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្រកសងួអប់រ ំ

ៃនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

េលខ៖ ១៣៨ 

ជំពូក៖ ១០០ កម�វិធ ី

ចំណងេជ ក៖ កម�វិធ ីអភិវឌ្ឍភសអងេ់គ�ស/ពីរភស 

ករអនុមត័៖  ៃថ�ទី ១៨ ែខមករា ឆ� ២ំ០១៨ 

ែកស្រម�ល៖

 
េលខ ១៣៨ ករអភិវឌ្ឍន៍ភាសអង់េគ�ស/កម�វិធីអប់រពំីរភាស 

  

េគលបណំង 

េដម្បផី�ល់កម�វធីិអបរ់្ំរបកបេដយគុណភាពដល់សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ្រត�វផ�ល់កម�វធីិអបរ់ែំដលមានលក�ណៈ

សមរម្យ ចំេពះ វប្បធម ៌និង ភាស ស្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស (ELs) េដយែផ�កេល ភាស និង វប្បធម ៌របស់សិស្ស។ េគាលបំ

ណងៃនកម�វធីិេនះ ្រត�វេធ�យ៉ាងណាឲ្យសិស្ស EL េន្រគបក់្រមតិៃនចំេណះដឹងែផ�កភាស អចទទលួេជាគជយ័ក�ុករសិក្សោេទតមក្រមតិថា� កៃ់នបទ

ដ� នៃនមុខវទិ្យោ ក�ុងខណៈេពលែដលសិស្សអចអភវិឌ្ឍែផ�កភាសអងេ់គ�សក្រមតិខ�ស់ ជាមយួនឹងករគា្ំរទដល់ករ េ្រជ�តចូល និង ករចូលរមួ របស់

សិស្សេនក�ុងសហគមន។៍ សិស្សែដលជាសិស្ស ELs ្រត�វបានេគ កំណតអ់ត�ស�� ណ វយតៃម� និង ផ�ល់ឱកសេស�គា�  ក�ុងករចូលរមួក�ុងកម�វធីិ

បង� តប់េ្រង�ន េដយមានសិទ�ិេស�គា� ក�ុងករទទលួបានកម�វធីិសិក្សោ និង សកម�ភាពេ្រកេម៉ាងសិក្សោ ែដល្រសបតមច្បោបរ់បស់ សហពន័� និង រដ�។ 

[1] [2] 

នយិមនយ័ៃនពាក្យ 

ករអបរ់ពំរីភស (Bilingual Education) - កម�វធីិសិក្សោែដលេគបេ្រង�នជាពីរភាស ជាមយួនឹងេគាលបំណងថា សិស្សទងំអស់នឹង េចះនិយាយ 

និង េចះអនេចះសរេសរ ពីរភាស។ 

CTE (ករអបរ់ែំផ�ក អាជីព នងិ បេច�កវិទ្យោ) - កម�វធីិសិក្សោឯកេទសែផ�ក កម�ករជំនាញ (skilled trades) វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោទំេនប និង ករេ្រត�មខ�ួន

ស្រមាបអ់ជីព។ 

EL(s) (សសិ្សែដល្រត�វករេរៀនភសអងេ់គ�ស) - សិស្សែដលកំពុងេរៀនភាសអងេ់គ�សជាភាសបែន�ម។ 

ELD (ករអភវិឌ្ឈនែ៍ផ�កភសអងេ់គ�ស) - កម�វធីិសិក្សោែដលបានេរៀបចំេឡងជាពិេសស េដម្បអីភវិឌ្ឍភាពស� តជំ់នាញែផ�កភាសអងេ់គ�ស។ 

ESL (អងេ់គ�សជាភសទពីរី) - កម�វធីិសិក្សោស្រមាបសិ់ស្សែដលកំពុងេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 

FEL (អតតីសសិ្សែដល្រត�វករេរៀនភសអងេ់គ�ស) - សិស្សែដលបានបង� ញភាពស� តជំ់នាញែផ�កភាសអងេ់គ�ស និង គា� នលក�ណៈជាសិស្សែដល្រត�វ

ករេរៀនភាសអងេ់គ�ស តេទេទៀតេទ។ 

GIEP (ែផនករអបរ់សំ្រមបស់សិ្សឆ� តម� ក់ៗ ) - ែផនករសរេសរេរៀបរបអំ់ពីករអបរ់សំ្រមាបផ់�ល់ឲ្យសិស្សឆា� ត។ 

HLS (ករស�ងម់តពិភីសែដលេ្រ�េនផ�ះ) - ករស�ងម់តិែដលេធ�ស្រមាបសិ់ស្សទងំអស់ ែដលជាែផ�កមយួៃនដំេណ រករៃនករចុះេឈ� ះចូលេរៀន។ ករ

ស�ងម់តិេនះបង� ញពីភាសែដលេ្របេនផ�ះ។ 
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IEP (ែផនករអបរ់សំសិ្សម� ក់ៗ ) - ែផនករសរេសរេរៀបរបអំ់ពីករអបរ់សំ្រមាបផ់�ល់ឲ្យសិស្សែដលមានពិករភាព តមច្បោបកំ់ណតឲ់្យ។ 

LIEP (កម�វិធអីបរ់ៃំនករបេ្រង�នភស) - ែផនករ និង ករេរៀបចំ កម�វធីិបង� តប់េ្រង�ន របស់្រកសួង ស្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 

សសិ្សេទបមកដលថ់�ី  - សិស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�សែដលេទបមកដល់សហរដ�អេមរកិេនះក�ុងរយៈេពលតិចជាងមយួឆា� ។ំ 

PBIS (ករេធ�អន�រាគមន ៍នងិ ករគ្ំរទ អាក�្បករិយិាវិជ�មន) - គេ្រមាងករស្រមាបក់រេធ�អន�រគមនែ៍ផ�កអកប្បកិរយិា តមភស�ុតងែដលមានជាមូលដ� ន។ 

