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ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
ទីភាន ក់្សងា  អប់ ំ ថ្នន ក់្ស មូលដ្ឋឋ ន សាលា  ដ្ឋ Duval County (LEA) អាច្ ទទួល បន ដត Title I, Part A មូលនិធិ ឈបើ 

វា ឈធវ ី កា  ផសពវ ផាយ្ ដ្ល ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង សាជិក្ស ស្រួសា  ទាំង អស ់និង អនុវតេ ក្សមម វធីិ សក្សមមភាព និង 

នីតិវធីិ សស្ាប់ កា  ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្ក្សមុ ស្រួសា  ដដ្ល ស្សប ឈៅ នឹង ាស្តា ១១១៦ ម្ន ច្ាប់ 

អប់ ំ បឋម សិក្សា និង ថ្នន ក់្ស មធយមសិក្សា (ESEA) ដដ្ល ស្តូវ បន ឈធវ ី វវឈិសាធនក្សមម ឈដ្ឋយ្ ច្ាប់ សេ ី ពី ភាព 

ឈោរជ័យ្  បស ់សិសស ស្រប់  បូ (ESSA) ម្ន ឆ្ន ាំ ១៩៦៥។  ក្សមម វធីិ សក្សមមភាព និង នីតិវធីិ នឹង ស្តូវ បន ឈស្ោង 

និង អនុវតេ ឈដ្ឋយ្ ាន កា  ពិឈស្ោោះ ឈោបល ់ដ្៏ ាន អតថន័យ្ ោមួយ្ ឪពុក្ស ាេ យ្  បស ់កូ្សន ដដ្ល ចូ្ល  មួ ។ 

 

ដផនកា  ក្សស្មិត សាលា ស្តូវ បន តស្មូវ ឲ្យ បឈងា ើត ឈ ើង ឈដ្ឋយ្ ាន កា  បញ្ច លូ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្ក្សមុ 

ស្រួសា  ឈដ្ើមបី បឈងា ើន សមិទធ ផល និង កា  អនុវតេ  បស ់សិសស ។  ដ្ាំឈណើ  កា  ឈ ៀប ច្ាំ ដផនកា  ឈនោះ ក៏្ស អាច្  មួ 

បញ្ច លូ កា  ពិឈស្ោោះ ឈោបល ់ដ្៏ ាន អតថន័យ្ ោមួយ្ និឈោជក្ស ថ្នន ក់្ស ដ្ឹក្ស នាាំ អាជីវក្សមម និង អងគកា  សបបុ  ស 

ធម៌ ផង ដដ្ ។  ពុមព ឈនោះ នឹង ជួយ្ សាលា ឈ ៀន នូវ កា  អនុវតេ ដ្៏ លអ  បាំផុត ដដ្ល ស្តូវ ោន  ឈៅ នឹង កា   ំពឹង ទុក្ស 

 បស ់សហព័នធ   ដ្ឋ និង មូលដ្ឋឋ ន សស្ាប់ កា  អនុឈលាម តាម ។  

 

ខាងទគ្កាម ទនេះ រឺជា វិ ធី សាសាតសរ  មួយ ផដ្ល អាច ទគ្បើ សគ្មាប់ ការ ភាា ប់ពាក្សយ របស់ 

ឪពុក្សមារ យ និង គ្រួសារ ។ 
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ឈរ នឹង ឈធវ ី»។ 
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ការ ធានា 

ខុ្ាំ សូម បញ្ជា ក្ស ់ថ្ន រាល់ កា  ពិត តួ ឈលខ និង តាំ ង ដដ្ល បន ឈធវ ី ឈ ើង ឈៅ ក្សន ុង ដផនកា  ចូ្ល 

 មួ  បស់ ឪពុក្ស ាេ យ្ នងិ ស្រួសា  សហព័នធ  ឈនោះ រឺ ពិត ស្តឹមស្តូវ និង ស្សប ឈៅ នឹង ឈសច្ក្សេ ី ដលៃង 

កា ណ៍ ម្ន កា  ធានា ច្ាំឈ ោះ កា  លុប ឈចល ទាំង ឈនោះ ។ ោងឈនោះឈទៀត បញ្ញតេ ិដដ្លអនុវតេទាំងអស់ 

បទបបញ្ញតេ ិ និងនីតិវធីិ។ តាំ វូកា  ដ្ឋបល និងក្សមម វធីិ; និងនីតិវធីិសស្ាប់កា ស្រប់ស្រងសា ឈពើពនធ  

និងកា ដលទាំក្សាំណត់ស្តានឹងស្តូវបនអនុវតេឈដ្ើមបីធានាបននូវកា ទទួលខុសស្តូវស្តឹមស្តូវសស្ាប់កា ច្ាំ

 យ្ឈលើរឈស្ាងឈនោះ។ ក្សាំណត់ ស្តា ទាំង អស់ ដដ្ល ចាំបច្ ់ឈដ្ើមបី បញ្ជា ក្ស ់ពី តស្មូវ កា  ទាំង ឈនោះ នឹង 

អាច្  ក្ស បន សស្ាប់ កា  ពិនិតយ ឈ ើង វវ ិ ឈដ្ឋយ្ បុរគលិក្ស ក្សន ុង ស្សកុ្ស  ដ្ឋ និង សហព័នធ  ស្តឹម ស្តូវ ។ 

ខុ្ាំ សូម បញ្ជា ក្ស ់បដនថម ឈទៀត ថ្ន កា  ច្ាំ យ្ ទាំង អស់ នឹង ស្តូវ បន បងខ ាំ ឲ្យ ឈធវ ី ឬ បនាា ប ់ព ីកាល 

ប ឈិច្េទ ដដ្ល ាន ស្បសទិធិ ភាព និង មុន ម្លៃ បញ្ចប ់ម្ន រឈស្ាង ឈនោះ ។ កា   ំខាន នឹង ស្តូវ បន 

រាយ្ កា ណ ៍ថ្ន ស្តឹម ស្តូវ ច្ាំឈ ោះ រឈស្ាង ឈនោះ ដត ប ុឈ ណ ោះ ឈហើយ្ នឹង មិន ស្តូវ បន ឈស្បើស្បស់ សាំរាប់ 

កា  ផគ ផូគង មូលនិធិ ឈលើ រឈស្ាង ពិឈសស ឈនោះ ឬ រឈស្ាង ពិឈសស   មួយ្ ដដ្ល ស្តូវ បន ហាម ឃាត ់

ឈនាោះ ឈទ ។Todd Simpson  

☒ 

សាលា ទនេះ នងឹ គ្តូិ  គ្រប់គ្រង ទោយ និយមន័យ តាម ចាប់ នន ការ អាណាពាបាល និង ការ ចូល រមួ 

ក្សន ុង គ្រួសារ ទ ើយ នឹង អនុិ តរ ក្សមម ិ ធី សា សក្សមមភាព និង នសាតិិ ធី សា តាម ការក្សំណត់ ផដ្ល បាន ផចង ក្សន ុង 

ESEA  Sបទណរ ញ ទចញ ៨១០១ 

☒ 

ចូ្ល មួោាតាបិតានិងស្ក្សមុស្រួសា  បស់កុ្សា ដដ្លបឈស្មើកា ងា ក្សន ុង Title I, Part A 

ក្សន ុងកា សឈស្មច្ចិ្តេអាំពី ឈបៀបដដ្ល Title I, Part A មូលនិធិបស្មងុទុក្សសស្ាប់ស្រួសា  engagement 

ស្តូវបនច្ាំ យ្ [ភារ 1116(b)(1) និង (c)(3)]; 

☒ 

 មួោន អភិវឌ្ឍ/ពិនិតយឈ ើងវ ិោមួយ្ស្រួសា ដដ្លានកា ឃុាំឃាាំង បស់សិសសអាំពីឈោលនឈោបយ្ម្នកា 

