
កម្មវិធី Title I, Part A នៃច្បាប់
ស្ីពីសិស្សម្នា ក់ៗសម្មច្បាៃមោគជ័យ 
(the Every Student Succeeds 
Act (ESSA)) 
ផ្តលជ់ំនួយហិរញ្ញវត្ថុដលរ់ដ្ឋ  
និងទីភ្នា ក់ងារអប់រំមូលដ្្ឋ ន (LEAs)  
ដដើម្ីបំដេញតមមូវការអប់រំរបសស់ិស្ស។  
ការជួយគំាមទផផនាកសិកសាបផន្មទំាងដនះ  
ជួយដលស់ិសសានុសិស្សកនាថុងការបំដេញតាមស្តង់
ដ្រសិកសារបសរ់ដ្ឋផដលមានការមបកួតមបផជង 
និងការបិទគមាលា តឱកាសសិកសា។

ការស្រាវស្រាវបានបង្ហា ញថា នៅនេលរាលានរៀន 
ស្្រុមស្្រួរារ និងស្្រុមការង្រសហ្មន៍ន្វើ 
ការរាមរួយគ្នា ន�ើម្ើគំ្ស្្រការសិ្សានោះ  
្រុមារៗហា្់�ូចរាន្វើបានល្អស្បនសើរនៅរាលានរៀន  
ស្ិតនៅរាលានរៀនបានយូររាង 
និងចូលចិត្តរាលានរៀននស្ចើនរាង។

ការិយាល័យកម្មវិធី Title I, Part A Office
Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
360-725-6100

្កសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមមរិក  
U.S. Department of Education
1-800-USA-LEARN (872-5327)

OSPI ផ្ដលជ់ូនការទទួលបានដសមីៗគានា ចំដោះកមមវិធី និងដសវាកមមទំាងអស ់
ដដ្យគាម នការដរីសដអីងដដ្យផផអែកដលីដេទ ជាតិសាសន៍ លទ្ិជំដនឿ សាសនា 
េណ៌សម្ថុរ មបេេដដើមជនជាតិ ដដើមកំដណីតជាតិសាសន៍ អាយុ 
អតីតយុទ្ជនផដលរំសាយដដ្យកិត្តិយស ឬស្ានភ្េដោធា ទដំនារផលាលូវដេទ  
រួមទំាងការបងាហា ញឬអត្តសញ្្ញ ណដយនឌ័រការបងាហា ញវត្តមានេិការភ្េខាងវិញ្្ញ ណ  
ផលាលូវចិត្ត ឬរាងកាយ ឬការដមបីមបាសក់ារនំាផលាលូវដដ្យសត្វផ្កែផដបានបងាហា ត់បដ្ងៀន  
ឬការដមបីសត្វបដមមីឱ្យបុគ្គលផដលមានភ្េេិការ។ សណំួរ និងោក្យបណ្ត តឹងអំេី
ការដរីសដអីងផដលបានដោទមបកាន់ មតូវបញ្លូនដដ្យផ្ទា លដ់ៅនាយកផផនាកសមភ្េ 
និងសិទិ្ជនសុីវិល តាមដលខទូរស័េទា៖ (360) 725-6162 ឬ P.O. Box 47200 
Olympia, WA 98504-7200.



ម�ីកម្មវិធី Title I, Part A 
បម្មីមសវាកម្មមៅសាលាណាខ្លះ? 
កមមវិធីដនះបដមមីដលស់ិសសានុសិស្សកនាថុងការសិកសាដំបូង 
កមមវិធីសាលាបដ្ងៀនកុមារមិនទាន់មគប់អាយុចូលដរៀន 
និងមដត្តយ្យសាលាដលវ់ិទយាល័យ ផដលបានបងាហា ញេីតមមូវការ
សមមាប់ជំនួយផផនាកអប់រំបផន្ម។ ដសវាកមមននកមមវិធី Title I, 
Part A អាចមានសមមាប់សិសសានុសិស្សផដលមានសិទ្ិចូលដរៀ
នសាលាឯកជន ផដលបានដសនាីសុចំូលរួមកនាថុងកមមវិធី Title I, 
Part A។

ម�ីកម្មវិធី Title I, Part A 
ៃឹងផ្លជ់ូៃកូៃខ្ញុំអ្ីខ្លះ? 
កមមវិធី Title I, Part A គឺជាកមមវិធីសហេ័ន្ផដលផ្តលជ់ូ
នដសវាកមម និងសកមមភ្េបដ្ងៀនបផន្ម។ ការជួយគំាមទ
ផផនាកសិកសាបផន្មទំាងដនះ ជួយដលស់ិសសានុសិស្សកនាថុងការបំ
ដេញតាមស្តង់ដ្រសិកសារបសរ់ដ្ឋផដលមានការមបកួតមបផជង 
និងការបិទគមាលា តឱកាសសិកសា។
ជំៃួយបម្ងៀៃបនៃថែម អាច្ម្ៃ៖
 ■ សមាភា រៈបដ្ងៀនផដលបំដេញបផន្មការបដ្ងៀនជាធមមតារ 

បសស់ិសសានុសិស្ស 
 ■ មគូបដ្ងៀន និងអនាកជួយការបដ្ងៀន 
 ■ ការបដ្ងៀនសិស្សមានា ក់ ឬការបដ្ងៀនជាមកុមតូចៗ 
 ■ ការជួយគំាមទផផនាកសិកសាបផន្មម្តាបិតា ៃិង្គួសារ