SLIFE (សសិ្សែដលមន ករអបរ់តំចិតចួ ឬ មនកររខំនដលក់រអបរ់)ំ - ជា្រក�មតូចៗៃនសិស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស ែដលមាន្របវត�ិមនិសូវមាន

ចំេណះដឹងក�ុង ករអន និង ករសរេសរ ភាសកំេណ តរបស់ពកួេគ និង/ឬ សិស្សែដលមានក្រមតិទបជាងក្រមតិថា� ក ់ភាគេ្រចនៃនវជិា� ទូេទ 

េដយសរែតកររខំនដល់ករអបរ់រំបស់ពកួេគ។ 

 

អាជា� ធរ 

SRC អនុ�� តឲ្យអគ�នាយក ឬ អ�កតំណាង អនុ�� តដល់ករសរេសរកម�វធីិអបរ់ៃំនករបេ្រង�នភាស (LIEP) ស្រមាបសិ់ស្សែដលភាសចម្បង

របស់ពកួេគមនិែមនជាភាសអងេ់គ�ស និង រក្សោករយិាល័យែផ�ក កម�វធីិ និង កម�វធីិសិក្សោ ភាសច្រម�ះ េដម្បអីភវិឌ្ឍ និង គា្ំរទ ែផនករែដលរមួ

ប��ូ ល ករអភវិឌ្ឍភាសអងេ់គ�ស (ELD) និង កម�វធីិសិក្សោជាពីរភាស។ កម�វធីិេនះ្រត�វ ែផ�កេលភស�ុតងជាមូលដ� ន និង អនុវត� េដយមាន្របភព

ជំនយួ្រគប្់រគាន ់និង េដយបុគ�លិកែដលមានករបណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វ។ កម�វធីិ្រត�វមានករវយតៃម�ជាេទៀងទត ់េដម្បពិីនិត្យេមល្របសិទ�ិភាព

ៃនករអភវិឌ្ឍចំេណះដឹងែផ�កភាស និង ករែដលអចយល់ពីមុខវជិា� េទតមក្រមតិថា� ក ់របស់សិស្ស។ [២] [៣] [៤] [៥] 

 

អគ�នាយក ឬ អ�កតំណាង ្រត�វេលកេឡងអំពីសិស្ស ELs និង កម�វធីិទងំអស់ េន្រគបក់ម�វធីិរបស់ ្រកសួង ភាពជាៃដគូ និង ករេរៀបចំែផនករ ែដល

ជាករចបំាច ់េដម្បផី�ល់នូវ្របសិទ�ិភាពៃន កម�វធីិ ELD និង កម�វធីិសិក្សោជាពីរភាស ឲ្យ្រសបតម ច្បោប ់និង ប�� ត�ិ។ ែផនកររបស់្រកសួងស្រមាប ់

ELs ្រត�វរមួប��ូ ល៖ (១) ករេរៀបចំែដលសម្រសប និង ករហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ ស្រមាបបុ់គ�លិកជំនាញ រមួទងំ មុខវទិ្យោ និង ្រគ�្រគបថ់ា� ក ់្រគ� ESL 
និង នាយកសល (២) មានធនធាន្រគប្់រគានេ់ដម្បដំីេណ រករកម�វធីិបេ្រង�នភាស រមួទងំ េសៀវេភេមេរៀន/សមា� រៈ សមរម្យ និង ករគា្ំរទែផ�ក 

បេច�កវទិ្យោ (៣) កម�វធីិសិក្សោ និង កម�វធីិ ែដលមាន្របសិទ�ិភាព េដម្បបំីេពញតមត្រម�វកររបស់សិស្ស EL េនតមក្រមតិៃនចំេណះដឹងខុសៗគា�  រមួ

ទងំសិស្សែដលេទបមកដល់ថ�ី សិស្សែដលមាន កររខំនដល់ករអបរ់ ំឬ មានករអបរ់កំ្រមតិទប (SLIFE) និង សិស្ស EL ែដលមានអយុេ្រចន 

(១៨ េទ ២១) ។ (៤) ្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័ែដលមាន ្របសិទ�ភាព និង អចចូលេមលបាន ជាមយួនឹងចំណុចទិន�នយ័ EL ែដលមានភាព ្រតឹម

្រត�វ និង សម្រសប និង (៥) ករផ�ល់ករបេ្រមែផ�កភាសស្រមាប ់្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន។៍ [៣] [៦] 

 

ែកែបងែចកករទទលួខសុ្រត�វ 

អគ�នាយក ឬ អ�កតំណាង ្រត�វ អនុវត� និង ្រត�តពិនិត្យ កម�វធីិអបរ់ ំELD/ជាពីរភាស ែដលធានាករបេ្រង�ន្រតឹម្រត�វស្រមាបសិ់ស្ស EL េនតម

សលទងំអស់ និង អនុេលមេទតម ច្បោប ់និង ប�� ត�ិ របស់ រដ� និង សហពន័�។ 

 

អគ�នាយក ឬ អ�កតំណាង រមួជាមយួ អ�កសំខន់ៗ  ្រត�វេរៀបចំនីតិវធីិរដ�បាល ែដលទកទ់ងនឹងកម�វធីិអបរ់ ំELD/ជាពីរភាស។ នីតិវធីិរដ�បាល ្រត�វេធ�
បច�ុប្បន�ភាព និង ែកស្រម�លជាេរៀងរល់ឆា�  ំេហយ្រត�វផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈតម វុបិៃស និង ករយិាល័យ របស់្រកសួង េហយ្រត�វែចកចយដល់ 

