
  ក្រ�សួួងអប់រ់ំសំួហរំដ្ឋឋអាមេ�រំ�ិ
  ការំយិាល័យ័សួទិិ្ធិពិល័រំដ្ឋឋ

  ក្រ�សួួងយុតិ្តិ�ធ�ស៌ួហរំដ្ឋឋអាមេ�រំ�ិ
  នាយ�ដ្ឋាឋ នសួទិ្ធិិិ ពល័រំដ្ឋឋ

ការប្រ�ឈម មុខ នឹឹង  ការយាយីីពាក់ព័់័នឹធនឹឹងជំំងឺកូ់វីដី-19 នៅ�សាលានៅរៀនឹ 
ប្រ�ភព ធនធានមួួយ សប្រ��ប់្រ�ួសារសសិស 

ការយាយីី និិងការរើរ ើសរើ�ីង រើ�េងរើ�ៀត ដែ�ល រើ�ីតរើ�ញពីីភាពី លរើ�ៀ�ង និិង ភាពី ភ័័យីខ្លាា �គ្មាា និ �លូដ្ឋាា និ�ំពីីរើ�រើ�គ�ូរ ូណូា (ជំំងឺ�ូវី ើ�-19)  
គឺជាការ ខុុស ឆ្គគង  រើ�យីីអា�មានិ�លប៉ះះ�ពាល់ខូុ�ខ្លាត  �� រើលី សិសេ និិង គ្រួគសួារសិសេ។ 

�ុងុ�ំឡុងុវីបិ៉ះតិ� ជំំងឺរ ើ� �លដ្ឋាល ជាសា�លរើនិ�  ព័ីត៌មានិ�ិនិពិីត និិង រើស���ីដែ�ាងពីាបាត �ំពីីស�គ�ន៍ិ ជំនិជាតិ អារើ�រ�ិរើ�ី� �ំរើ�ីតរើ� អាសុី 
និិង  រើកា� បាះ សុី�ិ�ិ (Asian American and Pacific Islander, AAPI) បានិ រើ�ិី ឲ្យយ  រើ�ីនិរើឡុងី នូិវីស��ាភាពី នានា ដែ�ល �ិនិ អា� �ត់ឱនិ
បានិ រើ� �ទូាំងំគ្រួប៉ះរើ�ស -- �ូ�ជា ការយាយីីរើដ្ឋា យី រើគ្រួបី៉ះស��ី និិង �ំរើពីី�ងិា។  រើ�តា�សាលារើរៀនិ�ទូាំងំគ្រួប៉ះរើ�ស សិសេ  AAPI  
បានិ �យីការ�៍�ំពីី ស��ាភាពីស�ាតុ  និិង យាយីីពីីសំណា�់�ិត�រ�ួថុ្នា�់ រើដ្ឋាយីសារដែត ជាតិ សាសន៍ិ ឬ រើ�ី� �ំរើ�ីត ជាតិ រប៉ះស់ខុាួនិ  

  ដែ�លរ�ួប៉ះញ្ចូូលូ ជាតិពីនិធ ពូីជំពីងេ និិងភាសា។ 

 សាលា�រើតយីយ និិង ��យ�សិ�ារប៉ះស់រ�ា �៏�ូ�ជា�ហាវី�ិាល័យី និិង សា�លវី�ិាល័យី  គ្រួតវូី��លួខុុសគ្រួតវូីរើ�ិីការ រើសុីប៉ះ�រើងេត និិង រើដ្ឋា�គ្រួសាយី
ការរើរ ើសរើ�ីង �ប់៉ះទាំងំ  ការយាយីី   ការ តគ្រួ�ង់   រើលី សិសេ ដែ�ៀ� រើលី ជាតិសាសន៍ិ ឬ រើ�ី� �ំរើ�ីតជាតិ។ រើ�រើពីលដែ�លសាលារើរៀនិ ខុ�ខ្លានិ�ុងុការ ចា ត់វីធិានិការ រើ�េង ៗ  ដែ�ល ស�រ�យ  ដែ��ុ ឱកាស�ប់៉ះរ ំនៃនិនាយី�ដ្ឋាា និ សិ�ិធពីលរ�ា (CRT) �ុងុគ្រួ�សងួ យីតុ�ិ��៌ស�រ�ាអារើ�រ�ិ និិង ការយិាល័យី 
សិ�ិធពីលរ�ា (OCR)    �ុងុ គ្រួ�សងួ �ប់៉ះរ ំស�រ�ាអារើ�រ�ិ  អា�ជួំយីបានិ តា�រយីៈ ការ�នុិវីត� �ាប់៉ះស�ព័ីនិធ ដែ�លការ ពារសិសេពីី ការ រើរ ើស រើ�ីង។ 

