
្រកសួ ងយុ ត�ិធមកសហរដ�ឣធហមរ 
ែផ�រក�ទ��កយីវមល 

្រកសួ ងអបហរកសហរដ�ឣធហមរកហមរលយងឣរយធដីក�ទ��កយីវមល 

កហធាក�កសក�រសសិង បួឣភាក�ាាអលហសធ 
្អរអឣេងង អុតយងត�ួឣក�យសា� ឣារ�េួរធ�វមិីងអបហរាា 

ក�កសែរលលង�រក�រសសិង បួឣភាក(EL)មតានតសត្រនអសតសភហងៃតានតសតក�កសិាហរដទនួងកបត�ួរតាយចឣះ� ចឣារ�េួិាហរដអីរែតាួរ�េួានឣណធមលបិាហរដអសតរែតាួ។ 

ឣាឣ្កធានមួឣណយួទីVI ៃតា្អបកតីាីក�ទ��កយីវមលឆ� ន1964 (ានមួឣណយួVI) ត�ួា្អបកតីាីឱកកទទសលកហងអបហរឣេងឣក�យសា� ឆ� ន1974 (EEOA) ិាហរដ្ តុវែុធាឲ្រតក�កស 

EL�ាាអលហសធានែមរ្អរអឣេងង អុតយងត�ួឣក�យសា� ឣារ�េួរធ�វមិីងអបហរាា។ 

្រកសួងអបហរៃតកសហរដ�ឣធហមរ (ED) ត�ួ្រកសួងយ តុ�ិធមៃតកសហរដ�ឣធហមរ (DOJ) រតឣាញឣការតីែមានហសធ� ឣរយធដីហរលីររលប អិ អយតងអបហរហអកបហរដ (SEAs) ធម� លក�រស �ិកហ

ិាហរដត�ួិាហរដងនាីកុាតរ�ាិផាតវា្អបហអកបរាសតឣរយធដីធាឲ្រតក�កស EL�ាាអលហសធានែមរ្អរអឣេងង អុតយងត�ួឣក�យសា� ឣារ�េួរធ�វមិីងអបហរាា។ 

្ាី តុ�អយ្ុាយ មុមតឣតចផតលបតអវទ�រដសាទអឣូងនាីឣការតីែមានហសធ� ធសងអ៉យែតតធ�តា្រធឣេច្ិងមលបអ�� ទនួងកបឲ្្ភអប្ណេួឣ្លងឣាចឣទឣារ�េួឣការតីែមានឣតច។ 

ឣេងិហែុ្ាី តុ�អយ្ុាយ មុមតឣតចឣផត ុឣូឣលយកហទទសលរយក្ តុវហអកបធម� លក�រស �ិកហិាឣការតីែមានឣតចអង� ញរ៉ួា្កបSEAsរ៏មតកុាតរ�ាិផាតវា្អបានឣពចក�កសEL

ត�ួមាអ�ាែរលឣាចសិង បួឣភាក �ុា សុា (LEP) ។ ឣការតីែមានឣតច�ាហររតឣាឣភសទនាយហ៖  

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html។ 

កហរនម បុ ត�ួវងុៃធាក�កស ELទនួងកបែរលមតកកត តយាល 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវងតយវ តុាធតី �ុវមិីឣរយធដីរនម បុង តុក�� មត�កស�ុ ELែរលមតកកត តយាលឲ្រត្ុីធ្ តុវត�ួទតបឣាលឣវា។ ធម� លក�រស �ិកហសភឣ្ាយតឣ្អយ្ រកប

ទ្ធ បួែអអអទក� បួធ �ុកតីាីសិែរលឣ្អយឣាផ�ចឣារ�េួឣាលាយចឣះ� ចាអលឣហេតឣរយធដី្អធអលាយ មុមតងនាីិវាសិហអកបក�កសត�ួកហរនម បុង តុក�� មក�កសែរលមតសិរនឣមយុ

ឬសិែរលឣ្អយឣាផ�ចឣផសួឣ្្ាីសិង បួឣភាក។  

• អា� អបធរធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវែុរនម បុឣ យុក�កស ELែរលមតកកត តយាលភុា�ុលង�រក�រសសិង បួឣភាកា�ុ្រររាធហងរកហឣ តិយឣុកត្ុីធ្ តុវត�ួ�ាឣណជទយរា� តុរត

