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ច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍
កា មកល ៀនល ៀងទាត់
ដូច្បបានតប្មូវលឡើងលោយច្បាប់ ដឋ និងលោយច្បាប់ប្បតិបតដិលេខ 5113 ននប្កុមប្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ចច្បងថា “កូនសិសសទាំងអស់ ប្តូវចតមកល ៀនលោយ
បានល ៀងទាត់ ... មាតាបិតា/អនកោណាព្យាបាេ ននកុមា ចាប់ព្យីោយុ 6-18 ឆ្នំ មានកាតព្យវកិច្បប
ច ញ្ជូ នកូនៗ បស់ព្យក
ួ លេលៅល ៀន េុុះប្តាចតមានលសច្បកដីចច្បងមកចបបលសសងល ៀត
លោយច្បាប់”។

កា ខានមកល ៀនមានច្បាប់
• តាមច្បាប់ ដឋ កា ខានមកល ៀននានា ោច្បប្តូវបានអនុញ្ញាតលោយបាន ចតសំរាប់មេ
ូ លហតុសខ
ុ ភាព្យ : ជមងឺឈថា
ឺ ា ត់, កា ោក់លោយលៅោច្ប់ព្យីលេ ឬកា មានោសននកុង
ន ប្កុម
ប្េួសា (ឧទាហ ណ៍ ព្យិធប
ី ញ្ចុ ុះសព្យននសមាជិកប្េួសា ) និងមូេលហតុសមប្សបណាមួយផ្ទាេ់ខលួន។ លបើសិនជាោច្បលធវើលៅបាន សូមោក់លព្យេណាត់ជួបលព្យ យ លៅលប្ៅលមា៉ោង ឬ
លប្ៅនងងល ៀន។

•

លៅលព្យេណាកូនលលាកអន កបានខានមកល ៀន អស់ យៈលព្យេប៉ោុនាានក៏លោយ លលាកអន កប្តូវចតបញ្ជូ នព្យួកលេមកសាលាល ៀនវិញ លោយមានជាប់មកជាមួយនូវកំណត់ខលី
មួយសនលក
ឹ ។ កនុងកំណត់ខលីលនាុះ ប្តូវចតមានោក់ : (1) ល្
ា ុះកូនលលាកអនក (2) នងងចខននកា ខានមកល ៀន (3) មូេលហតុននកា ខានមកល ៀន (4) ហតថលេខាននមាតាបិតា ឬ
អន កោណាព្យាបេ និង (5) លេខ ូ ស័ព្យាសុះា ូ ស័ព្យក
ា ចនលងលធវកា
ើ
និង/ឬ ូ ស័ព្យានដ។ លលាកអនកោច្បប្តូវបានលេសួ បញ្ញជក់ព្យ័តមា
៌ នេំអិត អំព្យីកា ខានមកល ៀនបាន លោយ
ផ្ទាេ់ ឬតាម យៈកា ច្បុុះសួ ដេ់សុះា ម
ួ ជាមួយនឹងបុេេ
គ ិកចាត់តាំងននសាលាល ៀន តាមកា បំលព្យញប្កោស់បញ្ញជក់ព្យកា
ី ខានមកល ៀនននសាលា។

•
•

លបើសិនជាកូនលលាកអនកខានមកល ៀនអស់ យៈលព្យេបី (3) នងង ឬលប្ច្បើនជាងលនុះ លលាកអនកប្តូវចតយកកំណត់ខលម
ី យ
ួ ច្បាប់ លច្បញព្យីលវជជបណឌិតមកលោយសាលាល ៀន។
ិ បាន សំរាប់ យៈលព្យេ 30 នងងលនាុះ សូមលសន ស
លបើសិនជាកូនលលាកអនក មានជមងឈ
ឺ ថា
ឺ ា ត់ លហើយមិនោច្បមកច្បូេល ៀនវញ
ើ ុំលោយលេោក់កូនលលាកអនកលៅកនុងកមា វិធី
បលប្ងៀនតាមលេហោឋន ឬតាមមនាី លព្យ យ។

កា ខានមកល ៀនគ្មានច្បាប់ (ប្កមអប់ ំននកាេីហន
វូ ញ៉ោលេខ 48260)
• តាមច្បាប់ ដឋ កា ខានមកល ៀនគ្មានច្បាប់ េឺជាកា ខានមកល ៀនមួយ ចដេព្យុំចមនជាបញ្ញាទាក់ ងនឹងសុខភាព្យ ភាព្យោសននកុង
ន ប្េួសា និង ំនាម មាលប់ ឬព្យិធប
ី ណ
ុ យផ្ទាេ់ ខលួ
ិ ប្េួសា ប្តូវបានចាត់ ក
ន។ កា លដើ លេង កា លច្បញឆ្ងយលៅលប្ៅ ដឋ ឬលៅលេងមាតុប្បល ស បស់សមាជក
ុ ថា ជាកា ខានមកល ៀនឥតច្បាប់។

•

បនាាប់ព្យីមានកា ខានមកល ៀនឥតច្បាប់ច្បន
ំ ួនបី (3) ដងមក លនាុះកូនលលាកអនកនឹងប្តូវបានលេចាត់ ុកថា ជាកូនសិសសលេច្បសាលា។

កា មកល ៀនយឺតលមា៉ោង (ប្កមអប់ ំននកាេីហន
វូ ញ៉ោលេខ 48260)
• លបើសិនជាកូនលលាកអនកមកដេ់ថានក់ល ៀនណាមួយយឺតលមា៉ោងលនាុះ នឹងប្តូវបានលេកត់ ុកថាមកល ៀនយឺតលមា៉ោង។
ិ កកាន់លប្ច្បើនលឡើងៗ ច្បំល ុះកា លេច្ប
• លប្កាយព្យីកា មកល ៀនយឺតលមា៉ោងច្បំនន
ួ បី (3) ដងមក លនាុះកូនលលាកអនកនឹងប្តូវបានចាត់ ុកថា ជាកូនសិសសលេច្បសាលា។ មានសេវបា
សាលា ួមមាន កា ឃាត់ ុកលោយលៅកនុងថានក់ល ៀន កា ោក់លោយមកល ៀនសាលានងងលៅ ៍ កា បញ្ជូ នលោយលៅបំល ើសហេមន៍ ឬកា បញ្ជូ នលៅកាន់ប្កុម SART (ប្កុម
ប្បឹកាព្យិនិតយលេើកា មកល ៀនននកូនសិសសសាលាននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍)។ កា ខកខានលោុះប្សាយបញ្ញាលនុះ ោច្បបណា
ដ េលោយមានកា បញ្ជូ នលៅកាន់
កា យា
ិ េ័យលមធាវើននសង្កាត់ប្បចាំ លខាណធីោឡាមីោ ជា ីលេោច្បលធវកា
ើ លចា ប្បកាន់លេើកូនសិសសចដេលេច្បសាលា និង/ឬ មាតាបិតាព្យីប បំ ននានាលេើច្បាប់ ដឋ។

