ការររ ើសរ ង
ើ រ ើពិការភាពរៅតាមសាលារដ្ឋ
និងសាលាឯកជន
សីហា 2019 ឯកសាររ
I.

ោះពុមពផ្សាយ រ ខ 7146.06 - Cambodian

ច្បាប់សហព័នធនិងរដ្ឋ សតីពកា
ី រររ ើសរ ង
ើ រ ព
ើ ិការភាព

សិសានុសស
ិ ស និងអ្ន កដាក់ពាកយសុច
ុំ ូ លរ ៀនដែលមានពិកា ភាពត្រូវបានកា ពា ត្រឆុំង
នឹងកា រ ើសរអ្ើងរលើមូលដាានពិកា ភាព និងមានសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ លបានរសវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែល
សមត្សរសថ រ
ិ រត្កាមចារ់ ែា និងសហព័នធ។
សនល ក
ឹ រ័ណ្ណព័រ៌មានរនេះអ្នុវរត ដរចុំរពាេះសាលារ ៀនត្រព័នធ K-12 ដររុរ្
ណ េះ។ សត្មារ់
សុំណ្ួ អ្ុំពកា
ី រ ើសរអ្ើងរៅកនុងកា អ្រ់ ំកត្មិរឧរត មសិកា សូ មចូ លរមើល សនល ក
ឹ រ័ណ្ណ
ព័រ៌មានកា អ្រ់ ក
ំ ត្មិរឧរត មសិកា រស់ DRC.
• ព័រ៌មានសត ីពរ
ី ទ្រញ្ជាសត្មារ់សិសសដែលមានពិកា ភាព
• ព័រ៌មានសត ីពស
ី ទ្
ិ ធ ិ រស់សិសសដែលមានសាថនភាពសុខភាពធ្ង នធ្
់ ង
• កា រធ្វ ើបារ និងកា រុំពា រុំពានរលើសិសសដែលមានពិកា ភាព
• កា សងសឹករដាយសាលារ ៀន
មានចារ់ពី ត្ររេទ្ដែលកា ពា កូ ន រស់អ្នកត្រឆុំងនឹងកា រ ើសរអ្ើសរលើពិកា ភាព៖
ចារ់សតីពកា
ី រ ើសរអ្ើង និងចារ់សតីពកា
ី អ្រ់ ំពិរសស។ ចារ់សតីពកា
ី អ្រ់ ំពិរសស ែូ ចជា
ចារ់សតីពកា
ី អ្រ់ ំសត្មារ់រុគ្គលដែលមានពិកា ភាព (Individuals with Disabilities
Education Act, IDEA) កា ពា សិសានុសស
ិ សរៅសាលា ែា និងធានាថាពួ ករគ្ទ្ទ្ួ ល
បានសិទ្ធិសត្មារ់កា អ្រ់ សា
ំ ធា ណ្ៈដែលសមត្សរនិងឥរគ្ិរថ្លល (Free Appropriate
Public Education, FAPE)។ សត្មារ់ព័រមា
៌ នរដនថ មអ្ុំពច
ី ារ់ IDEA និង FAPE
សូ មរមើល ជុំពូក 3 ថ្នរសៀវរៅដណ្នាុំ SERR។