ចូ្លនិវតេ បស់សាលានិងស្រួសា និងដច្ក្សជូនឪពុក្សាេ យ្ បស់កូ្សនដដ្លបនចូ្ល មួនិងបឈងា ើតដផនកា 

ចូ្ល មួ បស់ាតាបិតានិងស្ក្សមុស្រួសា ឈដ្ើមបីក្សុាំឲ្យោត់ានសហរមន៍មូលដ្ឋឋ ន[ភារ 1116(b)(1)]; 

☒ 

ចូ្ល មួោមួយ្ាតាបិតា និងស្ក្សមុស្រួសា  តាម ឈបៀបដដ្លឈ ៀបច្ាំ ឥតឈប់ឈ  និងទន់ឈពលឈវលា 

ក្សន ុងដផនកា  ពិនិតយ និងដក្សលមអក្សមម វធីិ ឈៅឈស្កាមដផនក្សឈនោះ  មួានដផនកា  កា ពិនិតយ 

និងដក្សលមអឈោលនឈោបយ្ ាតាបិតា និងស្រួសា  

និងកា អភិវឌ្ឍ មួោន ម្នដផនកា ក្សមម វធីិធាំទូលាយ្ បស់សាលា ឈៅឈស្កាមដផនក្ស ១១១៤(ខ)(ខ)(២) [ភារ 

១១១៦(រ)(រ)(៣)] 

☒ 

ឈស្បើ កា   ក្ស ឈឃើ  ម្ន កា  ស្តួត ពិនិតយ ឈោល នឈោបយ្ កា  ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  

ឈដ្ើមបី  ច្នា យ្ុទធ សាស្តសេ  សស្ាប់ កា  ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  ដដ្ល ាន ស្បសិទធិ ភាព 

ោង មុន និង ឈដ្ើមបី ដក្ស សស្មួល ស្បសិន ឈបើ ចាំបច់្ ឈនាោះ ភាព  បួ  មួ  បស ់ឪពកុ្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  

 បស ់សាលា[ ភារ 1116( ក្ស )(2 ) ( C) ]; 

☒ 

ស្បសិនឈបើដផនកា សស្ាប់ Title I, Part A, អភិវឌ្ឍន៍ឈស្កាមវរគ ទី 1112 

មិនស្តូវបនឈព ចិ្តេច្ាំឈ ោះឪពុក្សាេ យ្និងស្ក្សមុស្រួសា ម្នកុ្សា ដដ្លបនចូ្ល មួ, 

សាលានឹងដ្ឋក់្សជូនមតិឪពកុ្សាេ យ្និងស្ក្សមុស្រួសា ោមួយ្ដផនកា ឈៅឈពលដដ្លសាលាដ្ឋក់្សសាំឈណើឈៅភាន

ក់្សងា អប់ ំមូលដ្ឋឋ ន [ភារទី 1116(b)(4)] ; 
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☒ 

ផេល ់ជូន ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  នីមួយ្ៗ នូវ  បយ្កា ណ៍  បស ់សិសស ាន ក់្ស ៗ អាំព ីកា  អនុវតេ កូ្សន 

 បស ់ខល នួ ឈលើ កា  វាយ្ តម្មៃ  បស ់ ដ្ឋ ោ ង ឈហាច្  ស់ ក្សន ុង រណិតវទិា សិលបៈ ភាសា និង កា  អាន 

[ភារ ១១១១(h)(៦)(B)(i)]; 

☒ 

ផេល់ដ្ាំណឹងដ្ល់ាតាបិតា និងស្ក្សមុស្រួសា នីមួយ្ៗឲ្យបនទន់ឈពលឈវលា 

ឈៅឈពលដដ្លកូ្សន បស់ពួក្សឈរស្តូវបនចត់តាាំង ឬស្តូវបនបឈស្ងៀនសស្ាប់ យ្ៈឈពលបួន (4) 

ឬឈស្ច្ើនោងសបដ ហ៍ោប់ៗោន ឈដ្ឋយ្ស្រូបឈស្ងៀនាន ក់្សដដ្លមិនស្តូវបនបញ្ជា ក់្សឈៅក្សន ុងអតថន័យ្ម្ន ក្សយ

ឈនោះឈៅក្សន ុង   34 CFR ដផនក្ស 200។ 56 [ភារ 1112(e)(1)(B)(ii)]; និង 

☒ 
ផេល់ព័ត៌ានជូនាតាបិតា និងស្ក្សមុស្រួសា នីមួយ្ៗឱ្យបនទន់ឈពលឈវលា 

ទក់្សទងនឹងសិទធិ បស់ពួក្សឈរក្សន ុងកា ឈសន ើសុាំព័ត៌ានអាំពីរុណសមបតដ ិវោិា ជីវៈ បស់ស្រូបឈស្ងៀនថ្នន ក់្សឈ ៀន ប

ស់សិសស និងប រា៉ា ស្បូឈហវសលល [ភារ ១១១២(e)(១)(A)(i)(I)(I) និង ភារ១១១២(រ)(១)(ក្ស)(ii)]។ 
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ការវាយតនមៃតគ្មូិការ 
កា  វាយ្ តម្មៃ តស្មូវ កា  រ ឺោ មូលដ្ឋឋ ន ម្ន ដផនកា  ចូ្ល  មួ ស្រួសា  និង ឪពុក្ស ាេ យ្ ។  ឈៅ ឈពល ជួប ោមួយ្ ឪពុក្ស 

ាេ យ្ និង អនក្ស ោប ់ ក្ស់ ព័នធ  ទិននន័យ្ ពី ដ្ាំឈណើ  កា  វាយ្ តម្មៃ តស្មូវ កា  ផេល់ ទិននន័យ្ ពី ឆ្ន ាំ មុន និង ទិននន័យ្ និនាន កា  

ដដ្ល អាច្ ស្តូវ បន ឈស្បើស្បស់ ឈដ្ើមបី ឈធវ ី កា  សឈស្មច្ ច្ិតេ អាំពី កា  អនុវតេ  ដផនកា  សស្ាប់ ឆ្ន ាំ ខាង មុខ ឈនោះ ។  តាម វវធិី 

ឈនោះ កា  សឈស្មច្ ច្ិតេ មិន ដមន ោ កា  បាំ ន ឈនាោះ ឈទ ប ុដនេ  ោ កា  សឈស្មច្ ច្ិតេ ដដ្ល ាន មូលដ្ឋឋ ន ឈលើ ទិននន័យ្ និង 

ាន ឈោល បាំណង ។    
 

Previous ឆ្ន ំ មុន លទធែល  ិរញ្ញ ិតថ ុ និង ក្សមម ិ ធី សា 

ទិដ្ឋភាពទូទៅសារទពើពនធ   from the  Previous  Fiscal  Year 

(វរគ ឈនោះមិនតស្មូវឱ្យាន Title I Schools លមីឈទ) 

កា ដច្ក្សអាំឈ យ្ាតាបិតា 

និងស្រួសា ស ុបពីឆ្ន ាំមុនៗ  
ស្រឹោះសាថ ន ស ុប ស្តូវ បន ច្ាំ យ្  មូលនិធិ ស ុប ដដ្ល ឈៅ សល ់

$ 3,400.00 $2,507.11 $ 892.89 

គ្បសិន ទបើ មូលនិី ិ ទៅ ផត មាន ទៅ ចងុ ឆ្ន ំ ទនេះ ពនយល ់ពសា មូល ទ តុ ផដ្ល មូលនិីិ មិន គ្តូិ  បាន 

ចំណាយ ទពញទលញ និង រទបៀប ផដ្ល ឪពុក្ស មារ យ នងឹ ចូល រមួ ក្សន ុង ការ ទរៀប ច ំផែនការ សំរាប់ មូលនិី ិ 

