ប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ ចាំព ោះសិសស/មាតារិតា
ពោង រញ្ជីកាំណត់ប្តាការអរ់រំររស់សិសស

ខ្ល ឹមសារនៃរញ្ជីកាំណត់ប្តាាៈ
បញ្ជ ីកំណត់ត្រាការអប់រំរបស់សិសសត្រតវូ បានដែរកាសត្រាប់សិសសាាក់ៗដែលចូ លយរៀនយៅសាលាយរៀនសាធារណៈននយោនធី ហិនររ កកូ
យហើយត្រតវូ បានរកាទុកយៅកនុងសាលាយរៀនដែលពួ កយេត្រតវូ បានចុុះយ្មុះ។ កំណត់ត្រាទង
ំ យ ុះានទិនាន័យសត្រាប់សាាល់អតត សញ្ញា
ណទក់ទងនឹងសិសស --រយ្មុះរនែៃ កំយណើតរយលខយបឡាសនត ិសុខសងា មកិចចយបើសិនជាាន អាសយដ្ឋានរកិចចការសាលាយរៀនរ
ដែលបានយរៀនចប់រ(កត្រមិតននការសយត្រមចបានរនិងចំណាត់ថ្នាក់)រពិនទុននការត្របឡងដែលានបទដ្ឋានររ ួមានបុដនត មិនកំណត់ចំយ ុះ
ដតរកមម រវ ធធីវាយតនមៃ បាន់ត្របាណរបស់រែា Virginiaរនិងបទដ្ឋានននការត្របលងការសិកា ទិនាន័យវតត ានរ សកមម ភាពសាលាយរៀន/សហ
េមន៍ និង
បទពិយសាធន៍ការងារ ការវាយតនមៃ ភាពានការងារយធវ កននកមម វ ធធីបណ្ុុះបណា
ត លវ ធជាជជីវៈដែលសហការរកមម វ ធធីននដផ្នការសិកាទិនាន័យ
ពីសុខភាពនិងភាពសមសួ នផ្ល វូ កាយរកំណត់ត្រាការចាក់ថ្នាប
ំ ងាាររត្របយេទសញប័ត្រតដែលត្រតវូ បានផ្ត ល់ជូន មធយមភាេពិនទុចំ
ណាត់ថ្នាក់រនិងចំណាត់ថ្នាក់កនុងថ្នាក់។រកំណត់ត្រាទ ំងយនុះក៏ានយ្មុះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ាាបិា ឬអា កអាណាពាបាលត្រសប
ចាប់ផ្ងដែរ។
សិសសដែលត្រតូវការជំនួយពិយសសរនិងសិសសខៃ ុះដែលត្រតូវការកមម វ ធធីខុសដបៃ ក និង/ឬយសវាកមម ពិយសស (ែូ ចជាការអប់រំពិយសស)រាន
កំណត់ត្រាទក់ទងនឹងកមម វ ធធីអប់រំរបស់ពួកយេដែលត្រតូវបានតមា ល់កនុងកំណត់ត្រាអប់រំរបស់ពួកយេយ ុះផ្ងដែរ។
កំណត់ត្រាយ ុះអាចនឹងរបញ្ចល
ូ នូ វត្របយេទែូ ចតយៅយនុះននព័ត៌ានែូ ចជា:រត្របវតត ិសងា មររបាយការណ៍ផ្ល វូ ចាប់
របាយការណ៍ដផ្ា កចិតតសាស្រសត ឬរបាយការណ៍
យវជជ សាស្រសតរកំណត់ត្រាននបញ្ញាយវជជ សាស្រសតដែលានលកខ ណៈសាៃត់ររបាយណ៍ដែលបានពិនិតយយផ្ទ ៀងផ្ទទត់ននលំ ំអាកបបកិ រ ធោមិន
ធមម ា ឬដែលយកើតយឡើង វ ធញររបាយការណ៍ដែលរែា ទមទរសត ីពីការវាយតនមៃ រកយមើលការដ្ឋក់ឲ្យទទួ លការអប់រំ និងយសវាកមម ពិយសសរ
របាយណ៍មកពីសាាប័ន ឬភាាក់ងារែូ ចជាតុលាការអនីតិជនរនិងយសវាកមម ោងសងា មកិចចរករណីសិការបស់អាកផ្ត ល់ត្របឹការឬត្រេូរ
ការសាាសន៍ និង/ឬការដណ ំផ្តល់អនុសាសន៍ដែលានលកខ ណៈលាក់ការណ៍ របាយការណ៍ននការយធវ កសនា ិសីទរបស់ាាបិារ
និងការអនុញ្ញាតសត្រាប់ការវាយតនមៃ រការយរៀបចំដ្ឋក់ និងការបយញ្ច ញព័ត៌ានរ
ទិនាន័យសត ីអំពីការវាយតនមៃ បាន់ត្របាណដផ្ា កមុខរបរវ ធជាជជីវៈរកំណត់យហតុននេណៈកាមធិការភាពានសិទធិសកត ិសមរ
និងកមម វ ធធីអប់រំដែលយរៀបចំតត្រមូវាមបុេាលាាក់ៗរ។រត្រេប់ទិនាន័យននកំណត់ត្រាការអប់រំទ ំងអស់រត្រតូវ
បានតមា ល់ទុកជាមួ យគ្នាយៅកនុងកំណត់ត្រាដតមួ យ។រកំណត់ត្រា
និងរបាយការណ៍អំពីការដ្ឋក់ វ ធន័យក៏ជាដផ្ា កមួ យននកំណត់ត្រាការអប់រំផ្ងដែរ។

