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្រកមសលីធម៌ៃនអកប្បកិរយិាសសិ្ស 

២០១៩-២០២០ 
 
 

 

 
េគាលបំណងៃន្រកមសលីធម ៌

 

េគាលបំណងៃន្រកមសីលធមេ៌នះគឺេដម្ប្ីរបាបព់កីរចងប់ានយ៉ាងច្បាស់

លស់ ស្រមាបស់មាជិកសហគមនស៍លទងំអស់ រមួទងំ សិស្សោនុ

សិស្ស ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល នងិ បុគ�លិក។ ្រកមសីលធមេ៌នះ ក៏

្របាបព់សិីទ� ិរបស់សិស្ស នងិ របស់ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល នងិ ផ�ល់

ជូនបុគ�លិកនូវេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប ់ករែកែ្រប នងិ ករបេ្រង�ន 

អំពីអកប្បកិរយិាែដលសមរម្យ។ 

 
អគ�នាយក 

Dr. William R. Hite, Jr. 
 
 

ករយិាល័យ 

ផ�ល់ជំនួយដល់សិស្ស 

 
ករចុះេឈ� ះ និង ករចត់

តងំ សិស្ស 
 

សិទ�ិ និង ករទទលួខុស

្រត�វ របស់សិស្ស 
 

ករទបស់� ត ់និង 

ករេធ�អន�រគមន ៍
 

ករបេ្រមសុខភាពសិស្ស 
 

បរយិាកស និង សន�ិសុខ 
 

ទំនាកទំ់នង ជាមយួ ្រក�ម

្រគ�សរ និង សហគមន ៍
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មាតិក 

 
 
 
េគាលបំណងៃន្រកមសីលធម ៌ ១ 

មាតិក ២ 

ប�� ីេឈ� ះករយិាល័យរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉ ៤ 

េសចក�ីែណនាអំពីំ្រកមសីលធម ៌ ៥ 

ករចងប់ាន និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សមាជិកសហគមន ៍ ៦ 

សិទ�ិ របស់សិស្ស នងិ របស់ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ៦ 

អ�កមកកនស់ល ៩ 

ករចងប់ានរបស់ច្បាបៃ់នករេស��កពក ់ ៩ 

ករចងប់ានស�ីពវីត�មានអវត�មាន ១០ 

វនិយ័ស្រមាបសិ់ស្សពកិរ ១៩ 

តរងអពីំអកប្បកិរយិា ២១ 

ករប��ូ នេទស�ងករប៉ូលីសៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ២៧ 
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ស្រមាបច់្បាបច់ម�ងៃន្រកមសីលធមជ៌ាភាសេ្រកពីភាសអងេ់គ�ស សូមទកទ់ងមជ្ឈមណ� លបកែ្របភាស ទូរស័ព�េលខ 

២១៥-៤០០-៤១៨០ ឬ េមលេនក�ុងវុបិៃសរបស់មជ្ឈមណ� ល - Multilingual Language Pages. 

 
KUJTESË: Kodi i Sjelljes së Nxënësit është i plotë në uebsajtin e Drejtorisë Arsimore - https://webapps.philasd.org/ 
stor/Code_of_Student_Conduct_Albania n.pdf Kodi mund të merret si broshurë në drejtorinë e shkollës, ose nga Zyra 
e Përfshirjes së Familjes dhe Komunitetit, me telefon 215- 400-8480, ose website – www.philasd.org/language/ 
albanian 
 
 

قةطلمنا قعوم  لكام في  لبشك  رةفومت  بالطلا  وكسل  دعواق  نةدوم  : إن  ةظلمالحا ءجارلا   https://webapps.philasd.org/stor/ 
Code_of_Student_Conduct_Arabic. pdf 

 فتاھ مقر 8481-400-215 أو نم عقوم تنرتنلاإ إن ةندوملا رةفوتم يف خسن ةعوبطم نم ریدم كتسدرم أو نم بتكم طبرات رةسلاأ   ،عمتجملوا
www.philasd.org/language/arabic 
 

请注意：请注意，您可以登录⽹网站 

https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Chines 
e.p df 查看《学⽹生守则须知》的中⽹文版本。 您可以向校⽹长办公室索取 

《学⽹生守则须知》的印刷件， 或者拨打电话 215-400-8482 或登陆 

www.philasd.org/language/chinese 索取该⽹文件。 

 

PRIÈRE DE NOTER: le code de conduite de l’élève est disponible dans sa totalité sur le site du district au https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_French. pdf Le Code est disponible en imprimé chez votre 
principal ou au Bureau de la participation des parents, de la famille, de la communauté et des partenariats à base 
confessionnelle (Office of Family and Community Engagement) au 215-400-8483. www.philasd.org/language/french 
 
សមា� ល់៖ ្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្សេពញេលញមានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអប់រ ំ

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Code_of_Student_Conduct_Khmer.pdf ច្បាប់ចម�ងៃន្រកមសីលធមេ៌នះ មានេនក�ុង

ករយិាល័យរបស់នាយកសលេលកអ�ក ឬ េនក�ុងករយិាល័យទំនាកទ់ំនងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍េលខទូរស័ព� 

២១៥-៤០០-៨៤៨៤ ឬ េនក�ុងវុបិៃស - www.philasd.org/languagepages/khmer 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: С полной версией Правил для учащихся можно ознакомиться на 
вебсайте округа https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Russia n.pdf Распечатанные Правила 
можно получить у  директора 
 
школы или в Управлении по Делам Семьи и Задействованию Общин (номер телефона 215-400-8485 или 
вебсайт www.philasd.org/language/russian 
 
NOTA: El código de conducta del estudiante completo está disponible en el sitio Web del Distrito - https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Spanis h.pdf La copia impresa del código está disponible en la 
oficina del director de su escuela o en la Oficina del Compromiso Familiar y de la Comunidad, teléfono número 
215-400-8489 o en el sitio Web – www.philasd.org/language/spanish 
 
Xin Chú Ý: Nội dung của Nội Quy Điều Lệ Nhà Trường có trên trang web https://webapps.philasd.org/stor/ 
Code_of_Student_Conduct_Vietna mese.pdf Hiệu trưởng hoặc Văn Phòng Gia Đình Và Cộng Đồng đều có bản in của 
quyển nội quy này, xin vui lòng gọi số 215-400-8486 hoặc đọc trên trang web www.philasd.org/language/vietnamese. 

 

 

http://www.philasd.org/language/
http://www.philasd.org/language/arabic
http://www.philasd.org/language/chinese
http://www.philasd.org/language/french
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Code_of_Student_Conduct_Khmer.pdf
http://www.philasd.org/language/russian
http://www.philasd.org/language/spanish
http://www.philasd.org/language/vietnamese
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ប�� េីឈ� ះករយិាលយ័របស្់រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉មានទីតងំេន៖ 

440 N. Broad Street 
Philadelphia, PA 19130 
២១៥-៤០០-៤០០០ 

 

ករយិាល័យខងេ្រកម មានទីតងំេនកែន�ងែតមយួេនះ េហយអចទកទ់ងបានតមេលខទូរស័ព�ែដលមានេនក�ុងប�� ី៖ 

វត�មានអវត�មាន នងិ ករេគចសល/Attendance and Truancy ២១៥-៤០០-៤៨៣០ - េ្រជសយកេលខ ១ 

បរយិាកស នងិ សុវត�ភិាព / Climate and Safety ២១៥-៤០០-៤៩៧០ 

ករអបរ់ ំេក�ង នងិ យុវវយ័ ែដលគា� នទលំីេន/ Educating Children and 
Youth Experiencing Homelessness 

២៦៧-៧៨៤-៩៩៥៦ 

ករយិាល័យទនំាកទ់នំងជាមយួ មាតបតិ នងិ សហគមន/៍ 
Family and Community Engagement 

២១៥-៤០០-៤១៨០ 

មជ្ឈមណ� លទទលួសិស្សចូលេរៀនវញិ/ Re-Engagement Center ២១៥-៤០០-៦៧០០ 

ករបេ្រមពេិសស/ Specialized Services ២១៥-៤០០-៤១៧០ 

ចតច់ងំ នងិ ចុះេឈ� ះសិស្ស/ Student Placement and Enrollment ២១៥-៤០០-៤២៩០ 

សិទ� ិនងិ ករទទលួខុស្ស្រត�វ របស់សិស្ស/ Student Rights and 
Responsibilities 

២១៥-៤០០-៤៨៣០ 

យានជនំះិ/ Transportation ២១៥-៤០០-៤៣៥០ 
 

េលខទូរស័ព�សំខន់ៗ ដៃទេទៀត៖ 

ែខ្សទូរស័ព�ស្រមាបក់រសម�ុតេធ�បាប/ Bullying Hotline ២១៥-៤០០-SAFE (៧២៣៣) 

ែខ្សទូរស័ព�ស្រមាបក់រេធ�បាបេក�ង/Child Abuse Hotline ១-៨០០-៩៣២-០៣១៣ 

ែខ្សទូរស័ព�ែដលមានមនុស្សចទំទលួេដម្បទីបស់� តក់រេធ�អត�ឃាត ១-៨០០-២៧៣-TALK (៨២៥៥) 

ករតសូ៊មតេិដម្បសុីវត�ភិាពសលេនរដ�ផនិសីុេវនញ៉ីា ២១៥-៦៥៦-៥៣៨១ 
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េសចក�ីែណនាអំំពី្រកមសលីធម៌ 
្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ បានេប�ជា� ចិត�ក�ុងករផ�ល់នូវ បរយិាកសសលេរៀន្រប

កបេដយ ជំនួយ្រគប្់រគាន ់មានអនាមយ័ និង មានសុវត�ិភាព ែដលផ�ល់អំេណាយផលដល់ករ

បេ្រង�ន និង ករសិក្សោ។ េយងខិតខំបេង�តភាពជាៃដគូ្របកបេដយអត�នយ័ជាមយួ ឪពុកមា� យ

និង ្រក�ម្រគ�សរ េដម្បអីចឱ្យេយងសហករគា� េដម្បេីលកទឹកចិត�ដល់កររកីចេ្រមនែផ�ក វជិា� ទូ

េទ សង�ម និង ផ�ូវចិត� របស់សិស្សេយង។ េគាលេដរបស់េយងគឺេដម្បធីានាថា សិស្សោនុសិស្ស 

របស់េយងទងំអស់ មានជំនួយែដលពួកេគ្រត�វករ េដម្បបី��ប់ករសិក្សោ និង េ្រត�មខ�ួនទទួលេជាគជយ័ ែដលមានករចូលរមួយ៉ាងេពញេលញ 

ក�ុងនាមជាពលរដ�របស់ពិភពេលក។ 

សមាជិកសហគមនស៍លមា� ក់ៗ មានតួនាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករបេង�តបរយិាកសិក្សោ្របកបេដយ សុវត�ិភាព និង វជិ�មាន ស្រមាប់សិស្សោនុ

សិស្សរបស់េយង។ ករចង់បាន និង ករទទួលខុស្រត�វ មយួចំនួនរបស់សមាជិកសហគមន៍សល រមួមាន៖ 

បគុ�លកិសល 

• អនុវត�្រកមសីលធមេ៌ដយ េស�ភាព និង ខ� បខ់�ួន។ 
• ពិនិត្យ និង េសុបអេង�ត កររេំលភបំពនេល្រកមសីលធម។៌ 
• រយករណ៍ពីរល់ករសង្ស័យែដលសមេហតុផល អំពី ករេធ�បាប ឬ មនិយកចិត�ទុកដក ់េលេក�ង។ 
• េដះ្រសយបទេល�សេល្រកមសីលធម ៌តមវធិីស�ស� និង ករេធ�អន�រគមន ៍េ្រចនែបបយ៉ាង េដម្បេីធ�យ៉ាងណារក្សោឱ្យសិស្សេនសល។ 
• រក្សោករសមា� តៃ់នឯកសរសិស្ស។ 

សសិ្សោនសុសិ្ស 

• េគារពតមច្បាប ់វត�មានអវត�មាន ច្បាបៃ់នករេស��កពក ់ករយាយី និង ករសម�ុតេធ�បាប របស់្រកសួងអប់រ។ំ 
• មានអកប្បកិរយិាែដលេផា� តេលភាពេជាគជយ័ៃនករសិក្សោ។ 
• ទទួលខុស្រត�វ េលករេគារពវនិ័យ។ 
• រយករណ៍ពី ទំនាស់ ឬ ករបារម� អ�ីមយួ េទបុគ�លិកសល។ 

មតបតិ/អាណព្យាបាល 

• គា្ំរទ វនិយ័ និង បទប��ត�ិ របស់សល។ 
• គា្ំរទ ច្បាប់របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉។ 
• ដឹងថា បុគ�លិករបស់សល្រត�វព្រងឹងវនិយ័សល។ 
• បេ្រង�នកូនឱ្យ េគារពសិទ�ិរបស់អ�កដៃទ និង េគារពតមវនិ័យរបស់សល។ 
• សង�តធ់�នេ់លសរៈសំខន់ៃន ករេ្រត�មខ�ួនេដម្បសិីក្សោ និង ករេគារពវនិយ័សល។ 

ឯកសរ្រកមសីលធមម៌យួចប ់មានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួង។ 

ច្បាបច់ម�ងៃនឯកសរេនះកម៏ានេន សលរបស់កូនេលកអ�ក ឬ ករយិាល័យទនំាកទ់ំនងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង 

សហគមន ៍(២១៥-៤០០-៤១៨០ វុបិៃស - FACE Office Back to School Page

https://www.philasd.org/
https://www.philasd.org/face/backtoschool/
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ករចងប់ាន នងិ ករទទួលខសុ្រត�វ របសស់មាជិកសហគមន ៍
ករទទលួខសុ្រត�វរបសម់នសុ្ស្រគបគ់�  

• េគារពសមាជិកៃនសហគមន៍សលទងំអស់។ 
• រក្សោបរយិាកសល�របស់សលេដយមាន ករទទួលខុស្រត�វ ករេគារព និង ករសហករ។ 
• និយាយអំពីករែដលេគចងប់ានេនក�ុង្រកមសីលធម៌ៃនអកប្បកិរយិាសិស្ស ស្រមាប់ សិស្ស និង បុគ�លិក។ 
• ជំរុញឲ្យសិស្សេធ�ឲ្យបានតមករែដលលសចង់បាន តមរយៈករេលកទឹកចិត�។ 
• េ្របករថ�ឹងែថ�ងឲ្យបានល� េដម្បកីរពរឧប្បត�ិេហតុតូចតច កុំឲ្យក� យេទជាប�� ធំ។ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបស ់រដ�បាល នងិ បគុ�លកិ សល 

• េគារពសមាជិកៃនសហគមន៍សលទងំអស់។ 
• ផ�ល់ឲ្យសិស្ស និងមាតបិត នូវ ច្បាបៃ់នករដកវ់និ័យ ករជូនដំណឹង និង ឯកសរេផ្សងៗ ជាភាសែដលពួកគាតច់ង់បាន េដយឥតគិតៃថ�។ 
• ជ្រមាប បុគ�លិកសល មាតបិត និង សិស្សោនុសិស្ស ទងំអស់ អំពីច្បាបៃ់នករដកវ់និយ័។ 
• ពិនិត្យ និងេដះ្រសយ ករេចទ្របកន ់និងេធ�តមករេស�សំុពីបុគ�លិកសល ែដលទកទ់ងនឹងបទេល�ស។ 
• បេ្រង�ន និង រក្សោ បរយិាកសសិក្សោ ែដលផ�ល់េជាគជយ័ក�ុងករសិស្សោ។ 
• ឲ្យសិស្សទទួលខុស្រត�វចំេពះអំេពខុសឆ�ងែដលេគបាន្រប្រពឹត� េនក�ុងសល និង េនក�ុងទីធា� របស់សល។ 
• ផ�ល់ករហ�ឹកហ�ឺនដល់ ្រគ� និង បុគ�លិក អំពី ករបេង�ត និង កររក្សោ ករេគារពដល់បរយិាកសរបស់សល ប�� វនិ័យ ករបន�ូបន�យ

ប��  របសួផ�ូវចិត�របស់េក�ង ករស� រស� នភាពេឡងវញិ និង ករហ�ឹកហ�ឺនដៃ៏ទេទៀតែដល ្រគ� និង បុគ�លិក បានេស�សំុ ក�ុងេគាលបណំង

ែកលម� បរយិាកស និង សន�ិសុខ របស់សល និង/ឬ លទ�ផលៃនករសិក្សោរបស់សិស្ស។ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសស់សិ្សោនសុសិ្ស 

• េគារពសមាជិកៃនសហគមន៍សលទងំអស់។ 
• យល់ដឹង និង េគារពតម វនិ័យ និងស� នភាពែដលេគចងប់ានេនសល រមួ

មាន ្រកមសីលធម៌ៃនអកប្បកិរយិាសិស្ស និង កូនេសៀវេភែណនាសិំស្ស។ 
• េធ�អកប្បកិរយិាតមលក�ណៈែដលេផា� តេទេលេជាគជ័យៃនករសិក្សោ។ 
• េចះទទួលខុស្រត�វក�ុងករេគារពតមវនិយ័។ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបស ់មតបតិ/អាណព្យាបាល នងិ អ�កគ្ំរទ 

