
 
ទំព័រ 1 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរស� េអើងរបស់�រ�ល� ័យស្រ�ប់
សិទ�ិពលរដ� ទ្រមង់�រយល់្រពម និងនីតិវធី� ដំេណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

 
 
 

 United States Department of 
Education Office for Civil Rights 

 

ទ្រមង់�ក្យបណ� ឹងអំពី�រេរ �សេអើង 

អ�កមិន��ំច់េ្របើទ្រមងេ់នះេដើម្ីប�ក់�ក្យបណ� ងឹ�មួយ�រ ��ល័យស្រ�បស់ិទ� ិពលរដ� 
(OCR) ៃន្រកសួងអប់រ�ស.រ. អ។ អ�ក�ចេផ�ើសំបុ្រត ឬអីុែមលេ� OCR ជំនួសឱ្យទ្រមង់េនះ ប៉ុែន�
សំបុ្រត ឬអីុែមល្រត�វែតប�� �លព័ត៌�នេ�ក� �ងចំណុច 1-15 ៃនទ្រមងេ់នះ។ ្របសិនេបើអ�ក
សេ្រមចចិត�េ្របើទ្រមងេ់នះ សូម�យប�� �លឬសរេសរឲ្យដិតច�ស់នូវព័ត៌�ន�ងំអស ់និង
េ្របើ្រ�ស ់
ទំព័របែន�ម ្របសនិ្រត�វ�រកែន�ងទំេនរបែន�មេទៀត។ កំែណទ្រមងែ់ដល�ចបំេពញ�ន�ម
អីុនធណឺិត ែដល�ច�កជូ់ន�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និច �ចរក�នេ�៖ 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html។ 

មុននឹងបំេពញទ្រមង់េនះសូម�នព័ត៌�ន�ងំអស់ ែដល�នេ�ក� �ងក�� ប់ព័ត៌�នែដល
�� ប់មក�មួយរមួ�ន៖ ព័ត៌�នអំពីនីតិវ �ធីេ�ះ្រ�យបណ� ឹងរបស់ OCR �រជូនដំណឹង
អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន និងទ្រមង់�រយល់្រពម។ 

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអំពីសិទ�ិពលរដ� ឬអំពី�រ�ក់�ក្យបណ� ឹងមួយ អ�ក�ច�ក់ទងេ� 
OCR �មេលខ 800-421-3481, 800-877-8339 (TTY), OCR@ed.gov, ឬ េ�យ�រទូរស័ព�េ�
�រ ��ល័យអនុវត�ច�ប់ ែដលបេ្រមើ�រេ��មរដ� ឬែដនដីរបស់អ�ក។ ព័ត៌�ន�ក់ទង 
ស្រ�ប់�រ ��ល័យអនុវត�ច�ប់្រត�វ�ចរកេឃើញេ�៖ https://ocrcas.ed.gov/contact-ocr។ 

 
្របសិនេបើអ�ក�ន�រពិ�កយល�់�អង់េគ�ស អ�ក�ចេស� ើសុំេស�ជំនួយ��ស្រ�ប់
ព័ត៌�នអំពី្រកសួងេនះ េ�យមិនគិតៃថ�េ�យទូរស័ព�េ�េលខ 1-800- USA-LEARN (1- 800-872-5327) 
(TTY: 1-800-877-8339) ឬអីុែមលមកេយើង៖ Ed.Language.Assistance@ed.gov។ ្របសិនេបើអ�ក�ជន
�នពិ�រ�ព អ�ក�ចេស� ើសុំជំនួយ�ក់ទងនឹងពិ�រ�ព េ�យ�ក់ទងេ� OCR �មេលខ 800-
421-3481, 800-877-8339 (TTY), OCR@ed.gov ឬ េ�យ�រទូរស័ព�េ��រ ��ល័យអនុវត�ច�ប់ ែដល
បេ្រមើ�រេ��មរដ� ឬែដនដីរបស់អ�ក។ ព័ត៌�ន�ក់ទងស្រ�ប់�រ ��ល័យអនុវត�ច�ប់�ចរកេឃើញ
េ�៖ https://ocrcas.ed.gov/contact-ocr។ េដើម្បេីស� ើសុំឯក�រេនះក� �ងទ្រមង់េផ្សងេទៀតដូច���
ស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក ឬ តួរអក្សរធំ សូម�ក់ទង្រកសួង�មេលខ 202-260-0852 ឬ 
om_eeos@ed.gov។ 
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ទំព័រ 2 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើងរបស់�រ ��ល័យស្រ�ប់
សិទ�ិពលរដ� ទ្រមង់�រយល់្រពម និងនីតិវ �ធីដំេណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

 

1. េ�� ះរបស់បុគ�ល�ក់បណ� ងឹេនះ៖ 

�ម្រតកូល៖____________________ �មខ� �ន៖ __________________ �សយ�� ន៖ 

_________________________________________________________________________________________ 

ទី្រក �ង៖____________________________________________ រដ�៖_______________ ហ្ស� ីបកូដ៖_________________ 

េលខទូរស័ព�បឋម៖______________________________ េលខទូរស័ព� េផ្សងេទៀត៖___________________________ 

�សយ�នអីុែមល៖ � ____________________________________________________________ 
 
 

េបសកកម�របសេ់យើងគឺ��ឱ្យ�នសិទ� ិទទួល�ន�រអប់រ�េស� ើ�ព��  និងេលើកកម�ស់ឧត�ម�ពៃន�រអប់រ�
ទូ�ងំ្របេទស �មរយៈ�រអនុវត�សទិ� ិពលរដ� ។  



ទំព័រ 3 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើង 3របស់�រ ��ល័យស្រ�ប់សិទ�ិពលរដ� 
ទ្រមង់�រយល់្រពម និងដេំណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

 
2. េ�� ះរបស់បុគ�ល្រត�វ�នេគេរ �សេអើង (្របសិនេបើេ្រ�ពីជន�ក់បណ� ឹង) ។ ្របសិនេបើបុគ�លែដល

