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ចកខវុ៊ិសយ័ 
MISSION STATEMENT 

 

 

ចក្ខុ វស័ិយ ឬការរបកាសអះអាងជាផលូ វការននវត្ទុបណំងរបស់សាលា ម ៉ីដលស់ ៊ិក អាខាឌឺម ៉ី ឆាទ ៉ី ររចាំរកុងឡូវវល (អក្សរកាត្់ហៅ
ថា អ ៊ិលអ ៊ឹមទអស ៉ីទអេះ ឬអ ៊ិលម៉ា ក)់ គឹហដើមផបីណឋុ ះបណ្ដឋ លសិសានុសិសសខ្លួនឲ្យអាចទទួលហជាគជ័យនូវក្បុងការសិក្ាហរៀនសូរត្, 
ការរារស័យទាក្់ទងខាងផ្ផបក្សងគម និងការរបក្បជីវភាពរស់ហៅរបស់ខ្លួនហអាយានរបហសើរផងផ្ដរ ។ សាលាហរៀនសហ
គមនផ៍្ដលរបក្បហៅហោយបរយិាកាសផ្ដលផឋល់នូវការគរំទហនះ នឹងជួយចងហុលបង្ហហ ញគនិំត្, ជួយហលើក្ទឹក្ចិត្ថ ហហើយនិង
ជួយបហងកើត្នូវការចូលចិត្ថ និងសមត្ទភាពហផសងៗ ទទធឹមនឹងការទទួលសាគ ល់និងការហគរពនូវអត្ឋសញ្ញដ ណនិងវបផធម៌របស់
សិសសម្នប ក្់ៗ ។  
 
 

រសចកត៉ីសងឃមឹទ ាំងឡាយរបសស់៊ិសស 

 

បន្ទធ ប់ពីានបញ្ចប់ការសិក្ាពីសាលាអិុលម៉្នក្់ សិសសទាងំអស់នឹងអាចម្ននលទនភាព៖  
1) អានានយ៉ាងលអរតឹ្មរត្ូវ និងហោយវធីិវភិាគលអ  
2) រារស័យទាក្់ទងានលអទាងំការសរហសរនិងហោយម្នត្់ទហទហៅកាន់អតិ្ថិជនទាងំឡាយ 

3) ហោះរសាយបញ្ញហ ានលអរបហសើរហៅក្បុងសាទ នភាពហផសងៗ  
4) ហរបើរាស់បហចចក្ហទសជាឧបក្រណ៍ ហដើមផរីបមូល, វភិាគ ហហើយនិងបង្ហហ ញនូវពត្៌ម្ននហផសងៗ   
5) បង្ហហ ញនូវការយល់ដឹងយ៉ាងចាស់លាស់ននសិទនិ ហហើយនិងពីភារកិ្ចចទាងំឡាយននសម្នជិក្សហគមន៍ម្នប ក្់ៗ   
6) បង្ហហ ញនូវការយល់ដឹង ហហើយនិងពីចហំណះននវជិាជ ជីវៈណ្ដមួយ ឬពីជហរមើសការសិក្ាអវីមួយ ហដើមផនឹីងបហងកើត្
នូវគហរម្នងការអវីមួយសរំាប់អន្ទគត្  

 

 

 

 

សាលទរៀន អ ៊ិលម៉ា ក ់(LMACS) គឺទរេជ្ញា ច៊ិត្េន៊ឹងទ វ្៉ីឲ្យកមមវ ៊្ិ ៉ីស៊ិកា ទ ៉ីយន៊ិងកវនលងទរៀនសូរត្ទាំងឡាយររសខ់្លួនមនការផ្ដលជូ់នដ៏លអរត្៊ឹម
រតូ្វដលស់៊ិសសរគរ់ៗ គ្នា  ។  សាលអ ៊ិលម៉ា ក ម៊ិនទរ ៉ីសទអ៉ីងឬររកានទ់ៅទល៉ីអវ៉ីៗ ទររេះអាយ , ទេ , ពូជសាសន,៍ ពណ៌សមប រ, ររេពទដ៉ីមកាំទណ៉ី ត្, 
ចាំណូលច៊ិត្េវផ្ាកទេ , ព៊ិការភាព, ទសចកេ៉ីរតូ្វការព៊ិទសស, ភាពសាា ត្ជ់ាំនាញខាងភាសាអងទ់គលស ឬភាសាររទ សទផ្សងទ ៀត្ ឬកព៏៉ីសាា ដដខាង
វផ្ាកស៊ិកាអវ៉ីទផ្សងៗ វដលមនព៉ីទពលម នទនាេះទឡ៉ីយ ។  
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ការបររងៀន ន៊ិងការស៊ិការៅសាលាររៀន អុ៊ិលម៉ា ក់  
TEACHING AND LEARNING AT LMACS 

 

សាលាររៀន អុ៊ិលម៉ា ក់ (LMACS)  

 ានវវិឌ្ណន៍ចាបហ់ផឋើមពីក្មមវធីិជួយសិសសផ្ដលានចាក្ហចញពីសាលាឲ្យចូលហរៀនហឡើងវញិ ហោយហដឋ ត្ហៅហលើការបញ្ចប់
ននពិនធុ ផ្ដលចាាំច ់រហូត្ដល់ហៅការសិក្ាក្រំតិ្វទិាល័យដ៏ទូលទូំលាយ ផ្ដលហដឋ ត្ហៅហលើការផឋល់នូវមុខ្វជិាច ជីវៈទូហៅ, 
ក្មមវធីិបហរងៀនផ្ដលម្ននគុណភាពលអក្រំតិ្ខ្ពស់ សរំាប់សិសានុសិសសផ្ដលរបឈមមុខ្នឹងបញ្ញហ លាំក្ហផសងៗ ។  

 

 ទទួលបហំរ ើសិសសផ្ដលម្ននភាពលាំក្ហផសងៗ ចនួំន 120 ន្ទក្់ ។ វាគឺជាសាលាហវឹក្ហវឺនក្រំតិ្ថាប ក្់វទិាល័យសរំាប់សិសស
ទាងំឡាយណ្ដផ្ដលធ្លល បា់នចាក្ហចញពីសាលាហរៀនន្ទន្ទ ។  សាលា អិុលម៉្នក្់ ជួយផឋល់នូវការសិក្ាដ៏ពិហសសតាម
រយៈគរូំគមួយ ហ ម្ ះថា ក្មមវធីិបហរងៀនបផ្នទមបញ្ចូ លជាមួយគប  ។  

 

 ក្មមវធីិបហរងៀន គឺសាទ បន្ទហឡើងហៅជុវំញិចណុំះសខំាន់ៗននការសិក្ាមុខ្វជិាជ ទូហៅ ផ្ដលជួយផឋល់បផ្នទមហទៀត្ ហោយថាប ក្់
ហរៀនហផសងៗ តាមក្មមវធីិបហរងៀនលក្ខណៈសិក្ាចិត្ឋសាស្ដសឋ និងជារក្ុមៗ, ផ្ដលម្ននសម្នសភាគពីសាលាហៅនឹងការង្ហរ, 
ផ្ដលផឋល់នូវការទូន្ទម នជាហរៀងរាល់នថង ហហើយនិងអាចចុះហ ម្ ះយក្ថាប ក្់ហរៀនហផសងៗហៅមហាវទិាល័យ អិុមសីុសីុ ផ្ដល 
រត្ូវានហគចាក្ទុ់ក្ហៅហរកាមក្មមវធីិចុះហ ម្ ះសិក្ាជាហទវគុណ (Dual Enrollment Program) ។  ក្មមវធីិសិក្ាហៅ
សាលា អិុលម៉្នក្ ់គឺហដឋ ត្ហៅហលើទហំំថាប ក្់តូ្ចលមមគួរសម ហហើយនិងផ្ដលហ ព្ ះហៅហលើហបសក្មមសិក្ាវបផធម៌របស់ខ្លួន ។   

 

 កាលបរហិចឆទសិក្ាគឺម្ននលក្ខណៈខុ្សផ្បលក្គប ពីសាលាវទិាល័យធមមតា ។  ថាប ក្់និមួយៗ គឺម្ននចនួំន 55 ន្ទទី ។ ហម៉្នង
សិក្ា គឺចាប់ពីហម៉្នង 9:00 រពឹក្ ដល់ហម៉្នង 3:30 លាង ច ។  ថាប ក្់ហរៀនទាងំឡាយ គឺជួបជាហរៀងរាល់នថង ពីនថងចនធ រហូត្ដល់
នថងរពហសផត្ិ៍ ។ ម្ននការបហរងៀនបផ្នទមដធ ល់ គឺរគូម្នប ក្នឹ់ងសិសសម្នប ក្់ ហហើយនិងហពលវាលាជនួំយបផ្នទមហផសងហទៀត្ គឺ
ចាបពី់ហម៉្នង 9:00រពឹក្ ដល់ហម៉្នង 12:00 នថងរត្ង់ ជាហរៀងរាល់នថងសុរក្ផងផ្ដរ ។  

 

 ថាប ក្់ហរៀងទាងំឡាយ គឺត្រមូវឲ្យានពិនធុយ៉ាងតិ្ចណ្ដស់ 70% (C-) ហដើមផនឹីងអាចហរៀនចប់ថាប ក្់ាន ។ សិសសនិងរក្ុម
រគួសារ ឬអបក្អាណ្ដពាាលរគប់ៗគប  នឹងទទួលរាយការណ៍សិក្ាហផសងៗក្បុងចហន្ទល ះរតី្ម្នស និងហៅចុងបញ្ចបរ់តី្
ម្នសនិមួយៗ ហហើយនិងរាយការណ៍ននក្មមវធីិសិក្ាពិហសសផងផ្ដរ, ហបើសិនជាម្ននការសិក្ាផ្ផបក្ហនះ ។   

 

 សិសសទាងំអស់គប  គឺរត្ូវជួបជុគំប ក្បុងលក្ខណៈផឋល់ដបូំន្ទម នជារក្មុៗ ជាហរៀងរាល់នថង ។ ទីរបឹក្ាសាលាទាងំឡាយនឹងជួយ
ហធវើកាលបរហិចឆទឲ្យសិសសម្នប ក្់ៗ, ជួយពិនិត្យហមើលការរកី្ចហំរ ើនននសិសស ហហើយនិងជួយទាក្់ទងហៅតាមផធះសិសសផងផ្ដរ។ 
ទីរបឹក្ាសាលានឹងផឋល់ពត្ម៌្ននហផសងៗដល់រក្ុមរគួសារ និងអបក្អាណ្ដពាាលជាហរៀងរាល់ពីរសាឋ ហ៍មឋង ហដើមផផីឋល់នូវ
រាយការណ៍រកី្ចហំរ ើនហផសងៗ របស់សិសស ។   

 

 ជួបរបជុពិំភាគសិក្ាគប ជាហរៀងរាល់ផ្ខ្ ។ ការរបជុមំឋងៗ គឺហដឋ ត្ហៅហលើត្នំលណ្ដមួយននត្នំលអភិសម្នចារទាងំដប់របស់
សាលា អិុលម៉្នក្ ់។ ក្មមវធីិវបផធម៌ហផសងៗ គឺរត្ូវានហគរាប់បញ្ចូ លហៅក្បុងការជួបជុសិំក្ាទាងំឡាយ ។  សិសសរគប់ៗគប  
នឹងានចូលហៅទសសន្ទក្សំានឋនូវហរឿងហលាខ នន្ទន្ទ ហៅហរាងហលាខ ន ម៉្នរម៉ី្នក្, ហៅទសសន្ទសារមនធីរ, និងហៅហមើលកុ្នឯក្
សារហផសងៗ ហទៀត្ ។ ការជួបជុទំាងំឡាយហនះ ក្៏ម្ននរូមបញ្ចូ លហភញៀវផ្ដលហធវើសនធរក្ថាហផសងៗផងផ្ដរ ។  

 

 គឺហបឋជាញ ចិត្ថហដើមផជួីយសិសសម្នប ក្់ៗ  ឲ្យអាចទទួលានហជាគជ័យ ។ 
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វ៊ិជ្ជជ ស៊ិកាននសាលា អុ៊ិលម៉ា ក់  
(LMACS COURSE OF STUDY) 

 

ក្មមវធីិសិក្ាននសាលាអិុលម៉្នក្ ់គឺរត្ូវានហគហៅថា “ហ្វេស្សិះ (Phases-ដំណាកក់ាលអនុវត្តន)៍៖ មាគ៌ា ហ្ ព្ ិះហ្ៅកានស់មសទ្ធសផល” ។ 
រចន្ទសព័ននផ្ដលម្ននរទងរទាយអភិវឌ្ណន៍និមយហនះ គឺរត្ូវានហគយក្មក្អនុវត្ឋ ហដើមផហីោះរសាយបញ្ញហ ខ្វះខាត្ហផសងៗរបស់
សិសសហៅក្បុងការហរៀនសូរត្ ហហើយនិងហដើមផជួីយដល ស់បឋូ រសិសសឲ្យហធវើដហំណើ រហៅកាន់ការបញ្ចបដ់៏ហជាគជ័យនូវក្បុងក្មមវធីិសិក្ា
ហៅសាលាអិុលម៉្នក្ ់ហហើយនិងផឋល់ឧកាសសរំាប់សិសសហដើមផនឹីងអាចសហរមចានហជាគជយ័ក្បុងការសិក្ា, ការហចះរារស័យ
ទាក្ទ់ងក្បុងសងគម ហហើយនិងការរបក្បការង្ហរហៅនថងហរកាយផងផ្ដរ ។  
 

ក្មមវធីិ ហ្វេស្សិះ គឺម្ននកាលអនុវត្ថន៍បី ឬបីដណំ្ដក្់ការដ៏សខំាន់ៗ  ។ ដណំ្ដក្់កាលនិមួយៗ គឺរចន្ទហឡើងហដើមផផីឋល់ឲ្យសិសស
ទាងំឡាយនូវភាពសាធ ត្់ជនំ្ទញផ្ដលចាាំច់ហផសងៗ ហដើមផបីហំពញដល់ត្រមូវការទាងំឡាយននការបញ្ចប់ការសិក្ារបចារំដឌម៉្ន
សាឈូផ្សត្ ហហើយនិងសរំាប់សាលាហរៀន មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ ននរក្ុងឡូផ្វលផងផ្ដរ ។ 
 

ហៅក្បុង ដំណាកក់ាលអនុវត្តនទី៍្មយួ សិសសទាងំអស់រត្ូវខិ្ត្ខ្ហំដឋ ត្អារមមណ៍ហៅហលើការទាញយក្នូវមុខ្វជិាជ ជនំ្ទញន្ទន្ទផ្ដលចាំ
ាច់សរំាប់ជួយសិសសឲ្យានហជាគជ័យ ។  
 

ហៅក្បុង ដំណាកក់ាលអនុវត្តនទី៍្ពីរ សិសសទាងំអស់រត្ូវខិ្ត្ខ្ហំដឋ ត្អារមមណ៍ហៅហលើការបង្ហហ ញនូវមុខ្វជិាជ ជនំ្ទញន្ទន្ទផ្ដលាន
ហរៀនសូរត្មក្ពីដណំ្ដក្់កាលវវិត្ឋន៍ទីមួយរួចហហើយ ។  
 

ហៅក្បុង ដំណាកក់ាលងនុវត្នតនទី៍្បី សិសសទាងំអស់រត្ូវខិ្ត្ខ្ហំដឋ ត្អារមមណ៍ហៅហលើអនុវត្ថនូវវជិាជ ជនំ្ទញន្ទន្ទផ្ដលានហរៀនសូរត្ 
មក្ពី ដណំ្ដក្់កាលវវិត្ឋនទី៍១ និងទី២ ។  
 

ដណំ្ដក្់កាលអនុវត្ថននិ៍មួយៗ  គឺម្ននរួមបញ្ចូ លមុខ្វជិាជ សិក្ាដូចត្ហៅ ៖   
 ម្ននចនួំនរបម្នណ 12 មុខ្វជិាជ សិក្ាហផសងៗ  
 ម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំសម្នសភាគហសវាក្មមរបចាសំាលា និងសហគមន៍   
 ម្ននការបហងកើត្ផលប័រត្ (portfolio) ហហើយនិងការសិក្ាហមហរៀនសារហឡើងវញិហផសងៗ 

 

វត្ទុ រត្ូវការសរំាប់ដណំ្ដក្់កាលអនុវត្ឋន៍ទី ២ និងទី៣ ម្ននរួមបញ្ចូ ល៖   
 ការហរៀបចហំវឹក្ហវឺនផ្ផបក្អាជីពហផសងៗ  
 ការសម័រគចិត្ថសាក្លផងហធវើកិ្ចចការសងគមហផសងៗ ឲ្យាន 50 ហម៉្នង  
 ម្ននឧកាសសរំាប់ចុះហ ម្ ះចូលហរៀនជាហទវគុណ (Dual Enrollment) 

 ការរបឡងចប់ានហជាគជ័យខាងផ្ផបក្ អិុមខ្ះ (MCAS)  

 ម្ននជនំ្ទញការផ្ផបក្គណិត្សាស្ដសថ និងភាសាអង់ហគលស   
 ការរបឡងចប់ានហជាគជ័យនូវថាប ក្់ហរៀនទាងំឡាយនន “ថាប ក្់ទីបផុំត្” គឺថាប ក្ទី់១២   

 

គឺម្ននហពលហវលាបីរតី្ម្នស ផ្ដលនឹងរត្ូវានអនុញ្ញដ ត្ឲ្យបញ្ចប់ដណំ្ដក្់កាលអនុវត្ថន៍និមួយៗ ។  
 

ដហំណើ រការហជឿនហលឿនននការសិក្ា គឺនឹងរត្ូវានហគពិនិត្យហមើលហៅចុងរតី្ម្នសនិមួយៗ ។ សិសសទាងំឡាយផ្ដលមិនាន
បញ្ចប់នូវដណំ្ដក្អ់នុវត្ថន៍ណ្ដមួយក្បុងក្ឡុំងបីរតី្ម្នស នឹងរត្វូហគត្រមូវឲ្យហរៀនសូរត្សារហឡើងវញិហៅដណំ្ដក្់កាលអនុវត្ថន៍
មួយហន្ទះ ឬនឹងរត្ូវានហគដក្ហ ម្ ះហចញពីសាលាហរៀន ។  
 
សរំាប់បញ្ជី មុខ្វជិាជ សិក្ាទាងំអស់របស់សាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ សូមហមើលហសៀវហៅបញ្ជី មុខ្វជិាជ សិក្ាបចចុបផនបរបស់ហយើង ។  
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 វ៊ិនយ័ន៊ិងចាប់របត៊ិបតត៊ិទ ាំងឡាយវដលម៊ិនអាចតវ៉ា បាន  
(NON-NEGOTIABLE RULES AND POLICIES) 

 

វ ៊ិនយ័ន៊ិងចារទ់ាំងឡាយវដលម៊ិនអាចត្វ៉ាបានទៅសាលទរៀន អ ៊ិលម៉ា ក ់(LMACS) គឺរត្វូបានរទងក៉ីត្ទឡ៉ីងទោយការទគ្នរពដរ៏ត្៊ឹមរត្វូ ៖  
ទគ្នរពខ្លួនឯង៖  

ហដើមផជីាសិសសម្នប ក់្ននសាលា, អបក្រតូ្វហធវើក្ចិចការផ្ដលហ ព្ ះហៅហលើហគលបណំងរបស់អបក្ សរំាប់នឹងអាចសហរមចអន្ទគត្ដ៏
ម្ននហជាគជ័យ និងម្ននសុខ្ម្នលភាពលអ ។  

ទគ្នរពអាកដដ ៖  
អបក្រតូ្វរបរពឹត្ថចហំសះសិសស, បុគគលិក្សាលាអុិលម៉្នក់្, បុគគលិក្សាលាមហាវទិាល័យ អុិមសីុសីុ ហហើយនិងចហំសះហភញៀវទាងំ
ឡាយរបស់សាលា ហោយភាពគួរសម និងហោយហគរពផងផ្ដរ ។    

ទគ្នរពកមមស៊ិ ធ៊ិអាកដដ ៖  
អបក្រតូ្វជួយផ្ថរក្ានផធបរមិ្នណសាលាហរៀនទាងំមូល, សាលាមហាវទិាល័យ ហហើយនិងរបស់ក្មមសិទនិននអបក្ដនទ ។   

              

 មនិរតូ្វហរបើអហំពើរហោរហៅ ឬការគរំាមគផំ្ហងននអហំពើរហឹងាណ្ដមួយហឡើយ ។ ការប៉ះទងគចិ ឬការមនិយល់រសបគនិំត្គប  អវីមួយ 
គរឺតូ្វហោះរសាយគប ហោយសនថិវធិ ីគហឺោយអហំពើរអហឹងា ។ វាគជឺាបទហលមើសននចាប់រដឌផ្ដលកាន់អាវុធអវមួីយហៅ ក្ផ្នលងសាលា 
ឬហៅក្បុងពិធហីផសងៗផ្ដលហរៀបចហំឡើងហោយសាលាហរៀន, ម្នរតា M.G.L.A. 71 § 37 H ។  

