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ការធ វ្ ើបាប និងការបំពារបំពានដលស់សិសដដល
មានពិការភាព  

Pub#5512.06 Cambodian– តុលា 2020  
ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយប ោះ ផ្សដល់ ូវព័ត៌មា សបខេបអំពកីារប វ្ ើ ប  ិខការ
បំពារបំពា ដល់សិសសដដលមា ពកិារភាព។ ឯកសារប ោះពមុ្ពផ្សាយប ោះ៖ 

• ព យល់អំពកីារប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា  
• ព យល់អំពកីាតពវកិច្ចរបស់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការបរកាម្ច្ាប់ពាក់ព ័ធ
 ឹខការប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា   ិខ  

• ផ្សដល់ជាម្ប្ោ យមួ្យចំ្ ួ ដដលអាច្អ ុវតត  បដើម្បបី ោះរសាយ
ការប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា បលើពកិារភាព តាម្រយៈដំបណ្ើរការ
ន កម្ម វ ិ្  ីIEP  ិខ ីតិវ ិ្ ីដនៃបផ្សសខបៃៀត។ 

1. ធតើអ្វធីៅជាការធ វ្ ើបាប? 
ការប វ្ ើ ប គឺជាអាកបបកិរយិាមិ្ លអ  ដដលពាក់ព័ ធ ឹខបុគគលមាា ក់ដដល

មា អំណាច្បលើបុគគលមាា ក់បៃៀត។ អតុលយភាពខាខអំណាច្ អាច្បកើតមា 
ជាក់ដសដខ ឬមា អារម្មណ្៍ហាក់ដូច្ជាវាមា ដូបច្ាោះដដរ។ ឧទាហរណ្៍អំពៃីរម្ខ់
ន អំណាច្ដដលអាច្មា អតុលយភាព រមួ្មា កមាល ខំកាយ ការដឹខអំពី
បរឿខអាមា៉ា ស់របស់ រណាមាា ក់ ឬភាពបពញ ិយម្បផ្សសខបៃៀត។ អាកដដលប វ្ ើ
 បបគ អាច្បរបើៃរម្ខ់ន អំណាច្ទាខំអស់ប ោះ បដើម្បីរគប់រគខ ឬបខកបររោះ
ថ្នា ក់ដល់អាកដនៃ។ អាកបបកិរយិាមិ្ លអប ោះ បកើតមា ដដដលៗ ឬអាច្បកើត
មា ដដដលៗ។1

  ការប វ្ ើ បបកើតមា បៅកន ុខៃរម្ខ់ជាបរច្ើ ដូច្ជា៖ 
• ការប វ្ ើ បប យពាកយសម្ដ ីគឺជាការ ិយាយ ឬសរបសរបរឿខអារកក់  ៗ
 ិខអាច្រមួ្បញ្ច លូទាខំការបង្អអ ប់ ការបៅប ម្ ោះ  ិខការគំរាម្កំដហ
ខផ្សខដដរ។ 

• ការប វ្ ើ បប យរបូរាខកាយ គឺជាការប វ្ ើ បដល់រាខកាយ ឬ
កម្មសិៃធរិបស់ រណាមាា ក់  ិខអាច្រមួ្បញ្ច លូ ូវការវាយដំ ការទាក់
ប ើខ ការធាក់ ការបសាដ ោះៃឹកមាត់ ការរុញ ឬការយក  ិខការបំផ្លល ញ
រៃពយរបស់ រណាមាា ក់ផ្សខដដរ។ 

• ការប វ្ ើ បប យសខគម្ គឺជាការបំផ្លល ញបករ តិ៍ប ម្ ោះ ឬៃំនាក់ៃំ ខរប
ស់ រណាមាា ក់។ វាអាច្រមួ្បញ្ច លូ ូវការផ្សសពវផ្សាយពាកយច្ចាម្អារាម្ 
ការៃុក រណាមាា ក់បចាលប យបច្តនា ការទាម្ទាររ ក់ឬរៃពយ

                                              
1 https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying 

https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying


សម្បតត ិ ឬការបំភ័យ ឬការគំរាម្កំដហខ រណាមាា ក់។ 
• ការប វ្ ើ បតាម្របព័ ធអីុ ្ឺណ្តិ គឺជាការប វ្ ើ បដដលបកើតមា ប ើ
ខតាម្រយៈឧបករណ្ដូ៍ច្ជា ៃូរសពទនដ កំុពយូ ៃ័រ ឬអីុ ្ឺណ្ិត។ វាអាច្
រមួ្បញ្ច លូ ូវ “ការបផ្សញើ ការបបង្អហ ោះ ឬការដច្ករំដលកខ្លមឹ្សារដដលមា 
បររោះថ្នា ក់ មិ្ ពិត មិ្ សម្រម្យ ឬអារកក់អំព ីរណាមាា ក់បផ្សសខបៃៀត។"2 

 
 

ច្ាប់ដច្ខថ្ន ការប វ្ ើ ប គឺជាពាកយសម្ដី ឬសកម្មភាពរបស់សិសសមាា ក់
ដដលរបរពឹតតចំ្បពាោះសិសសមាា ក់បៃៀត។ ការដដលចាត់ៃុកថ្នជាការប វ្ ើ ប គឺជា
អាកបបកិរយិាដដលនំាឲ្យ ឬអាច្នំាឲ្យ៖ 

 
• មា ការភ័យខាល ច្ចំ្បពាោះការគំរាម្កំដហខដល់រាខកាយ ឬរៃពយសម្បតត ិ
របស់អាក 

• ផ្សលប៉ាោះពាល់អវ ិជមា ចំ្បពាោះសុខ្ភាពរាខកាយ ឬផ្សល ូវចិ្តត។ 

• ផ្សលប៉ាោះពាល់ចំ្បពាោះសកម្មភាពសិកាបៅសាលាបរៀ   ិខ 
• ផ្សលប៉ាោះពាល់ចំ្បពាោះការចូ្លរមួ្កន ុខសកម្មភាពសាលាបរៀ   ិខបសវាកម្ម
នានា។3 

2. ធតើអ្វធីៅជាការបំពារបំពានធលើពិការភាព? 
ការបំពារបំពា បលើពកិារភាពគឺជា “អាកបបកិរយិាបំភិតបំភ័យ ឬរំបលាភ

បំពា ” ចំ្បពាោះសិសសណាមាា ក់ប យដផ្សអកបលើពកិារភាព។4 ការបំពារបំពា បលើ
ពិការភាពអាច្បកើតមា កន ុខៃរម្ខ់បផ្សសខៗរា ជាបរច្ើ ។ វាអាច្រមួ្បញ្ច លូ ូវពាកយ
បពច្ ៍  ិខការបៅប ម្ ោះ ខ្ល ឹម្សារជាលាយលកេណ្៍អកសរ ឬសកម្មភាពរាខកាយ
បផ្សសខៗ។5 ការបំពារបំពា បលើពកិារភាព ពុចំំា ច់្ប វ្ ើប ើខប យផ្លទ ល់បលើបុគគល
ជាក់លាក់ណាមួ្យបនាោះបៃ ពុំចំា ច់្បកើតមា ប ើខដដដលៗ បហើយក៏ពុំចំា ច់្
បខកបររោះថ្នា ក់ប យបច្តនាបនាោះដដរ។6 ការបំពារបំពា បលើពកិារភាព អាច្ប វ្ ើ
ប ើខប យសិសសដនៃបៃៀត  ិខប យបុគគលិកសាលាបរៀ ផ្សខដដរ ដូច្ជារគូ
បបរខៀ   ិខបុគគលិករដឋ លជាបដើម្។ ការប វ្ ើ ប ក៏អាច្ចាត់ៃុកជាការបំពារ
បំពា ផ្សខដដរ របសិ បបើវាឈរបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាពរបស់សិសស។  

