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សូមចែកចាយ និងបិទប្បកាស ់

ចកតប្មូវ  07/29/13 

 

2013-14 

 

សសែកដជីូនដំណឹងប្បចំាឆ្ន ំ អំពីនីតិវិធីបណដ ងឹដូែគ្នន  (UCP) 

(សគ្នលនសោបាយននប្កុមប្បឹកាអប់រំសលខ 1312.3) 

 

សំរាប់កូនសិសស បុគ្គលិក មាតាបិតា ឬអនកអាណាពាបាល ននកូនសិសស, គ្ណៈកមាា ធិការទីប្បឹកាននសាលា 

សរៀន និងសង្កា ត់ អនកតំណាង ឬមន្រនដីសាលាសរៀនឯកជនសមប្សប និងភាគ្ីពាក់ពាន់សសសងៗសទៀត។ 

 

សង្កា ត់សាលាសរៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនួលខសុប្តូវជាែំបង កនុងការសធវើោ៉ា ងណាសអាយមានការប្បតិបតដិតាមបទបញ្ញតដិ នឹងែាប់អនុវតដន៍ ននរដឋ និង 

រដឋសហព័នធ សហើយបានបសងាើតនីតិវធីិនានា សដើមបីស ោះប្សាយបទសចាទប្បកាន់ ថាមានការសរើសសអើង ការរំខាន និងការសមលុតសធវើបាបគ្នន  និងបណដ ឹង 

សចាទប្បកាន់ថាមានការរំសលាភសលើកមាវិធីអប់រំ ចដលប្គ្ប់ប្គ្ងស យរដឋ និងរដឋសហព័នធ។ សង្កា ត់ប្តូវជំរុញសអាយមានការរកដំសណាោះប្សាយសប្ៅ 

សលវូការថាន ក់សាលាសរៀនសអាយបានរួសរាន់ សលើពាកណបណដ ឹងនានា សេសពលណាចដលពួកសគ្អាែសធវើសាបាន។ សូមទាក់ទងចាងហ្វវ ងសាលាសរៀន 

ឬមន្រនដីប្បតិបតដិរបស់សលាកអនក សបើសិនជាសលាកអនកមានបញ្ហា បារមភ។ 

 

សង្កា ត់សាលាសរៀនអូកឡិនដ៍ ប្តូវសប្បើនីតិវិធីបណដ ឹងដូែគ្នន  សដើមបីស ោះប្សាយពាកណបណដ ឹងណាមួយចដលបានសចាទប្បកាន់ថា មានការសរើសសអើង  

ការរំខាន ការបំភ័តបំភ័យ ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន  សេកនុងកមា វិធី និងសកមាភាពនានារបសស់ង្កា ត់ ស យចសកកសលើបុគ្គលិកលកណណៈពិតប្បាកដ ឬ 

បុគ្គលកិលកណណៈតាមការយល់ស ើញ អំពីជាតិសាសន៍ ឬប្កមុជាតិសាសន៍, សមបុរចសបក, ពូជពងស, សញ្ហា តិ, សញ្ហា តិសដើម, អតដសញ្ហញ ណ 

ននប្កុមជាតិសាសន៍, វ័យ, សាសនា, ឋានៈសេលីវ/សរៀបការ ឬឋានៈជាមាតាបិតា, ភាពពិកលពិការសលវូកាយ ឬែិតដ, សភទ, សភទមនុសសចដលសគ្ 

ចាប់ែិតដសលើ, ចយនឌ័រ, អតដសញ្ហញ ណចយនឌ័រ, ការសចមដងអារមាណ៍ចយនឌ័រ, ឬព័ត៌មានអំពីចហសន ឬបគុ្គលិកលកណណៈណាមួយសសសងសទៀត ចដល 

ចែងសេកនុងែាប់អប់រំសលខ 200 ឬ 220, ែាប់ប្ពហាទណឌ សលខ 422.5, ឬែាប់ប្គ្ប់ប្គ្ងសលខ 11135, ឬចសកកសលើការែូលរមួជាមួយមនុសស 

មាន ក់ ឬជាមួយប្កុមមនុសស ចដលមានបុគ្គលិកលកណណៈពិតប្បាកដ ឬបុគ្គលកិលកណណៈតាមការយល់ស ើញមួយ ឬសប្ែើន កនុងបុគ្គលកិលកណណៈ 