ទដ្ើមបសា ចំណាយ ទពញទលញ ក្សន ុង អឡុំង ឆ្ន ំ ផែនការ បចច ុបបនន  ។ 

មូលនិធិ ឈៅ សល់ ឈៅ ច្ុង ឆ្ន ាំ ឈនោះ ឈដ្ឋយ្សា  ដត កា  ផ្កៃ ស់ បត  ូ តម្មៃ  ោមួយ្ អនក្ស លក្ស់ និង បញ្ជា  កា  ស្តូវ បន លុប 

ឈចល បនាា ប់ ពី ម្លៃ ក្សាំណត់ សាំរាប់ កា  បញ្ជា  ។  ឪពុក្ស ាដ យ្ នឹង ស្តូវ បន បញ្ច លូ ក្សន ុង អាំ ុង ឆ្ន ាំ ឈនោះ ស្បសិន ឈបើ លវកិា 

ឈនោះ តស្មូវ ឲ្យ ាន កា  ពិនិតយ ឈ ើង វវ ិ ។ 

 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ Programmatic from the Previous Fiscal Year 

(វរគ ឈនោះមិនតស្មូវឱ្យាន Title I Schools លមីឈទ) 

ទិដ្ឋភាពទូទៅននបនទប់ីនធានមាតា 

សរុបដ្ំទណើរទសសនកិ្សចចទៅបនទប់ីនធានមាតា 

(គ្តូិ មានឯក្សសារទលើសាៃ ក្សសញ្ញញ បនទប់ីនធានក្សន ុងសនៃ ឹក្ស) 

 

ីនធាន 

សរុប គ្តូិ  

បាន ពិនិតយ 

ទមើល ពសា 

បនទប់ 

ីនធាន 

មាតា បិតា 

ទតើ អនក្ស គ្តូិ  ទគ្បើ គ្បាស់ បនទប់ ីនធាន មាតាបិតា 

Title I ទពញទលញ ដូ្ចទមរច ?  

(រមួ បញ្ច ូល សនន ិោឋ ន ផដ្ល មិន បាន គ្តលប់ មក្ស វិ ធញ 

ឬ ព័ត៌មាន ទែសង ទទៀត ផដ្ល ទាក់្ស ទង ទៅ នឹង បនទប់ 

ីនធាន ផដ្ល ទាក់្សទង នឹង ឪពុក្ស មាា យ) 

6 គ្រួសារ គ្តូិ  បាន ែរល ់អាហារ គ្បច ំសបារ  ៍ គ្ពម ទាងំ 

គ្ក្សមុ គ្រួសារ ជា ទគ្ចើន បាន ទទួល អាហារ តាម ផដ្ល 

ចបំាច់ ទៅ ទពល គ្តូិ  បាន ទសន ើ សុំ ។   

 
 
 

0 

 

ឈដ្ឋយ្សា  កា  វ តត បនេ ឹង ជាំងឺ ខូវដី្ ោម ន ឪពុក្ស ាេ យ្ 

  ាន ក្ស់ ស្តូវ បន អនុញ្ជញ ត ឲ្យ ចូ្ល ឈ ៀន ឈៅ ក្សន ុង 

ប ឈិវណ សាលា ឈ ើយ្ ។  
2021 – 2022 

ឈៅឈពលដដ្លកា  តតតបិតម្នជាំងកូឺ្សវដី្ស្តូវបនដ្ក្សឈច្  

ឈយ្ើងនឹងានកា បឈងាហ ោះឈា ងឈទៀងទត់  មួទាំង 1 

លាៃ ច្ក្សន ុងមួយ្ដខដដ្លម្ច្ដ្នយោមួយ្ក្សិច្ច ស្បជុាំ SAC។ 
សទងេប គ្ពឹតរ ិការណ៍ ជួបជុំ មាតាបិតា ពសា ឆ្ន ំ មុន 

កិ្សចច គ្បជុំ ចំណងទជើង គ្បច ំឆ្ន ំ មួយ  

9/24/2020  

គ្ពេះ វិ ធហារ ទគ្កាក្ស ទឡើង  
 

 20 • ឪពុក្ស មារ យ បាន ផលៃង ថា ពួក្ស ទរ គ្តូិ  

បាន ជូន ដំ្ណឹង បផនែម ទទៀត ទាក់្ស ទង 

នឹង ផែនការ ចូល រមួ របស់ ឪពុក្ស មារ យ 

និង គ្រួសារ របស់ ទយើង ។ ទគ្មង ់មតិ 

ទោបល់ គ្តូិ  បាន គ្បមូល ។  
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ក្សិច្ច ស្បជុាំអភិវឌ្ឍន៍ 

9/10/2020 
CSE  

 

41 • ឪពុក្ស មាា យ បាន ជូន ដំ្ណឹង ដ្ល់ សាលា 

នន សក្សមមភាព សិក្សា គ្បទេទ គ្រួសារ ចង ់

ជួយ សិសស ឲ្យ ទទួល បាន ទជារជ័យ ក្សន ុង 

ការ សិក្សា ។  

រាគ្តសាអក្សេរក្សមម  

10/15/2020 

និមម ិតទៅក្សន ុងគ្ក្សមុ 

24 • សិសស និង មាតាបិតា បាន ចូល រមួ ក្សន ុង 

គ្ក្សមុ ផដ្ល សន កូ្សគ្តូិ  បាន អាន និង 

បង្ហា ញ ទោយ គ្រ ូបទគ្ងៀន សិសស និង 

ថាន ក់្ស ដឹ្ក្សនា ំស រមន៍ (Librarians)  

• សក្សមមភាព គ្តូិ  បាន បង្ហា ញ ទោយ 

ក្សគ្មិត ថាន ក់្ស ទែសង ៗ ។  

• សិសស គ្តូិ  បាន ទលើក្ស ទឹក្ស ចិតរ ឲ្យ បទង្ហា េះ 

ខ្ល នួ ឯង នូិ ការ អាន និង ទ វី ើ សក្សមមភាព  

• តំណ ភាា ប់ ទៅ សក្សមមភាព អក្សេរក្សមម 

របស់ សិសស ទែសង ទទៀត គ្តូិ  បាន ែាល់ ឲ្យ 

។  

• ទរ ទំព័រ ទនេះ គ្តូិ  បាន ទុក្ស ឲ្យ សក្សមម 

ទដ្ើមបសា ឲ្យ សិសស អាច គ្តឡប់ មក្ស ទមើល 

ការ អាន ឮៗ  ទ ើយ ផសវ ងរក្ស តំណ 

• ទគ្មង ់ការ បទញ្ច ញ មតិ គ្តូិ  បាន គ្បមូល 

ពសា ឪពុក្ស មាា យ 

រាគ្តសា STEAM  

1/21/2021  

និមម ិតទៅក្សន ុងគ្ក្សមុ 

35 • ក្សគ្មិត ថាន ក់្ស នសាមួយៗ បាន បទងកើត ទំព័រ 

សក្សមមភាព របស់ គ្ក្សមុ សគ្មាប់ រណិត 

វិ ធទា វិ ធទា  ឬ វិ ធសវ ក្សមម 

• គ្ក្សមុ បទចចក្សិ ធទា បាន បទង្ហា េះ សក្សមមភាព 

ទែសង ៗ ផដ្ល សិសស អាច ទ វី ើ បាន ទៅ ទលើ 

បនាទ ត់ 

• គ្ក្សមុ សិលបៈ បាន បទងកើត រទគ្មាង ខ្ៃ សា ៗ 

ផដ្ល អាច ទ វី ើ បាន ជាមួយ ិតថ ុ ទៅ ែទេះ 

• មាន ការ ពិទសាីន៍ វិ ធទាសាតសរ  និមម ិត 

• និសសិត គ្តូិ  បាន អទញ្ា ើញ ឲ្យ ផចក្ស រំផលក្ស 

ការ ពិទសាីន៍ ផ្ទទ ល់ ខ្ល នួ របស់ ពួក្ស ទរ 

តាម រយៈ គ្ក្សមុ 

• ទំព័រ គ្ក្សមុ ទនេះ គ្តូិ  បាន ទុក្ស ឲ្យ មាន 

សក្សមមភាព សគ្មាប់ សិសស ទដ្ើមបសា ផសវ ង រក្ស 

។  

• ទគ្មង ់មតិ ទោបល់ គ្តូិ  បាន គ្បមូល ពសា 

ឪពុក្ស មាា យ ។  

• មតិ ទោបល់ របស់ សិសស រឺ មាន ភាព 

វិ ធជាមាន ខាៃ ងំ ចំទពាេះ គ្រ ូសគ្មាប់ 

គ្ពឹតរ ិការណ ៍ទនេះ ។ 

អតសាតកាលជាមួយឪពុក្សមារ យ (3)  

