ុ ស្ររឹរាអរ់រំ
ោះស្រាយនៃស្ររម

ដំណ

នៃ
សង្កាត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍

ិ នា
័ ទំងអស់
សូមរមលរ
ឹ មដងណ ៀតដល់អាគារ ៃិងរមម វធ
ី នា គឺជា ជ
ី ស្រមរសំរារ់រមា
ុ រ ៃិងមៃុសសណេញវយ
ដំណ

ោះស្រាយណលខ 1617-0089

ណោយារតត៖ សិសសាលាទំងអស់មាៃសិ ធិចូលណរៀៃបាៃណោយគាមៃការភ័យខ្លលច គាមៃការសមលុតណធវើបារគាា ៃិងគាមៃការណរើសណអើងគាា
ណឡើយ;

ណោយារតត៖ ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ

ួលា
វ គមៃ៍ដល់សិសសាលា ៃិងស្ររុមស្រគួារទំងអស់តដលមាៃជាតិាសៃ៍ខុសៗគាា ណ

តនមលនៃភាា ៃិងវរបធម៍តដលេួរណគបាៃនាំ ចូលមររាុងសង្កាត់ររស់ណយើង ណ

ើយៃិងគុណ

ើយស្រេមទំងឧរតថមភគាំស្រ ៃិងណលើរ ឹរចិតយ
ដ ៉ា ងខ្លលំង ដល់មាតា

រិតា ៃិងស្ររុមស្រគួារទំងអស់ ចូលរួមរាុងាលាណរៀៃនានាររស់ណយើង;

ណោយារតត៖ ីស្ររុង ៃិងណខ្លណធីររស់ណយើង រ៏ដូចគាាៃឹង ីស្ររុងធំៗជាណស្រចើៃណ ៀត ណៅរាុងស រដឋតដរ គឺជា ីលំណៅ ៃិងជាការោឋៃររស់
ស្ររជាស

គមៃ៍ខុសៗគាា រួមទំងមៃសុសសតដលកាៃ់ាសនា មាៃជាតិាសៃ៍ ៃិងស្ររុមជៃជាតិ ណ

ើយៃិងឋាៃៈអណនាដស្ររណវសៃ៍ខុសៗគាាផង

តដរ;

ណោយារតត៖ ការណបាោះណនាតណស្រជើសណរើសស្ររធាធិរតីនាំ 2016 ណៃោះ បាៃរងារឱ្យមាៃររិយកាសភ័យខ្លលចមួយ ណៅរាុងរ ដ ជៃអណនាដស្ររណវ
សៃ៍ ជៃកាៃ់ាសនាអុីា
ល ម ៃិងស្ររុមមៃុសសណផសងៗណ ៀតតដលអាចេុំមាៃការគាំពារណៅរាុង ីស្ររុមអូរឡិៃដ៍;

ណោយារតត៖ រាុងរយៈណេលជាេីររីតខមុៃ មន្ដៃដីរោឋភិបាលថ្នារ់មូលោឋៃ រដឋ ៃិងស េ័ៃធណៅ ូទំងស្ររណ ស បាៃណសា ើសុំ ឬបាៃអៃុម័
តចារ់ ៃិងរ រញ្ញ តិដ តដលណសា ើសរ
ុំ ុំឱ្យមាៃរំណណើៃនៃជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍ខុសចារ់ តាមការផ្ដដច់ឱ្កាសររការង្ករណធវើ ជំៃួយេីរោឋភិបាល ី
លំណៅឋាៃ ៃិងោរ់េិៃ័យជាស្របារ់ដល់ស្ររុម
ភាេតាៃតឹងណៅរាុងស

ុៃនានា

តដលផដល់ការង្ករឱ្យជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍ខស
ុ ចារ់ ណោយណ

តុណៃោះណ

ើយបាៃជាមាៃ

គមៃ៍នានាតដលមាៃជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍;

ណោយារតត៖ មាៃរបាយការណ៍នានា ថ្នអាចៃឹងមាៃការចារ់តែរណែរេីកា រិយល័យ ICE (ការិយល័យអៃុវតដចារ់អណនាដស្ររណវសៃ៍ ៃិង
គយ) នៃស
ណរៀៃណ ណ