                                              
2 https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it 
3 Cal. Ed. Code Secs. 32261(f), 48900(r)(1). 
4 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី25 ដខ្កកក  ឆ្ា ំ2000 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html 
5 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី26 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2010 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-
201010.html 
6 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី26 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2010 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-
201010.html 
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បៅបពលដដលការបំពារបំពា រារាខំសិសសដដលមា ពកិារភាពពកីារសិកា
បរៀ សូរត ឬការចូ្លរមួ្កន ុខសកម្មភាពសាលាបរៀ  ដូច្ដដលពួកបគដតខចូ្លរមួ្
ជា្ម្មតា ចំ្ណុ្ច្ប ោះបៅថ្ន “បរសិាា  របឆំ្ខ ឹខការសិកា”។ ការបំពារបំពា 
បលើពិការភាព អាច្បបខកើតជាបរសិាា  របឆំ្ខ ឹខការសិកា។ ៃបខវ ើប ោះបកើតប ើខ
បៅបពលការបំពារបំពា  មា សភាព ៃ្ ់ ៃ្រ  រ កករាល ល  ិខបកើតប ើខដដដលៗ 
ដដលរគប់ររ ់លមម្កន ុខការរារាខំសិសសដដលមា ពិការភាពមិ្ ឲ្យចូ្លរមួ្ ឬៃៃួល
របបយា  ៍ពសីកម្មភាព ឬបសវាកម្មរបស់សាលាបរៀ   ។7  

3. ធតើខ្ញ ំអាចដឹងថាធតើកូនរបស់ខ្ញកំំពុងត្តូវបានធេធ វ្ ើបាប ឬបំពារបំពាន
ធោយរធបៀបណា? 
យកចិ្តតៃុក ក់ចំ្បពាោះកូ   ិខការដរបរបួលណាមួ្យខាខដផ្សាក

អាកបបកិរយិា អារម្មណ្៍ ឬរបូរាខកាយរបស់ពួកបគ ដូច្ជា៖ 
• ការផ្លល ស់បដ រូកន ុខការៃៃួលទា អាហារ  ិខការៃៃួលទា ដំបណ្ក 

• ពិ ទ ុ  ិខសកម្មភាពបៅកន ុខសាលាបរៀ ចុ្ោះអ ់ងយខាល ខំ 
• បគច្សាលា បគច្បមា៉ា ខបរៀ  បៅបរៀ យតឺ ឬបង្អហ ញអារម្មណ្មិ៍្ ចូ្លចិ្តត
សាលាបរៀ  

• របួសសាា ម្ដូច្ជា  ច់្រលាត់ សាា ម្ជា ំឬរដហកសបម្លៀកបំពាក់  ិខ/ឬ 
• ធាល ក់ៃឹកចិ្តត រពួយ រម្ភ ឯកា ឬឲ្យតនម្លខ្ល  ួឯខទាប។ 

បពលខ្លោះ សិសសដដលមា ពកិារភាព ពុំដឹខថ្នពួកបគកំពខុរតូវ  បគប វ្ ើ 
ប ឬបំពារបំពា បនាោះបៃ។ វាពតិជាសំខា ់ណាស់ដដលឪពកុមាដ យរតូវ ដ កជា
មួ្យកូ របស់ពួកបគ  ិខសួរកូ ពួកបគអំពៃំីនាក់ៃំ ខជាមួ្យសិសសដនៃ
បផ្សសខបៃៀត។ កុមារមួ្យចំ្ ួ  ពុំយល់ថ្នការដដលរតូវបគប វ្ ើ ប ឬបំពារបំពា  
មា បររោះថ្នា ក់បនាោះបៃ។ ពួកបគអាច្មិ្  ិយាយរ ប់ម្ ុសសបពញវយ័ថ្ន ពួក
បគកំពុខរតូវ  បគប វ្ ើ ប ឬបំពារបំពា ប ើយ។8 ប យសារដតបញ្ហហ ប ោះ
បហើយបៃើប វាពិតជាសំខា ់ណាស់កន ុខការរ ប់សាលាបរៀ អំពអីវ ីរគប់យា៉ា ខដដល
មា លកេណ្ៈដូច្ជាការប វ្ ើ ប ឬការបំពារបំពា ប ោះ។ 

3. ធតើមានចាបអ់្វខីលះដដលត្េបត់្េងធលើការធ វ្ ើបាប និងការបំពារបំពានធលើ
ពិការភាពធៅសាលាធរៀន? 
ការប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា ខាខពកិារភាព អាច្ជាៃរម្ខ់មួ្យន 

ការបរ កសបអើខបលើពិការភាព ដដលជាៃបខវើខុ្សច្ាប់។ ច្ាប់សហព័ ធ តរមូ្វឲ្យសាលា
បរៀ ផ្សដល់ ូវឱកាសកន ុខការអប់រំបសម ើភាពរា ដល់សិសសរគប់របូ រមួ្បញ្ច លូទាខំសិសស
ដដលមា ពិការភាពផ្សខដដរ។9  
                                              
7 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី26 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2010 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-
201010.html 
8 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី20 ដខ្សីហា ឆ្ា ំ2013 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/bullyingdcl-
8-20-13.pdf. 
9 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី25 ដខ្កកក  ឆ្ា ំ2000 អាច្ដសវខរក  
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ដផ្សាក 504 ន ច្ាប់សដ ីពីការសាដ រ ីតិសម្បទា ឆ្ា ំ 1973 (“ដផ្សាក 504”) ហាម្
ឃាត់ការបរ កសបអើខប យឈរបលើមូ្ល ឋ  ពិការភាព  ិខរតូវអ ុវតតចំ្បពាោះសាលា
បរៀ ណាមួ្យដដលៃៃួលរ ក់ពសីហព័ ធ។10 មារតា II ន ច្ាប់សដ ីពីពលរដឋ
អាបម្រកំិាខដដលមា ពកិារភាពឆ្ា ំ 1990 (“មារតា II”) ក៏ហាម្ឃាត់ការបរ កសបអើខ 
ប យឈរបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាព ប៉ាុដ ដរតូវអ ុវតតចំ្បពាោះរដឋ ិខអខគភាព មូ្ល ឋ  
ទាខំអស់ មិ្ ថ្នពួកបគៃៃួលរ ក់ពសីហព ័ធឬមិ្ ៃៃួល  ក៏ ប យ។11 ការ
ប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា បលើពិការភាព អាច្ជាៃរម្ខ់មួ្យន ការបរ កសបអើខ ដដ
លបំពា បលើដផ្សាក 504  ិខមារតា II។12 ការបំពារបំពា  ក៏អាច្រំបលាភបលើសិៃធិ
ពលរដឋ ជាការរំបលាភបំពា បលើកុមារ  ិខច្ាប់រពហមៃណ្ឌផ្សខដដរ។ 

សាលាបរៀ រដឋបៅកន ុខរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា  មា ភារកិច្ចផ្សដល់ ូវឱកាសកន ុខការ
ៃៃួល  ការអប់រំបសម ើភាពរា សរមាប់សិសា ុសិសស។13 សិសសមា សិៃធ ិ“ចូ្ល
បរៀ បៅតាម្បរបិវណ្ន សាលាបរៀ ដដលមា សុវតា ិភាព ស ដិសុខ្  ិខ
ស ដិភាព។”14 សិសសសាលារដឋ មា សិៃធដិដលមិ្ រតូវ  បគបរ កសបអើខ ឬបំពារបំពា
 បនាោះបៃ។15 ការបំពារបំពា បៅសាលាបរៀ ប យដផ្សអកបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាព 
ប វ្ ើឲ្យឱកាសៃៃួល  ការអប់រំបសម ើភាពរា សា ិតកន ុខសភាពបររោះថ្នា ក់។16 

 

a. FAPE 
សាលាបរៀ  រតូវដតផ្សដល់ ូវការអប់រំជាសាធារណ្ៈដដលសម្រសប ិខឥតគិ

តនងល (“FAPE”)  ូ ដល់សិសសដដលមា ពកិារភាព ដដលមា កម្មវ ិ្ អីប់រំ
សរមាប់បុគគល (“IEP”) ឬដផ្ស ការ 504។17 សាលាបរៀ មា ភារកិច្ចប វ្ ើកិច្ចរប ុ ំ
IEP បដើម្បីដសវខរកផ្សលប៉ាោះពាល់ន ការប វ្ ើ បបៅបលើសិសស។ របសិ បបើបសវាកម្ម
របស់សិសស រតូវរខផ្សលប៉ាោះពាល់ប យការប វ្ ើ ប បនាោះសាលាបរៀ រតូវដតប ោះ
រសាយសាា  ការណ្៍បនាោះ។ ពួកបគរតូវដតប វ្ ើឲ្យរ កដថ្ន សិសសមិ្ រតូវ  បគ

