សិសសមដេបដិលសធការអន ញ្ញា ឱ្យចូេលរៀនម្រតវូមតោក់ពាកយែតងលទៀត 

ម្របសិនលបើពួ្កលេចង់ឱ្យានការពិ្ចរល ើងវញិលដើែប៊ីទទួេបានការច េះល ម្ េះ។  
 

b. សិសសទងំអស់នឹងម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យផ្តេ់េសត ុតាងជាទម្រែង់ននម្របតិបតត ិពិ្នទ ុអចិនន្តនតយ៍ 

កាតរបាយការែ៍ ការបញ្េ ប់មផ្នការសិកាលៅផ្ទេះមដេទទួេបានការឯកភាព្ េិខិត

បញ្ញា កព់្៊ីអនកដឹកនំសាលា។េ។ មដេបងាា ញថាពួ្កលេបានបញ្េ ប់ថាន ក់បចច ុបបនន

របស់ពួ្កលេលោយលជាេជ័យលៅច ងមខស៊ីហា។   

 

c. សិសសមដេបានច េះល ម្ េះអាចលធវ ីការម្រប ងវាយតនែលសែតថភាព្។ េទធផ្េននការវាយតនែល

សែតថភាព្នឹងែិនប៉ាេះពាេ់ដេ់សាថ នភាព្ច េះល ម្ េះចូេលរៀនរបស់សិសសលនេះលទ 

ប៉ា មនតវាអាចជូនដំែឹងដេ់ថាន ក់ទ៊ីប៉ា នម នមដេសិសសទទួេបានលសវាកែមេអបំផ្ ត។  

 

d. ែ នលព្េសាលា Collegiate អន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន ម្រេួសារម្រតវូមតោក់េសត ុតាងននការសាន ក់

លៅកន ុងរដា Massachusetts។ សាលា Collegiate រកាសិទធិកន ុងការលផ្ទៀងផ្លទ ត់អាសយោា ន

របស់លបកខជនែតងលទៀតលៅដំណាក់កាេលនេះ (លេើកមេងមតករែ៊ីសិសសោម នផ្ទេះសមែបង) 

លោយលសន ើស ំេសត ុតាងននការសាន ក់លៅ។ 
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e. ការដកខល នួ៖ 

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចលម្រជើសលរសីការចត់តំាងព្៊ីសាលាល ើងវញិលោយដកខល នួ

លៅលព្េណាែួយកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា ម្រសបតាែដំលែើរការដកខល នួរបស់សាលា។ សិសស

នឹងម្រតវូបានពិ្ចរណាថាបានដកខល នួលចញព្៊ីសាលា លហើយកមនលងទំលនរអាចម្រតវូបាន

ម្របកាសសម្រាប់លោេជំហររបស់ក ារ ម្របសិនលបើករែ៊ីែួយកន ុងចំលណាែករែ៊ីដូចខាង

លម្រកាែលកើតល ើង៖  

 

i. សិសសមដេែិនបានចូេលរៀនលៅសាលា Collegiate លោយអន លលាែតាែលោេ

ការែ៍ចូេលរៀនរបស់សាលាកន ុងរយៈលព្េដប់ (10) នងៃដំបូងនននងៃមដេសិសស

បានរំព្ឹងទ កថាជានងៃចប់លផ្តើែ (ឧទហរែ ៍នងៃចូេលរៀនដំបូង)  

ii. សិសសលផ្ទរលៅសាលាលផ្សង  

iii. សាលាទទួេបានទម្រែង់មបបបទជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីាតាបិ

តា/អាណាព្ាបាេមដេចង់ដកសិសសលចញេិតម្រតឹែ

កាេបរលិចេទមដេបានកំែត់  

iv. សាលាទទួេបានការជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរព្៊ីសិសស (អាយ ចប់ព្៊ី 16 

ឆ្ន ំល ើងលៅ) មដេចង់ដកខល នួ  

រាេ់សិសសមដេបានដកខល នួ លហើយចង់ច េះល ម្ េះចូេលៅសាលាលនេះល ើងវវញិ ម្រតវូមតោក់

ពាកយចូេលរៀនវវញិ។  

 

8.  ព្យ័ត៌មានអពំ្យីសិសស  

 

a. សាលា Collegiate នឹងរកាកំែត់ម្រតាម្រតឹែម្រតវូននបញ្ា ៊ីរង់ចំរបស់ខល នួ។ ព្័ត៌ានសម្រាប់

សិសសមដេបានចូេកន ុងការចប់លឆ្ន ត ប៉ា មនតែិនទទួេបានការអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន ម្រតវូ

មតរែួបញ្ច េូដូចជា ល ម្ េះ (នែខល នួ នែកណាត េ និងនែម្រតកូន) នងៃមខឆ្ន ំកំលែើត 

ទ៊ីម្រកងុ ឬម្រកងុមដេកំព្ ងរស់លៅ កម្រែិតថាន ក់ អាសយោា នផ្ទេះ និងលេខទូរសព្ទ។ 

 

b. លដើែប៊ីអន វតតតាែចាប់ទូលៅរបស់រដា Massachusetts c. 71, § 89(g) សាលា Collegiate 

តាែសំលែើរបស់ែែឌ េសិកាណាែួយ ម្រតវូមតបលញ្េញល ម្ េះ និងអាសយោា នរបស់សិសស

មដេបានច េះល ម្ េះព្៊ីែែឌ េសិកាលនេះ លៅទ៊ីតំាងនម្របសែ៊ីយ៍របស់ភាេ៊ីទ៊ីប៊ីលដើែប៊ីលផ្ាើ

សំប ម្រត។ ម្របសិនលបើអនកែិនចង់ឱ្យព្័ត៌ានសិសសរបស់អនកម្រតវូបានបលញ្េញ អនកអាចដក

ខល នួលចញព្៊ីការលាតម្រតោងលនេះ លោយបំលព្ញ និងច េះហតថលេខាលេើទម្រែង់មបបបទ

សដ ៊ីព្៊ីការលាតម្រតោងព័្ត៌ានសិសសមដេានភាា ប់ែកជាែួយលសៀវលៅមែនំសម្រាប់ា

តាបិតាសិសស។   

 

 

ច្បសកករមរបស់សាលា៖ 
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លដើែប៊ីផ្តេ់នូវកែម វធិ៊ីអប់រំសាធារែៈថាន ក់សាកេវទិាេ័យេំោប់ព្ិេព្លលាកម្របកប

លោយភាព្ហម ត់ចត់ និងលជាេជ័យ មដេអាចឱ្យសិសាន សិសសទងំអស់ 

លោយែិនេិតព្៊ីសាវតាររបស់ពួ្កលេ សលម្រែច

បាននូវសកាត ន ព្េលព្ញលេញរបស់ពួ្កលេ លដើែប៊ីលម្រតៀែខល នួសម្រាប់

ភាព្លជាេជ័យលៅែហាវទិាេ័យ បំពាក់លោយសែតថភាព្ និងបំែងម្របាថាន

សម្រាប់ការលរៀនសូម្រតលព្ញែួយជ៊ីវតិ និង អេិវឌឍេ ែតនែលជាព្េរដា ម្រកែស៊ីេធែ៌ 

និងស៊ីេធែ៌រងឹាំលៅកន ុងបរយិកាសមដេានស វតថ ិភាព្ ការយកចិតតទ កោក់ 

និងភាព្ែ៉ាត់ចត់មដេបលងក ើតល ើងលោយឈរលេើឥរយិបទរបស់សាលា

មដេសងកត់ធៃន់លេើការរំព្ឹងទ កខពស់លេើអាកបបកិរយិ និងការសិកា។ 
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ម្បតិទិនសិកា 2021-2022 
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

កាលវភិាគលរអ ិតនា ំ 2021-2022 

 
 

 
 

*សាលា Collegiate Charter School of Lowell រិនទទួលខ្៉ុសម្តវូច្លើ

ការម្គប់ម្គងឆំច្ពាោះសិសសបដលរកដល់សាលារ៉ុនថ្ថៃឆូលច្រៀន ឬសាា ក់ច្ៅកន ុងណ្សាលាច្ម្កាយច្មា ងសិកាច្នោះច្ទ។ 

*សិសសមដេែកដេ់ែ នលា៉ា ងអាចនឹងម្រតវូបានច េះល ម្ េះកន ុងកែម វធិ៊ី នងៃព្នារលព្េ លហើយាតាបិតា/អាណាព្ាបាេនឹងម្រតវូបាន

េិតនងលសែម្រសបសម្រាប់ការចូេរែួកន ុងកែម វធិ៊ីែ នលា៉ា ងសិកា។ 

នងលលសវាលនេះក៏នឹងអន វតតចំលពាេះការយកកូនែកលរៀនែ នលា៉ា ងផ្ងមដរ លោយសារមតការព្នារលព្េលោយរបរយិកាស។ 

** ហាែសិសស បនតលៅសាលាបនទ ប់ព្៊ីការលចញលៅផ្ទេះកន ុងរយៈលព្េយូរមដេកំព្ ងរង់ចំជិេះឡាន រង់ចំបងបអ នូបលងក ើត លម្រកាយ

លព្េឃ្ត់ខល នួ ឬលព្េម្រត ប់ែកសាលាវញិ លោយសារឧបបតត ិលហត ឡានម្រកងុ។ សិសសបដលកំព្យ៉ុងរង់ចាជំិោះ 

ម្តវូបានច្គរំព្យឹងថ្ននឹងច្ៅបតច្ៅខាងច្ម្ៅច្ព្យញរួយអំ ុងច្ព្យលរង់ចារំបស់ពួ្យកច្គ។ 

រាេ់សិសសមដេលៅចំអូសបនល យលព្េយូរបនទ ប់ការលចញលៅផ្ទេះ អាចម្រតវូបានោក់ចូេកន ុងកែម វធិ៊ីនងៃព្នារលព្េ លហើយនងលលព្េ

រលសៀេមដេសែម្រសបនឹងម្រតវូបានេិតម្របាក់ព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ។    
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នីតិវធីិសិកា 
 

 

កាលវភិាគម្បចាឆំមាសនា ំ 2021-2022 
 

ឆ្ន ំសិកាម្រតវូបានមបងមចកជាព្៊ីរឆាស។ កន ុងរយៈលព្េឆាសន៊ីែួយៗ នងៃបលម្រងៀនប៊ីម្របលេទម្រតវូ

បានកំែត់លព្េលដើែប៊ីបលងក ើនការលរៀនសូម្រត៖ 

 

 នងៃបលម្រងៀនធែមតា 

 សបាត ហ៍រំេឹកលែលរៀន 

 សបាត ហ៍ច ងលម្រកាយ 

 

រឆនសរព័នធនា ំសិកា 2021-2022 ម្តវូបានច្រៀបរាប់ខាងច្ម្ការ។ 
 

 

ឆមាសទ ីI                    ឆមាសទី II 

 

បខ្សីហា ថ្ថៃទី 31 – បខ្ធន  ូថ្ថៃទី 23             បខ្រករា ថ្ថៃទ ី3  – បខ្រិថ៉ុន 

ថ្ថៃទី 16  

 

ការរំលឹងច្រច្រៀន  បខ្ធន  ូថ្ថៃទី 9 – បខ្ធន  ូថ្ថៃទី 15      ឧសភា ថ្ថៃទ ី25 – 

រិថ៉ុន ថ្ថៃទី 8  

 
 

បញ្ច ប់  បខ្ធន  ួថ្ថៃទី 16 – បខ្ធន  ូថ្ថៃទី 22             បខ្រិថ៉ុន ថ្ថៃទី 9 – 

បខ្រិថ៉ុន ថ្ថៃទី 15 

សបាា ហ ៍

 

ថ្ថៃសរ៉ុប          76 ថ្ថៃ            104 ថ្ថៃ 

 

សាលានឹងម្តវូបិទបនា ប់ពី្យបានបំច្ព្យញវគគសរ៉ុប 180 ថ្ថៃ។ 

ម្បសិនច្បើមានថ្ថៃធាល ក់ម្ពិ្យលច្ម្ឆើនជាងម្បារួំយ (6) ថ្ថៃ 

ច្យើងនឹងសង់វញិច្ៅកន ុងអំ ុងច្ព្យលសម្មាកបខ្ច្រសា។ 
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កិឆចការផ្ាោះ 

លដើែប៊ីព្ម្រងឹងលោេេំនិតព្៊ីថាន ក់លរៀន និងផ្តេ់ឱ្កាសឱ្យសិសសអន វតតនូវអវ ីមដេពួ្កលេបានលរៀន 

សិសសម្រតវូបានរំព្ឹងថានឹងបញ្េប់កិចេការផ្ទេះ។  

 

កិចេការផ្ទេះ េឺជាទិដាភាព្សំខាន់ននបទព្ិលសាធន៍សិការបសស់ិសសាន ក់ៗ និងជាកតាត សំខាន់

ចំលពាេះភាព្លជាេជ័យកន ុងការសិការបសពួ់្កលេ។  កិចេការផ្ទេះម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យសិសសជាការវរកី

ចលម្រែើនលម្រៅមតព្៊ីការបលម្រងៀនកន ុងថាន ក់។  វាជាទំនួេខ សម្រតវូរបស់សិសស លហើយេួរមតឆល ុេះបញ្ញេ ំង

ព្៊ីការងាររបស់ពួ្កលេ។  កិចេការែិនលព្ញលេញ ឬលៅសេ់បងាា ញព្៊ីការេំរាែកំមហងធៃន់ធៃរ

ដេ់ការសិកា។ កិចេការែិនលព្ញលេញ ឬលៅសេ់បងាា ញព្៊ីការេំរាែកំមហងធៃន់ធៃរដេ់

ការសិកា។ សិសសមដេែិនបំលព្ញកិចេការមដេ់ោក់ឱ្យ នឹងម្រតវូរាយការែ៍លៅនងៃលនេះលៅនយក

មផ្នកម្រេប់ម្រេងសិសស។ លេរំព្ឹងថា សិសសនឹងានកិចេការផ្ទេះខល េះលរៀងរាេ់យប់ រែួទងំ

នងៃស ម្រកផ្ងមដរ។ ចប់លផ្តើែព្៊ីថាន ក់ទ៊ី 3 សិសសលម្របើកំែត់លហត ម្របចំនងៃ មដេម្រតវូបានផ្តេ់

ឱ្យលោយសាលាលដើែប៊ីសរលសរកិចេការរបស់ពួ្កលេម្របចំនងៃ។ 

មាតាបិតាគួរព្យិនិតយច្រើលកំណ្ត់ច្ហត៉ុម្បចាថំ្ថៃ ម្បសិនច្បើពួ្យកច្គមានភាព្យរិនឆាស់លាស់

អំព្យីកិឆចការផ្ាោះ។ សសិសនឹងម្តវូបានច្សា ើស៉ុំឱ្យច្ធវ ដកំណ្ត់ច្ហត៉ុម្បចាថំ្ថៃរបស់ពួ្យកច្គឆ៉ុោះហតថច្លខា

ច្ដាយមាតាបិតារបស់ពួ្យកច្គច្រៀងរាល់យប់។ 
 

កិឆចការផ្ាោះម្តវូបានរឆនច្ ើងច្ដើរបី៖ 

 ព្ម្រងឹងការមែនំកន ុងថាន ក់លរៀនលោយផ្តេ់នូវការអន វតត ការហវ ឹកហាត់ និងការអន វតតន៍។ 

 កសាងទំន កចិតតលេើខល នួឯង និងសាម រត៊ីទទួេខ សម្រតវូរបស់សិសស។ 

 ព្ម្រង៊ីកបទពិ្លសាធន៍របស់សិសស លដើែប៊ីបលងក ើនការចូេរែួ។ 

 បលងក ើតជំនញម្រេប់ម្រេងលព្េលវលា និងទាល ប់សិកាវជិាាន។ 

 

សិសសម្តវូបានរំព្យឹងថ្ននឹង៖ 

 លម្របើរលបៀបវារៈរបស់សិសសជាលរៀងរាេ់នងៃ លហើយយកសាា រមដេម្រតវូការលៅផ្ទេះ។ 

 ការចំណាយលព្េលវលាលដើែប៊ីបញ្េប់កិចេការផ្ទេះ។ 

 បងាា ញការេិត ការខិតខំម្របឹងមម្របង និងភាព្សាអ តសអ ំកន ុងការងាររបស់ពួ្កលេ។ 

 ម្របេេ់ភារកិចេ វញិលៅនងៃកំែត់។ 

 

អវ ដបដលមាតាបិតាអាឆជួយបាន៖ 

 ផ្តេ់ឱ្យសិសសនូវកមនលងមដេសែរែយលដើែប៊ីលធវ ីកិចេការផ្ទេះ។ 

 លរៀបចំកាេវភិាេសកែមភាព្សិសស និងម្រេួសារ លដើែប៊ីអន ញ្ញា តឱ្យបញ្េប់កិចេការផ្ទេះ។ 

 សងកត់ធៃន់លេើសារៈសំខាន់ននទំនួេខ សម្រតវូ និងតម្រែូវការសម្រាប់វវធិ៊ីសាន្តសតហម ត់ចត់ 

និងម្របងុម្របយ័តនចំលពាេះកិចេការ។ 

 លេើកទឹកចិតតដេ់ការងារឯករាជយ ខែៈលព្េមដេផ្តេ់ឱ្យសិសសនូវការោំម្រទសែម្រសប

លៅលព្េចំបាច់។ 
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លេរំព្ឹងថា សិសាន សិសសទងំអស់នឹងានកិចេការផ្ទជាទម្រែង់ែួយចំនួនជាលរៀងរាេ់យប់ ែិនថា

ជាេហំាត់េែិតវទិា ការអានលោយលសៃ ៀែសាៃ ត ់ ឬសិកាលដើែប៊ីលម្រតៀែម្រប ងនលព្េខាងែ ខ។  

ចំនួនកិចេការផ្ទេះនឹងលកើនល ើងលៅលព្េសិសស្នលៅថាន ក់បនត។  វវធិានទូលៅែួយេឺម្រតវូរំពឹ្ងថា 

សិសសនឹងានកិចេការផ្ទេះយ៉ា ងតិច 10 នទ៊ីកន ុងែួយកម្រែិតថាន ក់។  ឧទហរែ ៍ សិសសមដេលរៀន

ថាន ក់ទ៊ី 4 េួរមតានកិចេការផ្ទេះម្របមហេ 40 នទ៊ីកន ុងែួយយប់។  លោេការែ៍មែនំទងំ

លនេះម្រតវូបានបលងក ើតល ើង និងជាកែមវតថ ុននរលបៀប និងសែតថភាព្សិការបស់សិសសាន ក់ៗ។  

អាម្រស័យលហត លនេះ សិសសែួយចំនួនអាចម្រតវូការលព្េលវលាតិចជាង ឬលម្រចើនជាងការមែនំ

មដេបងាា ញសម្រាប់កម្រែិតថាន ក់ន៊ីែួយៗ។ 

 
 

ការខ្កខានកិឆចការផ្ាោះ/កិឆចការកន ុងថ្នា ក់/ការច្ធវ ដច្តសត  និងគច្ម្មាង 

សិសសមដេខកខានកិចេការផ្ទេះលម្រចើនលៅៗនឹងទទួេរងផ្េវវបិាកមផ្នកសិកា។ អវតតាន និងការ

ខកខានកិចេការ៖ ាតាបិតាអាចលសន ើស ំកិចេការផ្ទេះ និង/ឬកិចេការកន ុងថាន ក់បានេ េះម្រតាមត

សិសសានលហត ផ្េមផ្នកលវជាសាន្តសត  ឬភាព្បនទ នក់ន ុងម្រេួសារមដេានឯកសារបញ្ញា ក់ លហើយនឹង

អវតតានរយៈលព្េប៊ីនងៃ ឬលម្រចើនជាងលនេះ។ រាេ់សំលែើសម្រាប់កិចេការផ្ទេះ/ថាន ក់លរៀន

េួរមតម្រតវូបានលធវ ីល ើងលោយផ្លទ េ់លៅកាន់អនកម្រតួតពិ្និតយេ ែភាព្សិកា (AQC)។ 

 

ការខកខានកិចេការផ្ទេះ 

 រាេ់លព្េមដេសិសសខកខានកិចេការផ្ទេះលម្រចើនលៅៗ េទធផ្េសិកា ចំណាក់ថាន ក់ 

ឬផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយនឹងលកើតល ើង។   

 

ការខកខានកិចេការ/លតសតកន ុងថាន ក់ 

 ការខកខានកិចេការ និងលតសតកន ុងថាន ក់លោយសារអវតតានម្រតវូមតសងវវញិ កន ុងអំ ុង

លព្េសកែមភាព្ជ៊ីវតិសិសស លព្េបងាខ ងំទ កលព្េអាហារនងៃម្រតង់ លព្េបងាខ ងំទ ក

លម្រកាយលា៉ា ងលរៀន ឬថាន ក់លរៀននងៃលៅរ៍ កន ុងរយៈលព្េ 2 សបាត ហ៍* ននកាេបរលិចេទផ្ តកំែត់ 

ឬកាេបរលិចេទលធវ ីលតសដ ។  ម្របសិនលបើពួ្កលេែិនបានបញ្េប់កន ុងរយៈលព្េកំែត់ព្៊ីរសបាត ហ៍

លទ សិសសអាចនឹងទទួេបានព្ិនទ ុសូនយ។  

 
 

ការច្ធវ ដច្តសត  

ការវាយតនែលជាបនតបនទ ប់ននការសិការបស់សិសស េឺជាមផ្នកសំខាន់ែួយននដំលែើរការបលម្រងៀន

លៅកន ុងសាលា SABIS® ។ ការវាយតនែលលេើការសិការបស់សិសសលធវ ីល ើងតាែវធិ៊ីជាលម្រចើន អាម្រស័យ

លេើែ ខវជិាា ។ ខាងលម្រកាែលនេះ េឺជាការពិ្ព្ែ៌នខល ៊ីអំព្៊ីម្របលេទលផ្សងៗននឧបករែ៍វាយ

តនែលមដេលម្របើលៅសាលា។   សិសសម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យនូវការលធវ ីលតសត ម្របចំសបាត ហ៍ ឬព្៊ីរសបាត ហ៍ែដង 

មដេជាការលធវ ីលតសតសម្រាប់ជំពូ្ក ឬលែលរៀនធែមតា។ ការម្រប ងបញ្េប ់ និងការលធវ ីលតសត  AMS 

ែិនអាចរកាទ កលោយសិសសបានលទ ប៉ា មនតអាចលែើេបានលោយាតាបិតាលៅសាលា។ 

 

ភាព្យរិនច្សាម ោះម្តង់កន ុងការសិកា / ការច្បាកម្បាស់ / ការលួឆឆរលង 

ភាព្ែិនលសាម េះម្រតង់កន ុងការសិកា (ដូចជាការមកលងបនល ំ និងការេួចចែលង) នឹងម្រតូវបានលោេះម្រសាយ

ជាែួយនឹងផ្េវបិាកមផ្នកសិកា និងមផ្នកវន័ិយធៃន់ធៃរ រែួានជាអាទិ៍ សនន ិស៊ីទាតាបិតា ព្ិនទ ុសូនយ 

ការបងាខ ងំ កែម វធិ៊ីជំនួសលៅផ្ទេះ ការព្យួ រការសិកា។ បទលេម ើសែតងលហើយែតងលទៀតនឹងជំរ ញឱ្យាន
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ការម្រតួតពិ្និតយលព្ញលេញចំលពាេះព្ិនទ ុសិការបស់សិសសទងំអស់ និងអាចបណាត េឱ្យានការលធវ ីលតសដ ល ើង

វវញិចំលពាេះការម្រប ងព្៊ីែ ន។  

ម្បព្យ័នធ ម្តួតព្យិនិតយការសិការបស™់ SABIS® 

ម្របព័្នធ ម្រតួតពិ្និតយការសិការបស់ SABIS®  (AMS) ានលោេបំែងលដើែប៊ីម្រតួតព្ិនិតយការសិកា

របសស់ិសស និងម្រតវូបានលេចត់ទ កជាឧបករែ៍បលម្រងៀន មដេជាមផ្នកែួយននដំលែើរការបលម្រងៀន

មដេចប់លផ្ដើែលៅថាន ក់ទ៊ីប៊ី។ ការលធវ ីលតសត  AMS ម្របចំសបាត ហ៍ មដេម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យជាេែិតវទិា 

និងភាសាអង់លេលស េឺជាវតថ ុបំែង េកខែៈវនិិចេ ័យលយង ការលធវ ីលតសត មកលោយក ំព្យូ ទ័រ។ 

លតសដទងំលនេះម្រតវូបានរចនល ើងលដើែប៊ីម្រតួតពិ្និតយលែើេការសិការបស់សិសស ភាព្សាទ ត់ជំនញ 

និងការចង់ចំរយៈលព្េមវង។ សំែួររបស់លតសដ  ានលោេបំែងវាយតនែលលោេេំនិត

ជាែូេោា ន ឬសន េូ និងលផ្លត តជាចែបងលេើព្័ត៌ានពិ្ត។ សិសសមដេអវតតានម្រតវូមតលធវ ីលតសត  

AMS សងវញិកន ុងរយៈលព្េ 2 សបាត ហ៍ននកាេបរលិចេទលធវ ីលតសត លដើែ។ 

 

ការម្ប ងតារកាលកំណ្ត់ 

សិសសលធវ ីលតសតជាលរៀងរាេស់បាដ ហ៍កន ុងអំ ុងលព្េម្រប ងមដេបានកំែតទ់ កជាម្របចំ។  

កាេវភិាេននការលធវ ីលតសតសម្រាប់ឆាសន៊ីែួយៗកំែត់ែ ខវជិាា ណាមដេម្រតវូលធវ ីលតសត កន ុងអំ ុង

លព្េជាលរៀងរាេស់បាត ហ៍។  សិសសមដេអវតតានម្រតវូលធវ ីការម្រប ងតាែកាេកំែត់ភាល ែៗ 

លៅលព្េម្រត ប់ែកសាលាវញិ។  រាេ់ការព្នារម្រតវូសលម្រែចលោយអនកម្រតួតពិ្និតយេ ែភាព្សិកា។  

 
ការម្ប ងបញ្ច ប់ 

ការម្រប ងបញ្េ ប់ម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យលៅច ងបញ្េប់ននឆាសន៊ីែួយៗលដើែប៊ីកំែត់ភាព្សាទ ត់ជំនញ

ននលោេេំនិតមដេបានបលម្រងៀនលព្ញែួយឆាស។ ការម្រប ងបញ្េបឆ់្ន ំសិកាវាស់សទ ង់សែិទធ

ផ្េរបសស់ិសសកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា។  េទធផ្េននការម្រប ងបញ្េប់ានចំនួន 50% ននព្ិនទ ុឆាស

របសស់ិសស។  ការម្រប ងបញ្េប់សម្រាប់ឆាសទ៊ី III ានចំនួន 50% ននពិ្នទ ុឆាសទ៊ី 3 

ក៏ដូចជាចំនួន 50% ននព្ិនទ ុសម្រាប់ឆ្ន ំបញ្េប់។ ការម្ប ងបញ្ច ប់ទងំអស់

ម្តវូបតបញ្ច ប់កន ុងរយៈច្ព្យល រួយសបាត ហ៍ ថ្នថ្ថៃឆ៉ុងច្ម្កាយថ្នការម្ប ងបញ្ច ប់។  

 

ការច្ធវ ដច្តសត សត ង់ដារ 

សិសសលៅថាន ក់ទ៊ី 3, 4, 5, 6, 7, និង 8 លធវ ីលតសត ននម្របព្័នធវាយតនែលម្រេប់ម្រជងុលម្រជាយរបស់រដា 

Massachusetts (MCAS)។  លតសតទងំលនេះម្រតវូបានផ្ដេ់ជូនលៅនិទឃរដូវ។  សិសសម្រតវូជាប់ MCAS 

វវទិាសាន្តសត  ភាសាអង់លេលស និងេែិតវទិា លដើែប៊ីបំលព្ញតាែេកខខែឌ តម្រែូវ

ននការបញ្េប់ការសិការបស់រដា។  ពិ្នទ ុលេើការលធវ ីលតសតសដ ង់ោរជួយម្រេឱូ្យវាយតនែលថាលតើសិសស

ានការរកីចលម្រែើនប៉ា ណាណ  ែិនម្រតឹែមតតាែសតង់ោរសាលាប៉ា លណាណ េះលទ មងែទងំតាែសតង់ោររដា 

និងថាន ក់ជាតិលទៀតផ្ង។  ការអន វតតលេើការលធវ ីលតសតសដ ង់ោរលៅវទិាេ័យ េឺជាធាត ផ្ស ំដ៏សំខាន់ 

ននដំលែើរការចូេលរៀនលៅែហាវទិាេ័យ។ 

 

សនា ិសិទមាតាបិតា-ម្គ ូ
ការម្របាម្រស័យទក់ទងោន រវាងផ្ទេះ និងសាលាជួយចងភាា ប់សិសស ាតាបិតា លលាកម្រេ ូ អនកម្រេូ 

និងការម្រេប់ម្រេងលៅជាម្រកែុ លធវ ីការលឆ្ព េះលៅរកលោេលៅរែួននការអេិវឌឍន៍ និងការេូតលាស់

សម្រាប់សិសស។ សនន ិសិទអន ញ្ញា តឱ្យែន សសមដេទក់ទងលោយផ្លទ េ់បំផ្ តជាែួយសិសសចូេរែួ
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កន ុងដំលែើរការននការអប់រំរបស់ោត់។  ាតាបិតាម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យជួបជាែួយម្រេ ូ

លដើែប៊ីព្ិភាកាអំព្៊ីវឌឍនភាព្របស់កូនោត់លៅសាលា។  សនន ិស៊ីទជាែួយសាជិកននរដាបាេក៏

អាចម្រតវូបានលរៀបចំផ្ងមដរ។  ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យទូរសព្ទលៅ

សាលាលៅលព្េណាមដេានសំែួរ ឬកងវេ់។  ការលធវ ីទសសនកិចេរបស់ាតាបិតា

លៅសាលាសម្រាប់សនន ិស៊ីទោម នការលម្រោងទ កជាែួយែហាវទិាេ័យែិនម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតលទ។  

 

ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា េឺតម្រែូវឱ្យោក់សំលែើជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់

នយក លដើែប៊ីចូេលម្របើព្័ត៌ានកំែតម់្រតាសិសសរបស់កូន ែ នលព្េមដេាតាបិតាអាចចូេ

រែួកន ុងសនន ិស៊ីទាតាបិតា និងម្រេបូលម្រងៀន ឬទទួេបានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងការចូេរែួ 

ការសិកា ឬវឌឍនភាព្របស់កូន។ សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ សូែលែើេមផ្នកកំែត់ម្រតាសិសសនន

លសៀវលៅមែនលំនេះ។ ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា េឺតម្រែូវឱ្យោក់សំលែើជាលាយេកខែ៍

អកសរលៅកាន់នយក លដើែប៊ីចូេលម្របើព័្ត៌ានកំែត់ម្រតាសិសសរបស់កូន ែ នលព្េមដេាតាបិតា

អាចចូេរែួកន ុងសនន ិស៊ីទាតាបិតា និងម្រេូបលម្រងៀន ឬទទួេបានព័្ត៌ានទក់ទងនឹង

ការចូេរែួ ការសិកា ឬវឌឍនភាព្របស់ក ារ។ សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ សូែលែើេមផ្នកកំែត់ម្រតា

សិសសននលសៀវលៅមែនំលនេះ។ 

 

ការសច្ងេតរបស់មាតាបិតាច្ៅកន ុងថ្នា ក់ច្រៀន 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell លជឿថាាតាបិតា េឺជានដេូដ៏សំខាន់កន ុងការអប់រំ

សិសស។ អាម្រស័យលហត លនេះ ការសលងកតលៅកន ុងថាន ក់លរៀនលោយាតាបិតា ឬនរណាាន ក់កន ុងនែ

ាតាបិតា អាចម្រតវូបានអន ញ្ញា តកន ុងករែ៊ីន៊ីែួយៗ ដូចមដេានមចងកន ុងលោេ

ការែ៍លនេះ។  ន៊ីតិវធិ៊ីខាងលម្រកាែម្រតវូអន វតតតាែ លៅលព្េានការលសន ើស ំការសលងកត៖ 

 

a) រាេ់ការសលងកតកន ុងថាន ក់លរៀនម្រតវូមតកំែត់កាេវភិាេជាែ ន លហើយម្រតវូមតយេ់ម្រព្ែជា

លាយេកខែ៍អកសរលោយនយក/សិទធិវនត របស់សាលា។ ការសលងកតម្របមហេជាែិនរំខាន

ដេ់ការបងាក ត់បងាា ញលទ លហើយម្រតវូមតានរយៈលព្េខល ៊ី។   

 

b) នយក/សិទធិវនត របស់សាលាានឆនទ ន សិទធិកន ុងការបដិលសធរាេ់សំលែើលដើែប៊ីសលងកត 

កំែត់ចំនួនននការសលងកតមដេលធវ ីល ើងកន ុងនែសិសសណាាន ក់ និង/ឬកំែត់រយៈលព្េ

ននការសលងកតណាែួយ។ 

 

c) រាេ់សំលែើសម្រាប់ការសលងកតកន ុងថាន ក់លរៀនម្រតវូមតលធវ ីល ើងជាលាយេកខែ៍អកសរ 

លហើយម្រតវូបញ្ច េូល ម្ េះប េាេមដេនឹងលធវ ីការសលងកត និងលោេបំែងននការសលងកត។ 

សំលែើសលងកតេួរមតម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅនយក/សិទធិវនត របស់សាលា។ 

ការសលងកតេួរមតម្រតវូបានកំែត់លព្េជាែួយនយក/សិទធិវនត របស់សាលាយ៉ា ងលហាចណាស់ប៊ី

នងៃលធវ ីការែ នកាេបរលិចេទមដេបានលសន ើស ំសម្រាប់ការសលងកត។  

 

d) ម្របសិនលបើសំលែើសលងកត េឺសម្រាប់នរណាាន ក់លម្រៅព្៊ីាតាបិតាលដើែប៊ី

សលងកតលែើេថាន ក់លរៀនរបស់សិសស ាតាបិតាម្រតវូមតច េះហតថលេខា



 

 
27 

លេើការលចញផ្ាយមដេផ្តេ់ការយេ់ម្រព្ែសម្រាប់ការសលងកត និងសម្រាប់អនកសលងកត 

មដេែិនមែនជាាតាបិតា លដើែប៊ីផ្តេ់ព្័ត៌ានអំព្៊ីសិសស 

និងអំព្៊ីការសលងកតលៅអងាភាព្របស់សាលា។   

 

e)  នយក/សិទធិវនត របស់សាលាានឆនទ ន សិទធិកន ុងការបដិលសធរាេ់សំលែើលដើែប៊ីសលងកត 

និង/ឬកំែត់ចំនួនននការសលងកតមដេលធវ ីល ើងកន ុងនែសិសសណាាន ក់ 

 

f)  ជាទូលៅ ានមតាតាបិតា ឬអនកសលងកតការែ៍ាន ក់ប៉ា លណាណ េះមដេ

អាចសលងកតលែើេថាន ក់លរៀនរបស់សិសសលៅលព្េណាែួយបាន។ 

 

g) ការសលងកតម្រតវូមតានរយៈលព្េខល ៊ី លហើយជាទូលៅនឹងម្រតវូបានកំែត់

ម្រតឹែលព្េលវលាមដេលសម ើនឹងរយៈលព្េននថាន ក់ែួយ ប៉ា មនត

នយក/សិទធិវនត របស់សាលានឹងានឆនទ ន សិទធិកន ុងការកំែត់រយៈលព្េរាេ់ការសលងកត។ 

 

h) អនកសលងកតម្រតវូមតអន វតតតាែលោេការែ៍របស់ម្រកែុម្របឹកាសាលាទក់ទងនឹងអនកែកទសស

នកិចេសាលា និងម្រេប់ន៊ីតិវធិ៊ីរបស់សាលាសម្រាប់អនកែកទសសន រែួទងំេកខខែឌ តម្រែូវ

ឱ្យលេាៀវទងំអស់ច េះល ម្ េះលៅការយិេ័យសាលាភាល ែៗលៅលព្េែកដេ់។ 

 

i)  អនកសលងកតម្រតវូមតយេ់ម្រព្ែរកាការសាៃ ត់របស់សិសសលផ្សងលទៀតលៅកន ុងថាន ក់លរៀន។ 

 

j)  

សាជិកននប េាេិកសាលាម្រតវូមតានវតតានលៅកន ុងថាន ក់លរៀនជាែួយអនកសលងកតម្រេប់លព្

េលវលា។ 

 

k)  រាេ់ការរំខានចំលពាេះការមែនំកន ុងថាន ក់មដេបងកល ើងលោយអនកសលងកត 

អាចបណាត េានការលសន ើស ំឱ្យអនកសលងកតការែ៍ ចកលចញព្៊ីថាន ក ់ភាល ែៗ លហើយសំលែើ

សលងកតនលព្េអនេតរបស់អនកសលងកតលនេះអាចម្រតវូបានបដិលសធ។  

 

l)  សំលែើស ំសលងកតមដេជាមផ្នកែួយននការវាយតនែលលោយឯករាជយលេើការអប់រំរបស់សិសស 

មដេានពិ្ការភាព្ ម្រតវូមតទទួេបានការសម្រែបសម្រែួេតាែរយៈការយិេ័យអប់រំពិ្លសស។ 

  

ការច្រៀបឆំបលង់ថ្នា ក់របស់សិសស  

ការលរៀបចំបល ង់ថាន ក់ម្រតវូលធវ ីតាែឆនទ ន សិទធិរបស់រដាបាេសាលា។  

សំលែើរបស់ាតាបិតាមដេស ំឱ្យកូនរបស់ោត់លធវ ីជាសាជិកែហា

វវទិាេ័យជាក់លាក់ណាែួយនឹងែិនម្រតវូបានបំលព្ញតាែល ើយ។  
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កំណ្ត់ម្តាសិសស 

ការជូនដំែឹងអំព្៊ីសិទធិតាែចាប់សត ៊ីព្៊ីសិទធិអប់រំរបស់ម្រេួសារ និងសិទធិឯកជន  

 

ចាប់សត ៊ីព្៊ីសិទធិអប់រំរបស់ម្រេួសារ និងឯកជនភាព្ (FERPA) ផ្តេ់សទិធិឱ្យាតាបិតា 

និងសិសសមដេានអាយ លេើសព្៊ី 18 ឆ្ន ំ ("សិសសមដេានសិទធិ") នូវសិទធិែួយចំនួនទក់ទងនឹង

កំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស។  សិទធិទងំលនេះរែួាន៖  

 

(1) សិទធិកន ុងការម្រតួតពិ្និតយ និងព្ិនិតយលែើេកំែត់ម្រតាសិការបស់សិសសកន ុងរយៈលព្េ 45 នងៃនននងៃ

មដេសាលាទទួេបានសំលែើស ចូំេលរៀន។ 

 

(2) សិទធកិន ុងការលសន ើស ំមកមម្របកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស មដេាតាបិតា ឬសិសសមដេាន

សិទធិលជឿថាានភាព្ែិនម្រតឹែម្រតវូ ការភាព្ភាន់ម្រច ំ ឬរំលលាេលេើសិទធិឯកជនភាព្របស់សិសស

តាែចាប់ FERPA។ 

 

(3) សិទធយិេ់ម្រព្ែចំលពាេះការលាតម្រតោងព្័ត៌ានមដេអាចកំែត់អតតសញ្ញា ែផ្លទ េ់ខល នួមដេ

ានលៅកន ុងកំែត់ម្រតាអប់រំរបស់សិសស លេើកមេងមតកន ុងវសិាេភាព្មដេ FERPA អន ញ្ញា តឱ្យ

លាតម្រតោងព័្ត៌ានលោយែិនចំបាច់ានការយេ់ម្រព្ែ។  

 

(4) សិទធិកន ុងការោក់ពាកយបែត ឹងលៅម្រកសួងអប់រំសហរដាអាលែរកិទក់ទងនឹងការបរាជ័យមដេ

ម្រតវូបានលចទម្របកាន់លោយែែឌ េសិកាកន ុងការអន លលាែតាែេកខខែឌ តម្រែូវរបស់ FERPA ។  

ល ម្ េះ និងអាសយោា នរបស់ការយិេ័យមដេម្រេប់ម្រេង FERPA េឺ៖ 

 

ការយិេ័យអន លលាែភាព្ននលោេនលយបាយម្រេួសារ 

ម្រកសួងអប់រំសហរដាអាលែរកិ 

វវងិ៊ី 400 Maryland, SW 

ទ៊ីម្រកងុវា៉ា ស ៊ីនលតានឌ៊ីស ៊ី 20202-5920 

 
 
ទងំចាប់ FERPA និងរដា Massachusetts ក៏មចងអំព្៊ីការបលញ្េញព្័ត៌ានសដ ៊ីព្៊ីបញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសស
របស់សាលា លោយោម នការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខែ៍អកសរជាែ នព្៊ីសិសសមដេានសិទធិ ឬាតា
បិតា/អាណាព្ាបាេ។ ព្័ត៌ានសដ ៊ីព្៊ីបញ្ា ៊ីល ម្ េះរែួានដូចខាងលម្រកាែ៖ ល ម្ េះរបស់សិសស អាសយោា ន 
បញ្ា ៊ីទូរសព្ទ នងៃមខឆ្ន ំកំលែើត ែ ខវជិាា សិកា កាេបរលិចេទវតតាន ទែៃន់ និងកែពស់របស់សាជិកម្រកែុ
អតតព្េិក ថាន ក់ ការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្ និងក៊ីឡាមដេទទួេសាា េ់ជាផ្ល វូវការ សញ្ញា បម្រត កិតត ិយស 
និងពានរងាវ ន់ និង មផ្នការលម្រកាយែធយែសិកាលោយោម នការយេ់ម្រព្ែព្៊ីសិសស ឬាតាបិតា
មដេានសិទធិ ម្របសិនលបើសាលាផ្តេ់ការជូនដំែឹងជាសាធារែៈអំព្៊ីម្របលេទព្័ត៌ាន មដេខល នួអាច
បលញ្េញ និងអន ញ្ញា តឱ្យសិសស និងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេមដេានសិទធិតាែលព្េលវលាសែម្រសប
ែួយបនទ ប់ព្៊ីការជូនដំែឹងមបបលនេះលដើែប៊ីលសន ើស ំឱ្យព័្ត៌ានលនេះែិនម្រតូវបានបលញ្េញ 
លោយោម នការយេ់ម្រព្ែជាែ នព្៊ីសិសស ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេមដេានសិទធិល ើយ។ 

 

ច្សឆកត ីសច្ងេបថ្នឆាប់ និងបទបបញ្ា តត ិរបស់រដឋ Massachusetts ទកទ់ងនឹងកំណ្ត់ម្តាសសិស 
 

និយរន័យ៖ 
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ប៉ុគគលិកសាលាបដលទទួលបានការអន៉ុញ្ញា ត៖  

(ក) អនកម្រេប់ម្រេងសាលា ម្រេបូលម្រងៀន ទ៊ីម្របឹកា និងអនកជំនញលផ្សងលទៀត មដេម្រតវូបានជួេ

លោយេែៈកាម ធិការសាលា ឬមដេកំព្ ងផ្តេ់លសវាដេ់សិសសតាែកិចច ម្រព្ែលម្រព្ៀងរវាងេែៈកាម

ធិការសាលា និងអនកផ្តេ់លសវា និងមដេកំព្ ងលធវ ីការលោយផ្លទ េ់ជាែួយសិសសកន ុងមផ្នករដាបាេ 

ការម្របឹកាការបលម្រងៀន និង/ឬសែតថភាព្វនិិចេ ័យ។ ប េាេិកទងំលនេះមដេែិនម្រតវូបានជួេលោយ

េែៈកាម ធិសាលាលោយផ្លទ េ់ អាចចូេលម្របើបានមតព័្ត៌ានសដ ៊ីព្៊ីកំែត់ម្រតាសិសសមដេចំបាច់

សម្រាប់ឱ្យពួ្កលេបំលព្ញភារកិចេរបស់ពួ្កលេ។ 

(ខ) ប េាេិកការយិេ័យរដាបាេ និងប េាេិកលសម ៀន រែួទងំម្របតិបតត ិករឧបករែ៍មកនចនទិនន ន័យ 

ឬឧបករែ៍មដេផ្េិតែ៊ីម្រកូហវ ីែ(microfilm) ឬែ៊ីម្រកូហវ ីច(microfiche) មដេម្រតវូបានជួេ

លោយេែៈកាម ធិការសាលា ឬម្រតវូបានជួេតាែកិចេសនាផ្ដេ់លសវាកែមរបស់េែៈកាម ធិការ

សាលា លហើយភារកិចេរបស់ពួ្កលេតម្រែូវឱ្យពួ្កលេចូេលម្របើម្របាស់កំែត់ម្រតាសិសសកន ុងលោេបំែង

ដំលែើរការព្័ត៌ានសម្រាប់កំែត់ម្រតាសិសស។ ប េាេិកមបបលនេះអាចចូេលម្របើបានមតព័្ត៌ាន

កំែត់ម្រតាសិសសមដេចំបាច់សម្រាប់ឱ្យពួ្កលេបំលព្ញភារកិចេរបស់ពួ្កលេប៉ា លណាណ េះ។ 

(េ) ម្រកែុវាយតនែលមដេវាយតនែលសិសស។ 

 

សិសសមដេានសិទធិ ានន័យថាសិសសណាាន កម់ដេានអាយ ចប់ព្៊ី 14 ឆ្ន ំល ើងលៅ 

ឬបានចូេលរៀនថាន ក់ទ៊ី 9 ម្របសិនលបើេែៈកាម ធិការសាលាមដេអន លលាែតាែ 603 CMR 

23.01(4) ែិនព្ម្រង៊ីកសិទធិ និងបទបបញ្ាតត ិនន 603 CMR 23.00 ដេ់សិសសមដេានអាយ លម្រកាែ 14 

ឆ្ន ំ ឬសម្រាប់សិសសមដេែិនទន់ចូេលរៀនថាន កទ់៊ី៩។ 

 

ាតាបិតា ានន័យថា ឪព្ ក ឬាត យ ឬអាណាព្ាបាេរបស់សិសស ឬប េាេ ឬទ៊ីភាន ក់ងារមដេ

ានសិទធិម្រសបចាប់កន ុងការលធវ ីសកែមភាព្តាងនែសិសស ជំនួសឱ្យ ឬម្រសបតាែឪព្ ក ាត យ 

ឬអាណាព្ាបាេ។ តាែដ៊ីការបស់ត លាការ រាេ់ាតាបិតាមដេែិនានសិទធិលែើេមងសិសស 

ម្រតវូចត់ទ កថាជាាតាបិតាមដេែិនមែនអំណាចជាលែបា តាែលោេបំែងនន M.G.L. c. 71, 

§ 34H និង 603 CMR 23.00។ លនេះរាប់បញ្ច េូទងំាតាបិតាមដេ តាែដ៊ីការបស់ត លាការ 

ែិនសាន ក់លៅជាែួយ ឬលែើេការខ សម្រតវូសិសស សូែប៊ីមតរយៈលព្េខល ៊ី។  

 

កំែត់ម្រតាសិសសម្រតវូានម្របតិបតត ិពិ្នទ ុ និងកំែត់ម្រតាបលណាដ េះអាសនន  រែួានការកត់ម្រតាព្័ត៌ាន

ទងំអស់ និងមខសអាត់ក ំព្យូ ទ័រ ែ៊ីម្រកូហវ ីែ ែ៊ីម្រកូហវ ីច ឬសាា រលផ្សងលទៀតលោយែិនេិតព្៊ីទម្រែង់ 

ឬេកខែៈទក់ទងនឹងសិសស មដេម្រតវូបានលរៀបចំលោយមផ្អកលេើល ម្ េះរបសស់ិសស ឬលៅកន ុងវធិ៊ី

មដេសិសសអាចម្រតវូបានកំែត់អតតសញ្ញា ែជាេកខែៈប េាេ និងមដេម្រតវូបានរកាទ កលោយ

សាលាសាធារែៈននសហស ខ ាេ។ វាកយសព្ទដូចមដេបានលម្របើកន ុង 603 CMR 23.00 

ានន័យថាព្័ត៌ាន និងសាា រទងំអស់លនេះ លោយែិនេិតព្៊ីកមនលងមដេព្័ត៌ាន និងសាា រ

ទងំលនេះសថ ិតលៅ លេើកមេងមតព័្ត៌ាន និងសាា រ មដេម្រតវូបានលេើកមេងជាពិ្លសសលោយ 

603 CMR 23.04។ 

(ក) កំែត់ម្រតាបលណាត េះអាសនន ម្រតវូានព្័ត៌ានទងំអស់លៅកន ុងកំែត់ម្រតាសិសស មដេែិនាន

លៅកន ុងម្របតិបតត ិព្ិនទ ុ។ ព្័ត៌ានលនេះចាស់ជាានសារៈសំខាន់ចំលពាេះដំលែើរការអប់រំ។ ព្័ត៌ាន

មបបលនេះអាចរែួបញ្ច េូេទធផ្េលតសតសដ ង់ោរ ចំណាត់ថាន កន់នថាន ក់លរៀន (លៅលព្េអាច

អន វតតបាន) សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា និងការវាយតនែលលោយម្រេូ អនកម្របឹកា និងប េាេិក

សាលាលផ្សងលទៀត។ 
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(ខ) ម្របតិបតត ិពិ្នទ ុម្រតវូានកំែត់ម្រតារដាបាេ មដេបលងក ើតជាទិននន័យអបបបរាចំបាច់

លដើែប៊ីឆល ុេះបញ្ញេ ំងព្៊ីវឌឍនភាព្ននការអប់រំរបស់សិសស និងលដើែប៊ីដំលែើរការម្របព័្នធអប់រំ។ ទិននន័យ

ទងំលនេះម្រតវូកំែត់ម្រតឹែល ម្ េះ អាសយោា ន និងលេខទូរសព្ទរបស់សិសស នងៃមខឆ្ន ំកំលែើតរបស់

សិសស ល ម្ េះ អាស័យោា ន និងលេខទូរសព្ទរបស់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ 

ចំែងលជើងវេាសិកា ព្ិនទ ុ (ឬសែែូេលៅលព្េមដេព្ិនទ ុែិនអាចអន វតតបាន) លម្រកឌ៊ីតវេាសិកា 

កម្រែិតថាន ក់បានបញ្េប់ និងឆ្ន ំមដេបានបញ្េប់។ 

 

I. ការម្តួតព្យិនិតយកំណ្ត់ម្តាសសិស 

ាតាបិតា ឬសិសសមដេបានចូេលរៀនថាន ក់ទ៊ីម្របំាបួន ឬានអាយ យ៉ា ងតិច 14 ឆ្ន ំ (សិសសមដេ

ានសិទធិ) ានសិទធិម្រតួតព្ិនិតយមផ្នកទងំអស់ននកំែត់ម្រតាសិសសតាែការលសន ើស ំ។ ាតាបិតា 

និង/ឬសិសស មដេានសិទធិទទួេ ានសិទធិទទួេ បានចាប់ចែលងននរាេ់មផ្នកននកំែត់ម្រតា 

លទេះប៊ីជាានការេិតនងលសែម្រសបសម្រាប់នងលព្ិតននសាា រចែលងក៏លោយ។ 

កំែត់ម្រតាម្រតវូមតលធវ ីល ើងសម្រាប់ាតាបិតា ឬសិសសមដេានសិទធិ ែិនលេើសព្៊ីដប ់ (10) 

នងៃម្របតិទិនបនទ ប់ព្៊ីការលសន ើស ំ ម្របសិនលបើ ាតាបិតា ឬសិសសែិនយេម់្រព្ែចំលពាេះការព្នារលព្េ។ 

ាតាបិតា និង/ឬសិសសមដេានសិទធិអាចលសន ើស ំឱ្យានការបកម្រសាយមផ្នកននកំែត់ម្រតា លោយ

អនកជំនញមដេានេកខែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់របស់សាលា ឬអាចអលញ្ា ើញនរណាាន កល់ផ្សងលទៀត

តាែការលម្រជើសលរសីរបស់ពួ្កលេឱ្យពិ្និតយ ឬបកម្រសាយកំែត់ម្រតាជាែួយពួ្កលេ។ 

 

II. សទិធ ិរបសម់ាតាបិតាបដលរិនមានអំណាឆច្របា 

ចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 34H និង 603 CMR 23.07 បញ្ញា ក់

អំព្៊ីន៊ីតិវធិ៊ីេែអ ិតមដេម្រេប់ម្រេងការចូេលម្របើម្របាស់កំែត់ម្រតាសិសសលោយាតាបិតា 

មដេែិនានសិទធិលែើេមងកូនរបស់ខល នួ។   សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ សូែលែើេ "ការចូេលម្របើ

កំែត់ម្រតាសិសសសម្រាប់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា" លៅខាងលម្រកាែ។  

 

III. ការរកាការសមាៃ ត់ថ្នកំណ្ត់ម្តាសិសស 

ជាែួយនឹងករែ៊ីលេើកមេងែួយចំនួន ោម នប េាេ ឬសាថ ប័នណាែួយលម្រៅព្៊ីាតាបិតាសិសស 

និងប េាេិកសាលាមដេានការអន ញ្ញា ត ានសិទធិទទួេបានព្័ត៌ានកន ុង ឬព្៊ីកំែត់ម្រតាសិសស 

លោយោម នការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខែ៍អកសរជាក់លាក់ព្៊ីាតាបិតា ឬសិសសល ើយ។  ករែ៊ី

លេើកមេងែួយ េឺអំណាចរបស់ែែឌ េសិកាកន ុងការបញ្ជ នូបនត  លោយោម នការយេ់ម្រព្ែ នូវ

កំែត់ម្រតាលព្ញលេញរបស់សិសសលៅកាន់សាលា ឬែែឌ េសាលាមដេសិសសលផ្ទរលៅ ឬច េះល ម្ េះចូេ

លរៀន។ 

 

IV. ការបកបម្បកំណ្ត់ម្តាសិសស 

សិសស និង/ឬាតាបិតាមដេានសិទធិ ានសិទធិបញ្ច េូព្័ត៌ានបមនថែ ែតិលយបេ់ ទិននន័យ 

និង/ឬសាា រពាក់ព័្នធ លផ្សងលទៀតលៅកន ុងកំែត់ម្រតាសិសស។  សិសស និង/ឬាតាបិតាមដេានសិទធិ 

ក៏ានសិទធិលសន ើស ំជាលាយ េកខែអ៍កសរឱ្យមកមម្របកំែត់ម្រតាសិសសផ្ងមដរ។  រាេក់ារលសន ើស ំមបបលនេះ 

េួរមតបញ្ជ នូលៅនយកសាលា។  

នយកសាលានឹងលធវ ីការសលម្រែចចិតតជាលាយេកខែ៍អកសរលេើសំលែើមបបលនេះកន ុងរយៈលព្េែួយស

បាត ហ៍។  ការបដិលសធសំលែើស ំមកមម្របកំែត់ម្រតាសិសសអាចម្រតវូបានបត ឹងសារទ កខ លៅអេានយក។ 

 

V. ការបំផ្លល ញកំណ្ត់ម្តាសិសស 
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បទបបញ្ាតត ិតម្រែូវឱ្យមផ្នកខល េះននកំែត់ម្រតាសិសស ដូចជាកំែត់ម្រតាបលណាត េះអាសនន  ម្រតវូបំផ្លល ញលចេ

កន ុងរយៈលព្េម្របាំព្៊ីរ (7) ឆ្ន ំបនទ ប់ព្៊ីការលផ្ទរ ឬការបញ្េប់ការសិការបស់សិសស។  អាជាា ធរសាលា

ក៏ម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យបំផ្លល ញព្័ត៌ានមដេបងកភាព្ភាន់ម្រច ំ ហួសសែ័យ ឬព្័ត៌ាន

ែិនពាក់ព្័នធ លៅកន ុងកំែត់ម្រតាែដងាក េ ខែៈលព្េមដេសិសសម្រតវូបានច េះល ម្ េះលៅកន ុងម្របព្័នធ

របស់សាលា។  ែ នលព្េព័្ត៌ានមបបលនេះអាចម្រតវូបានបំផ្លល ញ ម្រតវូមតជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា 

និងសិសសមដេានសិទធិ និងផ្ដេ់ឱ្កាសលដើែប៊ីទទួេបានចាប់ចែលងននកំែត់ម្រតាណាែួយមដេ

ម្រតវូបំផ្លល ញ។ 

 

ខាងលេើម្រោន់មតជាការសលងខបននបទបបញ្ាតត ិសំខាន់ៗែួយចំនួនននចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិរបស់រដា

មដេពាក់ព័្នធនឹងកំែត់ម្រតាសិសស។ ម្របសិនលបើចង់បានព័្ត៌ានេែអ ិតបមនថែ ចាប់ចែលងនន

បទបបញ្ាតត ិ 603 CMR 23.00 អាចទទួេបានព្៊ីនយកោា នអប់រំបឋែសិកា និងែធយែសិកា។ 

បទបបញ្ាតត ិរបស់រដាទងំលនេះម្រតវូបានលរៀបចំល ើងលដើែប៊ីធានដេ់ាតាបិតា និងសិសសឱ្យទទួេ

បានសិទធិរកាការសាៃ ត់ ការម្រតួតពិ្និតយ ការមកមម្រប និងការបំផ្លល ញកំែត់ម្រតាសិសស 

និងលដើែប៊ីជួយអាជាា ធរសាលាតាែការទទួេខ សម្រតវូរបស់ពួ្កលេកន ុងការមងរកាកំែត់ម្រតាសិសស។   

 

ពាកយបែត ឹងទក់ទងនឹងបញ្ញា កំែត់ម្រតាសិសស េួរមតម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅ A.Q.C.  ាតាបិតា 

ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិោក់ពាកយបែត ឹងលៅការយិេ័យអន លលាែភាព្ននលោេ

នលយបាយម្រេួសារ នននយកោា នអប់រំសហរដាអាលែរកិ វវងិ៊ី 400 Maryland Avenue SW, ទ៊ីម្រកងុ 

Washington, D.C. 20202-5901 ឬជាែួយនយកោា នអប់រំបឋែសិកា និងែធយែសិការដា 

Massachusetts ផ្ល វូ 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, 781-338-3300។   

ម្របសិនលបើអនកានសំែួរណាែួយទក់ទងនឹងការជូនដំែឹងលនេះ ឬចង់បានព្័ត៌ានបមនថែ 

និង/ឬចាប់ចែលងននបទបបញ្ាតត ិសដ ៊ីព្៊ីកំែត់ម្រតាសិសសរបស់នយកោា នអប់រំរដា Massachusetts 

(603 C.M.R. 23.00) សូែទក់ទងការយិេ័យនយក។  

 

ការឆូលច្ម្បើកំណ្ត់ម្តាសិសសសម្មាប់មាតាបិតាបដលរិនមានអំណាឆច្របា M.G.L. គ. 71, §34H 

ម្របសិនលបើែិនានដ៊ីការបស់ត លាការផ្ទ យុព្៊ីលនេះលទ ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា 

(ាតា ឬបិតាមដេែិនានសិទធិលែើេមងក ារ) របស់សិសសណាាន ក់ ានសិទធិ សថ ិតលម្រកាែ

ន៊ីតិវធិ៊ីជាក់លាក់ ទទួេបានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងសែិទធផ្េ ការចូេរែួ អាកបបកិរយិ។េ។

របស់សិសស។ ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា មដេានបំែងចូេលម្របើព័្ត៌ានកំែត់ម្រតា

សិសសម្រតវូោក់សំលែើជាលាយេកខែ៍អកសរជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំលៅកាន់នយក។ លៅលព្េបាន

ទទួេសំលែើលនេះ នយកម្រតវូលផ្ាើការជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកានា់តាបិតាមដេាន

អំណាចលែបា តាែរយៈសំប ម្រតមដេានការបញ្ញា ក់ និងកម្រែិតខពស់ថា កំែត់ម្រតា និង

ព័្ត៌ាននឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា កន ុងរយៈលព្េនែាែួយ (21) 

នងៃម្របតិទិន ម្របសិនលបើាតាបិតាមដេានអំណាចលែបា ែិនផ្តេ់ឯកសារ

អំព្៊ីភាព្ោម នសិទធិរបស់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា កន ុងការចូេលម្របើព័្ត៌ាន

មបបលនេះ។ ម្រេប់ករែ៊ីទងំអស់ម្របសិនលបើកំែត់ម្រតាសាលាម្រតវូបានផ្តេ់ជូនាតាបិតាមដេ

ែិនានអំណាចលែបា លនេះអាសយោា នលអ ិចម្រតនិូច និងនម្របសែ៊ីយ៍ និងព្ត័៌ាន

ទំនក់ទំនងលផ្សងលទៀតរបស់ាតាបិតាមដេានអំណាចលែបា ម្រតវូេ បលចញព្៊ីកំែត់ម្រតា

មដេបានផ្តេ់ឱ្យ។ រាេ់កំែត់ម្រតាមដេបានផ្តេ់លៅឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា 

ម្រតវូសាា េ់លដើែប៊ីបងាា ញថាពួ្កលេែិនអាចលម្របើលដើែប៊ីច េះល ម្ េះសិសសលៅសាលាលផ្សងបានលទ។  

លៅលព្េបានទទួេដ៊ីការបស់ត លាការមដេហាែឃ្ត់ការមចកចយព្័ត៌ានម្រសបតាែ G.L. c. 
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71, § 34H សាលានឹងជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបាថា 

ខល នួនឹងឈប់ផ្តេ់សិទធិចូេលម្របើម្របាស់កំែត់ម្រតាសិសសលៅាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា។      

 

កំែត់ម្រតាសិសសអាចរកបានសម្រាប់ាតាបិតាតាែការលសន ើស ំ។ សំលែើស ំកំែត់ម្រតាសាលាម្រតវូមត

ជាទម្រែង់ជាលាយេកខែ៍អកសរ និងោក់ជូនយ៉ា ងលហាចណាស់ព្៊ីរនងៃែ ននងៃមដេពួ្កលេម្រតវូការ។ 

សិសសមដេលផ្ទរលៅម្របព័្នធកន ុងម្រសកុម្រតវូមតផ្តេ់ម្របព័្នធងម៊ីជាែួយនឹងកំែត់ម្រតាសាលាលព្ញលេញនន

សិសសមដេចូេ។ កំែត់ម្រតាលនេះម្រតវូរែួានជាអាទិ៍ ករែ៊ីណាែួយមដេពាក់ព្័នធនឹង

ការព្យួ រការសិកា ឬការរំលលាេបំពានលេើសកែមភាព្ម្រព្ហមទែឌ  ឬរបាយការែក៍រែ៊ីណាែួយ

មដេសិសសលនេះម្រតវូបានលចទម្របកាន់ព្៊ីសកែមភាព្េួរឱ្យសងស័យណាែួយ។ 

 

ការបកបម្បកំណ្ត់ម្តាសិសស 

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិបញ្ច េូព្័ត៌ាន ែតិលយបេ់ ទិននន័យ 

ឬសាា រជាលាយេកខែ៍អកសរពាក់ព័្នធ លផ្សងលទៀតលៅកន ុងកំែត់ម្រតាសិសស។  

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិ េួរមតោក់បញ្ជ នូព្័ត៌ានបមនថែលៅនយក 

រែួជាែួយនឹងសំលែើជាលាយេកខែ៍អកសរ ថាព័្ត៌ានម្រតវូបានបញ្ច េូលៅកន ុងកំែត់ម្រតាសិសស។   

 

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិ ានសិទធិលសន ើស ំជាលាយេកខែ៍អកសរឱ្យេ ប 

ឬមកព័្ត៌ានណាែួយ មដេានលៅកន ុងកំែត់ម្រតាសិសស លេើកមេងមតព្័ត៌ាន មដេម្រតវូបាន

ោកក់ន ុងកំែត់ម្រតាលោយ TEAM របសស់ិសសមដេានតម្រែូវការព្ិលសស។  រាេ់ព្័ត៌ាន

មដេបានបញ្ច េូលោយ TEAM នឹងែិនម្រតវូបានលសន ើេ ប ឬមកល ើយ រហូតដេ់មផ្នការអប់រំប េាេ

សម្រាប់សិសសលនេះម្រតវូបានទទួេយក ឬម្របសិនលបើម្រតវូបានបដិលសធ បនទ ប់ព្៊ីបញ្េប់

ដំលែើរការបែត ឹងសារទ កខសម្រាប់ការអប់រំព្ិលសស។ 

 

ការេ ប ឬការមកម្រតវូលធវ ីល ើងតាែន៊ីតិវធិ៊ីដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 

 ម្របសិនលបើាតាបិតា/អាណាព្ាបាេេិតថាការបញ្ច េូព្័ត៌ានេឺែិនម្រេប់ម្រោន់សម្រាប់

ព្នយេ ់ បំេល ឺ ឬមកសាា រមដេែិនលព្ញចិតតលៅកន ុងកំែត់ម្រតាសិសស ាតាបិតា/អាណា

ព្ាបាេម្រតវូបងាា ញការជំទស់ជាលាយេកខែ៍អកសរ និង/ឬានសិទធិព្ិភាកាជាែួយ

ម្របធានម្រេប់ម្រេង ឬសិទធិវនត លដើែប៊ីឱ្យលេដឹងអំព្៊ីការជំទស់លនេះ។ 

 ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនត  កន ុងរយៈលព្េែួយ (1) សបាត ហ៍បនទ ប់ព្៊ីការព្ិភាកា ឬទទួេ

បានការជំទស់ជាលាយេកខែ៍អកសរ ម្រតវូជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ

អំព្៊ីការសលម្រែចចិតតជាលាយេកខែ៍អកសរ លោយបញ្ញា កព់្៊ីលហត ផ្េសម្រាប់

ការសលម្រែចចិតត។  ម្របសិនលបើការសលម្រែចចិតតលនេះទទួេបានការោំម្រទព្៊ីាតា

បិតា/អាណាព្ាបាេ ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនត ម្រតវូចត់វធិានការភាល ែៗ លដើែប៊ីោក់

ការសលម្រែចឱ្យចូេជាធរាន។ 

 ម្របសិនលបើការសលម្រែចចិតតរបស់ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនតែិនទទួេបានការលព្ញចិតតព្៊ីា

តាបិតា/អាណាព្ាបាេ លនេះាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចោក់បែត ឹងសារទ កខជា

លាយេកខែ៍អកសរជាែួយនយកបាន។  បែត ឹងសារទ កខ លនេះម្រតវូមតលធវ ីល ើងកន ុងរយៈលព្េ

ម្របំា (5) នងៃនននងៃសិកា បនទ ប់ព្៊ីការសលម្រែចចិតតរបស់ម្របធានម្រេប់ម្រេង/សិទធិវនត ។  

នយកម្រតវូលធវ ីលសចកត ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរកន ុងរយៈលព្េព្៊ីរ (2) សបាត ហ៍ 

បនទ ប់ព្៊ីបានទទួេបែត ឹងសារទ កខជាលាយេកខែ៍អកសរ។ 
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 ម្របសិនលបើការសលម្រែចចិតតរបស់នយកែិនទទួេបានការលព្ញចិតតព្៊ីាតាបិតា/អាណា

ព្ាបាេ លនេះាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចោក់បណ្ត ឹងតវ៉ាជាលាយេកខែ៍អកសរ

លៅកាន់ម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេងកន ុងរយៈលព្េម្របំា (5) នងៃេិតចប់ព្៊ីនងៃបានទទួេ

លសចកត ៊ីសលម្រែចរបស់នយក។  ម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេងម្រតវូលធវ ីសវនការលេើបែត ឹងសារទ កខ

តាែេកខខែឌ តម្រែូវរបស់ 603 CMR 23.09(4) ។ 

 

ការច្ផ្ារកំណ្ត់ម្តារណ្ឌ លសិកា  

អន លលាែតាែ 603 CMR 23.07(g) សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

សូែជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ និងសិសសមដេានសិទធិ ថាខល នួបញ្ជ នូបនតនូវ

កំែត់ម្រតាសាលាលព្ញលេញមដេលផ្ទរសិសសលៅសាលាលរៀនមដេសិសសមសវ ងរក ឬានបំែង។ 

លដើែប៊ីច េះល ម្ េះចូេលរៀន។  ខែៈលព្េមដេការយេ់ម្រព្ែព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេ

ានសិទធិែិនម្រតវូបានតម្រែូវ វាេឺជាលោេការែ៍របស់ SABIS® មដេខល នួ

នឹងែិនបញ្ជ នូបនតនូវកំែត់ម្រតាលៅែែឌ េមដេទទួេ លោយោម នហតថលេខាព្៊ីាតាបិតា/អាណា

ព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិលនេះលទ។ 

 

ការបំផ្លល ញកំណ្ត់ម្តាសិសស 

សូែជូនដំែឹងថា កំែត់ម្រតាបលណាត េះអាសននរបស់សិសសនឹងម្រតវូបំផ្លល ញលចេែិនលេើសព្៊ីម្របំា (5) 

ឆ្ន ំបនទ ប់ព្៊ីការលផ្ទរសិសសលនេះ ការបញ្េប់ការសិកា ឬការដកខល នួលចញព្៊ីសាលា។  ម្របសិនលបើ

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិចង់ានកំែត់ម្រតាបលណាត េះអាសនន  ពួ្កលេ

ម្រតវូមតលសន ើស ំជាលាយេកខែ៍អកសរែ ននងៃសិកាច ងលម្រកាយ ថាឯកសារម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យពួ្កលេ។  

ោម នការជូនដំែឹងបមនថែនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ 

ឬសិសសមដេានសិទធិែ នលព្េការបំផ្លល ញកំែត់ម្រតាមបបលនេះលទ។ 
 

លម្រៅព្៊ីលនេះ SABIS® អាចបំផ្លល ញឯកសារខាងលម្រកាែ មដេម្រតវូបានចត់ទ កថាជាមផ្នកែួយ

ននកំែត់ម្រតាបលណាត េះអាសនន  ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ៖ កំែត់ម្រតាវន័ិយ (លម្រៅព្៊ីឯកសារននការព្យួ រការសិកា 

និង/ឬការបលែត ញលចញ) កំែត់ចំណាណំាែួយព្៊ី ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេទក់ទងនឹង

អវតតាន ការលចញលៅផ្ទេះលា៉ា ង ការែកដេ់យឺត ក៏ដូចជាឧទហរែ៍ននកិចេការរបស់សិសស។ 

ម្របសិនលបើាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសមដេានសិទធិចង់បានកំែត់ម្រតាទងំលនេះ ពួ្កលេ

ម្រតវូមតលសន ើស ំជាលាយេកខែ៍អកសរែ ននងៃសិកាច ងលម្រកាយ។ 
 

ការឆូលច្ម្បើកំណ្ត់ម្តាសាលាច្ដាយមាតាបិតាបដលរិនមានអំណាឆច្របា  

លដើែប៊ីឱ្យសាលា Collegiate Charterននទ៊ីម្រកងុ Lowell បលញ្េញព្័ត៌ានសិសសលៅាតា

បិតាមដេែិនានអំណាចលែបា ម្រតវូមតបំលព្ញតាែលសចកត ៊ីមែនំននចាប់ទូលៅរបស់រដា 

Massachusetts c. 71 មផ្នក 34H ។  មផ្នក 34H តម្រែូវឱ្យសាលាផ្តេ់ព័្ត៌ានដេ់ាតាបិតាមដេ

ែិនានអំណាចលែបា ម្របសិនលបើាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបាមដេ ានសិទធិែិន

ទទួេបានព្័ត៌ានម្រសបតាែមផ្នកលនេះ។ 

 

នយកោា នអប់រំននរដា  Massachusetts បានមកមម្របបទបបញ្ាតត ិរបស់ខល នួមដេម្រេប់ម្រេង

ការចូេលម្របើរបស់ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា ែកលេើកំែត់ម្រតាសាលារបស់កូនពួ្កលេ 
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លដើែប៊ីលធវ ីឱ្យម្រសបតាែចាប់សហព្័នធសត ៊ីព្៊ីសិទធិ និងសិទធិឯកជនភាព្សដ ៊ីព្៊ីការអប់រំរបស់ម្រេួសារ 

("FERPA")។ 

 

កាេព្៊ីែ ន ែែឌ េសិកាម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យឆលងកាត់ដំលែើរការម្របចំឆ្ន ំ លដើែប៊ីកំែត់ថាលតើាតា

បិតាមដេែិនានអំណាចលែបាានសិទធិទទួេបានសិទធិលនេះឬអត ់លោយមផ្អកលេើជំហរផ្ល វូ

ចាប់របស់ខល នួ តាែរយៈចាប់ចែលងមដេានការបញ្ញា ក់ននដ៊ីកា ឬសាេម្រកែរបស់ត លាការ

ម្រេួសារ និងត លាការែរតក។ 

 

តាែបទបបញ្ាតត ិងម ៊ី បនទ ុកននការផ្តេ់ព្័ត៌ានលនេះឥ ូវធាល ក់លៅលេើាតាបិតាមដេានអំណាច

លែបា។  សកែមភាព្មតែួយេត់របស់ែែឌ េសិកា លៅលព្េទទួេបានសំលែើព្៊ីាតា

បិតាមដេែិនានអំណាចលែបា មដេស ំកំែត់ម្រតាសាលា េឺម្រតវូទក់ទងែកាតាបិតា

មដេានអំណាចលែបា មែនំពួ្កលេអំព្៊ីសំលែើលនេះ និងផ្តេ់ឱ្យាតាបិតាមដេាន

អំណាចលែបារយៈលព្េនែាែួយ (21) នងៃ លដើែប៊ីផ្ដេ់ឯកសារមដេបងាា ញថា ការចូេលម្របើរបស់ាតា

បិតាមដេែិនានអំណាចលែបា េួរម្រតវូបានបដិលសធ។  

ម្របសិនលបើែែឌ េសិកាែិនបានទទួេការលឆល ើយតបព្៊ីាតាបិតាមដេានអំណាចលែបាកន ុងរយៈ

លព្េនែាែួយនងៃ លនេះម្រតវូមតបលញ្េញកំែត់ម្រតាលៅឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា។ 

 

លេើសព្៊ីលនេះ បទបបញ្ាតត ិព្៊ីែ នតម្រែូវឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបាផ្តេ់ព្័ត៌ានទក់

ទងនឹងសាថ នភាព្ផ្ល វូចាប់របស់ខល នួជាលរៀងរាេឆ់្ន ំ។  តាែបទបបញ្ាតត ិងម ៊ី េកខខែឌ តម្រែូវ

ម្របចំឆ្ន ំលនេះម្រតវូបានេ បលចញ។  ឥ ូវលនេះបនទ ុកេឺសថ ិតលៅលេើាតាបិតាមដេានអំណាចលែបា 

លដើែប៊ីជូនដំែឹងដេ់ែែឌ េសិកា លៅលព្េណាមដេានការផ្លល ស់បត រូសាថ នភាព្ផ្ល វូវចាប់របស់

ាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា មដេនឹងលធវ ីឱ្យពួ្កោត់ែិនានសិទធិចូេលម្របើម្របាស់

កំែត់ម្រតារបស់ក ារ។   
 

ព្័ត៌ានមដេបានផ្តេ់លៅឱ្យាតាបិតាមដេែិនានអំណាចលែបា ម្រតវូសាា េ់ លដើែប៊ីបងាា ញថា
វាម្របមហេជាែិនម្រតវូបានលម្របើលដើែប៊ីោំម្រទការអន ញ្ញា តឱ្យក ារលៅសាលាលរៀនែួយលផ្សងលទៀតលនេះ

លទ។ 

 
 

ឆាប់សា ីព្យីច្ជាគជ័យរបស់សិសសម្គប់របូ  

ចាប់សហព័្នធតម្រែូវឱ្យសាលា Collegiate Charter School of Lowell ផ្តេ់បញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសស 

អាសយោា ន និងលេខទូរសព្ទដេ់អនកលម្រជើសលរសីទហាន និងម្រេឹេះសាថ នឧតតែសិកា លៅលព្េ

មដេពួ្កលេលសន ើស ំព្័ត៌ានលនេះ ម្របសិនលបើាតាបិតា ឬសិសសែិនលសន ើស ំឱ្យរកាទ កព្័ត៌ានលនេះ។ 

លៅលដើែឆ្ន ំសិកា ការជូនដំែឹងអំព្៊ីសិទធិកន ុងការលសន ើស ំការកាត់ទ កព្័ត៌ាន

លនេះនឹងម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ 

និងសិសសមដេានអាយ លេើសព្៊ី 14 ឆ្ន ំ។ ម្របសិនលបើការជូនដំែឹង

លនេះែិនម្រតវូបានម្របេេ់ជូនសាលាវញិកន ុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃដំបូងននការចប់លផ្តើែឆ្ន ំសិកា 

សាលានឹងពិ្ចរណាថាែិនាន ការជំទស់លៅនឹងការបលញ្េញព្័ត៌ានលនេះលទ លហើយព្័ត៌ាន

មបបលនេះ នឹងម្រតវូបញ្ជ នូបនត លៅកាន់អនកលម្រជើសលរសីទហាន និងម្រេឹេះសាថ នឧតតែសិកា។ 
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ការបកបម្បកិឆចការពារសិទធ ិរបស់សិសស (PPRA) 
PPRA ផ្តេ់សិទធិែួយចំនួនដេ់ាតាបិតាទក់ទងនឹងការលធវ ីការសទ ង់ែតិ ការម្របែូេ 

និងការលម្របើម្របាស់ព្័ត៌ានរបសល់យើងសម្រាប់លោេបំែងទ៊ីផ្ារ 

និងការពិ្និតយរាងកាយែួយចំនួន។ ទងំលនេះរែួានសិទធិកន ុងការ៖ 

 

 យេ់ម្រព្ែែ នលព្េសិសសម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យោក់លសន ើលៅការសទ ង់ែតិមដេទក់ទងនឹងតំបនក់ារពារ

ែួយ ឬលម្រចើនខាងលម្រកាែ ("ការសទងែ់តិអំព្៊ីព័្ត៌ានមដេម្រតវូបានការពារ") ម្របសិនលបើ

ការសទ ង់ែតិលនេះម្រតវូបានផ្តេ់ែូេនិធិទងំម្រសងុ ឬែួយមផ្នកលោយកែម វធិ៊ីរបស់ម្រកសួងអប់រំ

សហរដាអាលែរកិ (ED)៖ 

1. ទំនក់ទំនងនលយបាយ ឬជំលនឿរបស់សិសស ឬាតាបិតារបស់សិសស 

2. បញ្ញា ផ្ល វូចិតត ឬផ្ល វូចិតតរបស់សិសស ឬម្រេួសាររបស់សិសស 

3. អាកបបកិរយិ ឬអាកបបកិរយិផ្ល វូលេទ 

4. អំលព្ើខ សចាប ់ការម្របឆ្ំងនឹងសងាែ ការលចទម្របកាន់ខល នួឯង ឬអាកបបកិរយិម្របាង 

5. ការវាយតនែលយ៉ា ងសំខាន់របស់អនកដនទ មដេអនកលឆល ើយតបានទំនក់

ទំនងម្រេួសារជិតសន ិទធជាែួយ។ 

6. ទំនក់ទំនងមដេានឯកសិទធិទទួេសាា េ់លោយម្រសបចាប់ ដូចជាជាែួយលែធាវ ី

លវជាបែឌ ិត ឬរដាែន្តនត ៊ី។ 

7. ការអន វតតតាែមបបសាសន ការជាប់ពាក់ព្័នធ  ឬជំលនឿរបស់សិសស ឬាតាបិតា ឬ 

8. ម្របាក់ចំែូេលម្រៅព្៊ីការតម្រែូវលោយចាប់លដើែប៊ីកំែត់សិទធិទទួេបានកែម វធិ៊ី។ 

 

 ទទួេបានការជូនដំែឹង និងឱ្កាសលដើែប៊ីលម្រជើសលរសីសិសសលចញព្៊ី៖ 

1. ការសទ ង់ែតិអំព្៊ីព័្ត៌ានមដេម្រតវូបានការពារលផ្សងលទៀត លោយែិនេិតព្៊ីការផ្តេ់

ែូេនិធិ។ 

2. រាេ់ការព្ិនិតយរាងកាយមដេែិនបនទ ន ់ ចក់ចូេរាងកាយ ឬការព្និិតយ មដេតម្រែូវឱ្យ

ានជាេកខខែឌ ននការចូេរែួ មដេផ្ដេ់ជូនលោយសាលា ឬភាន ក់ងាររបស់ខល នួ និងែិន

ចំបាចល់ដើែប៊ីការពារស ខភាព្ និងស វតថ ិភាព្ជាបនទ ន់របស់សិសស លេើកមេងមតការ

ព្ិនិតយម្រតលចៀក មេនក ឬការពិ្និតយជំងឺសក េូ៊ីស ឬការព្ិនិតយរាងកាយណាែួយ ឬការព្ិនិតយ

មដេម្រតវូបានអន ញ្ញា ត ឬតម្រែូវឱ្យានតាែចាបរ់បសរ់ដា និង 

3. សកែមភាព្មដេពាក់ព្័នធនឹងការម្របែូេ ការលាម្រតោង ឬការលម្របើម្របាស់ព្័ត៌ានផ្លទ េ់ខល នួ 

មដេទទួេបានព្៊ីសិសសសម្រាប់ការលធវ ីកិចេទ៊ីផ្ារ ឬលដើែប៊ីេក់ ឬមចកចយ

ព្័ត៌ានលៅអនកដនទ។ 

 

 ព្ិនិតយ តាែការលសន ើស ំ និងែ នលព្េចត់មចង ឬលម្របើម្របាស់៖  

1. ការសទ ង់ែតិព័្ត៌ានមដេម្រតវូបានការពាររបស់សិសស 

2. ឧបករែ៍លម្របើម្របាស់លដើែប៊ីម្របែូេព្័ត៌ានផ្លទ េ់ខល នួព្៊ីសិសសសម្រាប់លោេបំែងទ៊ីផ្ារ 

ការេក ់ឬការមចកចយលផ្សងលទៀតណាែួយខាងលេើ និង 

3. សាា របលម្រងៀនមដេម្រតវូបានលម្របើជាមផ្នកែួយននកែម វធិ៊ីសិកា។ 

 

សិទធិទងំលនេះលផ្ទរព្៊ីាតាបិតាលៅសិសសមដេានអាយ  18 ឆ្ន ំ ឬអន៊ីតិជនមដេែិនសថ ិត

លម្រកាែទំនួេខ សម្រតវូណាែួយតាែចាប់រដា។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell 
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បានបលងក ើត និងអន ែ័តលោេនលយបាយ លោយពិ្លម្រោេះលយបេ់ជាែួយាតាបិតា 

ទក់ទងនឹងសិទធិទងំលនេះ ក៏ដូចជាការលរៀបចំលដើែប៊ីការពារឯកជនភាព្របសស់ិសសកន ុងការ

ម្រេប់ម្រេងការសទ ង់ែតិព័្ត៌ានមដេម្រតវូបានការពារ ម្រព្ែទងំការម្របែូេ ការលាតម្រតោង 

ឬការលម្របើម្របាស់ព្័ត៌ានផ្លទ េ់ខល នួសម្រាប់លោេបំែងទ៊ីផ្ារ ការេក ់ ឬលោេបំែងមចកចយ

លផ្សងលទៀត។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell ជូនដំែឹងលោយផ្លទ េ់

ដេ់ាតាបិតាអំព្៊ីលោេការែ៍ទងំលនេះជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំលៅលដើែឆ្ន ំសិកាន៊ីែួយៗ និងបនទ ប់

ព្៊ីការផ្លល ស់បត រូសំខាន់ៗណាែួយ។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell ក៏នឹងជូនដំែឹង

លោយផ្លទ េ់ផ្ងមដរ ដូចជាតាែរយៈសំប ម្រត ឬអ ៊ីមែេអាលែរកិ ដេ់ាតាបិតារបស់សិសស 

មដេលម្រោងនឹងចូេរែួកន ុងសកែមភាព្ ឬការសទង់ែតិជាក់លាក់ មដេបានកត់សាា េ់

ខាងលម្រកាែ លហើយនឹងផ្តេឱ់្កាសឱ្យាតាបិតាលម្រជើសលរសីយកកូនរបស់ោត់លចញព្៊ី ការចូេរែួ

កន ុងសកែមភាព្ ឬការសទង់ែតិជាក់លាក់លនេះ។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

នឹងលធវ ីការជូនដំែឹងលនេះដេ់ាតាបិតាលៅលដើែឆ្ន ំសិកា ម្របសិនលបើែែឌ េបានកំែត់កាេ

បរលិចេទជាក់លាក់ ឬម្របហាក់ម្របមហេអំព្៊ីសកែមភាព្ ឬការសទង់ែតិលៅលព្េលនេះ។ សម្រាប់

ការសទង់ែតិ និងសកែមភាព្មដេបានលម្រោងទ កបនទ ប់ព្៊ីឆ្ន ំសិកាចប់លផ្តើែ ាតាបិតា

នឹងទទួេបានការជូនដំែឹងសែម្រសបអំព្៊ីសកែមភាព្ មដេបានលម្រោងទ ក និងការសទង់ែតិ

មដេានរាយបញ្ា ៊ីខាងលម្រកាែ លហើយនឹងទទួេបានឱ្កាសែួយលដើែប៊ីលម្រជើសលរសីយកកូនរបស់

ពួ្កលេលចញព្៊ីសកែមភាព្ និងការសទង់ែតិមបបលនេះ។ ាតាបិតាក៏នឹងទទួេបានឱ្កាស

ែួយលដើែប៊ីពិ្និតយលែើេរាេ់ការសទ ង់ែតិមដេពាក់ព័្នធ។  

 

ាតាបិតា និង/ឬសិសសមដេលជឿថាសិទធិរបស់ពួ្កលេម្រតវូបានរំលលាេបំពាន អាចោក់ពាកយ

បែត ឹងជាែួយ៖ 

 

ការយិេ័យអន លលាែភាព្ននលោេនលយបាយម្រេួសារ 

ម្រកសួងអប់រំសហរដាអាលែវរកិ 

វវងិ៊ី 400 Maryland, SW 

ទ៊ីម្រកងុវា៉ា ស ៊ីនលតានឌ៊ីស ៊ី 20202 

 

ការជូនដំណ្ឹងដល់មាតាបិតាអំព្យីការអប់រំផ្ល វូច្េទ និងបញ្ញា ផ្ល វូច្េទរបស់រន៉ុសស  

ចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 32A តម្រែូវឱ្យផ្ដេ់

ជូនដេ់ាតាបិតានូវឱ្កាសែួយលដើែប៊ីលេើកមេងកូនរបស់ពួ្កលេព្៊ីវេាសិកា សនន ិបាតសាលា 

ឬសកែមភាព្ និងកែម វធិ៊ីអប់រំលផ្សងលទៀតមដេលផ្លត តលេើការអប់រំផ្ល វូលេទរបស់ែន សស លែកានិច

ជ៊ីវសាន្តសត ននការបនតពូ្ជរបស់ែន សស និងការអេិវឌឍន៍មផ្នកផ្ល វូលេទ ឬបញ្ញា ផ្ល វូលេទរបសែ់ន សស។ 

ាតាបិតាមដេានបំែងពិ្និតយលែើេកែម វធិ៊ីសិកា និង/ឬលេើកមេង

កូនរបស់ពួ្កលេព្៊ីការមែនំកន ុងម្របធានបទខាងលេើ ម្រតវូមតទក់ទងែកនយក

ជាលាយេកខែ៍អកសរ។  

 

 
កាតរាយការណ្៍ 

កាតរបាយការែ៍ម្រតវូបានលផ្ាើព្៊ីរដងកន ុងែួយឆ្ន ំលៅច ងបញ្េ ប់ននឆាសន៊ីែួយៗ។ កាតរបាយ

ការែ៍ជាធែមតាម្រតវូបានលផ្ាើលចញព្៊ីរសបាត ហ៍បនទ ប់ព្៊ីការបញ្េប់ននរយៈលព្េម្រប ងឆាស។ 
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ពួ្កលេរែួបញ្ច េូពិ្នទ ុជាលេខរបស់សិសសសម្រាប់ែ ខវជិាា ន៊ីែួយៗ កំែត់ម្រតាវតតាន និងការកត់

ម្រតាអំព្៊ីអាកបបកិរយិ និងស៊ីេធែរ៌បស់សិសសលៅកន ុងសាលា។ ែតិលយបេ់ទក់ទងនឹង

អាកបបកិរយិ អាកបបកិរយិ និងវឌឍនភាព្ក៏អាចម្រតវូបានោក់បញ្ច េូកន ុងកាតរបាយការែ៍

ផ្ងមដរ។ ELL, សិសសមផ្នកអប់រំព្ិលសស និងសិសសមដេានេលម្រាងសាន ក់លៅចំនួន 504 

ទទួេបានរបាយការែ៍វឌឍនភាព្ផ្ងមដរ។   

 

ឧទហរែ៍ននបែណ របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

ម្រតវូបានផ្តេ់ជូនលៅលេើទំព័្រខាងលម្រកាែ។ លៅលេើកាតរបាយការែ៍ អនកនឹងលឃើញវតតាន 

ការសិកា អាកបបកិរយិ ចំែ ចព្ិន័យ និងែូេវចិសម្រាប់កូនរបស់អនក។ 

 

 
វតតមាន 

ព្័ត៌ានអំព្៊ីវតតានឹងលរៀបរាប់េែអ ិតអំព្៊ីករែ៊ីអវតតាន និងយឺតយ៉ា វទងំអស់ ទងំការ

លោេះសារ និងែិនានការលោេះសារ ម្រព្ែទងំចំនួននងៃសរ បមដេសិសសបានច េះល ម្ េះ។ 

 

ការសិកា 

មផ្នកសិកាននកាតរបាយការែ៍នឹងលរៀបរាប់េែអ ិតអំព្៊ីចំណាត់ថាន ក់សម្រាប់ែ ខវជិាា ទងំអស់។ 