ការចូ លពប្រើប្ាស់កាំណត់ប្តាាៈ
ចាប់សហព័នធរនិងរែា រត្រពមទង
ំ យគ្នលការណ៍ដណ ំននត្រកសួ ងអប់រំននរែា Virginiaរត្រេប់ត្រេងការចូ លយត្របើត្របាស់កំណត់ត្រារបស់សិសស។រ
យកសាលានីមួយៗទទួ លខុសត្រតវូ ចំយ ុះកំណត់ត្រាដែលត្រតវូ បានតមា ល់ទុកយៅកនុងសាលាយរៀនយ ុះ។រាាបិាានសិទធិយល់ត្រពមរ
យៅនឹងការយបើកទាៃយព័ត៌ានដែលអាចកំណត់អតត សញ្ញាណផ្ទទល់ខល ួនដែលានផ្ទ ក
ុ យៅកនុងកំណត់ត្រាអប់រំរបស់សិសសបានយលើកដល
ង ដតែល់ថ្នាក់ដែលថ្ន FERPA អនុញ្ញាតផ្ត ល់សិទធិការយបើកទាៃយយដ្ឋយមិនចាំបាច់ានការយល់ត្រពម។ កនុងករណីភាេយត្រចើនរការយបើក
បយញ្ច ញកំណត់ត្រាសិសសយដ្ឋយគ្នមនការយល់ត្រពមរត្រតវូ បានដ្ឋក់កត្រមិតសត្រាប់ដតមស្រនតីសាលាយរៀនដែលានការ ក់ព័នធកនុងការអប់រំ
ត្រតឹមត្រតូវាមចាប់។រមស្រនតីសាលាយរៀនជាបុេាលិកដែលត្រតូវបានជួ លយដ្ឋយ HCPS ជាអា ករែា បាលរអា កត្រេប់ត្រេងយមើលខុសត្រតវូ
អា កបងាាត់បយត្រងៀន ឬសាជិកបុេាលិកអា កជំនួយគ្នំត្រទ)ររ ួមានបុេាលិកសុោេិបាល ឬយវជជ សាស្រសត និងបុេាលិកដផ្ា កពត្រងឹងចាប់រ(
ជនដែលបយត្រមើការយៅកនុងត្រក ុមត្របឹកាសាលាយរៀន ជន ឬត្រក ុមហុនដែល HCPS បានចុុះកិចចសនាជាមួ យឲ្យយធវ កកិចចការពិយសស
(ែូ ចជាយមធាវ ករ សវនករ អា កពិយត្រគ្នុះយវជជ សាស្រសត ឬអា កពាបាល)រឬាាឬបិា
ឬសិសសដែលបយត្រមើការយៅកនុងេណកាមធិការផ្ល វូ ការែូ ចជាេណៈកាមធិការដផ្ា កដ្ឋក់ វ ធន័យ ឬបណតឹងសារទុកខ ឬរ
ជួ យមស្រនតីសាលាយរៀនាាក់យផ្សងយទៀតយៅកនុងការយធវ កកិចច ការរបស់គ្នត់។ មស្រនតីសាលាយរៀនានការជាប់ ក់
ព័នធដផ្ា កអប់រំត្រសបាមចាប់ត្របសិនយបើមស្រនតីយ ុះត្រតវូ ការយធវ កការពិនិតយសារយឡើង វ ធញនូ វកំណត់ត្រាការអប់រំយែើមបីបំយពញទំនួលខុសត្រតវូ
ត្របកបយដ្ឋយវ ធជាជជីវៈរបស់ខល ួន។ ាាបិាបយងា ើតទ ំងពីរ ក់រយទុះបីានសិទធិអាណាពាបាលោងណាក៏យដ្ឋយរ
ានសិទធិចូលយត្របើត្របាស់រកំណត់ត្រាសិសសទ ំងអស់យដ្ឋយមិនបាច់ានែីការបញ្ញជរបស់តុលាការហាមឃាត់ផ្ទយ
ុ ពីយនុះ។រ

