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សង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ 

 
 
 
 

បែែែទរសន ើស ុំរោយសុំរ ចរឡើងវញិ 

សូមែុំរេញបែែែទដូចតរៅរនេះ រែើសិនជាមានពាកយែណ្ដ ឹង ឬែទរោទប្ែកាន់សាលារ ៀន កមមវិធ ីកា យិាល័យ ឬែ គ្គលិកណាមាន ក់ ែស់សង្កា ត់សាលារ ៀន។ 

ពាកយែណ្ដ ឹងទុំងអស់ប្តូវបតដាកែ់ដឹងកនុង យៈរេលប្រុំមយួ (6) បែននកា រកើតមានែទរោទប្ែកាន់។ សូមដាកព់ាកយែណ្ដ ឹងរនេះ កនុង យៈរេលប្រុំ (5) នងៃប្ែប្កតិទិន 

បដលរនទទួលចរមលើយអុំេីែណ្ដ ឹងថ្នន កទី់ I ជូនដល់ អនកទទលួពាកយែណ្ដ ងឹេបី្ែជាជនប្ែោុំសង្កា ត ់រៅឯ Lakeview Campus, ែនទែ់ Cafeteria – ជានទី់ 1, 

746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610។ រលែទូ ស័េទ គ្ឺ (510) 273-3243, ទូ សា  (510) 273-3252។ សូមរលាកអនក ំេឹងទ កថ្ន នឹងទទួលរននូវ 

ចរមលើយកនុង យៈរេលដែ ់(10) នងៃប្ែតិទិន។  

 

1. អនករ ៀែចុំដាក់ពាកយែណ្ដ ឹង : 

សូមគ្ូស 

សញ្ញា ែញ្ញា ក ់

មយួ : 

 មាតាែតិា / 

អនកោណាេារល 

 កូនសសិស  

 

និរយាជិក / ែ គ្គលកិ  

ទីកា ដាា ន:__________________ 

 រសសង 

 
 

2. អនកែដឹង :        
រ ម្ េះ  

រ ម្ េះក មា  

(កុំ ិតថ្នន ក់ និងសាលារ ៀន) 

 

ោសយដាា ន, ទីប្កុង, 

រលែតុំែន ់

 

 

ទូ ស័េទ  

 

3. អនករ្លើយតែ 

ែដឹងប្ែឆុំងចុំរពាេះែ គ្គល  - 

រ ម្ េះ 

 
 

ម ែង្ក   
 

សាលារ ៀន / ប្កសួង  
 

 

4. ប្ែរេទននែញ្ញា រ មភ (សូមគ្ូសែញ្ញា ក់កនុងប្ែអែ់ពាក់ពាន់) 

 តប្មូវកា នានាននកមមវិធីសុំរាែ់ :  កា រ ើសរអើង/កា  ំខាន បសែករលើ : 

*កុំណ្ត់សុំគាល ់  - ែណ្ដ ឹងជាលាយ 

លកខណ្៍មយួចាែ់បដលរនដាកែ់ដឹង 

និរយាជកិមាន ក់ នឹងប្តូវរនសដល់ជូន 

ដល់និរយាជកិ ែូហ្នឹង រលើកបលងបត 

ពាកយែណ្ដ ឹងអុំេីកា  ំខានរលើសលវូរេទ 

និងកា រ ើសរអើងរចញ។ 

 រសសង : 

 កមមវធិីសិកាសុំរាែម់ន សសរេញវយ័  វ័យ   ែទែញ្ឈែ់កូនសិសសែរណាដ េះោសននេីសាលារ ៀន 

 កមមវធិីអែ់ អំនករ ៀនអង់រគ្លស  េូជេងស និង/ឬ សញ្ញា តិរដើម  ែទែរណ្ដ ញកូនសសិសរចញេីសាលារ ៀន 

 កមមវធិីសិកាោជីេ / ែរចេករទស  េណ្៌សមបុ   កា សមលុតរធវើរែកូនសសិស 

 មណ្ឌ លបង និងអេវិឌ្ឍន៍ក មា   អតដសញ្ញា ណ្ប្កុមជាតិសាសន ៍  នងល / ប្រក់កក់ / កា ទិញរជឿននកនូសសិស 

