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I. វិធសី�ស� 

 

ក.   មានែត នាយកសល ឬអ�កតំណាងរបស់នាយកេទ េទបមានសិទ�អនុ�� តឲ្យសិស្សេចញមុនេម៉ាងបាន េនក�ុងៃថ�

សិក្សោ។ ្រត�វជូនដំណឹងដល់ នាយកសល ឬអ�កតណំាង ឲ្យបានច្បោស់លស់អំពី វធិីស�ស� និងដំេណ រករេនះ។ 

 

ខ. វធិីស�ស�ទងំេនះពកព់ន័�ដល់សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ែដលេនក�ុងអគារ រមួទងំសិស្សោនុសិស្សថា� កម់នុមេត�យ្យ។ 

 

គ. េទះជាេនក�ុងកលៈេទសៈណាដេ៏ដយ េគមនិអចឲ្យ សិស្សោនុសិស្សថា� កម់នុមេត�យ្យ ដល់ថា� ក់ទី១២ េចញេទ

ជាមយួមនុស្សេពញវយ័ណាមា� កែ់ដលេគស� ល់មនិច្បោស់លស់េនាះេទ។ េ្រកពីសំុអត�ស�� ណបណ័� ែដលមានសុពល

ភាពពីបុគ�លែដលមកទទួលសិស្ស បុគ�លិកសលក៏្រត�វេមលសំណំុឯកសររបស់សិស្ស េដម្បសីេ្រមចថាេត មាតបិត 

ឬអណាព្យោបាល របស់សិស្សបាន យល់្រពម ឬ បដិេសធ បុគ�លេនាះឲ្យមកទទួលសិស្សឬអត។់ សូមទុកបទប��

របស់តុលករេនក�ុងសំណំុឯកសររបស់សិស្ស។ េហយក៏សូមពិ និត្យេមលសំណំុឯកសររបេសសិស្ស ែ្រកងមានអ�ី
ែដល្រត�វ្រប�ង្របយត័�អំពីសិទ�ិទទួលខុស្រត�វេលេក�ងក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះ។ េបសិនជាមានបទប�� អ�ីពីច្បោប ់េនក�ុង

សំណំុឯកសររបស់សិស្ស ឬ មានបារម�អ�ីអំពីបទប�� េនាះ សូមទកទ់ងមកករយិាល័យ សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ 

របស់សិស្ស េលខ ២១៥-៤០០-៤៨៣០។ 

 

ឃ. អត�ស�� ណប័ណ� ែដលមានសុពលភាព្រត�វមាន រូបថត និង ហត�េលខ របស់បុគ�លែដលមកទទួលសិស្ស។ េគចង់

េមលអត�ស�� ណប័ណ� ែដលរដ�េចញឲ្យ។ 

ង. ករអនុ�� តឲ្យសិស្សេចញ្រត�វេធ�េឡងេនក�ុងករយិាល័យសល មនិ្រត�វេធ�េនទីកែន�ងណាេផ្សងេទៀតក�ុងអគារេនាះ

េទ។ មនិអចឲ្យសិស្សេចញពីករយិាល័យគិលនុដ� កបានេទ។ េទះជាស�ិតេនក�ុងកលៈេទសៈណាដ៏េដយ អ�កែដល

មនិែមនជាបុគ�លិកសល មនិអចេដរចុះេឡងេនក�ុងអគារសលេដយគា� នបុគ�លិកេដរជាមយួបានេទ។ 

ច. េគមនិអនុ�� តឲ្យ មាតបិត/អណាព្យោបាល ណាមកសល េដយគា� នករពកព់ន័�និងករសិក្សោ េនាះេទ។ 

ឆ. េបគា� នភាពអសន�េទ បុគ�លែដលមានេឈ� ះេនក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�កមកទទួលេក�ងេនេពលមានអសន� មនិអចយក

េក�ងេចញពីសលេដយគា� នករអនុ�� តពី មាតបិត/អណាព្យោបាល បានេទ។  

ជ. េនេពលសលទទួលសំេណ ជាលយលក�ណ៍អក្សរពី មាតបិត/អណាព្យោបាល សំុឲ្យ្របគល់សិស្សេទអ�កណាមា� ក់

