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សិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយ

សសវាបកប្របផ្ទាល់ម្តត់នង
ិ ឯកសារ
ឪពុកម្តាយទ ាំងអស់ម្តនសិទ្ធិសែើម្បីទ្ទ្ួ លបានព័ត៌ម្តនអាំពីការអប់រំកូនរបស់ខ្ល ួនជាភាសាប្ែលពួ កសេយល់ ែឹង។
សៅសពលប្ែលកូ នរបស់អនកចុុះស្មុះចូ លសរៀនសៅកនុងសាលាសរៀនសាលានឹងសួ រអន កអាំពីភាសាប្ែលអន កចង់សរបើសៅសពលទក់ទ្
ងជាម្ួ យសាលា។
សនុះអាចជួ យសាលារបស់អនកកាំណត់អតា សញ្ញាណតរម្ូវការភាសារបស់អនកែូ សចន ុះពួ កសេអាចផ្ដ ល់ការបកប្របផ្ទាល់ម្តត់ឬឯកសា
រប្ែលបានបកប្របសោយឥតេិតថ្លៃ ។

អ្វ ីដែលអ្ន កអាចរំពង
ឹ ពីសាលាររៀននិងសាលាររៀនតាមតំបន់របស់អ្នក
អ្ន កគឺជាដននកសំខាន់មួយននការអ្ប់រំរបស់កូនអ្ន ក!
សាលាសរៀនេួ រប្តទក់ទ្ងជាម្ួ យអន ក ជាភាសារបស់អនក អាំពីការអប់រំរបស់កូនអន ក។
សនុះជាញឹកញាប់ម្តនរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ាំងឯកសារប្ែលបានបកប្របនិងអន កបកប្របភាសាម្តនក់សរម្តប់កិចចរបជុាំនិងការសនា នា។
អន កម្តនសិទ្ធិកនុងសសវាទ ាំងសនុះរបសិនសបើសទុះបីជាអន កនិយាយភាសាអង់សេៃ សខ្ៃ ុះ
និងសូ ម្បីប្តរបសិនសបើកូនរបស់អនកអាចនិយាយឬអានជាភាសាអង់សេៃ សក៏សោយ។
សាលាសរៀនេួ រប្តទក់ទ្ងជាម្ួ យអន កជាភាសារបស់អនកអាំពីព័ត៌ម្តនសាំខាន់ និងឱកាសនានាសរម្តប់កូនរបស់អនក។
សនុះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ាំងព័ត៌ម្តនអាំពី:
 ការចុុះបញ្ជ ីនិងការចុុះស្មុះចូ លសរៀនសៅកនុងសាលាសរៀន

 ការបិទ្សាលា

 ថ្ននក់ បទ្ោានអប់រំ និងការសិកាចប់

 ឱកាសសែើម្បីសរបើរបាស់កម្ម វ ិធី ឬសសវាកម្ម

 ចាប់សាលា និង វ ិន័យសិសស

រ ួម្ទ ាំងកម្ម វ ិធីសម្តថ ភាពខ្ព ស់ ការសធវ ើសតសា យកករម្ិតខ្ព ស់

 វតា ម្តន អវតា ម្តន និងការែកសចញ

និងអន កសរៀនភាសាអង់សេៃ ស

 ការអនុញ្ញាតពីម្តតាបិតាសរម្តប់សកម្ម ភាពឬកម្ម វ ិធី

 ការអប់រំនិងសសវាកម្ម ពិសសសសាំរាប់សិសសពិការ

 សុខ្ភាព សុវតថ ិភាពនិងរាអាសនន

កិចចប្បជំ និងការសនទ នាជាមួ យប្គូនិងបគគ លិកសាលា
សៅសពលអន កនិយាយជាម្ួ យរេូ ឬបុេគលិកសាលាសរៀន សាលាសរៀនេួ រប្តផ្ដ ល់ជូនអន កបកប្របផ្ទាល់ម្តត់ម្តនក់
របសិនសបើអនករតូវការ។ សនុះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ាំងឪពុកម្តាយ សនន ិសីទ្រេូបសរងៀន
កិចចរបជុាំអាំពីការអប់រំពិសសសឬការសនា នាសផ្សងសទ្ៀតណាម្ួ យអាំពីការអប់រំរបស់កូនអន ក។
សាលាសរៀនេួ រប្តសរបើប្តអន កបកប្របផ្ទាល់ម្តត់ម្តនសម្តថ កិចចប្ែលសាាត់ជាំនាញខាងភាសាអង់សេៃ ស និងភាសារបស់អនក។
សាលាសរៀនេួ រប្តសធវ ើឱយរបាកែថ្ន អន កបកប្របផ្ទាល់ម្តត់យល់ពីលកខ ខ្ណឌ
ឬេាំនិតណាម្ួ យប្ែលនឹងរតូវបានសរបើអាំឡ
ុ ងសពលរបជុាំ។ សាលាសរៀនម្ិនេួ រសរបើសិសស ឬកុម្តរជាអន កបកប្របផ្ទាល់ម្តត់សឡើយ។
បកប្របេួ រប្តម្តនអពារកឹតនិងេួ ររបារស័យទក់ទ្ងអវ ើរេប់យា៉ាងប្ែលបាននិយាយថ្នកនុងអាំឡ
ុ ងសពលសនា នា។
ពួ កសេម្ិនេួ រលុបឬបប្នថ ម្នូ វអវ ើប្ែលនរណាម្តនក់និយាយ។ សាលាសរៀនេួ រប្តសធវ ើឱយរបាកែថ្ន
អន កបកប្របផ្ទាល់ម្តត់យល់ពីតួនាទ្ីរបស់ពួកសេ និងសសចកា ីរតូវការកនុងការរកាព័ត៌ម្តនជាការសម្តាត់។
អន កបកប្របអាចជាម្នុសសម្តនក់ផ្ទាល់ឬសៅតាម្ទ្ូ រស័ពានិងអាចជាបុេគលិកកនុងតាំបន់ឬអន កចុុះកិចចសនាម្កពីសរៅ។
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សាលាសរៀនេួ រប្តផ្ដ ល់ជូនអន កបកប្របផ្ទាល់ម្តត់ម្តនក់សរម្តប់ការរបជុាំ ឬសនា នាណាម្ួ យសៅសាលាសរៀន
ឬអាំពីការអប់រំរបស់កូនអន ក។ អន កអាចសួ រសាលារបសិនសបើអនករតូវការ។
ព័ត៌មានជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរ
សាលាសរៀនេួ រប្តបកប្របព័ត៌ម្តនជាលាយលកខ ណ៍ប្ែលសាំខាន់សៅជាភាសាសាម្ញ្ា បាំផ្ុតប្ែលនិយាយសៅកនុង
ម្ណឌលសាលាសរៀនរបស់អនក។ របសិនសបើអនកទ្ទ្ួ លបានែាំណឹងថ្នម្ិនប្ម្នជាភាសារបស់អនកសទ្សូ ម្
ឱយសាលាែឹងថ្នសតើអនកចង់ឱយវាបកប្របជាលាយលកខ ណ៍អកសរឬពនយល់សោយផ្ទាល់ម្តត់ែល់អនកជាភាសារបស់អនក។

