El

សិទ្ធមាតាបិតាក្នុងការទទួលបានដំណឹង
ក្រមច្បាប់អប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សា
និងមធ្យមសិក្សា (ESEA)
ត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ 1965
ជាផ្នែកមួយនៃ «ការបំបាត់ភាពក្រីក្រ»។
ក្រមច្បាប់ ESEA ធ្វើឱ្យមានការយកចិត្
តទុកដាក់ទៅលើលទ្ធភាពទទួលការអប់រំ
ស្មើភាពគ្នា។ វាបង្កើតនូវបទដ្ឋានក
ម្រិតខ្ពស់នានា និងតម្រូវឱ្យមានការទទួល
ខុសត្រូវពីទីភ្នាក់ងារអប់រំក្នុងតំបន់និងរ
ដ្ឋ។ ជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះ
ការបន្តសុពលភាពចុងក្រោយនៃ ESEA
ក្នុងឆ្នាំ 2001 ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រមច្
បាប់មិនបោះបង់ចោលគ្រប់កុមារ សាលា
រៀនត្រូវតែផ្ដល់ជូនមាតាបិតានូវព័ត៌មានដូ
ចខាងក្រោម៖
1. លក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រូបង្
រៀន និងអ្នកជំនួយការបង្រៀន
2. ការជូនដំណឹង ប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនកុ
មារមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់គ្រ
ប់គ្រាន់
3. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសិស្សម្នាក់ៗ
4. ការជូនដំណឹង
ប្រសិនបើសាលាបង្រៀនមិនល្អ ហើ
យត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជា
សាលាអាទិភាព ផ្ដោតសំខាន់ និង/
ឬទើបកើតមាន

បុគ្គលិក Title I, Part A
នាយក Title I/LAP
Gayle Pauley (360) 725-6100

Title I, Part A

ជំនួយការនាយក
Kevan Saunders (360) 725-6100
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
Bill Paulson (360) 725-6104
Larry Fazzari (360) 725-6189
Mary Jo Johnson (360) 725-6103
Jody Hess (360) 725-6171
John Pope (360) 725-6172
Penélope Mena (360) 725-6069
Petrea Stoddard, CPA (360) 725-6169
បុគ្គលិកគាំទ្រ
Julie Chace (360) 725-6167
Tony May (360) 725-6231

www.k12.wa.us
Old Capitol Building
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
www.ed.gov/esea
1-800-USA-LEARN
(1-800-872-5327)
OSPI ផ្ដល់នូវសិទ្ធិស្មើភាពក្នុងការចូលរួមគ្
រប់កម្មវិធីនិងទទួលបានគ្រប់សេវាកម្មដោយ
មិនរងការរើសអើងផ្អែកលើភេទ ពូជសាសន៍
គោលជំនឿ សាសនា ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើត
អាយុ ឋានៈជាអតីតយុទ្ធជនឬកងយោធាចូលនិ
វត្តន៍មានកិត្តិនាម ចំណង់ផ្លូវភេទ ដោយរា
ប់បញ្ចូលទាំងការបញ្ចេញសម្ដែងឬអត្តសញ្
ញាណផ្លូវភេទ ការមានពិការភាពផ្លូវអារម្មណ៍
ស្មារតី ឬរូបកាយ ឬក៏ការប្រើប្រាស់ឆ្កែ
ឬសត្វបង្វឹកនាំផ្លូវជនពិការឡើយ។ សំណួរ និង
បណ្ដឹងតវ៉ានានានៃការរើសអើងដែលសង្ស័យថា
មាន គួរទាក់ទងផ្ទាល់ទៅកាន់នាយកផ្នែកសម
ភាព និងសិទ្ធិជនស៊ីវិលតាមលេខ (360) 725-6162
ឬប្រអប់សំបុត្រ 47200 Olympia, WA 98504-7200។

Cambodian

លក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈ
មាតាបិតាកុមារនៅសាលាដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន Title I, Part A មានសិ
ទ្ធិស្នើនិងទទួលព័ត៌មានស្ដីពីលក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រូបង្រៀន និ
ងអ្នកជំនួយការបង្រៀនក្នុងអាគារសាលារៀន ហើយយ៉ាងហោចណាស់
ត្រូវរួមមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

