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ថ្នា ក់ទី ១ ដល់ថ្នា ក់ទី ១ - ការដាកព់ាកយថ្នា ក់ទ ី សម្រាប់ឆ្នា តឆ្េស .២០២០-២០២១ 

សូមពនិតិយឆ្មើលថ្នា ក់ដដលេាកកពំុងេនុវតតសម្រាប់នា សំិកាបន្ទា ប់៖ 

K-1 K-2 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

ឆ្ ម្ ោះេាកដាក់ពាកយសុំ (ដូចជាលិខិតបញ្ជា ក់ព័តា៌នទាក់ទងនឹងការឆ្្វើប័ណ្ណកមមសិទធិដី្លី *) 
* លិខិតបញ្ជា ក់ភូតគាមម្រតូវបានទាមទារសម្រាប់កមមវិ្ី K-1 និងឆ្ខ -២២ ការឆ្្ាៀងផ្ទា ត់សំបុម្រតកំឆ្ណ្ើតរបស់ឆ្បកខជន K-1 និង K-2 (អាទិសឆ្ងេតរបស់បុគ្គលិក)៖  

ន្ទមខលនួ: 
 

ជាឆ្ ម្ ោះកណ្តត ល: 
 

ន្ទមម្រតកូល: 
 

ឆ្ភទ៖ 
F         M 

អាស័យដាា ន៖          
្លូវ  ទីម្រកុង  រដា  ម្របឆ្ទស  ឆ្លខកដូតបំន ់

ថ្ងៃដខនា ំកំឆ្ណ្ើត: 
  

ទីកដនលងកំឆ្ណ្ើត: 
     

ដខ / ថ្ងៃ / នា ំ ទីម្រកុង 
 

រដា  ម្របឆ្ទស 

សាលាបចចបុបនាឬសាលាមឆ្តតយយ៖ 
 

អាសយដាា នសាលាបចចបុបនាឬមឆ្តតយយសកិា៖        
្លូវ  ទីម្រកុង៖  រដា  ឆ្លខកដូតបំន ់

ឆ្តើកុារឆ្នោះានបងបអនូបឆ្ងេើត (បងបអនូម្របុសម្រស)ី ដដលកពំុងសកិាឆ្ៅ LFDCS ដដរឬឆ្ទ? ម្រតូវឆ្ ើយ  ឆ្ទ 

ឆ្បើានសូមដាក់ឆ្ ម្ ោះនងិថ្នា ក់របសប់ងបអនូបឆ្ងេើត៖ 
 

 

ាតាបតិា / េាកចាត់ការទូឆ្ៅឆ្លខ ១ (ដចូការបញ្ជា ក់ឆ្លើប័ណ្ណសាគ ល់កំឆ្ណ្ើត) 

ន្ទមខលនួ៖ 
 

ជាឆ្ ម្ ោះកណ្តត ល: 
 

ន្ទមម្រតកូល: 
 

អាស័យដាា ន៖          
្លូវ  ទីម្រកុង  រដា  ម្របឆ្ទស  ឆ្លខកដូតបំន ់

ទូរស័ពា៖ 
  

េុីដមល៖ 
 

ឪពកុាត យ / អាណ្តពាបាល តថឆ្លខាឆ្លខ ១៖ 
 

កាលបរិឆ្ចេទ៖ 
 

    

ាតាបតិា / េាកចាត់ការទូឆ្ៅឆ្លខ ២ - ជំឆ្រើស 

ន្ទមខលនួ៖ 
 Middle Name:  Last Name:  

អាស័យដាា ន៖   
 

 
 

   
 

្លូវ  ទីម្រកុង  រដា  ម្របឆ្ទស  ឆ្លខកដូតបំន ់

ទូរស័ពា៖ 
  

េុីដមល៖ 
 

    

 

 ខ្ុំមិនចង់ឆ្អាយ LFDCS ឆ្ដាោះដលងកូន ៗ របស់ខ្ុំឆ្ៅ្ាោះដម៉ែលរបស់ភាគ្ីទីបីឆ្ដាយេនុឆ្លាមឆ្ៅតាម M.G.L. ជំពូក ៧១ ាម្រតា ៨៩ (ឆ) ។ សម្រាប់ព័ត៌ានបដនថមសូមឆ្មើលឆ្គាលការណ្៍ចុោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅឆ្ម្រកាម“ ការចុោះឆ្ ម្ ោះទូឆ្ៅ” ។ 

 ខ្ុំចង់ឆ្អាយឆ្លខម្រតូវបានចាត់ឆ្អាយកូនខ្ុំជំនួសឆ្អាយការឆ្ម្របើឆ្ ម្ ោះកូនខ្ុំឆ្ៅកាុងឆ្នា ត។ 
 

ឆ្លខដដលបានកំណ្ត់ឆ្ដាយបុគ្គលិក: 
 

LFDCS មិនឆ្រើសឆ្េើងឆ្ដាយដ្អកឆ្លើពូជសាសន៍ពណ្៌ឆ្ដើមកំឆ្ណ្ើតជាតិជំឆ្នឿសាសន្ទឆ្ភទជនជាតិភាគ្តិចទំឆ្ន្ទរ្លវូឆ្ភទពកិារភាព្លូវចិតតឬរាងកាយអាយុវណ្ណៈកំឆ្ណ្ើតេតតពលកមមតម្រមវូការពិឆ្សសជំន្ទញភាសាេង់ឆ្គ្លសឬភាសាបរឆ្ទសឬ សមិទធិ្លសិកាមុនឆ្ពលឆ្ម្រជើសឆ្រើសឬ
ឆ្កាតសរឆ្សើរនិសសិត ៦០៣ ឆ្មហ្គគ ជីេិល ជំពូក។ ៧១ ៨៩ (១); ៦០៣ សីុ។ េរ .០៦ (១) ។ កាលបរិឆ្ចេទថ្នការបំផ្ទល ញម្របហ្គក់ម្របដ លសម្រាប់េាកដាក់ពាកយសុំដដលមិនម្រតូវបានេនុញ្ជា តឱ្យចូលឆ្រៀនឆ្ៅនា ំសិកាម្រតូវបានេនវុតតគ្ឺជាថ្ងៃចុងឆ្ម្រកាយថ្ននា ំសិកាថ្ននា ំសិកាឆ្ន្ទោះ។
ឪពុកាត យានសិទធិទទួលបានចាប់ចមលងថ្នឯកសារទាំងឆ្នោះឆ្ៅឬមុនកាលបរិឆ្ចេទឆ្ន្ទោះ។ 



1 

 

 

 

សាលាធម្មនុញ្ញ អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារឡារនី 
34 ខាងលិចផ្ល វូ, លោក Lawrence, មាន MA 01841 pH * (978) 689-9863 ទូរសារ (978) 687-6555 * www.lfdcs.org 

 ការពង្ងងឹង្កមុង្រួសារ ... កសាងសហរមន៍ 
 

 គោលការចុុះគ ម្ ុះចូលគរៀន 
 

ចុុះគ ម្ ុះទូគៅ 

លោក Lawrence សាោធមមនុញ្ញអភិវឌ្ឍន៍ង្រួសារ (LFDCS) រឺជាង្រតិរតត ិការសាោសាធារណៈលង្កាមធមមនុញ្ញ ដែលបានផ្តល់លោយង្កមុង្រឹកាភិបាលរែឋ  

Massachusetts ននរឋមសិកានិងមធយមសិកានិងបានរលង្មើការលៅកន ុង K-សិសសតាមរយៈថ្នា ក់ទី 8 1 លៅសាោការចូលរមួទសសនាការលរើកចំហែល់

លរកខជនរឺមានសិទធិទទួលបានទងំអស់លៅកន ុងថ្នា ក់ររស់ K -1 តាមរយៈថ្នា ក់ទី 4 ដែលជាង្រជាពលរែឋននរែឋ  Massachusetts លហើយរំលពញែំណឹងលង្ជើស

លរ ើសរុរគលិកលៅថ្នា ក់ K-1 ែល់ថ្នា ក់ទី 4; LFDCS មិន backfill ថ្នា ក់ទី 5-8 ។ 

LFDCS មិនលរ ើសលអើងលលើមូលោឋ នននជាតិសាសន៍, សមបុ រ, លែើមកំលណើតជាតិ, សាសនា, លភទ, ជាតិសាសន,៍ លភទពិការភាពផ្ល វូចិតតឬរាងកាយ, អាយ,ុ 

ពូជពងស, ការសដមតងកីឡា, តង្មូវការពិលសស, វាស់សទ ង់សមតថភាពដផ្ាកភាសាអង់លរេសឬភាសាររលទសឬមុន លទធផ្លននការសិកាលៅលពលដែលការ

លង្ជើសលរ ើសឬសារភាពថ្ននិសសិត 603 MGL ជំពូក។ 71 89 (1) 603 CMR 1.05 (2) ។ 

LFDCS បានអភិវឌ្ឍន៍និងអនុវតតជាមួយដផ្នការលង្ជើសលរ ើសរុរគលិកនិងរកាទុកលោលលៅទន់បានអនុម័តថ្នសិសស។ ែំលណើរការកមម វធីិ LFDCS រឺមិន

រមួរញ្ច លូជាមួយនឹងថ្នសាោង្សកុសាធារណៈលោក Lawrence ។ ឪពុកមាត យអាចទទួលបានកមម វធីិមួយរនាទ រ់ពី 15 ដែមករាសង្មារ់ឆ្ា ំសិកានា

លពលខាងមុែលោយការទញយកកមម វធីិពីលរហទំព័រ LFDCS លៅwww.lfdcs.orgដែលង្តវូបានរកល ើញលៅលង្កាមព័តលឆ្ា តឬលោយការលង្ជើសលរ ើស

កញ្ច រ់កមម វធីិមួយល ើងលៅភារខាងលិចផ្ល វូលលែ 34, លោក Lawrence, មាន MA ។ LFDCS មិនរិតនលេកមម វធីិសង្មារ់ការអនុញ្ញញ តឬការលង្រើង្បាស់ការ

លលើកទឹកចិតតដផ្ាកហិរញ្ញ វតថ ុលែើមបីលង្ជើសលរ ើសសិសស។ 

រមួរញ្ច លូកន ុងកញ្ច រ់កមម វធីិលនេះរឺជាការលរៀររារ់អំពីសិទធិររស់សិសសដែលមានតង្មូវការលរៀនសូង្តចង្មេុះលែើមបីចូលរមួកន ុងសាោធមមនុញ្ញ លែើមបីទទួល

បានការសាា ក់លៅនិងលសវាោំង្ទរមួទងំសិសសដែលមានភាពពិការដែលជាតង្មូវឱ្យការអរ់រំពិលសសឬមានអាកសិកាភាសាអង់លរេស។ ទក់ទងនឹង

អាចរកបានននពផ្តល់លសវាង្តវូបានរង្ហា ញរមួទងំ, រ ុដនតមិនបានកំណត់ចំល េះសមាា រផ្សពវផ្ាយសាោលនេះ LFDCS សិសស / មាតារិតានិងលរហទំព័រ

លសៀវលៅនែររស់សាោ។ LFDCS នឹងមិនទទួលសាគ ល់សិសសនិសសិតលៅកន ុងការអនុម័តដផ្នការលលើសកង្មិតអតិររមាការចុេះល ម្ េះចូលលរៀនសាោនិង

កំលណើនបានរញ្ញា ក់លៅវលិសាធនកមមរែឋធមមនុញ្ញអនុម័តកន ុងឆ្ា ំ 2010 លែើមបីរលងក ើនចំនួនសិសសពី 600 លៅ 800 កន ុងរយៈលពលែរ់ឆ្ា ំរញ្ចរ់លៅឆ្ា ំ 2020 

។ 

មាតារិតា (s) បានមានសិទធិមិនឱ្យមានល ម្ េះររស់កូនបានលង្រើលៅកន ុងឧទហរណ៍លឆ្ា តមួយចំនួននឹងង្តវូបានផ្ដល់លៅឱ្យកូនររស់ពួកលរលៅកន ុងការជា

មុនននការលឆ្ា តលនាេះលទ។ ជលង្មើសលនេះរឺមានឪពុកមាត យមួយ (s ')' សាត ំលង្កាមចារ់រែឋនិងសហព័នធធានានូវភាពជាឯកជនររស់កុមារ។ ង្រសិនលរើមានការ

លង្ជើសលរ ើសឪពុកមាត យអនុវតតន៍សិទធ ិឯកជនលនេះពួកលរង្តូវបានទមទរលែើមបីពិនិតយលមើលរិទង្រអរ់លនេះលលើសំណំុដរររទកមម វធីិលនេះបានភាា រ់, និងចំនួន

នឹងង្តវូបានកំណត់លោយឪពុកមាត យទំនាក់ទំនងមុនលពលលឆ្ា ត។ មាតារិតា (s) បានននលរកខជនសិសសង្តវូបានជូនែំណឹងថ្នសាោលោក Lawrence 

ង្រួសារអភិវឌ្ឍន៍ធមមនុញ្ញ លោយលោងលៅតាម MGL ជំពូកទី 71 ដផ្ាកទី 89 (ឆ) នឹងរលញ្ចញល ម្ េះនិងអាសយោឋ នររស់និសសិតលៅផ្ទេះអុីដមលភារីទីរីតាម

ការលសា ើសុំលទលុេះង្តាដតឪពុកមាត យឬអាណាពាបាលររស់ សិសសបានឱ្យែឹងថ្នការង្រឆ្ំងលៅនឹងការរង្ហា ញពដររលនេះ។ 

លក្ខណៈវនិិចឆ ័យសិទធ ិទទួលបានសគ្ាប់សិតិិធចុលបាន 

ការោក់ កយង្តវូដតជាអាកង្សកុមា សាឈូលសតមួយលែើមបីោក់ កយចូលលរៀននិងលែើមបី LFDCS ចូលរមួ។ ង្ររ់កមម វធីិទងំអស់លោយមិនរិតពី sibling 

