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សណួំរដែលគេឧសាហស៍រួ 
ការឆ្លើយតបឆៅនងឹសណួំរ និង ផ្ដលក់ារគទំ្រដលប់គុ្គលកិសាលា  

ពត័ម៌ានខាងក្រោមក្នេះ គឺក្រៅផ្លូ វោរ ក្ ើយមិនមមនជាដបូំន្មា នមផ្ែកច្បាបក់្ន្មេះក្េ។ បញ្ហា នីមយួៗមានលកខណៈខុសៗគ្នែ  ក្ ើយដបូំន្មា នកអ៏ាច្បមានលកខណៈ 
ខុសៗគ្នែ  ក្ោយក្ោងក្ៅតាមស្ថា នភាពនីមយួៗ។ 

 

១. ឆតើពាកយសម្ដសីអបឆ់្ពើម្ជាអ្វ?ី 
«ពាកយសមដសីអបក់្ខពើម គឺជាពាកយសមដមីដលក្ វ្ើឲ្យ អាកអ់នចិ់្បតត គរមាមកំម ង ឬ របមាថរកុមមនុសសក្ផ្សងៗ ក្ោយស្ថរ ពូជស្ថសន ៍ពណ៌
សមបុរ ស្ថសន្ម ក្ដើមកំក្ណើ ត េំក្ន្មរននក្សច្បកដីរសឡាញ់ ពិោរភាព ឬ លកខណៈក្ផ្សងៗក្េៀត។» ពាកយថារកុម ក្ៅេីក្នេះមាននយ័ថា 
រកុមអែកមដលមានលកខណៈដូច្បគ្នែ  ឧទា រណ៍៖ ចិ្បន អែកមដលនិោយភាស្ថក្អសា៉ាញ អីុស្ថល ម ក្មា  មនុសសក្ខទើយ របុស/រសី /អែកបដូរក្េ
េ។ល។ 

២. ឆតើ្ ្ុអំាចទ្រឈម្នងឹពាកយសម្ដសីអបឆ់្ពើម្ឆៅសាលាឆោយវិធណីា? 
ពត័ម៌ានទាងំបីក្នេះអាច្បផ្ដល់ឲ្យក្ោកអែកនូវវ ិ្ ីងាយរសួលកែុងោររបឈមមុខនឹងពាកយសំដីសអបក់្ខពើម។ 
 បណឌិ ត Howard Stevenson ននស្ថកលវេិាល័យផិ្នសីុលក្វនញ៉ា  មផ្ែកអបរ់ថំាែ កប់ណឌិ ត បានបញ្ហា កថ់ា «ោរបំេតិបំេយ័ និង ោរ

ោយ ីក្ៅក្លើ ពូជស្ថសន ៍និង ជាតិពនធ បានក្កើនក្ ើង តាងំពីក្ពលក្បាេះក្នែ តក្រ ើសរបធាន្ម្ិបតីមក។ ឧបបតតិក្ តុជាក្រច្បើនបាន
ក្កើតក្ ើងក្ៅស្ថោ ពីថាែ កម់ក្តតយយ ដល់ថាែ ក ់េី១២។» បណឌិ ត Stevenson ផ្ដល់ឱវាេអំពីវ ិ្ ីមដលអែកអបរ់អំាច្បោរពារសិសសរបស់
ពកួក្គ និង ោរពារខលួនឯងផ្ទទ ល់។»  
www.gse.upenn.edu/news/educators-playbook/how-confront-hate-speech-school 

 មណឌ លច្បាបស់រមាបជ់នរកីរកមប៉ាកខាងតបូង (The Southern Poverty Law Center)៖ www.splcenter.org គឺជាអងគោរមផ្ែកសិេធិជន
សីុវលិ ខិតខំរបឹងមរបងកែុងោររបនងំនឹង ោរសអបក់្ខពើម និង ោររបោនពូ់ជស្ថសន ៍និង រកយុតតិ្មឲ៌្យអែកេនក់្ខោយជាក្រច្បើន ក្ៅកែុង
សងគមរបស់ក្យើង។ តាមរយៈននោរក្របើ បណដឹ ង ោរអបរ់ ំនិង វ ិ្ ីោរពារក្ផ្សងៗក្េៀត មណឌ លច្បាបស់រមាបជ់នរកីរកមប៉ាកខាងតបូង 
(SPLC) ក្ វ្ើអវីៗរគបម់បបោ៉ា ងក្ដើមបឈីានក្ៅដល់នថៃមដល យុតតិ្ម ៌និង ឱោសមានសិេធកិ្សាើភាពគ្នែ  ោល យជាោរពិត។ បច្បចុបបនែ
ក្នេះ ពកួក្គកកំ៏ពុងតាមោនរបាយោរណ៍អំពីោរោយកី្ោយស្ថរោររបោនពូ់ជស្ថសន ៍និង ោរបំេតិបំេយ័ មដលបានក្កើតក្ ើង
វញិក្ៅក្ពលក្បាេះក្នែ តក្រ ើសរបធាន្ម្ិបតី រពមទាងំផ្ដល់ពត័ម៌ានអំពីោររបនងំនឹងោរសអបក់្ខពើម។ ពកួក្គកជ៏ាស្ថខាននអងគោរមដល
ផ្តល់ពត័ម៌ានឲ្យ រគូ/អែកអបរ់ ំតាមរយៈោរបងាា តប់ក្រងៀនឲ្យមានោរអតក់្អាន (www.tolerance.org). 

 សមពន័ធរបនងំនឹងោរបរហិារក្ករ តិ៍ (The Anti-Defamation League)៖ www.adl.org។ សមពន័ធរបនងំនឹងោរបរហិារក្ករ តិ៍ បានបក្ងកើត
ក្ ើងកែុងនែ ១ំ៩១៣ «ក្ដើមបបីញ្ឈបោ់របរហិារក្ករ ដិ៍ដល់ជនជាតិ យូោ (Jewish) និង ោររកោយុតតិ្ម ៌និង ោរឲ្យតនមលក្សាើភាពគ្នែ  
ដល់ពលរដឋទាងំអស់។» ឥ ូវក្នេះអងគោរ សិេធិ ជនសីុវលិ/មនុសស ដ៏្ ំមយួកែុងរបក្េស សមពន័ធរបនងំនឹងោរបរហិារក្ករ តិ៍ (ADL) ត
ស ូរបយុេធ និងោររបនងំជនជាតិយូោ និង ោររបោនពូ់ជស្ថនរ៍គបេ់រមង ់ោរពារឧតដមគតិននលេធិរបជា្ិបក្តយយ និង ោរពារ
សិេធិសីុវលិ ឲ្យពលរដឋទាងំអស់។ 

៣. ឆតើពាកយសម្ដសីអបឆ់្ពើម្ ដចូគា នងឹបរឧទ្កដិឋននការសអបឆ់្ពើម្ ដដរឬឆរ? 
មនិដូច្បគ្នែ ក្េ។ «បេឧរកិដឋននោរសអបក់្ខពើម គឺជាអំក្ពើមដលក្ វ្ើក្ ើងក្ោយស្ថរ ោររបោនពូ់ជស្ថសន ៍ឬ ោរលក្មអៀង។ ក្ដើមបចីាតេុ់កថាជា 
បេឧរកិដឋននោរសអបក់្ខពើម អំក្ពើក្ន្មេះរតូវមតជាបេឧរកិដឋ - មនិមមនរគ្ននម់តជាោរបក្ញ្ចញមតិននោរមនិក្ច្បេះអតឱ់នក្ន្មេះក្េ។ បេក្លាើសខលេះ
ោល យជា បេឧរកិដឋននោរសអបក់្ខពើម ក្ោយស្ថរអវីមដលជំរុញឲ្យរបរពឹតតិននបេឧរកិដឋក្ន្មេះ។ ក្ៅក្ពលមដលអែកណាមាែ ករ់បរពឹតតិបេឧរកិដឋអវី
មយួ ក្ោយស្ថរោររបោន ់ពូជស្ថសន ៍ពណ៌សមបុរ ស្ថសន្ម ក្ដើមកំក្ណើ ត ឬ ពូជពងស របស់ជនរងក្រគ្នេះ បាននយ័ថាអែកក្ន្មេះបានរប
រពឹតតបិេឧរកិដឋននោរសអបក់្ខពើម ក្ៅរដឋផិ្នសីុលក្វនញ៉ា ។» 