ឧទាហរណ៍៍  នៃន ប្រ�ភេភទ ភេហតុុការណ៍៍   ដែ�ល  CRT នងិ OCR អាចភេធើ�ការភេសុ��អភេងេតុ៖—
សិិសិស សាលាមធ្យយមសិិក្សាា ថតវិដិេ�អូូ ខួ្លួ�នឯង  ដេ�លស្រែ�សិក្សាពាក្សាយ “virus spreader!” (អូក្សា ចមួង ដេម ដេ�គ!)  ដេ� កាន់ មិតតរួ �មថ្នាន ក់្សាជាជនជាតិអាដេមរួកិ្សា 
ដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ  ដេ� ក្សានងីថ្នាន ក់្សាដេរួៀន ដេ�ើយ បាន បដេ�ះ �វិដិេ�អូូ ដេ� ដេលើ បណ្តាត ញ សិងគម។ បគលក្សា រួ�ឋ បាល សាលាដេរួៀន បាន �ង អូ� វិដីេ�អូូ ដេន� បីុស្រែនត 
ប�ិដេសិធ្យ មន ដេធ្យើើការួ ដេសីិើប អូដេងេត ឬ ចាត់វិធិានការួណ្តាម�យ  ដេ�ើមីើ ការួ ពារួ សិិសិស អាដេមរួកិ្សា ដេ�ើម កំ្សាដេ�ើ ត អាសីិើ�ើ ការួ យាយើបនត ដេ�ៀត ដេ�សាលាដេរួៀនដេ�ើយ។ — 

សិិសិស វិ�ិាល័យបដេ�ះ � ដេ�យ មន បដេ�េញ ដេ�ះ �ដេលើ ក្សាមះវិធិ្យើ ជស្រែជក្សា  (chat windows) ក្សានងីអំូ�ីងថ្នាន ក់្សាសិិក្សាា�ើចម្ងាា យថ្នា មត រួម ថ្នាន ក់្សាជាជនជាតិ 
អាដេមរួកិ្សាដេ�ើម កំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ បាន បំផិួ្លិចបំផួ្លាញ ឆ្នាំន សិំិក្សាា ទាំងំមូល ដេ�យ នាំវំិរីួសីិចិន (“China Virus”)  មក្សា ក្សានងីសិ�គមន៍។  
�គបូដេ�ងៀនអាច ដេមើលដេ�ើញការួ ជស្រែជក្សា ដេនាំ� បីុស្រែនត មិនបានដេ���សាយដេ� ឬមិនបានក្សា�មិត ដេលើ ការួ បដេ�ះ �ដេ�យមិនបដេ�េញដេ�ះ �ដេនាំ�ដេ�។   
សិិសិសអាដេមរួកិ្សាដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ  បិ�វិដីេ�អូូរួបស់ិខួ្លួ�ន ដេ�ើមីើ កំី្សាឲ្យយសិិសិស�ទៃ�ដេ�ៀតអាចដេមើលដេ�ើញខួ្លួ�ន បីុស្រែនតការួជស្រែជក្សាដេ�ស្រែតបនត។ — 