ឣរយធដីវងុៃធាណនាញសិង បួឣភាករ�េួកហត�រងកហ តិ អបកហ�តត�ួកហកហឣកហ។ 

កហផតលបណនតសងែផ�រសិណអតរលបក�កស EL 

• ក�កសEL មតក�ទ��ទទសលរតឣកវណនតសងែផ�រសិរ៏កធហធ្ឣរយធដី�ាកា ងរាសតលង�រែរល �ិ បុណនាញែផ�រសិង បួឣភាកត�ួមតក�ទ��ាអលហសធឣេងឣក�យសា� ឣារ�េួរធ�វមិីអឣ្ួងតាធកត បួេហឣារ�េួ

ហងរឣាលធសងរ៏កធឣស យុផល។ 

• ធម� លក�រស �ិកហិា�ាឣ្ណយកឣហ�ករ�េួានឣណធរធ�វមិីទនួំងែរលរតឣហេអានឣឡយួឣរយធដីអង� បុអឣ្ួងតរលបក�កសELលយច្ាែុរធ�វមិីឣតចផតលបតអវ្ទីកតីែផ�រងអបហររ៉ួ្ុីធ្ តុវ

ត�ួកហងតយវ តុលរបែកតួ្អរអឣេង្អក�ទ�សា។ 

កហផតលបអយភុល�រត�ួិអ អុធ�រលបរធ�វមិីEL 

•  ក�កសELមតក�ទ��ទទសលរតតអវរធ�វមិីELែរល្អរអឣេងិតធត្ភអប្តបឣរយធដីធារតរធ�វមិីទនួឣតច ្ តុវរតងតយវ តុរ៉ួមត្អក�ទ�សា។ឣេងហសធទនួ្ភតអឣ្ួងតែរលមតកធ អុសារមកប 

អយភុល�រែផ�រន្ទត�ួកម� ហិអឣទកកធ្កអ។ 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html


្រកសួ ងយុ ត�ិធមកសហរដ�ឣធហមរ ្រកសួ ងអបហរ  
ែផ�រក�ទ��កយីវមល កហមរលយងឣរយធដីក�ទ��កយីវមល 

ទនាយហ 2 ៃត 4 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវមត្ភតអឣ្ួងតELអយភុល�រត�ួង�រ្ភអប្ភួ ឣរយធដីងតយវ តុរធ�វមិី ELហអកបរាសតរ៉ួមត្អក�ទ�សាឣសយង្ តុវផតលបកហអមតេ ចអណត លអែតអធឣាឣាលចនរាប។ 

កហផតលបក�ទ��ទទសលរតរធ�វមិីក�រសរ�េួិាត�ួរធ�វមិីក�រសឣ្្ិាទនួងកប្ អរអឣេងង អុតយង 

• ក�កស EL្ តុវែុមតក�ទ��ទទសលរតរធ�វមិីក�រសាធរ្ធ�ុ� របហអកបរាសតរអឣា�ចាសរឣភ�ាអនឣាញលរ�រម� ឣរយធដីឣឡយួ� របត�ួអ�ិអបកហក�រស។ 

• ក�កស ELមតក�ទ��ទទសលរតតអវឱកកឣក�យ� រ�េួកហាអលហសធមលបរធ�វមិីទនួងកបហសធទនួរធ�វមិីិាធឣ តុង្ រធ�វមិីិាែធ៉រែមុរធ�វមិីក�កសមតឣទាឣកកល្រធ�វមិីងអបហរអឣាិរឣទកត�ួ�ណីា

រធ�វមិីក�លដរ ត�ួរធ�វមិីង តុាលរធ� រធ�វមិីក�រសរ្ធ�ុរមកប (AP) ត�ួវភុក�រស� របអហម�� អ្ុងតតហល �ុ (IB)  រធ�វមិីរា�អ ត�ួរធ�វមិីកមភធផតលបអយម�រ� �ុ�ងក។ 

កហឣណេកវួកហអនែអរក�កសELរ�េួរហមីធ�តចនរាប 

• លទអឣូធម� លក�រស �ិកហិាធ�ត�ាអនែអរក�កសឣេងែផផរឣលយឣរយធរនឣមយុល �ុិកតសឬ អិ តសា ELឣាចឣទ។ ឣទចអីលរធ�វមិី EL រាច�ាតីួ្ តុវរតឣហេអានឣឡយួឣរយធដីុ្ធតវឲ្ក�កស EL