 

 គបផនិីយាយសឋីជាមួយអបក្ដនទហទៀត្ហោយការហគរព ៖ មតិ្ថរួមសាលា, បុគគលិក្សាលាអុលិម៉្នក់្, បុគគលិក្មហាវទិាល័យ អុិម
សីុសីុ, អបក្ជួលអាគរ និងហភញៀវទាងំឡាយ ។  គម នសក្យហថាក្ទាប ឬភាសារបម្នថណ្ដមួយនឹងរតូ្វានហគអនុញ្ញដ ត្ហឡើយ ។ 

 

 ចូរជួយផ្ថរក្ាទីធ្លល សាលាឲ្យានសាអ ត្សអពីំហរគឿងហញៀនហផសងៗ ។ មនិរតូ្វឲ្យម្ននថាប  ំឬហរគឿងហញៀនរបហភទណ្ដមួយហៅក្បុង 
បរហិវណសាលា និងមហាវទិាល័យហឡើយ គរឺគប់ហពលហវលាទាងំអស់ជាក្ហិំត្ ។  

 

 សិសសមនិអាចជក់្ារហីៅហលើបរហិវណសាលាហរៀនហឡើយ ។ ហនះ គរួឺមបញ្ចូ លទាងំហៅតាមម្នត់្ទាវ រ និងហៅតាមអផ្ងកលយចូល 
តាមជញ្ញជ ងំន្ទន្ទននអាគរសាលាហរៀនអុិលម៉្នក់្ផងផ្ដរ ។ សិសសផ្ដលហលមើសនឹងបត់្បរំាមជក់្ារហីនះ នឹងរតូ្វហសបើឲ្យចាក្ហចញ 
ពីសាលាហរៀនមួយនថង ហហើយនិងរតូ្វោក់្ថាអវត្ថម្ននហៅក្បុងថាប ក់្ហរៀនទាងំឡាយរបស់ហគផងផ្ដរ ។  វគជឺ្ញរ ទលម៉ីសចារ់ររចាំរដឋ 
វដលជក់បារ ៉ីទៅកា ងររ ៊ិទវណសាលទរៀននានា ។  

 

 សិសសមនិអាចចាក្ហចញពីអាគរសាលាហរៀនានហៅក្បុងហពលសិក្ាហោយគម នការអនុញាត្ហឡើយ ។ សិសសណ្ដផ្ដលចាក្ 
ហចញពីអាគរសាលា ហោយគម នការអនុញាត្ នឹងរតូ្វហគបញ្ចូ នហៅផធះសរំាប់នថងហន្ទះ ហហើយនិងរតូ្វទទួលការក្ត់្ ថាអវត្ថម្នន 
មួយហៅក្បុងថាប ក់្រហរៀនរបស់ពួក្ហគ ។  

 

 រតូ្វហរៀបចខំ្លួនជាហរសចសរំាប់ថាប ក់្ហរៀនទាងំឡាយ ។  
- រតូ្វយក្ហសៀវហៅក្ត់្ក្ហំណរផ្ដលម្នន ៥ មុខ្វជិាជ មក្ជាមួយអបក្ហៅរគប់ថាប ក់្ហរៀនទាងំឡាយ ។  
- មនិអនុញាត្ឲ្យហរបើទូរស័ពធនដហៅក្បុងក្ផ្នលងណ្ដមួយននអាគរសាលាហរៀនហឡើយ ។ ហបើសិសសណ្ដហលមើសនឹងបទបរំាមហនះ 
គថឺាទូរស័ពធរបស់ហគនឹងរតូ្វបុគគលិក្ដក្ហូត្យក្ ហហើយអបក្អាណ្ដពាាលសិសសនឹងរតូ្វានទទួលដណឹំងហន្ទះផ្ដរ ។ 
ការហលមើសជាហរចើនដង នឹងរតូ្វទទួលការពិន័យ ផ្ដលអាចរហូត្ដល់រតូ្វហដញហចញឲ្យឈប់ ហរៀនពីសាលាផងផ្ដរ ។   
- មនិរតូ្វន្ទយំក្អាហារ ឬហភសជជៈចូលហៅក្បុងថាប ក់្ហរៀនហឡើយ ។  
- គបផរីតូ្វហសលៀក្សក់្ឲ្យានរត្មឹរតូ្វសរំាប់សាលាហរៀន ។   

 

 គបផរីតូ្វហគរពបរហិវណសាលាហរៀន អុិលម៉្នក់្, មហាវទិាល័យ អុិមសីុសីុ ហហើយនិងទីធ្លល អាគរសាលាទាងំមូលផងផ្ដរ ។  
- មនិរតូ្វហធវើឲ្យខូ្ចរូបរាង ឬសរហសរ ឬគូរគនូំរអវីហៅហលើជញ្ញជ ងំននអាគរសាលាហរៀនហឡើយ ។  
- រតូ្វហចាលសរំាមទាងំអស់ហៅក្បុងធុងសរំាមឲ្យានលអរត្មឹរតូ្វ ។   
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ចាប់របត៊ិបតត៊ិរផសងៗននវ៊ិន័យ  
DISCIPLINARY POLICIES 

 

ចាប់សរំាប់ោក្់វនិយ័ទណឍ ក្មមហផសងៗននសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ គឺរត្ូវានបហងកើត្ហឡើយហដើមផជួីយគរំទនូវហសចក្ថីសុចរតិ្នន 
សហគមន៍សាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ទាងំមូល ហហើយនិងជួយរទរទង់ដល់សិសសទាងំឡាយក្បុងការហគរពតាមវនិ័យនិងចាប់ទាងំ
ឡាយផ្ដលមិនអាចដល ស់បថូ រានននសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ដូចានផ្ថលងហៅខាងហលើ ។  ក្រំតិ្របសិទនិភាពននការហធវើអត្ថរាគមន៍ 
នឹងជួយផឋល់ឲ្យសិសសអាចបង្ហហ ញឲ្យហ ើញហឡើងវញិនូវអាក្បផកិ្រយិារបស់ពួក្ហគ ។ សិសសទាងំឡាយផ្ដលរបឈមមុខ្នឹង
ភាពលាំក្ន្ទន្ទក្បុងការអនុវត្ថន៍ឲ្យានរតឹ្មរត្ូវតាមចាប ់នឹងរត្ូវានហគបញ្ជូ នឲ្យហៅជួបនឹង បុគគលិក្ទទួលបនធុក្ខាងផ្ផបក្
ហធវើអត្ថរាគមនន៍នសាលា អិុលម៉្នក្ ់។  ហបើសិនជាអាក្បផកិ្រយិារបស់សិសសហន្ទះហៅមិនដល ស់បឋូ រ បន្ទធ ប់ពីបុគគលិក្សាលាាន
ហធវើអត្ថរាគមន៍ហហើយហន្ទះ ឬក្អ៏ាក្បផកិ្រយិាហន្ទះរត្ូវានក្ណំត្់ហោយអគគន្ទយក្សាលាថារត្ូវការជនួំយបផ្នទមហលើការហធវើ
អត្ថរាគមន៍ផ្ថមហទៀត្ហន្ទះ គឺរត្វូបញ្ជូ នដល់គណៈក្មមការរត្តួ្ពិនិត្យអភិសម្នចារននសាលាអិុលម៉្នក្ ់ហដើមផឲី្យហគហធវើការពិនិត្យ
វនិិចឆ័យហមើលឲ្យានរតឹ្មរត្ូវ ។ បទហលមើសហលើសិទនិពលរដឌ, សស្ដសាថ វុធ, ថាប ហំញៀន ហហើយនិងអហំពើរហោរហៅហផសងៗ គឺចាាំច់
រត្ូវការចាត្់ផ្ចងហោយអគគន្ទយក្សាលាភាល មៗ ហហើយមិនចាាំប់អនុវត្ថន៍តាមដហំណើ រការចាបោ់ក្់វនិ័យទូហៅរបស់សាលា
ហរៀន អិុលម៉្នក្់ ហឡើយ ។ បទហលមើសហហើយនិងដហំណើ រការោក្់វនិយ័ពិហសសទាងំឡាយហន្ទះ គឺរត្ូវានផ្ចងយ៉ាងចាស់លាស់
ហៅខាងវគគ ឬម្នរតាហរកាយបនថិចហទៀត្ហៅក្បុងហសៀវហៅផ្ណន្ទហំនះ ។ 
 

សិសសទាងំអស់ គឺរត្ូវានហគសងឃមឹថានឹងអាចរបរពឹត្ថានលអតាមត្រមូវការទាងំឡាយសរំាប់អាក្បផកិ្រយិាដូចផ្ដលានផ្ចង
ហៅក្បុងកូ្នហសៀវហៅផ្ណន្ទហំនះ ។ ម្នរតា 71B ននចាបទូ់ហៅរបចារំដឌម៉្នសាឈូផ្សត្ ផ្ដលហគផ្ត្ងានសាគ ល់ជាទូហៅថា ម្ន
រតា 766 គឺត្រមូវឲ្យម្ននការដល ស់បថូ រហផសងៗបផ្នទមហទៀត្ សរំាបសិ់សសណ្ដផ្ដលរត្ូវានហគពិនិត្យហ ើញហោយគណៈក្មមការ
ថា ម្ននការរត្ូវការជនួំយពិហសសន្ទន្ទ ហហើយផ្ដលក្មមវធីិហន្ទះរត្ូវានអធិបាយហៅក្បុងក្មមវធីិសិក្ាដធ ល់ខ្លួនពិហសស ឬក្មម
វធីិ អាយអីុភី (IEP-Individualized Educational Plan) ។ ចហំសះសិសសទាងំឡាយណ្ដផ្ដលហរៀនក្បុងក្មមវធីិ អាយអីុភី 
ផ្ដលរត្ូវានហគបញ្ឈប់ឲ្យហរៀន ១០នថង ឬហរចើននថងហៅក្បុងមួយ ប្ សិំក្ា, ចាាំច់រត្ូវហរៀបចហំធវើតាមនីតិ្វធីិទរមង់ការដូចត្ហៅ ៖   
 

1. ហរៀបចហំកាះហៅអងគរបជុគំណៈក្មមការទាងំមូល ។  
2. រត្ូវពិចារណ្ដនូវហសចក្ថីរត្ូវការសរំាប់ហធវើការសាក្លផងបផ្នទមហផសងៗ ។  
3. រត្ូវហធវើការក្ណំត្់ពីអវីៗផ្ដលបង្ហហ ញឲ្យហ ើញ ។   
4. រត្ូវហធវើការវនិិចឆ័យដល់អាក្បផកិ្រយិាហផសងៗ (ហបើសិនជាម្ននការបញ្ឈប់ហរចើនជាង ១០នថង ) ។  
5. រត្ូវបហងកើត្នូវគហរម្នងអត្ថរាគមន៍ផ្ផបក្ជនួំយអាក្បផកិ្រយិាមួយ បន្ទធ ប់ពីហធវើការវនិិចឆយ័ដល់អាក្បផកិ្រយិាហផសងៗ  
(សូមពិនិត្យហមើលគហរម្នងការណ៍ ហបើសិនជាម្ននហហើយហន្ទះ ) ។  
6. រត្ូវផ្ក្ត្រមូវនូវក្មមវធីិ អាយអីុភី ហបើសិនជាយល់ថាសមរមយ ។  
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បុគគល៊ិកអតតរាគមន ៍
STAFF INTERVENTION 

 

ហបើសិនជា, បន្ទធ ប់ពីការពិហរគះពិភាក្ាគប ជាហរចើនដងហហើយ អាក្បផកិ្រយិាសិសសហៅផ្ត្មិនដល ស់បថូ រានរបហសើរហឡើងហទហន្ទះ, 
ការរបជុជំាមួយនឹងបុគគលិក្ទទួលបនធុក្ហធវើអត្ថរាគមន៍នឹងហក្ើត្ម្ននហឡើង ។ ហោយហហតុ្ថា សាលាអិុលម៉្នក្់ម្ននជហំនឿថាសិសស
ទាងំអស់ម្ននហសចក្ថីរាថាប ចង់ហរៀនសូរត្ឲ្យានហជាគជ័យរគប់ៗ គប , បុគគលិក្ទទួលបនធុក្ហធវើអត្ថរាគមន៍នឹងហដឋ ត្អារមមណ៍ហៅ
ហលើការពនយល់ឲ្យានចាស់លាស់ពីការសងឃមឹន្ទន្ទរបស់សាលាហរៀន និងជួយរសាវរជាវជាមួយសិសសនូវឧបសគគហផសងៗ 
ផ្ដលរារាងំសិសសមិនអាចហអាយានទទួលហជាគជ័យហៅសាលា ។ ហបើសិនជាអាក្បផកិ្រយិាសិសសហៅផ្ត្មិនដល ស់បថូ រាន
របហសើរហឡើងហទ បន្ទធ ប់ពីការអត្ថរាគមន៍របស់បុគកលិក្សាលាហន្ទះ គឺថាចណំង់រក្ហហតុ្ផលរបស់សិសសផ្ដលចង់ហរៀនឲ្យាន
ហជាគជ័យហៅសាលាអិុលម៉្នក្់ហន្ទះ គឺនឹងរត្ូវានហគម្ននការចាប់សងសយ័ជាខាល ងំ  ហហើយការពិនិត្យហសើហរ ើហលើការអភិសម្នចារ 
(Ethical Review) ក្៏នឹងរត្ូវានហគហរៀបចហំធវើហឡើងផងផ្ដរ ។  
 

 

 

ការព៊ិន៊ិតយវ៊ិន៊ិចឆ័យអភ៊ិសមចរ 

ETHICAL REVIEW 

 

ការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ គឺជាអងគរបជុចុំងហរកាយបផុំត្ (គឺម្ននភាពរបហាក្់របផ្ហលគប នឹងការអងគជនុំំជរមះ) សរំាប់
សិសសទាងំឡាយណ្ដផ្ដលរបឈមមុខ្នឹងការលាំក្ដផ្ដលៗហរចើនហលើក្ហរចើនសារ ទាក្់ទងនឹងការមក្ចូលហរៀន, ការមក្
ចូលហរៀនយឺត្យាវផ្ដលទាក្់ទងហៅនឹងការហរៀនធ្លល ក្់ថាប ក្់ហផសងៗ ហហើយនិងឬក្៏ផ្ដលទាក្់ទងនឹងអាក្បផកិ្រយិាហៅក្បុងថាប ក្់
ហរៀន ។ សិសសនឹងរត្ូវបង្ហហ ញខ្លួនហៅចហំាះមុខ្គណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារហៅហលើក្ទីបី ចហំសះសិសសណ្ដផ្ដល
ម្ននបញ្ញហ ជាមួយការចូលហរៀន, ការយឺត្យាវផ្ដលទាក្់ទងហៅនឹងការហរៀនធ្លល ក្់ថាប ក្់ ឬម្ននបង្ហហ ញអាក្បផកិ្រយិាហផសងៗ ។ 
សិសសក្រ៏បផ្ហលជានឹងរត្ូវបង្ហហ ញខ្លួនចហំសះមុខ្គណៈក្មមការផងផ្ដរ សរំាប់អាក្បផកិ្រយិាផ្ដលផ្បលក្ពីធមមតា ដូចជាការ
វាយត្ប់គប , ម្ននកាន់ហរគឿងអាវុធ ឬហរគឿងហញៀនហផសងៗ, ម្ននការហចាលសក្យសដីំគរំាមគផំ្ហងដល់បុគគលិក្សាលា ឬដល់
សិសសដនទហទៀត្ ហហើយនិងម្ននភាពហោរហៅ ឬការសលុំត្ ល្ នសនហៅកានបុ់គគលិក្ ឬសិសសដនទហទៀត្ហន្ទះ ។  
 

សិសសណ្ដផ្ដលរត្ូវានហគបញ្ជូ នឲ្យហៅជួបគណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ នឹងានទទួលដណឹំងជាមុន ។ ហៅ
ហពលផ្ដលានទទួលដណឹំងហនះហហើយ សិសស ឬម្នតាបិតា, អបក្អាណ្ដពាាល, អបក្ទទួលបនធុក្ (ហបើសិនជាសិសសហន្ទះហៅ
ហរកាមអាយុ ១៨ ប្ )ំ នឹងរត្ូវរាប់ដល់គណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆយ័អភិសម្នចារ ថាហត្ើពួក្ហគអាចមក្ជួបរបជុតំាមនថងផ្ខ្ហដល
ានក្ណំត្ហ់ន្ទះផ្ដរឬហទ ។  ហបើសិនជាសិសសមិនានរាប់ហៅគណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ ថាហត្ើខ្លួននឹងមិនអាច
មក្របជុដូំចតាមនថងផ្ខ្ក្ណំត្់ ឬក្៏មិនានមក្ហទហន្ទះ, ហនះនឹងសបញ្ញជ ក្់ឲ្យហ ើញថា ចណំ្ដប់អារមមណ៍របស់សិសសក្បុងការ
មក្បនថការសិក្ាហៅសាលាអិុលម៉្នក្់ នឹងអាចម្ននបញ្ញហ  ហហើយន្ទយក្សាលាម្ននសិទនិហដញសិសសឲ្យហចញពីសាលាាន ។   
 
ហៅឯអងគរបជុនំនគណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ  សិសសនឹងរត្ូវានហគផ្ណន្ទរំាបឲ់្យសម្នជិក្ម្នប ក្់ៗានសាគ ល់ ។ 
មូលហហតុ្ន្ទន្ទននការបញ្ជូ នក្៏នឹងរត្ូវានហគអធិបាយផងផ្ដរ ។ សិសសនឹងរត្ូវានហគផឋល់ឧកាសឲ្យនិយាយចហំសះបញ្ញហ ន្ទ
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ន្ទពីអវត្ថម្នន, ការហគចមិនចូលសាលាផ្ដលទាក្់ទងហៅនឹងការហរៀនធ្លល ក្់ថាប់ ក្ ឬពីអាក្បផកិ្រយិាហៅក្បុងសាលាឬថាប ក្់ហរៀន 
ហហើយនិងពនយល់ពីការសរមបសរមូលនូវសាទ នភាពអវីហផសងៗផងផ្ដរ ។ សិសសនឹងរត្ូវានហគហសបើឲ្យហចញពីបនធប់របជុ ំហៅក្បុង
ខ្ៈណៈផ្ដលគណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចាររត្ូវការពិភាក្ាជនុំជំរមះហសចក្ថី ។ សិសសនឹងរត្ូវានហគហៅឲ្យចូល
ហៅកាន់បនធប់របជុវំញិ ហហើយការសហរមចចិត្ថរបស់គណៈក្មមការ ហហើយនិងហហតុ្ផលផ្ដលហក្ើត្ហឡើងជាបនថបន្ទធ ប់ទាងំឡាយ 
នឹងរត្ូវានហគជរំាបរាប់ផងផ្ដរ ។  ផ្ថមហៅហលើចលន្ទនណន្ទផំ្ក្ត្រមូវទាងំឡាយផ្ដលានសហំរចហឡើងហោយគណក្មមការ, 
ការោក្់ពិនយ័ទណឍ ក្មមទាងំឡាយ, ឧទាហរណ៍ដូចជាការបញ្ឈប់ ឬការបហណឋ ញហចញពីសាលាហរៀន នឹងរត្ូវានហគចាប ់
ហផឋើមអនុវត្ថន៍ហឡើងផងផ្ដរ ។  សិសសហហើយនិងអបក្អាណ្ដពាាល នឹងានទទួលដណឹំងបផ្នទមហទៀត្ ជាលាយលក្ខអក្សរសឋី
ពីការសហំរចចិត្ថរបស់គណៈក្មមការ ក្បុងរយៈហពលរាពីំរនថងននការរបជុរំបស់គណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ ។       
 

ការសហំរចចិត្ថរបស់គណក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ ក្៏អាចនឹងសុតំ្វ៉ាានហោយសិសសដធ ល់ ឬហោយអបក្អាណ្ដពា
ាលហៅកាន់ន្ទយក្សាលា ។ ការហសបើសុហំោយលាយលក្ខអក្សរសរំាប់ការសុតំ្វ៉ា នឹងរត្ូវោក្់ហសបើហៅកាន់ន្ទយក្សាលាក្បុង
រយៈហពលរាពីំរ (៧) នថងននការផឋល់ដណឹំងពីការសហំរចចិត្ថហន្ទះ ។ ន្ទយក្សាលានឹងពិនិត្យពិចារណ្ដនូវការហសបើសុតំ្វ៉ាហនះ 
ហហើយនិងហចញនូវការសហំរចចិត្ថជាលាយលក្ខអក្សរក្បុងរយៈហពលរាពីំរនថង ។   
 