                                                                                                                                                    

បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html. 
10 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី25 ដខ្កកក  ឆ្ា 2ំ000 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html. 
11 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី25 ដខ្កកក  ឆ្ា 2ំ000 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html 
12 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី25 ដខ្កកក  ឆ្ា 2ំ000 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html. 
13 Cal. Ed. Code Sections 201(a)-(c). 
14 Cal. Ed. Code Section 33261(a). 
15 Cal. Ed. Code Sections 201(a)-(c). 
16 Cal. Ed. Code Sections 201(a)-(c). 
17 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី21 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2014 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-bullying-
201410.pdf. 
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បដិបស្ចំ្បពាោះការសិការបស់ពួកបគប ើយ។18 ការបំពារបំពា បលើពកិារភាព 
ដដលបខកបររោះថ្នា ក់ដល់ការសិកាបរៀ សូរតរបស់សិសសដដលមា ពិការភាព អាច្
បដិបស្ ូវការអប់រំ FAPE របស់សិសស  ។ ប ោះគឺប យសារដតសម្តាភាព
របស់សិសសកន ុខការៃៃួលរបបយា  ៍ពកីារអប់រំរបស់ពួកបគ រតូវ  កាត់ប ាយ
។19  

i. ធតើឪពុកមាា យអាចធត្បើត្បាស់ដំធ ើរការកម្ម វ ិ្ ី IEP ធដើម្បីធោះ
ត្សាយបញ្ហា ននការធ វ្ ើបាបបានធោយរធបៀបណា? 

របសិ បបើឪពុកមាដ យគិតថ្នកូ របស់ពួកបគដដលមា ពកិារភាព កំពុខ
រតូវ  បគប វ្ ើ បបៅកន ុខសាលាបរៀ  ពួកបគគបបរី ប់បៅសាលាបរៀ ឲ្យ  
ដឹខភាល ម្ៗ។ ឪពុកមាដ យក៏អាច្បសា ើសំុឲ្យមា កិច្ចរប ុំ IEP មួ្យផ្សខដដរ។ កិច្ច
រប ុំ IEP គឺជាបពលបវលាលអមួ្យបដើម្ប ិីយាយជាមួ្យបុគគលិកសាលាបរៀ អំពកីដ ី
កខវល់អំពកីារប វ្ ើ ប។ 

របសិ បបើឪពុកមាដ យប ឿថ្ន ការប វ្ ើ បអាច្ផ្សដល់ផ្សលអារកក់ដល់កូ របស់
ពួកបគ ឬដល់សកម្មភាពសិកាបៅសាលាបរៀ របស់ពួកបគ ពួកបគក៏អាច្ប វ្ ើការ
បសា ើសំុជាលាយលកេណ្អ៍កសរសរមាប់ការវាយតនម្លផ្សខដដរ។ ឪពុកមាដ យអាច្បសា ើសំុ
ការវាយតនម្លមួ្យអំពសុីខុ្មាលភាពផ្សល វូចិ្តត ិខផ្សល ូវអារម្មណ្រ៍បស់កូ ពួកបគ
  ។ ការវាយតនម្លប ោះ អាច្ ួយឪពកុមាដ យ  ិខរកមុ្ការង្អរ IEP កន ុខការ
ដសវខរកបសវាដដលរតឹម្រតូវបដើម្បី ួយប ោះរសាយបញ្ហហ ចំ្បពាោះឥៃធិពលន ការប វ្ ើ
 បបលើកុមារ  ិខការអប់រំរបស់ពួកបគ។ 

បៅកន ុខកិច្ចរប ុំ IEP វាពិតជាសំខា ់ណាស់ដដលរតូវបលើកប ើខអំពកីារប វ្ ើ
 បដដលប៉ាោះពាល់ដល់ការសិកាបរៀ សូរតរបស់កុមារបៅកន ុខសាលាបរៀ ។ ការប វ្ ើ
 ប រតូវប ោះរសាយបៅកន ុខកម្ម វ ិ្  ីIEP សរមាប់សិសសដដលរតូវៃៃួល   
FAPE។ 

វាអាច្មា បរលបៅ ដំបណាោះរសាយ  ិខបសវាកម្មជាបរច្ើ ដដលអាច្ ក់
បញ្ច លូបៅកន ុខកម្ម វ ិ្ ី IEP របស់កុមារ បដើម្បីប ោះរសាយបញ្ហហ ន ការប វ្ ើ ប។ 
ខាខបរកាម្ប ោះ គឺជាឧទាហរណ្មួ៍្យចំ្ ួ អំពបីរលបៅ IEP  ិខការអ តរាគម្
ដដលអាច្ប ោះរសាយបញ្ហហ ការប វ្ ើ ប  ៖ 

ការកសាងបំ និសងគម្។ សិសសមាា ក់អាច្បរៀ អំពៃំីនាក់ៃំ ខសខគម្
ដដលសម្រសប  ិខបរៀ រ ប់អំពអីវដីដលជាការប វ្ ើ ប។  

ការបធងក ើតទំនាកទ់នំង វជិ មាមាន។ សិសសដដលអាច្បបខកើតៃំនាក់ៃំ ខ ិខ
                                              
18 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី21 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2014 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-bullying-
201410.pdf. 
19 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី25 ដខ្កកក  ឆ្ា 2ំ000 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-bullying-201410.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-bullying-201410.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/disabharassltr.html


មិ្តតភាពជាវ ិជមា    ៃំ ខជាមា ៃំ ុកចិ្តតបរច្ើ ជាខមុ្ ។ បនាទ ប់
ម្ក ពួកបគអាច្មា ម្ប្ោ យបរច្ើ បដើម្បីប ោះរសាយការប វ្ ើ ប  ។ 

ការបធងក ើតបំ និសវយ័តស ូ ម្ត។ិ កុមារអាច្បរៀ សូរតអំពកីារប ល្ ើយតប
សម្រសបបៅ ឹខការប វ្ ើ ប  ។ ប ោះរមួ្បញ្ច លូទាខំរបបៀប ិខបពល
ដដលរតូវរ ប់ម្ ុសសបពញវយ័ រតូវ ិយាយថ្ន “ឈប់” ឬរតូវបដើរបច្ញពី
សាា  ភាពតឹខដតខ។ 

ការត្េបត់្េង ឬការដែកធចែពីការធ វ្ ើបាប។ កម្មវ ិ្ ី IEP អាច្ប វ្ ើដផ្ស 
ការសរមាប់សិសសដដលរតូវៃៃួលការឃាល បំម្ើល ឬឃំុរគខប យបុគគលិក
សាលាបរៀ  ឬរតូវដញកបច្ញពកីារប វ្ ើ ប។ ឧទាហរណ្៍ រច្កផ្សល ូវបដើរ ឬបៅ
អីខាខបរកាយរងយ តរកខុ អាច្ជាកដ លខដដលមា ការប វ្ ើ  ប។ ក៏ប៉ាុដ ត 
រតូវរបខុរបយត័ាថ្ន  វធិា ការទាខំអស់ប ោះ ពុដំម្ ជាការ “ ក់បទាស” 
ដល់កុមារដដលរតូវបគប វ្ ើ បបនាោះបៃ។ ពួកបគមិ្ រតូវ ក់កុមារទាខំ
បនាោះបៅកន ុខម្ ឈ ឋ  ដដលមា ការ រ តតប តឹខខាល ខំ ឬដកយកឱកាស
សរមាប់រ រស័យទាក់ៃខជាវ ិជមា ជាមួ្យមិ្តតភកត ិបនាោះបៃ។ 

ការត្បឹកាធោបល់ ឬធសវាកម្មគតំ្ទដនទធសសងធទៀត។ ចំ្ណុ្ច្ប ោះ អាច្ជា
ការរបឹកាបយាបល់ ឬការចូ្លបម្ើលកន ុខថ្នា ក់តាម្លកេណ្ៈបរៅផ្សល វូការ
ជាមួ្យរគូបបរខៀ  អាករបឹកាបយាបល់ដណ្នំា ឬនាយកសាលាដដលសិសស
អាច្ពឹខពាក់បៅបពលពួកបគរខការប វ្ ើ ប។ 