និមម ិតឈៅក្សន ុងស្ក្សមុ 
2 nd

  Thursday of the Month in 
 

Mtg 1 = 

14 

• ឪពុក្ស មាា យ គ្តូិ  បាន ែរល់ នូិ ីនធាន 

និង យុទធសាតសរ  ផដ្ល ពួក្សទរ អាច ទគ្បើ 

ទៅ ែទេះ ។  
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 Mtg = 24 

Mtg = 

លុបឈចល 

• ិរគ  ព័ត៌មាន ផដ្ល គ្រប ដ្ណរ ប់ ទលើ ដំ្ទណើរ 

ការ IEP សុិតែ ិភាព និង FSA  

• ទគ្មង ់មតិ ទោបល់ ផដ្ល បាន គ្បមូល 

ពសា ឪពុក្ស មាា យ ។  

ក្សិច្ច ស្បជុាំអភិវឌ្ឍន៍  

2/18/2021  
CSE  

7 • ឪពុក្ស មាា យ បាន ជូន ដំ្ណឹង ដ្ល់ សាលា 

នន សក្សមមភាព សិក្សា គ្បទេទ គ្រួសារ ចង ់

ជួយ សិសស ឲ្យ ទទួល បាន ទជារជយ័ ក្សន ុង 

ការ សិក្សា ។ ទយើង ក៏្ស បាន ពិភាក្សា អំពសា 

រទបៀប បទងកើន ការ ចូល រមួ របស់ ឪពុក្ស 

មាា យ ែង ផដ្រ  

សាលាឈ ៀន អាច្ បដនថម បនាា ត់ បដនថម ឈទៀត ឈដ្ឋយ្សា  វា ស្តូវ បន តស្មឹម ឈៅ នឹង ដផនកា  ភាា ប់ ក្សយ  បស់ ាតាបិតា 

និង ស្រួសា  ពី ឆ្ន ាំ សា ឈពើពនធ  មុន – សក្សមមភាព ស្តូវ ផគ ផូគង សក្សមមភាព ដដ្ល បន បញ្ច លូ ឈៅ ក្សន ុង ដផនកា  ភាា ប់ ក្សយ 

 បស់ ាតាបិតា និង ស្រួសា  ចប់ពី ឆ្ន ាំ សិក្សា មុន ។  ស្បសិន ឈបើ សក្សមម ភាព មិន ស្តូវ បន ឈធវ ី ឈ ើង 0 រួ  ដត ស្តូវ បន 

បញ្ច លូ ឈៅ ក្សន ុង ជួ  ឈ  " ច្ាំនួន អនក្ស ចូ្ល  មួ " ោមួយ្ នឹង កា  ពនយល់ ពី មូល ឈហតុ ដដ្ល ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ ឈនោះ មិន ស្តូវ បន 

ឈធវ ី ឈ ើង ឈៅ ក្សន ុង ជួ  ឈ  " លទធ ផល " ។ 

 

សឈងខបព័ត៌ានវាយ្តម្មៃ និងមតិឈោបល់ាតាបិតាដដ្លបនស្បមូលពីកិ្សច្ច ស្បជុាំអភិវឌ្ឍន៍ d 

ឈដ្ើមបោីាំស្ទដ្ល់កា អភិវឌ្ឍដផនកា ម្នកា ចូ្លនិវតេន៍ាតា និងស្រួសា ឈនោះ។ 

ដផអក្ស តាម ក្សិច្ច ស្បជុាំ អភិវឌ្ឍន៍ ព័ត៌ាន ដូ្ច្ ខាង ឈស្កាម ឈនោះ ទទួល បន។  ឪពុក្សាេ យ្ចូ្លច្ិតេដូ្ច្ខាងឈស្កាម៖  

•  ព័ត៌ាន ជាំនួយ្ អាំពី កា  ឈ ៀន សូស្ត 

• ព័ត៌ាន សស្ាប់ ឪពុក្សាដ យ្ ដដ្ល ាន សាំនួ  និង វរគ  ឈ ៃ្ ើយ្ ឈៅ ច្ុង បញ្ចប់ 

•  ឈបៀប ដដ្ល កូ្សន ខុ្ាំ អាច្ បនេ  កា  អប់ ំ  បស់ ពួក្សឈរ 

• ដផនក្ស នីមួយ្ៗ ស្តូវ បន ពិនិតយ ឈ ើង វវ ិ ោ ង សីុ ជឈស្ៅ 

• ព័ត៌ានដ្៏អសាច  យ 

• ឈរហទាំព័  FSA ស្តូវ បន ផេល់ ឲ្យ 

• រាំនិត ស្ពឹតេ ិកា ណ៍ នា ឈពល អនារត ស្តូវ បន ផដល់ ឲ្យ 

Barriers 

ការទគ្បើគ្បាសល់ទធែល ិរញ្ញ ិតថ ុ និងក្សមម ិ ធី សាឆ្ន មំុន ទិននន័យអាកាសធាតឃុុំ សង្ហក ត ់និងសាលាទរៀន 

ទិននន័យទសសនៈមាតាបតិា; ទិននន័យពសាក្សចិច គ្បជុំ SAC; ទិននន័យ ចូល រមួ របស់ ឪពុក្ស មាា យ; 

ទិននន័យសទងកត; ទនិនន័យ ការ សទ ង់ មតិ របស់ ឪពុក្ស មាា យ; ទិននន័យពសាក្សចិច គ្បជុំ Title I Developmental 

បទសមាា សនម៍ាតាបិតា នងិគ្ក្សមុទផ្ទា តអារមមណ៍ មតិទោបល់គ្របូទគ្ងៀននិងអនក្សគ្រប់គ្រង; ទគ្មង់ ទែសង 

ទទៀត នន ទិននន័យ វាយ តនមៃ តគ្មូិ ការ ; នងិអនុិ តរដំ្ទណើរការវាយតនមៃតគ្មូិការ។  បនាទ ប់ មក្ស សូម 

ទរៀបរាប់ ពសា ឧបសរគ  ផដ្ល រា រាងំ ការ ចូល រមួ និង ការ ចូល រមួ របស់ ឪពុក្ស មារ យ និង សមាជិក្ស គ្រួសារ ក្សន ុង 

អំឡុង ឆ្ន ំ សិក្សា មនុ ។ 

1. កា ដ្ឹក្សជញ្ជ នូ  

2.  បាំងភាសា 

3. កា  ក្សាំណត់ ឈពល សស្ាប់ ស្រប់ ភារី 

4. កា មិនឈអើឈពើឪពុក្សាដ យ្  

១) អាទិភាព TOP  THREE របាងំ  (អាច្ផស ាំបនខៃោះ) 
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២) ចូ្ ឈ ៀបរាប់អាំពជីាំហានដដ្លនឹងស្តូវអនុវតេក្សន ុងក្សាំ ុងឈពលឆ្ន ាំសិក្សាខាងមុខ 

ឈដ្ើមបយី្ក្សឈន ោះឈលើឧបសរគម្នកា ចូ្លោសាជិក្ស បសា់តាបិតា និងស្រួសា  (required- 

 មួបញ្ច លូពី ឈបៀបដដ្លសាលានឹងយ្ក្សឈន ោះឧបសរគសស្ាប់សិសសដដ្លានសាជកិ្សស្រួសា ដដ្លានក្សាំ តិសម