ន្ទយក្សាលាម្ននសិទនិរគប់រគន់នឹងបហណឋ ញសិសសទាងំឡាយណ្ដផ្ដលម្ននថាប ហំញៀន, សាស្ដសាថ វុធ ឬអហំពើរហំលាភហោរហៅ 
ឬការគរំាមក្ផំ្ហងដល់បុគគលិក្ណ្ដម្នប ក្់ ដូចានផ្ថលងហៅក្បុងចាប់ម្នរតា M.G. Lc. 71, § 37H (a) និង (b) រសាប់ ។  
 

ហៅក្បុងក្រណីផ្ដលទាក្់ទងនឹងការបហណឋ ញហចញពីសាលា, សិសសហហើយនិងអបក្អាណ្ដពាាលម្ននសិទនិសុតំ្វ៉ាទាមទារ
ហោយដធ ល់ហៅកាន់សម្នជិក្រក្មុរបឹក្ាននសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ។ សិសសផ្ដលានហគហដញហចាលហន្ទះ នឹងម្ននរយៈហពល
ដប់ (១០)នថង ពីនថងផ្ដលហគបហណឋ ញហចញពីសាលាហរៀនហន្ទះ ហដើមផនឹីងរាប់ហៅរក្ុមរបឹក្ាននសាលា អិុលម៉្នក្់ ពីការសុតំ្វ៉ា
របស់ខ្លួន ។  សិសសម្ននសិទធិរគប់រគន់ក្បុងការទទួលវនិិចឆ័យដ៏រតឹ្មរត្ូវតាមចាប់ រួមបញ្ចូ លទាងំ ក្)សបុំរត្សរហសរននការហដញ
ហចញពីសាលា, ខ្)ហពលហវលារគប់រគន់ហដើមផហីរៀបចោំក្់សក្យសុតំ្វ៉ា, គ)ម្ននសិទនិអាចម្ននត្ណំ្ដងហោយហមធ្លវ ីឬហោយអបក្
ជនួំយទាមទារណ្ដហផសងហទៀត្ផ្ដលសិសសអាចបង់នថលាន,  )ម្ននសិទនិអាចបង្ហហ ញភសថុតាងនិងអបក្សាក្សហីផសងៗ, ង)ម្នន
សិទនិអាចសាក្សួរអបក្សាក្សទីាងំឡាយផ្ដលរប្ងំនឹងសិសស ហហើយនិងអាចទទួលការសហំរចចិត្ថជាលាយលក្ខអក្សរហោយ
្ប់រហ័សបផុំត្តាមផ្ដលអាចហធវើហៅាន ផ្ដលរួមម្ននបញ្ចូ លទាងំក្តាថ ហផសងៗសរំាប់ការសហំរចចិត្ថទាងំឡាយហន្ទះ ។ 
 
 
 

ន៉ីត៊ិវ៊ិធ៉ីនានាសរមប់រាយការណ៍ ន៊ិងការរឆលើយតបរឹនឹងឧបតត៊ិរេតុរផសងៗ
ននការរ ាំរលាភស៊ិទធ៊ិសុ៉ីវ៊ិលទាំងឡាយ 

PROCEDURES FOR REPORTING AND RESPONDING TO INCIDENTS OF CIVIL 

RIGHTS VIOLATIONS 

 

សាលា មុដីល់សុសក អាខាឌឺមុ ី្ហ្ទ្ើ ហបឋជាញ ចិត្ថហដើមផផី្ថរក្ាបរហិវណសាលាហរៀន និងក្ផ្នលងហធវើការផ្ដលហសរហពញហៅហោយភាព
ហសរផី្ដលគម នការរខំានរុក្គួននិងការរបកាន់ហរ ើសហអើងហោយពូជសាសន៍, ពណ៌សមផុរ, ហភទ, សាសន្ទ, របភពសញ្ញជ តិ្ហដើម
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ក្ហំណើ ត្, លោំបផ់លូ វហភទ ហហើយនិងពិការភាពអវីហឡើយ ។ សាលាអិុលម៉្នក្់ សងឃមឹថាសម្នជិក្ទាងំអស់ននសហគមនស៍ាលា
ហរៀន ផ្ដលម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំគណៈរក្ុមរបឹក្ា, គណៈដឹក្ន្ទ,ំ គណៈសាស្ដសាឋ ចារយ, បុគគលិក្, អបក្សម័រគចិត្ថ ហហើយនិងសិសស
ទាងំអស់ នឹងរបរពឹត្ថយក្នូវចរយិាសមផតិ្ថដ៏នថលថបូ រ ផ្ដលនឹងហជៀសផុត្រសឡះពីអាក្បផកិ្រយិាផ្បបរបកាន់ហរ ើសហអើងទាងំឡាយ
ជាក្់ជាមិនខានហឡើយ ។ ហបើសិនជាសិសសណ្ដម្នប ក្់ានទទួលបទពិហសាធន៍, របទះហ ើញ ឬរក្មុទីរបឹក្ាណ្ដមួយរាយការណ៍
ពីការរខំានរុក្គួន ឬពីអហំពើរបកាន់ពូជសាសន៍អវីមួយ, សិសសហន្ទះរត្ូវរាយការណ៍រាប់ហៅដល់ន្ទយក្សាលាភាល ម ។ ការហសុើប
អហងកត្ពីឧបត្ថិហហតុ្ហន្ទះ នឹងរត្វូចាប់ហផឋើមហធវើហឡើងភាល មៗ ហៅតាមលក្ខណៈននបទនីតិ្វធីិផ្ដលានផ្ចងយ៉ាងលអិំត្ហៅក្បុង កូន

ហ្សៀវហ្ៅសតីពីសសទ្ធសសីុវ សល នសងច្បាបម់សនប្បកានពូ់ជសាសនទ៍ាងំឡាយរបស់សាលាហរៀនអិុលម៉្នក្់ ហន្ទះហរសច ។   
 
 

ចាប់របត៊ិបតត៊ិទ ាំងឡាយវដលទក់ទងនងឹរទសកមមរផសងៗ 

POLICIES RELATED TO SPECIFIC OFFENSES 

 

សិសសណ្ដម្នប ក្់ផ្ដលានចុះហ ម្ ះចូលហរៀនហៅក្បុងសាលាហរៀន មុដីល់សុសក អាខាឌឺមុ ី្ហ្ទ្ើ នឹងមិនអាចមក្កានប់រហិវណសាលា
ហរៀន ឬចូលរួមនឹងក្មមវធីិន្ទន្ទផ្ដលហរៀបចហំឡើងហោយសាលាានហឡើយ (រួមបញ្ចូ លទាងំក្មមវធីិកី្ឡាទាងំឡាយផងផ្ដរ) ហបើ៖   

ក)  រាំរររាំរន ឬវយររហារដលស់មជ៊ិកដនរ គគល៊ិកសាល ឬស៊ិសសណាមា ក ់
ខ្)  មនសាស្ដ្សាដ វ ្ អវ៉ីមយួ គឺរមួរញ្ចូលទាំងកាាំទេល៉ីង, កាាំរ៊ិត្, ដាំរង, ចាំរមទៅស ូ ឬកវ៏ត្ថ ទផ្សងៗវដលអាចមនភាពទរគ្នេះថ្នា ក,់  
គ) រាំផ្លល ញយ៉ា ងសាហាវដរពដផ្សដលរ់ ពយសមបត្េ៊ិផ្លា លខ់្លួន ឬរ ពយររសម់ហាវ ៊ិ ាលយ័ ម ៉ីដលស់ ៊ិក ឬសាលទរៀន ម ៉ីដលស់ ៊ិក អាខាឌឺម ៉ី 
ឆាទ ៉ី ឬដលស់មជ៊ិកណាមា កដ់នសាលទរៀន,   
ឃ)  ទ វ្៉ីការគាំរមគាំវ ងោករ់គ្នរវ់រក ឬទ វ្៉ីភារវៈអគគ៉ីេយ័, រររព៊ឹត្េអាំទព៉ីអគគ៊ិេយ័ ឬមនទរគឿងជ្ញត្៊ិផ្ា េះទផ្សងៗ ។  

 

បទហលមើសរបហភទណ្ដមួយដូចខាងហលើហនះ នឹងបណ្ដឋ លឲ្យម្ននការបញ្ឈប់ពីសាលាហរៀនដប់ (១០) នថងភាល មៗ ហហើយនិងការ
ពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ ក្នឹ៏ងចាប់ហផឋើមហរៀបចចំាត្់ផ្ចងហធវើភាល មៗផងផ្ដរ ។ ការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ គឺជាអងគរបជុជំំ
នុំជរំះហដញហចញពីសាលា ហយាងហៅតាមចាប់របតិ្បត្ថិរដឌម៉្នសាឈូផ្សត្ M.G.L. ម្នរតា C.71 S.37H (a) (b) ។  
 

ម៉ាងវញិហទៀត្, ន្ទយក្សាលាក្៏ម្ននសិទនិអាចហដញសិសសទាងំឡាយណ្ដផ្ដលម្ននថាប ហំរគឿងហញៀន, អាវុធ ឬការបសំរបសំន
ហលើបុគគលិក្ណ្ដម្នប ក្់ ហយាងហៅតាមចាប់របតិ្បត្ថិននរដឌម៉្នសាឈូផ្សត្ M.G. L.ម្នរតា C. 71, § 37H (a) និង (b)។  
 

 
 

ន៉ីត៊ិវ៊ិធ៉ីបណដឹ ងឧទធរណ៍ 

APPEALS PROCEDURE 

 

ក្បុងក្រណីទាងំឡាយណ្ដផ្ដលទាក្់ទងនឹងការបហណឋ ញហចញពីសាលាហរៀន, សិសសម្ននសិទនិបឋឹងត្វ៉ាហៅរក្ុមរបឹក្ាននសាលា
ហរៀន អិុលម៉្នក្់ ានហោយដធ ល់ ។ សិសសផ្ដលហគហដញហចញហន្ទះ នឹងម្ននរយៈហពលដប់ (១០) នថងចាប់ពីនថងផ្ដលសាលាហដញ
ហចញហន្ទះ ហដើមផផីឋល់ដណឹំងដល់រក្ុមរបឹក្ាសាលាអពីំបណឋឹ ងត្វ៉ា ឬបណឋឹ ងឧទនរណ៍របស់ខ្លួន ។ សិសសម្ននសិទនិរគប់រគន់
ហដើមផទីាមទារការវនិិចឆ័យដ៏រតឹ្មរត្ូវ ផ្ដលម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំ ក្) សបុំរត្លាយលក្ខអក្សរពនយល់ពីបទបហណឋ ញ, ខ្) ហពល
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ហវលារគប់រគន់ ហដើមផហីរៀបចសំរំាប់ការកាត្់ក្ឋី, គ) សិទនិរគប់រគន់ក្បុងការតាងំត្ណំ្ដងក្ឋីហោយហមធ្លវ ីឬអបក្ជួយទាមទារសិទនិឲ្យ
សិសសណ្ដហផសងហទៀត្ផ្ដលបងលុ់យកាក្់ហោយសិសសដធ ល់,  ) ម្ននសិទនិបង្ហហ ញភសឋុតាងនិងសាក្សហីផសងៗ, ង)ម្ននសិទនិសាក្
សួរដល់សាក្សផី្ដលរប្ងំនឹងសិសស, ហហើយនិង ច)ទទួលនូវការសហំរចចិត្ថជាលាយលក្ខអក្សរក្បុងរយៈហពលដ៏្ប់ សឋីពីបទ
ហចាទរបកាន់សរំាប់ការកាត្់ហសចក្ឋីទាងំហន្ទះ ។ 
 

ក្មមវត្ទុ ននបណឋឹ ងឧទនរណ៍ហន្ទះ នឹងមិនរគន់ផ្ត្រត្ូវក្ណំត្់ហៅហលើការសហំរចពិត្រាក្ដ ថាហត្ើសិសសហន្ទះានរបរពឹត្ថហលមើស
នឹងចាប់ទាងំឡាយហន្ទះហឡើយ ។  
 

 

 

វតតមនកនងុថ្នន ក់ររៀន, លក័ខខ័ណឌ ពនយរួការស៊ិកា, ការបញ្ឈប់ ន៊ិងការបរណដ ញរចញ 

ATTENDANCE, ACADEMIC PROBATION, SUSPENSION & EXPULSION 

 

ចារ់ររត្៊ិរត្េ៊ិអវត្េមន  Absence Policy  

 

អវត្ថម្ននហរចើនជាងរាមួំយ (៦) ដងក្បុងថាប ក្មួ់យហៅក្បុងមួយរតី្ម្នស គឺម្ននហរចើនហួសក្ណំត្់ផ្មនផ្ទន ។ ហនះម្ននន័យថា 
សិសសានាត្់បងនូ់វការចូលហរៀនហៅក្បុងថាប ក្់ផ្ដលរត្ូវការជាចាាំច់ ផ្ដលមិនអាចហរៀនសារជាថមីហឡើងវញិានហឡើយ ហបើ
ហយាងហៅតាមនិយមន័យសិក្ា ហរសះវាជាបទពិហសាធន៍ធមមតាននក្មមវធីិបង្ហហ ត្ប់ហរងៀនននសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្ ។ អវត្ថម្នន
របស់សិសស គឺមិនរគន់ផ្ត្ត្រមូវការប៉ុហណ្ដត ះហទ ប៉ុផ្នថវាចាាំច់ក្បុងការបហរងៀនហហើយនិងលក្ខណៈសិក្ាហផសងៗហទៀត្ផងផ្ដរ ។   
 

សិសសម្នប ក្់ៗរត្ូវទូរស័ពធមក្ហលខ្ 978-656-3165 ហដើមផជីរំាបរាប់សម្នជិក្សាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ឲ្យានមុនហម៉្នង 9:00 

រពឹក្ ហបើសិនហគមិនអាចមក្ចូលហរៀនហៅនថងហន្ទះហទ ។  
 

ទនធឹមនឹងហនះ, សិសសគបផមីក្ហរៀនសូរត្សរំាប់ថាប ក្់និងសក្មមភាពទាងំឡាយឲ្យានមុនហម៉្នងចូលហរៀន ហដើមផនឹីងឲ្យពួក្ហគអាច
ម្ននហពលហវលារគប់រគន់ហៅហពលផ្ដលហគចាប់ហផឋើមថាប ក្់ហរៀន ឬក្៏សិក្ាពីសក្មមភាពអវីមួយ ។   
 

អវត្ថម្ននទាងំឡាយនឹងបូក្បញ្ចូ លពីឆម្នសមួយហៅឆម្នសមួយហទៀត្ ។ សិសសម្នប ក្់ៗចាប់ហផឋើមជាមួយនឹងការចូលហរៀនក្បុង
ថាប ក្ដ់៏លអរតឹ្មរត្ូវ ហហើយតួ្រន្ទទីសរំាប់រក្ាបញ្ជី ចូលហរៀនហនះ គឺសទិត្ហៅហលើជហំរ ើសរបស់សិសសម្នប ក្់ៗផ្ត្ប៉ុហណ្ដត ះ ។  
 

ស៊ិ ធ៊ិត្វ៉ា ររស់ស៊ិសស  Student Appeals 

 

សិសសទាងំឡាយនឹងរត្ូវហគអនុញ្ញដ ត្ឲ្យបថឹងត្វ៉ាសរំាប់ឥណទានពិនធុសិក្ា, ថាប ក្់ហរៀនហផសងៗផ្ដលពួក្ហគានរបមូលរវាងរា ំ
មួយ (៦) ហៅ ដប់ (១០) អវត្ថម្នន ហហើយផ្ដលានទទួលពិនធុជាប់ថាប ក្ ់(៧០% ឬលអជាង)។ សិសសទាងំឡាយអាចត្វ៉ាទាមទារ
ានផ្ត្មឋងគត្់ក្បុងក្ឡុំងហពលផ្ដលហគចុះហ ម្ ះចូលហរៀនហៅសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ។ សិសសរត្ូវសរហសរសបុំរត្ត្វ៉ាហន្ទះហៅ
កាន់ន្ទយក្សាលាហោយដធ ល់ សរំាប់សុទំាមទារយក្ថាប ក្់ន្ទន្ទផ្ដលពួក្ហគម្ននអវត្ថម្ននហួសក្រំតិ្ ។ ហៅក្បុងសបុំរត្ហន្ទះ 
សិសសរត្ូវពនយល់ឲ្យានចាស់លាស់ពីមូលហហតុ្អវីផ្ដលខ្លួនរត្ូវទទួលយក្នូវឥណទានសិក្ាសរំាប់ថាប ក្់ហរៀនទាងំឡាយ ។    
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ល័កខខ័្ណឌ ពនយួរការស៊ិកា  Academic Probation 

 

ន្ទយក្សាលានឹងោក្់សិសសទាងំឡាយណ្ដផ្ដលានម្ននពិនធុ  “ R” ពីរ (ពិនធុធ្លល ក្់ថាប ក្់ហរៀនហរចើនដង) ឬហរចើនជាងហៅក្បុង
ការរបឡងយក្ពិនធុ មួយហលើក្ៗ, ល័ក្ខខ្ណ័ឍ ពយួរការសិក្ាណ្ដមួយហៅក្បុងចហន្ទល ះហពលរាពីំរ (៧) នថងននការផឋល់ដណឹំងហោយ
អបក្របឹក្ា ឬអភិរក្សរបស់សិសស ។ ពិនធុ ហរៀនធ្លល ក្់ថាប ក្់ គឺជាពិនធុទាងំឡាយផ្ដលតិ្ចជាង ៧០% ឬផ្ដលម្ននអវត្ថម្ននហរចើនជាង
រា ំ(៥)ដង ។  
 

ហលើក្ទីពីរផ្ដលសិសសរត្ូវោក្់ល័ក្ខខ្ណ័ឍ ពនយួរការសិក្ា, ន្ទយក្សាលានឹងហកាះហៅបុគគលិក្ហធវើអត្ថរាគមន៍ ។ ម្នតាបិតា, អបក្
អាណ្ដពាាល, អបក្ទទួលបនធុក្ផ្ថរក្ារបស់សិសសនឹងរត្ូវានហគជរំាបរាប់ជាដណឹំងហអាយដឹងផងផ្ដរ ។    
 

ហលើក្ទីបីផ្ដលសិសសរត្ូវោក្់ល័ក្ខខ្ណ័ឍ ពនយួរការសិក្ា, ន្ទយក្សាលានឹងហកាះហៅអងគរបជុរំវាងសិសស, ម្នតាបិតា, អបក្អា
ណ្ដពាាល, ឬអបក្ទទួលបនធុក្ ហហើយនិងគណៈក្មមការវនិិចឆយ័អភិសម្នរចារ ។ ហៅក្បុងអងគវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ, សិសសអាច
ហសបើសុឲំ្យយល់រពមនឹងល័ក្ខខ្ណ័ឍ ហផសងៗននក្តាថណ្ដមួយផ្ដលនឹងត្រមូវឲ្យហធវើជាចាាំច់ ហបើសិនពួក្ហគនឹងបនថតួ្រន្ទទីរបស់
ខ្លួនជាសិសសហៅសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ហន្ទះបនឋហៅហទៀត្ ។  
 

ការសហំរចចិត្ថននអងគរបជុរំបស់បុគគលិក្និងសិសស ហហើយនិងគណៈក្មមការវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ នឹងអាចសុបំថឹងត្វ៉ាទាមទារ 
ហោយសិសសហៅកាន់ន្ទយក្សាលាានផងផ្ដរ ។ រក្ោសលាយលក្ខអក្សរហសបើរសុតំ្វ៉ាទាមទាររត្ូវហផញើហៅឲ្យន្ទយក្សាលា
ក្បុងរយៈហពលរាពីំរ (៧)នថង បន្ទធ ប់ពីានទទួលនូវការផឋល់ដណឹំងននការសហំរចចិត្ថបហណឋ ញហចាលពីសាលាហរៀន ។  
 

ហៅក្បុងក្រណីផ្ដលទាក្់ទងនឹងការបហណឋ ញហចញពីសាលាហរៀន, សិសសម្ននសិទនិហដើមផតី្វ៉ាទាមទារហោយដធ ល់ហៅកាន់រក្ុម
របឹក្ាននសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ។ សិសសផ្ដលហគហដញហចញហន្ទះ នឹងម្ននហពលដប់ (១០)នថង ពីហពលផ្ដលហគបហណឋ ញហចញ
ហន្ទះ ហដើមផរីាប់ហៅរក្ុមរបឹក្ាសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ពីសក្យបថឹងត្វ៉ារបស់ខ្លួន ។  សិសសម្ននសិទនិរគប់រគន់ហដើមផទីាមទារនូវ
ការវនិិចឆ័យដ៏សរតឹ្មរត្ូវ ផ្ដលម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំ ក្) សបុំរត្លាយលក្ខអក្សរពនយល់ពីបទបហណឋ ញ, ខ្) ហពលហវលារគប់រគន់ 
ហដើមផហីរៀបចសំរំាប់ការកាត្់ក្ឋី, គ) សិទនិរគប់រគន់ក្បុងការតាងំត្ណំ្ដងក្ឋីហោយហមធ្លវ ីឬអបក្ជួយទាមទារសិទនិឲ្យសិសសណ្ដហផសង
ហទៀត្ផ្ដលបង់លុយកាក្់ហោយសិសសដធ ល់,  ) ម្ននសិទនិបង្ហហ ញភសឋុតាងនិងសាក្សហីផសងៗ, ង)ម្ននសិទនិសាក្សួរដល់សាក្ស ី
ផ្ដលរប្ងំនឹងសិសស ហហើយនិង ច)ម្ននទទួលនូវការសហំរចចិត្ថជាលាយលក្ខអក្សរក្បុងរយៈហពលដ៏្ប់ សឋីពីបទហចាទរបកាន់
សរំាប់ការកាត្់ហសចក្ឋីហន្ទះ ។  