្រត�វ�នេរ �សេអើង�ន�យ ុ18 ��  ំឬ�ស់�ងេនះ េយើងនឹង្រត�វ�រហត�េល�របស់បុគ�លេ�ះ
េ�េលើទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹងេនះ និងទ្រមង់�រយល់្រពម/�របេ�� ញព័ត៌�ន មុនេពលេយើង
�ចបន�ដំេណើរៃនបណ� ឹងេនះ ។ ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�អនីតិជន េហើយអ�កមិន�នសិទ�ិអំ�ច
ផ� �វច�ប់ ក� �ង�រ�ក់�ក្យបណ� ឹងជំនួសសិស្សេទ ហត�េល�របស់ ��បិ� ��ព��ល ឬអ�ក
តំ�ង្រសបច�ប់េផ្សងេទៀតែដល�នសិទ�អិនុ�� តរបស់កុ�រគឺ្រត�វ�នត្រម�វ ។ 

�ម្រតកូល៖____________________ �មខ� �ន៖ __________________  

�សយ�� ន៖ _________________________________________________________________________________________  

ទី្រក �ង៖____________________________________________ រដ�៖_______________ ហ្ស� ីបកូដ៖_________________  

េលខទូរស័ព�បឋម៖____________________________ េលខទូរស័ព� េផ្សងេទៀត៖____________________________ 

�សយ�នអីុែមល៖  ________________________________________�   
 

3. OCR េសុើបអេង�ត�រត�� អំពី�រេរ �សេអើង្រប�ំងនឹង��េរៀន ម�វ �ទ�ល័យ និង
�កលវ �ទ�ល័យ �� ប័ន និងទី�� ក់�រែដលទទួល�នមូលនិធិ ឬទ្រមង់ជំនួយហិរ�� វត� �
េផ្សងេទៀតពី្រកសួងអប់រ�សហរដ��េមរ �ក និង្រប�ំងនឹង�� ប័នអប់រ���រណៈ និង
ប�� ល័យែដលស� ិតេ្រ�មបទប្ប�� ត� ិៃនគន� ទីី II ៃនច�ប់ស� ី
ពីពលរដ��េមរ ��ំងែដល�នពិ�រ�ព។ សូមកំណត់អត�ស�� ណ�� ប័ន ឬទី�� ក់�រ
ែដល�ក់ព័ន��មួយ�រេរ �សេអើងែដល្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់។ ្របសិនេបើេយើងមិន�ច
ទទួលបណ� ឹងរបស់អ�ក េយើងនឹងព��មនឹងប�� �ន�េ� ទី�� ក់�រ្រតឹម្រត�វ េហើយនឹង
ជ្រ�ប្រ�ប់អ�កនូវអង�េហតុ ។ 

េ�� ះរបស��់ បន័៖ __________________________________________________________________________ 

�សយ�� ន៖________________________________________________________________________________

ទី្រក �ង៖______________________________________រដ�៖ _______________ ហ្ស� ីបកូដ៖_________________ 

ដឺ�៉េតម៉ង់/��េរៀន៖ ____________________________________________________________________ 

4.  បទប្ប�� ត� ិ�ងំ�យែដល OCR អនុវត� �ម�ត់�រេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើពូជ�សន៍ 
ពណ៌សម្ប� រ ស�� តិេដើម េភទ ពិ�រ�ព ឬ�យុ។ បទប្ប�� ត� ិ�ងំេ�ះក៏�ម�ត់
�រសងសឹកចំេ�ះបុគ�លែដលអះ�ងសិទ�ិេសរ ��ពពី�រេរ �សេអើង ។ សូមកំណត់ទុកដូច
�ងេ្រ�ម៖ 

 
• �រេរ �សេអើងែផ�កេលើពូជ�សន៍ ពណ៌សម្ប� រ និងេដើមកំេណើត រមួ�ន

�រខក�នក� �ង�រផ�ល់សិទ�ចូិលេ្របើ្រ�ស់ ្របកបេ�យអត�ន័យដល់អ�កសិក�
��អង់េគ�ស និងឪពុក�� យ និង��ព��លែដល�នជ�ំញ��
អង់េគ�ស�នក្រមិត ក៏ដូច��រេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើពូជពង្សរមួ ឬលក�ណៈ
ជន�តិ ឬែផ�កេលើស�� តិេ�ក� �ង្របេទសែដល�ន�ស�េលចេ��  ។ 

 
• �រេរ �សេអើងែផ�កេលើេភទ រមួ�ន�រេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើលក�ណៈេភទ �រ�ន

ៃផ�េ�ះ ឬ�� ន�ពែដល�ក់ព័ន�  ទំេ�រផ� �វេភទ និងអត�ស�� ណេយនឌ័រ ក៏ដូច
�វ ��នស� ពីី�� ន�ព��បិ� ្រគ��រ ឬ��ហ៍ពិ�ហ៍ ែដល្រប្រពឹត�ចំេ�ះ
មនុស្សខុស�� េ�យែផ�កេលើេភទ។ 

 
• �រេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើពិ�រ�ព រមួ�ន�រេរ �សេអើងចំេ�ះបុគ�លែដល�ន

ពិ�រ�ពផ� �វ�យ ឬផ� �វចិត� ែដលកំណត់�៉ងសំ�ន់នូវសកម��ពជីវ �តដ៏សំ�ន់ 
ក៏ដូច�បុគ�លែដល�នកំណត់្រ� ឬ្រត�វ�ន�ត់ទុក��នពិ�រ�ព។ 

 
• �រេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើ�យុ មិនកំណត់�រ�រ�រ្រប�ំងនឹង�រេរ �សេអើង

ចំេ�ះ្រក �ម�យុ�ក់�ក់មួយ (ឧ�ហរណ៍ មនុស្សែដល�ន�យេុលើសពី 40 �� )ំ; 
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ�ន�ពច្រម �ះខុស��  



ទំព័រ 4 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើង 4របស់�រ ��ល័យស្រ�ប់សិទ�ិពលរដ� 
ទ្រមង់�រយល់្រពម និងដេំណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