រដ�បាលរបស់្រកសួង រដ�បាលេនតមសល ្រគ� និង បុគ�លិក េដម្បធីានានូវករអនុវត�ច្បោបេ់លខ ១៣៨ ឲ្យមាន តមា� ភាព េទៀតទត ់និង ករេគារព

េដយេស�ភាពគា�  េនទូទងំ្រកសួង។ 
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នតីវិិធៃីនបទប��ត�ែិដលបានកណំត ់

 

ករកណំត ់ករចតត់ងំ នងិ ករជនូដំណឹង0

1 

 

្រកសួង្រត�វបេង�តនីតិវធីិេដម្ប ីកំណត ់និង វយតៃម� ត្រម�វកររបស់សិស្សែដលភាសចម្បងរបស់ពកួេគមនិែមនជាភាសអងេ់គ�ស។ ករស�ងម់តិអំពី

ភាសែដលេ្របេនផ�ះ ្រត�វបំេពញស្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ  េនេពលចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនក�ុង្រកសួង។ សិស្សែដល្រត�វករករវយតៃម�ភាស ស្រមាប់

ករបេ្រម ELD េដយែផ�កេទេលករស�ងម់តិអំពីភាសែដលេ្របេនផ�ះ ្រត�វេ្របករវយតៃម�ែដលបានអនុមត័េដយ្រកសួងអបរ់ៃំនរដ� ផិនសីុេវន

ញ៉ា។ ករស�ងម់តិអំពីភាសែដលេ្របេនផ�ះ លទ�ផលៃនករវយតៃម�ភាស និង ក្រមតិៃនករស� តជំ់នាញែផ�កភាសនាេពលបច�ុប្បន� ដូចបាន

ប�� កេ់ដយករវយតៃម� ELD របស់រដ� ្របចឆំា�  ំ្រត�វរក្សោទុកក�ុងសំណំុឯកសរអចិៃ�ន�យរ៍បស់សិស្ស េហយ្រត�វកត្់រតេនក�ុង្របពន័�ពត័ម៌ាន

សិស្ស របស់្រកសួង រហូតដល់េពលសិស្សប�� បក់រសិក្សោ។ [៤] [៧] [៨] 

 

េគ្រត�វផ�ល់ដំណឹងដល់្រក�ម្រគ�សរ តមរយៈភាសែដលពកួេគេ្របេនផ�ះ អំពីករចូលក�ុងកម�វធីិ ELD របស់សិស្ស សិទ�ិៃនករបដិេសធដូចបានកំ 

ណតេ់ដយច្បោបរ់ដ� និង ក្រមតិៃនភាពស� តជំ់នាញែផ�កភាសបច�ុប្បន�របស់សិស្ស ែដលបានបង� ញតមករវយតំៃល ELD ្របចឆំា� រំបស់រដ�។ [៣] 

 

សិស្សែដលមាន្រពឹត�ិប្រតពិន�ុមធ្យមសិក្សោ នឹង្រត�វបានេគវយតៃម�្រពឹត�ិប្រតពិន�ុរបស់ពកួេគយ៉ាងឆាបរ់ហ័យេដម្បចីតត់ងំឲ្យពកួេគេរៀនេនវទិ្យោល័យ

ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ សិស្ស EL ថា� កម់ធ្យមសិក្សោ នឹង្រត�វបានេគផ�ល់ឲ្យកលវភិាគសិក្សោ េទតមមុខវទិ្យោែដលសម្រសប ែដល្រសបេទតមករែណនាំ

ៃនកលវភិាគសិក្សោរបស់្រកសួងស្រមាបសិ់ស្សមធ្យមសិក្សោ។ សិស្ស បឋមសិក្សោ និង អនុវទិ្យោល័យ នឹង្រត�វេគដកេ់ទតមថា� កែ់ដលសមេទតម

អយុ េដយែផ�កេទេលច្បោបរ់បស់្រកសួង។ 

 

ករេឡងថា� ក ់និង កររក្សោទុកេនថា� កដ់ែដល ៃនសិស្ស ELs ្រត�វែតអនុវត�តមបទប�� ត�ិរបស់ ្រកសួង រដ� និង សហពន័� េហយនីតិវធីិ្រត�វែត្រសប

េទតមករែណនារំបស់្រកសួង។ េគមនិអច មនិឲ្យសិស្ស EL ណាមា� កេ់ឡងថា� ក ់េដយែផ�កេទេលែតករខ�ះចំេណះដឹងែផ�កភាសេនាះេទ។ [៣] 

 

សិស្ស ្រត�វេគចតថ់ា� កេ់ឡងវញិ ឬ ចកេចញពីសិស្ស EL របស់ពកួេគ ្រសបតមលក�ណៈវនិិច�យ័ែដលត្រម�វឲ្យេដយ្រកសួងដូចបានប�� កេ់នក�ុង

ច្បោបរ់បស់រដ� ជាមយួនឹងករជូនដំណឹងដល់្រក�ម្រគ�សររបស់ពកួេគ ជាភាសែដលពកួេគចងប់ាន។ [៣] [១០] 

 

កម�វិធី1
2 

 

សិស្សទងំអស់ែដលេគកំណតថ់ាជាសិស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស (EL) នឹង្រត�វបានេគផ�ល់ឲ្យនូវកម�វធីិបេ្រង�នភាស (LIEP) ែដលែផ�ក

េលសមត�ភាពរបស់សិស្ស ែដលេគផ�ល់តៃម�ដល់ ភាស និង វប្បធម ៌របស់សិស្ស ែដលបានេរៀបចំេឡងេដយែផ�កេល្រទឹស�ីែដលេគបានេធ�ករ្រសវ

្រជាវដម៏ាន្របសិទ�ភាព េហយអនុ�� តឲ្យសិស្សទញយក្របេយាជនពី៍ភាសទងំអស់ រមួទងំភាសែដលមនិែមនជាភាសអងេ់គ�ស។ កម�វធីិសិក្សោ