ការត្បឹកាធោបល់ និងការប ្ញ ះបណាា លឪពុកមាា យ។ ការរបឹកាបយាបល់
ជាមួ្យឪពុកមាដ យ អាច្ ួយឪពកុមាដ យឲ្យយល់ដខឹអំពតីរមូ្វការរបស់
កូ ពួកបគ  ិខ ួយពួកបគឲ្យៃៃួល   នំាញបដើម្បីរំរៃដល់កម្ម វ ិ្  ី
IEP របស់កូ ពួកបគ។ 

ការអ្បរំ់បុេគលិកសាលាធរៀន និង/ឬម្ិតតភកត។ិ បុគគលិកសាលាបរៀ  អាច្
រតូវ  អប់រំអំពបីរល បយា យ  ិខ ីតិវ ិ្ សីដ ីពីការប វ្ ើ បកន ុខ
សាលាបរៀ   ។  

បញ្ជ បី ោះ មិ្ រមួ្បញ្ច លូ ូវ វ ិ្ ីរគប់ដបបយា៉ា ខបដើម្បីប ោះរសាយការប វ្ ើ បប ើយ។ 
ដូច្ៃិដឋភាពរបស់កម្ម វ ិ្ ី IEP ដដរ បរលបៅ ដំបណាោះរសាយ  ិខបសវាកម្មនានា 
គបបីរតូវបរៀបចំ្ប ើខសរមាប់តរមូ្វការផ្លទ ល់របស់កុមារបនាោះ។ 

 

4. ធតើម្ ឌ លសិកា្ិការមានកាតពវកចិចអ្វីខលះធដើម្បធីោះត្សាយការធ វ្ ើបាប 
និងការបំពារបំពានធៅសាលាធរៀន? 

 

a. ការបំពារបំពាន 



បៅបពលណាដដលសាលាបរៀ មួ្យដខឹ ឬគបបដីខឹថ្នមា ការបំពារបំពា 
រវាខសិសស ិខសិសស  បកើតប ើខ ខ្ល  ួរតូវចាត់ វធិា ការភាល ម្ៗ  ិខសម្រសប
បដើម្បីប វ្ ើការបសុើបអបខកត។20 របសិ បបើការបំពារបំពា   បកើតប ើខ សាលាបរៀ
 រតូវដតចាត់វធិា ការឆ្ប់រហ័ស ិខមា អតារបបយា  ៍ បដើម្បី ពោយាម្
បញ្ចប់ការបំពារបំពា  ិខការពារមិ្ ឲ្យវាបកើតមា ប ើខម្ដខបៃៀត។21 

b.  វនិ័យ 

បៅកន ុខរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា  ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការអាច្ពយួ រការសិកា ឬបបណ្ដញសិសស
បច្ញពីសាលាបរៀ    របសិ បបើពួកបគចូ្លរមួ្កន ុខការប វ្ ើ ប រមួ្បញ្ច លូទាខំ
ការប វ្ ើ បបលើរបព ័ធអីុ ្ឺណ្ិតផ្សខដដរ។22 សិសសចាប់ពីថ្នា ក់ៃី 4 ដល់ថ្នា ក់ៃី 12 
អាច្រតូវ  ពយួ រការសិកា ឬបបណ្ដញបច្ញ។ ចំ្ណុ្ច្ប ោះអាច្បកើតប ើខ របសិ បបើ
ចាខហាវ ខ ឬនាយកសាលារកបឃើញថ្ន សិសស  ចូ្លរមួ្កន ុខការបំពារបំពា  ការ
គំរាម្កំដហខ ឬការបំភិតបំភ័យប យបច្តនា។ ៃបខវ ើបនាោះរតូវមា សភាព ៃ្ ់ ៃ្រ
រគប់ររ ់ ដដល ោះឥៃធិពលដល់កិច្ចការសាលា  ិខបបខក ើតជាបរសិាា  មិ្ លអ។23  

c. ធគលនធោបាយសា ីពីការត្បឆំងនងឹការធ វ្ ើបាប 

ច្ាប់រដឋដច្ខថ្ន សាលាបរៀ រតូវមា បរល បយា យនានារបឆំ្ខ ឹខ
ការបរ កសបអើខ  ិខការប វ្ ើ បបៅកន ុខសាលាបរៀ ។ ប ោះរមួ្បញ្ច លូទាខំការប វ្ ើ ប 
 ិខការបំពារបំពា ប យដផ្សអកបលើរបូរាខខាខបរៅរបស់ រណាមាា ក់ ឬរបូរាខខាខ
បរៅដដលគិតថ្ន រណាមាា ក់មា  រមួ្បញ្ច លូទាខំពកិារភាពផ្សខដដរ។24 ម្ណ្ឌ ល
សិកា្ិការ ក៏រតូវដំបណ្ើរការពាកយបណ្ដ ខឹមួ្យផ្សខដដរ។25 ដំបណ្ើរការពាកយបណ្ដ ខឹ រតូវ
រមួ្បញ្ច លូ ូវបពលបវលាបដើម្បបី វ្ ើការបសុើបអបខកត  ិខប ោះរសាយពាកយបណ្ដ ខឹផ្សខដដរ
។ វាក៏រតូវមា ដំបណ្ើរការបណ្ដ ឹខឧៃធរណ្៍ កន ុខករណ្ីដដលឪពកុមាដ យមិ្ យល់រសប
 ឹខដំបណាោះរសាយពាកយបណ្ដ ខឹរបស់ម្ណ្ឌ លសិកាផ្សខដដរ។26  

ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការរតូវធានាថ្ន អាកដដលរាយការណ្ព៍កីារបរ កសបអើខ ការ
បំពារបំពា  ការបំភិតបំភ័យ  ិខការប វ្ ើ បបៅកន ុខសាលាបរៀ  រតូវ  ការ
ពារ បហើយអតតសញ្ហា ណ្របស់ពួកបគ មិ្ រតូវ  ដច្ករំដលកជាមួ្យអាកដនៃបនាោះបៃ

                                              
20 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី26 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2010 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.
html. 
21 លិខិ្តបផ្សញើ ូ បុគគលិករមួ្ការង្អរ នងៃៃី26 ដខ្តុលា ឆ្ា ំ2010 អាច្ដសវខរក  
បៅ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.html. 
22 Cal. Ed. Code Section 48900(r). 
23 Cal. Ed. Code Section 48900.4. 
24 Cal. Ed. Code Sections 234-234.5. 
25 Cal. Ed. Code Section 234.1(b). 
26 Cal. Ed. Code Sections 234.1(b)(2)-(3). 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.html


។27 ពួកបគក៏រតូវតរមូ្វឲ្យបុគគលិកសាលាបរៀ ចាត់វធិា ការបដើម្បី ួយភាល ម្ៗ។ 
របសិ បបើបុគគលិកសាលាបរៀ បឃើញៃបខវ ើន ការបរ កសបអើខ ការបំពារបំពា  ការ
បំភិតបំភ័យ ឬការប វ្ ើ ប បនាោះពួកបគរតូវ ួយ របសិ បបើមា សុវតា ិភាពកន ុខ
ការប វ្ ើដបបបនាោះ។28 

អាកអាច្បសា ើសំុសំបៅងតច្ម្លខន បរល បយា យ  ិខដំបណ្ើរការពាកយ
បណ្ដ ឹខអំពកីារបរ កសបអើខ ការបំពារបំពា  ការបំភិតបំភ័យ  ិខការប វ្ ើ បរបស់
ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ  ។ ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការរបស់អាក រតូវមា បរល បយា យ 
 ិខដំបណ្ើរការពាកយបណ្ដ ឹខផ្លទ ល់ខ្ល  ួដដលមា បៅបលើបគហៃំពរ័របស់បគ។ របសិ 
បបើភាសាបរលរបស់អាកមិ្ ដម្ ជាភាសាអខ់បគលសបៃ ដំបណ្ើរការពាកយបណ្ដ ខឹ
បនាោះគបបីរតូវបកដរប។29 

5. ធតើអ្នកអាចទទួលបានជំនួយធោយរធបៀបណាធៅធពលម្ ឌ លសិកា្កិារ
ខកខានម្ិនបានការពារសិសសដដលមានពិការភាពពីការធ វ្ ើបាប ឬការ
បំពារបំពាន? 

