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្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�ជីវកម� 
  

្រប�ន 
េ�ក Patrick Fitzmaurice  

  
អនុ្រប�ន  

េ�ក Michael Neill 
  

េហរ�� កិ  
េ�ក្រសី�៉រ �ហ� ីហ� ហ� �ត 

ស�ជិក 
េ�ក្រសី Keyanna 
Barnett េ�ក Jose 

Ramos 

េល�ធិ�រ (ស�ជិកមិនេ�ះេ�� ត)  
េ�ក្រសីលីហ�លីស� �ល 
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រដ��ល 
  

�យក្របតិបត�  ិ
េ�ក្រសីេអរ �នឌូហ� ឺរ � 

២៦៧-៥១៤-១៨២៣ 
ែផ�កបែន�ម 

២៤០ doughertye@petchs.org 
  

្រប�នែផ�ក្របតិបត��ិរ េ�
ក Matthew Pooler 

២៦៧-៥១៤-១៨២៣ 
ែផ�កបែន�ម 

២៤០ poolerm@petchs.org 
  

្រប�នអ�កសិក� 
េ�ក្រសី Rose marie DeFelice 

២៦៧-៥១៤-១៨២៣ 
ែផ�កបែន�ម 

២២១ defelicer@petchs.org 
  

្រប�នែផ�កេស�កម�នសិ្ិសត 
េ�ក Christopher Clayton 

២៦៧-៥១៤-១៨២៣ 
ែផ�កបែន�ម 

302 claytonc@petchs.org 
  

្រប�នគណេនយ្យ�ព 
អ�ក�ងលីហ�លីស� �ល 

២៦៧-៥១៤-១៨២៣ 
ែផ�កបែន�ម 

២២១ scullionl@petchs.org 
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េ�លនេ��យ NONDISCRIMINATION : េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia E & T 
�នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យមិនេរ �សេអើងេ�េលើមូល�� នៃន�រ្រប�ងំ, �ស�, សម្ប� រ, េដើមកំេណើត�តិ, 
�ររមួេភទេភទអត�ស�� ណេយនឌ័រេនះ , ឬជនពិ�រក� �ង�រផ�ល់�រអប់រ�ឬ�រចូលដំេណើរ�រេ�អត� ្រប
េ�ជន៍ៃន�រផ�ល់េស�អប់រ�, សកម��ព, ឬកម� វ �ធី េ�យអនុេ�ម�មចំណងេជើង VI 
ៃនច�ប់ស� ីពីសិទិ�សុី វ �ល�� ំ ១៩៦៤ ែដល្រត�វ�នេធ� �វ �េ�ធនកម�ចំណងេជើងទី ៩ ៃនវ �េ�ធនកម�អប់រ��� ំ 
១៩៧២ ែផ�កទី ៥០៤ ៃនច�ប់�� រនីតិសម្ប��� ំ ១៩៧៣ ែដល្រត�វ�នេធ� �វ �េ�ធនកម�និងចំណងេជើងទី ២ 
ៃនច�ប់ជនពិ�រ�េមរ ��ំង។ 

កិច� ្រពមេ្រព�ងកិច�សន� ៖ 
េសៀវេ�ែណ�ំេនះគឺ�កិច�សន�របស់���មួយឪពុក�� យនិងសិស្ស។ យុ�� ធិ�រ��េ�ក� �ង�រសិ
ក�និង�កប្បកិរ ��្រត�វ�នេរៀប�ប់លម� ិតេ�ក� �ងេសៀវេ�ៃដបុ៉ែន�មិន�នកំណត់េទ។ េ�លនេ��
យបែន�ម្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យរដ��លវ �ទ�ល័យធម�នុ�� ហ� ��េអហ� ធីនិងធីគឺ�នេ�ក� �ងេសៀវេ�
េ�លនេ��យនិងនិតិវ �ធី។ ែដនសមត�កិច���មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះេ�៉ងសិក�ឬ្រទព្យសម្បត� ិរ
បស់��េឡើយ។ ឥរ ��បថ�មួយែដលេករ �ិ៍េ�� ះ���ចនឹងរងផលប៉ះ�ល់ស� ិតេ�េ្រ�មយុ�� ធិ�
ររបស់��។ 

ខ� ឹម�រៃនេសៀវេ�ែណ�ំេនះ្រត�វ�នែបងែចក�បួន (៤) ែផ�ក៖  

1. ��ទូេ�ព / េ�លនេ��យ       
2. េ�លនេ��យេស�និស្សិត       
3. េ�លនេ��យអប់រ�       
4. េ�លនេ��យបេច�កវ �ទ�       

រដ��លវ �ទ�ល័យេភ�ែដលហ� �៉អីុនិងធីធីរក�សិទ� ិក� �ង�រេធ� ��របែន�មនិង / 
ឬ�� ស់ប� �រេសៀវេ�សិក�របស់សិស្សក� �ងកំឡ� ង�� ំសិក�។ ្របសិនេបើ�ន�របែន�មនិង / 
ឬ�រ�� ស់ប� �រ�មួយ្រត�វ�នេធ��េឡើងក� �ងកំឡ� ង�� ំសិក�េនះ�រ�� ស់ប� �រ�ងំេ�ះនឹង្រត�វ�នផ្សព�ផ�យ
ដល់�ងំនិស្សិតនិង្រក �ម្រគ��រេហើយ្រត�វ�នចុះផ�យេ�េលើេគហទំព័ររបស់��េហើយ�រ�� ស់ប� �រសម
្រសបនឹង្រត�វេធ� �េឡើងចំេ�ះកូនេសៀវេ�សិស្ស�មអិុនធរេណតែដល�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់��។ 
។ ្របសិនេបើេសៀវេ�ែណ�ែំដល្រត�វ�នែចក�យដល់សិស្ស�នទំ�ស់�មួយអ��ែដល�នចុះផ�យក� �ង
េសៀវេ�ែណ�សិំស្សេលើអីុនធឺណិតេ�េលើេគហទំព័រេ�ះកំែណអន�ញ�ន�ទិ�ព�ង។ �រជូនដំណឹ
ងឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វនឹង្រត�វ�នផ្សព�ផ�យដល់អ�ក�មរយៈវ �ធីទំ�ក់ទំនង��េរៀនរបស់េយើង��ទំនួល
ខុស្រត�វរបស់អ�កក� �ង�រ�ម�ន�ល់�រ�� ស់ប� �រនិង�រ�� ស់ប� �រ�ងំអស់ែដល�នេធ��ចំេ�ះកូនេសៀវេ�
សិស្ស�មអិុនធរេណតេ�យ�ម�នេគហទំព័ររបស់��។ 
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www.petchs.org 

េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នថ�ីៗ�ក់ទងនឹង�រេរៀនសូ្រតពីច�� យសូមទស្ស�មជ្ឈមណ� លព័ត៌�ន�យ។ 
�យ។ អិល ១៩ �េរៀង�ល់ៃថ�។  

www.petchs.org/about/COVID-19 ព័ត៌�នព័ត៌�ន 
  

  
ែផ�កទី ១៖ ព័ត៌�នទូេ� / េ�ល�រណ�៍�េរៀនទូេ� 

A. ព័ត៌�នអំពី��េរៀន 

អំពី�េមរ �ក៖ បេង� ើតេឡើងក� �ង�� ំ ២០០២ េ�យ�តរ�ពអន�រ�តិៃនកម�ករអគ� ិសនីសហ�ពមូល�� ន 
៩៨  វ �ទ�ល័យហ� ��ែដលេហ� �អីុនិងធីផ�ល់ជូននូវបទពិេ�ធន៍វ �ទ�ល័យដ៏ទូលំទូ�យស្រ�ប់សិស្សចំនួន ៦០០ 
�ក់។ ��េរៀនរបស់េយើង�នទី�ំងស� ិតេ�ក�� លៃនមជ្ឈមណ� លសុធីីសុីធីែដល�ប� �ក�� យពី���ជ
�នី។ ទី�ំងក�� លទី្រក �ងរបស់េយើងអនុ�� តឱ្យនិស្សិតមកពីទូ�ងំ Philadelphia ចូលរមួ��របសេ់យើ
ង។ េ�លេ�របស់េយើងគឺេដើម្បីេរៀបចំឱ្យសិស្សរបស់េយើងចូលេ�ក� �ង�ជីពៃនជំេរ �សរបសពួ់កេគ�មវ �ធីេផ្ស
ងៗ�� �មរយៈ�របន��រ�រេ� IBEW Local 98 
�រចូលរមួេ�ម�វ �ទ�ល័យពីរឬបួន�� ំ�រផ�ល�់រ�រេ�យ�� ល់េ�ក� �ងឧស�ហកម��ងំេ�ះប�� ប់ពីប
�� ប់�រសិក�ឬ �ររមួប�� �ល�� ៃនផ� �វ�ងំេ�ះ។ 

ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
�នេរៀបចំសិស្សេ�យ�នទឹកចិត��នទំនុកចិត�េលើជំ�ញបេច�កេទស�នវ �ន័យ�នស�ប់ែស�ង�ន�
យុសម្រសបនិង�នសសិ្សសម្រសប។ កម� វ �ធីអប់រ�របស់េយើងេ�ែតបន�េលចេ�� ��រផ�ល់ជូនពិេសសេ�
ក� �ងតំបន់ហ� ��ែដលេហ� � - 
កម� វ �ធីអប់រ�សហករណ៍េ�យ�ននិស្សិតចូលរមួ�ងំ�រេរៀបចំម�វ �ទ�ល័យនិង�ជីពក� �ងវ ��ន�រេស� ើៗ
�� ។ �តុសំ�ន់ៃនកម� វ �ធីរបស់េយើងគឺជួយសិស្សរបស់េយើងអភិវឌ្ឍជំ�ញែដល�ំ�ច់េដើម្បី�� យ�អ�កដឹ
ក�ំេ�កែន�ងេធ� ��រក៏ដូច�េ�ក� �ងសហគមន៍។  

្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ជួប្របជុំ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល Philadelphia E&T ្របជុ�ំធម��េ�េ�៉ង ៨ 
្រពឹកៃថ�សុ្រកេ�ក� �ង��រ��េរៀន (* 
�រ្របជុំ�ច្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មទូរគម�គមន៍េ�យ�រ�ររ �តត្បិតសុខ�ព��រណៈ�រជូនដំណឹង
អំពីេរឿងេនះនឹង្រត�វ�នផ្សព�ផ�យនិងបិទផ�យេលើេគហទំព័ររបស់�� ) ។ ក� �ងមួយ
ែខ; �លបរ �េច�ទជួប្របជុំ្រត�វ�នរមួប�� �លេ�ក� �ង្របតិទិន�នរុ�ព័ទ�និង�នផ្សព�ផ�យេ�ទី្រក �ង 
Philadelphia �ន 
Metro និងេគហទំព័រ��េរៀន។ �ល់�រ្របជុំ្រក �ម្របឹក�ភិ�លែតងែតេបើក���រណៈមិន��រ្របជុំ
េ�ះេធ� �េឡើងេ�យ�� លឬ់�មអិុនធរេណតេឡើយ ឪពុក�� យឬស�ជកិ��រណៈ�ែដលចង់និ�យេ�
�ន់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�ចេធ� ��នេ�យេធ� ��មេ�ល�រណ៍្រក �ម្របឹក�ភិ�ល៖  
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េដើម្បីចុះេ�� ះេដើម្បីនិ�យេ�ឯ�រ្របជុំ្រក �ម្របឹក�ភិ�លវ �ទ�ល័យធម�នុ�� ភី។ េអដ។ ធី។ 
ធីនិងធីធ័រនីតិវ �ធី�ងេ្រ�ម្រត�វអនុវត��ម៖ 

• ្រក �ម្របឹ្រក�ភិ�លទទួល�� ្រ◌ល់ពីត�ម�អភិ�លកិច���មតិេ�បល់េលើប�� �រអប់រ�និង�រៈសំ�ន់
្រន�រចូលរមួរបស់ស�ជិក��រណៈក� �ង�រ្របជុំ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។          

• បុគ�ល្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យចុះេ�� ះេដើម្បីនិ�យមុនេពល�រ្របជុំ (៣ រេសៀល) 
េ�យទូរស័ព�េ���េរៀនឬបំេពញទ្រមង់ែបបបទ�មអិុនធរេណតេ�ៃថ�មុន�រ្របជុំ្រក �ម្របឹក�េហើ
យចុះេ�� ះក� �ង�មពួកេគេហើយមិនគួរចុះេ�� ះក� �ង�មនរ��� ក់េឡើយ។ េផ្សងេទៀត;          

• បុគ�លែដល�នចុះេ�� ះគួរកំណត់្រប�នបទស� ីពី�រែដលពួកេគ�នបំណងេដើម្បីេ�ះ្រ�យ្រក �ម្របឹក�
ភិ�លទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T �ន HS ក�� ភិ�លធម�នុ�� !             

• បុគ�លែដល�ចនិ�យស្រ�ប់មិនេលើសពីបី�ទី;          
• មិន�នបុគ�លេ្រចើន�ង្រ�ំមួយ�ក់ែដលេ��� ងៃនប�� �មួយនឹង្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យនិ�យេឡើ

យេ�ះបី�ចំនួនបុគ�លែដល�� នកំណត់�ចទុកេ�បល់��យលក�ណអ៍ក្សរស្រ�ប់្រក �ម្របឹក�ភិ�
លពិនិត្យេឡើងវ �ញក៏េ�យ។             

• បុគ�លែដលនឹង្រត�វ�នសេ្រមចេចញៃនលំ�ប់និង�នេស� ើឱ្យ�កេចញពីកិច� ្របជុំេនះ្របសិនេបើពួកេគ
េ្របើ�ក្យេជរឬ�ស្រ�ម���មួយ។          

• �គ� ិននិស្សិតនឹង្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ពេហើយ�ធម��នឹងនិ�យមុនេគ។          
  
កម� វ �ធីអបរ់�ែផ�កេសដ�កិច�៖  វ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T Charter �ន 
កម� វ �ធីេ្រត�ម�ជីពស្រ�ប់និស្សិតេ��� ំ�ន់ខ�ស់របស់ពួកេគ។ និស្សតិនឹង្រត�វ�ន�ក់េ�ក� �ង�រ�រនិ
ងេធ� ��រែផ�កៃនៃថ�សិក�របស់ពួកេគស្រ�ប់មួយឆ�ស។ បទពិេ�ធន៍េនះរមួ�ន�ររក�រ�រ�រ្រត�ត
ពិនិត្យនិង�របង� �ក ។ (* 
កម� វ �ធីអប់រ�សហករណ៍និងតំរវូ�ររបស់��ច្រត�វ�នេធ� �វ �េ�ធនកម�េ�យ�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំសុខ�
ព��រណៈ�យ�យ�យ�យ ១៩) ។ 

�របណ� � ះប�� លេ�យែផ�កេលើមូល�� ន្រគឹះ៖ 
�រសិក�េ�យែផ�កេលើមូល�� ន៖ និស្សិតក� �ង�� ំ�ន់ខ�ស់របស់ពួកេគនឹង�នសមត��ពចុះេ�� ះស្រ�ប់
វគ�សិក�េ�ទី�ំងេ្រ�តំបន់ែដលវគ�សិក�ែដល�នមូល�� នរមួ�នៈ IBEW ក� �ង្រស �ក ៩៨ 
�រេ្រត�មលក�ណៈឧស�ហកម�អគ� ីសនី�រមន� ីរកំពង់ែផឯក�ជ្យ SAILOR STEM Boatbuilding, 
ម�វ �ទ�ល័យសហគមន៍ ចុះេ�� ះចូលេរៀនេទ�រនិងេ្រចើនេទៀត ។ (* 
កម� វ �ធីសិក�ែផ�កេលើសហករណ៍និងត្រម�វ�ររបស់��ច្រត�វ�នែកស្រម�លេ�យ�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំពី
សុខ�ព��រណៈ�យឌី�យ ១៩) ។ 

ៃថ� បេ្រង�ន FLEXIBLE: ៃថ�បេ្រង�នែដល�ចបត់ែបន�នគឺ�ៃថ�សិក�អប់រ�របស្់រកសួង PA 
ែដល�នអនុ�� តិឱ្យ��បេ្រង�នេ្របើវ �ធី��ស� េផ្សងក� �ង�រផ�ល់�រែណ�ំ្របសិនេបើ�លៈេទសៈេកើតេឡើ
ងែដល��ងំ�របេ្រង�ន�មទ�� ប់។ ៃថ�េនះ�ច / 
មិន្រត�វ�ន�� ច់មុខេ�នឹងែផន�រសិក�ពីច�� យែដល�ែផ�កមួយៃនែផន�រសិក�គ្រមប -២៩ ។  

សុន�រក�េបសកកម� ៖ 
េបសកកម�របស់វ �ទ�លយ័ហ� ��ែដលេហ� �អីុនិងធីគឺេដើម្បីអភិវឌ្ឍជំ�ញដល់សិស្ស�ងំអស់េដើម្បីឱ្យពួកេគ�ច
�ន�រ�រេធ� �េ�ក� �ងឧស�ហកម�បេច�កវ �ទ�ខ�ស់ៃនសតវត្សរ�ទី ២១ 
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ខណៈេពលែដលពួកេគផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវ្រគឹះដ៏រ �ង�ំមួយេ�ក� �ងកម� វ �ធីសិក�ស� �ល។ មុខវ ��� សិក� - 
គណិតវ �ទ�សិល្បៈនិងវ �ទ���ស� ��ពិភពេ�កវ �ទ���ស� សង�មនិងវប្បធម៌ពិភពេ�ក។ 

�រទំ�ក់ទំនង ឪពុក�� យ / ព ត៌�ន៖  វ �ទ�លយ័ Charterelphia E&T 
Charter ចង់រក�ទំ�ក់ទំនង�មួយឪពុក�� យ / 
��ព��លសិស្ស។ េយើង�នទំ�ក់ទំនង���ឬបិ��េ្រចើន។ �ន្របព័ន�ព័ត៌�ន��េរៀនេ�
នឹងកែន�ងគឺ PowerSchool ។ ឪពុក�� យ / 
��ព��ល�នសមត��ពក� �ង�ររក�ចំ�ត់�� ក់និង�រចូលរមួរបស់កូនអ�កេ�យេ្របើេ�� ះអ�ក
េ្របើនិងេលខសំ�ត់ែដលេចញេ�យអ�ក�មួយប�� ីេ�� ះកូនរបស់អ�ក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម�ក់ទង
នឹងឧបករណ៍�ន្របេ�ជន៍េនះសូម�ក់ទង�រ ��ល័យសិក�េ�េលខ ២៦៧-៥១៤-១៨២៣ ែផ�កបែន�ម 
២២១ ។ អ�ក�ចចូលេមើល PowerSchool ស្រ�ប់ឪពុក�� យពីេគហទំព័ររបស់េយើងេ� www.petchs.org 
។ �របណ� � ះប�� លឪពុក�� យ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេពញមួយ�� ំសូមបន�ពិនិត្យេមើល្របតិទិនរបស់េយើងេ�េលើ
េគហទំព័រ www.petchs.org ។ 

្របព័ន� ទូរស័ព�និងអីុែម៉លស� �យ្របវត� ិនឹង្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេធ� �បច� �ប្បន��ពអ�កអំពីវត��នរបស់សិស្សវ �ន័យ
និង្រពឹត� ិ�រណ៍ែដលនឹងមកដល់។ សូម្រ�កដ�រក�ទុកព័ត៌�ន្រប���ស� ថ�ីៗេលើឯក�រ។ 

�រេរៀនសូ្រតរ� :កៈ �រេរៀនសូ្រតពីច�� យនឹង្រត�វ�នអនុម័ត��រ�ំ�ច់េដើម្បីេឆ� ើយតប
េ�នឹងវ �បត� ិសុខ�ព��រណៈគ្រមប -១៩ 
ែដលមិន�� ប់�នពីមុនមក។ ែផន�រអប់រ�បន�ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�
លរមួ�ន�រេរៀនពីច�� យស្រ�ប់�� ក់�ងំអស់េដើម្បី�ំ្រទឬផ�ត់ផ�ង់កម� វ �ធី��ែបប្របៃព
ណីែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យទិន�ន័យសុខ�ព��រណៈេ�ក� �ងសហគមន៍និង�រែណ�ំពីម
�ន� ីរ�� ភិ�ល។ ែផន�របន�ៃន�រអប់រ�រមួ�ន�ងំជេ្រមើស�មអិុនធរេណតនិងេ្រ�្របព័ន�។ 
សិស្ស្រគប់របូេ� Philadelphia E&T 
�នឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក�� ល់ខ� �នែដល�ន្របគល់ឱ្យពួកេគសសិ្សែដល្រត�វ�រជំនួយក� �ង
�រេ្របើអីុនធឺណិតេ�ក� �ងផ�ះរបស់ពួកេគគួរែត�ក់ទង�មួយ��េរៀនេដើម្បី�ំ្រទពួកេគក� �
ង�រទទួល�ន�រេរៀនពីច�� យ។ 

ពណ៌�� : ពណ៌��របស់េយើងគឺេខៀវនិង្រកហម។ �៉សូតរបសេ់យើងគឺ��� ំង�ក។ 

  

ខ។ ��សុវត� ិ�ព 

សុវត� ិ�ពសិស្ស�ន�រៈសំ�ន់�ស់សំ�ប់ពួកេយើងេ�វ �ទ�ល័យ Philadelphia E&T Charter 
។ ��របស់េយើង្រត�វ�នឧទ�ិសដល់�រ��សុវត� ិ�ពសិស្សេ�ក� �ង��រ��េរៀនរបស់េយើង។ ្រក �មេស
�កម�និស្សិតរបស់េយើងេ្របើ្រ�ស់�េម�� �� ំេមើល�ររកេឃើញែដកនិងសូហ� ែវរេស� ន្រ�មៃដចំនួន�ង�សិ
ប។ េយើងក៏�នឯក�ពេលើនីតិវ �ធីប�� ន់និងកិច� ្រពមេ្រព�ងសហ្របតិបត� ិ�រ�មួយបូ៉លីសនិង�យក
�� នអគ� ិភ័យ។ ��ក៏�នេរៀបចំែផន�រសុខ�ព / 
សុវត� ិ�ពស្រ�ប់�រយល់្រពមព្ីរក �ម្របឹក�ភិ�លផងែដរេ្រ�ះ��ក់ទងេ�នឹងសុវត� ិ�ព��េរៀនេ�
យ�រកម� វ �ធី�យឌី�យ ១៩ ។ ច�ប់ចម�ងៃនែផន�រសុខ�ព / 
សុវត� ិ�ពនឹង្រត�វផ្សព�ផ�យ���រណៈេ�េលើេគហទំព័ររបស់��។ 
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េ�លនេ��យ្រប�ំងនឹង�រគំ�មកំែហងនិង�រគំ�មកំែហង�មអីុនធឺណិត : រដ� Pennsylvania 
�នកំណត់ច�ប់ "សម� �ត" �មួយេអឡិច្រត�និេចត�, សរេសរ, 
�ក្យសំដឬី�រេធ� �សកម��ព�ង�យឬេស៊រ �ៃនអំេពើដឹក�ំេ��សសិ្សឬនិស្សិតេផ្សងេទៀតែដល�នស�
ពធ�ន់ធ�រតស៊ូ ឬទូេ�េហើយ��ន្របសិទ�ិ�ពៃន�រ (i) �� ំង �ររ��នដល់�រអប់រ�របស់សិស្ស; (ii) 
�របេង� ើតបរ ���សគំ�មកំែហង។ ឬ (iii) 
រ��ន�៉ង�� ំងដល់្របតិបត� ិ�រែដល�នស�� ប់�� ប់របស់��។ 

្រកមសីលធម៌  វ �ទ�ល័យ របស់ ទី្រក �ងហ� ��ែដលេហ� ��៉និង �ម្រ�មឥរ ��បថបែន�មេលើសពីនិយមន័យ
ៃន�រសម� �ត្រសបច�ប់ែដលរមួ�ន៖  

• �ក្យសដំីឬឡក�យ�ង�យឬ�របំភិតបំភ័យ្រប�ំងនឹងនិស្សិតឬបុគ�លិកេ�យ�យុ, 
ពូជពង្ស, ស�� តិ, សម្ប� រ, �ស�, ពិ�រ�ព, 
�� ន�ពជនរងេ្រ�ះអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រឬផ� �វេភទ, �តិ�សន៍, �� ន�ព្រគ��រ, 
�របេ�� ញមតិេយនឌ័រអត�ស�� ណេយនឌ័រពែហ្សន, �� ន�ព្រគ��រ, េពទ្យ �� ន�ព, 
េដើមកំេណើត�តិ, ពូជ�សន៍, �ស�, េភទ, េភទ, ទំេ�រផ� �វេភទ, 
�� ន�ពេជើង�ស់ឬ�� ន�ព�រ�រ�មួយេផ្សងេទៀត។             

• សកម��ពេកើតេឡើងេ�េលើអិុនធឺណិ (Snapchat, Instagram, ល), �មរយៈទូរស័ព�ៃដ, 
�៉សុីនថត, ឬវ �េដអូ, 
ឬេ�យមេធ��យ�មួយេផ្សងេទៀត�មរយៈ�រែដលមនុស្ស�ចេធ� �ទំ�ក់ទំនងឬពចំែណក
           

• មិនចង់�ន, 
�កប្បកិរ ���មួយក� �ងចំេ�មបុគ�លែដល�ក់ព័ន�នឹងអតុល្យ�ពអំ�ចពិត្រ�កដឬ�
នដឹង�និង�ច្រត�វ�នេធ� �ម�ងេទៀតេ�េលើេពលេវ�េ�យមិនគិតពីេចត�របស់េក�ងែដល
ចូលចិត��េ� / គ្រ�មកំែហងេនះ           

 វ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T 
�ម�ត់មិនេ�យ�ន�រ�យី�របំភិតបំភ័យឬ�រសម� �ត។ បរ ���សសុវត� ិ�ពនិងសុីវ �លេ�ក� �ង
��េរៀនគឺ�ំ�ច់ស្រ�ប់សិស្សក� �ង�រេរៀននិងសេ្រមច�ននូវកំរ �តសិក�ខ�ស់។ �ររ��ន�របំភិតបំភ័
យឬ�រសម� �តេធ� ��បដូច��ររ��នេផ្សងៗឬ�កប្បកិរ ��េ�រេ�គឺ��រ្រប្រពឹត�ែដលេធ� �ឱ្យរ��នដល់
សមត��ពរបស់សសិ្សក� �ង�រេរៀននិងសមត��ពរបស់��េរៀនក� �ង�រអប់រ�សិស្សរបស់ខ� �នេ�ក� �ងបរ ���
នែដល�នសុវត� ិ�ព។ េហើយ�ប់�ំងពីសិស្សេរៀនេ�យឧ�ហរណ៍អ�ក្រគប់្រគង��េរៀនម�វ �ទ�ល័យ
បុគ�លិកនិងអ�កស� ័្រគចិត�គួរែត្រត�វ�នសរេសើរចំេ�ះ�រប�� ញ�កប្បកិរ ��សមរម្យ�រព��លអ�កដ
ៃទេ�យ�ពគួរសមនិង�រេ�រពេហើយបដេិសធមិនអត់ធ�ត់ចំេ�ះ�រ�យី�របំភិតបំភ័យឬ�រសម� �ត
។ េ�ល�រណេ៍នះ�ច្រត�វ�ន�ន�ងំ្រស �ង�មអិុនធឺរែណតរមួ�មួយធន�នបែន�មេ�៖ http://ww
w.petchs.org/student_services/student_services/cyber_bullying 

នីតិវ �ធីសេ្រ�� ះប�� ន់ : 
ស�� ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ង�� ក់េរៀន�� �មួយនឹងនីតិវ �ធីសេ្រ�� ះប�� ន់។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
�នេរៀបចំែផន�រ�៉ង្រប �ង្របយ័ត�ស្រ�ប់�� ន�ព�សន�និង / 
ឬវ �បត� ិេផ្សងៗ�� ។ នីតិវ �ធីស្រ�ប់ែផន�រ�ងំេនះរមួ�ន�រជេម��ស, �រ�ក់េ�រ, 
ទីជំរកេ�នឹងកែន�ង, 
�រសេ្រ�� ះប�� ន់ែផ�កេវជ���ស� និងែផន�រេផ្សងេទៀតក� �ងករណី�ន�សន�។ នីតិវ �ធីនឹង្រត�វ�នពិនិត្យ
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េឡើងវ �ញ�មួយ សសិ្ស �ងំអស ់េ��មផ�ះ�ងំអស់ែដល�ែផ�កមួយៃនែផន�រែណ�ំេ�េដើម�� ំសិក�និ
ងអនុវត�ក� �ងទ្រមង់ៃន�រេធ� �សមយុទ�េ�េពញមួយ�� ំសិក�។ 

អ��ែដល��េរៀន្រត�វ�រពី��បិ� / អ�កេមើល�រខុស្រត�វក� �ងេពល�ន�សន�៖ 

ក� �ងករណី�ន�សន�សូមរក��ពស� ប់�� ត់េហើយយល់����នេ្រត�មេឆ� ើយតបេ�នឹង�� ន�ពប
�� ន់�មួយ។ កំុទូរស័ព�េ���េរៀនេ្រ�ះលំហូរចូលៃន�រេ�ទូរសព័��ច��ងំសមត��ពរបស់េយើងក� �ង
�រេឆ� ើយតបេ�នឹង�ព�សន�។ ��យល់��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយឪពុក�� យក� �ងេពល�ន�
សន�គឺ��ទិ�ពេហើយនឹងេធ� ��៉ង�ប់រហ័ស។ សូមដឹង�្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក្រត�វ�នេគបេណ� ញឱ្យ
េ្របើមេធ��យេធ� �ដេំណើរ��រណៈពួកេគនឹងមិន�ន្រទព្យសម្បត� ិ�� លខ់� �ន�មួយពួកេគេទ។ េនះ�ប់ប�� �
ល�ងំ�វធំ�បូបេសៀវេ��បូប�េដើម�រសេ្រ�� ះប�� ន់�ចេកើតេឡើង្រគប់េពលដូេច�ះេយើង្រត�វ�រអ�
កេធ� �ឱ្យ្រ�កដ�ព័ត៌�ន�ងេ្រ�មេនះែតងែត�ន�ព�ន់សម័យេ�ក� �ង្របព័ន� របស់េយើង៖ 
េលខទូរស័ព���ព��ល / ��ព��លដូច�ទូរស័ព�ៃដ�រ�រនិង ផ�ះ ; ទំ�ក់ទំនងប�� ន់៖ េ�� ះ / 
ទំ�ក់ទំនងនិងេលខទំ�ក់ទំនង។ 

នីតិវ �ធីសុពល�ពែផ�កេសដ�កិច� 

្របសិនេបើ�រេធ� �សមយទុ�េកើតេឡើងក� �ងកំឡ� ងេពលរ �េ្រ�យេពលេ�៉ងសិក�សសិ្សរ �ឪពុក�� យ / 
��ព��លមិន្រត�វ�នអនុ�� តិេ�យ�កេចញពីកែន�ងេ�ះេទរហូតដល់�រេធ� �សមយុទ� ្រត�វ�នប��
ប់។ 

េសចក� ីជូនដំណឹងរបស់ឪពុក / �� យ 

ឪពុក�� យនឹង្រត�វជូនដំណឹងអំពី�ព�សន�របស់��ឱ្យ�ន�ប់។ េនះ�ឧបករណ៍ទំ�ក់ទំនង�ង
េ្រ�មនឹង្រត�វ�នេ្របើកំឡ� ងេពល�រសេ្រ�� ះប�� ន់: ��្របព័ន�កម� វ �ធីេផ�ើ�រស� �យ្របវត� ិ , ្រព�នអត�ប
ទនិង / ឬរ�លឹកកម� វ �ធី និង េគហទំព័រភ� ំេពញបុ៉ស� ិ៍ ។ 

សូមេមើលេគហទំព័ររបស�់�ស្រ�ប់ព័ត៌�នសុីជេ្រ�៖ petchs.org 

�រអនុវត� 

នីតិវ �ធី�ងំេនះនឹង្រត�វ�នអនុវត�េ�្រគប់េពលេវ� (រមួប�� �ល�ងំ��េរៀនប�� ប់េ�៉ងនិង) 
និងេ�ក� �ងអង��រ�ងំអស់ែដល PHILADELPHIA E & T �ន ��េរៀន ខ�ស់ OCCUPIES 
េ�កិច� ្រពមេ្រព�ងែដល�ពួកេគគឺ��រេជឿទុកចិត�និង�រអនុវត�ន៍។ 

នីតិវ �ធីេធ� �អគ� ិសនី�ងសង់អ�រអគ� ិសនីនិងសំណង់ទូេ� 

ឪពុក�� យនឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពី�រជេម��សេចញឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន�មរយៈរ
េបៀបទំ�ក់ទំនងែដល�នពិពណ៌��ងេលើេ្រ�ម“ េសចក� ីជូនដំណឹងរបស់��ព��ល / 
��ព��ល” ។ 

េ�េពលែដលសិស្សេ�ដល់កែន�ងជេម��សេហើយ�រចូលរមួ្រត�វ�នរដ��ល�ត់វ ��ន�រមួយក� �ងចំេ�ម
ជំ�នដូចតេ�េនះ: 
្របសិនេបើ��រ�នសុវត� ិ�ពនិស្សិតនឹង្រតលប់េ�កែន�ងេ�ះវ �ញេហើយ�ប់េផ�ើមសកម��ព��ធម�
�េឡើងវ �ញ។ ្របសិនេបើ��រ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�មិន�នសុវត� ិ�ពេ�ះសិស្សនឹង្រត�វបេណ� ញេចញពីក
ែន�ងជេម��ស។ 
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នីតិវ �ធីប�្ឈប់�រ�រ 

ក� �ងករណីែដលអ�រេនះ្រត�វ�ន�ត់ទុក�មិន�នសុវត� ិ�ពេហើយ��េរៀន្រត�វ�នបេណ� ញេចញនីតិវ �
ធីដូច�ងេ្រ�មៈ��នឹងជូនដំណឹងដល់ឪពុក�� យអំពី�របេណ� ញេចញមុនេពលកំណត់�មរយៈរេបៀ
បៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងែដល�នពិពណ៌��ងេលើេ្រ�ម“ េសចក� ីជូនដំណឹង��បិ� / 
��ព��ល” 
។ និស្សិតនឹងមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យវ �ល្រតឡប់មកអ�រវ �ញែដល�នន័យ�ពួកេគ�ចនឹងមិន�នរប
ស់របរមួយចំនួនរមួ�ន�វរ��បូប�េដើមេ្រ�ះ��រ��េនះមិន�ចេ្របើ្រ�ស់�នក� �ងរយៈេពលមួ
យប�� ប់ពី�រជេម��សេចញ�ប�� ន់��េរៀននឹងេ្របើ្រ�ស់ 
ទ្រមង់ៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងែដល�នពិពណ�៌�ងេលើ េ្រ�ម“ �រជូនដំណឹងឪពុក�� យ / 
��ព��ល” 
េដើម្បីផ�ល់ជូនឪពុក�� យសិស្សនិងបុគ�លិកនូវព័ត៌�នថ�ីៗ�ក់ទងនឹង�លវ ��គស្រ�ប់ៃថ�ប�� ប់។ 

ដំេណើរ�រនីតិវ �ធីឡ� កដូវ 

នីតិវ �ធីៃន�រ�ក់េ�រនឹង្រត�វ�នអនុម័តក� �ងកំឡ� ងេពលមួយក� �ងចំេ�ម�� ន�ពដូច�ងេ្រ�មេនះ
: 
អ�កលួចចូល�នចូល��រ��េរៀន។ អ�ក�� ន�ន្រត�វ�នកំណត់��បុគ�ល��� ក់ែដលមិន�ន
ទទួល�រអនុ�� តពី��េដើម្បីឱ្យ�នេ�ក� �ងបរ �េវណ��េរៀន ។ ្រពតឹ� ិ�រណ៍ហឹង�ែដល�ចេកើត�ន
�អំេពើហឹង��នេកើតេឡើង េ��ងក� �ង 
/ �ងេ្រ���រ��េរៀនេហើយ���រគំ�មកំែហងដល់សសិ្សនិងបុគ�លកិេ�ក� �ង�� 

��នឹងអនុវត��មនីតិវ �ធីដូច�ងេ្រ�មេ�េពលអនុម័ត�រ�ក់េ�រ៖ ៩១១ 
្រត�វ�នជូនដំណឹង�ប�� ន់។ និស្សិត�ងំអស់េ�តំបន់រមួនឹង្រត�វ�ន�� ស់េ�តំបន់�នសុវត� ិ�ព។ ម
ជ្ឈមណ� លប��  (�រ ��ល័យធំ) 
នឹងជូនដំណឹងដល់�� ក់េរៀន�ងំអស់���េរៀនកំពុងចូលេ��ក់េ�។ �� រ�ងមុខនឹង្រត�វ�ន��
សុវត� ិ�ពនិង�ក់េ�េហើយ�� ននរ��� ក់្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យចូលឬេចញពី��រេឡើយ 
(េលើកែលងែតបុគ�លែដល�នេ្រ�ះ�� ក់ចង់�កេចញ) 
។ �រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�ងេ្រ�ែតមួយគត់ក� �ងកំឡ� ងេពល�ក់េ�រគឺមកពីរដ��ល��។ ឱ្យ�ន�ប់
�មែដល�ចេធ� �េ��នអ�ក្រគប់្រគង��នឹងជូនដំណឹងដល់ឪពុក�� យអំពី�� ន�ពេនះ�មរយៈរ
េបៀបៃន�រទំ�ក់ទំនងែដល�នពិពណ៌��ងេលើេ្រ�ម“ េសចក� ីជូនដំណឹងរបស់��ព��ល / 
��ព��ល” 
។ េ�េពលែដលបូ៉លសីេ�កែន�ងេកើតេហតុ��េរៀននឹងរង់�ំ�រ�យតៃម�អំពី�� ន�ពរបស់ពួកេគនិ
ងសហ�រ�មួយពួកេគ�៉ងេពញេលញ។ 

នីតិវ �ធីែដលនឹង្រត�វអនុវត��មេ�ក� �ង�� ក់េរៀននិង�រ ��ល័យ៖ 
�� រ�ងំអស់នឹង្រត�វ�ក់េ�។  វ �នដូនឹង្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់។ អំពូលេភ� ើងនិងឧបករណ៍�ងំអស់នឹង្រត�វបិ
ទ។ សិស្សនិង្រគ�្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងេ��� យពី�� រេហើយេ�េស� �មរហូតដល់�រ�ក់េ�រ្រត�វ�នេលើក។ 

នីតិវ �ធីដកខ� �នេចញ 

្របសិនេបើ�ន�សន�ែផ�កេវជ���ស� េកើតេឡើងក� �ងកំឡ� ងេពល�ក់េ�របុគ�លិក្រត�វ�នបំ�ក់េ�យឧប
ករណ៍ជំនួយដំបូងែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងឧបករណ៍សេ្រ�� ះប�� ន់ក� �ង�� ក់។ បុគ�លិកេពទ្យ្រ��សន�
នឹងជួយេ�ះ្រ�យ�ល់�ររងរបួសេ�េពលអ�រេនះ្រត�វ�នបូ៉លីស�ត់ទុក��នសុវត��ិព។ ឪពុក��
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យនឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងេ�េពលែដល�រ�ក់េ�រ្រត�វ�នដកេចញេហើយនឹង្រត�វ�នផ�ល់ពត៌័�នបែន�
មេទៀត។ 

នីតិវ �ធីេ�ក� �ងកែន�ង 

ទីជ្រមកេ�ក� �ងកែន�ងនឹង្រត�វអនុម័តេ�េ្រ�មលក�ខណ� ដូច�ងេ្រ�មេនះ: 
��េរៀនេនះ្រត�វ�នដឹក�ំេ�យបូ៉លីសទី្រក �ង Philadelphia 
ឬ�យក�� នអគ� ីភ័យេដើម្បីអនុវត�ែផន�រេនះ ្របសិនេបើ មិន�ន �ត់�ន��កំណត់��ជំងឺេ្រ�ះ
�� ក់ែដល�នេ��ងេ្រ�អ�រ��េហើយ����រមិន�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ស�ជិកសហគមន៍េដើ
ម្បី�រឈប់ស្រ�ក អ�រ��េរៀន ។ 

នីតិវ �ធីស្រ�ប់ទីជំរកេ�នឹងកែន�ង�នដូច�ងេ្រ�មៈរដ��លនឹងជូនដំណឹងដល់បុគ�លិក�ងំអស់ឱ្យ្រជ
កេ�នេ�នឹងកែន�ង៖ 
និស្សិតនឹងបន�ចូលរមួក� �ង�� ក់េរៀនេហើយមុខ�រ��នឹងបន��ធម��រហូត�ល់ែត�� ន�រណ៍កំណត់។ 
្រក �មហ៊ុន 
T េ�ក�នេ���េរៀន�� រ�ងមុខេនះនឹង្រត�វ�ន�ក់េ�េហើយ�� ននរ��� ក់េលើកែលងែតបុគ�លិ
កសេ្រ�� ះប�� ន់នឹង្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យចូលឬ�កេចញពី��។ ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន
អ�ក្រគប់្រគង��នឹងជូនដំណឹងដល់ឪពុក�� យអំពី�� ន�ពេនះ�មរយៈរេបៀបៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទ
ងែដល�នពិពណ៌��ងេលើេ្រ�ម“ េសចក� ីជូនដំណឹង��បិ� / ��ព��ល” ។ 

