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សេំណសុឱំ្យេធ�ករពិចរណាេឡងវិញ 

I. េគលបំណង៖ 

ផ�ល់នីតិវធិី និង េគាលករណ៍ែណនាទូំេទ ស្រមាប់េធ�ករពិចរណាេឡងវញិចំេពះេសចក�ីសេ្រមចមយួចំនួន េនសលរដ� របស់

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ស្រមាបក់រសេ្រមចចិត�ែដលេធ�េឡងទងំេន តមសល និង េនករយិាល័យកណា� ល។ 

II. ករទទួលខុស្រត�វ៖ 

ករយិាល័យែផ�ក សិទិ� និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ ពិនិត្យ និង តមដន នូវេសចក�ីសេ្រមច ែដល

េធ�េឡងេដយបុគ�លិក របស់សល និង /ឬ  របស់ករយិាល័យកណា� ល េដម្បបី�� ក់ថាេសចក�ីសេ្រមចេនះ្រត�វបានេគេធ�េឡង

្រសបតម ច្បោប ់នីតិវធិី និង វធិីស�ស� របស់្រកសួងអប់រ។ំ 

III. េសចក�ីសេ្រមចែដលអាចេធ�ករពិចរណេឡងវិញ៖ 

១. ករដក់វនិយ័ឲ្យប�ូរសល - ករប�ូសល្រត�វបានេធ�េឡងតមសវនាករៃនករដក់វនិយ័ 

២. ករប�ូរសលេដយមូលេហតុៃនកម�វធិីសិក្សោ  - ប�ូរសល េដយសរកម�វធិីសិក្សោ ដូចជា ករអបរ់ពំិេសស កិច�្រពមេ្រព�ងៃន

ករបេ្រម ៥០៤ ឬ ប�� របស់សិស្សែដល្រត�វេរៀនភាសអងេ់គ�ស 

៣. ករប�ូរេទសលេនក�ុងតំបន់  - ប�ូរឲ្យេទសលេនក�ុងតំបនវ់ញិ េនចុងប��ប់ៃនឆា� សិំក្សោ េដយប��  រយករណ៍េទស

លពីអស័យដ� នរស់េនមនិ្រតឹម្រត�វ េរ េចញពីតំបន់ៃនសលែដលទទួលសិស្សេដយស�័យ្របវត� ឬ បានចូលេរៀនេនស

លេដយគា� នករយល់្រពមឱ្យប�ូរតមរយៈ វធិី ឬ នីតិវធិី ៃនករយល់្រពមរបស់្រកសួង។  ) ស្រមាបស់លទទួលសិស្សែដល

មានលក�ណៈសម្បត�ិពិេសស ែតប៉ុេណា� ះ( 

៤. ករេ្រជសេរ សសល  - ករចត់តងំ្រត�វបានេធ�េឡងេ្រកយេពលែដលឪពុកមា� យបានបំេពញ ករេ្រជសេរ សសល។ 

េយងនឹងមនិពិចរណាេឡងវញិចំេពះ េសចក�ីសេ្រមចអំពីប�� ីរងច់ ំឬ ករមនិយល់្រពមឱ្យេទសលណាមយួ េដយសរ

េបក�ជនគា� នលក�ណៈសម្បត�ិ្រត�វតមលក�ណៈវនិិច�័យរបស់សលេនាះេទ។ 

*សិស្សែដល្រត�វេរៀនភាសអង់េគ�ស - ្រកបដកឯ់កសរគា្ំរទ )Advocacy Folders  (របស់ សិស្សែដល្រត�វករេរៀនភាស

អងេ់គ�សទងំអស់ ្រត�វែតមានឯកសរគា្ំរទ ែដលបង� ញថាសិស្សអចចូលរមួបានេដយេជាគជយ័ េបមានករជួយ 

ស្រម�លេដយសមរម្យ។ ករយិាល័យ កម�វធិី និង កម�វធិីសិក្សោ ភាសច្រម�ះ នឹងពិនិត្យេមលសិស្សែដលេគបដិេសធទងំ