• េគារពសមាជិកៃនសហគមន៍សលទងំអស់។ 
• ទទួលស� ល់ និងដឹងថា បុគ�លិកសល្រត�វព្រងឹងវនិយ័របស់សល។ 
• បេ្រង�នកូនឲ្យេចះេគារពសិទ�ិរបស់អ�កដៃ៏ទ និងេធ�តមវនិយ័សល។

េតេគអនុវត�្រកមសលីធម៌េនេពលណា? 
េគអនុវត�្រកមសីលធមច៌ំេពះសមាជិកសហគមន៍សលទងំអស់ ក�ុងខណៈេពលែដលពួកេគេនក�ុង សល និង/ឬ សកម�ភាពណា

មយួែដលសលេរៀបចំ ដូចជាករេធ�ដំេណ រកម្សោន�សិក្សោរបស់ថា� កេ់រៀន ឬ កម�វធិី្របកួតកីឡា។ េគកអ៏នុវត�្រកមសីលធមេ៌នះចំេពះ

សិស្សទងំអស់ េនេពលពួកេគេធ�ដំេណ រ េទ និង មកពី សល ក�ុងេពលេ្របមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រណាមយួ (ករេដរ រថយន�របស់

សល រថយន� SEPTA ។ល។ េលសពីេនះេទៀត េគអនុវត�្រកមសីលធមច៌ំេពះអកប្បកិរយិា េនេ្រកបរេិវណសល និង េ្រកយ

េម៉ាងសិក្សោ (រមួទងំចុងសបា� ហ៍ េបសិនជាឧប្បត�ិេហតុែដលេកតេឡងេនាះបះ៉ពល់ដល់សហគមនស៍ល។ 
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សទិ�ិរបស ់សសិ្ស នងិ មាតបិត/អណាព្យោបាល 
បណ�ឹ ងតវ៉របស់ មតបិត/អាណព្យាបាល 

ករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស ទទួលខុស្រត�វចំេពះករពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក�ីសេ្រមចែដលេធ�េឡងេដយបុគ�លិក 

សល និង/ឬ ករយិាល័យកណា� ល េដម្បបី�� ក់ថាេសចក�ីសេ្រមចបានេធ�េឡង្រសបតម ច្បាប ់ដំេណ រករ និង នីតិវធិី របស់្រកសួងឬេទ។ 

េសចក�ីសេ្រមចដូចតេទេនះ េគអចប�ឹងតវ៉បាន៖ 

១. ករផា� ស់ប�ូរសលេដយសរករដក់វនិយ័ - ករផា� ស់ប�ូរេធ�េឡង្រសបតមសវនាករៃនករដកវ់និយ័ 

២. ករផា� ស់ប�ូរេទសលេនក�ុងតំបន ់- ករប�ូរ្រតឡបេ់ទសលេនក�ុងតំបនវ់ញិេនចុងឆា� សិំក្សោ ចំេពះ កររយករណ៍ពត័៌មានអំពីទី
លំេនមនិ្រតឹម្រត�វេទសល ករផា� ស់ប�ូរទីលំេនេចញពី្រពំែដនៃនតំបន ់ឬ ករែដលបានចូលេរៀនេនសល េដយគា� នករយល់

្រពមតមរយៈ ដំេណ រករ ឬ នីតិវធិី របស់្រកសួង 

៣. ករេ្រជសេរ សសល - ករចត់តងំ្រត�វបានេធ�េឡងបនា� បព់ីឪពុកមា� យបានបំេពញដំេណ រករៃនករេ្រជសេរ សសល 

៤. ករចត់តងំសិស្សែដលគា� នទីលំេន - ករផា� ស់ប�ូរេទសលថ�ីេដយែផ�កេលអស័យដ� នថ�ីរបស់សិស្ស (ករជំទស់អំពីថាេតសិស្ស

គា� នទីលំេនឬអ�ី  

៥. លិខិតហម្របាមឪពុកមា� យ - ឪពុកមា� យ្រត�វេគហមមនិឱ្យមកកនអ់គារសលេដយសរមានអកប្បកិរយិាមនិសមរម្យ 

៦. កររកេឃញពី ករសម�ុតេធ�បាប/ករយាយី - បនា� បព់ីរដ�បាលសលេសុបអេង�តករេចទ្របកនព់ី ករសម�ុតេធ�បាប ឬ ករយាយី 

ឪពុកមា� យជំទស់នឹងកររកេឃញរបស់ករេសុបអេង�តេនាះ។ 

៧. ករចត់តងំបេណា� ះអសន� - ករចត់តងំបេណា� ះអសន�េដម្បសុីវ �ភិាព ឱ្យេទ Camelot Academy 

េដម្ប្ីរជាបពីេសចក�ីែណនាសំ�ីពីករដកប់ណ�ឹ ងតវ៉ ឪពុកមា� យគប្បេីមលនីតិវធិីៃនករប�ឹងតវ៉េនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអប់រ៖ំ 
https://www.philasd.org/studentrights/ 

សំេណ សុំឱ្យេធ�ករវយតៃម�ស្រមប់ករអបរ់ពំិេសស 

អ�កជំនាញរបស់សលអចផ�ល់េយាបល់ឱ្យវយតៃម�សិស្ស េដម្បបី�� កថ់ាេតសិស្សេនាះមានពិករភាពែដរឬេទ។ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោ 

បាល ក៏អចទកទ់ង ្រគ� ឬ អ�កជំនាញែផ�កអប់រ ំរបស់កូន េដម្បេីស�សំុឱ្យេធ�ករវយតៃម�។ ករេស�សំុេនះអចជាពក្យសំដី កប៏៉ុែន�វជាករ

្របេសរេបសរេសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ េនេពលែដលេលកអ�កបានេស�សំុរចួេហយ សលអចេចញ «ករអនុ�� តឱ្យេធ�ករវយតៃម�

(PTE)» ឬ ពន្យល់ជាលយលក�ណ៍អក្សរថាេហតុអ�ីបានជាមនិអចេចញ PTE ឱ្យបាន។ េបមានសំណួរ សូមទកទ់ងេទអ�កេធ�ទំនាកទ់ំនងែផ�ក

អបរ់ពំិេសសស្រមាប់សលរបស់េលកអ�ក។ 
 

សំេណ សុំឱ្យមនែផនករៃនករបេ្រមេលខ ៥០៤ 

ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល អចេស�សំុឱ្យកូនរបស់ពួកគាតទ់ទួលែផនករៃនករបេ្រមេលខ ៥០៤។ សំេណ ្រត�វេធ�េឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

េហយ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ្រត�វដកប់��ូ លឯកសរេវជ�ស�ស�ែដលពកព់ន័� ្រពមទងំ ករបេ្រម ឬ ករជួយ ស្រម�ល ែដល ឪពុកមា� យ/ 

អណាព្យោបាល េជឿថាសិស្ស្រត�វករ និង/ឬ ករែកស្រម�លែដលឪពុកមា� យចងឲ់្យ្រកសួងអប់រេំធ� េបសិនជា ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល េស�សំុ

ករែកស្រម�ល។ េគអចផ�ល់សំេណ ទងំេនះឱ្យេទ ្រគ� អ�កផ�ល់ឱវទ ឬ អ�កជំនាញអបរ់េំផ្សងេទៀត របស់សល។ 
 

ករបេ្រមដល់ជនរងេ្រគះ 

េបសិនជាសិស្សគឺជាជនរងេ្រគាះៃនឧប្បត�ិេហតុែដលទកទ់ងនឹងសល េគអចសំុករបេ្រមដល់ជនរងេ្រគាះ េដយទកទ់ងេទករយិាល័យ 

តសូ៊មតិេដម្បសុីវត�ិភាពសល របស់រដ�ផិនសីុេវនីញ៉ា តមទូរស័ព�េលខ ២១៥-៦៥៦-៥៣៨១ អុីែមល Ra-OSSAPhiladelphia@pa.gov ឬ  

វុបិៃស - http: www.phillyossa.com។ 

េបសិនជាសិស្សជាជនរងេ្រគាះ េគអចេស�សំុឱ្យសលផ�ល់ែផនករសុវត�ិភាព។ 
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សិស្សែដលគ� នទីលំេន 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ចតទុ់កសិស្សែដលខ�ះកែន�ងស� កេ់ន ស�ិតេស�រ ជាប់លប ់និង គា� នកែន�ង្រគប្់រគាន់ស� កេ់នេពលយប់ 

ថាជាសិស្សគា� នទីលំេន។ េនះរមួទងំ កុមារ និង យុវវយ័ ែដលេនជាមយួផ�ះរបស់អ�កដៃទេដយសរែត បាតប់ងផ់�ះ មានប�� េសដ�កិច� ឬ

មូលេហតុ្រសេដៀងគា� េនះ រស់េនក�ុងម៉ូែតល ឧទ្យោន ឬ កែន�ងេបាះជំរុ ំឬ កុមារ ឬ យុវវយ័ ែដលមានកែន�ងស� កេ់នេពលយប ់ែដលជាកែន�ង

សធារណៈ ឬ កែន�ងឯកជនែដលមនិែមនជាកែន�ងស្រមាបឱ់្យមនុស្សេគង ឬ កុមារ ឬ យុវវយ័ ែដលរស់េនក�ុងឡាន អគារែដលេគេបាះបង់

េចល ឬ លំេនដ� នមនិសមរម្យ ឬ ស� នភាព្រសេដៀងគា� េនះ ឬ េក�ងចំណាក្រស�កេដយសរពួកេគកំពុងរស់េនក�ុងស� នភាពដូចអ�ីែដលបាន

ពិពណ៌នាខងេល។ 

យុវវយ័ែដលគា� នអ�កេមលែថ ក៏ស�ិតេនេ្រកម្របេភទេនះែដរ េហយអចរប់ថាជាយុវវយ័មនិស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ឪពុកមា� យ ឬ

អណាព្យោបាល ្រសបច្បាប ់និង យុវវយ័ែដលរស់េនេដយខ�ួនឯងក�ុងស� នភាពគា� នទីលំេនែដលបានពិពណ៌នាខងេល។ កុមារ និង យុវវយ័

ែដល្រត�វតមលក�ណៈវនិិច�យ័ៃនភាពគា� នទីលំេន េទះបីជាគា� នអណាព្យោបាលេមលខុស្រត�វកេ៏ដយ េគ្រត�វផ�ល់ឱ្យគាតនូ់វករអបរ់រំបស់រដ�

ែដលសមរម្យ យ៉ាងេពញេលញ និង េស�ភាពគា�  និងអ�ីៗែដលអចឱ្យគាតទ់ទួលេជាគជ័យេនក�ុងកម�វធិីសិក្សោ។ េគនឹងពិចរណាពី ភាពស�ិត

េស�រ និង ភាព្រគប់្រគាន ់ៃនទីលំេន េនេពលេគេធ�ករសេ្រមចថាេតសិស្សមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគានឬ់អត។់ 

កុមារ និង យុវវយ័ ទងំេនះអចចុះេឈ� ះចូលេរៀនេន៖ 

• សលែដលសិស្សបានេទេរៀន េនេពលមានទីលំេនអចិៃ�ន�យ ៍(សលេដម ។ 

• សលែដលសិស្ស្រត�វបានចុះេឈ� ះចូលេរៀនចុងេ្រកយបង�ស់ (សលេដម ។ 

• សលេរៀនណាែដលសិស្សមានទីលំេនជាក់លករ់ស់េនក�ុង្រពំែដនៃនសលេនាះ េហយែដល កុមារ ឬ យុវវយ័ ែដលគា� នទីលំេន

កំពុងរស់េន មានសិទ�ិេទេរៀនបាន (សលេនក�ុងតំបន់ ថ�ី ។ 

េដម្ប្ីរជាបពតម៌ានបែន�ម សូមទកទ់ងេទ ករអបរ់សំ្រមាប ់កុមារ និង យុវវយ័ ែដលគា� នទីលំេន (ECYEH ។ 

ករដក់វិន័យសិស្ស 

សិស្សែដលទទួលករដកវ់និ័យ អចរពំឹងថាបុគ�លិករបស់សលនឹង៖ 

១. ផ�ល់ឱកសឱ្យសិស្សេឆ�យតបេទនឹងករេចទ្របកន ់េដយពន្យល់ពី្រពឹត�ិករណ៍តមរេបៀបរបស់ខ�ួន និង បង� ញពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�

បែន�ម។ 

២. អនុ�� តឱ្យសិស្សេ្រជសេរ សមនិផ�ល់ករពន្យល់អ�ីទងំអស់។ 

៣. ពិភាក្សោអំពីប�� អកប្បកិរយិារបស់សិស្ស និង វធិីែកត្រម�វ។ 

៤. ផ�ល់ដំណឹងដល់សិស្សអំពី សកម�ភាពែកត្រម�វ និង/ឬ ជំហនបនា� បែ់ដល្រត�វេធ�។ 

៥. កត្់រតទុក ប�� អកប្បកិរយិា និង ករេធ�អន�រគមន ៍និង កត់្រតទុកកិច�្រពមេ្រព�ងែដលបានយល់្រសបេនក�ុងអង�្របជុំ។ 

សិស្សែដលេនជាមយួអ�កជយួច�ិ� ឹមបីបាច់រក្សោ (Foster Care) 

េក�ងែដល្រត�វេគជួយ ចិ�� ឹមបីបាចរ់ក្សោ នឹងេនេរៀនក�ុងសលេដមរបស់ខ�ួនដែដល (សលែដលេក�ងបានចុះេឈ� ះេរៀនេនេពលេធ�ករចត់

តងំ េលកែលងែតមានករសេ្រមចថាគា� នផលល�ស្រមាប់សិស្សក�ុងករេរៀនេនសលេនាះ។ េបសិនជាសិស្សេនជាមយួអ�កជួយ ចិ�� ឹមបី
បាចរ់ក្សោ មានករផា� ស់ប�ូរករចតត់ងំ គឺ្រត�វមានអង�្របជុំសេ្រមចពីផលែដលល�បំផុត េតថាសិស្សគប្បេីនេរៀនសលដែដល ឬ គួរែតប�ូរេទ

សលថ�ី។ ឪពុកមា� យែដលជួយ ចិ�� ឹម និង/ឬ អ�កេធ�ករែផ�កជួយ ចិ�� ឹមបីបាច់រក្សោ មនិ្រត�វេធ�ករផា� ស់ប�ូរករចុះេឈ� ះចូលេរៀនឱ្យសិស្សែដល

េគកំពុងជួយ ចិ�� ឹមបីចបរ់ក្សោ េដយគា� នករ្របជុំសេ្រមចពីផលែដលល�បំផុតេនាះេទ។ សូមទកទ់ងេទករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស

្រត�វ របស់សិស្ស េដម្ប្ីរជាបពត័៌មានបែន�ម។ 
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សិស្សែដល ��ូរេភទ និង មនិែមនជាេភទធម�ត (Transgender and Gender Non-Conforming) 

សិស្សែដល ប�ូរេភទ និង សិស្សែដលមានេភទមនិធម�ត ទទួលបានសិទ�ិមយួចំនួនតមច្បាបេ់លខ ២៥២ របស់គណៈកម�ករសល ែដលរមួមាន៖ 

១. សិទ�ិរក្សោភាពជាឯកជន េហយេនះរមួប��ូ លទងំសិទ�ិរក្សោអត�ស�� ណរបស់អ�កប�ូរេភទជាឯកជន េនសល។ 

២. បុគ�លិកសលមនិ្រត�វ្របាបព់ត័ម៌ានែដលអចបង� ញពីអត�ស�� ណរបស់សិស្សែដលប�ូរេភទ ឬ មនិែមនជាេភទធម�ត េទអ�កដៃទ រមួ

ទងំ ឪពុកមា� យ និង បុគ�លិកសលេផ្សងេទៀត េលកែលងែតសិស្សបានអនុ�� តឱ្យ្របាប។់ 

៣. សិទ�ិឱ្យេគប��ូ លេនក�ុង្រក�មែដល្រត�វគា� នឹងអត�ស�� ណេភទរបស់ពួកេគ។ 

៤. សិទ�ិេ្រប បន�បទ់ឹក ឬ បន�បដ់ក់សមា� រៈ (locker room) ែដល្រត�វតមអត�ស�� ណៃនេភទរបស់ពួកេគ។ 

វិធីៃនករដក់បណ�ឹ ងពីប៉ូលីសសល 

វធិីេនះ្រត�វបានេធ�េឡងេដម្បេីធ�យ៉ាងណាឱ្យ សិស្ស និង ឪពុកមា� យ/អ

ណាព្យោបាល ទងំអស់មានវធិីេដម្បដីកព់ក្យបណ�ឹ ងេទករបេ្រមែដល

មានគុណភាព និង ្រកមសីលធមន៌របស់ប៉ូលីសសល (SPO) និង វធិី
ៃនករដកព់ក្យបណ�ឹ ង ែដលមនុស្សទងំអស់អចេធ�បាន េដយមនិ

គិតពី ពូជសសន ៍អយុ េភទ ទំេនារៃនក�ី្រសឡាញ់ ឬ ពិករភាព។ 

លិខិតែបបបទៃនករដកព់ក្យបណ�ឹ ង ្រត�វបានេ្របេដយ សិស្ស ឬ 

ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល របស់្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដល

ហ��៉ េដម្បរីយករណ៍អំពីឧប្បត�ិេហតុែដលទកទ់ងេទនឹងករ្រប្រពឹត� 

របស់ប៉ូលីសសល (SPO។ េគអចេ្របបណ�ឹ ងេនះ េដម្បកីត្់រតពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងករ្រប្រពឹត�មនិ្រតឹម្រត�វរបស់ SPO។ េដម្បពីិនិត្យ

េមលករពិតឱ្យបានទន់េពលេវល រមួទងំករសមា� សសក្ស ីេគ្រត�វដក់ពក្យបណ�ឹ ងឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស តមករែដលអចេធ�េទបាន។ សិស្ស

អចដកព់ក្យបណ�ឹ ងពី SPO តមរយៈវុបិៃសរបស់្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉៖https://www.philasd.org/studentrights/school-

policeofficer-student-complaint/ 

ករលប់េចលឯកសរៃនករបេណ� ញសសិ្សេចញ 

សិស្សែដល្រត�វបានេគបេណ� ញេចញជា អចិៃ�ន�យ ៍ឬ បេណា� ះអសន� េដយករេបាះេឆា� តគា្ំរទភាគេ្រចនៃនគណៈកម�ករសល អចដក់

ពក្យសំុេទ្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េដម្បឱី្យេគលបេ់ចលឯកសរៃនករបេណ� ញេចញ។ 

ករលប់េចលឯកសរ េកតេឡងេ្រកមករសេ្រមសចិត�របស់អគ�នាយក ឬ អ�កតំណាងរបស់សិស្ស េហយមនិបាច ់ពិនិត្យេឡងវញិ ឬ ប�ឹងតវ៉

េទ គណៈកម�ករសល ឬ តុលករ េឡយ។ 

ច្បាបេ់លខ ២៣៣ េពញេលញរបស់គណៈកម�ករ រមួទងំលក�ណៈវនិិច�យ័ និង ដំេណ រករ ស្រមាប ់ករទទួលវញិ និង/ឬ ករលបេ់ចលឯក

សរ មានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉- http://www.philasd.org/offices/administration/policies ។ 

អ�កមកកន់សល 

ឪពុកមា� យ និង អណាព្យោបាល ្រត�វបានេគេលកទឹកចិត�ឱ្យមកសល និង ជួបជាមយួ្រគ� 

និង អ�ករដ�បាល អំពីកររកីចេ្រមនរបស់កូនពួកគាត។់ េដម្បធីានាថាអគារទងំអស់របស់

េយងមានបរយិាកសេរៀនសូ្រត្របកបេដយ សុវត�ិភាព និង សណា� បធ់ា� ប ់ដំបូងអ�កមកកន់

សល្រត�វរយករណ៍េទករយិាល័យសល េដម្បចុីះេឈ� ះ ប�� កព់ីមូលេហតុៃនករមក

កនស់លរបស់ពួកគាត ់និង ទទួលករអនុ�� តពីរដ� បាលសលេដម្បបីន�ករមកកន់ស

ល។ ករមកសលរបស់កូនេលកអ�ក ្រត�វេរៀបចំេពលេវលជាមុន េនេពលណាែដលអច

េធ�េទបាន។ 

https://www.philasd.org/studentrights/school-policeofficer-student-complaint/
https://www.philasd.org/studentrights/school-policeofficer-student-complaint/
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ករចងប់ានចំេពាះ ច្បាប់ៃនករេស��កពាក ់

សិស្សទងំអស់្រត�វេគារពតមច្បាបៃ់នករេស��កពក់របស់សល ែដលករេស��កពកម់និបណា� លឲ្យមានេ្រគាះថា� កដ់ល់ សុខភាព ឬ សន�ិសុខ។ 

នាយកសល ្រត�វេធ�ករសេ្រមចចិត� និង្របកសករសេ្រមចចិត�ចុងេ្រកយបង�ស់ ថាេតសេម��កបំពកែ់បបណាែដលសមរម្យ ឬ មនិសមរម្យ។ 

េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ានអំពីច្បាបៃ់នករេស��កពករ់បស់សល សូមអនកូនេសៀវេភែណនាសិំស្សរបស់សល។ 

ករបំពនេលច្បាប់ៃនករេស��កពកម់និបណា� លឲ្យេគដកសិស្សេចញពីថា� ក់េរៀនេទ។ 

នាយកសលអច្របកសៃថ�ស្រមាប់ ជំរុញទឹកចិត� ឬ ក�ិប េហយអនុ�� តឲ្យសិស្សពកអ់វែដលជួយ ជំរុញទឹកចិត� របស់សល ឬៃថ�េស��ក

ពកស់� តបាត (ឧ. េពលថតរបួេនសល) ឬអនុ�� តឲ្យសិស្សេស��កពក់តមរេបៀប ែដលសលត្រម�វ ដូចជា ឯកសណា� ន ឬសេម��កបំពក់

ពិេសសស្រមាប ់្រក�មយុវន័ ្រក�មយុវតី (Boy Scouts, Girl Scouts) ្រក�មកីឡា ្រក�មអ�ករែំ្រសកេលកទឹកចិត�្រក�មកីឡា ្រក�មេភ�ង ឬចេ្រម�ងជា

ពួក។ េនក�ុង្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្សេនះ គា� នករដកក់ំណត ់ឬ ហមមនិឲ្យសិស្ស េស��កពកស់េម��កបំពកស់សនាេទ។ មាត 

បិតែដលមានករបារម�អំពីសេម��កបំពក់សសនា ្រត�វបានេគជំរុញឱ្យពិភាក្សោពីករបារម�ទងំេនះ ជាមយួនាយកសល។ 

សិស្សមានសិទ�ិេស��កពក្់រសបេទតមេភទរបស់ពួកេគ និង/ឬ េទតមច្បាប់ៃនករេស��កពករ់បស់សល។ 

ករចងប់ានអពំី វត�មនអវត�មន 

េនខ័ណ� ហ�ីឡាែដលហ��៉ ករេទសលេរៀន្រត�វបានេគ

ត្រម�វស្រមាបេ់ក�ងទងំអស់ែដលមានអយុពី ៦ េទ ១៧ 

ឆា� ។ំ «េទសលេរៀន» មានន័យថា េក�ង្រត�វែតចុះេឈ� ះ 

និង េទេរៀនេន សលរដ� សលឆាធ័រ សលតមអុិនធរ័

ណិត ឬ សលឯកជន ឬ សលសសនា ឬកចូ៏លរមួក�ុង

កម�វធិីអបរ់េំនផ�ះណាមយួ ែដលេគបានអនុ�� តឱ្យ។ េន

េពលែដលសិស្សមានអយុ ៥ ឆា� េំឡងេទ បានចុះេឈ� ះ

ចូលេរៀន សិស្សេនាះ្រត�វបានេគចតទុ់កថាមានអយុ្រត�វ

ចូលេរៀន េហយ្រត�វេគត្រម�វឱ្យេទេរៀនជាេរៀងរល់ៃថ�។ េប
សិនជា សិស្ស/្រក�ម្រគ�សរ មនិេគារពច្បាបេ់នះេទ 

ពួកេគអច្រត�វេគប��ូ នេទឱ្យ្រកសួងបេ្រមកិច�ករមនុស្សជាតិ (DHS) ស្រមាបក់រេគចសល។ 

បទប��ត�ិរបស់្រកសួងអប់រៃំនរដ�ផិនសីុលេវនីញ៉ាបានែចងថា េគចតទុ់កេក�ងថាមានអយុ្រត�វចូលេរៀនចបព់ីេពលែដលពួកេគចូលេរៀនក�ុងកម�

វធិីអបរ់េំនសលរដ�រហូតដល់េពលប��បក់រសិក្សោពីវទិ្យោល័យ ឬ េនេពលមានអយុ ២១ ឆា� ។ំ ក�ុងកំឡុងេពលែដលេក�ងមានអយុ្រត�វចូល

េរៀន ពួកេគមានសិទ�ិចូលេរៀនេនសលរដ�េន្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ឬ សលឆាទ័រ។ សិស្សែដលមានអយុ ២១ ឆា� កំ�ុងកំ

ឡុងេពលសិក្សោ មានសិទ�ិេរៀនរហូតដល់ប��ប់ឆា� សិំក្សោ។ 

េគរពំឹងថា ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល នឹង៖ 
• េធ�យ៉ាងណាឱ្យកូនរបស់ពួកគាតែ់ដលមានអយុពី ៦ េទ ១៧ ឆា�  ំបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន េហយេទេរៀនជាេទៀងទត ់ទន់េពលេវល និង 

េពញមយួៃថ�។ 
• ប�� កអ់ំពីសរៈសំខនៃ់នករមក សល ថា� ក់េរៀន ឱ្យទនេ់ពលេវល និង េមលខុស្រត�វេលសកម�ភាព-និង អបអរ វត�មានល� និង ករ

ទទួលបានេជាគជយ័។ 
• ប��ូ នកូនរបស់ពួកគាតម់កសលេរៀនជាេរៀងរល់ៃថ� េដយេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចេដម្ប ីចូលរមួ និង សិក្សោ។ 
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• បេង�តឱ្យមាន ប្រមាមេគាចរ និង េម៉ាងេគង ឱ្យសម្រសបេទតមអយុរបស់េក�ង។ 
• េធ�ករណាតជ់ួបស្រមាបកូ់នរបស់ពួកគាត ់េនេ្រកៃថ�សិក្សោ ឬ េនេពលវសិ្សមកល ឱ្យបានញឹកញាប ់តមករែដលអចេធ�េទបាន។ 
• េធ�យ៉ាងណាឱ្យកូនរបស់ពួកគាតទ់ទួលករពិនិត្យសុខភាពស្រមាបសិ់ស្សតមកលកំណត ់ែដលបានត្រម�វឱ្យេដយច្បាប។់ 
• កំណតេ់ពលវសិ្សមកលស្រមាប្់រក�ម្រគ�សរ ឱ្យ្រសបនឹងវសិ្សមកលរបស់សល។ 
• ទូរស័ព�េទសលេនេពលកូនរបស់ពួកគាតអ់វត�មាន។ 
• ផ�ល់លិខិតប�� កព់ីមូលេហតុរល់េពលអវត�មាន េនេពលកូនរបស់ពួកគាត្់រតឡបម់កសលេរៀនវញិ។ 
• ផ�ល់លិខិតប�� កព់ីមូលេហតុរល់េពល មកេរៀនយឺត និង េពលេចញមុនេម៉ាង។ 
• ផ�ល់ឱ្យសលេនេដមឆា� សិំក្សោនីមយួៗនូវពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ និង ថ�ីៗ អំពី អស័យដ� ន អ�កែដលអចទកទ់ងេនេពលមានអសន� េលខ

ទូរស័ព�ផ�ះ ទូរស័ព�ៃដ និង ទូរស័ព�េនកែន�ងេធ�ករ អុីែមល និង ផ�ល់ពត័ម៌ានថ�ីៗ េនេពលមានករផា� ស់ប�ូរ។ 
• ជួយ  បេង�ត និង អនុវត� ែផនករស្រមាបប់ុគ�លមា� ក់ៗ ស្រមាបឱ់្យកូនរបស់ពួកគាតែ់កលម�វត�មាន េនេពលណាែដលមានករចបំាច។់ 

េតសិស្សអាចអវត�មនេនេពលណ? 

េពលខ�ះសិស្ស្រត�វខកខនមនិបានមកសល។ «អវត�មាន មានមូល

េហតុ» ទងំេនះ ្រត�វេគេ្របក�ុងកលៈេទសៈដូចជាមាន ជម� ឺឬ របសួ ករ

ឈបស់្រមាករបស់ឪពុកមា� យវយ័ជំទង ់(្របាមំយួសបា� ហ៍ ឬ សមសិបៃថ�

សិក្សោ បនា� បព់ីទរកបានេកត ករស� ប/់អវត�មានែដលទកទ់ងនឹងពិធី
បុណ្យសព ករេធ�ដំេណ រ ឬ សកម�ភាព ែដលទកទ់ងនឹងករអបរ់កំរ

ប�្ឈបប់េណា� ះអសន� និង ៃថ�បុណ្យសសនា។ លិខិតប�� ក់ពីមូល

េហតុពី ឪពុកមា� យ ឬ អណាព្យោបាល ្រត�វែត្របគល់េទឱ្យសល ភា� មៗ 

េនេពលសិស្សវលិ្រតឡបម់កសលេរៀនវញិ។ លិខិតេនះ្រត�វមាន េលខ

ទូរស័ព�ែដលមានសុពលភាព ឬ មេធ្យោបាយស្រមាបទ់កទ់ងេផ្សងេទៀត 

ស្រមាបក់រសួរប�� ក។់ លិខិតប�� កអ់ំពី ជម�/ឺរបសួ/ករស្រមាលកូន គឺ 

ជាករចបំាច ់េបសិនជាអវត�មានរយៈេពល បីៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ ជាប់ៗ គា� ។ សិស្ស/្រក�ម្រគ�សរ មានេពលបីៃថ� ចបព់ីៃថ�អវត�មាន េដម្បផី�ល់

ឯកសរេទឱ្យសលស្រមាបអ់វត�មាន មានមូលេហតុ។ បនា� ប់ពីៃថ�ទីបី នាយកសល ឬ អ�កអំណាង មានសិទ�ិសេ្រមចថា យល់្រពម ឬ 

បដិេសធ លិខិតប�� កេ់នាះ។ 

អវត�មាន «គា� នមូលេហតុ» ឬ «ខុសច្បាប»់ េកតេឡងេនេពលែដលសិស្សអវត�មានេដយគា� នមូលេហតុ្រតឹម្រត�វជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ េនះ

មាននយ័ថា គា� នលិខិតប�� កជ់ាលយលក�ណ៍អក្សរ្របគល់ឱ្យេទសល េនេពលសិស្សវលិ្រតឡបម់កសលេរៀនវញិ ឬ មូលេហតុែដល

បានប�� ក់េនក�ុងលិខិតេនាះ ្រត�វបានេគចតទុ់កថាមនិ្រតឹម្រត�វ។ ឧទហរណ៍ៃនមូលេហតុមនិ្រតឹម្រត�វរមួមាន (ប៉ុែន�មនិកំណតច់េំពះ ករ

ជួយ េមលែថេក�ង ភា� កព់ីេគងយឺត ឬ េទវសិ្សមកលជាមយួ្រក�ម្រគ�សរ។ 

 

ពត័ម៌ានបែន�មអំពី វត�មានអវត�មាន និង ករេគចសល មានេនក�ុងវុបិៃសរបស់ករយិាល័យ វត�មានអវត�មាន និង ករេគចសល របស់

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ - https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy ។ 
 

្រ�តិកម�េទនឹងករមនិមកេរៀន (េគចសល  

សិស្សែដលខកខនមនិបានមកេរៀនបីៃថ� ឬេ្រចនជាងេនះ េដយគា� នមូលេហតុ េនក�ុងឆា� សិំក្សោ េនេ្រកមច្បាប្់រត�វបានេគចតទុ់កថាជាសិស្ស

ែដលេគចសល។ េនេពលែដលសិស្សបានេគចសល សល្រត�វជូនដំណឹងេទ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ជាលយលក�ណ៍អក្សរ តម 

រយៈលិខិតជូនដំណឹងតមផ�ូវច្បាបរ់យៈេពលបីៃថ�។ េសចក�ីជូនដំណឹងេនះ្រត�វែតសរេសរជាភាសែដល ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ចង់បាន។ 

https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy


Translation & Interpretation Center (11/2019) SDP Code of Conduct (Khmer)   12 

 

 

េសចក�ីជូនដំណឹងេនះអចរមួប��ូ លករេស�សំុេអយមានករជួប្របជុំេដម្បែីកលម�ករមកេរៀន។ េនសល ករេគចសលអចបណា� លឱ្យ

មានករេធ�អន�រគមនេ៍នតមសល (ករេទជួបេនផ�ះ ែផនករែកលម�ករមកេរៀន (SAIP) ករគា្ំរទករសិក្សោ ករប��ូ នេទឱ្យករបេ្រមែផ�ក

សង�ម ឬ ករប��ូ នេទអ�កផ�ល់ឱវទ ។ 

េបសិនជាេក�ងែដលេគចសល េនែតបន�អវត�មានេដយគា� នមូលេហតុ េគត្រម�វឱ្យសលអេ�� ញ្រក�ម្រគ�សរឱ្យចូលរមួអង�្របជុំស�ីពីែផនករ

ែកលម�ករមកេរៀន (SAIP)។ េគ្រត�វអេ�� ញ ឪពុកមា� យ និង េក�ង ជាមុន ឱ្យចូលរមួក�ុងអង�្របជុំេនះ ប៉ុែន�េគមនិត្រម�វឱ្យពួកេគចូលរមួេនាះេទ។ 

េនក�ុងអង�្របជុំ េគ្រត�វពិភាក្សោពីមូលេហតុៃនអវត�មានរបស់េក�ង េហយសល្រត�វបេង�តែផនករេដម្បជីួយ លុបបំបាតឧ់បស័គ�នានាែដលររងំ

មនិឱ្យសិស្សមកេរៀនបាន។ 

SAIP ្រត�វែតបេង�តស្រមាប់សិស្សណាែដលមានអវត�មានគា� នមូលេហតុចេនា� ះពី បី (៣ េទ្របាមំយួ (៦ ៃថ�។ េបសិនជាករមកេរៀនរបស់