្របសិនេបើត្រម�វ�រ�ំ�ច់ស្រ�ប់ទីជ្រមកេ�កែន�ងបន�េ�ហួសពីៃថ�សកិ�ធម���រេរៀបចំពិេសសនឹង
្រត�វេធ� �េឡើង្រសប�មនិសិត្សៈសិស្សនឹងមិន្រត�វ�នេគបេណ� ញេចញេទរហូតដល់រដ��ល���នទទួល�
រជូនដំណឹងពី�យក�� នពន�ត់អគ� ីភ័យឬបូ៉លីស��នសុវត� ិ�ពក� �ង�របេណ� ញេចញឬ 
រដ��ល��យល់���នសុវត� ិ�ពសំ�ប់ស�ជិកសហគមន៍ែដល�កេចញពី��រ។ 

��នឹងផ�ល់េស្ប�ង��រទឹកនិងសំ�រៈ�ំ�ច់ដល់ស�ជិកសហគមន៍�ងំអស់ក� �ងកំឡ� ងេពល�នទី
ជំរក។ ឪពុក�� យ / ��ព��លនឹង្រត�វជូនដំណឹងេ�េពល�� ន�ព្រត�វ�នេ�ះ្រ�យរចួ�ល់។ 

្រ�មៃដស� � តេឡនៈ ឧបករណ៍េស� ន្រ�មៃដ�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីដំេណើរ�រសិស្សេ�េពល្រពឹក។ ្របព័ន�
េនះនឹងជួយេយើងក� �ង�រតំរង់ែបបបទរបស់េយើងេ�េពល្រពឹក។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹង�រែណ
�ំសុខ�ព��រណៈ�យឌី�យ ១៩ េ�េពលកំណត់�រេ្របើ្រ�សស់ម្រសប។ 

�រែស� ងរកវ �ធី��ស� ៖ បុគ�ល�ងំអស់ែដលែស� ងរក�រចូលេរៀនេ�វ �ទ�ល័យហ� ��ែដលេហ� �អីុនិងធីនឹងចូ
ល�មរយៈដំេណើរ�រ្រត�តពិនិត្យរកែដក។ សេំឡងេ�ទិ៍�មួយនឹងេធ� �ឱ្យបុគ�ល�� ក់ៗ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ��
ស់េ�កែន�ងប�� ំងទីពីរែដលបុគ�ល�� ក់ៗ�ចកំណត់អត�ស�� ណ�តុែដលប�� លឱ្យសំេឡងេ�ទិ៍រលត់េហើ
យនឹង�នឱ�សឆ�ង�ត់ម�ងេទៀតឬ្រត�វ�ន�ក់ប�� ំងេ�យេ្របើែវ�ន�ៃដេ�យ 
បុគ�លិក��។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រម
ប ១៩ 
េ�េពលកំណត់�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសប។ េ�លនេ��យ�វរកេ�ហៈលម� ិត�នេ�េលើេគហទំពរ័��រប
ស់េយើង 
http://www.petchs.org/student_services/metal_detection_policy ។ �ល់�រឆេ�ក�មួយេលើបុគ�លែដ
ល្រត�វ�នែស� ងរកគឺ្រត�វរ �បអូសេហើយប៉ូ លីសមូល�� ននឹង្រត�វ�នជូនដំណឹង។ 
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ទំ�ក់ទំនង ឪពុក�� យ ៖ ��ំ�ច់�ស់ែដលឪពុក�� យ្រត�វរក�ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់ពួកេគទុក�
ឯក�រ�មួយ��េរៀនរហូតមកដល់េពលបច� �ប្បន�។ ��េរៀន្របែហល�្រត�វ�រ�ក់ទងឪពុក�� យេព
ល�ន�សន�េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីឧប្បត� ិេហតុ��ែដល�ក់ព័ន�នឹងកូន ៗ 
របស់ពួកេគេ���េរៀនឬស្រ�ប់េហតុផលស�ំន់ៗេផ្សងេទៀត។ ដូេច�ះឪពុក�� យ្រត�វ�ក់ទង��េរៀន
េ�េពល�ែដល�ន�រ�� ស់ប� �រ�ស័យ�� នេលខទូរស័ព�ឬ�សយ�� នអីុែម៉ល។ 
  
�រែស� ងរកនិង�រត� �ញែត�រ៖ ្រក �ម្របឹក�ភិ�លទទួល�� ល់ពីត្រម�វ�ររក�តុល្យ�ពរ�ងផល្របេ�ជន៍ឯ
កជនរបស់សិស្ស�មួយនឹងចំ�ប់�រម�ណ៍របស់��ក� �ង�រផ�ល់បរ ���សេរៀនសូ្រត្របកបេ�យសុវត� ិ
�ពនិង្របសិទ��ព។ �រែស� ងរករបស់និស្សិតនិង្រទព្យសម្បត� ិរបស់និស្សិត�ចនឹង្រត�វេធ� �េឡើងេ�េពល
ែដល�ន គឺ�ន មូល�� នសមេហតុផលស្រ�ប់�រសង្ស័យ�រែស� ងរកភស� ��ងែដល�នឹងផលិត�នរ�
េ�ភេលើនិស្សិតច�ប់��េរៀនមួយ។ �ររ�េ�ភបំ�ន�ងំេនះ�ចរមួ�នបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំ
េ�ះ�វុធេ្រគ�ងេញ�ន�រលួច្រទព្យសម្បត� ិនិងវត� �ប�� ំេផ្សងេទៀត េឡើយ។ �រែស� ងរក�ងំអស់នឹង�ន�
ពសមេហតុផលនិងតិចតួចបំផុត�មែដល�ចេធ� �េ��ន។ �ល់ទូ�ក់ឥ�� ន់ / 
ទូ�ក់ឥ�� ន់និង�្រទព្យសម្បត� ិរបស់��។ និស្សតិ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យរក�ទូ�ក់ឥ�� ន់ / 
ទូរបស់ខ� �នែដល្រត�វ�នេគបិទនិង�ក់េ�រ្រប�ំងនឹង�រលុកលុយរបស់សិស្សដៃទេទៀត។ �� នសិស្ស�
�� ក់�ចេ្របើេ�រ / 
គណៈរដ�ម�ន� ី��� ំងស្រ�ប់វត� �ឬវត� �ែដល្រត�វ�ន�ម�ត់ឬែដល��រគំ�មកំែហងដល់សុខ�ពសុវត� ិ
�ពឬសុខុ�ល�ពរបស់អ�ក�ន់�ប់��ឬ��េរៀនេ�ះេទ។ ្រក �ម្របឹក�ភិ�លរក�សិទ�ិក� �ង�រផ�ល់
សិទ�ិអំ�ចដល់និេ�ជកិរបស់ខ� �នក� �ង�រ្រត�តពិនិត្យបន�ប់�ក់េ�រ / 
គណៈរដ�ម�ន� ីេ�េពលែដលនិេ�ជិក�ន�រសង្ស័យសមេហតុផល�េ�រេ��វ / 
គណៈរដ�ម�ន� ី្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់ផ� �កវត� �បុ�ណវត� �ឬវត� �ែដល�របស់ខុសច�ប់ឬរបស់របរ�មួយ។ 
បង�េ្រ�ះ�� ក់ដល់សុវត� ិ�ពនិងស�� ប់�� ប់ល� របស់��។ �ររ�េ�ភបំ�ន�ងំេនះ�ចរមួ�នបុ៉ែន�មិ
ន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ�វុធេ្រគ�ងេញ�ន�រលួច្រទព្យសម្បត� ិនិងវត� �ប�� ំេផ្សងេទៀតេឡើយ។ េលើសពីេនះ
េទៀតនិស្សិត�ច្រត�វ�នេគេស� ើសុំឱ្យ�ក់េ�េ�៉�បូបលុយសុទ�។ ល។ 
្របសិនេបើសសិ្ស្រត�វ�នរកេឃើញ��នរបស់របរខុសច�ប់េ�ះសិស្សនឹង្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់ពីបទេល� ើស
��ែដលសម្រសបេហើយ�យក�� នបូ៉លីសហ� ��ែដលហ� � �ច ្រត�វ�នជូនដំណឹង; សិស្ស�ចនឹង្រត�វ�ន
�ក់ឱ្យបូ៉លីសេហើយ�រេ�ទ្រប�ន់�ច្រត�វ�ន�ក់។ និស្សិត�ែដលបដិេសធមិនសហ�រ�មួយ���
ធរ��គឺ្រត�វបេណ� ញេចញពី ទី្រក �ង Philadelphia 
E&T ។ �ល់�រែឆកេឆរេ�ររបស់របររ �មនុស្ស�� ក់នឹង្រត�វេធ� �េឡើង�មួយ បុគ�លិក ភី�ដិល� 
E&T �៉ងេ�ច�ស់ពរី �ក់។ 

  

របូ�ពថប់ដេង�ើម�រ្រត�តពិនិត្យនិង�រយកចិត�ទុក�ក់ ◌ៈ �ែផ�កមួយៃនែផន�រសុខ�ព / 
សុវត� ិ�ពរបស់���ក់ទងេ�នឹងវ �បត� ិសុខ�ព��រណៈគ្រមប -២៩ 
អ�កែដលចូលក� �ង��េរៀន �ចនឹងទទួលរងនូវ�រថត �ំរស� ីរបូ�ព�ំរស� ី ។ បុគ�ល�ែដល�ន្រគ �ន
េ��  (េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស ់CDC ប�� ញ� ១០០.៤ �្រគ �នេ�� ) 
នឹង្រត�វ�ម�ត់មិនឱ្យចូលកែន�ងេធ� ��រេហើយគិ�នុប�� យិ���ឬអ�ករច�រដ��លនឹងអនុវត��
មនីតិវ �ធីសុខ�ព / សុវត� ិ�ព�ក់ទងនឹង�រែណ�ំនិង�រ�� ច់ខ� �ន 
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គ។ ដំេណើរ�រ នីតិវ �ធីប�� នន់ិង�របិទ�� រ��េរៀន   

នីតិវ �ធីដំេណើរ�រប�� ន់ៈ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
�ននីតិវ �ធីលំអិតសំ�ប់ឧប្បត� ិេហតុេផ្សងៗែដល�ចេកើត�ន។ ែផន�រជេម��សលម� ិតត្រម�វឱ្យបុគ�ល�ំ
ងអស់�កេចញពី��រ។ �ធម���ងំេនះ្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រក�ង�ព�សន� ; និស្សតិត្រមង់ជួរ
េ��មចិេ�� ើមផ� �វឆ�ង�ត់ផ� �វពី��រឬអ�រមជ្ឈមណ� ល���ជ�នីភ�េំពញ្របសិនេបើេយើង្រត�វជេម��
សេ�ទី�ំង�� យ។ េយើង�ន�រ�ក់េ�របីក្រមិតែដល្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់េហតុផលេផ្សងៗ�� ែដលនិស្សិ
ត�ំ�ច់្រត�វស� ិតេ�ក� �ងទី�ំងបច� �ប្បន� របស់ពួកេគ។ �រសេង�បៃន�រ�ក់េ�ររបស់េយើង�នដូច�
ងេ្រ�មៈ�រ�ក់េ�រក្រមិតទី ១ 
ប�� ញ��� ន�រគំ�មកំែហងេទេហើយ�� របន�ប់េ�ែត�ចេបើក�ន។ �រ�ក់េ�រក្រមិតទី ២ 
ប�� ញ�េគមិនដឹង��ច�ន�រគំ�មកំែហងេទ�� រគួរែត្រត�វ�នបិទ / 
�ក់េ�។ �រ�ក់េ�រក្រមិតទី ៣ 
ប�� ញ��ន�រគំ�មកំែហងសកម�។ ្រគ�បេ្រង�នគួរែតបិទនិង�ក់េ�រ�� រេហើយសសិ្ស្រត�វែតេ�េស� �មនិ
ងេ្រ�បង� �ចនិង�� រ។ ទី�ំង្របជុំៃន�រជេម��សប�� ន់របស់េយើងគឺស� ិតេ�ក�� ល�េរៃន��្រក �ងេតើ
េយើង្រត�វ្របមូលផ� �ំ�� េ��ងេ្រ�ផ� �វ ១៤២០-២២ 
ផ� �វចូវេថត។ ែផន�រប្រង�បប្រង�មរបស់េយើង�ចរមួ�ន�រ�ក់ទង្រគ��រ�មរយៈផតថលេផ្សងៗ។ សូ
ម្រ�កដ�េយើង�នេធ� �បច� �ប្បន��ពេលខទូរស័ព�ស្រ�ប់ឪពុក�� យ / ��ព��ល។ 

�របិទ�� រ��េរៀននិង�រេបើក�� រយឺត ៖ 
�របិទ��េរៀននិង�រេបើក�� រយឺត្រត�វ�ន្រប�ស�មប�� ញសង�ម / �� 
(ឧ�ហរណ៍េហ� សបុ៊កនិងធ� �តទ័រ) 
ក៏ដូច�្របព័ន�ទូរស័ព�និងអីុែម៉លេ�យស� �យ្របវត� ិ។ ��ទំនួលខុស្រត�វរបស់សិស្សនិងឪពុក�� យក� �ង�រ�� ំ
េមើល�របិទ��េរៀន។ ចំនួនបិទ��របស់ហ� ��ែដលហ� �៉អីុនិងធីគឺ ១១០ ។ 

  

  
ឃ សខុ�ពរបសន់សិ្ិសត   
Philadelphia E&T 
េប��� ចិត�ចំេ�ះសុខុ�ល�ពរមួរបស់និស្សិតេយើង។ �រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតគឺ�ចំណុចទំ�ក់ទំនង
ស្រ�ប់តំបន់�ក់ទងនឹងសុខ�ពនិស្សិត។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រម
ប -២៩ 
ឬ�ព�សន�ែផ�កសុខ�ព��រណៈដៃទេទៀតេ�េពលកំណត់សកម��ពសម្រសបឬ�រែកែ្របកម� វ �ធី។ 

COVID-19 

សុី។ សុី។ េអ។ ផ�ល់អនុ�សន៍ឱ្យ�ក់“ �ពឯេ�” ចំេ�ះបុគ�លឈឺែដល�ជំ�នមួយបែន�មេទៀត“ 
�ច់�� យ” 
។ និស្សិត�ែដល�ន�រម�ណ៍ឈឺ្រត�វ�នជំរុញឱ្យបដិេសធមិនឱ្យចូល��េរៀន។ ទី្រក �ងហ� ��ែដលហ� �៉អីុ
និងធី្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីេ�ះ្រ�យជំងឺេ�បរ �េវណ��។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បី�ម�ន�ល់បុគ�លមុនេពលពួកេគចូលក� �ង��រ។ បុគ�ល��� ក់ែដលប�� ញេ�គ
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ស�� ស�� នុពលៃនគ្រមប -១៩ 
នឹង្រត�វបដិេសធ។ �រអភិវឌ្ឍវ ��� ជីវៈស្រ�ប់បុគ�លិក��នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនេដើម្បី�ំ្រទពួកេគក� �ង�រ
កំណត់អត�ស�� ណ 
េ�គស�� គ្រមប -១៩ េពលនិស្សិតកំពុងស� ិតេ�ក� �ង��រ។ អ�ក��� ក់ែដលប�� ញេ�គស�� ៃន 
COVID១៩ 
នឹង្រត�វ�ច់�� យរហូតដល់�រេធ� �ដំេណើរមកដលឬ់�រេរៀបចំេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នេរៀបចំ។ និស្សិត�
�� ក់ែដល្រត�វ�នប�� �នេ�ផ�ះេ�យ�រេ�គស�� �យធី -១៩ 
ឬនិស្សិត�ែដល្រត�វ�នេធ� �េ�គវ �និច� ័យ��ន�យ។ ភី។ ១៩ 
្រត�វ�ក់ទង�មួយ�រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតេហើយេធ� ��មពិធី�រ�ងំអស់ដូច�នែចងក� �ងែផន�រ
សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពនិងមគ� � េទសក៍�រេរៀនពីច�� យ។ 

េស�កម���រ ៖ និស្សិត�ចចូលេ��ន់��រ�ន�ប់េផ�ើមេ�េ�៉ង ៧ ◌ៈ ០០ 
្រពឹកនិស្សិតែដល�នបំណងចង់��ំ��រេពល្រពឹកឬអ�កែដល�ំ��រេពល្រពឹកគួរែតេ��ង�េហ� ��ំ
��រេពល្រពឹករបសពួ់កេគេហើយ �មេពលេវ�កំណត់ នឹង្រត�វបេណ� ញេចញពផី�ះរបស់ពួកេគ។ ��រៃថ�
្រតង់ក៏នឹង្រត�វ�នបេ្រមើេ�ក� �ង�ង�េហ� ផងែដរ។ េហើយ្រគប់េពលសសិ្ស�ងំអស់្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹង្រប
្រពឹត�េ�យ�ន�ពៃថ�ថ� �រនិង�នរេបៀបេរៀបរយ។ ��រស្រមន់្រត�ក់្រត�វ�នផ�ល់ជូននិស្សិតប�� ប់ពី
��េរៀនែដល�ែផ�កមួយៃនថវ ��របស់រ�� ភិ�លរបស់េយើងប�� ប់ពកីម� វ �ធី��។ េស�កម���រ�ំ
ងអស់មិនគិតៃថ�ដល់សសិ្ស្រគប់របូ�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

ទី្រក �ង Philadelphia E&T េធ� ��ររមួ�� �មួយ��េរៀនេ�ទី្រក �ង Philadelphia 
េដើម្បីផ�ល់��រដល់សសិ្ស។ េ�ក� �ងករណីៃន�របិទ��េរៀនឬ�រែកែ្របកម� វ �ធីែដល�ក់ទងនឹងគ្រមប
គ្រមប -២៩ 
ឬវ �បត� ិេសដ�កិច���រណៈេផ្សងេទៀតទី្រក �ងហ� ��ែដលេហ� �នឹងេធ� ��រទំ�ក់ទំនង�មួយ្រក �ម្រគ��រនូវ�
�រែដល�នសុខ�ពល� ស្រ�ប់កុ�រ�ងំេ���របស់េយើងឬទី�ំងេផ្សងេទៀតេ�ទូ�ងំទី្រក �ងហ� ��
ែដលេហ� �។ េលើសពីេនះេទៀត�ល់ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង P-EBT 
(�រេផ�រ្រ�ក់អត� ្របេ�ជន៍េអឡិច្រត�និច�តត�ត) 
នឹង្រត�វ�នផ្សព�ផ�យដល់្រក �ម្រគ��រ�� មៗេ�េពល�នព័ត៌�នលម� ិត។ សូមពិនិត្យេមើលមជ្ឈមណ� លឌី
�យេអហ�  ១៩ 
ៃនេគហទំព័ររបស់���េទៀង�ត់េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នអំពីេគហទំព័រនិង�រ�� ស់ប� �រព័ត៌�ន។  

កម� វ �ធី �ស់ �រលូត�ស់៖ ២៨ េលខកូដ PA ជពូំកទី ២៣.៧ ែចង�“ 
�រ�ស់កម�ស់និងទម�ន់្រត�វេធ� �េឡើង�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយ�� ំនិងពីរដងក� �ងមួយ�� ំ។ េយើង្រត�វខិតខំ
្របឹងែ្របងេដើម្បីកំណត់គំរៃូន�រលូត�ស់របស់កុ�រ�� ក់ៗេដើម្បីឱ្យទំងន់និងកំពស់របស់�ត់�ចបក្រ�
យ�ន�មគំររូបស់�ត់��ងគំររូបស់មិត�រមួ�� ក់�ត់។ 

ស�� ល់ៈ �ប់េផ�ើមពី�� សំិក� ២០១៥-១៦ �យក�� នសុខ�ព BMI 
ែដល�ន�យុគិត��គរយនឹង្រត�វ�� នឹង្របេភទអតិសុខុម្រ�ណ�ម�យុរបស់សុី�យេអស� �ដូច�
ងេ្រ�ម៖ 

េលើសទម�ន់៖ < ទ ី៥ �គរយ 

�នសុខ�ពល� ទំងន់: 5 ទី - <85 ទ ី�គរយ 

េលើសទម�ន់: 85 ទ ី- <95 ទី �គរយ 
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�ត់: - /> 95 ទ ី�គរយ 
  

�រ�� ប់សុខ�ពៈ ្រកម����រណៈរដ�េផនសុីលេវេនៀ, �្រ�ទី ៩ េស�សុខ�ព��េរៀននិងែផ�កទី 
១៤០២ ។ េស�កម�សុខ�ពតំរវូ� Each 
េក�ង�� ក់ៗែដល�ន�យុចូលេរៀន្រត�វផ�ល់ឱ្យេ�យវ �ធី��ស� ែដលបេង� ើតេឡើងេ�យ្រក �ម្របឹក�សខុ�ព្របឹ
ក� (២) �រេធ� �េតស� ិ៍�� ប់េ�យ�� គិ�នុប�� យិ�ឬអ�កបេច�កេទសេវជ���ស�  ... ” 

តំរវូ�រៃន�រ�� ប់សវ��រ្រត�វ�នកំនត់បែន�មេ�ក� �ងបទប្ប�� ត� ិ ២៨ ្រកម PA ជពូំកទី ២៣ �្រ� 
២៣.៥ ។ េតស� ពិនិត្យ្រតេចៀកៈ 

• អត�ស�� ណ។ េតស� ពិនិត្យ្រតេចៀកកំណត់�រេឆ� ើយតបចំេ�ះេ្របកង់�ច់ពី�� ែដល្រត�វ�នប�� ញ
េ�ក្រមិត decibel ែដល�នប�� ក់។          

• ឧបករណ៍េធ� �េតស� ។ ឧបករណ៍�ស់សំេលងសេម�ងសុទ�ឬឧបករណ៍សំ�ប់្រត�តពិនិត្យេផ្សងៗែដល្រត�វ�ន
យល់្រពមេ�យមន� ីរស�ុភិ�ល្រត�វេ្របើ្រ�សស់ំ�ប់េតស� ិ៍�� ប់្រតេចៀក។          

• ភពញឹកញប់�រ�រ។ េ្របកង់ ២៥០, ៥០០, ១.០០០, ២០០០, និង ៤០០០ 
វដ�ក� �ងមួយវ ��ទី្រត�វ�នេ្របើក� �ង�រេធ� �េតស� ពនិិត្យ។          

• សិស្សែដល្រត�វេធ� �េតស� ។ �េរៀង�ល់�� ំសិស្ស�� ក់មេត�យ្យ�� ក់ពិេសសមិនទទួល�� ល់និង�� ក់ទី ១ ២ ៣ 
៧ និង ១១ នឹង្រត�វផ�ល�់រេធ� �េតស� ិ៍�� ប់្រតេចៀក។          

  
�រពិនិត្យេមើលចក� � វ �ស័យ ៖ េលខ ២៨ េលខកូដ PA ជំពូកទី ២៣.៤ ែចង�“ 
�រេធ� �េតស� ិ៍ចក� � វ �ស័យ្រត�វេធ� �េឡើង�េរៀង�ល់�� ំេ�យគិ�នុប�� យិ�្រគ�បេ្រង�នឬអ�កបេច�កេទសេពទ្យ” 
។ 
  
�ព��ំច់ៈ សិស្ស�ងំអស់្រត�វទទួល�� បំ�� រ្រតឹម្រត�វ�មេវជ���ស� �មៃថ�ដំបូងៃន��េរៀនឬ
�របដិេសធ�និភ័យព�ី�េរៀន។ �រ�ក់�� បំ�� រែដល្រត�វ�រគឺ៖ 

• �� េំត�ណូសេ�គ�ន់�� ក់និងេ�គ�ន់�� ចំនួន ៤ ដូស (១ ដូសេ�ៃថ�ឬេ្រ�យ ៃថ�កំេណើត ទី ៤ ) 
។          

•�ន ជំងឺខួរឆ� ឹងខ�ងចំនួន ៤ ដូស ( �ក់េលើក ទ ី៤ េ�ឬេ្រ�យ ៃថ�កំេណើត ទី ៤ និង�៉ងតិច ៦ 
ែខប�� ប់ពី�រ�ក់េលើកមុន)          

• 2 ក្រមិតៃនេ�គក្រ�� លឹ្រសឡែទន, ស� �ច          
• �� រំ�កេថ�ើម្របេភទេប ៣ ដូស            
• �� ក់�ំងជំងឺអុត�� យចំនួន ២ េកសឬភស� ��ងៃន�ព�ំុ            

  
្របសិនេបើកុ�រមិន�នដូស�ងំអស់ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ្រត�វ�រដូសបែន�មេហើយកំរ �តប�� ប់គឺសម
្រសប�មលក�ណៈេវជ���ស� កុ�រ្រត�វទទួលកំរ �តដូសេ�ះក� �ងរយៈេពល្រ�ំៃថ�ដំបូងៃន��េរៀនរ ��របដិ
េសធ�និភ័យ។ ្របសិនេបើកិតប�� ប់មិនែមន�កិតចុងេ្រ�យៃនេស៊រ �កុ�រ្រត�វផ�ល់ែផន�រេវជ���ស�  
(�ត្រកហមនិងស) ក� �ងរយៈេពល ៥ 
ៃថ�ដំបូងៃន�រចូលេរៀនេដើម្បីទទួល�រ�ក់�� បំ�� រឬ�របដិេសធ�និភ័យ។ 
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្របសិនេបើកុ�រមិន�នដូស�ងំអស់ែដល�នចុះប�� ី�ងេលើ្រត�វ�រដូសបែន�មេហើយកំរ �តប�� ប់មិនសម
្រសប�មលក�ណៈេវជ���ស� កុ�រ្រត�វផ�ល់ែផន�រេវជ���ស�  (�ត្រកហមនិងស) 
ក� �ងរយៈេពល្រ�ំៃថ�ដំបូងៃន��េរៀនេដើម្បីទទួល�រ�ក់�� បំ�� រ ឬ�របដិេសធ�និភ័យ។  

ែផន�រេវជ��្រស� ្រត�វែតអនុវត��មឬ�របដិេសធ�និភ័យ។ ្របភពៈ Pennsylvania Code ជំពូកទី ២៣ 
(�រ�ក់�� បំ�� រេ�គ��) 

េស�កម�សុខ�ព៖ ភី�ដិល� E&T 
�នវត��នគិ�នុប�� យិ�ែដល�ន��� ប័ណ� ក� �ងអំឡ� ងេពលៃថ�សកិ�។ េស�កម�គិ�នុប�� យិ�្រត�វ
�នេធ� �កិច�សន��មរយៈេស�កម�គិ�នុប�� យិ��យ�។ 

�រសិក�ែផ�ក របូវ �ទ�៖ ្រកម����រណៈរដ� Pennsylvania ែផ�កទី ១៤០២ សុខ�ព 
េស�កម� (អីុែមល) ត្រម�វឱ្យសិស្សនិស្សិតេលើ�តុេដើមែដល�, ទី្រ�ំមួយ (6 ទី ) �� ក់ទីនិងទីដប់មួយ (11 ទ ី) 
�� ក់ទី្រត�វ�នផ�ល់� "�រ�យតៃម�ទូលំទូ�យ" 
ៃនសុខ�ពរបស់ពួកេគ។ របូវ �ន� ្រត�វប�� ប់ក� �ងរយៈេពលមួយ (១) 
�� ំមុន�រ�ប់េផ�ើមៃន�� ំសិក�។ េលើសពីេនះេទៀតែផ�ក ១៤០២ (គ) 
ត្រម�វឱ្យ�ន�របំេពញក្រមងសំណួរេវជ���ស� ែដលនឹង�� យ�ែផ�កមួយៃនកំណត់្រ�សុខ�ពរបស់និស្សិ
ត។ ត្រម�វ�រេនះ �ច្រត�វ�នបំេពញេ�យអ�កផ�ល់�រែថ�បំឋមរបស់សិស្ស (MD, DO, CRNP, PA) 
ឬេ�យអ�កផ�ល់��េរៀន។ 

កម� វ �ធីជំនួយ�រនិស្សិត (SAP)៖ កម� វ �ធីជំនួយនិស្សិត Pennsylvania 
គឺ�ដំេណើរ�រ្រក �ម�្រក �មែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បេីកៀរគរធន�ន��េរៀនេដើម្បីបំ�ត់ឧបសគ���ក� �ង
�រេរៀនសូ្រត។ េអសេអស្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីជួយកំណត់ប�� រមួ�ន�ល់កុល�� ជំក់�� ដំៃទេទៀតនិង
ប�� សុខ�ពផ� �វចិត�ែដលបង�ឧបសគ�ដល់េ�គជ័យរបស់សិស្ស។ េ�លេ�ចំបងៃនកម� វ �ធីជំនួយនិស្សិតគឺ
េដើម្បីជួយសសិ្សឱ្យយកឈ� ះឧបសគ��ងំេនះេដើម្បីឱ្យពួកេគ�ចសំេរច�នេ�មុខនិងបន�េ�ក� �ង��េរៀន
។ ខណៈេពលែដលកម� វ �ធីជំនួយនិស្សិត�នេ�ក� �ងតំបន់េផ្សងេទៀតៃន្របេទសរច�សម� ័ន�និង្របតិបត� ិ�រ
ៃនកម� វ �ធីេ�រដ�េផនសុីលេវេនៀគឺ��រប�� ញែតមួយគត់ៃនគំររូមួប�� �ល�� បេ្រមើេសចក� ី្រត�វ�ររបស់្រក �ម
្រគ��រនិងនិស្សិត Pennsylvania ។ 

មគ� � េទសក៍របស់និស្សិត៖ ភី�ដិល�អីុនិងធី�នបុគ�លិកេលើបុគ�លិកែដលេ�ទីេនះេដើម្បីបំេពញតំរវូ�រស
ង�មនិង�រម�ណ៍របស់សិស្ស។ េលើសពេីនះេទៀតមិន�និស្សិតរបស់េយើងកំពុងេ្រត�មស្រ�ប់ម�វ �ទ�ល័យឬក
�� ំងពលកម�អ�កផ�ល់្របឹក�របស់េយើង�ចជួយក� �ង�រេរៀបចំ�មួយសិស្សរបសេ់យើងស្រ�ប់ជីវ �តេ្រ�ពីទី
្រក �ង Philadelphia E & T។ 
សូមេមើល�យក�� នែណ�ំឬ�រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 

  

E. នសិ្សិតែដល�� ក់េ� (MCKINNEY-VENTO)   

និស្សិតែដល�� នផ�ះសែម្បងឬអ�កែដលមិន�នកែន�ង�� ក់េ�អចិៃ�ន�យ៍�ច�នសិទ�ិទទួល�នសិទ�ិ
និង�រ�រ�រ�ក់�ក់េ្រ�មច�ប់សហព័ន�  McKinney-Vento 
។ �ក់ទងទំ�ក់ទំនងជនអ��ឬ្រក �មេស�និស្សិតនិស្សិតរបសេ់យើងស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មនិងេស�
កម�។ 
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្របសិនេបើអ�ករស់េ�ក� �ង�� ន�ព�មួយដូច�ងេ្រ�មៈ 
• ជំរកមួយ            
• មូ៉ែតលរ �កែន�ងេ�ះជំរុ�េ�យ�រខ�ះកែន�ង�� ក់េ�្រគប់្រ�ន់            
• �� នីយ៍រថយន� , ឧទ�ន, អ�រេ�ះបង់េ�លរថយន� ្រក �ងឬរថេភ� ើង            
• ច�ចរេឡើង�មួយនឹងមនុស្សេផ្សងេទៀតេ�យ�រែត�រ�ត់បង់ៃនលំេ��� នឬ�រលំ�កេស

ដ�កិច�។ ក� �ង�ម�និស្សិតែដល�នសិទ�ិទទួល�នសិទ�ិ�ន៖            
• ទទួល�ន��រអប់រ���រណៈសមរម្យឥតគិតៃថ�            
• ចុះេ�� ះចូលេរៀន�� មៗេ�ះបីខ�ះឯក�រ�ំ�ច់ស្រ�ប់�រចុះេ�� ះចូលេរៀនក៏េ�យ            
• ចុះេ�� ះចូលេរៀននិងចូលេរៀនេ��� ក់េរៀនខណៈេពលែដល��្របមូលឯក�រ�ំ�ច់            
• �រចុះេ�� ះចូលេរៀនេ���ក� �ងតំបន់ឬបន�ចូលេរៀនរបស់អ�កៃន្របភពេដើម 

(��េរៀនែដលអ�ក�នចូលរមួ�អចិៃ�ន�ឬេ�េពលែដល�ន�ក់េ�ក� �ង�រែដល��ចុង
េ្រ�យែដលអ�ក�នចុះេ�� ះចូលេរៀន), 
្របសិនេបើេ�ះ�ចំណង់ចំណូលចិត�របស់អ�កេហើយគឺ�ចេធ� �។            

• ទទួល�ន�រដឹកជ�� �នេ�និងមកពី��េរៀនៃន្របភពេដើម្របសិនេបើអ�កេស� ើសុំេនះ          
• ទទួល�នេស�អប់រ�េ្រប�បេធៀបេ�នឹងអ�កែដល�នផ�ល់ដលស់ិស្សដៃទេទៀត, 

េនះេបើេ�ង�មត្រម�វ�ររបស់អ�កែដល�សសិ្ស។            
  

F. �តិ�ព័ត៌�ន ១   

ស្រ�ប់�រចុះប�� ីេពញេលញៃនឯក�រចំណងេជើង I សូមចូលេមើល 
http://www.petchs.org/families/title_i  

  

េ�លនេ��យ�រ���� ប់រង្រគ��រ 

 វ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T យល្់រពមអនុវត��មលក�ន� ិកៈដូចតេ�ៈ 

• ្រស �ក��េនះនឹង�ក់ចូលេ�ក� �ងកម� វ �ធី្របតិបត� ិ�រសកម��ពនិងនីតិវ �ធីស្រ�ប់�រចូល
រមួរបស់ឪពុក�� យេ�ក� �ង�រ�ងំអស់ៃន��របស់ខ� �ន្រសប�មួយនឹងែផ�ក 1118 
ៃនបឋមសិក�និងមធ្យមសិក�ច�ប់ (ESEA), ចំណងេជើងខ� �,ំ 
កម� វ �ធីែផ�កមួយ។ កម� វ �ធីសកម��ពនិងនីតិវ �ធី�ងំេ�ះនឹង្រត�វេរៀបចំែផន�រនិងដំេណើរ
�រេ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់្របកបេ�យអត�ន័យ�មួយឪពុក�� យរបស់កុ�រែដលចូ
លរមួ។          

• ្រសប�មួយនឹងែផ�ក 1118, 
្រស �ក��នឹងេធ� ��រ�មួយ��េរៀនរបស់ខ� �នេដើម្បី��ឱ្យ�ន�េ�លនេ��យចូល
រមួរបស់ឪពុក�� យ��ក្រមិតត្រម�វឱ្យបំេពញ�មត្រម�វ�រៃនែផ�ក 1118 (b) ៃន ESEA 
េនះនិង�� រមួ�ន, �ស�ស�គមួយែដល���េរៀនឪពុក�� យ ប្រង�ម្រសប�មែផ�ក 
១១១៨ (ឃ) ៃន ESEA ។          

• េ�ក� �ង�រយកេចញចំណងេជើងខ� � ំ, 
ែផ�កមួយត្រម�វ�រចូលរមួរបស់ឪពុក�� យេដើម្បអីនុវត� វ ��ល�ព, 
្រស �ក��និង��េរៀនរបស់ខ� �ននឹងផ�ល់ឱ�សេពញេលញស្រ�ប់�រចូលរមួរបស់ឪពុក
�� យ�នជំ�ញ��អង់េគ�សែដល�នកំណត់, 
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ឪពុក�� យពិ�រនិងឪពកុ�� យរបស់កុ�រេធ� �ប�� ស់, រមួប�� �ល�ងំ 
ផ�ល់ព័ត៌�ននិងរ�យ�រណ៍��េរៀន�មែផ�ក ១១១១ ៃន ESEA 
ក� �ងទំរង់ែដល�ចយល់�ននិងឯកស�� នេហើយរមួ�ងំទំរង់ជំនួស�ម�រេស� ើសុំនិងក� �ង
�រអនុវត�ែដល�ចេធ� �េ��នក� �ង��ែដលឪពុក�� យយល់។          

• ��នឹង�ន�រចូលរមួពីឪពុក�� យរបស់កុ�រែដល�នបេ្រមើ�រេ�ក� �ង��ចំណងេជើ
ង ១ ែផ�កទី ១ ក� �ង�រសេ្រមចចិត�អំពីរេបៀបចំ�យថវ �� ១ �គៃនែផ�កទី ១ 
្រ�ក់បំរុងសំ�ប់�រចូលរមួរបស់��បិ�េហើយនឹង���មិនតិច�ង ៩៥ �គរយ 
�គរយែដល�នប្រម �ងទុក្រត�វ�នប�� �នេ���េរៀនេ�យ�� លស់្រ�ប់សកម��ពែដ
ល�ក់ទងនឹងឪពុក�� យឬសកម��ពែដល�ក់ទងនឹង��េរៀនដៃទេទៀតែដល�ន្រព
មេ្រព�ង�� រ�ងឪពុក�� យនិងរដ��ល��។          

• ��េនះនឹង្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យនិយមន័យច�ប់ដូច�ងេ្រ�មៃន�រចូលរមួរបស់ឪពុ
ក�� យនិងរ�ពឹង���េរៀនចំណងេជើងរបស�់នឹងអនុវត�ខ� � ំេចញកម� វ �ធីសកម��ពនិងនី
តិវ �ធីេ�យអនុេ�ម�មនិយមន័យេនះ:          

�រចូលរមួរបស់ឪពុក�� យ�នន័យ��រចូលរមួរបស់ឪពុក�� យក� �ង�រ្រ�្រស័យ
�ក់ទង�េទៀង�ត់ពីរផ� �វនិង្របកបេ�យអត�ន័យែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេរៀនសូ្រត
របស់សិស្សនិង សកម��ព ��េរៀនដៃទេទៀត រមួ�ងំ�រ�� �ឪពុក�� យ�
នតួ�ទីសំ�ន់ក� �ង�រជួយដល់�រសិក�របស់កូន ៗ 
ពួកេគ។ �ឪពុក�� យ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួ�៉ងសកម�េ�ក� �ង�រអប់រ�កូ
ន ៗ 
របស់ពួកេគេ�ឯ��េរៀន។ ឪពុក�� យគឺ�ៃដគូេពញេលញេ�ក� �ង�រអប់រ�កូន ៗ 
របស់ពួកេគេហើយ្រត�វ�នេគ�ប់ប�� �លក� �ង�រេធ� �េសចក� ីសេ្រមចចិត�និងគណៈក��
ធិ�រ្របឹក�េដើម្បីជួយក� �ង�រអប់រ�កូនរបស់ពួកេគ។ អនុវត�សកម��ពេផ្សងេទៀតដូ
ច�សកម��ពែដល�នែចងក� �ងែផ�ក ១១១៨ ៃន ESEA ។  

��េរៀន្រស �កនឹងជូនដំណឹងដល់ឪពុក�� យនិងអង��រ��បិ�អំពីេ�លបំណងនិងអត� ិ�ពៃនមជ្ឈ
មណ� លព័ត៌�ននិងធន�ន��បិ�េ�ក� �ងរដ�។ 

�រពិពណ៌�អំពីវ �ធីែដល��នឹងអនុវត�នូវេ�លនេ��យ�ក់ពន័� របស់��បិ�ទូ�ងំ្រស �ក។ 

• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T 
�នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹងទទួលយកសកម��ពដូច�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរមួឪពុក�� យក� �ង
�រអភិវឌ្ឍរមួ�� ៃនែផន�រចូលរមួពីឪពុក�� យទូ�ងំ��របស់ខ� �នេ�េ្រ�មែផ�ក 1112 
ៃន ESEA េនះ:          

• ្រតឡប់េ��រ្របជុំេ��្រតី��វ �ញ - ្រប�ំ�� ំេ�ែខក��           
• �រផ�ល់ស�� ប័នេលើែផន�រចំណងេជើងច្រម �ះ 1          
• កិច� ្របជុំ�េរៀង�ល់�� ំ / កម� វ �ធីសហព័ន�ម�វ �ទ�ល័យ្រគ��រេ�ក� �ងែខមក�          
• �រវ ��គែផន�រ / េ�លេ�ៃន�រអនុវត��រ�រ          
• កិច� ្របជុំគណៈក�� ធិ្រប�ំេ�ែខមី�េម�ឧស�          
• �រអភិវឌ្ឍន៍ែផន�រថ�  ី         
•�រ តំរង់ទិសឪពុក�� យ - សី�          
• �រែកសំរលួនិង�រេរៀបចំែផន�រ            
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• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T 
�នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹងទទួលយកសកម��ពដូច�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរមួឪពុក�� យក� �ង
ដំេណើរ�រៃន�រពិនិត្យ��េរៀននិង�រែកលម�េ�េ្រ�មែផ�ក 1116 ៃន ESEA េនះ:          

• ្រតឡប់េ��រ្របជុំេ��្រតី��វ �ញ - ្រប�ំ�� ំេ�ែខក��           
• រ �ត� ification ៃនែផន�រចំណងេជើងច្រម �ះ 1          

• �រវ ��គែផន�រ / េ�លេ�ៃន�រអនុវត��រ�រ          
• កិច� ្របជុំគណៈក�� ធិ្រប�ំេ�ែខមី�េម�ឧស�          
• �រអភិវឌ្ឍន៍ែផន�រថ�ី          
•�រ តំរង់ទិសឪពុក�� យ - សី�          
• �រែកសំរលួនិង�រេរៀបចំែផន�រ            
• ��េនះនឹងផ�ល់នូវ�រស្រមបស្រម�ល�ងេ្រ�មេនះ�ំ�ច់, 