ពិតប្បាកដ ឬបុគ្គលិកលកណណៈតាមការយល់ស ើញនានា។ 

 

សង្កា ត់ហ្វមប្បាមមិនសអាយមានការសងសឹកចបបណាមួយដល់អនកបដឹងកនុងដំសណើរការបដឹងសដល់។ ការែូលរួមកនុងដំសណើរការបដឹងសដល់ មិនប្តវូមាន 

ការប៉ាោះពាល់កនុងលកណណៈណាមួយសលើឋានៈ ពិនទុ ឬកិែចការសរៀនសូប្តរបស់អនកបដឹងសឡើយ។ 

 

នីតិវិធីបណដ ឹងដូែគ្នន  ប្តូវសប្បើសងចដរ កនុងការស ោះប្សាយបណដ ឹងនានា ចដលសចាទប្បកាន់ថា មានការមិនប្បប្ពឹតដតាមែាប់ហ្វមឃាតម់ិនសអាយមាន 

ការតប្មូវសអាយកូនសិសសបង់លុយ កក់លុយ ឬបង់នលលែលូរួមសសសងៗសទៀត កនុងសកមាភាពអប់រំ កនុងតប្មូវការនានាសំរាប់ការសរៀបែបំសងាើត និងកនុង 

ការអនុម័តចសនការសុវតថភិាពសាលាសរៀន និងែាប់រដឋ និង/ឬ រដឋសហព័នធ កនុងកមាវិធីសិកាសំរាប់មនុសសសពញវ័យ កនុងកមាវិធីសដល់ជំនួយលវិការ 

សរុបែាស់លាស់ កនុងកមាវិធីអប់រសំំរាប់ជនែំណាកប្សុក កនុងកមាវិធីហវឹកសហវើន និងអប់រំបសែចកវិជាា  និងបសែចកសទសអាជីព កនុងកមាវិធីអភិវឌឍន៍ 

និងចលកុមារ កនុងកមាវិធីអាហ្វរូបតថមភ និងកនុងកមាវិធីអប់រំពសិសស។  

 

បណដ ឹងនានាចដលសចាទប្បកាន់ថាមានការសរើសសអើង ការរំខាន់ ការបំភ័តបំភ័យ ឬការសមលុតសធវើបាបខុសែាប់សនាោះ ប្តូវចត កប់ដឹងមិនសអាយហួស 

រយៈសពលប្បំាចខសឡើយ ចាបព់ីនលៃចខសចាទប្បកាន់ ឬចាប់ពីនលៃចខចដលអនកបដឹងបានដឹងពីការពិតមុនដំបូងសគ្បងកស់ អំពីការសរើសសអើង ការរំខាន់ ការ 
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បំភ័តបំភ័យ ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន  លុោះប្តាចតសពល កប់ណដ ឹងប្តូវបានសដល់សអាយចលមតសាសទៀតពីអគ្គនាយកននសង្កា ត់សាលាសរៀន ឬពីអនកចាត់ 

តំាងរបស់សលាក។  

 

ពាកណបណដ ឹងនានានឹងប្តូវបានសគ្សធវើការសសុើបអសងគត សហើយកិែចសំសរែែតិដ និងរបាយការណ៍ជាលាយលកណណ៍អកសរ និងប្តូវបានសសញើជូនដល់អនកបដឹង 

កនុងរយៈសពលហុកសិប (60) នលៃប្បតិទិន ចាប់ពីនលៃបានទទួលពាកណបណដ ឹង។ រយៈសពលហុកសបិនលៃ (60) នលៃសនោះ អាែពនាសពលបនដតាមការប្ពម 

សប្ពៀងគ្នន ជាលាយលកណណ៍អកសរពីអនកបដឹង។ បុគ្គលកិរបស់សង្កា តច់ដលទទួលខុសប្តូវសលើការសសុើបអងគតអពំីបណដ ឹងសនាោះ ប្តូវសធវើ និងបញ្ចប់ការ 

សសុើបអសងគតសអាយបានប្សបសាតាមចសនកសលខ 4680-4687 និងប្សបសាតាមនីតិវិធីមូល ឋ ន ចដលបានអនុម័តតាមចសនកសលខ 4621។ 

 

សបើសិនជាអនកបដឹងមិនសពញែិតដែំសពាោះកិែចសំសរែែិតដរបស់សង្កា ត់ អនកបដឹងអាែសសន ើសុំសអាយមានការសធវើកិែចសំសរែែិតដសារសឡើងវិញជាលាយ 

