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េតអ�កជាសសិ្សែដល មានៃផ�េពះ ឬ ចិ��មឹកនូ ឬ? 

 ច្បោប់ Title IX របស់សហព័ន� និង ច្បោប់េលខ ២៣៤ របស់្រកសួងអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉ពន្យល់ពី សិទ�ិ និង ករទទួលខុស្រត�វ របស់អ�ក ចំេពាះករអប់រ។ំ 

 Title IX, 20 U.S. Code §1681 et. seq. គឺជាច្បោបស់ហពន័� ែដលហម្របាមមនិឱ្យមានករេរ សេអងេដយសរេភទ ចំេពះករអបរ់ ំនិងសកម�

ភាពេ្រកេម៉ាងសិក្សោ ណាមយួ។ ច្បោបេ់នះរមួប��ូ លច្បោបលុ់បបំបាតក់រេរ សេអងេដយសរ ករមានៃផ�េពះ និង ករចិ�� ឹមកូន។ ្រគប ់សលរដ� និង 

សលឯកជន ្រកសួងអបរ់ ំនិង មហវទិ្យោល័យ/សកលវទិ្យោល័យ ែដលទទួល្របាកឧ់បត�ម�ពីសហពន័� ្រត�វេគារពតមច្បោប ់Title IX។ 
 

 «ច្បោបេ់លខ ២៣៤ អំពីសិស្សែដល មានៃផ�េពះ / ចិ�� ឹមកូន / មានគូ្រសករ» របស់្រកសួង បានែចងថា សិស្សណាែដលមានសិទ�ិចូលេរៀនក�ុងស

លរបស់្រកសួង និង ជាអ�កែដល មានគូ្រសករ និង/ឬ មានៃផ�េពះ/ចិ�� ឹមកូន េគមនិ្រត�វបដិេសធមនិឱ្យចូលរមួក�ុងកម�វធិីអបរ់ណំាមយួ េដយ

ែផ�កេលែតេដយសរករ មានគូ្រសករ ករមានៃផ�េពះ ករពកព់ន័�នឹងប�� ៃនករមានៃផ�េពះ ឬ ករែដលអចេធ�ជា ឬ ជា ឪពុកមា� យ េនាះេទ។ 
 

អ�ីៗ ែដលសសិ្ស មានៃផ�េពះ/ចិ��មឹកនូ/មានគូ្រសករ ្រត�វដឹង៖ 

 េគត្រម�វឱ្យសលរបស់អ�កមាន Teen Parent Student Liaison (TPSL) ។ អ�កេនាះអចជា គិលនុបដ� ក អ�កផ�ល់ឱវទ នាយកសល ឬ 

ជានាយករង។ ពួកគាតន់ឹងេធ�យ៉ាងណាបិទ្របកសពត័ម៌ានេនះ ឱ្យសិស្សែដល មានៃផ�េពះ / ចិ�� ឹមកូន / មានគូ្រសករ ដឹងពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ 

េហយពួកគាតអ់ចជួយ អ�ករកជំនួយបែន�ម េនក�ុងសល (ELECT Program) និង េនខងេ្រកសល។ អ�កែដលេនសលទងំអស់ 

្រត�វដឹងថាេតអ�កណាជា TPSL។ 

 អ�ក្រត�វបានេគអនុ�� តឱ្យបន�ចូលរមួ ក�ុងថា� កេ់រៀន និង សកម�ភាពេ្រកេម៉ាងសិក្សោ។ េគមនិត្រម�វឱ្យអ�កផ�ល់លិខិតពីេវជ�បណ�ិ តែដលប�� ក់

ថាអ�កអចចូលរមួេនាះេទ េលកែលងែតករែដលសិស្ស្រគបគ់ា� ែដលជួបជាមយួេវជ�បណ�ិ ត ្រត�វយកលិខិតេដម្បបីង� ញថាពួកេគមានសុខភាព្រគប់