រដឋ បាៃណធវើឱ្យស

គមៃ៍នានានៃជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍ មាៃការភ័យខ្លលច មិៃហៃរញ្ជូ ៃ ៃិង/ឬ មិៃហៃជូៃរូៃៗររស់េួរណគណៅ

ើយរ៏មិៃហៃចារណចញេីផោះទ ររស់េួរណគតដរ ណរើណទោះរីជាេួរណគស្រតូវការណៅណេ យរ៏ណោយ; ៃិង

ណោយារតត៖ សរមមភាេររស់កា រិយល័យ ICE ណៅរាុង ៃិងណៅជុំ វិញ ីាលាណរៀៃ ៃិងមណឌលអរ់រំសំរារ់រុមារតូច ណ ើយៃិងអាគារ
សិរាសំរារ់មៃុសសណេញវ័យ ៃឹងណធវើឱ្យមាៃការរំខ្លៃខ្លលំង ដល់ ីរតៃលងសិរា ៃិង ីរតៃលងអរ់រស
ំ ំរារ់សស
ិ សាលា;

ណោយារតត៖ តុលាការជាៃ់ខពស់ររស់ស រដឋ បាៃណចញរ រញ្ជជមរថ្ន ាលានានាររស់រដឋ ស្រតូវបាៃហមស្របាមមិៃឱ្យមាៃការរដិណសធ
ថ្នមិៃ

ួលយរសិសសចូលណរៀៃរាង
ុ ាលារឋមសិរា ៃិងមធយមសិរា ណោយតផែរណលើឋាៃៈជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍ររស់េួរណគ តដលណពាលថ្ន

រុមារមាៃការស្រគរ់ស្រគងតិចតួចណលើឋាៃៈអណនាដស្ររណវសៃ៍ររស់េួរណគ, អាចណធវើឱ្យរុមារ ៃិងសងគម
សិ ធិ

ួលរងៃូវការខូចខ្លតអស់មួយជី វិត ណ

ើយៃិង

ល
ួ បាៃៃូវការការពារណសម ៗ
ើ គាាេីររដឋធមមៃុញ្ញ;

ិ ិកា
ណោយារតត៖ ណៅនងៃ ី 8 តខវច
ច នាំ 2016 អា រណបាោះណនាតនៃរដឋកាលី ៃ
វូ ញ៉ាបាៃអៃុម័តសំណណើចារ់ Proposition 58 តដល
េីគុណតនមល ៃិងារៈសំខ្លៃ់នៃសិសសាលាតដលណរៀៃចរ់េីាលាន
ភាាណផសងណ ៀត ឱ្យបាៃមួយ ឬេីរភាាណឡើងណៅ ណ
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សគូ លររស់ណយើង គឺថ្នស្រតូវមាៃជំនាញា
ទ ត់ខ្លងភាាអង់ណគលស ៃិង

ើយថ្នចំៃួៃសិសសាលាតដលមាៃជាតិាសៃ៍ខុសៗគាា

ស្ររណយជៃ៍រុង
ា ការជួយឱ្យេួរណគសំណរចបាៃៃូវណគាលណៅណៃោះ;

ួលា
គ ល់

ឹង
ា ផដលម
់ រៃូវផល

ណោយារតត៖

ម
ឹ ៃឹងការតដលណយើងេុំមាៃតួណលខចាស់លាស់ ថ្នណតើណយើងមាៃរុមារខុសចារ់រនា
៉ាុ ម ៃនារ់ តដលបាៃចូលមរណរៀៃណៅ

រាុងាលានានាររស់រដឋណៅស្ររុងអូរឡិៃដ៍ររស់ណយើង រ៉ាុតៃដណយើងដឹងថ្ន 50% នៃសិសសាលាណៅរាុងសង្កាត់ណយើង ៃិយយភាាណផសងណ ៀត
ណស្រៅេីភាាអង់ណគលស ណៅតាមណគ

ោឋៃររស់េួរណគ ណ

ើយដឹងថ្ន 50% ណ ៀត គឺស្ររុមស្រគួារតដលៃិយយភាារំណណើត តដលរូៃៗររស់េួរ

ណគចូលណរៀៃណៅរាុងសង្កាត់ាលាណរៀៃររស់ណយើង;

