
្រកសួ ងយុ ត�ិធមកសហរដ�ឣធហមរ 

ែផ�រក�ទ��កយីវមល 

្រកសួ ងអបហរកសហរដ�ឣធហមរ  កហមរលយងឣរយធដីក�ទ��កយីវមល

ពយុមមាក្មអបមាអ�ាមា�ួ�ពពលែរលឣលភាងួបឣអងកុ�ុស (LEP) ា�ួាាា�ួធនិលក�រលិ�កហែរល្ព្កយងទរបទួជធសងពសរឣអ 

្ពព តុ�អយ្ុពម មុមាឣាលផតលបឣធងយងឣពលកំនស ហទូឣ�ងំពីក�ទ��ហអកបមាអ�ាា�ួ�ពពលែរលា�រង ាត អប �ានកហឣកហភាង បួឣអងកធ�ាាា បុតំជំពីឣ្ពល្ធ�ាែធាជភារំឣនយុហអកបខង�ា។ 

ឣ យុាារូាហអកបខបសំ្ �ុវែុផតលបពយ មុមាតូាខបសជំភាែរលខបសំ�ងលបែរហនឣទំ 

្ �ុវែុផតលប។មាា្ �ុវែុផតលបតសាមាអ�ាែរលឣលភាង បួឣអងក �ុ សុាូវពយ មុមាជភាែរលពសរឣអ�ងលបងំពីរធំវមិី  ឣក្រធំនករធំភពធសងែរល្ �ុវកហកហងរ� តុទយរដរបពីមាអ�ា

ែរលឣលភាង បួឣអងករ ួាា បុតំជំ។ ពយ មុមាឣាលហសធអ���លអយែាតធ�ារំន បុឣពលពយ មុមាែរលទរបទួ៖ 

• កហយលអ�ីមប ា�ួយលឣះំលឣាាមា�ួរធំវមិីាា • ាុ�ី វមិឣី ិយអន� ត ពួាទយរុមា�ួឣករតីតូារនំ ពួងំពីភពធ�ាឣហេកឣងយួ 

• រធំវមិតី ាសំ ងែផ�រភា • ឣកៀវឣ�ែនជំហអកបមាអ�ា

• អយន�រងកហន • រធំវមិឣី ទពឣកកលសមា�ួកធុសភព

• ឣគលាឣរពងមា�ួាីុ�វមិីកីពអទវមាយងក�ក្ • ាាែធរែនុមា�ួាាិុិយហ

• កហងអបហរព�ឣកកមា�ួឣក្រធំពរបពយា�មា�ួរ��្អតយំព�ភរលងំពីកហងអបហរព�ឣកក • កំឣនយកយំកហងាយនុុពីមាអ�ាក្មអបកហមូលហសធហអកបក�ក្ឣរស�ួ ករធំភពាា

• រ��តាសំ អហ្ួមាអ�ាមា�ួ្អ�អឣ្ួ្ា

ត ី

ឣ យុាា្ �ុវផតលបតំាសងែផ�រភាែរហនឣទឣអយខបសំឣក�យកយឣំទលអីជរូាហអកបខបសំឣលភាង បួឣអងកាា បុតំជំមឣសយងខបសំឣលភាង បួឣអងកអាត�អាត�រនឣដងំ 

្ �ុវែុផតលបតូា។មាា្ �ុវែុឣេងយងុអឣ�ាពួកហឣក�យកយំតំាសងែផ�រភាហអកបមាអ�ាក�ក្ម ា�ួួចំ មាអ�ាក�ក្្អែសលជឣលភាង បួឣអងក �ុ សុឣទលអីជរូាហអកបពសរគ បុឣលភា

ង បួឣអងករ ួាា បុតំជំរនឣដង។ 

ឣ យុាារូាខបសំ�ឣក�យកយំរូាហអកបខបសំមមក�ក្ឣផ្ួឣទៀុមមនអយអតល�រាាែរលធ�ាទទសល ពាកហអនតស លអត លសតសងអរែ្អង សុអទមនអរែ្អបា លបម បុមតូាខបសំពាែរហនឣទំ 

  ងុបពាឣទ។មាា្ �ុវផតលបតូាកហអរែ្អង សុអទមនអរែ្អបា លបម បុពីអយអតលែរលកធ្កអមា�ួមាកធ សុភពមឣសយងធ�ា�ពពួែផផរឣលយនឣក�យកយំក�ក្អួអផ�ា ធ� តុភយរត�នអយអតល�រាាែរលធ�ាពាទទសលកហអនតស លអត ល