កា រ ើសរអ្ើង អាចរកើរមានរ ើងកនុង ូរភាពជារត្ចើន ែូ ចជា កា មិនរារ់រញ្ចល
ូ សិសសដែល
មានពិកា ភាព កា ត្រត្ពឹរតដាក់ពួករគ្រដាយមិនរសម ើភាពគន កា រុំពា រុំពាន កា សងសឹក
ឬកា ខកខានកនុងកា ផ្ត លជ
់ ូ ននូ វរសវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែលសមត្សរ។ កា ហាមឃារ់រលើកា
រ ើសរអ្ើងរនេះ អ្នុវរត ចុំរពាេះកមម វ ិធ្ីសាលារ ៀនទ ុំងអ្ស់ ទ ុំងកមម វ ិធ្ីសិកា និងកមម វ ិធ្ី
រត្ៅកា សិកា។
ខាងរត្កាមរនេះ គ្ឺជាចារ់សហព័នធ និងចារ់ ែា រផ្សងៗគន ដែលកា ពា សិសានុសស
ិ សពី
កា រ ើសរអ្ើង៖
1. ច្បាប់សតីពីព រដ្ឋ អារមរ ិកាាំងដដ្ មានពិការភាព (Americans with Disabilities
Act, ADA)
ចារ់ ADA ហាមឃារ់កា រ ើសរអ្ើងរលើមូលដាានពិកា ភាព។ មាត្ា II ថ្នចារ់ ADA
អ្នុវរត ចរុំ ពាេះអ្ងគ ភាព ដាាេិបាលនានា និង ួមរញ្ចល
ូ ទ ុំងសាលា ែា ផ្ងដែ ។ សត្មារ់
ព័រ៌មានរដនថ មអ្ុំពី មាត្ា II រនេះ អាចដសវ ង កបាន រៅទ្ីរនេះ។ មាត្ា III ថ្នចារ់
ADA ហាមឃារ់កា រ ើសរអ្ើងពីខាងអាជីវកមម ឬ “ទ្ីកដនល ងសានក់រៅសាធា ណ្ៈ”
រដាយ ួមរញ្ចល
ូ ទ ុំងសាលាឯកជនផ្ងដែ ។ ចារ់ ADA ពុត្ុំ គ្រែណ្តរ់រលើសាលា
សាសនារនាេះរទ្។ សត្មារ់ព័រ៌មានរដនថ មអ្ុំពី មាត្ា III រនេះ អាចដសវ ង កបាន
រៅទ្ីរនេះ។
2. ដផ្សែក 504 ននច្បាប់សតព
ី ីការសាតរនីតិសមបទា (ដផ្សែក 504)
ដផ្ន ក 504 ហាមឃារ់កា រ ើសរអ្ើសរលើមូលដាានពិកា ភាពរដាយសាលារ ៀនដែល
ទ្ទ្ួ លបានមូ លនិធ្ិពស
ី ហព័នធ។ សាលា ែា ភាគ្រត្ចើន ត្រូវសថ ិររត្កាមកា ត្គ្រ់ត្គ្ងថ្ន
ដផ្ន ក 504 រនេះ រដាយសា សាលាទ ុំងរនាេះទ្ទ្ួ លបានមូ លនិធ្ិពស
ី ហព័នធ។ សាលា
ឯកជន ដែលទ្ទ្ួ លបានជុំនួយហិ ញ្ញ វរថុ្មួ យពី ដាាេិបាលសហព័នធ ក៏ត្រូវសថ រ
ិ រៅ
រត្កាមកា ត្គ្រ់ត្គ្ងថ្នចារ់រនេះផ្ងដែ ។ រនេះ ួមរញ្ចល
ូ ទ ុំងសាលាសាសនា ដែល
ត្រូវបានរលើកដលងរៅរត្កាមចារ់ ADA ផ្ងដែ ។
3. ច្បាប់់សតព
ី ីសិទ្ធព
ិ
រដ្ឋ Unruh (Unruh Civil Rights Act)
ចារ់ Unruh គ្ឺជាចារ់ ែា កាលីហវ័ ញ ដែលហាមឃារ់កា រ ើសរអ្ើងរលើមូលដាាន
ពិកា ភាពរដាយត្គ្ឹេះសាថនអាជវី កមម នានា ួមរញ្ចល
ូ ទ ុំងសាលាឯកជនផ្ងដែ ។
ថាររើសាលារ ៀនសាសនា ត្រូវបានត្គ្រ់ត្គ្ងរដាយចារ់ Unruh ឬអ្រ់រនាេះ គ្ឺវា
អាត្ស័យរលើ វ ិសាលភាពដែលសាលារនាេះររត្ងៀនលទ្ធ សា
ិ សនា ឬកុំណ្រ់ចន
ុំ ួ នថ្នកា
ចុេះរ្មេះចូ លរ ៀន រស់សិសសថ្នសាសនា្មួ យ។
4. ក្កមរដ្ឋឋភិ
រដ្ឋ កា ីហវ័រញ៉ា ដផ្សែក 11135 (ដផ្សែក 11135)
ដផ្ន ក 11135 គ្ឺមានលកខ ណ្ៈត្សរែៀងគននឹងដផ្ន ក 504 ដែ រុដនត ដផ្នករនេះ ហាមឃារ់
កា រ ើសរអ្ើងពីស្
ុំ ក់កមម វ ិធ្ី្មួ យដែលទ្ទ្ួ លបានមូ លនិធ្ព
ិ ី ែា ។ ជាទ្ូ រៅ
ដផ្ន ករនេះដរងអ្នុវរត ចុំរពាេះសាលា ែា ។ ត្រសិនររើសាលារ ៀនសាសនាទ្ទ្ួ លបាន
មូ លនិធ្្
ិ មួ យពី ដាាេិបាល ែា រនាេះសាលាទ ុំងរនាេះត្រូវសថ រ
ិ រត្កាមកា ត្គ្រ់ត្គ្ងថ្ន