ណោយារតត៖ របាយការណ៍អេ
ំ ីរ ណលមស
ើ ស្រេ ម ណឌជាលរខណៈសែ រ់ណខពម
ើ បាៃណធវើណៅណលើជៃកាៃ់ាសនាអុីា
ល ម ណ ើយៃិងជៃជាតិណផស
ងៗណ ៀត តដលេួរណគគិតថ្ន ជាជៃជាតិមរេីតំរៃ់មជឈឹមរូពា៌ា បាៃណរើៃណឡើងរាុងតខងមីៗណៃោះ;

ណោយារតត៖ ការសមលុតណធវើបារគាា ឬការណរើសណអើងគាា ណទោះជាមាៃណ តុផលអវ ីរណ៏ ោយ គឺមាៃណស្រគាោះថ្នារ់ដល់ផវលូ ចិតរដ រស់សស
ិ សាលា
តដលគិតអំេីសុវតថភា
ិ េ ៃិងភាេជាសមាជិរ រ៏ដូចគាាតដរអំេីភាេណជាគជ័យរាុងការសិរាររស់េរ
ួ ណគ; ៃិង

ណោយារតត៖ ណៅនងៃច័ៃទ ី 9 តខមររា នាំ 2008 ស្ររុមស្ររឹរាស្រគរ់ស្រគងតផារអរ់រនំ ៃសង្កាត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍ បាៃអៃុម័តចារ់ណលើ
ដំណ

ោះស្រាយណលខ 0708-0139 បាៃផដល់សិ ធិដល់ ‹ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំនៃអូរឡិៃដ៍តដលផដល់រមម វិធីអរ់រដ
ំ ល់រុមារអណនាដស្ររណវសៃ៍ទំងអស់›

ៃិងស្ររុមស្ររឹរាអរ់ររ
ំ ចចរ
ើ រអោះអាងជាងមី ៃិងណធវើការរមលឹងមដងណ ៀត តាមណគាលរំណងររស់ខលួៃ ឱ្យ
ុ បៃាណៃោះ មាៃណគាលរំណងណធវើការតរតស្ររ ណធវកា
ស្រសរណៅតាមការអៃុម័តចារ់ណលើដំណ

ណ

ោះស្រាយណលខ 1617-0089 (‹ដំណ

ោះស្រាយ›) ណៃោះ។

តុដណូ ចាោះ វាៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយឥឡូវណៃោះ៖ ថ្នរាុងការណែលើយតរណៅៃឹងការភ័យខ្លលចកាៃ់ខ្លលំងណឡើង តាមរបាយការណ៍តដលបាៃ

លិចឮមរថ្ន អាចមាៃការចារ់តែរណែរេីសំ

រ់កា រិយល័យ ICE តដលៃឹងណធវើឱ្យមាៃការភ័យខ្លលចខ្លលំងណឡើងៗ ណៅណលើសិ ធិ

អរ់រំររស់សស
ិ សាលា ៃិងស្ររុមស្រគួារអណនាដស្ររណវសៃ៍ណនាោះ ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ ណោយមាៃការាមគគីគាាជាមួយៃឹងអងគការស
សៃ៍ តាមរយៈណៃោះ ណពាលអោះអាងេីជំ

ួលបាៃៃូវការ
គមៃ៍អណនាដស្ររណវ

ររស់ខលួៃថ្ន សិសសាលាទំងអស់ មាៃសិ ធិចូលណរៀៃ មិៃគិតេីឋាៃៈអណនាដស្ររណវសៃ៍នៃរូៃៗ ឬ

សមាជិរទំងឡាយនៃស្ររុមស្រគួារររស់រូៃេួរណគណឡើយ;

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររុមស្ររឹរាអរ់រតំ ងលងថ្ន សិសសាលាទំងអស់នៃសង្កាត់ តដលចុោះណ្មោះ
តណៅណៃោះ ណ