ប្បព្យ័នធលៅតាម ូ ស័ព្យាអំព្យីកា មកល ៀន និងលេហ ំព្យ័ សំរាប់មាតាបិតា
លដើមបីជយ
ួ ដេ់មាតាបិតាកនុងកា ប្េប់ប្េងលេើកា មកល ៀន បស់កូនព្យួកលេលនាុះ សង្កាត់សាសលាល ៀនអូកឡិនដ៍ បានបលងាើតប្បព្យ័នធលៅតាម ូ ស័ព្យាអំព្យកា
ី មកល ៀនននសិសស ចដេ
សដេ់ព្យ័ត៌មានជូនដេ់ មាតាបិតា/អនកោណាព្យាបាេ អំព្យីកា មកល ៀនល ៀងទាត់ បស់កូនព្យួកលេ។ ប្បព្យ័នាលៅតាម ូ ស័ព្យាអំព្យីកា មកល ៀន បស់កូនព្យួកលេ នឹង ូ ស័ព្យាលៅជំរាបជូន
មាតាបិតា ឬអនកោណាព្យាបាេ លោយសវ ័យប្បវតដ លោយបានប្ជាប អំព្យីកា ខានមកល ៀន បស់កូនព្យួកលេមួយថានក់ ឬលប្ច្បើនជាងលនុះ លៅកនុងនងងហនឹង។
មាតាបិតា ោច្ប

ួេបាននូវព្យ័តមា
៌ នចងមល ៀត អំព្យីកា មកល ៀនល ៀត ននកូនៗ បស់ព្យក
ួ លេ តាម យៈកា ច្បុច្បលមើេ លៅកនុងលេហ ំព្យ័ បស់សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លៅ

https://ousd.org/parentportal។ លដើមបីលោយច្បុច្បលមើេបានលៅកនុងលេហ ំព្យ័ សំរាប់មាតាបិតាលនាុះ លលាកអន កប្តូវចតសដេ់ ោសយោឋនអុីចមេ និងលេខ ូ ស័ព្យា ( ូ ស័ព្យា

សាុះ ឬ ូ ស័ព្យានដ) ចដេប្តឹមប្តូវ លោយោក់លេើប័ណណោសននសំរាប់កន
ូ សិសស។

កា

េ
ួ ខុប្តូវននមាតាបិតាលេើលសៀវលៅសិកា

_

សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ តប្មូវលោយកូនសិសសប្េប់ ូប លប្បើប្បាស់សមាា ៈសិកា លហើយប្កុមប្បឹកាអប់ ំទាំងអស់ បានយេ់ប្ព្យម និងអនុម័តលេើលសៀវលៅសិកា។ ប្កមអប់ ំ
នន ដឋកាេីហវូនញ៉ោ (ចសនកលេខ 4890b) ចច្បងថា មាតាបិតាជាអនក

ូេខុសប្តូវ លេើសមាា ៈសិកាទាំងអស់ ចដេសាលាល ៀនលោយកូនៗ បស់ព្យួកលេខច ីលប្បើ។ កា ខកខាន ព្យុបា
ំ ន

ប្បេេ់ ឬសងនងលលសៀវលៅសិកា លៅលោយសាលាល ៀនវិញ ច្បំល

ុះកា បានលធវបា
ើ ត់ ឬកា បានលធវខ
ើ ូច្បខាតលសៀវលៅសិកាលនាុះ ោច្បបណា
ដ េលោយសង្កាត់ ចាប់លសដើមលប្បើនីតិ វិធតា
ី ម
ិ ប្េប់ច្បំនួន។ សូមកត់សគ្ម
សលវូ ច្បាប់ កនុងកា មិនប្បេេ់លោយព្យិនុ ា សញ្ញាប័ប្តឌីសមា
លូ ៉ោ ឬប្ព្យិតប
ដ ័ប្តព្យិនុា ហូតទាេ់ចតកា ខូច្បខាតទាំងអស់លនាុះ ប្តូវបានបង់សងវញ
ំ េ់ថា តនមលននលសៀវ
លៅសិកាមួយកាេ ជាធមាតា មានតនមលចាប់ព្យី 40 ដេ់ 100 ដុលាល ។ មាតាបិតាោច្បលសន ើសុំលោយចាងហ្វវងសាលាល ៀនលធវើកា សំល ច្បច្បិតសា
ដ
ជាងាី លេើកា េិតនងល លេើលសៀវលៅ
សិកាចដេបានលធវបា
ើ ត់; កនុងក ណីហនឹង កា លសុើបបលងគតមួយ នឹងប្តូវបានចាប់ងជា
ីា ងាី។
មិនហួសនងងច្បូេល ៀនដំបង
ូ ល កូនសិសសនឹង
លេខា ួច្បលហើយសូមប្បេេ់

េ
ួ បាននូវលសៀវលៅសិកា បស់ព្យួកលេ។ សូមលលាកអនកលធវកា
ើ ោន និងច្បុុះហតថលេខាសចងែប ឬច្បុុះហតថលេខាលព្យញ លេើ ំព្យ័ ហតថ

ិ លោយបានមុននងងច្បូេល ៀនដំបូង។
ព្យ
ំ ័ ហតថលេខាលេើច្បាប់ប្បតិបតដនិ នសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ដេ់សាលាល ៀនវញ

កា បលញ្ច ញព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ

_

សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ោច្បបលញ្ច ញ ‹ព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ› ចដេបានកំណត់ច្បាស់លាស់ លោយគ្មានកា យេ់ប្ព្យមជាលាយេកែអកស បាន េុុះប្តាចតលលាកអន ក
បានប្បាប់មកសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ចដេសាុយព្យីលនុះ លោយអនុលលាមតាមនីតិ វិធី បស់សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍។ លគ្មេបំណងដ៏ច្បំបងននព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ
លនុះ េឺលដើមបីអនុញ្ញាតឱ្យសង្កាត់សាលាល ៀន ោក់បញ្ជូ េព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីសណ
ំ ុំឯកសា សិកា បស់កូនលលាកអន ក ច្បូេលៅកនុងកា លបាុះព្យុមពសាយណាមួយ បស់សាលាល ៀន (ប្កោស់
ិ ី, លសៀវលៅអនុសាវ យ
សាយកមា វធ
ិ ស
៌ ស
ិ ស, បញ្ជ ី

