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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ាតាបិតាសិសសសាលាទ្រៀនសហគមន៍រសុកអូកឡិនដ ៍(Oakland Unified School District) អបកផឋល់ការន្ថទាកុំារ និងអាណាពា លជាទីរាបអ់ាន!  
 

ទ្យើងខញុ ំានការទនធឹងរង់ច ំ និងកថីទ្សាមនសសរកីរាយជាខ្ល ងំ ន្ដល នសាវ គមនទ៍្លាកអបកមកកានស់ាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើងសរាប់ឆ្ប សិំកា 2013-2014 ទ្នេះ និងសូមន្ថលងអំណរគុណចំទ្ពាេះការទ្ជឿជាក់ទ្លើ 
ទ្យើងខញុ ំកបុងការអបរ់កុំលបុរត កុលធីតារបស់ទ្លាកអបក។ កបុងនាមជាថ្នប កដ់ឹកនារំបស់សហគមនទ៍្នេះ និងជាឧបដ្ឋឌ កននកុលបុរត កុលធីតារបស់ទ្លាកអបក ទ្យើងខញុ ំានតួនាទីទ្ធវើឱ្យការសនារបស់សាលាទ្រៀន 
អូកឡិនដក៍ាល យជាការពិត។ ទ្ដើមផទី្រតៀមលកខណា ពលរដឌ ាតាបិតា ាច ស់ទ្គហដ្ឋឌ ន ពាណិជជករ និងនិទ្ោជិតជំនានទ់្រកាយ ទ្យើងខញុ ំច ំច់រតូវអបរ់សិំសានុសិសសតាមន្បបន្ផនមយួ ន្ដលឆលុេះបញ្ច ំងពី 
អូកឡិនដទ៍ាងំសងខ្ង ទ្ពាលគឺអវីន្ដលទ្យើងទ្អាបរកទ្សាប និងអវីន្ដលទ្យើងសងឃមឹថ្នបទ្ងកើត ន។ 
 

អូកឡិនដ ៍ អាចឈានទ្ៅដល់សកាក នុពល ន លុេះរតាន្តទ្យើងទ្ធវើឱ្យរបទ្សើរទ្ឡើងនូវលកខខណឍ សរាបកុ់លបុរត កុលធីតារបស់ទ្យើង រពមទាងំជួយ ដល់សិសានុសិសសកបុងការអភវិឌណបំណិនន្ដលច ំច់ 
សរាប់ភាពទ្ជាគជ័យកបុងសាលាទ្រៀន ភាពទ្ជាគជយ័កបុងអាជីព និងភាពទ្ជាគជយ័កបុងជីវតិ។ ជាអកុសល របពន័នអបរ់នំាទ្ពលបចចុបផនបរបស់ទ្យើងមនិអាចរគបរ់ាន់សរាប់បរសិាទ នន្ដលសិសានុសិសស 
របស់ទ្យើងន្សវងយល់ពីតរមួវការរបស់សិសសទាងំអស់ ឬបំលាស់បថូ រតរមូវការននកន្នលងការងារនាសតវតសទី21ទ្នេះ នទ្ទ។ ទ្ដើមផទីបស់ាក ត់បញ្ហ ទ្នេះ សាលាទ្រៀនសហគមន៍រសុកអូកឡិនដក៍ំពុងបទ្ងកើនយុទនសាស្តសថ 
អបរ់នំ្ដលអាចទ្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហ ធំៗទាងំអស់ទ្នេះ កបុងខណាន្ដលារំទដល់ការសិការបស់សិសានុសិសស។ 
 

កតាថ សំខ្ន់ៗ កបុងចំទ្ណាមយុទនសាស្តសថ ន្ដលទ្យើងសងកតធ់ងនទ់្នាេះគឺ៖ 
 

• មូលដ្ឋឌ នរគឹេះទូទ្ៅ 
• អកខរកមមកុារតូច 
• ការសិកាជាបណាឋ ញ  
• ការសិកាសងគម និងផលូវចិតថ (SEL) 
• STEM (វទិាសាស្តសថ បទ្ចចកវទិា វសិវកមម និងគណិតវទិា) 
 

មូលដ្ឋឌ នរគឹេះទូទ្ៅ 
 

ទ្រៅពីការសិកាមុខវជិាជ របវតថិសាស្តសថ ឬទីតាងំភូមសិាស្តសថ សិសានុសិសសរគបរ់បូទ្ៅសហរដឌអាទ្មរកិរតូវទ្រៀនចបវ់ទិាល័យ ទ្ដ្ឋយានសមតទភាពកបុងការអាន សរទ្សរ គណនា និងគិត  នលអិតលអន។់ 
សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍  នចូលរមួជាមួយសាលាទ្រៀនរ បំនួទ្ទៀតទ្ៅទូទាងំរដឌកាលីហវ័រាក្  ទ្ដើមផពីរងឹងបទដ្ឋឌ នរគឹេះទូទ្ៅរបចរំដឌ (Common Core State Standards) ន្ដល
នឹងជួយ ធានាថ្នសិសានុសិសសទាងំអស់ មនិថ្នពួកទ្គទ្ៅទីណាទ្ទ នឹងទ្តថ តទ្លើការទ្រៀនចបវ់ទិាល័យ ទ្ដ្ឋយទ្រតៀមលកខណាជាទ្រសចសរាបក់ារអបរ់ទំ្រកាយមធយមសិកា និងសរាបអ់ាជីពទ្ផសងៗ។ 
 

បទដ្ឋឌ នទូទ្ៅ នឹងជួយ សរមួលដល់ការសនធនាកបុងចំទ្ណាម ាតាបិតាសិសស ទ្លាករគូ អបករគូ និងកុលបុរត កុលធីតា អំពីទ្ាលទ្ៅសិកាកបុងករមតិខពស់។ ទ្ដ្ឋយសារបទដ្ឋឌ នទូទ្ៅកំណត់ោក្ ងចាស់ 
ពីអវីន្ដលសិសសគួរដឹង និងអាចទ្ធវើ នទ្ៅករមិតនិមយួៗទ្នាេះ ពួកទ្គនឹងជួយ ាតាបិតាសិសសកបុងការរកាទំនួលខុសរតូវ របស់សាលាទ្រៀនកបុងការបងាហ ត់បទ្រងៀនសិសសតាមន្បបន្ផន ន្ដលរទរទងដ់ល់ការទ្រៀន 
យកចំទ្ណេះដឹង និងបំណិនសំខ្ន់ៗ ។ 
 

ការអនុវតថមូលដ្ឋឌ នរគឹេះទូទ្ៅ របស់សាលាទ្រៀន សហគមនអ៍ូកឡិនដ ៍ រមួានបទដ្ឋឌ នកបុងសិលផាភាសាអងទ់្គលស និងគណិតវទិា រសបជាមយួការវាយតនមល សាភា រសិកា និងការអភវិឌណវជិាជ ជីវាសរាបរ់គូ 
ន្ដលផថល់នូវចំទ្ណេះដឹងកាន់ន្តទ្រៅរជេះ អំពីមុខវជិាជ សំខ្ន់ៗ  ន្ដលសិសសនឹងរតូវរបឹងន្របងទ្រៀនសូរតទ្ៅមហាវទិាល័យ និងកាល ងំការងារ។ 
 

ការទ្តថ តទ្លើកមមវធិីសិការតូវ នទ្ធវើទ្ឡើងទ្ដ្ឋយការសងកតធ់ងនទ់្លើការរគបរ់គងទ្ទពទ្កាសលយ និងការអភវិឌណ ការារំទ និងការផថល់សិទនិដល់រគូទ្ឆបើម រពមទាងំថ្នប កដ់ឹកនាសំាលាទ្រៀន តាមរយាការទ្រជើសទ្រ ើស 
បុគគលិករបកបទ្ដ្ឋយរបសិទនភាព ការទ្រតៀមជាទ្រសច និងរបពន័នរទរទងរ់បកបទ្ដ្ឋយវជិាជ ជីវា ន្ដលរមួានរបពន័នវាយតនមលរគូបទ្រងៀន និងនាយកសាលាទ្រៀន ដ៏ានរបសិទនភាព។ 
 

ទ្យើងកក៏ំពុងបទ្ងកើនចំទ្ណេះដឹង និងភាពរងឹាតំាមរយាកិចចសហរបតិបតថិការរបស់ទ្យើងជាមួយសាជិកដនទទ្ទៀតទ្ៅកបុងការោិល័យរដឌកាលីហវ័រាក្  ទ្ដើមផនី្កទរមងរ់បពន័នអបរ់ផំងន្ដរ។ ការន្ចករនំ្លក និងការ 
ទ្របើរ ស់ពត័៌ាន ចំទ្ណេះដឹង និងបទពិទ្សាធទូទាងំរសុក នឹងទ្ធវើឱ្យទ្យើងអាចអភិវឌណរបពន័នអបរ់ ំ និងការអបរ់ឱំ្យកានន់្តានរបសិទនិភាព ជាពិទ្សសកបុងការរទរទង់សាលាទ្រៀនន្ដលកំពុងន្តរបឈមនឹងឧបសគគ 
ជាទ្រចើន។ 
 

អកខរកមមកុារតូច 
 

សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដក៍ំពុងចណំាយធនធានសំខ្ន់ៗ ជាទ្រចើនកបុងការបទ្រងៀនអកខរកមមទ្ដើមផកីាតប់នទយចំនួនសិសសន្ដលទ្ឡើងពីថ្នប កម់យួទ្ៅថ្នប កម់យួទ្ទៀតទ្ដ្ឋយាម នបំណិនអកខរកមមមូលដ្ឋឌ ន។ ជាន្ផបក 
មយួននគទ្រាងអកខរកមម នងិគទ្រាងរយាទ្ពល 5 ឆ្ប  ំ សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍  នទ្ធវើការ ពិនិតយទ្ឡើងវញិទ្លើចំណុចសំខ្ន់ៗ មយួចំនួនទ្ៅកបុងសាលាទ្រៀនបឋមសិកា ទ្ដ្ឋយទ្តថ តទ្លើការអភវិឌណវជិាជ ជីវា 
សរាប់រគូថ្នប កម់ទ្តថយយករមតិទាប និងថ្នប កប់ឋមសិកា ទ្លើន្ផបកអកខរកមម រពមទាងំ នបទ្ងកើតកមមវធិីមយួទ្ដើមផបីទ្ងកើនភាពសាធ តជ់ំនាញកបុងការអានសរាប់សិសសមធយមសិកា ោក្ ងទ្ហាចណាស់ឱ្យ នពីរថ្នប ក។់ 
 

សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ ទ្របើរ ស់បញ្ជ ីអំណានសិកា ទ្ដើមផពីិនិតយទ្លើបំណិនកបុងការអានរតងច់ំនុចរបត់សំខ្ន់ៗ  និងជួយ សាគ ល់សិសស ន្ដលរតូវការអនថរាគមន ៍ ទ្ៅមុនទ្ពលបំណិនអកខរកមម 
ទាបកាល យជាឧបសគគដល់ការសិកាកបុងមុខវជិាជ ទាងំអស់។ 
 

ទ្រៅពីការរតួតពិនិតយ និងសាគ ល់សិសសន្ដលជួបឧបសគគកបុងការអាន ទ្យើងកំពុងទ្របើវធិីសាស្តសថសកមមទ្ដើមផពីរងឹងការបទ្រងៀនអកខរកមម ទ្ៅថ្នប កប់ឋមសិកាករមតិទាប។ រគូ K-5 ទាងំអស់របស់ទ្យើងកំពុងទ្តថ ត 
ទ្លើការអនុវតថោក្ ងតឹងរុងឹទ្លើមុខវជិាជ អកខរកមម ន្ដលរទរទងក់ារទ្របើភាសាអប់រ។ំ សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍កំពុងន្តជាវទ្សៀវទ្ៅបន្នទម និងសាភា រន្ដលពាកព់ន័ននឹងវបផធម ៌ រពមទាងំអកសរសាស្តសថន្ដល 
ទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍ខ្ល ងំសរាបសិ់សសទាងំអស់។ 
 

ទ្ៅករមតិមធយមសិកា សិសានុសិសសមួយចំនួន ន្ដល នខិតខំរបឹងន្របង  នចុេះទ្ឈាម េះចូលទ្រៀនកបុងថ្នប កន់្ដលទ្យើងទ្ៅថ្នប ក ់ “យុទនសាស្តសថអំណាន”។ មុខវជិាជ ទាងំទ្នេះរតូវ នទ្រៀបចំទ្ឡើងកបុងទ្ាលបំណង 
បទ្ងកើនបំណិនកបុងការអានឱ្យទានក់រមតិ កប៏ក្ុន្នថសិសសមួយចំនួនន្ដលទ្រៀនកបុងថ្នប កទ់ាងំទ្នេះានការយឺតោក្ វរយាទ្ពលទ្រចើនឆ្ប ទំ្លើសមតទភាពកបុងការអាន និងរតូវការការារំទោក្ ងទ្ពញទំហឹងទ្លើការសិកាសងគម 
និងអារមមណ៍ ទ្ដើមផពីទ្នលឿនការអភវិឌណអកខរកមម។ ការារំទទ្នេះរតូវ នផថល់ជូនទ្ដ្ឋយរកុមអបកឯកទ្ទសអកខរកមមមធយមសិកា ន្ដលរតូវ នទ្រជើសទ្រ ើសទ្ដ្ឋយន្ផអកទ្លើសមតទភាពវបផធមផ៌ង និងភាពទ្ជាគជ័យ 
ជាកន់្សថងផង ទ្ហើយជាអបកន្ដលកំពុងទ្ធវើការជាមយួសិសានុសិសស ន្ដលានការយឺតោក្ វរហូតដល់បនួ ឬទ្រចើនថ្នប ក។់ 
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

កបុងកាលាទ្ទសាទ្នេះ សិសសសាគ ល់ពីទ្ាលទ្ៅអភវិឌណរបស់ខលួន និងទ្របើរ ស់បទ្ចចកវទិាសរាបរ់តួតពិនិតយភាពរកីចទ្រមើនរបស់ពួកទ្គន្ដលជាអបកអាន។ សិសស អាចអនុវតថ និងារំទការទ្រៀនសូរតដល់ាប ទ្ៅវញិ 
ទ្ៅមក ទ្ៅកបុងសិកាខ សាលាទ្រៀនសថីពីការនិពនន និងកបុងវស័ិយអកសរសាស្តសថ។ ទ្ៅទ្ពលន្ដលសិសសសទ្រមច ន សមតទភាពអកខរកមមកបុងករមតិទ្នាេះ ពួកទ្គនឹងទទួល នការទ្ធវើ “ពិធីបញ្ចបវ់គគសិកា” ទ្ហើយចកទ្ច 
ញពីកមមវធិីសិកាទ្នាេះ។ 
 

ការសិកាជាបណាថ ញ 
 

សាលាទ្រៀនសហគមនអ៍ូកឡិនដ ៍ របកាន់ខ្ជ ប់នូវការសិកាជាបណាថ ញ ន្ដលជាមទ្ធា យទំទ្នើបមយួ ទ្ដើមផបីទ្ងកើនការចូលរមួរបស់សិសស និងទ្រតៀមលកខណាដល់សិសសន្ដលទ្រៀនចបស់រាប់ចូលទ្រៀនទ្ៅ 
មហាវទិាល័យ។ ទ្ៅសាលាទ្រៀនទ្នេះផងន្ដរ ការសិកាបណាថ ញរមួបញ្ចូ លធាតុផសចំំនួនបនួ៖ ការទ្តថ តទ្ៅទ្លើការសិកាជាមូលដ្ឋឌ នរគឹេះ ការអបរ់នំ្ផអកទ្លើការអនុវតថជាក់ន្សថង និងតាមបទ្ចចកវទិាតាមរយា 
ការសិកា និងការអនុវតថការងារ និងបទពិទ្សាធការងារតាមរយាការចុេះកមមសិកា និងអនថរាគមនន៍្ដលរតូវ នបទ្ងកើតទ្ឡើងទ្ដើមផផីថល់ជូននូវទ្សវាកមមសងគមសំខ្ន់ៗ ជាទ្រចើនទ្ទៀត។ 
 

វធិីសាស្តសថរមួបញ្ចូ លទ្នេះ ភាជ បទ់ំនាកទ់ំនងរវាងអវីន្ដលទ្កមងៗកំពុងទ្រៀនទ្ៅតាមសាលាទ្រៀន ទ្ៅនឹងការន្ដលវាអាចជេះឥទនិពលដល់អនាគតរបស់ពួកទ្គ។ តាមរយាការ រមួបញ្ចូ លការសិកាដខ៏្ល ងំកាល  ជាមួយនឹង 
ការសិកាកបុងពិភពពិត ន្ផអកទ្លើអាជីព នាមំកនូវបទពិទ្សាធន៍អបរ់ជំាលកខណាបុគគល ន្ដលបទ្ងកើតឱ្កាសបន្នទមទ្ទៀត សរាប់សិសស ទ្ដើមផនី្សវងរក និងទទួល នបំណិនន្ដលច ំចស់រាប់ភាពទ្ជាគជ័យកបុង 
មុខវជិាជ ន្ដលពួកទ្គទ្រជើសទ្រ ើស។ 
 

ការរសាវរជាវបងាហ ញថ្ន ទ្បើទ្ធៀបទ្ៅនឹងសាលាទ្រៀនន្បបចស់គំរលឹ វធិីសាស្តសថសិកាតាមបណាថ ញ នាមំកនូវអរតាទ្រៀនចប ់ និង ទ្ចេះច ំនខពស់ជាងសរាប់សិសស។ សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដា៍ន 
រគឹេះសាទ នអប់រជំានដគូរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្  ន្ដលានការទទួលសាគ ល់ទ្រចើនជាងទ្គបំផុត ទ្ៅកបុងរសុកទាងំអស់កបុងរដឌកាលីហវ័រាក្  ទ្ហើយទ្យើងកំពុងទ្ធវើការកសាងផលូវ និងរគឹេះសាទ នបណថុ េះបណាថ លវជិាជ ជីវា 
បន្នទមទ្ទៀត សរាប់សិសសវទិាល័យ ទ្ដើមផទី្រតៀមលកខណាពួកទ្គសរាប ់ទ្ាលទ្ៅនាសតវតសទី 21 ទ្ដ្ឋយានសិសសវទិាល័យរបស់ទ្យើងចំនួន 80 ភាគរយទ្ៅកបុងវថិី និងរគឹេះសាទ ន ទ្ៅឆ្ប  ំ2015។ 
 

ការសិកាសងគម និងអារមមណ៍ 
 

ការសិកាសងគម និងអារមមណ៍ គឺជាវធិីបនាធ នម់យួសរាប់ការលូតលាស់របស់បុគគល និងការពរងឹងសហគមន ៍កដូ៏ចជារកបខណ័ឍ មយួសរាប់ការអភវិឌណសាលាទ្រៀនផងន្ដរ។ ការសិកាសងគម និងអារមមណ៍ទ្នេះ 
បទ្រងៀនពីបំណិនន្ដលទ្យើងទាងំអស់ាប រតូវការ ទ្ដើមផទី្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហ តធ ល់ខលួន បញ្ហ ទំនាកទ់ំនង និងបញ្ហ ការងាររបកបទ្ដ្ឋយរបសិទនភាព និងរកមសីលធម។៌ ចំណុចន្ដលរតូវសងកតធ់ងន ់ រមួានការ 
រគបរ់គងអារមមណ៍ ការរពួយ រមភាពីអបកដនទ ការបទ្ងកើតទំនាកទ់ំនងវជិជាន ការសទ្រមចចិតថរបកបទ្ដ្ឋយទំនួលខុសរតូវ និងការជំនេះសាទ នភាពលំ កៗ ទ្ដ្ឋយភាពវជិជាន។ 
 

បំណិនននការសិកាសងគម និងអារមមណ៍ ជួយ បទ្ងកើត និងរកាបរោិកាសសិកា ន្ដលកាតប់នទយបញ្ហ វនិ័យដូចជា ការទ្គចសាលាទ្រៀន អំទ្ពើហិងា និងោយីអបកដនទ រពមទាងំបទ្ងកើតចំណូលចិតថខពស់ចំទ្ពាេះ 
សាលាទ្រៀន កបុងចំទ្ណាមសិសសទាងំឡាយ និងអរតាទ្ពញចិតថខពស់ចំទ្ពាេះបុគគលិក។ ជាការតបសបងមកវញិ វានាមំកនូវលទនផលសិកាលអរបទ្សើរជាងមុន ការយល់កាន់ន្តចាស់ពីមុខវជិាជ សិកា កិចចសហការ 
កានន់្តលអ និងការចូលរមួោក្ ងសកមមរបស់សិសស។ 
 

រកុមអបករសាវរជាវទ្ជឿជាក់ថ្ន ការទ្លើកទ្ឡើងនូវកតាថ ចិតថសាស្តសថ ន្ដលជេះឥទនិពលដល់ការសិកា គឺជាជំហានដ៏សំខ្នម់ួយកបុងការបទ្ងកើនភាពទ្ជាគជ័យកបុងការសិកា។ ចំណុចទ្នេះរតូវ នពរងឹងទ្ដ្ឋយការសិកា 
ោក្ ងទ្រចើន ន្ដលបងាហ ញឱ្យទ្ឃើញថ្ន ការសិកាសងគម និងអារមមណ៍ ពិតជាានឥទនិពលោក្ ងខ្ល ងំទ្ៅទ្លើភាពទ្ជាគជ័យ ដូចន្ដល នបករសាយ តាមរយាការទទួល នពិនធុសរបុ និងពិនធុមធយមភាគខពស់កបុង 
ការរបលងរតូវតាមបទដ្ឋឌ ន និងការថយចុេះនូវអាកបផកិរោិបងកហិងា ឬបងកទ្រាេះថ្នប ក។់ 
 
ការសិកាសងគម និងអារមមណ៍ មនិន្មនជាការបន្ងវរទ្ចញពីទ្បសកកមមអបរ់ ំ ឬជាការបន្នទមទ្បសកកមមអបរ់ទំ្ឡើយ។ ផធុយទ្ៅវញិ វាគឺជាន្ផបករមួបញ្ចូ លមួយននការបទ្រងៀន និង ការសិការបស់សិសស ន្ដលជា 
វធិីសាស្តសថមយួសរាបព់ទ្នលឿនភាពទ្ជាគជ័យ ជំរញុដំទ្ណាេះរសាយបញ្ហ  និងការអភវិឌណកាល ងំការងារ រពមទាងំបំណិនជីវតិផងន្ដរ។ ការសិកាសងគម និងអារមមណ៍គឺជាជំទ្នឿន្ដលានកបុងរបពន័នអបរ់តំាម 
សាលាទ្រៀន ន្ដលរតូវ នឆលុេះបញ្ច ំងទ្ៅកបុងផបតគ់ំនិតននអងគភាព ន្ដលរតូវ នបងាហ ញកបុងការអនុវតថរបស់សាជិកទាងំឡាយ និងន្ដលទ្គទ្ឃើញថ្នានលទនផលរបទ្សើរចំទ្ពាេះសិសសរបស់ពួកទ្គ។ 
 

វទិាសាស្តសថ បទ្ចចកវទិា វសិវកមម និងគណិតវទិា (STEM) 
 

ការបទ្រងៀនវទិាសាស្តសថ វសិវកមម បទ្ចចកវទិា និងគណិតវទិា មនិន្មនជាទ្រឿងថមីទ្ទ កប៏ក្ុន្នថជាការទាល យជញ្ជ ំងរវាងមុខវជិាជ ទាងំទ្នាេះទ្ដើមផអីភវិឌណមុខវជិាជ សិការមួមយួ ន្ដលសងកតធ់ងនទ់្ៅទ្លើការសិកាន្បបសកមម 
បំណិនកបុងការទ្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហ  និងនវានុវតថន៍នាសតវតសទី 21 ទ្នេះ។ 
 

ការងារនាសម័យទំទ្នើប តរមូវឱ្យបុគគលិកានសមតទភាពកាន់ន្តទ្រចើន ទ្ដើមផគីិត នលអិតលអន់ ទ្ដើមផទី្ធវើជាសាជិករកុម និង ទ្ធវើការទ្ដ្ឋយឯករាជយ។ វធិីសាស្តសថរបស់សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ចំទ្ពាេះ 
ការអប់របំទ្ចចកវទិា វទិាសាស្តសថ វសិវកមម និង គណិតវទិា ទ្តថ តទ្លើការន្កន្របថ្នប កទ់្រៀនរគូមជឈមណឍ ល ទ្ដ្ឋយជំរញុការន្សវងរក និងការសិការសាវរជាវ រពមទាងំតរមូវឱ្យសិសសចូលរមួោក្ ងសកមមកបុងសាទ នភាព 
មយួ ទ្ដើមផនី្សវងរកដំទ្ណាេះរសាយ។ 
 

សាទ បន័វទិាសាស្តសថជាតិ សនបិដ្ឋឌ នថ្ន ការងារចំនួន 80% ន្ដលនឹងរតូវ នបទ្ងកើតទ្ឡើងទ្ៅទសវតសរទ៍្រកាយទ្នេះ នឹងទាមទារបំណិនន្ផបកគណិតវទិា និង វទិាសាស្តសថ ទ្ហើយ សាលាទ្រៀនសហគមនអ៍ូកឡិនដ ៍
កំពុងទ្តថ តទ្លើបំណិនទាងំទ្នេះ ទ្ៅទូទាងំរសុក ជាពិទ្សសទ្ៅតាមសាលាទ្រៀនជិតខ្ង ន្ដលទ្ៅានការខវេះខ្ត។ 
 
ទ្យើងកំពុងន្តអភិវឌណកមមវធិី វទិាសាស្តសថ បទ្ចចកវទិា វសិវកមម និង គណិតវទិា ទ្ៅអូកឡិនដខ៍្ងលិច ន្ដលទ្លើកសធួយទ្ករដំន្ណលឧសាហកមមទ្ៅតំបនជ់ិតខ្ងតាមរយាការបទ្ងកើតតំណននការសិកាន្ដល 
ចបទ់្ផថើមទ្ៅសាលាទ្រៀនបឋមសិកាកបុងតំបន ់ ទ្ហើយបនថរហូតដល់អនុវទិាល័យ និងវទិាល័យ ទ្ដើមផឱី្យសិសសន្ដលទ្រៀនចប ់ ទទួល នអតទរបទ្ោជនព៍ីការអបរ់រំបកបទ្ដ្ឋយតុលយភាព ន្ដលទ្រតៀមលកខណា 
ពួកទ្គទ្ដើមផកីាល យជាសាជិកទ្ជាគជ័យកបុងសងគម។ 
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សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ ហាមឃាតដ់្ឋច់ខ្តរាល់ការទ្រ ើសទ្អើងខុសចាប ់ ចំទ្ពាេះរកុមណាមួយន្ដលទទួល នការការពារ ដូចន្ដលានន្ចងទ្រកាមចាបអ់បរ់ ំ ទ្លខ 200 និង220 និងចាប ់
រដ្ឋឌ ភិ ល ទ្លខ 11135 ជំពូកទ ី504 ននចាបស់ាឋ រនីតិសមផទា ចាបជ់នពិការអាទ្មរកិ ចំណងទ្ជើងទ្លខ IX។ 
 

គណាអភិ ល ានឆនធាកបុងការផថល់ជូននូវបរោិកាសសាលាទ្រៀនរបកបទ្ដ្ឋយសុវតទិភាព ន្ដលផថល់ឱ្យសិសសនូវឱ្កាសទ្សមើៗាប  កបុងកមមវធិីសិកាកបុងរសុក កដូ៏ចជាកមមវធិីរទរទងក់ារអបរ់នំានា ទ្សវាកមម និង 
សកមមភាពទ្ផសងៗទ្ទៀត។ គណាអភ ិលហាមឃាតទ់្ៅរគប់សាលាទ្រៀន និងសកមមភាពសាលាទ្រៀន រាល់ការទ្រ ើសទ្អើងខុសចាប ់ការទ្បៀតទ្បៀន ការគំរាមកំន្ហង និងការោយីចំទ្ពាេះសិសសណាាប ក ់ទ្ដ្ឋយន្ផអក 
ទ្លើជាតិសាសន ៍ពណ៌សមផរុ ពូជអំបូរ សញ្ជ តិទ្ដើម អតថសញ្ដ ណជនជាតិភាគតិច ភាពពលរដឌ អាយុ សាសនា សាទ នភាពរគួសារ ពិការផលូវកាយ ឬផលូវចិតថ សាទ នភាពសុខភាព ភាពជាអតីតយុទនជន ឬយុទនជន 
ពិការ ទ្ភទ ទំទ្នារផលូវទ្ភទ តួនាទីកបុងរគួសារ អតថសញ្ដ ណទ្ភទ ឬ ការន្សថងពីទ្ភទ ការយល់ពីបុគគលិកលកខណាដូចទ្នេះ មួយ ឬ ទ្រចើន ឬក៏សាគមជាមួយមនុសស ឬរកុមន្ដលានបុគគលិកលកខណាដូចទ្នេះ មួយ 
ឬទ្រចើន។ ន្បបបទបណថឹ ង ានផថល់ជូនទ្ៅតាមសាលាទ្រៀន និង ទ្ៅការោិល័យអបកតំណាងរាស្តសថ។ Gabriel Valenzuela គឺជាអបកអទ្ងកតបណថឹ ង និង ជាអបកសរមបសរមួលាតិការទី៩ ទ្ហើយការោិល័យ
របស់ទ្លាកានទីតាងំទ្ៅ 746 Grand Ave., Oakland, CA 94610, 510-273-3243។ 
 

អបកសរមបសរមួលារតាទី 504 របចរំសុក គឺ Barbara Parker ានទីលំទ្ៅ 746 Grand Ave., Room 15, Oakland CA, 510-273-1510។ សូមទ្មើលទំពរ័ទី 27 សរាបព់ត័ា៌នបន្នទមអំពីសមភាព 
និងការាម នការទ្រ ើសទ្អើង។ ទ្ាលការណ៍គណាអភ ិលទ្លខ 0410, 4030, 5145.3។ 
 

មគគុទ្ទធសក៍សរាប់ាតាបិតាសិសសសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ានផថល់ជូនជាភាសាអង់ទ្គលស ទ្អសាក្ញ ចិន ទ្វៀតណាម អារាក្ប ់និង ន្ខមរ។ ពត័ា៌នន្ដល ានទ្ៅកបុងមគគុទ្ទធសក៍សរាប់ាតាបិតាសិសសទ្នេះ មនិ 
ជំនួសឱ្យទ្ាលការណ៍ និងនិយត័កមមរដឌ លរបស់រសុកទ្ទ។ អបកអាចពិនិតយទ្មើលទ្ាលការណ៍ និងនិយត័កមមទ្ៅទ្គហទំពរ័របស់ទ្យើងខញុ ំ www.ousd.k12.ca.us។ ©2013 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ។៍ អបក 
ពិនិតយទ្ផធៀងតធ ត៖់ Rebecca Hopkins។ រចនាទ្ដ្ឋយា slimgim designs 

http://www.ousd.k12.ca.us/
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ទិដឌភាពទូទ្ៅ៖ សាលាទ្រៀនសហគមន ៍សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ទីន្ដលទ្យើងធាល បទ់្ៅ ទីន្ដលទ្យើងទ្ៅនាទ្ពលទ្នេះ ទីន្ដលទ្យើងកំពុងទ្ៅ 
ទ្ៅទ្ពលន្ដលទ្យើង នចបទ់្ផឋើមទ្ធវើការរមួាប  បនាធ បព់ីការវលិរតឡប់ទ្ៅកាន់ការរគបរ់គងកបុងមូលដ្ឋឌ នអូកឡិនដវ៍ញិ ទ្យើង នចបទ់្ផថើមការរបឹងន្របងជាបនួដំណាក់កាល អស់រយាទ្ពលរ ពំីរឆ្ប  ំ ទ្ដើមផផីថល់នូវ 
របពន័នអបរ់ជំាសាធារណាន្ដលទ្យើងគួរទទួល នដល់សហគមនរ៍បស់ទ្យើង។ រយាទ្ពលសរាប់ការបទ្ងកើតរបពន័នយូរអន្ងវង ានគុណភាពខពស់ ន្ដលអាចារំទសាលាទ្រៀនន្ដលានគុណភាពខពស់ ទ្ៅរគប ់
តំបនជ់ិតខ្ង គឺចបព់ីន្ខកកកដ្ឋ ឆ្ប  ំ 2009 ដល់ន្ខមថុិនា ឆ្ប 2ំ016។ កបុងការតល ស់បឋូ ររចនាសមពន័នជារបពន័នទ្នេះ ការបទ្រងៀន និង ការសិការបស់សិសស ច ំចរ់តូវន្តជាទ្បេះដូងននការងាររបចនំថងរបស់ទ្យើង។ 
ទំនាកទ់ំនងសិការបកប ទ្ដ្ឋយផលិតភាពរវាងសិសស រគូ និងរកុមរគួសារគឺជាសបូលននការអបរ់រំបកបទ្ដ្ឋយគុណភាព។ 
 

 
រ ពីំរឆ្ប  ំបនួដំណាកក់ាល ន្ផនការយុទនសាស្តសថរ ឆំ្ប  ំ(2009-2016) 

 2009-10  2010-11  2011-12  2012-13  2013-14 2014-15 2015-16 

 
ដណំាកក់ាលទ1ី៖ 
ផឋួចទ្ផឋើមគនំតិ 
 

កាល ងំការងារ 
ចបទ់្ផឋើមការងារ 
 ដណំាកក់ាលទ2ី៖ 
ការបទ្ងកើត 
ឆ្ប នំ្ផនការយុទនសាស្តសថ 

 
 
 
 

ឆ្ប ទំ ី1៖  
ទ្ាលទ្ៅកលយុទន 

 

 
 
 
 

ឆ្ប ទំ ី3៖  
ទ្ាលទ្ៅយុទនសាស្តសថ 

 

 
 
 
 

ឆ្ប ទំ ី5៖  
ទ្ាលទ្ៅចកខុវស័ិយ 

 

កបុងដំណាកក់ាលទី 1៖ ផឋួចទ្ផឋើមគំនិត (2009-2010) ទ្យើង នទ្រៀបចំការបទ្ងកើតអតថសញ្ដ ណវជិជានជារមួ សរាប់សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ។៍ សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ នខិតចូល 
ទ្ៅកបុងរបពន័នអបរ់នំ្ដលានការអនុវតថទ្ដ្ឋយឯករាជយ និងរបកួតរបន្ជង ទ្ហើយ ន តប់ងអ់តថសញ្ដ ណរមួ ន្ដលជារបពន័នអបរ់ ំន្ដលផថល់ជូនដល់កុារទ្ៅអូកឡិនដ ៍ទ្ៅតាមតំបនជ់ិតខ្ងផងន្ដរ។ 
 

ទ្រកាយពី នសាថ បម់នុសសជាទ្រចើន រ បព់ីទ្រឿងរាក្ វជាទ្រចើនអំពីអូកឡិនដ ៍ ភាពទ្ជាគជ័យ និងអារមមណ៍បរាជយ័ ក ៏នជរមុញចិតថទ្យើង។ ទ្យើង នឮពីរគួសារនានា អបកដឹកនាពំាណិជជកមម មហាវទិាល័យ       
អបកដឹកនាសំហគមន ៍និងសាជិកគណាអភិ ល អំពីអារមមណ៍ដរ៏ជាលទ្រៅននការឃាល តឆ្ង យ និង ការចង ់នទំនាកទ់ំនងពិតរ កដកបុងការបទ្រមើកុារ។ ដូទ្ចបេះទ្ហើយ ទ្យើង នបទ្ងកើតគទ្រាងមយួ ន្ដលទុក 
សិសស និងសាលាទ្រៀនជាចំនុចសំខ្នន់នសហគមនរ៍បស់ទ្យើង។ កបុងន្ខមថុិនា ឆ្ប  ំ 2010 គណារគបរ់គងសាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើង នទ្របើរ ស់ទសសនាវស័ិយទ្នេះ ទ្ហើយ នបទ្ងកើតមុខវជិាជ ថមីមយួ និង          
បទ្ងកើតអតថសញ្ដ ណ ោក្ ងចាស់សរាបស់ាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ៖៍ សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង។ អបកអាចទាញយកឯកសារ PDF ននគទ្រាងយុទនសាស្តសថពីទ្គហទំពរ័ 
www.thrivingstudents.org។ 
 

កបុងដំណាកក់ាលទី 2៖ ការបទ្ងកើត (2010-2011) ការទ្ធវើឱ្យទសសនាវស័ិយទ្នេះកាល យជាការពិត ទាមទារឱ្យានការបទ្ងកើតការងារពិតរ កដ។ ទ្ដើមផជួីយ ដល់ការងារទ្នេះ កាល ងំការងារចំនូនដបប់នួ នចូលរមួ 
កបុងសហគមន ៍ និងឯកទ្ទសកបុងដំទ្ណើ រការសាកសួរ រសាវរជាវ វភិាគ និងផថល់ទ្ោបល់។ ការរបឹងន្របងទាងំអស់ទ្នេះ ានសារាសំខ្នណ់ាស់ កបុងការបទ្ងកើតរបពន័នរបតិបតថិការថមីៗ និងដំទ្ណើ រការន្ដល 
នឹងជួយ រទរទង់ការរបឹងន្របងដយួ៏រអន្ងវងរបស់ទ្យើង កបុងការកសាងរបពន័នយូរអន្ងវង ន្ដលកសាងទំនាកទ់ំនងរបកបទ្ដ្ឋយទំនុកចិតថ និងជំទ្នឿទ្លើរបសិទនភាពរបពន័នអបរ់សំាធារណា កបុងការន្ថរកា និងអបរ់កុំារ 
ទ្ៅអូកឡិនដ។៍ កិចចការននកងកាល ងំការងារ រតូវ នទ្ធវើទ្ឡើងទ្ដើមផឱី្យមនុសសទ្ធវើការតាមរទ្បៀបថមីៗ ន្ដលនឹងបទ្ងកើតឱ្យានជំទ្នឿថមីៗ ជាដរាបតទ្ៅ។ ការសហការន្បបថមីទ្នេះ កំពុងន្តបទ្ងកើតវបផធមន៌្ដលាន 
ទ្ាលបំណងរមួ និងទំនួលខុសរតូវសមទ្ហតុសមផល។ 
 

ដណំាកក់ាលទី 3៖ ការអនុវតថ (2011-2014) ចបទ់្ផថើមទ្ដ្ឋយ ការសរមបសរមួល ការសហការ និងការបទ្ងកើនធនធានទាងំអស់ ទ្ដើមផទី្រៀបចំហិរញ្ដ វតទុ  មនុសស និង រទពយរបួិយ។ ខណាន្ដលសាលាទ្រៀន
សហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ឈានចូលដល់ឆ្ប ទំ ី 3 ននការអនុវតថកបុងឆ្ប  ំ 2013-2014 ទ្យើងនឹងបនថកសាងដំទ្ណើ រការ ន្ដល នទ្ធវើទ្ឡើងនាឆ្ប មំុនៗ ទ្ដើមផសីទ្រមច ‹‹ទ្ាលទ្ៅនាឆ្ប ទំីបី››។ ទ្ដ្ឋយានឧបករណ៍ 
ទំទ្នើបៗសរាបរ់គបរ់គងការអនុវតថការងារ ដូចជាគទ្រាងរពឹតថិបរតពិនធុ តុលយភាព ទ្យើងនឹងទ្របើរចនាសមពន័នទំនួលខុសរតូវថមីទ្នេះ ជារងាវ ស់ការអនុវតថ និងមគគុទ្ទធសក៍សរាប់ការអភវិឌណវជិាជ ជីវា និងបុគគល។ 
កបុងដំណាកក់ាលទ្នេះ ទ្យើងកំពុងន្តទ្ធវើការសរមបធនធានមនុសសរបស់ទ្យើង ជាមួយនឹងទ្ាលទ្ៅ និងតរមូវការរបស់អងគភាព។ ចំនុចសំខ្នន់នដំណាកក់ាលទ្នេះ នឹងបនថទ្តថ តទ្លើការន្សវងយល់ពីវធិីអនុវតថឱ្យ 
 នលអ និងទ្ធវើការជាមួយាប ឱ្យ នលអ។ 
 

កបុងដំណាកក់ាលទី 4៖ ការន្កសរមួល និងការទ្ធវើឲ្យាននិរនថរភាព (2014-2016) ទ្យើងនឹងទ្ឆ្ព េះទ្ៅមុខបនថពី ‹‹ទ្ាលទ្ៅនាឆ្ប ទំីបី››។ ទ្ាលទ្ៅនាឆ្ប ទំីមយួ និង ទ្ាលទ្ៅនាឆ្ប ទំីបី គឺជាភសថុតាងននដំទ្ណើ រការ 
ទ្ៅមុខ និងបងាហ ញពីចំនុចខ្ល ងំ ចំនុចទ្ខាយ ឱ្កាស និងការគំរាមកំន្ហង ន្ដលានកបុងរទឹសថីសកមមភាពទ្ដើមដំបូងរបស់ទ្យើង។ នាទ្ពលទ្នេះ ទ្យើងនឹងទ្ធវើការចបស់ពវរគបទ់្លើការតល ស់បថូរឧបករណ៍ និងការរចនា 
សំខ្ន់ៗ ។ អងគភាពនឹងានរទ្បៀបរបបទ្ធវើការ ន្ដលទ្គដឹងឮទ្រចើន និង យល់ចាស់។ ទ្យើងនឹងាននិយន័យរមួ អំពីអវីន្ដលទ្យើងកំពុងទ្ធវើ និងមូលទ្ហតុន្ដលទ្យើងកំពុងទ្ធវើវា។ ទ្យើងនឹងមិនការពារគទ្រាងរបស់ 
ទ្យើងទ្ទ ផធុយទ្ៅវញិ ទ្យើងនឹងបទ្ងកើត និងពរងីកឱ្កាសតាមវធិីន្ដលអាចផថល់របទ្ោជន៍ដល់សិសសទាងំអស់របស់ទ្យើង។ 
 

ទ្ាលទ្ៅមយួកបុងចំទ្ណាមទ្ាលទ្ៅរយាទ្ពលរ ឆំ្ប រំបស់ទ្យើង គឺបទ្ងកើតន្ផនការរយាទ្ពលរ ឆំ្ប  ំសរាបគ់ណារគបរ់គងសាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើង ទ្ដើមផពីិចរណាអនុមត័ទ្ៅន្ខមថុិនា ឆ្ប  ំ2016។ ន្ផនការទ្នេះនឹង 
កទ្កើតទ្ៅទ្លើការងារកាលពីរ មំួយឆ្ប មំុន និងចបទ់្ផថើមជំពូកបនាធ បន់នសាលាទ្រៀនសហគមន៍រសុកអូកឡិនដ។៍ សងគតិភាពរបកបទ្ដ្ឋយការពិចរណាលអិតលអនទ់្នេះ នឹងអាចឱ្យទ្យើងរកា ននូវភាពជាអបកដឹកនា ំ
និងន្កលមអសមតទភាពរបស់ទ្យើង ជាកាល ងំចលករ និងានសទិរភាព សរាបអ់នាគតដរ៏ងុទ្រឿងរបស់អូកឡិនដ។៍ 

 ដណំាកក់ាលទ3ី៖ អនុតថន ៍ឆ្ប ទំ ី1-3 
 

 ដណំាកក់ាលទ4ី៖ ន្កសរមលួ & ទ្ធវើឲ្យ
ាននរិនថរភាព ឆ្ប ទំ ី4-5 

 

ន្ផនការយុទនសាស្តសថរយាទ្ពលរ ឆំ្ប  ំ(2009-2016) 

http://www.thrivingstudents.org/
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

អបកអាចន្សវងរកពត័ា៌នបន្នទមអំពីន្ផនការយុទនសាស្តសថរបស់ សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សកុអូកឡនិដ ៍និង  
ការងារន្ដលកំពុងទ្ធវើថមីៗ  ទ្ដើមផអីនុវតថន្ផនការ ទ្ៅទ្គហទំពរ័ www.thrivingstudents.org។ 

 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍- គរមសូរាបត់ល ស់បថូរ 
សាលាទ្រៀនសហគមនគ៍ឺជាយុទនសាស្តសថមយួសរាបទ់្រៀបចំធនធានសហគមន ៍ ជុំវញិភាពទ្ជាគជយ័របស់សិសស។ វាជាទីកន្នលង និងភាពជានដគូមយួចំនួនរវាងសាលាទ្រៀន និង 
ធនធានសហគមនផ៍ង។ ការទ្តថ តទ្លើការសិកា ទ្សវា ការាារំទ និងឱ្កាស នាមំកនូវការរកីចទ្រមើនដល់ ការទ្រៀនសូរតរបស់សិសស រកុមរគួសារកានន់្តរងឹា ំ ទ្ហើយសហគមន ៍
កានន់្តរងុទ្រឿង។ សាលាទ្រៀនកាល យជាមជឈមណឍ លននសហគមន ៍ទ្ហើយទ្បើកចំហដល់អបករាល់ាប ។ សាលាទ្រៀនសហគមន៍ទាងំទ្នេះ ន្ផអកទ្លើ ‹‹រតីទ្កាណអភិវឌណន›៍› ន្ដលន្សវងរកកមមវធិី 
អបរ់ដំរ៏ងឹា ំ ឱ្កាសសិកា កានន់្តទ្រចើន តាមរយាភាពសមផរូន្បប និងទ្សវានានា ន្ដលទ្រៀបចំទ្ឡើងទ្ដើមផដីកទ្ចញនូវឧបសគគន្ដលនាឲំ្យរាងំសធេះដល់ការអភវិឌណ និងការសិការបស់ 
សិសស ទ្ដើមផឱី្យពួកទ្គអាចតស ូកបុងការសិកា និងសងគម។ 

- សងគមជនួំយកុារ 
 

គទ្រាងន្ណនារំបស់ទ្យើង គឺទ្ដើមផអីភវិឌណសាលាទ្រៀន សាធារណាអូកឡិនដន៍ីមយួៗ 
ឱ្យកាល យជាសាលាទ្រៀនសហគមន៍ន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ។ ទ្យើង នបទ្ងកើតគរមូ 
របស់ទ្យើង ទ្ដ្ឋយរកទ្លកទ្មើល “រតីទ្កាណអភវិឌណន៍” របស់សងគមជំនួយកុារ ទ្ដើមផ ី
ទ្រៀបចំន្ផនការយុទនសាស្តសថរសុក ទ្ៅកបុងកិចចការជាតិននសាលាទ្រៀនសហគមន។៍ ទ្ដើមផ ី
ចបទ់្ផថើម ទ្យើង នដ្ឋក់សិសសន្ដលរបឹងន្របង ជាកតាថ សំខ្ន់ទ្ដើមផទី្ធវើឱ្យរ កដថ្នអវីៗ 
ទាងំអស់សមរសបទ្ៅតាមទសសនាវស័ិយទ្នាេះ។ 
  
ទ្ៅទ្ពលន្ដលកងកាល ងំការងារ និងការចូលរមួសហគមន ៍  នទ្លើកទ្ឡើងនូវគំនិត និង 
បញ្ហ ខុសៗាប ជាទ្រចើនទ្នាេះ ទ្យើង នរចនារជុងាខ ងននរតីទ្កាណ ទ្ដើមផបីងាហ ញពីចំនុច
ទ្លចទ្ធាល របស់ទ្គចំទ្ពាេះការធានានូវមូលដ្ឋឌ នអបរ់ ំ របកបទ្ដ្ឋយគុណភាពខពស់ ការ 
អភវិឌណសុខភាពផលូវចិតថ និងសងគម និង ការបទ្ងកើតឱ្កាសដូចៗាប  សរាប់ការសិកា។ 
ជាមួយនឹង “រជុង” ទាងំទ្នេះ ទ្យើង នអភិវឌណ និងកំណតទ់្ាលទ្ៅចមផងរបស់ទ្យើង 
តាមចំណុចទ្លចទ្ធាល ទាងំទ្នេះ - គឺទ្តថ តទ្លើអាទិភាពរបស់គណារគបរ់គងរបស់ទ្យើង 
ចំទ្ពាេះកុារ និងយុវជន (ទ្ពាលគឺ សុវតទិភាព សុខភាព និង សាលាទ្រៀនន្ដលាន
ការារំទ ការបទ្រងៀនរបកបទ្ដ្ឋយរបសិទនភាព និងគុណភាព និងការទ្រតៀមខលួនសរាប់

ភាព ទ្ជាគជ័យទ្ៅមហាវទិាល័យ និងកបុងអាជីព) ទ្ហើយបនាធ បម់ក  នបន្នទមអារសំខ្ន ់និង អាទិភាពទំនួលខុសរតូវសរាបអ់ងគភាព (ទ្ពាលគឺកសាងសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវា 
ទ្ពញទ្លញ ទំនួលខុសរតូវចំទ្ពាេះគុណភាព)។ សរបុទាងំអស់ តំបនទ់្ាលទ្ៅទាងំរ ទំ្នេះ ានគំនិត បញ្ហ  សំនួរ និង គទ្រាងជាទ្រចើន សរាប់ការងារន្ដលទ្ៅពីមុខទ្យើង។ 
 

ទ្តើអវទី្ៅទ្ៅថ្ន សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ នងិសាលាទ្រៀនសហគមនក៍បុងរសកុន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ? 
 

សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍  នទ្ធវើកិចចការមួយន្ដលានរសុកដនទទ្ទៀត តិចណាស់ នពាោមទ្ធវើ៖ ការបទ្ងកើតសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ ន្ដលទ្ពារទ្ពញទ្ដ្ឋយ 
សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ។ សាលាទ្រៀនសហគមន៍រសុកអូកឡិនដ ៍ នឹងបទ្ងកើតសាលាទ្រៀនសហគមន៍រសុកន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញមយួ ន្ដលបទ្រមើឱ្យកុារទាងំអស់ លុបបំ ត ់
វសិមភាពសុខភាពសងគម និងការអបរ់ ំទ្ហើយផថល់ជូនកុាររគប់របូនូវបរសិាទ នមួយន្ដលារំទដល់ការសិកា និងភាពទ្ជាគជ័យ។ 
 

របសិទនភាពននសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ គឺន្ផអកទ្លើការរមួបញ្ចូ លការសិកា ជាមយួនឹងការារំទសំខ្ន់ៗ  និងឱ្កាសទ្ផសងៗ។ ទ្ដ្ឋយទ្របើយុទនសាស្តសថទ្នេះ ទីរកុង និងរសុកនានា 
ទូទាងំរបទ្ទស  នអភវិឌណទំនាកទ់ំនងដ៏សអិតរមតួជាមយួរកុមរគួសារ និង នដគូសហគមន៍ជាទ្រចើន ទ្ដើមផបីទ្ងកើតសាលាទ្រៀន សហគមនន៍្ដលានរបសិទនភាព។ 
 

ការខិតខំរបឹងន្របងទ្ធវើការងារអស់រយាទ្ពល 20 ឆ្ប  ំ ទ្ៅតាមទីរកុង និងទ្ខ្នធីជាទ្រចើនន្ដលកំពុងរកីដុេះដ្ឋល  នផថល់ភសថុតាងន្ផអកទ្លើទិនបនយ័ ន្ដលសិសានុសិសសទ្ៅសាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវា
ទ្ពញទ្លញ បងាហ ញពីការសិកាន្ដលកានន់្តរបទ្សើរទ្ឡើង ជាពិទ្សសកបុងការអាន និងគណិតវទិា វតថានកាន់ន្តដិតដល់ អរតា ទ្ៅបនថការសិកា និង អរតាបញ្ចបក់ារសិកា និងអាកបផកិរោិសិសស សុខភាព 
រគួសារ ការចូលរមួរបស់ាតាបិតា និងការចូលរមួរបស់យុវជនកាន់ន្តរបទ្សើរ ទ្ឡើង។ សិសសន្ដល នចូលរមួ ក៏ នបងាហ ញពីកំទ្ណើ នដទ៏្រចើន ននរទពយសមផតថិយុវជន រមួទាងំការទទួល នទំនុកចិតថទ្លើមុខវជិាជ  
កបុងសាលាទ្រៀន និងការងារជារកុម។ 
 

ទ្យើងរតូវ នន្ណនាមំកកានក់ារងារទ្នេះ ទ្ដ្ឋយទ្ាលការណ៍ទូទ្ៅមួយចំនួន៖ 
 

1. ទ្យើងទ្ជឿថ្នការសិកាទ្កើតទ្ឡើងកបុងបរបិទទាងំអស់ ទ្ហើយ មនិឱ្យអាទភិាពទ្លើបរសិាទ នសិកាមយួណាជាងមយួណាទ្ទ។ 
2. ទ្យើងទ្ជឿថ្នរគសួារ និងរគ ូគឺជាឥទនពិលបឋម ចទំ្ពាេះភាពទ្ជាគជយ័របស់សិសស នងិ គួរន្តារំទទ្ដ្ឋយរសុក សាលាទ្រៀន នងិសហគមន ៍កបុងការបទ្ងកើត ឱ្កាសសិកាសរាបសិ់សសកបុង 

នងិទ្រៅទ្ាក្ ងសិកា។ 
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

3. ទ្យើងរតវូទ្ៅជតិសិសស នងិរគួសារ តាមសភាពន្ដលន្ផអកទ្លើភាពរងឹា ំនិងទ្តថ តទ្លើ កុារ យុវជន នងិ ទ្ាលការណ៍អភវិឌណមនុសស ជាមយួនងឹជទំ្នឿថ្នសិសស នងិ រកមុរគសួារទាងំអស់ 
ានសមតទភាពទ្ដើមផទី្ជាគជយ័ របសិនទ្បើទទួល នការារំទរគបរ់ាន។់ 

4. ទ្យើងរតវូទ្ារព និងកសាងអតថសញ្ដ ណវបផធម ៌នងិអកសរសាស្តសថរបស់សិសស នងិរកមុរគសួាររបស់ពួកទ្គ។ 
5. ទ្យើងរតវូជរមញុោក្ ងសកមមនូវការចូលរមួ ការចូលបកសសមពន័ន និងកចិចសហការកបុងចំទ្ណាមនដគូរចរមេុះ។ 
6. ទ្យើងរតវូទ្របើទនិបនយ័រតមឹរតវូ កបុងការកណំតអ់តថសញ្ដ ណ នងិផឋល់អាទិភាពទ្ៅទ្លើតរមវូការ នងិវាស់សធងភ់ាពទ្ជាគជយ័។ 
7. ទ្យើងរតវូធានាថ្ន ទ្សវាារំទានលកខណារសឡាញ់រគសួារ នងិងាយរសួលទទួល ន។  
 

ថ្នប កដ់ឹកនាសំាលាទ្រៀន  នយល់ទ្ឃើញថ្ន ទ្ដើមផឱី្យកមមវធិីបទ្រងៀនរបកបទ្ដ្ឋយគុណភាព នាមំកនូវភាពទ្ជាគជ័យខពស់កបុងការសិកាទ្នាេះ កមមវធិីទ្នាេះរតូវទ្លើកទ្ឡើងនូវតរមូវការរបស់កុារទាងំអស់។ សាលាទ្រៀន 
សហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញនិងនដគូរបស់ទ្គ ទទួលសាគ ល់ថ្នកុារ រតូវការការារំទន្ផបកការបទ្រងៀន និងន្ផបកសិកា ទ្ដ្ឋយានការសរមបសរមួល ទ្ដើមផទី្ជាគជ័យកបុងសាលាទ្រៀន និងទ្រៀនចប ់
មហាវទិាល័យ និងានលកខណារគបរ់ាន់សរាប់អាជីព។ 
 

សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញទ្ៅអូកឡិនដ ៍ បទ្រមើដល់កុារទាងំអស់។ វាអទ្ញ្ជ ើញសហគមនឱ៍្យមក ទ្ហើយពរងីករពំន្ដនរបស់វាចូលទ្ៅកបុងសហគមន ៍ ទ្ដើមផពីទ្នលឿនភាពទ្ជាគជ័យកបុងការ 
សិកា។ មនុសសទ្ពញវយ័ទ្ៅសាលាទ្រៀន និងទ្ៅសហគមន៍ទ្ធវើការរមួាប  ទ្ដើមផបីទ្ងកើតទសសនវស័ិយរមួមួយសរាប់សាលាទ្រៀន និងទ្របើទិនបនយ័ ទ្ដើមផវីាយតនមលទ្ដ្ឋយទ្ទៀងទាតនូ់វលទនផលននទ្សវាកមម ន្ដលារំទ 
ដល់ការសិកា។ សាលាទ្រៀនន្ចករនំ្លកទំនួលខុសរតូវ ទ្ដើមផភីាពទ្ជាគជ័យ របស់សិសស រគួសារ និងសហគមន។៍ សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញទ្ៅអូកឡិនដ ៍ ានបងាហ ញបងាហ ញទ្ៅកបុង
ដារកាមទ ី3 ទ្ៅទំពរ័បនាធ ប៖់ 
 

1. ផថល់ជូនរបពន័នទ្សវាកមមារំទការសិការមួ នងិសរមបសរមួល 
2. កាល យជាមជឈមណឍ លដា៏នសុវតទិភាព នងិរងុទ្រឿងរបស់សហគមន ៍ 
3. ជរមុញទនុំកចតិថ ទំនាកទ់នំងអនថរជាត ិនងិ ភាពជានដគូ 
4. កសាងសមតទភាពរបស់មនុសសទ្ពទ្ញវយ័ នងិសិសានុសិសស ទ្ដើមផនី្ចករនំ្លកទនួំលខុសរតូវសរាបភ់ាពជាអបកដកឹនា ំនិងការសទ្រមចចតិថ នងិ 
5. បទ្ងកើតមទ្ធា យជាកល់ាក ់នងិរមួបញ្ចូ លទ្សវានានាទ្ៅកបុងសហគមនត៍ាមរយាដទំ្ណើ រការយល់ដឹង និងទ្ដ្ឋេះរសាយវសិមភាព។ 
 

សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញគឺជាកន្នលងមយួ និងជាភាពជានដគូមយួចំនួន ន្ដលផារភាជ បស់ាលាទ្រៀន រគួសារ និង សហគមន ៍ទ្ដើមផភីាពទ្ជាគជ័យរបស់សិសស។ សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដល
ផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញានមូលដ្ឋឌ នសិកាដរ៏ងឹា ំជាមយួនឹងការទ្តថ តទ្លើការអភិវឌណរបស់យុវជន ការារំទ និងការចូលរមួពីរគួសារ ទ្សវាសងគម និង សុខភាព និងការអភិវឌណសហគមន។៍ 
 

វាបទ្ងកើតឱ្កាសសិកាកានន់្តទ្រចើន សរាបសិ់សស ទ្ៅមុន និង ទ្រកាយទ្ពលទ្រៀនចប់ កបុងទ្ពលសរាកវសិសមកាល និងកបុងរដូវទ្ៅថ ។ វាបទ្ងកើតសុខភាព និងទ្សវាសងគមន្ដលទ្ដ្ឋេះរសាយឧបសគគកបុងការសិកា 
និងការចូលរមួពីរគួសារ និងសហគមន ៍ ន្ដលបទ្ងកើនការចូលរមួ និងការរមួចំន្ណករបស់ាតាបិតា កបុងការារំទដល់ការអបរ់រំបស់កុលបុរត កុលធីតា ទាងំទ្ៅសាលាទ្រៀន និងទ្ៅផធេះ។ សាលាទ្រៀនសហគមន៍
ន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ កអ៏នុញ្ដ តឱ្យរបជាពលរដឌ និងនដគូសហគមន ៍ចូលរមួកបុង កិចចការសាលាទ្រៀន ទ្ហើយផថល់ឱ្កាសសិកាអស់មយួជីវតិ ដល់រកុមរគួសារទ្ទៀតផង។  
 

ភាពជាអបកដឹកនានំ្ដលចូលរមួសហការពីសំណាក់តំណាងមកពីរកុមអបកពាកព់ន័ន ទ្ៅតាមសាលាទ្រៀន និងសហគមន ៍ - អបកអបរ់ ំ និងបុគគលិកសាលាទ្រៀន ាតាបិតា សិសានុសិសស ាច ស់ជំនួយ សាជិក 
សហគមន ៍ នដគូសហគមន ៍និងអបកតាកន់្តងទ្ាលការណ៍ - គឺជាសាសធាតុដសំ៏ខ្នម់ួយ កបុងការបទ្ងកើតបរោិកាសយូរអន្ងវង និងសមផរូន្បប សរាបកុ់ារ និង រគួសារ។ ភាពជាអបកដឹកនាកំបុងគទ្រាងការ 
សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ ន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ រមួានការបទ្ងកើតរកុមភាពជាអបកដឹកនាពំហុអបកពាកព់ន័នទ្ៅតាមតំបន ់ និងរកុមឆលងតំបនទ់្ៅកបុងរសុក និងទីភាប កង់ារសាធារណាទ្ផសងៗទ្ទៀត ទ្ដ្ឋយានការ 
សងកតធ់ងនជ់ាពិទ្សសទ្ៅទ្លើឱ្កាសសរាបភ់ាពជាអបកដឹកនាដំល់ាតាបិតា និងសិសានុសិសស។ ទាងំទ្នេះនឹងរមួបញ្ចូ លនូវការតល ស់បឋូរវបផធមា៌ប ទ្ៅវញិទ្ៅមកពីរចនាសមពន័នន្បបឋានានុរកម និងការយល់ដឹង 
ថ្ន ទ្ៅកបុងគទ្រាងការសាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ ការអភវិឌណទំនាកទ់ំនងរវាងសាលាទ្រៀន និង សហគមនា៍នសារាសំខ្នណ់ាស់ចំទ្ពាេះការសាទ បនាបណាថ ញធនធានដរ៏ងឹា ំនិងគងវ់ងស 
យូរអន្ងវងសរាបកុ់ារ និងរគួសាររបស់ពួកទ្គ។ 
 

ការបថូ រទ្ៅកាន់សាលាទ្រៀនសហគមន៍ន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ និងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ ទ្ផថើមទ្ដ្ឋយការកសាងការយល់ដឹង និង ទំនុកចិតថទ្ៅទ្លើដំទ្ណើ រការទ្នេះ។ វាមនិអាច 
ទ្ឆ្ព េះទ្ៅមុខ នទ្ទ របសិនទ្បើាម នការវនិិទ្ោគពីសហគមន។៍ បុគគលសំខ្ន់ៗ មកពីទូទាងំទីរកុង ថ្នប កដ់ឹកនាតំាមសាលាទ្រៀន និងតាមតំបនន់ានា រកុមរគួសារ នដគូសហគមន ៍ អបកផថល់ទ្សវា និងសាជិក 
សហគមន ៍អភវិឌណការយល់ដឹងជារមួមួយ អំពីសាសធាតុសំខ្ន់ៗ ននយុទនសាស្តសថ សាលាទ្រៀនសហគមនន៍្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ ទ្ដើមផឱី្យពួកទ្គអាចារំទដល់ការអនុវតថទាងំអស់ាប ។ 
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ទិដឌភាពទូទ្ៅនន សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សកុអូកឡនិដ ៍(OUSD) 
ទ្ៅកបុងន្ផបកទ្នេះ៖ 
ចកខុវស័ិយ ទ្បសកកមម និងមុខវជិាជ ទ្ាលទ្ៅ .................................................................................................................................................... 8 
លទនផលសិកា ....................................................................................................................................................................................... 9 
ទសសនាវស័ិយហរិញ្ដ វតទុ ............................................................................................................................................................................. 9 

អពំមីគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបតិា 
ឆ្ប ទំ្នេះ និងជាទ្រៀងរាល់ឆ្ប បំុរតរបស់ទ្លាកអបកនឹងានឱ្កាសលអបំផុត ទ្ដើមផទីទួល នទ្ជាគជយ័កបុងការសិការបសិនទ្បើានភាពជានដគូរដ៏រុងឹារំវាងទ្លាកអបក និងសាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើង។ កបុងចំទ្ណាមកតាថ
ទាងំអស់ ន្ដលជេះឥទនិពលទ្ៅទ្លើការសទ្រមច នរបស់សិសស ការរសាវរជាវបងាហ ញថ្ន ការរពំឹងទុក និងការារំទរបស់ាតាបិតា គឺជាកតាថ មយួកបុងចំទ្ណាមកតាថ ន្ដលានឥទនិពលបំផុត។ មគគុទ្ទធសកស៍រាប់
ាតាបិតាឆ្ប  ំ 2013-2014 ទ្នេះរតូវ នបទ្ងកើតទ្ឡើងទ្ដ្ឋយរមួបញ្ចូ លកតាថ ទ្នេះ ទ្ដើមផផីថល់ជូនទ្លាកអបកនូវពត័ា៌ន និងជាឧបករណ៍សរាបជួ់យ ឲ្យបុរតធីតារបស់ទ្លាកអបកទទួល នទ្ជាគជយ័។ ទ្ៅសហគមន៍
អូកឡិនដ ៍ ទ្យើងចង ់ន និងរតូវការឲ្យាតាបិតាទ្ធវើការារំទទ្លើការសិកាទ្ៅផធេះរបស់កូន សហការជាមួយទ្លាករគូអបករគូ និងអបកផថល់របឹកាទ្លើការរកីចទ្រមើនរបស់សិសស ទ្ដើរតួនាទីសំខ្នក់បុងការសទ្រមចចិតថ
របស់សាលាទ្រៀន និងជួយ ទ្រជាមន្រជងពួកទ្យើងកបុងទំនួលខុសរតូវទ្លើការទ្បថជាញ ផថល់នូវការអប់ររំបកបទ្ដ្ឋយគុណភាពខពស់សរាបទ់្កមងៗរគប់ាប ។  
 

ទិដឌភាពទូទ្ៅននរសុក ន្ដលានទ្ៅចំនុចចប់ទ្ផថើមននទំពរ័ទ្នេះផថល់នូវពត័៌ានទូទ្ៅអំពីទ្ាលទ្ៅ និងយុទនសាស្តសថទ្ផសងៗរបស់ OUSD។ ធនធានសរាប់ាតាបិតា ន្ដលចប់ទ្ផថើមទ្ៅទំពរ័ទី 15 
រមួបញ្ជូ លនូវពត័ា៌នទាងំអស់តាងំពីការចុេះទ្ឈាម េះបុរតធីតារបស់ទ្លាកអបកកបុងសាលាទ្រៀនមទ្តយយរហូតដល់វគគសិកាន្ដលច ំច់សរាប់ការរបលងចូលមហាវទិាល័យ។ ធនធានទ្នាេះកា៏នរមួបញ្ចូ លនូវ
វធិីសាស្តសថកបុងការជរមុញទំលាប់លអៗ សរាបក់ារសិកា និងរទ្បៀបននការតស ូមតិសរាប់ការអភវិឌណនស៍ាលាទ្រៀន ឬបញ្ហ ទាងំអស់របស់រសុក។ ន្ផបកចុងទ្រកាយននមគគុទ្ទធសក៍ទ្នេះ កា៏នបញ្ជ ីទំនាកទ់ំនងសរាប់ 
ការោិល័យនានាននរសុកកដូ៏ចជាសរាបស់ាលាទ្រៀនទ្ផសងៗផងន្ដរ។ 
  
ទ្ៅកបុងមគគុទ្ទធសកទ៍្នេះ ពាកយ “ាតាបិតា” គឺសំទ្ៅទ្លើាតាបិតា ឬអាណាពា ល។  
 

ទ្យើងសងឃមឹថ្នមគគុទ្ទធសក ៍ទ្នេះគឺជាឯកសារន្ដលានសារារបទ្ោជនស៍រាបទ់្លាកអបក។ សូមជូនពរឲ្យទទួល នទ្ជាគជ័យរគបរ់បការសរាប់ឆ្ប សិំកាទ្នេះ!  
 

ទដិឌភាពទូទ្ៅនន OUSD 
ចកខុវស័ិយ  
សិសានុសិសសទាងំអស់នឹងបញ្ចប់ការសិកាទ្ៅវទិាល័យទ្ដ្ឋយទ្ជាគជយ័។ ជាលទនផល ពួកទ្គនឹងានសណាថ នចិតថទ្ចេះរពួយ រមភា ានសមតទភាព ជាអបកន្ដលានការគិតមក្តច់ត ់ានចំទ្ណេះដឹងទ្ពញទ្លញ 
ជាពលរដឌន្ដលានការចូលរមួចំន្ណកកបុងសងគម និងានការទ្រតៀមខលួនជាទ្រសចទ្ដើមផទីទួល នទ្ជាគជ័យកបុងមហាវទិាល័យ និងកបុងអាជីព។  
 

ទ្បសកកមម  
ទ្ដើមផបីទ្ងកើតនូវរសុកសហគមន៍ផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញមយួ ន្ដលបទ្រមើទ្សវាជូនកុារទាងំអស់ លុបបំ ត់វសិមភាព និងានរគូលអៗ សរាបកុ់ារនិមួយៗជាទ្រៀងរាល់នថង។  
 

មខុវជិាជ ទ្ាលទ្ៅ  
សិសានុសិសសទាងំអស់របស់ននសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍(Oakland Unified School District) នឹង៖ 
• ចូលសិកាកបុង សាលាទ្រៀនន្ដលានសុវតទិភាព សុខភាព និងានការារំទ និងានការសហការជាមួយនដគូរអបរ់ ំនិងសហគមន៍ទ្ដើមផកីាតប់នទយអំទ្ពើហិងាទ្ៅកបុងសហគមន៍ និងសាលាទ្រៀន ន្ដល
តាមរយាទ្នេះ អាចបទ្ងកើត នជាទីតាងំានសនថិសុខលអន្ដលជាទីកន្នលងវបផធម៌ននភាពសងប់សុខានអធិកភាព។  

• ទ្រៀនសូរតចំទ្ណេះដឹង បំណិន និងសមតទភាពទ្ដើមផ ីទ្រតៀមខលួន ទទួលយក ភាពទ្ជាគជយ័ទ្ៅមហាវទិាល័យ និងកបុង អាជពី ទ្ៅទ្ពលន្ដលពួកទ្គបញ្ចប់ការសិកាថ្នប កវ់ទិាល័យ ទ្ដើមផ ី
ធានាថ្នពួកទ្គអាចអាន សរទ្សរ និោយ គិតគូរទ្ដ្ឋយមក្តច់ត ់និងានការសនបិដ្ឋឌ នដជ៏ាក់លាក់សរាប់ភាពទ្ជាគជយ័ទ្រកាយថ្នប កម់ធយមសិកា។  

• ានរគូលអៗ ន្ដលាន គុណភាពននការបទ្រងៀនខពស់ និង ានរបសិទនភាព ជាទ្រៀងរាល់នថងទ្ពញមួយឆ្ប សិំកា។  
 

សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សកុអូកឡនិដ ៍នឹង៖ 
• កាល យជាសហគមន៍កបុងរសុកន្ដលផឋល់ទ្សវាទ្ពញទ្លញ ន្ដលានការារំទទាងំរសុងទ្ៅទ្លើទ្ជាគជ័យននសាលាទ្រៀននានាកបុងសហគមន៍ និងផថល់ភាពរកីចទ្រមើនដល់សិសានុសិសស។  

• ាន ទំនលួខុសរតូវ កបុងការផថល់ គុណភាពខពស់ ចំទ្ពាេះសាលាទ្រៀនរបស់ខលួន និងកិចចការទ្ផសងៗទ្ៅកបុងអងគភាព។ 
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ចំននួសិសស 
អំឡុងឆ្ប សិំកា 2012-2013 សិសសចំនួន 36,273 នាក ់នចូលសិកាកបុងសាលាទ្រៀនរបស់ OUSD។ OUSD ានភាពលផលីាញទ្ដ្ឋយសារានចំនួនសិសសចរមុេះជាតិសាសនទ៍្រចើនជាងទ្គមយួកបុងចំទ្ណាម
សាទ បន័ទ្ផសងទ្ទៀតទ្ៅកបុងរដឌកាលីហវ័រាក្ ។ ភាពសមផរូន្បបននវបផធម៌ និងភាសាចរមុេះជាតិសាសនន៍នសហគមន៍របស់ទ្យើង គឺជារទពយសមផតថិមហាសាលមយួកបុងចំទ្ណាមរទពយសមផតថិដនទទ្ទៀត ខណាទ្ពល
ន្ដលទ្យើងខិតខំរបឹងន្របងទ្រៀបចំសិសានុសិសសសរាបចូ់លមហាវទិាល័យ និងអាជីពរបស់ពួកទ្គ។ 
 

កបុងចំទ្ណាមសិសានុសិសសរបស់ OUSD ទាងំអស់ ានសិសសជាង 30% ន្ដលជាអបកសិកាភាសាអងទ់្គលស (ELL) ទ្ហើយានភាសាជាង 40 ភាសារតូវ ននិោយ។ ទ្រៅពីភាសាអងទ់្គលស ានភាសាទ្ដើម
ន្ដលរតូវ ននិោយទ្រចើនបំផុតដូចជា ភាសាទ្អសាក្ញ ភាសាចិន ភាសាទ្វៀតណាម ភាសាន្ខមរ (កមពុជា) ភាសាទ្មៀន (ោក្ វ) និងភាសាអារាក្ ប។់  
 

លទនផលសិកា 
OUSD បនថទ្ធវើការអភិវឌណន៍ទ្ៅទ្លើសនធសសន៍លទនផលសិកា (API) ន្ដលជារងាវ ស់មយួសរាបវ់ាស់ន្វងនូវសមទិនផលរបស់សាលាទ្រៀន ទ្ៅទ្លើទ្តសថសថង់ដ្ឋររបស់រដឌកាលីហវ័រាក្ ។ តារាងទីំមយួ ទ្ៅកបុងទំពរ័ទី 8 
បងាហ ញពីលទនផលនន API កបុងរយាទ្ពលមយួទសវតសរ។៍ មូលដ្ឋឌ ននន API គឺន្ផអកទ្លើពិនធុននទ្តសថទ្ៅឆ្ប មំុន ទ្ហើយការទ្កើនទ្ឡើងនន API បងាហ ញពីការរកីចទ្រមើនន្ដលរសុកទទួល នទ្លើឆ្ប មំុន។  
តារាងទីពីរទ្ៅទ្លើទំពរ័ទី 9 បងាហ ញពីកំទ្ណើ ន API របស់រកុមរង។ សិសានុសិសសសញ្ជ តិអាទ្មរចិអាស្តហវិក និងអាទ្មរកិឡាទីនានកំទ្ណើ នតិច ខណាទ្ពលន្ដលរកុមរងភាគទ្រចើន បងាហ ញនូវការថយចុេះពិនធុ
តិចតួចទ្ធៀបនឹងកាលពីឆ្ប មំុន។ សិសសពិការ បងាហ ញពីការទ្កើនទ្ឡើងោក្ ងទ្រចើននូវលទនផលសិការបស់ពួកទ្គ។  
 

តារាងទីពីរចំនួន 2 ទ្ៅទ្លើទំព័រទី 9 បងាហ ញពីបំន្ណងន្ចកទ្ផសងៗាប ននការទ្ធវើទ្តសថសថងដ់្ឋររបស់រដឌកាលីហវ័រាក្  (CST) និងរងាវ យតនមលន្ដលានការន្កន្របរបស់រដឌកាលីហវ័ាក្  (CMA សរាប់សិសសពិការមយួ
ចំនួន) កបុងរយាកាល 8 ឆ្ប កំនលងទ្ៅ។ ភាគរយននសិសសន្ដលទទួល នពិនធុសាកសម(រតូវនឹងករមតិថ្នប ក)់ ឬពិនធុខពស់ (ទ្លើសពីករមតិថ្នប ក)់ ានការទ្កើនទ្ឡើងទាងំកបុងមុខវជិាជ សិលផាភាសាអងទ់្គលស (ELA) និង 
គណិតវទិា បក្ុន្នថានការទ្ថរទ្ៅបក្ុនាម នឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ។ រកុមចំនួនពីរខ្ងទ្លើបងាហ ញពីករមិតពិនធុសាកសម និងករមតិពិនធុខពស់ ទ្ហើយរកុមចំនួនពីរខ្ងទ្រកាមបងាហ ញពីករមតិទ្រកាមមូលដ្ឋឌ ន និងទ្រកាមករមតិ
មូលដ្ឋឌ នខ្ល ងំ។  
 

តារាងពីរបនាធ បទ់្ៅទ្លើទំព័រទី 10 គឺជាការអេះអាងថ្ន ខណាទ្ពលន្ដលទ្យើងានការអភវិឌណនក៍បុងរយាទ្ពលកនលងទ្ៅកទ៏្ដ្ឋយ ក៏ទ្យើងរតូវន្តបនថការទ្តថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់ទ្ៅទ្លើទ្ាលទ្ៅសំខ្ន់ៗរបស់ទ្យើង 
ដូចជា៖ ករមតិជំនាញននការអានសរាប់សិសសថ្នប កទ់ី 3 និងករមតិជំនាញពិជគណិតសរាបសិ់សសថ្នប កទ់ី 9។ ន្ខសបនាធ ត់រកាហវបងាហ ញពីករមតិជំនាញននការអានរបស់សិសសថ្នប កទ់ី 3 និងទី 4 ន្ដលរតូវ ន 
កំណត់ទ្ដ្ឋយ CST កបុងរយាកាលមយួទសវតសកនលងទ្ៅ។  
 

ន្ខសបនាធ តន់នតារាងទ្លើទំពរ័ទី 10 បងាហ ញពីភាគរយននសិសសថ្នប កទ់ី 9 ន្ដល នទ្ធវើទ្តសថពិជគណិតជាបក់រមតិ ន្ដលរតូវ នកំណតទ់្ដ្ឋយ CST កបុងរយាកាល 8 ឆ្ប កំនលងទ្ៅ។  
 

ទ្ៅកបុងឆ្ប  ំ1999 រដឌកាលីហវ័រាក្   នដ្ឋក់ទ្ចញចាបថ់មីទ្ដើមផទី្ធវើការអភវិឌណនក៍ាររបលងទ្ចញពីករមតិវទិាល័យកបុងរដឌ កាលីហវ័រាក្ ទ្ៅកាត់ថ្ន (CAHSEE)។ សិសសសាលាទ្រៀនរដឌកបុងរដឌកាលីហវ័រាក្ ទាងំអស់ 
រតូវបំទ្ពញតាមតរមូវការរបស់ CAHSEE រពមទាងំតរមូវការរបស់រដឌដនទទ្ទៀតទ្ៅកបុងរបទ្ទស ទ្ដើមផទីទួល នសញ្ដ ប័រតថ្នប កវ់ទិាល័យ។ ទ្ាលបំណងនន CAHSEE គទឺ្ដើមផទី្ធវើឲ្យសិសសទ្ៅកបុងវទិាល័យ
សទ្រមចការសិកា នកានន់្តរបទ្សើរទ្ឡើង និងទ្ដើមផធីានាថ្នសិសសន្ដល នបញ្ចប់ការសិកាពីវទិាល័យអាចបងាហ ញពីសមតទភាពសាកសមនឹងករមតិថ្នប កក់បុងការអាន ការសរទ្សរ និងគណិតវទិា។ ទ្យើង ន 
ចបន់ដគូរជាមយួ Peralta Colleges ទ្ដើមផទី្ធវើការារំទដល់សិសានុសិសសន្ដលរតូវការជំនួយបន្នទមទ្ដើមផរីបលងជាប ់ CAHSEE។ CAHSEE រមួានពីរន្ផបកគឺ សិលផាភាសាអងទ់្គលស (ELA) និង 
គណិតវទិា។ តារាង 
 

ទ្រកាមទំពរ័ទី 10 បងាហ ញោក្ ងចាស់ពីការសិការបស់សិសានុសិសសកបុងឆ្ប សិំកា 2011-12។  
 

លទនផលសិសសសរាបឆ់្ប សិំកា 2012-13 មិនទាន់ នទ្ចញទ្ៅទ្ឡើយទ្ៅទ្ពលន្ដលទ្សៀវទ្ៅទ្សចកថីន្ណនារំតូវ នទ្ េះពុមភា។ តារាងទាងំអស់គឺរមួបញ្ចូ លទិនបនយ័ននឆ្ប សិំកា 2011-12។ 

ទសសនាវស័ិយហិរញ្ដ វតទុ 
ចប់តាងំពីឆ្ប  ំ2007 រដឌកាលីហវ័រាក្  នទទួលការកាត់បនទយការផថល់មូលនិធិសរាប់សាលាទ្រៀន។ កតាថ ទ្នេះ នទ្ធវើឲ្យានការបក្េះពាល់ដល់គទ្រាងថវកិារបស់ សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ៍ និងការ
សិការបស់សិសស។ ទ្ទាេះបីជារបវតថិសាស្តសថធាល បជួ់បរបទេះបញ្ហ របឈមននការកាតប់នទយមូលនិធិសរាប់សាលាទ្រៀនកបុងរដឌកាលីហវ័រាក្ កទ៏្ដ្ឋយ ពួកទ្យើង នពាោមទ្របើរ ស់ធនធានន្ដលានកំណតក់បុង
ករមតិអតិបរាទ្ដើមផបីំទ្ពញដល់តរមូវការន្ផបកការបទ្រងៀន ការចង់ នរបស់សងគម និងតរមូវការរបតថិបតថិការននទីរកុងដធ៏ំរបស់ទ្យើង។  
 

ការចុេះទ្ឈាម េះចូលទ្រៀនរបស់សិសស ភាគរយននការចូលទ្រៀនជាមធយមរបចនំថង (ADA) និងអារតាសិសសគឺជាកាល ងំចលករសំខ្ន់ៗ របស់ទ្យើងកបុងការផថល់មូលនិធិដល់សាលាទ្រៀននានារបស់ទ្យើង។ ការអនុមត័ 
ចាបន់នការចូលរមួចំន្ណកចំនួន 30 របស់រដឌផថល់កថីសងឃមឹដល់ទ្យើងកបុងការទទួល នហិរញ្ដ វតទុដ៏របទ្សើរកបុងទ្ពលអនាគត។ គទ្រាងថវកិារបស់អភិ លទ្ខតថរតូវ នដ្ឋក់ទ្ចញកាលពីនថងទី 10 ន្ខ មករា ឆ្ប  ំ
2013។ 
 

ទ្លាកអភ ិលទ្ខតថកំពុងដ្ឋក់ទ្សបើគំរហិូរញ្ដ វតទុថមីសរាប់ការអបរ់ពំថី្នប កម់ទ្តយយដល់ថ្នប កទ់ី 12 ន្ដលនឹងទ្ធវើឲ្យានកំទ្ណើ នមូលនិធិសរាប់សិសសកបុងាប ក ់ គំរហិូរញ្ដ វតទុទ្នាេះទ្ៅថ្ន “របូមនថរគបរ់គងមូលនិធិកបុង
មូលដ្ឋឌ ន” ទ្ៅកាតថ់្ន LCFF។ របសិនទ្បើសំទ្ណើ គំរមូូលនិធិថមីសរាបឆ់្ប សិំកា 2013-14 រតូវ នសាជិកសភា និងទ្លាកអភ ិលទ្ខតថអនុមត័កបុងន្ខមថុិនា ឆ្ប  ំ2013 ទ្នាេះ OUSD នឹងសទិតកបុងការទទួល
 នផលរបទ្ោជន៍ន្ផបកហិរញ្ដ វតទុ ទ្ដ្ឋយសារន្តទ្យើងានចំនួនសិសសសិកាភាសាអងទ់្គលស និងសិសសន្ដលានសិទនិទទួល នការផថល់អាហារនថងរតងឥ់តគិតនថល និងបញ្ចុ េះតនមលជាទ្រចើននាក។់  
 

សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ ៍ ផឋល់អាទិភាពទ្ៅទ្លើការផថល់មូលនិធិទ្លើការសិការបស់សិសានុសិសសទ្ដើមផបីំទ្ពញតាមបទដ្ឋឌ នសបូលទូទ្ៅនានារបស់រដឌ បទ្ងកើនអារតាបញ្ចប់ការសិកាថ្នប កវ់ទិាល័យ 
និងកាតប់នទយវសិាារតកបុងចំទ្ណាមសិសានុសិសសន្ដលបនថការសិកា និងសិសសន្ដលពយរួការសិកា។ ទ្យើងទ្ធវើការទ្បថជាញ កបុងការផថល់ឲ្យសិសានុសិសស និងរកុមរគួសារនូវសាលាទ្រៀនន្ដលានគុណភាពទ្ៅ
កបុងតំបនន់ានារបស់ទ្យើង និងទ្ធវើជាគំរនូនការទ្របើរ ស់រាល់ធនធានទាងំអស់ទ្ដើមផបីំទ្ពញតរមូវការសាគមនស៍ាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើង។  
 

ទ្ដើមផទីទួល នឯកសារទ្ផសងៗទាកទ់ងនឹងរបវតថិហិរញ្ដ វតទុរបស់រសុក។ សូមចូលទ្ៅកាន់ទ្គហទំពរ័ www.ousd.k12.ca.us/financedoc។
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ទ្តើទ្លាកអបកដឹងពទីកឹរ កស់របុចំនាយទ្លើការមនិចូលទ្រៀនរបស់សិសានុសិសស ឬទ្ទ? 
 