ចំណង់ចំណូលចិតត , លំលៅោឋ នឬចំណង់ចំណូលចិតតដែលមិនដមនជាលំលៅោឋ នង្តវូរំលពញ កយសុំចុេះល ម្ េះជានលៃកំណត់ដែលបានមុនលពលដែលង្តវូ

បានរញ្ច លូលៅកន ុងលែើមបីលឆ្ា តលនេះ។ LFDCS ផ្ងដែរលសា ើសុំភសត ុតាងននការសាា ក់លៅដែលង្តវូបានោក់ជូនលោយមានកមម វធីិលនេះ (លផ្ទៀងផ្ទទ ត់លលើការ

ទទួលយកលៅសាោ) លៅកន ុងសំណំុដរររទននការ: 

1. ឧរករណ៍លង្រើង្បាស់វក័ិយរ័ង្ត (មិនដមនជាទឹកឬទូរស័ពទនែ) ចុេះនលៃទី 60 កនេងមកលនេះលៅកន ុងនលៃ 

2. ការង្រង្ពឹតដមួយ, ការទូទត់ង្បាក់កមច ីទិញផ្ទេះបានចុេះកាលររលិចេទលៅកន ុងអតីតកាល 60 នលៃឬង្ទពយសមបតត ិររស់លោក Bill ពនធចុេះនលៃលៅកន ុង

ឆ្ា ំចុងលង្កាយលនេះ 

3. រចច ុរបនាការជួល, ដផ្ាកទី 8 ឬធានាកិចច ង្ពមលង្ពៀង Landlord 

4. សំណំុដរររទដែលសរលសរ-2 ចុេះនលៃទីកន ុងឆ្ា ំលនេះឬជាការលរើកង្បាក់លរៀវតស Stub ចុេះនលៃទីកន ុងរយៈលពល 60 នលៃ 

5. លសចកត ីដលេងការណ៍មួយធនាោរឬកាតឥណទនចុេះនលៃទីកន ុង 60 នលៃកនេងមក 

6. សំរុង្តពីទីភាា ក់ង្ហររោឋ ភិបាលបានអនុម័ត * ចុេះនលៃទីកន ុងរយៈលពល 60 នលៃ 

ទីភាា ក់ង្ហររោឋ ភិបាលបានអនុម័ត *: មនទ ីរចំណូល (DOR), កុមារនងិលសវាកមម ង្រួសារ (ង្ោល DCF), ជំនួយអនតរកាល (DTA), លសវាកមមយុវជន (dys), 

សនត ិសុែសងគមទំនាក់ទំនងណាមួយលៅលលើ Commonwealth ននរែឋ  Massachusetts កាលសំរុង្ត។ 

កុមារដែលោម នផ្ទេះសដមបងង្តវូបានលរចាត់ទុកថ្នមានសិទធិលែើមបីអនុវតតលៅលឆ្ា ត LFDCS លោយមិនរិតពីឯកសារលំលៅោឋ ន, និងកមម វធីិនន

លរកខជនោម នផ្ទេះសដមបងលនេះនឹងមិនង្តវូពឹងដផ្ែកលលើការោក់ឯកសារដែលង្តវូការ។ លរកខជនដែលោម នផ្ទេះសដមបងង្តវូដតផ្តល់ភសត ុតាងដែលសម

លហតុផ្ល (អាង្ស័យលលើកាលៈលទសៈឬតាមរយៈសំរុង្តភសត ុតាងមួយ) ននការសាា ក់លៅកន ុងការទទួលបានចំណូលចិតតចូលលរៀនលោយដផ្ែកលលើកដនេង

ដែលពួកលរកំពុងរស់លៅរលណាត េះអាសនា។ លរកខជនដែលោម នផ្ទេះសដមបងនឹងទទួលបានចំណូលចិតតសាា ក់លៅរលណាត េះអាសនាលោយដផ្ែកលលើលំលៅ

http://www.lfdcs.org/
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ោឋ នកន ុងទីង្កងុររស់លោក Lawrence បាន; លទេះជាោ ងណា, លោក Lawrence ដែលជាលំលៅអចិន្នតយ៍មុនមិនបានផ្តល់នូវចំណូលចិតតលំលៅោឋ ន

មួយសង្មារ់ការចូលលរៀន។ 

សិសសនិសសិតមានសកាត នុពលសំរារ់កមម វធីិ K-1 និង K-2 ង្តវូរញ្ជ នូសំរុង្តកំលណើតមួយសង្មារ់ភសត ុតាងននការមានអាយុរួនឆ្ា ំមកលហើយលោយ

លលើកទី 1 លៅដែកញ្ញញ  (កមម វធីិតារា K-1) ននឆ្ា ំចុេះល ម្ េះង្បាំឆ្ា ំមានអាយុ 1 ដែកញ្ញញ  (កមម វធីិតារា K-2) ឆ្ា ំការចុេះល ម្ េះ។ សិសសលៅថ្នា ក់ទី 1-4 មាន

សកាត នុពលង្តវូដតោក់ង្រតិចារកឹឬកាតរបាយការណ៍មួយរញ្ញា ក់ពីការរញ្ច រ់លោយលជារជ័យននថ្នា ក់ទីលនេះមុនលពលមួយដែលពួកលរបានដសវ ង

រកការទទួលយកលោយចុងរញ្ចរ់ននឆ្ា ំសិការចច ុរបនាឬកន ុងកាលៈលទសៈពិលសសដែលជាកដនេងដែលង្តវូបានទមទរសាោរែូវលតត សង្មារ់ការ

រញ្ចរ់ការសិកាលនេះ, លោយសារដតមួយសបាត ហ៍មុននលៃែំរូងននសាោ។ 

LFDCS មិនតង្មូវឱ្យសិសសនិសសិតមានសកាត នុពលឬង្កមុង្រួសារររស់ពួកលរកន ុងការសំភាសន៍ចូលលរៀនឬកិចច ង្រជុំលង្តផ្ល វូការជាលកខែណឌ ននកមម វធីិ, 

ការទទួលយកនិងការចូលរមួជាមួយនិងការលធវ ើលតសត មិនបានង្ររ់ង្រងលែើមបីសិសសនិសសិតមានសកាត នុពលឬការទទួលយកការពាករណ៍សង្មារ់

ចូលលរៀនលៅលលើការលធវ ើលតសតណាមួយលទធផ្លពីសមតថភាពឬសមិទធិផ្លននការ។  

ដំគណើរការក្ម្ម វធិី 

កមម វធីិ (អនុម័តលោយង្កសួងអរ់រំរែឋ  Massachusetts ននលោលនលោបាយចុេះល ម្ េះចូលលរៀនរមួជាមួយនឹងលសចកត ីង្ ងចារ់មួយ) អាចង្តវូបាន

លកើនល ើងពីឪពុកមាត យទងំទំនាក់ទំនងលៅភារខាងលិចផ្ល វូលលែ 34, លោក Lawrence, មាន MA ឬទញយកបានពីលរហទំព័រររស់ LFDCS លៅ 

www.lfdcs.org ។ រនាទ រ់ពីបានរំលពញនិងចុេះហតថលលខាលលើកមម វធីិ, កមម វធីិនិងភសត ុតាងននការសាា ក់លៅ (បានរញ្ញា ក់ថ្នង្រសិនលរើមានការផ្តល់ជូន

ការទទួលយកមួយង្តវូបានលធវ ើល ើង) រួរដតង្តវូបានលសក ននិងលផ្ញើរអុីដមលលៅ parentliaison@lfdcs.orgឬនែង្ររល់លៅឱ្យឪពុកមាត យទំនាក់ទំនងលៅ

ភារខាងលិចផ្ល វូលលែ 34, លោក Lawrence, មាន MA នលៃឬមុននលៃកំណត់ដែលកមម វធីិដែលជានលៃសុង្កចុងលង្កាយននដែកុមាៈលវោលមា ង 4 រលសៀល។ 

LFDCS នឹងមិនង្តវូបានកំណត់លពលលវោកំណត់កមម វធីិណាមួយឬការលរៀរចំសំខាន់លឆ្ា តការចុេះល ម្ េះចូលលរៀនររស់និសសិតណាសង្មារ់ឆ្ា ំសិកា

សង្មារ់នាលពលខាងមុែរហូតែល់រនាទ រ់ពីទី 1 ដែមករានិងរញ្ចរ់ការែំលណើរការចុេះល ម្ េះចូលលរៀននឹងការររស់ែល នួសំខាន់មិនលលើសពី 15 ដែមិនា

ជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំ។ LFDCS ជូនែំណឹងជាសាធារណៈសមរមយោ ងលោចណាស់មួយដែនននលៃផ្ុតកំណត់កមម វធីិលនេះដែលជានលៃសុង្កចុងលង្កាយននដែកុមាៈ

លវោលមា ង 4 រលសៀលនិងទទួលយកកមម វធីិកន ុងសាម នទុកជាមុនននលឆ្ា តជាសាធារណៈបានង្បារពធល ើងលៅលលើទីពីរកាលពីនលៃពុធដែមីនាលមា ង 4 

រលសៀល * លរៀងរាល់ឆ្ា ំ។ LFDCS ផ្សពវផ្ាយលោយ 15 ដែមករាជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំ, កាលររលិចេទននលឆ្ា តនិងនលៃផ្ុតកំណត់សង្មារ់កមម វធីិលៅលលើលរហទំព័រ

ររស់ែល នួ (www.lfdcs.org) កន ុងកាដសតកន ុងង្សកុលៅលលើកមម វធីិវទិយុ កន ុងង្សកុ កន ុងលសចកត ីជូនែំណឹងលៅង្កមុង្រួសារនាលពលរចច ុរបនាទងំអស់លហើយកន ុង

ង្កោសដចកផ្ាយមួយឬផ្ទទ ងំររូភាពកន ុងអាជីវកមមនិងអងគការកន ុងង្សកុ។ កមម វធីិដែលនឹងមិនង្តវូបានទទួលយករនាទ រ់ពីនលៃផ្ុតកំណត់កមម វធីិ

ែំរូងលនេះ។ 

* អាគ្ស័យគលើការដាក្់គសន ើរបស់រដឋថ្ងៃផុតិក្ំណតិ់សគ្ាប់ការគនន តិគនុះអាចនឹងគ្តិវូបានផ្លា ស់បត រូគៅទី 1 កាលពីថ្ងៃពុធខែម្ីនា។ 

នីតិិវធិីគនន តិ 

LFDCS នឹងកំណត់ចំនួនននចលនាេ េះដែលអាចលង្រើបានជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំលៅថ្នា ក់ទីោា ។ លៅកន ុងករណីដែលជាកដនេងដែលមានចលនាេ េះតិចជាងលរកខជន

ដែលមានសិទធិ, លរកខជននឹងង្តវូបានទទួលយកសង្មារ់ការទទួលយកលោយែំលណើរការលឆ្ា តមួយ។ លឆ្ា តលនេះង្តវូបានង្បារពធលធវ ើល ើងលៅកដនេងោត់

កីឡាសាោខាងលលើ LFDCS ដែលមានទីតាំងសថ ិតលៅ 400 Haverhill ផ្ល វូលោក Lawrence, MA និងលធវ ើល ើងជាសាធារណៈជាមួយរណរកសអពាង្កឹតមួយ

រូរល ម្ េះនិសសិតមានសកាត នុពលពីអាងលរកខជនបានរញ្ញា ក់ជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំដែលែំលណើរការរឺង្តឹមង្តូវលហើយថ្នការលង្ជើសលរ ើសលនេះរឺនចែនយ ។ កន ុងអំ ុង

លឆ្ា តលនេះ LFDCS នឹងង្រកាសរំនូសតាងមួយដែលកំណត់ចំនួនននរនធ ដែលអាចលង្រើបានសង្មារ់ថ្នា ក់ K-1 ថ្នា ក់ទី 4 តាមរយៈការោក់ កយសុំរងរអ នូ

រលងក ើត (កុមារដែលមានឪពុកមាត យជាទូលៅទងំជីវសា្សត ឬលោយង្សរចារ់តាមរយៈការអនុម័ត) លនាេះ, អាកង្សកុឬមិនដមនជាអាកង្សកុននសិសស

ដែលបានចូលលរៀនលៅកន ុងលពលននការផ្តល់ជូនននការចូលលរៀនង្តវូបានលធវ ើល ើងលនាេះទទួលបានចំណូលចិតតសង្មារ់ការចូលលរៀនលៅលលើកមម វធីិមិន

ដមនរងរអ នូរលងក ើតមួយ។ លរកខជនដែលរស់លៅកន ុងទីង្កងុររស់លោក Lawrence បានទទួលចំណូលចិតតសង្មារ់ការចូលលរៀនលៅលលើលរកខជនដែលអ

និវាសនជនមួយ; ភសត ុតាងសមលហតុសមផ្លននការសាា ក់លៅរចច ុរបនន ង្តវូបានទមទរលៅកន ុងលពលការផ្តលជូ់នននការចូលលរៀនមួយង្តវូបានលធវ ើ

ល ើងលនាេះលទ។ 

លរកខជនទងំអស់នឹងង្តវូបានរូរតាមរយៈលឆ្ា តលែើមបីរលងក ើតលោលរំណងលឆ្ា តមួយនចែនយសង្មារ់ថ្នា ក់ទីោា ។ LFDCS រូរលឆ្ា តលោយលង្រើល ម្ េះអាក

សុំបានលទលុេះង្តាដតលង្ជើសលរ ើសឪពុកមាត យលែើមបីលង្ជើសយកការមានកូនររស់ពួកលរ (ដរ៉ែន) ល ម្ េះ (s បាន) ង្តវូបានលរលង្រើជាសាធារណៈលៅលពលដែល

