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1

A.
A.1.

បញ្ជីរាយមុខលិខិតដែលគៅកនុងកញ្ចប់ឯកសារនៃគសចកដ ីដណនំអំពី វ ិៃ័យសាលា
ត ើមានឯកសារអ្វ ីខ្លះដែលតេបញ្ចូលតៅកនុងកញ្ចប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលារបេ់ក្កេួង?

កញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលាមានក្បាាំដសា ក ដែលមានជាអាទ្ិ៍:


ទ្ីមួយេឺលិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ីពីក្កេួ ងអ្ប់រំ និងក្កេួ ងយុ ត ិ្ម៌ េអ្រ
ដែលក្បាប់ព័ ៌មានេដ ីពីរតបៀបដែលសាលាបឋមេិកា និងសាលាម្យមេិកា (អ្នុ វ ិទ្ាល័យ) រែឋ
អាចបាំតពញកា ពវ កិចចក្េបចាប់
ឬសល វូ ការរបេ់ខ្ល ួនតែើមបីក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេតោយោានការតរ ីេតអ្ើងតលើមូលោឋនជា ិសាេន៍ ពែ៌េមប
ុ រ
ឬតែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍។



ទ្ីពីរេឺឯកសារេដ ីពី “តោលការែ៍ដែនាំ” ដែលបរ ិយាយក្បាប់នូវតោលការែ៍េាំខាន់ៗចាំនួនបី
និងជាំហានចាំណា ់ការដែលជាប់ទាក់ទ្ង ដែលអាចនឹងែឹកនាំកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេ
និង វ ិន័យសាលាបាន។



ទ្ីបីេប
ឺ ញ្ា ីរាយត្ាះក្បភពព័ ៌មានេដ ីពីប រ ិយាកាេ និង វ ិន័យតៅសាលាេហព័នធ
ដែលក្បភពព័ ៌មានេហព័នធជាតក្ចើនតលើកតងើងអ្ាំពីប រ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលា
តោយរ ួមមានមជឈមែឌលជាំនួយបតចច កតទ្េ េិកាាសាលាតលើបណា
ដ ញអ្ុីន្ឺែិ និង វ ិបសាយ តមតរៀនបែ្ុះបណា
ដ ល
ការេិកាក្សាវក្ជាវ និងតេចកដ ីដែនាំថាាក់េហព័នធ។



ទ្ីបួនេឺលិខ្ិ ូ បករែ៍តាមអ្នឡាញដែលតេតៅថា កក្មងេតងា បអ្ាំពីបទ្បញ្ជា និងចាប់សាលា
េក្មាប់រែឋ នីមួយៗកនុងចាំតណាមរែឋ ទា ាំង 50 ឌីស្ទេរីកកូ ង
ុ ាំតបៀ និងព័រ ូ រ ីកូ
ដែលអ្នុញ្ជញ ឲ្យអ្ា កតក្បើដេវ ងយល់ែឹងតក្ចើនតទ្ៀ អ្ាំពីចាប់ និងបទ្បញ្ជាននដែលទាក់ទ្ងតៅនឹង វ ិន័យសាលា
និងតក្បៀបត្ៀបចាប់ និងបទ្បញ្ជាតៅទ្ូ ទា ាំងរែឋ និងដែនេម ថ កិចចនន។



ជាចុងតក្កាយ េឺចាំែុចេាំខាន់ៗអ្ាំពីេាំនិ ស្ចតសដ
ួ
ើមជាំនួយតលើបញ្ជា វ ិន័យសាលា
ដែលេតងា បនូ វចាំែុចេាំខាន់ៗអ្ាំពីកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងរបេ់េហព័នធដែលកាំពុងតលើកយកមកតោះក្សាយនូ វបញ្ជាបរ ិ
យាកាេ និង វ ិន័យសាលា។

A.2.

ត ើលិខិតជូៃចំគ

ោះសហការ ី សដីពីសិទធិពលរែឋ ៃិងការអៃុវតត ៃ៍ វ ិៃ័យសាលា គ្វ ើអវីខលោះ?

លិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ី ពនយល់ក្បាប់អ្ាំពីលកា ខ្ែឌននការមិនតរ ីេតអ្ើងតក្កាមចាំែងតជើងទ្ី IV និងទ្ី VI
ននចាប់េដីពីេិទ្ធិពលរែឋ ឆ្ាាំ 1964 តហើយរំឭកសាលាអ្ាំពី កា ពវ កិចចក្េបចាប់តែើមបីក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេ
តោយោានកាតរ ីេតអ្ើងតលើមូលោឋនជា ិសាេន៍ ពែ៌េមប
ុ រ ឬតែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍។
តបើបេ
ុ គ លមាាក់េិ ត ើញថា សាលាមួ យកាំពុងរំតលាភតលើកា ពវ កិចចក្េបចាប់ខ្ល ួន
និងក្េប់ក្េងវ ិន័យសាលាតាមដបបដែលតរ ីេតអ្ើងតលើមូលោឋនជា ិសាេន៍ ពែ៌េមប
ុ រ តែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍
ឬតលើមូលោឋនតសេងតទ្ៀ (ែូ ចជា តភទ្ អាយុ ឬពិការភាព) បុេគលតនះអាចោក់ កយបត ឹងជាមួ យការ ិយាល័យេិទ្ធិពលរែឋ (OCR)
របេ់ក្កេួ ងអ្ប់រំ ឬដសា កេិទ្ធិពលរែឋ (CRT) ននក្កេួ ងយុ ត ិ្ម៌ (DOJ) (តមើល B.3.
តែើមបីែឹងព័ ៌មានតក្ចើនតទ្ៀ អ្ាំពីការោក់ កយបត ឹងជាមួ យនឹង OCR ឬ CRT)។ តបើតទាះជាោានបែដឹងជាបុេគលក៏តោយ
ក៍ជួនកាល OCR ចាប់តសដ ើមការតេុើបអ្តងេ របេ់ខ្ល ួន ឬ “ពិនិ យតមើលអ្នុតលាមភាព” ននតោលការែ៍
និងការអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យរបេ់សាលាមួ យដែរ។
លិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ី ពនយល់ក្បាប់នូវអ្វ ីដែល OCR ក្ វូ ត្វ ើ តៅតពលទ្ទ្ួ លបានបែដឹង
ឬចាប់តសដ ើមពិនិ យតមើលអ្នុតលាមភាព ដែលទាក់ទ្ងនឹងបញ្ជាតរ ីេតអ្ើងតៅកនុងការក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេ
និងក្បាប់នូវចាំែុចេាំខាន់ៗអ្ាំពីក្កបខ្ែឌចាប់ និងែាំតណាះក្សាយដែល OCR
នឹងត្វ ើតាមតៅកនុងការតេុើបអ្តងេ របេ់ខ្ល ួន។ កនុងករែីមានការរកត ើញនូ វការរំតលាភបាំ ន
លិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ីក្បាប់នូវេាំរ ូននក្បតភទ្ែាំតណាះក្សាយបញ្ជាដែលតេអាចតក្បើតែើមបីត្វ ើឲ្យមានភាព្ូ រក្សាលចាំត
េេ ឬតែើមបីធានថា សាលាមិនបនត រំតលាភបាំ នតលើលកា ខ្ែឌននចាំែងតជើងទ្ី VI តៅតពលខាងមុខ្តទ្ៀ ។