ការមនិចូលទ្រៀន គឺជា “រចកទ្ចញ” ននបទទ្លមើសន្ដលទ្បើកទាវ រទ្ៅរកបញ្ហ កានន់្តធងនធ់ងរ។ បញ្ហ ទ្នេះក៏ ន 
ទ្ធវើឲ្យសាលាទ្រៀននានាចំណាយថវកិាអស់រាប់លានដុលាល  កបុងមយួឆ្ប  ំទ្ដ្ឋយ នរារាងំមនិឲ្យានកមមវធិី 
សិកាមួយចំនួនមនិន្មនសរាបន់្តសិសសន្ដលមនិចូលទ្រៀនបក្ុទ្ណាត េះទ្ទ។  
 

ទំនាកទ់ំនងរវាងការចូលទ្រៀន និងការសទ្រមចការសិកាគឺន្ផអកសំខ្ន់ទ្លើការរសាវរជាវ និងសុភវនិិចឆ័យ។ 
កបុងឆ្ប សិំកានិមយួៗ ានចំនួននថងសិកា 180 នថង ទ្ហើយនថងនិមួយៗគឺពិតជាានសារាសំខ្នណ់ាស់
សរាប់ការទ្ជាគជយ័ននការសិកាកបុងសាលាទ្រៀន។ បក្ុន្នថាតាបិតាជាទ្រចើនមនិ នដឹងថ្នការចូលទ្រៀន 
របស់សិសសគឺជាទ្រឿងមយួន្ដលសាលាទ្រៀនអាចទាញយករ កច់ំណូលពីរដឌ ន។ មូលនិធិរបស់សាលា 
ទ្រៀនរតូវ នរទរទង់ទ្លើការចុេះទ្ឈាម េះចូលទ្រៀនគុណ នឹងចំនួនមធយមននការចូលទ្រៀនរបចនំថងទ្ទ ទ្នេះាន 
នយ័ថ្នទ្ៅទ្ពលន្ដលសិសសមនិមកសាលាទ្រៀន ទ្នាេះសាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើងនឹងានលុយកានន់្តតិច 
ទ្ដើមផរីទរទងក់មមវធិីសិកា ទិញសាភា រ និងបងន់ថលជូនរគូបទ្រងៀន។  
 

មនិថ្នសិសសអវតថានទ្ដ្ឋយានមូលទ្ហតុ ឬាម នមូលទ្ហតុកទ៏្ដ្ឋយ    រសុកនឹងមនិទទួល នមូលនិធិ 
ទ្ហើយសិសសកខ៏កខ្នមនិ នទ្រៀននូវចំនុចសំខ្ន់ៗ ផងន្ដរ។ ការអវតថានរបស់សិសសទ្ធវើឲ្យសាលាទ្រៀន
របស់ទ្យើងចំនាយថវកិាអស់រាប់លានដុលាល រ។ សូមទ្លាកអបករ កដកបុងចិតថថ្នកូនរបស់ទ្លាកអបកចូល
ទ្រៀនជាទ្រៀងរាល់នថង។  
 

រគបា់ប ទ្ៅកបុងសហគមនរ៍បស់ទ្យើងានតួនាទកីបុងការទ្ធវើឲ្យសិសសរបស់ទ្យើងទទួល នទ្ជាគជយ័ទ្ដ្ឋយ៖ 
 

 សិសានុសិសសមកទ្រៀន និងខិតខំរបឹងន្របងអស់ពីលទនភាពជាទ្រៀងរាល់នថង។ 
 

 រកុមរគួសារានកថីរពំឹងខពស់ និងារំទដល់សិសានុសិសសឲ្យខិតខំរបឹងន្របងអស់ពីលទនភាពទ្ៅកបុង
សាលាទ្រៀនជាទ្រៀងរាល់នថង និងបញ្ចប់ការសិកាទ្ដើមផទី្រតៀមចូលកបុងមហាវទិាល័យ។  
 

 ទ្លាករគូអបករគូទ្តថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់ទ្លើលទនផលសិកាសទ្រមច នរបស់សិសស ផថល់នូវកមមវធិី
សិកាន្ដលមក្តច់ត ់ទ្របើរ ស់វធិីសាស្តសថបទ្រងៀនន្ដលលអបំផុត បទ្រងៀនពាកព់ន័ននឹងវបផធម ៌និង
ានឆលុេះបញ្ច ំងទ្លើការបទ្រងៀន ទ្ហើយសិកាពីរទ្បៀបកបុងការអភិវឌណនរ៍បស់ខលួនរគប់ទ្ពល។ 
 

 នាយកសាលាទ្រៀនទ្របើរ ស់សំពាធ និងការារំទទ្ដើមផធីានាថ្នបនធបទ់្រៀននិមយួៗទ្តថ តទ្លើលទនផល
សិកា ទ្ហើយរគូបទ្រងៀនានធនធានឯកសារ ទិនបនយ័ និងមតិន្កលមអន្ដលរតូវការទ្ដើមផទី្របើរ ស់វធិី
បទ្រងៀនខុសៗាប ទ្ដើមផបីំទ្ពញតរមូវការរបស់សិសសាប ក់ៗ ។  
 

 ទ្ទាេះបុគគលិករបស់ OUSD ទ្ធវើការតធ ល់ជាមួយសិសានុសិសសទ្ៅកបុងបនធបទ់្រៀន ឬទ្ៅកបុងការ
ារំទទ្លើការបទ្រងៀនទ្ដ្ឋយការបទ្ងកើតបរសិាទ នទ្រៀនសូរតន្ដលានភាពសាអ ត និងសុវតទិភាព ក៏ការ
ពយោមរបស់អបករាល់ាប គឺ ទ្ដើមផធីានាថ្ន សិសានុសិសសរគប់ៗ ាប បញ្ចបក់ារសិកាទ្ៅវទិាល័យ
ទ្ដ្ឋយទ្ជាគជយ័ និងទ្រតៀមចូលមហាវទិាល័យ និងសរាប់អាជីពរបស់ខលួន។  
 

 នដគូរសហគមនផ៍ថល់នូវកមមវធិី និងទ្សវាកមមដា៏នសារាសំខ្ន់នានាទ្ៅកបុងសាលាទ្រៀនរបស់ទ្យើង
ទ្ដើមផរីទរទងដ់ល់សិសានុសិសស និងរកុមរគួសារ ក៏ដូចជាានតួនាទីកបុងការរលឹំកទ្ឡើងវញិនូវទិនបនយ័
ន្ដលជួយ កបុងការកំណតអ់តថសញ្ដ ណ និងទាញយកធនធាននានាមកបំទ្ពញតរមូវការរបស់
សហគមនស៍ាលាទ្រៀន។  
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 
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មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ទ្ៅ OUSD ទ្យើងានការទ្បថជាញ ផថល់នូវការបទ្រងៀន កមមវធិីសិកា បទពិទ្សាធន ៍និងការារំទន្ដល 
ច ំច់សរាប់ទ្រតៀមឲ្យបុរតធីតារគប់ាប ចូលមហាវទិាល័យ និងានអាជីព។ ទ្ដើមផទី្ធវើឲ្យទ្ាល 
ទ្ៅទ្នេះកាល យជាការពិត ទ្យើងកំពុងន្តទ្របើរ ស់យុទនសាស្តសថមយួចំនួនទ្ដើមផធីានាថ្នសិសានុសិសស 
ឈានដល់ចំណុចជំនាញរ កដ។ ឧទាហរណ៍មយួចំនួនននយុទនសាស្តសថទាងំទ្នេះ ន្ដលាន 
ទ្ៅខ្ងទ្រកាម រមួជាមួយនឹងវធិីមយួចំនួន ន្ដលទ្លាកអបកអាចជួយ  នទ្ៅផធេះ។ ទ្ដើមផទីទួល
 នពត័៌ានអំពីជំហានដនទទ្ទៀត ន្ដលសាលាទ្រៀនកំពុងអនុវតថកបុងការជួយ ឲ្យសិសានុសិសស
សទ្រមចទ្ាលទ្ៅទាងំទ្នេះ សូមទ្ធវើការសាកសួរជាមួយនាយកសាលាទ្រៀន រគូបទ្រងៀន និងបុគគលិក 
ដនទទ្ទៀតទ្ៅសាលាទ្រៀនកូនរបស់ទ្លាកអបក។ សរាប់ការពណ៌នាពចីំទ្ណេះដឹង ជំនាញ និង 
ទសសនាន្ដលសិសានុសិសសរពំឹងនឹងសទ្រមច នពីករមតិថ្នប កន់ិមួយៗ  
 

សូមពិនិតយបទដ្ឋឌ នទ្ផសងៗននរដឌ កាលីហវ័រាក្ ទ្ៅទ្គហទំពរ័ www.cde.ca.gov/be/st/ss/។ 
 

ទ្ាលទ្ៅរបស់រសកុ៖ សិសានុសិសសទ្ៅអកូឡិនដន៍ងឹរតវូ ន
ទ្រតៀមសរាបក់ារទ្ជាគជយ័កបុងមហាវទិាល័យ នងិកបុងអាជពី។ 
 

សិសសរគបា់ប ទ្ៅកបុងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអកូឡិនដ ៍ នងឹទ្រៀនចំទ្ណេះដងឹ ជនំាញ នងិ
សមតទភាពទ្ដើមផទី្រតៀមសរាបក់ារទ្ជាគជយ័ទ្ៅកបុងមហាវទិាល័យ នងិអាជពីទ្ៅទ្ពលន្ដល
ពួកទ្គបញ្ចបក់ារសិកាថ្នប កវ់ទិាល័យ ទ្ដើមផធីានាថ្នពួកទ្គអាចអាន សរទ្សរ នោិយ 
គតិគូរទ្ដ្ឋយមក្តច់ត ់ នងិានការសនបដិ្ឋឌ នដជ៏ាកល់ាកស់រាបភ់ាពទ្ជាគជយ័ទ្រកាយថ្នប ក ់
មធយមសិកា។  
 

ឧទាហរណ៍អំពីសកមមភាពទាងំឡាយន្ដល OUSD កំពុងទ្ធវើទ្ដើមផជីយួ ឲ្យ
សិសសសទ្រមចទ្ាលទ្ៅ៖ 

 

 ទ្លើកកមពស់វបផធមន៌នការចូលទ្រៀនមហាវទិាល័យទ្ៅរគបស់ាលាទ្រៀនតាងំពីថ្នប ក់មទ្តយយ
ដល់ថ្នប កទ់ី 12 ារំទទសសនាវស័ិយ ន្ដលសិសសរគបរ់បូរបស់អូកឡិនដ ៍ានទ្ាលទ្ៅចូល
ទ្រៀនមហាវទិាល័យ។ 

 បនថការារំទអនុវតថតាមវគគសិកាករមតិវទិាល័យ ន្ដលជាតរមូវការចូលសិកាមហា
វទិាល័យកំណតទ់្ដ្ឋយ UC/CSU ទ្ដ្ឋយការបញ្ជ ក់ថ្នវគគសិកាទាងំអស់បំទ្ពញតាម
ល័កខខណ័ឍ  ”a-g” រគបម់ុខវជិាជ ។  

 បនថការារំទអនុវតថវគគសិកាពីការអប់រជំំនាញបទ្ចចកទ្ទស សរាបអ់ាជីពដល់បទដ្ឋឌ នសបូល
រមួ (Common Core) និងបទដ្ឋឌ នទទួលសាគ ល់ “a-g” រគបទ់្ពលទ្វលាន្ដលអាចទ្ធវើ ន។ 

 បនថពរងឹងធនធានន្ដលានរសាប ់និងបទ្ងកើតកមមវធិីសិកាន្ដលផារភាជ បន់ឹងអាជីព និង
ាា៌សរាប់ការសិកាទ្ៅកបុងវទិាល័យនានារបស់ OUSD។ 

 ផថល់ការតរមងទ់ិសអាជីព Kuder ទ្ដ្ឋយឥតគិតនថលសរាប់សិសសអនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យ ទ្ដើមផនី្សវងរកចំណងច់ំណូលចិតថ និងជំនាញទាងំឡាយ និងផារភាជ ប់ទ្ៅនឹង
ទ្ាលទ្ៅបនាធ បព់បីញ្ចបថ់្នប ក់វទិាល័យ។  

 ទ្ធវើការជាមយួនដគូរសហគមន ៍កបុងការផថល់ន្ផនការទ្រៀនបនថថ្នប កម់ហាវទិាល័យ និងចប់
យកអាជីពកបុងកមមវធិីសិកាបន្នទមទ្រៅទ្ាក្ ងទ្ផសងៗ។  

 ពរងីកឱ្កាសចុេះកមមសិកា ពិទ្សសទ្ៅកបុងរដូវទ្ៅថ  សរាប់សិសានុសិសសទ្ដើមផអីភវិឌណ
ជំនាញសរាបក់ារទ្ជាគជ័យកបុងពិភពការងារ។  

 ផឋល់អំណាចសិសសដឹកនាសិំសស ទ្ដើមផនី្ចករនំ្លក “ចំទ្ណេះដឹងករមតិមហាវទិាល័យ” 
ទ្ៅដល់សហគមនស៍ាលាទ្រៀននានា។ 

 បទ្ងកើនចំនួនការផថល់ថ្នប កក់រមតិខពស់ និងផថល់ការារំទបន្នទមទ្ដើមផបីទ្ងកើនអារតាផថល់ថ្នប ក់
ករមតិខពស់ដល់សិសានុសិសសជនជាតិអាទ្មរចិអាស្តហវិច និងអាទ្មរកិឡាទីន។ 

 បទ្ងកើនការចូលរមូ និងការទ្ធវើទ្តសថ PSAT និង SAT របស់សិសសនិងផថល់អភយ័ឯកសិទនិ
ដល់សិសសកបុងការទ្ធវើទ្តសថទ្ដ្ឋយឥតគិតនថល។  

 ទ្លើកទឹកចិតថសិសសថ្នប កទ់ី 11 ទាងំអស់ឲ្យបំទ្ពញកមមវធិីវាយតនមលជាមុន ទ្ៅកាត់ថ្ន 
(EAP)។ EAP ផថល់នូវវាស់សធង់ដជ៏ាកល់ាក់មយួថ្នទ្តើសិសសាប ក់អាចទ្រតៀមចូលមហា
វទិាល័យ នករមតិណា ទ្ដើមផធីានាថ្នទ្ពលទ្វលាសរាបទ់្រៀនថ្នប កទ់ី 12 គឺរតូវ ន
ចំណាយសរាបន់្តការទ្រៀបចំសិសសកបុងការទទួល នទ្រកឌីតការងារទ្ដ្ឋយមនិច ំច់ន្ក
តរមូវទ្ៅកបុងមហាវទិាល័យ។  

 ារំទការចុេះទ្ឈាម េះចូលទ្រៀនរបស់សិសសវទិាល័យ កបុងទ្ពលន្តមយួទ្ៅកបុងវគគសិកាករមតិ
មហាវទិាល័យកបុងសហគមន ៍ខណាទ្ពលន្ដលពួកទ្គទ្ៅករមតិវទិាល័យទ្ៅទ្ឡើយ កបុង
ទ្ាលបំណងអភវិឌណ ឬឈានទ្ៅមុខ។  

 

អវនី្ដលទ្លាកអបកអាចទ្ធវើ នទ្ដើមផជីយួ ដល់បរុតធតីារបស់ទ្លាកអបក
ឲ្យសទ្រមចទ្ាលទ្ៅ៖  
 ជួបជាមយួរគូរបស់កូន ទ្លាកអបករបសិនទ្បើទ្លាកអបកានការ រមភាថ្នទ្តើកូនទ្រៀនរតូវនឹង

ករមតិឬទ្ទ។ វាមនិន្មនជាការឆ្ប់រហ័សទ្ពកកបុងការសំុជំនួយដល់កូនរបស់ទ្លាកអបកទ្ដើមផ ី
ទទួល នទ្ជាគជយ័ទ្ឡើយ។  

 ទ្ធវើការទំនាកទ់ំនងជាមយួអបកផថល់របឹកា ទីរបឹកា និងនដគូរនានារបស់សាលាទ្រៀនន្ដល
ទ្តថ តការរទរទងទ់្លើការទ្រតៀមជាទ្រសចសរាប់ចូលមហាវទិាល័យ និងអាជីព។ អបក
ទាងំទ្នេះគឺជាធនធានដា៏នតនមលសរាប់ថ្នប កក់ណាថ ល និងវទិាល័យ។ 

 តាមដ្ឋនការរកីចទ្រមើនរបស់កូនទ្លាកអបក ទ្ទាេះបីជាទ្លាកអបកមនិដឹងពីចំណុចទាងំអស់
ពាកព់ន័ននឹងមុខវជិាជ សិកាទ្នាេះកទ៏្ដ្ឋយ។ ពិភាកាជាមួយនឹងរគូរបសិនទ្បើទ្លាក អបក រតូវការ 
ាតជួ់យ កូនរបស់ទ្លាកអបកទ្ៅផធេះ។  

 ជួយ កូនរបស់ទ្លាកអបកអភវិឌណជំនាញការសិកាលអៗ និងការរគប់រគងទ្ពលទ្វលា។ ទ្រៀបចំ
កន្នលងដ្ឋចទ់្ដ្ឋយន្ឡកសរាបកូ់នទ្លាកអបកទ្ធវើកិចចការផធេះ។ សំុពិនិតយទ្មើលកិចចការផធេះ 
និងទ្តសថ ន្ដលរគូ នដ្ឋក់ឲ្យទ្ធវើទ្ដើមផទីទួល នពត័ា៌នថមីៗអំពីកិចចការសាលាទ្រៀន។ 

 របសិនទ្បើកូនរបស់ទ្លាកអបកទ្ៅទ្រៀនករមតិវទិាល័យ សូមសួររក ABI Parent Portal ឬ
ឧបករណ៍តាមអុីនទ្ធើណិតទ្ដើមផតីាមដ្ឋនពីការរកីចទ្រមើនរបស់កូនទ្លាកអបក រមួទាងំការ
ចូលរមួពិនធុកិចចការផធេះ និងពិនធុទ្តសថទ្ផសងៗ។  

 បណឋុ េះឥរោិបថចូលទ្រៀនមហាវទិាល័យដល់កូនរបស់ទ្លាកអបក។ ទ្ទាេះបីជាទ្លាកអបកមនិ
 នចូលទ្រៀនមហាវទិាល័យកទ៏្ដ្ឋយ ទ្លាកអបកអាចានការរពំឹងទ្លើការអបរ់កំបុងករមតិខពស់
ទ្ៅកបុងផធេះទ្លាកអបកទ្ដ្ឋយមនិតល ស់បថូរ។ រ ប់ដល់កូនរបស់ទ្លាកអបកថ្ន ទ្លាកអបករពំឹងថ្ន
ពួកទ្គនឹងបញ្ចបក់ារសិកាទ្ៅវទិាល័យទ្ដើមផទី្រតៀមចូលមហាវទិាល័យ និងានអាជីព 
ទ្ហើយរពំឹងថ្នពួកទ្គអាចទទួល នទ្ជាគជយ័។ 

 ទ្ធវើទសសនាកិចចទ្ៅទីតាងំមហាវទិាល័យកបុងរសុកនានាទ្ៅកបុងមូលដ្ឋឌ ន។ ការឆ្ប់បញ្ចូ ល
កូនរបស់ទ្លាកអបកទ្ៅកបុងពិភពការអបរ់ខំពស់ជាងករមតិ នឹងជួយ ឲ្យពួកទ្គយល់ទ្ឃើញថ្ន
ខលួនគឺជាន្ផបកមយួននវបផធមទ៌្នាេះបនាធ បព់ីបញ្ចបថ់្នប កវ់ទិាល័យ។  

 រតូវទ្ធវើជាអបកចូលរមួដ៏សកមមទ្ៅកបុងរពឹតថិការណ៍នានារបស់សាលាទ្រៀន  និង រសុក 
ជាពិទ្សសកបុងសកមមភាពន្ដលទ្តថ តទ្លើការទ្រតៀមជាទ្រសចសរាបចូ់លមហាវទិាល័យ 
និងចបអ់ាជីព។ ចូលរមួកបុងរពឹតថិការណ៍នានាសរាប់ាតាបិតា និងរគួសារន្ដលជាការ
ទ្រៀបចំរបស់សាលាទ្រៀន  និង រសុកតាមទ្ពលទ្វលាន្ដលអាចចូលរមួ ន ទ្ដើមផទីទួល ន
ពត័ា៌នពីអវីន្ដលកំពុងន្តទ្កើតានទ្ៅកបុងសាលាទ្រៀនកូនរបស់ទ្លាកអបក និងទ្ៅកបុង 
OUSD។ ទ្លាកអបក អាចពិចរណាចូលជាន្ផបកមយួននសាគមាតាបិតា ឬរកុមរបឹកា
សាលាទ្រៀន (SSC) ទ្ៅកបុងសាលាទ្រៀនរបស់កូនទ្លាកអបក។  

 បនាំុខលួនទ្លាកអបកជាមយួនឹងតរមូវការននការានសិទនិចូលមហាវទិាល័យ )ន្ដល រតូវ ន
សាគ ល់ថ្ន តរមូវការ “a-g” សូមទ្មើលទំពរ័ទី 23 សរាប់តារាងទាងំមូល  (និង ទ្របៀបទ្ធៀប
តរមូវការទាងំទ្នាេះ ជាមួយនឹងវគគសិកាទ្ៅវទិាល័យរបស់កូនទ្លាកអបក។  

 ពិភាកាជាមួយកូនទ្លាកអបក អំពីកមមវធិីសិកាន្ដលផារភាជ បន់ឹងអាជីព និងាា៌សរាប់

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/


 
 

 
 
 
 

13 

មគគុទ្ទធសកស៍រាបា់តាបិតាសិសស 2013-14 
សូមចូលទ្ៅទ្គហទពំរ័របស់ទ្យើង www.ousd.k12.ca.us សរាបទ់្លខទូរស័ពធ របតទិនិ បញ្ជ ីមខុមហូប នងិពត័ា៌នបន្នទមទ្ទៀត 

 សាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុក ន្ដលានការអភវិឌណជាងទ្គបំផុតរបចរំដឌកាលីហវ័រាក្ កបុងរយាកាលរ បីំឆ្ប ចុំងទ្រកាយទ្នេះ 

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍
រសុកអូកឡិនដ ៍

សាលាទ្រៀនសហគមន ៍ សិសសខិតខំរបឹងន្របង 

ចបអ់ារមមណ៍ចំទ្ពាេះពត័ា៌នថមីៗពាកព់ន័ននឹងសាលាទ្រៀនសហគមនរ៍សុកអូកឡិនដ?៍ សូមទាកទ់ងទ្យើងខញុ ទំ្ៅទ្គហទំពរ័ Facebook និង Twitter! 

ការសិកាទ្ៅកបុងវទិាល័យ។ ការទ្ធវើដូចទ្នេះនឹងជួយ ឲ្យកូនរបស់ទ្លាកអបកចូលទ្ៅកបុងពិភព
ននការសិកាពិតរ កដ ជាមយួនឹងកិចចការទ្រតៀមចូលមហាវទិាល័យ។ សូមទ្មើល
ទ្គហទំព័រនន Linked Learning តាមរយា www.ousd.k12.ca.us/linkedlearning 
សរាបព់ត័៌ានបន្នទមអំពីកមមវធិិសិកាន្ដលានទ្ៅវទិាល័យនានារបស់ OUSD។  

 ន្សវងរកពីពត័ា៌នអំពី ការតរមងទ់ិសអាជីព Kuder តាមអុីនទ្ធើណិតជាមួយាប ។ 
សិកាអំពីជំនាញ និងចំណងច់ំណូលចិតថកូនរបស់ទ្លាកអបក និងពិភាកាអំពទី្ាលទ្ៅ
សរាប់អនាគត។ សូមចូលទ្ៅកបុងទ្គហទំពរ៍ www.kudernavigator.com និងសាកសួរ
រគូ អបកផថល់របឹកា ឬនាយកសាលាទ្រៀនសរាបព់ត័ា៌នលមអតិ។  

 សូមទំនាកទ់ំនងការោិល័យទ្រតៀមខលួនចូលមហាវទិាល័យ និងចប់យកអាជីពរបស់ 
OUSD (OUSD College and Career Readiness) សរាបជ់ំនួយបន្នទម។ សូមទ្មើល
ទ្គហទំព័រ www.ousd.k12.ca.us/ccro ទ្ដើមផទីទួល នទ្លខទូរស័ពធទំនាកទ់ំនង និង
អុីន្មក្ល។ 

 

http://www.ousd.k12.ca.us/linkedlearning
http://www.kudernavigator.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

អង្គហេតុរេ័ស (2012-13) 

សាលាហរៀន + កូនសសិស 

បុគ្គលិក 

សង្កា ត់សាលាហរៀនអូកឡិនដ ៍

សង្កា ត់សាលាហរៀនអូកឡិនដ៍ នឹង្ក្លា យហៅជាសង្កា ត់សេគ្មនប៍ំហរើហសវាទូលទូំលាយ ដល់កមុារទំង្មលូ នឹង្លុបបបំាត់ហោលនវូភាពមិនហសម ើគ្នា  និង្នឹង្ផ្ដល់ហោយកមុារមាា ក់ៗ 

នូវគ្គ្បូហគ្ង្ៀនដ៏លអគ្បហសើរជាហរៀង្រាល់ថ្ងៃ។ 

សមទិធផ្លថ្នកនូសិសស 

ចនំនួភាគ្រយថ្នកនូសសិសអាកហរៀនចបថ់្នា កទ់ ី12 ដដលបហំពញបានតាមតគ្មវូក្លរ “ក-ឆ” 

ថ្នសកលវទិាលយ័ UC/CSU ហេើយទទលួបានពនិទុ C ឬលអជាង្ហនេះ (2011-12) 

ចំនួនសារបុថ្នកនូសិសសដដលហរៀនចបថ់្នា ក់ទី 12  ដដលបំហពញបានតាមតគ្មូវក្លរ 

នានាថ្នសកលវិទាល័យ UC/CSU - 748 

29.4% កូនគ្ោហ្វេរិកោហមរកិ្លំង្  45.3% ហេទគ្សី 

37.1% កូនសសិសឡាទីន  38.9% ហេទគ្បុស 

61.2% កូនសសិសោសុ ី
 

25.7% 
កូនសសិសោហ្វេរិក 

ោហមរិក្លងំ្ហេទគ្បុស 

72.9% កូនសសិសដសែកស    

សារុបទំង្អស់កាុង្សង្កា ត់ - 42.3% 

 

សាលាហរៀន K-12 ថ្នសង្កា ត ់OUSD (2012-13) 

50 សាលាបឋមសកិា (K-5) 

4 
សាលាបឋមសកិា / សាលាមជ្ឈិម  

សិកា (K-8) 

14 សាលាមជ្ឈមិសកិា (6-8) 

2 
សាលាមជ្ឈមិសកិា/សាលាថ្េសគូល   

(6-12) 

6 សាលាថ្េសគូល (9-12) 

11 សាលាខ្នា តតូច / ផ្ដល់ក្លរសិកាបនដ 

871 ចនំនួសរបុថ្នសាលាហរៀន 
  

30 
មណ្ឌ លដងកមុារមិនទន់គ្គ្ប់ោយុចូល 

ហរៀន (ECE) 

11 កមមវធិីមហតយយសាលាអនដក្លល 

3 កមមវធិីសិកាសំរាបម់នសុសហពញវយ័ 

34 
សាលាឆាតហធឿសគូលដដលមានក្លរ 

អនញុ្ញា តពីសង្កា ត់ 

 

ក្លរចេុះហ ម្ េះហរៀនថ្នា ក ់K-12 ថ្នសង្កា ត ់OUSD (2012-13) 

19,913 សាលាបឋមសកិា (K-5) 

7,257 សាលាមជ្ឈមិសកិា (6-8) 

9,010 សាលាថ្េសគូល (9-12) 

36,180 ចនំនួសរបុថ្នកនូសសិសចេុះហ ម្ េះហរៀន 
  

11,668 កូនសសិសអាកហរៀនអង្់ហគ្ាស 

3,949 កូនសសិសពិក្លរ2 

1,455 កូនសិសសពីរសគូល / ECE 
  

ក្លរចេុះហ ម្ េះហរៀនសាលាឆាហធឿសគូល (2012-13) 

10,118 សាលាឆាតហធឿសគូលដដលមានក្លរ 

អនញុ្ញា ត ពីសង្កា ត់ 

 

ពតម៌ានអពំកីនូសសិសថ្នា ក ់K-12 តាមគ្កមុ 

ជាតសិាសនថ៍្នសង្កា ត ់OUSD (2012-13) 

38.5% កូនសសិសឡាទី 

30.8% កូនសសិសោហ្វេរិកោហមរកិ្លំង្ 

14.1% កូនសសិសោសុ ី

10.7% កូនសសិសដសែកស 

1.2% កូនសសិសមហាសាមុគ្ទបា៉ា សុីេរកិ 

0.9% កូនសសិសេរីលីពីន 

0.4% 
កូនសសិសោហមរិក្លំង្ដសែកគ្កេម / 

កូនជ្នជាតិហដើមោឡាសាា  

2.3% កូនក្លត់ហគ្ចើនសាសន ៍

1.1% កូនសសិសដដលមិនគ្បាបជ់ាតិសាសន ៍

 

ភាសាកហំណ្ើត (2012-13) 

និយាយភាសាកំហណ្ើត - 48+ 

អង្់ហគ្ាស (51%) ហអសប៉ា ញលុ (33%) ចិន (6%) ហផ្សង្ៗ (10%) 

 

ោគ្តាគ្កមុកនូសិសសអាកហរៀនចប ់4 

(2011-12) 

ចំនួនសារបុថ្នគ្កមុកនូសិសសអាកហរៀនចប់ - 1,531 

53.2% គ្ោហ្វេរិកោហមរកិ្លំង្  64.1% ហេទគ្សី 

52.1% កូនសសិសឡាទីន  53.8% ហេទគ្បុស 

78.7% កូនសសិសោសុ ី
 

50.6% 
កូនសសិសោហ្វេរិក 

ោហមរិក្លងំ្ហេទគ្បុស 

78.4% កូនសសិសដសែកស  45.7% អាកហរៀនអង្់ហគ្ាស 

សារុបទំង្អស់កាុង្សង្កា ត់ - 62.6% 

 

បគុ្គលកិទំង្អស ់

   គ្បជាសាហ្វសដ  

   35.4% ជ្នោហ្វេរកិោហមរកិ្លំង្ 

3,335 បុគ្គលិកគ្បោំក្លរដ្ឋា ន  35.4% ជ្នដសែកស 

1,024 
បុគ្គលិកមិនគ្បោំ 

ក្លររដ្ឋា ន  

 
14.9% ជ្នោសុ ី

4,359 សារុបបុគ្គលិក  13.6% ជ្នឡាទីន 

   0.7% ហផ្សង្ៗ 

 

បគុ្គលកិគ្បោំក្លរដ្ឋា ន 

130 អាកគ្គ្ប់គ្គ្ប់គ្គ្ង្ 
 

59 
គ្គ្ូបហគ្ង្ៀនដដលមានក្លរ 

បញ្ញា ក់ពីគ្កមុគ្បកឹាជាតិ 

2,008 គ្គ្ូបហគ្ង្ៀន 

 

94% 

ចំនួនភាគ្ ថ្នថ្នា កប់ហគ្ង្ៀន 

ហដ្ឋយ គ្គ្ូដដលមានគ្ណុ្ 

សមែតដិខ្ពស ់

1,197 បុគ្គលិកគ្ទគ្ទង្់ 
 

5.55 
ចំនួនឆាា ំដដលមានបទ 

ពិហសាធន៍បហគ្ង្ៀនជាមធយម 

3,335 សារុបបុគ្គលិកគ្បោំក្លរដ្ឋា ន    

 

1,705 គ្គ្ូបហគ្ង្ៀនថ្នា ក់ K-12 

60 គ្គ្ូបហគ្ង្ៀនមណ្ឌ លកមុារមិនទន់គ្គ្បោ់យុចូលសាលា (ECE) 

243 គ្គ្ូបហគ្ង្ៀនថ្នា កអ់បរ់ំពិហសស 

 

គ្បាកស់ណំ្ង្គ្គ្បូហគ្ង្ៀន 

$39,456 គ្បាក់ដខ្កំរិតដបំូង្ថ្នគ្គ្បូហគ្ង្ៀន 

$54,873 គ្បាក់ដខ្ជាមធយមថ្នគ្គ្បូហគ្ង្ៀន 

 

វតដមាន (2011-12) 

95.5% វតដមានមធយមជាគ្បោំ 

10.6% អវតដមានរំុាថ្រ៉ៃ3 

 

32.2% កូនសសិសអាហកៀនអង្់ហគ្ាស 

10.9% កូនសសិសពិក្លរ2 

 



 

 

កមមវិធី 
ោហារបូតថមភសរំាបក់មុារ (2011-12) 

8,093 ចំនួនោហារហពលគ្ពឹកដដលបានផ្ដល់ហោយជាគ្បោំ 

21,434 ចំនួនមធយមថ្នោហារថ្ងៃគ្តង្់ដដលបានផ្ដល់ហោយជាគ្បោំ 

7,956 ចំនួនមធយមថ្នោហារហគ្ៅហពលបនាទ បពី់សាលាដដលបានផ្ដល់ហោយជាគ្បោំ 

414 ចំននួោហារហពលលាៃ ចដដលបានផ្ដល់ហោយជាគ្បោំសរំាបអ់ាកមានគ្បាក់ចណូំ្លទប 

37,8976 ចនំនួសារបុជាមធយមថ្នមហបូោហារដដលបានផ្ដលហ់ោយទទលួទនជាគ្បោំ 

69%7 ចំនួនភាគ្រយថ្នកូនសិសសដដលមានសិទធទទួលោហារហដ្ឋយឥតគ្ិតថ្ងា និង្តាមក្លរបញុ្េះថ្ងា 

67 ចំនួនសាលាហរៀនដដលមានដ្ឋក់តុបដនាសាឡាត់ 

22 ចំនួនទីផ្ារលក់ផ្លដំណំអកូឡនិដ៍គ្សស់ៗ 

 

សខុ្ភាព នងិ្សខុ្មាលភាព (2011-12) 

15 ចំនួនមណ្ឌ លសខុ្ភាពហៅតាមទីសាលាហរៀន 

31,440 ចំនួនមនសុសមកក្លនម់ណ្ឌ លសខុ្ភាពហៅតាមទីសាលាហរៀន 

6,185 ចំនួនអតិងិជ្នដដលហគ្បើគ្បាស់មណ្ឌ លសុខ្ភាពហៅតាមទីសាលាហរៀន 

5.1 ចំនួនធមយមថ្នក្លរមកក្លន់មណ្ឌ លសុខ្ភាពកាុង្អតិងិជ្នមាា ក់ៗ  

43%8 ោគ្តាហគ្បើគ្បាស់មណ្ឌ លសុខ្ភាពជាមធយម 

 

កមមវធិសិីកាបនាទ បព់សីាលាហរៀន (2012-13) 

75 ចំនួនទីសាលាដដលមានហបើកកមមវធិីបហគ្ង្ៀនបនាទ ប់ពីសាលាហរៀន 

7,600 ចំនួនជាមធយមថ្នកូនសិសសដដលទទួលទនោហារជាគ្បោំបនាទ ប់ពី សាលាហរៀន 

14 ចំនួនទីភាៃ កង់្ករជាថ្ដគ្ូនំាមុខ្កមមវិធបីនាទ ប់ពីសាលាហរៀន 

 

ទទលួរង្ករ នស់រំាបស់ាលានមីយួៗ (2011-12) 

2 ចំនួនសាលាហរៀនលែីហ ម្ េះកាុង្ក្លលីេរនូញ៉ា  

3 
ចំនួនសាលាហរៀនដដលទទួលបានរង្ករ នស់មិទធផ្លខ្នង្ក្លរសកិាថ្ន 

កមមវធិី Title I កាុង្ក្លលីេរូនញ៉ា  

 

ពតម៌ាន 

ងវកិ្លរគ្បតបិតដកិ្លរ (2012-13) 

$398M ក្លរថ្លទុកងវិក្លរទូហៅ 

 

អគ្គនាយកថ្នសង្កា ត់សាលាហរៀន : Gary Yee, Ed.D. 
 

ក្លរយិាលយ័ធំ : 2111 International Blvd.  - ជាន់ហគ្ក្លម ថ្នទីគ្កងុ្អូកឡិនដ ៍រដាក្លលី ហលខ្តំបន ់94606  |  ទូរស័ពទ : (510) 434-7777 

ហគ្េទំព័រសំខ្នន់ថ្នសង្កា ត់    |   ហគ្េទំព័រថ្នដផ្នក្លរយុទធសាហ្វសដ  : www.thrivingstudents.org 

គ្កុមគ្បឹកាអប់រំ 

សង្កា ត់ 1: Jody London សង្កា ត់ 5: Roseann Torres 

សង្កា ត់ 2: David Kakishiba, President សង្កា ត់ 6: Christopher Dobbins, Esq., MBA, MPA 

សង្កា ត់ 3: Jumoke Hinton Hodge, Vice President សង្កា ត់ 7: James Harris 

សង្កា ត់ 4: មុខ្តំដណ្ង្ហៅទំហនរកាុង្ហពលហបាេះពុមពអង្គហេតុហនេះ  

 

គ្បពេទនិានយ័ 

- ចនំនួសាលា : គ្គ្ប់គ្គ្ង្ផ្លបគ្តសាលាហរៀនថ្នសង្កា ត់សាលាហរៀនអកូឡនិដ៍ (SPM) 

- ចនំនួសាលា នងិ្ចនំនួចេុះហ ម្ េះហរៀនថ្នឆាតហធឿសគូលដដលបានអនញុ្ញា តហដ្ឋយសង្កា ត ់: បានទញយកទិនានយ័ចុេះ ម្ េះហរៀនពីគ្កសួង្អបរ់ំរដាក្លលេីរនូញ៉ា  ហៅថ្ងៃទី 5/04/13 

- ចនំនួទដីងកមុារមនិទនគ់្គ្បោ់យុចលូហរៀន; ចនំនួកមមវធិមីហតយយសាលាអនដក្លល; ចនំនួចេុះហ ម្ េះសាលាគ្ពសីគូល : កមមវិធអីបរ់ំកមុារមិនទន់គ្គ្ប់ោយុចូលហរៀនថ្ន OUSD  

- ចនំនួកមមវធិសិីកាសំរាបម់នសុសហពញវយ័ : ក្លរិយាល័យថ្នកមមវិធសិីកាសំរាប់មនសុសហពញវយ័ថ្នសង្កា ត់សាលាហរៀនអកូឡនិដ៏ (OUSD) 

- ចនំនួសារបុថ្នក្លរចេុះហ ម្ េះហរៀន នងិ្គ្បជាសាហ្វសដ  : ទញយកឯកសារទិនានយ័ចុេះហ ម្ េះហរៀនពីហគ្េទំព័រ CDE ហៅថ្ងៃទី 5/04/2013។ ទិនាន័យអំពីគ្បជាសាហ្វសដតាមគ្កមុជាតិ 

សាសន៍ ដ្ឋកប់ញាូលដតសាលាហរៀននានា និង្កំរិតថ្នា ក់ K-12 របសស់ង្កា ត់ហយើង្ប៉ាុហណណ េះ 

- ចនំនួកនូសសិសពកិ្លរ, កនូសសិសអាកហរៀនអង្ហ់គ្ាស នងិ្ភាសាកហំណ្ើត : ដផ្អកហលើបញាកីូនសិសសដបំូង្នារដវូហ ើគ្ជុ្េះសា កឹកាុង្គ្បូគ្ក្លមផ្ទកុឯកសារ Aeries ទុកជាថ្ងៃ CBEDS ចុេះហៅ 

ថ្ងៃទី 3/10/12 សំរាប់ហគ្បើគ្បាស់មនុហបាេះពុមពផ្សពរផ្ាយអំពីទិនានយ័ជាផ្ាវូក្លរសរំាប់ឆាា ំ 2012-13 អំពីគ្កមុកនូសិសសទំង្ហនេះ; ផ្ដល់ហោយហដ្ឋយដផ្ាកគ្សាវគ្ជាវ វាយតថ្មា 

និង្ទិនានយ័ (RAD)។ ទិនានយ័ផ្ាវូក្លរអពីំគ្កុមកូនសិសសទំង្ហនេះ ហៅមនិទនម់ានដ្ឋក់ជូ្នហៅកាុង្ហគ្េទំព័រ CDE DatQuest មកទល់នងឹ្ថ្ងៃ 5/04/13 ហនេះ។ 
- ោគ្តាវតដមានធមយមជាគ្បោំ, ោគ្តាអវតដមានរំុាថ្រ៉ៃ : ទិនានយ័ថ្នឆាា ំ 2011-12 មកទល់ថ្ងៃទី 15/06/12 ដដលបានផ្ដល់ហោយដល់ដផ្ាក RAD ហដ្ឋយហសវាងវកិ្លរ OUSD 

- ោគ្តាគ្កមុអាកហរៀនចប ់: ដផ្អកហលើទិនានយ័អំពីោគ្តាគ្កុមអាកហរៀនចបឆ់ាា ំ 2012 ដដលបានមកពីហគ្េទំព័រ DataQuest ថ្នគ្កសួង្អបរ់ំក្លលីេរនូញ៉ា  

- អាកហរៀនចបឆ់ាា ំ 2012 ដដលបហំពញបានតាតគ្មវូក្លរ “ក-ឆ” ថ្នសកលវទិាល័យ UC/CSU: ដផ្អកហលើទិនានយ័ជាផ្ាវូក្លរថ្នគ្កសួង្ CDE ទញយកហចញពីហគ្េទំព័រ DataQuest 

- បគុ្គលកិទំង្អស;់ បគុ្គលកិគ្បោំសាលាហរៀន; គ្បាកស់ណំ្ង្គ្គ្បូហគ្ង្ៀន : ទិនាន័យ IFAS គ្តូវបានផ្ដល់មកហដ្ឋយគ្កសងួ្បំហរើហសវាធនធានមនុសស និង្ជំ្នយួ (HRSS) 

- ងវកិ្លរសំរាបគ់្បតបិតដកិ្លរ : ក្លរថ្លទុកងវិក្លរទូហៅដដលបានអនមុ័តហៅឆាា ំ 2012-13 គ្តូវបានផ្ដល់ហោយហដ្ឋយ OUSD Controller 

- សខុ្ភាព នងិ្សខុ្មាលភាព : ក្លរិយាល័យសុខ្ភាព និង្សុខ្មាលភាព ថ្ននាយកដ្ឋា នគ្គ្ួសារ សាលាហរៀន និង្ថ្ដគ្សូេគ្មន៍ (FSCP) 

- រង្ករ នស់ាលាហរៀននមីយួៗ : ក្លរិយាលយ័ទំនាក់ទំនង្ថ្នសង្កា ត់ OUSD 

- ោហារបូតថមភ : គ្កសួង្បំហរើហសវាោហារូបតថមភថ្នសង្កា ត់ OUSD Nutrition Services department  

- ក្លរហរៀបចកំមមវធិបីនាទ បស់ាលាហរៀន : ក្លរិយាល័យហធរើកមមវិធបីនាទ ប់ពីសាលាហរៀនថ្នសង្កា ត់ OUSD 

ហលខ្ហយាង្ឯកសារ 
1 ចំនួនសារបុថ្នសាលាហរៀនថ្នសង្កា ត់ OUSD ដដលមិនរាបប់ញាូលសាលាឆាតហធឿសគូលដដមានក្លរអនុញ្ញា តហដ្ឋយសង្កា ត់ 
2 ហ ម្ េះហរៀនកាុង្កមមវិធអីបរ់ំពិហសស រមួទំង្កូនសិសសពិក្លរដដលមានហ ម្ េះហរៀនោប់ពីថ្នា ក់ K-12, កមមវិធីហរៀនតាមផ្ទេះ និង្មនទីរហពទយ និង្កមមវធិីមនសុសហពញវ័យកហមាា េះគ្កមុំ។ 
3 “អវតដមានរំុាថ្រ៉ៃ” គ្តូវបានកណំ្ត់នយ័ចបស់លាសថ់្ន ជាក្លរខ្ននមកហរៀនហគ្ចើនថ្ងៃអស់ 10% ឬហគ្ចើនជាហនេះ ហទេះជាមានមូលហេតុអរកី៏ហដ្ឋយ 
4 “ចំនួនសារបុថ្នគ្កុមកូនសិសសអាកហរៀនចប”់ និង្ “ចំនួនសារុបទំង្ថ្នសង្កា ត់” ដ្ឋកប់ញាូនដតសាលាថ្េសគូល OUSD ហេើយមនិរាបប់ញាូលកូនសិសសណដដលបានហរៀនចប់ឆាា ំ 

2012 ប៉ាុដនដគ្តូវក្លរហពលហគ្ចើនជាង្បនួឆាា ំកាុង្ក្លរបញ្បក់្លរសិកាពីសាលាថ្េសគូល។ ោគ្តាគ្កុមអាកហរៀនចបត់ាមគ្កមុជាតិសាសន៍ រួមទំង្កនូសិសសចំនួន 45 នាកម់កពីសាលា 

ឆាតហធឿសគូលចំនួនពីឬដដលទទួលងវកិ្លរមូលដ្ឋា ន។ មានរមួផ្ង្ដដរនូវកូនសសិសពិក្លរចំននួតូចមកពីវិទាគ្នរ Hillside និង្កមមវិធីហផ្សង្ហទៀតដដលមិនដមនជាសាលារដា ចំននួ 19។ 
5 ក្លរគ្ិតហលខ្ គ្តូវហធរើហឡើង្តាមរកមធយមភាគ្គ្បហាក់គ្បដេល ហដ្ឋយដផ្អកហលើថ្ងៃដខ្បំហពញកិចក្្លរតាមសនា កាុង្កមមវិធី EMPPAY 
6 កូនសិសសដដលទទួលទនោហារហពលគ្ពឹក និង្ថ្ងៃគ្តង់្ហដ្ឋយឥតគ្ិតថ្ងា ឬតាមក្លរបញុ្េះថ្ងា ោចទទួលផ្ង្ដដរនូវោហារហគ្ៅហពលបនាទ ប់ពីសាលាហរៀន ហបើសិនមានសិទធទទួល 
7 គ្ិតហលខ្ជាភាគ្រយថ្នកនូសិសសដដលមានសិទធទទួលោហារពីកមមវិធីោហារថ្ងៃគ្តង់្ថ្នសាលាហរៀនជាតិថ្នសង្កា ត់ OUSD ដដលបានផ្ដល់ហោយហដ្ឋយគ្កសងួ្បំហរើហសវាោហារបូ 

តថមភថ្នសង្កា ត់ OUSD 
8 ោគ្តាហគ្បើគ្បាសម់ណ្ឌ លសខុ្ភាពហៅតាមសាលាហរៀន គ្ជឺាភាគ្រយថ្នកនូសសិសហៅសាលាហរៀនជាមយួ SBHSc ដដលបានហគ្បើគ្បាស់ហៅកាុង្កាីនកិសុខ្ភាព 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ធនធនស មប់ម បិ សសិ  

េនកនងុ ែផនកេនះ៖    
ករចុះេឈម ះចូលេរ ន .......................................................................................................................................................................15 
ករចបៃ់ដគូរេដមប ភីពេជគជយ័ ........................................................................................................................................................19 
បណ័ យករណ៍ េតស នងិករេឡងថន ក់ /ករបញចបក់រសកិ ...................................................................................................................23 

ធនធនសមបម់ បិ សសិ  
េដមប េីធឲយ បកដថ កូនរបស់េ កអនកទទួលបនករអបរ់ដំល៏ បេសរ េ ក អនក តវករពត័ម៌ន
បែនថម ដូចជ រេប បចុះេឈម ះពួកេគចូលេរ នេន េរ នែដល តម តវឹ ស មបព់ួកេគ រេប ប
គំ ទដល់ករសកិ របស់ពួកេគ ចបព់ីៃថងដបូងំ ៃនករចូល មេតយយ រហូតដល់ៃថងចុងេ កយ
ៃនករេរ នេនវទិយល័យ រេប បចូលរមួេនកនងុ ករេធករសេ មចចតិេន េរ ន ែដលជះ
ឥទធពលិ ដល់ករសកិ របស់ពួកេគ នងិែថមទងំរេប បេរ បចំេគលករណ៍ នងិ ទភពិ ស មប់
សក។  ទំពរ័ទងំេនះ រមួមនធនធន នងិយុទធ សទងំ យស មបជ់ួយ ដល់េ កអនក 
មជំ ននមយួៗី ៃនមគ៌របស់េ កអនក។ 

ករចុះេឈម ះចូលេរ ន 
ម បិ ទងំអស់ សុទធែតចងឲ់យបុ តធី របស់ខនួ ចូលេរ នេន េរ នែដលពួកេគនងឹខតខំិ
បងែ បង ទងំឹ ែផនកករសក  នងិ ិ បុគគលកលកខណៈ។ េទះិ ជយ៉ង ក ស មប់ី គ រ
នមយួៗ បរយកី ិ សេនះ ចនងឹមនភពខុសែបកពីគន ។ េដមប អីនុញញ តឲយេ កអនកែសងរកអី
ែដល កសមបំផុតស មបប់ុ តធី របស់េ កអនក សហគមនអ៍ូកឡនដ ៍អនុញញ តិ ឲយសសិ
គបរ់បូ កព់កយចូលេរ នេន េរ ន មយួេនកនងុ សកេនះ។ េគលេ ៃនករអនុវតករ
ចុះេឈម ះចូលេរ នេ យេបក ចំហេនះ —េ ថកមមវធិេី ជសេរស  េរ ន—គឺេដមប ធីនថ 
គប់ កម គ រទងំអស់ មនសទធិ ិេសមគន កនងុ ករចូលេរ នេន េរ នមនលទធផលសកិ
ខពស់េនទូទងំ កងេនះ។ 
 

ករ យតៃមជេ មស របស់េ កអនក 
មនធនធនជេ ចន  ស មបជ់ួយ ដល់េ កអនក កនងុ ករែសងយល់ នងិេ ប បេធ ប េរ ន
ននរបស់ សក រមួមម បណ័ពនទិ ុ េរ នរបស់ OUSD បណ័ យករណ៍អំពី
គណេនយយភពរបស់ ែដលត មវេ យរដ នងិសហពន័ធ នងិវបុ យិ របស់ OUSD 
(www.ousd.k12.ca.us)។ ករចូលរមួេនកនងុ ផទះេបក ចំហ នងិករេទទស នកចចិ េនទ ងំី ផទ ល់ 
កជ៏វធិីលកនងុ ករទទួលបននូវ រមមណ៍មយួ ស មបស់ហគមនស៍កិ ខុសៗគន ។ បញជ ី យនម
ផទះចំហ នងឹមនេនេលវបុ យិ របស់ សកេនែខវចឆក។ សូមិ ិ េមល  
www.ousd.k12.ca.us/enroll េន តង ់Fall (រដូវសកឹ េឈ ជះ) នងិ Winter (រដូវ តជក)់ 
ស មបព់ត័ម៌នអំពទីស នកចច នងិ ិ ផទះេបក ចំហេនេពលមនពត័ម៌នេនះ។ េ កអនកក៏ ច
ទកទ់ង េរ នេ យផទ ល់អំពកីលបរេចឆទ នងិ ិ េពលេវ ស មប់ ពតករណ៍ឹ ិ ទងំេនះ 
ផងែដរ (សូមេមល បញជ ីទំនកទ់ំនងស មបព់ត័ម៌នទំនកទ់ំនង េរ ន)។  
 

បណ័ យករណ៍អពំគីណេនយយភព េរ ន 
េគលបំណងៃនបណ័ យករណ៍អំពគីណេនយយភពរបស់  (SARC) ែដលត មវេ យរដ 
នងិសហពន័ធគ េដមបឺ ី ផល់ជូនម បិ ជមយួនងឹពត័ម៌នជក់ កអ់ំពី េរ ន ធរណៈ
នមយួៗ។ េទះបី ជីកររចន SARC ខុសៗគន ពី េរ នមយួេទ េរ នមយួេទ តក ី
បណ័នមយួៗី សុទធែតចបេ់ផម ជមយួនងឹទ មងម់យួ ែដលផល់នូវពត័ម៌ន វ អំពី េរ ន 
សសិ របស់ េរ នេនះ នងិេបសកកមម េគលេ  នងិសមទធផលិ ិ របស់ េរ នេនះ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ស មប់ េរ នទងំ យន ែដលមនសសិ េ បភ ែតមយួេ កពភី អងេ់គស 15 
ភគរយ ឬេ ចន ជងេនះ  SARC តវែតបកែ បេទជភ េនះ។ SARC នមយួៗ ត មវី ឲយមន
ពត័ម៌នដូចតេទ៖  
• ទនននយ័ិ បជ ស 
• ពត័ម៌នអពំសុីវតថភពិ  នងិបរយកសិ សកិ របស់ េរ ន  
• ទនននយ័ិ អំពកីរសកិ  
• អ សសិ បញចបក់រសកិ  
• ចំនួនសសិ កនងុ មយួថន ក ់
• ពត័ម៌នអំពី គបេ ង ន នងិបុគគលក រមួិ ទងំ គបេ ង ន "មនគុណវឌុ ខិពស់" 
• ករបរយយិ អំពីកមមវធិសីកិ  នងិករបេ ង ន 
• ពត័ម៌នអំពកីរេ ត មខនួ េ កយថន កម់ធយមសកិ  
• ទនននយ័ិ អំពី រេពពនធ នង ិ ចំ យ 
• អ សសិ បញចបក់រសក  ិ (េនក មតិមធយមសកិ ) 
• ថ នភពែកលមចណំងេជង ទ ី 1/កមមវធិ ី
• អ សសិ ពយរួករសក  នងិ ិ បេណញសិស ពី េរ ន 
• ភគរយៃនសសិ បញចបក់រសក  ែដលិ មនគុណវឌុ កិនងុ ករចូលេរ ន ម បពន័ធរបស់ UC រដ
កលហ័រញ៉ី  

ករ ស់ែវងគុណភព េរ ន មរយៈពនទិ ុេធេតស  
ទនននយ័ិ អំពលីទធផលសក  គិ ជឺសូចនករៃនគុណភពបេ ង នេន េរ ន ប៉ុែនពនទិ ុេធេតស ពុំ
ចេរ ប បឲ់យអស់ ចេ់រ ងបនេឡយ។ ពនទ ិ ុេធេតស ផល់នូវរបូភពជកែ់សងៃន េរ នេន

ៃថង មយួ េហយ មនក ជេ ចន ែដលជះឥទធពលិ ដល់ពនទ។ េយងិ ុ សូមែណនឲំយេ បពនទិ ុេធ
េតសជចំណុចចបេ់ផម េដមប  េីរ បចសំំណួរអំពី េរ ន មយួ បនទ បម់កេទទស នកចចិ ម

េរ ន េ យពភកិ ជមយួម ប  នងិ ិ បុគគលក នងិ ិ សួរអពំីទនននយ័ិ បំេពញបែនថម។ 

ែខសំខន់ៗ  
ស ៖ ី ករចុះេឈម ះចូលេរ នអនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័យិ  
ធនូ–មក ៖ ករចុះេឈម ះចូលេរ នេ យេបក ចំហ 
មន៖ ី ករជូនដណង មំ ឹ អុែមលី អំពកីចចករិ វ ជវថមីរបស់ េរ ន 
េម –ឧសភ៖ ករចុះេឈម ះសសិ មេតយយេន ម េរ ន នងិករបញជ កអ់ំពកីចចករិ

វ ជវរបស់សសិ មធយមសក ។ិ  
សូមេមល  www.ousd.k12.ca.us/enroll សមបក់លបរេចឆទិ ជក់ ក។់ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

• ចំនួនៃនវគគសកិ េ ត មក មតិខពស់ែដលផល់ជូន មមុខ 
• សនទស នល៍ទធផលសក  ិ (Academic Performance Index) 
• ពត័ម៌នទំនកទ់នំងស មបឱ់កសែដលបនេរ បចទុំកស មបក់រចូលរមួរបស់ម បិ
សសិ  
 

សូមេមល បណ័ SARC ស មប់ េរ នរបស់ OUSD េលអុនេធណតិ  ិ ម សយ ន 
www.ousd.k12.ca.us/SARC។ 
ម បិ សស  ចិ ទទួលបនបណ័ SARC មយួចបប ់េ កយពេីសនសំុផទ ល់េន េរ ន។ 
 

សទធិ រិបស់ម បិ សសិ កនងុ ករដងឹពត័ម៌ន 
ម ប  មនិ សទធិ ិេសនសំុ  នងិទទួលបននូវករផល់ជូនជមយួនងឹពត័ម៌នដូចខងេ កម 
ទកទ់ងនងឹគុណវឌុ ៃ៍ន គបេ ង ន បចថំន កកូ់នរបស់ពួកេគ៖ 
1. េត គបេ ង នេនះ បនបំេពញ មលកខណៈវនចឆយ័ិ ិ គុណវឌុ  នងិ ិ ករផល់ ជញ បណ័របស់រដ 
ស មបន់េទទសិ  នងិមុខវជជិ ែដល គបេ ង នេនះផល់ករបងតប់េ ង នែដរឬេទ។ 

2. េត គបេ ង នកំពុងបេ ង នេ កម ថ នភព សនន ឬបេ ះ សនន ែដលមនករេលកែលង
ចំេពះគុណវឌុ  ឬិ ករផល់ ជញ បណ័ពីរដែមនេទ? 

3. មុខជនញំ ថន កប់រញញ ប័ តិ របស់ គបេ ង ន នងិវញញ បនប័ តិ បញចបក់រសក  ឬិ សញញ ប័ ត
េផ ងៗែដល គបេ ង នេនះកន ់នងិជនញំ ៃនវញញ បនប័ ត ឬិ សញញ ប័ តេនះ។ 

4. េតកុមរ តវបនផល់នូវេស េ យអនកអមវជជ ជវៈិ ី ែដរឬេទ បសនេបិ មន េតពួកេគមន
គុណវឌុ អិីខះ។ 

 

ម បិ សសិ ក៏ តវទទួលបននូវ៖ 
1. ពត័ម៌នអំពីក មតិ ន ៃដៃនកូនរបស់ម បិ សស  េនិ កនងុ ករ យតៃមលទធផលសកិ របស់
រដ ែដលត មវេ កមចបបេ់លខ 34 សពី ីនយត័កមមិ សហពន័ធែផនកទ ី 200.2។ 

ដេណរករំ  កព់កយសំុ 
េ កមកមមវធិីេ ជសេរស  ករចុះេឈម ះេ យេបក ចំហរបស់ េរ ន សសិ ទងំអស់ែដល
ចូលេរ នេនមេតយយសក  អនុវទយល័យ នងិ ិិ វទយលយ តវិ កជូ់នពកយសំុ េដមប ចូីលេរ នេន

េរ នេនះេនរដូវសកឹ េឈ ជះ េទះបជី េរ នេនះេនជតិផទះរបស់ពួកេគកេ៏ យ។ 
រយៈេពលចុះេឈម ះេ យេបក ចំហចបេ់ផម េនែខធន េហយូ  ជធមម ចបស់ព គបេ់នពក់
ក លែខមក  (សូមេបក េមល វបុ យ ិ www.ousd.k12.ca.us/enroll ស មបក់លបរេចឆទិ
ជក់ ក)់។ សំេណ សំុេផទរេទកន់ េរ នដៃទេទ តរបស់ OUSD េនរដូវសកឹ េឈ ជះក៏ តវ
បនទទួលយកផងែដរ េនអំឡងុ េពលចុះេឈម ះេបក ចំហ។ សសិ ែដលបនចុះេឈម ះេន

េរ ន មយួរចួេហយ មន ិ ចបំច់ តវ កព់កយមងេទ តជេរ ង ល់ឆន ែំដលពួកេគបន
េរ នេនទេនះី េទ។ 

ករចុះេឈម ះថន កម់េតយយសក  អនុវទយល័យ ិ ិ នងិ
វទយល័យិ  
កនងអំឡងុ ុ េពលចុះេឈម ះេបក ចំហ ពកយសំុស មបម់េតយយសក  ចិ យកពី េរ ន

មយួរបស់ OUSD ឬពីមណលចត់ ងំសស  េហយិ  បគល់ជូនទ ងំី េនះវញ ជមយួិ នងឹ
ឯក រេផ ងៗែដលបនត មវ (សូមេមល ទំពរ័ទ ី 16)។ សសិ ថន កទ់ី ប ំនងិថន កទ់ី បបំ ែដលី
បនេរ នេន េរ នរបស់ OUSD េនឆន កំនងមក នងឹ តវបនផល់ជូនពកយសំុផទ ល់ខន ួ
ស មបេ់ ជសេរស  អនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័យិ របស់ពួកេគេរ ងៗខន។ ួ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ពួកេគ តវ បគល់ពកយែដលបនបំេពញរចួជូន េរ នបចចបបននុ របស់ពួកេគ។ 
 

សសិ ចុះេឈម ះថម នងី ិ សសិ េផទរ 
មណលចត់ ងំសស  ចិ ជួយ េ កអនករហូតចបដ់េណរករំ  ចុះេឈម ះទងំ សង េទះជកូន
របស់េ កអនកជសសិ ថមី ស ងស មប ់OUSD ែដល តឡបម់កេរ នេន OUSD ពី

េរ ន ខ េរ នឯកជន ឬ េរ នេនកនងុ ទ កងី មយួេផ ងេទ ត ឬកំពុងផស់
មកពី េរ នដៃទេទ តរបស់ OUSD។ ករយល័យិ េនះ មន សយ នេន 746 Grand 

អីែដល តវពចរិ េនេពលេ ជសេរស  េរ នមយួ 
• េត េរ នេនះេនឆង យពីផទះរបស់អនកប៉ុ  េហយ េតកូនរបស់អនកនងឹ តវេទ េរ ន
េនះេ យ រអី? េតករេធដេណរំ  េទ នងិ តឡបម់កផទះវញ តវិ ចំ យេពលអស់េ ចន កនងុ
មយួៃថងរបស់ពួកេគែដរឬេទ? េតេមឃនងឹងងតឹេទ េនេពលកូនរបស់អនក តឡបម់កដល់ផទះវញិ? 

• េតទំហំ េរ នេនះសម សបស មបកូ់នរបស់អនកែដរឬេទ? 
• េតមនករផល់ជូននូវជេ មស ឬ ករសកិ អីខះ? ចុះឱកសទទួលបនករេលងកី េ កេម៉ង
សក  កបិ ឹ សស  ឬិ េស សហគមន?៍  

• េតសសិ មនឱកសទទួលបនេស បេភទ  ចំេពះករេ ប បស់ ធនធនប ល័យ នងិ
បេចចកវទយិ ? 

• េតករបញចលូ សលបៈិ េទកនងុ ករសកិ មនលកខណៈែបប ? 
• េត េរ នមនទស នវជជ  នងិ ិ ករ បតបតិ ដូិចេមចជុវញំ ិ វនយ័ិ ? 
• េតភពរកីចេ មន របស់សសិ  តវបន តតពនតយ នងិ ិ ិ ជូនដណងំ ឹ ដល់ម បិ សសិ ដូចេមច? 
• េត េរ នជួយ ដល់សស  ែដលិ កំពុងជួបបញកនងុ ករសក  នងិ ិ កនងុ សងគមេ យ
រេប ប ? អនកែដលមនិមនភព ទ តជ់នញំ ែផនកភ អងេ់គស? អនកែដលមនត មវករ
ពេសសិ ? 

• េតសសិ េមល េទ កដូ់ចជមនករចូលរមួេនកនងុ ថន កេ់រ នរបស់ពួកេគែដរឬេទ? េត គបេ ង ន
គប់ គងថន កេ់រ នរបស់ខនួ ដូចេមចខះ? េតពួកេគមនចំណងច់ណូំលចតិចងប់េ ង ន នងិមន
ចំេណះដងឹ គប់ គនែ់ដរឬេទ? 

• េតសសិ ប ពតឹដូចេមចេនកនងុ លេនជតិ ចកចូល នងិេនខងេ ក េរ ន? 
• េតអគរ នងិទធី េរ នេនះ ត មនសុវតថភព នងិ ិ េមល េទគួរឲយទកទ់ញែដរឬេទ? េត

ន ៃដរបស់សសិ មន ក់ ងំបងញេនកនងុ ថន កេ់រ នែដរឬេទ? 
• េតម បិ សសិ មនឱកសអីខះកនងុ ករចូលរមួេន េរ នេនះ? េតមន កមម បិ -

គបេ ង នសកមមែដរឬេទ? 
• េតពត័ម៌នអំពី ពតករណ៍ឹ ិ  នងិ សកមមភពរបស់ េរ ន តវបនជូនដណងំ ឹ ដល់ម បិ
សសិ ដូចេមចខះ? 

• េន បឋមសក  េតិ មនករេមល ែថមុន នងិ/ឬេ កយេម៉ងសកិ ែដរឬេទ? េតមនកមមវធិី
េ កេម៉ងសកិ ែដរឬេទ? 

• េនអនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័យ េតិ មនកមមវធិីេ កេម៉ងសកិ ែដរឬេទ?  
• េនអនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័ិ យ េតមនអនកផល់ បកឹ ស មបជ់ួយ ដល់សសិ កនងុ ករេធេសចកី
សេ មចចតិអំពែីផនករថន កេ់រ ន នងិ/ឬម វទយល័យិ ែដរឬេទ?  