 
 

អាពាេព៍៊ិពាេ,៍ ដាំរណើ រមនគភ៌, ភាពជ្ជមតាប៊ិតា 

MARRIAGE, PREGNANCY, PARENTHOOD 

 

ហយាងតាមចាប់របតិ្បត្ថិ ផ្ចងហៅក្បុងចាប់រដឌម៉្នសាឈូផ្សត្ M.G.L.ម្នរតា C.71 S.84 គឺគម នសិសសណ្ដម្នប ក្់នឹងរត្ូវ
ានហគបញ្ឈប់, បហណឋ ញហចញ ឬោក្ពិ់ន័យពីបទពិរុទនអវីហឡើយ ហោយរគន់ផ្ត្ម្ននក្រណីទាក្់ទងហៅនឹងការហរៀបការ, ម្នន
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នផធហសះ ឬកាល យជាម្នតាបិតាភាពហន្ទះ ។ សិសសទាងំឡាយណ្ដផ្ដលានហរៀបអាសហ៍ពិសហ៍, ម្ននគភ ៌ឬានកាល យជាម្នតា
បិតា គឺនឹងានទទួលហសមើៗគប នូវក្មមវធីិសិក្ាហរៀនសូរត្ហៅសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ផ្ដលម្ននរួមទាងំសក្មមភាពទាងំឡាយ
ផ្ដលទាក្់ទងទាអំក្មមវធីិសិក្ាធមមតា, ក្មមវធីិហរៅកិ្ចចការសិក្ា និងក្មមវធីិទាងំឡាយហផសងហទៀត្ផងផ្ដរ ។     
 

ហយាងតាមចាប់រដឌសហព័នន ម្នរតា 603 CMR 23.00 គឺថាពត្៌ម្ននទាងំឡាយផ្ដលម្ននហៅក្បុង ឬបញ្ចូ លហៅក្បុងបញ្ជី
សណំុំហរឿងសិក្ាននសិសស គឺរត្ូវម្ននក្ណំត្់ផ្ត្ពត្៌ម្ននទាងំឡាយណ្ដផ្ដលទាក្់ទងននការសិក្ារបស់សិសសផ្ត្ប៉ុហណ្ដត ះ ។  
 

សាលាហរៀន ្ហទើ មិនរត្ូវការត្រមូវឲ្យសិសសផ្ដលម្នននផធហសះ បង្ហហ ញនូវលិខិ្ត្បញ្ញជ ក្់ពីហវជជបណឍិ ត្ ផ្ដលបញ្ញជ ក្់ពីលទនភាព 
និងសាម រតី្រងឹម្នកំ្បុងការបនថការសិក្ារបស់ខ្លួនហៅសាលាហរៀនហន្ទះហឡើយ ។  
 
 

ចាប់ទក់ទងនឹងបញ្ជ ៉ីសាំណុាំ ររឿងស៊ិការផសងៗរបសស់៊ិសស 

STUDENT RECORDS POLICY 
 

ហដើមផនឹីងផឋល់ដល់សិសសទាងំឡាយជាមួយនឹងការផ្ណន្ទឲំ្យានរតឹ្មរត្ូវ ហហើយនិងហសវាក្មមសិក្ាហផសងៗហន្ទះ វាម្ននការ
ចាាំច់ណ្ដស់សរម្នប់សាលាហរៀន មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ុងឡូផ្វល ហដើមផរីក្ាពត្ម៌្ននដធ ល់ខ្លួនរបស់សិសស និង
ម្នតាបិតារបស់ហគទាងំអស់ឲ្យានលអហមត្់ចត្ជ់ាទីបផុំត្ ។ វាក្ជ៏ាការចាាំច់ណ្ដស់ផ្ដរ ផ្ដលពត្៌ម្ននហៅក្បុងបញ្ជី សិក្ាទាងំ
ឡាយហនះ នឹងរត្ូវម្ននហោយង្ហយរសួលផងផ្ដរ សរំាប់បុគគលិក្សាលាទាងំឡាយ រួមទាងំម្ននសរំាប់ម្នតាបិតារបស់សិសស ឬ
អបក្អាណ្ដពាាល ឬក្៏សរំាប់សិសសហោយដធ ល់ ហយាងហៅតាមចាប់របតិ្បត្ថិ ហហើយនឹងរត្ូវសទិត្ហៅក្បុងការផ្ថរក្ាដ៏លអរតឹ្ម
រត្ូវហោយរក្ាជាឯក្សារសម្នង ត្់បផុំត្ផងផ្ដរ ។ ន្ទយក្សាលានឹងផឋល់នូវការផ្ថរក្ាពត្៌ម្នននិងឯក្សាររបស់សិសសហអាយ
ានសមរសបហៅតាមចាបរ់ដឌ និងចាប់រោឌ ភិាលសហព័ននទាងំឡាយ ។   
 

ចាប់រោឌ ភិាលសហព័ននត្រមូវឲ្យសាលាហរៀន មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ុងឡូផ្វល ផឋល់ហ ម្ ះ, អាស័យោឌ ន, និង
ហលខ្ទូរស័ពធរបស់សិសសវទិាល័យទាងំឡាយ ហៅឲ្យរក្ុមអបក្ផ្ក្នហធវើទាហាន ហហើយនិងសាទ បន័សិក្ាផ្ផបក្ឧត្ថមសិក្ាទាងំ
ឡាយផ្ដលរត្ូវការនូវពត្៌ម្ននទាងំឡាយហន្ទះ ។ ក្បុងខ្ណៈផ្ដលសាលាហរៀនហយើងពាយាមផ្ថរក្ានូវឯក្សារននសិសសទាងំ
ឡាយហោយហមត្់ចត្់បផុំត្ ប៉ុផ្នថហយើងក្៏រត្ូវអនុវត្ថន៍តាមចាបផ់ងផ្ដរ ។   
 
ហបើម្នតាបិតា ឬអបក្អាណ្ដពាាលណ្ដផ្ដលមិនចងផ់ឋល់ហ ម្ ះ និងពត្ម៌្ននសរំាប់ទាក្់ទងរបស់កូ្នហៅរក្ុមអបក្ផ្ក្នហធវើទា
ហាន ឬសាទ បន័ឧត្ថមសិក្ាហន្ទះហទ គឺរត្ូវបហំពញ  “បណ័្ណ បដសហ្សធពំុប្ពមចូ្បលរមួននមាតាបសតា” ហហើយរត្ូវហផញើរត្លប់មក្ឲ្យសាលា
ហរៀនវញិជាកុ្ខំានហឡើយ ។  “បណ័តបដិហសធពំុរពមចូលរួមននម្នតាបិតា” ហនះ គឺម្ននភាជ ប់មក្ជាមួយនឹងហរសាមសបុំរត្ផ្ដលសឋី
ពីការទទួលយល់រពមរបស់សិសសហន្ទះ គឺរត្ូវានហគហផញើហៅឲ្យសិសសហៅហដើម ប្ សិំក្ានិមួយៗហន្ទះហហើយរសាប់ ហហើយហយើង
ក្៏ម្ននឯក្សារបផ្នទមទាងំឡាយហន្ទះហៅឯការយិាល័យសាលាហរៀនផងផ្ដរ ។  សូមក្ត្់សគំល់ថា គឺម្នតាបិតាម្ននការហរជើស
ហរ ើសពត្៌ម្ននសិសសពីរក្ុមអបក្ផ្ក្នហធវើទាហានថមី, ពីសាទ ប័នឧត្ថមសិក្ាទាងំហន្ទះផងផ្ដរ ឬក្៏អាចហធវើទាងំពីរក្៏ានផ្ដរ ។ ហលើក្
ផ្លងផ្ត្ម្នតាបិតា ឬអបក្អាណ្ដពាាលផឋល់ដណឹំងមក្ដល់សាលាហរៀនជាលាយលក្ខអក្សរ ផ្ដលបញ្ញជ ក្មិ់នអនុញ្ញដ ត្ឲ្យ
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បហញ្ចញនូវពត្៌ម្ននរបស់កូ្នសិសស ហន្ទះសាលាហរៀនរត្ូវអនុវត្ថន៍តាមចាបហ់ោយបហញ្ចញហ ម្ ះសិសស, អាស័យោឌ ន ហហើយ
និងហលខ្ទូរស័ពធហៅឲ្យរក្មុអបក្ហដើរផ្ក្នហធវើទាហានថមី និងសាទ បន័ឧត្ថមសិក្ាទាងំឡាយផ្ដលានហសបើសុពំត្៌ម្ននរបស់សិសស
ទាងំឡាយរបស់សាលាហរៀនហយើង ។  
 

សូមហមតាថ រជាបជាដណឹំងថា “បណ័តបដិហសធពំុរពមចូលរួមននម្នតាបិតា” គឺអាចហផញើមក្សាលាហរៀនានរគប់ហពលហវលាទាងំ
អស់ ហៅក្បុងខ្ណៈផ្ដលសិសសម្ននន្ទទីសិក្ាហៅសាលាហរៀនហយើង ។ សូមហមតាថ ផឋល់ហយាបល់មក្ដល់ន្ទយក្សាលាជាលាយ
លក្ខអក្សរ ហបើសិនជាហលាក្អបក្ដល ស់បឋូ រការសហំរចចិត្ថហៅហពលនថងហរកាយ ។  
 

សិសសណ្ដម្នប ក្់ក្៏អាចម្ននសិទនិោក្់សក្យហសបើសុមិំនឲ្យពត្៌ម្ននរបស់ខ្លួនបហញ្ចញហៅហរៅានផ្ដរ ។ ម្នតាបិតា ឬអបក្អាណ្ដ
ពាាលក្៏រត្ូវានហគជួយហលើក្ទឹក្ចិត្ថឲ្យនិយាយពិភាក្ាពីសហំរចចិត្ថហនះជាមួយកូ្នសិសសរបស់ខ្លួនឯងផងផ្ដរ ។  
 

 

 

 

រសចកដ៉ីនណនាាំព៉ីស៊ិទធ៊ិទូរឹរៅររកាម  
ស៊ិទធ៊ិស៊ិការបចាំរកុមរគសសារ ន៊ិងចាប់កកជន (អកសរកាត់រៅថ្ន េវបឺា៉ា ) 

NOTIFICATION OF RIGHTS UNDER  

THE FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT (FERPA) 
 

 សិទនិសិក្ារបចារំកុ្មរគួសារ និងចាប់ឯក្ជន (អក្សរកាត់្ហៅថា ហវឺា៉) គអឺាចរបគល់សិទនិដល់ម្នតាបតិា និងសិសាទាងំឡាយ
ផ្ដលម្ននអាយុហលើសពី ១៨ ប្ ហំឡើងហៅ (សិសសផ្ដលចុះហ ម្ ះចូលហរៀន) នូវសិទនិរបហភទខ្លះៗ ផ្ដលទាក់្ទងហៅនឹងសណំុំហរឿងសិក្ា
ហផសងៗរបស់សិសស ។ សិទនិទាងំហនះ គមឺ្ននដូចជា ៖   
 

(1) សិទនិអាចរតួ្ត្ពិនិត្យ និងពិនិត្យហឡើងវញិនូវបញ្ជីសណំុំហរឿងសិក្ារបស់សិសសក្បុងរយៈហពល ៤៥នថង ពីនថងផ្ដលសាលា ាន
ទទួលសហំណើ រសរំាប់ការសុចូំលហមើល ។ ម្នតាបតិា ឬសិសសទាងំឡាយរតូ្វោក់្សក្យហសបើជាលាយលក្ខអក្សរហៅកាន់ន្ទយក្សាលា
ហរៀន មុដីល់សិុក្ អាខាឌ្មុឺ ី្ហទើរបចារំកុ្ងឡូផ្វល (ឬអបក្កាន់ក្ចិចការសាលា) ផ្ដលបញ្ញជ ក់្ពីសណំុំហរឿងណ្ដមួយផ្ដលខ្លួនចង់រតួ្ត្
ពិនិត្យហមើល ។ អបក្កាន់ក្ចិចការសាលានឹងហធវើការសរួំលសរំាប់ឲ្យមក្ហមើលឯក្សារ ហហើយនិងរាប់ដណឹំងដល់ម្នតាបតិា ឬសិសសពី
ហពលហវលានិងទីក្ផ្នលងផ្ដលនឹងអាចមក្ហមើលឯក្សារទាងំហន្ទះានផងផ្ដរ ។    

(2) សិទនិអាចហសបើសុកំារផ្ក្ផ្របនូវសណំុំហរឿងសិក្ារបស់ខ្លួន ផ្ដលម្នតាបតិាឬសិសសម្ននជហំនឿថាមិនរត្មឹរតូ្វ ។   
ម្នតាបតិា ឬសិសសទាងំឡាយអាចសាក្សួរសាលាហរៀន ហដើមផផី្ក្ផ្របនូវបញ្ជីសណំុំហរឿងសិក្ាផ្ដលពួក្ហគយល់ថាមនិម្ននការ
រត្មឹរតូ្វ ។ ពួក្ហគគួរសរហសរហៅកាន់ន្ទយក្សាលាហរៀន មុដីល់សិុក្ អាខាឌ្មុឺ ី្ហទើ របចារំកុ្ងឡូផ្វល (ឬអបក្ទទួលបនធុក្សាលា
ណ្ដម្នប ក់្) ហហើយបញ្ញជ ក់្ឲ្យានចាស់លាស់ពីផ្ផបក្ណ្ដមួយននសណំុំហរឿងផ្ដលខ្លួនចង់ដល ស់បឋូ រ និងបញ្ញជ ក់្មូលហហតុ្ផ្ដល
ពត៌្ម្ននមនិរត្មឹរតូ្វទាងំហន្ទះផងផ្ដរ ។ ហបើសិនសាលាសហំរចចតិ្ថថាមនិផ្ក្ផ្របនូវសណំុំហរឿងសិក្ាដូចផ្ដលានហសបើសុហំោយ
ម្នតាបតិាឬសិសសហន្ទះហទ សាលានឹងរាប់ដល់ម្នតាបតិាឬសិសសពីការសហំរចចតិ្ថ ហហើយនិងផឋល់នូវឳវាទដល់ពួក្ហគពីសិទនិរបស់
ហគក្បុងការោក់្សក្យទាមទារត្វ៉ាសរំាប់ការដល ស់បថូ រហន្ទះ ។ ពត៌្ម្ននបផ្នទមទាក់្ទងនឹងនីត្វិធិសុីតំ្វ៉ា នឹងរតូ្វផឋល់ដល់ម្នតាបតិា 
ឬសិសសពីហពលហវលាននសិទនិហដើមផកីារហឡើងត្វ៉ាហន្ទះ ។   



Lowell Middlesex Academy Charter School 

Page 14 of 27 

 

(3) សិទនិអាចយល់រពមហៅនឹងការលាត្រត្ោងរាប់ពីពត៌្ម្ននរបស់ខ្លួនផ្ដលហៅក្បុងបញ្ជី រសណំុំឯក្សារសិក្ារបស់សិសស 
ទាងំឡាយ, ហលើក្ផ្លងផ្ត្អនុញ្ញដ ត្ឲ្យហធវើហៅានតាមចាប់ ហវឺា៉ ផ្ដលអាចបហញ្ចញហៅានហោយគម នការយល់រពម ។  
 

ម្ននការហលើក្ផ្លងមួយ ផ្ដលអនុញ្ញដ ត្ឲ្យការលាត្រត្ោងផ្ដលមនិចាាំច់រតូ្វការយល់រពម គកឺារលាត្រត្ោងរាប់ហៅរកុ្ម
អភាិលសាលាហរៀនផ្ដលម្ននការចាប់អារមមណ៍ដ៏ពិត្រាក្ដពីបញ្ញហ សិក្ា ។ អភាិលសាលាហរៀន គជឺាបុគគលម្នប ក់្ផ្ដលរតូ្វានហគ
ជួលហោយសាលា ជាអភាិលរគប់រគង, អបក្រតួ្ត្រតា, រគូបហរងៀន, ឬជាសម្នជកិ្បុគគលិក្ជនួំយ (រួមបញ្ចូ លទាងំបុគគលិក្ផ្ផបក្សុខ្
ភាព ឬខាងហពទយ និងខាងផ្ផបក្សនថិសុខ្ផងផ្ដរ), អបក្ផ្ដលចូលបហំរ ើជាគណៈក្មមការរកុ្មរបកឹ្ាសាលាហរៀន, មនុសស ឬរកុ្មហុ៊នផ្ដល
សាលាហរៀនម្ននទនំ្ទក់្ទនំងជាមួយ ហដើមផហីធវើក្ចិចការពិហសសអវីមួយ (ដូចជាហមធ្លវ,ី អបក្រតួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជី ថវកិា, អបក្ឯក្ហទសខាងហពទយ, 
ឬហពទយចាប់សរនស) ឬក៏្ម្នតាបតិា ឬក៏្សិសសណ្ដម្នប ក់្ផ្ដលសម័រគចតិ្ថចូលបហំរ ើក្ចិចការក្បុងគណៈក្មមការណ្ដមួយ ដូចជាគណៈក្មមការ
ខាងផ្ផបក្វន័ិយ ឬបទបណឋឹ ងសាទុក្ខ (Grievance), ឬផឋល់ជនួំយដល់អភាិលសាលាក្បុងការបហំពញក្ចិចការន្ទន្ទជាហដើម ។   
អភាិលសាលាហរៀនម្ននចណំ្ដប់អារមមណ៍ដ៏រត្ឹមរតូ្វ ហបើសិនជាអភិាលហន្ទះរតូ្វការពិនិត្យហមើលនូវសណំុំឯក្សារសិក្ា ក្បុង 

ហគលបណំងចង់បហំពញក្រណីយក្ចិចរបស់ខ្លួន ។  
 

 (4) សិទនិអាចបហំពញបទបណឋឹ ងជាមួយនឹងរក្សួងសិក្ារោឌ ភាិលសហព័នន ទាក់្ទងនឹងការខ្វះខាត្ ឬការហធវសរបផ្ហសនន
រក្សួងសិក្ារបចាតំ្បំន់ ហៅក្បុងការបហំពញភារក្ចិចននហសចក្ថរីតូ្វការទាងំឡាយននចាប់ ហវឺា៉ ។ ហ ម្ ះនិងអាស័យោឌ នននការយិា
ល័យផ្ដលទទួលបនធុក្ចាត់្ផ្ចងខាងចាប់ ហវឺា៉ ម្ននដូចខាងហរកាមហនះ ៖  
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រសចកដ៉ីនណនាាំព៉ីស៊ិទធ៊ិទូរឹរៅររកាម 
ការវកវរបស៊ិទធ៊ិការពារទាំងឡាយរបសស់៊ិសស (អកសរកាត់រៅថ្ន ភ៉ីរបា) 

NOTIFICATION OF RIGHTS UNDER 

THE PROTECTION OF PUPIL RIGHTS AMENDMENT (PPRA) 
 

ចាប់ភរីាអាចផឋល់សិទនិន្ទន្ទដល់ម្នតាបតិាទាក់្ទងដល់ការហធវើរសង់សធង់មត្មិហាជន, ការរបមូលនិងការហរបើរាស់ននពត៌្ម្ននសរំាប់
ហគលបណំងផ្សវងយល់ពីទីផារន្ទន្ទ ហហើយនិងការពិនិត្យហមើលសសងគកាយហផសងៗ ។ សិទនិទាងំហនះ គមឺ្ននដូចត្ហៅ ៖  
 

 ការយលរ់ពម មុននឹងសិសសទាងំឡាយត្រមូវឲ្យោក់្សុហំផញើមត្ផិ្ដលទាក់្ទងនូវនផធណ្ដមួយឬហរចើនជាង ផ្ដលសទិត្ហៅហរកាមការការ
សរ (ការសធង់មត្ពិត៌្ម្ននផ្ដលហគការសរ) ហបើសិនជាការសធង់មត្ហិន្ទះានទទួលការឧបត្ទមភទាងំរសុងឬជាផ្ផបក្ណ្ដមួយននក្មមវធិី
របស់រក្សួងសិក្ារោឌ ភាិលសហព័នន –  