េ្រកពីអណាព្យោបាល ្រត�វមានករប�� កព់ីករពិតៃនសំេណ េនះ។ ្រត�វប�� កព់ីសំេណ តមទូរស័ព�េដយ្រប�ង្របយត័�។ 

មាតបិត/អណាព្យោបាល ្រត�វដឹងថា េគអចបដិេសធសំេណ ៃនករសរេសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬ តមទូរស័ព� េដម្បី
ឲ្យមនុស្សេពញវយ័មកយកកូនពីសល។   
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ស្រមាប់សិស្សោនុសិស្សែដលេគអនុ�� តឲ្យេចញមុនេម៉ាង ្រត�វកតព់ត័ម៌ានទងំេនះេនករយិាល័យសល៖ 

 

១. ៃថ�ែខ 

២. េឈ� ះសិស្ស 

៣. េលខបន�ប ់

៤. េម៉ាងេចញ 

៥. េឈ� ះមនុស្សេពញវយ័ (្រត�វសរេសរឲ្យច្បោស់ េហយចុះហត�េលខ) 
៦. ្រត�វជាសច់ញាតិអ�ីនឹងសិស្ស 

៧. ្របេភទៃនអត�ស�� ណប័ណ� ែដលបានេ្រប 

៨. េឈ� ះសរេសរកត ់របស់បុគ�លិក 

៩. េប្រគបអ់យុ សរេសរេឈ� ះកត ់របស់សិស្ស 

 

សមូេមលប�� សី្រមបស់សិ្សេចញមនុេម៉ងែដលបានភ� បម់កជាមយួេនះ ែដល្រត�វកត្់រតជាេរៀងរាលៃ់ថ� 

 
ឈ. ក្៏រត�វេធ�តមវធិីស�ស�ទងំអស់ខងេលេនះែដរ េនេពលចប់សល េបមានសិស្សោនុសិស្សរងច់អំ�កមកទទួល

យកពួកេគពីសលមនិទន់េពល។ 

 

ញ. េពលែដល្រត�វប�� កអ់ត�ស�� ណប័ណ�  មនុស្សេពញវយ័ទងំអស់ែដលមកទទួលសិស្ស ្រត�វេដះអ�ីៗែដលពកេ់ល
ក្បោលេចញ រមួមាន ែតគា� នកំណត ់burqa, chadar, boshiya, niquab, ឬ មកួ។ បុគ�លិកទងំអស់្រត�វយល់ពីទំេនៀម

ទមា� បរ់បស់អ�កដ៏ៃទ ក�ុងករសំុឲ្យមនុស្សេពញវយ័េដះអ�ីៗទងំេនះេចញ េហយេបសិនជាអចេធ�េទបាន សកម�ភាព

ទងំេនះ្រត�វេធ�េនកែន�ងស� តក់ំបាងំ េដយអ�កែដលមានេភទដូចគា� ។ 

 

ដ. សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ រមួទងំសិស្សោនុសិស្ស ថា� កម់ុនមេត�យ្យ និងថា� កម់េត�យ្យ ្រត�វចូលតមទ� រធំ។ 

 

ឋ. េនៃថ�េរៀន មាតបិត/អណាព្យោបាល មនិ្រត�វចូលក�ុងទីធា� សលេនេពលសិស្សេចញេលង េដយគា� នករអនុ�� តពី
នាយកសលេនាះេទ។ មនិអចអនុ�� តឲ្យសិស្សេចញមុនេម៉ាងតមទីធា� សលបានេទ េទះជាេនក�ុងកលៈេទសៈ

ណាកេ៏ដយ។ ករេចញមុនេម៉ាងទងំអស់ ្រត�វេធ�េឡងេនក�ុងករយិាល័យសល។ 

 

ឌ. សលទងំអស់្រត�វ បេង�ត និង្របកសឲ្យដឹងអំពីវធិីស�ស� ែដលអ�កមកកន់សល្រត�វអនុ�� តឲ្យចូលក�ុងអគារ 

(េដយ Aiphone ឬ វធិីេផ្សងេទៀត)។ ្រត�វ្រត�តពិនិត្យអ�កមកកនស់លទងំអស់េដយ្រប�ង្របយត័� េនេពលពួកេគចូល

ក�ុងអគារសល េដម្បឲី្យដឹងច្បោស់ថា មា� ក់ៗ េដរពីទ� រេឆា� ះេទកនក់រយិាល័យសល។ 

 



