សំណុឯំ កសារស្រមាប់អក� េរៀនភាសា⺄អង់េគ�ស
េសចក�េី ផ�មើ
្រកសួងអប់រ� (ED) និង្រកសួងយុតធ�ិ ម៌ (DOJ) ៃនសហរដ�ឣេមរ�ក បានេចញផ្សោយេសចក�ីែណនំរមួ មួយ េ�ៃថ�ទី 7 ែខមករ ឆា�ំ 2015 ែដលរ�ឮករដ� មណ� លសិក្សោធិការ និងសាលាេរៀនអំពកាី តព�កិច�របស់ខ�ន តាមច្បោប់សហព័ន� ក�ង� ការ
ធានថ អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស មានសិទេ�ិ ស�ើៗគា� ក�ង� ការទទួលបាននូវការអប់រែ� ដលមានគុណភាពខ�ស់ និងឳកាសេស�ើៗគា�ក��ងការសេ្រមចឲ្យបានេពញេលញនូវសកា�នុពលៃនការសិក្សោរបស់ពួកេគ ។ ក��ងបរ�បទេនះ ការ�យល័យសិក្សោភាសាអង់េគ�ស
(the Office of English Language Acquisition (OELA)) េ�្រកសួងអប់រស� ហរដ�ឣេមរ�ក មានេសចក�រី �ករយក��ងការផ�ល់នូវសំណុឯំ កសារស្រមាប់អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស (English

Learner (EL) Tool Kit), ជឯកសារអមនឹងលិខិតែដលមានេឈា� ះថ "លិខិតជូនចំេពាះសហេសវ�ក" (“Dear Colleague Letter” (DCL)) របស់ការ�យល័យសិទ�ិសវុី �ល (Office for
Civil Rights) និង្រកសួងយុត�ិធម៌ (Department of Justice) ។ សំណុឯំ កសារ បានេរៀបចំេឡើង េដើម្បីជយួ ទីភា�ក់ងរអប់រ�របស់រដ� និងមូលដ�ន (SEAs and LEAs) ក��ងការបំេពញកាតព�កចិ ផ� �វ
ច្បោប់របស់ខ�នចំេពាះអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស (ELs) និងក��ងការផ�លកា់ រគាំពារចាំបាច់ដល់ ELs ទាំងអស់ េដើម្បេី ចះភាសាអង់េគ�សសា� ត់ជំនញ េហើយទន�មឹ គា�នឹងេនះ បំេពញបាននូវបទដ�នេ្រត�មលក�ណៈស្រមាប់េធ�ើការងរ និងចូលេរៀនេ�មហា

វ�ទ្យោល័យ ។ សំណុឯំ កសារស្រមាប់អក� េរៀនភាសាអង់េគ�ស មានេគាលបំណងចម្បង ស្រមាប់រដ� មណ� លសិក្សោធិការ ម្រនរ�ី ដ�បាលរបស់សាលា និង្រគប� េ្រង�ន ប៉ុែន�កជ៏ ្រមាបជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័នដ� ៃទេទៀត ែដលជប់ពាក់ព័នន� ឹងការអប់រ� ELs ផង
ែដរ។
ជំពកួ ទាំង 10 ៃនសំណុឯំ កសារស្រមាប់អក� េរៀនភាសាអង់េគ�ស (EL Tool Kit) ែដលេបាះពុម�ផ្សោយជទ្រមង់េស៊រក� �ងរយៈេពលេ្រចើនែខកន�ងមក សុសី ង�ក់គា�នឹងែផ�កទាំង 10 របស់ DCL ែខមករ ឆា�ំ 2015

(January 2015 DCL)។ ជំពូកនិមួយៗផ�លន់ ូវ (1) ការពន្យលព់ សី ិទ�ិសុីវ�ល និងកាតព�កចិ ផ� �វច្បោប់ដៃទេទៀតចំេពាះ ELs; (2) ប��្រី ត�តពិនិត្យ ែដល SEAs LEAs និងសាលាេរៀន ឣចេ្រប្រើ បាស់ជឯកសារ

្រត�តពិនតិ ្យខ�នឯង; (3) ឯកសារគំរែូ ដលឣចយកមកេ្រប្រើ បាស់ ឬ ែកស្រម�លស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់កង� SEAs, LEAs និងសាលាេរៀន េដើម្បីជយួ ដល់ការ្របតិបតិតា� ម និង (4) ធនធានបែន�មេទៀតែដលឣចផ�លន់ ូវពត៌មានទាក់ទង
និងជំនយួ បែន�មេទៀត។* សំណុឯំ កសារ មិនមានធនធានទាំងអស់សព�ី ីេសវ EL េទ ្រគាន់ែតជឯកសារគំរូប៉ុេណ�ះ ។ េដើម្បភាី ពងយ្រស�លរបស់អក� ឣន ឯកសារ និងធនធាន មិនគិតៃថ�េទ េហើយឣចរកបានតាមអុនី ធឺេណត។
ជំពកូ ៃនសំណុឯំ កសាររួមមាន៖