សិស្សគា� នភាព្របេសរេឡងេទ េគ្រត�វប��ូ នសិស្សេទតុលករែផ�កេក�ងេគចសលេនក�ុងតំបន ់ឬ េទ DHS គឺអ្រស័យេលអយុរបស់េក�ង។ 

សល្រត�វផ�ល់ែផនករជាមយួករប��ូ នេទឱ្យ DHS ឬ តុលករ។ 

េនេពលេក�ងេរៀនេនថា� ក ់មេត�យ្យ ដល់ថា� កទ់ី ៣ េគនឹងចតត់ងំអ�ក្រគប្់រគងសំណំុេរឿងៃនករេគចសល េដម្បជីួយ ដល់្រក�ម្រគ�សរ។ េន

េពលែដលេក�ងេរៀនេនថា� កទ់ី ៤ ឬ ខ�ស់ជាងេនះ េគនឹងប��ូ នេក�ងេទតុលករស្រមាបេ់ក�ងេគចសល េហយេគនឹងចត់តងំអ�ក្រគប្់រគងសំ

ណំុេរឿង ឱ្យជួយ េដះ្រសយឧបស័គ�នានាែដលររងំមនិឱ្យសិស្សមកេរៀនបាន។ េគត្រម�វឱ្យ េក�ង និង ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ចូលរមួក�ុង

តុលករស្រមាប់េក�ងេគចសល េហយ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ្រត�វែតេគារពតមបទប�� របស់តុលករស្រមាប់េក�ងេគចសល។ ដីក

របស់តុលករអចរមួប��ូ លករប��ូ នេទឱ្យករបេ្រម។ េបសិនជាករមកេរៀនរបស់េក�ងគា� នភាព្របេសរេឡងេទ តុលករស្រមាបេ់ក�ងេគច

សល អចប��ូ នសំណំុេរឿងេនះេទតុលករស្រមាប្់រក�ម្រគ�សរ។ េនក�ុងតុលករស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ េច្រកមអចេធ�ករវនិិច�យ័េលករ

ពឹងពំនាករ់បស់េក�ង េហយអចប�� ឱ្យេគយកេក�ងេចញពីផ�ះរបស់គាត ់េហយដកឱ់្យេគជួយ ចិ�� ឹមបីបាចរ់ក្សោ ឬ េនផ�ះែដលរស់េនជា្រក�ម។ 

េគមនិអនុ�� តឱ្យមាន ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�មនិឱ្យេទសល ឬ ប�ូរេទកែន�ងសិក្សោេផ្សងេទៀត េដយមូលេហតុៃនករេគចសលេទ។ 

ករែកែ្របអកប្បកិរយិា 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉មានេសចក�ីសង្ឃមឹខ�ស់ចំេពះសិស្សោនុសិស្សទងំអស់។ េគាលេដរបស់េយងគឺ បេង�ន

ករចូលរមួក�ុងករសិក្សោឱ្យបានេ្រចនបផុំត និង កតប់ន�យកររេំលភបំពនច្បាប ់និង អកប្បកិរយិារខំន។ ករ្រសវ្រជាវ

បានបង� ញថា ករេធ�ឱ្យសេ្រមចល�បំផុតគឺតមរយៈ ករទបស់� ត ់និង ករេធ�អន�រគមន ៍ជាជាងករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�។ 

កររប�្ឈបប់េណា� ះអសន�គប្បេី្របជាមេធ្យោបាយចុងេ្រកយ េនេពលែដលករេធ�អន�រគមនដ៍ៃទេទៀតមនិទទលួបានេជាគ

ជយ័ ឬ ស្រមាបក់ររេំលភបពំនធ�នធ់�រេល្រកមសីលធម ៌ែតប៉ុេណា� ះ។ 

អន�រគមនខ៍ងេ្រកមេនះគឺជាវធិីស�ស�ែដលបានបង� ញថាមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករែកែ្របអកប្បកិរយិា។ េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ាន

បែន�មអពំីវធិសី�ស�ណាមយួ ឬ ករេស�សំុជំនួយក�ុងករអនុវត�វធិីទងំេនះ សូមទកទ់ងេទ ករយិាល័យ ស� នភាព និង សុវត�ិ
ភាព។ 
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សលបេង�តបរយិាកស្របកបេដយ សុវត�ភិាព នងិ ករគា្ំរទ ែដលេលកកម�ស់ សុខុមាលភាព 

នងិ េជាគជយ័ របស់សិស្ស។ មលូដ� ន្រគះឹៃនករងរេនះគដឺណំាកក់លទ ី១ ៃនសជ ីMTSS នងិ 

ករចបំាច ់េដម្បគីា្ំរទដល់វធិសី�ស�ទូទងំសជទីងំមលូ។ 

 

វិធសី�ស�េនក�ងុថ� កេ់រៀន 

• ផា� ស់ប�ូរ ករេរៀបច/ំតុបែតង ថា� កេ់រៀន 

• េរៀបចំកែន�ងអង�ុយេដយេចតនា 

• រចនាសម�ន័�ៃនកិច�ករសិក្សោ 

• ទិសេដច្បាស់លស់ 

• វធិីស�ស�ៃនករបង� តប់េ្រង�ន 

• វធិីស�ស�ៃនករចងច ំ

• ្របពន័�ថា� កេ់រៀន ៃនករព្រងឹងអ�ីែដលវជិ�មាន 

• ប�ូរទិសេដ ថា� កទ់ងំមូល 

• បេង�នឱកសេដម្បេីឆ�យតប 

• ទំពក ់(Hook  (ឧ. ចប់េផ�មេមេរៀនជាមយួ ករចូល

រមួ កិច�ករ/សកម�ភាព  

• េមេរៀនមយួែផ�កៗ 

• លក�ណៈខុសគា� /ករែកែ្រប 

• ករបេ្រង�នតិច ករស្រមបស្រម�លកនែ់តេ្រចន 

• េមេរៀន «Gamify» 

• តងំបង� ញកិច�កររបស់សិស្ស 

• ចតត់ងំករងរក�ុងថា� ក់ 

• កររមួប��ូ លសិល្បៈ 

• ពិធីផ�ល់ជំនួយច្បាស់លស់ 

• េមលកលវភិាគជាមុន 

• វធិីស�ស�បន�ូរបន�ិចម�ងៗ  

• អង�្របជុំ ្រគ� ឬ សិស្ស 

• ករេធ�ជាគំរូ ករហតស់ម និង ករផ�ល់េយាបល់ 

• ថតវេីដអ ូពក្យសម� ីជំហន វធិីស�ស� និង/ឬ ករ

ែណនា ំ

• លំហត់ែដលមានអត�នយ័ (ឧ.៖ Go noodle, brain 

breaks ។ល។  

• បេង�ត និង ពិនិត្យេមល ភារៈកិច�្របចៃំថ� 

វិធសី�ស�ទទូាងំសល 

• ជេ្រមសរបស់សិស្ស 

• ្របជំុេនេពល្រពឹក 

• កកស់្រមាបទិ់ញសមា� រៈ (Token Economy  

• បេ្រង�នច្បាស់លស់ពី ករចងប់ាន/វធិីស�ស� 

• ករេ្របក្រមតិសេម�ង 

• ករេមលខុស្រត�វយ៉ាងសកម� 

• បេង�ត្របពន័�អ�កជំនួយដល់្រគ� 

• បេ្រង�នពីចំេណះដឹងេដយេចតនា 

• វធិីស�ស�េនេពលផា� ស់ប�ូរ 

• បេង�នករេឆ�យឆ�ងរបស់សិស្ស 

• ស� រយុត�ិធមេ៌ឡងវញិក�ុងរង�ងស់ហគមន ៍

• ្របជំុសហគមន ៍

• ផ�តគ់ំនិត មងឺម៉ាត ់និង ចិត�ល� 

• ឱកសេដម្បេីធ�ចលនា 

• សកម�ភាពកសងសហគមន ៍

• ករដកវ់និយ័ ច្បាស់លស់ េទៀងទត ់អចដឹងជាមនុ 

• េធ�គំរៃូនអកប្បកិរយិាែដលចងប់ាន 

• ្របពន័�ផ�ល់ រង� ន/់េលកទឹកចិត� 

• យុទ�ស�ស�កតប់ន�យ 

• វធិីស�ស�អនុវត�ៃនករស� រេឡងវញិ 

• ប�� ពក្យសំដី 

• ករេមលជាមនុ 

• ករជ្រម�ញតមលំដបលំ់េដយ 

• ករប��ូ លចំណាបអ់រម�ណ៍របស់សិស្ស និងសកម�

ភាព និង កិច�ករ ែដលចងប់ាន 

• ជេ្រមស - បេង�តឱកស 

• ករព្រងឹងជា្រក�ម 

• ករេ្រប្របាស់េពលទំេនរ 

• តុ/កែន�ង ្របមលូអរម�ណ៍េឡងវញិ 

• ករអនុវត�ន ៍PBIS ទូទងំសល 

ដំណ
ក់ក

ល
ទី 

១ 
ៃន

វិធី
ស

�ស
�ទប់

ស
�ត់
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សល កណំតអ់ត�ស�� ណ នងិ េឆ�យតប េទនងឹសិស្សែដលមានហនភិយ័ ឬ ជបួ្របទះនងឹ វបិត�ផិ�ូវចតិ� 

នងិ/ឬ បាតប់ង ់ែដលមនិអចចេ្រមចបាននូវ អ�ពីេិសសែដលពកួេគជបួ្របទះ បទពេិសធន ៍ករអភវិឌ្ឍន ៍នងិ 

ត្រម�វករផា� ល់ខ�ួនរបស់ពកួេគ។ 

 
 

វិធសី�ស�េនក�ងុថ� កេ់រៀន 

• ករជយួ បេ្រង�នមតិ�រមួថា� ក ់ទូទងំថា� កេ់រៀន 

• បែង�រអរម�ណ៍ ស្រមាក េដយែឡក/ជា្របពន័� ស្រមាប្់រក�ម 

• ករសិក្សោរមួគា�  

• វធីិស�ស�សិក្សោេដយមានជំនយួពីមតិ�ភក័� 

• ករវយតៃម�របស់មតិ�ភក័� 

• ករេធ�ជាគំរូដល់មតិ�ភក័� 

• កិច�សន្យោៃន ករសិក្សោ ឬ ទំនាកទំ់នងសង�ម 

• ករសរេសរ ឆ�ុះប�� ំងពីទេង� ឬ សំុេទស 

• បាតប់ងសិ់ទ�ិ 

• ករកំណតេ់គាលេដ 

• ករ្រត�តពិនិត្យខ�ួនឯង 

• ករវយតៃម�ខ�ួនឯង 

• ករែណនាខំ�ួនឯង 

វិធសី�ស�ទទូាងំសល 

• ករេដះ្រសយទំនាស់ 

• ករស្រមបស្រម�លរវងមតិ�ភក័� 

• ករស� រយុត�ិធម ៌េលកេឡងជា្រក�មពី េ្រគាះថា� ក ់និង វវិទ 

• ្រក�ម ផ�ល់ជំនយួ និង ករេឆ�យតប ដល់សិស្ស 

• ករពិភាក្សោជា្រក�មជាមយួបុគ�លិកែដលសម្រសប 

• ករផា� ស់ប�ូរអកប្បកិរយិាេដយេចតនា ែដលេគបាន

បេ្រង�ន (ជា្រក�ម  

• ករចុះេឈ� ះចូល - ករចុះេឈ� ះេចញ (CICO  

វិធីស�ស� េនក�ុងថ� ក់េរៀន ឬ ទូទាងំសល 

ករបេ្រង�នជាមុនឱ្យេ្រប ទីតងំ/្របពន័� ៃនករស្រមាក 

សំណងជា ្របាក ់ឬ ករបេ្រម 

ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

ប��ូ នេទ្រក�មជយួ ដល់សិស្ស 

ករដកកិ់ច�ករឱ្យេធ�ជា្រក�ម 

ករជយួ ែណនាជំា្រក�ម 

ប��ូ នេទកន្់រក�មផ�ល់ឱវទែផ�កប�� េ្រគ�ងេញ�ន 

ករស� រករសន�នាេឡងវញិ ជាមយួ មតិ�ភក័� និង/ឬ 

មនុស្សេពញវយ័ 

ករេ្រប្របាស់ ទីតងំជិត និង ករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងសកម� 

លក�ណៈជា្រគ� 

បែង�រទិស និង បេ្រង�នេឡងវញិ េដយ ក�ី្រសឡាញ់ និង ក�ី
បារម� 

កំណតក់ែន�ងអង�ុយេនក�ុងថា� កេ់រៀន ឬ ផា� ស់ប�ូរកែន�ងអង�ុយ 

ក្រមតិខ�ស់ៃនករសរេសរ ផ�ុយនិង ករែកត្រម�វ 

ករផ�ល់រង� ន/់ ករេលកទឹកចិត� ជា្រក�ម ឬ ប�� ែដលអច

េកតមាន 

ករជយួ ព្រងឹងេដយមតិ�ភក័� 

ករកំណតេ់គាលេដជា្រក�ម 

ករព្រងឹងខុសៗគា�  

ករែកែ្របអកប្បកិរយិា 

កិច�សន្យោៃន ករសិក្សោ ឬ ទំនាកទំ់នងសង�ម 

បេ្រង�នចំេណះដឹង េដយេចតនា 

កំែណ និង ករផ�ល់េយាបល់ េដយពក្យសំដី 

កររឭំក និង ករប�ូរទិសេដ ជា្រក�ម 

ដំណ
ក់ក
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ករេធ�អន�រាគមនទ៍ទូាងំសល 

• ផា� ស់ប�ូរ កលវភិាគ ឬ ថា� កេ់រៀន 

• ករបេង�ត ឬ ករែកស្រម�ល ចំេពះែផនកររបស់្រក�មជយួ ដល់សិស្ស 

• ករបេង�ត ករវយតៃម�េគាលបំណងៃនអកប្បកិរយិា (FBA) និង ែផនករេធ�អន�រគមន ៍

ចំេពះអកប្បកិរយិា (BIP) 

• អង�្របជំុជាមយួសហគមន ៍េដយមនុស្សេពញវយ័ែដលបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល 

• ករគា្ំរទ និង ករទទលួខុស្រត�វ ៃនសង�ម RJ 

• ករស� គមន ៍ៃនសង�ម RJ 

• ករប��ូ នេទ្រក�ម IEP ឬ ្រក�ម ៥០៤ ស្រមាបក់រសេ្រមចយ៉ាងច្បាស់លស់ ស្រមាប់

សិស្សពិករ 

• ករប��ូ នេទឱ្យទទួលករជយួ ែណនាអំំពីប�� េ្រគ�ងេញ�ន 

• ប��ូ នេទសមាគមែដលសម្រសបេនក�ុងសហគមន ៍(ឧ. កម�វធីិជួយ ែណនាំ  

• ករែកស្រម�លែផនករ IEP ឬ ៥០៤ េទតមត្រម�វករ ស្រមាបសិ់ស្សពិករ 

• ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�េនក�ុងសល 

• ករឃាតទុ់ក (េពល ញុាំអហរៃថ�្រតង ់េពល្រត�វបំេពញកិច�ករែដលមនិបានេធ� ។ល។  

• ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

សលផ�ល់ជនំយួដល់សិស្សែដលមានអកប្បករិយិា ែដលត្រម�វឱ្យមានករេធ�អន�រគមនយ៉៍ាងខ� ងំក�  

នងិ ក�ុងេគាលបណំងេដម្បបីេំពញតមត្រម�វករផា� ល់ខ�ួនរបស់ពកួេគមា� ក់ៗ ។ 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ករេធ�អន�រាគមនេ៍នក�ងុថ� កេ់រៀន 

• ្រគ�ផ�ល់េយាបល់ដល់ដំេណ រករៃនករេរៀបចំែផនករេធ�អន�រគមនែ៍ផ�កអកប្បកិរយិា 

• ្រគ�ជយួ ដល់ករអនុវត�នែ៍ផនករេធ�អន�រគមនែ៍ផ�កអកប្បកិរយិា 

ដំណ
ក់ក

ល
ទី 

៣
 ៃន

ក
រេធ

� អន
�រាគ

មន៍
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ករដក់វិន័យ 

សិស្សែដលមានអកប្បកិរយិាែដលបង�េ្រគាះថា� កដ់ល់ សុវត�ិភាពសល ឬ រខំនដល់ករសិក្សោ របស់អ�កដៃទ អច្រត�វទទួលករដកវ់និ័យ 

្រសបតម្រកមសីលធម។៌ 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ បានេប�ជា� ចិត�េដម្បសីេ្រមចឱ្យបាននូវ សមធមៃ៌នករអប់រ ំនិង កតប់ន�យអតុល្យភាពៃនករដក់វនិយ័។ 

ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ែដលមានសំណួរ ឬ ករ្រព�យបារម� ែដលទកទ់ងនឹងករដកវ់និ័យ ្រត�វបានេគជំរុញឱ្យទកទ់ងេទនាយកសល 

និង/ឬ ករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស។ 

*ករមនិអនុ�� តិេអយេក�ង េចញេលង ឬ ហតក់ីឡា គឺមនិែមនជាទ្រមង្់រតឹម្រត�វៃនករដកវ់និយ័ េហយមនិគប្បេី្របេទ។ 