របសិ បបើសាលាបរៀ ខ្កខា មិ្   ការពារសិសសដដលមា ពកិារភាពពី
ការប វ្ ើ ប ឬការបំពារបំពា  បនាោះឪពកុមាដ យអាច្ ក់បណ្ដ ខឹន  ីតិវ ិ្ ពីាកយ
បណ្ដ ឹខឯកសណាឋ  ភាព (“UCP”) ជាមួ្យម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ  ។ សូម្រតួត
ពិ ិតយបគហៃំពរ័របស់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ ឬការយិាល័យម្ណ្ឌលសិកា្ិការ
សរមាប់សំបៅងតច្ម្លខន  ីតិវ ិ្ ពីាកយបណ្ដ ខឹឯកសណាឋ  ភាពរបស់ម្ណ្ឌល
សិកា្ិការ។ ឪពុកមាដ យក៏អាច្ ក់ពាកយបណ្ដ ខឹ UCP ជាមួ្យការយិាល័យ
បណ្ដ ឹខឧៃធរណ្ន៍ ការអប់រំបសម ើភាពរា ន  UCP បៅនាយក ឋ  អប់រំរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា
  ផ្សខដដរ។ បគហៃំព័របនាោះ គឺ http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.  

ឪពុកមាដ យក៏អាច្ ក់ពាកយបណ្ដ ខឹបៅកា ់ការយិាល័យសិៃធពិលរដឋរបស់
រកសួខអប់រំរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា  ពាក់ព័ ធ ឹខការបចាៃរបកា ់ ឹខការបរ កសបអើខបលើ
ពិការភាព ដដលអាច្រមួ្បញ្ច លូ ូវការបំពា ដផ្សាក 504 ន ច្ាប់សដ ីពកីារសាដ រ ីតិ 
សម្បទា ឬមារតា II ន ច្ាប់សដ ីពីពលរដឋអាបម្រកំិាខដដលមា ពកិារភាព។ 
បគហៃំព័របនាោះគឺ 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html. 

របសិ បបើម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ ពុំអ ុវតតតាម្ច្ាប់ ឬ ីតិវ ិ្ នីានាសដ ីពកីារ
អប់រំពិបសស ឬមិ្   អ ុវតតតាម្អវីដដល  ឯកភាពរា បលើគបរមាខ IEP របស់
កុមារបៃ ឪពុកមាដ យអាច្ ក់ពាកយបណ្ដ ខឹអ ុបលាម្ភាពតាម្ច្ាប់បៅកា ់
នាយក ឋ  អប់រំរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា ។ បគហៃំព័របនាោះគឺ 
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp.  

                                              
27 Cal. Ed. Code Section 234.1(g). 
28 Cal. Ed. Code Section 234.1(b)(1). 
29 Cal. Ed. Code Section 234.1(b)(4). 

http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp


ដូច្រា ប ោះដដរ របសិ បបើមា ការមិ្ ឯកភាពរា ជាមួ្យម្ណ្ឌលសិកា្ិការ
ពាក់ព័ ធ ឹខអវដីដលគួរប វ្ ើបៅកន ុខកម្ម វ ិ្ ី IEP របស់កុមារ ឪពុកមាដ យអាច្ប វ្ ើ
ការបសា ើសំុសវនាការរសបតាម្ច្ាប់  ។ អាកអាច្រកពត៌័មា បដ ាម្ទាក់ៃខ
 ឹខដំបណ្ើរការ  ិខ ីតិវ ិ្ ីបណ្ត ឹខប ោះ បៅកន ុខអតាបៃសត ីពីសិៃធិៃៃួលការអប់រពំិបស
ស  ិខការៃៃួលខុ្សរតូវ តាម្រយៈបគហៃំពរ័៖ 
https://serr.disabilityrightsca.org/ 

 

6. េំរពូាកយប ា ឹង 

a. េំរពូាកយប ា ឹងធៅកាន់នាយកសាលា  

 

[កាលបរបិច្េៃ] 

 
 ូ ចំ្បពាោះ៖ [ប ម្ ោះនាយកសាលា]  
   [ប ម្ ោះសាលាបរៀ ]  
   [អាសយ ឋ  សាលាបរៀ ] 
ពី៖    [ប ម្ ោះឪពុកមាត យ]  
       [អាសយ ឋ  ឪពុកមាដ យ រមួ្ទាខំអាសយ ឋ  ផ្សល ូវ ៃីរកខុ រដឋ  ិខ  

  ហសុ ីបកូដ] 

បយាខ៖   [ប ម្ ោះសិសស]  

   ថ្នា ក់ [ករមិ្តថ្នា ក់] 
  នងៃដខ្ឆ្ា ំកំបណ្ើត៖ [នងៃដខ្ឆ្ា កំំបណ្ើតសិសស] 

 
បររព ូ  [នាយកសាលា]៖ 

ខំុ្្ ៃ/នាខខំុ្្សរបសរលិខិ្តប ោះបដើម្ប ូី ដំណ្ខឹដល់បលាក-បលាករសីថ្ន កូ 
របស់ខំុ្្ប ម្ ោះ [ប ម្ ោះសិសស] កំពុខរតូវ  បគប វ្ ើ ប  ិខបំពារបំពា បៅកន ុខ
សាលាបរៀ ។ កូ របស់ខំុ្្ គឺជាសិសសមួ្យរបូដដលមា ពកិារភាព។ កូ របស់ខំុ្្ 
មា ពិការភាពដូច្ខាខបរកាម្៖ [បញ្ហជ ក់ពីពកិារភាព]។ ខំុ្្ប ឿជាក់ថ្ន ការបំពារ
បំពា ប ោះ គឺឈរបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាពរបស់កូ ខំុ្្។ 

កូ របស់ខំុ្្ ៃៃួលរខ ូវការបំពារបំពា ប យ [ប ម្ ោះអាកបំពារបំពា ]។ បរឿខ
ប ោះ  បកើតប ើខបៅនងៃ [កាលបរបិច្េៃ ឬបពលបវលា ៉ា  ់សាម  ] បៅបពល [បរៀប
រាប់អំពកីរណ្ីឲ្យ  លម្អិតតាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ  ]។ 

បៅបពលបរឿខប ោះបកើតប ើខ [ប ម្ ោះសាកស]ី   បឃើញបរឿខបហតុប ោះ បហើយ 
[ច្បម្ល ើយរបស់ពួកបគ]។ កូ របស់ខំុ្្   ិយាយជាមួ្យ [ប ម្ ោះបុគគលិកសាលាបរៀ 
] អំពីករណ្ីបរឿខបហតុប ោះបៅនងៃ [កាលបរបិច្េៃ ឬបពលបវលា ៉ា  ់សាម  ]។ ច្បម្ល ើយ

https://serr.disabilityrightsca.org/


របស់ពួកបគគឺ [បរៀបរាប់ពចី្បម្ល ើយរបស់បុគគលិកសាលាបរៀ ]។ ខំុ្្  ដឹខអំពី
ករណ្បីរឿខប ោះបៅបពល [បរៀបរាប់ថ្នបតើអាក  ដខឹបរឿខប ោះប យរបបៀបណា]។ 

ការប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា បលើពកិារភាពប ោះ   ប៉ាោះពាល់ដល់សម្តាភាព
របស់កូ ខំុ្្កន ុខការៃៃួល  ការអប់រំ  ិខនំាឲ្យមា ផ្សលប៉ាោះពាល់អវ ិជមា ដូច្
ខាខបរកាម្៖ 

[បរៀបរាប់ពីផ្សលប៉ាោះពាល់ រមួ្បញ្ច លូទាខំរបួសសាា ម្ឬផ្សលប៉ាោះពាល់បលើរបូរាខកាយ
/ផ្សល ូវអារម្មណ្៍ តរមូ្វការសរមាប់ការពោ លបវ ជសាស្រសត/ចិ្តតសាស្រសត   ិខផ្សលប៉ាោះពាល់
បលើវតតមា សកម្មភាពសិកាឬសាលាបរៀ  ការចូ្លរមួ្  ិខសកម្មភាពសិកា]។ 

