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សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

រោលនរោបាយននក្កមុក្រកឹាក្ររក់្រង 

 

BP 1312.3  

នីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា  

 

ទនំាកទ់នំងននសហរមន ៍

 

 

ក្កុមក្រឹកាក្ររ់ក្រងទទួលសាា ល់ សងសង្កា ត់នទនទំនួលសតសក្តយវោង ងសំខាន់ងរលើកា ធានាោង ងណារោយនទនកា ក្រតិង

រតដិតាមចារ់ងនិងរទរញ្ញតដិអនតវតដន៍ រស់ ដឋងនិងសហព័នធងដដលក្ររ់ក្រងកមមវិធីអរ់ ំ។ងសង្កា ត់ក្តយវរធវើកា រសើរអរងាតង

និងដសវង កដំរណាោះក្សាយរលើពាកយរណ្ដ ឹងណាមួយងដដលរោទក្រកាន់ សងនទនកា មិនក្រតិរតដិតាមចារ់រនោះងនិង/ឬង

ដដលរោទក្រកាន់ សងនទនកា រ ើសរអើងងកា ររៀតររៀនងកា រំភិតរំភ័យងឬកា សមលុតរធវើបារររ។ 

 

សង្កា ត់ក្តយវរក្រើនីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា ងរដើមបីរ ោះក្សាយពាកយរណ្ដ ឹងណាមួយងដដលរោទក្រកាន់ សងនទនកា សមលុតរធវើបារោា ង

កា រំភិតរំភ័យងកា ររៀតររៀនងនិងកា រ ើសរអើងសតសចារ់ងរៅកាុងកមមវិធីងនិងសកមមភាពនានា រស់សង្កា ត់ងរ យដអែកងង

រលើងរតរាលិកលកខណ្ៈពិតងឬតាមកា យល់រ ើញងរលើជាតិសាសន៍ងពណ្៌សមបុ ដសបកងដសែក្សឡាយងសញ្ជា តិងក្ររទសរដើមង

កំរណ្ើតងអតដសញ្ជញ ណ្ក្កុមជាតិសាសន៍ងវ័យងសាសនាងសាា នភាពោពាហ៍ពិពាហ៍ងឬសាា នភាពនទតារិតាងភាពពិកលពិកា ង

អលយវកាយងឬអលយវចិតដងរភទងរភទមនតសែដដលររោរ់ចិតដរលើងរយនឌ័ ងអតដសញ្ជញ ណ្រភទងកា សដមដងរយនឌ័ ងឬព័ត៌នទនអំពីង

ដហែនងឬរតរាលិកលកខណ្ៈណាមួយរអែងៗរទៀតងដូចបានកំណ្ត់ន័យចាស់លាស់ងរៅកាុងចារ់អរ់ ំរលស 200 ឬ 220, 

ចារ់ក្ពហមទណ្ឌ រលសង422.55, ឬចារ់  ឋ ភិបាលរលស 11135, ឬដអែករលើកា ចូល ួមននមនតសែងឬក្កុមមនតសែងដដលង

នទនរតរាលិកលកខណ្ៈពិតងឬរតរាលិកលកខណ្ៈតាមកា យល់រ ើញងមួយងឬរក្ចើនរតរាលិកលកខណ្ៈ។ 

 

(សូមរមើល 0410 - ោម នកា រ ើសរអើងរៅកាុងកមមវិធីងនិងសកមមភាពននសង្កា ត់) 

(សូមរមើលង4030 - ោម នកា រ ើសរអើងរៅទីកដនលងរធវើកា ) 

(សូមរមើលង4031 - រណ្ដ ឹងអំពីកា រ ើសរអើងរៅទីកដនលងរធវើកា ) 

(សូមរមើលង5131.2 - កា សមលុតរធវើបារររ) 

(សូមរមើលង5145.3 - ោម នកា រ ើសរអើង/កា ររៀតររៀន) 

(សូមរមើលង5145.7 - កា ររៀតររៀនខាងអលយវរភទ) 

 

នីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា ងក្តយវរក្រើអងដដ ងកាុងកា រ ោះក្សាយរណ្ដ ឹងណាមួយងដដលរោទក្រកាន់ សងសង្កា ត់ពតំបានក្រតិរតដិងតាមង

ចារ់ហាមឃាត់មិនរោយនទនកា តក្មយវរោយកូនសិសែរង់លតយងកក់ក្បាក់ងឬរង់នលលរអែងៗរទៀតងរដើមបីរោយបានង

ចូល ួមកាុងសកមមភាពសិកាងរដើមបីតក្មយវកា នានាសំរារ់កា ររងាើតងនិងកា អនតម័តដអនកា សតវតាិភាពសាលាងនិងចារ់ ដឋង