ភាសាអង់លេលស និងេែិតវទិានឹងានែធយភាព្ននការម្រប ងតាែកាេកំែត់ (ោក់សាល កថា

ជាភាសាអង់លេលស ឬេែិតវទិា) ក៏ដូចជាពិ្នទ ុ AMS (ម្របព្័នធព្ិនិតយតាែោនការសិកា®)។ 

ែធយែភាព្ននែ ខវជិាា  េឺសថ ិតលៅកន ុងជួរឈរមផ្នកសិកាច ងខាងសាត ំ និងម្រតវូបានចត់

ទ កថាជាព្ិនទ ុសរ បសម្រាប់វេាសិកា។ ការវភិាេអំព្៊ី
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រលបៀបេែនជាែធយែម្រតវូបានផ្តេ់ជូនលៅលេើទម្រែង់កាតរបាយការែ៍ 

លដើែប៊ីភាព្ងាយម្រសួេរបស់អនក។ 

 
 
 
 

ម្ករសា ីព្យីអាកបបកិរយិសិសស 

កាតរបាយការែ៍បងាា ញែិនម្រតឹែមតវឌឍនភាព្សិកាប៉ា លណាណ េះលទ មងែទងំានព្័ត៌ានទក់

ទងនឹងអាកបបកិរយិ និងស៊ីេធែរ៌បស់សិសសលៅកន ុងសាលាផ្ងមដរ។ ការវាយតនែលលនេះម្រតវូ

បានោក់សាល ក “ម្រកែសដ ៊ីព្៊ីអាកបបកិរយិរបស់សិសស” លៅលេើកាតរបាយការែ៍ និងវាយតនែល

លេើការអេិវឌឍន៍កន ុងមផ្នកខាងលម្រកាែ៖ 

 

1. ភាព្លសាម េះម្រតង់ - ានភាព្លសាម េះម្រតង់ម្រេប់កិចេការមដេខល នួលធវ ី ែិនយករបសម់ដេែិន

មែនជារបស់ខល នួ ឬទទួេយកអវ ីមដេខល នួែិនបានបលងក ើត សរលសរ ឬលធវ ីលនេះលទ។ 

2. កិចេសហម្របតិបតត ិការ/ជំនួយ - លធវ ីសកែមភាព្ ឬលធវ ីការជាែួយម្រេ ូ និងែិតតរែួថាន ក់ លដើែប៊ីផ្េ

ម្របលយជន៍លៅវញិលៅែក។ 

3. ការអន លលាែតាែវធិាន - ការអន លលាែតាែសំលែើផ្ល វូការ សកែមភាព្ម្រសបតាែសតង់ោរ 

ឬអាជាា ធរ។ 

4. ការម្រេប់ម្រេងខល នួឯង - ការអត់ធមត់លេើភាព្អនទេះសា អារែមែ៍ (ឬការសលម្រែចចិតត) 

(ការរំព្ឹងទ កតាែអាយ )។ 

5. កិចេខិតខំ - ការខិតខំម្របឹងមម្របង ការងារសរ បមដេបានលធវ ីលដើែប៊ីសលម្រែចបាននូវការបញ្េ ប់

ជាក់លាក់ែួយ។ 

6. ស ជ៊ីវធែ៌ - ស ជ៊ីវធែ៌ អាកបបកិរយិេអកន ុងសងាែ និងស៊ីេធែ៌ម្រតឹែម្រតវូ 

អាកបបកិរយិមដេម្រតវូសលងកតកន ុងជ៊ីវតិសងាែ។ 

7. ទំនួេខ សម្រតវូចំលពាេះកិចេការសិកា - ទំនួេខ សម្រតវូចំលពាេះសកែមភាព្របស់ខល នួ ភាព្លជឿជាក់ 

អវ ីែួយមដេខល នួទទួេខ សម្រតវូ។ លម្រតៀែខល នួរចួជាលម្រសចលដើែប៊ីបំលព្ញកាតព្វកិចេ 

និងលធវ ីសកែមភាព្។ 

8. ការលោរព្លព្េលវលា - ទន់លព្េលវលា និងលម្រតៀែខល នួលរៀន 

9. ការលម្របើម្របាស់លព្េលវលាម្របកបលោយភាព្ ល្ សនវ - ការអន វតតការវនិិចេ ័យ

ម្រតឹែម្រតវូកន ុងការលម្របើម្របាស់លព្េលវលាលៅកន ុងសាលាលរៀន។ 

10. ការលោរព្ចំលពាេះែហាវទិាេ័យ និសសិត និងម្រទព្យសែបតត ិ – ទលងវ ីនន

ការផ្តេ់ការព្ិចរណាជាព្ិលសស ឬការលោរព្ជាព្ិលសសចំលពាេះែន សស និងម្រទព្យសែបតត ិ។ 

 

ម្រេមូ្របចំថាន ក់លធវ ីការវាយតនែលលោយានធាត បញ្ច េូព្៊ីអនកឯកលទសទងំអស់មដេបលម្រងៀនសិសស។ 

 

ព្យិនទ ុម្គប់ម្គងសិសស 

មផ្នកពិ្នទ ុ វន័ិយរបស់កាតរបាយការែ៍េែអ ិតអំព្៊ីចំនួនពិ្នទ ុ វន័ិយអវជិាាន 

មដេសិសសទទួេបានលព្ញែួយឆាស។ 

រាេ់ការបញ្ជ នូលៅកាន់េែៈម្រេប់ម្រេងសិសសនឹងលធវ ីឱ្យានពិ្នទ ុ វន័ិយអវជិាាន 

ចំនួនពិ្នទ ុមម្របម្របួេអាម្រស័យលេើកម្រែិតននការបំពានវន័ិយ។ 
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ការឱ្យច្ ើងថ្នា ក់/ការដាក់ឱ្យម្តួតថ្នា ក់ និងការកំណ្ត់ថ្នា ក់របស់សិសស 

រដាបាេសាលាម្រតវូានការសលម្រែចចិតតច ងលម្រកាយទក់ទងនឹងការឱ្យល ើងថាន ក់ ឬការោក់

ឱ្យម្រតួតថាន ក់ និងការកំែត់ថាន ក់របស់សិសសលៅកន ុងវេាសិកា មដេបានកំែតក់ន ុងកម្រែិត

ជាក់លាកន់នភាព្ទំលនើបមផ្នកសិកា និង/ឬវេា មដេានេកខខែឌ តម្រែូវជាែ នជាក់លាក់។ ការ

លធវ ីលតសតសែតថភាព្ នឹងម្រតវូបានផ្ដេ់ជូនដេ់សិសសលដើែប៊ីកំែត់ថាន ក់សិកា។ ខែៈលព្េមដេ

អនកម្រតួតពិ្និតយេ ែភាព្សិកាម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរែួជាែួយាតាបិតាកន ុងការសលម្រែ

ចចិតតសំខាន់ៗមដេប៉ាេះពាេ់ដេ់កូនរបស់ពួ្កលេ សិទធិអំណាចច ងលម្រកាយទក់ទងនឹងការឱ្យល ើង

ថាន ក ់ការោក់ឱ្យម្រតួតថាន ក់ និងការកំែត់ថាន ក់របស់សិសសជាែួយែន្តនត ៊ីសាលា។  

លកេណ្ៈវនិិឆេ ័យថ្នការឱ្យច្ ើងថ្នា ក់ និងការដាក់ឱ្យម្តួតថ្នា ក់ 

លៅច ងបញ្េប់ននឆ្ន ំសិកា សិសសាន ក់ៗនឹងទទួេបានកាតរបាយការែ៍ច ងលម្រកាយ។ កាត

របាយការែ៍ច ងលម្រកាយឆល ុេះបញ្ញេ ំងព្៊ីពិ្នទ ុលៅទូទងំឆាសទ៊ី 1 និងទ៊ី 2 ក៏ដូចជាអាកបបកិរយិ 

វវន័ិយ និងែូេវចិជារែួសម្រាបឆ់្ន ំសិកា។  

 

ច្ដើរបីច្ ើងថ្នា ក់បាន សិសសមាា ក់ៗម្តវូបតមានរធយភាគយ ងច្ហាឆណាស់ 60% 

ទងំភាសាអង់ច្គលស និងគណ្ិតវទិា ក៏ដូឆជារធយរភាគសិកាសរ៉ុប 60% ឬខ្ពស់ជាងច្នោះ។  

ម្របសិនលបើេកខែៈវនិិចេ ័យទងំលនេះែិនម្រតវូបានបំលព្ញតាែ លនេះ

សិសសនឹងម្រតវូបានោក់ឱ្យម្រតួតថាន ក់លោយែិនេិតព្៊ីែធយែភាេពិ្នទ ុលៅកន ុងែ ខវជិាា លផ្សងលទៀត

ល ើយ។ 

 

ការសិកាកន ុងរដូវច្ៅត  

សិសសានេកខែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់សម្រាប់ការសិកាកន ុងរដូវលៅត  ម្របសិនលបើសិសសធាល ក់ែ ខវជិាា

ែួយ ែិនថាភាសាអង់លេលស ឬេែិតវទិា លោយានែធយែ 50 - 59%។ ម្របសិនលបើតាែករែ៊ីលនេះ 

សិសសម្រតវូចូេរែួការសិកាកន ុងរដូវលៅត សម្រាប់ែ ខវជិាា មដេធាល ក់ និងជាប់ការសិកាកន ុងរដូវលៅត

លោយទទួេបានែធយែភាេ 70% លដើែប៊ីល ើងលៅថាន ក់បនតបនទ ប់។ ការសលម្រែចចិតតទក់ទង

នឹងលសវាកែមព្នារឆ្ន ំសិកា (ESY) សម្រាប់សិសសមផ្នកអប់រំព្ិលសសមដេានសិទធិ ម្រតវូលធវ ីល ើង

តាែរយៈដំលែើរការរបស់ម្រកែុ IEP។ 
 

ម្បព្យ័នធដាក់ព្យិនទ ុ 

ខែៈលព្េ មដេែ ខវជិាា ទងំអស់ស ទធមតានសារៈសំខាន់ ែ ខវជិាា ខល េះានសារៈសំខានជ់ាង

ែ ខវជិាា លផ្សងលទៀត (សូែលែើេ "េកខខែឌ តម្រែូវសម្រាប់ការបញ្េ ប់ការសិកា")។ ែធយែភាេ 

និងរបាយការែ៍ម្រតវូបានចងម្រកងល ើង ែិនមែនលោយម្រេលូទ ប៉ា មនត លោយការម្រេប់ម្រេង

តាែរយៈម្របព្័នធក ំព្យូ ទ័រ។ សារៈសំខាន់មដេផ្តេ់លៅឱ្យែ ខវជិាា រងលផ្សងៗម្រតវូបានចត់មចងលោយ

ម្របព្័នធអប់រំ SABI® និងជាលរឿងធែមតាសម្រាប់សាលា SABIS® ទងំអស់។ 
 

តារាងកិតត ិយស 

តារាងកិតត ិយសរបស់ SABIS® ានេកខែៈផ្លត ច់ែ ខ។ តម្រែូវឱ្យានយ៉ា ងលហាចណាស់ 87% 

លៅកន ុងែ ខវជិាា សិកាន៊ីែួយៗ និងយ៉ា ងលហាចណាស ់"េអ " លៅកន ុងែ ខវជិាា ពិ្លសសទងំអស់។ 
 



 

 
40 

ច្វទិកាឌីជីថលរបស់ SABIS® 

លវទិកាឌ៊ីជ៊ីងេរបស់ SABIS® មដេម្រតវូបានលេសាា េ់ជាផ្ល វូការថា SABIS® WebSchool េឺជា

លេហទំព្័រ មដេអន ញ្ញា តឱ្យាតាបិតាលែើេព្័ត៌ានទក់ទងនឹងវឌឍនភាព្របស់កូនរបស់ពួ្ក

លេ។ លេហទំព័្រលនេះផ្តេ់នូវព័្ត៌ានទន់សែ័យ រែួានជាអាទិ៍ម្របតិទិនសាលា ព្័ត៌ាន 

ម្រព្ឹតត ិការែ៍ របាយការែ៍វឌឍនភាព្ននេទធផ្េសិកា/ការម្រប ងមដេអាចទញយកបាន ចំនួន

អនកចូេរែួសរ ប និងការបំពានវន័ិយ។ ទម្រែង់ពាកយស ំរបស់លេហទំព្័រ 

និងេកខខែឌ តម្រែូវរបស់លេហទំព័្រ អាចរកបានព្៊ីការយិេ័យរដាបាេ។ 

 

ច្សវាករមនិសសិត 

លសវាកែមសិសសរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell រែួានអនកម្រេប់ម្រេងមផ្នក

សិកា និងប េាេិកមផ្នកសងាែមដេានអាជាា បែណ  មដេជួយសិសសលឆល ើយសំែួរ

ទក់ទងនឹងមផ្នការអប់រំ ជំនញសិកា បញ្ញា ផ្លទ េ់ខល នួ និងកងវេ់ផ្លទ េ់ខល នួលផ្សងលទៀត។  អនក

ម្រេប់ម្រេង និងអនកម្របឹកាជួយសិសសតាែរយៈការជួបពិ្ភាកាជាែួយសិសសាន ក់ៗ និង/ឬជាែួយ

ម្រកែុតូចៗ។ 

 

ជំនួយមដេផ្តេ់ជូនរែួាជាអាទិ៍៖ 

ការអប់រំ 

អនកម្រតួតពិ្និតយេ ែភាព្សិកាផ្តេ់ជូននូវការវាយតនែលព្៊ីភាព្ខាល ំង និងចំែ ចលខាយមផ្នក

ការសិកា ព្ិនិតយលែើេទាល ប់សិកា ជួយកន ុងការលម្រជើសលរសីវេាសិកា និងមផ្នការសម្រាប់ការអប់រំ

នលព្េអនេត។ 

 
 
 

ផ្លា ល់ខ្ល នួ 

ម្រកែុប េាេិកមផ្នកសងាែមដេានអាជាា បែណ ជួយដេ់ស ខភាព្ផ្ល វូចិតត និងការម្របឹកាសងាែ

/អារែមែ៍របស់និសសិត។  ប េាេិកមផ្នកសងាែផ្តេ់ការសម្រែបសម្រែួេវវិាទទក់ទងនឹងសិសស 

ការបញ្ជ នូលៅកាន់លសវាស ខភាព្ផ្ល វូចិតតរបស់អនកជំងឺែិនសម្រាកព្ាបាេ ការសលងកតមផ្នក

អប់រំផ្ល វូចិតត ការលរៀបចំមផ្នការអនតរាេែន៍លេើអាកបបកិរយិ ការរាយការែ៍ជាកាតព្វកិចេអំព្៊ី

សាថ នភាព្លធវសម្របមហស និងការរំលលាេបំពាន ម្រព្ែទងំជំនួយអនតរាេែន៍លេើវវបិតត ិ។ 

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell  ក៏ផ្តេ់ជូននូវលសវាកែមជាបនតបនទ ប់ 

លដើែប៊ីបំលព្ញតម្រែូវការរបស់សិសសាន ក់ៗ រែួានជាអាទិ៍លសវាអប់រំព្ិលសស និងលសវាកែមសម្រាប់

អនកសិកាភាសាអង់លេលសផ្ងមដរ។ 

 

ច្សវាករមអប់រំព្យិច្សស 

លសវាអប់រំពិ្លសសម្រតវូបានផ្តេ់ជូនដេ់សិសសមដេានសិទធិម្រសបតាែចាប់អប់រំប េាេ មដេាន
ព្ិការភាព្ និង M.G.L. c. 71B.  លដើែប៊ីានសិទធិទទួេបានលសវាអប់រំព្ិលសស សិសសម្រតវូមតាន

ពិ្ការភាព្ែួយកន ុងចំលណាែពិ្ការភាព្ដូចខាងលម្រកាែ៖ ជំងឺអូទ៊ីសឹែ ភាព្យឺតយ៉ា វកន ុងេូតលាស់ 

ព្ិការភាព្កន ុងការសិកាជាក់លាក់ ឬបញ្ញា  រំលោច សរនសម្របសាទ អារែមែ៍ ទំនក់ទំនង រាងកាយ 

ឬស ខភាព្ច េះលខាយ។  សិសសក៏ម្រតវូបានរកលឃើញថាែិនានការរកីចលម្រែើនមផ្នកអប់រំម្របកប
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លោយម្របសិទធភាព្ លោយសារព្ិការភាព្ និងម្រតវូការបងាា ត់បលម្រងៀន ឬលសវាកែមពាក់

ព័្នធ មដេម្រតវូបានរចនល ើងជាពិ្លសស លដើែប៊ីទទួេបាននូវការអប់រំទូលៅ។  

 

លៅលព្េបញ្េប់ការវាយតនែលបឋែ ម្រកែុការងារបលងក ើតកែម វធិ៊ីអប់រំេកខែៈប េាេ (IEP) 

មដេេូសបញ្ញា ក់ព្៊ីចំែ ចខាល ំងរបស់សិសស ចំែ ចជាកត ៊ីបារែា យ ទធសាន្តសតសម្រាប់សម្រែួេដេ់

ព្ិការភាព្របសស់ិសស ការមកមម្របកែម វធិ៊ីសិកា លសវាកែមមដេសិសសនឹង ទទួេបាន និងលោេលៅ 

និងលោេបំែងសំខាន់ៗមដេម្រតវូបានបលងក ើតល ើង លដើែប៊ីធានបាននូវវឌឍនភាព្របស់សិសស។  

ការចូេរែួរបស់ាតាបិតាកន ុងអំ ុងលព្េវាយតនែល និងដំលែើរការអេិវឌឍ IEP េឺជាមផ្នក

សំខាន់ែួយននដំលែើរការលនេះ។  

ចាប់ចែលងននលសចកត ៊ីជូនដំែឹងរបស់ាតាបិតាអំព្៊ីខិតតបែណ សត ៊ីព្៊ីសិទធិការពារតាែន៊ីតិវធិ៊ី 

អាចទទួេបានព្៊ីអនកសម្រែបសម្រែួេការអប់រំព្ិលសស។  

សម្រាប់សិសសមដេបានរកលឃើញថាានសិទធិទទួេបានការអប់រំពិ្លសសែ នការច េះល ម្ េះចូេលរៀន 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell  នឹងអន វតត IEP បចច ុបបនន របស់សិសស

លោយអន លលាែតាែេកខខែឌ តម្រែូវនន 603 CMR 28.00។  

 

សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែទក់ទងនឹងការវាយតនែលសិទធិទទួេបានការអប់រំព្ិលសស 

និងេទធភាព្ទទួេបានលសវាអប់រំព្ិលសស សូែទក់ទងែកអនកសម្រែបសម្រែួេការអប់រំពិ្លសស។ 

 

បផ្ាកទី 504 ថ្នឆាប់សាត រនីតិសរបទរនា ំ 1973 

មផ្នកទ៊ី 504 ននចាប់សត ៊ីព្៊ីការសាត រន៊ីតិសែបទឆ្ន ំ 1973 ("មផ្នកទ៊ី 504") េឺជាចាប់

សហព័្នធ មដេម្រតវូបានរចនល ើងលដើែប៊ីការពារសិទធិរបស់ប េាេានពិ្ការភាព្លៅកន ុងកែម វធិ៊ី 

និងសកែមភាព្មដេទទួេបានជំនួយហិរញ្ា វតថ ុសហព័្នធព្៊ីម្រកសួងអប់រំសហរដាអាលែរកិ។ មផ្នកទ៊ី 

504 មចងថា៖ “ែិនានប េាេមដេានេកខែៈសែបតត ិម្រេប់ម្រោន់លផ្សងលទៀត មដេាន

ព្ិការភាព្លៅកន ុងសហរដាអាលែរកិ . លោយលហត ផ្េមតែួយេត់របស់ខល នួ ឬភាព្ពិ្ការរបស់ខល នួ 

ម្រតវូបានដកលចញព្៊ីការចូេរែួកន ុង ការបដិលសធអតថ ម្របលយជន៍នន ឬម្រតវូបានទទួេរង

នូវការលរសីលអើងលៅលម្រកាែកែម វធិ៊ី ឬសកែមភាព្ណាែួយមដេទទួេបានជំនួយហិរញ្ា វតថ ុរបស់

សហព្័នធ ល ើយ។ . . ” 

 

បទបបញ្ាតត ិមផ្នកទ៊ី 504 តម្រែូវឱ្យសាលារដាផ្តេ់ "ការអប់រសំាធារែៈសែរែយលោយឥតេិតនងល" 

(FAPE) ដេ់សិសសមដេានសែតថភាព្ាន ក់ៗ លោយែិនេិតព្៊ីេកខែៈ ឬភាព្ធៃន់ធៃរនន

ព្ិការភាព្លនេះលទ។ លៅលម្រកាែមផ្នកទ៊ី 504 FAPE ានការផ្តេ់ការអប់រំធែមតា ឬព្ិលសស 

និងជំនួយ និងលសវាកែមមដេពាក់ព្័នធ  មដេម្រតវូបានរចនល ើងលដើែប៊ីបំលព្ញតម្រែូវការអប់រំ

េកខែៈប េាេរបស់សិសសឱ្យបានម្រេប់ម្រោន់លៅតាែតម្រែូវការរបស់សិសសមដេែិនពិ្ការភាព្។  

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell  ទទួេសាា េ់ទំនួេខ ស

ម្រតវូរបស់ខល នួកន ុងការលជៀសវាងការលរសីលអើងលៅកន ុងលោេការែ៍ និងការអន វតតមដេពាក់ព័្នធ

ទងំសិសស និងប េាេិក។ ោម នការលរសីលអើងម្របឆ្ំងនឹងនរណាាន ក់មដេសថ ិតលៅលម្រកាែបទ

បបញ្ាតត ិននមផ្នកទ៊ី 504 នឹងម្រតវូបានអន ញ្ញា តលោយលចតនលៅកន ុងកែម វធិ៊ី ឬការអន វតត

របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell ល ើយ។ រាេ់សិសស ាតាបិតា ឬអាណា

ព្ាបាេម្រសបចាប ់ មដេលជឿថា ខល នួម្រតវូបានលរសីលអើងលោយមផ្អកលេើពិ្ការភាព្ អាច

ោក់ពាកយបែត ឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយកសាលាបាន។ 
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ោម នសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេណាមដេោក់ពាកយបែត ឹងមបបលនេះ នឹងម្រតវូទទួេរងនូវ

ការបងខ ិតបងខ ំ ការបំេិតបំេ័យ ការលម្រជៀតមម្រជក ឬការសងសឹកចំលពាេះការោក់ពាកយបែត ឹង 

ឬជួយកន ុងការលស ើបអលងកតពាកយបែត ឹងល ើយ។  ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការ

សងសឹកលៅនឹងប េាេណាាន ក ់ រែួទងំសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់

ពាកយបែដ ឹង ការោក់បែដ ឹងតវា៉ា  ឬការម្របឆ្ំងលៅនឹងការលរសីលអើង ម្រតវូបានហាែឃ្ត់

យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូចត់ទ កថាជាទលងវ ីខ សឆាងមដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់

មតែដង។ 

 

សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែទក់ទងនឹងដំលែើរការវាយតនែលមផ្នកទ៊ី 504 ឬការសាន ក់លៅ 

ឬលសវាកែមមដេទក់ទងនឹងព្ិការភាព្ សូែទក់ទងែកអនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកអប់រំពិ្លសស។ 

 

ច្សវាករមសម្មាប់អាកសកិាភាសាអង់ច្គលស 

អនកសិកាភាសាអង់លេលស ("EL") េឺជាសិសសមដេែិននិយយភាសាអង់លេលស ឬភាសា

កំលែើតរបស់ពួ្កលេែិនមែនជាភាសាអង់លេលស លហើយអនកមដេែិនានេទធភាព្បញ្េប់ការងារ

កន ុងថាន ក់ធែមតាជាភាសាអង់លេលស។ លោយោម នលសវាកែមជំនួយមផ្នកភាសា លនេះរាប់

បញ្ច េូទងំសិសសមដេ  នឹងានបញ្ញា កន ុងការយេ់ដឹងលែលរៀនលៅកន ុងសាលា ឬកន ុងការបញ្េប់

ការងារលៅកន ុងសាលា លោយសារពួ្កលេកំព្ ងបនតលរៀនភាសាអង់លេលស។ លៅកន ុងឯកសារលនេះ 

អនកលរៀនភាសាអង់លេលសនឹងម្រតវូបានលេលៅថា "EL"។ តាែចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិជាធរាន 

សាលាមដេទទួេែូេនិធិព្៊ីរដាននរដា Massachusetts ម្រតវូមតទទួេយក និងច េះល ម្ េះ ELs មដេ

ម្រតវូបានទទួេយកតាែរយៈការចប់លឆ្ន ត មដេានបំែងចង់ចូេលរៀន។  ការចូេលម្របើម្របាស់

កែម វធិ៊ី និងលសវាកែមបានលព្ញលេញ និងលសម ើភាព្ មដេផ្តេ់ជូនលៅសាលាម្រតវូមតអាច

លម្របើម្របាស់បានចំលពាេះ ELs ។  លម្រៅព្៊ីលនេះ សាលាមដេទទួេែូេនិធិព្៊ីរដឋ ម្រតវូមតបលងក ើតន៊ីតិវធិ៊ីលដើែប៊ី

កំែត់អតតសញ្ញា ែសិសស មដេអាចជា ELs លដើែប៊ីវាយតនែលកម្រែិតជំនញភាសាអង់លេលសរបស់ EL 

ន៊ីែួយៗលៅលព្េច េះល ម្ េះចូេលរៀន និងលដើែប៊ីផ្តេ់ឱ្យ ELs នូវការអប់រំភាសាអង់លេលសសែរែយ

មដេបំលព្ញតាែតម្រែូវការននចាប់រដា និងសហព្័នធ។ 

  

សាលា Collegiate Charter School of Lowell  ផ្តេ់នូវកែម វធិ៊ី និងលសវាកែមេកខែៈ

ប េាេដេ់សិសស EL លោយអន លលាែតាែេកខខែឌ តម្រែូវននចាប់រដា និងសហព្័នធជាធរាន 

រែួានជាអាទិ៍ M.G.L. c. 71A, M.G.L. c. 89, M.G.L. c. 76, §5, និង 603 C.M.R. 14.00។  

សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែទក់ទងនឹងសិទធិរបស់សិសស EL និងលសវាកែមមដេានតាែរយៈសាលា 

Collegiate Charter School of Lowell សូែទក់ទងែកការយិេ័យរបស់អនកសម្រែបសម្រែួេ EL 

។ 

 
 

ករម វធិីសិការបស់សាលា 

ថាន ក ់ K ដេ់ទ៊ី 5 បលងក ើតជាសាលាបឋែសិកា លហើយបចច ុបបននថាន ក់ទ៊ី 6 ដេ់ទ៊ី 8 

បលងក ើតបានជាសាលាែធយែសិកា។ ការសិកាមដេលធវ ីល ើងកន ុងអំឡុងឆ្ន ំដំបូងបលងក ើតែូេោា ន

ម្រេឹេះដ៏រងឹាំសម្រាប់ភាព្លជាេជ័យលៅកន ុងវេាសិកាកម្រែិតខពស់ននសាលាែធយែសិកា 

ជាលជាេជ័យមដេអាចនំលៅរកេទធផ្េលេចលធាល លៅកន ុងែហាវទិាេ័យ 
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និងសាកេវទិាេ័យដ៏ានកិតាន ភាព្។ ឆ្ន ំសិកាសាលាបឋែ 

េឺជាឆ្ន ំដ៏សំខាន់លៅកន ុងដំលែើរការសិកា។ 

 

កែម វធិ៊ីសិការបស់ SABIS®  រែួបញ្ច េូការរកីេូតលាស់មផ្នកសិកា រាងកាយ សងាែ អារែមែ៍ 

និងស៊ីេធែ៌។ កែម វធិ៊ីសិកាម្រតវូបានរែួបញ្ច េូ តាែេំោប់ និងសែម្រសបតាែអាយ 

លៅកន ុងជំនញ ចំលែេះដឹង និងេ ែតនែល។ ែហាវទិាេ័យមដេព្ េះពារបែុ្េះបណាដ េ

ការករសាងការលោរព្ខល នួឯង និងលេើកទឹកចិតតឱ្យានអាកបបកិរយិវជិាាន និងយក

ចិតតទ កោក់ចំលពាេះអនកដនទតាែរយៈេ ែតនែលននកិចេសហម្របតិបតត ិការ និងការឱ្យ

តនែលននភាព្ចម្រែេុះផ្ងមដរ។ 

 

លោេបំែងននកែម វធិ៊ីសិកា េឺលដើែប៊ីជួយក ារអេិវឌឍជំនញជាែូេោា នកន ុងបរយិកាស

លេើកទឹកចិតត និងោំម្រទ។ វាម្រតវូបានបលងក ើតល ើងលដើែប៊ីម្របកួតម្របមជងសិសសឱ្យខិតខំលដើែប៊ី

ឧតតែភាព្ និងសលម្រែចបាននូវសកាត ន ព្េលព្ញលេញរបស់ពួ្កលេលៅម្រេប់ថាន ក់។ ជំនញកន ុង

ការអាន ការសរលសរ លេើកលហត ផ្េអរបូ៊ី និងការលោេះម្រសាយបញ្ញា ម្រតវូបានលផ្លដ តជាសំខាន់។ 

 

សករមភាព្យច្ម្ៅករម វធិីសិកា 

ការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា រែួានជាអាទិ៍ អតតព្េិក ការទសសនអតតព្េិក 

សាជិកភាព្កល ឹប ដំលែើរច េះកែមសិកា/ការលចញលម្រៅ ការរា ំ ព្ិធ៊ីជប់លេៀង និងេំហាត់

បញ្េប់ការសិកា ខែៈលព្េមដេម្រតវូបានលេើកទឹកចិតត េឺជាអាទិភាព្ ែិនមែនជាសិទធិលទ។  

រាេ់ការម្របម្រព្ឹតតទងំកន ុង និងលម្រៅសាលារបស់សិសសមដេែិនម្រសបនឹងលបសកកែម និងម្រកែ

ស៊ីេធែរ៌បស់សាលា អាចនឹងម្រតវូបានបដិលសធនូវអាទិភាព្កន ុងការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្

លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា។ 

 

កល ឹប 

សាលាអន ញ្ញា តឱ្យសិសសចូេរែួកន ុងសកែមភាព្កល ឹបលផ្សងៗ។  ការជួបជំទងំលនេះរបស់ម្រកែុ

កន ុងនងៃសិកា អំឡុងលព្េជ៊ីវតិសិសស និង/ឬលម្រកាយនងៃសិកា។  សាជិកភាព្លៅកន ុងកល ឹបសាលា 

េឺានេកខែៈលបើកចំហ និងសម ័ម្រេចិតត ម្របសិនលបើ សាជិកភាព្លនេះែិនមផ្អកលេើេកខែៈ

វវនិិចេ ័យជាក់លាក់ ឬការសាកេបង។  កល ឹបន៊ីែួយៗម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងលោយលោេការែ៍សាលាជា

ធរាន។  សកែមភាព្កល ឹបអាចែិនលម្រជៀតមម្រជកជាសារវនត  ឬខាល ំងដេ់សកែមភាព្អប់រំមដេាន

សណាត ប់ធាន ប់។  កល ឹបសាលាទងំអស់ម្រតវូមតលោរព្តាែ និងម្របកាន់ខាា ប់នូវចាប់ 

និងបទបបញ្ាតត ិរបស់រដា  និងសហព្័នធ។  កល ឹបមដេានែូេោា នលៅសាលា េឺតម្រែូវឱ្យាន

ម្រេ/ូទ៊ីម្របឹកាប េាេិកល ើយ។ 

 

សិទធ ិទទួលបានសករមភាព្យច្ម្ៅករម វធិីសិកា 

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិការែួានជាអាទិ៍ ម្រកែុក៊ីឡា ការម្របកួតម្របមជងមផ្នកសិកា ដំលែើរច េះ

កែមសិកា និងសកែមភាព្មដេឧបតថែាលោយសាលា។  សសិសទងំអស់ មដេានបំែង

ចង់ចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា និង/ឬអតតព្េកែមណាែួយលោយសម ័ម្រេចិតត 

ម្តវូបតបំច្ព្យញ "ទម្រង់បបបបទយល់ម្ព្យរ និងការរិនទរសំណ្ង" ែ នលព្េចូេ

រែួកន ុងកែម វធិ៊ីលម្រៅលា៉ា ងសិកាសម ័ម្រេចិតត និង/ឬកែម វធិ៊ីអតតព្េកែម។ 

 

លកេខ្ណ្ឌ តម្រូវទូច្ៅថ្នសិទធ ិឆូលររួ 
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សម្រាប់ការចូេរែួកន ុងក៊ីឡា ការម្របកួតម្របមជងមផ្នកសិកា ដំលែើរច េះកែមសិកា និងសកែមភាព្

មដេឧបតថែាលោយសាលាលផ្សងលទៀត ការងារឯកសារចំបាច់ទងំអស់ រែួានជាអាទិ៍

ការយេ់ម្រព្ែព្៊ីាតាបិតា ទម្រែង់មបបបទ និង/ឬទម្រែង់លេើកមេងនងលលសវាម្រតវូមតបំលព្ញ 

ែ នលព្េសិសសអាចចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាកន ុងេកខែៈណាែួយ។  

ទម្រែង់មបបបទព្ិនិតយរាងកាយបចច ុបបនន ម្រតវូមតបំលព្ញ ែ នលព្េសិសសអាចចូេរែួកន ុង

សកែមភាព្ក៊ីឡាអនតរសាលាណាែួយ។   

 

លម្រៅព្៊ីលនេះ៖ 

 សិសសមដេម្រតវូបានផ្លអ កព្៊ីសាលា រែួទងំការព្យួ រការសិកាលព្ញែួយនងៃ បាត់បង់សិទធិទងំ

អស់កន ុងការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាកន ុងអំ ុងលព្េននការព្យួ រការសិកា។      

 សិសសមដេអវតតានព្៊ីសាលាែិនអាចចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាណាែួយ 

មដេលធវ ីល ើងលៅនងៃអវតតាន (អវតតាននងៃស ម្រកនឹងចត់ទ កជាលាឃៈនូវសិទធិចូេ

រែួកន ុងការម្របកួតនងៃលៅរ៍ ឬសកែមភាព្)។   

 សិសសម្រតវូមតចូេរែួកន ុងរយៈលព្េសិកាយ៉ា ងតិចម្របំា (5) នននងៃសិកា លដើែប៊ីាន

សិទធិចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាមដេលធវ ីល ើងលៅនងៃលនេះ។   

 សិសសមដេទទួេបានការបញ្ជ នូឱ្យលៅទទួេវន័ិយព្៊ីរ ឬលម្រចើនដងកន ុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃ

សិកាែ នលព្េសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា

អាចែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេរែួកន ុងសកែមភាព្មដេសថ ិតលៅលម្រកាែការសលម្រែចចិតត

របស់នយក/សិទធិវនត។ 

 សិសសបាត់បង់អាទិភាព្កន ុងការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា ម្របសិនលបើ

ផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយមដេែិនទន់បំលព្ញ (ការឃ ំខល នួ ឬថាន ក់លរៀននងៃលៅរ៍) 

ែិនម្រតវូបានបំលព្ញ។ 

ការលេើកមេងចំលពាេះលោេការែ៍លនេះអាចម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យសម្រាប់ការបងាា ញខល នួលៅត លាការ 

ែរែភាព្ ឬការណាត់ជួបលព្ទយ។ 

 

ការោក់កំហិត ឬការបាត់បង់សិទធិចូេរែួលៅកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែមវវធិ៊ីសិកាអាចម្រតវូបាន

កំែត់លោយរដាបាេលោយសារមតការរំលលាេលេើម្រកែម្របតិបតត ិរបស់សាលា (សូែលែើេមផ្នក 

"ម្រកែម្របតិបតត ិ")។   
 

លកេខ្ណ្ឌ តម្រូវសា ីព្យីសទិធទិទួលបានការសិកា 

សិទធិចូេលេងក៊ីឡា សកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា និងការម្របកួតម្របមជងមផ្នក

សិកាមដេតម្រែូវឱ្យសិសសអន វតត និងចូេរែួកន ុងរយៈលព្េែួយ តម្រែូវឱ្យសិសសបំលព្ញតាែ

សិទធិទទួេបានការសិកាបមនថែលេើេកខែៈវនិិចេ ័យននសិទធិននមដេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។ 

 

សិទធិចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិការយៈលព្េមវងណាែួយម្រតវូកំែត់លៅច ងបញ្េ ប់

ននរយៈលព្េោក់ពិ្នទ ុលេើកទ៊ីែួយ ឬទ៊ីព្៊ីរ។  ពិ្នទ ុបងារច ងឆ្ន ំនឹងម្រតវូបានលម្របើលដើែប៊ីកំែត់

សិទធិទទួេបានការសិកាកន ុងអំ ុងលព្េោក់ព្ិនទ ុដំបូងននឆ្ន ំបនទ ប់។   
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លដើែប៊ីចូេរែួយ៉ា ងលព្ញលេញលៅកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា សិសសម្រតវូទទួេបានពិ្នទ ុជាប់ 

(60% ឬខពស់ជាងលនេះ) កន ុងែ ខវជិាា សិកាសំខាន់ៗចំនួន 5 កន ុងអំ ុងលព្េោក់ពិ្នទ ុ មដេលម្របើ

លដើែប៊ីកំែត់សិទធិចូេរែួលេងក៊ីឡា ឬសកែមភាព្ជាក់លាក់។ ែ ខវជិាា សំខាន់ៗចំនួនម្របំាាន 

ភាសាអង់លេលស េែិតវទិា លអសា៉ា ញ ម្របវតត ិសាន្តសត  និងវទិាសាន្តសត ។  ម្របសិនលបើសិសស

ទទួេបានព្ិនទ ុធាល ក់ (59% ឬទបជាងលនេះ) លៅកន ុងែ ខវជិាា សិកាសំខាន់ៗែួយកន ុង

ចំលណាែែ ខវជិាា សិកាសំខាន់ៗមដេបានរាយខាងលេើកន ុងអំ ុងលព្េដោក់ព្ិនទ ុ លនេះសិសសនឹង

ម្រតវូោក់ឱ្យសថ ិតកន ុងការសិកាសាកេបង (សូែលែើេខាងលម្រកាែ)។ ម្របសិនលបើសិសសធាល ក់

កន ុងែ ខវជិាា សិកាសំខាន់ៗព្៊ីរ ឬលម្រចើនមដេបានរាយបញ្ា ៊ីខាងលេើកន ុងអំ ុងលព្េោក់ព្ិនទ ុ សិសស

ែិនានសិទធិចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាណាែួយសម្រាប់រយៈលព្េននវេា លនេះលទ។ 

 

ការសិកាសាកលបង 

រយៈលព្េននការសិកាសាកេបងចប់លផ្តើែលៅនងៃមដេសិទធិទទួេបានម្រតវូបានចត់ទ កជាផ្ល វូការ 

លហើយបនត រយៈលព្េប៊ីសបាត ហ៍។  សិសាន សិសសមដេកំព្ ងសិកាសាកេបងម្រតវូបានរំពឹ្ងថានឹងចូេ

រែួកន ុងឱ្កាសបលម្រងៀនទងំអស់មដេផ្តេ់លោយសាលា។  កន ុងអំ ុងលព្េននការសិកាសាកេបង 

ការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្ លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាណាែួយនឹងម្រតវូបានកំែត់លដើែប៊ីបំលព្ញតាែ កាេ

វវភិាេបលម្រងៀន។  លទេះប៊ីជាសាជិកននម្រកែុក៊ីឡា ឬម្រកែុសិកាអាចហាត់ ជាែួយ ម្រកែុ 

របស់ពួ្កលេក៏លោយ ក៏ពួ្កលេែិនអាចម្របកួតម្របមជង កន ុងការម្របកួត អនតរសាលាណាែួយល ើយ 

រហូតដេ់សិទធិម្រតវូបានផ្ដេ់ជូនវញិ។  សម្រាប់សិសសទងំលនេះមដេរកាបានជាែធយែភាេ 60% 

ឬខពស់ជាងលនេះលៅកន ុងែ ខវជិាា សិកាសំខាន់ៗទងំអស់កន ុងអំ ុងលព្េសាកេបង សិទធិទទួេ

បាននឹងម្រតវូបានផ្ដេ់ជូនវញិលៅកាេបរលិចេទណាែួយបនទ ប់ព្៊ីរយៈលព្េប៊ីសបាត ហ៍។  បនទ ប់

ព្៊ីសិទធិទទួេបានម្រតវូបានផ្ដេ់ជូនវញិ សិសសម្រតវូរកាពិ្នទ ុជាប់ កន ុងែ ខវជិាា សិកាសំខាន់ៗទងំអស់

សម្រាប់រយៈលព្េននសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា ឬសិទធិចូេរែួអាចម្រតវូបានដកហូត។   

 
 

ដំច្ណ្ើរឆ៉ុោះករមសិកា 

ដំលែើរច េះកែមសិកាម្រតវូបានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីជួយោំម្រទដេ់កែម វធិ៊ីសិការបស់សាលា។  ដំលែើរទងំ

លនេះសិកាព្៊ីធែមជាតិ លហើយពាក់ព្័នធនឹងសកែមភាព្ែ ន និងលម្រកាយ។  ដំលែើរច េះកែមសិកា ខលេះ

តម្រែូវឱ្យាននងលចូេរែួ។  ម្រេួសារណាក៏លោយមដេជួបម្របទេះនឹងតម្រែូវការមផ្នកហិរញ្ា វតថ ុ េួរមត

ទក់ទងនយក ឬសិទធិវនត លដើែប៊ីទទួេបានការលេើកមេងនងលលសវា។  សិសសមដេទទួេបានការ

បញ្ច នូឱ្យទទួេវន័ិយមផ្នកសិកា ឬអាកបបកិរយិលធវ ីខ សលៅលេើឡានម្រកងុព្៊ីរ ឬលម្រចើនកន ុងរយៈលព្េ 

20 នងៃសិកាែ នដំលែើរច េះកែមសិកា អាចនឹងែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេរែួលទ។ លទេះជា

យ៉ា ងណាក៏លោយ ការចូេរែួរបស់សិសសកន ុងដំលែើរច េះកែមសិកាលៅមតសថ ិតលម្រកាែការសលម្រែច

របស់នយក/សិទធិវនត។ សិសសម្រតវូលសល ៀកឯកសណាា នសាលាសម្រាប់ដំលែើរច េះកែមសិកាទងំអស់ 

ម្របសិនលបើែិនានការកត់សាា េ់លផ្សងព្៊ីលនេះ។ 

 

លកេខ្ណ្ឌ តម្រូវ / ដំច្ណ្ើរឆ៉ុោះករមសិកា / ជំនួយការសករមភាព្យរបស់CORI 

អន លលាែតាែជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 38R ននចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts រាល់និច្យជិត

បឆច ុបបនា  និងអនគត អាកសម ័ម្គឆតិត អាកជំនួយការ អាកផ្តល់ច្សវាដកឹជញ្ជ នូតារសាលា និងអាក 

ច្ផ្សងច្ទៀត បដលអាឆមានទំនក់ទំនងផ្លា ល់ និងរិនម្តវូបានតារដាន ជារួយក៉ុមារ 

ម្តវូបតបញ្ជ នូច្ៅកាន់ការបសវ ងរកព្យ័ត៌មានកណំ្ត់ម្តាឧម្កិដឋជនជារួយម្ករុម្បឹកាម្បព្យ័នធ
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ម្បវតត ិបទឧម្កិដឋរដឋ Massachusetts។  លសវាជំនួយការសថ ិតលៅតាែឆនទ ន សិទធិរបសរ់ដាបាេ

សាលា លហើយលៅមតសថ ិតលម្រកាែការព្ិនិតយលែើេព្័ត៌ានអំព្៊ីកំែត់ម្រតាបទឧម្រកិដា។  ព្័ត៌ាន 

CORI ែិនសថ ិតលម្រកាែចាប់សដ ៊ីព្៊ីកំែត់ម្រតាសាធារែៈ និងម្រតវូរកាទ កកន ុងការយិេ័យ

រដាបាេមដេានស វតថ ិភាព្កន ុងរយៈលព្េែិនលេើសព្៊ីប៊ី (3) ឆ្ន ំ។  ការចូេលម្របើព័្ត៌ាន

លនេះម្រតវូបានោក់កម្រែិតចំលពាេះអនកម្រេប់ម្រេងមដេម្រតវូបានបញ្ញា ក់លដើែប៊ីទទួេបានព័្ត៌ានមបប

លនេះ។  សាលា Collegiate Charter School of Lowell ម្រតវូមតទទួេបានព័្ត៌ានលនេះ

យ៉ា ងលហាចណាស់លរៀងរាេ់ប៊ីឆ្ន ំែតង កន ុងអំ ុងលព្េការងាររបស់ប េាេាន ក់ៗ។   

 

ច្សៀវច្ៅ និងការផ្គត់ផ្គង់ 

លសៀវលៅជាលម្រចើនម្រតវូបានម្របេេ់ឱ្យសិសសកន ុងឆ្ន ំសិកា។ លេរំព្ឹងថា សិសាន សិសសនឹងម្របម្រពឹ្តត ិោក់

លសៀវលៅទងំអស់លោយការលោរព្ និងរកាវាឱ្យសថ ិតកន ុងសាថ នភាព្េអសម្រាប់ការម្របេេ់ែកវវញិ

លៅច ងឆ្ន ំ។ សិសសែិនេួរសរលសរកន ុងលសៀវលៅលទ េ េះម្រតាមតានការមែនំយ៉ា ងចាស់លាសល់ោយ

ម្រេ។ូ ម្របសិនលបើសិសសបាត់ ឬលធវ ីឱ្យខូចខាតលសៀវលៅ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូទទួេ

ខ សម្រតវូចំលពាេះនងលលដើែលសៀវលៅជំនួស។ ការយិេ័យសាលានឹងផ្តេ់ព្័ត៌ានអំព្៊ីនងលលដើែលសៀវលៅ 

ម្របសិនលបើានបញ្ញា លកើតល ើង។ សិសសមដេានវកិកយបម្រតែិនទន់បង់នងលលសៀវលៅ អាចនឹងែិន

ម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេរែួកន ុងសកែមភាព្ច ងឆ្ន ំរហូតដេ់ការទូទត់ម្រតវូបានលធវ ីល ើង។ 

លម្រៅព្៊ីលនេះ សាលានឹងផ្តេ់ជូនសិសសនូវសាា រសិកាែួយចំនួន។ សិសសនឹងទទួេខ សម្រតវូ

សង់លសៀវលៅវញិ ម្របសិនលបើលសៀវលៅបាត់ ឬម្រតវូបានបំផ្លល ញ។ 

 

អងគការជីវតិនិសសិតរបស់ SABIS® 
 

ទិដឋភាព្យទូច្ៅរបស់អងគការ 

អងាការជ៊ីវតិនិសសិតាននយកោា នចំនួនម្របំាព្៊ីរ មដេផ្តេ់ជូនសិសាន សិសសទងំអស់នូវឱ្កាស

េួរឱ្យចប់អារែមែ៍ និងេួរឱ្យទក់ទញលដើែប៊ីលធវ ីការផ្លល ស់បត រូលៅកន ុងសាលារបស់ពួ្កលេ មកេែអ

ការសិការបស់ពួ្កលេ ចូេរែួ និង/ឬដឹកនំសកែមភាព្មដេពួ្កលេចូេចិតត ពូ្មក 

ក៏ដូចជាបលងក ើតបរយិកាសសែរែយលដើែប៊ីរកីរាយនឹងជ៊ីវតិលរៀនសូម្រត និងទទួេបានភាព្រកីរាយ។ 

 

ម្បព្យ័នធ ម្បធានសិសស 

ម្របធានសិសស េឺជាសិសសមដេជាសាជិកននអងាការជ៊ីវតិនិសសិត។ ម្របធានសិសសបានម្របេេ់

ភារកិចេលៅកន ុងអងាការជ៊ីវតិសិសស និងរែួចំមែកដេ់ផ្េិតភាព្របស់សាលា។ កន ុងនែជា

ម្របធានសិសស បលងក ើនបទព្ិលសាធន៍របស់សិសស បលងក ើនឱ្កាសរបស់ពួ្កលេកន ុងការទទួេ

ឱ្យចូេលរៀនលៅសាកេវទិាេ័យតាែជលម្រែើសរបស់ពួ្កលេ និងោក់ឱ្យពួ្កលេទទួេបាន

លជាេជ័យលៅលព្េលម្រកាយកន ុងជ៊ីវតិ។ 

 

ឋានន៉ុម្ករថ្នអងគការជីវតិនិសសិត SABIS® 

លទេះប៊ីជាានឋានន ម្រកែននទំនួេខ សម្រតវូលៅកន ុងអងាការជ៊ីវតិនិសសិត របស ់ SABIS® ក៏លោយ 

វាជាការសំខាន់ណាស់មដេសិសសដឹងថាតួនទ៊ីានសារៈសំខាន់។ ានមតលព្េលនេះលទ 

លទើបអាចសលម្រែចលោេលៅបានលោយលជាេជ័យ។ សិសសាន ក់ៗានតួនទ៊ីលៅកន ុងអងាការ
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ជ៊ីវតិនិសសិត និងសែម្រសបតាែឋានន ម្រកែននែ ខតំមែង។ លៅកម្រែិតែូេោា ន សិសស

ទងំអស់ម្រតវូបានលេរំពឹ្ងថានឹងកាល យជាសាជិកមដេានទំនួេខ សម្រតវូ 

និងផ្េិតភាព្របស់សាលា លោយលោរព្តាែចាប់សាលា និងោំម្រទទសសនវជិាា របស់សាលា។ 

ជំលនឿជាែូេោា នរបស់សាលាបលម្រែើជាការមែនំននអងាការជ៊ីវតិនិសសិតលៅកន ុងម្របតិបតត ិការម្រប

ចំនងៃរបស់ខល នួ។ 

 

ច្លើកទឹកឆតិតសិសសឱ្យម្បឹងអស់ព្យីសរតថភាព្យ 

លោយសារសាលាជាសហេែន៍ និងែិនម្រោន់មតជាថាន ក់លរៀនលទ សិសសម្រតវូបានរំពឹ្ងថានឹង

អន វតតតាែចាប់របស់សាលា និងបំលព្ញតាែការរំព្ឹងទ កសម្រាប់អាកបបកិរយិេអ លៅខាងលម្រៅ

ថាន ក់លរៀនផ្ងមដរ។  លនេះរាប់បញ្ច េូទងំអវ ីៗមដេសិសសលធវ ី ខែៈលព្េមដេសាលាកំព្ ងបលម្រងៀន (ឧ. 

អាហារនងៃម្រតង់ សម្រាក/លចញលេង និងសកែមភាព្កន ុងកែម វធិ៊ីលម្រកាយលា៉ា ងសិកា) 

ក៏ដូចជាលម្រៅលា៉ា ងសិកាលៅតាែសកែមភាព្សងាែ ដំលែើរច េះកែមសិកា និងម្រព្ឹតត ិការែ៍

លផ្សងៗមដេលរៀបចំលោយសាលា។  ផ្េវបិាកវជិាាន និងអវជិាានអន វតតចំលពាេះសិសសមដេ

ចូេរែួកន ុងសកែមភាព្សាលាណាែួយ។   

 

អងគការ National Junior Honor Society 

NJHS េឺជាសកែមភាព្រែួមដេោំម្រទដេ់លបសកកែមរបស់សាលា និងោំម្រទសាសភាព្របស ់

NJHS ។  កាតព្វកិចេទងំម្របាំរបស់សាជិក NJHS េឺម្រតវូបង់នងល ម្របចំឆ្ន ំ រកាសតង់ោរមដេពួ្កលេ

ម្រតវូបានលម្រជើសលរសី ចូេរែួកិចច ម្របជ ំលៅលព្េលេអលញ្ា ើញ និងចូេរែួកន ុងេលម្រាងលសវាកែមប េាេ 

និងសាខា។  េកខខែឌ តម្រែូវននលសវាកែមប េាេម្រតវូបានបំលព្ញលោយការបលម្រងៀនលោយសម ័ម្រេ

ចិតតមដេលរៀបចំតាែរយៈអងាការជ៊ីវតិនិសសិតរបស់ SABIS®  េកខខែឌ តម្រែូវននលសវាសហេែន៍

ពាក់ព័្នធ នឹងការនរអងាា សងវកិាលដើែប៊ីោំម្រទមផ្នកហិរញ្ា វតថ ុដេ់អងាការសបបុ រសធែ៌កន ុងតំបន់មដេ

ម្រតវូបានលម្រជើសលរសីលោយេំោប់ និងសាជិកឯកសារ។ 

 

េកខែៈវនិិចេ ័យសម្រាប់សាជិកភាព្លៅកន ុង NJHS រែួានពិ្នទ ុែធយែភាេសរ បយ៉ា ង

លហាចណាស់ 87% ឬលម្រចើនជាងលនេះ និងការវាយតនែលលេើសែតថភាព្ភាព្ជាអនកដឹកនំរបស់

សាជិកជាកដ ៊ីសងឈឹែ និងឆនទ ៈកន ុងការបលម្រែើអនកដនទ។  លម្រៅព្៊ីលនេះ ម្រកែស៊ីេធែ៌ និងសតង់ោរ

ននសាជិកជាកដ ៊ីសងឈឹែទងំអស់ម្រតវូបានសទ ង់ែតិតាែរយៈម្រេរូបស់ពួ្កលេ លហើយបនទ បែ់កវាយ

តនែលលោយម្រកែុម្របឹការបស់ែហាវទិាេ័យ។  សាជិកជាកដ ៊ីសងឈឹែម្រតវូបានសាា សលោយម្រកែុ

ម្របឹការបស់ែហាវទិាេ័យ លហើយបនទ ប់ព្៊ីការព្ិភាកា សំប ម្រតតាែការលម្រជើសលរសី និងែិន

លម្រជើសលរសី ម្រតវូលផ្ាើលៅលេហោា នរបស់សិសសតាែរយៈសំប ម្រតអាលែរកិ។  ព្ិធ៊ីបញ្ច េូសាជិក

ងម៊ីជាផ្ល វូការលធវ ីល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំលដើែប៊ីសាវ េែន៍សាជិកងម៊ីចូេលៅកន ុងសាខា NJHS របស ់

SABIS®។ 

 
 

ការម្គប់ម្គង និងការច្លើកទឹកឆិតតសិសស 
ែន សសម្រេប់របូលៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell ម្រតវូបានលេរំព្ឹងថានឹង

ម្របម្រព្ឹតត ិចំលពាេះែន សសម្រេប់របូលោយលសចកត ៊ីនងលងន រូ និងការលោរព្។ ប េាេិក និងសិសាន សិសសនឹង

លធវ ីការរែួោន លដើែប៊ីជួយែន សសម្រេប់របូលៅកន ុងសាលាឱ្យ្នដេ់សកាត ន ព្េលព្ញលេញរបស់

ោត់។ អាកបបកិរយិ ឬសកែមភាព្ណាែួយ មដេជួយនរណាាន កឱ់្យរកីចលម្រែើន និងាន

ភាព្ចស់ទ ំនឹងម្រតវូបានលេើកទឹកចិតត។ អាកបបកិរយិ ឬសកែមភាព្ណាែួយ មដេរំខានដេ់



 

 
48 

ការេូតលាស់របស់ប េាេលផ្សងលទៀត ឬការេូតលាស់របស់សិសសផ្លទ េ់ នឹងជំរ ញឱ្យាន

ផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយភាល ែៗ។ សិសសនឹងម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចងចំ៖ 

 
 

ខ្ិតខ្ំច្ដើរបីឧតតរភាព្យ និងជួយអាកដថ្ទឱ្យសច្ម្រឆបាននូវច្ោលច្ៅច្នោះ។ 

 

ការច្ោរព្យ 

សិសសទងំអស់េឺជាសាជិកននសហេែន៍របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell។ 

លដើែប៊ីជួយសាលា និង "សាជិក" របស់ខល នួឱ្យេអ  និងវរកីរាយកន ុងការលៅជាែួយោន  សាជិកទងំ

អស់ម្រតវូមតទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះសកែមភាព្របស់ពួ្កលេ។ ទំនក់ទំនងរបសសិ់សសាន ក់ៗជាែួយ

សិសសលផ្សងលទៀតទងំអស់ (ចប់ព្៊ីថាន ក់ែលតតយយដេ់សិសសចស់ទ ំបំផ្ ត) និងប េាេិកទងំអស់ 

(ម្រេបូលម្រងៀន អនកម្រេប់ម្រេង អាណាព្ាបាេ ជំនួយការ។េ។) ម្រតវូមតមផ្អកលេើការលោរព្ 

និងការយកចិតតទ កោក់។ 

 

សាជិកទងំអស់ននសហេែន៍របស់សាលា ម្រតវូមត៖ 

 ម្រតវូលចេះលោរព្អនកដនទម្រេប់លព្េលវលា 

 លម្របើភាសាសែរែយម្រេប់លព្េលវលា 

 ម្រតវូលចេះេួរសែចំលពាេះអនកដនទ។ 

 

ទំនួលខ្៉ុសម្តវូ 

“ទំនួេខ សម្រតវូ េឺជាលធវ ីឱ្យានការលោរព្លម្រចើន។ ម្របសិនលបើលយើងលោរព្អនកដនទ លយើងឱ្យតនែល

លេ។ ម្របសិនលបើលយើងឱ្យតនែលពួ្កលេ លយើងានអារែមែ៍ថាានទំនួេខ សម្រតវូចំលពាេះ

ស ខ ាេភាព្របសពួ់្កលេ»។ (Thomas Lickona, ការអប់រំសម្រាប់ចវរកិេកខែៈ។) 

 

ទំនួលខ្៉ុសម្តវូធំបំផ្៉ុតរបស់សិសស គចឺ្រៀន។ 

 

សិសសានទំនួេខ សម្រតវូកន ុងការបំលព្ញកិចេការសាលា ការែកថាន កល់រៀនលោយការលម្រតៀែខល នួ 

យកចិតតទ កោក់កន ុងថាន ក់ និងម្រេប់ម្រេងអាកបបកិរយិរបស់ពួ្កលេ 

លដើែប៊ីោំម្រទដេ់ការសិកាទងំកន ុង និងលម្រៅថាន ក់។ 

 
 
 
 

ជំច្នឿជារូលដាឋ ន 

ការមែនំទងំម្របំាែួយខាងលម្រកាែលនេះតំណាងឱ្យ "ជំលនឿជាែូេោា ន" របស់សាលា Collegiate 

Charter School of Lowell និងសាលារបស់ SABIS® លផ្សងលទៀត។ សិសសម្រតវូបាន

លេរំព្ឹងថានឹងលធវ ីតាែការមែនំទងំលនេះ។ 

1. ព្ាយែជានិចេ 

2. លធវ ីឱ្យអស់ព្៊ីសែតថភាព្របសអ់នក 

3. សហការ និងសកែមជួយអនកដនទ 

4. ម្របម្រព្ឹតត ិោក់អនកដនទលោយការលោរព្ 
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5. ម្រេប់ម្រេងខល នួឯង 

6. លោរព្ម្រទព្យសែបតត ិ និងសិទធិរបស់អនកដនទ 

 

រាេ់សហេែន៍ម្រតវូមតានចាប់ និងលោេការែ៍មែនំជាែូេោា ន 

លដើែប៊ីដំលែើរការម្របកបលោយម្របសិទធភាព្។ សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

េឺែិនានករែ៊ីលេើកមេងលនេះលទ។ 

លសៀវលៅមែនំលនេះានចាប់ជាលម្រចើនជាែួយនឹងម្របលយេមដេានពាកយ "ែិន" 

និងការោស់លតឿនលផ្សងលទៀត មដេអនកខលេះអាចចត់ទ កជា "អវជិាាន"។ 

 

លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ សាលាម្រតវូបានបលងក ើតល ើងលោយឈរលេើវធិ៊ីសាន្តសត ោំម្រទលដើែប៊ីជួយសិសស។ 

ែូេោា នម្រេឹេះននវធិ៊ីសាន្តសត របស់សាលាចំលពាេះការម្រេប់ម្រេង និងការលេើកទឹកចិតតសិសសអាច

ម្រតវូបានសលងខបលៅកន ុងវវជិាានចំនួនម្របាំែួយខាងលេើ។  
 

ប េាេិកម្រេប់របូ េឺជាមផ្នកលសម ើោន  និងរែួចំមែកដេ់លោេការែ៍ និងន៊ីតិវធិ៊ីវន័ិយ។ 

សិសសេួរមតម្របម្រពឹ្តតចំលពាេះែន សសលព្ញវយ័ទងំអស់ ក៏ដូចជាលៅវញិលៅែកលោយការលោរព្។ 

ែន សសលព្ញវយ័ទងំអស់ានកាតព្វកិចេរាយការែ៍ព្៊ីអាកបបកិរយិែិនសែរែយណាែួយលៅកាន់

រដាបាេ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ឆាបទូ់ច្ៅរបសស់ាលា 
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ច្ោលការណ្៍សា ីព្យីច្សឆកា ីគួរសរ 

លសចកដ ៊ីេួរសែ/ការម្របម្រព្ឹតតរបស់ាតាបិតា អនកទសសនកិចេលផ្សងលទៀត និងប េាេិកសាលា 

វាេឺជាលចតនរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell លដើែប៊ីលេើកកែពស់ការលោរព្ 

លសចកដ ៊ីេួរសែ និងការម្របម្រព្ឹតតម្របកបលោយសណាត ប់ធាន ប់កន ុងចំលណាែសិសស ប េាេិកសាលា 

ាតាបិតា និងសាធារែៈជន។ វាែិនមែនជាលចតនរបស់សាលាកន ុងការដកហូតសិទធិ

លសរភីាព្កន ុងការបលញ្េញែតិរបស់ប េាេណាែួយល ើយ។ 

លោេបំែងននលោេការែ៍លនេះេឺលដើែប៊ីរកាឱ្យបាននូវកម្រែិតដ៏សែលហត ផ្េបំផ្ តមដេអាចលធវ ី

លៅបាន កមនលងលធវ ីការមដេានស វតថ ិភាព្ ោម នការយយ៊ីែកលេើម្រេបូលម្រងៀន សិសស អនកម្រេប់ម្រេង 

ប េាេិក ាតាបិតា និងសាជិកដនទលទៀតរបស់សហេែន៍។ សាលាលេើកទឹកចិតត

ឱ្យានការម្របាម្រស័យទក់ទងជាវជិាាន និងរារាងំការម្របាម្រស័យទក់ទង ឬសកែមភាព្ 

មដេងាយនឹងបងកជាលហត  អរភិាព្ ឬ ល្ នពាន។ 

 
 

1. កម្រិតថ្នអាកបបកិរយិបដលរំព្យឹងទ៉ុក៖ 

 ប េាេិកសាលានឹងម្របម្រព្ឹតតោក់ាតាបិតា និងសាជិកសាធារែៈដនទលទៀត  

លោយលសចកដ ៊ីេួរសែ និងការលោរព្។ 

 ាតាបិតា និងអនកទសសនលផ្សងលទៀតនឹងម្របម្រព្ឹតតោក់ម្រេបូលម្រងៀន អនកម្រេប់ម្រេង 

និងសាលាលផ្សងលទៀត 

ប េាេិក ម្របកបលោយការលសចកដ ៊ីេួរសែ និងការលោរព្។ 

 ប េាេិកសាលា និងអនកទសសនកិចេម្រតវូលោរព្ចាប់ចរាចរែ៍ទងំអស់លេើផ្ល វូសាធារែៈ 

និងឯកជន លព្េលធវ ីដំលែើរលៅ និងែកព្៊ីបរលិវែសាលា។ 

 

2. អាកបបកិរយិរិនអាឆទទួលយកបាន និងរំខាន៖ 

 ការលម្របើភាសាឮៗ ឬម្របាង លជរម្របាង ោក់ទំនយ ឬបងាា ញកំហឹង។ 

 េំរាែលធវ ីបាបមផ្នករបូរាងកាយម្រេូបលម្រងៀន នយកសាលា  

និលយជិត ឬនិសសិតសាលា។ 

 អាកបបកិរយិលផ្សងលទៀតមដេរំខានដេ់ម្របតិបតត ិការម្របកបលោយ

សណាត ប់ធាន ប់របស់សាលាលរៀន ថាន ក់លរៀន 

ការបំលព្ញែ ខងាររដាបាេ និងបរសិាថ នកន ុងបរលិវែសាលាម្របកបលោយស វតថ ិភាព្។ 

 សំប ម្រត អ ៊ីមែេ ឬសារជាសំល ងមបបបំពាន េំរាែកំមហង ឬអាសអាភាស ។ 

 ការបំពានចាប់ចរាចរែ៍/លសចកត ៊ីមែនំសដ ៊ីព្៊ីផ្ល វូសាធារែៈ ឯកជន 

និងបរលិវែសាលា។ 

 

3. សិទធ ិទរទររបស់មាតាបិតា៖ 

 រាេ់ាតាបិតាមដេលជឿថាោត់ទទួេរងនូវអាកបបកិរយិែិនអាចទទួេយកបាន 

ឬរំខានដេ់មផ្នករបស់ប េាេិកណាែួយ េួរមតនំ

យកអាកបបកិរយិមបបលនេះជម្រាប់ជូនលៅកាន់អនកម្រេប់ម្រេងមដេលៅជិត 

អនកម្រេប់ម្រេងសែម្រសប និង/ឬនយករបស់ប េាេិក។ 

 

4. សិទធ ិអំណាឆរបស់ប៉ុគគលិកសាលា៖    
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រាេ់ប េាេមដេលធវ ីសកែមភាព្ដូចខាងលម្រកាែ អាចម្រតវូបានមែនំឱ្យចកលចញព្៊ីបរលិវែ

សាលា លោយអនកម្រេប់ម្រេងសាលាណាាន ក់ រែួទងំនយក និងប េាេិកសនត ិស ខ

សាលាផ្ងមដរ។ ម្របសិនលបើប េាេលនេះបដិលសធែិនម្រព្ែចកលចញព្៊ីបរលិវែតាែការមែនំ 

អនកម្រេប់ម្រេង ឬប េាេិកមដេានសិទធិលផ្សងលទៀតម្រតវូមសវ ងរកជំនួយព្៊ីែន្តនត ៊ីអន វតតចាប់ 

លដើែប៊ីចត់វធិានការតាែការចំបាច់៖ 

 

 រំខាន ឬេំរាែកំមហងរំខានដេ់ម្របតិបតត ិការរបស់សាលា 

 េំរាែកំមហង ឬប៉ា នប៉ាងលធវ ី ឬលធវ ីបាបមផ្នករាងកាយែកលេើប េាេិកសាលា 

                 សិសស ឬអនកលផ្សងលទៀតលោយម្រសបចាប់លៅកន ុងបរលិវែសាលា 

 េំរាែកំមហងដេ់ស ខភាព្ ឬស វតថ ិភាព្របស់សិសស ប េាេិកសាលា ឬអនកដនទ  

                 លោយម្រសបចាប់លៅកន ុងបរលិវែសាលា 

 ែិនអន វតតតាែការមែនំអំព្៊ីស វតថ ិភាព្ និងចរាចរែ៍ផ្ល វូកន ុងបរលិវែ / ផ្ល វូសាធារែៈ 

/ ផ្ល វូឯកជន។ 

 លោយានលចតនបណាត េឱ្យខូចខាតម្រទព្យសែបតត ិសាលាលរៀន 

ឬម្រទព្យសែបតត ិរបស់អនកដនទ 

                 លោយម្រសបចាប់លៅកន ុងបរលិវែសាលា 

 លម្របើភាសាឮៗ មបបបំពាន ឬម្របាងលែើេងាយ 

 ចូេែកកន ុងបរលិវែសាលាលោយោម នការអន ញ្ញា ត ឬ 

 ចូេរែួកន ុងការងតសំល ង/វវលីដអូ ឬការងតរបូលោយោម នការអន ញ្ញា ត។ 

 

សាលារកាសិទធិកន ុងការោក់កម្រែិត និងោក់កំហិតលេើប េាេណាមដេបំពានលោេការែ៍លនេះ។ 

តាែកាេៈលទសៈសែម្រសប សាលារកាសិទធ ិកន ុងការដាក់កម្រិត និងដាក់កំហិតច្លើប៉ុគគលណា 

បដលបំពានច្ោលការណ្៍ច្នោះ។  តារកាលៈច្ទសៈសរម្សប សាលាអាចលចញដ៊ីកាហាែឃ្ត់

ការទម្រនទ នចូេ មដេហាែប េាេែិនឱ្យចូេលៅកន ុងអចេនម្រទព្យរបស់សាលា។ 

 

ច្ោលការណ្៍សា ីព្យីការសាងសង់ម្បកបច្ដាយស៉ុវតថ ិភាព្យ និងសនត ិស៉ុខ្ 

លដើែប៊ីមងរកាអោរ និងទ៊ីធាល សាលាលរៀនម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងសនត ិស ខ សាលា Collegiate 

Charter School of Lowell តម្រែូវឱ្យលេាៀវទងំអស់ រែួទងំាតាបិតា រាយការែ៍លៅែន្តនត ៊ីសនត ិស ខ 

ឬអនកទទួេលេាៀវលៅកន ុងកមនលងទទួេលេាៀវលរៀងៗខល នួ លដើែប៊ីទទួេបានផ្លល កសញ្ញា សាា េ់

អតតសញ្ញា ែលេាៀវ។  លេាៀវទងំអស់ម្រតវូមតពាក់ និងបងាា ញម្រកោសអតតសញ្ញា ែលេាៀវឱ្យបានម្រតឹែម្រតវូ

សម្រាប់ការណាត់ជួបសាលា/ការចូេទសសនកិចេសាលា។ លេាៀវទងំអស់ម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យលបាេះព្ ែព

ល ម្ េះរបស់ពួ្កលេ លព្េលវលាែកដេ់ លព្េលវលាលចញដំលែើរ និងលោេលៅរបស់ពួ្កលេឱ្យចាស់

លៅលព្េចូេអោរ។  លេាៀវម្រតវូមតម្របកាសែ នលព្េទទួេការមែនំលៅកាន់លោេលៅរបស់ពួ្ក

លេ។ 

 ប៉ុគគលិក សសិាន៉ុសិសស មាតាបិតា និងច្េញៀវរបស់រណ្ឌ លទងំអស់
តាររយៈការឆូលច្ៅកន ុងអឆលនម្ទព្យយរបសស់ាលា Collegiate យល់ម្ព្យរ
ច្ដាយម្បច្យលច្ៅនឹងការថតវ ដច្ដអូសម្មាប់ច្ោលបំណ្ងស៉ុវតថ ិភាព្យ 
និងសនត ិស៉ុខ្។ 

 រិនច្លើកទឹកឆិតតឱ្យមាតាបិតាឆូលជួបភាល រៗជារួយរហាវទិយល័យ

ច្ដើរបីព្យិភាកាច្នោះច្ទ។ 

 រាល់ការថតសំច្ ង/វវ ដច្ដអូ ឬការថតរបូ ម្តវូបតមានការយល់ម្ព្យរជារ៉ុនព្យីរដឋបាល។ 
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 រិនច្លើកទឹកឆិតតឱ្យមាតាបិតាឆូលរកអាហារដាឋ ន ច្ដាយយករកជារួយ

នូវអាហារព្យីអាកលក់ខាងច្ម្ៅរកឱ្យកូនរបស់ពួ្យកោត់ច្ទ។   

 មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលទងំអស់ម្តវូបានបណ្នឱំ្យទមាល ក់សិសស

ទងំអស់ច្ៅកន ុងតំបន់ទទួលច្េញៀវរបស់សាលាច្រៀងៗខ្ល នួ និងច្ឆៀសវាងការដឹកថ្ដ

សិសសច្ៅបនាប់ ឬអាហារដាឋ នរបស់ពួ្យកច្គ។      

 សតវបច្ម្រើទងំអស់ម្តវូបតមានបខ្សឆង។  

 

អាទិភាព្ចូេលែើេអាចម្រតវូបានដកហូតលោយលហត ផ្េណាែួយតាែការសលម្រែចចិតតរបស់

នយកសាលា ឬសទិធិវនត។  អនកមដេបំពានលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលានឹងម្រតវូរាយការែ៍

លៅនយកោា នប៉ាូ េិសននទ៊ីម្រកងុ Lowell។ 

 

សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ ឬលដើែប៊ីទទួេបានចាប់ចែលងលោេការែ៍សដ ៊ីព្៊ីសាលាានស វតត ិភាព្ 

និងសនត ិស ខរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell សូែទក់ទងនយកសាលា។ 

 

ច្ោលការណ៍្សា ីព្យីការឃ្ល ំច្រើលតារវ ដច្ដអូ 

វាជាលោេការែ៍របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell កន ុងការលម្របើម្របាស់វលីដអូ

ឃ្ល ំលែើេលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា លដើែប៊ីលេើកកែពស់ស ខភាព្ ស វតថ ិភាព្ និងស ខ ាេ

ភាព្របស់សិសស ប េាេិក និងលេាៀវម្រសបចាប់ លដើែប៊ីទប់សាក ត់លចរកែម ការបំផ្លិចបំផ្លល ញ 

និងអាកបបកិរយិអវជិាានលផ្សងលទៀត លដើែប៊ីការពារអោរសិកសោ បរលិវែ និងឧបករែ៍ 

និងលដើែប៊ីម្រតួតពិ្និតយប េាេមដេោម នការអន ញ្ញា តចូេែកលេើអចេនម្រទព្យសាលា។  

សិសាន សិសស និងលេាៀវទងំអស់មដេែកសាលាេួរយេ់ដឹងថា ពួ្កលេសថ ិតលម្រកាែការម្រតួតពិ្និតយ

តាែវលីដអូម្រេប់លព្េលវលា ខែៈលព្េមដេលៅលេើបរលិវែសាលា។ 

 

ការថតសំច្ ង និង/ឬវ ដច្ដអូច្ៅកន ុងអោរសាលា និងច្ៅបរចិ្វណ្សាលា  

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ហាែម្របាែការងតសំល ង និង/ឬវលីដអូ

ននថាន ក់លរៀន សកែមភាព្សាលា សនន ិស៊ីទាតាបិតា/ម្រេ ូនិងការម្របជ ំលផ្សងលទៀត និងការម្របាម្រស័យ

ទក់ទងជាែួយប េាេិកែែឌ េលៅកន ុងអោរសាលា និង/ឬលៅបរលិវែសាលា លោយាតាបិតា 

អាណាព្ាបាេ សិសស ឬប េាេលផ្សងលទៀតមដេែិនានការអន ញ្ញា ត។  ករែ៊ីលេើកមេងចំលពាេះ

លោេការែ៍លនេះនឹងម្រតវូលធវ ីល ើងមតកន ុងករែ៊ី មដេាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសអាច

បងាា ញថាការងតសំល ងននការម្របជ ំ ឬសកែមភាព្ េឺចំបាច ់លដើែប៊ីធានការយេ់ដឹងលព្ញលេញ

របស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសអំព្៊ីដំលែើរការន៊ីតិវធិ៊ី លោយសារព្ិការភាព្

មដេានឯកសារបញ្ញា ក់។  ការងតវលីដអូសនន ិសិទសិសស ឬាតាបិតាាន ក់ៗ និងការម្របជ ំ 

ឬការម្របាម្រស័យទក់ទងជាែួយប េាេិកសាលាលៅបរលិវែសាលាម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង។ 

 

សំលែើរបស់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ ឬសិសសលដើែប៊ីទទួេបានការអន ញ្ញា តឱ្យានសកែមភាព្

ងតសំល ង ការម្របជ ំសាលា ឬសនន ិស៊ីទសាលាម្រតវូោក់ជូនជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់

នយកសាលាែិនតិចជាងប៊ី (3) នងៃនននងៃលធវ ីការែ នលព្េានសកែមភាព្/ការម្របជ ំ/សនន ិស៊ីទ។  

កន ុងករែ៊ីសំលែើមផ្អកលេើព្ិការភាព្ នយកសាលានឹងព្ិលម្រោេះជាែួយមផ្នកទ៊ី 504 របស់សាលា 

និងអនកសម្រែបសម្រែួេចាបស់ត ៊ីព្៊ីព្ិការភាព្របស់ជនជាតិអាលែរកិតាែការសែម្រសប។ 

ការសលម្រែចចិតតរបស់នយកសាលាលេើការលសន ើស ំមបបលនេះម្រតវូមតជាសាថ ព្រ។ 
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រាេ់ប េាេមដេម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យងតសំល ងកិចច ម្របជ ំ/សនន ិសិទម្រតវូទទួេខ សម្រតវូកន ុងការផ្តេ់ឧ

បករែ៍ងតសំល ងផ្លទ េ់ខល នួរបស់ោត់។   

 

សិសសច្ម្បើទូរសព្យា ថ្ដ និងឧបករណ្៍ច្អ ិឆម្តនិូកផ្លា ល់ខ្ល នួ 

ទូរសព្ទនដរបស់សិសស និងឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកផ្លទ េ់ខល នួលផ្សងលទៀតម្រតវូមតបិទ និងទ កលចេ

កន ុងអំ ុងលព្េលរៀន ឬលា៉ា ងសិកាលផ្សងលទៀត។ ទូរសព្ទនដ 

និងឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកលផ្សងលទៀតអាចលម្របើបានលោយសិសសលៅខាងលម្រៅអោរសិកាែ ន 

និងលម្រកាយលា៉ា ងសិកាធែមតា។ ការលម្របើម្របាស់ទូរសព្ទនដ និងឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកផ្លទ េ់ខល នួ

របសស់ិសស ខែៈលព្េមដេលៅកន ុងបរលិវែសាលា សូែប៊ីមតកន ុងអំ ុងលព្េមដេបានអន ញ្ញា ត 

ម្រតវូមតអន លលាែតាែ លោេការែ៍ងតសំល ង/វវលីដអូរបស់ SABIS® ។  ការលម្របើម្របាស់ែិន‐

ម្រតឹែម្រតវូ និងែិនានការអន ញ្ញា តនូវទូរសព្ទនដ និង/ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកផ្លទ េ់ខល នួ 

អាចបណាត េឱ្យានការរបឹអូសទូរសព្ទ ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូក 

ម្រព្ែទងំការោក់ទែឌ កែមមផ្នកវន័ិយរហូតដេ់ និងរែួទងំការព្យួ រការសិកាទងំកន ុងសាលា 

ឬលម្រៅសាលា។  ម្របសិនលបើសិសសចំបាចម់្រតវូទក់ទងាតាបិតារបស់ខល នួកន ុងនងៃសិកា ការលរៀបចំ

នឹងម្រតវូលធវ ីល ើងលដើែប៊ីឱ្យសិសសទូរសព្ទលៅាតាបិតារបស់ោត់ព្៊ីការយិេ័យធំ។  

 

របស់ម្ទព្យយផ្លា ល់ខ្ល នួ 

សាលានឹងព្ាយែបលងក ើតបរយិកាស មដេនឹងការពាររបស់ម្រទព្យផ្លទ េ់ខល នួក ំឱ្យបាត់ ឬលេេួច។ 

លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ សាលា Collegiate Charter School of Lowell រិនអាឆ

ទទួលខ្៉ុសម្តវូឆំច្ពាោះម្ទព្យយសរបតត ិបដលបានបាត់បង់ ឬម្តវូបានច្គលួឆច្ទ។ សិសសនយំករបស់

ម្ទព្យយផ្លា ល់ខ្ល នួ ច្ដាយទទួលខ្៉ុសម្តវូច្លើហានិេ័យច្ដាយខ្ល នួឯង។ ការការពារដ៏េអបំផ្ ត

ម្របឆំ្ងនឹងការបាត់បង់ ឬលចរកែម េឺម្រតវូសាា េ់សលែលៀកបំពាក់ និងឧបករែ៍ទងំអស់

លោយល ម្ េះសិសសឱ្យចាស់។ ានម្របអប់ “បាត់ និងរកលឃើញ” មដេានទ៊ីតាំងលៅកន ុងបនទប់

អងាការជ៊ីវតិនិសសិត និងលៅកមនលងរង់ចំននអោរបឋែសិកា។  

 

លម្រេឿងអេងាក រធំ/រេ ង កូនលសារធ/ំរេ ង/ម្រចវាក់កាបូប មខសនដ ឬកអាវ មវ៉ានតា ម្រកវា៉ា ត់ក 

ែួកន៊ី ុង ឬលម្រេឿងលផ្សងលទៀតមដេអាចានលម្រោេះថាន ក់ ឬរំខានម្រតវូបានហាែឃ្ត់។   

 

វតថ ុខាងលម្រកាែរិនអាឆយករកសាលាលរៀនបានលទ៖ 

 

 កាលែរា៉ា  ឧបករែ៍ងតសំល ង ា៉ា ស ៊ីនចក់ស ៊ីឌ៊ី I Pods ា៉ា ស ៊ីនចក់ MP3 

ឬលហាែលអ ិចម្រតនិូច។  

 ឧបករែ៍លេង / ជួញដូរកាត  

 ព្ិេឡាមស៊រ  

 ម្របោប់លកមងលេង 

 កាត របនទេះសា ៊ី  

 សាា រអតតព្េកែម លម្រៅព្៊ីសម្រាប់ម្រកែុអតតព្េកែមសាលា 

 មខសសងាវ ក់កាបូប 
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អតថបទ / ម្ទព្យយសរបតត ិបដលម្តវូបានហារឃ្ត់នឹងម្តវូបានរបឹអូសច្ដាយអាកម្គប់ម្គងសាលា 

ច្ហើយនឹងតម្រូវឱ្យមាតាបិតារកយក។  បនា ប់ព្យីរយៈច្ព្យលសរម្សបរួយ ម្ទព្យយសរបតត ិបដល

រិនបានទរទរនឹងម្តវូច្បាោះច្ចាល ឬបរចិាច គច្ៅអងគការសបបុ រសធរ។៌ 

 

សាររបស់សិសស/ការច្ម្បើម្បាស់ទូរសព្យា /ការបសវ ងរកឧបករណ្៍ច្អ ិឆម្តនិូក 

សារទូរសព្ទនឹងម្រតវូបានបញ្ជ នូមតតាែរយៈការយិេ័យរដាបាេលរៀងៗខល នួព្៊ីាតាបិតាលៅសិសសកន ុ

ងលព្េបនទ ន់ប៉ា លណាណ េះ។  ាតាបិតាេួរមតលផ្ាើសារតាែទូរសព្ទែកសិសសកន ុងលព្េបនទ នប់៉ា លណាណ េះ។ 

 

លោយានការអន ញ្ញា តព្៊ីរដាបាេសាលា សិសាន សិសសអាចលម្របើម្របាស់ទូរសព្ទលេើត មដេាន

ស វតថ ិភាព្ លដើែប៊ីលធវ ីការលៅទូរសព្ទកន ុងអំ ុងលព្េលា៉ា ងសិកា។ ម្របសិនលបើសិសសានភាព្បនទ ន់ 

ោត់អាចរាយការែ៍លៅការយិេ័យបដិសណាា រកិចេ មដេប េាេិកនឹងជួយយកអាសាសិសស។ 

 

អនកម្រេប់ម្រេងសាលាអាចលធវ ីការមសវ ងរកទូរសព្ទនដ ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូក/ឌ៊ីជ៊ីងេ

សម្រាប់របូភាព្ សារជាអកសរ វវលីដអូ ជាសំល ង ឯកសារមដេបានបលងាា េះ 

និងទញយកតាែអ ៊ីនធឺែិត 

ម្របសិនលបើពួ្កលេានការសងស័យសែលហត ផ្េថាានការបំពានលេើ 

ម្ករម្បតិបតត ិនិង/ឬចាប់ជាធរានរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell ។  

ការមសវងរកមដេអាចទទួេយកបាន អាចរែួានជាអាទិ៍៖ 

 

 វវលីដអូ និងរបូភាព្ននការេំរាែកំមហង ការវាយដំ និងការវាយោន  

 េសត ុតាងននភាព្ែិនលសាម េះម្រតង់កន ុងការសិកា 

 េសត ុតាងននការយយ៊ី / ការេំរាែកំមហង / ការសែល ុត 

 េសត ុតាងននេំនូរ/ការបំផ្លល ញម្រទព្យសែបតត ិ និង 

 េសត ុតាងននការកាន់កាប់ លម្របើម្របាស់ ឬការមចកចយ សារធាត សថ ិត លម្រកាែការម្រេប់ម្រេង 

លម្រេឿងលញៀនខ សចាប ់ឬលម្រេឿងម្រសវងឹ។ 

 

ម្របសិនលបើការមសវ ងរកឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកម្រតវូបានរកលឃើញថាានេសត ុតាងពាក់ព័្នធ

នឹងការលស ើបអលងកតមដេានែូេោា នលៅសាលា រដាបាេសាលាានឆនទ ន សិទធិមតែួយេត់

កន ុងការរកាឧបករែ ៍ទញយកេសត ុតាង ជូនដំែឹងដេ់ប៉ាូេិស និង/ឬម្របេេ់

ឧបករែ៍លនេះលៅែន្តនត ៊ីអន វតតចាប់។ 

 

លោយានការអន ញ្ញា តព្៊ី មផ្នករដាបាេ សិសាន សិសសអាចលម្របើម្របាស់ទូរសព្ទលេើត មដេាន

ស វតថ ិភាព្ លដើែប៊ីលធវ ីការលៅទូរសព្ទកន ុងអំ ុងលព្េលា៉ា ងសិកា។ ម្របសិនលបើសិសសានភាព្បនទ ន់ 

ោត់អាចរាយការែ៍លៅការយិេ័យបដិសណាា រកិចេ មដេប េាេិកនឹងជួយយកអាសាសិសស។  

 

ច្ោលការណ្៍សា ីព្យីបនាប់ទឹក 

លេើកមេងមតកន ុងករែ៊ីានភាព្បនទ ន ់ឬតម្រែូវការមផ្នកលវជាសាន្តសដ  សិសសែិនអាចលម្របើបនទប់ទឹក

កន ុងអំ ុងលព្េលា៉ា ងសិកា 20 នទ៊ីដំបូង ឬកន ុងអំ ុងលព្េការផ្លល ស់បត រូព្៊ីរ ឬប៊ីនទ៊ី

រវាងលា៉ា ងសិកា។ សិសសាន ក់កន ុងែួយថាន ក់អាចចូេបនទប់ទឹកកន ុងលព្េមតែួយ។ 

សិសសទងំអស់ច្ៅសាលាបឋរ និងរធយរម្តវូបតឆូល និងច្ឆញព្យីថ្នា ក់ច្រៀនរបស់ពួ្យកច្គ។ 
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អន លលាែតាែលោេការែ៍ែិនលរសីលអើងរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell និង 

M.G.L. c. 76, §5, សាលា Collegiate Charter នឹងផ្តេ់ឱ្យសិសាន សិសស និងប េាេិកលម្របើម្របាស់

អោរ បនទប់ទឹក មដេម្រតវូនឹងអតតសញ្ញា ែលយនឌ័ររបស់ពួ្កលេ។ សិសស 

និងសាជិកប េាេិកមដេបត រូលេទ ឬែិនអន លលាែតាែលយនឌ័រ ក៏ម្រតវូានសិទធិលម្របើម្របាស់

បនទប់ទឹកមដេានបនទប់មតែួយតាែការលសន ើស ំ។ 

 

ច្ោលការណ្៍សា ីព្យីវតតមាន  

ចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts និងសាលា Collegiate Charter School of Lowell 

តម្រែូវឱ្យក ារចូេសាលាជាលទៀងទតច់ប់ព្៊ីអាយ ម្របំាែួយ (6) ឆ្ន ដំេ់ដប់ម្របំាែួយ (16) ឆ្ន ំ។ 

ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេានសារៈសំខានច់ំលពាេះវតតានដ៏េអ  និងានទំនួេខ សម្រតវូកន ុង

ការធានថាក ារបានចូេលរៀនលទៀងទត់ និងទន់លព្េលវលា។ សាលា Collegiate Charter 

School of Lowell រំព្ឹងថាសិសាន សិសសនឹងចូេលរៀនជាលរៀងរាេ់នងៃ លដើែប៊ីទទួេបាន

អតថ ម្របលយជន៍ជាអតិបរាព្៊ីការបងាា ត់បលម្រងៀន។ 

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell រនិអន៉ុវតតតារច្ោលការណ្៍

ច្បើកឆំហបរចិ្វណ្សាលាច្ទ។  ដូច្ឆាោះ 

សិសសទងំអស់ម្តវូបានច្គរំព្យឹងថ្ននឹងបនតច្ៅកន ុងបរចិ្វណ្សាលាច្ព្យញរួយថ្ថៃរបស់ពួ្យកច្គ។ 
 

និយរន័យ៖    

អវតតមានច្ៅសាលា៖ ច្ដើរបីចាត់ទ៉ុកថ្នមានវតតមានច្ៅកន ុងសាលា សិសសម្តវូបតឆូលច្រៀនកន ុង

រយៈច្ព្យលសកិាយ ងតិឆបួន (4) កន ុងថ្ថៃសិកា។ 

អវតាមានព្យថី្នា ក់៖ ច្ដើរបីចាត់ទ៉ុកថ្នមានវតតមានកន ុងថ្នា ក់ សិសសម្តវូបតមានវតតមានច្ម្ឆើនជាងថ្រៃ

ម្បា ំ(25) នទីកន ុងរយៈច្ព្យលបដលបានកំណ្ត់។ 

រាល់អវតតមានទងំអស់នឹងម្តវូបានរាប់បញ្ច ូល និងចាត់ទ៉ុកថ្នបងគរច្នព ោះច្ៅរកផ្លវបិាក

បផ្ាកសិកា និងការឈប់ោម នឆាប់របស់ SABIS® ដូឆបដលបានកំណ្ត់កន ុងលកេនត ិកៈរបស់រដឋ 

Massachusetts។ 

លៅលព្េមដេសិសសអវតតាន ាតាបិតាតម្រែូវឱ្យជូនដំែឹងដេ់សាលាែ នលា៉ា ង 10:00 ម្រព្ឹក 

លៅនងៃអវតតានលនេះ។  ម្របសិនលបើាតាបិតាែិនទក់ទងែកសាលាលទ សាលានឹងទក់ទង

លៅាតាបិតាអំព្៊ីអវតតានមដេបានកត់ម្រតាតាែរយៈលសវាទូរសព្ទសវ ័យម្របវតត ិរបស់ខល នួ។   

កំណ្ត់សមាគ ល់របស់មាតាបិតាក៏ម្តវូបានទរទរផ្ងបដរ ច្ដើរបឆីងម្កងឯកសារជារូលដាឋ ន

សម្មាប់អវតតមានច្នោះ។  កំែត់សាា េ់ម្រតវូមតរែួបញ្ច េូកាេបរលិចេទអវតតាន លហត ផ្េ

អវតតាន លេខទូរសព្ទមដេអាចទក់ទងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និងហតថលេខា