ដលាកអនាកអាចជួយកូនអនាកឱ្យបានដជាគជ័យតាមរយៈការចូលរួមោ៉ា ងសកមមដៅសាលារបសក់ូនអនាក៖

 3 ្រា្ស័យទាក់ទង៖ បការរកសាផ្តលជ់ូនេ័ត៌មាន និងការដ្លាីយតបភ្លា មៗចំដោះមបាមស័យទាក់ទងទំាងអសេ់ីសាលាដរៀន 
ឬមណ្ឌ លសិកសាធិការ។ 

 3 មធ្ីោឧទាហរណ៖៍ ការបងាហា ញកូនរបសអ់នាកថា ការអប់រំមានសារៈសខំាន់តាមរយៈការអាន 
ការចូលរួមកិច្ចមបជុំមាតាបិតា/មគូបដ្ងៀន និងការចូលរួមដៅតាម “ផទាះដដ្យសា្វ គមន៍”។

 3 ស្ម័្គច្ិ�្៖ ការសម័មគចិត្តដៅសាលាដរៀនកូនរបសអ់នាក និងការជួយសកមមភ្េដមរៅកមមវិធីសិកសា។ ចូលរួម  
និងជួយគំាមទសកមមភ្េផដលចូលរួមដដ្យមាតាឬបិតាដៅសាលាដរៀន។

 3 សិកសា៖ រដបៀបជួយកូនរបសអ់នាកចំដោះកិច្ចការដៅថានា ក់ដរៀន ការដធ្វីលហំាត់ដៅផទាះ និងផផនការអប់រំនាដេលអនាគត។ 

 3 ច្ូលរួម៖ អង្គការសាលាដរៀន/មាតាឬបិតារួមគានា  មកុមការងារដធ្វីឱ្យមបដសីរដ�ីងដៅសាលាដរៀន  
មកុមមបតឹកសាផផនាកផ្តលម់បតឹកសាមាតាបិតាននកមមវិធី Title I, Part A  និងគណៈកមមការមាតាបិតាដផ្សងដទៀត។ 

 3 សហការោមួយសហគមៃ៖៍ ការចូលរួមកនាថុងសកមមភ្េមាតាឬបិតាជាមួយមកុមមគួសារដនទដទៀត  
យលដ់ឹងនិងដមបីមបាសធ់នធានសហគមន៍មូលដ្្ឋ ន ដូចជាបណ្ណា ល័យ សាកលវិទយាល័យ មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍ជាដដើម 
ដដើម្ីបដងកែើនជំនាញនិងដទេដកាសល្យ ដដើម្ីទទួលបានដសវាកមមតាមតមមូវការោំបាច់សមមាប់កូនរបសអ់នាក។ 

ម�ីសាលាទទួលបាៃថវិកាកម្មវិធី Title I, 
Part A តាមរមបៀបណា?
 ■ ទីមួយ រដ្្ឋ េិបាលសហេ័ន្ផ្តលថ់វិកាដលរ់ដ្ឋនីមួយៗ  

ដដ្យផផអែកដលីទិននាន័យជំដរឿនមបជាេលរដ្ឋ។  
បនាទា ប់មកទីភ្នា ក់ងារអប់រំថានា ក់រដ្ឋនីមួយៗ (SEA)  
នតឹងផ្តលម់បាក់ដលទ់ីភ្នា ក់ងារអប់រំមូលដ្្ឋ ន (LEAs)  
របសខ់លាលួន។ ទីភ្នា ក់ងារ LEAs កំណត់សាលាដរៀននានា
ផដលមានសិទ្ិទទួលបានមូលនិធិននកមមវិធី Title I,  
Part A ដដ្យដគារេតាមវិធាននានាននកមមវិធី ESSA 
Title I Part A។ 

 ■ ចំណុចចុងដមកាយទីភ្នា ក់ងារ LEA នីមួយៗកំណត់ថា 
ដតីសាលាដរៀនរបសេ់ួកដគ នតឹងទទួលបានដសវាកមមនានា
ននកមមវិធី Title I, Part A ឬដទ ដដ្យផផអែកដលីភ្គរ
យអាហារនថងៃមតង់ឥតគិតនថលា និងអាហារនថងៃមតង់ចុះនថលាដៅ
សាលាដរៀន។ បនាទា ប់មកសាលានតឹង៖

1. កំណត់អត្តសញ្្ញ ណសិសសានុសិស្សផដលមតូវការជំ
នួយផផនាកអប់រំបផន្ម ដដ្យផផអែកដលីលក្ខណៈវិនិច្័
យផដលតមមូវឱ្យមាន។ សិសសានុសិស្ស មិនមតូវម
កេីមគួសារផដលមានមបាក់ចំណូលទាប ដដើម្ីទទួ
លបានដសវាកមមនានាននកមមវិធី Title I, Part A 
ដ�ីយ។ 

2. កំណត់ដគាលដៅនានាសមមាប់ការដធ្វីឱ្យមបដសីរដ�ីង
ជំនាញសិសសានុសិស្សផដលជួបការលបំាកខាងការសិ
កសាដៅសាលាដរៀនរបសេ់ួកដគ។ 

3. ដរៀបចំកមមវិធីសមមាប់សិសសានុសិស្សមានា ក់ៗដដើម្ីជួ
យគំាមទ/បំដេញបផន្មការបដ្ងៀនតាមថានា ក់ដរៀនធ
មមតា។ 

4. វាសស់ទាង់ដំដណីរការរីកដមចីនរបសស់ិសសានុសិស្ស  
ដដើម្ីកំណត់េីភ្េដជាគជ័យននកមមវិធី Title I, 
Part A សមមាប់សិសសានុសិស្សមានា ក់ៗ។ 

ស្ម្ប់ព័�៌ម្ៃបនៃថែមអំពីកម្មវិធី Title I, Part A  
សូមពិម្រលះមយាបលោ់មួយមយីងខ្ញុំតាមអៃឡាញតាម៖
http://www.k12.wa.us/TitleI