ដូច្បលាក-បលាករសី  រជាបបហើយថ្ន កូ របស់ខំុ្្ គឺជាសិសសមួ្យរបូដដលមា 
ពិការភាព ដដលមា ដផ្ស ការអប់រសំរមាប់បុគគល (IEP)/ដផ្ស ការ 504 [បរ ើសបរ ក
ស របសិ បបើមា ]។ ច្ាប់សហព ័ធ  ិខច្ាប់រដឋ ការពារសិៃធរិបស់សិសសដដលមា 
ពិការភាព ឲ្យរចួ្ផ្សុតពកីារប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា ប យឈរបលើមូ្ល ឋ  
ពិការភាព ដដលរារាខំដល់ ឬបដិបស្ឱកាសកន ុខការចូ្លរមួ្ ឬៃៃួលរបបយា  ៍
ពកីារអប់រំ។ បដ ាម្ពបីលើប ោះបៃៀត ច្ាប់រដឋកាលីហវ ័រញ៉ា  តរមូ្វឲ្យម្ណ្ឌលសិកា
្ិការប វ្ ើការបរ ើសបរ កសបរល បយា យ ដដលហាម្ឃាត់ការបរ កសបអើខ ការ
បំពារបំពា   ិខការប វ្ ើ ប បដើម្បីបបខក ើតដំបណ្ើរការពាកយបណ្ដ ខឹបដើម្បៃីៃួល ិខ
បសុើបអបខកតពាកយបណ្ដ ឹខអំពកីារបរ កសបអើខ ការបំពារបំពា   ិខការប វ្ ើ ប  ិខ
បដើម្បីប វ្ ើឲ្យបរល បយា យប ោះមា ដល់ឪពុកមាដ យ  ិខសិសា ុសិសស។ 

ខំុ្្បសា ើសំុបដើម្បីៃៃួល   ូវសំបៅងតច្ម្លខបរល បយា យរបស់ម្ណ្ឌលសិកា
្ិការសដ ីពីការប វ្ ើ ប  ិខការបំពារបំពា ។ ខំុ្្សូម្បសា ើសំុឲ្យបលាក-បលាករសីប វ្ ើការ
បសុើបអបខកតបញ្ហហ ប ោះ  ិខប ោះរសាយវាឲ្យ  ឆ្ប់តាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ  ។ 
សូម្បម្តាដ ផ្សដល់ដំណ្ឹខដល់ខំុ្្ជាលាយលកេណ្អ៍កសរអំពលីៃធផ្សលន ការបសុើបអបខកត
របស់បលាក-បលាករសី  ិខ ំហា អវខី្លោះដដលបលាក-បលាករសី  ប វ្ ើបដើម្បីប ោះ
រសាយបញ្ហហ ប ោះ  ិខបដើម្បីធានាថ្នបញ្ហហ ប ោះមិ្ បកើតប ើខបៅបពលអនាគតបៃៀត
។ 

ខំុ្្ក៏សូម្បសា ើសំុឲ្យមា កិច្ចរប ុ ំIEP/គបរមាខ 504 [បរ ើសបរ កសមួ្យ របសិ បបើអាច្
] បរៀបចំ្ប ើខឲ្យ  ឆ្ប់តាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ   បដើម្បីពភិាកាអំពដីបំណាោះ
រសាយ បសវាកម្ម  ិខ/ឬការរំរៃបដើម្បបី ោះរសាយបញ្ហហ ប ោះ។ 

សូម្អរគុណ្សរមាប់ការយកចិ្តតៃុក ក់ភាល ម្ៗចំ្បពាោះបញ្ហហ ប ោះ។ 

[ហតាបលខាឪពុកមាត យ] 
 
[កាលបរបិច្េៃ] 

 

 

b. េំរពូាកយប ា ឹងធៅកាន់នាយកោា នអ្ប់រំរដាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  



[កាលបរបិច្េៃ] 

 
 ូ ចំ្បពាោះ៖  California Department of Education  
  Sharon Felix-Rochon, Director of Office of Equal Opportunity 
             1430 N Street, Suite 4206 

        Sacramento, CA 95814 

ពី៖  [ប ម្ ោះឪពុកមាត យ] 
 [អាសយ ឋ  ឪពុកមាដ យ រមួ្ទាខំអាសយ ឋ  ផ្សល វូ ៃីរកខុ រដឋ  ិខ
 ហសុ ីបកូដ] 

 
 ូ ចំ្បពាោះ កញ្ហា  Felix-Rochon, 

ខំុ្្សរបសរពាកយបណ្ដ ឹខរបឆំ្ខ ឹខ [ប ម្ ោះម្ណ្ឌលសិកា្ិការ] ប យសារខំុ្្មា 
អារម្មណ្៍ថ្ន កូ របស់ខំុ្្ [ប ម្ ោះសិសស] រតូវ  បរ កខបអើសប យមិ្ រតឹម្រតូវប យ
ដផ្សអកបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាពរបស់បគ។ 

[ប ម្ ោះសិសស] បរៀ បៅ [ករមិ្តថ្នា ក់] បៅ [ប ម្ ោះសាលាបរៀ ]។ រត់គឺជាសិសសមាា ក់
ដដលមា ពិការភាព។ រត់មា  [បញ្ហជ ក់ពីពិការភាព]។ រត់មា កម្មវ ិ្ ី 
IEP/ដផ្ស ការ 504 [បរ ើសបរ កស របសិ បបើអាច្]។ 

[ប ម្ ោះសិសស] រតូវ  បគប វ្ ើ ប  ិខបំពារបំពា ប យសារពកិារភាពរបស់បគ
បៅសាលាបរៀ ។ បរឿខប ោះ  បកើតប ើខ [កាលបរបិច្េៃ ឬបពលបវលា ៉ា  ់សាម  ] 
បៅបពល [បរៀបរាប់អំពីករណ្ឲី្យ  លម្អិតតាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ  ]។ 

បៅបពលបរឿខប ោះបកើតប ើខ [ប ម្ ោះសាកស]ី   ឮ ឬ  បឃើញបរឿខបហតុប ោះ បហើ
យ [ច្បម្ល ើយរបស់ពួកបគ]។ កូ របស់ខំុ្្   ិយាយជាមួ្យ [ប ម្ ោះ  ិខតួនាៃីរបស់
បុគគលិកសាលាបរៀ ] អំពបីរឿខបហតុទាខំអស់ប ោះ បៅ [កាលបរបិច្េៃ ឬបពលបវលា
 ៉ា  ់សាម  ] បហើយច្បម្ល ើយរបស់ពួកបគគឺ [បរៀបរាប់ពចី្បម្ល ើយរបស់
បុគគលិកសាលាបរៀ ]។ ខំុ្្  ដឹខអំពបីរឿខប ោះបៅបពល [បរៀបរាប់ថ្នបតើអាក  
ដខឹបរឿខប ោះប យរបបៀបណា]។ 

ខំុ្្ប ឿជាក់ថ្ន ការរបរពតឹតៃបខវ ើបំពារបំពា ដផ្សអកបលើពកិារភាពប យសារ [បរៀបរាប់
អំពៃំីនាក់ៃំ ខរវាខការបំពារបំពា   ិខពិការភាពរបស់សិសស]។ 

ការបំពារបំពា បលើពកិារភាព   បបខកើតជាបរសិាា  របឆំ្ខ ឹខការសិកា ដដល
ប៉ាោះពាល់ដល់សម្តាភាពរបស់កូ ខំុ្្កន ុខការៃៃួល  ការអប់រំ  ិខនំាឲ្យមា 
ផ្សលប៉ាោះពាល់អវ ិជមា ដូច្ខាខបរកាម្៖ [បរៀបរាប់ពផី្សលប៉ាោះពាល់ រមួ្ទាខំរបួសសាា ម្ 
ឬផ្សលប៉ាោះពាល់បលើរបូរាខកាយ/ផ្សល ូវអារម្មណ្៍ តរមូ្វការសរមាប់ការពោ លបវ ជសាស្រសត
/ចិ្តតសាស្រសត   ិខផ្សលប៉ាោះពាល់បលើវតតមា សកម្មភាពសិកា  ិខ/ឬសាលាបរៀ  ការ
ចូ្លរមួ្  ិខសកម្មភាពសិកា]។ 