ជំនួយែផ�កបេច�កេទសនិង�រ�ំ្រទដៃទេទៀតេដើម្បីជួយចំណងេជើងខ� � ំ, 
��េរៀនែផ�កមួយេ�ក� �ងែផន�រអនុវត�សកម��ពនិង�ន្របសិទ�ិ�ពក� �ង�រចូលរមួ
ពីឪពុក�� យេដើម្បែីកលម�សមិទ�ផលសិក�របសស់ិស្សនិង�រអនុវត���:          

• ក�� លៃន�រទទួលខុស្រត�វ�រ�រ Academics- 
រមួ�ន�រអនុវត�សកម��ពចូលរមួរបស់ឪពុក�� យ�ន្របសិទ�ិ�ពដូច���ក់ទងេ�នឹ
ង�រសំេរច�នរបស់សសិ្ស។ �រស� ង់មតិសន� ិសទី�មទូរស័ព�សន� ិសីទេ�យ�� ល់និង�រេផ�ើ
�រគឺ�ែផ�កមួយៃនវ �ធី��ស� ៃន�រទំ�ក់ទំនង។          

• ែណ�ំបេច�កវ �ទ��រទទួលខុស្រត�វ�រ�ររមួ�ន្រគ�បង� �កេ�ឪពុក�� យេ�េលើបណ� � ះប��
�រខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ជំនួយបេច�កវ �ទ�េដើម្បីរក�ទំ�ក់ទំនង�មួយរដ��ល��និង
បុគ�លិក។            

• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia 
អគ� ីសនីនិងបេច�កវ �ទ�ធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹងស្រមបស្រម�លនិងេធ� �ស�ហរណកម�យុទ���ស�
�រចូលរមួរបស់��បិ�ក� �ងចំណងេជើងខ� � ំ�នែផ�កមួយ�មួយនឹងយុទ���ស� �រចូលរមួរ
បស់ឪពុក�� យេ�េ្រ�មកម� វ �ធីេផ្សងេទៀតដូច�ងេ្រ�ម: 
21 ទ ីមជ្ឈមណ� លសិក�សហគមន៍សតវត្ស, 
េ�យ�� ្រប�នបទមិន្រត�វ�នចម�ងនិង�រផ�យ�ណិជ�កម�ែដលសម្រសប្រត�វ�ន
កំណត់។ �យក្របតិបត� ិ / 
អ�កស្រមបស្រម�លកម� វ �ធីែតងែតដឹងពី�របំេពញបែន�មទល់នឹង�រផ�ត់ផ�ង់។          

•  វ �ទ�ល័យធម�នុ�� អគ� ិសនីនិងបេច�កវ �ទ�ភី�ដិល�នឹង�ត់វ ��ន�រដូច�ងេ្រ�មេដើម្បី
េធ� �េ�យ�ន�រចូលរមួពីឪពុក�� យ�រ�យតំៃល្រប�ំ�� ំៃនខ� ឹម�រនិង្របសិទ��ពៃន
េ�លនេ��យ�ក់ពន័� របស់ឪពុក�� យេដើម្ប�ីយតៃម�ផលប៉ះ�ល់របស់ខ� �នចំេ�ះ�រចូ
លរមួក� �ង្រគ��រក� �ងចំណងេជើងទី ១ 
��េរៀនមួយ។ �រ�យតៃម�េនះនឹង�ប់ប�� �ល�រកំណត់ឧបសគ���ចំេ�ះ�រចូលរមួ
�ន់ែតេ្រចើនរបស់ឪពុក�� យក� �ងសកម��ពចូលរមួរបស�់�បិ� 
(េ�យយកចិត�ទុក�ក់�ពិេសសចំេ�ះឪពុក�� យែដល�នេសដ�កិច�េខ�យពិ�រពិ�រអ
ង់េគ�ស�នក្រមិត�នចំេណះដឹង�បឬ�ន្របវត� ិជន�តិ�គតិចឬជន�តិ�គតិច) 
។ ��សិក�ធិ�រនឹងេ្របើ្រ�ស់លទ�ផលៃន�រ�យតៃម�អំពីេ�លនេ��យនិងសកម��
ព�ក់ព័ន� របស់��បិ�េដើម្បីេរៀបចំយុទ���ស� ស្រ�ប់�រចូលរមួរបស�់�បិ�ែដល�
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ន្របសិទ��ព�ងមុននិងែកស្រម�លេឡើងវ �ញ្របសិនេបើ�ំ�ច់ 
(និងេ�យ�ន�រចូលរមួពីឪពុក�� យ) េ�លនេ��យ�ក់ព័ន� របសឪ់ពុក�� យ។          

• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia E & T 
�នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹង�ងសង់��និងសមត��ពរបស់ឪពុក�� យចំេ�ះ�រចូលរមួរ
បស់��បិ��៉ង�� ំងេ�ក� �ងេ�លបំណងេដើម្បី��ឱ្យ�ននូវ�រចូលរមួ្របសិទ�ិ�ព
ៃនឪពុក�� យនិងេដើម្បី�ំ្រទដល់�ព�ៃដគូក� �ងចំេ�ម��ែដល�ក់ពន័�ឪពុក�� យ, 
និងសហគមន៍េដើម្បីែកលម�សមិទ�ផលសិក�របស់សិស្ស�មរយៈ 
សកម��ពដូច�ងេ្រ�មែដល�នពិពណ៌��៉ង�ក់�ក់�ងេ្រ�ម:          

• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T �នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹងផ�ល់ជំនួយេ�ឱ្យឪពុក�� យ, 
��រសម្រសបក� �ង�រយល់ដឹង្រប�នបទដូច��រដូច�ងេ្រ�ម, 
េ�យអនុវត�សកម��ពែដល�នេរៀប�ប់េ�ក� �ងក�ខណ� េនះ: ស� ង់�រ�តិ�សិក�របស់
រដ�; ស� ង់�រសមិទ�ិផលសកិ�របស់និស្សិតរដ� �រ�យតំៃល�រសិក�របស់រដ�និងក� �ង្រស �ករមួ
�ងំ�រ�យតំៃលជំនួស។ ត្រម�វ�រៃនចំណងេជើងខ� � ំែផ�ក 
A;  វ �ធីេដើម្បី�ម�ន�ររ �កចេ្រមើនរបស់កូន ៗ ពួកេគនិងេធ� ��រ�មួយអ�កអប់រ�។          

•  វ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T Charter 
នឹងផ�ល់នូវសំ�រៈនិង�របណ� � ះប�� លេដើម្បីជួយឪពុក�� យេធ� ��រ�មួយកូន ៗ 
របស់ពួកេគេដើម្បេីធ� �េ�យ្របេសើរេឡើងនូវសមិទ�ផិលសិក�របស់កូន ៗ 
របស់ពួកេគដូច��របណ� � ះប�� លអក�រកម�និង�រេ្របើ្រ�ស់បេច�កវ �ទ�ែដលសម្រសបេដើ
ម្បីជំរុញ�រចូលរមួរបសឪ់ពុក�� យេ�យ៖          

• ផ�ល់�របណ� � ះប�� លេ�ចុងស�� ហ៍េ�េពល�� ចនិងេពលៃថ�េធ� ��រក� �ងកិច�ខិតខំ
្របឹងែ្របងេដើម្បី�នដល់ឪពុក�� យ�ន់ែតេ្រចើន។ �រេ្របើទំ�ក់ទំនងេ្រចើនែបប 

• េគហទំព័រ                      
• សំបុ្រត�េមរ �ក                      
• �រេផ�ើ�រ                      
• អីុែមល                      
• ប�� ញសង�ម                      
• �រដឹកជ�� �នសិស្ស                      
• កម� វ �ធីសិក�ឌីជីថល                      
• ទី�ំងបែន�មស្រ�ប់�រ្របជុំ                        

• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia E & T �នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹងេ�យ�នជំនួយ�រ, 
អប់រ�រដ��ល្រគ�បេ្រង�ននិងបុគ�លិក�រ�ំ្រទរបស់ខ� �នេ�ក� �ងរេបៀបេដើម្បីេ�ដល់�រេចញេ�, 
�រទំ�ក់ទំនង�មួយនិង�រ�រែដល�នឪពុក�� យ�ៃដគូេស� ើ�� ក� �ងតៃម�និងឧបករណ៍េ្របើ
្រ�ស់�ររមួចំែណករបស់ឪពុក�� យ, និងេ�ក� �ង 
 វ �ធីអនុវត�និងស្រមបស្រម�លកម� វ �ធីឪពុក�� យនិងក�ងទំ�ក់ទំនងរ�ងឪពុក�� យនិង�
�េរៀនេ�យ៖ 

រក� �រតំរង់ទិសបុគ�លិកេ�េពលជួល          
• �របណ� � ះប�� លបុគ�លិក្រប�ំ�� ំេលើ�រទំ�ក់ទំនង្រតឹម្រត�វ            
�រ បេង� ើតេ�លេ�ស្រ�ប់�រផ្សព�ផ�យរបសឪ់ពុក�� យ            
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• �រេ�ឪពុក�� យ�ប់េឈើេ�េលើ PS រដ��ល / 
�រ្រត�តពិនិត្យៃន�រកំណត់េហតុ            

  
• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia E & T 

�នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹងេ�វ ��ល�ព�ចេធ� �េ��ននិងសម្រសបស្រមបស្រម�លនិងរ ួ
មប�� �លកម� វ �ធីចូលរមួរបស់ឪពុក�� យនិងសកម��ព�មួយនឹង�រ េផ្សងេទៀតេ្រ� កម�
 វ �ធីនិង�រ្រប្រពឹត�និងសកម��ពេផ្សងេទៀតដូច�មជ្ឈមណ� លធន�នឪពុក�� យ, 
ែដលេលើកទឹកចិត�ដល់ឪពុក�� យនិង�រ�ំ្រទក� �ង�រចូលរមួឱ្យ�នេពញេលញ�ង 
េ�ក� �ង�រអប់រ�កូន ៗ របស់ពួកេគេ�យ៖ 
���្រប�នបទមិន្រត�វ�នចម�ងេហើយ�រផ្សព�ផ�យែដលសមរម្យ្រត�វ�នកំណត់។ �
យក្របតិបត� ិ / 
អ�កស្រមបស្រម�លកម� វ �ធីែតងែតដឹងពី�របំេពញបែន�មទល់នឹង�រផ�ត់ផ�ង់។            

  
• េនះ�ទី្រក �ង Philadelphia E & T 

�នធម�នុ�� វ �ទ�ល័យនឹង�ត់វ ��ន�រដូច�ងេ្រ�មេនះេដើម្បី���ព័ត�នែដល�
ក់ទងេ�នឹង��េរៀននិងឪពុក�� យកម� វ �ធីកិច� ្របជុំនិងសកម��ពេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ
�នប�� �នឱ្យេ�ឪពុក�� យ / 
ៃន�រចូលរមួរបស់កុ�រេ�ក� �ង្រទង់្រ�យែដល�ចយល់�ននិងឯកស�� ន, 
រមួ�ងំ្រទង់្រ�យជេ្រមើស 
�ម�រេស� ើសុំនិង�ចអនុវត��នក� �ង��ែដលឪពុក�� យ�ចយល�់ន៖            

• សិស្ស�ងំអស់បំេពញ�រស� ង់មតិេលើ�តុ��ផ�ះេដើម្បីកំណត់អត�ស�� ណ��ចម្បងឪពុ
ក�� យ។ �រេ្របើ្រ�ស ់Transact / 
�របកែ្របហ� �ហ� ល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីផ�លស់�� រៈសកិ����ចម្បងរបស់្រគ��រ។          

• េគហទំព័រ���ន ១២ 
��ស�� រៈសំ�ន់ៗ្រត�វ�នប�� �លេ�េគហទំព័រេហើយ�ចបកែ្រប�នផងែដរ។            

• ស�ស�គ�រចូលរមួរបស់��ឬបិ�េ�លនេ��យទូ�ងំ��          
• ចូលរមួឪពុក�� យក� �ង�រអភិវឌ្ឍបណ� � ះប�� ស្រ�ប់្រគ�, �យក��, 

និង�រអប់រ�េផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើន្របសិទ��ពៃន�របណ� � ះប�� លេនះ;          
• �រផ�ល់បណ� � ះប�� អក� រកម���រ�ំ�ច់ស្រ�ប់ឪពុក�� យពីចំណងេជើងខ� �,ំ 

មូលនិធិែផ�កមួយ, ្របសនិ��េរៀន�ន exhausted 
្របភពែដល�ចេ្របើ�នសមរម្យេផ្សងេទៀតៃន�រផ�ល់ថវ ��ស្រ�ប់�របណ� � ះប�� ល�;      

    
• បង់�រចំ�យសមេហតុសមផលនិង�ំ�ច់�� ប់�មួយនឹងសកម��ព�រចូលរមួរបស់�

�បិ�រមួ�ងំ�រដឹកជ�� �នេដើម្បីអនុ�� តឱ្យឪពុក�� យេដើម្បីចូលរមួក� �ងកិច� ្របជុំ�ក់ទ
ងនឹង��េរៀននិងបណ� � ះប�� ;          

• ឪពុក�� យបណ� � ះប�� លេដើម្បីបេង� ើន�រចូលរមួរបស់ឪពុក�� យេផ្សងេទៀត;          
• េរៀបចំកិច� ្របជុំ��េ��ពខុស�� ៃនដងឬេធ� ��រេ�ក� �ងផ�ះសន� ិសិទរ�ង្រគ�ឬ�រអប់រ�េផ្ស

ងេទៀតែដលេធ� ��រេ�យ�� ល់�មួយ�រចូលរមួកុ�រែដល�នឪពុក�� យែដលមិន�ច
ចូលរមួសន� ិសិទអ�កែដលេ���; េដើម្បីបេង� ើន�រចូលរមួនិង�រចូលរមួពីឪពុក�� យឱ្យ
�នេ្រចើនបំផុតេ�ក� �ង�រអប់រ�កូន ៗ របស់ពួកេគ។          



 

22  
  

• ទទួលយកនិងអនុវត� វ �ធី��ស� ក� �ង�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវមូ៉ែដលចូលរមួរបស់ឪពុក�� យ;          
�រ បេង� ើត្រក �ម្របឹក�្របឹក���ឬបិ�ទូ�ងំ្រស �កេដើម្បីផ�ល់េ�បល់េលើប�� �ងំអស់ែដល

�ក់ទងនឹង�រចូលរមួរបស់��បិ�េ�ក� �ងកម� វ �ធីចំណងេជើងជំពូក ១ ។          
• អភិវឌ្ឍតួ�ទីសម្រសបស្រ�ប់អង��រសហគមន៍មូល�� ននិង�ជីវកម�រមួ�ងំអង��រែផ�ក

េលើជំេនឿ, 
ក� �ងសកម��ពចូលរមួរបស់ឪពុក�� យ; និងផ�ល់�រ�ំ្រទសមេហតុផលេផ្សងេទៀតស្រ�ប់
សកម��ពចូលរមួរបស�់�បិ�េ�ក� �ងែផ�ក ១១១៨ 
ដូចែដលឪពុក�� យ�ចេស� ើសុ។ំ            

  

��េរៀននិងទំ�ក់ទំនង្រគ��រ: ��ធម�នុ�� អីុេអធីនិងធីេប��� ចិត��ព�ៃដគូែដល�ចសេ្រម
ច�នេ�ក� �ង្រគ��រសហគមន៍និងបុគ�លិក។ ���រសំ�ន់�ស់ែដលអ�ក�ក់ព័ន��ងំអស់េធ� ��ររ ួ
ម�� េដើម្បីជួយសិស្សឱ្យទទួល�នស� ង់�រសិក�ខ�ស់។ �រប្រង�បប្រង�ម��និង្រគ��រប�� ញពីរេបៀប
ែដលបុគ�លិក��េរៀនឪពុក�� យនិងសិស្សេ�ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងែចករ�ែលក�រទទួលខុស្រត�វស្រ�ប់�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលទ�ផលសិក�របស់និស្សិតនិង�រ្រពម
េ្រព�ង�� េលើតួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វែដលេយើងនឹងអនុវត�េដើម្បី�ំ្រទដល់េ�គជ័យរបសស់សិ្សេ�ក� �
ង��េរៀននិងក� �ងជីវ �ត។ ។  

�រទទួលខុស្រត�វរបស់��េរៀន ៖ 

េយើងយល់្រពមអនុវត��រទទួលខុស្រត�វដូច�ងេ្រ�មៈ 

• ផ�ល់នូវកម� វ �ធីសិក�និង�របេ្រង�នែដល�នគុណ�ពខ�ស់េ�ក� �ងបរ ��� នសិក�មួយែដល
�ំ្រទនិង�ន្របសិទ�ិ�ពែដល�ចឱ្យសិស្សនិស្សតិេដើម្បី�នជួប�មួយរដ� Pennsylvania 
ស� ង់�រ្របព័ន�ចូលបក្សសម� ័ន�  (SAS) ៃនកម� វ �ធីសិក�ស� �លនិងសមិទ�ផល�តិ�សិក�។          

• ពិ�ក�តូចេនះេ�ក� �ងសន� ិសីទឪពុក�� យ្រគ�បេ្រង�នដូចែដល��ក់ទងេ�នឹងសមិទ�ផលរ
បស់កុ�របុគ�ល។          

• ផ�ល់ជូនឪពុក�� យនូវរ�យ�រណ៍�ញឹក�ប់ស� ីពីវឌ្ឍន�ពរបស់កូន ៗ 
របស់ពួកេគែដលរមួ�នរ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ព�តរ�យ�រណ៍និង�រចូលេរៀន��បិ
�ដល់�� ក់កុ�រេលើ្របព័ន�  PowerSchool និង្របព័ន� ្រគប់្រគង�� ក់េរៀនរបស់េយើង។          

• �ន�ររ�ពឹងខ�ស់និងជួយសិស្ស្រគប់របូឱ្យបេង� ើតេសចក� ី្រស�ញៃ់ន�រសិក�។          
• ទំ�ក់ទំនង�មួយ្រគ��រេ�េលើមូល�� នធម��មួយែដលនិ�យអំព�ីររ �កចេ្រមើនេ�យផ�

ល់នូវ�រចូលដំេណើរ�រ�សិស្សសមេហតុផលដល់បុគ�លិក�មរយៈអីុែម៉ល, ទូរសព័�, 
និងសន� ិសីទ។          

• ផ�ល់នូវបរ ���សសិក�មួយែដល�នសុវត� ិ�ពនិង�រយកចិត�ទុក�ក់។          
•�រ ផ�ល់ឱ�សឱ្យឪពុក�� យេដើម្បីស� ័្រគចិត�និងចូលរមួក� �ង�� ក់េរៀនរបស់កូន។          

�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ្រគ��រ ៖ 

ក� �ង�ម�្រក �ម្រគ��រ (ឪពុក�� យ��ព��លអ�កែថ�)ំ នឹង�ំ្រទដល់�រេរៀនសូ្រតរបស់កូន ៗ 
េយើង�មរយៈ៖ 

• ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរមួនិង�រេប          
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• ��ឱ្យកុ�ររបស់េយើង�នទទួល�រេគងឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់និង ��ររបូត�ម��ន្រតឹម្រត�
វ។              

• េធ� �ឱ្យ្រ�កដ�ល�ំត់ែដល្រត�វ�នប�� ប់។          
• ���សិស្សែដលមកដល់េ���េពលេវ�។          
• េលើកទឹកចិត�ដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រតរបស់កូន ៗ េយើង េឆ� ើយសណួំររបស់�ត់។          
• ជួប្របជុំ�េទៀង�ត់េ�ក� �ងមនុស្ស�� ក់, �មទូរស័ព� , 

េស� ើរែត, ឬអីុែម៉ល�មួយ្រគ�របស់កូនរបស់េយើងេដើម្បីពិ�ក�ពី�ររ �កចេ្រមើនរបស់កុ�ររ
បស់េយើង។          

• �រ្រប្រពឹត�ស� ្័រគចិត�ក� �ងកិច��រែដល�ំ្រទដល់��េរៀនរបស់កុ�ររបស់េយើង។            
�រទទួលខុស្រត�វរបស់និស្សិត ៖ 

ខ� � ំយល់្រពមអនុវត��រទទួលខុស្រត�វដូច�ងេ្រ�មៈ 

• ��ចូលរមួ�េទៀង�ត់; មកដល់្រគប់�� ក់និងសកម��ព�ន់េពលេហើយ
េ្រត�មខ� �នេរៀន។          

�ន �កប្បកិរ ��សមរម្យ ក� �ងកំឡ� ងេពលេ�៉ងសិក�មុននិងេ្រ�យ��
េរៀនេ��ម��េរៀននិងសហគមន៍ែដលេ�ជុំវ �ញក� �ងអំឡ� ងេពល្រពតឹ� ិ
�រណ៍ែដលឧបត�ម�េ�យ��េរៀនក� �ងអំឡ� ងេពលេធ� �ដំេណើរេ�េលងកី�
�� (�ងំេ�និង�� យពីទី្រក �ង Philadelphia E&T) 
និងេ�ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ែដល�នសិស្សតំ�ង។ Philadelphia 
E&T េ�យដឹងនិងេធ� ��មច�ប់��េរៀននិង ��េរៀន និងេ�រពមនុ
ស្សេពញវ �យសិស្សដៃទេទៀតនិងស�ជិកសហគមន៍។          

• classwork 
េពញេលញនិង�រេធ� �ល�ំត់េ�េលើេពលេវ�និងឱ្យអស់ពីសមត��ពរបស់
ខ� � ំ។          

•�រ េធ� �ឱ្យ�ក់�ក់ែដលខ� � ំ�នទទួលលិខិតជូនដំណឹងរបស់ឪពុក�� យនិងព
ត៍�ងំអសព់ី��េរៀនរបស់ខ� � ំ។          

•�រ ទំ�ក់ទំនង�េទៀង�ត់�មួយឪពុក�� យនិង្រគ���ខ� � ំ្របែហល�ប
ទពិេ�ធន៍ដូេច�ះពួកេគ�ចជួយខ� � ំេដើម្បីទទួល�នេ�គជ័យេ�ក� �ង�
�េរៀន។            

  
សិទ� ិ្រត�វដឹងៈ ក� �ង�ម�ឪពុក�� យរបស់សិស្សែដល�នចូលេរៀនេ���ែដលកំពុងទទួល�នចំណងេជើ
ងសហព័ន�ចំនួន ១ ដុ�� រអ�ក�នសិទ�ិដឹងពីគុណវុឌ្ឍិវ ��� ជីវៈរបស់្រគ� (្រគ�) 
និង្រគ�បេ្រង�ន ជំ�ញែដល�នបេ្រង�នកូនរបស់អ�ក។ ច�ប់សហព័ន�តំរវូេ�យ��េរៀន្រស �ក Title I 
េ�រពនិងផ�ល់េ�យអ�កនូវព័ត៌�នែដល�នេស� ើសុំក� �ងលក�ណៈ�ន់េពលេវ�។ ��េរៀន�ងំអស់�ន
េ�េលើប�� ៃីនស�ជិកម�វ �ទ�ល័យនិងគុណវុឌ្ឍិវ ��� ជីវៈរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើអ�កចង់ដឹងព័ត៌�នអំពីគុ
ណវុឌ្ឍិវ ��� ជីវៈ�ក់ទងនឹង្រគ�ឬ្រគ�ជំ�ញរបស់កូនអ�កសូមទូរស័ព�េ���េដើម្បីេរៀបចំ�ត់ជួប�មួយ�
យក្របតិបត� ិឬ្រប�នែផ�កសិក�។ 

ឆ ។ ហ� �េអសភ ី
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�រសំ�ត់ ៖ �រយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរព�ី�បិ� / 
��ព��ល្រត�វេធ� �មុនេពលេចញរ�យ�រណនិ៍ស្សិតឬព័ត៌�នែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណ�� ល់ខ� �ន
ែដល�នេ�ក� �ងេ�ះបុគ�លទី�� ក់�រឬអង��រ�មួយ។ ឪពុក�� យ / 
��ព��ល�នសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យនិងេស� ើសុំថតចម�ងឯក�រអប់រ��ងំអស់េហើយេ�ងេ��មបទប្ប��
ត� ិែដលបេង� ើតេឡើងេ�យច�ប់ស� ីពីសិទ�្ិរគ��រនិង�រអប់រ�ឯកជនសិទ�ិរបស់ឪពុក�� យ / 
��ព��ល�ក់ទងនឹងកំណត់្រ�ដូច�� �ងំេនះនឹង្រត�វេផ�រេ�ឱ្យសិស្សេ�េពល�នដល់ 
�យុដប់្រ�ំបី (១៨) ។ Philadelphia E&T 
េធ� ��ៃដគូ�មួយអ�កបេង� ើតច�ប់របស់េយើងេដើម្បីសហ�រ�មួយឧបករណ៍�ស់ែម៉្រត��េរៀនដូច�ន
ែចងក� �ងធម�នុ�� របស់េយើង។ 

  
ែផ�កទី ២៖ េ�លនេ��យេស�កម�នសិ្ិសត 

ចេម� ើយ: �រ �ក់�� បំ�� រេ�គ    
  
សិស្ស�ងំអស់្រត�វែត�ន�� ក់�ំងែដល�ំ�ច់�ងេវជ���ស� ឱ្យ�នមុនៃថ�ដំបូងៃន��ឬ�របដិ
េសធ�និភ័យពី��េរៀន។  
  
�រ�ក់�� បំ�� រែដល្រត�វ�រគឺ៖ 

• �� េំត�ណូសេ�គ�ន់�� ក់និងជំងឺក�ក�ន់េ�សិ�ចំនួន ៤ ដូស (១ 
ដងេ�ៃថ�រ �េ្រ�យ ៃថ�កំេណើតទ ី៤ )          

•�ន ជំងឺខួរឆ� ឹងខ�ងចំនួន ៤ ដូស ( �ក់េលើក ទ ី៤ េ�ឬេ្រ�យ ៃថ�កំេណើត ទី ៤ និង�៉ងតិច ៦ 
ែខប�� ប់ពី�រ�ក់េលើកមុន)          

• 2 ក្រមិតៃនេ�គក្រ�� លឹ្រសឡែទន, ស� �ច          
• �� រំ�កេថ�ើម្របេភទេប ៣ ដូស          
• �� ក់�ំងជំងឺអុត�� យចំនួន ២ េកសឬភស� ��ងៃន�ព�ំុ            

  
្របសិនេបើកុ�រមិន�នដូស�ងំអស់ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ្រត�វ�រដូសបែន�មេហើយកំរ �តប�� ប់គឺសម
្រសប�មលក�ណៈេវជ���ស� កុ�រ្រត�វទទួលកំរ �តដូសេ�ះក� �ងរយៈេពល្រ�ំៃថ�ដំបូងៃន��េរៀនរ ��របដិ
េសធ�និភ័យ។ ្របសិនេបើក្រមិតប�� ប់មិនែមន�វគ��� ច់្រព័្រតេទេក�ងក៏្រត�វផ�ល់ែផន�រេវជ���ស�  
(�ត្រកហមនិងស) ក� �ងរយៈេពល ៥ 
ៃថ�ដំបូងៃន�រចូលេរៀនេដើម្បីទទួល�រ�ក់�� បំ�� រឬ�របដិេសធ�និភ័យ។  
  
្របសិនេបើកុ�រមិន�នដូស�ងំអស់ែដល�នចុះប�� ី�ងេលើ្រត�វ�រដូសបែន�មេហើយកំរ �តប�� ប់មិនសម
្រសប�មលក�ណៈេវជ���ស� កុ�រ្រត�វផ�ល់ែផន�រេវជ���ស�  (�ត្រកហមនិងស) 
ក� �ងរយៈេពល្រ�ំៃថ�ដំបូងៃន��េរៀនេដើម្បីទទួល�រ�ក់�� បំ�� រ ឬ�របដិេសធ�និភ័យ។  
  
ែផន�រេវជ��្រស� ្រត�វែតអនុវត��មឬ�របដិេសធ�និភ័យ។ 
  
្របភពៈ Pennsylvania Code ជពូំកទី ២៣ (�រ�ក់�� បំ�� រេ�គ��) 
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ខ។ កូដសុីធី     

និស្សិតៃនទី្រក �ង Philadelphia E&T 
្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង�ក់ឯកស�� ន��។ របស់របរេ��ងេ្រ�របស់របរែដល�នេរៀប�ប់េ�ទី
េនះ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ម�ត់។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រ�រេលើកែលងពីេ�ល�រណ៍កូដសេំលៀកបំ�
ក់េនះអ�ក្រត�វែតេស� ើសុំ�រអនុ�� តពី�រ ��ល័យេស�កម�និស្សិត។ 

�វធំ ៖ សិស្សេ�ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
�ងំអស់្រត�វែតទិញនិង�ក់�វៃដែវងពណេ៌ខៀវែដល�នទំហំ្រតឹម្រត�វនិង�នឡ� ហ� ���េរៀន។ �វ�ងំ
េនះ�ច្រត�វ�នទិញេ� Cramer �មួយទី�ំងឯកស�� នឬេ�េលើេគហទំព័រឯកស�� ន 
Cramer https://cramersuniforms.com/ ។ 

សែណ� ក ៖ 
សិស្ស�ងំអស់នឹង្រត�វេស� �កេ�ែវងពណ៌េ�� �មូល�� ន។ ស�� ល់ ◌ៈេ��ងេឈើេ�ខូវប៊យេ�ដឹកទំនិញ
�ត / 
េ�េ�គៈេ�េញើសនិងេ�្រចឹបមិន�ចទទួលយក�នេទ។ ពណ៌េខៀវឬចំណិតពណ៌េផ្សងេទៀតមិន�ចទ
ទួលយក�នេទ។ េ�ល�រណ៍កូដសំេលៀកបំ�ក់នឹង្រត�វ�នអនុវត��៉ងតឹងរ��ង។ 

ែស្បកេជើង : និស្សិត�ងំអស់ែដល�គេ្រចើនគួរ�ក់ែស្បកេ�� េ�ស៊ូ  soled ែស្បកេជើង / 
ែស្បកេជើង�៉�។ មិនអនុ�� តឱ្យ�ក់ែស្បកេជើងែស្បកេជើង UGG / Sheepskin 
ែស្បកេជើងកែវងខ�សឬ់មូ៉តែស្បកេជើងវ �ល / ែស្បកេជើង�៉� / ែស្បកេជើងេទ។ 
ែស្បកេជើង�ងំអស់្រត�វែតផ�ល់�រ��េពញេលញ។ ែស្បកេជើងរ �ង�ំគឺ�ក�� �ំ�ច់េដើម្បី��សុវត� ិ�
ព។ 
សេម��កបំ�ក់ែហលទឹកនិងេ្រ�េ�៉ង ៖ 
និស្សិត�ចទិញនិងេស� �កសេម��កបំ�ក់ �វ�យ ភី�វេអលធីធីពណ៌្របេផះឬ�វេ្រ�ែដល្រត�វ�នផ�ល់
ឱ្យសិស្សេ�យ��។ �វយឺតនិង�វយឺត�ចរកទិញ�នេ�ទី�ំង�មួយៃន Cramers Uniforms 
ឬេ�េលើេគហទំព័ររបស់ Cramers Uniforms https://cramersuniforms.com/ ។  

មិន្រត�វ �ក់ �វយឺត / 
OUTERWEAR ែដល�នសុខ�ពល� េ�ក� �ង��រ��េរៀនេឡើយ។ សសិ្ស��� ក់ែដល�ក់�វយឺតឬ
េ��វ�ងេ្រ�េ���េរៀន្រត�វរក�ទុករបសរ់បរេ�ះេ�ក� �ងេ�រែដល្រត�វ�ន�ត់�ំងឬរ �បអូស�និ
ភ័យ។ 

្រកបទី ១៩ ៖ និស្សិត�ចនឹង្រត�វ�ក់ឧបករណ៍�រ�រ�� ល់ខ� �ន (ភី។ េអ។ េអ។ េអ។ េអ) 
ដូចែដល�នែចងេ�ក� �ងេ�លនេ��យរបស ់Philadelphia E&T Board 
ែដល្រត�វ�នអនុម័តេលើេ�លនេ��យសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព។ េនះរមួប�� �លបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់
ចំេ�ះរ�ំងមុខ / 
�� ំ�រ�រមុខេទ។ េ�លនេ��យសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពនឹង�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់�� www.pet
chs.org 
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េនះ�កម�វត� �ៃន�រ�� ស់ប� �រ / 
េធ� �បច� �ប្បន��ពខណៈ�រែណ�ំ្រត�វ�នេចញេ�យ��� ធរសហព័ន� រដ�និង��� ធរមូល�� ន។ 

  

CRAMERS UNIFORMS �នទី�ំង�ក់ែស� ងចំនួន ៣ 
និងេគហទំព័រស្រ�ប់ទិញឯកស�� ន។ សូមទូរស័ព�េ�ឯកស�� ន Cramers 
មុនេពលទស្ស�េដើម្បីពនិិត្យេមើល�� ន�ព្របតិបត� ិ�ររបស់�ងនីមួយៗនិង�ររ �តបន� ឹងេលើ�រ����
ប់រងសុខ�ព - ១៩ ស្រ�ប់�រចូលេរៀន 

https://cramersuniforms.com 
  

ឯកស�� ន្រក�៉ - ទី�ំងសំ�ន់ - ថ� ី
៤៦២៨ ផ� �វេ�ហ� នហ� ត 

ភី�ដិល�, �៉ ១៩១២៤ ២១៥-៧៤៣-
០៧៥០ 

  
ឯកស�� ន្រក�៉ - �� លលីី�ងត្ប� ង 
១៩១៦ អីុសុីនថូែលនហ� ��ហ� �ល�ភីេអ 

១៩១៤៨ 
២១៥-៤៦៨-២៤០០ 

  
ឯកស�� ន្រក�៉ - �ងលិចហ� �លលីី 

៥២២៦ ផ�រ St. 
ទី្រក �ង Philadelphia, PA �� ំ ១៩១៣៩ 

២១៥-៣០៧-៣៨២៩ 

ប�� ញ“ �ង��េរៀន” 
េ�េលើេគហទំព័ររបស់��របស់េយើងនឹង�ំអ�កេ��ងអន� ញឯកស�� នរបស់េ្រកមឺរែដលអ�ក�
ចទិញ�វយឺត�វរ�និងេ�។  

ប័ណ� ស�� ល់អត�ស�� ណ: ស្រ�ប់េហតុផលសុវត��ិពនិងសុវត� ិ�ពសិស្ស្រគប់របូ�នផ�ល់អត�ស�� ណប័ណ�
ែដលេចញេ�យ��ែដល្រត�វែតផ�ល់ជូន�ម�រេស� ើសុ។ំ អត�ស�� ណប័ណ� េនះក៏្រត�វ�នត្រម�វស្រ�ប់�ល់
សកម��ពេ�េ្រ���ផងែដរដូច�្រពឹត� ិ�រណ៍កី�រ�ំ។ ល។ 
អត�ស�� ណប័ណ� និង�� កេលខនឹង្រត�វផ�ល់ជូនដល់សិស្ស េ�យឥតគិតៃថ� ។ និស្សិត�ែដលេធ� ��បនិង / 
ឬ�ត់បង់អត�ស�� ណប័ណ� នឹងត្រម�វឱ្យទិញ�� ក់េទៀតក� �ងតៃម� ៥ ដុ�� រ ។ អត�ស�� ណប័ណ� ែដល្រត�វ�ន
េគ�ត់ទុក��ន�� ន�ពអន់នឹង្រត�វ�នជំនួសេ�យមិនគិតៃថ�ដូចែដល�នកំណត់េ�យ�រ ��ល័
យេស�កម�និស្សិត។ េ�យ�រគ្រមបឌី�យ -១១ និង�រេ្របើ្រ�ស់ PPE 
ែដល�ចេកើត�នអត�ស�� ណប័ណ� នឹង�ន�រៈសំ�ន់�ងេពល��ងំអស់េហើយនឹង្រត�វ�ន �ម�
រ្រគប់េពល។  
ឪពុក�� យកត់ស�� ល:់ េ�ល�រណ៍កូដសំេលៀកបំ�ក់នឹង្រត�វ�នអនុវត��៉ងតឹងរ��ង។ 
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គ ។ �រយកចិត�ទុក�ក់ 

ច�ប់រដ�ធម�នុ�� ៃនរដ�េផនសុីលេវេនៀត្រម�វឱ្យសសិ្ស្រគប់របូ្រត�វចូលរមួេរៀង�ល់ៃថ�និងេ�៉ងសិក�ែដល��
េ�ះកំពុងសិក�។ �ល�់រអវត��នពី��េរៀន្រត�វែត�ន�� ប់មក�មួយនូវ�រេ�ទូរស័ព�ពីឪពុក�� យ
ឬ��ព��លេ�្រពកឹដែដលេដើម្បីប�� ក់ពលីក�ណៈៃន�រអវត��ន។ �រេ�ទូរស័ព�គួរែត្រត�វ�នេធ� �
េឡើងេ���េរៀន (២៦៧-៥១៤-១៨២៣) ចេ�� ះេ�៉ង ៧ ◌ៈ ០០ ្រពឹកដល ់៧ ◌ៈ ៤៥ ្រពឹកឪពុក�� យ / 
��ព��លនឹង្រត�វជូនដំណឹង�ម្របព័ន�ទូរស័ព�និងអីុែម៉លេ�យស� �យ្របវត� ិ្របសិនេបើសសិ្សអវត��ន។ 

េ�េ្រ�ម�លៈេទសៈធម��សិស្សនឹង្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យអវត��នចំនួនបី (3) 
ដងក� �ងមួយ្រតី�សៃន�រសិក�។ ប�� ប់មកអវត��នែដល�ចេ�ះ��ន គឺៈ�លបរ �េច�ទតុ��រ 
�� ន�ពេវជ���ស� ែដល�នប�� ក់េ�យ្រគ�េពទ្យ ឬេពទ្យេធ�ញ �រ�� ប់ក� �ង្រគ��រប�� ន់និង / 
ឬ�រសេ្រ�� ះប�� ន់ក� �ង្រគ��រែដល�ចេផ��ង�� ត់�ន។ �ល់លិខិតអវត��ន�ងំអស់្រត�វប�� �នេ��រ �
�ល័យេស�កម�និស្សិតក� �ងរយៈេពល ៧២ េ�៉ង (៣ ៃថ�ៃនៃថ�សកិ�) 
ៃន�លបរ �េច�ទ្រតឡប់មកវ �ញ។ េលសៃន្របេភទេនះ្រត�វែត�នឯក�រេ�េលើក�លលិខិតផ� �វ�រឬ្រតលប់
េ�កែន�ងេធ� ��រវ �ញពី្រគ�េពទ្យតុ��រឬអ�កជ�ំញេផ្សងេទៀត។ កំណត់្រ�សរេសរេ�យៃដឬកំណត់្រ��
�បិ�នឹងមិន្រត�វ�នទទួលយក�ភស� ��ងៃន�ជីវកម�ផ� �វ�រេទ។ 

និស្សិតែដលអវត��នរយៈេពលបី (៣) 
ៃថ�ឬេ្រចើន�ងេនះ�ប់ៗ�� ្រត�វ�ក់លិខិតពី្រគ�េពទ្យ។ គួរកត់សំ�ល់ផងែដរ�សសិ្សមិន្រត�វ�នអនុ�� ត
ឱ្យចូលរមួក� �ង សកម��ព ែដលឧបត�ម�េ�យ��េរៀន េ�ៃថ��ែដលពួកេគអវត��នេទេលើកែលងែត
�ន�រយល់្រពម�មុនពីម�ន� ី��។ 

្របសិនេបើ��េរៀនអនុវត�កម� វ �ធីសិក�ពីច�� យជំនួសឱ្យ�រសរេសរកម� វ �ធីេ�យ�� ល់សិស្សនឹង្រត�វអនុ
វត��ម�លវ ��គសិក�ពីច�� យែដល�នកំណត់េ�យម�ន� ី��។ និស្សិតត្រម�វេ�យចុះេ�� ះចូល�
ល់ៃថ�េ�ៃថ�នីមួយៗៃន�រេរៀនសូ្រតពីច�� យមុនេ�៉ង ១០ 
្រពឹក�មរយៈទំរង់�មអិុនធរេណតឬ�មទូរស័ព�េ�េលខទូរស័ព�ទំ�ក់ទំនងប�� ន់េដើម្ប�ីនវត��ន
សំ�ប់ៃថ�េធ� ��រពីច�� យ។ សសិ្ស�ែដលមិនចូលនិងមិនចូលរមួក� �ង�� ក់ែដល�នកំណត់នឹង្រត�វ�ន
េគស�� ល់�អវត��នព�ី�។ និស្សិតេ�ែតតំរវូេ�យចូល��្របសិនេបើេយើងផ�ល់ជូន��ពចី��
យេ�លនេ��យ truancy 
ែដល�នេ��ងេ្រ�មនឹង្រត�វ�នអនុម័តសំ�ប់សិស្សែដលមិនចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីសិក�ពីចំ�យ។ 