ចំនួននឹងង្តវូបានកំណត់និងឪពុកមាត យនឹងង្តវូបានជូនែំណឹងននចំនួនថ្នលៅកន ុងការជាមុន។ ចំណង់ចំណូលចិតតសង្មារ់ការចូលលរៀនរនាទ រ់មក

នឹងង្តវូបានយកមកពិចារណា។ ការផ្តល់ជូនពិលសសការចូលលរៀននឹងង្តវូបានលធវ ើល ើងលោយដផ្ែកលលើចំនួនអាសនៈដែលអាចរកបានសង្មារ់ថ្នា ក់ទី

ោា លនាេះលទ។ LFDCS នឹងោក់ល ម្ េះររស់លរកខជនមិនង្តវូបានផ្តល់ជូនជាការទទួលយករនាទ រ់ពីមានការលឆ្ា តលនេះ, លៅកន ុងលំោរ់ដែលពួកលរង្តវូ

បានលង្ជើស។ ង្រសិនលរើែំលណើរការកន ុងឆ្ា ំលឆ្ា តមួយដែលររាជ័យកន ុងការផ្តល់ឱ្យបានង្ររ់ង្ោន់ចំនួនរូរង្ររ់ង្ោន់ននលរកខជនសង្មារ់ការចុេះល ម្ េះ

ចូលលរៀនសាោនឹងលរៀរចំលសចកត ីជូនែំណឹងលឆ្ា តជារនតរនាទ រ់លង្កាយពីង្តវូបានផ្ាយជាសាធារណៈមួយដែនិងទមទរឱ្យមានែំលណើរការលឆ្ា តបាន

អនុវតតតាម។ 

ង្រសិនលរើមានការចូលលរៀនង្តវូបានផ្តល់ជូនលៅឱ្យអាកសុំពីរញ្ា ីរង់ចាំដែលមិនដមនជារងរអ នូរលងក ើតររស់សិសសមាា ក់លទៀតដែលរចច ុរបនាកំពុងចូល

រមួកន ុង LFDCS លហើយនឹងលលើសពី CAP បានសិកាធមមនុញ្ញ ង្សកុលនេះ, លរកខជនរួរដតង្តវូបានរំលងរ ុដនតបានរកាទុកលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំបាន។ លៅកន ុង

ករណីដែលជាកដនេងដែលការចុេះល ម្ េះចូលលរៀនររស់សិសសដែលជារងរអ នូរលងក ើតររស់សិសសដែលកំពុងចូលរមួរចួលៅលហើយលហើយ LFDCS នឹងលលើសពី 

CAP បាននលេសាោធមមនុញ្ញ ង្សកុនិងមិនបានទទួលសាគ ល់ថ្នសិសសែនទលទៀតមុនលពលទទួលសាគ ល់ថ្នរងរអ នូបានមួយមួយ, រងរអ នូអាចនឹងង្តវូបាន

ផ្តល់ជូនជាការទទួលយកនិងការកុមម  ង់ដវល រែឋ  Massachusetts នឹងផ្តល់នូវការសិកាសង្មារ់រងរអ នូដែលជាង្រធានរទលែើមបីការនររនេ ំ។ 

ដំគណើរការថ្នការចុុះគ ម្ ុះ 

លៅលពលដែលអាកោក់ កយសុំង្តូវបានលង្ជើសលរ ើសតាមរយៈែំលណើរការលឆ្ា តលនាេះ«លិែិតសូមសាវ រមន៍ "ង្តវូបានលផ្ញើលៅកាន់អាសយោឋ នលរកខជនកន ុងរ

យៈលពល 3 នលៃចារ់ពីកាលររលិចេទននអាជីវកមមលឆ្ា តលនេះ។ លៅកន ុងរយៈលពល 24 លមា ងចារ់ពីនលៃលឆ្ា តជាផ្ល វូការ, រំនូសតាងមួយង្តវូបានរលងក ើតល ើង

ជាមួយនឹងរញ្ា ីល ម្ េះលរកខជនដែលបានលង្ជើសលរ ើសពីលឆ្ា តលនេះលហើយឪពុកមាត យ (s បាន) អាចទក់ទងមាតារិតាទំនាក់ទំនងលៅ 34 ភារខាងលិច

ផ្ល វូ, លោក Lawrence, មាន MA តាមទូរស័ពទលែើមបីរញ្ញា ក់ថ្នកូនររស់ពួកលរបាន លង្ជើសឬមិនបានលង្ជើសពីលឆ្ា ត។ ឪពុកមាត យង្តវូដតជូនែំណឹងែល់
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សាោលរៀនររស់ពួកលរននការទទួលយក 10 នលៃលរៀនលៅសាោកន ុងរយៈលពលននការជូនែំណឹង LFDCS 'ននការលង្ជើសលរ ើសររស់កូន។ លៅលពលដែលកុមារ

ង្តវូបានទទួលយកកូនលនាេះង្តវូដតរញ្ចរ់ការទទួលយក។ ភសត ុតាងននសាថ នភាពសាា ក់លៅសមលហតុផ្លឬរងរអ នូរលងក ើតរចច ុរបនន ង្តវូបានរញ្ញា ក់ថ្ន

លៅលពលដែលការផ្តល់ជូនននការចូលលរៀនមួយង្តវូបានលធវ ើល ើងលនាេះលទ។ លៅលពលលង្ជើសលរ ើស, LFDCS សួរឪពុកមាត យនិងសិសសនិសសិតលែើមបីជួរជាមួយ

ឪពុកមាត យទំនាក់ទំនងលនេះលែើមបីរញ្ចរ់ការរំលពញង្កោសសាា មនិងពិនិតយមាតារិតា / លសៀវលៅនែររស់សិសស។ LFDCS នឹងោក់ល ម្ េះររស់លរកខជន

មិនង្តវូបានផ្តល់ជូនជាការទទួលយកខាងលង្កាមលឆ្ា តលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជនបានដសវ ងរកការទទួលយកលៅកន ុងលំោរ់

ល ម្ េះង្តវូបានលង្ជើសលហើយនឹងយកលៅកន ុងចំណង់ចំណូលចិតតរងរអ នូរលងក ើតរណនីនិងចំណង់ចំណូលចិតតររស់អាកង្សកុនិងអនិវាសនជនមួយដែល

អាច ការផ្ទេ ស់រត រូកន ុងរយៈលពល។ កន ុងរយៈលពល 10 នលៃនននលៃលធវ ើការលិែិតមួយចារ់ង្តវូបានលផ្ញើលៅឱ្យអាកដែលលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែល

លរកខជនបានដសវ ងរកការទទួលយកជាមួយការចាត់តាំងនិងរញ្ា ីរង់ចាំថ្នា ក់ទី # លនេះ។ LFDCS នឹងមិនទទួលយកអាកោក់ កយសុំលម ីណាមួយលហើយនឹង

មិនែំលណើរការកមម វធីិលមីណាមួយសង្មារ់ការលឆ្ា តមួយរហូតទល់ដតរញ្ា ីរង់ចាំែំរូងង្តវូបាន exhausted ។ ង្រសិនលរើការចុេះល ម្ េះចូលលរៀនសំខាន់

ររាជ័យលែើមបីរំលពញចលនាេ េះចូលលរៀនរដនថមលទៀត, LFDCS អាចលធវ ើល ើងវញិែំលណើរការលនេះលង្ចើនជាងមួយែងដររលនេះរឺជាការផ្តល់នូវែំលណើរការសាោ

លនេះបានង្តឹមង្តវូនិងការជូនែំណឹងជាសាធារណៈសមលហតុសមផ្លដែលផ្តល់ឱ្យោ ងលោចណាស់មួយដែមុនលពលដែលនលៃកំណត់កមម វធីិ។ ង្រសិនលរើ

មានចលនាេ េះកាេ យជាអាចលង្រើកន ុងអំ ុងលពលឆ្ា ំសាោ LFDCS នឹងលធវ ើល ើងវញិែំលណើរការចុេះល ម្ េះចូលលរៀនលែើមបីរំលពញការលរើកការសលមាោ ធទងំលនេះ

បានជួរតង្មូវការននការ GLc 70 ជំពូកទី 89 (n) លនាេះលទ។ 603 CMR 105 (8) ។ 
 

បញ្ជ ីរង់ច ំ

LFDCS រការញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាសង្មារ់ការដែលអាកោក់ កយដសវ ងរកការចូលលរៀនសង្មារ់ឆ្ា ំរ ុលណាណ េះលនាេះ។ លរកខជននឹងង្តវូបានែកលចញពី

រញ្ា ីរង់ចាំលនេះកន ុងអំ ុងលពលឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជនបានដសវ ងរកការទទួលយកង្រសិនលរើការលរើកការសលមាោ ធណាមួយលកើតល ើងមុនលពលទទួល

យកលរកខជនលមីលនេះលរើលោងតាមចំណង់ចំណូលចិតតររស់រងរអ នូអាកង្សកុនិងអនិវាសនជនចំណូលចិតត។ ង្រសិនលរើមានការលរើកការសលមាោ ធណា

មួយលកើតល ើងលៅថ្នា ក់ទីសិទធ ិទទួល LFDCS នឹងទក់ទងលៅង្កមុង្រួសារែណៈដែលចំនួនលោយចំណាត់ថ្នា ក់លៅជាចំណង់ចំណូលចិតតការពិចារណាការ

លង្រើថ្នា សំំរារ់ការចូលលរៀន។ លោលរំណងននការោក់លរកខជនលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំលនេះអាចផ្ទេ ស់រត រូអាង្ស័យលលើចំណង់ចំណូលចិតតដែលមានលៅលពលការផ្ត

ល់ជូនននការចូលលរៀនមួយង្តវូបានពង្ងីកែូចជាការផ្ទេ ស់រត រូមួយដែលោក់ កយលសា ើសុំលលើរញ្ា ីរង់ចាំមួយល ើងលែើមបីឱ្យសាថ នភាពរងរអ នូរលងក ើតលោយ

សារ។ លរើសិសសឬរញ្ឈរ់កមម វធីិដែលបានចូលរមួ LFDCS ឬលយចុេះការទទួលយកអាកោក់ កយសុំដែលអាចលង្រើបានរនាទ រ់លៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់

ថ្នា ក់ទីលនាេះ ង្រធានរទលែើមបីការចំណង់ចំណូលចិតតលៅកន ុងលពលននការចូលលរៀន, នឹងង្តវូបានទទួលយកការផ្តល់ជូននូវលតអីទំលនររហូតែល់ង្តវូបាន

រំលពញ។ ោម នអាកសុំនឹងង្តវូបានរញ្ជ នូមុនលពលោក់ កយសុំមានសិទធិទទួលលផ្សងលទៀតលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំបានលទលុេះង្តាដតបាននិោយថ្នអាកោក់

 កយសុំអាចជារងរអ នូររស់សិសសឬមានទីលំលៅររស់លោក Lawrence រចច ុរបនា -បានចុេះល ម្ េះជាមួយ។ LFDCS រកាកំណត់ង្តារញ្ា ីរង់ចាំបានង្តឹមង្តវូ

រមួទងំល ម្ េះកមម វធីិ (ែំរូង, កណាត ល, ចុងលង្កាយ), នលៃដែឆ្ា ំកំលណើតអាសយោឋ នផ្ទេះននលំលៅោឋ ន, លលែទូរស័ពទ, និងកង្មិតថ្នា ក់ទីននលរកខជនដែល

ជាដផ្ាកមួយននលឆ្ា តរ ុដនតមិនទទួលបាននូវការចូលលរៀន។ លរកខជនដែលបានទទួលយកពីរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជនបានដសវ ងរកការ

ទទួលយកភាេ មលោយង្តវូបានជូនែំណឹងកន ុងការសរលសរនិងទូរសព័ទលហើយង្តវូជូនែំណឹងែល់សាោលនាេះកន ុងរយៈលពល 3 នលៃននការទទួលយកររស់ែល នួ

កន ុងអាជីវកមម។ ោម នអាកសុំនឹងង្តវូបានរញ្ជ នូមុនលពលោក់ កយសុំមានសិទធិទទួលលផ្សងលទៀតលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំបានលទលុេះង្តាដតបាននិោយថ្នអាក

ោក់ កយសុំអាចជារងរអ នូររស់សិសសឬមានទីលំលៅររស់លោក Lawrence រចច ុរបនា -បានចុេះល ម្ េះជាមួយ។ LFDCS រកាកំណត់ង្តារញ្ា ីរង់ចាំបាន

ង្តឹមង្តវូរមួទងំល ម្ េះកមម វធីិ (ែំរូង, កណាត ល, ចុងលង្កាយ), នលៃដែឆ្ា ំកំលណើតអាសយោឋ នផ្ទេះននលំលៅោឋ ន, លលែទូរស័ពទ, និងកង្មិតថ្នា ក់ទីនន

លរកខជនដែលជាដផ្ាកមួយននលឆ្ា តរ ុដនតមិនទទួលបាននូវការចូលលរៀន។ លរកខជនដែលបានទទួលយកពីរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជន

បានដសវ ងរកការទទួលយកភាេ មលោយង្តវូបានជូនែំណឹងកន ុងការសរលសរនិងទូរស័ពទលហើយង្តវូជូនែណឹំងែល់សាោលនាេះកន ុងរយៈលពល 3 នលៃននការ

ទទួលយកររស់ែល នួកន ុងអាជីវកមម។ ោម នអាកសុំនឹងង្តវូបានរញ្ជ នូមុនលពលោក់ កយសុំមានសិទធិទទួលលផ្សងលទៀតលៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំបានលទលុេះង្តាដត

បាននិោយថ្នអាកោក់ កយសុំអាចជារងរអ នូររស់សិសសឬមានទីលំលៅររស់លោក Lawrence រចច ុរបនា -បានចុេះល ម្ េះជាមួយ។ LFDCS រកាកំណត់