ចារ់រនេះ ររើរទេះរីជាសាលារនាេះត្រូវបានរលើកដលងរៅរត្កាមចារ់ Unruh ក៏
រដាយ។
5. ក្កម ប់ររំ ដ្ឋ កា ហ
ី វ ័រញ៉ា ដផ្សែក 220 (ដផ្សែក 220)
ដផ្ន ក 220 គ្ឺមានលកខ ណ្ៈត្សរែៀងគននឹងដផ្ន ក 11135 ដែ និងហាមឃារ់កា រ ើស
រអ្ើងរៅកនុងកមម វ ិធ្ី ឬសកមម ភាព្មួ យរៅាមសាលារ ៀនដែលទ្ទ្ួ លបាន
មូ លនិធ្ិពី ែា ។ ចារ់រនេះ ក៏រា៉ារ់រញ្ចល
ូ នូ វសាលារ ៀនដែលមានសិសសទ្ទ្ួ លបាន
ជុំនួយហិ ញ្ញ វរថុពី ែា ផ្ងដែ ។
II.

រសវាជាំនួយគាំក្ទ្ដដ្ សមក្សប

សិសស និងអ្ន កដាក់ពាកយសុុំដែលមានពិកា ភាព អាចរសន ើសរុុំ សវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែល
សមត្សរពីសាលារ ៀនដែលទ្ទ្ួ លបានកា រា៉ារ់ ងរៅត្គ្រ់រពលទ ុំងអ្ស់។ សុំរណ្ើសរុុំ នេះ
អាចរធ្វ បា
ើ នជារត្ចើនទ្ត្មង់ រុដនត លអ រុំផ្រ
ុ សូ មរធ្វ កា
ើ រសន ើសជា
ុុំ លាយលកខ ណ្៍អ្កស ត្រសិនររើ
អាច។ សុំរណ្ើសុុំរនេះ គ្របីរញ្ចល
ូ នូ វព័រ៌មានលមអ ិរអ្ុំពព
ី ិកា ភាព រស់កូនអ្ន ក លិខិរមួ យ
ចារ់ពអ្
ី ន កជុំនាញពាបាល ដែលពនយល់ពរ
ី ត្មូវកា ដែលពាក់ពន
័ ធ នឹងពិកា ភាពសត្មារ់
រសវាជុំនួយគុំត្ទ្ រស់កូនអ្ន ក និងមរិរោរល់រលើរសវាជុំនួយគុំត្ទ្ជាក់លាក់្មួ យ
ដែលអ្ន កគ្ិរថា នឹងមានត្រសិទ្ធភាពសត្មារ់កូន រស់អ្នក។ លិខិរគ្ុំ ូ រែើមបីរសន ើសន
ុុំ ង
ិ គុំ
ត្ទ្ែល់រសវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែលសមត្សរ ត្រូវដាក់រញ្ចល
ូ រៅដផ្នកចុងរត្កាយថ្នសនល ឹករ័ណ្ណ
ព័រ៌មានរនេះ។
សាលារ ៀនដែលទ្ទ្ួ លបានមូ លនិធ្ស
ិ ហព័នធ ត្រូវមានមន្រនតីសត្មរសត្មួ លដផ្ន ក 504 រនេះ។
សុំរណ្ើសរុុំ សវាជុំនួយគុំត្ទ្រនេះ អាចត្រគ្ល់ជូនមន្រនតីសត្មរសត្មួ លរនេះបាន។ រនាារ់មក
មន្រនតីសត្មរសត្មួ លដផ្ន ក 504 គ្របីរធ្វ ើកា កុំណ្រ់រពលត្រជុ្
ុំ មួ យជាមួ យអ្ន កនិង
ត្គ្ូររត្ងៀនកូ ន រស់អ្នករៅកនុង យៈរពល 30 ថ្លង រែើមបីរធ្វ ើកា ពិភាកាអ្ុំពីគ្រត្មាងដផ្នក
504 សត្មារ់រពលខាងមុខ។ ត្រសិនររើអ្នកសថ រ
ិ រៅសាលាឯកជនដែលពុទ្
ុំ ទ្ួ ល
មូ លនិធ្ិពស
ី ហព័នធ រុដនត សថ រ
ិ រត្កាមកា ត្គ្រ់ត្គ្ងរដាយចារ់្មួ យរផ្សងរទ្ៀរ អ្ន ក
អាចត្រគ្ល់សុំរណ្ើសរុុំ នាេះរៅកាន់នាយកសាលាបាន។
សាលារ ៀននានា ត្រូវបានរត្មូវឲ្យផ្ត លជ
់ ូ ននូ វរសវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែលសមត្សរ រលើកដលង
ដរវាដាក់រនទុកធ្ង នធ្
់ ង ឬនាុំឲ្យមានកា ផ្លលស់រត ូ រត្ចើនរលើកមម វ ិធ្ី រស់សាលារ ៀន។ រនទុក
ធ្ង នធ្
់ ង គ្ឺរញ្ជាលុំបាកខាលង
ុំ ឬចុំ្យរត្ចើន រដាយគ្ិរពិចា ្រលើរញ្ជាកញ្ច រ់ល វ ិកាជា
ួម រស់សាលារ ៀន។
រគលរុំណ្ងថ្នរសវាជុំនួយគុំត្ទ្ គ្ឺរែើមបីផ្តលជ
់ ូ នែល់កូនអ្ន កនូ វឱកាសរសម ភា
ើ ពគនរែើមបី
ទ្ទ្ួ លបានអ្រថ ត្ររោជន៍ែូចគន ដែលកុមា រផ្សងរទ្ៀររៅសាលារ ៀនរនាេះទ្ទ្ួ លបាន។
័ ែូ ចកុមា ែថ្ទ្រផ្សងរទ្ៀរ
កូ ន រស់អ្នក ត្រូវមានឱកាសរែើមបីអាចសរត្មចបានរជាគ្ជយ
ដែ រុដនត ពុរ
ុំ ត្មូវឲ្យពួ ករគ្ត្រូវដរមានកត្មិរថ្នសកមម ភាពសិកាែូ ចគនររេះរិររនាេះរទ្។
ឱកាសរនេះ ត្រូវផ្ត លជ
់ ូ នកនុងមជឈដាាន ួមរញ្ចល
ូ គនដែលសមត្សររុំផ្ុរសត្មារ់រត្មូវកា
រស់កមា
ុ រនាេះ។