* សូមកត់ស�� ល់�េ�យ�រែតវ �បត� ិេសដ�កិច���រណៈគ្រមប -១១ 
ត្រម�វ�រចូលរមួេទៀង�ត់�ចនឹង្រត�វ�នែកែ្របេ�យ�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដលេចញេ�យទី�� ក់
�រ្រក �ង, រដ�និងសហពន័�ឬយល់��ំ�ច់េ�យទី្រក �ង Philadelphia E&T 
។ បុគ�លែដលប�� ញេ�គស�� ៃនជំងឺ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�� ក់េ�ក� �ងផ�ះ។ និស្សិត��� ក់ែដល្រត�វ
�នប�� �នេ�ផ�ះវ �ញេ�យ�រេ�គស�� �យធី -១៩ 
ឬនិស្សិត�ែដល្រត�វ�នេធ� �េ�គវ �និច� ័យ��នជម� ឺេអ�យ�យ ១៩ 
្រត�វ�ក់ទង�មួយ�រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតេ�យ�� ច់ខ� �នរយៈេពល ១៤ 
ៃថ��្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េ�យេ�ជួប្រគ�េពទ្យមុនេពល្រតឡប់មក��េរៀនវ �ញ។ ។ 
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�រសិក�េ�យ�� ល់ 
�រចូលរមួេ�ែត�ន�រៈសំ�ន់ដូច�� ចំេ�ះ�រេរៀនសូ្រតរបស់កូនអ�កនិង្រត�វ�នត្រម�វេ�យច�ប់
ក� �ងកំឡ� ងេពលៃន�រសកិ�និម� ិតេ្រ�ះ�ស្រ�ប់�របេ្រង�ន�� ល់។ ទី្រក �ង Philadelphia 
E&T នឹងចូលរមួ�ល់ៃថ�សិក�និមិត�និងេ�លនេ��យ���ក់ទងនឹងអវត��នបន�អនុវត�ចំេ�ះ
�រខក�នៃន�របេ្រង�ននិមិត� ។ 
  
�រទទួលខុស្រត�វ ៖ អវត��ន្រត�វ�នកំណត់�ៃថ�ែដលសិស្សមិន�នចូលរមួក� �ង�� ក់ចំនួន ៤ (៤) 
េ�៉ងក� �ងៃថ�សិក�េទៀង�ត់។ 
  
ប�� ពិេសស: េដើម្បីឱ្យអវត��ន្រត�វ�ន�ត់ទុក�េលស��្រត�វទទួល�នលិខិតពីឪពុក�� យ / 
��ព��លក� �ងរយៈេពល ៧២ េ�៉ង (៣ ៃថ�សកិ�) 
ពី�រវ �ល្រតឡប់របស់កុ�រេ���េរៀន។ កំណត់ចំ�នឹំងមិន្រត�វ�នទទួលយកយឺត�ង ៧២ េ�៉ង (៣ 
ៃថ�សិក�) 
ៃន�លបរ �េច�ទ្រតឡប់មកវ �ញ។ កំណត់ចំ��ំងំេនះ្រត�វែតែ្របេ��� រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតឬេផ�ើអីុែម
លេ� oharat@petchs.org 
។ េនះមិនេលើកែលងែតអវត��នពីកំណត់្រ�េទ។ កំណត់សំ�ល់្រត�វែតប�� ក់ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• េ�� ះេពញរបស់សសិ្ស (�េលើកដំបូងនិងមុន)            
• �� ក់            
• �លបរ �េច�ទសិស្សមិន�នអវត��ន            
• េ�� ះឪពុក�� យនិងេលខទូរស័ព�            
• ហត�េល�របសឪ់ពុក�� យ          

* 
កំណត់សំ�ល់ទេទ្រត�វ�នប�� �លក� �ងឧបសម� ័ន� េដើម្បី�ព�យ្រស�លរបសអ់�ក។ (ឧបស
ម� ័ន�ក) �ងេ្រ�មេនះ្រត�វ�នេគទទួល�� ល់��េហតុផល្រសបច�ប់ស្រ�ប់អវត��
នែដល�នេ�ះ្រ�យៈ 

• ជំងឺរបស់និស្សិត            
•�រប�� ញ ឯក�រតុ��រ          
• មរណ�ពក� �ង្រគ��រ            
• �រ្របតិបត� ិ�ម�ស� 

(េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរគួរែត្រត�វ�ន�ក់ជូនេ�្របមុខៃនេស�និស្សិត�៉ងេ�ច
�ស ់24 េ�៉ងមុនេពលអវត��នក� �ងេ�លបំណងេដើម្បី្រត�វ�នេលើកែលង) ។            

ប�� ខ�ះចេ�� ះ: អវត��នែដលមិន�ចពន្យល�់នគឺ�្របេភទអវត��នេផ្សងេទៀតពី��េរៀន។ ឧ�ហ
រណ៍រមួប�� �លបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ: 
ជំងឺ�រេធ� �ដំេណើរកម�ន��លក�ណៈ្រគ��រ�េដើមខណៈេពលែដលឪពុក�� យេ�ែត្រត�វេផ�ើកំណត់ចំ�េំ�
��េរៀនពន្យល់ពីអវត��នេដើម្បី�ត់បន�យ�ពទុច� រ �តកំណត់ចំ�រំបស់ឪពុក�� យមិនេលើកែលង�រ
អវត��នេទ។ ្រប�ន េស�កម�និស្សិត ្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យបេង� ើត្របពន័� ៃនផលវ ��កស្រ�ប់�រចូលរមួ។
 សូមេមើល�ងេ្រ�មស្រ�ប់េ�ល�រណ៍និងនីតិវ �ធីៃន�ព្រចបូក្រចបល់របស់��។ បទប�� របស់រដ�
េផនសុីលេវេនៀត្រម�វឱ្យេយើងដកនិស្សិត��� ក់េចញពីប�� ីែដល�ន្របមូលអវត��នចំនួន ១០ 
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�ប់�� ។ លិខិតប�� ក់នឹង្រត�វ�នេផ�ើេ�ជូនដំណឹងដល់ឪពុក�� យអំព�ីរដកកូនរបស់ពួកេគេចញពបី
�� ី��េរៀន។ 

ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
រក�សិទ� ិក� �ង�របដិេសធ�ល់លិខិតអវត��នពីឪពុក�� យ��ព��លនិង្រគ�េពទ្យ្របសិនេបើ�មិន
េ�រព�មត្រម�វ�រ�ងេលើឬ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�មិន�ចទទួលយក�នក� �ងករណីែដលអវត��ន
នឹង្រត�វ�នកត់្រ�ទុក��រមិន�ចេលើកែលង�ន។ 

ប�� សិក�៖ �� ំសិក�្រត�វ�នែបងែចក� ៤ (៤) ្រតី�សសិក�េហើយសសិ្ស�ែដលសន្ស ំ៥០% បូក ១ 
អវត��នែដលមិន�នពិ�រ�េ�ក� �ង្រតី�សសិក�នឹង�ំឱ្យសិស្សទទួល�នពិន� � ៦០ (៦០) 
ក� �ងមុខវ ��� សិក��ងំអស់ស្រ�ប់ ្រតី�សេ�ះ។ 

អវត��នែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�េលសរមួ�នជងឺំរយៈេពលែវង (េ្រចើន�ង ៣ ៃថ�) 
�មួយនឹងកំណត់ចំ�រំបស់េវជ�បណ� ិតជំងឺ�� ៃំរ�ែដលកំណត់េ�យកំណត់ស�ំល់របស់េវជ�បណ� ិតៃថ�ឈប់ស
្រ�ក�ស��រ�� ប់ក� �ង្រគ��រ�រចូលរមួក� �ងនីតិវ �ធីច�ប់និងសកម��ពឧបត�ម�េ�យ��េរៀន។ 

TRUANCY - េ�យែផ�កេលើរដ� Pennsylvania ច�ប់ 138 កុ�រគឺ "truant 
«្របសិនេបើ ពួកេគ ហិក� �ន បី (3) ៃថ�ឬេ្រចើន�ងអវត��ន unexcused 
��ក� �ងកំឡ� ងេពល�� សំិក�បច� �ប្បន�។ អវត��នែដលមិន�ចេលើកែលង�នគឺ�អវត��នពី��េរៀ
នេ�យ�� នេលសែដល�ចទទួលយក�ន (ដូចែដល�នប�� ក់េ�ក� �ង��ធម�នុ��  
េសៀវេ�ៃដនិស្សិត / ឪពកុ�� យ) 
ឬេ�យ�� នេហតុផលអ� ��ងំអស់។ េនះក៏�ប់ប�� �ល�ងំសិស្ស�ែដល�កេចញពី�� ក់េរៀនេ�យ�� ន�រ
អនុ�� តពី្រគ�។ �រឈប់ស្រ�កពី��េរៀននឹង្រត�វ�ត់ទុក�អវត��នែដល�ចេលើកែលង�ន។ 

កុ�រ«�មនុស្សឧស�ហ»៍្របសិនេបើ ពួកេគ�ន អវត��នរយៈេពល ៦ (៦) 
ៃថ�ឬេ្រចើន�ងេនះក� �ង�� ំសិក�បច� �ប្បន�។ 

កុ�រមិន្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��សិស្ស��េទ្របសិនេបើ ពួកេគ អវត��នពី��េរៀនេ�យ�រែតមិ
ន�នេឆ� ើយតបនឹង�រទទួល�� បំ�� រ�រេលើកែលងឬត្រម�វ�រចូលេរៀនបេ�� ះ�សន�របស់្រកសួងសុ�ភិ
�លេ�េលខ ២៨ �៉េលខកូដជំពូកទី ២៣ អនុ្រកឹត្យ C (�ក់ទងនឹង�រ�ក់�� បំ�� រ) ឬសិស្ស�ន 
មិន�នទទួលពី�យក្របតិបត� ិឬ អ�ករច� របស់ពួកេគ នូវ�រេលើកែលង�ងេវជ���ស� ឬ�ស�ពី�រ
�ក់�� បំ�� រេ�គេ្រ�ម ២៨ �៉ក់េលខ .8 ២៣.៨៤ (�ក់ទងនឹង�ររចួផុតពី�រ�ក់�� បំ�� រ) ។ 22 
�៉កូដ។ ជំពូក ១១.២០ ។ 
េ�េពលែដលកុ�រប�� ញ�កប្បកិរ ��មិនសមេហតុផលចំេ�ះអវត��នែដលមិន�ចពន្យល�់នទី្រក �
ង Philadelphia E&T នឹងជូនដំណឹងដល់្រស �ក��េរៀនរបស់កុ�រ។ 

ចំេ�ះ�រអវត��នែដលមិន�ចេលើកែលង�នេលើកទី ១ និងទី ២ 
��េរៀន្រស �កៃន្រស �កនឹងេផ�ើេ���បិ� / 
��ព��លនូវេសចក� ីជូនដំណឹងអំពីអវត��នែដលមិន�នប�� ក់ក៏ដូច��� ប់ច�ប់ថតចម�ងៃន
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�រពិន័យ�មផ� �វច�ប់ ចំេ�ះ�ររ�េ�ភេលើត្រម�វ�រចូលេរៀន��តព�កិច�។ បែន�មេលើ�រប�� ក់ពីផល
 វ ��កផ� �វច�ប់េ�ះេ�� ះនិងេលខទូរស័ព�របស់អ�កទំ�ក់ទំនង��នឹង្រត�វ�ប់ប�� �លផងែដរ។ 

ចំេ�ះអវត��នែដលមិន�ចេលើកែលង�នេលើកទី ៣ ភី�ដិល� E&T 
នឹងេផ�ើេសចក� ីជូនដំណឹងេ�ឪពុក�� យ / ��ព��ល�មសំបុ្រតប�� ក់ក� �ងរយៈេពល ១០ 
ៃថ�ៃនៃថ�សិក�ៃនអវត��នេលើកទី ៣ 
របស់កុ�រែដលកុ�រេ�ះ្រត�វ�នេគេ�ះបង់េ�ល។ េសចក� ីជូនដំណឹងេនះនឹង�ន ១) 
រមួប�� �លនូវ�រពិពណ�៌អំពីផលវ ��ក��ែដលនឹងេកើតេឡើង្របសនិេបើកុ�រ�� យ�ទ�� ប់េ�ៃថ�អ�
គត។ 2) 
នឹង�នេ�ក� �ងរេបៀបនិង��ៃន�រទំ�ក់ទំនងែដលេពញចិត�េ�យមនុស្សែដល�នទំ�ក់ទំនង�
មួយឪពុក�� យ; និង ៣) រមួប�� �ល�រផ�ល់ជូនសន� ិសីទស� ីពី�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងៃន�រចូលរមួ។  

នីតិវ �ធីេ�េពលសិស្ស�នទ�� ប់ឧស�ហ៍៖ 

Philadelphia E&T នឹងប�� �នកុ�រេ�៖ ១) 
កម� វ �ធីែកលំអ�រចូលរមួរបស់សិស្សេ��ម��េរៀនឬ�មសហគមន៍។ ឬទី ២- 
ទី�� ក់�រកុ�រនិងយុវជន (េ�នធី) 
ស្រ�ប់េស�កម�ឬ�រេរៀបចំែដល�ចេធ� �េ��នក� �ង�ម�កុ�រែដលពឹងែផ�កេលើច�ប់អនីតិជន។ កម�
 វ �ធីចូលេរៀនេ��ម��េរៀនឬ�មសហគមន៍គឺ�កម� វ �ធីមួយែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីែកលំអ�
រចូលរមួរបស់��េរៀនេ�យែស� ងរកេដើម្បីកំណត់និងេ�ះ្រ�យនូវមូលេហតុៃន�រអវត��នរបស់កុ�រ។ 
��ច�ប់ប�� �ល�រ�រអប់រ�េ�ក� �ងកម� វ �ធីអប់រ�ជំនួសបុ៉ែន�មិន�ប់ប�� �ល�រ�ត់�ំងេ�ក� �ងកម� វ �ធីអ
ប់រ�ជំនួសស្រ�ប់កម� វ �ធីយុវជនែដលរ��នេ�ះេទ។ 

េលើសពីេនះេទៀតទី្រក �ង Philadelphia E&T �ចេរៀបចំ�រដក្រសង់សំ�ងេ�ឪពុក�� យ / 
��ព��លចំេ�ះេក�ងែដល�នទ�� ប់ធម��េ�ក� �ងតុ��រ្រស �កដ៏មហិ�។ ទីកែន�ងៃន�រ�ក់ឯ
ក�រ្រត�វែផ�កេលើទី�ំង��េរៀនែដលកុ�រ្រត�វចុះេ�� ះឬ្រត�វចុះេ�� ះ។ 

Philadelphia E&T នឹង៖ ១) 
ប�� �នកុ�រេ�កម� វ �ធីែកលំអ�រចូលរមួេ��ម��េរៀនឬ�មសហគមន៍។ ឬ ២) 
�ក់ឯក�រេ�ង្រប�ំងនឹងសិស្សឬឪពុក�� យ / 
��ព��លេ�ក� �ងតុ��រ្រស �កែដល�នអំ�ច។ ទីកែន�ងៃន�រ�ក់ឯក�រ្រត�វែផ�កេលើទី�ំង�
�េរៀនែដលកុ�រ្រត�វចុះេ�� ះឬ្រត�វចុះេ�� ះ។ ្របសិនេបើសិស្សែដល�នទ�� ប់រ��នែតងែត�ន�រអវត�
�នបែន�មប�� ប់ពី��េរៀនសំេ�េលើកុ�រេ�កម� វ �ធីែកលម��រចូលរមួឬកុ�របដិេសធមិនចូលរមួក� �
ងកម� វ �ធីែកលម��រចូលរមួភី�ដិល� E&T �ចប�� �នកុ�រេ�ទី�� ក់�រ CYS 
ក� �ងតំបន់ស្រ�ប់េ�លបំណងែដល�ចេធ� ��នក� �ង�ម�កុ�រែដលពឹងែផ�ក។ 

ក� �ងករណី�ងំអស់េ�យមិនគិតពី�យុែដល Philadelphia E&T 
និ�យអំពីកុ�រែដល�នទ�� ប់េ�តុ��រ្រស �កឬសុ។ី េអស។ ភី។ ភី។ េអល។ 
ធីនឹងផ�ល់�រេផ��ង�� ត់�ខ� �ន�នេ�ះ្របជុំនិងេធ� �សន� ិសីទេលើកកំពស�់រចូលរមួ។ 
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សិស្សែដលអវត��នពី��េរៀនរយៈេពលដប់ (១០) 
ៃថ�ឬេ្រចើន�ងេនះ�ប់ៗ�� េ�យ�� នឯក�រសម្រសបនឹង្រត�វដកេចញពីេសៀវេ�វ �លរបស់ភី�ែដលេហ� �
េរៀេលើកែលងែតមួយក� �ងចំេ�មចំណុច�ងេ្រ�ម៖ 

• ្រស �កេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�មួយនឹងភស� ��ងែដល��រអវត��ន�ច្រត�វ�នេលើកែលង្រសបច�ប់
;          

• �រ�ត់េ�ស�រចូលរមួ��តព�កិច��នឬ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�;          

ទី្រក �ង Philadelphia E&T នឹង�យ�រណ៍អំពីអវត��នែដលមិន�ចេលើកែលង�នេ�យ�� ល់េ� PDE 
�មរយៈ្របព័ន� ្រគប់្រគងព័ត៌�ន Pennsylvania (PIMS) ។ 

កុ�រែដល�សសិ្សែដលឧស�ហេ៍ចញពី��ខណៈេពលែដលចូលេរៀនេ�����តព�កិច� ្រត�វេធ� ��រ�
យតៃម�េដើម្បីកំណត់�េតើ�នត្រម�វ�រេស��រ�រទូេ�ែដរឬេទ។ កុ�រនឹងមិន្រត�វ�នប�� �នេ�ទី�� ក់
�រកុ�រនិងទី�� ក់�រយុវជនស្រ�ប់�រ�យតំៃលែដល្រត�វ�រេស�កម�រហូតដល់ប�� ប់ពីទី្រក �ង 
Philadelphia E&T 
�នខិតខំ្របឹងែ្របង�ផ� �វ�រេដើម្បីចូលរមួក� �ង្រគ��រនិងកុ�រក� �ង�រេ�ះ្រ�យមូលេហតុៃន�កប្បកិរ �
�របស់សិស្ស។ 

សិស្សែដលអវត��នពី��រយៈេពល ១០ (១០) 
ៃថ�ឬេ្រចើន�ងេនះ�ប�់� េ�យ�� នឯក�រសម្រសបនឹង្រត�វដកេចញពីប�� ីរបស់��ធម�នុ�� ។ 

�ពយឺត�៉វ ៖ 
�ព យឺត�៉វ នឹង្រត�វ�នកត់្រ�េ�្រចកចូល�� ប�� ប់ពី�រ�ប់េផ�ើមែដល�នកំណត់ៃនៃថ�សិ
ក�។ 

• និស្សិត�ែដល�ន�រយឺតដប់ពីរ (12) 
ដងក� �ងមួយែខនឹងទទួល�ន សកម��ពវ �ន័យ្រពម�ងំទំ�ក់ទំនងរបស់��បិ� ។          

• សិស្ស�ក៏េ�យែដលមកដល់��េរៀនប�� ប់ពីេ�៉ង ៨ និង ៥០ 
�ទី្រពឹក្រត�វែតទទួល�រឃុំខ� �ន��ំ�ច់េ�ៃថ�េ�ះ។ ្របសិនេបើសិស្សខក�ន�រឃុំខ� �នេនះ�� ក់វ �
ន័យរបស់ពួកេគនឹង្រត�វ�ត់បន�យ ២ ពិន� � េហើយេលើសពីេនះេទៀតរដ��ល / 
អ�ករច��ចេរៀបចំ�រ្របជុំ�ំ�ច់�មួយ��ព��ល / ��ព��លនិងសិស្ស។          

• ស្រ�ប់�ល់ដប់្រ�ំ (១៥) 
ដងយឺតទំ�ក់ទំនងឪពុក�� យនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មរយៈទូរស័ព�អីុែមលនិង / 
ឬអីុែមលធម��េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពអីវត��នែដល្រត�វ�នចិ�� ឹមរបស់កូន ៗ ពួកេគ។          

�របេណ� ញេចញ �មនុ ៖ 
និស្សិតែដលេស� ើសុំ�របេណ� ញេចញមុនេពលកំណត់្រត�វែត�នលិខិតចុះហត�េល�េ�យឪពុក�� យ / 
��ព��លែដល�នេហតុផល្រតឹម្រត�វស្រ�ប់�រេស� ើសុំ។ និស្សិត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់សំេណើរ
េ��ន់�រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតមួយ (១) 
ៃថ�មុន�រេស� ើសុំបេណ� ញេចញមុនេពលកំណត់។ សសិ្សគួរែត្រត�វ�នឪពុក�� យ��ព��លឬអ�ករច�រ
បស់ពួកេគេ្រជើសេរ �ស (មនុស្សេពញវ �យែដល�ន�រទទួលខុស្រត�វ�យុេលើសព ី២១ �� ំ) 
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។ ្រត�វ�ន�រកំណត់អត�ស�� ណ្រតឹម្រត�វ។ មិន�នករណីេលើកែលងចំេ�ះេ�ល�រណ៍េនះេទ។ �ល់សំេណើ
ែដល្រត�វេ�ះបង់េ�លមុនេពលកំណត់្រត�វែត�ក់��យលក�ណ៍អក្សរ។ 

* 
េ�លនេ��យយឺត�៉វនិង�របេណ� ញេចញមុន�លកំណត់នឹង្រត�វ�នែកែ្រប្របសិនេបើ�រេរៀនសូ្រត
ពីច�� យ្រត�វ�នអនុម័ត។ និស្សិតនឹង្រត�វអនុវត��មេ�លនេ��យយឺត�៉វនិងបេណ� ញេចញមុនេព
លកំណត់េ�ៃថ�ែដលពួកេគ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យចូលរមួេ�ក� �ង��រ��េរៀន។ 

ចំនួនអ�កទស្ស�ម�វ �ទ�ល័យ៖ យុវជននិងមនុស្សវ �យចំ�ស់ែដល�នបំណងចង់េ�ទស្ស
�និងេ�ម�វ �ទ�ល័យ�ចេធ� ��នេ�យេហតុ�អវត��នែដល�នេលសរហូតដល់េ� ៣ 
(៣) 
ដងក� �ងមួយ�� ំ។ ភស� ��ងៃនដំេណើរទស្សនកិច� ្រត�វែតទទួល�នពីម�វ �ទ�ល័យេហើយប�� �ន
េ��រ ��ល័យេស�កម�និស្សិត។ ដេំណើរទស្សនកិច�េ�ម�វ �ទ�ល័យ�មួយែដលហួសពី�រែប
ងែចករយៈេពលបី (បី) ៃថ�ត្រម�វឱ្យ�ន�រយល់្រពមពីរដ��ល។  

ឃ ។ ្រកមសលីធមន៌សិ្ិសត 

េ�លបំណងៃន្រកមសីលធម៌របស់��របស់េយើងគឺេដើម្បីអភិវឌ្ឍេលើកទឹកចិត�និងែថរក�បរ �
�� ននិងបរ ���សែដលេលើកកម�ស់�រេ�រពនិង�រពិ�រ�ស្រ�ប់អ�កដៃទនិងបំណង
្រ��� ចង់េរៀន។ ្រកមសលីធម៌របស់ហ� ��ែដលហ� �៉អីុនិងធី្រត�វ�នរច�េឡើងេដើម្បីអនុ�� តឱ្យ
សិស្សរបស់េយើង�ន�ពសកម�។ ទទួលខុស្រត�វេលើ្រគប់�� ន�ព�ងំអស់និងទទួលខុស្រត�វចំ
េ�ះសកម��ពនិង�កប្បកិរ ��របស់ពួកេគ។ និស្សិត�ងំអស់្រត�វទទួល�ន�រ្រប្រពឹត�េ�
យេស� ើ�ពនិងេ�� ះ្រតង់។ ្រកមសីលធម៌និស្សិត�ចេផ�រេ�បរ ��� នសិក�ពីច�� យ។ 

�រព្រងីកទូេ�  

�របេង� ើតនិងរក�ទំ�ក់ទំនងល� �មួយសហគមន៍ជុំវ �ញ�ងំក� �ងនិងេ្រ�បរ �េវណ��គឺ�េ�លេ�សំ
�ន់របស់��េយើង។  

1. ែតងែត្រត�វចិត�និងេ�រព ។ 

សកម��ពែដលអនុេ�ម�ម�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េយើងនិងមិន�ច្របែកក�ន: 
សកម��ពផ� �វេភទឬ�រប�� ញេសចក� ី្រស�ញ�់��រណៈរមួ�ងំ�រេថើប�រឱបនិង�រ�ន់ៃដ��
។ �រេ្របើ្រ�ស់�ក្យ�ស��ស (ប�� �) 
្រគប់ទីកែន�ង �ងំក� �ងនិងេ្រ���រ។ �ររ��នដល់បរ ���សសិក�។ និ�យឬព��លស�ជិកស
ហគមន៍�មួយេ�យ�កប្បកិរ ��មិនគួរេ�រព។ �រផ�ល់្រ�ក់កម� ីេ�េលើ្រជ �ងផ� �វឬអង� �យេ�េលើជំ
�នៃនអ�រព័ទ�ជុំ វ �ញ។ េធ� �ឱ្យ�នសេម�ងរ��ន�� ំងេពកេ�េពលចូលេ�ក� �ង��រឬេលវ ��� ង ។ េ្របើ
�ជីវកម�ក� �ង្រស �ក�កែន�ងេដើរេលង និងប�� ញ�កប្បកិរ ��រ�េ�ភបំ�ន�រ�� ន�នឬគំ�មកំ
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ែហង ឬ្របមូលផ� �ំ�� � ្រក �មធំ 
ៗ េ��ងក� �ង�ងេ�ជនីយ�� នឬ�ជីវកម�ក� �ងតំបន់មុនឬេ្រ�យ��េរៀន។ 

2. ្រក �ម�ហ� ីដឃីន�� តនិងជិតមកដល់ ។ ធី 

T �ត់�ន េធ� ��មសកម��ព��ែដល�ន�រព្រងីកនិង�រមិន�ច្របែកក�ន: 
�រេ�លសំ�ម / បំ�� ញ្រទព្យសម្បត� ិ េ�្រគប់ទីកែន�ងែក្បរបរ �េវណ�� - 
�ងក� �ងឬ�ងេ្រ�។ បរ �េ�គឬផឹកេ�តំបន់�មួយេលើកែលងែតតំបន់ែដល�នកំណត់។ មុខទំនិ
ញ��រនិង្រត�វ�នអនុ�� តិែតេ�ក� �ងបន�ប់ទទួល�ន��រៃថ�្រតង់និងក� �ងកំឡ� ងេពលផ�ល់េ�ប
ល់។ 

3. ដល់េពលេហើយេ្រត�មខ� �នេដើម្បីេរៀន ។ 

សកម��ពែដលអនុេ�ម�ម�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េយើងនិង�ន�រពិ�រ�ខ�ស់: េ្របើទូរស័ព��ម�
�េរៀនេ�យ�� ន�រអនុ�� ត។ រ�មីូងអ�រេ�យ�� នលិខិតឆ�ងែដន។ រ��នដល់បរ ���សេរៀនសូ្រត
�មវ �ធី�ក៏េ�យ។ �រេលងែល្បង�មរេបៀប�ក៏េ�យ�រជួបជុំ�មួយមិត�ភក� ិឬអ�កដៃទេទៀត
ែដលបង�ឱ្យ�ន�ររ��នដល់�លធំនិង�រពន�េពលដល់�� ក់។ 

4. សុវត� ិ�ពដំបូង ។ 

សកម��ពែដលអនុេ�ម�ម�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េយើងនិង�ន�រពិ�រ�: 
�រេលងេសើចឬេលងេសើចេ��ងក� �ងឬ�ងេ្រ���។ �រ្រប�ងំេសះនិង�រេលងេសើចគឺ្រត�វ�
នកំណត់���រេលងរដុប�� នសេម�ងរ��នមិនច�ស់ឬេលងេសើចែដល�ច�នឬមិន�ក់ទងនឹង
�ង�យ។ រត់ចុះជេណ� ើររ ��ម�លធំេ���េរៀនជុំវ �ញ��និង�ងេ្រ���។ �រេ�ះេ�លវត� �
េ�កែន�ង�មួយេ�ក� �ង��រ 
(�លៈេទសៈធ�ន់ធ�រ�ច�ំឱ្យ�នអនុ�សន៍ស្រ�ប់�របេណ� ញេចញ) 
។ និ�យេ��ន់ស�ជកិសហគមន៍�មួយ�មរេបៀបែដលេធ� �ឱ្យពួកេគ�ន�រម�ណ៍��� នសុវត� ិ
�ពឬរ�េ�ភបំ�ន។ (�លៈេទសៈធ�ន់ធ�រ�ច�ំឱ្យ�ន�រព្យ� រនិង / 
ឬ អនុ�សន៍ស្រ�ប់�របេណ� ញេចញ) 
។ រ��នក� �ង្រគប់វ �ធីែដល�ន្របព័ន���រ��េរៀនឬឧបករណ ៍
(ដូច�ឧបករណ៍េ�ទិ៍អគ� ិភ័យឬឧបករណ៍ពន�ត់អគ� ីភ័យ) 
។ ស� ិតេ�ក� �ងតំបន់��ៃន��រមុនរ �េ្រ�យ��េរៀនេ�យ�� ន�រអនុ�� តនិងវត��នពីបុគ�លិ
ក ។ មិនអនុវត��មពិធី�រសុខ�ព / សុវត� ិ�ពស្រ�ប់�រពិ�រ�សុខ�ព��រណៈ។ 

  

និយមន័ យៈ 
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េ�ង�មនិយមន័យបែន�មែដល�នែចងក� �ងបទប្ប�� ត� ិ�បន�ប�� ប់ៃន្រកមសីលធម៌េនះ�ក្យនិង
�� �ងេ្រ�មេ�េពលេ្របើក� �ង្រកមេនះនឹងលុះ្រ�ែតបរ �បទប�� ញ�៉ងច�ស់េបើមិនដូេច�ះេទ្រត�វ�នកំ
ណត់�៖ 

“ 
�រ�យដំ” ្រត�វ�នកំណត់���របុ៉នប៉ងបង�ឬេ�យេចត��រដឹងឬេធ�ស្របែហសប�� លឱ្យ�នរបួ
សដល់�ង�យដល់មនុស្ស�� ក់េទៀត។ 

�ររងរបួស�ង�យ ្រត�វ�នកំណត់���រចុះេខ�យៃន�� ន�ព�យសម្ប�ឬ�រឈឺ�ប់�� ំង។ 

“ 
�រសម� �តេធ� ��ប” ្រត�វ�នកំណត់��អំេពើេអឡិច្រត�និកសរេសរ�ក្យសំដីឬ�យសម្ប�ែដល�នេចត
�រ��នដល់�រអប់រ�របស់សិស្សបេង� ើតបរ ���សគំ�មកំែហងឬរ��នដល់្របតិបត� ិ�រ�មលំ�ប់លំេ�យ
របស់��។ 

“ �រ�តុែដល�ន្រត�តពិនិត្យ” ្រត�វ�នកំណត់���រ�តុ, �រ�តុ, ឬមុនេគែដល�នចុះក� �ងេលខ 
៣៥ PS § ៧៨០-១០៤ ។ 

“ 
Cyberbullying” ្រត�វ�នកំណត់���រ្រប្រពតឹ��មរយៈេស�កម� ្របពន័�ផ្សព�ផ�យសង�ម�ម្របព័ន�េអ
ឡិច្រត�និកែដលបំ�ន�៉ងធ�ន់ធ�រេ�េលើចរ �តលក�ណៈ�ង�យផ� �វេភទសកម��ពផ� �វេភទពិ�រ�ពឬពូ
ជ�សន៍។ 

  
“ 
បរ ��រេករ �ិ៍” ្រត�វ�នកំណត់��េសចក� ីែថ�ង�រណ៍ឬ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយែដលេធ� �ឱ្យប៉ះ�ល់ដល់
េករ �ិ៍េ�� ះរបស់អ�កដៃទេដើម្បីេធ� �ឱ្យមនុស្សេ�ះ�បេ�ក� �ង�រ�៉ន់�� នរបស់សហគមន៍ឬ��ងំមនុស្សទីបី
ពី�រ�ក់ទង�មួយបុគ�លេ�ះ។ 

“ 
េ្រ�ះ�� ក់ដល់សុខុ�ល�ពអ�កដៃទ” ្រត�វ�នកំណត់���រ្រប្រពឹត�ែដលេធ� �ឱ្យមនុស្ស�� ក់េទៀត�ន
េ្រ�ះ�� ក់ដល់�ង�យ។ 

“ �ររ��ន” 
(មិនែមនផ� �វេភទ) ្រត�វ�នកំណត់��សកម��ពែដលេធ� �ឱ្យរ��នដល់អ�កដៃទែដលរមួប�� �លបុ៉ែន�មិន
កំណត់ចំេ�ះ�រប៉ះ�ង�យ�រទំ�ក់ទំនងមិនចង់�នម�ងេហើយម�ងេទៀតនិង�រគំ�មកំែហង / 
�ស��ស / ទំ�ក់ទំនង្រ�ស�កសីលធម៌។ 
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“ 
�រគំ�មកំែហង” ្រត�វ�នកំណត់���រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយេ�យ�� ល់ឬេ�យ្របេ�លែដលប��
ញពីអំេពើហឹង�្រប�ំងនឹងមនុស្ស�� ក់េទៀត។ 
  
“ 
�រ�យីពូជ�សន៍ឬជន�តិ�គតិច” ្រត�វ�នកំណត់���រ�យីេ�� ះេ�រកពូជ�សន៍ពណ៌សម្ប� រ
�ស�ឬេដើមកំេណើតធម��តិរបស់បុគ�លឬ្រក �មបុគ�លេផ្សងេទៀត។ 

�ររ�ពឹងទុក៖ 

ែផ�ក�ងេ្រ�មេនះរ�េលចនូវេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ក់�ក់ស្រ�ប់និស្សិត / 
្រគ��រ�ក់ទងនឹង�ររ�ពឹងទុករបស់និស្សិត៖ 

ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
រក�សិទ�ិក� �ង�រប�� ញដល់្រក �ម្របឹក�ភិ�លនូវ អនុ�សន៍ៃន�របេណ� ញេចញស្រ�ប់�ល់អំេពើហឹង�រមួ
�ងំអំេពើែដល�នេធ� �េ�ក� �ង�រ�រ�រខ� �នឬ�រសងសឹក។ �រែណ�ំនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យបុគ�លិ
ក��ែដល�នកំណត់េហើយនឹង្រត�វអនុវត�េ�យមិនគិតពី�លៈេទសៈជុំវ �ញ្រពឹត� ិ�រណ៍�ក់�ក់�មួ
យឬ្របវត� ិវ �ន័យឬជំហរសកិ�ឬជំហរសិក�របសស់សិ្ស��� ក់ែដល�ក់ពន័�។ េ�ល�រណ៍េនះ�ត្រត�ងស
កម��ពែដលេកើតេឡើង�មរយៈ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យឌីជីថលដូច��រេផ�ើ�រកម� វ �ធីទូរស័ព�ចល័ត្របព័ន�ផ្សព�
ផ�យសង�មនិងអីុែមល។ 
និស្សិត្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង្រប�ន់�� ប់េ�នឹងេ�លនេ��យ្រគប់េពលេវ�និង្រគប់ទីកែន�ងរមួ�
ន: ឃ េ�៉ងេរៀនេ��� uring , ខ efore និងប�� ប់ពី�� , o េ◌ បរ �េវណ�� n 
និងក� �ងសហគមន៍េ�ជុំវ �ញេ�ះ , ឃ uring សកម��ព��របស់��ែដល�ំ្រទេ�យ , ឃ uring 
ដំេណើរកម�ន��ល, ្រពឹត��ិរណ៍កី� (�ងំេ�និង�� យពី��) 
និង្រពឹត� ិ�រណ៍�ក៏េ�យែដលសសិ�នុសិស្សតំ�ងឱ្យ  វ �ទ�ល័យ Philadelphia E&T Charter ។ 
�ងេលើេនះ្រ�ន់ែត�ឧ�ហរណ៍ៃនទីកែន�ងេហើយមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ប�� ីហត់េនឿយេទ។  
សកម��ពៃនអំេពើហឹង�េ�េលើមនុស្ស�� ក់េទៀតរមួ�នបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះសកម��ពដូច�
ងេ្រ�មេនះេទ៖ 
  
អំេពើហឹង� : មិន hrowing អ� �េ�មនុស្ស�� ក់េផ្សងេទៀត ទំ hysically 
លុកលុយអវ�ស�� ល់ខ� �នរបស់បុគ�លមួយេផ្សងេទៀតក� �ងេ�លបំណងេដើម្បីបំភិតបំភ័យពួកេគ ែដល� 
្របេភទៃន�រេធ� �កូដកម�ឬ ny �ប់យក (�ល់, �ត់, �ំ, ល) 
  
�ក្យសំដីអំេពើហឹង� : ខ ullying (ដូចែដល�នេរៀប�ប់េ�ក� �ង ទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T 
�ន េ�លនេ��យសម� �ត) , t, hreatening ជីវ �តរបស់បុគ�លមួយេផ្សងេទៀតឬសុវត� ិ�ព , t, hreatening 
េដើម្បី�ំយកមនុស្ស�� ក់េផ្សងេទៀតេ���េរៀនេដើម្បី្របយុទ� ្រប�ំងនឹងនរ��� ក់ , រ�េ�ភបំ�នឬ�
�្រប�ថ ។ 
  
សកម��ពេផ្សងេទៀត�ម�ត់�រេ្រ�ម �រ្រកម្របតិបត�ិ : �រ �យ្រប�រ exual , េ�៉ង arassment 
របស់ស�ជិកសហគមន៍មួយេ�យ្រក �ម្រគ��រេ��ងេ្រ�ឬមិត�ភក� ិ, ផ� �ចេផ�ើមេ�យ ទី្រក �ង 
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Philadelphia អីុ & T 
�ន សិស្ស។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រគំ�មកំែហងែដលេធ� �េឡើងេ�ក� �ងមនុស្ស�� ក់េ�យអត�បទវ �េដអូឬេ្របើ
្របេភទ�មួយៃនប�� ញសង�ម (ក� �ង Twitter, Instagram ក� �ង , ល) , ទំ ossession �វុធ - 
"រមួប�� �លបុ៉ែន�មិន�នកំណត់ចំេ�ះ, �ំបិត, បន�យឧបករណ៍, �ត់ឧបករណ៍ nunchaku, �ំេភ� ើង, 
�ំេភ� ើង, �ំេភ� ើង, 
និងឧបករណ៍ឬឧបករណ៍ែដល�នសមត��ពប�� លឱ្យរងរបួសធ�ន់ធ�រ�មួយេផ្សងេទៀត "(ច�ប់ 26 
ៃន�� ំ 1995 សុវត� ិ�ព��ច�ប់) * , ឃ estruction ៃន្រទព្យសម្បត�  ិ, �នសឬបុ៉នប៉ងែចក�យ, 
�រ�តុខុសច�ប់�មួយ * , លួច ។ 
ក� �ងករណី�ងំេនះ ទី្រក �ង Philadelphia 
E&T ្រត�វែតអនុវត��មច�ប់។ ច�ប់ត្រម�វឱ្យ��េរៀន�យ�រណ៍អំពី�ររ�េ�ភ�មួយេ��ន់��� ធរ
ែដលប�� ប់មកនឹងកំណត់�េតើ�រេ�ទ្រប�ន់ពីបទឧ្រកិដ�នឹង្រត�វ�ន�ក់ែដរឬេទ។ ��នឹងបន�នី
តិវ �ធីវ �ន័យៃផ�ក� �ងរបស់ខ� �ន�ច់េ�យែឡកពី��� ធរ។ 
្របសិនេបើ�ន�រសង្សយ័�រ�េ�ភេលើ ្រកមសលីធម៌ េនះ ភី�ដិល� 
E&T នឹងអនុវត��មេ�ល�រណ៍វ �ន័យនិងនីតិវ �ធីដូច�នែចង�ងេ្រ�ម។ ្របសិនេបើ�្រត�វ�នកំណត់
�សិស្ស�� ក់�នរ�េ�ភេលើឯក�រ 
្រកមសីលធម៌ េនះនឹងផ�ល់�អនុ�សន៍ស្រ�ប់�របេណ� ញេចញ។ សូមកត់ស�� ល់�និស្សិតមិន្រត�វ�ន
បេណ� ញេចញ�ផ� �វ�រេទេលើកែលងែតរហូតដលដ់ំេណើរ�រសវ��រ្រត�វ�នប�� ប់េហើយ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល
េ�ះេ�� តេដើម្បីបេណ� ញសិស្សដូច�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។ 
  
�រ្រប្រពឹត�  ិរ�េ�ភបំ�ន ៖ �រ្រប្រពឹត� ិរ�េ�ភបំ�ន�មួយេ�យ�� ល់េ�េលើបុគ�លិកឬនិស្សិត្រត�វ�ន
�ម�ត់�៉ងតឹងរ��ង។ េនះរមួប�� �លបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ�រ�យី�ររ�េ�ភបំ�ន�ក្យសំដី
�ររ�េ�ភបំ�នេលើ�ង�យ�រ�យីពូជ�សន៍ឬ�រេធ� �ទុក� បុកេម�ញ�រនិ�យ�ក្យសំដឬីសកម��ព
ែដលគំ�មកំែហងសសិ្សឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀតឬញ�ះញង់អ�កដៃទឱ្យេធ� �ដូេច�ះ�របង� ិតបង� ំ�រលួចបន� ំនិង�
�ងំសិស្សព�ីរចូល។ 
�កេចញឬ�� ស់ទីលេំ�ពី��េរៀនឬចូលរមួសកម��ព��េ�យ�រគំ�មកំែហងឬ�រ�យ។ី 
  