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ួេសា
គ េ់)។ សង្កាត់បានកំណត់ព្យ័ត៌មានដូច្បតលៅលនុះថាជាបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ៖

ល្
ា ុះសិសសសាលា
ោសយោឋន
បញ្ជ រា
ី យលេខ ូ ស័ព្យា
ោសយោឋនលសញើសា ជាលអឡិច្បប្តូនក
ិ (អុីចមេ)
នងងកំលណើត
ិ ជ សំខាន់ៗ
វិសយ
័ សិកាមុខ វជា
នងងចខច្បូេល ៀន
កំ ិតថានក់
កា ច្បូេ ួមកនុងសកមាភាព្យ និងកីឡាចដេប្តូវបាន

ួេសា
គ េ់ជាសលវូ កា

ិ បស់ប្កុមអនកអតថព្យេ
មងន់ និងកមពស់ ននសមាជក
សញ្ញាប័ប្តមហ្វ ឬសកេ វិ ាេ័យ កិតិយ
ត ស និង ង្កវន់ចដេកូនសិសសបាន

ួេ

ីភាងក់ង្ក ឬលវជាជសា
ថ នសិកា ចដេបានលៅល ៀនកនុងលព្យេងាៗ
ី បំសុត
លេខសំគ្មេ់សស
ិ ស, ល្
ា ុះសំគ្មេ់អនកលប្បើប្បាស់, លប្េឿងសំគ្មេ់បុេេ
គ ព្យិលសសលសសងល ៀត ចដេលប្បើប្បាស់ ុកលធវកា
ើ ប្បាប្ស័យទាក់ ងគ្មនតាមប្បព្យ័នធលអឡិច្បប្តូនិច្ប
ប្បសិនលបើលប្េឿងសំគ្មេ់លនាុះព្យុំោច្បលប្បើប្បាស់លដើមបីច្បូេលប្បើប្បាស់ឯកសា សិសស លេើកចេងចតលៅលព្យេណាបានលប្បើប្បាស់_________________________________

•

លេខសំគ្មេ់សស
ិ ស ឬលប្េឿងសំគ្មេ់បេ
ុ គេព្យិលសសលសសងល ៀត ចដេមានោក់លៅលេើផ្ទលកល្
ា ុះសំគ្មេ់សិសស _____________________

សំរាប់ព្យ័តមា
៌ នចងមល ៀត សូមច្បុច្បលមើេកនុងលេហ ំព្យ័ ៖ http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/mndirectoryinfo.html ។ សង្កាត់ោច្បសងចដ បលញ្ច ញ
ូបងត ឬ ូបភាព្យ បស់កូនលលាកអនកបាន េុុះប្តាចតលលាកអនកលប្ជើសល ើវ វិធប
ី ដលិ សធមិនឱ្យមានកា បលញ្ច ញចបបលនុះ ឱ្យបានមុននងង ី 31 ចខសីហ្វ (សូមលមើេ ចបបប បដិលសធ

ក់

ន់នឹង ូបភាព្យ ចដេមានោក់លៅកនុងលសៀវលៅសិសស និងប្កុមប្េួសា )។
(FERPA, ប្កមអប់ ំ 49061, 49073, ច្បាប់ ដឋបាេ AR 5125.1 ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍)
មាតាបិតាមានសិ ធិលប្ជើសល ើសកា មិនច្បូេ ួមតាមតប្មូវកា លនុះ។ ប្បសិនលបើលលាកអនក ព្យុំច្បង់ បានឱ្យសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ” បស់កូនលលាកអន កលៅ ឱ្យ
អន កលប្ជើសល ើសកូនសិសសច្បូេល ៀនមហ្វវិ ាេ័យ, លៅឱ្យមនុសស ឬប្កុមមនុសស លៅកនុងឆ្នំសក
ិ ា 2017-2018 ល លនាុះ សូមេូសសញ្ញាោក់កុង
ន ប្បអប់បញ្ញជក់ថា បដិលសធមិន

ប្ព្យមឱ្យបលញ្ច ញព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ រា
ី យល្
ា ុះល បនាាប់មក សូមបំលព្យញចសនកសដេ់ព្យ័ត៌មានបដិលសធលៅលេើ ំព្យ័ ហតថលេខាននច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍
លៅ លេើសនលក
ឹ ច្បុងលប្កាយបងអស់ននសំណុំឯកសា លនុះ។ ចបបប លប្ជើសល ើសមិនច្បូេ ួមលនុះ ប្តូវចតបាន ួេលោយសាលាល ៀន បស់កន
ូ លលាកអន កឱ្យបានមុននងងសុប្កកនុងសបាដហ៍ ី
មួយលៅចខកញ្ញា។ បនាាប់ព្យីនងងចខហនឹងមក ព្យ័ត៌មាននឹងប្តូវបានបលញ្ច ញឱ្យតាមសំលណើសុំដេ់ប្កុមមនុសសចដេបានសំគ្មេ់ លបើមិនអញ្ជ ឹងល េុុះប្តាចត និង ហូតទាេ់ចត មាតា បិតា
ឬអនកោណាព្យាបាេ បញ្ជូ នចបបប បដិលសធមិនប្ព្យមឱ្យបលញ្ច ញព្យ័តមា
៌ នលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ លហើយថាព្យ័តមា
៌ នលនុះប្តូវបានបញ្ជូ េលឡើងលោយសាលាល ៀន។ កា លសន ើសុំ ចបបប
បដិលសធមិនប្ព្យមឱ្យបលញ្ច ញព្យ័តមា
៌ នលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ ជា ូលៅ ប្តូវកា លព្យេយា
៉ោ ងតិច្បបំសុតច្បំនន
ួ ព្យី សបាដហ៍ លដើមបីបញ្ជូ េ ិនននយ
័ និងលធវកា
ើ ព្យិនិតយសំល ច្ប។

កា លេើកចេងលោយ ច្ប
ួ ព្យីកា ចាប់លធវទា
ើ ហ្វន (សំរាប់ចតកូនសិសសចដេមានោយុ 16 ឆ្នំ ឬចាស់ជាងលនុះលឡើងលៅ)

