្រកសួងអប់�រ សហរដ�ឣេមរការ�យល័យេដើម្បីសិទ�ិសុ

្រកសួងយុត�ិធម៌សហរដ�ឣេមរ
ែផ�កសិទ�ិសុីវ�ល

កាធា ន សិស្សសិក្សោភា ា포អង់េគ
្របកបេដយអត�ន័និងេស�ើភា ពគា �េ�ក��ងកម�វ�ធីអប់
សិស្សែដលជអសិក្សោភា(EL) មានចំន្របាភាៃនចំនួនសិស្សា哔លាទា និងបាចុះេឈេ�ក��ងសា됨លាកែន�ងក��ងចំេណមរសា唀លា돨រដកែន�ង។
េ�េ្រកាមចំណងេទី VI ៃនច្បោប់ស�ីពីសិទិ�សុីវឆា1964 (ចំណងេជើង VI) និងច្បោស�ីពីឱកាទទួលកាអប់រ�េដេស�ើភាគា ឆា1974 (EEOA) សា作លា្រត�វែតធឲ្បា សិស្
EL ឣចចូលរួមចំែណ្របកបេដយអត�ន័និងេស�ើភា ព េ�ក��ងកម�វ�ធីអប់រ�ន។

្រកសួអប់រ�ៃនសហរដ�ឣេមរ� (ED) និង្រកសួងយុត�ិធមៃនសហរដ�ឣេមរ� (DOJ) បាេចញេសចក�ីែណនំរួមគាដើម្បីរដល់សា㱀�បអប់រ�របស់រដ� (SEAs) មណ� លសិក្សោធិ

សាꭤលារដ�អំពីកាតព�កិច�ផ��វច្បោប់របស់ខ��នេដើមឲ្បា នថស EL ឣចចូលរួចំែណក្របកបេដយអត�ន័និងេស�ើភា ព េ�ក��ងកម�វ�ធីអប់រ�ន។

្រពឹត�ិប័្ព័ត៌មាេនះផ�ល់នូវទិដ�ភា ូអំពីេសចក�ីែណនំរួមគា ប៉ុែន�មិនព្យោេដះ្ររលប�� ទាឲ្យ្រគប់្រជ�ងេ្រជយេ�ក��ងេសចក�ីែណនំេនះ

េដយសា្រពឹត�ិប័្ព័ត៌មាេផ�តេ�េលើកា្រត�របស់មណ� លសិក្សោធិសា លាែណនំេនបង�ញយ៉ងច្ថ SEAs ក៏មាចំេពាសិស្ EL
និងមា ា

ា

អង់េគ�សតិចតួច (LEP) ។ េសចក�ីែណនេនះឣចរកបាេគហទំព័រ៖

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html។

កាត់ និងវយតៃម�សិស EL ទា

• មណ� លសិក្សោធិកា្រត�អនុវត�តានីតិវ�ធីេដើម្បីកំណត់អ�ស
ត � �និស្សិ EL ែដលមាសកាឲ្បា និងទា ។ មណ� លសិក្សោធិភាេ្រប្របា
ទ្រមង់ែបបបស�ង់មតិស�ីពីភាែដលេ្របើេផ�ះេ�ក��ងេពលចុះេឈាេរេដើម្ប្របមូព័ត៌មានអំសាភាងកា�ស�សិស្សែដមនភា
ឬភាែដលេ្របើេ�ផ�េផ្សងេ្រ�ភាអង់េគ�ស។

• បន�ប់មមណ� លសិក្សោធិកា ្រត�វែកំណត់ថេតើសិស EL ែដលមាុពិតជអ�សិក្សោអង់េគ�សពិត្របាតារយៈកា្រតម្រត�និងឣចេជឿទុកចិត�ប
េដើម្បវយៃម�ជំនញភា�ងក កាកា និងកា