 
វិធីពិេសសៃនករអនុ�� តឲ្យសសិ្សេចញពីសល ស្រមាប់សសិ្សោនសុសិ្សរបស្់រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ៃថ�ែខមាន្របសទិ�ភិាព៖ ៃថ�ទី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ 

ៃថ�ែខ ែកស្រម�ល៖ ៃថ�ទី១៣ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៧ 

Early Release Procedures Page 3 of 3 

Translation and Interpretation Center Early Release Procedures 
11/2017 Khmer 

ឍ. បុគ�លិកទងំអស់្រត�វពក់ស� ករបស់្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉្រគបេ់ពលេវល េដម្បសីមា� ល់បុគ�លិកេដយ

ែឡកពីអ�កមកកនស់ល។ 

 

ណ. េក�ងែដលមានេសរភីាពតមប�� របស់តុលករ អចអនុ�� តឲ្យេចញេដយមនិបាច់មានមនុស្សេពញវយ័មក

ទទួល។ 

 

ត. សិស្សោនុសិស្សែដលមានអយុ១៨ឆា� េំឡងេទែដលរស់េនេដយឯករជ្យ េដយគា� នអណាព្យោបាល អចឲ្យេចញ

េដយមនិបាចម់ានមនុស្សេពញវយ័មកទទលួ។ 

 

ថ. ពត័ម៌ានស្រមាបទ់កទ់ងេនេពលមានអសន�ទងំអស់ ្រត�វប��ូ លេទក�ុងបណា� ញកុំព្ូយទរ័សល (SCN)។ សូមទកទ់ង

មក្រក�មអ�កផ�ល់ជំនួយែផ�កកុំព្ូយទរ័របស់្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េដម្បសំុីជំនួយ។ 

 

II. ស� នភពែដលអន�ុ� តឲ្យសសិ្សេចញមនុេម៉ង 

 

ក. ករណាតជ់ួបជាមយួេវជ�បណ�ិ ត និងេពទ្យេធ�ញ 

១. ករអនុ�� តឲ្យសិស្សោនុសិស្សេចញស្រមាបក់រណាតជ់ួបជាមយួ្រគ�េពទ្យ ឬេពទ្យេធ�ញ អចអនុ�� តឲ្យស្រមាបែ់ត

ស� នភាពអសន�ែតប៉ុេណា� ះ។ សំបុ្រតពីេវជ�បណ�ិ ត ឬេពទ្យេធ�ញ អចប�� កព់ីភាពអសន�បាន (មនិចបំាចឲ់្យជា

មុនេទ)។ 

២. េសៀវេភរបស់សលែដលបានែចកជូនេទមាតបិតេនេពលចបេ់ផ�មឆា� សិំក្សោ ្រត�វជ្រមាបមាតបិតថា ករ

ណាតជ់ួបជាមយួេវជ�បណ�ិ ត និងេពទ្យេធ�ញ ្រត�វណាតជ់ួបេ្រកេម៉ាងេរៀន។ ្រត�វជ្រមាបអំពីច្បោប់េនះម�ងេហយម�ង

េទៀតក�ុងកំឡុងឆា� សិំក្សោ េទតមេសចក�ី្រត�វករ។ 

៣. េបសិនជា្រត�វឲ្យសិស្សេចញេទ ព្យោបាលេរគ ឬព្យោបាលេធ�ញ េដយស� នភាពអសន� ្រត�វកតៃ់ថ�ែខ និងេម៉ាង 

ែដល្រត�វេចញ និង្រតឡបម់កវញិ េនក�ុងសំណំុឯកសរ េនករយិាល័យសល។ 

 

ខ. ជម� ឺឬ របសួ 

១. េនេពលែដល ជម� ឺឬរបសួ របស់សិស្សត្រម�វឲ្យមានករជូនដំណឹងជាបនា� ន ់សល្រត�វទកទ់ងេទ មាតបិត ឬ