_

តាមច្បាប់ប្បតិបតដិននប្កុមប្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់ និងច្បាប់គ្មានកុមា ណាមានក់ប្តូវ ុកលចាេលោយលៅឯកាលនាុះ សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ប្តូវបានតប្មូវលោយបលញ្ច ញល្
ា ុះ
័ 16 ឆ្នំ និងចាស់ជាងលនុះ លៅលោយអនកល ស
ោសយោឋនសាុះ និងលេខ ូ ស័ព្យា ននកូនសិសសទាំងអស់ននសាលាធមយមសិកា ចដេមានវយ
ើ ទាហ្វន ចដេបានលសន ើសុំ “ព្យ័ត៌មាន
លច្បញព្យីបញ្ជ រា
ី យល្
ា ុះ”។
លបើសិនជាកូនសិសសសាលាមធយមសិកា ឬមាតាបិតា ឬអនកោណាព្យាបាេ បស់លេ ព្យុំច្បង់បានលោយសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ រា
ី យល្
ា ុះ” បស់កន
ូ ព្យួកលេ លៅ លោយ
អនកល ើសទាហ្វន លៅកនងឆ្នំសក
ិ ា 2016—2017 ល លនាុះ មាតាបិតា ឬកូនសិសសសាលាមធយមសិកា (ោយុ 15 ½ និងចាស់ជាងលនុះលឡើងលៅ) ប្តូវចតេូសបញ្ញជក់កុង
ន ប្បអប់លេើក
ចេងលោយ ច្ប
ួ ព្យីកា ចាប់លធវទា
ើ ហ្វន លៅលេើ ំព្យ័ ហតថលេខាននច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លហើយសូមបំលព្យញចសនកសដេ់ព្យ័តមា
៌ នបដិលសធលៅលេើ ំព្យ័ ហតថលេខានន
ច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លៅលេើសនលក
ឹ ច្បុងលប្កាយបងអស់ននសំណុំឯកសា លនុះ។

ច្បាប់ប្បតិបតដលិ េើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

េ
ួ យកបានននកូនសិសស

សូមោន ‹ចបបប សដ ីព្យីកា យេ់ប្ព្យម និងកា ប្ព្យមលប្ព្យៀងគ្មន លេើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

_
ួេយកបាន›។

ប័ណណ

Oakland Promise

ប័ណណ Oakland Promise េឺជាផ្ទលស់សំគ្មេ់សស
ិ សសាលា ចដេោច្បលប្បើប្បាស់ជាប័ណណបណាណេ័យអូកឡិនដ៍ (OPL)។ មានប័ណណលនុះ កូនលលាកអន កោច្បមានេ ធ
ភាព្យខច ីលសៀវលៅព្យីប័ណណេ័យអូកឡិនដ៍ ក៏ដូច្បគ្មនចដ ោច្បច្បូេោនលៅ ីណាក៏បាន នូវឯកសា ននប័ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ ចដេមានោក់លៅកនុងអុិនធឺណិត ួមទាំង
ថានក់ល ៀនសងចដ ។ ច្បំល

ុះលសៀវលៅចដេបានខច ីព្យប
ី ័ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ នឹងមានកា ព្យិន័យជាប្បាក់ច្បំល

ព្យ័ត៌មានអំព្យីកូន បស់លលាកអនកលៅលេើប័ណណលនុះ នឹងប្តូវបានចង កាកា

ុះកា យកមកឱ្យប័ណណេ័យ វិញហួសនងងកំណត់លនាុះល ។

ជាកា សមាងត់លោយច្បាប់សហព្យ័នធ និង ដឋ លហើយនឹងព្យុំប្តូវបានចច្បក ំចេកលៅឱ្យ ភា
ី ង

ក់ង្ក ណាមួយលសសងល ៀតលឡើយ។ សង្កាត់នឹងព្យុំមានសិ ធិលប្បើប្បាស់ឯកសា ប័ណាណេ័យ បស់កូនលលាកអន កល ។ ប័ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ នឹង

ួេបាននូវព្យ័ត៌មាន

កនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះខល ុះៗ (ដូច្បជា៖ ល្
ា ុះ នងងកំលណើត ោសយោឋន លេខ ូ ស័ព្យា ល្
ា ុះសាលាល ៀន ព្យ័ត៌មានទាក់ ងមាតាបិតា) ក៏ដូច្បគ្មនចដ លេខសំគ្មេ់
សិសស លដើមបីលធវើបណ
័ ណ លនុះ។ លបើសិនជាកូនលលាកអន កធាលប់មានប័ណណបណាណេ័យអូកឡិនដ៍ប្សាប់លហើយលនាុះ ប័ណណ Oakland Promise េឺជាប័ណណបណាណេ័យងាី បស់
ព្យួកលេ។ សំរាប់ព្យ័ត៌មានចងមល ៀត ោច្ប កបានលៅកនុងលេហ ព្យ
ំ ័

http://oaklandlibrary.org/promisecard។

កមា វិធស
ី ច្ប
វូ ញ៉ោ (សំរាប់ចតមាតាបិតាននសិសាសាលាអនុ វិ ាេ័យ និង វិ ាេ័យ)
ួដ លសដើមកា ចណនាំ អំព្យីមហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
កូនលលាកអន កប្តូវបានជំ ុញឱ្យច្បូេ ួមកនុងកមា វិធីសច្ប
ដួ លសដើមកា ចណនាំ អព្យ
ំ ីមហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (CCGI)។ កមា វិធី CCGI លនុះ ប្េប់ប្េងលេហ ំព្យ័
CaliforniaColleges.edu (មហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ) ជាកមា វិធីល ៀបច្បំចសនកា សំរាប់មហ្វវិ ាេ័យ និងោជីព្យជាសលវូ កា បស់ ដឋកាេីហន
វូ ញ៉ោ េឺឥតេិតនងល
សំរាប់សស
ិ សសាលាទាំងអស់នន ដឋកាេីហន
វូ ញ៉ោ ចដេល ៀនថានក់ ី 6-12 លហើយនិងសំរាប់ប្កុមប្េួសា បស់ព្យួកលេ។ សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ នឹងសដេ់ឱ្យកមា
វិធី CCGI នូវព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ ប្ព្យឹតប
ដ ័ប្តព្យិនុា ប្បជាសាស្រសដ និងលេខសំគ្មេ់សិសស លដើមបីល ៀបច្បំបលងាើតេណនី បស់សិសស។ សិសសសាលាោច្បសងចដ
មានេ ធភាព្យសាក
ិ ស លសើ ឬេិខិតសដេ់ោហ្វ ូបក ណ៍។ លប្ៅព្យីលនុះ កមា វិធី CCGI
ុ ឯកសា សេប័ប្ត ដូច្បជាេិខិតអនុសាសន៍ ប្បវតដ ូបសលងែបផ្ទាេ់ខលួន និងេិខត
លនុះប្ ប្ ង់កា ចច្បក ំចេក ិននន័យ វាងសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ និង វិជាជសា
ថ នអប់ ំជាន់ខពស់នន ដឋកាេីហន
វូ ញ៉ោ លដើមបីជួយសិសសលធវើកា ផ្ទលស់បូដ ព្យីសង្កាត់
ិ ីសិកាជានខពស់លោយ េូន។
សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លៅកាន់កមា វធ