ស្រមាប ់ភាស និង ថា� ក/់មុខវទិ្យោ ្រត�វមានលក�ណៈជាស�ងដ់រ និង ្រត�វែកស្រម�លឲ្យសម្រសប ស្រមាបសិ់ស្ស ELs ។ េនក�ុងកម�វធីិភាសទងំអស់ 

ភាសែដលេ្របេនផ�ះ និង វប្បធម ៌របស់សិស្ស កដូ៏ចជាបទពិេសធនៃ៍នករអបរ់រំបស់ពកួេគពី្របេទសកំេណ ត និង ពី្រគ�សរ ្រត�វបានេគផ�ល់តៃម�ថា

ជា្រគឹះដរ៏ងឹមាមំយួស្រមាបក់រសិក្សោភាសដៃ៏ទេទៀត ែដលគា� នកំណតចំ់េពះសិស្សែដលចូលរមួក�ុងកម�វធីិអបរ់ពីំរភាស។ [៣] 

 

                                                      
1 នីតិវធិីរដ�បាល្រត�វបានប�� កេ់នក�ុង «ករកណំតអ់ត�ស�� ណ និង ករចុះេឈ� ះចូលេរៀនក�ុងកម�វធិី EL» និង «លក�ណៈវនិចិ�យ័ៃន ករកណំតអ់ត�ស�� ណេឡង

វញិ និង ករតមដនអតតីសិស្ស EL» វគ� ៃន កូនេសៀវេភៃនកម�វធិសី្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 
2 នីតិវធិីរដ�បាល្រត�វបានប�� កេ់នក�ុង «ករអនុវត�នក៍ម�វធិអីបរ់ៃំនករបេ្រង�នភាស (LIEP)» វគ� ៃន កូនេសៀវេភៃនកម�វធិសី្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអង់
េគ�ស។ 
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LIEP ្រត�វរមួប��ូ លសមាសភាគ ពីរភាស ឬ អងេ់គ�សជាភាសទីពីរ។ ទងំ កម�វធីិអបរ់ពីំរភាស និង កម�វធីិ ESL ្រត�វ្រសបតមកម�វធីិសិក្សោស�ូល

េហយេ្រប្របាស់្រគ�បេ្រង�នែដលមានវ�ិ� បនប្័រត េដម្បធីានាថាសិស្ស ELs មានឱកសេពញេលញក�ុងករទទលួបាននូវ ចំេណះដឹង និង ជំនាញសំ

ខន់ៗ  ៃនកម�វធីិសិក្សោស�ូល។ បុគ�លិកនឹងរមួប��ូ ល ករែកស្រម�ល ករេធ�អន�រគមន ៍និង ករជយួ ស្រម�ល ែដលសមរម្យទងំអស់ ជាមយួ ករ

បង� តប់េ្រង�ន និង ករវយតៃម� េដម្បអីនុ�� តឲ្យសិស្ស ELs អចេរៀនជាមយួ កម�វធីិសិក្សោទូេទ និង េដម្បេីលកកម�ស់ ភាស និង មុខវទិ្យោ ែដល

សម្រសបេទតមក្រមតិថា� ក។់ កម�វធីិ្រត�វទញេចញពី ភាស និង វប្បធម ៌របស់សិស្ស េហយនឹង្រត�វេធ�ករវយតៃម�េដយែផ�កេល វឌ្ឍនភាពៃនករ

ស� តជំ់នាញ និង ករសេ្រមចបានៃនមុខវជិា� សំខន់ៗ  និង ចំេណះដឹង ដូចជា គណិតវទិ្យោ ករអន ចំេណះវទិ្យោស�ស� និង សង�មវទិ្យោ។ [៣] 
 

កម�វធីិ សិក្សោពីរភាស និង ESL ្រត�វេធ�ឲ្យបានតម ឬ េលស ពីត្រម�វករទបបំផុតរបស់រដ� េហយរមួទងំ វធីិស�ស�ៃនករបេ្រង�ន និង/ឬ កម�វធីិ

សិក្សោ ែដលរមួប��ូ ល ករបេ្រង�ន ភាស និង មុខវទិ្យោ ែដល្រសបេទតមវប្បធម ៌ែដលអចែ្រប្រប�ល និង ្រសបតម បទដ� ន របស់រដ� និង ទូទងំ 

្របេទស។ ករបង� តប់េ្រង�ន្រត�វែត «មានករពិបាក ជាមយួនឹងករគា្ំរទខ�ស់»2

3 េដម្បធីានាដល់ករសិក្សោតមកម�វធីិសិក្សោស�ូល។ េគនឹងផ�ល់ឱកស

ឲ្យ ្រគ� ESL និង ្រគ�ែដលមនិែមនជា្រគ� ESL រមួទងំ្រគ�បេ្រង�នតមក្រមតិថា� ក ់ឬ ្រគ�តមមុខវទិ្យោ សហករគា� េរៀបចំែផនករបង� តប់េ្រង�នេដម្បធីានា

ដល់ករអភវិឌ្ឍភាសស្រមាប ់វទិ្យោទូេទ និង មុខវទិ្យោេទតមក្រមតិថា� ក ់ស្រមាបសិ់ស្ស ELs ទងំអស់ រមួទងំសិស្សែដលេទបមកដល់ថ�ី។ [៣] 
 

កម�វធីិអបរ់ពីំរភាស នឹងរមួប��ូ លករបេ្រង�ន ភាស និង អក្សរស�ស� ជាភាសអងេ់គ�ស និង ភាសេផ្សងេទៀត េហយ្រត�វេលកកម�ស់ ករនិយាយ

ពីរភាស ករអន និង សរេសរ ពីរភាស និង វប្បធមពី៌រ ស្រមាបសិ់ស្សទងំអស់។ ករស� តជំ់នាញែផ�ក ភាស និង អក្សរស�ស� រមួទងំករអន