ះសាមីេិ

លិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ីជក្ម ុញឲ្យឌីស្ទេរីកននវាយ នមល តោលការែ៍ វ ិន័យ ការអ្នុវ ត ន៍ និងនី ិ វ ិ្ី
របេ់ខ្ល ួនដែលនឹងធានបានថាវាមានលកា ែៈក្ ឹមក្ វូ តហើយអ្នុវ ត
តេា ើៗភាពោាចាំត ះេិេេក្េប់ៗរ ូប។ កនុងករែីដែលឌីស្ទេរីកននកាំែ ់មូលតហ ុននបញ្ជាកងវ ល់បាន ឧបេមព ័នធ
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ឬតេចកដ ីបដនថ មននលិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ីសដ ល់នូវអ្នុសាេន៍ននដែលនឹងជួ យតោះក្សាយបញ្ជាទា ាំងតនះបានតាមការក្េប់
ក្េងវ ័យន័យេិេេដែលមានយុ ត ិ្ម៌ និងេមភាព។

A.3.

ត ើគោលការណ៍ដណនំ ជាអវ ី?

តោលការែ៍ដែនាំទា ាំងតនះមិនោក់តចញនូ វលកា ខ្ែឌចាប់ណាមួ យ ឬទាមទារឲ្យរែឋ ឌីស្ទេរីក
ឬសាលាននក្បកាន់យកចាំណា ់ការតងើយ។ សទុយមកវ ិញ
តោលការែ៍ដែនាំទា ាំងតនះកាំែ ់អាទ្ិភាពចាំនួនបីឲ្យែល់ក្ក ុមអ្ា កត្វ ើតោលនតយាបាយ មស្ទនតីឌីស្ទេរីក ក្ក ុមតមែឹកនាំសាលា
និងសាថប័ន/ក្ក ុមអ្ា ក ក់ព័នធននពិចារណា តៅតពលដែលពួ កតេត្វ ើការតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលា។
បណា
ដ អាទ្ិភាពខាងតក្កាម
ឆលុះបញ្ជចាំងឲ្យត ើញចាេ់នូវបទ្ពិតសា្ន៍របេ់តយើងចាំត ះការត្វ ើការជាមួ យនឹងសាលាដែលមានេុវ ថ ិភាព
និងជាំនួយោាំក្ទ្តៅទ្ូ ទា ាំងក្បតទ្េ តហើយឆលុះបញ្ជចាំងការពិនិ យតងើង វ ិញតលើការេិកាក្សាវក្ជាវ និងការក្បឹកាតយាបល់តលើ ដសា ក៖


បតងេ ើ បរ ិយាកាេវ ិជា មាន និងតដដ តលើការបង្កេរ



បតងេ ើ ឲ្យមានការរំពឹងទ្ុក និងសលលាំបាកចាេ់លាេ់ ក្ ឹមក្ វូ
និងមាាំមួនតែើមបីតលើកយកមកតោះក្សាយនូ វបញ្ជាននឥរ ិយាបថេិេេដែលមានរំខាន; និង



ធានបាននូ វភាពក្ ឹមក្ វូ េមភាព និងការដកលមអ ជាប់ជាបនត បនរប់។

តលើេពីតនះ តោលការែ៍ដែនាំទាង
ាំ តនះកាំែ ់ ចាំណា ់ការ និងការេិកាក្សាវក្ជាវ
និងក្បភពព័ ៌មានេក្មាប់តោលការែ៍ដែនាំនីមួយៗ។ ក្បភពព័ ៌មានបដនថ មដែលអាចជួ យការអ្នុវ ត ន៍តោលការែ៍ដែនាំ
អាចរកតមើលត ើញតៅកនុងបញ្ា ីរាយត្ាះក្បភពព័ ៌មានបរ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលារបេ់េហព័នធ (ោយរុិច ូ រ ី)។

A.4.

គតើខលឹមសារខល ីៗចាស់លាស់អំពីចាប់ ៃិងបទបញ្ជជ វ ិៃ័យសាលា (Compendium) ាៃអវ ីខលោះ?