កា ប្សាវប្ជាវមតិននកមា វិធីសុខភាព្យ California Healthy Kids (សំរាប់ចតមាតាបិតាននកូនសិសសថានក់ ី 5)
កា ប្សាវប្ជាវមតិ លោយឥតប្តូវកា ល្
ា ុះអន កបលញ្ច ញមតិ លនុះ នឹងប្តូវបានលធវើច្បំល
េ។ កា ប្សាវប្ជាវមតិលនុះ ប្បមូេព្យ័តមា
៌ នអំព្យស
ី កមាភាព្យរាងកាយ និង មាលប់

__

ុះកូនសិសសថានក់ ីប្បាំ ជាល ៀងរាេ់ឆ្នំ លោយមានកា អនុញ្ញាតព្យីមាតាបិតា ឬអន កោណាព្យាបា

ួេទានោហ្វ ច្បំល ើនសុខភាព្យ; កា លប្បើសុរា ថានជ
ំ ក់ និងឱ្សងលសសងៗល ៀត; កា យេ់ល

ញ
ើ អំព្យប
ី

ិសា
ថ ន សាលាល ៀន; និងប្ ព្យយសកមា និងច្បំណុច្បខាលំងននមនុសសមានក់ៗ។ ិននន័យននកា ប្សាវប្ជាវមតិលនុះ ជួយលោយសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ កនុងកា លធវើលោយកូនសិសសមានសុខ
ភាព្យ េអ និងជួយលធវើលោយសាលាល ៀន មានប ិសា
ថ នកាន់ចតេអប្បលសើ ជាងមុន។ កា ប្សាវប្ជាវមតិលនុះ នឹងប្តូវបានលធវើលៅចខកុមាៈ ឆ្នំ 2017។

កា ធានារា៉ាប់ ងលេើលប្គ្មុះថានក់ននកូនសិសសលោយសា ័ប្េច្បិតដ
េិតប្តឹមនងង ី 1 ចខកកាោ ឆ្នំ 2016 លនុះតលៅ សិសសសាលាទាំងអស់ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ណាចដេបាន ងលប្គ្មុះថានក់ លៅកនុងលព្យេល ៀន ឬកនុងសកមាភាព្យចដេបានល ៀបច្បំ
លឡើងលោយសាលាល ៀនលនាុះ នឹងប្តូវបានធានារា៉ាប់ ងមានកំ ិតច្បំល

ុះលប្គ្មុះថានក់ លប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា ធានារា៉ាប់ ងសព្យវមុខ លហើយនិងលប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា ធានារា៉ាប់ ង

លប្គ្មុះមហនដរាយសំរាប់សិសសននសង្កាត់។ សេប្បលយាជន៍ទាំងលនុះ េឺសវយ
័ ប្បវតដ លហើយប្កុមប្េួសា ព្យុំប្តូវកា ោក់
សំរាប់ព្យ័តមា
៌ នចងមល ៀត សូមច្បុច្បលមើេកនុងលេហ ំព្យ័

1612។

www.ousd.org/riskmanagement

កយសុំកា ធានារា៉ាប់ ងលនាុះល ប៉ោុចនដកា ធានរា៉ាប់ ងលនុះ មានកំ ិត។

ឬទាក់ ងកា ិយាេ័យប្េប់ប្េងហ្វនិភយ
័ តាម យៈ ូ ស័ព្យាលេខ 879-

តប្មូវកា នានាសំរាប់កា ល ៀនច្បប់ព្យសា
ី លានហសគូ េ
ដំលណាុះប្សាយននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ 0809-0228
លៅចខមិងុនា 2009 ប្កុមប្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ បានអនុម័តលេើដំលណាុះប្សាយមួយកនុងកា

េ
ួ យកតប្មូវកា នានាសំរាប់កា ច្បូេល ៀនកនុងសកេវិ ាេ័

យ University of California និង California State University (ចដេជា ូលៅលៅថា តប្មូវកា A-G) ុកជាតប្មូវកា សំរាប់កា ល ៀនច្បប់ព្យីសាលានហសគូ េ សំរាប់កូនសិសស
ទាំងអស់ ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ចដេនឹងល ៀនច្បប់លៅឆ្នំ 2015 និងឆ្នំលប្កាយៗមកល ៀត។ តប្មូវកា ងាីទាំងលនុះសំរាប់កា ល ៀនច្បប់ព្យីសាលាល ៀននហសគូ េលៅ េឺប្តូវបាន
ល ៀបច្បំលឡើង លដើមបីធានាលោយកូនសិសសទាំងអស់ មានឱ្កាសបំលព្យញបានយា
៉ោ ងតិច្បបំសុតនូវសិ ធិច្បូេល ៀនកនុងសកេវិ ាេ័យ University of California និង California State
University។ តាមតប្មូវកា ក-ឆ លនាុះ ថានក់ល ៀននីមយ
ួ ៗ ចដេជាប់ទាក់ ងជាមួយនឹងតួអកស ជាឧទាហ ណ៍ “A” េឺជាថានក់ សងគម វិ ា, “B” េឺជាថានក់អង់លេលស ។េ។
ទាំងលនុះ េឺជាតប្មូវកា យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត ចដេកូនសិសសប្តូវចតបំលព្យញលោយបាន លដើមបីលោយ

1.

ួេបាននូវសញ្ញាប័ប្តល ៀនច្បប់ព្យីសាលានហសគូ េ។

ិ ជ សិកាចាំបាច្ប់។
ប្តូវកា 230 លប្េឌីត ព្យីមខ
ុ វជា
ថានក់ល ៀនមួយឆមាស = 5 លប្េឌីត
ថានក់ល ៀនមួយឆ្នំ = 10 លប្េឌីត

2.
3.
4.