្រគានេ់ដម្បចូីលរមួ។ 

o េបសិនជាមាន កម�វធិី/សកម�ភាព ស្រមាបសិ់ស្សែដលមានៃផ�េពះ េគមនិត្រម�វឱ្យអ�ក្រត�វែតចូលរមួេទ េបសិនជាអ�កមនិចង។់ 

o អ�កអច្រត�វករករែកស្រម�ល េដម្បធីានាថាអ�កអចចូលរមួយ៉ាងេពញេលញក�ុង កម�វធិីអបរ់ ំនិង កម�វធិីេ្រកេម៉ាងសិក្សោ។ េនះអច

មាននយ័ថា៖ 

 កលវភិាគែដលអចបតែ់បនបាន េដម្បកីតប់ន�យ ករមកេរៀនយឺត/អវត�មាន ែដលពកព់ន័�នឹង ករមានៃផ�េពះ/ករចិ�� ឹមកូន 

 េពលេវលបែន�មស្រមាបក់រ ផា� ស់ប�ូរថា� កេ់រៀន និង េទបន�បទឹ់ក និង/ឬ សិទ�ិេ្របជេណ� រយន� 

 ផ�ល់ កិច�ករក�ុងថា� ក ់និង កិច�ករែដល្រគ�ឱ្យយកេទេធ�េនផ�ះ ែដលសិស្សបានខកខន េនេពលអវត�មានេដយមានមលូេហតុ 

 សកម�ភាពេផ្សងេទៀតេដម្បបំីេពញតមត្រម�វករៃនករអបរ់កំយ េបសិនជា អ�ក និង េវជ�បណ�ិ ត របស់អ�កេស�សំុស្រមាប់

េពលមានៃផ�េពះ 

 ករស្រមបស្រម�លេផ្សងេទៀតអចបេង�តជាមយួ TPSL ្រគ� និង/ឬ អ�ករដ�បាលរបស់សល របស់អ�ក 

 អ�កមានសិទ�ិទទួលករស្រមបស្រម�លឱ្យបំេបេដះកូនេនក�ុងសល។ េនះរមួទងំ៖ 

o អចេ្របបន�បឯ់កជន និង មានសុវត�ិភាព េ្រកពីបន�បទឹ់ក េដម្ប ីបមូទឹកេដះ ឬ បំេបេដះកូន របស់អ�ក - បន�បេ់នះ្រត�វមាន្របភពថាម 

ពលអគ�ិសនី។ TPSL របស់សលគប្បបីង� ញអ�កពីបន�បេ់នះ មនុេពលអ�កស្រមាលកូន។ 

o ករអនុ�� តឱ្យយកម៉ាសីុនបមូទឹកេដះ (និងសមា� រៈេផ្សងេទៀតែដលអ�ក្រត�វករស្រមាបប់មូ) េទសល 

o កែន�ងរក្សោទុកទឹកេដះរបស់អ�កឱ្យមានសុវត�ិភាព រហូតដល់េពលែដលអ�កេចញេទផ�ះវញិ 

o េពលេវលែដលសម្រសប (២០ េទ ៣០ នាទី) េដម្ប ីបមូ/បំេបេដះកូន និង មានឱកសេធ�កិច�ករែដលខកខន 

េដម្បកំុីឱ្យអ�កទទួលពិនយ័ក�ុងករសិក្សោ េដយសរែតករបំេបេដះកូន។ 

 េគអនុ�� តឱ្យសិស្សែដលមានៃផ�េពះពក ់អវ និង សំពត ់ែដលសមរម្យស្រមាបអ់�កមានៃផ�េពះ ែដល្រត�វតមពណ៌ៃនឯកសណា� នរបស់សល។ 

េគមនិអចបដិេសធសិស្សែដលមានៃផ�េពះមនិឱ្យ ចូលសល ឬ បដិេសធករអបរ់ ំេដយសរករមនិេគារពតមច្បោបឯ់កសណា� ន េបសិនជាករ