តេបតងេ ើ ខ្ល ឹមសារខ្ល ីៗចាេ់លាេ់តងើងតែើមបីជួយែល់ក្ក ុមអ្ា កត្វ ើតោលនតយាបាយរបេ់រែឋ និងមូ លោឋន
ក៏ែូចជាបុេគលិកតាមសាលា េិេានុេិេេ ក្ក ុមក្េួ សារ និងអ្ា កជួ យោាំក្ទ្ ឲ្យយល់ែឹងកាន់ដ ចាេ់អ្ាំពីបទ្បញ្ញ ត ិចាប់
និងតោលនតយាបាយបចចុបបនា តៅជុាំ វ ិញបរ ិបទ្អ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យសាលាកនុងក្បតទ្េតយើង។ វាក្បាប់នូវព័ ៌មានេដ ីពីចាប់អ្ាំពី វ ិន័យ
សាលា និងបទ្បញ្ជាសល វូ ការេក្មាប់រែឋ នីមួយៗកនុងចាំតណាមរែឋ ទា ាំង50 ឌីស្ទេរីកកូ ង
ុ ាំតបៀ និងព័រ ូ រ ីកូ
ដែលចាប់មានក្បេិទ្ធភាពតៅដខ្ឧេភា ឆ្ាាំ 2013។
េក្មាប់ដែនេម ថ កិចចនីមួយៗ ខ្ល ឹមសារខ្ល ីៗចាេ់លាេ់សដល់នូវលកា នត ិកៈថាាក់រែឋ បទ្បញ្ជា និង (តបើអាចមាន) វ ិបសាយ
និងក្បភព័ ៌មានដែលឧប ថ មភោាំក្ទ្តោយរែឋ ។ បដនថ មតលើេពីតនះ ចាប់
និងបទ្បញ្ជា វ ិន័យសាលាដែលក្បមូ លស្ុាំេក្មាប់ដែនេម ថ កិចចនីមួយៗ
ក្ វូ បានតេតរៀបចាំចាំណា ់ថាាក់តៅតាមក្បតភទ្ននបញ្ជា វ ិន័យជាក់លាក់ដែលពួ កតេតលើកតងើងតែើមបីឲ្យក្ក ុមអ្ា កតក្បើអាចតក្បៀបត្ៀ
បចាប់ និងបទ្បញ្ជាតៅទ្ូ ទា ាំងដែនេម ថ កិចចននបានសងដែរ។

B.
B.1.

ការទទួ លបាៃព័ត៌ាៃបដៃែ មគទៀត ៃិងជំៃួយដនែកបគចច កគទស
ត ើខ្្ុាំអាចរកត ើលព័ ៌មានតក្ចើនត ៀ អ្ាំពីប រ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលាតៅកដនល ងណា?

តេអាចរកតមើលព័ ៌មានទា ាំងអ្េ់ដែលទាក់ទ្ងតៅនឹងកញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលាតៅតលើ វ ិបសាយរបេ់ក្កេួ
ងដែលមានអាេយោឋន www.ed.gov/school-discipline។
តលើេពីតនះ
ក្កេួ ងសគ ់សគង់ថ វ ិកាែល់មជឈមែឌលជាំនួយបតចច កតទ្េចាំនួនពីរឲ្យសដ ល់ព័ ៌មានែល់សាធារែៈជនអ្ាំពីរតបៀបតលើកកមព េ់ប រ ិយា
កាេ និងអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យសាលា។ ទ្ីមួយ មជឈមែឌលជា ិេក្មាប់ប រ ិយាកាេេិកាមានជាំនួយេុវ ថ ភា
ិ ព (National Center for
Safe Supportive Learning Environments) (NCSSLE) ជួ យឲ្យសាលាតរៀន ឌីស្ទេរីក និង
រែឋ ននតលើកកមព េ់បាននូ វលកា ខ្ែឌេក្មាប់ការតរៀនេូ ក្ តៅតាមកដនល ងនន – តាមរយៈការអ្នុវ ត ន៍កមា វ ិ្ី
និងការវាយ នមល ប រ ិយាកាេសាលាក្បកបតោយក្បេិទ្ធភាព –
ក្បតយាជន៍ឲ្យេិេេទា ាំងអ្េ់មានឱកាេទ្ទ្ួ លបានភាពតជាេជ័យចាំត ះការេិកាតៅកនុងបរ ិយាកាេដែលមានេុវ ថ ិភាព
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និងជាំនួយោាំក្ទ្តពញតលញ។ ទ្ីពីរ មជឈមែឌលជាំនួយបតចច កតទ្េតោះក្សាយបញ្ជាអ្នត រាេមន៍
និងជាំនួយោាំក្ទ្ដសា កឥរ ិយាបថវ ិជា មាន (Technical Assistance Center on Positive Behavioral Interventions and Supports)
សដ ល់ឲ្យសាលាតរៀន ឌីស្ទេរីក និងរែឋ នូវព័ ៌មានេដ ីពីការកសាងេម ថ ភាព និងជាំនួយបតចច កតទ្េេក្មាប់ការកាំែ ់ ការអ្នុវ ត ន៍
ការេក្មបេក្មួ ល
និងការរកានិរនត រភាពក្កបខ្ែឌការង្ករមួ យេក្មាប់អ្នុវ ត តលើដសា កឥរ ិយាបថតៅទ្ូ ទា ាំងសាលាក្បកបតោយក្បេិទ្ធភាព។
ទ្ីចុងបញ្ច ប់ បុេគលដែលមានចាំណាប់អារមា ែ៍ក៏អាចបញ្ជន
ូ េាំែួរ/ចមង ល់ និងម ិតយាបល់តៅកាន់អាេ័យោឋនអ្ុីដម៉ាល
schooldiscipline@ed.gov តែើមបីទ្ទ្ួ លបានជាំនួយពីបុេគលិកក្កេួ ងបានសងដែរ។

B.2.

ត ើខ្្ុាំអាចរកត ើលព័ ៌មានអ្ាំពីកញ្ចប់ននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលារបេ់ក្កេួងជាភាសា ួ យដែលតសេងពី
ភាសាអ្ង់តេល េបានយា៉ាងែូ ចត ដ ច?

អ្ា កអាចតេា ើេុាំព័ ៌មានតក្ចើនតទ្ៀ ពីដសា កជាំនួយភាសាអ្ាំពីឯកសារណាមួ យដែលអាចរកបានជាសាធារែៈតៅកនុងកញ្ច ប់ននតេច
កដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលារបេ់ក្កេួ ងបាន។ តេវាជាំនួយភាសាទា ាំងតនះ អាចរកបានតោយឥ េិ នថល ។
តបើអ្ាកចាាំបាច់ក្ វូ ការព័ ៌មានតក្ចើនតទ្ៀ អ្ាំពីតេវាជាំនួយភាសា េូ មតមតាតតៅទ្ូ រេពរ តៅកាន់តលខ្ 1-800-USA-LEARN (1800-872-5327) (ចុចជតក្មើេទ្ី 3 តែើមបីេុាំជាំនួយជាភាសាណាមួ យដែលមានជាអាទ្ិ៍ភាសា español, 中文: 繁體版, Việt-ngữ,
한국어, Tagalog, និង Русский) ឬតលខ្ 1-800 877-8339 (TTY / ASCII)។ តលើេពីតនះ
អ្ា កអាចតសញើអ្ុីដម៉ាលមកតយើងខ្្ុាំតាមអាេយោឋន Ed.Language.Assistance@ed.gov
ឬេរតេរលិខ្ិ តសញើតៅកាន់អាេយោឋនែូ ច តៅ៖ U.S. Department of Education Information Resource Center, LBJ
Education Building, 400 Maryland Ave., S.W., Washington, DC 20202.