លកណណ៍អកសរ ពីប្កសួងសិកាធិការននរដឋកាលីហវនូញ៉ា  (CDE)។ អនកបដឹងប្តូវ  ក់សំសណើរសុសំអាយសធវើការសំសរែែិតដសារសឡើងវិញរបស់ពកួសគ្ សេ 

កនុងរយៈសពល 15 នលៃប្បតិទិន ចាបព់ីនលៃបានទទលួកិែចសំសរែែិតដរបសស់ង្កា ត់ សហើយបទសសន ើសុសំអាយសធវើការសំសរែែិតដសារជាលាី ប្តូវបញ្ហា ក់ពី 

មូល ឋ នសំរាប់បទសសន ើសុំសអាយសធវើការសំសរែែិតដសារសឡើង វិញ សហើយថាសតើអងគសហតុមានលកណណៈមិនប្តឹមប្តូវ និង/ឬ ែាប់ពុំប្តូវបានសគ្អនុវតដន៍ 

ោ៉ា ងណាខលោះ។ បទសសន ើសុសំអាយសធវើការសំសរែែិតដសារជាលាីសឡើងវិញ ប្តូវរួមមានពាកណបណដ ឹងមួយែាប់ចដលបាន ក់បដឹងសាសង្កា ត់ ប្ពមទំាងបទ 

សំសរែែិតដរបសស់ង្កា ត់មួយែាប់។ ែំសពាោះពាកណបណដ ឹងសចាទប្បកាន់ថាមានការសរើសសអើង ការរំខាន ការបំភិតបំភ័យ និងការសមលុតសធវើបាបគ្នន  ស យ 

ឈរសលើែាប់ អនកបដឹងប្តូវរង់ចំារយៈ 60 នលៃប្បតទិិន បានកនលងសុតសិន ចាប់ពីសពលបាន កស់ំសណើរសុំសអាយសធវើការសំសរែែតិដសារជាលា ីជាមួយ 

នឹងប្កសួងសិកាធិការននរដឋកាលហីវនូញ៉ា  មុននឹងចសវងរកមសធាបាយស ោះប្សាយតាមែាប់សុីវលិ សអាយចតសង្កា ត់បានប្បាប់ដល់អនកបដឹងបាន 

សម ប្សប និងទាន់សពលសវលា អំពីសិទធិរបសព់ួកសគ្កនុងការ ក់ពាកណបណដ ឹង ប្សបសាតាមមាប្តាែាប់ 5 CCR 4622។ ការផ្អក កសពលមួយរយៈ គ្ឺ 

មិនអនុវតដន៍បានែំសពាោះពាកណបណដ ឹងអំពីភាពធូរប្សាលននបទបញ្ហា តុលារ និងែំសពាោះពាកណបណដ ឹងអំពីការសរើសសអើងស យសឈើសលើែាបស់ហព័នធ។ 

(ែាប់អប់រសំលខ 262.3) 

 

អនកបដឹងអាែចសវងរកមសធាបាយស ោះប្សាយតាមែាប់សុីវិល សេសប្ៅនីតិវិធីបណដ ឹងរបសស់ង្កា ត់បាន។ អនកបដឹងអាែចសវងរកជំនួយពីមណឌ ល 

សប្មុោះសប្មលួ ឬ សមធាវើការសលប្បសោជន៍រដឋ/ឯកជន។ មសធាបាយស ោះប្សាយតាមែាប់សុីវលិ ចដលអាែ ក់ស យតុលារ រួមមាន ប៉ាុចនដ 

មិនកំណត់ ថាមានចត បទបញ្ហា របស់តុលារ និងបទបញ្ហា សអាយឈបស់ធវើអវ ីមួយសនោះសទ។ 

 

សបើសិនជាអនកបដឹងមិនអាែ ក់ពាកណបណដ ឹងបានស យសារចតមិនសែោះអកសរ ឬស យសារចតមានភាពពិកលពិការសសសងៗសទៀតសនាោះ បុគ្គលិកសង្កា ត់ 

ប្តូវជួយពួកសគ្កនុងការរសបៀបែំ កព់ាកណបណដ ឹង។ នីតិវិធីបណដ ឹងដូែគ្នន មួយែាប់ ប្តូវមាន ក់ចែកជូនស យឥតគ្ិតនលល។ សគ្នលនសោបាយ និងបទ 