និង/ឬងចារ់សហព័នធងរៅកាុងកមមវិធីសិកាសំរារ់មនតសែរពញវ័យងរដើមបីកមមវិធីអដល់ជំនួយស តរចាស់លាស់ងរដើមបីង

កមមវិធីសំរារ់ជនចំណាក់ក្សុកងរដើមបីកមមវិធីហវឹកហវឺនងនិងកមមវិធីសិកាអំពីររចេករទសងនិងោជីពររចេករទសងរដើមបីកមមវិធីង

អភិវឌឍន៍ងនិងរមើលដលកតនទ ងរដើមបីកមមវិធីអដល់ចំណ្ីោហា កតនទ ងនិងរដើមបីកមមវិធីអរ់ ំពិរសសៗ។ 

 

(សូមរមើលង0450 - ដអនកា សតវតាិភាពរពញរលញ) 
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(សូមរមើលង1312.1 - រណ្ដ ឹងនានាអំពីនិរោជិក រស់សង្កា ត)់ 

(សូមរមើលង1312.2 - រណ្ដ ឹងនានាអំពីសនទា  ៈររក្ងៀន) 

(សូមរមើលង3260 - កា រង់លតយងនិងកា រិតនលលនានា) 

(សូមរមើលង3320 - កា ទាមទា ងនិងកា រដឹងក្រឆំងសង្កា ត់) 

(សូមរមើលង3553 - ោហា រ យឥតរិតនលលងនិងតាមរញ្េុ ោះនលល) 

(សូមរមើលង3555 - ក្រតិរតដិកា តាមកមមវិធីោហា ូរតាមា) 

(សូមរមើលង5141.4 - កា រាយកា ណ្៍ក្បារ់ងនិងកា កា ពា កតំរោយនទនកា រធវើទតកខរទាសដល់កតនទ ) 

(សូមរមើលង5148 - កមមវិធីអភិវឌឍន៍ងនិងរមើលដលកតនទ ) 

(សូមរមើលង6159 - កមមវិធីអរ់ ំរតរាល) 

(សូមរមើលង6171 - កមមវិធីអដល់លវិកា ងTitle I) 

(សូមរមើលង6174 - កមមវិធីអរ់ ំសំរារ់កូនសិសែអាករ ៀនភាសាអង់ររលស) 

(សូមរមើលង6175 - កមមវិធីអរ់ ំសំរារ់កូនសិសែចំណាកក្សុក) 

(សូមរមើលង6178 - កមមវិធីសិការរចេករទសោជីព) 

(សូមរមើលង6178.1 - កមមវិធីរ ៀនសូក្តរៅកដនលងរធវើកា ) 

(សូមរមើលង6178.2 - មណ្ឌ ល/កមមវិធីរណ្ដុ ោះរណាដ លោជីពក្រោំតំរន់) 

(សូមរមើលង6200 - កមមវិធីសិកាសំរារ់មនតសែរពញវ័យ) 

 

ក្កុមក្រឹកាក្ររ់ក្រងងហាមមិនរោយនទនកា សងសឹកកាុងក្ទង់ក្ទាយណាមួយង ក់រលើអាករដឹងណានទា ក់រៅកាុងដំរណ្ើ កា ង

រណ្ដ ឹងរឡើយ។ងកា ចូល ួមកាុងដំរណ្ើ កា រណ្ដ ឹងងមិនក្តយវរងោះពាល់កាុងក្ទង់ក្ទាយណាមួយរលើឋានៈងកំ ិត សា ក់ងកា ោត់តាំងង

កា ង្ក  រស់អាករដឹងរឡើយ។ 

 

ក្កុមក្រឹកាក្ររ់ក្រងងជំ តញរោយនទនកា រ ោះក្សាយរណ្ដ ឹងនានារក្ៅអលយវកា រោយបាន ួសរាន់ងរៅ សា ក់សាលារ ៀនង

ររើសិនោចរធវើបាន។ 

 

ក្កុមក្រឹកាក្ររ់ក្រងទទួលសាា ល់ សងអាកនំាសក្មុោះសក្មួលអពាក្កឹតយនទា ក់ងជាញឹកញារ់ងោចរសា ើសតំរោយនទនកា សក្មុោះង

សក្មួលោា ងដដលភារីរ ល្ ោះោា ទំាងអស់ងោចឯកភាពោា ។ងរ យអនតរលាមតាមនីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា ងរៅរពលណាភារីទំាងង