 បសនកោហា ែូតថមភសុំរាែក់ មា   រយនឌ្័  / អតដសញ្ញា ណ្ ឬកា ែង្កា ញ 

ោ មមណ្៍ននរយឌ្ ័ 

  

 កមមវធិីែប្ងួមងវិកា ចាស់លាស់  ឋានៈរ ៀែកា    

 កមមវធិីអែ់ កំូនសិសសបដលមាននិសសយ័ 

និងរទេយរកាសល 

 េិកា រាងកាយ / ចិតដ   

 កមមវធិីអែ់ តំាមសុំណ្ង ដា   ជាតិសាសន ៍   

 កមមវធិីបកលុំអសាលារ ៀន  សាសនា   

 កមមវធិីអែ់ ំជនចុំណាកប្សុក  រេទ   

FOR OFFICE USE ONLY 

Date Received: ________________  

Received by: __________________  

Log No.: _____________________  

Mailed to: ____________________  

Date Mailed: __________________  

Copy filed by:  _________________  

Response Due:________________
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 កមមវធិីអែ់ ំេិរសស  កា  ខំានដល់សលវូរេទ   

 កមមវធិី Title I - គាម នក មា ណាមាន ក់ប្តូវ 

រនទ ករោលឯកា រឡើយ (NCLB) 

 រេទមន សសបដលរគ្ោែ់ចិតដរលើ   

 បសនកា ស វតថិភាេសាលារ ៀន  រេទមន សសេិតប្រកដ ឬតាម 

កា យល់រ ើញ 

  

   កា ចូល ួមជាមយួមន សស ឬកនុងប្កុម 

មន សសបដលមានែ គ្គលិកលកខណ្ៈ 

មយួ ឬរប្ចើន កនុងែ គ្គលិកលកខណ្ៈ 

នានា បដលមានលកខណ្ៈេិតប្រកដ 

ឬតាមកា យល់រ ើញ 

  

 
 

5. សុំណួ្ នានាអុំេកីិចេេភិាកាគាន ថ្នន ក់ទី 1 : (សូមរ ៀែរាែ)់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. កា មិនយល់ប្សែចុំរពាេះកិចេេភិាកាគាន ថ្នន កទ់ី 1 : (សូមរ ៀែរាែ)់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. មរធារយរដាេះប្សាយតាមកា រសន ើស ុំ – រែើសិនជារលាកអនកប្រថ្នន ចង់ កមរធារយរដាេះប្សាយ ឬចង់រនរោយសង្កា ត់ោត់វិធានកា  

ណាមួយរនាេះ សូមែញ្ញា ក់រោយរនចាស់លាស់ : 

 
 
 
 
ែុ្ុំរទ/នាងែុ្ុំ យលថ់្នសង្កា តន់ងឹ កាទ កនវូេត័ម៌ានរនេះជាកា សមាៃ ត ់ដចូែាែរ់នបចង ឬតាមកចិេប្េមរប្េៀងបដលរនរធវើ មួគាន ; រហ្ើយថ្នែុ្ុំនងឹប្តវូរនរគ្ជយួកា  

ពា រោយ ចួេកីា សងសកឹរលើ ែូែុ្ុំចុំរពាេះរ ឿងែដងឹសដលរ់នេះ; រហ្ើយសង្កា តោ់ចរសន ើស ុំេត័ម៌ានបងមរទៀតអុំេរី ឿងរនេះ; រហ្ើយរែើសនិជាែុ្ុំមានេត័ម៌ានរនេះ រនាេះែុ្ុំ 

យលប់្េមថ្ននងឹសដលជ់នូតាមកា រសន ើស ុំ។ ែុ្ុំយលថ់្ន ពាកយែណ្ដ ងឹទុំងអស ់ប្តវូបតដាកក់នុង យៈរេលប្រុំមយួ (6) បែ ោែេ់នីងៃរកើតមានែទរោទប្ែកាន។់ ែុ្ុំមានគ្តិ 

ថ្នអវបីដលរទើែរនរពាលរៅរលើរនេះ ស ទធបតជាកា េតិ រហ្ើយប្តមឹប្តវូ។ 

 
 
 

 

ហ្តថរលខា 

 

នងៃបែនងៃរនេះ 

 


