
Translation & Interpretation Center (12/2019) Procedures for Complaint Process (Khmer) 

នីតិវិធីស្រមប់ដំេណើ រករៃនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងអពំីករបញចូនេទកមមវិធី AEDY 
 
I. េគលបំណង៖ 
េដើមបផី្តល់នូវ នីតវិធិី និង េគលករណ៍ែណនទូំេទ ស្រមបដ់ំេណើ រករៃនករ កព់កយបណ្ដឹ ងរបស់សមជិកសហគមន ៍អពំកីរបញជូ នេទកមមវធិី AEDY 
េនកនុង្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រកងុហ្វី ែដលហ្វយ៉។ 

II. ករទទួលខុស្រតវូ៖ 
ករយិល័យ សិទធ ិនិង ករទទួលខុស្រតូវ របស់សិស  ទទួលខុស្រតូវចំេពះករ ពនិិតយ និង េសុើបអេងកត បញ្ហ  និង េសចក្ដសីេ្រមច ែដលេធ្វើេឡើង
េ យ បុគគលិក  និង/ឬ បគុគលិកករយិល័យក ្ត ល េដើមបបីញជ កថ់េតើេសចក្ដីសេ្រមចេនះបនេធ្វើេឡើង្រសប ម ចបប ់នីតវិធិី និង ករអនុ
វត្តន ៍របស់្រកសួងអបរ់ែំដរឬេទ។ 

III. អ្វីៗែដល ច្រតូវេគពិនិតយេឡើងវិញ៖ 
១. ករផ្ល ស់ប្តូរ េ យ រករ កវ់និយ័ - ករផ្ល ស់ប្តូរ បនេធ្វើេឡើង្រសប មសវនៃនករ កវ់និយ័ 
២. ករចត់ ងំបេ ្ត ះ សននឱយេទ ែដលមនវនិយ័តងឹរងឹ េដើមបសុីវតថភិព - ករផ្ល ស់ប្តូរ បនេធ្វើេឡើងេ យករយកចិត្ត

ទុក កេ់លើសុវតថភិពែដលជះឥទធពិលដល់សហគមន៍  
៣. ទិដ្ឋភពែដលទកទ់ងនឹងកមមវធិ ីAEDY 

IV. លកខណៈវិវិចឆ័យ៖ 
េនកនុងពកយបណ្តឹ ងទងំអស់ ក ្ត ែដលបគុគលិកករយិល័យ សិទធ ិនិង ករទទួលខុស្រតូវ របស់សិស  នឹងពចិរ  រមួមន ប៉ុែន្តគម នកណំតច់ំេពះ៖ 

១. េតើេគបនអនុវត្ត ម ចបប ់និង នតីវិធិី ទងំអស់េនះែដរឬេទ 
២. េតើេគបនរេំ ភសិទធិរបស់េកមងែដរឬេទ 
៣. សុខភព សុវតថភិព និង សុខុមលភព របស់ េកមង និង សហគមន៍ ។ 

V. ដំេណើ រករស្រមប់ពកយបណ្តឹ ង 
១. ស្រមប់ ល់បញ្ហ ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ សូមបំេពញលិខតិែបបបទែដលបនភជ បម់កជមយួ េហើយ្របគល់េទឱយករយិល័យ សិទធិ 

និង ករទទួលខុស្រតូវ របស់សិស  កនុងរយៈេពល ១៥ ៃថង ៃនៃថងកនុង្របតទិិន ៃនេសចក្តីសេ្រមច េ យផទ ល់េន ស័យ ្ឋ នេលខ ៤៤០ 
ផ្លូវ N. Broad ជនទ់ី ២ ឬ មអុែីមល (studentrights@philasd.org) រមួជមយួឯក រពកព់ន័ធទងំអស់។ 

២. េនកនុងពកយបណ្តឹ ងទងំអស់ បគុគលិកករយិល័យ សិទធិ នងិ ករទទួលខុស្រតូវ របស់សិស  នឹងពនិតិយេមើលលិខតិែបបបទ និង ឯក រ
ែដលភជ បម់កជមយួ។ េបើសិនជេគ្រតូវករឯក រអ្វបីែនថមេទៀតេដើមបេីធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច  ឬ ករយិ 
ល័យក ្ត ល នងឹេធ្វើករេសនើសំុ។ 

៣. េនេពលេគបនទទួលឯក រទងំអស់េហើយ បុគគលិកនងឹពនិិតយេមើលឯក រទងំអស់ េហើយេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចកនុងរយៈេពល ២១ ៃថង 
ៃនៃថងកនុង្របតទិិន។ 

៤. អនកែដលមន បណ្តឹ ងត ៉  និង ករ្រពួយបរមភ ែដលទកទ់ងនងឹកមមវធិី AEDY េគត្រមូវឱយែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មរយៈ កមមវធិី AEDY 
និង/ឬ LEA ែដលពកព់ន័ធ ជមុនសិន ជជងជំរញុករ្រពួយបរមភេនះេទកន្់រកសួងរអបរ់ៃំនរដ្ឋផិនសីុលេវនីញ៉។ កមមវធិី AEDY និង 
្រកសួងអបរ់ ំនងឹសហករគន េដើមបេី ះ្រ យករ្រពួយបរមភនន េទ មលកខណៈសមរមយ។ 