អស់េនាះ េដម្បធីានាថាឯកសរគា្ំរទទងំអស់្រត�វបានសលយកេទពិចរណាយ៉ាងហ�តច់ត ់ែដលពកព់ន័�នឹងករជួយ 

ស្រម�លេដយសមរម្យ ែដលសល្រត�វផ�ល់ឱ្យ េដម្បឱី្យសិស្សទទួលបានេជាគជយ័។ 

៥. ករបង� ញពីភាពគា� នទីលំេន - ប�ូរេទសលេរៀនថ�ី េដយែផ�កេលអស័យដ� នថ�ីរបស់សិស្ស )ករតវ៉ថាសិស្សគា� នទីលំេន( 

៦. លិខិតហម្របាម ឪពុកមា� យ - ឪពុកមា� យ ្រត�វបានេគហមឃាតម់និឲ្យមកអគារសល ែដលជាលទ�ផលៃនអកប្បកិរយិា

មនិសមរម្យ 

៧. កររកេឃញពី ករសម�ុតេធ�បាប/ករយាយី  - បនា� បព់ីអ�ក រដ�បាល តមដនករេចទ្របកនព់ី ករសម�ុតេធ�បាប ឬ ករ

យាយី ឪពុកមា� យតវ៉ពីកររកេឃញៃនករេសុបអេង�តេនាះ។ 
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IV. លក�ណៈៃនករវិនិច�័យ៖ 

េនក�ុងករពិចរណាេឡងវញិទងំអស់ កត� ែដលបុគ�លិកៃនករយិាល័យែផ�ក សិទិ� និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់សិស្ស នឹង

ពិចរណារមួមាន ប៉ុែន�គា� នកំណតច់ំេពះ៖ 

១. ថាេតមាតបិតបានជួបជាមយួអ�ករដ�បាលេនសលរបស់កូនពួកគាតែ់ដរឬេទ 

២. ថាេត ច្បោប់ និង នីតិវធិី ទងំអស់ ្រត�វបានេគអនុវត�តមែដរឬេទ 

៣. ថាេតសិទ�ិេក�ង្រត�វបានេគរេំលភបំពនែដរឬេទ 

៤. សុខភាព សុវត�ិភាព និង សុខុមាលភាព របស់េក�ង និង សហគមនរ៍បស់សល។ 

 

V. វិធីស�ស�ស្រមប់េធ�ករពិនិត្យសរេឡងវិញ 

១. កែន�ងេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� - េនេពលែដលឪពុកមា� យបានទទួលេសចក�ីសេ្រមចពីសល ដំបូង ឪពុកមា� យ្រត�វជួបជា

មយួ នាយកសល/អ�កតំណាងរបស់នាយកសល េដម្បពីិភាក្សោអំពីេសចក�ីសេ្រមចេនាះ។ េបសិនជាឪពុកមា� យមនិយល់

្រសបនឹងេសចក�ីសេ្រមចរបស់សល េដយែផ�កេលលក�ណៈវនិិច�យ័ែដលបានេរៀបរបខ់ងេលេនះេទ នាយកសល/អ�កតំ

ណាងរបស់នាយកសល នឹងជ្រមាបជូនេទឪពុកមា� យអំពីវធិីេស�សំុឱ្យេគេធ�ករពិចរណាេឡងវញិ។ 

 

េសចក�ីសេ្រមចដូចខងេ្រកមេនះ្រត�វបានេគេធ�េឡងេនតមសល៖ 

១. ករបង� ញពីភាពគា� នទីលំេន 

២. លិខិតហម្របាមឪពុកមា� យ 

៣. ករប�ូរេទសលេនក�ុងតំបន ់

៤. កររកេឃញពី ករសម�ុតេធ�បាប/ករយាយី 

 

េសចក�ីសេ្រមចខងេ្រកមេនះ្រត�វបានេគេធ�េឡងេនករយិាល័យកណា� ល៖ 

១. ករប�ូរសលេដយមូលេហតុៃនកម�វធិីសិក្សោ 

២. ករេ្រជសេរ សសល 

៣. ករប�ូរសលេដយមូលេហតុៃនករដក់វនិយ័ 

 