ើយតដលរំណេញបាៃណៅតាមលរខណៈវិៃិច័យ
ឆ ររស់រដឋ ៃិងស

េ័ៃធ គឺមាៃសិ ធិ

ល
ួ ការរំណ រើណសវាដូច

ួលបាៃៃូវការរំណ រើណសវាទំងអស់នៃាលាណរៀៃ

រួមទំងអាហរណេលស្រេឹរ ៃិងណេលនងៃ ណសវាដឹរជញ្ជូ ៃ ៃិងណសវាអរ់រំណោយឥតគិតនងល ណរើណទោះរីជាស្ររុមស្រគួារររស់េួរណគ ចូលមរខុសចារ់
ឬេុំមាៃណលខសូសាល់រណ៏ ោយ ណ

ើយថ្នរុគល
គ ិរសង្កាត់ាលាណរៀៃ មិៃស្រតូវចាត់ វិធាៃការរារាំ ង

តតសំអាងណលើឋាៃៈជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍ ឬវិធាៃការ

មួយតដលរារាំ ងសិ ធិចូលណរៀៃរាុងាលារដឋររស់សិសសទំងណៃោះ;

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររុមស្ររឹរា
ណ

មួយ ថ្នមិៃឱ្យសិសសចូលណរៀៃ ណោយារ

ល
ួ ា
គ ល់ថ្នសិសសាលាស្រតូវការយល់ដឹងអំេីស្ររវតដាន្ដសដ ៃិងៃណយបាយ

ើយៃិងឧរតថមភគាំស្រ ណសរើភាេររស់ស្រគូរណស្រងៀៃ ៃិងេិណស្រគាោះគាាតាមមុខ វិជាជសិរា អំេីស្រេឹតកា
ដ រណ៍រចចរ
ុ បៃា ជាមួយៃឹងសិសសាលា ស្រសរតាម

សដ ង់ោរសាូ ល ូណៅ ៃិងតាមណគាលៃណយបាយររស់ស្ររុមស្ររឹរានៃសង្កាត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍;

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររុមស្ររឹរាណធវើការស្ររកាស់ស្របារ់េីការណរដជាាររស់ខលួៃ ថ្នស្រគរ់ ីរតៃលងទំងអស់រុង
ា សង្កាត់ គឺជា ី
ួលា
វ គមៃ៍ដល់សិសាៃុសិសស ៃិងស្ររុមស្រគួារទំងអស់ររស់េួរណគ ណ
សទួ យភាេជានដគូរជាមួយអងគការស្ររចាំ ស

ើយជំរុញឱ្យអគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ រណងាើៃ ៃិងណលើរ

គមៃ៍ ៃិងអងគការរំណ រើណសវាចារ់ តដលជួយដល់ស្ររុមស្រគួារ តដលស្ររឈមៃឹងការរណណដញណចញេី

ស្ររណ ស;

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ណដើមបីផល
ដ ់ការអរ់រំររស់រដឋបាៃ ណោយមិៃគិតអំេីឋាៃៈអណនាដស្ររណវសៃ៍នៃរុមារ ៃិងស្ររុមស្រគួារណ
ណនាោះការគាមៃចារ់ ឬគាមៃៃិយតរមមថ្នារ់មូលោឋៃ រដឋ ឬស

េ័ៃធ ឬការគាមៃរ រញ្ញ តិម
ដ ូលោឋៃ ឬាលស្ររមតុលាការណនាោះ សង្កាត់ស្រតូវស្ររតិរតដិ

តាមដូចតណៅណៃោះ៖
1. រុគល
គ ិរនៃសង្កាត់ មិៃស្រតូវស្ររស្រេឹតខ
ដ ុសៗគាាណៅណលើសិសសាលាណឡើយ រាុងណគាលរំណងរំណត់ ីលណំ ៅ ណោយសំអាងណលើឋាៃៈអណនាដស្ររណវស
ៃ៍ជារ់តសដ ង ឬតាមការយល់ណ

ើញររស់េរ
ួ ណគណឡើយ ណ
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ើយស្រតូវស្ររស្រេឹតច
ដ ំណពាោះសិសសឱ្យបាៃណសម ើគាា រាុងការ