ួេបានកំ ិតព្យិនុ ាមធយមភាេ (លៅកាត់ថា GPA) យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត 2.0
បំលព្យញបានសំល ច្ប នូវេំលរាងកិច្បកា
ច
បស់កូនសិសសថានក់ ីដប់ព្យី
លៅកនុង ដូវលឈើប្ជុុះសល ក
ឹ ននឆ្នំ 2015, លៅកនុងព្យប្ង្កងច្បាប់ Senate Bill 172 ប្តូវបានអនុម័ត និងច្បុុះហតថលេខាបលងាើតច្បាប់, បានព្យយួ តប្មូវកា សំរាប់កា ល ៀនច្បប់

លោយ ចសអកលេើលតសដ CAHSEE សំរាប់ឆ្នំសិកា 2015-16, 2016-17 និង 2017-18។
កូនសិសសភាេលប្ច្បើនចដេល ៀនច្បប់ព្យសា
ី លានហសគូ េ

េ
ួ បានលប្េឌីត 240 ឬលប្ច្បើនជាងលនុះ។

សូមទាក់ ងកា ិយាេ័យបណា
ដ ញសាលានហសគូ េ ច្បំល ុះសំណួ នានា អំព្យីតប្មូវកា ងាៗ
ី សំរាប់កា ល ៀនច្បប់សាលានហសគូ េ តាម យៈលេខ (510) 879-8133។
តប្មូវកា នានាសំរាប់កា ច្បូេល ៀនសកេវិ ាេ័យ University of

តប្មូវកា នានាសំរាប់កា ល ៀនច្បប់ព្យសា
ី លានហសគូ េ ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ សំ
រាប់ប្កុមកូនសិសសចដេប្តូវល ៀនច្បប់លៅឆ្នំ 2016

ិ ជ
មុខ វជា
អង់លេលស

ប្តូវកា
លប្េឌីត
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California និងសកេវិ ាេ័យ California State University
ិ ជ
មុខ វជា

ឆ្នំ
4 ឆ្នំ (អង់លេលស 1 ឆ្នំ, អង់លេលស 2 ឆ្នំ,
អង់លេលស 3 ឆ្នំ, អង់លេលស 4 ឆ្នំ)

អង់លេលស (“B”)

3 ឆ្នំ យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត ួមទាំងថានក់ព្យីជេណិត,

**េួ យកលោយបាន 4 ឆ្នំ
វិ ាសាស្រសដ (“D”)

ល ខាេណិត, ព្យីជេណិតកំ ិតមធយម ឬព្យីជេណិតកំ

30

1 ឆ្នំននថានក់ វិ ាសាស្រសដ ូបនិយម ( ូបសា

**េួ យកលោយបាន 3 ឆ្នំ
សងគម វិ ា (“A”)

ស្រសដ ឬេីម)ី

1 ឆ្នំនថានក់ វិ ាសាស្រសដ ចងមល ៀត
ប្បវតដិសាស្រសដ ព្យិភព្យលលាក
Worldិសា
ប្បវតដ
History
ស្រសដ នន ស.ហ. .
History
ោឋភិបាេ/លសដឋកិច្បច នន

10
10
10

1 ឆ្នំ
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2 ឆ្នំ (ប្តូវចតបំលព្យញ 2 ឆ្នំ ននថានក់ល ៀន ភាសា

2 ឆ្នំ :
ប្បវតដិសហ ដឋ, ប្បវតដិព្យិភព្យលលាក, លគ្មេកា ណ៍

1 ឆ្នំននថានក់ជីវសាស្រសដ
(ជីវសាស្រសដ ឬសិ ើ វិ ា)

2 ឆ្នំ ួមជាមួយនឹងបនាប់ព្យិលសាធន៍ វិ ាសាស្រសដ
ចដេចាំបាច្ប់

ិតខព ស់
វិ ាសាស្រសដ

3 ឆ្នំ ួមទាំង ថានក់ព្យីជេណិត, ល ខាេណិត, ព្យីជេណិត
កំ ិតមធយម។

លប្េឌិតអង់លេលស

30

4 ឆ្នំននថានក់អង់លេលសលប្តៀមសំរាប់មហ្វវិ ាេ័យ
( ូមទាំងថានក់ ESL/ELD កំ ិតខពស់ មិនប្តូវលេើសព្យី 1 ឆ្នំ)

េណិតសាស្រសដ (“C”)

* ELD 5 ោច្បរាប់បញ្ជូ េ 1 (មួយ) ឆ្នំនន
េណិតសាស្រសដ

តប្មូវកា នានា

នន េ ធិប្បជាធិបលតយយោលម កា
ិ ំង
ភាសាព្យិភព្យលលាក

2 ឆ្នំ ននថានក់ល ៀនភាសាចតមួយ លប្ៅព្យីភាសាអង់

(“E”)

លេលស ចដេប្តូវកា ចាំ បាច្ប់
**េួ យកលោយបាន 3 ឆ្នំ

1 ឆ្នំ

សិេបៈ សសនីយភាព្យ និង

ិ ជ នីមយ
1 ឆ្នំ (1 ឆមាសសំរាប់មុខវជា
ួ ៗ)

1 ឆ្នំ ននសិេបៈ សសនីយភាព្យ និងខាងកា សចមដង

ខាងកា សចមដង (“F”)

( បាំ , លលាែន/កុន, តស្រនដី ឬសិេបៈ សសនីយភាព្យ)

ព្យិភព្យលលាកចតមួយ)

ិ ជ លប្ជើសល ស
មុខ វជា
ើ

1 ឆ្នំ ឬលប្ច្បើនជាលនុះ ននថានក់កំ ិតខព ស់ននវិស័យេ

1 ឆ្នំ ប្តូវចតបំលព្យញថានក់ចតមួយ កនុង យៈ

លោយខលួនឯង (“G”)

ណិត សាស្រសដ , សិេបៈ, អង់លេលស, វិ ាសាស្រសដ

ោលម ិកាង
ំ
ភាសាព្យិភព្យលលាក
(ភាសាលប្ៅព្យីអង់លេលស)
សិេបៈ សសនីយភាព្យ និង

10

ខាងកា សចមដង

លព្យេមួយឆ្នំ)

ព្យិលសាធន៍, ភាសាប ល ស ឬសងគម វិ ាសាស្រសដ

កាយអប់ ំ

20

2 ឆ្នំ

ិ ជ នានាលប្ជើសល ស
មុខ វជា
ើ

50

10 ឆមាស ួមបញ្ជូ េ យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត 10 លប្េឌិ

បាន ព្យិនុាមិនតិច្បជាង C លឡើយ (សំរាប់ចតមុខ វិជាជចដេបានយេ់ប្ព្យមជា

ត ចដេបំលព្យញតាមតប្មូវកា G (“G”