ស� តជំ់នាញ ្រត�វែតតមដនជាផ�ូវករ និង កត្់រតពី ភាសអងេ់គ�ស និង ភាសេផ្សងេទៀត េនក�ុងរបាយករណ៍ពិន�ុ ែដល្រកសួងេចញឲ្យ ស្រមាប់

សិស្សក�ុងកម�វធីិពីរភាស។ េគ្រត�វផ�ល់ឱកសឲ្យ ្រគ�បេ្រង�ន និង អ�ករដ�បាល ជា្របច ំនូវ ករេរៀបចំដស៏មរម្យ និង ករហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ េដម្ប ី

អនុវត� និង ្រទ្រទង ់កម�វធីិអបរ់ពីំរភាស និង្រត�វផ�ល់វ�ិ� បនប្័រត នូវ មុខវទិ្យោ ឬ ក្រមតិថា� ក ់ែដលសមរម្យ េហយអចផ�ល់ករបង� តប់េ្រង�នជាភា

សេផ្សងេទៀត ដូចែដលបានបង� ញតមរយៈៃនករវយតៃម�របស់្រកសួង។ [៣] 
 

កម�វធីិអបរ់ ំESL ្រត�វរមួប��ូ ល ករបង� តប់េ្រង�នករអភវិឌ្ឍនភ៍ាសអងេ់គ�ស (ELD) ែដលបេ្រង�នេដយ ្រគ� ESL ែដលមានវ�ិ� បនប្័រតែផ�កមុខ

វទិ្យោ និង ក្រមតិថា� ក ់្រសបតមត្រម�វកររបស់រដ�។ ELD ្រត�វែតប��ូ លេទក�ុងថា� កទ់ងំអស់ ែដលបេ្រង�នេដយ ្រគ� ESL និង ្រគ�ែដលមនិែមនជា្រគ� 

ESL ែដលមានវ�ិ� បនប្័រត រមួទងំ ្រគ�តមក្រមតិថា� ក ់និង/ឬ ្រគ�តមមុខវទិ្យោ ែដលសិស្ស ELs បានចុះេឈ� ះេរៀន។ ្រគ�របស់ EL ទងំអស់ទទលួ

ខុស្រត�វចំេពះករេរៀបែផនករ និង ករប��ូ លករបង� តប់េ្រង�នភាស កដូ៏ចជា ករគា្ំរទ ករែកស្រម�ល េធ�ករអន�រគមន ៍និង ករជយួ ស្រម�ល ដ៏

សមរម្យ តមេសចក�ី្រត�វករ េដម្បអីនុ�� តឲ្យសិស្ស ELs អចេរៀន មុខវទិ្យោបទដ� ន និង កម�វធីិសិក្សោ បានយ៉ាងេពញេលញ។ ករបង� តប់េ្រង�ន 

ELD េដយ ្រគ� ESL និង ្រគ�ែដលមនិែមនជា្រគ� ESL ្រត�វេលកកម�ស់ករេ្រប្របាស់នូវ ចំេណះដឹងែផ�កភាសែដលេ្របេនផ�ះ និង វប្បធម ៌របស់

សិស្ស េដម្ប ីគា្ំរទ និង េលកម�ស់ ករសិក្សោ និង ករអភវិឌ្ឍន ៍ៃនមុខវជិា� ស�ូល ករបិុប្របសប ់និង ចំេណះដឹង។ ករបង� តប់េ្រង�ន ELD េដយ ្រគ� 

ESL និង ្រគ�ែដលមនិែមនជា្រគ� ESL តមក្រមតិថា� ក/់មុខវទិ្យោ និង អ�ករដ�បាល នឹង្រត�វបានេគជយួ គា្ំរទតមរយៈករអបរ់បំែន�ម េដយែផ�កេលមូល

ដ� នៃនករ្រសវ្រជាវ និង ឱកសហ�កឹហ�ឺនែផ�កករងរ េដម្ប ីអនុវត� និង ្រទ្រទង ់កម�វធីិ ESL ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ [៣] 
 

សមធមៃ៌នករទទលួបាន3

4 

 

េគត្រម�វឲ្យ សិស្សោនុសិស្ស EL ្រគបក់្រមតិៃនករស� តជំ់នាញែផ�កភាសទងំអស់ ទទលួករជយួ ស្រមបស្រម�ល េដម្បចូីលរមួក�ុងករវយតៃម� 

េដយសមរម្យ និង បំេពញបានតមបទដ� នៃនករសិក្សោ និងត្រម�វករៃនករប�� បក់រសិក្សោ។ [៩] [១០] [១១] [១៤] [១៥] [១៦] [១៧] [១៨] 

[១៩] [២០] [២១] 
                                                      
3 េនះគជឺាេគាលករណ៍ស�ូលៃនគេ្រមាងករបង� តប់េ្រង�នដម៏ានគុណភាពស្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស (QTEL) ែដលបេង�តេឡងេដយ Aida 

Walqui និង Leo van Lier ។ េគាលករណ៍េនះរក្សោ លក�ណៈពិបាកៃន មុខវទិ្យោ/វជិា� ទូេទ េដយមនិបានែកស្រម�លស្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស

េទ។ ផ�ុយេទវញិ សកម�ភាព នងិ កិច�ករ ែផ�កភាស ្រត�វបានេគេ្រជសេរ សេដយេចតនា េដម្បេីធ�ឲ្យមុខវទិ្យោ អចសិក្សោ នងិ ទកទ់ញសិស្សែដល្រត�វករេរៀនភាស

អងេ់គ�សឲ្យចូលរមួ។ 
4 នីតិវធិីរដ�បាល្រត�វបានប�� កេ់នក�ុង «េគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាបក់រវយតៃម�្របចឆំា�  ំនងិ ករវយតៃម�របស់្រកសួង» «ករជយួ ស្រមបស្រម�សករ្របឡង

