
What is Section 504 / Cambodian 

ផ្នែក 504 / កនូសសិសពកិារ 

 

 ត ើផ្នែក 504 ជាអ្វ?ី 

 

"គ្មា ន ិ ធី ីាតនសងត ៀ ផ្ែលមនុសសពិការផ្ែលមានសិ ធិ  ួល ... គ្រគ្មន់ផ្ មានភាពពិការត ោះ គ្រ ូិបានរារាាំងមនិឱ្យចូលរួម រាាំងរាាំងមិនឱ្យ  ួលអ្ ថគ្ររតោជន៍ ឬ

ដាកឱ់្យ  ួលរងនូិ ការតរើសតអ្ើង តគ្រកាមកមាិធី ី ឬសកមាភាពាមយួ ផ្ែល  ួលជាំនយួហរិញ្ញិ ថុពីរែឋសហព័នធត ើយ។ "ផ្នែក 504 ននចារ់ស្តា រនី ិសមបទាននឆ្ែ ាំ 

1973។ 

 

ផ្នែក 504 គជឺាចារ់សិ ធិពលរែឋ។ តែើមបីរាំតពញតាមលកខណៈិធនិចឆយ័សាំរារ់ការការពារពីផ្នែក 504 ត ោះ កុមារគ្រ ូិ៖ 

 មានលកខណៈអ្ន់តសោយខាងរូរកាយ ឬនលូិ ចិ ា ផ្ែលតីវើមានការពិបាកខាល ាំងកែុងការតីវើសកមាភាពចាំរងជាគ្ររចាំ មយួ ឬតគ្រចើនសកមាភាព។ 

 មានកាំណ ់គ្រតារញ្ជា កអ់្ាំពីលកខណៈអ្ន់តសោយ ឬ 

 គ្រ ូិបានច ់ ុកថាមានលកខណៈអ្ន់តសោយតនោះ។ 

  

តគ្រកាមផ្នែក 504 ផ្ននការមយួអាចគ្រ ូិបានតរៀរចាំត ើង តែើមបីជួយកនូសិសសពិការ ផ្ែលគ្រ ូិការការសគ្រមរសគ្រមួល តែើមបឱី្យតគអាច  ួលបាននូិ កមាិធីអី្រ់រ ូំ

តៅ។ 

  

សូមតគ្ររើ ាំណភាា រខ់ាងតគ្រកាមតនោះ តែើមបទីាញយកកនូតសៀិតៅសតងខរមយួកាលសាំរារ់មាតារិតា សដ ីអ្ាំពីតគ្មលនតោបាយននផ្នែក 504។ 

  

 កូនតសៀិតៅ 504 សាំរារម់ាតារិតា ជាភាស្តអ្ង់តគលស  

 កូនតសៀិតៅ 504 សាំរារម់ាតារិតា ជាភាស្តតអ្សា៉ា ញ  

 កូនតសៀិតៅ 504 សាំរារម់ាតារិតា ជាភាស្តចិន 

 កូនតសៀិតៅ 504 ជាភាស្តតិៀ ាម 

 កូនតសៀិតៅ 504 សាំរារម់ាតារិតា ជាភាស្តផ្សារ  

 កូនតសៀិតៅ 504 ជាភាស្តអារា៉ា រ ់

  

 

  

សាំណួរផ្ែលសរួជាញកឹញារអ់្ាំពផី្នែក 504 

 

1. ត ើ "សកមាភាពជាគ្ររចាំ" ជាអ្វ?ី 

2. ត ើភាពពិការ ផ្ែលតីវើឱ្យមានការលាំបាកខាល ាំងកែុងការតីវើសកមាភាពចាំរងៗជាគ្ររចាំត ោះ មានលកខណៈផ្ររាសលោះ? 

3. ត ើនរាជាអ្ែកសតគ្រមចចិ ា គ្ររសិនតរើកូនសិសស  ួលរាំតពញបានតៅតាមលកខណៈិធនិចឆយ័តគ្រកាមផ្នែក 504 ននចារ់ស្តដ រនិ ិសមបទាននឆ្ែ ាំ 1979? 

4. ត ើគាំរូននការជួយផ្ែលនដល់ឱ្យកូនសិសសតៅកែុងផ្ននការ 504 ត ោះ មានលកខណៈផ្ររាសលោះ? 

5. ត ើ មាតារិតា/អាាពាបាល មានសិ ធិអ្វ ីសលោះ តាមផ្នែក 504 ននចារ់ស្តដ រន ិីសមបទា? 

6. ត ើការរដឹង វ៉ា អ្ាំពីផ្នែក 504 អាចតីវើបានរតរៀរា? 