ង្តារញ្ា ីរង់ចាំបានង្តឹមង្តវូរមួទងំល ម្ េះកមម វធីិ (ែំរូង, កណាត ល, ចុងលង្កាយ), នលៃដែឆ្ា ំកំលណើតអាសយោឋ នផ្ទេះននលំលៅោឋ ន, លលែទូរស័ពទ, និង

កង្មិតថ្នា ក់ទីននលរកខជនដែលជាដផ្ាកមួយននលឆ្ា តរ ុដនតមិនទទួលបាននូវការចូលលរៀន។ លរកខជនដែលបានទទួលយកពីរញ្ា ីរង់ចាសំង្មារ់ឆ្ា ំសិកា

ដែលលរកខជនបានដសវ ងរកការទទួលយកភាេ មលោយង្តវូបានជូនែំណឹងកន ុងការសរលសរនិងទូរស័ពទលហើយង្តវូជូនែំណឹងែល់សាោលនាេះកន ុងរយៈលពល 3 

នលៃននការទទួលយកររស់ែល នួកន ុងអាជីវកមម។ LFDCS រកាកំណត់ង្តារញ្ា ីរង់ចាំបានង្តឹមង្តវូរមួទងំល ម្ េះកមម វធីិ (ែំរូង, កណាត ល, ចុងលង្កាយ), នលៃដែ

ឆ្ា ំកំលណើតអាសយោឋ នផ្ទេះននលំលៅោឋ ន, លលែទូរស័ពទ, និងកង្មិតថ្នា ក់ទីននលរកខជនដែលជាដផ្ាកមួយននលឆ្ា តរ ុដនតមិនទទួលបាននូវការចូលលរៀន។ 

លរកខជនដែលបានទទួលយកពីរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជនបានដសវ ងរកការទទួលយកភាេ មលោយង្តវូបានជូនែំណឹងកន ុងការសរលសរ

និងទូរស័ពទលហើយង្តវូជូនែំណឹងែល់សាោលនាេះកន ុងរយៈលពល 3 នលៃននការទទួលយកររស់ែល នួកន ុងអាជីវកមម។ LFDCS រកាកំណត់ង្តារញ្ា ីរង់ចាំបានង្តឹម

ង្តវូរមួទងំល ម្ េះកមម វធីិ (ែំរូង, កណាត ល, ចុងលង្កាយ), នលៃដែឆ្ា ំកំលណើតអាសយោឋ នផ្ទេះននលំលៅោឋ ន, លលែទូរស័ពទ, និងកង្មិតថ្នា ក់ទីននលរកខជន

ដែលជាដផ្ាកមួយននលឆ្ា តរ ុដនតមិនទទួលបាននូវការចូលលរៀន។ លរកខជនដែលបានទទួលយកពីរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជនបានដសវ ង

រកការទទួលយកភាេ មលោយង្តវូបានជូនែំណឹងកន ុងការសរលសរនិងទូរស័ពទលហើយង្តវូជូនែំណឹងែល់សាោលនាេះកន ុងរយៈលពល 3 នលៃននការទទួលយក

ររស់ែល នួកន ុងអាជីវកមម។ 

ង្រសិនលរើកមម វធីិមួយការលយចុេះននការផ្តលជូ់នននការចូលលរៀនមួយ, លរកខជនង្តវូដតមតងលទៀតង្រសិនលរើពួកលរមានរំណងចង់ង្តូវបានចាត់ទុកលមី

មតងលទៀតសង្មារ់ការចូលលរៀន។ លៅលពលសិសសមាា ក់ឈរ់លរៀនលៅសាោសង្មារ់លហតុផ្លល ើងណាមួយលែើមបី 15 ដែកុមាៈ LFDCS នឹងរំលពញអាសនៈ

ទំលនរអាកដែលល ើងលៅថ្នា ក់ទី 4. LFDCS នឹងរូរពីរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសិកាដែលលរកខជនបានដសវ ងរកការទទួលយកលោយអាង្ស័យលលើថ្នា ក់ទីលោយ

ឋានៈលលែ, ែណៈលពលដែលយកលៅកន ុងចំណង់ចំណូលចិតតការពិចារណាសង្មារ់ការចូលលរៀន។ រុរគលកិមិនបានរំលពញរនាទ រ់ពី 15 ដែកុមាៈនឹងង្តវូ

បានផ្ទេ ស់ទីលៅកន ុងថ្នា ក់ទីជារនតរនាទ រ់ដែលនឹងង្តវូបានរំលពញែូចខាងលង្កាមលៅកន ុងថ្នា ក់ដែកញ្ញញ  1-4 ។ កដនេងអងគ ុយសង្មារ់លរកខជនដែលបាន

ទទួលយកការផ្តល់ជូនការចូល LFDCS មួយរ ុដនតមិនដែលបានចូលរមួរចួ។ សិសសដែលបានែកែល នួលចញពីសាោលនេះនឹងង្តវូោក់ កយជាលមីសង្មារ់ការ

ចូលលរៀន។ 

ក្ម្ម វធិីសគ្ាប់តិគ្ម្ូវការការចូល 

កមម វធីិសង្មារ់ការទទួលសាគ ល់លនេះង្តវូដតរំលពញលចញបានចុេះហតថលលខានិងទងំបានលសក ននិងលផ្ញើអីុដមលលៅ parentliaison@lfdcs.orgឬបានោក់លសា ើ

លៅកន ុងមនុសសមាា ក់លៅឱ្យមាតារិតាទំនាក់ទំនងដែលង្តវូបានពិនិតយសង្មារ់ភាពង្តឹមង្តវូរមួជាមួយនឹងចារ់ចមេងននវញិ្ញញ រនរង្តកំលណើត

លរកខជន (លរកខជន K-1 និង K-2 រ ុលណាណ េះ) និងភសត ុតាងននការសាា ក់លៅ (បានរញ្ញា ក់លលើការទទួលយក) មួយ។ កមម វធីិលនេះមិនតង្មូវឱ្យមានការោក់
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លសា ើមិនបានលលែសនត ិសុែសងគមននអាកោក់ កយសុំលនាេះលទរ ុដនតតង្មូវឱ្យហតថលលខាររស់ឪពុកមាត យមួយ / អាណាពាបាលបានលុេះង្តាដតរញ្ញា ររស់

តុោការមួយបានរង្ហា ញថ្នលរើមិនែូលចាេះលទសង្មារ់ការោក់ កយសុំររស់រុរគល។ សំណំុដរររទកមម វធីិលនេះរមួរញ្ច លូទងំពសិសសទមទរលោយទងំ

អស់លកខនត ិកៈសាោធមមនុញ្ញសង្មារ់រញ្ា ីរង់ចាំ: ល ម្ េះសិសស (ជាលលើកែំរូង, កណាត ល, ចុងលង្កាយ), នលៃដែឆ្ា ំកំលណើត; ទីង្កងុឬទីង្រជុំជនននលំលៅោឋ ន; 

កង្មិតថ្នា ក់; អាសយោឋ នផ្ទេះនិងលលែទូរស័ពទ។ សំណំុដរររទកមម វធីិលនេះបានរញ្ញា ក់នូវលោលនលោបាយមិនលរ ើសលអើងថ្នរែឋ : LFDCS មិនលរ ើសលអើងលលើ

មូលោឋ នននជាតិសាសន៍, សមបុ រ, លែើមកំលណើតជាតិ, សាសនា, លភទ, ជាតិសាសន,៍ ការតំរង់ទិសផ្ល វូលភទ, ផ្ល វូចិតតឬកាយពិការភាព, អាយ,ុ ពូជពងស, 

ការសដមតងកីឡា, តង្មូវការពិលសសជំនាញលៅកន ុងភាសាអង់លរេសឬភាសាររលទសឬលទធផ្លននការសិកាមុនលពលលង្ជើសលរ ើសឬនិសសិតសារភាព 603 

MGL ជំពូក។ 71 89 (1) 603 CMR 1.05 (2) ។ លសចកត ីជូនែំណឹងផ្ងដែររឺមានលៅលលើកមម វធីិដែលបានដចងថ្ន LFDCS រកាឯកសាររលណាត េះអាសនាននការ

កញ្ច រ់កមម វធីិលនេះសង្មារ់អាកដែលង្តវូបានលរោក់លៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកដែរ។ កមម វធីិលនេះង្តវូបាន

រកាទុកលៅលលើឯកសាររហូតែល់នលៃចុងលង្កាយននឆ្ា ំសិការរស់សាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកបាន។ មុនលពលឬលៅលលើកាលររលិចេទ

ដែលថ្នឪពុកមាត យ (s) បានមានសិទធិទទួលបានចារ់ចមេងននឯកសារទងំលនេះមួយ; លរើមិនែូលចាេះលទ, ឯកសារង្តវូបានរំផ្ទេ ញ។ ជំនាញភាសា

អង់លរេសឬភាសាររលទសឬលទធផ្លននការសិកាមុនលពលលង្ជើសលរ ើសសិសស 603 ឬសារភាពថ្នជំពូកទី MGL ។ 71 89 (1) 603 CMR 1.05 (2) ។ លសចកត ីជូន

ែំណឹងផ្ងដែររឺមានលៅលលើកមម វធីិដែលបានដចងថ្ន LFDCS រកាឯកសាររលណាត េះអាសនាននការកញ្ច រ់កមម វធីិលនេះសង្មារ់អាកដែលង្តូវបានលរោក់

លៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកដែរ។ កមម វធីិលនេះង្តវូបានរកាទុកលៅលលើឯកសាររហូតែល់នលៃចុងលង្កាយនន

ឆ្ា ំសិការរស់សាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកបាន។ មុនលពលឬលៅលលើកាលររលិចេទដែលថ្នឪពុកមាត យ (s) បានមានសិទធិទទួលបាន

ចារ់ចមេងននឯកសារទងំលនេះមួយ; លរើមិនែូលចាេះលទ, ឯកសារង្តវូបានរំផ្ទេ ញ។ ជំនាញភាសាអង់លរេសឬភាសាររលទសឬលទធផ្លននការសិកាមុន

លពលលង្ជើសលរ ើសសិសស 603 ឬសារភាពថ្នជំពូកទី MGL ។ 71 89 (1) 603 CMR 1.05 (2) ។ លសចកត ីជូនែណឹំងផ្ងដែររឺមានលៅលលើកមម វធីិដែលបានដចងថ្ន 

LFDCS រកាឯកសាររលណាត េះអាសនាននការកញ្ច រ់កមម វធីិលនេះសង្មារ់អាកដែលង្តវូបានលរោក់លៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសាោដែលសិសសបានដសវ ង

រកការទទួលយកដែរ។ កមម វធីិលនេះង្តវូបានរកាទុកលៅលលើឯកសាររហូតែល់នលៃចុងលង្កាយននឆ្ា ំសិការរស់សាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួល

យកបាន។ មុនលពលឬលៅលលើកាលររលិចេទដែលថ្នឪពុកមាត យ (s) បានមានសិទធិទទួលបានចារ់ចមេងននឯកសារទងំលនេះមួយ; លរើមិនែូលចាេះលទ, 

ឯកសារង្តវូបានរំផ្ទេ ញ។ លសចកត ីជូនែំណឹងផ្ងដែររឺមានលៅលលើកមម វធីិដែលបានដចងថ្ន LFDCS រកាឯកសាររលណាត េះអាសនាននការកញ្ច រ់កមម វធីិ

លនេះសង្មារ់អាកដែលង្តវូបានលរោក់លៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំសង្មារ់ឆ្ា ំសាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកដែរ។ កមម វធីិលនេះង្តវូបានរកាទុកលៅ

លលើឯកសាររហូតែល់នលៃចុងលង្កាយននឆ្ា ំសិការរស់សាោដែលសសិសបានដសវ ងរកការទទួលយកបាន។ មុនលពលឬលៅលលើកាលររលិចេទដែលថ្នឪពុក

មាត យ (s) បានមានសិទធិទទួលបានចារ់ចមេងននឯកសារទងំលនេះមួយ; លរើមិនែូលចាេះលទ, ឯកសារង្តូវបានរំផ្ទេ ញ។ លសចកត ីជូនែំណឹងផ្ងដែររឺមាន

លៅលលើកមម វធីិដែលបានដចងថ្ន LFDCS រកាឯកសាររលណាត េះអាសនាននការកញ្ច រ់កមម វធីិលនេះសង្មារ់អាកដែលង្តវូបានលរោក់លៅលលើរញ្ា ីរង់ចាំ

សង្មារ់ឆ្ា ំសាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកដែរ។ កមម វធីិលនេះង្តវូបានរកាទុកលៅលលើឯកសាររហូតែល់នលៃចុងលង្កាយននឆ្ា ំសិការរស់

សាោដែលសិសសបានដសវ ងរកការទទួលយកបាន។ មុនលពលឬលៅលលើកាលររលិចេទដែលថ្នឪពុកមាត យ (s) បានមានសិទធិទទួលបានចារ់ចមេងននឯក

សារទងំលនេះមួយ; លរើមិនែូលចាេះលទ, ឯកសារង្តវូបានរំផ្ទេ ញ។ 

តិគ្ម្ូវការខផនការក្ំគណើន - SY'2019-2020 តាម្រយៈ SY'2022-2023 

LFDCS ង្តវូបានអនុម័តកន ុងឆ្ា ំ 2010 លែើមបីរលងក ើនការចុេះល ម្ េះចូលលរៀនពី 600 លៅ 800 និសសិតឆ្ា ំ 2020 ជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំ LFDCS រលងក ើនការចុេះល ម្ េះររស់

ែល នួលោយ 20 សិសសនិសសិតនិងនឹងរនតដផ្នការកំលណើនលសែឋកិចចសង្មារ់ឆ្ា ំ 2020 ឬការលនេះរហូតែល់ CAP ននសិសស 800 នាក់ង្តវូបាន្នែល់។ 

LFDCS នឹងមិនង្សរតាមដផ្នការកំលណើនររស់លយើងលលើសពីចំនួនសរុរននការោក់និសសិតដែលបានរាយការណ៍មុនចុេះល ម្ េះចូលលរៀនលៅ-LFDCS 