ទទសលរតកហក�រសងអបហរេាបឣេងែឡរាី� ក្មអបហងរឣាលៃថ�ឬហងរឣាលមតរនម បុ ធម� លក�រស �ិកហិាត�ួហរដ្ តុវរតហរាីួតីួងតយវ តុរធ�វមិីហអកបរាសតែរល

ឣ្ណយកឣហ�កឣារ�េួលរ�មរល� របផុសអឣេងកធ្កអលធសងតីួកហកឣ្ធារតតអវឣលឣលងអបហរៃតរធ�វមិីក�រសរអាែរលរតែាួ។ 

កហវងុៃធាក�កសELឣរយធដីផតលបកហងអបហរា�ឣកកត�ួឣកវរធ�ឣទតរួ 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវែុផតលបត�កស�ុ ELែរលលណតា�កហតអវឣកវរធ�ណនតសងែផ�រសិត�ួឣកវរធ�ពរបាយត�តីួា�កហសាែរលាសរឣភមតក�ទ��ទទសលរតឣាឣ្កធា្អបកសាយត�។ 

• ក�កស ELែរលមតា�កហសារអាក�កសរៃទឣទេុទនួងកបែរលមតា�កហសាត�ួ�ាុ្ធតវឲ្មតកហផតលបឣកវរធ�ឣាឣ្កធា្អបកតីាីកហងអបហរក្មអបអយភុលែរលមតា�កហសា (IDEA) ឬម្ាទី

504 ៃតា្អបកតីាីកហ តិ ហតី �ុកធដទឆ� ន1973 ែរល្ តុវែុទទសលរតកហរនម បុទីានួ រនម បុង តុក�� មត�ួវងុៃធាឣរយធដីទទសលរតកហងអបហរ

ា�ឣកកត�ួឣកវរធ�ពរបាយត�តីួា�កហសាឲ្ទតបឣាលឣវា។ 

• ឣរយធដីឣណេកវួកហរនម បុង តុក�� មធ�តរត្ុីធ្ តុវានឣពចត�កស�ុ EL លក�កសា�កហឣេងិហែុកធ អុសាែផ�រសិង បួឣភាកហអកបាសរឣភែរលមតរនម បុត�កស�ុ EL 
្ តុវែុទទសលរតកហវងុៃធាឣេងឣ្អយសិកធ្កអឣេងែផផរឣលយុ្ធតវកហត�ួណនាញសិហអកបក�កស។ 

 

• ឣរយធដីធាែផតកហលលរ�មអយភុលក្មអបផតលបកហងអបហរា�ឣកកឬឣកវរធ�ពរបាយត�តីួា�កហសាភុឣេច្ិងឣការតី្ តុវកហពរបាយត�តីួសិហអកបក�កស ELែរលមតា�កហសា 

វលកហកនតបណកបែរល្រេធកហងហឣហេអានែផតកហឣតចហសធមតង�រាអលហសធែរលមតានឣមចរីួងនាីសិហអកបក�កសឣាច។ 

កហអនឣាញុ្ធតវកហហអកបក�កសែរលកឣ្ធាា� តុធ�តាអលហសធរ�េួ រធ�វមិី ELឬឣកវរធ�ា�ឣកក 

• ត�កស�ុ ELទនួងកបមតក�ទ��ទទសលរតឣកវរធ�ទនួឣតច។ ឣទចលរ៉ួណរ៏ឣេងមាអ�ាក�កស�ាកឣ្ធាា� តុធ�តឲ្រអតហអកបរាសតាអលហសធរធ�វមិី ELហអកបធម� លក�រស �ិកហិាឬឣកវរធ� 

ELលរបារបណធសងឣារ�េួ្រអរម� ៃតរធ�វមិី EL។ 

• ធម� លក�រស �ិកហិា�ាតីួធ�តផតលបងតយិកតសឣ យុមាអ�ាក�កសភសហកឣ្ធាា� តុធ�តាអលហសធឣេងមតឣស យុផលណធសងឬរ៉ួណែរហ។ មាអ�ាក�កសមតក�ទ��ទទសលរតកហែមានលសិែរល