ដេ�លដេ�តៀម ដេរួៀបចំ �ត�ប់មក្សាការួសិិក្សាា ដេ�យផ្លាា ល់វិញិ នាំយក្សាសាលាបឋមសិិក្សាា សិ�រួម្ងាតាបិតាសិិសិសអាដេមរួកិ្សាដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ ត អាសីិើអំូ�ើការួ
ដេធ្យើើ�ំដេ�ើ រួដេ�ចិន �ំនាំក់្សា�ំនង�គសួារួដេ�អាសីិើ នង ទាំមទាំរួភសិតីតាងដេតសិតអូវិជិជម្ងានជំងឺកូ្សាវិ�ី-19 មីនដេ�លសិិសិសអាចចី�ដេ�ះ �បាន។  
ម�ឌ លសាលាមិនដេសិនើសំីិ�័ត៌ម្ងានដេន��ើសិិសិស ស្រែ�លគ្មាះ ន�ូជ�ងសអាសីិើដេ�ើយ។  —
ដេ�សាលាមធ្យយមសិិក្សាា  សិិសិសដេ�អាហារួ�ឋ ន ដេធ្យើើអូតាា ធិ្យបាយ អំូ�ើការួពាក់្សាមុ្ងាស់ិ�ើរួជាន់ ដេ�ដេ�លស្រែ�លសិិសិស អាដេមរួកិ្សាដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ ត អាសីិើដេ�ស្រែក្សាីរួ។ 
��ក្សាដេគក៏្សាចំអូក្សា�ក់្សាសិិសិសអាដេមរួកិ្សាដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ ស្រែ�ល និយាយ ភាសាកំ្សាដេ�ើ តជាម�យគ្មាន  ដេ�ចំដេពា�មនីសិសដេ�ញវិយ័ ស្រែ�លឃួ្លាំដំេមើល ដេ�ល
អាហារួទៃថា�តង់។ ដេ�ើមីើដេជៀសិវាងជដេមួ្ងា� សិិសិសអាដេមរួកិ្សាដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ ចាប់ដេផ្លិតើម អូងគីយដេ�តីអាហារួ ទៃថា�តង់ដេផ្លិសង វិញិ។ —
បីគេលិក្សា រួ�ឋបាល���លបនាីក្សា ក្សាស្រែនួងសាន ក់្សាដេ� រួបស់ិ មហាវិ�ិាល័យ �បាប់សិិសិស អាដេមរួកិ្សាដេ�ើមកំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ ឲ្យយ�ិចារួណ្តា ក្សាស្រែនួងសាន ក់្សាដេ� ស្រែ�លដេ� 
 ដេ��បរួដិេវិ�មហាវិ�ិាល័យ ជាជាងសិយន�ឋ នរួបស់ិ មហាវិ�ិាល័យ ដេ�យ�នយល់ថ្នា សិិសិស�ទៃ�ដេ�ៀតអាចម្ងានចិតត រួសាប់រួសិល់  
ដេ�លស្រែ�លរួស់ិដេ�ក្សានងីបនាប់សិយន�ឋ ន ជាម�យសិិសិសអាដេមរួកិ្សាដេ�ើម កំ្សាដេ�ើ តអាសីិើ រួ�តូទាំល់ស្រែត អូនក្សា�គប់គ្មាន បានចាក់្សាវាាក់្សាសាងំរួ �ច។ —
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  ក្រ�សួួងអប់រ់ំសំួហរំដ្ឋឋអាមេ�រំ�ិ
  ការំយិាល័យ័សួទិិ្ធិពិល័រំដ្ឋឋ

  ក្រ�សួួងយុតិ្តិ�ធ�ស៌ួហរំដ្ឋឋអាមេ�រំ�ិ
  នាយ�ដ្ឋាឋ នសួទិ្ធិិិ ពល័រំដ្ឋឋ

ចុុះ�នៅ�ីសិិសិសជួំ� ប្រ�ទះ�   
ការនៅរសីិនៅ�ីង នៅ�សាលានៅរៀនឹ? 

