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ប្រកាសប្រចាំឆ្ន ាំ ចាំព ោះសិសស/មាតារិតា 

ពោង រញ្ជ ីកាំណត់ប្តាការអរ់រំររស់សិសស 

 

 

ខ្ល ឹមសារនៃរញ្ជ ីកាំណត់ប្តាាៈ 

បញ្ជ ីកំណត់ត្រាការអប់រំរបស់សិសសត្រតវូបានដែរកាសត្រាប់សិសសាា ក់ៗដែលចូលយរៀនយៅសាលាយរៀនសាធារណៈននយោនធី ហិនររ កកូ 

យហើយត្រតវូបានរកាទុកយៅកន ុងសាលាយរៀនដែលពួកយេត្រតវូបានចុុះយ ម្ ុះ។ កំណត់ត្រាទងំយ ុះានទិនាន័យសត្រាប់សាា ល់អតតសញ្ញា

ណទក់ទងនឹងសិសស --រយ ម្ ុះរនែៃកំយណើតរយលខយបឡាសនត ិសុខសងាមកិចចយបើសិនជាាន អាសយដ្ឋា នរកិចចការសាលាយរៀនរ

ដែលបានយរៀនចប់រ(កត្រមិតននការសយត្រមចបានរនិងចំណាត់ថ្នា ក់)រពិនទ ុននការត្របឡងដែលានបទដ្ឋា នររមួានប ុដនតមិនកំណត់ចំយ ុះ

ដតរកមមរវ ធធីវាយតនមៃបា ន់ត្របាណរបស់រែា  Virginiaរនិងបទដ្ឋា នននការត្របលងការសិកា ទិនាន័យវតតានរ សកមមភាពសាលាយរៀន/សហ

េមន៍ និង 

បទពិយសាធន៍ការងារ ការវាយតនមៃភាពានការងារយធវ កននកមម វ ធធីបណុ្ុះបណាត លវ ធជាជ ជីវៈដែលសហការរកមម វ ធធីននដផ្នការសិកាទិនាន័យ 

ពីសុខភាពនិងភាពសមសួនផ្ល វូកាយរកំណត់ត្រាការចាក់ថ្នា បំងាា ររត្របយេទសញប័ត្រតដែលត្រតវូបានផ្តល់ជូន មធយមភាេពិនទ ុចំ

ណាត់ថ្នា ក់រនងិចំណាត់ថ្នា ក់កន ុងថ្នា ក់។រកំណត់ត្រាទងំយនុះក៏ានយ ម្ ុះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់ាាបិា ឬអាកអាណាពាបាលត្រសប

ចាប់ផ្ងដែរ។ 
 

សិសសដែលត្រតូវការជនួំយពិយសសរនិងសិសសខៃ ុះដែលត្រតូវការកមម វ ធធីខុសដបៃក និង/ឬយសវាកមមពិយសស (ែូចជាការអប់រំពិយសស)រាន 

កណំត់ត្រាទក់ទងនឹងកមម វ ធធីអប់រំរបស់ពួកយេដែលត្រតូវបានតមាល់កន ុងកំណត់ត្រាអប់រំរបស់ពួកយេយ ុះផ្ងដែរ។ 

កំណត់ត្រាយ ុះអាចនឹងរបញ្ច លូនូវត្របយេទែូចតយៅយនុះននព័ត៌ានែូចជា:រត្របវតត ិសងាមររបាយការណ៍ផ្ល វូចាប់ 

របាយការណ៍ដផ្ាកចិតតសាស្រសត  ឬរបាយការណ៍ 

យវជជសាស្រសត រកំណត់ត្រាននបញ្ញា យវជជសាស្រសត ដែលានលកខណៈសាៃ ត់ររបាយណ៍ដែលបានពិនិតយយផ្ទៀងផ្ទទ ត់ននលំ ំអាកបបកិរ ធោមិន 

ធមមា ឬដែលយកើតយឡើងវ ធញររបាយការណ៍ដែលរែាទមទរសត ីពីការវាយតនមៃរកយមើលការដ្ឋក់ឲ្យទទួលការអប់រំ និងយសវាកមមពិយសសរ

របាយណ៍មកពីសាា ប័ន ឬភាា ក់ងារែូចជាតុលាការអនីតិជនរនងិយសវាកមមោងសងាមកិចចរករណីសិការបស់អាកផ្តល់ត្របឹការឬត្រេូរ 