តថភាពភាសាអង់ឈរៃស, ឪពកុ្សាេ យ្និងសាជិក្សស្រួសា ដដ្លានពិកា ភាព, 

និងឪពុក្សាេ យ្និងសាជកិ្សស្រួសា ដដ្លោអនក្សច្ាំ ក្សស្សកុ្សស្សបតាម ESSA វរគ  1116 (f)) ។  

 
 បាំង 

ជាំហាន 

ឬយ្ុទធសាស្តសេ ដដ្លនឹងស្តូវអនុវតេឈដ្ើមបីបាំបត់ឬកាត់បនថយ្កា រារាាំង 

1) 
កា ដ្ឹក្សជញ្ជ នូ  

CSE នឹង បនេ  ផេល់ នូវ កា  ស្បជុាំ ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈស្ៅ ច្ាប់ ឈៅ ក្សន ុង 

សហរមន៍  បស់ ឈយ្ើង ។ 

2) 

 បាំងភាសា  

CSE នឹង ពាោម ឲ្យ អនក្ស បក្ស ដស្ប ឈៅ ក្សន ុង ក្សិច្ច ស្បជុាំ ឪពុក្ស ាេ យ្ 

ស្បយ្ុទធ នឹង  បាំង ភាសា ឈៅ ក្សន ុង ភាសា ដដ្ល ាន ោ ទូឈៅ បាំផុត 

 បស់ ឈយ្ើង ( ភាសា ឈអសា   ) ឈដ្ឋយ្សា  ឈយ្ើង ាន បុរគលិក្ស ដដ្ល 

ោ ភាសា  ពី  ឈយ្ើង នឹង ដសវង  ក្ស អនក្ស សម ័ស្រ ច្ិតេ ឈដ្ើមបី បក្ស ដស្ប ឈៅ 

ស្ពឹតេ ិ កា ណ ៍ទាំង ឈនោះ ។ 

3) 
កា  ក្សាំណត់ 

ឈពល  

CSE នឹង បនេ  ផេល់ ក្សិច្ច ស្បជុាំ ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈៅ ក្សន ុង ក្សិច្ច ស្បជុាំ ស្បចាំ 

ម្លៃ និង ឈពល លាៃ ច្ ឈហើយ្ និង បនេ  ដសវ ង  ក្ស ទស្មង់ ជាំនួស ម្ន កា  

ស្បជុាំ ដូ្ច្ ោ TEAMS ឬ វវធីិ សាស្តសេ  ឈផសង ឈទៀត ។  

4) 

ឪពុក្សាដ យ្មិ

នអន់ចិ្តេ  

CSE នឹង ពាោម  ឈ ៀប ច្ាំ PTA និង ផេល់ នូវ ស្ពឹតេ ិ កា ណ ៍ឪពុក្ស 

ាេ យ្ ោ ឈស្ច្ើន ឈដ្ើមបី ជាំ  ុ ឲ្យ ាន កា  ចូ្ល  មួ  បស់ ឪពុក្ស ាេ យ្ 

តាម  យ្ៈ កា  ឈលើក្ស ទឹក្ស ច្ិតេ ដ្ល់ សិសស ។  ឧទហ ណ៍ មួាន៖  

headphones, កាេ  រឈស្ាងវទិាសាស្តសេ , និងដលបងឈ ៀន. 

 

លទធែល ទលើសលប់ /ទោលទៅ សគ្មាប់ ឆ្ន ំ សិក្សា បចច ុបបនន 

ឈដ្ឋយ្ ពចិ   ពី  បាំង និង យ្ុទធសាស្តសេ   បស ់អនក្ស ដដ្ល ាន បាំណង កាត់ បនថយ្ ឬ លុប បាំបត់ វា ឈតើ 

លទធផល /ឈោលឈៅ ឈលើសលប់ សស្ាប់ ឆ្ន ាំ សិក្សា បច្ច ុបបនន  សស្ាប ់កា  ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ និង 

ស្រួសា  ាន អវ ី ខៃោះ ? 

• ឈដ្ើមបី បឈងា ើន កា  ចូ្ល  មួ ក្សន ុង ស្រួសា  ឈៅ ស្ពឹតេ ិ កា ណ ៍ទូទ ាំង សាលា ។  

• បឈងា ើនកា ចូ្ល មួស្ពឹតេ ិកា ណ៍ SAC និង Title 1 ។  

• ប ុនប ងបឈងា ើត PTA ស្ទងុ 
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គ្រទបទសក្សម រុពជ និគ្ងទបទសក្សម រុ 
 

 

កា  ទាំនាក្ស់ទាំនង រ ឺោ កា  ពស្ងីក្ស កា  វាយ្ តម្មៃ តស្មូវ កា  ឈដ្ឋយ្សា  ទិននន័យ្ និនាន កា  បន បងាហ   ថ្ន ឪពុក្ស ាេ យ្ 

បន អតាថ ធិបាយ្ ថ្ន ដ្ាំឈណើ  កា  ទាំនាក្ស់ទាំនង រួ  ដត ស្តូវ បន ដក្ស លមអ ដូ្ឈច្នោះ ពួក្ស ឈរ បន ចូ្ល  មួ ោ ង ឈព ឈល  ។  

 

កា ចូ្លដ្ាំឈណើ កា  

ចូរទរៀបរាបអ់ំពសារទបៀបផដ្លសាលានឹងែាល់ឱកាសទពញទលញដ្ល់មាតាបតិានងិគ្ក្សមុគ្រួសារទាងំអស់   

(សូមចងចអំំពសាការផ្ទតម់ខុ្ននគ្រួសារផដ្លទៅសតិតសរ៍ទសា ២១  ២១) 

ទដ្ើមបសាចូលរមួសក្សមមភាពចូលរមួរបស់មាតាបតិានងិគ្ក្សមុគ្រួសារទាងំអស។់  ទនេះ រមួ បញ្ច ូល ទាងំ យុទធសាតសរ  

សគ្មាប់ ឪពុក្ស មាា យ ផដ្ល មាន តគ្មូិ ការ ជាក្សល់ាក្ស់  ដូ្ចជា ឪពុក្សមារ យ ផដ្ល មាន តគ្មូិ ការ ដឹ្ក្សជញ្ជ នូ 

ពិទសស ឪពុក្ស មារ យ ផដ្ល ទ វី ើការ ទគ្ចើន ការង្ហរ តុលាការ បាន ផតងតាងំ ឪពុក្សមារ យ ផដ្ល ពិការ 

ឪពុក្សមារ យ ផដ្ល ទចេះ នោិយ ភាសា អង់ទរៃស ជា ភាសា ទសា ពសារ ឪពុក្ស មារ យ ចំណាក្សគ្សកុ្ស ឪពុក្ស មារ យ មាន 

កូ្សន ទគ្ចើន ទៅ តាម សាលាទរៀន ទគ្ចើន អនក្ស អាណាពាបាល អាណាពាបាល ផដ្ល មាន សសិស ទគ្ចើន នាក្ស ់ទៅ 

ក្សន ុង ែទេះ ។ល។ ជា ពិទសស សតវទា h នងឹ គ្តូិ  ដ្ក្ស ទចញ ទដ្ើមបសា ធានា ថា ឪពុក្ស មារ យ/អនក្ស ោម/អងគភាព 

គ្រួសារ ជា ផែនក្ស មួយ នន ការ អប់រំ កូ្សន របស់ ពួក្ស ទរ? 