៤. ឆតើ្ ្ុទំ្តវូឆធវើដចូឆម្ដច ឆបើសនិជា្្ុបំាន ឆ ើញ ឮ ឬ កាល យជាជនរងឆទ្គោះននបរឧទ្កដិឋននការសអបឆ់្ពើម្? 
សូមេូរស័ពទក្ៅក្លខ ៩១១ ជាបន្មទ ន។់ 

៥. ឆតើ្ ្ុអំាចឆធវើអ្វ ីឆបើសនិជាមានឧរបតតឆិេតនុន ពាកយសម្ដសីអបឆ់្ពើម្ ការលឆម្អៀង ការទ្រកានព់ជូសាសន ៍ឬ អ្ឆំពើេងឹា ឆៅឆលើអ្ាកណាមាា កឆ់ៅសាលារបស់្ ្ុ?ំ 
រកសួងអបរ់នំនេីរកុង វីឡាមដល វយ៉ា មានច្បាបោ់រពារស គមនរ៍បស់ក្យើង។ 

http://www.gse.upenn.edu/news/educators-playbook/how-confront-hate-speech-school
http://www.splcenter.org/
http://www.tolerance.org/
http://www.adl.org/
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 មារតាេី ១០២ សដីពីោរអបរ់អំំពី ពូជស្ថសនច៍្បរមុេះ វបប្មច៌្បរមុេះ ក្េេ រតូវបានក្គបក្ងកើតក្ ើង «ក្ដើមបបីណតុ េះោរយល់ដឹងអំពីោរ
ក្គ្នរពរគប ់ពូជស្ថសន ៍ជាតិពន័ធ ឋានៈ ក្េេ ស្ថសន្ម ពិោរភាព េំក្ន្មរននក្សច្បកដីរសឡាញ់ (យល់ក្ ើញ ឬ ដឹង) និង អតត
សញ្ហា ណននក្េេ (យល់ក្ ើញ ឬ ដឹង) ទាងំអស់)។» 

 មារតាេី ២៥២ សដីពីោរអបរ់អំំពី សិសសមដល បដូរក្េេ និង មានក្េេមនិ្មាតា រតូវបានក្គបក្ងកើតក្ ើង «ក្ដើមបធីាន្មឲ្យបាននូវ សុវតាិ
ភាព សមភាព និង យុតតិ្ម ៌សរមាបសិ់សសទាងំអស់ ក្ោយមនិគិតពី អតតសញ្ហា ណននក្េេ ឬ ោរបងាា ញលកខណៈននក្េេ ក្ដើមបឲី្យ
ពកួក្គអាច្បសក្រមច្បបាននូវសិេធិជាមនុសស និង មានសោដ នុភាពមផ្ែករបាជាា ស្ថា រតី ដល់ករមតិខពស់បំផុ្ត។» 

 មារតាេី ២៤៨ សដីអំពីោរោយី។ ច្បាបក់្នេះ ឲ្យនិយមនយ័ោ៉ា ងច្បាស់អំពីោរោយី ថាជា សំដី ោរសរក្សរ គំនូរ និង/ឬ អំក្ពើណា
មយួមដលមនិស្ថវ គមន ៍មដលពាកព់ន័ធដល់ ក្េេ អាយុ ពូជស្ថសន ៍ពណ៌សមបុរ េំក្ន្មរននក្សច្បកដីរសឡាញ់ (យល់ក្ ើញ ឬ ដឹង) និង 
អតតសញ្ហា ណននក្េេ (យល់ក្ ើញ ឬ ដឹង) ក្ដើមកំក្ណើ ត ពិោរភាព ករមតិននចំ្បក្ណេះដឹងភាស្ថអងក់្គលស មាន ឬ រក និង/ឬ ក្គ្នលជំ
 រនក្ោបាយ របស់អែកណាមាែ ក។់ ោរោយីគឺជា៖ 

o ោរគរមាមកំម ង ឬោរោយី ោរបំេតិបំេយ័ ឬ ោរវាយតបសិ់សសដនេក្េៀត 
o ោរសរក្សរគូសវាសក្លង មដលមានពាកយវាយរបហារ មដលជាពាកយមាកង់ាយដល់អែកដនេ 
o ោរកំមបលងក្លងមដលជាពាកយក្មើលងាយ ឬ ក្ៅក្ឈាា េះបងាអ ប ់ឬ និោយមាកង់ាយក្ៅោនអ់ែកដនេ 
o វាយតនមលអវជិាមាន ឬ សកមាភាពខឹងសមា មដលក្មើលងាយអែកដនេ 
o ោរសរក្សរ ឬ គំនូរ មដលមានពាកយ ឬ ោរវាយតនមល មដលបិេ ឬមច្បកចាយ ឬសរក្សរ ឬក្បាេះពុមព ក្ៅក្លើសក្មលៀកបំពាក ់

មដលមាកង់ាយដល់អែកដនេ 
រតូវរាយោរណ៍អំពីោរោយីជាបន្មទ នក់្ៅ ន្មយកស្ថោ ឬអែកតំណាងរបស់គ្នត ់ឬបុគគលិកស្ថោណាមាែ ក ់រមួទាងំ រគូ អែក
ផ្ដល់ឱវាេ រគូបងវឹក និង រដឋបាល។ បុគគលិកណាមាែ កម់ដលេេលួរបាយោរណ៍មបបក្នេះ រតូវជរមាបក្ៅ ន្មយកស្ថោ ឬអែកតំ
ណាងរបស់គ្នត ់ជាបន្មទ ន។់ ក្ ើយក្បើសិនជាអាកបបកិរោមបបក្នេះក្ៅមតក្កើតក្ ើងជាបនត ឬក្បើសិនជាស្ថោមនិចាតវ់ធិាន
ោរអវីក្េ សិសស ឬ មាតាបិតា/អាណាពាបាល រតូវរាយោរណ៍ឧបបតតិក្ តុក្នេះក្ៅមខសេូរស័ពទសំខានរ់បស់រកសួងក្លខ ២១៥-
៤០០-SAFE (៧២៣៣)។ 

 មារតាក្លខ ២៤៩ សដីអំពី ោរសមលុតក្ វ្ើបាប/ោរសមលុតក្ វ្ើបាបតាមក្រគឿងក្អ ិច្បរតូនិច្ប គឺជាលេធផ្លននោរេេលួស្ថគ ល់របស់  
គណៈកមាា ្ិោរមកេរមងស់្ថោក្រៀន ចំ្បក្ពាេះឥេធិពលអវជិាមានននោរសមលុតក្ វ្ើបាប មកក្លើ សុខភាព សុខមាលភាព សុវតាិភាព និង 
បរោិោសសិកោក្ៅស្ថោ របស់សិសស។ ោរសមលុតក្ វ្ើបាប អាច្បក្លច្បក្ ើងតាមរយៈននអំក្ពើក្ោយក្ច្បតន្មតាម សកមាភាព ផ្លូវចិ្បតត 
ពាកយសំដី មនិនិោយសដី ោរសរក្សរ ឬ តាមក្រគឿងក្អ ិច្បរតូនិច្ប ឬ សកមាភាពជាបនតបន្មទ បក់្ៅក្លើសិសសណាមាែ ក ់ឬសិសសជា
ក្រច្បើន មដលក្កើតមានក្ ើងក្ៅកែុង និង/ឬ ក្រៅ ស្ថោ មដលមានលកខណៈ ៃ្ន់្ ៃរ មនិអស់មនិក្ ើយ ឬ រាលោល ក្ ើយមានោរប៉ាេះ
ពាល់ដល់អវីៗ ដូច្បខាងក្រោមក្នេះ៖ 

o ១. រខំានខាល ងំដល់ោរសិកោរបស់សិសស។ 
o ២. បងកឲ្យមានោរគរមាមកំម ង និង បរោិោសសិកោមនិលអ។ 
o ៣. រខំានខាល ងំដល់សកមាភាពរបស់ស្ថោ។ 