ស្រមាបសិ់ស្ស ELs» និង «ឱកសទទលួបានេស�ភាពគា� » វគ� ៃន កូនេសៀវេភៃនកម�វធិសី្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 
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អនុេលមេទតមករបេង�តបរយិាកសសល វជិ�មាន និង មានសុវត�ភិាព ស្រមាបសិ់ស្សោនុសិស្ស ច្បោបរ់បស់្រកសួងអនុវត�ស្រមាបសិ់ស្សទងំអស់

េដយមនិគិតពីស� នភាពអេនា� ្របេវសន ៍ជាពិេសស ប៉ុែន�គា� នកំណតចំ់េពះ ច្បោបេ់លខ ២៤៨ និង ២៤៩ ៃន ករសម�ុតេធ�បាប និង ករយាយី។ 

ច្បោបេ់លខ ១០២ ៃនករអបរ់ ំជាតិសសនច៍្រម�ះ វប្បធមច៌្រម�ះ និង េភទ។ ច្បោបេ់លខ ២០៣ ៃនករមនិេរ សេអងេនក�ុងថា� កេ់រៀន។ ច្បោបេ់លខ 

២៥១ ស្រមាបសិ់ស្សែដលគា� នជ្រមក។ ច្បោបេ់លខ ២៥២ ស្រមាបសិ់ស្សែដល ប�ូរេភទ និង ែដលមនិ្រសបតមេភទ (Gender Nonconforming)។ 
 

សិស្សោនុសិស្ស្រត�វមានសិទ�ិទទលួបាន និង េលកទឹកចិត�ឲ្យចូលរមួក�ុងកម�វធីិសិក្សោទងំអស់ រមួទងំ ករអបរ់ែំផ�ក អជីព និង បេច�កវទិ្យោ និង ស

ល និង កម�វធីិ ទទលួសិស្សែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិពិេសស/ទកទ់ញ សកម�ភាព និង កម�វធីិ បែន�ម មានស្រមាបសិ់ស្សោនុសិស្សរបស់្រកសួង។ 

េគ្រត�វជយួ  សិស្ស េដយចំេណះដឹងផា� ល់ខ�ួនអំពី សល និង កម�វធីិ របស់្រកសួង េដម្បពិីចរណាអំពីកម�វធីិជាេ្រចន និង េដម្បទីទលួករជយួ 

ស្រមបស្រម�ល និង ករគា្ំរទ ែដលសិស្ស្រត�វករ េដម្បទីទលួបានេជាគជយ័ រមួទងំករជយួ ែកស្រម�ល។ ្រក�ម្រគ�សរគប្បទីទលួករែណនាជំាភា

សែដលពកួគាតអ់ចយល់។ េគមនិ្រត�វបដិេសធសិស្ស េដយែផ�កេលមូលដ� នៃនលក�ណៈវនិិច�យ័ៃនករទទលួសិស្ស េបសិនជាពកួេគអចចូលរមួ

េដយេជាគជយ័ េដយករផ�ល់នូវករជយួ ស្រមបស្រម�លដស៏មរម្យ។ [២២] [២៣] [២៤] [២៥] 
 

សិស្ស EL ្រគបម់ជ្ឈដ� ន រមួទងំករចតត់ងំតមទ្រមងេ់ផ្សង កម�វធីិស្រមាបសិ់ស្សែដលេទបមកដល់ថ�ី ករទទលួសិស្សែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ
ពិេសស/ទកទ់ញ ករទទលួសិស្សទូទងំ្រក�ង ករអបរ់ែំផ�ក អជីព និង បេច�កវទិ្យោ (CTE) និងសិស្សែដលមានែផនករអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ  

(IEP) ែផនករអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សឆា� តមា� ក់ៗ  (GIEF) ែផនករ ៥០៤ ឬ សិស្សេនតមសលែដលមានសិស្ស EL ចុះេឈ� ះេរៀនចំននួទប គឺជា

សិស្ស EL ែដលមានសិទ�ិចូលរមួក�ុងកម�វធីិ ែផនករអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ  (IEP) ែផនករ ៥០៤ និង/ឬ កម�វធីិអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សឆា� តមា� ក់ៗ  

(GIEP) េហយគប្ប្ីរត�វបានេគកំណតអ់ត�ស�� ណេដយ្រសបតមច្បោប ់បទប�� ត�ិ និង ច្បោប ់របស់្រកសួង។ ្រកសួង្រត�វធានាថា ករវយតៃម�របស់

សិស្ស ស្រមាបក់របេ្រមែផ�កអបរ់ ំស្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ  និង ស្រមាបសិ់ស្សឆា� ត រមួប��ូ លទងំករពិចរណាេលកត� ៃនករេធ�អន�រគមន ៍ដូចជាករ

ស� តជំ់នាញែផ�កភាសអងេ់គ�ស ែដលអចរខំនដល់សមត�ភាពរបស់បុគ�លិកសលក�ុងកររកប�� េផ្សងៗៃនករេរៀនសូ្រត។ [១៣] [៥] [១២] 
 

ក្រមតិៃនករស� តជំ់នាញែផ�កភាស ឬ ស� នភាព របស់សិស្ស EL មនិអចយកជាមូលដ� នៃនករបដិេសធ ឬ ករពន្យោរេពលករវយតៃម� េដម្បី
កំណតសិ់ទ�ិទទលួករបេ្រមែផ�កអបរ់ពិំេសសេនាះេទ។ សិស្ស ELs អចមានសិទ�ិទទលួបានករបេ្រមែផ�កអបរ់ពិំេសសេនេពលែដលេគរកេឃញថា