ក្សិច្ច ស្បជុាំ និង សិកាខ សាលា ឈៅ CSE ស្តូវ បន ឈធវ ី ឈ ើង ោ ភាសា អង់ឈរៃស ឈោល បាំណង  បស់ ឈយ្ើង រ ឺឈដ្ើមប ីាន 

អនក្ស បក្ស ដស្ប ឈអសា   ឈៅ ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ ភារ ឈស្ច្ើន ដដ្ល អាច្  ក្ស បន ឈដ្ើមប ីជួយ្ ទក្ស់ ទង ោមួយ្ សិសស ច្ាំនួន 

ESOL ដ្ ៏ធាំ បាំផុត  បស់ ឈយ្ើង ។  ឈយ្ើង បន ទិ អនក្ស បក្ស ដស្បឈអ ិច្ស្តូនិច្ n ក្ស ៏ដូ្ច្ ោ ឈៅ ក្សន ុង ស្ពឹតេ ិ កា ណ ៍ដដ្ល 

អនក្ស បក្ស ដស្ប មិន អាច្  ក្ស បន ។ ឈដ្ើមបីឈដ្ឋោះស្សាយ្តស្មូវកា ដ្ឹក្សជញ្ជ នូ 

ឈយ្ើងានវហិា មួយ្ឈៅក្សន ុងសហរមន៍ដដ្លអាច្ឈបើក្សទវ  សស្ាប់ក្សិច្ច ស្បជុាំឈស្ៅឈា ងតាមតស្មូវកា ចាំបច្់     

ឈហើយ្ឈយ្ើងនឹងឈដ្ តាមឈនាោះស្បសិនឈបើចាំបច្់។   ឈយ្ើង ាន រឈស្ាង ផេល់ នូវ កា  ស្បជុាំ  មួ ោន  ឈៅ ឈពល ស្ពឹក្ស និង 

ឈពល លាៃ ច្ ឈដ្ើមប ីបាំឈព  តស្មូវ កា   បស់ ឪពុក្ស ាដ យ្ និង សហរមន៍  បស់ ឈយ្ើង ឲ្យ បន ស្បឈសើ  ឈ ើង ។  ឈយ្ើង ក្ស៏ 

ក្សាំពុង  ត់ ជួប សស្ាប់ កា  ស្បជុាំ ស្បសិន ឈបើ ចាំបច្់ ឈដ្ើមប ីោាំស្ទ អនក្ស ោប ់ ក្ស ់ព័នធ  បដនថម ឈទៀត ។   

ចូរទរៀបរាបអ់ំពសារទបៀបផដ្លសាលានឹងផចក្សរំផលក្សព័តម៌ានផដ្លបានទរៀបរាបអ់ំពសារទបៀបផដ្លឪពុក្សមាា យនិង

ក្សមម ិ ធី សាគ្រួសារជួបនឹងរបាយការណ៍របសស់ាលានិងសក្សមមភាពទែសងទទៀតទៅក្សន ុងគ្ទង់គ្ទាយផដ្លយល់ដឹ្ង,  

ឯក្សសណាឋ ននងិភាសាផដ្លឪពុក្សមាា យនិងគ្ក្សមុគ្រួសារអាចយល់បាន? 

សាលា  បស ់ឈយ្ើង ឈផញើ សា  ព័ត៌ាន ស្បចាំ ដខ ឈៅ ឈដ្ើម ដខ នីមួយ្ ៗ ដដ្ល រាយ្ បញ្ា ី ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ សស្ាប ់ដខ 

ខាង មុខ ឈនោះ ។  ឈយ្ើង ក៏្ស ឈស្បើ ក្សមម វធីិ Remind App ឈដ្ើមបី ជូន ដ្ាំណឹង ដ្ល ់ាតាបិតា ពី មុខ ងា  សាលា កា  

ស្បជុាំ ស្ពឹតេ ិកា ណ៍ ោឈដ្ើម។  ាន កាេ   ស្ោប ់កាាំឈភៃ ើង មួយ្ ឈៅ ក្សន ុង កា ោិល័យ្ ច្មបង ដដ្ល រាយ្ បញ្ា ី ស្ពឹតេ ិ 

កា ណ៍ និង ាន ឈពល ឈវលា ឈហាោះ ឈហើ  និង ឈពល ឈវលា ស្បជុាំ ។  ឈយ្ើង ឈស្បើ តាំណ ឈម ដដ្ល ោប់ ទក់្ស ទង ឈៅ 

នឹង រណនី ឈផ្កេ ត  បស ់ឈយ្ើង ឈដ្ើមប ីឈធវ ី កា  អាំ វនាវ ឲ្យ ាន ស្ពឹតេ ិ កា ណ ៍និង កា  ស្បជុាំ ទាំង អស ់ចប ់

ឈផេើម 2 សបេ ហ៍ ពី ស្ពឹតេ ិ កា ណ ៍ឈនោះ  ហូត ដ្ល ់ម្លៃ ម្ន ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ ឈនោះ ។   សាលា បស់ឈយ្ើង ក្សាឈរហទាំព័   

Facebook និង  Twitter page ោមួយ្ flyers ដដ្លបនបឈងាហ ោះោឈទៀងទត់។   CSE ាន មជឈមណឌ ល ធនធាន 

ឪពុក្ស ាេ យ្ និង បនាប់ ដដ្ល ឈបើក្ស សស្ាប់ ឪពុក្ស ាេ យ្   មួយ្ ដដ្ល ស្តូវកា  ធនធាន ដដ្ល វា ផេល ់ឲ្យ ។  

ាន  មរគ ុឈទាសក៍្ស ព័ត៌ាន ឪពុក្ស ាេ យ្ សិកាខ  សាលា ចូ្ល  មួ ស្រួសា  ច្ាំណង ឈជើង ទី ១ ស្បតិទិន ស្ក្សមុ ស្រួសា  

ក្សន ុង ជាំនួយ្ និង ព័ត៌ាន ផ្កៃ ស់ បត  ូ កា  សមល ុត កា  យ្ល ់ដ្ឹង និង កា  បងាា  កា  ស្តួត ពិនិតយ កី្សឡា និង 

ព័ត៌ាន អាំពី កា  ឈស្ជើស ឈ សី សាលា ។   

ទតើ ភាសា ទែសង ៗ ផដ្ល បាន និោយ ទោយ សសិស ឪពុក្ស មាា យ និង គ្ក្សមុ គ្រួសារ ទៅ សាលា របស់ អនក្ស មាន 

ភាសា អវ ើ ខ្ៃេះ ? 

English, ឈអសា  , Tagalog, Vietnamese, Cambodian Khmer, Haitian-Creole, Chinese and Arabic.  

ឆ្ន ាំឈនោះឈយ្ើងក្សាំពុងទទួលបនសិសសលមីមក្សពីស្បឈទសមីោ ន់ា   ។ 
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គ្រទបទសក្សម 

១) ពិពណ៌នាអំពសារទបៀបផដ្លសាលានងឹទាក្ស់ទងព័តម៌ានអំពសា Title I, Part A program and activities 

អំឡុងឆ្ន ។ំ  ២) 

ទតើការគ្បាគ្ស័យទាក្ស់ទងនងឹរទបៀបណាសគ្មាប់ឪពុក្សមាា យផដ្លមានភាសាទែសងោន ផដ្លបានទរៀបរាប់ទៅ

ក្សន ុងសំណួរខាងទលើគ្បសិនទបើអាចអនុិ តរបាន?  (3 ) 

រមួមានឧបក្សរណ៍នងិីនធានផដ្លនឹងគ្តូិ បានទគ្បើសគ្មាប់ទំនាក្ស់ទំនង។    

(1) យ្នេឈហាោះ Flyer ឈៅឈលើ ម្ផាមុខ  ផងដដ្  ោ ភាសា ឈអសា  បន បញ្ជ នូ ឈច្  ោ ង ឈហាច្  ស់២ សបេ ហ៍ 