េបសិនជាឪពុកមា� យមនិយល់្រសបនឹងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ករយិាល័យកណា� ល េដយែផ�កេលលក�ណៈវនិិច�យ័ែដលបានេរៀប

របខ់ងេលេនះេទ បុគ�លិករបស់ករយិាល័យកណា� ល នឹងជ្រមាបជូនឪពុកមា� យអំពីវធិីេស�សំុឱ្យេគេធ�ករពិចរណាេឡងវញិ។ 

 

២. វធិីដកសំ់េណ សំុឱ្យេគេធ�ករពិចរណាេឡងវញិ 

ចំេពះប�� ទងំអស់ែដលបានេរៀបរបខ់ងេល ឪពុកមា� យ្រត�វែតបំេពញលិខិតែបបបទែដលបានភា� បម់កជាមយួេនះ េហយ

ក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ ៃនេសចក�ីសេ្រមចេនះ ្រត�វ្របគល់េទឲ្យ ករយិាល័យែផ�ក សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ 

របស់សិស្ស េដយផា� ល់ េនអស័យដ� នេលខ ៤៤០ N. Broad Street និង/ឬ តមអុីែម៉ល (parentappeals@philasd.org) ជា

មយួឯកសរពកព់ន័�ទងំអស់ែដលទទួលបានពី សល ឬ ពីករយិាល័យកណា� ល ែដលបានេធ�េសចក�ីសេ្រមច េនះ។ 
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េនក�ុងសំេណ សំុឱ្យេគេធ�ករពិចរណាេឡងវញិទងំអស់ បុគ�លិកេន ករយិាល័យែផ�ក សិទិ� និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់

សិស្ស នឹងពិនិត្យលិខិតេស�សំុ និង ឯកសរែដលភា� បម់កជាមយួ។ េគនឹងជូនដំណឹងេទ សល និង អគ�នាយករង ឬ ករយិា

ល័យកណា� ល អំពីេសចក�ីសេ្រមចេនះែដរ េហយេបសិនជាេគ្រត�វករឯកសរបែន�មេទៀតេដម្បេីធ�ករសេ្រមចចិត� េគនឹងេស�
សំុពី សល ឬ ពីករយិាល័យកណា� ល ែដលបានេធ�េសចក�ីសេ្រមចេនាះ។ 

 

េនេពលែដលេគបានទទួលឯកសរទងំអស់េនះេហយ បុគ�លិកនឹងពិនិត្យេឡងវញិនូវឯកសរទងំអស់ េហយនឹងេធ�ករ

សេ្រមចចិត�ក�ុងរយៈេពល ២១ ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ។ នឹងមនិមានករណាតេ់ឡងសវនាេទ េហយេសចក�ីសេ្រមចនឹងេធ�េឡង

េដយែផ�កេលឯកសរែដលបាន្របគល់មក។ េគនឹងជូនដំណឹងេទ ឪពុកមា� យ និង សល អំពីេសចក�ីសេ្រមចេនះ។ 

  

VI. ច្បោប់ែដលពាក់ព័ន� 

១១៨៖ ្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្ស 

២០៦៖ ករចតត់ងំេនក�ុង្រកសួង 

២៤៨៖ ករយាយី ខុសច្បោប ់

២៤៩៖ ករសម�ុតេធ�បាប/ករសម�ុតេធ�បាបតមអុីនធរ័ណិត 

២៥១៖ សិស្សែដលគា� នទីលំេន 

 

ៃថ�ែខចប់េផ�មមានសុពលភាព ៃថ�ទី ២៧ ែខសីហ ឆា�  ំ២០១៨ 
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សេំណសុឱំ្យេធ�ករពិចរណាេឡងវិញ 

 