លែើមបី ESE លៅកន ុងរែូវមុនលៅកន ុងការអនុលោមតាម 603 CMR 1,08 (5) ។ 

 

ចុុះគ ម្ ុះចូលគរៀនការសាម នទុក្ជាម្ុន 

ថ្នន ក់្គសវា SY2019-20 SY2020-21 SY2021-22 SY2022-23 

អុតិតម្រតិិ

ចំគោម្

គ្ក្មុ្

ម្នុសស

ខដលាន

ទំហ ំ

តារា K-1 82 80 80 80 80 

តារា K-2 82 80 80 80 80 

1 84 81 80 80 80 

2 84 80 81 80 80 

3 84 83 80 80 80 

4 82 82 83 80 80 

5 79 81 82 83 80 

6 75 79 80 80 80 

7 80 77 78 80 80 

8 48 77 76 77 80 

សរុបចុុះគ ម្ ុះ 780 800 800 800 800 

 

តួលលែលនេះបានផ្តល់ជូនខាងលលើរឺជាការពាករនិងជាកមមវតថ ុននការផ្ទេ ស់រត រូលោយដផ្ែកលលើការដង្រង្រួលធមមជាតិលៅកន ុងការចុេះល ម្ េះដែលអាចលកើត

ល ើង (ល លរឺការឃាត់) ។ ចំណុចធាតុចមបងរឺថ្នា ក់ទី 1 រ ុដនតតារា K-នឹង backfill ល ើង LFDCS លៅ ថ្នា ក់ទី 4 (សូមលមើលលកាសិកានរតងមេរ់) ។ 
 

សទ្ទា នុគ្ក្ម្ 

បងបអ នូបគងក ើតិមានសិសសនិសសិតដែលកំពុងមានសកាត នុពលរងរអ នូរលងក ើតចូលសាោធមមនុញ្ញ លៅលពលលឆ្ា តលនេះ។ រងរអ នូរឺជាកូនដែលបានដចក

រំដលកជាឪពុកមាត យជីវសា្សដ ឬដផ្ាកចារ់លោយង្សរចារ់តាមរយៈលរឿងធមមតាឬការអនុម័តជាង្រឆ្ំងលៅនឹងកុមារដែលរស់លៅកន ុងផ្ទេះជាមួយោា



5 

 

លនេះរ ុដនតមិនមានឪពុកមាត យជាលរឿងធមមតា។ ង្រសិនលរើសិសសផ្ទេ ស់ទីលចញពីទីង្កងុលនាេះលទរ ុដនត លៅសល់ចុេះល ម្ េះរងរអ នូរលងក ើតររស់សិសសដែលមាន

ចំណង់ចំណូលចិតតកន ុងការទទួលយកលទេះរីជាពួកដែលមិនដមនជាអាកង្សកុដែលមានលៅកន ុងលពលននកមម វធីិលនេះ។ 

អនក្គ្សកុ្រឺជាសិសសដែលរស់លៅកន ុងទីង្កងុលៅកន ុងការដែលសាោធមមនុញ្ញ លនាេះតាំងលៅ។ អាកង្សកុបានចុេះល ម្ េះលៅកន ុងង្សកុ, រែឋធមមនុញ្ញ , សាោ

លរៀនឯកជនឬ parochial ទទួលបានចំណូលចិតតលសម ើោា ។ សិសសនិសសិតង្តវូដតជាអាកង្សកុននអងគការ CI បានទីលៅកន ុងលពលននកមម វធីិ។ 

ខដលម្ិនខម្នជាអនក្គ្សកុ្ មានសិសសនិសសិតដែលរស់លៅកន ុងរែឋ  Massachusetts រ ុដនត លៅខាងលង្តទីង្កងុលៅកន ុងការដែលសាោធមមនុញ្ញ លនាេះតាំង

លៅ។ 



ការអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសដំបូង 
ឆ្ន ំទ ី១ នៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងផ្េល់ឱកាសដល់គ្លូដដលមាៃសម្តថភាេខ្ពស់ដដលគ្តវូបាៃគំគ្ទគ្ោយ្គ្លូជំនាញេីរភាសាគ្ដើម្បដីែនាំៃិងបគ្ងកើតវាកយសេទភាសាអង់គ្លេសដំបូង។ សិសសអាយ្ុបួៃឆ្ន ំ
ៃឹងគ្តូវបាៃបញ្ចូលគ្ៅកនុងភាសាអង់គ្លេសតាម្រយ្ៈកម្មវធីិសិកាដដលដផ្ែកគ្លើសេង់ោរ។ េួកគ្លៃឹងទទួលបាៃកម្មវិធីសិកាភាសាអង់គ្លេសទំងភាសាអង់គ្លេសៃិងភាសាកំគ្ែើតរបស់េួកគ្ល (ភាសាគ្អសប៉ា ញ) ។ 
ៃិសសិតៃឹងទទួលបាៃគ្កបខ្ែឌ កម្មវិធីសិកាទំងមូ្លសគ្មាប់ម្គ្តេយ្យដដលមាៃជំនាញមូ្លោា ៃជាគ្គ្រើៃគ្ទៀតកាេ យ្ជារំែុរសំខាៃ់នៃឆ្ន ំដំបូង។ ៃិសសិតៃឹងទទួលបាៃការគំគ្ទគ្ដើម្បគី្ធវើជាមាច ស់នៃគ្កបខ័្ែឌ ម្គ្តេ
យ្យទំងម្ូលកនុងការអភិវឌ្ឍភាសាគ្លើបទេិគ្សាធៃ៍រយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំ។ 

 
ការគ្គ្តៀម្ខ្េួៃគ្ដើម្បីគ្រៀៃ 
ឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងរុុះគ្ ម្ ុះសិសសគ្ៅអាយ្ុម្ុៃដដលផ្េល់ឱកាសសគ្មាប់អៃេរកម្មជាម្ួយ្ម្ិតេភកេិដដលគ្តេ តគ្លើការអភិវឌ្ឍសងគម្។ ការដែនាំជាផ្េូវការមុ្ៃគ្ៃុះគ្ៅគ្ធវើការជាគ្កុម្ៃឹងជួយ្
បគ្ងកើៃការគ្គ្តៀម្ខ្េួៃរបស់សិសសអាយ្ុ ៤ ឆ្ន ំ។ បទេិគ្សាធៃ៍ដដលបាៃផ្េល់ៃឹងគ្ធវើគ្អាយ្គ្បគ្សើរគ្ ើងៃូវសម្តថភាេរបស់សិសសកនុងការភាា ប់បទេិគ្សាធៃ៍ជីវិតគ្ៅៃឹងវាកយសេទគ្រឿងៃិងការគ្លងសងគម្។ ការរុុះ
គ្ ម្ ុះសិសសអាយ្ុ ៤ ឆ្ន ំៃឹងដែនាំេួកគ្លៃូវគ្ម្គ្រៀៃៃិងការរំេឹងទុកនៃការគ្រៀៃសូគ្តៃិងគ្ធវើការជាមួ្យ្គន ជាគ្កុម្តូរៗៃិងេៃាគ្េលគ្រៀៃៃិងគ្គ្បើគ្បាសគ់្ម្គ្រៀៃទំងគ្ៃុះកនុងរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំគ្ោយ្បគ្ងកើៃជំនាញជា
ម្ូលោា ៃមុ្ៃដល់ថ្នន ក់ទីម្ួយ្។ 

 
សម្តថភាេគ្លសួារគ្ដើម្បគី្ទគ្ទង់ការគ្រៀៃសូគ្តៃិងការអភិវឌ្ឍៃរ៍បស់កមុារ 
LFDCS ទទួលសាគ ល់ៃិងគ្គរេតួនាទីរបស់អនកដែទំឪេុកមាេ យ្ / គ្កុម្គ្លួសារដដលមាៃសារៈសំខាៃ់កនុងការគំគ្ទដល់ការគ្រៀៃសូគ្តៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍របសកុ់មារ។ គ្បសកកម្មរបស់សាលាជំរុញឱយមាៃ
ភាេជានដលូរឹងមាំរវាងផ្ទុះៃិងសាលាគ្រៀៃដដលចំបារ់សគ្មាប់សម្ិទធិផ្លសិកា។ ឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងផ្េល់ឪយឪេុកមាេ យ្ៃូវឱកាសម្ុៃគ្ដើម្បីទទួលបាៃការបែេុ ុះបណ្តេ លកនុងការអភិវឌ្ឍ
កុមារតូរៃិងការគ្គ្បើគ្បាសស់មាា រៈសិកាគ្ដើម្បីគ្លើកកម្ពស់កគ្ម្ិតខ្ពស់នៃសម្ិទធិផ្ល។ ឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងគ្លើកកម្ពស់ភាេជានដលូសាលាគ្រៀៃ / គ្លហោា ៃដដលគ្តូវបាៃគ្លគ្ៅថ្នកិរច
សៃាផ្ទុះ / សាលាគ្ោយ្បញ្ជា ក់ទំងការរំេឹងរបស់សាលាគ្រៀៃៃិងការរំេឹងទុករបស់ឪេុកមាេ យ្។ អនកសគ្ម្បសគ្ម្ួលសាលាគ្រៀៃៃឹងម្កគ្លងផ្ទុះតទ ល់ខ្េួៃតាម្គ្េលគ្វលាកំែត់ដដលៃឹងគ្ធវើគ្ៅដខ្រដូវគ្តេ ដដលគ្ធវើ
ឱយឪេុកមាេ យ្ៃិងកូៃតេ ស់បេូរគ្ៅរកឆ្ន ំសិកាគ្ោយ្រលៃូ។ 

 
ឱកាសគ្ដើម្បីរកុរកគ្លងៃិងគ្ធវើអៃេរកម្ម 
ឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងផ្េល់ៃូវឱកាសជាគ្គ្រើៃសគ្មាប់កុមាររូលរួម្កនុងការគ្លងគ្គ្តផ្េវូការៃិងសកម្មភាេរាងកាយ្គ្គ្តផ្េូវការ។ ឱកាសទំងគ្ៃុះគ្ៅអាយ្ុ ៤ ឆ្ន ំៃឹងជួយ្សគ្ម្ួលដល់ការ
អភិវឌ្ឍភាសាៃិងជំនាញសងគម្របស់សិសសតាម្រយ្ៈអៃេរកម្មម្ិតេភកដិ។ 
 

ការកំែត់អតេសញ្ជា ែដំបូងនៃេិការភាេនៃការគ្រៀៃសូគ្ត 
អិល។ ឌ្ី។ អិ។ អិល។ គ្អ។ គំគ្ទដល់ការោក់បញ្ចូលសិសសេិការគ្េញទីគ្ៅកនុងថ្នន ក់អប់រំគ្ទៀងទត់។ ឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងផ្េល់ឱកាសសគ្មាប់ការកំែត់អតេសញ្ជា ែគ្ដើម្សគ្មាប់
េិការភាេកនុងការគ្រៀៃសូគ្តតាម្រយ្ៈការសគ្ងកតៃិងវាយ្តនម្េ។ គ្ៃុះៃឹងធានាថ្នការដែនាំៃឹងគ្តូវបាៃគ្រៀបរំដផ្ៃការៃិងអៃុវតេគ្ដើម្បីគ្្េើយ្តបគ្ៅៃឹងតគ្ម្ូវការបុលគលរបស់កុមារមាន ក់ៗ។ គ្លូបគ្គ្ងៀៃកនុងថ្នន ក់ៃឹងគ្តូវ
បាៃគំគ្ទគ្ោយ្នាយ្កអប់រំេិគ្សសគ្ដើម្បីតាម្ោៃវឌ្ឍៃភាេរបស់គ្កមងអាយ្ុ ៤ ឆ្ន ំទំងអស់គ្ដើម្បីធានាថ្នការកំែត់គ្េលគ្វលានៃការអភិវឌ្ឍៃ៍យ្ឺតយ៉ា វគ្កើតគ្ ើង។ ការគ្ធវើអៃេរាលម្ៃ៍ដំបូងមាៃសារៈសំខាៃ់ណ្តស់
កនុងការផ្េល់ការដែនាំេិគ្សសដដលអារគ្ោុះគ្សាយ្ភាេេិការកនុងការគ្រៀៃសគូ្តគ្ៅដំណ្តក់កាលដំបូង។ គ្ៃុះៃឹងគំគ្ទដល់ការគ្រៀៃសូគ្តផ្េូវរិតេសងគម្របស់កុមារៃិងគ្លើកកម្ពស់ការអៃុវតេការសិកាឱយកាៃ់ដត
គ្បគ្សើរគ្ ើងគ្ៅគ្េលេួកគ្លរូលឆ្ន ំទី ២ នៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំ។ 
 

ការររនាកម្មវធិីសិកាគ្ដើម្បីបគ្ងកើៃបទេិគ្សាធៃ៍សិកា 
កម្មវិធីសិកាដំបូងដដលគ្តូវបាៃគ្រៀបរំសគ្មាប់កម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំមាៃគ្គលបំែងបគ្ងកើៃបទេិគ្សាធៃ៍នៃការគ្រៀៃសូគ្តគ្ោយ្ដែនាំលំៃិតៃិងលទធផ្លរំេឹងទុកកនុងឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល 
២ ឆ្ន ំ។ ជំនាញទំងគ្នាុះៃឹងគ្តូវបាៃេគ្ងឹងៃិងនាំឱយមាៃភាេេូដកកនុងឆ្ន ំទី ២ នៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំ។ គ្កមងអាយ្ុ ៤ ឆ្ន ំកនុងឆ្ន ំដំបូងនៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យ ២ ឆ្ន ំៃឹងគ្តូវបាៃវាយ្តនម្េគ្ោយ្ដផ្ែកគ្លើសេង់
ោរកម្មវិធីកុមារភាេដំបូង។ ឆ្ន ំទ ី២ នៃកម្មវិធីម្គ្តេយ្យរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំៃឹងដផ្ែកគ្លើការវាយ្តនម្េគ្លើសេង់ោរសនូលទូគ្ៅ។ ៃិសសិតៃឹងរូលរួម្កនុងការបញ្ចប់ថ្នន ក់ម្គ្តេយ្យបនាទ ប់េីបញ្ចប់កម្មវិធីរយ្ៈគ្េល ២ ឆ្ន ំ។ 
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D,មាតាបិតាត្រច ៀក:T មានឯកសាររបសគ់ាតប់ានពនយលថ់ាសិទ្ធិរបស់កមុារដែលមានការសិកាភាសាអង់គ្លេសឱ្យ