III.

ការតស៊ូ មតិសក្មាប់ក៊ូនរបស់ ែ ក

ត្រសិនររើសាលារ ៀនកូ ន រស់អ្នក រែិរសធ្កនុងកា ផ្ត លជ
់ ូ នែល់ពួករគ្នូ វរសវាជុំនួយគុំ
ត្ទ្ ឬរធ្វ ើកា រ ើសរអ្ើងរលើកូន រស់អ្នក រដាយសា ពិកា ភាព រស់ពួករគ្ អ្ន កមានជរត្មើសកនុង
កា ដាក់រណ្តង
ឹ សាទ្ុកថ្ផ្ា កនុង រណ្តង
ឹ ែា បាល រស់ ែា ឬសហព័នធ ឬរណ្តង
ឹ ្មួ យបាន។
1. បណ្តឹងសាទ្ុកនផ្សៃកនុង
សថ ិររត្កាមដផ្នក 504 សាលារ ៀន្មួ យដែលទ្ទ្ួ លបានមូ លនិធ្ស
ិ ហព័នធ ត្រូវមាន
នីរិ វ ិធ្ីដែលមានត្សារ់សត្មារ់សិសស ូរ្ដែលរជឿជាក់ថាសិទ្ធិ រស់ពួករគ្ត្រូវបាន
រគ្ ំរលាេរុំពាន។ នីរិ វ ិធ្ីទ ុំងអ្ស់រនេះ ត្រូវ ួមរញ្ចល
ូ នូ វសត ង់ដាែុំរណ្ើ កា ត្សរាម
ចារ់ និងផ្តលន
់ ូ វែុំរ្េះត្សាយរលើរណ្តឹងទ ុំងរនាេះឲ្យបានទន់រពលរវលា។ ត្រសិន
ររើអ្នកចង់ដាក់រណ្តង
ឹ សាទ្ុកថ្ផ្ាកនុងជាមួ យសាលារ ៀន រស់អ្នក សូ មសាកសួ មន្រនតី
សត្មរសត្មួ លដផ្ន ក 504 រស់សាលារ ៀន រស់អ្នក សត្មារ់ពរ
័ មា
៌ នរដនថ ម។ សូ ម
ចងចាុំទ្ុកកនុងចិរតថា ត្រសិនររើរណ្តឹង រស់អ្នកពាក់ព័នធនឹងកា រ ើសរអ្ើង រណ្តឹង
រនាេះត្រូវដាក់រតឹងកនុង យៈរពលត្បាុំមួយដខ គ្ិរចារ់ពកា
ី លរ ិរចេ ទ្ថ្នកា រ ើសរអ្ើង
ដែលបានរកើររ ង
ើ ឬចារ់ពីកាលរ ិរចេ ទ្ដែលអ្ន កែឹងអ្ុំពកា
ី រ ើសរអ្ើងរនាេះជា
រលើកែុំរូង។ យៈរពលត្បាុំមួយដខរនេះ អាចត្រូវបានពនា រពលរដនថ មរដាយ
ត្រធានមណ្ឌលសិកាធ្ិកា ត្រសិនររើអ្នករសន ើសុុំកា ពនា ជាលាយលកខ ណ្៍អ្កស ។
2. បណ្តឹងរដ្ឋ