ួលបាៃៃូវការរំណ រើណសវាទំងអស់

េីាលាណរៀៃ រួមទំង រ៉ាុតៃដមិៃរំណត់ថ្នមាៃតតរមម វិធីដូចតណៅណៃោះណ ៖ រមម វិធីផល
ដ ់អាហរណោយឥតគិតនងល ៃិងតាមការរញ្ចុ ោះនងល ណសវាដឹរជញ្ជូ ៃ
ៃិងរមម វិធីសិរា។
2. រុគល
គ ិរសង្កាត់ ស្រតូវេិៃិតយណលើរញ្ជ ីឯរារតដលស្រតូវបាៃណស្ររើស្របាស់រុង
ា ណេលងមីៗណៃោះ ណដើមបីរញ្ជជរ់អំេី ល
ី ំណៅឋាៃ ណ
ឱ្យឯរារ

មួយតដលស្រតូវការចាំ បាច់ណនាោះ មិៃស្រតូវរារាំ ង ឬរង្កែរ់ខស
ុ ចារ់ ដល់សស
ិ សាលា

ើយស្រតូវធានាយ
៉ា ង

មាារ់តដលេុំឯរារស្រសរចារ់ ឬតដល

មាតារិតាររស់េួរណគេុំមាៃឯរារស្រសរចារ់ រាុងការចូលចុោះណ្
ម ោះចូលណរៀៃណឡើយ។
3. រុគល
គ ិរសង្កាត់ មិៃស្រតូវារសួរយរេ័ត៌ាមាៃអំេីឋាៃៈអណនាដស្ររណវសៃ៍ររស់សិសសាលា ដូចជាការណសា ស
ើ ុំរ័ណណនរតង (green card) ឬ
លិខិតចូលសញ្ជជតិ រាុងណេលចុោះណ្
ម ោះណរៀៃជាណលើរដំរូង ឬណៅរាុងណេល

មួយណផសងណ ៀតណឡើយ។

4. រុគល
គ ិរសង្កាត់ មិៃស្រតូវារសួរយរេ័ត៌ាមាៃឥតសមរមយេីសិសសាលា ឬេីមាតារិតាររស់េួរណគ រាុងណគាលរំណងលាតស្រតោងអំេឋា
ី ៃៈអ
ណនាដស្ររណវសៃ៍នៃរុមារ ឬស្ររុមស្រគួារររស់េរ
ួ ណគណឡើយ។
5. រុគល
គ ិរសង្កាត់ មិៃស្រតូវតស្រមូវឱ្យសិសសាលាោរ់ពារយសុណំ លខសូសាល់ ណ

ើយសង្កាត់រ៏មិៃស្រតូវតស្រមូវឱ្យសិសសាលា ផដលណ់ លខសូ

សាល់តដរ។
6. ណរើសិៃជាមាតារិតា ឬសិសសាលា មាៃសំណួរអំេីឋាៃៈអណនាដស្ររណវសៃ៍ររស់េរ
ួ ណគណនាោះ រុគល
គ ិរាលាណរៀៃ មិៃស្រតូវរញ្ជូ ៃេួរណគណៅកាៃ់
ការិយល័យ ICE ណឡើយ រ៉ាុតៃដស្រតូវរញ្ជូ ៃេួរណគណៅកាៃ់អងគការស្ររចាំ ស

គមៃ៍ស្រសរចារ់ តដលរង់ចាំជួយស្ររុមស្រគួារអណនាដស្ររណវសៃ៍ ៃិងស្ររុម

ស្រគួារតដលស្ររឈមមុខៃឹងការរណណដញណចញេីស្ររណ ស។
7. ណោយារតតវាជាណគាលៃណយបាយ ូណៅររស់សង្កាត់តចងមរថ្ន មិៃឱ្យជៃ
ជា ីរតៃលងាលាណរៀៃអាចមាៃការរំខ្លៃណោយារតតការចូលមរ

មាារ់ ឬអងគការ

ង
ឹា អញ្ជ ឹងសំណណើសុំ

មួយចូលមរ រ
ី ុង
ា ាលាណរៀៃ ណរើសៃ
ិ

មួយណធវើណឡើងេីសំ

រ់ ICE រាុងការចូលមរកាៃ់ ី

ាលាណរៀៃណនាោះ ស្រតូវរញ្ជូ ៃណៅកាៃ់ ីកា រិយល័យររស់អគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ ណដើមបីណធវើការស្រតួតេិៃិតយ ណដើមបីេណិ ស្រគាោះជាមួយៃឹងណមធាវើ
ររស់សង្កាត់សិៃ។
8. សំណណើទំងអស់សំរារ់េ័ត៌ាមាៃ ឬឯរារេីសំ