និយោជកដែលផ្ត លឱ
់ កាសយសម ើភាព  henricoschools.us

សាលាសាធារណៈយោនធីរហិនររ កកូ រយបើកទាៃយកំណត់ត្រាការអប់រំយដ្ឋយពុំចាំបាច់ានការយល់ត្រពមពីាាបិារ
ឬសិសសាមការយសា ើសុំយដ្ឋយមស្រនតីននដផ្ា កសាលាយរៀនមួ យយផ្សងយទៀតដែលយៅកនុងយ ុះសិសសបានត្របឹងសវ ុះដសវ ង
ឬានយចត នឹងចុុះយ្មុះ។រានល័កខខ័ណឌដែលានកត្រមិតែនទយទៀតដែលយៅយត្រកាម
យ ុះការយបើកទាៃយនូ វកំណត់ត្រាការអប់រំត្រតវូ បានយធវ កយឡើងយដ្ឋយត្រសបយៅនឹងចាប់សហព័នធ។

ការពិៃិតយពសើព រ ើព្បើង វ ិញ ការលុរពចលៃិងការកាំព្ចពចលាៈ
កំណត់ត្រាត្រតវូ បានពិនិតយយសើយ រ កយឡើង វ ធញយូរៗមត ងរយែើមបីធា ឲ្យបាននូ វភាពត្រតឹមត្រតូវរភាពត្របកបយដ្ឋយបចចុបបនា ភាពែម ីៗ និងភាព
យពញយលញ។រទិនាន័យដែលត្រតវូ បាននិោយសំយៅយៅកាន់ពីមុនមកយនុះត្រតូវបានតមា ល់ទុករយៈយពលត្របាំឆ្ាំយៅសាលាយរៀនដែលយៅយរៀន
ចុងយត្រកាយបងអ ស់។រយៅយពលយ ុះ កំណត់ត្រាត្រតូវបានលុបយចាល យហើយទិនាន័យដែលមិនត្រតវូ បានតត្រមូវឲ្យរកាទុកជាអចិនស្រនតយ៍ត្រតូវបាន
បំផ្ទៃញយចាល។ ទិនាន័យកំណត់ត្រាការអប់រំែូចតយៅយនុះត្រតវូ បានដែរកាទុកជាអចិនស្រនតយ៍យៅយលើហវកលតូ ចៈរទត្រមង់ដបបបទយបើកទាៃយ
ទិនាន័យននកំណត់ត្រារយ្មុះនិងអាសយដ្ឋានរបស់សិសសរនែៃ ដខឆ្ាំកំយណើតរយ្មុះ និងអាសយដ្ឋានាាបិារដផ្នការននកមម វ ធធីសិកា
កិចចការរបស់សាលាយរៀនដែលបានបំយពញចប់រកត្រមិតការសិកាដែលសយត្រមចបានរកត្រមិតថ្នាក់រមធយមភាេពិននុចំណាត់ថ្នាក់រចំណាត់
ថ្នាក់កនុងថ្នាក់រត្របយេទននសញ្ញាប័ត្រតដែលត្រតូវបានផ្ត ល់ជូនរវតត ានយៅយរៀន ទិនាន័យននការត្របលងយធវ កយតសត
(ាមដែលតត្រមូវទមទរយដ្ឋយរែា និង/ឬដផ្ា កសាលាយរៀនត្របចាំតំបន់)រសំបុត្រតចាក់ថ្នាប
ំ ងាាររយលខយបឡាសនត ិសុខសងា មរ
និងកំណត់ត្រាការយរៀនយបើកបរ។រទិនាន័យទ ំងអស់យផ្សងយទៀតត្រតវូ បានបំផ្ទៃញយចាលត្របាំឆ្ាំប ទ ប់ពីែកខល ួន ឬបញ្ច ប់ការសិកា។
ាាបិារឬសិសសដែលានសិទធិសកត ិសមានសិទធត្រតូវបាន
យេផ្ត ល់ជូននូ វសំយៅចមៃ ងននទិនាន័យកំណត់ត្រាការអប់រំរបស់សិសសមុននឹងត្រតវូ បំផ្ទៃញយចាលាមការយសា ើសុំជាលាយល័កខណ៍
អកសរ។