របស់រដ្ឋ ឬសហព័នធ

ការ ិយា ័យសិទ្ធិព រដ្ឋ (Office of Civil Rights, OCR)៖
កា ិោល័យសិទ្ធិពល ែា (OCR) រស់ត្កសួ ងអ្រ់ ំសហ ែា អារម ិក (The U.S.
Department of Education) រធ្វ ើកា រសុើរអ្រងេ ររលើកា រំ លាេរុំពានចារ់រដាយ
សាលារ ៀនដែលទ្ទ្ួ លបានជុំនួយហិ ញ្ញ វរថុពស
ី ហព័នធ។ រណ្តង
ឹ នានាជាមួ យនឹង
OCR ត្រូវដាក់រនត ង
ឹ កនុង យៈរពល 180 ថ្លង រនាារ់ពមា
ី នកា រ ើសរអ្ើង រលើកដលង
ដរអ្ន កបានឆ្ល ងការ់ែុំរណ្ើ កា រណ្តង
ឹ សាទ្ុកថ្ផ្ា កនុង រស់សាលារ ៀន រស់អ្នក ួច
រហើយ។ ត្រសិនររើអ្នកបានរញ្ច រ់ែុំរណ្ើ កា រណ្តឹងសាទ្ុកថ្ផ្ាកនុង រស់សាលារ ៀន
រស់អ្នក ួចរហើយ អ្ន កត្រូវដាក់រណ្តង
ឹ រស់អ្នកជាមួ យ OCR កនុង យៈរពល 60 ថ្លង
រនាារ់កា រធ្វ ើរសចកត ស
ី រត្មច រស់សាលារ ៀន រស់អ្នក។ អ្ន កអាចដសវ ង ក
ព័រ៌មានអ្ុំពកា
ី ដាក់រណ្តឹងជាមួ យ OCR រៅ
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html ឬរៅកនុង ជុំពូក 6 ថ្ន
រសៀវរៅដណ្នាុំ SERR បាន។
ក្កសួងយុតតិធម៌ (Department of Justice, DOJ)៖
ត្កសួ ងយុរតធ្
ិ ម៌សហ ែា អារម ិក (The U.S. Department of Justice, DOJ) រធ្វ កា
ើ
រសុើរអ្រងេ ររលើកា ំរលាេរុំពានរលើចារ់ ADA។ រណ្តង
ឹ មាត្ា II (សត្មារ់សាលា ែា
) ត្រូវដាក់រតង
ឹ កនុង យៈរពល 180 ថ្លង រនាារ់ពមា
ី នកា រ ើសរអ្ើង។ រណ្តង
ឹ មាត្ា III
(សត្មារ់សាលាឯកជន) អាចដាក់រតឹងបានត្គ្រ់រពលរវលាទ ុំងអ្ស់។ វាជាកា លអ

រុំផ្ុរដែលត្រូវដាក់រណ្តង
ឹ ឲ្យបានឆរ់ាមដែលអាចរធ្វ រើ ៅបាន រត្ពាេះរពលរវលា
កាន់ដរយូ អាចពិបាកកនុងកា រញ្ជាក់េសតុាង។ សត្មារ់ពរ
័ ៌មានរដនថ មអ្ុំពី
កា ដាក់រណ្តង
ឹ ជាមួ យ DOJ អាចដសវ ង កបានរៅ៖
https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
3. បណ្តឹងរដ្ឋ