របស់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ អវតតានអាចានភាព្ម្រតឹែម្រតវូ ប៉ា មនត លបើអវតតានលម្រចើន 

វាលធវ ីឱ្យខូចដេ់ការបំលព្ញការងារ និងការបនត របស់សិសស។ សិសសនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្កាស

ឱ្យបលងក ើតកិចេការសងចំលពាេះការអវតតាន។ 
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កន ុងករែ៊ីអវតតានលម្រចើន ឬែិនលទៀងទត់មដេម្រតវូបានរាយការែ៍ែកថាលោយសារជំងឺ 

សាលាអាចលសន ើស ំលសចកត ៊ីមងលងការែរ៍បសម់្រេលូព្ទយ មដេបញ្ញា ក់ថាការអវតតានមបបលនេះេឺសែ

លហត ផ្េ។  ជំងឺមដេរែួចំមែកដេ់អវតតានលោយសារបញ្ញា លវជាសាន្តសត  មដេលេើសព្៊ីម្របំា (5) 

នងៃជាប់ៗោន  ម្រតវូមតានការជូនដំែឹងព្៊ីលវជាបែឌ ិត ឬអនកផ្តេ់លសវាមងទសំ ខភាព្

លោយានលសចកដ ៊ីព្នយេ់។  

 

វាជាទំនួលខ្៉ុសម្តវូរបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលម្សបឆាប់ និងសិសស ច្ធវ ដការណាតជួ់ប

ផ្លា ល់ខ្ល នួ បដលរិនប ោះពាល់ដល់ច្មា ងសិកាតារកាលវភិាគ ឬសករមភាព្យជាម្បចារំបសស់ាលា 

ច្ៅច្ព្យលណាបដលអាឆច្ធវដច្ៅបាន។ វវសិសរកាលម្គួសាររិនម្តវូបានចាត់ទ៉ុកថ្នជាការអវតតមាន

បដលអាឆច្លើកបលងបានច្នោះច្ទ។ 

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងរិនអត់ឱ្នឱ្យ "ការរំលងថ្ថៃសិកា" ច្ទ។ 

ការអវតតមានព្យីសាលាច្រៀន "ច្ដាយមានការអន៉ុញ្ញា តព្យីមាតាបិតា" រិនបរនជាច្លសបដល

អាឆទទួលយកបានច្ទ ច្ហើយវធិានការវវន័ិយនឹងច្ធវ ដច្ ើង។  ាតាបិតាអាចជួយកូនរបស់

ពួ្កលេលោយបដិលសធែិនអន ញ្ញា តឱ្យពួ្កលេខកខានសាលាលោយែិនចំបាច់។ 
 

នីតិវធិីសា ីព្យីវតតមាន 

វតតាននឹងម្រតវូបានយកព្៊ីថាន ក់លរៀនន៊ីែួយៗលោយអន លលាែតាែកាេវភិាេេែអ ិតលរៀងៗខល នួ។  

សិសសម្រតវូមតរាយការែ៍លៅថាន ក់លរៀន លដើែប៊ីកត់ម្រតាថាានវតតានលៅកន ុងសាលា និងលដើែប៊ីលជៀស

វាងការកត់ម្រតាអវតតាន។  សិសសមដេែកយឺតម្រតវូមតកត់ម្រតាថាយឺតលោយរដាបាេការយិេ័យ។  

ែ នលព្េរាយការែ៍លៅថាន ក់លរៀនលរៀងៗខល នួ សិសសមដេយឺតយ៉ា វទងំអស់ម្រតវូមតអែលោយ

ែន សសលព្ញវយ័ លហើយច េះបញ្ា ៊ីនូវលា៉ា ងែកដេ់របស់ពួ្កលេលៅកន ុងលសៀវលៅកំែត់លហត ផ្ងមដរ។ 

 

រាេ់សិសស មដេចកលចញព្៊ីអោរលោយសារការលចញលៅផ្ទេះែ នលា៉ា ងម្រតវូមតអែលោយែន សស

លព្ញវយ័ និងច េះបញ្ា ៊ីលា៉ា ងលចញ របសពួ់្កលេលៅកន ុងលសៀវលៅកំែត់លហត ការយិេ័យ

បដិសណាា រកិចេផ្ងមដរ។ 
 

ច្ៅច្ព្យលចាប់ច្ផ្តើរថ្នា ក់នីរួយៗ ម្គនូឹងកត់វតតមានកន ុងថ្នា ក់។ 

 

កំណ្ត់ម្តាថ្នការខ្កខានច្មា ងច្រៀន ច្ដាយសារអវតតមាន ការរកដល់យឺត ការច្ឆញច្ៅផ្ាោះ

រ៉ុនច្មា ង ឬការបញ្ជ នូឱ្យទទួលវន័ិយ នឹងម្តវូបានច្យងសម្មាប់ការព្យិភាកាព្យធីាល ក់វគគសិកា 

និង/ឬផ្លវបិាកបផ្ាកវន័ិយ។ 

 

វវធិានការ និងផ្លវបិាកថ្នកិឆចអនតរាគរន៍វតតមាន 

ម្របសិនលបើសិសសានការអវតតានចំនួនម្របាំ (5) ឬលម្រចើនជាងលនេះកន ុងឆ្ន ំសិកា ាតាបិតានឹង

ម្រតវូបានទក់ទង និងអលញ្ា ើញឱ្យចូេរែួកន ុងការម្របជ ំែួយ លដើែប៊ីបលងក ើតជំហានសកែមភាព្

លដើែប៊ីលោេះម្រសាយវតតានរបស់សិសស។ ជំហានសកែមភាព្នឹងម្រតវូបានបលងក ើតល ើងរែួោន  

និងយេ់ម្រព្ែលោយ A.Q.C សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបស់សិសស លហើយម្របសិន

លបើសែម្រសប លោយានធាត ចូេព្៊ីប េាេិកសាលា និងែន្តនត ៊ីពាក់ព្័នធ លផ្សងលទៀតព្៊ីលសវាកែម

ស វតថ ិភាព្សាធារែៈ ស ខភាព្ និងលសវាកែមែន សស ទ៊ីភាន ក់ងារេំលៅឋាន និងែិន

រកម្របាក់ចំលែញ 
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ម្របសិនលបើក ារ (អាយ  6-15) បងារបានអវតតានម្របាំព្៊ីរ (7) នងៃ លោយោម នលហត ផ្េ

កន ុងរយៈលព្េម្របំាែួយ (6) មខ លនេះ 51A អាចម្រតវូបានោក់បញ្ជ នូលៅនយកោា នក ារ 

និងម្រេួសារ។  លហើយពាកយស ំជំនួយក ារអាចម្រតវូបានបត ឹងលៅត លាការអន៊ីតិជន។   ម្របសិនលបើ

សិសសមានព្ិការភាព្មដេានសិទធិ អវតតានលម្រចើន ម្រកែុ IEP ឬមផ្នក 504 

របស់សិសសនឹងម្រតវូបានលកាេះម្របជ ំលដើែប៊ីព្ិនិតយលែើេវតតានរបស់សិសស។ 

 

សិសសមដេានអាយ ចប់ព្៊ី 16 ឆ្ន ំល ើងលៅ មដេអវតតានព្៊ីសាលាលោយោម នការ

អន ញ្ញា តកន ុងរយៈលព្េដប់ (10) នងៃសិកាជាប់ៗោន  ឬលម្រចើនជាងលនេះ ម្រតវូម្របឈែែ ខ

នឹងការលបាេះបង់ការសិកា។ ម្របសិនលបើសិសសអវតតានលោយោម នលហត ផ្េកន ុងរយៈលព្េដប់ (10) 

នងៃសិកាជាប់ៗោន  លសចកត ៊ីជូនដំែឹងែួយនឹងម្រតវូបានលផ្ាើលៅាតាបិតា និងសិសសកន ុង

រយៈលព្េម្របំា (5) នងៃសិកាននការអវតតាន 10 ដងជាប់ៗោន របស់សិសសលោយោម នលហត ផ្េ 

លោយផ្តេ់កាេបរលិចេទ និងលព្េលវលាយ៉ា ងតិចព្៊ីរ (2) សម្រាបក់ារសាា សែ នការចក

លចញរវាងនយក ឬសិទធិវនត  និងសិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបស់សិសស មដេលធវ ី

ល ើងែ នលព្េសិសសចកលចញជាអចិនន្តនតយ៍ ឬម្រតវូបានដកខល នួលចញព្៊ីសាលាលោយមផ្នករដាបាេ។  

លសចកត ៊ីជូនដំែឹងម្រតវូបងាា ញថា ភាេ៊ីម្រតវូយេ់ម្រព្ែលេើកាេបរលិចេទ និងលព្េលវលាសម្រាប់

ការសាា សន៍ែ នការចកលចញ លហើយការសាា សន៍លនេះនឹងលធវ ីល ើងកន ុងរយៈលព្េ 10 

នងៃបនទ ប់ព្៊ីការលផ្ាើលសចកត ៊ីជូនដំែឹង។ លព្េលវលាសម្រាប់ការសាា សន៍ែ នការលចញអាចម្រតវូបាន

ព្នារលព្េតាែការលសន ើស ំរបស់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ លហើយែិនានការព្នាលព្េលេើស

ព្៊ីដប់បួន (14) នងៃល ើយ។ នយក ឬសិទធិវនតអាចបនតការសាា សន៍មបបលនេះលោយោម នាតាបិតា 

ឬអាណាព្ាបាេ ម្របសិនលបើនយក/សិទធិវនតខិតខំម្របឹងមម្របងលោយលសាម េះម្រតង់លដើែប៊ីរែួបញ្ច េូាតា

បិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ កន ុងអំ ុងលព្េសាា សន៍ែ នការចកលចញ សិសស និងាតាបិតានឹង

ម្រតវូបានផ្តេ់ព័្ត៌ានអំព្៊ីផ្េប៉ាេះពាេ់ដ៏អាម្រកក់ននការដកខល នួលចញព្៊ីសាលា អតថ ម្របលយជន៍នន

ការទទួេបានសញ្ញា បម្រតែធយែសិកាទ តិយេូែិ និងកែម វធិ៊ី និងលសវាកែមអប់រំជំនួសមដេាន

សម្រាប់សិសស។ M.G.L. c. 76, § 18 ។ 

 

អវតតមានច្ម្ឆើនហួសច្ហត៉ុ - ការធាល ក់ឆមាស/នីតិវធិីបណ្ត ឹងសារទ៉ុកេ  

រាេ់សិសសមដេានអវតតានលោយោម នលហត ផ្េម្របំាព្៊ីរ (7) ដង ឬលម្រចើនជាងលនេះមដេ

បានកត់ម្រតាទ ក ឬការែកយឺតដប់បួន (14) ដង ឬលម្រចើនជាងលនេះ នឹងទទួេបានព្ិនទ ុធាល ក់កន ុង

ថាន កល់នេះសម្រាប់ឆាសលនេះ។ 

 

ាតាបិតានឹងទទួេបានការជូនដំែឹងអំព្៊ីការធាល ក់កន ុងវេាសិការបសស់ិសសលោយសារអវតតាន 

លហើយនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្កាសលដើែប៊ីបត ឹងសារទ កខចំលពាេះការសលម្រែចរបសស់ាលា។   
 

ការបត ឹងសារទ កខ ម្រតវូលធវ ីជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយកសាលា ឬសិទធិវនតកន ុងរយៈលព្េម្របំា (5) 

នងៃសិកា បនទ ប់ព្៊ីបានទទួេការជូនដំែឹងរបស់ាតាបិតា។ លៅលព្េទទួេបានការបដ ឹងតវា៉ា

ជាលាយេកខែ៍អកសរ និងឯកសារ ការម្របជ ំម្រតវូលធវ ីល ើងភាល ែៗជាែួយាតាបិតា អនកម្រេប់ម្រេង

សាលា ទ៊ីម្របកឹា និងសាម្រសាត ចរយមដេសែម្រសប។  ការសលម្រែចចិតតជាសាថ ព្រ 

លេើបែត ឹងសារទ កខ មដេានលហត ផ្េនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យសិសស និងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ។ 
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ច្ហត៉ុផ្លខាងច្ម្ការសម្មាប់ការអវតតមានអាឆច្លើកបលងបាន 

និងចាត់ទ៉ុកថ្នជាបផ្ាករួយថ្នដំច្ណ្ើរការបណ្ត ងឹសារទ៉ុកេ៖ 

 

 ជំងឺ របួស ឬព្ិការភាព្មដេបានលផ្ទៀងផ្លទ ត់លោយលវជាបែឌ ិត េិលាន បោា យិកាសាលា 

ឬម្រេលូព្ទយឯករាជយ មដេរារាងំសិសសែិនឱ្យចូេលរៀន។ 

 ែរែភាព្កន ុងម្រេួសារតូច។ 

 ការបងាា ញខល នួលៅត លាការ ការបងាខ ងំ DYS ឬការព្យួ រការសិកា។  

 នងៃប ែយសាសន។ 

 ការផ្លល ស់ទ៊ីេំលៅលោយលម្រោេះធែមជាតិ។ 

 សកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា (រែួទងំដំលែើរច េះកែមសិកា ការម្របកួតក៊ីឡា

ជាលដើែ)។ 

 ការលធវ ីលតសត  និងការវាយតនែលរបូរាងកាយ ផ្ល វូចិតត ការវាយតនែលមផ្នកលវជាសាន្តសត ៖  

 

និតិវធិីថ្នច្ោលនច្យបាយទមាល ក់ឆ៉ុោះ និងការច្ឆញច្ៅផ្ាោះ  
 

ការទាល ក់ច េះ/ការែកយកលោយាតាបិតា៖  

សិសសែិនអាចម្រតវូបានទាល ក់ច េះលៅ CCSL ែ នលា៉ា ង 7 ម្រព្ឹក ឬែកយកយឺតជាងលា៉ា ង 4:00 

រលសៀេលទ េ េះម្រតាមតពួ្កលេម្រតវូបានច េះល ម្ េះកន ុងកែម វធិ៊ីនងៃព្នារ ឬកែម វធិ៊ីសិកា 

បមនថែលផ្សងលទៀត។  

 

*សាលា Collegiate Charter School of Lowell ែិនទទួេខ សម្រតវូលេើការម្រេប់ម្រេងចំលពាេះ

សិសសមដេែកដេ់សាលាែ នលា៉ា ង 7:00 ម្រព្ឹក ឬបនតលៅកន ុងបរលិវែសាលាលម្រកាយលា៉ា ង 4:00 

រលសៀេលទ។  

 

ការព័្ត៌ានព្ិតសំខាន់៖ ប េាេិកសាលានឹងលៅជាែួយក ារ ម្របសិនលបើាតាបិតាែិនែកយក

សិសសលៅលា៉ា ង 4:00 រលសៀេ ាតាបិតានឹងទទួេខ សម្រតវូទងំម្រសងុចំលពាេះនងលលសវាែកយកយឺត។ 

ម្របសិនលបើអនកម្រេប់ម្រេងសាលាែិនទទួេការលៅទូរសព្ទ លហើយក ារែិនម្រតវូបានែកយក

លៅលា៉ា ង 6:00 លាៃ ច នយកោា នក ារ និងម្រេួសារនឹងម្រតវូបានលៅទូរសព្ទលៅ មបបលនេះអន វតត

ចំលពាេះសិសសទងំអស់។ រដាបាេសាលានឹងោក់ទម្រែង់មបបបទ 51-A (ការបំពាន/ការលធវស

ម្របមហស) លហើយស ំឱ្យនយកោា នក ារ និងម្រេួសារែកយកក ារលចញព្៊ីសាលាលៅលព្េលនេះ។  

 

ាតាបិតាម្រតវូមតបងាា ញអតតសញ្ញា ែបែណ ដេ់ប េាេិកសាលា ែ នលព្េសិសសនឹងម្រតវូបាន ម្របេេ់

ជូន។  ម្របសិនលបើប េាេលម្រៅព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេនឹងែកយកសិសស ាតាបិតា/អាណា

ព្ាបាេម្រតវូជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរដេ់សាលា។ សិសសនឹងម្រតវូបានម្របេេ់ជូនមតចំលពាេះ

ប េាេមដេានសិទធិដូចមដេបានបងាា ញលៅលេើទម្រែង់មបបបទលព្េានភាព្បនទ ន់ មដេ

ានលេខសាា េ់ម្រតឹែម្រតវូ។ 

 

ការលចញលៅផ្ទេះែ នលា៉ា ង៖ 

សម្រាប់លោេបំែងស វតថ ិភាព្ និងសនត ិស ខ សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

តម្រូវឱ្យមាតាបិតា/អាណាព្យាបាលម្សបឆាប់ច្ធវ ដសំច្ណ្ើទងំអស់សម្មាប់ការច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មា 

ងរបស់សិសសជាលាយលកេណ្៍អកសរ ឬតារទូរសព្យា ច្ៅថ្ថៃថ្នការច្សា ើស៉ុំបបបច្នោះម្តឹរ ច្មា ង 11:00 
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ម្ព្យឹក។ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេែិនម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យែកយកកូនរបស់ោត់សម្រាប់

ការលចញលៅផ្ទេះែ នលា៉ា ង លោយែិនជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរជាែ នលនេះលទ។ 

រាេ់សំលែើរបស់ាតាបិតាសម្រាប់ការលចញលៅផ្ទេះែ នលា៉ា ង ម្រតវូមតផ្តេ់លៅឱ្យម្រេថូាន ក់លម្រកាែ 

ឬថាន ក់លេើ លដើែប៊ីព្ិនិតយ និងដំលែើរការរដាបាេ។ សិសសសាលាបឋរសិកានឹងទទួលបាន

សំច្ណ្ើស៉ុំច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មា ង បដលម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តព្យីម្គមូ្បចាថំ្នា ក់របស់ពួ្យកច្គ។   
 

សិសសបដលច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មា ងទងំអស់ម្តវូបតកត់ម្តាច្ព្យលច្វលាច្ឆញរបស់ពួ្យកច្គច្ៅកន ុង

ច្សៀវច្ៅកណំ្ត់ច្ហត៉ុរបស់ការយិល័យរដឋបាលឆរបង។ 

 

លឈើម្រចត់ និងសិសសនឹងម្រតវូបានយកលោយាតាបិតាព្៊ីកមនលងទទួេលេាៀវចែបងលចញលៅផ្ទេះែ ន

លា៉ា ងលរៀងៗខល នួសម្រាប់សាលាបឋែ និងសាលាែធយែ។   

 

ច្យើងនឹងរិនរំខានដលថ់្នា ក់ណារួយសម្មាប់ច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មា ងអំ ុងច្ព្យលម្ប ង 

និងច្ព្យលច្ធវ ដច្តសត ។  រយៈលព្េលធវ ីលតសដទងំលនេះរែួានជាអាទិ៍ ការលធវ ីលតសត  MCAS 

ការម្រប ងបញ្េប់ ការម្រប ងម្របចំសបាត ហ៍ ឬការលធវ ីលតសត  A.M.S.។ 

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell តម្រូវឱ្យាតាបិតា/អាណាព្ាបាេផ្តេ់ការជូន

ដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរ 

ម្របសិនលបើប េាេលផ្សងលទៀតមដេានអតតសញ្ញា ែបែណ ម្រតឹែម្រតវូកំព្ ងផ្តេ់ការដឹកជញ្ជ នូកូនរប

ស់ពួ្កលេសម្រាប់ការលចញលៅផ្ទេះែ នលា៉ា ង។  

 

ច្ដើរបីច្លើកករពស់នីតិវធិីថ្នការច្ឆញច្ៅផ្ាោះរ៉ុនច្មា ងម្បកបច្ដាយស៉ុវតថ ិភាព្យ 

សិសសនឹងរិនម្តវូបានឱ្យច្ឆញច្ៅផ្ាោះព្យីថ្នា ក់រ៉ុនច្មា ង 3:30 ដល់ច្មា ង 4:00 រច្សៀលច្ ើយ។ 

ជារួយោា ច្នោះបដរ ទូរសព្យា របស់សាលានឹងរិនម្តវូបានច្ឆល ើយតបកន ុងអំ ុងច្ព្យលច្នោះច្ទ។  
 

លដើែប៊ីស វតថ ិភាព្ និងស ខ ាេភាព្របស់សិសាន សិសសរបស់លយើង ាតាបិតាម្រតវូបានរំេឹកថា 

ចាប់រដា Massachusetts បានហាែម្របាែការទ កយនយនតលៅលេើទ៊ីធាល សាលាលរៀនលេើសព្៊ីម្របំា 

(5) នទ៊ី។ M.G.L. c.90, §16B ។  អនកបំពាននឹងម្រតវូទទួេការផ្លកពិ្ន័យ។ 

ច្ោលការណ៍្ដឹកជញ្ជ នូ  
ការម្គប់ម្គងឆរាឆរណ្៍កន ុងបរចិ្វណ្ ឬតំបន់ជ៉ុំវញិ៖ 

លដើែប៊ីម្រេប់ម្រេងចរាចរែ៍យនយនត  និងលដើែប៊ីផ្តេ់ស វតថ ិភាព្ដេ់សិសស និងតំបន់ជ ំ វញិ លេាៀវម្រតវូ

អន វតតតាែការកំែត់លេបឿនមដេបានតាំងបងាា ញ និងចតលៅកមនលងចតរងយនតកន ុងបរលិវែ

សាលាមដេបានកំែត់។  អនកបំពានលេើការម្រេប់ម្រេងចរាចរែ៍តំបន់ជ ំ វញិ/បរលិវែសាលា 

ឬការមែនំអំព្៊ីកមនលងចតរងយនតនឹងម្រតវូបានរាយការែ៍លៅនយកោា នប៉ាូ េិសទ៊ីម្រកងុ Lowell។ 

 

ការដឹកជញ្ជ នូតារឡានម្កងុ 

ការដឹកជញ្ជ នូតាែឡានម្រកងុម្រតវូបានផ្តេ់ជូនសម្រាប់សិសសលៅថាន ក់ែលតតយយរហូតដេ់ថាន ក់ទ៊ី 8 

លោយនយកោា នដឹកជញ្ជ នូសាធារែៈរបស់សាលាននទ៊ីម្រកងុ Lowell។ 
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ោម នការច្សា ើស៉ុំការផ្លល សប់ត រូរថយនត ម្កងុនឹងម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តច្ៅច្ព្យលណារួយច្ដាយបំណ្ងណារួ

យច្ ើយ។  

ការផ្លល ស់បត រូការចត់មចងរងយនត ម្រកងុនឹងលធវ ីល ើងេ េះម្រតាមតម្រេួសារផ្លល ស់បត រូទ៊ីេំលៅរបស់ខល នួ។ 

 

សិសសរិនម្តវូច្ ើងរថយនតសាលាច្ផ្សងច្ទៀតសម្មាប់ច្ោលបំណ្ងច្ធវ ដដំច្ណ្ើរច្ផ្សងច្ទៀតច្នោះច្ទ។ 

ការបំពានច្លើច្ោលការណ្៍ច្នោះអាឆបណាត លឱ្យបាត់បង់សិទធ ិដឹកជញ្ជ នូតាររថយនត ម្កងុ។ 

 

សិសសអាឆឆ៉ុោះបានបតច្ៅឆំណ្តឡានម្កងុច្ព្យលរច្សៀលបដលបានកំណ្ត់របស់ពួ្យកច្គ 

ឬច្ៅកបនលងបថទចំ្ព្យលថ្ថៃរច្សៀលបដលបានបច្ងេើតច្ ើងច្ៅច្លើផ្ល វូឡានម្កងុបដលបានកំណ្ត់។  

ាតាបិតាមដេានការលបតជាា ចិតតលេើការងារេួរមតទក់ទងកែម វធិ៊ីនងៃព្នាររបស់សាលា 

Collegiate ម្របសិនលបើពួ្កលេម្រតវូការលសវាកែមមងទលំព្េនងៃរលសៀេ។  

 

រន៉ុសសច្ព្យញវយ័ម្តវូបតជួបសិសសថ្នា ករ់ច្តតយយទងំអស់ច្ៅឆំណ្ត

ឡានម្កងុច្ព្យលថ្ថៃរច្សៀលបដលបានកំណ្ត់។  

ម្របសិនលបើែន សសលព្ញវយ័ែិនានវតតានលដើែប៊ីជួបសិសសថាន ក់ែលតតយយលទ 

ក ារនឹងម្រតវូម្រត ប់លៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell បនទ ប់ព្៊ី

អស់ផ្ល វូរងយនត ម្រកងុ។ 

សិសសមដេម្រតេប់ែកវញិទងំអស់នឹងម្រតវូបានម្រតួតពិ្និតយលៅទ៊ីតំាងលនេះលោយប េាេិកកែម វធិ៊ី

នងៃព្នារ។  នងលលសវាននកែម វធិ៊ីនងៃព្នារអាចម្រតវូបានអន វតត។  

អតតសញ្ញា ែបែណ ម្រតវូមតបងាា ញលៅទ៊ីតំាងលនេះសម្រាប់ការែកយកសិសស។ 

ម្រតវូមតែកយកសិសសឱ្យបានែ នលា៉ា ង 6:00 លាៃ ច លបើែិនដូលចន េះលទប៉ាូ េិសម្រកងុ Lowell និង

នយកោា នក ារ និងម្រេួសារនឹងម្រតវូបានទក់ទង។  ព្យ័ត៌មានអំព្យសីិសសមបបលនេះលៅសាលា 

Collegiate Charter School of Lowell អាចរកបានតាែរយៈទូរសព្ទ 978-458-1399។ 

 

ការជិោះរថយនត ម្កងុគឺជាឯកសិទធ  ិ ច្ហើយទរទរឱ្យមានសត ង់ដារខ្ពស់ថ្នអាកបបកិរយិ។  

ម្របសិនលបើវធិានសដ ៊ីព្៊ីការជិេះរងយនត ម្រកងុ ឬវធិានរបស់សាលាម្រតវូបានបំពាន 

សិសសអាចនឹងម្រតវូដកលចញព្៊ីរងយនត ម្រកងុ 

លហើយផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយនឹងលកើតល ើងជាបនតបនទ ប់។   

 

ច្ៅកន ុងការផ្លអ ករិនឱ្យជិោះរថយនត ម្កងុទងំអស់ ឪព្យ៉ុកមាត យម្តវូទទួលខ្៉ុសម្តវូឆំច្ពាោះ

ការដឹកជញ្ជ នូច្ព្យលម្ព្យឹក និងច្ព្យលរច្សៀលរបសកូ់នពួ្យកច្គច្ៅ និងរកព្យីសាលាច្រៀន។  អំច្ព្យើ

រិនច្ោរព្យរា៉ៃ ថំ្រ៉ៃច្លើវធិានសា ីព្យីការជិោះ

រថយនត ម្កងុនឹងជំរ៉ុញឱ្យមានការផ្លអ ករិនមានកំណ្ត់ព្យីសទិធ ិជិោះរថយនត ម្កងុ។     

 

សិសសសាលាបឋែសិកាមដេម្រតវូបានដកលចញព្៊ីរងយនត ម្រកងុនឹងម្រតវូបានោក់កន ុងកែម វធិ៊ីនងៃសិ

កាបមនថែ។ ឪព្ កាត យនឹងម្រតវូបានេិតនងលសែរែយសម្រាប់ការលែើេការខ សម្រតវូ។  

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូមតែកទទួេសិសសទងំលនេះែ នលា៉ា ង 6 លាៃ ច ឬនយកោា នក ារ 

និងម្រេួសារ ម្រព្ែទងំនយកោា នប៉ាូ េិសម្រកងុ Lowell នឹងទទួេបានការជូនដំែឹង។   
 

ការម្បម្ព្យតឹត ិម្តឹរម្តវូច្ៅច្លើរថយនត ម្កងុ៖ 



 

 
61 

1. សិសសម្រតវូមតសហការយ៉ា ងលព្ញលេញជាែួយអនកលបើកបររងយនត ម្រកងុ/អនកម្រតួតពិ្និតយ 

លហើយលធវ ីតាែការមែនំរបស់ែន សសលព្ញវយ័ទងំអស់។ 

2. ឈរងយលម្រកាយរហូតដេ់ទវ ររងយនត ម្រកងុលបើក បនទ ប់ែកល ើងមតែួយជួរ។ 

3. ចប់លៅអ៊ីរបស់អនកភាល ែៗ លហើយបនតអងគ ុយែួយកមនលង។ 

4. អន វតតតាែវធិានសាលាទងំអស ់លព្េលៅលេើរងយនត ម្រកងុ និងលៅចំែតរងយនត ម្រកងុ។ 

5. ក ំបលញ្េញមផ្នកណាែួយននរាងកាយរបស់អនកលៅខាងលម្រៅបងអ ចួ។ 

6. ក ំលបាេះវតថ ុលចញព្៊ីឬលៅរងយនត ម្រកងុ។ 

7. ក ំជក់បារ ីលម្របើលម្រេឿងម្រសវងឹ ឬលម្របើម្របាស់លម្រេឿងលញៀនលៅលេើរងយនត ម្រកងុ។ 

8. ហាែោុ ំឬផ្ឹកលៅលេើរងយនត ម្រកងុ។ 

9. ក ំរ ញ ម្របតាយម្របតប ់លបៀតលបៀន ឬចូេរែួកន ុង "ការលេងលសេះ"។ 

10. ទូរសព្ទនដ ឧបករែ៍ចក់ស ៊ីឌ៊ី/តន្តនត ៊ី ឧបករែ៍ក៊ីឡា (ដូចជា បាេ់ទត់ បាេ់លបាេះ) លេល ើងឡាមស៊ 

ឬអតថបទលហាែលអ ិចម្រតនិូកនឹងែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តលៅលេើរងយនត ម្រកងុល ើយ។   

11. ការបំផ្លិចបំផ្លល ញដេ់ម្រទព្យសែបតត ិរបស់រងយនត ម្រកងុនឹងនំឱ្យានការព្យួ រឯកសិទធិ 

និងសំែងហិរញ្ា វតថ ុ។ 

12. ែ នលព្េចកលចញព្៊ីកមនលងអងគ ុយរបស់អនកលដើែប៊ីលចញព្៊ីរងយនត ម្រកងុ 

រងយនត ម្រកងុម្រតវូមតឈប់ទងំម្រសងុ។ 

13. បនទ ប់ព្៊ីលចញព្៊ីរងយនត ម្រកងុ សូែម្របងុម្របយ័តនលព្េឆលងកាត់ផ្ល វូ។ 

 

ច្ោលការណ្៍ម្ករសា ីព្យីសច្រលៀកបំពាក/់ឯកសណាឋ ន 

ម្របព្័នធ  SABIS® ផ្តេ់តនែលដេ់សិសសាន ក់ៗឱ្យសិសសាន ក់លៅតាែចរតិេកខែៈរបស់ពួ្កលេ 

ែិនមែនតាែរបូរាង ឬសលែលៀកបំពាក់មដេពួ្កលេលសល ៀកលនេះលទ។  

ឯកសណាា នព្ម្រងឹងលាទនភាព្លៅកន ុងសាលា 

និងផ្តេ់ឱ្យក ារាន ក់ៗនូវអារែមែ៍ននការកាល យជាមផ្នកែួយននម្រកែុ។  

វាជួយេ បបំបាត់សាព ធព្៊ីែិតតេកត ិ។  ឯកសណាា នក៏ានតនែលកាន់មតានម្របសិទធភាព្កន ុងរយៈ

លព្េមវងផ្ងមដរ។  ម្រេួសារណាមដេានការេំបាកចំលពាេះចំណាយនងលឯកសណាា ន 

េួរមតណាត់ជួបជាែួយអនកម្រេប់ម្រេងសាលា។ 

 

សាលាមានច្ោលការណ្ម៍្ករឯកសណាឋ ន/កូដសំច្លៀកបពំាក់ 

បដលតម្រូវឱ្យសិសសរកសាលាច្ដាយច្សល ៀកពាកឯ់កសណាឋ នម្គប់ច្ព្យលច្វលា។  

ធាត សំខាន់បំផ្ តននលោេការែ៍ម្រកែសដ ៊ីព្៊ីឯកសណាា ន/សលែលៀកបំពាក់េឺការអន វតតរបស់សិសស 

និងការោំម្រទព្៊ីាតាបិតា។   

 

ថ្នា ក់ K-8 

 លខាឯកសណាា នព្ែ៌កាេ៊ី លខាខល ៊ី សំព្ត់ខល ៊ី ឬលខាខល ៊ី (លខាែិនខល ៊ីជាង 3 អ ៊ីញព្៊ីលេើជងាង់)  

 អាវប៉ាូ  ូព្ែ៌ព្ែ៌នបតង (អាវម្រតវូមតទ ន យម្រេប់លព្េ)  

 អាវរងានបតង/លមម  អាវជាម្រកែុ អាវកាក ់ឬអាវកាក់ែា៉ាង 

(ែិនានការត បមតងលម្រៅព្៊ីនិែិតតសញ្ញា  CCSL)  

 មសបកលជើងកមវងបិទ (រែួទងំមសបកលជើងបា៉ា តា) ព្ែ៌លមម  ឬព្ែ៌លតាន តមតប៉ា លណាណ េះ  

 លម្រសាែលជើងលមម /ស (ពាកព់្៊ីលេើកលជើង) ខពស់ដេ់ជងាង ់ឬតឹង 
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ថ្នា ក់ទី 9 - 11 

 លខាឯកសណាា នព្ែ៌កាេ៊ី លខាខល ៊ី ឬសំព្ត់ព្ែ៌នបតងលាត (ជាយសំព្ត់ែិនលេើសព្៊ី 3 

អ ៊ីញព្៊ីលេើជងាង់) 

 អាវប៉ាូ  ូព្ែ៌ស ឬអាវយឺតព្ែ៌ស 

 អាវរងានបតង/លមម  អាវជាម្រកែុ អាវកាក ់ឬអាវកាក់ែា៉ាង 

(ែិនានការត បមតងលម្រៅព្៊ីនិែិតតសញ្ញា  CCSL)  

 មសបកលជើងកមវងបិទ (រែួទងំមសបកលជើងបា៉ា តា) ព្ែ៌លមម  ឬព្ែ៌លតាន តមតប៉ា លណាណ េះ  

 លម្រសាែលជើងលមម /ស (ពាកព់្៊ីលេើកលជើង) ខពស់ដេ់ជងាង ់ឬតឹង 

 

PE (ថ្នា ក់ទី K-11) 

 លខាយឺតលមម  ស ឬនបតង 

 អាវយឺតលមម  ស ឬនបតង 

 មសបកលជើងបា៉ា តា 

 សលែលៀកបំពាក់ហាត់ម្របាែឯកសណាា នអាចពាក់លៅនងៃអប់រំកាយ 
 

លកេខ្ណ្ឌ តម្រូវបបនថរ៖ 

 ការលសល ៀកពាក់ 

និងរបូរាងផ្លទ េ់ខល នួរបស់សិសសម្រតវូមតលោរព្តាែបទបបញ្ាតត ិស វតថ ិភាព្ទងំអស់លៅលព្េចូេ

រែួកន ុងែនទ ៊ីរពិ្លសាធន៍។ 

 មសបកលជើងផ្លទ ត់ មសបកលជើងសមម្រងក មសបកលជើងក៊ីឡាកាយវបបកែម 

និងមសបកលជើងបា៉ា តាមដេានកង់ម្រតវូបានហាែឃ្ត់សម្រាប់លហត ផ្េស វតថ ិភាព្។ 

  សលែលៀកបំពាក់ម្រតវូមតម្រេបដែត ប់ពាក់លេើមផ្នកកាេលពាេះ។ 

 លខាម្រតវូមតពាក់លៅម្រតឹែចលងកេះលោយមខសម្រកវាត់ លដើែប៊ីក ំលចញលខាអាវកន ុង។ 

  សលែលៀកបំពាក់ណាែួយមដេសិសសពាក់ ដូចជាលខាម្រទនប់ម្រតវូមតានព្ែ៌ស និងោម នអកសរ។ 

 មខសធ ំ មវងដូចជាកាបូប ឬមខសលសារ មខសនដបនល ៗ ឬកអាវ មវ៉ានតា 

និងរបស់ែិនសែរែយលផ្សងលទៀតម្រតវូបានហាែឃ្ត់។ 

 អាវកាក់លរាែលជៀែ អាវលម្រៅ និងអាវធ ំ ែិនម្រតវូពាក់លៅកន ុងថាន ក់លរៀន លៅតាែសាេធំ 

ឬលៅកន ុងអាហារោា នល ើយ។  សលែលៀកបំពាក់ខាងលម្រៅទងំអស់ម្រតវូរកាទ កលៅកន ុងទូ

សាា ររបស់សិសស។  

 អតថបទរបស់ពាក់លេើកាេ រែួានជាអាទិ៍ កមនសងបង់ក កមនសងជួត ឬែួកម្រេប់ម្របលេទ

េឺែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តលៅខាងកន ុងអោរលម្រៅព្៊ីសម្រាប់លោេបំែងសាសន 

ឬមផ្នកលវជាសាន្តសត ល ើយ។ 

 ការចក់សាក់ ឬការសាា េ់រាងកាយមដេម្រតវូបានចត់ទ កថាជាការម្របាង លជរម្របាង 

ឬមដេរំខាន ឬរំខានដេ់ដំលែើរការអប់រំម្រតវូបានហាែឃ្ត់ 

 រាេ់សលែលៀកបំពាក់មដេែិនសែរែយ បលញ្េញលខាអាវកន ុង លម្រេឿងលម្របើម្របាស់ផ្លទ េ់ខល នួ 

ឬលម្រេឿងលម្របើម្របាស់លផ្សងៗ (ឧទហរែ៍ លម្រេឿងអេងាក រ ការលាបព្ែ៌សក ់ រចនប័ទម 

ឬការលចេះរាងកាយ) មដេានេកខែៈម្របាង អាសម្រោែ បងាា ញឱ្យលឃើញព្៊ីការរំខាន
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ដេ់បរយិកាសសិកា ឬមដេអាចបងកលម្រោេះថាន ក់ដេ់ស វតថ ិភាព្របស់ក ារនឹងបណាត េឱ្យ

ានចំណាត់ការរដាបាេ ឬវន័ិយ។  

 

ការបំពានច្លើច្ោលការណ្៍ម្ករសា ីព្យឯីកសណាឋ ន/សច្រលៀកបពំាក់នឹងនឲំ្យមានឆណំាត់ការ 

និងផ្លវបិាកបផ្ាកវន័ិយ។ 

 

 ម្របសិនលបើកូនរបស់អនកែិនែកសាលាលរៀនលោយលសល ៀកពាក់ឯកសណាា នម្រតឹែម្រតវូលទ 

ោត់នឹងម្រតវូបានលសន ើស ំឱ្យលោេះម្រសាយចំលពាេះការែិនអន លលាែតាែចាប់លនេះជាបនទ ន់។  

ម្របាក់កែេ ៊ីសលែលៀកបំពាក់ឯកសណាា នអាចម្រតវូបានផ្តេ់ជូនព្៊ីសាា រផ្ាត់ផ្ាង់ាន

កម្រែិតននឯកសណាា នសាអ តបមនថែ។  សលែលៀកបំពាក់មដេបានខេ ៊ីនឹងម្រតវូម្របេេ់ជូនវវញិ

លៅច ងបញ្េប់នងៃលនេះ។ 

 ម្របសិនលបើសលែលៀកបំពាក់មដេានទំហំម្រតឹែម្រតវូម្រតវូបានបដិលសធ 

ឬែិនានសម្រាប់កែេ ៊ីដេ់សិសស 

លនេះឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេនឹងម្រតវូបានទក់ទងលដើែប៊ីនំយកឯកសណាា នម្រតឹែម្រតវូែ

កសាលា។  

 សិសសមដេកំព្ ងរង់ចំសលែលៀកបំពាក់ឯកសណាា នម្រតឹែម្រតវូនឹងបនតលៅកន ុងបនទប់ Time-

In Room លហើយនឹងម្រតវូសថ ិតលៅលម្រកាែលោេការែ៍/ផ្េវបិាកមផ្នកវតតាន។  

 

ការរិនយកឆិតតទ៉ុកដាក់រា៉ៃ ថំ្រ៉ៃឆំច្ពាោះច្ោលការណ្៍ម្ករសា ីព្យី

ឯកសណាឋ ន/សច្រលៀកបំពាក់នឹងបណាត លឱ្យមានផ្លវបិាកបផ្ាកវន័ិយជាបនតបនា ប់។  

 
 

លៅលេើថ្ថៃសិកាបដលរិនមានឯកសណាឋ នមដេបានកំែត់ 

សិសសម្រតវូលសល ៀកសលែលៀកបំពាក់ែិនមែនឯកសណាា នសែម្រសប។ សិសសេួរលសល ៀកសលែលៀកបំពាក់ឱ្យ

សាអ ត និងសាអ ត។ សិសសែិនេួរលសល ៀកសលែលៀកបំពាក់មដេបងាា ញលចញ តឹងលព្ក ឬសំព្៊ីងសំលពាង

លព្កល ើយ។   
 

សលែលៀកបំពាក់ និងលម្រេឿងលម្របើម្របាស់ផ្លទ េ់ខល នួខាងលម្រកាែ រិនម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តច្ទ លៅនងៃសិកា

មដេលម្របើឯកសណាា ន៖ 
 

 អាចមខសសរនសតូច និងអាវវាេលកល ៀក 

 មវ៉ានតា 

 សំព្ត់/សំព្ត់ខល ៊ីជាង 3 អ ៊ីញព្៊ីបាតជងាង់ ឬសំព្ត់ខល ៊ី 3 អ ៊ីញព្៊ីលេើជងាង់។ 

 កមនសងជួតកាេ ែួក ែួយចំហកាេ។ 

 មសបកលជើងបា៉ា តា ឬលខាកន ុងរចនប័ទមឈ តលដក។ 

 មសបកលជើងផ្លទ ត់ និងមសបកលជើងសមម្រងកងូតទឹក។ 

 ការលាបព្ែ៌សក ់សទ ៊ីេសក់ ឬការលចេះរនធ លេើរាងកាយមដេអាចមបកអារែមែ៍

ព្៊ីការមែនំកន ុងថាន ក់។ 

 មសបកលជើងលចញម្រាែលជើង មកងលចត និងបាតខពស់។ 

 មសបកលជើងកមវង 

 មសបកលជើងានកង់សា ៊ី 

 លខារបឹតឹង 
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 លខាលខើចលជើង លខាលជើងធំទូលាយ ឬលខាលជើងរកីធំ 

 លខាក៊ីឡារបឹៗ 

 លម្រេឿងអេងាក រ ម្រកវេិតូចៗផ្សងលទៀត ចិលញ្េ ៀន និងន ិកា 

 មខសម្រកវាត់ព្ែ៌ (មតលមម  ឬលតាន តប៉ា លណាណ េះ) 

 

ច្ោលការណ្៍សា ីព្យីកង់ 

សិសសម្រតវូោក់បញ្ជ នូឯកសារអន ញ្ញា តជាលាយេកខែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេលដើែប៊ីជិេះ

កង់លៅសាលាលរៀន។ េិខិតអន ញ្ញា តទងំលនេះម្រតវូមតោក់ជូនការយិេ័យសាលា។    

 

សិសសម្រតវូមតលរៀនថាន ក់ទ៊ី 4 ឬខពស់ជាងលនេះលដើែប៊ីជិេះកង់លៅសាលាលរៀន។ កង់ម្រតវូមតរកា

ទ កកន ុងមដកោក់កង់លៅសាលា លហើយោក់ជាប់នឹងមដកលោយលម្របើលសា។  សិសសជិេះកង់របស់ពួ្ក

លេលៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell លោយទទួេខ សម្រតវូខល នួឯង។  

សាលាែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះរបួសណាែួយមដេលកើតល ើង ឬការខូចខាត ឬការេួចកង់

លព្េកំព្ ងសថ ិតលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។ 

 

ម្របសិនលបើសិសសែិនលោរព្តាែសត ង់ោរជិេះកង់មដេានទំនួេខ សម្រតវូ ោត់អាចម្របឈែ

នឹងការបាត់បង់ឯកសិទធិលនេះកន ុងការជិេះកង់លៅសាលាលរៀន។ សិសសទងំអស់ម្រតវូពាក់ែួក

ស វតថ ិភាព្លព្េជិេះលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន ម្រសបតាែចាប់រដា Massachusetts។ 

 

ការងារសិសស 

ការងាររបស់សិសសមដេានអាយ លម្រកាែ 18 ឆ្ន ំម្រតវូបានោក់កម្រែិតចំលពាេះែ ន និងលម្រកាយលា៉ា ង

លរៀន និងនងៃមដេសាលាែិនលរៀន។  សិសសមដេានអាយ ព្៊ី 12 លៅ 16 ឆ្ន ំអាចេក់

ឬមចកចយកាមសតបាន។  សិសសមដេានអាយ  14 នងិ 15 ឆ្ន ំមដេានបែណ

ការងារអាចចូេរែួកន ុងការងារ មដេែិនានលម្រោេះថាន ក់ែួយចំនួន ប៉ា មនតែិនអាច

លធវ ីការែ នលា៉ា ង 6:30 ម្រព្ឹក ឬលម្រកាយលា៉ា ង 6 លាៃ ចបានលទ។  សិសសមដេានអាយ  16 និង 17 

ឆ្ន ំអាចចូេរែួកន ុងការងារមដេែិនានលម្រោេះថាន ក់ជាក់លាក់ ប៉ា មនត ពួ្កលេែិនអាចលធវ ីការ

ែ នលា៉ា ង 6 ម្រព្ឹក ឬលម្រកាយលា៉ា ង 10 យប់ លេើកមេងមតការងារលៅកន ុងលភាជន៊ីយោា ន

រហូតដេ់លា៉ា ង 12:00 លៅលព្េលាៃ ចលៅនងៃស ម្រក និងនងៃលៅរ៍ និងអំ ុងរយៈ

លព្េវសិសែកាេសាលា។ 

 

ស៉ុនារកថ្នរបស់សិសស 

សិសសានសិទធិបលញ្េញេំនិត និងលយបេ់របស់ពួ្កលេលៅលព្េលវលា និងទ៊ីកមនលងសែលហត ផ្េ។  

សាលា Collegiate Charter School of Lowell សូែរកាសិទធិកន ុងការអន វតតការពិ្និតយែ ន

ការលបាេះព្ ែពផ្ាយ ទងំការលបាេះព្ ែពនិងការស នទ រកថាមដេឧបតថែាលោយសាលា និងការ

លបាេះព្ ែពផ្ាយ និងស នទ រកថា មដេែិនមែនឧបតថែាលោយសាលា លៅលព្េមដេការលបាេះព្ ែព

ឬស នទ រកថាលនេះម្រតវូបានផ្សព្វផ្ាយលៅកន ុង ឬតាែរយៈសាលាលរៀនរបស់លយើង។  SABIS® 

ក៏រកាសិទធិកន ុងការោក់កំហិតសែលហត ផ្េលេើលព្េលវលា ទ៊ីកមនលង និងរលបៀបននការផ្សព្វផ្ាយ

ម្រេប់ម្របលេទននការលបាេះព្ ែព ឬស នទ រកថាមដេម្រតវូបានផ្សព្វផ្ាយតាែរយៈសាលាលរៀនផ្ងមដរ។ 

ការលបាេះព្ ែពផ្ាយមដេឧបតថែាលោយសាលារែួានជាអាទិ៍ កាមសតសិសស ទសសនវដត ៊ី 

សាយិកប័ម្រត លសៀវលៅលចញតាែឆ្ន ំ ឬការផ្េិតនដកែម មដេសាលាឱ្យខេ ៊ីធនធាន ឬល ម្ េះ 
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ឬការលបាេះព្ ែព ឬស នទ រកថា មដេរែួបញ្ច េូជាមផ្នកននកែម វធិ៊ីសិកា ឬសកែមភាព្លផ្សងលទៀត 

មដេសាធារែជនអាចទទួេសាា េ់ អនកលបាេះព្ ែពលសៀវលៅរបស់សាលា Collegiate Charter School 

of Lowell។ 

 

សិទធ ិឯកជនភាព្យ ការបសវ ងរក និងម្ទព្យយសរបតត ិសាលា 

ការអន៉ុវតតច្ោលការណ្៍ 

សិសសម្រតវូបានការពារលោយការធានននវលិសាធនកែមទ៊ីបួនននរដាធែមន ញ្ាសហរដាអាលែរកិ 

លហើយជាកែមវតថ ុននការមឆកលឆសែលហត ផ្េ និងការរបឹអូសព្៊ីប េាេ និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិ 

លៅលព្េមដេានការសងស័យសែលហត ផ្េកន ុងការលជឿថា សិសសអាចនឹងានរកាទ ក

លម្រេឿងលញៀន អាវ ធ លម្រេឿងម្រសវងឹ ឬសាា រលផ្សងលទៀតមដេបំពានលេើលោេការែ៍សាលា ឬចាប់

រដា។  ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាម្រតវូសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេងរបស់ែន្តនត ៊ីសាលា លហើយម្រតវូសថ ិតលៅ

លម្រកាែការលស ើបអលងកតម្រេប់លព្េលវលា។ 

 

ការបសវ ងរកសិសស 

ភាព្ម្រសបចាប់ននការមសវ ងរកសិសស សលែលៀកបំពាក់និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិរបស់ោត់ េឺអាម្រស័យ

លៅលេើភាព្សែលហត ផ្េននការមសវ ងរកលៅម្រេប់កាេៈលទសៈទងំអស់។  ការមឆកលឆលោយ

ែន្តនត ៊ីសាលាេឺ "សែលហត ផ្េលៅលព្េចប់លផ្តើែ" លៅលព្េមដេានលហត ផ្េសែលហត ផ្េ

សម្រាប់ការសងស័យថាការមឆកលឆនឹងបងាា ញេសត ុតាងមដេថាសិសសាន ក់ ឬសិសសលម្រចើននកោ

បានបំពានទងំចាប់ ឬវធិានរបស់សាលា។  ការមឆកលឆមបបលនេះេឺអាចអន ញ្ញា តបានកន ុង

វវសិាេភាព្របស់វា លៅលព្េមដេវធិានការមដេបានអន ែ័តេឺទក់ទងលោយសែលហត ផ្េ

លៅនឹងវតថ ុបំែងននការលឆកលឆ និងែិនានការរំលលាេបំពានខាល ំងលព្កលោយេិតព្៊ីអាយ  

និងលេទរបស់សិសស និងេកខែៈននការបំពាន។ 

 

ឥទធិព្េផ្លទ េ់ខល នួរបស់សិសសាន ក់ក៏ជាម្របធានបទមដេម្រតវូមឆកលឆរលោយែន្តនត ៊ីសាលា 

និងសថ ិតលៅលម្រកាែវធិានដូចោន ។  

ផ្េប៉ាេះពាេ់អាចរែួបញ្ច េូរងយនតមដេានទ៊ីតំាងលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា។ 

 

ម្ទព្យយសរបតត ិសាលា 

ទូសាា រ ត  ក ំព្យូ ទ័រជាលដើែ របស់សិសស េឺសម្រាប់ការលម្របើម្របាស់របស់សិសស ប៉ា មនត លៅមតជាកែមសិទធិ

របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell។  សាលាអន វតតសិទធិម្រេប់ម្រេងផ្លត ច់ែ ខលេើ

ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា លហើយសិសសែិនេួរានការរំព្ឹងទ កអំព្៊ីឯកជនភាព្ទក់ទងនឹង

វតថ ុមដេសថ ិតលៅកន ុងម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។  

 

សិសាន៉ុសសិសទងំអសគួ់របតដឹងឆាស់ថ្ន 

អាកម្គប់ម្គងសាលាមានបំណ្ងច្ធវ ដការម្តួតព្យនិិតយតារកាលកំណ្ត ់ ទូសមាៃ របដលរនិបាន

ម្បកាស កាបូបសាព យ និងការម្តួតព្យិនិតយត៉ុច្ដើរបីធានអនរ័យ ស៉ុវតថ ិភាព្យ ការម្បកាន់ខាជ ប់

ច្ៅនឹងឆាប់សហព្យ័នធ  រដឋ និងឆាប់រូលដាឋ ន និងបទបបញ្ា តត  ិ និងការម្បកានខ់ាជ ប់ច្ៅនឹង

វវធិានរបសស់ាលា។ 

 



 

 
66 

ការច្ម្បើម្បាស់របូថតរបស់សិសស 

របូងតរបស់ក ារអាចម្រតវូបានងត ផ្េិតល ើងវញិ និងលម្របើម្របាស់សម្រាប់លោេបំែងលផ្សងៗ 

រែួានជាអាទិ៍ ជាកំែត់ម្រតាសិសសបលណាត េះអាសនន  ឯកសារលបាេះព្ ែពរបស់សាលា លសៀវលៅតាែឆ្ន ំ 

របូភាព្កន ុងថាន កល់រៀន ព័្ត៌ានតាែទូរទសសន៍ កាមសត ទសសនវដត ៊ី សាយកិប័ម្រត 

និងែ ខងាររបស់សាលាជាលដើែ។ 

ច្ដាយមានករណ្ីច្លើកបលងឆំច្ពាោះរបូថតសម្មាប់ជាកំណ្ត់ម្តាសិសសមាា ក់ៗ មាតាបិតា/អាណា

ព្យាបាលបដលរិនឆង់ឱ្យរបូថត 

និង/ឬរបូភាព្យរបស់កូនពួ្យកច្គច្បាោះព្យ៉ុរពកន ុងលកេណ្ៈណារួយច្ដាយសាលា 

ម្តវូជូនដំណ្ងឹច្ៅនយកសាលាជាលាយលកេណ្៍អកសរកន ុងរយៈច្ព្យលថ្រៃ (20) ថ្ថៃដំបូងថ្នការចាប់

ច្ផ្តើរសាលា។ 

 

ទំព្យ័រ Facebook និងម្បព្យ័នធបណាា ញសងគរ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell អាចនឹងបលងក ើតទំព្័រម្របព្័នធបណាដ ញសងាែ 

(Facebook, Twitter។េ។) លដើែប៊ីផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌ានរបស់សាលាមដេានតនែលព្័ត៌ាន 

មដេរែួានអាទិ៍ ការសាា សន៍សិសស ម្របតិបតត ិការសាលា ការម្របកួតក៊ីឡា សាន នដសិកា 

និងព្ិធ៊ីម្របេេ់រងាវ ន់ និងេំហាត់សែកន ុងពិ្ធ៊ី មចកសញ្ញា បម្រត។  ទំព្័រម្របព្័នធបណាដ ញសងាែ

នឹងម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងទងំម្រសងុលោយរដាបាេសាលា។  ោម ននរណាាន ក់លម្រៅព្៊ីអនកម្រេប់ម្រេង

អាចផ្លល ស់បត រូខល ឹែសារ ឬបលងាា េះែតិលយបេ់បានល ើយ។ 

 

ការម្បម្ព្យឹតតរបស់សិសស 

បញ្ញា ខាងលម្រកាែម្រតវូបានយកចិតតទ កោក់យ៉ា ងែ ឺងា៉ា ត់។ វវធិានម្រតវូបានអន វតត ម្រេប់ទ៊ីកមនលង

លៅលេើលេហទំព្័រ និងលៅម្រេប់ែ ខងារ មដេឧបតថែាលោយសាលាលៅលម្រៅលេហទំព្័រ លហើយលៅ

លព្េមដេសិសសកំព្ ងចូេរែួកន ុងការមែនំព្៊ីចាៃ យ (តាែអ ៊ីនធឺែិត)។ លោេការែ៍មែនំ

ទូលៅមដេព្ែ៌នអំព្៊ីផ្េវបិាកមដេអាចលកើតានសម្រាប់ការរំលលាេលេើវធិានរបស់សាលា 

ម្រព្ែទងំចាប់ និងលោេការែ៍មដេពាក់ព័្នធ ម្រតវូបានលរៀបរាប់លៅកន ុងជំពូ្កបនទ ប់សដ ៊ីព្៊ី 

"ម្រកែស៊ីេធែ៌"។ 

 
 
 

ការរំព្យឹងទ៉ុកកន ុងថ្នា ក់ច្រៀន៖ 

1. សិសសម្រតវូបានរំពឹ្ងថាម្រតវូានការលោរព្ចំលពាេះម្រេបូលម្រងៀន ែិតតរែួថាន ក់ និងខល នួឯងម្រេប់

លព្េលវលា។ ការអន វតតតាែវវធិានកន ុងថាន ក់នឹងជួយបលងក ើតបរយិកាសមដេានលោេបំែង

លធវ ីឱ្យការសិកាបានម្របលសើរជាអតិបរា។ ម្រេាូន ក់ៗនឹងព្ិភាកាអំព្៊ីលោេការែ៍កន ុង

ថាន ក់លរៀន និងការរំព្ឹងទ ក។ 

2. អំលព្ើហឹងា ឬការេំរាែកំមហងលម្របើ

អំលព្ើហឹងាណាែួយនឹងែិនម្រតវូបានអត់ឱ្នលៅសាលាល ើយ។ អំលព្ើហឹងា ឬការបំផ្លិចបំផ្លល ញ 

ឬការេម្រាែកំមហងកន ុងការម្របម្រព្ឹតតអំលព្ើមបបលនេះ អាចបណាត េឱ្យានផ្េវវបិាកធៃន់ធៃរ 

ដូចមដេបានកំែត់លោយរដាបាេ អាម្រស័យលេើភាព្ធៃន់ធៃរននអំលព្ើលនេះ។ 

3. ពាកយលជរម្របាង លជរម្របាងលោយពាកយសំដ៊ី ឬការសែល ុតនឹងែិនម្រតវូបានអត់ឱ្នឱ្យល ើយ។ 
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4. ភាព្ែិនលសាម េះម្រតង់ (ដូចជាការមកលងបនល  ំ ការចែលងតាែ និងការេួច) នឹងម្រតវូលោេះម្រសាយ

លោយទទួេផ្េវបិាកធៃន់ធៃរ។  

ការចែលងតាែ-ការយកេំនិត ឬសំលែរព្៊ីអនកលផ្សង លហើយអេះអាងថាជាេំនិតលដើែ 

នឹងែិនម្រតវូបានអត់ឱ្នឱ្យល ើយ។  ការរលំលាេបំពានែតងលហើយែតងលទៀតលេើវធិានសដ ៊ីព្៊ី

ភាព្ែិនលសាម េះម្រតង់កន ុងការសិកានឹងជំរ ញឱ្យានការម្រតួតពិ្និតយលព្ញលេញលេើថាន ក់លរៀននន

សិសសទងំអស់ លហើយអាចបណាត េឱ្យានការម្រប ងល ើងវញិលេើការម្រប ងព្៊ីែ ន។   

5. សិសសម្រតវូបានរំព្ឹងថានឹងលៅកន ុងបនទប់លៅផ្ទេះ និងកន ុងថាន ក់លរៀនទន់លព្េលវលា។ 

ការយឺតយ៉ា វែតងលហើយែតងលទៀតនឹងជំរ ញឱ្យានផ្េវបិាកខាងវន័ិយ។ 

6. សិសសម្រតវូមតលម្រតៀែខល នួឱ្យបានម្រេប់ម្រជងុលម្រជាយសម្រាប់ថាន ក់ទងំអស់។  ករែ៊ីែិនបានលម្រតៀែ

ខល នួជាងម៊ីែតងលទៀតនឹងជំរ ញឱ្យានផ្េវវបិាកមផ្នកវវន័ិយ។ 

7. ទូសាា រទងំអស់េួរមតលៅានរលបៀបលរៀបរយ 

លហើយអាចបិទបានសម្រាប់ទ កោក់សាា រសិកា និងរបស់លម្របើម្របាស់ផ្លទ េ់ខល នួបានម្រតឹែម្រតវូ។  

មានបតកាបូបបដលរិនមានស ៉ុរ និងអាឆបម្ងួរបានប ៉ុច្ណាណ ោះនឹងម្តវូបានអន៉ុញ្ញា ត។ 

8. ហាែលចេសំរាែម្រេប់ម្របលេទ។ 

9. អាហារ និងលេសជាៈម្រតវូបានោក់កំហិតឱ្យសថ ិតលៅកន ុងអាហារោា ន។ 

10. សិសសចស់ៗម្រតវូបានលេរំពឹ្ងថានឹងបងាា ញេំរតូាែអាកបបកិរយិេអសម្រាប់សិសសវយ័លកមង។ 

11. ផ្េិតផ្េថាន ជំក់ែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យានលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។ 

ជាតិអាេ់ក េ និងសារធាត េ៊ីែ៊ីម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង។ សិសសមដេរកាទ កវតថ ុខ ស

ចាប់អាចនឹងម្រតវូផ្លអ ករយៈលព្េយូរ ឬបលែដ ញលចញ។ សិសសមដេរកលឃើញថាសថ ិតលៅ

លម្រកាែឥទធិព្េននជាតិអាេ់ក េ ឬសារធាត េ៊ីែ៊ីលព្េលៅសាលាលរៀន ម្រតវូមតម្រតវូាន

ការែកទទួេយកព្៊ីឪព្ កាត យ ឬអាណាព្ាបាេ លហើយនឹងម្រតវូទទួេរងនូវការព្យួ រ 

និង/ឬអាចនឹងម្រតវូបលែត ញលចញ។ ែន្តនត ៊ីអន វតតចាប់ក៏អាចទទួេបានការ

ជូនដំែឹងអំព្៊ីការម្របម្រព្ឹតតមបបលនេះមដរ។ 

 

ការរំព្យឹងទ៉ុកច្ៅកន ុងសាលធំ  

ដូចលៅម្រេប់មផ្នកននសាលា Collegiate Charter School of Lowell  មដរ សិសសម្រតវូបាន

លេរំព្ឹងថានឹងានអាកបបកិរយិសែរែយលៅកន ុងសាេ។ អនករាេ់ោន លៅកន ុងសាលាេួរមតព្ាយែ

លដើែប៊ីម្រេប់ម្រេងសំល ងរំខាន។ សិសសែិនេួរមម្រសក ឬបិទទូសាា រខាល ំងៗល ើយ។ លៅលព្េមដេ

ថាន ក់លរៀនកំព្ ងដំលែើរការ សិសស ម្រេ ូនិងឪព្ កាត យមដេលដើរឆលងកាត់តាែសាេធំ ម្រតវូបានរំពឹ្ង

ថាពួ្កលេនឹងនិយយលោយសំល ងតិចៗ។ ការរត់លៅកន ុងសាេធំម្រតវូបានហាែឃ្ត់។ ស វតថ ិភាព្

សម្រាប់សិសសទងំអស់េឺានសារៈសំខាន់លៅសាលា។ សិសសម្រតវូបានលសន ើស ំឱ្យលដើរម្របកាន់សាត ំ 

លៅលព្េលធវ ីដំលែើរតាែសាេធំ ឬលៅលេើជលែត ើរ។ 

ច្ោលការណ្៍សា ីព្យទូីសមាៃ រសិសស 

ទូសាា រទងំអស់េឺជាកែមសិទធិរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell មដេាន

កែមសិទធិលព្ញលេញ និងម្រេប់ម្រេងលេើទូសាា រទងំលនេះ។ ទូសាា រទងំលនេះម្រតវូបានបលងក ើត

ល ើងសម្រាប់មតរកាទ កសាា រសិកា និងរបស់លម្របើម្របាស់ផ្លទ េ់ខល នួ មដេចំបាច់

សម្រាប់លម្របើម្របាស់លៅសាលាប៉ា លណាណ េះ លហើយែិនេួរលម្របើកន ុងេកខែៈលផ្សងលទៀត មដេអាចបងកការ

រំខានដេ់លោេបំែងអប់រំរបស់សាលាលនេះលទ។ 
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សិសសនឹងម្រតវូបានផ្ដេ់ជូនទូសាា រមដេបានកំែត់លៅលព្េសាលាលរៀនចប់លផ្ដើែ។ 

សម្មាប់ច្ោលបំណ្ងស៉ុវតថ ិភាព្យ ការចាក់ច្សារព្យខីាងច្ម្ៅនឹងម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តច្ ើយច្ទោះ

ច្ៅច្ព្យលណាក៏ច្ដាយ។ ែិនអន ញ្ញា តិឱ្យលធវ ីការមចករំមេក ឬផ្លល ស់បត រូទូសាា រមដេបាន

កំែត់ល ើយ។ ទូសាា រមដេោម នការអន ញ្ញា តអាចម្រតវូបានយកលចញលោយោម នការជូនដំែឹង

ជាែ ន និងបំផ្លល ញលចេ។ 

 

ក ំ៖ 

1. សរលសរលៅលេើឬលៅខាងកន ុងទូសាា រ 

2. លម្របើសទ ៊ីេ័រ ឬសាល កលៅលេើ ឬខាងកន ុងទូសាា រ 

3. វាយឬបងខ ំឱ្យលបើកទូសាា រ 

4. ទ កអាហារ ឬសលែលៀកបំពាក់លសើែលព្ញែួយយប់ លម្រពាេះវាអាចខូច ឬបងកជាដ េះផ្សិត 

 

តាែការមែនំរបស់នយកសាលា ប េាេិកអាណាព្ាបាេអាច (ក) សាអ តទូសាា រលោយភាា ប់

ជាែួយកាេវភិាេសាអ តមដេបានកំែត់ (ខ) ម្របសិនលបើសិសសមេងច េះល ម្ េះចូេលរៀនលៅសាលា 

ឬ (េ) ម្របសិនលបើសងស័យថាទូសាា រានរបស់របរមដេខូចឬរេួយ ដូចជា អាហារ សលែលៀក

បំពាក់លសើែជាលដើែ។េ។ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

រិនទទួលខ្៉ុសម្តវូឆំច្ពាោះរបស់របរផ្លា ល់ខ្ល នួបដលបាត់ ឬម្តវូច្គលួឆច្ ើយ។  

 

នីតិវធិីវន័ិយ  

ច្ោលការណ្៍សា ីព្យីបរយិកាសមានសនត ិស៉ុខ្ និងស៉ុវតថ ិភាព្យ 

លដើែប៊ីរកាបរយិកាសឱ្យសនត ិស ខ និងស វតថ ិភាព្ សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

សូែរកាសិទធិកន ុងការព្យួ រការសិកាជាបនទ ន់ និងដកសិសសលចញព្៊ីម្រទព្យសែបតត ិសាលាជាបនទ ន់ 

លៅលព្េមដេអាកបបកិរយិរបស់សិសសលធវ ីឱ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់ស វតថ ិភាព្របស់សិសស សាម្រសាត ចរយ 

ឬប េាេិក។ 

ការដកយកលចញជាបនទ ន់/ភាល ែៗមបបលនេះទងំអស់ម្រតវូអន វតតលោយអន លលាែតាែេកខនត ិកៈ 

និងបទបបញ្ាតត ិមដេពាក់ព័្នធ  មដេរែួានជាអាទិ៍ 603 CMR 53.07 ជាលដើែ។ 

 

ការបញ្ជ នូច្ៅកាន់ការយិល័យ 

“េិខិតបញ្ជ នូលៅកាន់ការយិេ័យ" េឺជាផ្េវបិាកបណាដ េព្៊ីអាកបបកិរយិែិនសែរែយ។ េិខិត

បញ្ជ នូលៅកាន់ការយិេ័យចងម្រកងឯកសារអំព្៊ីអាកបបកិរយិមដេបំពានលេើវធិានរបស់សាលា 

លហើយផ្តេ់ព័្ត៌ានបនទ ប់ព្៊ីបញ្ញា លនេះម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅអនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកម្រេប់ម្រេងសិសស 

(S.M.C.) ឬអនកសម្រែបសម្រែួេរងមផ្នកម្រេប់ម្រេងសិសស។  

 

ម្របសិនលបើសិសសកំព្ ងរំខានដេ់ថាន ក់ ម្រេបូលម្រងៀនអាចផ្តេ់ការម្រព្ានែួយ ែ នលព្េលចញេិខិត

បញ្ជ នូលៅកាន់ការយិេ័យ។ ម្របសិនលបើសិសសលៅមតបនត ម្របម្រព្ឹតតខ ស ោត់នឹងទទួេបានេិខិត

បញ្ជ នូលៅកាន់កាវរយិេ័យរបស់ S.M.C. លដើែប៊ីពិ្និតយលែើេេិខិតបញ្ជ នូលនេះជាែួយសិសស។ 

បនទ ប់ែក ទំនក់ទំនងាតាបិតា និងជូនដំែឹងអំព្៊ីចំណាត់ការវន័ិយសែម្រសប ម្រតវូបាន

លធវ ីល ើង។ យ៉ា ងលហាចណាស់ សិសសនឹងលៅលម្រៅថាន ក់លដើែប៊ីឱ្យានត េយភាព្លៅកន ុងរយៈលព្េលនេះ។ 

ោត់នឹងបនតលៅកន ុងការយិេ័យឬម្រតវូបានោក់លៅកន ុងបនទប់ Time-In Room ោក់ជាែួយ
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អនកលែើេការខ សម្រតវូាន ក់។ សិសសនឹងម្រតវូបានរំពឹ្ងថានឹងបញ្េ ប់ការងារទងំអស់មដេផ្តេ់លោយ

ថាន ក់លរៀន និងប េាេិក IHAP។  សិសសនឹងម្រតវូោក់ឱ្យសថ ិតលម្រកាែលោេការែ៍ និងផ្េវបិាក

ននវតតាន។ 

 

ម្របសិនលបើសិសសម្របម្រព្ឹតតបទលេម ើសធៃន់ធៃរ (ឧ. អំលព្ើហឹងាលេើរាងកាយ) េិខិតបញ្ជ នូលៅកាន់

ការយិេ័យអាចម្រតវូបានលចញភាល ែៗ លោយែិនចំបាច់ឆលងកាត់ដំលែើរការម្រព្ានលនេះលទ។ 

 

សិសសបដលទទួលបានការបញ្ជ នូបនតសា ីព្យីការសិកា វវន័ិយ ឬឥរយិបថច្លម ើសច្លើរថយនត ម្កងុព្យីរ (2) 

ឬច្ម្ឆើនជាងច្នោះកន ុងរយៈច្ព្យលថ្រៃ (20) ថ្ថៃសិការ៉ុនច្ព្យលច្ធវ ដដំច្ណ្ើរទសសនកិឆចសិកា អាឆនឹងរិន

ម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តឱ្យឆូលររួច្ ើយ។ លៅកន ុងករែ៊ីននដំលែើរទសសនកិចេសិកា ក ារអាចនឹង

ម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេរែួ ម្របសិនលបើាតាបិតាទទួេខ សម្រតវូលេើការដឹកជញ្ជ នូលព្ញលេញ 

និងការទទួេខ សម្រតវូរបស់អនកលែើេការខ សម្រតវូផ្លទ េ់សម្រាប់កូនរបស់ពួ្កលេ។  

បងបអ នូបលងក ើតរបស់កូនសិសសសាលានឹងែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យរែួដំលែើរជាែួយ 

អនកដឹកនំដំលែើរទសសនៈកិចេសិកា ល ើយ។ 

 

ការឃ្ត់ឱ្យច្ៅច្ម្កាយច្មា ងច្រៀន 

ការឃ្ត់ឱ្យលៅលម្រកាយលា៉ា ងលរៀនម្រតវូបានផ្តេ់ឱ្យសិសសលៅថាន ក់ទ៊ី 3 ដេ់ទ៊ី 8 សម្រាប់លហត ផ្េ

វវន័ិយលផ្សងៗ។  លៅលព្េសិសសទទួេបានការឃ្ត់ឱ្យលៅលម្រកាយលា៉ា ងលរៀន លនេះ S.M.C. 

ទក់ទងឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេរបស់សិសស លដើែប៊ីជូនដំែឹងដេ់ពួ្កលេអំព្៊ីការឃ្ត់ឱ្យលៅ។ 

លៅលព្េមដេសិសសទទួេបានការជូនដំែឹងអំព្៊ីការឃ្ត់ឱ្យលៅ ការចូេរែួកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍

សាលា ឬការចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាម្រតវូបានហាែឃ្ត់រហូតដេ់ការឃ្ត់

ឱ្យលៅលនេះម្រតវូបានបញ្េ ប់។ ការខកខានែិនបានចូេរែួកន ុងកិចេការឃ្ត់ឱ្យលៅលម្រកាយលា៉ា ង

លរៀននឹងនំឱ្យានផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយមដេអាចរាប់បញ្ច េូទងំការព្យួ រការសិកាផ្ងមដរ។ 

 

ការឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលាសម្មាប់សិសសថ្នា ក់ទី 3-8 ចាប់ព្យីច្មា ង 4 ដល់ 5 លាៃ ឆ។ 

 

វាជាទំនួេខ សម្រតវូមតែួយេត់របស់ឪព្ កាត យកន ុងការែកយកកូនរបស់ពួ្កលេភាល ែៗបនទ ប់ព្៊ី

ការឃ្ត់ឱ្យលៅលនេះ។ 

សិសសមដេជាប់ការឃ្ត់ឱ្យលៅលនេះែិនអាចជិេះឡានម្រកងុលចញព្៊ីសាលាលៅលព្េលម្រកាយ 

ឬែិនកំព្ ងសថ ិតលម្រកាែការលែើេការខ សម្រតវូលៅកន ុងសាលា ឬលៅកន ុងបរលិវែសាលាបានល ើយ។  

 

សាលាបច្ម្ងៀនថ្ថៃច្ៅរ៍ 

សាលាបលម្រងៀននងៃលៅរ៍ េឺជាកែម វធិ៊ីវន័ិយសម្រាប់សិសសថាន ក់ទ៊ី 3 ដេ់ថាន ក់ទ៊ី 11 

មដេបានរកលឃើញថាបានបំពានវធិានរបស់សាលាជាម្របចំ ឬសម្រាប់ការខកខានែិនបាន

បំលព្ញែ ខវជិាា  និងកិចេការផ្ទេះ។ ថ្នា ក់ច្រៀនថ្ថៃច្ៅរ៍ ច្ធវ ដច្ ើងច្ៅថ្ថៃច្ៅរ៍ ចាប់ព្យីច្មា ង 9 ម្ព្យកឹ 

ដល់ថ្ថៃម្តង ់ តារតម្រូវការ។ សិសសម្រតវូរាយការែ៍ជាបនទ ន់ និងលសល ៀកពាក់ឯកសណាា នសាលា។ 

សិសសក៏ម្រតវូបានរំពឹ្ងថានឹងានសាា រសិកាសម្រាប់រយៈលព្េសិការបស់ពួ្កលេផ្ងមដរ។  

 

ឪព្ កាត យទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការដឹកជញ្ជ នូសិសសលៅ និងែកព្៊ីថាន ក់លរៀននងៃលៅរ៍លនេះ។ 

ភាព្យឺតយ៉ា វនឹងនំឱ្យានការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលាបមនថែ។ សិសសទងំលនេះមដេយឺតជាង 30 នទ៊ី 

នឹងទទួេបានកិចេការសិកានងៃលៅរ៍បមនថែ។ ម្របសិនលបើសិសសឈ ឺ ឬម្របសិនលបើាន
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លម្រោេះអាសននលកើតល ើង សិសសអាចលរៀបចំកាេវភិាេល ើងវញិ។ សិសសម្រតវូោក់តាែខល នួនូវកំែត់

ម្រតាព្៊ីាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេមដេព្នយេ់ព្៊ីកាេៈលទសៈលនេះ លព្េោត់ម្រត ប់លៅសាលាវវញិ។ 

 

ការខកខានែិនបានចូេលរៀនថាន ក់លរៀននងៃលៅរ៍លនេះនឹងបណាដ េឱ្យានការចត់មចង

ការឃ្ត់ឱ្យលៅបនទ ប់ព្៊ីលា៉ា ងលរៀនជាម្របចំរយៈលព្េរយៈលព្េម្របំាែួយលា៉ា ង។ ការខកខាន

ជាប់លាប់កន ុងការចូេរែួកិចេការរបស់ថាន ក់លរៀន

នងៃលៅរ៍អាចបណាត េឱ្យានការព្យួ រខាងលម្រៅព្៊ីសាលា។ 

 

សិសសមដេែិនបានបំលព្ញការឃ្ត់ឱ្យលៅ និង/ឬកិចេការសម្រាប់ថាន ក់លរៀននងៃលៅរ៍ ែិនអាចចូេ

រែួម្រពឹ្តត ិការែ៍សាលា ឬចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាបានល ើយ។ ាតាបតិា 

និងសិសសមដេខកខានែិនបានទទួេសាា េ់ការឃ្ត់ឱ្យលៅ និងកាតព្វកិចេសិកា ម្រតវូរាយការែ៍

លៅនយកសាលា ឬអនកចត់តាំងសម្រាប់កិចច ម្របជ ំរដាបាេ និងជាែួយាតាបិតា។ 

ការបំពានជាម្របចំលេើលោេការែ៍សដ ៊ីព្៊ីឃ្ត់ឱ្យលៅ និងលោេការែ៍ថាន ក់លរៀន អាចបណាត េ

ឱ្យនយកោា នលសវាអប់រំក ារ និងម្រេួសារែិនយកចិតតទ កោក់រាយការែ៍អំព្៊ីផ្េវបិាក។ 

សិសសបដលមានឆំនួនឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលាបដលច្ៅសល់នឹងរិនម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តឱ្យឆូលររួ

កន ុងសករមភាព្យបញ្ច ប់នា ំច្ទ។ 

ម្ករសីលធរ៌  
សាលា Collegiate Charter School of Lowell រំពឹ្ងថាសិសសទងំអស់នឹងដឹកនំខល នួ 

ឯងម្របកបលោយការទទួេខ សម្រតវូ។ វវធិានការវវន័ិយម្រតវូបានលម្របើលដើែប៊ីរកាបរយិកាសសាលា

លរៀនមដេានស វតថ ិភាព្ និងសថ ិរភាព្។ លយើងបញ្ច េូបទបបញ្ាតត ិទងំអស់ននអេិបូជា។ ចាប់ទូលៅ 

ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 37H 37H1/2 និង 37H3/4 លៅកន ុងម្រកែរបស់លយើង។ 

  

វវធិានការវន័ិយមដេលធវ ីល ើងម្របឆំ្ងនឹងការប៉ាេះពាេ់ដេ់សិសសមដេានពិ្ការភាព្អន លលាែតា

ែន៊ីតិវធិ៊ី មដេបានកំែត់លៅលម្រកាែចាប់រដា និងសហព្័នធ។   

រាេ់វធិាន និងការរំព្ឹងទ កទងំអស់ទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតត និងអាកបបកិរយិរបស់សិសស 
មដេានមចងកន ុងលសៀវលៅមែនំលនេះម្រតវូចូេជាធរាន ខែៈលព្េមដេសិសសលៅទ៊ីធាល សាលា 
កន ុងអំ ុងលព្េម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាទងំអស់មដេលធវ ីល ើងលៅ 
ឬលម្រៅបរលិវែសាលា លេើរងយនត របសស់ាលាទងំអស់ និងលៅចំែតរងយនតរបស់សាលា។  
វវធិានទងំអស់ទក់ទងនឹងការម្របម្រពឹ្តត និងអាកបបកិរយិរបស់សិសសមដេានមចង
កន ុងលសៀវលៅមែនំលនេះក៏ម្រតវូចូេជាធរានផ្ងមដរ ខែៈលព្េមដេសិសសកំព្ ងចូេរែួកន ុង
លសវាសិកាព្៊ីចាៃ យ មដេផ្តេ់លោយ ឬតាែរយៈសាលា។   

 
 

ជច្ម្រើស និងនីតិវធិី 

ករែ៊ីវវន័ិយន៊ីែួយៗនឹងម្រតវូសលម្រែចតាែអងាលហត មដេអែនឹងករែ៊ីលនេះ។ 

ការខិតខំម្របឹងមម្របងនឹងម្រតវូបានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីោក់វន័ិយសិសសខែៈលព្េមដេរកាពួ្កលេលៅកន ុ

ងកែម វធិ៊ីសាលាធែមតា។ 
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ឪព្ កាត យម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរែួយ៉ា ងសកែមលៅកន ុងដំលែើរការវន័ិយលនេះ។ 

លទេះយ៉ា ងណាក៏លោយ កន ុងករែ៊ីជាលម្រចើន ន៊ីតិវធិ៊ីវន័ិយខាងលម្រកាែអាចនឹងលកើតល ើង៖ 
 

1. សិសសអាចនឹងទទួេការឃ្ត់ឱ្យលៅ ឬជលម្រែើសែួយកន ុងចំលណាែជលម្រែើសវន័ិយលផ្សងលទៀត 

រែួទងំការម្រព្ានផ្ងមដរ។ ម្របសិនលបើការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលាម្រតវូបានោក់ជូន 

ឪព្ កាត យម្រតវូមតលរៀបចំឱ្យានការដឹកជញ្ជ នូសិសសលៅផ្ទេះលោយស វតថ ិភាព្។ 

(ការលរៀបចំកាេវភិាេសម្រាប់ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា

អាចម្រតវូបានលសន ើស ំឱ្យឪព្ កាត យផ្តេ់ការដឹកជញ្ជ នូ។ ) 

2. ឯកសិទធិកន ុងការជិេះ

រងយនត ម្រកងុអាចនឹងម្រតវូបានដកហូតលោយសារានអាកបបកិរយិែិនសែរែយ។ 

3. សិសសអាចនឹងម្រតវូបានដកហូតសិទធិលបើកបរកន ុងបរលិវែសាលា។ 

4. សិសសអាចនឹងម្រតវូបានដកលចញព្៊ីសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា។ 

5. សិសសអាចនឹងម្រតវូបានោក់លៅកន ុងកែម វធិ៊ីជំនួសលៅកន ុងផ្ទេះ។ 

6. សិសសអាចនឹងម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យលធវ ីលសវាកែមសហេែន៍តាែសាលាលរៀន។ 

7. សិសសអាចនឹងម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យបង់ម្របាក់សំែង សរលសរេិខិតស ំអេ័យលទស ឬម្រតវូបាន

ឱ្យលធវ ីេលម្រាងព្ិលសស។ 

8. សិសសអាចនឹងម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅរកការម្របឹកា ការវាយតនែលហានិេ័យ ឬវាយតនែលផ្ល វូចិតត

ទក់ទងនឹងការអប់រំ។ 

9. សាលាអាចនឹងបញ្ញា ឱ្យានការផ្លល ស់ប្រូកមនលងលៅកមនលងអប់រំជំនួសបលណាត េះអាសននសម្រាប់រ

យៈលព្េរហូតដេ់មសសិបម្របំា (45) នងៃសិកា។ 

11. សិសសអាចម្រតវូបានព្យួ រការសិកា ឬបលែត ញលចញព្៊ីសាលា។  

 

សិសសបដលបងាា ញព្យីគំរថូ្នការម្បម្ព្យឹតតខ្៉ុសរតងច្ហើយរតងច្ទៀត នឹងម្តវូម្បឈររ៉ុខ្នឹង

ផ្លវបិាកបផ្ាកវវន័ិយយ ងច្ព្យញច្លញ ររួមានជាអាទិ៍ កឆិចការឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលា

តាររយៈការព្យយួ រ/ការបច្ណ្ត ញច្ឆញព្យីខាងច្ម្ៅ។  ការព្យយួ រការសិកា 

និងច្ព្យលច្ឆញព្យីសាលានឹងមានលកេណ្ៈវវិតត។   

 

ការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ី/ច្ៅកន ុងផ្ាោះ 

និយរន័យ៖ 

ការដកសិសសលចញព្៊ីថាន ក់លរៀនរបស់ោត់សម្រាប់រយៈលព្េដប់ (10) នងៃសកិាជាប់ៗោន  

ឬនងៃសិកាសរ ប ឬតិចជាងលនេះកន ុងឆ្ន ំសិកា រែួទងំការបញ្ជ នូលៅកាន់ការព្យួ រការសិកា

លៅកន ុងផ្ទេះ ឬខាងលម្រៅ។ 
 

ការព្យយួ រការសិកាកន ុងផ្ាោះ៖ 

ការបំមបកលចញព្៊ីថាន ក់មដេបានកំែត់លទៀងទត់ និងការរតឹបនត ឹងការលដើរលហើរលៅកន ុង

សាលា។   សិសសានទំនួេខ សម្រតវូលេើការបញ្េ ប់កិចេការសាលា និងកិចេការទងំអស់ 

លហើយម្រតវូលោរព្តាែលោេការែ៍វន័ិយ និងវធិានរបស់សាលា។ 
 

ការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ីខាងច្ម្ៅ៖ 
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ការដកសិសសលចញព្៊ីសាលារយៈលព្េដប់ (10) នងៃជាប់ៗោន  ឬនងៃសិកាសរ ប 

ឬតិចជាងលនេះកន ុងឆ្ន ំសិកា។ 

សិសសលៅមតទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការបញ្េ ប់កិចេការសាលាទងំអស់។ 
 

សិសសមដេែិនលោរព្តាែវធិានកែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសកន ុងផ្ទេះ ឬមដេែិនមកមម្របអាកបបកិរយិ

របស់ពួ្កលេ នឹងម្រតវូបញ្ជ នូលៅរដាបាេសម្រាប់ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅមដេអាចលកើតាន។ 

កន ុងអំ ុងច្ព្យលថ្នការព្យយួ រការសិកាខាងច្ម្ៅណារួយ សសិសរិនអាឆបងាា ញខ្ល នួច្ៅច្លើ

ម្ទព្យយសរបតត ិសាលា ឬច្ៅកន ុងសករមភាព្យ ឬម្ព្យឹតត ិការណ៍្បដលទក់ទងនឹងសាលាច្រៀន កន ុងនរ

ជាអាកច្េញៀវ ឬអាកឆូលររួច្ ើយ។  ការបំពានច្ោលការណ្៍សាលាច្នោះនឹងម្តវូបានចាត់

ទ៉ុកថ្នជាការបំពានបដលបណាត លឱ្យមានការជូនដំណ្ឹងភាល រៗព្យីនយកដាឋ នប ូលិសម្កងុ 

Lowell។  អាម្រស័យលេើលហត ផ្េននការផ្លអ ក សិសសអាចនឹងម្រតវូបានហាែឃ្តែ់ិនឱ្យចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកាលេើសព្៊ីរយៈលព្េព្យួ រការសិកាល ើយ។  ការព្យួ រការសិកាមដេលធវ ី

ល ើងលៅច ងសបាត ហ៍ ឬរយៈលព្េវសិសែកាេក៏នឹងរារាងំការចូេរែួរបស់សិសសព្៊ីម្រព្ឹតត ិការែ៍លម្រៅ

កែម វធិ៊ីសិកាមដេលធវ ីល ើងលៅនងៃច ងសបាត ហ៍ ឬអំ ុងលព្េវសិសែកាេទងំលនេះផ្ងមដរ។ 

 

សិសសមដេម្រតវូបានព្យួ រការសិកាលៅមតទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការបញ្េ ប់កិចេការសាលាទងំអស់ 

លហើយនឹងទទួេបានលម្រកឌ៊ីតតាែលនេះ។  សិសសមដេម្រតវូបានព្យួ រការសិកានឹងានឱ្កាសលធវ ីលតសត  

និងម្រប ងមដេបានផ្តេ់ឱ្យកន ុងអំ ុងលព្េននការព្យួ រការសិកា អំ ុងលព្េបនទ ប់ព្៊ីលា៉ា ងលរៀន 

ឬលៅលព្េពួ្កលេម្រត ប់លៅសាលាលរៀនវញិ។  ម្រេែូិនានកាតព្វកិចេកន ុងការផ្តេ់ជំនួយដេ់

សិសសល ើយ ខែៈលព្េមដេោត់កំព្ ងសថ ិតលម្រកាែការព្យួ រការសិកា លម្រៅព្៊ីការផ្តេ់ការ

ជូនដំែឹងអំព្៊ីកិចេការ។ 

 

រូលដាឋ នសម្មាប់ការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ី៖ 

1. ការចកលចញព្៊ីសាលាលរៀនកន ុងលា៉ា ងសិកាលោយោម នការអន ញ្ញា ត។ 

2. អវតតានលោយោម នការអន ញ្ញា តព្៊ីសាលា (ការឈប់ឥតចាប់) ឬព្៊ីថាន ក់។ 

3. ភាព្យឺតយ៉ា វដមដេៗចំលពាេះសាលាលរៀន ថាន ក ់និងបនទប់លៅផ្ទេះ។ 

4. អវតតានលោយោម នលហត ផ្េព្៊ីកិចេការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា ឬថាន ក់លរៀននងៃលៅរ៍។ 

5. មេបងស ៊ីសងកន ុងទម្រែង់ណាែួយ។ 

6. ការលម្របើម្របាស់ ឬរកាទ ករបស់លម្របើម្របាស់ខ សចាប់ ដូចជា លឈើេូស មដកលកេះ ែជ ុេចក់មសបក

មដេែិនានលវជាបញ្ញា  បំព្ង់ ម្របោប់លកៀបកនទ ុយបារកីញ្ញេ  ម្រកោសរែូេបារ ី កំាម្រជួច 

ម្រោប់មបកកល ិន ប ៊ិចឡាមស៊រ ឬឡាមស៊រចងអ ុេ។ 

7. ការលម្របើម្របាស់ ឬការរកាទ ករបសឧ់បករែ៍ផ្ដេ់សញ្ញា  ឬទូរសព្ទនដ។ 

8. ការជក់បារលីៅលេើម្រទព្យសែបតត ិសាលា កន ុងឡានម្រកងុ ឬម្រព្ឹតត ិការែ៍សាលា។ 

9. ការបងាា ញអវយវលេទ ភាព្អាសម្រោែ ភាព្ឥតមម្រកង និងអាកបបកិរយិបងាា ញចំែង់តណាា  

ទំនក់ទំនងផ្ល វូលេទ អាកបបកិរយិែិនសណាត ប់ធាន ប់ រែួានជាអាទិ៍ ការបងាា ញហួសលហត  

េកខែៈរំខាន និង/ឬការបងាា ញជាសាធារែៈនូវលសចកដ ៊ីលសនហាមបបែិនសែរែយរវាងសិសស។  

(M.G.L.A. Ch.272, s.16 & s.53។) 

10. ការរកាទ ក ការផ្សព្វផ្ាយ ឬការលម្របើម្របាស់ឯកសារអាសអាភាសកន ុងទម្រែង់ណាែួយ 

ជាព្ិលសស ការសរលសរពាកយសែដ ៊ី ឬរបូភាព្ ឬេំនូរអាសអាភាស។ (M.G.L.A. Ch. 272, s. 29 

& 31.) 