 
ៃន�រេលើកែលង ចំេ�ះច�ប់សហព័ន�ែដល�ចអនុ�� តឲ្យយក�យុមក
ពិ�រ�។ 

 
• �រសងសឹកសំេ�េលើសកម��ពែដល�នេធ� ើេឡើងក� �ងេ�លបំណងេ្រជ�តែ្រជក

សិទ��ិមួយេ�េ្រ�មច�ប់ែដលអនុវត�េ�យ OCR ឬេ�យ�រែតអ�ក�នេធ� ើ
�ក្យបណ� ឹង ផ�ល់សក� ីកម� ឬ�នចូលរមួក� �ងលក�ណៈ�មួយេ�ក� �ង
ដំេណើរ�ររបស់ OCR ។ 

សូមចង� �ល្រ�ប់មូល�� នៃន�ក្យបណ� ឹង

របស់អ�ក៖ �រេរ �សេអើង ស�ំងេ�េលើ

ពូជ�សន៍ (ប�� ក់) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

�រេរ �សេអើង ស�ំងេ�េលើពណស៌ម្ប� រ (ប�� ក់) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

�រេរ �សេអើង ស�ំងេ�េលើេដើមកំេណើត (ប�� ក់) 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

�រេរ �សេអើង ស�ំងេ�េលើេភទ (ប�� ក)់ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

�រេរ �សេអើង ស�ំងេ�េលើពិ�រ�ព (ប�� ក)់ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

�រេរ �សេអើង ស�ំងេ�េលើ�យុ (ប�� ក)់ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



ទំព័រ 5 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើង 5របស់�រ ��ល័យស្រ�ប់សិទ�ិពលរដ� 
ទ្រមង់�រយល់្រពម និងដេំណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

�រសងសឹកេ�យ�រែតអ�ក�ន�ក�់ក្យបណ� ឹង ឬប�� កស់ិទ� ែិដល�ន

អះ�ងេផ្សងេ�េ្រ�មច�ប់ែដលអនុវត�េ�យ OCR (ប�� ក)់ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

�រប�ំនេលើច�បស់� ីពីសទិ�ចូិលរមួេស� ើ�� ក� �ង�យរ �ទ��េម�ងំ (ប�� ក់) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
5. សូមពណ៌�្រ�ប់អំពីទេង� ើេរ �សេអើង្រត�វ�នេ�ទនិមួយៗ។ ស្រ�ប់សកម��ពនីមួយៗ 

សូមប�� �ល�លបរ �េច�ទែដលអំេពើេរ �សេអើង�នេកើតេឡើង េ�� ះរបស់បុគ�ល�� ក់ៗែដល
�ក់ព័ន�  និងមូលេហតុែដលអ�កេជឿ��រេរ �សេអើងគឺេ�យ�រែត�តិ�សន៍ 
ពិ�រ�ព �យុ េភទ ។ល។ ក៏សូមផ�ល់េ�� ះរបស់បុគ�ល��� ក់ែដល�នវត��ននិង
�នេមើលេឃើញទេង� ើៃន�រេរ �សេអើង។ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. េតើអ�ក�នឯក�រឬព័ត៌�ន��យលក�ណ៍អក្សរែដលអ�កេជឿ�នឹងជួយេយើងឲ្យយល់អំពី
�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�កឬេទ ? 
□ េទ 
□ �ទ/�ស៎ 

្របសិនេបើ�ន សូមពណ៌�អំពីឯក�រឬព័ត៌�ន��យលក�ណ៍អក្សរែដលអ�ក�ន។ 

្របសិនេបើ OCR េសុើបអេង�ត�ក្យបណ� ងឹរបសអ់�ក េយើង�ចេស� ើសុំឱ្យអ�កផ�លឱ់្យេយើងនូវ�តុ
ែដលអ�ក�នពិពណ៌��ងេលើ។ 



ទំព័រ 6 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើង 6របស់�រ ��ល័យស្រ�ប់សិទ�ិពលរដ� 
ទ្រមង់�រយល់្រពម និងដេំណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

7. េតើ�លបរ �េច�ទថ�ីេ�� ងបផុំត�មួយែដល្រត�វ�នេគេរ �សេអើង? 

�លបរ �េច�ទ៖________________________________________________________________________ 

8. េតើ�លបរ �េច�ទេនះេលើសពីចំនួន180 ៃថ�កន�ងមក អ�ក�ចេស� ើសំុ�រលះបង់ ៃន
ត្រម�វ�រ�ក់�ក្យ។ 

ខ� � ំកំពុងេស� ើសំុ�រលះបង់េពលេវ� 180 ៃថ�ស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យបណ� ឹងេនះ។ 

សូមពន្យល់�េហតុអ� ី�ន�មិន�ក់�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�កក� �ងរយៈេពល 180 ៃថ�។ 

9. េតើអ�ក�ន�ក់តម� �ញអំពី�រេ�ទ្រប�ន់ែដលអ�កេលើកេឡើងេ�ក� �ង�ក្យបណ� ឹង
េនះេ��� �� ប័ន ឬអង��រ ឬទី�� ក់�រេផ្សងេទៀតឬេទ? 

�ន 

្របសិនេបើអ�ក�ន�នតម� �ញអំពី�រេ�ទ្រប�ន់ែដលអ�កេលើកេឡើងេ�ក� �ង
�ក្យបណ� ឹងេនះេ�យ៖ 

 �ក់�ក្យបណ� ឹងៃផ�ក� �ង ឬប� ឹងឧទ�រណ៍�មួយ�� ឬ�� ប័នរបស់អ�កឬ ? 

 ចូលរមួក� �ងនីតិវ �ធី�ទុក� របស់�� ឬ�� ប័នរបស់អ�កឬ? 

 ចូលរមួក� �ងសវ��រ�មដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វេ��� ឬ�� ប័នរបស់អ�ក ឬ�ម
រយៈអង��រ ឬទី�� ក់�ររ�� ភិ�លេផ្សងេទៀតឬ ? 