សកម��ព ៖ 
និស្សិត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួក� �ងសកម��ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�។ �រចូលរមួនិង�រេប��� ចិត�ចំ
េ�ះសកម��ព���ន�រៈសំ�ន់ក� �ង�របេ្រង�នជំ�ញរបស់សិស្សដូច�កិច�សហ្របតិបត� ិ�រនិង
�ព�អ�កដឹក�ំ។ ក� ឹប្រត�វ�នេរៀបចំនិងស្រមបស្រម�លេ�យស�ជិកបុគ�លិក។ បុគ�លិក�ងំេនះព្រងឹ
ង្រកមសីលធម៌ក� �ងេពល្របជុំក� ឹប / 
សកម��ព។ �របេណ� ញេចញពីក� ឹបគឺ��រសំេរចចិត�របស់អ�កស្រមបស្រម�លក� ឹប។ ក� ឹបសិក�រមួ�នស�
គមកិត� ិយស�តិរ�� ភិ�លនិស្សិត�� ំសិក�។ ល។ 
សូមកត់ស�� ល់��ល់សកម��ព�ងំអស់នឹង្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញ�៉ងហ� ត់ចត់េដើម្បីទទួលយកេ�ល�រ
ណ៍ែណ�ំែដលេចញេ�យទី�� ក់�រ្រក �ង - រដ�និងទី�� ក់�រសហព័ន�េ�យ�រគ្រមប -១១ ។ 
  
�រេរៀនសូ្រតែផ�កហិរ�� វត� � / �� ន�ពរដ�៖ (្រត�វ�នផ�ល់ថវ ���ងំ្រស �ងឬេ�យែផ�កេ�យរ�� ភិ�ល) 
�នកម� វ �ធីឥតគិតៃថ�ប�� ប់ពីៃថ�ច័ន�ដល់ៃថ�្រពហស្បតិ៍េរៀង�ល់ស�� ហ។៍ �រផ�ល់ជូនកម� វ �ធី�ចរមួ�ន
បុ៉ែន�មិន�នកំណត់ៈ ជំនួយកិច��រ ផ�ះ�រប�� ត់បេ្រង�នមនុស្សយន��រ�ក់ផ�យកី�កី�។ ល។ 
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្របតិទិនឌីជីថលែដលេរៀប�ប់ពីសកម��ព�ចរកេឃើញេ�េលើេគហទំព័ររបស់�� www.petchs.org ។ ប័
ណ� អនុ�� ត្រត�វ�នប�� �លក� �ងឧបសម� ័ន� េដើម្បី �ព�យ្រស�ល របស់អ�ក ។ 
  
�រ�ប់ខ� �ន ៖ និស្សិត�ែដល្រត�វ�ន�ប់ខ� �ននិង / 
ឬ�ប់ខ� �នេ�យ��� ធរអនុវត�ច�ប់េ�េពលែដលេ���ឬមុខ�រែដល�ក់ព័ន�នឹង��េរៀននឹង
្រត�វប�្ឈប់�ប�� ន់េហើយប�� �នេ�្រពឹទ�បុរសនិស្សិត។ ែដនសមត�កិច���មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះេ�៉
ងសិក�ឬ្រទព្យសម្បត� ិរបស់��េឡើយ។ ឥរ ��បថ�មួយែដលេករ �ិ៍េ�� ះ���ចនឹងរងផលប៉ះ�ល់ស� ិ
តេ�េ្រ�មយុ�� ធិ�ររបស់��។ ឪពុក�� យ / 
��ព��លនឹង្រត�វជូនដំណឹង�ប�� ន់េហើយ�រ�� កេនះនឹងេ�ែត�ន្របសិទ�ិ�ពរហូតដល់��� ធរ
�នកំណត់លទ�ផល។ 

ASSAULT ◌ៈសិស្ស��� ក់ែដលេធ� ��បឬគំ�មេធ� ��បបុគ�លិកបុគ�លិកនិស្សិតឬនិេ�ជិក���មួ
យនឹង្រត�វេចញ�រព្យ� រ�រសិក�េ�េ្រ����� មៗេហើយឧប្បត� ិេហតុេនះនឹង្រត�វប�� �នេ�្រពឹទ�បុរសនិស្សិ
ត។ 

អត�ពលិក ៖ ភី�ដិល�និងេអ។ 
ធីនឹងផ�ល់ជូនកី��ល់េ�ះ ភី�យេអស �� យនីសស្រ�ប់ រដូវ�ល ២០២ ១ -
២០២ ២ រដូវ�ល។ និស្សតិ�ែដល�ប់�រម�ណ៍នឹងកី�វណ� ៈ�មួយ�នសិទ�ិ�កល្បងរក្រក �មកី�របស់
��រដ�ក� �ង្រស �ករបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យចូលរមួក� �ង្រក �មកី�របស់��មួ
យេផ្សងេទៀតពួកេគ្រត�វជូនដំណឹងដល់្រប�នែផ�កេស�កម�និស្សិតរបសេ់យើង។ េ�យទទួល�� ល�់អត�ព
លកម�េ���គឺ�ែផ�កបែន�មៃនបទពិេ�ធន៍��ភី�ដិល�េអ។ ធី។ 
ធីនឹងេធ� ��រទំ�ក់ទំនង�មួយ �� �ងំេ�ះ េដើម្បី���អត�ពលិកទទួល�ន�របេណ� ញេចញមុន
េពលកំណត់េ�េពល�ន�ពសម្រសបេ�យ�� ប់�មួយ�រ ��ល័យេស�កម�និស្សិតនិងបំេពញ�មត្រម�
វ�រសិក� PIAA �ក់�ក់និង�រអនុវត�ន៍��េរៀន�រចូលរមួនិង�ពយឺត�៉វ។ 
ត្រម�វ�រមុនេពលចូលរមួក� �ងកី��មួយ។ �យក�� ន្រគ�បង� �កនិង និស្សិត - អត�ពលិកនឹងេធ� ��តំ�
ង��េ�យេ�ទន�ពនិងជំរុញឱ្យទទួល�នេ�គជ័យេលើ្រគប់វ �ស័យកី�ែដលពួកេគ្របកួត្របែជង។ 
  

រ�ពឹង�នឹងសិក� / ឥរ ��បទ របស់ S ស្រ�ប់សិស្សនិស្សតិអត�ពលិក 
• ្រត�វែត្រត�វ�នឆ�ង�ត់ �ក់ក�� លរបស់ខ� �ន �� ក់។            
• ្រត�វចូលេរៀនេ�ៃថ�ៃន្រពឹត� ិ�រណ៍។            
• ្រត�វ�ក់ចំ�រំបស់្រគ�េពទ្យេដើម្បី្រតឡប់េ���េរៀននិងេដើម្បីចូលរមួក� �ងកី��ន្រប
សិនេបើអវត��នអស់រយៈេពលបីៃថ�ឬេ្រចើន�ងេនះ។            
• មិន្រត�វ�ន�� កឬ�នប�� វ �ន័យ * 
ធ�ន់ធ�រ�មួយស្រ�ប់រយៈេពលៃនរ�យ�រណ៍េនះ។            

* ធ�ន់ធ�រ ្រត�វ�នេគកំណត់���រសរេសរស្រ�ប់�រ្រប�ំង�រមិនេ�រពឬ�ររ��ន។ 
ស�� ល់ៈនិស្សិត�ែដល្រត�វ�នព្យ� រនឹង�ត់បង់សិទ�ិទទួល�នរយៈេពល ៥ 
ៃថ�ែដលនឹង�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ដបូំងៃន�រចូលេធ� ��រវ �ញ។ 
�រ�យតំៃលៃន�រទទួល�នសិទ� ិ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.petchs.org
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              ប�� ីចូលរមួរបស់អត�ពលិកនឹង្រត�វបេង� ើតេឡើងេ�ៃថ�ទី ១៥ និងទី ៣០ / ៣១ 
ៃនែខនីមួយៗ។ និស្សិត�ងំអស់ែដលមិន�នបំេពញ�ម�ររ�ពឹងទុកែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើនឹងមិន
�ចចូលរមួក� �ងរយៈេពល ៥ ៃថ��នេឡើយ។ ប�� ប់ពី ៥ 
ៃថ�កំណត់្រ�សិក�របសនិ់ស្សិតែដល�� នសិទ�ិនឹង្រត�វ�នពិនិត្យម�ងេទៀត។ ្របសិនេបើពួកេគបំេពញ�ម
ត្រម�វ�រ្រសបច�ប់ពួកេគនឹង្រត�វ�នេ�សស�� តេដើម្បីេលងរហូតដលរ់យៈេពល�នសិទ�ិទទួល�នប��
ប់។ �នឹងមិន�នករណីេលើកែលងេ�ះេទ។ 
�រព្រងីកទូេ� ស្រ�ប់និស្សិត - េអសអិល 

• ្រត�វែតទទួល�ន�រ�រ�ងំអស់ែដល្រគបដណ� ប់ ែដល្រត�វ�ន ខក�នេពលែដលេ��� យ
ពី��េ�យ�រែត�រ្របកួតមួយ។           
• ្រត�វ�ន�ង�យ�នប�� ប់មុនេពលចូលរមួ�មួយ្រក �មេនះ។           
• ្រត�វ�នសំណុំែបបបទមួយែដលឪពុក�� យ�នប�� ប់�រអនុ�� ត។           

និស្សិតែដល�ន�នដល ់19 របស់ពួកេគ េលើកទី ៃថ�ខួបកំេណើត 30 
ែខមិថុ� ទី �ប�� ន់មុន�� ំសិក��េពលបច� �ប្បន�មិន�ចចូលរមួក� �ង្រក �មកី� Freire ។ 

  
និស្សិត - អត�ពលិកនិង និស្សិត Philadelphia E&T 
ែដល�នចូលរមួក� �ង្រពតឹ� ិ�រណ៍កី�ែដល្រត�វ�� េ�ែតស� ិតេ្រ�ម្រកមសលីធម៌របស់��។ 

�រពិនិត្យ�ង�យ៖ 
អត�ពលិកនិស្សិត�� ក់ៗ្រត�វែត�ន�យសម្ប�ចូលរមួ�មុនេ�យ្រគ�េពទ្យ�ន�រអនុ�� តមុនេពលហ� �
ក�ត់�មួយ្រក �មមុនរដូវ�លនីមួយៗ។ 

ត្រម�វ�រ�យុនិង�ព�ចទទួលយក�ន៖ និស្សិត្របែហល�មិន�ន់�នដល់�យុ ១៩ 
�� ំគិត្រតឹមៃថ�ទី ១ ែខកក��មុន�� ំសិក�េ�ះេទ។ និស្សិត�� ក់ៗ�នសិទ�ិទទួល�នែត ៤ 
�� ំ�ប់�� បុ៉េ�� ះរហូតដល់�� ក់ទី ៨ ។ 

េសៀវេ� ៖ េសៀវេ� �ងំអស់គឺ�្រទព្យសម្បត� ិរបស់��េហើយេសៀវេ��ងំេនះ្រត�វ�នែថរក�េ�យសិស្ស
ក� �ងលក�ណៈសម្រសប។ �រ�� ស់ប� �រឬេធ� �ឱ្យខូចេសៀវេ�គឺមិនខុសពី�របង� �ចឬេធ� �ឱ្យខូច�តដល់្រទព្យស
ម្បត� ិ��ឬស�� រៈេផ្សងេទៀតេឡើយ។ 

�ររ�េ�ភេសពសន�វៈ / �រគំ�មកំែហង / �ររ�េ�ភបំ�ន / 
�រ�យលុក ៖  វ �ទ�ល័យ ហ� ��ែដលេហ� �និងធីធ័រ�ម�ត់សកម��ពៃន�រ�យី�របំភិតបំភ័យឬ�រសម� �
តរមួ�ងំ�រសម� �តឬ�រ�យី�មអិុនធរេណត។ បរ ���សសុវត� ិ�ពនិងសុីវ �លេ�ក� �ង��េរៀនគឺ�ំ�
ច់ស្រ�ប់សិស្សក� �ង�រេរៀននិងសេ្រមច�ននូវកំរ �តសិក�ខ�ស់។ �ររ��ន�របំភិតបំភ័យឬ�រសម� �តេធ� ��
បដូច��ររ��នេផ្សងៗឬ�កប្បកិរ ��េ�រេ�គឺ��រ្រប្រពឹត�ែដលេធ� �ឱ្យរ��នដល់សមត��ពរបស់សសិ្ស
ក� �ង�រេរៀននិងសមត��ពរបស់��េរៀនក� �ង�រអប់រ�សិស្សរបស់ខ� �នេ�ក� �ងបរ ��� នែដល�នសុវត� ិ�ព។
 េហើយ�ប់�ំងពីសសិ្សេរៀនេ�យឧ�ហរណ៍អ�ក្រគប់្រគង��េរៀនម�វ �ទ�ល័យបុគ�លិកនិងអ�កស� ័្រគចិត�
គួរែត្រត�វ�នសរេសើរចំេ�ះ�រប�� ញ�កប្បកិរ ��សមរម្យ�រព��លអ�កដៃទេ�យ�ពគួរសមនិង�រ
េ�រពេហើយបដិេសធមិនអត់ធ�ត់ចំេ�ះ�រ�យី�របំភិតបំភ័យឬ�រសម� �ត។ េ�ល�រណៃ៍ន�រសម� �ត បំ
េពញ គឺ�ចរក�ន�មអិុនធរេណត៖ http://www.petchs.org/UserFiles/Servers/Server_1166959/File/
BullyingHarassmentPolicy.pdf 

ទូរស័ព� ៃដ 
/ េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និចេអឡិច្រត�និ ចៈ និស្សិត�ែដលេ្រជើសេរ �សយកឧបករណ៍េអឡិច្រត�និករបស់ពួកេគេ�
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��េរៀន�ចេធ� �ដូេច�ះ�នេ�យយល់�ពួកេគមិន្រត�វេ្របើឧបករណ៍�ងំេនះេ�ក� �ង�� ក់េរៀនរបស់ពួកេគ
។ េ�លនេ��យ��គឺ“ បិទេហើយេ��� យ” េ�្រគប់បន�ប់េរៀន។ េ�យ�រគ្រមបគ្រមប -១១ 
មិន�នករណីេលើកែលងេ�ះេទេហើយេ�ល�រណ៍��របស់េយើងនឹង្រត�វ�នអនុវត��៉ងតឹងរ �ង។ េនះ
េ�យ�រែតេ្រ�ះ�� ក់ែដល�ចេកើត�នែដលឧបករណ៍ទូរស័ព�ចល័ត�ច�ំឱ្យអ�កដៃទអនុវត�េ�ល�រ
ណ៍សង�មនិងសុវត� ិ�ពែដល�នែចងេ�យទី�� ក់�រ្រក �ងរដ�និងសហពន័�។ និស្សិតនឹង�ច�ក់ឧបករណ៍
េអឡិច្រត�និចរបស់ពួកេគេ�េពលចូល�� ក់េរៀន។ ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកនឹង្រត�វ្របគល់ជូននិស្សិតវ �ញេ�
ចុងប�� ប់ៃនរយៈេពលសកិ�។ សសិ្ស�� ក់�ចេ្រជើសេរ �សេដើម្បីរក�ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និរបស់ពួកេគបុ៉ែន�� 
្រត�វែត �ន�រ េចញនិង�� យ ក� �ងអំឡ� ងរយៈេពលកំណត់ៃន�រ�� ក់។ ្របសិនេបើសិស្ស�នឧបករណ៍េអឡិ
ច្រត�និចរបស់ពួកេគេចញេ�ក� �ង�� ក់ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និចនឹង្រត�វប�� �នេ��រ ��ល័យេស�កម�និស្សិត
�មរយៈម�ន� ី��ស�តុ។ សិស្សនឹង�ចេ្រជើសេរ �សយកឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកប�� ប់ពីេរៀន។ េលើកទី ៣ 
និស្សិត�នឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកេ្រ�ទូរស័ព�មិន្រតឹម្រត�វនឹង្រត�វរ �បអូសេហើយឪពុក�� យ្រត�វមក��េដើ
ម្បីរក�ទុកទូរស័ព�។ េលើកទីបួនឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក្រត�វ�នប�� �នមិន្រតឹម្រត�វ�មទូរស័ព� ្រត�វេផ�ើេ��រ �
�ល័យេស�កម�និស្សិត�េរៀង�ល់ៃថ�ឆ�ស។ ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និចគឺ�ទំនួលខុស្រត�វរបស់សសិ្ស។ េ�ះបី
����ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ខ�ស់ក� �ង�ររក�ទុកឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកែដលរ �បអូស�នេ�យសវុត� ិ�ព
និងសុវត� ិ�ពក៏េ�យ ទី្រក �ងហ� �� ែដល េហ� �េអ។ 
ធី មិនទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ�� វត� �ចំេ�ះឧបករណ៍េអឡិច្រត�និករបស់សសិ្ស�េតើពួកេគស� ិតេ�ក� �ងកម�សិទ�ិរ
បស់សិស្សឬ��េរៀនេ�ះេទ។ 

�ររ �តត្បិតេលើ�រែចក�យ (រមួ�ងំ�� ជំក់�រ �ក�� េ្រគ�ង្រសវ �ងនិងឧបករណ៍វ ��� ) ៖ 
�រ�ន់�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�រលក់និង / 
ឬ�រប�� �នេ្រគ�ង្រសវ �ងឬ�រ�តុែដល�ន្រគប់្រគង្រត�វ�ម�ត់�៉ងតឹងរ��ង។ �រ�ម�ត់េនះ�ប់ប
�� �ល��រ��េរៀនកែន�ងេ�ជុំវ �ញ�រេធ� �ដំេណើរេ���េរៀនក៏ដូច�កម� វ �ធីឬសកម��ពឧបត�ម�រប
ស់��េ�យមិនគិតពទីី�ំង។ 
�រេ្របើ្រ�ស់ៈ និស្សិតែដល�នពិ�រ�ពឬរងរបួសែដលប៉ះ�ល់ដលស់មត��ពរបស់សិស្សក� �ង�រេឡើងជ
េណ� ើរ្រត�វ�នកំណត់ចំ�រំបស់េវជ�បណ� ិតែដលប�� ក់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ែដល្រត�វ�រ�យូរមកេហើយេដើម្បីទទួ
ល�នជេណ� ើរយន�ឆ�ង�ត់ពីរដ��ល។ និស្សិតែដលជិះជេណ� ើរយន�េ�យមិន�ន�រអនុ�� ត្រត�វ�នវ �ន័យ
។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រម
ប ១៩ េ�េពលកំណត់�រេ្របើ្រ�ស់ជេណ� ើរយន�ែដលសម្រសប។ 

�របិទ / េបើកជ�� ំង : 
និស្សិតមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យវេង�ងេ�ជុំវ �ញអ�រ្រចករេបៀង�េដើមឬេចញពី��រេ�យ�� ន�រអនុ
�� ត។ ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វ�រ�កេចញពី�� ក់េរៀនឬតំបន់ែដល�នកំណត់ពួកេគ្រត�វែតទទួល�នលិខិត
ឆ�ងែដនពី្រគ�ឬបុគ�លិករបស់ពួកេគ�មុនសិន។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រម
ប ១៩ េ�េពលកំណត់�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសបៃនពិធី�រនិងបន�ប់ទឹក។ 
អន�រកម� ៖ 
បុគ�លិករដ��លនិងសន� ិសុខរក�សិទ�ិ�កសួរសសិ្សឬនិស្សិត�មួយ�ក់ទងនឹង�រ្រប្រពឹត�ឬ�កប្បកិរ �
�ក៏ដូច�ឥរ ��បទឬ�កប្បកិរ ��របស់អ�កដៃទ។ ពួកេគក៏រក�សិទ�ិក� �ង�រែស� ងរកសិស�នុសសិ្សឬសិ
ស្សក៏ដូច�្រទព្យសម្បត� ិរបស់ពួកេគផងែដរ្របសនិេបើ�ន�រសង្ស័យសមេហតុផល��នរបស់របរែដលខុ
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សច�ប់ឬវត� �ែដលខុសច�ប់ឬវត� �ែដល�នេ�ក� �ងខ� �នពួកេគែដល�ចបង�អន��យដល់សុខុ�ល�ពនិង 
/ ឬសុវត� ិ�ពរបស់អ�កដៃទ។ ឬ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពរបស�់�។ 

និស្សិត្រត�វសហ�រ�មួយសំណួរ�មួយេ�យរដ��ល��។ និស្សិតែដល្រត�វ�ន�កសួរេ�យម�ន� ីអនុវ
ត�ច�ប់េ�ក� �ងមូល�� ន��េរៀននឹង្រត�វ�នែណ�ំអំពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ្រប�ំងនឹង�រេរ �សេអើងខ� �នឯ
ង។ 

��: និស្សិត្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងបដិេសធមិនេ្របើ្រ�ស់��ែដលមិនសមរម្យចំេ�ះបុគ�លិកនិងនិ
ស្សិត / 
្រប�ជនដៃទេទៀតេ�តំបន់ជុំវ �ញេ�ះ ។ និស្សតិមិន្រត�វេ្របើ���ែដលេមើល�យក� �ងលក�ណៈ�មួយ
េឡើយ។ 

ទំនួលខុស្រត�វ / 
�របំ�� ញ្រទព្យសម្បត�ិ៖ និស្សិត្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងជួយរក�បរ ��� ន�រ�រ�� ត។ �រទុក�ក់សំ�មគំ
នូរ�មទី��រណៈឬ�រខូច�ត្រទព្យសម្បត� ិមិន�ចទទួលយក�នេទ។ 

បន�ប់េគង / េ� : និស្សតិ្រគប់របូនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវ locker 
មួយ �ម�រេស� ើសុ ំ។ អ�ក�ក់េ�រគឺ�្រទព្យសម្បត� ិរបស់��េហើយ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេដើម្បីទុកេ��វ�
ងេ្រ�េសៀវេ�របសរ់បរ�� ល់ខ� �ន។ ល។ 
ខណៈែដលេ�រេ�ែត�្រទព្យសម្បត� ិរបស់���រែថរក�េ�រគឺ�បន� �ករបស់សិស្ស។ និស្សិតមិន្រត�វ�ន
អនុ�� តិេ�យេ្របើេ�ររបស់សិស្សេផ្សងេទៀតេទេហើយក៏មិន្រត�វ�នអនុ�� តេ�យែចក�យេ�រ�មួយ
សិស្សេផ្សងេទៀតែដរ។ �រេធ� ��ជីវកម��មួយ locker 
របស់សិស្សេផ្សងេទៀតនឹង�ំឱ្យ�ន�រ្រត�តពិនិត្យវ �ន័យ។ 

អ�ក�ក់េ�រ�ច្រត�វ�នែស� ងរកេ�យរដ��ល (ឬអ�ករច�) 
្របសិនេបើ�ន�រសង្សយ័សមេហតុផល�េ�រ�នអ� �ែដលបង�េ្រ�ះ�� ក់ឬខុសច�ប់។ �រែស� ងរកលក�
ណៈេនះនឹង្រត�វេធ� �េឡើងេ�យ�ន�ក្សី�� ក់ឬេ្រចើន�ក់។ 

�នែតេ�រែដលេចញេ�យ��េទែដល�ច�ក់េ�េលើេ�រេហើយេ�រែដលមិន�នចូល��េរៀន
នឹង្រត�វដកេចញ�� មៗ។ 

�រែស� ងរកវ �ធី��ស� ៖ េដើម្បីបេង� ើនសុវត� ិ�ពសសិ្សនិស្សិតនិងេភ��វេ��ម��េរៀន្រត�វចុះប�� ីរកេឃើញែដ
កេ�្រចកចូល�ងមុខ។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រមប 
១៩ េ�េពលកំណត់�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសប។ 
្រប�ំងនឹងសុខ�ព ៖  វ �ទ�ល័យ Philadelphia E&T 
�នេប��� ចិត��ងំ្រស �ងក� �ង�រែថរក�បរ ���សេរៀនសូ្រត្របកបេ�យសុវត� ិ�ពស្រ�ប់សសិ្ស្រគប់របូ។ 
អំេពើហឹង�នឹងមិន្រត�វ�នអត់ឱនឱ្យេឡើយ។ និងនិស្សិត�ែដលេ្រជើសេរ �សេ្របើអំេពើហឹង�្រគប់្របេភទែដល
�ជំេរ �សក� �ង�រេ�ះ្រ�យប�� ប�� រ ��ពខុស�� �មួយនរ��� ក់នឹង្រត�វប�� �នេ� ្រពឹទ�បុរសនិស្សិត�
ប�� ន់ចំេ�ះ�រព្យ� រ / បេណ� ញេចញ។ 

�រេ�រព៖ បរ ���សៃន�រេ�រព�� េ�វ �ញេ�មក្រត�វ�នេគរ�ពឹងទុកេ�ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
។ �ពច្រម �ះនិង�ពខុស�� ៃនមតិ្រត�វ�ន�� គមន៍ខណៈែដលេយើង�បរ ��� នរមួ។ និស្សិតនិងបុគ�លិក
្រត�វេ�ះ្រ�យ�� េ�យេ្របើ��ែដល�នជំ�ញវ ��� ជីវៈនិងសមរម្យ។ �រេ�ះ្រ�យទំ�ស់គឺសំ�ន់េដើម្បី
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រក�បរ ���សៃន�រេ�រព�� េ�វ �ញេ�មក។ ជំនួយក� �ងតំបន់េ�ះ�ចរក�នេ��រ ��ល័យរដ��ល
�មួយ។ 

្រពឹត� ិ�រណ៍��េរៀន ៖ 
និស្សិតែដលចូលរមួ្រពឹត��ិរណ៍��េរៀន្រត�វែតេ�រព�មច�ប់�ងំអស់ែដល�នេ�ក� �ង្រកមេនះ។ សិ
ស្សមិន�ចចូលរមួ្រពឹត� ិ�រណ៍��េរៀន�នេទ្របសិនេបើពួកេគមិន�នចូលេរៀនេ�ៃថ�េ�ះ។ 
សិស្ស / 
្រគ��រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះសិស្សរបស់ពួកេគែដល�នមេធ��យេធ� �ដំេណើរែដល�ចេជឿទុកចិត��នេ� / 
ពី្រពឹត� ិ�រណ៍��។ និស្សិត្រត�វែតមកដល់្រពឹត� ិ�រណ៍មួយក� �ងរយៈេពលមួយេ�៉ងៃនេ�៉ង�ប់េផ�ើម។ និ
ស្សិតមិន�ច�កេចញពី្រពឹត� ិ�រណ៍េនះរហូតដល់មួយេ�៉ងមុន្រពឹត� ិ�រណ៍ប�� ប់។ និស្សិត្រត�វ�កេចញពី
កែន�ងេ�ះក� �ងរយៈេពលដប់្រ�ំ (១៥) 
�ទីប�� ប់ពី្រពឹត� ិ�រណ៍ចប់។ សិស្សែដល្រត�វ�នបេណ� ញេចញពី��របស់េយើងមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យ
ចូលរមួក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍��េរៀន�មួយ�៉ងេ�ច�ស់មួយ (១) 
�� ំ។ សិស្សែដល្រពេងើយកេន� ើយនឹងេ�ល�រណ៍េនះេហើយ�ំសិស្សែដល្រត�វ�នបេណ� ញេចញពី��នឹង្រត�វ
្របឈមនឹងវ �ន័យែដល�ច�ប់ប�� �ល�រព្យ� រនិង / 
ឬ�របេណ� ញេចញ។ ្រពតឹ� ិ�រណ៍បុគ�ល�ច�ន លក�ណៈវ �និច� ័យ �ក់�ក់ ស្រ�ប់សិទ�ិនិង�រចូលរមួរប
ស់សិស្ស។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រម
ប ១៩ េ�េពលកំណត់ពធីិ�រសម្រសបស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍��េរៀន។ 

ៃថ�សិក�េសនធ័ រៈមនុស្សវ �យចំ�ស់្រត�វបង់ៃថ�សកិ��ន់ខ�ស់ចំនួន ៣០០,០០ 
ដុ�� រ�េមរ �កដល់វ �ទ�ល័យហ� ��ែដលេហ� �អីុនិងធី។ ៃថ�ឈ� �លេនះនឹង្រត�វេ្របើស្រ�ប់របស់របរេផ្សងៗែដល�
ក់ទងនឹង�រប�� ប់�រសិក�ែដលនឹង្រត�វទិញស្រ�ប់ពួកេគេពញមួយ�� ំ។ ប�� ីេពញេលញនឹង្រត�វផ�ល់ជូន
្រប�ំ�� ំ។ 

�របង់្រ�ក់ចំនួន ៣ ដុ�� រ ១០០ 
ដុ�� រ�ចេធ� �េឡើងេពញមួយ�� ំសិក��ម�លបរ �េច�ទកំណត់ែដល្រត�វ�នកំណត់�ម្របតិទិនរបស់�
�ឬ�រទូ�ត់ចុងេ្រ�យ ៣០០ ដ�ុ� រ�ចេធ� �េ�ចុងែខមក�។ 

�ររមួេភទេ�យ�ររមួេភទ ៖ 
�រ �ម�ត់េ�យ មិនចង់�នឬទំ�ក់ទំនងែដលមិនចង់�នឬ�រ្រប្រពឹត�មិនសមរម្យ 
(�ក្យ�យវ ��រឬទំ�ក់ទំនង�ង�យ) 
ៃនលក�ណៈផ� �វេភទែដលសំេ�េ�បុគ�ល�� ក់េទៀត្រត�វ�ន�ម�ត់។ Philadelphia E&T 
នឹងមិនអត់ធ�ត់ចំេ�ះ�រ�យីពីសំ�ក់និស្សតិឬបុគ�លិក�មួយេឡើយ។  

សិស្សែដល�នប�� ខ�ះចេ�� ះសិស្ស ្រគប់របូែដល�នកម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល (IEP) ឬែផ�កេស�កម� 
៥០៤ 
នឹង្រត�វេ�រព�ម្រកមសីលធម៌ែដល�នែកែ្របេ�យេ�លេ��កប្បកិរ ���ក់�ក់�មួយ។ �លស់ក
ម��ពវ �ន័យនឹង្រត�វេ�ះ្រ�យ្រសប�មច�ប់ៃនរដ� Pennsylvania ។ សូមេមើលវគ�  F 
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រេលើកែលងស្រ�ប់��េរៀនស្រ�ប់សិស្សពិ�រ។ 
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���មសុងៈសិស្សេ� ទី្រក �ង Philadelphia E&T �ែដលខក�ន�រ្រប្រពឹត�និង / 
ឬរ�េ�ភេ�លនេ��យចូលេរៀននឹង ត្រម�វឲ្យ ចូលេរៀនេ�រដូវេ�� ។ �រខក�នមិន�នប�� ប់វ �ន័យ / 
�រចូលេរៀនេ�រដូវេ�� �ចប�� លឱ្យ�ន�រ�ប់េផ�ើមនីតិវ �ធីបេណ� ញេចញ។ 

ដំេណើរប� �រេវនៈ និស្សិត�នេពលបី�ទីេដើម្បី�� សប់� �រពីរយៈេពលមួយ�� ក់េ��� ក់មួយេទៀត។ 
ក� �ងកំឡ� ងេពលៃន�រ�� ស់ប� �រ�ងំេនះនិស្សិត្រត�វេធ� �ចល��៉ងេលឿននិង�� ត់ពី�� ក់មួយេ��� ក់មួយ
េទៀត។ និស្សិតមិន្រត�វេស� �កសេម��កបំ�ក់�ងេ្រ�ឬចូលរមួប៉ះសិស្សដៃទេទៀត�មរេបៀប�មួយេឡើយ។ 
ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�ល់អនុ�សន៍ែដលផ�លេ់�យ��� ធរ្រក �ងរដ�និងសហព័ន��ក់ទងនឹងគ្រមបគ្រម
ប -២៩ េ�េពលកំណត់�រេ្របើ្រ�ស់រយៈេពលសម្រសប។ 

សកម��ព�� ន ច�ប់៖ 
សកម��ពខុសច�ប់ែដល�ន់�ប់េលើឬបិទ្រទព្យសម្បត� ិ��េរៀន�ចប�� លឱ្យ�ន�រព្យ� រឬបេណ� ញ
េចញក៏ដូច��រចូលរមួរបស់បូ៉លីសបែន�មេលើ�រពិន័យពីតុ��រ។ 

�� លីស / 
េអហ� អិ លៈវត� ��នតៃម�ដូច�លុយ�បូប�បូបលុយ�បូប�េដើមគឺ�ទំនួលខុស្រត�វរបស់សសិ្សេហើយមិ
នែមន��េ�ះេទ។ លយុនិងរបស់របរ�េ្រចើនែដល�នតៃម�ហួសេហតុមិនគួរ្រត�វ�នយកមកអនុវត�
េ���េ�ះេទ។ ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និច្រត�វ�ន�ម�ត់េហើយ�ល�់រ�តបង់របស់របរ�មួយនឹងមិ
នែមន��រទទួលខុស្រត�វរបស់��េឡើយ។ ដូេច�ះ ��នឹងមិនទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ�សះេស្បើយេឡើ
ងវ �ញេទ។ 

VANDALISM ៖ 
និស្សិត�ែដល�នកំហុសក� �ង�របំ�� ញ�របំ�� ញ�នន័យ��នេចត�បំេផ�ចបំ�� ញឬបំ�� ញ្រទព្យ
សម្បត� ិ��េរៀនស�� រៈបរ ��� ស�� រៈ�េដើមនឹង្រត�វប�� �នេ�្រពឹទ�បុរសនិស្សិត។ 

ដំេណើរ�រអ�កទស្ស�៖ អ�កទស្ស��ងំអស់េ���េរៀនរមួ�ងំឪពុក�� យអ�កែណ�ំអ�កលក់អ�កេ�៉
�រ�េដើមគួរែតចូល�មុន�មួយ តុ�ងមុខ ។ អ�កទស្ស�នឹង្រត�វ�ន�ក់�� កេ�� ះមួយែដលពួកេគ
្រត�វ�ក់្រគប់េពលេវ�េ�ក� �ង��រ។ �� កេ�� ះនឹងនិ�យ� " វ ��" 
និង�លបរ �េច�ទៃនដំេណើរទស្សនកិច�។ អ�កទស្ស��ែដលមិន�នេ�រព�មេ�ល�រណ៍េនះនឹង្រត�វ�
ន�ត់ទុក��អ�ករ�េ�ភបំ�ន។ រដ��លនឹងេ�ះ្រ�យ�មួយនឹង�ររ�េ�ភបំ�នេ�យ�ក់ទងេ�
បូ៉លីស។ និស្សិតែដល្រត�វ�នបេណ� ញេចញឬ�នេ្រជើសេរ �សដកខ� �នេចញព�ី�មិន្រត�វ�នអនុ�� តេ�
�ម��ក� �ង េ�៉ង សិក� េឡើយ។ អ�កទស្ស��ងំអស់្រត�វេធ� ��ម ែផន�រសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពបច� �
ប្បន�  របស់ទី្រក �ង Philadelphia 
E&T ។ អ�កទស្ស��ែដលបំ�នេ�ល�រណស៍ុខ�ព�ងំេនះនឹង្រត�វេស� ើសុំឱ្យ�កេចញពី��រសិក�។  

�រេមើលឪពុក�� យ 

រដ��លនិងម�វ �ទ�លយ័ៃនវ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T �ត់ទុក�ឪពុក�� យ / 
��ព��ល�ៃដគូរបស់េយើងក� �ងដំេណើរសិក�អប់រ�របស់សិស្សែដល�នចូលេរៀនេ���របស់េយើង។ 
ក� �ងេ�លបំណងេដើម្បីេធ� �ឱ្យដំេណើរទស្សនកិច�របសអ់�កេ���េរៀនេ្រចើន�ងផលចំេណញេ�ឱ្យអ�កនិង
ពួកេយើងនិង�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់សសិ្សនិស្សិត�ងំអស់ែដលេយើង�នសុំឱ្យដូច�ងេ្រ�ម: ទំ �លវ ��
គជួលដំេណើរទស្សនកិច�របស់អ�ក�មុន។ �រេ�ទូរស័ព�េ���េរៀននឹងជូនដំណឹងដល់បុគ�លិក�ងំអស់
អំពីវត��នរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កចង់�នសន� ិសិទ�មួយ្រគ�សូមេធ� ��រ�ត់ជួប�មរយៈ�រ ��ល័យ 
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េស�កម�និស្សិតឬ្រប�នែផ�កសិក� ។ �� ក់នឹងមិន្រត�វ�នរ��នស្រ�ប់េ�លបំណងេនះេទ។ អ�កទស្ស�
�ងំអស់្រត�វែតេ�រព�មេ�ល�រណ៍របស់េភ��វ�ងេលើឬ�និភ័យែដល្រត�វ�នបដិេសធមិនឱ្យចូល�
�េរៀន។ 

�វុធ ៖ មនុស្ស្រគប់របូែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិេ��� ្រត�វ�ន�ម�ត់��ច់�តក� �ង�រ�ន�វុធ
េលើខ� �នពួកេគ្រគប់េពលឬក� �ងទី�� �មួយែដល���នផ�ល់ឱ្យពួកេគេ�យ�ប់ប�� �លែតមិនកំណត់ចំ
េ�ះកែន�ង�ក់េ��ន្រក �ង��េរៀនឬកែន�ង�ក់ព័ន�េឡើយ។ �វុធ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ឧបករ
ណ៍ឧបករណ៍អនុវត�ឬ�វុធែដល�ចបង�រឱ្យ�នរបួសធ�ន់ធ�រឬធ�ន់ធ�រ�ងេនះ។ �រ�ន់�ប់�រេ្របើ្រ�
ស់ឬបុ៉នប៉ងេ្របើ្រ�ស់របស់របរ�មួយែដល�ចប�� លឱ្យ�នរបួសដលអ់�កេផ្សងនឹងប�� លឱ្យ�ន�រ
�� ក�ប�� ន់និងប�� �នេ�្រពឹទ�បុរសនិស្សិត។ 

�រសំេរចចិត�របស់ហ្ស�  មៈ អ�កចូលរមួ�ងំអស់នឹងទទួល�ននូវ�ររ�ពឹងទុកដូចតេ�េនះក� �ងកំឡ� ងេពល
ព្រងីក៖ អ�កចូលរមួនឹងេ្របើ្រ�ស់��សម្រសប 
(�� ន�រ�ក់ប�� ��� ន��្រប�ថមិនេ�រពឬែ្រសក) 
ក� �ងកំឡ� ងេពលវគ�ព្រងីក។ អ�កចូលរមួនឹង�� ត់េស� �មេ�េពលពួកេគមិននិ�យេដើម្បីកំណត់សេំលងរ��
នៃនៃផ��ងេ្រ�យ។ អ�កចូលរមួនឹង�� យ�អ�កចូលរមួវ ��គ�នវ �ជ��នក� �ងកំឡ� ងេពលេ្របើ្រ�ស់អីុនធឺ
ណិត ។ អ�កចូលរមួគួរែតេស� �ក�ក់ឱ្យ�នសមរម្យក� �ងេពលចូលរមួវគ�សកិ�េ�លគឺមិន្រត�វេស� �កសេម��ក
បំ�ក់ែដលេមើលេ�មិន�� ត។ អ�កចូលរមួគួរែតស� ិតេ�ក� �ងទីស� ប់�� ត់។ សំេលងរ��នៃផ��ងេ្រ�យពីផ�ះ
របស់អ�ករ��នដល់អ�កដៃទ។ អ�កចូលរមួមិន�ចេ្របើ្រ�ស់្របវត� ិ�� ល់ខ� �ន�នេទ។ ពួកេគ�ចបំែបរ�រ
ម�ណ៍េចញពី�រេរៀនសូ្រត។ ្រក �មហ៊ុន 
T េ�កលក�ណៈពិេសស�រជែជកកំ�ន�េ�ក� �ង�រព្រងីកគួរ្រត�វ�នេ្របើឱ្យ�នសម្រសបនិង្រត�វ�ន
េ�� តេ�េលើ�រសន��សិក�។ ្រគ��ចបិទមុខ�រេនះ �ម�រសំេរចចិត� របស់ពួកេគ ។ អ�កចូលរមួនឹងមិ
ន្រត�វ�នអនុ�� តិឱ្យ�ក់ប�� ំងេទេលើកែលងែត�ន�រអនុ�� តព ីបុគ�លិក ទី្រក �ង Philadelphia 
E&T ។ អ�កចូលរមួមិន�ចែកេអ្រកង់ែចករ�ែលករបស់អ�កចូលរមួព្រងីក�នេទ។  

សូមែណ�ំ�វគ�ព្រងីក�ចបេ្រមើ��� ក់េរៀន�ក់ែស� ងេ�េពលខ�ះ។ ច�ប់�ងំអស់េចញពី�� ក់េរៀន�ង�
យរបស់អ�កេ��ងក� �ង��រភី�ដិល�និងេអធីធីេ�ែតអនុវត�ចំេ�ះនិម� ិតេ��� ក់េរៀនេ�ផ�ះ។ �
�មិនសមរម្យ�រ្រប�ំង�ររ��ននិង�រមិនេ�រពនិង�ចប�� លឱ្យដកេចញពីបទពិេ�ធន៍ៃន�រ
េរៀនសូ្រតព្រងីក។ េនះ� ្រកម្របតិបត� ិអនុវត�េ�េពល�មួយក� �ងអំឡ� ងេពលសម័យព្រងីក�េតើ�េ�ក� �ង
 វ �េដអូឬ "�រជែជក" 
។ ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វ�នដកេចញពីវគ�ព្រងីកពួកេគ�ចនឹង្រត�វជួប�មួយ្រពឹទ�បុរសនិស្សិតេដើម្បីេធ� �ស
�ហរណកម�េ�ក� �ង�រកំណត់ព្រងីកវ �ញ។ 