របស់រដ្ឋ កា ីហវ័រញ៉ា

នាយកដ្ឋឋន រាំ ៅដ្ឋឋននិងការងាររសមភា
ើ ពគែ (Department of Fair
Employment and Housing, DFEH)៖
ត្កម ដាាេិបាល ែា កាលីហវ័ ញ ដផ្នក 11135 និងចារ់សតីពស
ី ទ្
ិ ធ ិពល ែា Unruh ត្រូវ
ឹ កា អ្នុវរត ចារ់រដាយ នាយកដាានលុំរៅដាាននិងកា ងា រសម ើភាពគន
បានពត្ងង
ែា កាលីហវ័ ញ (FEHA)។ អ្ន កអាចដាក់រណ្តង
ឹ ែា បាលជាមួ យ DFEH បាន
ាមត្រព័នធអ្នឡាញរៅ៖ https://www.dfeh.ca.gov/complaint-process/file-acomplaint/
អ្ន កត្រូវដាក់ពាកយរណ្តឹងរៅកនុង យៈរពលមួ យចារ់រនាារ់ពមា
ី នកា រ ើសរអ្ើង។
នាយកដ្ឋឋន ប់រំរដ្ឋ កា ីហវ័រញ៉ា (California Department of Education,
CDE)៖
នាយកដាានអ្រ់ ំ ែា កាលីហវ័ ញ (CDE) រធ្វ ើកា រសុើរអ្រងេ ររលើកា រចាទ្ត្រកាន់រលើ
កា មិនរគ ពាមចារ់រៅាមសាលា ែា ។ នាយកដាានរនេះ ត្រូវរធ្វ ើអ្នត រាគ្មន៍
រដាយផ្លាល់ រៅរពល (1) មានរត្គេះថានក់រលើ ូររាងកាយភាលមៗ (2) “សុខភាព
សុវរថ ភា
ិ ព ឬសុខុមាលភាព” រស់សស
ិ សត្រូវ ងកា គ្ុំរាមកុំដហង (3) សាលារ ៀន
ខកខានមិនបានអ្នុវរត ាមចារ់សតីពីែរុំ ណ្ើ កា ាមផ្ល វូ ចារ់ (4) សិសសមិនទ្ទ្ួ ល
បានរសវា IEP រស់ពួករគ្ ឬ (5) សាលារ ៀនបានរុំពានរលើចារ់សតីពកា
ី អ្រ់ ំ
សត្មារ់រុគ្គលដែលមានពិកា ភាព (IDEA)។
ពាកយរណ្តង
ឹ រនេះ ត្រូវដាក់រតឹងកនុង យៈរពលមួ យឆនុំរនាារ់ពកា
ី រុំពានចារ់ដែល
មានកា រចាទ្ត្រកាន់រនេះ។ អ្ន កអាចដសវ ង កព័រ៌មានអ្ុំពកា
ី ដាក់ពាកយរណ្តង
ឹ
ជាមួ យនាយកដាានអ្រ់ ំ ែា កាលីហវ័ ញ កនុង ជុំពូក 6 ថ្នរសៀវរៅដណ្នាុំ SERR
រស់រយើងរៅ https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp។
4. បណ្តឹង ិវាទ្
កា ំរលាេចារ់ដែលបានពិភាកាខាងរលើ ក៏អាចពត្ងឹងកា អ្នុវរត ចារ់ាម យៈ
ពាកយរណ្តឹងផ្លាល់ខល ួនផ្ងដែ ។ អាជាាយុកាល អាចកុំណ្រ់អ្ុំពី យៈរពលសត្មារ់កា
ដាក់ពាកយរណ្តឹងរនេះ រហើយអ្ន កអាចចាញ់កា រវា៉ាបាន ត្រសិនររើអ្នកពុបា
ុំ នចារ់
វ ិធានកា ្មួ យរៅកនុងអ្ុំ ុ ងរពលរនាេះ។ កាលរ ិរចេ ទ្ទ ុំងរនេះអាចមាន យៈ
រពលខល ីត្រឹមពី ឆនុំរារ់ចារ់ពកា
ី លរ ិរចេ ទ្ថ្នសកមម ភាពរ ើសរអ្ើងត្រូវបានត្រត្ពឹរតិ