គ្រួប៉ះសិនិរើបី៉ះ�ុ�រើជំឿជា�់ថ្នា សិសេមុា�់  គ្រួតវូី បានិរើគ គ្រួប៉ះតិប៉ះតិ��� រើលី  រើដ្ឋាយី �ិនិគ្រួតឹ�គ្រួតវូី —ឧទាំ�រ�៍ គ្រួតវូីបានិ រើគ គ្រួប៉ះតិប៉ះតិ�
�� រើលី ខុុសពីី�ុ��នៃ�  គ្រួតវូី បានិ រើគយាយីី  ស�ាតុ ឬ សងសឹ� —រើដ្ឋាយី សារ ជាតិ សាសន៍ិ ឬ រើ�ី��ំរើ�ីតជាតិ  
មានិវីធិានិការជារើគ្រួ�ីនិ ដែ�ល �ុ�អា��នុិវីត�បានិ៖ 

“គ្មាា នជនណា ម្នាា ក់ ់នៅ� សហ រដ្ឋឋអានៅ�រកិ់ ត្រូ�ូវរសន់ៅ�ក់ា�ងភាពភ័យ័ខ្លាា ច  រងនៅត្រូគ្មាះ នៅ�យ សារតែ�អ�តសញ្ញាា ណ ជនំៅនឿសាសនា  
ក់តែនាងក់នំៅណើ �របសពួ់ក់នៅ� ឬ ប��គល តែដ្ឋល ពួក់នៅ�ត្រូសឡាញ់ន់ៅ�ើយ។ ភាពចត្រូ�ះះ សាសន ៍ ម្នាន សារៈសខំ្លានណ់ាសច់នំៅ�ះនៅយើង
ជា ត្រូបនៅ�ស  �ួយ  នៅហើយ ត្រូក់សួង យ��តតធ�ន៌ៅបតជាា ចត�តនៅធើើឲ្យយ ជនណា តែដ្ឋល ប�ំនសត�ត� ពលរដ្ឋឋ របសអ់ាក់ដ្ឋទៃ�ត្រូ�ូវ��ួលខុ�សត្រូ�ូវ”។ 

-Pamela Karlan, ឧ�ការរីង រ�ស ់អ�គ រ�ឋ អាជ្ញាា  ទទួល�នុុកសទិិ�ពលរ�ឋ  ប្រកសួងយុតុិ�ធមួ ៌

“ការនៅរ ើសនៅអើងជា�តសាសន ៍នតង ការសអបជ់នបរនៅ�ស  �តន ត្រូ�ូវ  នៅក់ើ� ម្នាន នៅ� អានៅ�រកិ់ នៅ�ើយ។ ភាពចត្រូ�ះះសាសន ៍
 �ជឺាចណំ� ចខ្លាា ងំអសាា រយរបសត់្រូបនៅ�សនៅយើង   នៅហើយ ការយិាលយ័   សត�ត�ពលរដ្ឋឋ របសត់្រូក់សួងអបរ់ ំនៅបតជាា ចត�ត  ត្រូបយ��� ត្រូបឆាំងំ

ការនៅរ ើសនៅអើង នតង នៅធើើ ការ នៅដ្ឋើ�ី ើអនា�� កានត់ែ�ម្នាន ស�ធ�ប៌តែនែ�នៅ�ៀ� សត្រូម្នាបស់តសសរបសត់្រូបនៅ�សនៅយើង”។ 

-Suzanne B. Goldberg, ឧ�ការសី��ទ�រ�សរ់�ឋមួន្រ្តីន��  ទទួល�នុុក សទិិ�ពលរ�ឋ ប្រកសួងអ�រ់ ំ

