
សណុំឯំកសារស្រមាបអ់�កេរៀនភាសាអងេ់គ�ស 
េសចក�េីផ�ើម 

 
្រកសួងអប់រ� (ED) នងិ្រកសួងយុត�ធិម ៌(DOJ) ៃនសហរដ�ឣេមរ�ក បានេចញផ្សោយេសចក�ីែណនំរួមមយួ េ�ៃថ�ទ ី7 ែខមករ ឆា�  ំ2015 ែដលរ�ឮករដ� មណ� លសកិ្សោធិការ នងិសាលាេរៀនអពំកីាតព�កិច�របសខ់��ន តាមច្បោប់សហពន័� ក��ងការ

ធានថ អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស មានសិទ�េិស�ើៗគា�  ក��ងការទទួលបាននូវការអប់រ�ែដលមានគុណភាពខ�ស ់និងឳកាសេស�ើៗគា� ក��ងការសេ្រមចឲ្យបានេពញេលញនូវសកា� នពុលៃនការសិក្សោរបសព់ួកេគ ។   ក��ងបរ�បទេនះ ការ�យល័យសកិ្សោភាសាអង់េគ�ស 
(the Office of English Language Acquisition (OELA)) េ�្រកសងួអប់រ�សហរដ�ឣេមរ�ក មានេសចក�រី�ករយក��ងការផ�ល់នូវសំណំុឯកសារស្រមាបអ់�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស (English 
Learner (EL) Tool Kit), ជឯកសារអមនឹងលខិិតែដលមានេឈា� ះថ "លខិិតជូនចំេពាះសហេសវ�ក" (“Dear Colleague Letter” (DCL)) របស់ការ�យលយ័សទិ�ិសុវី�ល (Office for 
Civil Rights) នងិ្រកសងួយតុ�ិធម ៌(Department of Justice) ។ សំណំុឯកសារ បានេរៀបចេំឡើង េដើម្ីបជយួ ទីភា� ក់ងរអបរ់�របសរ់ដ� នងិមលូដ� ន (SEAs and LEAs) ក��ងការបំេពញកាតព�កចិ�ផ��វ

ច្បោបរ់បស់ខ��នចំេពាះអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស (ELs) និងក��ងការផ�លក់ារគាំពារចាបំាចដ់ល ់ELs ទាងំអស ់  េដើម្ីបេចះភាសាអងេ់គ�សសា� តជ់ំនញ េហើយទន�មឹគា� នឹងេនះ បំេពញបាននូវបទដ� នេ្រត�មលក�ណៈស្រមាបេ់ធ�ើការងរ នងិចូលេរៀនេ�មហា

វ�ទ្យោល័យ ។  សំណំុឯកសារស្រមាបអ់�កេរៀនភាសាអងេ់គ�ស មានេគាលបំណងចម្បង ស្រមាប់រដ� មណ� លសិក្សោធិការ ម្រន�រីដ�បាលរបស់សាលា នងិ្រគ�បេ្រង�ន ប៉ុែន�កជ៏្រមាបជូនដំណឹងដលភ់ាគពីាកព់័ន�ដៃទេទៀត ែដលជបព់ាកព់័ន�នឹងការអប់រ� ELs ផង
ែដរ។   
 
ជំពកួទាងំ 10 ៃនសំណំុឯកសារស្រមាបអ់�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស (EL Tool Kit) ែដលេបាះពមុ�ផ្សោយជទ្រមង់េស៊រ�ក��ងរយៈេពលេ្រចើនែខកន�ងមក សុសីង� កគ់ា� នឹងែផ�កទាំង 10 របស ់DCL ែខមករ ឆា�  ំ2015 
(January 2015 DCL)។ ជពំូកនមិួយៗផ�លន់ូវ (1) ការពន្យលព់សីិទ�ិសុីវ�ល នងិកាតព�កចិ�ផ��វច្បោបដ់ៃទេទៀតចំេពាះ ELs; (2) ប��្ីរត�តពនិិត្យ ែដល SEAs LEAs និងសាលាេរៀន ឣចេ្របើ្របាសជ់ឯកសារ

្រត�តពិនតិ្យខ��នឯង; (3) ឯកសារគំរូែដលឣចយកមកេ្របើ្របាស់ ឬ ែកស្រម�លស្រមាបក់ារេ្របើ្របាស់ក��ង SEAs, LEAs នងិសាលាេរៀន េដើម្ីបជយួដលក់ារ្របតបិតិ�តាម នងិ (4) ធនធានបែន�មេទៀតែដលឣចផ�លន់ូវពតម៌ានទាក់ទង 
នងិជំនយួបែន�មេទៀត។* សំណំុឯកសារ មិនមានធនធានទាំងអស់ស�ពីីេសវ EL េទ  ្រគានែ់តជឯកសារគំរូប៉ុេណ� ះ ។ េដើម្ីបភាពងយ្រស�លរបស់អ�កឣន ឯកសារ និងធនធាន មនិគតិៃថ�េទ េហើយឣចរកបានតាមអុនីធឺេណត។  
 