រ ើង។ ត្រសិនររើអ្នកចង់រនត រណ្តឹងរនាេះ អ្ន កគ្ួ ដរពិភាកាជាមួ យរមធា វ ើឲ្យបាន
កាន់ដរឆរ់ាមដែលអាចរធ្វ ើរៅបាន។
ត្រសិនររើអ្នកដសវ ង កសុំណ្ងខូ ចខារកនុងរថ្មល ជាទ្ឹកត្បាក់រច
ិ ជាង $10,000 រនាេះ
ជរត្មើសមួ យរទ្ៀរគ្ឺត្រូវដាក់ពាកយរណ្តឹងក ណ្ីរ ើសរអ្ើងរៅកាន់រុលាសត្មារ់
រណ្តឹងរូ ចាចកនុងមូ លដាាន។ អាជាាយុកាលរនេះ នឹងរៅដររនត អ្នុវរត ែដែល។
អ្ន កមិនអាចរត្រើរមធា វ ើបានរទ្កនុងក ណ្ីអ្នករៅរត ឹងរៅរុលាកា សត្មារ់រណ្តង
ឹ
រូ ចាចកនុងមូ លដាានរនាេះ។ សត្មារ់ព័រមា
៌ នរដនថ មអ្ុំពរ
ី ញ្ជារនេះ សូ មរមើលទ្ីរនេះ៖
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf។
ត្រសិនររើអ្នកគ្ិរថា កូ ន រស់អ្នក ង រួ ស រហើយអ្ន កចង់ដាក់រណ្តង
ឹ អ្ុំពី រួ សសានម
ផ្លាល់ខល ួន អ្ន កចាុំបាច់ត្រូវដាក់រណ្តង
ឹ ចុំរពាេះកា ត្រត្ពឹរតិខុសជាមុនសិន។ រណ្តង
ឹ ចុំ
រពាេះកា ត្រត្ពឹរតិខុស គ្ឺជារណ្តង
ឹ ្មួ យដែលអ្ន កដាក់រតង
ឹ ត្រសិនររើរគ្
ុ គ លដែល
រងេ រួ សសានមែល់អ្នក គ្ឺជាមន្រនតី ដាាេិបាល។ ជាទ្ូ រៅ អ្ន កត្រូវដាក់រណ្តង
ឹ ចុំរពាេះ
កា ត្រត្ពឹរតិខុសកនុង យៈរពលត្បាុំមួយដខ រនាារ់ពកា
ី លរ ិរចេ ទ្ដែលអ្ន ក ង
កា គ្ុំរាមកុំដហង។ ដសវ ង កព័រ៌មានរដនថ ម រៅទ្ីរនេះ។
ត្រសិនររើអ្នកត្រូវកា ជុំនួយរែើមបីដសវ ង ករមធាវ ើ្មានក់រៅរត្ៅអ្ងគ កា Disability
Rights California រែើមបីរនត ក ណ្ី រស់អ្នក អ្ន កអាចទ្ូ សពា រៅរសវារញ្ជន
ូ រនត
ើ
រៅកាន់ត្ក ុមហន
ុ រមធាវ ែា កាលីហវ័ ញ (California State Bar Lawyer Referral
Service) ាម យៈរលខ 1-866-442-2529 ឬចូ លរៅរមើលពួ កគរ់ាមអ្នឡាញ
រៅ http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-ReferralService។