1.  អងគការនហយាាយន្ទន្ទ ឬជហំនឿហផសងៗរបស់សិសស ឬម្នតាបតិាននសិសស ; 
2.  បញ្ញហ ហផសងៗទាក់្ទងខាងបញ្ញដ  ឬខាងចតិ្ថសាស្ដសឋននសិសស ឬរគួសាររបស់សិសស; 
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3.  ចរយិាផលូ វហភទ ឬអាក្បផក្រិយិាទាងំឡាយ; 

4.  ចរតិ្ផ្ដលហលមើសចាប់, របចាសំងគម, ហចាទហទាសហលើខ្លួនឯង ឬចរកិ្ហថាក្ទាបអវីមួយ; 

5.  ការវាយត្នមលរះិគន់អបក្ដនទផ្ដលអបក្ហឆលើយសណួំរម្ននជាប់សាច់សារហលាហិត្ជាមួយ; 

6.  ទនំ្ទក់្ទនំងហផសងៗរសបតាមចាប់ផ្ដលម្ននលក្ខណៈពិហសស, ដូចជា ជាមួយហមធ្លវ,ី ហវជជបណឍិ ត្ ឬរដឌមស្ដនថីទាងំឡាយ; 

7.  ការអនុវត្ថន៍សាសន្ទ, សម្នគម ឬជហំនឿហផសងៗរបស់សិសស ឬម្នតាបតិាសិសស; ឬក៏្ 

8.  រាក់្ចណូំល, អវីហផសងហទៀត្ផ្ដលត្រមូវហោយចាប់ហដើមផពិីនិត្យវនិិចឆ័យពីភាពអាចចូលរួមក្បុងក្មមវធិណី្ដមួយ ។  
 

 ការ  លួល៊ិខ្៊ិត្ ទ ៉ីយន៊ិងឧកាសទដ៉ីមប៉ីទរជ៉ីសស៊ិសសម៊ិនចង់ឲ្យចូលរមួ – 

1.  ការសធង់មត្យិក្ពត៌្ម្ននអវីហផសងៗ, មនិថារបភពជនួំយហន្ទះមក្ពីណ្ដក៏្ហោយ; 

2.  ការពិនិត្យហមើលសាសងគកាយអវីមួយផ្ដលមនិរាត្ត្ាត្ ផ្ត្មនិម្ននភាពអាសនប ឬការឆលុះហមើលផ្ដលត្រមូវការជាលក្ខ
ខ្ណឍ ននការចូលហរៀន, ផ្ដលចាត់្ផ្ចងហឡើយហោយសាលាហរៀន ឬភាប ក់្ង្ហររបស់សាលាហរៀន ហហើយផ្ដលមនិចាាំច់រតូ្វការ
សរដល់សុខ្ភាពភាល មៗ និងពីសុវត្ថភិាពរបស់សិសស, ហវៀរផ្លងណ្ដផ្ត្សរំាប់ការពិនិត្យហសាត្វញិ្ញដ ណ (សាឋ ប់), ចក្ខុ វញិ្ញដ ណ 
(ផ្ភបក្) ឬអាការៈហវៀចឆអងឹខ្បង ឬការពិនិត្យរាងកាយឬការឆលុះពិនិត្យហមើលផ្ដលអនុញ្ញដ ត្ឲ្យ ឬត្រមូវហោយចាប់រដឌ; ហហើយនិង  

3.  សក្មមភាពហផសងៗផ្ដលទាក់្ទងនឹងការរបមូល, ការលាត្រត្ោង, ឬការហរបើរាស់ននពត៌្ម្ននដធ ល់ខ្លួន ផ្ដលានមក្ពី
សិសសទាងំឡាយសរំាប់ការផ្សវងយល់ពីទីផារ ឬហដើមផលីក់្ ឬហដើមផផី្ចក្ចាយពត៌្ម្ននហៅឲ្យអបក្ដនទហទៀត្ ។   
 

 រត្តួ្ព៊ិន៊ិត្យ, បន្ទធ ប់ពីការហសបើសុ ំនិងហៅមុនការរគប់រគង ឬការហរបើរាស់ – 

1. ពត៌្ម្ននសធង់មត្ផិ្ដលការសរសិសស;  
2. ឧបក្រណ៍ហរបើរាស់ហដើមផរីបមូលពត៌្ម្ននដធ ល់ខ្លួនពីសិសសទាងំឡាយសរំាប់ការផ្សវងយល់ពីទីផារដូចានហរៀបរាប់ខាង
ហលើ, ការលក់្ដូរ ឬក្បុងហគលបណំងផ្ចក្ចាយអវីហផសងៗហទៀត្; ហហើយនិង 

3. សម្នភ រៈបហរងៀនហផសងៗផ្ដលហរបើរាស់ជាផ្ផបក្អវីមួយននក្មមវធិសិីក្ា ។  
 

សិទនិទាងំឡាយហនះអាចដល ស់បឋូ រពីម្នតាបតិាហៅសិសសផ្ដលម្ននអាយុ ១៨ ប្  ំឬហក្មងផ្ដលម្ននសិទនិហសរហីោយខ្លួនឯងផ្ដលផ្ចងហឡើង
ហោយចាប់រដឌ ។  

 

សាលាហរៀន មុដីល់សុសក អាខាឌឺមុ ី្ហ្ទ្ើ ប្បចបំ្កុងឡូវវល នឹងបហងកើត្ ហហើយនឹងអនុវត្ថន៍ចាប់ន្ទន្ទ, រួមទាងំការពិភាក្ាជាមួយម្នតាបតិា, 
ទាក់្ទងនឹងសិទនិទាងំហនះ ហហើយនិងការហរៀបចហំផសងៗ ហដើមផកីារសរនូវការសម្នង ត់្របស់សិសសហៅក្បុងការរគប់រគងមត្ពិត៌្ម្ននទាងំ
ឡាយនិងការរបមូល, ការលាត្រត្ោង ឬការហរបើរាស់នូវពត៌្ម្ននដធ ល់ខ្លួនសរំាប់ទីផារ, លក់្ដូរ ឬហគលការផ្ចក្ចាយដនទៗហទៀត្ ។  
 

សាលាហរៀន មុដីល់សុសក អាខាឌឺមុ ី្ហ្ទ្ើ ប្បចបំ្កុងឡូវវល នឹងផឋល់ដណឹំងដល់ម្នតាបតិាអពីំចាប់ទាងំឡាយហនះ យ៉ាងហហាចណ្ដស់ឲ្យ
ានជារបចា ំ្ ប  ំគហឺៅមុនចាប់ហផឋើម ប្ សិំក្ា និងបន្ទធ ប់ពីការដល ស់បឋូ រអវីហផសងៗ ។  សាលា មុដីល់សុសក អាខាឌមុឺ ី្ហ្ទ្ើ ប្បចបំ្កងុឡូវវល នឹង
ជរំាបរាប់ហោយដធ ល់ផងផ្ដរ ដូចជាតាមរយៈហផញើសបុំរត្នរបណីយ៍សហរដឌ ឬតាមអុីផ្ម៉ល ដល់ម្នតាបតិាននសិសសទាងំឡាយផ្ដល
រតូ្វានោក់្កាលបរហិចឆទឲ្យមក្ជួប ហហើយនិងចូលរួមហៅក្បុងសក្មមភាពនិងការសធង់មត្ហិផសងៗ ដូចានអធបិាយហៅខាងហរកាម 
ហហើយនឹងផឋល់នូវឧកាសសរំាប់ហរជើសហរ ើសដក្កូ្នរបស់ខ្លួនហចញពីការចូលរួមហៅក្បុងសក្មមភាព ឬការសធង់មត្អិវីមួយផងផ្ដរ ។ សាលា 
មុដីល់សុសក អាខាឌមុឺ ី្ហ្ទ្ើ ប្បចបំ្កុងឡូវវល នឹងហធវើការផឋល់ដណឹំងហនះហៅដល់ម្នតាបតិាហៅហពលមុនដបូំងនន ប្ សិំក្ា ហបើសិនជារក្សួង
សិក្ារបចាតំ្បំន់ានផឋល់បង្ហហ ញហពលហវលា ឬនថងផ្ខ្ដ៏សមរមយណ្ដមួយននគហំរាងសក្មមភាព ឬការសធង់មត្និ្ទន្ទ ហៅហពលផ្ដលាន
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ក្ណំត់្រួចហហើយហន្ទះ ។ សរំាប់គហរម្នងសធង់មត្ ិនិងសក្មមភាពទាងំឡាយផ្ដលានក្ណំត់្ទុក្ បន្ទធ ប់ពី ប្ សិំក្ាចាប់ហផឋើម, ម្នតាបតិា
នឹងផឋល់ដណឹំងដ៏សមរមយននសក្មមភាពផ្ដលានហរគងទុក្ន្ទន្ទ ហហើយនិងការសធង់មត្ហិផសងៗ ដូចានចុះបញ្ជី បញ្ញជ ក់្ខាងហរកាម 
ហហើយក៏្នឹងផឋល់ឧកាសហដើមផហីរជើសហរ ើសមនិឲ្យកូ្នចូលរួមហៅក្បុងសក្មមភាពនិងការសធង់មត្ទិាងំឡាយហន្ទះផងផ្ដរ ។ ម្នតាបតិានឹង
រតូ្វានហគផឋល់ឧកាស ហដើមផពិីនិត្យហមើលសារហឡើងវញិនូវការសធង់មត្ហិផសងៗផ្ដលទាក់្ទងនឹងកូ្នហៅរបស់ខ្លួនផងផ្ដរ ។  
 
ខាងហរកាមហនះ គជឺាបញ្ជី ហរៀបរាប់ពីសក្មមភាពនិងការសធង់មត្និ្ទន្ទផ្ដលានរួមបញ្ចូ លហៅហរកាមហសចក្ថតី្រមូវការហនះ ៖  

 ការរបមូល, ការលាត្រត្ោង ឬការហរបើរាស់ននពត៌្ម្ននដធ ល់ខ្លួនសរំាប់ការផ្សវងយល់ពីទីផារ, ការលក់្ដូរ ឬការផ្ចក្
ចាយពត៌្ម្ននហផសងៗ ។  
 ការរគប់រគងននពត៌្ម្ននសធង់មត្ផិ្ដលរតូ្វហគរក្ាការសរ ផ្ដលមិនរតូ្វានឧក្ត្ទមភទាងំរសុងឬជាផ្ផបក្ហោយរក្សួងសិក្ា
រោឌ ភាិលសហព័នន ។  
 ការពិនិត្យផ្ដលរាត្ត្ាត្ ផ្ត្មិនផ្មនជាបញ្ញហ អាសនប ឬការឆលុះពិនិត្យដូចានអធបិាយហៅខាងហលើហរសច ។  

 

មតារ៊ិតាទាំងឡាយវដលមនជាំទនឿថ្នស៊ិ ធ៊ិររស់ខ្លួនរត្វូបានទគរ ាំទលេទល៉ី អាចរដ៊ឹងត្វ៉ាជ្ញមយួន៊ឹងរកសួងដូចខាងទរកាម ៖   
 

     Family Policy Compliance Office 

     U.S. Department of Education 

     400 Maryland Avenue, SW 

     Washington, D.C.  20202-5920 

 

 

 

 

 
ការវឆករឆរ ន៊ិង ការរបឹអូសយក 

SEARCH AND SEIZURE 

 

សិសសទាងំអស់ផ្ដលចុះហ ម្ ះចូលហរៀនហៅក្បុងសាលា មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ុងឡូផ្វល នឹងម្ននហសរភីាពហគច
ផុត្ពីការផ្ឆក្ហឆរតាមទហំនើងចិត្ថហៅហលើខ្លួនរាណ, រទពយសមផត្ថិរបស់ខ្លួន ឬរទពយសមផត្ថិសាលាផ្ដលានផឋល់ដល់ខ្លួន 
ហហើយនិងការរបឹអូសយក្នូវរទពយសមផត្ថិទាងំឡាយហន្ទះផងផ្ដរ ។  
 

គឺរត្ូវម្ននមូលហហតុ្ដ៏សមរមយណ្ដមួយសរំាប់បុគគលិក្សាលាហរៀន ហដើមផហីធវើរការផ្ឆក្ហឆរខ្លួនរាណសិសស, រទពយសមផត្ថិរបស់
សិសស ឬរទពយសមផត្ថិសាលាផ្ដលានរបគល់ឲ្យសិសសហរបើ ។ សាលាហរៀននឹងហធវើការផ្ឆក្ហឆរទូហៅទាងំឡាយននសាលា និង
រទពយសមផត្ឋិសាលា ហបើសិនជាម្ននមូលហហតុ្ដ៏សមរមយណ្ដមួយផ្ដលបណ្ដឋ លឲ្យហធវើការផ្ឆក្ហឆរហន្ទះ ។  
 

ការផ្ឆក្ហឆររទពយសមផត្ថិដធ ល់ខ្លួនរបស់សិសស ឬរទពយសមផត្ថិសាលាផ្ដលរបគល់ឲ្យសិសសហរបើ នឹងរត្ូវហធវើហឡើងហៅក្បុងវត្ថម្នន
របស់សិសស, ហលើក្ផ្លងផ្ត្ហៅក្បុងក្រណីអាសនបផ្ដលម្ននភាពហរគះថាប ក្់អវីមួយអាចហក្ើត្ហឡើងដល់សុវត្ថិភាព ឬសនថិសុខ្នន
សាលាហរៀន ឬមនុសសណ្ដម្នប ក្់ហៅក្បុងសាលាហរៀន។ បន្ទធ ប់មក្ សិសសនឹងរត្ូវហគផឋល់ដណឹំងឲ្យដឹងានយ៉ាង្បរ់ហ័ស ។   
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វត្ទុ ហផសងៗផ្ដលហលមើសនឹងចាបម់្ននរួមបញ្ចូ លទាងំសាស្ដសាឋ វុធ, វត្ទុធ្លតុ្ហាមោត្់, រគប ់ឬរហំសវផធុះទាងំឡាយ ហហើយនិងវត្ទុ
ដនទផ្ដលរត្ូវានចាត្់ទុក្ថា អាចបណ្ដឋ លម្ននអសនថិសុខ្ ឬអសុវត្ថិភាពដល់សាលាហរៀន ឬមនុសសទាងំឡាយផ្ដលហៅក្បុង
សាលាហរៀន គឺនឹងរត្ូវហគរបឹអូសយក្ហចញហោយបុគគលិក្សាលា ។  
 

ហបើសិនការផ្ឆក្ហឆរផ្ដលផឋល់នូវវត្ទុឬសក្មមភាពហផសងៗ ផ្ដលហលមើសនឹងចាប់រដឌ, រក្សួងនគរាលននទីរក្ុងឡូផ្វល នឹងរត្ូវ 
ានហគផឋល់ដណឹំងរាប់ភាល មៗ ផងផ្ដរ ។  
 

 

 

រសចកត៉ីបញ្ជជ ក់របឆា ាំងនឹងអាំរពើសមលុតរធវើបាប 

ANTI-HAZING AFFIRMATION 

 

សាលាហរៀនអិុលម៉្នក្់ ហាមោត្់ដ៏តឹ្ងរងឹចហំសះទហងវើរគប់របហភទននអហំពើសមលុត្ហធវើាបអវីមួយក្បុងចហំណ្ដមសិសសទាងំឡាយ 
ហៅក្បុងរក្ុមសិសស, ពួក្សិសស ហហើយនិងអងគការទាងំឡាយ ។ ហយាងតាមចាប់ទូហៅននរដឌម៉្នសាឈូផ្ស, សាលា អិុលម៉្នក្់ 
សូមហធវើការរបកាសរាបជ់ាលាយលក្ខអក្សរសថីពីចាប់របតិ្បត្ថិដល់សិសសទាងំអស់ ហហើយនិងត្រមូវឲ្យសិសស និងបុគគលិក្ទាងំ
អស់រាយការណ៍ដល់ន្ទយក្របតិ្បត្ថិសាលាជាបន្ទធ ន់ ពីអហំពើន្ទន្ទផ្ដលទាក្់ទងនឹងការសមលុត្ហធវើាប ។ វាគឺជាក្រណីយកិ្ចច
របស់ន្ទយក្របតិ្បត្ថិសាលា ហដើមផហីសុើបអហងកត្និងអនុវត្ថន៍នូវសក្មមភាពដ៏សមរមយណ្ដមួយ, រួមទាងំ, ផ្ត្មិនម្ននក្ណំត្ផ់្ត្
ការ រពម្នន, ការបញ្ឈប់ពីសាលាឬពីការង្ហរ, ការបហណឋ ញហចញពីសាលាឬការបញ្ចប់ពីការង្ហរហន្ទះហឡើយ ។ ហបើសិនជាម្នន
ភសឋុតាងហរចើនហលើសលប់ ន្ទយក្សាលានឹងហចញជាលាយលក្ខអក្សររាយការណ៍ហៅកាន់រក្ុមរបឹក្ាសាលាក្បុងរយៈហពល 
១៤នថងបន្ទធ ប់ពីនថងផ្ដលហក្ើត្ម្ននហហតុ្ការណ៍ហន្ទះហឡើង ។  ការហសុើបអហងកត្ដ៏ហមត្់ចត្់ ក្នឹ៏ងអនុវត្ថិផ្ដរ ហដើមផហីធវើឲ្យម្ននត្ម្នល
ភាព ហហើយនិងរក្ាសិទនិននរក្ុមអបក្ទាងំឡាយផ្ដលានទាក្់ទងក្បុងហរឿងហន្ទះ ។     
 
 
ចាប់របត៊ិបតត៊ិទូរឹននរដឋម៉ា សាឈវូសត មរតាទ៉ី ២៦៩ សត៉ីព៉ីបទឧរក៊ិដឋរបច ាំងនឹង
សតត៊ិភាពសាធារណៈ 
MASSACHUSETTS GENERAL LAWS CHAPTER 269 CRIMES AGAINST PUBLIC 

PEACE  

 

មាត្រតាទី ២៦៩, ជាំពកូ S.១៧  ដីពីបទឧត្រកិដ្ឋននអាំសពី ម្លុតិឬការស្វីបាប, និយម្ន័យ; សទ បញ្ញតិតិ  
CH. 269, S.17. CRIME OF HAZING, DEFINITION; PENALTY  

 

ជនណ្ដក្៏ហោយ ផ្ដលជាហមបញ្ញជ ហរៀបចឬំជាអបក្ចូលរួមហៅក្បុងឧរកិ្ដឌក្មមននអហំពើសមលុត្ហធវើាបហគ ដូចផ្ដលានផ្ចងក្បុងនិយ
មន័យហៅទីហនះ, នឹងរត្ូវានហគោក្់ទណឍ ក្មមហោយការបង់រាក្់ពិន័យផ្ដលមិនហរចើនជាងបីសន់ដុលាល  ឬហោយការជាបគុ់ក្
ហៅក្បុងពននន្ទគរសរំាប់ក្សាងអប់រកំ្បុងក្ណំត្មិ់នហរចើនជាងមួយ ប្  ំឬរត្ូវទទួលហទាសទាងំហទវ គឺរត្ូវបង់រាក្់ពិន័យផង និង
រត្ូវជាប់គុក្ផងផ្ដរ ។  
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សក្យថា “ការសមលុត្ ឬការហធវើាប” ដូចផ្ដលានហរបើហៅក្បុងជពូំក្ហនះ ហហើយនិងហៅក្បុងជពូំក្ទីដប់រាបីំ និងដប់រាបួំន នឹង
ម្នននិយមន័យថា អហំពើរ ឬវធីិសាស្ដសថននការន្ទបំញ្ចូ លហៅក្បុងរក្ុម ឬអងគការសិសសណ្ដមួយ ហទាះរបរពឹត្ថហៅហៅហលើបរហិវណ
សាធ្លរណៈ ឬឯក្ជនក្ថី ផ្ដលហធវើឲ្យម្ននហរគះថាប ក្់ហោយហចត្ន្ទ ឬហោយឥត្ហបើគិត្ក្ឋី ដល់រូបរាងកាយ ឬសតិ្អារមមណ៍នន
សិសសណ្ដម្នប ក្់ ឬដល់មនុសសដនទហទៀត្ ។ អហំពើរហនះ ផ្ដលម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំការវាយហោយផ្ខ្សតី្យ, ការវាយហធវើទារណក្មម, 
ការសងកត្់ឲ្យហក្ើត្ជាសាប ម, ការហាត្់រាណហោយបងខ,ំ ការោក្់ឲ្យរត្ូវអាកាសធ្លតុ្, ការបងខឲំ្យបរហិភាគអាហារ, ផឹក្ហរគឿងរស
វងឹ, ហវសជជៈ, ការបងខឲំ្យហលបថាប  ំឬវត្ទុធ្លតុ្ ឬការហធវើាប ឬបងខឲំ្យហធវើសក្មមភាពអវីផ្ដលបណ្ដឋ លឲ្យម្ននបញ្ញហ ដល់សុខ្ភាព ឬ
ប៉ះសល់ដល់សនថិសុខ្ននសិសសណ្ដម្នប ក្់ ឬមនុសសដនទហទៀត្ ឬផ្ដលហធវើឲ្យសិសស ឬអបក្ដនទហទៀត្ទទួលទារណក្មម ហោយផលូ វ
ចិត្ថ ឬហោយមហន្ទសហញ្ចត្ន្ទអវីមួយក្ថី ម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំការបងខមិំនឲ្យហដក្អស់រយៈហពលជាហរចើននថង ឬការឈប់សរំាក្ ឬ
ការ ុោំងំហៅក្ផ្នលងោច់រសយាល ។   
 
ម៉ាងហទៀត្ ហទាះបីម្ននការផ្ក្ផ្របហផសងៗននជពូំក្ហនះ ផ្ដលម្ននការផធុយគប ក្៏ហោយ ក្៏ការរពមហរពៀងនឹងមិនម្ននសិទនិសរំាប់
ហធវើជាការរប្ងំត្វ៉ាហៅនឹងភាគីហដើមហចាទណ្ដមួយហៅហរកាមចលន្ទហនះហឡើយ ។ ចាប់ហនះានបផ្នទមហឡើងហោយជពូំក្ St.