សូម្រ�ប�ដូច�កម� វ �ធីនិងេគហទំព័រ�គេ្រចើនអ�កយល់្រពមនឹងល័ក� ខ័ណ� ៃន�រេ្របើ្រ�ស់របស់ Zoom 
រមួ�ងំបទប្ប�� ត� ិែចករ�ែលកទិន�ន័យឯកជននិងទិន�ន័យរបស់ពួកេគ។  

កំណត់្រ�របស់និស្សិត 

�មរយៈ�រេ�យកូនរបស់អ�កចូលរមួក� �ង�រេរៀនសូ្រត�មសំេលង / 
សំេលងរ ��រេរៀនក� �ង�� ក់ែដល្រគ��ចថតសំ�ប់សិស្សនិសិត្សនិសិត្សអ�កេ�យ�ន�រយល់្រពមសំ�ប់សំេល
ងរ �សំេលងនិងេសចក� ីែថ�ង�រណ៍របស់ពួកេគែដល្រត�វ�រសំ�ប់េ�លបំណងៃន�រអប់រ�។ �រចូលរមួបេង� ើ
ត �រ្រពមេ្រព�ង របសអ់�ក េ្រ�មច�ប់ឯកជន�ពែដល�ចអនុវត��នរមួ�ងំច�ប់េផនសុីលេវេនៀ 
(18 Pa.CS 5703) ។  
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E. INFRACTIONS 

្របព័ន�ប្រង�បប្រង�មមួយ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីឱ្យសិស្សេធ� �សកម��ព្របកបេ�យទំនួលខុស្រត�វនិងទ
ទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអនុវត�និង�កប្បកិរ ���� ល់ខ� �ន។ �មរយៈ�រអនុវត� ្របព័ន� េនះ��ក� ីសង្ឃឹមរប
ស់រដ��លែដលនិស្សិតនឹងេរៀនឱ្យតៃម�េលើ�រៈស�ំន់និងត្រម�វ�រស្រ�ប់វ �ន័យ�� ល់ខ� �ន។ ��ទំនួលខុស
្រត�វរបស់សិស្សក� �ង�រជូនដំណឹងនិងែណ�ំឪពុក�� យ / 
��ព��លរបស់ពួកេគអំពី�ររ�េ�ភបំ�ន�មួយែដលេកើតេឡើង�ក់ទងនឹង្រកមសីលធម៌របស់ទី
្រក �ងហ� ��ែដលេហ� �េអនិងធីឬេ�លនេ��យរបស់��។ 

និស្សិត�� ក់ៗនឹង�ប់េផ�ើមេ�្រតី�សនីមួយៗេ�យ�នមួយរយ (១០០) 
ពិន� �។  វ ��� �ែដលកន�ងផុតេ�គឺ�នចិតសិប (៧០) 
។ ពិន� �្រប�ំ្រតី�សរបសស់ិស្ស�� ក់ៗនឹង្រត�វ�នគិត�មធ្យមេដើម្បីកំណត់កំរ �តវ �ន័យចុងេ្រ�យ។ ្របសិន
េបើសិស្សខក�ន�រ្រប្រពឹត�ស្រ�ប់�� ំសិក� ពួកេគ នឹង្រត�វចូលេរៀនេ�រដូវេ�� ។ សសិ្សែដលបំ�ន្រកមសី
លធម៌េ�ល�រណ៍និង / 
ឬនីតិវ �ធីរបស់��នឹង្រត�វេចញវ ��� បនប័្រតែដលេ�េពលេ�ះពិន� �នឹង្រត�វដកេចញពី�� ក់វ �ន័យរបស់សិ
ស្ស។ �រដកចំណុចខុស�� �្រស័យេលើ�ររ�េ�ភ។ 

និស្សិតែដលទទួល�នចំ�ត់�� ក់វ �ន័យប�ជ័យក� �ងមួយ�គបួន�ចទទួល�នពិន� �ឆ�ង�ត់េ�យទទួ
ល�នពិន� �ែប៉តសិប្រ�ំ (៨៥) េឡើងេ�េ�្រតី�សប�� ប់។ ្របសិនេបើសសិ្សទទួល�នែប៉តសិប្រ�ំ (៨៥) 
�� ក់ែដល�� ក់េ�្រតី�សមុននឹង្រត�វ�នែកេ� ៧០ ។ 
�ងេ្រ�មេនះ�ប�� ីៃន�រឆ� �ះប�� ំងែដល្រត�វ�នរកេឃើញេ�េលើ��ងពិន� ��បៃនវ �ទ�ល័យ 
Philadelphia E&T៖ 

�រពិពណ៌�អំពី�រឆ� �ះប�� ំងអំពី �ពមិនេ�� ះ្រតង់ែផ�កសិក�េ�វ �ទ�ល័យ Philterelphia E&T 
Charter 
េជឿ�ក់��ពេ�� ះ្រតង់ៃន�រសិក��ន�រៈសំ�ន់�ស់ចំេ�ះ�ពេ�គជ័យរបស់សសិ្ស�� ក់ៗ។ េហតុ
ដូេច�ះេហើយនិស្សិត្រត�វ�ន�ម�ត់ពី�រលួចចម�ង�រលួចរ �សកម��ពេផ្សងេទៀតែដលសិស្សព��ម�
ក់�រ�ររបស់អ�កដៃទ��រ�រ របស់ពួកេគ ។ េលើសពីេនះេទៀតនិស្សិត�ែដល�នបំណងជួយសិស្សេផ្ស
ងេទៀតរ�េ�ភេ�ល�រណ៍េនះក៏នឹងរ�េ�ភេលើេ�ល�រណ៍េ�� ះ្រតង់ៃន�រសិក�ផងែដរ។ �ល�់របំ�ន
េលើេ�ល�រណេ៍នះនឹង្រត�វេសុើបអេង�តេ�យ្រប�នអ�កសិក�។ 

រដ��លខក�នមិន�នអនុវត��មឯក�រែដល�នេស� ើសុេំ�ក� �ងេពលេវ�ែដល�នផ�ល់ឱ្យ។ �រ�ក
ពិន័យនឹងដំេណើរ�រ�នសុពល�ព�ល់ៃថ�ែដលសិស្សមិនេ�រព�ម។  

• �ររ�េ�ភទូរស័ព�ៃដ: េ�េពលែដលសសិ្ស�� ក់បំ�នេ�ល�រណ៍ទូរសព័�ៃដរបស់��។            
• �ត់�� ក់: េ�េពលែដលសិស្សមួយគឺមិនែមនេ�ក� �ងទី�ំងែដល ពួកេគ ប�� ប�� ីេ�� ះ។            
• បទេល� ើសម�ងេហើយម�ងេទៀត: ពិន័យ�ល់�រព្យ� ររហូតដល់ដប់ (10) ៃថ�។            
�រ មិនេ�រពៈេ�េពលសិស្សនិ�យរ �េធ� �អ� �មួយែដលប�� ញពី�រខ�ះ�រេ�រពដល់បុគ�លិករ �បុគ�លិក។ 

�ររ�េ�ភបំ�ន�េ្រចើននឹង�ំឱ្យ�ន�រពិន័យរហូតដល ់១០ (១០) ៃថ�ៃន�រព្យ� រ។            
• �ររ��ន: េ�េពលែដលសិស្សរ��នដល់បរ ��� ន��េរៀនេនះ�ម�រសកម��ពរមួ�ងំ, 

បុ៉ែន�មិន�នកំណត់ចំេ�ះ, �រនិ�យេ្រចើនហួស្រប�ណ, 
�រ�កេចញពី�សនៈេវចខ�ប់េឡើងេ�េដើម�� ,ំ េ�ះេ�លវត� �សែ្រមកល            

• រ�បូកូដ: េពលសសិ្សមួយគឺមិនេ�ក� �ងឯកស�� ន្រតឹម្រត�វ។            
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• ជេណ� ើរ: េពលែដលសិស្សគឺេ�េលើជេណ� ើរយន�េ�យ�� នលិខិតស�� ល់្រតឹម្រត�វ។            
បង� េ្រ�ះ�� ក់ដល់សុខុ�ល�ពអ�កដៃទៈេ�េពលសសិ្សចូលរមួក� �ង�រ្រប្រពឹត� ្របកបេ�យេ្រ�ះ�� ក់រ ួ

ម�ន�រ�យតប់�រគប់វត� �និងេ្រ�ះ�� ក់និងរុញ្រ�ននិស្សិតដៃទេទៀត។            
• ែក�ងបន� ំឯក�រ: េ�េពលែដលសសិ្សនិស្សិតហត�េល� Forge, 

�រប�� �ន�ល់�លែក�ងបន� ំឬ្រគ�េពទ្យ្របែហល�អនុ�� ត។          
• iPad / Chromebook៖ េ�េពលែដលសសិ្សរ�េ�ភេ�ល�រណ៍ iPad / Chromebook 1: 1 

។ �របំ�នេនះនឹង្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យ�យក�� នបេច�កវ �ទ�េ�យ�� ប់�មួយេស�កម�និ
ស្សិត។            

• ចុងេ��� ក់: និស្សិត�� ក់គឺ��រយឺតេពលែដល�ត់ / 
�ងគឺមិន�នេ�ក� �ង�� ក់េរៀន�ន�ត់�ំងរបស់ពួកេគឬេ�្◌�ង�យក� �ងអំឡ� ងេពល��រ
ៃថ�្រតង់របស់ពួកេគេ�េពលែដល�នផ�ល់តៃម�ចិេ�� �ន��ហ៍ព�ិហ៍កណ� ឹង។            

�រ �កេចញពី្រទព្យសម្បត� ិ��៖ 
េ�េពលសិស្ស�កេចញពី្រទព្យសម្បត� ិ��េរៀនេ�យ�� ន�រអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ។            

•�រ េ�លសំ�ម៖ េ�េពលសសិ្សេ�ះបង់េ�លសំ�ម / សំ�មេ�ក� �ង�� ក់េរៀន��រ�� ននិង / 
ឬ�លធំ។            

• �រ្រប្រពឹត��ស្រ�មឬ�កប្បកិរ ���ស��សៈេ�េពលសសិ្សេ្របើ�� / 
សកម��ព�ស្រ�មឬ�ស្រ�មរមួ�ងំ��សរេសរនិង្រប�ស�មេអឡិច្រត�និចនិងអីុែមល។ 
�ររ�េ�ភបំ�ន�េ្រចើននឹង�ំឱ្យ�ន�រពិន័យរហូតដល ់១០ (១០) ៃថ�ៃន�រព្យ� រ។            

• �រេរ �សេអើងពូជ�សន៍៖ 
េ�េពលសិស្សេ្របើ�ក្យសម� ី�តិ�សន៍ឬ�តិ�សន៍�មរេបៀប�ក៏េ�យ។ �ររ�េ�ភបំ�ន�
េ្រចើននឹង�ំឱ្យ�ន�រពិន័យរហូតដល់ ១០ (១០) ៃថ�ៃន�រព្យ� រ។            

• េដក: 
េ�េពលែដលសិស្ស�� ក់្រត�វ�នេដកេពលែដលពួកេគគួរែត្រត�វ�នចូលរមួេ�ក� �ងេមេរៀនេនះ។       

     
• លួច: 

េ�េពលែដលសិស្ស្រត�វ�រេពលអចលន្រទព្យរបស់បុគ�លមួយេផ្សងេទៀតេ�យ�� ន�រអនុ�� តឬ
�ង�� ំច�ប់។ �នលទ��ពៃន�រេធ� �អន��គមន៍របស់បូ៉លីសនិង�រទូ�ត់សំណង។ �ររ�េ�ភបំ
�ន�េ្រចើននឹង�ំឱ្យ�ន�រពិន័យរហូតដល់ ១០ (១០) ៃថ�ៃន�រព្យ� រ។            

• �របំ�នតំបន់�� ន�រអនុ�� ត: 
េ�េពលែដលសិស្សេ�ះ្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ងតំបន់ែដល�� ន�រអនុ�� តមួយ។            

• បំផ�ិចបំ�� ញ្រទព្យសម្បត� :ិ 
េ�េពលែដលសិស្សបំ�� ញេ�លេ�យេចត�ឬ�រខូច�ត��េរៀននិង / 
ឬ្រទព្យសម្បត� ិរបស់សសិ្សេផ្សងេទៀត។            

�រ រ�េ�ភនីតិវ �ធី្រ��សន�៖ 
េ�េពលសិស្សមិនអនុវត��មនីតិវ �ធីប�� ន់របស់��ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។            
  

្រសី ។ េសចក� ីពណ៌� 
  
* សូមកត់ស�� ល់�េ�យ�រគ្រមប -១២ 
ៃនត្រម�វ�រឃុំខ� �នែបប្របៃពណីមួយចំនួន�ច្រត�វ�នេធ� �វ �េ�ធនកម�េ�យ�រែតេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដ
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លេចញេ�យទី�� ក់�រ្រក �ងរដ�និងសហព័ន�ឬ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ំ�ច់េ�យទី្រក �ង Philadelphia E&T 
។ 

និស្សិត�ចទទួល�ន�រឃុំខ� �នពីបទរ�េ�ភេលើេ�ល�រណ៍និងនីតិវ �ធីរបស់��។ �រឃុំខ� �ននឹងខុស��
�្រស័យេលើធម��តិនិង�ពធ�ន់ធ�រៃន�ររ��ន។ �រឃុំខ� �ន�នបី្របេភទែដលសសិ្ស�ចទទួល�ន៖ 

• ៃថ�ច័ន�ដល់ៃថ�សុ្រក - * េពលេវ�ៃន�រឃុំខ� �ន�ច�ន�រ�� ស់ប� �រ។          
• ៃថ�េ�រ� - * េពលេវ�ឃុខំ� �នគឺ�្រប�នបទ្រត�វ�� ស់ប� �រ។          

ប�� ីឃុំខ� �ននឹង្រត�វេ�ះពុម�ផ�យ្រប�ំៃថ�។ ���រទទួលខុស្រត�វរបស់សិស្សក� �ង�រ្រត�តពិនិត្យេដើម្បី��
�ពួកេគមិន្រត�វ�នេគេ្រ�ងនឹងឃុំខ� �ន។  ពិន� �នឹង្រត�វ�នដកេចញពី�� ក់វ �ន័យរបស់និស្សិត្របសិនេបើពួ
កេគមិន�នចូលរមួក� �ង�រឃុំខ� �ន�ម�រេ្រ�ងទុកដូច�ងេ្រ�ម៖  

• �រឃុំ�ំងៃថ�េធ� ��រ = ២ ពិន� �            
• �រឃុំខ� �នៃថ�េ�រ� = ១០ ពិន� �          

ជី ព្យ� រនិងនីតិវ �ធីបេណ� ញេចញ 

�រ្រប្រពឹត� ិេល� ើសមួយចំនួនៃន្រកមៃន�រ្រប្រពឹត�េនះនឹងេធ� �ឱ្យសិស្សទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រដកខ� �នេចញពី
��។  វ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T �ចនឹងប�្ឈប់សសិ្សពី��េរៀនពបីទរ�េ�ភេលើ្រកមសលីធម៌។ 

េ�យអនុេ�ម�ម្រកសួងអប់រ�រដ� Pennsylvania េលខ ១២.៦“ �រេលើកែលងេចញពី��េរៀន” 
្រក �ម្របឹក�ភិ�លវ �ទ�លយ័រដ� Philadelphia E&T 
�នែចងដូច�ងេ្រ�មៈ �រមិនចូល���ច�ទ្រមង់ៃន�រព្យ� រឬ�របេណ� ញេចញ។ 

SUSPENSION៖ 

�រព្យ� រ�រ�រគឺ�រមិន�ប់ប�� �ល��ពីមួយ (មួយ) េ�ដប់ (១០) 
ៃថ��ប់ៗ�� ។ �រព្យ� រ�រ�រ�ច្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យេ�យស�ជិកៃនរដ��ល��។ 
្របសិនេបើសសិ្ស្រត�វ�នេគព្យ� រពួកេគនឹង្រត�វ�ម�ត់មិនឱ្យចូល��េរៀនេ�យអង� �យេ���េរៀន
ឬចូលរមួឬចូលរមួសកម��ព��េរៀន (��ំរេធ� �ដំេណើរេ�េលងកី�្រពតឹ� ិ�រណ៍កី��េដើម) 
។ និស្សិតត្រម�វឱ្យបេង� ើត�រ�រ�� ក់�ងំអស់និង�រ្របឡងែដលខក�នក� �ងអំឡ� ងេពល�� ក�រ�រ។ 
សកម��ពែដលនឹង�ំឱ្យ�ន�រព្យ� រសកម��ពពី��េរៀនរមួ�នបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖   

• ខ�ះសុវត� ិ�ពរបស់ស�ជិកសហគមន៍េផ្សងេទៀត          
• �រចូលរមួសកម�ឬអកម�ក� �ង�របំ�� ញ្រទព្យសម្បត� ិ          
• �រ�ន់�ប់�វុធេ្រគ�ងេញ�នេ្រគ�ង្រសវ �ងឬវត� �ខុសច�ប់េផ្សងេទៀត          
• �ត់ឬ�កេចញពីបន�ប់េរៀន�� ក់េនះេ�យ�� ន�រអនុ�� ត          
• លួច          
• �រ�យីផ� �វេភទ            
• អំេពើធ�ន់ធ�រៃន�រជំ�ស់ឬ�រមិនេ�រព�មូលេហតុះ�ក់ដល់សហគមន៍និងយកេ��� យពី

�រេរៀនសូ្រតរបស់សសិ្សេផ្សងេទៀត          
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�� នសិស្ស��� ក់នឹង្រត�វប�្ឈប់េឡើយរហូតដលស់ិស្សទទួល�នព័ត៌�នអំពីេហតុផលស្រ�ប់�រ�� កនិង
ផ�ល់ឱ�សេឆ� ើយតប។ �រជូនដំណឹង�មុនៃន�រ�� កែដល�នបំណងមិន្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យេ�េពលែដល�
ច�ស់�សុខ�ពសុវត��ិពឬសុខុ�ល�ពរបស់សហគមន៍��េរៀន្រត�វ�នគំ�មកំែហង។ 
ឪពុក�� យ / 
��ព��ល្រត�វជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ�ប�� ន់េ�េពលែដលសិស្ស្រត�វ�នប�្ឈប់។ 
េ�េពល�រព្យ� រេលើសពបីី (បី) 
ៃថ�ៃនៃថ�សិក�សសិ្សនិងឪពុក�� យនឹង្រត�វ�នផ�ល់ឱ�សឱ្យ�នសវ��រេ្រ�ផ� �វ�រ្រសប�មត្រម�វ�រ
ៃន្រកម PA ។ 
�រ�� កមិន្រត�វ�នេធ� �េឡើងេដើម្បីដំេណើរ�រ�ប់�� េលើសពរីយៈេពល ១០ (១០) ៃថ�ៃនៃថ�សកិ�េឡើយ។ 
និស្សិតនឹង�នទំនួលខុស្រត�វក� �ង�រ្របលងនិងខក�ន�រ�រខណៈេពលែដល្រត�វ�ន�ក់ពិន័យេ�យ
�រព្យ� រនិង្រត�វ�នអនុ�� តិេ�យបំេពញនូវ�រ�រ�ងំេនះ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដលបេង� ើតេឡើងេ�
យគណៈអភិ�ល។ 
  

ប�� ប់ពី�រេសុើបអេង�តបឋម្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យ�រ ��ល័យរបស់្រពទឹ�បុរសេហើយ�្រត�វ�នកំណត់
��រ�� កមួយែដលសមរម្យ��េរៀននឹងជូនដំណឹងដល់ឪពុក�� យឬ��ព��លេ�យ�� ល�់ត់នូ
វេហតុផលស្រ�ប់�រ�� កេនះេ�យេ្របើព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងេ�េលើឯក�រេហើយនឹងេផ�ើនិង / 
ឬអីុែមលច�ប់ចម�ងៃន 
េសចក� ីជូនដំណឹងស� ីពី�រ�� កេ��ស័យ�� នេ�េលើឯក�រនិងផ�ល់ឱ្យ្រគ��រនូវឱ�សេដើម្បីេឆ� ើយតប
។ ��ក៏នឹងព��ម�ត់ជួប្របជុំ�មួយសសិ្សនិងឪពុក�� យឬ��ព��លេ�េពលេនះផងែដរ។ 
្របសិនេបើឪពុក�� យផ�ល់�រអនុ�� តេ�យ�ក្យសំដីឱ្យសិស្ស�កេចញពី��េរៀន�រ�� កនឹង�ប់េផ�ើ
ម�� មៗេហើយសិស្សនឹង្រត�វបេណ� ញេចញ។ ្របសិនេបើឪពុក�� យមិន�ច�ក់ទង�នេ�ះសិស្សនឹង្រត�វ
�នេគឃុំរហូតដល់ចុងប�� ប់ៃនៃថ�សិក� 

កិច� ្របជុំពិ�ក�េឡើងវ �ញ៖ 

្របសិនេបើសសិ្ស្រត�វ�នព្យ� របុ៉ែន�មិន្រត�វ�នបេណ� ញេចញេ�ះសិស្សនិងឪពុក�� យឬ��ព��លរប
ស់ពួកេគ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យចូលរមួក� �ង�រ្របជុំ�មួយ�រ ��ល័យ្រពទឹ�ស�មុនេពលែដលសិស្សនឹង្រត�វ�
នអនុ�� តឱ្យបន�ចូលេរៀនេ���េរៀនឬសកម��ព��េរៀន។ សសិ្សមិន�ចចូលរមួសកម��ព�
�ឬ��េរៀន�នេទរហូតដល់�ន�រ្របជុំ�ំ�ច់មួយេនះ។ 

�រ្របជុំ��ថ�ីនឹងេធ� ���រ្រព�នមួយេដើម្បជូីនដំណឹងដល់សិស្សនិងឪពុក�� យ / 
��ព��ល�ពួកេគ�នរ�េ�ភ្រកមសីលធម៌របស់���៉ងធ�ន់ធ�ររ ��� ៃំរ�។ សង្ឃឹម�និស្សិតនឹងដឹង
ពីឥរ ��បទរបស់ពួកេគែដល�នមកេលើ�រេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគនិងសិស្សដៃទេទៀតដូេច�ះ្រត�វេធ� �ឱ្យ�
ន�រ�� ស់ប� �រ�ំ�ច់�ងំអស់េ�ក� �ងឥរ ��បទរបស់េគេពលកំពុងសិក�។  

���ចលះបង់�រត្រម�វស្រ�ប់�រ្របជុំ��ថ�ី�នលុះ្រ�ែតកិច�សន��កប្បកិរ ��្រត�វ�ន�ក់
�ែផ�កមួយៃនសវ��រេ្រ�ផ� �វ�រ។  

�រព្រងីក៖ 

�របេណ� ញេចញគឺ��រដកខ� �នេចញពី��េ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លស្រ�ប់រយៈេពលេលើសពដីប់ (១០) 
ៃថ�ៃនៃថ�សិក�េហើយ�ច��របេណ� ញេចញ�អចិៃ�ន�យ៍ពីប�� ីរបស់��។ �របេណ� ញេចញត្រម�វឱ្យ�ន
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សវ��រ�ផ� �វ�រ្រសប�មច�ប់ PA 
។ សសិ្សែដល្រត�វ�នបេណ� ញេចញឬបេណ� ញេចញពី��េរៀនមិន្រត�វ�នអនុ�� តេលើ្រទព្យសម្បត� ិរបស់�
�េហើយក៏មិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យចូលរមួក� �ងមុខ�រឬសកម��ព��េរៀន�មួយេឡើយ។  ្របសិនេបើសិ
ស្ស្រត�វ�នែណ�ំឱ្យបេណ� ញេចញែដល�ផលវ ��កៃនសកម��ពរបស់ពួកេគពួកេគ�នសិទ�ិទទួល�នស
វ��របេណ� ញ�ផ� �វ�រ។ សវ��រេនះ្រត�វ�ប់េផ�ើមក� �ងរយៈេពល ១៥ ៃថ�ៃន�រេ�ទ្រប�ន់�ផ� �វ�រ 
(េលើកែលងែត�ន�រយល់្រពមពី�គី�ងំពីរ) 
។ និស្សិតអប់រ�ពេិសស�នសិទ�ិបែន�មដូច�នែចងក� �ងេ�លនេ��យស� ពីីវ �ន័យនិស្សិតពិ�រ។  
  
ជ។ សិទិ�នសិ្សិត និងដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វ 

  
�រអប់រ�គឺ�សិទ�ិ្រសបច�ប់េហើយសិស្សនឹងទទួល�ននីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�នេគដកេចញ
ពី��េរៀន។ ក� �ងករណ�ីក់ព័ន�នឹង�របេណ� ញេចញនិស្សិត�ច�នសិទ�ិទទួល�នសវ��រ�ផ� �វ�រ។ 

  
�រ�� ប់ព័ត៌�ន ៖ សវ��រេ្រ�ផ� �វ�រ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីឱ្យសសិ្ស�ចជួប�មួយម�ន� ី��
ែដលសម្រសបេដើម្បពីន្យល់ពី�លៈេទសៈជុំវ �ញ្រពតឹ� ិ�រណ៍ែដលសសិ្ស្រត�វ�នេគព្យ� រឬេដើម្បីប�� ញពមូី
លេហតុែដលសសិ្សមិនគួរ្រត�វ�នប�្ឈប់។ 
T 
�ន សវ��រផ� �វ�រមួយែដល�ត់្រត�វ�ន្រ�រព�េឡើងេដើម្ប�ំីយកេចញែដល�ក់ព័ន��ងំអស់ែដ
ល�ក់ទងនឹងព្រពឹត� ិ�រណ៍ែដលសិស្ស�ច្រត�វ�ន�� កនិងស្រ�ប់សិស្សនិស្សិតម�ន� ី�នឪពុក�� យ 
/ 
��ព��លនិង��របស់ខ� �នេដើម្បីពិ�ក�អំពីវ �ធីែដលបទេល� ើស�េពលអ�គត�ច្រត�វ�ន
េជៀស�ង�ន។ 

• សន� ិសីទសវ��រ / 
ឪពុក�� យេ្រ�ផ� �វ�រនឹង្រប្រពឹត�េ��ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��នក� �ងរយៈេពល 5 
ៃថ�ៃន�រព្យ� រេនះ។          

• �រជូនដំណឹងនិង�រជូនដំណឹង្រគប់្រ�ន់សរេសរៃន�រេពលេវ�និងទីកែន�ងៃនសវ��រ�ផ� �វ�រ
នឹង្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យ។          

• សវ��រេ្រ�ផ� �វ�រសន� ិសីទ / 
��បិ�្រត�វយកកែន�ងមិនឱ្យយឺត�ងៃថ�ទីបីៃន�រព្យ� ររយៈេពលែវងេទលុះ្រ�ែត�គី�ងំពីរ�
នយល់្រពមេបើមិនដូេច�ះេទនិង្រត�វអនុវត��មត្រម�វ�រៃននីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។          

• សវ��រេ្រ�ផ� �វ�រ / 
សន� ិសិទ��បិ�េ�េ្រ�មបទប្ប�� ត� ិេនះ្រត�វេធ� �េឡើងេ�យ�យក្របតិបត� ិឬចត់រដ��ល។          

• សវ��រេនះនឹងអនុ�� តឱ្យ��េដើម្បីទំ�ក់ទំនងេ�្រក �ម្រគ��រនិងសិស្សឥរ ��បថៃន�រ្រព�យ
�រម� / លទ�ផលៃន�រេសុើបអេង�ត / �ក្សី។          

• ��បិ� / និស្សិតនឹង�នឱ�សេដើម្បីេឆ� ើយតប / សំណួរេនះ�រ្រព�យ�រម� / �រេសុើបអេង�ត / 
�ក្សីែណ�ំ។ ឪពុក�� យ / និស្សិតក៏នឹង�នឱ�ស�ំ�ក្សី�� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគផងែដរ។          

• �ម�រសន� ិ�� នៃនសវ��រផ� �វ�រេនះ�យក្របតិបត� ិឬចត់រដ��លនឹងកំណត់សកម��ពប�� ប់។
 * សូមកត់ស�� ល់៖ អនុ�សន៍ស្រ�ប់�របេណ� ញេចញ�ច�លទ�ផល។          

  



 

49  
  

និស្សិត្រគប់របូនឹងទទួល�នសិទ�ិ្រតឹម្រត�វ�មនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់ខ� �នក� �ងករណី�ន�រែណ�ំស្រ�
ប់�របេណ� ញេចញ។ 

េ�លនេ��យស� ីពី�រេរៀនសូ្រតរបស់សិស្សែដល�ន�រខ�ះ�ត ៖ 

 វ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T 
Charter នឹងអភិវឌ្ឍនិងអនុវត�ែផន�រ�ំ្រទឥរ ��បថវ �ជ��ននិងកម� វ �ធីស្រ�ប់សិស្សពិ�រែដល្រត�វ
�រអន��គមន៍�ក់�ក់េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�កប្បកិរ ��ែដលរ��នដល�់រេរៀនសូ្រត។ 

និស្សិតពិ�រែដលរ�េ�ភ្រកមសីលធម៌ឬចូលរមួក� �ង�កប្បកិរ ��មិនសមរម្យសកម��ពរ��នឬ�ម
�ត់និង / 
ឬសកម��ពែដលេធ� �ឱ្យប៉ះ�ល់ដល់ខ� �នឯងឬអ�កដៃទែដល�ទូេ�នឹងេធ� �ឱ្យ�នសកម��ពឬវ �ន័យ្រតឹ
ម្រត�វរបស់សិស្សែដល�� នពិ�រ�ពនឹង្រត�វទទួលវ �ន័យ្រសប�ម 
ច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិ��របស់រដ�និងសហព័ន�េ�លនេ��យ��និងេបើកម� វ �ធី�ចអនុវត�កម� វ �ធី
អប់រ�លក�ណៈបុគ�ល (IEP) និងែផន�រ�ំ្រទឥរ ��បថ។ 

�រឈប់ស្រ�កពី��េរៀន ស្រ�ប់សិស្សែដល�នពិ�រ�ព ៖ 

សិស្សែដល�ន�ពពិ�រ�ច្រត�វ�នព្យ� ររយៈេពលដប់ (១០) ៃថ��ប់ៗ�� និងដប់្រ�ំ (១៥) 
ៃថ�បែន�មៃន��េរៀនក� �ងមួយ�� ំស្រ�ប់េហតុផលនិងរយៈេពលដូច�� នឹងសិស្សែដល�� នពិ�រ�ព។ 
�រព្យ� រែបបេនះនឹងមិនបេង� ើត�រ�� ស់ប� �រកែន�ងសិក�របស់សសិ្សេឡើយ។ 

�រ�� ស់ប� �រេ�ក� �ង�រសិក�អប់រ� អិន។ ឌី។ េអ។ ឌី។ ក។ 

�រេប��� ចិត�ប�� ញ្រត�វ�ន�ម�រេ�យ�យឌី�យ (២០០៤) 
េ�េពលពិ�រ�េលើ�រមិន�ប់ប�� �លសិស្សែដល�ន�ពពិ�រែដល��រ�� ស់ប� �រវ �ន័យៃន�រចូលេរៀ
ន។  

ឃ។ �រ�� ស់ប� �រេ�បល់ ISCIPLINARY: 

�រ�� ស់ប� �រវ �ន័យៃនកែន�ងេធ� ��រេកើតេឡើងេ�េពលសសិ្សែដលកំពុងទទួល�នេស�កម�អប់រ�ពិេសស្រត�
វ�នដកេចញពី��េរៀន៖ 

• ស្រ�ប់រយៈេពល�ងដប់ (១០) ៃថ�េរៀន�ប់ៗ�� ,           

• េលើសពីដប់្រ�ំ (១៥) ៃថ�សិក�េ�ក� �ង�� ំសិក��មួយ។           

• េពលៃថ� 11-15 បេង� ើត�ន�គំរៃូន�របដិេសធមួយឬ           

• ស្រ�ប់មួយ (1) ៃថ���េរៀនសូម្បីែតស្រ�ប់សិស្ស�មួយនឹង�ពព�ិរ * ប�� ។           

* 
ស្រ�ប់និស្សិតែដល�នពិ�រ�ពប�� �ល់�រ�� កវ �ន័យឬ�របេណ� ញេចញគឺ��រ�� ស់ប� �រកែន�ងសិ
ក�េហើយមិន�ចេធ� �េ�យ�� ន�រយល់្រពមពីឪពុក�� យឬ�រយល់្រពមពីតុ��រេឡើយ។ 

���ចដកសិស្ស�ឯកេ��គីេ�កែន�ងអប់រ�ជំនួសបេ�� ះ�សន�ក� �ងរយៈេពលមិនេលើសពីែសសិ
ប្រ�ំ (៤៥) 
ៃថ�េ�យមិន�ន�រពនិិត្យេឡើងវ �ញនូវ�រប�� ញ�ក់ែស� ងេ្រ�ម�លៈេទសៈដូច�ងេ្រ�មៈ 
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• យកឬ�រ�ន�វុធ           

• �នដឹងច�ស,់ �រេ្របើ្រ�ស់, �រលក់ឬ�រេដក�រ�តុខុសច�ប់             

•េធ� �ឱ្យ �នរបួស�ង�យធ�ន់ធ�រេលើមនុស្ស�� ក់េទៀត           

  

�រេធ��ពិពិធកម�បទពិេ�ធ៍ៈ និស្សិតែដល�នរ�េ�ភបំ�នធ�ន់ធ�រដលទី់្រក �ងហ� ��ែដលេហ� � 
្រកមសីលធម៌េអឡិច្រត�និចនិង�ពពិ�រនិង�នពិ�រ�ព�ឯក�រនឹង្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យចូលរមួក� �ង
�រ្របជុំកំណត់លទ�ផល�ម�រសេ្រមចចិត�របស់រដ��ល��។ �រកំណត់�រប�� ញពី�ព្រត�វែតេធ� �េ�
យ្រក �ម IEP 
េដើម្បីសំេរច�េតើឥរ ��បថរបស់សិស្សេ�ះប�� លមកពីពិ�រ�ពរបសស់ិស្សឬ��រប�� ញ�ពពិ�ររបស់
សិស្ស។ ្របសិនេបើ្រក �មកម� វ �ធី IEP 
សំេរច��កប្បកិរ ��របស់សិស្សមិន�ក់ទងនឹង�ពពិ�រ�រ�ក់សសិ្ស�ច្រត�វ�ន�� ស់ប� �រេ�យេហតុផ
លវ �ន័យេហើយ / ឬសសិ្ស�ចនឹងទទួលរងនូវវ �ន័យែដលសម្រសបសំ�ប់សកម��ពរបស់�ត់។ 

ព័ត៌�នបែន�ម�ចរក�នេ�ក� �ងេលខកូដ PA ជំពូកទី ១២ 
(សូមេមើលតំណ�ងេ្រ�ម)៖  http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter12/022_0012.pdf 

និស្សិតែដល�នតំរវូ�រពិេសសែដលបំ�ន្រកមសីលធម៍េអហ� អីុនិងធីធី�នសិទ�ិទទួល�ន�រសំេរចចិត�
ប�� ញមុនេពលដំេណើរ�របេណ� ញេចញ។ 

�រកំណត់�រប�� ញ្រត�វ�ន�ម�រេ�យ IDEA 
េ�េពលពិ�រ�េលើ�រមិន�ប់ប�� �លរបស់សិស្សែដល�ន�ពពិ�រែដល��រ�� ស់ប� �រវ �ន័យៃន�ររកទីក
ែន�ងសិក�។ �រេប��� ចិត�ប�� ញ្រត�វែតេធ� �េឡើងក� �ងរយៈេពល ១០ 
ៃថ�ៃនៃថ�សិក�ៃន�រសេ្រមចចិត��មួយក� �ង�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងកុ�រពិ�រេ�យ�រ�របំ�នេលើ្រកមសី
លធម៌របស់សិស្ស។ �រេប��� ចិត�ប�� ញ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យ LEA 
ឪពុក�� យនិងស�ជិកែដល�ក់ព័ន�ៃន្រក �ម IEP (ដូចែដល�នកំណត់េ�យឪពុក�� យនិង LEA ។ ) 

ក� �ង�រអនុវត��រេប��� ចិត�ប�� ញ្រក �ម�រ�រ្រត�វកំណត់៖ 

• េបើ�រអនុវត�ន៍ក� �ងសំណួរេនះ្រត�វ�នបង�េឡើងេ�យឬ�នទំ�ក់ទំនងេ�យ�� ល់និងេ្រចើនចំេ�ះ
�ពពិ�ររបស់កុ�រ ឬ          

• េបើ�រអនុវត�ន៍ក� �ងសំណួរ�នលទ�ផល�� ល់ព�ីរខក�នរបស់ LEA េដើម្បីអនុវត�កម� វ �ធី IEP 
េនះ។          

្របសិនេបើ�រេប��� ចិត�របស់្រក �មគឺ�ទ / �ស of 
ចំេ�ះេសចក� ីែថ�ង�រណ៍�ងេលើ�កប្បកិរ ��្រត�វែត្រត�វ�ន�ត់ទុក���រប�� ញពី�ពព�ិររបស់
សិស្ស។ 

�រ�� ប់�ក្យបណ�  ឹងៈអនុេ�ម�មច�ប់ៃនរដ�េផនសុីលេវេនៀសិទ�ិក� �ងនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វដូច�ងេ្រ�មនឹ
ង្រត�វ�នសេង�តេឃើញ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វ�នែណ�ំឱ្យបេណ� ញេចញ៖ 
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• �រជូនដំណឹងៃន�រេ�ទ្រប�ន់េនះនឹង្រត�វ�នេផ�ើេ�ឪពុក�� យឬ��ព��លរបស់និស្សតិ�
មអីុែម៉លប�� ក់។                    

្រត�វ ជូនដំណឹង�មុន�៉ងេ�ច�ស់រយៈេពល ៣ 
ៃថ�អំពីេពលេវ�និងទីកែន�ងៃនសវ��រ។ ច�ប់ថតចំលងៃនេ�លនេ��យបេណ� ញេចញេសច
ក� ីជូនដំណឹង�េម�វ �្រសបច�ប់�ចតំ�ងឱ្យសិស្សនិងនីតិវ �ធីសវ��រនឹង្រត�វប�� �ល�មួយេស
ចក� ីជូនដំណឹងសវ��រ។ សសិ្ស�ចេស� ើសុំឱ្យ�នេពលេវ�កំណត់ៃនសវ��រេ�េពលែដលសសិ្សប
�� ញពីមូលេហតុល� ស្រ�ប់�រពន�រេពល។          

• សវ��រេនះនឹង្រត�វេធ� �េឡើង�ឯកជនេលើកែលងែតសិស្សឬឪពុក�� យេស� ើសុសំវ��រ���រណៈ។  

        
• សិស្សេនះ�ច្រត�វ�នតំ�ងេ�យេម�វ �, 

េ�ក� �ង�រចំ�យរបស់ឪពុក�� យឬ��ព��លេនះេហើយ�ច�នឪពុកឬ�� យឬ��ព�
�លចូលរមួសវ��រ។          

• និស្សិត�នសិទ�ិ្រត�វ�នប�� ញ�មួយនឹងេ�� ះ�ក្សី្រប�ំងនឹងសិស្ស, 
និងច�ប់ចម�ងៃនេសចក� ីែថ�ង�រណ៍និងសំបុ្រតភស� ��ងរបស់�ក្សី�ងំេ�ះ។          

• និស្សិត�នសិទ�ិក� �ង�រេស� ើរសុែំដល��ក្សី�នប�� ញេ�ក� �ងសំណួរនិងចេម� ើយឬមនុស្ស�� ក់្រត�វែត
ឆ�ង�នពិនិត្យ។          

• និស្សិត�នសិទ�ិេដើម្បីែថ�ងទីប�� ល់និង�ក្សីែដល�នវត��នេ�េលើក� �ង�ម�� ល់ខ� �នរបស់�ត់។       

   
• មួយែដល�នសរេសរឬថតសំេឡងនឹង្រត�វ�នរក�ទុក�� ប់សវ��រ។ និស្សិត�នសិទ�ិទទួល�រថត

ចម�ងមួយច�ប់។ ច�ប់ចម�ងមួយច�ប់នឹង្រត�វផ�ល់ជូនេ�យឥតបង់ៃថ�ដល់សសិ្សែដលខ�ះ�ត។          
• ដំេណើរ�រេនះនឹង្រត�វ្រ�រព�េធ� �េឡើងក� �ងរយៈេពល 15 

ៃថ�ៃន�រជូនដំណឹងរបស់���រេ�ទ្រប�ន់េនះ�នេទលុះ្រ�ែត្រពមេ្រព�ង�� េ�វ �ញេ�មក
េ�យ�គី�ងំពីរ។ សវ��រ�ច្រត�វ�នពន�រេពល។          

• េសចក� ីជូនដំណឹងៃនសទិ�ិប� ឹងឧទ�រណ៍លទ�ផលៃនសវ��រេ�ះនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់សសិ្សនឹងេសច
ក� ីសេ្រមចបេណ� ញេចញេនះ។          