្របសិនេបើអ�កេឆ� ើយ��ទ/�សចំេ�ះសំណួរ�ងេលើ សូមពណ៌�អំពី
�រេ�ទ្រប�ន់ែដលអ�ក�នេលើកមកេ�ក� �ង�ក្យបណ� ឹងៃផ�ក� �ង ឬបណ� ឹងឧទ�រណ៍ 
�មរយៈនីតិវ �ធី�ទុក� របស់�� ឬ�� ប័នរបស់អ�ក ឬេ�ក� �ងសវ��រ�មនីតិវ �ធី
កំណត់ កំណត់�លបរ �េច�ទែដលអ�ក�នប� ឹងត�� អំពី�រេ�ទ្រប�ន់ និងទីកែន�ង
� ែដលអ�ក�នេធ� ើ�ក្យបណ� ឹង េហើយ្រ�ប់េយើងអំពី�� ន�ពៃន�ក្យបណ� ឹង 
បណ� ឹងឧទ�រណ៍ នីតិវ �ធីបណ� ឹង�ទុក�  ឬសវ��រ�មដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វ ។ ្របសិនេបើ
�ចេធ� ើ�ន សូមផ�ល់ឱ្យេយើងនូវច�ប់ចម�ងៃន�ក្យបណ� ឹង ឬ�ទុក� របស់អ�ក ឬ
បណ� ឹងឧទ�រណ៍ ឬសំេណើដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វ េហើយ្របសិនេបើ�នប�� ប់ �រសេ្រមចេ�
ក� �ងប�� េនះ ។ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
  

   េទ 



ទំព័រ 7 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើង 7របស់�រ ��ល័យស្រ�ប់សិទ�ិពលរដ� 
ទ្រមង់�រយល់្រពម និងដេំណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

10. ្របសិនេបើ�រេ�ទ្រប�ន់ែដល�នេ�ក� �ង�ក្យបណ� ឹងេនះ្រត�វ�ន�ក់េ��� ក់�រ
សិទ�ិពលរដ�របស់សហព័ន�  រដ� ឬក� �ង្រស �ក�មួយ ឬតុ��រសហព័ន�  ឬរដ��មួយ សូម
ផ�ល់ព័ត៌�នលម� ិត និង�លបរ �េច�ទ ។ េយើងនឹងកំណត់�េតើ�សម្រសបេទក� �ង
�រេសុើបអេង�ត�ក្យបណ� ងឹរបស់អ�កេ�យែផ�កេលើ�រេ�ទ្រប�ន់�ក់�ក់ៃន
�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក និងចំ�ត់�រែដលេធ� ើេឡើងេ�យ�� ក់�រ ឬតុ��រេផ្សង
េទៀត ។

ទី�ក់�រ ឬត�ុ�រ៖ �

_________________________________________________________________________ 

�លបរ �េច�ទ�ក់�ក្យ៖ ___________________ 

េលខករណី ឬឯក�រេ�ង៖ _______________________________________________________ 

លទ�ផលៃន�រេសើុបអេង�ត/�ររកេឃើញេ�យ�ក់�រ ឬ ត�ុ�រ៖ �

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

11. អ�កមិន��ំច់�នេម�វ ��� ក់េដើម្បី�ក់�ក្យបណ� ងឹ�មួយ OCR េទ បុ៉ែន�  ្របសិនេបើ
អ�ក�នេម�វ ��� ក់ វ �ញបុគ�លិក OCR គឺត្រម�វឲ្យ�ក់ទងេ�យ�� ល់�មួយេម�វ �របស់
អ�ក ។ ្របសិនេបើអ�ក�នេម�វ �តំ�ងឲ្យអ�កក� �ងេរឿងេនះ សូមផ�ល់ព័ត៌�ន
ទំ�ក់ទំនងេម�វ � ។

�ម្រតកូល៖____________________________________________ �មខ� �ន៖ ____________________________ 

េលខទូរស័ព� ៖  ________________________________អីុែមល៖_________________________________________ 

12. ្របសិនេបើេយើងមិន�ច�ក់ទងអ�កេ�ផ�ះ ឬ កែន�ងេធ� ើ�ររបស់អ�ក�នេទ
េយើងចង់�នេ�� ះ និងេលខទូរស័ព�របស់អ�ក េផ្សង (�ច់�តិ ឬ មិត�ភ័ក� ិ)
ែដលដឹងពីទីកែន�ងនិងេពល� ែដលេយើង�ចេ�ដល់អ�ក�ន។ ព័ត៌�នេនះ គឺមិន
ត្រម�វឲ្យ�នេឡើយ បុ៉ែន��នឹង�ជំនួយដល់េយើង។

�ម្រតកូល៖_____________________________________�មខ� �ន៖____________________________

ទូរស័ព� ៖_________________________________________អីុែមល៖______________________________

_ 

13. ជេ្រមើសេដើម្ីបចូលរមួក� �ងដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�លមនុរបស ់OCR

OCR ផ�ល់នូវដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�លមុនដំបូង
�ឱ�សមួយស្រ�ប់អ�កនិង�� ប័នអ�កទទួល េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រត�� របស់អ�ក
េ�យស� ្័រគចិត��� មៗប�� ប់ពីអ�ក�ក់�ក្យ�មួយ OCR ។

�រស្រម �ះស្រម�លគឺ�ទ្រមង់ៃន�រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង ែដល OCR ផ�ល់ជូន�ជេ្រមើសមួយ
ស្រ�ប់ដំេណើរ�រេសុើបអេង�តរបស់ខ� �ន។ �រស្រម �ះស្រម�លគឺ�ដំេណើរ�រេ្រ�ផ� �វ�រមួយ
ែដលបុគ�លិកមកពី OCR ែដល្រត�វ�នបណ� � ះប�� លក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លជួយ�គីឱ្យ
�នដល់�រចរ�ររកដំេ�ះ្រ�យៃន�ក្យបណ� ឹង។ អ�កស្រម �ះស្រម�លមិនសេ្រមចចិត�
�អ�ក�្រត�វ ឬខុស េហើយមិន�នសិទ�អំិ�ចក� �ង�រកំណត់ដំេ�ះ្រ�យេលើគូ
�គីេឡើយ ។ ផ� �យេ�វ �ញ អ�កស្រម �ះស្រម�លជួយ�គីឱ្យែស� ងរកដំេ�ះ្រ�យែដល�ច
ទទួលយក�នេ� វ �ញេ�មកចំេ�ះ�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក។ �រស្រម �ះស្រម�លគឺ�
ដំេណើរ�រេ�យស� ្័រគចិត�ែតបុ៉េ�� ះ។ ្របសិនេបើ�គី�មួយមិនចង់ចូលរមួក� �ង
�រស្រម �ះស្រម�ល OCR នឹងេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹង�មរយៈដំេណើរ�រធម��របស់ខ� �ន។