ការសាា សន ៍និង/ឬការដណ ំផ្តល់អនុសាសន៍ដែលានលកខណៈលាក់ការណ៍ របាយការណ៍ននការយធវ កសនា ិសីទរបស់ាាបិារ

និងការអនុញ្ញា តសត្រាប់ការវាយតនមៃរការយរៀបចំដ្ឋក់ និងការបយញ្ចញព័ត៌ានរ

ទិនាន័យសត ីអំពីការវាយតនមៃបា ន់ត្របាណដផ្ាកមុខរបរវ ធជាជ ជីវៈរកំណត់យហតុននេណៈកាម ធិការភាពានសិទធ ិសកត ិសមរ

និងកមម វ ធធីអប់រំដែលយរៀបចំតត្រមូវាមបុេាលាា ក់ៗរ។រត្រេប់ទិនាន័យននកំណត់ត្រាការអប់រំទងំអស់រត្រតូវ

បានតមាល់ទុកជាមួយគ្នា យៅកន ុងកំណត់ត្រាដតមួយ។រកំណត់ត្រា 

និងរបាយការណ៍អំពីការដ្ឋក់វ ធន័យក៏ជាដផ្ាកមួយននកំណត់ត្រាការអប់រំផ្ងដែរ។ 

 

 

ការចូលពប្រើប្ាស់កាំណត់ប្តាាៈ 

ចាប់សហព័នធ រនិងរែារត្រពមទងំយគ្នលការណ៍ដណ ំននត្រកសួងអប់រំននរែា  Virginiaរត្រេប់ត្រេងការចូលយត្របើត្របាស់កំណត់ត្រារបស់សិសស។រ 

 យកសាលានីមួយៗទទួលខុសត្រតវូចំយ ុះកំណត់ត្រាដែលត្រតវូបានតមាល់ទុកយៅកន ុងសាលាយរៀនយ ុះ។រាាបិាានសិទធ ិយល់ត្រពមរ

យៅនឹងការយបើកទាៃ យព័ត៌ានដែលអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណផ្ទទ ល់ខល នួដែលានផ្ទ កុយៅកន ុងកំណត់ត្រាអប់រំរបស់សិសសបានយលើកដល

ង ដតែល់ថ្នា ក់ដែលថ្ន FERPA អនុញ្ញា តផ្តល់សិទធ ិការយបើកទាៃ យយដ្ឋយមិនចំាបាច់ានការយល់ត្រពម។ កន ុងករណីភាេយត្រចើនរការយបើក

បយញ្ចញកំណត់ត្រាសិសសយដ្ឋយគ្នម នការយល់ត្រពមរត្រតវូបានដ្ឋក់កត្រមិតសត្រាប់ដតមស្រនត ីសាលាយរៀនដែលានការ ក់ព័នធកន ុងការអប់រំ

ត្រតឹមត្រតូវាមចាប់។រមស្រនត ីសាលាយរៀនជាបុេា លិកដែលត្រតូវបានជួលយដ្ឋយ HCPS ជាអាករែាបាលរអាកត្រេប់ត្រេងយមើលខុសត្រតវូ  

អាកបងាា ត់បយត្រងៀន ឬសាជិកបុេាលិកអាកជំនួយគំ្នត្រទ)ររមួានបុេាលិកសុោេិបាល ឬយវជជសាស្រសត  និងបុេាលិកដផ្ាកពត្រងឹងចាប់រ(

ជនដែលបយត្រមើការយៅកន ុងត្រកមុត្របឹកាសាលាយរៀន ជន ឬត្រកមុហ ុនដែល HCPS បានចុុះកិចចសនាជាមួយឲ្យយធវ កកិចចការពិយសស 

(ែូចជាយមធាវ ករ សវនករ អាកពិយត្រគ្នុះយវជជសាស្រសត  ឬអាកពាបាល)រឬាាឬបិា 

ឬសិសសដែលបយត្រមើការយៅកន ុងេណកាម ធិការផ្ល វូការែូចជាេណៈកាម ធិការដផ្ាកដ្ឋក់វ ធន័យ ឬបណត ឹងសារទុកខ  ឬរ

ជួយមស្រនត ីសាលាយរៀនាា ក់យផ្សងយទៀតយៅកន ុងការយធវ កកិចចការរបស់គ្នត់។ មស្រនត ីសាលាយរៀនានការជាប់ ក់

