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សង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ 

 
 
 
 

ពាកយបណ្ដ ងឹ (ថ្នា កទ់ ីI) 

សូមបំរេញបបបបទដូចតរៅរនេះ របើសិនជាមានពាកយបណ្ដ ឹង ឬបទរោទប្បកាន់សាលារ ៀន កមមវិធ ីកា យិាលយ័ ឬបគុ្គលកិណាមាា ក់ បស់សង្កា ត់សាលារ ៀន។ 

ពាកយបណ្ដ ឹងទំងអស់ប្តូវបតដាកប់ដឹងកាុង យៈរេលប្រំមយួ (6) បែននកា រកើតមានបទរោទប្បកាន់។ សូមដាកព់ាកយបណ្ដ ឹងរនេះជូនដល់អាកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងេី 

ប្បជាជនប្បោំសង្កា ត់ រៅឯ Lakeview Campus, បនទប់ Cafeteria, ជាន់ទីមយួ, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610។ រលែទូ ស័េទ គ្ឺ (510) 

273-3243, ទូ សា  (510) 273-3252។ សូមរលាកអាក ំេឹងទុកថ្ន នឹងទទួលរននវូចរមលើយកាុង យៈរេលបសសិបប្រំ (45) នងៃ។ 

 

1. អាករ ៀបចំដាកព់ាកយបណ្ដ ឹង : 

សូមគ្ូស 

សញ្ញា បញ្ញា ក ់

មយួ : 

 មាតាបតិា / 

អាកអាណាេារល 

 កូនសសិស  

 

និរយាជិក / បុគ្គលកិ  

ទីកា ដាា ន:__________________ 

 រសសង 

 

2. អាកបដឹង :        
រ ម្ េះ  

រ ម្ េះកុមា  

(កំ ិតថ្នា ក់ និងសាលារ ៀន) 

 

អាសយដាា ន, ទីប្កុង, 

រលែតំបន ់

 

 

ទូ ស័េទ  

 

3. អាករ្លើយតប 

បដឹងប្បឆំងចំរពាេះបគុ្គល  - 

រ ម្ េះ 

 
 

មុែង្ក   
 

សាលារ ៀន / ប្កសួង  
 

 

4. ប្បរេទននបញ្ញា រ មភ (សូមគ្ូសបញ្ញា ក់កាុងប្បអប់ពាក់ពាន់) 

 តប្មូវកា នានាននកមមវិធីសំរាប់ :  កា រ ើសរអើង/កា  ំខាន បសែករលើ : 

*កំណ្ត់សគំាល ់ - បណ្ដ ឹងជាលាយ 

លកខណ្៍មយួចាប់បដលរនដាកប់ដឹង 

និរយាជកិមាា ក់ នឹងប្តូវរនសដល់ជូន 

ដល់និរយាជកិ បូហ្ាឹង រលើកបលងបត 

ពាកយបណ្ដ ឹងអំេីកា  ំខានរលើសលវូរេទ 

និងកា រ ើសរអើងរចញ។ 

 រសសង : 

 កមមវធិីសិកាសំរាបម់នសុសរេញវយ័  វ័យ   បទបញ្ឈប់កូនសិសសបរណាដ េះអាសនាេីសាលារ ៀន 

 កមមវធិីអប់ អំាករ ៀនអង់រគ្លស  េូជេងស និង/ឬ សញ្ញា តិរដើម  បទបរណ្ដ ញកូនសសិសរចញេីសាលារ ៀន 

 កមមវធិីសិកាអាជីេ / បរចេករទស  េណ្៌សមបុ   កា សមលុតរធវើរបកូនសសិស 

 មណ្ឌ លបង និងអេវិឌ្ឍន៍កមុា   អតដសញ្ញា ណ្ប្កុមជាតិសាសន ៍  នងល / ប្រក់កក់ / កា ទិញរជឿននកនូសសិស 

 បសាកអាហា បូតថមភសំរាបក់ុមា   រយនឌ្័  / អតដសញ្ញា ណ្ ឬកា បង្កា ញ 

អា មមណ្៍ននរយឌ្ ័ 

  

 កមមវធិីបប្ងួមងវិកា ចាស់លាស់  ឋានៈរ ៀបកា    

 កមមវធិីអប់ កំូនសិសសបដលមាននិសសយ័ 

និងរទេយរកាសល 

 េិកា រាងកាយ / ចិតដ   

 កមមវធិីអប់ តំាមសំណ្ង ដា   ជាតិសាសន ៍   

 កមមវធិីបកលំអសាលារ ៀន  សាសនា   

 កមមវធិីអប់ ំជនចំណាកប្សុក  រេទ   

FOR OFFICE USE ONLY 

Date Received: ________________  
Received by: __________________  
Log No.: _____________________  
Mailed to: ____________________  
Date Mailed: __________________  
Copy filed by:  _________________  
Response Due:________________ 
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5. នងៃបែ និងទីតាំងរធវើប្េឹតដកា ណ្ ៍