ទំព័រ 8 ៃន 11 – ្រកសួងអប់រ�ស.រ.អ., �ក្យបណ� ឹង�រេរ �សេអើង 8របស់�រ ��ល័យស្រ�ប់សិទ�ិពលរដ� 
ទ្រមង់�រយល់្រពម និងដេំណើរ�រ�ក្យបណ� ឹង 

 

 
្របសិនេបើអ�ក�នចំ�ប់�រម�ណក៍� �ង�រចូលរមួក� �ងដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�លមុនេពល 
អ�ក្រត�វែតគូសក� �ង្របអប់�ងេ្រ�ម ។  ្របសិនេបើអ�កប�� ញពីចំ�ប់�រម�ណ៍របស់អ�ក
ក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លមុនដំបូងេ�យគូសក� �ង្របអប់�ងេ្រ�ម េហើយ OCR កំណត់�
�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�កគឺសមរម្យស្រ�ប់ដេំណើរ�រេនះ OCR នឹង�ក់ទងអ�ក និង�� ប័ន
អ�កទទួល េហើយផ�ល់ជេ្រមើសដំេ�ះ្រ�យេនះ។ ្របសិនេបើអ�កទទួលយល់្រពមចូលរមួក� �ង
�រស្រម �ះស្រម�លមុនដំបូង OCR នឹងេធ� ើ�រ�មួយអ�ក និងអ�កទទួល េដើម្បសីេ្រមច�ន
នូវដំេ�ះ្រ�យែដលយល់្រពម�� េ� វ �ញេ�មកៃន�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�ក
ទទួលមិន�នបំណងចង់ចូលរមួក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លមុនដំបូងេទ OCR នឹងបន�
ដំេណើរ�រ�េទៀង�ត់ៃន�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក ។ ្របសិនេបើអ�កមិនប�� ញពចំី�ប់
�រម�ណរ៍បសអ់�កក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លមុនដំបូងេ�យគូសក� �ង្របអប់�ងេ្រ�មេទ 
�រស្រម �ះស្រម�ល�មុននឹងមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�កេទ េហើយ OCR នឹងបន�ដំេណើរ�រ
ធម��ៃន�ក្យបណ� ងឹរបស់អ�ក។  

 

 
ខ� � ំ�នចំ�ប់�រម�ណក៍� �ង�រស្រម �ះស្រម�លមុនដំបូង (សូមគូសក� �ង្របអប់)៖ [ ] 

14. េតើអ�កចង់ឱ្យ�� ប័នេធ� ើអ� ី�លទ�ផលៃន�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក — េតើអ�កកំពុង
ែស� ងរកដំេ�ះ្រ�យអ� ី ? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

15. េយើងមិន�ចទទួល�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�កេទ ្របសិនេបើអ�កមិន�នចុះហត�េល�េលើ�
េ�ះ។ សូមចុះហត�េល�និង�លបរ �េច�ទេលើ�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�កេ��ងេ្រ�ម។ 

 

 

 
 

___________ __________________________________________ 
(�លបរ �េច�ទ) (ហត�េល�) 

___________ __________________________________________ 
(�លបរ �េច�ទ) (ហត�េល�របស់បុគ�លក� �ងចំណុចទី 2) 

សូមេផ�ើលិខិត ឬេផ�ើអីុែមលនូវទ្រមង់�ក្យបណ� ឹងអំពី�រេរ �សេអើងែដល�នបំេពញ និងចុះ
ហត�េល� ទ្រមង់�រយល់្រពមែដល�នចុះហត�េល�របស់អ�ក និងច�ប់ចម�ង
ៃនឯក�រ�យលក�ណ៍អក្សរ ឬឯក�រេផ្សងេទៀតែដលអ�កេជឿ�នឹងជួយ OCR យល់ពី�ក្យ
បណ� ឹងរបស់អ�កេ��ន់�រ ��ល័យអនុវត�ច�ប់របស់ OCR ែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះរដ� 
អំពីទី�ំងរបស់�� ប័ន ឬអង��ពែដលអ�កកំពុង�ន�ក្យបណ� ឹងេ�ះ។ អ�ក�ចែស� ងរក
ព័ត៌�ន�សយ�� នសំបុ្រតស្រ�ប់�រ ��ល័យអនុវត�ច�ប់្រតឹម្រត�វេ�េលើេវប�យរបស់ 
OCR េ� https://ocrcas.ed.gov/contact-ocr។ 

https://ocrcas.ed.gov/contact-ocr


 

ទ្រមង�់រយល់្រពម - ស្រ�ប់�រប�� ញេ�� ះ និងព័ត៌�ន�� លខ់� �នេផ្សងេទៀតែដល�នេ�ក� �ង
ទ្រមង�់រត�� អំពី�រេរ �សេអើងចំេ�ះអ�កេផ្សងេទៀត 

(សូមសរេសរឲ្យដិតច�ស់ ឬ�យប�� �ល េលើកែលងែតស្រ�ប់ប�� ត់ហត�េល�) 

 
េ�� ះរបសអ�់ ក៖ ___________________________________________________________________________________________  

េ�� ះ�� ឬ�� ប័នេផ្សងេទៀតែដលអ�ក�ន�ក�ក្យបណ� ងឹេនះ្រប�ងំ៖់ ______________________________  

 