ោរសមលុតក្ វ្ើបាប បានកំណតក់្ោយលកខណៈវនិិច្បឆយ័បី (៣) ខាងក្រោមក្នេះ៖ 
១. ជាអាកបបកិរោិឈាល នពានក្ោយក្ច្បតតន្ម ឬក្ វ្ើឲ្យមានក្រគ្នេះថាែ ក ់និង 
២. ក្ វ្ើក្ ើយក្ វ្ើក្េៀត កែុងរយៈក្ពលយូរ និង 
៣. ក្កើតក្ ើងតាមរយៈេំន្មកេំ់នងរវាងបុគគល មដលគ្នា នអំណាច្បក្សាើគ្នែ  (ឧទា រណ៍ មយួ (១) បុគគលមដល មាឌ្ំជាង ខាល ងំ

ជាង មានបញ្ហា ជាង ឬ មានអនុភាពកែុងសងគមជាង។) ោរសមលុតក្ វ្ើបាប មានលកខណៈក្រច្បើនមបបក្រច្បើនោ៉ា ង ក្ ើយអាច្បរមួ
បញ្ចូ លអាកបបកិរោិខុសៗគ្នែ ។ 

ដូច្បបានឲ្យនិយមនយ័ក្ៅកែុងច្បាបក់្នេះ ោរសមលុតក្ វ្ើបាប សំក្ៅក្ៅក្លើសកមាភាព ចំ្បក្ពាេះ ឬ ក្ោយច្បំ  មដលអាច្បរមួមាន 
ប៉ាុមនតគ្នា នកំណត ់ក្ៅនឹង៖ 

១. រាងោយ – ប៉ាេះពាល់ វាយតប ់ទាតធ់ាក ់រុញ រចាន ឲ្យអែកណាមាែ កក់្ វ្ើឲ្យជនមាែ កក់្េៀតមានោរឈចឺាប។់ 

២. ពាកយសំដី – ក្ៅក្ឈាា េះបងាអ ប ់ចំ្បអនក់្លង ជំអក និោយក្ដើម និង បំផុ្សពាកយច្បចាមអារាម។ 
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៣. មនិក្ច្បញពាកយសំដី – គរមាមកំម ង បំេតិបំេយ័ ោយវោិអាសរគ្នម ក្ វ្ើឲ្យមានភាពឯក្ោ បដិក្ស្មនិឲ្យចូ្បលរមួ លួច្ប
តាមោន ោរសមលុតក្ វ្ើបាបតាមក្រគឿងក្អ ិច្បរតូនិច្ប (ោរសមលុតក្ វ្ើបាបមដលក្ វ្ើក្ ើងតាមរយៈោរក្របើក្រគឿងក្អ ិច្បរតូនិច្ប 
ឬ ឧបករណ៍សរមាបទ់ាកេ់ង តាមរយៈននោរក្របើបណាដ ញសងគម អីុមមល ោរសរក្សរឆ្លងក្ឆ្លើយតាមេូរស័ពទនដ វ្ីត (tweets) 
សរក្សរក្រឿងខលីៗោកក់ែុងក្រគឿងក្អ ិច្បរតូនិច្ប (blogs) មច្បកចាយ រូបថត និង វកី្ដអូ ោរសរក្សរឆ្លងក្ឆ្លើយតាមកំុពយូេរ័ (chat 

rooms) ក្ៅក្លើ bash boards ឬ វុបិនស)។ 

ច្បាបក់្នេះកឲ៏្យនិយមនយ័ដល់ពាកយ [ក្ៅ]ស្ថោក្រៀន ក្ោយបញ្ហា កប់ាននយ័ថា ក្ៅកែុងស្ថោ កែុបរកិ្វណស្ថោ កែុងរថយនដ
ស្ថោ ក្ៅកមនលងចារំថយនដស្ថោ ក្ៅច្បំណតរថយនដរកុង ក្ៅក្ពលរថយនដដឹកសិសសក្ៅ និងមកពីស្ថោ ឬ សកមាភាពក្ៅ
ក្រៅស្ថោ មដលឧបតាមភ ក្មើលខុសរតូវ ឬ អនុញ្ហា ត ក្ោយស្ថោ។ 

៦. ឆតើ្ ្ុអំាចរកពត័ម៌ានអ្ពំភីាព្សុដរលកពគីា  ឆៅរណីា? 
មាន វុបិនស ក្សៀវក្ៅ អងគោរ និង បុគគល ជាក្រច្បើនមដលអាច្បជយួ ក្ោកអែកបាន។ ខាងក្រោមក្នេះគឺជាបញ្ា ីខលីមយួ ប៉ាុមនតក្យើងខាុ ំកំពុងក្រៀចំ្ប
ឯកស្ថរសរមាបអ់ែកអបរ់ ំមដលមានបញ្ា ីក្ឈាា េះជាក្រច្បើន។ 
 ោរបក្រងៀនឲ្យមានោរអត់្ ាត៖់ www.tolerance.org។ ោរបក្រងៀនឲ្យមានោរអត់្ ាត ់មានពត័ម៌ានមដលទាកេ់ងនឹង ោរនិោយជា

មយួសិសសអំពីស្ថា នភាពក្រោយក្ពលក្បាេះក្នែ ត ោរស ោរជាមយួក្កាងកែុងក្រឿង មដលទាកេ់ងនឹង ោររមួបញ្ចូ ល និងោររបនងំ
នឹងភាពលក្មអៀង។ 

 ឯកស្ថរអំពីវបប្មច៌្បរមុេះ (Multicultural Toolkit)៖ www.awesomelibrary.org/multiculturaltoolkit.html 
ឯកស្ថរក្នេះមានោររស្ថវរជាវអំពីរបក្េេននោរស ោររវាងរកុម ជាតិស្ថសន ៍និង របនពណីវបប្ម ៌ក្ផ្សងៗ។ ឯកស្ថរក្នេះផ្ដល់
ពត័ម៌ានមដលពិភាកោអំពីឧបសគគននោរស ោររវាងរបនពណីវបប្មខុ៌សគ្នែ  និង ផ្ដល់ឲ្យនូវវ ិ្ ីសរមាបជ់ាជំនយួ និងោរមកលមអ
លំន្មនំនេំន្មកេំ់នង និង ោរយល់ដឹងអំពីរបនពណីវបប្ម។៌ ពត័ម៌ានទាងំក្នេះ រមួមាន៖ ដំណាកោ់លននោរយល់ដឹងពីរបនពណីវបប
្មដ៌នេ វ ិ្ ីក្របើោរក្របៀបក្្ៀបលំន្មនំនរបនពណីវបប្ម ៌លំន្មនំន េំន្មកេំ់នង និង ោរសនែិោឋ ន ក្សច្បកដីសក្ងខបអំពី មបបបេ និង 
តនមល ននោរទាកេ់ង និង ជំក្នឿដប ់មដលរារាងំមនិឲ្យមានោរស ោររវាងរបនពណីវបប្មខុ៌សគ្នែ ។ 