សាំពណើសុាំចូលពប្រើប្ាស់ ៃិងរពញ្េញាៈ
បុេាលិកានសិទធិដែលដសវ ងរកការចូ លយត្របើត្របាស់កំណត់ត្រាការអប់រំេួរយធវ កការយសា ើសុំជាលាយល័កខណ៍អកសរយៅកាន់ យកននសាលាយរៀន
ដែលត្រតូវបានសិសសយ ុះយៅយរៀនដែលបានកំណត់អតត សញ្ញាណកំណត់ត្រាដែលពួ កយេត្របាថ្នាចង់ពិនិតយ។រ យកសាលាយរៀននឹងយធវ កការ
ចាត់ដចងយរៀបចំសត្រមួលសត្រាប់ការចូ លយត្របើត្របាស់ត្រពមទ ំងឲ្យែំណឹងែល់់ាាបិានិងសិសសដែរនូ វយពលយវលារ
និងទីកដនៃ ងដែលកំណត់ត្រាអាចនឹងត្រតវូ បានពិនិតយ។រយពលដែលសិសសយចញពីសាលាយរៀនយ ុះអស់រយៈយពលត្របាំឆ្ាំយហើយរ
សំយណើរសុំកំណត់ត្រាត្រតវូ ដតយផ្ញើយៅ
កាន់កា រ ធោល័យត្រេប់ត្រេងកំណត់ត្រាយៅឯការ ធោល័យរែា បាលកណា
ត លននសាលាយរៀនសាធារណៈត្របចាំយោនធី ហិន រ កកូ ដែលាន
អាសយដ្ឋានយៅ 3820 Nine Mile Road, Henrico, VA 23223។ ការចូ លយត្របើត្របាស់នឹងត្រតូវបានយរៀបចំសំរ ួលកនុងរងវ ង់រត្របាំនែៃ យធវ កការ
ចាប់ពីការទទួ លបានសំយណើរសុំយៅការ ធោល័យត្រតឹមត្រតវូ ។រ
ការយរៀបចំសំរ ួលនឹងត្រតវូ បានយធវ កយឡើងសត្រាប់សាជិកបុេាលិកឲ្យានវតត ានរយែើមបីបកដត្របសត្រាយទិនាន័យយបើចាំបាច់រពុំយ ុះយទរ
កំណត់ត្រាដែលយសា ើសុំរត្រតូវបានបញ្ច នាមដែលបានចងអុលបញ្ញជក់យៅកនុងសំយណើរ
សុំ។
ាាបិារឬសិសសដែលានសិទធិត្រសបចាប់រដែលានបំណងចង់ឲ្យយេបយញ្ច ញកំណត់ត្រាយៅកាន់បុេាល ឬអងា ភាពជាក់លាក់េួរយសា ើ
សុំនិងអនុញ្ញាតផ្ត ល់សិទធិែល់ការបយញ្ច ញយ ុះជាលាយល័កខណ៍អកសរ។