រ់ ICE ស្រតូវរញ្ជូ ៃណៅ ីកា រិយល័យររស់អគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ ជាអា រតដល

េិណស្រគាោះជាមួយៃឹងណមធាវើររស់សង្កាត់ ៃឹងស្រតូវណធវើការសំណរចថ្នណតើេ័តមា
៌ា ៃ ៃិង/ឬ ឯរារ ស្រតូវតតផដល់ឱ្យ ICE ឬយ
៉ា ង
9. រុគល
គ ិរសង្កាត់ ស្រតូវចាត់ វិធាៃការជារនាទៃ់ រាុងការផដល់ដំណឹងដល់មាតារិតា ឬអា រអា

។

េាបាលររស់សស
ិ សាលា ណរើសិៃជា ICE ឬ ីភាៃ

រ់ង្ករអៃុវតដចារ់ណផសងៗណ ៀត នាំ យររូៃររស់េរ
ួ ណគណចញេី ីាលាណរៀៃ ឬណធវើការារសួរណដញណោលរូៃររស់េួរណគ ណៅរាុងររិណវណររស់
សង្កាត់។
10. ណមធាវើររស់សង្កាត់ ៃិងរុគល
គ រ
ិ ណផសងៗណ ៀតររស់សង្កាត់ ដូចបាៃចាត់តាំងណោយអគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ ៃឹងណធវើការស្រតួតេិៃិតយ
ណលើផលរ៉ាោះពាល់នៃការតស្ររស្ររួលណៅរាុងរមម វិធីចារ់អណនាដស្ររណវសៃ៍ស

េ័ៃធ ដូចជា រមម វិធីសរមមភាេេៃារណេលសំរារ់ការមរដល់ររស់រុមារ

(DACA) ៃិងការង្ករ រ់ា
ា ត់ ៃិងការកាត់រៃថយផលរ៉ាោះពាល់អ វិជមា
ជ ៃដល់សិសសាលា ៃិងរុគល
គ ិរ េីការស្ររមូល រ
ុ ឬេីឃ្
ល ំ ងសដុ រ ុរៃូវ
េ័ត៌ាមាៃតដលអាចសំគាល់ខលួៃររស់ៃរ

អា របាៃ រាុងណគាលរំណងអៃុវតដចារ់អណនាដស្ររណវសៃ៍។

11. រុគល
គ ិរសង្កាត់ ៃឹងចាត់ វិធាៃការទំងអស់តដលសមរមយ ណដើមបីឱ្យអា រផដល់រមម វិធីសិរារនាទរ់េីាលាណរៀៃ ៃិងអា រផដល់ការរំណ រើណសវាណផស
ិ ណនាោះ ៃឹងស្រតូវស្ររតិរតដិផងតដរតាម វិធាៃការនានាដូចបាៃណរៀររារ់ណៅ ី
ងៗណ ៀត តដលមាៃេ័ត៌ាមាៃអំេីសស
ិ សាលា ស្ររុមស្រគួារ ឬៃិណយជរ
ណៃោះ។

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររុមស្ររឹរាចង់បាៃឱ្យាលាណរៀៃទំងអស់ររស់សង្កាត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍ ណស្ររើដំណ
ស្រាយ ឬ វិធាៃការដូចគាា ណដើមបីធានាយ
៉ា ង

ាសនាអុីា
ល ម (ៃិងជៃណផសងៗណ ៀតតដលមរេីតំរៃ់មជឈឹមរូពា៌ាតរ៉ារខ្លងណរើត) ណ
ការគាំពារ។;
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ោះ

ឱ្យអគារ ៃិងរមម វិធីនានាររស់េួរណគ គឺជា ីផល
ដ ់ជស្រមរផងតដរសំរារ់ជៃអណនាដស្ររណវសៃ៍ ជៃកាៃ់
ើយៃិងសិសសាលា

មួយណផសងណ ៀតតដលអាចេុំមាៃ

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ អគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ ស្រតូវធានាយ៉ាង
រុគល
គ រ
ិ ការិយល័យនៃាលាណរៀៃ ៃិងសង្កាត់
មាតារិតា ឬអា រអា