ាសរ បុ�ាងលបរីួងនាីក�ទ��រយមហ្អឣេទៃតឣកវរធ�ELែរលរអតហអកបាសរ បុ�ាទទសលរតឣសយងង អុ្អឣរណតសៃតកហផតលបឣកវរធ�ទនួឣតច។ ធម� លក�រស �ិកហិា

ភសហផតលបឯរិហឲ្រត្ុីធ្ តុវែរលមាអ�ាក�កសរតឣ តិយកហកឣ្ធាា� តុរ៉ួ្ុីធ្ តុវត�ួឣេងក�យ្ភា� តុឣរយធដីកឣ្ធាឲ្រអតហអកបរាសតធ�តាអលហសធ។ 
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• ធម� លក�រស �ិកហិាឣាែុ្ តុវច បុវមធតកហឣរយធដីផតលបណអតក�កសត�កស�ុ EL ែរលរតកឣ្ធាធ�តាអលហសធឲ្ទទសលរតក�ទ��ាអលហសធរធ�វមិីងអបហរហអកបរាសតត�ួា�ត�ុ្ាធេតសាហ�រាឣ្ធយតហអកបរាសត

ត�ួផតលបណអតតអវឣកវរធ� ELលថ�ីធតួឣទេុ្អក�តឣអយក�កសរនាយួុក៊ស្អីួែ្អួ។ 

កហាធេតត�ួអឣ�ញិក�កស ELាីរធ�វមិីត�ួឣកវរធ�EL 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវែុា�ត�ុ្ាធេតសាហ�រាឣ្ធយតហអកបក�កស ELទនួងកបឣរយធដីធាាសរឣភទទសលរតតអវណនាញសិង បួឣភាកត�ួទទសលរតតអវានឣមចរីួងនាី

រាីធិហឣារ�េួហងរឣាលធសងរ៏កធហធ្។ លឣហេួមលបឆ� នធម� លក�រស �ិកហ្ តុវែុ្ភអប្ភួកហវងុៃធាណនាញសិង បួឣភាកឲ្រត្ុីធ្ តុវត�ួ�ាឣណជទយរា� តុរត (ELP)ឣលយកហ�តកហកហឣកហ

កហត�រងត�ួកហ តិ អបែរលកធ្កអឣូាធកត បួេហ ELP ហអកបហរដ។ 

• ក�កស EL ណម� របធ�ត�ាចរឣាញាីរធ�វមិីឣកវរធ�ឬ អិ តសា ELរតឣឡយងហសអុរលបក�កសឣាច�ាអង� ញាីណនាញសិង បួឣភាកាធកហវងុៃធា ELP ឣូឣលយកហត�រងកហ តិ អប

កហ�តត�ួកហកហឣកហលធយតក�ត។ 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវាធេតសាហ�រាឣ្ធយតៃតកហក�រសហអកបងុីុក�កស ELក្មអបហងរឣាលរ៉ួឣេាណកបាីហឆ� នឣរយធដីធាក�កសធ�ត្ តុវរតអឣ�ិញធយតកលរនម បុឣាចឣទឣសយង

ឣេច្ិងអ�� ងនាីសាាយចឣរសងៃតកហក�រសណធសងហអកបាសរឣភែរលលលទ�ផលធរាីរធ�វមិី ឣសយងត�ួាសរឣភរនាយួាអលហសធ្អរអឣេងង អុតយងឣារ�េួរធ�វមិីងអបហរហអកប

ធម� លក�រស �ិកហឣ្អងអឣិេអឣូតីួធ� តុេយរត�ហអកបាសរឣភែរលធ�តធា អបលក�កសត�កស�ុ EL (ធ� តុេរត�ែរលធ�តធា អបលង�រក�រសសិង បួឣភាក) ។ 

កហវងុៃធា្អក�ទ�សាៃតរធ�វមិីELហអកបធម� លក�រស �ិកហ 

•  មលបរធ�វមិី EL្ តុវែុភ�ុភអហឲ្រត្ុីធ្ តុវឣរយធដី�ាឲ្ក�កស ELទទសលរតណនាញសិង បួឣភាកត�ួកហាអលហសធរ៏មតង អុតយងឣារ�េួរធ�វមិីងអបហរក� បួេហឣេងឣ្អងអឣិេអឣូតីួធ� តុ