កា EL

• សិស្ EL មាទទួលបាេសវជំនួែផ�កភាដ៏សមរម្យេដើម្ឣកា

ែដលសា�ជំនែផ�កភសា釸អង់េគ និងមាចូលរួមេដេស�ើភា ព េ�ក��ងកម�វ�ធីបេ្រង�តាស�ង់ដរេ�ក��ង

រយៈេពលមួយដ៏សមេហតុផល។

• មណ� លសិក្សោធិកា ឣចេ្រជេរ�សក��ងចំេណមកម�វ�ធទាំងែដលបាេរៀបចំេឡើងេដើម្បីបង�ត់បេ្រង�នសិស្ EL លុះ្រតាកម�វ�ធីេនះផ�ល់នូវ្រទឹស�ែផ�កអប់រ�យ៉ង្រតឹម្រត
និងកាុវត�ជក់ែ្របបេដ្របសិទ�ភ។

កាុគ�លិក និងឧបត�ម�ដល់កម�វ� EL

•

សិស្ EL មាទទលួ បា EL ែដល្របកបេដធនធាធា ថកម�វ�ធីទា ្រត�វបាយ៉ងម្របសិទ�ភាេដរួមទាមត�

បុគ�លិកែផ�កគា និងសមាឧបេទសសម្រស។
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ការ�យល័យេដើម្បីសិទ�ិសុ

• មណ� លសិក្សោធិកា ្រត�វម្រគបេ្រង�នEL បុគ�លិក និងអ�ក្រគប់្រ េដើម្បីអនុវត�កម�វ�ធ EL របស់ខ��នយ៉ងមាភាេហើយ្រត�វផ�លកាេ�េពលចាបា
កាសិទ�ិទទួលបា្រ�សេដយអត�ន័

• សិស្ EL ្រត�វែមាទទួលបាកម�វ�ធីសិក្តាក្រមិតថ�កបស់ខ��ន ដូេច�ះពួកេគឣចបំេពលក�ខណ�េដើម្បីេឡើងថ�កនិងប��ប់កាសិក្ស

• សិស្ EL មាសិទ�ិទទួលបានូវឱកាក��ងការលកម�វ�ធីទារួមទាកម�វ�ធីសាមេត�យ្   កម�វ�ធីសា ែម៉កែណត កម�វ�ធីសិេទពេកាម�វ�ធីអប់រ�បេច�កេទស និងឣជ
កម�វ�ធីសិល្បៈ និងកម�វ�ធីអត�ពលកម� កម�វ�ធីសិក្ក្រមិតខ�ស (AP) និងវគ�សិក្ថ�កបរ��� ប្រអន�រជត (IB) កម�វ�ធីក�ិប និងកម�វ�ធីសមាផ�ល់ប័ណ�កិត�ិយស។

កាេជៀសវងកាកសិELក��ងករណីមិនចាប

• ជទូេមណ� លសិក្សោធិសា លានឣចសិស្េដយែផ�កេលេដើមកំេណើតជតសាស ឬសា㬤�ន EL េនះេទ េទាកម�វ�ធី EL ខ�ះឣចនឹង្រត�វេរៀបចំេឡើងេដើម្បត្រម�ឲ្សិស្ EL
ទទលួ បាសិក្សោអប់ដចេដយែឡពីគា ស្រមារយៈេពលៃថ� ឬរយៈេពលមានកំណ មណ� លសិក្សោធិសា樀លារ�ពឹងថនឹងអនវត�កម�វ�ធីរបស់ខ��នែដល
េ្រជើេរ�សេ�ក��ងលក�ណៈជថ�ផ��បេដសម្រសបជមួយនឹងកាបាេគាលអប់រ�ៃនកម�វ�ធីសិក្សោដូចែដលបា ។

កាវយតៃម�សិស្ELេដើម្បីផ�ល់កា

• មណ� លសិក្សោធិសា ្រត�ែតផ�ល់និស្សិ EL ែដលជជពិកា នូវេសវកមជំនួយែផ�កភា និងេសវកមពាពិកាែដលពួកេគមាបាេ�េ្រកា សហព័ន�។
• សិស្ EL ែដលមាា

ដៃទេទៀតទាមាានិងឣចត្រមឲ្មាកម�េ�េ្រកច្បោស�ីពីកាស្រមាបុគ�លែដលមាា (IDEA) ឬមាទី

504 ៃនច្បោប់ស�ីកាសា�រនីសម្បឆា1973 ែដល្រត�ែតទទល
ួ បាកាកំណត់ទីតា កំណត់អត�ស�� ណនិងវយតៃមេដើម្បីទទួលបកាអប់រ�

ពិេសសនិងេសវកមពាាឲ្ទា

• េដើម្បីេជៀសង កាកំណត់អត�ស�� ណមិនបាចនិស្សិ EL ជសិស្សពិេដយសាសមត�ភា
្រត�វែទទួលបាវយតៃមេដយេ្រភាសម្រសេដយែផ�េលើត្រម�វក និងជំនញភរបស់សិស្។

សរបសែដលមាកំណត់ និស្សិ EL

• េដើម្បធា នថែជលក�ណបុគ�លស្រមាផ�ល់កាពិេសស ឬេសវកមពានឹងពិកាភា េដះ្រសា頻យេសចក�ី្រពានឹងភា EL ែដលមាភា
វជកា រសំខាន់ណស់ែដល្រក�មកា

អ�កចូលរួមែដលមាចំេណះដឹងអំពីភា

កាបំេពញត្រម�វកាសិស្សែដលសេ្រមចចិត�មិនចូលរួមក��ងកម ELឬេសវកម�ពិេស

• និស្សិ EL ទាមាទទួលបាេសវកមទា។ េទាក៏េដយមា ា
EL ជក់លាេ�ក��ង្រកបខណ�ៃកម�វ�ធី EL ។

• មណ� លសិក្សោធិសា ឣចនងមិនផ�ល់អនុសាសនេតើមា ា

ឣសេ្រមចចិត�មិនឲកូនរបស់ខ��នចូលរួមកម�វ�ធី EL របស់មណ� លសិក្ធិកាសា ឬេសវកម

សេ្រចចិត�មិនចូលរួមេដយមេហតុផលណមួឬយ៉ងណែ។ មា ា

មាទទួលបាកាជភា

ពួកគាឣចយល់ដឹងអំពីសិទ�ិកុមា  ្របេភទៃេសវកម� EL ែដលកូនរបស់ពួកគាឣចទទួបា េហើយអត�្របេយជៃនកាកម�ទាេនះ។ មណ� លសិក្សោធិសា

គួរផ�ល់ឯកសាឲ្យបាែដលមា ា

បាកាយ៉ង្រតឹម្រត�វ និងស�័្រគចិតេដើម្បីសេ្រមចកូនរបស់ខ��នមិនចូលរួម។
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• មណ� លសិក្សោធិសា痐លា

ការ�យល័យេដើម្បីសិទ�ិសុ

ធាជូនសិស្សនិស្ស EL ែដលបាឲ្យទទួលបាកម�វ�ធីអប់រ�របស់ខ��ន និងពិនិត្យតាភារ�កចេ្រមើរបស់ខ��ន 

និងផ�ល់ជូននូវេសវកម EL ជថ�ីម�ងេទៀត្របសិនេសិស្កំពុងតស៊ួ្របឹងែ្រ។

កា មដន និងបេ�� EL ពីកម�វ�ធី និងេសវកម� EL

• មណ� លសិក្សោធិសា核លា�វែតពិនិតភារ�កចេ្រមើរបស់សិស្ EL ទាេដើម្បីធាពួកេគទទួលបាជំនភាាេណះដឹងអំពី

ខ�ឹមសាេ�ក��ងរយៈេពលមួយដ៏សមរម្។ ជេរៀងរល់ឆមណ� លសិក្សោធិ ្រត�វែត្រគប់្កាជំនញភាឲ្យប្រតឹម្រត�វនិងឣចេជឿទុកចបា (ELP)េលើកាឣ កា
កា និងកាែដលសម្រសេ�តា ELP របស់រដ�។

• សិស្ EL ណមាា
កា និងកាជមុនសិ។

េសវកម ឬសា�ន EL បារហូតដល់សិស្សេនឣបង�ញពជំនភាតា ELP េ�េលើកានិយ កា

• មណ� លសិក្សោធិសា្រតវតាភារ�កចេ្រមើៃនកាអតីតសិស្ EL ស្រមារយៈេពលយ៉ងេហា⬌ចណស់ពីរឆាមិន្រត�វបបេ��ញមុនកាកំណត់េនេទ េហើយ
េដះ្រសា䅠យប��ភាចុះេខ្សោយៃនសិក្ណមួរបស់ពួកេគែដលជលទ�ផលមកពីកម�វ�ធី េហើយនិងពួកេគកំពុងចូលរួម្របកបេដអត�ន័យេ�ក��ងកម�វ�ធីអប់រ�របស់
មណ� លសិក្សោធិេ្រប�បេធៀបេ�នឹងមិត�ភក�ិរបស់ពួកេគែដលមិនធា សិស្សនិស្ស EL (មិត�ភក�ិែដលមិនធា ជអ�កសិក្សោភាា┘អ) ។