 មជឈមណឌ លមផ្ែកោរក្របើភាស្ថវេិាក្ដើមបកី្ោេះរស្ថយបញ្ហា ជាកម់សដង (Center for Applied Linguistics)៖ www.cal.org។ 
មជឈមណឌ លមផ្ែកោរក្របើភាស្ថវេិា គឺជាអងគោរឯកជន ក្ោយឥតយកកនរម សាិតក្ៅេីរកុងវា៉ា សីុនក្តាន ឌីសីុ។ ក្គ្នលបំណងរបស់
មជឈមណឌ លមផ្ែកោរក្របើភាស្ថវេិាក្ដើមបកី្ោេះរស្ថយបញ្ហា ជាកម់សដង គឺផ្ដល់ពត័ម៌ានអំពីវបប្ម ៌មដលទាកេ់ងនឹង ភាស្ថ និង វបប
្ម ៌ក្ដើមបមីកលមអវ ិ្ ីទាកេ់ងគ្នែ ។ កិច្បចោររបស់ពកួក្គក្ផ្ទដ តក្ៅក្លើោរបក្ងកើនោរអបរ់ ំមផ្ែកភាស្ថ ក្ោេះរស្ថយេំន្មស់វបប្ម ៌ក្ វ្ើោរ
រស្ថវរជាវមដលបញ្ចូ លភាស្ថជាមយួវបប្ម ៌និងផ្ដល់ពត័ម៌ានមដលបងាា ញពីស្ថរៈសំខានន់នោរយល់ដឹងពីវបប្មក៍ែុងោរក្ វ្ើេំន្មកេំ់
នង។ វុបិនសក្នេះរមួមាន ពត័ម៌ានមដលទាកេ់ងនឹងថាែ ក ់ESL សរមាបម់នុសសក្ពញវយ័ ោរអបរ់ពីំរភាស្ថ ោរអបរ់ជំនអក្ន្មត របក្វសន ៍
ភាស្ថមរតក (heritage languages) ោរបងាា តប់ក្រងៀនតាមភាស្ថមដលរសួលយល់ (sheltered instruction) និងរបធានបេមដល
ក្លើកកមពស់ោរអបរ់ឲំ្យយល់ដឹងពី វបប្ម។៌ 

៧. ឆតើ Islamophobia (ការភយ័ខ្លល ច សាសនាអ្ុសីាល ម្) គ្ជឺាអ្វ?ី 
«Islamophobia គឺជាោរេយ័ខាល ច្ប ឬ ជាោសអប ់ស្ថសន្មអីុស្ថល ម និង អីុសលីមស្ថសនិក។ វាមានមកជាក្រច្បើនសតវតសមកក្ ើយ ប៉ាុមនតវាោន់
មតក្បើកចំ្ប  ោនម់តខាល ងំ និងោនម់តមានក្រគ្នេះថាែ កក់្ ើង ក្រោយពីមានក្េរវកមាវាយរបហារក្ៅ នថៃេី១១ មខកញ្ហា  (៩/១១)។ បាតុេូតក្នេះ 
ក្ វ្ើឲ្យមាន ោររបនងំនឹងអីុសលីមស្ថសនិក ោរក្រ ើសក្អើង ោរោយី និងមថមទាងំអំក្ពើ ឹងោ ក្រៀងរ ូតមក។ វាក្ វ្ើឲ្យមានោរប៉ាេះពាល់ដល់
ោរចូ្បលរមួរបស់ អីុសលីមស្ថសនិក-អាក្មរកិ ក្ៅកែុងសងគម។» 

៨. ឆតើមានអ្ងគការកាងុតបំនដ់ដល គទំ្រ នងិ អ្បរ់ ំសេគ្ម្ន ៍អ្ពំអី្ុសីលមី្សាសនកិ ដដរឬឆរ? 
មាន អងគោរដល៏អបំផុ្តមយួក្ៅកែុងតំបនគឺ់ រកុមរបឹកោេំន្មកេំ់នង អាក្មរោិងំ អីុស្ថល ម (Council on American-Islamic Relations)៖ 
www.cair.com។ «េសសនៈរបស់ រកុមរបឹកោេំន្មកេំ់នង អាក្មរោិងំ អីុស្ថល ម គឺក្ វ្ើជាអែកដឹកន្មកំែុងោរគ្នរំេឲ្យមាន យុតតិ្ម ៌និង ោរ
យល់ពីគ្នែ ក្ៅវញិក្ៅមក។ ក្គ្នលបំណងរបស់ រកុមរបឹកោេំន្មកេំ់នង អាក្មរោិងំ អីុស្ថល ម គឺបក្ងកើនោរយល់ដឹង អំពីស្ថសន្មអីុស្ថល ម ជំ
រុញឲ្យមានោរសនទន្ម ោរពារក្សរភីាពជនសីុវលិ ផ្ដល់សិេធិអំណាច្បដល់ អាក្មរោិងំ អីុស្ថល ម និងបក្ងកើតឲ្យមានោររបួរមួ មដលជំរុញឲ្យ
មាន យុតតិ្ម ៌និង ោរយល់ពីគ្នែ ក្ៅវញិក្ៅមក។ រកុមរបឹកោេំន្មកេំ់នង អាក្មរោិងំ និង អីុស្ថល ម មានមផ្ែក តាមោន និង របនងំ ោរ

http://www.tolerance.org/
http://www.awesomelibrary.org/multiculturaltoolkit.html
http://www.cal.org/
http://www.cair.com/
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េយ័ខាល ច្ប ឬសអប ់អីុស្ថល ម តាមោនរបេព និង ឧបបតតិក្ តុ ននោរេយ័ខាល ច្ប ឬសអប ់អីុស្ថល ម េូទាងំរបក្េស និង បក្ងកើតឯកស្ថររបាបពី់ោរ
ពិត ក្ដើមបោីតរតោងពីពត័ម៌ានមដលមនិពិត មដលកំពុងរាលោលអំពី ស្ថសន្មអីុស្ថល ម និង អីុស្ថល មស្ថសនិក។» 

៩. ឆតើ្ ្ុអំាចរក ពត័ម៌ាន នងិ ឧទាេរណ៍ ដដលលអបផំ្តុអ្ពំ ីការឆធវើការ និង ការរសឆ់ៅ ជាម្យួជនឆភៀស្លនួ នងិ អ្ុសីាល ម្សាសនកិ ឆៅរណីា? 
មានអងគោរដល៏អមយួ មដលមានក្ឈាា េះថា ស្ថវ គមនរ៍បក្េសអាក្មរកិ (Welcoming America)។ ពកួក្គបានច្បងរកងពត័ម៌ានលអៗ និងសរ
ក្សរឯកស្ថរមដលមានចំ្បណងក្ជើងថា អែកជិតខាងរបួរមួគ្នែ ៖ ោរសនាក្ដើមបីពរងឹងេំន្មកេំ់នងជាមយួ ជនក្េៀសខលួ ន និង អីុស្ថល មស្ថស
និក/Neighbors Together: Promising Practices to Strengthen Relations with Refugees and Muslims។ 
ក្ោកអែកអាច្បអានឯកស្ថរតាមវុបិនស www.welcomingamerica.org 

១០. ឆតើ ជនអ្ឆនាត ទ្រឆវសន ៍នងិ ជនឆភៀស្លនួ ្សុគា យ៉ា ងណាដដរ? 
ខុសគ្នែ ។ «ជនក្េៀសខលួន គឺជាអែកមដលរតូវក្គបងខំឲ្យរតក់្េៀសខលួនក្ច្បញពីរបក្េសរបស់ខលួន ក្ោយស្ថរ ោរក្ វ្ើេុកខបុកក្មែញ សង្គ្ងាគ ម ឬ អំ
ក្ពើ ឹងោ។ ជនក្េៀសខលួនមានោរេយ័ខាល ច្បចំ្បក្ពាេះ ោរក្ វ្ើេុកខបុកក្មែញ ក្ោយស្ថរ ពូជស្ថសន ៍ស្ថសន្ម សញ្ហា តិ ក្គ្នលជំ នក្ោបាយ 
ឬ ជាសមាជិកកែុងរកុមណាមយួ។ ពកួក្គរបម លជាមនិអាច្បវលិរត បក់្ៅោនម់ាតុេូមវិញិបាន ឬមនិហា នរត បក់្ៅវញិ។ សង្គ្ងាគ ម 
និង អំក្ពើ ឹងោមកក្លើ ជនជាតិភាគតិច្ប កុលសមពន័ធ និង ស្ថសន្ម គឺជាមូលក្ តុចំ្បបងមដលបណាដ លឲ្យជនក្េៀសខលួនរតក់្ច្បញពីរបក្េស
របស់ពកួក្គ។» 
ជនអក្ន្មត របក្វសន ៍គឺជាអែកមដលក្រជើសក្រ ើសចាកក្ច្បញពីមាតុេូមរិបស់ខលួន ក្ដើមបមីករស់ក្ៅរបក្េសក្ផ្សងក្េៀត។ 