ចូលរមួនិងទ្ទួ្លបានការគាាំទ្ទ្ភាសានងិគ្សវាកមមគ្សេងគ្ទ្ៀតគ្ៅតាមសាលារែឋ  Massachusetts ធមមនញុ្ញសាធារណៈ។ 

ែូចដែលបានកាំណត់គ្ៅកន ុងចាបរ់បស់រែឋដែលជាអនកគ្រៀនភាសាអង់គ្លេសលជឺានសិេតិដែលមិននិយាយភាសា

អង់គ្លេសឬភាសាគ្ែើមកាំគ្ណើតដែលមិនភាសាអង់គ្លេសនងិដែលមិនអាចគ្ធវ ើការងារថាន ក់គ្រៀនធមមតាគ្ៅកន ុងភាសា

អង់គ្លេសមួយ។ គ្នេះរមួបញ្ច លូទាំងនិសេិតដែលបានគ្ោយមិនចាំបាច់គ្សវាគាាំទ្ទ្ភាសា, នឹងមានបញ្ហា ការយលែ់ងឹកន ុង

គ្មគ្រៀនសាលាឬបាំគ្ពញការងារគ្ៅកន ុងសាលាគ្រៀនគ្ោយសារដតពួកគ្លកាំពងុដតគ្រៀនភាសាអង់គ្លេស។ កន ុងឯកសារគ្នេះ

ជាអនកគ្រៀនភាសាអង់គ្លេសនងឹទ្តវូបានបញ្ជ នូគ្ៅជាមួយសាលាគ្រៀន "ELL ។ " ធមមនញុ្ញ ទ្តវូដតទ្ទួ្លយកនងិទ្ទួ្លសាា ល់

ថាតាមរយៈការចុេះគ្ ឈាមេះ ELLs គ្នន តដែលមានបាំណងចង់ចូលរមួកន ុងសាលា។ សាលាគ្នេះបានសតល់នូវការដណនាំគ្ោយ

ផ្ទា ល់ទ្តវូការជាំនួយ ELLs គ្រៀនគ្ៅជាភាសាអង់គ្លេស, និងការដណនាំទ្បធានបទ្ (ឧទហរណ៍វទិ្ាសាស្រសត , ឬទ្បវតត )ិ ដែលទ្តវូ

បានបងាា ញគ្ៅកន ុងភាសាអង់គ្លេសគ្ោយការគ្ទ្បើយុទ្ធសាស្រសត ដែលជួយសសិេបានលអ ទ្បគ្សើរយលព់ីមាតិកា។ ការចូល

ែាំគ្ណើរការគ្ពញគ្លញនិងគ្សម ើគ្ៅនឹងកមម វធីិនិងគ្សវាកមមដែលបានសតលជូ់នគ្នេះគ្ៅសាលាគ្នេះទ្តវូដតទ្តវូបានគ្ធវ ើគ្ ើង

អាចរកបានគ្ែើមប ីELLs ។ គ្នេះជាគ្សចកដ ីសគ្ងេបននសិទ្ធិរបស់កូនអនកឱ្យចូលរមួនងិទ្ទួ្លបានការគាាំទ្ទ្ភាសានិងគ្សវា

កមមគ្សេងគ្ទ្ៀតមកពីសាលាធមមនញុ្ញ របសគ់ាត់ឬនង។ 

 

♦ គជានសិ្សរិរបស្ខ្់ញ ុំដែលជា ELL ចៅសាលាធម្មនុញ្ញ មួ្យ? 

ត្រវូច ើយ។. សាលាគ្រៀនធមមនុញ្ញ គ្បើកចាំគ្ េះសសិេទាំងអស់គ្ៅកន ុងតាំបន់គ្សវារបសស់ាលាគ្នេះគ្ៅគ្លើចគ្នេ េះមូលោឋ ន

ដែលអាចគ្ទ្បើបាន។ ទ្បសនិគ្បើមានសសិេនសិេតិជាគ្ទ្ចើនគ្ទ្ៀតទ្តវូបានអនុវតតជាងមានចគ្នេ េះដែលអាចគ្ទ្បើបាន, 

គ្នន តមួយទ្តវូបានទ្បារពធគ្ ើងគ្ែើមបីគ្ទ្ជើសគ្រ ើសដែលនឹងទ្តវូបានទ្ទួ្លសាា ល់គ្ៅកន ុងវធីិទ្តឹមទ្តវូមួយ។ សសិេនិសេិតទាំង

អស់ដែលមានបាំណងចង់ចូលសាលាធមមនញុ្ញ មួយដែលមានឱ្កាសគ្សម ើគាន កន ុងការទ្ទួ្លបានគ្ៅកន ុងនិងមានសទិ្ធិគ្សម ើគាន

កន ុងការចូលរមួ។ 

សូមគ្មើល: MGL c ។ 71 §89 (ឋ) បានបញ្ហា កថ់ាសាលាគ្រៀននឹងទ្តវូបានគ្បើកចាំហធមមនញុ្ញែលស់សិេនសិេិតទាំងអស់គ្ៅ

គ្លើចគ្នេ េះមូលោឋ នដែលអាចគ្ទ្បើបាន, គ្ហើយនឹងមិនទ្តវូបានគ្រ ើសគ្អើងគ្ៅគ្លើមូលោឋ នននការទ្បណាំង, សមបុ រ, គ្ែើម

កាំគ្ណើតជាតិ, សាសន, គ្េទ្, ជាតសិាសន៍, គ្េទ្អតតសញ្ហញ ណគ្យនឌ័រ, ពកិារភាពសល វូចតិតឬរាងកាយ, អាយ,ុ ពូជពងេ, 

ការសដមតងកឡីា, តទ្មូវការពគិ្សសឬជាំនញគ្ៅកន ុងភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបរគ្ទ្ស, នងិសមិទ្ធសិលសិកា។ (ការសងកត់

ធងន់បដនែម) 

 
♦ ចរើមានអ្វ ីត្បស្និចបើខ្ញ ុំម្និ ង់ឱ្យការផ្តលច់ស្វាការគុំត្រភាសាស្ត្មាប់ស្សិ្សរបស្ខ្់ញ ុំ? 

ខញ ុ ាំចអនកបែិគ្សធការសតល់គ្សវាការគាាំទ្ទ្ភាសាសទ្មាបស់សិេសាលាគ្ៅដតមានគ្ែើមបីគ្ធវ ើឱ្យទ្បាកែថាកូនរបសអ់នកមាន 

"ការចូលែាំគ្ណើរការទ្បកបគ្ោយអតែនយ័" គ្ែើមបកីមម វធីិសិកានិងអាចចូលរមួទ្បកបគ្ោយទ្បសិទ្ធិភាពកន ុងការងារ

ថាន ក់គ្រៀន។ សសិេរបសអ់នកលួរដតទ្តវូបានោកជ់ាមួយទ្លូកន ុងថាន កមួ់យដែលមានការគាាំទ្ទ្ Sheltered ភាសាអង់គ្លេសឬ

អង់គ្លេសមួយដែលគ្ផ្ទដ តជាមួយអាជាា បណ័ណ ភាសាទី្ពរីដែលមានន័យថាទ្លបូានបណុ្េះបណត គ្ៅគ្លើតទ្មូវការភាសានន 

ELLs ។ សាលាធមមនញុ្ញមានការទ្ទួ្លខសុទ្តវូជាបនតគ្ែើមបីតាមោនការរ ើកចាំគ្រ ើនរបសស់សិេដែលជា ELL មួយ។ ទ្បសិនគ្បើ

វាបងាា ញថាគាត់មិនអាចចូលរមួទ្បកបគ្ោយទ្បសិទ្ធភិាពនិងគ្ពញគ្លញកន ុងថាន ក់គ្រៀនរបស់គាត់គ្ទ្សាលាគ្រៀនទ្តវូ

ពិចរណគ្ ើងវញិពកីារដណនាំដែលវាសដល់នូវការ។ គ្ៅគ្លើការកាំណត់អតតសញ្ហញ ណសសិេមាន កជ់ាអនកគ្រៀនភាសាអង់គ្លេស 

 

 
♦ ស្ិស្សរបស្់ចយើងនឹងត្រវូការជុំនួយកន ញងការចរៀនភាសាអ្ង់ចគេស្។ ចរើអ្វ ីចៅជាការផ្តល់ចស្វាការគុំត្រភាសានឹងត្រវូបាន

ចធវីដែលអា រកបានចៅសាលាធម្មនុញ្ញ មួ្យ? 

សសិេគ្ៅកន ុងសាលាធមមនញុ្ញ ទ្តវូដតមានការចូលែាំគ្ណើរការគ្សវាការែូចគាន គ្នេះដែរដែលពួកគ្លនងឹទ្ទួ្លបានទ្បសនិគ្បើ

ពួកគ្លសែ ិតគ្ៅកន ុងសាលារែឋមា៉ា សាឈូគ្សតគ្សេងគ្ទ្ៀត។ ទ្បសនិគ្បើកូនរបស់អនកទ្តវូបានបញ្ជ នូគ្ៅសាលាធមមនញុ្ញ មួយ

ដែលអនកលួររំពងឹថាសាលានងឹគ្ធវ ើការសា ងម់តិរបសស់ាេះភាសានិងសាកលបងសសិេរបសអ់នកគ្ែើមបីកាំណត់ថាគ្តើគាត់ឬនង

អនកសិកាភាសាអង់គ្លេសគ្ៅតាមសាលាធមមនុញ្ញ ៖ 
គ្សចកត ីជូនែាំណឹងអាំពីសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាននិងសមធម៌ននគ្សវាកមមអប់រំ 



2 

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education – September 2014 
 

 

ទ្តវូការគ្សវាគាាំទ្ទ្ភាសា។ ទ្បសិនគ្បើការសតល់គ្សវាការគាាំទ្ទ្ភាសាដែលទ្តវូបានទ្តវូការសាលាគ្រៀនទ្តវូដតសតល់ឱ្យពួកគ្ល។ 

គ្លាក Uចាប់ nder រែឋ Massachusetts, និសេិតដែលកាំពងុកាំណតថ់ាជា ELLs ជាទូ្គ្ៅទ្តវូបានសតល់ជូនជាកមម វធីិ 

sheltered ពនេចិអង់គ្លេស (SEI) និងទ្ទួ្លភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី្ពីរការបគ្ទ្ងៀន (ESL) ។ តទ្មវូការគ្នេះអនវុតតគ្ៅ

សាលាគ្រៀនសាធារណៈទាំងអស់រមួទាំងសាលាគ្រៀនធមមនញុ្ញ គ្ោយមនិលិតពីចាំនួនននការចុេះគ្ឈាម េះ ELLs គ្ៅសាលា។ កមម

វវធីិ ELL ទ្តវូដតមានសមាសភាលចាំនួនពីរ: 

• ពនេ ិ ជត្ម្កភាសាអ្ង់ចគេស្។ការពនេ ិចការបគ្ទ្ងៀនមានរមួបញ្ច លូទាំងភាសាអង់គ្លេសទ្ជកគ្កានគ្ៅកន ុងវធីិ

មួយដែលនឹងគ្ធវ ើឱ្យមាតកិាននគ្មគ្រៀនយល់បានកាន់ដតគ្ទ្ចើន, និងការគ្ទ្បើទ្បាស់វធីិននការបគ្ទ្ងៀនដែលនឹងជួយ

សសិេគ្រៀនភាសាអង់គ្លេស។ ថាន កភ់ាសាអង់គ្លេសទ្តវូពនេចិទ្ជកគ្កានទ្តវូបានបគ្ទ្ងៀនគ្ោយទ្លបូណុ្េះបណត

ពិគ្សសនិងទ្តវូដតគ្ោេះទ្សាយកមម វធីិសិកាែូចគាន នឹងសិសេគ្សេងគ្ទ្ៀតបានទ្ទួ្ល។ 
 

• ការបចត្ងៀនភាសាអ្ង់ចគេស្ជាភាសារីពីរ។។អុកីារដណនាំជាកល់ាក់គ្អសអលិបានសដល់នូវការបគ្ទ្ងៀនគ្ោយ

ផ្ទា ល់គ្ៅកន ុងភាសាអង់គ្លេសដែលទ្តវូបានសដលឱ់្យគ្ោយទ្លូភាសាអង់គ្លេសទូ្គ្ៅដែលមានអាជាា បណ័ណ ។ ភាសា

អង់គ្លេសមានន័យគ្ែើមបសីសិេនសិេិតបគ្ទ្ងៀនភាសាអងគ់្លេស, គ្វយាករណ៍, វាកយសពានិងការគ្ទ្បើទ្បាស់នងិ

មានរមួបញ្ច លូទាំងការដណនាំកន ុងការនយិាយការសាត បក់ារអាននិងការសរគ្សរគ្ៅកទ្មិតរបសស់សិេអាចយល់

បាន។ និសេិតវយ័គ្សេងគាន នងិទ្កមុភាសាអាចទ្តវូបានរមួបញ្ច លូគ្ៅកន ុងថាន ក់គ្រៀនភាសាអង់គ្លេែូចគាន ។ គ្មា៉ា ង

ននការបគ្ទ្ងៀនភាសាអង់គ្លេដែលបានសដល់គ្ៅឱ្យសសិេរបស់អនកនឹងអាទ្ស័យគ្លើថាគ្តើសសិេរបស់អនកសងដែរ s 

បានកាំពូលសាត ប់ (យល់នយិាយសាា តជ់ាំនញអង់គ្លេស), អាននិងសរគ្សរភាសាអង់គ្លេស។ ចាំគ្ េះគ្មគ្រៀនបដនែម

សូមគ្មើល "ការដណនាំបគ្ណត េះអាសននគ្លើការកាំណត់អតតសញ្ហញ ណ, ការបា៉ា ន់ទ្បមាណ, ការោក់នងិការគ្ធវ ើចាំណត់

ទ្បគ្េទ្ននអនកសិកាភាសាអង់គ្លេស" បានរកគ្ ើញគ្ៅទី្គ្នេះ  http://www.doe.mass.edu/ell/resources.html 

 

♦ ចរើអ្វ ីចៅជាកម្ម វធីិនិងចស្វាកម្មចផ្សងចរៀរជាស្សិ្សរបស្ខ្់ញ ុំចែើម្បីររួលបានត្បស្និចបើគរឬ់នាងចៅចរៀនធម្មនុ
ញ្ញ មួ្យ? 