ែផ�កទី ៣៖ េ�ល�រណ៍វ �ទ���ស�  

�ពេ�� ះ្រតង់ែផ�កសិក� ៖  វ �ទ�ល័យ Philadelphia E&T Charter 
េជឿ�ក់��ពេ�� ះ្រតង់ៃន�រសិក��ន�រៈសំ�ន់�ស់ចំេ�ះេ�គជ័យរបស់សិស្សនិងេករ �ិ៍េ�� ះរបស់
��។ និស្សិត្រត�វែតទទួលខុស្រត�វេលើ�រ�រ�� ល់ខ� �ន្រគប់េពល។ ដូេច�ះនិស្សិត្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យលួ
ចនិងលួចប�ន់។ �រលួចចម�ងគឺ��ក្យស្រ�ប់�រចម�ង�ក្យសេង�បឬបក្រ�យ�ក្យឬគំនិតរបស់អ�ក
ដៃទេ�យមិនដក្រសង់្របភព។ �របន� ំកំពុងែស� ងរកេដើម្បីទទួល�ន 
(ឬជួយសិស្សេផ្សងេទៀតេដើម្បីទទួល�ន) 
ឥណ�នឬ�រែកលម��� ក់�មរយៈ�រេ្របើ្រ�សម់េធ��យ�ម�ត់ឬបេ�� ត។  

ឧ�ហរណ៍ៃន�ពមិនេ�� ះ្រតង់ក� �ង�រសិក�៖ 

• �រប�� ញគំនិតឬេផ្សងេទៀតែដល�របស់អ�ក�� ល់េ�យ�� ន�រផ�លឥ់ណ�នែដលសម្រសបេ�នឹ
ង្របភពរបស់អ�ក។          
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• �រចម�ងពី�រេធ� �េតស� េផ្សងេទៀតរបស់នរ��� ក់, គេ្រ�ង�រ, ល�ំត់, ឬ classwork ឯក�ជ្យ។          
• អនុ�� តឱ្យនរ��� ក់េដើម្បីចម�ងឬ្រត�វ�ក់េស� ើ�រ�ររបស់អ�ក�របស់�ត់ / �ង��� ស់។          
• �រេ្របើកំណត់ចំ�ឬំស�� រេផ្សងេទៀត (រមួ�ងំទូរស័ព�ៃដ) 

ក� �ងអំឡ� ងេពលេធ� �េតស� ឬ�រ្របឡងេ�យ�� ន�រអនុ�� ត្រគ�។          
• េ្របើទូរស័ព�ៃដេដើម្បី�ប់យករបូ�ពៃន�រ�កល្បងឬកិច��រផ�ះឬកិច��រែដល�នប�� ប់ឬគំេ�ង

និងែចករ�ែលក�មួយអ�កេផ្សងក� �ងេចត�ចម�ង។          
  
និស្សិតែដលចូលរមួក� �ងសកម��ពមិនេ�� ះ្រតង់�ងេលើនឹង្រត�វ្របឈមនឹងផលវ ��កែដលរមួ�នបុ៉ែន�មិ
ន�នកំណត់ដូចតេ�េនះេទ៖ 
ឧប្បត� ិេហតុ�ន�យ�រណ៍េ��រ ��ល័យសិក�សន� ិសីទនិស្សិត�មួយ្រគ��រជូនដំណឹងពីឪពុក�� យេ�
យ្រគ��រ�ត់បន�យ�� ក់�រឃុំខ� �ន។ 

�រ ��ល័យសិក�នឹងរក�ទិន�ន័យៃន�របំ�នេ�ល�រណ៍�ពេ�� ះ្រតង់ៃន�រសិក�។ និស្សិតែដល�ន
�ររ�េ�ភបំ�នេ្រចើន�ងមួយនឹង្របឈមមុខនឹងផលវ ��កធ�ន់ធ�រែដល�ចរមួប�� �លបុ៉ែន�មិន�នកំ
ណត់ដូចតេ�េនះេទ: 
�រ្របជុំ��បិ��រព្យ� រ�របដិេសធកិត� ិយសកិត� ិយស�រប�� �នេ��ន់អ�ក្របឹក�េ�បលនិ់ង�រ�ត់
បន�យកំរ �ត�រ�រ / �រ្របលងដល់សូន្យ។ 

្រគ�ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអនុវត�លទ�ផលនិង�យ�រណ៍ពីឧប្បត� ិេហតុេនះេ��រ ��ល័យសិក��មរយៈអីុ
ែម៉លែដលរមួប�� �ល�ងំព័ត៌�នលំអិតៃនឧប្បត� ិេហតុក៏ដូច��រសរេសរនិស្សិតស្រ�ប់�ពមិនេ�� ះ្រត
ង់ក� �ង�រសិក�េហើយប�� �ន�រសរេសរេ�េស�កម�និស្សិត។ 
  

��បឋមសិក� េអឡិច្រត�និ ចៈសិស្សេ� ទី្រក �ងភី�ដិល� E&T 
�ែដលខក�នវគ�សិក�្រត�វែតបេង� ើតវគ�សិក�េ�ះមុនេពលប�� ប់�រសិក�រ �តំេឡើង�នៈេ�កំរ �តប��
ប់។ េ�ងេ�េលើតំរវូ�រឥណ�នសំ�ប់ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
េដើម្បី���ននូវ�រប�� ប់�រសិក�េ�យ�ន�ន់េពលេវ�។ និស្សិតែដល�ន�រខក�នេ្រចើន�ង 
២ េលើកចុងេ្រ�យក� �ងមុខវ ��� ធំ ៗ 
នឹង្រត�វប�� �នេ�្រប�នែផ�កសិក�និង�យក្របតិបត� ិេដើម្បីពិនិត្យរដ��លែដល�ច�ប់ប�� �ល�� ក់ម�ង
េទៀត។ 

�រជូនដំណឹង��រណៈ / កុ�រែស� ងរកេ�លនេ��យ��រណៈ៖ េ�ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
េយើងេប��� បំេពញតំរវូ�ររបស់និស្សិត្រគប់របូ។ េយើងបេ្រមើសិស្សែដល�នត្រម�វ�រអប់រ��េ្រចើន។ សសិ្សែដ
ល�នកម� វ �ធី IEP ឬែផន�រ ៥០៤ 
្រត�វ�នទទួល�រព��លេ�យសមធម៌េ�ក� �ងសហគមន៍របស់េយើង។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន�ម�
ក់ទងនឹងដំេណើរ�រែស� ងរកកុ�រនិងកម� វ �ធីអប់រ�ពិេសសសូមចូលេមើលេគហទំព័រ��របស់េយើង�មរយៈ
៖ http://www.petchs.org/our_programs/academics/special_education_policies 

EL (��អង់េគ�សអ�កសិក�) កម� វ �ធីអប់រ���៖ េ�លេ� 
ៃនវ �ទ�ល័យេអលេអេអលេអឡិកេអរបសេ់អឡិក្រត�និកគឺេដើម្បីបំេពញតំរវូ�រ��របស់អ�កសិក���អ
ង់េគ�សនិងជួយេអលេអស (អ�កសិក���អង់េគ�ស) 
បេង� ើនជំ�ញ��របស់ពួកេគេ�ក� �ងតំបន់�ងំបួនៃន�រ�ន�រសរេសរ�រនិ�យនិង�រ�� ប់។ 
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អ�កសិក���អង់េគ�ស្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណដំបូងេ�យ�រស� ង់មតិ��កំេណើត�ឪពុក�� យឬ
��ព��លសិស្សែដលចូលមក្រត�វែតបំេពញេ�េពលចុះេ�� ះ។ ្របសនិេបើ��េ្រ�ពី��អង់េគ�ស
េលចេឡើងេ�េលើ�រស� ង់មតិ��កំេណើតេ�ះដំេណើរ�រកំណត់អត�ស�� ណអ�កសិក���អង់េគ�ស 
PDE ្រត�វ�នអនុវត�។ ែផ�កេលើលទ�ផលសិស្ស�ច្រត�វ�នេគ�ក់េ�ក� �ង LIEP 
សម្រសប។ �រពិពណ៌�េពញេលញៃន LIEP 
�ចរក�នេ� http://www.petchs.org/our_programs/academics/language_instruction_educational
_program 

ឪពុក�� យរបស់េអលអិល�នសិទ�ិបដិេសធកម� វ �ធីនិងេស�កម�ឯកេទស�ច់េ�យែឡកែដល�ច�ែផ�
កមួយៃនអិល។ េអ។ េអសស្រ�ប់កូន ៗ របស់ពួកេគ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មស� ីពី LIEP 
របស់េយើងសូម�ក់ទង្រប�នែផ�កអប់រ�របស់េយើង៖ េ�ក្រសីរ� ូ�៉�៉រ ��លីស ៖ ២៦៧-៥១៤-១៨២៣ 
។ ២២១ ; defelicer@petchs.org 

េ្រកឌីត៖ ែម៉្រត�ងេ្រ�ម្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រ�ក់ពិន� �្រប�ំ្រតី�ស៖ 

�រ�ក់ចំ�ត់�� ក់�្រត�� ន: មួយ : 93-100, B : 85-92, C : 76-84, D, : 70-75, F : 69 �ងេ្រ�ម។ 

(* នីតិវ �ធីកម� វ �ធីអប់រ�និង�រ�ក់ពិន� ��ចនឹង្រត�វ�នែកែ្របេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លេ�យ�រែត 
COVID-19 �ររ �តបន� ឹងនិង�រែណ�ំ។ 
�រៃលត្រម�វ�មួយេ�កម� វ �ធី�ងំេនះនឹង្រត�វ�នបេ�� ះ�សន�េ�ក� �ងធម��តិនិង្រត�វ�នរច�េឡើ
ងេដើម្បីផ�ល់ជូនសសិ្សែដល�នផ� �វៃន�រទទួល�នេ�គជ័យេ�យ�� ន�រពិន័យ�ក់ទងេ�នឹង ��រ
ណៈមិន�� ប់�នពីមុនមក 
�ល់ប�� សុខ�ព្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�ែដល�ន�រយល់្រពម�� ស់ប� �រនឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងេ�សិស្សនិ
ង្រក �ម្រគ��រេហើយ្រត�វ�នផ្សព�ផ�យេ�េលើេគហទំព័ររបស់��េដើម្បពីិនិត្យ���រណៈ។ ) 

  

តំរវូ�រ�� ក់ឧត�ម ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នបំណងទទួល�� ល់�រទទួល�នេ�គជ័យៃនកម� វ �ធីប�� ត់ប��
ញរបស់��េ�យទទួល�នេ�គជ័យេ�យទទួល�នស�� ប័្រតេ�ឯពិធីប�� ប់�រសិក�។ រដ��ល�
�្រត�វេរៀបចំនីតិវ �ធីស្រ�ប់អនុវត�េ�លនេ��យេនះែដលរមួ�ន�រកត់្រ�េ�យ្រប �ង្របយត័�នូវវឌ្ឍ
ន�ពរបស់សិស្ស�� ក់ៗនិង�របំេពញនូវត្រម�វ�រៃន�រប�� ប់�រសិក�។ �រផ�ល់្របឹក�ដល់សសិ្សេ�យដឹ
ងពីអ� �ែដល�នរ�ពឹងទុកសំ�ប់ពួកេគសំ�ប់�រប�� ប់�រសិក�របសពួ់កេគ។ �រេចញេសចក� ី្រព�ន�ម
�លកំណត់ដល់សិស្សែដល�នេ្រ�ះ�� ក់ៃន�រមិនបំេពញ�មត្រម�វ�រៃន�រប�� ប់�រសិក�។ �រេរៀប
ចំនិង�រប�� �នេ�្រក �ម្របឹក�ភិ�លស្រ�ប់�រអនុម័តរបស់ខ� �នៃនប�� ីេបក�ជនស្រ�ប់�នរ�� ន់ៃនស
�� ប័្រតេនះ; �រេរៀបចំស�� ប័្រតសម្រសប និង�រេធ� �ែផន�រនិង�រ្របតិបត� ិៃនពិធីប�� ប់�រសិក�ែដ
លប�� ក់ពីសមិទ�ិផលដស៏ំ�ន់េនះ។ ្រក �ម្របឹ្រក�ភិ�លនឹងផ�ល់ស�� ប្រតមធ្យមសិក�ទុតិយភូមិដល់សិ
ស្ស្រគប់របូែដលបំេពញត្រម�វ�រៃន�រប�� ប់�រសិក�។ ត្រម�វ�រ�ងំេនះរមួប�� �ល�ងំ�រប�� ប់វគ�សិ
ក�ែដលទទួល�នេ�គជ័យស្រ�ប់វ �ទ�ល័យរយៈេពល ៤ 
�� ំែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លេហើយែដល្រត�វ�មបទ�� នែដលកំណត់េ�យរដ�ៃនរដ� 
Pennsylvania 
និងបទប�� ត� ិអប់រ�។ និស្សិតែដល�នបំេពញនូវត្រម�វ�រស្រ�ប់�រប�� ប់�រសិក�មិន�ច្រត�វ�នេគ
បដិេសធមិនឱ្យ�នស�� ប័្រតស្រ�ប់េ�លបំណង�ក់វ �ន័យេ�ះេទបុ៉ែន��ច្រត�វ�នបដិេសធមិនឱ្យចូ
លរមួក� �ងពិធីប�� ប់�រសិក��ម�រសេ្រមចរបស់រដ��ល��។ ្រក �ម្របឹក�ភិ�លទទួល�� ល់�សហតិ
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និយមៃនរដ�េផនសុីលេវេនៀត្រម�វឱ្យេបក�ជននីមួយៗស្រ�ប់�រប�� ប់�រសិក�នឹងទទួល�ន 21 
េ្រកឌីត។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យេដើម្បី���ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
�នបំេពញេបសកកម�របស់ខ� �នេ�យេ�� ះ្រតង់ក� �ង�រេធ� �ឱ្យនិស្សិត�ន�រ�រេធ� �េ�សតវត្សរ�ទី ២១ 
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នកំណត់ស� ង់�រខ�ស់�ងមុនែដលនិស្សិតគួរជួបមុនេពលប�� ប់�រសិក�។ េលើសពី
េនះេទៀតនិស្សិត្រត�វ�នត្រម�វឱ្យឆ�ង�ត់វគ�សិក��ងំអស់ែដលពួកេគ�នេ្រត�មស្រ�ប់េ�ះបី��រប
�� ប់វគ�សិក�េនះគឺខ�ស�់ងបទ�� នៃន�រប�� ប់�រសិក��មេវជ�ប�� ែដល�នេមើលេឃើញដូច�ងេ្រ�
ម។  អង��ពស� ង់�រ ៃនរដ�េផនសីុលេវេនៀ ែផ�ក ឥណ�ន / មុខវ ���  

• អង់េគ�ស ៤          
• គណិតវ �ទ� ៣          
•  វ �ទ���ស�  ៣          
• �រសិក�សង�ម ៣          
• 2 Arts ឬមនុស្ស��ស� ឬ�ងំពីរ          
• សុខ�ពនិង PE ១          
• ៥ របូេ្រជើសេរ �ស            

ហ� �លីែពលហ� ��៉េអនិងធីធីធ័រ HS ស� ង់�រ 
ឯក�ឥណ�ន / មុខវ ���  
• អង់េគ�ស ៤          
• គណិតវ �ទ� ៤          
•  វ �ទ���ស� និងបេច�កវ �ទ� ៤          
• �រសិក�សង�ម ៣          
• ��បរេទសសិល្បៈរ �មនុស្ស�តិ ៣          
• សុខ�ពនិង PE ១          
• វគ�សិក�បែន�ម ៥ 

េទៀត្រត�វ�នអនុម័តស្រ�ប់ឥណ�ន េ�� ះេ��រប�� ប់�រសិក�េ�យ��          
  
HONORS CRITERIA៖ កិត� ិយស្រត�វ�នកំណត់្រប�ំ្រតី�ស�មកំរ �តប័ណ� រ�យ�រណ៍្រប�ំ្រតី�ស។ 

• កិត� ិយសទី ១ ៖ មធ្យម�គ ៩៣% ៃន�រសិក�។ េទ Ds ឬ Fs, ឆ�ង�ត់វ ��� �វ �ន័យ។          
• កិត� ិយសទី ២ ៖ មធ្យមសិក� ៨៥% ។ �� ន Fs; ឆ�ង�ត់វ �ន័យ។          

�រេធ��េតស�  KEYSTONE / �រេធ� �េតស� ៍ PASA ៖ និស្សិត�ងំអស់្រត�វ្របឡងេលើស� �នស� �នក� �ង�� ំសម្រសប 
(ប�� ប់��  ំទី ១០ ស្រ�ប់�រេធ� �េតស� ដំបូង, �� ំដបូំងស្រ�ប់�រេធ� �េតស� េឡើងវ �ញ) 
ឬ�រ្របឡងេតសសុីេ�េពលែដល�ចអនុវត��ន។ �រ្រគប់្រគង�រ្របលងនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�ែខធ� � / 
មក�និងឧស�េហើយនឹងត្រម�វឱ្យសិស្សអនុវត��ម�លវ ��គ�កល្បង�មួយនឹង�របេណ� ញេចញមុន
េពលកំណត់។ សូមពិនិត្យេមើល្របតិទិនេដើម្បីរក�លវ ��គ�កល្បង។ * សូមកត់ស�� ល់�េ�យ�រគ្រមប 
-២១ 
ៃនត្រម�វ�រេតស� ែបប្របៃពណីមួយចំនួន�ច្រត�វ�នេធ� �វ �េ�ធនកម�េ�យ�រែតេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដ
លេចញេ�យទី�� ក់�រ្រក �ងរដ�និងសហព័ន�ឬ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ំ�ច់េ�យទី្រក �ង Philadelphia E&T 
។ 
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េ�លនេ��យនិស្សិតឃីតស� � ន៖ �រ្របឡងគន� ឹះពីស� �នស� �នគឺ��រ្របឡងសិក�ែដល�ម�រេ�យមន� ីរ
អប់រ�រដ� Pennsylvania 
។ �រ្រប្រពឹត�របស់សសិ្សក� �ង�រ្រគប់្រគង�រេធ� �េតស� គឺ�ែផ�កមួយដ៏ស�ំន់ក� �ង�រ��សុវត� ិ�ពៃន�រ
េធ� �េតស� និង�ពយុត� ិធម៌ស្រ�ប់និស្សិត�ងំអស់ ្រគ�េពទ្យែដល�ន�រម�ណ៍�សិស្សកំពុង្រប្រពតឹ��មរ
េបៀបែដលបំ�នេលើពិធី�រេតស� �ស� �នគួរែតយកកូនេសៀវេ�្របលងរបសស់ិស្ស។ ឧបករណ៏បែន�មគួរែត�ំ
កុ�រនិងកូនេសៀវេ�្របលងេ�អ�កស្រមបស្រម�ល�រេធ� �េតស� ។ អ�កស្រមបស្រម�លេតស� នឹងប�� �នសិស្ស
េ�រដ��ល��េដើម្បីកំណត់�ពធ�ន់ធ�រៃនបទេល� ើស។ 

�រផ�ល់េស��មតំបន់៖ ស្រ�ប់សសិ្សែដលខក�នមិន�នប�� ញជំ�ញេលើ�រ្របឡងេ�ស� �នស� �នេ�
ចុងប�� ប់ៃន�� ក់ទី ១១ 
របស់ពួកេគ។ ពួកេគនឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យឆ�ង�ត់�រ�យតៃម�តំបន់មូល�� នរបស់េយើងែដលេយើងេ��
�រ្របឡងសម�ព�ន់ខ�ស់។ និស្សិតនឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�នជំ�ញេលើ�រ�យតៃម�ក� �ងតំបន់េនះមុន
េពលប�� ប់�រសិក�។ 

េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនិងេធ� ��រ�លបរ �េច�ទ: សូមកត់ស�� ល់�េ�យ�រគ្រមប -១១ 
ៃនត្រម�វ�រ្របៃពណីមួយចំនួន�ច្រត�វ�នែកស្រម�លេ�យ�រែតេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដលេចញេ�យទី��
ក់�រ្រក �ង, រដ�និងសហព័ន�ឬ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ំ�ច់េ�យទី្រក �ង Philadelphia E&T ។ 

�រ�រ�ត់មុខ្រត�វ�នកំណត់���រ�ត់�ំងរ ��រ្របលង�មួយែដលសិស្ស្រត�វ�របំេពញេ�យ�រអ
វត��នែដល្រត�វេ�ះ�។ និស្សិត្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យ�នចំនួនេពលេវ�ដូច�� ែដលនិស្សិតដៃទេទៀត្រត�វ
�នផ�ល់ឱ្យេដើម្បីបំេពញកិច��រេហើយ្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេធ� �េតស� ស្រ�ប់�រផ�ល់កិត� ិយសេពញេលញ។ ��
ក់របស់សិស្សមិនគួរ្រត�វ�ន�ត់បន�យ�៉ង�ម�� េ�យ�រែតអវត��នែដល្រត�វ�នេលើកែលង។ �រ
េធ� �េតស� �នខក�ន្រត�វែត្រត�វ�នេធ� �េឡើងប�� ប់ពី��េ�របស់េយើង 
21 ទ ីមជ្ឈមណ� លសិក�សហគមន៍សតវត្សទី (កម� វ �ធីប�� ប់ពី��) េលើ្រតឡប់មកវ �ញរបស់សិស្ស។ 

�រ�រយឺត្រត�វ�នកំណត់���រ�រែដល�នប�� ប់ឬចូលេ្រ�យេពលកំណត់ែដល�នកំណត់។ និស្សិត
�ចចូលេធ� ��រយឺតរហូតដល់ចុង្រតី�សសកម�។ ្រគ�បេ្រង�ន�ចេ្របើ�រសំេរចចិត�របស់ពួកេគេដើម្ប�ីត់
បន�យ�� ក់ស្រ�ប់�ពយឺត�៉វបុ៉ែន��រ�ត់បន�យេ�ះមិនគួរេលើសពី ៥០% 
ៃនពិន� �ែដលទទួល�នេ�ះេទ។ សិស្សនិស្សិតគួរចូលរមួ 21 ទី មជ្ឈមណ� លសិក�សហគមន៍សតវត្សទី 
(កម� វ �ធីប�� ប់ពី��) េដើម្បីេធ� �ឱ្យខក�ន�រ�រ�� ក់េឡើង / េធ� �លំ�ត់។ 

�រពិ�ក� �មួយឪពកុ / 
�� យ ៖ នឹង�នឱ�ស�េ្រចើនេពញមួយ�� ំេដើម្បីជួប�មួយ្រគ�របស់កូនអ�ក។ សូមេមើល្របតិទិនស្រ�ប់
�លបរ �េច�ទ / 
េពលេវ�។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យអ�ក�ច�ក់ទង្រគ�របស់កូនអ�ក�មរយៈអីុែម៉លឬទូរសព័�េ�េពល�ក៏
�នប�� ីបុគ�លិកេពញេលញ�ចរក�ន�មអិុនធឺរែណត៖ http://www.petchs.org/about/staff ។ ្របសិ
នេបើអ�កចង់កំណត់េពល្របជុំ�មួយ្រគ�របស់កូនអ�កសូម�ក់ទង�រ ��ល័យសិក�េ�ែផ�កបែន�ម ២២១ 
។ 
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កម� វ �ធីផ្សព�ផ�យ៖  វ �ទ�ល័យហ� ��ែដលហ� �៉អីុនិងធីឆ័រេប��� ចិត�ខ�ស់ចំេ�ះសមិទ�ិផលរបស់សិស្សនិងទទួល
�� ល់�រៈសំ�ន់ៃនស� ង់�រផ្សព�ផ�យទូ�ងំ��េរៀន។ ស� ង់�រមួយេនះ្រត�វ�នទទួល�� ល់�កំេណើន��
ល់ខ� �ន, សង�ម, សិក�, 
និង�ង�យខុស�� �មួយសិស្សបុគ�លនិង្រសបេ��ម�� នឹង្រត�វ�ន�ក់េ�ក� �ង�រកំណត់អប់រ�សមរ
ម្យបំផុតេដើម្ប ីពួកេគ ត្រម�វ�រ�េពលបច� �ប្បន�។ �រជំរុញសិស្ស្រត�វេធ� �េឡើង�េរៀង�ល់�� ំេ�ចុង�� ំសិក�
។ �ក់ទងនឹងេពលេវ�ៃនសកម��ពែបបេនះ�រេលើកែលងចំេ�ះេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ�ច្រត�វ�ន
េធ� �េឡើងេ�យរដ��ល��ប�� ប់ពី�នពិេ្រ�ះេ�បល�់មួយ្រគ�និងេ�យ�ន�រយល់្រពមព្ីរក �ម្របឹ
ក�ភិ�ល។ 

�រប�� ប់ត្រម�វ�រវគ�សិក�េ�យេ�គជ័យ�មរយៈកម� វ �ធីសិក�រដូវេ�� ែដលអនុម័តេ�យ��នឹង្រត�វ
�នផ�ល់កិត� ិយសក� �ង�រេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើកកម�ស់។ 

េ�ល�រណ៍ែណ�ៃំន�រផ្សព�ផ�យ 
• េលើកកម�ស់ដល់េ� 10 េលើកទី �� ក់ទី:   
• និស្សិត្រត�វ�នេ្រកឌីត ៥  រ �េ្រចើនែដល�នេ្រកឌីត�៉ងេពញេលញមួយ���អង់េគ�ស។   
• េលើកកម�ស់េ� 11 េលើកទី �� ក់ទី:   
• និស្សិត្រត�វែត�ន 11 

ឬេ្រចើន�ងេនះ�មួយនឹង�រឥណ�នឥណ�នេពញេលញ�៉ងេ�ច�ស់ពីរេ�ក� �ង��អង់េគ�
សនិងឥណ�នេពញេលញ�៉ងេ�ច�ស់មួយក� �ង�រ�� ៃនវ ��� ដូច�ងេ្រ�ម: គណិតវ �ទ�, 
 វ �ទ���ស� , ្របវត� ិ��ស� ។   

• េលើកកម�ស់ដល់េ� 12 េលើកទី �� ក់ទី:   
• និស្សិត្រត�វែត�ន�៉ងេ�ច�ស ់17,5 

ឥណ�ន�មួយឥណ�នេពញេលញ�៉ងេ�ច�ស់ចំនួនបីេ�ក� �ង��អង់េគ�សនិងឥណ�នេព
ញេលញ�៉ងេ�ច�សព់ីរេ�ក� �ង�� ៃនវ ��� ដូច�ងេ្រ�ម: គណិតវ �ទ�,  វ �ទ���ស� , ្របវត� ិ��ស� ។   

អំ�ច: ឪពុក�� យ / 
��ព��ល�នសមត��ពក� �ង�រចូលេមើលនិង�ម�ន�� ក់កូនរបស់ពួកេគេ�យេ្របើេ�� ះអ�កេ្របើ
និងេលខសំ�ត់ែដលេចញេ�យអ�ក�មួយប�� ីេ�� ះកូនរបស់អ�ក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម�ក់ទងនឹង
ឧបករណ៍�ន្របេ�ជន៍េនះសូម�ក់ទង�រ ��ល័យសិក�េ�េលខ ២៦៧-៥១៤-១៨២៣ ែផ�កបែន�ម 
២២១ ។ 
�របណ� � ះប�� លឪពុក�� យ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេពញមួយ�� ំ។ សូមបន�ពិនិត្យេមើល្របតិទិនរបស់េយើងេ�េលើ
េគហទំព័រ www.petchs.org ។ 

�� : ��េរៀន គឺ�្របព័ន� ្រគប់្រគង�រសិក� (LMS) 
ែដលនឹង�� យ��� ក់េរៀនបឋមស្រ�ប់�តុសិក�ពីច�� យៃនែផន�រសខុ�ពនិងសុវត� ិ�ពរបស់េយើង។
 សិស្សនឹង�ចចូលេមើលនិងេមើល�ល់កិច��រែដល�នេ�ក� �ង�� ក់េរៀននិង្របតិទិនេ�ក� �ង �� ។ ្រគ�
នឹងផ�ល់ជូននិស្សិតនូវេលខកូដស្រ�ប់�� ក់នីមួយៗ។ 

សិស្ស ែដល�នប�� ខ�ះចេ�� ះ ៖ សិស្សែដល�នកម� វ �ធី IEP ឬ ៥០៤ 
ែផន�រគឺស� ិតេ�េ្រ�មខ� ឹម�រៃនឯក�រេ�ះជំនួសេ�លនេ��យសិក�េ�ទីេនះេ�េពលសមរម្យ។ 
្រគ��ងំអស់្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញនិងអនុវត�កែន�ង�� ក់េ�និងសំ�រៈសិក�សម្រសបស្រ�ប់សសិ្សែដល�ន
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កម� វ �ធី IEP និងែផន�រ ៥០៤ ។ �ល់សកម��ព�ងំអស់នឹង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ្រសប�មច�ប់ៃនរដ� 
Pennsylvania ។ និស្សិត�ែដល�នកម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល (IEP) ឬែផ�កេស�កម� ៥០៤ 
កិច� ្រពមេ្រព�ងេស�កម�នឹង្រប�ន់�� ប់នូវត្រម�វ�រសិក�ែដល�នែចងក� �ងឯក�រ�ងំេ�ះ។ 

ែផ�កទី ៤៖ បេច�កេទសបេច�កេទស 

រដ��ល្រត�វែត����រេ្របើ្រ�ស់បេច�កវ �ទ�សម្រសបនឹងេបសកកម�របស់��េ�លេ�និងេ�ល
បំណងរបស់�។ សសិ្ស្រគប់របូ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងេធ� �សកម��ព្របកបេ�យ�ព្រកមសីលធម៌និង�ន
ទំនួលខុស្រត�វេ�េពលេ្របើឧបករណ៍���ពិេសសេ�េពលេ្របើបេច�កវ �ទ���។ េ�យផ�ល់នូវតំរវូ�រ
បែន�មស្រ�ប់បេច�កវ �ទ�េដើម្បី�ំ្រទដល់�រេរៀនសូ្រតពីច�� យែដល�ចអនុវត��ន��ន�រៈសំ�ន់
�ពិេសសស្រ�ប់សិស្សឱ្យ�� ល់ច�ស់ពេី�លនេ��យបេច�កវ �ទ�។ សសិ្ស�� ក់ៗេ� Philadelphia E&T 
នឹង្រត�វេចញឧបករណ៍��េរៀន (Chromebook ឬ iPad) 
។ និស្សិត�ែដលមិន�នអិុនធឺរែណតេ�ក� �ងផ�ះ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់ទង�យក�� នព័ត៌�ន
 វ �ទ�ៃនទី្រក �ង Philadelphia E&T 
េដើម្បី�ំ្រទពួកេគក� �ង�រចូលេ្របើអីុនធឺណិតេ�ក� �ងផ�ះរបស់ពួកេគ។ និស្សិត្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យ
េ្របើ្រ�ស់ប�� ញកំុព្យ� ទ័ររបស់��ស្រ�ប់េ�លបំណង�ណិជ�កម��មួយ។ ស្រ�ប់�រប�� �ន�រទទួ
ល�រ�ក់េស� ើឬ�រេ�ះពុម�ផ�យឯក�រ�មួយែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក���របង� �ចេករ �ិ៍េ�� ះ�ស
��ស�ស��សនិង�យលុកគំ�មកំែហងនិងខុសច�ប់។ សិស្ស្រត�វ�ន�ម�ត់មិនេ�យេ្របើ្រ�
ស់ធន�នបេច�កេទសរបស់��េហើយនឹង្រត�វទទួលទណ� កម�ធ�ន់ធ�រចំេ�ះ�របំ�� ញនិង / 
ឬេ្របើ្រ�ស់កំុព្យ� ទ័រ្របពន័�ឬប�� ញរបស់��េ�យមិន្រតឹម្រត�វ។ �ល�់ររ�េ�ភបំ�នេលើេ�ល�រណ៍
ចូលេ្របើកំុព្យ� ទ័ររបស់��េរៀននឹងប�� លឱ្យ�ត់បង់សិទ�ិកំុព្យ� ទ័រប�� �នេ�្រពឹទ�បុរសនិស្សិតនិងវ ��ន
�រផ� �វច�ប់្របសិនេបើយល់��ំ�ច់។ 

េ�ល�រណ៍ទទួលយក�រេ្របើ្រ�ស់ (AUP): ្រក �មហ៊ុន 
T េ�ក�ន��ផ�លដ់ល់សិស្សនូវ�រចូលដំេណើរ�រេ��ន់កំុព្យ� ទ័រទូ�ងំអ�ររបស់េយើងផ�ល់ឱ្យសិស្សនិ
ស្សិតចូលដំេណើរ�រេ�ធន�នប�� ញ, កម� វ �ធីែផ�កទន់, 
និងអីុនធឺណិត។ បេច�កវ �ទ�ែដលេយើងផ�ល់ជូនគឺ�នេ�លបំណងេដើម្បបីេង� ើនបទពិេ�ធន៍�រអប់រ�របស់
សិស្សក៏ដូច�ជួយបំេពញ�មេ�លេ�និងស� ង់�រអប់រ�។ េ�យ�រនិស្សិត�នលទ��ពទទួល�នធន�
នេ�េ្រ�ប�� ញរបសេ់យើងនិស្សិត�ងំអស់នឹងទទួល�ន�របណ� � ះប�� លស� ពីីសុវត� ិ�ព�មអិុនធឺរែណ
តក៏ដូច��រគំ�មកំែហង�ម្របព័ន� អិុនធឺែណតផងែដរ។ 

មុនេពលនិស្សិត�ចេ្របើ្រ�ស់ធន�នរបស់េយើងនិស្សិត្រត�វចូលរមួក� �ងវគ�សិក��ម្របព័ន� អីុនធឺណិតនិង
ចុះហត�េល�េលើេ�លនេ��យេ្របើ្រ�ស់ែដល�ចទទួលយក�នរបស់េយើង (AUP) ។ AUP 
្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញស្រ�ប់សិស្សេ�យបុគ�លិករបស់េយើងេហើយេ�ក� �ងឯក�រេនះេយើង�នេ�លបំណ
ងេដើម្បីអប់រ�អ�កេ្របើ្រ�ស់អំពី�ររ�ពឹងទុករបស�់�និង�រទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់។ AUP 
រមួប�� �ល�ងំវគ�សិក��មអីុនធឺណិតនិងេ�លនេ��យេ្របើ្រ�ស់ែដល�ចទទួលយក�នរបស់េយើង។  

�រេលើកែលង៖ និស្សិតរបស់េយើង្រត�វ�នេគរ�ពងឹ�នឹងេ�រព�មេ�ល�រណ៍ែដល�នែចងេ�ក� �ងឯក
�រេនះេហើយអនុវត�នូវអ� �ែដលពួកេគ�នេរៀនេ�ក� �ងវគ�សិក��ម្របព័ន� អីុនធឺណតិ។ �របំ�នរបស់ 
AUP 
នឹង�នផលវ ��ក�ង�រសិក��៉ងធ�ន់ធ�រស្រ�ប់សិស្ស។ ្របសិនេបើសសិ្ស��� ក់�ត់បង់ឯកសិទ�ិបេច�



 

58  
  

កវ �ទ�េ�យ�រ�ររ�េ�ភបំ�ន�ត់ / �ងនឹងមិនេ្របើបេច�កវ �ទ� Philadelphia E&T 
េ�េពល�មួយក� �ងកំឡ� ងេពលៃនសកម��ព�ក់វ �ន័យ។ 

�ររ�េ�ភបំ�នេនះមិនែមន�ទំនួលខុស្រត�វរបស់្រគ�េទេហើយសិស្សនឹងមិន្រត�វ�នេលើកែលងព�ីរ�រ
េ្រ�ះពួកេគ�ន�ត់បង់សិទ�ិបេច�កវ �ទ�។ និស្សតិនឹងទទួលខុស្រត�វ�ងំ្រស �ងចំេ�ះសកម��ពរបស់ខ� �ន
េហើយ�ងេ�ែតត្រម�វឱ្យបំេពញ�រ�រ�មួយ។ េយើងផ�ល់ជូនជេ្រមើស ២ ស្រ�ប់ និស្សិតែដលរ�េ�ភេលើ 
AUP របស់េយើង៖ 
  

• អ�ក�ចបំេពញ�រ�រ�ក់ទងនឹងបេច�កវ �ទ�េ��ងេ្រ���េ�ផ�ះប�� ល័យ��រណៈ។ ល។ 
• សិស្ស�ចែណ�ំ្រគ�របសពួ់កេគនូវវ �ធីមួយេទៀតេដើម្បីបំេពញកិច��រ។ ្រគ�នឹងេ្របើ�រសំេរចចិត��� ល់
ខ� �ន�េតើសំេណើេ�ះ�ចទទួលយក�នឬអត់និង្រសប�ម�រ�ត់�ំងេដើម។ 

•                    ្របសិនេបើមិន�ចរកេឃើញជំេរ �សែដល�ចេ្របើ�នេទសិស្សនឹងទទួល�ន ចំ�ត់�� ក់�
ន់ទីមួយស្រ�ប់ �រពិពណ៌�អំពី�របំ�នក្រមិត ១ និងសកម��ពវ �ន័យ 

  

�របំ�នក្រមិតទី ១ 
្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ្រប្រពឹត�បទេល� ើសតូច�ចេហើយ�ធម���នផលប៉ះ�ល់តិចតួចដល់អ�កេ្របើ
្រ�ស់ឬធន�នេផ្សងេទៀត។ �ររ�េ�ភបំ�ន�ងំេនះរមួ�នបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖ 

• (េគហទំព័រ្របកួត,  វ �េដអូ, ឯក�រត�ន� ,ី សុីឌី, ឌីវ �ឌី, ឧបករណ៍យួរៃដ Name រមួ�ងំទូរស័ព�, 
�ររុករកបិទ្រប�នបទ) េ�យេ្របើទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T 
ឬបេច�កវ �ទ�របស់និស្សតិក� �ងអំឡ� ងេពល�� ក់ស្រ�ប់េហតុផលមិន�ក់ទងនឹង�� ក់។          

• ដំេណើរ�រកម� វ �ធីែដលមិន�ន�រគំ�មកំែហងនិង�� ន�រអនុ�� ត។          
• ដកឬជំនួសែផ�ករ �ងឬែខ្សេ�យ�� ន�រអនុ�� ត។          
• �រេផ�ើអីុែមលមិនសមរម្យ។          
• �របរ �េ�គឬផឹកក� �ងតំបន់�មួយេ�ជុំវ �ញកំុព្យ� ទ័រ / �៉សុីនេ�ះពមុ� / ឧបករណ៍ Tablet / 

ឧបករណ៍បេច�កវ �ទ�។          
  
សកម��ពវ �ន័យចំេ�ះ�របំ�នក្រមិត ១៖  

• បទេល� ើសទី 1: �រ�ត់បង់ៃនសិទ�ិ�បេច�កវ �ទ�ស្រ�ប់េ�សល់ៃនៃថ�; 1 អក្សរ�ត់; �ត់ខ� �ន ១ 
�ក់          

• បទេល� ើសទី 2: �រ�ត់បង់ៃន�រសិទ�ិ�អ�កបេច�កវ �ទ� 1 ស�� ហ៍! 5 អន់ចិត�; �រឃុំខ� �ន ៥ �ក់          
• បទេល� ើសទី 3: �រ�ត់បង់ៃន�រសិទ�ិ�អ�កបេច�កវ �ទ� 1 ែខ; 10 អន់ចិត�; �រឃុំខ� �ន ១០ �ក់          
• ប�� ប់ពី�របំ�នក្រមិតទី ១ �ល់�របំ�នក្រមិតទី ១ �� យ��របំ�នក្រមិតទី ២          
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�រពិពណ៌�អំពី�របំ�នក្រមិតទី ២ និងសកម��ពវ �ន័យ 

�របំ�នក្រមិត ២ 
្រត�វ�ន�ត់ទុក��បទេល� ើសធំេហើយ�ធម��ប�� ញពី�រមិនយកចិត�ទុក�ក់របស់សិស្សចំេ�ះអ�ក
េ្របើ្រ�ស់ដៃទេទៀតឧបករណ៍របស់��និង AUP ។  

�ររ�េ�ភបំ�ន�ងំេនះរមួ�នបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖ 

• �ម�ត់�របុ៉នប៉ងចូលេមើលេគហទំព័រ។ ប�� ីៃនេគហទំព័រ�ងំអស់ែដលសិស្សចូលឬព��មចូល
េ្របើេលើឧបករណ៍��េរៀន្រត�វ�នកត់្រ�េ�យអនុេ�ម�មច�ប់�រ�រអីុនធឺណិតរបស់កុ�រ 
(CIPA) 
។ �៉សុីនេម្រប�កសុីរបស់េយើងនឹងទទួលយក�ល់�រេស� ើសុំេគហទំព័រខុសច�ប់ពីសិស្ស។ និស្សិតទទួល
ខុស្រត�វចំេ�ះ�រចូលេ្របើឬបុ៉នប៉ងចូលេ��ន់េគហទំព័រខុសច�ប់េលើកែលងែត�ន�រយល់្រព
មពី្រគ�របស់ពួកេគ។ េគហទំព័រខុសច�ប់�ប់ប�� �លបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖ 
េគហទំព័រែដលេ�� តេលើមនុស្សេពញវ �យេគហទំពរ័េលងែល្បងសុីសងេគហទំព័រេ្រគ�ងេញ�នខុសច�ប់
កែន�ងេលងែល្បងឬកែន�ងេហ� មេគហទំព័រប�� ញសង�ម (Twitter, េហ� សបុ៊ក) ។ ល។ 
ចំេ�ះ�របំ�នេនះឪពុក�� យឬ��ព��លនឹង្រត�វ�នប�� �នេ�ក� �ងប�� ី។ 
តំបន់ប�� ញែដលកូន ៗ របស់ពួកេគចូលេមើលឬបុ៉នប៉ងចូល។          