េាបាល ៃិង

ឱ្យស្រគូរណស្រងៀៃ អា រស្រគរ់ស្រគងាលាណរៀៃ

ួលបាៃៃូវការរណុដ ោះរ ដ លសមស្រសរស្រគរ់ស្រគាៃ់ េីរណរៀរអៃុវតដវិធីណោោះស្រាយណៃោះ; ណ

ួលបាៃៃូវលិខិតជូៃដំណឹងជាភាាខុសៗគាា អំេីដំណឹងណ

ើយ

ោះស្រាយណៃោះ ណដើមបីឱ្យស្ររុមស្រគួារ

ទំងឡាយបាៃស្រជារដំណឹងសេវស្រគរ់ អំេីសិ ធិររស់េួរណគណៅរាុងសង្កាត់;

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នអគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ ស្រតូវណស្រតៀមអៃុវតដតផៃការ តដលរំណត់ចាស់លាស់អំេភា
ី េជា
នដគូជាមួយៃឹងអងគការស្ររចាំ ស

គមៃ៍ ណ

ិ នៃាលាណរៀៃ ណ
ើយតដលរណុដ ោះរ ដ ល ៃិងឧរតថមភគាំស្រ ៃិណយជរ

ដល់ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ រាុងណេលណៅសិរ (90) នងៃ ចារ់េនី ងៃតខបាៃអៃុម័តចារ់ណលើដំណ
ណសា ស
ើ ុំេីស្ររុមស្ររឹរាអរ់រ;ំ ណ

ោះស្រាយណៃោះ ណ

ើយៃិងរាយការណ៍ររណៅវិញ

ើយៃិងចារ់េីណេល

ឹង
ា តណៅ តាមការ

ើយ រ
ី ញ្ច រ់;

ៃឹងស្រតូវបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររុមស្ររឹរាជំរារដល់អគគនាយរនៃសង្កាត់ាលាណរៀៃ ឱ្យណធវើការតចរចាយឯរារចមលងអំេី
ដំណ

ោះស្រាយណៃោះ រាុងរយៈណេលាមសិរ (30) នងៃ ចារ់េីនងៃតខបាៃអៃុម័តចារ់ណលើដំណ

ោះស្រាយ បាៃររតស្ររជាភាាទំងអស់ តដល

សមស្រសរ ដល់ ីាលាណរៀៃទំងអស់ (រួមទំងាលានតណធឿសគូ លទំងអស់ររស់សង្កាត់តដលមាៃការអៃុញ្ជញតផងតដរ) ណ
យ
៉ា ង

ើយស្រតូវធានា

ឱ្យអៃុគណៈរមាមធិការ ELL ថ្នារ់សង្កាត់ ៃិងថ្នារ់ាលាណរៀៃ, ការិយល័យនៃអភិបាលស្ររុងអូរឡិៃដ៍ ៃិងអងគការស

ស្ររណវសៃ៍នៃអូរឡិៃដ៍ ស្រតូវបាៃស្ររឹរា ៃិងចូលរួមណធវើការស្រតួតេិៃិតយណលើការអៃុវតដៃ៍ដំណ
បាៃណបាោះណនាតអៃុម័ត ៃិង

គមៃ៍អណនាដ

ោះស្រាយណៃោះឱ្យបាៃណជាគជ័យ។

ល
ួ យរ ណៅនងៃ ី 14 នៃតខធាូ នាំ 2016 ណៃោះ តាមការណបាោះណនាតដូចតណៅណៃោះ៖

ណបាោះណនាតគាំស្រ ៖ Roseann Torres, Shanthi Gonzales, Aimee Eng, Jumoke Hinton Hodge, Jody London, Vice President Nina
Senn, President James Harris
ណបាោះណនាតរដិណសធ៖ គាមៃណ
ណបាោះណនាតអៃុរវា ៖ គាមៃណ
អវតដមាៃ៖ គាមៃណ
James Harris
ស្ររធាៃនៃស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ
នៃសង្កាត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍
Antwan Wilson, ណលខ្លធិការ, ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ
នៃសង្កាត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍
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