B.3.

ត ើខ្្ុាំនឹង

ួ លបានជាំនួយតា រតបៀបណា តបើខ្្ុាំេិ ថា សាលា ួ យកាំពុងក្េប់ក្េងវ ិន័យតា ដបបតរ ើេតអ្ើង?

តបើអ្ាកេិ ថា សាលាមួ យកាំពុងក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេតាមដបបតរ ីេតអ្ើងក្បឆ្ាំងអ្ា ក កូ នអ្ា ក ឬអ្ា កតសេងតទ្ៀ
អ្ា កអាចនឹងោក់ កយបត ឹងមក OCR ឬ CRT បាន។ តេអាចោក់ កយបត ឹងេដ ីពីបញ្ជាននការតរ ីេតអ្ើង
តាមរយៈមនុេេមាាក់ដែលតជឿជាក់ថា សាលាមួ យដែលទ្ទ្ួ លបានជាំនួយហិរញ្ញ វ ថ ុ របេ់េហព័នធរហូ មកទ្ល់ តពលតនះ
បានតរ ីេតអ្ើងក្បឆ្ាំងនឹងមនុេេមាាក់តលើមូលោឋនននជា ិសាេន៍ ពែ៌េមប
ុ រ កាំតែើ ជា ិសាេន៍ តភទ្ ពិការភាព
ឬអាយុ។ បុេគល ឬអ្ងគ ភាពដែលោក់បែដឹង មិនចាាំបាច់ដ ជាជនរងតក្ោះពីបញ្ជាននការតរ ីេតអ្ើងតាមការតចាទ្ក្បកាន់តទ្
តហើយ អាចបដ ឹងកនុងនមមនុេេ ឬក្ក ុមមួ យតសេងតទ្ៀ បាន។ េក្មាប់ព័ ៌មានេដ ីពីរតបៀបោក់ កយបែដឹងជាមួ យនឹង OCR
តមើលទ្ាំព័រ វ ិបសាយដែលអាេយោឋន http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
ឬទាក់ទ្ងក្ក ុមការង្ករតេវាអ្ ិថិជនរបេ់ OCR តាមទ្ូ រេពរ ដែលមានតលខ្ 1-800-421-3481។
េក្មាប់ព័ ៌មានេដ ីពីរតបៀបោក់បែដឹងជាមួ យនឹងដសា ក េិទ្ធិពលរែឋ របេ់ DOJ េូ មតមើលទ្ាំព័រ វ ិបសាយដែលមានអាេយោឋន
http://www.justice.gov/crt/complaint/ ឬទាក់ទ្ងមកដសា ក េិទ្ធិពលរែឋ ដសា កកាលានុវ ត ភាពអ្ប់រំតាមទ្ូ រេពរ តលខ្ 1-877292-3804 ឬតាមអ្ុីដម៉ាលដែលមានអាេយោឋន education@usdoj.gov។

B.4.

ខ្្ុាំេឺជាក្េូ ឬនយកសាលា – ត ើខ្្ុាំអាចរកត ើលជាំនួយបតចច កត េតែើ បីជួយឲ្យសាលា (នន)
គៅឌីស្ទសរីកខ្ុំគលើកកមព ស់ប រ ិយាកាស ៃិងការអៃុវតត ៃ៍ វ ិៃ័យសាលាគៅកដៃល ងណាបាៃ?

ក្កេួ ង និងមជឈមែឌលជាំនួយបតចច កតទ្េដែលខ្ល ួនសដ ល់ថ វ ិកាឲ្យ អាចសដ ល់ឲ្យរែឋ និងឌីស្ទេរីកនូ វជាំនួយតាមបាំែងតោយដរល់បាន៖
•

មជឈមែឌលជាំនួយបតចច កតទ្េតលើបញ្ជាអ្នត រាេមន៍ និងជាំនួយោាំក្ទ្ដសា កឥរ ិយាបថ អាចសដ ល់ឲ្យឌីស្ទេរីក
និងរែឋ នូវព័ ៌មាន លិខ្ិ ូ បករែ៍ និងក្បភពព័ ៌មានេក្មាប់ការកាំែ ់ ការអ្នុវ ត ន៍ ការេក្មបេក្មួ ល
និងការរកានិរនត រភាពអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យតៅទ្ូ ទា ាំងសាលាក្បកបតោយក្បេិទ្ធភាពបាន។

•

ក្កេួ ងសគ ់សគង់ថ វ ិកាឲ្យែល់ មជឈមែឌលដសា កេម្ម៌ថាាក់ ាំបន់ ចាំនួនែប់កដនល ង ដែលសដ ល់នូវជាំនួយបែ្ុះបណា
ដ ល
និងបតចច កតទ្េតោយដរល់តលើដសា ក េម្ម៌ខាងជា ិសាេន៍ តភទ្ និងតែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍
តាមេាំតែើរបេ់ឌីស្ទេរីកសាលារែឋ និងអ្ងគ ភាពរោឋភិបាលទ្ទ្ួ លបនទុកតសេងៗតទ្ៀ ។ ជាញឹកញាប់
មជឈមែឌលននបតងេ ើ ឲ្យមាននូ វអ្នុេារែៈននការតយាេយល់ោាជាមួ យនឹងឌីស្ទេរីកដែលបតក្មើ
និងជាទ្ូ តៅសដ ល់នូវតេវាកមា ឲ្យែល់ឌីស្ទេរីកមួ យកនុងរយៈតពលក្បាាំមួយដខ្កនុងមួ យឆ្ាាំ ឬយូរជាងតនះ។
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•