មនុស្សេពញ 

វយ័ែដលទទួលខុស្រត�វេផ្សងេទៀត ឲ្យមកកន់សល។ 

២. មាតបិត អណាព្យោបាល ឬអ�កតំណាងេពញវយ័េផ្សងេទៀតរបស់្រក�ម្រគ�សរ ែដលមកសល ្រត�វេទកន់

ករយិាល័យសល េហយផ�ល់អត�ស�� ណប័ណ� ែដលមានសុពលភាព េផ��ងផា� តជ់ាមយួសំណំុឯកសរសល 

មុនេពលអនុ�� តឲ្យសិស្សេចញ។ 

 

  



 
វិធីពិេសសៃនករអនុ�� តឲ្យសសិ្សេចញពីសល ស្រមាប់សសិ្សោនសុសិ្សរបស្់រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 
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គ. ប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

១. សិស្សោនុសិស្ស្រត�វេនក�ុងអគារសលរហូតដល់េពលសលបិទ េលកែលងែត្របគល់សិស្សឲ្យេទ មាតបិត 

អណាព្យោបាល ឬ មនុស្សេពញវយ័ែដលមានករទទួលខុស្រត�វេផ្សងេទៀត។ អត�ស�� ណប័ណ� របស់មនុស្សេពញវ ័

យ្រត�វេផ��តផា� តត់មវធិីស�ស�េនះ។ 

 

ឃ. សវនាករ  

១. េនេពលែដលសិស្ស ឬមាតបិត បង� ញដីករពីតុលករស្រមាបយុ់វវយ័េកះេហឲ្យបង� ញខ�ួន នាយកសល្រត�វ

អនុ�� តឲ្យសិស្សេចញ តមវធិីស�ស�េនះ។ 

 

កណំតស់ម� ល៖់ 

 
• ជាករទទលួខុស្រត�វរបស់នាយកសលែដល្រត�វជ្រមាប នងិពនិតិ្យេមល វធិពីេិសសៃនករអនុ�� តឲ្យសិស្សេចញពសីល 

ជាមយួបគុ�លិកសលទងំអស់ ្រពមទងំបទិ្របកសវធិសី�ស�េនះេនតមកែន�ងសំខន់ៗ ពសេពញសល នងិេនក�ុងវុបិៃស ជា
ភាសេផ្សងៗ។ វធិសី�ស�េនះក្៏រត�វែចកចយឲ្យបានេ្រចនដង េនក�ុងឆា� សិំក្សោ។ 

 
• េនេពលណាមានឱកស សល្រត�វេផ�កររលឹំកេទមាតបតិ េដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានថ�ីៗ ៖ (១) ពត័ម៌ានស្រមាបទ់កទ់ងមាតបតិ (២) 

ប�� ីេឈ� ះបគុ�លែដលបានអនុ�� តឲ្យមកទទលួកូនរបស់ពកួគាត ់(េពលែដលបានប�� កអ់ត�ស�� ណេហយ) េហយ (៣) បទ
ប�� ពតុីលករ ឬ ករែណនាពំេិសសែដលទកទ់ងនងឹកូនរបស់ពកួគាត។់  

 

• បគុ�លិកសលទងំអស់្រត�វចុះហត�េលខេលលិខតិែដលភា� បម់កជាមយួេនះ េដម្បបី�� កថ់ាបានទទទលួវធិសី�ស� នងឹករទទលួ
ស� ល់របស់ពកួគាត ់ថាបានយល់ពវីធិសី�ស�េនះ។ លិខតិែដលបានចុះ ហត�េលខ នងិ កលបរេិច�ទ ្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងសំណំុឯក
សររបស់បគុ�លិក។ 

 

ៃថ�ែខេចញឯកសរ៖ ៃថ�ទ៩ី ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ 

ៃថ�ែខែកឯកសរ៖ ៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ 

 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
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ខ�ុ ំ បានទទួល និង បានអន វធិីស�ស�ពិេសសៃនករអនុ�� តឲ្យសិស្សេចញពីសល ស្រមាបសិ់ស្ស្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡា

ែដលហ��៉។/ I have received, and read the Special Release Procedures for School District of Philadelphia 

Students.  

 

 

 េឈ� ះ/Print Name: ______________________________________________ 

 

 ហត�េលខ/Signature:  _____________________________________________ 

 

 ៃថ�ែខ/Date:  _____________________________________________________ 

 

 េឈ� ះសល/Name of School:  ______________________________________ 

 

 េឈ� ះនាយកសល/Principal’s Name:  _________________________________ 

 