គាំរ ៊ូ ិខិតរដ្ើមបីរសែស
ើ ដ្
ុាំ ាំរ

ោះក្សាយសមក្សប

មួ យ

[កាលរ ិរចេ ទ្]
ជូ នចុំរពាេះ [សាលារ ៀនឬរ្មេះ រស់មន្រនតស
ី ត្មរសត្មួ លដផ្ន ក504 ត្រសិនររើសាគល់]៖
ខ្ុុំស រស លិខិររនេះ រែើមបីរសន ើសុុំរសវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែលសមត្សរសត្មារ់កូនត្រ ុស/ត្សី រស់
ខ្ុុំ [រ្មេះកូ ន] រដាយសា ដររញ្ជាពិកា ភាព រស់គរ់។
កូ ន រស់ខ្ុុំ គ្ឺជា [សិសសរ ៀនរៅ/កុំពុងដាក់ពាកយសុុំចូលរ ៀនរៅ] [រ្មេះសាលារ ៀន]។
រដាយសា រញ្ជាពិកា ភាពគរ់ គរ់ត្រូវកា រសវាជុំនួយគុំត្ទ្ែូ ចខាងរត្កាមរនេះ៖ [រ ៀរ
រារ់អ្ុំពរី សវាជុំនួយគុំត្ទ្]។
[ត្គ្ូរពទ្យ/ត្គ្ូរពទ្យដផ្នកស ថ្សត្រសាទ្/អ្ន កចិរតសាន្រសត/ត្គ្ូរពទ្យពាបាល/រុគ្គលិក
សងគ មកិចច/ត្គ្ូរពទ្យពាបាលសរបទវ ិជាាជវី ៈ/រុគ្គលែថ្ទ្រផ្សងរទ្ៀរ (សូ មរ ៀររារ់)]
រស់កូនខ្ុុំ បានកុំណ្រ់ថា រសវាជុំនួយគុំត្ទ្/កា ដកសត្មួ លទ ុំងអ្ស់រនេះ មាន
សា ៈសុំខាន់ចាបា
ុំ ច់រែើមបីជួយរដាេះត្សាយរញ្ជាពិកា ភាព រស់គរ់។ សូ មរមាតពិនរ
ិ យ
លិខិរែូ ចបានភាារ់មកជាមួ យពី [រ្មេះរវជា រណ្ឌរ
ិ ឬអ្ន កជុំនាញ]។
ចារ់សហព័នធនិងចារ់ ែា រត្មូវឲ្យសាលារ ៀនត្រព័នធ K-12 ផ្តល់រសវាជុំនួយគុំត្ទ្
សមត្សរជូ នែល់សស
ិ សនិងអ្ន កដាក់ពាកយសុច
ុំ ូ លរ ៀនដែលមានពិកា ភាព។ សូ មរមាត
រឆ្ល ើយររចុំរពាេះសុំរណ្ើរនេះឲ្យបានត្រឹមថ្លង [កាលរ ិរចេ ទ្]។ សូ មទក់ទ្ងមកកាន់ខ្ុុំ
ាម យៈរលខ [រលខទ្ូ សពា រស់អ្នក និង/ឬអាសយដាានអ្ុីដមល] ត្រសិនររើអ្នកមាន
សុំណ្ួ ្មួ យ។ សូ មអ្ គ្ុណ្។
រដាយកត រី គ ពអ្ុំពីខ្ុុំ
[រ្មេះ រស់អ្នក]
[អាសយដាាន រស់អ្នក]

គាំរ ៊ូ ិខិតគាំក្ទ្
[កាលរ ិរចេ ទ្]
ជូ នចុំរពាេះ [សាលារ ៀនឬរ្មេះ រស់មន្រនតស
ី ត្មរសត្មួ លដផ្ន ក504 ត្រសិនររើសាគល់]៖
ខ្ុុំគ្ឺជា [ត្គ្ូរពទ្យ/ត្គ្ូរពទ្យដផ្ន កស ថ្សត្រសាទ្/អ្ន កចិរតសាន្រសត/ត្គ្ូរពទ្យពាបាល/រុគ្គលិក
សងគ មកិចច/ត្គ្ូរពទ្យពាបាលសមបទ វ ិជាាជវី ៈ] សត្មារ់ [រ្មេះ] រហើយខ្ុុំបានែឹងអ្ុំពី
សាថនភាព រស់គរ់។ គរ់មានពិកា ភាព ដែលរងេ ឲ្យមានរញ្ជាមិនអាចរុំរពញ
មុខងា មួ យចុំនួនបាន។ រញ្ជាទ ុំងរនេះ ួមមាន [រ ៀររារ់ពរ
ី ញ្ជាមិនអាចរុំរពញមុខងា
បាន ដែលរត្មូវឲ្យមានែុំរ្េះត្សាយដែលបានរសន ស
ើ ុុំរនេះ]។
[រសវាជុំនួយគុំត្ទ្ដែលបានរសន ើរ ង
ើ រនេះ] មានសា ៈសុំខាន់្ស់សត្មារ់ [រ្មេះ] រែើមបី
[ដាក់ពាកយសុ/ុំ ទ្ទ្ួ លបានរសវាកមម និងអ្រថ ត្ររោជន៍រដាយរសម ើភាពគន រស់] [រ្មេះ
សាលារ ៀន]។ [រ ៀររារ់ថាររើែុំរ្េះត្សាយរនេះ នឹងជួ យឬគុំត្ទ្ែល់រុគ្គលរនាេះោងែូ ច
រមត ចខល េះ]។ សូ មអ្ គ្ុណ្សត្មារ់កា ផ្ត លែ
់ ុំរ្េះត្សាយសមត្សរសត្មារ់ [រ្មេះ]។
រដាយកត រី គ ពអ្ុំពីខ្ុុំ
[រ្មេះនិងមុខរុំដណ្ង]