• េត េរ នេលក កមពស់ករកំណតេ់គលេ /េ ត មចូលម វទយល័យិ ែដរឬេទ? 
• េត េរ នផល់អីខះ កនងុ លកខណៈកតយស ឬិ ិ ថន កេ់ ត មក មតិខពស់? 
• េតសសិ េទ  េ កយពីពួកេគេឡង ថន ក/់េរ នចប?់ េតមនសសិ ប៉ុនម ននកចូ់លេរ នេន
ម វទយល័យិ រយៈេពលបនួឆន ?ំ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

Avenue។ អនកឯកេទសខង កស់សិ ឲយចូលេរ នកនងុ េរ ន មយួ ចរកជួបបន
ចបព់េីម៉ង 8 ពក រហូតឹ ដល់េម៉ង 2 រេស ល។ ចបព់ៃីថងចន័ទ ដល់ៃថងសុ ក ឬេ យេធករ ត់
ជួប។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ករេធេតសស មបស់ស  ិ ែដលភ ចមបងរបស់ពួកេគមនិែមនជភ អងេ់គស កម៏នផល់
ជូនផងែដរ។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថម ឬេដមប េីធករ តជ់ួប សូមទកទ់ងមកករយល័យ ិ
មរយៈទូរស័ពទេលខ 273-1600 ឬអុែមលី មកកន់ សយ ន enroll@ousd.k12.ca.us។  

 

ម បិ សសិ ចុះេឈម ះថម នងី ិ សសិ ែដលមកពី េរ ន ខ េរ នឯកជន ឬ
េរ នេនេ ក សក េពលមកចុះេឈម ះកូនរបស់ខន តវួ យកមកជមយួនូវឯក រដូចខង

េ កម៖ 

1. លខតបញជ ក់ិ ិ ទលំេន៖ សសី ិ តវមនឯក រចំនួនប កនងី ុ ចំេ មឯក រទងំ យ
ខងេ កម េ យមនេឈម ះ នងិ សយ នរបស់ម ប  ពយបល ឬិ អនកផល់ករ
ែថទរំបស់ខន។ួ  

• វកកយប័ តទកេភង ែដលិ ឹ  េចញកនងុ រយៈេពល 45 ៃថង៖ PG&E, EBMUD 
• ស មបក់រេធរមួគន គ ឺ លខតិ ិ ចុះបញជ ីយនយន នងិធន ៉បរ់ងស មបយ់នយន។ ឯក រ
ទងំេនះ តវផល់មកជមយួគន ។ 

• េគលករណ៍ធន ៉បរ់ងរបស់មច ស់ផទះ/អនកជួល។ 
• កិចចសនយជួលផទះ មនឯក ររបស់មច ស់ផទះ 

• របយករណ៍បងព់នធអចលន ទពយ។ វកកយប័ តិ បងព់នធអចលន ទពយបចចបបនន ែដលុ េចញពី
ករយល័យិ បមូលពនធេខនធី េម  (Alameda County Tax Collectors’ Office)។ 

• លខតិ ិ ផវករូ ពីទភន កង់រី រ ភបលិ /េស សងគមកនងុ រយៈេពល 45 ៃថង។ 
• ស មប់ គ រ ន កេ់នបេ ះ សនន៖ គ រែដល ន កេ់នបេ ះ សននេន

សយ នមនិអចៃ នយ៍ិ ដូចជម៉ូែតល/ស គរ ទជ មក រថយន ឬី សេដ ងគន េនះ គមឺន
លកខណៈបេ ះ សនន។ គ រែដល ន កេ់នបេ ះ សនន ែដលពុមំនលទធភពសង់
ទលំេនី អចៃ នយ ៍ ចិ េទជួបកមមវធិសីស  នងិ ិ គ របេ ះ សនន (Transitional 
Students and Families Program) ែដលមន សយ នេន 746 Grand Avenue, 
Portable 3 ស មបក់របញជ កទ់លំេន នងី ិ សំុជនួយ។ំ  

2. ឯក របញជ កព់ី យុ (សសិ ថមី)៖ គ រ តវផល់សំបុ តកំេណត  (មនជេ មស ) កំណត់
េហតុមនទរេពទយី អំពកីំេណត  ចទទួលយកបន ទល់ែត ចផល់សំបុ តបញជ កក់ំេណត។  

3. លខតិ ិ បញជ កន់េទទសិ  (ថន កទ់ ី 2-12)៖ គ រ តវផល់ ពតប័ តឹ ិ ពនទិ ុ លខតិ ិ បញជ កអ់ំពីករេឡង
ថន ក ់ឬបណ័ យករណ៍ថមីចុងេ កយរបស់កុមរ េដមប បីញជ កអ់ំពីនេទទសិ ។ 

4. លខតិ ិ បញជ កអ់តសញញ ណ៖ ជញ បណ័េបកេបក  បរេនរដកលហ័រញ៉ី  ឬអតសញញ ណបណ័
ផវករូ េនរដកលហ័ញ៉ី របស់ម ប  ពយបិ ល ឬអនកផល់ករែថទ ំែដលេចញ
េ យ កសួងយនយន (DMV) ឬលខតិ ិ ឆងែដន ជមយួនងឹឯក រែដលមនទ មងជ់
សំបុ តកំេណត ឯក រ បញជ កប់ញជ ីភពជ ពយបល ឬឯក រតុ ករ តវែតេ ប
ស មបក់របញជ កអ់ំពកីរបបច់ី ែថរក ។ 

សករក សទធិ កិនងុ ករេសនសំុភស ងុ បែនថម មយួ ែដលបញជ កអ់ំពកីរ ន កេ់ន មករ
ចបំច។់ 
 

ករេផទរពី េរ នមយួេទ េរ នមយួេទ តេនកនង ុ OUSD អំឡងុ េពលៃនឆន សំក  ិ មន
ករក មតិ ពំែដនចំេពះកងល់អំពីសុខភព នងិសុវតថភពិ មនឯក រ នងិចំេពះ គ រ
ទងំ យ  ែដលេរ េទចមង យឆង យខងំពីករចត់ ងំរបស់ េរ នបចចបបននុ ។ ករេសនសំុ
េផទរ ែដលប លមកពីបណង ឬឹ បញេផ ងៗេន េរ នផទ ល់ នងឹ តវពនតយិ ិ េ យម នី
បតបតិ ិ បចតំំបន ់នងិេ យអនក គប់ គងរដបលេន េរ នផទ ល់។ េនក មតិ
អនុវទយល័យ នងវទយល័យ ករិ ិិ េផទរេ យ រករផស់បរូ សយ ន មនករក មតិ ពំែដន
ខពស់ េហយ ជទូេទ តវបនអនុញញ តែតេនអឡំងុ េពលស មកឆមសេនះែតប៉ុេ ះ។ ចបប់
អបរ់ែំផនក 48980 (H), 48980 (I); នយត័កមមិ រដបលេលខ 5111.1, 5116.1 េគលករណ៍គណៈកមមករេលខ 
5116.1, BP 5117។ សូមេមល ឧបសមពន័ធេនទំពរ័ 46 ស មបអ់តថបទេពញេលញៃនេគលករណ៍ទងំេនះ។  
 

ករេផទរឆង សក 
ចបបរ់ដត មវឲយសសិ  តវេចញេ យ េរ នកនងុ សករបស់ពួកេគសិន មុននងឹ កព់កយសំុ
ករអនុញញ តេទកន់ េរ ន ធរណៈ កនងុ សករបស់ទ កងី មយួេទ ត។ ជទូេទ ករេផទរ
តវបនអនុញញ តេ យ រែតករងរ (K–6) ករេមល ែថេកមង (K–6) ករសមតុ  ឬបនេរ នេន
កនងុ េរ នដែដលេនះ េទះបជីសសិ េនះពុំរស់េនកនងុ ទ កងី ែដល េរ នេនះសថតិ េន
កេ៏ យ (K–12)។ គ រែដលមនបំណងចកេចញព ី OUSD េដមប េីទកន់ េរ នេន
សកេផ ងេទ ត តវយកមកជមយួនូវឯក រ ែដលគំ ទដល់ករេសនសំុរបស់ពួកេគ 
(ឧទហរណ៍ គល់បញជ ីៃនបងក នៃ់ដបង់ បក ់សមបសំ់េណ ែផនកេលករងរ ឬបណ័ យករណ៍
ស មបស់សិ េរ នបន) មកកនម់ណលចត់ ងំសស ។ គ រិ ទងំ យ  ែដលមន
បំណងចូលេរ នេន OUSD គួរយកលខតិ ិ អនុញញ តករេផទរែដលបនឯកភពពី សកែដលខនួ រស់
េន ពមទងំឯក រគំ ទដល់សំេណ របស់ពួកេគផងែដរ។ គ រែដលមនែមនិ ជអនករស់េន
អូកឡនដ ៍ តវិ បនអនុញញ តឲយចូលេរ នេន េរ នអូកឡនដ ៍េ កយិ ពីេយង បកដថ េយង
ចទទួល គ រអូកឡនដ៍ិ ទងំអស់របស់េយង។ សំេណ  សំុេផទរ នងឹ តវកររយៈេពលជមធយម 

15 ៃថង េដមប ពីនតយ នងិ ិ ិ ជូនដំណងឹ ដល់ គ រេនះអំពីេសចកសីេ មច។ េសចកសីេ មចែដល
ទកទ់ងនងឹ ថ នភពករងរ ច តវបនពចរិ ភមៗ។ 

េរ ន ខ 
េរ ន ខ តវបនបេងកត េឡង េ កមចបបរ់ដកលហ័រញ៉ី េនឆន  ំ1992 ថជ
េរ ន ធរណៈែដល ចេ ជសេរស  បន។ េបេ ប បេធ បជមយួនងឹ េរ ន

ធរណៈដៃទេទ ត េរ នេនះមនស័យភពេ ចន កនងុ បតបតករិ ិ របស់ខន កនងួ ុ ករ
ផស់បរូ េដមប គីណេនយយភពកនែ់ត បេសរេឡង  ស មបល់ទធផលរបស់ខន។ ម បួ ិ សសិ
ែដលមនទលំេនី េនរដកលហ័រញ៉ ចី េ ជសេរស  ចុះេឈម ះេន េរ ន ខ មយួ
េនកនងុ រដកលហ័រញ៉ ឲយី ែតមនកែនងទំេនរ ឬ ចដកយកមកវញ បសនេបិ ិ ពុំមនករេពញ
ចត មនិ ិ ថពួកេគកំពុងរស់េនទ កងី មយួេឡយ។   
 

ដូចគន នងឹ េរ ន ធរណៈទងំអស់ែដរ េរ ន ខ ចនងឹមនិគតិៃថឈនលួ
សក  មនិ ិ បេ ង នកមមវធិីសកិ សន ឬមនិរេំ ភេទេលសទធិ ិពលរដរបស់បុគគល មន ក់
េនកនងុ បតបតករិ ិ របស់ខនួ េឡយ។ េរ ន ខនមយួៗ ែដលី  OUSD អនុញញ ត មន
កចច ពមេ ព ង ិ ( ខ) ជមយួ សក ែដលបរយយិ អំពីនេទទសិ អីខះែដល េរ ននងឹផល់
ជូន រេប បែដល េរ ននងឹផល់ជូនឱកសសកិ ដល់សសិ របស់ខន នងួ ិ រេប បែដល សក
នងឹ ស់សទងភ់ពេជគជយ័របស់ខន។ នយកួ េរ ន ខ េធករ សេ មចចតិ បចៃំថង
ភគេ ចនគឺេននងឹ េរ ន ខមយួ េ យ បកឹ ជមយួ គបេ ង ន នងិម បិ
សស ។ ប៉ុែនិ គណៈកមមករ គប់ គង េរ ន ខ មនទំនួលខុស តវែតមយង៉គតច់ំេពះអី
ែដលេកតេឡង  េន េរ នេនះ។  
 

មនសសិ ជង 10,000 នក ់ចូលេរ នេន េរ ន ខចំនួន 38 ែដលមនទ ងំី េនកនងុ
សកអូកឡនដ។៍ ពុំិ មន េរ ន ដូចគន ពរីេឡយ។ បសនេប ិ េ កអនកពចរិ អំពី

េរ ន ខ មយួ សូម កលបងេទទស នកចចិ ខណៈេពល េរ នេនះកំពុង
ដេណរករំ  បេ ង នសស  សមភ សន៍ិ អនកដកនំឹ េរ ន ម ប  នងិ ិ សស  នងិ ិ ពិនតយិ
េមល ឯក រកចច ពមេ ព ងិ ខ។ សេ មចចតិថេត េរ ន េនះគឺជ េរ នលមយួ 
ែដល កសមស មបេ់ កអនក នងិបុ តធី របស់េ កអនកែដរឬេទ។ ស មបព់ត័ម៌ន
បែនថមអំពីករ តត េរ ន ខ សូមទកទ់ងមកករយល័យិ ៃន េរ ន ខ
មរយៈទូរស័ពទេលខ 336-7572។ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ករអនុញញ ត នងិករេសនសំុ  
សស នុសស  ិ ិ តវបនអនុញញ តឲយចូលេរ នេន េរ ន មយួ មជេ មស របស់ពួកេគ 
បសនេបិ មនកែនងទំេនរ។ បសនេបិ មនេបកខជនេ ចន ជងកែនងទំេនរ េស៊រៃីន ទភពិ ែដល
ែផកេលេគលករណ៍របស់គណៈ គប់ គងករអបរ់ៃំន OUSD នងិចបបរ់ដ នងិសហពន័ធ តវបន
េ បស មបក់ំណតេ់ទេលករអនុញញ ត។ គណៈ គប់ គង ពនតយិ ិ េគលករណ៍េនះេឡង វញិ បចំ
ឆន  ំ—សូមេមល  www.ousd.k12.ca.us/enroll ស មបល់កខណៈវនចឆយ័ិ ិ ែដលបនេធ
បចចបបននភព។ុ  
 

ករ កព់កយយតឺយ៉វ តវបនដេណរករំ  ពនតយិ ិ មលំ បែ់ដលបនទទួល េហយ សសិ តវ
បនចត់ ងំេ យែផកេលកែនងទំេនរ េ កយពពីចរិ អំពីកែនងទំេនរ នេទទសិ  បងបនូ បេងកត 
នងិទលំេន។ បសនី ិ េបេយង មនិ ចទទួលកូនរបស់េ កអនកេន េរ ន ែដលេ កអនក
បនេ ជសេរស   ឬ បសនិ េបេ កអនកពុំ កព់កយសំុស មបកូ់នរបស់េ កអនកេទេនះ កូនរបស់
េ កអនកនងឹ តវបនចត់ ងំេទកន់ េរ ន ែដលេនជតិផទះបំផុតែដលមនកែនងទំេនរ។ 
េសចកសីេ មចេទេលករចត់ ងំ ច តវបន តវបនេសនសំុ េទកនម់ណលចត់ ងំសស ។ ិ
េយង ពយយមអស់ពសីមតថភព េដមប ទីទួលករេ ជសេរស  មចំណងច់ំណូលចត េហយិ  នងឹ
េធករ ជមយួេ កអនក េដមប ែីសងរកកែនង ែដល កសមបំផុតស មបកូ់នរបស់េ កអនក 
កនងុ លទធភពែដល ចេ ប បស់បន។    
សូមទកទ់ងមណលចត់ ងំសស  មរយៈិ ទូរស័ពទេលខ 273-1600 បសនេបិ េ កអនកមន
សំណួរ មយួអំពេីគលករណ៍អនុញញ ត។ ករយល័យ មនិ ទ ងំី សថតិ េន 746 Grand 
Avenue។ េគលករណ៍គណៈ គប់ គងែផនកទី 5116.1, 5117 
 

ករចុះេឈម ះចូលេរ ន 
េ កអនក តវែតចុះេឈម ះកូនរបស់េ កអនក េន េរ នែដលបនចត់ ងំ េដមប ទីទលួបន
កែនងរបស់ពួកេគ។ សស នុសសិ ិ ទងំអស់ តវយកមកជមយួនូវលខតិ ិ ចត់ ងំេដមប ី
ចុះេឈម ះចូលេរ ន។ សសិ ថម ក៏ី តវយកជមយួនូវសំបុ តកំេណត បណ័ យករណ៍ថមៗ ី (សមប់
ថន កទ់ី 2-12) នងិកំណត់ ផល់ថន បំងក រ។ ករចុះេឈម ះចូលេរ នេនមេតយយសកិ ភគេ ចន  េធ
េឡង េនែខេម  ឬឧសភ។ អនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័ិ យ ជធមម េធករ ចុះេឈម ះចូលេរ នេន
ែខស  េទះជយ៉ង  សសី ិ តវែតបញជ កអ់ំពកីែនងចូលេរ នរបស់ខនួ េនែខ
េម /ឧសភ។ សូមទកទ់ង េរ នរបស់អនក េដមប ែីសងយល់បែនថមេទ ត អំពីេពលេវ  
នងិទកែនងី ៃនករចុះេឈម ះរបស់អនក។ 

ករអបរ់កុំមរតូច 
មនទរី អបរ់កុំមរតូចរបស់ OUSD ផល់នូវកមមវធិីអបរ់កុំមរតូច បកបេ យគុណភពខពស់ សមប់
កុមរេនមណលកុមរមុនចូលមេតយយ  ែដលមន យុបឆីន  ំរហូតដល់ បឆំន  ំេនទ ងំី

េរ នខុសៗគន ចំនួន 31 េនទូទងំ កងអូកឡនដ ៍ែដលិ កនុងេនះទ ងំី ចនំួន 15 មន
ទ ងំី រមួគន ជមយួនងឹ បឋមសកិ ។ មនទរី អបរ់កុំមរតូច កផ៏ល់នូវកមមវធិីសកិ េ កេម៉ង
សកិ ជថមវន័ស មបកុ់មរេនក មតិមេតយយសក  រហូតិ ដល់ថន កទ់បី េនី ទូទងំទ កងី
ផងែដរ។ េលសព េីនះេទ ត ចំេពះកមមវធិេីនមណលកុមរមុនចូលមេតយយ នងិថន កេ់ កេម៉ង
សក  ិ OUSD បនែណនជូំននូវនេទទសិ អនរមេតយយសក  ិ (Transitional Kindergarten) 
ែដលបចចបបននុ េនះ កំពុង បតបតករិ ិ ស មបកុ់មរែដលេកត េនរដូវសកឹ េឈ ជះ (កញញ -ធនូ)។ 
កមមវធិអីបរ់កុំមរតូចទងំអស់របស់េយង តវ បនរចនេឡង េដមប ី េឆយតប េទនងឹត មវករអបរ់ ំ
សងគម ផវូ ចត នងិ ិ សុខភព នងិសុខុមលភពរបស់កុមរ នងិ គ រនមយួៗី ែដលេយង បេ ម
ជូន។ បចចបបននុ េនះ េយង បេ មជូនកុមរេនមណលកុមរមុនចូលមេតយយជង 1,500 នក ់េន
មទ ងំី ចំនួន 31 នងិកុមរដល់ យុចូលេរ នចំនួន 300 នក ់េនកនងុ កមមវធិីេ កេម៉ងសកិ  

េន មទ ងំី ចំនួន 13 ែដលេនជតិនងឹ បឋមសកិ ទងំ យរបស់ OUSD។ 

កមមវធិអីបរ់កុំមរតូចទងំអស់របស់ OUSD តវបនរចនេឡង េដមប ី េឆយតប េទនងឹបទ ន
ទូទងំរដ គុណភពខពស់ េឆយតប េទនងឹករអភវឌ  ែដលិ គំ ទដល់ភពេជគជយ័កនងករុ សកិ
អបរ់ ំសងគម ផវចត នងូ ិ ិ សុខភព នងិសុខុមលភពរបស់កុមរមន ក់ៗ ។ 

ករែថទ ំនងិករអបរ់េំនមណលកុមរមនុចូលមេតយយ  
កមមវធិេីនមណលកុមរមុនចូលមេតយយ ែដលមនរយៈេពលេពញមយួៃថង នងិពកក់ លៃថង
របស់ OUSD តវបនរចនេឡង េដមប ី គំ ទដល់ករសក  នងិ ិ ករអភវឌិ ឆបរ់ហ័សបំផុតរបស់
កុមរ មរយៈករសកិ ពេ ធន ៍នងិ ិ ែសងយល់ ែដល សបេទនងឹមូល ន គះ ឹ (បទ ន) 
ស មបក់រសកិ េនមណលកុមរមុនចូលមេតយយរបស់រដកលហ័រញ៉ កនងី ុ បរយកសិ សកិ
បកបេ យគុណភពខពស់ ជមយួនងឹបុគគលកិ បេ ង នែដល ស ញ់ នងិមនចំេណះដងឹ
គប់ គនែ់ផនកអបរ់កុំមរតូច។ មណលកុមរមុនចូលមេតយយរបស់ OUSD េយង តវ បនរចន
េឡង បកបេ យករពចរ  េដមបិ ី ផល់ជូនដល់សស នុសសិ ិ  នងិ កម គ ររបស់ពួកេគនូវ
ព នឆងយ៉ងរលូន ពីមណលកុមរមុនចូលមេតយយេទកន់ បឋមសក  េ យិ អនុវតន៍

ករ វ ជវថមីៗ នងិវទយ សិ សកិ ឆបរ់ហ័ស ែដលពកព់ន័ធនងឹរយៈេពលប៉ុនម នឆន ដំបូងំ ៃន
ជវតី ិ កុមរ។ កមមវធិសីកិ អកខរកមមឆបរ់ហ័សមនុចូលមេតយយ គណតវទយ នងិ ិិ ករអភវឌិ ចតិ
សងគម មនលកខណៈ សបគន ជមយួនងឹបទ ន ករបេ ង ន នងិឯក រ យតៃមេនថន កប់ឋម
សកិ  TK–12 ែដលទងំអស់េនះ សុទធែតបេ មឲយករផល់ជូនដល់កុមរ នងិ គ រេនកនងុ សក
របស់េយង ជមយួនងឹមូល ន គះឹរងមំឹ ស មបក់រចូលេរ នេនម វទយល័យ នងិ ិ ភព
េជគជយ័នេពលអនគត។ 
 

មនទរី អបរ់កុំមរតូចៃន OUSD ផល់ជូននូវកមមវធិីមណលកុមរមុនចូលមេតយយែដលមនរយៈេពល
េពញមយួៃថង នងិពកក់ លៃថង ស មប់ គ រែដលទទួលបន បកច់ំណូល។ េយង កផ៏ល់
ជូននូវករែថទេំ កេម៉ងសកិ េពញមយួឆន  ំស មបស់សិ បឋមសកិ  ែដល កម គ ររបស់
ពួកេគេឆយតប េទនងឹភព ចទទួលបន បកច់ំណូល នងិត មវករទងំ យផងែដរ។ ដូម
ទកទ់ងមកកនេ់លខ 273-1590 ស មបព់ត័ម៌នបែនថម។ 

អនរមេតយយសកិ  
អនរមេតយយសក  ិ (TK) គឺជនេទទសិ ថមីែដលមន ប ់ែដល តវបនបេងកត េឡងេ យរដ
កលហ័រញ៉ី  ស មបកុ់មរទងំ យ  ែដលមន យុ បឆំន េំនចេនះៃថងទ ី 2 ែខកញញ  នងិ
ៃថងទ ី 2 ែខធន។ូ   TK តំ ងឲយ ព នឆងដព៏តិ បកដ រ ងមណលកុមរមុនចូលមេតយយ នងិ
មេតយយសកិ ែបបបូ ណ េហយ ជថន កស់កិ េពញមយួៃថង ែដលផល់ជូន មរយៈ បពន័ធអបរ់ ំ

ធរណៈ K-12។ TK តវបនបេ ង នេ យ គបេ ង នេចះេ ចន មុខវជជ  ែដលិ ទទួលបនករ
អនុញញ តពរីដកលហ័រញ៉ េហយី  ផល់ជូននូវកមមវធិីសកិ ែផកេលសំណួរ ែដលេឆយ តបេទនងឹ
ករអភវិឌ  ែដល តវបនរចនេឡង េដមប ី គំ ទដល់ត មវករសងគម ផវូ ចត របូ ស ិ
បញញ ញណ នងិករសកិ របស់កុមរ យុបនួឆន  ំនងិ បឆំន ។ំ 
 

ថមៗី េនះ រដកលហ័រញ៉ បនី អនុមត័ចបបថ់មីមយួ “ចបបស់ពី ីករេ ត មចូលមេតយយ” (SB 1381) 
ែដលផស់បរូ យុមនសទធិ ចូិលមេតយយសកិ របស់កុមរ។ េ កមចបបថ់មេីនះ េន តមឹឆន សំក  ិ
2014-15 កុមរ តវែតមន យុចបព់ី បឆំន េំនៃថងទ ឬី មុនៃថងទ ី 1 ែខកញញ  េដមប ចុីះេឈម ះ
ចូលេរ នេនកនងុ មេតយយសកិ ែបបបូ ណ។ កលពីមុន កុមរ ចចូលេរ នេនមេតយយសកិ
បន ឲយែតពួកេគមន យុ បឆំន េំន តមឹៃថងទ ី 2 ែខធន។ ត មវករូ យុស មបម់េតយយសកិ ថម ី
នងឹដេណរករំ  កនងុ រយៈេពលពរីឆន ខំងមុខដូចតេទ៖ 
 

2013-14: អនកចូលេរ នេនមេតយយ តវមន យុ បឆំន េំនៃថងទ ឬី មុនៃថងទ ី 1 ែខតុ  
2014-15: អនកចូលេរ នេនមេតយយ តវមន យុ បឆំន េំនៃថងទ ឬី មុនៃថងទ ី 1 ែខកញញ  
ស មបឆ់ន សំកិ  2013-14 សសិ ែដលមន យុ បឆំន េំនចេនះៃថងទ ី 2 ែខតុ  នងិៃថងទ ី 2 ែខ
ធនូ ឆន  ំ2013 (ៃថងែខឆន កំំេណត សថតិ េនចេនះៃថងទ ី 2 ែខតុ  នងិៃថងទ ី 2 ែខធនូ ឆន  ំ2008) មន
ទភពិ កនងុ ករចុះេឈម ះចូលេរ នថន កអ់នរមេតយយសក ។ិ    
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ឆន េំនះ OUSD ផល់ជូននូវកមមវធិអីនរមេតយយសក  េនិ បឋមសកិ ចំនួន 20 ទូទងំ
ទ កង។ ថន ក់ី អនរមេតយយសក  គិ ជឺែផនកមយួៃន បពន័ធអបរ់ ំ ធរណៈរបស់រដកលហ័រញ៉ ី
េហយ ឥតគតិៃថចំេពះសស  នងិ ិ គ រចូលរមួទងំអស់។  
សូមេមល  http://publicportal.ousd.k12.ca.us/transitionalkindergarten ស មបព់ត័ម៌ន
បែនថម។ 

ករែថទ ំនងិករអបរ់កុំមរដល់ យុចូលេរ ន 
សសិ ដល់ យុចូលេរ នរបស់េយង ទទួល បននូវករចូលរមួ ករែចករែំលកបទពេ ធន ៍ែដលិ
តវបនបងញជូនកនងុ បរយកសិ េ កេម៉ងសកិ មយួែដលមនលកខណជរចនសមពន័ធ នងិអបរ់ ំ
ជមយួនងឹេគលបំណងបញចបេ់ម៉ងសកិ មែបបបូ ណៃនករសកិ េនេពលៃថងរបស់ពួកេគ។ 
កមមវធិេី កេម៉ងសកិ របស់េយង ជួយ  ឱយកុមរទទួលបននូវទំនុកចតេលខនឯងិ  ួ  នងិេធឱយ បេសរ
េឡង នូវភពេជគជយ័របស់ពួកេគេនកនងុ េរ ន។ េយង ខតខំិ េដមប បីេងកន លទធផលសក  ិ
ែដលេរ បចំបទ ន កមមវធិីសក  ករិ បេ ង ន នងិករ យតៃមេដមប េីឆយតប េទនងឹេគលដី
របស់ សក ស មបកុ់មរទងំអស់កនងុ ករ ន សរេសរ ប ស័យទកទ់ង នងិគណន ម
នេទទសិ  េនេពលពួកេគេរ នចបថ់ន កទ់បី។ី 
 

សូមទកទ់ងទ ងំី មយួរបស់េយង សមប់ ពត័ម៌នបែនថម (សូមេមល ពត័ម៌នទំនកទ់ំនង
ែដលមន យនមេនទំពរ័ ៤៩)។ េ កអនកក៏ ចទូរស័ពទមកកនម់ណលចុះេឈម ះចូលេរ ន
របស់េយង ផងែដរ មរយៈេលខ 273-1590 បសនេបិ េ កអនកចងែ់សងយល់បែនថមអំពកីមមវធិី
របស់េយង ឬ ដេណរករំ  ចុះេឈម ះចូលេរ នរបស់េយង។  

ករែថទេំ កេម៉ងសកិ  
OUSD កផ៏ល់ជូននូវកមមវធិីេ កេម៉ងសកិ ទូលំទូ យេន បឋមសក  អនុិ វទយល័យ ិ
នងិវទយល័យិ ភគេ ចន ទូទងំ សកផងែដរ។ កមមវធិីទងំេនះ តវបនឧបតថមភេ យជនួយំ ស មប់
ថន កេ់ កេម៉ងសកិ របស់រដ នងិសហពន័ធ េហយ ឥតគតិៃថ ឬមនតៃមទប។ អងគករសហគមន៍
មូល ន ចបៃ់ដគូរជមយួ េរ ន េដមប ផីល់ជនួយំ ែផនកកចចករិ ផទះេ កេម៉ងសក  បេ ង ន ិ
សកមមភពព ងកីបែនថម នងិសកមមភព ត់ បណរហូតដល់េម៉ង 6 ង ចជេរ ង ល់ៃថង។ 
កមមវធិនីមយួៗ បេ មី ជូនសសិ កនងុ ចំនួនកំណត។់ សសិ តវបនេ ជសេរស  ឲយចូលរមួ េ យែផក
េល ទភពិ កនងុ ករចុះេឈម ះចូលេរ ន ែដលមនលមតិេនកនងុ េគលករណ៍ចុះេឈម ះចូលេរ ន
េ កេម៉ងសិក របស់ េរ ន។  ស មបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ងករយល័យិ កមមវធិីេ ក
េម៉ងសកិ  មរយៈទូរស័ពទេលខ 273-1550។ 

ៃដគូសមបេ់ជគជយ័ 
ករ វ ជវបនបងញថ សសិ េធបនកនែ់ត បេសរ េន េរ ន េហយ ជរមួ េរ ន
អនុវតនក៍រងរបនកនែ់ត បេសរ េន េពលមនករចូលរមួពី គ រេនកនងុ ករអបរ់រំបស់កូន
ពួកេគ។ មរយៈករចូលរមួយ៉ងសកមម អនក ចមនឥទធពលិ ជវជជមនិ េទេលករសកិ របស់
កូនអនក េហយ កជ៏ួយ ដល់ េរ នរបស់អនក កនងករុ បេងកន នូវលទធផលសកិ របស់សសិ ទងំ
អស់ផងែដរ។  
 

ករចូលរមួរបស់ម ប  ិ មនេ ចន របូភព ែដលមនចបព់ីករែសងយល់អំពអីីែដលកូនរបស់
េ កអនកកំពុងសក  េដមបិ ី េ កអនក ចជួយ ដល់ពួកេគេនផទះ សម័ គចតិេន េរ ន 
សហករជមយួ េរ ន ឬបុគគេ ករបស់ សក េដមប េីធឲយកនែ់ត បេសរេឡង  ជ ទង់ ទយ
ធំ។ មន បសទធភពិ ធំេធងេទេលករបេងកន លទធផល េនេពលេផតករយកចតិទុក កេ់ទ
េលករសកិ របស់សស ។ ជយ៉ងិ  របូភពកនងុ ករចូលរមួេផ ងេទ ត មនតៃមស មបក់រ
បេងកត នូវបរយកសិ សិក វជជមន បសទធភពិ ិ កនែ់ត បេសរ េនកនងុ ករយល័យិ របស់

េរ ន នងិអតថ បេយជនេ៍ផ ងៗជេ ចន េទ ត។  ជ ចងេ កយ េយង ចងឲ់យម ប  នងិ ិ
អនកផល់ករែថទកុំមរ មនសហកមមសទធិ េិទេល េរ នរបស់េយង េដមប ី ឲយេយង ចរមួគន
ជួយ ឲយសសិ ទទួលបនេជគជយ័ នងិកយជមនុស េពញវយ័ បកបេ យសុខភពល។  

គំ ទដល់ករសកិ របស់កូនេ កអនក 
ករចូលរមួ ចបេ់ផម េ យករដងឹអំពីអីែដលកូនរបស់អនកគួរែតសក ។ េនិ េពលេ កអនកយល់
អំពអីីែដលបនរពំងឹទុក នងិមនទំនកទ់ំនងេទ ងទតជ់មយួ គបេ ង នេនះ េ កអនក ចជួយ 
តតពនតយ នងិ ិ ិ គំ ទដល់ភពរកីចេ មន របស់កូនេ កអនក េហយ ែសងរកជនួយំ បែនថម ម
ត មវករ។ មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប  សពិ ី ីបទ នសនលូ រមួរបស់រដ ចេ ប បស់ បន
ស មបម់ុខវជជិ គណតវទយ នងិ ិិ សលបៈិ ភ អងេ់គសេនថន កម់េតយយ រហូតដល់ថន កទ់ី បបំ ី
មរយៈ www.ousd.k12.ca.us/ParentRoadmaps។ 

 

ចូលរមួកមមវធិី តី តឡបម់ក េរ នវញិ 
េរ ននមយួៗ មនី កមមវធិី តី តឡបម់ក េរ នវញិចំនួនមយួ េនេដម ឆន  ំេដមប ឲីយ

ម បិ បនជួបជមយួ គបេ ង ន នងិម បិ របស់សស  ែសងយល់ិ អំពីកមមវធិសីក  នងិ ិ
កររពំងឹទុករបស់ថន កេ់រ ន នងិ បអ់ំពរីេប បែដលម បិ ចជួយ ។ េនះគឺជឱកសដ៏
អ ច រយ ស មបឲ់យម ប  មកិ ទស នកចចិ េរ ន ទទលួបនពត័ម៌នទំនកទ់នំង
គបេ ង ន នងិទទួលបនពត័ម៌នអំពីបទ ននេទទសិ  ែដលកូនរបស់េ កអនក តវបនរពំងឹថ
នងឹ តវសេ មចបនេនកនងុ មុខវជជិ នមយួៗ។ី  
 

ចូលរមួសននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន 
ទញយកអតថ បេយជនព៍សីននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន ែដលបនេ គងេពលយ៉ងេទ ងទត់
េនអំឡងុ ឆន សំកិ េនះ េដមប ពីនតយិ ិ េមល ករងររបស់កូនេ កអនក ពភកិ អំពីលទធផលសកិ
របស់ពួកេគ ត មវកររបស់បុគគលមន ក់ៗ  នងិេគលេ ផទ ល់ខនួ ស មបឆ់ន សំកិ េនះ ពមទងំ
ជែជកគន អំពរីេប បគំ ទដល់ករសកិ របស់កូនេ កអនកេនផទះ។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថមអំពី
សននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន សូមេមល បអបេ់នទំពរ័ 26។ 
 

នយយិ ជមយួ គបេ ង នជេទ ងទត ់ 
េ កអនកមនិចបំច់ តវរងច់ ំរហូតដល់េពលមនសននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន ឬរហូតដល់
បណ័ យករណ៍េចញមក មុននងឹនយយិ ជមយួ គបេ ង នេឡយ។ ករ រក ទំនកទ់ំនង
ញកញប ់ ចឹ ឲយអនកដងឹអំពីបញជសកនុពល មុននងឹ រកធំេឡង។ ល់ី  េពលក មតិរបស់កូន
េ កអនកធកចុ់ះ សូមេសនសំុជួប េដមប ពីិភក អំពេីហតុផលែដល ចេទរចួ នងិវធិីែដលេ ក
អនក កូនរបស់េ កអនក នងិ គបេ ង ន ចេធកររមួគន  េដមប បីេងកន ក មត។ ជិ េរ យៗ គបេ ង ន
ក៏ ចែណនអំំពីេស វេភែដលកូនរបស់េ កអនក ចនងឹចូលចតិ ន ឬសមភ រជនួយំ សកិ
បែនថមេទ ត។ 
 

ចូលរមួេនកនងុ ករចុះសួរសុខទុកខេនផទះ  
េន េរ នមយួចំននួ គបេ ង នចុះសួរសុខទុកខេន មផទះរបស់សស  េដមបិ ី បេងកត
ទំនកទ់ំនង បកបេ យករទុកចតិជមយួ គ រ។ បសនេបិ អនកមនចំ ប់ រមមណ៍ សូម
ទកទ់ងនយក េរ នរបស់េ កអនក អំពីករចូលរមួេនកនងុ កមមវធិីរបស់ េរ នេ ក
អនក ឬអំពីករបេងកត កមមវធិីមយួ។ (សូមេមល  “ករបេងកត េរ នជតសនទធិ ិ ជមយួ គ រ”) 
  

នយយិ ជមយួកូនរបស់េ កអនកជេទ ងទត ់
បងញថ េ កអនកផល់តៃមដល់ករសក  មរយៈិ ករបេងកតទមបន់យយិ អំពី េរ ន៖ 
សួរអំពអីីែដលកូនរបស់េ កអនកកំពុងេធេន េរ ន អែីដលពួកេគកំពុងសក  អិ ែីដលមន
ករលំបក នងិអីែដលកូនរបស់េ កអនកចូលចត នងិ ិ មនិចូលចត។ិ  
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទស នកចចិ េរ ន 
េយង េលក ទកឹចតិឲយម បិ  មកទស នកចចិ េរ ន េដមប ទីទលួបនគំនតិកនែ់ត បេសរ
អំពបីទពេ ធន៍ិ សកិ របស់កូនពួកេគ។ េដមប ធីនបននូវសុវតថភពិ របស់សសិ េយង េភញ វ
ទងំអស់—រមួទងំម បិ — តវទទួលបនបណ័អនុញញ តស មបេ់ភញ វពកីរយល័យិ នយក

សន។ េភញ វិ នងឹទទួលបនករ គមន ៍ឲយែតពួកេគពួកេគមនិរខំនដល់បរយកសិ
សក ។ នយកិ  ឬអនកែដលេគចត់ ងំ ចែណនឲំយេភញ វេចញពី េរ ន េហយ មនិ
តឡបម់កវញិកនងុ រយៈេពល បពំរីៃថង ឬេ ចន ជងេនះ បសនិ េបមនករកំណតថ់ េភញ វេនះបន
រខំនដល់ស បល់ ឬសនភពិ េនកនងុ េរ ន។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពត័ម៌នជនួយំ ស មបក់ចចករផទះិ   
• ផល់កែនង ង តស់ មបឲ់យកូនេ កអនកបំេពញកចចករិ ផទះជេរ ង ល់ៃថង។ 
• បេងកត ទមបម់យួ េ យកំណតរ់យៈេពលជក់ កស់ មបេ់ធកចចករិ ផទះជេរ ង ល់ៃថង។ 
ពនតយេមល ខណៈេពលិ ិ  ពួកេគកំពុងេធកចចករិ របស់ពួកេគ។ 

• ឲយនរ មន កេ់ផទ ងផទ តក់ចចករិ របស់ពួកេគជមយួនងឹកូនេ កអនក៖ ម ប  មនុសិ
េពញវយ័េផ ងេទ ត បង បស ឬបង សី។ល។  

• េធកំណតស់មគ ល់អំពីបញកចចករិ ផទះ ែដលកូនេ កអនកកំពុងជួប បទះ េដមប ឲីយេ កអនក
ចនយយិ អំពីបញេនះជមយួ គបេ ង ន នងិរកវធិីេដមប ផីល់ជនួយំ បែនថម។ 

ជនញំ សំខន់ៗ កនងករុ េលក ទកចតឹ ិ ដល់កូនរបស់េ កអនក 
េ កអនក ចក ងមូល ន គះឹរងមំឹ ស មបភ់ពេជគជយ័េនកនងុ ករសក  េ យិ ែចករែំលក
ជនញំ សំខនទ់ងំ បមំយួេនះ៖ 
1. គប់ គងេពលេវ របស់អនក។ ទញ ឬិ េធ បតទន នងិ ិ ិ ជួយ ដល់កូនរបស់េ កអនកកនងករុ
សរេសរកលបរេចឆទិ សំខន់ៗ ស មបក់រេធកចចករិ វ ជវ នងិេធេតស។ េ ជសេរស  បតទិនិ

មយួ ែដលសមលមមស មបក់រ កចូ់លេទកនងុ េ េប៉សម ឬឺ ី េធ បតទនិ ិ បចែំខរបស់
េ កអនក េហយ រក ទុក េនកែនងេធកចចករិ ផទះ ឬេនេលទូទកកកឹ របស់េ កអនក។ េនេពល
មនគេ មងេ ចន តវ ជួយ ដល់កូនរបស់េ កអនកកនងករុ បំែបក េទជគេ មងតូចៗ េទជ
ែផនកៗែដលកនែ់តងយ សលកនងករុ គប់ គង។ 

2. មនករេរ បចំជនចច។ សសិ ិ ជេ ចន មន ករលំបកកនងុ ករចំ យេពលេវ រកេមល
ឯក រ តម តវ េនឹ េពលពួកេគចងព់នតយិ ិ េមល កំណតច់ំ ំ នងិសំណួរចេមយ មុនេពល
បឡង។ ករេរ បចំឯក រសកិ េនកនងុ សមឺ ែីតមយួ េ យែបងែចក មមុខវជជ  េធិ ឲយមន
ភពងយ សលកនងុ ករ ម ន ។ សមឺ មីនេ េប៉ មន បេយជនក៍នងករុ រក ទុកេតស 
នងិឯក រែដល គែចកជូន។  

3. ន! អំ ន ចេបក ចំហចតិេទរកកែនង នងិទស នវស័យិ ថមៗ បេ ង នី អំពី បវត ស ិ
រេប បេធអៗ ក ងី បំណនិ កនងករុ បកប នងិ កយស័ពយ នងិកំ ន។ េធឲយផទះរបស់េ កអនក
ជកែនងមយួែដលអំ នគឺជែផនកៃនជវតី ិ បចថំង៖ នឲយកូនរបស់េ កអនក ប ់ឬឲយកូន
េ កអនក នឲយេ កអនក បវ់ញ ជិ ភ អងេ់គស នងិ/ឬភ បឋមរបស់អនក។ អនុញញ ត
ឲយកូនេ កអនកេមល េ កអនកកំពុង ន។ េនជមយួកូនេ កអនក េនេពលពួកេគ ន
េ យមច ស់ករ ខណៈេពលេ កអនក នអមីយួែដលេ កអនកចូលចត។ ិ  

4. ែសងរក។ បេ ង នកូនេ កអនកអំពរីេប បែសងរកអីែដលពួកេគមនិដង។ តវឹ មនវចននុ កម
េនជត េដមបិ  ឲីយកូនេ កអនកេ ប េនេពលសក  ឬិ ន។ េទេមល ប ល័យេដមប ី
េ ប បស់ កុំពយទរ័ ឬូ េស វេភឯក រេយងស មបក់ចចករិ វ ជវ។ 

5. រកមតិភកសិក ។ សំុិ ឲយ គបេ ង នកូនេ កអនករកមតិរមួថន កម់ន ក ់ឲយេធករ ជមយួនងឹកូន
េ កអនកកនងុ នមជ "មតភកិ សិកិ " — សសិ េផ ងេទ តែដលពួកេគ ចសំុឲយជួយ បន េន
េពលពួកេគមនកចចករិ វ ជវេនផទះ ឬ តវករេផទ ងផទ តក់រយល់ដងឹេទដង។ ករអនុវតន៍
បេភទេនះ ជួយ អភវឌ ន៍ិ ករទទួលខុស តវរបស់កុមរ ស មបក់រសកិ របស់ពួកេគ កដូ៏ចជ
បំណនិ កនងុ ករសហកររបស់ពួកេគផងែដរ។ 

6. ែផនករស មបម់ វទយល័យ។ ិ មនិែមនជេរ ងឆបរ់ហ័សេពកេទ កនងករុ េធែផនករ ទុកជ
មុន មនថិ កូនេ កអនកកំពុងសកិ េនមណលកុមរមុនចូលមេតយយ បឋមសក  ិ
អនុវទយល័យ ឬិ វទយល័យិ េឡយ។ ែសងយល់ អំពវីគគសកិ អខីះ ែដលត មវស មបក់របញចប់
ករសកិ េនវទយល័យ នងិ ិ ស មបសំុ់ករអនុញញ តចូលេរ នេនម វទយល័យ ិ (សូមេមល ទពំរ័ 
២៣)។ សួរ គបេ ង នរបស់កូនេ កអនក អំពរីេប បគំ ទដល់ករេ ត មខនួ ចូលម វទយល័យិ
េនផទះ។ 

ករបេងកត េរ នជតសនទធិ ិ ជមយួ គ រ 
មនែមនិ គប់ គ រទងំអស់សុទធែតមន រមមណ៍ សណុកេនកនងុ េរ នេឡយ េ យ រ
មនេហតុផលេផ ងៗ។ ប៉ុែន េ យ រករចូលរមួពី គ រ មន រសំខនយ៉់ងខងំចំេពះ
ភពេជគជយ័របស់សស  េរ និ ជេ ចន កំពុងេធករ េដមប ឲីយមនភពសនទធ ន លិ ជមយួ
គ រកនែ់តខងំេឡង។ េរ ន ទងំេនះ មនលកខណៈសកមមជមនុ ែដលខតខំិ បេងកត ភព
ជៃដគូជមយួ គ រ មនិ តមែតឹ ជមយួ គ រែដលេមល េឃញ េនកនងុ េរ នរចួេហយ
ប៉ុេ ះេទ េដមប ឲីយសសិ ទងំអស់ ចសេ មចបននូវសកនុពលខពស់បំផុត។ 
េតអីខះែដលេធឲយ េរ នជតសនទធិ ិ ជមយួ គ រខុសែបកពីេគ? 
• បរយកសិ គមន ៍ែដលកងល់ នងិកររមួចំែណករបស់ម តវបនផល់កតយសិ ិ  
• កមមវធ នងិ ី ិ សកមមភពនន ស មបជ់ួយ ឲយម បិ យល់ដងឹអំពីបទ ននេទទសិ  
• ទំនកទ់នំង បកបេ យករេជ ទុកចត សហករ រ ងិ គបេ ង ន នងិ គ រ 
• សកខិ េដមប អីភវឌ ន៍ិ ភពជអនកដកន ំនងឹ ិ ករចូលរមួរបស់ម បិ  
• ករអភវឌិ វជជ ជវៈិ ី ស មបម់ ប  នងិ ិ បុគគលកិ អំពីករចូលរមួរបស់ គ រ 
• កមមវធិ ីនងិសកមមភពនន សមបឲ់យម បិ ែចករែំលកភពេជគជយ័ នងិបញ បឈម
កនងករុ ចញចមបបច់ិ ឹ ី  

• ឱកសស មបម់ បិ េរ បចំ ពតករណ៍ នងឹ ិ ិ សកមមភពវបបធមស៌ មបកុ់មរ 
បសនេបិ េ កអនកេជ ជកថ់ េរ នេ កអនក ចនងឹកនែ់តមនភពជតសនទធិ ិ ជមយួ
គ រេនះ សូមតសូ៊មតិេដមប ឲីយមនករផស់បរូ ជមយួនយក េ កអនក។ កយជអនក
ដកនំឹ ម ប  ែដលិ េធករ ជមយួអនកដកនំឹ េរ ន បុគគលកិ ខងករចូលរមួរបស់ គ រ  
គបេ ង ន នងិម បិ ដៃទេទ ត េដមប េីធករ ែកលមមយួចំនួន។ ទូរស័ពទមកេលខ 273-1562 
េដមប ែីសងយល់បែនថម។ ជ មញគេ មង (www.alameda-
coe.k12.ca.us/acoe/EdServices/ProgramsandServices/ParentFamily/ProjectInspire 
ឬ 510-670-7728) នងិមណលម បិ េនរដកលហ័រញ៉ី  (http://parent.sdsu.edu ឬ 
619-594-4756) កផ៏ល់វគគបណះប លុ យ៉ងមនឧតមភពស មបប់ុគគលក នងិ ិ គ រកនងុ
ែផនកេនះ។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថមអំពទីស នកចចិ មផទះ សូមទកទ់ងគេ មងទស នកចចិ មផទះ
េ យម បិ - គបេ ង ន (www.pthvp.org ឬ 916-448-5290)។
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ន ពតប័ តឹ ិ ពត័ម៌ន េរ នេ កអនក 
េរ នជេ ចន មនវបុ យ បែនថមិ ពីេល ពតប័ តឹ ិ ពត័ម៌ន ជមយួនងឹពត័ម៌នអំពី

ពតករណ៍ឹ ិ ែដលនងឹមកដលល់ ឱកសេធករសម័ គចត កលិ កំណតរ់បស់ សក នងិពត័ម៌ន
េផ ងៗេទ ត។ េរ ននមយួៗ មនី េគលវធិីេរ ងៗខន។ សូមួ កសួរនយក េរ ន
របស់េ កអនក ឬ កមម បិ - គបេ ង នេន េរ នេ កអនក ស មបព់ត័ម៌នលមត។ ិ  

រទូរស័ពទស័យ បវតពិ ីOUSD 
អនកនំ រ េរ ន (SchoolMessenger) OUSD ែដលជ បពន័ធបញជនូ រទូស័ពទែដល
បនថតទុក ស មបទ់កទ់ង គ រអំពី ពតករណ៍ឹ ិ ននេនកនងុ េរ ននមយួៗ េនី កនងុ
សហគមន៍ េរ ននមយួៗ នងី ិ េនទូទងំ សកទងំមូល។ អនកនំ រ េរ ន កន៏ងឹ តវ
បនេ បមងមក ល សមបផ់ល់េសចកជូីនដណងំ ឹ េឆយតប បនទ នដ់ល់ម ប  នងិ ិ អនកផល់
ករែថទផំងែដរ។ 
មងមក លេនកនងុ អំឡងុ ឆន សំកិ េនះ អនកនងឹទទួលបន រទូរស័ពទែដលបនថតទុកជមុន 
មរយៈេលខែដលមន យនមេនកនងុ ែបបបទចុះេឈម ះចូលេរ នរបស់កូនេ កអនក។ អនក
ចនងឹ តវសងកតេ់ល គបចុ់ចេលខ "មយួ" (1) េនេលឧបករណ៍របស់េ កអនក េដមប ចីក់ ប់
រេនះ ស័យេលទូរស័ពទ រជសំេឡង ឬេស េឆយ ទូរស័ពទែដលទទួលករេ ទូរស័ពទ។ 

សូម បេ់ យ បង បយត័ន េនេពលេ កអនកទទួលករេ ទូរស័ពទ មយួកនងុ ចំេ មករ
េ ខងេល ពេ ពះ ី មនបញចលូ នូវពត័ម៌នសំខន់ៗ អំពកីរអបរ់រំបស់កូនេ កអនក។ 
បសនេបិ េ កអនកមនសំណួរអំពអីនកនំ រ េរ ន ឬ តវករបរូ េលខទូរស័ពទេនេល
កំណត់ េនះ សូមទកទ់ង Troy Flint មរយៈអុែមល ី troy.flint@ousd.k12.ca.us។ 

េធបចចបបននភព ុ ពត័ម៌នទនំកទ់នំងរបស់េ កអនក  
បសនិ េបេ កអនកបរូ ករងរ េរ ផទះ ឬបរូ េលខទូរស័ពទ ជករសំខន់ ស់ចំេពះសុវតថភព នងិ ិ
សុខុមលភពរបស់កូនេ កអនក ែដលេ កអនក តវផល់ជូន គបេ ង ន នងិ/ឬករយល័យិ
របស់ េរ នជមយួនងឹពត័ម៌នថមីចុងេ កយបំផុតរបស់េ កអនក។ 

តសូ៊មតេិដមប ែីកលម េរ ន 
េរ ននមយួៗ សុទធី ែត ចែកលមបនជនចច េហយិ  មនឱកសជេ ចន ស មបឲ់យ

ម បិ េធករ ជមយួ គបេ ង ន បុគគលក សស  នងិ ិ ិ សមជកិសហគមនេ៍ទេលបញ នងិ
គេ មងជេ ចន។ មន ិ ថេ កអនកកំពុងេធករ ជសហគមន៍ េរ ន េដមប ែីកលមលទធផល
សកិ របស់សសិ ែដលសថតិ កនងុ កមរងជក់ ក់ មយួក ឬី េ កអនកកំពុងតសូ៊មតិេដមប ី
ែកលមសមភ របូវន ចបេ់ផម័  កមមវធិេី កេម៉ងសកិ មយួ ឬបេងកត សួន េរ នមយួក សូមី
ចបេ់ផម េ យនយយិ ជមយួនយក របស់េ កអនក ឬអនកដកនំឹ ម បិ មន កេ់ទ ត 
ែដលពកព់ន័ធេនកនង ុ PTSA, SSC, ELAC ឬ កមដៃទេទ ត (សូមេមល ខងេ កមស មប់
ពត័ម៌នបែនថម)។ 

គណៈកមមករ េរ ន 
ករចូលរមួទូលំទូ យរបស់ម ប  ិ េទេលគណៈកមមករែដលកណំតទ់សេិ  នងិថវកិរបស់

េរ ន មន រសំខនក់នងុ ករធនថ មនករតំ ងឲយចំ ប់ រមមណ៍របស់សសិ
ទងំអស់។ ទងំេនះគឺជឧទហរណ៍ខះៗ អពំី កមតសូ៊មត នងិ ិ /ឬគណេនយយភព ែដលេ ក
អនក ចចូលរមួជមយួេន េរ នរបស់េ កអនក៖   
• សមគមម បិ - គបេ ង ន (PTA) សមគមម បិ - គបេ ង ន-សសិ  (PTSA) ឬ កម
ម បិ - គបេ ង នដៃទេទ ត៖ សកមមភព មនភពខុសៗគន ពី កមមយួេទ កមមយួ ប៉ុែន
េន េរ នែដល កមទងំេនះកំពុងសកមម ជទូេទ ពួកេគេរ បចឲំយមនករ បងែ បងឹ េ យ
អនកសម័ គចត នងិ ិ ៃរអងគ ស បក ់ស មបគ់េ មងអតថ បេយជនទូ៍ទងំ េរ ន។ 

េរ នមយួចំនួន កេ៏បះពុមភផ យ ពតប័ តឹ ិ ពត័ម៌ន ផល់ឱកសអបរ់មំនុស េពញវយ័ឧបតថមភដល់
ថន កព់ ងកីបែនថមរបស់ េរ ន នងិជេ ចន េទ ត។ បសនេបិ េ កអនកមនចំ ប់
រមមណ៍កនងុ ករបេងកត  PTA មយួេន េរ នរបស់េ កអនក សូមទកទ់ង PTA េន សក 

Peralta មរយៈទូរស័ពទេលខ 670-4109 ឬ www.peraltadistrictpta.org។ សមគមេនះ 
េមល ខុស តវ PTA នងិ PTSA ទងំអស់េនេខនធ ី Alameda។ 

• កមភពជអនកដកនំឹ ម ប  ិ (PLT)។ េរ នមយួចំនួនមន PLT ែដលមនតំ ង
ម ប  ែដលិ មកពថីន កន់មយួៗ ែដលី រមួគន សែមងពីកងល់ នងិបញននរបស់
ម ប ។ បសនេបិ ិ បចចបបននុ េនះ េរ នរបស់េ កអនកពុំទនម់ន PLT េទេនះ េហយ
េ កអនកចងច់បេ់ផម  សូមនយយិ ជមយួនយក របស់េ កអនក។  

• កម បកឹ េរ ន (SSC)។ កមេនះគឺជ កមម ប  នងិ ិ បុគគលកិ  ែដលពនតយិ ិ េឡងវញ  ិ
នងិែកស មលែផនករែតមយួេដមប លីទធផលរបស់សស  ិ (SPSA) របស់ េរ ន ចបព់កីរ
េផតករយកចតិទុក កេ់ទេលករបេ ង ន រហូតដល់យុទធ សកនងករុ ចូលរមួរបស់ គ រ 
នងិកំណតអ់ំពីរេប បចំ យថវកិកនងុ េរ ន។  សូមទកទ់ងនយក របស់េ ក
អនក េដមបចូីលរមួជមយួ SSC របស់ េរ នេ កអនក។ 

• គណៈកមមករផល់ករ បក ដល់អនកសក ភ អងេ់គសឹ ិ  (ELAC)។ ELAC ទទួលខុស តវជ
ចមបងកនងុ ករផល់ដបនូម នំ ដល់នយក  នងិបុគគលកិ អំពីកមមវធិីអបរ់ ំនងិធនធនស មប់
អនកសកិ ភ អងេ់គស (ELL) នងិស មបផ់ល់ដបូនម នំ ដល់ SSC អំពីែផនករែតមយួេដមប ី
លទធផលរបស់សស  ិ (SPSA) របស់ េរ ន។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថមអំព សូមេមលី  ទំពរ័ 
25។ 

• ម បិ សសិ េដម កេំណត ហក ិ (PCAD)។ េរ នមយួចំនួនមន PCAD ែដល
េរ បចំឲយម ប  េធករិ  េលបញេផ ងៗ ដូចជ សមធមអ៌បរ់។ំ បសនេបិ បចចបបននុ េនះ 

េរ នរបស់េ កអនកមនិទនម់ន PCAD េទេនះ េហយ េ កអនកចងច់បេ់ផម  សូម
នយយិ ជមយួនយក របស់េ កអនក។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នយយិ ជមយួគណៈ គប់ គង  
គណៈ គប់ គងករអបរ់ ំកងអូកឡនដ ៍គណៈកមមករិ បេងកត េគលករណ៍របស់ OUSD ែដលបនេ ជស ងំ 
ជបួ បជំុគន ពរីដងកនងុ មយួែខ េដមប ី ប ់នងិេ ះ យបញនន ែដលមនចបពី់ ពំែដនសកិ របស់

េរ ន រហូតដល់េគលករណ៍មបូ ររបស់ សក។ ករ បជំុេបក ចំហជូន ធរណៈជន។ ស មប់
គេ មងេពល នងិពត័ម៌នេផ ងេទ តអំពីគណៈ គប់ គង សូមេមល បញជ ីទំនកទំ់នង ែដលចបេ់ផម ពីទំពរ័ 46 ឬ
េមល វបុ យិ របស់ OUSD។ ល់ករ បជំុទងំអស់របស់គណៈ គប់ គង មនចកផ់ យបនផទ ល់េនេល 
KDOL ែដល បតបិតករិ េ យ OUSD (ប៉ុសែខ កប Comcast េលខ 27 ប៉ុសែខ កប UVerse េលខ 99) 
េហយ ចកផ់ យេឡង វញិពរីដងកនងុ មយួសបហ៍ ជទូេទគឺេនៃថងសុ ក េម៉ង 6 ង ច នងិៃថង ទតយ េម៉ង ិ 4 
រេស ។ KDOL កច៏កផ់ យកមមវធីិេផ ងៗែដលផលតិ េ យសសិ ផងែដរ រមួមន ONews, Youth Focus, 
នងិ Muse ពមទងំកមមវធីិអបរ់េំផ ងៗេទ តរមួមន KDOL Spotlight នងិ OUSD Community Bulletin 
Board ែដលមនេសចកី បកស ពតករណ៍ នងឹ ិ ិ កលកំណតសំ់ខន់ៗ របស់ សក។ េ កអនក ចពនតយិ ិ
េមល គេ មងេពលកមមវធីិស មប ់KDOL េនេលអុនេធណត មរយៈវបុ យី  ិ ិ  
www.ousd.k12.ca.us/KDOLschedule។ 

បញជ ីទនំកទ់នំងធនធនសហគមនអ៍កូឡនដ៍ិ  
OUSD េធករ ជៃដគូជមយួអងគករសហគមន ៍នងិទភន កង់រី េស សងគមជេ ចន េដមប ី ផល់ជូនសស  នងិ ិ
គ រជមយួនងឹធនធនទងំ យ ែដលពកួេគ តវករេដមប ទីទលួបនេជគជយ័។ េដមប ែីសងរកេស  នងិ
ករគំ ទស មបកូ់ន នងិ /ឬ គ រេ កអនក សូមេមល បញជ ីធនធនថមីេលវបុ យ។ ិ ចរកបនេនេល
វបុ យិ របស់ OUSD េនេ កមឃថ “For Our Community - េដមប សីហគមនរ៍បស់េយង ” ម
រយៈវបុ យិ  www.ousd.k12.ca.us/communityresourcedirectory។ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

• គណៈកមមករផល់ បកឹ អបរ់ពំេសស ិ (SPEAC)។ េរ នមយួចំនួនមន SPEAC ែដល
សមសភពរមួមន ម ប  ពយបល នងិ ិ គបេ ង ន ែដលផល់ករគំ ទដល់
សហគមនអ៍បរ់ពំេសស។ គណៈកមមករិ េនះ កផ៏ល់ បកឹ ដល់ កម បកឹ េរ ន េទេល
បញអបរ់ពំេសសិ ផងែដរ។ បសនេបិ បចចបបននុ េនះ េរ នរបស់េ កអនកមនិទនម់ន 
SPEAC េទេនះ េហយ េ កអនកចងច់បេ់ផម  សូមនយយិ ជមយួនយក របស់
េ កអនក។ 

• គណៈកមមករផល់ បក  ឹ GATE (GAC)។ េរ ននមយួៗ តវី បនេលក ទកឹចតិឲយមន
គណៈកមមករផល់ បកឹ ករអបរ់សំសិ េឆនម នង ិ សសិ មនេទពេកសលយ (GATE) ែដល
សមសភពរមួមន ម ប  ពយបល នងិ ិ អនក គប់ គងរដបល ែដលផល់ករគំ ទ
ដល់កមមវធិី GATE េនក មតិមូល ន។ គណៈកមមករេនះ កផ៏ល់ បកឹ ដល់ កម បកឹ

េរ នផងែដរ ពកព់ន័ធេទនងឹកីកងល់របស់ GATE។ បសនិ េបបចចបបននេនះ េរ ន ុ
របស់េ កអនកពុំទនម់ន GAC េទេនះ េហយេ កអនកចងច់បេ់ផម  សូមទកទ់ង 
នយក របស់េ កអនក។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថមអំពី GATE នងិគណៈកមមករផល់
បក  ឹ GATE របស់ សក សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 336-7567។ 

គណៈកមមករ សក 
ដូចគន េទនងឹករចូលរមួយ៉ងទូលំទូ យរបស់ម បិ  េនកនងុ ភពជអនកដកនំឹ គជឺេរ ង
សំខន ់ កសំ៏ខនផ់ងែដរេនទូទងំ សក កនងករុ ធនថមនករតំ ងឲយចំ ប់ រមមណ៍ 
របស់សហគមន៍ េរ នខុសៗគន  េហយ ធតុចូលរបស់ម ប  តវិ បន កប់ញចលូ េនកនងុ
េសចកសីេ មចរបស់ សក។ ទងំ SSC/SAC នងិ ELAC សុទធែតមនគណៈកមមករេនថន ក់
សក គឺ កម បកឹ សក (DAC) នងិ គណៈកមមករផល់ករ បកឹ ដល់អនកសកិ ភ អងេ់គស
កនងុ សក (DELAC) ែដលសមសភពរមួមន តំ ងមកពីគណៈកមមករេន ម េរ ន។ 
អនកដកនំឹ ម ប  ក៏ិ សថតិ េនេលគណៈកមមករផល់ បកឹ ែផនកសសិ េឆនម នង ិ សសិ មនេទព
េកសលយ (GATE) កនង សក នងុ ិ គណៈកមមករផល់ បកឹ កនងុ សហគមន ៍(CAC) ស មបក់រ
អបរ់ពំេសសិ ផងែដរ។ េដមប ែីសងយល់បែនថមអំព ី DAC នង ិ DELAC សូមទកទ់ង 
កសួងកមមវធិរីដ នងិសហពន័ធ មរយៈទូរស័ពទេលខ 879-1043។ សមប ់CAC សូមអុែមលី
មកកន ់cacoakland@gmail.com ឬទូរស័ពទមកកនេ់លខ 874-3700 នងិស មប ់GATE 
សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 336-7567។ ជទូេទ ករ បជុំរបស់ DAC តវបនេធេឡង  េនៃថង
ពហសបតេលក ទបីីៃនែខនមយួៗ េនី េម៉ង 6:30 ង ច េន សយ ន La Escuelita Great 
Room, 1050 Second Ave។ ករ បជុំទងំេនះ តវបនេធេឡង  ចបព់ែីខកញញ  ដល់ែខមថុន។ ិ
សូមពនតយេមលិ ិ  បតទនិ ិ េនកនងុ វបុ យិ របស់ សកជេរ ង ល់ែខ សមបប់ចចបបននភពុ អំពកីរ
បជុ។ ករំ បជុរំបស់ DELAC តវបនេធេឡង េនៃថងអងគ រេលក ទបីីៃនែខនមយួៗ េនេម៉ង ី 6:00 
ង ច េន សយ ន Brookfield Elementary School, 401 Jones Ave។  

គណៈកមមករផល់ បកឹ របូតថមភ (NAC) ជួយ កំណតអ់ំពីែផនករែកលមកមមវធិី រេ យ
េស របូតថមភ។ ករងរេនះ ដកនំឹ េ យេគលករណ៍សុខុមលភពរបស់ សក។ េស

របូតថមភ អេញជញ ម ប  សស នុសស  គិ ិ ិ បេ ង ន នយក  អងគករសហគមន ៍
នងិភគីទងំអស់ែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ េដមប ចូីលរមួេនកនុងករ បជុទំងំេនះ។ បសនិ េប
េ កអនកមនចំ ប់ រមមណ៍ សូមទកទ់ងេស របូតថមភ មរយៈទូរស័ពទេលខ 434-
3335 ស មបព់ត័ម៌នបែនថម។ 

កមេរ បចសំហគមន ៍ 
ម បិ ជេ ចន  ចូលរមួកនងុ ករេរ បចំសហគមនជ៍មយួ កមមនិែមនជ OUSD ែដលេធករ
េលបញញ ែកលម េរ នជេ ចន ឧទហរណ៍ ឧបតថមភ ថវកិដល់ េរ ន ភព គប់ គនៃ់ន
សមភ របូវន នង័ ិ អគរ េរ ន នងិសុវតថភព នងិ ិ គុណភពៃន េរ នេនកនងុ ភពជអនក
ជតខងិ ជក់ ក។់ កមេរ បចំករអបរ់កំនងុ មូល នមយួចំនួន រមួមន អងគករសហគមន៍
អូកឡនដ ៍ប ញិ សកមមភពភពជអនកដកនំឹ ម ប  មណលិ យុវជន សីុឈូងសមុ ទ
ខងេកត នង ិ កមងំអបរ់អំូកឡនិខងលច។ ិ  

ស មបព់ត័ម៌នបែនថមអំពកីរេធករ ជមយួ កមេនះ សូមទកទ់ង 273-1562។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
អនកសម័ គចតិ 
មនុស ជេ ចន នយយថ ករិ អបរ់កុំមរ តវករករចូលរមួពីអនកភូមទិងំមូល។ ជមយួនងឹរដ
កលហ័រញ៉ ែដលី មនចំ តថ់ន កេ់លខ 47 េនកនងុ ជត េនិ កនងករុ ចំ យេទេលករអបរ់ ំ
កររមួចំែណករបស់ម ប  នងិ ិ សមជកិសហគមន ៍មន រសំខនក់នងករុ គំ ទដល់
លទធផលសកិ របស់សស ។ អនកិ សម័ គចតិមនិ តមែតឹ ជួយ ដល់បុគគលកិ េរ ន ឲយេឆយតប
េទនងឹត មវកររបស់សសិ កនែ់ត បេសរ នង ិ កនែ់តមន បសទធភពិ ប៉ុេ ះេទ ែថមទងំ
វតមនៃនអនកសម័ គចតិ បបកុ់មរថ មនុស េពញវយ័េនកនងុ សហគមនរ៍បស់ពួកេគយកចតិ
ទុក កេ់ទេលពួកេគ នងិគុណភពៃនបទពេ ធន៍ិ កនងករុ សកិ របស់ពួកេគផងែដរ។ កមហុ៊ន
មយួចំនួន ផល់នេយជកិ ិ របស់ខនួ េ យជួលកនងុ េពលស មកពីករងរ េដមប ឲីយេទេធករសម័ គ
ចតិេនកនងុ េរ ន។ សូម កសួរនយក នធនធនមនុស របស់នេយជកិេ កអនក 
េដមប ឲីយដងឹថេត  កមហុ៊នេ កអនកផល់អតថ បេយជនេ៍នះែដរឬេទ។ 
 

អនកសម័ គចតិ តវករផល់េតសជងំេឺថម អវជជមន េហយិ  អនកសម័ គចតិែដលគម នករ គប់ គង ែដល
នងឹមនអនរអំេពរ ជមយួសស  តវិ ែតបំេពញដេណរករំ  តតពនតយិ ិ មុនេពលកយជអនកសម័ គចត ិ
(ត មវឲយមនផតិ ន ម មមៃដស មប់ កសួងយុតធម៌ិ កលហ័រញ៉ នង ី ិ FBI)។ លទធផលៃនករ

េតខញំុគួរេធដូចេមច បសនេបិ កូនរបស់ខញំុកពុំងមនបញេន េរ ន? 
• នយយិ ជមយួកូនេ កអនក។ ជធមម  ែតងែតមនមូលេហតុែដលកូនេ កអនកមនិទទួល
េជគជយ័កនងុ ករសក ។ សនទិ នជមយួកូនេ កអនក េធជអនកអេងកតេមល ពួកេគេនផទះ 
េហយ ចូលរមួជមយួសមជកិ គ រ នងិមតភកិ ិែដល ចេជ ទុកចតិបនកនងុ នមជសមពន័ធ
មត េដមបិ ី ែសងយល់អំពីអែីដលកំពុងេកតេឡង។   

• ជួបជមយួ គបេ ង នកូនេ កអនក។ កុចំឲំយ គបេ ង នេ េ កអនក តវផចេផមួ  គំនតិកំណត់
ករ បជុ េដមបំ  ពីនតយិ ិ េមល េឡង វញិនូវភពរកីចេ មន ែផនកករសកិ របស់កូនេ កអនក។ សួរ គ
អំពអីីែដលពួកេគយល់ថ ជ ទភពិ កនងុ ករសកិ ស មបកូ់នេ កអនក នងិេសនឲយ គែចក
រែំលករេប បែដលពួកេគេ ះ យបញទងំេនះេនកនងុ ថន ក ់នងិ មរយៈកចចករិ ផទះ។ េសនសំុ
ករែណនជំក់ ក ់អំពីអែីដលេ កអនក ចេធបនេនផទះ េដមប ជីយួ ឲយកូនេ កអនកព ងងឹ
បំណនិ សកិ ជក់ កម់យួចំនួន។  

• កសួរ គេពទយ បចំ គ រេ កអនក។ ករេទជួបេវជជបណតិ  ក៏ ចជយួ េ ះ យបញ
សុខភព ែដល ចបះ៉ពល់ដល់ករសក  ដូចជ បញិ កនងករុ ប ់ឬេមល ឬ កងល់
េផ ងៗេទ ត។  

• េសនសំុឲយមនករ បជុំ កមសសិ េជគជយ័ (SST)។ ម ប  ឬិ គបេ ង ន ចេសនសំុឲយមន
ករ បជុមំយួ ែដលសស  ម ប  នងិ ិ ិ អនកអបរ់ ំេធករ រមួគន េដមប ពីនតយិ ិ េមល េឡង វញិនូវភព
រកីចេ មន របស់សស  នងិ ិ ផល់ករែណនអំំពវីធិីកនងុ ករែកលមករសក ។  សូមិ នយយិ
ជមយួនងឹនយក េ កអនក េដមប កីំណតក់រ បជុមំយួ។ 

• ែសងយល់អំពីត មវករស មបក់រអបរ់ពំេសស ែផនករិ ែផនកទី 504 ករអបរ់ែំដល ច
េ ជសេរស  បន ឬករគំ ទេផ ងៗេទ ត។ បសនេបិ សសិ មនពករភពិ ែផនកផវូ កយ ឬផវូ ចត ិ
ែដលបះ៉ពល់ដល់លទធភពកនងុ ករសកិ របស់ពួកេគ ពួកេគមនសទធិ ទិទួលបនករេធេតស 
នងិេស អបរ់ពំេសស។ សសិ ិ មយួចំនួន នងឹេរ នបនកនែ់ត បេសរ េនកនងុ បរយកសិ អបរ់ ំ
ចេ ជសេរស  បន ែដលមនសសិ តចិជងមុន ឬមនល័កខខណ័សកិ ែដលមនរចនសមពន័ធ 

បតែ់បន ឬត មវ មបុគគលជងមុន។ សូមេទជួប គបេ ង ន អនកផល់ បកឹ របស់  ឬ
នយក  េដមប សំុីជនួយ។ េ កំ អនកក៏ ចទកទ់ងករយល័យិ កមមវធិសី មបកុ់មរែដល
តវបនេលកែលង  (ករអបរ់ពំេសសិ ) ផងែដរ មរយៈទូរស័ពទេលខ 874-3700។ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

េធេតស ជងំឺេថម  លស មបរ់យៈេពលជេ ចន ឆន  ំេហយ លទធផល ន ម មមៃដ លស មប់
រយៈេពលបីឆន ។ំ 
អនក ចយកពកយសំុបេ មករ ជអនកសម័ គចតិមយួចបប ់េន េរ នរបស់អនក ឬបំេពញពកយ
អនកបេ មករ សម័ គចតិ មអុនេធណត មី  ិ វបុ យិ  
www.oaklandschoolvolunteers.org/yes។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថម សូមេផញអុែមលី មកកន ់
volunteers@ousd.k12.ca.us ឬទូរស័ពទមកកនេ់លខ 253-1562។ 

ឱកសេន ម េរ ន 
ទកទ់ងនយក  ឬ PTA របស់េ កអនក អំពឱីកសេធជអនកសម័ គចតិេនកនងុ េរ ន
របស់កូនេ កអនក ដូចជេបកបរ ឬ េមល ករខុស តវេកមងៗេនេពលចុះ មមូល ន េធជ
ម បិ បចបំនទប ់ជួយ ដល់ករងរកនងុ ករយល័យ បេ មករិ  េនកនងុ រ នេនកនងុ

េរ ន ឬជួយ ដល់អនកៃរអងគ សមូលនធ ឬិ ិ គេ មង ឬ ពតករណ៍ឹ ិ ពេសសៗិ េផ ងេទ ត។ 

ឱកសទូទងំ សក 
មនត មវករម ប  នងិ ិ អនកសម័ គចិតសហគមន ៍កនងុ តួនទជីេ ចន េនទូទងំ សក៖ ជអនក
សម័ គចតិេនកនងុ ថន កេ់រ ន អនកបេ ង នអកខរកមម អនកសម័ គចតិេនកនងុ ប ល័យ ឬសួន អនក
សម័ គចតិេនេពលេធេតស ឬ ចុះេឈម ះសសិ ចូលេរ ន ជួយ បេ ង ន នងិជ គមនិ កតយស។ ិ ិ
ស មបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 273-1562។  

កមមវធជយួ ិ ី បេ ង ន 
ទស នវស័យិ ស មបក់មមវធិីភពជៃដគូជួយ បេ ង នរបស់ OUSD គឺ េដមប ផីល់ជូនសស  ិ
OUSD ជមយួនងឹគំរតូួនទមីនុស េពញវយ័ែដលគំ ទ ែដល ចជួយ ែកលមលទធផលសកិ  
ឥរយបថិ ចំេពះ េរ ន នងិទំនកទ់ំនងជមតភកិ រិបស់សស ។ ិ   
ៃដគូកមមវធិជីួយ បេ ង ន ជមយួអងគករនន េដមប េីធមជឈករករេ ជសេរស ករ  ក ់នងិករ
ទទួល គ ល់អនកជួយ បេ ង ន។ អនកជួយ បេ ង ន បំេពញដេណរករំ  តតពនតយ នងិ ិ ិ
វគគបណះប ល មរយៈុ អងគករែដលពួកេគេសនសំុេធករ សម័ គចតិជមយួ។ អងគករៃដគូនន 
រមួមន Be a Mentor, BUILD, Big Brothers Big Sisters, CORO Exploring 
Leadership Program, EBAYC, Girls Inc., East Bay College Fund, Friends for 
Youth នង ិ Bay Area Mentoring។ បញជ យនមី ទងំ សងៃនកមមវធិីជួយ បេ ង ន ែដលចប់
ៃដគូជមយួ OUSD ចរកបនពី សយ នវបុ យិ  
www.ousd.k12.ca.us/mentoringpartners។ បសនេបិ េ កអនកមនចំ ប់ រមមណ៍
កនងករុ ចូលរមួជអនកជួយ បេ ង នកូនេ កអនក ឬសសិ េផ ងេទ តរបស់ OUSD សូមទូរស័ពទ
មកេលខ 253-1562 ឬអុែមលី មកកន ់volunteers@ousd.k12.ca.us។ 

បណ័ យករណ៍ េតស នងិករេឡង ថន ក/់ករបញចបក់រ
សកិ   
េនេពលេយងកំណត់ ទស នវស័យិ របស់េយង េទេល ករេរ បចំឲយសសិ បញចបក់រសកិ ពី
វទយល័យ ជមយួិ នងឹវគគសក  នងិ ិ ក មតិែដល តវករស មបចូ់លេរ នេនម វទយល័យ េយងិ 
តវករេធឲយ បកដថ េយង កំពុងក ងមូល ន គះឹ មវធិមីយួែដលនងឹជួយ ឲយពួកេគទទលួ
បនេជគជយ័កនងករុ េរ នចបេ់នម វទយល័យ។ បណ័ិ យករណ៍ នងិករ យតៃម នងិេតស
សង់ រ គជឺរងស់ៃនភពរងបុង នងឹ ឹ ិ មូល ន គះ។ ែផនកឹ េនះ ពនយល់អំពអីីែដលនេទទសិ  នងិ
លទធផលេតស មន រសំខនស់ មបស់សិ កនងករុ ឈនេទរកនេទទសិ មយួេទ ត កដូ៏ចជអី
ែដលត មវស មបក់របញចបក់រសកិ េនវទយល័យ នងិ ិ ភពមនសទធិ ចូិលេរ នេន
ម វទយល័យិ ផងែដរ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
បណ័ យករណ៍ 
សសិ  OUSD ទទួលបនបណ័ យករណ៍អំពកីរ យតៃមករងរេន េរ នរបស់ពួកេគ។ 
សសិ េនថន កទ់ី K–5 ទទួលបនបណ័ យករណ៍សង់ រ ជជងលខតិ ិ ជូនដណងំ ឹ អំពនីេទទសិ  
សសិ អនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័យ ទទួលិ បនលខតិ ិ ជូនដណងំ ឹ អំពនីេទទសិ េនេពលចបឆ់មស
នមយួៗ េហយី  កម៏ន "រយៈេពល កព់នទិ ុ" ឬចេនះេពលកំណតន់េទទសិ ចំនួន បមំយួដងកនងុ
មយួឆន ។ំ 
 

បណ័ យករណ៍ បឋមសកិ  
េនថន កទ់ ី K–5 សសិ ទទួលបនបណ័ យករណ៍បីដងកនងុ មយួឆន  ំជធមម េនកនងុ េពល
សននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន។ បណ័ យករណ៍ស មបន់េទទសិ នមយួៗ តវី បនេបះពុមភទុក
ជមុនជមយួនងឹសង់ ររបស់រដ ែដលសសិ តវបនរពំងឹថនងឹ ចេឆយ តបបនេនេពលចប់
ឆន សំក ។ តមសិ ី នមយួៗ គី បេ ង ននងឹបញជ កអ់ំពីភព ទ តជ់នញំ េទេលសង់ រ េ យ
េ បក មតិពនទ ិ ុ 1 ដល់ 5 (1 = េ កមមូល នខងំ 2 = េ កមមូល ន 3 = កំពុងឈនដល់
នេទទសិ  4 = ទ តជ់នញ នងំ ិ  5 = ក មតិខពស់)។ េ កអនកកន៏ងឹបនេឃញ សញញ បូក សញញ
ធក នងី ិ សញញ ដក ែដលបញជ កអ់ំពលីទធផលសកិ របស់កូនេ កអនក េនកនងុ បំណនិ ែផនក
គណតិ វទយ នងិ ិ ភ  មុខវជជិ េផ ងៗេទ ត ទមបក់រងរ នងិបំណនិ ែផនកសងគមផងែដរ។ េលស
ពីេនះេទ ត េ កអនកនងឹេឃញ ចំនួនៃនភពយតយ៉វ ឬឺ អវតមនផងែដរ។  
 
បណ័ យករណ៍ទងំេនះ បងញយ៉ងចបស់អំពបីំណន នងិ ិ ចំេណះដងឹអីខះែដលកូនេ កអនក
តវែតមនភព ទ តជ់នញ កនងរយៈេពលំ ុ មយួឆន សំកិ េនះ អខីះែដលពួកេគបនេរ ន េហយ េត
មនចំណុចអីខះ តវែកលម។ ជទូេទ សសិ បឋមសក  ែដលិ  "កំពុងឈនដល់នេទទសិ " ឬេល
សពកី មតិេនះ េលមុខវជជិ គណតិ វទយ នងិ ិ សលបៈិ ភ អងេ់គស ដូចែដលមនបញជ កេ់នកនងុ
បណ័ យករណ៍របស់ពួកេគ នងិេតសសង់ រ នងឹមនភពរកចេ មនី  េឡង េទកនក់ មតិបនទ ប់
េទ ត។   
 

បណ័ យករណ៍អនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័យិ  
កូនរបស់េ កអនក នងឹទទួលបននូវលខតិ ិ ជូនដណងំ ឹ អំពនីេទទស ស មប់ិ ថន កន់មយួៗី េន
អនុវទយល័យ នងិ ិ វទយល័យ។ នេទទសិ ិ ស មបរ់យៈេពល កព់នទិ ុទងំបីេលក កនងុ ឆមសនមយួៗ ី
កំណតអ់ំពនីេទទសិ ស មបឆ់មសេនះ េហយ មនស មបែ់តអនកែដលសថតិ េនកនងុ កំណត់

ករសកិ េនរដូវេក 
OUSD ទទួល គ ល់ រសំខនៃ់នរដូវេក ថជេពលេវ មយួស មបស់សិ បនករសកិ របស់
ពួកេគ មនថិ ពកព់ន័ធនងឹករសក  ក  សលបៈ ដូរត ន ឬិ ី ិ ី សកមមភពព ងកីបែនថមេឡយ។ 
េដមប ជីួយ គំ ទដល់សសិ កនងុ ឆមសេនះ OUSD ផល់នូវកមមវធិរីដូវេកជេ ចន ស មបស់សិ
គបវ់យ ែដល័ ទទលួបនករឧបតថមភពី បភពជេ ចន ែដល មនចបព់ីមូលនធិកិនងុ េរ ន 
រហូតដល់ជនួយំ ពីេ ក េរ ន នងិមូលនធិិរបស់ កង។ សកមមភពរដូវេករមួមនកមមវធិីេផ ងៗ 
ដូចជ ករ តឡបម់កករសកិ វទយល័យិ វញិ ស មបស់សិ វទយល័យិ ែដល តវករបះ៉ប៉ូវេ កឌត ី
កមមវធិជី ព នចមង ស មបស់សិ ែដលចូលេរ នេនមេតយយសក  អនុវទយល័យ នងិ ិិ វទយល័យ ិ
កមមវធិេី ត មរដូវេកស មបស់សិ ែដលមនលទធផលសកិ ទបជងសង់ រ កមមវធិពី ងកីបែនថម 
កដូ៏ចជ វចិិ តសលបៈិ រដូវេកអូកឡនដ ៍ែដលិ ឧបតថមភថវកិេ យវធនករ ិ G។ 
សូមេមល  www.ousd.k12.ca.us/summerlearning េដមប េីមល ករផល់ជូនជក់ ក ់ឬ
ទកទ់ង េរ នរបស់កូនេ កអនក ស មបព់ត័ម៌នបែនថម។ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

អចៃ និ យរ៍បស់សសិ ប៉េុ ះ ែដលេ ថ ពតប័ តឹ ិ ពនទ។ បណ័ិ ុ យករណ៍នមយួៗ កនងី ុ
ចំេ មបណ័ទងំ បមំយួ កប៏ងញអំពីភពយតយ៉វ អវតមន នងឺ ិ ទមបក់រងរផងែដរ។ 
ចំនួនេ កឌតីសក  ែដលិ ទទួលបនេនកនងុ វគគនមយួៗ បងញី េនចុងឆមសនមយួៗ េហី យនងឹ
តវ កេ់នេល ពតប័ តឹ ិ ពនទិ ុរបស់សស ។ិ  
កូនេ កអនក តវខតខំិ េដមប ទីទួលបននេទទស ិ “C” ឬ បេសរ ជងេនះ េនកនងុ វគគសកិ នមយួៗ ី
(គណតិ វទយ ភិ អងេ់គស វទយ ស សកិ ិ សងគម ភ ពភពិ េ ក សលបៈិ កុន ឬសលបៈិ
សែមង) ពេ ពះី នេទទសិ េនះ នងឹផល់ឲយកូនេ កអនកជមយួនងឹ GPA សរបុ 2.0 ឬខពស់ជងេនះ 
េហយ េធឲយពួកេគមនសទធិ ចូិលេរ នេន កលវទយល័យិ រដកលហ័រញ៉។ េដមបី ី មនសទធិ ិ
ចូលេរ នេន កលវទយល័យិ កលហ័រញ៉ កូនី របស់េ កអញនក តវមន GPA សរបុ 3.0 
នងិខពស់ជងេនះ ែដលមននយ័ថ នេទទសិ ភគេ ចន របស់ពកួេគគ ឺ B ឬ A។ េលស ពីេនះេទ ត 
ជករសំខនែ់ដល តវកតស់មគ ល់ថ សសិ ទទួលបនេ កឌតីេនវទយល័យ េនិ េពលឆងផុត
ថន កម់យួ េហយ កូនេ កអនក តវទទួលបនយ៉ងេ ច ស់ បមណជ 60 េ កឌតីកនងុ មយួ
ឆន  ំេដមប ឈីនេទដល់េ កឌតីសរបុ ែដលចបំចស់ មបក់របញចបក់រសក  ិ (230) េន
វទយល័យិ រយៈេពលបនួឆន ។ំ បសនេបិ កូនេ កអនកពុំឆងផុតថន ក់ មយួ ឬទទួលបនលខតិ ិ
ជូនដណងំ ឹ អំពីនេទទសិ  “D” េនះ េយង សូមេលក ទកឹចតិយ៉ងមុតមឲំយេ កអនកទកទ់ងអនកផល់
បក  ជនួយករនយក ឬឹ ំ នយក របស់េ កអនក េដមប ែីសងយល់បែនថមេទ តអំពរីេប ប
ែដលកូនេ កអនក ចជប់ គបម់ុខវជជ  នងិ ិ េរ នទនេ់គ េដមប បីញចបក់រសកិ បន។ 
សកផល់ជូនសកខ  េដមបិ ី ជួយ ដល់ម បិ  ឲយយល់អំពីបណ័ យករណ៍ នងិ ពតប័ តឹ ិ
ពនទ។ បសនេបិ ិ ុ េ កអនកមនចំ ប់ រមមណ៍ សូមសួរនយក េ កអនក ស មប់
ពត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 253-1562 ឬេមល វបុ យិ  www.ousd.k12.ca.us។ 

ករ យតៃម មសង់ រ 
ជមយួគន នងឹនេទទស េរ និ េ បករ យតៃមជេ ចន េដមប ី ស់សទងក់រសកិ របស់សស  ិ
កំណតអ់ំពកីែនង កប់ញចលូ សសិ េនកនងុ ថន កភ់ អងេ់គស នងិគណតវទយ នងិ ិិ េធេសចកី
សេ មចចតិេទេលករេឡង ថន ក ់ឬបញចបក់រសក ។ រដិ កេ៏ បលទធផលេតសេដមប កីំណតអ់ពំី
សនទស នល៍ទធផលសកិ  (API) របស់ េរ ននមយួៗី ផងែដរ ែដល កប់ញចលូ លទធផល
របស់សសិ ទងំអស់េទជពនទិ ុែតមយួ។ ពនទ ិ ុ API គឺជករ ស់សទងម់យួេទេលគុណភពៃនករ
សកិ របស់សសិ េន េរ ន េហយ ពនទិ ុទងំេនះ តវបនេ ប បស់ យ៉ងទូលំទូ យកនងរុ
េធករ េ ប បេធ បគន រ ង  នងិ ។ រដក៏ ស់សទងក់រអនុវតករងររបស់ សក េ យ
េ ប  API ស មប់ សក នងិ េរ ន ខទងំអស់ផងែដរ។ សមបព់នទ ិ ុ API របស់
អូកឡនដ ៍សូមេមិ ទំពរ័ 10។ 

ករតៃមរបស់ សក  
សសិ ទទួលយកករ យតៃមរបស់ សក កនងុ មុខវជជិ គណតវទយ នងិ ិិ សលបៈិ ភ អងេ់គស
ជេ ចន ដងកនងុ មយួឆន  ំេដមប ី ស់សទងអ់ំពភីពរកចេ មនី  របស់ពួកេគ ចំេពះភព ទ តជ់នញំ េល

ក មតិថន កេ់នះ។ សូមេធករ ជមយួ គបេ ង នរបស់កូនេ កអនក េដមប ពីនតយិ ិ េឡងវញ ិ នូវ
លទធផល យតៃម នងិកំណតអ់ំពបីំណនិ ទភពិ ខពស់បំផុត នងិេគលគំនតិែដល តវេធករ េល  
ជមយួនងឹកូនេ កអនកេនផទះ។  

ករ យតៃមរបស់រដេទេលសសិ េនថន កទ់ ី2–11 
េនរដូវផក រកីនមយួៗ រដី ត មវឲយសសិ េនថន កទ់ ី 2 ដល់ថន កទ់ ី 11 េធេតស សង់ រកលហ័រញ៉ ី
(CST) ែដលជែផនកមយួៃនកមមវធិីេធេតស នង ិ យករណ៍ មសង់ រ (STAR) េដមប ី យតៃម
ភព ទ តជ់នញំ េលក មតិថន កេ់លមុខវជជិ គណតវទយ នងិ ិិ សិលបៈភ អងេ់គស។ េនក មតិ
ថន កខ់ះ សសិ ក៏ តវេធេតេស មុខវជជិ វទយ សិ  សក សងគម សំេណរ នងិ ិ អតពលកមមផងែដរ។ 
សសិ ទងំអស់ តវេធេតស រមួទងំ សសិ ែដលេរ នភ អងេ់គស នងិសសិ េនកនងុ ករអបរ់ ំ
ពេសសិ ផងែដរ។ សសិ មន ក ់ ចសំុអនុញញ តមនិេធេតស  CST មសំណូមពរី
របស់ម ប ។ ិ   
េតស STAR តវបនផល់េនែខេម  ឬឧសភ េហយ ម បិ ភគេ ចន  ទទួលបន
លទធផលេនះ (“របយករណ៍សស  ិ STAR”) េនកនងុ អុែមលី េនែខស  ឬី ែខកញញ ។ 
របយករណ៍បងញអំពីលទធផលៃន CST េនកនងុ លំ បក់ មតិលទធផលសក ៖ េ កមិ
មូល នខងំ េ កមមូល ន មូល ន ទ តជ់នញ នងំ ិ ក មតិខពស់។ ករផស់បរូ ក មតិ
លទធផលសកិ ពីមយួឆន េំទមយួឆន  ំ ចមន រសំខនជ់ងករែ ប បលេនកនងុ ក មតិដែដល។ 
សូមពចរិ អំពីពិនទុទងំេនះ ជមយួនងឹករងរ នងិនេទទសិ របស់សស  េនេពលិ េ កអនក
នយយិ ជមយួ គបេ ង នរបស់កូនេ កអនក អំពភីពខងំរបស់ពួកេគ នងិចំណុចទងំ យ
ែដល តវែកលម។   
របយករណ៍ STAR កម៏នរមួបញចលូ នូវចំននួបញជ ីអំ នកលហ័រញ៉ី របស់កូនេ កអនក 
ែដលេ កអនក ចេ បេដមប ទីទួលបនបញជ ីៃនេស វេភទងំ យ ែដលសម សបស មបក់ មតិ
អំ នរបស់ពួកេគ មករកំណតេ់ យពនទិ ុរបស់កូនេ កអនកេនេល  CST ស មបម់ុខវជជិ
សលបៈិ ភ អងេ់គស។ បសនេបិ េ កអនកមនសំណួរបែនថមអំព ី CST ឬកមមវធិ ីSTAR 
សូមេមល វបុ យិ របស់ កសួងអបរ់រំដកលហ័រញ៉ េនី សយ ន  
www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/។ 
អនកសកិ ភ អងេ់គស កេ៏ធេតស អភវឌ ន៍ិ ភ អងេ់គសកលហ័រញ៉ ី (CELDT) ផងែដរជ
េរ ង ល់ឆន  ំេដមប ី យតៃមេទេលភពរកីចេ មន របស់ពួកេគេនកនងុ ករ ទ តជ់នញំ ែផនកភ
អងេ់គស។ ពនទយ ិ ុ 4 ឬ 5 បញជ កអ់ំពីភព ទ តជ់នញ។ ំ ជករសំខន់ ស់កនងករុ នយយិ
ជមយួ គបេ ង ន ឬនយក  បសនេបិ ពនទិ ុរបស់កូនេ កអនកពុំមនកររកីចេ មន ពីមយួ
ឆន េំទមយួឆន ។ំ  