ការមិៃ្្ួ លសាាល់ខ្លឹមសារាៈ
ាាបិារនិងសិសសដែលានសិទធត្រសបចាប់ានឱកាសមិនទទួ លសាាល់នូវខៃ ឹមសារននកំណត់ត្រាសិសសយែើមបីធា ឲ្យបានថ្នកំណត់
ត្រាមិនដមនមិនត្រតឹមត្រតូវ បំេ័នត ឬមិនែូ ចយ ុះយទបំ ននូ វឯកជនភាព ឬសិទធិែនទយទៀតរបស់សិសស។
ការមិនទទួ លសាាល់ែូចយ ុះផ្ត ល់នូវឱកាសសត្រាប់ការដកតត្រមូវ ឬការយធវ ក វ ធយសាធនកមម ននព័ត៌ានមិនត្រតឹមត្រតវូ បំេ័នត
ឬមិនសមត្រសបដែលានយៅកនុងយ ុះ និងសត្រាប់
ការសកបញ្ចល
ូ ការពនយល់ជាលាយល័កខណ៍អកសរយដ្ឋយាាបិាទក់ទងនឹងខៃ ឹមសារននកំណត់ត្រា។រយបើសិនជាាាបិាយជឿជាក់ថ្ន
កំណត់ត្រាមិនត្រតឹមត្រតវូ ពួ កយេេួ រយសា ើសុំការយធវ ក វ ធយសាធនកមម ននកំណត់ត្រាជាលាយល័កខណ៍អកសរយៅកាន់ យកសាលា យដ្ឋយកំណត់
អតត សញ្ញាោងចាស់លាស់នូវដផ្ា កននកំណត់ត្រាដែលពួ កយេចង់ដកដត្រប យហើយបញ្ញជក់យហតុអវកវាមិនត្រតឹមត្រតវូ ឬានលកខ ណៈបំេ័នត។រ
ត្របសិនយបើ HCPS សយត្រមចចិតតមិនយធវ ក វ ធយសាធនកមម កំណត់ត្រាាមដែលត្រតវូ បានយសា ើសុំយដ្ឋយាាបិា ឬសិសសដែលានសិទធិ
ត្រសបចាប់យទ HCPSរនឹងជូ នែំណឹងត្របាប់ែល់ាាបិា ឬសិសសដែលានសិទធិត្រសបចាប់រវ ធញ

និយោជកដែលផ្ត លឱ
់ កាសយសម ើភាព  henricoschools.us

យហើយផ្ត ល់ឱវាទែល់ពួកយេនូ វសិទធិរបស់ពួកយេកនុងការទទួ លបានសវ ការទក់ទងនឹងសំយណើរសុំការយធវ ក វ ធយសាធនកមម ។រ
ព័ត៌ានបដនា មទក់ទងនឹងនីតិ វ ធធីននសវ ការ
នឹងត្រតវូ បានផ្ត ល់ជូនែល់ាាបិា ឬសិសសដែលានសិទធិត្រសបចាប់យៅយពលត្រតវូ បានជត្រាបជូ នែំណឹងនូ វសិទធិទទួ លបានការយធវ ក
សវ ការ។ ាាបិា ឬសិសសក៏អាចនឹងដ្ឋក់ កយបណតឹងបានផ្ងដែរជាមួ យនឹងការ ធោល័យយគ្នរពត្របតិបតត ិាមយគ្នលនយោបាយរ
របស់ត្រេួសារ (The Family Policy Compliance Office) ននត្រកសួ ងអប់រំសហរែា អាយមរ ធក ដែលានអាសយដ្ឋាន
400, Maryland Ave., SW, Washington, DC 202024605 សប្មារ់ការខ្កខាៃមិៃពោរពតាម 20 U.S.C. § 1232g។

តនមល ការចមល ងឯកសារ
ត្របតិចា រ ធក(ត្រពឹតតិប័ត្រតពិនទុ)រវ ធទាល័យចំនួនរ២ ចាប់មកពីកំណត់ត្រាការអប់រំនឹងត្រតវូ យផ្ញើយៅកាន់ត្រេឹុះសាានអប់រំែនទយទៀត
ាមការយសា ើសុំរបស់ាាបិា ឬ សិសសដែលានសិទធិត្រសបចាប់ យដ្ឋយឥតេិតនែៃ ។រអាចនឹងានការេិតនែៃ ែ៏ស្ ួចយសត ើង មិនយលើសពី
$5.00 កនុងមួ យយលើក សត្រាប់សំយៅបដនា មននត្របតិចា រ ឹកដបបយ ុះ ោងយនុះកត ី ការចូ លយត្របើត្របាស់កំណត់ត្រា
ឬការយផ្ទ រននកំណត់ត្រាមិនត្រតូវបានអនុវតត យឡើយយដ្ឋយសារដតនែៃ សាលាយរៀនដែលមិនទន់បានបង់ណាមួ យ។ យលើសពីយនុះ
សាលាយរៀនអាចនឹងេិតនែៃ ចំយ ុះសិសសដែលានសិទធិត្រសបចាប់/ាាបិានូ វនែៃ ឈ្ន ួលែ៏ស្ ួចយសត ើងមិនយលើសពី $ 0.10
យឡើយកនុងមួ យទំព័រ សត្រាប់ចាប់សំយៅននទំព័រណាមួ យ ឬទ ំងអស់ននកំណត់ត្រាការអប់រំរ។