មុន ស្ពឹតេ ិកា ណ៍ ឈនោះ ។ 

(2) Marquee ចុ្ោះ ហតថឈលខា ឈៅ ខាង មុខ 

(3) ព័ត៌ានស្បចាំដខដ្លឪ់ពកុ្សាេ យ្ / ដស្បោភាសាឈអសា    

(4)  ំលឹក្ស App 

(5) Parent Call Outs/Email  

(6) ទាំព័  Facebook/Twitter/ និង Instagram  

 

ទាំងអស់ឈនោះ រឺោ មឈធាបយ្ ដដ្ល ឈយ្ើង ឈស្បើ ឈដ្ើមប ីជូន ដ្ាំណឹង ដ្ល ់ាតាបតិា ម្ន ច្ាំណងឈជើង 

ឈលខ ១ ក្សមម វធីិ Part A និង សក្សមមភាព ឈផសងៗ ឈព  មួយ្ ឆ្ន ាំ ។  

 

ឈតើ សាលា នឹង ពិពណន៌ា និង ពនយល ់ោ ង ដូ្ច្ឈមដច្ (១) ក្សមម វធីិ សិក្សា ឈៅ សាលា (២) ទស្មង់ ម្ន កា  

វាយ្ តម្មៃ ដដ្ល ឈស្បើ ឈដ្ើមបី វាស់ សា ង់ កា  វ កី្ស ច្ឈស្មើន  បស ់សិសស (៣) ក្សស្មិត សមិទធ ផល ដដ្លឈរ  ំពឹង ថ្ន 

នឹង ទទួល បន? (៤) ឈៅក្សន ុងភាសាដដ្លអនុវតេទ ាំងអស់? 

(1) ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល កិ្សច្ច ស្បជុាំ ស្បចាំ ឆ្ន ាំ ច្ាំណង ឈជើង ទី 1 និង during the Fall Open House ស្រ ូបឈស្ងៀន ថ្នន ក្ស់ 

ឈ ៀន នឹង ឈធវ ី បច្ច ុបបនន  ភាព ឪពុក្ស ាេ យ្ អាំពី ក្សស្មិត សមិទធ ផល ដដ្ល សិសស ស្តូវ បន  ំពឹង ថ្ន នឹង ទទួល បន 

កា  វាយ្ តម្មៃ ដដ្ល ឈស្បើ ឈដ្ើមបី វាស់ សា ង់ កា  វ កី្ស ច្ឈស្មើន  បស ់សិសស  និង ក្សមម វវធិ ីសិក្សា ។ 

(2) ឈរហទាំព័  Duval County Public Schools ាន  ធនធាន សិក្សា ដដ្ល ាន ឈៅ ឈលើ ឈរហទាំព័  សស្ាប់ 

ឪពុក្ស ាេ យ្ 

(3) ឈោល ឈៅ សាលា Crystal Springs  និង ក្សស្មិត សមិទធផល ឈលើ កា  វាយ្ តម្មៃ  បស ់ ដ្ឋ នឹង ស្តូវ បន 

បងាហ   ឈៅ ក្សន ុង កិ្សច្ច ស្បជុាំ ស្បចាំ ឆ្ន ាំ ស្ពម ទាំង តាម  យ្ៈ សនន ិសីទ ស្រូ បឈស្ងៀន និង យ្ប់ ឈម ឈព  មួយ្ ឆ្ន ាំ ។ 

៤) ឈយ្ើងនឹងឈស្បើ transact.com ឬ google translate 

ឈដ្ើមបីបក្សដស្បឈៅកាន់ស្រប់ភាសាដដ្លអាច្ឈស្បើបនតាមកា ឈសន ើសុាំ។ 

 

១) ឈតើកា សឈស្មច្ចិ្តដានឱ្កាសអវ ីខៃ ោះសស្ាប់ឪពុក្សាដ យ្ឈៅទីតាាំងសាលាឈ ៀន?  ២) 

ឈតើសាលានឹងស្បស្សយ័្ទក់្សទងឱ្កាសសស្ាប់ឪពុក្សាេ យ្ឈដ្ើមបីចូ្ល មួឈធវ ីកា សឈស្មច្ចិ្តេោ ងដូ្ច្ឈមេច្?     

(1)  កិ្សច្ច ស្បជុាំ SAC ាន ឱ្កាស ោ ឈស្ច្ើន សស្ាប ់ឪពុក្ស ាេ យ្ ក្សន ុង កា  ឈធវ ី កា  សឈស្មច្ ចិ្តេ ឈៅ បឋម 

សិក្សា ស្រីសាេ ល ់ស្តសព ីង ។  

(2) ឈយ្ើង ក្សាំពុង ពាោម បឈងា ើត PTA " លមី "  មួយ្ សស្ាប ់ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈដ្ើមប ីចូ្ល  មួ និង ជួយ្ ឈធវ ី កា  

សឈស្មច្ ច្ិតេ ឈៅ សាលា ផង ដដ្  ។ 

 

បដនថមពីឈនោះឈទៀត  ឈយ្ើងសុាំកា បញ្ច លូាតាបិតាឈៅស្រប់ច្ាំណងឈជើងឈលខ ១, SAC,  សនន ិបតាតាបិតា  

និងស្ពឹតេ ិកា ណ៍សាលា។ ស្ពតឹេ ិ កា ណ៍ ច្ាំណង ឈជើង ទី 1 ទាំង អស ់បញ្ច ប់ ឈដ្ឋយ្ កា  សា ង់ មតិ មួយ្ ដដ្ល ឈសន ើ 

ឲ្យ ឪពុក្ស ាេ យ្ ាន មតិ ឈោបល ់អាំព ីស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ ឈនោះ និង តស្មូវ កា  នា ឈពល អនារត ផង ដដ្   ។   

ឈតើ សាលា នឹង ដ្ឋក់្ស ជូន មតិ ឈោបល ់ បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្ក្សមុ ស្រួសា  ឈៅ កាន់ កា ោិល័យ្ ច្ាំណង 

ឈជើង ស្សកុ្ស I ោ ង ដូ្ច្ ឈមដច្ ស្បសិន ឈបើ ាន កា  ស្ពួយ្ ប មភ ពី ឪពុក្ស ាេ យ្ អាំព ីកា  អនុវតេ ដផនកា  

ទូទ ាំង សាលា ច្ាំណង ឈជើង I ដដ្ល មិន ឈព  ចិ្តេ នឹង ពួក្ស ឈរ ? [ESEA ភារ 1116]  
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ស្រីសាេ ល ់ស្តសព ីង បន ឈស្បើ ទាំនាក់្សទាំនង ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈស្ៅ ឈា ង ដដ្ល ទទួល ខុស ស្តូវ ក្សន ុង កា  សស្មប 

សស្មួល ោមួយ្ ស្សកុ្ស នូវ កា  ស្ពួយ្ ប មភ   មួយ្ ដដ្ល ឈក្សើត ឈ ើង ពី ឪពុក្ស ាេ យ្ ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល ស្ពតឹេ ិ 

កា ណ៍ ច្ាំណង ឈជើង ទី 1 ។  ទាំនាក់្សទាំនង និង ស្ក្សមុ  ដ្ឋ បល សាលា ពិនិតយ ឈ ើង វវ ិ នូវ កា  សា ង់ មតិ ទាំង 

អស ់ដដ្ល ឈស្បើទិននន័យ្ ឈដ្ើមបី ក្សាំណត់ ជាំហាន បនាា ប់ ដដ្ល ចាំបច្់ សាំរាប់ កា  ដក្សលមអ សាលា ។    ស្បសិនឈបើ 

ដផនកា  ឈនោះ មិន ស្តូវ បន អា ពាបល យ្ក្ស មក្ស អនុម័ត ឈនាោះ ដផនកា  ដក្ស សស្មួល នឹង ស្តូវ ដ្ឋក់្ស 

ជូន កា ោិល័យ្ ច្ាំណង ឈជើង ទី ១  មួ ោមួយ្ នឹង មតិ ឈោបល ់ បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្) 

 

១) ទតើសាលានឹងទបាេះពុមពនងិទំនាក្ស់ទំនងមក្ស THIS Required Title I, Part A Parent and Family 

Engagement Plan to Parents and families  (បទចចក្សិ ធទាមិនអាចជាជទគ្មើសផតមួយរត់) ។ ២) 

ទតើផែនការទនេះនងឹទាក្ស់ទងតាមភាសាទាងំអស់ផដ្លអនុិតរចំទពាេះសាលារបសអ់នក្សោ៉ា ងដូ្ចទមរច? 