បញ្ញតដិរដឋបាល សំរាប់នីតិវិធីបណដ ឹងដូែគ្នន របស់សង្កា ត់ ប្តូវបិទប្បកាសស់េកនុងការិោល័យ និងកនុងសាលាសរៀនទំាងអស់របសស់ង្កា ត់ រួមទំាងបិទ 

សេកនុងបនទបទ់ទួលសភញៀវរបស់បុគ្គលកិ និងកនុងបនទប់ប្បជំុរដឋបាលរបសក់ូនសិសសសងចដរ។ សបើសិនជាមានកូនសិសសែំនួន 15 ភាគ្រយ ឬសប្ែើនជាង 

សនោះ សរៀនសេកនុងសាលាសរៀនណាមយួកនុងសង្កា ត់ និោយភាសាកំសណើតចតមួយ សប្ៅពភីាសាអង់សគ្លសសនាោះ សគ្នលនសោបាយ បទបញ្ញតដិ ចបបបទ 

និងសសែកដីជូនរបស់សង្កា ត់ អំពីនីតិវិធីបណដ ឹងដូែគ្នន  ប្តូវចតបកចប្បជាភាសាហនឹង (ែាប់អប់រសំលខ 234.1, 48985)។ 

 

សេកនុងសមា៉ា ងសធវើការ បុគ្គលកិននសង្កា ត់ អាែបញ្ាូនពាកណបណដ ឹងតាមទរូសារ ឬស យមានការអនុម័តពីអនកប្តួតប្តារបស់ពកួសគ្ អាែចាកសែញពី 

កចនលងសធវើការរបសព់ួកសគ្បាន សដើមបយីកពាកណសុសំា ក់ជូនដល់កចនលងស យផ្អទ ល់។ សប្ៅពីសនោះ ពាកណបណដ ងឹអាែ ក់សសញើតាមប៉ាសុដ ៍សបំុប្តសេកនុង 

ការិោល័យននសង្កា ត់ ឬសសញើតាមប៉ាសុដ ៍សបំុប្តននសហរដឋ។  

 

ចបបបទសធវើពាកណបណដ ឹង គ្ឺមាន ក់ជូនសេកនុងការិោល័យននអនកទទលួពាកណបណដ ឹងពីប្បជាជន (បរិសវណ Lakeview Campus, បនទប់ Cafeteria, 

746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610)។ នីតិវិធីបណដ ឹងដូែគ្នន  គ្ឺមាន ក់ជូនសេកនុងសគ្ហទំពរ័ននសង្កា ត់ www.ousd.k12.ca.us - សប្កាម 

ប្កសួង បនាទ ប់មកសេសប្កាមអនកទទលួពាកណបណដ ឹងពីប្បជាជន។  

 

bN¶wgnana ¨tUvEtdak'CUnCalaylkÅN_Gk§r eTAkan'mån¶I¨btibt¶itamcºab' dUcteTAenH : 
 

http://webportal.ousd.k12.ca.us/
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elak Gabriel Valenzuela (G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn) manbnæ¬kxag¨tYtBinit´ nigTTYlJk´bN¶wgCapÂèvkarTaMgGs'rbs' 
sgûat'. G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn (Lakeview Campus, Cafeteria Room, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610) KWman 
TMnYlxus¨tUvpgEdr k~¬gkaresuIbGegðtelIJk´bN¶wgBImatabita BIkUnsis§ EdlTak'TineTAnwgkarerIseGIg k*dUcK~aEdreTAnwgbN¶wg 
nana GMBIkmµviFIsik§asMrab'kUnsis§G~keronPasaGg'eKÂs ehIynigbN¶wgGMBIkarsgswk Ékare¨CotE¨Ckdl'G~keFÃIkartsßUmtisMrab' 
kmµviFIrbs'sis§G~keronPasaGg'eKÂs. G~kTTYlJk´bN¶wg nwgeFÃIkars¨mbs¨mYlpgEdr elIbN¶wgdUcK~atamrebob Williams 

nigbMerIkarCaG~ks¨mbs¨mYlkmµviFI Title IX sMrab'smFm_k~¬gkarGb'rM. elak Valenzuela KWelakG~kGacTak'TgelakVntamkar 
TUrs&BæeTAkan'elx (510) 273-3243, TUrsarelx (510) 273-3252 Étamry: GuIEmleTA Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us. 