ឪពុកមា� យ និង អណាព្យោបាល របស់សិស្ស្រកសួងអប់រ ំមានសិទ�ិេស�សំុឱ្យេគេធ�ករពិចរណាេឡងវញិនូវ េសចក�ីសេ្រមចែដលេធ�
េឡងេដយករយិាល័យរបស់្រកសួងអបរ់ ំដូចែដលបានប�� ក់េនក�ុងនីតិវធិីែដលភា� បម់កជាមយួេនះ។ េដម្បបីំេពញលិខិតេស�សំុឱ្យ

េគេធ�ករពិចរណាេឡងវញិ សូមបំេពញទំពរ័ទងំ ២ ៃនលិខិតែបបបទេនះ េហយ្របគល់ឱ្យេដយផា� ល់េទអស័យដនេលខ ៤៤០ 

N. Broad Street បន�បេ់លខ ២៤៣ ឬ តមរយៈអុីែមលេទ parentappeals@philasd.org។ 

ៃថ�ែខ/Date:       

េឈ� ះ មាតបិត/អណាព្យោបាល/Parent/Guardian Name:          

អស័យដ� ន/Address:         េលខតំបន/់Zip Code:   

េលខទូរស័ព�/Phone #:  េលខទូរស័ព�មយួេទៀត/Additional Number:     

អុីែមលរបស់មាតបិត/Email address of parent:          

េឈ� ះសិស្ស/Name of Student:      ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត/Date of Birth:     

េឈ� ះសល/Name of School:      ថា� កទ់ី/Grade:      

អត�េលខសិស្ស/Student Identification #:            

េតកនូរបសេ់លកអ�កទទលួជំនយួអ�មីយួេនខងេ្រកមេនះែដរឬេទ? (គូស្របអបែ់ដលសម្រសប) / Does your child currently receive any of the 

following supports? 
 ករយល់្រពមផ�ល់ករបេ្រម ៥០៤ / 504 Service Agreements 

 ែផនករអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ  / Individualized Education Plan (IEP) 

 េសវព្យោបាលេនសល / School Therapeutic Services (STS) 

 សិស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស / English Language Learners (ELL) 

 

សមូគសូពមីលូេហតៃុនករេស�សុរំបសេ់លកអ�ក/Please check the reason for your request:  

 ករដកវ់និ័យឲ្យប�ូរសល / Disciplinary Transfers 

 ករប�ូរសលេដយមូលេហតុៃនកម�វធិីសិក្សោ / Programmatic Transfers 

 ករប�ូរេទសលេនក�ុងតំបន ់/ Neighborhood School Transfers 

 ករេ្រជសេរ សសល / School Selection 

 ករបង� ញពីភាពគា� នទីលំេន / Homelessness Designation 

 លិខិតហម្របាម ឪពុកមា� យ / Parental Exclusion Letters 

 កររកេឃញពី ករសម�ុតេធ�បាប/ករយាយី / Bullying/Harassment Findings 
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េឈ� ះ ករយិាល័យ ឬ អ�ក ែដលបានេធ�េសចក�សីេ្រមច (រមួប��ូ លទងំច្បោបច់ម�ងៃនលិខិតែដលេលកអ�កបានទទួល)/Name of 
Office or Person who made the decision (include a copy of the letter you received): 

  

េតេគបានេធ�េសចក�សីេ្រមចអពំអី�?ី / What decision was made?  

 

 

 

 

  

 

េតេលកអ�កចងប់ានលទ�ផលែបបណា? / What outcome are you seeking?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

កណំតស់ម� ល៖់ េដម្បបីំេពញលិខិតេស�សំុេនះ សូមភា� បឯ់កសរទងំអស់ែដលគា្ំរទដល់លទ�ផលែដលេលកអ�កចងប់ាន (ឧទហរណ៍

សំេណ េ្រជសេរ សសល ្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវ របាយករណ៍ពិន�ុថា� កទ់ី ៧ និង ពិន�ុៃនករ្របឡងទូេទ(។ 
Note: To complete this request, attach all documentation that supports the outcome you are seeking (For 

example, school selection requests should include the 7th grade report card and standardized test scores). 