ករ បឡងបញចបវ់ទយល័យិ កលហ័រញ៉ី  
សសិ ថន កទ់ដីបទ់ងំអស់ តវបនត មវេ យចបបរ់ដ ឲយ បឡងបញចបវ់ទយល័យិ កលហ័រញ៉ ី
(CAHSEE)។ េតសេនះ យតៃមេទេលលទធផលសកិ របស់សសិ កនងុ មុខវជជិ សលបៈិ ភ

កលបរេចឆទិ រដបល CAHSEE បចឆំន សំក  ិ 2013-14  
សលបៈិ ភ អងេ់គស គណតវទយិ ិ  

ៃថងទ ី 24 ែខកកក  ឆន  ំ2012 ៃថងទ ី 2 ែខកកក  ឆន  ំ2012 
ៃថងទ ី 2 ែខតុ  ឆន  ំ2012 ៃថងទ ី 3 ែខតុ  ឆន  ំ2012 

      ៃថងទ ី 8 ែខធន ឆន  ំូ (រដបលៃថងេ រ)៍       ៃថងទ ី 15 ែខធន ឆន  ំូ (រដបលៃថងេ រ)៍ 
ៃថងទ ី 5 ែខកុមភៈ ឆន  ំ2013 ៃថងទ ី 6 ែខកុមភៈ ឆន  ំ2013 
ៃថងទ ី 12 ែខមន ឆន  ំី 2013 ៃថងទ ី 13 ែខមន ឆន  ំី 2013 

សមបសំ់ណួរអពំ ីCAHSEE សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 451-4164 េលខបនគ ឺ1113 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

អងេ់គស (ELA) នងិគណតវិ ទិយ។ សសិ ទងំអស់ រមួទងំសសិ ពករ តវិ បនត មវឲយជបក់រ
េធេតសយទងំមុខវជជ  ិ ELA នងិគណតវទយ េដមបិ ីិ  បញចបក់រសកិ េនវទយល័យ។ េនេពលិ
ទទួលបនករផល់ជូនស មបែ់ផនករអបរ់តំ មវ មបុគគល (IEP) ឬែផនករ 504 សសិ ពិករ 
នងឹ តវបនផល់ជូននូវករ ន កេ់នសមរមយ នងិ/ឬករែកែ ប មករកំណតេ់ យ កម IEP ឬ 
504។ 
 

ែផនក ELA ៃនេតសេផ ងៗ រមួបញចលូ នូវសំណួរពហុេ ជសេរស នង  ិ កចចករិ សំេណរមយួ។ 
គបដណបេ់ល កយស័ពទ អំ នពត័ម៌ន អំ នអក រ ស យុទធ សកនងករុ សរេសរ 
អនុវតនសំ៍េណរ នងិេគលករណ៍សំេណរ។ ែផនកគណតវទយ រមួមន សំណួរិ ិ ពហុេ ជសេរស  
ែដល គបដណបេ់លសថត ករិ ិ វភគិ ទនននយ័ បបប៊លីេត ទសិ ី ិ េ ចំនួន រងស់ ធរណម ត ី
ពជគណត អនុគមន ៍នងិ ិ ិ វចរិ គណតវទយ។ របយករណ៍ិ ិ េនះ រមួបញចលនូវូ ពនទិ ុរបស់កូនេ ក
អនក ពនទិ ុែដល តវជប ់នងិ ថ នភពជប/់ធករ់បស់កូនេ កអនក។ ករ៏មួបញចលូ នូវ ករវភគិ
េទេលលទធផលរបស់ពួកេគេលមុខវជជិ ជក់ កដូ់ចជ ELA នងិគណតវទយិ ិ ផងែដរ។  
 

សសិ ទងំអស់ មនឱកសបែនថមកនងកុ រេធេតសេនះេនថន កទ់ ី 11 នងិ 12 បសនេបិ ពួកេគពុំ
ទនប់នជបែ់ផនកទងំពរីៃនេតសេនថន កទ់ី 10 េទេនះ។ បសនេបិ កូនេ កអនក តវករ
េធេតស មងេទ ត សូមនយយិ ជមយួអនកផល់ បក  នងឹ ិ គបេ ង នរបស់កូនេ កអនក េដមប ី
ែសងយល់អំពបីំណន នងិ ិ េគលគំនតិែដលពួកេគ តវករែកលមជងេគ េដមប េីធេតស ជប។់  
 

សូមេមល វបុ យិ  www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/ ស មបព់ត័ម៌នបែនថមអំពី CAHSEE រមួមន
សំណួរេធេតស នង ិ មគគេទទសក៍ុ ស មបក់រសក  ឬិ ជមយួ គបេ ង ន អនកផល់ បឹក  ឬនយក

របស់កូនេ កអនក។ ចបបអ់បរ់ ំែផនកទី 48980 (E), 60851; េគលករណ៍គណៈ
គប់ គងែផនកទ ី6162.52 នយត័កមមិ រដបលែផនកទ ី6162.52 

 

ត មវករសមបក់រេឡងថន ក់  នងិបញចបក់រសកិ  
សសិ េនអូកឡនដ ៍ តវិ បនដេឡងំ  ថន ក ់េនេពលពួកេគបងញនូវភព ទ តជ់នញំ េលមុខវជជិ
សំខន់ៗ េនកនងុ ថន កន់មយួៗ។ ី ជករសំខន់ ស់ែដលថ សសិ តវមកេរ ន ល់ៃថង េដមប ី
ទទួលបនករបេ ង នេ ចន មែដល ចេធបន។ សស ិ ែដលមនិជបព់នទិ ុមុខវជជិ សនូលទងំបនួ 
េនអនុវទយល័យ នងិ ឹ មនិ តវបនចូលរមួេនកនងុ ពធិេីឡង ថន កេ់ឡយ ប៉ុែន នងឹ តវបនអនុញញ តឲយ
បនេទវទយល័យ។ ិ  
 

សូមេមល  www.ousd.k12.ca.us ស មបេ់គលករណ៍គណៈ គប់ គងែដលបន

េធបចចបបននភព ុ  អំពីត មវករកនងករុ េឡង ថន ក ់នងិករេរ ន តតថន កេ់នបឋមសក  នងិ ិ
អនុវទយល័យ។ិ  
 

ករេឡង ថន ក ់នងិករបញចបក់រសកិ េនវទយល័យិ  

សសិ វទយល័យ តវិ េឆយតប េទនងឹត មវករអបបបរមរយៈេពលបនួឆន  ំេដមប បីញចបក់រសកិ
ដូចតេទ៖ 
• 230 េ កឌតី េនកនងុ មុខវជជិ ែដលត មវ 

(វគគសកិ មយួឆមស = 5 េ កឌតី វគគសក មយួិ ឆន  ំ= 10 េ កឌតី)  
• មធយមភគពនទសរបុ ិ ុ (GPA) 2.0 
• បញចបគ់េ មងថន កខ់ពស់មយួ 
• ករជបក់រ បឡងបញចបវ់ទយល័យិ កលហ័រញ៉ ី (CAHSEE) េលមខុវជជិ គណតវទយិ ិ  នងិ
សលបៈិ ភ អងេ់គស 
ងែដលបងញអំពវីគគសក  ែដលិ ត មវស មបក់របញចបក់រសកិ េនវទយល័យិ មនេនទំពរ័

ទ ី 19។ 
 

សសិ ែដលធកក់រងរសនល តវូ បនរពំងឹថ តវចូលរមួកមមវធិេី កេម៉ងសកិ  េរ នរដូវេក 
ឬជេ មស មយួេដមប បីេងកន េ កឌតីស មបវ់គគសិក  (ក មតិ តមឹពរីវគគ ឬដបេ់ កឌតីស មបក់រេរ ន
េន េរ នរដូវេកមយួវគគ)។ ពុមំនករ តតថន កផ់វករូ េនក មតិវទយល័យិ េឡយ។ សស ិ
ែដលទទួលបននេទទសិ ធក ់(F) េនកនងុ វគគ មយួ នងឹមនិទទលួបនេ កឌតីស មបវ់គគេនះ
េឡយ េហយ  នងឹ តវបញជនូ េទកនក់មមវធិី តឡបេ់ទរកេ កឌតីវញិ មចបប។់ េទះបជីសសិ
ែដលខះេ កឌត តវី បនេឡង ថន ក់ បចឆំន កំេ៏ យ សសិ េនះមនិ តវបនបញចបក់រសកិ េឡយ 
លុះ ែតពួកេគបនេឆយតប េទនងឹត មវករបញចបក់រសកិ ទងំអស់សន។ិ  
ម វទយល័យិ រយៈេពលបនួឆន ភំគេ ចន ត មវ ឲយមនករងរវគគសកិ េលស ពីត មវករបញចប់
ករសកិ របស់ OUSD េទេទ ត។ េដមប មីនសទធិ ទិទួលបនករ កព់កយចូលេរ នេន
ម វទយល័យិ មយួរបស់ កលវទយល័យិ កលហ័រញ៉ ី (UC) ឬ កលវទិយល័យរដ
កលហ័រញ៉ី   (CSU) សសិ តវបំេពញ មត មវករ “a–g” េ យទទួលបននេទទស ិ C ឬ
បេសរ ជងេនះេលវគគសកិ ជក់ កម់យួចំនួន (សូមេមល ងខងេ កម)។ ជករសំខន់

ស់ កនងករុ តតពនតយិ ិ ភពរកីចេ មន របស់កូនេ កអនក កនងុ ករបេំពញ មត មវករ “a–g” 
េដមប មីនសទធិ ចូិលេរ នេនម វទយល័យ។ េ យចបេ់ផមិ  ជមយួនងឹសសិ ថន កទ់ី បបំនួមន
បកច់ំណូល ឆន សំក  ិ 2011-12 សសិ ទងំអស់ នងឹ តវបនត មវឲយចុះេឈម ះចូលេរ នេនកនងុ
វគគេនះ េហយ េរ នចបវ់គគទងំេនះេដមប បីញចបក់រសក  ិ ( ពមទងំត មវករបែនថមេផ ងៗ)។ 
 

សសិ ចចុះេឈម ះេនកនងុ ថន កក់ មតិខពស់ (AP) េហយ បឡង AP ថន កជ់ត។ សសិ ិ ែដល
ទទួលបនពនទ ិ ុ 3, 4, ឬ 5 េនេលករ បឡង AP ចទទួលបនេ កឌតីខពស់ស មប់

ម វទយល័យ។ ិ   
ចបបអ់បរ់ែំផនកទ ី 48980 (K), 52244 េគលករណ៍គណៈ គប់ គងែផនកទ ី 6141.5 នយត័កមមិ
រដបលែផនកទ ី 6141.5 
ចបបអ់បរ់ែំផនកទ ី51229, 48980(L) េគលករណ៍គណៈ គប់ គងែផនកទ ី 6143, 6146.1; 
នយត័កមមិ រដបលែផនកទ ី 6146។ 
 

ធនធនេនេលវបុ យ សមប់ិ ត មវករចូលេរ នេន កលវទយល័យិ កលហ័រី ញ៉ (UC) នងិ កលវទយល័យិ រដកលហ័រញ៉ ី (CSU) 
— http://tinyurl.com/agcertifiedcourses 
អនក ច វ ជវរកេមល េរ នរបស់កូនេ កអនក េហយ វបុ យិ េនះ មន យនមវគគសកិ ទងំអស់ែដលផល់ជូនេ យ OUSD ែដល តវបនផល់វញញ បនប័ ត េដមបិ  េីឆយតប េទនងឹ
ត មវករ មយួកនងុ ចំេ មត មវកររបស់ “a-g”។ 

— http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements/index.html 
េនះគឺជ “ ចកេចញចូលែតមយួ” ស មបអ់ៗទងំអស់ ែដលី េ កអនក តវករដងឹអំពតី មវករចូលេរ នេន UC ស មបន់ស តិ ិ ឆន ទំីមយួែដលមន បកច់ំណូល។ 

— http://www.calstate.edu/admission/ 
វបុ យិ េនះ ផល់នូវត មវករទងំអស់េដមប សំុីករអនុញញ តចូលេរ នេន CSU ស មបន់ស តិ ិ ឆន ទំមយួី ែដលមន បកច់ំណូល។ 

— http://www.csumentor.edu/planning/high_school/ 
CSUMentor គជ ឺ "ផតថល" េលអុនេធណតី  ិ ស មបស់ស  ែដលិ រចនេឡង  ស មបជ់ួយ ដល់សសិ កនងករុ េធែផនករ ស មបម់ វទយល័យ ខណៈេពលិ ពួកេគកំពុងេរ នេនវទយល័យ។ិ  
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ត មវករសមបក់រេឡងថន ក ់នង ិ បញចបក់រសកិ  
សសិ េនអូកឡនដ ៍ តវិ បនេឡងថន ក់  ែតកនងករណុ ី ែដលពួកេគ ចបងញថ ពួកេគេ ត មខនួ
រចួជេ សច កនងករុ េរ ននូវអីែដលនងឹ តវបេ ង នែតប៉ុេ ះ។ ករបងញេនះ គែឺផកេលលទធផល
សកិ េនកនងុ មុខវជជិ ចនំួនបនួគ៖ គណតវទយ នងឺ ិ ិិ សលបៈិ ភ អងេ់គស CST នងិែផនក
គណតវទយ នងិ ិិ សលបៈិ ភ អងេ់គសៃនបណ័ យករណ៍។  
 

សូមេមល  www.ousd.k12.ca.us ស មបេ់គលករណ៍គណៈ គប់ គងែដលបនេធ
បចចបបននភព អំពុ តី មវករស មបក់រេឡងថន ក់  នងិ តតថន កេ់នបឋមសកិ  នងអនុវទយល័យ។ិ ិ  

 

ករេឡងថន ក ់នង ិ បញចបក់រសកិ េនវទយល័យិ  

សសិ វទយល័យ តវិ េឆយតប េទនងឹត មវករអបបបរមរយៈេពលបនួឆន  ំេដមប បីញចបក់រសកិ
ដូចតេទ៖   
• 230 េ កឌតី េនកនងុ មុខវជជិ ែដលត មវ 

(វគគសកិ មយួឆមស = 5 េ កឌត វគគសក មយួី ិ ឆន  ំ= 10 េ កឌតី)  

• មធយមភគពនទសរបុ ិ ុ (GPA) 2.0 
• បញចបគ់េ មងថន កខ់ពស់មយួ 
• ករជបក់រ បឡងបញចបវ់ទយល័យិ កលហ័រញ៉ ី (CAHSEE) េលមខុវជជិ គណតវទយិ ិ  នងិ
សលបៈិ ភ អងេ់គស 

សននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន  
ជធមម  កនងុ រយៈេពលផល់បណ័ យករណ៍ សននិសទី ម បិ - គបេ ង ន តវបនេ គងេពល េដមប ពីនតយិ ិ េឡងវញ ិ េលករងររបស់សស  នងិ ិ កំណតេ់គលេ ជក់ ក ់េដមប ជីួយ ឲយកុមរបនសក  នងិ ិ
អភវឌ ន៍ិ បំណន។ ិ មនិែមនជេរ ងមនិ ប កតីស មបម់ បិ កនងុ ករមន រមមណ៍សកមមជមុន ករពរ ឬអនទះ រេឡយ េនេពល នយយិ ជមយួនរ មន កែ់ដលមនមុខងរកនងករុ យតៃមលទធផល
សកិ របស់កូនខន។ ពយយមួ ចងចកំនងុ ចតិជនចចថ េគលបណំងិ ៃនសននសទិ ី េនះគ ដូចគនឺ ស មបេ់ កអនក នងិ គបេ ង នរបស់កូនេ កអនក៖ េដមប ជីួយ ឲយកូនេ កអនកេរ ន នងិទទួលេជគជយ័កនងករុ
សក ។ កូនិ េ កអនក តវបនបេ មជូនយ៉ងលបំផុត េនេពលេ កអនក នងិ គបេ ង នេធករ ជមយួគន ជ កមមយួ។ ចូលរមួកនងុ ករសនទន ែដលមនបំណងេធជ ៃដគូជមយួ គបេ ង ន េដមប គីំ ទដល់ករ
សកិ របស់កូនេ កអនក នងិែសងរកដេ ះ យំ ចំេពះបញនន ែដលកូនេ កអនក ចជួប បទះ។   
មុនេពលសននសទិ ី ឈនចូលមកដល់ សូមនយយិ ជមយួកូនេ កអនកអំពីដេណរករំ  របស់ េរ ន។ េតពួកេគកំពុងេរ នមុខវជជិ អីបនលជងេគ? េតមុខវជជិ អខីះែដលកំពុងមនបញ បឈម? េតមន
អមយួី ែដលកូនេ កអនកចងឲ់យេ កអនកពភកិ ជមយួនងឹ គបេ ង នែដរឬេទ? តវ បកដថ កូនរបស់េ កអនកដងឹថ េ កអនក នងិ គបេ ង នកំពុងេធករ រមួគន  េដមប ជីួយ ដល់ពួកេគឲយទទួលបនេជគជយ័
េន េរ ន។    
កត់ ទុកអំពអីីៗ ែដលេ កអនកចងព់ភកិ េនកនងុ សននសទ េដមបិ ី ី កុំឲយេ កអនកេភចេនេពលេនះ។ េ កអនក បែហលជចងែ់ចករែំលកពត័ម៌នផទ ល់ខនួ អពីកូនេ កអនក ែដលចងឲ់យ គពួកេគយល់អំពីវធិី
កនងុ ករសកិ របស់ពួកេគ។ េ កអនក បែហលជចងម់នសំណួរអពកីមមវធិរីបស់ េរ ន បំណនិ  នងិចំេណះដងឹអខីះ ែដលកូនេ កអនករពំងឹថនងឹមនភព ទ តជ់នញំ េនកនងុ ឆន េំនះ ឬអំពលីទធផលសក  ិ
នងិភពរកចេ មនី  របស់ពួកេគ។  
ទងំេនះគជឺឧទហរណ៍មយួចំនួនែដលេ កអនក ចនងឹចងសួ់រ៖ 
• េតកូនខញំ ុេរ នពូកែក នងិេរ នេខ យមុខវជជិ អខីះ? 
• េតកូនខញំុចូលរមួកនងុ ថន កេ់រ នែដរឬេទ? 
• េតមនបញវតមន ឬភពយតយ៉វឺ មយួែដលខញំុ ចនងឹមនដងិ ឹ ែដរឬេទ?  
• េតកូនរបស់ខញំបនុ បគល់កចចករិ វ ជវទងំអស់ែដរឬេទ? 
• េតលទធផលសកិ របស់កូនខញំុ តវបន យតៃមដូចេមច? េតមនករផល់ជូនេតស បេភទ ខះ េហយ េតសទងំេនះនយយិ អខះី អំពកីរសកិ របស់កូនខញំុ? 
• េតមនចំណុច មយួែដលកូនរបស់ខញំុ តវករករគំ ទបែនថមេទ តែដរឬេទ? 
• េតកូនរបស់ខញំុកំពុងេរ នេនក មតិែដលពួកេគ ចេរ នបនែដរឬេទ? 
• េតនរ ខះជមតភកិ ិរបស់កូនខញំុ? េតពួកេគមនឥទធពលិ លេទគន ែដរឬេទ?   
• េតខញំុ ចជួយ កូនខញំុេនផទះេ យរេប ប ខះ? 
បសនេបិ កនងុ អំឡងុ េពលៃនសននសទិ ី េនះ េ កអនក នងិ គបេ ង នរបស់កូនេ កអនក េធេសចកសីេ មចចតិអពំីែផនករសកមមភពេដមប គីំ ទដល់ករសកិ របស់កូនេ កអនក តវ បកដថ តវយល់ ពមេល
ជ នំ កនងុ ករ ម ន។ ដូចគន េនះែដរ តវរក ទំនកទ់នំងជេទ ងទត ់នងិសេ មចចតិអំពីេពលេវ  ែដលេ កអនកនងឹទកទ់ងមកេលក េ កយ។  
បសនេបិ សននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន ពុមំន បសទធភពិ េនកនងករបេងកតុ  ែផនករសកមមភពមយួ េហយ េ កអនកមន រមមណ៍ថេនែតមន ចិ េ ះ យបញបនេទេនះ សូមទកទ់ង
នយក េរ នរបស់េ កអនក េដមប សំុីករគំ ទបែនថម។  
បសនេបិ សននសទិ ី ម បិ - គបេ ង ន េធឲយ េ កអនកភយ័ េត ជួយ ឲយេ កអនកដងឹអំពីវធិីកនងករុ េធយ៉ង ឲយលែដរឬេទ? ចងដ់ងឹពីរេប បតសូ៊មតកិនែ់ត បេសរ ស មបក់រសកិ របស់កូនេ កអនក ឬ
កយជអនកដឹកនមំ បិ កនែ់តមន បសទធភពិ ? បែហលជេ កអនកចងយ់ល់ដងឹកនែ់ត បេសរ អំពអីីែដលកូនេ កអនកគួរេរ នេនកនងុ ថន កន់មយួៗ ឬី វធិីែដលកូនេ កអនក ចេរ បចសំ មបចូ់លេរ ន
េនម វទយល័យ។ ិ ធនធនេនេលទំពរ័ទងំេនះ គជឺចំណុចចបេ់ផម យ៉ងល េហយ នយក  គបេ ង នរបស់េ កអនក ឬបុគគលកិ ែផនកករចូលរមួរបស់ម បិ េន េរ ន ក៏ ចជួយ េ កអនក
បនផងែដរ។  
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ងែដលបងញអំពវីគគសកិ  ែដលត មវស មបក់របញចបក់រសកិ េនវទយល័យិ មនេនទំពរ័
ទ ី 29។ 
សសិ ែដលធកក់រងរសនល តវូ បនរពំងឹថ តវចូលរមួកមមវធិេី កេម៉ងសក  េរ និ រដូវេក 
ឬជេ មស មយួេដមប បីេងកន េ កឌតីស មបវ់គគសក  ិ (ក មតិ តមឹពរីវគគ ឬដបេ់ កឌតីស មបក់រេរ ន
េន េរ នរដូវេកមយួវគគ)។ ពុមំនករ តតថន កផ់វករូ េនក មតិវទយល័យិ េឡយ។ សស ិ
ែដលទទួលបននេទទសិ ធក ់(F) េនកនងុ វគគ មយួ នងឹមនិទទលួបនេ កឌតីស មបវ់គគេនះ
េឡយ េហយ  នងឹ តវបញជនូ េទកនក់មមវធិី តឡបេ់ទរកេ កឌតីវញិ មចបប។់ េទះបជីសសិ
ែដលខះេ កឌត តវី បនេឡង ថន ក់ បចឆំន កំេ៏ យ សសិ េនះមនិ តវបនបញចបក់រសកិ េឡយ 
លុះ ែតពួកេគបនេឆយតប េទនងឹត មវករបញចបក់រសកិ ទងំអស់សន។ិ  
ម វទយល័ិ យរយៈេពលបនួឆន ភំគេ ចន ត មវ ឲយមនករងរវគគសកិ េលស ពីត មវករបញចប់
ករសកិ របស់ OUSD េទេទ ត។ េដមប មីនសទធិ ទិទួលបនករ កព់កយចូលេរ នេន
ម វទយល័យិ មយួរបស់ កលវទយល័យិ កលហ័រញ៉ ី (UC) ឬ កលវទយល័យិ រដ
កលហ័រី ញ៉  (CSU) សសិ តវបំេពញ មត មវករ “a–g” េ យទទួលបននេទទស ិ C           
ឬ បេសរ ជងេនះេលវគគសកិ ជក់ កម់យួចំនួន (សូមេមល ងខងេ កម)។ ជករ

សំខន់ ស់ កនងករុ តតពនតយិ ិ ភពរកីចេ មន របស់កូនេ កអនក កនងករុ បំេពញ មត មវករ 
“a–g” េដមប មីនសទធិ ិចូលេរ នេនម វទយល័យ។ េ យចបេ់ផមិ  ជមយួនងឹសសិ ថន កទ់ី
បបំនួមន បកច់ំណូល ឆន សំក  ិ 2011-12 សសិ ទងំអស់ នងឹ តវបនត មវឲយចុះេឈម ះ
ចូលេរ នេនកនងុ វគគេនះ េហយ េរ នចបវ់គគទងំេនះេដមប បីញចបក់រសក  ិ ( ពមទងំត មវករបែនថម
េផ ងៗ)។ 
សសិ ចចុះេឈម ះេនកនងុ ថន កក់ មតិខពស់ (AP) េហយ បឡង AP ថន កជ់ត។ សសិ ិ ែដល
ទទួលបនពនទ ិ ុ 3, 4, ឬ 5 េនេលករ បឡង AP ចទទួលបនេ កឌតីខពស់ស មប់
ម វទយល័យ។  សមប់ិ សសិ ែដលបងញពីត មវករហរញញ វតថ មលូនធិ ិ ិុ រដ ចេ ប បស់បន
េដមប ី គបដណបេ់លចំ យេលៃថ បឡង AP។ 
     

ចបបអ់បរ់ែំផនកទ ី 48980 (K), 52244 េគលករណ៍គណៈ គប់ គងែផនកទ ី 6141.5 នយត័កមមិ
រដបលែផនកទ ី 6141.5 
ចបបអ់បរ់ែំផនកទ ី 51229, 48980(L) េគលករណ៍គណៈ គប់ គងែផនកទ ី 6143, 6146.1; 
នយត័កមមិ រដបលែផនកទ ី 6146។ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  

ករគំ ទេដមប ជីយួ ឲយសសិ បញចបក់រសកិ  
វញញ បនប័ ត ិ GED គឺជជេ មស កនងករុ ទទលួបនសញញ ប័ តវទយល័ិ យ ស មបស់សិ ែដលខះេ កឌតីេនវទយល័យ។ ថន ក់ិ សកិ តវបនផល់ជូនេនកនងុ ទ ងំី ជេ ចន េនទូទងំអូកឡនដ។៍ កមមវធិ ីិ េ ត ម បឡង 
GED មនទ ងំី េន Dewey នង ិ Rudsdale។ េស យតៃម នងិេធេតស  GED តវបនផល់ជូនេនវទយល័យ ិ McClymonds។ សមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 273-2310។ 
 

ករ តឡបម់កកនេ់ កឌតីវទយល័យិ វញ ិ ជទូេទ តវបនផល់ជូនដល់សសិ វទយល័យ ែដលិ បនទទួលនេទទស ិ “D” ឬ “F” េនកនងុ មុខវជជ សនល។ វគគសកិ ូ ិ ទងំេនះ ច តវបនេ ប បស់ ស មបេ់ កឌតីសក  េដមបិ ី
ជួយ ឲយសសិ បញចបក់រសកិ ទនេ់ពលេវ ។ ករ កព់កយ តវបនត មវឲយពចរិ ស មបក់រអនុញញ តឲយចូលេរ ន េហយ មនិែមនជករធន ៉បរ់ងស មបក់រចុះេឈម ះចូលេរ នេឡយ។ ពកយសំុ ចរកបន
េនេលអុនេធណតី  ិ  េន www.ousd.k12.ca.us/SummerRecovery។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកកនក់រយល័យិ េ ត មចូលម វទយល័យ នងចប់ិ ិ ជព មរយៈេលខ ី 273-2360។ 
 

ករសកិ មច ស់ករ គជឺជេ មស អបរ់េំ យសម័ គចត ែដលិ សសិ ចបព់ីថន កទ់ី បពំរ ដល់ី ថន កទ់ីដបព់រី េធករ េ យឯក ជយេ កមករ តតពនតយិ ិ េមល ជទូេទ េ យ គបេ ង នែដលទទួលបនករអនុញញ ត។ 
ខណៈេពលសសិ សកិ មច ស់ករ េដរ ម កមមវធិីែដលបនអនុមត័េ យ សក នងិេឆយតប មត មវករបញចបក់រសកិ របស់ សក ករសកិ មច ស់ករផល់នូវភពបតែ់បន េដមប េីឆយតប េទនងឹចំ ប់ រមមណ៍ 
នងិវធ សិ ី កនងុ ករសកិ របស់សសិ មន ក់ៗ ។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកកន ់Sojourner Truth Independent Study មរយៈេលខ 729-4308។ 
 

វទយល័យិ អនុេធណត ី  ិ (Cyber High) គជឺកមមវធិីែផកេលកុំពយទរ័ ែដលូ អនុញញ តឲយសសិ ទទួលបនេ កឌត េឆព ះី េទរកករបញចបក់រសក  េ យិ ទទួលបនេសចកែណន ំនងី ិ ករេធេតស មរយៈអុនេធណតី  ិ េន
េរ ន។ សូមនយយិ ជមយួនយក  ឬអនកផល់ បក  េនឹ េរ នរបស់េ កអនក ស មបព់ត័ម៌នបែនថម ពេី ពះCyber High មនេន គបវ់ទយល័យិ ទងំអស់។  

 

េរ ន ចេ ជសេរស  បន គជឺកមមវធិសីម័ គចត ែដលិ ស មប មកមមវធិអីបរ់ ំែដលត មវ មត មវកររបស់សសិ មន ក់ៗ ។ េរ ន ចេ ជសេរស  បន ផល់យនស មបវ់ធ សិ ី បេ ង នថមៗ នងី ិ វធិី ស
សកិ ថមៗ េនកនងី ុ ករផស់បរូ សងគមរបស់េយង។ សូមេមល  ឧបសមពន័ធ F។ 
• វទយល័យ ិ MetWest ផល់នូវកមមវធិីេ ត មចូលម វទយល័យ ែដលិ មនលកខណៈែផកេលករសកិ មគេ មង នងិករចុះកមមសកិ របស់សស ។ សសិ ិ កស៏កិ េនម វទយល័យ ិ Laney ផងែដរ។ ស មប់
ពត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 451-5902។ 

• វទយល័យ ិ Emiliano Zapata Street Academy ផល់នូវកមមវធិីេ ត មចូលម វទយល័យ ែដលិ ត មវ មបុគគលក មតិខពស់ ែដលកំណតេ់គលេ ជពេសសិ េទេលសសិ ែដលមនិទនទ់ទួលបនលទធផលល
េន េរ ន។ សមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 874-3632។ 

• វទយល័យិ អនរជតអិកូឡនដ ៍ផល់ិ នូវកមមវធិីចូលរមួភ អងេ់គស ស មបស់សិ ែដលជជនអេន បេវសន ៍នងិជនេភ សខន។ សមប់ួ ពត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 597-4287។  
កមមវធិអីបរ់បំន តវបនរចនេឡង េដមប ី េឆយតប េទនងឹត មវកររបស់សសិ យុ 17-19 ឆន  ំែដលមន នភយ័ិ មនិបញចបក់រសក ។ េរ និ បន ផល់នូវឱកសស មបឲ់យសសិ ទទួលបនសញញ ប័ ត
វទយល័យ នងិ ិ /ឬេ ត មចូលេរ នេនម វទយល័យិ សហគមន ៍នងិជេ មស ជព។ ី  
• វទយល័យ ិ Dewey ទូរស័ពទេលខ 874-3660 
• វទយល័យ ិ Rudsdale ទូរស័ពទេលខ 636-7992 
• វទយល័យ ិ Ralph J. Bunche ទូរស័ពទេលខ 874-3300 
 

េរ នសហគមនេ៍ពលៃថង បេ មជូនសសិ ែដល តវបនេគេដញេចញ ឬសសិ ែដល តវបនបញជនូ ឲយមក កលបង ែដលមន នភយ័ិ តវេដញេចញ។ កមមវធិីេនះ មនលកខណៈជថន កតូ់ច គប់ គង ម
ករណ នងី ិ ផល់េស បក  នងឹ ិ មនរចនសមពន័ធែកែ ប កបបករយ។ ស មប់ិ ិ ពត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 531-6800។ 
 

វទយល័យ ិ Barack Obama Academy គជឺកមមវធិកីមមវធិីរបស់ េរ នសហគមនេ៍ពលៃថង ែដលបេ មជូនសសិ ថន កទ់ី បពំរ នងី ិ ទី បបំ ែដលី មន នភយ័ិ តវេដញេចញ។ កមមវធិីេនះ ផល់ជូននូវកមមវធិី
បេ ង នែដលព ងកីបែនថមេ យករ បក  ជមយួឹ នងឹេស សុខភបលិ ពីមជឈមណល Seneca។ ស មបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 729-7713។ 
 

ករបេ ង នេនផទះ នងិមនទរេពទយ ី តវបនរចនេឡង េដមប ី េឆយតប េទនងឹត មវករសសិ ែដលមនបញេវជជ ស ែដលមនិ ចចូលេរ នេន េរ ន មែបបបូ ណ ឬកមមវធិី ចេ ជសេរស  បនដូចជ 
ករសកិ មច ស់ករ។ េ កយពទីទួលបនករអនុញញ តពី គេពទយ គប់ គង គបេ ង នែដលទទួលបនករអនុញញ ត តវបនចត់ ងំឲយេធករ ជមយួសស  មនថិ ិ េនផទះរបស់ គ រេនះ ឬេនមនទរេពទយី កនងុ តំបន ់ឬ
េនអគរេវជជ សេផ ងេទ តេឡយ។ ស មប់ ពត័ម៌នបែនថម សូមេមល  www.ousd.k12.ca.us/home&hospital ឬទូរស័ពទមកេលខ 597-4294។ 
 

ចកេទកនម់ វទយល័យ ិ េនម វទយល័យ ិ Laney គឺជកមមវធិមីយួែដលផល់ជូនេនេលទ ងំី របស់ម វទយល័យ ិ Laney ែដលគំ ទដល់សសិ យុ 16-20 ឆន  ំែដលបនេបះបងេ់ចលករសកិ េន
វទយិ ល័យ។ កមមវធេនះ ផល់ិ ី នូវករចុះេឈម ះបនពរីមុខ ស មបស់សិ ែដលចងទ់ទួលបនសញញ ប័ តវទយល័យ ខណៈេពលិ កំពុងេធករ េលសញញ ប័ ត AA។ សមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 986-
6941។ 
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េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
មគគេទទសក៍ុ ស មបម់ ប សសិ ិ  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង  www.ousd.k12.ca.us សមបេ់លខទូរស័ពទ បតទន ិ ិ មនុុយឺ  នងពត័ម៌នបែនថមេទ តិ  

េរ នសហគមន៍ សក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត បចរំដកលហ័រញ៉កនី ុងរយៈកលបបំឆន ចុំី ងេ កយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមៗពកព់ន័ធនង េរ នសហគមន៍ី ឹ សកអូកឡនដ៍ិ ? សូមទកទ់ងេយងខញំេនេគហទំពរ័ ុ  Facebook នង ិ Twitter!

េរ នសហគមន ៍
សកអូកឡនដ៍ិ  

េរ នសហគមន ៍ សស ខតខំ បងែ បងិ ិ ឹ  
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

សិទធិ និងករទទួលខុស្រតូវ 
េនកនុងែផនកេនះ ៖ 

វត្តមន អវត្តមន ុ ៃំរ ៉នងិភពយឺតយ៉វ ................................................................................................................................ 30 

សមធម ៌នងិករមនិេរ ើសេអើង .............................................................................................................................................. 32 

សុខភព នងិសុវតថភិព ...................................................................................................................................................... 38 

ពត័ម៌ន នងិភពជឯកជន ................................................................................................................................................ 45 

លកខណៈខងេ្រក នងិ្រទពយសមបត្តផិទ ល់ខ្លួន ...................................................................................................................... 46 

បរយិកស នងិវនិយ័ េរៀន ........................................................................................................................................ 46 

សិទធ ិនងិករទទលួខុស្រតូវ 
្រសុកេប្ដជញ ចិត្តកនុងករបេងកើត និងរក សហគមនសិ៍ក  ្របកបេ យសុវតថិភព ជវជិជមន ែដល
បង្ហ តប់េ្រង ន និងបណ្ដុ ះគំនិតសិស ឲយទទួលបននូវឧត្ដមភពកនុងករសិក ។ េដើមបធីនថ 
ទងំមនុស េពញវយ័ និងកុមរ្រតូវបនករេគរព និងនិងផ្ដល់នូវភពៃថ្លថនូរ េយើងមនបទបញជ  
និងនិយត័កមម េដើមបជួីយ ឲយេយើងេធ្វើកររមួគន ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជបទបញជ  និងនិយត័កមមមយួ
ចំនួន។ េនេពលត្រមូវេ យចបប ់ែផនកជក់ កៃ់នចបបអ់បរ់រំបស់រដ្ឋ េគលករណ៍
គណៈ្រគប្់រគងករអបរ់អូំកឡិនដ ៍ឬនិយត័កមមដៃទេទៀតរបស់រ ្ឋ ភបិល ្រតវូបនដក្រសង ់និង
េបះពុមភទងំ្រសងុ។  

េនកនុងមគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ ទងំមូល ពកយ "ម បិ " សំេ េទេលើម បិ  និង
ពយបល។ 

វត្តមន អវត្តមន ុ ៃំរ ៉នងិភពយឺតយ៉វ 
សិស ែដលដឹងខ្លួនជមុន និងេ្រត មសិក េន េរៀនជេរៀង ល់ៃថង ទទួលបននូវឱកស
កនុងករសិក ជេ្រចើនែដលបនផ្ដល់ជូន។ វត្តមនជេទៀងទត ់មន រសំខនចំ់េពះ
ភពេជគជយ័របស់សិស េនកនុង េរៀន និងេលើសពីេនះេទៀត។  

វត្តមនសិស  ករ៏មួចំែណកេនកនុងធនធន េរៀនផងែដរ ពីេ្រពះថវកិរបស់ េរៀន
នីមយួៗ គឺែផ្អកេលើវត្តមនជមធយម្របចៃំថងរបស់ េរៀនកលពីឆន មុំន។ 

អវត្តមន ុ ៃំរនិ៉យម មននយ័ថ សិស ែដឡអវត្តមន 10% ឬេ្រចើនជងេនះ េនអំឡុងេពលមយួ
ឆន សិំក ។ អវត្តមន ុ ៃំរ ៉រមួមន អវត្តមនេ យមនមលូេហតុ និងគម នមូលេហតុ។ េគលេ
វត្តមនរបស់េយើង ែដលជ េរៀនសហគមនក៍នុង្រសុកែដលផ្ដល់េស េពញេលញ មន
ដូចតេទ៖ 

1. កតប់នថយអវត្តមន ុ ៃំររ៉បស់សិស េន េរៀនឲយេន្រតឹម 5%។ 

2. 85% ៃនសិស  OUSD នឹងចូលេរៀនេន េរៀន 95% កនុងមយួឆន សិំក ។ 

3. េរៀនឈនដល់វត្តមនជមធយម្របចៃំថង (ADA) ែដលមនអ្រ  98%។ 

សិស ្រតូវបនចតទុ់កថយឺតយ៉វ ្របសិនេបើពួកេគអវត្តមនេ យមនិបនរពឹំងទុកបី ឬបនួៃថង
ជប់ៗ គន េ យគម នចបប ់និង/ឬយឺតយ៉វប ីឬបនួៃថងេលើសព ី30 នទី។ 

ករទទលួខុស្រតូវរបស់ម បិ មផ្លូវចបប់
ចេំពះវត្តមន 
ម បិ  មនករទទួលខុស្រតូវ មផ្លូវចបបចំ់េពះករធនថ កូនមន ក់ៗ  ែដលមន យុ
ចេន្ល ះ 6 និង 8 ឆន  ំចូលេរៀនេន េរៀនេពញមយួឆន សិំក ។ អនកែដលមន យុ 16 ឬ 17 
ឆន  ំ ច្រតូវបនអនុញញ តឲយចុះេឈម ះចូលេរៀនេនថន កប់ន្ត (សូមេមើលទំពរ័ 21 ស្រមបប់ញជ ី
យនមកមមវធីិអបរ់ ំ ចេ្រជើសេរ ើសបន។) ម បិ សិស យឺតយ៉វ ច្រតូវទទួលខុស្រតូវ ម

រដ្ឋបបេវណី និង្រពហមទណ្ឌ ចំេពះភពយឺតយ៉វរបស់កូនពួកេគ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48200 

ករ្រប្រស័យទកទ់ងវត្តមន 
េនេពលកុមរមន កអ់វត្តមនពី េរៀន ម បិ របស់ពួកេគ ្រតូវទូរស័ពទមក េរៀនេរៀង
ល់ៃថង េដើមបកំីណតសុ់ពលភពអវត្តមន។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត េនេពលចបេ់ផ្ដើមចូលេរៀន ឬ

េពលកំពុងចុះេឈម ះចូលេរៀនេនអនុវទិយល័យ ឬវទិយល័យ ម បិ ែដលមនិទនប់ន
ចុះេឈម ះេនកនុង្របពន័ធេ ទូរស័ពទស្វ័យ្របវត្តិ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសេលខសមគ ល់ខ្លួន (PIN) មយួ ែដល
អនុញញ តឲយពួកេគចូលេ្របើ្របពន័ធបន។ េរៀង ល់ ង ច ្របពន័ធេ េទកនម់ បិ របស់សិស
ែដលអវត្តមនេនៃថងេនះ។ ម បិ បញចូ លពត័ម៌នរបស់សិស  េដើមបឲីយ្រតូវនឹងសន្តិសុខ ្ដ ប់
មនុឺយេហតុផល េហើយបនទ បម់កបញចូ លេលខឲយបន្រតឹម្រតូវ។ រ្រតូវបនផ្ដល់ជភ
អងេ់គ្លស េអសបញ៉ កនតូ់នីស េវៀត ម ៉ ប ់និងែខមរ។ ម បិ  ្រតូវែតេឆ្លើយតប្រតឹមេម៉ង 
3 រេសៀលេនៃថងបនទ ប ់េដើមបជី្រមះអវត្តមន។  

អវត្តមន 
ករអវត្តមនពី េរៀន ្រតូវបនេលើកែលងែតកនុងករណីែដលមនជំងឺ ករ កឲ់យ ចពី់េគ 

តជួ់ប្រគូេពទយ ចូលរមួបុណយសពរបស់សមជិក្រគួ រជិតដិត កតព្វកិចចចូលរមួជំនំុជ្រមះ 
ចំ យេពលជមយួសមជិក្រគួ រជិតដិត ែដលជសមជិកផ្ដល់េស សកមមមន ក ់និង
េហតុផលផទ ល់ខ្លួនែដលសមេហតុសមផលមយួចំនួនេទៀត។ ស្រមបអ់តថបទេពញេលញអំពី

ថវកិ្រតវូបតប់ង ់េនេពលសិស អវត្តមន។ ករផ្ដល់ថវកិឲយ េរៀនគ ឺែផ្អកេលើវត្តមនជមធយម
្របចៃំថងរបស់សិស ពឆីន មុំន។ េទះបជីអវត្តមនេនះមនេហតុផលកេ៏ យ េរៀនេនះេនែត
បតប់ងថ់វកិដែដល។



                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

31

េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

េគលករណ៍អវត្តមនេនកនុងចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48205 រមួទងំសិទធកិនុងករេធ្វើកិចចករ្រ វ្រជវ 
និងេធ្វើេតស្តសងវញិ សូមេមើលឧបសមពន័ធ G។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 46014, 48205, 48980 (J) 
េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 5113, 6154 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី 5113, 6154 

សិស េនថន កទី់ 7–12 ច្រតូវបនេលើកែលងពី េរៀន េដើមបទីទួលបនេស េវជជ ្រស្ត
រក ករសមង ត ់េ យពុំចបំចម់នករយល់្រពមពីម បិ េឡើយ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 
46010.1 

អវត្តមនេ យគម នេហតុផល ចបះ៉ពល់ដល់ជំហសិក របស់សិស  េហើយ ចប ្ដ លឲយ
មនិ ចទទួលបនេ្រកឌីត ស្រមបវ់គគសិក េនអនុវទិយល័យ ឬវទិយល័យ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 
49067 

សិស មកយឺត 
សិស ែដលមកដល់ថន កេ់រៀនយឺត េ្រកយពកីណ្ដឹ ងេ ទិ៍ ្រតូវបនចតទុ់កថមនភពយឺតយ៉វ។ 
សិស មនភពយតឺយ៉វ ជពិេសសក្រមតិមធយមសិក  ចត្រមូវឲយចូលេរៀនេនថន ក់
េ្រកេម៉ងសិក  ឬថន កចុ់ងសប្ដ ហ៍។ សិស ែដលមកយឺត 30 េ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវចំនួន
បីដង ឬេ្រចើនជងេនះ ្រតូវបនចតទុ់កថយឺតយ៉វ។ សិស ែដលមកដល់ េរៀនយឺតរហូត 
ច្រតូវបនដកេចញពីសកមមភពបែនថមេ្រកេម៉ងសិក  រមួមន ករេដើរលំែហ មមតស់ម្ុរទ 

អត្តពលកមម និងពិធីបញចបឆ់ន សិំក ។ ម បិ កនឹ៏ងទទួលបនលិខិតជូនដំណឹងអំពីផព
យឺតយ៉វ (NOT) មយួចបបផ់ងែដរ េនកនុងសំបុ្រតែដលេផញើពី្រសុក េដើមបឲីយពួកេគបនដឹងអំពីភព
យឺតយ៉វរបស់កូនពួកេគ។  

ផលវបិកៃនភពយឺតយ៉វ 
សិស ែដលទទួលបនលិខិត NOT េនកនុងសំបុ្រត ច្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួ្របជំុរបស់្រកុម
ពិនិតយអវត្តមនសិស  (SART) ផងែដរ ែដលនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេន េរៀនជមយួនឹងបុគគលិក
របស់ េរៀន។ មនករចុះហតថេលខេលើកិចចសនយវត្តមនេនេពល្របជំុេនះ។ ្របសិនេបើ
កិចចសនយេនះពុំ្រតូវបនេគរព មេទេនះ េរៀន ចបញជូ នសិស េនះេទកន់
គណៈ្រគប្់រគងករពិនិតយវត្តមនរបស់  (SARB) េដើមបេីធ្វើករជំនំុជ្រមះ។ ្របសិនេបើ
អវត្តមនេនែតមនិមនករែកលម្អេទេនះ SARB ចបញជូ នសិស  និង/ឬម បិ របស់សិស
េនះេទកនេ់មធវ្ីរសកុ និង/ឬនយក ្ឋ ន កលបង ឬេទកនតុ់ ករ េដើមបបី្ដឹងេចទ្របកន ់
និងចតែ់ចងបញ្ហ េនះ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48263, 48263.5 

ករទញយកភពយតឺយ៉វមកវញិ 
សិស ែដលេគច េនអំឡុងេម៉ងសិក  េ យគម នលិខិតអនុញញ ត្រតឹម្រតូវ ច្រតូវបន
ដឹកជញជូ នេ យម្រន្តសីន្តិភពេទកន់ េរៀនរបស់ពួកេគ។ សិស ទងំ យែដល្រតូវបន
េគេទទទួលយកេ្រចើនជងមយួដង នឹង្រតូវមនមុខេនចំេពះ គណៈ្រគប្់រគងករពិនិតយវត្តមន
របស់  (SARB) េដើមបេីធ្វើករជំនំុជ្រមះ។ ្របសិនេបើអវត្តមនេនែតពុមំនករែកលម្អេទេនះ 
SARB ចបញជូ នសិស េនះេទកនតុ់ ករយុវជន ឬេមធវរីបស់្រសុក។ ភពយឺតយ៉វ គឺជ
បទេលមើសយ៉ងធងនធ់ងរ េហើយ ចប ្ដ លឲយមនបណ្ដឹ ង្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំនឹងម បិ  ែដល
ពំុបនអនុេ ម មត្រមូវករវត្តមនរបស់រដ្ឋ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48260 េគលករណ៍គណៈ
្រគប្់រគងែផនកទី 5113.1  

កលវភិគសិក ្របចៃំថង 
េរៀននីមយួៗ មនកលវភិគ្របចៃំថងរបស់ខ្លួន។ សូម កសួរ្រគូបេ្រង នកូនេ កអនក ឬ

ករយិល័យធំ អំពីកលវភិគេនះ េដើមបឲីយអនកដឹងអំពីេពលេវ ែដល េរៀនចបេ់ផ្ដើម
ចូលេរៀន និងបញចប។់  

ៃថងអបបបរម 
េនៃថងអបបបរម សិស ្រតូវបនឲយឈបស់្រមកមយួេម៉ង ឬេលឿនជងធមម  េដើមបឲីយ្រគូបេ្រង ន
ចេធ្វើែផនករជមយួគន  ឬេធ្វើសននិសីទម បិ ។ ៃថងអបបបរម ជញឹកញបេ់ធ្វើេឡើងេនៃថងពុធ 

ប៉ុែន្តកលបរេិចឆទ និងេពលេវ ខុសៗគន ពី េរៀនមយួេទ េរៀនមយួ។ ្រតូវ្របកដថ 
បនែស្វងយល់អំពីកលវភិគៃថងអបបបរមរបស់េ កអនក។ មន រសំខនជ់ពិេសស
ស្រមបម់ បិ របស់សិស បឋមសិក  កនុងករេធ្វើករេរៀបចំស្រមបេ់ទទទួលកូនរបស់ខ្លួនមុន
េម៉ង។ សមជិកបុគគលិក េរៀន ពំុ ចផ្ដល់ករ្រតួតពិនិតយបនេឡើយ។ េគលករណ៍
គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 6111 

ទី ងំបទិ នងិេបើកអឡុំងេពល រៃថង្រតង ់
វទិយល័យមយួចំនួនខងេ្រកម បនបិទទី ងំេនអំឡុងេពល រៃថង្រតង ់មននយ័ថ សិស
េនកនុងទី ងំ េរៀនេដើមបញុីំ រៃថង្រតង៖់ Castlemont, Fremont, McClymonds, 
Dewey, Bunche, Oakland High, Oakland International, Life, CCPA, Skyline, និង 
Rudsdale។ 

វទិយល័យ Oakland Tech និង MetWest អនុញញ តឲយសិស េចញពីបរេិវណ េរៀនេន
អំឡុងេពល រៃថង្រតង។់ សិស ទងំអស់ ែដលចកេចញពី េរៀន ្រតូវ្រតឡបម់ក

េរៀនវញិេនេពលផុតេម៉ង រៃថង្រតង។់ ទងំ េរៀន្រសុក ទងំម្រន្ត ីឬបុគគលិក
របស់្រសុក នឹងមនិទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្រប្រពឹត្ត ឬសុវតថិភពរបស់សិស មន ក ់ែដលបន

សួនចបរញុំ ររបស់អកូឡិនដ ៍(Oakland Eats Garden Fresh) 
េស របូតថមភ េផ្ដ តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករបេងកើនបរមិណែផ្លេឈើ និងបែន្ល្រសស់ ែដលបេ្រមើជូន និង
េ្របើ្របស់េនកនុង រ ្ឋ ន។ ែផនកៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះគឺ Oakland Eats Garden Fresh ែដលជសមពន័ធ
ជីវកមមៃនេស របូតថមភរបស់ OUSD និងមនទីរសុខភបិល ធរណៈេខនធី Alameda ែដល

ភជ បទំ់នកទំ់នងថន កេ់រៀនេទនឹង រ ្ឋ ន េ យផ រភជ បក់រអបរ់ ំ របូតថមភជមយួនឹងផលិតផល ែដល
បេ្រមើេន េរៀន េដើមបកីតប់នថយផលបះ៉ពល់។ េដើមបែីស្វងយល់បែនថម សូមេមើលវុបិ យែដលមន
សយ ្ឋ ន www.ousd.k12.ca.us/gardenfresh។ 

 

OAKLAND FRESH 
Oakland Fresh គឺជប ្ដ ញផ រផលិតផល េរៀនចំននួ 21 េនទូទងំ េរៀនសហគមន្៍រសុក
អូកឡិនដ ៍(OUSD) ែដលលកែ់ផ្លេឈើ បែន្ល សុ៊ត ្រគបធ់ញញជតិ ទឹកឃមុ ំ្រសស់ ភគេ្រចើន េំនកនុង្រសុក និងមនិ
េ្របើថន គីំម ី្រពមទងំ រេធ្វើឲយមនសុខភពល្អេផ ងេទៀតេនកនុង េរៀន ធរណៈ។ ផលិតផល្រតូវបន
ទិញពីកសិករជលកខណៈ្រគួ រកនុង្រសុក និងឈមួញែចកចយផលិតផល និងលកេ់ យម បិ  សិស  េន
អំឡុងេពលេ្រកេម៉ងសិក ជេរៀង ល់សប្ដ ហ៍ េន េរៀននីមយួៗ។ ផ រផលិតផល្រសស់របស់ េរៀន
អូកឡិនដ ៍េបើកចំហជូនម បិ  បុគគលិក និង្របជពលរដ្ឋកនុងសហគមន ៍េហើយក៏ ចនឹងទទលួយកបណ័្ណ ញុំ

ររបស់ EBT ផងែដរ។ ផ រផលិតផល េរៀន ផ្ដល់នូវករេធ្វើម្ហូបបង្ហ ញ និងភ្លករ់សជតិ កមមវធីិផ្ដល់ជូន
បណ័្ណ ស្រមបអ់នកទិញជសិស  និង្របអបឧ់បករណ៍បេ្រង នពីផ រេទ េរៀនស្រមប្់រគូបេ្រង ន។ សូមេមើល
វុបិ យេន សយ ្ឋ ន www.ousd.k12.ca.us/markets ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីទី ងំជក់ ក។់ 
្របសិនេបើេ កអនកមនចំ ប់ រមមណ៍ េនកនុងករសម័្រគចិត្តេនផ រ េរៀន សូមេផញើអីុែមលមកកន ់

alexandra.emmott@ousd.k12.ca.us។ 

មុនុឺយមខុម្ហូបស្រមបសិ់ស  
បញជ ីមុខម្ហូបស្រមប់ េរៀនទងំអស់ ចរកបនេនេលើអិុនេធើណិត មរយៈ សយ ្ឋ ន
វុបិ យ www.ousd.k12.ca.us/mealmenus។ មុនុឺយមុខម្ហូប្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព្របចែំខ។ 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមេផញើអីុែមលមកកន ់rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us។ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ចកេចញពីបរេិវណ េរៀន េនអំឡុងេពលេបើកឲយេចញេនេពល រៃថង្រតងេ់ឡើយ។  

 

សូមទកទ់ងវទិយល័យរបស់កូនេ កអនក ស្រមបេ់គលករណ៍ រៃថង្រតង ់និង/ឬេមើល
វុបិ យ www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់គលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែដលបនេធ្វើ
បចចុបបននភព។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 44808.5 

សមធម ៌នងិករមនិេរ ើសេអើង 
េគលេ របស់េយើងគឺ បេងកើតនូវបរយិកសសិក ែដលគ្ំរទ និងបង្ហ តប់េ្រង នេនកនុង

េរៀននីមយួៗ ែដលសិស  ម បិ  ្រគូបេ្រង ន នយក  និងបុគគលិកដៃទេទៀត
ទងំអស់ ្រតូវបនេគរព និងផ្ដល់នូវេសចក្ដៃីថ្លថនូរ។ 

េគលករណ៍មនិេរ ើសេអើង/េបៀតេបៀន នងិេភទទបី ី
OUSD មឃតក់រេរ ើសេអើងខុសចបប្់របឆងំនឹង្រកុមែដលទទួលបនករករពរ ដូចមន
កំណតេ់្រកម ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 200 និង 220 និងចបបរ់ ្ឋ ភបិលែផនកទី 11135 ែផនកទី 504 ៃន
ចបប់ ្ដ រនីតិសមបទ ចបបជ់នពិករជនជតិ េមរកិ និងចំណងេជើងទី IX។ 

គណៈអភបិល មនបំណងចងផ់្ដល់បរយិកសសិក ្របកបេ យសុវតថិភព ែដលអនុញញ តឲយ
សិស ទងំអស់ទទួលបនសិទធិ និងឱកសេសមើៗគន េនកនុងកមមវធីិ េស  និងសកមមភពសិក  និង
គ្ំរទែផនកអបរ់រំបស់្រសុក។ គណៈអភបិល មឃតចំ់េពះសកមមភព ករេរ ើសេអើងខុសចបប ់
ករេបៀតេបៀន ករគំ មកំែហង និងករសម្លុតពី េរៀន្រសុក ឬ េរៀនេទេលើសិស

មន ក ់េ យែផ្អកេលើជតិ សន ៍ពណ៌សមបរុ ែខ ្រស យ សញញ តិេដើម អត្តសញញ ណ្រកុម
ជតិ សន ៍ភពជពលរដ្ឋ យុ ថ នភព្រគួ រ ពិករភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ថ នភព
េវជជ ្រស្ត ថ នភពជអតីតយុទធជន ឬអតីតយុទធជនពិករ េភទ និនន ករផ្លូវេភទ េយនឌរ័ 
អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ឬករបង្ហ ញអំពីេយនឌរ័ជកែ់ស្ដងរបស់សិស   ទស នទនៃនលកខណៈ

មយួឬេ្រចើន ឬករពកព់ន័ធជមយួបុគគលមន ក ់ឬ្រកុម មយួ ជមយួនឹងលកខណៈ មយួ
ឬេ្រចើនជកែ់ស្ដងទងំេនះ។ 

គណៈអភបិល ទទួល គ ល់ថ ្រសុកទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថបនអនុេ ម មចបប ់
និងនិយត័កមមរបស់រដ្ឋ និងសហពន័ធ ែដល្រគប្់រគងកមមវធីិអបរ់។ំ េលើសពីេនះេទៀត គណៈ
អភបិល ្រតូវធននូវឱកសេសមើគន ស្រមបសិ់ស ទងំអស់ កនុងករសំុករអនុញញ ត និងសិទធិ
ទទួលបនវគគសិក  ករែណន ំនិងកមមវធីិ្របកឹ  កមមវធីិអត្តពលកមម នីតិវធីិកនុងករេធ្វើេតស្ត ករ
អបរ់វំជិជ ជីវៈ និងសកមមភពេផ ងៗេទៀត។ 

េគលករណ៍េភទទបី ី
ចបបក់លីហ្វ័រញ៉ មឃតក់រេរ ើសេអើងែផ្អកេលើេយនឌរ័េន េរៀន ធរណៈ។ ចបប់
និយត័កមមកលីហ្វ័រញ៉កំណតថ់ “េយនឌរ័” ជ៖ “េភទជកែ់ស្ដង ឬេភទកនុងចិត្តរបស់បុគគលមន ក ់
េហើយរមួបញចូ លនូវអត្តសញញ ណកនុងចិត្ត របូ ងខងេ្រក ឬ កបបកិរយិរបស់បុគគលមន ក ់ មនិថ 
អត្តសញញ ណ របូ ងខងេ្រក ឬ កបបកិរយិេនះ ខុសពអី្វីែដលពកព់ន័ធ មទំេនៀមទម្ល ប់
ជមយួនឹងេភទពីកំេណើ តរបស់បុគគលេនះេឡើយ។”  

េគលករណ៍េនះ មនេគលបណំងែណនដំល់បុគគលិក និងអនក្រគប្់រគងរដ្ឋបលេន ម
េរៀន ទកទ់ងនឹងេភទទីបី និងកង្វល់របស់សិស ែដលមនិអនុេ ម មេយនឌរ័ េដើមប ី

បេងកើតនូវបរយិកសសិក ្របកបេ យសុវតថិភពស្រមបសិ់ស ទងំអស់ និងេដើមបធីនថ 
សិស ្រគបរ់បូមនសិទធេិសមើៗគន ចំេពះសមសភពទងំអស់ៃនកមមវធីិអបរ់រំបស់្រសុក។ 

េរៀន្រតូវបនរពឹំងថអនុវត្តនេ៍គលករណ៍េនះដូចតេទ៖ 

• នម/សព្វនម សិស ្រតូវមនសិទធិទទួលបនករេ េ យនម និងសព្វនម ែដល្រតូវនឹង
អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពួកេគ ែដល្រតូវបននិយយែតមយង៉គត ់និង្រសបគន េន

េរៀន។  

• កំណត្់រ ផ្លូវករ ្រសុក្រតូវប្ដូរកំណត្់រ ផ្លូវកររបស់សិស  េដើមបឆី្លុះបញច ងំនូវករផ្ល ស់ប្ដូរេឈម ះ 
ឬេយនឌរ័្រសបចបប ់េ្រកយពបីនទទួលឯក រែដលេឈម ះ និង/ឬេយនឌរ័្រសបចបបេ់នះ
្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរ្រសប មត្រមូវករ្រសបចបបរ់បស់កលីហ្វ័រញ៉។ 

• សិទធេិ្របើ្របស់បនទបទឹ់ក សិស ្រតូវមនសិទធិកនុងករេ្របើ្របស់បនទបទឹ់ក ែដល្រតូវនឹង
អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពួកេគែតមយង៉គត ់និង្រសបគន េន េរៀន។ 

• សិទធេិ្របើ្របស់បនទបទូ់មនេ  សិស េភទទីបី មនិ្រតូវបនបងខឲំយេ្របើបនទបទូ់មនេ  ែដល្រតូវ
នឹងេយនឌរ័ពកំីេណើ តរបស់ពួកេគេឡើយ។  

• ថន កកី់  និងហតថកមម សិស េភទទីបី មនិ្រតូវបនបដិេសធមនិផ្ដល់ឱកសចូលរមួេនកនុងកី  
និងហតថកមមេឡើយ។ 

• ចបបស់េម្ល កបំពក ់សិស ្រតូវមនសិទធេិស្ល កពក្់រសប មអត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ខ្លួន 
ែដល្រតូវបននិយយែតមយង៉គត ់និង្រសបគន េន េរៀន សថិតកនុងក្រមតិចបបស់េម្ល ក
បំពក ់ែដលបនអនុមត័េន េរៀនរបស់ពួកេគ។  

• វេិយគកមមេយនឌរ័េនកែន្លងេផ ងៗ មបទបញជ ទូេទ េនកនុងកលៈេទសៈេផ ងេទៀត ែដល
សិស ្រតូវបន កឲ់យេនេ យែឡកពីគន មេយនឌរ័ េនកនុងសកមមភពរបស់ េរៀន 
សិស ទងំេនះ ្រតូវទទួលបនករអនុញញ តឲយចូលរមួ្រសប មអត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់
ពួកេគ ែដល្រតូវបននិយយែតមយង៉គត ់និង្រសបគន េន េរៀន។ 

 

ែបបបទ កព់កយបណ្ដឹ ង ចរកបនេន េរៀន និងេនករយិល័យតំ ង ្រស្ត ែដល
មន សយ ្ឋ នេន Lakeview Campus, Cafeteria, 746 Grand Avenue, Oakland, 
CA 94610។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 874-3750។ ឯកអនកេទសែផនកផ្ដល់
ករ ន កេ់ន និងចបបអ់នុញញ ត EEO/សមេហតុសមផលរបស់្រសកុ គឺ Michael McGrath 
ែដលមនទី ងំេនេស  និងគ្ំរទធនធនមនុស  (HRSS) សយ ្ឋ ន Cole Campus, 
1011 Union Street, Oakland, CA 94608 ទូរស័ពទេលខ (510) 273-3299។ េគលករណ៍
គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 0410, 4030, 5145.3 

េសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ
សិស ទងំអស់ មនសិទធកិនុងករបេញចញមតិេ យេសរេីនកនុងបរយិកស េរៀន រមួទងំ 
ប៉ុែន្តមនិកំណតចំ់េពះ ករេ្របើ្របស់ក្ដ រេខៀនបិទ្រពឹត្តិប្័រតពត័ម៌ន ករែចកចយឯក រេបះពុមភ 
ឬញត្ត ិករបិទេឡវ វ ពកផ់្ល ក ឬេ្រគ ងសញញ សមគ ល់េផ ងេទៀត និងសិទធិកនុងករសែម្ដងករ
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ មនិថ ករផ ព្វផ យទងំេនះ ្រតូវបនគ្ំរទហិរញញ វតថុពី េរៀន ឬ
មរយៈករេ្របើ្របស់សមភ របូវន័្តរបស់ េរៀនែដរឬេទ។ ករសែម្ដងមតិែដល្រតូវបន ម

ឃតគឺ់ អ្វីែដលមនលកខណៈ ស្រគម បរ ិ រេករ ្ដិ៍ ឬមូលបងក ច ់ឬជ្រមុញឲយសិស ្រប្រពឹត្តអំេពើ
ខុសចបបេ់នេលើបរេិវណ េរៀន ឬរេំ ភេទេលើនិយត័កមម្រសបចបបរ់បស់ េរៀន 
រមួមន េគលករណ៍មនិេរ ើសេអើង ឬេធ្វើឲយបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់ដំេណើ រករយ៉ងមនស ្ដ ប់
ធន បរ់បស់ េរៀន។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48907 

ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 
ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ្រតូវបន មឃតេ់ យចបបរ់ដ្ឋ និងសហពន័ធ និងេគលករណ៍របស់
្រសុក។ ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទគឺជករលូក នផ់្លូវេភទេ យពំុមនករ ្វ គមន ៍ករេសនើសំុឲយ
ជួយ ផ្លូវេភទ ឬករបះ៉ពល់គន េ យពកយសម្ដ ីឬផ្លូវកយជលកខណៈផ្លូវេភទ ែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់



                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

33

េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ដល់ល័កខខណ័្ឌ កនុងករសិក  ឬបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់លទធភពរបស់សិស កនុងករសិក  ឬ
បេងកើតឲយមនករ កអ់នចិ់ត្ត ជស្រតូវ ឬគំ មកំែហងដល់បរយិកសសិក  ឬបរយិកស
ករងរ។ សិស ែដលមន រមមណ៍ថ ពួកេគ្រតូវបនេបៀតេបៀនផ្លូវេភទេ យសិស  ឬេ យ
និេយជិករបស់្រសុក ្រតូវ យករណ៍អំពីឧបទទវេហតុេនះជូននយក  ឬ ជញ ធរមនុស
េពញវយ័េផ ងេទៀត។ ម បិ  ្រតូវ យករណ៍អំពីឧបទទវេហតុេនះ ជូននយក  ម្រន្តី
្របតិបត្តែិដល្រតូវបនចត់ ងំេទកន់ េរៀនែដលសិស េនះេរៀន។ ែបបបទ កព់កយ
បណ្ដឹ ង ចរកបនេន េរៀន និងករយិល័យតំ ង ្រស្ត។ សិស ែដល្រតូវបនរកេឃើញ
ថបនេបៀតេបៀនផ្លូវេភទេទេលើសិស មន ក ់ឬនិេយជកិ មន ក ់ ច្រតូវបនពយរួេឈម ះ 
និង/ឬេដញេចញពី េរៀន។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 5145.7 និយត័កមមរដ្ឋបល
ែផនកទី 5145.7 ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  231.5, 49880 (G)។ 

សូមេមើលឧសមពន័ធ ស្រមបអ់តថបទេពញេលញៃនេគលករណ៍ទងំពីរដំបូង។ ស្រមប់
េគលករណ៍ែដលេ ះ្រ យបញ្ហ េបៀតេបៀនផ្លូវេភទនិេយជិក សូមេមើល េគលករណ៍គណៈ
្រគប្់រគងែផនកទី 4119.11, 4219.11, 4319.11 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី 4119.11, 4219.11, 
4319.11។ 

រឥតគតិៃថ្ល/បញចុ ះតៃម្ល 
កុមរែដលមកពី្រគួ រែដលមន្របកចំ់ណូល្រតឹម ឬេ្រកមក្រមតិែដលបនបញជ កេ់ យអ្រ
ភពមនសិទធិ ចទទួលបនរបស់កលីហ្វ័រញ៉ មនសិទធិ ចទទួលបន រឥតគិតៃថ្ល ឬ
បញចុ ះតៃម្ល។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេស របូតថមភ មរយៈទូរស័ពទេលខ 
434-3334។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  49510–49520, េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  3553, 
និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  3553 

ករ កព់កយសំុ រ មន រសំខនចំ់េពះ េរៀន និង្រគួ រ ពីេ្រពះ មរយៈ
ដំេណើ រករ កព់កយសំុ៖  

1. សិស ចមនគុណវឌុ ទិទួលបនម្ហូបែដលមន របូតថមភេ យឥតគិតៃថ្ល ឬបញចុ ះតៃម្ល។ 

2. សិស ចមនគុណវឌុ ទិទួលបនករេធ្វើេតស្ត AP ( កចូ់លកែន្លងេរៀនជមុន) និងេតស្ត 
SAT បញចុ ះតៃម្ល។ 

3. សិស ចមនគុណវឌុ ទិទួលបនកមមវធីិេ្រកេម៉ងសិក េ យឥតគិតៃថ្ល។ 

4. ្រគូបេ្រង ន ចេធ្វើឲយ្របកក់មចសី្រមបសិ់ស របស់ខ្លួន ្រតូវបនេលើកែលង េនេពលពួកេគ
េធ្វើករឲយ េរៀន ែដលបេ្រមើឲយសិស ែដលទទួលបន រឥតគិតៃថ្ល ឬបញចុ ះតៃម្ល។ 

5. ្រសុក និងទី ងំនន នឹងមនគុណវឌុ កិនុងករទទួលបនថវកិ ប់ នដុ ្ល រ ដូចជ 
ចំណងេជើងទី I និង eRate ែដលព្រងីកបែនថមនូវបទពិេ ធនអ៍បរ់សំ្រមបសិ់ស ។ 

ម បិ  មនិចបំច្់រតូវមនេលខសន្តិសុខសងគម េដើមប ី កព់កយសំុេឡើយ េហើយពត័ម៌នែដល
មនផ្ដល់ជូនេនេលើពកយសំុ ្រតូវបនរក ជករសមង ត។់ ្រគួ រក៏ ច កព់កយ ម
អិុនេធើណិតផងែដរ មរយៈ www.ousd.k12.ca.us/free-reducedmeals។ 

ករ មឃតេ់លើៃថ្លឈនួលសិក  
ចបបថ់មីៗេនះ បញជ កអ់ះ ងថ េរៀន្រតូវបន មឃតពី់ករត្រមូវឲយសិស បងៃ់ថ្លឈនួល
សិក  ្របកក់ក ់ឬៃថ្លេផ ងៗេទៀតស្រមបក់រចូលរមួេនកនុងសកមមភពអបរ់នំន េលើកែលង
ែតមនករអនុញញ តេ យចបបជ់ពិេសសែតប៉េុ ្ណ ះ។ ករអំពវនវរកករបរចិច គេ យ
សម័្រគចិត្តេនែត ចអនុញញ តបន។ បណ្ដឹ ងេផ ងៗអំពីៃថ្លឈនួលសិក របស់សិស  ចេធ្វើេទ 
កនក់រយិល័យតំ ង ្រស្ត មរយៈែផនកដំេណើ រករបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន។ 

កមមវធិយុីវជនជកូនចញិច ឹម  
្រសុកផ្ដល់េស េផ ងៗស្រមបយុ់វជនជកូនចិញច ឹម (រមួទងំយុវជនែដល្រគប្់រគងេ យ
ទីភន កង់រ កលបងរបស់េខនធី) ដូចជជំនួយជមយួនឹងករចុះេឈម ះចូលេរៀន ករេផទរ និងករ
តសូ៊មតិែផនកអបរ់។ំ េស ទងំេនះ ្រតូវបនផ្ដល់េ យឯកអនកេទសែផនកអន្តរកល។ សិស
ទងំ យ ែដលចូលរមួេនកនុង្របពន័ធែថទកូំនចិញច ឹម ចទទួលបនករបេ្រង ន ករ
្រគប្់រគងសំណំុេរឿង ទំនកទំ់នងជមយួទីភន កង់រេខនធី និងឯក រអបរ់បំំេពញបែនថម។ េដើមប ី
និយយជមយួអនកឯកេទស សូមទូរស័ពទេទកនក់មមវធីិយុវជនជកូនចិញច ឹម មរយៈទូរស័ពទ
េលខ 273-1659។ ករយិល័យេនះ គឺជែផនកមយួៃនអងគភពសិស  និង្រគួ រអន្តរកល ែដល
មន សយ ្ឋ នេន 746 Grand Avenue។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 42920, េគលករណ៍
គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  6173.1 

កមមវធិ ីMcKinney-Vento/សិស  នងិ្រគួ រគម នផទះ
សែមបង 
កមមវធីិ McKinney-Vento ែដលជែផនកមយួៃនអងគភពសិស  និង្រគួ រអន្តរកល គ្ំរទដល់
អន្តរកល និងភពេជគជយ័របស់សិស េនកនុង្រសុក ែដលមនផទះសែមបងមនិមនេសថរភព/មនិ
ចបស់ ស់។ ្រសុកផ្ដល់េស ទងំ យ មរយៈចបប ់McKinney-Vento ជូនសិស  ( យុ 
3-22 ឆន )ំ ែដលខ្វះលំេន ្ឋ នជក់ ក ់េទៀងទត ់និង្រគប្់រគនេ់នេពលយប។់  បុគគលទងំេនះ 
ចកំពុងេ្របើផទះសែមបងរមួគន ជមយួ្រគួ រេលើសពីមយួ េ យ រករបេណ្ដ ញេចញ ឬភព

លំបកែផនកេសដ្ឋកិចច ែដលរស់េនកនុងជ្រមក ស ្ឋ គរ ឬម៉ូែតល ចំណតរថេភ្លើង ទីធ្ល េបះជំរុ ំឬ
កែន្លងេផ ងៗែដលមនិ្រតូវបនកំណតថ់ជកែន្លងេដក ដូចជ យន ្ឋ ន វេតឿ រថយន្ត ឬ
សួនចបរ។ល។ ែដលមនលកខណៈ សនន ឬអន្តរកល។  ចបប ់McKinney-Vento ក៏ ក់
បញចូ លផងែដរនូវ យុវជនែដលគម នអនកបីបចែ់ថរក  ែដលមនិមនម បិ  ឬ ពយបល
បីបចែ់ថរក ។ េស ែដល ចេ្របើបន ចរមួមន ករបេ្រង ន ជំនួយកនុងករដឹកជញជូ ន ករ
ផគតផ់គងស់មភ រសិក  និងករបញជូ នេទកនក់មមវធីិសហគមន ៍និងសិកខ ម បិ /សិស ។ 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមនិយយជមយួអនកឯកេទសែផនកសិស  និង្រគួ រអន្តរកល 
មរយៈទូរស័ពទេលខ 273-1662។ ករយិល័យេនះ មនទី ងំេន 746 Grand Avenue។ 

និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  5111.13 

ករអបរ់ជំនចំ ក្រសុក 
កមមវធីិអបរ់ជំនចំ ក្រសុក ែដលជែផនកមយួៃនអងគភពសិស  និង្រគួ រអន្តរកល គ្ំរទដល់
អន្តរកល និងភពេជគជយ័របស់សិស ែដលជជនចំ ក្រសុកេន OUSD។ កមមវធីិេនះ ផ្ដល់
នូវេស គ្ំរទបែនថមដល់ជនចំ ក្រសុកែដលមនសិទធទិទួលបន ែដលមន យុចេន្ល ះពី 3- 
21 ឆន  ំែដលេនមនិទនប់នបញចបក់រសិក ពីវទិយល័យ េហើយែដលម បិ របស់ពួកេគ
េធ្វើករជលកខណៈបេ ្ដ ះ សនន ឬករងរ មរដូវ រមួមន ករងរែផនកកសិកមម (េបះ កត ់េរ ើស) 
េន ទ ែកៃចនម្ហូប រ (ែកៃចន រកំប៉ុង ច ់និងផលិតផលទឹកេ ះេគ) ឬឧស ហកមម
ែដលពកព់ន័ធ។ េស ែដល ចេ្របើ្របស់បន មរយៈកមមវធីិអបរ់ជំនចំ ក្រសុក ចរមួមន 
ជំនួយកនុងករចុះេឈម ះ ឯក រអបរ់ ំករគ្ំរទដល់ករសិក  អកខរកមម្រគួ រ ករ្រគប្់រគងសំណំុ
េរឿង និងករបញជូ នេទកនក់មមវធីិសហគមន ៍និងកមមវធីិរដូវេក្ដ ។ ករអបរ់ជំនចំ ក្រសកុ កផ៏្ដល់
ជូនផងែដរនូវេស បំេពញបែនថមស្រមបម់ណ្ឌ លកុមរមុនចូលមេត្តយយ បឋមសិក  មធយមសិក  
យុវជនេបះបងេ់ចលករសិក  កដូ៏ចជករអបរ់មំ បិ ផងែដរ។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង ឬេទជួបអនកឯកេទសែផនកសិស  និង្រគួ រអន្តរកល 
មរយៈទូរស័ពទេលខ 273-1658។ ករយិល័យរបស់េយើងមនទី ងំេន 746 Grand 

Avenue។ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

កមមវធិជីនំយួដល់សិស ែដលជជនេភៀសខ្លួន នងិជន
ែដលទទលួបនសិទធ្ិរជកេកន 
កមមវធីិជំនួយដល់សិស ែដលជជនេភៀសខ្លួន និងជនែដលទទួលបនសិទធ្ិរជកេកនរបស់ 
OUSD ែដលជែផនកមយួៃនអងគភពសិស  និង្រគួ រអន្តរកល គ្ំរទដល់អន្តរកល និងភព
េជគជយ័របស់សិស ែដលជជនេភៀសខ្លួន និងជនែដលទទួលបនសិទធ្ិរជកេកនមកកន ់
OUSD។ កមមវធីិេនះផ្ដល់កមមវធីិេស អបរ់បំំេពញបែនថម ( េរៀនរដូវេក្ដ  សិកខ
ម បិ  កមមវធីិេ្រកេម៉ងសិក  និងកមមវធីិកំ ន្ត) ជំនួយែផនកចុះេឈម ះចូលេរៀន និងករ
ត្រមងទិ់សអំពី្របពន័ធ េរៀនសហរដ្ឋ េមរកិ និងករតសូ៊មតិ និងករគ្ំរទែផនកអបរ់សំ្រមប ់
សិស ែដលជជនេភៀសខ្លួន និងជនែដលទទួលបនសិទធ្ិរជកេកន ្រគួ ររបស់ពួកេគ និង្រគូ
បេ្រង នរបស់ពួកេគ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 842-6592 ឬមកកន់
អងគភពសិស  និង្រគួ រអន្តរកល ែដលមន សយ ្ឋ នេន 746 Grand Avenue។ 

សិស ែដលមនៃផទេពះ ឬកពុំងចញិច ឹមបបីចកូ់ន 
សិស ែដលមនៃផទេពះ ចេ្រជើសេរ ើសឲយេនែតសថិតេនកនុង េរៀនបចចុបបននរបស់ពួកេគ ឬ
េផទរេទកនក់មមវធីិសិក មច ស់កររបស់្រសុក ឬកមមវធីិ Cal-SAFE របស់េខនធី Alameda ែដល
ផ្ដល់ជូននូវថន កសិ់ក អំពីរេបៀបចិញច ឹមបីបចកូ់ន បែនថមពីេលើកមមវធីិសិក មធមម ។ ស្រមប់
ពត័ម៌នបែនថមអំពីករេផទរេទកនក់មមវធីិ មយួកនុងចំេ មកមមវធីិទងំេនះ សូមទូរស័ពទមក
កន ់Betty McGee មរយៈទូរស័ពទេលខ 434-7752 េលខបន្ត 216។ 

ករេលើកែលងពកីរវះកតស់ត្វ   
សិស ែដលជំទស់ចំេពះករវះកតស់ត្វេ យ រមូលេហតុសីលធម ៌ឬករបងកេ្រគះថន ក ់ឬ
បំផ្ល ញសត្វ ច្រតូវបនេលើកែលង ឲយែតករជំទស់េនះមនករបង្ហ ញជភស្តុ ងេ យ
ចំ រពីម បិ របស់ពួកេគ។ ្រគូបេ្រង ន ចេធ្វើករជមយួសិស  កនុងករបេងកើត និង
្រពមេ្រព ងគន េលើគេ្រមងជំនួសមយួ។ សិស េនះ នឹងមនិ្រតូវបនេរ ើសេអើង្របឆងំេឡើយ េ យ
ែផ្អកេលើេសចក្ដសីេ្រមចេនះ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  32255–32255.6 េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគង
ែផនកទី  5145.8 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  5145.8 

េសចក្ដជូីនដណឹំងស្រមបច់ណំងេជើងទ ីIII (LEP) 
កនុងរយៈេពល 30 ៃថងេនះករចបេ់ផ្ដើមឆន សិំក នីមយួៗ ម បិ ច្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីករ
យតៃម្លេទេលើកូនរបស់ពួកេគថជ ភព ទ តជំ់នញភ អងេ់គ្លសេនមនក្រមតិ (LEP) 