• �ញយកនិងរក�ទុកឯក�រេ�េលើប�� ញេ�យ�� ន�រអនុ�� តពី្រគ�។          
• �រខក�នមិន�ន�យ�រណ៍អំពី�របំផ�ិចបំ�� ញឬ�របំ�នេលើសុវត� ិ�ពប�� ញដូច��រែច

ករ�ែលកគណនីអ�កេ្របើ្រ�ស់។          
�របំ�� ញឬបំ�� ញែផ�ករ �ងែដលប�� លឱ្យខូច�តតិច�ង ១០០ ដុ�� រ។ 

• �រែចករ�ែលកគណនីរបស់អ�ក�មួយនឹងសិស្សេផ្សងេទៀតឬេ�យេ្របើគណនីរបស់សិស្សេផ្សងេទៀត។       

   
• �រេ្របើ្រ�ស់បេច�កវ �ទ�េដើម្បីេ�ក្រ�ស់, ឬ�ររក�សិទ�ិ�ររ�េ�ភលួចចម�ង។          
• �របេង� ើតឯក�រឬ្រប�សេ�ក� �ងេ�លបំណង្រប�ថព, 

បទបរ ��េករ �ិ៍ឬេមើល�យនិស្សិតមួយេផ្សងេទៀត, ម�វ �ទ�ល័យ, ឬបុគ�លកិ។          
• �រេ្របើ្រ�សឬ់ព��មេ្របើេស�ែស� ង្រប�កសុឬី�រេ្របើ្រ�ស់អ�មិកេដើម្បី�ក់�ំងអីុនេធើេណ។            
  
សកម��ពវ �ន័យចំេ�ះ�របំ�នក្រមិត ២៖  

• បទេល� ើសទី 1: �រ�ត់បង់ៃន�រសិទ�ិ�អ�កបេច�កវ �ទ� 1 ស�� ហ៍! 5 អន់ចិត�; �រឃុំខ� �ន ៥ �ក់          
• បទេល� ើសទី 2: �រ�ត់បង់ៃន�រសិទ�ិ�អ�កបេច�កវ �ទ� 1 ែខ; 10 អន់ចិត�; �រឃុំខ� �ន ៥ 

�ក់; ឪពុក�� យនិងសិស្ស្រត�វែតចូលមកពិនិត្យេមើល AUP មុនេពលចូលដល់និស្សិត          
• បទេល� ើសទី 3: �រ�ត់បង់ៃន�រសិទ�ិ�អ�កបេច�កវ �ទ� 1 �� ំ; 30 អន់ចិត�; �រឃុំខ� �ន ១០ 

�ក់; សិស្ស្រត�វែតចូលេរៀនេ�រដូវេ��           
• ប�� ប់ពី�របំ�នក្រមិតទី ៣ �ល់�របំ�នក្រមិត ២ 

�បន�ប�� ប់�� យ��ររ�េ�ភបំ�នក្រមិតទី ៣          
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�រពិពណ៌�អំពី�របំ�នក្រមិតទី ៣ និងសកម��ពវ �ន័យ 

�ររ�េ�ភបំ�នក្រមិតទី ៣ 
្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ�ធ�ន់ធ�រេហើយ�ធម���បង�អន��យេ�យេចត�ក� �ង�រប
ង�ឱ្យ�ន�ររ�ក់រអួល�� ំងេ�េលើប�� ញរបសេ់យើងឬេ�ក� �ង�� ក់េរៀន។ 

�ររ�េ�ភបំ�ន�ងំេនះរមួ�នបុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖ 

• ឪពុកែដលនឹង�នលទ�ផលេ�ក� �ងកិច�ដំេណើរ�រនីតិវ �ធីវ �ន័យនិង�ច�មូល�� នស្រ�ប់�របេណ�
ញ។          

• �រេ្របើ្រ�ស់គណនីបុគ�លិកេដើម្បីទទួល�នធន�នប�� ញ (សូហ� ែវរ�យអត�បទេ�ះពុម�។ ល។ ) 
ឬេ្របើ្រ�ស់អីុនធឺណិត។ េនះមិនស� ិតេ�េ្រ�ម�លៈេទសៈ�មួយែដលអនុ�� តេ�េពល�មួយ
េឡើយ។          

• �រេ្របើ្រ�ស់បេច�កវ �ទ�បុគ�លិក។ េនះមិនស� ិតេ�េ្រ�ម�លៈេទសៈ�មួយែដលអនុ�� តេ�េពល
�មួយេឡើយ។ េយើង�នកំណត់តំបន់ស្រ�ប់សិស្សឱ្យេ្របើ កំុព្យ� ទ័រ / េថេប�ត / 
ឧបករណ៍បេច�កវ �ទ� ។ និស្សិតមិនែដលេ្របើឧបករណ៍បេច�កវ �ទ�របស់បុគ�លិកេទ។          

• �របុ៉នប៉ងេដើម្បីទទួល�ន�រចូលេ្របើេ�យ�� ន�រអនុ�� តេ��ន់ប�� ញ Philadelphia E&T 
។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រព��មលួច្រគ�បុគ�លិកឬ�ក្យស�� ត់របស់អ�ក្រគប់្រគង          

• �រេ្របើ្រ�ស់ែផ�ករ �ង�� ល់ខ� �ន�មួយេលើប�� ញរបស់េយើងេ�យ�� ន�រយល់្រពមរបស់្រគ�ឬអ�ក្រគ
ប់្រគង។          

• �របេង� ើតឯក�រឬ្រប�សពតស៊ូ មតិឬ�រគំ�មកំែហងអំេពើខុសច�ប់េ�� ះេ�រកេ�យខ� �នឯងមួ
យរបស់សិស្សេផ្សងេទៀត, ឬបុគ�លិក។          

• បុ៉នប៉ងឬពិត�េ្របើឧបករណ៍ស្រ�ប់េ្របើ�មួយ�រលួច�� ប់�រលួចបន� ំក�� ប់ព័ត៌�ន។ ល។          
• ែល្បង, 

ព��មេដើម្បីទិញេ្រគ�ងេញ�នខុសច�ប់ឬផលិតផលឬសកម��ពខុសច�ប់�មួយេផ្សងេទៀត          
• �របំ�� ញេ�យេចត�និងេ�យេចត�ឬបុ៉នប៉ងបំ�� ញកម� វ �ធីទិន� ន័យឬែផ�ករ �ងែដលប�� លឱ្យ

ខូច�តេ្រចើន�ង ១០០ ដុ�� រ។          
• បេង� ើត, �ននិង / 

ឬ�រែចករ�ែលកស�� រៈ�ស��ស�មរយៈបេច�កវ �ទ����នេចញឬ�មរយៈប�� ញរបស់
េយើង។            

  
សកម��ពវ �ន័យស្រ�ប់�ររ�េ�ភបំ�នក្រមិត ៣៖ �របំភិតបំភ័យក្រមិត ៣ 
គឺ�មូល�� នស្រ�ប់បេណ� ញេចញពីទី្រក �ង Philadelphia E&T ។ 

បទេល� ើសទី ១ ◌ៈ�រព្យ� រ; �ត់បង់ឯកសិទ�ិបេច�ក វ �ទ�រយៈេពល ១ �� ំ។ 30 អន់ចិត�; �រឃុំខ� �ន ១០ 
�ក់; ឪពុក�� យ្រត�វែតចូលមកពិនិត្យេមើល AUP 
េហើយ្រត�វ្រ�កដ��គី�ងំអស់យល់ពី�ពធ�ន់ធ�រៃន�� ន�ពេនះ។ សិស្ស្រត�វែតចូលេរៀនេ�រដូវ
េ��  

• បទេល� ើសទី 2: �របេណ� ញនឹង្រត�វ�នផ�ល់អនុ�សន៍ឱ្យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លវ �ន័យពិនិត្យ          
• ្របសិនេបើេ�េពល�ែដលនិស្សិត្រត�វ�ន�ប់េ�យេ្របើឧបករណ៍បេច�កវ �ទ�របស់��ក� �ងអំឡ� ង

េពលវ �ន័យរបសស់ិស្សេ�ះសិស្សនឹង្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់�� មៗពីបទរ�េ�ភក្រមិតទី ៣ ។            
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ែដនកំណត់ៃន�រទទួលខុស្រត�វ 

• ទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T 
�នរក�សិទ�ិក� �ង�រ�� ស់ប� �រេ�េពល��ររ�េ�ភនិងចំ�ត់�� ក់្របេភទសកម��ពវ �ន័យល          

• ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹងព��មផ�ល់ប�� ញែដល�� នពិ�រ�ពបុ៉ែន�មិន�ច����នឹង�� យ��រពិតេ�ះេទ។     

     
• ទី្រក �ង Philadelphia E&T 

នឹងមិន្រត�វ�នគិត�ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�ររ��នៃន�រេ្របើ្រ�ស់កំុព្យ� ទ័រេ�យេហតុផល�មួ
យនិង / ឬ�រ�ត់បង់ទិន�ន័យ (�ងំរក�ទុកនិងមិន�នរក�ទុក) ។          

• ទី្រក �ង Philadelphia E & T 
នឹងមិនទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�ព្រតឹម្រត�វៃន�រទទួល�ន�មរយៈ�រឬពរក�ទុកេ�េលើប�� ញរ
បស់េយើងឬេ�េលើេគហទំព័រនិង្របព័ន�  PowerSchool របសេ់យើង។          

• ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹង�� ស់ប� �រ�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�តព�កិច�ហិរ�� វត� �ៃន�រខូច�តែដលប�� លមកពី�រេ្របើ
្រ�ស់្របព័ន� េ�យ�� ន�រអនុ�� តដល់អ�កេ្របើ្រ�ស់ែដល�នេធ� �សកម��ពែបបេនះ។          

  
iPad / កំុព្យ� ទ័រ Chromebook 1 េ� 1 កម� វ �ធី: េ�លបំណងៃន�រផ� �ចេផ�ើ 1 េ� 1 េ�ទី្រក �ង Philadelphia 
& T �ន CHS អីុគឺេដើម្បីផ�ល់នូវ�រ 
21 ទ ីឧបករណ៍ស្រ�ប់បេ្រង�ននិងធន�នេដើម្បីសតវត្សសិស្សរបស់េយើង។ �យុគសម័យបច� �ប្បន� , 
�រអប់រ�ត្រម�វឱ្យសិស្សនិស្សិតេដើម្បីទទួល�នបទពិេ�ធនិងជំ�ញេ�យេ្របើ្រ�ស ់
21 ទ ីបេច�កវ �ទ�សតវត្សទី។ ស�ជិកបុគ�លិកទី្រក �ង Philadelphia E&T 
�នេធ� ��រ្រ�វ្រ�វ�៉ងេ្រចើនេ�េលើ្របេភទ iPads និង Chromebook 
ក៏ដូច��រេ្របើ្រ�ស់របស់�េ�ក� �ង�� ក់េរៀន។ ឧបករណ៍�ងំេនះនឹងអនុ�� តឱ្យនិស្សិត�ងំអសប់េង� ើនស
�� នុពលេពញេលញេដើម្បីេរៀបចំពួកេគស្រ�ប់ឱ�ស�ងំ�រអប់រ�េ្រ�យមធ្យមសិក�និងេ�កែន�ងេធ� ��រ
។ �រេរៀបចំ�� ក់េរៀន ១: ១ 
នឹងផ�ល់នូវឧបករណ៍ែណ�ំ�៉ងេ្រចើនែដលនឹងអនុ�� តឱ្យអ�កសិក�្រគប់្របេភទ�ន�ររ �កចេ្រមើនេ�ក� �
ងកែន�ងអប់រ�។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
សង្ឃឹម�នឹងេលើកកម�ស់�រេរៀននិងបេង� ើន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងសសិ្សនិងឪពុក�� យឬ��ព��ល
របស់ពួកេគេដើម្បីកំណត់ទិសេ�តំបន់សិក�ែដល�នប�� របស់សិស្សឱ្យ�ន្របសិទ��ពនិងបេង� ើតដំេ�ះ
្រ�យេដើម្បីេ�ះ្រ�យប�� �មួយ។ ឥឡ� វេនះ្រគ�នឹងដឹក�ំនិងស្រម�លដល់�រេរៀនសូ្រតខណៈេពលផ�ល់ជូន
កម� វ �ធីសិក� ២៤/៧ ។ កម� វ �ធីេនះ�នអនុ�� តិឱ្យ Philadelphia E&T 
ែ្របេ���រេរៀនសូ្រតពចី�� យេ�យ�រែត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ�តត�តទី ១៩ ។ 

  

េ�លេ� f ឬអ�កេ្របើ្រ�ស់និស្សិត: 

• េដើម្បីបេង� ើន�រេរៀន, អនុ�� តឱ្យចូលដំេណើរ�រនិងសមត��ពេដើម្បី�រកិច�េពញេលញ, 
គេ្រ�ងនិងសកម��ពេផ្សងេទៀតដូចែដល�នផ�ល់េ�យ្រគ�។          
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• េដើម្បី�ញយក្របេ�ជន៍ពីធន�នសិក��េ្រចើនដូច�កម� វ �ធីអប់រ�, េគហទំព័រ, 
កម� វ �ធីនិងឧបករណ៍ៃច� ្របឌិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ងកម� វ �ធីសិក�។          

• េដើម្បី�� យ��រេលើកទឹកចិត�និង�ររ�េភើបអំពី�រេរៀនេ�យ�នេ�លបំណងរបស់្រគ��រ្របឡងរដ� 
Pennsylvania Keystone េនះ។          

• េដើម្បី�� យ��ន�សខុ�ព�មួយសិស្សសហ�រ�មួយេផ្សងេទៀតេ�េលើគេ្រ�ងេ្របើបេច�កវ �ទ�     

       
  

និតិវ �ធីបទប�� និងបទប្ប�� ត� ិរបស់ iPad / Chromebook  
• សិស្សនីមួយែដល�នប�� ប់ AUP និង cyberbullying 

បណ� � ះប�� នឹងទទួល�ន�រ�កថ�ឧបករណ៍មួយនិង្រត�វ�នេ្របើេពញមួយ�� ំ��។ សិស្ស្រត�វ�
នអនុ�� តឱ្យយកឧបករណ៍របស់ពួកេគេ�ផ�ះេពញមួយ�� ំសិក�។ ��ទំនួលខុស្រត�វរបស់សសិ្សក� �ង
�រ�ំយកឧបករណ៍របស់ពួកេគេ���េរៀនែដល្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់�េរៀង�ល់ៃថ�។            

• ��បិ� / 
��ព��លនិងសសិ�នុសិស្ស្រត�វែតចុះហត�េល�និងវ �ល្រតឡប់មកវ �ញេ�លនេ��យទទួលយ
ក�នេ្របើ (AUP) និងេ�លនេ��យ�រទទួលខុស្រត�វរបស់ iPad / កំុព្យ� ទ័រ Chromebook ។            

• �ល់ iPad / Chromebook, ឆនំង�ក, េ្រ�មទូរស័ព�និងផលិតផលេផ្សងេទៀតគឺ�កម�សិទ�ិរបស់          
ទី្រក �ង Philadelphia E&T ែដល�នសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យនិងដកហូតឧបករណ៍េ�េពល�មួយ។ 

• និស្សិត្រត�វែតេ្របើ�សយ�� នអីុែម៉ល��របស់ពួកេគស្រ�ប់កម� វ �ធី / 
 វ �បផតថលប�� ញ�ងំអស់។          

  
នីតិវ �ធី�យ�រណ៍អំពីឧប្បត�ិេហតុ 
  
�រខូច�ត៖ 

• ្របសិនេបើ�ន�រខូច�តេកើតេឡើងេ�ក� �ង��សិស្សគួរ�យ�រណអំ៍ពីប�� េនះ�� មេ�ឱ្យ្រគ���
ក់េរៀន, បេច�កវ �ទ�បុគ�លិកឬ្រពឹទ�បុរសៃននិស្សតិ។ ស�ជិកបុគ�លិក IT 
នឹង�យតៃម��រខូច�តេដើម្បីកំណត់�េតើ��ៃចដន្យឬេ�យេចត�។ ទី្រក �ង Philadelphia E&T 
នឹង�ត់វ ��ន�រ�ំ�ច់េដើម្បីជួសជុល iPad / Chromebook 
បុ៉ែន�មិនទទួលខុស្រត�វ�ល់ៃថ�ជួសជុលេឡើយ។ ្របសិនេបើ�រខូច�តមិន្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��
នេ្រ�ះ�� ក់េហើយត្រម�វឱ្យ�ន�រជួសជុលឬជនួំសឪពុក�� យ / 
��ព��លនឹង្រត�វជូនដំណឹងនិង�ត់វ ��ន�រសម្រសប។ ក� �ងករណេីនះៃថ�នឹង្រត�វគិតៃថ�េ�ឪ
ពុក�� យ / 
��ព��ល្របសិនេបើ�ន�រជួសជុល។ ក� �ងករណីែដលឧបករណ៍េនះមិន�ចជួសជុល�ន�នឹ
ង្រត�វគិតៃថ��មអ្រ�ទីផ�រ ។          

  
។ �រេ្របើខុស / �រេធ�ស្របែហស 

• សិស្សែដល�នផ�ល្់រត�វែត�យ�រណ៍អំពី�រខូច�ត�លទ�ផល�នមកពី�រេធ�ស្របែហសឬ�រេ្របើ
្រ�ស់ខុសេ�យេចត�េ��្រពឹទ�បុរសៃន�រ ��ល័យនិស្សិត�� ម។ សន� ិសទីឪពុក�� យ / 
��ព��លនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងេដើម្បីពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវឧប្បត� ិេហតុេនះេដើម្បីកំណត់សកម��ពវ �
ន័យឬ�យតៃម��រេ�ទ្រប�ន់ / ៃថ��មួយ។          

                            េនះរមួ�នៈ 
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• �រខូច�តែដលប�� លមកពី�រេធ�ស្របែហសរមួ�ងំបុ៉ែន�មិន�នកំណត់ចំេ�ះ�រខូច�តដល់ 
iPad / Chromebook �ងំមូល។ �របំ�� ញេលើេអ្រកង់្របអប់សំបក្របអប់បូ៊តុងបូ៊តុងគ្រមប iPad 
/ Chromebook ។ ល។            

�រ លួច: ក� �ងករណីេ�រលួច iPad / Chromebook 
សិស្ស្រត�វ�យ�រណ៍ពីឧប្បត� ិេហតុេនះ�� មៗេ��ន់�រ ��ល័យ្រពឹទ�ស�និស្សិត។ និស្សិតនិង្រក �ម
្រគ��ររបស់ពួកេគ្រត�វែតេធ� �រ�យ�រណ៍បូ៉លីសេហើយច�ប់ចំលងរ�យ�រណ៍្រត�វែតប�� �នេ��រ �
�ល័យ្រពឹទ�បុរសនិស្សិតក� �ងរយៈេពលដប់ (១០) 
ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ��រប�� ប់ព�ីនឧប្បត� ិេហតុឬ�ររកេឃើញេ�រកម�។ �រខក�នមិន�នអនុេ�ម
�មតំរវូ�រៃន�រ�យ�រណ៍នឹងប�� លឱ្យ�ន�រគិតៃថ�ជំនួសៃថ�េដើម iPad / Chromebook 
(អ្រ�ទីផ�រ) ។          

  
�រេ្របើ្រ�ស់និង�រ្រប �ង្របយ័ត�របស់ឧបករណ៍៖ 

  
• iPad / Chromebook 

មិនធន់នឹងេ�សេទ។ េជៀស�ងេ្របើវត� �មុត្រស�ច�មួយេ�េលើឬជិតឧបករណ៍។ �វនិងបេច�កវ �ទ�
មិន�យ។ េជៀស�ង�រ�ក់�ក្យឬេ្របើវត� ��វ�មួយែដល�នឬេ�ែក្បរឧបករណ៍របសអ់�ក។ ស��
តឧបករណ៍របស់អ�ក�ប�� ន់្របសិនេបើ��នទំ�ក់ទំនង�មួយអ� �ែដល �ចបង�ឱ្យ�ន�� ម្រប
�ក់ដូច��ពកខ�ក់ទឹក�� �ំរតុបែតងមុខឬេឡ។ ែផ�ក�ងមុខៃនឧបករណ៍របស់អ�ក្រត�វ�នផ
លិតពីក�� ក់�មួយនឹង�� �ំបេ្របងអូលីវែដលធន់នឹង�� ម្រ�មៃដ។ �� កូំតេនះ�ក់�មេពលេវ
��មួយនឹង�រេ្របើ្រ�ស់ធម��។ �រ�ងស�� តផលិតផលនិងសំ�រៈសំណឹកនឹងេធ� �ឱ្យ�� កូំត
�ន់ែតថមថយេហើយ�ចេ�សក�� ក់�ន។          

                ស�� ត: 
• �� ច់ែខ្ស�ងំអស់េហើយបិទឧបករណ៍របស់អ�ក          
• េ្របើ្រក�ត់ទន់េហើយ lint េ�យឥតគិតៃថ�មួយ។          
• េជៀស�ង�រទទួល�នសំេណើមេ�េពលេបើក។ កំុេ្របើផលិតផលខ្យល់និង / 

ឬផលិតផលស�� តែដល�នរមួប�� �លែតមិនកំណត់ចំេ�ះអ�កសំ�តបង� �ចអ�កសំ�តក� �
ងផ�ះ�� �ំញ់�� េំអបុ៉ង�រ�តុរ��យ�ល់កុល�មូ៉�ក់ឬ�� �ំងស�� តេដើម្បីស�� ត 
iPad / Chromebook ។          
  

• កំុបុ៉នប៉ងចូលេ្របើេ្រគ�ងេអឡិច្រត�និច�ងក� �ងឬឧបករណ៍របស់អ�ក។ ្របសិនេបើកំុព្យ� ទ័រ iPad / 
Chromebook 
ខក�នមិន�នេធ� ��រឬខូចសូម�យ�រណ៍ប�� េ�្រគ�េ��� ក់ឬេ��ន់�រ ��ល័យ្រពឹទ�បុរសនិ
ស្សិត។          

• កំុ“ jailbreak” ឧបករណ៍របស់អ�ក។ “ JailBreaking” 
គឺ��ក្យមួយេដើម្បីពពិណ៌�អំពី�រ�� ស់ប� �រ្របព័ន� ្របតិបត� ិ�រមូល�� នរបស់ iPad / 
Chromebook          

• េ�ះ្រ�យឧបករណ៍របស់អ�ក�មួយនឹង�រែថ�និំង�រ្រប �ង្របយ័ត��និច�។ កំុេ�ះឬរុញ iPad / 
Chromebook ។          

• ែខ្សនិងែខ្ស្រត�វែតប�� �លេ�ក� �ង iPad / Chromebook �៉ង្រប �ង្របយ័ត�េដើម្បី�រ�រ�រខូច�ត។          
• កំុបង� ំឧបករណ៍�� ប់មួយចូលេ�ក� �ង្រចកមួយឬ�ក់ស�� ធេ្រចើនហួសេ�បូ៊តុងមួយ, 

េ�យ�រេនះ�ចប�� លឱ្យ�ន�រខូច�តែដលមិន្រត�វ�ន�� ប់រងេ�យស� ិតេ្រ�មប័ណ� ��
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េនះ។ ្របសិនេបើឧបករណ៍�� ប់និង្រចកមិនចូលរមួ�មួយ�ព�យ្រស�លសមេហតុផលពួកេគ្របែហ
ល�មិន្រត�វ�� េទ។ ពិនិត្យេមើល�រ�ងំស� ះេហើយ្រត�វ្រ�កដ�ឧបករណ៍�� ប់្រត�វនឹងកំពង់ែផេហើយ
អ�ក�ន�ក់ឧបករណ៍�� ប់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ�ក់ទងនឹងកំពង់ែផ។          

• កំុព្យ� ទ័រ iPad / Chromebook 
និងគ្រមបែដលផ�ល់េ�យ��េរៀន្រត�វែតមិន�នសរេសរ�រគូររបូ�� ងំប�ឬ�� ក�មួយេឡើយ
។          

• និស្សិត�ចទិញគ្រមប�� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ្របសិនេបើចង់�នបុ៉ែន�ដំបូង្រត�វែតផ�ល់ជូននូវឯក�រថ
តចម�ងរ �ងេដើម្បី្រត�វ�នអនុម័តេ�យរដ��ល។          

• ឧបករណ៍របស់អ�ក�នសមត��ពស� ិតេ�ទី�ំងពីច�� យ។ �រែកែ្របបិទឬបុ៉នប៉ងបិទទី�ំងកំណ
ត់គឺ��របំ�នេលើេ�ល�រណ៍េ្របើ្រ�ស់ែដល�ចទទួលយក�នរបស ់iPad / Chromebook 
(AUP) និង�មូល�� នស្រ�ប់សកម��ពវ �ន័យ។          

• ឧបករណ៍របស់អ�ក�នេលខស�� ល់ែតមួយគត់េហើយមិន្រត�វេលខឬ�� កេលខ្រត�វប� �រឬលុបេ�លេឡើ
យ។          

• ឧបករណ៍របស់អ�កមិន្រត�វទុកេ�លេ�ក� �ងកែន�ង�ក់េ�រេ�ះេ�ររថយន�េ�ះេ�រឬេ�ក� �ងតំប
ន់ែដលមិន�ន្រត�តពិនិត្យេទ។ iPad / Chromebook 
គួរែត�ក់េ�ែផ�ក�ងេលើៃនបន�ប់�ក់េ�រ ��ក់ក� �ង�បូប�� យ / 
�បូបេដើម្បីកំុេ�យ�ក់ស�� ធេលើេស� ប          

• ឧបករណ៍របស់អ�កមិន្រត�វទុកេ�លេ�យ�� ន�រយកចិត�ទុក�ក់ឬេ�ក� �ងទី�ំងែដលមិន្រគប់្រគ
ងសីតុណ� �ពេឡើយ។          

• iPad / Chromebook 
្រត�វ�នផ�ល់ជូននិស្សិត�� ក់ៗេហើយ�រទទួលខុស្រត�វក� �ង�រែថរក� ឧបករណ៍ �ងំេនះ �្រស័យេ�
េលើបុគ�លេ�ះ។ សិស្សមិនគួរេ�យខ�  ីiPad / Chromebook 
របស់ពួកេគេ�មនុស្ស�� ក់េទៀតេឡើយ។            

• របូថតេអ្រកង់ / របូថតៃផ��ងេ្រ�យ          
• ខណៈេពលែដលរបូ�ព�ក់េ�រឬៃផ��ងេ្រ�យែដល�នលក�ណៈ�� ល់ខ� �ន្រត�វ�នអនុ�� តរបូ�

ពមិនសមរម្យឬបង�េហតុ�ប់ប�� �លបុ៉ែន�មិន�នកំណត់ចំេ�ះរបូ�ព�ស��ស�ំេភ� ើង�វុធ 
��មិនសមរម្យ��គំ�មកំែហងេ្រគ�ងេញ�នេ្រគ�ង្រសវ �ងឬរបូ�ព�ក់ព័ន�នឹង្រក �មេក�ងទំេនើ
ងមិន្រត�វ�នអនុ�� តនិង្រត�វ�នវ �ន័យ ។            

  
• សំេឡង, ត�ន� ី, �រ្របកួត, កម� វ �ធី / 

កម� វ �ធី: សំេឡង្រត�វែត�� ត់្រគប់េពលលុះ្រ�ែត�ន�រអនុ�� ត្រត�វ�នទទួលព្ីរគ�បេ្រង�នស្រ�
ប់េ�លបំណងែណ�ំេនះ។          

• និស្សិត្រត�វែតផ�ល់នូវ�ស�� ល់របសពួ់កេគ។          
• �រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍របស់អ�កស្រ�ប់អ� �េផ្សងេទៀត�ងសកម��ព�� ក់េរៀនេទលុះ្រ�ែត�ន�រអ

នុ�� ត្រត�វ�ន�ម�ត់្រត�វ�នផ�ល់េ�យ្រគ��� ក់េរៀន។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រេលងេភ�ងឬេហ� ម។   

       
• ្រគប់្រគងឯក�រនិង sav ង�រ�រេ�នឹង iPad / Chromebook 

េនះ: �នលទ��ពទិញឧបករណ៍របស់អ�កកំណត់ទំហំផ� �កេអឡិច្រត�និ។ ដូចឯក�រេអឡិច្រត�និច�ំ
ងអស់ែដរ���រអនុវត�ល� ក� �ង�រប្រម �ងទុកចម�ងឬឯក�រប័ណ� �រេ�កែន�ងផ� �កឯក�ជ្យរមួ�ំ



 

65  
  

ង�រេ្របើ្រ�ស ់iCloud 
។ និស្សិត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យរក�ទុក�រ�រេ�ហ� �ហ� ល្រ�យវ�ឬ យូេអស� � របស់ពួកេគ ។          

• ទំហំផ� �កនឹង�នេ�េលើ iPad / Chromebook 
បុ៉ែន�កែន�ងទំេនរ�នកំណត់េហើយនឹងមិន្រត�វ�នប្រម �ងទុកក� �ងករណី�នរបូ�ពេឡើងវ �ញ។          

• �គឺ��រទទួលខុស្រត�វរបស់សិស្សេដើម្បី����រ�រែដលមិន្រត�វ�ន�ត់បង់េ�យ�រែត�រប
�ជ័យេម�និចឬលុបេ�យៃចដន្យ។          

• ទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T �នវ �ទ�ល័យេធ� �ឱ្យធម�នុ�� ��េទ, សរេសរឬ�រប�� ក់, 
�ស�� ◌ារៈេ�េលើ iPad / Chromebook 
េនះរមួ�ងំ�រ�រនិស្សិតនឹង�នសុវត� ិ�ពពី�រលុបឬអំេពើពុករលួយេ�យៃចដន្យឬេបើមិនដូេច�ះ
េទ។          

• េ�េពលែដលឋិតក� �ងមន� ិលសង្ស័យសូមសួរស�ជិកបុគ�លិកមួយ!            

  
ដឹក iPad / Chromebook  
• គ្រមប�រ�រែដល�នផ�ល់ជូន�មួយឧបករណ៍របស់អ�ក�នបន�ះ�រ�រ្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�រ�រ 

iPad / Chromebook 
ពី�រព��លធម��និងផ�លម់េធ��យសម្រសបស្រ�ប់ដឹកឧបករណ៍េ�ក� �ង��េរៀន។ គ្រមប
េនះមិន�ច�រ�រឧបករណ៍�នេទ្របសិនេបើ�្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ខុសេ�យមិនសមរម្យ�ប់ប�� �ល
ែតមិនកំណត់ចំេ�ះ�រទ�� ក់�រេ�ល�រ�យ។ ល។ iPad / Chromebook 
្រត�វែត�រ�រេ�យគ្រមប្រគប់េពល។          

�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍របស់អ�កេ�ក� �ង�� ក់េរៀន 
• iPad / Chromebook 

�នបំណងេ្របើ្រ�ស់េ���េរៀន�ល់ៃថ�។ បែន�មេលើ�ររ�ពឹងទុករបស់្រគ�ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ឧប
ករណ៍�រ��េរៀន�រ្រប�ស្របតិទិននិង�លវ ��គ�ច្រត�វ�នចូលេ្របើឧបករណ៍របស់អ�ក។ សិ
ស្ស�នទំនួលខុស្រត�វក� �ង�រ�ំយកឧបករណ៍របស់ពួកេគេ�្រគប់�� ក់�ងំអស់េលើកែលងែត�ន
�រែណ�ំ�ក់�ក់មិនេ�យេធ� �េ�យ្រគ�។          

PHLConnectED PH PHLConnectED នឹង�� ប់្រគ��រនិស្សិតែដល�នសិទិ� Pre-K-12 
ែដល�នសិទ�ិទទួល�នេស�អីុនធឺេណតែដល�ចទុកចិត��នេ�យមិនគិតៃថ�រហូតដល់រដូវេ�� �� ំ 
២០២២ 
។ កម� វ �ធីេនះក៏នឹងផ�ល់�របណ� � ះប�� លនិង�ំ្រទជំ�ញឌីជីថលផងែដរ។ �ក់ទងេ�កេខវ �នេខសុីឌីស
្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត�ក់�ក់�ក់ទងនឹង�រេ្របើអិុនធឺណិតឥតគិតៃថ�េ�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក�មរយៈអីុែម៉
ល cassidyk@petchs.org ។ 
  

  
  
  

  

ឧបសម� ័ន� A៖ កំណត់ស�� ល់អវត��នេដើម្បី្រតឡប់េ���េរៀនវ �ញ 
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េ�� ះនិស្សិត៖ ___________________________ �� ក់ទី: _________ _ 

  

�លបរ �េច�ទៃន�រអវត��ន: _____________________________________ _ 

េហតុផលស្រ�ប់អវត��ន៖ _______________________________________ 

  

េ�� ះឪពុក�� យ៖ __________________________________________ ____ 

  

េលខទូរស័ព�ឪពុក�� យ៖ ____________________________________ __ 

  

ហត�េល�ឪពុក�� យ៖ _________________________________________ __ 

  

  

** កំណត់ស�� ល់េនះ្រត�វ្របគល់ជូនវ �ញក� �ងរយៈេពល ៧២  េ�៉ង (៣ ៃថ�ៃនៃថ�សិក�) 
ៃន�រវ �ល្រតឡ ប់របស់កូនអ�កេ���េរៀន **  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ឧបសម�ន័�ខ: កិច�សន� ផ�ល់មូលនិធិដលម់ជ្ឈមណ� លសិក�សហគមន៍ែដល�នឧបត�ម�ធ

ន 
 វ �ទ�ល័យធម�នុ�� េអឡិច្រត�និកអគ� ិសនីនិងបេច�កវ �ទ� 
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មជ្ឈមណ� លសិក�សហគមន ៍
កិច�សន� 

ក� �ង�ម�មជ្ឈមណ� លេយើងនឹង៖  
  
  
ផ�ល់�រែណ�ំនិង�រែណ�ំ្របកបេ�យគុណ�ព។ �េរឿយៗ�ក់ទង�ររ �កចេ្រមើនរបស់សិស្សេ�្រគ��រ។
 ផ�ល់បរ �យ�សេរៀនសូ្រត្របកបេ�យសុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ។ អភិវឌ្ឍនិងបេ្រង�នចរ �តល� ។ ផ�ល់�រែណ�ំ
អំពី�រអភិវឌ្ឍន៍ដល់ឪពុក�� យ។ ផ�លស់កម��ពច្រម �ះេដើម្បី���រចូលរមួរបស់និស្សិត។ ផ�លក់ម� វ �ធីែដ
លនឹងេលើកកម�ស់េ�គជ័យរបស់និស្សិត្រគប់ែផ�កៃនជីវ �ត។  
  
ក� �ង�ម�និស្សិតខ� � ំនឹង:  
អនុវត��មវ ��នែដល�នែចងេ�ក� �ងេសៀវេ�ែណ�ំ CLC និង PHILADELPHIA E&T 
។ េធ� �ឱ្យអសព់ីសមត��ពេ�ក� �ងកម� វ �ធី�ងំអស់ែដលផ�ល់ជូនខ� � ំ។ េ�ះ្រ�យទំ�ស់�មរេបៀបអហិង�។ 
និ�យ�មួយ្រគ��រខ� � ំអំពីសកម��ពរបស់ខ� � ំេ�មជ្ឈមណ� លសិក�។ �ំ្រទចរ �តល� ។ ចូលរមួេទៀង�ត់។ ខ� � ំ
�ន�ននិងយល់ពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដល�នកំណត់ក� �ង�ម�និស្សិតៃនកម� វ �ធីភីល�ឌីៃឡេអេអ
សអីុធីធីសុីសុីសុីសុសីុីធីអិល។ ខ� � ំនឹងេ�រព�មវ ��ន�ងំអស់េហើយខិតខំសំេរចេ�លេ�កម� វ �ធី។  
  
  
  
____________________________________ _________________  
              �លបរ �េច�ទ  ហត�េល�របស់និស្សិត                                                           
  
  
ខ� � ំ�ន�ននិងយល់អំពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដល�នកំណត់ក� �ង�ម�និស្សិតៃនកម� វ �ធីភីអិលេអលេអល
ធីអិលសុី។ ខ� � ំនឹងព្រងឹងចំណុច�ងំេនះ�មួយកូនខ� � ំ។  
  
_____________________________________ _________________  
              �លបរ �េច�ទ  ហត�េល�របស ់ឪពុក�� យ                                                                      
  
ឧបត�ម�ថវ ���ងំ្រស �ងឬមួយែផ�កេ�យ�� ៃដ សិល្បៈៃន រដ�េផនសុលីេវេនៀេលៀេនៀ �មរយៈ ម
ជ្ឈមណ� លសិក�សហគមន៍។  
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ឧបសម�ន័� C: ទ្រមងយ់ល្់រពម 
  
�� ប់មក�មួយអ�កនឹងរកេឃើញកូនេសៀវេ�សិស្ស�មួយនឹងេ�ល�រណ៍នីតិវ �ធី្រកមសីលធម៌និង្របតិទិន�
�េរៀន។ សូមពិនិត្យេមើលឯក�រ�ងំេនះ�មួយកូនរបស់អ�កេហើយប�� ក់�អ�ក�ងំពីរយល់អំពីវ ��ន្របតិប
ត� ិ�ររបស់��។  
  
�រទទួល�� ល់េ�ល�រណ៍ប៉ូ លីែហ� លហ� �និងេអធីធធីីអិល។ សូម�ក់េ��បនឹ់ង្របេភទនីមួយៗេហើយចុះហត�
េល�េ�ចងុប�� ប។់  
  
ខ� � ំយល់និងយល់្រពមេ�រព�មេ�ល�រណ៍និងេ�ល�រណ៍ែណ��ំងំអស់ែដល�នែចងេ�ក� �ងនិស្សិត 
េ�លនេ��យេស�កម� ្រត�វ�នអនុម័តេ�យវ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T Charter 
។ �រអនុេ�មេ�នឹងេ�លនេ��យគឺ��តព�កិច�។ និស្ិសត ___________ ឪពុក�� យ 
___________                                                        
  
ខ� � ំយល់និងយល់្រពមេ�រព�មេ�ល�រណ៍និងេ�ល�រណ៍ែណ��ំងំអស់ែដល�នែចងេ�ក� �ង្រកមៃន�រ
្រប្រពឹត� ិែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យវ �ទ�ល័យេផ��ែដេហ� �អីុនិងធី។ �រអនុេ�ម�ម្រកមេនះគឺ�ំ�ច់។ និស្ិស
ត ___________ ឪពុក�� យ ___________                                                                                                  
  
ខ� � ំយល់និងយល់្រពមេ�រព�មេ�ល�រណ៍និងេ�ល�រណ៍ែណ��ំងំអស់ែដល�នែចងេ�ក� �ងេ�ល�រណ៍
សិក�ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យវ �ទ�ល័យ Philadelphia E&T Charter 
។ �រអនុេ�មេ�នឹងេ�លនេ��យគឺ��តព�កិច�។ និស្ិសត ___________ ឪពុក�� យ 
___________                                                                                                  
  
ខ� � ំយល់និងយល់្រពមេ�រព�មេ�ល�រណ៍និងេ�ល�រណ៍ែណ��ំងំអស់ែដល�នែចងេ�ក� �ងេ�លនេ�
�យបេច�កវ �ទ�ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យវ �ទ�ល័យ Philadelphia E&T Charter 
។ �រអនុេ�មេ�នឹងេ�លនេ��យគឺ��តព�កិច�។ េ�លនេ��យគឺ�្រប�នបទ្រត�វ�� ស់ប� �រ។ េ�ល
នេ��យែដល�នេធ� �បច� �ប្បន��ពនឹង�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់��។ និស្ិសត ___________ ឪពុក�� យ 
___________                                                                                                                
  
ខ� � ំយល់និងយល់្រពមេ�រព�មេ�ល�រណ៍និងេ�ល�រណ៍ែណ��ំងំអស់ែដល�នែចងេ�ក� �ងឯក�រ 
េ�លនេ��យ�រសម� �តគំ�មកំែហង�មអិុនធឺរែណត្រត�វ�នអនុម័តេ�យវ �ទ�ល័យ Charterelphia E&T 
Charter ។ �រអនុេ�មេ�នឹងេ�លនេ��យគឺ��តព�កិច�។ និស្ិសត ___________ ឪពុក�� យ 
___________                                          
  
ខ� � ំយល់និងយល់្រពមេ�រព�មវ ��ននិងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងំអស់ែដល�នែចងក� �ង�រេ្របើ្រ�ស់� 
របូ�ពសេម�ង�រ�រនិង / ឬេ�លនេ��យវ �េដអូនីមួយៗែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ PETCHS ។ និស្ិសត 
___________ ឪពុក�� យ 
___________                                                                                                                                            
  
ខ� � ំ�នផ�ល់�រអនុ�� តទី្រក �ង Philadelphia អីុ & T 
ដឹកកូនរបស់ខ� � ំស្រ�ប់�រចូលរមួក� �ងសកម��ព�ងំអស់រមួ�ងំ 21 ទ ីCCLC 
េ�ទី�ំង�� យរណបស្រ�ប់�� ំសិក�េនះ។  

និស្ិសត ___________ ឪពុក�� យ ___________ 
  
********************************************************* ***********************************  
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េ�� ះនិស្សិត (សូមេ�ះពុម�)៖ _____________________________________ �� ក់ទី: ______ 
  
ហត�េល�របស់និស្សិត៖ _____________________________________________ �លបរ �េច�ទ៖ _________ 
  
េ�� ះឪពុក�� យ / ��ព��ល (សូមេ�ះពុម�)៖ ___________________________________________ 
ហត�េល�ឪពុក�� យ / ��ព��ល៖ ______________________________________ �លបរ �េច�ទ៖ 
________ 

១ 
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