7. ត ើសុ្ាំអាច  ួលបាននូិ ព័ ៌មាន ឬជាំនយួផ្ែមត ៀ  តៅ ីា?  

 

 

 

 

https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/102/504%20Brochure%20October%202018.pdf
https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/102/504%20Brochure%20October%202018.pdf
https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/102/504%20Brochure%20October%202018.pdf
https://www.ousd.org/cms/lib/CA01001176/Centricity/Domain/102/504%20Brochure%20October%202018.pdf
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#1
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#2
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#3
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#4
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#5
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#6
https://www.ousd.org/cms/Workspace/Section/Section.aspx?DomainId=102#7


What is Section 504 / Cambodian 

ត ើ "សកមាភាពជាគ្ររចាំ" ជាអ្វ?ី 

  

“សកមាភាពចាំរងជាគ្ររចាំ” រួមមានែូចជា ការតែើរ ការតមើល ការស្តដ រ់ ការនោិយ ការែកែតងហើម ការតរៀនសូគ្រ  ការតីវើកិចចការ ការផ្ែសលួន និងកិចចការហ ថកមា។  

  

ត ើភាពពកិារ ផ្ែលតីវើឱ្យមានការមានលាំបាកខាល ាំងកែុងការតីវើសកមាភាពចាំរងៗជាគ្ររចាំត ោះ មានលកខណៈផ្ររាសលោះ? 

  

 ភាពអ្ន់តសោយការគ្ររុងស្តា រ ី 

 ជមងឺមហារើក 

 ជមងឺហឺ រុាាំ នរ៉ា 

 ជមងឺគ្រកតពញរតញ្ចញសាំណល់ពីសលួន (រនដពីឱ្ពុកមាដ យ) 

 ជាំងឺ ឹកត មផ្នែម 

 ពិការរាងកាយ 

 ជាំងឺគ្ររគ្រគីិកាច់ 

 ជមងឺទាស់ី ងន់ីងរ 

 ជាំងឺសវោះតកាសកិាឈាមគ្រកហម 

 ពិការភាពរតាដ ោះអាសនែ 

  

ត ើនរាជាអ្ែកសតគ្រមចច ិា គ្ររសនិតរើកនូសសិសរាំតពញបានតៅតាមលកខណៈិធនចិឆយ័តគ្រកាមផ្នែក 504 ននចារស់្តដ រន ីសិមបទាននឆ្ែ ាំ 

1979? 

  

គ្រកុមការងារននផ្នែក 504 គ្ររចាំស្តលាតរៀន នឹងតីវើការវយ នមលមយួ តែើមបកីាំណ ់ថា ត ើកូនសសិសរាំតពញបានតៅតាមលកខណៈិធនិចឆយ័ ថាជាមនសុសពិការ តគ្រកាម

ចារ់ននរែឋសហព័នធឬោ៉ា ងា។ គ្រកុមតនោះនឹងតីវើការកាំណ ់ថា ត ើកូនសិសសមានលកខណៈអ្ន់តសោយខាងររូកាយ ឬនលូិ ចិ ា ផ្ែលតីវើឱ្យមានការពិបាកខាល ាំងកែុងការ

តីវើសកមាភាពចាំរងជាគ្ររចាំ មយួ ឬតគ្រចើនសកមាភាព ឬោ៉ា ងា។ 

  

ត ើគាំរនូនការជយួផ្ែលមាននដលឱ់្យកនូសសិសតៅកែុងផ្ននការ 504 ត ោះ មានលកខណៈផ្ររាសលោះ? 

  

 ឱ្យអ្ងគុយតៅខាងមុសថាែ ក់តរៀន 

 រតងកើ ផ្ននការជួយគ្រគរ់គ្រគងអាករបកិរធោ 

 សគ្រមរសគ្រមួលកែុងតពលតីវើត សា  

 នដល់សមាា រៈសិកោតាមគ្រ ង់គ្រទាយតនសងត ៀ  

 នដល់តពលតិលាផ្ែមត ៀ សាំរារ់តីវើកិចចការផ្ែលគ្រគូដាកឱ់្យតីវើតៅនទោះ 

  

ត ើ មាតារតិា/អាាពាបាល មានស ិធអិ្វសីលោះ តាមផ្នែក 504 ននចារស់្តដ រន ីសិមបទា? 