• េ�លបំណងៃនទ្រមង់�រយល់្រពមេនះគឺស្រ�ប់ �រ ��ល័យសិទ�ិស្រ�ប់ពលរដ� (OCR) េដើម្បីេស� ើសុំ
�រយល់្រពមរបស់អ�ក េដើម្បបី�� ញេ�� ះរបស់អ�ក និងព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នេផ្សងេទៀតែដល�នេ�
ក� �ងទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹងេរ �សេអើងស្រ�ប់�រេសុើបអេង�តរបស់ OCR និងសកម��ពអនុវត�ែដល
�ក់ទងនឹងទ្រមង់បណ� ឹង�រេរ �សេអើង។ 

• �ឧ�ហរណ៍ េដើម្បីសេ្រមច�េតើ���ន�រេរ �សេអើងចំេ�ះបុគ�លេ�ះ OCR �េរឿយៗ្រត�វប�� ញ
េ�� ះរបស់បុគ�លេ�ះ និងព័ត៌�ន�� លខ់� �នេផ្សងេទៀតពី�រត�� របស់ពួកេគេ��ន់បុគ�លិកេ�
��េ�ះ េដើម្បីេផ��ង�� ត់�រពិត ឬទទួល�នព័ត៌�នបែន�ម។ េពលែដល OCR េធ� ើដូេច�ះ OCR 
ជូនដំណឹងដល់បុគ�លិក�ងំេ�ះ� �រសងសឹក្រគប់ទ្រមង់មកេលើបុគ�លេ�ះ និងអ�កែដល�ក់ព័ន�
�មួយបុគ�លេ�ះ្រត�វ�ន�ម�ត់។ OCR ក៏�ចប�� ញេ�� ះ និងព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នរបស់បុគ�ល
េ�ះ ក� �ងអំឡ� ងេពលស�� សន៍�មួយ�ក្សី និង�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�កជំ�ញផងែដរ។ 

• ្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រពមឱ្យ OCR បេ�� ញេ�� ះរបស់អ�ក ឬព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នេផ្សងេទៀតែដល
�នេ�ក� �ងទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹងអំពី�រេរ �សេអើងដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើេទ OCR �ចសេ្រមច
ចិត�បិទបណ� ឹងត�� របស់អ�ក ្របសិនេបើ OCR កំណត់� �ំ�ច់្រត�វប�� ញព័ត៌�នែបបេនះ េដើម្បី
កំណត់�េតើ���ន�រេរ �សេអើងនឹងអ�កឬអត់។ 

ស�� ល់៖ ្របសិនេបើអ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹង�មួយ OCR េ�ះ OCR �ចបេ�� ញព័ត៌�ន�ក់�ក់អំពី�ក្យបណ� ឹង
របស់អ�កេ��ន់�រព័ត៌�ន ឬ��រណជនទូេ� រមួ�ងំេ�� ះ�� ឬ�� ប័នផងែដរ; �លបរ �េច�ទែដល�ក្យ
បណ� ឹងរបស់អ�ក្រត�វ�នប� ឹង; ្របេភទៃន�រេរ �សេអើងរមួប�� �លេ�ក� �ង�ក្យបណ� ងឹរបស់អ�ក; �លបរ �េច�ទែដល
បណ� ឹងរបស់អ�ក្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ ្រ�នេ�ល ឬបិទ; េហតុផល�មូល�� នស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�របស់ OCR; ឬ
ព័ត៌�ន�ក់ព័ន� េផ្សងេទៀត។ ព័ត៌�ន�មួយែដល OCR េចញផ�យដល់�រព័ត៌�ន ឬ��រណជនទូេ� នឹង
មិនរមួប�� �លេ�� ះរបស់អ�ក ឬេ�� ះរបស់មនុស្សែដលអ�ក�ន�ក់�ក្យបណ� ឹងេ�ះេទ។ 

ស�� ល់៖ OCR ត្រម�វឲ្យអ�កេឆ� ើយតបេ�សំេណើរសំុព័ត៌�នរបស់ខ� �ន។ �រខក�នចូលសហ�រ�មួយនឹង
សកម��ពេសុើបអេង�ត និងដំេ�ះ្រ�យរបស់ OCR �ចប�� លឱ្យ�ន�របិទ�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក។ 

 
សូមចុះហត�េល�វគ�  A ឬវគ�  B (បែន�មនិ�ងំពីរេឡើយ) េហើយេផ�ើ�្រតឡប់េ� OCR 
 វ �ញ៖ 

• ្របសិនេបើ�ន�ក់�ក្យបណ� ឹងស្រ�ប់របូអ�ក អ�កគួរែតចុះហត�េល�េលើទ្រមង់េនះ។ 

• ្របសិនេបើ�ន�ក់�ក្យបណ� ឹងក� �ង�មបុគ�ល�ក់�ក់��� ក់េផ្សងេទៀត អ�កេ�ះគួរែតចុះហត�េល�េលើទ្រមង់
េនះ។ 

�រេលើកែលង៖ ្របសិនេបើ�ក្យបណ� ឹង្រត�វ�ន�ក់ក� �ង�មបុគ�ល�ក់�ក់��� ក់ែដល�ន�យេុ្រ�ម 18 
��  ំឬមនុស្សេពញវ �យែដល�� នសមត��ព្រសបច�ប់ ទ្រមង់ែបបបទេនះ្រត�វែតចុះហត�េល�េ�យ��បិ� 
ឬ��ព��ល្រសបច�ប់របស់បុគ�លេ�ះ។ 

• ្របសិនេបើអ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹងក� �ង�ម្រក �មមនុស្ស ��ងមនុស្ស�ក់�ក់�មួយ អ�កគួរែតចុះហត�េល�េលើ
ទ្រមង់េនះ។ 

 
A. ខ� � ំផ�ល់�រយល់្រពមរបស់ខ� �ឱំ្យ OCR ក� �ង�រប�� ញេ�� ះរបស់ខ� �  ំ(និងកូន/វដួ�អនីតិជនរបស់ខ� � ំក� �ង

�មបណ� ឹងេនះ) និងព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នេផ្សងេទៀតែដល�នេ�ក� �ងទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹងេរ �សេអើង
ដល់អ�កដៃទស្រ�ប់�រេសុើបអេង�តរបស់ OCR និងសកម��ពអនុវត�ែដល�ក់ទងនឹង ទ្រមង់
បណ� ឹង�រេរ �សេអើង។ 