 

 
73 

11. សកែមភាព្លោយលចតនេំរាែកំមហងដេ់ស ខភាព្ និងស វតថ ិភាព្ខល នួឯង និង/ឬអនកដ៏នទ

លេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា លៅម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាឬពាក់ព័្នធនឹងសាលា 

ទងំលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។  ម្របសិនលបើានការធាន លសចកដ ៊ីសលម្រែចកន ុង

ការបញ្ជ នូលៅកាន់មផ្នកអន វតតចាប់អាចម្រតវូបានមែនំ។ 

12. កងវេះការលោរព្ចំលពាេះសាម្រសាត ចរយ ប េាេិក និងលេាៀវ រែួានជាអាទិ៍ ការម្របាង 

ការែិនសាត ប់បងាា ប់ ការលម្របើពាកយម្របាងាក់ងាយនិង/ឬភាសាឬកាយវកិារអាសអាភាស 

ការែិនយកចិតតទ កោក់លោយលចតនចំលពាេះការមែនំលោយលចតនព្៊ីម្រេ ូ អនកម្រេប់ម្រេង 

ឬប េាេិក រែួានជាអាទិ៍ ការបដិលសធែិនលធវ ីតាែការមែនំននការលធវ ីលតសត  ការវាយតនែល 

ឬការម្រប ងមដេបានកំែត់ ភាព្ែិនលសាម េះម្រតង់កន ុងការសិកា/ការេួចចែលង 

និង/ឬការបដិលសធែិនលធវ ីតាែកែម វធិ៊ី មដេបានបងាា ប់។ 

13. ការេួច ឬការបំផ្លិចបំផ្លល ញដេ់ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា ឬម្រទព្យសែបតត ិរបស់អនកដ៏នទលៅកន ុង

សាលា ែិនថាអំ ុងលព្េ ឬលម្រកាយលា៉ា ងសិកា ឬលៅកន ុងសកែមភាព្របស់សាលា

ណាែួយល ើយ។  េសត ុតាងសែលហត ផ្េរបស់អនកម្របម្រព្ឹតតលេម ើសេឺចំបាច់។  តម្រែូវឱ្យានការ

ទែទរសំែងព្៊ីជនលេម ើស។  ម្របសិនលបើានការធាន លសចកដ ៊ីសលម្រែចកន ុងការបញ្ជ នូ

លៅកាន់មផ្នកអន វតតចាប់អាចម្រតវូបានមែនំ។ (M.G.L.A. Ch. 266, s. 30, 98,100,127A, 

etc.) 

14. អនកម្របម្រព្ឹតតលេម ើសរា៉ា នំរ៉ាលៅសាលាលរៀន៖ សិសសមដេរំខាន ឬបងាអ កដ់ំលែើរការអប់រំែតង

លហើយែតងលទៀត បដិលសធែិនម្រព្ែលធវ ីការ សិសសមដេមកលងបនល ំហតថលេខាលេើរបាយការែ៍ សិសស

មដេែិនម្រព្ែម្របេេ់ឯកសារមដេានហតថលេខាជូនម្រេឬូអនកម្រេប់ម្រេង សិសសែិនម្រព្ែរាយ

ការែ៍លៅប េាេិកសាលាសែម្រសប សិសសមដេបងាា ញអាកបបកិរយិម្របាងជាបនតបនទ ប់ 

និង/ឬសិសសមដេបំពានម្រកែស៊ីេធែ៌ែដងលហើយែដងលទៀត។ 

15. លរៀបច ំឬចូេរែួកន ុងអាកបបកិរយិម្របាង ឬសែល ុតលធវ ីបាប។ 

16. ការបំពានសិទធិព្េរដា។ 

17. ការបំពានចាប់សហព័្នធ  ឬរដា Massachusetts ។ 

18. ការសែល ុតលធវ ីបាប។ 

19. សកែមភាព្មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន ទងំលៅកន ុង ឬលម្រៅម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាលរៀន 

មដេលម្រជៀតមម្រជក ឬោក់កម្រែិតលេើសែតថភាព្របស់សិសសាន ក់លទៀតកន ុងការទទួេបាន

អតថ ម្របលយជន៍មផ្នកអប់រំមដេាន ឬផ្តេ់ជូនកន ុង និងលម្រៅទ៊ីតាំងសាលា។ 

ទលងវ ីមបបលនេះរែួានជាអាទិ៍ ករែ៊ី មដេរំខាន ឬេំរាែកំមហងដេ់ស ខ ាេភាព្ 

ឬសណាត ប់ធាន ប់របស់សាលាឬប េាេិករបស់ខល នួ សិសាន សិសស ឬសាធារែៈជនទូលៅ។  

កន ុងការចត់មចងការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី អនកម្រេប់ម្រេងាន៖ 1) លោេបំែងមកេែអ

អាកបបកិរយិរបស់សិសស 2) មងរកាបរសិាថ នសាលាលរៀនឱ្យានស វតថ ិភាព្ និងសណាត ប់ធាន ប់ 

និង 3) ផ្តេ់ការទំនក់ទំនងចំបាច់រវាងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ និងប េាេិកសាលា។ 

 

កន ុងការចត់មចងការព្យួ រការសិកាលៅសាលា ឬរយៈលព្េខល ៊ី អនកម្រេប់ម្រេងាន៖ 1) 
លោេបំែងមកេែអអាកបបកិរយិរបស់សិសស 2) មងរកាបរសិាថ នសាលាលរៀនឱ្យានស វតថ ិភាព្ 
និងសណាត ប់ធាន ប់ និង 3) ផ្តេ់ការទំនក់ទំនងចំបាច់រវាងាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ 
និងប េាេិកសាលា។ 

សិសសមដេសថ ិតលម្រកាែការព្យួ រការសិកាលៅមតទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការបញ្េប់កិចេការសាលា
ទងំអស់ លហើយនឹងទទួេបានលម្រកឌ៊ីតលៅតាែលនេះ។ សិសសមដេម្រតវូបានព្យួ រការសិកា
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នឹងានឱ្កាសលធវ ីលតសត  និងម្រប ង មដេបានផ្តេ់ឱ្យកន ុងរយៈលព្េននការព្យួ រការសិកា
អំ ុងលព្េបនទ ប់ព្៊ីលា៉ា ងសិកា ឬលៅលព្េពួ្កលេម្រត ប់លៅសាលាលរៀនវញិ លដើែប៊ីធាន
បាននូវវឌឍនភាព្សិការបស់សិសស។ ម្រេែូិនានកាតព្វកិចេកន ុងការផ្តេ់ជំនួយដេ់សិសសល ើយ 
ខែៈលព្េមដេោត់កំព្ ងសថ ិតលម្រកាែការព្យួ រការសិកា 
លម្រៅព្៊ីការផ្តេ់ការជូនដំែឹងអំព្៊ីកិចេការ។ 

*  បផ្ាករដឋបាលរបសស់ាលារកាសិទធ ិ និងសទិធ ិអំណាឆរបស់ខ្ល នួកន ុងការដាក់ការព្យយួ រការសិកា
រយៈច្ព្យលបវងសម្មាបក់ាររំច្លាេបំពានធៃន់ធៃរ/ធៃន់ធៃរច្លើវធិានរបស់សាលា 
ឬឆាប់បដលពាក់ព្យ័នធ  ររួមានជាអាទិ៍ បទច្លម ើសបដលមានរាយបញ្ជ ីខាងច្លើ។ 

 

នីតិវធិីសម្មាប់ការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលខ្ល ី៖ 

1. សូែលែើេ "ន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់" មដេានលៅទ៊ីលនេះ។ 

2. សិសសនឹងម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យលធវ ីកិចេការសាលាមដេខកខាន។ 

3. ម្រេបូលម្រងៀន ទ៊ីម្របឹកា និងនយកមផ្នកក៊ីឡានឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងព្៊ី មផ្នករដាបាេ

លៅលព្េមដេសិសសរបស់ពួ្កលេណាាន ក់ម្រតវូបានព្យួ រការសិកា។ 

4. ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យលៅជាែួយសិសសលៅលព្េោត់ម្រត ប់លៅ

សាលាលរៀនវញិព្៊ីការព្យួ រការសិកា។  

 

ច្ោលនការណ្៍សា ីការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង និងការបច្ណ្ត ញច្ឆញ 

និយរន័យថ្នការបច្ណ្ត ញច្ឆញ៖ 

.   
ការដកសិសសលចញព្៊ីបរលិវែសាលា សកែមភាព្ថាន ក់លរៀនធែមតា និងសកែមភាព្សាលាលេើសព្៊ី
លៅសិប (90) នងៃសិកា លោយែិនកំែត់លព្េ ឬជាអចិនន្តនតយ៍ ដូចមដេបានអន ញ្ញា ត
លៅលម្រកាែមផ្នក G.L. c.71, §§ 37H ឬ 37H1/2 សម្រាប់ ក) ានរកាទ កអាវ ធលម្រោេះថាន ក់ ខ) 
ការរកាទ កសារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង េ) ការបំពានលេើប េាេិកអប់រ ំ ឬ ឃ) 
លៅលព្េសិសសម្រតវូបានកាត់លទសព្៊ីបទឧម្រកិដា ឬលៅលព្េានការវនិិចេ ័យ ឬការចូេខល នួកន ុង
ត លាការននព្ិរ ទធភាព្ទក់ទងនឹងបទឧម្រកិដា ឬការម្របម្រព្ឹតដបទលេម ើសម្របសិនលបើ SMC កំែត់ថា 
ការបនតានវតតានរបស់សិសសលៅកន ុងសាលានឹងានផ្េប៉ាេះពាេ់យ៉ា ងធៃន់ធៃរលៅលេើស ខ ាេ
ភាព្ទូលៅរបស់សាលា ដូចមដេានមចងកន ុងមផ្នក G.L. c.71, §§37H or 37H 1/2។ 

 

និយរន័យថ្នការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង៖ 
ការដកសិសសលចញព្៊ីបរលិវែសាលា និង/ឬសកែមភាព្កន ុងថាន ក់លរៀនធែមតាសម្រាប់រយៈលព្េលេើសព្៊ីដប់ 

(10) នងៃសិកាជាប់ៗោន  ឬលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃសិកាសរ បសម្រាប់ការលេម ើសវន័ិយជាលម្រចើនកន ុងឆ្ន ំសិកា

ណាែួយ។ SMC អាចអន ញ្ញា តិឱ្យសិសសលធវ ីការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវងតាែការសលម្រែចចិតតរបស់ោត់។  

លេើកមេងមតសិសសមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់ព្៊ីការលេម ើសវន័ិយមដេានមចងកន ុងមផ្នករង (a) ឬ (b) 

នន§37H ឬលៅកន ុងមផ្នក 37H1/2 នន G.L. c.71, ោម នសិសសណាាន ក់អាចម្រតវូបានលេោក់ឱ្យព្យួ រការសិកា

រយៈលព្េមវងសម្រាប់ការលេម ើស (1) ឬលម្រចើនជាងលនេះសម្រាប់រយៈលព្េសិកាលេើសព្៊ីលៅសិប (90) 

នងៃកន ុងឆ្ន ំសិកា ឬ ម្រតវូបានព្យួ រការសិកាលេើសព្៊ីច ងឆ្ន ំសិកាមដេបទលេម ើសម្រតវូបានម្របម្រពឹ្តតល ើយ។ 

 

រូលដាឋ នសម្មាប់ការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង និង/ឬការបច្ណ្ត ញច្ឆញ៖ 

នយកម្រេប់ម្រេង/អនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកម្រេប់ម្រេងសិសស (S.M.C.) អាចមែនំឲ្យបលែដ ញសិសស

មដេបានបំពានកថាខែឌ  (A) ដេ់ (G) និង (K) ខាងលម្រកាែ។  
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ានមតម្រកែុម្របឹកាេិបាេប៉ា លណាណ េះមដេអាចបលែត ញសិសសាន ក់លៅលម្រកាែកថាខែឌ  (H), (I), (J), 

(L), (M), និង (N)។ 

 

A. ការរកាទ កអាវ ធជាតិផ្ទ េុះលៅកន ុងបរលិវែសាលា 

លៅឯម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាឬទក់ទងនឹងសាលាលរៀន 

រែួទងំការលធវ ីទសសនៈកិចេសិកា និងការម្របកួតក៊ីឡា ម្រព្ែទងំការលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។  

B.  ការរកាទ កអាវ ធលម្រោេះថាន ក់លម្រៅព្៊ីអាវ ធជាតិផ្ទ េុះលៅកន ុងបរលិវែសាលា 

លៅឯម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាឬទក់ទងនឹងសាលាលរៀន 

រែួទងំការលធវ ីទសសនៈកិចេសិកា ការម្របកួតក៊ីឡា ម្រព្ែទងំការលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 

C. ការរកាទ កកាំលេល ើងបាញ់ព្ែ៌, កាំលេល ើង BB, កាំលេល ើងខយេ់, កំាលេល ើងម្រោប់ជ័រ 

ឬអាវ ធមកលងបនល ំម្រេប់ម្របលេទ។ 

D. ការវាយដំលេើអនកម្រេប់ម្រេង ម្រេបូលម្រងៀន ជំនួយការម្រេបូលម្រងៀន ឬប េាេិកសាលាលផ្សងលទៀត

លៅកន ុងបរលិវែសាលា លៅឯម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬមដេទក់ទងនឹង

សាលាលរៀន រែួទងំការលធវ ីដំលែើរទសសនៈកិចេសិកា និងការម្របកួតក៊ីឡា ម្រព្ែទងំការលៅ 

និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 

E. ការរកាទ ក ការលម្របើម្របាស់ និង/ឬការមចកចយសារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង 

ដូចមដេបានកំែត់កន ុង M.G.L.A. ជំពូ្ក 94C មដេែរែួានជាអាទិ៍ កញ្ញេ  កូកាអ ៊ីន 

ថាន ទំឹកកក និងលហរ៉ាអូ ៊ីនលៅកន ុងបរលិវែសាលា លៅឯម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា 

ឬសាលាលរៀន រែួទងំការលធវ ីដំលែើរទសសនៈកិចេសិកានិងការម្របកួតក៊ីឡា ម្រព្ែទងំការ

លៅនិងែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 

F. ការរកាទ ក ឬលម្របើម្របាស់ែិនម្រតឹែម្រតវូនូវថាន ជំក់ កាវ ថាន សំំលយេ ឬសារធាត លផ្សង

លទៀតលៅកន ុងបរលិវែសាលា លៅឯម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬទក់ទងនឹងសាលា

លរៀន រែួទងំការលធវ ីដំលែើរលៅលេងក៊ីឡា និងម្រព្ឹតត ិការែ៍ក៊ីឡា និងលៅ និងែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 

G. ការេំរាែកំមហងលម្របើម្រោប់មបកលោយែលធាបាយណាែួយ រែួានជាអាទិ៍ តាែពាកយសែដ ៊ី 

ម្របព្័នធ លអ ិចម្រតនិូក ឬជាលាយេកខែ៍អកសរ។ 

H. លម្របើម្របាស់ ឬរកាទ កម្រោប់មបក ឬឧបករែ៍បំផ្ទ េុះ ឬឧបករែ៍ចំលហេះលផ្សងលទៀត 

រែួទងំវតថ ុមដេលែើេលៅដូចជាម្រោប់មបក ឬឧបករែ៍មបបលនេះលផ្សងលទៀត។ 

I. អន លលាែតាែ M.G.L.A. ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 37H ½ សិសសមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់

ព្៊ីបទឧម្រកិដា ឬកែមវតថ ុននបែត ឹងព្៊ីបទឧម្រកិដាកែមអាចម្រតវូបានព្យួ រការសិកា ឬសិសសមដេម្រតវូ

បានផ្តនទ លទស កាត់កត ៊ី ឬទទួេសាា េ់កំហ សទក់ទងនឹងបទឧម្រកិដា ឬការម្របម្រព្ឹតដបទលេម ើស 

អាចនឹងម្រតវូបានបលែត ញលចញព្៊ីសាលា លោយសារនយកលធវ ីការកំែតប់នទ ប់ព្៊ីសវនការ 

លហើយថា វតតានបនតរបស់សិសស បងកផ្េប៉ាេះពាេ់យ៉ា ងធៃន់ធៃរដេ់ស ខ ាេភាព្ទូលៅ

របស់សាលា។ 

 

នីតិវធិីសម្មាប់ការព្យយួ រការសិការយៈច្ព្យលបវង និង/ឬការបច្ណ្ត ញច្ឆញ៖ 

1. សូែលែើេ "ន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់" មដេានលៅទ៊ីលនេះ។ 

2. សិសសនឹងម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យលធវ ីកិចេការសាលាមដេខកខាន។ 

3. ម្រេបូលម្រងៀន ទ៊ីម្របឹកា និងនយកមផ្នកក៊ីឡានឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងព្៊ី មផ្នករដាបាេ

លៅលព្េមដេសិសសរបស់ពួ្កលេណាាន ក់ម្រតវូបានព្យួ រការសិកា។ 
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4. ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេអាចម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យលៅជាែួយសិសសលៅលព្េោត់ម្រត ប់លៅ

សាលាលរៀនវញិព្៊ីការព្យួ រការសិកា។ 
 

រូលដាឋ នជាក់លាក់សម្មាប់សករមភាព្យ និងជច្ម្រើសថ្នវន័ិយ 

សិសសអាចម្រតវូបានព្យួ រការសិកា ឬទទួេវន័ិយចំលពាេះករែ៊ី មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន 

(តាែផ្ល វូលៅ ឬលចញព្៊ីសាលាលរៀន) លៅកន ុង ឬលៅលម្រៅម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា មដេរខំាន

ដេ់ការអប់រំរបស់សិសសលផ្សងលទៀតលៅកន ុងទ៊ីតំាងសាលាលរៀន។  

 

ែន្តនត ៊ីសាលាលរៀនម្រតវូមតលែើេ “ម្រកែស៊ីេធែ”៌ កន ុងការកំែត់កម្រែិតននវន័ិយមដេម្រតវូោក់។ អាយ  

ភាព្ចស់ទ ំ កំែត់ម្រតាវន័ិយព្៊ីែ នរបស់សិសស (ករែ៊ីែ នននការម្របម្រព្ឹតតខ ស និងវធិាន

ការវន័ិយមដេបានោក់សម្រាប់ការម្របម្រពឹ្តតខ សមបបលនេះ) 

និងកាេៈលទសៈជ ំ វញិករែ៊ីលនេះនឹងម្រតវូយកែកពិ្ចរណាលៅលព្េសលម្រែចចិតតលេើវធិានការវន័ិយ 

និងអនតរាេែន៍សែម្រសប។ 

 

ការបំពានមដេបានរាប់ល ម្ េះលនេះេឺែិនេកខែៈរែួបញ្ច េូទងំអស់លនេះលទ លហើយក៏ែិនមែន

ជាជលម្រែើសសម្រាប់ការលឆល ើយតបមផ្នកវន័ិយលនេះមដរ។  ខែៈលព្េមដេជលម្រែើសជាលម្រចើនានកន ុង

បញ្ា ៊ីសម្រាប់បទលេម ើសភាេលម្រចើនមដេបានរាយខាងលម្រកាែ ទងំអស់ែិនចំបាច់អន វតត និង

អាចលម្របើតាែេំោប់ណាែួយ។  កាេៈលទសៈរបសប់ េាេអាចបងាា ញអំព្៊ីភាព្ម្រតឹែម្រតវូននការោក់

វវធិានការវន័ិយមដេខ សព្៊ីការមែនំ។ 

 

ម្ករម្បតិបតត ិសម្មាបស់ាលា Collegiate Charter School of Lowell ផ្តល់នូវ

ការព្យិន័យច្ព្យលបញ្ច ប់ការសិកាសម្មាប់សិសសបដលឆូលររួកន ុងការម្បម្ព្យឹតតរិនម្តឹរម្តវូរាងច្ហើយ

រាងច្ទៀត ច្ទោះបីជាមានការដាក់វធិានការវន័ិយសរម្សបព្យីរ៉ុនក៏ច្ដាយ។  ច្ៅច្ម្ការវន័ិយ

ជាបច្ណ្ត ើរៗ ការដាក់ព្យិន័យកាន់បតធៃន់ធៃរនឹងម្តវូដាក់ច្លើសិសសទងំច្នោះបដលឆូលររួកន ុងលំនំ

ថ្នការម្បម្ព្យឹតតខ្៉ុសជាម្បចា។ំ  

 

ច្សឆកត ីបណ្ន៖ំ 

បទច្លម ើសតូឆតាឆ៖ ខែៈលព្េមដេការបំពានតិចតួចភាេលម្រចើនអាច និងនឹងម្រតវូបាន

លោេះម្រសាយលោយម្រេកូន ុងថាន ក់ បទលេម ើសែួយចំនួនទែទរឱ្យានការយកចិតតទ កោក់លោយ

េែៈម្រេប់ម្រេងសិសស៖    

 

អំច្ព្យើច្លម ើស៖     ជច្ម្រើស៖ 

 

1  ការបំពានអំណាច       ការសដ ៊ីបលនទ សលោយពាកយសែដ ៊ី 

(អំលព្ើរងឹរសូ ការែិនលោរព្)      ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

          ការម្របឹកា 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

   កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសកន ុងផ្ទេះ** 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ   

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 
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   ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

           

2 ការម្របម្រពឹ្តតរំខានដេ់រងយនត ម្រកងុ       ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

          លសវាសែំង/សហេែន៍ 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការម្របឹកា 

          ការផ្លល ស់បត រូឡានម្រកងុ (ឡានម្រកងុ 

និងចំែតលផ្សងលទៀត  

           កន ុងចាៃ យ 1 ា៉ា យេ៍ព្៊ីផ្ទេះរបស់សិសស  

           អាសយោា នផ្ទេះរបស់សិសស។) 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

          ទំនក់ទំនងប៉ាូេិស 

          ការបាត់បង់សិទធិជិេះរងយនត ម្រកងុ 

 

3  ការឈប់សម្រាក/ភាព្យឺតយ៉ា វ       ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

          ការម្របឹកា 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

  ត លាការអន៊ីតិជន/ទំនក់ទំនង DCF 

 

4  ការរំខានកន ុងថាន ក់លរៀន/      ការម្រព្ានលោយពាកយសែដ ៊ី 

ការបំពានលោេការែ៍អំព្៊ីអ ៊ីនធឺែិត       ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

          ការម្របឹកា 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបាត់បង់សិទធិលម្របើក ំព្យូ ទ័រ/សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 

បទច្លម ើសធំៗ ៖ អំលព្ើលេម ើសទងំលនេះនឹងមតងមតម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅេែៈម្រេប់ម្រេងសិសស 

សម្រាប់ការយកចិតតទ កោក់ និងអនតរាេែន៍ភាល ែៗ៖ 

 

អំច្ព្យើច្លម ើស៖   ជច្ម្រើស៖ 
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1. ពាកយម្របាង, ពាកយអាសម្រោែ    ទំនក់ទំនងាតាបិតា                               

 ការរកាទ កឯកសារអាសអាភាស  

  ការម្របម្រព្ឹតត ិខ សខាងផ្ល វូលេទ ការបងាា ញលករ តិ៍ខាម ស/  

      ការបងាា ញព្៊ីការម្រសលាញ់ជាសាធារែៈហួសលហត       

                           ការម្របឹកា 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

   ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 

2. ការម្របយ ទធោន  ឬការបំពានរាងកាយ /        

តម្រែូវការទំនក់ទំនងាតាបិតាលៅម្រេប់កាេៈលទសៈទងំអស់  

     ការបំពានលោយសែដ ៊ី 

          ការម្របឹកា និង/ឬការសម្រែបសម្រែួេ 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

           កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

   ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 
 

3. ការបំពានសិទធិព្េរដា៖      ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

              លសវាសែំង/សហេែន៍ 

          ការម្របឹកា 

              ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          ទំនក់ទំនងប៉ាូេិស  

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 

4. អនកម្របម្រព្ឹតតលេម ើសរា៉ា នំរ៉ាលៅសាលាលរៀន         ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

          ការម្របឹកា 

    ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

ឬជលម្រែើសលៅកន ុងផ្ទេះ  

                                                                                កែម វធិ៊ី 
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 ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

         
 

5. ការេំរាែកំមហងដេ់ប េាេិក ឬសិសស      ទំនក់ទំនងឪព្ កាត យ  

          ទំនក់ទំនងប៉ាូេិស 

          ការម្របឹកា 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 ការបលែត ញលចញ 

 
 

6. ការសែល ុតលធវ ីបាប        ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

          ការម្របឹកា 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា / 

ការបាត់បង់កែម វធិ៊ីសិកាបមនថែ  

                                                                           សកែមភាព្ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ  

          ទំនក់ទំនងប៉ាូេិស 

 

7. ភាព្ែិនលសាម េះម្រតង់កន ុងការសិកា/ការចែលងតាែ                  ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

 ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

 ថាន កសូ់នយ 

 ការលធវ ីលតសត ល ើងវញិននការម្រប ងណាែួ

យ/ទងំអស់ 

 កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

 ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

 

8. ការបំពានចាប់រដា/សហព្័នធ       ទំនក់ទំនងាតាបិតា 

 ទំនក់ទំនងប៉ាូេិស 

 ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

 កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបលែត ញលចញ 

 

9. លៅលម្រកាែឥទធិព្េននជាតិអាេ់ក េ     ទំនក់ទំនងឪព្ កាត យ  
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    ឬានរកាទ កលម្រេឿងម្រសវងឹ (នយក ឬ    ការម្របឹកា  

    អនករចនលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើសិសស     បញ្ជ នូលៅកាន់ទ៊ីភាន ក់ងារម្របឹកា 

    េឺ "លៅលម្រកាែឥទធិព្េ"      កែមវវធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសកន ុងផ្ទេះ 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 ការរាយការែ៍ MIAA 

 

** សិសសនឹងម្រតវូបានបញ្ជ នូលៅកាន់ថាន ក់លរៀនជំនួស មដេកន ុងលនេះលែម្របលយេនឹងានវតតាន 

លដើែប៊ីម្រតួតពិ្និតយ និងជួយសិសសជាេកខែៈប េាេ ឬជាម្រកែុតូច។ 

 
 

 

10. ានរកាទ ក / លម្របើម្របាស់ផ្េិតផ្េថាន ជំក់    

តម្រែូវការទំនក់ទំនងាតាបិតាទងំអស់។  

   (ដូចមដេបានកំែត់លោយ M.G.L.Ch.71,s.2(A) ករែ៊ី មដេសិសសានអាយ លម្រកាែ 18 ឆ្ន ំ 

   ការម្របឹកា/ការឈប់ជក់បារ ី    ថាន ក់ 

         កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសកន ុងផ្ទេះ  

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

   ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

 ការរាយការែ៍ MIAA 

    

បទច្លម ើសខ្៉ុសឆាប់៖  បទលេម ើសទងំលនេះអាច/នឹងតម្រែូវឱ្យានការជូនដំែឹងដេ់ប៉ាូ េិស ដូលចនេះ 

ានមតអនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកម្រេប់ម្រេងសិសស និង/ឬនយក CCSL 

ប៉ា លណាណ េះមដេនឹងលធវ ីអនតរាេែន៍លេើបទលេម ើសមបបលនេះ៖ 

 

អំច្ព្យើច្លម ើស៖   ជច្ម្រើស៖ 

 

1. ការរំលលាេបំពានលេើប េាេិក • ការព្យួ រកាសិកាខាងលម្រៅ 

 • ការបលែត ញលចញព្៊ីខាងលម្រៅ 

•  របាយការែ៍អំព្៊ី

ករែ៊ីរបស់ប៉ាូ េិសនឹងម្រតវូបានោក់ជូន។ 

• សិសសមដេបំពានលេើ

ប េាេិកសាលាអាចនឹងម្រតវូបាន

បលែត ញលចញព្៊ីសាលា។ 

 

2. ការរកាទ ក ការលម្របើម្របាស ់ឬការេក់  • ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 
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   លម្រេឿងលញៀនខ សចាប់ ឬសារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង • 

ការបលែត ញលចញព្៊ីខាងលម្រៅ 

    ។           • របាយការែ៍អំព្៊ី

ករែ៊ីរបស់ប៉ាូ េិសនឹងម្រតវូបានោក់ជូន។ 

• សិសសមដេម្រតវូបានរកលឃើញថាានរកាទ ក 

លម្របើម្របាស់ ឬេក់លម្រេឿងលញៀន 

ឬសារធាត មដេសថ ិតលម្រកាែការ

ម្រេប់ម្រេងម្រតវូទទួេរងនូវការបលែត ញលចញព្៊ីសាលា

។ 

 

3. ការរកាទ ក   •  ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

   អាវ ធលម្រោេះថាន ក់ ឧបករែ៍បងកអេា ិេ័យ •  ការបលែត ញលចញព្៊ីខាងលម្រៅ 

      •  របាយការែ៍អំព្៊ី

ករែ៊ីរបស់ប៉ាូ េិសនឹងម្រតវូបានោក់ជូន។ 

•  សិសសមដេានរកាទ កអាវ ធលម្រោេះថាន ក់ 

ឬការប៉ា នប៉ាង ឬម្របម្រព្ឹតតការបងកអេា ៊ីេ័យ 

នឹងម្រតវូបលែត ញលចញព្៊ីសាលា។ 

. 

ឆំណំា៖ នយក 

និងសាម្សាត ចារយម្តវូបានម្បគល់ភារកិឆចជាអាករាយការណ្ដ៍ល់ប ូលិសទក់ទងនឹងអាវ៉ុធច្ម្ោោះថ្នា ក់ 

និង/ឬច្ម្គឿងច្ញៀន។ 

ប េាេិកសាលាលផ្សងលទៀតទងំអស់ម្រតវូរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីននការរកាទ កអាវ ធរបស់សិសសលៅន

យក ឬអនកចត់តាំង។ 
 
 

4. ការបំផ្លិចបំផ្លល ញ ការបំមបក និង      តម្រែូវឱ្យាន

ទំនក់ទំនងាតាបិតាទងំអស់  

   ការចូេ, អំលព្ើលចរកែម,                    លៅម្រេប់កាេៈលទសៈ 

   ការម្របម្រព្ឹតតអំលព្ើហឹងាឬរំខាន       ទំនក់ទំនងប៉ាូេិស 

          ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

          ការម្របឹកា 

          បញ្ជ នូលៅកាន់ភាន ក់ងារសែម្រសប 

លោយានការអន ញ្ញា តព្៊ីាតាបិតា 

          លសវាសែំង/សហេែន៍ 

          ការព្យួ រការសិកាខាងលម្រៅ 

          កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងលម្រៅ 

 ការបាត់បង់សិទធិចូេរែួ

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

 

នីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារឆាប់  
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ការដកយកលចញជាបនទ ន់៖ 

 

នយកសាលា ឬអនកចត់តាំងអាចដកសិសសលចញព្៊ីសាលាជាបលណាដ េះអាសនន  

លៅលព្េមដេសិសសម្រតវូបានលចទម្របកាន់ព្៊ីបទលេម ើសមផ្នកវវន័ិយ លៅកន ុងវសិាេភាព្នន M.G.L. c. 

71, §37H3/4 លហើយវតតានបនតរបស់សិសសបងកលម្រោេះថាន ក់ដេ់ែន សសឬម្រទព្យសែបតត ិ ឬជាសាវនត  

និងយ៉ា ងខាល ំងដេ់ការរំខានដេ់សណាត ប់ធាន ប់របសស់ាលា លហើយ 

លៅកន ុងការវនិិចេ ័យរបស់នយកសាលា 

េ៊ីែិនានជលម្រែើសលផ្សងលទៀតមដេអាចកាត់បនថយលម្រោេះថាន ក់ ឬការរំខានបាន។ 

កន ុងករែ៊ី មបបនោោ 

នយកម្រតវូជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលៅនយកភាល ែៗអំព្៊ីការដកលចញ 

និងលហត ផ្េសម្រាប់ការលដកលចញលនេះ លហើយព្ែ៌នអំព្៊ីលម្រោេះថាន ក់មដេបងាា ញព្៊ីសិសស។  

 

ការដកលចញបលណាត េះអាសននែិនម្រតវូលេើសព្៊ីព្៊ីរ (2) នងៃសិកា បនទ ប់ព្៊ីនងៃននការដកលចញជាបនទ ន់ 

កន ុងអំ ុងលព្េលនេះ នយកម្រតវូ៖ (1) ខិតខំម្របឹងមម្របងភាល ែៗ និងសែលហត ផ្េ លដើែប៊ីជូន

ដំែឹងលោយផ្លទ េ់ាត់ដេ់សិសស និងឪព្ កាត យរបស់សិសសអំព្៊ីការដកលចញជាបនទ ន់ (2) 

លហត ផ្េសម្រាប់តម្រែូវការកន ុងការដកលចញជាបនទ ន់ (3) បទលេម ើសវវន័ិយ (4) ែូេោា ន

សម្រាប់ការលចទម្របកាន់ (5) ផ្េវបិាកមដេអាចលកើតាន រែួទងំរយៈលព្េមដេ

អាចលកើតានននការព្យួ រការសិការបស់សិសស (6) ឱ្កាសសម្រាប់សិសសកន ុងការានសវនការ

ជាែួយនយកសាលាទក់ទងនឹងការព្យួ រការសិកាមដេបានលសន ើល ើង រែួទងំឱ្កាស លដើែប៊ី

ជំទសន់ឹងការលចទម្របកាន់ និងបងាា ញការព្នយេ់របស់សិសសអំព្៊ីករែ៊ីមដេបានលចទម្របកាន់ 

និងឱ្កាសសម្រាប់ាតាបិតាចូេរែួកន ុងសវនការ (7) កាេបរលិចេទ លព្េលវលា 

និងទ៊ីកមនលងននសវនការ និង (8) សទិធិរបស់សិសស និងាតាបិតារបស់សិសសកន ុងការផ្តេ់

លសវាអនកបកមម្របលៅសវនការ ម្របសិនលបើចំបាច់ម្រតវូចូេរែួ។ 

 

ែ នលព្េផ្ តកំែត់នននងៃសិកាចំនួនព្៊ីរ (2) នងៃបនទ ប់ព្៊ីការដកលចញជាបនទ ន់ដំបូង េ េះម្រតាមត

ការព្នារលព្េសម្រាប់សវនការម្រតវូបានយេ់ម្រព្ែលោយនយកសាលា លនេះសិសស និងាតាបិតា 

និងនយកសាលាម្រតវូផ្តេ់ឱ្កាសដេ់សិសសចូេរែួសវនការ មដេអន លលាែតាែន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែ

ម្រតវូតាែចាប់រយៈលព្េខល ៊ី ឬន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់រយៈលព្េមវងមដេបានកំែត់ខាងលម្រកាែ 

តាែមដេអាចអន វតតបាន លហើយាតាបិតាានឱ្កាសចូេរែួសវនការ។ 

 

ការព្យួ រការសិកាកន ុងសាលា៖ 

 
ការដកសិសសលចញព្៊ីសកែមភាព្កន ុងថាន ក់ធែមតា ប៉ា មនតែិនមែនលចញព្៊ីបរលិវែសាលាលទ សម្រាប់
រយៈលព្េសិកាែិនលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃជាប់ៗោន  ឬែិនលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃសិកាសរ ប
សម្រាប់ការបំពានជាលម្រចើនដងកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា។ ការដកខល នួលចញព្៊ីការចូេរែួកន ុង
សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា ឬម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា មតែួយឬទងំព្៊ីរលនេះ 
នឹងែិនបលងក ើតជាការព្យួ រការសិកាលៅកន ុងសាលាល ើយ លហើយក៏ែិនមែនជាកែមវតថ ុននតម្រែូវការ
ន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់មដេានមចងកន ុង 603 CMR 53.00 មដរ។ លេើសព្៊ីលនេះ 
ការដកសិសសលចញព្៊ីសកែមភាព្ធែមតាកន ុងថាន ក់លរៀនតិចជាង ½ ននរយៈលព្េមដេសាលា
ចូេលរៀនលៅនងៃសិកាណាែួយ ែិនម្រតវូចត់ទ កថាជាការព្យួ រការសិកាកន ុងសាលាល ើយ។  
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ការព្យួ រការសិកាកន ុងសាលាសម្រាប់រយៈលព្េដប់ (10) នងៃសិកា ឬតិចជាងលនេះជាប់ៗោន  
ឬសរ បកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា ែិនម្រតវូចត់ទ កថាជាការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីសម្រាប់ន៊ីតិវធិ៊ី
ម្រតឹែម្រតវូតាែចាប ់ បែត ឹងឧទធរែ៍ និងលោេបំែងរាយការែ៍ល ើយ។ ម្របសិនលបើសិសស
ម្រតវូបានព្យួ រការសិកាលៅកន ុងសាលាលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃសិកាជាប់ៗោន  
ឬសរ បកន ុងអំឡុងឆ្ន ំសិកា ការព្យួ រការសិកាមបបលនេះនឹងម្រតវូចត់ទ កថាជាការព្យួ រការសិកា
រយៈលព្េមវងសម្រាប់ន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់ បែត ឹងឧទធរែ៍ 
និងលោេបំែងរាយការែ៍ល ើយ។ 

 

ការព្យួ រការសិកាលម្រៅសាលា/ការបលែត ញលចញព្៊ីសាលា៖  

  

កន ុងករែ៊ីបទលេម ើសវន័ិយែិនពាក់ព័្នធនឹង៖ ក) ការរកាទ កអាវ ធលម្រោេះថាន ក់ ខ) ការរកាទ ក

សារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង េ) ការបំពានលេើប េាេិកអប់រំ ឬ ឃ) ការលចទ

ម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដា ឬបែត ឹងព្៊ីបទលេម ើសម្រព្ហមទែឌ  ឬការផ្តនទ លទស សិសស និងឪព្ កាត យ

នឹងទទួេបានការជូនដំែឹងលោយផ្លទ េ់ាត ់ និងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីបទលេម ើសវន័ិយ

មដេសិសសម្រតវូបានលចទម្របកាន់ និងឱ្កាសលដើែប៊ីចូេរែួកន ុងសវនការ ែ នលព្េការោក់លចញ

នូវការព្យួ រការសិការបស់សាលាលរៀន។ ការជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីកាេបរលិចេទ 

និងលព្េលវលាសម្រាប់សវនការ នឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនជាភាសាអង់លេលស និងជាភាសាចែបងនន

លេហោា នរបស់សិសស លហើយនឹងកំែត់អតតសញ្ញា ែបទលេម ើសមផ្នកវវន័ិយមដេសិសសម្រតវូ

បានលចទម្របកាន់ ែូេោា នសម្រាប់ការលចទម្របកាន់ រយៈលព្េព្យួ រការសិកាមដេអាច

លកើតានចំលពាេះសិសស និងជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា និងសិសសអំព្៊ីសិទធិទទួេបានលសវាអនកបក

មម្របផ្លទ េ់ាត់ ម្របសិនលបើចំបាច់ លដើែប៊ីចូេរែួកន ុងសវនការ។ លៅកមនលងណា

មដេសិសសអាចម្របឈែនឹងការព្យួ រការសិកា ឬបលែដ ញលចញរយៈលព្េយូរ នយកសាលា

ក៏នឹងជូនដំែឹងដេ់សិសស និងាតាបិតាអំព្៊ីសិទធិរបស់សិសសកន ុងការតំណាងផ្ល វូចាប់ (លោយ

ចំណាយឯកជន) សិទធិបងាា ញនិងពិ្និតយសាកស៊ី សិទធិព្ិនិតយកំែត់ម្រតាសិសស និងឯកសារ មដេអាច

ព្ឹងមផ្អកបានលោយនយកសាលា និងសិទធិកន ុងការលសន ើស ំឱ្យានការងតសំល ង។   

 

ចំលពាេះបទលេម ើសវន័ិយពាក់ព័្នធ នឹង ក) ការរកាទ កអាវ ធលម្រោេះថាន ក់ ខ) ការរកាទ កសារធាត សថ ិត

លម្រកាែការម្រេប់ម្រេង េ) ការបំពានលេើប េាេិកអប់រំ ឬ ឃ) ការលចទម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដា 

ឬបែត ឹងព្៊ីបទលេម ើសម្រព្ហមទែឌ  ឬបទលចទម្របកាន់ លនេះសិសសនឹងទទួេបានការជូនដំែឹង

លោយផ្លទ េ់ាត់ថាសិសសម្រតវូបានលចទព្៊ីបទអវ ី និងឱ្កាសលដើែប៊ីលឆល ើយតប ែ នលព្េនយក

សាលាអន វតតការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬការព្យួ របលណាត េះអាសននតិចជាងដប់ (10) នងៃជាប់ៗោន  

មដេកំព្ ងរង់ចំដំលែើរការផ្ល វូការ។ លៅលព្េអន វតតការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬការ

ព្យួ របលណាត េះអាសនន  ឬការព្យួ របលណាត េះអាសននរយៈលព្េដប់ (10) នងៃជាប់ៗោន  ឬតិចជាង

លនេះកំព្ ងរង់ចំដំលែើរការមផ្នកវន័ិយបមនថែលទៀត សិសស និងាតាបិតានឹង

ទទួេបានការជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីការព្យួ រការសិកា ម្រព្ែទងំកាេបរលិចេទ 

និងលព្េលវលាននដំលែើរការន៊ីតិវធិ៊ីវន័ិយផ្ល វូការណាែួយ។ 

នយក 

នយកម្របតិបតត ិមដេម្រតវូបានជួេឱ្យបលម្រែើការលោយម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេង លដើែប៊ីម្រេប់ម្រេងសាលា
មដេទទួេែូេនិធិព្៊ីរដា។ 
នយកានតួនទ៊ីជាអេានយកសម្រាប់លោេបំែងននការជូនដំែឹងអំព្៊ីវន័ិយ 
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ឬបែត ឹងឧទធរែ៍មដេទែទរការជូនដំែឹង ឬការចូេរែួព្៊ីអេានយកលម្រកាែេកខនត ិកៈ 
និងបទបបញ្ាតត ិជាធរាន។ 

 

នយកសាលា 

សម្រាប់លោេបំែងននដំលែើរការវន័ិយមដេលធវ ីល ើងលោយអន លលាែតាែលោេនលយបាយរប
ស់សាលា និង/ឬចាប ់និងបទបបញ្ាតត ិជាធរាន SMC ឬអនកចត់តាំងរបស ់SMC នឹងបលម្រែើជា 
"នយកសាលា"។  

 

សវនការ S.M.C៖ 

 

ការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី៖ 
a) លោេបំែងននសវនការជាែួយ SMC ឬអនកចត់តាំងេឺលដើែប៊ីសាត ប់ និងពិ្ចរណាលេើ

ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងករែ៊ីលចទម្របកាន់មដេលធវ ីឱ្យសិសសអាចនឹងម្រតវូបានព្យួ រការសិកា 
ផ្តេ់ឱ្កាសដេ់សិសសកន ុងការជំទស់នឹងការលចទម្របកាន់ និងព្នយេ់ព្៊ីកាេៈលទសៈ
ជ ំ វញិករែ៊ី មដេបានលចទម្របកាន់ កំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រពឹ្តតលេម ើសវន័ិយឬអត់ 
លហើយលបើដូលចន េះ េឺពិ្ចរណាលេើផ្េវបិាកននការបំពានលនេះ។ យ៉ា ងលហាចណាស់ SMC 
ឬអនកចត់តាំងម្រតវូពិ្ភាកាអំព្៊ីអំលព្ើលេម ើសមផ្នកវវន័ិយ មដេែូេោា នសម្រាប់ការលចទ
ម្របកាន ់ និងព្័ត៌ានពាក់ព័្នធ លផ្សងលទៀត។ សិសសក៏នឹងានឱ្កាសបងាា ញព្័ត៌ាន 
រែួទងំការបនធ រូបនថយអងាលហត  មដេ SMC េួរមតពិ្ចរណាកន ុងការកំែត់
ថាលតើដំលណាេះម្រសាយ និងផ្េវបិាកលផ្សងលទៀតអាចសែម្រសបដូចានមចងកន ុង 603 
CMR 53.05 មដរឬលទ។ SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូផ្តេ់ឱ្យាតាបិតា 
ម្របសិនលបើានវតតាន នូវឱ្កាសលដើែប៊ីព្ិភាកាអំព្៊ីការម្របម្រព្ឹតតរបសស់ិសស និងផ្តេ់
ព្័ត៌ាន រែួទងំការបនធ រូបនថយកាេៈលទសៈ មដេ SMC ឬអនកចត់តាំងេួរមត
ព្ិចរណាកន ុងការកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រពឹ្តតការរំលលាេមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់ឬ 
ផ្េវបិាកដូលចនេះ។ 

b) លោយមផ្អកលេើឧតតាន ភាព្ននព័្ត៌ានមដេាន រែួទងំកាេៈលទសៈកាត់បនថយ, 
SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រពឹ្តតលេម ើសវន័ិយឬអត់ 
លហើយម្របសិនលបើដូលចនេះ លតើនឹងម្រតវូអន វតតដំលណាេះម្រសាយ ឬផ្េវបិាកអវ ី។ 

c) SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូជូនដំែឹងដេ់សិសស និងាតាបិតាអំព្៊ីលសចកដ ៊ីសលម្រែច 
និងលហត ផ្េសម្រាបល់សចកដ ៊ីសលម្រែចលនេះ លហើយម្របសិនលបើសិសសម្រតវូបានព្យួ រ 
ម្របលេទនិងរយៈលព្េននការព្យួ រការសិកា និងឱ្កាសកន ុងការលរៀបចំកិចេការ 
និងការងារសាលាលផ្សងលទៀតតាែតម្រែូវការលដើែប៊ីលធវ ីឱ្យានការវតិតលេើការសិកា
កន ុងអំ ុងលព្េននការដកលចញ។ លសចកដ ៊ីសលម្រែចម្រតវូលធវ ីជាលាយេកខែ៍អកសរ 
លហើយអាចសថ ិតកន ុងទម្រែង់ននការលធវ ីបចច ុបបននភាព្ចំលពាេះ
លសចកត ៊ីជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលដើែ។ 

ឃ. ម្របសិនលបើសិសសសថ ិតកន ុងថាន ក់ K ដេ់ទ៊ី 3 លនេះ SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូលផ្ាើចាប់ចែលង
ននលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយក 
និងព្នយេ់ព្៊ីែូេលហត ននការោក់ការព្យួ រការសិកាលម្រៅសាលា 
ែ នលព្េការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីចូេជាធរាន។ 

 

ការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវង៖ 

a) លោេបំែងននសវនការេឺដូចោន នឹងលោេបំែងននសវនការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីមដ
រ។ 
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b) យ៉ា ងលហាចណាស់ បមនថែព្៊ីលេើសិទធិមដេផ្តេ់ឱ្យសិសសកន ុងសវនការព្យួ ររយៈលព្េខល ៊ី 
សិសសម្រតវូានសិទធិដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 

1. ែ នលព្េសវនការ ឱ្កាសលដើែប៊ីព្ិនិតយលែើេកំែត់ម្រតារបស់សិសស និងឯកសារមដេ 

SMC ឬអនកចត់តាំងអាចព្ឹងមផ្អកលេើការសលម្រែចចិតតលដើែប៊ីព្យួ រសិសសឬអត់។  

2. សិទធិម្រតវូតំណាងលោយអនកម្របឹកា ឬអនកតំណាងននជលម្រែើសរបស់សិសស មផ្អកលេើចំណាយ

របស់សិសស/ឪព្ កាត យ 

3. សិទធិបលងក ើតសាកស៊ីតាងនែឱ្យោតោ និងបងាា ញព្៊ីការព្នយេ់របស់សិសសអំព្៊ីករែ៊ី

មដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់ ប៉ា មនត សិសសអាចនឹងែិនម្រតវូបានបងខ ំឱ្យលធវ ីដូលចនេះលទ។  

4. សិទធិលធវ ីសាកស៊ីឆលងលឆល ើយមដេបងាា ញលោយសាលា 

5. សិទធិកន ុងការលសន ើស ំឱ្យសវនការម្រតវូបានងតទ កលោយ SMC ឬអនកចត់តំាង និងលដើែប៊ី

ទទួេបានចាប់ចែលងននការងតសំល ងតាែការលសន ើស ំ។ ម្របសិនលបើសិសស 

ឬាតាបិតាលសន ើស ំការងតសំល ង SMC/ឬអនកចត់តំាងម្រតវូជូនដំែឹងដេអ់នកចូេរែួ

ទងំអស់ ែ នលព្េសវនការថា សំល ងងតចែលងនឹងម្រតវូលធវ ីល ើង 

លហើយចាប់ចែលងែួយនឹងម្រតវូផ្តេ់ជូនសិសស និងាតាបិតាតាែការលសន ើស ំ។ 

 

 េ) SMC និង/ឬអនកចត់តាំងម្រតវូផ្តេ់ឱ្យាតាបិតា ម្របសិនលបើានវតតាន នូវឱ្កាសលដើែប៊ី

ព្ិភាកាអំព្៊ីការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស និងផ្តេ់ព្័ត៌ាន រែួទងំការបនធ រូបនថយកាេៈលទសៈ មដេ 

SMC និង/ឬអនក

ចត់តំាងេួរមតពិ្ចរណាកន ុងការកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រពឹ្តតការរំលលាេមដេម្រតវូបានលចទ

ម្របកាន់ឬ ផ្េវបិាកដូលចនេះ។  

d) លោយមផ្អកលេើេសត ុតាង SMC និង/ឬអនកចត់តំាងម្រតវូកំែត់លោយមផ្អកលេើឧតតាន ភាព្

ននេសត ុតាង ថាលតើសិសសានបានម្របម្រពឹ្តតលេម ើសវន័ិយមដរឬលទ លហើយម្របសិនលបើាន 

បនទ ប់ព្៊ីពិ្ចរណាកាត់បនថយសាថ នភាព្ និងជលម្រែើសជំនួសការព្យួ រការសិកា លតើសំែងឬ

ផ្េវបិាកនឹងម្រតវូបានោក់មដេជាការជំនួស ឬបមនថែលេើការព្យួ ររយៈលព្េមវង។ SMC 

និង/ឬអនកទទួេការចត់តំាងម្រតវូលផ្ាើលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរលៅសិសស 

និងាតាបិតាលោយការម្របេេ់លោយនដ សបំ ម្រតមដេានការបញ្ញា ក់ សំប ម្រតថាន ក់ទ៊ីែួយ 

អ ៊ីមែេលៅកាន់អាសយោា នមដេផ្តេ់លោយាតាបិតាសម្រាប់ជាការទំនក់ទំនងរបស់សាលា 

ឬវធិ៊ីសាន្តសត លផ្សងលទៀតននការដឹកជញ្ជ នូមដេបានយេ់ម្រព្ែលោយ SMC និងាតាបិតា។ 

ម្របសិនលបើ SMC ឬអនកចត់តាំងសលម្រែចចិតតព្យួ រការសិការបស់សិសស 

ការសលម្រែចចិតតជាលាយេកខែ៍អកសរម្រតវូ៖ 

1. កំែត់អតតសញ្ញា ែបទលេម ើសមផ្នកវវន័ិយ កាេបរលិចេទមដេសវនការបានលកើតល ើង 

និងអនកចូេរែួលៅកន ុងសវនការ។ 

2. កំែត់អងាលហត  និងការសនន ិោា នសំខាន់ៗមដេសលម្រែចបានលោយជំនួយការនយក 

និង/ឬអនកចត់តាំង។ 

3. កំែត់រយៈលព្េ និងកាេបរលិចេទានម្របសិទធភាព្ននការព្យួ រការសិកា 

ក៏ដូចជាកាេបរលិចេទននការម្រត ប់លៅសាលាលរៀនវញិ 
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4. រែួបញ្ច េូការជូនដំែឹងអំព្៊ីឱ្កាសរបស់សិសសកន ុងការទទួេបានលសវាអប់រំ 

លដើែប៊ីលធវ ីឱ្យានការរកីចលម្រែើនកន ុងការសិកាកន ុងអំ ុងលព្េននការដកលចញព្៊ីសាលា

លរៀន។ 

5. ជូនដំែឹងដេ់សិសសអំព្៊ីសិទធិកន ុងការបត ឹងឧទធរែ៍ចំលពាេះការសលម្រែចចិតតរបស់ជំនួយកា

រនយក និង/ឬអនកចត់តាំងលៅកាន់នយក ឬអនកចត់តាំងរបស់ោត់ 

ប៉ា មនតេ េះម្រតាមតជំនួយការនយក និង/ឬអនកចត់តាំងបានអន វតតការព្យួ រការសិកា

រយៈលព្េមវង៖ 
a) សិសស ឬាតាបិតាម្រតវូោក់េិខិតជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរ
អំព្៊ីបណ្ត ឹងតវ៉ាជាែួយនយកកន ុងរយៈលព្េម្របំា (5) នងៃនននងៃម្របតិទិនេិតចប់
ព្៊ីនងៃមដេានម្របសិទធភាព្ននការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវង លោយកន ុងរយៈ
លព្េម្របា ំ(5) នងៃនននងៃម្របតិទិន សិសស ឬាតាបិតាអាចលសន ើស ំ និងទទួេព្៊ីនយក
នូវការព្នាលព្េសម្រាប់ការោក់េិខិតជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសររហូតដ
េ់ម្របំាព្៊ីរ (7) នងៃម្របតិទិនបមនថែ លហើយថា 

b) ការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវងនឹងលៅមតានម្របសិទធភាព្ េ េះម្រតាមត 
និងរហូតដេ់នយក  
     សលម្រែចចិតតផ្លល ស់ប្រូ ឬមកមម្របលសចកដ ៊ីសលម្រែចរបស់ SMC លេើបែត ឹងឧទធរែ៍។ 
េ) ម្របសិនលបើសិសសសថ ិតកន ុងថាន ក់ K ដេ់ទ៊ី 3 លនេះ DSMC 
នឹងលផ្ាើចាប់ចែលងននលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយក 
និងព្នយេ់ព្៊ីលហត ផ្េសម្រាប់ការោក់ការព្យួ រការសិកាលម្រៅសាលា ែិនថា
រយៈលព្េខល ៊ី ឬរយៈលព្េមវងលនេះលទ ែ នលព្េការព្យួ រការសិកាានម្របសិទធិភាព្។ 

 

S.M.C. ការសលម្រែចចិតត៖ 

មផ្អកលេើេសត ុតាងមដេបានបងាា ញកន ុងសវនការ, S.M.C. នងឹកំែត់ លោយមផ្អកលេើ

ឧតតាន ភាព្ននេសត ុតាងមដេបានបងាា ញ ថាលតើសិសសបានម្របម្រពឹ្តតលេម ើសវន័ិយ និងដំលណាេះម្រសាយ 

ឬផ្េវបិាកមដេម្រតវូោក់ឬអត់។ S.M.C. 

ម្រតវូលម្របើឆនទ ន សិទធិកន ុងការសលម្រែចចិតតលេើេទធផ្េននបទលេម ើស លហើយកន ុងករែ៊ីមដេែិនពាក់ព្័នធ

នឹងការរកាទ កសារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង អាវ ធ ការបំពានលេើប េាេិកឬការលចទ

ម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដា  ម្រតវូលជៀសវាងការលម្របើម្របាស់ការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវងជាផ្េវបិាក 

រហូតដេ់ានការសាកេបងជលម្រែើសលផ្សងរចួ។  ម្របសិនលបើ S.M.C. សលម្រែចព្យួ រការសិកា 

ឬបលែដ ញសិសសលចញព្៊ីសាលា លសចកត ៊ីជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរននការសលម្រែចចិតតរបស់ 

S.M.C. នឹងម្រតវូបានលផ្ាើលៅសិសស និងឪព្ កាត យជាភាសាអង់លេលស និងភាសាចែបង

ននលេហោា នមដេកំែត់អតតសញ្ញា ែបទលេម ើសវន័ិយ, ែូេោា នអងាលហត ការសលម្រែចចិតតរបស់ 

S.M.C., កាេបរលិចេទចប់លផ្តើែនិងកាេបរលិចេទបញ្េប់ននការព្យួ រ ឬការបលែត ញលចញព្៊ីសាលា 

និងដំលែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។ S.M.C. ក៏នឹងជូនដំែឹងដេ់សិសស និងាតាបិតាអំព្៊ី

ឱ្កាសរបស់សិសសកន ុងការលធវ ីឱ្យការសិកាវរកីចលម្រែើនកន ុងអំ ុងលព្េននការដកលចញព្៊ីសាលាលរៀន

ម្រសបតាែ M.G.L. c. 76, §21។   

 

ម្របសិនលបើសិសសសថ ិតលៅកន ុងកែម វធិ៊ីែលតតយយសាធារែៈ ឬលៅកន ុងថាន ក់ K ដេ់ទ៊ី 3 លនេះ S.M.C. 

ម្រតវូលផ្ាើចាប់ចែលងននលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយក និងព្នយេ់ព្៊ីលហត ផ្េ

ននការោក់ការព្យួ រការសិកាលម្រៅសាលា ែិនថារយៈលព្េខល ៊ី ឬរយៈលព្េមវងលនេះលទ ែ នលព្េ

ការព្យួ រលនេះចូេជាធរាន។ 
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សវនការរបស់នយកច្ៅច្ម្ការបផ្ាក 37H3/4  

សិសសមដេម្រតវូបានព្យួ រការសិការយៈលព្េមវងបនទ ប់ព្៊ីសវនការជាែួយ SMC ឬអនក
ចត់តាំងម្រតវូានសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍លៅនយក។ 

សិសស 
ឬាតាបិតាម្រតវូោក់លសចកត ៊ីជូនដំែឹងអំព្៊ីការបត ឹងឧទធរែ៍ជាែួយនយកកន ុងរយៈលព្េកំែត់។ 
ម្របសិនលបើបែត ឹងឧទធរែ៍ែិនម្រតវូបានបត ឹងទន់លព្េលវលាលទ នយកអាចបដិលសធការបត ឹងតវា៉ា  
ឬអាចអន ញ្ញា តិឱ្យបត ឹងឧទធរែ៍តាែឆនទ ន សិទធិរបស់ោត់តាែលហត ផ្េសែម្រសប។ 

នយកម្រតវូលបើកសវនការកន ុងរយៈលព្េបោ (3) នងៃនននងៃសិកាតាែការលសន ើស ំរបស់សិសស 
េ េះម្រតាមតសិសស ឬាតាបិតាលសន ើស ំព្នារលព្េបមនថែរហូតដេ់ម្របាំព្៊ីរ (7) នងៃនននងៃម្របតិទិន 
កន ុងករែ៊ីលនេះ នយកម្រតវូផ្តេ់ការព្នារលព្េ។ 

នយកម្រតវូខិតខំម្របឹងមម្របងលោយស ឆនទ ៈ លដើែប៊ីរែួបញ្ច េូាតាបិតាលៅកន ុងសវនការ។ 
នយកម្រតវូសនមតថាានការខិតខំម្របឹងមម្របងលោយលសាម េះម្រតង់ ម្របសិនលបើោត់បានខិតខំម្របឹង
មម្របងមសវងរកនងៃ និងលព្េលវលាសម្រាប់សវនការមដេនឹងអន ញ្ញា តឱ្យឪព្ កាត យ និងនយក
ចូេរែួ។ នយកម្រតវូលផ្ាើេិខិតជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលៅាតាបិតាអំព្៊ីកាេបរលិចេទ 
លព្េលវលា និងទ៊ីកមនលងននសវនការ។ 

នយកម្រតវូលធវ ីសវនការលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើសិសសបានម្របម្រពឹ្តតលេម ើសវន័ិយមដេសិសសម្រតវូបានលចទ
ម្របកាន់មដរឬលទ លហើយម្របសិនលបើដូលចនេះ លតើនឹងានផ្េវបិាកអវ ីខល េះ។ នយកម្រតវូលរៀបចំឱ្យាន
ការងតសំល ងននសវនការ មដេចាប់ចែលងននការងតសំល ងលនេះម្រតវូផ្តេ់ជូនសិសស ឬាតា
បិតាតាែការលសន ើស ំ។ នយកម្រតវូជូនដំែឹងដេ់អនកចូេរែួទងំអស់ែ នលព្េសវនការថា 
ការងតសំល ងនឹងម្រតវូបានលធវ ីល ើងចំលពាេះសវនការ លហើយចាប់ចែលងែួយនឹងម្រតវូផ្តេ់ជូន
សិសស និងាតាបិតាតាែការលសន ើស ំ។ 

សិសសានសិទធិទងំអស់មដេផ្តេ់ឱ្យសិសសលៅសវនការសម្រាប់ការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវង។ 

នយកម្រតវូលចញលសចកត ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរកន ុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃនននងៃម្របតិទិន 
បនទ ប់ព្៊ីសវនការ។ ម្របសិនលបើនយកកំែត់ថាសិសសបានម្របម្រពឹ្តតលេម ើសវន័ិយ នយកអាចោក់
ផ្េវបិាកដូចោន  ឬតិចជាង SMC ឬអនកចត់តំាង ប៉ា មនត ែិនម្រតវូអន វតតការព្យួ រការសិកា
ធំជាងការព្យួ រការសិកាមដេម្រតវូបានកំែត់លោយ SMC ឬការសលម្រែចចិតតរបស់អនក
ទទួេការមតងតាំងលនេះលទ។ 

ការសលម្រែចចិតតរបស់នយក េឺជាការសលម្រែចចិតតច ងលម្រកាយរបស់ែែឌ េសាលាធិកា 
ឬសាលាទទួេែូេនិធិព្៊ីរដា។ 

វឌឍនភាព្សិកា៖ 

 

សិសសណាក៏លោយមដេកំព្ ងជាប់ការព្យួ រការសិកាកន ុងសាលា ការព្យួ ររយៈលព្េខល ៊ី ការព្យួ ររយៈលព្េ

មវង ឬការបលែត ញលចញ នឹងានឱ្កាសទទួេបានលម្រកឌ៊ីត តាែមដេអាចអន វតតបាន 

កិចេការបំលព្ញបមនថែ ការលធវ ីលតសត  ឯកសារ និងការងារសាលាលផ្សងលទៀតតាែតម្រែូវការ

លដើែប៊ីបលងក ើត វឌឍនភាព្ននការសិកាកន ុងអំ ុងលព្េននការដកោត់លចញព្៊ីថាន ក់លរៀន ឬសាលា។   

សិសសមដេម្រតវូបានបលែដ ញលចញ ឬព្យួ រការសិកាលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃជាប់ៗោន  ែិនថាលៅកន ុង

សាលា ឬលៅលម្រៅសាលាលនេះលទ ម្រតវូានឱ្កាសទទួេបានលសវាអប់រំ និងានវឌឍនភាព្កន ុង
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ការសិកាលដើែប៊ីបំលព្ញតាែេកខខែឌ តម្រែូវរបស់រដា និងែូេោា ន ម្រសបតាែ មផ្នការលសវាកែម

អប់រំរបស់សាលា។  M.G.L. c. 76, § 21. 
 

វវន័ិយ និងសិសសបដលមានព្យិការភាព្យ 

សិសសមដេានពិ្ការភាព្ានសិទធិទទួេបានការការពារព្៊ីន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់លៅលព្េ

មដេទទួេរងនូវការដកលចញមផ្នកវវន័ិយ ឬការដកលចញមដេនឹងបណាត េឱ្យានការផ្លល ស់បត រូ

វវន័ិយលៅកន ុងការោក់។ េកខខែឌ តម្រែូវទងំលនេះម្រតវូអន វតតចំលពាេះម្រកែុសិសសដូចខាងលម្រកាែ៖ 

1. សិសសមដេម្រតវូបានកំែត់ថាានសិទធិទទួេបានការអប់រំពិ្លសសលោយអន លលាែតាែ

ចាប់អប់រំប េាេមដេានព្ិការភាព្ និង/ឬ M.G.L. c. 71B 

2. និសសិតមដេកំព្ ងសថ ិតលៅលម្រកាែការវាយតនែលសដ ៊ីព្៊ីសិទធិទទួេបានការអប់រំព្ិ

លសសលោយអន លលាែតាែចាប់អប់រំប េាេមដេានព្ិការភាព្ និង/ឬ M.G.L. c. 71B 

3. សិសសមដេម្រតវូបានរកលឃើញថាានសិទធិទទួេបានការការពារមដេានមចងកន ុងមផ្នកទ៊ី 

504 ននចាប់សាត រន៊ីតិសែបទឆ្ន ំ 1973 

4. សិសសមដេែែឌ េានលហត ផ្េម្រតវូលដើែប៊ីដឹង 

អាចនឹងានសិទធិទទួេបានលសវាអប់រំព្ិលសស៖ 

 ាតាបិតារបស់ក ារបានសមែតងការម្រពួ្យបារែាជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់អនកម្រេប់

ម្រេង ឬប េាេិករដាបាេននែែឌ េ ឬលៅកាន់ម្រេូបលម្រងៀនរបស់ក ារថា 

ក ារកំព្ ងម្រតវូការការអប់រំពិ្លសស និងលសវាពាក់ព័្នធ   

 

 ឪព្ កាត យរបស់ក ារបានលសន ើស ំការវាយតនែលអំព្៊ីសិទធិរបស់ក ារសម្រាប់លសវាកែមអប់រំព្ិ

លសសមដេែិនទន់បានបញ្េប់ ឬ  

 

 ម្រេរូបស់ក ារ ឬប េាេិកម្រសកុលផ្សងលទៀតបានសមែតងការម្រពួ្យបារែាជាក់លាក់

អំព្៊ីេំរនូនអាកបបកិរយិ មដេក ារបងាា ញលោយផ្លទ េ់លៅនយកមផ្នកអប់រំព្ិលសស

របស់ទ៊ីភាន ក់ងារ ឬចំលពាេះប េាេិកម្រតួតពិ្និតយលផ្សងលទៀតននទ៊ីភាន ក់ងារ៖ 

 

ន៊ីតិវធិ៊ីខាងលម្រកាែអន វតតចំលពាេះការព្យួ រការសិការបស់សិសសមដេានព្ិការភាព្ 

លៅលព្េមដេការព្យួ រការសិកាលេើសព្៊ីសាលា 10 នងៃជាប់ៗោន  ឬលៅលព្េមដេសិសសមដេាន

ពិ្ការភាព្បានទទួេរងនូវេំរនូនការដកលចញមផ្នកវវន័ិយរយៈលព្េខល ៊ីលេើសព្៊ី 10 នងៃជាប់ៗោន  

("ការផ្លល ស់បត រូវន័ិយកន ុងការោក់")៖  

 

 ការព្យួ រការសិការយៈលព្េមវងជាងដប ់ (10) នងៃសិកាជាប់ៗោន កន ុងឆ្ន ំសិកាែួយ ឬេំរនូន

ការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីមដេលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃសិកាកន ុងឆ្ន ំសិកា និងបលងក ើតជាេំរ ូ

ននការដកលចញ លហើយម្រតវូបានចត់ទ កថាជាការផ្លល ស់បត រូវន័ិយលៅកន ុងការោក់។ កន ុងរយៈ

លព្េដប់ (10) នងៃបនទ ប់ព្៊ីការសលម្រែចណាែួយលដើែប៊ីអន វតតការព្យួ រ ការសិកា 

មដេនឹងបណាត េឱ្យានការផ្លល ស់បត រូវន័ិយកន ុងការោក់សិសសមដេានពិ្ការភាព្ 

អនកម្រេប់ ម្រេងអោរ, ឪព្ កាត យនិងសាជិកពាក់ព័្នធ ននម្រកែុ IEP/504 របស់សិសស 

នឹងលកាេះម្របជ ំលដើែប៊ីកំែត់ថា លតើការបំពានមដេសិសសម្រតវូានការផ្លល ស់បត រូវន័ិយកន ុង

ការោក់េឺបណាត េែកព្៊ី ឬលោយផ្លទ េ ់ និងពាក់ព្័នធយ៉ា ងសំខាន់លៅនឹងព្ិការភាព្
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របស់សិសស ឬជាេទធផ្េផ្លទ េ់ននការបរាជ័យ កន ុងការអន វតតមផ្នការ IEP ឬមផ្នក 504 

របស់សិសស។ 

 

 ម្របសិនលបើម្រកែុកំែត់ថាអាកបបកិរយិែិនមែនជាការបងាា ញព្៊ីពិ្ការភាព្ លនេះសិសស

អាចនឹងម្រតវូោក់ព្ិន័យម្រសបតាែលោេការែ៍ និងន៊ីតិវធិ៊ីអន វតតចំលពាេះសិសសទងំអស់ 

លេើកមេងមតសិសសមដេានសិទធិទទួេបានលសវាអប់រំពិ្លសស នឹងានសិទធិទទួេបាន

ការអប់រំសាធារែៈសែរែយលោយឥតេិតនងលចប់ព្៊ី នងៃទ៊ីដប់ែួយ (ទ៊ី 11) ននការែិនរាប់

បញ្ច េូមផ្នកវន័ិយកន ុងឆ្ន ំសិកា។ លៅលព្េសែម្រសប ម្រកែុការងារអាចមែនំការវាយតនែល

អាកបបកិរយិកន ុងការចូេរែួរបស់សិសស។  

 

 ម្របសិនលបើម្រកែុកំែត់ថាអាកបបកិរយិលនេះជាការបងាា ញអំព្៊ីពិ្ការភាព្របស់សិសស 

លនេះសិសសនឹងែិនម្រតវូបានព្យួ រការសិកា ឬបលែដ ញលចញព្៊ីសាលាសម្រាប់ការបំពាន

លនេះលទ។  លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ សាលានឹងលកាេះម្របជ ំ IEP របស់សិសស ឬម្រកែុ 504 

លដើែប៊ីបលងក ើតមផ្នការវាយតនែលឥរយិបងចូេរែួ ឬព្ិនិតយលែើេមផ្នការអនតរាេែន៍

អាកបបកិរយិមដេានម្រសាប់។   

 

ែិនថាលសចកដ ៊ីសលម្រែចសដ ៊ីព្៊ីការបងាា ញយ៉ា ងណាក៏លោយ សាលាអាចោក់សិសសលៅកន ុងការ

ែជឈោា នជំនួសបលណាត េះអាសនន  (ដូចមដេបានកំែត់លោយម្រកែុ) រហូតដេ ់ 45 នងៃសិកា ម្របសិន

លបើអាកបបកិរយិលនេះពាក់ព័្នធនឹងអាវ ធ ឬលម្រេឿងលញៀនខ សចាប់ ឬសារធាត សថ ិតលម្រកាែការ

ម្រេប់ម្រេងលផ្សងលទៀត ខែៈលៅសាលាលរៀន ឬលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍របស់សាលា ឬ ម្របសិនលបើ

សិសសបងកបួសរាងកាយយ៉ា ងធៃន់ធៃរដេ់អនកដនទលៅសាលា ឬកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំ

លោយសាលា។ លោយានការអន ញ្ញា តព្៊ីែន្តនត ៊ីសវនការននការយិេ័យបែត ឹងឧទធរែ៍សម្រាប់

ការអប់រំព្ិលសស ឬត លាការននយ តាត ធិការានសែតថកិចេ សាលាក៏អាច ដកសិសសាន ក់

លៅកមនលងអប់រំជំនួសបលណាត េះអាសននសម្រាប់រយៈលព្េមសសិបម្របាំ (45) នងៃសិកា 

តាែការបងាា ញថា សិសសទំនងជារងរបួសខល នួឯង ឬអនកដនទ ម្របសិនលបើសិសសលៅមតសថ ិត

កន ុងទ៊ីតាំងបចច ុបបនន។  

ាតាបិតា និងសិសសានសិទធិបត ឹងតវា៉ា ចំលពាេះការសលម្រែចចិតតរបស់ម្រកែុម្របជ ំបងាា ញ ចំលពាេះ

ការអន វតតការផ្លល ស់បត រូវន័ិយកន ុងការោក់ និងការោក់សិសសលៅកន ុងកមនលងអប់រំជំនួសបលណាត េះ

អាសនន។ សិសសនឹងលៅមតសថ ិតកន ុងការោក់វន័ិយមដេកំែត់លោយអាជាា ធរសាលាលរៀន លោយ

កំព្ ងរង់ចំការសលម្រែចចិតតលេើបែត ឹងឧទធរែ៍ ឬរហូតដេ់ផ្ តកំែត់ននការោក់ទែឌ កែម វន័ិយ 

លទេះជាែួយណាែកដេ់ែ នក៏លោយ។ 

លៅលព្េមដេសិសសមដេានសិទធិទទួេបានពិ្ការភាព្ម្រតវូបានទទួេរងនូវវធិានការវនិ័យែតង

លហើយែតងលទៀតមដេែិន្នដេ់កម្រែិតននការោក់វន័ិយ លនេះម្រកែុ 504 ឬម្រកែុ IEP 

នឹងម្រតវូបានលកាេះម្របជ ំលដើែប៊ីពិ្ចរណាលេើ ការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស និងតម្រែូវការសម្រាប់ការវាយតនែល

បមនថែ ឬលសវាកែមដេ់សិសស។ 
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សិទធិរបស់ាតាបិតា និងសិសសលម្រកាែមផ្នកទ៊ី 504 ចំែងលជើង II, 

IV, VI, IX និងចាប់សត ៊ីព្៊ីជនជាតិអាលែរកិមដេានព្ិការភាព្៖ 
 

ជាលោេការែ៍របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell េឺម្រតវូអន លលាែតាែ

បទបបញ្ាតត ិជាធរានទងំអស់ននមផ្នកទ៊ី 504 ននចាប់សត ៊ីព្៊ីការសាត រន៊ីតិសែបទឆ្ន ំ 1973 

ក៏ដូចជាអវ ីមដេានលៅកន ុងចំែងលជើងទ៊ី II ចំែងលជើងទ៊ី 4 ចំែងលជើងទ៊ី VI ចំែងលជើងទ៊ី IX 

និងចាប់សដ ៊ីជនជាតិអាលែរកិមដេានព្ិការភាព្។  ចាប់ទងំលនេះហាែម្របាែការលរសី

លអើងម្របឆ្ំងនឹងែន សសលោយលហត ផ្េពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ សាសន លដើែកំលែើតជាត ិ លេទ 

និនន ការផ្ល វូលេទ ឬពិ្ការភាព្លៅកន ុងកែម វធិ៊ីណាែួយមដេទទួេបានែូេនិធិព្៊ីសហព័្នធ។   

 
 

នីតិវធិីបណ្ត ងឹតវា៉ៃ សា ីព្យកីារច្រ ដសច្អើង/ការច្បៀតច្បៀន៖ 

សាលាបានបលងក ើតន៊ីតិវធិ៊ីនផ្ទកន ុងែួយ លដើែប៊ីផ្តេ់ការលោេះម្រសាយភាល ែៗ និងានសែធែ៌

លេើពាកយបែត ឹង មដេលចទម្របកាន់សកែមភាព្ណាែួយមដេម្រតវូបានហាែឃ្ត់លោយចំែង

លជើងទ៊ី II ចំែងលជើងទ៊ី IV ចំែងលជើងទ៊ី VI និងចំែងលជើងទ៊ី IX មផ្នកទ៊ី 504 និងចាប់សត ៊ីព្៊ី

ព្ិការភាព្ជនជាតិអាលែរកិ។ របាយការែ៍ ឬបែដ ឹងមដេលចទម្របកាន់ព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ 

ែិនម្រតវូសថ ិតលៅលម្រកាែន៊ីតិវធិ៊ីននបែត ឹងតវា៉ា លនេះលទ លហើយនឹងម្រតវូលោេះម្រសាយតាែរយៈន៊ីតិវធិ៊ី

បែត ឹងតវា៉ា សដ ៊ីព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទោច់លោយម ករបស់ CCSL លទ។ 

 

ឆំណ្ងច្ជើងទី II លេើកល ើងកន ុងមផ្នកែួយថា "ោម នជនព្ិការណាាន ក់មដេានេកខែៈ

សែបតត ិម្រេប់ម្រោន់ (លោយលហត ផ្េននពិ្ការភាព្មបបលនេះមតែួយេត់) ម្រតវូបានែិនរាប់បញ្ច េូ

ព្៊ីការចូេរែួកន ុង បដិលសធអតថ ម្របលយជន៍ ឬម្រតវូបានទទួេរងនូវការលរសីលអើងលៅកន ុងកែម វធិ៊ី 

ឬសកែមភាព្" មដេឧបតថែាលោយអងាភាព្សាធារែៈល ើយ។   

  

ឆំណ្ងច្ជើងទី IV ននចាប់សត ៊ីព្៊ីសិទធិព្េរដាឆ្ន ំ 1964 មចងថា ោម នប េាេណាាន ក់លៅលេើ

ែូេោា នននពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ ឬសញ្ញា តិម្រតវូបានដកលចញព្៊ីការចូេរែួកន ុងកែម វធិ៊ីណាែួយ 

មដេទទួេបានជំនួយហិរញ្ា វតថ ុរបស់សហព្័នធ ល ើយ។ 

 

មផ្នកទ៊ី 901(a) ននឆំណ្ងច្ជើងទី IX ននវលិសាធនកែមការអប់រំឆ្ន ំ 1972 ហាែឃ្ត់កែម វធិ៊ីអប់រំ 

ឬសកែមភាព្ណាែួយែិនឱ្យលធវ ីការលរសីលអើងលោយមផ្អកលេើលេទ។ 

 

បផ្ាក 504 ននចាប់សត ៊ីព្៊ីការសាត រន៊ីតិសែបទឆ្ន ំ 1973 ការពារសិទធិរបស់ជន

ព្ិការលៅកន ុងកមនលងលធវ ីការ និងសាលាលរៀន។  មផ្នកទ៊ី 504 េឺជាេកខនត ិកៈសិទធិស ៊ី វេិរបស់សហព័្នធ។ 

 

មផ្នកទ៊ី 601 ននឆំណ្ងច្ជើងទី VI ហាែម្របាែការលរសីលអើងលោយមផ្អកលេើពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ 

ឬសញ្ញា តិ។ 

 

(ឆំណំា៖ 

បណ្ត ឹងបដលរិនច្ចាទម្បកាន់ព្យីការច្រ ដសច្អើងគួរបតម្តវូបានបញ្ជ នូច្ៅម្បធានអាកម្គប់ម្គង។ ) 

 

នីតិវធិីបណ្ា ងឹតវា៉ៃ សិទធ ិព្យលរដឋ៖ 
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A. និយរន័យ 

“បែត ឹងតវា៉ា ” េឺជាពាកយបែត ឹងមដេលធវ ីល ើងលោយលយងតាែ និងលកើតលចញព្៊ីកាតព្វកិចេ

របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell លម្រកាែមផ្នកទ៊ី 504 ននចាប់សត ៊ីព្៊ី

ការសាត រន៊ីតិសែបទ ចំែងលជើងទ៊ី 2, ចំែងលជើងទ៊ី 4, ទ៊ី 6, ចំែងលជើងទ៊ី IX (ការលរសីលអើង) 

ចាប់សដ ៊ីព្៊ីជនជាតិអាលែរកិមដេានព្ិការភាព្ ម្រព្ែទងំេកខនត ិកៈ និងបទបបញ្ាតត ិរបស់រដាមដេ

អាចអន វតតបានមដេហាែឃ្ត់ចំលពាេះការលបៀតលបៀន និងការលរសីលអើង។  “ភាេ៊ី មដេ

ទទួេបនទ ុក” េឺជាប េាេាន ក់ ឬប េាេលម្រចើននក់មដេលធវ ីការបែត ឹង។ 

 

B. ច្ោលបំណ្ង 

លោេបំែងននន៊ីតិវធិ៊ីបែដ ឹងតវា៉ា លនេះេឺលដើែប៊ីធានបាននូវដំលណាេះម្រសាយភាល ែៗ និងសែធែ៌

ចំលពាេះបែដ ឹងតវា៉ា  មដេែដងាក េអាចនឹងលកើតល ើងលយងតាែមផ្នក 504 ចំែងលជើងទ៊ី 2 

ចំែងលជើងទ៊ី 4 ចំែងលជើងទ៊ី IX និង ADA។ 

 

C. ទូច្ៅ 

ោម នភាេ៊ីទទួេបនទ ុកណាាន ក់នឹងទទួេរងនូវការបងខ ិតបងខ ំ ការបំេិតបំេ័យ ការលម្រជៀតមម្រជក ឬ

ការលរសីលអើងចំលពាេះការច េះល ម្ េះពាកយបែត ឹង ឬសម្រាប់ការជួយលៅកន ុងការលស ើបអលងកតលេើ

បែត ឹងលចទម្របកាន់ណាែួយលៅកន ុងបរបិទននន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងតវា៉ា លនេះល ើយ។ 

 

រាេ់ឯកសារ ទំនក់ទំនង និងកំែត់ម្រតាមដេទក់ទងនឹងការោក់ពាកយបែដ ឹងនឹងម្រតវូបាន

រកាទ កជាសាៃ ត់កន ុងកម្រែិតវសិាេភាព្លព្ញលេញមដេផ្តេ់លោយចាប់។ 

 

ទម្រែង់មបបបទសម្រាប់ការបត ឹងតវា៉ា នឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនតាែការលសន ើស ំលោយមផ្នកទ៊ី 504 

របស់សាលាលរៀន ចំែងលជើងទ៊ី II ចំែងលជើងទ៊ី 4 ចំែងលជើងទ៊ី IX 

និងអនកសម្រែបសម្រែួេកន ុងែែឌ េ ADA មដេានអាសយោា នលៅខាងលេើ។ 

 

ឃ. នីតិវធិ ី

លៅលព្េមដេភាេ៊ីទទួេបនទ ុកជាសិសស ឬឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេរបស់សសិស៖ 

1. ភាេ៊ីបត ឹងតវា៉ា េួរមតបំលព្ញទម្រែង់មបបបទបែដ ឹងតវា៉ា  លហើយម្របេេ់វាលៅឱ្យនយកសាលា

លរៀងៗខល នួ។ ពាកយបែត ឹងេួរមតម្រតវូបានោក់ជូនកន ុងរយៈលព្េដប់ម្របំា (15) នងៃបនទ ប់ព្៊ី

លដើែបែត ឹងបានដឹងអំព្៊ីការរំលលាេបំពានមដេបានលចទម្របកាន់។  (ការលចទ

ម្របកាន់អំព្៊ីការលរសីលអើងមដេលកើតល ើងែ ននឹងដំលែើរការបែត ឹងតវា៉ា

លនេះនឹងម្រតវូបានពិ្ចរណាលេើករែ៊ីន៊ីែួយៗ)។  ជំនួយនឹងម្រតវូបានផ្តេជូ់នតាែការលសន ើស  ំ លដើែប៊ី

អន ញ្ញា តឱ្យប េាេាន ក់អាចបញ្េប់បែដ ឹងតវា៉ា ព្៊ី និងបនតដំលែើរការបែដ ឹងតវា៉ា ។ 

 

2. កន ុងរយៈលព្េដប់ (10) នងៃសិកា បនទ ប់ព្៊ីទទួេបានបែដ ឹងតវា៉ា  អនកម្រតួតពិ្និតយេ ែភាព្

សិកាម្រតវូជួបជាែួយភាេ៊ីបដ ឹងតវា៉ា កន ុងកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងលោេះម្រសាយបែដ ឹងតវា៉ា ។  

ការលស ើបអលងកតលេើពាកយបែត ឹងលនេះម្រតវូបានលេចត់ទ កថាានភាព្ហម ត់ចត់ ប៉ា មនតែិនផ្ល វូការ។  

អនកចប់អារែមែ៍ទងំអស់ និងអនកតំណាងរបស់ពួ្កលេ (លបើាន) នឹងទទួេបាន

ឱ្កាសែួយលដើែប៊ីសាត ប់ និងបញ្ជ នូេសត ុតាងមដេពាក់ព័្នធ លៅនឹងពាកយបែត ឹង។  ម្របសិនលបើបែដ ឹង

តវា៉ា ែិនម្រតវូបានលោេះម្រសាយលទ វានឹងបញ្ជ នូលៅអនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកទ៊ី 504។ 
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3. កន ុងរយៈលព្េសាែសិប (30) នងៃសិកា បនទ ប់ព្៊ីបានទទួេបែដ ឹងតវា៉ា មដេែិនទន់

បានលោេះម្រសាយ អនកសម្រែបសម្រែួេ/ម្របធានលែើេការខ សម្រតវូមផ្នកទ៊ី 504 

នឹងលធវ ីសវនការែួយលដើែប៊ីកំែត់ថាលតើសកែមភាព្អវ ីមដេម្រតវូចត់វធិានការលឆល ើយតបនឹងបែដ ឹ

ងតវា៉ា ។  សវនការម្រតវូលធវ ីលៅលព្េែួយ និងទ៊ីកមនលងមដេងាយម្រសួេដេ់ភាេ៊ីទងំអស់។  

ន៊ីតិវធិ៊ីសវនការនឹងអន វតតតាែន៊ីតិវធិ៊ីសែម្រសប រែួាន៖ 

 

ក. ឱ្កាសសម្រាប់ភាេ៊ីបដ ឹងតវា៉ា កន ុងការបងាា ញការតវា៉ា កន ុងេកខែៈសែរែយណាែួយ 

ខ. សិទធិរបស់ភាេ៊ីបដ ឹងតវា៉ា ចំលពាេះែន្តនត ៊ីសវនការលោយែិនេំលអៀង 

េ. សិទធិរបស់ភាេ៊ីបដ ឹងតវា៉ា កន ុងការទទួេបានការតំណាងព្៊ីទ៊ីម្របឹកា 

ឬអនកតស៊ូ ែតិលោយការចំណាយផ្លទ េ់ខល នួរបស់ភាេ៊ីបដ ឹងតវា៉ា  (ភាេ៊ីបដ ឹងតវា៉ា

េួរជូនដំែឹងលៅអនកសម្រែបសម្រែួេរបស់ែែឌ េមផ្នក 504 

ម្របសិនលបើោត់/នងនឹងម្រតវូបានតំណាងលោយទ៊ីម្របឹកា) និង 

ឃ. សិទធិរបស់ភាេ៊ីទទួេបនទ ុកកន ុងការសលម្រែចចិតតភាល ែៗ។ 

   

4.  លសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីស ព្េភាព្ននពាកយបែត ឹង 

និងការព្ែ៌នអំព្៊ីដំលណាេះម្រសាយ ម្របសិនលបើាន នឹងម្រតវូលចញលោយអនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកទ៊ី 

504 លហើយបញ្ជ នូបនត លៅលដើែបែត ឹងែិនលេើសព្៊ីដប់ម្របាំ (15) 

នងៃនននងៃលធវ ីការបនទ ប់ព្៊ីការោក់ពាកយ។  លសចកដ ៊ីសលម្រែចអំព្៊ីស ព្េភាព្ននពាកយបែត ឹង 

និងការព្ែ៌នអំព្៊ីដំលណាេះម្រសាយនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនជាទម្រែង់ជំនួសតាែការលសន ើស ំ 

ម្របសិនលបើចំបាច់សម្រាប់ការទំនក់ទំនងម្របកបលោយម្របសិទធភាព្។ 

 

5.  លដើែបែត ឹងអាចលសន ើស ំឱ្យានការពិ្ចរណាល ើងវញិនូវករែ៊ីលនេះ 

កន ុងករែ៊ី មដេោត់ែិនលព្ញចិតតនឹងដំលណាេះម្រសាយ។  

ការលសន ើស ំឱ្យានការពិ្ចរណាល ើងវញិេួរមតលធវ ីល ើងកន ុងរយៈលព្េដប់ម្របំា (15) នងៃនននងៃលធវ ីការ 

បនទ ប់ព្៊ីបានទទួេលសចកដ ៊ីសលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយកសាលា។ 

 

6. សិទធិរបស់ប េាេាន ក់កន ុងការលោេះម្រសាយភាល ែៗ និងសែធែ៌សម្រាប់ពាកយបែត ឹងមដេបាន

ោក់លៅលម្រកាែលនេះ 

នឹងែិនម្រតវូច េះលខាយលោយការមសវងរកដំលណាេះម្រសាយលផ្សងលទៀតរបស់ប េាេលនេះ ដូចជាការោក់

ពាកយបែត ឹង ADA ជាែួយនយកោា ន ឬទ៊ីភាន ក់ងារសហព័្នធ មដេទទួេខ សម្រតវូលនេះលទ។  

ការលម្របើម្របាស់ន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ លនេះែិនមែនជាតម្រែូវការជាែ នសម្រាប់ការមសវ ងរកដំលណាេះ

ម្រសាយលផ្សងលទៀតលនេះលទ។ 

 
7.  