 

G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn mansiTìiGMNacäkraCk~¬gkar : cUlemIlenAtamTIsalaeron Ékariyal&yNamYy; cUlrYm¨V¨s&y 
Tak'TgCamYykUnsis§, buKðlik Ématabita; cUlBinit´esIerIelIäksarNamYy edImºIesuIbGegðteday²tlMeGog; ehIynigcUlrYm 
k~¬gkicÍ¨bCMuNamYy eday²t¨tUvkarGnuJïatBIcaghÃag ÉBIG~k¨Kb'¨KgsalaCamuneLIy. G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn GacrkCYb 
VnpgEdr k~¬gkar[CYyBn´l'BImuxgar nigtYrnaTIrbs'elakEp~kTTYlxus¨tUvelIkUnsis§ buKðlik matabita ÉG~kGaNaB´aVl 
nigsmaCiksaFarN:. sUmTMnak'TMngCamYynwgG~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn ebIsinCaelakG~kmansMNYrGÃImYyTak'TineTAnwg 
nItiviFIbN¶wgdUcK~arbs'sgûat' (UCP). 

  

សលាក Michael McGrath ជាអនកឯកសទសខាងសដល់ឱកាសការង្ករសសា ើភាពគ្នន  និងខាងសប្មុោះសប្មួលសមរមណ និងសប្មាកពីការង្ករប្បចំាចសនក 

បំសរើសសវា និងប្ទប្ទង់ធនធានមនុសស (1000 Broadway, Suite 295, Oakland, CA 94607) គ្ឺមានទំនួលខុសប្តូវសលើការសសុើបអសងគត 

បណដ ឹងនានាចដលសចាទ ប្បកាន់ថា មានការសរើសសអើងសេកនុងកចនលងសធវើការ។ សលាកក៏មានតួនាទីសប្មបសប្មួលសងចដរ សលើការសប្មុោះសប្មលួ 

សមរមណសំរាប់និសោជិកចដលមានភាព ពិកលពិការ ចដលប្តូវបានការពារស យ Title II ននែាប់អាសមរកិាំងពិការចដលបានតាក់ចតងនាឆ្ន ំ 

1990។ សលាក McGrath អាែរកទាក់ទងបានតាមរយៈ ទូរស័ពទសលខ (510) 273-8842, ទូរសារ នឹងសដល់ជូនតាមសប្កាយ ឬតាមរយៈអុីចមលសា 

កាន់ michael.mcgrath@ousd.k12.ca.us។ 

 

G~k¨sI Barbara Parker G~ks¨mbs¨mYlesvakmµsuxaPiVl / kmµviFIEp~k 504 «nnaykd½an«dKUrrvag¨KYsarsalaeron nigsh 
Kmn_ (Lakeview campus, 746 Grand Avenue, Room 15, Oakland, CA 94606) KWmanTMnYlxus¨tUvelIkars¨mbs¨mYlEp~kEk 
t¨mUvkmµviFIsMrab’kUnsis§Bikar EdlVnkarJrtamnItismºTa EdlVntak’EtgenAq~aM 1973 sMrabkmµviFI Section 504. អនកប្សកី៏ 
មានតួនាទីសធវើការសសុើបអសងគត សងចដរ សលើបណដ ឹងនានា ចដលពាក់ពាន់សានឹងកមាវិធី Section 504។ G~k¨sI Parker  GacrkTak’TgCYbVn 
tamry:TUrs&Bæelx (510) 273-1510, TUrsarelx (510) 273-1511ÉtamរយៈGuIEml  504@ousd.k12.ca.us. 
 

elak James Williams emb"UlIs«n¨ksYgnrKVlGUkLind_ (1011 Union Street, Oakland, CA 94607) KWmanTMnYlxus¨tUvelIkar 
s¨mbs¨mYl nigkaresuIbGegðtelIbN¶wgnana EdlVndak'b¶wgdl'mån¶Ib"UlIssalaeronk~¬gTI¨kugGUkLind_. elak Williams 

GacrkTak'TgVn tam ry:TUrs&&Bæelx (510) 874-7777, TUrsarelx (510) 874-7787 ÉtamរយៈGuIEml police@ousd.k12.ca.us. 
 

mailto:504@ousd.k12.ca.us