មូលេហតុស្រមបក់រ យតៃម្លេនះ វធីិ ្រស្តកនុងករបង្ហ តប់េ្រង នែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ រេបៀប
ែដលវធីិ ្រស្តេនះ នឹងជួយ ដល់កុមរកនុងករេរៀនភ អងេ់គ្លស និងេឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ ន 
នីតិវធីិសិក ស្រមបក់មមវធីិែដលមន្រ ប ់អ្រ រពឹំងទុករបស់សិស អំពីករបញចបក់រសិក េន

មធយមសិក ។ េសចក្ដជូីនដំណឹងទងំអស់ ្រតូវផ្ដល់ជភ ែដលម បិ ចយល់
បន ដល់ក្រមតិមយួែដល ចេធ្វើបន។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  6174  សិស ែដល
ជអនកសិក ភ អងេ់គ្លស (ELL) មយួចំនួន្រតូវបនកំណតថ់ជ LEP។ 

ករអបរ់សំ្រមបអ់នកសិក ភ អងេ់គ្លស 

ករបកែ្រប 
េនេពលសិស  15 ភគរយ ឬេ្រចើនជងេនះ េនកនុង េរៀន មយួ និយយភ ចមបង
ែតមយួេ្រកពីភ អងេ់គ្លស ឯក រទងំអស់ែដលេផញើជូនម បិ ជភ ែដលម បិ
ចយល់បន នឹង្រតូវសរេសរជភ អងេ់គ្លស និងភ ចមបងែតមយួេនះ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 

48985 

កមមវធិភី  នងិពត័ម៌ន  
្រសុកផ្ដល់ជូនដល់សិស មន ក់ៗ  ែដល្រតូវបនកំណតជ់អនកសិក ភ អងេ់គ្លស (ELL) នូវករ
អភវិឌ  និងករបេ្រង នភ អងេ់គ្លស េដើមបផី្ដល់ជូនពួកេគនូវសិទធិេសមើគន ចំេពះកមមវធីិសនូល 
្រសប មែផនករេម ស្រមបអ់នកសិក ភ អងេ់គ្លសរបស់ េរៀនអូកឡិនដ ៍និយត័កមម
សហពន័ធ និងរដ្ឋ និងករតំ ងេ យ ណត្ត្ិរសបចបប។់ ម បិ  នឹង្រតូវបនជូនដំណឹង 
ជភ អងេ់គ្លស និងជភ ចមបងរបស់ពួកេគ អំពីពិនទុេធ្វើេតស្តរបស់កូនពួកេគ និងជេ្រមើស
កនុងករបង្ហ តប់េ្រង ន រមួមន សិទធិរបស់ម បិ កនុងករចូលរមួេនកនុង្រកុម្របឹក ផ្ដល់ដំបូនម ន

េរៀន និងេសនើសំុករេបះបងសិ់ទធិស្រមបកូ់នពួកេគពីកមមវធីិេនះ ្របសិនេបើពួកេគមន
បំណងដូេចន ះ។ ម បិ  ចេសនើសំុករបង្ហ តប់េ្រង នជភ ចមបងរបស់ពួកេគស្រមបកូ់ន
ពួកេគ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីជំនួយ សូមទកទ់ងនយក  ឬមណ្ឌ លចត់ ងំសិស
របស់អនក ែដលមនទី ងំេន 746 Grand Avenue ទូរស័ពទេលខ 434-7752។  

គណៈកមមករផ្ដល់ករ្របកឹ ដល់អនកសិក ភ
អងេ់គ្លស (ELAC)/ គណៈកមមករផ្ដល់ករ្របកឹ ដល់អនក
សិក ភ អងេ់គ្លសកនុង្រសុក (DELAC) 

េរៀនែដលមនវត្តមនសិស ចំនួន 21 នក ់ឬេ្រចើនជងេនះ ែដល្រតូវបនកំណតជ់អនក
សិក ភ អងេ់គ្លស (ELL) មនិថេ្របើភ មយួេទ ពួកេគ្រតូវបនត្រមូវឲយរក នូវមុខងរ
ជគណៈកមមករផ្ដល់ករ្របឹក ដល់អនកសិក ភ អងេ់គ្លស (ELAC)។ ELAC ទទួលខុស្រតូវ
ជចមបងេទេលើករផ្ដល់ដំបូនម នដល់នយក  និងបុគគលិកអំពីកមមវធីិអបរ់ ំនិងេស នន
ស្រមបសិ់ស  ELL និងស្រមបក់រផ្ដល់ដំបូនម នដល់្រកុម្របឹក េរៀនេនេលើែផនករ
ែតមយួរបស់ េរៀនស្រមបល់ទធផលសិក របស់សិស ។ េសចក្ដីជូនដំណឹងអំពីករ្របជំុ គួរ
្រតូវបនបកែ្រប េហើយអនកបកែ្របផទ ល់មត្់រតូវមនស្រមបក់រ្របជុំ ELAC។ តំ ងម បិ  
្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបបីេ្រមើជូនេនេលើគណៈកមមករផ្ដល់ករ្របឹក ដល់អនកសិក ភ
អងេ់គ្លសកនុង្រសុក (DELAC) ែដលបេ្រមើជគណៈកមមករផ្ដល់្របឹក ម បិ  ជូនដល់

េរៀន្រសុក។ DELAC ជួប្របជំុគន េនៃថងអងគ រេលើកទីបីេនកនុងែខនីមយួៗេនេម៉ង 6 ង ច 
េន បឋមសិក  Brookfield ែដលមន សយ ្ឋ នេន 401 Jones Avenue។ ELAC 
និង DELAC ផ្ដល់ដំបូនម នដល់្រសុកអំពីករផ្ដល់ថវកិជំនួយស្រមបក់របះ៉ពល់េលើេសដ្ឋកិចច – 
ភព ទ តជំ់នញភ អងេ់គ្លសេនមនក្រមតិ (EIA-LEP) កដូ៏ចជថវកិចំណងេជើងទី III 
របស់សហពន័ធផងែដរ។ ELAC ច្របគល់ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនឲយ្រកុម្របឹក េរៀន 
េដើមបេីចៀស ងករខិតខំ្របឹងែ្របងេទ្វដង។ ខណៈេពលមនែតអនកែដល្រតូវបនេ្រជើស ងំជ
ផ្លូវករេទជ ELAC និង DELAC ប៉ុេ ្ណ ះែដល ចេបះេឆន ត ករ្របជំុ ្រតូវបនេបើកចំហជូន

ធរណជន។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ងនយក របស់េ កអនក ឬ្រកសួង
កមមវធីិរដ្ឋ និងសហពន័ធ មរយៈេលខ 879-1029។  

នតីវិធិេី ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន 
្រសុកេលើកទឹកចិត្តឲយមនករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឆបរ់ហ័ស មនលកខណៈផ្លូវករេនថន ក់
មូល ្ឋ ន មែដល ចេធ្វើបន។  សូមទកទ់ងនយក  ឬម្រន្តី្របតិបត្តរិបស់េ កអនក 
្របសិនេបើេ កអនកមនចមងល់។ 

្រសុក្រតូវេ្របើនីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន (UCP)  េដើមបេី ះ្រ យ ល់បណ្ដឹ ងេចទ
្របកនក់រេរ ើសេអើងខុសចបប ់ករេបៀតេបៀន ករគំ មកំែហង ឬករសម្លុតេនកនុងកមមវធីិ និង
សកមមភពរបស់្រសុក េ យែផ្អកេលើលកខណៈជកែ់ស្ដង ឬកនុងចិត្តៃន ជតិ សន ៍ឬជតិពនធុ 
ពណ៌សមបរុ ែខ ្រស យ សញញ តិេដើម អត្តសញញ ណ្រកុមជតិ សន ៍ភពជពលរដ្ឋ យុ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

បនទ តេ់ពលេវ ស្រមបអ់នកសិក ភ អងេ់គ្លស 
េ្រកយពចូីល េរៀនកនុង្រសុកេនះ សិស ែដល យនមភ េ្រកពភី អងេ់គ្លសេនេលើករ
សទងម់តិភ េន មផទះ នឹង្រតូវបនផ្ដល់ជូននូវករ យតៃម្លចំនួនពីរ េដើមបកំីណតអំ់ពីភព ទ ត់
ជំនញែផនកភ របស់ពួកេគ៖ េតស្តអភវិឌ នភ៍ អងេ់គ្លសកលីហ្វ័រញ៉ (CELDT) ដំបូង និង
ករេធ្វើេតស្តភ ចមបង។ ករ យតៃម្លទងំេនះ នឹង្រតូវបនផ្ដល់ជូនកនុងរយៈេពល 30 ៃថង ៃនៃថង
ចូលេរៀនដំបូង េន េរៀន ឬេនមណ្ឌ លចត់ ងំសិស ។ 

េ យែផ្អកេលើលទធផល ្រសុកនឹងេផញើលិខិតជូនដំណឹងដល់ម បិ េនផទះ េ យែណនអំំពី
កមមវធីិ មយួកនុងចំេ មកមមវធីិខងេ្រកម ែដលសថិតេ្រកមករយល់្រពមពីម បិ ៖ 

• ករបេ្រង នភ អងេ់គ្លស មែបបចូលរមួេន មទីជ្រមក 

• ករបេ្រង នភ អងេ់គ្លស មករប្រញជ ប 

• ករបេ្រង ន មពីរភ  

សិស ែដល្រតូវបនចតចូ់លកនុងចំ តថ់ន កអ់នកសិក ភ អងេ់គ្លស នឹង្រតូវេធ្វើេតស្ត CELDT 
េរៀង ល់ឆន  ំេន េរៀន ចេន្ល ះពីៃថងដំបូងៃនៃថងចូលេរៀន រហូតដល់ៃថងទី 30 ែខតុ  ស្រមប់
ករ យតៃម្លេឡើងវញិ។ ម បិ  នឹងទទួលលិខិតជូនដំណឹងដល់ម បិ ែដលបនេធ្វើ
បចចុបបននភព កនុងែខេម  ឬឧសភ ស្រមបឆ់ន សិំក ដូចខងេ្រកម។  

េដើមប្ីរតូវបនចតថ់ន កម់្ដងេទៀតថ ទ តជំ់នញភ អងេ់គ្លស សិស ្រតូវេឆ្លើយតបេទនឹង
លកខណៈវនិិចឆយ័ដូចខងេ្រកម៖ 

• ពិនទុ CELDT៖ សរបុ 4 ពិនទុ 3 ពិនទុ ឬខពស់ជងេនះ្រគបមុ់ខវជិជ  

• លទធផលេតស្តស្តង់ រកលីហ្វ័រញ៉ (CST) មុខវជិជ សិលបៈភ អងេ់គ្លស៖ 324 ពិនទុ ឬខពស់
ជងេនះ 

• និេទទស៖ C ឬខពស់ជងេនះ ស្រមបមុ់ខវជិជ សនូល (ភ អងេ់គ្លស គណិតវទិយ វទិយ ្រស្ត 
សិក សងគម) 

េសៀវេភសិកខ គរកិសិស  ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ េដើមបចីតថ់ន កម់្ដងេទៀតពីរដងកនុងមយួឆន  ំម្ដង
េនែខតុ  និងម្ដងេទៀតេនែខកុមភៈ។ ម បិ ៃនសិស ែដល្រតូវបនចតថ់ន កម់្ដងេទៀត ថមន
ភព ទ តជំ់នញ នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងេ យអុីែមលេនែខតុ –វចិឆិក និង/ឬ ែខកុមភៈ–មនី។ 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ងមណ្ឌ លចត់ ងំសិស មរយៈទូរស័ពទេលខ 434-7752។ 
ករយិល័យេនះ មនទី ងំេន 746 Grand Avenue។ 

ថ នភព្រគួ រ ពិករភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ថ នភពេវជជ ្រស្ត ថ នភពជអតីតយុទធជន ឬ
អតីតយុទធជនពិករ េភទ និនន ករផ្លូវេភទ េយនឌរ័ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ឬករបង្ហ ញអំពីេយនឌរ័
ឬពត័ម៌នអំពីេសេណទចិ ឬលកខណៈេផ ងៗេទៀតែដលមនកំណតេ់នកនុង ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 200 
ឬ 220 ្រកម្រពហមទណ្ឌ ែផនកទី 422.55 ឬចបបរ់ ្ឋ ភបិលែផនកទី 11135 ឬែផ្អកេលើករជប់
ពកព់ន័ធជមយួបុគគលមន ក ់ឬ្រកុម មយួ ជមយួនឹងលកខណៈ មយួឬេ្រចើនជកែ់ស្ដង
ទងំេនះ។ 

សិស  ម បិ  ឬ ពយបល ច កព់កយបណ្ដឹ ងអំពីករសម្លុតេ យផទ ល់មត ់ឬជ
យលកខណ៍អក រជមយួនយក  អនកែដលេគចត់ ងំរបស់នយក  ឬតំ ង

្រស្តរបស់្រសុក។  

នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន ក្៏រតូវបនេ្របើ្របស់ផងែដរ កនុងករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង
ែដលេចទ្របកនអំ់ពីភពប ជយ័របស់្រសុក កនុងករអនុេ ម មករ មឃត្់របឆងំនឹងករ
ត្រមូវឲយសិស បងៃ់ថ្លឈនួលសិក  កក្់របក ់ឬៃថ្លេផ ងៗស្រមបក់រចូលរមួេនកនុងសកមមភពអបរ់ ំ
និងបណ្ដឹ ង មយួ ែដលេចទ្របកនអំ់ពីករប ជយ័កនុងករអនុេ ម មចបបរ់ដ្ឋ និង

សហពន័ធេនកនុងត្រមូវករស្រមបក់រអភវិឌ  និងករអនុមត័ែផនករសុវតថិភព េរៀន និង
ចបបរ់ដ្ឋ និងសហពន័ធេនកនុងករអបរ់មំនុស េពញវយ័ កមមវធីិជំនួយ ម្របេភទែដលបន
្របមូលផ្ដុ ំករអបរ់ជំនចំ ក្រសុក ករអបរ់បំេចចកេទស ជីព និងបេចចកេទស និងកមមវធីិ
បេចចកេទស ជីព និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល កមមវធីិែថទ ំនិងអភវិឌ នកុ៍មរ កមមវធីិ របូតថមភកុមរ 
និងកមមវធីិអបរ់ពិំេសស។  

្រសុក មឃត់ ល់ករសងសឹក្រគបរ់បូភព្របឆងំនឹងបណ្ដឹ ង មយួ េនកនុងដំេណើ រករ
េ ះ្រ យបណ្ដឹ ង។ ករចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង មនិ្រតូវបះ៉ពល់ដល់
ថ នភព និេទទស ឬកិចចករ្រ វ្រជវរបស់អនក កព់កយបណ្ដឹ ងេឡើយ េទះ មវធីិ ក៏

េ យ។  

Gabriel Valenzuela ែដលជតំ ង ្រស្ត និងអនកស្រមបស្រមួលចំណងេជើងេលខ IX ទទួល
ខុស្រតូវចំេពះករទទលួយក និងករ្រតួតពិនិតយពកយបណ្ដឹ ងផ្លូវករទងំអស់របស់្រសុក។ បែនថម
ពីេលើេនះេទៀត តំ ង ្រស្ត នឹងេសុើបអេងកតេលើពកយបណ្ដឹ ងែដលពកព់ន័ធនឹងករេរ ើសេអើង 
កមមវធីិស្រមបអ់នកសិក ភ អងេ់គ្លស (ELL) និងករសងសឹក ឬបះ៉ពល់ជមយួនឹងករតសូ៊
មតិរបស់កមមវធីិ ELL។ 

្របសិនេបើអនក កព់កយបណ្ដឹ ង មនិ ច កព់កយបណ្ដឹ ងជ យលកខណ៍អក រ េ យ រ
អកខរភព ឬេ យ រពិករភពេនះ បុគគលិក្រសុក្រតូវជួយ ដល់គតក់នុងករ កព់កយបណ្ដឹ ង។  
នីតិវធីិេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ នមយួចបប ់្រតូវ ចរកបនេ យឥតគិតៃថ្ល។ នីតិវធីិ
េ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន និងនិយត័កមមរដ្ឋបល ្រតូវបិទ្របកសេន ម េរៀន 
និងករយិល័យទងំអស់របស់្រសុក រមួទងំបនទបបុ់គគលិក និងបនទប្់របជំុ្រគប្់រគងសិស ផងែដរ។ 
្របសិនេបើមនសិស  15 ភគរយ ឬេ្រចើនជងេនះ បនចុះេឈម ះេនកនុង េរៀនជក់ ក់
មយួ និយយភ ចមបងែតមយួេ្រកពីភ អងេ់គ្លសេនះ េគលករណ៍ និយត័កមម ែបបបទ 
េសចក្ដជូីនដំណឹងរបស់្រសុក ែដលពកព់ន័ធនឹងនីតិវធីិេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន ្រតូវ
ែតបកែ្របេទជភ េនះ។ (ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 234.1, 48985) 

បណ្ដឹ ងែដលេចទ្របកនក់រេរ ើសេអើង ករេបៀតេបៀន ករគំ មកំែហង ឬករសម្លុត ្រតូវ កក់នុង
រយៈេពល្របមំយួែខ ចបពី់ៃថងែដល ករេរ ើសេអើង ករេបៀតេបៀន ករគំ មកំែហង ឬករសម្លុត
ែដលបនេចទ្របកនេ់នះបនេកើតេឡើង ឬចបពី់ៃថងៃនករដឹងជដំបូងអំពីករេរ ើសេអើង ករ
េបៀតេបៀន ករគំ មកំែហង ឬករសម្លុតែដល្រតូវបនេចទ្របកនេ់នះ លុះ្រ ែតរយៈេពល
ស្រមបក់រ កព់កយបណ្ដឹ ងេនះ ្រតូវបនពនយរបែនថមេ យអនកេមើលករខុស្រតូវ ឬអនកែដលេគ
ចត់ ងំ។ 

ពកយបណ្ដឹ ងនឹង្រតូវបនេសុើបអេងកត េហើយេសចក្ដសីេ្រមចជ យលកខណ៍អក រ ឬ
របយករណ៍ នឹង្រតូវេផញើេទកនអ់នក កព់កយបណ្ដឹ ងកនុងរយៈេពល 60 ៃថង គិតចបពី់ៃថងែដល
បនទទួលបណ្ដឹ ងេនះ។ រយៈេពល 60 ៃថង ច្រតូវបនពនយរបែនថមេ យមនករ្រពមេ្រព ងជ

យលកខណ៍អក រពីអនក កព់កយបណ្ដឹ ង។ បុគគលទទួលខុស្រតូវរបស់្រសុក ចំេពះករេសុើប
អេងកតពកយបណ្ដឹ ង ្រតូវេធ្វើ និងបំេពញករេសុើបអេងកតេ យអនុេ ម ម 5 CCR 4680-4687 
និងអនុេ ម មនីតិវធីិកនុងមូល ្ឋ ន ែដលបនអនុមត័េ្រកម 5 CCR 4621។ 

្របសិនេបើពំុមនករេពញចិត្តនឹងេសចក្ដសីេ្រមចរបស់្រសុកេទេនះ អនក កព់កយបណ្ដឹ ង ច ក់
ពកយបណ្ដឹ ង ទុកខជ យលកខណ៍អក រេទកន្់រកសួងអបរ់រំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ (CDE)។ អនក
កព់កយបណ្ដឹ ង ្រតូវ កព់កយបណ្ដឹ ង ទុកខរបស់ខ្លួនកនុងរយៈេពល 15 ៃថង្របតិទិន ចបពី់ៃថង

ទទួលបនេសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រសុក េហើយបណ្ដឹ ង ទុកខេនះ ្រតូវបញជ កអំ់ពីមូល ្ឋ នស្រមប់
ករប្ដឹង ទុកខេទេលើេសចក្ដសីេ្រមច និងថេតើអងគេហតុេនះពិតឬមនិពិត និង/ឬចបបប់ន
អនុវត្តនខុ៍ស។ បណ្ដឹ ង ទុកខ ្រតូវ កប់ញចូ លនូវចបបច់ម្លងៃនពកយបណ្ដឹ ងែដល កប់្ដឹងជមយួ
្រសុក និងចបបច់ម្លងៃនេសចក្ដសីេ្រមចរបស់្រសុក។ 

អនក កព់កយបណ្ដឹ ង ចទទួលបនដំេ ះ្រ យ មចបបរ់ដ្ឋបបេវណីែដល ច
េ្របើ្របស់បនេនេ្រកនីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងរបស់្រសុក។ អនក កព់កយបណ្ដឹ ង ចែស្វងរក
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ជំនួយពីមណ្ឌ លស្រមុះស្រមួល ឬេមធវ ី ធរណៈ/ឯកជន។ ដំេ ះ្រ យ មចបប់
រដ្ឋបបេវណី ែដល ច្រតូវបន កប់ងខេំ យតុ ករ រមួមន ប៉ុែន្តមនិកំណតចំ់េពះដីក
អធិបញជ  និងដីកបញជ ឲយឈបេ់ធ្វើ។ េលើសពីេនះេទៀត ល់េសចក្ដីសេ្រមចែដលពកព់ន័ធនឹង
បណ្ដឹ ងេរ ើសេអើង ែដលែផ្អកេលើចបបរ់ដ្ឋ ្រតូវ កប់ញចូ លនូវេសចក្ដជូីនដំណឹងែដលថ អនក ក់
ពកយបណ្ដឹ ង្រតូវែតរងច់ ំរហូតទល់ែតរយៈេពល 60 ៃថង្របតិទិន បនកន្លងហួសពីករ កព់កយ
បណ្ដឹ ង ទុកខជមយួ្រកសួងអបរ់រំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ មុននឹងទទួលបនដំេ ះ្រ យ មចបប់
រដ្ឋបបេវណី។  

្រកសួងអបរ់រំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ ចេធ្វើអន្ត គមនេ៍ យផទ ល់េនកនុងបណ្ដឹ ងេនះ េ យមនិចបំច់
រងច់រំហូតដល់េពលមនវធិនករពី្រសុកេឡើយ េនេពលល័កខខណ័្ឌ មយួកនុងចំេ មល័កខខណ័្ឌ
ទងំ យែដលមនេរៀប បេ់នកនុង 5 CCR 4650 មនអតថិភព រមួទងំសំណំុេរឿងទងំ យ
ែដល្រសកុេនមនិទនប់នចតវ់ធិនករកនុងរយៈេពល 60 ៃថង្របតិទិន ចបពី់ៃថងែដលបន ក់
ពកយបណ្ដឹ ងជមយួ្រសុក។ 

ករយិល័យតំ ង ្រស្ត មនទី ងំេន Lakeview Campus, Cafeteria, 746 Grand 
Avenue, Oakland, CA 94610។ 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទូរស័ពទមកេលខ 273-3243 ឬេផញើទូរ រមកកន ់273-3252។ 
ពត័ម៌នអំពីនីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន ចរកបនេនេលើវុបិ យរបស់េយើងគឺ 
www.ousd.k12.ca.us/UCP។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  1312.3 

នតីវិធិេី ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន (UCP) Williams  
្រសុក្រតូវេគរព មនីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន Williams ស្រមបប់ណ្ដឹ ងែដល
ទកទ់ងនឹងភព្រគប្់រគនៃ់នេសៀវេភសិស  ឬសមភ របេ្រង ន ល័កខខណ័្ឌ ៃនសមភ របូវន័្តេពលមន
សនន ឬសេ្រងគ ះបនទ ន ់ែដលបងកឲយមនករគំ មកំែហងចំេពះសុខភព ឬសុវតថិភពរបស់

សិស  ឬបុគគលិក បនទបទឹ់កមនិ ្អ ត គម នករែថទ ំនិង/ឬមនិេបើកចំហេនអំឡុងេម៉ងសិក  
េហើយ្រគូទំេនរ ឬចត់ ងំខុសេគលដ។ី នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន Williams កនឹ៏ង
្រតូវេគរព មផងែដរ ស្រមបប់ណ្ដឹ ងទងំ យែដលពកព់ន័ធនឹងសិស  ែដលបន្របឡងជប ់
CAHSEE (ករ្របឡងបញចបវ់ទិយល័យកលីហ្វ័រញ៉) េនេពលបញចបថ់ន កទី់ 12 ែដលពំុ្រតូវបន
ផ្ដល់ជូននូវឱកសកនុងករទទួលបនករបេ្រង នបងខ ំពកព់ន័ធេទនឹង ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 37253 
(D)(4) និង (5) េ្រកយពីចបថ់ន កទី់ 12។  

នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងឯកស ្ឋ ន (UCP) Williams ចរកបនេនវុបិ យ 
www.ousd.k12.ca.us េហើយមនបិទ្របកសេនកនុងករយិល័យធំៃន េរៀននីមយួៗ។ 
បែនថមពីេលើេនះេទៀត េសចក្ដីជូនដំណឹងអំពីសិទធកិនុងករ កព់កយបណ្ដឹ ងស្រមបម់ បិ /

ពយបល/សិស  និង្រគូបេ្រង ន ្រតូវែតបិទ្របកសេន្រគបថ់ន កេ់រៀនៃន េរៀន
នីមយួៗ។ សូមទកទ់ងករយិល័យតំ ង ្រស្ត ែដលមនទី ងំេន Lakeview Campus, 
Cafeteria, first floor, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 94606 ទូរស័ពទ 273-3243 
ទូរ រ 273-3251។ និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  1312.4 

នតីវិធិេី ះ្រ យបណ្ដឹ ងរបស់នយក ្ឋ ននគរបល
េរៀនអកូឡិនដ ៍(OSPD) 

នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងរបស់នយក ្ឋ ននគរបល េរៀនអកូឡិនដ ៍(OSPD) ច្រតូវ
បនេ្របើ្របស់ស្រមប់ យករណ៍អំពី ថ នភព េនេពលែដលបុគគលមន កេ់ជឿជកថ់ មនម្រន្តី
មន ក្់រប្រពឹត្តមនិសមរមយចំេពះអនក កព់កយបណ្ដឹ ង ឬនរ មន កេ់ផ ងេទៀត។ ែបបបទ កព់កយ
បណ្ដឹ ង ចរកបនេនកនុងករយិល័យធំៃន េរៀន េនករយិល័យតំ ង ្រស្ត 
(Lakeview Campus, Cafeteria, first floor, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 
94610) និង មអិុនេធើណិត www.ousd.k12.ca.us/ospdcomplaint។ 

សិស ពកិរផ្លូវកយ ឬផ្លូវចតិ្ត 

ជនពកិរ 
OUSD មឃតក់រេរ ើសេអើង និងករេបៀតេបៀន េនកនុងកមមវធីិ ឬសកមមភព មយួ េ យ
ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នពិករភពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកយ។ ម បិ  ឬសិស  ែដលមនសំណួរ ឬបណ្ដឹ ង
ពកព់ន័ធនឹងភពមនសិទធិ ចទទួលបន ករែកែ្របកមមវធីិ ឬករ ន កេ់នស្រមបជ់នពិករផ្លូវចិត្ត 
ឬផ្លូវកយ ្រតូវទកទ់ងអនក្រគប្់រគងរដ្ឋបលេន េរៀនរបស់ខ្លួន ឬកមមវធីិស្រមបកុ់មរ្រតូវ
បនេលើកែលង (ករអបរ់ពិំេសស) មរយៈទូរស័ពទេលខ 874-3700។ េគលករណ៍គណៈ
្រគប្់រគងែផនកទី  6164.6, េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  6159.1 ករករពរ និងបណ្ដឹ ង
មនីតិវធីិស្រមបក់រអបរ់ពិំេសស 

េស ផ្ដល់ករ ន កេ់នសមរមយ/ែផនកទ ី504 
ែផនកទី 504 គឺជចបបសិ់ទធពិលរដ្ឋ ែដលត្រមូវឲយ្រសុកផ្ដល់ជូនសិស ពិករនូវឱកសទទួលបន
ករអបរ់េំសមើគន ។ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រករពរេ យែផនកទី 504 
កុមរ្រតូវែត៖ 

• មនជំងឺផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត ែដលក្រមតិយ៉ងធងនធ់ងរេទេលើសកមមភពជីវតិសំខន់ៗ មយួ ឬេ្រចើន 

• មនកំណត្់រ អំពីជំងឺេនះ ឬ 

• ្រតូវបនចតទុ់កថមនជំងឺេនះ។  

េ្រកមែផនកទី 504 ែផនករមយួ ច្រតូវបនអភវិឌ នេ៍ឡើង េដើមបជួីយ បងកលកខណៈងយ្រសួល
ដល់សិស ពិករ ែដល្រតូវករករ ន កេ់ន េដើមបឲីយ ចទទួលបនកមមវធីិអបរ់ទូំេទ។ 

សំណួរែដលែតង្រតូវបនេចទសួរអពីំែផនកទី 504 
េតើខញុ ំេសនើសំុករ ន កេ់នស្រមបកូ់នខញុេំ យរេបៀប ? 

សិស ្រគបរ់បូ ច្រតូវបនបញជូ នេ យម បិ / ពយបល ្រគូបេ្រង ន និេយជិកដៃទ
េទៀតរបស់ េរៀន ្រកុមសិស េជគជយ័ ឬទីភន កង់រសហគមន ៍ស្រមបក់រពិចរ អំពី
ភពមនសិទធិ ចទទួលបន កនុងនមជសិស ពិករ េ្រកមែផនកទី 504។ ករបញជូ នេនះ ្រតូវេធ្វើ
េឡើងេទកនន់យក  ឬអនកស្រមបស្រមួលែផនកទី 504។ េ្រកយពទីទួលបនករបញជូ ន 
េដើមបសំុីភពមនសិទធិ ចទទួលបន នយក  ឬអនកស្រមបស្រមួលែផនកទី 504 ្រតូវ
ពិចរ អំពីករបញជូ នេនះ េហើយកំណតថ់ េតើករ យតៃម្លមយួមនលកខណៈសម្រសបែដរ
ឬេទ។ 

េតើនរ ជអនកសេ្រមចថ េតើសិស មន កេ់ឆ្លើយតបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆយ័េ្រកមែផនកទី 504 ៃន
ចបប់ ្ដ រនីតិសមបទឆន  ំ1973 ែដរឬេទ? 

្រកុមែផនកទី 504 របស់ េរៀន េធ្វើករ យតៃម្ល េដើមបកំីណតថ់ េតើសិស េនះេឆ្លើយតបេទនឹង
លកខណៈវនិិចឆយ័ថជជនពិករេ្រកមចបបស់ហពន័ធែដរឬេទ។ ្រកុមេនះ កំណតថ់េតើពិករភព/
ជំងឺផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តរបស់សិស េនះ ក្រមតិយ៉ងធងនធ់ងរេទេលើសកមមភពជីវតិសំខនែ់ដរឬេទ។ 

េតើអ្វជី “សកមមភពជីវតិសំខន?់” 

សកមមភពជីវតិសំខន់ៗ  រមួមន ប៉ុែន្តមនិកំណតចំ់េពះ ករេដើរ ករេមើលេឃើញ ករ ្ដ បឮ់ ករ
និយយ ករដកដេង្ហើម ករសិក  ករេធ្វើករ ករេបើកបរេ យខ្លួនឯង និងករេធ្វើកិចចករ
េ យៃដ។ 

េតើមនឧទហរណ៍អ្វខី្លះអំពីពិករភព ែដល ចក្រមតិយ៉ងធងនធ់ងរេទេលើសកមមភពជីវតិ
សំខន?់ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

• េខ យប្រមុង្របយត័ន 

• ជំងឺម រកី 

• ជំងឺហឺត ុ ៃំរ ៉

• ជំងឺដំុ ច ់

• ជំងឺទឹកេនមែផ្អម 

• ពិករផ្លូវកយ 

• ជំងឺ្របកច ់

• ្របតិកមមធងនធ់ងរ 

• ជំងឺខ្វះេកសិកឈម្រកហម 

• ពិករបេ ្ដ ះ សនន 

េតើមនឧទហរណ៍អ្វខី្លះអំពីជំនួយែដល ចផ្ដល់ជូនេនកនុងែផនករែផនកទី 504? 

• អងគុយេនខងមុខេគកនុងថន កេ់រៀន 

• បេងកើតែផនករគ្ំរទ កបបកិរយិ 

• ផ្ដល់កែន្លង ន កេ់នស្រមបេ់ធ្វើេតស្ត 

• សមភ រសិក ែដលមនទ្រមងេ់ផ ងៗ ចេ្រជើសេរ ើសបន 

• ផ្ដល់រយៈេពលបែនថមស្រមបកិ់ចចករ្រ វ្រជវេនផទះ 

េតើម បិ / ពយបលមនសិទធអិ្វខី្លះេ្រកមែផនកទី 504 ៃនចបប់ ្ដ រនីតិសមបទ?  

ម បិ / ពយបល មនសិទធ៖ិ 

• ទទួលបនេសចក្ដីជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រអំពីេសចក្ដសីេ្រមច មយួ ែដលពកព់ន័ធ
នឹងករកំណតអ់ត្តសញញ ណ ករ យតៃម្ល និង/ឬករផ្ដល់ករ ន កេ់ន 

• ទទួលបនពត័ម៌នែដលចបំចក់នុងករប្ដឹង ទុកខចំេពះេសចក្ដសីេ្រមច មយួ 

• ពិនិតយកំណត្់រ ែដលពកព់ន័ធ 

• កព់កយបណ្ដឹ ងជមយួ្រសុក 

• មនកេម យកនុងករ ្ដ ប ់េ យមនឱកសកនុងករចូលរមួេ យម បិ / ពយបល 

• មននីតិវធីិកនុងករពនិិតយេឡើងវញិ 

េតើពកយបណ្ដឹ ងែផនកទី 504 ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យរេបៀប ?  

ដំេ ះ្រ យេនកនុង េរៀនមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត។ េទះជយ៉ង  ្របសិនេបើ
ពកយបណ្ដឹ ងេនះ មនិ ចេ ះ្រ យបនេទេនះ ច កព់កយបណ្ដឹ ងជ យលកខណ៍អក រ
ជមយួអនកស្រមបស្រមលួែផនកទី 504 របស់្រសុក ឬតំ ង ្រស្តរបស់្រសុក។ សូមកតស់មគ ល់
ថ បណ្ដឹ ងចំេពះករេរ ើសេអើង/ករេបៀតេបៀន ជទូេទ្រតូវែត កជ់មយួតំ ង ្រស្តកនុង
រយៈេពល្របមំយួែខ ចបពី់ៃថងេកើតឧបទទវេហតុ។ ែបបបទកនុងករ កព់កយបណ្ដឹ ង ចរកបន
េន េរៀន ទំពរ័វុបិ យរបស់្រសុកេ្រកមឱ ទមនទីរ ករយិល័យតំ ង ្រស្ត។ 
ករយិល័យតំ ង ្រស្ត មនទី ងំេន 746 Grand Avenue, Cafeteria, Oakland, CA 
94610។ េលខទូរស័ពទគឺ (510) 273-3243 ទូរ រ (510) 273-3251 េហើយេ កអនក ចេផញើ
អីុែមលេទកនតំ់ ង ្រស្ត ម សយ ្ឋ ន៖ gabriel.valenzuela@ousd.k12.ca.us។ 

េតើខញុ ំ ចទទួលបនពត័ម៌នបែនថម ឬជំនួយពកីែន្លង ? 

េសនើសំុពត័ម៌នបែនថមេទៀតេន េរៀនរបស់កូនេ កអនក ឬទកទ់ង៖ Barbara Parker អនក
ស្រមបស្រមលួេស សុខភព/អនកស្រមបស្រមួលែផនកទី 504 របស់្រសុក ែដលមន សយ ្ឋ ន
េន 746 Grand Avenue, Room 15, Oakland, CA 94610។ អីុែមល៖ 
504@ousd.k12.ca.us ទូរស័ពទ 273-1510។ 

ករអបរ់ពំេិសស 
្រសុកផ្ដល់ករអបរ់ ំ ធរណៈេ យឥតគិតៃថ្ល និងសមរមយជូនកុមរ ែដលមនគុណវឌុ ទិទួល
បនករអបរ់ពិំេសស និងេស ែដលពកព់ន័ធ។ 

ដំេណើ រករកណំតអ់ត្តសញញ ណ 

សិស មនសិទធិ ចទទួលបនករអបរ់ពិំេសស េនេពលករេធ្វើេតស្តកំណតថ់ សិស េនះមន
ពិករភព ែដលបះ៉ពល់េទេលើករសិក  េហើយមនិ ចែកត្រមូវេ យគម នករអបរ់ពិំេសស ឬ
េស ែដលពកព់ន័ធបនេឡើយ។ សិស ច្រតូវបនបញជូ នឲយេទេធ្វើេតស្ត មរយៈម បិ  
្រគូបេ្រង ន បុគគលិកដៃទេទៀតរបស់ េរៀន ឬបុគគលិករបស់ទីភន កង់រ េទកន្់រកុមទងំ យ
ដូចខងេ្រកម ែផ្អកេលើ យុរបស់សិស ៖ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

• ចប់ ងំពីៃថងេកើត រហូតដល់ យុ 5 ឆន —ំ្រកុម យតៃម្លកុមរតូច/កុមរមុនចូលមេត្តយយ 
ទូរស័ពទេលខ 729-7762  

• សិស ដល់វយ័ចូលេរៀនេន េរៀន ធរណៈអូកឡិនដ—៍អនកឯកេទសធនធនេន
េរៀនែដលសិស សិក   

ករ យតៃម្លករអបរ់ពិំេសស ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យបុគគលិកមនគុណវឌុ រិបស់្រសុក កនុង
រយៈេពល 60 ៃថង ចបពី់ៃថងទទួលបនករយល់្រពមរបស់ម បិ េទេលើែផនករ យតៃម្ល
ផ្លូវករមយួ។ របយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រៃនលទធផលេធ្វើេតស្ត ្រតូវបនែចករែំលកជមយួ
ម បិ េនកនុងអងគ្របជំុែផនករអបរ់តំ្រមូវ មបុគគល (IEP)។ ករ យតៃម្ល ្រតូវែតកំណត់
អត្តសញញ ណជនពិករែដល្រតូវបនសង យ័ ផលបះ៉ពល់េទេលើលទធផលសិក របស់សិស
េនះ (ឧ. លទធផលសិក ទប) និងត្រមូវករេផ ងៗ។ េ យេ្របើពត័ម៌នេនះ ្រកុម IEP កំណត់
អំពីភពមនសិទធិ ចទទួលបន េគលេ  និងេគលបំណងស្រមបក់មមវធីិអបរ់ ំនិងកមមវធីិ ឬ
េស អបរ់ពិំេសសសមរមយស្រមបសិ់ស េនះ។ 

កមមវធិ ីនងិេស   
ល់ េរៀន ធរណៈេនអូកឡិនដ ៍មនកមមវធីិអនកឯកេទសធនធន (RSP) មយួ។ អនក

ឯកេទសធនធន គឺជអនក្រគប្់រគងសំណំុេរឿង ស្រមបក់របញជូ ន និងផ្ដល់េស ស្រមបសិ់ស
ែដល្រតូវករេ្រចើនជងពកក់ ្ដ លៃថងៃនករគ្ំរទេ យករអបរ់ពិំេសស។ ស្រមបសិ់ស ែដល
្រតូវករករបង្ហ តប់េ្រង នែដលមនឯកេទសខ្ល ងំ (កេម យកនុងករ ្ដ ប ់កេម យកនុងករេមើល 
ភនវ់ញិញ ណ ។ល។) ្រសុកផ្ដល់ថន កសិ់ក េពលៃថងពិេសស (SDC) និងកមមវធីិអនកមនកររខំន
ផ្លូវចិត្ត (ED) េន្រគបក់្រមតិថន កទូ់ទងំ្រសកុ។ សិស ជេ្រចើន ែដលបនទទួលករអបរ់ពិំេសស 
្រតូវករេស ែដលពកព់ន័ធេនកនុងមុខវជិជ មយួ ឬេ្រចើន េដើមបទីញយកអតថ្របេយជនពី៍កមមវធីិអបរ់ ំ
របស់ពួកេគ។ េស មយួចំនួនកនុងចំេ មេស ទងំេនះគឺ ករនិយយ និងភ  ករត្រមងទិ់ស 
និងករបង្ហ តប់េ្រង នេធ្វើចលន វធីិពយបល មផ្លូវកយ និង មមុខងរ បេចចកវទិយជំនួយ ករ
អបរ់កំយែដលមនលកខណៈ ចស្រមបបន និងអក រ ទ ប (brailing)។ ស្រមបព់ត័ម៌ន
បែនថម សូមទូរស័ពទេទកនក់មមវធីិស្រមបកុ់មរែដល្រតូវបនេលើកែលង មរយៈេលខ 874-
3700។ ករយិល័យេនះ មនទី ងំេន Marcus Foster Building, 2850 West Street។ 
ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  56000, 56030–56050, 56301, 56325 េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគង
ែផនកទី  6164.4 

បណ័្ណ ជះិរថយន្ត្រកុង 
្រសុកផ្ដល់បណ័្ណ ជិះរថយន្ត្រកុង និង/ឬេស ដឹកជញជូ នដល់សិស ែដលទទួលករអបរ់ពិំេសស 
ែដលមនេស ដឹកជញជូ នជែផនកៃន IEP របស់ពួកេគ។ សូមទូរស័ពទមកកនក់មមវធីិស្រមបកុ់មរ
ែដល្រតូវបនេលើកែលង មរយៈេលខ 874-3702 ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។  

សុខភព នងិសុវតថភិព 
ករជួយ ដល់សិស ឲយរក សុខភពបនល្អ គឺមន រសំខន់ ស់ចំេពះលទធភពរបស់ពួកេគ
កនុងករសិក បនល្អេន េរៀន។ ្រសុកផ្ដល់ជូននូវេស សុខភព ករអបរ់សុំខភព និង
សុវតថិភពមយួចំនួនដល់សិស  និង្រគួ រពួកេគ។ េរៀនជេ្រចើនរបស់ OUSD មនេស
េមើលែថ និងគ្លីនិកសុខភពេនកនុងបរេិវណ េរៀនស្រមបសិ់ស ។ សូមទកទ់ងនយក

 េដើមបែីស្វងយល់បែនថមអំពីេស ទងំ យេន ឬែដលនឹងមកដល់េន េរៀនរបស់
េ កអនក។ 

េគលករណ៍សុខុមលភព 
េគលករណ៍សុខុមលភពរបស់ OUSD កំណតយ់កែផនកជេ្រចើនៃនសុខភព ថរមួចំែណកេន

ករផ្ដល់ថន បំងក រសុខភព 
ចបបរ់ដ្ឋ ត្រមូវឲយសិស ទងំអស់្រតូវទទួលបនករផ្ដល់ថន បំងក រដូចខងេ្រកម េដើមបចុីះេឈម ះ
ចូលេរៀនបន។ បង្ហ ញបញជ ីេនះឲយអនកផ្ដល់ករែថទសុំខភពរបស់អនកេមើល េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ 
កូនរបស់េ កអនក ទទួលបនករផ្ដល់ថន បំងក រ ែដលពួកេគ្រតូវករ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពី
គ្លីនិកឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទេទកនគ់េ្រមងផ្ដល់ថន បំងក រេខនធី Alameda មរយៈេលខ 267-
3230។ 
មណ្ឌ លកុមរមនុចូលមេត្តយយ 
• ជំងឺខ្វិន - 3 ដូស 
• ជំងឺខន់ ្ល ក ់ជំងឺក្អកមន ់និងេត ណុស (DPT) - 4 ដូស 
• ក្រញជ ឹល ែទន ក្រញជ ិល្របេភទ្រ ល (MMR) - ផ្ដល់ 1 ដូស េនៃថង ឬេ្រកយៃថងកុមរ
េកើតបនមយួៃថងដំបូង 

• េ គផ្ដ យេធ្វើឲយរ កបំពងក់្របេភទ B (Hib) - ផ្ដល់ 1 ដូស េនៃថង ឬេ្រកយៃថងកុមរេកើត
បនមយួៃថងដំបូង 

• ជំងឺេថ្លើម្របេភទ B - 3 ដូស 
• អុត ្វ យ (អុតមន)់ - ផ្ដល់ 1 ដូស ឬចង្រកងឯក រអំពីជំងឺអុត ្វ យេ យអនកផ្ដល់ករែថទំ
សុខភព 

ថន កម់េត្តយយ – ថន កទី់ 12 
• ជំងឺខ្វិន 

– 4 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ ឬ 
 – 3 ដូស ស្រមប់ យុ 4–6 ឆន  ំ្របសិនេបើមនផ្ដល់យ៉ងេ ច ស់ 1 ដូស េនៃថងទី ឬ
េ្រកយៃថងទី 4 ៃនកំេណើ តទរក ឬ 

 – 3 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករស្រមប់ យុ 7–17 ឆន  ំ្របសិនេបើមនផ្ដល់យ៉ង
េ ច ស់ 1 ដូស េនៃថងទី ឬេ្រកយៃថងទី 2 ៃនកំេណើ តទរក  

• ជំងឺខន់ ្ល ក ់ជំងឺក្អកមន ់និងេត ណុស (DPT) 
– 5 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ ឬ 

 – 4 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករស្រមប់ យុ 4–6 ឆន  ំ្របសិនេបើមនផ្ដល់យ៉ង
េ ច ស់ 1 ដូស េនៃថងទី ឬេ្រកយៃថងទី 4 ៃនកំេណើ តទរក ឬ 

 – 3 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករស្រមប់ យុ 7–17 ឆន  ំ្របសិនេបើមនផ្ដល់យ៉ង
េ ច ស់ 1 ដូស េនៃថងទី ឬេ្រកយៃថងទី 2 ៃនកំេណើ តទរក 

 – ជំងឺក្អកមន ់(Tdap): ផ្ដល់ 1 ដូសេ្រកយៃថងទី 7 ៃនកំេណើ តទរក ត្រមូវស្រមបសិ់ស ថន កទី់ 
7 និងសិស ថមីស្រមប្់រសុក ែដលេរៀនេនថន កទី់ 8-12។ 

• ក្រញជ ឹល ែទន ក្រញជ ិល្របេភទ្រ ល (MMR)  
– 2 ដូសេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ ទងំពីរដូសេនះ ្រតូវផ្ដល់េនៃថង ឬេ្រកយៃថងដំបូងៃនកំេណើ ត
របស់ទរក (មយួដូស ចជ ៉ក់ ំងក្រញជ ឹលែតប៉ុេ ្ណ ះ 1 ដូស ្រតូវែតជ MMR) 

• ជំងឺេថ្លើម្របេភទ B 
– 3 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ ឬ 
– 2 ដូសៃនរបូមន្ត 2 ដូស េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករស្រមប់ យុ 11–15 (្រតូវចង្រកងជ
ឯក រថ របូមន្ត 2 ដូស ៃន ៉ ក់ ំងជំងឺេថ្លើម្របេភទ B) 

• អុត ្វ យ (អុតមន)់ 
– 1 ដូស ត្រមូវេនថន កម់េត្តយយ រហូតដល់ថន កទី់្របមំយួ (ឆន សិំក  2010-2011) ឬសិស
េ្រកម យុ 13 ឆន  ំែដលចូលេរៀនេន េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ជេលើកដំបូង ឬ 
– គម នដូស មយួ្រតូវករេទ ្របសិនេបើ្រគូេពទយ ឬគ្លីនិក បនចង្រកងឯក រេនេលើបណ័្ណ
ផ្ដល់ថន បំងក ររបស់កុមរថ “មនជំងឺ” 

ចបបស់្ដីពីសុខភព និងសុវតថិភព ែផនកទី 120325-120380 ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  48216, 49403 
េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 5141.31 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

កនុងភពេជគជយ័របស់សិស  ទងំេនកនុងថន កេ់រៀន និងេនេ្រកថន កេ់រៀន រមួមន៖ ករទទួល
បន រែដលេធ្វើឲយមនសុខភពល្អ និងករអបរ់អំំពី របូតថមភ និងសកមមភពអបរ់កំយ 
សួនចបរ េរៀន គុណភពខយល់កនុងថន កេ់រៀន និងករបងក រជំងឺហឺត ករទទួលបនេស
សុខភព និងសុខុមលភពស្រមបសិ់ស  និងបុគគលិក។ មនកមមវធីិ និងសកមមភពជេ្រចើនេន
ថន កមូ់ល ្ឋ ន ្រសុក និង េរៀន ែដលផ្ដល់ឱកសស្រមបក់រគ្ំរទ និងករចូលរមួ។ 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ងអនក្រគប្់រគងកមមវធីិសុខភព េរៀនែដលមនករ
ស្រមបស្រមលួ មរយៈទូរស័ពទេលខ 273-1676។ សូមេមើលមគគុេទទសកព៍ត័ម៌នស្ដីពីសុខភព 
និងសុខុមលភពរបស់ OUSD ស្រមបធ់នធនបែនថម។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  
5030  

រស្រមបសិ់ស ែដលមនត្រមូវករពេិសស 
អនកឧបតថមភទងំអស់ៃនកមមវធីិ របូតថមភកុមរ ្រតូវបនត្រមូវឲយផ្ដល់ រជូនកុមរពិករ និង
កុមរែដលមនត្រមូវកររបប រពិេសស េនេពលបេ្រមើ រដល់ពួកេគ។ 

កុមរពកិរែដល្រតូវករ រពេិសស 
េនេពលកុមរពិករមនិ ចបរេិភគ ឬផឹកសមសភព រមយួមុខ ឬេ្រចើន េយើង្រតូវមន
របយករណ៍េវជជ ្រស្ត ែដលចុះហតថេលខេ យ្រគូេពទយមន ក។់ 

របយករណ៍េវជជ ្រស្ត ្រតូវកំណតអំ់ពីចំណុចទងំ យដូចខងេ្រកម៖ 

•  ពិករភព និងករពនយល់បក្រ យអំពីមូលេហតុែដលពិករភពេនះរតឹតបតិដល់របប រ
របស់កុមរ 

•  សកមមភពជីវតិសំខនែ់ដលបះ៉ពល់េ យពិករភពេនះ 

•  រ ឬជេ្រមើស រ ែដល្រតូវែតបំបតេ់ចល ឬជំនួស  

កុមរែដលមនត្រមូវកររបប រពេិសស 
ស្រមបអ់នកចូលរមួែដលមន្របតិកមមជមយួនឹង រ ឬមនិ្រតូវនឹង រ ែដល្រតូវបនគ្ំរទ
េ យរបយករណ៍មយួ ែដលចុះហតថេលខេ យ ជញ ធរេវជជ ្រស្តែដលមនករទទួល គ ល់ 
េយើងនឹងផ្ដល់ជូន រជំនួស។ 

ស្រមបអ់នកចូលរមួ ែដលមនិែមនជជនពិករ របយករណ៍គ្ំរទ្រតូវ កប់ញចូ លនូវ៖ 

•  ករកំណតអំ់ពីត្រមូវករេវជជ ្រស្ត ឬត្រមូវកររបប រពិេសសដៃទេទៀត ែដលរតឹតបតិដល់
របប ររបស់កុមរ 

•  រែដលនឹង្រតូវបំបតេ់ចលពីរបប ររបស់អនកចូលរមួ និង រ ឬជេ្រមើស រ
ែដល ចនឹង្រតូវបនផ្ដល់ជំនួស 

ចបបច់ម្លងៃនែបបបទែដលបនត្រមូវ ចរកបនពីករយិល័យេស របូតថមភ ឬ ម
អិុនេធើណិត www.ousd.k12.ca.us/specialmealsform។ 

េផញើរបយករណ៍េវជជ ្រស្តែដលបនបំេពញ និងចុះហតថេលខរចួេទកន ់Amy Glodde អនកេធ្វើ
ែផនករមុនុឺយេនកនុងករយិល័យេស របូតថមភែដលមន សយ ្ឋ នេន 900 High St., 
Oakland, CA  94601។  មុនុឺយែដល្រតូវនឹងេវជជបញជ របប ររបស់កុមរ និង/ឬករែកែ្រប
យនភណ័្ឌ  នឹង្រតូវបនអភវិឌ ន។៍ បុគគលិកេស របូតថមភ នឹង្រតូវបនបណ្ដុ ះប ្ដ ល អំពី

វធីិេរៀបចំ រពិេសសទងំេនះ។ 

ស្រមបភ់ពងយ្រសលួរបស់េ កអនក េស របូតថមភ កប៏នអភវិឌ នឧ៍បករណ៍ពិនិតយ
្របតិកមម (Allergen Tool) ែដល ចទទួលបនព ីwww.ousd.k12.ca.us/allergentool 
ផងែដរ។ ឧបករណ៍េនះ នឹងជួយ កំណតភ់ព្របតិកមមេនកនុងមុនុឺយម្ហូបខុសៗគន ។ ពត័ម៌នេនះ 
ចនឹងមនករែ្រប្របួល និងេធ្វើបចចុបបននភពម្ដងមក ល។  

បណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សនន 
បណ័្ណ េនះ មនពត័ម៌នសំខន់ៗ  ្របសិនេបើេយើង្រតូវករទកទ់ងេ កអនក េនេពលមន សនន 
ឬេ្រគះមហន្ត យ។ េនេពលចបេ់ផ្ដើមវគគសិក េនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះនីមយួៗ ម បិ ្រតូវបន
ត្រមូវេ យចបបក់នុងករបំេពញបណ័្ណ េនះ។ សូម្របកដថបនេធ្វើបចចុបបននភពពត័ម៌នេនអំឡុង
ឆន សិំក េនះ ្របសិនេបើកែន្លងេធ្វើករ េលខទូរស័ពទ ឬ សយ ្ឋ នផទះរបស់េ កអនកមនករ
ផ្ល ស់ប្ដូរ។ េ កអនក ចទទួលបនបណ័្ណ មយួេនករយិល័យ េរៀនរបស់េ កអនក។ 

ករពនិតិយសុខភព 
ភស្តុ ងៃនករពិនិតយសុខភព ្រតូវបនត្រមូវស្រមបក់រចុះេឈម ះចូលេរៀនេនមេត្តយយសិក  
និងថន កទី់មយួ។ ករពិនិតយសុខភពេនះ ្រតូវែតបំេពញឲយចបស់ព្វ្រគបកនុងរយៈេពល 12 ែខ ឬតិច

ពត័ម៌នជំនួយស្រមប់ រស្រមន ់និងពិធីេផ ងៗេដើមបមីនសុខភពល្អ 
េគលករណ៍សុខុមលភពរបស់្រសុក អំពវនវសំុ រទងំអស់េន េរៀន រមួទងំ រ
ែដលបេ្រមើេនេពលមនពិធី ្រពឹត្តិករណ៍ និងពិធីៃរអងគ សមូលនធិិ េដើមបេីគរព មេគលករណ៍
ែណនេំដើមបមីនសុខភពល្អ។ សូមផ្ដល់ដំណឹងមកបុគគលិក េរៀន ្របសិនេបើកូនរបស់េ ក
អនកមន្របតិកមមជមយួនឹងសែណ្ដ កដី និង រេផ ងៗេទៀត។ ទងំេនះ គឺជេយបល់ខ្លះៗ 
ស្រមប់ រស្រមនែ់ដល្រតូវយកមកកនពិ់ធីេផ ងៗ និង្រពឹត្តិករន៍ េរៀន៖ 

• ទឹក ឬទឹកែផ្លេឈើ ឬបែន្ល 100% ( មេ្របើសូ ) 

• ែផ្លេឈើ ឬបែន្ល្រសស់  

• នំបុង័ Pita និង hummus 

• នំ្រសួយេធ្វើពីេម ្រសូវ លី ឬ pretzel ជមយួនឹងបរ័សែណ្ដ កដី ឬ្រហ្វូម៉ 

• ភហី បែន្លជមយួនងឹ្រសទបេ់ម ្រគបធ់ញញជតេិ្រក ម 

• ែផ្លេឈើសងួត/ដំ បែ់ផ្លេឈើ 

• ផលិតផលទឹកេ ះេគជូរមនជតសិករទប  

• ចេ់គេងៀតមនជតសូិដយមូទប 

• ្រគបែ់ផ្លេឈើច្រមុះ ឬ្រគបែ់ផ្លេឈើសងួត 

• ញ/ំៃសពេក្ដ បចិ្រញច ំ កទឹ់ក ត ់

• នវ់ចិជមយួនំបុង័េម ្រសូវ លី  

• នំ្រទប ចេពត/sopas 

• ែផ្លេឈើ្រកឡុក 

• េពតកំេបរ 

• មរីសជតអិងករ ឬមរីសជត ិsoba 

ខងេ្រកមេនះ គឺជ រស្រមនេ់ពញនិយមែដល្រតូវេចៀស ង ែដលបេ្រមើេនកនុងបរេិវណ
េរៀន៖  

• នំឃូគី នំដូ ត ់នំេខក និងទំនិញ្របេភទនំដុត និងនំេធ្វើពីេម  

• សករ្រគប ់(េពលគ ឺសូកូ  សករ្រគបម់នេឈើកន ់សករ្រគបេ់កសូ៊របូខ្ល ឃមុ ំ/ដងកូវ សករេកសូ៊) 

• ដំឡូងេចៀន Cheetos, Doritos ែសបក្រជូក និង nachos 

•  សូ  េភសជជៈរសជតែិផ្លេឈើ េភសជជៈរសជតកិេហ្វ និងែតរសជតិែផ្អម 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ជងេនះ មុននឹងចូលេរៀនេនមេត្តយយសិក ។ សិស ែដលចូលេរៀនេនថន កទី់មយួ ្រតូវែតទទួល
ករពិនិតយសុខភពមនិឲយេលឿនជង 18 ែខ មុននឹងពួកេគចូលេរៀនេនថន កទី់មយួ និងមនិេលើស
ពី 90 ៃថងេ្រកយពីចូលេរៀន។ ែបបបទរបយករណ៍ពិនិតយសុខភពស្រមបចូ់លេរៀន ចរកបន
េន្រគប់ បឋមសិក ទងំអស់។ ្រតូវបន កប់ញចូ លេនកនុងកញចបចុ់ះេឈម ះចូលេរៀនេន
មេត្តយយសិក ។ ្របសិនេបើម បិ  មនបំណងចងឲ់យកូនរបស់ខ្លួន្រតូវបនេលើកែលងពីករ
ពិនិតយសុខភព មយួ ពួកេគ្រតូវែតចុះហតថេលខេលើលិខិតលះបងសិ់ទធិ។ ស្រមបព់ត័ម៌ន
បែនថមអំពីរេបៀបទទួលបនករពិនិតយសុខភពេ យឥតគិតៃថ្លស្រមបចូ់លេរៀន សូមទូរស័ពទេទ
កនស់ភផតទ់តៃ់នមនទីរសុខភបិល ធរណៈេខនធី Alameda មរយៈេលខ 888-604-
4636។ ចបបស់្ដីពីសុខភព និងសុវតថិភពកលីហ្វ័រញ៉ែផនកទី 124085, 124040 ចបបអ់បរ់ែំផនក
ទី 49451 េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5141.3 

ករពនិតិយសុខភពសុខភពេធមញ 
ករពិនតយសុខភពេ យទណ្ឌ េពទយ ្រតូវបនត្រមូវកនុងរយៈេពល 12 ែខ ឬតិចជងេនះ មុននឹង
ចូលេរៀនេនមេត្តយយសិក  ឬថន កទី់មយួ ឬ្រតឹមៃថងទី 31 ែខមនី ៃនឆន ទីំមយួេន េរៀន 
េ យេ្របើែបបបទែដលផ្ដល់ជូនេ យ េរៀន។ េដើមបែីស្វងរកអនកផ្ដល់េស សុខភពេធមញ 
ែដលទទួលករធន ៉បរ់ង Medi-Cal/Denti-Cal សូមទូរស័ពទមកេលខ 800-322-6384 
ស្រមប ់Healthy Families សូមទូរស័ពទមកេលខ 800-880-5305។ ្របសិនេបើកូនរបស់េ ក
អនក ពំុ្រតូវបនធន ៉បរ់ងេទេនះ សូមទូរស័ពទេទកនស់ភផតទ់តៃ់នមនទីរសុខភបិលេខនធ ី
Alameda មរយៈទូរស័ពទេលខ 888-604-4636។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 49452.8 

ករពនិតិយរកេមើលជងំ ឺ
ករពិនិតយរកេមើលជំងឺែភនក និង្រតេចៀក ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ្រកយពចូីលេរៀនជេលើកដំបូងេន

េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ និងជេរៀង ល់បីឆន មំ្ដង រហូតដល់កុមរេរៀនចបថ់ន កទី់ដប។់ 
ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  49452, 49455 

ឱសថ 
្របសិនេបើកូនរបស់េ កអនក្រតូវករឱសថេនអំឡុងេពលសិក េពលៃថង មេវជជបញជ ពីអនកផ្ដល់
េស េវជជ ្រស្តែដលទទួលបន ជញ បណ័្ណ  បុគគលិក េរៀន ចជួយ ដល់សិស េនះបន 
ែតេនេពល ែដលែបបបទេវជជបញជ ែដលបនបំេពញ និងចុះហតថេលខរចួ មនទុកជឯក រ
េន េរៀនប៉ុេ ្ណ ះ។ ឱសថ្រតូវែតសថិតេនកនុងកំប៉ុងេដើម។ ម បិ ែដលមនបំណងចងឲ់យ
កូនរបស់ខ្លួនកន ់និងេ្របើ្របស់ឱសថស្រមបជំ់ងឺហឺត ឬេវជជបញជ ថន េំអពីេណ្រភនីចកស់្វ័យ
្របវត្តិ (Epi-Pen) េ យខ្លួនឯង ្រតូវែតផ្ដល់នូវែបបបទលិខិតអនុញញ តឲយកនឱ់សថ និង
េ្របើ្របស់េ យខ្លួនឯងែដលបនបំេពញរចួ និងែបបបទេវជជបញជ ឱសថែដលបនបំេពញរចួ។ 
េវជជបញជ ឱសថ្រតូវែតបំេពញ្របចឆំន  ំនិងេនេពលមនករែ្រប្របួល មយួេនកនុងេវជជបញជ
ឱសថ។ ែបបបទទងំេនះ ចរកបនេនេលើអិុនេធើណិត ម សយ ្ឋ ន 
www.ousd.k12.ca.us/healthforms ឬេន ម េរៀននីមយួៗ។ម បិ របស់សិស

មន ក ់ែដលកំពុងទទួលរបបឱសថជបន្តបនទ ប ់្រតូវផ្ដល់ពត័ម៌នេនះេនេលើបណ័្ណ ស្រមប់
េ្របើ្របស់េពលមន សនន និងជូនដំណឹងដល់គិ ននុបប ្ឋ ករបស់ េរៀន ឬបុគគលិក

េរៀនែដលបនែតង ងំឲយេមើលករខុស្រតូវចំេពះឱសថែដលេ្របើ្របស់េនះ ចំនួនដូស
េ្របើ្របស់បចចុបបនន និងេឈម ះអនកផ្ដល់េស េវជជ ្រស្តរបស់កុមរ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  49423, 
49480 េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5141.21 

សិស ែដលមនបញ្ហ សុខភព ុ ៃំរ ៉
ម បិ សិស ែដលមន ថ នភពសុខភព ុ ៃំរ ៉្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយជូនដំណឹងមកទី ងំ
េន េរៀន។ ែផនករែថទសុំខភព នឹង្រតូវបនអភវិឌ នេ៍ យគិ ននុបប ្ឋ នរបស់

េរៀន ឬបុគគលិក េរៀនែដល្រតូវបនែតង ងំ ្រពមជមយួគន នឹង្រគួ រ និងអនកផ្ដល់
េស េវជជ ្រស្ត។ 

េដើមបជួីយ ដល់េយើងកនុងករគ្ំរទដល់កូនរបស់េ កអនកឲយបនកនែ់ត្របេសើរ សូមផ្ដល់
បចចុបបននភពេវជជ ្រស្តជ យលកខណ៍អក រមក េរៀន ែដលទកទ់ងនឹង ថ នភព
សុខភពរបស់កូនេ កអនក ឱសថស្រមបកូ់នេ កអនក និងពត័ម៌នទំនកទំ់នងេពទយកុមរ

មណ្ឌ លសុខភពេន ម េរៀនេន OUSD 
េតើអនកដឹងេទថ មនមណ្ឌ លសុខភពេន ម េរៀនចំនួនដប្់របេំនអូកឡិនដ?៍ 

មណ្ឌ លសុខភពេន ម េរៀន េបើកចំហជូនសិស ទងំអស់េន េរៀនែដល មណ្ឌ ល
ទងំេនះសថិតេន។ េស ែដលមណ្ឌ លទងំេនះផ្ដល់ជូន ពំុមនគិតៃថ្លចំេពះសិស េឡើយ។ 
មណ្ឌ លមយួចំនួនែថមទងំបេ្រមើសមជិក្រគួ រ និងអនកែដលរស់េនកនុងសហគមនែ៍ដលរស់េន
ជិតខង ប៉ុែន្តេរៀនេន េរៀនេផ ងផងែដរ។ មណ្ឌ លសុខភពទងំេនះ ផ្ដល់េស េវជជ ្រស្ត
មូល ្ឋ ន ករ្របឹក  និងេស សំខន់ៗ ដៃទេទៀតែដលជួយ រក ឲយសិស មនសុខភពល្អ និង
េ្រត មខ្លួនេរៀន។ 

ទី ងំែដលមនមណ្ឌ លសុខភពេន ម េរៀនបចចុបបនន៖  

• ទី ងំ Calvin Simmons ែដលបេ្រមើឲយ េរៀន United for Success and Life 
Academy (436-3009) 

• វទិយល័យ Castlemont (428-3556) 

• ទី ងំ Elmhurst ែដលបេ្រមើឲយ េរៀន Elmhurst Community Prep and Alliance 
Academy (639-3287 និង 639-1479) 

• វទិយល័យ Fremont (879-1600) 

• អនុវទិយល័យ Frick (639-3386) 

• ទី ងំ Havenscourt ែដលបេ្រមើឲយ េរៀន Coliseum College Prep Academy និង 
ROOTS International Academy (632-1675) 

• មណ្ឌ លអបរ់ ំLa Escuelita ែដលបេ្រមើឲយ េរៀន Dewey Academy វទិយល័យ 
MetWest បឋមសិក  La Escuelita មណ្ឌ លអភវិឌ នកុ៍មរ Yuk និងមណ្ឌ ល
អភវិឌ នកុ៍មរ Centro Infantil (879-1568) 

• អនុវទិយល័យ Madison (636-4210) 

• វទិយល័យ McClymonds (835-1393) 

• វទិយល័យអូកឡិនដ ៍(879-1868) 

• វទិយល័យបេចចកេទសអូកឡនិដ ៍ែដលបេ្រមើឲយ េរៀន Oakland Tech វទិយល័យអន្តរជតិ
អូកឡិនដ ៍និងវទិយល័យ Street Academy (450-5421) 

• អនុវទិយល័យ Roosevelt (535-2893) 

• វទិយល័យ Skyline (531-5016) 

• អនុវទិយល័យ Urban Promise Academy (535-6440) 

• អនុវទិយល័យអូកឡនិដខ៍ងលិច (874-7272) 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីមណ្ឌ លសុខភពេន ម េរៀនរបស់េយើង សូមទកទ់ង Mara 
Larsen-Fleming ែដលជអនក្រគប្់រគងកមមវធីិស្រមបម់ណ្ឌ លសុខភពេន ម េរៀន 
មរយៈអុីែមល mara.larsen-fleming@ousd.k12.ca.us ឬទូរស័ពទេលខ 684-6549។ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

របស់េ កអនក។ េយើងសូមេលើកទឹកចិត្តឲយេ កអនកជូនដំណឹងមក េរៀនរបស់េ កអនក 
េនេពល េ កអនកប្ដូរ សយ ្ឋ ន េលខទូរស័ពទ ឬបុគគលស្រមបទំ់នកទំ់នងេពលមន
សនន។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត ករណីមន សនន េយើងសូមែណននូំវចំណុចទងំ យដូច

ខងេ្រកម៖  

• ផ្ដល់ករផគតផ់គងឱ់សថស្រមបរ់យៈេពលបៃីថង ដល់ េរៀនរបស់កូនេ កអនក មេវជជបញជ
របស់អនកផ្ដល់េស េវជជ ្រស្តស្រមបកូ់នេ កអនក េ យេ្របើែបបបទផ្ដល់សិទធសិ្រមបឱ់សថ 
(ែដល ចរកបនេន ម េរៀននីមយួៗ)។ 

• ផ្ដល់ករផគតផ់គងប់រកិខ រេវជជ ្រស្តរយៈេពលបៃីថង ស្រមបនី់តិវធីិេវជជ ្រស្តស្រមបកូ់នេ កអនក 
(ឧបករណ៍ឆពុង្រចមុះ បំពងសុ់ងជតិទឹក បំពងប់ញ់ចំណី រចូល្រកពះ)។ 

• ផ្ដល់ករផគតផ់គង់ រ មរបប រពិេសសរយៈេពលបីៃថងស្រមបកូ់នេ កអនក។ 

សូមេផញើេវជជបញជ េវជជ ្រស្ត ឱសថ ករផគតផ់គង ់និង/ឬ របចចុបបននកនុងរយៈេពលមយួសប្ដ ហ៍។ 
្របសិនេបើេ កអនកមនសំណួរ ទកទ់ងនឹងវធិនករេ្រត មស្រមបេ់ពលមន សននស្រមបកូ់ន
េ កអនក សូមទកទ់ង េរៀនរបស់កូនេ កអនក។  

ករយល់្រពមស្រមបេ់ស េវជជ ្រស្ត 
ចបបរ់ដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ អនុញញ តឲយសិស ទទួលបនេស ទងំ យដូចខងេ្រកម េ យមន ឬ
េ យគម នករយល់្រពមពីម បិ ៖ 

• ករេធ្វើេ គវនិិចឆយ័ និងពយបលជំងឺឆ្លង មផ្លូវេភទ ឬជំងឺឆ្លង ងយឆ្លង ល ល ឬឆ្លង មករ
បះ៉ពល់គន  ែដល្រតូវបនត្រមូវឲយ យករណ៍ជូនម្រន្តសុីខភបិលមលូ ្ឋ ន (កុមរ យុចបពី់ 
12 ឆន េំឡើងេទ) 

• ករពិនិតយៃផទេពះ ករពនយរកំេណើ ត និងករបញជូ នេទកនក់រផ្ដល់្របឹក ជេ្រមើសកនុងករមន
ៃផទេពះ និងករែថទៃំផទេពះមុនស្រមល (អនីតិជន្រគប់ យុ) 

• ករ្របឹក សុខភពផ្លូវចិត្ត និងករេសពេ្រគ ងេញ ន (កុមរ យុចបពី់ 12 ឆន េំឡើងេទ ច
ផ្ដល់ករយល់្រពមបន ប៉ុែន្ត្រតូវជូនដំណឹងដល់ម បិ េ្រកមកលៈេទសៈជេ្រចើន) 

• ករេធ្វើេ គវនិិចឆយ័ និងពយបលេ យផ្ដល់្របឹក អំពីករេសពេ្រគ ង្រសវងឹ និងេ្រគ ងេញ ន 
(កុមរ យុចបពី់ 12 ឆន េំឡើងេទ) 

ចបប្់រគួ រកលីហ្វ័រញ៉ែផនកទី 6920-6929 

អនីតិជនែដលេ្របើគ្លីនិក ឬករយិល័យគិ ននុបប ្ឋ កែដលមនមូល ្ឋ នេន ម េរៀន
របស់្រសុក នឹង្រតូវបនផ្ដល់ជូននូវេស ែដលរក ករសមង ត ់ដូចែដលបនអនុញញ តេ យចបប់
រដ្ឋ។ ខណៈេពលចងឲ់យមនករចូលរមួពីម បិ  ចំណងចំ់ណូលចតិ្តរបស់អនីតិជន្រតូវបន
េគរព េលើកែលងែតកនុងករណីដូចខងេ្រកម៖  

• ថ នភព សនន េនេពលេ្រគះថន កចំ់េពះ យុជីវតិជិតេកើតេឡើង 

• ករគំ មកំែហងេធ្វើអត្តឃត 

• ករគំ មកំែហងេធ្វើឃតកមម 

• បញ្ហ រេំ ភបំពនផ្លូវកយ ផ្លូវេភទ ផ្លូវចិត្ត ឬកររេំ ភបំពនកុមរ មលកខណៈេផ ងេទៀត 

ករធន ៉បរ់ងសុខភពេ យឥតគតិៃថ្ល ឬមនតៃម្លទប 
នងិអតថ្របេយជន៍ ធរណៈេផ ងេទៀត 
្រគួ រទងំអស់េន េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ ៍ែដលមនតិចជង 300% ៃនក្រមតិ

ភព្រកី្រកេនកនុងសហពន័ធ ឬ្របែហល $69,000 កនុងមយួឆន  ំស្រមប្់រគួ រែដលមនសមជិក
បនួនក ់ ចចុះេឈម ះេនកនុងេស ធន ៉បរ់ងសុខភព ែដលឥតគិតៃថ្លទងំ្រសងុ ឬមនកនុង
តៃម្លទបបំផុត។ ករធន ៉បរ់ងសុខភពេនះ ្រតូវបនផ្ដល់េ យ Medi-Cal, HealthPAC និង 
Kaiser Child Plan និង្រគបដណ្ដ បេ់លើត្រមូវករសុខភពជេ្រចើន រមួមន៖ 

• ករជួបេវជជបណ្ឌិ តជេទៀងទត ់

• ករងរពយបលមតេ់ធមញ 

• ករែថទែំភនក 

• ករផ្ដល់ឱសថ មេវជជបញជ  

• ករសេ្រងគ ះបនទ ន ់

បែនថមពីេលើេនះេទៀត ្រគួ រនឹង្រតូវបនពិនិតយរកេមើលជំងឺស្រមបក់មមវធីិ CalFresh ែដលជ
កមមវធីិជំនួយែផនក រ។ CalFresh េ មយង៉េទៀតថ SNAP ផ្ដល់ជូន្រគួ រជមយួនឹង
បណ័្ណ េផទរអតថ្របេយជន៍ មេអឡិច្រតូនិច (EBT) ែដល ចេ្របើ្របស់បនេន មទីផ រកសិករ
ភគេ្រចើន និង ងលកឥ់ ៉ នច់បហ់ួយេដើមបទិីញម្ហូប រ។  

េដើមបែីស្វងយល់បែនថមអំពីកមមវធីិេនះ សូមេមើល www.ousd.k12.ca.us/healthinsurance។ 
េ កអនកក៏ ចទូរស័ពទេទកនេ់លខ 510-273-1516 ផងែដរ ឬសំុខិតបណ័្ណ មយួចបបពី់

េរៀនរបស់េ កអនក។ ្រគួ រ្រតូវបនទទួល ្វ គមនចំ៍េពះករមកកនក់រយិល័យរបស់
េយើងេនមណ្ឌ លធនធន្រគួ រ ែដលមន សយ ្ឋ នេន 746 Grand Ave, Oakland, CA 
94610។ ទី ងំរបស់េយើងគឺកត់ មចំណតរថយន្ត ែដលមកពីមណ្ឌ លចត់ ងំសិស ។ 

េដើមបជួីយ ដល់្រគួ រកនុងកររក នូវករធន ៉បរ់ងែផនកសុខភព និងកមមវធីិអតថ្របេយជន៍
ធរណៈេផ ងៗ ទីភន កង់រេស សងគម Alameda ចែចករែំលកពត័ម៌នមយួចំនួនជមយួ 

OUSD ដូចជកលបរេិចឆទបន្តថមីជេដើម។ OUSD ចទកទ់ងេទ្រគួ រទងំ យែដលមន
និភយ័ចំេពះករបតប់ងក់រធន ៉បរ់ងរបស់ខ្លួន េដើមបជួីយ ដល់ពួកេគជមយួនឹងដំេណើ រករ

បន្តថមី។ 

ៃច 
សិស នឹងមនិ្រតូវបនដកេចញពី េរៀនេឡើយ ្របសិនេបើពួកេគមនពងៃច ឬៃច ពីេ្រពះៃចពុំ
ែមនជជំងឺេឡើយ េហើយកពំុ៏ចម្លងជំងឺ មយួេឡើយ េហើយសិស ែដលមនៃចកម៏និ្រតូវផទះមនិ
េទ េរៀនែដរ។ អវត្តមនែដលមនិចបំច ់ ចបះ៉ពល់ជអវជិជមនេទេលើលទធភពរបស់
សិស កនុងករសិក  និងទទួលបនេជគជយ័េនកនុង េរៀន។ េទះជយ៉ង  ៃច ចឆ្លង
បន េហើយេ យ រ ងយនឹងឆ្លង ល ល មរយៈករបះ៉ពល់កបល និងកបល សិស ្រតូវ
េចៀស ងករបះ៉ពល់ែបបេនះ េនេពលេធ្វើករងរ្រកុម ឬេលងែលបងកំ ន្ត។ េរៀនមនិ
ែមនជកែន្លងទូេទមយួស្រមបក់រ ល លៃនៃចេឡើយ េហើយៃចកម៏និ ចេហើរ េ ត ឬែហល
ទឹកបនែដរ។  មកួ ឬមកួសុវតថិភពែតមយួមុខ ពំុទន្់រតូវបនរកេឃើញថចម្លងៃច ឬពងៃចបន
េឡើយ េហើយជធមម ពំុ ចចម្លងបន មរយៈករេ្របើ្រកស់សិតសក ់ឬេ្រគ ងេធ្វើសកប់ន
េឡើយ។   

ករសិក ជេ្រចើនបនបង្ហ ញថ ករពិនិតយរកេមើលៃចេនកនុង េរៀន ពំុបនកតប់នថយករ
េកើតៃចេឡើយ ដូេចនះេហើយេទើបែលងមនករពិនិតយែបបេនះេនកនុង OUSD េទៀតេហើយ។ 
្របសិនិេបើម បិ  ឬសមជកិបុគគលិកេជឿជកថ់ សិស មនៃច ពួកេគ ចទកទ់ងេស
សុខភព។ សិស ែដលមនពងៃច ឬៃច នឹង្រតូវបញជូ នេទផទះវញិេនេពលចបម់យួៃថងេនះ ជមយួ
នឹងពត័ម៌នជូនម បិ  អំពីរេបៀប្រគប្់រគងៃច និងករបញជូ នេទកនអ់នកផ្ដល់េស ែថទំ
សុខភពរបស់សិស  េដើមបសំុីជំនួយ។ បុគគលិក ្រតូវរក ភពជឯកជនរបស់សិស  ែដល្រតូវបន
កំណតអ់ត្តសញញ ណថមនៃច។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីៃច និងករពយបល  សូមទកទ់ង
ករយិល័យ េរៀន ឬទូរស័ពទេទេស សុខភព មរយៈេលខ 874-3750។ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5141.33 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  5141.33 

ករអនុញញ តឲយសិស េចញពី េរៀនេ យ រជងំ ឺ
សិស ច្រតូវបនបញជូ នេទផទះវញិ ្របសិនេបើេគេជឿជកថ់ ពួកេគមនជំងឺឆ្លង ឬ ល ល។ 
ម បិ  ពយបល ឬអនកែដល្រតូវបនអនុញញ តឲយេ  ករណីមន សនន នឹង្រតូវបន
ទកទ់ងេដើមបឲីយមកទទួលសិស ែដលឈេឺនះេទផទះវញិ។ ចបបស់្ដីពីសុខភព និងសុវតថិភព 
ែផនកទី 120335, 120365 ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 49451 

ករដកេចញ 
អនកេមើលករខុស្រតូវ ចដកេចញពីអវត្តមន  ស្រមបសិ់ស ែដលមនិទនទ់ទួលបនករ
ផ្ដល់ថន បំងក របន្រតឹម្រតូវ ែដលមនជំងឺឆ្លង ឬ ល ល និង/ឬសិស ែដលបង្ហ ញឲយេឃើញនូវ
េ្រគះថន កយ៉់ងចបស់ចំេពះ យុជីវតិ សុវតថភិព ឬសុខភពរបស់សិស  ឬបុគគលិក េរៀន។ 
និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  5112.2 

ករបេ្រង នេនផទះ/មនទរីេពទយស្រមបសិ់ស ពកិរ
បេ ្ដ ះ សនន 
េនេពលែដល្រគូេពទយសម្រសបមន កប់នបញជ កថ់ សិស នឹងមនិ ចមកេរៀនេន េរៀន
េទៀងទត ់ឬថន កសិ់ក ែដល ចេ្រជើសេរ ើសបនេ យ រពិករភពបេ ្ដ ះ សននេនះ 
ម បិ ចេសនើសំុឲយមនករបេ្រង នដល់ផទះ/មនទីរេពទយ េ យសរេសរសំេណើ ជ

យលកខណ៍អក រជមយួនយក េរៀនរបស់សិស េនះ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូម
ទូរស័ពទមកេលខ 597-4294។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48206.3 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  6183 

្របសិនេបើកូនេ កអនក ស្រមកេនមនទីរេពទយេនេ្រកទី្រកុងអូកឡនិដ ៍េហើយេ កអនកជអនករស់
េនអូកឡិនដ ៍សិស េនះ ចទទួលបនករអបរ់ ំ ធរណៈពី្រសុក ែដលអគរបូវន័្តេនះសថិត
េន។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48207 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  6183 