ក្កេួ ងសគ ់សគង់ថ វ ិកាឲ្យែល់មជឈមែឌលេក្មាប់ ក្ក ុមតលាកក្េូអ្ាកក្េូ និងអ្ា កែឹកនាំតឆា ើម
តែើមបីជួយោាំក្ទ្ែល់កិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងបតងេ ើ ឲ្យមាននូ វក្េូៗ និងអ្ា កែឹកនាំ វ ិេ័យអ្ប់រំដែលមានក្បេិទ្ធភាព។
មជឈមែឌលតនះ សដ ល់ជាំនួយបតចច កតទ្េឲ្យែល់រែឋ តលើរតបៀបបញ្ចល
ូ េម ថ ភាព
និងជាំនញដែលទាក់ទ្ងតៅនឹងបញ្ជាឥរ ិយាបថ និងការចូ លរ ួមចាំដែករបេ់េិេានុេិេេតៅកនុងការបតងេ ើ អាជីព
ការអ្ប់រំ និងកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងក្េប់ក្េងកមាលាំងការង្ករតសេងៗតទ្ៀ ។

តក្ៅពីតនះ OCR
សដ ល់នូវជាំនួយបតចច កតទ្េដែលនឹងជួ យឲ្យឌីស្ទេរីកេតក្មចបាននូ វតោលតៅអ្នុវ ត ន៍តាមចាប់េដីពីេិទ្ធិពលរែឋ តោយេា ័ក្េចិ ត ដែ
លខ្ល ួនអ្នុវ ត និងេហការជាមួ យនឹងឌីស្ទេរីកតែើមបីបតងេ ើ នូ វែាំតណាះក្សាយចាំត ះការបង្កេរ
និងតោះក្សាយបញ្ជាននការតរ ីេតអ្ើង។ ឌីស្ទេរីក ក្ វូ ទាក់ទ្ងការ ិយាល័យអ្នុវ ត ចាប់របេ់ OCR
ដែលបតក្មើការង្ករតៅដែនេម ថ កិចចរបេ់ខ្ល ួនតែើមបីតេា ើេុាំជាំនួយបតចច កតទ្េ។ េក្មាប់ព័ ៌មានទ្ាំនក់ទ្ាំនង
េូ មតមតាតតមើលទ្ាំព័រ វ ិបសាយរបេ់ក្កេួ ងតាមអាេយោឋន http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm។

B.5.

ត ើក្កេួងសដល់នូវជាំនួយហិរញ្ញវ ថ ុ តែើ បីតលើកក ព េ់ប រ ិយាកាេ និងការអ្នុវតត ៃ៍ វ ិៃ័យសាលាឬ?