ចាប់ទងំលនេះនឹងម្រតវូបានបកម្រសាយលដើែប៊ីការពារសិទធិសំខាន់ៗរបស់អនកមដេចប់អារែមែ៍កន ុង

ការបំលព្ញតាែសតង់ោរដំលែើរការសែម្រសប និងធានថាសាលាអន លលាែតាែ ADA 

និងបទបបញ្ាតត ិអន វតត។ 

 

8. ចាប់ចែលងននដំលណាេះម្រសាយ និងការរកលឃើញទងំអស់មដេលធវ ីល ើងលម្រកាែន៊ីតិវធិ៊ីលនេះ 

ម្រតវូោក់ជូននយក។ 
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ឆាប់សា ីព្យកីារោម នក៉ុមារណាមាា កម់្តវូបានទ៉ុកច្ចាល 

ចាប ់ "ោម នក ារណាាន ក់ម្រតវូបានទ កលចេ" លេហទំព្័រ www.nclb.org តម្រែូវឱ្យសាលា 

Collegiate Charter School of Lowell ផ្តេ់បញ្ា ៊ីល ម្ េះសិសស អាសយោា ន និងលេខទូរសព្ទ 

ដេ់អនកលម្រជើសលរសីលយធា និងម្រេឹេះសាថ នសិកាឧតតែសិកា លៅលព្េមដេពួ្កលេលសន ើស ំ

ព្័ត៌ានមបបលនេះ េ េះម្រតាមតឪព្ កាត យ ឬសិសស លសន ើស ំឱ្យរកាទ កព័្ត៌ានលនេះ។ 

លៅលដើែឆ្ន ំសិកា ការជូនដំែឹងអំព្៊ីសិទធិកន ុងការលសន ើស ំការកាត់ទ កព្័ត៌ានលនេះនឹងម្រតវូបាន

បញ្ជ នូលៅឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប ់ និងសិសសមដេានអាយ លេើសព្៊ី 14 ឆ្ន ំ។ 

ម្របសិនលបើការជូនដំែឹងលនេះែិនម្រតវូបានម្របេេ់ជូនសាលាវញិកន ុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃដំបូងនន

ការចប់លផ្តើែឆ្ន ំសិកាលនេះលទ លនេះ សាលានងឹពិ្ចរណាថាែិនានការជំទស់ចំលពាេះការលចញ

ផ្ាយព្័ត៌ានលនេះលទ លហើយព័្ត៌ានទងំលនេះនឹងម្រតវូបញ្ជ នូបនត លៅទងំអនកលម្រជើសលយធា និង 

និងសាថ ប័នននការសិកាថាន ក់ឧតតែសិកា។ 

 
ការរតឹបនត ឹងបផ្ាករាងកាយច្លើសិសស 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell (CCSL) មសវ ងរកការលេើកកែពស់កមនលង

លធវ ីការម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងផ្េិតភាព្ និងបរយិកាសអប់រំសម្រាប់ប េាេិក 

និងសិសសរបស់ខល នួ លហើយលដើែប៊ីធានថាសិសសម្រេប់របូរចួផ្ តព្៊ីការលម្របើម្របាស់វធិានរតឹបនត ឹងលេើ

រាងកាយមដេែិនម្រសបតាែតម្រែូវការនន 603 C.M.R. 46.00.  ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយ

េឺជាវធិានការសលម្រងាា េះបនទ ន់ននែលធាបាយច ងលម្រកាយ។ 

វាអាចម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងមតលៅលព្េមដេចំបាច់ លដើែប៊ីការពារសិសស និង/ឬសាជិកសហេែន៍

សាលាព្៊ីការវាយដំ ឬលម្រោេះថាន ក់ដេ់រាងកាយធៃន់ធៃរមដេនឹងលកើតានប៉ា លណាណ េះ។ លៅលព្េមដេ

មផ្អកលេើសត ង់ោរលនេះ ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយេឺានភាព្ចំបាច ់ប េាេិកនឹងខិតខំទប់សាក ត់ 

ឬកាត់បនថយលម្រោេះថាន ក់ណាែួយចំលពាេះសិសស មដេបណាដ េែកព្៊ីការលម្របើម្របាស់ការកំែត់ម្រពំ្មដន

រាងកាយ។ CCSL នឹងពិ្និតយល ើងវញិជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំនូវលោេការែ៍ និងន៊ីតិវធិ៊ីនន

ការបងាក ការកំែត់ម្រពំ្មដន និងការោំម្រទអាកបបកិរយិ ផ្តេ់វាដេ់ប េាេិកទងំអស់ 

និងលធវ ីផ្ដេ់វាជូនដេ់ាតាបិតារបស់សិសសមដេបានច េះល ម្ េះ។ 

 

ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយម្រតវូបានចត់ទ កថាជាន៊ីតិវធិ៊ីសលម្រងាា េះបនទ ន់ននែលធាបាយ

ច ងលម្រកាយ។  លនេះានន័យថាវធិានការលនេះអាចនឹងលម្របើបានមតលៅលព្េមដេអាកបបកិរយិ

របស់សិសសបងកការេំរាែកំមហងមដេអាចនឹងានការវាយដំឬការេំរាែកំមហងមដេអាចនឹង

លកើតល ើង ធៃន់ធៃរ ប៉ាេះពាេ់ដេ់រាងកាយចំលពាេះខល នួឯង និង/ឬអនកដនទ លហើយសិសសែិនលឆល ើយ

តបលៅនឹងការមែនំលោយពាកយសែដ ៊ី ឬការអនតរាេែន៍អាកបបកិរយិមដេម្រសបចាប់និង

ែិនសូវានការរំខាន ឬអនតរាេែន៍មបបលនេះម្រតវូបានចត់ទ កថាែិនសែរែយ

កន ុងកាេៈលទសៈលនេះ។ 

 

ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយអាចនឹងែិនម្រតវូបានលម្របើសម្រាប់ការោកទ់ែឌ កែមលនេះលទ។ ការ

កំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយែិនអាចលម្របើជាការលឆល ើយតបលៅនឹងការខូចខាតម្រទព្យសែបតត ិរបស់សិសស 

ការរំខានដេ់សណាត ប់ធាន ប់សាលា ការបដិលសធែិនអន វតតតាែវធិាន/ការមែន ំ ឬការេំរាែ

កំមហងលោយពាកយសែដ ៊ីលនេះលទ េ េះម្រតាមតសតង់ោរលម្រោេះថាន ក់ខាងលេើម្រតវូោន ផ្ងមដរ។  
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ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយអាចនឹងែិនម្រតវូបានលម្របើជាការលឆល ើយតបសត ង់ោរសម្រាប់សិសសណា

ាន ក់ល ើយ។ ោម ន IEP ឬមផ្នការអាកបបកិរយិជាលាយេកខែ៍អកសរណាែួយអាចរែួបញ្ច េូ

ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយជាការលឆល ើយតបសតង់ោរចំលពាេះអាកបបកិរយិណាែួយល ើយ។  

 

ន៊ីតិវធិ៊ីតាែោននឹងម្រតវូបានអន វតតបនទ ប់ព្៊ីការលោេះមេងសិសសព្៊ីការកំែត់ម្រពំ្មដនមផ្នករាង

កាយ។ ទងំលនេះនឹងរែួបញ្ច េូការពិ្និតយលែើេករែ៊ីជាែួយសិសស លដើែប៊ីកំែត់ព្៊ីអាកបប

កិរយិមដេអាចលកើតាន ពិ្និតយលែើេករែ៊ីជាែួយប េាេិកមដេម្រេប់ម្រេងលេើការកំែត់ម្រពំ្មដន 

លដើែប៊ីពិ្ភាកាថាលតើន៊ីតិវធិ៊ីននការកំែត់ម្រពំ្មដនម្រតឹែម្រតវូម្រតវូបានអន វតតតាែ និងព្ិចរណាថា

លតើការតាែោនសែម្រសបចំលពាេះសិសសមដេលឃើញលហត ការែ៍លនេះមដរឬលទ។ 
 

ការរាយការណ្៍ច្ៅកន ុងសាលា និងដល់មាតាបតិា 

ប េាេិកនឹងជូនដំែឹងលោយផ្លទ េ់ាត់ដេ់នយកម្របតិបតត ិ លហើយនយកម្របតិបតត ិនឹងខិត

ខំម្របឹងមម្របងលោយសែលហត ផ្េកន ុងការជូនដំែឹងលោយផ្លទ េ់ាត់ដេ់ាតាបិតារបសស់ិសស

កន ុងរយៈលព្េ 24 លា៉ា ងបនទ ប់ព្៊ីានការកំែត់ម្រពំ្មដន។ ប េាេិកនឹងោក់របាយការែ៍

ជាលាយេកខែ៍អកសរយ៉ា ងេែអ ិតែិនលេើសព្៊ីនងៃសិកាបនទ ប់ លហើយនយកម្របតិបតត ិនឹងលផ្ាើ

អ ៊ីមែេ ឬលផ្ាើរបាយការែ៍ជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់ាតាបិតាកន ុងរយៈលព្េប៊ី (3) 

នងៃនននងៃសិកាបនទ ប់ព្៊ីការកំែត់ម្រពំ្មដន។ ែិនានការលេើកមេងោច់លោយម កម្រតវូ

បានអន ញ្ញា តសម្រាប់េកខខែឌ តម្រែូវសម្រាប់ការរាយការែ៍ទងំលនេះលនេះលទ។ 

រាេ់ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយ និងរបួសមដេលកើតលចញព្៊ីកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយ នឹងម្រតវូបាន

រាយការែ៍លៅ DESE។ 

 

នយកម្របតិបតត ិព្ិនិតយទិននន័យសដ ៊ីព្៊ីការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយជាម្របចំលដើែប៊ីកំែត់ និងោំម្រទ

ដេ់តម្រែូវការរបស់សិសស។ 

 

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រតវូបានសាវ េែន៍កន ុងការទក់ទងនយកម្របតិបតត ិននសាលារបស់កូន

ពួ្កលេម្រេប់លព្េ លដើែប៊ីព្ិភាកាអំព្៊ីលោេការែ៍ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការបងាក ការកំែត់ម្រពំ្មដន 

និងការោំម្រទមផ្នកអាកបបកិរយិរបស់ CCSL។ លេើសព្៊ីលនេះ ប េាេណាាន កម់ដេានការម្រពួ្យ

បារែា ឬពាកយបែត ឹងទក់ទង នឹងការលម្របើម្របាស់ការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយ 

អាចលម្របើម្របាស់ដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូការ និង/ឬន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងផ្ល វូការដូចខាងលម្រកាែ។ 
 

សិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេេួរមតមែនំអំព្៊ីកងវេ់របស់ពួ្កលេទក់ទងនឹងការលម្របើ

ម្របាសជ់ាក់លាក់ននការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយលៅកាន់នយកម្របតិបតត ិកន ុងរយៈលព្េដប់ (10) 

នងៃេិតចប់ព្៊ីនងៃមដេាតាបិតា/អាណាព្ាបាេបានទទួេរបាយការែ៍សត ៊ីព្៊ីការកំែត់ម្រពំ្មដន

លនេះជាលាយេកខែ៍អកសរ។ កន ុងសែតថកិចេរបស់ខល នួ នយកម្របតិបតត ិម្រតវូព្ាយែការជាែួយ

ប េាេាន ក់ៗ លដើែប៊ីលោេះម្រសាយបែត ឹងលោយយ តត ិធែ៌ និងឆ្ប់រហ័ស។ ម្របសិនលបើសិសស 

និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ពួ្កលេែិនលព្ញចិតតនឹងដំលណាេះម្រសាយ ឬម្របសិនលបើសិសស 

និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ពួ្កលេែិនលម្រជើសលរសីលម្របើម្របាស់ដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូការ

លទ លនេះសិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់ពួ្កលេអាចបនតដំលែើរការបែត ឹងផ្ល វូការ។ 
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សិសស ឬាតាបតិា/អាណាព្ាបាេរបស់ោត់មដេានកងវេ់ទក់ទងនឹងការលម្របើម្របាស់

ជាក់លាក់ននវវធិានការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយអាចមសវងរកការលោេះម្រសាយកងវេ់របស់ោត់

ទក់ទងនឹងការលម្របើម្របាស់ជាក់លាក់ននវធិានការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយលោយោក់ពាកយ

បែត ឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយកម្របតិបតត ិ។ សិសស និង/ឬាតាបិតា/អាណា

ព្ាបាេេួរមតោក់េិខិតលនេះកន ុងរយៈលព្េនែា (20) នងៃេិតចប់ព្៊ីនងៃមដេាតាបិតា/អាណាព្ា

បាេបានទទួេរបាយការែ៍សត ៊ីព្៊ីការកំែត់ម្រពំ្មដនជាលាយេកខែ៍អកសរ។ 

ពាកយបែត ឹងជាលាយេកខែ៍អកសរេួរមតរែួបញ្ច េូ៖ (ក) ល ម្ េះរបស់សិសស (ខ) ល ម្ េះរបស់សាលា

មដេការកំែត់ម្រពំ្មដនរាងកាយបានលកើតល ើងលោយការលចទម្របកាន់ េ) 

កាេបរលិចេទននការកំែត់ម្រពំ្មដន (ឃ) ែូេោា នននបែត ឹង ឬកងវេ់ និង (ង) ចំណាត់ការមក

តម្រែូវមដេបានមសវ ងរក។ 

នយកម្របតិបតត ិ តាែរយៈអនកចត់តាំងរបស់ខល នួ នឹងលស ើបអលងកតពាកយបែត ឹងលនេះ។ 

កន ុងអំ ុងលព្េននការលស ើបអលងកតរបស់ខល នួ នយកម្របតិបតត ិ និង/ឬអនកចត់តាំងរបស់ខល នួ

ម្រតវូទក់ទងប េាេទងំលនេះ មដេម្រតវូបានលេចត់ទ កថាានព្័ត៌ានពាកព់្័នធ លៅនឹង

ពាកយបែត ឹង។ ការកំែត់លព្េលវលាដ៏តឹងរងឹែិនអាចកំែត់សម្រាប់ដំលែើរការលស ើបអលងកត

បានលទ លោយសារកាេៈលទសៈន៊ីែួយៗានភាព្ខ សមបលកោន  ប៉ា មនតពាកយបែត ឹងនឹង

ម្រតវូបានលឆល ើយតបភាល ែៗ។ បនទ ប់ព្៊ីបញ្េប់ការលស ើបអលងកតជាផ្ល វូការ នយកម្របតិបតត ិម្រតវូ

ទក់ទងប េាេមដេបានោក់ពាកយបែត ឹងទក់ទងនឹងេទធផ្េននការលស ើបអលងកតរបស់ខល នួ។ 

 

ច្ោលការណ្៍ច្ម្បើម្បាស់ថ្នា ជំក់របស់សាលា 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell បានលបតជាា ចិតតកន ុងការមងរកា និងលធវ ីឱ្យស ខភាព្ 

និងស ខ ាេភាព្របស់ប េាេិក និងសិសសទងំអស់បានម្របលសើរល ើង។ សាលា Collegiate Charter 

School of Lowell ទទួេយកលោេការែ៍អប់រំមដេអាចបលម្រងៀនបានេអបំផ្ តតាែរយៈ

ឧទហរែ៍។ ការម្រសាវម្រជាវមផ្នកលវជាសាន្តសដបងាា ញថា 

ការលម្របើម្របាស់ថាន ជំក់បងកហានិេ័យស ខភាព្យ៉ា ងធៃន់ធៃរ។ ជាេទធផ្េ សាលា Collegiate Charter 

School of Lowell ម្របកាន់យកលោេការែ៍ខាងលម្រកាែសម្រាប់ប េាេិក សិសស និងលេាៀវ

ទងំអស់លៅបរលិវែសាលា៖  

 

1.

 ការលម្របើម្របាស់ថាន ជំក់ម្រេប់ម្របលេទែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តលៅកន ុងអោរណាែួយលម្រកា

ែការដឹកនំរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell ល ើយ។ 

2. លោេការែ៍សដ ៊ីព្៊ីការហាែការជក់បារលីៅសាលាហាែ

ឃ្ត់ការលម្របើម្របាស់ថាន ជំក់លោយសិសស ប េាេិក និងលេាៀវលៅម្រេប់អោរ 

និងលៅម្រេប់កមនលងននទ៊ីធាល សាលា និងរងយនត ម្រកងុ ម្រេប់លព្េលវលា រែួទងំម្រពឹ្តត ិការែ៍

មដេលរៀបចំលោយសាលាលៅលម្រៅសាលាផ្ងមដរ។ 
 

ការបំពានលោេការែ៍លនេះនឹងបណាដ េឱ្យានផ្េវបិាក។ 

វវធិានការខាងលម្រកាែម្រតវូលម្របើលោយនយក ឬអនកចត់តាំងជាលោេការែ៍មែនំ 

លដើែប៊ីផ្តេ់នូវវធិ៊ីសាម្រសត ម្របកបលោយយ តត ិធែ៌ វរងឹាំ និងជាប់លាប់ចំលពាេះវវន័ិយ។  
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អំលព្ើលេម ើស-- ការលម្របើម្របាស់ផ្េិតផ្េថាន ជំក់ទងំអស់ (មដេកំែត់លោយ M.G.L. Ch. 71, 

s.2 (A). 
  
 

សិសស—ការរកាទ៉ុក ឬច្ម្បើម្បាស់ផ្លតិផ្លថ្នា ជំក់* ច្ៅច្លើម្ទព្យយសរបតតរិបស់សាលា៖ 

អំច្ព្យើច្លម ើស៖      ជច្ម្រើស៖ 

 អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 1៖      ការព្យួ រការសិកា 1-3 នងៃ 

        ការជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា 

  

                  ការម្របឹកាលយបេ់ 

 

 អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 2៖      ការព្យួ រការសិកា 3-5 នងៃ 

        ការជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា 

        ការម្របឹកាលយបេ់ 

  

អំលព្ើលេម ើសទ៊ី 3៖      ការព្យួ រការសិកា

រយៈលព្េខល ៊ីឬមវង 

        ការជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា 

        ការម្របឹកាលយបេ់ 

 សិសស--ការរកាទ៉ុកផ្លតិផ្លថ្នា ជំក់* ច្ៅច្លើម្ទព្យយសរបតតរិបស់សាលា៖ 

អំច្ព្យើច្លម ើស៖      ជច្ម្រើស៖ 

 អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 1៖      កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសខាងកន ុង 

        ការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា 

        ការជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា 

        ការម្របឹកាលយបេ់ 

        ការព្យួ រការសិកា 1-3 នងៃ 

 

 អំព្៊ីលេម ើសទ៊ី 2៖      ការព្យួ រការសិកា 1-3 នងៃ 

        ការជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា 

        ការម្របឹកាលយបេ់ 

 

ជលម្រែើសណាែួយដូចខាងលម្រកាែអាចនឹងម្រតវូបានផ្សជំាែួយនឹងផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយ៖ 

ការបញ្ជ នូលៅកាន់កែម វធិ៊ីបញ្ឈប់ការជក់បារ ី កែម វធិ៊ីជលម្រែើសជំនួសកន ុងផ្ទេះ 

និងការឃ្ត់ឱ្យលៅសាលា។ 

 

* ផ្េិតផ្េថាន ជំក់៖ បារ ីស ៊ីហាា  បារលីអ ិចម្រតនិូក ថាន ជំក់ទំពារ ថាន ហំឺត ឬថាន ជំក់ទម្រែង់លផ្សងលទៀត  

  
 

ច្ោលការណ្៍/ព្យិធីសារឆំច្ពាោះការច្ម្បើម្បាស់សារធាត៉ុច្ញៀន 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell លបដជាា ផ្តេ់នូវបរយិកាសោម នលម្រេឿងលញៀន 

និងលម្រេឿងម្រសវងឹសម្រាប់ប េាេិក សិសាន សិសស និងម្របជាព្េរដា។  សាលាលជឿថាការអប់រំលដើរ
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តួនទ៊ីយ៉ា ងសំខាន់កន ុងការបលងក ើតទាល ប់ស ខភាព្លព្ញែួយជ៊ីវតិសម្រាប់សិសសរបស់ខល នួ។  

ការមែនំអំព្៊ីធាត ផ្សនំនកែម វធិ៊ីសិកា និងការម្របឹកាការមែនំសងកត់ធៃន់លេើលម្រោេះថាន ក់ 

មដេទក់ទងនឹងលម្រេឿងលញៀន និងលម្រេឿងម្រសវងឹ។  SABIS® ក៏ានការចប់

អារែមែ៍យ៉ា ងខាល ំងចំលពាេះស ខភាព្របស់ប េាេិករបស់ខល នួ និងចំលពាេះលសវាកែម

របស់ពួ្កលេចំលពាេះសិសសកន ុងនែជាជនេំរវូជិាានផ្ងមដរ។ 

 

សិសសមដេចូេរែួកន ុងកែម វធិ៊ីរាមំរករបស់សាលា ម្រព្ឹតត ិការែ៍សងាែ ឬសកែមភាព្សាលានឹងតម្រែូវ

ឱ្យលោរព្វធិានននអាកបបកិរយិមដេចូេជាធរានកន ុងនងៃសិកា។ 

 

សកែមភាព្រាមំរក និងសកែមភាព្សងាែរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

ម្រតវូបានលម្រោងសម្រាប់សាជិកននសាលារបស់លយើង 

ការចូេរែួលោយប េាេមដេែិនមែនជាប េាេិកសាលាេឺមតតាែរយៈការអលញ្ា ើញមតប៉ា លណាណ េះ។  

លៅលព្េមដេលេាៀវម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេ សិសសម្រតវូោក់កំហិតចំលពាេះលេាៀវាន ក់លៅកែម វធិ៊ីរាមំរក 

ឬកែម វធិ៊ីសងាែ លហើយការយេ់ម្រព្ែម្រតវូមតផ្តេ់ជាែ នលោយរដាបាេ។ 

 

សិសសនឹងែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេសកែមភាព្រាមំរកសាែសិបនទ៊ីបនទ ប់ព្៊ីវាបានចប់

លផ្តើែលទ េ េះម្រតាមតានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីរដាបាេ។  ម្របសិនលបើអនកចូេរែួចកលចញ

ព្៊ីសកែមភាព្លោយលហត ផ្េណាែួយលោយោម នែន សសធំអែដំលែើរ 

ោត់នឹងែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យម្រតេប់ែកវញិលទ។ 

 

សិសសមាា ក់ៗបដលឆូលររួសករមភាព្យរាបំរក ឬសករមភាព្យបដលឧបតថរៃច្ដាយសាលា អាឆម្តវូបាន

តម្រូវឱ្យដាក់ជូនលទធផ្លច្ធវ ដច្តសត ឧបករណ្៍ច្ធវ ដច្តសត ផ្ល វូដច្ងាើរ។  ច្នោះគឺជាការសាកលបងអករម 

បដលរិនមានលកេណ្ៈ ល្ នពាន បដលរិនចាបំាឆ់ច្ម្បើពាកយសរា ី។  សសិសនឹងម្តវូបាន

ច្សា ើស៉ុំឱ្យនិយយ ឬដកដច្ងាើរឆូលច្ៅកន ុងឧបករណ្៍ "ដូឆរីម្កហូវ នូ"។   

លៅលព្េមដេអាចលធវ ីលៅបាន និងតាែការសលម្រែចចិតតរបស់រដាបាេ ែន្តនត ៊ីប៉ាូេិស

នឹងានវតតានលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍កន ុងករែ៊ីានបញ្ញា ការអន វតតចាប់មដេអាចនឹងលកើត

ល ើង។  សិសសមដេរដាបាេបានកំែត់ថាបានបំពានលេើលោេការែ៍ននការលម្របើម្របាស់សារធាត 

លញៀន និងម្រកែម្របតិបតត ិរបសស់ាលានឹងម្រតវូបញ្ជ នូលៅផ្ទេះជាែួយាតាបិតា ឬម្រតវូបញ្ជ នូលៅ

ប៉ាូេិសលដើែប៊ីោក់ឱ្យសថ ិតកន ុងការពារ ឬការចប់ខល នួ។ 

 

វាជាទំនួេខ សម្រតវូរបស់ទ៊ីម្របឹការដាបាេ/ែហាវទិាេ័យ លដើែប៊ីបញ្ញា ក់ឱ្យចាស់ថាចំែ ចដូចខាង

លម្រកាែម្រតវូបានអន វតត៖ 

1. លោេលៅរបស់អនកលែើេការខ សម្រតវូែហាវទិាេ័យចំនួនបួននក់ និងយ៉ា ងលហាចណាស់

ាតាបិតាព្៊ីរម្រកែុ លដើែប៊ីសម ័ម្រេចិតតសម្រាប់លសវាកែមរបស់ពួ្កលេ។ 

2.  ានមតតំបន់ននអោរមដេម្រព្ឹតត ិការែ៍លនេះនឹងលកើតល ើង លហើយបនទប់ទឹកមដេលៅជាប់

ោន អាចនឹងានប៉ា លណាណ េះ។ 

3.   លោេការែ៍សម្រាប់សិសសមដេចកលចញព្៊ីអោរ៖ 

  ក. ានមតលព្េឈបស់ម្រាកប៉ា លណាណ េះ មដេសិសសអាចលចញលៅខាងលម្រៅបាន។ 

4.   នរណាាន ក់មដេលែើេលៅសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េននជាតិអាេ់ក េ ឬលម្រេឿងលញៀន 

ែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀនលទ លហើយម្រតវូឆលងកាត់ការលធវ ីលតសត ខយេ់ដលងា ើែ។ 

5.   លេាៀវមដេសថ ិតលៅលម្រកាែថាន ក់ទ៊ីម្របំាបួនែិនអាចចូេរែួការរាមំរកលៅវទិាេ័យបានលទ។ 
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6.   ែ នម្រព្ឹតត ិការែ៍លនេះ ល ម្ ោលេាៀវម្រតវូទទួេបានការអន ញ្ញា ត និងកត់ម្រតាជាែួយរដាបាេ

ែ នលព្េបិទសាលា។ 

 

បផ្ាកទី I៖ ម្ព្យតឹត ិការណ៍្បដលច្រៀបឆំច្ដាយសាលា 

1. រដាបាេនឹងកំែត់ថាលតើលៅម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលាណាខលេះ

មដេម្រតវូលម្របើឧបករែ៍លធវ ីលតសតខយេ់ដលងា ើែ។  ម្រពឹ្តត ិការែ៍ទងំលនេះរែួានជាអាទិ៍ 

ព្ិធ៊ីជប់លេៀងបញ្េប់ការសិកា ការរាមំរក ការម្របេ ំតន្តនត ៊ី សកែមភាព្លព្េយប់ 

ដំលែើរទសសនៈកិចេមដេែិនានភាព្ចំបាច់ ម្រព្ឹតត ិការែ៍ក៊ីឡា។េ។ 

 

2. រដាបាេនឹងកំែត់ព្៊ីរលបៀបមដេសិសសនឹងម្រតវូបានលធវ ីលតសត ៖ ម្រកែុទងំែូេ 

ការលម្រជើសលរសីនចដនយមដេបានកំែត់ទ កជាែ ន 

ឬមផ្អកលេើការសងស័យសែលហត ផ្េមដេានេកខែៈប េាេ។ អនកម្រេប់ម្រេង 

ឬប េាេិកមដេានវតតានលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍មបបលនេះ ានសិទធិលធវ ីលតសដ  

និងលធវ ីលតសដ ល ើងវញិលេើសិសសណាាន ក់មដេសងស័យថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េននលម្រេឿងម្រសវងឹ 

លបើលទេះប៊ីជាសិសសានការលធវ ីលតសត អវជិាានលៅលព្េចូេរែួកន ុងម្រពឹ្តត ិការែ៍ក៏លោយ។ 

3.

 សិសសមដេចូេរែួកន ុងម្រពឹ្តត ិការែ៍ទងំលនេះអាចម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យលធវ ីលតសដ ឧបករែ៍លធវ ីលត

សត ដលងា ើែ មដេម្រេប់ម្រេងលោយប េាេិក ឬរដាបាេែ នលព្េចូេម្រពឹ្តត ិការែ៍លនេះ។ 

 

a. សិសសណាមដេលធវ ីលតសត វវជិាាននឹងម្រតវូលធវ ីលតសត លេើកទ៊ីព្៊ីរបនទ ប់ព្៊ីការរង់ចំរយៈលព្េ

នែា (20) នទ៊ី។ 

 

ខ. ម្របសិនលបើការលធវ ីលតសត លនេះានភាព្វជិាាន 

សិសសនឹងម្រតវូបានបដិលសធែិនឲ្យចូេរែួកន ុងម្រពឹ្តត ិការែ៍លនេះ 

ឃ្ត់ខល នួលោយែន្តនត ៊ីសាលាលរៀន រហូតដេ់ឪព្ កាត យ ឬអាណាព្ាបាេែកដេ់ 

លហើយការលស ើបអលងកតម្រតវូបានលធវ ីល ើង។ 

 

េ. សិសសនឹងម្រតវូបញ្ជ នូលៅផ្ទេះ លហើយនឹងម្រតវូព្យួ រការសិកាតាែន៊ីតិវធិ៊ីវវន័ិយ។ 

 

ឃ. ែិនថាែន្តនត ៊ីសាលាកំព្ ងលធវ ីលតសតសិសសលោយនចដនយ ឬលធវ ីលតសត ម្រកែុទងំែូេលទ 

សិសសមដេលធវ ីលតសត វជិាាន ឬបដិលសធែិនទទួេការលធវ ីលតសត  

អាចម្រតវូបានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូេរែួកន ុងសកែមភាព្លម្រៅ

កែម វធិ៊ីសិកានលព្េអនេតល ើយ។ 

 

4. សិសសមដេបានចូេរែួរចួលហើយលៅកន ុងម្រពឹ្តត ិការែ៍មដេលរៀបចំលោយសាលា 

មដេម្រតវូបានសងស័យថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េ នឹងម្រតវូលធវ ីលតសត  ឬលធវ ីលតសត ល ើងវញិ។ 

 

ក. ម្របសិនលបើការលធវ ីលតសត លនេះវជិាាន 

សិសសនឹងម្រតវូឃ ំខល នួរហូតដេ់ឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេែកដេ់ 

លហើយនឹងម្រតវូព្យួ រការសិកាតាែន៊ីតិវធិ៊ីវន័ិយ។ 
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ខ. ម្របសិនលបើសិសសមដេចូេរែួរចួលហើយ 

មដេម្រតវូបានលេសងស័យថាបានលម្របើម្របាស់លម្រេឿងម្រសវងឹដូចបានលរៀបរាប់លៅទ៊ីលនេះ 

បដិលសធការលធវ ីលតសត លនេះ សិសសលនេះនឹងម្រតវូឃ ំខល នួ 

លហើយបញ្ជ នូលៅផ្ទេះជាែួយឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេ លហើយសថ ិតលម្រកាែន៊ីតិវធិ៊ី វន័ិយ 

នឹងម្រតវូព្យួ រការសិកា។  

 

5. ព្ិធ៊ីសារឧបករែ៍ព្ិនិតយដលងា ើែម្រតវូអន វតតចំលពាេះសិសស និងលេាៀវទងំអស់។ 

 

បផ្ាកទី II៖ កន ុងអំ ុងច្ព្យលថ្ថៃសិកា 

អនកម្រេប់ម្រេងអាចនឹងផ្តេ់ឱ្យសិសសណាាន ក់មដេសងស័យថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េននជាតិអាេ់ក 

េលោយលយងតាែបទបបញ្ាតត ិននលោេនលយបាយលនេះនូវការលធវ ីលតសត ខយេ់ដលងា ើែ។ 

 

ក. សិសសមដេលធវ ីលតសត វវជិាាននឹងម្រតវូលធវ ីលតសត លេើកទ៊ីព្៊ីរបនទ ប់ព្៊ីការរង់ចំរយៈលព្េនែា 

(20) នទ៊ី។ 

 

ខ.  ម្របសិនលបើការលធវ ីលតសត លនេះានភាព្វជិាានផ្ងមដរ 

ែន្តនត ៊ីសាលានឹងឃ្ត់ខល នួសិសសរហូតដេ់ឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេែកដេ់ 

លហើយសិសសនឹងម្រតវូព្យួ រការសិកាតាែន៊ីតិវធិ៊ីវន័ិយ។ 

 

េ. សិសសមដេម្រតវូបានកំែត់ថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េដូចបានលរៀបរាប់លៅទ៊ីលនេះ 

លហើយសិសស

មដេបដិលសធការលធវ ីលតសត លនេះនឹងម្រតវូឃ្ត់ខល នួរហូតដេ់ឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេ

ែកដេ់ លហើយសិសសនឹងម្រតវូបានព្យួ រការសិកាតាែន៊ីតិវធិ៊ីវន័ិយ ។ 

 

បផ្ាកទី III៖ ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងការបថទាា 

1. ការបែត ុ េះបណាត េលៅកន ុងម្របតិបតត ិការឧបករែ៍លធវ ីលតសត ដលងា ើែ

នឹងម្រតវូបានអន វតតនិងលធវ ីបចច ុបបននភាព្ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំលយងតាែការមែនំរបស់ម្រកែុហ៊ ន

ផ្េិតឬភាន ក់ងារេក់ឧបករែ៍លធវ ីលតសត ដលងា ើែ។  

 
2.

 បញ្ា ៊ីរាយនែប េាេិកមដេបានទទួេការបែត ុ េះបណាត េនឹងានលៅលេើឯកសារកន ុងកាវរ ិ

យេ័យសាលា។ 

 

និយែន័យ៖ 
 

របររត់ព្យនធ  

ឧបករែ៍ បរកិាខ រ ឬអតថបទណាែួយ មដេលម្របើកន ុងការលម្របើម្របាស់សារធាត រំលលាេបំពានណាែួយ។  

លនេះរែួបញ្ច េូទងំសារធាត រំលលាេបំពាន។  

 

ការបឆកចាយ 
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ការរកាទ កកន ុងខល នួនូវថាន លំញៀនខ សចាប ់ ឬសារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេងកន ុងបរាិែលេើស

ព្៊ីការលម្របើម្របាស់ផ្លទ េ់ខល នួសែលហត ផ្េ ឬថាន តំាែលវជាបញ្ញា កន ុងបរាិែលម្រចើនជាងកម្រែិតលម្របើ

ម្របចំនងៃមដេបានមែនតំាែលវជាបញ្ញា លៅកន ុងឯកសារលយងរបសម់្រេលូព្ទយ (P.D.R.)។  

លេើសព្៊ីលនេះ ការផ្តេ់ឱ្សងខ សចាប ់ សារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេង ឬថាន តំាែលវជាបញ្ញា លៅ

ឱ្យអនកលផ្សងលទៀត ែិនថាកន ុងបរាិែណាក៏លោយ 

ម្រតវូបានចត់ទ កថាជាការមចកចយលៅកន ុងលោេការែ៍លនេះ។  

ម្រតវូបានរកលឃើញថាានរកាទ កកន ុងបរាិែលនេះ ែិនថាម្រតវូបានរកលឃើញព្ិតម្របាកដ 

ឬែិនពិ្តម្របាកដលៅកន ុងសកែមភាព្មចកចយក៏លោយ 

នឹងម្រតវូចត់ទ កថាជាការមចកចយលៅកន ុងលោេការែ៍លនេះ។ 

 

ឧបករណ្៍ជក ់

ឧបករែ៍ បរកិាខ រ ឬអតថបទមដេលម្របើកន ុងការលម្របើម្របាស់សារធាត រំលលាេបំពានណាែួយ 

រែួទងំឧបករែ៍មដេានេកខែៈត បមតង ដូចជា មខសោបកញ្ញេ រ បំព្ង់ និងម្រកោសែូេបារ។ី 

 

ឧបករណ្៍ជក់ច្ម្គឿងច្ញៀន៖ 

លដើែប៊ីក ឲំ្យានការលម្របើម្របាសស់ារធាត លញៀន សិសសមដេបងាា ញឧបករែ៍ជកល់ញៀនលៅលេើម្រទព្យ

សែបតត ិរបស់សាលា អាចនឹងម្រតវូវរបឹអូសយកែកម្របេេ់ជូនាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់

វវញិ។  ផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយចំលពាេះករែ៊ី មបបលនេះនឹងម្រតវូសលម្រែចតាែករែ៊ីន៊ីែួយៗ។ 

 

ម្ទព្យយសរបតត ិផ្លា ល់ខ្ល នួ 

រែួបញ្ច េូទងំសលែលៀកបំពាក ់កាបូបសាព យ កាបូបលសៀវលៅ ឬវតថ ុមដេជាកែមសិទធិប េាេម្រព្ែទងំ

ម្រទព្យសែបតត ិមដេបានផ្តេ់ឱ្យលោយសាលា។  

 

ការរកាទ៉ុក 

ការរកាទ កកន ុងខល នួនូវបរាិែននសារធាត រំលលាេបំពានណាែួយកន ុងបរាិែសែលហត ផ្េស

ម្រាប់ការលម្របើម្របាស់ផ្លទ េ់ខល នួ។ 

 

ការបសវ ងរកសរច្ហត៉ុផ្ល 

ការម្រតួតពិ្និតយលេើប េាេរបស់សិសស ផ្េប៉ាេះពាេ់ផ្លទ េ់ខល នួឬម្រទព្យសែបតត ិ ប៉ា មនតែិនរាប់បញ្ច េូការ

មឆកលឆរលោយឱ្យលោេះសលែលៀកបំពាក់។ 

 

សារធាត៉ុរំច្លាេបំពាន 

សារធាត េ៊ីែ៊ី ឬសារធាត ហាែឃ្ត់ ឬខ សចាប់ (រែួទងំម្រេប់ទម្រែង់ននសារធាត ម្រសូបចូេតាែ

ដលងា ើែ) ណាែួយ មដេផ្លល ស់បត រូសាថ នភាព្ផ្ល វូកាយ អារែមែ៍ ឬផ្ល វូចិតតរបស់ប េាេាន ក់ៗ។ 

 

ការដ៉ុតបំផ្លល ញរបស់របររត់ព្យនធបដលរបឹអូសបាន 

សារធាត ទងំអស់ម្រតវូមតបិទេា ិត និងចងម្រកងឯកសារលោយរដាបាេសាលា លហើយបញ្ជ នូលៅ

នយកោា នប៉ាូ េិសម្រកងុ Lowell។  អតតសញ្ញា ែសិសសនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូននយកោា នប៉ាូ េិសម្រកងុ 

Lowell ម្រសបតាែលោេការែ៍លនេះ។ 

 

ការសច្ម្ងាគ ោះបនា ន់បផ្ាកច្វជជសាស្រសត  
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កន ុងករែ៊ីមដេសិសសម្រតវូបានរកលឃើញថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េននសារធាត ណាែួយដេ់កម្រែិត

មដេានការេំរាែកំមហងដេ់អាយ ជ៊ីវតិ ការដឹកជញ្ជ នូសលម្រងាា េះបនទ ន់នឹងម្រតវូលរៀបចលំៅកាន់

ែនទ ៊ីរលព្ទយមដេលៅជិតបំផ្ ត។  ការវាយតនែលលោយេិលាន បោា យិកាសាលានឹងលធវ ីល ើងលៅលព្េ

ណាមដេអាចលធវ ីលៅបាន លដើែប៊ីធានស វតថ ិភាព្សិសស។ 

 

ការរកាការសមាៃ ត ់

រាេ់ចំណាត់ការរដាបាេរបស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell មដេបានលធវ ីល ើង

កន ុងការអន វតតលោេការែ៍ទងំលនេះ នឹងម្រតវូបានចងម្រកងលៅកន ុងកំែត់ម្រតាបលណាដ េះបងារ

អាសននរបស់សិសស។  េ េះម្រតាមតានកំែត់លោយចាប់ ការលាតម្រតោងព័្ត៌ានណាែួយ

ម្រតវូមតានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីសិសសាន ក់ៗ និង/ឬាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ ម្របសិនលបើ

សិសសលនេះានអាយ លម្រកាែដប់បួន (14) ឆ្ន ំ។  

 

កិចេខិតខំម្របឹងមម្របងទងំអស់នឹងម្រតវូបានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីការពារអតតសញ្ញា ែរបស់ប េាេណាែួយ 

(សិសស ប េាេិក និងឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ មដេរាយការែ៍ព្៊ីការបំពាន

លេើលោេការែ៍ទងំលនេះ។  

 

ការព្ចិរណាទូលៅ៖ 

ថ្នា តំារច្វជជបញ្ញជ ៖ ម្រតវូមតទ កលៅជាែួយេិលាន បោា យិកាសម្រាប់ការមចកចយ។  តម្រែូវឱ្យាន

ការបងាា ប់ព្៊ីលវជាបែឌ ិត និង ការអន ញ្ញា តជាលាយេកខែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ

ែ នលព្េថាន ណំាែួយម្រតវូបានមចកចយ។    ឱ្សងណាែួយមដេម្រតវូបានរកាទ កលៅលេើរបស់របរ

ផ្លទ េខ់ល នួរបស់សិសសនឹងម្រតវូបានលឆល ើយតបលោយអន លលាែតាែលោេការែ៍លនេះ 

លោយមផ្អកលេើបរាិែននសារធាត លនេះ។ 

 

ការដ៉ុតបំផ្លល ញរបស់របររត់ព្យនធបដលរបឹអូសបាន៖ សារធាត ទងំអស់ម្រតវូមតបិទេា ិត និងចងម្រកង

ឯកសារលោយរដាបាេសាលា លហើយបញ្ជ នូលៅនយកោា នប៉ាូ េិសម្រកងុ Lowell។  

អតតសញ្ញា ែសិសសនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូននយកោា នម្រសបតាែបទបបញ្ាតត ិននលោេការែ៍លនេះ។ 

 

ម្ោអាសនាបផ្ាកច្វជជសាស្រសត ៖ កន ុងករែ៊ីមដេសិសសម្រតវូបានរកលឃើញថាសថ ិតលៅលម្រកាែឥទធិព្េនន

សារធាត ណាែួយដេ់កម្រែិតមដេានការេំរាែកំមហងដេ់អាយ ជ៊ីវតិ ការដឹកជញ្ជ នូសលម្រងាា េះ

បនទ ន់នឹងម្រតវូលរៀបចលំៅកាន់ែនទ ៊ីរលព្ទយមដេនោជិតបំផ្ ត។  ការវាយតនែលលោយការយិេ័យ

ស ខភាព្នឹងម្រតវូបានចូេលម្របើម្របាស់លៅលព្េណាមដេអាចលធវ ីលៅបាន 

លដើែប៊ីធានស វតថ ិភាព្សិសស។ 

 

ការអន៉ុវតតច្ោលការណ្៍៖ សិសសម្រតវូបានការពារលោយការធានននវលិសាធនកែមទ៊ីបួន លហើយជា

កែមវតថ ុននការមឆកលឆសែលហត ផ្េ និងការរបឹអូសព្៊ីសិសស និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិជាក់លាក់ 

លៅលព្េមដេានការសងស័យសែលហត ផ្េកន ុងការលជឿថា សិសសអាចនឹងានរកាទ ក

លម្រេឿងលញៀន អាវ ធ លម្រេឿងម្រសវងឹ និងសាា រលផ្សងលទៀតមដេបំពានលេើលោេការែ៍សាលា ឬចាប់

រដា។  ម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាម្រតវូសថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេងរបស់ែន្តនត ៊ីសាលា លហើយម្រតវូសថ ិត

លៅលម្រកាែការមឆកលឆរ 

 



 

 
102 

ម្ទព្យយសរបតត ិសាលា៖ សាលាានសិទធិលេើទូសាា រ ត  និងម្រទព្យសែបតត ិលផ្សងៗលទៀតរបស់សាលា។  

សាលាអន វតតសិទធិម្រេប់ម្រេងផ្លត ច់ែ ខលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា លហើយសិសសែិនេួរានការរំព្ឹង

ទ កអំព្៊ីឯកជនភាព្ទក់ទងនឹងវតថ ុមដេសថ ិតលៅកន ុងម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលាល ើយ។  ម្របសិនលបើ

ទូសាា រលៅកន ុងសាលាម្រតវូបានលម្របើរែួោន លោយសិសសលម្រចើនជាងែួយនក់ សិសសាន ក់ៗម្រតវូ

ទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះរបស់របររត់ព្នធ មដេបានរកលឃើញកន ុងអំ ុងលព្េមឆកលឆរទូសាា រ 

(សូែលែើេចំែ ច “ទូសាា រ” មដេានលៅទ៊ីលនេះ)។ 

 

ប៉ុគគល៖ លយងតាែត លាការកំពូ្េរបស់សហរដាអាលែរកិ "សិសសអាចនឹងម្រតវូបានមឆកលឆរ 

ម្របសិនលបើានលហត ផ្េសែលហត ផ្េសម្រាប់ការសងស័យថាការមឆកលឆរនឹងបងាា ញេសត ុតាង

មដេថាសិសសបានបំពានលេើវធិាន ឬចាប់របស់សាលា"។  ឥទធិព្េរបស់សិសសាន ក់ក៏ជាម្របធាន

បទកន ុងការមឆកលឆរលោយែន្តនត ៊ីសាលា និងសថ ិតលៅលម្រកាែវធិានដូចោន ។  ផ្េប៉ាេះពាេ់

អាចរែួបញ្ច េូរងយនតមដេានទ៊ីតំាងលៅលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា។ 

 

ឧបករណ្៍ជក់ច្ម្គឿងច្ញៀន៖ លដើែប៊ីក ឲំ្យានការលម្របើម្របាស់សារធាត លញៀន សសិសមដេបងាា ញ

ឧបករែ៍ជក់លម្រេឿងលញៀនលៅកន ុងសាលាអាចនឹងម្រតវូវរបឹអូសលោយែិនានចំណាត់ការអវ ីល ើយ។  

លម្រេឿងបរកិាខ រមបបលនេះអាចម្រតវូបានម្របេេ់ជូនសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេម្រសបចាប់។  

លនេះែិនរាប់បញ្ច េូការបងខ ចូលករ តិ៍ល ម្ េះលនេះលទ។ 

 
 
 

ច្ម្ោងថ្ននីតិវធិីវន័ិយ 

 

A. សករមភាព្យសម ័ម្គឆិតតច្ដាយសិសស៖ 

1. ការបញ្ជ នូសាៃ ត់លៅកាន់ប េាេិកសងាែកិចេ/អនកម្របឹកាសាលា 

ម្របសិនលបើសិសសយេ់ម្រព្ែ។ 

2. ទទួេបានការដំែឹងអំព្៊ីលសវាកែម និងធនធានមដេាន។ 

3. ផ្េវបិាកមផ្នកវន័ិយមដេអាចលកើតាន។ 

4. ការចូេរែួរបស់ាតាបិតាម្រតវូបានលេើកទឹកចិតត។ 

5. របាយការែ៍របស់ប៉ាូ េិសអាចនឹងម្រតវូបានោក់ជូន។ 

 

ការសាៃ ត់នឹងម្រតវូបានលោរព្ លេើកមេងមតករែ៊ី មដេានសកាត ន ព្េ៖ 

 ការលធវ ីអតតឃ្ត 

 ឃ្តកែម 

 ការរំលលាេបំពានផ្ល វូកាយ ឬផ្ល វូលេទ 

 

ខ្. ការសងស័យច្ដាយសរច្ហត៉ុផ្លថ្នការច្ម្បើម្បាស់សារធាត៉ុបដលសថ ិតច្ម្ការការម្គប់ម្គង៖ 

1. លព្េលៅ កន ុងអំ ុងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 

2. លព្េលៅ កន ុងអំ ុងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីម្រព្ឹតត ិការែ៍ 

និងសកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬទក់ទងនឹងសាលា 

រែួទងំការម្របកួតក៊ីឡាផ្ងមដរ។ 

3. រាយការែ៍ភាល ែៗលៅនយក ឬអនកចត់តាំង។ 
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4. លៅលព្េជូនដំែឹង នយក ឬអនកចត់តំាងម្រតវូលធវ ីការលស ើបអលងកតសែម្រសប។ 

5. ម្របសិនលបើានេសត ុតាងបញ្ញា ក ់សូែអន វតតតាែន៊ីតិវធិ៊ីកន ុងមផ្នក C ខាងលម្រកាែ។ 

 

គ. សិសសទទួលសារភាព្យ ឬបានរកច្ឃើញថ្នកំព្យ៉ុងច្ម្បើម្បាស ់ និង/ឬមានរកាទ៉ុក

សារធាត៉ុបដលសថ ិតច្ម្ការការម្គប់ម្គង៖ 

1. លព្េលៅ កន ុងអំ ុងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 

2. លព្េលៅ កន ុងអំ ុងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីម្រព្ឹតត ិការែ៍ 

និងសកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬទក់ទងនឹងសាលា 

រែួទងំការម្របកួតក៊ីឡាផ្ងមដរ។ 

3. នយក 

ឬអនកចត់តំាងម្រតវូជូនដំែឹងជាបនទ ន់ដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ 

លដើែប៊ីយកសិសសលៅផ្ទេះ៖ 

  ក.  ប៉ាូេិសនឹងទទួេបានការជូនដំែឹងម្របសិនលបើ

ឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ែិនអាចទក់ទងបាន។ 

  b.  ការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ីភាល ែៗ (សូែលែើេ 

ន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់)។ 

4. ប៉ាូេិសទទួេបានការជូនដំែឹងអំព្៊ីបទលេម ើស។ 

5.

 ការម្រតួតពិ្និតយសម្រាប់ែន សសលព្ញវយ័នឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនរហូតដេ់ឪព្ 

កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ និង/ឬប៉ាូេិសែកដេ់។ 

6. ម្របសិនលបើម្រតវូការសលម្រងាា េះបនទ ន់មផ្នកលវជាសាន្តសត  លៅរងយនតសលម្រងាា េះបនទ ន់។ 

7. ការពិ្ន័យ៖  ការផ្លអ ក/ការបលែត ញលចញរយៈលព្េមវង (ដូចមដេបាន

អន ញ្ញា តលៅលម្រកាែចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts ជំពូ្ក 71 មផ្នក 37H) 

 

កន ុងករែ៊ី មដេពាក់ព្័នធនឹងការព្យួ ររយៈលព្េមវង នយកនឹង បមនថែព្៊ីលេើការព្យួ រ មដេតម្រែូវ៖ 

I. បទលេម ើសទ៊ីែួយ – ការបញ្ជ នូសាៃ ត់លៅកាន់ប េាេិកសងាែកិចេ/អនកម្របឹកាសាលា 

លៅលព្េម្រត ប់លៅសាលាវញិ។ 

 ក. ការខកខានែិនបានចូេរែួ៖ 

1. ជួបជាែួយែន្តនត ៊ីសងាែកិចេ/អនកម្របឹកា 

ឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ និងសិសស។ 

2. ការផ្លអ កបមនថែលទៀតអាចាន 

II. បទលេម ើសទ៊ីព្៊ីរ/ជាបនតបនទ ប់  

 ក.

 ការបញ្ជ នូជាចំបាច់លៅកាន់កែម វធិ៊ីព្ាបាេការលម្របើម្របាស់សារធាត លញៀន

លៅខាងលម្រៅ។ 

 ខ. ការវាយតនែលជាចំបាច់លោយកែម វធិ៊ីព្ាបាេ។ 

េ. សិសសអាចនឹងទទួេរងនូវការព្យួ ររយៈលព្េមវងបមនថែលទៀត 

សម្រាប់ការែិនលោរព្តាែការមែនំននកែម វធិ៊ីព្ាបាេ។ 

 

ឃ. សិសសបឆកចាយសារធាត៉ុសថ ិតច្ម្ការការម្គប់ម្គង ររួទងំជាតិអាល់ក៉ុល៖ 

 1. លព្េលៅ កន ុងអំ ុងលព្េ និងលព្េែកព្៊ីសាលាលរៀន។ 
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2. លៅ អំ ុងលព្េ និងលចញព្៊ីម្រព្ឹតត ិការែ៍ និងសកែមភាព្មដេលរៀបចំ 

ឬទក់ទងនឹងសាលា រែួទងំការម្របកួតក៊ីឡា។ 

 3. ការពិ្ន័យ៖ 

ក. ការផ្លអ ក/ការបលែត ញលចញរយៈលព្េមវងលោយអន លលាែតាែ M.G.L. c. 71, 

§§ 37H និង/ឬការផ្លអ កការសិការហូតដេ់លៅសិប (90) 

នងៃលោយអន លលាែតាែ 37H3/4 ។ 

ខ. នយកោា នប៉ាូ េិសម្រកងុ Lowell ម្រតវូបានជូនដំែឹងជាបនទ ន់។ 
 

សហស៉ុខ្៉ុមាលថ្នរដឋ MASSACHUSETTS 

តំបន់សាលាច្រៀនោម នច្ម្គឿងច្ញៀន 

អន លលាែតាែចាប់ទូលៅននរដា Massachusetts ជំពូ្ក 94C មផ្នក 325 ជនណា

មដេបំពានលេើបទបបញ្ាតត ិននចាប់ទក់ទងនឹងការផ្េិត ការមចកចយ ការរកាទ ក 

ឬកាន់កាប់លោយោម នការអន ញ្ញា តកន ុងលោេបំែងមចកចយសារធាត សថ ិតលម្រកាែការម្រេប់ម្រេ

ងកន ុងលព្េកំព្ ង ឬលៅ ឬកន ុងរងវង់ែួយពាន់ហវ ីតននអចេនម្រទព្យមដេានសាលាបឋែសិកា 

កមនលងបែត ុ េះបណាត េវជិាា ជ៊ីវៈ ឬអន វទិាេ័យរដា ឬឯកជន លទេះជាចូេលរៀន ឬអត់ក៏លោយ 

ម្រតវូផ្តនទ លទសោក់ព្នធនោរកន ុងព្នធនោររដាែិនតិចជាងព្៊ីរឆ្ន ំកនល េះ ឬលេើសព្៊ីដប់ម្របា ំ (15) 

ឆ្ន ំ ឬោក់ព្នធនោរកន ុងព្នធនោរ ឬែែឌ េមកមម្របែិនតិចជាងព្៊ីរឆ្ន ំ ឬលេើសព្៊ីព្៊ីរ

ឆ្ន ំកនល េះល ើយ។  ោម នការកាត់លទសណាមដេោក់លម្រកាែបទបបញ្ាតត ិននមផ្នកលនេះម្រតវូានតិចជាង

រយៈលព្េអបបបរាជាចំបាច់ននការោក់ព្នធនោររយៈលព្េព្៊ីរ (2) ឆ្ន ំ។  

ការផ្លកពិ្ន័យចប់ព្៊ីែួយពាន់ រហូតដេ់ែួយែ ឺនដ លាល រ អាចនឹងម្រតវូោក់ ប៉ា មនតែិនមែនជំនួស

ឱ្យការជាប់ព្នធនោរយ៉ា ងតិចព្៊ីរ (2) ឆ្ន ំជាកាតព្វកិចេ ដូចមដេបានកំែត់លៅទ៊ីលនេះលទ។ 

 

កងវេះចំលែេះដឹងអំព្៊ីម្រពំ្មដនសាលា 

ែិនមែនជាការការពារជនណាមដេបំពានលេើបទបបញ្ាតត ិននមផ្នកលនេះលទ។  

 

ឧម្កិដឋករមសអ ប់ច្ខ្ព ើរ និងករណ្ីលំច្អៀង៖ 

សាលា Collegiate Charter School រដា Lowell លបតជាា ផ្តេ់បរយិកាសស វតថ ិភាព្ មដេសិសសទងំ

អស់ានឱ្កាសលសម ើោន កន ុងការលរៀនសូម្រត លោយែិនេិតព្៊ីពូ្ជសាសន៍ ជាតិសាសន៍ លដើែកំលែើត 

ទំលនរផ្ល វូលេទ លយនឌ័រ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ សាសន ឬព្ិការភាព្ល ើយ។  ឧម្រកដិាកែមសអ ប់លខព ើែ 

និងករែ៊ីេំលអៀង តាែធែមជាតិរបស់វា េឺជាការម្របឈែែ ខោក់ោន ។ ករែ៊ីទងំលនេះបលងក ើត

ភាព្តានតឹង និងលេើកកែពស់អរភិាព្សងាែ។  ករែ៊ី មបបលនេះនឹងែិនម្រតវូបានអត់ឱ្ន

លៅកន ុងសាលាលទលម្រពាេះវារំខានដេ់សិទធិរបស់សិសសម្រេប់របូកន ុងការអប់រំ។  បមនថែព្៊ីលេើការបងក

លម្រោេះថាន ក់ដេ់សែិទធិផ្េសិកា ឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ និងការលបៀតលបៀនមដេទក់ទង

នឹងភាព្េំលអៀងអាចលធវ ីឱ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់ស ខ ាេភាព្ផ្ល វូកាយ និងផ្ល វូចិតតរបស់សិសស 

បងកឲ្យានអំលព្ើហិងាសងសឹក លធវ ីឱ្យខូចលករ តិ៍ល ម្ េះរបស់សាលា និងបលងក ើត ឬលធវ ីឱ្យាន

ភាព្តានតឹងលៅកន ុងសហេែន៍កាន់មតខាល ំង។ 

   
សាលានឹងអន វតតតាែចាប់សហព័្នធ  និងរដាជាធរានទងំអស់មដេម្រេប់ម្រេងឧម្រកិដាកែមសអ ប់

លខព ើែលនេះ។  ចាប់ននរដា Massachusetts កំែត់និយែន័យឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែថាជា 
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"អំលព្ើឧម្រកិដាកែមណាែួយមដេេួបផ្សជំាែួយនឹងសកែមភាព្ហួសលហត មដេជំរ ញលោយភាព្លរសី

លអើង និងភាព្េំលអៀង រែួទងំ អំលព្ើេំរាែកំមហង ការប៉ា នប៉ាង ឬសកែមភាព្

ម្របម្រព្ឹតត ិលោយលបើកចំហលោយអាចានការលរសីលអើងជាតិសាសន៍ សាសន ជនជាត ិ ជនព្ិការ 

លយនឌ័រ ឬ ការលរសីលអើងទំលនរផ្ល វូលេទ ឬមដេដកសិទធិប េាេលផ្សងលទៀតព្៊ីសិទធិរដាធែមន ញ្ា របស់

ខល នួលោយការេំរាែកំមហង ការបំេិតបំេ័យ ឬការបងខ ិតបងខ ំ ឬមដេមសវងរកការលម្រជៀតមម្រជក 

ឬរំខានដេ់ការអន វតតសិទធិរដាធែមន ញ្ា របស់ប េាេតាែរយៈការលបៀតលបៀន ឬការបំេិតបំេ័យ។  

M.G.L. c. 22C, § 33; M.G.L. c. 12, §§ 11H, 11I.   

 
លេើសព្៊ីលនេះ បទបបញ្ាតត ិរបស់សហព្័នធហាែឃ្ត់ការលម្របើម្របាស់កាល ំងលោយលចតន 

ឬការេម្រាែកំមហងននកាល ំងម្របឆ្ំងនឹងប េាេ លោយសារពូ្ជសាសន៍ សាសន ជនជាត ិ

ព្ិការភាព្ លយនឌ័រ ឬទំលនរផ្ល វូលេទ កន ុងលោេបំែងរំខានដេ់ការច េះល ម្ េះចូេលរៀន 

ឬការចូេរែួរបស់សិសសលៅកន ុងសាលារដា ឬែហាវទិាេ័យណាែួយ។  18 U.S.C. § 245.  

ទងំេកខនត ិកៈ និងបទបបញ្ាតត ិរបស់រដា ទងំសហព្័នធ  និងរដា 

ានការោក់លទសម្រព្ហមទែឌយ៉ា ងធៃន់ធៃរចំលពាេះប េាេមដេម្រតវូបានកាត់លទសព្៊ីបទឧម្រកិដាកែម

សអ ប់លខព ើែ និងការរំលលាេសិទធិស ៊ី វេិ។ 

 
លោេការែ៍លនេះអន វតតចំលពាេះឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ ករែ៊ីេំលអៀង ការរំលលាេសិទធិព្េរដា 

និងការលបៀតលបៀន មដេទក់ទងនឹងភាព្េំលអៀងមដេលកើតល ើងលៅកន ុងអោរសិកា 

ឬលៅបរលិវែសាលា ឬកន ុងអំ ុងលព្េននសកែមភាព្ណាែួយមដេលរៀបចំលោយសាលា 

រែួទងំសកែមភាព្ មដេលធវ ីល ើងលៅខាងលម្រៅសាលាផ្ងមដរ។ 

ឬកន ុងសាថ នភាព្ណាែួយមដេានឥទធិព្េអាម្រកក់លៅលេើសាលាលរៀន ឬបរយិកាសអប់រំ។ 

 
អនកម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិមដេម្រតវូបានមតងតំាងសម្រាប់សាលាេឺ៖ 

 

 ល ម្ េះ៖   TBD 

 អាសយោា ន៖ 1857 Middlesex Street, Lowell, MA 01851 

 លេខទូរសព្ទ៖ (978) 458-1399     ទូរសារ៖ (978) 458-1366   

 

សិសស ប េាេិក ឬភាេ៊ីទ៊ីប៊ី មដេចប់អារែមែ៍អាចរាយការែ៍ព្៊ីករែ៊ីនន។  

សិសសេួររាយការែ៍អំព្៊ីឧបបតត ិលហត ណាែួយលៅកាន់ែន សសលព្ញវយ័មដេពួ្កលេានអារែមែ៍េអ

បំផ្ ត អាចជាម្រេបូលម្រងៀន អនកម្របឹកាការមែនំ ឬប េាេិកលផ្សងលទៀតជាលដើែ។  

សាជិកប េាេិកេួរមតរាយការែ៍ព្៊ីករែ៊ីលៅអនកម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិសម្រាប់ការលស ើបអលងកត 

និងលោេះម្រសាយ។  ការសាៃ ត់នឹងម្រតវូបានរកាទ កកន ុងកម្រែិតមដេអាចលធវ ីលៅបាន 

ប៉ា មនតកន ុងករែ៊ីលៅលព្េណាមដេានឧម្រកិដាកែមធៃន់ធៃរលកើតល ើង ប៉ាូេិស 

និងភាន ក់ងាររោា េិបាេលផ្សងលទៀតដូចជាការយិេ័យអេាលែធាវនឹីងម្រតវូបានជូនដំែឹង។  

លៅលព្េមដេសិសសបានតអ ញូមតអរអំព្៊ីករែ៊ីេំលអៀងប៉ា មនតែិនានបំែងោក់ពាកយបែត ឹងជាលា

យេកខែ៍អកសរ ែន្តនត ៊ីសាលា ឬអនកម្រេប់ម្រេងមដេម្រតវូបានចត់តាំងនឹងលធវ ីការលស ើប

អលងកតលម្រៅផ្ល វូការអំព្៊ីកាេៈលទសៈននករែ៊ីលនេះ 

លហើយនឹងរកាកំែត់ម្រតាជាលាយេកខែ៍អកសរននការសាកសួរលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍លនេះ កន ុង 
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ករែ៊ីបមនថែលទៀតមដេពាក់ព្័នធនឹងសិសសមដេតអ ញូមតអរនិងអនកលបៀតលបៀន 

បានលកើតានល ើង។ 

 

ការច្ស៉ុើបអច្ងេត 

លៅលព្េទទួេបានលសចកត ៊ីជូនដំែឹងថា ឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀងមដេ

ម្រតវូបានលចទម្របកាន ់ បានលកើតល ើង អនកម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិ និង/ឬអនកទទួេការចត់តាំង

នឹងចត់វធិានការភាល ែៗលដើែប៊ីធានថាជនរងលម្រោេះ ឬជនរងលម្រោេះានស វតថ ិភាព្ និងស វតថ ិភាព្ 

លហើយនឹងជូនដំែឹងលៅនយកទទួេបនទ ុកលេើការលចទម្របកាន់។  ជនរងលម្រោេះ និងសាកស៊ីទងំ

អស់នឹងម្រតវូបានសាា សកន ុងរយៈលព្េម្របំា (5) នងៃបនទ ប់ព្៊ីករែ៊ីលនេះ បនទ ប់ែកានការ

សាា សន៍ជាែួយប េាេលផ្សងលទៀតមដេអាចនឹងដឹងសាច់លរឿងទក់ទងនឹងករែ៊ី និងអនកមដេ

ពាក់ព័្នធកន ុងលរឿងលនេះ។  េ័សត ុតាងជាក់មសតង ម្របសិនលបើាន នឹងម្រតវូម្របែូេ។   

បនទ ប់ែកអនកលស ើបអលងកតនឹងលធវ ីការសលម្រែចថាលតើឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀងបាន

លកើតល ើង លោយព្ចិរណាលេើនិយែន័យមដេានខាងលេើ សាថ នភាព្ជ ំវញិ ទំនក់ទំនង

របស់ភាេ៊ីពាក់ព័្នធ  និងបរបិទមដេករែ៊ីលនេះបានលកើតល ើង។  លេើសព្៊ីលនេះលទៀត 

អនកលស ើបអលងកតនឹងកំែត់ថាលតើាន ឬធាល ប់ានករែ៊ី មដេពាក់ព័្នធ ននការលបៀតលបៀន ឬលទ 

លហើយនឹងវាយតនែល ម្របលេទននការខូចខាតមដេអាចលកើតាន ទងំចំលពាេះជនរងលម្រោេះ 

និងបរសិាថ នសាលា។   អនកលស ើបអលងកតនឹងលចញរបាយការែ៍របស់ោត់កន ុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃ 

នននងៃមដេសាលាលធវ ីការ។ 

 

ការជូនដំណ្ឹងច្ៅ/ច្ដាយឪព្យ៉ុកមាត យ/អាណាព្យាបាលម្សបឆាប់ 

បនទ ប់ព្៊ីការលស ើបអលងកត ម្របសិនលបើានលហត ផ្េសែលហត ផ្េកន ុងការលជឿថាានឧម្រកិដាកែម

សអ ប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀងបានលកើតល ើង អនកម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិ និង/ឬអនកទទួេ

ការចត់តំាងម្រតវូជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់របស់សិសស 

ម្របសិនលបើសិសសជាជនរងលម្រោេះ ឬម្រតវូបានលចទម្របកាន់ព្៊ីឧម្រកិដាកែមសអ ប់ ឬករែ៊ីេំលអៀង។ 

 

ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេម្រសបចាប់ម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតយ៉ា ងខាល ំងឱ្យរាយការែ៍អំព្៊ីឧម្រកិដាក

ែមសអ ប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀងលៅកាន់ទ៊ីម្របឹកាសាលា អនកម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិ ឬលៅកាន់នយក។ 

 

ដំច្ណ្ើរការច្ដាោះម្សាយច្ម្ៅផ្ល វូការ 

វាអាចលៅរចួកន ុងការលោេះម្រសាយពាកយបែត ឹងតាែរយៈការសនទនលោយសម ័ម្រេចិតតរវាងសិសសមដេ

ោក់បែត ឹង និងអនកលបៀតលបៀនមដេម្រតវូបានសម្រែបសម្រែួេលោយប េាេិកសាលា ឬលោយអនក

ម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិមដេបានចត់តំាង។  ប េាេននជលម្រែើសរបស់ពួ្កលេសម្រាប់ការោំម្រទ 

និងការមែនំអាចលៅជាែួយទងំលដើែបែត ឹង និងអនកលបៀតលបៀនមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់។  

ម្របសិនលបើលដើែបែត ឹង និងអនកមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់ានអារែមែ៍ថា ដំលណាេះម្រសាយម្រតវូបាន

សលម្រែច ការសនទនលនេះនឹងរកាការសាៃ ត់ លហើយនឹងែិនានចំណាត់ការបនត លទៀតលទ។   

 

េទធផ្េននដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូការនឹងម្រតវូបានរាយការែ៍ជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់នយក

សាលា។  ម្របសិនលបើភាេ៊ីណាែួយយេ់ថាដំលែើរការសនទនលម្រៅផ្ល វូការែិនម្រេប់ម្រោន់ ឬែិនបាន

លជាេជ័យ ពួ្កលេអាចបនតលៅន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងផ្ល វូការ។  ភាេ៊ីណាែួយក៏អាចលម្រជើសលរសី

លបាេះបង់ដំលែើរការលម្រៅផ្ល វូការបានមដរ លហើយបនតលោយផ្លទ េ់លៅន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងផ្ល វូការ។ 
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ដំច្ណ្ើរការបណ្ត ឹងផ្ល វូការ 

អនកម្រេប់ម្រេងមដេម្រតវូបានចត់តាំង

នឹងបំលព្ញទម្រែង់មបបបទពាកយបែដ ឹងអំព្៊ីការលបៀតលបៀនលោយមផ្អកលេើការលចទម្របកាន់ជាលា

យេកខែ៍អកសរ ឬផ្លទ េ់ាត់របស់សិសសថាករែ៊ី ឬករែ៊ីបានលកើតល ើង។  

ទម្រែង់ពាកយបែដ ឹងនឹងម្រតវូបានរកាទ កកន ុងទ៊ីតំាងមដេានស វតថ ិភាព្ 

លហើយនឹងលរៀបរាប់េែអ ិតអំព្៊ីការពិ្ត និងសាថ នភាព្ននករែ៊ី មដេលកើតល ើង។   

 

ម្របសិនលបើសិសសមដេពាក់ព័្នធានអាយ លម្រកាែ 18 ឆ្ន ំ ឪព្ កាត យ 

ឬអាណាព្ាបាេម្រសបចាប់របស់ោត់នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងភាល ែៗបនទ ប់ព្៊ីបានពិ្លម្រោេះលយប

េ់ជាែួយសិសស 

េ េះម្រតាមតការជូនដំែឹងមបបលនេះែិនម្រតវូបានកំែត់ថាជាផ្េម្របលយជន៍េអ បំផ្ តរបស់សិសស។ 

 

ការលស ើបអលងកតនឹងម្របម្រព្ឹតតលៅកន ុងរយៈលព្េម្របាំ (5) នងៃនននងៃមដេសាលាលធវ ីការ 

ចប់ព្៊ីនងៃមដេោក់ពាកយបែត ឹង ឬរាយការែ៍។  អនកលស ើបអលងកតអាចកំែត់ថា 

ចំបាច់ម្រតវូចត់វធិានការជាបនទ ន់លដើែប៊ីការពារសិសសមដេោក់បែត ឹង 

អនកលបៀតលបៀនមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់ និងសាកស៊ីមដេានសកាត ន ព្េ 

លហើយនឹងជូនដំែឹងដេ់អនកម្រេប់ម្រេងសាលាអំព្៊ីការលបតជាា ចិតតមបបលនេះ។   

 

ការលស ើបអលងកតនឹងម្រតវូបញ្េ ប់ឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាចលធវ ីលៅបាន ប៉ា មនតែិនលេើសព្៊ីម្របា ំ (5) 

នងៃនននងៃមដេសាលាលធវ ីការ បនទ ប់ព្៊ីកាេបរលិចេទននការោក់ពាកយបែត ឹង លហើយរបាយការែ៍

ជាលាយេកខែ៍អកសរមដេបានលធវ ីល ើងលៅកាន់នយក។  របាយការែ៍លនេះនឹង

ានលសចកដ ៊ីសលម្រែចថាលតើការលចទម្របកាន់លនេះម្រតវូបានលេបញ្ញា ក់ថាជាអងាលហត ឬែិនមែន 

និងថាលតើវាបលងក ើតជាការបំពានលេើលោេការែ៍លនេះមដរឬលទ។  អនកលស ើបអលងកតក៏នឹងផ្តេ់

លយបេ់ដេ់នយកផ្ងមដរ ថាលតើម្រតវូចត់វធិានការមបបណា ម្របសិនលបើាន។  លដើែបែត ឹង 

និងអនកមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងអំព្៊ីេទធផ្េននការលស ើបអលងកត 

លហើយថាលតើនឹងានវធិានការែ៍វន័ិយមដរឬលទ។ 

ទងំអនកម្រេប់ម្រេងសិទធិស ៊ី វេិ និងនយកសាលានឹងរការបាយការែ៍លស ើបអលងកតជា

លាយេកខែ៍អកសរទងំអស់។  សាលាទទួេសាា េ់ថាទងំលដើែបែត ឹង និងអនកលបៀតលបៀនមដេ

ម្រតវូបានលចទម្របកាន់ានការលបតជាា ចិតតយ៉ា ងខាល ំងកន ុងការរកាការសាៃ ត់ននដំលែើរការលនេះ។  

ឯកជនភាព្របស់ភាេ៊ីទងំអស់ រែួទងំសាកស៊ី នឹងម្រតវូបានលោរព្តាែមដេអាចលធវ ីបាន 

ម្រសបតាែកាតព្វកិចេផ្ល វូចាប់របស់សាលាកន ុងការលស ើបអលងកត ចត់វធិានការសែម្រសប 

និងអន វតតតាែកាតព្វរកលឃើញ ឬការបងាា ញណាែួយមដេអាចចំបាច់ លោយសារភាព្

ធៃន់ធៃរននករែ៊ី  មដេអាចានការចូេរែួព្៊ីនយកោា នប៉ាូ េិស ការយិេ័យលែធាវែីែឌ េ 

ការយិេ័យអេាលែធាវ ី និងអាចានការចូេរែួលេើដំលែើរការកាត់កត ៊ីរដាបបលវែ៊ី 

និង/ឬម្រព្ហមទែឌ ផ្ងមដរ។    

 

សករមភាព្យវន័ិយ 

វវធិានការវន័ិយ និង/ឬការមកមម្របនឹងម្រតវូលធវ ីល ើងឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាចលធវ ីលៅបាន 

បនទ ប់ព្៊ីបញ្េប់ការលស ើបអលងកតននឧបបតត ិលហត ននឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ 

ឬឧបបតត ិលហត មដេទក់ទងនឹងការេំលអៀង 
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លហើយនឹងានលោេលៅរបស់ខល នួកន ុងការេ បបំបាត់ការម្របម្រព្ឹតតលេម ើស 

ការទប់សាក ត់ការលកើតល ើងែតងលទៀត និង 

ការបលងក ើតល ើងវញិនូវបរយិកាសសាលាមដេានស ខភាព្េអ  ជាព្ិលសសសម្រាប់ជនរងលម្រោេះ។  

សកែមភាព្មបបលនេះនឹងេិតលៅលេើភាព្ធៃន់ធៃរននឧបបតត ិលហត  អាយ  

អតតសញ្ញា ែរបស់ជនរងលម្រោេះ និងអនកលបៀតលបៀន ម្រព្ែទងំផ្េប៉ាេះពាេ់លៅលេើជនរងលម្រោេះ។  

វវធិានការវន័ិយ និង/ឬការមកមម្របអាចរែួានែួយ ឬលម្រចើនដូចខាងលម្រកាែ៖   

 

 ការចូេរែួកន ុងកែមវវធិ៊ីអប់រំអំព្៊ីឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ 

និងករែ៊ីេំលអៀងសម្រាប់អនកម្របម្រព្ឹតត ិ 

 ការស ំលទសចំលពាេះជនរងលម្រោេះ  

 ការម្របឹកាជាចំបាច់  

 លសវាសហេែន៍  

 ការោក់លៅកន ុងកមនលងអប់រំជំនួស  

 ការឃ ំឃ្ំង  

 ការព្យួ ររយៈលព្េខល ៊ីឬរយៈលព្េមវង និង/ឬ   

 ការបលែត ញលចញ (ដូចានមចងលៅលម្រកាែ M.G.L. c. 71, §§37H និង/ឬ 

37H1/2។) 

 

លេើសព្៊ីលនេះ អនកលេម ើសននឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ មដេលកើនល ើងដេ់កម្រែិតននសកែមភាព្ឧម្រកិដា 

អាចនឹងម្រតវូទទួេលទសម្រព្ហមទែឌ  មដេកំែត់លោយចាប់រដា 

និងសហព្័នធពាក់ព័្នធនឹងឧម្រកិដាកែមមបបលនេះ។  

ប៉ាូ េិសនឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងលៅលព្េមដេឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែមដេអាចលកើតាន 

លហើយជាពិ្លសសនឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងកន ុងសាថ នភាព្អាសនន។     

 
 
 

ការសងសឹក 

សាលានឹងលោេះម្រសាយយ៉ា ងយកចិតតទ កោក់លេើរាេ់ការេំរាែកំមហង ឬសកែមភាព្សងសឹក

ចំលពាេះប េាេមដេរាយការែ៍អំព្៊ីឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ ឬករែ៊ីេំលអៀង។  ប េាេិកសាលា

នឹងរកាទំនក់ទំនងជាម្របចំជាែួយជនរងលម្រោេះ និងអនកមដេរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ី មបបលនេះ 

លដើែប៊ីធានថាោម នការេំរាែកំមហង ឬសកែមភាព្សងសឹកលកើតល ើងល ើយ។   

 

ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅនឹងប េាេណាាន ក់ រែួទងំសិសស 

ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដ ឹង ការោក់បែដ ឹងតវា៉ា  ឬការម្របឆំ្ងលៅ

នឹងការលរសីលអើង ម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូចត់ទ កថាជាទលងវ ីខ សឆាង

មដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់មតែដង។ 

 

ប េាេណាក៏លោយមដេម្រតវូបានលេរកលឃើញថាបានេំរាែសងសឹក និង/ឬព្ិតជាេំរាែសង

សឹកនឹងម្រតវូទទួេរងការពិ្ន័យធៃន់ធៃរ រែួទងំអាចម្រតវូដកលចញព្៊ីសាលាផ្ងមដរ។  ម្របសិនលបើ

ការសងសឹកលកើនល ើងដេ់កម្រែិតននសកែមភាព្ឧម្រកិដាកែម  ប េាេិកសាលាម្រតវូបាន

តម្រែូវឱ្យរាយការែ៍លៅភាន ក់ងារអន វតតចាប់កន ុងតំបន់។ 
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ច្ោលការណ្៍ច្បៀតច្បៀនផ្ល វូច្េទ  

ច្សឆកត ីបថលងការណ្៍ទូច្ៅ៖ 

ែន សសម្រេប់របូានសិទធិរចួផ្ តព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូវលេទដូលចនេះ 
ការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទកន ុងទម្រែង់ណាែួយម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹងលៅកន ុងសាលាលរៀន 
លៅបរលិវែសាលា ឬសកែមភាព្ទងំឡាយណាមដេលធវ ីលៅសាលាលរៀន។ 
សាលាែិនានការលរសីលអើងលេើែូេោា នននលេទលៅកន ុងកែម វធិ៊ីអប់រំ ឬសកែមភាព្ 
ការចូេលរៀន ឬការអន វតតការងាររបស់សាលាល ើយ។ 
សាលាបានកំែត់ប េាេខាងលម្រកាែជាអនកសម្រែបសម្រែួេ ចំែងលជើង IX របស់សាលា៖ 

ល ម្ េះ៖ Ruben Santana 
នយករងអនកសម្រែបសម្រែួេមផ្នកម្រេប់ម្រេងសិសស 

អាសយោា ន៖ 1857 Middlesex St, Lowell, MA 01851 

លេខទូរសព្ទ (978) 458-1399 

 
 

និយរន័យ៖ 

លម្រកាែចាប់រដា Massachusetts 

ការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទរែួានការចូេរែួខាងផ្ល វូលេទលោយបងខ ំ ការលសន ើស ំការអន លម្រោេះ

ផ្ល វូលេទ ការម្របម្រព្ឹតតផ្ល វូកាយមដេជំរ ញទឹកចិតតផ្ល វូលេទ ឬការម្របម្រពឹ្តតលោយពាកយសំដ៊ី ឬផ្ល វូ

កាយ ឬការម្របាម្រស័យទក់ទងននេកខែៈផ្ល វូលេទលៅលព្េ 1) ការោក់ពាកយ ឬបដិលសធ

ការចូេរែួ ការលសន ើស ំ ឬការម្របម្រព្ឹតតមបបលនេះលធវ ីល ើងលោយចាស់លាស់ ឬលោយម្របលយេ

នូវខមចង ឬេកខខែឌ ននការផ្តេ់អតថ ម្របលយជន៍ សិទធិ ឬលសវាកែមោក់ ឬជាែូេោា ន

សម្រាប់ការវាយតនែលសែិទធផ្េសិកា ឬវជិាា ជ៊ីវៈ ឬ  

(2) ការចូេរែួ ការលសន ើស ំ ឬការម្របម្រព្ឹតតមបបលនេះានលោេបំែង ឬឥទធិព្េលេើការលម្រជៀត

មម្រជកលោយែិនសែលហត ផ្េកន ុងការអប់រំរបស់ប េាេាន ក់ៗ លោយបលងក ើតបរយិកាសអប់រំ 

ឬការងារមដេានការបំេិតបំេ័យ អរភិាព្ លធវ ីឱ្យអាា៉ា ស ឬបំពានផ្ល វូលេទ។ 

 

លៅលម្រកាែចំែងលជើង IX ពាកយ "ការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ" រែួានប៊ី (3) 

ម្របលេទននការម្របម្រព្ឹតតខ សលោយមផ្អកលេើលេទ៖  

(1) 

ករែ៊ីណាែួយននការលបៀតលបៀនលដើែប៊ីទទួេបានម្របលយជន៍ម្រត ប់ែកវញិលោយប េាេិកសាលា  

(2) ការម្របម្រព្ឹតតមបបែិនសាវ េែន៍លោយឈរលេើែូេោា នននលេទ រែួទងំការម្របម្រពឹ្តត

ែិនេអ មដេមផ្អកលេើទំលនរផ្ល វូលេទ ឬមផ្អកលេើលោេេំនិតម្របនព្ែ៊ីននភាព្ជាប រស 

និងភាព្ជាន្តសត ៊ី មដេានេកខែៈធៃន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់ និងរកីរាេោេ និងម្របាង

លែើេងាយ បដិលសធប េាេមដេានសិទធិទទួេបានការអប់រំលសម ើោន  ឬ  
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(3) ករែ៊ីណាែួយននការរំលលាេបំពានផ្ល វូលេទ ដូចមដេបានកំែត់លៅកន ុងចាប់ Cleary 

ការម្របម្រពឹ្តត ិអំលព្ើហិងាលេើនដេូ អំលព្ើហិងាកន ុងម្រេួសារ 

ឬការលដើរតាែមដេបានកំែត់លៅកន ុងចាប់សត ៊ីព្៊ីអំលព្ើហិងាលេើន្តសត ៊ី។   

តាែនិយែន័យ 
ការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទែិនម្រតវូបានកំែត់ថាជាការម្របម្រពឹ្តត ិមដេហាែឃ្ត់លោយប រសលៅលេើ
ន្តសត ៊ីលនេះលទ។ ប រស ក៏ដូចជាន្តសត ៊ី អាចជាជនរងលម្រោេះននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ លហើយន្តសត ៊ី 
ក៏ដូចជាប រសអាចជាអនកមដេលបៀតលបៀនលេ។ លេើសព្៊ីលនេះ ជនរងលម្រោេះែិនម្រតវូបាន
កំែត់ថាានលេទផ្ទ យុព្៊ីអនកលបៀតលបៀនលនេះល ើយ។ ទ៊ីបំផ្ ត ែន សសលព្ញវយ័ណាក៏លោយ
អាចជាជនរងលម្រោេះននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទលោយសិសស។ 

 

ឧទហរណ្ ៍

ឧទហរែ៍ននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ អាច ម្របសិនលបើបំលព្ញតាែនិយែន័យមដេ

បានកំែត់ខាងលេើរែួាន៖ ការទែទរការអន លម្រោេះផ្ល វូលេទ អែលោយការេំរាែកំមហង។ 

ចូេរែួកន ុងការសងសឹកលោយសារមតប េាេលនេះបដិលសធែិនចូេរែួកន ុងអាកបបកិរយិផ្ល វូលេទ។ 

ប៉ាេះពាេ់នឹងមផ្នកផ្ល វូលេទណាែួយននរាងកាយរបសអ់នកលផ្សង (ឧ. ការប៉ាេះ ការសាទ បអមងអេ ឬ

ខាទ ស់រតឹ) ការប៉ាេះមផ្នកមដេែិនមែនជាកមនលងផ្ល វូលេទណាែួយននរាងកាយ (ឧ. សាម  ។េ។) 

បនទ ប់ែកប េាេលនេះបានបងាា ញថាការប៉ាេះពាេ់មបបលនេះេឺែិនចង់បាន បងាា ញរបូភាព្ 

ឬវតថ ុមដេបងាា ញព្៊ីការរែួលេទ លៅបនទ បលនថ ក ពាកយម្របាងផ្ល វូលេទលេើប េាេណាាន ក់។ 

 

ការរាយការណ្៍ 

សិសសណាាន ក់មដេលជឿថាខល នួជាជនរងលម្រោេះននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ េួរមតជូនដំែឹងលៅម្រេូ 

អនកម្របឹកា 

ឬែន សសលព្ញវយ័លផ្សងលទៀតមដេានសិទធិអំណាចលៅកន ុងសាលាឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាចលធវ ី

លៅបាន។  សិសសេួរលជៀសវាងការព្ាយែលោេះម្រសាយបញ្ញា ននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទមតាន ក់ឯង។ 

ប េាេិកសាលានឹងជួយសិសសកន ុងការោក់ពាកយបែត ឹងអំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទលោយអន លលា

ែតាែន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទរបស់សាលា។ 

 

ប េាេម្រេប់របូេួររាយការែ៍ភាល ែៗអំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទជាក់មសតង 

ឬលោយសែលហត ផ្េលៅនយក ឬអនកទទួេការចត់តំាងរបស់ខល នួ។ 

វវធិានការបលណាត េះអាសននោំម្រទនឹងម្រតវូបានពិ្ភាកាជាែួយជនរងលម្រោេះមដេម្រតវូបានលចទម្របកា

ន់។ 
 

ការច្ស៉ុើបអច្ងេត 

រាេ់ពាកយបែត ឹងផ្ល វូការននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទមដេលឆល ើយតបនឹងនិយែន័យននការលបៀតលបៀ

នផ្ល វូលេទលម្រកាែចំែងលជើង IX ននវលិសាធនកែមការអប់រំឆ្ន ំ 1972 

ម្រតវូលោេះម្រសាយឱ្យម្រសបតាែន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទរបស់សាលា 

និងម្រសបតាែបទបបញ្ាតត ិរបស់សព័្នធ  និងរដាមដេអាចអន វតតបាន។ 

ចាប់ចែលងននន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ ម្រតវូមតផ្តេ់ជូនដេ់សិសស 

ប េាេិក និងភាេ៊ីពាក់ព្័នធ លផ្សងលទៀតលៅកន ុងការយិេ័យនយកសាលា 

លហើយអាចចូេលម្របើបានលៅលេើលេហទំព័្ររបស់សាលាតាែតំែខាងលម្រកាែ៖ 



 

 
111 

https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-

harassment.pdf  

 របាយការែ៍ 

និង/ឬពាកយបែត ឹងននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទមដេែិនបំលព្ញតាែនិយែន័យននការលបៀតលបៀន

ផ្ល វូលេទលម្រកាែចំែងលជើង IX ននវលិសាធនកែមអប់រំឆ្ន ំ 1972 នឹងម្រតវូបានលឆល ើយតប 

និងលស ើបអលងកតលោយអន លលាែតាែន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ អំព្៊ីសិទធិស ៊ី វេិរបស់សាលា។ 

 

សករមភាព្យវន័ិយ 

លោយលធវ ីតាែការលបតជាា ចិតតថាការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទលោយរំលលាេលេើលោេការែ៍លនេះបានលកើត

ល ើង 

ប េាេលនេះម្រតវូបានរកលឃើញថាបានចូេរែួកន ុងការលបៀតលបៀនមបបលនេះអាចនឹងម្រតវូទទួេវន័ិយរ ួ

ែទងំការព្យួ រការងាររយៈលព្េមវង ការបលែត ញលចញ ឬកន ុងករែ៊ីជានិលយជិតម្រតវូបញ្េ ប់ការងារ។  
កន ុងករែ៊ីខល េះ សាលាក៏អាចអន វតតសិទធិអំណាចរបស់ខល នួលម្រកាែចំែងលជើង IX 

ឬបទបបញ្ាតត ិរបស់រដាមដេអាចអន វតតបាន លដើែប៊ីដកលចញជាបនទ ន ់ លេើែូេោា នម្រោអាសនន  

ប េាេមដេម្រតវូបានសាា េ់ថាជាជនលេម ើសននការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ 

សូែប៊ីមតែ នលព្េបញ្េប់ការលស ើបអលងកត 

និងការលចញបញ្ញា ក់ថាលតើប េាេលនេះបានលធវ ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទមដរឬលទ។  

សាលាក៏អាចផ្តេ់វធិានការោំម្រទបលណាត េះអាសននផ្ងមដរ លដើែប៊ីការពារស វតថ ិភាព្ជនរងលម្រោេះ 

និងជនលេម ើសមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់ លដើែប៊ីទប់សាក ត់ការលបៀតលបៀនបមនថែ 

និង/ឬធានឱ្យានសិទធិទទួេបានការអប់រំលសម ើៗោន សម្រាប់ជនរងលម្រោេះមដេម្រតវូបានលចទម្របកា

ន់ និងជនលេម ើសកន ុងអំ ុងលព្េ និងបនតការលស ើបអលងកត 

និងការលបតជាា ចិតតលោយអន លលាែតាែន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ

អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទរបស់សាលា។ 

 

ការសងសឹកម្តវូបានហារឃ្ត់ 

ការសងសឹក ការេ ំេួន ការបំេិតបំេ័យ ការលម្រជៀតមម្រជក និង/ឬការសងសឹកម្របឆ្ំង

នឹងប េាេណាែួយ រែួទងំសិសស ឪព្ កាត យ ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដ ឹង

លេើការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ ឬចូេរែួកន ុងការលស ើបអលងកតលនេះ ម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង 

និងម្រតវូចត់ទ កថាជាទលងវ ីខ សឆាងមដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់មតែដង  

ទលងវ ីខ សឆាងមបបលនេះអាចបណាត េឱ្យានការព្យួ រការងាររយៈលព្េមវងរបស់សិសសរហូតដេ់លៅសិប (90) 

នងៃននការសិកា ឬកន ុងករែ៊ីជានិលយជិតម្រតវូបានបញ្េប់ការងារ។  
 

រាយការណ្៍ច្ៅប ូលិស 

អាម្រស័យលេើភាព្ធៃន់ធៃរ និងភាព្ញឹកោប់ននករែ៊ី រដាបាេសាលាអាចទក់ទងលៅនយកោា ន

ប៉ាូេិស Lowell ឬប៉ាូេិសរដា Massachusetts ។ 

 
ច្ោលការណ្៍អំច្ព្យើហិងាច្លើទំនកទ់ំនងច្សាហារបស់យ៉ុវវយ័ 
ែហាវទិាេ័យតម្រែូវឱ្យផ្តេ់នូវបរយិកាសព្៊ីការពិ្ត ឬការេំរាែកំមហងផ្ល វូចិតត ផ្ល វូកាយ ឬ
ការរំលលាេបំពានផ្ល វូលេទ រែួទងំអំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសនហារបស់យ វវយ័។ កែម វធិ៊ី
សិកាស ខភាព្របស់ SABIS® សម្រាប់ថាន ក់ទ៊ី 6-10 រែួានការមែនំអំព្៊ីការបលងក ើតទំនក់ទំនង
ម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងែិនានអំលព្ើហិងា។ វាជាលោេការែ៍របស់ែហាវទិាេ័យ 
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មដេថាអំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសនហារបស់យ វវយ័មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន រែួទងំ
សកែមភាព្មដេលធវ ីល ើងលៅកន ុងសាលា ែិនម្រតវូអត់ឱ្នឱ្យលទ។  
 