ពកួេគជាសិស្សពិករ េហយពិករភាពេនាះមនិែមនេដយសរែតកង�ះៃន ករបង� តប់េ្រង�ន ឬ ភាពស� តជំ់នាញែផ�កភាសអងេ់គ�ស េនាះេទ។ ករ

វយតៃម�ស្រមាបសិ់ស្ស EL ្រត�វេធ�េឡងជាភាសែដលសិស្សអចយល់បាន េដម្បេីធ�ករវយតៃម�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វអំពីសិទ�ិចូលរមួ ជាមយួនឹងករវយ

តៃម�ជាពីរភាស េធ�េឡងេនេពលណាែដលអចេធ�េទបាន ែដល្រសបេទតមច្បោបរ់បស់ រដ� និង សហពន័�។ ជានិច�ជាកល ្រកសួង្រត�វផ�ល់ជូន 

មាតបិត/អណាព្យោបាល នូវករបេ្រមែផ�កបកែ្របភាស េដម្បេីធ�ឲ្យករចូលរមួក�ុងដំេណ រករៃនករអបរ់ពិំេសស ្របកបេទេដយអត�នយ័។ [៣] 

[៥] [១២] 
 

សិស្ស EL ែដលមានសិទ�ិទទលួករបេ្រមែផ�កអបរ់ពិំេសស ្រត�វបន�ទទួលករបង� តប់េ្រង�ន ESL/ជាពីរភាស ្រសបតមែផនករអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្ស

មា� ក់ៗ  (IEP) ែផនករអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សឆា� តមា� ក់ៗ  (GIEP) ឬ ែផនករ ៥០៤ របស់ពកួេគ េទតមក្រមតិៃន ករស� តជំ់នាញែផ�កភាស និង ករ

អភវិឌ្ឍន ៍្រពមជាមយួនឹង មតិេយាបល់ និង ករតមដន ជា្រប្រកតី របស់អ�កជំនាញ ឬ អ�កបង� តប់េ្រង�ន ESL។ [៥] [១២] [១៣] 

 

សិស្សោនុសិស្សែដលជាសិស្ស ELs អចបន�េរៀនេនវទិ្យោល័យរហូតដល់អយុ ២១ ឆា�  ំេដយមនិគិតពីពិន�ុែដលពកួេគទទលួបាន។ សិស្សណាែដល

មនិបានប�� បថ់ា� កវ់ទិ្យោល័យេនអយុ ២១ ឆា�  ំមានសិទ�ិទទលួបានកម�វធីិអបរ់េំផ្សងេទៀត ជាមយួកម�វធីិ ELD និង មុខវទិ្យោ ែដល សម្រសប និង ចំ

ចច ់េដម្បអីចឲ្យសិស្សទទលួបានស�� ប្័រតទុតិយភូម។ិ 
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ករវយតៃម� នងិ ករទទលួខសុ្រត�វ4

5 

 

ែផនកររបស់្រកសួងស្រមាប ់ELs រមួទងំ កម�វធីិអបរ់ ំESL និង ជាពីរភាស ្រត�វេធ�ករវយតៃម� ករផ�ល់ករហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ និង កម�វធីិសិក្សោ 

និង ករបង� តប់េ្រង�ន ជាេទៀងទត ់ជាមយួនឹងវធីិស�ស�ែដលែផ�កេលសមា� រៈែដលមាន េដយករយិាល័យរបស់្រកសួង អគ�នាយក និង អ�ករដ� 

បាលេនតមសល ជាមយួមតិេយាបល់របស់ សិស្សោនុសិស្ស ឪពុកមា� យ/្រក�ម្រគ�សរ និង អ�កសំខន់ៗ េនក�ុងសហគមន ៍យ៉ាងេហចណាស់បីឆា� ំ

ម�ង េដម្បធីានាថា ្រគបែ់ផ�កទងំអស់ ្រសបតម អនុវត� និង ដំេណ រករ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ក�ុងករជយួ ដល់កររកីចេ្រមនែផ�ក ភាសអងេ់គ�ស 

និង ករសេ្រមចបាននូវបទដ� នៃនករសិក្សោ េហយ្រត�វែកស្រម�លេនេពលណាែដលចបំាច ់េដម្បធីានាដល់េជាគជយ័របស់សិស្សឲ្យបានកនែ់ត

្របេសរែថមេទៀត។ [៩] [១០] [១១] 

 

េគ្រត�វេធ�ករវយតៃម� សិស្សោនុសិស្សែដលជាសិស្ស EL ជាេរៀងរល់ឆា�  ំជាមយួនឹងករវតៃម�ករអភវិឌ្ឍនែ៍ផ�កភាសអងេ់គ�ស ែដលរដ� ផិនសីុេវនី

ញ៉ា បានអនុមត័។ [៣] 

 

សល និង កម�វធីិសិក្សោ ESL នីមយួៗ ្រត�វ ្របមូល និង បំែបក ទិន�នយ័ េដយែផ�កេទេលកររកីចេ្រមនរបស់សិស្សដូចែដលេគបានរយករណ៍

េដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានដល់ែផនករ របស់្រកសួង និង េនតមសល រមួទងំករេរៀបចំែផនករែកលម�សលេរៀន។ [៥] [១២] 

 

ទនំាកទ់នំងជាមយួ មតបតិ ្រក�ម្រគ�សរ នងិ សហគមន៍56 

 

េដម្បធីានាដល់ករចូលរមួដម៏ានអត�នយ័ ្រកសួង្រត�វផ�ល់ជូន ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ែដលភាសចម្បងរបស់ពកួគាតម់និែមនជាភាសអងេ់គ�ស

នូវករបកែ្របភាសេដយសមរម្យ។ ករបេ្រមទងំេនះរមួទងំ ករបង� តប់េ្រង�នដល់្រក�ម្រគ�សរអំពីវធីិៃនករចូលរមួក�ុងករអបរ់រំបស់សិស្ស និង 