គ្រូបង្រៀនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់
■■ ថាតើគ្រូបង្រៀនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃលក្ខណៈសម្បត្តិនិងការទទួលស្គាល់
របស់រដ្ឋសម្រាប់កម្រិតថ្នាក់ និងមុខវិជ្ជាបង្រៀនដែរទេ,
■■ ថាតើគ្រូបង្រៀនបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របន្ទាន់ ឬជាប់លក្ខខណ្ឌដែរទេ ដែលតាមរយៈនេះ
លក្ខណៈសម្បត្តិរដ្ឋដែលតម្រូវត្រូវបានលើកលែង ព្រមទាំង
■■ ថាតើគ្រូបង្រៀនមានសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សាដែរទេ រា
ប់បញ្ចូលទាំងវិញ្ញាបនបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា និងសញ្ញាបត្របន្ថែមទៀត
ក៏ដូចជាមុខជំនាញដែលផ្ដោតលើ.
អ្នកជំនួយការបង្រៀន
Iប្រសិនបើកុមារទទួលបានសេវាពីអ្នកជំនួយការបង្រៀន មាតាបិតាមានសិទ្ធិទទួលឬស្នើព័
ត៌មានស្ដីពីលក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកជំនួយការ។ ជួនកាល អ្នកជំនួយការបង្រៀ
នក៏ត្រូវបានហៅថាសហការីគ្រូដែរ។ ជំនួយការបង្រៀនត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការដោយមណ្ឌល
និងចាត់តាំងទៅតាមថ្នាក់រៀន។ អ្នកកាន់តួនាទីនេះផ្ដល់នូវជំនួយក្នុងការបង្រៀនដោយ
គាំទ្រដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដល់ដោយគ្រូក្នុងថ្នាក់។.
អ្នកជំនួយការបង្រៀនទាំងអស់ដែលបំពេញករណីយកិច្ចបង្រៀន និងទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន
Title I, Part A ព្រមទាំងអ្នកជំនួយការបង្រៀនដែលបំពេញករណីយកិច្ចបង្រៀនក្នុងអាគារទូទាំ
ងសាលា Title I, Part A ត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាក់លាក់នានា៖
■■ បញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់បានពីរឆ្នាំនៅស្ថាប័នអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សា ឬ
■■ ទទួលបានបរិញ្ញាបត្ររង ឬសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សា ឬក៏
■■ បំពេញតាមបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់ តាមរយៈ៖
── រង្វាយតម្លៃអ្នកជំនួយការបង្រៀន ETS ឬ
── កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាជាអ្នកជំនួយការអប់រំនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានទទួលស្គាល់មួយ។

ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទិននឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអ្នកជំនួយការបង្រៀន Title I, Part
A អាចនឹងបើកមើលបានតាមរយៈ៖
www.k12.wa.us/Paraeducators/pubdocs/ParaeducatorGuidelines.pdf.

ការជូនដំណឹង ប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនកុមារមិនមានលក្ខណៈសម្បត្
តិខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់

មាតាបិតាត្រូវតែទទួលលិខិតជូនដំណឹងទាន់ពេលវេលាមួយថា កូនរបស់ខ្លួនត្រូវបានចាត់តាំង ឬត្
រូវបានបង្រៀនច្រើនជាងបួនសប្ដាហ៍តគ្នាដោយគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិក្សាស្នូលមួយ ដែល
គ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រូបង្
រៀននិងអ្នកជំនួយការបង្រៀនលើបណ្ដាញតាមរយៈ៖: www.k12.wa.us/TitleIIA/

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសិក្សាសិស្ស
រាល់ឆ្នាំ សាលាដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន
Title I, Part A ត្រូវតែផ្ដល់ជូនមាតាបិតានូវ
របាយការណ៍សិស្សរៀងៗខ្លួន ដោយជម្
រាបដល់ពួកគេពីកម្រិតលទ្ធផលសិក្សានៃ
កូនរបស់ពួកគេទៅតាមរង្វាយតម្លៃរដ្ឋ
លើ យ៉ាងហោចណាស់ ការអាន សិល្បៈភាសា
និងគណិតវិទ្យា។
សាលាដែលត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណជាអាទិ
ភាព ផ្ដោតសំខាន់ និង/ឬទើបកើតមាន
មាតាបិតាត្រូវតែទទួលដំណឹងថាតើសាលារៀ
នដែលកូនរបស់ខ្លួនកំពុងចូលរៀនជាសា
លាកម្រិតទាប និងត្រូវបានកំណត់អត្តស
ញ្ញាណថាជាអាទិភាព ផ្ដោតសំខាន់ និង/
ឬទើបកើតមានដែរទេ។ OSPI ផ្អែកការកំ
ណត់អត្តសញ្ញាណសាលានេះតាមមធ្យម
ភាគពិន្ទុអាននិងគណិតវិទ្យារយៈពេលបី
ឆ្នាំរបស់សាលាពីការប្រឡងទូទាំងរដ្ឋ និង/
ឬអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សា។.
សាលាទាំងនេះមានសិទ្ធិទទួលការទ្រទ្រង់និងសេវា
កម្មបន្ថែម ហើយត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្ត
ជំហានដូចខាងក្រោម៖:
■■ ចូលរួមក្នុងការធ្វើរង្វាយតម្លៃកំណត់ចំណុ
ចខ្លាំងនិងការប្រឈមនានារបស់សាលា និងទ
ទួលអនុសាសន៍ដើម្បីកែលម្អផងដែរ
■■ កំណត់រកជំហានបន្តបន្ទាប់ដែលសាលានឹងអ
នុវត្តដើម្បីកែលម្អលទ្ធផលសិក្សាសម្រា
ប់សិស្សក្នុងសាលា។ ជំហានទាំងនេះត្រូវតែទទួ
លបានការយល់ព្រមពីការិយាល័យអ្នកទទួលប
ន្ទុកកការបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈ
■■ អនុវត្តជំហានទាំងនោះ ហើយត្រួតពិនិ
ត្យមើលព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីធានាថា
សាលារៀនកំពុងចម្រើនទៅមុខ ព្រមទាំង
■■ ជំរុញការចូលរួមពីមាតាបិតា និងសហគមន៍សា
លាក្នុងកិច្ចការកែលម្អសាលារៀន។
សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកា
រកំណត់អត្តសញ្ញាណសាលា
និងការពិពណ៌នាលើបណ្ដាញតាមរយៈ៖
www.k12.wa.us/StudentAndSchoolSuccess
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពី Title I, Part A
សូមចូលមើលយើងលើបណ្ដាញតាមរយៈ៖

http://www.k12.wa.us/TitleI