ព័នធ ដផ្ាកអប់រំត្រសបាមចាប់ត្របសិនយបើមស្រនត ីយ ុះត្រតវូការយធវ កការពិនិតយសារយឡើងវ ធញនូវកំណត់ត្រាការអប់រំយែើមបីបំយពញទំនួលខុសត្រតវូ

ត្របកបយដ្ឋយវ ធជាជ ជីវៈរបស់ខល នួ។ ាាបិាបយងា ើតទងំពីរ ក់រយទុះបីានសិទធ ិអាណាពាបាលោ ងណាក៏យដ្ឋយរ

ានសិទធ ិចូលយត្របើត្របាស់រកំណត់ត្រាសិសសទងំអស់យដ្ឋយមិនបាច់ានែីការបញ្ញជ របស់តុលាការហាមឃាត់ផ្ទ យុពីយនុះ។រ 



 
 

និយោជកដែលផ្តល់ឱកាសយសម ើភាព  henricoschools.us 

 

 

សាលាសាធារណៈយោនធីរហិនររ កកូរយបើកទាៃ យកំណត់ត្រាការអប់រំយដ្ឋយពុំចំាបាច់ានការយល់ត្រពមពីាាបិារ

ឬសិសសាមការយសា ើសុំយដ្ឋយមស្រនត ីននដផ្ាកសាលាយរៀនមួយយផ្សងយទៀតដែលយៅកន ុងយ ុះសិសសបានត្របឹងសវ ុះដសវ ង 

ឬានយចត នឹងចុុះយ ម្ ុះ។រានល័កខខ័ណឌ ដែលានកត្រមិតែនទយទៀតដែលយៅយត្រកាម

យ ុះការយបើកទាៃ យនូវកំណត់ត្រាការអប់រំត្រតវូបានយធវ កយឡើងយដ្ឋយត្រសបយៅនឹងចាប់សហព័នធ។ 

 

 

ការពិៃិតយពសើពរ ើព្បើងវញិ ការលុរពចលៃិងការកាំព្ចពចលាៈ 

កំណត់ត្រាត្រតវូបានពិនិតយយសើយរ កយឡើងវ ធញយូរៗមតងរយែើមបធីា ឲ្យបាននូវភាពត្រតឹមត្រតូវរភាពត្របកបយដ្ឋយបចច ុបបនាភាពែមីៗ និងភាព 

យពញយលញ។រទិនាន័យដែលត្រតវូបាននិោយសំយៅយៅកាន់ពីមុនមកយនុះត្រតូវបានតមាល់ទុករយៈយពលត្របំាឆ្ា ំយៅសាលាយរៀនដែលយៅយរៀន 

ចុងយត្រកាយបងអស់។រយៅយពលយ ុះ កំណត់ត្រាត្រតូវបានលុបយចាល យហើយទិនាន័យដែលមិនត្រតវូបានតត្រមូវឲ្យរកាទុកជាអចិនស្រនតយ៍ត្រតូវបាន 

 

បំផ្ទៃ ញយចាល។ ទិនាន័យកំណត់ត្រាការអប់រំែូចតយៅយនុះត្រតវូបានដែរកាទុកជាអចិនស្រនតយ៍យៅយលើហវ កលតូចៈរទត្រមង់ដបបបទយបើកទាៃ យ

ទិនាន័យននកំណត់ត្រារយ ម្ ុះនិងអាសយដ្ឋា នរបស់សិសសរនែៃដខឆ្ា ំកំយណើតរយ ម្ ុះ និងអាសយដ្ឋា នាាបិារដផ្នការននកមម វ ធធីសិកា

កិចចការរបស់សាលាយរៀនដែលបានបំយពញចប់រកត្រមិតការសិកាដែលសយត្រមចបានរកត្រមិតថ្នា ក់រមធយមភាេពិនន ុចំណាត់ថ្នា ក់រចំណាត់

ថ្នា ក់កន ុងថ្នា ក់រត្របយេទននសញ្ញា ប័ត្រតដែលត្រតូវបានផ្តល់ជូនរវតតានយៅយរៀន ទិនាន័យននការត្របលងយធវ កយតសត  

(ាមដែលតត្រមូវទមទរយដ្ឋយរែានិង/ឬដផ្ាកសាលាយរៀនត្របចាំតំបន់)រសំបុត្រតចាក់ថ្នា បំងាា ររយលខយបឡាសនត ិសុខសងាមរ

និងកំណត់ត្រាការយរៀនយបើកបរ។រទិនាន័យទងំអស់យផ្សងយទៀតត្រតវូបានបំផ្ទៃ ញយចាលត្របំាឆ្ា ំប ទ ប់ពីែកខល នួ ឬបញ្ចប់ការសិកា។ 