ការរ

ោះប្សាយកត ីកងវ ល់នង
ិ ការតអញដតែ
ូ
រ

ទំងរនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នក!
សៅសរកាម្ចាប់សិទ្ធិសុី វ ិលសហព័នធនិងរែា អន កម្តនសិទ្ធិសែើម្បីសរបើរបាស់ព័ត៌ម្តនជាភាសារបស់អនក។
របសិនសបើអនកម្តនការរពួ យបារម្ភ អាំពីសសវាបកប្របផ្ទាល់ម្តត់ឬការបកប្របរបស់សាលាឬសបើអនកម្ិនរតូវបានផ្ា ល់ជូននូ វអន កប
កប្របផ្ទាល់ម្តត់ឬការបកប្របប្ែលអន ករតូវការ អន កម្តនជសរម្ើសជាសរចើន។
1. និយាយជាមួ យនាយកសាលារបស់អ្នកឬបគគ លិកសាលាមានក់ដែលអ្ន កមានភាពងាយប្សួ លជាមួ យ។
ការពិភាកាជាម្ួ យនាយកសាលារបស់អនកេឺជាជាំហានែាំបូងប្ែលលអ បាំផ្ុតសែើម្បីសោុះរសាយកងវ ល់របស់អនក។
ពនយល់ពីអវើប្ែលបានសកើតសឡើង និងអនុញ្ញាតឱយនាយកសាលាែឹង
ពីអវើប្ែលពួ កសេអាចសធវ ើបានសែើម្បីជួយសោុះរសាយបញ្ញា។
2. និយាយជាមួ យសាលាររៀនថ្ននក់តំបន់របស់អ្នក។ អន កក៍
អាចទក់ទ្ងសៅសាលាថ្ននក់តប
ាំ ន់សែើម្បីប្ចករំ ប្លកការរពួ យបារម្ភ របស់អនកផ្ងប្ែរ។ អន កអាចសៅទ្ូ រស័ពាសៅអន ក
សរម្បសរម្ួ លសិទ្ធិសុី វ ិលឬអេគ នាយកសៅការ ិយាល័យថ្ននក់តាំបន់។
3. សួររកជំនួយកនុងការរ

ោះប្សាយការប្ពួ យបារមភ របស់អ្នក។ អន កក៍

អាចទក់ទ្ងភានក់ងារទ ាំងសនុះសរម្តប់ព័ត៌ម្តនបប្នថ ម្សទ្ៀតអាំពីសិទ្ធិរបស់អនកឬសរម្តប់ជាំនួយសែើម្បីសោុះរសាយកងវ
ល់របស់អនកផ្ងប្ែរ។
Equity and Civil Rights Office
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4. អ្ន កអាច
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ក់ជូននូ វពាកយបណតឹង។ សែើម្បីោកពាកយបណាឹងម្ួ យបាន

សូ ម្ពនយល់ពីអវើប្ែលបានសកើតសឡើងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជាភាសាណាម្ួ យសហើយសផ្ញើវាសៅថ្ននក់តាំបន់តាម្បុសាិ៍សាំបុរត
អុីប្ម្៉ាល ឬការរបេល់សោយថ្ែ។ សូ ម្របាកែថ្នរកាចាប់ចម្ៃ ងម្ួ យសរម្តប់កាំណត់រតារបស់អនក។
កនុងរយៈសពល 30
ថ្លា ថ្នថ្លៃ របតិទ្ិន ថ្ននក់តាំបន់នង
ឹ សធវ ើការសសុើបអសងេ តពាកយបណាឹងរបស់អនកនិងស្ៃ ើយតបសៅអន កជាលាយលកខ ណ៍អកស
រ។ ព័ត៌ម្តនបប្នថ ម្សទ្ៀតអាំពីជសរម្ើសការតអញប្តអ
ូ
ររបស់អនកម្តនសៅសលើអនឡាញសៅទ្ីសនុះ:
www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx។
សូ ម្ែឹងថ្នសាលាម្ិនអាចសងសឹករបឆាំងនឹងអន កឬកូ នរបស់អនកសរម្តប់ការប្ចករំ ប្លកការរពួ យបារម្ភ ឬការោក់ជូនការតអ ូ
ញប្តអ រសទ្។
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