ម្បច្េទថ្នអំច្ព្យើហិងាច្លើទំនក់ទំនងច្សាហា 
ទំនក់ទំនងមដេេអ ម្រតវូបានបលងក ើតល ើងលោយការលោរព្ោន លៅវញិលៅែក សែភាព្ ការ
លជឿទ កចិតត ការម្របាម្រស័យទក់ទង និងលសរភីាព្។ ទំនក់ទំនងេអេឺ ោម នការរំលលាេបំពាន 
នដេូែិនលធវ ីបាបោន លៅវវញិលៅែក។ ទំនក់ទំនងែិនេអ ម្រតវូបានកំែត់េកខែៈលោយការែិន
លោរព្ ការេ័យខាល ច ការម្រចមែន ការរំលលាេបំពាន និងភាព្អសកែម។ 

អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសនហារបស់យ វវយ័េឺជាអាកបបកិរយិរំលលាេបំពាន និងហឹងាកន ុង
ទំនក់ទំនងលសនហា។ ជាលរឿយៗវាឆល ុេះបញ្ញេ ំងព្៊ីបំែងម្របាថាន របស់ជនលេម ើសកន ុងការម្រេប់ម្រេង 
និងម្រតួតម្រតាលេើជនរងលម្រោេះ។ វាម្រេបដែដ ប់លេើអាកបបកិរយិជាលម្រចើនមដេរែួាន
ការរំលលាេបំពានជាពាកយសែដ ៊ី និងលេើរាងកាយ ការរំលលាេបំពានផ្ល វូលេទ និងអំលព្ើហិងា
លេើរាងកាយ។ វាលកើតល ើងទងំលៅកន ុងទំនក់ទំនងលេទផ្ទ យុោន  និងលេទដូចោន ។ 

អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសនហារបស់យ វវយ័អាចពាក់ព័្នធនឹងការម្រេប់ម្រេងអាកបបកិរយិ 
រែួទងំការែិនឱ្យអនកលដើរលេងជាែួយែិតតេ័កត ិរបស់អនក ទក់ទងអនកញឹកោប់ លដើែប៊ីដឹងថា
អនកលៅទ៊ីណា អនកលៅជាែួយនរណា ឬអនកកំព្ ងលធវ ីអវ ី ម្របាប់អនកព្៊ីអវ ីមដេម្រតវូលសល ៀកពាក់ 
ឬម្រតវូលៅជាែួយអនកម្រេប់លព្េលវលា។ វាក៏អាចពាក់ព័្នធនឹងការបំពានជាពាកយសំដ៊ី 
និងផ្ល វូអារែមែ៍ រែួទងំការលៅល ម្ េះអនក ការលែើេងាយអនក ការេំរាែកំមហងលធវ ីបាបអនក 
ឬអនកដនទ ឬការម្រចមែន ឬការរំលលាេបំពានលេើរាងកាយ (ការវាយ ការទេះកំលផ្លៀង ការកត ិច 
ការទត ់ ការទញសក ់ ឬការម្រចបាច់ក)។ អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសនហារបស់យ វវយ័
ក៏អាចពាក់ព្័នធនឹងការប៉ាេះពាេ់មដេែិនចង់បាន ការបងខ ំអនកឱ្យលម្របើម្របាស់លម្រេឿងម្រសវងឹ 
ឬលម្រេឿងលញៀន ឬបងខ ំអនកឱ្យរែួលេទ ឬលធវ ីសកែមភាព្ផ្ល វូលេទ។  អំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនង
លសនហារបស់យ វវយ័ក៏អាចបលងក ើតជាការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទផ្ងមដរ លៅកន ុងការរំលលាេ
លេើលោេការែ៍សាលា លហើយរបាយការែ៍ទងំលនេះនឹងម្រតវូលឆល ើយតបលោយអន លលាែតាែ
ន៊ីតិវធិ៊ីបែត ឹងសារទ កខ  អំព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទរបស់សាលា និងចំែងលជើង IX 
ននចាប់វលិសាធនកែមការអប់រំឆ្ន ំ 1972 ។  

លៅលព្េមដេពាកយបែត ឹងអំព្៊ីអំលព្ើហិងាលេើទំនក់ទំនងលសនហារបស់យ វវយ័ម្រតវូបានដឹងឮដេ់
រដាបាេ និងែិនទក់ទងនឹងសាលា ឬសកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា សិសសនឹងទទួេ
បានការជូនដំែឹងអំព្៊ីលសវាកែមមដេាន។ អាចនឹងានការបញ្ជ នូលៅកាន់ធនធាន
សែម្រសបទងំកន ុង និងលម្រៅសាលា។ ាតាបិតានឹងម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរែួ។ 

ជាការសំខាន់កន ុងការកត់សាា េ់ថា លយងលៅតាែចាប់ទូលៅរបស់រដា Massachusetts ជំពូ្ក
ទ៊ី 119, §51A ប េាេិកសាលាម្រតវូបានតម្រែូវលោយចាប់ឱ្យរាយការែ៍លៅនយកោា នក ារ 
និងម្រេួសារ ម្របសិនលបើពួ្កលេានលហត ផ្េសែលហត ផ្េកន ុងការលជឿថាក ារ មដេានអាយ 
លម្រកាែ 18 ឆ្ន ំកំព្ ងទទួេរងការរំលលាេបំពានផ្ល វូកាយ ផ្ល វូចិតតធៃន់ធៃរ ឬការលធវសម្របមហស 
ឬការរំលលាេបំពានផ្ល វូលេទ រែួទងំការរំលលាេ និងការបំពានផ្ល វូកាយ។ 
 

ច្ោលការណ្៍ទប់សាេ ត់ការបំេិតបំេ័យ 

ការបំេិតបំេ័យេឺជាពាកយសំលៅដេ់ការម្របម្រព្ឹតតមដេបងកលម្រោេះថាន ក់ ឬវធិ៊ីសាន្តសត រំលលាេបំពាន

ននការចប់លផ្តើែចូេលៅកន ុងសាថ ប័នសិសសណាែួយ។  រាេ់ករែ៊ីននការបំេិតបំេ័យនឹងម្រតវូរាយ

ការែ៍ភាល ែៗលៅកាន់ម្រកែុ S.M.C. មដេនឹងកំែត់ផ្េវបិាកមដេម្រតវូលោេះម្រសាយ។ 
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ចាប់ហាែឃ្ត់ការបំេិតបំេ័យ ជំពូ្ក 269 មផ្នកទ៊ី 17 – 19 ម្រតវូបានអន ែ័តកន ុងឆ្ន ំ 1985 

និងបានលធវ ី វលិសាធនកែមលៅឆ្ន ំ 1988 លោយត លាការទូលៅ។  ចាប់មចងថាសិសសាន ក់ៗម្រតវូ

បានជូនដំែឹងអំព្៊ីខល ឹែសារ និងលោេបំែងរបស់ចាប់។ 
 

ការច្បៀតច្បៀន ការគំរារកំបហង ការច្រ ដសច្អើង និងឧម្កិដឋករមសអ ប់ច្ខ្ព ើរ 

(មកសម្រែួេព្៊ីេំនិតផ្ត ចួលផ្តើែសាលាស វតថ ិភាព្របស់អេាលែធាវ)ី 
 

មផ្នកននម្រកែស៊ីេធែ៌លនេះម្រតវូបានមកសម្រែួេព្៊ីលោេការែ៍សត ៊ីព្៊ីសិទធិស ៊ី វេិទូេំទូលាយរបស់សាលា 

Collegiate Charter School of Lowell សម្រាប់ការលេើកកែពស់សិទធិស ៊ី វេិ និងហាែឃ្ត់

ការលបៀតលបៀន ការេំរាែកំមហង ការលរសីលអើង ការសងសឹក និងឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ។  

ចាប់ចែលងននលោេការែ៍សត ៊ីព្៊ីសិទធិស ៊ី វេិទូេំទូលាយរបស់ែែឌ េ អាចលសន ើស  ំ លហើយលេអាចលែើេ

បានលៅការយិេ័យធំរបស់សាលា។   

 
 

ច្ោលការណ្៍វវន័ិយទក់ទងនឹងបញ្ញា សិទធសិ៉ុី វលិ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ហាែឃ្ត់រាេ់ទម្រែង់ននការលបៀតលបៀន 

ការលរសីលអើង និងឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ លោយមផ្អកលេើម្របលេទមដេម្រតវូបានការពារដូចខាង

លម្រកាែ៖ ពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ សាសន លដើែកំលែើត ជនជាតិ ជាតិសាសន ៍លេទ ទំលនរផ្ល វូលេទ 

លយនឌ័រ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ អាយ  ឬព្ិការភាព្។ 

 

សាលា Collegiate Charter School ននទ៊ីម្រកងុ Lowell ក៏ហាែឃ្ត់ការេំរាែកំមហងផ្ងមដរ 

ដូចមដេបានកំែត់ខាងលម្រកាែ។  សាលា Collegiate Charter School of Lowell ក៏នឹង

ែិនអត់ឱ្នឱ្យបានចំលពាេះការសងសឹកលេើប េាេមដេលធវ ីសកែមភាព្ម្រសបតាែលោេការែ៍

លនេះផ្ងមដរ។ 

 

ការហាែឃ្ត់ម្របឆំ្ងនឹងការលបៀតលបៀន ការលរសីលអើង ឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ ការេំរាែកំមហង 

និងការសងសឹកអន វតតចំលពាេះសិសសទងំអស់លៅតាែទ៊ីតំាងនន និងសកែមភាព្ទងំអស់

មដេសាលាលែើេខ សម្រតវូ ម្រេប់ម្រេង ឬកមនលងមដេវាានយ តាត ធិការលម្រកាែចាប់ រែួទងំលៅ

កន ុងបរលិវែសាលា និងលៅកន ុងែ ខងារមដេលរៀបចំលោយសាលា ម្រព្ឹតត ិការែ៍ឬសកែមភាព្នន 

រែួទងំការលធវ ីដំលែើរទសសនៈកិចេសិកា សកែមភាព្ក៊ីឡា និងការដឹកជញ្ជ នូលរៀបចំលោយសាលា 

រែួទងំចំែតរងយនត ម្រកងុមដេបានកំែត់។ 
 

ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅនឹងប េាេណាាន ក់ រែួទងំសិសស 

ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដ ឹង ការោក់បែដ ឹងតវា៉ា  ឬការម្របឆំ្ងលៅ

នឹងការលរសីលអើង ម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូចត់ទ កថាជាទលងវ ីខ សឆាងមដេអាច

បដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់មតែដង។   
 

ការដាក់ទណ្ឌ ករមបផ្ាកវន័ិយបដលអាឆអន៉ុញ្ញា តបាន និងសករមភាព្យបកបម្ប 

កន ុងការច្ឆល ើយតបច្ៅនឹងការគំរារកំបហង ការច្រ ដសច្អើង ការច្បៀតច្បៀន ឬឧម្កិដឋករមសអ ប់ច្ខ្ព ើរ៖ 

ការោក់ទែឌ កែមមផ្នកវន័ិយ និងសកែមភាព្មកមម្រប រែួានដូចខាងលម្រកាែ៖ 
 

1.) ការម្រព្ានជាលាយេកខែ៍អកសរ 

2.) សនន ិស៊ីទជាែួយឪព្ កាត យ 
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3.) ការលផ្ទរថាន ក់លរៀន 

4.) ការកំែត ់ឬបដិលសធការចូេលរៀនរបស់សិសសលៅលេើមផ្នកែួយ 

ឬតំបន់ណាែួយកន ុងសាលា។ 

5.) ការម្រតួតពិ្និតយែន សសលព្ញវយ័លៅកន ុងបរលិវែសាលា 

រែួទងំកមនលងកែម វធិ៊ីជំនួសកន ុងផ្ទេះ។ 

6.) ការដកលចញព្៊ីការចូេរែួកន ុងែ ខងារមដេលរៀបចំលោយសាលា 

កែម វធិ៊ីបនទ ប់ព្៊ីការបញ្េ ប់លា៉ា ងសាលា និង/ឬសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា។ 

7.) ការព្យួ ររយៈលព្េខល ៊ី ឬរយៈលព្េមវង 

8.) ការបដិលសធ ការបលែត ញលចញ ឬការដកលចញព្៊ីសាលា 

9.) ការស ំលទសដេ់ជនរងលម្រោេះ 

10.) ការបែត ុ េះបណាត េការយេ់ដឹង 

(លដើែប៊ីជួយសិសសឱ្យយេ់ព្៊ីផ្េប៉ាេះពាេ់ននអាកបបកិរយិរបស់ពួ្កលេ) 

11.) ការចូេរែួកន ុងភាព្ចម្រែេុះននវបបធែ៌ ការម្របឆំ្ងការលបៀតលបៀន 

ការម្របឆំ្ងការសែល ុតលធវ ីបាប  ឬកែម វធិ៊ីទំនក់ទំនងអនតរម្រកែុ។ 

12.) ការម្របឹកាជាចំបាច់ (កន ុង ឬលម្រៅសាលា) ឬ   

13.) សកែមភាព្លផ្សងលទៀតមដេម្រសបតាែម្រកែម្របតិបតត ិ។ 

 

ទំនួលខ្៉ុសម្តវូរបស់សសិស៖ 

សិសសាន ក់ៗទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះ៖ 
 

1.) ការអន លលាែតាែលោេការែ៍លនេះ  

2.) ធានថាោត់ែិនលបៀតលបៀន ឬលរសីលអើងលៅលេើអនកដ៏នទលៅសាលា ឬកន ុងែ ខងារ 

ម្រព្ឹតត ិការែ៍ ឬសកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា  លោយសារពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ 

សាសន លដើែកំលែើត ជនជាតិ លេទ ទំលនរផ្ល វូលេទ អាយ  ឬព្ិការភាព្ 

3.) ធានថាោត់ែិនសែល ុតលធវ ីបាបអនកដ៏នទលៅបិលវែសាលា ឬកន ុងែ ខងារ ម្រព្ឹតត ិការែ៍ 

ឬសកែមភាព្មដេលរៀបចំលោយសាលា 

4.) ធានថាោត់ែិនសងសឹកនឹងប េាេលផ្សងលទៀតមដេរាយការែ៍ ឬោក់ពាកយបែត ឹង 

លដើែប៊ីរកជំនួយ ឬលេើកទឹកចិតតកន ុងការោក់របាយការែ៍ ឬពាកយបែត ឹង 

ឬសម្រាប់កិចេសហម្របតិបតត ិការកន ុងការលស ើបអលងកតការលបៀតលបៀន 

ការសែល ុតលធវ ីបាប ការលរសីលអើង ឬឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ និង 

5.) សហការកន ុងការលស ើបអលងកតរបាយការែ៍ ឬពាកយបែត ឹងននការលបៀតលបៀន 

ការសែល ុតលធវ ីបាប ការលរសីលអើង ការសងសឹក ឬឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ។ 

 

ការការពារច្ដើរបីទប់សាេ ត់ការសងសកឹ៖ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងចត់វធិានការសែម្រសបលដើែប៊ី

ការពារសិសសព្៊ីការសងសឹក លៅលព្េពួ្កលេរាយការែ៍ ោក់ពាកយបែដ ឹង ឬសហការកន ុងការ

លស ើបអលងកតលេើការបំពានលោេការែ៍លនេះ។  ការេំរាែកំមហង ឬសកែមភាព្សងសឹក ែិនថាព្៊ី

ែន សសាន ក់លៅែន សសាន ក់ តាែែលធាបាយលអ ិចម្រតនិូច ឬតាែរយៈភាេ៊ីទ៊ីប៊ី េឺជាបទលេម ើស

ធៃន់ធៃរមដេនឹងម្រតវូបានោក់ពិ្ន័យដេ់អនករំលលាេបំពានលេើវន័ិយសំខាន់ៗ និងវធិានការ

មកមម្របលផ្សងលទៀត រែួទងំការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬមវង ឬការបលែត ញលចញជាលដើែ។ 

 



 

 
115 

សទា ន៉ុម្ករថ្នពាកយ៖ 

 

ការសរល ុតច្ធវ ដបាប៖ ការបលញ្េញែតិជាលាយេកខែ៍អកសរ ឬពាកយសែត ៊ី ឬកាយវកិារ 

សំលៅលៅប េាេលផ្សងលទៀតមដេបំេិតបំេ័យ េំរាែកំមហង ចំអក បងាអ ប់ ឬបងក

លម្រោេះថាន ក់ដេ់អនកដនទ មដេការម្របម្រព្ឹតតែិនទក់ទងនឹងជាតិសាសន៍ ឬព្ែ៌សែបុ រ លដើែកំលែើត 

ជនជាត ិសាសន លេទ ទំលនរផ្ល វូលេទ អាយ  ឬព្ិការភាព្ជាក់មសតងរបស់ប េាេ។  ការសែល ុត

លធវ ីបាបរែួានជាអាទិ៍ ការតិេះលដៀេដមដេៗ ការេំរាែកំមហងលោយបងកលម្រោេះថាន ក់ ការម្របាង

លែើេងាយ ការបំេិតបំេ័យលោយពាកយសែដ ៊ី ឬកាយវកិា ការេំរាែកំមហង

តាែអ ៊ីនធឺែិតតាែរយៈអ ៊ីមែេ សារបនទ ន ់ឬវបិសាយ ការរ ញ ការទត ់ការវាយដំ លសាដ េះទកឹាត់ 

ឬការយកឬលធវ ីឱ្យខូចខាតម្រទព្យសែបតត ិផ្លទ េ់ខល នួរបស់អនកដនទ។ 

 

ការសរល ុតច្ធវ ដបាបតារអ៉ុីនធឺណ្ិត៖  លនេះជាការេំរាែកំមហងតាែរយៈការលម្របើម្របាស់បលចេកវទិា ឬ

ឧបករែ៍លអ ិចម្រតនូិកដូចជា ទូរសព្ទលេើត  ទូរសព្ទនដ ក ំព្យូ ទ័រ និងអ ៊ីនធឺែិត។  រែួានជាអាទិ៍ 

អ ៊ីមែេ សារបនទ ន ់សារអតថបទ និងការបលងាា េះតាែអ ៊ីនធឺែិត។  សូែលែើេ M.G.L. c. 71 មផ្នក 

370 សម្រាប់និយែន័យផ្ល វូចាប់ននការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត។ 

 

រជឈដាឋ នអរភិាព្យ៖  ដូចមដេបានកំែត់កន ុង M.G.L. c. 71 មផ្នក 370 

េឺជាសាថ នភាព្មដេការសែល ុតលធវ ីបាប បងកឱ្យបរយិកាសសាលាានការបំេិតបំេ័យ ការចំអក 

ឬការម្របាងមដេានេកខែៈធៃន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់ 

ឬរកីរាេោេលដើែប៊ីផ្លល ស់បត រូេកខខែឌ ននការអប់រំរបស់សិសស។ 

 

ការច្រ ដសច្អើង៖ ម្របម្រព្ឹតតចំលពាេះែន សសលផ្សងោន  ឬការលម្រជៀតមម្រជក ឬរារាងំប េាេាន ក់ព្៊ីការ

វរកីរាយនឹងេ ែសែបតត ិ ឯកសិទធិ ឬវេាសិកាននការសិកាលៅកន ុងសាលារដា លោយសារ

ការយេ់លឃើញឬភាព្ជាក់មសតងននជាតិសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ លដើែកំលែើត ជនជាតិ សាសន លេទ 

ទំលនរផ្ល វូលេទ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ អាយ  ឬព្ិការភាព្របស់ប េាេាន ក់ៗ (ឧ. សាថ នភាព្ការពារ)។  

ប េាេាន ក់អាចែិនម្រតវូបានោក់វន័ិយ ឬការោក់ទែឌ កែមធៃន់ធៃរចំលពាេះអំលព្ើខ សឆាង ឬម្រតវូ

បានបដិលសធសិទធិដូចោន នឹងសិសសដនទលទៀត លោយសារសាជិកភាព្របស់ោត់លៅកន ុងថាន ក់

មដេម្រតវូបានការពារ។ 

 

ការច្បៀតច្បៀន៖ ការលបៀតលបៀនេឺជាការម្របម្រព្ឹតតលោយផ្លទ េ់ាត់ អកសរ ម្រកាហវ ិក លអ ិចម្រតនិូក 

ឬរាងកាយលេើម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា ឬលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍ ែ ខងារ ឬសកែមភាព្មដេ

ទក់ទងនឹងសាលា មដេទក់ទងនឹងជាតិសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ លដើែកំលែើត ជនជាត ិ សាសន 

លេទ ទំលនរផ្ល វូលេទ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ អាយ  ឬព្ិការភាព្របស់ប េាេណាាន ក់ មដេាន

េកខែៈធៃន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់ វរកីរាេោេ ឬជាប់លាប ់ លដើែប៊ីរំខាន ឬកម្រែិតសែតថភាព្របស់

សិសសកន ុងការចូេរែួ ឬទទួេបានអតថ ម្របលយជន៍ព្៊ីកែម វធិ៊ី ឬសកែមភាព្របស់ែែឌ េសាលា 

លោយបលងក ើតបរយិកាសអរភិាព្ ការបំបាក់ែ ខ ការបំេិតបំេ័យ ឬម្របាងលែើេងាយ។  

សម្រាប់លោេបំែងននលោេការែ៍លនេះ ការលបៀតលបៀនក៏ានន័យផ្ងមដរថា ម្របសិនលបើវា

លៅមតបនតលកើតាន លនេះទំនងជានឹងបលងក ើតបរយិកាសអប់រំមដេសអប់លខព ើែ ការបំេិតបំេ័យ 

ឬម្របាងលែើេងាយ។  ករែ៊ី មតែួយ អាម្រស័យលេើភាព្ធៃន់ធៃររបស់វា អាចបលងក ើតែជឈោា ន

អរភិាព្។ 
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ការសងសឹក៖ ទម្រែង់ននការបំេិតបំេ័យ ការសងសឹក ឬការលបៀតលបៀនលោយសិសសលោយសំលៅ

លេើសិសស ប េាេិក ឬប េាេលផ្សងលទៀតសម្រាប់ការរាយការែ៍ ឬោក់ពាកយបែត ឹង សម្រាប់ការជួយ 

ឬលេើកទឹកចិតតឱ្យរាយការែ៍ ឬពាកយបែត ឹង សម្រាប់កិចេសហម្របតិបតត ិការកន ុងការលស ើបអលងកត

លម្រកាែលោេការែ៍លនេះ ឬ សម្រាប់ការចត់វធិានការម្រសបតាែលោេការែ៍លនេះ។ 

 

ការការពារច្ៅច្លើការសងសឹក 

ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅលេើប េាេណាែួយ រែួទងំសិសស 

ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ សម្រាប់ការោក់ពាកយបែដ ឹង ការោក់ពាកយបែដ ឹងតវា៉ា  ឬម្របឆ្ំង

ការសែល ុតលធវ ីបាប  ការលបៀតលបៀន ការលរសីលអើង ឬឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ ម្រតវូហាែឃ្ត់យ៉ា ង

តឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូចត់ទ កថាជាទលងវ ីខ សឆាង មដេអាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់មតែដង។ 
 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងចត់វធិានការសែម្រសប លដើែប៊ីការពារ
សិសសព្៊ីការសងសឹក លៅលព្េពួ្កលេរាយការែ៍ ោកព់ាកយបែដ ឹង ឬសហការកន ុង

ការលស ើបអលងកតលេើការបំពានលោេការែ៍លនេះ។  ការេំរាែកំមហង ឬសកែមភាព្សងសឹក ែិនថា

ព្៊ីែន សសាន ក់លៅែន សសាន ក់ តាែែលធាបាយលអ ិចម្រតនិូច ឬតាែរយៈភាេ៊ីទ៊ីប៊ី េឺជាបទ

លេម ើសធៃន់ធៃរមដេនឹងម្រតវូបានោក់ពិ្ន័យដេ់អនករំលលាេបំពានលេើវន័ិយសំខាន់ៗ 

និងវធិានការមកមម្របលផ្សងលទៀត រែួទងំការព្យួ រការសិការយៈលព្េខល ៊ី ឬមវង ឬការបលែត ញ

លចញជាលដើែ។ 

 

ឧម្កិដឋករមសអ ប់ច្ខ្ព ើរ៖ ឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែ េឺជាឧម្រកិដាកែមមដេបងកល ើងលោយការសអប់ េំលអៀង 

ឬការលរសីលអើង ឬកមនលងមដេជនរងលម្រោេះម្រតវូបានលេកំែត់លោេលៅ ឬលម្រជើសលរសីសម្រាប់

ឧម្រកិដាកែម យ៉ា ងលហាចណាស់ែួយមផ្នក លោយសារមតពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ ជនជាត ិលដើែកំលែើត 

សាសន ទំលនរផ្ល វូលេទ អាយ  ព្ិការភាព្ ឬលេទ។  ឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែអាចពាក់ព័្នធនឹងការវាយ

ម្របហារលេើរាងកាយ ការេំរាែកំមហងដេ់ការបងកលម្រោេះថាន ក់ដេ់រាងកាយ ការបំេិតបំេ័យមផ្នក

រាងកាយ ឬការបំផ្លល ញម្រទព្យសែបតត ិរបស់អនកដនទ។ 

 

ដំច្ណ្ើរការរាយការណ្៍ នងិដំច្ណាោះម្សាយ៖ 

 

A. រស្រនត ីចាត់តាងំសម្មាបក់ាររាយការណ្៍ 

 

SMC ឬអនកចត់តំាងរបស់ោត់ទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការទទួេរបាយការែ៍ 

និងពាកយបែត ឹង អំព្៊ីការបំពានលោេការែ៍លនេះ។   

 

B. នីតិវធិីរាយការណ្ ៍

 

1. សិសសណាក៏លោយមដេដងឹ  ឬានជំលនឿសែលហត ផ្េថា ការលបៀតលបៀន ការសែល ុត

លធវ ីបាប ការលរសីលអើង ការសងសឹក ឬឧម្រកិដាកែមសអ ប់លខព ើែបានលកើតល ើង ឬអាច

លកើតល ើងលេើម្រទព្យសែបតត ិសាលា ឬលៅកន ុងសកែមភាព្មដេទក់ទងនឹងសាលា េួរមត

រាយការែ៍ភាល ែៗអំព្៊ីករែ៊ីលៅ SMC ឬអនកទទួេការចត់តំាងរបស់ោត់។  កន ុងសាថ ន

ភាព្មដេសិសស ឬអនកលផ្សងលទៀតានអារែមែ៍ែិនម្រសួេកន ុងការរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីលនេះ

លៅែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំង ោត់អាចរាយការែ៍លៅប េាេិកសាលាមដេេួរឱ្យទ កចិតត 
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មដេម្រតវូមតបញ្ជ នូរបាយការែ៍ភាល ែៗលៅម្របធានម្រេប់ម្រេង ឬអនកទទួេការចតត់ាំង

របស់ោត់។   

 

2. លៅលព្េមដេរបាយការែ៍ ឬពាកយបែត ឹងពាក់ព័្នធនឹងការរងរបួសរាងកាយ SMC 

នឹងរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីលនេះលៅនយក។   

 

3. រាេ់ពាកយបែត ឹង ឬរបាយការែ៍អំព្៊ីការបំពានលោេការែ៍លនេះ ម្រតវូមតកត់ម្រតាចូេ

លៅកន ុង "ទម្រែង់រាយការែ៍ការសែល ុតលធវ ីបាប/ពាកយបែត ឹង" របស់សាលា។ ទម្រែង់

លនេះអាចរកបានព្៊ីែន្តនត ៊ីសាលាមដេបានចត់តាំង។  ម្របសិនលបើអនកោក់ពាកយបែត ឹង 

ឬអនករាយការែ៍ែិនស ខចិតត ឬែិនអាចបំលព្ញទម្រែង់រាយការែ/៍ពាកយបែត ឹង

របស់ែែឌ េ  ែន្តនត ៊ីសាលាមដេទទួេពាកយបែត ឹងផ្លទ េ់ាត់ ឬរបាយការែ៍នឹងលរៀបចំ

របាយការែ៍ជាលាយេកខែ៍អកសរភាល ែៗលោយបំលព្ញទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែត ឹងរបស់

ែែឌ េ លោយលម្របើកន ុងកម្រែិតមដេអាចអន វតតបាន នូវពាកយផ្លទ េ់ខល នួរបស់អនករាយការែ៍ 

ឬអនកោក់ពាកយបែត ឹង លដើែប៊ីព្ិព្ែ៌នអំព្៊ីការបំពានមដេអាចលកើតាន។ 

 

4. ែន្តនត ៊ីសាលានឹងផ្តេ់ឱ្យ SMC ឬអនកទទួេការចត់តំាងរបស់ោត់ភាល ែៗនូវទម្រែង់របាយ

ការែ/៍ពាកយបែត ឹងលព្ញលេញ។ 

 

C. ដំច្ណ្ើរការដចំ្ណាោះម្សាយ៖ ការកំណ្តថ់្នច្តើម្តវូអន៉ុវតតដំច្ណ្ើរការផ្ល វូការ ឬច្ម្ៅផ្ល វូការ 

 

1. បនទ ប់ព្៊ី SMC ឬអនកទទួេការចត់តាំងរបស់ោត់បានទទួេពាកយបែត ឹង ឬរបាយ

ការែ ៍ សាលាម្រតវូមតកំែត់ថាលតើម្រតវូលោេះម្រសាយពាកយបែត ឹង ឬរាយការែត៍ាែរយៈ

ដំលែើរការផ្ល វូការ ឬលម្រៅផ្ល វូការ។ 

 

2. ម្របសិនលបើែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងកំែត់ថា (1) ការលចទម្របកាន់លនេះេឺធៃន់ធៃរ

ម្រេប់ម្រោនម់ដេអាចលធវ ីឱ្យអនកោក់ពាកយបែត ឹង ឬអនកលផ្សងលទៀតានហានិេ័យ

រាងកាយ។ (2) ករែ៊ីលនេះបណាត េឱ្យានការលចទម្របកាន់ម្រព្ហមទែឌ ។ (3) ឧបបតត ិលហត 

ពាក់ព័្នធនឹងការបញ្ជ នូលៅកាន់នយកោា នលសវាក ារ និងម្រេួសារ។ (4) ការលចទ

ម្របកាន់ពាក់ព្័នធនឹងទម្រែង់ធៃន់ធៃរននការលបៀតលបៀន ការលរសីលអើង ឬការសងសឹក។ (5) 

ការលចទម្របកាន់ពាក់ព័្នធនឹងអាកបបកិរយិសែល ុតលធវ ីបាប មដេែែឌ េ បានលធវ ី

អនតរាេែន៍ជាែួយអនកលេម ើសសិសសមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់លម្រកាែម្រកែម្របតិបតត ិ 

សម្រាប់ការសែល ុតលធវ ីបាបព្៊ីែ ន។ (6) ានការរង់ចដំំលែើរការផ្ល វូការម្របឆំ្ងនឹងអនក

មដេោក់ពាកយបែត ឹង។ (7) អនកមដេោក់ពាកយបែត ឹងម្រតវូបានរកលឃើញថាបានរំលលាេលេើ

លោេការែ៍លនេះ។ (8) ឬថាដលំែើរការន៊ីតិវធិ៊ីានេកខែៈសែម្រសបតាែសាថ នភាព្  

លនេះែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងម្រតវូមតចប់លផ្តើែដំលែើរការផ្ល វូការ។ 

 

3. ចំលពាេះការលចទម្របកាន់ ឬករែ៊ី មដេែិនទែទរឱ្យានដំលែើរការផ្ល វូការ ែន្តនត ៊ីសាលា 

មដេម្រតវូបានចត់តំាងអាចតាែការសលម្រែចចិតតរបស់ោត់កន ុងការផ្ត ចួលផ្តើែដំលែើរការ

លម្រៅផ្ល វូការ។ 
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4. ោម នអវ ីលៅកន ុងលោេការែ៍លនេះម្រតវូកំែត់ឱ្យសាលាចត់វធិានការវន័ិយបលណាត េះអាសននភាល

ែៗដូចានមចងកន ុងម្រកែម្របតិបតត ិល ើយ។   

 
 

ឃ. ដំច្ណ្ើរការច្ម្ៅផ្ល វូការ 

 

 ជំហានទីរួយ 

លៅលព្េចប់លផ្តើែដំលែើរការលម្រៅផ្ល វូការ ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹងជួបោច់លោយ

ម កព្៊ីោន កន ុងេកខែៈទន់លព្េលវលាជាែួយលដើែបែត ឹង និងនជាប់លចទ លដើែប៊ីម្របាប់ពួ្ក

លេអំព្៊ីដំលែើរការលម្រៅផ្ល វូការ េកខែៈននបែត ឹង ព្នយេ់ព្៊ីការហាែឃ្ត់ម្របឆ្ំងនឹង

ការសងសឹក និងកំែត់ការ សកែមភាព្មកមម្របមដេលដើែបែត ឹងទែទរ។ 

 

ជំហានទីព្យីរ 

ម្របសិនលបើសែម្រសបបនទ ប់ព្៊ីការលស ើបអលងកតម្រេប់ម្រោន់ ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាង

នឹងលសន ើរកដំលណាេះម្រសាយ។  ម្របសិនលបើលដើែបែត ឹង និងជនជាប់លចទយេ់ម្រសបនឹង

ដំលណាេះម្រសាយមដេបានលសន ើល ើង ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងសរលសរដំលណាេះម្រសាយ 

លហើយលដើែបែត ឹង និងជាប់លចទនឹងច េះហតថលេខា លហើយាន ក់ៗនឹងទទួេបាន

ចាប់ចែលងាន ក់ែួយ។  លៅកន ុងកិចច ម្របជ ំលនេះ ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹងព្នយេ់ែតង

លទៀតអំព្៊ីការហាែឃ្ត់ែិនឱ្យានការសងសឹក។ 

 

ជំហានទីបី 

ែន្តនត ៊ីសាលាមដេបានចត់តំាងនឹងតាែោនសាថ នការែ៍ លហើយនឹងតាែោនជាែួយ

លដើែបែត ឹងជាលរៀងរាេ់សបាត ហ៍សម្រាប់រយៈលព្េែួយ (1) មខ លដើែប៊ីកំែត់ថាលតើានករែ៊ី 

ឬកងវេ់បមនថែលទៀតឬយ៉ា ងណា។  ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹងរកាកំែត់ម្រតា

ជាលាយេកខែ៍អកសរននការតាែោនលនេះ។ 

 

ជំហានទីបួន 

ម្របសិនលបើលដើែបែត ឹង និងជនជាប់លចទែិនយេ់ម្រសបចំលពាេះដំលណាេះម្រសាយលម្រៅផ្ល វូការ 

ឬែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តំាងកំែត់ថាបញ្ញា ែិនម្រតវូបានមកមម្រប សាលានឹងចប់លផ្តើែ

ដំលែើរការលោេះម្រសាយជាផ្ល វូការ។ 

 

ជំហានទីម្បា ំ

ការរកាទ៉ុកឯកសារ៖ SMC ឬអនកទទួេការចត់តំាងរបស់ោត់នឹងរកាទ កកន ុងឯកសារ

សាៃ ត់ោច់លោយម កព្៊ីទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែត ឹងរបស់សាលា ព្័ត៌ាន មដេ

ទទួេបានតាែរយៈការសាកសួរ និងការលស ើបអលងកត និងដំលណាេះម្រសាយមដេបានលសន ើ 

និងការយេ់ម្រសបចំលពាេះដំលណាេះម្រសាយ។ 

 

ង. ដំច្ណ្ើរការផ្ល វូការ 

 

 ជំហានទីរួយ 
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ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹងជួបោច់លោយម កព្៊ីោន កន ុងេកខែៈទន់លព្េលវលាជាែួ

យលដើែបែត ឹង និងជនជាប់លចទ លដើែប៊ីម្របាប់ពួ្កលេអំព្៊ីដំលែើរការផ្ល វូការ 

ព្នយេ់ព្៊ីការហាែឃ្ត់ែិនឱ្យានការសងសឹក និងកំែត់ដំលណាេះម្រសាយមដេលដើែ

បែត ឹងទែទរ។ 

 
 

ជំហានទីព្យីរ 

ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តំាងនឹងលធវ ីការលស ើបអលងកតលោយអន លលាែតាែន៊ីតិវធិ៊ី មដេាន

មចងកន ុងមផ្នក F សត ៊ីព្៊ីការលស ើបអលងកត។ 

 

ជំហានទីបី 

ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តំាងនឹងកំែត់ថាលតើការលចទម្របកាន់លនេះម្រតវូបានផ្តេ់េសត ុតាង 

លហើយថាលតើានការពានលេើលោេការែ៍លនេះ និង/ឬម្រកែម្របតិបតត ិ ឬអត់។  

ម្របសិនលបើពាកយបែត ឹងម្រតវូបានផ្តេ់េសត ុតាង  ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹងសលម្រែច

លោយមផ្អកលេើេទធផ្េលស ើបអលងកត លោយវធិានការសែម្រសប។ 

 

ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តំាងនឹងលរៀបចំរបាយការែ៍ជាលាយេកខែ៍អកសរមដេរែួបញ្ច េូេទធ

ផ្េលស ើបអលងកត។ 

 

ជំហានទីបួន 

ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងជូនដំែឹងភាល ែៗដេ់លដើែបែត ឹង និងជនជាប់លចទ

ជាលាយេកខែ៍អកសរលដើែប៊ីឱ្យពួ្កលេដឹងថាលតើពាកយបែត ឹងលនេះម្រតវូបានផ្តេ់េសត ុតាង

ឬលទ។  ម្របសិនលបើពាកយបែត ឹងម្រតវូបានផ្តេ់េសត ុតាង លហើយអនកលេម ើស លៅមតជា

សិសសលៅកន ុងសាលា ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តំាងនឹងជួបជាែួយអនកលេម ើសលដើែប៊ីព្ែ៌ន 

ម្រសបតាែម្រកែម្របតិបតត ិ វវន័ិយ និង/ឬវធិានការមកមម្របមដេបានមែនំ ការរំព្ឹងទ ករបស់

សាលាសម្រាប់អាកបបកិរយិនលព្េអនេត និង ផ្េវបិាកមដេអាចលកើតាន

សម្រាប់ការសងសឹក ឬការរំលលាេលេើលោេការែ៍នលព្េអនេត។ 

 

ម្របសិនលបើពាកយបែត ឹងម្រតវូបានផ្តេ់េសត ុតាង របាយការែ៍ននឧបបតត ិលហត នឹងម្រតវូបាន

ោកក់ន ុងកំែត់ម្រតាសិសសរបស់អនកលេម ើស។ 

ការរកាទ៉ុកឯកសារ៖ SMC ឬអនកទទួេការចត់តំាងរបស់ោត់នឹងរកាទ កឯកសារ

សាៃ ត់ោច់លោយម កែួយមដេានទម្រែង់រាយការែ៍/ពាកយបែត ឹងមដេបានបញ្េប់ 

កំែត់ម្រតាសាា សន៍ និងរបាយការែ៍លស ើបអលងកត ការរកលឃើញេទធផ្េននការលស ើប

អលងកត រែួទងំការសលម្រែចចិតតសម្រាប់សកែមភាព្ និងសាា រលស ើបអលងកតមដេពាក់ព័្នធ

លផ្សងលទៀត។   

 

រាេ់សកែមភាព្វន័ិយ ឬមកមម្របចំលពាេះសិសស ម្រតវូមតអន លលាែតាែេកខខែឌ តម្រែូវដំលែើរការ

របស់ចាប់សហព្័នធ  និងរដា។ 

 

ជំហានទីម្បា ំ
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ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងតាែោនសាថ នការែ៍ លហើយនឹងតាែោនជាែួយលដើែ

បែត ឹងយ៉ា ងលហាចណាស់លរៀងរាេ់សបាត ហ៍សម្រាប់រយៈលព្េព្៊ីរមខ លដើែប៊ីកំែត់ថាលតើាន

ករែ៊ី ឬកងវេ់បមនថែលទៀតលទ លហើយថាលតើសកែមភាព្មកមម្រប  និង/ឬវន័ិយមដេ

បានោក់លចញានម្របសិទធភាព្មដរឬលទ។  ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តំាងនឹងរកាទ ក

កំែត់ម្រតាជាលាយេកខែ៍អកសរននការតាែោន។ 

 

ជំហានទីម្បារួំយ 

សិទធិននការបត ឹងឧទធរែ៍ណាែួយព្៊ីការោក់វន័ិយម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងលោយម្រកែម្របតិបតត ិ។   

 

ង. ការច្ស៉ុើបអច្ងេតសម្មាបដ់ំច្ណ្ើរការផ្ល វូវការ 

 

ការច្ស៉ុើបអច្ងេតភាល រៗ និងច្ដាយរ៉ុឺងមា ត់៖ លៅលព្េមដេែន្តនត ៊ីសាលាមដេបាន

ចត់តាំងកំែត់ថា ដំលែើរការផ្ល វូការេឺសែរែយ សាលានឹងលធវ ីការលស ើបអលងកតភាល ែៗនូវ

រាេ់របាយការែ៍ ឬពាកយបែត ឹងទងំអស់អំព្៊ីការបំពានលោេការែ៍មដេបានលចទ

ម្របកាន់លនេះ។  លោេលៅននការលស ើបអលងកតេឺលដើែប៊ីទទួេបានភាព្ម្រតឹែម្រតវូ និងលព្ញ

លេញននករែ៊ី និងសាថ នភាព្ទងំអស់មដេម្រតវូបានចត់ទ កថាពាក់ព័្នធ លៅនឹងការលចទ

ម្របកាន់ននពាកយបែត ឹង។ 

 
 

ភាព្យអាសនា៖ SMC តាែឆនទ ន សិទធិមតែួយេត់របស់ខល នួ នឹងទូរសព្ទលៅលេខ 911 

ភាល ែៗកន ុងករែ៊ីានការេំរាែកំមហងបងកលម្រោេះថាន ក់ដេ់រាងកាយមដេអាចលកើតាន 

ឬលម្រោេះថាន ក់រាងកាយជាក់មសតងចំលពាេះសាជិកសហេែន៍សាលាលរៀន 

ឬកមនលងមដេម្រតវូការប៉ាូ េិស អេា ៊ីេ័យ លវជាសាន្តសត  ឬជំនួយសលម្រងាា េះបនទ ន់លផ្សងលទៀត។ 

 

នីតិវធិីច្ស៉ុើបអច្ងេត៖ ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងលស ើបអលងកតឧបបតត ិលហត នឹងម្របែូេ និង

រកាទ កេសត ុតាង រែួទងំកំែត់អតតសញ្ញា ែភាេ៊ីពាក់ព្័នធ  និងសាកស៊ីទងំអស់។  

ម្របសិនលបើករែ៊ីពាក់ព័្នធ នឹងការរងរបួសរាងកាយ ការបំផ្លិចបំផ្លល ញម្រទព្យសែបតត ិ

សាធារែៈ ឬអំលព្ើឧម្រកិដាកែមធៃន់ធៃរ ែន្តនត ៊ីមដេចត់តាំងនឹងពិ្ភាកាជាែួយនយកោា ន

នេរបាេែូេោា ន ែ ននឹងម្របែូេ ឬរកាទ កេសត ុតាង។ 

 

ការទំនក់ទនំងកន ុងអំ ុងច្ព្យលច្ស៉ុើបអច្ងេត៖ លព្ញែួយដំលែើរការលស ើបអលងកត 

និងលោេះម្រសាយបែត ឹង ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងខិតខំម្របឹងមម្របង លដើែប៊ីជូនដំែឹង

ជាលទៀងទត់ដេ់លដើែបែត ឹង និងជនជាប់លចទ និងឪព្ កាត យ ឬអាណាព្ាបាេ

របស់ពួ្កលេអំព្៊ីសាថ នភាព្ននពាកយបែត ឹង លព្េលវលារំព្ឹងទ កសម្រាប់ការសនន ិោា ន 

ការលស ើបអលងកត និងការកំែត់វន័ិយ និង/ឬសកែមភាព្មកមម្រប។ 

ច្ព្យលច្វលាសម្មាប់ការច្ស៉ុើបអច្ងេត៖ 

ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងបញ្េប់ការលស ើបអលងកតរបស់ខល នួឱ្យបានឆ្ប់តាែមដេអាច

អន វតតបាន ែិនម្រតវូលេើសព្៊ីដប់ (10) នងៃសកិា បនទ ប់ព្៊ីោត់បានទទួេពាកយបែត ឹង 

ឬរបាយការែ៍ លេើកមេងមតលហត ផ្េេអ  ឬលោយានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីេូភាេ៊ី 

(ដូចានបញ្ញា ក់លៅកន ុង ឯកសារលស ើបអលងកត)។  ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹង
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ព្លនល ឿនការលស ើបអលងកតលេើការទែទរណាែួយមដេពាក់ព័្នធនឹងអំលព្ើហិងាលេើរាងកាយ 

ឬការេំរាែកំមហងបងកលម្រោេះថាន ក់ធៃន់ធៃរ។ 

 

ធានស៉ុវតថភិាព្យអំ ុងច្ព្យលច្ស៉ុើបអច្ងេត៖ 

ែន្តនត ៊ីមដេម្រតវូបានចត់តំាងនឹងចត់វធិានការណាែួយមដេខល នួកំែត់ថាចំបាច់ និង

/ឬេួរការពារ កន ុងកម្រែិតមដេអាចអន វតតបាន លដើែបែត ឹង សាកស៊ី និងប េាេលផ្សងលទៀត

ព្៊ីករែ៊ី មដេលកើតល ើងបមនថែ ឬព្៊ីការសងសឹកមដេរង់ចំេទធផ្េននការលស ើបអលងកត។  

ជំហានទងំលនេះអាចរែួានជាអាទិ៍ បញ្ញា ឱ្យចត់វធិានការវន័ិយបលណាត េះអាសននលម្រកាែ

ម្រកែម្របតិបតត ិ  ការម្រតួតពិ្និតយែន សសលព្ញវយ័មដេសែម្រសប ការផ្តេ់កមនលងអងគ ុយកន ុង

ថាន ក់ល ើងវញិ ការលផ្ទរជនជាប់លចទព្៊ីថាន ក់របស់ោត់ជាបលណាដ េះអាសននជាែួយលដើែបែត ឹង 

ឬោក ់លៅកន ុងកមនលងអប់រំលផ្សងលទៀត។ 

 

ជំនួយជនរងច្ម្ោោះ៖ 

ែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងនឹងលធវ ីការបញ្ជ នូសែម្រសបសម្រាប់ជំនួយជនរងលម្រោេះ រែួទងំ

ការម្របឹកា និងការអនតរាេែន៍វបិតត ិ ម្របសិនលបើានការលសន ើស ំ ឬតាែការចំបាច់។ 

 

ការសមាៃ ត់៖ ែែឌ េនឹងលោរព្សិទធិឯកជនរបស់លដើែបែត ឹង ជនជាប់លចទ 

និងសាកស៊ីតាែេទធភាព្មដេអាចលធវ ីបានម្រសបតាែកាតព្វកិចេរបស់ខល នួលម្រកាែចាប់ 

និងបទបបញ្ាតត ិរបស់សហព្័នធ  និងរដា និងលោេការែ៍លដើែប៊ីលស ើបអលងកត រាយការែ៍ 

និងចត់វធិានការវន័ិយសែម្រសប និងសកែមភាព្មកមម្រប និងម្រសបតាែចាប់រកាការ

សាៃ តជ់ាធរាន និងបទបបញ្ាតត ិកំែត់ម្រតាសិសស។ 

 
 
 

ការដាក់វន័ិយ និងវធិានការបកបម្ប 

ម្របសិនលបើែន្តនត ៊ីមដេបានចត់តាំងសនន ិោា នថា ជនជាប់លចទបានបំពានលោេការែ៍លនេះ 

ែែឌ េនឹងោក់វធិានការវន័ិយ និង/ឬ សកែមភាព្មកមម្របលោយព្ិចរណាលេើលហត ផ្េ លដើែប៊ី

បញ្េប់ការម្របម្រព្ឹតតមដេបានបត ឹង ទប់សាក ត់ការម្របម្រពឹ្តតនលព្េអនេត និងការពារលដើែបែត ឹង 

និងប េាេមដេានសាថ នភាព្ម្រសលដៀងោន ដនទលទៀត។ 

ការច្ចាទម្បកាន់ខ្៉ុស 

សិសសទងំឡាយណាមដេលធវ ីការលចទម្របកាន់ខ សលោយលចតន ឬោក់ពាកយបែត ឹងមបបព្ាបាទ 

នឹងម្រតវូទទួេរងនូវវធិានការវន័ិយ និង/ឬមកមម្របណាែួយដូចមដេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។ 

  

ឱ្កាសអប់រំច្សម ើោា  

លៅកន ុងការទទួេសាា េ់ព្៊ីេកខែៈ និងតម្រែូវការចម្រែេុះរបស់សិសសរបស់លយើង រែួទងំជាែួយ

នឹងបំែងម្របាថាន ចង់លឆល ើយតបចំលពាេះពួ្កលេ សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

នឹងខិតខំម្របឹងមម្របងលដើែប៊ីការពារលសចកត ៊ីនងលងន រូរបស់សិសសជាេកខែៈប េាេ។  វាក៏នឹងផ្តេ់នូវការ

ពិ្ចរណាយ៉ា ងម្របងុម្របយ័តន និងការយេ់ដឹងម្របកបលោយការអាែិតអាសូរអំព្៊ីអារែមែ៍ផ្លទ េ់ខល នួ

របស់ពួ្កលេ ជាព្ិលសសលោយលយងលៅលេើពូ្ជសាសន៍ ជំលនឿ លេទ លយនឌ័រ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ 

សាសន សញ្ញា តិ និងភាព្ខ សោន ខាងមផ្នករាងកាយ និងបញ្ញា ។ 
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លដើែប៊ីសលម្រែចបាននូវចំែ ចលនេះ សាលា និងប េាេិករបស់ខល នួនឹងខិតខំម្របឹងមម្របងលដើែប៊ី

អន វតតតាែេិខិត និងសាម រត៊ីននចាប់សត ៊ីព្៊ីឱ្កាសអប់រំលសម ើោន ននរដា  Massachusetts 

(ានលៅកន ុងជំពូ្ក 622 ននចាប់ ឆ្ន ំ 1971) មដេហាែឃ្ត់ការលរសីលអើងកន ុងការចូេលរៀន 

និងកែម វធិ៊ីរបស់សាលារដា។ ចាប់ានខល ឹែសារដូចតលៅ៖  

 

ក ារែិនម្រតវូបានដកលចញ ឬលរសីលអើងកន ុងការចូេលរៀនលៅសាលារដាននទ៊ីម្រកងុណាែួយ 

ឬលដើែប៊ីទទួេបានអតថ ម្របលយជន៍ សិទធិ និងវេាសិការបស់សាលារដាលោយសារពូ្ជសាសន៍ 

ព្ែ៌សែបុ រ លេទ សាសន លដើែកំលែើត ឬនិនន ការផ្ល វូវលេទល ើយ។ 
 

លនេះានន័យថាសិសសម្រេប់របូនឹងទទួេបានឱ្កាសលសម ើោន កន ុងការចូេលរៀន ការចូេលរៀនវេា  

ខល ឹែសារននវេាសិកា ការមែន ំនិងសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា និងសកែមភាព្ក៊ីឡាលផ្សងៗ។ 

 

សិសសអនថ្ន  

ចំលពាេះវសិាេភាព្ជាក់មសតង និងតាែការតម្រែូវលោយចាប់ សាលា Collegiate Charter School of 

Lowell នឹងលធវ ីការជាែួយសិសសអនថា និងម្រកែុម្រេួសាររបស់ពួ្កលេ លដើែប៊ីផ្តេ់នូវ

លសថ រភាព្កន ុងការចូេលរៀន និងលសវាកែមលផ្សងៗលទៀត។  ការយកចិតតទ កោក់ជាព្ិលសស 

នឹងម្រតវូបានផ្តេ់ដេ់ការធានការច េះល ម្ េះ និងការចូេរែួរបស់សិសសអនថា មដេែិនបានចូេ

លរៀននលព្េបចច ុបបនន។  សិសសអនថានឹងម្រតវូបានផ្តេ់លសវាែែឌ េដូចោន នូវេកខខែឌ ដូចោន នឹង

ម្រេួសារមដេរស់លៅកន ុងែែឌ េមដរ។ 

 

ទំនក់ទំនងរបស់សាលាសម្រាប់សិសសអនថា និងម្រកែុម្រេួសាររបស់ពួ្កលេនឹងសម្រែបសម្រែួេជា

ែួយភាន ក់ងារលសវាសងាែកន ុងែែឌ េ មដេផ្តេ់លសវាកែមដេ់ក ារ និងយ វជនអនថា 

និងម្រកែុម្រេួសាររបស់ពួ្កលេ។ ែែឌ េសាលាលផ្សងលទៀតអំព្៊ីបញ្ញា ននការដឹកជញ្ជ នូ និងការលផ្ទរ

កំែត់ម្រតា និងភាន ក់ងារេំលៅោា នរបស់រដា និងែូេោា នមដេទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះយ ទធសាន្តសត

ទិញេំលៅឋានតនែលសែរែយទូេំទូលាយ។  ការសម្រែបសម្រែួេលនេះរែួានទងំការផ្តេ់ការជូន

ដំែឹងជាសាធារែៈអំព្៊ីសិទធិអប់រំរបស់សិសសអនថាលៅកន ុងសាលាលរៀន 

កមនលងសាន ក់លៅកន ុងម្រេួសារជាលដើែ។   

 

សិទធ ិ និងទំនួលខ្៉ុសម្តវូរបស់សិសស 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ានទំនួេខ សម្រតវូកន ុងការផ្តេ់សិទធិដេ់សិសស 

តាែរយៈការធានមដេផ្តេ់ជូនលម្រកាែរដាធែមន ញ្ា  និងេកខនត ិកៈសហព្័នធ  និងរដា។  ទក់ទង

នឹងសិទធិ ានទំនួេខ សម្រតវូមដេម្រតវូមតអន វតតលោយសិសស។  កន ុងចំលណាែសិទធិ និងទំនួេ

ខ សម្រតវូទងំលនេះានដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 

សិទធិស ៊ី វេិ  – រែួទងំសិទធិទទួេបានឱ្កាសអប់រំលសម ើោន  និងោម នការលរសីលអើង។ ទំនួេខ សម្រតវូ

ែិនលរសីលអើងអនកដនទ។ 

 

សិទធិចូេលរៀនសាលារដាលោយឥតេិតនងល ទំនួេខ សម្រតវូកន ុងការចូេលរៀនជាម្របចំ និងលោរព្ចាប់

សាលា មដេចំបាច់សម្រាប់ការអន ញ្ញា តឱ្យអនកដនទលរៀនលៅសាលា។ 
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សិទធិទទួេបានដំលែើរការម្រតឹែម្រតវូននចាប់ទក់ទងនឹងការព្យួ រ ការបលែត ញលចញ និងការសលម្រែច

ចិតតមដេសិសសលជឿថាលធវ ីឱ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់សិទធិរបស់ខល នួ។ 

 

សិទធិកន ុងការសាកសួរ និងបលញ្េញែតិលោយលសរ ី

ទំនួេខ សម្រតវូកន ុងការអន វតត វធិានសែលហត ផ្េទក់ទងនឹងសិទធិទងំលនេះ។ 

 

សិទធិឯកជនភាព្ មដេរែួបញ្ច េូឯកជនភាព្ទក់ទងនឹងកំែត់ម្រតាសាលារបស់សិសស។  

 

ទំនួលខ្៉ុសម្តវូរបស់សសិសររួមានការឆូលច្រៀនជាច្ទៀងទត់ ច្ៅសាលា 

និងច្ៅថ្នា ក់ច្រៀនឱ្យបានច្លឿន ភាព្យច្សាម ោះម្តង់កន ុងការសិកា 

ការខ្ិតខ្ំម្បឹងបម្បងម្បកបច្ដាយរនសិការឆំច្ពាោះការងារសាលា 

និងការអន៉ុច្លារតារវធិានរបស់សាលា។  សិសសបឆករំបលកជារួយរដឋបាល 

និងរហាវទិាល័យនូវទនួំលខ្៉ុសម្តវូកន ុងការបថរកាបរយិកាសសាលាច្រៀនបដលមានស៉ុវតថ ិភាព្យ 

ោម នហានិេ័យ និងអំច្ណាយផ្លដល់ការសិកា។ 

 

កងវល់ និងបណ្ត ឹងសារទ៉ុកេរបស់សិសស 

សិសសននសាលា Collegiate Charter School of Lowell មដេលជឿថាខល នួម្រតវូបានលេលរសីលអើង 

បដិលសធអតថ ម្របលយជន៍ ឬម្រតវូបានដកលចញព្៊ីការចូេរែួកន ុងកែម វធិ៊ី ឬសកែមភាព្អប់រំណាែួយ

លោយមផ្អកលេើលេទ ព្ែ៌សែបុ រ ទំលនរផ្ល វូលេទ អតតសញ្ញា ែលយនឌ័រ សាសន លដើែកំលែើត 

ឬព្ិការភាព្មដេបំពានលោេការែ៍លនេះ អាចោក់ពាកយបែត ឹងជាលាយេកខែ៍អកសរជាែួយ 

SMC ឬអនកមដេចត់តាំង។  SMC ឬអនកទទួេការចត់តំាងម្រតវូលធវ ីការពិ្និតយល ើងវញិនូវ

ពាកយបែត ឹងជាលាយេកខែ៍អកសរកន ុងរយៈលព្េ 10 នងៃលធវ ីការបនទ ប់ព្៊ីទទួេបានពាកយបែត ឹង

ជាលាយេកខែ៍អកសរ។  ម្របសិនលបើលដើែបែត ឹងែិនលព្ញចិតតនឹងការលឆល ើយតបមបបលនេះ ោត់

អាចោក់បែត ឹងជាលាយេកខែ៍អកសរលៅកាន់ម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេង លោយចងអ ុេបងាា ញ

ជាព្ិលសសអំព្៊ីេកខែៈននការែិនយេ់ម្រសបនឹងការលឆល ើយតប និងលហត ផ្េរបស់ខល នួសម្រាប់

ការែិនយេ់ម្រសបមបបលនេះ។ 

 

ម្របធានម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេង ម្រតវូអន ញ្ញា តឱ្យលដើែបែត ឹងបងាា ញដេ់ម្រកែុម្របឹកាម្រេប់ម្រេង ឬអន 

េែៈកែមការរបស់ខល នួទក់ទងនឹងបែត ឹងរបស់ខល នួ លហើយម្រតវូផ្តេ់ឱ្យលដើែបែត ឹងនូវលសចកត ៊ី

សលម្រែចជាលាយេកខែ៍អកសរកន ុងលរឿងលនេះឱ្យបានលេឿនតាែមដេអាចលធវ ីលៅបាន បនទ ប់

ព្៊ីបញ្េប់សវនការ។ ប េាេម្រេប់របូានសិទធិម្រេប់លព្េលវលាលដើែប៊ីបងាា ញការសាកសួរទក់ទង

នឹងសិទធិស ៊ី វេិរបស់ពួ្កលេលៅកាន់ការយិេ័យសិទធិស ៊ី វេិលៅទ៊ីម្រកងុ Boston រដា Massachusetts។ 

 

ការលម្រជៀតមម្រជក ការបំេិតបំេ័យ និង/ឬការសងសឹកលៅនឹងប េាេណាាន ក់ រែួទងំសិសស 

ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ចំលពាេះការោក់ពាកយបែដ ឹង ការោក់បែដ ឹងតវា៉ា  ឬការម្របឆំ្ងលៅ

នឹងការលរសីលអើង ម្រតវូបានហាែឃ្ត់យ៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង និងម្រតវូចត់ទ កថាជាទលងវ ីខ សឆាងមដេ

អាចបដ ឹងបានចំលពាេះទលងវ ីលនេះផ្លទ េ់មតែដង។ 

 

ច្ោលការណ៍្បច្ឆចកវទិា 
តាែរយៈការភាា ប់បណាត ញ COLLEGIATE លៅនឹងអ ៊ីនធឺែិត ក៏ដូចជាតាែរយៈឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេង

លោយសាលាមដេផ្តេ់កែេ ៊ីដេ់សិសស សិសសនិងប េាេិកានឱ្កាសមដេែិនអាចលម្របៀបផ្ទឹែបានកន ុង
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ការចូេរែួកន ុងសហេែន៍ព័្ត៌ាន និងការលរៀនសូម្រតជាសកេ។ ម្រតូវានការទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះ

ឱ្កាសមបបលនេះ។ សម្រាប់សិសស ឬប េាេិកសាជិក (អនកលម្របើម្របាស់) លៅសាលាលដើែប៊ីលម្របើម្របាស់បណាត ញ 

ឬលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលៅលម្រៅបរលិវែសាលា ោត់ម្រតវូមតលោរព្

តាែវធិានខាងលម្រកាែ និងច េះហតថលេខាលេើកិចច ម្រព្ែលម្រព្ៀងបលចេកវទិា។ កិចច ម្រព្ែលម្រព្ៀងបលចេក

វវទិាមដេបានច េះហតថលេខា លៅថា ច្ោលការណ្៍ច្ម្បើម្បាស់បដលអាឆទទួលយកបានេឺជាមផ្នកែួយ

ននកំែត់ម្រតាបងារបលណាដ េះអាសនន របស់សិសស។ 

សិសសបដលរិនបានឆ៉ុោះហតថច្លខាច្លើច្ោលការណ្៍ច្ម្បើម្បាស់បដលអាឆទទួលយកបានច្ៅច្លើឯកសារនឹង

ម្តវូបានហារឃ្ត់រិនឱ្យច្ម្បើម្បាស់អ៉ុីនធឺណិ្តច្ៅសាលា 

ឬព្យីការច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍្បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលា។ 

ច្ោលបំណ្ង៖ ការភាា ប់បណាត ញរបស់សាលា និងឧបករែ៍ទងំអស់មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាេឺាន

បំែងសម្រាប់លោេបំែងអប់រំមតប៉ា លណាណ េះ។ សិសស និងប េាេិកមដេានការអន ញ្ញា តទងំអស់

ម្រតវូបានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូេលម្របើម្របាស់មផ្នកននបណាត ញ និង/ឬអ ៊ីនធឺែិតលោយលចតន មដេែិន

លេើកកែពស់លបសកកែមអប់រំ ឬការមែនំរបស់សាលា។ ការចូេលម្របើបណាត ញេឺជាឯកសិទធិ ែិនមែន

ជាសិទធិលទ។ ការច្ម្បើម្បាស់រិនសរររយែិនម្រតឹែមតឆល ុេះបញ្ញេ ំងព្៊ីសាលាប៉ា លណាណ េះលទ ប៉ា មនត  អាចនចំ្ៅ

ដល់ការព្យិន័យ ររួទងំការដកហូតឯកសិទធ ិការដកហូតឧបករណ៍្បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលាសករមភាព្យ

វវន័ិយនិងឆំណាត់ការផ្ល វូឆាប់ម្បសិនច្បើចាបំាឆ់។  

ការបណ្នអំំព្យីការច្ម្បើម្បាស់បណាត ញ/ឧបករណ្៍៖ រាេ់ការលម្របើម្របាស់លសវាកែមអ ិនធឺែិត COLLEGIATE 

និង/ឬឧបករែ៍ណាែួយមដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាម្រតវូមតម្រសបតាែលោេបំែងមដេានមចងខាងលេើ

។ 

អនកលម្របើម្រតវូលោរព្តាែវវធិានមដេបានទទួេយកជាទូលៅននម្រកែស៊ីេធែ៌បណាដ ញ និងការលម្របើឧបករែ៍ 

មដេរែួានជាអាទិ៍៖ 

a. អនកលម្របើែិនម្រតវូចូេរែួកន ុងការបំពាន ការលបៀតលបៀន ឬការម្របម្រព្ឹតត ិ ឬលម្របើភាសាសែល ុតលធវ ីបាប។ 

b. អនកលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវបងាា ញព័្ត៌ានផ្លទ េ់ខល នួដូចជា ល ម្ េះ អាសយោា ន លេខទូរសព្ទ 

របូងតជាលដើែ មដេអាចកំែត់អតតសញ្ញា ែអនកលម្របើម្របាស់ សិសស ឬប េាេិក។ 

c. អនកលម្របើម្របាស់ម្រតវូលជៀសវាងការលម្របើម្របាស់លសវាកែមមដេខា េះខាា យ រំខាន (ឧទហរែ ៍

លេហទំព័្រលហាែ)។ 

d. អនកលម្របើម្រតវូលជៀសវាងការនិយយបងខ ចូលករ តិ៍ល ម្ េះ ផ្ល វូលេទ ពូ្ជសាសន៍ ឬពាកយម្របាងលផ្សងលទៀត 

និងព្៊ីការលម្របើភាសាែិនសែរែយ ឬភាសាអាសអាភាស។ 

e. អនកលម្របើម្របាស់ាន ក់ៗទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះសកែមភាព្អាសយោា ន IP របស់ខល នួ។ 

f. ការលម្របើម្របាស់សម្រាប់ ឬោំម្រទ លោេបំែង ឬសកែមភាព្ខ សចាប់ម្រតវូបានហាែឃ្ត់។ 

g. ការលម្របើម្របាស់ណាែួយសម្រាប់លោេបំែងពាែិជាកែ្ម្រតូវបានហាែឃ្ត់។ 

h. ការលម្របើម្របាស់ណាែួយសម្រាប់លោេបំែងនលយបាយម្រតវូបានហាែឃ្ត់ 

លេើកមេងមតការទំនក់ទំនងជាែួយែន្តនត ៊ីជាប់លឆ្ន ត ឬម្រតវូបានមតងតំាង។ 

i. អនកលម្របើម្រតវូយេថ់ាឯកសារទងំអស់មដេានលៅលេើអ ៊ីនធឺែិតម្រតវូបានការពារលោយការ

រកាសិទធិ។ COLLEGIATE ែិនានការធានលោយបងកប់ន័យ ឬលផ្សងលទៀត 

ទក់ទងនឹងសថ ិរភាព្ជាក់មសតងននទិននន័យមដេម្របែូេបានតាែរយៈអ ៊ីនធឺែិត។ 

j. អនកលម្របើម្របាស់នឹងែិនមសវ ងរក ចូេលម្របើម្របាស់ 

ឬទញយកឯកសារមដេែិនពាក់ព្័នធ លៅនឹងលោេបំែងអប់រំរបស់សាលាល ើយ។ SABIS® 
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នឹងលធវ ីការម្របងុម្របយ័តនជាែ នលោយសែលហត ផ្េ 

លដើែប៊ីម្រតងយកឯកសារមដេានភាព្ចម្រែូងចម្រាស។ 

k. អនកលម្របើែិនអាចទញយក ឬោក់ឯកសារ ឬដំល ើងកែម វធិ៊ីពាែិជាកែម កែម វធិ៊ី shareware ឬ 

freeware លោយោម នការយេ់ម្រព្ែព្៊ីនយកមផ្នកព័្ត៌ានវទិាល ើយ។ 

l. អនកលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវបលងាា េះ ទញយក ឬមចកចយរបូភាព្អាសអាភាស 

ការទក់ទញអារែមែ៍ផ្ល វូលេទ ការបងាា ញ ឬសាា រេំរាែកំមហងម្រេប់ទម្រែង់ណាែួយល ើយ។ 

m. អនកលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវទទួេ 

ឬបញ្ជ នូព្័ត៌ានមដេទក់ទងនឹងឧបករែ៍លម្រោេះថាន ក់ដូចជាម្រោប់មបក 

ឬឧបករែ៍ផ្ទ េុះលផ្សងលទៀត អាវ ធសវ ័យម្របវតត ិ ឬកាំលេល ើងខល ៊ី ឬអាវ ធលផ្សងលទៀតល ើយ។ 

n. អនកលម្របើែិនម្រតវូព្ាយែទទួេបានការចូេដំលែើរការលោយោម នការអន ញ្ញា តលៅកាន់ា៉ា ស ៊ីនលែ

ឯកសារណាែួយកន ុងម្របព្័នធ  SABIS® ា៉ា ស ៊ីនបលម្រែើឯកសារខាងលម្រៅ ឬហួសព្៊ីការចូេលម្របើម្របាស់

មដេានការអន ញ្ញា តព្៊ីអនកលម្របើ។ 

o. អនកលម្របើម្របាស់ែិនម្រតូវបំផ្លិចបំផ្លល ញបលចេកវទិាសាលាលោយបងកការខូចខាតមផ្នកខាងលម្រៅ 

ការកំែត់រចនសែព ័នធ ម្របព័្នធបលចេកវទិាល ើងវញិ ការព្ាយែជំទស់ម្របព្័នធ  

ឬបំផ្លល ញទិននន័យលោយការឱ្យលែលរាេរកីរាេោេដេ់ក ំព្យូ ទ័រ 

និងលែលរាេលោយែលធាបាយបលចេកវទិា ឬែិនមែនបលចេកវទិាណាែួយ។ 

ការភាា ប់អ ៊ីធឺែិត COLLEGIATE និងឧបករែ៍ណាែួយមដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាម្រតវូបាន

បម្រែងុទ កសម្រាប់លោេបំែងអប់រំមតប៉ា លណាណ េះ។ 

សិសសមដេានការអន ញ្ញា តទងំអស់ម្រតវូបានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូេលម្របើម្របាស់មផ្នកននអ ៊ីនធឺែិតលោយលច

តន ឬលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍កន ុងេកខែៈមដេែិនផ្សព្វផ្ាយលបសកកែមអប់រំ ឬការមែនំរបស់ SABIS®។ 

ការចូេលម្របើអ ៊ីនធឺែិត និងការលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាេឺជាឯកសិទធិ 

ែិនមែនជាសិទធិលទ។ ការលម្របើម្របាស់ែិនសែរែយែិនម្រតឹែមតឆល ុេះបញ្ញេ ំងព្៊ី SABIS® ប៉ា លណាណ េះលទ 

ប៉ា មនតអាចនំលៅដេ់ការព្ិន័យ 

រែួទងំការដកហូតឯកសិទធិការដកហូតឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាសកែមភាព្វន័ិយនិងចំណាត់

ការផ្ល វូចាប់ម្របសិនលបើចំបាច់។ 

កន ុងចំលណាែការលម្របើម្របាស់ែិនអាចទទួេយកបានចំលពាេះអ ៊ីនធឺែិត 

និង/ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាានដូចខាងលម្រកាែ៖ 

• លម្របើសម្រាប់សកែមភាព្មដេែិនទក់ទងនឹងសាលា។ 

• លម្របើម្របាស់លោយបំពានលេើចាប់សហព្័នធ  រដា ឬចាប់កន ុងតំបន់ រែួានជាអាទិ៍៖ 

ការម្របម្រពឹ្តតមដេម្រតវូបានហាែឃ្ត់លោយេកខនត ិកៈម្របឆំ្ងការសែល ុតលធវ ីបាបរបស់រដា Massachusetts 

M.G.L. c. 71, s 37O លធវ ីការហាែឃ្ត់លោយចាប់ម្របឆ្ំងការលរសីលអើង/ការលបៀតលបៀនរបស់រដា 

និងសហព្័នធ  និងការលផ្ាើ ឬទទួេអវ ីមដេម្រតវូបានរកាសិទធិលោយោម នការអន ញ្ញា ត។ 

• ការលម្របើម្របាស់សម្រាប់ពាែិជាកែម។ 

• ការលផ្ាើភាសាមដេានការលបៀតលបៀន ការបំេិតបំេ័យ ការបំពាន ឬការម្របាង ឬសាា រលៅ 

ឬអំព្៊ីអនកដ៏នទ ជាសាធារែៈ ឬឯកជន។ ការរតឹតបឹត

ចំលពាេះភាសាមដេែិនសែរែយមដេលម្របើចំលពាេះសារសាធារែៈ សារឯកជន 

និងសាា រមដេបានបលងាា េះលៅលេើលេហទំព្័រ។ សិសសនឹងែិនម្រតវូលម្របើភាសាអាសអាភាស ចំលអេះចំអាស 

េួរឱ្យលខព ើែ លជរ លឈល ើយ បងក ចូលករ តិ៍ល ម្ េះ េំរាែកំមហង ឬែិនលោរព្លនេះល ើយ។ 
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• ការលផ្ាើសំប ម្រតមខសសងាវ ក់ ឬលម្រោងការែ៍ព្៊ីរា៉ា ែ៊ីត "ការផ្ាយ" សារែិនសែរែយលៅកាន់បញ្ា ៊ី ឬប េាេ 

និងម្របលេទននការលម្របើម្របាស់លផ្សងលទៀតមដេនឹងលធវ ីឱ្យអ ៊ីនធឺែិតដំលែើរការែិនម្រសួេ 

ឬរំខានដេ់ការងាររបស់អនកដនទ។ 

• ការលផ្ាើ ឬទទួេសាា រអាសអាភាស ឯកសារអតថបទែិនសែរែយ 

ឬឯកសារមដេានលម្រោេះថាន ក់ដេ់ស ចរតិភាព្ននបណាត ញ។ 

សិសសម្រតវូបានហាែឃ្ត់ែិនឱ្យចូេលៅកាន់លេហទំព្័រែិនសែរែយមដេានរបូភាព្អាសអាភាស 

ចំលអេះចំអាស េួរឱ្យលខព ើែ លជរ លឈល ើយ លេបខាយ េំរាែកំមហង ឬែិនលោរព្លេើម្រេប់ទម្រែង់ 

ឬេកខែៈណាែួយល ើយ។ 

• ការបំផ្លិចបំផ្លល ញ 

កំែត់ថាជាការប៉ា នប៉ាងលោយលចតនណាែួយកន ុងការផ្លល ស់បត រូឯកសារមដេែិនមែនជារបស់អនក 

ឬបងកលម្រោេះថាន ក់ ឬបំផ្លល ញការងារ ម្របព្ន័ធ  ឬទិននន័យរបស់អនកលម្របើម្របាស់លផ្សងលទៀត រែួទងំការបលងាា េះ 

ឬបលងក ើតលែលរាេក ំព្យូ ទ័រ និងការមែនំលោយលចតនតាែទម្រែង់ណាែួយ។ 

• ចូេរែួកន ុងការមចកចយសូហវ មវរខ សចាប់ (“េួចចែលង”)។ 

• លោយដឹងព្៊ីការលម្របើម្របាស់ពាកយសាៃ ត់របស់អនកដនទ ឬបងាា ញអតតសញ្ញា ែរបស់អនកខ ស 

ឬផ្តេ់ពាកយសាៃ ត់ផ្លទ េ់ខល នួដេ់អនកដនទ។ 

សិសសេួរលម្របើមតធនធានក ំព្យូ ទ័រមដេពួ្កលេម្រតូវបានអន ញ្ញា តឱ្យលម្របើប៉ា លណាណ េះ។ លេើសព្៊ីលនេះ 

សិសសែិនម្រតវូព្ាយែប៉ា នប៉ាងចូេលម្របើម្របាស់ធនធានក ំព្យូ ទ័រលោយោម នការអន ញ្ញា ត 

លដើែប៊ីទទួេបានការចូេលម្របើម្របាស់លោយោម នការអន ញ្ញា តលៅកាន់កមនលងក ំព្យូ ទ័ររបស់សាថ ប័ន 

អងាការ និង/ឬប េាេលផ្សងលទៀតល ើយ។ សកែមភាព្ទងំលនេះេឺខ សចាប់ 

លទេះប៊ីជាកន ុងលោេបំែងនន "ការរ ករក" ក៏លោយ។ 

• ការខកខាន (លៅលព្េទញយកព័្ត៌ានមដេបានអន ញ្ញា ត) ែិនបានអន វតតតាែេកខខែឌ

មដេពាក់ព្័នធ  ឬេកខខែឌ មដេបានបញ្ញា ក់លោយអនកផ្ាត់ផ្ាង់ព្័ត៌ានមដេអន ញ្ញា តលនេះ។ 

• ការបងាា ញទសសនៈ ឬែតិែិនម្រតូវបានកំែត់យ៉ា ងចាស់ថាជារបស់អនក 

និងែិនមែនជារបស់សាលាលនេះលទ។ 

• លជៀសវាងវធិានការស វតថ ិភាព្លៅលេើសាលាលរៀន ឬក ំព្យូ ទ័រព្៊ីចាៃ យ ឬបណាត ញ។ 

អ៉ុីបរល 

ទងំអស់ខាងលេើក៏អន វតតផ្ងមដរចំលពាេះការលម្របើម្របាស់អ ៊ីមែេ។ 

អ ៊ីមែេែិនដូចសំប ម្រតកន ុងលម្រសាែសំប ម្រតលទ។ អ ៊ីមែេេឺដូចជាកាតប៉ា សាត េ់។ ខល ឹែសារននសាររបស់អនក

េឺលៅចំហ។ ែិនានវធិ៊ីងាយម្រសួេលដើែប៊ីសាា េ់សារ "សាៃ ត់" លទ។ សាររបស់អនកអាចម្រតូវបាន

លែើេកន ុងអំ ុងលព្េដំលែើរការលផ្ាើសំប ម្រត។ សាររបស់អនក (ម្របសិនលបើែិនបានរាយអាសយោា នម្រតឹែម្រតូវលទ) 

អាចម្រតវូបានអានលោយ "លែនម្របសែ៊ីយ៍" មដេព្ាយែបត រូទិសវាឱ្យបានម្រតឹែម្រតូវ។ សាររបស់អនក

អាចម្រតវូបានបញ្ជ នូបនត  ឬលបាេះព្ ែព។ សាររបស់អនកអាចម្រតវូបានរកាទ ក ម្របមហេជាលៅកន ុងងត

របស់អនកមដេទទួេសារលោយែិនកំែត់។ 

ែន សសមដេែិនធាល ប់ជួបអនកនឹងបលងក ើតចំណាប់អារែមែ៍អំព្៊ីអនកលោយមផ្អកលេើរលបៀបមដេអនកសរលសរ

សារអ ៊ីមែេរបស់អនក។ 

កិឆច ម្ព្យរច្ម្ព្យៀង 

COLLEGIATE ែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះសកែមភាព្របស់នរណាាន ក់មដេភាា ប់អ ៊ីនធឺែិត ឬលម្របើម្របាស់

ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលនេះលទ។ សិសសទងំអស់ម្រតវូទទួេខ សម្រតវូទងំម្រសងុ តាែចាប់ 
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និងហិរញ្ា វតថ ុ ឬចំលពាេះសកែមភាព្របស់ពួ្កលេ។ COLLEGIATE ែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការខូចខាត 

ការបាត់បង់ ឬអំលព្ើលចរកែមលេើឧបករែ៍ក ំព្យូ ទ័រផ្លទ េ់ខល នួរបស់សិសស ឬឧបករែ៍របស់សាលាល ើយ។ 

ឧបករែ៍ផ្លទ េ់ខល នួម្រតវូបាននំយកលៅ COLLEGIATE លោយទំនួេខ សម្រតវូផ្លទ េ់ខល នួរបស់សិសស។ 

ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាម្រតវូបានលម្របើម្របាស់លោយទំនួេខ សម្រតវូផ្លទ េ់ខល នួរបស់សិសស។ 

សិសសទងំអស់ម្រតវូទទួេខ សម្រតវូទងំម្រសងុ ផ្ល វូចាប់ ហិរញ្ា វតថ ុ ឬលផ្សងលទៀត។ 

COLLEGIATE ែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះព័្ត៌ាន ឬឯកសារសាា រមដេបានលផ្ទរតាែរយៈអ ៊ីនធឺែិតលទ។ 

COLLEGIATE ែិនានការធាន បងកប់ន័យ ឬអវ ីលផ្សងលទៀត ទក់ទងនឹងសថ ិរភាព្ននការតភាា ប់ទិននន័យ 

និងែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតទិននន័យ មដេលកើតល ើងលៅលព្េកំព្ ងលម្របើ

ម្របាស់អ ៊ីនធឺែិត ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាល ើយ។ 

COLLEGIATE រកាសិទធិកន ុងការព្ិនិតយលែើេទិននន័យទងំអស់មដេបានរកាទ កលៅកន ុងឧបករែ៍ 

ឬពាក់ព្ន័ធនឹងការភាា ប់អ ៊ីនធឺែិត លដើែប៊ីធានថាសិសសទងំអស់លោរព្តាែបទបបញ្ាតត ិទងំលនេះ។ 

COLLEGIATE ែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការបាត់បង់ទិនន ន័យ ឬការលម្រជៀតមម្រជកជាែួយឯកសារមដេ

បណាត េែកព្៊ីកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងរបស់ខល នួកន ុងការមងរកាឯកជនភាព្ និងស វតថ ិភាព្ននលម្រេឿង

បរកិាខ រក ំព្យូ ទ័រទងំលនេះល ើយ។ 

លទេះប៊ីជាសិសសាន ក់ៗានពាកយសាៃ ត់ផ្លទ េ់ខល នួលដើែប៊ីចូេលម្របើម្របព័្នធ ក៏លោយ វាជាកែមសិទធិរបស់ 

COLLEGIATE លហើយសារអ ៊ីមែេទងំអស់េឺជាកំែត់ម្រតារបស់សាលា។ ោម នសិសសណាាន ក់េួរានការ

រំពឹ្ងទ កអំព្៊ីឯកជនភាព្ណាែួយចំលពាេះការលម្របើម្របាស់អ ៊ីនធឺែិត ឬអ ៊ីមែេរបស់ោត់ល ើយ។ 

ការចូេលម្របើម្របាស់អ ៊ីនធឺែិតទងំអស់នឹងម្រតវូបានកត់ម្រតា លហើយ COLLEGIATE រកាសិទធិ (សម្រាប់លោេ

បំែងម្រសបចាប់របស់សាលា) កន ុងការចូេលម្របើ និងបងាា ញខល ឹែសារននការទំនក់ទំនងលអ ិចម្រតនិូក

របស់សិសសលោយែិនេិតថាខល ឹែសារមបបណាល ើយ។ សិសសម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យរាយការែ៍ជាបនទ ន់

លៅរដាបាេសាលាអំព្៊ីបញ្ញា ស វតថ ិភាព្មដេអាចលកើតាន និង/ឬការរំលលាេបំពានលេើលោេការែ៍

មែនំខាងលេើលោយប េាេលផ្សងលទៀត។ សិសសែិនេួរមសវ ងរកបញ្ញា ស វតថ ិភាព្លទ លម្រពាេះលនេះអាច

បកម្រសាយថាជាការប៉ា នប៉ាងខ សចាប់ លដើែប៊ីទទួេបានសិទធិចូេលម្របើម្របាស់។ 

តាែរយៈការច េះហតថលេខាលេើលោេការែ៍សដ ៊ីព្៊ីការលម្របើម្របាស់មដេអាចទទួេយកបាននន COLLEGIATE 

និងការលម្របើម្របាស់បណាត ញ/អ ៊ីនធឺែិត/ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលរៀន ានន័យថាអនកលម្របើម្របាស់

យេ់ម្រព្ែលោរព្តាែេកខខែឌ ននលោេការែ៍បលចេកវទិា។ 

អនកលម្របើម្របាស់ម្របព្័នធ  ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលា និងសិទធិចូេលម្របើម្របាស់អ ៊ីនធឺែិត

លព្ញលេញមដេសាេផ្តេ់េឺសម្រាប់លោេបំែងអប់រំ ឬការម្រសាវម្រជាវមតប៉ា លណាណ េះ។ 

អនកលម្របើម្របាស់ម្រតវូមតលោរព្តាែចាប់រដា  Massachusetts ទងំអស់ និងចាប់របស់សហរដាអាលែរកិ 

មដេទក់ទងនឹងការលម្របើម្របាស់ក ំព្យូ ទ័រ និងអ ៊ីនធឺែិត។ 

លោយសារមតសិទធិចូេលម្របើម្របាស់លនេះេឺសម្រាប់មតអនកលម្របើម្របាស់ាន ក់ៗប៉ា លណាណ េះ ានន័យថារាេ់អនក

លម្របើម្របាស់នឹងម្រតវូទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការលម្របើម្របាស់វាលោយភាេ៊ីទ៊ីប៊ីណាែួយ (ឧទហរែ៍ ែិតតេកត ិ

របស់សិសស) មដេអនកលម្របើម្របាស់អន ញ្ញា តឱ្យលម្របើវា។ សាលាែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះសកែមភាព្

របស់នរណាាន ក់មដេភាា ប់បណាត ញ/អ ៊ីនធឺែិត ឬលម្របើម្របាស់ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាលនេះលទ។ 

អនកលម្របើម្របាស់ទងំអស់ម្រតវូទទួេខ សម្រតវូទងំម្រសងុ តាែចាប់ និងហិរញ្ា វតថ ុ ឬចំលពាេះសកែមភាព្

របស់ពួ្កលេ។ សាលារិនទទួលខ្៉ុសម្តវូឆំច្ពាោះព័្យត៌មាន ឬឯកសារបដលបានច្ផ្ារតាររយៈ

បណាត ញ/អ៉ុីនធឺណ្ិត ឬឧបករណ៍្បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលាច្នោះច្ទ។ 
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សាលាែិនលធវ ីការធានលោយបងកប់ន័យឬលផ្សងព្៊ីលនេះ ទក់ទងនឹងសថ ិរភាព្ននការតភាា ប់ទិននន័យ ឬ

ឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយសាលាល ើយ។ សាលាែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការខាតបង់ ឬការខូចខាត

ទិននន័យ មដេលកើតល ើងលៅលព្េលម្របើម្របាស់បណាត ញ/អ ៊ីនធឺែិត ឬឧបករែ៍មដេម្រេប់ម្រេងលោយ

សាលាលនេះលទ។ សាលារកាសិទធិកន ុងការព្ិនិតយលែើេទិននន័យទងំអស់មដេរកាទ កកន ុងឧបករែ៍ ឬា៉ា ស ៊ីន 

មដេម្រេប់ម្រេង លោយសាលាមដេភាា ប់លៅបណាត ញ ឬលម្របើម្របាស់តំែភាា ប់អ ៊ីនធឺែិត លដើែប៊ីធាន

ថាអនកលម្របើម្របាស់ទងំអស់លោរព្តាែបទបបញ្ាតត ិទងំលនេះ។ សាលាែិនទទួេខ សម្រតវូចំលពាោ

ការបាត់បង់ទិននន័យ ឬការលម្រជៀតមម្រជកជាែួយឯកសារមដេបណាត េែកព្៊ីកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងរបស់ខល នួ

កន ុងការមងរកាឯកជនភាព្ និងស វតថ ិភាព្ននលម្រេឿងបរកិាខ រ/ឧបករែ៍ក ំព្យូ ទ័រទងំលនេះល ើយ។ 

ការច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍្បដលម្គប់ម្គងច្ដាយសាលា និងការឆូលច្ម្បើអ៉ុីនធឺណិ្តគឺជាឯកសិទធ ិបដលអាឆ

ដកហូតបាន។ ឪព្ កាត យ/អាណាព្ាបាេម្រតវូមតពិ្និតយលែើេ 

និងពិ្ភាកាអំព្៊ីលោេការែ៍ទងំលនេះជាែួយកូនរបស់ពួ្កលេ។ 

សិសស មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលម្សបឆាប់គួរបតរាយការណ្៍ជាបនា ន់ច្ៅអាកម្គប់ម្គងអំព្យីករណ្ីថ្ន

ការសបរាងភាតរភាព្យរិនម្តឹរម្តវូ ឬការបច្ងាា ោះរិនសរររយ ឬការទំនក់ទំនងតារច្អ ិឆម្តនូិក

ច្ដាយសមាជិកប៉ុគគលិកច្ៅកាន់សិសស ឬនិសសិតឆំច្ពាោះប៉ុគគលិក។ 

ឆាប់ទក់ទងនឹងបច្ឆចកវទិា 

ឆាប់រកាសិទធ ិករម វធិីក៉ុំព្យយូ ទ័រ 

វាជាលោេការែ៍របស់ COLLEGIATE កន ុងការម្របកាន់ខាា ប់នូវចាប់រកាសិទធិកែម វធិ៊ីក ំព្យូ ទ័រទងំអស់។ 

កែម វធិ៊ីម្រតូវមតម្រតវូបានទិញលោយានអាជាា បែណ មដេសែម្រសបនឹងចំនួនក ំព្យូ ទ័រមដេម្រតវូលម្របើ។ 

សិសសែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តឱ្យនំយកកែម វធិ៊ីសូហវ មវរែកព្៊ីផ្ទេះលទ 

េ េះម្រតាមតពួ្កលេានអាជាា បែណ ម្រសបចាប់លេើកែម វធិ៊ី លហើយានបំែងចង់បរចិេ េអាជាា បែណ  បនទេះឌ៊ីស

លដើែ និងលសៀវលៅមែនំឱ្យ COLLEGIATE។ 

កាលបរចិ្ឆេទ៖  ________________ 

 

ច្ ម្ ោះរបស់និសសិត៖  ______________________________________ 

 

ហតថច្លខាសិសស៖  ___________________________________ 

 

ច្ ម្ ោះមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖   _______________________________ 

 

ហតថច្លខាមាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖  ____________________________ 

 

អន៉ុសសរណ្ៈច្យគយល់ោា របស់សាលា Collegiate Charter School of Lowell 

ជារួយនយកដាឋ នប ូ លិស LOWELL 
 

ការយេ់ដឹងរវាងសាលា Collegiate Charter School of Lowell នយកោា នប៉ាូេិស Lowell 

និងការយិេ័យលែធាវែីែឌ េ។ 
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ឯកសារលនេះទទួេសាា េ់ទំនក់ទំនងការងារផ្ល វូការមដេបានម្រព្ែលម្រព្ៀងលោយភាន ក់ងារចូេរែួស

ម្រាប់លោេបំែងននការផ្តេ់នូវការអប់រំម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងោម នអំលព្ើហិងា។ 

 

I. ច្ោលការណ្៍ទូច្ៅ 

ក.   សាលា Collegiate Charter School of Lowell, នយកោា នប៉ាូ េិសម្រកងុ Lowell និងការយិ

េ័យលែធាវែីែឌ េ យេ់ម្រព្ែបលងក ើត និងសម្រែបសម្រែួេការលឆល ើយតបរបស់ពួ្កលេចំលពាេះ

អំលព្ើហឹងា ការបងខ ចូលករ តិ៍ល ម្ េះ ឬអំលព្ើឧម្រកិដាកែមលោយម្របម្រព្ឹតតលោយសិសស រែួទងំការរកាទ ក 

ឬលម្របើម្របាស់អាវ ធ និងលម្រេឿងម្រសវងឹ និងការលម្របើម្របាស់លម្រេឿងលញៀនលផ្សងលទៀត មដេលកើតល ើង

លៅបរលវែសាលា រងយនត ម្រកងុ ឬលៅម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន។ (លេើសព្៊ីលនេះ 