សតសងអរែ្អង សុអទមនអរែ្អបា លបម បុតូាមាអ�ាក�ក្ពាឣទ។ 

ឣ យុខបសំអសហែុហរពពួាពួទទសលពាពយ មុមាង�ីខងលពីាាឣអយក�ាជរូាខបសំអជជង�រក�រលភាង បួឣអងកំ

ឣឣពលែរលរូាហអកបង�រយលឣះំលលឣហៀាមង�រអសហែុទទសលពាទ្ធ បួែអអអទកា បួធ �ុកតីពីភាែរលឣ្អយឣផាលនទ្ធ បួែអអអទែរល្កឣរៀួគ� ឣរយធដីអំឣពំពយ មុមាែរលតសងសាា�រំន បុពាាូវង�រ

ក�រលភាង បួឣអងកែរលមាកកត ាយពលមមមាក�ទ��ទទសលពាឣក្តំាសងែផ�រភា។ ្អក�ាឣអយរូាហអកបង�រ្ �ុវពារំន បុជង�រក�រលភាង បួឣអងក ាា្ �ុវែុតូារំនពួតូារលបង�រជាងលរុនងរ្ហរ�សួហងៈឣពលម30 

ៃថ�ៃា �ិ ំក�រលឣាលែរលចអបឣផតយធផតលបពយ មុមាងំពីរ្ធ�ុតំជំភាង បួឣអងកហអកបរូាង�រ រធំវមិីា�ួឣក្រធំឣផ្ួងែរលមាឣរយធដីអំឣពំាធុ្ធ�វកហ

ក�រលហអកបរូាង�រា�ួក�ទ��ហអកបង�ររ�សួកហកឣ្ធ� តុធ�ាសរូាហអកបង�រសលហសធរ�សួរធំវមិីនឣក្រធំ 

ព�ឣកកក្មអបង�រក�រលភាង បួឣអងក។ក្មអបពយ មុមាអែាសធងំពីក�ទ��ហអកបង�រក�រលភាង បួឣអងកមកូធលឣ�កាបឣអសទំពយហ៖ http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-

el-students-201501-cambodian.pdf.  
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ទំពយហ 2 ៃា 2 

 

ឣុយធនិលក�រល �ិកហ�ឣ្អយ្ពកបាី �ុវមិី្អឣភទខងលឣរយធដីរំន បុង តុកនុនមាអ�ាែរលឣល 

ភាង បួឣអងក �ុ សុំ 

• ធនិលក�រល �ិកហ្ �ុវែុអឣ ែួយុ ា�ួ ងាយវ តុាី �ុវមិីធសងក្មអបរំន បុឣ យុមាអ�ាក�ក្ឣលភាង បួឣអងក �ុ សុមា�ួរំន បុុ្ធ�វកហែផ�រភាហអកបពសរគ បុ។ 

• ាី �ុវមិីឣាលអសហែុ្ �ុវពាអឣ ែួយុឣើយួឣរយធដីរំន បុង តុកនុនមាអ�ាទំួងកបែរលឣលភាង បួឣអងក �ុ សុ ហសធទំួមាអ�ាមា�ួ�ពពលែរលមាភារំឣនយុហអកបខង�ាធ�ាឣ្អយ្ពកបទូឣ�ឣរ�សួធនិល

នរូាហអកបពសរគ បុឣលភាង បួឣអងករ ួាា បុតំជំ។ 

• ឧទសហនមធនិលក�រល �ិកហ� ឣ្អយទ្ធ បួែអអកា បួធ �ុកតីពីភាែរលឣ្អយឣផាលឣរយធដីារកសហឣ យុមាអ�ាក�ក្្ �ុវកហទំជរបទំាួបា លបម បុា�ួម  /ន ជាងលរុន

ងរ្ហជភាឣផ្ួឣទៀុឣ្រពីភាង បួឣអងក។ 

• ជកហព�ុកបកហារកសហរំអូួហអកបាាអសហែុ្ �ុវពាអរែ្អឣ�ជភាែរលឣ្អយ្ពកបទូឣ�ឣរ�សួាា ា�ួកសអធាឣតយំវមំឣរយធដីសទ្ធ បួែអអកា បួធ �ុមឣាល្ �ុវពាអឣ ែួយុឣើយួ