សលវូ កា លោយសកេវិ ាេ័យ UC សំរាប់កំ ិតថានក់ ី 10 និង ី 11)។

លោយខលួនឯង
ច្បំនួនស ប
ុ តាមចសនក
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យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត

Requirement) ននសកេវិ ាេ័យ
requirement

ួេបានកំ ិតព្យិនុ ាមធយមភាេ (GPA) យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត 2.0
ប្បឡងជាប់លតសដ CAHSEE (លតសដ បញ្ច ប់កា សិកាព្យីសាលានហសគូ េ) ទាំងចសនកេ
ណិតសាស្រសដ ទាំងចសនកភាសាសាស្រសដ អង់លេលស

 CSU:

 UC:

ួេបានកំ ិតព្យិនុម
ា ធយមភាេ (GPA) យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត 2.0 លោយ

ួេបានកំ ិតព្យិនុ ាមធយមភាេ (GPA) យា
៉ោ ងតិច្បបំសុត 3.0 លោយ

បាន ព្យិនុាមិនតិច្បជាង C លឡើយ (សំរាប់ចតមុខ វិជាជចដេបានយេ់ប្ព្យមជា
សលវូ កា លោយសកេវិ ាេ័យ UC សំរាប់កំ ិតថានក់ ី 10 និង ី 11)។

 ច្បូេប្បឡងលតសដ ចាំបាច្ប់ : លតសដ SAT ខាង កលហតុសេ ឬលតសដ ACT

ំព្យ័ ច្បុុះហតថលេខាលេើច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍
**ឯកសា មួយច្បាប់លនុះ េឺសំរាប់លលាកអន កយក ក
ុ ជាឯកសា **
សូមបំលព្យញសនលឹកប្កោស់ច្បុងលប្កាយននកញ្ច ប់ឯកសា លនុះ។
1.

កា

ួេសា
គ េ់ច្បាប់ប្បតិបតដិនានា

សូមច្បុុះហតថលេខាសលងែប លៅកនុងប្បអប់នីមួយៗ លដើមបីបញ្ញជក់ថា លលាកអនកបានោនច្បាប់ប្បតិបតដិលនុះលហើយ។
ហតថលេខសលងែប

កា លៅល ៀនល ៀងទាត់
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ យេ់ថា ខញុជា
ំ អនក

ួេខុសប្តូវលេើកា លៅល ៀនល ៀងទាត់ បស់កន
ូ ខញុ ំ។

ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ នឹងបញ្ជូ នកំណត់ខលជា
ី លាយេកែអកស មួយសនលក
ឹ ជូនដេ់សាលាល ៀន លបើសិនជាកូនខញុ ំខានលៅល ៀន។
ហតថលេខសលងែប

កា

ួេខុសប្តូវលេើលសៀវលៅសិកា

ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ យេ់ប្ព្យម

ួេខុសប្តូវលេើកា លធវបា
ើ ត់លសៀវលៅសិកាណាមួយ ឬកា លធវើឱ្យខូច្បខាតលសៀវលៅណាមួយ ចដេប្តូវ បាន

ោក់ឱ្យកូនខញុ ំលប្បើប្បាស់។
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ យេ់ប្ព្យមសងសង្កាត់ វិញ នូវនងលជាវលសៀវលៅទាំងអស់ចដេបានលធវើបាត់ ចដេព្យុំបានប្បេេ់ឱ្យសាលាល ៀនវិញ ឬ ចដេ
បានលធវឱ្
ើ យខូច្បខាត។
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ យេ់ថា កំ ិតថានក់ សញ្ញាប័ប្តឌីសមា
លូ ៉ោ និងប្ព្យឹតប
ដ ័ប្តព្យិនុា ោច្បប្តូវបានលេសអឹប ុកសិន ប្បសិនលបើជាកា លច្បញនងលសងលនុះ លៅ
ព្យុំទាន់បានលធវើ ច្បំល
ហតថលេខសលងែប

ុះលសៀវលៅចដេបានលធវើឱ្យខូច្បខាត ឬព្យុទា
ំ ន់បានប្បេេ់ឱ្យសាលាល ៀនវិញ។

កូនលសៀវលៅចណនាំ សំរាប់មាតាបិតាននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ននឆ្នំ 2017-18
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ យេ់ថា លសៀវលៅចណនាំសំរាប់សស
ិ ស និងមាតាបិតា េឺមានព្យ័តមា
៌ នសដ អ
ី ំព្យីសិ ធិ និង ំនួេខុសប្តូវ បស់មាតាបិតា។
ខញុ ំបា /នាងខញុបា
ំ ន

ួេលសៀវលៅចណនាំ សំរាប់សិសស និងមាតាបិតាមួយច្បាប់ព្យីសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍លហើយ ឬលធវកា
ើ លសន ើ

សុំព្យី លហើយនឹងច្បូេោនលៅកនុងលេហ ព្យ
ំ ័ http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook។
ហតថលេខសលងែប

កិច្បយ
ច េ់ប្ព្យម និងកិច្បប្ច ព្យមលប្ព្យៀងគ្មនលេើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

េ
ួ យកបានននកូនសិសស

ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ បានោន ប បញ្ាតិដ និងច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

ួេយកបានននសង្កាត់ ប្ព្យម

ទាំងបានច្បុុះហតថលេខាលេើចបបប សដ ីព្យក
ី ិច្បយ
ច េ់ប្ព្យម និងកិច្បប្ច ព្យមលប្ព្យៀងគ្មនលេើកា ប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

ួេយក

ិ យ
បានននកូនសិសស។ ខញុយ
ំ េ់ប្ព្យមប្បតិបតដិតាមវន
័ ទាំងលនុះ។ ខញុយ
ំ េ់ថា ប្បសិនជាកូន បស់ខុញប
ំ ំ នលេើច្បាប់ប្បតិបតដិ ឬប បញ្ាតិដ
នានាលនាុះ ោច្បបណា
ដ េឱ្យព្យួកលេ

ួេ ងនូវច្បំណាត់កា ោក់ វិនយ
័
ួមទាំង កា បាត់បង់ឯកសិ ធិលប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល ស កា

បញ្ឈប់បលណា
ដ ុះោសននព្យសា
ី លាល ៀន ឬកា បលណដញលច្បញព្យីសាលាល ៀន ឬបណដង
ឹ ។
ហតថលេខសលងែប