លោេការែ៍ និងន៊ីតិវធិ៊ី មដេម្រតវូបានបលងក ើតល ើងនឹងទក់ទងនឹងប េាេមដេែិនមែនជាសិសស 

និងលេាៀវលផ្សងលទៀតលៅកន ុងបរលិវែសាលា ឬលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍មដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន។ )  

លដើែប៊ីលេើកកែពស់បរយិកាសអប់រំម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ កិចេខិតខំម្របឹងមម្របងសហម្របតិបតត ិការ

រវាងរដាបាេសាលា និងភាន ក់ងារអន វតតចាប់ោំម្រទ "ោម នការអត់ឱ្ន" ចំលពាេះអំលព្ើហិងា អាវ ធ 

លម្រេឿងលញៀន ការលបៀតលបៀន និងការរំលលាេសិទធិព្េរដា ម្រសបតាែចាប់សដ ៊ីព្៊ីសាលាលរៀន 

និងសហេែន៍ោម នលម្រេឿងលញៀន និងានស វតថ ិភាព្។ 

 

M.G.L. ជពូំ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 37H តម្រែូវឱ្យែែឌ េសាលាធិការន៊ីែួយៗានម្រកែម្របតិបតត ិ

មដេានលៅកន ុងលសៀវលៅមែនំរបស់សិសស លោយោក់លចញ កន ុងចំលណាែឯកសារលផ្សងលទៀត 

សត ង់ោរនិងន៊ីតិវធិ៊ីលដើែប៊ីធានសនត ិស ខ និងស វតថ ិភាព្អោរសិការបស់សិសស និងប េាេិក

សាលា។  ម្រកែម្របតិបតត ិេួររែួបញ្ច េូសត ង់ោរ និងន៊ីតិវធិ៊ីលដើែប៊ីធានសនត ិស ខ និងស វតថ ិភាព្

អោរសិការបស់សិសស និងប េាេិកសាលា។  ម្រកែម្របតិបតត ិេួររែួបញ្ច េូសត ង់ោរ និងន៊ីតិវធិ៊ី

សម្រាប់ការព្យួ រការសិកា និងការបលែដ ញសិសសពាក់ព័្នធនឹងសិទធិចំលពាេះវវធិានការវន័ិយ 

និងន៊ីតិវធិ៊ីម្រតឹែម្រតវូតាែចាប់ កន ុងករែ៊ី មដេពាក់ព្័នធនឹងការរកាទ ក ឬលម្របើម្របាស់សារធាត  

ឬអាវ ធខ សចាប់ ការបំពានចាប់ម្រព្ហមទែឌ  និងម្រកែវន័ិយរបស់សាលា។  លេើសព្៊ីលនេះ លសចកដ ៊ី

លយងលេើអន សសរែៈលនេះេួរមតម្រតវូបានលធវ ីល ើងលៅកន ុងលសៀវលៅមែនំទងំលនេះ។ 

ខ. ទ៊ីភាន ក់ងារមដេចូេរែួយេ់ម្រព្ែ (លៅកន ុងសិទធិអំណាចន៊ីតិបបញ្ាតត ិននទ៊ីភាន ក់ងាររបស់ខល នួ) 

ថារាេ់កិចេខិតខំម្របឹងមម្របងនឹងម្រតវូបានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីមចករំមេកព្័ត៌ាន 

លដើែប៊ីផ្តេ់នូវការអប់រំម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងោម នអំលព្ើហិងា។ 

 

II. ដំច្ណ្ើរការរាយការណ្៍រវាងច្ដបា ត់រ ង់សាលា និងច្ដបា ត់រ ង់ក៉ុមារ និងម្គួសារ (DCF) 

លៅលម្រកាែ M.G.L. Ch.119, មផ្នកទ៊ី 51A ប េាេិកសាលា (អនកយកព្័ត៌ានមដេានកាតព្វកិចេ) 

មដេ (សថ ិតកន ុងសែតថភាព្វវជិាា ជ៊ីវៈរបស់ពួ្កលេ) ានលហត ផ្េសែលហត ផ្េកន ុងការលជឿថា

ក ារអាយ លម្រកាែដប់ម្របាំប៊ីឆ្ន ំកំព្ ងានរបួសផ្ល វូកាយ ឬផ្ល វូចិតតមដេបណាត េែកព្៊ី

ការរំលលាេបំពាន បានលធវ ីបាបោត់មដេបណាត េឱ្យានលម្រោេះថាន ក់ឬហានិេ័យធៃន់ធៃរននលម្រោេះ

ថាន កដ់េ់ស ខភាព្ឬស ខ ាេភាព្របស់ក ារ (រែួទងំការរំលលាេបំពានផ្ល វូលេទ) ឬព្៊ីការលធវស

ម្របមហស ម្រតវូរាយការែ៍ព្៊ីសាថ នភាព្មបបលនេះលៅកាន់នយកោា នក ារ និងម្រេួសារ។  “លហត ផ្េ

មដេេួរលជឿ” ានន័យថាករែ៊ី មដេលេដងឹ ឬសងស័យថាានការរំលលាេបំពាន 

ឬការលធវសម្របមហសលេើក ារ ែិនថាលតើប េាេលនេះ ឬអនកមដេទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះ

ការរំលលាេបំពាន ឬការលធវសម្របមហសលនេះសថ ិតកន ុងតួនទ៊ីជាអនកលែើេមងឬអត់ក៏លោយ។ 
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រែួបញ្ច េូលៅកន ុងនិយែន័យលនេះេឺជាករែ៊ីននការរំលលាេបំពានលោយសិសសលផ្សងលទៀត 

ក៏ដូចជាប េាេិកសាលា។  ម្របសិនលបើករែ៊ីពាក់ព្័នធនឹងការម្របម្រព្ឹតតឧម្រកិដាកែម រែួទងំការ

បំពានលេើរបូរាងកាយ ការរំលលាេលេើដ៊ីការារាងំ ការបំពាន ការបំពានលោយែិនសែរែយ ការចប់

រំលលាេ ការចប់រំលលាេលោយបងខ ំលេើក ារអាយ លម្រកាែ 16 ឆ្ន ំ ឬការរំលលាេនិងបំពានលេើក ារ

អាយ លម្រកាែ 16 ឆ្ន ំ (លេលៅថា " ការរំលលាេអន៊ីតិជន”) ែន្តនត ៊ីសាលាក៏ម្រតវូរាយការែ៍ព្៊ី

ករែ៊ីលនេះលៅប៉ាូេិសផ្ងមដរ។ 

 

កន ុងអំ ុងលព្េការលស ើបអលងកត 51A (មផ្នក 51B) ប េាេិកសាលាម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យបងាា ញដេ់ 

DCF នូវព័្ត៌ានណាែួយមដេប េាេិកទងំលនេះកំែត់ថាពាក់ព័្នធនឹងការលស ើបអលងកត 

រែួទងំព័្ត៌ានកំែត់ម្រតាសិសសផ្ងមដរ។  ប េាេិកសាលាម្រតវូបានរំពឹ្ងថានឹងសហការជាែួយ 

DCF កន ុងអំ ុងលព្េលស ើបអលងកតលនេះ ជាព្ិលសសលៅលព្េមដេកាេៈលទសៈននករែ៊ីចំបាច់

កន ុងការសាា សន៍ក ារលៅសាលា។  ជាការមែន ំ ការសាា សន៍មបបលនេះលធវ ីល ើងលៅចំលពាេះ

ែ ខម្រេ ូ ឬប េាេិកសាលាលផ្សងលទៀត លោយែិនានការជូនដំែឹងជាែ នដេ់ឪព្ កាត យ 

ឬអាណាព្ាបាេ ម្របសិនលបើការជូនដំែឹងអាចលធវ ីឱ្យក ារានហានិេ័យបមនថែលទៀត។ 

 

III. ដំច្ណ្ើរការការរាយការណ្៍រវាងច្ដបា ត់រ ង់របស់សាលា និងប ូលិស 

ភាេ៊ីយេ់បានថាែន្តនត ៊ីសាលាែិនមែនជាភាន ក់ងាររបស់ប៉ាូេិស ឬការយិេ័យលែធាវែីែឌ េលទ 

លហើយថាការយិេ័យលែធាវែីែឌ េ និងប៉ាូេិសែិនមែនជាភាន ក់ងាររបស់ែន្តនត ៊ីសាលាលនេះលទ។ 

 

ែន្តនត ៊ីសាលារកាប ព្វសិទធិផ្លត ច់ែ ខរបស់ពួ្កលេកន ុងការោក់ទែឌ កែមមផ្នកវន័ិយចំលពាេះការបំពានវ ិ

ធាន និងលោេនលយបាយរបស់សាលា បមនថែព្៊ីលេើការចូេរែួ ឬការលស ើបអលងកតរបស់ប៉ាូេិស 

មដេអាចនឹងម្រតវូបានធាន។ 

 

ែន្តនត ៊ីសាលា ឬអនកចត់តំាងរបស់ពួ្កលេានទំនួេខ សម្រតវូកន ុងការរាយការែ៍ព្៊ីសកែមភាព្

ឧម្រកិដាលៅនយកោា នប៉ាូេិស លដើែប៊ីធានឱ្យានការលឆល ើយតបលោយានការសម្រែបសម្រែួេ។  

សម្រាប់សាថ នភាព្មដេេំរាែកំមហងដេ់អាយ ជ៊ីវតិ ឬម្រោអាសននណាែួយ េួរមតទូរសព្ទលៅលេខ 

911។  ការលៅទូរសព្ទលផ្សងលទៀតមដេម្រតវូការការលឆល ើយតបជាបនទ ន់ (ប៉ា មនតែិនទក់ទងនឹងលម្រោេះ

អាសនន ) េួរមតទក់ទងលៅកាន់នយកោា នប៉ាូេិសចែបង។  ការតាែោន និងការទំនក់

ទំនងបនតនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូន។ 

 

លៅលព្េមដេសាលាបានរាយការែ៍ព្៊ីករែ៊ីែួយលៅប៉ាូ េិស ប៉ាូ េិសនឹងទទួេខ សម្រតវូ

កន ុងការសលម្រែចចិតតទក់ទងនឹងដំលែើរការលស ើបអលងកតឧម្រកិដាកែម ឬការម្របម្រព្ឹតដបទលេម ើស។   

 

ក. កន ុងការមសវ ងរកលោេលៅរបស់ M.G.L. ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 370(d) SMC 

ឬអនកចត់តំាងម្រតវូផ្តេ់ការជូនដំែឹងជាបនទ ន់ដេ់ភាន ក់ងារអន វតតចាបក់ន ុងតំបន់ ម្របសិនលបើ

ានែូេោា នសែលហត ផ្េលដើែប៊ីលជឿថាការលចទម្របកាន់ម្រព្ហមទែឌអាចម្រតវូបានបនត ម្របឆំ្ងនឹង

ជនលេម ើស។  SMC ឬអនកចត់តំាងសាលាម្រតវូជូនដំែឹងដេ់សិសស និងឪព្ កាត យ ឬអាណា

ព្ាបាេរបស់ោត់ថា តាែរបាយការែ៍ ប៉ាូេិសអាចលធវ ីការលស ើបអលងកតលោយឯករាជយោច់លោយ

ម កព្៊ីវន័ិយសាលា។  SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូរាយការែ៍លៅប៉ាូេ៊ីសផ្ងមដរអំព្៊ីអតថ ិភាព្នន

េសត ុតាងជាក់មសតងមដេទក់ទងនឹងករែ៊ីលនេះ។  របស់រត់ព្នធទងំអស់ (ឧ. លម្រេឿងលញៀន លម្រេឿង

ម្រសវងឹ អាវ ធជាតិផ្ទ េុះ អាវ ធលម្រោេះថាន ក់និងទំនិញលចរកែម) ឬេសត ុតាងរបូវន័ត  ឬេសត ុតាង
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ឯកសារលផ្សងលទៀតមដេបានរកលឃើញលោយសាលា ម្រតវូបងាា ញជាបនទ ន់ដេ់នយកោា ន

នេរបាេមដេលឆល ើយតប។ 

 

ខ. ម្រេបូលម្រងៀន ឬប េាេិកសាលាលផ្សងលទៀតមដេបានលធវ ីជាសាកស៊ី ឬដឹងថាសិសសបាន

ម្របម្រព្ឹតតលេម ើសនឹងម្រកែវន័ិយរបស់សាលា ឬទលងវ ីមដេការលចទម្របកាន់ម្រព្ហមទែឌអាចនឹងម្រតវូ

លធវ ីល ើងម្របឆ្ំងនឹងសិសសមដេបានម្របម្រពឹ្តតលៅកន ុងបរលិវែសាលា រងយនត ម្រកងុរបស់សាលា 

ឬលៅសាលាលរៀន លនេះ ម្រព្ឹតត ិការែ៍ មដេពាក់ព័្នធ នឹងម្រតវូរាយការែអ៍ំព្៊ីករែ៊ីលនេះលៅកាន់

ែន្តនត ៊ីសាលា ឬអនកទទួេការចត់តំាងលោយលយងតាែន៊ីតិវធិ៊ីរាយការែ៍អំព្៊ីវវន័ិយរបស់សាលា។ 

 
 

A. លេើសព្៊ីលនេះ SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូលោរព្តាែ M.G.L. ជំពូ្កទ៊ី 71,  

មផ្នកទ៊ី 37L ទក់ទងនឹងករែ៊ីណាែួយមដេពាក់ព័្នធនឹងការរកាទ ករបស់សិសស ឬការលម្របើម្របាស់

អាវ ធលម្រោេះថាន ក់លៅកន ុងបរលិវែសាលា ែិនថាវាបានលកើតល ើងកន ុងអំ ុងលព្េលា៉ា ងសិកា 

និងែិនថាសិសសម្រតវូបានដកលចញព្៊ីសាលាឬអត់ក៏លោយ។  លោយអន លលាែតាែចាប់លនេះ 

នយកសាលា ឬអនកចត់តាំងម្រតវូោក់ចាប់ចែលងរបាយការែ៍ “អាវ ធ” ជាែួយម្របធានប៉ាូេ៊ីស 

នយកោា នក ារ និងម្រេួសារ ម្រព្ែទងំម្រកែុម្របឹកាេិបាេ។ 

 

ការបឆកច្ឆរ និងការរបឹអូស 

វាជាលោេការែ៍សាលា Collegiate Charter School of Lowell កន ុងការោក់ឱ្យសិសសម្រតវូបាន

មឆកលឆរលេើប េាេ និង/ឬម្រទព្យសែបតត ិផ្លទ េ់ខល នួរបស់ោត់ រែួទងំសលែលៀកបំពាក ់ កាបូប

ហាត់ម្របាែ កាបូបសាព យ ឬយនយនត  ម្របសិនលបើប េាេិកសាលាមដេានការអន ញ្ញា តាន 

លោយែិនេិតព្៊ី ព្័ត៌ានមដេផ្តេ់លោយប៉ាូេ៊ីស ការសងស័យសែលហត ផ្េកន ុងការលជឿថា

សិសសលនេះកំព្ ងកាន់ ឬលាក់បាំងសាា រ ការកាន់កាប់មដេម្រតវូបានហាែឃ្ត់លោយចាប់រដា

សហព្័នធ  រដា ឬែូេោា ន ឬលោយបទបបញ្ាតត ិននម្រកែវវន័ិយសាលា (ឧ. លម្រេឿងម្រសវងឹ លម្រេឿងលញៀន 

សារធាត  ឬអាវ ធខ សចាប ់ ឬវតថ ុលផ្សងលទៀតមដេអាចបណាត េឱ្យានរបួសដេ់រាងកាយ ឬបងក

លម្រោេះថាន ក់ដេ់សិសសលៅបរលិវែសាលា ឬកន ុងអោរសិកា)។  ទូសាា រ និងត មដេសិសសលម្របើម្របាស់

លៅមតជាម្រទព្យសែបតត ិរបស់សាលា លហើយអាចម្រតវូបានលបើកលោយោម នការជូនដំែឹងម្រេប់

លព្េលវលាមដេជាមផ្នកននការអន វតតលៅកន ុងសាលាមដេែិនានការលស ើបអលងកត។  

ខល ឹែសារននវតថ ុផ្លទ េ់ខល នួមដេរកលឃើញលៅកន ុងត  និងទូសាា រអាចនឹងម្រតវូបានមឆកលឆរ ដូចមដេ

បានមចងលោយចាប់។  SMC ឬអនកចត់តំាងម្រតវូរែួបញ្ច េូការអន វតតលនេះលៅកន ុង

លសៀវលៅមែនំសិសស ឬជូនដំែឹងដេស់ិសសជាលាយេកខែ៍អកសរលៅលដើែឆ្ន ំសិកាន៊ីែួយៗ។  

ម្របសិនលបើសាា រ កែមសិទធិមដេម្រតវូបានហាែឃ្ត់លោយចាប់សហព័្នធ  រដា ឬែូេោា ន ឬលោយ

បទបបញ្ាតិតននម្រកែវវន័ិយសាលាម្រតវូបានរកលឃើញ និង/ឬរបឹអូស ែន្តនត ៊ីសាលា ឬអនកចត់តាំង

ម្រតវូរកាកំែត់ម្រតាននការមឆកលឆរ និងការវរបឹអូស មដេេួររែួបញ្ច េូកាេបរលិចេទ លហត ផ្េ

សម្រាប់ការមឆកលឆរ សាកស៊ីកន ុងការមឆកលឆរ អវ ី ឬអនកណាមដេម្រតវូបានមឆកលឆរ និងអវ ីមដេបាន

រកលឃើញ។  ម្របសិនលបើរកលឃើញវតថ ុតាង ឬេសត ុតាងននបទឧម្រកិដា ម្រតវូជូនដំែឹងលៅប៉ាូេ៊ីសភាល ែៗ។ 

 

B. ប៉ាូេ៊ីសនឹងលធវ ីការទំនក់ទំនងជាលទៀងទត់ជាែួយរដាបាេសាលា លដើែប៊ីមចករំមេកព្័ត៌ាន

ជាែួយសាលាអំព្៊ីការចប់ខល នួព្៊ីបទឧម្រកិដា និងកងវេ់សហេែនល៍ផ្សងលទៀតមដេប៉ាេះពាេ់

ដេ់ស វតថ ិភាព្ និងស ខ ាេភាព្ទូលៅរបស់សិសសទងំអស់។  លៅលព្េានការលសន ើស ំ 

ប៉ាូេ៊ីសនឹងផ្តេ់ចាប់ចែលងកំែតល់ហត ម្របចំនងៃរបស់ប៉ាូេ៊ីសដេ់រដាបាេសាលា។  
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នយោា នប៉ាូេ៊ីសមដេចត់តំាងមផ្នកទំនក់ទំនងសែម្រសបនឹងជូនដំែឹងដេ់មផ្នក

ទំនក់ទំនងមដេចត់តាំងលោយសាលាមដេសែម្រសប លោយសថ ិតលៅលម្រកាែេកខនត ិកៈ 

និងបទបបញ្ាតត ិជាធរានមដេម្រេប់ម្រេងការសាៃ ត់ ជាពិ្លសសរែួទងំ M.G.L។ ជំពូ្កទ៊ី 12 

មផ្នកទ៊ី 32 ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 37H និង 27H1/2។ 

 

ប៉ាូេ៊ីស និង/ឬការយិេ័យលែធាវែីែឌ េ ម្រតវូផ្តេ់ការជូនដំែឹងដេ់សាលា លៅលព្េមដេសិសស៖ 

  

1) ម្រតវូបានលចទម្របកាន់ ឬោក់លទសព្៊ីបទឧម្រកិដា  

2) ម្រតវូបានលចទម្របកាន់ ឬោក់លទសជាជនលេម ើសវយ័លកមង 

3) ម្រតវូបានលចទម្របកាន់ ឬកាត់លទសជាបទលេម ើសមដេការម្របម្រព្ឹតតលនេះជាបទឧម្រកិដា។ 

 

ម្របសិនលបើានការលសន ើស ំព្៊ីនយក ប៉ាូេ៊ីសអាចនឹងផ្តេ់ការជូនដំែឹងទក់ទងនឹងបទលេម ើស

ឧម្រកិដាកែមរបសស់ិសសលផ្ទរព្៊ីសាលាលផ្សង លដើែប៊ីចូេលម្របើ និងវាយតនែលសាវតារបសស់ិសស

លផ្ទរព្៊ីសាលាលនេះ។ 

 

SMC ឬអនកចត់តាំងមដេទទួេព្័ត៌ានម្របម្រព្ឹតតបទលេម ើស ឬព្័ត៌ានឧម្រកិដាកែម នឹង

ម្រតវូបានបញ្ញា ក់ព្៊ី CORI ឬបានអន វតតកិចេម្រព្ែលម្រព្ៀងែិនបងាា ញព្័ត៌ាន។ 

 

សាលាយេ់ម្រព្ែជូនដំែឹងដេ់នយកោា នប៉ាូេ៊ីស លៅលព្េព្យួ រការសិការបស់សិសសលម្រកាែ

បទបបញ្ាតត ិរបស់ M.G.L។ ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 37H1/2 ម្របសិនការព្យួ រការសិកាមផ្អកលេើព្័ត៌ាន

មដេទទួេបានលោយសាលាលេើការលចទម្របកាន់ព្៊ីបទឧម្រកិដាមដេែិនទន់សលម្រែច ឬការលរៀបចំ

បទឧម្រកិដា។ 

 
ច្ោលការណ្៍ និងទម្រង់ការសត ីព្យីស៉ុខ្ភាព្យ ស៉ុខ្៉ុមាលភាព្យ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell អន វតតតាែចាប់របស់រដាទក់ទងនឹងការចក់

ថាន បំងាក រ និងតម្រែូវឱ្យកត់ម្រតាការចក់ថាន បំងាក រម្រតវូោក់លៅលេើឯកសារ ែ នលព្េសិសសម្រតវូបាន

អន ញ្ញា តឱ្យចូេលរៀន។ សិសសទងំអស់ម្រតវូបងាា ញខល នួែ នលព្េចក់ថាន បំងាក រ វវញិ្ញា បនបម្រត

របស់ម្រេលូព្ទយរាយបញ្ា ៊ីការចក់ថាន បំងាក រមដេម្រតវូការ៖ ជំងឺរលាកលងលើែម្របលេទ B ជំងឺអ តសាវ យ 

ជំងឺខាន់សាល ក់ ជំងឺកអកាន់ ជំងឺលតតាែូស ជំងឺកម្រញ្ា ឹេ ជំងឺម្រស មទន ជំងឺសអ ចូ និងជំងឺ

ខវ ិនកូនលកមង។ កំែត់ម្រតាទងំលនេះម្រតវូលធវ ីបចច ុបបននភាព្លៅលព្េចំបាច់។  

 

ការព្យិនិតយរាងកាយម្តវូបានទរទរលៅលព្េចូេសាលារច្តតយយ (ឬថាន ក់ទ៊ីែួយ ម្របសិនលបើ

សិសសចូេសាលាជាលេើកដំបូង) និងសម្រាប់សិសសថ្នា ក់ទបួីន ទីម្បាពំ្យីរ និងសិសសច្ផ្ារព្យី

សាលាច្ផ្សងទងំអស់។ សិសសលផ្ទរព្៊ីសាលាលផ្សងមដេចូេសាលាកន ុងឆ្ន ំម្របតិទិននឹងានការព្ិនិតយ

ល ើងវញិ និងលធវ ីបចច ុបបននភាព្កំែតម់្រតាលវជាសាន្តសត របស់ពួ្កលេតាែតម្រែូវការ។ 

 

ការព្យិនិតយស៉ុខ្ភាព្យ 

ការពិ្និតយស ខភាព្លៅតាែសាលាម្រតវូបានកំែត់លោយ M.G.L។ ជំពូ្កទ៊ី 71 មផ្នកទ៊ី 57 និង

លោយនយកោា នស ខភាព្សាធារែៈ។  ការពិ្និតយស ខភាព្លនេះម្រតវូបានលធវ ីល ើងលដើែប៊ីរកលឃើញ

កងវេ់មដេអាចនឹងម្រតវូការការពិ្លម្រោេះលយបេ់មផ្នកលវជាសាន្តសតបមនថែលទៀត។  ការពិ្និតយម្រតវូ

បានលធវ ីល ើងលោយេិលាន បោា យិកាសាលា ឬប េាេិកមដេបានទទួេបានការបែត ុ េះបណាត េ។  
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ការពិ្និតយការលែើេលឃើញ ការសាត ប់ ការលកាងខនង និងសនទសសន៍ា៉ា សរាងកាយម្រតវូបាន

លធវ ីល ើងកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា អាម្រស័យលេើថាន ក់របស់សិសស។  ាតាបិតានឹងម្រតវូបានជូនដំែឹង

អំព្៊ីកងវេ់ណាែួយជាលាយេកខែ៍អកសរ និងមែនឱំ្យពួ្កលេលៅព្ិលម្រោេះជាែួយម្រេលូព្ទយរបស់

ពួ្កលេលដើែប៊ីពិ្លម្រោេះលយបេ់។ 

 

ការពិ្និតយលៅសាលាែលតតយយម្រតវូមតរែួបញ្ច េូការព្ិនិតយការ

លែើេលឃើញមដេលធវ ីល ើងលោយម្រេលូព្ទយ។ 

 

ជំងឺ និងច្ោលការណ្៍ច្លើកបលង 

ម្របសិនលបើសិសសបងាា ញលរាេសញ្ញា ននជំងឺដូចជា ម្រេនុលៅត  រាេ កអ តួ ឬឈឺបំព្ង់កធៃន់ធៃរ សិសសែិន

េួរែកសាលារហូតដេ់កម្រែិតធៃន់ធៃរននសាថ នភាព្ម្រតវូបានកំែត់ ឬលរាេសញ្ញា បានធូរម្រសាេ។ 

 

ម្របសិនលបើសិសសបងាា ញលរាេសញ្ញា មបបលនេះលៅសាលា សិសសនឹងម្រតវូបញ្ជ នូលៅការយិេ័យ

េិលាន បោា យិកាលដើែប៊ីលធវ ីការវាយតនែល។  

ាតាបិតានឹងម្រតវូបានទក់ទងលដើែប៊ីឱ្យែកយកសិសសលៅសាលា។ 

 

ជំងឺឆលង 

ាតាបិតាេួរជូនដំែឹងដេ់សាលាជាបនទ ន់ ម្របសិនលបើសិសសបានប៉ាេះពាេ់នឹងជំងឺឆលង។  

តាែការមែនំរបស់នយកោា នស ខភាព្ទ៊ីម្រកងុ Lowell សាលាអាចនឹងជូនដំែឹងដេ់

ាតាបិតារបសស់ិសសលផ្សងលទៀតលៅកន ុងកម្រែិតថាន ក់ និងបនទ ុកថាន ក់។  កន ុងករែ៊ីាន

ជំងឺរាតតាត ការម្របងុម្របយ័តនពិ្លសស ឬលោេការែ៍ែិនរាប់បញ្ច េូអាចជាការចំបាច់។ 

 

SABIS® អន វតតតាែបទបបញ្ាតត ិលៅោច់លោយម ក និងចតាត  ៊ីស័ក ដូចមដេបានកំែត់លោយ

នយកោា នស ខភាព្សាធារែៈរដា Massachusetts។  ានលោេការែ៍មែនំអំព្៊ី

ជំងឺ/សាថ នភាព្ជាក់លាកម់ដេអន វតតចំលពាេះរយៈលព្េមដេសិសសម្រតវូលចញព្៊ីសាលា 

ម្របសិនលបើជំងឺ/សាថ នភាព្ឆលងលកើតល ើង។  បញ្ា ៊ីទូេំទូលាយមដេានការមែនំានលៅកន ុង

ការយិេ័យេិលាន បោា យិកា។  សម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ សូែទក់ទងម្រេលូព្ទយ ឬេិលាន បោា យិ

កាសាលារបស់អនក។ 

 

ការណាត់ជួបច្វជជបណ្ឌ ិត/ទនតច្ព្យទយ 

ាតាបិតាម្រតវូមតែកការយិេ័យសាលា លដើែប៊ីនំសិសសលចញព្៊ីសាលា លដើែប៊ីណាត់ជួបព្ាបាេ

លវជាសាន្តសត  ឬាត់លធមញ។ សិសសែិនអាចម្រតវូបានឱ្យលចញព្៊ីថាន ក់លទ េ េះម្រតាមតានវតតាន

ាតាបិតោ ឬអាណាព្ាបាេ។ 

 

ការច្ម្បើម្បាស់ឱ្សថ 

ឱ្សថតារច្វជជបញ្ញជ ម្រតវូបានមចកចយលៅសាលាមតលៅលព្េមដេលវជាបញ្ញា ជាលាយេកខែ៍អកសរ

របសល់វជាបែឌ ិត និងការយេ់ម្រព្ែជាលាយេកខែ៍អកសរព្៊ីាតាបិតាម្រតវូបានទទួេ។  

ឱ្សងម្រតវូបានមចកចយលៅកន ុងការយិេ័យេិលាន បោា យិកា។  

ែន សសលព្ញវយ័ម្រតវូមតបញ្ជ នូឱ្សងកន ុងដបឱ្សងសាថ នលដើែមដេាន

ល ម្ េះសិសសលៅលេើដបលនេះ។  ឱ្សងបបំាត់ការឈឺចប់នឹងែិនម្រតវូបានមចកចយលៅកន ុង

សាលាល ើយ។  សិសសមដេម្រតវូការបំបាត់ការឈឺចប់លៅកម្រែិតលនេះេួរមតលៅផ្ទេះ។  
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ករែ៊ីលេើកមេងមតែួយេត់េឺក ារមដេានជំងឺរា៉ា នំរ៉ាមដេាន

ឯកសារមដេម្រេលូព្ទយបានរាយការែ៍ថាឱ្សង Tylenol ជាែួយនឹង Codeine ម្រតវូបានបញ្ញា ក់

ឱ្យលម្របើលៅកន ុងសាលា។  ករែ៊ីលនេះនឹងម្រតវូបានពិ្ភាកា និងអន ញ្ញា តលៅលេើែូេោា នប េាេ

ជាែួយេិលាន បោា យិកាសាលា។ ឱ្សងមដេសេ់លៅកន ុងការយិេ័យេិលាន បោា យិកា

លៅដំណាច់ឆ្ន ំសិកានឹងម្រតវូបំផ្លល ញលចេលោយសែម្រសប។   
 

ឱ្សងោម នលវជាបញ្ញា  (OTC)៖ 

សម្មាប់សិសសថ្នា ក់ទី 6 ដល់ទ ី 12 ប ៉ុច្ណាណ ោះ ម្រេលូព្ទយសាលាអន ញ្ញា តឱ្យលម្របើម្របាស់ជាម្របចំនូវថាន  ំ

Tylenol, ថាន បំនាបជាតិអាស ៊ីត, ថាន កំអក, Neosporin និង ថាន លំាប Calamine។  

េិលាន បោា យិកាសាលា មចកចយឱ្សងមដេោម នលវជាបញ្ញា តាែការសលម្រែចចិតតរបស់ោត់។  

ទម្រែង់មបបបទ OTC នឹងម្រតវូបានលផ្ាើលៅផ្ទេះលៅលដើែឆ្ន ំសិកា លហើយម្រតវូម្របេេ់ែកវញិ លោយ

ច េះហតថលេខាលោយាតាបិតា ែ នលព្េឱ្សងមបបលនេះអាចម្រតវូបានមចកចយ។  ឱ្សង

ោម នលវជាបញ្ញា លផ្សងលទៀតែិនអាចម្រតវូបានមចកចយលោយោម នលវជាបញ្ញា ព្៊ីម្រេលូព្ទយ និង

ការយេ់ម្រព្ែព្៊ីាតាបិតាលទ។ 

សម្រាប់សិសសថាន ក់ K ដេ់ទ៊ី 5 េិលាន បោា យិកាសាលាអាចមចកចយបានមតឱ្សងោម នលវជាបញ្ញា  

(Tylenol, ថាន កំអក, ថាន ផំ្លត សាយ/អាម ស ៊ី ។េ។) មដេានលវជាបញ្ញា របសម់្រេលូព្ទយ និងការយេ់ម្រព្ែ

ព្៊ីាតាបិតាជាលាយេកខែ៍អកសរ។  ឱ្សងទងំលនេះម្រតវូមតមចកចយលៅកន ុងការយិេ័យ

េិលាន បោា យិកា។ 

 

ច្ោលការណ៍្បណ្នអំំព្យីក៉ុមារបដលឈឺ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ដឹងថាានលព្េខលេះមដេវាាន

ម្របលយជន៍បំផ្ តសម្រាប់កូនរបស់អនកកន ុងការោត់ឱ្យលៅផ្ទេះជាជាងលៅលរៀនលោយសារមតជំងឺ។  

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ក៏ម្រតវូមត

ផ្តេ់នូវបរយិកាសមដេានស ខភាព្េអសម្រាប់សិសសទងំអស់លៅកន ុងសាលាផ្ងមដរ។  

ក ារតូចៗម្រតវូបានលេដឹងម្រេប់ោន ថាពូ្មកកន ុងការបងកការរកីរាេោេលែលរាេ។  

ាតាបិតាសាា េ់កូនរបស់ពួ្កលេចាស់ជាងអនកណាទងំអស់ លហើយអាចជួយកំែត់ថាលតើក ារ

ស ខភាព្េអ ម្រេប់ម្រោន់លដើែប៊ីបនត លៅសាលាកន ុងរយៈលព្េ 7 ½ លា៉ា ងកន ុងែួយនងៃឬយ៉ា ងណា។  

ដូលចនេះលហើយ លោេលៅននលោេការែ៍មែនំក ារមដេឈឺ េឺលដើែប៊ីជួយាតាបិតា

/អាណាព្ាបាេកន ុងការសលម្រែចចិតតឱ្យកូនរបស់ពួ្កលេលៅផ្ទេះែិនលៅសាលាលោយសារមតជំងឺ 

ឬការឆលងលែលរាេ។ 

 

សិសសរិនគួរឆូលសាលាម្បសិនច្បើ៖ 

 សិសសមានសីត៉ុណ្ា ភាព្យ 100.4។  សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវញិ 

បនទ ប់ព្៊ីានស៊ីត ែាភាព្ធែមតា (98.6) កន ុងរយៈលព្េ 24 លា៉ា ង 

ខ្ណ្ៈច្ព្យលបដលរិនច្ម្បើថ្នា បំនថយម្គនុច្ៅត ណារួយ (ឧ. Tylenol ឬ Motrin)។ 

 ថ្នា ផំ្សោះមានច្ឆញច្វជជបញ្ញជ ។  សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវញិ បនទ ប់ព្៊ីបានលេបថាន ំ

ផ្សេះយ ងតិឆ 24 លា៉ា ង លហើយលោយោម នស៊ីត ែាភាព្លេើស 100 ដឺលម្រក F កន ុងរយៈលព្េ 24 

លា៉ា ងខែៈលព្េមដេែិនលេបថាន បំនថយម្រេនុលៅត ណាែួយល ើយ។ 

 ពួ្យកច្គហាក់ដូឆជាហត់ច្នឿយ ច្សល កសាល ំង មានឆំណ្ងអ់ាហារតិឆតួឆ លហើយជាទូលៅ “ែិន

ដូចកាេព្៊ីោត់លៅធែមតា”។ 
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 សិសសកអ តួឆច្ងាអ រ។  សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវញិកន ុងរយៈលព្េ 24 

លា៉ា ងបនទ ប់ព្៊ីលរាេសញ្ញា បានធូរម្រសាេ ច្ហើយ អាចម្រទមំ្រទនឹងរបបអាហារធែមតាបាន។ 

 សិសសមានជងឺំរាគ។  សិសសអាចនឹងម្រត ប់លៅសាលាវញិកន ុងរយៈលព្េ 24 

លា៉ា ងបនទ ប់ព្៊ីលរាេសញ្ញា បានធូរម្រសាេ ច្ហើយ អាចម្រទមំ្រទនឹងរបបអាហារធែមតាបាន។ 

 សិសសមានកនទ លួបដលរិនសាគ ល់អតតសញ្ញា ណ្។  កនទ េួអាចបងាា ញព្៊ីអវ ីជាលម្រចើន មដេជា

ញឺកោបប់ណាត េែកព្៊ីជំងឺមដេឆលង។  ដូលចនេះលហើយ សិសសនឹងម្រតវូបានឱ្យចកលចញ

ព្៊ីសាលា រហូតដេ់ម្រេលូព្ទយលធវ ីការវាយតនែល និងកំែត់ព្៊ីេកខែៈ និងការឆលងកនទ េួលនេះ។  

ម្រតវូានេិខិតបញ្ញា ក់ព្៊ីម្រេលូព្ទយលៅលព្េម្រត ប់ែកសាលាវញិ។ 

 សិសសមានច្រាគសញ្ញា ផ្លត សាយធៃន់ធៃរ កអកជាប់រហូត លហៀរសំលបារ មដេពួ្កលេែិនអាច

ម្រេប់ម្រេងលោយខល នួឯង និង/ឬានជាេិកា ឬលរាេសញ្ញា លផ្សងលទៀតមដេនឹងរំខាន

ដេ់ការចូេរែួកន ុងសាលាម្របកបលោយម្របសិទធភាព្។ 

 សិសសម្តវូបានច្គច្ធវ ដច្រាគវនិិឆេ ័យថ្នមានជំងឺឆលង។  (ឧទហរែ ៍នចកាេ ជំងឺអ តសាវ យ 

(ជំងឺខាន់សាល ក់) ជំងឺព្ងមបក កែរាស់ និងជំងឺកអកាន់)។  

សូែទក់ទងេិលាន បោា យិកាសាលារបស់អនក ែ នលព្េបញ្ជ នូ

កូនរបស់អនកលៅសាលាវញិ។ 

ម្រេលូព្ទយរបស់កូនអនកអាចជួយអនកកំែត់ថាលតើកូន

របស់អនកអាចម្រត ប់ែកសាលាបានមដរឬលទ ច្ទោះជាយ ងណាក៏ច្ដាយ វាសំខានណ់ាស់កន ុង

ការច្ធវ ដឱ្យម្បាកដថ្ន ពួ្យកច្គមានអាររមណ្៍ធូរម្សាល និងអាឆច្រៀនសូម្តបានកន ុងរយៈច្ព្យល 7 ½ 

ច្មា ងថ្នថ្ថៃសិកា។  

ម្របសិនលបើពួ្កលេហាក់ដូចជាហត់លនឿយ លសល កសាល ំង ានចំែងអ់ាហារតិចតួច 

ែិនអាចោុំអាហាររងឹបាន លហើយជាទូលៅ “ែិនដូចកាេព្៊ីោត់លៅធែមតា” សូែក បំញ្ជ នូ

ពួ្កលេលៅសាលា។  ជារួយនឹងជំងចឺ្រច្រាគ វាអាឆឆំណាយច្ព្យលយូរជាងច្នោះ 

រ៉ុនច្ព្យលកូនរបស់អាកមានស៉ុខ្ភាព្យលអ ម្គបម់្ោន់ ច្ដើរបីម្ត ប់ច្ៅសាលាវញិ។ 

ម្រតវូានេិខិតបញ្ញា ក់ព្៊ីម្រេលូព្ទយ ែ នលព្េម្រត ប់លៅសាលាវញិ លោយមផ្អកលេើការលធវ ី

លរាេវនិិចេ ័យននជំងឺឆលង ការសម្រាកលៅែនទ ៊ីរលព្ទយ ឬជំងឺ។  

សូែទក់ទងេិលាន បោា យិកាសាលារបស់អនក ម្របសិនលបើអនកានសំែួរ 

ឬកងវេ់ណាែួយទក់ទងនឹងសាថ នភាព្ស ខភាព្របស់កូនអនក។  

 

ច្ោលការណ្៍ស៉ុខ្៉ុមាលភាព្យ 

ច្ោលបំណ្ងច្ោលការណ្៍ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell លជឿជាក់យ៉ា ងែ តាំថាសិសស និងប េាេិកម្រតវូការ

េទធភាព្ទទួេបានជលម្រែើសអាហារមដេានស ខភាព្េអ  និងឱ្កាសលធវ ីសកែមភាព្រាងកាយ 

លដើែប៊ីរកីចលម្រែើន លចេះដឹង និងឆ្ប់ធំធាត់។ ានការម្រពួ្យបារែាកាន់មតខាល ំងល ើងអំព្៊ីជំងឺធាត់

កន ុងវយ័ក ារ និងជំងឺមដេពាក់ព័្នធ។  បទបបញ្ាតត ិសត ៊ីព្៊ីអាហាររបូតថែារបស់សាលា Massachusetts 

ងម៊ីសម្រាប់អាហារ និងលេសជាៈមដេានេកខែៈម្របកួតម្របមជង 105 CMR 225.000 មដេចូេ

ជាធរានលៅមខស៊ីហា ឆ្ន ំ 2012 េឺជាេំនិតផ្ត ចួលផ្តើែែួយមដេានលោេបំែងម្របយ ទធម្របឆ្ំង

នឹងជំងឺធាត់លេើក ារ លោយផ្តេ់ជូនសិសស/ប េាេិកនូវជលម្រែើសអាហារ និងលេសជាៈមដេនឹង

ព្ម្រងឹងការលរៀនសូម្រត រែួចំមែកដេ់ពួ្កលេ ការេូតលាស ់និងការអេិវឌឍម្របកបលោយស ខភាព្

េអ  និងបែត ុ េះឥរយិបងទទួេទនអាហារមដេានស ខភាព្េអ លព្ញែួយជ៊ីវតិ។  
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លោយអន លលាែតាែមផ្នកទ៊ី 204 ននចាបស់ាធារែៈ 108-265 ននចាប់សត ៊ីព្៊ីសិទធិក ារ និង WIC 

លយើងលជឿជាកថ់ា ការចូេរែួរបស់សហេែន៍ានសារៈសំខាន់ចំលពាេះការអេិវឌឍ និងការអន វតត

លោេការែ៍ស ខ ាេភាព្ម្របកបលោយលជាេជ័យ។ ស ខភាព្មដេម្របលសើរល ើងបលងក ើនដេ់

សកាត ន ព្េកន ុងការបំលព្ញការសិការបស់សិសស លហើយធានថាោម នក ារណាាន ក់ម្រតវូបានទ ក

លចេល ើយ។ 

 

I. ឱ្កាសសករមភាព្យរាងកាយ និងការអប់រំកាយ 

 

A. ការអប់រំកាយ (P.E) ថ្នា ក់ K-6៖  សសិសទងំអស់លៅថាន ក់ K-6 នឹងម្រតវូបានផ្តេក់ារអប់រំ

កាយ លហើយនឹងម្រតវូបានបលម្រងៀនលោយម្រេអូប់រំកាយមដេានការទទួេសាា េ់។ 

 

B. ការសម្មាកម្បចាថំ្ថៃ៖  សិសសបឋែសិកាទងំអស់នឹងានលព្េសម្រាកយ៉ា ងតិច 20 

នទ៊ីកន ុងែួយនងៃននការសម្រាកមដេានការម្រតួតព្ិនិតយ 

មដេម្រតវូបានលេើកទឹកចិតតឱ្យលៅខាងលម្រៅ លព្េអាកាសធាត អំលណាយផ្េ 

កន ុងអំ ុងលព្េហាតម់្របាែកម្រែិតព្៊ីែធយែលៅខាល ំង។ 

 

ទម្រង់ការច្ព្យលមានអាសនា  
 

ទម្រង់បបបបទច្ព្យលមានអាសនា  

ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេសិសសទងំអស់ម្រតវូបំលព្ញទម្រែង់មបបបទលព្េានអាសនន  មដេម្រតវូ

បានលផ្ាើលៅផ្ទេះលៅនងៃដំបូងលៅលព្េចូេលរៀន។ កន ុងលព្េានអាសនន  សាលាលៅទូរសព្ទលៅលេខ

មដេានលៅលេើកាតការយិេ័យ។  ជាការចាបំាឆ់ណាស់បដលមាតាបិតាច្ធវ ដបឆច ុបបនាភាព្យកាត

ទងំច្នោះ ម្បសិនច្បើអាសយដាឋ ន ទីលំច្ៅ និងច្លខ្ទូរសព្យាការងាររបស់ពួ្យកច្គ ឬប៉ុគគលទំនក់

ទំនងច្ព្យលមានអាសនាមានការផ្លល ស់បត រូ។ 

ច្ម្ោោះថ្នា ក់តិឆតួឆ 

លម្រោេះថាន ក់ណាែួយមដេតម្រែូវឱ្យានការលៅជួប

េិលាន បោា យិកាម្រតវូបានកត់ម្រតាលៅកន ុងកំែត់ម្រតាស ខភាព្របស់សិសស។ 

េិលាន បោា យិកាសាលានឹងលម្របើការសលម្រែចចិតតរបស់

ពួ្កលេកន ុងការកំែត់ថាលតើការលៅទូរសព្ទលៅផ្ទេះម្រតវូបានធានឬអត់។ 

 

ច្ម្ោោះថ្នា ក់ធៃន់ធៃរ 

លបើលឃើញថាានលម្រោេះថាន ក់ធៃន់ធៃរ ទម្រែង់ការដូចខាងលម្រកាែម្រតវូអន វតតដូចខាងលម្រកាែ៖  

 េិលាន បោា យិកាសាលា ឬប េាេិកលធវ ីការសលម្រងាា េះបឋែភាល ែៗ។ 

 ប េាេិកទក់ទងាតាបិតាលដើែប៊ីែកយកសិសសលៅព្ាបាេ។ 

 កន ុងករែ៊ី មដេាតាបិតា ឬប េាេទំនក់ទំនងលព្េានអាសននមដេបានចត់តាំងែិន

អាចទក់ទងបាន ឬម្រតវូការការព្ាបាេភាល ែៗ សាលាលៅទូរសព្ទលៅ 911 សម្រាបក់ារ

ព្ាបាេ និង/ឬែលធាបាយលធវ ីដំលែើរលៅកាន់ែនទ ៊ីរលព្ទយ។ 

ប េាេិកនឹងអែដំលែើរជាែួយសិសស លហើយលៅជាែួយរហូតដេ់ាតាបិតាសិសសែកដេ់។  
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 កន ុងករែ៊ីអាសននខាល ំង ប េាេិកអាចនឹងទក់ទងអងាភាព្សលម្រងាា េះបនទ ន់កន ុងែូេោា ន 

ែ នលព្េលៅទូរសព្ទលៅាតាបិតា។ 
 

 

 

សម្មាប់ព្យ័ត៌មានរបស់អាក 
 

ការបិទសាលា ឬការចាប់ច្ផ្តើរយឺត 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell នឹងបិទលៅលព្េមដេសាលារដាលៅទ៊ីម្រកងុ Lowell 

បិទ និងសាថ ន៊ីយវទិយុ  និងទូរទសសន៍កន ុងម្រសកុនឹងម្របកាសព្័ត៌ានអំព្៊ីការបិទ។ រកលែើេព្័ត៌ាន

អំព្៊ីសាលារដាលៅទ៊ីម្រកងុ Lowell។  ានមតលៅលម្រកាែកាេៈលទសៈធៃន់ធៃរលទ សាលានឹង

ម្រតវូបិទលៅលព្េមដេសិសសែកដេ់។ ការបិទលៅលព្េនងៃក៏ម្រតវូបានម្របកាសលៅលេើសាថ ន៊ីយវទិយុ  

និងទូរទសសន៍កន ុងម្រសកុផ្ងមដរ។  

 

ករម វធិីអាហារច្ព្យលម្ព្យឹក/អាហារថ្ថៃម្តង់របស់សាលា 

កែម វធិ៊ីអាហារលព្េម្រព្ឹក និងអាហារនងៃម្រតង់ឆ្ន ំ 2021-2022 សម្រាប់សាលា Collegiate Charter 

School of Lowell នឹងម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងលោយ Preferred Meals។ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេ

នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងលៅលដើែឆ្ន ំសិកាអំព្៊ីតនែលកែម វធិ៊ីអាហារនងៃម្រតង់ និងទឹកលោេះលោរ

បស់សាលា។  សិសសអាចបនតយកអាហារនងៃម្រតង់ព្៊ីផ្ទេះែកបាន។ 

 

ែ៊ីម្រកូលវ៉ាវែិនានសម្រាប់ឱ្យសិសសលម្របើម្របាស់លទ។ 

 

ការផ្ាយពាណ្ិជជករម ការអំពាវនវ និងការលក់វតថ ុថ្រអងាគ សម្បាក់ 

លទេះប៊ីជាទ៊ីភាន ក់ងារអាជ៊ីវកែម និងលសវាកែមានតួនទ៊ីម្រសបចាប ់ និងសហការោន ជាែួយសាលា 

Collegiate Charter School of Lowell ក៏លោយ ការមបងមចកម្រតវូមតលធវ ីល ើងលៅកន ុងករែ៊ីនន

ការផ្សព្វផ្ាយអាជ៊ីវកែមសម្រាប់ផ្េម្របលយជន៍ឯកជនតាែរយៈការផ្ាយពាែិជាកែម និងកា

រអំពាវនវមដេានទ៊ីតាំងលៅសាលា។   

លោេការែ៍មែនំខាងលម្រកាែម្រតវូបានអន វតត៖ 

1. ការអន ញ្ញា តឱ្យបលងាា េះម្រពឹ្តត ិបម្រតម្រតវូមតានការយេ់ម្រព្ែជាែ នលោយនយក/អនកចត់

តាំង ម្របសិនលបើកែម វធិ៊ី ឬលសវាកែមសម្រាប់យ វជនលោយទ៊ីភាន ក់ងារែិនមសវ ងរកម្របាក់

ចំលែញកន ុងម្រសកុម្រតវូបានម្របកាស។ 

2. នយក/អនកចត់តំាងកំែត់ថាលតើសាា រណាខលេះអាចនឹងម្រតវូមចកចយដេ់សិសស។ 

3. ការេក់លោយផ្លទ េល់ោយអនកេក់ខាងលម្រៅដេ់សិសសម្រតវូបានហាែឃ្ត់។  

អនកម្រេប់ម្រេងសាលាអាចនឹងផ្តេ់បញ្ា ៊ីអនកេក់មដេយកទំនិញែួយចំនួន

សម្រាប់ការេក់មដេានការអន ញ្ញា តជាែ ន និង/ឬអន ញ្ញា តឱ្យសាថ ប័នសិសសេក់

ផ្េិតផ្េលៅលេើែូេោា នមដេបានម្រេប់ម្រេង។ (ឧ. ហាងកន ុងសាលា ការេក់កន ុងថាន ក់)។ 

4. លសចកត ៊ីម្របកាសតាែរយៈការយិេ័យនយកអាចម្រតវូបានលធវ ីល ើងសម្រាប់អវ ីៗមដេាន

ទំនក់ទំនងជាែួយអងាការសបបុ រសធែ៌មដេម្រតវូបានទទួេសាា េ់ថាន ក់ជាតិ។ 
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5. ោម នសាថ ប័នណាែួយ (លេើកមេងមតសាថ ប័ន Parent Connection, Booster Club, Student 

Life® និងម្រកែុសាលាមដេលេទទួេសាា េ់) អាចនឹងលម្របើម្របាស់សាា ររបសស់ាលាសម្រាប់

ការទំនក់ទំនង ការផ្ាយពាែិជាកែម ឬលោេបំែងេក់ពាែិជាកែមលោយែិនចំបាច់

ានការយេ់ម្រព្ែព្៊ីនយក/អនកចត់តាំង។ 

 

លៅសាលា Collegiate Charter School of Lowell សិសសរិនម្តវូបានអន៉ុញ្ញា តឱ្យលកវ់តថ ុថ្រអងាគ ស

ម្បាក់ច្ៅសាលាសម្មាបជ់ាម្បច្យជនដ៍ល់សាថ ប័នខាងច្ម្ៅច្ទ។ ការេក់

របស់ទងំលនេះអាចរំខានដេ់លា៉ា ងលរៀន ដូលចនេះលហើយវាែិនម្រតវូបានអន ញ្ញា តលទ។         

 

ច្លខ្សនត ិស៉ុខ្សងគរ 

សិសសាន ក់ៗម្រតវូបានលសន ើស ំឱ្យជូនដំែឹងលោយសម ័ម្រេចិតតលៅសាលាអំព្៊ីលេខសនត ិស ខសងាែរបស់

ោត់សម្រាប់លោេបំែងរកាកំែត់ម្រតាឯកសណាា ន។ ការរែួបញ្ច េូព្័ត៌ានលនេះលៅកន ុង

កំែត់ម្រតាម្រតួតលេើោន  ែិនផ្លល ស់បត រូឯកជនភាព្ននកំែត់ម្រតាសិសសលទ។ 

 

Parent Connection 
សាលា Collegiate Charter School of Lowell លេើកទឹកចិតតឱ្យានបរយិកាសមដេាតាបិតា 

ខាងរដាបាេ និងខាងម្រេូចូេរែួលៅកន ុងភាព្ជានដេូ លដើែប៊ីធានបានភាព្លជាេជ័យដេ់

ក ារម្រេប់របូ។ សាថ នប័ន “Parent Connection” របស់សាលាម្រតវូបានបលងក ើតល ើងលដើែប៊ី 

“បលងក ើតបរយិកាសដ៏េអ ម្របលសើរសម្រាប់ាតាបិតា លដើែប៊ីជួយសម្រែួេដេ់ការទំនក់ទំនងរវាង

សាលា និងាតាបិតា។” 

 

លោេលៅរបស់ Parent Connection ានដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 បលងក ើនទំនក់ទំនងរវាងាតាបិតា ប េាេិក និងសិសស 

 ផ្តេ់អនត រកែមកាន់មតលម្រចើនកន ុងចំលណាែាតាបិតា និង 

 ផ្តេ់រចនសែព ័នធសម្រាប់សកែមភាព្សម ័ម្រេចិតតរបស់ាតាបិតា។ 

 

ាតាបិតាទងំអស់ជាសាជិកលោយសវ ័យម្របវតត ិរបស់ Parent Connection លហើយអាចចូេរែួ

ជាែួយេែៈកាម ធិការ ឬសកែមភាព្ណាែួយលោយលសរ។ី 

 

សម្រាប់ព្័ត៌ានទក់ទងនឹង Parent Connection សូែទក់ទង៖ 

parentconnection@lowell.sabis.net។ 

 

ករម វធិី Extended Day៖ 

កែម វធិ៊ី Extended Day ម្រតវូបានផ្តេ់ជូនលៅនឹងកមនលងសម្រាបន់ងលលសវាសែរែយដេ់ាតាបិតា 

និងអាណាព្ាបាេលៅកន ុង SABIS® លដើែប៊ីជួយកន ុងការមងទែំ ន និងលម្រកាយលព្េចូេ

លរៀនរបស់សិសសមដេជាកូនរបស់ពួ្កលេ។ កែម វធិ៊ីលនេះម្រតវូបានបលងក ើតល ើងសម្រាប់សិសសថាន ក់ K 

ដេ់ទ៊ី 8។ នា ំ 2021-2022 (សម្មាប់សិសសមាា ក)់ នឹងម្តវូបានម្បកាសច្ៅច្ព្យលបដលសាលា

ចាប់ច្ផ្តើរ។ 

 

ាតាបិតាអាចនឹងលម្របើកែម វធិ៊ីលនេះជាម្របចំ ឬតាែតម្រែូវការ ឬលព្េានអាសនន។  

 

mailto:parentconnection@lowell.sabis.net
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សម្រាប់ាតាបិតាមដេលម្របើម្របាស់កែម វធិ៊ីលនេះជាម្របចំ នងលលសវាសម្រាប់កែម វធិ៊ីលនេះេឺម្រតវូបង់

ម្បាក់ជារ៉ុន ានន័យថាការទូទត់ម្រតវូមតលធវ ីល ើងជាែ នសម្រាប់សបាត ហ៍ខាងែ ខ។  កន ុងករែ៊ី

លព្េានអាសនន  ឬតាែតម្រែូវការ ការទូទត់ម្រតវូបានរំព្យឹងទ៉ុក លៅលព្េមដេាតាបិតាែ

កយកកូន លហើយច េះហតថលេខាសម្រាប់កូនរបស់ពួ្កលេ។ ម្បសិនច្បើការទូទត់រិនម្តវូបាន

ទទួលតារច្ព្យលច្វលាកណំ្ត់ដូឆមានបឆងកន ុងកញ្ច ប់ព្យ័តម៌ានច្ទ កូនរបស់អាកនឹងរិនមាន

សិទធ ិឆូលររួកន ុងករម វធិី EXTENDED DAY ច្ទ ការបញ្ច ប់ព្យីករម វធិីគឺសវ ័យម្បវតត ិ។  

សិសសណាមដេានសែត េយែិនទន់លោេះម្រសាយរចួ េឺែិនានសិទធិសម្រាប់កែម វធិ៊ីកន ុងឆ្ន ំសិកា

ខាងែ ខលនេះលទ ម្របសិនលបើសែត េយែិនម្រតវូបានលោេះម្រសាយម្រតឹែនងៃច ងលម្រកាយននមខែិង ន។ 

 

លដើែប៊ីធានស វតថ ិភាព្របស់ក ារទងំអស់មដេចូេរែួកន ុងកែម វធិ៊ីលនេះ ែន សសលព្ញវយ័/អាណា

ព្ាបាេម្រតវូមតចូេែកអោរលដើែប៊ីែកយកសិសស លហើយចប់លផ្តើែច េះហតថលេខាលេើសនល ឹក

ច េះល ម្ េះ។  កូនរបស់អនកនឹងែិនម្រតវូបានឱ្យលចញព្៊ីសាលាលទ េ េះម្រតាមតទម្រែងក់ារលនេះម្រតវូបាន

អន វតត។       

 

សិសសទងំអស់ម្រតវូបានរំពឹ្ងថានឹងអន វតតតាែម្រកែម្របតិបតត ិរបស ់ SABIS® លៅអំ ុងលព្េ

ច េះល ម្ េះកែម វធិ៊ី Extended Day របស់ពួ្កលេទងំម្រសងុ។  ការបំពានវន័ិយនឹងម្រតវូបាន

ម្របាប់ឱ្យនយកកែម វធិ៊ីដឹង។  ការបំពានរតងច្ហើយរតងច្ទៀតនឹងនឱំ្យមានការបញ្ច ប់ព្យីករម វធិី 

Extended Day។ 

 

លយើងផ្តេ់ជូនកែម វធិ៊ីលៅនងៃសិកាមដេបានកំែត់លទៀងទត់ទងំអស់ លោយានករែ៊ីលេើក

មេងដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 នងៃអន ញ្ញា តឱ្យលចញព្៊ីលរៀនែ នមដេបានកំែត់ – កែម វធិ៊ី Extended លព្េម្រព្ឹកមតប៉ា លណាណ េះ 

ែិនានកែម វធិ៊ីលព្េរលសៀេលទ។ 

 ការព្នារលព្េម្រព្ឹកលោយសារអាកាសធាត  – ករម វធិី Extended Day ម្តវូបានព្យនារច្ព្យល

ច្ដាយឆំនួនច្ព្យលច្វលាដូឆោា ។ សូែក ំឱ្យកូនរបស់អនកច េះព្៊ីយនយនតរហូតដេ់លព្េលវលា

សែរែយ លម្រពាេះការម្រតួតពិ្និតយនឹងែិនាន ឬការព្ិន័យសម្រាប់ការបលងក ើនរយៈលព្េ

ម្របំានទ៊ីន៊ីែួយៗនឹងម្រតវូបានវាយតនែល។ 

 ការអន ញ្ញា តឱ្យលចញព្៊ីលរៀនែ នកាេកំែត់លោយសារអាកាសធាត  - កែម វធិ៊ីលព្េរលសៀេនឹង

ម្របម្រព្ឹតតលៅជាធែមតា។  លទេះជាយ៉ា ងណា ការែកយកកូនរបស់អនកែ ននឹងអាចជាការេអ ។  

 នងៃធាល ក់ម្រព្ិេ វវសិសែកាេ នងៃឈប់សម្រាក – ោម នកែម វធិ៊ី។ 

 

ព្័ត៌ានជាក់លាក់ទក់ទងនឹងទ៊ីតាំង នងលលសវា និងលា៉ា ងននកែម វធិ៊ី Extended Day ឆ្ន ំ 2021-

2022 នឹងានលៅកន ុងការយិេ័យរដាបាេ។  សូែទក់ទងការយិេ័យធំសម្រាប់ព្័ត៌ានបមនថែ

ទក់ទងនឹងកែម វធិ៊ី Extended Day។ 
 

ឯកសារច្យងផ្ល វូឆាប់៖ 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell ានបំែងអន វតតតាែម្រេប់អាែតត ិននចាប់រដា 

និងសហព្័នធ  ម្រព្ែទងំបទបបញ្ាតត ិទងំអស់មដេលចញលោយម្រកែុម្របឹកាអប់រំ។  ឯកសារលយង

ផ្ល វូចាប់ខាងលម្រកាែម្រតវូបានអន វតត៖  
 

 ចំែងលជើងទ៊ី II ននចាប់ជនពិ្ការអាលែរកិឆ្ន ំ 1990 

 ចំែងលជើងទ៊ី VI ចាបសិ់ទធិស ៊ី វេិឆ្ន ំ 1964 
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 ចំែងលជើងទ៊ី VII ចាបសិ់ទធិស ៊ី វេិឆ្ន ំ 1964 មដេម្រតវូបាន

លធវ ីវលិសាធនកែមលោយចាប់សត ៊ីព្៊ីឱ្កាសការងារលសម ើោន ឆ្ន ំ 1972 

 បទបញ្ញា ម្របតិបតត ិលេខ 11246 មដេម្រតវូបានលធវ ីវលិសាធនកែមលោយ E.O. 11375 

 ចំែងលជើងទ៊ី IX វវលិសាធនកែមការអប់រំឆ្ន ំ 1972 

 MGL c. 76:5; 76:16 (ជពូំ្កទ៊ី 622 ននចាប់ឆ្ន ំ 1971) 

 MGL c. 71; មផ្នក 37H (លសៀវលៅមែនំសិសសតម្រែូវឱ្យអន វតត វធិានការវវន័ិយរបស់

រដាមដេអាចអន វតតបានចំលពាេះ “ការរំលលាេសិទធោស ៊ីវេិរបស់សិសសលផ្សងលទៀត”) 

 MGL c. 76; មផ្នកទ៊ី 5 (ការហាែឃ្ត់ការលរសីលអើង “លោយេិតព្៊ីពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ លេទ 

សាសន លដើែកំលែើតជាត ិឬទំលនរផ្ល វូលេទ” េទធភាព្ទទួេបាន “អតថម្របលយជន៍ សិទធិ 

និងវេាសិកា [តាែែូេោា ន] របសស់ាលារដា”។) 

 MGL c. 151C (ចាប់អន វតតការអប់រំលោយយ តត ិធែ៌ 

រែួានការហាែឃ្ត់ការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ) 

 MGL c. 214 មផ្នកទ៊ី 1B (សិទធិឯកជនភាព្) 

 MGL c. 214 មផ្នកទ៊ី 1C (សិទធិលសរភីាព្ព្៊ីការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ) 

 MGL c. 12 មផ្នកទ៊ី 11H និង 11I (ការហាែឃ្ត់ការេំរាែកំមហង ការបំេិតបំេ័យ 

ឬការបងខ ិតបងខ ំមដេលម្រជៀតមម្រជកជាែួយសិទធិម្រសបចាប់របស់នរណាាន ក់) 

 MGL c. 265 មផ្នកទ៊ី 37 (លទសម្រព្ហមទែឌ ចំលពាេះការលម្របើម្របាស់ការបងខ ិតបងខ ំ 

ឬការេំរាែកំមហងលដើែប៊ីលម្រជៀតមម្រជកសិទធិផ្ល វូចាប់របស់នរណាាន ក)់ 

 MGL c. 265 មផ្នកទ៊ី 39 (ការបលងក ើនការផ្លកព្ិន័យចំលពាេះការវាយដំ ការបំពានលេើរាងកាយ 

និងការខូចខាតម្រទព្យសែបតត ិមដេបងកល ើងលោយការេំលអៀងលោយលហត ផ្េពូ្ជសាសន៍ 

សាសន ជាតិសាសន ៍ព្ិការភាព្ និងទំលនរផ្ល វូលេទ) 

 MGL c. 266 មផ្នកទ៊ី 127A (លទសម្រព្ហមទែឌ ចំលពាេះការបំផ្លិចបំផ្លល ញសាលា) 

 ម្រកែុម្របឹកាអប់រំ ជំពូ្កទ៊ី 622 បទបបញ្ាតត ិទក់ទងនឹងេទធភាព្ទទួេបានឱ្កាស

អប់រំលសម ើោន មដេបានអន ែ័ត 6/24/75 វវលិសាធនកែម 10/24/78 

 603 CMR 28.00 

 មផ្នកទ៊ី 504 ននចាប់សាត រន៊ីតិសែបទរឆ្ន ំ 1973 

 20 U.S.C. មផ្នកទ៊ី 4071-74  

 20 U.S.C. មផ្នកទ៊ី 1415 

 MGL c. 71, មផ្នកទ៊ី 37H 

 MGL c. 71, មផ្នកទ៊ី 37H ½ 

 MGL c. 71, មផ្នកទ៊ី 37H ¾  

 603 CMR 53.00 

 MGL c. 71, មផ្នកទ៊ី 37O 
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លិបិម្ករ 
 

ឧបសរពនធ  ក 

M.G.L.A, ជំពូ្យកទី 71 បផ្ាកទី 37H៖ ច្ោលការណ្៍ទក់ទងនឹងការម្បម្ព្យឹតតរបស់ម្គ ូ

ឬសិសស ច្សៀវច្ៅបណ្នសំិសស 

 
អេានយកម្រេប់ែែឌ េសិកាម្រតវូផ្សព្វផ្ាយលោេការែ៍របស់ែែឌ េ ទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតត

របស់ម្រេូ និងសិសស។ លោេការែ៍មដេបានមចងម្រតវូហាែឃ្ត់ការលម្របើម្របាស់ផ្េិតផ្េ

ថាន ជំក់លៅកន ុងអោរសិកា កមនលងសិកា ឬលៅបវលិវែសាលា ឬលៅលេើឡានសាលាលោយប េាេ

ណាែួយ រែួទងំប េាេិកសាលាផ្ងមដរ។ លោេការែ៍ក៏នឹងហាែឃ្ត់ការេំរាែកំមហងដូចមដេ

បានកំែត់លៅកន ុងមផ្នកទ៊ី 37O លហើយម្រតវូរែួបញ្ច េូមផ្នកមដេទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការបងាក រ 

និងអនតរាេែន៍ការសែល ុតលធវ ីបាបមដេតម្រែូវលោយមផ្នកទ៊ី 37O មដេបានមចង។ ចាប់ចែលង

ននលោេការែ៍ទងំលនេះម្រតវូផ្តេ់ជូនដេ់ប េាេណាាន ក់តាែការលសន ើស ំ និងលោយ

ែិនេិតនងលលោយនយកសាលាន៊ីែួយៗលៅកន ុងែែឌ េ។ 

លោេការែ៍របស់ែែឌ េសិកាន៊ីែួយៗទក់ទងនឹងការម្របម្រពឹ្តតរបស់សិសសម្រតវូរែួបញ្ច េូ

ដូចខាងលម្រកាែ៖ ដំលែើរការវវន័ិយ រែួទងំទម្រែង់ការធានដេ់ដំលែើរការម្រតឹែម្រតវូ សតង់ោរ 

និងទម្រែង់ការសម្រាប់ការព្យួ រការសិកា និងការបលែត ញសិសសលចញព្៊ីសាលា ទម្រែង់ការទក់ទង

នឹងវវន័ិយរបស់សិសសមដេានតម្រែូវការពិ្លសស សតង់ោរ និងទម្រែងក់ារលដើែប៊ីធានសនត ិស ខ 

និងស វតថ ិភាព្អោរសិការបសស់ិសស និងប េាេិកសាលា និងវវធិានការវវន័ិយមដេម្រតវូចត់វវធិាន

ការកន ុងករែ៊ី មដេពាកព់្័នធនឹងការកាន់កាប់ ឬលម្របើម្របាស់សារធាត  ឬអាវ ធខ សចាប់ ការ

លម្របើម្របាស់កាល ំង ការបំផ្លិចបំផ្លល ញ ឬការរំលលាេសិទធិស ៊ី វេិរបស់សិសសលផ្សងលទៀត។ ម្រកែវន័ិយ 

ក៏ដូចជាទម្រែង់ការមដេលម្របើសម្រាប់បលងក ើតម្រកែទងំលនេះនឹងម្រតវូោក់ជូននយកោា នអប់រំកន ុង

លោេបំែងផ្តេ់ព្័ត៌ានប៉ា លណាណ េះ។ 

លៅកន ុងអោរសិកាន៊ីែួយៗមដេានថាន ក់ទ៊ីម្របំាបួនដេ់ដប់ព្៊ីរ រែួបញ្ច េូ នយកសាលាលោយ

ព្ិភាកាជាែួយម្រកែុម្របឹកាសាលាម្រតវូលរៀបចំ និងមចកចយដេ់សិសសាន ក់ៗ នូវលសៀវលៅមែនំ

សិសសមដេកំែតអំ់ព្៊ីវធិានទក់ទងនឹងការម្របម្រព្ឹតតរបស់សិសស។ លសៀវលៅមែនសិំសសម្រតវូរែួបញ្ច េូ

ការសលងខបតាែអាយ ននមផ្នកមដេទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការបងាក រ និងអនតរាេែន៍

ការសែល ុតលធវ ីបាបមដេតម្រែូវលោយមផ្នកទ៊ី 37O។ ម្រកែុម្របឹកាសាលាម្រតវូពិ្និតយលែើេលសៀវលៅមែនំ

សិសសលរៀងរាេ់រដូវផ្លក រកី លដើែប៊ីព្ិចរណាលេើការផ្លល ស់បត រូលោេការែ៍វវន័ិយ លដើែប៊ីចូេជាធរាន

លៅកន ុងមខកញ្ញា ននឆ្ន ំសិកាបនទ ប់ ប៉ា មនតអាចនឹងព្ិចរណាលេើការផ្លល ស់បត រូលោេការែ៍

លៅលព្េណាក៏បាន។ ការពិ្និតយល ើងវញិម្របចំឆ្ន ំលនេះម្រតវូម្រេបដែត ប់លេើម្រេប់មផ្នកទងំអស់នន

ការម្របម្រព្ឹតតរបសស់ិសស រែួានជាអាទិ៍ អវ ីៗមដេបានលរៀបរាប់លៅកន ុងមផ្នកលនេះ។ 

លទេះប៊ីជាចាប់ទូលៅ ឬចាប់ពិ្លសសណាែួយផ្ទ យុព្៊ីលនេះ លសៀវលៅមែនំសិសសទងំអស់ម្រតវូាន

បទបបញ្ាតត ិដូចខាងលម្រកាែ៖ 
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សិសសណាាន ក់មដេម្រតវូបានរកលឃើញលៅកន ុងបរលិវែសាលា ឬលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែ៍

មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬមដេទក់ទងនឹងសាលាលរៀន រែួទងំលហាែក៊ីឡា លោយាន

អាវ ធលម្រោេះថាន ក ់រែួានជាអាទិ៍ កាំលេល ើង ឬកំាបិត ឬសារធាត មដេម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងដូច

មដេបានកំែត់កន ុងជំពូ្កលៅសិបបួន C រែួានជាអាទិ៍ កញ្ញេ  កូកាអ ៊ីន និងលហរ៉ាអូ ៊ីន 

អាចនឹងម្រតវូបលែត ញលចញព្៊ីសាលា ឬែែឌ េសិកាលោយនយកសាលា។ 

សិសសណាក៏លោយមដេវាយដំនយកសាលា ជំនួយការនយកសាលា ម្រេ ូជំនួយការរបស់ម្រេូ 

ឬប េាេិកអប់រលំផ្សងលទៀតលៅកន ុងបរលិវែសាលា ឬលៅកន ុងម្រព្ឹតត ិការែម៍ដេលរៀបចំលោយ

សាលា ឬមដេទក់ទងនឹងសាលា រែួទងំការម្របកួតក៊ីឡា អាចនឹងម្រតវូបលែត ញ

លចញព្៊ីសាលា ឬែែឌ េសិកាលោយនយក។ 

សិសសណាាន កម់ដេម្រតវូបានលចទម្របកានព់្៊ីបទរំលលាេលេើកថាខែឌ  (ក) ឬ (ខ) 

នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីឱ្កាសសម្រាប់សវនការ។ លទេះយ៉ា ងណា

ក៏លោយ បានផ្តេ់ថាសិសសអាចនឹងានតំណាង រែួជាែួយនឹងឱ្កាសកន ុងការ

បងាា ញេសត ុតាង និងសាកស៊ីលៅកន ុងសវនការលនេះ។ បនទ ប់ព្៊ីសវនការលនេះ នយកសាលា

អាចសលម្រែចចិតតព្យួ រការសិកា ជាជាងបលែដ ញសិសសមដេបានកំែតោលោយនយកថា

បានបំពានលេើកថាខែឌ  (ក) ឬ (ខ)។ 

សិសសណាាន កម់ដេម្រតវូបានបលែដ ញលចញព្៊ីែែឌ េសិកាលោយអន លលាែតាែបទបបញ្ាតត ិ

ទងំលនេះ ម្រតវូានសិទធិបដ ឹងលៅអេានយក។ សិសសមដេម្រតវូបានបលែត ញលចញនឹងាន

លព្េដប់នងៃេិតចប់ព្៊ីនងៃបលែត ញលចញ មដេម្រតវូជូនដំែឹងលៅអេានយកអំព្៊ីបែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់ោត់។ សិសសានសិទធិទទួេបានការម្របឹកាកន ុងសវនការលៅចំលពាេះ

ែ ខអេានយក។ កែមវតថ ុននបែត ឹងឧទធរែ៍ែិនម្រតវូបានកំែត់ម្រតឹែមត

លសចកដ ៊ីសលម្រែចអងាលហត ថាលតើសិសសបានរំលលាេលេើបទបបញ្ាតត ិណាែួយននមផ្នកលនេះលទ។ 

លៅលព្េមដេសិសសាន ក់ម្រតវូបានបលែដ ញលចញលម្រកាែបទបបញ្ាតត ិននមផ្នកលនេះ 

ោម នសាលាលរៀន ឬែែឌ េសិកាណាែួយលៅកន ុងសហស ខ ាេភាព្ម្រតវូបានតម្រែូវឱ្យទទួេ

យកសិសសលនេះ ឬលដើែប៊ីផ្តេ់លសវាអប់រំដេ់សិសសលនេះល ើយ។ ម្របសិនលបើសិសសលនេះ

ោក់ពាកយស ំចូេលរៀនលៅសាលា ឬែែឌ េសិកាលផ្សង អេានយកែែឌ េសិកាមដេោក់

ពាកយស អំាចនឹងលសន ើស ំ លហើយម្រតវូទទួេព្៊ីនយកមដេបលែដ ញសិសសលនេះ

នូវលសចកត ៊ីមងលងការែ៍ជាលាយេកខែ៍អកសរអំព្៊ីលហត ផ្េននការបលែត ញលចញសិសសលនេះ។ 
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ឧបសរពនធ  ខ្ 

ការបងាេ រ និងការអនតរាគរន៍ការសរល ុតច្ធវ ដបាប 

M.G.L. c. 71, §37O 
 

មផ្នការបងាក រ និងការអនតរាេែន៍ការសែល ុតលធវ ីបាបរបស់សាលា Collegiate Charter School of 

Lowell េឺជាេកខខែឌ តម្រែូវលម្រកាែ M.G.L. c. 71, § 37O។ មផ្នការបងាក រ និងការអនតរាេែន៍

ការសែល ុតលធវ ីបាប (“មផ្នការ”) េឺជាវធិ៊ីសាន្តសត ដ៏ទូេំទូលាយែួយកន ុងការលោេះ

ម្រសាយការសែល ុតលធវ ីបាប និងការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត លហើយែែឌ េបានលបតជាា លធវ ីការ

ជាែួយសិសស ប េាេិក ម្រេួសារ ភាន ក់ងារអន វតតចាប់ និងសហេែន៍លដើែប៊ីបងាក រ

បញ្ញា ននអំលព្ើហិងា។ 

 
លៅកន ុងការព្ិលម្រោេះលយបេជ់ាែួយែែឌ េទងំលនេះ លយើងបានបលងក ើតមផ្នការ
លនេះសម្រាប់ការបងាក រ អនតរាេែន៍ និងលឆល ើយតបលៅនឹងឧបបតត ិលហត ននសែល ុតលធវ ីបាប ការសែល ុត
លធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត និងការសងសឹក។ នយកសាលារបស់លយើងទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះ
ការអន វតតរែួ និងការម្រតួតពិ្និតយលេើមផ្នការលនេះ។ មផ្នការលនេះនឹងម្រតវូពិ្និតយ 
និងលធវ ីបចច ុបបននភាព្លរៀងរាេព់្៊ីរឆ្ន ំែតង។ 
 

 

តារាងមាតិកា 

 

ភាព្យជាអាកដឹកន ំ 123 

ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងការអេិវឌឍវជិាជ ជីវៈ 126 

សិទធ ិឆូលច្ម្បើម្បាសធ់នធាន និងច្សវាករម 127 

សករមភាព្យសិកា និងរិនបរនសិកា 130 

ទម្រង់ការសម្មាប់ការរាយការណ្ ៍ និងច្ឆល ើយតបច្ៅនឹង

ការសរល ុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក 

131 

កិឆចសហការជារួយម្ករុម្គួសារ 135 

ការហារឃ្ត់ម្បនំងនឹងការសរល ុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក 135 

និយរន័យ 136 

ទំនក់ទំនងច្ៅនឹងឆាប់ច្ផ្សងច្ទៀត 137 



 

 
144 

ឧបសរពនធ  ក៖ ការបងាេ រ និងការអនតរាគរន៍ការសរល ុតច្ធវ ដបាប  
 
ទម្រង់បបបបទរាយការណ្៍ឧបបតត ិច្ហត៉ុ 

138 

 

I.      ភាព្យជាអាកដឹកន ំ
 

ភាព្ជាអនកដកឹនំលៅម្រេប់កម្រែិតននសហេែនអ៍ប់រំរបស់លយើងលដើរតួនទ៊ីយ៉ា ងសំខាន់

កន ុងការអន វតត និងោំម្រទមផ្នការបងាក រ និងការអនតរាេែន៍ការសែល ុតលធវ ីបាបកន ុងបរបិទ

ននកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងរបសស់ាលា និងសហេែន៍ទងំែូេ លដើែប៊ីលេើកកែពស់បរយិកាស

សាលាជាវជិាាន។ សាជិកលព្ញវយ័ននសហេែន៍អប់រំានតួនទ៊ីចែបងកន ុងការបលម្រងៀន

សិសសឱ្យានភាព្េួរសែចំលពាេះោន លៅវញិលៅែក និងលេើកកែពស់ការយេ់ដងឹ និងការលោរព្

ចំលពាេះភាព្ចម្រែេុះ និងភាព្ខ សោន ។3 
 

A. ការឆូលររួជាសាធារណ្ៈកន ុងការអេិវឌឍន៍បផ្នការ។ តាែតម្រែូវការរបស់ M.G.L. c. 71, § 37O 

មផ្នការម្រតវូបានបលងក ើតល ើងលៅកន ុងការព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួយម្រេូ ប េាេិកសាលា 

ប េាេិកជំនួយវជិាា ជ៊ីវៈ អនកសម ័ម្រេចិតតសាលា អនកម្រេប់ម្រេង តំណាងសហេែន៍ ភាន ក់ងារអន វតត

ចាបក់ន ុងតំបន់ សិសស ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេ។ ការព្ិលម្រោេះលយបេ់រែួបញ្ច េូការពិ្ភាកា

លៅឯកិចច ម្របជ ំសាធារែៈជាលម្រចើន លហើយរយៈលព្េផ្តេ់ែតិជាសាធារែៈែ នលព្េអន ែ័តមផ្នការ

េឺលធវ ីល ើងលោយម្រកែុម្របឹកាេិបាេ Collegiate។ 
 

B. ការវាយតថ្រលតម្រូវការ និងធនធាន។ មផ្នការលនេះេឺជាបលង់លែរបសែ់ែឌ េសម្រាប់ការបលងក ើន

សែតថភាព្ទប់សាក ត់ និងលឆល ើយតបលៅនឹងបញ្ញា ននការសែល ុតលធវ ីបាប លៅកន ុងបរបិទ

ននេំនិតផ្ត ចួលផ្តើែបរយិកាសសាលាមដេានស ខភាព្េអ លផ្សងលទៀត។ ជាមផ្នកននដំលែើរការលរៀប

ចំមផ្នការ អនកដឹកនំសាលា លោយានធាត ចូេព្៊ីែែឌ េ និងប េាេិកលផ្សងៗ បានវាយតនែល

ព្៊ីភាព្ម្រេប់ម្រោន់ននកែម វធិ៊ីបចច ុបបនន  ព្ិនិតយលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការបចច ុបបនន  បានព្ិនិតយ

លែើេទិននន័យមដេានលៅលេើការសែល ុតលធវ ីបាប និងឧបបតត ិលហត អាកបបកិរយិ និងវាយ

តនែលធនធានមដេាន រែួទងំកែម វធិ៊ីសិកា កែម វធិ៊ីបែត ុ េះបណាត េ និងលសវាស ខភាព្

អាកបបកិរយិ។ តាែរយៈដំលែើរការ "ការេូសវាស" លនេះ លយើងបានកំែតព់្៊ីតម្រែូវការកន ុងការ

ព្ិនិតយល ើងវញិ និងបលងក ើតលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការ និងបនតភាព្ជានដេូជាែួយភាន ក់ងារ

សហេែន៍ រែួទងំការអន វតតចាប់ផ្ងមដរ។ 
 

C. ការច្ធវ ដបផ្នការ និងការម្តួតព្យិនិតយ។ ថាន ក់ដឹកនំរបស់សាលា Collegiate Charter School of 

Lowell ានទំនួេខ សម្រតវូចំលពាេះកិចេការលម្រកាែមផ្នការដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 

1. ទទួេការរាយការែ៍អំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប 

2. ការម្របែូេ និងវភិាេទិននន័យអោរ និង/ឬទូទងំសាលាសត ៊ីព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប លដើែប៊ីវាយតនែលប

ញ្ញា បចច ុបបនន  និងលដើែប៊ីវាស់មវងេទធផ្េមដេម្របលសើរល ើង។ 
3. បលងក ើតដំលែើរការសម្រាបក់ត់ម្រតា និងតាែោនការរាយការែឧ៍បបតត ិលហត  និងសម្រាប់ការទទួេ
បានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ និង 
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4. ជន ល្ នពាន/ជនលេម ើស 
5. លធវ ីមផ្នការសម្រាបក់ារអេិវឌឍវវជិាា ជ៊ីវៈមដេកំព្ ងបនត មដេម្រតវូបានទែទរលោយចាប់ 

6. លធវ ីមផ្នោំម្រទមដេលឆល ើយតបលៅនឹងតម្រែូវការរបស់ជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ និង

ជន ល្ នពាន/ជនលេម ើស 

7. លម្រជើសលរសី និងអន វតតកែម វធិ៊ីសិកាមដេសាលា Collegiate Charter នឹងលម្របើម្របាស់ 

8. បលងក ើតងម៊ី ឬមកសម្រែួេលោេការែ៍ និងព្ិធ៊ីការបចច ុបបនន លៅលម្រកាែមផ្នការ រែួទងំលោេការែ៍

ស វតថ ិភាព្លេើអ ៊ីនធឺែិត និងកំែតប់ េាេិកសំខាន់ៗឱ្យទទួេខ សម្រតវូកន ុងការអន វតតលោេ

ការែ៍ទងំលនេះ។ 

9. លធវ ី វលិសាធនកែមលសៀវលៅមែនំសិសស និងប េាេិក និងម្រកែម្របតិបតត ិ 

កន ុងចំលណាែលរឿងលផ្សងលទៀត បញ្ញា កយ់៉ា ងចាស់ថា ការសែល ុតលធវ ីបាបសិសសលោយប េាេិកសាលា 

ឬសិសសលផ្សងលទៀតនឹងែិនម្រតវូបានអត់ឱ្នល ើយ។ 

10. ដឹកនំកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងចូេរែួជាែួយាតាបិតា ឬម្រកែុម្រេួសារ 

និងការម្រពាងឯកសារព្័ត៌ានសម្រាប់ាតាបិតា 

11. ព្ិនិតយ និងលធវ ីបចច ុបបននភាព្មផ្នការលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ ឬញឹកោប់ជាងលនេះ។ 
 

 

ថាន កដ់ឹកនំសាលាខាងលម្រកាែម្រតវូទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះកិចេការមដេបានរាយបញ្ា ៊ីលម្រកាែមផ្នការ៖ 
1) នយក ឬអនកចត់តាំងរបស់ពួ្កលេនឹងទទួេបានការរាយការែ៍ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប 2) 
នយក ឬអនកចត់តំាងរបស់ពួ្កលេនឹងម្របែូេ និងវវភិាេទិននន័យអោរអំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប 
លដើែប៊ីវាយតនែលបញ្ញា បចច ុបបនន  និងលដើែប៊ីវាស់មវងេទធផ្េមដេម្របលសើរល ើង។ 3) នយកនឹងបលងក ើត
ដំលែើរការសម្រាប់ការកត់ម្រតា និងតាែោនការរាយការែ៍ឧបបតត ិលហត  និងសម្រាប់ការទទួេ
បានព្័ត៌ានទក់ទងនឹងលោេលៅ និងជន ល្ នពាន 4) ម្រកែុថាន ក់ដឹកនំ (នយកម្របតិបតត ិ 
នយកលសវាប េាេិកសិសស នយកសាលា និងម្របធានមផ្នកហិរញ្ា វតថ ុ) នឹងលរៀបចំមផ្នការសម្រាប់
ការអេិវឌឍវវជិាា ជ៊ីវៈមដេកំព្ ងបនតមដេតម្រែូវលោយចាប់ 5) អនកម្រតួតពិ្និតយេ ែភាព្សិកា
លោយសហការជាែួយនយកលសវាប េាេិកសិសសនឹងលរៀបចំមផ្នការសម្រាបក់ារោំម្រទមដេ
លឆល ើយតបលៅនឹងតម្រែូវការរបសជ់នលោេលៅ និងជន ល្ នពាន 6) សាជិកម្រកែុ
ម្របឹកាលយបេ់ (នយកលសវាប េាេិកសិសស នយក ជំនួយការ និងម្របធាននយកោា ន) 
នឹងលម្រជើសលរសី និងអន វតតកែម វធិ៊ីសិកាមដេសាលា ឬែែឌ េនឹងលម្របើម្របាស់ 7) នយកម្របតិបតត ិ
រែួជាែួយនឹងប េាេិកសែម្រសបនឹងបលងក ើតលោេការែ៍ និងព្ិធ៊ីការងម៊ី ឬមកសម្រែួេលម្រកាែ
មផ្នការ រែួទងំលោេការែ៍ស វតថ ិភាព្តាែអ ៊ីនធឺែិត និងចត់តាំងប េាេិកសំខាន់ៗឱ្យទទួេ
ខ សម្រតវូកន ុងការអន វតតលោេការែ៍ទងំលនេះ 8) នយកនឹងលធវ ីវវលិសាធនកែមលសៀវលៅមែនំសិសស 
និងប េាេិក និងម្រកែម្របតិបតត ិលៅចំែ ចមដេសែម្រសប 9) នយកសាលាលោយសហការជាែួយ
នយកលសវាប េាេិកសិសសនឹងដឹកនំកិចេខិតខំម្របឹងមម្របងលេើការចូេរែួរបស់ាតាបិតា ឬម្រកែុ
ម្រេួសារ និងការម្រពាងឯកសារព្័ត៌ានសម្រាបា់តាបិតា និង 10) ម្រកែុថាន ក់ដឹកនំនឹងពិ្និតយ 
និងលធវ ីបចច ុបបននភាព្មផ្នការលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ ឬញឹកោប់ជាងលនេះតាែតម្រែូវការ។  
 

ឃ.  ការច្បតជាញ ឆិតតរបសច់្យើង។ 
 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell រំព្ឹងថាសាជិកទងំអស់ននសហេែនស៍ាលានឹង

ម្របម្រព្ឹតតចំលពាេះោន លៅវញិលៅែកលោយេួរសែ និងលោយការលោរព្ចំលពាេះភាព្ខ សោន ។ 

លយើងលបតជាា ផ្តេ់ជូនសិសសទងំអស់នូវបរយិកាសសិកាម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ មដេែិនានការ

សែល ុតលធវ ីបាប និងការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត។ ការលបតជាា ចិតតលនេះេឺជាមផ្នកសំខាន់

ែួយននកិចេខិតខមំ្របឹងមម្របងដ៏ទូេំទូលាយរបស់លយើងកន ុងការលេើកកែពស់ការលរៀនសូម្រត និង

លដើែប៊ីទប់សាក ត់ និងេ បបំបាតរ់ាេទ់ម្រែងន់នការសែល ុតលធវ ីបាប និងអាកបបកិរយិមដេបងក
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លម្រោេះថាន ក់ និងរំខានលផ្សងលទៀតមដេអាចរារាងំដំលែើរការសិកា និង/ឬបំមបក

សិសសឱ្យលៅោច់លោយម ក។ 

 

លយើងយេ់ថាសាជិកននម្រកែុែួយចំនួនដូចជា លកមងព្ិការ លកមងមដេម្រសលាញ់លេទម្របសុដូចោន  

លេទម្រស៊ីដូចោន   ទងំព្៊ីរលេទ ឬអនកមកលេទ រែួទងំពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ សាសន ពូ្ជព្ងស 

លដើែកំលែើតជាតិ លេទ សាថ នភាព្លសដាកិចេសងាែ សាថ នភាព្សិកា អតតសញ្ញា ែ ឬការបងាា ញ

លយនឌ័រ របូរាងខាងលម្រៅ សាថ នភាព្ាននផ្ទលពាេះ ឬជាាតាបិតា ទំលនរផ្ល វូលេទ ជនអនថា ឬ

លោយការលសព្េប់ជាែួយប េាេមដេាន ឬម្រតវូបានលេយេ់ថាានចរតិេកខែៈែួយ ឬលម្រចើន

អាចងាយនឹងកាល យលៅជាជនលោេលៅននការសែល ុតលធវ ីបាប ការលបៀតលបៀន ឬការលេងលសើច។ 

ែែឌ េនឹងចត់វធិានការជាក់លាកល់ដើែប៊ីបលងក ើតបរយិកាសោំម្រទ និងស វតថ ិភាព្សម្រាប់ជន

មដេងាយរងលម្រោេះលៅកន ុងសហេែន៍សាលាលរៀន លហើយផ្តេ់ឱ្យសិសសទងំអស់នូវឱ្កាស

លដើែប៊ីលរៀនជំនញ ចំលែេះដឹង និងយ ទធសាន្តសត លដើែប៊ីការពារ ឬលឆល ើយតបលៅនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប 