ពិ ដមនតហើយ េឺតាមវ ិ្ីមួយចាំនួនតសេងៗោា។ ការ ិយាល័យេិេេមានេុវ ថ ិភាព និងេុខ្ភាពលអ (Office of Safe and Healthy
Students) ក្េប់ក្េងកមា វ ិ្ីជាំនួយហិរញ្ញ បបទានជាតក្ចើន ដែលមានការតបដ ជាញចាំត ះការតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេសាលា
(ដែលមានជាអាទ្ិ៍ ការអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យសាលា) តោយអាក្េ័យតលើលទ្ធ ភាពននថវ ិកាដែលមាន។
អ្ា កទា ាំងឡាយណាដែលមានចាំណាប់អារមា ែ៍តលើការដេវ ងយល់តក្ចើនតទ្ៀ អ្ាំពីកាលានុវ ត ភាពហិរញ្ញ បបទានក្បតភទ្អ្េ់ទា ាំងតនះ
េបបីតមើល ការពាករែ៍អ្ាំពីកាលានុវ ត ភាពសគ ់សគង់ថ វ ិការបេ់ក្កេួ ង ឬតសញើេាំែួរតាមអ្ុីដម៉ាលតៅកាន់អាេយោឋន
OESE@ed.gov។ តោយសារដ បរ ិយាកាេេិកាក្បកបមានេុវ ថ ិភាព និងជាំនួយោាំក្ទ្ េឺជាធា ុ
ឬកតាតេាំខាន់ននកាំដែទ្ក្មង់សាលាតរៀន ក្កេួ ងក៏បានក្បកាន់យកជាំហានែ៏ រ ឹងមាាំននតែើមបីតលើកទ្ឹកចិ ត
និងកនុងករែីមួយចាំនួនទាមទារឲ្យអ្ា កទ្ទ្ួ លអ្ ថ ក្បតយាជន៍ដែលជាហ ថ តលខ្ីននកាំដែទ្ក្មង់កិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងនន–
ដែលមានជាអាទ្ិ៍ កមា វ ិ្ីក្បណាាំងក្បដជងែល់ថាាក់កាំពូល (Race to the Top) និងហិរញ្ញ បបទានេក្មាប់ការតលើកកមព េ់សាលា
(School Improvement Grant -SIG) – ការចូ លរ ួមចាំដែកតៅកនុងបណា
ដ េកមា ភាពដែលតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេ
និងអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យសាលា។
Race to the Top ឆ្ាាំ 2012 – ការក្បកួ ក្បដជងតៅថាាក់ឌីស្ទេរីក ទ្ឹកក្បាក់ វ ិនិតយាេ $400 លានែុលាលរ
តែើមបីជួយឲ្យឌីស្ទេរីកននអ្នុវ ត កាំដែទ្ក្មង់អ្ប់រំទ្ូលាំទ្ូលាយ
ក្កេួ ងបានសដ ល់កញ្ច ប់ថ វ ិកាឲ្យែល់ឌីស្ទេរីកននដែលមានេិេេក្េប់ពែ៌េមប
ុ រ
ឬេិេេពិការដែល ាំណាងឲ្យតក្ចើនតលើេលប់តៅកនុងអ្ក្តាតក្បើចាំណា ់ការវ ិន័យរបេ់ឌីស្ទេរីកជាមួ យនឹងលកា ខ្ែឌដែលឌីស្ទេរីកក្ វូ ដ
អ្នុវ ត នូវការវ ិភាេមូ លតហ ុឫេេល់
និងបតងេ ើ ឲ្យមានដសនការតោះក្សាយបញ្ជាមូ លតហ ុឫេេល់ទា ាំងតនះ។ ជាងតនះតៅតទ្ៀ
ការក្បកួ ក្បដជងបានបញ្ចល
ូ នូ វអាទ្ិភាពក្បកួ ក្បដជងមួ យ៖
មាចេ់េាំតែើក្ វូ បានតេតេា ើេុាំឲ្យបង្កាញអ្ាំពីរតបៀបដែលពួ កតេបញ្ចល
ូ ោារវាងក្បភពព័ ៌មានរែឋ និង/ឬ
ឯកជនតែើមបីបដនថ មេម ថ ភាពសាលាដែលក្ វូ សដ ល់ឲ្យេិេានុេិេេ
និងក្ក ុមក្េួ សារនូ វជាំនួយោាំក្ទ្ដែលតោះក្សាយនូ វបញ្ជា ក្មូវដសា កេងគ ម សល វូ អារមា ែ៍ និង
ឥរ ិយាបថរបេ់ក្បជាពលរែឋ ដែលមានហានិភ័យកក្មិ ខ្ព េ់បាំសុ ។ លកា ខ្ែឌ និងរង្កវន់តលើកទ្ឹកចិ ត ទា ាំងតនះ
មានការបនត តៅកនុង Race to the Top ឆ្ាាំ 2013 – ការក្បកួ ក្បដជងតៅថាាក់ឌីស្ទេរីក។ េូ មតមើល FY 2013 R2T –
េាំតែើេុាំការសដ ់សគង់ថ វ ិកា េក្មាប់ព័ ៌មានបដនថ មតទ្ៀ ។
SIG តលើកទ្ឹកចិ ត ឲ្យសាលាននចា ់ វ ិធានការតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលាដែលមានក្បតភទ្ែូ ចជា
តាមរយៈការអ្នុវ ត ន៍ក្បព័នធោាំក្ទ្ឥរ ិយាបថវ ិជា មាន។ សាលាននអាចតក្បើថ វ ិកា SIG
េក្មាប់េកមា ភាពទា ាំងតនះបាន។ សាលាននដែលអ្នុវ ត េាំរ ូ “តពលក្ វូ ចាំណាយ”
ចាាំបាច់ក្ វូ សដ ល់ឲ្យេិេានុេិេេនូ វជាំនួយោាំក្ទ្ដសា កេងគ ម ដសា កសល វូ ចិ ត ឬអារមា ែ៍ និងដសា កឥរ ិយាបថ –
អ្ ថ ក្បតយាជន៍ែ៏្ាំត្ងមួ យចាំត ះសាលាដែលពាយាមកា ់បនថ យការតក្បើក្បាេ់ វ ិធានការពយ
ួ រការេិកា និងបតែដញតចាល។
េូ មតមើលទ្ាំព័រ វ ិបសាយេដ ីពីហិរញ្ញ បបទានេក្មាប់ការតលើកកមព េ់សាលាេក្មាប់ព័ ៌មានតក្ចើនតទ្ៀ ។
រែឋ ននដែលទ្ទ្ួ លភាពប ់ ដបនបានរហ័េដែលទាក់ទ្ងនឹងចាប់េដីពីការអ្ប់រំតៅកក្មិ បឋមេិកា និងកក្មិ ម្យមេិកា
(ESEA) មិនទ្ទ្ួ លបានការសគ ់សគង់ថ វ ិកាបដនថ មតទ្។ យា៉ាងណាក៏តោយ ក៏ភាពប ់ ដបនបានរហ័េេក្មាប់ ESEA
ទាមទារឲ្យមានសាលាដែលមានអាទ្ិភាពខ្ព េ់ននតលើកយកមកតោះក្សាយនូ វបញ្ជាបរ ិយាកាេសាលាដែលមានជាអាទ្ិ៍
បញ្ជាេុវ ថ ិភាពដែលជាដសា កមួ យននតោលការែ៍អ្ាំពីការែល់តពលក្ ូវចាំណាយដែរ។ តោយជាក់លាក់
ពួ កតេក្ វូ បតងេ ើ ឲ្យមានបរ ិយាកាេសាលាតរៀនមួ យដែលតលើកកមព េ់េុវ ថ ិភាព និង វ ិន័យសាលា
និងតលើកយកមកតោះក្សាយនូ វកតាតមិនដមនដសា កអ្ប់រំ ដែលប៉ាះ ល់ែល់ការេតក្មចបានតជាេជ័យរបេ់េិេានុេេ
ិ េ (ែូ ចជា
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ជាំនួយោាំក្ទ្ដសា កេងគ ម ដសា កសល វូ ចិ ត ឬអារមា ែ៍ និងដសា កឥរ ិយាបថ។ េូ មតមើល េាំែួរដែលេួ រជាតរឿយៗ អ្ាំពី ESEA
េក្មាប់ព័ ៌មានតក្ចើនតទ្ៀ ។

C.

ការបញ្ចូលសម្រាប់សាជិកសាជិកាសហេមៃ៍សាលា

C.1.

ខ្្ុាំេឺជាក្េូមាាក់ – ត ើកញ្ចប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលាមានន័យយា៉ាងែូ ចត ដ ចចាំត

ះខ្្ុាំ?

កញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំតនះក្ វូ បានតេតរៀបចាំបតងេ ើ តងើងតោយមានការទ្ទ្ួ លសាគល់ថា ក្េូៗ
មិនអាចបតងេ ើ ឲ្យមានបរ ិយាកាេសាលាវ ិជា មានតោយោានការបែ្ុះបណា
ដ ល និងជាំនួយោាំក្ទ្បានតងើយ
អាក្េ័យតហ ុែូតចា ះតហើយវាខ្ិ ខ្ាំេវះដេវ ងោាំក្ទ្អ្ា កតៅកនុងកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងរបេ់អ្ាកតែើមបីបតងេ ើ ឲ្យមាននូ វបរ ិយាកាេសា
លាដែលវ ិជា មាន និងក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេតាមវ ិ្ីននដែលមានលកា ែៈក្ ឹមក្ វូ េមភាព និងជួ យឲ្យេិេានុេិេេដេវ ងយល់
និងដកលមអ ឥ រ ិយាបថរបេ់ពួកតេបាន។
លិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ីដែលមានបញ្ចល
ូ តៅកនុងកញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលា
ពនយល់ក្បាប់អ្ាំពីកា ពវ កិចចអ្ាកតក្កាមចាប់ពលរែឋ របេ់េហព័នធតែើមបីក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេ
តោយោានការតរ ីេតអ្ើងតលើមូលោឋនជា ិសាេន៍ ពែ៌េមប
ុ រ ឬតែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍។
តោលការែ៍ដែនាំដែលមានតៅកនុងកញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលា កាំែ ់នូវក្បតភទ្តោលការែ៍
និងចាំណា ់ការដែលទាក់ទ្ងតែើមបីជួយឲ្យអ្ា ក និងេហេមន៍សាលាអ្ា កតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេសាលា
ធានបានថាសលវ ិបាកចាេ់លាេ់ និងក្ ឹមក្ វូ េថ ិ តៅនឹងកដនល ងដែលនឹងក្ វូ តោះក្សាយបញ្ជាក្បក្ពឹ ត ខ្ុេ
អ្នុវ ត វ ិ្ីជាំនួេននដែលមានក្បេិទ្ធភាពចាំត ះការពយ
ួ រនូ វការេិកា និងការបតែតញតចញពីសាលា
និងកា ់បនថ យភាពវ ិេមាមាក្ តៅកនុងការអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យ។ តោលការែ៍ដែនាំតនះមានភាាប់មកជាមួ យនូ វ បញ្ា ីរាយត្ាះ
(ោយរុិច ូ រ ី) ដែលសដ ល់នូវព័ ៌មានអ្ាំពីតេចកដ ីដែនាំរបេ់េហព័នធ មជឈមែឌលជាំនួយបតចច កតទ្េ តេចកដ ីេតងា ប
តមតរៀនបែ្ុះបណា
ដ ល និងក្បភពព័ ៌មានតសេងៗតទ្ៀ ដែលអាចរកបានតែើមបីជួយឲ្យេហេមន៍អ្ាកត្វ ើ ដសនការកមា
និងការអ្នុវ ត ន៍តោលការែ៍ដែនាំនីមួយៗ។ ឧទាហរែ៍ បញ្ា ីរាយត្ាះ (ោយរុិច ូ រ ី)
ចុះនូ វវេគ បែ្ុះបណា
ដ លអ្ាំពី វ ិន័យសាលាជាវ ិជា មានេក្មាប់ក្ក ុមអ្ា កែឹកនាំសាលា
(វេគ េិកាដបបអ្នត រកមា តៅតលើបណា
ដ ញអ្ុីន្ឺែិ ដែលនឹងបែ្ុះបណា
ដ លនយកសាលា
និងក្ក ុមការង្ករតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេសាលា) និងការបតងេ ើ បរ ិយាកាេេុវ ថ ិភាព
និងត រតពញតោយការតោរពតៅកនុងថាាក់តរៀនតៅក្បតទ្េអ្ា ក
(តមតរៀនបែ្ុះបណា
ដ លក្េូៗអ្ាំពីការការ រក្បឆ្ាំងនឹងការេក្មាមេមលុ )
ដែលជាក្បភពព័ ៌មានេាំខាន់ៗេក្មាប់ការបតងេ ើ បរ ិយាកាេសាលាដែលវ ិជា មាន និងការតដដ ជាេាំខាន់តៅតលើការបង្កេរ។

C.2.

ខ្ុំេឺជាសិសសាែក់ ឬជាាតាបិតាសិសស –
ត ើកញ្ចប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលាមានន័យយា៉ាងែូ ចត ដ ចចាំត

ះខ្្ុាំ?

េិេេ និងមាតាបិតាេិេេ េបបីមានអារមា ែ៍េិ ត ើញថាមានេិទ្ធិេហការជាមួ យនឹងសាលា
និងឌីស្ទេរីកតែើមបីជួយបតងេ ើ ឲ្យមាននូ វសាលាដែលមានេុវ ថ ិភាព និងជាំនួយោាំក្ទ្េក្មាប់េិេានុេិេេ។
កញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលា សដ ល់នូវព័ ៌មានដែលជួ យឲ្យេិេានុេេ
ិ េ
និងមាតាបិតាយល់ែឹងអ្ាំពីកា ពវ កិចចក្េបចាប់ ដែលសាលាមានតៅកនុងការក្េប់ក្េងរែឋ បាលវ ិន័យេិេេ
និងក្បភពព័ ៌មានដែលអាចរកបានចាំត ះេហេមន៍ពួកតេ
តៅតពលដែលកា ពវ កិចចទាង
ាំ តនះមិនកាំពុងទ្ទ្ួ លបានការតឆល ើយ ប ឬតៅតពលដែលកាំពុងដថល ងោាំក្ទ្ែល់កាំដែទ្ក្មង់។
លិខ្ិ តសញើជូនចាំត ះេហការ ីដែលមានបញ្ចល
ូ តៅកនុងកញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលា
ពនយល់ក្បាប់អ្ាំពីចាប់េដីពីេិទ្ធិពលរែឋ ដែលធានែល់េិទ្ធរិ បេ់េេ
ិ េឲ្យរ ួចពីចាំណា ់ការវ ិន័យ
ដែលតរ ីេតអ្ើងតលើមូលោឋនជា ិសាេន៍ពែ៌េមប
ុ រ ឬតែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍ ។ តលើេពីតនះ បញ្ា ីរាយត្ាះ (ោយរុិច ូ រ ី)
សដ ល់នូវព័ ៌មានែល់មាតាបិតា និងេិេានុេិេេអ្ាំពី វ ិ្ីននដែលតលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេសាលា និង
ដថល ងោាំក្ទ្កនុងនមេិេានុេិេេ។ ឧទាហរែ៍ បញ្ា ីរាយត្ាះ (ោយរុិច ូ រ ី) ចុះនូ វការក្បមូ លព័ ៌មានអ្ាំពីេិទ្ធិពលរែឋ
ដែលេហេមន៍ននអាចតក្បើក្បាេ់តែើមបីកាំែ ់ក្បតភទ្សាលា និងឌីស្ទេរីកដែលតក្បើកក្មិ វ ិន័យដែលមានវ ិេមាមាក្
និងជាំហានចាេ់លាេ់ទា ាំងបីេក្មាប់ការដលេ់ប្ ូររបេ់េហេមន៍សាលា៖ េាំែុាំលិខ្ិ ូ បករែ៍េក្មាប់ក្ក ុមអ្ា កែឹកនាំេហេមន៍
ដែលក្បាប់អ្ាំពីក្កបខ្ែឌការង្ករដែលសដ លេ
់ ិទ្ធិែល់មាតាបិតាេិេេ និងអ្ា ក/សាថប័ន ក់ព័នធតសេងៗតទ្ៀ
ឲ្យតរៀបចាំកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងតលើកាំដែទ្ក្មង់។ បញ្ា ីរាយត្ាះ (ោយរុិច ូ រ ី)
ក៏សដល់សងដែរនូ វេាំែុាំឯកសារកិចចេនាក្ពមតក្ពៀងោារវាងសាលា ឌីស្ទេរីក
និងបណា
ដ ទ្ីភាាក់ង្ករេហព័នធតែើមបីតោះក្សាយបែដឹងអ្ាំពី វ ិេមាមាក្ ភាពតៅកនុងការអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យសាលា។
ឯកសារកិចចេនាក្ពមតក្ពៀងោាក្បតភទ្តនះ បតក្មើជាេាំរ ូដែលេិេានុេិេេ និងមាតាបិតាេិេេអាចតក្បើក្បាេ់ តៅតពលកាំពុង
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ដថល ងោាំក្ទ្ែល់ការដលេ់ប្ ូរតៅតាមេហេមន៍របេ់ខ្ល ួនដរល់។ ជាចុងតក្កាយ កក្មងេតងា បអាចជួ យឲ្យអ្ា កយល់ែឹងចាប់
និងបទ្បញ្ជារបេ់រែឋ តៅកនុងរែឋ របេ់អ្ាកដែលទាក់ទាងនឹង វ ិន័យសាលា
និងអ្នុញ្ជញ ឲ្យអ្ា កតក្បៀបត្ៀបចាប់ននរែឋ របេ់អ្ាកជាមួ យនឹងចាប់ទា ាំងឡាយណាដែលមានតៅរែឋ តសេងៗតទ្ៀ ។