ាាបិារឬសិសសដែលានសិទធ ិសកត ិសមានសិទធ ត្រតូវបាន

យេផ្តល់ជូននូវសំយៅចមៃងននទិនាន័យកំណត់ត្រាការអប់រំរបស់សិសសមុននឹងត្រតវូបំផ្ទៃ ញយចាលាមការយសា ើសុំជាលាយល័កខណ៍ 

អកសរ។ 

 

 

សាំពណើសុាំចូលពប្រើប្ាស់ ៃិងរពញ្េ ញាៈ 

បុេាលិកានសិទធ ិដែលដសវងរកការចូលយត្របើត្របាស់កំណត់ត្រាការអប់រំេួរយធវ កការយសា ើសុំជាលាយល័កខណ៍អកសរយៅកាន់ យកននសាលាយរៀន

ដែលត្រតូវបានសិសសយ ុះយៅយរៀនដែលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណកំណត់ត្រាដែលពួកយេត្របាថ្នា ចង់ពិនិតយ។រ យកសាលាយរៀននឹងយធវ កការ

ចាត់ដចងយរៀបចំសត្រមួលសត្រាប់ការចូលយត្របើត្របាស់ត្រពមទងំឲ្យែំណឹងែល់់ាាបិានិងសិសសដែរនូវយពលយវលារ

និងទីកដនៃងដែលកំណត់ត្រាអាចនឹងត្រតវូបានពិនិតយ។រយពលដែលសិសសយចញពីសាលាយរៀនយ ុះអស់រយៈយពលត្របំាឆ្ា ំយហើយរ

សំយណើរសុំកំណត់ត្រាត្រតវូដតយផ្ញើយៅ

កាន់ការ ធោល័យត្រេប់ត្រេងកំណត់ត្រាយៅឯការ ធោល័យរែាបាលកណាត លននសាលាយរៀនសាធារណៈត្របចាំយោនធី ហិនរ កកូ ដែលាន 

អាសយដ្ឋា នយៅ 3820 Nine Mile Road, Henrico, VA 23223។ ការចូលយត្របើត្របាស់នឹងត្រតូវបានយរៀបចំសំរលួកន ុងរងវង់រត្របំានែៃយធវ កការ

ចាប់ពីការទទួលបានសំយណើរសុំយៅការ ធោល័យត្រតឹមត្រតវូ។រ

ការយរៀបចំសំរលួនឹងត្រតវូបានយធវ កយឡើងសត្រាប់សាជិកបុេាលិកឲ្យានវតតានរយែើមបបីកដត្របសត្រាយទិនាន័យយបើចំាបាច់រពុំយ ុះយទរ

កំណត់ត្រាដែលយសា ើសុំរត្រតូវបានបញ្ចនាមដែលបានចងអ ុលបញ្ញជ ក់យៅកន ុងសំយណើរ 

សំុ។ 

 

ាាបិារឬសិសសដែលានសិទធ ិត្រសបចាប់រដែលានបំណងចង់ឲ្យយេបយញ្ចញកំណត់ត្រាយៅកាន់បុេាល ឬអងាភាពជាក់លាក់េួរយសា ើ 

សំុនិងអនុញ្ញា តផ្តល់សិទធ ិែល់ការបយញ្ចញយ ុះជាលាយល័កខណអ៍កសរ។ 

 

 

ការមិៃ្្ួលសាា ល់ខ្ល ឹមសារាៈ 

ាាបិារនិងសិសសដែលានសិទធ ត្រសបចាប់ានឱកាសមិនទទួលសាា ល់នូវខៃ ឹមសារននកំណត់ត្រាសិសសយែើមបីធា ឲ្យបានថ្នកំណត់

ត្រាមិនដមនមិនត្រតឹមត្រតូវ បំេ័នត  ឬមិនែូចយ ុះយទបំ ននូវឯកជនភាព ឬសិទធ ិែនទយទៀតរបស់សិសស។ 

ការមិនទទួលសាា ល់ែូចយ ុះផ្តល់នូវឱកាសសត្រាប់ការដកតត្រមូវ ឬការយធវ ក វ ធយសាធនកមមននព័ត៌ានមិនត្រតឹមត្រតវូ បំេ័នត  