អស់ជារ់កាុងរ ឿងរណ្ដ ឹងងឯកភាពោា កាុងកា សាកលបងរ ោះក្សាយរញ្ជា តាមកា នំាសក្មុោះសក្មួលោា រនាោះងអរានាយកននង

សង្កា ត់ងឬអាកោត់តាំងក្តយវរធវើជាអាកោរ់រអដើមដំរណ្ើ កា ហាឹង។ងអរានាយននសង្កា ត់សាលារ ៀនងឬអាកោត់តាំងងក្តយវធានាង

ោង ងណារោយលទធអលនានានទនលកខណ្ៈក្សរតាមចារ់ងនិងរទរញ្ញតដិនន ដឋងនិងសហព័នធ។ 

 

តាមកា រសតើរអរងាតរលើរណ្ដ ឹងនានាងទំនតកចិតដននភារីនានាជារ់ពាក់ពាន់ងរហើយនឹងសចេៈធម៍ននដំរណ្ើ កា រនោះងនឹងក្តយវង

បានកា ពា ។ងជាកា ក្តឹមក្តយវចំរពាោះរណ្ដ ឹងណាមួយដដលរោទក្រកាន់ សនទនការ ើសរអើងងកា ររៀតររៀនងកា រំភិតរំភ័យង

ឬកា សមលុតរធវើបាររររនាោះងអរានាយកននសង្កា ត់សាលារ ៀនងឬអាកោត់តាំងងោច កាទតកនូវអតដសញ្ជញ ណ្ននអាក ក់ង

រណ្ដ ឹងជាកា សនទា ត់ងរោយដតវាមិនរារំាងដល់កា រសតើរអរងាតរលើរណ្ដ ឹង។ 

 

(សូមរមើលង4119.23/4219.23/4319.23 - កា មិនអនតញ្ជញ តរោយលាតក្ត ងព័ត៌នទនសនទា ត់ងឬព័ត៌នទនលាកង់

 កា សនទា ត់ក្សរចារ់) 

(សូមរមើលង5125 - សំណ្តំរ ឿងកូនសិសែ) 

(សូមរមើលង9011 - កា លាតក្ត ងព័ត៌នទនសនទា ត់ងឬព័ត៌នទនលាក់កា សនទា ត់ក្សរចារ់) 
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នីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា តាម ររៀរងWilliams  រស់សង្កា ត់,ងរទរញ្ញតដិ AR 1312.4, នឹងក្តយវបានរក្រើក្បាស់ រដើមបីរធវើកា រសតើរង

អរងាតងនិងរ ោះក្សាយរណ្ដ ឹងណាមួយ ដដលជារ់ពាក់ពាន់ដូចតរៅរនោះង: 

 

1. ភាពនទនក្ររ់ក្ោន់ននរសៀវរៅសិកាងឬសនទា  ៈររក្ងៀន 

 

2. សាា នភាពននោោ សំរារ់សររង្កា ោះរនាា ន់ងឬសំរារ់នទនកា រនាា ន់ងដដលរំរាមរំដហងដល់សតសភាពងនិងសតតាិភាពននកូនង

សិសែងឬរតរាលិក 

 

3. មតសតំដណ្ងរៅទំរន ងនិងកា ក្ររល់កា ង្ក សតសសតសមតសជំនាញដល់ក្រយររក្ងៀន 

 

4. ភាពសវោះលកខសណ្ឌ ររក្ងៀនងនិង/ឬងកា រំរ ើរសវាង រស់សង្កា ត់ងចំរពាោះកូនសិសែណានទា ក់ងមតនរញ្េរ់ សា ក់ទីង12 រនាោះងពតំង

បានរធវើជារ់មួយដអាកងឬទំាងពី ដអាកងននរតសដរញ្េរ់កា សិកាពីសាលានហសាយល។ 

 

(សូមរមើលង1312.4 - នីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា តាម ររៀរងWilliams) 

 

រណ្ដ ឹងដូចោា ទំាងអស់ងក្តយវដត ក់រដឹងកតំរោយហួស យៈរពលក្បំាមួយដសង(6) រក្កាយពីអវ ីៗដដលបានរោទក្រកាន់។ 

 

ឯកសា រោងក្សរចារ់ង: 

ចារ់អរ់ ំ 

200-262.4  ហាមរ ើសរអើងោា  

8200-8498  កមមវិធីអភិវឌឍន៍ងនិងដលទំាកតនទ  

8500-8538  កមមវិធីសិកាមូល ឋ នសំរារ់មនតសែរពញវ័យ 

18100-18203  រណាា ល័យសាលារ ៀន 

32289  ដអនកា សតវតាភាពសាលារ ៀន,ងនីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា  