 
 

 
ហត�េល� �លបរ �េច�ទ 

ឬ 



 

B. ខ� � ំមិនផ�ល់�រយល់្រពមរបស់ខ� �ឱំ្យ OCR ក� �ង�រប�� ញេ�� ះរបស់ខ� �  ំ(និងកូន/វដួ�អនីតិជនរបស់
ខ� � ំក� �ង�មបណ� ឹងេនះ) និងព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នេផ្សងេទៀតែដល�នេ�ក� �ងទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹង
េរ �សេអើងដល់អ�កដៃទស្រ�ប់�រេសុើបអេង�តរបស់ OCR និងសកម��ពអនុវត�ែដល�ក់ទងនឹង 
ទ្រមង់បណ� ឹង�រេរ �សេអើងេទ។ ខ� � ំយល់ � OCR ្របែហល�បិទ�ក្យបណ� ងឹរបស់ខ� � ំ។ 

 

 

 
ហត�េល� �លបរ �េច�ទ 

ខ� � ំសូម្រប�សេ្រ�ម�រពិន័យៃន�រភូតកុហក ����រពិតនិង្រតឹម្រត�វ� ខ� � ំ�មនុស្សែដល�នេ�� ះ�ងេលើ; េហើយ្របសិនេបើ�ក្យបណ� ឹង្រត�វ�នប� ឹងេ�យ
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	ការរើសអើង សំអាងទៅលើដើមកំណើត (បញ្ជាក់)-0: Off
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើភេទ (បញ្ជាក់)-0: Off
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើភេទ (បញ្ជាក់)-1: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើភេទ (បញ្ជាក់)-2: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើភេទ (បញ្ជាក់)-3: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើពិការភាព (បញ្ជាក់)-0: Off
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើពិការភាព (បញ្ជាក់)-1: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើពិការភាព (បញ្ជាក់)-2: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើពិការភាព (បញ្ជាក់)-3: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើអាយុ (បញ្ជាក់)-1: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើអាយុ (បញ្ជាក់)-2: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើអាយុ (បញ្ជាក់)-3: 
	ការរើសអើង សំអាងទៅលើអាយុ (បញ្ជាក់)-0: Off
	ការបំពានលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិចូលរួមស្នើគ្នាក្នុងកាយរិទ្ធអាមេកាំង (បញ្ជាក់)-1: 
	ការបំពានលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិចូលរួមស្នើគ្នាក្នុងកាយរិទ្ធអាមេកាំង (បញ្ជាក់)-2: 
	ការបំពានលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិចូលរួមស្នើគ្នាក្នុងកាយរិទ្ធអាមេកាំង (បញ្ជាក់)-3: 
	ការបំពានលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិចូលរួមស្នើគ្នាក្នុងកាយរិទ្ធអាមេកាំង (បញ្ជាក់)-0: Off
	សូមពណ៌នាប្រាប់អំពីទង្វើរើសអើងត្រូវបានចោទនិមួយៗ។ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអំពើរើសអើងបានកើតឡើង ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ និងមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាការរើសអើងគឺដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព អាយុ ភេទ ។ល។ ក៏សូមផ្តល់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននិងបានមើលឃើញទង្វើនៃការរើសអើង។-1: 
	សូមពណ៌នាប្រាប់អំពីទង្វើរើសអើងត្រូវបានចោទនិមួយៗ។ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអំពើរើសអើងបានកើតឡើង ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ និងមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាការរើសអើងគឺដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព អាយុ ភេទ ។ល។ ក៏សូមផ្តល់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននិងបានមើលឃើញទង្វើនៃការរើសអើង។-2: 
	សូមពណ៌នាប្រាប់អំពីទង្វើរើសអើងត្រូវបានចោទនិមួយៗ។ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអំពើរើសអើងបានកើតឡើង ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ និងមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាការរើសអើងគឺដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព អាយុ ភេទ ។ល។ ក៏សូមផ្តល់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននិងបានមើលឃើញទង្វើនៃការរើសអើង។-3: 
	សូមពណ៌នាប្រាប់អំពីទង្វើរើសអើងត្រូវបានចោទនិមួយៗ។ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអំពើរើសអើងបានកើតឡើង ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ និងមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាការរើសអើងគឺដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព អាយុ ភេទ ។ល។ ក៏សូមផ្តល់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននិងបានមើលឃើញទង្វើនៃការរើសអើង។-4: 
	សូមពណ៌នាប្រាប់អំពីទង្វើរើសអើងត្រូវបានចោទនិមួយៗ។ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអំពើរើសអើងបានកើតឡើង ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ និងមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាការរើសអើងគឺដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព អាយុ ភេទ ។ល។ ក៏សូមផ្តល់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននិងបានមើលឃើញទង្វើនៃការរើសអើង។-5: 
	សូមពណ៌នាប្រាប់អំពីទង្វើរើសអើងត្រូវបានចោទនិមួយៗ។ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអំពើរើសអើងបានកើតឡើង ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ និងមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាការរើសអើងគឺដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព អាយុ ភេទ ។ល។ ក៏សូមផ្តល់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននិងបានមើលឃើញទង្វើនៃការរើសអើង។-6: 
	តើអ្នកមានឯកសារឬព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលអ្នកជឿថានឹងជួយយើងឲ្យយល់អំពីពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកឬទេ ?-1: 
	តើអ្នកមានឯកសារឬព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលអ្នកជឿថានឹងជួយយើងឲ្យយល់អំពីពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកឬទេ ?-2: 