ជំពូកទី 1 ៖ ឯកសា峨រ និងធនធាន ស្រមាប់កំណត់សិស្សេរៀនភាសាអង់េគ�សទាំងអស់

ជំពកូ ទី 2៖ ឯកសារ និងធនធាន ស្រមាប់ផល� ក់ ម�វ�ធជី នំ យួ ភាសាជូនអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស
ជំពកូ ទី 3៖ ឯកសារនិងធនធានស្រមាប់េរៀបចំដក់បុគ�លកិ និងគាំ្រទកម�វ�ធអី �កេរៀនភាសាអង់េគ�ស
ជំពកូ ទី 4៖ ឯកសារ និងធនធាន ស្រមាប់ផល� ល់ ទ�ភាពដល់ អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�សក��ងការទទួលបានកម�វ�ធសី ិក្សោស��ល និងកម�វ�ធេី ្រ�ការសិក្សោ

ជំពកូ ទី 5៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាប់បេង�តើ នូវបរ�យកាសែដលមានការចូលរួម និងេជៀសវងការែបងែចកអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�សជ្រក�មៗែដលមិនចាំបាច់។
ជំពកូ ទី 6៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាប់ អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស ែដលជជនពិការ
ជំពកូ ទី 7៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាប់បេ្រមើអក� េរៀនភាសាអង់េគ�ស ែដលសេ្រមចេចញពីកម�វធ� អី �េរៀនភាសាអង់េគ�ស (EL Programs)
ជំពកូ ទី 8៖ ឯកសារ និងធនធាន ស្រមាប់្រតត� ពិនិត្យ និងឲ្យអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�សេចញពីកម�វ�ធអី ក� សិក្សោភាសាអង់េគ�ស និងេសវេផ្សងៗ
ជំពកូ ទី 9៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាប់វយតៃម�េលើ្របសិទ�ភាពៃនកម�វធ� អី ក� េរៀនភាសាអង់េគ�សរបស់មណ� លសិក្សោធិការ
ជំពកូ ទី 10៖ ឯកសារ និងធនធានស្រមាប់ធានឲ្យបាននូវទំនក់ទំនង្របកបេដយអត�ន័យជមួយនឹង ឪពុកមា�យ ែដលេចះអង់េគ�សមានក្រមិត
ជែផ�កមួយៃនេបសកកម�របស់្រកសួង OELA ផ�លន់ ូវការដឹកនំថ�ក់ជតិ េដើម្បជី ួយធាន ថ សិស្សែដលជជនអេន�្របេវសន៍ េរៀនភាសាអង់េគ�សេចះភាសាអង់េគ�សសា� ត់ជំនញ េហើយសេ្រមចបាននូវស�ង់ដរសិក្សោែដលល�តឹងរុ�ង េដយកំណត់
ប�� សំខាន់ៗែដលទាក់ទងនឹងការអប់រ�របស់អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស និងគាំ្រទកំែណទ្រមង់ជ្របព័នរ� បស់រដ� និងថ�ក់មូលដ�ន េដើម្បេី លើកកម�ស់ សមិទផ� លរបស់អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស ។ សំណុឯំ កសារេនះ ែដល្រត�វេ្របជើ មួយនឹង DCL ែខមករ ឆា�ំ
2015 េដើរ តួនទី សំខាន់មួយ ក�ង� ការសេ្រមចេគាលេ�ទាំងេនះ េដយជួយ SEAs និង LEAs ឲ្យយល់កាន់ែត្របេសើរ និងបំេពញកាតព�កិចរ� បស់ខន� ចំេពាះអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស។
OELA ដឹកនំការេរៀបចំសំណុឯំ កសារ េដយមានជំនួយពីការ�យល័យអប់រ�ថ�ក់បឋមនិងមធ្យមរបស់្រកសួងអប់រ�សហរដ�ឣេមរ�ក (U.S. Department of Education’s Office of
Elementary and Secondary Education (OESE)) ការ�យល័យសិទ�ិសុីវ�ល (Office for Civil Rights (OCR)) វ�ទ្យោសា� នវ�ទ្យោសា្រសអ� ប់រ� (Institute
for Education Sciences (IES) ការ�យល័យផ�ល់្របកឹ ្សោ ទូេ� (Office of the General Counsel (OGC)) និងការ�យល័យេសវសា� រនិតិសម្បទា និងការអប់រ�ពិេសស
(Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS)) ្រពមទាំងបុគល� ិកមកពី្រកសួងយុតធ�ិ ម៌ សហរដ�ឣេមរ�ក(U.S. Department of
Justice (DOJ)) ។ សា� ប័ន National Clearinghouse េដើម្បី ចំេណះដឹងែផ�កភាសាអង់េគ�ស (English Language Acquisition) (NCELA) ក៏ជអ�កចូលរួមដ៏
សំខាន់ក�ងការេរៀបចំសំណុឯំ កសារេនះ ។
*គា�នការគាំ្រទ ឬការសន�ត់គាំ្រទណមួយពី្រកសួងចំេពាះផលិតផល ទំនិញ េសវ ឬសហ្រគាសណមួយ ែដលែចងក��ងឯកសារេបាះពុម�េនះ។ េដើម្បីភាពងយ្រស�លដល់អ�កឣន សំណុំឯកសារមានផ��ក ព័ត៌មានស�ីពី និងពីអង�ការខាងេ្រ� ែដលរួមទាំង (URLs)ផងែដរ។ ការដក់ប���លនូវព័ត៌មានេនះ មិនែមនជការគាំ្រទរបស់្រកសួងេឡើយ ។