  

 តសចកដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណអ៍្កសរ សដ ីពីការសតគ្រមចចិ ាាមយួ ផ្ែលទាក់ ងនឹងការកាំណ ់អ្ ាសញ្ជញ ណ រងាវ យ នមល នងិ/ឬ ការសគ្រមរ

សគ្រមួល 

 ព័ ៌មានផ្ែលគ្រ ូិការចាំបាច់ តែើមបីតសែ ើសុាំឱ្យតីវើការសាំតរចចិ ដស្តរជាែាីត ើងិធញ ចាំតពាោះកិចចសាំតរចចិ ដផ្ររតរោះាមយួ; និង 

 ការគ្រ ួ ពិនិ យតលើកាំណ ់គ្រតាពាក់ព័នធ 

  

 



What is Section 504 / Cambodian 

ត ើការរដងឹ វ៉ា អ្ាំពីផ្នែក 504 អាចតីវើបានរតរៀរា? 

  

រណដ ឹង វ៉ា ជាលាយលកខណអ៍្កសរអ្ាំពីផ្នែក 504 ផ្ែលជារព់ាក់ពាន់តៅនឹងចាំណុចែូច តៅតនោះ អាចដាកប់ានតៅកានអ់្ែកគ្រគរ់គ្រគងស្តលាតរៀន និង/ឬ អ្ែកច ់តាាំង

ននផ្នែក 504៖ 

  

 ការផ្សវងតោរលគ់្មែ ចាំតពាោះតសចកាីសតគ្រមច ឬ ិ ធននការផ្ែលបានតីវើ ឬពុាំបានតីវើ ទាក់ ងតៅនឹងរងាវ យ នមល ឬផ្ននការននផ្នែក 504 ររស់សសិស និង/ឬ 

 ការតរើសតអ្ើង / ការតរៀ តរៀន ផ្ែលផ្នែកតលើភាពពិការពិ គ្របាកែ ឬពិការតាមការយល់ត ើញររសក់ូនសិសស។ 

  

សូមចាំាាំថា ពាកយរណា ឹងអ្ាំពីការតរើសតអ្ើង ឬការតរៀ តរៀនត ោះ គ្រ ូិផ្ ដាករ់ដងឹកែុងរយៈតពលគ្របាាំមយួផ្ស ចរ់ពីនែងផ្សផ្ែលតហ ុការណហ៍ែឹងបានតកើ ត ើង។ 

ែាំតាោះគ្រស្តយគ្មែ តៅថាែ ក់ស្តលាតរៀនតាមមូលដាឋ ន គ្រ ូិបានតលើក ឹកចិ ាឱ្យតីវើជាមុនសនិ។ រ៉ាុផ្នដគ្ររសិនតរើពាកយរណា ឹងហែឹង ពុាំអាចតដាោះគ្រស្តយគ្មែ បានត ត ោះ 

ពាកយរណា ឹងជាលាយលកខណអ៍្កសរមយួចារ់ អាចដាក់ដាក់បានតៅកានម់ន្រនដីសគ្រមរសគ្រមួលននផ្នែក 504។ 

  

គ្ររសិនតរើតលាកអ្ែកចងដ់ាកព់ាកយរណា ងឹមយួចារ់ ត ោះតលាកអ្ែកអាចទាក់ ងមន្រនដី  ួលពាកយរណដ ឹងពីគ្ររជាជនមយួររូ គឺតលាក Gabriel Valenzuela តែើមបី

  ួលបាននូិនី ិ ិ ធីីរណដ ឹងសកសាឋ នមយួចារ់។ ការធោលយ័ននមន្រនដី  ួលពាកយរណដ ឹងពីគ្ររជាជន គមឺាន ីតាាំងតៅ 1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 

CA 94607។  ូរស័ពទតលស (510) 879-3667  ូរស្តរតលស (510) 879-3678 តហើយតលាកអ្ែកអាចតន្ើស្តរជាតអ្ ិចគ្រ ូនិចតៅមន្រនដី  ួលពាកយរណដ ឹងពីគ្ររជា

ជន តាមរយៈអ្ុីផ្មល៖ gabriel.valenzuela@ousd.org។ 

  

ត ើសុ្ាំអាច  លួបាននូិ ព ័ម៌ាន ឬជាំនយួផ្ែមត ៀ  តៅ ាី? 

  

សូមតសែ ើសុាំព័ ៌មានផ្ែមត ៀ  តៅតាម ីស្តលាតរៀនររស់កនូតលាកអ្ែក ឬសមូទាក់ ង៖ 

អ្ែកគ្រសី Barbara Parker អ្ែកសគ្រមរសគ្រមួលផ្នែករាំតរើតសវសុសភាព/ផ្នែក 504 គ្ររចាំសងាក  ់ 

1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 94607 

 

អ្ុីផ្មល៖ 504@ousd.org 

(510) 879-2742 

 

http://www.ousd.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=175
http://www.ousd.k12.ca.us/site/Default.aspx?PageID=175
mailto:Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us
mailto:504@ousd.k12.ca.us