[អាកអាច្ ក់ពាកយបណ្ដ ខឹប យផ្លទ ល់បៅកា ់ CDE    ប៉ាុដ តរបសិ បបើអាក
   ក់ពាកយបណ្ដ ខឹបៅកា ់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការមុ្  បនាោះរតូវបញ្ច លូ ូវកថ្ន
ខ្ណ្ឌខាខបរកាម្ផ្សខ]។ បៅ [នងៃដដលអាក  បផ្សញើលិខិ្តបៅម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ] ខំុ្្
   ក់ពាកយបណ្ដ ខឹជាលាយលកេណ្អ៍កសរបៅកា ់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ បហើយខំុ្្
  បសា ើសំុឲ្យពួកបគប វ្ ើការបសុើបអបខកត  ិខប ោះរសាយបញ្ហហ បនាោះ 
ឲ្យ  ឆ្ប់តាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ  ។ ជាការប ល្ ើយតប ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ   
[បរៀបរាប់ច្បម្ល ើយរបស់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ]។ ខំុ្្ប ឿជាក់ថ្នពួកបគមិ្   អ ុវតត
កាតពវកិច្ចរបស់ពួកបគកន ុខការការពារកូ របស់ខំុ្្ពកីារបរ កសបអើខ  ិខការ
បំពារបំពា ប យឈរបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាពបនាោះបៃ ប យសារ [បរៀបរាប់
ពីមូ្លបហតុដដលថ្នច្បម្លើយរបស់ពួកបគមិ្ រគប់ររ ់ ឹខប ោះរសាយបញ្ហហ ការ
បំពារបំពា បលើពិការភាព  ]។ 

ដផ្សាក 504 ន ច្ាប់សដ ីពីការសាដ រ ីតិសម្បទាឆ្ា  ំ1973 មារតា II ន ច្ាប់សដ ីពីពល
រដឋអាបម្រកំិាខដដលមា ពិការភាពឆ្ា  ំ1990  ិខច្ាប់សដ ីពីការអប់រំរបស់រដឋ
កាលីហវ ័រញ៉ា  ដផ្សាក 200, 201, 220, 234,  ិខ 234.1 ការពារសិៃធរិបស់កុមារដដល
មា ពិការភាពឲ្យរចួ្ផ្សុតពីការបរ កសបអើខ  ិខការបំពារបំពា ប យដផ្សអកបលើ
មូ្ល ឋ  ពិការភាព ដដលរារាខំដល់ ឬបដិបស្ឱកាសកន ុខការចូ្លរមួ្ ឬៃៃួល
របបយា  ៍ពកីារអប់រ។ំ 
 
បដ ាម្ពីបលើប ោះបៃៀត សា ិតបរកាម្ច្ាប់សត ីពកីារអប់រំសរមាប់បុគគលដដលមា 
ពកិារភាព  ិខដផ្សាក 504 ន ច្ាប់សដ ីពកីារសាដ  ីតិសម្បទាឆ្ា  ំ1973 ការបំពារ
បំពា បលើពិការភាព អាច្នំាឲ្យម្ណ្ឌ លសិកា្ិការខ្កខា មិ្   ផ្សដល់ការ
អប់រំជាសាធារណ្ៈដដលសម្រសប ិខឥតគិតនងល។ 

បដើម្បីប វ្ ើការប ោះរសាយបណ្ដ ខឹប ោះ ខំុ្្សូម្បសា ើសំុដំបណាោះរសាយដូច្ខាខបរកាម្៖ 
[បង្អហ ញពអីវ ីដដលអាកច្ខ់ឲ្យម្ណ្ឌ លសិកា្ិការប វ្ ើប យសារបណ្ដ ខឹរបស់អាក 
ឧ.ទា. ការរបឹកាបយាបល់ជាមួ្យសិសស បសវាៃូទាត់សំណ្ខ ការបណ្ដ ុ ោះបណាដ លសដ ីពីការ
បរ កសបអើខ  ិខការបំពារបំពា បលើពកិារភាពដល់បុគគលិក/សិសស ការដកដរប
បរល បយា យរបស់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ ។ល។] 

ខំុ្្  ភាជ ប់ ូ  ូវ [បង្អហ ញពីឯកសារ/ភសត ុតាខដដលពាក់ព ័ធ រមួ្បញ្ច លូទាខំ
លិខិ្ត  ិខការរ រស័យទាក់ៃខដនៃបផ្សសខបៃៀត បសច្កដសីបរម្ច្ ។ល។] 

សូម្ៃំនាក់ៃំ ខម្កខំុ្្ពាក់ព ័ធ ឹខបណ្ត ខឹប ោះ។ សូម្អរគុណ្សរមាប់ការយក
ចិ្តតៃុក ក់ភាល ម្ៗចំ្បពាោះបញ្ហហ ប ោះ។ 

ប យកត បីររពអំពខំុ្ី្ 
 
[ហតាបលខា]  
[កាលបរបិច្េៃ] 

 



c. េំរពូាកយប ា ឹងពីឪពុកមាា យសិសសដដលមានពិការភាពធត្កាម្អាយុ 
18 ឆន  ំធៅកាន់ការោិល័យសិទធពលរដា30 

 

[កាលបរបិច្េៃ] 
 

 ូ ចំ្បពាោះ៖ Office for Civil Rights, San Francisco Office 
  U.S. Department of Education  

50 United Nations Plaza  
  San Francisco, CA 94102 

 

ពី៖ [ប ម្ ោះឪពុកមាត យ] 
[អាសយ ឋ  ឪពុកមាដ យ រមួ្ទាខំអាសយ ឋ  ផ្សល វូ ៃីរកខុ រដឋ  ិខហសុ ីប
កូដ] 
[បលខ្ៃូរសពទរបស់ឪពកុមាដ យ] 
[អាសយ ឋ  អីុបម្៉ាលរបស់ឪពកុមាដ យ] 

 
 ូ ចំ្បពាោះ បលាក-បលាករសី 

ខំុ្្សរបសរពាកយបណ្ដ ឹខរបឆំ្ខ ឹខ [ប ម្ ោះម្ណ្ឌលសិកា្ិការ] ប យសារខំុ្្មា 
អារម្មណ្៍ថ្ន កូ របស់ខំុ្្ [ប ម្ ោះសិសស] រតូវ  បរ កខបអើសប យមិ្ រតឹម្រតូវប យ
ដផ្សអកបលើមូ្ល ឋ  ពកិារភាពរបស់បគ។ [ប ម្ ោះម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ] មា ៃីតំាខបៅ 
[អាសយ ឋ  ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ រមួ្ទាខំ អាសយ ឋ  ផ្សល ូវ ៃីរកខុ រដឋ  ិខ
ហសុ ីបកូដ]។ 

[ប ម្ ោះសិសស] គឺបរៀ បៅ [ករមិ្តថ្នា ក់] បៅ [ប ម្ ោះសាលាបរៀ ]។ រត់គឺជា
សិសសមាា ក់ដដលមា ពកិារភាព។ រត់មា  [បញ្ហជ ក់ពីពិការភាព]។ រត់មា 
កម្មវ ិ្ ី IEP/ដផ្ស ការ 504 [បរ ើសបរ កស របសិ បបើអាច្]។ 

[ប ម្ ោះសិសស] រតូវ  បគប វ្ ើ ប  ិខបំពារបំពា ប យសារពកិារភាពរបស់បគ
បៅសាលាបរៀ ។ បរឿខប ោះ  បកើតប ើខបៅ [កាលបរបិច្េៃ ឬបពលបវលា ៉ា  ់
សាម  ] បៅបពល [បរៀបរាប់អំពកីរណ្ឲី្យ  លម្អតិតាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ  ]។ 

បៅបពលបរឿខប ោះបកើតប ើខ [ប ម្ ោះសាកស]ី   ឮ ឬ  បឃើញបរឿខបហតុប ោះ 
បហើយ [ច្បម្ល ើយរបស់ពួកបគ]។ កូ របស់ខំុ្្   ិយាយជាមួ្យ [ប ម្ ោះ  ិខតួនា
ៃីរបស់បុគគលិកសាលាបរៀ ] អំពបីរឿខបហតុទាខំអស់ប ោះ បៅ [កាលបរបិច្េៃ ឬ