១១. ឆតើ ជនអ្ឆនាត ទ្រឆវសនទ៍ាងំអ្ស ់រសឆ់ៅ “្សុចាប”់ ឬអ្វ?ី 
ក្េ មនិមមនជនអក្ន្មត របក្វសនទ៍ាងំអស់ គ្នា នឯកស្ថសររស់ក្ៅរសបច្បាបក់្ន្មេះក្េ។ 

១២. ឆតើ អ្ាកដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់នងិ អ្ាករសឆ់ៅ “្សុចាប”់ ្សុគា យ៉ា ងដចូឆម្ដចដដរ? 
ពាកយរតឹមរតូវសរមាបជ់នមដលចូ្បលមកក្ោយគ្នា ន ោរអនុញ្ហា ត/ោររតួតពិនិតយ ចាតេុ់កថាជាជនមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប។់ 
ពាកយថា ខុសច្បាប ់ជាពាកយក្ វ្ើឲ្យបាតល់កខណៈជាមនុសស។ 

១៣. ឆតើ សសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប់ អាចឆៅឆរៀនបានដដរឬឆរ? 
អាច្ប។ សិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់មានសិេធិក្ៅក្រៀនក្ៅស្ថោរដឋក្ោយឥតក្ច្បញនថល។ ោលពីនែ ១ំ៩៨២ តុោោរកំពូល
ននស រដឋអាក្មរកិ (U.S. Supreme Court) កែុងក្រឿងកដីដល៏បលីាញ Plyer vs. Doe ធាន្មសិេធិរបស់ក្កាងមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសប
ច្បាប ់ឲ្យក្ៅក្រៀន។ 

១៤. ឆតើ សសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប់ ដដលនងឹចលូឆរៀនឆៅម្ហាវិរាលយ័ អាចោកព់ាកយឆសាើសុទំ្ាកជំ់នយួបងន់លលសាលា (FAFSA)បានដដរឬឆរ? 
មនិអាច្បក្េ។ ក្រឿងកដី Plyer vs. Doe មនិធាន្មសិេធិរបស់សិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់ក្ៅក្រៀនក្ៅមហាវេិាល័យក្េ។ 
សិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់មនិអាច្បេេលួរបាកជំ់នយួពីរដឋស ពន័ធបានក្េ។ ប៉ាុមនត រដឋនីមយួៗមាន ច្បាបខុ់សៗគ្នែ  ចំ្ប
ក្ពាេះសិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប។់ 

១៥. ឆតើសសិសអាចសុទំ្ាកជំ់នយួបងន់លលសាលាឆៅរណីា? 
មានរដឋរបាមំដលផ្ដល់របាកជំ់នយួបងន់ថលស្ថោ (មនិមមនរបាកជំ់នយួពីរដឋស ពន័ធក្េ) ដល់សិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប៖់ 
ោលី វ័រនីញ៉ា  ញូមកិសិកូ តិច្បស្ថស មនីែីសូតា និង វា៉ា សីុងក្តាន។ ក្ៅរដឋផិ្នសីុលក្វនញ៉ា  ស្ថកលវេិាល័យ និង មហាវេិាល័យ នីមយួ
ៗ មានច្បាបខុ់សៗគ្នែ ។ ក្ៅ មហាវេិាល័យ និង ស្ថកលវេិាល័យ ជាក្រច្បើន កែុងរដឋផិ្នសីុលក្វនញ៉ា  អនុញ្ហា តឲ្យសិសសមដលគ្នា នឯក
ស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់ចុ្បេះក្ឈាា េះចូ្បលក្រៀន ប៉ាុមនតពកួក្គរតូវបងន់ថលស្ថោតាមោរកំណត ់សរមាបសិ់សសអនតរជាតិមដរ។ 

១៦. ឆតើមានរដឋណាដដលអ្នញុ្ញា តឲ្យសសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់ឆៅឆរៀនឆៅ ម្ហាវិរាលយ័  នងិ សាកលវិរាលយ័ ឆេើយបងន់លលសាលាតាម្តនម្លកាងុ
រដឋ ដដរឬឆរ? 
មាន។ មានរដឋចំ្បននួនមភមដលក្ វ្ើដូក្ច្បែេះ៖ ោលី វ័រនីញ៉ា  កូ ូរា៉ា ដូ កណាា េិខិត  វ័ររោី ហានវ ៉ា ក្អៀលីណយ កិនស្ថស មមរ ីិន មឆីី្កិន មនីី
សូតា ណារបាស្ថក  ញូក្ជើ សុ ីញូយ៉ាក អូោល  ូមា អូរ ីគិន រ ៉ាូដអាយលិន តិច្បស្ថស យូថា វា៉ា សីុងក្តាន  និង វសិខិនសិន។ ប៉ាុមនតមានភាពខុស
គ្នែ ខលេះកែុងចំ្បក្ណាមរដឋទាងំក្ន្មេះ។ «រដឋខលេះឲ្យបងត់ាមតនមលកែុងរដឋ ក្ោយមនិគិតពីស្ថា នភាពរស់ក្ៅ —ោលី វ័រនីញ៉ា  ហានវ ៉ា ញូមកិសិកូ មនីី

http://www.welcomingamerica.org/
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សូតា អូោល  ូមា អូរ ីគិន តិច្បស្ថស និង វា៉ា សីុងក្តាន។ រដឋទាងំអស់ក្នេះមានច្បាបម់បបក្នេះ  ភាគក្រច្បើន ក្គរគ្ននម់តតរមូវឲ្យសិសសក្ៅក្រៀន
ក្ៅវេិាល័យរដឋ ពីរ ឬ បី នែ ។ំ រដឋក្ផ្សៗក្េៀត ផ្ោភាា បអ់តារបក្ោជនន៍ថលបងស់្ថោ ក្ៅនឹងោរេេលួ DACA —អារ ីសូណា អាឡាបាមា 
មា៉ា សោឈូសិតត ញូម មក្សៀ អូន អូ និង ក្វ ើយីនញ៉ា  បានអនុមត័ច្បាបម់ដលអនុញ្ហា តឲ្យអែកមដលបានេេួល DACA អាច្បបញ្ហា កពី់េីលំ
ក្ៅ សរមាបោ់របងន់ថលស្ថោ និង ោរេេលួអតារបក្ោជនខ៍លេះសរមាបន់ថលបងស់្ថោ។» 

១៧. ចោុះទ្ាកជំ់នយួបងន់លលសាលា? ឆតើមានរដឋណាដដលអ្នញុ្ញា តឲ្យសសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់ររលួទ្ាកជំ់នយួបងន់លលសាលា ដដរឬឆរ? 
មាន។ «ោ៉ា ងក្ហាច្បណាស់មានរបាមំយួរដឋ — ោលី វ័រនីញ៉ា  មនីីសូតា ញូមកិសិកូ អូរ ីគិន តិច្បស្ថស  និង វា៉ា សីុងក្តាន — បច្បចុបបនែ
ក្នេះ អនុញ្ហា តឲ្យសិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់េេលួរបាកជំ់នយួបងន់ថលស្ថោរបស់រដឋ។» 

១៨. ឆតើមានរដឋណាដដលមានការហាម្ឃាតម់្និឲ្យ សសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់បងន់លលសាលាតាម្តនម្លកាងុរដឋ ដដរឬឆរ? 
មាន។ «រដឋបី—អារ ីសូណា ច្បចា និង អិុនឌីោ៉ា ណា—ហាមមនិឲ្យសិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់បងន់ថលស្ថោតាមតនមលកែុង 
រដឋ។» 