ការយយ៊ី ឬការលេងលសើច។ . នយកទទួេខ សម្រតវូចំលពាេះការអន វតត និងម្រតួតព្ិនិតយមផ្នការ 

លេើកមេងមតលៅលព្េមដេឧបបតត ិលហត សែល ុតលធវ ីបាបមដេម្រតវូបានរាយការែព៍ាក់ព័្នធនឹង

នយក ឬ AQC ជាជន ល្ នពាន/ជនលេម ើសមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់។ កន ុងករែ៊ីមបបលនេះ 

នយក ឬអនកចត់តាំងម្រតវូទទួេខ សម្រតវូលេើការលស ើបអលងកតរបាយការែ៍ និងជំហានលផ្សងលទៀត

មដេចំបាច់លដើែប៊ីអន វតតមផ្នការ រែួទងំការលោេះម្រសាយស វតថ ិភាព្ននជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ

មដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់។ ម្របសិនលបើនយកេឺជាជន ល្ នពាន/ជនលេម ើសមដេម្រតវូបាន

លចទម្របកាន់ ម្រកែុម្របឹកាេិបាេ Collegiate ឬអនកចតត់ាំងរបស់ខល នួម្រតវូទទួេខ សម្រតវូ

លេើការលស ើបអលងកតរបាយការែ៍ និងជំហានលផ្សងលទៀតមដេចំបាចល់ដើែប៊ីអន វតតមផ្នការ 

រែួទងំការលោេះម្រសាយស វតថ ិភាព្របសជ់នរងលម្រោេះមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់។ 
 

លយើងនឹងែិនអត់ឱ្នចំលពាេះអាកបបកិរយិមដេែិនម្រសបចាប ់ ឬការរំខានណាែួយ រែួទងំ

ទម្រែង់ននការសែល ុតលធវ ីបាប ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត ឬការសងសឹកណាែួយលៅកន ុង

អោរសិការបស់លយើង លៅបរលិវែសាលា ឬលៅកន ុងសកែមភាព្ ែ ខងារ ឬកែម វធិ៊ីមដេទក់ទង

នឹងសាលាលរៀន ែិនថាលៅ ឬលម្រៅសាលា លៅចំែតឡានម្រកងុរបស់សាលា លេើរងយនតសាលា 

ឬយនជំនិេះលផ្សងលទៀតមដេជាកែមសិទធិ ជួេ ឬលម្របើម្របាស់លោយសាលា Collegiate ឬតាែរយៈ

ការលម្របើម្របាស់បលចេកវទិា ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកមដេជាកែមសិទធិ ជួេ ឬលម្របើម្របាស់លោយ សាលា 

Collegiate និងលៅទ៊ីតាំង សកែមភាព្ ែ ខងារ ឬកែម វធិ៊ីមដេាន ែិនទក់ទងនឹងសាលាលរៀន 

មដេបលងក ើតបរយិកាសអរភិាព្លៅសាលាលរៀនសម្រាប់ជនរងលម្រោេះ រំលលាេលេើសិទធិ

របស់ជនរងលម្រោេះលៅសាលាលរៀន ឬរំខានដេ់ដំលែើរការអប់រំ ឬម្របតិបតត ិការម្របកបលោយសណាត ប់

ធាន បរ់បស់សាលា។ លយើងនឹងលស ើបអលងកតភាល ែៗនូវរាេរ់បាយការែ៍ និងការតអ ញូមតអរ

អំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត និងការសងសឹក លហើយចត់វធិានការ

ភាល ែៗលដើែប៊ីបញ្េប់អាកបបកិរយិលនេះ និងសាដ រល ើងវញិនូវអារែមែ៍ស វតថ ិភាព្របស់ជនលោេលៅ។ 

លយើងនឹងោំម្រទការលបតជាា ចិតតលនេះកន ុងម្រេប់ទិដាភាព្ទងំ អស់ននសហេែនស៍ាលារបសល់យើង 

រែួទងំកែម វធិ៊ីសិកា កែម វធិ៊ីបលម្រងៀន ការអេិវឌឍប េាេិក សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា 

និងការចូេរែួព្៊ីាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ 

 

II.        ការបណ្ត ុ ោះបណាត ល និងការអេិវឌឍវជិាជ ជីវៈ 
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M.G.L. c. 71, § 37O តម្រែូវឱ្យែែឌ េផ្តេ់ការអេិវឌឍវវជិាា ជ៊ីវៈជាបនតបនទ ប់

សម្រាប់ប េាេិកទងំអស់ រែួានជាអាទិ៍អនកអប់រំ អនកម្រេប់ម្រេង ទ៊ីម្របឹកា 

េិលាន បោា យិកាសាលា ប េាេិកអាហារោា ន អនកមងទ ំអនកលបើកឡានម្រកងុ ម្រេូបងវ ឹកអតតព្េិក 

ទ៊ីម្របឹកាសកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា និងអនកជំនួយការជំនញវវជិាា ជ៊ីវៈ។ 
 

ក. ការបណ្ត ុ ោះបណាត លប៉ុគគលិកម្បចានំា ំច្លើបផ្នការ។ ការបែត ុ េះបណាត េម្របចំឆ្ន ំសម្រាប់ប េាេិកសាលា

ទងំអស់លេើមផ្នការនឹងរែួបញ្ច េូភារកិចេប េាេិកលម្រកាែមផ្នការ 

ទិដាភាព្ទូលៅននជំហានមដេនយក ឬអនកចត់តាំងនឹងអន វតតតាែលៅលព្េទទួេបាន

ការរាយការែ៍អំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក និងទិដាភាព្ទូលៅននយ ទធសាន្តសត បងាក រការ

សែល ុតលធវ ីបាបមដេម្រតវូផ្តេ់ជូន។ លៅម្រេប់ថាន ក់ទូទងំម្រសកុ។ ប េាេិកមដេម្រតវូបានជួេបនទ ប់ព្៊ី

ចប់លផ្តើែឆ្ន ំសិកានឹងតម្រែូវឱ្យចូេរែួកន ុងវេាបែត ុ េះបណាត េលៅសាលាកន ុងអំ ុងឆ្ន ំសិកា

មដេពួ្កលេម្រតវូបានជួេ។  មផ្នកពាក់ព័្នធ ននមផ្នការទក់ទងនឹងភារកិចេរបសស់ាម្រសាត ចរយ 

និងប េាេិកម្រតវូបញ្ច េូកន ុងលសៀវលៅមែនំប េាេិកសាលា។ 

 

ខ្. ការអេិវឌឍន៍វជិាជ ជីវៈជាបនតបនា ប់។ លោេលៅននការអេិវឌឍវវជិាា ជ៊ីវៈេឺលដើែប៊ីបលងក ើតការយេ់ដឹង

រែួអំព្៊ីឧបករែ៍មដេចំបាច់សម្រាប់ប េាេិកលដើែប៊ីបលងក ើតបរយិកាសសាលាលរៀនមដេលេើក

កែពស់ស វតថ ិភាព្ ទំនក់ទំនងលោយការេួរសែ និងការលោរព្ចំលពាេះភាព្ខ សោន ។ 

ការអេិវឌឍវជិាា ជ៊ីវៈនឹងកសាងជំនញរបសប់ េាេិកលដើែប៊ីបងាក រ កំែត់អតតសញ្ញា ែ និងលឆល ើយតប

លៅនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប។ ដូចមដេបានតម្រែូវលោយ M.G.L. c. 71, § 37O ខល ឹែសារ

ននការអេិវឌឍវជិាា ជ៊ីវៈទូទងំែែឌ េ នឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងលោយការម្រសាវម្រជាវ លហើយ

នឹងរែួបញ្ច េូព្័ត៌ានអំព្៊ី៖ 
 

(i)  យ ទធសាន្តសតអេិវឌឍន៍ (ឬអាយ ) សែម្រសប លដើែប៊ីទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាប 

(ii)  យ ទធសាន្តសត អេិវឌឍន ៍(ឬអាយ ‐) សែម្រសបសម្រាប់ការអនតរាេែន៍ភាល ែៗ និងានម្របសិទធភាព្ 

លដើែប៊ីបញ្ឈប់ករែ៊ីសែល ុតលធវ ីបាប 

(iii) ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងអនត រកែមសុ្ម្រេសាម ញ និងភាព្ខ សោន ននអំណាចមដេអាច

លកើតល ើងរវាង និងកន ុងចំលណាែជន ល្ នពាន ជនលោេលៅ និងសាកស៊ីចំលពាេះការ

សែល ុតលធវ ីបាប 
(iv) ការរកលឃើញននការម្រសាវម្រជាវលេើការសែល ុតលធវ ីបាប រែួទងំព្័ត៌ានអំព្៊ីម្របលេទជាក់លាក់នន
សិសសមដេម្រតវូបាន 
បងាា ញថាានហានិេ័យជាព្ិលសសសម្រាបក់ារសែល ុតលធវ ីបាបលៅកន ុងបរយិកាសសាលា។ 
(v) ព្័ត៌ានសត ៊ីព្៊ីឧបបតត ិលហត  និងេកខែៈននការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត និង 
(vi) បញ្ញា ស វតថ ិភាព្អ ៊ីនធឺែិត លោយសារវាទក់ទងនឹងការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត។ 

ការអេិវឌឍវវជិាា ជ៊ីវៈក៏នឹងលោេះម្រសាយនូវវវធិ៊ីទប់សាក ត់ និងលឆល ើយតបលៅនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប 

ឬការសងសឹកសម្រាប់សិសសព្ិការ មដេម្រតវូមតេិតពិ្ចរណាលៅលព្េបលងក ើតកែម វធិ៊ីអប់រំប េាេ 

(IEP) របស់សិសស។ លនេះនឹងរែួបញ្ច េូការលផ្លត តជាព្ិលសសលេើតម្រែូវការរបស់សិសសមដេាន

ជំងឺអូទ៊ីសសឹែ ឬសិសសព្ិការមដេប៉ាេះពាេដ់េ់ការអេិវឌឍជំនញសងាែ។ 
 

ចំែ ចបមនថែមដេកំែត់លោយសាលា ឬែែឌ េសម្រាប់ការអេិវឌឍវជិាា ជ៊ីវៈរែួាន៖ 
 

 លេើកកែពស់ និងបលងក ើតេំរនូនការលម្របើម្របាសភ់ាសាេួរឱ្យលោរព្ 
 ជំរ ញការយេ់ដឹង និងការលោរព្ចំលពាេះភាព្ចម្រែេុះ និងភាព្ខ សោន  
 កសាងទំនក់ទំនង និងការម្របាម្រស័យទក់ទងជាែួយម្រេួសារ 
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 ការម្រេប់ម្រេងឥរយិបងកន ុងថាន ក់លរៀនម្របកបលោយការសាថ បន 
 លម្របើយ ទធសាន្តសត អនតរាេែន៍អាកបបកិរយិវវជិាាន 
 លម្របើការអន វតត វន័ិយម្របកបលោយការសាថ បន 
 បលម្រងៀនសិសសនូវជំនញ រែួទងំទំនក់ទំនងវជិាាន ការម្រេប់ម្រេងកំហឹង និងការយេ់
ចិតតអនកដនទ 

 ឱ្យសិសសចូេរែួលៅកន ុងសាលាឬថាន ក់លរៀន និងការលធវ ី មផ្នការ និងការសលម្រែចចិតត ម្រព្ែទងំ 
 រកាថាន ក់លរៀនម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងយកចិតតទ កោក់ដេ់សិសសទងំអស់។ 
 

គ.  ការជូនដំណ្ឹងជាលាយលកេណ្៍អកសរច្ៅកាន់ប៉ុគគលិក។ ែែឌ េនឹងផ្តេឱ់្យប េាេិកទងំអស់

នូវលសចកត ៊ីជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរម្របចំឆ្ន ំអំព្៊ី មផ្នការលនេះ លោយការ

លបាេះព្ ែពផ្ាយព្័ត៌ានអំព្៊ីវា រែួទងំមផ្នកមដេទក់ទងនឹងភារកិចេប េាេិក លហើយនឹងបញ្ច េូ

ម្របធានបទពាក់ព័្នធសែម្រសបលៅកន ុងកិចច ម្របជ ំប េាេិក។ 
 
 

III. សិទធ ិឆូលច្ម្បើម្បាស់ធនធាន និងច្សវាករម  
 

ក.   ការកណំ្ត់អតតសញ្ញា ណ្ធនធាន៖ 
 
បចច ុបបនន លនេះ សាលា Collegiate ផ្តេ់ជូនប េាេិក និងកែម វធិ៊ីមដេោំម្រទបរយិកាសសាលាវជិាាន 
លោយលផ្លត តលេើការអនតរាេែន៍លៅលដើែដំបូង និងលសវាកែមមដេព្ឹងមផ្អកខាល ំង។ ប េាេិក
បចច ុបបនន រែួានដូចខាងលម្រកាែ៖ 
o រដាបាេ 
o អនកម្របឹកាមែនំ 
o អនកម្របឹកាការមកតម្រែូវ 
o អនកចិតតសាន្តសតសាលា o  
o អនកឯកលទសខាងអាកបបកិរយិ 

o អនកឯកលទសខាងអាកបបកិរយិ និងជំងឺអូទ៊ីសសឹែ o  

o េិលាន បោា យិកាសាលា 
o ម្រេបូលម្រងៀន 
o អនកសម្រែបសម្រែួេសនត ិស ខសាលា 
o ចំែងលជើង IX អនកសម្រែបសម្រែួេ 
 

កែម វធិ៊ីបចច ុបបននានដូចជា៖ 
o អងាការ Student Life 
o ែែឌ េបានច េះល ម្ េះលម្របើម្របាស់បណាត ញទូរស័ព្ទទន់លហត ការែ៍សម្រាប់ស វតថ ិភាព្សាលា "The 

Power of One” ។ 
o ចប់នដេូរជាែួយម្រកែុម្របឹកាម្រកងុ Lowell លដើែប៊ីលោេះម្រសាយបញ្ញា លនេះតាែវធិ៊ីដូចជា៖ 

o មចកចយ YRBS និងរែួបញ្ច េូសំែួរល ើងវញិ៖ ការសែល ុតលធវ ីបាប 
និងស វតថ ិភាព្សាលាលរៀនលៅកន ុង YRBS 

o ច េះកិចេសនាជាែួយវាេម ិនខាងលម្រៅ និងផ្តេ់កែម វធិ៊ីដេ់ាតាបិតាសត ៊ីព្៊ីការសែល ុត
លធវ ីបាប។ 

o ផ្តេ់ជូនម្រកែុជំនញសងាែលៅកន ុងការកំែតរ់បស់សាលា តាែរយៈអនកម្របឹកាការមកតម្រែូវ 
និងអនកឯកលទសខាងអាកបបកិរយិ 

o កែម វធិ៊ីសិកាអំព្៊ីស ខភាព្លៅកម្រែិតសតង់ោរលោេះម្រសាយសម្រាប់ែធយែសិកា 11៖ ការទប់សាក ត់
អំលព្ើហិងាននម្រកបខែឌ ស ខភាព្ទូេំទូលាយននរដា Massachusetts។ ជាមផ្នក
ែួយននការបំលព្ញតាែសតង់ោរលនេះ សិសសម្រតវូបានមែនលំេើម្របធានបទខាងលម្រកាែ៖ 
 ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឹែិត 

ជំនញទំនក់ទំនងស វតថ ិភាព្តាែអ ៊ីនធឺែិត ការលោេះម្រសាយជលាល េះ 
ការែិនអត់ឱ្ន ការអត់ឱ្ន ការម្របកាន់ និងការលរសីលអើង 



 

 
149 

ការលបៀតលបៀនផ្ល វូលេទ 
ទំនក់ទំនងានការបំពាន 
 

ងវីតបិតមតសាលា Collegiate ានលសវាកែមបចច ុបបនន លៅនឹងកមនលងក៏លោយ ប៉ា មនតែែឌ េាន

ការលបតជាា ចិតតកន ុងការអេិវឌឍការមែន ំ និងលសវាកែមម្រសាវម្រជាវមដេានេកខែៈទូេំទូលាយ

សម្រាប់សិសសរបស់លយើង។ ការមែន ំ និងលសវាកែមនឹងលផ្លត តលេើការទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាប 

និងការលឆល ើយតបចំលពាេះឧបបតត ិលហត មដេបានកំែត់អតតសញ្ញា ែននការសែល ុតលធវ ីបាប។ 

ទងំលនេះម្រតវូបានព្ែ៌នយ៉ា ងលព្ញលេញលៅកន ុងមផ្នក បនទ ប់។ 

 

ខ្. ការម្បឹកា និងច្សវាករមច្ផ្សងៗ៖   

ានធនធានជាលម្រចើនលៅសាលា Collegiate មដេលេើកកែពស់បរយិកាសសាលាជាវជិាាន។ 

លៅលព្េណាមដេានករែ៊ីននការសែល ុតលធវ ីបាប លៅសាលា Collegiate ករែ៊ីននម្រតវូបានយក

ចិតតទ កោក់យ៉ា ងខាល ំង លហើយជន ល្ នពាន អនកឈរលែើេ និងជនលោេលៅម្រតវូបានផ្តេ់ជូន

លសវាកែមទងំអស់។ លសវាកែមបចច ុបបនន លៅថាន ក់បឋែសិកា អន វទិាេ័យ និងវទិាេ័យ 

រែួានជាអាទិ៍ដូចខាងលម្រកាែ៖ 

o ការតម្រែង់ទិសថាន ក់ទ៊ីម្របំាព្៊ីរ 
o លសវាមែនំសាលាទងំលៅថាន ក់អន វទិាេ័យ និងវទិាេ័យ 
o កែម វធិ៊ីលព្ញែួយឆ្ន ំរបស់សាលា "វបបធែ៌ននលសចកត ៊ីសបបុ រស" សត ៊ីព្៊ីការលោរព្ និងការឱ្ប
ម្រកលសាបភាព្ខ សោន  

o ម្រកែុម្របឹកាស ខភាព្សាលា (SHAC) កិចច ម្របជ ំម្រកែុថាន ក់ K-12 ម្របជ  ំ
o ែន្តនត ៊ីធនធានសាលាសថ ិតលៅកន ុងបរលិវែសាលា 
o អនកសម្រែបសម្រែួេសនត ិស ខ (កន ុងបរលិវែសាលាលព្ញលា៉ា ង) 
o ការតម្រែង់ទិសសិសសងម៊ីលថាម ង - កែម វធិ៊ីរយៈលព្េមវងនន "ការចូេរែួ” 
o សិកាខ សាលាអកខរកែមផ្ល វូអារែមែ៍លៅឆ្ន ំទ៊ីព្៊ីរ 
o ម្របព័្នធ ម្រកែុលៅអន វទិាេ័យ 
o សិសសអន វទិាេ័យ និងសិសសវទិាេ័យ ម្រតវូបានអប់រំោច់លោយម កព្៊ីោន ។ 
o HOUSE SYSTEM * –លោេលៅេឺលដើែប៊ីលេើកកែពសស់ វតថ ិភាព្ផ្ល វូចិតត និងរាងកាយ 
លោយសារមតសិសសម្រតវូបានផ្ត ុំតាែកម្រែិត និងអាយ ននដំណាក់កាេអេិវឌឍនស៍ែម្រសប 

o អន វទិាេ័យ (ថាន ក់ទ៊ី 9 និង 10) វវទិាេ័យ (ថាន ក់ទ៊ី 11 និង 12) អាហារនងៃម្រតង់៖ លនេះកាត់
បនថយទំនក់ទំនងរវាងសិសសអន វទិាេ័យ និងសិសសវទិាេ័យ ដូលចនេះលហើយផ្តេ់
នូវបរយិកាសផ្ល វូចិតតម្របកបលោយស វតថ ិភាព្សម្រាប់សិសស។ 

o ការចូេលៅកាន់កែម វធិ៊ីការព្យួ រការសិកាកន ុងសាលាសម្រាប់អនក ល្ នពាន និងលៅ
លព្េសែម្រសបសម្រាប់អនកលឃើញលហត ការែ ៍

o ការចូេរែួលៅកន ុង "ម្រកែុកសាងប េាេិកេកខែៈ" មដេសម្រែបសម្រែួេលោយអនកឯកលទស
ខាងអាកបបកិរយិ សម្រាប់ជន ល្ នពាន និងលៅលព្េសែម្រសបសម្រាបអ់នកឈរលែើេ។ 

o ការចូេលៅកាន់ទ៊ីម្របឹកាមកតម្រែូវសម្រាប់ជន ល្ នពាន អនកលឃើញលហត ការែ៍ 
និងជនលោេលៅ។ 

o កមនលងមដេបានកំែត់អតតសញ្ញណ ែស វតថ ិភាព្មដេម្រតវូលៅ 
ម្របសិនលបើឧបបតត ិលហត លៅមតបនតលកើតាន 

o ម្រកែុជំនញសងាែផ្តេ់ជូនដេ់សិសសមដេធាល ប់ជាជន ល្ នពាន អនកលឃើញលហត ការែ៍ 
ឬជនលោេលៅ 

o កែម វធិ៊ីសញ្ញា ននការលធវ ីអតតឃ្តម្រតវូបានោក់បញ្ច េូលៅកន ុងថាន ក់ស ខភាព្ទងំអស់
លៅកម្រែិតវទិាេ័យ 
និងថាន ក់ទ៊ី 8 

o R.A.I.S.E. កែម វធិ៊ីកន ុងកែម វធិ៊ីសិកាថាន ក់ទ៊ី 7 (ការលោរព្ សែិទធិផ្េ ការោក់បញ្ច េូ លសវាកែម 
ការយេ់ចិតត) 

o ភាព្ជានដេូជាែួយអងាការសហេែន៍៖ 
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 ែជឈែែឌ េកាត់បនថយការ ល្ នពានរដា Massachusetts (MARC) 
 ការសហការកន ុងសហេែន៍លខានធ៊ី Essex 
 ែន្តនត ៊ីធនធានសាលា 

 

សាលា Collegiate Charter School of Lowell កំព្ ងសថ ិតកន ុងដំលែើរការអន វតត ឬលរៀបចំមផ្នការ

ដូចខាងលម្រកាែ៖  

ការបងាក រការសែល ុតលធវ ីបាប៖ 
o ការានអនកដឹកនំែិតតលដើរតួនទ៊ីយ៉ា ងទូេំទូលាយកន ុង ការបងាក រ ការអប់រំ 
និងការសម្រែបសម្រែួេ។ 

o ការអេិវឌឍវជិាា ជ៊ីវៈសម្រាប់ម្រេបូលម្រងៀន និងប េាេិកលេើបញ្ញា ននការសែល ុតលធវ ីបាប 
ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត ការកំែត់អតតសញ្ញា ែ ការអនតរាេែនទ៍ន់លព្េ 
យ ទធសាន្តសតសម្រាប់ការពារ និងលឆល ើយតបលៅនឹងករែ៊ីននការសែល ុតលធវ ីបាបសម្រាប់
ម្រេបូលម្រងៀន និងប េាេិក។ 

o បលងក ើតបទបងាា ញសម្រាប់សិសសជ ំ វញិការទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាប។ 
o ម្រសាវម្រជាវ និងអន វតតការបលម្រងៀនមផ្អកលេើការម្រសាវម្រជាវកន ុងថាន ក់មដេានម្រសាប់ 
សត ៊ីព្៊ីការទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាបលៅកន ុងសហេែន៍សាលា។ 

 

ការលឆល ើយតបលៅនឹងឧបបតត ិលហត មដេបានកំែត់អតតសញ្ញា ែននការសែល ុតលធវ ីបាប៖ 

o ការអន ញ្ញា តឱ្យអនកដឹកនំែិតតានតួនទ៊ីយ៉ា ងទូេំទូលាយ

កន ុងការលោេះម្រសាយជន ល្ នពាន និងអនកឈរលែើេ។ 

o ម្រសាវម្រជាវ និងអន វតតការបលម្រងៀនលោយមផ្អកលេើការម្រសាវម្រជាវលៅកន ុងថាន ក់មដេានម្រសាប់ 

លេើការលឆល ើយតបលៅនឹងឧបបតត ិលហត ននការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការលបៀតលបៀន

សិសសកន ុងសហេែន៍សាលា។ 

o ការអេិវឌឍវជិាា ជ៊ីវៈសម្រាប់ប េាេិកមដេបានកំែត់អតតសញ្ញា ែដូចជា 

អនកម្របឹកាការមែនំ អនកឯកលទសខាងអាកបបកិរយិ អនកម្របឹកាស ខភាព្ផ្ល វូចិតត នយក

មែន ំ និងម្រេបូលម្រងៀន និងប េាេិកលផ្សងលទៀតលដើែប៊ីមសវ ងយេ់បមនថែអំព្៊ី

កិចេអនតរាេែន៍មដេមផ្អកលេើការម្រសាវម្រជាវ និងានម្របសិទធភាព្សម្រាប់

អនកពាក់ព្័នធទងំអស់៖ ជន ល្ នពាន អនកឈរលែើេ និងជនលោេលៅ។ 
 
 

គ. សសិសបដលមានព្យិការភាព្យ។ ដូចមដេបានតម្រែូវលោយ M.G.L. c. 71, § 37O កន ុងអំ ុង

លព្េកិចច ម្របជ ំ IEP លៅលព្េមដេម្រកែុ IEP បានកំែតថ់ា៖ សិសសព្ិការមដេប៉ាេះពាេដ់េ់ការ

អេិវឌឍជំនញសងាែ ឬសិសសអាចនឹងចូេរែួកន ុងភាព្ ឬងាយរងនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប 

ការយយ៊ី ឬការលេងលសើច លោយសារមតព្ិការភាព្របស់ោត់។ ម្រកែុការងារនឹងព្ិចរណានូវ

អវ ីមដេេួរបញ្ច េូកន ុង IEP លដើែប៊ីបលងក ើតជំនញ និងការប ិនម្របសប់របស់សិសស លដើែប៊ីលជៀសវាង និង

លឆល ើយតបលៅនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប ការយយ៊ី ឬការលេងលសើច។ 

 លសវាសងាែ/ផ្ល វូអារែមែ៍នឹងានកន ុងលោេបំែងអេិវឌឍជំនញលដើែប៊ីលជៀសវាង 

និងលឆល ើយតបលៅនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប ការយយ៊ី កំហឹង និង/ឬការលេងលសើច។ 
 តម្រែូវការរបស់សិសសមដេានជំងឺអូទ៊ីសសឹែ និងព្ិការផ្ល វូអារែមែ៍
នឹងម្រតវូបានលោេះម្រសាយ ក៏ដូចជាសិសសមដេានព្ិការភាព្ទងំអស់ មដេអាចជាជន
លោេលៅ/ជនរងលម្រោេះ ឬជន ល្ នពាន/ជនលេម ើសមដេអាចលកើតាន។ 

 ការអប់រទំក់ទងនឹងជំនញសែតថភាព្សងាែជាក់លាក់ និងការលរៀនព្៊ីរលបៀប
អានសញ្ញា សងាែនឹងម្រតវូបានសងកត់ធៃនជ់ាែួយសិសសមដេានតម្រែូវការព្ិលសស។ 

 
ឃ. ការបញ្ជ នូបនតច្ៅរកច្សវាខាងច្ម្ៅ៖ 
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  ែែឌ េសកិាបចច ុបបននដឹងព្៊ីលសវាកែ្ម្របឹកាកន ុងតំបន់ មដេសិសស និងាតាបិតាអាចលម្របើម្របាស់

ជាធនធានលៅលព្េានបញ្ញា លកើតល ើង។ ែែឌ េសិកានឹងបលងក ើតបញ្ា ៊ីធនធានកន ុងតំបន់យ៉ា ង

ទូេំទូលាយ និងផ្តេ់បញ្ា ៊ីធនធានដេ់ាតាបិតា និងសិសសម្រេប់លព្េលវលាមដេាន

បញ្ញា សែល ុតលធវ ីបាបលកើតល ើង។ ធនធានទងំលនេះនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនដេ់ជន ល្ នពាន 

អនកឈរលែើេ និងជនលោេលៅ សិសស និង ាតាបិតានឹងម្រតវូបានផ្តេ់ព្័ត៌ានអំព្៊ី

ធនធានខាងលម្រៅបមនថែលេើធនធានលៅកន ុងសាលា។ 

IV. សករមភាព្យសិកា និងរិនបរនសិកា 
 

ចាប់តម្រែូវឱ្យសាលាលរៀន ឬែែឌ េន៊ីែួយៗផ្តេ់ការមែនសំែម្រសបតាែអាយ  

សត ៊ីព្៊ីការទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាបលៅកន ុងថាន ក់ន៊ីែួយៗ មដេម្រតវូបានោក់បញ្ច េូលៅកន ុង

កែម វធិ៊ីសិការបស់សាលា ឬែែឌ េ។ កែម វធិ៊ីសិកាម្រតវូមតមផ្អកលេើេសត ុតាង។ ការមែនំ

ម្របកបលោយម្របសិទធភាព្នឹងរែួបញ្ច េូវវធិ៊ីសាន្តសត កន ុងថាន ក់លរៀន េំនិតផ្ត ចួលផ្តើែរ

បស់សាលាទងំែូេ និងយ ទធសាន្តសត លផ្លត តលេើការទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាប និង

ការអេិវឌឍជំនញសងាែ។ 
 

ក.  វវធិីសាស្រសត ទប់សាេ ត់ការសរល ុតច្ធវ ដបាបជាក់លាក់។ យ ទធសាន្តសត ទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាប

របស់លយើងនឹងម្រតវូបានជូនដំែឹងលោយការម្រសាវម្រជាវបចច ុបបនន មដេកន ុងចំលណាែលរឿងលផ្សងលទៀត

មដេសងកត់ធៃន់លេើវធិ៊ីសាន្តសត ដូចខាងលម្រកាែ៖ 

 ការលម្របើម្របាស់ន្តសា ៊ីប និងលដើរតួសមែដងលដើែប៊ីអេិវឌឍជំនញ 

 ផ្តេ់សិទធិអំណាចដេ់សិសសឱ្យលធវ ីសកែមភាព្លោយដឹងព្៊ីអវ ីមដេម្រតវូលធវ  ី លៅលព្េពួ្កលេ

លធវ ីជាសាកស៊ីសិសសលផ្សងលទៀតបានចូេរែួកន ុងសកែមភាព្ននការសែល ុតលធវ ីបាប 

ឬការសងសឹក រែួទងំការមសវ ងរកជំនួយព្៊ីែន សសលព្ញវយ័។ 

 ជួយសិសសឱ្យយេ់អំព្៊ីសកាដ ន ព្េននការសែល ុតលធវ ីបាប និងការសែល ុតលធវ ីបាប

តាែអ ៊ីនធឺែិត រែួទងំអត េយភាព្អំណាចែូេោា ន 
 ការសងកត់ធៃន់លេើស វតថ ិភាព្តាែអ ៊ីនធឺែិត រែួទងំការលម្របើម្របាសម់្របកបលោយស វតថ ិភាព្ 
និងសែម្រសបននបលចេកវវទិាទំនក់ទំនងលអ ិចម្រតនិូច 

 ព្ម្រងឹងជំនញរបស់សិសសសម្រាបក់ារចូេរែួកន ុងទំនក់ទំនងមដេានស ខភាព្េអ  និង
ការទំនកទ់ំនងម្របកបលោយការលោរព្ ម្រព្ែទងំ 

 ឱ្យសិសសចូេរែួកន ុងបរយិកាសសាលាលរៀនម្របកបលោយស វតថ ិភាព្ និងការោំម្រទ
មដេលោរព្ចំលពាេះភាព្ចម្រែេុះ និងភាព្ខ សោន ។ 

 

េំនិតផ្ត ចួលផ្តើែក៏នឹងបលម្រងៀនសិសសអំព្៊ី មផ្នកមដេទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការទប់សាក ត់ 

និងអនតរាេែន៍ការសែល ុតលធវ ីបាប។ ែែឌ េនឹងព្ិនិតយមផ្នការម្របចំឆ្ន ំជាែួយសិសសលៅរដូវសល ឹក

លឈើម្រជេុះននឆ្ន ំសិកា។ 
 

ខ្.  វវធិីសាស្រសត បច្ម្ងៀនទូច្ៅបដលោមំ្ទដល់កឆិចខ្ិតខ្មំ្បឹងបម្បងទប់សាេ ត់ការសរល ុតច្ធវ ដបាប។ 

វវធិ៊ីសាន្តសត  ខាងលម្រកាែេឺានសារៈសំខានក់ន ុងការបលងក ើតបរយិកាសសាលាមដេានស វតថ ិភាព្ 

និងានការោំម្រទ។ ទងំលនេះេូសបញ្ញា ក់អំព្៊ីសារៈសំខាន់ននកិចេអនតរាេែន៍ និងការផ្ត ចួលផ្តើែ

ការទប់សាក ត់ការសែល ុតលធវ ីបាបរបស់លយើង៖ 
 

 កំែត់ការរំព្ឹងទ កចាស់លាសស់ម្រាប់សិសស និងបលងក ើតទាល ប់លៅកន ុងសាលា និងថាន ក់លរៀន 
 បលងក ើតបរយិកាសសាលា និងថាន ក់លរៀនម្របកបលោយស វតថ ិភាព្សម្រាប់សិសសទងំអស់ រែួទងំ
សម្រាប់សិសសមដេានព្ិការភាព្ សិសសម្រស៊ី និងម្របសុមដេម្រសឡាញ់ដូចោន  លទវលេទ សិសស
មកលេទ និងសិសសអនថា។ 
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 លម្របើម្របាស់ការលឆល ើយតប និងការព្ម្រងឹងលោយសែម្រសប និងវជិាាន សូែប៊ីមតលៅលព្េ
មដេសិសសម្រតវូការវវន័ិយក៏លោយ 

 លម្របើម្របាស់ការោំម្រទអាកបបកិរយិវជិាាន 
 លេើកទឹកចិតតែន សសលព្ញវយ័ឱ្យបលងក ើតទំនក់ទំនងវវជិាានជាែួយសិសស 
 លធវ ីជាេំរ ូ ការបលម្រងៀន និងការផ្តេ់រងាវ ន់ដេ់សងាែ ានស ខភាព្េអ  និងអាកបបកិរយិ
ម្របកបលោយការលោរព្ 

 ការលម្របើម្របាស់វវធិ៊ីសាន្តសត វជិាានចំលពាេះស ខភាព្អាកបបកិរយិ រែួទងំការសហការោន
លោេះម្រសាយបញ្ញា ជលាល េះ 

 បែត ុ េះបណាត េដំលណាេះម្រសាយ ការលធវ ីការងារជាម្រកែុ និងការោំម្រទអាកបបកិរយិវជិាាន

មដេជួយកន ុងការអេិវឌឍសងាែ និងផ្ល វូអារែមែ៍ 

 លម្របើម្របាស់អ ៊ីនធឺែិតលោយស វតថ ិភាព្ និងោំម្រទដេ់ចំណាប់អារែមែ៍ និងការចូេរែួ

របស់សិសសលៅកន ុងសកែមភាព្មដេែិនមែនជាការសិកា និងលម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា ជាព្ិលសស

លៅកន ុងមផ្នកននចំែ ចខាល ំងរបសពួ់្កលេ។ 

V. ទម្រង់ការសម្មាប់ការរាយការណ្៍ និងច្ឆល ើយតបច្ៅនឹងការសរល ុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក 
 

ក. រាយការណ្៍ព្យីការសរល ុតច្ធវ ដបាប ឬការសងសឹក។ ការរាយការែអ៍ំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប 

ឬការសងសឹកអាចលធវ ីល ើងលោយប េាេិក សិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ឬអនកលផ្សងលទៀត 

លហើយអាចជាផ្លទ េ់ាត ់ឬជាលាយេកខែ៍អកសរ។ ការរាយការែ៍ផ្លទ េ់ាត់មដេលធវ ីល ើងលោយ ឬ

ដេ់ប េាេិកម្រតវូកត់ម្រតាជាលាយេកខែ៍អកសរ។ ប េាេិកែែឌ េម្រតវូរាយការែជ៍ាបនទ នល់ៅ

នយក ឬអនកចតត់ាំងរាេ់ករែ៊ីននការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកមដេប េាេិកបានដឹង 

ឬលធវ ីជាសាកស៊ីដេន់យក។ ការរាយការែ៍មដេលធវ ីល ើងលោយសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ 

ឬប េាេលផ្សងលទៀតមដេែិនមែនជាសិសសសាលា ឬប េាេិកែែឌ េ អាចនឹងម្រតវូលធវ ីល ើងលោយ

អនែិក។ សាលា ឬែែឌ េនឹងបលងក ើតធនធានរាយការែ៍ជាលម្រចើនមដេានសម្រាប់សហេែន៍

សាលាលរៀន រែួានជាអាទិ៍ ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍ឧបបតត ិលហត  1 ម្របអបស់ារជាសំល ង 

អាសយោា នលផ្ាើតាែនម្របសែ៊ីយ៍ និងអាសយោា នអ ៊ីមែេ។ 
 

1 សូែលែើេឧបសែពនធ  ក សម្រាបទ់ម្រែង់មបបបទរាយការែ៍េំរអូំព្៊ីករែ៊ី។ 

 

ការលម្របើម្របាស់ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍អំព្៊ីករែ៊ីែិនម្រតវូបានទែទរជាេកខខែឌ ននការបលងក ើត

របាយការែ៍លនេះលទ។ សាលា ឬែែឌ េនឹង៖ 1) រែួបញ្ច េូចាប់ចែលងននទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍

ឧបបតត ិលហត លៅកន ុងកញ្េប់ព្័ត៌ានលដើែឆ្ន ំសម្រាប់សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ 2) 

លធវ ីឱ្យវាានលៅកន ុងការយិេ័យធំរបស់សាលា ការយិេ័យម្របឹកា ការយិេ័យ

េិលាន បោា យិកាសាលា និងទ៊ីតំាងលផ្សងលទៀតមដេកំែត់លោយនយកសាលា ឬអនកចត់តាំង 

និង 3) បលងាា េះវាលៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលា។ ទម្រែង់មបបបទរាយការែ៍ឧបបតត ិលហត នឹងម្រតវូបាន

ោកឱ់្យលម្របើម្របាស់ជាភាសាលដើែកំលែើតមដេសិសស និងាតាបិតា 

ឬអាណាព្ាបាេភាេលម្រចើនលម្របើម្របាស់។ 

 

លៅលដើែឆ្ន ំសិកាន៊ីែួយៗ សាលា ឬែែឌ េនឹងផ្តេ់ឱ្យសហេែន៍សាលា រែួទងំអនកម្រេប់ម្រេង 

ប េាេិក សិសស និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ជាែួយនឹងការជូនដំែឹងជាលាយេកខែ៍អកសរ

អំព្៊ីលោេការែ៍របស់ខល នួសម្រាប់ការរាយការែ៍អំព្៊ីអំលព្ើសែល ុតលធវ ីបាប និងការសងសឹក។ 

ការព្ែ៌នអំព្៊ីទម្រែង់ការ និងធនធានននការរាយការែ៍ រែួទងំល ម្ េះ និងព្័ត៌ាន

ទំនក់ទំនងរបសន់យក ឬអនកចត់តំាងនឹងម្រតវូបានោក់បញ្ច េូកន ុងលសៀវលៅមែនំរបស់សិសស 
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និងប េាេិក លៅលេើលេហទំព្័ររបស់សាលា ឬែែឌ េ និងលៅកន ុងព្័ត៌ានអំព្៊ីមផ្នការមដេផ្តេ់

ជូនាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ 

 
1. ការរាយការែ៍លោយប េាេិក 
 

ប េាេិកនឹងរាយការែ៍ភាល ែៗលៅកានន់យក ឬអនកចត់តំាង លៅលព្េមដេោត់លធវ ីសាកស៊ី 

ឬដឹងអំព្៊ីអាកបបកិរយិមដេអាចជាការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក។ តម្រែូវការកន ុងការរាយ

ការែ៍លៅនយក ឬអនកចត់តំាងែិនកំែត់សិទធិអំណាចរបសប់ េាេិកកន ុងការលឆល ើយតបលៅនឹង

ឧបបតត ិលហត អាកបបកិរយិ ឬវន័ិយមដេម្រសបតាែលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការរបស់សាលា 

ឬែែឌ េសម្រាប់ការម្រេប់ម្រេងអាកបបកិរយិ និងវវន័ិយលនេះលទ។ 
 

2. ការរាយការែ៍លោយសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និងអនកដនទ 
 

សាលា ឬែែឌ េរំព្ឹងថាសិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និងអនកលផ្សងលទៀតមដេលធវ ីជាសាកស៊ី 

ឬដឹងអំព្៊ីករែ៊ីននការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកមដេពាក់ព័្នធនឹងសិសស លដើែប៊ីរាយការែ៍វា

លៅនយក ឬអនកចត់តាំង។ ការរាយការែ៍អាចម្រតវូបានលធវ ីល ើងលោយអនែិក ប៉ា មនតែិនាន

វវធិានការវន័ិយណាែួយនឹងម្រតវូបានលធវ ីល ើងចំលពាេះអនក ល្ នពានមដេម្រតវូបានលចទម្របកាន់

លោយមផ្អកលៅលេើរបាយការែ៍អនែិកមតប៉ា លណាណ េះ។ សិសស ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ និង

អនកលផ្សងលទៀតអាចលសន ើស ំជំនួយព្៊ីប េាេិក លដើែប៊ីបំលព្ញការរាយការែ៍ជាលាយេកខែ៍អកសរ។ 

សិសសនឹងម្រតវូបានផ្តេ់ជូនវវធិ៊ីជាក់មសត ង ស វតថ ិភាព្ ឯកជន និងសែម្រសបតាែអាយ  

លដើែប៊ីរាយការែ៍ និងព្ិភាកាអំព្៊ីឧបបតត ិលហត ននការសែល ុតលធវ ីបាបជាែួយប េាេិក ឬជាែួយ

នយកសាលា ឬអនកចត់តាំង។ 
 
ខ្.  ការច្ឆល ើយតបច្ៅនឹងការរាយយការណ្៍ថ្នការសរល ុតច្ធវ ដបាប ឬការសងសឹក។ 

1. ស វតថ ិភាព្ 
 

ែ ននឹងលធវ ីការលស ើបអលងកតលព្ញលេញលេើការលចទម្របកាន់ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក 

នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងចត់វធិានការលដើែប៊ីវាយតនែលព្៊ីតម្រែូវការលដើែប៊ីសាដ រល ើងវញិនូវ

អារែមែ៍ស វតថ ិភាព្ចំលពាេះជនលោេលៅមដេបានលចទម្របកាន់ និង/ឬលដើែប៊ីការពារជនលោេលៅ

មដេបានលចទម្របកាន់ព្៊ីឧបបតត ិលហត មដេអាចលកើតានបមនថែលទៀត។ 

ការលឆល ើយតបលដើែប៊ីលេើកកែពស់ស វតថ ិភាព្ រែួានជាអាទិ៍ ការបលងក ើតមផ្នការស វតថ ិភាព្ផ្លទ េ់ខល នួ 

កំែត់ជាែ ននូវការលរៀបចំកមនលងអងគ ុយសម្រាប់ជនលោេលៅ និង/ឬអនក ល្ នពានកន ុងថាន ក់

លរៀន លព្េអាហារនងៃម្រតង់ ឬលៅលេើឡានម្រកងុ កំែត់អតតសញ្ញា ែប េាេិកមដេនឹងលដើរតួជា 

"ែន សសស វតថ ិភាព្" សម្រាបជ់នលោេលៅ និងផ្លល ស់បត រូកាេវភិាេរបសអ់នក ល្ នពាន និង

ការចូេលៅកាន់កាេវភិាេរបស់ជនលោេលៅ។ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងចត់វធិានការ

បមនថែ លដើែប៊ីលេើកកែពស់ស វតថ ិភាព្កន ុងអំ ុងលព្េ និងបនទ ប់ព្៊ីការលស ើបអលងកតតាែការ

ចំបាច់។ 
 

នយកសាលា ឬអនកចត់តាំងនឹងអន វតតយ ទធសាន្តសតសែម្រសបសម្រាបក់ារការពារព្៊ី

ការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកសិសសមដេបានរាយការែ៍ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក 

សិសសមដេបានលឃើញការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក សិសសមដេផ្តេ់ព្័ត៌ានកន ុងអំ ុងលព្េ

លស ើបអលងកត ឬសិសសមដេានព្័ត៌ានេួរឱ្យទ កចិតតអំព្៊ីការរាយការែ៍ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប 
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ឬការសងសឹក។ (រែួបញ្ច េូលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការននការលធវ ីមផ្នការស វតថ ិភាព្សិសសមដេ

បានបលងក ើតល ើងកន ុងែូេោា នលៅទ៊ីលនេះ។) 

 

2. កាតព្វកិចេជូនដំែឹងដេ់អនកដនទ 

 
ក.   ជូនដែំឹងដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ។ លៅលព្េកំែត់ថាានការសែល ុតលធវ ីបាប ឬ

ការសងសឹកបានលកើតល ើង នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងជូនដំែឹងភាល ែៗដេ់ាតាបិតា 

ឬអាណាព្ាបាេអំព្៊ីជនលោេលៅ និងអនក ល្ នពានអំព្៊ីលរឿងលនេះ និងអំព្៊ីទម្រែងក់ារសម្រាប់

ការលឆល ើយតបចំលពាេះបញ្ញា លនេះ។ អាចានកាេៈលទសៈមដេនយក ឬអនកចត់តាំងទក់ទង

ជាែួយាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ ែ នលព្េការលស ើបអលងកតណាែួយ។ ការជូនដំែឹង

នឹងម្រសបតាែបទបបញ្ាតត ិរបស់រដាតាែ 603 CMR 49.00។ ាតាបិតា/អាណាព្ាបាេរបស់

ជនរងលម្រោេះអាចមសវ ងរកជំនួយព្៊ី ឬោក់ពាកយបែត ឹងជាែួយម្របព័្នធ លោេះម្រសាយបញ្ញា អប់រំបឋែ 

និងែធយែសិការដា Massachusetts http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/  781‐338‐3000។ 
 

ខ.   ការជូនដំែឹងដេ់សាលា ឬែែឌ េលផ្សងលទៀត។ ម្របសិនលបើករែ៊ីមដេបានរាយការែ៍ពាក់

ព្័នធនឹងសិសសែកព្៊ីែែឌ េសិកា សាលាធែមន ញ្ា  សាលាែិនមែនសាធារែៈ សាលាឯកជន 

នងៃអប់រំព្ិលសសឯកជនមដេម្រតវូបានអន ែ័ត ឬសាលាសម្រាបជ់នជាតិលដើែភាេតិច ឬសាលា

សហការលម្រចើនជាងែួយលនេះ នយក ឬអនកចត់តាំងមដេបានជូនដំែឹងជាែ នអំព្៊ី ករែ៊ីលនេះ

នឹងជូនដំែឹងភាល ែៗតាែទូរសព្ទលៅនយកសាលា ឬអនកចតត់ាំងសាលាលផ្សងលទៀតអំព្៊ីករែ៊ី 

ដូលចនោសាលាន៊ីែួយៗអាចនឹងចត់វធិានការសែម្រសប។ ការទំនកទ់ំនងទងំអស់នឹងអន លលាែ

តាែចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិឯកជនភាព្របស់រដា និងសហព្័នធ  និង 603 CMR 49.00។ 
 

េ.   ការជូនដំែឹងដេ់មផ្នកអន វតតចាប់។ លៅចំែ ចណាែួយបនទ ប់ព្៊ីទទួេបានការរាយការែ៍

អំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក រែួទងំបនទ ប់ព្៊ីការលស ើបអលងកត ម្របសិនលបើនយកសាលា 

ឬអនកចត់តាំងានែូេោា នសែលហត ផ្េលដើែប៊ីលជឿថាការលចទម្របកាន់ព្៊ីបទម្រព្ហមទែឌ

អាចម្រតវូបានបនត ម្របឆំ្ងនឹងជន ល្ នពានលនេះ នយកសាលានឹងជូនដំែឹងដេ់ភាន ក់ងារ

អន វតតចាប់កន ុងតំបន់។ ការជូនដំែឹងនឹងម្រសបតាែតម្រែូវការនន 603 CMR 49.00 

និងកិចច ម្រព្ែលម្រព្ៀងមដេបានបលងក ើតល ើងកន ុងែូេោា នជាែួយភាន ក់ងារអន វតតចាប់កន ុង

ែូេោា ន។ ែា៉ាងលទៀត ម្របសិនលបើឧបបតត ិលហត លកើតល ើងលៅលេើែូេោា នសាលាលរៀន និងពាក់ព័្នធ

នឹងអត៊ីតសិសសមដេានអាយ លម្រកាែ 21 ឆ្ន ំ មដេមេងបានច េះល ម្ េះចូេលរៀនលនេះ នយក 

ឬអនកចត់តាំងម្រតវូទក់ទងភាន ក់ងារអន វតតចាប់កន ុងតំបន់ ម្របសិនលបើោត់ានែូេោា នសែ

លហត ផ្េកន ុងការលជឿថាជាឧម្រកិដាជនលនេះ ការលចទម្របកាន់អាចម្រតវូបានបនត ម្របឆ្ំងនឹង

ជន ល្ នពាន។ 

កន ុងការលធវ ីលសចកដ ៊ីសលម្រែចលនេះ នយកនឹងម្រសបតាែមផ្នការ និងជាែួយលោេការែ៍ 

និងទម្រែង់ការរបសស់ាលា ឬែែឌ េមដេអាចអន វតតបាន ពិ្លម្រោេះជាែួយែន្តនត ៊ីធនធានសាលា 

និងប េាេលផ្សងលទៀតមដេនយកសាលា ឬអនកចត់តាំងយេ់ថាសែម្រសប។ 
 

គ. ការច្ស៉ុើបអច្ងេត។ នយកសាលា ឬអនកចត់តាំងនឹងលស ើបអលងកតភាល ែៗនូវការរាយការែ៍

ទងំអស់អំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក លហើយកន ុងការលធវ ីដូលចនេះ នឹងព្ិចរណាព្័ត៌ាន

មដេានទងំអស់មដេលេសាា េ់ រែួទងំេកខែៈននការលចទម្របកាន់ និងអាយ របស់សិសស

មដេពាក់ព័្នធ។ 
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កន ុងអំ ុងលព្េលស ើបអលងកត នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងសាា សសិសស ប េាេិក សាកស៊ី ាតាបិតា 

ឬអាណាព្ាបាេ និងអនកដនទតាែការចំបាច់។ នយក ឬអនកចត់តំាង (ឬអនកណាមដេកំព្ ង

លធវ ីការលស ើបអលងកត) នឹងរំេឹកអនក ល្ នពាន ជនលោេលៅ និងសាកស៊ីមដេលចទម្របកាន់ថា 

ការសងសឹកម្រតវូបានហាែឃ្តយ់៉ា ងតឹងរ៉ា៉ឹង លហើយនឹងបណាត េឱ្យានវវធិានការវវន័ិយ។ 
 

ការសាា សន៍អាចលធវ ីល ើងលោយនយក ឬអនកចត់តាំង ប េាេិកលផ្សងលទៀតមដេកំែត់លោយ

នយក ឬអនកចតត់ាំង និងលោយានការម្របឹកាជាែួយអនកម្របឹកាសាលាតាែការសែម្រសប។ 

កន ុងកម្រែិតមដេអាចអន វតតបាន និងផ្តេ់កាតព្វកិចេរបសខ់ល នួកន ុងការលស ើបអលងកត និងលោេះ

ម្រសាយបញ្ញា លនេះ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងរកាការសាៃ ត់កន ុងអំ ុងលព្េដំលែើរការលស ើប

អលងកត។ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងរកាកំែត់ម្រតាជាលាយេកខែ៍អកសរននការលស ើបអលងកត

លនេះ។ 
 

ទម្រែង់ការសម្រាប់ការលស ើបអលងកតការរាយការែ៍ននការសែល ុតលធវ ីបាប និងការសងសឹកនឹងម្រសប

តាែលោេការែ៍ និងទម្រែង់ការរបស់សាលា ឬសែល ុតលធវ ីបាបសម្រាប់ការលស ើបអលងកត។ 

ម្របសិនលបើចំបាច់ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងម្របឹកាជាែួយអេានយក និងជាែួយទ៊ីម្របឹកា

មផ្នកចាប់អំព្៊ីការលស ើបអលងកត។ 

 

ឃ.  ច្សឆកាសីច្ម្រឆ។ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងលធវ ីលសចកដ ៊ីសលម្រែចលោយមផ្អកលេើអងាលហត  និង

កាេៈលទសៈទងំអស់។ ម្របសិនលបើបនទ ប់ព្៊ីការលស ើបអលងកត ការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកម្រតវូ

បានបញ្ញា ក់ឱ្យលឃើញចាស់ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងចត់វធិានការកន ុងការេែនលោយសែ

លហត ផ្េ លដើែប៊ីការពារការលកើតល ើងវញិ និងលដើែប៊ីធានថាជនលោេលៅែិនម្រតវូបាន

ោក់កម្រែិតកន ុងការចូេរែួកន ុងសាលាលរៀន ឬកន ុងការទទួេបានអតថ ម្របលយជន៍ព្៊ីសកែមភាព្របស់

សាលាលនេះលទ។ នយក ឬអនកចត់តាំងនឹង៖ 1) កំែត់ថាលតើវធិានការលោេះម្រសាយមបបណាមដេ

ម្រតវូការ ម្របសិនលបើាន និង 2) កំែត់ថាលតើសកែមភាព្លឆល ើយតប និង/ឬវធិានការវន័ិយេឺ

ចំបាច់។ 
 

អាម្រស័យលេើកាេៈលទសៈ នយក ឬអនកចត់តាំងអាចលម្រជើសលរសីព្ិលម្រោេះលយបេ់ជាែួយម្រេរូបស់

សិសស និង/ឬទ៊ីម្របឹកាសាលា និងាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបសជ់នលោេលៅ ឬជន ល្ នពាន 

លដើែប៊ីកំែត់អតតសញ្ញា ែបញ្ញា សងាែ ឬផ្ល វូចតិតណាែួយមដេអាចាន បានរែួចំមែកដេ់

អាកបបកិរយិេំរាែកំមហង និងវាយតនែលកម្រែិតននតម្រែូវការសម្រាប់ការអេិវឌឍជំនញសងាែ

បមនថែ។ 
 

នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងជូនដំែឹងភាល ែៗដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេអំព្៊ីលោេលៅ និង

ជន ល្ នពានអំព្៊ីេទធផ្េននការលស ើបអលងកត លហើយម្របសិនលបើរកលឃើញថាានការសែល ុត

លធវ ីបាប ឬការសងសឹក លតើម្រតវូចតវ់វធិានការមបបណា លដើែប៊ីទប់សាក តក់ារសែល ុតលធវ ីបាប ឬការ

សងសឹកបមនថែលទៀត។ រាេក់ារជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតាម្រតវូមតអន វតតតាែចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិ

ឯកជនភាព្របស់រដា និងសហព្័នធ។ លោយសារមតតម្រែូវការផ្ល វូចាប់ទក់ទងនឹងការរកាការ

សាៃ ត់ននកំែត់ម្រតាសិសស នយក ឬអនកចត់តាំងែិនអាចរាយការែព៍្័ត៌ានជាក់លាកល់ៅ

ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេរបស់ជនលោេលៅអំព្៊ីចំណាត់ការវវន័ិយមដេបានលធវ ីល ើងលទ 

េ េះម្រតាមតវាពាកព់្័នធនឹងបទបញ្ញា  "លៅឱ្យឆ្ៃ យ" ឬការមែនលំផ្សងលទៀតមដេជនលោេលៅម្រតវូ

មតដឹង លដើែប៊ីរាយការែ៍ព្៊ីការបំពាន។ 
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ង.  ការច្ឆល ើយតបច្ៅនឹងការសរល ុតច្ធវ ដបាប។ 
 

1. ការបលម្រងៀនអាកបបកិរយិសែរែយតាែរយៈការកសាងជំនញ 
 

លៅលព្េនយក ឬអនកចត់តាំងកំែត់ថាការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹកបានលកើតល ើង 

ចាបត់ម្រែូវឱ្យសាលា ឬែែឌ េលម្របើម្របាស់ការលឆល ើយតបជាលម្រចើនមដេានត េយភាព្ននតម្រែូវ

ការសម្រាប់ការទទួេខ សម្រតវូ ជាែួយនឹងតម្រែូវការកន ុងការបលម្រងៀនអាកបបកិរយិមដេសែរែយ។ 

M.G.L. c. 71, § 37O(d)(v)។ វវធិ៊ីសាន្តសត កសាងជំនញមដេនយកសាលា ឬអនកចត់តាំងអាច

ព្ិចរណារែួបញ្ច េូ៖ 
 

 ផ្តេ់ជូនវេាបែុ្េះបណាដ េជំនញប េាេលោយមផ្អកលេើកែម វធិ៊ីសិកា

ម្របឆំ្ងការសែល ុតលធវ ីបាបរបសស់ាលា/ែែឌ េ។ 

 ផ្តេ់សកែមភាព្អប់រមំដេពាក់ព័្នធសម្រាប់សិសសាន ក់ៗ ឬម្រកែុសិសស 

លោយការព្ិលម្រោេះលយបេជ់ាែួយអនកផ្តេ់ម្របឹកាមែន ំ និងប េាេិកសាលា

មដេសែម្រសបលផ្សងលទៀត 

 អន វតតជួរននការោំម្រទមផ្នកអាកបបកិរយិវវជិាានកន ុងការសិកា 

និងែិនមែនការសិកា លដើែប៊ីជួយសិសស 
 មសវ ងយេ់ព្៊ីែលធាបាយោំម្រទសងាែ លដើែប៊ីសលម្រែចបាននូវលោេលៅ
របស់ពួ្កលេ 

 ជួបជាែួយាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេ លដើែប៊ីឱ្យាតាបិតាចូេរែួោំម្រទ 
និងព្ម្រងឹងការម្របឆំ្ងនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប 

 កែម វធិ៊ីសិកា និងសកែមភាព្កសាងជំនញសងាែលៅផ្ទេះ 
 ការអន ែ័តមផ្នការអាកបបកិរយិលដើែប៊ីរែួបញ្ច េូការលផ្លត តអារែមែ៍
លេើការអេិវឌឍជំនញសងាែជាក់លាក ់និង 

 លធវ ីលសចកត ៊ីលយងសម្រាប់ការវាយតនែល។ 
 

2. ចត់វធិានការវន័ិយ 

 

ម្របសិនលបើនយកសាលា ឬអនកចត់តាំងសលម្រែចថាវវធិានការវវន័ិយេឺសែរែយ ចំណាត់ការវន័ិយ

នឹងម្រតវូបានកំែត់លោយមផ្អកលេើអងាលហត មដេបានរកលឃើញលោយនយកសាលា 

ឬអនកចត់តាំង រែួទងំេកខែៈននការម្របម្រព្ឹតត អាយ របស់សិសសមដេពាក់ព្័នធ  និងតម្រែូវការ 

លដើែប៊ីលធវ ីឱ្យានត េយភាព្េែលនយយភាព្ជាែួយនឹងការបលម្រងៀនននអាកបបកិរយិសែរែយ។ 

វវន័ិយនឹងម្រសបតាែមផ្នការ និងជាែួយម្រកែម្របតិបតត ិ។ 
 

ទម្រែង់ការវវន័ិយសម្រាប់សិសសព្ិការម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងលោយចាបម់កេែអការអប់រំប េាេព្ិការ

របស់សហព្័នធ  (IDEA) មដេេួរអានលោយសហការជាែួយចាបរ់ដាទក់ទងនឹងវវន័ិយសិសស។ 
 

ម្របសិនលបើនយកសាលា ឬអនកចត់តាំងកំែត់ថាសិសសាន ក់បានលធវ ីការលចទម្របកានែ់ិនព្ិត

អំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬការសងសឹក សិសសលនេះអាចនឹងម្រតវូម្របឈែែ ខនឹងការព្ិន័យ។ 
 
 

3. ការលេើកកែពស់ស វតថ ិភាព្សម្រាបល់ោេលៅ និងអនកដនទ 

នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងព្ិចរណាថាលតើការមកតម្រែូវមបបណា ម្របសិនលបើចំបាច់លៅកន ុង

បរយិកាសសាលា លដើែប៊ីបលងក ើនអារែមែ៍ស វតថ ិភាព្របសជ់នលោេលៅ និងរបស់អនកដនទផ្ងមដរ។ 
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យ ទធសាន្តសត ែួយមដេនយកសាលា ឬអនកចត់តាំងអាចលម្របើេឺបលងក ើនការម្រតួតពិ្និតយ

ែន សសលព្ញវយ័លៅលព្េផ្លល ស់បត រូ និងលៅកមនលងមដេការសែល ុតលធវ ីបាប ម្រតវូបានលេដឹងថា 

បានលកើតល ើង ឬទំនងជាលកើតល ើង។ 
 

កន ុងរយៈលព្េសែម្រសបែួយបនទ ប់ព្៊ីការសលម្រែច និងបញ្ញា ឱ្យានការលោេះម្រសាយ និង/ឬវធិាន

ការវវន័ិយ នយក ឬអនកចត់តំាង នឹងទក់ទង លៅជនលោេលៅលដើែប៊ីកំែតថ់ាលតើាន

ការលកើតល ើងដមដេៗននទលងវ ីហាែឃ្ត់ និងថាលតើម្រតវូការវធិានការោំម្រទបមនថែមដរឬលទ។ លបើ

ដូលចនេះមែន នយក ឬអនកចត់តាំងនឹងលធវ ីការជាែួយប េាេិកសាលាសែម្រសប លដើែប៊ីអន វតត

ភាល ែៗ។ 
 

 
VI. កិឆចសហការជារួយម្ករុម្គួសារ 

 

ក.  ការអប់រំមាតាបិតា និងធនធាន។ ែែឌ េសហការជាែួយម្រកែុម្របឹកា Tri-Town នឹងផ្តេ់

កែម វធិ៊ីអប់រំសម្រាប់ាតាបិតា និងអាណាព្ាបាេ មដេលផ្លត តលេើធាត ផ្សាំតាបិតា

ននយ ទធសាន្តសត ម្របឆំ្ងនឹងការសែល ុតលធវ ីបាប និងយ ទធសាន្តសតសែតថភាព្សងាែណាែួយមដេែែឌ េ

បានលម្របើម្របាស់។ លេើសព្៊ីលនេះ កែម វធិ៊ីអាចម្រតវូបានផ្តេ់ជូនលោយសហការជាែួយ PTA 

ម្រកែុម្របឹកាសាលា ម្រកែុម្របឹកាអប់រពំ្ិលសសសម្រាប់ាតាបិតា និង/ឬអងាការមដេម្រសលដៀងោន ។ 
 

ខ្.  តម្រូវការជូនដំណ្ងឹ។ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ ែែឌ េនឹងជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ

របស់សិសសមដេបានច េះល ម្ េះចូេលរៀនអំព្៊ីយ ទធសាម្រសត ម្របឆំ្ងនឹងការសែល ុតលធវ ីបាបមដេកំព្ ង

ម្រតវូបានលម្របើម្របាស់។ ការជូនដំែឹងលនេះនឹងរែួបញ្ច េូព័្ត៌ានអំព្៊ីសកាដ ន ព្េននការសែល ុតលធវ ី

បាប រែួទងំការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត និងស វតថ ិភាព្លេើអ ៊ីនធឺែិត។ សាលា ឬែែឌ េ

នឹងលផ្ាើការជូនដំែឹងដេ់ាតាបិតាជាលរៀងរាេ ់
ឆ្ន ំអពំ្៊ី មផ្នកទក់ទងនឹងសិសសននមផ្នការ និងលោេការែ៍ស វតថ ិភាព្អ ៊ីនធឺែិតរបស់ែែឌ េ។ 
ការជូនដំែឹង និងព្័ត៌ានទងំអស់មដេានសម្រាប់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេ នឹងាន
លៅកន ុងចាប់ចែលងវរងឹ និងទម្រែងល់អ ិចម្រតនិូក លហើយនឹងានជាភាសាមដេ
លព្ញនិយែបំផ្ តដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេកន ុងការលម្របើម្របាស់។ ែែឌ េនឹងបលងាា េះមផ្នការ 
និងព្័ត៌ានពាក់ព័្នធ លៅលេើលេហទំព្័ររបស់លយើង។ 
 

គ.  ដំច្ណាោះម្សាយបញ្ញា ។ ម្របព្័នធ លោេះម្រសាយសម្រាប់បញ្ញា ម្របព្័នធ ៖ 

លោយែិនេិតព្៊ីេទធផ្េននការកំែត់ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាបលនេះ នយក ឬអនកចត់តាំងម្រតវូជូន

ដំែឹងដេ់ាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាេននជនលោេលៅ/ជនរងលម្រោេះអំព្៊ីម្របព្័នធ លោេះម្រសាយបញ្ញា

នននយកោា នបឋែសិកា និងែធយែសិការដា Massachusetts និងដំលែើរការសម្រាបក់ារចូេ

លម្របើម្របព្័នធ លនេះ។ ាតាបិតាទងំឡាយណាមដេចង់លធវ ីការបត ឹងទែទរ ឬមសវងរកជំនួយ

លៅខាងលម្រៅសាលាលរៀន អាចនឹងលធវ ីដូលចនេះជាែួយនយកោា ន MA មផ្នកម្រេប់ម្រេងបញ្ញា

ននការអប់រំបឋែ និងែធយែសិកា (PSM) ព្័ត៌ានអំព្៊ី PSM អាចរកបានលៅ 

http://www.doe.mass.edu/psm/       លផ្ាើអ ៊ីមែេលៅ compliance@doe.mass.edu 

ឬពួ្កលេអាចនឹងលៅទូរសព្ទលៅ 781-338-3700។ លេើសព្៊ីលនេះលទៀត ការយិេ័យនយកានចាប់

ចែលងវរងឹននព្័ត៌ានអំព្៊ី PSM មដរ។ 
 
 

VII. ការហារឃ្ត់ម្បនំងនឹងការសរល ុតច្ធវ ដបាប និងការសងសឹក 
 

http://www.doe.mass.edu/psm/
mailto:compliance@doe.mass.edu
mailto:compliance@doe.mass.edu
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សាលា Collegiate Charter School of Lowell ហាែឃ្ត់ការសែល ុតលធវ ីបាប 
ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត និងការសងសឹក។ លសចកត ៊ីមងលងការែ៍លនេះ រែួជាែួយនឹង
ភាព្េអ ិតេអន់មដេានលរៀបរាប់លៅខាងលម្រកាែ នឹងម្រតវូបានបញ្ច េូកន ុង
ម្រកែម្របតិបតត ិសម្រាប់សិសស លសៀវលៅមែនំសិសស និងលសៀវលៅមែនំប េាេិក។ 
 
សកែមភាព្ននការសែល ុតលធវ ីបាប រែួទងំការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិតម្រតវូបានហាែឃ្ត់៖ 
(i)  លៅលេើទ៊ីធាល សាលាលរៀន និងម្រទព្យសែបតត ិមដេលៅជាប់នឹងទ៊ីធាល សាលាលរៀន ែិនថាលៅកន ុង 
ឬលៅលម្រៅសកែមភាព្ ែ ខងារ ឬកែម វធិ៊ី មដេលរៀបចំលោយសាលា ឬទក់ទងនឹងសាលា 
លៅចំែតរងយនតសាលា លេើរងយនតសាលា ឬយនជំនិេះលផ្សងលទៀតមដេជាកែមសិទធិ ជួេ 
ឬលម្របើលោយែែឌ េសិកា ឬសាលា ឬតាែរយៈការលម្របើម្របាស់បលចេកវទិា ឬឧបករែល៍អ ិចម្រតនិូក
មដេជាកែមសិទធិ ជួេ ឬលម្របើម្របាសល់ោយែែឌ េសិកា ឬសាលា និង 
(ii) លៅទ៊ីតំាង សកែមភាព្ ែ ខងារ ឬកែម វធិ៊ីមដេែិនទក់ទងនឹងសាលា តាែរយៈការលម្របើម្របាស់
បលចេកវទិា ឬឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកមដេែិនមែនជាកែមសិទធិ ជួេ ឬលម្របើម្របាស់លោយែែឌ េ
សិកា ឬសាលា ម្របសិនលបើសកែមភាព្លនេះបលងក ើតបរយិកាសអរភិាព្លៅសាលា សម្រាប់ជន
លោេលៅ ឬសាកស៊ី រំលលាេលេើសិទធិរបស់ពួ្កលេលៅសាលា ឬរំខានដេ់ដំលែើរការអប់រំ 
ឬម្របតិបតត ិការម្របកបលោយសណាត ប់ធាន ប់ននសាលា។ 
 

ការសងសឹកចំលពាេះប េាេមដេរាយការែ៍ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ផ្តេ់ព្័ត៌ានកន ុងអំ ុងលព្េលស ើប

អលងកតអំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ឬសាកស៊ី ឬានព្័ត៌ានមដេអាចទ កចិតតបានអំព្៊ីការ

សែល ុតលធវ ីបាបក៏ម្រតវូបានហាែឃ្ត់ផ្ងមដរ។ 

 

ដូចានមចងលៅកន ុង M.G.L. c. 71, § 37O ោម នអវ ីលៅកន ុងមផ្នការលនេះតម្រែូវឱ្យែែឌ េ ឬសាលា

ដេ់ប េាេិកនូវសកែមភាព្ ែ ខងារ ឬកែម វធិ៊ីមដេទក់ទងនឹងសាលាលនេះលទ។ 

 

សិសសទងំអស់ទទួេបានការការពារដូចោន  លោយែិនេិតព្៊ីសាថ នភាព្របស់ពួ្កលេ

លៅលម្រកាែចាប់។ 

 

VIII.  និយរន័យ 
 

ជន ល្ នពាន/ជនច្លម ើស៖ សិសស ឬសាជិកននប េាេិកសាលា រែួានជាអាទិ៍ អនកអប់រំ 

អនកម្រេប់ម្រេង េិលាន បោា យិកាសាលា ប េាេិកអាហារោា ន អនកមងទ ំ អនកលបើកឡានម្រកងុ 

ម្រេបូងវ ឹកអតតព្េិក ទ៊ីម្របឹកាសម្រាបស់កែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា ឬអនកជំនញវជិាា ជ៊ីវៈ

មដេចូេរែួ ទងំប េាេ ឬជាមផ្នកននម្រកែុែួយ លៅកន ុងការសែល ុតលធវ ីបាប ការសែល ុតលធវ ីបាប

តាែអ ៊ីនធឺែិត ឬការសងសឹក។ ជនរងលម្រោេះម្រតវូបានចត់ថាន ក់ជាសិសស ដូលចនេះលហើយ 

ពាកយបែត ឹងអំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាបមដេពាក់ព្័នធនឹងសាជិកប េាេិកេួរមតម្រតវូបាន

លស ើបអលងកតលម្រកាែលោេការែ៍លបៀតលបៀនរបស់ែែឌ េ។ 
 

ការសរល ុតច្ធវ ដបាប៖ ការលម្របើែតងលហើយែតងលទៀតលោយសិសសាន ក់ ឬលម្រចើននក់ ឬលោយសាជិក

ននប េាេិកសាលា រែួានជាអាទិ៍ អនកអប់រំ អនកម្រេប់ម្រេង ប េាេិកសាលា ប េាេិកអាហារោា ន 

អនកលែើេមងទ ំ អនកលបើកឡានម្រកងុ ម្រេបូងវ ឹកអតតព្េិក ទ៊ីម្របឹកាសម្រាបស់កែមភាព្លម្រៅ

កែម វធិ៊ីសិកា ឬអនកជំនញវជិាា ជ៊ីវៈលេើការបលញ្េញែតិជាលាយេកខែ៍អកសរ តាែពាកយសំដ៊ី 

ឬលអ ិចម្រតនិូក ឬសកែមភាព្រាងកាយ ឬកាយវកិារ ឬការរែួផ្សណំាែួយ សំលៅលេើជនរង

លម្រោេះថា៖ (i) បងកលម្រោេះថាន ក់ដេ់រាងកាយ ឬផ្ល វូចិតតដេ់ជនរងលម្រោេះ ឬលធវ ីឱ្យខូចខាតម្រទព្យសែបតត ិ

របស់ជនរងលម្រោេះ (ii) លធវ ីឱ្យជនរងលម្រោេះេ័យខាល ចលោយសែលហត ផ្េននលម្រោេះថាន កដ់េ់ខល នួឯង 
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ឬការខូចខាតដេ់ម្រទព្យសែបតត ិរបសោ់ត់ (iii) បលងក ើតបរយិកាសអរភិាព្លៅសាលាលរៀនសម្រាប់

ជនរងលម្រោេះ (iv) ការរលំលាេលេើសិទធិរបសជ់នរងលម្រោេះលៅសាលាលរៀន ឬ (v) រំខានដេ់ដំលែើរ

ការអប់រំ ឬដំលែើរការម្របកបលោយសណាត ប់ធាន ប់របស់សាលាយ៉ា ងសំខាន់។ 

សម្រាប់លោេបំែងននលោេការែ៍លនេះ ការសែល ុតលធវ ីបាបនឹងរែួបញ្ច េូការសែល ុតលធវ ីបាប

តាែអ ៊ីនធឺែិត។ 
 

ការសរល ុតច្ធវ ដបាបតារអ៉ុីនធឺណ្ិត៖ ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែរយៈការលម្របើម្របាស់បលចេកវទិា ឬ

ការម្របាម្រស័យទក់ទងតាែលអ ិចម្រតនិូក រែួានជាអាទិ៍ ការលផ្ទរេិនភាេ សញ្ញា  ការសរលសរ 

របូភាព្ សំល ង ទិននន័យ ឬការលស ើបការែ៍សាៃ ត់ននេកខែៈណាែួយមដេបញ្ជ នូទងំែូេ 

ឬលោយមផ្នកលោយតាែមខស វវទិយុ  លអ ិចម្រតាូ៉ា លញ៉ាទិច របូងតលអ ិចម្រតនិូច ឬម្របព្័នធអ បទិករបូ

ងត រែួានជាអាទិ៍ សំប ម្រតលអ ិចម្រតនិូច ការទំនក់ទំនងតាែអ ៊ីនធឺែិត សារបនទ ន ់ ឬការ

ទំនក់ទំនងតាែទូរសារ។ ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិតក៏នឹងរែួបញ្ច េូផ្ងមដរ (i) 

ការបលងក ើតលេហទំព្័រ ឬបលក់មដេអនកបលងក ើតសនមតថាជាអតតសញ្ញា ែរបស់ប េាេលផ្សងលទៀត ឬ (ii) 

ការមកលងខល នួជាប េាេាន ក់លទៀតជាអនកនិព្នធ ននខល ឹែសារ ឬសារមដេបានបលងាា េះ ម្របសិនលបើ

ការបលងក ើត ឬការមកលងបនល ំបលងក ើត 

េកខខែឌណាែួយមដេបានរាប់បញ្ច េូកន ុងខ (i) ដេ ់ (v) រែួបញ្ច េូនននិយែន័យននការសែល ុត
លធវ ីបាប។ ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិតក៏នឹងរែួបញ្ច េូផ្ងមដរនូវការមចកចយតាែរយៈ
ែលធាបាយលអ ិចម្រតនិូចននការម្របាម្រស័យទក់ទងលៅកាន់ែន សសលម្រចើនជាងាន ក ់
ឬការបលងាា េះសាា រលៅលេើឧបករែ៍លអ ិចម្រតនិូកមដេអាចចូេលម្របើបានលោយែន សសាន ក់ 
ឬលម្រចើននក់ ម្របសិនលបើការមចកចយ ឬការបលងាា េះបលងក ើតេកខខែឌណាែួយមដេបានលរៀបរាប់
លៅកន ុងខ (i) ដេ់ (v) រែួបញ្ច េូនននិយែន័យននការសែល ុតលធវ ីបាប។ 
 

រជឈដាឋ នអរភិាព្យ៖ សាថ នភាព្មដេការសែល ុតលធវ ីបាបលធវ ីឱ្យែជឈោា នសាលាានការបំេិតបំេ័យ 

ការចំអក ឬការម្របាងមដេានេកខែៈធៃន់ធៃរម្រេប់ម្រោន់ ឬរកីរាេោេលដើែប៊ីផ្លល ស់បត រូ

សាថ នភាព្ននការអប់រំរបសជ់នលោេលៅ។ 
 

ភាា ក់ងារអន៉ុវតតឆាប់កន ុងរូលដាឋ ន៖ នយកោា ននេរបាេែូេោា ន 
 

នយកសាលា៖ អនកដឹកនំមផ្នករដាបាេននសាលា Collegiate Charter School of Lowell 

ឬអនកទទួេការចត់តំាងរបស់ោត់កន ុងលោេបំែង 

លស ើបអលងកត និងលឆល ើយតបលៅនឹងការរាយការែ៍ននការសែល ុតលធវ ីបាប 

ការសែល ុតលធវ ីបាបតាែអ ៊ីនធឺែិត ឬការសងសឹក។ 
 

ការសងសឹក៖ ការបំេិតបំេ័យ ការសងសឹក ឬការលបៀតលបៀនមដេសំលៅលៅលេើប េាេមដេរាយ

ការែ៍ព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប ផ្តេ់ព្័ត៌ានកន ុងអំ ុងលព្េលស ើបអលងកតអំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប 

ឬសាកស៊ី ឬានព័្ត៌ានមដេអាចទ កចិតតបានអំព្៊ីការសែល ុតលធវ ីបាប។ 
 

ប៉ុគគលិក៖ រែួានជាអាទិ៍ អនកអប់រំ អនកម្រេប់ម្រេង ទ៊ីម្របឹកា េិលាន បោា យិកាសាលា 

ប េាេិកហាងកាលហវ  អនកលែើេមង អនកលបើកឡានម្រកងុ ម្រេបូងវ ឹកអតតព្េិក ទ៊ីម្របឹកាសម្រាប់

សកែមភាព្លម្រៅកែម វធិ៊ីសិកា ប េាេិកជំនួយ ឬអនកជំនញវវជិាា ជ៊ីវៈ។ 
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ជនច្ោលច្ៅ / ជនរងច្ម្ោោះ៖ សិសសមដេរងការេំរាែកំមហង ឬការសងសឹក។ 

 

I. ទំនក់ទំនងច្ៅនឹងឆាប់ច្ផ្សងច្ទៀត 
 

លោយអន លលាែតាែចាប់រដា និងសហព្័នធ  និងលោេការែ៍របស់ែែឌ េ ោម នជនណាាន ក់

ម្រតវូបានលរសីលអើងកន ុងការចូេលរៀនលៅសាលារដាននទ៊ីម្រកងុណាែួយ ឬទទួេបានអតថ ម្របលយជន៍ 

សិទធិ និងវេាសិកាននការសិការបស់សាលារដាលនេះ លោយេិតព្៊ីពូ្ជសាសន៍ ព្ែ៌សែបុ រ លេទ 

សាសន លដើែកំលែើតជាត ិឬទំលនរផ្ល វូលេទល ើយ។ ោម នអវ ីលៅកន ុងមផ្នការរារាងំសាលា ឬែែឌ េ

ព្៊ីសកែមភាព្លដើែប៊ីលោេះម្រសាយការលរសីលអើង ឬការលបៀតលបៀនលោយមផ្អកលេើសាជិកភាព្របស់

ប េាេាន កល់ៅកន ុងម្របលេទមដេម្រតវូបានការពារលោយម្រសបចាបល់ម្រកាែចាប់ែូេោា ន រដា 

ឬសហព្័នធ  ឬលោេការែ៍សាលា ឬែែឌ េ។ 
 

លេើសព្៊ីលនេះ ោម នអវ ីលៅកន ុងមផ្នការម្រតវូបានបលងក ើតល ើង ឬានបំែងោក់កម្រែិត

សិទធិអំណាចរបស់សាលា ឬែែឌ េលដើែប៊ីចត់វធិានការវន័ិយ ឬសកែមភាព្លផ្សងលទៀតលៅលម្រកាែ 

M.G.L. c. 71, §§ 37H ឬ 37H½, ចាបជ់ាធរានលផ្សងលទៀត ឬលោេការែ៍របសស់ាលា ឬែែឌ េ

កន ុងការលឆល ើយតបលៅនឹងអាកបបកិរយិហិងា បងកលម្រោេះថាន ក់ ឬរខំាន លោយ

ែិនេិតព្៊ីថាលតើមផ្នការលនេះម្រេបដែត ប់អាកបបកិរយិលនេះលទ។ 
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ឧបសរពនធ  ក  

          ទម្រង់បបបបទរាយការណ្អ៍ំព្យីករណ្ ីនិងការអនតរាគរនក៍ារសរល ុតច្ធវ ដបាប 

 

 
1. ច្ ម្ ោះអាករាយការណ្៍/ប៉ុគគលបដលដាកក់ាររាយការណ្៍៖ __________________________________________________________________ 

(ចំណា៖ំ ការរាយការែ៍អាចម្រតវូបានលធវ ីល ើងលោយអនែិក ប៉ា មនតែិនានវធិានការវន័ិយណាែួយនឹងម្រតវូបានលធវ ីល ើងចំលពាេះជន ល្ នពានមដេម្រតវូបាន

លចទម្របកានល់ោយមផ្អកលៅលេើរបាយការែ៍អនែិកមតប៉ា លណាណ េះ។) 

 
2. ព្យិនិតយច្រើលថ្នច្តើអាកជា៖  ជនច្ោលច្ៅថ្នអាកបបកិរយិ    អាករាយការណ្ ៍(រិនបរនជនច្ោលច្ៅ)  

3. ព្យិនិតយច្រើលថ្នច្តើអាកជា៖  ☐   សិសស  ☐   ប៉ុគគលកិ (បញ្ញជ កតួ់នទី) ______________________________________ 
 

    ☐   មាតាបតិា                                  ☐   អាកម្គប់ម្គង      ☐  ច្ផ្សងច្ទៀត (បញ្ញជ ក់) 
___________________________ 
 

    ព្យត័៌មានទនំក់ទំនង/ច្លខ្ទូរសព្យា របស់អាក៖ ______________________________________________________________________ 
 

4. ម្បសិនច្បើជាសិសស សូរបញ្ញជ ក់អំពី្យសាលារបស់អាក៖ ____________________________________________ថ្នា ក៖់ 
__________________________________ 

5. ម្បសិនច្បើជាប៉ុគគលកិ សូរបញ្ញជ ក់អំពី្យសាលា ឬកបនលងច្ធវ ដការរបសអ់ាក៖ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

6. ព្យត័៌មានអំព្យីករណ្ី៖  

ច្ ម្ ោះជនច្ោលច្ៅ (ថ្នអាកបបកិរយិ)៖ 
_____________________________________________________________________________ 

ច្ ម្ ោះជន ល្ នពាន (ប េាេមដេចូេរែួកន ុងអាកបបកិរយិ)៖ 
______________________________________________________ 

កាលបរចិ្ឆេទថ្នករណ្ី៖ ____________________________________________________________________________________ 

ច្ព្យលច្វលាបដលករណ្ីច្កើតច្ ើង៖ __________________________________________________________________________ 

ទីតាងំថ្នករណ្ី (ជាក់លាកត់ាែមដេអាចលធវលីៅបាន)៖ 
_____________________________________________________________ 

 

7. សាកស ី(រាយបញ្ា ៊ីប េាេមដេបានលឃើញករែ៊ី ឬានព្ត័ា៌នអពំ្៊ីវា)៖ 

       ច្ ម្ ោះ៖ ______________________________________________        សសិស    ប េាេិក          លផ្សងលទៀត______________ 

       ច្ ម្ ោះ៖ ______________________________________________        សសិស    ប េាេិក          លផ្សងលទៀត______________ 

       ច្ ម្ ោះ៖ ______________________________________________        សសិស    ប េាេិក          លផ្សងលទៀត______________ 

 

8. ព្យណ្៌នលរអតិអំពី្យករណ្ី (រាប់បញ្ច ូលទងំច្ ម្ ោះអាកពាកព់្យ័នធ  អវ ដបដលច្កើតច្ ើង នងិអវ ដបដលប៉ុគគលមាា ក់ៗបានច្ធវ ដ នងិនិយយ ររួទងំពាកយ

ជាកល់ាក់បដលបានច្ម្បើ)។ សូរច្ម្បើកបនលងទចំ្នរច្ៅខាងច្ម្កាយ ម្បសិនច្បើចាបំាឆ់។  
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សម្រាប់ការលម្របើម្របាស់រដាបាេមតប៉ា លណាណ េះ 
9. ហតថច្លខារបស់ប៉ុគគលបដលដាកក់ាររាយការណ្៍ច្នោះ៖ ______________________________________________       

កាលបរចិ្ឆេទ៖______________________ 

(ចំណា៖ំ ការរាយការែ៍អាចម្រតូវបានោក់លោយអនែកិ។)  
 

10៖ ទម្រង់បបបបទបានផ្តលច់្ៅ៖ _____________________________________ តំបណ្ង៖ ____________________     

កាលបរចិ្ឆេទ៖_______________________ 

 

      ហតថច្លខា៖ _________________________________________________  កាលបរចិ្ឆេទទួល៖ _______________________  

II. ការច្ស៉ុើបអច្ងេត  

 
1. អាកច្ស៉ុើបអច្ងេត៖______________________________________________________ តំបណ្ង៖ ________________________________ 

2. បទសមាៃ សន៍៖  

□ សមាៃ សជន ល្ នពាន   ច្ ម្ ោះ៖ ____________________________________

 កាលបរចិ្ឆេទ៖________________________ 

□ សមាៃ សជនច្ោលច្ៅ   ច្ ម្ ោះ៖ ____________________________________   

កាលបរចិ្ឆេទ៖________________________ 

□ សមាៃ សសាកសី   ច្ ម្ ោះ៖ ____________________________________ កាលបរចិ្ឆេទ៖ 

_______________________ 
 

ច្ ម្ ោះ៖ ____________________________________

 កាលបរចិ្ឆេទ៖________________________ 
 

3. ករណ្បីដលបានឆងម្កងជាឯកសារព្យីរ៉ុនបដលបងេច្ដាយជន ល្ នពាន?   □ ាន   □ ែិនាន  

 

ម្បសិនច្បើមាន ច្តើមានឧបបតត ិច្ហត៉ុពាក់ព្យន័ធនឹងជនច្ោលច្ៅ ឬម្ករុច្ោលច្ៅពី្យរ៉ុនច្ទ?  □ ាន   □ ែិនាន 

 

ករណ្ពី្យីរ៉ុនណារួយជារួយនឹងការរកច្ឃើញថ្នការសរល ុតច្ធវ ដបាប ការសងសកឹ  □ ាន   □ ែិនាន 

 

ច្សឆកត ីថ្នសច្ងេបការច្ស៉ុើបអច្ងេត៖  
 
 
 

(សូែលម្របើម្រកោសបមនថែ លហើយភាា ប់ជាែួយឯកសារលនេះតាែតម្រែូវការ) 

III. ច្សឆកតសីនាដិាឋ នពី្យការច្ស៉ុើបអច្ងេត  
 

1. លទធផ្លពី្យការសរល ុតច្ធវ ដបាប ឬការសងសឹក៖   

□ មាន                         □ រិនមាន 

□ ការសរល ុតច្ធវ ដបាប    □ 

ករណ្ីម្តវូបានឆងម្កងជា__________________________________ 

□ ការសងសឹក    □ 
ការបណ្នចំ្ោរព្យវន័ិយប ៉ុច្ណាណ ោះ___________________________________ 
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2. ទំនក់ទំនង៖  

□ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់ជនច្ោលច្ៅ   កាលបរចិ្ឆេទ៖ _______________     □ 

មាតាបតិា/អាណាព្យាបាលរបស់ជន ល្ នពាន    កាលបរចិ្ឆេទ៖ __________________      

□ អាកសម្របសម្រួលសរធរ៌កន ុងរណ្ឌ ល (DEC)   កាលបរចិ្ឆេទ៖ _______________     □ បផ្ាកអន៉ុវតតឆាប់    កាលបរចិ្ឆេទ៖ 

__________________      
 

3. ឆណំាត់ការ៖  

□ ការបាតប់ងស់ិទធ ិ   □ ការឃ្ត់ឱ្យច្ៅសាលា   □ ការបញ្ជ នូបនតច្ៅ STEP   □ 

ការព្យយួ រការសិកា  

□ ច្សវាសហគរន៍  □ ការអប់រំ   □ ច្ផ្សងច្ទៀត៖ _________________________ 

 

4. ព្យណ្៌នអំពី្យបផ្នការស៉ុវតថភិាព្យ៖ 
_______________________________________________________________________________________  
  

       ការតារដានបនតច្លើជនច្ោលច្ៅ៖ កំែត់លព្េសម្រាប ់____________________________   កាលបរចិ្ឆេទច្ដើរដបូំង 

និងច្ព្យលបញ្ច ប់៖ ___________________ 
 

       ការតារដានបនតច្លើជន ល្ នពាន៖ កំែត់លព្េសម្រាប ់_________________________   កាលបរចិ្ឆេទច្ដើរដបូំង និងច្ព្យលបញ្ច ប់៖ 
___________________ 
 

ការរាយការណ៍្បដលបានបញ្ជ នូបនតច្ៅនយកសាលា៖ កាលបរចិ្ឆេទ_______________________     

ការរាយការណ្ប៍ញ្ជ នូបនតច្ៅនយកម្បតិបតតិ៖ កាលបរចិ្ឆេទ_________________ 

(ម្របសិនលបើនយកសាលាែិនមែនជាអនកលស ើបអលងកត) 

ហតថច្លខា និងរ៉ុខ្តំបណ្ង៖_______________________________ ______________________    កាលបរចិ្ឆេទ៖ 
_____________________________ 