ឬមិនសមត្រសបដែលានយៅកន ុងយ ុះ និងសត្រាប់ 

ការស កបញ្ច លូការពនយល់ជាលាយល័កខណ៍អកសរយដ្ឋយាាបិាទក់ទងនឹងខៃ ឹមសារននកំណត់ត្រា។រយបើសិនជាាាបិាយជឿជាក់ថ្ន 

កណំត់ត្រាមិនត្រតឹមត្រតវូ ពួកយេេួរយសា ើសំុការយធវ កវ ធយសាធនកមមននកំណត់ត្រាជាលាយល័កខណ៍អកសរយៅកាន់ យកសាលា យដ្ឋយកំណត់ 

អតតសញ្ញា ោ ងចាស់លាស់នូវដផ្ាកននកំណត់ត្រាដែលពួកយេចង់ដកដត្រប យហើយបញ្ញជ ក់យហតុអវ កវាមិនត្រតឹមត្រតវូ ឬានលកខណៈបំេ័នត។រ

ត្របសិនយបើ HCPS សយត្រមចចិតតមិនយធវ ក វ ធយសាធនកមមកំណត់ត្រាាមដែលត្រតវូបានយសា ើសុំយដ្ឋយាាបិា ឬសិសសដែលានសិទធ ិ 

ត្រសបចាប់យទ HCPSរនឹងជូនែំណឹងត្របាប់ែល់ាាបិា ឬសិសសដែលានសិទធ ិត្រសបចាប់រវ ធញ  



 
 

និយោជកដែលផ្តល់ឱកាសយសម ើភាព  henricoschools.us 

 

 

យហើយផ្តល់ឱវាទែល់ពួកយេនូវសិទធ ិរបស់ពួកយេកន ុងការទទួលបានសវ ការទក់ទងនឹងសំយណើរសំុការយធវ កវ ធយសាធនកមម។រ

ព័ត៌ានបដនាមទក់ទងនឹងនីតិវ ធធីននសវ ការ 

នឹងត្រតវូបានផ្តល់ជូនែល់ាាបិា ឬសិសសដែលានសិទធ ិត្រសបចាប់យៅយពលត្រតវូបានជត្រាបជូនែំណឹងនូវសិទធ ិទទួលបានការយធវ ក 

សវ ការ។ ាាបិា ឬសិសសក៏អាចនឹងដ្ឋក់ កយបណត ឹងបានផ្ងដែរជាមួយនឹងការ ធោល័យយគ្នរពត្របតិបតត ិាមយគ្នលនយោបាយរ

របស់ត្រេួសារ (The Family Policy Compliance Office) ននត្រកសួងអប់រំសហរែាអាយមរ ធក ដែលានអាសយដ្ឋា ន  

400, Maryland Ave., SW, Washington, DC 202024605 សប្មារ់ការខ្កខាៃមិៃពោរពតាម 20 U.S.C. § 1232g។ 
 
 

តនមលការចមលងឯកសារ 

ត្របតិចារ ធក(ត្រពឹតត ិប័ត្រតពិនទ ុ)រវ ធទាល័យចំនួនរ២ ចាប់មកពីកំណត់ត្រាការអប់រំនឹងត្រតវូយផ្ញើយៅកាន់ត្រេឹុះសាា នអប់រំែនទយទៀត 

ាមការយសា ើសុំរបស់ាាបិា ឬ សិសសដែលានសិទធ ិត្រសបចាប់ យដ្ឋយឥតេិតនែៃ។រអាចនឹងានការេិតនែៃែ៏ស្ចួយសត ើង មិនយលើសពី 

$5.00 កន ុងមួយយលើក សត្រាប់សំយៅបដនាមននត្របតិចារកឹដបបយ ុះ ោ ងយនុះកត ី ការចូលយត្របើត្របាស់កំណត់ត្រា 

ឬការយផ្ទរននកំណត់ត្រាមិនត្រតូវបានអនុវតតយឡើយយដ្ឋយសារដតនែៃសាលាយរៀនដែលមិនទន់បានបង់ណាមួយ។ យលើសពីយនុះ 

សាលាយរៀនអាចនឹងេិតនែៃចំយ ុះសិសសដែលានសិទធ ិត្រសបចាប់/ាាបិានូវនែៃឈ្ន លួែ៏ស្ចួយសត ើងមិនយលើសពី $ 0.10 

យឡើយកន ុងមួយទំព័រ សត្រាប់ចាប់សំយៅននទំព័រណាមួយ ឬទងំអស់ននកំណត់ត្រាការអប់រំរ។ 

 

 