១៩. ឆតើមានរដឋណាដដលហាម្ឃាតម់្និឲ្យ សសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់ឆៅឆរៀនឆៅម្ហាវិរាលយ័ ដដរឬឆរ ឆទាោះបជីាពកួឆគ្ឆចញលយុ្លនួឯងកឆ៏ោយ? 
មាន។ មានរដឋបីមដលហាមឃាតម់និឲ្យ សិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់ចុ្បេះក្ឈាា េះចូ្បលក្រៀនក្ៅ ស្ថកលវេិាល័យ និង មហា
វេិាល័យ៖ ក្ស្ថថ ខារ ៉ាូឡាញណា អាឡាបាមា និង ច្បចា។ 

២០. ឆតើ្ ្ុអំាច ជយួ នងិ ជំរុញ សសិសរបស់្ ្ុឲំ្យបនតការសកិាឆោយវិធណីា ឆបើសនិជាពកួឆគ្ម្និអាចររលួ ទ្ាកជំ់នយួបងន់លលសាលា? 
មានអងគោរមយួចំ្បននួមដលបានកំណតអ់ាហារូបករណ៍ សរមាប ់សិសសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប។់ អងគោរទាងំក្នេះគឺ៖ 

www.thedream.us 

www.salef.org 

www.maldef.org 

www.latinocollegedollars.org 

www.unitedwedream.org 

www.scholarshipsforhispanics.org 
២១. ឆតើ DACA ជាអ្វ?ី 

DACA មាននយ័ថា ពនាសកមាភាពចំ្បក្ពាេះអែកមដលមកដល់ោលពីក្កាង (Deferred Action for Childhood Arrivals)។ DACA បាន
បក្ងកើតក្ ើងក្ដើមបកី្ឆ្លើយតបក្ៅនឹងសភាមដលមនិអនុមត័ច្បាប ់Dream Act មដលជាច្បាបផ់្ដល់ «សិេធិរស់ក្ៅរសបច្បាប»់ ដល់  បុគគលមដល
គ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅច្បាប ់មដលបានមកដល់ស រដឋអាក្មរកិោលពីក្ៅក្កាង។ ោលពីនថៃេី១៥ មខមថុិន្ម នែ ២ំ០១២ របធាន្ម្ិបតី បារា៉ា ក 
អូបាមា (Barack Obama) បានចុ្បេះ តាក្លខាអនុវតតបញ្ហា  មដលសំក្ៅក្ៅក្លើមនុសសមយួចំ្បននួ «អែកមដលបានមកដល់ស រដឋោលពីក្ៅ
ក្កាង ក្ ើយរតូវតាមក្គ្នលោរណ៍មណន្មមំយួចំ្បននួ» មដល «អាច្បក្សែើសំុឲ្យមានោរពិចារណាក្ដើមបពីនាសកមាភាពរយៈក្ពលពីរនែ  ំមដល
អាច្បសំុបនតក្េៀតបាន។ ពកួក្គកម៏ានសិេធិអាច្បសំុសិេធិក្ វ្ើោរបាន។ ោរពនាសកមាភាពគឺជាោរក្របើសិេធិអាជាា  ក្ដើមបពីនាសកមាភាពននោរ
បញ្ាូ នបុគគលមយួរយៈ។ ោរពនាសកមាភាពមនិមមនផ្ដល់សិេធិរសបច្បាបក់្ន្មេះក្េ។» DACA មនិមមនជាច្បាបក់្េ។ 

២២. ឆតើអ្ាកណាដដលអាចោកព់ាកយឆសាើសុឆំៅ DACA? 
មានក្គ្នលោរណ៍មណន្មដំតឹ៏ងរងឹ មដលបុគគលរតូវមានលកខណៈរគបរ់គ្នន ់មុននឹងោកព់ាកយក្សែើសំុក្ៅ DACA៖ 
 មានអាយុក្រោម៣១នែ  ំក្ៅនថៃេី១៥ មខមថុិន្ម នែ ២ំ០១២។ 
 បានមកដល់ស រដឋមុនក្ពលមានអាយុ១៦នែ ។ំ 
 រស់ក្ៅស រដឋរ ូតមក ចាបត់ាងំពីនថៃេី១៥ មខមថុិន្ម នែ ២ំ០០៧ មកដល់ក្ពលបច្បចុបបនែក្នេះ។ 
 មានវតតមានក្ៅស រដឋ ក្ៅនថៃេី១៥ មខមថុិន្ម នែ ២ំ០១២ និងក្ៅក្ពលោកព់ាកយក្សែើសំុសរមាបោ់រពិចារណាក្ដើមបពីនាសកមា

ភាពក្ៅរកសួងអក្ន្មត របក្វសនរ៍បស់ស រដឋអាក្មរកិ USCIS។ 
 គ្នា នសិេធិរស់ក្ៅរសបច្បាប ់ក្ៅនថៃេី១៥ មខមថុិន្ម នែ ២ំ០១២។ 
 បច្បចុបបនែក្នេះ កំពុងក្ៅក្រៀន បានបញ្ចបោ់រសិកោ ឬេេលួសញ្ហា បរ័តពីវេិាល័យ បានេេលួសញ្ហា បរ័ត GED ឬ បានឈបពី់ កង

ោរពារមដនសមុរេ (Coast Guard) ឬ ពីកងកមាល ងំរបោបអ់ាវុ្ (Armed Forces) របស់ស រដឋ។ 

http://www.thedream.us/
http://www.salef.org/
http://www.maldef.org/
http://www.latinocollegedollars.org/
http://www.unitedwedream.org/
http://www.scholarshipsforhispanics.org/
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 និង មនិមដលជាបក់្ទាសពី បេឧរកិដឋ បេក្លាើស ៃ្ន់្ ៃរ ឬបេក្លាើសមជឈមឹក្ផ្សងក្េៀត ពីបីដងក្ ើងក្ៅ និងមនិមដលគំរាមកំម ង
ដល់សនតិសុខជាតិ និង សុវតាិភាពស្ថធារណៈ។ 

២៣. ្្ុចំងដឹ់ងដលម្ឆរៀតអ្ពំ ីDACA។ ឆតើទ្គ្អូាចរកពត័ម៌ានដដលអាចរកុចតិតបានឆៅរណីា? 
ពត័ម៌ានដល៏អសរមាបអ់ែកអបរ់ ំអាច្បរកបានក្ៅកែុងវុបិនសរបស់ ស ជីពរគូបក្រងៀនអាក្មរោិងំ (American Federation of Teachers)៖ 
http://www.aft.org/file/2109 

២៤. ឆតើ្ ្ុអំាចរកពត័ម៌ានបដនែម្អ្ពំ ីDreamers នងិ DACA ឆៅរណីា? 
ក្ោកអែកអាច្បក្មើលក្ៅកែុងវុបិនស www.unitedwedream.org/dream-university/daca-toolbox 

២៥. ឆតើមានកណំតឆ់េតឆុៅតាម្បញ្ញដ ញអ្ុនីធរ័ណិត ដដលសរឆសរ សទ្មាប/់ឆោយ សសិសដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់ដដរឬឆរ។ 
មាន ជីវតិមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាបរ់បស់ខាុ ំ (My (Un)Documented Life)៖ www.mydocumentedlife.org។ «ក្គ្នលបំណង
របស់ My (Un)Documented Life គឺក្ដើមបផី្ដល់ ពត័ម៌ានថាីៗ និង ជំនយួ ដល់ជនអក្ន្មត របក្វសនម៍ដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប។់ 
[ពកួក្គ] ផ្សពវផ្ោយអំពី ឱោសោកព់ាកយសំុអាហារូបករណ៍ សរមាបសិ់សសមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់វ ិ្ ីស្ថង្គ្សតបតម់បនតាម
របពន័ធអបរ់ ំពត័ម៌ានអំពីវ ិ្ ីោកព់ាកយសរមាប ់DACA/Advanced Parole, ពត័ម៌ានអំពី DAPA (Deferred Action for Parents of 