កាវយតៃម�្របសិទ�ភាELរបស់មណ� លសិក្សោធិក

•

រលកម�វ�ធី EL ្រត�វែគិតគូរឲ្យបាេដើម្បឣឲ្សិស្ EL ទទួលបានជំភាអង់េគ�សនិងកាេ�ក��ងកម�វ�ធីអប់រ�ស�ង់ដេដេ្រប�បេធៀេ�នឹងមិត�

ភ័ក�ិរបស់ខ��នែដលមិនធា

• មណ� លសិក្សោធិសា

�កសិក្សោភា។

េធ�ើកា និងេ្រប�បេធៀរយៈេពលយូរអែង�ងេ�េលើលទ�ផលសិក្សោរបស់សិ EL េ�ក��ងកម�វ�ធីេនះនិងសិស្ែដលបាចា

េដេធ�ើកាេធៀបេ�នឹងមិត�ភ័ក�ិរបស់ខ��នែដលមិនជអ�សិក្សោអង់េគ�ស។

• មណ� លសិក្សោធិសា្រត�វែតវយតៃរលកម�វ�ធី EL រយៈេពលយូរអែង�ងេដេ្រប្របាទិន�ន័យ្រតឹម្រត�វេដើម្បីវយលទ�ផលសិក្របស់សិស្ EL នេពលបច��ប្ប និងអតីតេដយ្រគប់្រជ�ងេ្
និងឣចេជឿទុកចិត�បេហើយនិង្រត�វែតែត្រម�វឲទាេវលនូវកម�វ�ធីរបស់ខ��នេ�េពលែដលចាប។

កាធា

រ្របាងដ៏មាា សិ

• មា嘘តា LEP មាទទួលបាកា䠌រ្របាដ៏មាជភាសា核មួយែដគាឣចយល់បដូចជតា䠌មរយៈកា䠌ឯកសាបកែ្របផ�ល់ជូនអ�កបកែ្រផ�ល់មា
េហើយនិងកាជូនដំណឹងបា្រគប់្រគ អំពីព័ត៌មាអំពីកម�វ�ធី េសវកម ឬសកម�ភាណមួយែដទាែដលមិនែមនជ LEP ។

• ស្រមាព័ត៌មាបមា ា និងឣណព្ LEP និងកាតព�កិជក់លារបស់មណ� លសិក្សោធិកាចំេពាសិស្ EL សូមចូលេ�កា

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501cambodian.pdf.។
*****
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្រកសួងយុត�ិធម៌សហរដ�ឣេមរ�                             ្រកសួងអប់រ                                  
ែផ�កសិទ�ិសុីវ�ល

េបើអ�កមាសាበលា

ការ�យល័យេដើម្បីសិទ�ិសុ

តបំពា

• អ�កឣចូលេ�កាហទំព័រៃនការ�យល័យេដើម្បីសិទ�ិសុីវ ED (OCR) តារយៈេគហទំព័រ www.ed.gov/ocrឬទា OCR តារយៈេល

(800) 421-3481 (TDD: 800-877-8339) តារយៈេគហទំព័រ ocr@ed.gov។ ចំេពាន�មការដក់ពា
េ�កាwww.ed.gov/ocr/complaintintro.html.។

• អ�កឣចូលេ�កាលៃន DOJ និងែផ�កឱកាዘសអប់រ�តាዘេគហទំព័រ៖ www.justice.gov/crt/about/edu/ ឬទាDOJ (877)
292-3804 ឬ education@usdoj.gov។ ចំេពាន�មការដក់ពាេ�កា
www.justice.gov/crt/complaint/#three។

• ស្រមាត៌មាា មណ� លសិក្សោធិកាចសិស្េរៀនភាមា តាភាតិចតួច េសចក�ីែណនបែន�មអំពី OCR ឣចទយកបាតា
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html។
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