េយរត�ហអកបរាសតែរលធ�តធា អបលង�រក�រសសិង បួឣភាក។ 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវែុឣ តិយកហាធេតត�ួឣ្អងអឣិេអហងរឣាលងអហងែ តួួឣូឣលយលទ�ផលក�រសហអកបក�កសELឣារ�េួរធ�វមិីឣតចត�ួក�កសែរលរតចរឣាញាីរធ�វមិីឣតច

ឣេងឣ តិយកហឣ្អងអឣិេអឣូតីួធ� តុេយរត�ហអកបរាសតែរលធ�តលង�រក�រសសិង បួឣភាក។ 

• ធម� លក�រស �ិកហិា្ តុវែុវងុៃធាមលបរធ�វមិី ELហងរឣាលងអហងែ តួួឣេងឣ្អយ្រកបទ�ត�តយង្ុីធ្ តុវឣរយធដីវងុៃធាលទ�ផលក�រសហអកបក�កស ELាឣាលអាិេអដត�ត�ួងុីុឣេង្ភអប្ណេួឣ្លង

ត�ួ�ាឣណជទយរា� តុរតឣសយងត�ួ្ តុវែុែរុ្ធតវឲ្ទតបឣាលឣវាតអវរធ�វមិីហអកបរាសតឣាឣាលែរលចនរាប។ 

កហធាឲ្រតតអវកហ្រ្កយងទរបទួរ៏មតង អុតយងលធសងតីួមាអ�ាក�កសែរលឣាចសិង បួឣភាក �ុា សុា 

• មាអ�ា LEP មតក�ទ��ទទសលរតកហ្រ្កយងទរបទួរ៏មតតយងលសិធសងែរលាសរ បុ�ាងលបរតរអាលាធហងរកហផតលបឯរិហអរែ្អឬផតលបណអតង�រអរែ្អផ� លបម បុ

ឣសយងត�ួកហណអតរនមីួរតឲ្្ភអប្ តប ងនាីាយ មុមតងនាីរធ�វមិីឣកវរធ�ឬករធ�សាណធសងែរលទញកហចអប�ហធ�មសាីមាអ�ាែរលធ�តែធតល LEP ។ 

• ក្មអបាយ មុមតអែតអធងនាីក�ទ��កយីវមលហអកបមាអ�ា ត�ួ�ណា្រល LEPត�ួកុាតរ�ាិលរបារបហអកបធម� លក�រស �ិកហានឣពចមាអ�ាក�កសELកអធាអលឣូកតបឣភសហទនាយហ៖  

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-
cambodian.pdf.។ 

* * * * * 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-cambodian.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-cambodian.pdf
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ឣអយង�រមតាធ�លបា បួរតាយ មុមតអែតអធឬឣណជិារនាយួែុអនពតឣលយា្អបកសាយត�៖ 

• ង�រ�ាាអលឣូកតបឣភសទនាយហៃតកហមរលយងឣរយធដីក�ទ��កយីវមលៃត ED(OCR) ាធហងរឣភសទនាយហ៖ www.ed.gov/ocrឬទរបទួ OCR ាធហងរឣលរ៖ 

(800) 421-3481 (TDD: 800-877-8339) ាធហងរឣភសទនាយហ៖ ocr@ed.gov។ ានឣពចាយ មុមតអែតអធងនាីកហេរបពរ្អមត ីួកអធាអល

ឣូកតបឣភសទនាយហ៖www.ed.gov/ocr/complaintintro.html.។ 

• ង�រ�ាាអលឣូកតបែផ�រក�ទ��កយីវមលៃត DOJត�ួែផ�រឱកកងអបហរាធហងរឣភសទនាយហ៖ www.justice.gov/crt/about/edu/ ឬទរបទួDOJ (877) 

292-3804 ឬ education@usdoj.gov។ ានឣពចាយ មុមតអែតអធងនាីកហេរបពរ្អមត ីួកអធាអលឣូកតបឣភសទនាយហ៖

www.justice.gov/crt/complaint/#three។ 

• ក្មអបាយ មុមតអែតអធងនាីកុាតរ�ាិហអកបធម� លក�រស �ិកហានឣពចក�កសឣហេតសិង បួឣភាកត�ួមាអ�ាឣាចសិង បួឣភាក �ុា សុាឣការតីែមានអែតអធងនាី OCR �ាទញងររតាធឣភសទនាយហ៖ 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html។ 
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