ព្យ័ត៌មានអំព្យីកា ធានារា៉ាប់ ងលេើលប្គ្មុះថានក់ននកូនសិសសលោយសា ័ប្េច្បិតដ
េិតប្តឹមនងង ី 1 ចខកកាោ ឆ្នំ 2016 លនុះតលៅ សិសសសាលាទាំងអស់ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ណាចដេបាន ងលប្គ្មុះថានក់
លៅកនុងលព្យេល ៀន ឬកនុងសកមាភាព្យចដេបានល ៀបច្បំលឡើងលោយសាលាល ៀនលនាុះ នឹងប្តូវបានធានារា៉ាប់ ងមានកំ ិតច្បំល ុះលប្គ្មុះថានក់
លប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា ធានារា៉ាប់ ងសព្យវមុខ លហើយនិងលប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដលិ េើកា ធានារា៉ាប់ ងលប្គ្មុះមហនដរាយសំរាប់សស
ិ សនន
សង្កាត់។ សេប្បលយាជន៍ទាំងលនុះ េឺសវយ
័ ប្បវតដ លហើយប្កុមប្េួសា ព្យុំប្តូវកា ោក់
លនុះ មានកំ ិត។ សំរាប់ព្យ័ត៌មានចងមល ៀត សូមច្បុច្បលមើេកនុងលេហ ំព្យ័

កយសុកា
ំ ធានារា៉ាប់ ងលនាុះល ប៉ោុចនដកា ធានរា៉ាប់ ង

www.ousd.org/riskmanagement

កា យា
ិ េ័យប្េប់ប្េងហ្វនិភយ
័ តាម យៈ ូ ស័ព្យាលេខ 879-1612។

2.

លតើកូនលលាកអនក កនុងលព្យេបច្បចុបបននលនុះ

3.

ប័ណណ Oakland Promise

ួេជំនយ
ួ ព្យីកមា វិធោ
ី អុីភី (IEP - កមាវិធអ
ី ប់ ប
ំ េ
ុ គេ) ចដ ឬល ?



ួេ

 អត់ល

ប័ណណ Oakland Promise
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ អនុញ្ញាតឱ្យសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ សដេ់ព្យ័តមា
៌ នកនុងបញ្ជ លី ្
ា ុះ និងលេខសំគ្មេ់ខលួន បស់កន
ូ ខញុ ំ ដេ់ប
ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ សំរាប់លធវប
ើ ័ណណលនុះ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ

ឬទាក់ ង

4.

កមា វិធីសច្ប
ដួ លសដម
ើ កា ចណនាំអំព្យម
ី ហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (“CCGI”) - សំរាប់ចតមាតាបិតាននសិសសសាលាអនុ វិ ាេ័យ និង វិ ាេ័យល

កមា វិធីសច្ប
ដួ លសដម
ើ កា ចណនាំ អព្យ
ំ ីមហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (សំរាប់ចតអនុ វិ ាេ័យ និង វិ ាេ័យល )
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ អនុញ្ញាតឱ្យសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ សដេ់ព្យ័តមា
៌ នកនុងបញ្ជ លី ្
ា ុះ ប្បជាសាស្រសដ លេខសំគ្មេ់សស
ិ ស និង
ប្ព្យឹតប
ដ ប្តព្យិនុា បស់កូនខញុ ំ ដេ់កមា វិធី CCGI សំរាប់កា បំល ើលសវាអប់ ជា
ំ ន់ខពស់។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ

5.

កា ប្សាវប្ជាវមតិននកមាវិធីសខ
ុ ភាព្យ California Healthy Kids – សំរាប់ចតមាតាបិតាននកូនសិសសថានក់ ី 5 ប៉ោុលណាណុះ

កា ប្សាវប្ជាវមតិននកមា វិធី California Healthy Kids (សំរាប់ចតថានក់ ី 5)
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ យេ់ប្ព្យម ឱ្យកូនខញុ ំចដេល ៀនថានក់ ី 5 លនាុះ ច្បូេ ម
ួ កនុងកា ប្សាវប្ជាវមតិ បស់កមា វិធី California Healthy
Kids សំរាប់ឆ្នំ 2017 បាន លោយមិនបលញ្ច ញល្
ា ុះ បស់ព្យក
ួ លេលឡើយ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ

6.

បដិលសធមិនអនុញ្ញាតឱ្យបលញ្ច ញព្យ័តមា
៌ នលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះល (ច្បំណា៖
ំ មាតាបិតាភាេលប្ច្បើន មិន លប្ជើសយកជលប្មើសលនុះល )

បដិលសធមិនអនុញ្ញាតឱ្យបលញ្ច ញព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះល
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ ព្យុំច្បង់ បានឱ្យសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីល្
ា ុះ” លៅឱ្យមនុសស ឬប្កុមមនុសស ដូច្បជា អងគកា មាតា
បិតា-ប្េូបលប្ងៀនជាសលវូ កា , អនកលប្ជើសល ស
ើ កូនសិសសច្បូេមហ្វវិ ាេ័យ, អងគភាព្យ ោឋភិបាេលសសងៗល ៀត, នដេូចច្បក ចំ េក
ិននន័យ ឬនិលយាជកលឡើយ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ
7.

ួច្បព្យីកា ល ស
ើ យកច្បូេលធវើទាហ្វន – សំរាប់ចតសិសសសាលាចដេេមានោយុ 16 ឆ្នំលឡើងលៅប៉ោុលណាណុះ

ួច្បព្យីកា ល ស
ើ យកច្បូេលធវើទាហ្វន – សំរាប់ចតសិសសសាលាចដេេមានោយុ 16 ឆ្នំលឡើងលៅប៉ោលុ ណាណុះ
ខញុ ំបា /នាងខញុ ំ ព្យុំច្បង់ បានឱ្យសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីល្
ា ុះ” (ល្
ា ុះ ោសយោឋនសាុះ និងលេខ ូ ស័ព្យស
ា ុះា ) បស់
កូនខញុ ំ ចដេជាកូនសិសសសាលាធមយមសិកា ចដេមានល្
ា ុះលៅខាងលប្កាមលនុះ លៅឱ្យអនកល ើសទាហ្វនលឡើយ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ ឬកូនសិសស

ល្
ា ុះសិសសសាលា ________________________________________________________________________

នងងកំលណើត ________________________

ល្
ា ុះមាតាបិតា / អនកោណាព្យាបាេ ___________________________________________________________

នងងចខ ___________________________

ហតថលេខាននមាតាបិតា / អន កោណាព្យាបាេ ______________________________________________________

នងងចខ ___________________________

ហតថលេខាននសិសសសាលា (លបើសិនជា 18 ឆ្នំលឡើងលៅ) ______________________________________________

នងងចខ ___________________________