វិធីប�្ឈប់បេណ� ះអាសន� 

េយាងតមច្បាបរ់ដ�ផិនសីុលេវនីញ៉ា ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�្រត�វបានេគឲ្យនិយមន័យថា ជាករបដិេសធសិទ�ិរបស់សិស្សមនិឲ្យមកេរៀន និង

មនិឲ្យចូលរមួក�ុងកម�វធិីអ�ីមយួេនសល ែដលអចមានរយៈេពលរហូតដល់េទ ១០ ៃថ�។ ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� ្រត�វេធ�េឡងបនា� បព់ីមាន

ករប�� ក្់របាបដ់ល់សិស្ស និងមាតបិត/អណាព្យោបាល តមរយៈលិខិតស� ម។ ជាេគាលបំណងៃន្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្ស

របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ្យោ� ៉េនះ ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�្រត�វបានែបងែចកជាបីែផ�ក៖ េនក�ុងសល រយៈេពលខ�ី និង រយៈ

េពលែវង។ 

ករប�្ឈប់បេណ� ះអាសន�េនក�ុងសល 

ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�េនក�ុងសល គឺជាករមនិឲ្យចូលរមួក�ុងថា� កេ់រៀន ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករដកវ់និ័យ ប៉ុែន�ឱ្យសិស្ស េនែតេន

េ្រកមករេមលខុស្រត�វផា� ល់របស់បុគ�លិកសល។ េមលករខុស្រត�វផា� ល់ មានន័យថា បុគ�លិកសលេនជាមយួសិស្ស េពលសិស្សស�ិតេន

េ្រកមករេមលខុស្រត�វរបស់គាត។់ 

ករប�្ឈប់បេណ� ះអាសន�េនេ្រកសល 

មិនអចប�្ឈបសិ់ស្ស ថា� កម់េត�យ្យ ថា� កទ់ី ១ និង ថា� កទ់ី ២ បេណា� ះអសន�បានេទ េលកែលងែតសកម�ភាពរបស់ពួកេគបណា� លឲ្យមាន

របសួធ�នធ់�រដល់រងកយ។ របសួរងកយធ�នធ់�រ ្រត�វបានេគកំណតថ់ា ជាកររងរបសួរងកយែដលពកព់ន័�នឹង (១ ហនិភ័យខ� ងំក� ដល់ករ

ស� ប ់(២ ករឈចឺបរ់ងកយខ� ងំ (៣ ករខូច្រទង្់រទយ យូរ និង ជាកែ់ស�ង ឬ (៤  ករបាតប់ង ់ឬ អនថ់យមុខងរៃនែផ�ក រងកយ េ្រគ�ង

ក�ុងខ�ួន ឬ ផ�ូវចិត� យូរ។ េដម្បបី�� កព់ីរបសួរងកយធ�នធ់�រ សល្រត�វផ�ល់ឯកសរេវជ�ស�ស�េទឱ្យករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ

របស់សិស្ស េដម្បសីេ្រមចថាេតវជារបសួរងកយធ�នធ់�រែដរឬេទ។ សូមពិេ្រគាះជាមយួករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស 

និង អគ�នាយករងែដលេគបានចតត់ងំ មនុេពលេចញករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ដល់សិស្ស ថា� កម់េត�យ្យ ថា� កទ់ី ១ និងថា� ក់ទី ២។ ជំនួសឱ្យ

ករប�្ឈបប់េណា� ះ េគ្រត�វប��ូ នសិស្សឱ្យេទជួបជាមយួអ�កផ�ល់ឱវទ េដម្បពីិភាក្សោអំពី អកប្បកិរយិាែដលសមរម្យ ឬ ករេធ�អន�រគមនែ៍ផ�ក

អកប្បកិរយិា និង ករគា្ំរទ។ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� រយៈេពលខ� ីគឺជាករមនិឲ្យមកសល និង/ឬ មនិឲ្យចូលរមួសកម�ភាព ឬ ពិធី អ�ីមយួេនសល អស់រយៈេពល ប ី

ៃថ� ឬ តិចជាងេនះ។ សិស្សោនុសិស្សែដល្រត�វេគប�្ឈបប់េណា� ះអសន� នឹងជួបជាមយួនាយកសល ឬអ�កតំណាងរបស់គាត ់មុនេពលទទួល

ទណ� កម�។ េនេពល្របជុំ សិស្សមានសិទ�ិ ្រសបេទតមវធិីេផ្សងៗែដលបានេរៀបរប់េនក�ុង វធិីស�ស�ៃនករជួប្របជុំជាមយួសិស្ស ែដលេលក

េឡងនូវចំណុចសំខន់ៗ េនក�ុង្រកមសីលធម៌ៃនអកប្បកិរយិាសិស្សេនះ។ 
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ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� រយៈេពលែវង គឺជាករមនិឲ្យមកសល និង/ឬ មនិឲ្យចូលរមួសកម�ភាព ឬពិធីអ�ីមយួេនសល អស់រយៈេពល បនួ 

េទ ១០ ៃថ� ៃនៃថ�សិក្សោ។ សិស្សោនុសិស្សែដលទទួលករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� រយៈេពលែវង ្រត�វចូលរមួករជួប្របជុំជាមយួសិស្ស និងករ

ជួប្របជុំជាមយួមាតបិត។ ត្រម�វឱ្យមានករយល់្រពមជាមុនពី នាយករងរបស់ករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស និង/ឬ 

អគ�នាយករងែដលេគបានចតត់ងំ ស្រមាប់ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ែដលេលសពី្របាៃំថ� ៃនៃថ�សិក្សោទងំអស់។ 

វិធីជួប្រ�ជុំជាមួយមតបិត 

េនក�ុងអង�្របជុំជាមយួ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល អចរពំឹងថាអ�ករដ�បាលរបស់សលនឹងេគារពតមពិធីស�ស�ដូចខងេ្រកម៖ 

១. លិខិតជូនដំណឹងអំពីអង�្របជុំ្រត�វផ�ល់ជូន ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ជាភាសែដលពួកេគចងប់ាន ជាលយលក�ណ៍អក្សរ េហយ្រត�វ 

យកេទផ�ះេដយផ�ល់ៃដ េផ�សំបុ្រតែដលមានករប�� ក ់េផ�ទូរសរ អុីែម៉ល ឬ ទកទ់ងតមមេធ្យោបាយសមេហតុផលេផ្សងេទៀត។ 

២. េនេពលែដលសិស្ស្រត�វេគប�្ឈបប់េណា� ះអសន� ្រត�វេរៀបច្ំរបជុំជាមយួ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល មនិឱ្យហួសពីៃថ�ទីបីៃនករប�្ឈប់

បេណា� ះអសន�។ 

៣. េនក�ុងអង�្របជុ ំឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ឬ អ�កេមលែថេក�ង អចេស�សំុពនិតិ្យេមល ឯកសររបស់សិស្ស នងិ របាយករណ៍របស់សក្សី
ណាមយួ ែដលេគបានដក េឈ� ះ នងិ ពត័ម៌ាន របស់សិស្សដៃទេទៀតេចញ។ (េគអចបង� ញ រូបថត នងិ វេីដអ ូៃនឧប្បត�េិហតុដល់ឪពុកមា�

យ/អណាព្យោបាល ប៉ែុន�មនិផ�ល់ជូនករថតចម�ងេទ។  

៤. រដ�បាលរបស់សលនឹងពិភាក្សោអពំី ប��  និង វធិីែកែ្រប អកប្បកិរយិារបស់សិស្ស។ 

៥. រដ�បាលរបស់សលនឹងជូនដំណឹងដល់ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល អំពីវនិយ័ែដលេគ្រត�វដកប់ែន�មេទៀត។ 

៦. កចិ�ករសលស្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វបានេគប�្ឈបប់េណា� ះអសន�រយៈេពលេលសព ីបនួ (៤ ៃថ� ្រត�វែតផ�ល់ជូន ឪពុកមា� យ/អណា

ព្យោបាល េនក�ុងអង�្របជុ ំេហយ្រត�វេធ�ឱ្យេហយេនៃថ�ែដលសិស្ស្រតឡបម់កេរៀនវញិ។ 

ករចត់តងំបេណ� ះអាសន� 

សលអចេស�សំុឱ្យមានករចតត់ងំបេណា� ះអសន� (ករចត់តងំឱ្យេទសលណាមយួបេណា� ះអសន� ស្រមាប់សិស្សណាែដលមានឯក

សរប�� ក់ថា ករបន�វត�មានរបស់សិស្សេនាះនឹងបង�ករគ្រមាមកំែហងដល់សហគមន៍សល។ េបសិនជាករចតទ់តងំបេណា� ះអសន�្រត�វ

បានអនុ�� តឱ្យេដយ ករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស េនាះសវនាករ្រត�វែតេធ�េឡងឱ្យបានឆាប ់បនា� ប់ពីករចត់តងំ

េនាះ។ ស្រមាបសិ់ស្សែដលទទួលករអប់រពំិេសស ករចតត់ងំបេណា� ះអសន�នឹង្រត�វេគអនុ�� តឱ្យេនេពលែដលឧប្បត�ិេហតុេនាះពកព់ន័�

នឹង អវុធ េ្រគ�ងេញ�ន ឬ របសួរងកយធ�នធ់�រ ែតប៉ុេណា� ះ។ 

សមា� ល់៖ សូមេមលែផ�កៃនករដកវ់និយ័ស្រមាបសិ់ស្សពកិរ អពំី ករេលកែលង និង ពត័ម៌ានបែន�ម ែដលទកទ់ងនឹងពិធីស�ស�ៃនករដកវ់ ិ
នយ័ស្រមាបសិ់ស្សពិករ។ 

សវនាករអំពី ករដក់វិន័យ/ករ��រូសល 

េគនងឹមនិេធ�ករេស�សំុស្រមាប ់ករដកវ់និយ័ ឬ ករបេណ� ញេចញ ស្រមាបសិ់ស្ស ថា� កម់េត�យ្យ ដល់ថា� កទ់ ី៥ េទ។ 

សិស្សថា� កម់េត�យ្យដល់ថា� កទ់ី ៥ ែដលបានបង� ញពីអកប្បកិរយិា រខំន និង/ឬ បំពនយ៉ាងធ�នធ់�រេល្រកមសីលធម ៌្រត�វេគប��ូ នេទវធិីស�ស�

ៃន្របពន័�ជំនួយជាេ្រចនដំណាក់កល (MTSS)។ 

សិស្សថា� កទ់ី ៦ ដល់ថា� កទ់ី ១២ ែដលបានបង� ញពីអកប្បកិរយិា រខំន និង/ឬ បំពនយ៉ាងធ�នធ់�រេល្រកមសីលធម ៌្រត�វេគប��ូ នេទ ករយិាល័យ 

សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស ស្រមាប់សវនាករៃនករដក់វនិយ័សិស្ស េបសិនជារដ�បាលសលសេ្រមចថា ក្រមតិៃនករដកវ់និ័យគឺ
ជាករចបំាច។់ 



Translation & Interpretation Center (11/2019) SDP Code of Conduct (Khmer)   18 

 

 

សិស្សែដល្រត�វេគប��ូ នេទសវនាករៃនករដកវ់និយ័ ទទួលបានសវនាករតមច្បាបៃ់នករេគារពសិទ�ិរបស់បុគ�លយ៉ាងេពញេលញ េដម្បី
សេ្រមចថាេតសិស្សនឹង្រត�វប�ូរេទសលែដលមានវនិ័យតឹងែតង។ សលែដលមានវនិ័យតឹងែតងផ�ល់នូវកម�វធិីអប់រតំមវធិីេផ្សងេទៀត និង ករ

គា្ំរទ ែដលមានគុណភាពខ�ស់ េដម្បជីួយ សិស្សឱ្យសេ្រមចសក� នុពល ែផ�កប��  និង ែផ�កសង�ម របស់ពួកេគ។ 

  

សិស្សែដល្រត�វេគប��ូ នេទសវនាករ នឹង្រត�វេគប�្ឈបប់េណា� ះអសន� និង ផ�ល់នីតិវធិី ែដលបានចង�ុលបង� ញេនក�ុងែផ�កនីតិវធិីៃនកប�្ឈប់

បេណា� ះអសន�ៃន្រកមសីលធម៌ៃនអកប្បកិរយិាសិស្ស។ សល្រត�វបំេពញករ្រត�តពិនិត្យអកប្បកិរយិា (BPR ស្រមាបសិ់ស្សែដលទទួលករ

អបរ់ធំម�ត ឬ ករកណំតប់ង� ញពីលក�ណៈច្បាស់លស់ស្រមាប់សិស្សែដលទទួលករអប់រពំិេសស ឬ សិស្សែដលមានែផនករេលខ ៥០៤ 

េហយែចករែំលកលទ�ផលៃនករពិនិត្យេឡងវញិេនក�ុងអង�្របជុំជាមយួ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល។ េនេពលែដលគា� នសវនាករេនក�ុងកំ

ឡុងេពលៃនករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� សិស្សមានសិទ�្ិរតឡបេ់ទសលេរៀនវញិ េដយរងច់លំទ�ផលៃនសវនាករ េលកែលងែតអកប្បករិយិារ

បស់សិស្សេនែតបង�េ្រគាះថា� កដ់ល់សហគមនស៍ល។ េនក�ុងករណីេនះ សលអចេស�សំុករចតត់ងំបេណា� ះអសន�។ (សូមេមលពត័ម៌ាន

លម�តិខងេ្រកមៃនដេំណ រករេនះ ។ 

សវនាករៃនករដកវ់និយ័នឹង្រត�វេធ�េឡងេដយភា� កង់រសវនាករែដលមនិលេម��ង។ េនក�ុងអំឡុងេពលៃនដំេណ រករសវនាករ ឪពុកមា� យ/

អណាព្យោបាល អចជំទស់នឹងសំេណ រសំុដកកូនរបស់ពួកគាតេ់ចញពីសល។ សិស្ស និង ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ែដលឆ�ងកតស់វនា

ករៃនករដកវ់និ័យ មានសិទ�ិដូចតេទេនះ៖ 

• េនក�ុងអង�្របជុំជាមយួឪពុកមា� យ េលកអ�កអចេស�សំុច្បាបច់ម�ងៃនឯកសររបស់កូនេលកអ�ក និង ភស�ុតងទងំអស់ែដលសលេ្រគាង

នឹងបង� ញ ែដលេគ្រត�វផ�ល់ជូនេលកអ�កក�ុងរយៈេពល ៤៨ េម៉ាង។ 

• េលកអ�កអចនាយំកសក្ស ីនិង/ឬ អ�កែថ�ងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ មកសវនាករេដយខ�ួនឯង។ 

• េលកអ�កអចនា ំអ�កតំណាង និង/ឬ អ�កតសូ៊មតិ មកជាមយួ។ 

• េលកអ�កអចបង� ញភស�ុតងរបស់េលកអ�ក េបសិនជាភស�ុតងេនាះទកទ់ងនឹងឧប្បត�ិេហតុ។ 

• េលកអ�កអចដកប់ណ�ឹ ងសរទុក� េបសិនជាេលកអ�កមនិយល់្រសបនឹងេសចក�ីសេ្រមចរបស់សវនាករ។ បណ�ឹ ងតវ៉្រត�វែតដកជូ់នក�ុង 

រយៈេពល ១៥ ៃថ� ៃនៃថ�េនក�ុង្របតិទិន គិតចបព់ីៃថ�របស់លិខិតៃនេសចក�ីសេ្រមចរបស់សវនាករ េដយផា� ល់ៃដ ឬ តមរយៈអុីែមល៉ 

parentappeals@philasd.org។ 

• សវនាករទងំអស់្រត�វបានេគថតសេម�ង។ បនា� បព់ីសវនាករចប ់េលកអ�កអចេស�សំុច្បាបច់ម�ងៃនករថតសេម�ង ែដលេគ្រត�វផ�ល់ជូន

េលកអ�កក�ុងរយៈេពល ៤៨ េម៉ាង។ 

េបសិនជាសិស្សគឺជាជនរងេ្រគាះ គាតអ់ចេស�សំុឱ្យសលេរៀបចំែផនករសុវត�ិភាព។ 

នីតិវិធីៃនករបេណ� ញេចញ 

េយាងតមច្បាបៃ់នរដ�ផិនសីុលេវនីញ៉ា ករបេណ� ញេចញ ្រត�វបានេគកំណត់ថាជាករ មនិឱ្យេទសល ឬ មនិឱ្យចូលរមួសកម�ភាពអ�ីមយួរបស់

សល ក�ុងរយៈេពលេ្រចនជាងដប ់(១០ ៃថ� ៃនៃថ�សិក្សោ។ សិស្សែដលបាន្រប្រពឹត�បទេល�សែដល្រត�វេគបេណ� ញេចញ ក្៏រត�វេគប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន� េហយមានសិទ�ិេទតមនីតិវធិីែដលមានែចងេនក�ុងែផ�កនីតិវធិីៃនករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ៃន្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្ស។ 

ដេំណ រករសវនាករៃនករបេណ� ញេចញជាផ�ូវករ រមួជាមយួត្រម�វករៃនសវនាករតមច្បាបៃ់នករេគារពសិទ�រិបស់បគុ�ល ដូចតេទេនះ៖ 