1985, ម្នរតាទី c.536; ានផ្ក្ផ្របសរមួលហឡើងហោយជពូំក្ St.1987 ម្នរតាទី c.665 ។   
 

មាត្រតាទី ២៦៩, ជាំពកូ S. ១៨  តីពីករែីយកិច្បចសដ្ីម្បរីាយការែ៍ពីអាំសពី ម្លុតិឬការស្វីបាប 

CH. 269, S.18. DUTY TO REPORT HAZING  

 

ជនណ្ដក្៏ហោយ ផ្ដលានដឹងឮថាមនុសសម្នប ក្ដ់ផ្ទហទៀត្ជាជនរងហរគះននអហំពើសមលុត្ហធវើាប ដូចផ្ដលានឲ្យនិយមន័យ
ហៅក្បុងជពូំក្ដប់រាពីំរ ហហើយនិងហៅនឹងក្ផ្នលងផ្ដលហក្ើត្ហហតុ្ឧរកិ្ដឌហន្ទះ នឹងរត្ូវ, តាមផ្ត្អាចហធវើហៅានហោយគម នភាព
ហរគះថាប ក្់ ឬហានិភ័យដល់ខ្លួនឯងឬអបក្ដនទ, រាយការណ៍ពីបទឧរកិ្ដឌក្មមហៅមស្ដនឋីចាប់ណ្ដផ្ដលរតឹ្មរត្ូវសមរមយឲ្យាន
្ប់រហ័សផ្ដលអាចហធវើហៅានដូចការផ្ចងចាបធ់រម្នន ។ ជនណ្ដផ្ដលអាក្ខានរាយការណ៍ពីបទឧរកិ្ដឌហនះ នឹងរត្ូវទទួល
ហទាសហោយបង់រាក្់ពិន័យ ផ្ដលមិនហរចើនជាងមួយសនដុ់លាល  ។  ចាប់ានបផ្នទមហឡើងហោយជពូំក្ St.1985, ម្នរតាទី 
c.536; ានផ្ក្ផ្របហឡើយហោយជពូំក្ St.1987, ម្នរតាទី c.665 ។   
 

មាត្រតាទី ២៦៩, ជាំពកូ S. ១៩  តីពីខបញ្ញញ តិតិននពីអាំសពី ម្លុតិឬការស្វីបាប; ស ច្បកតី ណលលងការែ៍នន
ការអនុសោម្តាម្ និង បាប់វន័ិយណដ្លតិត្រម្ូវសោយត្របតិិបតិតិតាម្ 

CH. 269 S.19. HAZING STATUTES TO BE PROVIDED; STATEMENT OF COMPLIANCE 

AND DISCIPLINE POLICY REQUIRED  

 

សាទ ប័ននិមួយៗននសាលាវទិាល័យ ហហើយនិងសាទ ប័នសាធ្លរណៈនិងឯក្ជនននសាលាឧត្ថមសិក្ា នឹងហចញផសពវផាយដល់
រក្ុមនិសិសត្និមួយៗ, ពួក្និសិសត្ ឬសម្នគមនិសសតិ្ណ្ដមួយផ្ដលជាសាខាននសាទ ប័ន ឬផ្ដលានទទួលសាគ ល់ហោយសាទ ប័ន
ហនះ ឬផ្ដលានអនុញ្ញដ ត្ហោយសាទ ប័នហដើមផហីរបើរាស់ហ ម្ ះសាទ ប័នរបស់ខ្លួន ឬហរបើរាស់បរហិវណសាទ ប័ន ឬការទទួលសាគ ល់
ថាមិនផ្មនជារក្ុមនិសិសត្, ពួក្និសសតិ្ ឬសម្នគមនិសសតិ្, រក្ោសចាប់ជពូំក្ហនះ និងជពូំក្ទីដប់រាមួំយនិងដប់រាពីំរ ។ ហបើ
ដរាបណ្ដ, ហទាះបីយ៉ាងណ្ដក្៏ហោយ, ការរបរពឹត្ថតាមរបស់សាទ ប័នជាមួយនឹងត្រមូវការជពូំក្ហនះ ផ្ដលសាទ ប័នានហចញរក្
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ោសរបកាសផសពវផាយន្ទន្ទពីជពូំក្ហនះ ហហើយនិងជពូំក្ដប់រាពីំរ និងដប់រាបីំហៅដល់រក្មុនិសសតិ្ផ្ដលមិនម្ននផ្ខ្សរយៈ
ទាក្់ទងនឹងសាលាទាងំហន្ទះ, រក្ុមឬសម្នគមទាងំឡាយ ហន្ទះម្ននន័យថារក្មុទាងំហន្ទះនឹងមិនម្ននភសឋុតាងអវីផ្ដលទាក្ទ់ង
នឹងការទទួលសាគ ល់របស់សាទ ប័នសាលាហរៀន ឬទទួលការគរំទពីរក្ុមនិសសតិ្, ពួក្និសសតិ្ ឬសម្នគមនិសសតិ្ទាងំហន្ទះហឡើយ ។  
 

រក្ុម, ពួក្ ឬសម្នគមនិមួយៗ នឹងរត្ូវានហគផ្ចក្ចាយហអាយនូវរក្ោស់ចាប់ជពូំក្ហនះ ហហើយនិងជពូំក្ទីដប់រាពីំរ និងដប់
រាបីំហៅដល់សម្នជិក្រក្ុមនិសសតិ្, សិសសហវឹក្ហាត្់ទាហានថមី ឬអបក្ោក្់សុសំក្យចូលជាសម្នជិក្ថមីទាងំឡាយផងផ្ដរ ។ វាគឺ
ជាក្រណីយកិ្ចចននរក្ុម, ពួក្ ឬសម្នគមនិសិសត្និមួយៗ តាមរយៈហមឬរបធ្លនរក្ុម ហដើមផផី្ចក្ចាយជាហរៀងរាល់ ប្ ហំៅឲ្យសាទ
ប័ននូវលិខិ្ត្បញ្ញជ ក្់ថាានទទួលដឹងឮដ៏ពិត្រាក្ដ ផ្ដលសបញ្ញជ ក្់ថារក្ុម, ពួក្ ឬសម្នគមនិសសតិ្និមួយៗានទទួលរក្
ោសសាប មននចាប់ជពូំក្ហនះ ហហើយនិងជពូំក្ទីដប់រាពីំរនិងដប់រាបីំ និងសម្នជិក្ទាងំអស់ននរក្ុម, ពួក្ ឬសម្នគមនិសសតិ្
និមួយៗ ានទទួលយល់រពមនឹងអនុវត្ថន៍តាមជាមួយនឹងវគគន្ទន្ទននចាប់ហៅក្បុងជពូំក្ហនះ ហហើយនិងជពូំក្ទីដប់រាពីំរ និង
ដប់រាបីំផងផ្ដរ ។    
 

សាទ ប័ននិមួយៗននសាលាវទិាល័យ ហហើយនិងសាទ ប័នសាធ្លរណៈ ឬឯក្ជនននសាលាឧត្ថមសិក្ានិមួយៗ នឹងរត្ូវ, យ៉ាង
ហហាចណ្ដស់ហអាយានជាហរៀងរាល់ ប្  ំជាពិហសសហៅមុនឬហៅហពលចុះហ ម្ ះចូលហរៀន, ផឋល់ដល់សិសសទាងំឡាយណ្ដ
ផ្ដលចុះហ ម្ ះចូលហរៀនហពញហពលហវលាហៅក្បុងសាទ ប័នសិក្ាណ្ដមួយក្៏ហោយ នូវរក្ោសចាប់ផ្ដលផ្ចងហៅក្បុងជពូំក្ហនះ 
ហហើយនិងហៅក្បុងជពូំក្ទីដប់រាពីំរនិងដប់រាបីំផងផ្ដរ ។  
 

សាទ ប័ននិមួយៗននសាលាវទិាល័យ ហហើយនិងសាទ ប័នសាធ្លរណៈ ឬឯក្ជនននសាលាឧត្ថមសិក្ានិមួយៗ នឹងរត្ូវ, យ៉ាង
ហហាចណ្ដស់ហអាយានជាហរៀងរាល់ ប្ ,ំ បហំពញរាយការណ៍ជាមួយនឹងរបឹក្ាភិាលទាងំឡាយននសាលាឧត្ឋមសិក្ា 
ហហើយហៅក្បុងក្រណីននសាលាវទិាល័យទាងំឡាយវញិ គឺរត្ូវបហំពញរាយការណ៍ជាមួយនឹងរក្ុមរបឹក្ាសាលា,  ហដើមផ ី
បញ្ញជ ក្់ថាសាទ ប័នហន្ទះានហធវើរបតិ្បត្ថិតាមជាមួយនឹងក្រណីយកិ្ចចរបស់ខ្លួនហហើយក្បុងការរាប់ដល់រក្ុមនិសសតិ្, ពួក្និសសតិ្ 
ឬសម្នគមនិសសតិ្ទាងំឡាយហន្ទះ ហហើយនិងរាប់ដល់សិសសផ្ដលចុះហ ម្ ះចូលហរៀនហពញហម៉្នងទាងំអស់នូវរក្ោសចាប់
ហផសងៗផ្ដលានផ្ចងហៅក្បុងជពូំក្ហនះ ហហើយនិងហៅក្បុងជពូំក្ទីដប់រាពីំរនិងដប់រាបីំ ហហើយក្៏រត្ូវបញ្ញជ ក្់បផ្នទមផងផ្ដរថា 
សាទ ប័នហន្ទះានអនុវត្ថន៍តាមចាប់វនិ័យ ហៅដល់រក្មុអបក្ដឹក្ន្ទនិំសសតិ្ និងសម្នជិក្ចូលរូមទាងំឡាយ អពីំអហំពើសមលុត្ហធវើ
ាប ហហើយការអនុវត្ថនច៍ាប់វនិយ័ផ្ដលានផ្ថលងបញ្ញជ ក្់រាប់ចាស់លាស់ហៅក្បុងហសៀវហៅនណន្ទសិំសស ឬហៅក្បុងរក្ោស
ផសពវផាយហផសងៗ ផ្ដលសាទ ប័នសិក្ាានហរៀបចហំធវើហឡើងសរំាប់នណន្ទសិំសសទាងំឡាយ ។  រក្ុមរបឹក្ាភិាល ហហើយនិង, ក្បុង
ក្រណីយននសាលាវទិាល័យ គឺរក្ុមរបឹក្ាសាលា, នឹងរត្ូវរបកាសហចញជាផលូ វការនូវចាប់ ឬរកឹ្ត្យរក្មទាងំឡាយផ្ដលរគប់
រគងហៅហលើម្នតិ្កា ហហើយនិងភាពញឹក្ញាប់ននការហធវើរាយការណ៍ន្ទន្ទ ហហើយក្៏ហផញើបញ្ជូ នរាយការណ៍ហន្ទះហៅដល់អគគ
ហមធ្លវ ីសឋីពីការហធវសរបផ្ហសននសាទ ប័នក្បុងការហធវើរាយការណ៍ ។  ានផ្ក្ផ្របចាប់ហោយជពូំក្ទី St.1985, ម្នរតាទី c-

536; ានផ្ក្ផ្របចាប់ហោយជពូំក្ទី St.1987, ម្នរតាទី c.665 ។  
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វ៊ិធានការពារជ្ជមុនននការសមលុតរធវើបាប 
BULLYING PREVENTION 

 

 

សាលា មុ៉ីដលស់ុ៊ិក អាខាឌឺមុ៉ី ឆារទើ របច ាំរកុងឡវូវល 
Lowell Middlesex Academy Charter School 

ស ៀវសៅនែនាំ ិ សបណនែម្ 

Student Handbook Supplement 

 
ទយលតាមចារ ូ់ទៅទៅរដឋម៉ា សាឈូវសត្ M.G.L. c. 71, មរតា 370, សកមមភាពអវ៉ីមយួកទ៏ោយវដលទក់ ងទៅន៊ឹង “អាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារទគ
ទៅកា ងសាលទរៀននានា”, សាល អ ៊ិលម៉ា ក ់គឺមនការទរដជ្ញា ច៊ិត្េទដ៉ីមប៉ីទល៉ីកត្ាំទក៉ីងនូវររ ៊ិយកាសវដលមនស វត្េ៊ិភាពលអ ទដ៉ីមប៉ីញ ាំងទអាយស៊ិសស
ទាំងអស់អាច  លួទជ្ញគជ័យទៅកា ងការស៊ិកាន៊ិងអវ៉ីៗវដលទគរ៉ាងរបាថ្នា សាំររខ់្លួនទគ ទដ៉ីមប៉ីទអាយកាល យទៅជ្ញពលរដឋដម៏នទជ្ញគជយ័ ។ រគរ់
ររទេ ដនអាំទព៉ីរវដលទ វ្៉ីទអាយអត្េរយដល ់ន៊ិងរណាដ លទអាយមនចរ ៊ិយរ ាំខាន, ការសមល ត្ទ វ្៉ីបារ, ការសមល ត្ទ វ្៉ីបារតាមកាំពយូ រ័ ឬតាមរយៈ
អ ៊ិន្ឺន៊ិត្ (cyberbullying) ទ ៉ីយន៊ិងការសងស៊ឹក គឺន៊ឹងម៊ិនអាចរររព៊ឹត្េបានទឡ៉ីយទៅកា ងររ ៊ិទវណសាលទរៀន ។  
 

និយម្ន័យសផសងៗននការ ម្លុតិស្វីបាប -  ុវតិែិភាព - ការ ង ឹក ៖ 
Definitions of Bullying - Cyber Safety - Retaliation: 
 

“ការសមល ត្ទ វ្៉ីបារ, ភាសាអងទ់គលសទៅថ្ន Bullying”, គឺជ្ញការទររ៉ីមដងទ ៉ីយមដងទ ៀត្ទោយស៊ិសសណាមា ក ់ឬទរច៉ីនគ្នា ទោយការសរទសរ, 
មត្ ់ទ  ឬទោយការសវមដងតាមទអល៊ិចរតូ្ន៊ិក ឬចលនាផ្លូវកាយ ឬកាយវ ៊ិការ ឬទោយការផ្សាំគ្នា ជ្ញមយួន៊ឹងសកមមភាពអវ៉ីកទ៏ោយ វដល
សាំទៅទៅទល៉ីជនរងទរគ្នេះណាមា ក ់វដល៖ (i) រណាដ លទអាយមនអត្េរយឬទរគ្នេះថ្នា កវ់ផ្ាករងកាយឬផ្លូវច៊ិត្េ ដលជ់នរងទរគ្នេះ ឬដល់
រ ពយសមបត្េ៊ិដនជនរងទរគ្នេះ; (ii) រណាដ លឲ្យជនរងទរគ្នេះសថ៊ិត្ទៅកា ងសភាពេយ័ខាល ចព៉ីការអត្េរយដលខ់្លួនឯង ឬខូ្ចខាត្ដល់រ ពយ
សមបត្េ៊ិររសខ់្លួន; (iii) រទងក៉ីត្ទអាយមនររ ៊ិទវណកាល យជ្ញសរតូ្វទៅសាលទរៀនសាំរររ់ងទរគ្នេះ; (iv) រ ាំទលេទល៉ីស៊ិ ធ៊ិទាំងឡាយដនជនរង
ទរគ្នេះទៅសាលទរៀន; ឬ (v) រ ាំខានឬរង្អអ កដ់ល់ដាំទណ៉ី រការស៊ិកាឬការររត្៊ិរត្េ៊ិការដនសាលទរៀន ។ សាំររទ់គ្នលរាំណងទផ្សងៗដនជាំពូក
ទនេះ អត្ថនយ័ដនការសមល ត្ទ វ្៉ីបារ គឺរមួរញ្ចូ លទាំងអាំទព៉ីទ វ្៉ីបារទផ្សងៗទៅតាមរយៈកាំពយូ រ័ឬអ ៊ិន្ឺន៊ិត្ ផ្ងវដរ ។   
 

“អាំទព៉ីទ វ្៉ីបារតាមរយៈកាំពយូ រ័ ឬអ ៊ិន្ឺន៊ិត្, ភាសាអងទ់គលសទៅថ្ន Cyber-bullying”, គឺជ្ញការសមល ត្ទ វ្៉ីបារវដលទររ៉ីតាមរយៈទរគឿងរទចចក
ទ ស ឬការទក ់ងគ្នា តាមរយៈទអឡ៊ិចរតូ្ន៊ិច វដលមនរមួរញ្ចូ លទាំង, រ៉ា វនដម៊ិនរគ្ននវ់ត្សាំទៅទៅទល៉ីវត្ការផ្លល សរ់ដូរគ្នា ដនន៊ិម៊ិត្េសញ្ញា ,  
សញ្ញា ដដ, ការសរទសរ, រូរ, សទមលង,  ៊ិនានយ័ ឬរញ្ញា ដនររទេ ទផ្សងៗវដលរញ្ជូ ន, ទផ្ា៉ី ឬចមលងទាំងរសុង ឬជ្ញវផ្ាកៗ តាមរយៈវខ្សលសួ, 
វ ៊ិ យ , ទអឡ៊ិចរតូ្ម៉ា ទញ៉ា ៊ិច, រូរភាពទអឡ៊ិចរតូ្ន៊ិច ឬររពន័ធ សសនសមពន័ធរូរភាព វដលមនរមួទាំង, រ៉ា វនដម៊ិនកាំណត្វ់ត្តាមរយៈវររសណ៉ី យ៍
ទអឡ៊ិចរតូ្ន៊ិច, ការទក ់ងតាមអ ៊ិន្ឺន៊ិត្, ការទផ្ា៉ីសាររនាា ន ់ឬការទក ់ងតាមវត្ថ ចមលងតាមទាំងឡាយកទ៏ោយ ។ អាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារតាម
រយៈកាំពយូ រ័ ឬអ ៊ិន្ឺន៊ិត្ គឺរមួរញ្ជូ លផ្ងវដរទាំង (i) ការរទងក៉ីត្រណាដ ញទគ  ាំពរ័ ឬរលក (blog) គឺការសរទសរតាមអ ៊ិ្ឺន៊ិត្វដលអាក
រទងក៉ីត្ទនាេះយកអត្េសញ្ញា ណដនអាកដដ  ឬ (ii) វកលងខ្លួនជ្ញជនណាមា ក់វដលជ្ញអាកន៊ិពនធវដលបានផ្សពវផ្ាយមត្៊ិកា ឬសារទផ្សងៗ, 
ទរ៉ីស៊ិនជ្ញការរទងក៉ីត្ទនាេះ ឬការវកលងរនលាំខ្លួនទនាេះរទងក៉ីត្នូវសាថ នភាព ឬលកខខ្ណ័ឌ ណាមយួវដលរយតាមលាំោរទ់ៅកា ងខ្ព៊ិនយ័ទផ្សងៗ 
ទាំងរសុង គឺព៉ីទលខ្ (i) ដល ់(v) នូវអត្េនយ័ដនការសមល ត្ទ វ្៉ីបារទនាេះ ។ អាំទព៉ីទ វ្៉ីបារតាមរយៈកាំពយូ រ័ ឬអ ៊ិន្ឺន៊ិត្កម៏នរមួរញ្ចូ លផ្ង
វដរតាមការវចកតាមរយៈមទ្ាបាយទអឡ៊ិចរតូ្ន៊ិចដនការទក់ ងគ្នា ទៅកានជ់នទរច៉ីនជ្ញងមន សសមា ក ់ឬការផ្សពវផ្ាយដនសមា រៈតាមរយៈ
ឧរករណ៍ទអឡ៊ិចរតូ្ន៊ិចវដលមនមន សសមា ក ់ឬទរច៉ីននាកអ់ាចទរ៉ីកទម៉ីលបាន, ទរ៉ីស៊ិនជ្ញការវចកចយ ឬការផ្សពវផ្ាយទនាេះ រទងក៉ីត្នូវ
សាថ នការ ឬលកខខ្ណ័ឌ ទផ្សងៗវដលបានរយររជ់្ញលាំោរទ់ៅកា ងអន ររទយគទាំងឡាយដូចបានអ ៊្ិរាយទៅចាំណ ចទលខ្ ៉ី (i) ដល់ 