Americans/ោរពនាសកមាភាពសរមាបម់ាតាបិតរបស់កូនអាក្មរោិងំ) និងអវីៗជាក្រច្បើនក្េៀត។ វុបិនសក្នេះផ្ដល់ពត័ម៌ានអំពីរពឹតតោរណ៍
ក្រោយក្ពលក្បាេះក្នែ ត និងថាក្តើវាមាននយ័ដូច្បក្មដច្បចំ្បក្ពាេះអែកមដលគ្នា នឯកស្ថររស់ក្ៅរសបច្បាប ់និងអវីៗមដលពកួក្គអាច្បក្ វ្ើ ក្ដើមបោីរ
ពារខលួន។» 

២៦. ឆតើ្ ្ុទំ្តវូឆធវើដចូឆម្ដច ឆបើសនិជា សសិស ឬ សមាជិកទ្គ្សួារ ដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់ទ្ាប់្ ្ុអំ្ពំកីារភយ័ខ្លល ចននការចាបប់ញ្ជូ នឆៅទ្សកុវិញ របសព់កួឆគ្? 
ជាដំបូង សូមកំុតកស់លុត។ មាន ជំនួយ វ ិ្ ីស្ថង្គ្សត និង អងគោរក្ៅកែុងស គមន ៍មដលក្រតៀមខលួនចាជំយួ ក្ោកអែក។ 
 សរមាបសិ់សស និងរកមុរគសួ្ថរ ជាជនជាតិមុកិសិុក៖ រោឋ េបិាល មុកិសិុក បានចាបក់្ផ្ដើមដំក្ណើ រោរមខសេូរស័ពទពិក្សស ២៤ក្មា៉ា ងកែុង

មយួនថៃ ៧នថៃកែុងមយួអាេិតយ សរមាបជ់នជាតិ មុកិសិុក មដលរតូវោរជំនយួខាងផ្លូវចិ្បតត ឬជំនយួអវីក្ផ្សងៗក្េៀត កែុងកំ ុងក្ពលននោរ
ផ្ទល ស់បដូរក្នេះ។ មខសេូរស័ពទពិក្សស Estamos Contigo៖ ១-៨៧៧-៦៣២-៦៦៧៨។ សរមាប ់សំុឱវាេ និង ោរោរពារ ពីកុងស ុល 
ឬ បញ្ហា អក្ន្មត របក្វសនអ៍វីមយួ ពកួក្គអាច្បទាកេ់ងក្ៅស រដឋអាក្មរកិ៖ ១-៨៥៥-៤៦៣-៦៣៩៥ និងពីមុកិសិុក៖ ០០១(៥២០)
៦២៣៧៨៧៤។ 

 New Sanctuary Movement (ច្បលន្មននជរមកថាី)៖ ក្បើសិនជាអែកណាមាែ កក់្ ើញ ឬ ជាជនរងក្រគ្នេះ ក្ោយោរចាបម់ឆ្កក្ឆ្រក្ៅេី
រកុង វីឡាមដល វយ៉ា ពកួក្គរតូវេូរស័ពទក្ៅមខសេូរស័ពទសរមាបក់្ពលមានអាសនែ៖ ២៦៧-៣៣៣-៩៥៣០។ 

 The Pennsylvania Immigration and Citizen Coalition មានពត័ម៌ានមដលមានតនមលអំពីសិេធិរបស់ បុគគលមដលគ្នា នឯកស្ថររស់
ក្ៅរសបច្បាប។់ ក្ដើមបរីជាបពត័ម៌ានបមនាម សូមក្មើលវុបិនស៖ http://www.paimmigrant.org/paisready#Raids 

២៧. ឆតើឆគ្អាចចាបប់ញ្ជូ នកមុារឆៅទ្សកុវិញ ដដរឬឆរ? 
អាច្ប ក្គអាច្បចាបប់ញ្ាូ នកុមារឲ្យក្ៅរសុកវញិ។ 

២៨. ឆតើឆគ្អាចចាបប់ញ្ជូ ន សសិស ទ្កមុ្ទ្គ្សួារ នងិ ម្តិតភក័ដ ដដលគា នឯកសាររសឆ់ៅទ្សបចាប ់របស់្ ្ុ ំឲ្យឆៅទ្សកុវិញភាល ម្ៗ បានដដរឬឆរ? 
មនិអាច្បក្េ។ «បុគកលមដលគ្នា នសិេធិរស់ក្ៅ មានវតតមានក្ៅស រដឋ តាម ច្បាប ់និង ច្បាបរ់ដឋ្មានុញ្ា  មានសិេធិមយួចំ្បននួ។ «[ពកួក្គ] 
មានសិេធ ិក្ ើងសវន្មោរ និង មានសិេធិឲ្យក្ៅរកមពិនិតយសំណំុក្រឿង [របស់ពកួក្គ] ស្ថក្ ើងវញិ។» 

២៩. ្្ុចំងអ់្ឆញ្ជ ើញវាគ្ានិឲ្យម្កបកទ្សាយជនូសេគ្ម្នស៍ាលារបស់្ ្ុ។ំ ឆតើ្ ្ុអំាចរកវាគ្ាិនឆៅរណីា? 
ក្នេះជាបញ្ា ីដខ៏លីមយួ ប៉ាុមនតអងគោរខាងក្រោមទាងំអស់ក្នេះ ស ោរ និង គ្នរំេ សិេធិរបស់ជនអក្ន្មត របក្វសន។៍ 
 Juntos Philadelphia: http://vamosjuntos.org/. Juntos ជាអងគោរដឹកន្មកំ្ោយ ស គមន ៍អក្ន្មត របក្វសនជ៍នជាតិឡា

េីន សាិតក្ៅ  វីឡាមដល វយ៉ាខាងតបូង ទាមទារ «សិេធិមនុសស កែុងន្មមជា កមាករ មាតាបិតា យុវវយ័ និង ជនអក្ន្មត របក្វសន។៍ ក្យើង
ក្ជឿថា មនុសសរគបរ់ូបមានសិេធិក្សាើគ្នែ កែុងោរេេលួោរអបរ់មំដលមានគុណភាព និងក្សរភីាពរស់ក្ៅកែុងភាពនថលថែូ ក្ោយមនិគិតពី
ស្ថា នភាពអក្ន្មត របក្វសន។៍» 

http://www.aft.org/file/2109
http://www.unitedwedream.org/dream-university/daca-toolbox
http://www.mydocumentedlife.org/
http://www.paimmigrant.org/paisready#Raids
http://vamosjuntos.org/
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 Pennsylvania Immigration and Citizens Coalition (PICC): http://www.paimmigrant.org/ គឺជារកុម មដល
មានសមាសភាពខុសៗពីគ្នែ  មដលរបួរមួរកុម អែកជំន្មញ អែកគ្នរំេ និង ជនអក្ន្មត របក្វសន ៍មដលមានជីវរបវតតិខុសៗគ្នែ  ក្ដើមបមីច្បក
ចាយ ពត័ម៌ាន និង ជំនយួ មសវងយល់ពីបញ្ហា រមួ និង គ្នរំេក្ដើមបរីកដំក្ណាេះរស្ថយ។ 

 Asian Americans United: www.aaunited.org. AAU បានបក្រមើោរដល់ស គមនអ៍ាសីុ អាក្មរោិងំ ក្ៅេីរកុង វីឡា
មដល វយ៉ា និងច្បងសមពន័ធភាពជាតិស្ថសនច៍្បរមុេះ ជំុវញិគុណភាពននោរអបរ់ ំបណដុ េះយុវវយ័ឲ្យក្ៅជាអែកដឹកន្ម ំរបនងំនឹងអំក្ពើ ឹងោ 
មកក្លើជនជាតិអាសីុ សិេធិរបស់ជនអក្ន្មត របក្វសន ៍និង មថរកោ សិលបៈវបប្ម។៌ 