១. ករជូនដំណឹងអំពីករេចទ្របកនជ់ាលយលក�ណ៍អក្សរតមរយៈសំបុ្រតែដលមានករប�� កេ់ទ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល របស់សិស្ស។ 

២. េសចក�ីជូនដំណឹងយ៉ាងេហចណាស់បីៃថ�អំពី េពលេវល និង ទីកែន�ង ៃនសវនាករ ែដលរមួជាមយួទងំ ច្បាបច់ម�ងៃនច្បាបេ់នះ នីតិវធិីៃន

សវនាករ និង ករជូនដំណឹងអំពីសិទ�ិៃនកររកេមធាវមីកតំណាង។ សិស្សអចេស�សំុេលកេពលេវលៃនសវនាករ េនេពលែដលគាតអ់ច

បង� ញពីមូលេហតុល�ស្រមាប់ករពន្យោរេពលេនះ។ 
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៣. សវនាករេនះនឹង្រត�វរក្សោភាពជាឯកជន េវៀែលងែត សិស្ស ឬ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល េស�សំុេបកសវនាករជាសធារណៈ។ 

៤. កររកតំណាងពីេមធាវ ីគឺជាករចំណាយរបស់ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល េហយ ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល អចចូលរមួក�ុងសវនាករេនះ។ 

៥. ករបង� ញេឈ� ះសក្ស្ីរបឆាងំនឹងសិស្ស និង ច្បាបច់ម�ងៃនេសចក�ីែថ�ងករណ៍ ឬ លិខិតប�� ក់នានា របស់ពួកេគ។ 

៦. សិទ�ិក�ុងករេស�សំុឱ្យសក្ស្ីរបឆាងំនឹងសិស្សបង� ញខ�ួនេដយផា� ល់ និង េឆ�យសំណួរ ឬ ្រត�វេធ�ករសួរប�� ក។់ 

៧. សិទ�ិក�ុងករ ផ�ល់សក�ីកម� េធ�ករតវ៉ និង បង� ញសក្សខីងសិស្ស។ 

៨. ្រត�វេធ� កំណត្់រតជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬ ករថតសេម�ង សវនាករ និង អចចម�ងមយួច្បាបឱ់្យសិស្ស េដយករចំណាយរបស់សិស្ស ឬ

មនិគិតៃថ� េបសិនជាសិស្សគា� នលទ�ភាព។ 

៩. សវនាករ្រត�វេធ�េឡងក�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ� ៃនៃថ�ជូនដំណឹងអំពីករេចទ្របកន ់េលកែលងែតករពន្យោេពល្រត�វបានយល់្រពមេដយភាគី
ទងំពីរ ឬ ្រត�វបានពន្យោរេពលេដយ៖ 

ក. ត្រម�វកររបាយករណ៍ពីមន�ីរពិេសធនព៍ីភា� ក់ងរអនុវត�ច្បាប។់ 

ខ. ករវយតៃម� ឬ នីតិវធិី របស់តុលករ ឬ របស់រដ�បាល េផ្សងេទៀត េគមនិទនប់ានសេ្រមចេនេឡយ េដយសរសិស្សបានទម

ទរសិទ�ិរបស់ខ�ួន េ្រកមច្បាបស់�ីពីករអបរ់សំ្រមាបជ់នពិករ (IDEA) ។ 

គ. ករពន្យោេពលគឺជាករចបំាច ់េដយសរ ស� នភាព ឬ ផល្របេយាជនល៍�បំផុត របស់ជនរងេ្រគាះ ក�ុងករណីសំណំុេរឿង អនីតិជន

ឬ តុលករ្រពហ�ទណ�  ែដលពកព់ន័�នឹងកររេំលភផ�ូវេភទ ឬ របសួរងកយធ�នធ់�រ។ 

១០.  េគ្រត�វផ�ល់ដំណឹងឱ្យសិស្សដឹងអំពីសិទ�ិៃនបណ�ឹ ងតវ៉េទនឹងលទ�ផលៃនសវនាករ ជាមយួេសចក�ីសេ្រមចៃនករបេណ� ញេចញ។ 

េបសិនជាសិស្ស្រត�វបានបេណ� ញេចញេដយគណកម�ករសល ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល របស់សិស្សមានរយៈេពល ៣០ ៃថ� េដម្បផី�ល់

ឯកសរជាលយលក�ណ៍អក្សរប�� កថ់ាសិស្សេនាះស�ិតេនក�ុងកម�វធិីអបរ់មំយួេផ្សងេទៀត។ េបសិនជាពួកគាតម់និអចរកកម�វធិីអបរ់អំ�ីេផ្សង

េទៀតបានេទ ្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉នឹងផ�ល់ករអបរ់ដំល់សិស្ស។ 

សិស្សែដល្រត�វបានេគបេណ� ញេចញរហូត ពី្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉េដយករេបាះេឆា� តគា្ំរទេដយមតិភាគេ្រចនៃនគណកម�

ករសល អចដក់ពក្យសំុឱ្យេគទទួលចូលេរៀនវញិបាន។ 

គណកម�ករសល េផ�រសិទ�ិអំណាចទងំ្រស�ងេទឱ្យ នាយក្របតិបត�ិ/អគ�នាយក ឬ អ�កតំណាងរបស់គាត់ ស្រមាបរ់ល់េសចក�ីសេ្រមចៃនករ

ទទួលសិស្សឱ្យចូលេរៀនវញិ។ សិស្សែដល្រត�វបានេគបេណ� ញេចញជាបេណា� ះអសន� មនិចបំាចដ់កព់ក្យសំុឱ្យេគទទួលចូលេរៀនវញិេទ 

ពីេ្រពះពួកេគ្រត�វបានេគទទួលឱ្យចូលេរៀនវញិេន្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េដយស�័យ្របវត�ិ េនចុងប��បៃ់នរយៈេពលៃនករ 

បេណ� ញេចញ។ ករសេ្រមចទទួលសិស្សឱ្យចូលេរៀនវញិ គឺជាេសចក�ីស្រមចចុងេ្រកយ េហយេគមនិ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ េដយករប�ឹងតវ៉េទ

គណកម�ករសល ឬ តុលករ េនាះេទ។ 

េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ាន ពីឯកសរៃនករលប់េឈ� ះេដយសរករបេណ� ញេចញ សូមេមលែផ�កៃនសិទ�ិរបស់ សិស្ស និង មាតបិត/អណាព្យោ 

បាល ៃន ្រកមសីលធម។៌ 

ករដក់វិន័យសសិ្សពិករ 
សិស្សពិករ េទះបី្រត�វបានេគបេណ� ញេចញកេ៏ដយ ក្៏រត�វផ�ល់ឱ្យសិស្សេនាះនូវករអប់ររំបស់រដ�េដយ ឥតគិតៃថ� និង សមរម្យ (FAPE) ។ 

សិស្សែដលេគកំណតថ់មនពិករភពែផ�កប��  

េគអចដក សិស្សែដលេគបានកំណតថ់ាមានពិករភាពែផ�កប��  (ប�្ឈបប់េណា� ះអសន� ករចតត់ងំបេណា� ះអសន�េដយករដក់វនិយ័ ឬ 

ករបេណ� ញេចញ េចញពីអគារសល ែតក�ុងខណេបសិនជាមានករ្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សរពី ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ឬ ករ
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យល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីករយិាល័យអបរ់ពំិេសស ៃន្រកសួងអបរ់រំបស់រដ� ផិនសីុេវនីញ៉ា (PDE)។ េគអចទកទ់ងេទ PDE តម

ទូរស័ព�េទេលខ ៧១៧-៧៨៣-៦៩១៣ ឬ េដយចូលេមលក�ុងវុបិៃស - http://www.pde.state.pa.us ។ 

សិស្សោនសុិស្សដៃទេទៀតទាងំអសែ់ដលទទលួករបេ្រមែផ�កអប់រពំិេសស (រួមទាងំសសិ្សែដលមនែផនករេលខ ៥០៤  

្រកសួងអចប�្ឈប់សិស្សែដលទទលួករបេ្រមែផ�កអបរ់ពំិេសស និង ប�្ឈបក់រផ�ល់ករបេ្រមែផ�កអបរ់ពំិេសស រហូតដល់េទដប ់(១០ ៃថ� ៃន

ៃថ�សិក្សោ ជាប់ៗ គា�  ឬ ដប្់របា ំ(១៥ ៃថ� ៃនៃថ�សិក្សោសរុប ក�ុងរយៈេពលមយួឆា� សិំក្សោ េដយមនិផ�ល់ករបេ្រមែផ�កអបរ់ពំិេសស ដូចបានែចង

េនក�ុងកម�វធិី IEP របស់ពួកេគ។ 

េបសិនជាសលចងដ់កវ់និ័យណាមយួដូចតេទេនះ ដល់សិស្សែដលទទួលករបេ្រមែផ�កអបរ់ពំិេសស ឬ សិស្សែដលមានែផនករេលខ ៥០៤ 

េគ្រត�វេធ�តមដំណាកក់លដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១. ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ចំេពះអកប្បកិរយិាខុសឆ�ង ែដលសិស្សទទួលបានករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ចំនួនសរុប ១០ ៃថ� ក�ុងមយួឆា� ំ

សិក្សោេនះ។ 

២. េស�សំុឱ្យមាន សវនាករៃនករដកវ់និយ័ និង ករផា� ស់ប�ូរសល។ 

៣. ករប��ូ នស្រមាបក់របេណ� ញេចញ។ 

ដំណាកក់លៃនសកម�ភាព៖ 

១. ផ�ល់េសចក�ីជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់ មាតបិត/អណាព្យោបាល អំពីសំណូមពរពីសកម�ភាពៃនករដកវ់និ័យ និង ផ�ល់ករ

អេ�� ញឱ្យចូលរមួក�ុងអង�្របជុំៃនករសេ្រមចជាមយួ្រក�ម IEP របស់សិស្ស។ 

េគាលបំណងរបស់អង�្របជុំៃនករសេ្រមច គឺេដម្បេីឆ�យនូវសំណួរចំនួនពីរគឺ៖ 

(១  េតករ្រប្រពឹត�បណា� លមកពី ឬ េតវមានទំនាកទ់ំនងផា� ល់ និង សំខន ់េទនឹងពិករភាពរបស់សិស្ស ែដរឬេទ? 

(២  េតករ្រប្រពឹត�េនះគឺជាលទ�ផលៃនករែដលសលមនិបានអនុវត�កម�វធិី IEP របស់សិស្ស ែដរឬេទ? 

អង�្របជុំេនះ្រត�វេធ�េឡងក�ុងរយៈេពល ២៤ េម៉ាង បនា� បព់ីករេកតឧប្បត�ិេហតុ (ឬ ក�ុងរយៈេពល ២៤ េម៉ាង េ្រកយេពលែដលសលបានដឹង

អំពីឧប្បត�ិេហតុេនះ ។ 

២. េនក�ុងអង�្របជុំេធ�េសចក�ីសេ្រមច ករវយតៃម� IEP និង ករចតត់ងំ ក�ុងេពលថ�ីៗរបស់សិស្ស នឹង្រត�វេគពិនិត្យេឡងវញិ កដូ៏ចជាេសចក�ី
លម�តិៃនឧប្បត�ិេហតុែដលនាឱំ្យមានករដកវ់និ័យ។ 

៣. េបសិនជាអកប្បកិរយិាេនាះ បង� ញពីពិករភាពរបស់សិស្ស េគ្របែហលជាមនិអនុវត�ករដក់វនិយ័ែដលេគបានេស�េឡងេនាះេទ។ េន

េពលចបំាច ់្រក�មករងរ្រត�វ ពិនិត្យេឡងវញិ និង ែកស្រម�ល ែផនករៃនករេធ�អន�រគមនែ៍ផ�កអកប្បកិរយិាែដលមាន្រសប ់ឬ បំេពញនូវ

ករវយតៃម�អកប្បកិរយិា និង ែផនករៃនករេធ�អន�រគមន ៍េដម្បេីដះ្រសយអកប្បកិរយិាណាមយួយ៉ាងជាក់លក ់េហយរមួប��ូ លេទ

ក�ុង IEP អំពីករបេ្រម និង ករែកស្រម�ល ទងំេនាះ ែដលអចឱ្យសិស្សបន�ចូលរមួក�ុងកម�វធិីអបរ់ទូំេទ និង ជួយ ទបស់� តកុ់ំឱ្យប�� ៃន

អកប្បកិរយិាេកតេឡងជាដែដលៗ។ 

៤. េបសិនជាអកប្បកិរយិាេនាះ មនិបង� ញពីពិករភាពេទ បុគ�លិកសលអចចតវ់ធិានករៃនករដកវ់និយ័េទតមករេស�សំុ ែដល្រសប

តម្រកមសីលធម។៌ 

៥. ្រត�វែតេចញ េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីករែណនាៃំនករចតត់ងំែផ�កអបរ់ ំ(NOREP) ជាមយួនឹងលទ�ផលៃនេសចក�ីសេ្រមចេនះ និង ច្បាប់

ចម�ងៃនេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីនីតិវធិីៃនករករពរសិទ� (PSN) មយួច្បាប ់្រត�វផ�ល់ជូន ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល។ 

* េបសិនជា មាតបិត/អណាព្យោបាល មនិយល់្រសបនឹងេសចក�ីសេ្រមចែដលបានេធ�េឡងេនក�ុងអង�្របជុំេនាះេទ ពួកគាតអ់ចេស�សំុឱ្យមាន
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សវនាករអំពីករអប់រពំិេសស ក�ុងេពលឆាប់ៗ េហយតុលករនឹងចតត់ងំម�ន�ីសវនាករឱ្យពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក�ីសេ្រមចេនាះ។ េសចក�ី
ែណនាអំំពីករេស�សំុឱ្យមានសវនាករ អចរកេឃញេនក�ុង NOREP េហយ្រត�វបំេពញក�ុងរយៈេពលដប ់(១០ ៃថ�។ 

៦. េបសិនជាឧប្បត�ិេហតុេនះទកទ់ងនឹងស� នភាពពិេសសណាមយួដូចតេទេនះ ករចត់តងំបេណា� ះអសន� (ករចត់តងំឱ្យេទេរៀនរយៈ

េពល ៤៥ ៃថ� េនកែន�ងអប់រណំាមយួេផ្សងេទៀត អចេស�សំុពីករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស។ កណំតស់មា� ល់៖ 

េគអចេស�សំុ ករចត់តងំបេណា� ះអសន� េទះបីជាអកប្បកិរយិា ្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាករ បង� ញ ឬ មនិបង� ញ ពីពិករភាពរបស់

សិស្សេនាះកេ៏ដយ។ 

ស� នភាពពិេសសៗ៖ 

១. សិស្សយកអវុធដ៏េ្រគាះថា� ក*់ េទសល ឬ េទក�ុងកម�វធិីរបស់សល។ 

២. េគបានដឹងថាសិស្ស មាន ឬ េ្រប្របាស់ េ្រគ�ងេញ�នខុសច្បាប ់ឬ លក ់ឬ ែចកចយករលកនូ់វសរធាតុែដលេគហមឃាត ់េនក�ុងសល 

ឬ េនក�ុងកម�វធិីរបស់សល។ 

៣. សិស្សបានេធ�បាបរងកយយ៉ាងធ�នធ់�ររបស់មនុស្សមា� ក់េទៀត េនសល េនក�ុងបរេិវណសល ឬ េនក�ុងកម�វធិីរបស់សល។ 

េបសិនជាអកប្បកិរយិាមនិែមនជាស� នភាពពិេសសណាមយួក�ុងចំេណាមស� នភាពពិេសសទងំបីេនះេទ េហយគឺជាករបង� ញឱ្យេឃញពី 

ពិករភាពរបស់សិស្ស េហយសិស្សអចេធ�ឱ្យ ខ�ួនឯង ឬ អ�កេផ្សងេទៀត េ្រគាះថា� ក ់រដ�បាលសលអចេស�សំុសវនាករឱ្យបានឆាប ់ែដលេធ�
េឡងេដយម�ន�ីសវនាករអប់រពំិេសស េដម្បសំុីករចតត់ងំបេណា� ះអសន� ក�ុងរយៈេពល ៤៥ ៃថ�។ ករេស�សំុេនះ្រត�វេធ�េឡងេដយរដ�បាល

សល េទកនក់រយិាល័យ្រក�ម្របឹក្សោទូេទ (Office of General Counsel ។ 

*កណំតស់មា� ល់៖ «អវុធេ្រគាះថា� ក»់ គឺជា អវុធ វត�ុ ឧបករណ៍ សមា� រៈ ឬ សរធាតុ ែដលេគេ្របស្រមាប ់ឬ ែដលអចបង� ឱ្យមនុស្ស ស� ប ់ឬ

របសួរងកយធ�នធ់�រ។ 

តរងរង� សអ់កប្បកិរយិា 

តរងរង� ស់អកប្បកិរយិាេនះផ�ល់និយមនយ័ស្រមាបអ់កប្បកិរយិាែដលេគចតទុ់កថាមានេ្រគាះថា� ក ់និង/ឬ រខំនដល់បរយិាកសសិក្សោ។ 

ក�ុងខណៈេពលែដលនិយមនយ័មយួចំនួនមានឧទហរណ៍ និយមនយ័ទងំេនាះមនិ្រត�វបានេគកំណតែ់តចំេពះឧទហរណ៍ែដលេគបានផ�ល់ឱ្យ