ព័ត៌មាៃពីរញ្ជីរាយនាមៃិងអាសយដ្ឋាៃ្ាំនាក់្ាំៃងាៈ
"ព័ត៌ានពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋានទំ ក់ទំនង"រ ួមានយ្មុះរយេទរយយនឌ័ររអាសយដ្ឋានរយលខទូ រសពទ រនែៃ ដខឆ្ាំកំយណើតរ
និងទីកដនៃ ងកំយណើតរមុខជំ ញររបស់សិសសររការចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពរ
និងកីឡាដែលទទួ លសាាល់ជាផ្ល វូ ការជាយែើម(សូ មយោងយៅកាន់យគ្នលនយោបាយយលខ 6-18-003 សត្រាប់ការរាយ មយពញយលញ)។
អាសយដ្ឋានរយលខទូ រសពទ រនិងអាសយដ្ឋានអុីដមលរបស់សិសសនឹងមិនត្រតូវបានបងាាញយទលុុះត្រាដតាាបិារ
ឬសិសសដែលានសិទធិយល់ត្រពមជាលាយលកខ ណ៍អកសរចំយ ុះការបយញ្ច ញព័ត៌ានយនុះ។រ
យទុះជាោងណាក៏យដ្ឋយរាល់ព័ត៌ានអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋានទំ ក់ទំនងអាចត្រតវូ ផ្សពវ ផ្ាយជាសាធារណៈលុុះត្រាដតានកា
រជូ នែំណឹងយៅសាលាជាលាយលកខ ណ៍អកសរយដ្ឋយាាបិារឬសិសសដែលានសិទធិកនុងរយៈយពលរ15
នែៃ ប ទ ប់ពីទទួ លបានយសចកត ីជូនែំណឹងយនុះ។រាាបិាឬសិសសដែលានសិទធិអាចយត្រជើសយរ កសមិនបយញ្ច ញត្របយេទទ ំងអស់រ
ឬត្របយេទណាមួ យននព័ត៌ានអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋានទំ ក់ទំនង។
ព័ត៌ានអំពីអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋានទំ ក់ទំនងដែលរ ួមានយ្មុះរ
និងអាសយដ្ឋានរបស់សិសសនឹងត្រតវូ ផ្សពវ ផ្ាយែល់បុេាលរឬអងា ភាពយត្រកាមកិចចសនាជាមួ យសាលារែា យោនធី រហិ រ កកូ
ដែលានតួ ទីជាមស្រនតីសាលារអា កយត្រជើសយរ កសមស្រនតីយោធារនិងមស្រនតីមហាវ ធទាល័យ។រាមឆ ទ នុសិទធិរបស់ យកសាលារ
ប ទ ប់ពីបានពិយត្រគ្នុះយោបល់ជាមួ យយមធាវ ករបស់ត្រក ុមត្របឹកាសាលារ ួចរ
ព័ត៌ានអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋានទំ ក់ទំនងអាចត្រតវូ បានផ្សពវ ផ្ាយែល់ឪពុកាតយរបស់សិសសរ
ដែលរងរបួ សបងា យឡើងយដ្ឋយសារសិសសយផ្សងយទៀតយៅយលើប រ ធយវណសាលារឬយៅកនុងសកមម ភាពសិកា។រ
ព័ត៌ានអំពីអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋានទំ ក់ទំនងទក់ទងនឹងអតីតសិសសអាចត្រតវូ បានផ្សពវ ផ្ាយាមចាប់សហព័នធ។រ (20
U.S.C. § 1232g(a)(5)(A) និង(B))
ការរកប្ប្រភាសា:
យសចកត ីជូនែំណឹងយនុះានជាភាសាែូ ចតយៅយនុះ: យវៀតណាម ដខម ររកូ យរ៉េររុសុ សី យអសាញរដសប ៊ី-ត្រកូអាត អារា៉េប់ ព័រទុយហាាល់ យណបាល់
និងចិន។រ
សំណួរទក់ទិននឹងភាពអាចរកបានននការបកដត្របភាសាអាចត្រតូវបានដ្ឋក់យៅកាន់អាកឯកយទសការអប់រំសត្រាប់កំណត់ត្រាយៅ
ការ ធោល័យរែា បាលកណា
ត លននសាលាយរៀនសាធារណៈននយោនធីរហិន រ កកូ រ។រ
ដខសីហារឆ្ាំ 2019
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