ព័ត៌មាៃពីរញ្ជ ីរាយនាមៃិងអាសយដ្ឋា ៃ្ាំនាក់្ាំៃងាៈ 

"ព័ត៌ានពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋា នទំ ក់ទំនង"រមួានយ ម្ ុះរយេទរយយនឌ័ររអាសយដ្ឋា នរយលខទូរសពទរនែៃដខឆ្ា ំកំយណើតរ

និងទីកដនៃងកំយណើតរមុខជំ ញររបស់សិសសររការចូលរមួកន ុងសកមមភាពរ

និងកីឡាដែលទទួលសាា ល់ជាផ្ល វូការជាយែើម(សូមយោងយៅកាន់យគ្នលនយោបាយយលខ 6-18-003 សត្រាប់ការរាយ មយពញយលញ)។ 

អាសយដ្ឋា នរយលខទូរសពទរនិងអាសយដ្ឋា នអុីដមលរបស់សិសសនឹងមិនត្រតូវបានបងាា ញយទលុុះត្រាដតាាបិារ

ឬសិសសដែលានសិទធ ិយល់ត្រពមជាលាយលកខណ៍អកសរចំយ ុះការបយញ្ចញព័ត៌ានយនុះ។រ

យទុះជាោ ងណាក៏យដ្ឋយរាល់ព័ត៌ានអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋា នទំ ក់ទំនងអាចត្រតវូផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈលុុះត្រាដតានកា

រជូនែំណឹងយៅសាលាជាលាយលកខណ៍អកសរយដ្ឋយាាបិារឬសិសសដែលានសិទធ ិកន ុងរយៈយពលរ15 

នែៃប ទ ប់ពីទទួលបានយសចកត ីជូនែំណឹងយនុះ។រាាបិាឬសិសសដែលានសិទធ ិអាចយត្រជើសយរ កសមិនបយញ្ចញត្របយេទទងំអស់រ

ឬត្របយេទណាមួយននព័ត៌ានអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋា នទំ ក់ទំនង។ 

 

ព័ត៌ានអំពីអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋា នទំ ក់ទំនងដែលរមួានយ ម្ ុះរ

និងអាសយដ្ឋា នរបស់សិសសនឹងត្រតវូផ្សពវផ្ាយែល់បុេាលរឬអងាភាពយត្រកាមកិចចសនាជាមួយសាលារែាយោនធីរហិរ កកូ 

ដែលានតួ ទីជាមស្រនត ីសាលារអាកយត្រជើសយរ កសមស្រនត ីយោធារនិងមស្រនត ីមហាវ ធទាល័យ។រាមឆ ទ នុសិទធ ិរបស់ យកសាលារ

ប ទ ប់ពីបានពិយត្រគ្នុះយោបល់ជាមួយយមធាវ ករបស់ត្រកមុត្របឹកាសាលារចួរ

ព័ត៌ានអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋា នទំ ក់ទំនងអាចត្រតវូបានផ្សពវផ្ាយែល់ឪពុកាត យរបស់សិសសរ

ដែលរងរបួសបងាយឡើងយដ្ឋយសារសិសសយផ្សងយទៀតយៅយលើបរ ធយវណសាលារឬយៅកន ុងសកមមភាពសិកា។រ

ព័ត៌ានអំពីអំពីបញ្ជ ីរាយ មនិងអាសយដ្ឋា នទំ ក់ទំនងទក់ទងនឹងអតីតសិសសអាចត្រតវូបានផ្សពវផ្ាយាមចាប់សហព័នធ ។រ (20 

U.S.C. § 1232g(a)(5)(A) និង(B)) 
  

 

ការរកប្ប្រភាសា: 

យសចកត ីជូនែំណឹងយនុះានជាភាសាែូចតយៅយនុះ: យវៀតណាម ដខម ររកូយរ៉េររុសសុ ី យអសា ញរដស ប ៊ី-ត្រកូអាត អារា៉េ ប់ ព័រទុយហាា ល់ យណបា ល់ 

និងចិន។រ

សំណួរទកទ់ិននឹងភាពអាចរកបានននការបកដត្របភាសាអាចត្រតូវបានដ្ឋក់យៅកាន់អាកឯកយទសការអប់រំសត្រាប់កំណត់ត្រាយៅ

ការ ធោល័យរែាបាលកណាត លននសាលាយរៀនសាធារណៈននយោនធីរហិនរ កកូរ។រ 

 

 

            ដខសីហារឆ្ា ំ  2019 
               