*

  



Lowell Middlesex Academy Charter School 

Page 21 of 27 

 

(v) ព៉ីន៊ិយមនយ័ដនការសមល ត្ទ វ្៉ីបារទនាេះ ។ 

ការសងស៊ឹកន៊ឹងអាកណាមា កវ់ដលបានរយការព៉ីអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ, វដលបានផ្ដលព់ត្ម៌នកា ងខ្ៈណៈវដលមនការទស ៉ីរអទងកត្ព៉ីអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ី
បារ, ឬអាកសាកស៉ីទាំងឡាយ ឬមនពត្ម៌នវដលគរួឲ្យទររ៉ីការបានអាំព៉ីអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ ន៊ឹងរតូ្វបានទគហាមឃាត្ជ់្ញោចខ់ាត្ ។  
 
“ជនរងទរគ្នេះ, ភាសាអងទ់គលសទៅថ្ន Victim”, ជ្ញស៊ិសសណាមា កវ់ដលររឆាាំងន៊ឹងអាករររព៊ឹត្េនូវអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ ឬការសងស៊ឹកវដលបាន
រររព៊ឹត្េមកទល៉ីខ្លួន ។   
 

ររ ៊ិោឋ នវដលកាល យជ្ញសរតូ្វ ឬភាសាអងទ់គលសទៅថ្ន Hostile environment គឺជ្ញសាថ នការមយួវដលទក៉ីត្ទឡ៉ីងទោយអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារវដល
រណាដ លឲ្យររ ៊ិទវណសាលទរៀនបានរជ្ញរចូលជ្ញមយួន៊ឹងការទ វ្៉ីទអាយេ័យខាល ច (intimidation), ការចាំអកឲ្យ(ridicule) ឬការររមថ
(insult) វដលមនការ ង្ន់្ ងូររាំផ្ ត្ ឬវដលមនភាពរត្ត្ាត្ដលក់ារវកវររនូវសាថ នការទផ្សងៗដនការស៊ិការរសស់៊ិសស ។   
 

ការហាមឃាត្រ់រឆាាំងន៊ឹងអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ (Prohibition Against Bullying)(សូមព៊ិន៊ិត្យទម៉ីលវគគដនចាររ់រត្៊ិរត្េ៊ិររចាំរដឋម៉ា សាឈូវសត្ 
ជាំពូក ៉ី M.G.L. c. 71 មរតាត្ ៉ី 370, សកមមភាពណាមយួវដលទក ់ងទៅន៊ឹងអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារទៅកា ងសាលទរៀន) 
 
អាំទព៉ីសមល ត្ទ្វ៉ីបារ គរឺត្វូបានទគហាមឃាត់្ ៖  

 ទៅទល៉ីររ ៊ិទវណទាំងឡាយដនសាលទរៀន អ ៊ិលម៉ា ក ់ទ ៉ីយន៊ិងមហាវ ៊ិ ាល័យ ម ៉ីដលស់ ៊ិក,  
 ទៅទល៉ីរ ពយសមបត្ដ៊ិវដលជ្ញរគ់្នា ន៊ឹងររ ៊ិទវណសាលទរៀន, រមួរញ្ចូ លទាំងឧ ានវដលទៅ លម់ ខ្ផ្លូវសាលទរៀនផ្ងវដរ,  
 ទៅឯសកមមភាពវដលទរៀរចាំទឡ៉ីងទោយសាលទរៀន, ព៊ិ ៉្ីរ ណយទន, ឬកមមវ ៊្ិ ៉ី ទទេះរ៉ីវសថ៊ិត្ទៅទល៉ីកវនលង ឬទរៅររ ៊ិទវណសាលទរៀន,   
 ទៅទល៉ីរថយនេររសស់ាល ឬរថយនេដដ ទ ៀត្វដលជ្ញកមមស៊ិ ធ៊ិររសស់ាល, ជលួទោយសាល ឬកប៏ានទររ៉ីរបាសទ់ោយរកសងួ

ស៊ិកា ឬទោយសាលទរៀនកទ៏ោយ,   
 តាមការទររ៉ីរបាសដ់នទរគឿងរទញ្ចកទ ស ឬឧរករណ៍ទអឡ៊ិចរតូ្ន៊ិចវដលជ្ញកមមស៊ិ ធ៊ិររស់សាល, ជលួទោយសាល ឬទររ៉ីរបាសជ់្ញ

រររកត្៉ីទោយសាលទរៀន, ឧទ រណ៍ដូចជ្ញ ទៅទល៉ីកាំពយូ រ័ររសស់ាល ឬទៅទល៉ីអ ៊ិន្ឺន៊ិត្វដលទររ៉ីរបាសទ់ោយសាលទរៀន,  
 ទៅឯកមមវ ៊្ិ ៉ី ឬកវនលងណាវដលម៊ិនរករ់នន់៊ឹងសាលទរៀន, ឬតាមការទររ៉ីរបាសទ់រគឿងរទញ្ចកទ សផ្លា ល់ខ្លួន ឬឧរករណ៍ទអឡ៊ិច

រតូ្ន៊ិចទផ្សងៗ ទរ៉ីស៊ិនជ្ញការរររព៊ឹត្េអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារទនាេះ រទងក៉ីត្នូវររ ៊ិទវណវដលរណាដ លជ្ញសរតូ្វទៅឯសាលទរៀនសាំររជ់ន
រងទរគ្នេះ, ការរ ាំទលេទល៉ីស៊ិ ធ៊ិទាំងឡាយររសជ់នរងទរគ្នេះទៅសាលទរៀន, ឬអាកខ់ានដលដ់ាំទណ៉ី រការស៊ិកាដទ៏រច៉ីនទល៉ីសលរ ់ឬក៏
ការររត្៊ិរត្េ៊ិការ ូទៅ ររសស់ាលទរៀន ។  

 

ការរយការណ៍ព៉ីអាំទព៉ីសមល ត្ទ្វ៉ីបារ  
 

សាលទរៀន អ ៊ិលម៉ា ក ់សងឃ៊ឹមថ្នស៊ិសស, មតារ៊ិតា, អាកអាណាពាបាល ទ ៉ីយន៊ិងអាកដដ ៗទ ៀត្ វដលបានររ េះទឃ៉ីញ ឬបានដ៊ឹងឮព៉ីការទក៉ីត្
ទឡ៉ីងដនអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ ឬការសងស៊ឹកអវ៉ីមយួវដលជ្ញរទ់ក់ ងន៊ឹងស៊ិសស គឺរតូ្វរយការណ៍ទៅទអាយសមជ៊ិកណាមា កដ់នអេ៊ិបាលសាល
ទរៀនភាល មៗ ។ របាយការណ៍អាចទ វ្៉ីទឡ៉ីងជ្ញលយលកខអកសរ ឬទោយមត្់ ទ ទៅកានច់ងហាវ ងសាល, ឬចងហាវ ងរង ឬរ គគល៊ិកណាមា ក់ក៏
បានវដរ ។ សមជ៊ិកដនរ គគល៊ិកសាលទរៀនទនាេះ គឺរតូ្វទ វ្៉ីរបាយការណ៍ជ្ញររញរទ់ៅកានច់ងហាវ ងសាល ឬចងហាវ ងរងនូវការទក៉ីត្មនទឡ៉ីង
ដនអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារទនាេះ ឬការសងស៊ឹកអវ៉ីវដលរ គគល៊ិកសាលទនាេះបានររ េះទម៉ីលទឃ៉ីញ ឬបានដ៊ឹងឮ (ចូរទម៉ីលវគគដនចាររ់រត្៊ិរត្េ៊ិររចាំរដឋ
ម៉ា សាឈូវសត្ ជាំពូក ៉ី M.G.L. c. 71 មរតាត្ ៉ី 370, សកមមភាពណាមយួវដលទក ់ងទៅន៊ឹងអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារទៅកា ងសាល) ។របាយ
ការណ៍ព៉ីរ ទរគ្នេះថ្នា កណ់ាមយួ ន៊ឹងរតូ្វរាំទពញទឡ៉ីងទោយសមជ៊ិករ គគល៊ិកសាលជ្ញមយួន៊ឹងស៊ិសសណាមា ក ់។ របាយការណ៍អាចជ្ញអនាម៊ិក, 
រ៉ា វនដន៊ឹងម៊ិនមនសកមមភាពព៊ិន័យអវ៉ីមយួទៅដលឧ់រក៊ិដឋជនទឡ៉ីយ ទោយរគ្ននវ់ត្សាំអាងទល៉ីរបាយការណ៍អនាម៊ិកទនាេះ ។ សមជ៊ិករ គគល៊ិក, 
រមួទាំង, រ៉ា វនេម៊ិនកាំណត្វ់ត្រគូរទរងៀន, អាករគររ់គង, គ៊ិលន រោឋ យ៊ិការរចាំសាល, អាកវថរកាអាគ្នរ, អេ៊ិរកសសាល, អាកទ វ្៉ីការជយួសងគម, 
អាកឲ្យឳវ ដល់កមមវ ៊្ិ ៉ីរទរងៀន ឬអាកជាំនយួខាងវផ្ាកស៊ិកាទាំងឡាយ ។ ស៊ិសសទាំងអសន់៊ឹងរតូ្វបានទគផ្ដល់ទអាយនូវមទ្ាបាលវដលមនភាព
របាកដន៊ិយម, ស វត្ថ៊ិភាព, ឯកជន ទ ៉ីយន៊ិងសមរមយទៅតាមអាយ ស៊ិសស ទដ៉ីមប៉ីរយការណ៍ ន៊ិងព៊ិភាកាព៉ីឧរត្េ៊ិទ ត្ ដនអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារជ្ញ
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មយួសមជ៊ិករ គគល៊ិក ឬជ្ញមយួចងហាវ ង ឬចងហាវ ងរងសាលទរៀន ។        
 

ទៅទពលវដលចងហាវ ង ឬចងហាវ ងរងបាន  លួរបាយការណ៍ទនាេះទ ៉ីយ គ្នត្រ់តូ្វចរទ់ផ្ដ៉ីមទ វ្៉ីការទស ៉ីរអទងកត្ភាល មៗ ។ ទរ៉ីស៊ិនជ្ញចងហាវ ង 
ឬចងហាវ ងរង សាំទរចថ្នអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ ឬការសងស៊ឹកទនាេះបានទក៉ីត្ទឡ៉ីងវមនទនាេះ គ្នត្ន់៊ឹងរតូ្វ ៖  

 របារជ់្ញដាំណ៊ឹ ងដលម់តារ៊ិតាដនជនរងទរគ្នេះ ទ ៉ីយន៊ិងគឺរតូ្វទគ្នរពតាមចាររ់ដឋ ន៊ិងចាររ់ោឋ េ៊ិបាលស ព័នធ, រតូ្វរបារព់កួទគព៉ី
សកមមភាពវដលបានអន វត្េន ៍ទដ៉ីមប៉ីការររជ្ញម នក ាំទអាយចលនាអវ៉ីទផ្សងទ ៀត្វដលទក ់ងន៊ឹងអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារ ឬការសងស៊ឹកទក៉ីត្
មនទឡ៉ីងទ ៀត្ទឡ៉ីយ;   

 របារជ់្ញដាំណ៊ឹ ងដលម់តារ៊ិតាដនជនរររព៊ឹត្េអាំទព៉ីទលម៉ីសទនាេះផ្ងវដរ; 
 ោកព់៊ិនយ័អវ៉ីមយួវដលសមរមយទៅតាមទទសកាំ  ស;  
 របារដ់ាំណ៊ឹ ងដលរ់កសួងនគរបាលរកុងឡូវវល ទរ៉ីស៊ិនជ្ញចងហាវ ង ឬចងហាវ ងរងមនជាំទនឿទជឿថ្នរ ទច ររកានឧ់រក៊ិដឋកមមទនាេះ 

ន៊ឹងរតូ្វការរដ៊ឹងរដលរ់រឆាាំងន៊ឹងជនរររព៊ឹត្េឧរក៊ិដឋកមមទនាេះ;   
 សកមមភាពទាំងអសន់៊ឹងរតូ្វចងរកង  ក ទ ៉ីយន៊ិងច េះរញ្ចូ លទៅកា ងរញ្ជ ៉ីស៊ិកាទាំងឡាយររសស់៊ិសសផ្ងវដរ ។  
 

ការទក ់ងន៊ិងការផ្ដលដ់ាំណ៊ឹ ងទាំងអសន់៊ឹងរតូ្វទ វ្៉ីទឡ៉ីងសមរសរទៅតាមចាររ់ដឋន៊ិងចារឯ់កជនររសរ់ោឋ េ៊ិបាលស ពន័ធ ន៊ិងរ រញ្ញជ ទាំង
ឡាយ ទ ៉ីយន៊ិងរតូ្វសមរសរទៅតាមរ រញ្ញជ ទាំងឡាយររសរ់ដឋវដលវចងទឡ៉ីងទៅកា ងវគគ 603 CMR 49.00 ។   
 

ររេពជាំនយួទផ្សងៗសាំររ់ស៊ិសស  
 

សាលទរៀន អ ៊ិលម៉ា ក ់ន៊ឹងផ្ដលព់ត្ម៌នវដលមនការផ្លល សរ់ដូរជ្ញ ូទៅចាំទរេះការររឆាាំងន៊ឹងអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារវដលន៊ឹងរង្អា ញទៅកា ងអងគររជ ាំ
ស៊ិសស ា្ំៗ ទ ៉ីយន៊ិងរតូ្វអន វត្េនរ៍វនថមទ ៀត្ទៅតាមថ្នា កទ់រៀនទាំងឡាយ ដូចជ្ញការទអាយឳវ  ការទររ៉ីរបាសដ់នទរគឿងផ្ាយពត្ម៌នទផ្សងៗ ។ 
យ  ធនាការរទរងៀនអររ់ ាំន៊ឹងសាថ រនានូវរ ជាំនាញដលអ់ាកទៅវកបរ ឬអាកជ៊ិត្ខាងទាំងឡាយ សាំររទ់ឆល៉ីយត្រទៅន៊ឹងអាំទព៉ីសមល ត្ទ វ្៉ីបារទនាេះ ។    
                                            

 

 
 

 

រសរ ៉ីភាពននការបរញ្ចញមត៊ិរោបល ់

FREEDOM OF EXPRESSION 

 

ហយាងតាមចាប់រដឌធមមនុញ្ដននសហរដឌអាហមរកិ្ ហហើយនិងចាប់ទូហៅននរដឌម៉្នសាឈូផ្សត្ M.G.L. ម្នរតាទី C.71 Ss.  

82-85, សិទនិហផសងៗរបស់សិសសទាងំអស់ផ្ដលចុះហ ម្ ះចូលហរៀនហៅសាលា ម ៉ីដលស់ ៊ិក អាខាឌឺម ៉ី ឆាទ ៉ី ររចាំរកុងឡូវវល ទាក្់ទង
ហៅនឹងហសរភីាពក្បុងការបហញ្ចញហយាបល់ នឹងមិនរត្ូវបរំពួញហអាយខ្លី, ដរាបណ្ដផ្ត្សិទនិហន្ទះនឹងមិនបណ្ដឋ លហអាយម្ននការ
រខំាន ឬចលាចលហៅក្បុងសាលាហរៀន ។ ហសរភីាពក្បុងការបហញ្ចញហយាបល់ហន្ទះនឹងរត្ូវរួមបញ្ចូ លមិនរតឹ្មផ្ត្ការក្រំតិ្អវីមួយ
ហឡើយ, សិទនិហផសងៗននសិសសទាងំឡាយ, រួមជាសមូហភាព ឬជាឯក្ជន គឺថា ៖ ក្) ហដើមផបីហញ្ចញហយាបល់ដធ ល់ខ្លួនហោយការ
និយាយ និងសញ្ញដ ហផសងៗ, ខ្) ហដើមផសីរហសរ, ហាះពុមព និងផ្ចក្ចាយគនិំត្ហយាបល់របស់ហគ, ហហើយនិង គ) ហដើមផហីរៀបចអំងគ
របជុហំោយសុវត្ទិភាពហៅហលើបរហិវណសាលា សរំាប់ហគលបណំងននការបហញ្ចញមតិ្ហយាបល់ទាងំឡាយរបស់ខ្លួន ។  
 

ការផ្ដ ាំគ្នា  ឬការររជ ាំនានា ៖ សាលា មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ុងឡូផ្វល ផឋល់ជាហរៀងរាល់ហវលានូវក្មមវធីិននការរបជុគំប  
ឬសនបិាត្ហផសងៗសរំាប់សិសសទាងំឡាយជារបចា ំ្ ប  ំ។ សិសសទាងំអស់, ហទាះម្ននចនួំនប៉ុន្ទម នក្៏ហោយ, អាចម្ននសិទនិនឹងហរៀប
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ចហំធវើសនបិាត្ ឬការរបជុគំប ហោយសនថិភាពហៅរគប់ហពលហវលាទាងំអស់, គឺរួមទាងំការរបជុផំលូ វការ និងហរៅផលូ វការ, ហលើក្ផ្លង
ផ្ត្ការរបជុហំន្ទះនឹងហធវើហអាយម្ននការរខំានជាខាល ងំដល់ដហំណើ រការសិក្ា ឬសក្មមភាពទាងំឡាយរបស់សាលាហរៀន ឬក្នឹ៏ង
បណ្ដឋ លហអាយសិសសម្ននក្ល់លផចិក្បុងការមិនមក្ចូលហរៀនក្បុងថាប ក្់ហោយគម នការអនុញ្ញដ ត្ ។ ការរបជុនំ្ទន្ទផ្ដលាន
ហរគងហរៀបចហំធវើហោយសិសសទាងំឡាយហៅក្បុងកាលបរហិចឆទននហម៉្នងសិក្ាហៅសាលាហរៀន នឹងរត្ូវានហគហអាយរបរពឹត្ថហៅ
ានហៅហពល និងហៅទីក្ផ្នលងណ្ដមួយផ្ដលានទទួលអនុញ្ញដ ត្ហឡើងហោយន្ទយក្សាលា ឬអបក្ជនួំសកិ្ចចការរបស់គត្់ផ្ត្
ប៉ុហណ្ដត ះ ។ គម នការបហញ្ចញហយាបល់ឬការសផ្មថងអវីហោយសិសសក្បុងការហរបើសិទនិរបស់ខ្លួនឯង ផ្ដលនឹងរត្ូវចាត្ទុ់ក្ថា ជា
បហញ្ចញមតិ្ទាក្់ទងនឹងចាប់របតិ្បត្ថិននសាលាហរៀនហឡើយ ហហើយគម នបុគគលិក្សាលាហរៀនទាងំឡាយណ្ដនឹងរត្ូវទទួលខុ្ស
រត្ូវចហំសះបណឋឹ ងរដឌបផហវណី ឬទហងវើឧរកិ្ដឌក្មមសរំាប់ការបហញ្ចញហយាបល់ឬទសសនៈអវីផ្ដលហធវើហឡើង ឬផសពវផាយហឡើងហោយ
សិសសទាងំឡាយហន្ទះហឡើយ ។  
 

កាដ ររ៊ិ ររកាសដាំណ៊ឹ ងទផ្សងៗ ៖ ម្ននការផឋល់ក្ផ្នលងរគប់រគន់ហៅនឹងកាឋ របិទរបកាសដណឹំង សរំាប់ហអាយសិសសនិងសម្នគម
និសិសត្ទាងំឡាយហដើមផហីរបើរាស់, រួមបញ្ចូ លទាងំនផធរគប់រគនស់រំាប់ដណឹំងរបកាសហផសងៗផ្ដលទាក្់ទងហៅនឹងសក្មមភាព 
ហរៅក្មមវធីិសាលាហរៀន ឬពីក្មមវត្ទុចណំង់អវីហផសងៗដល់សិសសទាងំឡាយ ។  ហទាះបីជាគម នការចាប់ពិរុទន ឬការរះិគន់ ឬក្ត៏្រមូវ
ការហអាយសុនូំវការអនុញ្ញដ ត្ជាមុនសឋីពីម្នតិ្កា ឬសក្យហពរជននដណឹំង ឬការទាក្់ទងហផសងៗហទៀត្ក្ថី  ប៉ុផ្នឋលក្ខណៈភសឋុតាង
វនិិចឆ័យទូហៅសរំាប់ការផសពវផាយដូចខាងហរកាមហនះ គឺរត្ូវអនុវត្ថន៍តាមជាក្ហិំត្ -  
 