ករលបបំ់បាតនូ់វឧបស័គ�ែដលររងំដល់ករចូលរមួរបស់្រក�ម្រគ�សរ ្រត�វផ�ល់ឲ្យេដយអ�កជំនាញែដលបានទទលួករបណ�ុ ះបណា� ល។ ្រកសួងនឹង

ធានានូវករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់េដម្បធីានាដល់ករេ្រប្របាស់ភាសរបស់្រក�ម្រគ�សរទងំអស់។ [១] [៣] 

 

អ�ករដ�បាលរបស់សល ្រត�វរក្សោនូវកំណត្់រតស�ីអំពីភាសចម្បងែដល្រគ�សរេ្របេនផ�ះ និង េធ�យ៉ាងណាឲ្យឱកសៃនករចូលរមួដម៏ានអត�នយ័ 

ផ�ល់ជាភាសែដល ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល អចយល់។ [១] [៣] 

 

្រកសួង្រត�វរក្សោមេធ្យោបាយទកទ់ង យ៉ាងច្បោស់លស់ ទូលំទូលយ និង អចទុកចិត�បាន រមួទងំវុបិៃស ែដលមនិពឹងែផ�កទងំ្រស�ងេទេលករមក

កនអ់គារសលរបស់ ឪពុកមា� យ/្រក�ម្រគ�សរ េដម្បធីានាដល់ករចូលរមួរបស់ អ�កសំខន់ៗ េនក�ុងសហគមន ៍និង មាតបិត/្រក�ម្រគ�សរ ក�ុងករ

អបរ់រំបស់កូនៗពកួគាត។់ កម�វធីិែដលេគេរៀបចំេឡងស្រមាបក់រទកទ់ងេទឪពុកមា� យ នឹង្រត�វេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និង វយតៃម� េដយ្រប�ង្របយត័� 

េដយអគ�នាយក ឬ អ�កដំណាង និង រដ�បាលេនតមសល ្រសបតមបទដ� នរបស់ ្រកសួងអបរ់ៃំនរដ�ផិនសីុេវនញ៉ា និង របស់សហពន័�ៃនសហរដ�

អេមរកិ េដម្បឲី្យមាន្របសិទ�ភាព។ [៣] [៩] [១០] 

 

អង�្របជំុ្របចឆំា� នឹំង្រត�វេកះ្របជំុេដយរដ�បាលរបស់្រកសួង ស្រមាប ់អ�កសំខន់ៗ េនក�ុងសហគមន ៍ករយិាល័យរបស់្រកសួង និង អ�កអបរ់ ំនិង 

្រក�ម្រគ�សរ ណាែដលមានចំណាបអ់រម�ណ៍ េដម្ប ីតមដន និង ្រត�តពិនិត្យេមល ច្បោបេ់លខ ១៣៨ ។ 

 
 
  

                                                      
5 នីតិវធិីរដ�បាល្រត�វបានប�� កេ់នក�ុង «ករវយតៃម�កម�វធិ»ី វគ� ៃន កូនេសៀវេភៃនកម�វធិសី្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 
6 នីតិវធិីរដ�បាល្រត�វបានប�� កេ់នក�ុង «ករទកទ់ងេទ មាតបិត នងិ សហគមន»៍ វគ� ៃន កូនេសៀវេភៃនកម�វធិសី្រមាបសិ់ស្សែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 
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ច្បោបេ់យាង៖ 

១. 42 U.S.C. 2000d et seq 
២. Pol. 103 - ករអនុវត�ន៍េនក�ុង សល និង េនក�ុងថា� ក់េរៀន េដយគា� នករេរ សេអង  

៣. 22 PA Code 4.26 

៤. 20 U.S.C. 6801 et seq 
៥. Pol. 103.1 - សិស្សពិករ / សិស្សពិករែដល្រត�វបានេគករពរ ែដលមានសិទ�ិ េដយគា� នករេរ សេអង 

៦. Pol. 333 - ករហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ  

៧. 22 PA Code 11.11 

៨. Pol. 200 - សិស្សែដលចុះេឈ� ះចូលេរៀន  

៩. 20 U.S.C. 6812 
១០.  20 U.S.C. 6826 
១១. 20 U.S.C. 6841 

១២. Pol. 113 - ករអបរ់ពំិេសស / Special Education 

១៣. Pol. 114 - ករអបរ់សិំស្សឆា� ត / Gifted Education 

១៤. 20 U.S.C. 6842 

១៥. 22 PA Code 4.51 
១៦. 22 PA Code 4.51a 
១៧. 22 PA Code 4.51b 
១៨. 22 PA Code 4.51c 
១៩. 22 PA Code 4.52 
២០. Pol. 127 - ករវយតៃម� / Assessments 

២១. Pol. 217 – ករ្របឡងេចញ / Graduation 

២២. 20 U.S.C. 1703 

២៣. Pol. 115 - ករអប់រែំផ�ក អជីព និង បេច�កវទិ្យោ / Career and Technical Education 
២៤. Pol. 122 - សកម�ភាពេ្រកេម៉ាងសិក្សោ / Extracurricular Activities 

២៥. Pol. 123 - កម�វធិីកីឡារបស់សល / Interscholastic Athletics 
 
ពត័ម៌នែដលពាកព់ន័� / Related Information: 

៣៤. CFR Part 200 

LeGare ១៩៩៤, អនុ្រកឹត្យសម្បទន / Consent Decree 

Pol. 304 - ករចូលជាបុគ�លិករបស់្រកសួង / Employment of District Staff 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-21/subchapter-V
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.26.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/chapter-70/subchapter-III
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter11/s11.11.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6812
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6812
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6826
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6841
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/6842
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51a.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51b.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.51c.html
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter4/s4.52.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/1703
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/34/part-200
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