ឣរយធដីផ្ព�ផលងឣ�រលបម �ុអ�ាជភាែរលពសរគ បុទំាួជ�ងលបពា។ 

ឣុយាាចុបវមាាកហង�ីខងលឣរយធដីផតលបតំាសងែផ�រភា្អរអឣដង្អក�ទ�ភពតូារលបមាអ�ាែរលឣលភាងួបឣអងកុ�ុសំម 

• ធនិលក�រល �ិកហ្ �ុវែុផតលបតំាសងែផ�រភា្អរអឣដង្អក�ទ�ភពតូារលបមាអ�ា 

ក�ក្ែរលឣលភាង បួឣអងក �ុ សុរូជាធហងៈកហផតលបររាហអរែ្អ នង�រអរែ្អបា លបម បុ។ តំាសងែផ�រភា្ �ុវពាផតលបតូាឣដង់ុអ�ុៃថងឣដងអយអតល�រែរលកយរតកធមា�ួមាកធ សុភពម

នាធហងៈ្អភពិាាាួឣ្រែរលកធ្កអមា�ួមាកធ សុភព។ 

• ធនិលក�រល �ិកហអសហែុាជ ង�រអរែ្អបា លបម បុា�ួង�រអរែ្អង សុអទមាឣនលរពួែផ�រភាទំួពីហ ទរបទ�ាាពួ្រសកយពាអឣ�រឣទក នទក្ាទាតំជំ

ធសងែរលាពួ្ �ុវពាឣ្អយ្ពកបឣរ�សួទំជរបទំាួរនមាាហកំាបអំផយុមា�ួ ទទសលពាកហអនតស លអត លកតីពី សុជទីហអកបង�រអរែ្អបា បុម បុា�ួជង�រអរែ្អង សុអទម្រធកីលិធមៃាកហអរែ្អបា លបម បុម

ា�ួអរែ្អង សុអទ ា�ួ ុ្ធ�វកហហរលកហកម� បុ។ 

• ្ធ�ាទាបមាលរុនៈ្អអប្គាបឣទក្មអបអយអតល�រែរលឣលពីហភា។ ឧទសហន អយអតល�រែរលឣលពីហភា�្ព្កយងទរបទួឣដងបា លបជភាឣផ្ួឣទៀុ ជធសងមាអ�ាក�ក្ែរលឣលង បួឣអងក �ុ សុ 

អយែាត្អែសលជធ�ាមាកធ សុភពអរែ្អបា លបម បុឣ�ជភាឣជល នអរែ្អររាហ។ 

ឣុយខបសំ�ឣិ�យង�ីខងល្អក�ាឣអយខបសំមាធ�លបមមួបពាពយុមមាអែាសធនឣតេាាធ�ាពាងាយវុត ាធលរុខនិទំួឣាលំ 

• ង�រ�លឣ�កាបឣអសទំពយហៃាកហមរលយងឣរយធដីក�ទ��កយីវមលហអកប្រកសួងយុួ�ិធមកសហរដ 

�ឣធហមរម(OCR) ាធហងៈឣអសទំពយហ៖ម www.ed.gov/ocr នទរបទួមOCR ាធហងៈឣលខ៖ (800) 421-3481 (TDD: 800-877-8339) នាធហងៈឣអសទំពយហ៖ 

ocr@ed.gov។ ឣពលពយ មុមាអែាសធមងំពីកហដរបពរសអនត ពួមកូធលឣ�កាបឣអសទំពយហ៖www.ed.gov/ocr/complaintintro.html។ 

• ង�រ�លឣ�កាបឣអសទំពយហៃាែផ�រក�ទ��កយីវមលហអកប្រកសួងយុួ�ិធមកសហរដ�ឣធហមរមាធហងៈឣអសទំពយហ៖ www.justice.gov/crt/about/edu/ នទរបទួ DOJ ាធហងៈឣលខ៖ (877) 292-

3804 នាធហងៈឣអសទំពយហ៖ education@usdoj.gov ។មឣពលពយ មុមាអែាសធងំពីកហដរបពរសអនត ពួមកូធលឣ�កាបឣអសទំពយហ៖ www.justice.gov/crt/complaint/#three។ 

• ក្មអបពយ មុមាអែាសធងំពីកុព�រ��ហអកបធនិលក�រល �ិកហឣពលក�ក្ឣហៀាភាង បួឣអងក 

ា�ួមាអ�ាឣលភាង បួឣអងក �ុ សុមឣករតីែនជំអែាសធងំពី OCR �ទំងរាធឣអសទំពយហ៖ http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html។ 
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