                                              
30 របសិ បបើបុគគលមាា ក់ដដលរតូវ  បគបរ កសបអើខ មា អាយុ 18 ឆ្ា ំ ឬបលើសពបី ោះ 
បុគគលបនាោះ ឹខរតូវចុ្ោះហតាបលខាបលើៃរម្ខ់ពាកយបណ្ដ ឹខ  ិខរតូវបំបពញៃរម្ខ់ផ្សដល់
ការយល់រពម្/ការបលើកដលខពៃំី ួលខុ្សរតូវរបស់ការយិាល័យសិៃធពិលរដឋ ដដល
អាច្ដសវខរក  បៅ៖ 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintform.pdf  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintform.pdf


បពលបវលា ៉ា  ់សាម  ] បហើយច្បម្ល ើយរបស់ពួកបគគឺ [បរៀបរាប់ពីច្បម្ល ើយរបស់
បុគគលិកសាលាបរៀ ]។ ខំុ្្  ដឹខអំពបីរឿខប ោះបៅបពល [បរៀបរាប់ថ្នបតើអាក  
ដខឹបរឿខប ោះប យរបបៀបណា]។ ខំុ្្ប ឿជាក់ថ្ន កាលបរបិច្េៃចុ្ខបរកាយបំផ្សតុ
ដដល [ប ម្ ោះសិសស] រតូវ  បគបរ កសបអើខ គឺបៅនងៃ [កាលបរបិច្េៃ ឬបពលបវលា ៉ា  ់
សាម  ]។ [របសិ បបើការបរ កសបអើខប ោះ   បកើតប ើខបរច្ើ ជាខ 180 នងៃក លខ
បៅ បនាោះអាក ឹខរតូវការព យល់អំពមូី្លបហតុដដលអាករខ់ចំារហូតដល់បពលប ោះ
បដើម្បី ក់ពាកយបណ្ដ ខឹ]។ 

ខំុ្្ប ឿជាក់ថ្ន ការរបរពតឹតៃបខវ ើបំពារបំពា ប យដផ្សអកបលើពកិារភាពប យសារ 
[បរៀបរាប់អំពៃំីនាក់ៃំ ខរវាខការបំពារបំពា   ិខពិការភាពរបស់សិសស]។ 

ការបំពារបំពា បលើពិការភាព   បបខកើតជាបរសិាា  របឆំ្ខ ឹខការសិកា ដដល
ប៉ាោះពាល់ដល់សម្តាភាពរបស់កូ ខំុ្្កន ុខការៃៃួល  ការអប់រំ  ិខនំាឲ្យមា 
ផ្សលប៉ាោះពាល់អវ ិជមា ដូច្ខាខបរកាម្៖ [បរៀបរាប់ពផី្សលប៉ាោះពាល់ រមួ្ទាខំរបួស
សាា ម្ ឬផ្សលប៉ាោះពាល់បលើរបូរាខកាយ/ផ្សល ូវអារម្មណ្៍ តរមូ្វការសរមាប់ការពោ ល
បវ ជសាស្រសត /ចិ្តតសាស្រសត   ិខផ្សលប៉ាោះពាល់បលើវតតមា សកម្មភាពសិកា  ិខ/ឬ
សាលាបរៀ  ការចូ្លរមួ្  ិខសកម្មភាពសិកា]។ 

 

បៅនងៃ [នងៃដដលអាកបផ្សញើលិខិ្តបៅម្ណ្ឌលសិកា្ិការ] ខំុ្្   ក់ពាកយបណ្ដ ខឹ
ជាលាយលកេណ្៍អកសរបៅកា ់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ បហើយខំុ្្  បសា ើសំុឲ្យពួកបគប វ្ ើ
ការបសុើបអបខកត  ិខប ោះរសាយបញ្ហហ បនាោះឲ្យ  ឆ្ប់តាម្ដដលអាច្ប វ្ ើបៅ
  ។ ជាការប ល្ ើយតប ម្ណ្ឌ លសិកា្ិការ   [បរៀបរាប់ច្បម្ល ើយរបស់ម្ណ្ឌ ល
សិកា្ិការ]។  ខំុ្្ប ឿជាក់ថ្នពួកបគមិ្   អ ុវតតកាតពវកិច្ចរបស់ពួកបគកន ុខ
ការការពារកូ របស់ខំុ្្ពកីារបរ កសបអើខ  ិខការបំពារបំពា ប យឈរបលើ
មូ្ល ឋ  ពិការភាពបនាោះបៃ ប យសារ [បរៀបរាប់ពមូី្លបហតុដដលថ្នច្បម្លើយរបស់
ពួកបគមិ្ រគប់ររ ់ ឹខប ោះរសាយបញ្ហហ ការបំពារបំពា បលើពកិារភាព  ]។ 
[របសិ បបើអាកមា សំបៅងតច្ម្លខអំពកីារប ល្ ើយតបរបស់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ 
រតូវ ក់បញ្ច លូ ូវសំបៅងតច្ម្លខន ការប ល្ ើយតបបនាោះជាមួ្យលិខិ្តរបស់
អាក]។ [របសិ បបើអាក   ក់ពាកយបណ្ដ ខឹជាមួ្យៃីភាា ក់ង្អរ ឬតុលាការដនៃ 
សូម្ផ្សដល់កាលបរបិច្េៃដដលអាក ក់ពាកយបណ្ដ ខឹ បលខ្សំណុ្បំរឿខ  ិខលៃធផ្សល
ពាកយបណ្ដ ឹខ]។ 

ដផ្សាក 504 ន ច្ាប់សដ ីពកីារសាដ រ ីតិសម្បទាឆ្ា ំ 1973  ិខមារតា II ន ច្ាប់សដពីី
ពលរដឋអាបម្រកំិាខដដលមា ពិការភាពឆ្ា ំ 1990 ការពារសិៃធរិបស់កុមារដដល
មា ពិការភាពឲ្យរចួ្ផ្សុតពីការបរ កសបអើខ  ិខការបំពារបំពា ប យដផ្សអកបលើ
មូ្ល ឋ  ពិការភាព ដដលរារាខំដល់ ឬបដិបស្ឱកាសកន ុខការចូ្លរមួ្ ឬៃៃួល
របបយា  ៍ពកីារអប់រ។ំ បដ ាម្ពបីលើប ោះបៃៀត សា ិតបរកាម្ច្ាប់សត ីពកីារអប់រំ
សរមាប់បុគគលដដលមា ពិការភាព  ិខដផ្សាក 504 ន ច្ាប់សដ ីពកីារសាដ  ីតិ
សម្បទាឆ្ា ំ 1973 ការបំពារបំពា បលើពកិារភាព អាច្នំាឲ្យម្ណ្ឌលសិកា្ិការ
ខ្កខា មិ្   ផ្សដល់ការអប់រជំាសាធារណ្ៈដដលសម្រសប ិខឥតគិតនងល។ 



បដើម្បីប វ្ ើការប ោះរសាយបណ្ដ ខឹប ោះ ខំុ្្សូម្បសា ើសំុដំបណាោះរសាយដូច្ខាខបរកាម្៖ 
[បង្អហ ញពអីវ ីដដលអាកច្ខ់ឲ្យម្ណ្ឌ លសិកា្ិការប វ្ ើប យសារបណ្ដ ខឹរបស់អាក 
ឧ.ទា. ការរបឹកាបយាបល់ជាមួ្យសិសស បសវាៃូទាត់សំណ្ខ ការបណ្ដ ុ ោះបណាដ លសដ ីពី
ការបរ កសបអើខ  ិខការបំពារបំពា បលើពកិារភាពដល់បុគគលិក/សិសស ការដកដរប
បរល បយា យរបស់ម្ណ្ឌលសិកា្ិការ ។ល។] 

ខំុ្្  ភាជ ប់ ូ  ូវ [បង្អហ ញពីឯកសារ/ភសត ុតាខដដលពាក់ព ័ធ រមួ្ទាខំលិខិ្ត 
 ិខការរ រស័យទាក់ៃខដនៃបផ្សសខបៃៀត ពាកយបណ្ដ ខឺ បសច្កដសីបរម្ច្ ។ល។] 

សូម្ៃំនាក់ៃំ ខម្កខំុ្្ពាក់ព ័ធ ឹខបណ្ត ខឹប ោះ។ សូម្អរគុណ្សរមាប់ការយក
ចិ្តតៃុក ក់ភាល ម្ៗចំ្បពាោះបញ្ហហ ប ោះ។ 

ប យបសច្កត បីររពអំពខំុ្ី្ 
 
[ហតាបលខា]  
 
[កាលបរបិច្េៃ] 

   
 