ែដលមនិេគារពច្បោបេ់នះគឺេដយសរែតករមានៃផ�េពះ េនាះេទ។ 
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 េនេពលែដលអ�ក្រត�វខកខនមនិបានមកសលេដយសរែតមលូេហតុទកទ់ងនឹង ករមានៃផ�េពះ/ករចិ�� ឹមកូន េនាះគឺជាអវត�មានេដយមាន

មលូេហតុ េបសិនជាអ�កផ�ល់ឯកសរសម្រសប។ អ�កគប្ប្ីរបឹងែ្របង្រគបល់ទ�ភាពេដម្បកំីណតេ់ពលណាតជួ់ប េ្រកយេម៉ាងសិក្សោ ឬ

េនៃថ�ែដលសលអតេ់រៀន េដម្បឱី្យអ�កអចមកថា� កេ់រៀន និង សិក្សោ ឱ្យបានេ្រចន តមករែដលអចេធ�េទបាន។

o អវត�មានេដយមានមលូេហតុរយៈេពលខ� ីនិង ករមកេរៀនយតឺេពល / េចញមនុេម៉ាង

 េបសិនជាកូនរបស់អ�ក ឈ ឺឬ មានករណាតជួ់បជាមយួេវជ�បណ�ិ ត អវត�មាន ឬ ករមកយឺតេពល គឺមានមលូេហតុ។

សូមឱ្យសមាជិក្រគ�សរ ឬ មតិ�ភក័� ជួយ ក�ុងករេមលែថកូន ឬ ករណាតជ់ួប

េដម្បេីធ�យ៉ាងណាឱ្យអ�កមានេពលេវលេ្រចនេនក�ុងថា� កេ់រៀន តមករែដលអចេធ�េទបាន។

 េបសិនជាអ�កបាន្របឹងែ្របងអស់ពីលទ�ភាពេដម្បរីកអ�កេមលែថកូន (ដូចជាករដកព់ក្យសំុ CCIS ឬ កររកអ�កេមលែថកូន)

អវត�មានរបស់អ�កេដយសរករខ�ះអ�កេមលែថកូន គឺគប្បចីតទុ់កថាមានមលូេហតុ។

អ�ក្រត�វ្របាបពី់ករខិតខំ្របឹងែ្របងែដលអ�កបានេធ�។

o អវត�មានេដយមានមលូេហតុរយៈេពលែវង និង ករឈបស់្រមាកស្រមាបម់ា� យយុវវយ័

 សិស្សមានសិទ�ិទទួលបាន ៣០ ៃថ� ៃនអវត�មានេដយមានមលូេហតុែដលទកទ់ងនឹងករមានៃផ�េពះ មានជម�/ឺប�� សុខភាព

ករស្រមាលកូន និង ករស្រមាកព្យោបាល។ អ�ក្រត�វផ�ល់លិខិតពីេវជ�បណ�ិ តែដល្របាបព់ីៃថ�កំេណ តរបស់កូន។

េបសិនជាេវជ�បណ�ិ តនិយាយថាអ�ក្រត�វស្រមាកព្យោបាលយូរជាងេនះ ក�ុងលិខិត្រត�វ្របាបព់ីរយៈេពលៃនករពន្យោរេពលេនាះ។

 េគអនុ�� ឱ្យអ�ក្រតឡបេ់ទ ថា� កសិ់ក្សោ និង កម�វធិីេ្រកេម៉ាងសិក្សោ ដែ៏ដល ដូចេនមនុេពលឈបស់្រមាកព្យោបាល។

េនះមាននយ័ថា អ�ក្រត�វបានេគអនុ�� តឱ្យទទួលកិច�កររបស់អ�ក ក�ុងេពលឈបស់្រមាក និង/ឬ

មានេពលេវលសមរម្យេដម្បេីធ�កិច�ករែដលអ�កមនិបានេធ� េនេពលអ�ក្រតឡបម់កវញិ។

េបសិនជាចំែណកៃនពិន�ុេនក�ុងថា� កេ់នាះ ែផ�កេល វត�មាន/ករចូលរមួ

េគ្រត�វផ�ល់ឱកលឱ្យអ�កទទួលពិន�ុទងំេនាះតមវធិីេផ្សងេទៀត។

េ្រកនរឭំក៖ េបសិនជាសិស្សែដលមានៃផ�េពះ មានមលូេហតុប�� សុខភាព េធ�ឱ្យករចូលរមួក�ុងកម�វធិីធម�តរបស់សលមានក្រមតិ វជាករទទួល