េនាះេទ។ តរងរង� ស់អកប្បកិរយិាកផ៏�ល់ករែណនាអំំពីក្រមតិៃនករដកវ់និ័យែដលរដ�បាលសលអចអនុវត�ចំេពះកររេំលភបំពនច្បាប់

ជាកល់ក។់ 

កររឭំក៖ 

• មុនករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ចំេពះករបំពនេល្រកមសីលធម៌ េគ្រត�វេធ�អន�រគមន៍េនក�ុងសលែដលជាមេធ្យោបាយេដម្បែីកែ្រប

អកប្បកិរយិារបស់សិស្សជាមុនសិន។ 

• េគគប្បេី្របករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�ជាមេធ្យោបាយចុងេ្រកយ េនេពលែដលករេធ�អន�រគមនេ៍នក�ុងសលបានបង� ញថាមនិបាន

េជាគជយ័ ឬ កររេំលភបំពនមានលក�ណៈធ�នធ់�រ។ 

• គប្បសំុីឱ្យមានសវនាករៃនករដកវ់និយ័ ស្រមាបសិ់ស្សែដលបានបង� ញអកប្បកិរយិាែដលរខំនជាញឹកញាប ់ឬ អ�កែដលបានរ ំ

េលភបំពន្រកមសីលធម៌យ៉ាងធ�នធ់�រ។ 

• ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្រកមសីលធមេ៌នះ ពក្យថា មាន សំេដដល់ករែដល្រគប្់រគងេលវត�ុ។ េនះរមួប��ូ លទងំសមា� រៈែដលេគរក

េឃញេនក�ុង ទូរដកស់មា� រៈ សេម��ត ឬ សេម��កបំពក ់របស់សិស្ស។ 
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សមូកតស់ម� ល៖់ 

• អនុេលមតមច្បាបេ់លខ ២៦ បនា� បព់ីសវនាករ អគ�នាយក ឬ អ�កតំណាងរបស់គាត ់អចអនុ�� តឱ្យសិស្សែដលបានយកអវុធេទ

សល ឱ្យបន�េរៀនេនសលដែដល។ 

• ស�� « X» េនក�ុងតរងខងេ្រកមមាននយ័ថា េគមនិអនុវត�ករដកទ់ណ� កម�េនាះ ចំេពះអកប្បកិរយិាេនាះេទ។ 
 
វិនយ័ អាក�្បករិយិាែដលេធ�ឲ្យរខំន ក្រមិតៃនករដក់ទណ� កម� 

 • ចំេពះរល់ករបំពនេល្រកមសីលធម ៌េគគប្បី
អនុវត�ករេធ�អន�រគមនេ៍នក�ុងសល ជា

មេធ្យោបាយេដម្បែីកែ្របអកប្បកិរយិារបស់សិស្ស 
• ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន�គប្បេី្របជាមេធ្យោបាយ

ចុងេ្រកយ េបសិនជាករេធ�អន�រគមនេ៍នក�ុង

សលបង� ញថាមនិបានេជាគជយ័ 

ក្រមតិទ ី១៖ 

ករេធ�អន�រគមនេ៍ន

ក�ុងសល (រមួទងំករ 

ប�្ឈបប់េណា� ះអសន�

េនក�ុងសល) 

ក្រមតិទ ី២៖ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន�េនេ្រក

សល 

ក្រមតិទ ី៣៖ 

កិច�សន្យោអំពីអកប្ប

កិរយិា ឬ ករប�ូរេទ

កែន�ងេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៤៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសល

ែដលមានករអបរ់តំម

វធីិេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៥៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសលែដលមាន

ករអបរ់តំមវធីិេផ្សង ជាមយួនឹង

ករប��ូ នេដម្បបីេណ� ញេចញ 

កររដកទ់ណ� កម� ក្រមតិទ ី៣ ៤ ឬ ៥ េចញឱ្យេដយ ករយិាល័យែផ�ក សិទ� ិនងិ ករទទលួ

ខសុ្រត�វ របស់សិស្ស ែដលជាលទ�ផលៃនសវនាករៃនករដកវិ់នយ័។ 

១ េ្របពក្យ ឬ កយវកិរ អសភាស 

• សិស្សែដល េជរ េ្រប ភាស ឬ កយវកិរ គា� ន

ករេគារព មាកង់យ ឬ អសអភាស។ 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

២ េ្របេ្រគ�ងេអឡចិ្រត�និចមនិសមរម្យ 

• សិស្សែដល រមួប��ូ ល ប៉ុែន�មនិកំណតេ់ទនឹង 

ករេផ�សរអសអភាស (េផ� របូភាព ឬ វេីដអូ 

អសអភាស  ករថតវេីដអូពីករវយតបគ់ា�  ករ

ថតវេីដអូពីនរណាមា� កែ់ដលេនកែន�ងឯកជន ឬ 

ករបេង� ះរូបភាពអ�ីែដលជះឥទ�ពិលអវជិ�មាន

ដល់សហគមនស៍ល។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

៣ បន�/ំបំែផ�ង ពិន�ុ លិខិតប�� កពី់អវត�មាន ឬ ឯកសរ

សលេផ្សងៗេទៀត 

• សិស្សណាែដលចម�ងហត�េលខរបស់អ�កដៃទ

េដយមានេចតនាចងែ់ក�ងបន� ំឯកសរផ�ូវករ

របស់សល ដូចជា ពិន�ុ វត�មានអវត�មាន ឬ 

របាយករណ៍។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

៤ បន� ំ

• សិស្សែដល ្របគល់ ឬ មានបំណងនឹង្របគល់ 

កិច�ករែដលមនិែមនជារបស់ខ�ួន។ 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

៥ ចូលក�ុងអគារសលេដយគា� នករអនុ�� ត 

• សិស្សែដលចូលក�ុងអគារសល ឬ ឱ្យអ�កដៃទ

ចូលក�ុងអគារសល តមទ� រ ឬ ក�ុងេម៉ាង 

េដយគា� នករអនុ�� ត។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

X 

៦ បំផា� ញ្រទព្យសម្បត� ិ(ចំនួនសរបុតិចជាង ១០០$) 

• សិស្សណាែដលេធ�ឱ្យ ែបកបាក ់ឬ ខូចខត ដល់

្រទព្យសម្បត�រិបស់សល ឬ ្រទព្យសម្បត�ផិា� ល់

ខ�ួនរបស់សមាជិតសហគមនស៍ល។ 

• េបសិនជាករេធ�ឱ្យខូតខត្រទព្យសម្បត�ិ គឺេដយ

អេចតនា េគគប្បគិីតដល់ចំណុចេនះេនេពល

ែដលេគសេ្រមចពីករដកវ់និយ័។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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  ក្រមតិទ ី១៖ 

ករេធ�អន�រគមនេ៍ន

ក�ុងសល (រមួទងំករ

ករប�្ឈបប់េណា� ះ 

អសន�េនក�ុងសល) 

ក្រមតិទ ី២៖ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន�េនេ្រកសល 

ក្រមតិទ ី៣៖ 

កិច�សន្យោអំពីអកប្ប

កិរយិា ឬ ករប�ូរេទ

កែន�ងេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៤៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសល

ែដលមានករអបរ់តំម

វធីិេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៥៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសលែដលមាន

ករអបរ់តំមវធីិេផ្សង ជាមយួនឹង

ករប��ូ នេដម្បបីេណ� ញេចញ 

៧ បំផា� ញ្រទព្យសម្បត� ិ(ចំនួនសរបុ ១០០$ ឬ េ្រចន

ជាងេនះ) 

• សិស្សណាែដលេធ�ឱ្យ ែបកបាក ់ឬ ខូចខត ដល់

្រទព្យសម្បត�រិបស់សល ឬ ្រទព្យសម្បត�ផិា� ល់

ខ�ួនរបស់សមាជិតសហគមនស៍ល។ 

• េបសិនជាករេធ�ឱ្យខូតខត្រទព្យសម្បត�ិ គឺ

េដយអេចតនា េគគប្បគិីតដល់ចំណុចេនះ

េនេពលែដលេគសេ្រមចពីករដកវ់និយ័។ 

 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

X 

៨ េចរកម� (តិចជាង ១០០$  

• សិស្សែដលយក្រទព្យសម្បត�សិល ឬ ្រទព្យ

សម្បត�ផិា� ល់ខ�ួនរបស់សមាជិកសហគមន៍

សលេផ្សងេទៀត។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

៩ េចរកម� (េ្រចនជាង ១០០$  

• សិស្សែដលយក្រទព្យសម្បត�សិល ឬ ្រទព្យ

សម្បត�ផិា� ល់ខ�ួនរបស់សមាជិកសហគមនស៍ល

េផ្សងេទៀត។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

X 

១០ ជំរតិយក្របាក ់(្រត�វែតជាករគ្រមាមកំែហងេដយ

កមា� ងំបាយ) 

• សិស្សែដលទទួលបាន លុយ ្រទព្យសម្បត�ិ ឬ 

ជំនួយ ពីសមាជិកសរបស់ហគមនស៍ល ណា

មា� ក ់េដយបង� ញ ឬ េ្រប ករគ្រមាមកំែហង

េដយកមា� ងំ។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

១១ កប�ន ់(្រត�វែតជាករេ្របកមា� ងំបាយ  

• សិស្សែដល យក ឬ ប្រម�ងនឹងយក ្រទព្យសម្បត�ិ
របស់ សិស្ស  ឬ សមាជិកសហគមនស៍ល 

េដយករគ្រមាមកំែហងេដយកមា� ងំ ឬ េដយ

េធ�ឱ្យជនរងេ្រគាះភយ័ខ� ច។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

១២ វយតបគ់ា� េទវញិេទមក 

• សិស្សែដលស�័គ�ចិត�វយតបគ់ា�  មយួទល់នឹង

មយួ 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

X 

 

X 

 

X 

១៣ វយតបគ់ា� េទវញិេទមកជា្រក�ម 

• សិស្សែដលស�័គ�ចិត�វយតបគ់ា�  ជាមយួមនុស្ស

េ្រចននាក។់ េនះគឺជាករវយតបគ់ា�  ែដលគា� ន

អ�កណាជាអ�កេធ�បាបេគ ឬ អ�កណាជាជនរង

េ្រគាះ។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

X 

១៤ នាេំរឿង ឬ ចូលរមួក�ុង្រក�មវយតបេ់គ 

• សិស្សែដល ស�ិទ�ស� ល ឬ ចូលរមួក�ុងករវយតប ់

េដយសិស្សេ្រចនអ�ក េទេល សិស្សមា� ក ់ឬ េ្រចន

អ�កេផ្សងេទៀត។ េនះគឺជាករវយតបគ់ា�  ែដលេគ

អចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា អ�កណាជាអ�កបំពនេលេគ 

និង អ�កណាជាជនរងេ្រគាះ។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 
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  ក្រមតិទ ី១៖ 

ករេធ�អន�រគមនេ៍ន

ក�ុងសល (រមួទងំករ 

ប�្ឈបប់េណា� ះអសន�

េនក�ុងសល) 

ក្រមតិទ ី២៖ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន�េនេ្រកសល 

ក្រមតិទ ី៣៖ 

កិច�សន្យោអំពីអកប្ប

កិរយិា ឬ ករប�ូរេទ

កែន�ងេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៤៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសល

ែដលមានករអបរ់តំម

វធីិេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៥៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសលែដលមាន

ករអបរ់តំមវធីិេផ្សង ជាមយួនឹង

ករប��ូ នេដម្បបីេណ� ញេចញ 

១៥ ករវតយតបស់ម��  

• សិស្សែដលមានេចតនា និង គា� នករបង�េហតុ

វយ ដល់ ឬ ទត ់សមាជិកសហគមនស៍ល។ 

េនះមនិរបប់��ូ លករបះ៉ទង�ចិរងកយេដយ 

អេចតនា ដូចជា ្រគ�មា� ក្់រត�វេគវយចំ ក�ុងខណៈ

េពលែដលគាតបំ់ែបកករវយតបគ់ា� ។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ៥ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

X 

១៦ បណា� លឱ្យមានរបសួរងកយធ�នធ់�រ 

• សិស្សែដលមានេចតនាេធ�ឱ្យមានរបសួរងកយ

ធ�នធ់�រដល់សមាជិកសហគមនស៍លេផ្សង 

េទៀត។ របសួរងកយធ�នធ់�រ្រត�វែតមានឯកសរ

គា្ំរទពីអ�កជំនាញេវជ�ស�ស�។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ៥ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

Grades 6 - 12 

 

 

Grades 6 - 12 

 

 

X 

១៧ ករបះ៉ពល់មនិសមរម្យ 

• សិស្សែដលបះ៉ពល់សមាជិកសហគមនស៍ល

េផ្សងេទៀតែដលេគមនិចងឱ់្យបះ៉ េដយរងកយ

ឬ េដយវត�ុអ�ីមយួ។ 

• ឧទហរណ៍អចរបប់��ូ ល ករឱប ឬ ករបះ៉

ពល់េផ្សងេទៀត ែដលមនិែមនជាលក�ណៈផ�ូវ 

េភទ។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

១៨ ករសម�ុតេធ�បាប/ករសម�ុតេធ�បាបតមេ្រគ�ងេអ

ឡចិ្រត�និច 

• ករសម�ុតេធ�បាបេគ គឺជាករ្រប្រពឹត�េដយ

េចតនាម�ងេហយម�ងេទៀតេទេល (ផ�ូវកយ ផ�ូវ

ចិត� ពក្យសម� ីកយវកិរ ករសរេសរ ឬ តមរ

យៈេ្រគ�ងេអឡចិ្រត�និច េទេល សិស្សមា� ក ់ឬ 

សិស្សេ្រចននាក។់ វអចេកតេឡង េនក�ុង ឬ 

េនេ្រក សល ែដលមានភាពធ�នធ់�រ ជាេរឿយៗ 

ឬ រកីរលដល េហយែដលមានករបះ៉ពល់ណា

មយួដូចតេទេនះ៖  

(១  រខំនយ៉ាងខ� ងំដល់ករអបរ់រំបស់សិស្ស 

(២  បេង�តបរយិាកសអមតិ�ៃនករសិក្សោ  

(៣  រខំនដល់្របតិបត�កិររបស់សល។ 

ករសម�ុតេធ�បាបេកតេឡងេនក�ុងទំនាកទំ់នង

រវងបុគ�លែដលគា� នតុល្យភាពៃនអំ 

ណាច (ឧ. មា� កម់ានរូបរងធំជាង ខ� ងំជាង សតិ

អរម�ណ៍រហ័សជាង ឬ មានឥទ�ពិលេនក�ុង

សង�មខ� ងំជាង។  

• ករសម�ុតេធ�បាបតមេ្រគ�ងេអឡចិ្រត�និចេកត

េឡងតមរយៈឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និច រមួប��ូ ល

ប៉ុែន�គា� នកំណតចំ់េពះ បណា� ញសង�ម អីុែមល៉ 

ករេផ�សរបនា� ន ់សរតមទូរស័ព�ៃដ ទ�ីតធរ័ ប�ក ់

ករែចកចយ រូបភាព និង វេីដអូ បន�បជ់ែជក

កម្សោន� ក� រចុច ឬ តមវុបិៃស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 
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  ក្រមតិទ ី១៖ 

ករេធ�អន�រគមនេ៍ន

ក�ុងសល (រមួទងំករ 

ប�្ឈបប់េណា� ះអសន�

េនក�ុងសល) 

ក្រមតិទ ី២៖ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន�េនេ្រកសល 

ក្រមតិទ ី៣៖ 

កិច�សន្យោអំពីអកប្ប

កិរយិា ឬ ករប�ូរេទ

កែន�ងេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៤៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសល

ែដលមានករអបរ់តំម

វធីិេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៥៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសលែដលមាន

ករអបរ់តំមវធីិេផ្សង ជាមយួនឹង

ករប��ូ នេដម្បបីេណ� ញេចញ 

១៩ ករយាយ ី

• សិស្សែដល្រប្រពឹត�អំេពែដលេគមនិចូលចិត� 

ជា ពក្យសំដី ករសរេសរ រូបភាព ឬ ករបះ៉

ពល់រងកយ ែដលទកទ់ងនឹង េភទ អយុ 

ពូជសសន ៍ពណ៌សម្ុបរ ទំេនារៃនក�្ីរសឡាញ់ 

ករបង� ញអត�ស�� ណៃនេភទ ជាតិកំេណ ត 

សសនា ពិករភាព ភាពស� តជំ់នាញភាស

អងេ់គ�ស ស� នភាពេសដ�កិច�េនក�ុងសង�ម 

និង/ឬ ទស្សនៈនេយាបាយ។ ករយាយីមនិ

ចបំាចរ់បប់��ូ ល េចតនាបង�េ្រគាះថា� ក ់

េគាលបំណងជាកល់ក ់ឬ ពកព់ន័�នឹងឧបត�ិ
េហតុែដលេកតេឡងដែដលៗ េនាះេទ។ 

 