នងៃបែ  ទីតាំង : (ថ្នា ក់រ ៀន, រគ្ហ្បទ, 

ទីធ្លល រលង, ប្គ្ឹេះសាថ នហាត់ ប្រណ្, 

បនាទ ប់េសីាលារ ៀន ។ល។) 

 

 

6. ប្បរេទននបញ្ញា រ មភ : (សូមរ ៀបរាប់អំេបីដលអវីៗបដលរនរកើតរឡើង។ សូមដាកភ់្ជា បស់នលឹកប្កដាស់បងមរទៀត របើសិនប្តូវកា ោំរច់)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. រតើមានសាកសីណាមាា ក់រទ? (អាកបដលរនរ ើញរហ្តុកា រកើតរឡើង) 

 

រ ម្ េះសាកសីទី 1  

រ ម្ េះសាកសីទី 2  

 

8. រតើរលាកអាករនេិភ្ជកាគាា អំេបីញ្ញា រ មភនានាជាមួយោងហាវ ងសាលារ ៀន ឬមន្រនដីប្បតបិតដិ ឬអាកប្តួតប្តាឬរទ? ____ រន  ___ េុំរនរទ 

រតើរលាកអាករនេភិ្ជកា 

គាា ជាមយួន ណាែលេះ? 

 នងៃបែ  

 

9. រតើកា េភិ្ជកាគាា រនាេះទទលួរនលទធសលអវែីលេះ? 

 
 
 
 

10. មរធារយរដាេះប្សាយតាមកា រសា ើសុ ំ– របើសិនជារលាកអាកប្រថ្នា ចង់ កមរធារយរដាេះប្សាយ ឬចង់រនរអាយសង្កា ត់ោត់វិធ្លនកា  

ណាមួយរនាេះ សូមបញ្ញា ក់រអាយរនចាស់លាស់ : 

 
 
 
 
ែុ្រំទ/នាងែុ្ ំយលថ់្នសង្កា តន់ងឹ កាទកុនវូេត័ម៌ានរនេះជាកា សមាៃ ត ់ដចូបាបរ់នបចង ឬតាមកចិេប្េមរប្េៀងបដលរនរធវើ មួគាា ; រហ្ើយថ្នែុ្នំងឹប្តវូរនរគ្ជយួកា  

ពា រអាយ ចួេកីា សងសកឹរលើ បូែុ្ចំរំពាេះរ ឿងបដងឹសដលរ់នេះ; រហ្ើយសង្កា តអ់ាចរសា ើសុេំត័ម៌ានបងមរទៀតអេំរី ឿងរនេះ; រហ្ើយរបើសនិជាែុ្មំានេត័ម៌ានរនេះ រនាេះែុ្ ំ

យលប់្េមថ្ននងឹសដលជ់នូតាមកា រសា ើសំុ។ ែុ្យំល់ថ្ន ពាកយបណ្ដ ងឹទំងអស់ ប្តវូបតដាកក់ាុង យៈរេលប្រំមយួ (6) បែ ោបេ់នីងៃរកើតមានបទរោទប្បកាន។់ ែុ្មំានគ្តិ 

ថ្នអវបីដលរទើបរនរពាលរៅរលើរនេះ សទុធបតជាកា េតិ រហ្ើយប្តមឹប្តវូ។ 

 
 
 

 

ហ្តថរលខា 

 

នងៃបែនងៃរនេះ 

 

 

 កមមវធិីអប់ ំេិរសស  កា  ខំានដល់សលវូរេទ   

 កមមវធិី Title I - គាម នកមុា ណាមាា ក់ប្តូវ 

រនទុករោលឯកា រឡើយ (NCLB) 

 រេទមនុសសបដលរគ្ោប់ចិតដរលើ   

 បសនកា សវុតថិភ្ជេសាលារ ៀន  រេទមនុសសេិតប្រកដ ឬតាម 

កា យល់រ ើញ 

  

   កា ចូល ួមជាមយួមនសុស ឬកាុងប្កុម 

មនុសសបដលមានបគុ្គលិកលកខណ្ៈ 

មយួ ឬរប្ចើន កាុងបុគ្គលិកលកខណ្ៈ 

នានា បដលមានលកខណ្ៈេិតប្រកដ 

ឬតាមកា យល់រ ើញ 

  