ជពំកូៃនសំណំុឯកសាររួមមាន៖  
 

ជំពូកទី 1 ៖ ឯកសារ នងិធនធាន ស្រមាបក់ំណតស់ិស្សេរៀនភាសាអង់េគ�សទាំងអស ់
ជំពកូទ ី2៖ ឯកសារ នងិធនធាន ស្រមាប់ផ�លក់ម�វ�ធជីនំយួភាសាជូនអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស  
ជំពកូទ ី3៖ ឯកសារនិងធនធានស្រមាបេ់រៀបចំដកប់ុគ�លកិ និងគាំ្រទកម�វ�ធអី�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស 
ជំពកូទ ី4៖ ឯកសារ នងិធនធាន ស្រមាប់ផ�លល់ទ�ភាពដល ់អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�សក��ងការទទួលបានកម�វ�ធសីិក្សោស��ល និងកម�វ�ធេី្រ�ការសិក្សោ 
ជំពកូទី 5៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាបប់េង�ើតនូវបរ�យកាសែដលមានការចូលរួម និងេជៀសវងការែបងែចកអ�កេរៀនភាសាអងេ់គ�សជ្រក�មៗែដលមិនចាំបាច។់ 
ជំពកូទ ី6៖ ឯកសារ នងិធនធានស្រមាប ់អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស ែដលជជនពិការ 
ជំពកូទី 7៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាបប់េ្រមើអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស ែដលសេ្រមចេចញពីកម�វ�ធអី�េរៀនភាសាអង់េគ�ស (EL Programs) 
ជំពកូទ ី8៖ ឯកសារ នងិធនធាន ស្រមាប់្រត�តពនិិត្យ នងិឲ្យអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�សេចញពីកម�វ�ធអី�កសិក្សោភាសាអង់េគ�ស នងិេសវេផ្សងៗ 
ជំពកូទី 9៖ ឯកសារ នងិធនធានស្រមាបវ់យតៃម�េលើ្របសិទ�ភាពៃនកម�វ�ធអី�កេរៀនភាសាអង់េគ�សរបសម់ណ� លសិក្សោធិការ 
ជពំកូទី 10៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាបធ់ានឲ្យបាននូវទនំកទ់ំនង្របកបេដយអត�ន័យជមយួនឹង ឪពកុមា� យ ែដលេចះអងេ់គ�សមានក្រមិត   

 
ជែផ�កមួយៃនេបសកកម�របស់្រកសងួ OELA ផ�លន់ូវការដកឹនំថ� កជ់ត ិេដើម្ីបជួយធាន ថ សសិ្សែដលជជនអេន� ្របេវសន ៍េរៀនភាសាអងេ់គ�សេចះភាសាអងេ់គ�សសា� តជ់ំនញ  េហើយសេ្រមចបាននូវស�ង់ដរសិក្សោែដលល�តឹងរុ�ង  េដយកំណត ់
ប�� សំខាន់ៗែដលទាកទ់ងនឹងការអបរ់�របសអ់�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស និងគាំ្រទកំែណទ្រមងជ់្របពន័�របសរ់ដ� នងិថ� ក់មូលដ� ន  េដើម្ីបេលើកកម�ស ់សមទិ�ផលរបស់អ�កេរៀនភាសាអងេ់គ�ស ។ សំណំុឯកសារេនះ ែដល្រត�វេ្របើជមួយនងឹ DCL ែខមករ ឆា�  ំ
2015 េដើរ តួនទ ី សំខានម់ួយ  ក��ងការសេ្រមចេគាលេ�ទាំងេនះ េដយជួយ SEAs នងិ LEAs ឲ្យយលក់ានែ់ត្របេសើរ និងបេំពញកាតព�កិច�របស់ខ��នចំេពាះអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស។   
 
OELA ដឹកនកំារេរៀបចសំំណំុឯកសារ  េដយមានជំនួយពកីារ�យល័យអប់រ�ថ� ក់បឋមនងិមធ្យមរបស់្រកសងួអប់រ�សហរដ�ឣេមរ�ក (U.S. Department of Education’s Office of 
Elementary and Secondary Education (OESE)) ការ�យល័យសទិ�ិសុីវ�ល (Office for Civil Rights (OCR)) វ�ទ្យោសា� នវ�ទ្យោសា្រស�អប់រ� (Institute 
for Education Sciences (IES)  ការ�យល័យផ�ល់្របកឹ្សោ ទូេ� (Office of the General Counsel (OGC)) និងការ�យល័យេសវសា� រនតិិសម្បទា នងិការអប់រ�ពិេសស 
(Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS)) ្រពមទាំងបគុ�លិកមកពី្រកសួងយុត�ធិម ៌សហរដ�ឣេមរ�ក(U.S. Department of 
Justice (DOJ)) ។ សា� ប័ន National Clearinghouse េដើម្ីប ចំេណះដឹងែផ�កភាសាអង់េគ�ស (English Language Acquisition) (NCELA) កជ៏អ�កចូលរួមដ៏
សំខានក់��ងការេរៀបចសំំណំុឯកសារេនះ ។  
 
  
 *គា� នការគំា្រទ ឬការសន�ត់គំា្រទណមួយពី្រកសួងចំេពាះផលិតផល ទំនិញ េសវ ឬសហ្រគាសណមួយ ែដលែចងក��ងឯកសារេបាះពុម�េនះ។ េដើម្ីបភាពងយ្រស�លដល់អ�កឣន សំណំុឯកសារមានផ��ក ព័ត៌មានស�ីពី និងពីអង�ការខាងេ្រ� ែដលរួមទំាង (URLs)ផងែដរ។ ការដក់ប���លនូវព័ត៌មានេនះ មិនែមនជការគំា្រទរបស់្រកសួងេឡើយ ។ 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap1.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap2.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap3.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap4.pdf
http://www.ncela.ed.gov/