្របសិនេបើមនករណីេនះ ម បិ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករជូនដំណឹង និងេសនើសំុេស ពី
េរៀន្រសុក ែដលមនទីរេពទយ ឬអគរបូវន័្តសុខភបិលស្រមបព់យបលេនះសថិតេន។ ចបប់

អបរ់ែំផនកទី 48208 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  6183 

្រសុកគម នថន ជំក ់
ផលិតផលថន ជំកទ់ងំអស់ ្រតូវបន មឃតេ់នេលើអចលន្រទពយរបស់្រសុក និងយនយន្ត
របស់្រសុក។ ករ មឃតេ់នះ អនុវត្តនចំ៍េពះនិេយជិក សិស នុសិស  េភញ វ និងអនកដៃទេទៀត
ទងំអស់េន េរៀន មយួ ឬសកមមភពែដលឧបតថមភេ យ េរៀន ឬ្រពឹត្តិករណ៍
អត្តពលកមម និងេនេលើអចលន្រទពយែដល្រសុកកនក់ប ់ជួលឲយេគ ឬជួលពីេគ។  

េបស្តូេនកនុង េរៀន 
្រសុកបនអភវិឌ នែ៍ផនករ្របតិបត្តកិរ និង្រគប្់រគងរបស់ខ្លួន េដើមបលុីបបំបត់ រធតុ េបស្តូ
ែដលបងកេ្រគះថន កជ់សក្ដ នុពលចំេពះសិស  ្រគូបេ្រង ន និេយជិក កមមករ និងេភញ វដៃទេទៀត
ែដលមកទស នកិចចេន េរៀនរបស់េយើង។ េ កអនក ចពិនិតយេមើលែផនករ្របតិបត្តកិរ 
និង្រគប្់រគង ែដលសថិតេនកនុងករយិល័យនយក  េនអំឡុងេម៉ងសិក ធមម ។ សូម
ទូរស័ពទមកកនក់រយិល័យ្រគប្់រគង និភយ័ មរយៈេលខ 535-2750 ្របសិនេបើអនកមន
សំណួរបែនថម។  

េសចក្ដជូីនដណឹំងអពំកីរេ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វល្អិត 
្រសុកបនអនុមត័េគលករណ៍្រគប្់រគងថន សំម្ល បស់ត្វល្អិតរមួគន  (IPM) េគលករណ៍គណៈ

េឈម ះថន សំម្ល បស់ត្វល្អិត ........................................................................................ េ្រគ ងផ សំកមម
ACTIVE GRANULAR ANT BAIT FRM. 1 ...........................................................................................ABAMECTIN B1 
BORID ........................................................................................................................................ ORTHOBORIC ACID 
DELTADUST INSECTICIDE ............................................................................................................ DELTAMETHRIN 
EMPO 20 WP POWER PAK ................................................................................................................. CYFLUTHRIN 
GOPHER GETTER TYPE I .................................................................................................................. STRYCHNINE 
MAXFORCE .............................................................................................................................. HYDRAMETHYLNON 
PRECOR 2000 PREMISE SPRAY II ......................................................................... METHOPRENE/PERMETHRIN 
ROUND UP ............................................................................................... GLYHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 
STINGER WASP ........................................................................................................ PYRENTHERINS/PIPERONYL 
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SURFLAN A.S. ........................................................................................................................................... ORYZALIN 
TALSAR CA GRANULAR ...................................................................................................................... BIFENTHRIN 
TEMPO 20 WP ...................................................................................................................................... CYFLUTHRIN 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

្រគប្់រគងែផនកទី 3511.2 ែដលផ្ដល់កររតឹតបតិកនែ់តតឹងរុងឹេទេលើករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វ
ល្អិត។ េគលករណ៍េនះ កប់ញចូ លនូវេសចក្ដីជូនដំណឹងដល់ម បិ / ពយបល និង
បុគគលិកអំពីករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វល្អិត។ េនអំឡុងឆន សិំក  ចចបំច្់រតូវេ្របើថន សំម្ល ប់
សត្វល្អិតេន មទី ងំ េរៀនជេ្រចើន រមួទងំ េរៀនែដលកូនេ កអនកេរៀនផងែដរ។ 
បុគគលិកមនិ្រតូវបញ់ថន េំនអំឡុងេម៉ងសិក េឡើយ។ ករបញ់ថន  ំ្រតវូេធ្វើេឡើងេនអំឡុង
វសិ មកល ឬេពលឈបស់្រមកេនកនុងឆន សិំក េនះ។ 

ផ្ល កសញញ េផ ងៗ ្រតូវបិទ្របកសរយៈេពល 72 េម៉ងមុនេពលេ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វល្អិត េន
ទី ងំ េរៀននីមយួៗែដលរងករបះ៉ពល់េ យ រសត្វល្អិត។ ម បិ / ពយបល 
ឬនិេយជិក ក៏ ចេសនើសំុមុនេពលជូនដំណឹងអំពីករេ្របើ្របស់ជលកខណៈបុគគលេន ម

េរៀននីមយួៗផងែដរ។ បុគគលទងំ យែដលមន យនមេនេលើបញជ ី យនមរបស់
េរៀន នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងយ៉ងេ ច ស់ 72 េម៉ង មុនេពលេ្របើ្របស់ថន សំម្ល ប់

សត្វល្អិត។ េទះបីជេ កអនកបនចុះេឈម ះេនកនុងឆន សិំក មុនេហើយកេ៏ យ សូមបំេពញ
ែបបបទេសនើសំុេសចក្ដជូីនដំណឹងអំពីករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វល្អិតជលកខណៈបុគគល ែដល
ចរកបនេនែផនកខងេ្រកយៃនមគគុេទទសកេ៍នះ ឬេលើអិុនេធើណិត ម សយ ្ឋ ន 

www.ousd.k12.ca.us/pesticideform។ ែបបបទែដលបំេពញរចួ ្រតូវ កជូ់នករយិល័យធំ
របស់ េរៀនេ កអនក ្របសិនេបើេ កអនកចងទ់ទួលបនករជូនដំណឹង េនេពលមនករ
េ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វល្អិតេនទី ងំ េរៀន។ 

េនទំពរ័មុនេនះ គឺជបញជ ី យនមថន សំម្ល បស់ត្វល្អិត ែដល្រតូវបនឯកភពស្រមបេ់្របើ្របស់
េនទី ងំកនុង្រសុកេនកនុងឆន សិំក េនះ។ េ កអនក ចែស្វងរកពត័ម៌នបែនថម ទកទ់ងនឹងថន ំ
សម្ល បស់ត្វល្អិតទងំេនះ និងករេ្របើ្របស់ថន សំម្ល បស់ត្វល្អិតេនវុបិ យរបស់្រកសួង
និយត័កមមថន សំម្ល បស់ត្វល្អិត ម សយ ្ឋ ន www.cdpr.ca.gov។ 

ករសទងម់តកុិមរមនសុខភពល្អេនកលីហ្វ័រញ៉ 
ករសទងម់តិកុមរមនសុខភពល្អេនកលីហ្វ័រញ៉ (CHKS) ្រពមជមយួនឹងករសទងម់តិម
បិ សិស ៃន េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ និងករសទងម់តិបុគគលិកៃន េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ គឺជ
ករសទងម់តិ្របចឆំន រំបស់ OUSD េទេលើសុខភព និងសុខុមលភពរបស់សិស  និង

េរៀនរបស់េយើង។ ករសទងម់តិទងំបីេនះ រមួគន ជួយ ដល់ េរៀន និង្រសុកកនុងករ
កំណតនូ់វចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចេខ យរបស់សិស  និង េរៀន។ លទធផលៃនករសទងម់តិ 
ែណនដំល់ករែកលម្អបរយិកស េរៀន និងករគ្ំរទដល់ករសិក  កដូ៏ចជករចូលរមួ
របស់សិស  និងម បិ ផងែដរ។ ជួយ ដល់ករែកលម្អគុណភពៃនកមមវធីិសុខភព និង
សុខុមលភព ករបងក រ និងអភវិឌ នយុ៍វជនេនកនុង េរៀនសហគមនែ៍ដលផ្ដល់េស
េពញេលញែដលកំពុងេងើបេឡើងរបស់េយើង។ 

ដូចមនបញជ កេ់នកនុងវុបិ យរបស់ CHKS៖ 

េនចំក ្ដ លៃន CHKS គឺជសូចនករជេ្រចើនែដលពកព់ន័ធនឹងករសិក  និងសុខភព
សំខន់ៗ  ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប្់របមូលទិនននយ័អំពីឥរយិបថ កបបកិរយិ និង
បទពិេ ធនែ៍ដលពកព់ន័ធនឹង េរៀន និងករសិក ។ ករផ រភជ ប់ េរៀន ករគ្ំរទ 
និងឱកសអភវិឌ ន ៍សុវតថិភព អំេពើហិង  ករេបៀតេបៀន ករេ្របើេ្រគ ងេញ ន និងសុខភពផ្លូវចិត្ត 
និងផ្លូវកយៃនចំណុចសំខន់ៗ  ែដល្រតូវបន យតៃម្លេ យករសទងម់តិេនះ។ 

សិស ទងំអស់េនថន កទី់ 5, 7, 9 និង 11 កដូ៏ចជសិស េរៀនបន្ត ទទួលយកករសទងម់តិ
កុមរមនសុខភពល្អេនកលីហ្វ័រញ៉េនែខកុមភៈ។ ករអនុញញ តពីម បិ  ្រតូវបនត្រមវូ
ស្រមបកុ់មរ យុេ្រកម 12 ឆន ។ំ មុនេពលករសទងម់តិ្រតូវបនផ្ដល់ជូន ម បិ នឹងទទួល
បននូវេសចក្ដជូីនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ ែដលផ្ដល់ជូននូវករពិនិតយេមើលសំណួរ
ទងំ យៃនករសទងម់តិេនះ។   

ម បិ  នឹងទទួលយកករសទងម់តិម បិ ៃន េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ េហើយនយក  

្រគូបេ្រង ន និងបុគគលិកដៃទេទៀតរបស់ េរៀន ទទួលយកករសទងម់តិស្ដីពីបរយិកស
េរៀនកលីហ្វ័រញ៉។ ករសទងម់តិទងំេនះ ជំនួសឲយករសទងម់តិេ្របើសំេឡងរបស់អនកកលពី

មុន េហើយមនករស្រមបបនកនែ់តជិតសនិទធ េទនឹងចកខុវស័ិយរបស់្រសុកអំពី េរៀន
សហគមន ៍សិស ខតិខំ្របឹងែ្របង (Community Schools, Thriving Students)។ 

ករសទងម់តមិ បិ ៃន េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ 
ករសទងម់តិម បិ ៃន េរៀនកលីហ្វ័រញ៉ ្របមូលពត័ម៌នេ យផទ ល់ពីម បិ  ែដល
នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបេីលើកកមពស់បរយិកសសិក វជិជមន ករចូលរមួរបស់ម បិ  
កដូ៏ចជលទធផលសិក  សុខភព និងសុខុមលភពរបស់សិស ផងែដរ។ ករសទងម់តិខ្លី មន34 
ចំណុចេនះ ស្រមប មខ្លឹម រៃនករសទងម់តិសិស  និងបុគគលិក េដើមបយីកមកេ្រប បេធៀបគន ។  

ករសទងម់តិម បិ  ចេ្របើ្របស់បនជេ្រចើនភ ៖ អងេ់គ្លស េអសបញ៉ កឡុក 
េវៀត ម ចិន ៉ ប ់េហម៉ុង ែខមរ (កមពុជ) កូេរ ៉ វ រសុ ុ ីអ៊ុយែ្រកន ឡឺមង៉់ ្វ សីុ (ែពរសីុ)  
េហ្រប៊ូវ ហុីណ្ឌី  ជប៉ុន ពុនចប៊ ី ម៉ូ សូម៉លី អ៊រួឌូ េមនីភគខងលិច េមនីភគខងេកើត 
ពរ័ទុយ ក ល់ទ្វីប និងពរ័ទុយ ក ល់េ្របសីុល។ 

េយើងសងឃមឹថ ម បិ ៃនសិស េរៀន ធរណៈអូកឡិនដទ៍ងំអស់ នឹងបេញចញមតិ
របស់ខ្លួន មរយៈករចូលរមួេនកនុងករសទងម់តិេនះ និងជះឥទធិពលេទេលើកមមវធីិ េគលករណ៍ 
និងករអនុវត្តេនថន ក់ េរៀន និងេនថន ក្់រសុក េ យែចករែំលកករសេងកត និង
បទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគ។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីករសទងម់តិទងំេនះ សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 273-1592 ឬចូល
េទកន ់www.ousd.k12.ca.us/chksurvey 
ឬ 
• http://chks.wested.org/    (សិស ) 
• http://csps.wested.org/    (ម បិ ) 
• http://cscs.wested.org/    (បុគគលិក េរៀន) 

ករអបរ់សុំខភព 

ករអបរ់េំ្រគ ងេញ ន 
េយង មចបបរ់ដ្ឋ សិស ទងំអស់េនកនុង បឋមសិក  និង មធយមសិក  ទទួល
បនករបង្ហ តប់េ្រង នអំពីបំណិនបដិេសធនេ៍្រគ ងេញ ន កដូ៏ចជផលបះ៉ពល់ៃនករេ្របើ្របស់
ថន ជំក ់េ្រគ ង្រសវងឹ កូទី ថន បំងកេ្រគះថន ក ់និង រធតុេផ ងៗេទៀតែដលបងកឲយមនករ
ខូចខត សម្រសបេទនឹងក្រមតិថន ករ់បស់សិស ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 51260  

OUSD បនអនុវត្តន៍ មកមមវធីិសិក ល្អេពកស្រមបេ់្រគ ងេញ ន ែដលទទួលបនករឯកភពពី
រដ្ឋ ែដលមនបេ្រង នេនថន កទី់បនួ។ ករដឹងពីគេ្រមង មនបេ្រង នេនថន កទី់្របពីំរ នឹងគេ្រមង
េឆព ះេទរកករមនិេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន មនបេ្រង នេនវទិយល័យ។ សិស មធយមសិក  កទ៏ទួល
បននូវករេធ្វើបទបង្ហ ញេនកនុងថន ក ់ពី្រកុមសិស អបរ់សិំស  និងពីអនកផ្ដល់្របឹក អន្ត គមន៍
របស់េយើងផងែដរ។ សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 482-7125 ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម ឬេមើល 
www.ousd.k12.ca.us/drugeducation។ 

ករអបរ់អំពំកីរបងក រអេំពើហងិ  
េយង មត្រមូវកររបស់រដ្ឋ និងសហពន័ធកនុងករអនុវត្តកមមវធីិែផ្អកេលើភស្តុ ង និង មរយៈភព
ជៃដគូរបស់េយើងជមយួកមមវធីិផ្ដួចេផ្ដើមអនកេបះេឆន តបងក រអំេពើហិង វធិនករ Y របស់្រកុង
អូកឡិនដ ៍្រសុកបនេប្ដជញ ចិត្តធនថ សិស េរៀនអំពីអ្វីែដល ចជំនួសអំេពើហិង បន។ 
មណ្ឌ លកុមរមុនចូលមេត្តយយរបស់ OUSD អនុវត្តនក៍មមវធីិជំ នទីពីរ ែដលេ្របើេគលវធីិៃន
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

កមមវធីិសិក បំណិនសងគមស្រមបក់របងក រអំេពើហិង ។ បឋមសិក របស់ OUSD បន
អនុវត្តន៍ មកមមវធីិជំ នទីពីរ និងសហគមនែ៍ថទំ េរៀន ខណៈអនុវទិយល័យបនអនុវត្តន៍
មកមមវធីិជំ នទីពីរ ឬល្អេពកស្រមបេ់្រគ ងេញ ន និងអំេពើហិង ។ អនុវទិយល័យរបស់ 

OUSD កម៏នឱកសស្រមបក់មមវធីិដំេ ះ្រ យទំនស់សកមមផងែដរ ែដលសិស ្រតូវបន
បណ្ដុ ះប ្ដ ល េដើមបជួីយ ស្រមួលដល់ករនសំ្រមុះស្រមួលឲយជគន វញិេ យមតិ្តភក្ដ។ិ ស្រមប់
ពត័ម៌នបែនថមអំពីកមមវធីិទងំេនះ សូមទូរស័ពទមកកនេ់លខ 879-2861 ឬេមើល 
www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention។ 

ករអបរ់សុំខភពផ្លូវេភទ នងិករបងក រេមេ គេអដស៍/ជងំឺ
េអដស៍  
េ្រកយពីមនសំេណើ ជ យលកខណ៍អក ររបស់ម បិ  សិស ច្រតូវបនេលើកែលងពីែផនក

មយួៃនករបេ្រង នអបរ់អំំពីផ្លូវេភទ ឬករអបរ់សុំខភព ែដលបះ៉ទងគិចនឹងករេ្រប ន្របេ  និង
ជំេនឿ សន។ ម បិ  ្រតូវបនជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ ថេតើបុគគលិក្រសុក ឬអនក
ផ្ដល់្របឹក ខងេ្រក នឹងផ្ដល់ករបង្ហ តប់េ្រង ន េហើយ ចេសនើសំុចបបច់ម្លងអំពី ចបបអ់បរ់ ំ
ជំពូកទី 5.6 ែដលពនយល់អំពីសិទធរិបស់ពួកេគេ្រកមចបបេ់នះែដរឬេទ។ ម បិ  នឹង្រតូវបន
ផ្ដល់ជូននូវឱកសកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងេមើលឯក របេ្រង ន។ ពួកេគ ចេធ្វើករេសនើសំុជ

យលកខណ៍អក រ េដើមបកំុីឲយកូនរបស់ពួកេគសិក េនថន កេ់នះ។ សំេណើ ទងំេនះ ចដកវញិ
េនេពល កប៏ន។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  51938, 51939, 51240 េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគង
ែផនកទី  6142.1 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  6142.1 

សិស ថន កទី់្របពីំរ ែដលសិក េនថន កវ់ទិយ ្រស្តជីវតិ   និងសិស វទិយល័យែដលសិក េន
ថន កជី់វវទិយទងំអស់ ទទួលបនករបង្ហ តប់េ្រង នអំពីករបងក រេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ែដល
សម្រសបេទនឹងក្រមតិរបស់ពួកេគ លុះ្រ មនសំេណើ ជ យលកខណ៍អក រពីម បិ  
ែដលសំុឲយមនករេលើកែលងពីករបេ្រង នេនះ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 51934 េគលករណ៍គណៈ
្រគប្់រគងែផនកទី  6141.2, 6142.1 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី 6141.2, 6142.1 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ងនយក  ឬ្រគូបេ្រង នមុខវជិជ វទិយ ្រស្តរបស់កូន
េ កអនក។  

សុវតថភិព 

ករទទលួខុស្រតូវរបស់ម បិ កនុងករយកកូនមក ក ់
នងិទទលួេន េរៀនវញិ 
ម បិ  ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករមកដល់ េរៀន និង្រតឡបេ់ទផទះវញិេ យ
សុវតថិភព។ ម បិ  ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករេរៀបចំករែថទកូំនេនមុនេពលសិក -េ្រក
េម៉ងសិក ស្រមបកូ់នរបស់ខ្លួន។ ករយកកូនរបស់េ កអនកមក កេ់ន េរៀន មុនេពល
ករេមើលករខុស្រតូវជផ្លូវកររបស់បុគគលិកចបេ់ផ្ដើមជផ្លូវករ ឬករទុកកូនរបស់េ កអនកេចល
េន េរៀនេ្រកយចបេ់ម៉ងសិក  ច្រតូវបនចតទុ់កថជករេធ្វស្របែហស េហើយ ច
ប ្ដ លឲយមនករបញជូ នេទកនេ់ស ករពរកុមរ ឬនយក ្ឋ ននគរបលអូកឡិនដ។៍ សូម
េមើលបញជ ីទំនកទំ់នង េរៀន ែដលមនកមមវធីិែថទកុំមរ។ 

ដកីអធបិញជ  នងិដកីបញជ ឲយឈបប់បីចកុ់មរ 
បុគគលិករបស់្រសុក ្រតូវអនុេ ម មដីកអធិបញជ  និងដីកបញជ ឲយឈបបី់បចកុ់មរ ឲយែតដីក
ទងំេនះ មនិ្របឆងំនឹងត្រមូវករចបបអ់បរ់រំបស់រដ្ឋ ឬសហពន័ធ ឬកតព្វកិចចត្រមូវេ យចបប់
េផ ងៗ ែដលត្រមូវេទេលើ្រសុក។ សូម កជូ់ន ឬេផញើចបបច់ម្លងៃនដីកទងំេនះេទកន់

េរៀន និង/ឬមណ្ឌ លែថទកុំមររបស់កុមរមន ក់ៗ  ែដលមនេឈម ះេនកនុងដីកេនះ និង
េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ ៍ករយិល័យ្រកុម្របឹក ទូេទ ែដលមន សយ ្ឋ នេន 

746 Grand Avenue, Portable 6។ ម បិ  ្រតូវបញជ កអំ់ពីករទទួលបន េ យបុគគលិក
េន េរៀនេនះ េ យពិនិតយករចូលជមយួ្រគូបេ្រង ន ឬនយក របស់កូនពួកេគ។ 

េ្រគះថន ក ់កររងរបសួ េស េវជជ ្រស្ត នងិមនទរីេពទយ 
ករធន ៉បរ់ង 
្របសិនេបើមនេ្រគះថន កេ់កើតេឡើងេន េរៀន ករសេ្រងគ ះបឋមស្រមបក់ររងរបសួតូច ច 
នឹង្រតូវបនផ្ដល់ជូន េហើយម បិ នឹង្រតូវបនជូនដំណឹង។ ករណីត្រមូវឲយមនរថគិ ន
សេ្រងគ ះ ដំបូងេគ្រតូវពយយមទកទ់ងម បិ ែដលមនេឈម ះេនេលើបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពល
មន សននរបស់កូនេ កអនក។ មធមម  ្រសុកមនិផ្ដល់េស េវជជ ្រស្ត ឬមនទីរេពទយ ឬករ
ធន ៉បរ់ងស្រមបេ់្រគះថន ក ់ឬកររងរបសួចំេពះសិស  ែដលរងរបសួេន េរៀន ឬេន
អំឡុងេពលេធ្វើដំេណើ រ ឬសកមមភពែដលឧបតថមភេ យ េរៀនេឡើយ។ េយើងេលើកទឹកចិត្តឲយ
ម បិ  ទិញធន ៉បរ់ងេ្រគះថន កស់្រមបសិ់ស ែដល ចេ្រជើសេរ ើសបន។ ពកយសំុ ចរក
បនេលើអិុនេធើណិត មរយៈ សយ ្ឋ ន www.studentinsuranceusa.com។ សូមទកទ់ង
ថន ក្់រគប្់រគង និភយ័របស់ OUSD មរយៈទូរស័ពទេលខ 879-1612 ្របសិនេបើេ កអនក
្រតូវករពត័ម៌នបែនថម។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 49472 េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 5143 

ែផនករស្រមបេ់្រគះមហន្ត យ 
្របសិនេបើមនេ្រគះមហន្ត យេកើតេឡើងេនអំឡុងេម៉ងសិក  េរៀននឹងមនិ្រតូវបន
អនុញញ តឲយចកេចញេ យគម នករឯកភពឆបរ់ហ័សពអីនកេមើលករខុស្រតូវ ឬអនកែដលេគ
ចត់ ងំរបស់គតេ់ឡើយ។ សិស ្រតូវសថិតេនេ្រកមករេមើលខុស្រតូវេ យ ជញ ធរ េរៀន 
រហូតដល់េពលម បិ  ឬតំ ងែដល្រតូវបនផ្ដល់សិទធជិមុនរបស់ពួកេគមកដល់។ សូម

កសួរនយក  ស្រមបេ់សចក្ដលីម្អតិអំពីែផនករស្រមបេ់្រគះមហន្ត យរបស់
េរៀនេ កអនក។ ្រតូវយល់ដឹងអំពីែផនករេនះ និងពិភក ជមយួកូនេ កអនក អំពីវធីិ

ែដលេ កអនកនឹងទកទ់ង េ្រកយពីមនកររញជួ យដី ឬេ្រគះមហន្ត យធំៗេផ ងេទៀត
េកើតេឡើង។ 

ម បិ ក្៏រតូវបនេសនើឲយបំេពញបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សនន និងែបបបទសិសស្រមប់
េ្របើេពលមនកររញជួ យដី/េ្រគះមហន្ត យផងែដរ។ កុមរនឹង្រតូវបនបេញចញេទឲយបុគគល
ទងំ យ ែដលមន យនមេនេលើបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សនន និង/ឬ ែបបបទ
សិសស្រមបេ់្របើេពលមនកររញជួ យដី/េ្រគះមហន្ត យែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ែបបបទេន េរៀន 
្រតូវរក ឲយមនលកខណៈបចចុបបននភព និង្រតឹម្រតូវ។ សូម្របកដថបនេធ្វើបចចុបបននភពពត័ម៌ន
េនះ េនអំឡុងឆន សិំក េនះ ្របសិនេបើកែន្លងេធ្វើករ េលខទូរស័ពទ ឬ សយ ្ឋ នផទះរបស់េ ក
អនកមនករផ្ល ស់ប្ដូរ។ េ កអនក ចទទួលយកបណ័្ណ មយួេនករយិល័យរបស់ េរៀន។  

សុវតថភិពអគគភីយ័ នងិរញជួយដ ី
្របពន័ធទូរស័ពទ នឹងេលើសបនទុកភ្ល មៗ េនេពលមនេ្រគះ សនន ដូេចនះសូមកំុពយយមទូរស័ពទេទ

េរៀន កនុងករណីមនេ្រគះ សនន មយួ។ ជំនួសមកវញិ សូមមកកន់ េរៀន ឬ
បញជូ នបុគគលែដលមន យនមេនេលើបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សននរបស់េ កអនក ឲយមក
ទទួលកូនរបស់េ កអនក។ សូមពិនិតយេមើល ថ នីយវ៍ទិយ ុនិងទូរទស នក៍នុង្រសុករបស់េ កអនក 
ស្រមបព់ត័ម៌នេនអឡុំងេពលមនេ្រគះមហន្ត យ និងេ្រគះ សនននន។  

ករហ្វឹក តស់មេ្រគះអគគីភយ័ និងរញជួ យដី ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេទៀងទតេ់ យ េរៀន
ទងំអស់។ សូមេលើកទឹកចិត្តឲយកូនរបស់េ កអនក អនុវត្តនក៍រហ្វឹក តទ់ងំេនះ្របកបេ យ
ករទទួលខុស្រតូវ និងេគរព មនីតិវធីិទងំអស់ែដលត្រមូវេ យម្រន្តី េរៀន។ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

សិស ែដលមនត្រមូវករពេិសស 
សិស ែដលមនត្រមូវករពិេសស ្រតូវមនករប្រមុងឱសថសំខន់ៗ  បរកិខ រ ឬករផគតផ់គងជ់មយួ
ពួកេគ ឬេន េរៀនរបស់ពួកេគ។ សិស ទងំេនះ ឬ្រគូបេ្រង នរបស់ពួកេគ ្រតូវមនករេ្រត ម
យកឱសថ ឬករផគតផ់គងម់កបែនថម ្របសិនេបើមនករបញជ ឲយជេម្ល សេចញពីបរេិវណ

េរៀន។ សិស ្រតូវមនរបស់ជកមមសិទធ ិនិងបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សននរបស់ខ្លួន 
ែដលបរយិយអំពីត្រមូវករពិេសសរបស់ពួកេគ។ បណ័្ណ ទងំេនះ ្រតូវមនេរៀប បនូ់វពត័ម៌ន
ដូចជ៖ ពិករភព ឱសថ និងភពញឹកញបៃ់នករេ្របើ្របស់ ឧបសគគកនុងករេធ្វើចលន ត្រមូវករ
វត្តមន ្របតិកមម និង្រគូេពទយបឋម។  

សិស ែដលកេម យែភនក ឬខ្វ ក ់្រតូវមនេឈើ វរកផ្លូវបែនថមមយួេន េរៀន េទះបីពួកេគ
មនែឆកនផំ្លូវ។ 

េសចក្ដជូីនដណឹំងអពំជីនេលមើសផ្លូវេភទ 
ម បិ ចរកេមើលជនេលមើសផ្លូវេភទែដលបនចុះបញជ ី េ យេមើលវុបិ យ 
www.meganslaw.ca.gov េដើមប្ីរ វ្រជវតំបនភូ់មិ ្រស្តែដលខ្លួនចប់ រមមណ៍ ឬទកទ់ង
ទីភន កង់រអនុវត្តនច៍បបក់នុងមូល ្ឋ នរបស់េ កអនកេ យផទ ល់ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។ 
ម បិ  ក៏ ចទូរស័ពទេទកនេ់ស នគរបលរបស់្រសុកផងែដរ មរយៈេលខ 874-7777។ 

ពត័ម៌ន នងិភពជឯកជន   
ករទទួលបនពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន សិទធេិ្របើ្របស់ រពត័ម៌ន និងករទទួលខុស្រតូវណិងករ
េ្របើ្របស់អិុនេធើណិតេ យសិស  ្រតូវសថិតេ្រកមនិយត័កមមទងំ យដូចខងេ្រកម។ 

សិទធរិបស់ម បិ ពកព់ន័ធនងឹកណំត្់រ សិស  
ចបបស់្ដីពីសិទធអិបរ់ ំនិងភពជឯកជនរបស់្រគួ រឆន  ំ1974 (20 USC ែផនកទី 1232G) និង
ចបបអ់បរ់កំលីហ្វ័រញ៉ ែផនកទី 49063 ត្រមូវឲយ្រសុកជូនដំណឹងដល់ម បិ ថ ពួកេគ និង
បុគគលេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យចបប ់មនសិទធ្ិរតួតពិនិតយ និងេមើលកំណត្់រ  
ឯក រ និងទិនននយ័ មយួ ឬទងំអស់ ែដលពកព់ន័ធនឹងសិស ។ ្រសុកមនិអនុញញ តឲយ
េ្របើ្របស់កំណត្់រ ទងំេនះ ចំេពះអនកែដលមនិ្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ។ សូមេមើល និយត័កមម
រដ្ឋបលែផនកទី S 5125, 5125.1 ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។ 

• ម បិ  មនសិទធកិនុងករ្រតួតពិនិតយ និងេមើលកំណត្់រ  ឯក រ និងទិនននយ័ មយួ ឬ
ទងំអស់ ែដលពកព់ន័ធនឹងកូនរបស់ពួកេគែដលជអនីតិជន។ េរៀន នឹងេធ្វើឲយឯក រ
ទងំេនះ ចេ្របើ្របស់បន ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយ មនិយឺតជង្របៃំថងៃនៃថងសិក  េ្រកយពីៃថង
ទទួលបនសំេណើ េនះេឡើយ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 49069 

• ម បិ  ចទទួលបន្រពឹត្តិប្័រតពិនទុរបស់កូនពួកេគរហូតដល់ចំនួនពីរចបប ់េ យ
ឥតគិតៃថ្លេឡើយ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 49065 

• េ្រកយពីករ្រតួតពិនិតយ និងេមើល ម បិ ែដលមនសិទធ្ិរសបចបបក់នុងករបីបចកូ់នរបស់
ខ្លួន ចមនបញ្ហ ្របឈមចំេពះខ្លឹម រៃនកំណត្់រ របស់សិស ។ សូមេមើល និយត័កមម
រដ្ឋបលែផនកទី  5125.3 ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។  

• ម បិ  ែដលមនសិទធ្ិរសបចបបក់នុងករបីបចកូ់នរបស់ខ្លួន ចយល់្រពមជ យ
លកខណ៍អក រចំេពះករបេញចញកំណត្់រ របស់កូនពួកេគ េទឲយបុគគល មន ក ់ឬ ថ បន័

មយួ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 49061 

ករបេញចញពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន 

OUSD េ្របើអនកេម៉ករ អនកផ្ដល់្របឹក  អនកសម័្រគចិត្ត។ល។ ជទីភន កង់រស្រមបផ់្ដល់េស  និង
មុខងរ ថ បន័មយួចំនួន។ េ យ រេហតុេនះេហើយ ម្ដងមក លេយើងផ ព្វផ យកំណត្់រ អបរ់ ំ
ដល់អនកផ្ដល់េស ខងេ្រក (េសចក្ដីជូនដំណឹង FERPA)។ 

េ្រកមចបបគ់ម នកុមរ មន កម់និទទួលបនករអបរ់រំបស់សហពន័ធ ្រសុក្រតូវបនត្រមូវឲយ
បេញចញេឈម ះ សយ ្ឋ ន និងេលខទូរស័ពទរបស់សិស  ែដលមន យុចបពី់ 16 ឆន េំឡើង េទ
ឲយករយិល័យេ្រជើសេរ ើសកងទព័។ ម បិ េ្រជើសេរ ើសមនិយក មត្រមូវករេនះ េ យបំេពញ
ែបបបទេនេលើបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សនន រចួ្របគល់ ជូន េរៀនវញិភ្ល មៗ។ េ ក
អនក ចទទួលយកបណ័្ណ ស្រមបេ់្របើេពលមន សននមយួ េនកនុងករយិល័យ េរៀនរបស់
េ កអនក។ 
ពត័ម៌នអំពីបញជ ីទំនកទំ់នង ក៏ ច្រតូវបនផ្ដល់ជូននិេយជិកែដលមនគុណវឌុ  ិអនកេ្រជើសេរ ើស
និស តិចូលេរៀនម វទិយល័យ និងគណៈកមមករម បិ -្រគូបេ្រង ន-សិស ែដលមន
មូល ្ឋ នេន ម េរៀនផងែដរ លុះ្រ ែតម បិ ផ្ដល់នូវករជំទស់របស់ខ្លួន
ជ យលកខណ៍អក រជូននយក ។ សូមេមើលនិយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  5125.1 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  49061, 49073 

េដើមបជួីយ ដល់្រគួ រកនុងកររក នូវករធន ៉បរ់ងែផនកសុខភព និងកមមវធីិអតថ្របេយជន៍
ធរណៈេផ ងៗ ទីភន កង់រេស សងគម Alameda ចែចករែំលកពត័ម៌នមយួចំនួនជមយួ 

OUSD ដូចជកលបរេិចឆទបន្តថមីជេដើម។ OUSD ចទកទ់ងេទ្រគួ រទងំ យែដលមន
និភយ័ចំេពះករបតប់ងក់រធន ៉បរ់ងរបស់ខ្លួន េដើមបជួីយ ដល់ពួកេគជមយួនឹងដំេណើ រករ

បន្តថមី។ 

ករេធ្វើេតស្តេទេលើជេំនឿផទ ល់ខ្លួន 
សិស  នឹងមនិ្រតូវបនសួរសំណួរេនេលើករសទងម់តិ ឬករ្របឡងអំពីជំេនឿផទ ល់ខ្លួន ឬករ
្របតិបត្តផិ្លូវេភទ ជីវតិ្រគួ រ សីលធម ៌ឬ សនរបស់ពួកេគ ឬម បិ របស់ពួកេគេឡើយ 
លុះ្រ ែតម បិ បនទទួលដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ និងផ្ដល់ករយល់្រពម
ជ យលកខណ៍អក រជមុនសិន េដើមបឲីយសិស េនះេឆ្លើយសំណួរទងំេនះ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 
51513  

ករេ្របើ្របស់អុនិេធើណិត 
សិស  និងម បិ ទងំអស់ ្រតូវ ន និងចុះហតថេលខេលើេគលករណ៍េ្របើ្របស់អិុនេធើណិត
ែដល ចទទួលយកបនរបស់េយើង។ ែបបបទេនះ ្រតូវបនែចកចយេនេពលចុះេឈម ះ េហើយ
្រតូវែតបំេពញ និងជកជូ់ន េរៀនវញិ។ េ កអនក ចេបើកេមើលែបបបទេនះេលើអិុនេធើណិត 
មរយៈតំណែដលមនផ្ដល់េន www.ousd.k12.ca.us/internetAUP។ OUSD ចផ្ដល់

គណនីអីុែមលដល់សិស  េដើមបបំីេពញបែនថមដល់កមមវធីិសិក ។ 

ធនធនអិុនេធើណិត និងធនធនេផ ងៗេលើប ្ដ ញ រមួមន គណនីអីុែមលរបស់សិស  ែដល
ផ្ដល់ជូនេ យ្រសុក គឺជអភយ័ឯកសិទធែិដល ចដកហូតវញិបន ែដលមនបំណងស្រមប់
គ្ំរទដល់កមមវធីិបេ្រង ន និងព្រងីកករសិក របស់សិស ។ សិស មនិ្រតូវចូលេ្របើ ក្់របកស 
កជូ់ន េបះពុមភផ យ ឬ ក់ ងំបង្ហ ញបញ្ហ  ឬឯក រែដលបងកេ្រគះថន កែ់ដលមន

លកខណៈគំ មកំែហង ស ភស រខំន ឬបង្ហ ញផ្លូវេភទ ឬែដល ចបងកេទជករេបៀតេបៀន 
ឬករបន្តុះបង្អ បអ់នកដៃទ ដូចែដល្រតូវបន មឃតេ់ យេគលករណ៍មនិេរ ើសេអើងរបស់្រសុក
េឡើយ។ ករសម្លុត រមួទងំករសម្លុតែដល្រប្រពឹត្ត មមេធយបយ្រប្រស័យទកទ់ង ម
េអឡិច្រតូនិច (“ករសម្លុត មអិុនេធើណិត”) នឹងមនិ្រតូវបនអតឱ់នបនេឡើយ េហើយជ
មូលេហតុស្រមបក់រចតវ់ធិនករវនិយ័ រហូតដល់ និងរមួទងំករពយរួេឈម ះ និងករបេណ្ដ ញ
េចញពី ។ 

បញ្ហ ែដលបងកេ្រគះថន ករ់មួមន ក្រមតិមធយមែដលបុគគលមន កប់រយិយ ឬេរៀប បអំ់ពីកររមួេភទ



                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

46

េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ែដលមនលកខណៈរេំ ភបំពនចបស់្រកែឡត និងខ្វះតៃម្លអកខរកមម សិលបៈ នេយបយ ឬ
វទិយ ្រស្តមុងឺម៉តស់្រមបអ់នីតិជន។ នយក  ្រតូវសេ្រមចថេតើអនកេ្របើ្របស់ធនធន
អិុនេធើណិត បនរេំ ភបំពនល័កខខណ័្ឌ មយួកនុងចំេ មល័កខខណ័្ឌ ទងំេនះ។ នយក

ចដកហូត ឬពយរួសិទធេិ្របើ្របស់អិុនេធើណិតរបស់សិស េន េរៀន្រគបេ់ពលេវ ។ 
េសចក្ដសីេ្រមចរបស់នយក  ឬអនកែដលេគចត់ ងំ គឺជេសចក្ដសីេ្រមចចុងេ្រកយ។ 
េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  6163.4 

ករធន ៉បរ់ងែផនក រពត័ម៌ន 
ជេគលករណ៍ ្រសុកពយយមជួយ ស្រមួលដល់សំេណើ សំុករធន ៉បរ់ងែផនក រពត័ម៌ន
ស្រមបស់កមមភពរបស់ េរៀន េ យពុំមនបងកេ្រគះថន កដ់ល់ដំេណើ រករសិក  ឬភពជ
ឯកជនរបស់សិស  ឬនិេយជកេឡើយ។ ល់សំេណើ សំុ រពត័ម៌ន ្រតូវមនករស្រមបស្រមួល
មរយៈករយិល័យ្រប្រស័យទកទ់ង ឬ េរៀន េហើយអនក រពត័ម៌ន អនកថតរបូ និងេភញ វ

េផ ងៗេទៀតទងំអស់ ្រតូវពិនិតយចូលេនករយិល័យជួរមុខ េ្រកយពីចូលមកដល់ទី ងំ
េរៀន។ ករអនុញញ តពីម បិ  េដើមបឲីយអនក រពត័ម៌នសមភ សន ៍ឬថតរបូសិស  ពំុមន

ករត្រមូវេ យចបបេ់ឡើយ ប៉ុែន្តម បិ ចនឹង្រតូវបំេពញែបបបទមនិេ្រជើសេរ ើសយក
រពត័ម៌ន ្របសិនេបើពួកេគមនិចងឲ់យមនករថតរបូ ឬថតវេីដអូកូនពួកេគ។ ែបបបទមនិ

េ្រជើសេរ ើសយកេនែផនកខងេ្រកយៃនមគគុេទទសស្រមបម់ បិ េនះ ក៏ ចរកបនេលើ
អិុនេធើណិតផងែដរ មរយៈ សយ ្ឋ ន www.ousd.k12.ca.us/mediaoptoutform។ 
េនេពល ចេធ្វើបន ្រគូបេ្រង ន និងនយក  ្រតូវជូនដំណឹងដល់ម បិ ជមុនអំពី
បទសមភ សនែ៍ដលបនេ្រគងេពលទុក។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី 1112 

ករែចកចយឯក រេនទី ងំ េរៀន 
ករែចកចយខិតបណ័្ណ  និងឯក រេផ ងេទៀតដល់សិស  ឬបុគគលិក មរយៈ េរៀន ្រតូវមន
ករឯកភពពីករយិល័យ្រប្រស័យទកទ់ងជមុនសិន។ េយង មេគលករណ៍ែចកចយ
ឯក ររបស់្រសុក ឯក រទងំអស់េនះ ្រតូវគ្ំរទដល់ករអបរ់សិំស  េហើយមនិ្រតូវមន
លកខណៈ សន នេយបយ ឬពណិជជកមមេឡើយ។ ឯក រែដលបនឯកភព នឹងមន្រ  
េ យមនចំ រថ ឯក រេនះេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករេគលនេយបយរបស់្រសុក។ 
ស្រមបព់ត័ម៌នលម្អតិ សូមទូរស័ពទមកេលខ 473-5832 ឬចូលេទកន ់
www.ousd.k12.ca.us/flyerdistribution។ ករេបះពុមភផ យរបស់អងគករម បិ -្រគូ
បេ្រង នជផ្លូវករ ្រតូវបនេលើកែលងពីេគលករណ៍េនះ។ 

របូថត េរៀន 
នយក េន េរៀនរបស់កូនេ កអនក ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេរៀបចរំបូថត ម
វជិជ ជីវៈ ស្រមបថ់ន កេ់រៀនរបស់កូនេ កអនក កដូ៏ចជរបូថតសិស មន ក់ៗ ផងែដរ។ សូមទកទ់ង
នយក ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។ 

សំេណើ សំុកណំត្់រ េរៀន  
ធរណជន ចេសនើសំុសិទធេិ្របើ្របស់កំណត្់រ មន្រ ប ់ែដលពំុមនលកខណៈរក ករ

សមង តរ់បស់្រសុក។ ករេសនើសំុ ្រតូវេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក រ េហើយ្រតូវអុីែមល េផញើសំបុ្រត ឬ
ទូរ រ និង្របគល់ជូនផទ ល់ៃដេទកនន់យក ្ឋ ន្រប្រស័យទកទ់ង ែដលសថិតេនកនុងសទូឌីយ៉ូ
របស់ KDOL ម សយ ្ឋ ន 1050 Second Avenue, Oakland, CA 94606។ សំេណើ សំុ 
គួរេផញើ មអីុែមល។ សូមអីុែមលសំេណើ េទកន ់rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us។ 
្របសិនេបើេ កអនកេផញើសំេណើ សំុកំណត្់រ របស់េ កអនក មរយៈមេធយបយេផ ងេទៀត សូម
បញជ កអំ់ពីករទទួលបនជមយួ Rebecca Hopkins មរយៈ សយ ្ឋ នអីុែមល 
rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us។ ្រសកុនឹងេឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក រកនុង

រយៈេពល 10 ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ េ យយល់្រពមទទួលសំេណើ សំុរបស់េ កអនក សំុឲយមនករ
បញជ ក់ មករចបំច ់និងផ្ដល់្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ស្រមបឲ់យេ កអនកផលិតពត័ម៌ន 
្របសិនេបើពត័ម៌នេនះេនមនិទនម់ន្រ បេ់ទេនះ។ េ កអនកនឹង្រតូវបនេសនើឲយ ៉ បរ់ង
ចំ យេលើករថតចម្លងកំណត្់រ ។ មុនេពលអនកេធ្វើករេសនើសំុ សូមពិនិតយជមុនសិនេនេលើ
វុបិ យ www.ousd.k12.ca.us ឬទូរស័ពទេទកនន់យក ្ឋ ន្រប្រស័យទកទ់ង មទូរស័ពទ
េលខ 473-5832 េដើមបឲីយដឹងថេតើពត័ម៌នេនះមនេហើយឬេន។ 

លកខណៈខងេ្រក នងិ្រទពយសមបត្តផិទ ល់ខ្លួន  
សិស នឹង្រតូវេស្ល កពក ់និង្រប្រពឹត្តខ្លួនកនុងលកខណៈមយួែដលបង្ហ ញអំពីភពសមរមយមុងឺម៉ត់
េនកនុងបរយិកសសិក  ្រសប មេគលេ ផ្ដល់សហគមន៍ េរៀនែដលមនសុវតថិភព 
និងេ យករេគរពរបស់្រសុក។  

ករេស្ល កពក ់នងិករតុបែតងខ្លួន 
េយង មេគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5132 សិស  OUSD ្រតូវេគរព ម
េគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រេស្ល កពក ់និងករតុបែតងខ្លួន េន្រគបស់កមមភពជ្រប្រកតី
ទងំអស់របស់ េរៀន។ េគលករណ៍ែណនបំចចុបបនន អនុវត្តនចំ៍េពះែសបកេជើង សំេណរ 
របូភព និងករផ្ល កសញញ សមគ ល់េនសមភ រេ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួនទងំអស់ និងមកួ និងកែន ង្រគប
កបល។ ស្រមបេ់គលករណ៍េនទី ងំ េរៀន អំពីឯកស ្ឋ ន និង/ឬកររតឹតបតិេទេលើ
ករតុបែតងកយែដលពកព់ន័ធនឹងពួកខិលខូច សូមនិយយជមយួនយក ។ 

្រទពយសមបត្តផិទ ល់ខ្លួន 
សិស ពុំ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយេស្ល កពកស់េម្ល កបំពក ់ឬេ្រគ ងអលងក រមនតៃម្ល និងយក
សមភ រេ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួនមនតៃម្លៃថ្លចូល េរៀនេឡើយ។ ្រសុកពំុទទួលខុស្រតូវចំេពះករ
បតប់ង្់រទពយសមបត្តិផទ ល់ខ្លួនរបស់សិស េឡើយ។  

ទូរស័ពទៃដ នងិឧបករណ៍េអឡិច្រតូនចិេផ ងេទៀត 
ករេ្របើទូរស័ពទៃដ េផចចឺរ និងឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចេផ ងេទៀត ្រតូវបន មឃតេ់នកនុងថន ក។់ 
ឧបករណ៍ែដល្រតូវបន មឃត ់ ច្រតូវបនដកហូតពីសិស  និងទុករហូតដល់ចបេ់ម៉ង
សិក  ៃថងសិក  ឬសកមមភពសិក ។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5131 

បរយិកស នងិវនិយ័ េរៀន 
សិស ្រគបរ់បូ មនសិទធិកនុងករសិក េនកនុងបរយិកស េរៀនែដលមនសុវតថិភព និងមន
សន្តិសុខ។ នយក  ឬអនកែដលេគចត់ ងំ មនអំ ច្រសបចបបក់នុងករកំណតថ់េតើ 
នរ មន កប់នបះ៉ពល់ដល់ដំេណើ រករ្របកបេ យស ្ដ បធ់ន ប ់ឬសន្តិភពរបស់ េរៀន 
េហើយ ចបងកឲយមនផលវបិកេផ ងៗ រមួទងំ ករចបខ់្លួនេ យនគរបល មករសម្រសប។ 
ចបបច់ម្លងៃនេគលករណ៍ និងនីតិវធីិស្រមបសី់លធម ៌និងវនិយ័ស្រមបសិ់ស ចរកបន 
មរយៈ www.ousd.k12.ca.us/discipline។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5144, 

5144.1 និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី S 5144, 5144.1, 5144.2។ 
ពកយបណ្ដឹ ងអំពីករអនុវត្តេគលករណ៍វនិយ័របស់្រសុក ចេធ្វើជមយួករយិល័យតំ ង
្រស្ត ែដលមនទី ងំេន Lakeview Campus, Cafeteria, first floor, 746 Grand 

Avenue, Oakland, CA 94610 ទូរស័ពទេលខ៖ 273-3243 ទូរ រ៖ 273-3252។ 

ែផនករដេំ ះ្រ យេ យសម័្រគចតិ្ត រ ង្រសុក នងិ
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ករយិល័យស្រមបសិ់ទធពិលរដ្ឋ (OCR) 
េនៃថង្រពហសបតិ៍ ទី 27 ែខកញញ  ឆន  ំ2012 គណៈ្រគប្់រគងករអបរ់អូំកឡិនដ ៍បនអនុមត័ 
ែផនករដំេ ះ្រ យេ យសម័្រគចិត្ត (VRP) ជមយួ្រកសួងអបរ់សំហរដ្ឋ េមរកិ ករយិល័យ
ស្រមបសិ់ទធពិលរដ្ឋ (OCR) េដើមបេី ះ្រ យវនិយ័មនិសម្រសបរបស់សិស ជនជតិ េមរកិ
សញជ តិ ្រហ្វិក។ OCR បនចបេ់ផ្ដើមករពិនិតយេឡើងវញិេទេលើអនុេ មភព េដើមបេីសុើប
អេងកតថេតើ សិស ជនជតិ េមរកិសញជ តិ ្រហ្វិក ែដល្រតូវបន កវ់និយ័េ យ្រសុក ពិតជ

វជងសិស ជនជតិែសបកសែមនឬេទ។ លទធផលគឺជកិចច្រពមេ្រព ងមនពីរជំ ន ែដល
្រគបដណ្ដ បេ់លើឆន សិំក ចបពី 2012-13 ដល់ 2016-17។ 

េសចក្ដសីេ្រមចេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យទទួល គ ល់េទេលើកមមវធីិផ្ដួចេផ្ដើមគំនិតរបស់្រសកុ
កនុងករផ្ដល់ ទិភពេទេលើលទធផលមនករែកលម្អ ស្រមបបុ់រសែសបកេខម ងំពីឆន  ំ2010 េន
េពល OUSD បនបេងកើតករយិល័យសមទិធផិលបុរសែសបកេខម ជនជតិ េមរកិសញជ តិ
្រហ្វិក (AAMA)។ ជពិេសស AAMA និងកមមវធីិផ្ដួចេផ្ដើមគំនិតរបស់្រសុក េដើមប ីេ ះ្រ យ

បញ្ហ មនិមនចំែណកេសមើគន  រមួមន៖ 

• អភវិឌ ន៍ េរៀនសហគមនក៍នុង្រសុកែដលផ្ដល់េស េពញេលញ ែដលបែនថមពីេលើករ
សិក ែដលមនគុណភពខពស់ ផ្ដល់នូវេស ែថទកុំមរ និងករយកចិត្តទុក កចំ់េពះ
ត្រមូវករសងគម និងត្រមូវករផ្លូវចិត្តរបស់សិស ។  

• ពិនិតយេឡើងវញិ និងេលើកកមពស់ករអនុវត្តល្អថន កជ់តិ ស្រមបក់តប់នថយករបដិេសធភពមនិ
េសមើគន ែផនកជតិ សន។៍ 

• េផ្ដ តេលើករកតប់នថយ “កររងឹទទឹង” ែដលជមូល ្ឋ នស្រមបក់របដិេសធ។ 

• ្រចនេចលយុទធ ្រស្តភពអនឱ់នចំណុចទីសូនយ ែដលជករ្របឆងំនឹងសមទិធិផល។ 

• អនុមត័េគលករណ៍ ្ដ រយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ ែដលផ្ល ស់ប្ដូរេគលវធីិពីករ កវ់និយ័ទណ្ឌ កមម មក
ជករអនុវត្ត ្ដ រេឡើងវញិ ែដលសងកតធ់ងនេ់លើេ្រគះថន កែ់ដលបនបងកេឡើង និងគ្ំរទដល់
ជនេលមើសេនកនុងករផ្ដល់សំណងដល់ជនរងេ្រគះ។ 

• ែណនយុំទធ ្រស្តអន្ត គមន ៍និងគ្ំរទ កបបកិរយិវជិជមន េដើមបបីេ្រង ន និងព្រងឹងកររពឹំង
ទុក កបបកិរយិវជិជមនទូទងំ េរៀន ែដលមនយុត្តិធម ៌និងអនុវត្តនេ៍សមើៗគន ចំេពះ
សិស ទងំអស់ និង្រគបប់របិទទងំអស់។ 

• កលបងថន កអ់ភវិឌ នភ៍ពជបុរស េដើមបជួីយ ដល់បុរសែសបកេខម  ្រគប្់រគងទំនកទំ់នង
មតិ្តភក្ដ ិនិងមនុស េពញវយ័ឲយបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង េ យបេងកើតនូវផលវជិជមនេនកនុង
អ្រ វត្តមន វនិិយ័ និង GPA កនុងចំេ មអនកចូលរមួកមមវធីិ។ 

េដើមបែីស្វងយល់បែនថមអំពីលទធផល និងវធិនករទងំ យ ែដល OUSD កំពុងចតក់រ េដើមប ី
េ ះ្រ យវនិយ័មនិេសមើភពគន  សូមេមើល៖ www.thrivingstudents.org/47/voluntary-
resolution-agreement-address-suspensions-black-males។ 

ករសិក ចតិ្តសងគម (SEL) 
ករសិក ចិត្តសងគម (SEL) បេ្រង នបំណិនេផ ងៗ ែដលេយើងទងំអស់គន ្រតូវករ េដើមប ី
េ ះ្រ យខ្លួនេយើង ទំនកទំ់នងរបស់េយើង និងករងររបស់េយើង ្របកបេ យ្របសិទធភព និង
សីលធម។៌ ចំណុចសងកតធ់ងនរ់បស់ SEL រមួមន ករ្រគប្់រគង រមមណ៍ ករអភវិឌ កង្វល់ស្រមប់
អនកដៃទ ករបេងកើតទំនកទំ់នងវជិជមន ករេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ 
និងករេ ះ្រ យ ថ នភព្របឈម្របកបេ យករែកលម្អ។ លកខណៈទងំេនះ អនុញញ តឲយ
កុមរេធ្វើចិត្តឲយសងបេ់នេពលខឹង េ ះ្រ យទំនស់េ យករេគរព េ ះ្រ យបញ្ហ  និងបេងកើត
ជេ្រមើស្របកបេ យសុវតថិភព និងមនសីលធម។៌ 

SEL មនិ្រតឹមែតជវធីិស្រមបក់ររកីចេ្រមើនបុគគល និងស្រមបព់្រងឹងសហគមនប៍៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏
ជ្រកបខណ័្ឌ ករងរមយួ ស្រមបក់រែកលម្អ េរៀនផងែដរ។  បំណិន SEL ជួយ បេងកើត និង
រក នូវបរយិកសសិក ែដលកតប់នថយបញ្ហ វនិយ័ ដូចជ ភពយឺតយ៉វ អំេពើហិង  និងករ
សម្លុតផង និងបេងកើតមតិ្តភពកនែ់តជិតសនិទធស្រមប់ េរៀនកនុងចំេ មសិស  និងអ្រ
ខពស់ៃនករេពញចិត្តនឹងករងរស្រមបបុ់គគលិកផង។ ជករតបសនង ករេនះនមំកនូវលទធផល
សិក កនែ់ត្របេសើរេឡើង មនករយល់ដឹងកនែ់តេ្រជ្រជះេទេលើ្របធនបទ ករសហករខពស់ 
និងករចូលរមួរបស់សិស មនករេកើនេឡើង។ 

អនក្រ វ្រជវេជឿជកថ់ ករេ ះ្រ យក ្ត ចិត្ត ្រស្ត ែដលជះឥទធិពលដល់ករសិក  គឺជ
ជំ នដសំ៏ខនម់យួ កនុងករជ្រមុញលទធផលសិក ។ ករេនះមនករជ្រមុញពីករសិក
បរមិណែដលបង្ហ ញថ SEL មន្របសិទធភព្រជលេ្រជេទេលើករសិក  ដូចែដលបន
ឆ្លុះបញច ំងេនកនុងពិនទុេតស្តស្តង់ រ និងមធយមភគពិនទុសរបុ និងភពថយចុះនូវករេកើតេឡើងនូវ
កបបកិរយិមនលកខណៈហិង  ឬ្របថុយ្របថន។ 

យុទធ ្រស្ត SEL ែដលមនអតថ្របេយជនជ៍ងេគបំផុត ្រតូវបនជ្រមុញេនកនុងថន កេ់រៀន េន
អំឡុងសកមមភពេ្រកថន ក ់េនផទះ និងរហូតដល់ចបក់រសិក  ចបពី់ថន កមុ់នមេត្តយយ រហូតដល់
ថន កទី់ 12។ ករសិក ចិត្តសងគម មនិែមនជករបែង្វរមកពីេបសកកមមអបរ់ ំឬជករជំនួសឲយករ
អបរ់េំឡើយ។ ផទុយមកវញិ គឺជែផនករមួមយួៃនករបេ្រង ន និងករសិក របស់សិស  យុទធ ្រស្ត
េដើមបទីទួលបនលទធផលមនសនទុះេទមុខ ករព្រងឹងករេ ះ្រ យបញ្ហ  និងករអភវិឌ កែន្លង
េធ្វើករ និងបំណិនជីវតិ។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពី SEL េន OUSD សូមទកទ់ង 
kristina.crestetto@ousd.k12.ca.us។ 

េគលករណ៍បរយិកសសិក វជិជមន នងិ្របឆងំនងឹ
ករសម្លុត 
េគលករណ៍បរយិកសសិក វជិជមន េលើកកមពស់សហគមនែ៍ថទំ េរៀន មរយៈករ
អភវិឌ ទំនកទំ់នងេគរពគន េទវញិេទមក កររពឹំងទុកខពស់ស្រមបសិ់ស ទងំអស់ និងឱកស
ស្រមបក់រចូលរមួដម៏ននយ័។ បរយិកសសិក វជិជមន ជួយ ក ងករផ រភជ បសិ់ស េទនឹង

េរៀន ែដលករ្រ វ្រជវផ រភជ បគ់ន យ៉ងជិតសនិទធជមយួនឹងភពេជគជយ័កនុងករសិក  
ែដលកតប់នថយ កបបកិរយិ្របថុយ្របថន និងបេងកើនករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តដ្៏រតឹម្រតូវ។ 
OUSD េប្ដជញ អភវិឌ នវ៍និយ័ និងយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងថន កេ់រៀន ែដលេលើកកមពស់ករអភវិឌ
យុវជន សមធម ៌ករទទួលខុស្រតូវរបស់បុគគលិក និងសងគម។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគង
ែផនកទី  5137 

ករសម្លុតបះ៉ពល់ដល់កុមរទងំអស់ — មនិថពកួេគជ
ជនរងេ្រគះ អនកសម្លុត ឬអនកឈរេមើលេគេឡើយ៖ 

ចបបអ់បរ់ ំកំណតអ់តថនយ័ពកយ សម្លុត ថជទេង្វើផ្លូវកយ ពកយសម្ដ ីឬេអឡិច្រតូនិច ែដលមន
លកខណៈធងនធ់ងរ ឬឈ្ល នពន និង បងកឲយមនផលបះ៉ពល់េលើសិស ែដលមនវចិរណញណ
មន កដូ់ចតេទ៖ (1) ភយ័ខ្ល ចេ្រគះថន កចំ់េពះបុគគល ឬ្រទពយសមបត្ត ិ(2) ផលបះ៉ពល់អវជិជមន
ធងនធ់ងរេទេលើសុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត ឬ (3) ករេ្រជ តែ្រជកធងនធ់ងរេទេលើលទធផលសិក  ឬ
លទធភពកនុងករចូលរមួសកមមភពរបស់ េរៀន។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48900(R)។ 

ករសម្លុត មអិុនេធើណិត រមួមន ករបញជូ នករ្រប្រស័យទកទ់ងមនលកខណៈេបៀតេបៀន ករ
គំ មផទ ល់ ឬអតថបទ សំេឡង ឬរបូភពែដលបងកេ្រគះថន កេ់នេលើអិុនេធើណិត រពត័ម៌ន
សងគម (រមួមន ប៉ុែន្តមនិកំណតេ់ទេលើ Facebook និង MySpace) ឬបេចចកវទិយេផ ងៗែដល
េ្របើទូរស័ពទ កំុពយទូរ័ ឬឧបករណ៍្រប្រស័យទកទ់ងឥតែខ មយួ។ ករសម្លុត មអិុនេធើណិត 



                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

48

េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

ករ៏មួបញចូ លផងែដរនូវ ករចូលេទកនុងគណនីេអឡិច្រតូនិចរបស់បុគគលដៃទេទៀត េហើយេ្របើ
អត្តសញញ ណរបស់បុគគលេនះ េដើមបបីងខូចេករ ្ដិ៍េឈម ះបុគគលេនះ។ 

សិស មន ក ់ែដលពកព់ន័ធនឹងករសម្លុត រមួមន ករសម្លុត មអិុនេធើណិត េនកនុងបរេិវណ
េរៀន ឬេ្រកបរេិវណ េរៀន កនុងលកខណៈមយួែដលបងក ឬ ចបងកកររខំនធងនធ់ងរដល់

សកមមភពសិក  ឬវត្តមនេន  ចសថិតេ្រកមករ កវ់និយ័។ 

េគលករណ៍ចំេពះករសម្លុតសិស  កំណតអ់តថនយ័កនែ់តេពញេលញចំេពះ កបបកិរយិ
សម្លុត និងផ្ដល់េគលករណ៍ែណន ំស្រមបប់ងក រ និងអន្ត គមន។៍ ្របសិនេបើេ កអនកេជឿជក់
ថ កូនេ កអនក ចជេគលេ ៃនករេបៀតេបៀន ឬករសម្លុត រមួទងំករសម្លុត ម
អិុនេធើណិតេនះ េ កអនក្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយ យករណ៍អំពីកង្វល់របស់េ កអនកេ យ
ផទ ល់មកកនអ់នក្រគប្់រគងរដ្ឋបល ឬបុគគលិក មន កេ់ន េរៀនរបស់កូនេ កអនក។ 
្របសិនេបើេ កអនកេជឿជកថ់ េ កអនកមនេគសម្លុត ឬជ ក ចំីេពះករសម្លុត ឬមន
នរ មន កប់ន យករណ៍្របបេ់ កអនកថ មនអនកសម្លុតពួកេគ សូមបំេពញែបបបទ
យករណ៍ឧបទទវេហតុករសម្លុតរបស់ OUSD ែដល ចទទួលបន មរយៈករេផញើអីុែមល

េទកន ់chen.kong-wick@ousd.k12.ca.us ឬទូរស័ពទេទេលខ 273-1538។ សូម កជូ់ន
ែបបបទែដលបនបំេពញរចួ ជូនករយិល័យធំរបស់ េរៀន ឬេទកនអ់ងគភពសុខភព
កបបកិរយិ (នយក ្ឋ នភពជៃដគូ្រគួ រ េរៀន និងសហគមន)៍ ែដលមនទី ងំេន 

746 Grand Avenue។ សូមកំុេផញើែបបបទ មសំបុ្រត។ េដើមបែីស្វងយល់បែនថមអំពីកមមវធីិបងក រ
ករសម្លុតេន OUSD សូមទកទ់ង Chen Kong-Wick ែដលជអនក្រគប្់រគងកមមវធីិស្រមបក់រ
បងក រអំេពើហិង  មរយៈ chen.kong-wick@ousd.k12.ca.us ឬទូរស័ពទេទេលខ 273-
1538។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5137.2។ 
ម បិ  ចជួយ ករពរកូនរបស់ខ្លួនពីករសម្លុត េ យនិយយអំពីបញ្ហ េនះ។ ចបេ់ផ្ដើម
និយយ េ យករសួរ េតើអ្វីៗេន េរៀនដេំណើ រករយ៉ង  និងអ្វីែដលពួកេគគិតដល់េកមង
ដៃទេទៀតេនកនុងថន កេ់រៀនរបស់ពួកេគ។ ្រគនែ់តសួរកូនរបស់េ កអនកថ េតើមននរ មន ក្់រតូវ
បនេគបងកេរឿងជមយួ ឬសម្លុតេនល េរៀនែដរឬេទ ចជួយ ករពរកូនរបស់អនកបន។ 

សូមទូរស័ពទេទេលខ 639-3340 ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  
5137, 5170, & និយត័កមមរដ្ឋបលែផនកទី  5170។ 

កមមវធិេី ះ្រ យទនំស់/ ្ដ រយុត្តធិមេ៌ យមតិ្តភក្ដ ិ
(RJ) 

េនទី ងំ េរៀនជេ្រចើនរបស់ OUSD អនកដឹកនយុំវជន ្ដ រយុត្តិធមែ៌ដលជសិស  ្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើស និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល េដើមបេី ះ្រ យទំនស់មនិែមនផ្លូវកយកនុងចំេ មមតិ្តភក្ដិ
របស់ពួកេគ។ កមមវធីិេ ះ្រ យទំនស់របស់ OUSD ផ្ដល់នូវឱកសស្រមប្់រកុមតំ ងសិស
េ្របើ្របស់បំណិនកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ង កនុងករ្រគប្់រគង និងេ ះ្រ យទំនស់អន្តរបុគគល
មរយៈករស្រមុះស្រមួល និង/ឬករអនុវត្ត ្ដ រយុត្តិធម។៌ កមមវធីិេនះ េធ្វើឲយសិស  ម បិ  

និងបុគគលិក ចចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករបេងកើតសន្តិភព េដើមបេី ះ្រ យទំនស់ែដល ច
ប ្ដ លឲយមនេ្រគះថន ក ់និងេ្រជ តែ្រជកដល់ករសិក កនុងេពលមយួៃថងេនះ។ កមមវធីិ
េ ះ្រ យទំនស់ មនទី ងំេន មអនុវទិយល័យជេ្រចើនរបស់ OUSD។ កមមវធីិស្រមុះ
ស្រមួលេ យមតិ្តភក្ដ ិ្រតូវបនអនុវត្តនេ៍ន មវទិយល័យែដលកំពុងមនចំនួនេកើនេឡើងផងែដរ។ 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីកមមវធីិសិក  ឬករបេងកើតកមមវធីិេ ះ្រ យទំនស់មយួ សូមទកទ់ង
អនក្រគប្់រគងកមមវធីិេដើមប ី ្ដ រយុត្តិធម៌ មរយៈ david.yusem@ousd.k12.ca.us ឬេមើល 
www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention។ េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5138។ 

ករ ្ដ រយុត្តធិមេ៌ឡើងវញិ 

ករ ្ដ រយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ គឺជសំណំុេគលករណ៍ និងករអនុវត្តន ៍ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េន

េរៀនសហគមនអូ៍កឡិនដ ៍េដើមបកី ងសហគមន ៍និងេឆ្លើយតបេទនឹងករ្រប្រពឹត្តខុស
សីលធមរ៌បស់សិស  េ យមនេគលេ ែកកុនេ្រគះថន ក ់និង ្ដ រទំនកទំ់នងរ ងអនកែដល
ទទួលករបះ៉ពល់។ ករអនុវត្តន៍ ្ដ រេឡើងវញិ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុងថន កេ់រៀន េដើមបជួីយ 
បេងកើតបរយិកសែថទ ំនិងគ្ំរទ េ យេផ្ដ តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករក ង
ទំនកទំ់នង។ កមមវធីិ ្ដ រយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ ក្៏រតូវបនេ្របើ្របស់ផងែដរ េដើមប ី កប់ញចូ លសិស

រជថមេីទកនុង េរៀនេ្រកយពី្រតូវបនពយរួេឈម ះ បេណ្ដ ញេចល ឬជបឃុ់ំឃងំ។ ែស្វង
យល់បែនថមអំពីកមមវធីិ ្ដ រយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ េ យទកទ់ងអនក្រគប្់រគងកមមវធីិេដើមប ី ្ដ រយុត្តិធម៌
េឡើងវញិ មរយៈ david.yusem@ousd.k12.ca.us ឬេមើល 
www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention។ 

មលូេហតុស្រមបវ់ធិនករវនិយ័ 
ទេង្វើខងេ្រកម មនិថេកើតេឡើងេនកនុងបរេិវណ េរៀនក្ដី េនអំឡុងេពល រៃថង្រតងេ់ន
កនុងបរេិវណ ឬេ្រកបរេិវណ េរៀនក្ដី ខណៈេពលេទកន ់ឬមកពី េរៀនក្ដ ីេនេពល

េរៀនកំពុងដំេណើ រករេរៀនក្ដ ីឬេនេ្រកបរេិវណ េរៀនក្ដី ្របសិនេបើ ចនឹងបងកឲយមន
កររខំនធងនធ់ងរេទេលើសកមមភពរបស់ េរៀនេនះ ចនឹងនឲំយមនវធិនករវនិយ័៖ 

• បងក ប៉ុនបង៉បងក ឬគំ មកំែហងេដើមបបីងករបសួ ន មដល់អនកដៃទ 

• េ្របើកម្ល ងំ ឬហិង េ យេចតន េទេលើអនកដៃទ េលើកែលងែតជករករពរខ្លួន 

• កនក់បក់មមសិទធ ិលក ់ឬផគតផ់គងេ់ យខុសចបបនូ់វ វធុ កបិំត េ្រគ ងផទុះ ឬវតថុែដលនឲំយ
មនេ្រគះថន ក ់

• កនក់បក់មមសិទធ ិលក ់ឬផគតផ់គងេ់ យខុសចបប ់ឬសថិតេ្រកមឥទធិពលេ្រគ ងេញ ន េភសជជៈ
្រសវងឹ ឬេ្រគ ងពុល្រគប្់របេភទ 

• ផ្ដល់ េរៀបចំ ឬចរចរលកេ់ យខុសចបបនូ់វ េ្រគ ងេញ ន េភសជជៈ្រសវងឹ ឬេ្រគ ងពុល
្រគប្់របេភទ េហើយបនទ បម់កលក ់ែចកចយ ឬផគតផ់គងេ់្រគ ងេញ នេនះេទឲយបុគគលេផ ងេទៀត 
ឬលក ់ែចកចយ ឬផគតផ់គងេ់្រគ ងេញ ន ឬ រធតុ និងតំ ងឲយេ្រគ ងេញ ន េភសជជៈ្រសវងឹ 
ឬេ្រគ ងពុលែដល្រតូវបន្រគប្់រគង 

• ្រប្រពឹត្ត ឬប៉ុនបង៉្រប្រពឹត្តប្លន ់ឬគំ មកំែហងយក្របក ់

• បងក ឬប៉ុនបង៉បងកឲយមនករខូចខតដល់្រទពយសមបត្តរិបស់ េរៀន ឬ្រទពយសមបត្តឯិកជន 

• លួច ឬប៉ុនបង៉លួច្រទពយសមបត្តិ េរៀន ឬ្រទពយសមបត្តឯិកជន 

• កនក់បជ់កមមសិទធ ិឬេ្របើ្របស់ផលិតផលថន ជំក ់ឬនីកូទីន រមួមន ប៉ុែន្តមនិកំណតចំ់េពះ 
បរ ីសីុ ក រ សីុ ក រតូចៗ បរផីក កពំ្លូ ថន ជំកគ់ម នែផ ង ហិត កញចបស់ករេកសូ៊ និងម្លូ េលើកែលង
ែតមនេវជជបញជ ឲយេ្របើ  

• ្រប្រពឹត្តទេង្វើ ស ភស ឬពកព់ន័ធនឹងអំេពើ ស្រគម និងេថកទបជទម្ល ប ់

• កនក់បក់មមសិទធ ិផ្ដល់ េរៀបចំ ឬចរចរលកេ់ យខុសចបបនូ់វេ្រគ ងេញ ន្របេភទ មយួ 

• រខំនដល់សកមមភព េរៀន ឬមនេចតនបងកេរឿងដល់សុពលភពអំ ចរបស់អនក
្រតតួពិនិតយេមើលករខុស្រតូវ ្រគូបេ្រង ន អនក្រគប្់រគងរដ្ឋបល ម្រន្តី េរៀន ឬបុគគលិក
ដៃទេទៀតរបស់ េរៀន ែដលពកព់ន័ធេនកនុងករអនុវត្តនក៍តព្វកិចចរបស់ពួកេគ 

• ទទួលយក្រទពយសមបត្តិ េរៀន ឬ្រទពយសមបត្តឯិកជនេ យដឹងថ្រតូវបនេគលួច 

• កនក់បជ់កមមសិទធនូិវ វធុែក្លងក្ល យ (អ្វីមយួែដលនឲំយមនុស មនវចិរណញណមន ក់
សននិ ្ឋ នថ វតថុចម្លងេនះគឺជ វធុមយួពិត្របកដ) 

• ្រប្រពឹត្ត ឬប៉ុនបង៉្រប្រពឹត្តកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ឬ្រប្រពឹត្ត យតបរ់េំ ភផ្លូវេភទ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

• េបៀតេបៀន គំ មកំែហង ឬបំភតិបំភយ័សិស មន កែ់ដលជ ក បីណ្ដឹ ង ឬជ ក េីនកនុង
ដំេណើ រករវនិយ័សិស  េ យមនេគលបណំង ងំមនិឲយសិស េនះេធ្វើជ ក  ីសងសឹក
្របឆងំនឹងសិស ែដលេធ្វើជ ក េីនះ ឬទងំពីរ 

• ស្រមបសិ់ស េនថន កទី់ 4 ដល់ 12 ្រប្រពឹត្តករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 

• ស្រមបសិ់ស េនថន កទី់ 4 ដល់ 12 ចូលរមួ បងក ប៉ុនបង៉ ឬគំ មកំែហងេដើមបបីងកហិង  

• ស្រមបសិ់ស េនថន កទី់ 4 ដល់ 12 មនេចតនពកព់ន័ធេនកនុងករេបៀតេបៀន គំ មកំែហង ឬ
បំភតិបំភយ័ដល់បុគគលិក េរៀន្រសុក ឬសិស ដៃទេទៀត ែដលមនលកខណៈធងនធ់ងរ
្រគប្់រគនស់្រមបរ់ខំនដល់ករងរកនុងថន ករ់បស់សិស ដៃទេទៀត បងកឲយខូចស ្ដ បធ់ន ប់
ធងនធ់ងរ ឬឈ្ល នពនសិទធិរបស់សិស មន ក ់ឬសិស េ្រចើននក ់េ យបេងកើតនូវបរយិកស
អបរ់ែំដលមនលកខណៈបំភតិបំភយ័ ឬជស្រតូវ 

• ពកព់ន័ធ ឬប៉ុនបង៉ពកព់ន័ធេនកនុងករេធ្វើទុកខបុកេមនញ 

• េធ្វើករគំ មកំែហងេធ្វើេភវរកមម្របឆងំនឹងម្រន្តី េរៀន ឬ្រទពយសមបត្តិ េរៀន 

• ផ្ដល់ ឬេរៀបចំលក ់ចរចរលក ់ឬបនលកេ់្រគ ងេញ ន Soma េ យខុសចបប ់ 

• ជួយ  និងញុះញង ់ដូចមនកំណតេ់ យែផនកទី 31 ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ករ កេ់ទស ឬករ
ប៉ុនបង៉ កេ់ទសេ យមនរបសួ ន មេទេលើអនកដៃទ 

• ពកព់ន័ធេនកនុងទេង្វើសម្លុត រមួមន ប៉ុែន្តមនិកំណតចំ់េពះ ករសម្លុតែដល្រប្រពឹត្តេ យ
មេធយបយទេង្វើ មេអឡិច្រតូនិច ដូចមនកំណតេ់នកនុងែផនករង (f) និង (g) ៃនែផនកទី 
32261 ែដលមនទិសេ ជពិេសសចំេពះសិស  ឬបុគគលិក មន ក។់ 

ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48900, 48900.2–48900.4, 48900.7, 48915 

សិទធ្ិរតមឹ្រតូវ មផ្លូវចបប ់
សមជិកបុគគលិកទងំអស់ ្រតូវបនរពឹំងថ្រប្រពឹត្តចំេពះសិស ទងំអស់កនុងលកខណៈមយួ្រសប
គន  យុត្តិធម ៌និងេសមើភពគន  និងធននូវសិទធ្ិរតឹម្រតូវ មផ្លូវចបបស់្រមបសិ់ស ទងំអស់។ 
ម បិ  និងសិស មនសិទធិ៖ 

• ទទួលបនករជូនដំណឹងអំពីេគលករណ៍ និងបទបញជ ែដល្រគប្់រគងករ្រប្រពឹត្ត និងវនិយ័
ស្រមបសិ់ស  

• ទទួលបនករជូនដំណឹងអំពីករេចទ្របកនពី់បទខុសសីលធម ៌និងភស្តុ ងែដល្រតូវបន
េ្របើជមូល ្ឋ នស្រមបក់រេចទ្របកន ់

• ផ្ដល់កំែណពត័ម៌ន និងភស្តុ ងគ្ំរទ ឬសកខីភពជូនអនក្រគប្់រគងរដ្ឋបល េរៀនបន
្រតឹម្រតូវ មុននឹងមនករចតវ់ធិនករវនិយ័ េលើកែលងែតអនក្រគប្់រគងរដ្ឋបលេនះ ចតទុ់ក
ថ ជ ថ នភពបនទ នម់យួ 

• មនសននិសីទជមយួបុគគលិក េរៀន  

• ទទួលបនករជូនដំណឹងជមុនអំពីករជំនំុជ្រមះវនិយ័ មយួ 

• ក ដីីក  និងមនមុខ និងតំ ងេនកនុងករជំនំុជ្រមះវនិយ័ 

• កព់កយបណ្ដឹ ង ទុកខ្របឆងំនឹងេសចក្ដសីេ្រមចបេណ្ដ ញេចញពី េរៀន េទកនគ់ណៈ
្រគប្់រគងករអបរ់េំខនធី Alameda កនុងរយៈេពល 30 ៃថង 

វធិនករវនិយ័ 
សិស ទងំ យែដល្រតូវបនរកេឃើញថ បន្រប្រពឹត្តទេង្វើ មយួខុសសីលធម ៌ដូចមន

យនមថជ “មូលេហតុស្រមបវ់ធិនករវនិយ័” (មុន) ច្រតូវបនពយរួេឈម ះ េផទរេ យមនិ
សម័្រគចិត្តេទកនឱ់កស មយួ ឬ េរៀនបន្ត មយួ (សូមេមើលកមមវធីិករអបរ់ ំ ច
េ្រជើសេរ ើសបនេនកនុងបញជ ីទំនកទំ់នង) ឬ្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពី េរៀនេ្រកយពីជំនំុ
ជ្រមះ។ ករេនះរមួមន សិស ទងំ យ  ែដល្រតូវបនចុះេឈម ះេនកនុងកមមវធីិអបរ់ពិំេសស 
ឬទទួលេស អបរ់្ំរសប មែផនកទី 504។  

ទេង្វើចំនួន្រប ំនឹងប ្ដ លឲយមនករផ្អ កករសិក ភ្ល មៗ និងផ្ដល់អនុ សនឲ៍យបេណ្ដ ញេចញ
ពី េរៀន ្របសិនេបើសិស េនះ្រប្រពឹត្តទេង្វើ មយួេន េរៀន ឬេនេពលចូលរមួ
សកមមភព េរៀន៖ 

1. កនក់បជ់កមមសិទធ ិលក ់ឬផគតផ់គង់ វធុ 

2. ្រគវកីបិំត កអ់នកដៃទ  

3. លកេ់្រគ ងេញ នែដលមនករ្រគប្់រគង 

4. ្រប្រពឹត្ត ឬប៉ុនបង៉្រប្រពឹត្តកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ឬ យតបរ់េំ ភផ្លូវេភទ 

5. កនក់បជ់កមមសិទធេិ្រគ ងផទុះ 

ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48915 

ស្រមបទ់េង្វើេផ ងេទៀត OUSD គ្ំរទជេ្រមើសេផ ងេទៀតចំេពះករផ្អ កករសិក  និង
បេណ្ដ ញេចញ។ ដំេ ះ្រ យទងំេនះ ចេ ះ្រ យមូលេហតុបងករបស់ កបបកិរយិេនះ 
រមួមន េគលេ ែដលគម នករត្រមងទិ់ស ត្រមូវករែដលមនិ្រតូវបនេឆ្លើយតបេនេលើែផនករបស់
សិស ។ កនុងករណីមយួចំនួន ជេ្រមើសទងំេនះ ចរមួបញចូ លទងំករេធ្វើសំណងដល់អនកែដលរង
ករបះ៉ពល់ ឬរងេ្រគះថន កេ់ យ កបបកិរយិេនះ។ ជេ្រមើសមយួចំនួនែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់
េ យ េរៀនរបស់ OUSD រមួមនដូចតេទ៖  

• ករអនុវត្ត ្ដ រយុត្តិធមេ៌ឡើងវញិ ដូចជ ្រកុមគ្ំរទ និងគណេនយយភព 

• េរៀនៃថងេ រ ៍

• ករេផទរេទកនឱ់កស មយួ 

• ្របពន័ធគណេនយយភពមតិ្តភក្ដ ិដូចជ McCullum Youth Court 

• កមមវធីិេ ះ្រ យទំនស់ 

• សកមមភពេស សងគម  

• កិចចសនយែកែ្រប កបបកិរយិ 

• ករចុះសួរសុខទុកខដល់ផទះ និង/ឬសននិសីទជមយួសមជិក្រគួ រ 

• ករផ្អ កករសិក កនុង េរៀន 

• បតប់ងអ់ភយ័ឯកសិទធិ (ដូចជ ករស្រមកលែម្ហ) 

• ករែ្រប្របួលគេ្រមងេពល 

្របសិនេបើេ កអនកមនសំណួរបែនថមអំពីវនិយ័ សូមទកទ់ង េរៀនរបស់េ កអនក ឬ
ករយិល័យគណៈកមមករជំនំុជ្រមះវនិយ័សិស  មរយៈទូរស័ពទេលខ 879-2702។ 
េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5142, 5144.1, 5145.12 

ករ កវ់និយ័េ យ្រគូបេ្រង ន 
្របសិនេបើមេធយបយេផ ងេទៀត កនុងករែកលម្អ កបបកិរយិរបស់សិស ប ជយ័ ចំេពះទេង្វើខុស
សីលធម៌ មយួែដលមន យនមេនេ្រកម “មូលេហតុស្រមបវ់ធិនករវនិយ័” (មុន) េនះ 
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េរៀនសហគមន ៍
្រសុកអូកឡនិដ ៍

េរៀនសហគមន ៍ សិស ខិតខំ្របឹងែ្របង 
មគគុេទទសកស៍្រមបម់ បិ សិស  2013-14 

សូមចូលេទេគហទពំរ័របស់េយើង www.ousd.k12.ca.us ស្រមបេ់លខទូរស័ពទ ្របតិទិន មុនុឺយ និងពត័ម៌នបែនថមេទៀត 

េរៀនសហគមន្៍រសុក ែដលមនករអភវិឌ ជងេគបំផុត្របចរំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉កនុងរយៈកល្របបីំឆន ចុំងេ្រកយេនះ 

ចប់ រមមណ៍ចំេពះពត័ម៌នថមីៗពកព់ន័ធនឹង េរៀនសហគមន្៍រសុកអូកឡិនដ?៍ សូមទកទ់ងេយើងខញុ ំេនេគហទំពរ័ Facebook និង Twitter!