មួយជាគ្រៀងរាល់គ្ៅកន ុងសាលាគ្រៀនសាធារណៈគ្ៅកន ុងរែឋ  Massachusetts, សសិេ ELL ទ្តវូដតទ្តវូបានសដល់ការចូលែាំគ្ណើរ

ការគ្ពញគ្លញនិងគ្សម ើគ្ៅនឹងកមម វធីិនិងគ្សវាកមមរបសស់ាលា។ ពត័មាននិងការជូនែាំណឹងែល ់ELLs គ្ហើយឪពុកមាដ យ

គ្លទ្តវូដតទ្តវូបានសតលជូ់នជាភាសាដែលពួកគ្លអាចយល់ 
 

• ELLs ទ្តវូដតទ្ទួ្លបានការគាាំទ្ទ្ែូចជាការដណនាំនិងការសតល់ទ្បឹកាគ្ៅកន ុងភាសាដែលពួកគ្លអាចយល់បាន។ 

• ELLs ទ្តវូដតមិនទ្តវូបានបាំ ដបកពសីសិេដែលមនិមានសសិេ ELL គ្លើកដលងដតគ្ៅគ្ពលដែលចាំបាច់

គ្ែើមបីសដល់កមម វធីិគ្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបសពួ់កគ្ល។ 

• ELLs ទ្តវូដតទ្តវូបានអនញុ្ហញ តឱ្យចូលរមួយា៉ា ងគ្ពញគ្លញកន ុងវលាសិកាទាំងអស់។ 

• ELLs ទ្តវូដតទ្តវូបានបគ្ទ្ងៀនគ្ៅនឹងសត ង់ោរែូចគាន និងការកមម វធីិសិកាសិកាសសិេគ្សេងគ្ទ្ៀតដែលជា។ 

• ELLs ទ្តវូដតមានសិទ្ធិគ្សម ើគាន កន ុងការកមម វធីិនិងគ្សវាកមមទាំងអស់គ្ៅសាលារមួទាំងចាំណងគ្ជើងខញ ុ ាំ, ដសនកទី្ 504 
សាន ក់គ្ៅពកិារភាពនងិការអប់រំពិគ្សសនងិកេ ឹបទាំងអស់, អងាការសសិេ, សកមមភាពនិងទ្កមុកីឡា។ 

 

 

 
ខញ ុ ាំចអនកមានសាំណួរសូមទកទ់្ងនយកោឋ នរែឋ Massachusetts ននបឋមសកិានិងមធយមសិកាអប់រំការយិាល័យរបស់

សាលាធមមនញុ្ញសាលាគ្រៀននងិកូរ ឡូា (ទូ្រស័ពា: 781-338-3227; អុីដម៉ាល:charterschools@doe.mass.edu) ឬជាភាសា

អង់គ្លេសភាសាការយិាលយ័សមិទ្ធសលសិកានិងការទិ្ញ (ទូ្រសព័ា: 781-338-3584; អុីដម៉ាល:ell@doe.mass.edu)។ 
 

ពាក់ព័នធ ាប់និងបរបញ្ជា : 
សាលាធមមនុញ្ញលកេនត ិកៈ: GL គ្ែើមល។ 71 §89 
ធមមនុញ្ញបទ្បញ្ហា សាលា: 603 CMR §1.00 

គ្លាកមា៉ា ssachusetts law-- អប់រំភាសារអង់គ្លេសគ្ៅសាលាសាធារណៈ: GL c.71A រែឋ  Massachusetts អប់រំននភាសាអង់គ្លេសគ្រៀនបទ្
បបញ្ញតត ិ: 603 CMR 14.00 

Fedeliចាប់សត ីពីសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាននធមមបណត ឹងរែឋបបគ្វណី: ចាំណងគ្ជើង VI ននចាប់សត ីពីសិទ្ិធសុីវលិនននន ាំ 1964 
Fedeliចាប់សត ីពីសិទ្ធ ិសុីវលិនធមម: ឱ្កាសគ្សម ើគាន ចាប់នន ាំ 1974 អប់រ ំ

Fedeliចាប់នធមម: ESEA / NCLB: គាម នចាប់គ្វវងកុមារគ្ៅពីគ្ទ្កាយននការអប់រំបឋមនន ាំ 2001 របស់រោឋ េិបាលនិងមធយមសិកា។ 
NCLB លឺអាចគ្ទ្បើបានជាចាប់សាធារណៈ 107-110 ចាំណងគ្ជើង III - បគ្ទ្ងៀនភាសាសាំរាប់សាា ត់ជាំនញនិងអង់គ្លេសមានកទ្មិតនិសេិត

អគ្នដ ទ្បគ្វសន៍: 
បា៉ា ទ្តមួយ: "ភាសាអង់គ្លេសភាសាការទ្ិញយក, ភាសាការគ្លើកកមពស់និងសមិទ្ធសលសិកាចាប់" 

http://www.doe.mass.edu/ell/resources.html
mailto:charterschools@doe.mass.edu
http://www.doe.mass.edu/contact/orgdetail.aspx?orgcode=CCI_ELA09
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for បដនែមទក់ទ្ងនឹងការអប់រ ំELL នងិសិទ្ធរិបស់ឪពុកមាត យនងិសសិេគ្នេះសូមគ្យាងគ្ៅែូចខាងគ្ទ្កាម: 
 

• មស្រនតសីការយិាលយ័អនុវតតសទិ្ធិសុីវលិ: ទូ្រសព័ា: 800-421-3481; អុីដម៉ាល:ocr@ed.gov;សរគ្សរebsite: 

www.ed.gov / អាំព ី/ ការយិាល័យ / បញ្ា ី / OCR / 

• របស ់Sមិនបរគិ្ភាលបទ្បបញ្ញតត ិ: 603 CMR 14.00: អបរ់ំរបស់អង់គ្លេសគ្រៀន Regulations-- 14,06: សាត ាំមាតាឬបតិា

នន 

អុnីforcementhttp://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr14.html?section=06 

• តទ្មូវការសទ្មាបក់ារចូលរមួរបសអ់នកសិកាភាសាអង់គ្លេសកន ុងការទ្ទួ្លបានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអលិគ្អសគ្អសគ្អ

សគ្អសគ្អសគ្អសនិងគ្អសគ្អសគ្អសៈមលគ ុ គ្ទ្សកស៍ទ្មាប់អនកអប់រំនិងឪពុកមាត យវ/ អាណពាបាលវ
http://www.doe.mass.edu/mcas/participation/ell.pdf#search=%22ELL%22 

mailto:ocr@ed.gov
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr14.html?section=06
http://www.doe.mass.edu/mcas/participation/ell.pdf#search%3D%22ELL%22
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D,មាតាបិតាត្រច ៀក:T មានឯកសាររបសគ់ាតប់ានពនយលថ់ាសិទ្ធិអប់ររំបសស់សិសពកិារដ ើម្បីចូលរមួ្កន ុងសាលាដរៀន

ធម្មនញុ្ញ រ ឋ  Massachusetts និងដ ើម្បីទ្ទួ្លបានដសវាកម្មអប់រពំិដសសដៅតាម្សាលាធម្មនញុ្ញសម្រម្យទាំងដ ោះ។ ចាប់

សហពន័ធនិងរ ឋតម្ម្ូវឱ្យចូលសាលាដរៀនមួ្យដ លម្តវូបានដធវ ើដ ើងធម្មនញុ្ញ ដោយម្ិនទក់ទ្ងដៅនឹងការពចិារណាថា

ដតើឬកូនដ លមានភាពពកិារដហើយ ូដចនោះសាលាដរៀនធម្មនុញ្ញ ដបើកចាំហដ ើម្បសីសិសនសិសតិទាំងអស់, ថាដតើឬម្ិនពួកដេ

មានសិទ្ធិដ ើម្បីទ្ទួ្លបានដសវាកម្មអប់រំពិដសស។ សាលាដរៀនធម្មនញុ្ញ ម្តវូដតផ្តល់នូវដសវាកម្មអប់រំពិដសសដ ើងដៅដ ន

កាំណត់ដ លបានបញ្ជា ក់ដម្កាម្ចាប់រ ឋធម្មនញុ្ញសាលាដនោះដ ើម្បីសសិសនសិសិតមានសិទ្ធទិ្ទួ្លបានទាំងអស់។ ដនោះជាដសច

កត ីសដងេបននសិទ្ធិរបសស់សិសកន ុងការចូលរមួ្និងការទ្ទួ្លបានដសវាដ លម្តវូការfrដលាកឱ្ម្សាលាធម្មនញុ្ញ របស់ ងឬ

របសគ់ាត។់ 

 
 

♦ គសាលាចរៀនហារធ័រទទួលយកនិងចោរពបំចរ ើសសិសពិការ។ 

េសាលាដរៀនហាតធរ័មានការដបើកចាំហដៅកានស់សិសថាន កទី់្មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានទាំងអស់ដៅកន ុងតាំបន់ដសវារបស់

សាលាដៅដលើចដ ល ោះមូ្លោឋ នដ លអាចដម្បើបាន។ ម្បសនិដបើមានសសិសនសិសតិជាដម្ចើនដទ្ៀតម្តវូបានអនុវតតជាងមាន

ចដ ល ោះដ លអាចដម្បើបាន, ដនន តមួ្យម្តវូបានម្បារពធដ ើងដ ើម្បីកាំណត់ដោយនច នយដ លនឹងម្តូវបានទ្ទួ្លសាា ល់។ 

សសិសនសិសិតទាំងអស់ដ លមានបាំណងចង់ចូលសាលាធម្មនុញ្ញ មួ្យដ លមានឱ្កាសដសម ើគាន កន ុងការទ្ទួ្លបានដៅកន ុង

ដោយម្ិនេិតពី, និងដោយគាម នការពិចារណាននតម្ម្ូវការសម្មាប់ដសវាកម្មអប់រពំិដសសណាមួ្យដ ើយ។ 

សូម្ដម្ើល: MGL c ។ 71 §89 (ឋ) បានបញ្ជា កថ់ាសាលាដរៀននឹងម្តវូបានដបើកចាំហធម្មនញុ្ញ លស់សិសនសិសិតទាំងអស់ដៅ

ដលើចដ ល ោះមូ្លោឋ នដ លអាចដម្បើបាន, ដហើយនឹងម្ិនម្តវូបានដរ ើសដអើងដៅដលើមូ្លោឋ នននការម្បណាាំង, សម្បុ រ, ដ ើម្

កាំដណើតជាតិ, សាស , ដេទ្, ជាតសិាសន៍, ដេទ្អតតសញ្ជញ ណដយនឌ័រ, ពកិារភាពផ្ល វូចតិតឬរាងកាយ, អាយ,ុ ពូជពងស, 

ការសដម្តងកឡីា, តម្ម្ូវការពដិសសឬជាំ ញដៅកន ុងភាសាអង់ដេលសឬភាសាបរដទ្ស, នងិសម្ិទ្ធផិ្លសិកា។ (ការសងកត់

ធងន់បដនែម្) 

 
♦ គសាលាចរៀនហារធ័រត្រវូតរធានាឱ្យបានថាកូនរបសអ់្នកទទួលបានចសវាអ្ប់រំពិចសសត្បសិនចបើសសិសតែលត្រវូ

បានកណំរ់ថាជាសសិសទទួលបានសទិធ ិមានពិការភាពចោយត្កមុកមម វធីិអ្ប់រំឯកជន (IEP) មួយ។ 

េសាលាដរៀនហាតធរ័ម្តវូដតធា ឱ្យបានថាសសិសពិការទ្ទួ្លបានដសវាអបរ់ំពិដសសដ លពួកដេមានសិទ្ធ។ិ ដសវាកម្ម

ដ លអាចមានននការបដម្ងៀនការសិកាពិដសសនងិដសវាកម្មពាក់ព័នធ ដៅកន ុងបរសិាែ នរតឹបនត ឹងយ៉ា ងដហាចណាសឬ់

មានដតមួ្យេត់ននការផ្តល់ដសវាពាក់ព័នធ ដ លម្តវូការដ ើម្បីចូល ាំដណើរការកម្ម វធីិសិកាទូ្ដៅ។ ចាំនួននិងទី្តាាំងននការ

ផ្តល់ដសវា (ដ លជាកដនលងដ លដសវាដនោះនឹងម្តវូបានផ្តលជូ់ន) ម្តវូបានកាំណត់ដោយម្កមុ្កម្ម វធីិ IEP របសស់សិសនងិ

បានចងម្កងជាឯកសារកន ុងកម្ម វធីិ IEP របស់សសិស។  ូចដ លបានកាំណត់ដោយម្កមុ្កម្ម វធីិ IEP របស់សសិសសាលាធម្ម