 New Sanctuary Movement: http://sanctuaryphiladelphia.org/. ក្គ្នលក្ៅរបស់ New Sanctuary Movement គឺ  
«លបបំ់បាតអំ់ក្ពើអយុតតិ្មម៌កក្លើជនអក្ន្មត របក្វសន ៍ក្ោយមនិគិតពីស្ថា នភាពអក្ន្មត របក្វសន ៍សមមដងោរស្ថវ គមនដ៍ល់ជនរគបជ់ាតិ
ស្ថសន ៍និងក្ វ្ើោ៉ា ងណាឲ្យតនមលនន ក្សច្បកដីនថលថែូ យុតត្ម ៌និង ោរេេលួស្ថវ គមន ៍មានក្ៅកែុងសងគម និងរតូវក្គតមកល់េុកក្ៅកែុង
ច្បាប ់តក្រៀងក្ៅ។» 

៣០. ឆតើរទី្កងុេវឡីាដដលេវយ៉ានងឹឆៅដតជា រទី្កងុជទ្ម្ក (Sanctuary City) តឆៅឆរៀត ដដរឬឆរ? 
របាកដក្ ើយ ប៉ាុមនតឥ ូវក្នេះក្គក្ៅថា 4th Amendment City។ ក្ឈាា េះថាីក្នេះក្ៅមតឆ្លុេះបញ្ហច ំងពីក្គ្នលោរណ៍នន េីរកុងជរមក មដលហាម
ឃាតក់្សទើររគបោ់រទាកេ់ងទាងំអស់ រវាងភាែ កង់ារអនុវតតច្បាបក់ែុងតំបន ់និង អាជាា ្ររកសួងអក្ន្មត របក្វសនន៍នរដឋស ពន័ធ។ ក្ដើមបរីជាបពត័៌
មានបមនាម សូមក្មើល៖
http://www.philly.com/philly/news/politics/20161111_Kenney__Philadelphia_stays_a__sanctuary_city__despite_Trump.html 

៣១. ឆតើមានឆសៀវឆៅដដលទាករ់ងនងឹម្ុ្ វិជាជ សខំ្លន់ៗ  ដដលបកទ្សាយព ីភាព្សុដរលកពគីា  និង ការរួម្បញ្ចូលគា  ដដរឬឆរ? 
មាន។ http://perspectives.tolerance.org/central-text-anthology. «ក្ៅកែុងក្គ្នលសំខានន់នមផ្នោររបស់កមាវ ិ្ ីសិកោ គឺក្សៀវក្ៅ 
Central Text Anthology ករមងអតាបេកំណាពយមដលក្គបានក្រជើសក្រ ើសោ៉ា ងរបុងរបយត័ែ និង  ាតច់្បត ់មដលរបនងំនិងភាពលក្មអៀង 
និងរតូវតាមតរមូវោរនន គំរូមុខវជិាា សំខាន់ៗ របស់រដឋ។ អតាបេក្នេះជំរុញឲ្យសិសសសួរសំណួរពីោរយល់ដឹងេូក្ៅ េេលួយកគំនិតក្រច្បើន
មបបោ៉ា ង វភិាគ និង  រេិះគន ់ោរក្របើអំណាច្បកែុងោរក្ វ្ើេំន្មកេំ់នង និង ច្បាបក់្ដើមបផី្ទល ស់បតូរ ភាពអយុតដិ្ម ៌និង វសិមភាព។ ក្រៅពីក្សៀវ
ក្ៅក្មក្រៀនមដលផ្ដល់ពត័ម៌ាន និងអកសរសិលប ៍ករមងអតាបេកំណាពយ មដលរមួបញ្ចូ ល ក្មក្រៀនពីរបពន័ធផ្សពវផ្ោយច្បរមុេះ (ឈុតមខសភាព  
យនដ មខសអាតផ់្ោយតាមរបពន័ធក្អ ិច្បរតូនិច្ប (pod casts) បេសមាភ សន)៍ និងក្សៀវក្ៅរូបភាព (គំនូរ (cartoons) តារាង រូបថត)។ ក្គ
បានក្ វ្ើវភិាគពីចំ្បននួននអតាបេនីមយួៗក្ៅកែុងក្សៀវក្ៅករមងអតាបេកំណាពយ សរមាបគំ់រូមុខវជិាា សំខាន់ៗ របស់រដឋ (CCSS ) ក្ៅតាម
ករមតិថាែ ក ់ និងោរកំណតក់្ៅតា មេសសនៈ និង ោររបនងំនឹងោរលក្មអៀង េូក្ៅ។» 

៣២. សសិសថ្នា កម់្ឆតតយយ និង ថ្នា ករ់មី្យួ របស់្ ្ុំ បានទ្ាប់្ ្ុថំ្ន ពកួឆគ្មានការភយ័ខ្លល ចថ្នឆគ្នងឹបញ្ជូ នមាតាបតិារបសព់កួឆគ្ឆៅទ្សកុកឆំណើ តរបសព់កួឆគ្វិញ។ ឆតើ្ ្ុំ
អាចជយួបនធរូចតិតរបសព់កួឆគ្ឆោយវិធណីា? 
មានវុបិនសលអៗ និងសបាយរកីរាយ មដលសិសសរបស់ក្យើងអាច្បចូ្បលក្មើលសរមាបលំ់ហាតខ់រួកាល៖
https://app.gonoodle.com/channels/think-about-it/take-on-the-day?source=search 

៣៣. ឆតើពត័ម៌ានអ្វដីដល្្ុអំាចឆទ្រើឆដើម្បដីសវងយលព់បីរពឆិសាធនរ៍បស ់ឆកាងម្និទានទ់្គ្បអ់ាយ/ុជនអ្ឆនាដ ទ្រឆវសន ៍ដដលគា នសាចញ់ាត។ិ 
ក្ោកអែកអាច្បក្មើលក្ៅវុបិនស http://nctsn.org/trauma-types/refugee-trauma/guidance-unaccompanied។ វុបិនសក្នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យក្ោក
អែកនូវោរយល់ដឹងោនម់តក្រច្បើនអំពីបេពិក្ស្ថ្នន៍នេុកខក្ស្ថករបស់ ក្កាងមនិទានរ់គបអ់ាយុ/ជនអក្ន្មដ របក្វសន ៍មដលគ្នា នស្ថច្បញ់តិ។ 

៣៤. ឆតើ ទ្កសងួអ្បរ់នំនរទី្កងុេវឡីាដដលេវយ៉ា បឆងកើត កម្ាវិធ ីនងិ ជំនយួ ឆដើម្បផី្ដលព់ត័ម៌ានដល់ សសិស ទ្កមុ្ទ្គ្សួារ នងិ បគុ្គលកិ អ្ពំបីញ្ញា ននភាព្សុដរលកពគីា  ដដរ
ឬឆរ? 
របាកដក្ ើយ។ ក្យើងកំពុងក្រៀបចំ្ប ក្វេិោសរមាបស់ គមន ៍ោរ វឹក វឺនមផ្ែកោរងារសរមាបបុ់គគលិក ឯកស្ថរសរមាប ់រកុមរគួស្ថរ និង 
បុគគលិក បញ្ា ីឯកស្ថរពនយល់បមនាម និងបញ្ា ីពនយល់បមនាមអំពីអងគោរក្ៅកែុងស គមន ៍។ល។ 

http://www.paimmigrant.org/
http://www.aaunited.org/
http://sanctuaryphiladelphia.org/
http://www.philly.com/philly/news/politics/20161111_Kenney__Philadelphia_stays_a__sanctuary_city__despite_Trump.html
http://perspectives.tolerance.org/central-text-anthology
https://app.gonoodle.com/channels/think-about-it/take-on-the-day?source=search
http://nctsn.org/trauma-types/refugee-trauma/guidance-unaccompanied