្រគូបេ្រង ន ច៖ 

• ផ្អ កសិស េនះមនិឲយសិក ស្រមបម់យួៃថងេនះ និងៃថងបនទ ប ់— ករេនះមនិបេងកើតបនជករ
ផ្អ កករសិក ពី េរៀនេឡើយ 

• ឲយសិស េនេ្រកថន ករ់យៈេពលមនិេលើសពមីយួេម៉ង េនេពលចបេ់ម៉ងសិក េនៃថងេនះ 

• បញជូ នសិស េនះេទកនអ់នក្រគប្់រគងរដ្ឋបល េរៀនឲយបន្រតឹម្រតូវ 

• េ្រកយពីជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ ត្រមូវឲយម បិ របស់សិស េនះមកចូលរមួ
សននិសីទជមយួ្រគូបេ្រង ន ទកទ់ងនឹងករផ្អ កករសិក  

ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48910 

ករេ្របើទណ្ឌ កមមេលើ ងកយ ្រតូវបន មឃតេ់ន្រគប់ េរៀន ធរណៈទងំអស់េន
អូកឡិនដ។៍ 

ទនំកទ់នំងនគរបល 
េនេពលសិស ្រតូវបនេចទ្របកនថ់ បនេធ្វើខុសចបប ់ម្រន្តី េរៀនមនកតព្វកិចចកនុងករ
ទកទ់ង និង យករណ៍អំពីឧបទទវេហតុេនះជូននគរបល។ ថ នភពែដលត្រមូវឲយទកទ់ង
នគរបល រមួមន ករ យ្រប រេលើរបូ ងកយរបស់សិស  ឬបុគគលិក សិស  ឬអនកដៃទេទៀត 
ែដលកំពុងកនក់បក់មមសិទធិ វធុកេំភ្លើង ឬ វធុដៃទេទៀត ករគំ មកំែហងអំពីអំេពើហិង េ យ
នរ មន ក ់និងករកនក់បក់មមសិទធ ិឬលកេ់្រគ ងេញ ន។ េនេពល ថ នភពមយួ្រតូវបន
យករណ៍ គឺជបនទុករបស់នយក ្ឋ ននគរបល កនុងករសេ្រមចថេតើ្រតូវេសុើបអេងកតែដរ

ឬេទ។ 

បទសមភ សនន៍គរបលជមយួសិស  
ម្រន្តីនគរបល ចេចទសួរសិស េន េរៀន ទកទ់ងេទនឹងករេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួនអំពី
បញ្ហ ែដលពកព់ន័ធនឹង េរៀន ឬឧបទទវេហតុរេំ ភបំពន ឬេធ្វើទុកខេទសកុមរ ឬកនុង
ថ នភព សននមយួ។ ម្រន្តី េរៀន នឹងេកះេ សិស មកករយិល័យ េដើមបសីមភ សន។៍ 

េគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  5145.11 

ករផ្អ កករសិក  
សិស ច្រតូវបនដកេចញពីសកមមភពសិក ជ្រប្រកតី រហូតដល់្របៃំថងកនុងមយួេលើក និងមនិ
េលើសព ី20 ៃថង កនុងមយួឆន សិំក ។ ្របសិនេបើសិស ចុះេឈម ះ ឬ្រតូវបនេផទរេទកន់ េរៀន
ទូលំទូ យមយួេផ ងេទៀត េរៀន ឬថន កេ់រៀនែដលផ្ដល់ឱកស ឬ េរៀន ឬថន កេ់រៀន
បន្តេនះ សិស េនះ ចមនិ្រតូវបនដកេចញពី េរៀនេលើសពី 30 ៃថង កនុងមយួឆន សិំក
េឡើយ។ ម បិ  ្រតូវែតទទួលបនករជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ ជភ ចមបងរបស់
ពួកេគ អំពីមូលេហតុៃនករផ្អ កករសិក ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48903  

សិស ែដល្រតូវបនផ្អ កករសិក  ចនឹងមនិ្រតូវមនវត្តមនេនេលើអចលន្រទពយ មយួ
របស់ េរៀន  ឬចូលរមួសកមមភព មយួរបស់ េរៀន េទះេនកនុងអគរ ធរណៈក្ដី 
អគរឯកជនក្ដី េនអំឡុងេពលផ្អ កករសិក ទងំ្រសុង។ សិស ្រតូវបនត្រមូវឲយបំេពញកិចចករ
្រ វ្រជវ និងេតស្តទងំអស់ែដលខកខនេនអំឡុងេពលផ្អ កករសិក ។ េលើកែលងែតកនុង
ករណីមន សនន មុននឹងសិស ្រតូវបនផ្អ កករសិក  ពួកេគ្រតូវជួបជមយួអនក្រគប្់រគង
រដ្ឋបល េដើមបពិីភក អំពីករ្រប្រពឹត្តសីលធម ៌និងផ្ដល់កំែណេទេលើឧបទទវេហតុ និងភស្តុ ង
េនកនុងករេ ះ ររបស់ខ្លួន។ ករផ្អ កករសិក  និងរយៈេពលៃនករផ្អ កករសិក  ្រតូវកំណត់
េ យែផ្អកេលើករណី ជមយួនឹងអនក្រគប្់រគងរដ្ឋបល េ យត្រមូវឲយផ្អ កករសិក  ពិចរ អំពី
កលៈេទសៈកតប់នថយ ឬរខំន។  

ករេផទរេ យមនិសម័្រគចតិ្ត 
្របសិនេបើមនករកំណតថ់ សិស មន កប់ន្រប្រពឹត្តទេង្វើខុសសីលធម៌ មយួ ែដលមន
យនមេនេ្រកម “មូលេហតុស្រមបវ់ធិនករវនិយ័” េនកនុងេគលករណ៍គណៈ្រគប្់រគងែផនកទី  

5144.1 (សូមេមើលឧបសមពន័ធ) ឬសិស េនះ មនភពយឺតយ៉វជទម្ល ប ់ឬមកេរៀនមនិេទៀងទត់
េនះ សិស េនះ ច្រតូវបនេផទរេ យមនិសម័្រគចិត្ត េទកន់ េរៀនទូលំទូ យដៃទ ឬេទ
កន់ េរៀនបន្ត ឬឱកស មយួ េដើមបេីធ្វើករែកត្រមូវ (សូមេមើលពត័ម៌នអំពីកមមវធីិអបរ់ ំ
ែដល ចេ្រជើសេរ ើសបនរបស់េយើង េនទំពរ័ 23)។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48432.5 

ករែណនឲំយបេណ្ដ ញេចញ មផ្លូវចបប ់
នយក  ឬអនកេមើលករខុស្រតូវ ្រតូវែណនឲំយបេណ្ដ ញសិស មន កែ់ដលរេំ ភេទេលើ 
ចបបអ់បរ់ែំផនកទី  48900 (A)–(E) េលើកែលងែតនយក  ឬអនកេមើលករខុស្រតូវយល់
េឃើញថ ករបេណ្ដ ញេចញេនះ មនិសម្រសប េ យ រកលៈេទសៈជក់ កៃ់នឧបទទវេហតុ
េនះ និង យករណ៍ជ យលកខណ៍អក រដល់គណៈកមមករជំនំុជ្រមះវនិយ័សិស  (PDHP)។ 
េនេពលសិសមន ក្់រតូវបនបញជូ នេទកនក់រជំនំុជ្រមះេលើករបេណ្ដ ញេចញ PDHP េបើកករ
្របជំុេដើមបជំីនំុជ្រមះបញ្ហ េនះ និងកំណតថ់េតើ ជករគួរែដរឬេទ ែដល្រតូវែណនឲំយអនកេមើល
ករខុស្រតូវបេណ្ដ ញសិស េនះេចញ។ សិស  និងម បិ  ្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីសិទធ្ិរតឹម្រតូវ
មផ្លូវចបបរ់បស់ខ្លួន។ លទធផល និងករែណនរំបស់ PDHP ្រតូវបន កជូ់នអនកេមើលករ

ខុស្រតូវ ែដលជអនកសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ។ សិស មន ក ់ែដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញ មន
សិទធទិទួលបនករអបរ់មំយួ េហើយ ច្រតូវបនបញជូ នេទកនក់រយិល័យអបរ់េំខនធី 
Alameda េដើមបទីទួលបនេស េនះ។  

ករបេណ្ដ ញេចញ មចបប ់ 
ករណីែដលនយក  ឬអនកេមើលករខុស្រតូវកំណតថ់ សិស មន កប់ន្រប្រពឹត្តទេង្វើ មយួ
កនុងចំេ មទេង្វើខងេ្រកម េនកនុងបរេិវណ េរៀន េនេពលចូលរមួសកមមភពរបស់

េរៀនេនេ្រក េរៀន សិស េនះ្រតូវែត្រតូវបនផ្អ កពីករសិក  និង្រតូវបនែណនឲំយ
បេណ្ដ ញេចញ៖ (1) កនក់បជ់កមមសិទធ ិលក ់ឬផគតផ់គង់ វធុជកេំភ្លើង (2) ្រគវកីបិំត ឬ វធុ
េផ ងេទៀត កអ់នកដៃទ  (3) លកេ់ យខុសចបបនូ់វេ្រគ ងេញ នែដលមនករ្រគប្់រគង (4) 
្រប្រពឹត្ត ឬប៉ុនបង៉្រប្រពឹត្តកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ឬករ្រប្រពឹត្តករ យតបរ់េំ ភផ្លូវេភទ ដូចមន
កំណតេ់នកនុងចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48900 (N) ឬ (5) កនក់បជ់កមមសិទធិនូវេ្រគ ងផទុះ។ 

ករទទលួខុស្រតូវចេំពះករខូចខត នងិករបតប់ង ់
ម បិ  ឬ ពយបលរបស់សិស មន ក ់្រតូវទទួលខុស្រតូវរហូតដល់ $10,000 ចំេពះ
ករខូចខត ែដលប ្ដ លមកពីករ្រប្រពឹត្តខុសេ យេចតនរបស់សិស េនះ រមួមន 
មរណភព របសួ ន ម ចំេពះបុគគល ឬករខូចខត្រទពយសមបត្តិ។ ម បិ ក៏ ច្រតូវទទួលខុស
្រតូវចំេពះរង្វ នែ់ដលមនទឹក្របករ់ហូតដល់ $10,000 ែដលបិទ្របកសេ យ្រសុក ស្រមបក់រ
ឃុំឃងំ និងបណ្ដឹ ង ធរណៈេជគជយ័េទេលើសិស េនះផងែដរ។ 

ម បិ  ឬ ពយបលរបស់សិស មន ក ់ក្៏រតូវទទួលខុស្រតូវផងែដរ ចំេពះេសៀវេភ
សិក ទងំអស់ ឧបករណ៍ត្រន្តី ឬ្រទពយសមបត្តេិផ ងេទៀតរបស់ េរៀន ែដលផ្ដល់ឲយសិស
េនះខចី េហើយមនិបន្របគល់វញិ មករេសនើសំុ។ 

្រសុក ចដកហូតនិេទទស សញញ ប្័រត ឬ្រពឹត្តិប្័រតពិនទុរបស់សិស េនះ រហូតទល់ែតករខូចខត
្រតូវបនទូទត ់ែដលសិស េនះមនេចតនបងកឲយខូចខត្រទពយសមបត្តិ ឬមនេចតនបដិេសធ
មនិ្របគល់្រទពយសមបត្តរិបស់ េរៀនមកវញិ េ្រកយពដំីេណើ រករ មផ្លូវចបប្់រតូវបនផ្ដល់ជូន
ដល់សិស េនះ។ កមមវធីិករងរសម័្រគចិត្ត ច្រតូវបនេរៀបចំ ជំនួសឲយករទូទតជ់របីូយបណ័្ណ
ចំេពះករខូចខតទងំេនះ។ ចបបអ់បរ់ែំផនកទី 48904 
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(ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 48204) 
8. ���5���ក �Yមន2$��ពទe �មQ� �� ខ�ព�jទ�ទ�! ក) ង
�ព���ន��ក ��?ម� $ព�,�ព����ព�ប��u / O�ន)k (ចnប3�ប3� � �ផ)ក
ទ$ 48207) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 6183) 
ទ$���Yក) ង��ក ម�ន�!s�,ន!�មs�ច��R/���ន w| ! }eច<����ន ក) ង
មQ� � �កមP� �ធ$បQu /ប�u �� ��x ជ$�+�ទ �ប��ន�ប?�ន���ប?កកមP� �ធ$
��ក� �f) ក3ថP$k (ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 52317) 
ភ�u 4ងបwx ក3ទ$���Y 
�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s��ក�ទ ក�ក�� ���ខ�!
បwx ក3ម�យចnប3 ����!s�,នផu�3ជ<ន�ភ�u 4ងបwx ក3ទ$���Yk 
��?�ព$�ន/ �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s�បwx ក3
�M?ង� �ញ����ងl�3-) � ព$ទ$���Y�ប�3���5 ន�ង�ក�ទ ក�ក�� ���ខ�!
បwx ក3ម�យចnប3 ����!s�,នផu�3ជ<ន���បwx ក3k (5 CCR 432) 
�Y�ព����ប�� ញព$O�យ�# នជ�ន������ធ%?�M?ង ��យ��#��d
ធ��� ���ប3ជន�ង��m/jន���ព?��ង�ក) ង �គ��� ���4ម�ប�!�ប�ន 
���ក�ព ង�) ក3�Yក) ង�ព���ន ��ក ��/�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក���
�គ"!34�ង �!s��ពម ទទ�� ន�ង��ប?O�យ�# នជ�ន�����ប3ទ��ក3ទ�នង 
ន�ង���ឆ�?យ!ប��ព���គ! ន�ង��ប?�,�3ក) ងក�Q!3�4 ���Q+
W�ង��3k (ចnប3��# ភ�,� �ផ)កទ$ 6207) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 3580 - ក�Q!3�4ក) ង��ក) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5125 - ក�Q!3�4���5) 
�ប��ន�ប?ន���ជ�!ក) ង��ក ��) ក3�ជ���យ��! ផ�f �4ប�4 �
O�ព�,� jន���5��) ក3 ,នផu�3ន<��!L 4ងបwx ក3ទ$���Y 

�ក�ង�� យ �ម�នOចយក���,ន ��/ �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក���
�គ"!34�ង �!s�ព��ម4ម��គ�� ��?ម� $ក�Q!3 f�!?���5�<ប��/ 
ប��ពញ4ម!�មs���jនទ$���Y��បចnប3 ��!3k 
�ក����ង��បចnប3q 

ចnប3�ប3� � 
�ផ)កទ$ 35351 ��"!3���5�=�ន3�����ន�� 
�ផ)កទ$ 48200-48204 �)កមកព$��ក�ផ5ង 
�ផ)កទ$ 48200-48204 ប គ0�����!s�,ន�ក3ប��< � (ចnប3�ប3� � 
�ក���!) 
�ផ)កទ$ 48204.6 �!L 4ងបwx ក3ព$ទ$���Y 
�ផ)កទ$ 48206.3-48208 ���5���ព���� ប��u /O�ន) 
�ផ)កទ$ 48980 ��ជ<ន��QN ង��3�4ប�4 �O�ព�,� 
�ផ)កទ$ 52317 ���ន w| !}eប គ0�ច<����ន ��មW�ង�)កមកព$��ក�ផ5ង
�=�ន3!�បន3ច<����ន 

ចnប3�គ��� 
�ផ)កទ$ 6559-6552 �)កផ��3���ថW� 

ចnប3��# ភ�,� 
�ផ)កទ$ 6205-6211 ���ក������ !3ព$ទ$���Y���ប3ជន�ង��m/ព$
���ព?��ង�ក) ង�គ��� 

ចnប3ន�យ&!កមP ច�Qង�ជ?ងទ$ 5 
�ផ)កទ$ 432 �ពខ �Tm) jនក�Q!3�4���5 

ចnប3ន�យ&!កមP ច�Qង�ជ?ងទ$ 22 
�ផ)កទ$ 87001 ន�យមន&យ 
ធន�ន�គប3�គងq 

�ផ)កផ��3��ប�3��បចnប3�ប�3 CDE 
�ផ)កទ$ 0303.95 ��ខ�!បwx ក3ព$ទ$���Y LO:1-95 
�ផ)កទ$ 1115.88 Rកe� �!�មs������ប3ក �� ន�ងយ �ជនmP នផ2/��ម�ង 
LO:5-88 

��#��dធ��� 
��ខ�!�u$ព$q ���ន �!uកមP� �ធ$O�&យ�# ន��យ�ក������ !3jន
��#��$�%&�'(  (SB 489) 

� �ប�យ 
��#��dធ�����$�%&�'( + www.ss.ca.gov 
7/14/04 
��������ច<�ច<�ច<�ច<����ន���ន���ន���នក) ងក) ងក) ងក) ង��ក��ក��ក��ក��យ��យ��យ��យ�ប?ក�ប?ក�ប?ក�ប?កច��ច��ច��ច��    
bប�មc&នU ខbប�មc&នU ខbប�មc&នU ខbប�មc&នU ខqqqq    ន�យ&!កមPន�យ&!កមPន�យ&!កមPន�យ&!កមP��#,���#,���#,���#,�    �ផ)ក�ផ)ក�ផ)ក�ផ)កទ$ ទ$ ទ$ ទ$ 5116511651165116....1111    ----    ��ច /��ច /��ច /��ច /�oP /�oP /�oP /�oP /

ច<����នច<����នច<����នច<����នក) ងក) ងក) ងក) ង��ក��ក��ក��ក��យ��យ��យ��យ�ប?ក�ប?ក�ប?ក�ប?កច��ច��ច��ច��    
ន�យ&!កមP��#,�    �ផ)កទ$ 5116.1 - ��ច /�oP /ច<����ន ឆ�ង��ក��យ
�ប?កច�� 
��ច /�oP /ច<����ន���មចnប3mP នក ����) ក3ម�នទទ��,ន���ប3� � 
��ច /�oP /ច<����នក) ង��ក��យ�ប?កច�� �ន w| !}e���5W�ង��3
���ច<���មក) ង���ភ����កមP� �ធ$��ក� ���ក��ប ����កទ�មង3�����ន 
ទទ��,ន}���ផ2��=��ក��Y�����ន��គមន���ក�<កM�ន��
�jទ�ទ�!k ���ក3Rកe� �ច /�oP /ច<����នក) ង��ក��យ�ប?កច�� 
�ន w| !ªe�ន����?ក�M?ង��យ�ក3�ក3��ព$បទប�|!u��ន/k 
ទ$�� �����ន ���បង«��m/f) ក3��3���5 
ក) ង�យ+�ព�ម�យ�¬�ម�មe ��យម�ន��?�ព$ 10 jថ� ���យព$��ជ<ន

��QN ងf���5��) ក3 �� យ�ជន�ង��m/��យព$���ព?��ង� f) ក3
b�ក��# ខQ�ព��L�!ក) ងទ$�� �����ន��/�4ប�4 �O�ព�,�
���5 �!s�ទទ��,នជ��ម?�ម�យក) ង���ផ2�ក �ប �! �ក �ធ$4�ប�3
ព�ក�គ�=�ន3�����ន��បចnប3ម�យ�ទ�! ���ទទ���0 �3��យ�)ក
�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ងk 
�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s�ព�"��!�មs����ប�3
���5 ន�ង���ពញច�!u�ប�3�4ប�4 �O�ព�,� ក) ង����ជ?�
�� ?������នk �ប��ន�ប? �4ប�4 �O�ព�,� ��ជ?��� ?�យក
���ផ2�ក �ប �! �ក �ធ$4�ប�3ព�ក�គ ��/���ផ2� �!s��!ប��ប3��យ-ប3
��&� 4ម���Oច�ធ%?�=,នk 
���យព$�Nងf �����ន�!s�,នក�Q!3f ‹‹�ន��m/f) ក3�ន�ច�›› ក) ង
�យ+�ព��ម�គ��ម�យ ��/ �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង�!s�
ជ<ន��QN ង��3�4ប�4 �O�ព�,� ព$�L ន�ព�����ន ន�ង
ជ��ម?�ក) ង���ផ2�����ក�k 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 0450 - �ផន��� �!L��ពទ<��ទ<�យ) 
�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s�ព�"����?!�មs��� 
ន�ង����ជ?��� ?��ប�3���5 ន�ង�4ប�4 �O�ព�,� ម ន�ធ%?��
�ផ2�����ក� ប( �នuម�ន"�,ច3ទទ��យក����ជ?��� ?��ប�3�4ប�4 �
O�ព�,��ទ �ប��ន�ប?���ផ2�����ក���/ម�នOច�ប�ពN!u�=,ន
��យ��ខ%/ក�ន�ង ���យ�� ��ព�"���jទ�ទ�!k ���យព$�!s�
,ន"!34�ង� �ច��?យ ���ផ2��!s�ប��ប3ªe,ន-ប34ម���Oច�ធ%?,នk 
�ប��ន�ប?�4ប�4/O�ព�,�ប����ធ�����ន���,ន"!3
4�ង��/ ���5��/Oច�Y�!�L�!�Yក) ង�����នបច� ប�ន)�ប�3ខ��នk 
���ផ2�����ក��ប��u /O�ន)�ន/ �!s�បនu�ន�ប��ទU�ព �ប��ន
�ប?�����ន��?ម �ប�3���5� �ប��/ �!s�,ន�គ "!3ទ កf ‹‹�ន��m/
f) ក3�ន�ច�››k 
បងប<នប�ង«?! 
��ង�=4ម�m���Q� �ប�3��ក បងប<នប�ង«?!W�ងtយ �ន
Oទ��ពច<����ន�Y�����ន���បងប<នប�ង«?!�ប�3�គក�ព ង���ន 
��?ម� $}e�គ���ជ�បជ �m) k 
�កម�គ�������នក<ន���ន�Yf) ក3ម�!uយeក�ម�!Wប f) ក3ទ$ 5 ន�ង
f) ក3ទ$ 8 �!s�ច<���មក) ង���Q? ���ច /�oP /ច<����នក) ង��ក��យ�ប?ក
ច�����ប3-) ����យ�ទ�! ��យប��ពញRកe� �ច<����ន �Y�����ន
ជ�!dង ក) ង��M ង�ព�ច /�oP /ច<����ន��យ�ប?កច��k 
���យព$�!s�,ន"!34�ង� �ច��?យ  ព�ក�គ�!s�បwx ក3ព$��ច /�oP /ច<�
���ន�Y�ទ$4�ង�����ន �Y�!Nម�ខb�� �ប?ព ���/�ទ នNង�!s�,!3បង3
��"!34�ង�ប�3ខ��នk Oទ��ពទ$ម�យ�!s�,នផ��3ªe���5W�ងtយ
� ���ព�!��នបងប<នប�ង«?!ក�ព ង���ន�Y�����ន��/k 
Oទ��ពទ$ព$� �!s�,នផ��3ªe�)ក�) ក3�Y!�បន3ជ�!dងk �����ន
����នទ$ក�ន�ងទ��ន����ប3���5 ប�2 ប3ព$ Oទ��ពW�ង��3�ន/ 
Oចទទ��,ន���5ប�នLម ព$��® !�បន3ជ�!dង 4ម�យ+���Q? �
��ច /�oP /ច<����នឆ�ង��ក��យ�ប?កច��k 
Oទ��ពjន��ច /�oP /ច<����នឆ�ង��ក��យ�ប?កច��នNង �!s�ព�"�� 
ប�2 ប3ព$បងប<នប�ង«?! �ប�3���5������នក) ង�����ន��ប3 �)ក���
mP នបងប<នប�ង«?!�����3�Yក) ង!�បន3ជ�!dង ន�ង�)ក����) ក3�Yក) ង
�ព���ន�����នប¯ម��ក� �<ច���,នក�Q!3��យ�m���Q�
គQ+�គប3�គង ����!s�,នប�x< នព$�����ន�Y!�បន3ជ�!dង ���
�ន���5��ច?ន�ពកk 
��ច /�oP /ច<����នឆ�ង��ក��យ�ប?កច���ផ5ង�ទ�! 
��?ម� $�ន �!uន���ច /�oP /ច<����នឆ�ង��ក��យ�ប?កច����ង�=4ម
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ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 35160.5q 
1. �កម�គ��� ����5����នក<ន���នf) ក3ម�!uយeក�ម�!Wប f) ក3ទ$5 
ន�ងf) ក3ទ$8 ន�ង�)ក���ចង3បu<������ន �!s�ប��ពញRកe��)?� � ក) ង
��M ង�ព�ច /�oP /ច<����នក) ង��ក��យ�ប?កច��k ���Q? ����ប�3
�យ?ងផ��3Oទ��ពជ<នបងប<នប�ង«?!ម ន�គk 
2. �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s��0 �3�����ន
W�ង��/ ���Oច�នក�ន�ងទ��ន����ប3���5ប�នLម �Y-) ���ក�
���យ�ទ�!k ប�x $�oP /�����នW�ង�ន/ �ពមW�ងRកe��)?� �ច /
�oP /ច<����ន��យ�ប?កច�� �!s��ន�Y��?� �ន�ធ?Q� ! ន�ង�Y�មQ� �
"!34�ង���5ក) ង��M ង�ព�ច /�oP /ក) ង��ក��យ�ប?កច��k 
3. ���5jន�4ប�4 �O�ព�,� ���ប�x< នRកe ��)?� ��=
�ន3��ក �!s�ទទ��,ន��ព�"�� }eច<����នក) ង�����ន4ម
ជ��ម?� �Y-) ���ក����យ ���ម�m���Q� ច /�oP /ច<����ន
��យ�ប?កច��k 
4. �ប��ន�ប?ច�ន�នRកe��)?� � ��?�ច�ន�នក�ន�ងទ��ន� ��/ ���Q? ���
"ប3�-) !ព$�កម�បក�ជន����ន��ទU� នNង�!s� ក�Q!3ព$��ច /�oP /
ច<����ន�Y�����ន4មជ��ម?�k ��"ប3�-) ! នNងផu�3Oទ��ព
ទ$ម�យ ��3បងប<នប�ង«?! ក) ង!�បន3ជ�!dង ន�ងម�ន�Y!�បន3ជ�!dង ទ$ព$�
��3���5�Y!�បន3ជ�!dង ���mP នបងប<នប�ង«?! ប�2 ប3មក�ទ�! 
គJ���5����) ក3�Yក) ង�ព���ន�����ន ប¯ម��ក� �<ច���ក�Q!3
��យ�m���Q� គQ+�គប3�គង ����!s�,នប�x< នព$�����ន���
�ន���5កកក ញ ប�2 ប3មក�ទ�!គJ �L ន�ព�����នជ�!dង�ប�3
���5 ន�ង��"ប3�-) !��យjច�នe ���ប3�បក�ជន�����3k 
5. �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s�ផu�3��QN ង4ម
��ប �!��3�បក�ជន ��ព$��"ប3�-) !���មច���ផ2�k មQ� �"!34�ង
���5 នNង"!3�ចង���Q? �����)?� �k 
���5Oច�!s�,ន�ក3�Yក) ងប�x $�ង3"� 4ម�យ+�����Q? ������យព$
"ប3�-) !� �ចk ���5នNង�!s�,ន�ក3ក) ងប�x $�ង3"��!ក) ងក�Q$  ���
ព�ក�គ��3�Yក) ង!�បន3ជ�!dងប( ��� / ��?យ�នបងប<នប�ង«?!�Y��
���ន��/ ��ន�L ន�ពម�ន�<�ធ�ន3ធ�� ���នNង�!s���/��យ ព$ម�យ
ក�Q$ �=ម�យក�Q$ k ���5�����)?� � នNងទទ��,ន��QN ងព$��
�ក�ព ��ប����ធ ����ង3"� ក) ង��M ង�ព�ប$�,u ��k ���យ��
បwx ក3ព$��ច /�oP /ច<����ន �ប�ពN!u�=�Y�ខb�� �Y�ទ$4�ង
�����ន ���5����ង3"� នNង �!s��ផ2��=�ន3�����ន����គចង3
�=�Y�ព��នក�ន�ងទ��ន�k 
6. ���ក3Rកe��)?� ����យJ!�( � � �មW�ង���Q? � ��ផ2� ���យ�ព�
ច /�oP /ច<����ន��យ�ប?កច�� ���ប3-) ���ក����យ នNង�!s�
��/��យ ក) ង��M ង�ព����Q? ������Q? k ���Q? � ��ផ2� ��យ�ន
ម<���! � �!L��ព ��យ�ក�Q� �ក5� ��°� �3បu<�ទ$���Y �
�L ន�ពប គ0�ក) ង��M ង-) ���ក� នNង�!s���/��យ ��យ�� ���&យ
"!34�ង���5 ន�ង���ប�ងព$��� ��ង�=4ម�m���Q�
គQ+�គប3�គងk ���Q? � ��ផ2��jទ�ទ�! នNង�!s�ក�Q!3��យម±នu$�ប!�ប!u�
ប�� ញ�គប3�គង�ប�3�����នk 
7. �បក�ជន����!s�,ន"!34�ង �!s�បwx ក3ព$��ច /�oP /��យច /�oP / 
�Y������ន���,ន"!34�ង�Yក) ង��M ង�ខb�����,ន
ក�Q!3ទ កk ��ខកdនក) ង���ធ%?�បប�ន/ នNងប�u �}e,!3បង3��
"!34�ង ��?យ�ន w| !ªe�ន���ក3�oP /�)ក����កមPក) ងប�x $
�ង3"�k 
�Y�ព�ច /�oP /� �ច ���5ម�ន"�,ច3��)?� ����ន w| !ច<����ន���ថP$
�M?យk l�3បQ�N ង�ម�យ Rក3ព&នUនNង���Q? �����ជ?��� ?� �!s��ក3ជ<ន
�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ងk 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 1312 - បQ�N ងRក3ព&នUនNង�����ន) 
12/6/07; 12/19/07A; 6/25/08A 
bប�មc&នU គ+ �m���Q� គQ+�គប3�គង bប�មc&នU គ+ �m���Q� គQ+�គប3�គង bប�មc&នU គ+ �m���Q� គQ+�គប3�គង bប�មc&នU គ+ �m���Q� គQ+�គប3�គង �ផ)ក�ផ)ក�ផ)ក�ផ)កទ$ ទ$ ទ$ ទ$ 5116511651165116....1111    ----    
��ច /�oP /ច<����ន��ច /�oP /ច<����ន��ច /�oP /ច<����ន��ច /�oP /ច<����នក) ងក) ងក) ងក) ង��ក��ក��ក��ក��យ��យ��យ��យ�ប?ក�ប?ក�ប?ក�ប?កច��ច��ច��ច�� 
�m���Q� គQ+�គប3�គង �ផ)កទ$ 5116.1 

���5 
��ច /�oP /ច<����នក) ង��ក��យ�ប?កច�� 
គQ+�គប3�គង �នប�Qងចង3ផu�3ជ<នជ��ម?�ក) ង��ច /�oP / ���Oច
ប��ពញ!�មs����ផ5ងTm)  ន�ងច��ប3O�មPQ� �ប�3���5 ក) ង��នក�Q!3
jន�ម!L�ព�����នk �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង�!s�
ប�ង«?!ន$!�� �ធ$���ប3����ជ?��� ?� ន�ង���ផ2����5 ក) ងច���ម��
���នក) ង��ក ��យ��ង�=4មចnប3 �m���Q� គQ+�គប3�គង ន�ង
ន�យ&!កមP��#,�k 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5117 - ��ច<����នឆ�ង��ក) 
�4ប�4 �O�ព�,��ប�3���5��) ក3 ��� �) ក3�Yក) ង
�ព���ន��ក Oចច /�oP /}eក �ប �!ក �ធ$4�ប�3ខ��ន�Y�����ន
�ម�យ ��យម�នគ�!ព$ទ$ក�ន�ង�) ក3�Yក) ង��ក�M?យk 
(ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 35160.5) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5111.1 - ទ$���Yក) ង��ក) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5111.12 - ទ$���YO��&យ��?���� �ប�3�4ប�4 
�O�ព�,�) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5111.13 - ទ$���Y���ប3ក ��mP នផ2/��ម�ង) 
គQ+�គប3�គង �!s�ព�ន�!e�m���Q� �ន/�M?ង� �ញ ��ប"�-) �k 
(ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 35160.5, 48980) 
Oទ��ពច /�oP /ច<����ន 
Oទ��ព���ប3��ច<����ន �Y��®!�បន3������5ច<� ���ន �!s�ផu�3
ជ<ន�<ចdង���មq 
1. ក) ង��ទទ���0 �3�m���Q� �ប�3គQ+�គប3�គង ក) ង��ទ ក}e
�កម�គ��� ន�ងបងប<នប�ង«?!ជ�បជ �m)  បង ប<នប�ង«?!�ប�3���5 ���,ន
ច /�oP /ច<����នក) ង�����ន ន�ង���នNង�!s�ច /�oP /ច<����នក) ង
�� ��ប�ព��ម�យបងប<នប�ង«?!�ប�3�គ ក) ង�����ន�!ម�យ
�Y-) ���ក����យ��/ នNង�នOទ��ពម ន�គk (ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 
35160.5) 
2. ���5�����នប¯ម��ក� ���ម�នOចច<����នក) ង �ព���ន
�����នប¯ម��ក��ប�3�គ ��យ�������នជ�!dង�ប�3�គ
�ន���5កកក ញ��/ នNង�នOទ��ពច<����ន �����នប¯ម��ក� 
ក) ង�ព���ន�����ន�ន � �ទ��&យ�ប�3�គ �<ច���,ន�ចងក) ង
�m���Q� គQ+�គប3�គង �ផ)កទ$ 5116 - �ព���នjន��ច<����នk 
���5�ន � �ទ��&យ �� �ទ��&យ ���ម�នOចច<����នក) ង �ព���ន
��ក��ប�3ព�ក�គ ��យ�������នជ�!dង�ប�3�គកកក ញ �!s�ទទ��
,នOទ��ពច<����ន�Y�����នជ�!ប�ផ ! O��&យ��?ទ$ក�ន�ងទ��ន�k 
3. �ប��ន�ប?�����ន���ទទ��,នម<�ន�ធ�ច�Qង�ជ?ងទ$ I �!s�,ន
ក�Q!3���ប3���ភ����កមP� �ធ$��ក� � ��ន���ក�ម ����កទ�មង3��/ 
���5W�ងtយ���,នច /�oP /ច<����នក) ង�����ន��/ �!s�
ទទ��,នជ��ម?�ក) ង���ផ2��=���ន�Y�����ន��ក ������ន
�d�ផ5ង�ទ�!k (�ផ)កទ$ 20 ចnប3����#O�ម� �ក 6316) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 0420.4 - �����ន�d) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 0520.2 - �����ន�ក�មកមP� �ធ$ច�Qង�ជ?ងទ$ I) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 6171 - កមP� �ធ$ច�Qង�ជ?ងទ$ I) 
4. "ប3�ផ�?មព$-) ���ក� 2003 - 2004 !�= �ប��ន�ប? ���5��) ក3 
���ក�ព ង�L�!ក) ងទ$�� �����ន �� យ�ជន�ង��m/ព$��ព$��ង�f) ក3
b�ក��# �<ច���,នក�Q!3��យគQ+�គប3�គង���ប3� ��ប"���# �
ច<����ន�Y �����ន���ក�Q!3��យ�ក��ង�ប3� ���#��$�%&�'(  f
�ន��m/f) ក3�ន�ច���/ ���5�<ប��/ �!s�ទទ��,នជ��ម?�ក) ង
���ផ2��=���ន�Y�����ន��ក ������ន�d�ផ5ង�ទ�!k (20 
ចnប3����#O�ម� �ក �ផ)កទ$ 7912 ន�ង5 CCR �ផ)កទ$ 11992) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 0450 - �ផន��� �!L��ព�ពញ��ញ) 
5. �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង Oច�ក�ព��?���ផ2�
���5 �=�ន3�����ន��ក ����នក�ន�ងទ��ន� ��?យព ���/��! 
Oចទទ�����ផ2� ���យ�Nងf�ន�L ន�ពព�����ក?!�M?ង ���Oច
បង«��m/f) ក3 ��3���5 ក) ង!�បន3��ក�បច� ប�ន) �����ម�ន ��

គ�lមក���ងផ�<��យ ���គ�lមក���ង��3�L���ពផ�<�ច�!u�ប�3���5k 
��?ម� $ផu�3Oទ��ព ���ម�L ន�ព�បប�ន/ �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក
����គ"!34�ង�!s�ទទ��,នq 
(ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 35160.5) 
ក. ��ចកu$�ថ�ង��Q� ��យ�ក�Q� �ក5� ព$!��ងjន��# �ទ$�) ក3��
ក) ង!�បន3�¬�!Nម�!s� � �ម�នម±នu$�ន �!uចnប3 �ប គ0��កប��ម?�����ង0ម �
�)ក�ក�ទ�����នO�X ប&Q� �!Nម�!s� � �ម�ន�ពទeព�,��lគច�!u 
ច�!u� �ទ< ��ពទeព�,�� �ប!u� �គ��� ន�ងOR��ព�R��k 
ខ. �$��! ��� � �ម�ន ��ក���! ���¶ម�,ម �ប��u /O�ន)k 
6. Oទ��ព�!s�ផu�3ជ<ន���5����ន�4ប�4 �O�ព�,� �!s�
,ន"!34�ងªe�Y�����ន��/ f�ក�ន�ងប��ម?��ចម�ង�ប�3m!3k 
���ប3���ក3Rកe� �ច /�oP /ច<����ន�Y��®!�បន3��ក��ប�3��
���ន �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s���ប?���Q? ���
��ជ?��� ?���យjច�នe ន�ងម�ន��មzង ��?ម� $ក�Q!3យក���5 ���នNង
�!s�ច /�oP /ច<����ន�Y�ព������នទទ��,ន���Q? � �ច<����ន
W�ងtយ �����?�ព$�ម!L�ព�ប�3�����នk 
(ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 35160.5) 
�����មចច�!u��?��ច /�oP /ច<����ន ម�ន�!s��ផក��? �ទUផ���ក� 
��!uព�កមP��/�ទ � /�4�!�&ក�ខ&Q�  ច<����ន����ន��ប3 
���ប3កមP� �ធ$��ក� ������ន�ក�ទ� Oច�!s�,ន��ប?ក) ងក�Q$
����&ក�ខ&Q�  ��/ �ន� ព��ព���ប3�បក�ជនW�ង��3k �ទUផ� 
��ក�Oច�!s�,ន��ប? ��?ម� $ក�Q!3ព$�ព�ន��ទU�ទទ��,ន ����ក3}e
ច<����នក) ងកមP� �ធ$ ���ប3���5�ឆ)?ម ន�ង�ន�ទព����ek (ចnប3�ប3� � 
�ផ)កទ$ 35160.5) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 6172 - កមP� �ធ$���ប3���5�ឆ)?ម ន�ង
�ន�ទព����e) 
���5���បច� ប�ន)ក�ព ង�) ក3�Yក) ង!�បន3��ក��ប�3 �����ន ម�ន
�!s�,នជ�ន����យ���5�) ក3�ទ�! ����ផ2�មកព$��®!�បន3��ក��M?យ 
��?ក��ង�!ក) ងក�Q$ �<ច���,ន�ចង�( ង�ក3�ក3 �Yក) ង
�m���Q� គQ+�គប3�គង �ផ)កទ$ 5116 - 
�ព���ន��ក��ប�3�����នk 
(ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 35160.5) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5116 - �ព���ន��ក��ប�3�����ន) 
��?ក��ង�!ក) ងក�Q$ �<ច���,ន!�មs���យ ជ�ព<កទ$ 20 ចnប3����#
O�ម� �ក �ផ)កទ$ 6316 ���ប3���ផ2��ចញព$�����ន�ក�មកមP� �ធ$ 
ច�Qង�ជ?ងទ$ I ប( ��� / ��កម�ន"�,ច3ផu�3ជ<ន ម�ធ�,យ�ធ%?���Q? �
��3���5���ច<����ន�Y��®!�បន3��ក��ប�3ព�ក�គ�M?យk 
�W/��( ង�ន/កu$ �Y�ព���)?� � �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ
"!34�ង Oច �ន w| !��?ម�ធ�,យ�ធ%?���Q? � ��យ�ផក��?ទ$ក�ន�ង 
ន�ងម<�ន�ធ�����នk Oទ��ព���ប3ម�ធ�,យ�ធ%?���Q? � �បប�ន/ �!s�
�ផក��?!�មs�������| �!L �ក3��uងk 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 3250 - jថ�ឈ)���ធ%?���Q? �) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 3540 - ម�ធ�,យ�ធ%?���Q? �) 
�ក����ង��បចnប3q 

ចnប3�ប3� � 
�ផ)កទ$ 35160.5 �m���Q�  � �ន&យ ន�ងន�យ&!កមP��ក 
�ផ)កទ$ 35291 � �ន&យ 
�ផ)កទ$ 35351 ��"!34�ង���5�=�����ន�ក3�ក3 
�ផ)កទ$ 48980 ��ចកu$ជ<ន��QN ង�Y��?ម�គ0��ក� 

ចnប3ន�យ&!កមP ច�Qង�ជ?ងទ$ 5 
�ផ)កទ$ 11992 - 11994 ន�យមន&យjន�����ន����ន��m/f) ក3
�ន�ច� 

ចnប3����#O�ម� �ក ច�Qង�ជ?ងទ$ 20 
�ផ)កទ$ 6316 ���ផ2�ព$�����ន�ក�មកមP� �ធ$ 
�ផ)កទ$ 7912 ���ផ2�ព$�����ន����ន��m/f) ក3�ន�ច� 
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• �����ន��ក �!s�� �មប��< ��m���Q� jន��ច<���ម�ប�3�4ប�4 
�=ក) ង�ផន�� LEA ����ភ�������ម�ផ)កទ$ 1112 jនចnប3�ប3� �
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ក 4ម���Oច�ប�ពN!u�=,ន�����ន��ក ន�ង�����ន�ប�3ខ��ន 
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ន�ង�ម!L�ព�ប�3�4ប�4 ��?ម� $ច<���មក) ង���Q? ���ព�ន�!e�M?ង� �ញ 
ន�ង�ក�ម�����នk 
• �Nក�����បជ ��កម�បNក������ន ��?ម� $ផu�3��m��ទប�នLម��3
�កម�បNក������ន ច��R/�����ន�ក�មកមP� �ធ$ ��យ�ន��
ច<���ម�ប�3�4ប�4 �Yក) ង��ព�ន�!e�M?ង� �ញ ន�ង�ក�ម�����នk 
• �ច�� ���កព&!K�ន��ព$�ព� $កច��ម?ន�ប�3�����នន$ម�យTក) ង��
�ឆ�?យ!ប�=នNង� ��ន��គQ�នយe�ពW�ង��3k 
• ផu�3}���ភ�����ព��)ក�Nក����3�4ប�4k 
• ��ប?bបក�Q� �,��&យWក3ទង�ប�3��ក (b. � �ប�យ�ប�3�����ន
��គមន���ក�<កM�ន��) ��?ម� $ផ5ព%ផ�យព&!K�ន��ព$ NCLB 
��ចកu$ជ<ន��QN ង�"�,ច3 ន�ង��ចកu$ប�នLម LEAk 
3. ��កនNងផu�3ជ<ន�ព"�,ច3�<ច�����មប��ម�� ជ�ន�យ�ផ)ក
ប�ច�ក�ទ� ន�ង��bប!LមÂ�jទ�ទ�! ��?ម� $ជ�យ ��3�����ន ច�Qង�ជ?ង
ទ$ I �ផ)ក ក ក) ង�����បច��ផន�� ន�ង�ន �!u�កមP�ពច<�� �ម�ប�3
�4ប�4 �បកប��យ�ប��ទU�ព ��?ម� $�ក�ម�ទUផ���ក��ប�3���5 
ន�ង���ន �!uន������ប�3�����នq 
• ���2ង3ម!��4ប�4 នNងជ�យ ក�Q!3ព$!�មs����ក3�ក3���ប3��
bប!LមÂ ក) ង�����បច��ផន�� ន�ង�ន �!u�កមP�ពច<�� �ម�ប�3�4ប�4
�បកប��យ�ប��ទU�ព ��?ម� $�ក�ម�ទUផ���ក��ប�3���5k 
• �កម�បNក������ន ន�ងគQ+កមP��ផ��3���បNក���3�)ក��ក�
���ង3�គ��ក) ង��ក នNងផu�3ជ<នព&!K�ន�!Mប3ប�នLម ច��R/!�មs���
��ច<���ម�ប�3�4ប�4�Y4ម�����នk 
• ផu�3ជ<ន��បQu /ប�u ���3��ជ�ក�កម�បNក� �����ន (SSC) 
គQ+កមP��ផ��3���បNក���3�)ក��ក����ង3�គ�� (ELAC) �កម
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"ប3O�មPQ� ច��R/ព&!K�នថP$TRក3ព&នUនNង�����ន��គមន���ក�<កM�ន��? �<មWក3ទង�យ?ងខX ��Y�គ�ទ�ព&� Facebook ន�ង Twitter! 

�បNក���ក (DAC) ន�ងគQ+កមP��ផ��3���បNក���3�)ក��ក���
�ង3�គ��ក) ង��ក (DELAC)k 
• ផu�3}�����ប3����ក� ន�ង���ភ����� ��x ជ$�+ ��3 ប គ0��ក
ទទ����+�ផ)ក��ច<���ម�ប�3�គ��� ក) ង�����បច��ផន�� ន�ង�ន �!u
�កមP�ពច<�� �ម�ប�3�4ប�4�បកប��យ�ប��ទU�ព ��?ម� $�ក�ម
�ទUផ���ក��ប�3���5k 
• �ភ������គមន���ក� ���ប3ប គ0��កទទ����+�ផ)ក��ច<���ម
�ប�3�គ��� �����?កកមc�3���ប!�ប!u��� ន�ង����មប��ម��k 
• ផu�3��បQu /ប�u ����ប3�)ក�គប3�គង��#,�4ម�����នk 
• �ភ������Â � ន�ងធន�ន��?ម� $m��ទ��3�����នk 
• ផu�3��m��ទ��3�����ន ក) ង���ភ����មQ� ��4ប�4 4ម
�យ+���ភ����មQ� �មជÃ���គ���ទ<��ទ<�យ ន�ង4ម�យ+��ប�ង«?!
ប�u ញមQ� ��គ����Qបk 
4. ��កនNង�ធ%?����មប��ម�� ន�ង� �មប��< �យ ទU�±�u ច<���ម�ប�3
�4ប�4 ន�ង�កមP�ព�� ក) ង�ផ)ក ក �ម�យនNងយ ទU�±�u
ច<���ម�ប�3�4ប�4���មកមP� �ធ$ �<ចdង���មq 
• ���ន�Y�កPង�ចម�ង (Early Reading First) 
• ���ន�ចម�ង (Reading First) 
5. ��កនNង"!3� ��ន���<ចdង���ម ��?ម� $�ធ%?��¿យ!jម��ប"�-) ��=��?
�!�� ន�ង�ប��ទU�ពjន�m���Q� jន��ច<�� �ម�ប�3�4ប�4 ក) ង
���ក�មគ Q�ពjន�����ន ច�Qង�ជ?ងទ$ I �ផ)ក ក ��យ�ន��
ច<���មព$�4ប�4k 
��¿យ!jម��ន/ នNង� �មប��< ���ក�Q!3ព$bប�គ0ក) ង�� ច<���ម}e
�ន3�!��ច?ន ��យ�4ប�4 ក) ង�កមP�ពច<�� �ម�ប�3�4ប�4 (��យ
�ន��យកច�!uទ ក�ក3�ព���� ច��R/�4ប�4 ����ន
���#ក�ច�ទន3�ខ�យ ព��� ន�ង�ច/���ង3�គ��ខ�/T �ច/�ក5�ខ�/T ��
ជន�!��គ!�ច ��!���ន��jទ)k �����ន��កនNង��ប?�ទUផ�
jន��¿យ!jម���ព$�m���Q�  ន�ង�កមP�ពច<�� �ម�ប�3�4ប�4 
��?ម� $ប�ង«?! យ ទU�±�u���ប3��ច<�� �ម�ប�3�4ប�4}e�ន3�!�ន 
�ប��ទU�ព ន�ង��?ម� $ព�ន�!e�M?ង� �ញ ន<��m���Q� jន�� ច<���ម
�ប�3�4ប�4 (ន�ង�ន��ច<�� �មព$�4ប�4) ក) ងក�Q$ "�,ច3k 
• ព�ន�!e�M?ង� �ញន<�ទ�ន)ន&យ���Rក3ព&នU ព$���2ង3ម!�ទ<W�ង��ក 
ជ����ន�)ក�គប3�គងក�ច��������ន ��¿យ!jម��បនuប�2 ប3 ន�ង
��¿យ!jម��កមP�ព�ន �!u ��ច<���ម�ប�3�គ���ក) ង�ផន���Y4ម
�����នk�k 
• }e�4ប�4�Nងព$�ប��ទU�ពjន���ន �!u��ច<���ម�ប�3�គ��� ន�ង
�កមP�ពក) ង�����ន �Y4ម�ង0�បជ �������បច���យ�យក��
���ន �)ក��មប��ម����ច<�� �ម�ប�3�4ប�4 �កម�បNក������ន 
គQ+កមP��ផ��3���បNក���3�)ក��ក����ង3�គ�� ��គមន��គs
ប��ងzន ន�ង�4ប�4 �កម�ព��)ក�Nក���4ប�4 មQ� �
�គ���k�k ផu�3��¿កមPបក��ប 4ម ��គ�� �Y4ម�ង0�បជ ��4ប�4 
��ង0�បជ ���គមន�k 
• ច<���មក) ង��¿យ!jម��ប"�-) � ��?�m���Q� jន�� ច<���ម
�ប�3�4ប�4 ជ�យ ��មប��ម����3���បម<� ន�ង��lយ��Q�
ព$��¿យ!jម��កម�បNក���កW�ង��3 ��យ�កម�បNក���ក���ប3
កមP� �ធ$�ប3� ����Qងk 
• ច<���មក) ង��ព�ន�!e�M?ង� �ញ jន�m���Q� jន��ច<� � �ម�ប�3
�4ប�4 4ម��"�,ច3 ��ង�=4ម�ទUផ�jន��¿យ!jម�k 
• �ធ%?��ព�ន�!e�M?ង� �ញ�ប�3�កម�បNក���ក ��?កមP� �ធ$ក) ង��ព�ងNង
���ន �!u ��យ�នទ�ន)ន&យ���ប3��ព�"��ក��ប3ថ� ��k 
6. ��កនNងក�ង�ម!L�ព�����ន ន�ង�4ប�4 ��?ម� $ªe�ន
��ច<���ម�ប�3�4ប�4�ន3�!��ច?ន ��?ម� $��ªe,នន<���ច<�� �ម
�ប�3�4ប�4 �បកប��យ�ប��ទU�ព ន�ង��?ម� $m��ទ��3�ព�j�គ< 
ក) ងច���ម�����ន���Rក3ព&នU �4ប�4 ន�ង��គមន� ��?ម� $
ប�ង«?ន�ព��គជ&យ�ប�3���5 4ម�យ+�កមP�ព�<ចប� ��យ
dង���មq 

ក. ��យ�នជ�ន�យព$�����ន ច�Qង�ជ?ងទ$ I �ផ)ក ក �����ន��ក 
នNងផu�3ជ<នជ�ន�យ��3�4ប�4���5������ន�Y�����ន �
�����ន��ក 4ម��គ�� ក) ង��យ�3�Nងព$�ប�នបទ �<ច�បទ�# ន
�!����ក��ប�3��#k 
• បទ�# ន�ទUផ���ក��ប�3���5�ប�3��# 
• ��¿យ!jម�����ក�ក) ង!�បន3 ន�ង�ប"���# � �ម�ន�� 
¿យ!jម��ជ��ម?� 
• !�មs���W�ងtយjន�ផ)ក ក 
• � �ធ$4ម�ន�ព� $កច��ម?ន�ប�3ក �ប �! ក �ធ$4 ន�ង 
• � �ធ$�ធ%?���ម�យ�)ក�ប3� � 4ម�យ+���ធ%?�កមP�ពW�ង �ន/q 
• �ន)��$ទ�ព��)ក�Nក���4ប�4ទ<W�ង��# �<ម�ន��QN ងWក3ទងនNង
ច�Qង�ជ?ងទ$ I 
• ���� ���ប3�កម�គ����<ច�q ��យ�3�Nងព$ ប&Q� ព�ន2 �����ន 
��យ�3�Nងព$���"ទ����ផក��?�ទUផ� ��យ�3�Nងព$បទ�# ន���
�ផក��?ប&Q� lយ��Q�  ���នOន�ពN!uប&�!ព�ន2 �ប�3ក �ប �! ក �ធ$4
�ប�3��ក�)កk�k 
• ��?ម� $ជ�យ }e�4ប�4យ�3�Nងព$បទ�# ន�!���ប�3��# �ភ���� ន�ង
ផu�3ជ<ន���� �� កមP� �ធ$��ក� ន�ង��Â ���ក���ប4មបទ�# ន (K-
12) ����ន�ក�Q+��tញ3�គ���k 
ខ. ��យ�នជ�ន�យព$�����ន�ប�3ខ��ន �����ន��កនNងផu�3 
ជ<ន��Â � ន�ង��បQu /ប�u � ��?ម� $ជ�យ }e�4ប�4 �ធ%?���ម�យ
ក �ប �! ក �ធ$4�ប�3ខ��ន ��?ម� $ប�ង«?ន�ព��គជ&យក) ង����ក� �<ច�
��បQu /ប�u ��ក��កមP ន�ង����ប?�,�3ប�ច�ក� �ទ� 4ម��គ�� ��?ម� $
ប�ង«?ន��ច<� � �ម�ប�3�4ប�44ម�យ+q 
• ��ផu�3ជ<នf) ក3��ក� 4ម�យ+���ប3� � ន�ងមន �5�ពញ� &យក) ង��ក
�<កM�ន�� ���ជ�យ }e�4ប�4 �ធ%?���ម�យក �ប �!ក �ធ$4�ប�3ខ��ន 
��?ម� $�ក�ម�ទUផ���ក��ប�3ព�ក�គk 
• ���ភ���� ន�ង��ផu�3ជ<នកមP� �ធ$�<ច� l�!$គQ� !� �ទ� �គ��� 
l�!$���ន កមP� �ធ$�ក��កមP�គ���k�k 
• ��ផu�3ជ<ន��3�កម�គ��� ន<�ព&!K�ន ន�ង��Â � Wក3ទង
នNង���ធ%?���ម�យក �ប �! ក �ធ$4�ប�3ព�ក�គ ��?ម� $�ក�ម�ទUផ�
��ក� �Yក) ង�ពN!u���Q� �<ច� l�!$� ���!Mប3�=�����ន ន�ងផ2/
�ប?កច��k 
• ផu�3ជ<ន��Â � ន�ង��បQu /ប�u � ��?ម� $ជ�យ }e �4ប�4 
�ធ%?���ម�យក �ប �! ក �ធ$4�ប�3ខ��ន �=��?��ក�Q!3�m��i�ប�3
���5k 
គ. ��យ�នជ�ន�យព$�����ន ន�ង�4ប�4 �����ន��កនNង�ប3� �
�គsប��ងzន ប គ0��ក�ម?��ថក �� �យក ន�ងប គ0��ក�jទ�ទ�! ព$� �ធ$
�,��&យWក3ទង ន�ង�ធ%?���ម�យ�4ប�4�j�គ<��P?�ព��ព$!jម� ន�ង
��� �មច��Qក�ប�3�!ប�4 ន�ង��ព$� �ធ$�ន �!u ន�ង��មប��ម��កមP� �ធ$
�4ប�4 �ពមW�ងប�ង«?!ទ��ក3ទ�នង�¿ង�4ប�4 ន�ង�����ន 
4ម�យ+q 
• ���ភ����កមP� �ធ$��ក� ន�ងផu�3ជ<ន��បQu /ប�u � ��3ប គ0��ក
�����ន ��ព$� �ធ$�ធ%?ªe�4ប�4ច<���មក) ង��ប�ង«?ន�ទUផ���ក� 
• ��ផ��! ន�ង�ចក"យ��Â ���ក���ព$��ច<���ម�ប�3 �4ប�4 
��3ប គ0��ក 
• ���ក���ប�ក!$ន<���ច<���ម�ប�3�4ប�4 ��ផ)កម�យ jន����ក�ព$
���ក�ម�ទUផ���ក� �Y4ម�����ន 
• ��ទទ���0 �3 ន�ងផ5ព%ផ�យន<��ព��គជ&យjន��ច<�� �ម�ប�3
�គ��� �����ន��គមន���ក�<កM�ន��ន�ងÆទU�ព��ប�3�����ន
�=��?�ទUផ���ក��ប�3���5 
• ��ជ�យ ��3�4ប�4 ក) ង��m��ទ�កមP�ប�ក��កមP�Yផ2/ �R�គJ
��យ�3�NងកមP� �ធ$�ប�3��ក �<ច� ���ន�Yទ$�� �ប?កច�� 
ឃ. �����ន��ក នNង"!3� ��ន���<ចdង���ម ��?ម� $�� f
ព&!K�ន���Rក3ព&នUនNង�����ន ន�ង�4ប�4 �<ច� កមP� �ធ$ ���បជ � 
ន�ង�កមP�ព�ផ5ងT�ទ�! �!s�,នប�x< ន �=�ន3�4ប�4�ប�3���5

���ច<���ម ក) ងទ�មង3�!ម�យ ន�ង�យយ�3 ��ម�នទ�មង3ជ��ម?�
4ម���Q?  ន�ង�������4ប�4Oចយ�34ម���Oច�ធ%?�=
,នq 
• មQ� �បក��ប 
•�គsប��ងzន BCLAD ��?ម� $ចង�កង�ក����¿�យ+�ព� 10 ��( ង 
�Y�����ន 
• ���5ច�ន�ន 15% ���?�ព$�ន/ គJ��)ក��ក��� �ង3�គ�� 

�ផ)កទ$ III. ����ពjន�m���Q�
ច<���ម�ប�3�4 ប�4ទ<W�ង��ក 
��យ�ន��ទU����មច 
��កទទ���0 �3f �Yក) ងប� �បទjន�ពច�ម/m) �ប�3�កង�ប�3�យ?ង 
�កម�គ�������ន�!���ន� �ប�ធមK ���#ក�ច� ន�ងក�ម�!�ប�ធមK
ខ �Tm)  ,ន��មច��Qកក) ង ����ក��ប�3ក �ប �! ក �ធ$4�ប�3ខ��ន 
ន�ងចង3}eព�ក�គ��គជ&យក) ង�����ន ន�ងក) ងជ$� �!k �កម�គ���Oច
�នÆទU�ព���?�ព��គជ&យ��/ ��យ���ធ%?}e�����ន ន�ង
�����ន��ក �នទ�ន��ខ ��!s�ច��R/�ទUផ�ខc�3k ��?ម� $ ���មច
,ន�ព��គជ&យក) ង����ក����ប3���5W�ង��3 �យ?ង�!s���ប?
���ច�ប�3�គ���k 
1. ��ក ន�ង�����ន����នក) ង��ក នNងផu�3ជ<ន��3�គ���
���5�គប3ក�ម�!W�ង��3 "ប3ព$f) ក3ម�!uយe��<! ��3f) ក3ទ$12 ន<�
}���¬��ច?ន���ប3��ច<���ម � �ម�ន!��ទ$!�̧<ម!� !��ទ$�ព�
�Nក�� ន�ងក) ង����ក�k 
• ��!�̧<ម!�q �កម�គ���ច<���មក) ង���ចក� ���កទ�ន�� ខ ��!s�
��?ម� $�ភ��������ក�ªe� $កច��ម?ន�=ម ខ ន�ង��/��យបw� Rក3ព&នUនNង 
1. ���ប3� ��ប�3ក ���) ក3 
2. �ព��គជ&យក) ង����ក� ���ប3ក ��W�ង��3ក) ង �����ន 
• �ព��)ក�Nក��q �4ប�4 ន�ង�)កផ��3���ថW� ��?កទNកច�!u ន�ង
m��ទ��3�)ក�jទ�ទ�! }e�ធ%?������m)  ��?ម� $��មកន<����ក�ម
�����ន ន�ងប�ង«?ន�ព��គជ&យ � �ម�ន �ភ�,�ក�ច������ន �ព
��)ក�Nក���គប3��Wប3�Q� + ន�ង���ធ%?��ចក�$���មចច�!u� �មm) k 
• ����ក�q ����ក����ប3�គ���W�ងម<� ���ផu�3 ���ច
��3�4ប�4 ន�ង�)កផ��3���ថW� ��?ម� $ជ�មញ�ទUផ���ក�
�ប�3���5k 
1. ����ក��ប�3មន �5�ពញ� &យ����°u !��?�កមP�ពq �4ប�4 ន�ង
�)កផ��3���ថW� ក�ព ង��ក��( ង�កមP ��?ម� $�� យខ�<ន��)ក!�̧<ម!� ន�ង
�)ក�Nក���ន�ប��ទU�ពk 
2. ����ក��ប�3���5q �4ប�4 ន�ង�)កផ��3���ថW� ច<���ម�ម�យ
���5ក) ង�កមP�ព ន�ង���ន �!u�� �Y �គ��# ន ���ជ�យ ��?ក
�2�យ����ក��ប�3���5��<!ផ !� &យ��ក�k 
• �)កច<���មក) ង��គមន������នq �កម�គ��� ច<���មក) ង�ពN!u��Q�
�����នទ<��ទ<�យ ន�ងផu�3ជ�ន�យ 
2. �����នន$ម�យT នNង��?ក�M?ងន<���ច<���ម�ប�3�គ��� ន�ង�ក3
�oP /���ន �!uយ ទU�±�u �Yក) ង�ផន���!ម�យ���ប3�ទUផ���ក�
�ប�3���5 ��យគ<�ប�� ញព$កមP� �ធ$���ទ<��ទ<�យ �ធ%?�ផន��,ន� 
ន�ង�ន�L���ពយ<���ង%ងk 
• ទ<��ទ<�យ 
1. �ន��ផ���x ប3��យច�� �=នNង�m��i�ផន����ក� 
2. �ន�កមP�ពច<���ម ន�ង���ន �!u���ច?ន 
3. Wក3ទង�=�កម�គ����ផ5ងTm)  ផu�3ជ<ន��បក��ប�ក�� �ង0�បជ � 
ន�ងទ��ក3ទ�នង��ទ�!���ក) ង��ក 
• �ន�����បច��ផន��,ន� 
1. ក�Q!3ព$�m��i���Oច¿�3��ង,ន�ក3�ក3����!s�,ន�!�!
ព�ន�!e 
2. �!s�,នជ<ន��QN ង ន�ង�Q����យ�����jន���"ទ��� 
4. �ផក��?�������� ន�ងទ�ន)ន&យ�����ន���Rក3ព&នU 
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�����ន��គមន������ន��គមន������ន��គមន������ន��គមន���ក ����ន���ភ�����ង�គប�ផ !�ប"���#��$�%&�'( ក) ង�យ+���,�ប$-) �ច ង���យ�ន/��ក ����ន���ភ�����ង�គប�ផ !�ប"���#��$�%&�'( ក) ង�យ+���,�ប$-) �ច ង���យ�ន/��ក ����ន���ភ�����ង�គប�ផ !�ប"���#��$�%&�'( ក) ង�យ+���,�ប$-) �ច ង���យ�ន/��ក ����ន���ភ�����ង�គប�ផ !�ប"���#��$�%&�'( ក) ង�យ+���,�ប$-) �ច ង���យ�ន/ 
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�����ន��គមន� 
��ក�<កM�ន�� 

�����ន��គមន�  ���5ខ�!ខ��បNង��បង 
 

"ប3O�មPQ� ច��R/ព&!K�នថP$TRក3ព&នUនNង�����ន��គមន���ក�<កM�ន��? �<មWក3ទង�យ?ងខX ��Y�គ�ទ�ព&� Facebook ន�ង Twitter! 

• �ន�L���ពយ<���ង%ង 
1. ប�ង«?!�ច��មc&នU�ច�j±នuយ� ��?ម� $m��ទ��ច<�� �ម 
2. ��មប�ម�យ���បu�X ច�!u ន�ងទ�5ន+� ��&យ�យ+�ព� យ<����ប3��
ច<���ម�ប�3�គ��� 
3. �ទ�ទង3�ព��)ក�Nក���ប�3�4ប�4����ន��ប3 ន�ងប�ង«?!�ព
��)ក�Nក���ប�3�4ប�4ថP$ 
3. គQ+�គប3�គង���ប3� � ទទ���0 �3��+��dន3jន�ព��)ក�Nក��
��#,� �Yក) ង�����បច���� �ពNងទ ក ន�ង��ប�ង«?!ប� �������ជ�យ 
��3��ច<���ម�ប�3�គ���k ��ក ន�ង�����នក) ង��ក នNងព��ម
ប�ង«?! បQu / ន�ង�ទ�ទង3�ប�ធមKទ��ក3ទ�នង ����°u !��?����ក�
�ម�យទ�5ន� ��&យ��ម ��ព$�ព��គជ&យក) ង��ក� ���ប3���5�គប3� <ប 
ន�ង���បu�X ច�!u ក) ងច���ម�4ប�4 ន�ង�)កផ��3���ថW� ប គ0��ក
�����នន�ង��ជ�ក��គមន� ��?ម� $�ច�� ���កទ�ន��ខ ��!s� 
�ពមW�ង�ធ%?}e�គ$ន$ម�យT�នទ�ន<�ខ ��!s� ច��R/�����មចទ�5ន
� ��&យk 
• �យ?ងនNងព��មប�ង«?!ទ��ក3ទ�នង�����បកប��យទ�ន កច�!u
�Yក) ង�����នk ��យ�ន���m�ពច��R/�4ប�4 ន�ង�)កផ��3��
�ថW� �����ននNងq 
1. �ន�����x ?ញ ន�ង�% គមន�ច��R/ព�ក�គ 
2. �m�ពក�$កង%�3�ប�3ព�ក�គ 
3. ផu�3ក�!u�យ���3����មច��Qក�ប�3ព�ក�គ 
• �យ?ងនNងទទ���0 �3 �m�ព ន�ង��/��យq 
1. !�មs����ប�3�គ��� ន�ង��គមន� 
2. �ពខ �m) dងច��!3f) ក3�ង0ម���#ក�ច� ន�ងfម� &នu�ង0ម 
�ពមW�ង�! �e�ព���ច ����ក?!�ចញព$�ព ខ �m) W�ង��3�ន/ 
3. �ពខ �m) dងព<ជ��ន�/�!�ពនU /�wx !�/�ប�ធមK/�� ន�ងfម� &នu
�ង0ម �ពមW�ង�! �e�ព���ច ����ក?!�ចញព$�ពខ �m)
W�ង��3�ន/ 
• �យ?ងនNង�ចក� ���ក���ច ន�ងទ�ន��ខ ��!s��ម�យ �កម�គ��� 
4. ��កនNងផu�3ជ<ន}���ភ����� ��x ជ$�+ ��3ប គ0��ក ន�ងជ�ន�យ
ប�ច�ក�ទ� ��3�����ន ��?ម� $ជ�� ញ��យ�3�Nង ន�ង�ប��ទU�ពjន
���ន �!u��ច<���ម�ប�3�គ���k 
5. ��ក ន�ង�����នក) ង��ក នNង�!s��Q����យបទ�# ន�ផន��
��គមន����ប3ទ�ន��ខ ��!s�ក) ង�����ន (ComPAS) ក) ង�����បច�
�ផន�� ���ន �!u ន�ង��¿យ!jម�កមP� �ធ$ ន�ង�កមP�ពច<���ម�ប�3
�គ���k 
បទ�# ន�ផន�� ComPAS  
1. �យ?ងនNង��f���5�គប3�<ប �ន}����ក� ��� ជ�យ ��?ក�2�យ
��3���ឆ�?យ!ប�=នNង�ប�ធមK ន�ង�នu�� ខk 
2. �យ?ងនNង��f���5�គប3�<ប ន�ង�គ���ទទ��,ន�� ជ<ន��QN ង ន�ង
Oច��ជ?��� ?�កមP� �ធ$�ប3� � ����ម��បនNង!�មs����ប�3ព�ក�គk 
3. �យ?ងនNង��f ���5�គប3�<ប ន�ង�គ��� �ន��ទU� ទទ��,ន
ទ�ន)ន&យ4ម��គ�� ��ព$គ Qផ� ន�ង���ពញ ច�!u �ពមW�ងOច�ក3
ប��< �ទ�ន)ន&យ �=ក) ងOទ��ពចម�ង�ប�3�����ន ន�ង��ក ��?យ
�����មចច�!u��?ម� $�ធ%?���ភ���� ក) ង��គមន������ន�ប�3ព�ក�គk 
4. �យ?ងនNង��f���5�គប3�<ប ច<���ម�( ង�កមP ក) ង ��គមន���ក�
ច�ម/ជ��ន3 ន�ង�� យ�មន �5�ពញ� &យ �����%ង�ក���ភ����ខ��ន ន�ង
}����ក��បនuប�2 ប3k 
5. �យ?ងនNង��f ���5�គប3�<ប ទទ��,នបទព���ធន� °2 �3ខ��ន
�¬��ច?ន ន�ងបទព���ធន���ក��¬�ពញប� �ប<�Q� k 
6. �យ?ងនNង��f ���5�គប3�<ប ���នក) ងប� ����ម�យ���ប�ង«?!�ព
�!3ធន3 ����ន��� �ពNងខc�3 �L ន�ព����ន����យផ� ន�ង
}���¬�នន&យ ���ប3ªe���5W�ង��3m) ច<���មk 
7. �យ?ងនNង��f �នទ��ក3ទ�នងចn�3��3 ��យ °2 �3 ន�ងWន3
�ព���� �ពមW�ងទ$ក�ន�ងទ��ន����ប3��ជ�ក��គមន������ន 
��?ម� $ច<�� �មក) ង���ន2��¬�នន&យ ន�ង�ន�ប��ជន�k 

8. �យ?ងនNង��f ���5�គប3�<ប �ន��ទU�ទទ��,ន O¶��នជ$��!� 
ប� ������ក��¬� ! ��m��ទ� ខ�ពផ�<��យ ន�ងផ�<�ច�!u ���ប3� �
�យ ន�ងមន �5�ពញ� &យ ���m��ទ��3ជ$��ព����ន� ខ�ព� ន�ង
�នន��នu��ពk 
9. �យ?ងនNង��f ���5�គប3�<ប �ន� �!L��ព ក) ង�����ន ��?យ
�នផ�<�� �!L��ព W�ង�ព��= ន�ងមកព$�����ន �ពមW�ង�ន
� �!L��ព�Yទ$ជ�!dងជ �� �ញ�����នk 
�Yទ$ប��ប3 ទ�5ន� ��&យ�ប�3�យ?ង គJ}e�4ប�4 ន�ង�)កផ��3���ថW�
�គប3�<ប�Y�<នM�ន�� �ន��ប���ញម!� ន�ង���ចក) ង�����មចច�!u 
ច��R/���ប3� �ក �ប �! ក �ធ$4�ប�3ព�ក�គ }e�កម�គ��� ន�ង�គsប��ងzន 
�ធ%?����មm)  ��?ម� $�ព��គជ&យ�ប�3ក �ប �!ក �ធ$4�ប�3ព�ក�គ }e�កម
�គ���យ�3�Nងព$ទ�ន��ខ ��!s��ប�3ក<នT ��?យ�Y�ព�����ក<នT
�នទ�ន��ខ ��!s� ន�ង}e�យ?ងl�3m) ជ�� ញ}e�គ���ទទ��ខ ��!s�ច��R/
!��ទ$�ប�3ព�ក�គ �<ច���ព�ក�គជ��  ញ�យ?ង���k 
�ច ង���យ �យ?ងចង3}e�4ប�4 ន�ង�)កផ��3���ថW� �ន��កមP
��ទU�ច��R/�����ន�ប�3�យ?ង�( ងព�!�,ក� ��?ម� $ªeព�ក�គOច��មm)
ជ�យ }e����ន ���5�ប�3�យ?ង�ន�ព��គជ&យ ន�ង�� យ�មន �5
�ពញ� &យ����ន� ខ�ព�k 

�ផ)កទ$ IV. ���ន ម&!�m���Q�  
�m���Q� jន��ច<���ម�ប�3�4ប�4ទ<W�ង��ក �!s� ,ន�ភ������មm)  
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• �ង0�បជ ��កម�បNក���ក jថ�ទ$ 17 �ខb�� -) � 2007 ន�ងjថ�ទ$ 7 
�ខម�ថ � -) � 2007k 
•���ធ%?បទប�� ញ ន�ង��ព��ក� �Y4ម�����ន - �ង0�បជ �
�កម�បNក������ន �ង0�បជ �គQ+កមP��ផ��3�បNក���3�)ក��ក�
���ង3�គ�� �ង0�បជ ���គមន��គsប��ងzន ន�ង�4ប�4 �ង0�បជ ��)ក
�Nក���4ប�4 �ង0�បជ ��4ប�4�ប3� �ព���� k�k - �ខ ម�� -) � 2007 
��<!��3�ខ�ម� -) � 2007 
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ធន�ន�គប3�គងq 

��ប<�P ន��ព$កមP� �ធ$�ប�3�ក��ង�ប3� ���#��$�%&�'(  
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ចnប3��#��$�%&�'(  �ន w| !}e�����ន��កW�ង��3 ផu�3ជ<ន
���ប3�����ន�ជ��ម?�k �ផ)កទ$ 58500 jនចnប3�ប3� � ក�Q!3
ន�យមន&យ�����ន�ជ��ម?� f������ន ��កមf) ក3�ច3
��យ�Mកម�យក) ង�����ន ����ប!�ប!u���ក) ង�m�ប�Qងq 
(ក) ប�ង«?ន}����!�ប����3���5 ��?ម� $�ភ����!jម� � �ជx�នjន��
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�បnយ� $កlយk 
(ខ) ទទ���0 �3f ����ក�����ប�ផ ! �ក?!�M?ង�Y �ព�������5
���ន ��យ��ច�!uចង3���នk 
(គ) �ក�ន<��L ន�ព��ក����ប�ង«?ន��ជ�� ញខ��ន�ង ��!�ប��
��3���5 ន�ងជ�� ញ���5}e �ធ%?4មច��ប3O�មPQ� �ប�3ខ��នក) ង
�ព����°2 �3ខ��នk  ច��ប3O�មPQ� W�ង�ន/ Oច�!s�,នទទ����យ
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ព&!K�នប�នLម Rក3ព&នUនNង�����ន�ជ��ម?���/ �យក�����ន 
�� ���&យ��#,���ក ន�ង�� ���&យ �យក�����ន�Yក) ង
�ង0�ពន$ម�យT �ន�ក��ចnប3 ���ប3�ចកជ<ន�ព&!K�នk ចnប3�ន/
�ន w| !}eប គ0� ����នច��ប3O�មPQ�  �ធ%?����)?� �គQ+�គប3�គង
��ក }eប�ង«?!កមP� �ធ$�����ន�ជ��ម?� �Yក) ង��កន$ម�យTk 
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ចក� ��ជx�±�u ����ធ%?�j�k 
(4) ���ប3�m�ប�Qងច<���មប Qe�ព�ប�3��ជ�ក �គ���°2 �3 
ក) ងក�Q$ �����!u�នម�ន��?�ព$ម�យjថ� �ប?ព�ធ$ប Qe�ព��/�,�ពU�ធ%?
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�,�ពU�ធ%?�Y��®��#��$�%&�'( k 
(5) ���ប3�m�ប�Qង��ក�ច��Ì�កម ក) ង�ក�Q+ ����ចង��យ
ចnប3k 
(6) ��យ��ជ�ងJ ����!3ជ�បព�,� ក) ង��( ង ��ក�
�ប�3ក ������!s��ក<ន�ប�3�!�ប�4���ប$,ច3�ថ�ក�k 
(7) ��យម<���! °2 �3ខ��ន����ម��! ផ� � �ម�ន ���M?ង! ��� 
��ច<���មប Qe�ព ��ឈប3 ���ក �ព$ធ$ប Qe����ប�3ខ��ន 
�!u�ន�Y�ទ$ក�ន�ង��� �!u�ន�Y��ន)��$ទ���� ��!u�ន �Y�
�ន)��$ទ�ប3� � �u$ព$���Q? ���ចnប3 ផu�3ជ<ន��យ�ង0��ម�ន��%ង�កផ�
ច��Qញ �Y�ព������!u�ន �ប�3���5�!s�,ន��)?� ��
�យ�ក�Q� �ក5� ��យ �4ប�4 �O�ព�,� ន�ងយ�3�ពម
��យ�យក �!��ង����!s�,ន"!34�ង ��ង�=4មបទ�# ន�!
ម�យ ���ប�ង«?!�M?ង��យគQ+�គប3�គងk 
(8) ���ប3�m�ប�Qង��?ម� $�ធ%?���ជ�កគQ+កមP�� មQ� �
�,/�-) ! ���ប3���,/�-) ! ��ង�=4ម �ផ)កទ$ 12302 jន
ចnប3�,/�-) !k 
(9) ���ប3�m�ប�Qង��?ម� $ច��យ�ព�����ម�យ ��ជ�ក
�គ���°2 �3�ប�3���5 ������ជ�កក) ង!��ទ$�កមP jន��¿កមP
�ក�ក�Q+ �<ច�ន�ចងក) ង�ផ)កទ$ 49701 ន�ង�!s�,ន�Í}eច<�ប��ពញ
!��ទ$ �ន��� �ចnប3���ក ��ទ?ប�!Mប3ព$��ឈ��ជ?ង�Y�ម�ភ<ម� �
ទ$4�ង�ខ5��!zមk ��!u�ន����!s�,ន�ន w| !��យ
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�ព���!u�ន ���Oចផu�3ជ<ន��យ�នម<���! �!Nម�!s� ន�ង���យ
�ព�ប��ប3ក) ង�យ+�ព�ម�យ�ម�មe ��?យ �<�ច)/ នNងទទ��,នព�ន2 
�ពញk �គsក) ងf) ក3������5 ��!u�ន នNង�!s�ក�Q!3ព$���ប�ង ន�ង
ក�ច�������នក�ម�!��P?នNង���ប�ង ន�ងក�ច���������5ខក
dនក) ង�ព���!u�នk 
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��?�ព$ប�ន��( ងក) ងម�យឆ���M?យk 
(ឃ) ��!u�ន ��ង�=4ម�ផ)ក�ន/ �!s�lប3f� ��!u�នក) ង��
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�ប�3��#�M?យk 
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bប�មc&នU ជbប�មc&នU ជbប�មc&នU ជbប�មc&នU ជqqqq    �m���Q� គQ+�គប3�គង �m���Q� គQ+�គប3�គង �m���Q� គQ+�គប3�គង �m���Q� គQ+�គប3�គង �ផ)ក�ផ)ក�ផ)ក�ផ)កទ$ ទ$ ទ$ ទ$ 5145514551455145....7777    ----    ��������
�ប��ប��ប��ប�!�ប�ន!�ប�ន!�ប�ន!�ប�នផ�<��ភទផ�<��ភទផ�<��ភទផ�<��ភទ    
�m���Q� dង���ម��?ក�M?ងព$���ប�!�ប�ន�ប�3ន�ង/���យ
���5k ���ប3�m���Q� �u$ព$���ប�!�ប�នផ�<��ភទ ច��R/ន���ជ�! 
�<ម�ម?� �m���Q� គQ+�គប3�គង/ន�យ&!កមP��#,�    �ផ)កទ$ 
4119.11, 4219.11, 4319.11 - ���ប�!�ប�នផ�<��ភទk 
គQ+�គប3�គង�ន���បu�X ច�!uច��R/���ក�}e,នន<� ប� ����
�ប3� ����mP ន���ប�!�ប�នk គQ+�គប3�គង ¶មË!3���ប�!�ប�នផ�<�
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��យ��ក ន�ង�ន�m�ប�Qង �ផ�� �,ក jន��ប�ង«?!ប� ����
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�ប�!�ប�នផ�<��ភទ�M?យk 
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(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5145.3 - ��ម�ន�� ?���?ង/���ប�!�ប�ន) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 6142.1 - ជ$� �!�គ���/���ប3� �ព$ផ�<��ភទ) 
���Q? ���RកeបQ�N ង 
���5����នO�មPQ� f ខ��ន�L�!�Y���ម���ប�!�ប�នផ�<��ភទ �!s�

�ប'ប3Wក3ទង�គs �យក �)កផ��3�បNក� �ន���ជ�ក�jទ�ទ�!k 
ន���ជ�ក�����ន ���ទទ��,នបQuN ង �!s�lយ��Q� ជ<ន�)ក�ម?�
��ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង ក) ង�យ+�ព� 24 ��( ងប�2 ប3ព$ទទ��
,នRកeបQuN ងk 
ន���ជ�ក�����ន �����ង«!�ឃ?ញ�ន���ប�!�ប�នផ�<��ភទ�ម�យ 
Rក3ព&នUនNង���5 �!s�lយ��Q� �ប�2 ន3ជ<ន�)ក�ម?���ខ ��!s� �
�)ក����គ"!34�ង �W/ប$ជន�ង��m/បuNង �ម�នប�Nងក¬��យk 
ក) ងក�Q$ �ប�!�ប�នផ�<��ភទ�ម�យ Rក3ព&នUនNង�យក �ន���ជ�ក
�ផ5ង�ទ�! �����)កទទ����lយ��Q� ព$ បQuN ង��ប�ក!$� �ញ��/ 
ន���ជ�ក���ទទ����lយ��Q� �ប�3���5 ��)ក
�����ង«!��! ��Q�  �!s�lយ��Q� �ប�2 ន3ជ<ន�)ក��មប��ម��
��ម�ន�� ?���?ង ��)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ងk 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 4119.11/4219.11/4319.11 - �� �ប�!�ប�នផ�<��ភទ) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5141.4 - ន$!�� �ធ$ក) ង��lយ��Q� ��ព$��� ���ភប�Rន
ក ��) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 5145.3 - ��ម�ន�� ?���?ង/���ប�!�ប�ន) 
�យក ��)ក����គ"!34�ង ���ទទ����lយ�Q� ព$ ���ប�!�ប�ន
ផ�<��ភទ �!s��� ?ប��ង«!�ប�2 ន3�=��?បQuN ង��/ ��ប4មន�យ&!កមP
��#,� �ផ)កទ$ 5145.7k 
�Y�ព��យក ��)ក����គ"!34�ង យ�3�ឃ?ញf �ន���ប�!�ប�ន
ផ�<��ភទ�ក?!�M?ង��/ m!3�!s�"!3� ��ន�� ����ម��ប�ប�2 ន3 ��?ម� $
ប�Ãប3���ប�!�ប�ន��/ ��?យ��/��យផ�ប(/R�3�ប�3¿�=��?ជន
�ង��m/k �យក ��)ក����គ"!34�ង �!s��Q���,ប3ជន�ង��m/ ��ព$
��Qងជ�ងJច�!u�ម�យ����នk �យក ��)ក����គ"!34�ង �!s�
�ធ%?�,យ��Q�  �ម�យ�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង ��?យ
ប�x< ន�=�ន3O�X ធ��ន �!uចnប34ម��"�,ច3k 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 1312.1 - បQuN ងRក3ព&នUនNងន���ជ�ក�ប�3��ក) 
� ��ន��� �ន&យ 
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ក) ង�����ន ក) ង�កមP�ព���m��ទ��យ�����ន �ក) ង
�កមP�ព���Rក3ព&នUនNង�����ន គJ��P?�នNង�m���Q� �ន/ 
��?យ�!s��បឈមម ខនNង� ��ន��� �ន&យk ច��R/���5���នf) ក3ទ$ 4 ��<!
��3���5���នf) ក3ទ$ 12 � ��ន��� �ន&យOច�ន�<ច� ��° ក����ក� 
�� ប�oP /ព$�����ន �ប��ន�ប?�L ន�ពW�ង��ងjន����P?��ន/ 
�!s�,នព�"�� �Yក) ង���ក3� �ន&យ�បប�ន/k ��ង�=4មចnប3�ប3� � 
�ផ)កទ$ 48915(គ) �)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s��Q��
}e�ន��� ប�oP /ព$�����ន ច��R/���5��) ក3 ��យម�នគ�!ព$
f) ក3 ����ប�ពN!u���ប�!�ប�ន ����ប�!�ប�នផ�<��ភទ �<ច����ន�ចង 
ក) ងចnប3�ព�PទQ�  �<ម�ម?�ន�យ&!កមP��#,�    �ផ)កទ$ 5144.1k 
���ក�ទ កក�Q!3��!  
�)ក�ម?���ខ ��!s� ��)ក����គ"!34�ង �!s��ក�}e,នន<�ក�Q!3��! 
jនក�Q$ �ប�!�ប�នផ�<��ភទ ���,នlយ��Q� W�ង��3 ��?ម� $ªe��ក
Oច�!�!ព�ន�!e ��/��យ ន�ងប�« �Oកប�ក�� ���ប�!�ប�នមuង��?យមuង
�ទ�!�Yក) ង�����នk 
l�3បQuN ង ន�ង���"ទ�ប�ន3ព$���ប�!�ប�នផ�<��ភទ W�ង��3 �!s��ក�
ទ ក������ !3 ��?ក�!�ន��"�,ច3ក) ង���ធ%?���� ?ប��ង«! �"!3
� ��ន��"�,ច3�ម�យk 
(5 CCR �ផ)កទ$ 4964) 
(��បzប�ធ�ប�ផ)កទ$ 4119.23/4219.23/4319.23 - 
��ប���ញព&!K�ន��� !3/ព&!K�ន����!s��ក����� !3) 
�ក����ង��បចnប3q 

ចnប3�ប3� � 
�ផ)កទ$ 200-262.4 ��¶មË!3���� ?���?ងផ�<��ភទ 
�ផ)កទ$ 48900.2 ម<���! ���ប3��° ក����ក� ���� ប�oP /ព$
�����ន ���ប�!�ប�នផ�<��ភទ 

�ផ)កទ$ 48904 ��ទទ��ខ ��!s��ប�3�4ប�4 �O�ព�,� ច��R/
���ប�ពN!uខ ��$�ធមK��យ�ច!��ប�3���5 
�ផ)កទ$ 48980 ��ចកu$ជ<ន��QN ង�Y��?ម�គ0��ក� 

ចnប3ព���# 
�ផ)កទ$ 51.9 ��ទទ��ខ ��!s�ច��R/���ប�!�ប�នផ�<��ភទ ទ��ក3ទ�នង
RQ� ជxកមP ��¿កមP ន�ង� ��x ជ$�+ 
�ផ)កទ$ 1714.1 ��ទទ��ខ ��!s��ប�3�4ប�4 �O�ព�,� 
ច��R/���ប�ពN!uខ ��$�ធមK��យ�ច!ន �ប�3 �ន$!�ជន 

ចnប3��$ព$ន�យ&!កមP ច�Qង�ជ?ងទ$ 5 
�ផ)កទ$ 4900-4965 ��ម�ន�� ?���?ង ក) ងកមP� �ធ$�ប3� �ក�ម�! ប¯ម��ក� ន�ង
មធeម��ក� ���ទទ��,នជ�ន�យ����| �!L ព$��# 

ចnប3����#O�ម� �ក ច�Qង�ជ?ងទ$ 20 
�ផ)កទ$ 1681-1688 ច�Qង�ជ?ងទ$ IX ���� ?���?ង 

ចnប3����#O�ម� �ក ច�Qង�ជ?ងទ$ 42 
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ចnប3����#O�ម� �ក ច�Qង�ជ?ងទ$ 42 
�ផ)កទ$ 2000e-2000e-17 ច�Qង�ជ?ងទ$ VII ចnប3�u$ព$��ទU�ព���# 
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�ផ)កទ$ 106.1-106.71 ��ម�ន�� ?���?ងផ�<��ភទ ក) ងកមP� �ធ$ �ប3� � 

��ចកu$���មច�ប�3! ��� 
�����ន��ក Reese ន�ង Jefferson (2001) 208 F.3d 736 
គQ+�គប�គង���ប3� ��dនធ$ Davis ន�ង Monroe (1999) 526 U.S. 
629 
�����ន��ក�កlជe Gebser ន�ង Lago Vista (1998) 118 S.Ct. 
1989 
Nabozny ន�ង Podlesny (1996, 7th Cir.) 92 F.3d 446 
�����ន��ក�កង Doe ន�ង Petaluma (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 
1447 
�����ន�កង Oona R.-S. k�k ន�ង Santa Rosa �ពមW�ង
�����ន�jទ�ទ�! (1995) 890 F.Supp. 1452 
�����ន��ក Rosa H. ន�ង San Elizario Ind. (W.D. Tex. 1995) 
887 F. Supp. 140, 143  
�����ន��ក Clyde K. ន�ង Puyallup #3, (1994) 35 F.3d 1396 
�����ន��គមន���ក Patricia H. ន�ង Berkeley (1993) 830 
F.Supp. 1288 
�����ន�dនធ$ Franklin ន�ង Gwinnet (1992) 112 S. Ct. 1028 
Kelson ន�ង�កង Springfield !�បន3 Oregon (1985, 9th Cir.) 767 
F.2d 651 
ធន�ន�គប3�គងq 

�� ���&យ��ទU�ព���# ន�ង��គមន��!�jន�គ0�ម�� $ 
����R����5 ព$���ប�!�ប�ន ន�ងបទ��P?��W�គ!�q មគ0 �ទ2�ក�
���ប3�����ន �ខមកl -) � 1999 

���,/ព មcផ�យ�ប�3�� ���&យ��ទU�ព���# 
��ចកu$�Q��ព$���ប�!�ប�នផ�<��ភទ���,ន�ក��ម�� �ខមកl -) � 
2001 
��ចកu$�Q��ព$���ប�!�ប�នផ�<��ភទ �ខម�� -) �1997 
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����ធ%?}e���5,!3បង3ផ��ប��ជន�jន���ប3� � �}�����ផu�3ជ<ន
��យ��ក ន�ង�ន�m�ប�Qង �ផ�� �,ក jន��ប�ង«?!ប� ����
��ក�Oប3���k ���ប�!�ប�នផ�<��ភទ ����!s�,ន¶មË!3 � �ម�ន 
��� ក� យផ�<��ភទ��យmP ន���ពញច�!u ���Q? � ����ពម��ពzងផ�<��ភទ
���mP ន���ពញច�!u ����ប�ពN!u4មផ�<��ភទ ��យ�យ ¿"� �
ទ��#�ព�jទ�ទ�!��យmP ន���ពញច�!u ����ធ%?�M?ងច��R/ប គ0��ផ5ង
�ទ�! ����ន�ភទ�<ចm)  �ផ2 យm)  �Yក) ងប� �����ប3� � �Y�ព�
���q (ចnប3�ប3� � �ផ)កទ$ 212.5; 5 CCR4916) 
1. ���ពម�ប�ពN!u4មផ�<��ភទ��/ �!s�,ន�ធ%?�M?ង ��យ �ប?កច�� �
��យ�ក3,�ង ក) ង�<ប�ព��&ក�ខ&Q�  ���ប3�L ន�ព ����ន�ពjន
����ក��ប�3���5k 
2. ��យ�3�ពម ���ជ�W�3 ច��R/���ប�ពN!u4មផ�<��ភទ ព$���5�) ក3 
�!s�,ន��ប?�ម<��# នjន��ចកu$���មច��? �ទUផ���ក� ���ប(/R�3
��3���5�<ប��/k 
3. ���ប�ពN!u4មផ�<��ភទ��/ �ន�m��i �ÆទU�ព� �� �ជx�ន
ច��R/គ Qផ���ក��ប�3���5 �ប�ង«?!ប� �����ប3� � ����ន
��គ�lមក���ង �នជ��� / ����ប�!�ប�ន ន�ង 
4. ��យ�3�ពម ���ជ�W�3ច��R/���ប�ពN!u4មផ�<��ភទ ព$���5�) ក3 
�!s�,ន��ប?�ម<��# នjន��ចកu$���មច ���ប(/R�3��3���5�<ប��/ 
Rក3ព&នUនNងផ��ប��ជន� ��¿កមP ក�!u�យ� កមP� �ធ$��ក� ��កមP�ព
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nផនទDnផនទDnផនទDnផនទDបqr ញបqr ញបqr ញបqr ញ67បwម67បwម67បwម67បwម��កx��កx��កx��កx        ន�ងន�ងន�ងន�ង67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន6o6o6o6oកH�ងកH�ងកH�ងកH�ង��8��8��8��8កកកក    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    67676767    
3ផនទD3ផនទD3ផនទD3ផនទDបqr ញបqr ញបqr ញបqr ញ;ន�= �ទz� យ ;ន�= �ទz� យ ;ន�= �ទz� យ ;ន�= �ទz� យ     ន�ងន�ងន�ងន�ង67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន6o6o6o6oកH�ងកH�ងកH�ងកH�ង��8ក��8ក��8ក��8ក    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    68686868    
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បbc Dបbc Dបbc Dបbc Dទ�dក�ទ�នងទ�dក�ទ�នងទ�dក�ទ�នងទ�dក�ទ�នង    
3ផHក�នL!|ម�នព /2�ន;�ពD;Hកប�ង}#/�~�ន��Jយ!ប�� 67�!5ន��គមន
��8ក
;�កM�ន9
 ក�9�ច@ព /2�នទ�dក�ទ�នង!ប����ជ�ក�ក8ម�បNកx!ប��67 :! ��� យdd
!ប����8ក ន�ង67�!5ន� 3ផនទDបqr ញពD67!9CW�ង;��ពD�H ក�ម�/យv9���H ក�ទD 12 
�YកH�ង��8កគ1�ន�Yទ�ព !ទD 61 9�� 63�   

�H ក��H ក��H ក��H ក�9Nកd�9Nកd�9Nកd�9Nកd�!ប��!ប��!ប��!ប��67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន��គមន
��គមន
��គមន
��គមន

��8ក��8ក��8ក��8ក;�កM�ន9
;�កM�ន9
;�កM�ន9
;�កM�ន9
    (OUSD)(OUSD)(OUSD)(OUSD) 

គQIគQIគQIគQI�គប��គង�គប��គង�គប��គង�គប��គង:!:!:!:!;ប�! �;ប�! �;ប�! �;ប�! � 
គQI�គប��គង:!;ប�! �គ1@;Hកប�ង}#/�~�ន��Jយ!ប�� OUSD39��/�=Jន�JL�KH /
��ជ#���ង� ទ�ន|�ខ���/�=ច�បង!ប���ក8ម�បNកxគ1 �/�=�d������គប�~H 39��!5ន�Y��8ក
�នច��នL9Nង����ជL  ន�ងទទ|�Jន�ទUផ���កxខ����   

:!�បជ��!ប���ក8ម�បNកx@ទ����ធE#�M#ង�Ynថ�ព�ធទDពD!  ន�ងnថ�ព�ធច�ង��:យnន3ខនDម|យT� :!
�បជ��គ1�ប#កច��@6�!QI��យ;ន��7ម�មច�ប� Brown Act ��#យ:!���មចច�/u
ddគ1@@ក�Q/���@6�!QI� �7ក;HកOចទទ|�Jនព /2�ន;�ពDទDក3ន�ង  ន�ង
!�ប5ប�!Inន:!�បជ��@ម�ន  ន�ងក�Q/���@7យ�ក�Q
 ;ក�!nន:!�បជ��កន�ង�� �YកH�ង
=� �ប6យ!ប����8ក �ម!យI www.ousd.k12.ca.us/boardmeetings� ���:!�បជ��ធមP�
W�ង;�� �នផxយកH�ងបG��u���ខ 27 nនទ�!ទ��ន
 KDOL ពD!9ងកH�ងម|យ�Ju �
���nថ����ក
�Y��G ង 6 7� ច ន�ង���nថ�Oទ�/v�Y��G ង 4 7� ចប3ន4ម��#:!ផxយបនu�� ���  

dយកdយកdយកdយក    
��ជ�កគQI�គប��គង:!;ប�! � 39��/�=Jន�JL�KH /��ជ#��! #� គ1@�ក8ម�បNកx��8ក
;�កM�ន9
 /��ង�v��8កW�ង 7� �7ក;HកOចទ�dក�ទ�នង��:ន�ព|ក�គ�ម!យI;�D3ម� 
(39��នO�យ�C ន�Yoង��:ម) ��ម!យI��ខទ�!� ព� ��ខ 879-8199�  

��8ក��8ក��8ក��8ក    1111eeee    Jody LondonJody LondonJody LondonJody London    ddddយកយកយកយក    
;�D3ម�e jody.london@ousd.k12.ca.us 
67�!5នe Chabot Elementary, Claremont Middle, Emerson Elementary, Hillcrest 

Elementary, Kaiser Elementary, Oakland Technical High, Peralta Elementary, 
Piedmont Avenue Elementary, Sankofa Academy, TAP Center 

��8ក��8ក��8ក��8ក    2222eeee    David Kakishiba David Kakishiba David Kakishiba David Kakishiba �ប�ន�ប�ន�ប�ន�ប�ន    
;�D3ម�e david.kakishiba@ousd.k12.ca.us 
67�!5នe Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, Crocker Highlands 
Elementary, Dewey Academy, Franklin Elementary, Garfield Elementary, La 
Escuelita Elementary, Life Academy, Lincoln Elementary, MetWest High, 
Oakland High, Roosevelt Middle 

��8ក��8ក��8ក��8ក    3333eeee    Jumoke Hinton HodgeJumoke Hinton HodgeJumoke Hinton HodgeJumoke Hinton Hodge    ;ន��ប�ន;ន��ប�ន;ន��ប�ន;ន��ប�ន    
;�D3ម�e jumoke.hodge@ousd.k12.ca.us 
67�!5នe Bunche Continuation, Hoover Elementary, McClymonds High School, 
Martin Luther King, Jr. Elementary, Lafayette Elementary, PLACE, Street 
Academy, Westlake Middle, West Oakland Middle 

��8ក��8ក��8ក��8ក    4444eeee    �ព��ព��ព��ព�ក�ព�ងក�ព�ងក�ព�ងក�ព�ង�JLព�ម®�JLព�ម®�JLព�ម®�JLព�ម®    /�3Qង/�3Qង/�3Qង/�3Qង�នL�នL�នL�នL�Y�Y�Y�Yទ��ន!ទ��ន!ទ��ន!ទ��ន!        
67�!5នe Allendale Elementary, Bret Harte Middle, Fruitvale Elementary, 
Horace Mann Elementary, Joaquin Miller Elementary, Laurel Elementary, 
Montera Middle, Montclair Elementary, Redwood Heights Elementary, Sequoia 
Elementary, Thornhill Elementary 

��8ក��8ក��8ក��8ក    5555eeee    Roseann TorresRoseann TorresRoseann TorresRoseann Torres    ddddយកយកយកយក    
;�D3ម�e jroseann.torres@ousd.k12.ca.us 
67�!5នe Edna Brewer Middle, Fremont High School, Glenview Elementary, 
Global Family, International Community, Manzanita Community, Manzanita 
SEED, Think College Now, United for Success Middle, Urban Promise Academy  

��8ក��8ក��8ក��8ក    6666eeee    Chris DobbinsChris DobbinsChris DobbinsChris Dobbins    dយកdយកdយកdយក    
;�D3ម�e jchris.dobbins@ousd.k12.ca.us 
67�!5នe Burckhalter Elementary, Carl Munck Elementary, Coliseum College 
Prep Academy (CCPA), Community Day, Community United Elementary, East 
Oakland Pride Elementary, Frick Middle, Futures Elementary, Greenleaf 
Elementary, Markham Elementary, Melrose Leadership Academy, Parker 
Elementary, Roots International Middle, Skyline High 
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  ����ខ�/ខ��បNង3�បង 
 

Bប�O!មPQ
 ច��RLព /2�នថPDTRក�ព នUនNង67�!5ន��គមន
��8ក;�កM�ន9
? ��មWក�ទង�យ#ងខX� ��Y�គ�ទ�ព ! Facebook ន�ង Twitter! 

��8ក��8ក��8ក��8ក    7777eeee    James HarrisJames HarrisJames HarrisJames Harris    dយកdយកdយកdយក    
;�D3ម�e j james.harris@ousd.k12.ca.us 
67�!5នe Acorn Woodland Elementary, Alliance Academy, Barack Obama 
Academy, Brookfield Elementary, Castlemont High School, Elmhurst Community 
Prep, EnCompass Academy, Esperanza Elementary, Fred T. Korematsu 
Discovery Academy, Grass Valley Elementary, Howard Elementary, Madison 
Middle, New Highland Academy, Reach Academy, Rise Community, Rudsdale 
Continuation, Sobrante Park Elementary, Sojourner Truth Independent Study 

;Hក;Hក;Hក;Hក�ម#��ម#��ម#��ម#�:!:!:!:!ខ��ខ��ខ��ខ���/�=�/�=�/�=�/�= 

បd� ប�ពDJនប��ម#:!;��!យI�ព� 4 KH � �7ក Tony Smith Jន73�ងពD/�3Qង@;Hក
�ម#�:!ខ���/�=67�!5ន6�!QI;�កM�ន9
 (Oakland Public Schools) 
�YកH�ង!9�=�} ! DកKH � 2013 �ន�ប��ទU´ពBប�ពDnថ�ទD 30 3ខ ម�ថ�d KH � 2013� 
�Y�ព�39���5=�µ���ប���ប���/�=Jន�JLព�ម® �យ#ងក�ព�ង3/3�Eង!ក;Hក�ម#�:!ខ��
�/�=ថPD� �ប�នគQI�គប��គង:!;ប�! � David Kakishiba Jន;LOង6!@ថPDពD:!�បu@X ច�/u
��#3ផន:!យ�ទU6¶�unន67�!5ន��គមន
��8ក39�ផ·������ពញ��ញ ��#យ3ផន:!
យ�ទU6¶�u�នL នNង�ន¸ទU�ព���#:!��ជ#��! #�;Hក�ម#�:!ខ���/�=ថPD� ���ប�
ព /2�នថPDT;�ពD;Hក�ម#�:!ខ�� ��ម�ប#ក�ម#�=� �ប6យ 
www.ousd.k12.ca.us/superintendent� 

;Hក;Hក;Hក;Hក�ម#��ម#��ម#��ម#�:!:!:!:!ខ��ខ��ខ��ខ���/�=�/�=�/�=�/�=�uDទD�uDទD�uDទD�uDទD    បQ¹� / បQ¹� / បQ¹� / បQ¹� / Gary YeeGary YeeGary YeeGary Yee        
Gary Yee 39�@;Hក!���Y��8ក;�កM�ន9
��ងពD�9#ម 39�Jនច��ន�=/uន
ពD��គមន

ម»= �ទz� យ Peralta កH�ង¼នI@;ន�;ធ�:!ប/Dnន���កមP;ប�! ��YកH�ង3ខក½¾  KH � 2008  
បd� ប�ពD�/�=Jនប��ម#:!@dយក3ផHក:!�6=�@= @;ន�ធ�:!ប/Dប�q� �3ផHកគ���ង ន�ង@
�ពNទUប�!�3ផHក:!ប��ង¿ន�Y6ក�= �ទz� យ Merritt�  ~/��Y3/បនu�ធE#:!�9#មÀ D;ភ�=>?:!
ទទ|�Jនន�=កមP= �ធDប��ង¿ន39��នគ�Q´ពខ��� ��យ:!�បNកx��:ន�គ���ង�K� L��
:ន�OជDព (Career Ladders Project) 39�ទទ|�ជ�ន|យពDម��ន�ធ����ប���គមន
 

ម»= �ទz� យ!9C:�D�E !FG �   

Yee Jន�ធE#@;Hក;ប�! �;��!យI�ព�@ង 30 KH � ��យ~/�JនBប��ផu#មOជDព9�ប�ង�YកH�ង
67!9C�YកH�ងKH � 1973 @�គ�ប��ង¿ន�H ក�ទD 3 �Y67បwម��កx Cleveland 9Nកd�
កមP= �ធD;ប�! ����ប�����ព�3ក (1983-85) �ធE#�@ជ�ន|យ:!dយក67�!5ន Franklin Year 
Round School ន�ង@dយក67�!5ន Hillcrest (1985-90) ន�ង@ជ�ន|យ:!;Hក�ម#�:!
ខ���/�= (1992-1995)� ពDKH � 1995 9��KH � 2005 ~/�ប��ម#:!@6¶6u B!v�ពញ��G ង 
ន�ង�ធE#:!3ផHក!9CJ��Y6ក�= �ទz� យ Boston 6ក�= �ទz� យ St. Mary !9C:�D
�E !FG  ន�ង 

�Y6ក�= �ទz� យ Holy Names បQu� Lប�u � ;Hក�ម#�:!ខ���/�= dយក  ន�ង
�គ�ប��ង¿ន�  

Yee JនបbÁប�:!��កx�Y= �ទz� យ Castlemont 6ក�= �ទz� យ!9C:�D�E !FG  �Y 
Berkeley (B.A.) 6ក�= �ទz� យ!9C:�D�E !FG  �Y Hayward (3ផHក:!ប��ង¿ន  ន�ង
ប! �½¾ ប �/@ន�ខ���3ផHក!9CJ�6�!QI)  ន�ង6ក�= �ទz� យ Standford (Ed.D.)�   

Yee �/�=Jន�JL�KH /��ជ#���ងមuង�ទ5/@�ប�នគQI�គប��គង:!;ប�! �!ប�� 67�!5ន
��គមន
��8ក;�កM�ន9
កH�ងOQ/u�ម|យKH �@��#កទD 2 ��យម�/u! |ម:!q!!ប��~/��Ynថ�ទD 
3 3ខ មក� KH � 2011� ពDម�ន Yee Jន�ធE#@�ប�ន�ក8ម�បNកx (2005) ;ន��ប�ន (2005 ន�ង 
2009) ន�ង@�ប�នគQIក�P ធ�:!ប��ង¿ន ន�ង��កx (2009)� Yee 
Jន�ធE#@�ក8ម�បNកxមជÂមQ¹ �យ�=ជន East Bay Asian ��គម Oakland Ready to 

Learn, ��គម California Association for Supervision and Curriculum 
Development ប�u ញ Faith Network of the East Bay  ន�ង= �»! Fruitvale 
Presbyterian Church�  �Y3ខ�ម6 KH � 2013 �ក8ម�បNកx;ប�! �!ប��67�!5ន��គមន

��8ក;�កM�ន9
Jន3/ង��ង�7ក Yee @;Hក�ម#�:!ខ���/�=�uDទD���ប�KH ���កx 2013-
14�  

Yee Jន�!5ប:!@ម|យនNងdយក67;�កM�ន9
 (ច��ន�= �/uន
) ��#យក�ន��D!ប���7ក
�គប��គងគ�Dន�ក��ខ´ព39��YកH�ង67�!5នកH�ង;�កM�ន9
� ក�ន�ប8�!ប���7កគ1@;Hកគ�!
�:�E�ច� �គÃ6!W�ងម��JនបbÁប�:!��កxពD67�!5ន6�!QI��8ក;�កM�ន9
 

(Oakland Public Schools)�  
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��8ក;�កM�ន9
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;��!យI�ព� 6 KH � Bប��ផu#ម�YកH�ងKH � 2003 �Y�ព�39�= �ប/u���!b¾ =/4�9�ធ�ន�ធ�!Jនបង���v
��8កច��កH�ង:!:ន�:ប���យ!9C�9#មÀ D@:!បu�!នNង�Jក�កមÁD9���ច#នពD!9C� �YកH�ង3ខកក}� KH � 
2008 បd� ប�ពDJន�ធE#:!;ភ�=>?ន
�G ងo� �ងកH�ង3ផHក�ប/u�ប/u�:! ន�ង��!b¾ =/4� 67�!5ន
��គមន
��8ក;�កM�ន9
JនBប��ផu#ម�ប/u�ប/u�:!��:ម:!�គប��គង��យ�ក8ម�បNកxភ�J�
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67�!5នម�នB�Jច�បង�បនu���ទ5/�dL�ទ� ���ប�ព /2�នប3ន4ម��មWក�ទង Carlene 
Naylor �ម!យI��ខទ�!� ព� 434-7790 ��ម!យI;�D3ម� 

carlene.naylor@ousd.k12.ca.us�  

��ខ��ខ��ខ��ខទ�!� ព�ទ�!� ព�ទ�!� ព�ទ�!� ព�nន��8កnន��8កnន��8កnន��8ក��oន�T��oន�T��oន�T��oន�T    
;Hក�ម#�:!ខ���/�= 434-7790 

គQI�គប��គង:!;ប�! � 879-8199 

;ន��ប�ន;Hក�ម#�:!ខ���/�=3ផHក��ចក·D3Qd� 
´ព@;Hក9Nកd�  ន�ង�ម´ពកH�ង�កមṔ ព 434-7790  

;ន��ប�ន;Hក�ម#�:!ខ���/�=3ផHកOជD=កមP  ន�ង�ប/�ប/u�:! 434-7790   

:! ��� យ:! ��� យ:! ��� យ:! ��� យ�បB��បB��បB��បB�/�បន�/�បន�/�បន�/�បន� 

/�បន�ទD 1 �Y;ន�= �ទz� យ Westlake Middle School 273-3480 

/�បន�ទD 2 �Y;ន�= �ទz� យ Bret Harte Middle School 482-7247 
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Bប�O!មPQ
 ច��RLព /2�នថPDTRក�ព នUនNង67�!5ន��គមន
��8ក;�កM�ន9
? ��មWក�ទង�យ#ងខX� ��Y�គ�ទ�ព ! Facebook ន�ង Twitter! 

/�បន�ទD 3 �Y;ន�= �ទz� យ Frick Middle School 729-7736 

ម¶នuD�ប/�ប/u��បB�/�បន� = �ទz� យ 273-0436 

3ខ�ទ�!� ព�ជ�ន|យ3ផHកបទÄ�ក�9COdម�ក/��=/4�´ព 874-7777 

:!;ប�! �Oច��ជ#��! #�Jន 597-4294 

;~!  ន�ងទD��  535-2717 

67�!5ន6o  336-7572 

:!��/¿មខ�|នច��ម»= �ទz� យ  ន�ងBប�OជDព (:!ច�LកមP��កx  

��ខ�/;ន�½¾ /�v�ធE#:! ���)  273-2360 

:! ��� យ�J�� យWក�ទង 473-5832 

បQ·N ង//��ង�¶�u 273-3243 

�ក8ម�បNកx��8ក 879-1043 

គQIកមP:!ផ·���បNកx���ប�;Hក��កx´6;ង��គ��កH�ង��8ក 879-1043 

:!;ប�! �ក��!/�ច 273-1616 

:!;ប�! �ព���� 874-3700 

កមP= �ធDយ�=ជន�9#មÀ Dយ�/u�ធម2ក�នច�bÁ Nម  ន�ង�កPងជ�ទង� 273-1569 

�����oភ�J� 874-3750 

3ផHក~��ទ�គÃ6!~P នផ�L�3មÀង 273-1662 

:!��កx��យ�Á ��:! 729-4308 

:! ��� យច�ប� 273-3282 

:!;ប�! �ជនច��ក��8ក 273-1615 

���O»!�ប/4ម® 434-3335 

បG��D� (�យ��ខ 911 �Y�ព��នO�នH) 874-7777 

3ផHក~��ទ:!ច�L�ÅP Lច���!5ន  ន�ង= �ន យ 273-1530 

កមP= �ធDជន�ភ5�ខ�|ន  ន�ងជនទទ|�Jន��ទU��ជក�:ន 273-1661 

�នu���ខ67�!5ន 874-7777 

មQ¹ �B/���ង���� / ច�L�ÅP Lច���!5ន 273-1600 

���បក3�ប 273-1665 

���ប�:!��ង����#:! ��� យ�ម|យ 39�ម�ន�ន�យdម�YទD�នL ����ប�
ព /2�ន�ផ�ងT ��មទ�!� ព�មក:ន���ខ 434-7790� 

�7ក;Hកក�Oច3�Eង!កបbc D3ផHក��oន�T!ប����8ក�YកH�ង3ផHកOជD=កមPnនបbc D��ខ
ទ�!� ព�!ប���7ក;Hក 39�Rក�ព នUនNង67�!5ន6�!QI��8ក;�កM�ន9
 (Oakland 
Public Schools)� បbc D��ខទ�!� ព�  ន�ង;�D3ម��ន�Y��#=� �ប6យ!ប����8កគ1 
www.ousd.k12.ca.uswww.ousd.k12.ca.uswww.ousd.k12.ca.uswww.ousd.k12.ca.us    39�!|ម�នW�ងព /2�ន  ន�ងÆក6!�ផ�ងT 
!|មW�ងទ�នHន យ�ម;�Dន�ធ#Q� /!ប��67�!5ននDម|យT  ន�ងÇ:�:!q!�ផ�ងT�  

បbc Dបbc Dបbc Dបbc Dទ�dក�ទ�នងទ�dក�ទ�នងទ�dក�ទ�នងទ�dក�ទ�នង67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    
O� យ�C ន ន�ង��ខទ�!� ព�67�!5ន 

ទ�ព !@បនuបd� ប�oង��:ម !|ម�ន��ងព /2�នទ�dក�ទ�នង!ប��67បwម��កx 
;ន�= �ទz� យ ន�ង= �ទz� យW�ង;��!ប����គមន
��8ក;�កM�ន9
� 67�!5ន6o�នពD
ទ�ព !ទD 55 9�� 57�   

67បwម��កx67បwម��កx67បwម��កx67បwម��កx    
ACORN WOODLANDACORN WOODLANDACORN WOODLANDACORN WOODLAND    
1025 81st Avenue, 94621 / Phone: 639-3344 Fax: 639-3346 

ALLENDALE (TKALLENDALE (TKALLENDALE (TKALLENDALE (TK----5)5)5)5)    
3670 Penniman Avenue, 94619 / Phone: 535-2812 Fax: 535-2815 

BELLA VISTA (TKBELLA VISTA (TKBELLA VISTA (TKBELLA VISTA (TK----5)5)5)5)    
1025 East 28th Street, 94610 / Phone: 436-4900 Fax: 436-4925 

BRIDGES ACADEMY @ MELROSE (TKBRIDGES ACADEMY @ MELROSE (TKBRIDGES ACADEMY @ MELROSE (TKBRIDGES ACADEMY @ MELROSE (TK----5)5)5)5)    
1325 53rd Avenue, 94601 / Phone: 535-3876 Fax: 535-3875 

BROOKFIELDBROOKFIELDBROOKFIELDBROOKFIELD    
401 Jones Avenue, 94603 / Phone: 639-3310 Fax: 639-3313 

BURCKHALTERBURCKHALTERBURCKHALTERBURCKHALTER 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 / Phone: 729-7700 Fax: 729-7703 

CARL MUNCKCARL MUNCKCARL MUNCKCARL MUNCK 
11900 Campus Drive, 94619 / Phone: 531-4900 Fax: 531-4920 

CHABOTCHABOTCHABOTCHABOT 
6686 Chabot Road, 94618 / Phone: 654-4884 Fax: 654-4135 

CLEVELANDCLEVELANDCLEVELANDCLEVELAND 
745 Cleveland Street, 94606 / Phone: 874-3600 Fax: 874-3603 

COMMUNITY UNITED (TKCOMMUNITY UNITED (TKCOMMUNITY UNITED (TKCOMMUNITY UNITED (TK----5)5)5)5)    
6701 International Boulevard, 94621 / Phone: 639-2850 Fax: 639-2853 

CROCKER HIGHLANDSCROCKER HIGHLANDSCROCKER HIGHLANDSCROCKER HIGHLANDS 
525 Midcrest Road, 94610 / Phone: 451-5900 Fax: 451-5905 

EAST EAST EAST EAST OaklandOaklandOaklandOakland    PRIDEPRIDEPRIDEPRIDE    
8000 Birch Street, 94621 / Phone: 636-8217 Fax: 636-8220 

EMERSON (TKEMERSON (TKEMERSON (TKEMERSON (TK----5)5)5)5) 
4803 Lawton Avenue, 94609 / Phone: 654-7373 Fax: 654-7360 

ENCOMPASS ACADEMYENCOMPASS ACADEMYENCOMPASS ACADEMYENCOMPASS ACADEMY 
1025 81st Avenue, 94621 / Phone: 639-3350 Fax: 639-3352 

ESPERANZAESPERANZAESPERANZAESPERANZA    
10315 E Street, 94603 / Phone: 639-3367 Fax: 639-3370 

FRANKLINFRANKLINFRANKLINFRANKLIN 
915 Foothill Boulevard, 94606 / Phone: 874-3354 Fax: 874-3358 

FRED T. KOREMATSU DISCOVERY ACADEMYFRED T. KOREMATSU DISCOVERY ACADEMYFRED T. KOREMATSU DISCOVERY ACADEMYFRED T. KOREMATSU DISCOVERY ACADEMY    
10315 E Street, 94603 / Phone: 639-3377 Fax: 639-3380 

FRUITVALEFRUITVALEFRUITVALEFRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 / Phone: 535-2840 Fax: 535-2843 

FUTURESFUTURESFUTURESFUTURES    
6701 International Boulevard, 94621 / Phone: 636-0520 Fax: 636-9075 

GARFIELD (TKGARFIELD (TKGARFIELD (TKGARFIELD (TK----5)5)5)5) 
1640 22nd Avenue, 94606 / Phone: 535-2860 Fax: 535-2861 
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GLENVIEWGLENVIEWGLENVIEWGLENVIEW 
4215 La Cresta Avenue, 94602 / Phone: 531-6677 Fax: 531-6668 

GLOBAL FAMILY (TKGLOBAL FAMILY (TKGLOBAL FAMILY (TKGLOBAL FAMILY (TK----5)5)5)5)    
2035 40th Avenue, 94601 / Phone: 879-1280 Fax: 536-4470 

GRASS VALLEY (TKGRASS VALLEY (TKGRASS VALLEY (TKGRASS VALLEY (TK----5)5)5)5)    
4720 Dunkirk Avenue, 94605 / Phone: 636-4653 Fax: 636-4655 

GREENLEAF (TKGREENLEAF (TKGREENLEAF (TKGREENLEAF (TK----7)7)7)7)    
6328 East 17th Street, 94621 / Phone: 636-1400 Fax: 636-1411 

HILLCREST (KHILLCREST (KHILLCREST (KHILLCREST (K----8) 8) 8) 8)     
30 Marguerite Drive, 94618 / Phone: 879-1270 Fax: 985-1043 

HOOVER (TKHOOVER (TKHOOVER (TKHOOVER (TK----5)5)5)5) 
890 Brockhurst Street, 94608 / Phone: 879-1700 Fax: 654-4816 

HORACE MANN (TKHORACE MANN (TKHORACE MANN (TKHORACE MANN (TK----5)5)5)5)    
5222 Ygnacio Avenue, 94601 / Phone: 879-1360 Fax: 535-1355 

HOWARDHOWARDHOWARDHOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 / Phone: 639-3244 Fax: 639-3246 

INTERNATIONAL COMMUNITYINTERNATIONAL COMMUNITYINTERNATIONAL COMMUNITYINTERNATIONAL COMMUNITY    
2825 International Blvd, 94601 / Phone: 532-5400 Fax: 532-5464 

JOAQUIN MILLERJOAQUIN MILLERJOAQUIN MILLERJOAQUIN MILLER    
5525 Ascot Drive, 94611 / Phone: 531-6688 Fax: 531-6667 

KAISERKAISERKAISERKAISER    
25 South Hill Court, 94618 / Phone: 549-4900 Fax: 549-4904 

LA ESCUELITA (TKLA ESCUELITA (TKLA ESCUELITA (TKLA ESCUELITA (TK----5)5)5)5)    
1050 Second Avenue, 94606 / Phone: 874-7762 Fax: 874-7764 

LAFAYETTELAFAYETTELAFAYETTELAFAYETTE 
1700 Market Street, 94607 / Phone: 874-7774 Fax: 874-7742 

LAURELLAURELLAURELLAUREL 
3750 Brown Avenue, 94619 / Phone: 531-6868 Fax: 531-6725 

LINCOLNLINCOLNLINCOLNLINCOLN    
225 11th Street, 94607 / Phone: 874-3372 Fax: 874-3375 

MANZANITA COMMUNITY SCHOOLMANZANITA COMMUNITY SCHOOLMANZANITA COMMUNITY SCHOOLMANZANITA COMMUNITY SCHOOL    
2409 East 27th Street, 94601 / Phone: 535-2822 Fax: 535-2825 

MANZANITA SEED (TKMANZANITA SEED (TKMANZANITA SEED (TKMANZANITA SEED (TK----5)5)5)5)    
2409 East 27th Street, 94601 / Phone: 535-2832 Fax: 535-2834 

MARKHAM (TKMARKHAM (TKMARKHAM (TKMARKHAM (TK----5)5)5)5) 
7220 Krause Avenue, 94605 / Phone: 639-3202 Fax: 639-3206 

MARTIN LUTHER KING, JR. MARTIN LUTHER KING, JR. MARTIN LUTHER KING, JR. MARTIN LUTHER KING, JR.     
960 10th Street, 94607 / Phone: 874-3381 Fax: 874-3388 

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (KMELROSE LEADERSHIP ACADEMY (KMELROSE LEADERSHIP ACADEMY (KMELROSE LEADERSHIP ACADEMY (K----4, 64, 64, 64, 6----8)8)8)8)    
730 Fleming Avenue, 94619 / Phone 535-3832 Fax: 535-3834 

MONTCLAIRMONTCLAIRMONTCLAIRMONTCLAIR 
1757 Mountain Boulevard, 94611 / Phone 339-6100 Fax: 339-6105 

NEW HIGHLAND ACADEMYNEW HIGHLAND ACADEMYNEW HIGHLAND ACADEMYNEW HIGHLAND ACADEMY    
8521 A Street, 94621 / Phone: 729-7723 Fax: 729-7725 

PARKER (TKPARKER (TKPARKER (TKPARKER (TK----5)5)5)5) 
7929 Ney Avenue, 94605 / Phone: 879-1440 Fax: 879-1449 

PERALTAPERALTAPERALTAPERALTA 
460 63rd Street, 94609 / Phone: 654-7365 Fax: 654-7452 

PIEDMONT AVENUEPIEDMONT AVENUEPIEDMONT AVENUEPIEDMONT AVENUE    
4314 Piedmont Avenue, 94611 / Phone: 654-7377 Fax: 654-7309 

PLACE @ PRESCOTT (TKPLACE @ PRESCOTT (TKPLACE @ PRESCOTT (TKPLACE @ PRESCOTT (TK----5)5)5)5)        
920 Campbell Street, 94607 / Phone: 874-3333 Fax: 874-3337 

REACH ACADEMY (TKREACH ACADEMY (TKREACH ACADEMY (TKREACH ACADEMY (TK----5)5)5)5)    
9860 Sunnyside Street, 94603 / Phone: 729-7775 Fax: 729-7779 

REDWOOD HEIGHTSREDWOOD HEIGHTSREDWOOD HEIGHTSREDWOOD HEIGHTS    
4401 39th Avenue, 94619 / Phone: 531-6644 Fax: 531-6616 

RISERISERISERISE    
8521 A Street, 94621 / Phone: 729-7732 Fax: 729-7734 

SANKOFASANKOFASANKOFASANKOFA 
581 61st Street, 94609 / Phone: 654-7787 Fax: 879-1619 

SEQUOIA (TKSEQUOIA (TKSEQUOIA (TKSEQUOIA (TK----5)5)5)5) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 / Phone: 531-6696 Fax: 531-6611 

MADISON PARK LOWER CAMPUS (SOBRANTE PARK TKMADISON PARK LOWER CAMPUS (SOBRANTE PARK TKMADISON PARK LOWER CAMPUS (SOBRANTE PARK TKMADISON PARK LOWER CAMPUS (SOBRANTE PARK TK----5)5)5)5)    
470 El Paseo Drive, 94603 / Phone: 636-7919 Fax: 636-7920 

THINK COLLETHINK COLLETHINK COLLETHINK COLLEGE NOWGE NOWGE NOWGE NOW    
2825 International Boulevard, 94601 / Phone: 532-5500 Fax: 532-5551 

THORNHILLTHORNHILLTHORNHILLTHORNHILL 
5880 Thornhill Drive, 94611 / Phone: 339-6800 Fax: 339-6801 

;ន�= �ទz� យ;ន�= �ទz� យ;ន�= �ទz� យ;ន�= �ទz� យ    
ALLIANCE ACADEMYALLIANCE ACADEMYALLIANCE ACADEMYALLIANCE ACADEMY    
1800 98th Avenue, 94603 / Phone: 639-2893 Fax: 639-3387 

BRET HARTEBRET HARTEBRET HARTEBRET HARTE    
3700 Coolidge Avenue, 94602 / Phone: 531-6400 Fax: 482-7272 

CLAREMONTCLAREMONTCLAREMONTCLAREMONT 
5750 College Avenue, 94618 Phone: 654-7337 Fax: 654-7341 

COLISEUM COLLEGE PREP (6COLISEUM COLLEGE PREP (6COLISEUM COLLEGE PREP (6COLISEUM COLLEGE PREP (6----12) 12) 12) 12)     
1390 66th Avenue, 94621 / Phone: 639-3201 Fax: 639-3214 

EDNA BREWEREDNA BREWEREDNA BREWEREDNA BREWER    
3748 13th Avenue, 94610 / Phone: 531-6600 Fax: 531-6626 

ELMHURST COMMUNITY PREPELMHURST COMMUNITY PREPELMHURST COMMUNITY PREPELMHURST COMMUNITY PREP    
1800 98th Avenue, 94603 / Phone: 639-2888 Fax: 639-2891 

FRICKFRICKFRICKFRICK 
2845 64th Avenue, 94605 / Phone: 729-7736 Fax: 729-7739 
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GREENLEAF (TKGREENLEAF (TKGREENLEAF (TKGREENLEAF (TK----7)7)7)7)    
6328 East 17th Street, 94621 / Phone: 636-1400 Fax: 636-1411 

HILLCREST (KHILLCREST (KHILLCREST (KHILLCREST (K----8) 8) 8) 8)     
30 Marguerite Drive, 94618 / Phone: 879-1270 Fax: 985-1043 

LIFE ACADEMY (6LIFE ACADEMY (6LIFE ACADEMY (6LIFE ACADEMY (6----7, 97, 97, 97, 9----12)12)12)12)    
2101 35th Avenue, 94601 / Phone: 534-0282 Fax: 534-0283 

MADISON PARK MADISON PARK MADISON PARK MADISON PARK UPPER CAMPUS (MADISON 6UPPER CAMPUS (MADISON 6UPPER CAMPUS (MADISON 6UPPER CAMPUS (MADISON 6----8, 9)8, 9)8, 9)8, 9) 
400 Capistrano Drive, 94603 / Phone: 636-2701 Fax: 636-2704 

MONTERAMONTERAMONTERAMONTERA 
5555 Ascot Drive, 94611 / Phone: 531-6070 Fax: 531-6354 

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (KMELROSE LEADERSHIP ACADEMY (KMELROSE LEADERSHIP ACADEMY (KMELROSE LEADERSHIP ACADEMY (K----4, 64, 64, 64, 6----8)8)8)8)    
730 Fleming Avenue, 94619 / Phone 535-3832 Fax: 535-3834 

ROOSEVEROOSEVEROOSEVEROOSEVELTLTLTLT 
1926 19th Avenue, 94606 / Phone: 535-2877 Fax: 535-2883 

ROOTS INTERNATIONALROOTS INTERNATIONALROOTS INTERNATIONALROOTS INTERNATIONAL    
1390 66th Avenue, 94621 / Phone: 639-3226 Fax: 639-3214 

SANKOFASANKOFASANKOFASANKOFA 
581 61st Street, 94609 / Phone: 654-7787 Fax: 879-1619 

UNITED FOR SUCCESSUNITED FOR SUCCESSUNITED FOR SUCCESSUNITED FOR SUCCESS    
2101 35th Avenue, 94601 / Phone: 535-3880 Fax: 535-7139 

URBAN PROMISE ACADEMYURBAN PROMISE ACADEMYURBAN PROMISE ACADEMYURBAN PROMISE ACADEMY    
3031 East 18th Street, 94601 / Phone: 436-3636 Fax: 436-3638 

WESTLAKEWESTLAKEWESTLAKEWESTLAKE 
2629 Harrison Street, 94612 / Phone: 879-2130 Fax: 835-7170 

WEST WEST WEST WEST OaklandOaklandOaklandOakland    MIDDLE SCHOOL MIDDLE SCHOOL MIDDLE SCHOOL MIDDLE SCHOOL     
991 14th Street, 94607 / Phone: 874-6788 Fax: 874-6790 

= �ទz= �ទz= �ទz= �ទz� យ� យ� យ� យ    
CASTLEMONT HIGH SCHOOLCASTLEMONT HIGH SCHOOLCASTLEMONT HIGH SCHOOLCASTLEMONT HIGH SCHOOL    
8601MacArthur Boulevard, 94605 / Phone: 639-1466 Fax: 639-4271 

COLISEUM COLLEGE PREP (6COLISEUM COLLEGE PREP (6COLISEUM COLLEGE PREP (6COLISEUM COLLEGE PREP (6----12) 12) 12) 12)     
1390 66th Avenue, 94621 / Phone: 639-3201 Fax: 639-3214 

FREMONT HIGH SCHOOLFREMONT HIGH SCHOOLFREMONT HIGH SCHOOLFREMONT HIGH SCHOOL    
4610 Foothill Boulevard, 94601 / Phone: 434-5257 Fax: 434-2018 

LIFE ACADEMY (6LIFE ACADEMY (6LIFE ACADEMY (6LIFE ACADEMY (6----7, 97, 97, 97, 9----12)12)12)12)    
2101 35th Avenue, 94601 / Phone: 534-0282 Fax: 534-0283 

MADISON PARK UPPER CAMPUS (6MADISON PARK UPPER CAMPUS (6MADISON PARK UPPER CAMPUS (6MADISON PARK UPPER CAMPUS (6----8, 9)8, 9)8, 9)8, 9) 
400 Capistrano Drive, 94603 / Phone: 636-2701 Fax: 636-2704 

MCCLYMONDS HIGH SCHOOLMCCLYMONDS HIGH SCHOOLMCCLYMONDS HIGH SCHOOLMCCLYMONDS HIGH SCHOOL    
2607 Myrtle Street, 94607 / Phone: 879-3033 Fax: 874-3796 

OaklandOaklandOaklandOakland    HIGHHIGHHIGHHIGH    
1023 MacArthur Boulevard, 94610 / Phone: 874-3676 Fax: 874-3675 

OaklandOaklandOaklandOakland    TECHNICALTECHNICALTECHNICALTECHNICAL    
4351 Broadway, 94611 / Phone: 450-5400 Fax: 450-5428 

SKYLINESKYLINESKYLINESKYLINE    
12250 Skyline Boulevard, 94619 / Phone: 482-7109 Fax: 482-7296    

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន39�39�39�39�OចOចOចOច��ជ#��! #���ជ#��! #���ជ#��! #���ជ#��! #�JនJនJនJន    
METWESTMETWESTMETWESTMETWEST 
1100 Third Avenue, 94606 / Phone: 451-5902 Fax: 451-5903 

OaklandOaklandOaklandOakland    INTERNATIONAL HIGHINTERNATIONAL HIGHINTERNATIONAL HIGHINTERNATIONAL HIGH    
4521 Webster Street, 94609 / Phone: 597-4287 Fax: 597-4292 

STREET ACADEMYSTREET ACADEMYSTREET ACADEMYSTREET ACADEMY    
417 29th Street, 94609 / Phone: 874-3630 Fax: 874-3633 

676767676o6o6o6o@n9គ�!@n9គ�!@n9គ�!@n9គ�!    
100 BLACK MEN O100 BLACK MEN O100 BLACK MEN O100 BLACK MEN OF THE BAY AREA COMMUF THE BAY AREA COMMUF THE BAY AREA COMMUF THE BAY AREA COMMUNITY SCHOOL (KNITY SCHOOL (KNITY SCHOOL (KNITY SCHOOL (K----1,41,41,41,4----6)6)6)6)    
3400 Malcolm Avenue, 94605 / Phone: 763-3661 Fax: 763-1230 

ASCEND (KASCEND (KASCEND (KASCEND (K----8)8)8)8)    
3709 East 12th Street, 94601 / Phone: 879-3140 Fax: 534-7377 

LEARNING WITHOUT LIMITSLEARNING WITHOUT LIMITSLEARNING WITHOUT LIMITSLEARNING WITHOUT LIMITS    
2035 40th Avenue, 94601 / Phone: 879-1282 Fax: 536-4470 

មមមមជÂមQ¹ �ជÂមQ¹ �ជÂមQ¹ �ជÂមQ¹ �;ប�! �;ប�! �;ប�! �;ប�! �ក��!ក��!ក��!ក��!/�ច/�ច/�ច/�ច    
ACORN WOODLAND/ENCOMPASSACORN WOODLAND/ENCOMPASSACORN WOODLAND/ENCOMPASSACORN WOODLAND/ENCOMPASS    
1025 81st Avenue, 94621 / Phone: 635-1997 Fax: 639-3355 

ALLENDALEALLENDALEALLENDALEALLENDALE 
3670 Penniman Ave, Rm 1, 94619 / Phone: 535-2821 Fax: 639-4807 

ALICE STREETALICE STREETALICE STREETALICE STREET    
250 17th Street, 94612 / Phone: 874-7753 Fax: 874-7755    

ARROYOARROYOARROYOARROYO    VIEJOVIEJOVIEJOVIEJO    
1895 70th Avenue, 94621 / Phone: TBD Fax: TBD    

BELLA VISTABELLA VISTABELLA VISTABELLA VISTA    
2410 10th Avenue, 94606 / Phone: 535-2808 Fax: 535-2811  

BRIDGES ACADEMYBRIDGES ACADEMYBRIDGES ACADEMYBRIDGES ACADEMY    
1325 53rd Avenue 94601 / Phone: 535-3876 Fax: 535-3875 

BROOKFIELDBROOKFIELDBROOKFIELDBROOKFIELD 
401 Jones Avenue, 94603 / Phone: 639-3325 Fax: 639-3313 

BURBANKBURBANKBURBANKBURBANK 
3550 64th Avenue, 94605/ Phone: 729-7771 Fax: 729-7773 

CENTRO INFANTIL DE LA RAZACENTRO INFANTIL DE LA RAZACENTRO INFANTIL DE LA RAZACENTRO INFANTIL DE LA RAZA        
2660 E 16th Street, 94601 / Phone: 535-2802 Fax: 535-2803  

CUES @ LOCKWOODCUES @ LOCKWOODCUES @ LOCKWOODCUES @ LOCKWOOD        
6701 International Boulevard, 94621 / Phone: 639-2871 Fax: 639-2853 
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EMERSONEMERSONEMERSONEMERSON 
4801 Lawton Avenue, 94609 / Phone: 654-7760 Fax: 654-7757  

FRUITVALEFRUITVALEFRUITVALEFRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 / Phone: 535-2825 Fax: 535-2843 

GARFIELDGARFIELDGARFIELDGARFIELD    
1640 22nd Avenue, 94606 / Phone: 535-2857 Fax: 535-2861    

H.R. TUBMANH.R. TUBMANH.R. TUBMANH.R. TUBMAN    
800 33rd Street, 94608 / Phone: 654-7890 Fax: 654-7896  

HIGHLHIGHLHIGHLHIGHLANDANDANDAND 
1322 86th Avenue, 94621 / Phone: 636-8214 Fax: 636-8216 

HINTIL KUU CAHINTIL KUU CAHINTIL KUU CAHINTIL KUU CA    
11850 Campus Drive, 94619 / Phone: 531-8400 Fax: 531-8405 

HOWARDHOWARDHOWARDHOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 / Phone: 639-3262 Fax: 639-3262 

INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL    
2825 International Blvd., 94601 / Phone: 532-7267 Fax: 261-2024 

JEFFERSONJEFFERSONJEFFERSONJEFFERSON 
1975 40th Avenue, 94601 / Phone: 535-3871 Fax: 535-3873  

LAURELLAURELLAURELLAUREL 
3825 California Street, 94619 / Phone: 531-6226 Fax: 531-6270 

LOCKWOODLOCKWOODLOCKWOODLOCKWOOD 
1125 69th Avenue, 94621 / Phone: 639-2884 Fax: 639-2886 

MANZANITAMANZANITAMANZANITAMANZANITA 
2618 Grande Vista, 94601 / Phone: 535-2804 Fax: 535-2807 

M.L. KING, JR. M.L. KING, JR. M.L. KING, JR. M.L. KING, JR.     
960A 12th Street, 94607 / Phone: 874-3392 Fax: 874-3391 

PIEDMONT AVENUEPIEDMONT AVENUEPIEDMONT AVENUEPIEDMONT AVENUE    
86 Echo Avenue, 94611 / Phone: 654-7503 Fax: 654-7523 

PLACE @ PRESCOTTPLACE @ PRESCOTTPLACE @ PRESCOTTPLACE @ PRESCOTT    
920 Campbell Street, 94607 / Phone: 874-3333 Fax: 874-3337 

SANKOSANKOSANKOSANKOFAFAFAFA    
581 61st Street, 94609 / Phone: 654-7787 Fax: 654-7715    

SEQUOIASEQUOIASEQUOIASEQUOIA  
3730 Lincoln Avenue, 94602 / Phone: 482-7219 Fax: 531-5655 

STONEHURSTSTONEHURSTSTONEHURSTSTONEHURST 
901 105th Avenue, 94603 / Phone: TBD Fax: TBD 

WEBSTER ACADEMYWEBSTER ACADEMYWEBSTER ACADEMYWEBSTER ACADEMY    
7980 Plymouth Street, 94621 / Phone: 636-8232 Fax: 636-8533 

YUK YAUYUK YAUYUK YAUYUK YAU    
291 10th Street, 94607 / Phone: 874-7759 Fax: 874-7761  

:!:!:!:!;ប�! �;ប�! �;ប�! �;ប�! �39�39�39�39�OចOចOចOច��ជ#��! #���ជ#��! #���ជ#��! #���ជ#��! #�JនJនJនJន    

:! ��� យ:! ��� យ:! ��� យ:! ��� យ;ប�! �;ប�! �;ប�! �;ប�! �39�39�39�39�OចOចOចOច��ជ#���ជ#���ជ#���ជ#��! #��! #��! #��! #�JនJនJនJន    ((((ALTERNATIVE EDUCATION OFFICEALTERNATIVE EDUCATION OFFICEALTERNATIVE EDUCATION OFFICEALTERNATIVE EDUCATION OFFICE))))    
4521 Webster, 94609 / Phone: 597-4294 Fax: 597-4296 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យJ�Gក�J�Gក�J�Gក�J�Gក�;�J�G;�J�G;�J�G;�J�G     ((((BARACK OBABARACK OBABARACK OBABARACK OBAMA ACADEMYMA ACADEMYMA ACADEMYMA ACADEMY))))    (6(6(6(6----8)8)8)8)    
9736 Lawlor Street, 94605 / Phone: 729-7713 Fax: 729-7715 

67676767�!5ន�!5ន�!5ន�!5ន    BUNCHE CONTINUATION SCHOOL (11BUNCHE CONTINUATION SCHOOL (11BUNCHE CONTINUATION SCHOOL (11BUNCHE CONTINUATION SCHOOL (11––––12)12)12)12)    
1240 18th Street, 94607 / Phone: 874-3300 Fax: 874-3305 

67676767ទ��ទ��ទ��ទ����គមន
��គមន
��គមន
��គមន
    ((((COMMUNITY DAY SCHOOLCOMMUNITY DAY SCHOOLCOMMUNITY DAY SCHOOLCOMMUNITY DAY SCHOOL))))    (6(6(6(6––––12)12)12)12)    
4917 Mountain Boulevard, 94619 / Phone: 531-6800  Fax: 482-7144 

= �ទz� យ>��== �ទz� យ>��== �ទz� យ>��== �ទz� យ>��=    ((((DEWEY ACADEMYDEWEY ACADEMYDEWEY ACADEMYDEWEY ACADEMY))))    (9(9(9(9––––12)12)12)12)    
1111 Second Avenue, 94606 / Phone: 874-3660 Fax: 874-3661 

កមP= �ធDកមP= �ធDកមP= �ធDកមP= �ធDផ�Lផ�Lផ�Lផ�L    ន�ងន�ងន�ងន�ងមន�D!�ពទvមន�D!�ពទvមន�D!�ពទvមន�D!�ពទv    ((((HOME & HOSPITAL PROGRAMHOME & HOSPITAL PROGRAMHOME & HOSPITAL PROGRAMHOME & HOSPITAL PROGRAM))))    
4521 Webster Street, 94609 • Phone: 597-4294 • Fax: 597-4296 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    SOJOURSOJOURSOJOURSOJOURNER TRUTH INDEPENDENT STUDY (KNER TRUTH INDEPENDENT STUDY (KNER TRUTH INDEPENDENT STUDY (KNER TRUTH INDEPENDENT STUDY (K––––12)12)12)12)    
8251 Fontaine Street, 94605 / Phone: 729-4308 Fax: 636-4701 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    RUSDALE CONTINUATION SCHOOL (9RUSDALE CONTINUATION SCHOOL (9RUSDALE CONTINUATION SCHOOL (9RUSDALE CONTINUATION SCHOOL (9––––12)12)12)12)    
1180 70th Avenue, 94621 / Phone: 636-7992 Fax: 636-7996 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    STREET ACADEMY (9STREET ACADEMY (9STREET ACADEMY (9STREET ACADEMY (9––––12)12)12)12)    
417 29th Street, 94609 / Phone: 874-3630 Fax: 874-3633 

មQ¹ �មQ¹ �មQ¹ �មQ¹ ��ក��ក��ក��ក������������������v�v�v�vច���!5នច���!5នច���!5នច���!5នOចOចOចOច��ជ#��! #���ជ#��! #���ជ#��! #���ជ#��! #�JនJនJនJនប��· Lប��· Lប��· Lប��· LO�នHO�នHO�នHO�នH    ((((TEMPORARY TEMPORARY TEMPORARY TEMPORARY 
ALTERNATIVE PLACEMENT (TAP) CENTERALTERNATIVE PLACEMENT (TAP) CENTERALTERNATIVE PLACEMENT (TAP) CENTERALTERNATIVE PLACEMENT (TAP) CENTER))))    (6(6(6(6––––12)12)12)12)    
6097 Racine Street, 94609 / Phone: 597-4900 Fax: 597-4938 

កមP= �ធDកមP= �ធDកមP= �ធDកមP= �ធD���ប����ប����ប����ប�ក��!ក��!ក��!ក��!�/�=�/�=�/�=�/�=JនJនJនJន��#ក3�ង��#ក3�ង��#ក3�ង��#ក3�ង    
((((:!:!:!:!;ប�! �;ប�! �;ប�! �;ប�! �ព����ព����ព����ព����))))    
::::! ��� យ! ��� យ! ��� យ! ��� យ:!:!:!:!;ប�! �;ប�! �;ប�! �;ប�! �ព����ព����ព����ព����    (SPECIAL(SPECIAL(SPECIAL(SPECIAL    EDUCATION OFFICEEDUCATION OFFICEEDUCATION OFFICEEDUCATION OFFICE))))    
2850 West Street, 94608 / Phone: 874-3700  Fax: 874-3707  

មQ¹ �មQ¹ �មQ¹ �មQ¹ ��យ�យ�យ�យ/nម�/nម�/nម�/nម�ម�/uយvម�/uយvម�/uយvម�/uយvក�ម�/ក�ម�/ក�ម�/ក�ម�/WបWបWបWប    ((((PRESCHOOL DIAGNOSTIC CENTERPRESCHOOL DIAGNOSTIC CENTERPRESCHOOL DIAGNOSTIC CENTERPRESCHOOL DIAGNOSTIC CENTER))))    
2850 West Street, 94608 / Phone: 729-7762 Fax: 729-7766 

������������;នu!;នu!;នu!;នu!OជDពOជDពOជDពOជDព    ((((CAREECAREECAREECAREER TRANSITION SERVICESR TRANSITION SERVICESR TRANSITION SERVICESR TRANSITION SERVICES))))    
2850 West Street, 94608 / Phone: 874-3722 Fax: 874-3725 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    HILLSIDE ACADEMY (7HILLSIDE ACADEMY (7HILLSIDE ACADEMY (7HILLSIDE ACADEMY (7––––12)12)12)12)    
2369 84th Avenue, 94605 / Phone: 879-0131 Fax: 879-0133 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    BURBANKBURBANKBURBANKBURBANK 
3550 64th Avenue, 94608 / Phone: 729-7771 Fax: 729-7773 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន6o6o6o6o    
= �= �= �= �ទz� យទz� យទz� យទz� យ    ACHIEVE ACADEMY (4ACHIEVE ACADEMY (4ACHIEVE ACADEMY (4ACHIEVE ACADEMY (4----5)5)5)5)    
1700 28th Avenue, 94601 / Phone: 904-6440 Fax: 904-6763 

67�!5ន6o67�!5ន6o67�!5ន6o67�!5ន6o6�!QI6�!QI6�!QI6�!QIO�ម! �:�ងO�ម! �:�ងO�ម! �:�ងO�ម! �:�ង¸�¹¸�¹¸�¹¸�¹     ((((AMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLIC CHARTER IC CHARTER IC CHARTER IC CHARTER 
SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL))))    (6(6(6(6----8)*8)*8)*8)*    
3637 Magee Avenue, 94619 / Phone: 482-6000 Fax: 482-6002 



                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

មគ���ទ��ក
មគ���ទ��ក
មគ���ទ��ក
មគ���ទ��ក
���ប���ប���������ប���ប���������ប���ប���������ប���ប������    2013201320132013----14141414    
��មច�����គ�ទ�ព !!ប���យ#ង��មច�����គ�ទ�ព !!ប���យ#ង��មច�����គ�ទ�ព !!ប���យ#ង��មច�����គ�ទ�ព !!ប���យ#ង www.ousd.k12.ca.us www.ousd.k12.ca.us www.ousd.k12.ca.us www.ousd.k12.ca.us ���ប���ខទ�!� ព� �ប/�ទ�ន ���ប���ខទ�!� ព� �ប/�ទ�ន ���ប���ខទ�!� ព� �ប/�ទ�ន ���ប���ខទ�!� ព� �ប/�ទ�ន ម�1ន�យម�1ន�យម�1ន�យម�1ន�យ    ន�ងព /2�នប3ន4ម�ទ5/ន�ងព /2�នប3ន4ម�ទ5/ន�ងព /2�នប3ន4ម�ទ5/ន�ងព /2�នប3ន4ម�ទ5/ 

67�!5ន��គមន
67�!5ន��គមន
67�!5ន��គមន
67�!5ន��គមន
��8ក 39��ន:!;ភ�=>?@ង�គប�ផ�/�បB�!9C:�D�E !FG កH�ង!យI:��J�បDKH �ច�ង��:យ�នL��8ក 39��ន:!;ភ�=>?@ង�គប�ផ�/�បB�!9C:�D�E !FG កH�ង!យI:��J�បDKH �ច�ង��:យ�នL��8ក 39��ន:!;ភ�=>?@ង�គប�ផ�/�បB�!9C:�D�E !FG កH�ង!យI:��J�បDKH �ច�ង��:យ�នL��8ក 39��ន:!;ភ�=>?@ង�គប�ផ�/�បB�!9C:�D�E !FG កH�ង!យI:��J�បDKH �ច�ង��:យ�នL 

67�!5ន��គមន
 
��8ក;�កM�ន9
 

67�!5ន��គមន
  ����ខ�/ខ��បNង3�បង 
 

Bប�O!មPQ
 ច��RLព /2�នថPDTRក�ព នUនNង67�!5ន��គមន
��8ក;�កM�ន9
? ��មWក�ទង�យ#ងខX� ��Y�គ�ទ�ព ! Facebook ន�ង Twitter! 

67�!5ន6o67�!5ន6o67�!5ន6o67�!5ន6o6�!QI6�!QI6�!QI6�!QIO�ម! �:�O�ម! �:�O�ម! �:�O�ម! �:�ងងងង¸�¹ ទD¸�¹ ទD¸�¹ ទD¸�¹ ទD    II (II (II (II (AMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLIC IC IC IC 
CHARTER SCHOOL IICHARTER SCHOOL IICHARTER SCHOOL IICHARTER SCHOOL II))))    (K(K(K(K----8)*8)*8)*8)*    
171 12th Street, 94607 / Phone: 893-8701 ext. 7 Fax: 482-6002 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ6�!QI6�!QI6�!QI6�!QIO�ម! �:�ងO�ម! �:�ងO�ម! �:�ងO�ម! �:�ង¸�¹¸�¹¸�¹¸�¹     ((((AMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLAMERICAN INDIAN PUBLIC HIGH SCHOOLIC HIGH SCHOOLIC HIGH SCHOOLIC HIGH SCHOOL))))    
(9(9(9(9----12)*12)*12)*12)*    
3626-3628 35th Avenue, 94602 / Phone: 482-6000 Fax: 482-6002 
Second Location: 171 12th Street, 94607 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ARISE HIGH SCHOOL (9ARISE HIGH SCHOOL (9ARISE HIGH SCHOOL (9ARISE HIGH SCHOOL (9----12)12)12)12)    
3301 12th Street, Ste. 205, 94601 / Phone: 436-5487 Fax: 436-5493 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    BAY AREA TECHNOLOGY BAY AREA TECHNOLOGY BAY AREA TECHNOLOGY BAY AREA TECHNOLOGY SCHOOL (6SCHOOL (6SCHOOL (6SCHOOL (6----12)12)12)12)ប·�!ទD��ងថPD���ប�KH ���កx 
2012-2013 
8251 Fontaine Street, 94605 / Phone: 645-9932 Fax: 645-9934 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE BERKLEY MAYNAASPIRE BERKLEY MAYNAASPIRE BERKLEY MAYNAASPIRE BERKLEY MAYNARD ACADEMY (KRD ACADEMY (KRD ACADEMY (KRD ACADEMY (K----8) 8) 8) 8)     
6200 San Pablo Avenue, 94608 / Phone: 658-2900 Fax: 658-1013 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    CIVICORPS ACADEMY (1CIVICORPS ACADEMY (1CIVICORPS ACADEMY (1CIVICORPS ACADEMY (12/2/2/2/មន���មន���មន���មន����ពញ=  យ�ពញ=  យ�ពញ=  យ�ពញ=  យ))))    
101 Myrtle Street, 94607 / Phone: 992-7855 Fax: 992-7950 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    COVA CONSERVATORY OFCOVA CONSERVATORY OFCOVA CONSERVATORY OFCOVA CONSERVATORY OF    VOCAL/INSTRUMENTAL AVOCAL/INSTRUMENTAL AVOCAL/INSTRUMENTAL AVOCAL/INSTRUMENTAL ARTS (KRTS (KRTS (KRTS (K----8)8)8)8)    
3800 Mountain Boulevard, 94619 / Phone: 285-7511 Fax: 531-9434 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    EAST EAST EAST EAST OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    LEADERSHIP ACADEMY (LEADERSHIP ACADEMY (LEADERSHIP ACADEMY (LEADERSHIP ACADEMY (KKKK----8)8)8)8)    
2614 Seminary Avenue, 94605 / Phone: 562-5238 Fax:562-5239 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    E.C. REEMS ACE.C. REEMS ACE.C. REEMS ACE.C. REEMS ACADEMY OF TECHNOLOGY ADEMY OF TECHNOLOGY ADEMY OF TECHNOLOGY ADEMY OF TECHNOLOGY & ART (K& ART (K& ART (K& ART (K----8)8)8)8)    
8425 MacArthur Boulevard, 94605 / Phone:729-6635 Fax: 562-9539 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE ERES ACADEMY ASPIRE ERES ACADEMY ASPIRE ERES ACADEMY ASPIRE ERES ACADEMY (K(K(K(K----8)8)8)8)    
1936 Courtland Avenue, 94601 / Phone: 436-9760 Fax: 436-9765  

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE GOLDEN STATE ASPIRE GOLDEN STATE ASPIRE GOLDEN STATE ASPIRE GOLDEN STATE COLLEGE PREPARATORY COLLEGE PREPARATORY COLLEGE PREPARATORY COLLEGE PREPARATORY ACADEMY (6ACADEMY (6ACADEMY (6ACADEMY (6----
12121212))))    
1009 66th Avenue, 94621 / Phone: 562-8030 Fax: 632-1569 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    KIPP BRIDGE CHARTER KIPP BRIDGE CHARTER KIPP BRIDGE CHARTER KIPP BRIDGE CHARTER ACADEMY (5ACADEMY (5ACADEMY (5ACADEMY (5----8)8)8)8)    
991 14th Street, 94607 / Phone: 879-2421 Fax: 879-3182 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    LIGHTHOUSE COMMUNITYLIGHTHOUSE COMMUNITYLIGHTHOUSE COMMUNITYLIGHTHOUSE COMMUNITY    CHARTER HIGH SCHOOL CHARTER HIGH SCHOOL CHARTER HIGH SCHOOL CHARTER HIGH SCHOOL (9(9(9(9----12)12)12)12)    
444 Hegenberger Road, 94621 / Phone: 562-8825Fax: 271-8803 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    LIGHTHOUSE COMMUNITYLIGHTHOUSE COMMUNITYLIGHTHOUSE COMMUNITYLIGHTHOUSE COMMUNITY    CHARTER SCHOOL (KCHARTER SCHOOL (KCHARTER SCHOOL (KCHARTER SCHOOL (K----8)8)8)8)    
444 Hegenberger Road, 94621 / Phone: 562-8801 Fax: 271-8803  

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE LIONEL WILSONASPIRE LIONEL WILSONASPIRE LIONEL WILSONASPIRE LIONEL WILSON    COLLEGE PREPARATORY COLLEGE PREPARATORY COLLEGE PREPARATORY COLLEGE PREPARATORY ACADEMY (9ACADEMY (9ACADEMY (9ACADEMY (9----
12)12)12)12)    
400 105th Avenue, 94603 / Phone: 635-7737 Fax: 635-7727  

67676767�!5ន�!5ន�!5ន�!5ន    LPS LPS LPS LPS OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    R & D (9TH GRADE ONLR & D (9TH GRADE ONLR & D (9TH GRADE ONLR & D (9TH GRADE ONLY)Y)Y)Y)    
8601 MacArthur Boulevard, 94605 / Phone: 633-0750 Fax: 291-9783  

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE MILLSMONT ACAASPIRE MILLSMONT ACAASPIRE MILLSMONT ACAASPIRE MILLSMONT ACADEMY (KDEMY (KDEMY (KDEMY (K----5)5)5)5)    
3200 62nd Avenue, 94605 / Phone: 638-9445 Fax: 638-0744  

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE MONARCH ACADEASPIRE MONARCH ACADEASPIRE MONARCH ACADEASPIRE MONARCH ACADEMY (KMY (KMY (KMY (K----5)5)5)5)    
1445 101st Avenue, 94603 / Phone: 568-3101 Fax: 568-3521   

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    NORTH NORTH NORTH NORTH OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    COMMUNITY CHARTER SCCOMMUNITY CHARTER SCCOMMUNITY CHARTER SCCOMMUNITY CHARTER SCHOOL (KHOOL (KHOOL (KHOOL (K----8)8)8)8)    

1000 42nd Street, 94608 / Phone: 655-0540 Fax: 655-1222 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    CHARTER ACADEMY (6CHARTER ACADEMY (6CHARTER ACADEMY (6CHARTER ACADEMY (6----8)8)8)8)    
3001 International Boulevard, 94601 / Phone: 532-6751 Fax: 532-6753 
Second Location: 345 12th Street, 94607 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    CHARTER HIGH SCHOOL CHARTER HIGH SCHOOL CHARTER HIGH SCHOOL CHARTER HIGH SCHOOL (9(9(9(9----12)12)12)12)    
345 12th Street, 94607 / Phone: 893-8700 ext. 00 Fax: 532-6753 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    MILITARY INSTITUTE, MILITARY INSTITUTE, MILITARY INSTITUTE, MILITARY INSTITUTE, COLLEGE PREP. ACADEMCOLLEGE PREP. ACADEMCOLLEGE PREP. ACADEMCOLLEGE PREP. ACADEMY (6Y (6Y (6Y (6----12)12)12)12)    
3877 Lusk Street, 94608 / Phone: 594-3900 Fax: 597-9886  

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    SCHOOL FOR THE ARTS SCHOOL FOR THE ARTS SCHOOL FOR THE ARTS SCHOOL FOR THE ARTS (6(6(6(6----12)12)12)12)    
530 18th Street, 94612 / Phone: 873-8800 Fax: 873-8816  

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    UNITY HIGH SCHOOL (9UNITY HIGH SCHOOL (9UNITY HIGH SCHOOL (9UNITY HIGH SCHOOL (9----12)12)12)12)    
6038 Brann Street, 94605 / Phone: 635-7170 Fax: 635-3830  

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    VINCENT ACADEMY (KVINCENT ACADEMY (KVINCENT ACADEMY (KVINCENT ACADEMY (K----1)1)1)1)    
1911 Union Street, 94607 / Phone: 333-8399 Fax: 452-2101 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    WORLD ACADEMY (KWORLD ACADEMY (KWORLD ACADEMY (KWORLD ACADEMY (K----3)3)3)3)    
1700 28th Avenue, 94601 / Phone: 904-6400 Fax: 904-6763 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន6o6o6o6o;ន�½¾ /;ន�½¾ /;ន�½¾ /;ន�½¾ /��យ��យ��យ��យ�oនធD�oនធD�oនធD�oនធD    39�39�39�39��ប/�ប/u��ប/�ប/u��ប/�ប/u��ប/�ប/u�
�Y�Y�Y�Y��8ក��8ក��8ក��8ក;�កM�ន9
;�កM�ន9
;�កM�ន9
;�កM�ន9
    
= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    ASPIRE COLLEGE ACADEASPIRE COLLEGE ACADEASPIRE COLLEGE ACADEASPIRE COLLEGE ACADEMY (KMY (KMY (KMY (K----5)5)5)5)    
8030 Atherton Street, 94605 / Phone: 562-8030 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    COMMUNITY SCHOOL FORCOMMUNITY SCHOOL FORCOMMUNITY SCHOOL FORCOMMUNITY SCHOOL FOR    CREATIVE EDUCATION (CREATIVE EDUCATION (CREATIVE EDUCATION (CREATIVE EDUCATION (KKKK----8)8)8)8) 
2111 International Boulevard, 94606 / Phone: 516-2723  

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    COX ACADEMY EDUCATIOCOX ACADEMY EDUCATIOCOX ACADEMY EDUCATIOCOX ACADEMY EDUCATION FOR CHANGE (KN FOR CHANGE (KN FOR CHANGE (KN FOR CHANGE (K----5)5)5)5)    
9860 Sunnyside Street, 94611 / Phone: 904-6303 

= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ= �ទz� យ    EEEEAST AST AST AST OAKLANDOAKLANDOAKLANDOAKLAND    LEADERSHIP ACADEMY HLEADERSHIP ACADEMY HLEADERSHIP ACADEMY HLEADERSHIP ACADEMY HIGH (9IGH (9IGH (9IGH (9----12)12)12)12)    
2607 Seminary Avenue, 94605 / Phone: 878-2236 Fax: 878-2366 
(ក�ព�ង�ធE#��ចក·D���មច�Ynថ�ទD 5/14/2013) 
67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    URBAN MONTESSORI (KURBAN MONTESSORI (KURBAN MONTESSORI (KURBAN MONTESSORI (K----8)8)8)8)    
5328 Brann Street, 94619 / Phone: 842-1181 

67�!5ន67�!5ន67�!5ន67�!5ន    YU MING SCHOOL (KYU MING SCHOOL (KYU MING SCHOOL (KYU MING SCHOOL (K----8)8)8)8)    
321 10th Street, 94606 / Phone: 452-2063 

 

* 67�!5ន��គមន
��8ក;�កM�ន9
 ក�Q/��ព�ប�ទ�Ynថ�ទD 30 3ខម�ថ�d KH � 2013 
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