C.3.

ខ្្ុាំេឺជាអ្ា កក្េប់ក្េង ឬអ្ា កត្វ ើតោលនតយាបាយដសាកអ្ប់រំមាាក់ –
ត ើកញ្ចប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលាមានន័យយា៉ាងែូ ចត ដ ចចាំត

ះខ្្ុាំ?

លិខ្ិ ជូ នចាំត ះេហការ ីដែលមានបញ្ចល
ូ តៅកនុងកញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលា
ពនយល់ក្បាប់អ្ាំពីកា ពវ កិចចក្េបចាប់របេ់សាលាតក្កាមចាប់េដីពីេិទ្ធិពលរែឋ របេ់េហព័នធតែើមបីក្េប់ក្េងវ ិន័យេិេេ
តោយោានការតរ ីេតអ្ើងតលើមូលោឋនជា ិសាេន៍, វែណៈ, តែើមកាំតែើ ជា ិសាេន៍។
នយកសាលាននេបបីយល់ែឹងអ្ាំពីកា ពវ កិចចរបេ់ខ្ល ួន និងោក់វាចូ លជាកតាតតៅតពលកាំពុងរំឭកតងើង វ ិញ កាំពុងបតងេ ើ
និង/ឬកាំពុងអ្នុវ ត តោលនតយាបាយអ្ាំពី និងនី ិ វ ិ្ីតក្បើចាំណា ់ការែ៍ វ ិន័យសាលា។ តោលការែ៍ដែនាំ
ដែលមានតៅកនុងកញ្ច ប់ឯកសារននតេចកដ ីដែនាំអ្ាំពី វ ិន័យសាលា ក្បាប់នូវបណា
ដ
ជាំហានននចាំណា ់ការែ៍ដែលនឹងក្បាប់អ្ាកឲ្យែឹងអ្ាំពីកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងដែលសាលាេបបីក្បកាន់យក
តលើកកមព េ់ប រ ិយាកាេសាលា អ្នុ វ ិ្ីជាំនួេដែលមានក្បេិទ្ធភាពចាំត ះការនូ វការេិកា និងការបតែដញតចញពីសាលា
និងកា ់បនថ យវ ិេមាមាក្ ភាពតៅកនុងការអ្នុវ ត ន៍ វ ិន័យសាលា។ តោលការែ៍ដែនាំតនះ
ក៏កាំែ ់សងដែរនូ វការេិកាក្សាវក្ជាវេាំខាន់ៗ និងក្បតភទ្ឯកសារអ្ាំពីតេចកដ ីដែនាំរបេ់េហព័នធ
ដែលទាក់ទ្ងតៅនឹងបរ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលា តែើមបីជួយឲ្យអ្ា កដេវ ងយល់បានតក្ចើនតទ្ៀ អ្ាំពីខ្លឹមសារទា ាំងតនះសងដែរ។
កក្មងេតងា បអាចជួ យឲ្យក្ក ុមអ្ា កត្វ ើតោលនតយាបាយ និងមស្ទនតីអ្ប់រំ
កាំែ ់បាននូ វចាប់េដីពី វ ិន័យសាលាដែល ក់ព័នធតៅកនុងរែឋ របេ់ពួកតេ និងតក្បៀបត្ៀបចាប់ និងបទ្បញ្ជា
ដែលមានឥទ្ធ ិពលតលើ វ ិន័យសាលាតៅកនុងរែឋ និងដែនេម ថ កិចចនីមួយៗ។ ចុងបញ្ច ប់ តយើងខ្្ុបា
ាំ នសដ ល់ឲ្យ ឬក្បាប់រ ួចតហើយនូ វ
ចាំែុចេាំខាន់អ្ាំពីេាំនិ ស្ចតសដ
ួ
ើមតលើបញ្ជា វ ិន័យសាលាមានជាំនួយោាំក្ទ្
ដែលសដ ល់នូវទ្ក្មង់េាំខាន់ៗអ្ាំពីកិចចខ្ិ ខ្ាំក្បឹងដក្បងរបេ់េហព័នធដែលកាំពុងបនត ត្វ ើ និងបានបញ្ច ប់តហើយ
តែើមបីតលើកយកមកតោះក្សាយនូ វបញ្ជាបរ ិយាកាេ និង វ ិន័យសាលា។
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