 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

២០ ករយាយផី�ូវេភទ 

• សិស្សែដល្រប្រពឹត�អំេពផ�ូវេភទ ែដលេគមនិចូល

ចិត�។ េនះអចរមួប��ូ លទងំ ករេកង្របេយាជន៍

ផ�ូវេភទែដលេគមនិចង ់ករសំុឱ្យេធ�អ�ីមយួខងផ�ូវ

េភទ និង ពក្យសំដី មនិែមនជាពក្យសំដី ឬ អំេព
ៃនផ�ូវេភទ។ ករយាយមីនិចបំាចព់កព់ន័�នឹង

ឧបត�ិេហតុ ែដលេកតេឡងដែដលៗេនាះេទ។ 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

២១ ករបង�ឱ្យមានេ្រគាះថា� ក ់(Hazing  

• សិស្សែដលមានេគាលបំណងផ�ួចេផ�ម ឬ ជួយ 

ឱ្យសិស្សរបស់អង�ករណាមយួ បង� ឬ បង�ឲំ្យ

សិស្សេនាះ បំពនច្បាប្់រពហ�ទណ� ណាមយួ 

េ្រប្របាស់នូវសរធាតុែដលេធ�ឱ្យសិស្សេនាះ 

េ្រគាះថា� ក ់េធ�ឱ្យមានកមា� ងំ កយ ស� រតី ឬ 

សកម�ភាពផ�ូវេភទ ដស៏ហវ ឬ េធ�សកម�ភាពអ�ី
មយួែដលបង�េ្រគាះថា� កដ់ល់នរណាមា� កេ់ផ្សង

េទៀត។ 

 

 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

២២ ករេសពេមថុន (េដយមានករយល់្រពម) 

• សិស្សែដលយល់្រពមចូលរមួសកម�ភាពរមួ 

េភទ។ េនះរមួទងំ ករេសពេមថុន ករេសព

េថថុនតមមាត ់ឬ ករេធ�ឱ្យមានសេ្រមប 

បង� ញ ឬ បះ៉ពល់ ្របដបេ់ភទរបស់ខ�ួន ឬ 

បះ៉ពល់្របដបេ់ភទរបស់មនុស្សមា� កេ់ទៀត។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 

 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 

 

X 

 

 

X 

២៣ ករេសពេមថុន (គា� នករយល់្រពម) 

• សិស្សែដលចូលរមួសកម�ភាពរមួេភទ េដយ

គា� នករយល់្រពមពីមនុស្សមា� កេ់ទៀត។ េនះ

រមួទងំ ករេសពេមថុន ករេសពេថថុនតម

មាត ់ឬ ករេធ�ឱ្យមានសេ្រមប បង� ញ ឬ បះ៉

ពល់ ្របដបេ់ភទរបស់ខ�ួន ឬ បះ៉ពល់្របដប់

េភទរបស់មនុស្សមា� កេ់ទៀត។ 

 

បំេពញតមដំណាកក់លដូចតេទេនះ៖ 

១ ទូរស័ព�េទប៉លីូស្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

២ ទូរស័ព�េទ Serious Incident desk 

៣ េចញលិខិតប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

៤ ទកទ់ងករយិាល័យ សិទ� ិនិង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស េលខ ២១៥-៤០០-៤៨៣០ 



Translation & Interpretation Center (11/2019) SDP Code of Conduct (Khmer)   26 

 

 

  ក្រមតិទ ី១៖ 

ករេធ�អន�រគមនេ៍ន

ក�ុងសល (រមួទងំករ 

ប�្ឈបប់េណា� ះអសន�

េនក�ុងសល) 

ក្រមតិទ ី២៖ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន�េនេ្រកសល 

ក្រមតិទ ី៣៖ 

កិច�សន្យោអំពីអកប្ប

កិរយិា ឬ ករប�ូរេទ

កែន�ងេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៤៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសល

ែដលមានករអបរ់តំម

វធីិេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៥៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសលែដលមាន

ករអបរ់តំមវធីិេផ្សង ជាមយួនឹង

ករប��ូ នេដម្បបីេណ� ញេចញ 

២៤ ករគ្រមាមកំែហ/ករបំភតិបំភយ័ 

• សិស្សែដលបង�ឱ្យមាន ករភយ័ខ� ច ឬ អរម�ណ៍

ថាអនជ់ាងេគ ដល់សមាជិកសហគមនស៍ល

េផ្សងេទៀត។ េនះរបប់��ូ លទងំករគ្រមាមកំ

ែហងថានឹងេធ�សកម�ភាពែដលបង�េ្រគាះថា� ក។់ 

ករគ្រមាមកំែហងអចេធ�េឡងេដយ ពក្យសំដី

ជាករសរេសរ ឬ េដយកយវកិរ។ 

 
 
 
 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

២៥ ករគ្រមាមកំែហងនឹងេធ�អំេពហងិ្សោដធំ៏េធង 

• សិស្សែដលគ្រមាមេធ�សកម�ភាពែដលបង�េ្រគាះ

ថា� កធ់�នធ់�រដល់រងកយ ឬ បង�ជាហនិភយ័ធ�ន់

ធ�រដល់រងកយ របស់សមាជិកសហគមន ៍របស់

សល។ 

• ឧទហរណ៍ គ្រមាមកំែហងថានឹងមកបាញ់្រប

ហរ ឬ ដក្់រគាបែ់បក េនសល។ 

 
 

បំេពញតមដំណាកក់លដូចតេទេនះ៖ 

១ ទូរស័ព�េទប៉លីូស្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

២ ទូរស័ព�េទ Serious Incident desk 

៣ េចញលិខិតប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

៤ ទកទ់ងករយិាល័យ សិទ� ិនិង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស េលខ ២១៥-៤០០-៤៨៣០ 

២៦ មាន និង/ឬ េ្រប ថា� ជំក ់ឬ ្របាដបជ់កេ់អឡចិ្រត�និច 

• សិស្សែដល េ្រប ឬ មាន ថា� ជំក ់ឬ ្របដបជ់កេ់អ

ឡិច្រត�និច េនទីកែន�ងរបស់្រកសួងអបរ់ ំឬ េន

ក�ុងកម�វធីិែដលេរៀបចំេឡងេដយសល។ េនះ

រមួប��ូ លទងំ ែតគា� នកំណតចំ់េពះ ផលិតផល

ថា� ជំក ់បារេីអឡិច្រត�និច សីុហ�  ឧបករណ៍ជក់

ែផ្សង និង ហូក (hookah  

 
 
 
 
 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

២៧ មាន និង/ឬ េ្រប េ្រគ�្រសវងឹ និង/ឬ េ្រគ�ងេញ�ន 

• សិស្សែដល្រត�វបានេគរកេឃញថា មាន ឬ េ្រប 

េ្រគ�ង្រសវងឹ ឬ េ្រគ�ងេញ�នេផ្សងៗេទៀត េន

ក�ុងទីកែន�ងរបស់សល ឬ េនក�ុងកម�វធីិែដល

េរៀបចំេឡងេដយសល។ េនះរមួប��ូ លទងំ 

េ្រគ�ងេញ�នែដលេគអចបរេិភាគបាន។ 

• សិស្សទងំអស់ែដលបំពនេលច្បាបេ់នះ្រត�វែត

ប��ូ នេទឱ្យអ�កផ�ល់ឱ្យវទ។ 

 
 
 
 
 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 
 
 
 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 
 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 
 
 

X 

២៨ ករែចកចយ េ្រគ�ង្រសវងឹ និង/ឬ េ្រគ�ងេញ�ន 

• សិស្សែដល្រត�វបានេគរកេឃញថា ែចកចយ 

ឬ លក ់េ្រគ�ង្រសវងឹ ឬ េ្រគ�ងេញ�ន។ េនះរមួ

ប��ូ លទងំ េ្រគ�ងេញ�នែដលេគអចបរេិភាគ

បាន។ 

 
 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 

ថា� កទី់ ៣ - ៥ 

 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

២៩ មាន េ្រគ�ងេឆះ នងិ/ឬ េ្រគ�ងផ�ុះ េផ្សងៗ 

• សិស្សែដល្រត�វបានេគរកេឃញថាមានេ្រគ�ង

េឆះ ដូចជា េឈគូស ែដកេកះ ក្ំរជ�ច ្រគាប់

ែបក ផាវ សំបក្រគាបែ់បក និង/ឬ េ្រគ�ងផ�ុះ 

េផ្សងៗេទៀត។ 

 
 
 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 
 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 
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  ក្រមតិទ ី១៖ 

ករេធ�អន�រគមនេ៍ន

ក�ុងសល (រមួទងំករ 

ប�្ឈបប់េណា� ះអសន�

េនក�ុងសល) 

ក្រមតិទ ី២៖ 

ករប�្ឈបប់េណា� ះ

អសន�េនេ្រកសល 

ក្រមតិទ ី៣៖ 

កិច�សន្យោអំពីអកប្ប

កិរយិា ឬ ករប�ូរេទ

កែន�ងេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៤៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសល

ែដលមានករអបរ់តំម

វធីិេផ្សង 

ក្រមតិទ ី៥៖ 

ចតត់ងំឱ្យេទសលែដលមាន

ករអបរ់តំមវធីិេផ្សង ជាមយួនឹង

ករប��ូ នេដម្បបីេណ� ញេចញ 

៣០ ករេ្រប េ្រគ�ងេឆះ និង/ឬ េ្រគ�ងផ�ុះ េផ្សងៗ 

• សិស្សែដលេ្របេ្រគ�ងែដលអចេឆះបាន ដូចជា 

េឈគូស ែដកេកះ ក្ំរជ�ច ្រគាបែ់បក ផាវ 

សំបក្រគាបែ់បក និង/ឬ េ្រគ�ងផ�ុះ េផ្សងៗ 

េទៀត។ 

• េនះអចរមួប��ូ លទងំករេឆះេដយៃចដន្យ ឬ

េដយេចតនា។ 

 
 
 
 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៣ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

 
 
 
 

ថា� កទី់ ៦ - ១២ 

៣១ មានេ្រគ�ងអវធុ 

• សិស្សែដលមាន វត�ុ សមា� រៈ ឬ ឧបករណ៍ អ�ី
មយួែដលជា និងស្រមាបេ់្របជាអវុធ។ េនះរមួ

ទងំ កេំភ�ង មាន ឬ គា� ន ្រគាប ់កេំភ�ងជរ័ 

(cap guns កេំភ� ងខ្យល់ (pellet guns 

កេំភ�ង្រគាបៃ់្រប (BB guns កបិំត កបិំត

កត្់របអប ់្របដបស់្រមាបក់តអ់�ីមយួ ដំបងពីរ

កំណាត ់ឬ េត� ង (mace។  
• េនះមនិរបប់��ូ លវត�ុធម�តដូចជាេខ� ៃដ ែដល

េគេ្របេនេពលទស់គា� េនាះេទ។ 

 
 

បំេពញតមដំណាកក់លដូចតេទេនះ៖ 

១ ទូរស័ព�េទប៉លីូស្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

២ ទូរស័ព�េទ Serious Incident desk។ 

៣ េចញលិខិតប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

៤ ទកទ់ងករយិាល័យ សិទ� ិនិង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស េលខ ២១៥-៤០០-៤៨៣០ 

៣២ មនិ្របយត័� េធ�ឲ្យអ�កណាមា� កស់�ិតេនក�ុងស� នភាព

េ្រគាះថា� ក ់

• សិស្សែដលេធ�អ�ីមយួែដលបេង�តហនិភយ័ 

េ្រគាះថា� កដ់ល់រងកយធ�នធ់�រដល់នរណាមា� ក។់ 

ឧទហរណ៍ គបវ់ត�ុអ�ីមយួេនក�ុងបន�ប ់ឬ េទ

េ្រកតមបង�ួច។ 

 

 

ថា� ក ់មេត�យ្យ - ១២ 

 
 
 
 

Grades 3 -12 

 
 
 
 

Grades 6 - 12 

 
 
 
 

Grades 6 - 12 

 
 
 
 

Grades 6 - 12 

 

ករប��ូនេទស�ងករប៉ូលសីៃនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉

អកប្បកិរយិារេំលភបំពនមយួចំនួនេទេល្រកមសីលធម ៌ក៏្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាបទឧ្រកិដ� េដយេយាងតមច្បាបរ់បស់រដ� ផិនសីុេវនញ៉ា។ 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉មានអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់គា�  (MOU) ជាមយួស�ងករប៉ូលីសៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ (PPD 

ែដលបានប�� ក់យ៉ាងច្បាស់ពីបទឧ្រកិដ�ណាែដល្រត�វរយករណ៍េទ PPD ។ បទឧ្រកិដ�ែដល្រត�វែតរយករណ៍េទស�ងករប៉ូលីសៃនទី្រក�ងហ�ី
ឡាែដលហ��៉ មានដូចតេទេនះ៖ 
 
• ករចបព់្រងត ់និង ករប៉ុនបង៉ 
• ករវយតប់េគ 
• ករបំភយ័ពីករបំផ�ុះ្រគាបែ់បក 
• ករលួចចូលអគារេដម្បលួីច្រទព្យ 
• បទេល�ស េ្រគ�ងេញ�ន និង េ្រគ�ង្រសវងឹ 
• អគ�ីភយ័ និង កណ�ឹ ងេរទិ៍បេ�� ត (ករដុត  
• ករគូសវសេលងខុសច្បាប ់(េបសិនជាមានលក�ណៈ 

្របកនពូ់ជសសន៍ ឬ គ្រមាមកំែហង  

• ករេធ�បាបេក�ង 
• បទឧ្រកិដ�ៃនករស�ប់េខ�ម 
• បទេល�សសីលធម៌ (មានលក�ណៈផ�ូវេភទ  
• ករខូចខត្រទព្យសម្បត�ិ 
• ប�ន ់
• េចរកម� 
• ករចូលទីកែន�ងែដលេគហមឃាត ់
• បទេល�សអវុធ 
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ច្បាបច់ម�ងអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់គា� េពញេលញ មានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ (www.philasd.org)។ 

សិស្សែដលមានអយុ ១១ ឆា�  ំឬ តិចជាងេនះ នឹងមនិ្រត�វេគចបខ់�ួនេទ េលកែលងែតពួកេគបាន្រប្រពឹត�បទេល�សអ�ីមយួែដលមានចុះេនក�ុង

ប�� ី អនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់គា� ។ 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ក៏មានអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ែដលទកទ់ងនឹងកម�វធិីប�ូរវធិីស�ស� ជាមយួស�ងករប៉ូលីសៃនទី
្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ែដរ។ កម�វធិីេនះអនុ�� តឱ្យ PPD ផ�ល់ជេ្រមសេផ្សងេទៀតេទនឹង ករចប់ខ�ួន និង ករដក់េទស្រពហ�ទណ�  ដូចជាជំនួយ

ៃនករបេ្រមែផ�សង�មកិច�។ កម�វធិីប�ូរវធិីស�ស�អនុ�� តឱ្យស�ងករប៉ូលីសៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ បែង�រសិស្សេចញពីករចប់ខ�ួន េបសិនជា

សិស្សេនាះបាន្រប្រពឹត�ិបទេល�សអហិង្សោេនក�ុងសល េហយមនិធា� បប់ានេគចបខ់�ួនពីមុន។ ក�ុងករណីទងំេនះ សិស្សនឹងទទួលករបេ្រមពី
្រកសួងបេ្រមកិច�ករមនុស្សជាតិ (DHS ។ 

ពត័ម៌នេនក�ងុកនូេសៀវេភេនះអាច្រត�វេគែកែ្រ�េនក�ងុរយៈេពលៃនឆ� សំកិ្សោេនះ 

កំែណចុងេ្រកយមានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអបរ់ ំ- http://www.philasd.org ។ 

ស្រមាបច់្បាបច់ម�ងជាភាសេផ្សងៗ េ្រកពីភាសអងេ់គ�ស សូមទកទ់ងេទមជ្ឈមណ� លបកែ្រប

ភាស ទូរស័ព�េលខ ២១៥-៤០០-៤៨៨០ ។ 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ មនិេរ សេអងក�ុង ករងរ ឬ កម�វធិីសិក្សោ ឬ សកម�ភាពេផ្សងៗ េដយសរ ពូជសសន ៍ជំេនឿ ពណ៌សម្ុបរ 

ជាតិកំេណ ត សសនា ពូជពង្ស អយុ ស� នភាពអពហ៍ពិពហ៍ ទំេនារៃនក�ី្រសឡាញ់ (ដឹង ឬ យល់េឃញ ករបង� ញអត�ស�� ណៃនេភទ  

(ដឹង ឬ យល់េឃញ  េភទ ពិករភាព ជាតិ ស��ជាតិ សមាជិកភាពរបស់សហជីព ឬ ករមនិសូវេចះភាសអង់េគ�ស។ ច្បាបៃ់នករមនិេរ សេអង

េនះ បាន្រគបដណ� បដ់ល់ែផ�កេផ្សងៗែដលករពរេដយច្បាប។់ ករេបាះពុម�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ គឺអនុេលមតមច្បាប ់រដ� និង ច្បាប់

សហពន័� រមួមាន ច្បាប ់Title IX ស�ីពីវេិសធនកម�អបរ់ ំឆា�  ំ១៩៧២ និង មា្រតេលខ ៥០៣ និង ៥០៤ ៃនច្បាបស់� រនីតិសម្បទ ឆា�  ំ១៩៧៣។ 

 
មជ្ឈមណ� លអបរ់រំបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ 

440 North Broad Street Philadelphia, PA 19130 
២១៥-៤០០-៤០០០ 

http://www.philasd.org/

	អគ្គនាយក