នុញ្ញ របស់អនកនងឹផ្តលនូ់វដសវាកម្មកន ុងការោក់ដ ោះេជឺាការមួ្យ: 

• ការរាប់បញ្ច លូដពញដលញ - សសិសសែ តិដៅកន ុងថាន ក់អប់រំទូ្ដៅសម្មាប់ ៨០% -១០០% នននងងសិកា។ ឬ 

• ការោក់បញ្ច លូមួ្យដផ្នក - សិសសសែ ិតដៅកន ុងថាន ក់អប់រំទូ្ដៅ ៤០-៨០% នននងងសិកា។ ឬ 

• ដោយដ កោច់ពគីាន  - សសិសសែ ិតដៅដម្ៅថាន ក់អបរ់ំទូ្ដៅដម្ចើនជាង ៦០ ភាេរយនននងងសិកា។ 

 
  

និសសិរពិការកន ុងសាលាធមមនុញ្ញ ៖ 
ដសចកត ីជូន ាំណឹងអាំពីសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាននិងសម្ធម្៌ននដសវាកម្មអប់រំ 
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♦ អីុ្សសិសរបស់ចយើងត្រវូតរទទួលការផ្តល់ចសវាពាកព័់នធ ត្បសិនចបើត្កមុ IEP កណំររ់បសស់សិសត្រវូការពួកចគ។ 

េសាលាដរៀនហាតធរ័ម្តវូដតផ្តល់នូវដសវាកម្មដ លពាកព់ន័ធ ដៅនឹងសសិសពិការបានម្បសិនដបើម្កមុ្ IEP កាំណត់ថាដសវា

ដនោះជាការចាាំបាចស់ម្មាបស់សិសនសិសិតដ ើម្បីទ្ទួ្លម្បដយជន៍ពកីារអប់រំពិដសសឬដបើនិសសិតម្និតម្ម្ូវឱ្យមានការ

ដណ ាំអប់រពំិដសស, ដសវាដ លពាក់ពន័ធជាការចាាំបាច់ដ ើម្បីធា ថាសិសសដ ោះ ការចូល ាំដណើរការដៅកាន់កម្ម វធីិសិកា

ទូ្ដៅ។ ឧទហរណ៍ននការផ្តលដ់សវាទាំងដនោះរមួ្មាន: ការពាបាលដោយការនិយយ, ការពាបាលដោយការងារ, ការ

ពាបាលរាងកាយ, ការម្បឹកាផ្ល វូចិតតនិង / ឬការម្បឹកាដយបល់ការនលតម្ម្ូវ។ 

 
♦ គសាលាចរៀនហារធ័រត្រវូបានទាមទារចែើមបបីំចពញតាមរត្មូវការរបសន់សិសរិតែលមានសមរថភាពពិការ

ចត្កាមតផ្នកទ ី504 នន ាបស់ត ីពីការសាត រនរីិសមបទាននឆ្ន ំ 1973 តែលជាវចិសាធនកមមសូមបីតរត្បសិនចបើសសិស

គមឺិនមានសិទធ ិទទួលបានជាសិសសតែលមានភាពពិការចត្កាម ាប់អ្ប់រំរែឋនិងសហពន័ធពិចសសមួយ។ 

េសាលាដរៀនហាតធរ័ម្តវូបានទម្ទរដ ើម្បផី្តល់នូវការអប់រំសាធារណៈសម្រម្យសសិសដ លមានសម្តែភាពដោយឥតេិត

នងលជាជនពកិារដ លសែ ិតដៅដម្កាម្ដផ្នកទី្ 504 ននចាបស់ត ីពកីារសាត រនីតសិម្បទនននន ាំ 1973 ដ លជាការដកដម្ប។ ការ

អប់រំដបបដនោះមានការសាន ក់ដៅការអប់រំទូ្ដៅនិងជាំនួយទក់ទ្ងនឹងការរច ដ ើងនិងដសវាកម្មដ ើម្បីបាំដពញតាម្

តម្ម្ូវការអប់រំបុេាលរបសស់សិសពិការជាការម្េបម់្គាន់ដ លជាតម្ម្ូវការរបសស់សិសដ លម្ិនមានពិការភាពម្តវូបាន

បាំដពញ។ ការអប់រសំម្រម្យសម្មាបស់សិសពិការដ លសែ ិតដៅដម្កាម្បទ្បបញ្ញតត ិដផ្នកទី្ 504 មួ្យអាចមានការអប់រំដៅកន ុង

ថាន ក់ដរៀនការអប់រំទូ្ដៅជាការអប់រំដៅកន ុងថាន ក់ដរៀនការអប់រំទូ្ដៅជាមួ្យដសវាកម្មបដនែម្នងិ / ឬដសវាកម្មដ លពាក់

ព័នធ។ សាលានឹងរមួ្បញ្ច លូទាំងដសវាទាំងដនោះដៅកន ុង "504 ដផ្នការ»។ 
 

♦ ត្សីឬសិសសតែលអា ទាមទារឱ្យមានចសវាអ្ប់រំពិចសសតែលមានចលើសពីអ្វ ើតែលសាលាធមមនុញ្ញ ចនេះត្រវូ

បានទាមទារចែើមបីផ្តល់នូវ, កិ ច ត្បជំុត្កមុការងារមួយកមម វធិី IEP នឹងត្រវូចកាេះត្បជុំចែើមបីចរៀប ំសត្មាបក់ារ

ផ្តល់ចសវាតែលត្រវូការ។ 

ខញ ុ ាំចម្កមុ្ IEP ដរៀបចាំដោយសាលាធម្មនុញ្ញ ដជឿជាក់ថាសសិសរបស់អនកអាចតម្មូ្វឱ្យមានមួ្យនងងដពញដមា៉ា ងឬកម្ម វធីិអប់រំ

ពិដសសលាំដៅោឋ នសាលាដរៀនធម្មនញុ្ញនងឹដកាោះម្បជុាំោកមួ់្យោច់ដោយដ កដ ើម្បីកាំណតក់ារោកស់ម្រម្យ។ អនកនឹង

ម្តវូបានអដញ្ា ើញឱ្យចូលរមួ្កន ុងកិចច ម្បជុាំដនោះដ លជានឹងសាលាម្សកុននទី្ម្កងុដ លជាកដនលងដ លអនករស់ដៅ។ ដពល

ដ លកិចច ម្បជុាំដនោះបានដកើតដ ើងម្កមុ្ការោកជ់ាដលើក ាំបូងម្តវូដតពចិារណាថាដតើសាលាម្សកុននលាំដៅោឋ នមានកម្ម

វវធីិកន ុងម្សកុដ លអាចផ្តលនូ់វដសវាកម្មដ លម្តវូបានផ្លលអ់នុសាសន៍ដោយម្កមុ្កម្ម វធីិ IEP ទាំងដតឯងឬជាការបដនែម្

ដៅដសវាកម្មដ លមានដៅកន ុងធម្មនញុ្ញ ដនោះ សាលាដរៀន។ ម្បសនិដបើមានដៅកន ុងម្សកុ ូចសរដសរកម្ម វធីិអាចដម្បើបាន

ម្កមុ្ការោក់ដសន ើជាកម្ម វធីិម្តវូដតដៅកន ុងម្សកុដ ើម្បឪីពកុមាត យ (ដ លអាចម្តវូបានផ្តល់ជូនដៅកន ុងសាលាធម្មនញុ្ញខល នួ

វាផ្ទា ល់, តាម្រយៈកម្ម វធីិមួ្យដ លមានទី្តាាំងសែ ិតដៅកន ុងសាលាម្សកុឬការបញ្ច លូគាន ននលាំដៅោឋ នទាំងពីរមួ្យ) សសិស

ចុោះដ ម្ ោះចូលដរៀនដៅនឹងដៅដតសាលាធម្មនុញ្ញ និងសាលាធម្មនុញ្ញ រកាការទ្ទួ្លខុសម្តវូកម្ម វធីិនិងហិរញ្ញ វតថ ុសម្មាប់

សសិស។ សូម្ចាំណាាំថាសាលាធម្មនុញ្ញមានការសាំដរចចតិតដពញដលញដលើដ លជាកដនលងដ លវានងឹដសន ើរសុាំដ ើម្បផី្តល់នូវម្េប់

ការសរដសរកម្ម វធីិដៅកន ុងម្សកុនិងមិ្នម្តវូបានទម្ទរដ ើម្បីកិចចសនាជាមួ្យសាលាម្សកុននលាំដៅោឋ នសម្មាបក់ារផ្ត

ល់ដសវាដ លបានដម្ជើសដរ ើសសាលាបានដទ្លុោះម្តាធម្មនញុ្ញ ដ ើម្បីដធវ ើ ូដចនោះបាន។ 

ខញ ុ ាំចម្កមុ្ការងារការោក់រមួ្បញ្ច លូទាំងសាលាម្សកុននលាំដៅោឋ នបានយល់ម្សបថាសសិសម្ិនអាចម្តវូបានបដម្ម្ើការដៅ

កន ុងម្សកុ, ប ា ប់ម្កម្កមុ្ការោក់នឹងកាំណតថ់ាសិសសដ ោះតម្ម្ូវឱ្យមានការោក់ដម្ៅម្សកុ, កន ុងករណីដ លការចុោះដ ម្ ោះ

និងការទ្ទួ្លខសុម្តវូរបស់នសិសតិសម្មាប់ កម្ម វធីិអប់រំពិដសសសសិសបម្ញ្ជច សដៅសាលាម្សកុរស់ដៅ។ 

ខecause ចោុះដ ម្ ោះចូលដរៀនដៅសាលាធម្មនុញ្ញ ដនោះេឺដតងដតជាការសម ័ម្េចិតតដៅដលើដផ្នកមួ្យននឪពកុមាត យដ លជា

ឪពុកមាត យអាចដម្ជើសដរ ើសដ ើម្បី disenroll ពីសាលាធម្មនញុ្ញនិងការចុោះដ ម្ ោះ, ជាំនួសវញិ, ម្ត ប់ម្កវញិដៅសាលាម្សកុឬ

សាលាននលាំដៅោឋ នមួ្យដផ្សងដទ្ៀតសម្មាប់ដហតផុ្លណាមួ្យនិងដៅដពលណាមួ្យ។ ដទោះជាយ៉ា ងណា, សាលាធម្មនញុ្ញ

ម្ិនអាចតម្ម្វូឱ្យឪពុកមាត យដ ើម្បី disenroll ជាលកេខណឌ មួ្យសម្មាបក់ារទ្ទួ្លបានដសវាណាមួ្យដ ើយដលើកដលងដត

ដពលដ លការោក់ការអប់រពំិដសសរបសស់ិសសម្តវូបានកាំណត់,  ូចខាងដលើដ ើម្បីឱ្យមានកម្ម វធីិដម្ៅម្សកុ។ 

សូម្ដម្ើល: ជាំនួយការម្បឹកាបដចចកដទ្សពដនលឿន 2014-5: ការទ្ទួ្លខសុម្តវូសាលាធម្មនុញ្ញសម្មាបស់សិសពកិារដ ល 

M បានay ម្តវូការជាដម្ៅម្សកុកម្ម វធីិ - 603 CMR 28.10 (6) 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2014-5ta.html 
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សូម្ដម្ើល: ជាំនួយការម្បឹកាបដចចកដទ្សពដនលឿន 2014-5: ការទ្ទួ្លខសុម្តវូសាលាធម្មនុញ្ញសម្មាបស់សិសពកិារដ ល 

M បានay ម្តវូការជាដម្ៅម្សកុកម្ម វធីិ - 603 CMR 28.10 (6) 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2014-5ta.html 
 

 

 

ខញ ុ ាំចអនកមានសាំណួរសូម្ទកទ់្ង យកោឋ នរ ឋ Massachusetts ននបឋម្សកិានិងម្ធយម្សិកាអប់រំការយិល័យរបស់

សាលាធម្មនញុ្ញសាលាដរៀននងិកូរ ឡូា (ទូ្រស័ពា: 781-338-3227; អុីដម្៉ាល:charterschools@doe.mass.edu) ឬការយិលយ័

អប់រំដផ្នការដគាលនដយបាយនិងការអេិវឌឍន៍ពិដសស (ទូ្រស័ពា: 781-338-3375; អុីដម្៉ាល:s បាន

pecialeducation@doe.mass.edu) ។ 

for បដនែម្ទក់ទ្ងនឹងការអប់រំពិដសសនងិសិទ្ធិរបសឪ់ពុកមាត យនិងសសិសដនោះសូម្ដយងដៅ ូចខាងដម្កាម្: 

• ដលខotice ការការពារសវុតែភិាពនីតិវធីិhttp://www.doe.mass.edu/sped/prb/ 

• P បានម្េគ ុ ដទ្ាស arent ដ ើម្បអីប់រំពិដសសhttp://www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf 

 ាប់តែលពាក់ព័នធនិងបទបញ្ជា  
សាលាធម្មនុញ្ញលកេនត ិកៈ: GL ដ ើម្េ។ 71 §89 
ធម្មនុញ្ញបទ្បញ្ជា សាលា: 603 CMR §1.00 

ដលាកមា៉ា ចាប់សត ីពីការអប់រំពិដសស ssachusetts: GL c.71B រ ឋ  Massachusetts បទ្បញ្ជា ការអប់រំពិដសស: 603 CMR §28.00 
វវដិប 504 ននចាប់សត ីពីការសាត រនីតិសម្បទនននន ាំ 1973 

ទ្ីអុីអប់រំជនពិការចាប់, 20 USC 1400 និង seq; និង 34 CFR ដផ្នក 300 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2014-5ta.html
mailto:charterschools@doe.mass.edu
http://www.doe.mass.edu/contact/orgdetail.aspx?orgcode=SPED_SEPP09
http://www.doe.mass.edu/contact/orgdetail.aspx?orgcode=SPED_SEPP09
http://www.doe.mass.edu/sped/prb/
http://www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf
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