35186  នីតិវិធីរណ្ដ ឹងដូចោា តាម ររៀរងWilliams 

37254  កា រំរ ើរសវាងនិងកមមវិធីររក្ងៀនហមត់ចត់សំរារ់កូនសិសែដដលបានក្រឡងធាល ក់រតសដ រចញពីសាលានហសាយលង 

41500-41513  លវិកា កាុងរ ិនទណ្រក្ចើនសំរារ់កមមវិធីអរ់ ំចាស់លាស់ 

48985  រសចកដីជូនដំណ្ឹងជាភាសានានារក្ៅពីភាសាអង់ររលស 

49010-49013  នលលរំរ ើរសវាកូនសិសែ 

49060-49079  សំណ្តំរ ឿងកូនសិសែ 

49490-49590  កមមវិធីោហា ូរតាមាកតនទ  

52160-52178  កមមវិធីអរ់ ំរទវភាសា 

52300-52490  កមមវិធីអរ់ ំររចេករទសោជីព 

52500-52616.24  សាលាសំរារ់មនតសែរពញវ័យ 

52800-52870  សក្មរសក្មួលកមមវិធីរៅតាមទីសាលារ ៀន 

54000-54028  កមមវិធីអដល់ជំនួយសំរារ់អល់រងោះពាល់រ យរសដឋ 

54100-54145  ចារ់ោនកំ ិតមូល ឋ នងMiller-Unruh 

54400-54425  កមមវិធីអរ់ ំតាមក្បាក់សំណ្ង 
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54440-54445  កមមវិធីសំរារ់កូនសិសែចំណាកក្សុក 

54460-54529  កមមវិធីអរ់ ំតាមក្បាក់សំណ្ង 

56000-56867  កមមវិធីអរ់ ំពិរសស 

59000-59300  មណ្ឌ លងនិងសាលារ ៀនពិរសស 

64000-64001  ដំរណ្ើ កា ននពាកយសតំលវិកា  ួម 

ចារ់  ឋ ភិបាល 

11135  ោម នកា រ ើសរអើងរៅកាុងកមមវិធីងឬសកមមភាពនានាងដដលបានឧរតាមាជាក្បាក់រ យ ដឋ 

12900-12996  ចារ់នទនទីលំរៅងនិងទទួលកា ង្ក រធវើរសម ើភាពោា  

ចារ់ក្ពហមទណ្ឌ  

422.55  រទឧក្កិដឋសែ រ់រសព ើម; និយមន័យ 

422.6  កា រក្ជៀតដក្ជករលើសិទធិងឬឯកសិទធដដលក្តយវបានធានារ យ ដឋធមមនតញ្ញ 

ក្កមននរទរញ្ជា ងនទក្តាងTitle 5 

3080  កា អនតវតដន៍តាមដអាក 

4600-4687  នីតិរណ្ដ ឹងដូចោា  

4900-4965  ោម នកា រ ើសរអើងរៅកាុងកមមវិធីនានាននសាលារឋមសិកាងនិងមធយមសិកា 

ក្កមសហ ដឋងនទក្តា TITLE 20 

6301-6577  កមមវិធីមូល ឋ នងTitle I 

6601-6777  រក្តៀមងនិងរក្ជើសរ ើសក្រយររក្ងៀនងនិងោងហាវ ងលមីដ៏នទនរតណ្សមបតដិសពស់តាមនទក្តាងTitle II 

6801-6871  កមមវិធីររក្ងៀនភាសាសំរារ់កូនសិសែោណ្ិកជនងនិងកូនសិសែដដលពតំសូវរចោះអង់ររលស 

7101-7184  ចារ់សហរមន៍ងនិងសាលារ ៀនដ៏នទនសតវតាិភាពងរហើយជាទីោម នរក្រឿងរញៀន 

7201-7283g  កមមវិធី Title V អែពវអាយអំពីរំនិតលមីងនិងជរក្មើសនននទតារិតាតាមដអែករលើព័ត៌នទន 

7301-7372  កមមវិធីសិកា Title V សំរារ់កូនសិសែដដលនទនក្បាក់ចំណូ្លទារងនិងកូនសិសែជនរទ 

 

ធនធានក្ររ់ក្រងង: 

ររហទំព័ នានា 

CSBA:  http://www.csba.org 

ក្កសួងសិកាធិកា នន ដឋកាលីហវយនញាង ង:  http://www.cde.ca.gov 

ក្កសួងសិកាធិកា ននសហ ដឋ,ងកា ិោល័យសំរារ់សិទធិពល ដឋង:  http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 

 

11/17/04, 11/18/09A; 10/26/11A; 05/22/13A 