ក្)  រក្ោសពត្៌ម្ននទាងំឡាយផ្ដលបិទផសពវផាយរត្ូវម្ននចុះនូវកាលរហិចឆទហោយរតឹ្មរត្ូវហោយសិសស ឬរក្ុមសិសសផ្ដល
ម្ននបណំងចងបិ់ទផសពវផាយដណឹំងទាងំហន្ទះ ។ ហបើសិនការបិទរក្ោសផសពវផាយហន្ទះ គឺជាដណឹំងរបកាសននក្មមវធីិអវី
មួយ គឺគបផរីត្ូវម្ននកាលរហិចឆទននក្មមវធីិហន្ទះ។  ហបើសិនជាការផសពវផាយហន្ទះ ជាក្ណំត្់ហហតុ្ ជាជាងជាការផាយដណឹំងនន
ក្មមវធីិអវីមួយវញិហន្ទះ កាលបរហិចឆទហន្ទះ គឺរត្ូវផ្ត្ជានថងផ្ខ្ផ្ដលបិទរក្ោសសាប មរបកាសហន្ទះផ្ត្មឋង ។  ហ ម្ ះននសិសស ឬ
រក្ុមរបស់សិសស ក្៏រត្ូវចុះភាជ បជ់ាមួយនឹងរក្ោសសាប មផសពវពាយហន្ទះផងផ្ដរ ។  
 

ខ្)  សិសស ឬរក្ុមនិសសតិ្ នឹងរត្វូានហគហសបើសុហំអាយបក្ដល ក្របកាសហចញបន្ទធ ប់ពីានបិទផសពវផាយអស់រយៈហពលដ៏សម
រមយរួចហហើយហន្ទះ  ហដើមផហីអាយអបក្ដនទអាចហរបើរាស់កាថ របិត្របកាសដណឹំងហន្ទះផងផ្ដរ ។   
 

គ)  សាលាហរៀននឹងមិនអនុញ្ញដ ត្ឲ្យបិទរក្ោសផសពវផាយដណឹំងអវី ផ្ដលបណ្ដឋ ល ឬជួយផឋល់ហអាយម្ននការអាក្់ខានដល់
ដហំណើ រការសិក្ា, គឺអវីៗក្៏ហោយ ផ្ដលអាចរខំាន ឬញុាងំរគូៗហអាយហវៀរចាក្ពីការបហរងៀន ឬសិសសទាងំឡាយពីការសិក្ា ។  
 

 )  រក្ោស ឬដណឹំងផសពវពាយហផសងៗននក្មមវធីិ ឬរពឹត្ថិការណ៍ទាងំឡាយផ្ដលរត្ូវបិទហៅហលើកាឋ របិទរបកាស (ដូចជាបិទ
ហៅហលើជញ្ញជ ងំ, ទាវ រ ឬបងអួចទាងំឡាយ) ហោយគម នការអនុញ្ញដ ត្ពីន្ទយក្សាលាហរៀន នឹងរត្ូវានហគបក្ហចញ ហដើមផកីារផ្ថ
រក្ាសណ្ដឋ ប់ថាប ប់ទាក្់ទងនឹងចាប់ការសរអគគីភ័យនិងសុវត្ថិភាពហផសងៗ ។  
 

ការវចកចយដនរកោសទបាេះព មពផ្ាយ ន៊ិងការផ្សពវផ្ាយញ្ាត្៊ិេទមទរស៊ិ ធ៊ិទផ្សងៗ ៖ សិសសទាងំឡាយនឹងម្ននហសរភីាពក្បុងការ
ផ្ចក្ចាយប័ណតរបកាស (handbill), សនលឹក្ប័ណត (leaflet) ហហើយនិងរក្ោសចមលងហផសងៗ ហហើយនិងការរបមូលហត្ទហលខា



Lowell Middlesex Academy Charter School 

Page 24 of 27 

 

ហៅហលើញ្ដតិ្ន្ទន្ទ ផ្ដលទាក្ទ់ងហៅនឹងសក្មមភាពទាងំឡាយផ្ដលហៅក្បុងសាលា ឬហរៅសាលាហរៀន ឬក្មមវត្ទុអវីហផសងៗហទៀត្
ផ្ដលទាក្ទ់ងនឹងចណំ្ដប់អារមមណ៍ដល់សិសសទូហៅ ។ ហទាះបីជាគម នការចាប់ពិរុទន ឬការរះិគន់អវីជាមុន ឬការសុអំនុញ្ញដ ត្អវីជា
មុនហៅហលើម្នតិ្កាហរឿង ឬចហំសះសក្យហពជទាងំឡាយហន្ទះក្៏ហោយ ប៉ុផ្នឋលក្ខណៈភសឋុតាមវនិិចឆ័យទូហៅដូចខាងហរកាមហនះ គឺ
នឹងរត្ូវអនុវត្ថន៍ហឡើង ជាចាាំច ់-  
 

ក្)  រគប់រក្ោសសាប មផឋិត្ផសពវផាយ ហហើយនិងញ្ដតិ្ទាងំអស់ផ្ដលានផ្ចក្ចាយ ឬហផញើបងវិលហៅមក្ហៅហលើបរហិវណសាលា 
គឺរត្ូវម្ននភាជ ប់ហ ម្ ះននសម្នគមផ្ដលជួយឧបត្ទមភគរំទ ។  
 

ខ្)  ការផ្ចក្ចាយននរក្ោសផសពវផាយដណឹំង ឬការរបមូលហត្ទហលខាទាងំឡាយ នឹងរត្ូវម្ននក្រំតិ្ហពលហវលាហៅមុនហពល
សាលាហរៀនចាប់ហផឋើម, បន្ទធ ប់ពីហចញពីសាលាហរៀន និងហៅក្បុងហម៉្នងញុាអំាហារ ហដើមផហីធវើយ៉ាងណ្ដកុ្ហំអាយប៉ះសល់ដល់ក្មម
វធីិសិក្ាននសាលាហរៀន ។ 
 

គ)  ក្ផ្នលងនិងលក្ខណៈននសក្មមភាពទាងំឡាយហន្ទះ គឺរត្ូវម្ននក្ហិំត្រតឹ្មរត្ូវផ្ដលអនុញ្ញដ ត្ហឡើងតាមការរបតិ្បត្ថិជារបរក្តី្
ននសាលាហរៀន ហដើមផបីនឋដហំណើ រការហោយគម នការអាក្់ខានអវីមួយ ហហើយនិងហដើមផកីារសរកុ្ហំអាយម្ននហរបើរាស់ននការបងខិត្
បងខ ំឬការោក្់ក្ហិំត្អវីមួយក្បុងការរបមូលយក្នូវការចុះហត្ទហលខាហៅហលើញ្ដតិ្ហផសងៗហន្ទះផងផ្ដរ ។   
 

 )  ក្បុងក្រណីផ្ដលញ្ដតិ្ទាងំឡាយផ្ដលានផឋល់ហឡើងហោយសិសសហៅដល់ន្ទយក្សាលាហរៀន គឺសិសសនឹងម្ននសិទនិរគប់
រគន់ហដើមផយីក្ហៅពិចារណ្ដ ហហើយនិងរត្ូវទទួលចហមលើយមក្វញិផងផ្ដរ ។  
 

ង)   ការផ្ចក្ចាយ ហហើយនិងការលក្់ដូរននសម្នភ រៈសរំាប់លុយកាក្់ហោយបុគគណ្ដម្នប ក្់ ឬអងគការណ្ដមួយ គឺនឹងរត្ូវានហគ
ហាមោត្់មិនហអាយរបរពឹត្ថហឡើយហោយសាលា មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ុងឡូផ្វល ានហឡើយ ។ 

 

 

 
ចាប់រសលៀកពាក់រខាអាវ 

DRESS CODE 

 

1. សាំទលៀករាំរក់សាលទរៀនរត្៊ឹមរត្វូ ៖  
ក្). ហខាអាវហខ្ើចខ្លីផ្ដលបហញ្ចញសនធះខ្ណ័ឍ រទូងឬក្ាលហសះនឹងមិនអនុញ្ញដ ត្ឲ្យហសលៀក្សក្់ហឡើយ ។  ហនះម្ននន័យ
ថា អាវនិងហខាទាងំឡាយ គឺរត្ូវបិទហអាយជិត្ ហដើមផកុី្ហំអាយហចញហ ើញសាច់ ។  

 

ខ្).  ហខាឬអាវរទន្ទប់ (ដូចានបញ្ញជ ក្់ហោយសក្យថា សពំត្់រទន្ទប់, ភាសាអង់ហគលសហៅថា underwear) នឹងមិន
រត្ូវបហញ្ជញហអាយហ ើញហឡើយ ។ ហខាអាវទាងំឡាយរត្ូវរគបហអាយជិត្ហខាអាវរទន្ទប់ទាងំអស់ហន្ទះ ។  
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គ). ហខាខ្លី, សពំត្់ខ្លី ហហើយនិងអាវហខ្ើចខ្លីទាងំឡាយនឹងមិនរត្ូវានហគអនុញ្ញដ ត្ហអាយហសលៀក្សក្់ហៅក្បុងសាលា
ហឡើយ ។ សពំត្់ និងហៅខ្លីទាងំឡាយនឹងមិនរត្ូវខ្លីជាងសក្់ក្ណ្ដឋ លហៅល ហឡើយ ។ ហខាផ្វងរបហភទមូដខ្លីដូចពួក្អបក្ហធវើ
ការតាមន្ទវា ឬយនឋហហាះ គឹអាចអនុញ្ញដ ត្ហអាយហសលៀក្សក្់ាន ។ ហខាអាវមុជទឹក្របហភទណ្ដក្៏ហោយ ក្៏មិន
អនុញ្ញដ ត្ហអាយហសលៀក្សក្់ហៅក្បុងបរហិវណសាលាហរៀនហឡើយ ។   

 

 ). អាវរសីម៉ាងសក្់ពីហលើខ្លួន (Camisoles) គឺរត្ូវរគប់ហអាយជិត្ហខាអាវទាងំឡាយ ។ (ជាទូហៅ គឺរត្ូវសក្់បិទ
ហអាយជិត្ដងសាម ទាងំសងខាង និងហដើមរទូងផងផ្ដរ )។  

 

2. អាវយតឺ្ន៊ិងទរគឿងអលង្អក ររត្៊ឹមរត្វូ ៖ មិនអនុញ្ញដ ត្ម្ននសញ្ញដ ថាប ,ំ សុរា ឬរូបភាពននសាស្ដសាឋ វុធហផសងៗ ឬរូបទាងំឡាយ
ណ្ដផ្ដលមិនសមរសបហៅនឹងត្នមលដ៏រតឹ្មរត្ូវតាមសិលធម៌ទាងំឡាយននសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ ហន្ទះហឡើយ ។ ឧទា
ហរណ៍ដូចជា អាវផ្ដលម្ននគូរូបភាព ហដើមផបីភំ័យ ឬគរំាមក្ផំ្ហងហគ (ឧទាហរណ៍  “គម នការផ្ចចូវ ឬញុះញុង” ឬ 
អង់ហគលសហៅថា “no snitching”) គឺវាមិនសមរសបហៅតាមត្នមលអភិសម្នចារ (សីលធម៌) របស់ហយើងហឡើយ ។  

 

3. សាំររ់ឳកាសខ្លេះៗ ស៊ិសសន៊ឹងរត្វូបានទគទសា៉ីទអាយទសលៀកសាំទលៀរាំរក់រត្៊ឹមរត្វូតាមរទរៀរអាកទ្វ៉ីការរណ៊ិ ជជកមមទផ្សងៗ   
ក្).  អាវផ្ដលម្ននរទន្ទប ់(Collared shirt), ហខាពណ៌កាគីសរំាប់របុស  
ខ្).  សពំត្់ហសបីនិងអាវរតឹ្មចហងកះ ឬអាវជីណូ ហហើយនិងអាវ ឬសហំលៀក្បសំក្់សរំាប់ស្ដសឋីហធវើការទាងំឡាយ ។  

 

 

 

ររគឿងបរចចករទស 

TECHNOLOGY 

 

ក្ពំយូទរ័ទាងំឡាយផ្ដលហៅក្បុងសាលាហរៀន មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ុងឡូផ្វល គឺសរំាប់ហរបើរាស់ចហំសះផ្ត្ហគល
បណំងសិក្ាផ្ត្ប៉ុហណ្ដត ះ ។ ការហរបើរាស់មិនរតឹ្មរត្ូវននម៉្នសីុនក្ពំយូទរ័ ឬការហរបើរាស់ននការគរំាមក្ផំ្ហង ឬភាសាណ្ដផ្ដល
របម្នថហមើលង្ហយតាមរយៈអីុផ្ម៉ល, អិុនធឺនិត្ ឬក្មមវធីិក្ពំយូទរ័ដនទហផសងហទៀត្ក្ឋី គឺនឹងរត្ូវាត្ប់ង់នូវសិទនិហសរភីាពក្បុងការហរបើ
រាស់ក្ពំយូទរ័ ហហើងក្៏នឹងរត្ូវទទួលការរពម្ននពិន័យផ្ថមហទៀត្ផងផ្ដរ ។ អាក្បផកិ្រយិាផ្ដលរត្ូវានហគហាមោត្់ដនទហទៀត្ 
គឺម្ននរួមបញ្ចូ លទាងំ ៖ ការចមលងតាមក្ពំយូទរ័នូវបទហភលង, រូបវឌីិ្អូ, ឬផ្លផងវឌីិ្អូទាងំឡាយ; ការហរបើរាស់នូវក្ផ្នលងហគហទព័ំរ
ជផ្ជក្ទាក្ទ់ងគប ហផសងៗ ឬបណ្ដឋ ញហគហទព័ំរទាក្់ទងគប ហផសងៗហទៀត្; ហហើយនិងការចូលហមើល ឬការចមលងរូបភាពអាសរគម
ហផសងៗ ។ សិសសទាងំឡាយក្៏មិនអាចន្ទចូំលមក្នូវហភសជជៈ ឬមហូបអាហារចូលក្បុងបនធប់ក្ពំយូទរ័ានផ្ដរ ។ សិសសទាងំឡាយ
ណ្ដផ្ដលមិនរបរពឹត្ថតាមចាបប់ញ្ដតិ្ហនះ គឺនឹងរត្ូវទទួលការរពម្ននពិន័យជាពំុខានហឡើយ ។   
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សព័ទរចរកមម 
PLAGIARISM 

 

សាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ នឹងមិនលួចស័ពធ ឬយក្សមផត្ឋិនិពននអបក្ដនទហឡើយ ។ ស័ពធហចារក្មម គឺជាការលួចយក្និពននអបក្ឯហទៀត្ 
ឬយក្គនិំត្ទាងំឡាយរបស់អបក្ដនទហទៀត្ហោយគម នការអនុញ្ញដ ត្ ហហើយចាត្់ទុក្ថាជាគនិំត្របស់ខ្លួនឯង ។  របហភទហរចើនជា
ញឹក្ញាប់ផ្ដលទាក្់ទងនឹងស័ពធហចារក្មមហនះ គឺម្ននដូចត្ហៅ ៖  
 

ការផ្លល ស់រដូរវកវររអត្ថរ  (Context Change) ៖ បនលំនូវការចមលងហោយការដល ស់បឋូ រនូវអត្ទបទននរក្ោសនិពននហដើម ។   
 

ការរាំបាត់្កាំណត់្ទ ត្ ទៅទរកាម ាំព័រទសៀវទៅ (Missing Footnotes) ៖ រលំងក្ណំត្់ហហតុ្ទាងំឡាយទាងំរសុងផ្ត្មឋង ។   
 

ឯកសារទយងវកលងកាល យ (False References) ៖ ការដក្រសងយ់ក្ឯក្សារពីហសៀវហៅទាងំឡាយផ្ដលគម នការពុមព, ឬអត្ទ
បទរសាវរជាវហផសងៗ ឬការហអាយត្នមលហៅរបភពននឯក្សារន្ទន្ទផ្ដលគម នការទាក្់ទងហៅនឹងរបធ្លនបទ ។  
 

សិសសណ្ដម្នប ក្ផ់្ដលរត្ូវានហគចាប់ានលួចយក្រទពយនិពននអបក្ដនទ នឹងរត្ូវានបុគគលិក្សាលារពម្ននជាហលើក្ដបូំង ។ ការ
របរពឹត្ថអហំពើហនះបនឋហទៀត្ សិសសនឹងរត្ូវោក្់ហអាយជួបហៅនឹងគណៈក្មមការពិនិត្យវនិិចឆ័យអភិសម្នចារ (ត្ផ្មលសីលធម៌)។   
 

 

 

ចាប់ររបើរបាសទ់ូរសព័ទនដ 

CELL PHONE POLICY 
 

ពីហរសះហោយម្ននការរខំានជាហរចើន ផ្ដលហក្ើត្ម្ននហឡើងហោយសារទូរស័ពធហផសងៗ, សាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ានហចញជា
ចាប់របតិ្បត្ថិដូចខាងហរកាមហនះ ៖  

 ហលើក្ទីមួយផ្ដលបុគគលិក្ហ ើញ ឬសាឋ ប់ឮទូរស័ពធណ្ដមួយ គឺទូរស័ពធហន្ទះនឹងរត្ូវដក្ហូត្យក្ហៅហអាយចាងហាវ ង 
ឬចាងហាវ ងរងសាលា ហហើយសិសសនឹងអាចទទួលយក្វញិានហៅហពលចប់ហម៉្នងសិក្ា ។  

 ហលើក្ទីពីរផ្ដលបុគគលិក្សាលាហ ើញ ឬសាឋ ប់ឮទូរស័ពធ វានឹងរត្ូវានហគយក្ហចញ ហហើយនិងអាចទទួលមក្វញិ
ហោយម្នតាបិតាសិសស ។   

 ហលើក្ទីបីផ្ដលបុគគលិក្ហ ើញ ឬសាឋ ប់ឮទូរស័ពធ សិសសនឹងត្រមូវហអាយហៅជួបរបជុជំាមួយនឹងគណៈក្មមការពិនិត្យ
វនិិចឆ័យអភិសម្នចារ ។  

 

ហយើងានយល់ហហើយថា វាម្ននមូលហហតុ្លអជាហរចើនយ៉ាង ផ្ដលសិសសណ្ដម្នប ក្់រត្ូវម្ននទូរស័ពធជាក្មមសិទនិរបស់ខ្លួន ។ ប៉ុផ្នឋ
ហទាះបីជាយ៉ាងណ្ដក្៏ហោយ, ហៅហពលហម៉្នងសិក្ាហៅក្បុងសាលាហរៀន វាគឺរត្ូវហគានហាមោត្់មិនហអាយហរបើរាស់ហឡើយ ។  
ហបើម្ននភាពអាសនបរត្ូវការទាក្់ទងសិសស គឺអាចទូរស័ពធមក្កាន់សាលាហោយដធ ល់តាមទូរស័ពធហលខ្  (978) 656-3165 ។  
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ចាប់ទក់ទងនឹងនថងប៊ិទសាលាររៀន 

SCHOOL CANCELLATION POLICY 

 

ក្បុងក្រណីកិ្ចចផ្ដលសាទ នភាពអាកាសធ្លតុ្នឹងបណ្ដឋ លហអាយសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ បិទថាប ក្់ហរៀនន្ទន្ទសរំាប់នថងណ្ដមួយ 
ហន្ទះ, ទូរសារដណឹំងហៅការយិាល័យធនឹំងរត្ូវានហគថត្សហមលងននការដល ស់បថូ រក្មមវធីិសិក្ា ផ្ដល បញ្ញជ ក្់ពីការបិទនថងសិក្ា
របស់សាលាហរៀនសរំាប់នថងហន្ទះ ។ ហលខ្ទូរស័ពធរបចាកំារយិាល័យសាលាហរៀន អិុលម៉្នក្់ គឺ (978) 656-3165 ។   
 

ជាបផ្នទមពីហនះហៅហទៀត្ហន្ទះ គឺថាការផាយដណឹំងពីការបិទសាលា នឹងម្ននផសពវផាយតាមរយៈដូចខាងហរកាមហនះ ៖   
 

WCVB TV Channel 5 

www.LMACS.org 

 

ហបើសិនជាហលាក្អបក្មិនានសាឋ ប់ឮ ឬហមើលហ ើញសាលា មីុដល់សិុក្ អាខាឌឺ្មីុ ្ហទើ របចារំក្ងុឡូផ្វលបិទទាវ រសាលាហទហន្ទះ, 
ហន្ទះម្ននន័យថា នឹងម្ននថាប ក្់ហរៀនជាធមមតា ។ ការបិទ ឬការពនារហពលននសាលាសាធ្លរណៈរបចារំក្ុងឡូផ្វល នឹងមិនម្នន
ន័យថា សាលា អិុលម៉្នក្់ នឹងម្ននការបិទ ឬការពនារហពលហន្ទះហឡើយ ។  
 

 

 

 