1 ជូូនដំំណឹឹងប្រា�ប់់អ្ននកដឹំកនាំសំាលារៀ�ៀន (ឧទាំ�រួ�៍ នាំយក្សាសាលាដេរួៀន ឬ បីគគលិក្សា ស្រែផ្លិនក្សា កិ្សាចេការួសិិស)  
ភួាមៗ។ �បសិិនដេបើអូនក្សាមិនបាន���លជំន�យស្រែ�លអូនក្សា�តវូិការួ ដេ� �តវូិ �ក់្សាពាក្សាយ ប�តឹ ង ផ្លិវិ ការួដេ� សាលា ដេរួៀន 
ម�ឌ លសាលា មហាវិ�ិាល័យ ឬ សាក្សាលវិ�ិាល័យ។ រួក្សាា�ីក្សាជាឯក្សាសារួ នូវិការួដេ�ួើយតប  
ស្រែ�លអូនក្សាបាន���ល។

2 កត់់ប្រា�រៀ�ចកី�លមិ្អិ�ត់ អំូ�ើដេ�តីការួ�៍ស្រែ�ល បានដេក្សាើតដេ�ើង �ើក្សាស្រែនួង និងដេ�លដេវិលា ដេក្សាើត ដេ�តី ការួ�៍  
បីគគលពាក់្សា�័នធ និងដេ�ះ � សាក្សាសើ។ ដេធ្យើើស្រែបបដេន�ចំដេពា� �ល់ការួ ដេរួសីិដេអូើងទាំងំអូស់ិ និងរួក្សាា�ីក្សា ចាប់ ចមួង ទៃន 
ឯក្សាសារួពាក់្សា�័នធ ឬ �័ត៌ម្ងានដេផ្លិសងដេ�ៀត។ 

3 ដេសិនើ ឲ្យយ សាលា ដេរួៀន ឬ មហា វិ�ិាល័យ/សាក្សាលវិ�ិាល័យ ដេធ្យើើការួ បក្សា ស្រែ�ប ឯក្សាសារួ  (�ូចជា ��មង់ពាក្សាយប�តឹ ង) 
នង សារួ ដេផ្លិសងៗ ជា ភាសា ស្រែ�លអូនក្សា យល់ ។ រៀ�ន��ំំ អ្ននកប់ក ប្រែប្រាប់ ផ្ទាា ល់មាត់់ ប្រាប់��នរៀប់�អ្ននកប្រាត់វូកា�ជំូនួយ  
ដេ�ើមីើជស្រែជក្សាជាម�យបីគគលិក្សាសាលាដេរួៀន ដេ�យ ដេ�បើ �បាស់ិ ភាសា ដេផ្លិសង ដេ���ើភាសាអូង់ដេគួសិ។

4 �បសិិនដេបើសាលាដេរួៀន ឬមហាវិ�ិាល័យ/សាក្សាលវិ�ិាល័យ មន ចាត់ វិធិានការួ   ដេ�ើមីើ ដេ���សាយ ពាក្សាយប�តឹ ង 
រួបស់ិអូនក្សាដេ� ឬ �បសិិន ដេបើ ការួ ដេរួសីិដេអូើង ដេ�បនត ដេក្សាើត ម្ងាន  ប្រាត់វូពិ�ចា�ណាដាក់ពាកយប់ណឹីឹង  
ដេ� នាំយក្សា�ឋ នសិិ�ិធ�លរួ�ឋទៃន�ក្សាសិ�ងយីតតិធ្យម៌សិ�រួ�ឋអាដេមរួកិ្សា  ដេ�ដេវិប សាយ civilrights.justice.gov  
ឬក៏្សាដេ�ការួយិាល័យសិិ�ិធ�លរួ�ឋ ដេ� �ក្សាសិ�ង អូប់រួ ំសិ�រួ�ឋអាដេមរួកិ្សា ដេ� ដេវិបសាយ  
https://www2.ed.gov/ocr/complaintintro.html (ដេ�ើមីើ�ក់្សាពាក្សាយប�តឹ ងជាភាសា 
អូង់ដេគួសិ) ឬ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html 
(ដេ�ើមីើ�ក់្សាពាក្សាយប�តឹ ង ជា ភាសា ដេផ្លិសង ដេ�ៀត)។ 
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