៥. នឹងគម នសវនករេទ េហើយេសចក្ដសីេ្រមច/ដំេ ះ្រ យ នឹងេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើឯក រែដលេគបន កជូ់ន។ េគនឹងផ្ដល់ដំណឹង
ជូនដល់ សមគិកសហគមន ៍នងិ/ឬ ឪពុកម្ត យ នងិ  អពំេីសចក្ដីសេ្រមច/ដំេ ះ្រ យ េនះ។ េគកន៏ងឹជូនដំណឹងអពំ ីេសចក្ដី 
សេ្រមច/ដំេ ះ្រ យ េនះដល់ អគគនយករង និង/ឬ ករយិល័យក ្ត លែដលពកព់ន័ធ ផងែដរ។ 

 

ចបប់ែដលពក់ព័នធ 
១១៨៖ ្រកមសីលធមៃ៌ន កបបកិរយិសិស



Translation & Interpretation Center (12/2019) Constituent Complaint Form (Khmer) 

លខិិត កព់កយបណ្តឹ ងរបសស់មជិកសហគមន៍ 
ស្រមប់ ករចត់ ងំេ យករ កវ់និ័យ (AEDY) ឬ ករចត់ ងំបេ ្ដ ះ សននេ យករ កវ់និ័យ (AEDY) 

សមជិកសហគមនរ៍បស់សិស  របស់្រកសួងអបរ់ ំមនសិទធេិលើកេឡើងពីករ្រពួយបរមភរបស់ពកួេគែដលទកទ់ងនឹងបញ្ហ ដូចតេទ
េនះ៖ ១) ករចត់ ងំឱយេទកមមវធីិ AEDY មយួ ២) េសចក្តីសេ្រមចដកេចញពីកមមវធីិ AEDY មយួ ៣) គុណភពៃនករ
បង្ហ តប់េ្រង នរបស់កមមវធីិ AEDY ៤) ករផ្តល់ ឬ ករលុបេចល ជំនយួភ េនកនុងកមមវធីិ AEDY ៥) ករបេ្រមើសិស ពិករ ែដល
ចរមួបញចូ លករែកស្រមួលសមេហតុផល កនុងខណៈេពលេនកនុងកមមវធីិ AEDY ។ េដើមបី កព់កយបណ្តឹ ង សូមបំេពញលិខិតែបប

បទេនះ េហើយ្របគល់ឱយេ យផទ ល់េន ស័យ ្ឋ នេលខ ៤៤០ ផ្លូវ N. Broad បនទបេ់លខ ២៤៣ ឬ មរយៈអុីែមល៉េទ 
studentrights@philasd.org ។ សូមេមើលនីតិវធីិែដលបនភជ បម់កជមយួ ជជំនយួកនុងករបំេពញលិខិតែបបបទេនះ។ 

ៃថងែខ/ Date:   

េឈម ះរបស់សមជិកសហគមន/៍ Constituent Name:   

ស័យ ្ឋ ន/អងគករ/ Address/Agency:   

េលខទូរស័ពទ/ Phone Number:    

េលខទូរស័ពទេផ ងេទៀត/Additional Nmber:   

អុីែមល/ Email address:   

េឈម ះសិស / Name of Student:   

ៃថងែខឆន កំំេណើ ត ឬ អត្តេលខ/ DOB or ID:   

េតើបចចុបបននេនះេកមងមនទទលួជំនយួអ្វមីយួដូចខងេ្រកមេនះឬេទ? 
(គូស្របអបែ់ដលពកព់ន័ធ) 
 504 Service Agreements 

 Individualized Education Plan (IEP)  

 English Learners (EL) 

 
សូមគូស្របេភទៃនេសចក្ដសីេ្រមចែដលេ កអនកប្តងឹ រទុកខ៖ 
 ករចត់ ងំេ យករ កវ់និយ័ឱយេទ កមមវធីិ AEDY (Camelot) 

 ករចត់ ងំបេ ្ដ ះ សននេ យករ កវ់និយ័ឱយេទ កមមវធីិ AEDY (Camelot) 

 េផ ងៗ៖   
 

េតើេ កអនកមនបញ្ហ អ្វ?ី េរៀប បអំ់ពីបញ្ហ ែដលេ កអនកចងឱ់យេគេ ះ្រ យ។ 

 

 

េតើេ កអនកចងប់នលទធផលែបប ? 

 

 
កំណតស់មគ ល៖់ េដើមបបំីេពញលិខិតែបបបទេនះ សូមភជ បម់កជមយួនូវឯក រទងំអស់ែដលគ្ំរទលទធផលែដលេ កអនកចងប់ន។ 