ខុស្រត�វរបស់ សិស្ស/អណាព្យោបាល ក�ុងករផ�ល់ឱ្យសលនូវឯកសរសម្រសបពី្រគ�េពទ្យ។ សិស្សគា� នសិទ�ិទទួលករអបរ់េំនផ�ះេទ េបសិន

ជាេដយសរែត ករខ�ះករេមលែថកូន ឬ ករមានៃផ�េពះ។ លក�ខណ័� ៃនសិទ�ស្រមាបក់រអបរ់េំនផ�ះ 

គឺដូចគា� នឹងសិស្សទងំអស់េនក�ុង្រកសួងែដរ។ 

 កររក្សោករសមា� ត ់- អ�កមានសិទ�ិឱ្យេគរក្សោករសមា� តអ់ំពី សុខភាព និង ពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួន របស់អ�ក ែដលទកទ់ងនឹងករមានៃផ�េពះ។ ករេលក

ែលងចំេពះករណីេនះ រមួទងំករសង្សយ័េដយសមេហតុផលអំពី ករេធ�បាបេក�ង ករមនិេមលែថ ឬ ករបង� ញពីេ្រគាះថា� កដ់ល់ សុខភាព ឬ

សុវត�ិភាព របស់អ�ក។

o េបសិនជាអ�កមនិបាន្របាបអ់ណាព្យោបាលរបស់អ�កអំពីករមានៃផ�េពះរបស់អ�កេទ សលអចជួយ អ�កក�ុងេរឿងេនះបាន

ប៉ែុន�េគមនិអចបង�ំឱ្យអ�ក ចូលរមួ ឬ ្របាបអ់ណាព្យោបាល របស់អ�កេឡយ។

 ELECT Program របស់្រកសួង ជួយ ដល់សិស្សែដល មានៃផ�េពះ និង ចិ�� ឹមកូន ក�ុងករសេ្រមចបាននូវសក� នុពលខ�ស់បំផុតរបស់ពួកេគ េដយ

េរឿងផា� ល់ខ�ួន និង ក�ុងករអបរ់ ំជាបែន�មេទៀត គឺជួយ ពួកេគឱ្យក� យជា ឪពុកមា� យ និង ពលរដ� ែដលទទួលបានេជាគជយ័។

កម�វធិីេនះជួយ សិស្សឱ្យទទួលបាន ស�� ប្័រត ឬ លិខិតប�� ក ់GED/HSE។

o េបសិនជាអ�ក្របាបពី់ស� នភាព មានៃផ�េពះ/ចិ�� ឹមកូន របស់អ�ក ដល់សល េគ្រត�វ្របាបអ់�កអំពីករបេ្រមរបស់ ELECT program

o េបសិនជាអ�កយល់្រពមជួបជាមយួ ELECT េដម្បដីឹងបែន�មេទៀតអំពីកម�វធិីេនះ TPSL គិលនុបដ� ក អ�កផ�ល់ឱវទ អ�ករដ�បាល ឬ បគុ�

លិករបស់សលដៃទេទៀត គប្បេីផ�លិខិតប��ូ នេទ ELECT Program ។

សិស្សែដល មានៃផ�េពះ នងិ ច�ិ� ឹមកូន មានសិទ�ដូិចគា� នឹងសិស្សដៃទេទៀត ក�ុងករចូលេរៀន នងិ េនក�ុងបរយិាកសែដលគា� ន ករេរ សេអង ឬ ករយាយ។ី 

Teen Parent Student Liaison (TPSL) េនអគារេនះ គឺ៖ 
  ____________________________________ 

ទីតងំៃនបន�បេ់នក�ុងអគារេនះ គឺ៖ ________