	តើអ្នកមានឯកសារឬព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលអ្នកជឿថានឹងជួយយើងឲ្យយល់អំពីពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកឬទេ ?-3: 
	កាលបរិច្ឆេទ-7: 
	ខ្ញុំកំពុងស្នើសុំការលះបង់ពេលវេលា 180 ថ្ងៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះ។-0: Off
	ខ្ញុំកំពុងស្នើសុំការលះបង់ពេលវេលា 180 ថ្ងៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះ។-1: 
	ខ្ញុំកំពុងស្នើសុំការលះបង់ពេលវេលា 180 ថ្ងៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះ។-3: 
	ខ្ញុំកំពុងស្នើសុំការលះបង់ពេលវេលា 180 ថ្ងៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះ។-2: 
	បាន-9: Off
	ទេ-9: Off
	ដាក់ពាក្យបណ្តឹងផ្ទៃក្នុង ឬប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជាមួយសាលា ឬស្ថាប័នរបស់អ្នកឬ ?: Off
	ចូលរួមក្នុងនីតិវិធីសាទុក្ខរបស់សាលា ឬស្ថាប័នរបស់អ្នកឬ?: 
	ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាបាទ/ចាសចំពោះសំណួរខាងលើ សូមពណ៌នាអំពីការចោទប្រកាន់ដែលអ្នកបានលើកមកនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងផ្ទៃក្នុង ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ តាមរយៈនីតិវិធីសាទុក្ខរបស់សាលា ឬស្ថាប័នរបស់អ្នក ឬនៅក្នុងសវនាការតាមនីតិវិធីកំណត់ កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានប្តឹងតវ៉ាអំពីការចោទប្រកាន់ និងទីកន្លែងណា ដែលអ្នកបានធ្វើពាក្យបណ្តឹង ហើយប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពនៃពាក្យបណ្តឹង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ នីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខ ឬសវនាការតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវ ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមផ្តល់ឱ្យយើងនូវច្បាប់ចម្លងនៃពាក្យបណ្តឹង ឬសាទុក្ខរបស់អ្នក ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬសំណើដំណើរការត្រឹមត្រូវ ហើយប្រសិនបើបានបញ្ចប់ ការសម្រេចនៅក្នុងបញ្ហានេះ ។-1: 
	ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាបាទ/ចាសចំពោះសំណួរខាងលើ សូមពណ៌នាអំពីការចោទប្រកាន់ដែលអ្នកបានលើកមកនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងផ្ទៃក្នុង ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ តាមរយៈនីតិវិធីសាទុក្ខរបស់សាលា ឬស្ថាប័នរបស់អ្នក ឬនៅក្នុងសវនាការតាមនីតិវិធីកំណត់ កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានប្តឹងតវ៉ាអំពីការចោទប្រកាន់ និងទីកន្លែងណា ដែលអ្នកបានធ្វើពាក្យបណ្តឹង ហើយប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពនៃពាក្យបណ្តឹង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ នីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខ ឬសវនាការតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវ ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមផ្តល់ឱ្យយើងនូវច្បាប់ចម្លងនៃពាក្យបណ្តឹង ឬសាទុក្ខរបស់អ្នក ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬសំណើដំណើរការត្រឹមត្រូវ ហើយប្រសិនបើបានបញ្ចប់ ការសម្រេចនៅក្នុងបញ្ហានេះ ។-2: 
	ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាបាទ/ចាសចំពោះសំណួរខាងលើ សូមពណ៌នាអំពីការចោទប្រកាន់ដែលអ្នកបានលើកមកនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងផ្ទៃក្នុង ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ តាមរយៈនីតិវិធីសាទុក្ខរបស់សាលា ឬស្ថាប័នរបស់អ្នក ឬនៅក្នុងសវនាការតាមនីតិវិធីកំណត់ កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានប្តឹងតវ៉ាអំពីការចោទប្រកាន់ និងទីកន្លែងណា ដែលអ្នកបានធ្វើពាក្យបណ្តឹង ហើយប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពនៃពាក្យបណ្តឹង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ នីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខ ឬសវនាការតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវ ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមផ្តល់ឱ្យយើងនូវច្បាប់ចម្លងនៃពាក្យបណ្តឹង ឬសាទុក្ខរបស់អ្នក ឬបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬសំណើដំណើរការត្រឹមត្រូវ ហើយប្រសិនបើបានបញ្ចប់ ការសម្រេចនៅក្នុងបញ្ហានេះ ។-3: 
	ទីភ្នាក់ងារ ឬតុលាការ-10: 
	កាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យ-10: 
	លេខករណី ឬឯកសារយោង-10: 
	លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត/ការរកឃើញដោយភ្នាក់ងារ ឬ តុលាការ-10-1: 
	លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត/ការរកឃើញដោយភ្នាក់ងារ ឬ តុលាការ-10-2: 
	នាមត្រកូល-11: 
	នាមខ្លួន-11: 
	ទូរស័ព្ទ-11: 
	អ៊ីមែល-11: 
	នាមត្រកូល-12: 
	នាមខ្លួន-12: 
	ទូរស័ព្ទ-12: 
	អ៊ីមែល-12: 
	ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសម្រុះសម្រួលមុនដំបូង (សូមគូសក្នុងប្រអប់): 
	តើអ្នកចង់ឱ្យស្ថាប័នធ្វើអ្វីជាលទ្ធផលនៃពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក — តើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយអ្វី ?-14-1: 
	តើអ្នកចង់ឱ្យស្ថាប័នធ្វើអ្វីជាលទ្ធផលនៃពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក — តើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយអ្វី ?-14-2: 
	តើអ្នកចង់ឱ្យស្ថាប័នធ្វើអ្វីជាលទ្ធផលនៃពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក — តើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយអ្វី ?-14-3: 
	តើអ្នកចង់ឱ្យស្ថាប័នធ្វើអ្វីជាលទ្ធផលនៃពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក — តើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយអ្វី ?-14-4: 
	(កាលបរិច្ឆេទ)-1-1: 
	(កាលបរិច្ឆេទ)-1-2: 
	ឈ្មោះសាលា ឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះប្រឆាំង -1: 
	ឈ្មោះរបស់អ្នក -1: 
	កាលបរិច្ឆេទ -1: 
	កាលបរិច្ឆេទ -2: 