(1) The Title 1, Part A Parent and Family Engagement Plan  is posted on the school website well a 

printed and posted in the front office for parents to view.  ទយើង នងឹ ទ វី ើ ឲ្យ វា មាន ជា ទគ្ចើន ភាសា 

តាម សំទណើ ។  

២) ការ រីនធានទលខ្ ១ ក្សន ុងែទេះទៅក្សន ុងបនទប់ីនធានមាតា។   
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ការជួបជុំឪពុក្សមារ យ និងគ្រួសារផដ្លអាចបត់ផបនបាន    
សាលា ឈ ៀន ដដ្ល ទទួល បន ច្ាំណង ឈជើង I មូលនិធិ ដផនក្ស A ស្តូវ បន តស្មូវ ឲ្យ ឈ ៀប ច្ាំ កិ្សច្ច ស្បជុាំ ស្បចាំ ឆ្ន ាំ ។  

កិ្សច្ច ស្បជុាំ ឈនោះ រួ  ដត ឈធវ ី ឈ ើង ឈៅ ឈពល ដ្៏ ងាយ្ ស្សួល មួយ្ សស្ាប ់ឪពុក្ស ាដ យ្ ។  

ាតាបិតាដដ្លបនចូ្ល មួោមួយ្កុ្សា ឈៅក្សន ុងសាលាស្តូវអឈញ្ា ើ និងផេលដ់្ាំណងឹឲ្យបនស្រប់ស្ោន់ 

និងឈលើក្សទឹក្សចិ្តេឱ្យចូ្ល មួកិ្សច្ច ស្បជុាំស្បចាំឆ្ន ាំ។  កិ្សច្ច ស្បជុាំឈនោះ 

នឹងជូនដ្ាំណឹងដ្លា់តាបិតាម្នកា ចូ្ល មួ បស់សាលា បស់ខល នួ ឈៅឈស្កាម ESEA វរគ  1116 

និងពនយល់ពីតស្មូវកា ម្នច្ាំណងឈជើង I, ជាំនួយ្ដផនក្ស A 

និងអវ ីដដ្លអាច្ ក្សបនសស្ាប់ឪពុក្សាេ យ្និងសិទធិ បស់ឪពុក្សាេ យ្ឈដ្ើមបីចូ្ល មួ។  [ESEA ភារ 1116 (c) (1)] 

២. អាណាពាបាល និង គ្ក្សមុគ្រួសារ 

សូមពនយល់អាំពី ឈបៀបដដ្លសាលាឈនោះ ក់្សព័នធនឹងឪពកុ្សាេ យ្និងស្ក្សមុស្រួសា ក្សន ុង ឈបៀបដដ្លបនឈ ៀបច្ាំ, 

ឥតឈប់ឈ និងទន់ឈពលឈវលាឈៅក្សន ុងដផនកា , កា ពិនិតយឈ ើងវ ិ, និងកា ដក្សលមអក្សមម វធីិ Title I 

 មួបញ្ច លូទាំងកា  ក់្សព័នធក្សន ុងកា សឈស្មច្ចិ្តដអាំពី ឈបៀបដដ្ល Title I, មូលនិធិសាលាឈ ៀន Part A 

ស្តូវបនឈស្បើស្បស់ [ESEA វរគ  1116(c)(c)(3)] ។  

បឋម សិក្សា ស្រីសាេ ល ់ស្តសព ីង នឹង ធានា នូវ  ឈបៀប ដដ្ល បន ឈ ៀប ច្ាំ បនេ  និង ទន់ ឈពល ឈវលា ម្ន កា  ចូ្ល 

 មួ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈដ្ឋយ្ ឈស្បើ វវធីិ សាស្តសេ  ដូ្ច្ ខាង ឈស្កាម ឈនោះ ៖  

• ផាោះឈៅសាលាឈ ៀន និងសាលាឈ ៀនឈដ្ើមបីទាំនាក់្សទាំនងតាមផាោះោភាសាអង់ឈរៃស និងភាសាឈផសងៗឈទៀត។ • តាម 

 យ្ៈ អនក្ស ឈ ៀប ច្ាំ ដផនកា  និង យ្នដឈហាោះ  បស ់សិសស 

• Newsletters • Remind App • ឈរហទាំព័ សាលាឈ ៀន • អីុដម ល • តាំណភាា ប់ាតាបិតា  

ឈៅ Crystal Springs Elementary, parents and families ោប់ ក់្សព័នធនឹងដផនកា  ពិនិតយ 

និងដក្សលមអក្សមមវវធីិ Title 1  មួទ ាំងកា  ក់្សព័នធក្សន ុងកា សឈស្មច្ចិ្តដអាំពី ឈបៀបដដ្លមូលនិធិសស្ាប់ Title 1 

មូលនិធិនឹងស្តូវបនឈស្បើស្បស់ឈដ្ឋយ្៖  

• ចូ្ល មួកិ្សច្ច ស្បជុាំស្ក្សមុស្បឹក្សាពិឈស្ោោះម្លៃសាលា (SAC) • កា ស្បជុាំអភិវឌ្ឍន៍ Title 1 • 

កិ្សច្ច ស្បជុាំច្ាំណងឈជើងស្បចាំឆ្ន ាំ 1 • កា ចូ្ល មួសក្សមមភាព បស់សារមាតាបិតា/ស្រូ (PTA) • 

ពិនិតយទិននន័យ្សិក្សាសស្ាប់កា ឈធវ ីឈសច្ក្សេ ីសឈស្មច្ចិ្តេឈលើកា ផេល់មូលនិធិ • ឆ្ន ាំសិក្សាមុនP't និង  Family  

Engagement  Plan។  
 

ទតើ សាលា ទនេះ នឹង ែាល់ ទោយ មាន មូលនិី ិTitle I ការ ដឹ្ក្ស ជញ្ជ នូ ការ ផលទា ំក្សុមារ ឬ ការ ទៅ សួរ សុខ្ 

ទុក្សេ  តាម ែទេះ នូិ ទសវា ផបប ទនេះ ផដ្ល ទាក្ស់ ទង ទៅ នឹង ការ ចូល រមួ របស ់ឪពុក្ស មាា យ ទដ្ើមបសា ធានា ថា 

ឧបសរគ  គ្តូិ  បាន ដ្ក្ស ទចញ ទដ្ើមបសា ឲ្យ ឪពុក្ស មាា យ អាច ចូល រមួ ក្សន ុង គ្ពឹតរកិារណ៍ ចូល រមួ បាន ោ៉ា ង 

ដូ្ចទមាច ? [ESEA ភារ 1116 (c)(2)] 

• កា ដ្ឹក្សជញ្ជ នូ –    ផេលជូ់នស្បសិនឈបើអាច្ឈធវ ីឈៅបន,    តាមតស្មូវកា ។   

• Childcare – CSE នឹងឈ ៀបច្ាំកិ្សច្ច ស្បជុាំនិងសិកាខ សាលា Title 1 

ឈៅឈពលលាៃ ច្និងនឹងានសក្សមមភាព បស់កុ្សា ដដ្លអាច្ ក្សបនសស្ាប់កុ្សា ដដ្លចូ្ល មួសិកាខ

សាលាោមួយ្ឪពុក្សាេ យ្។   

• Home Visits – CSE Guidance Consultants and some teachers make home visits  or TEAM/Skype  

online  visits to parents who can not come into the school for conference and meetings asneeded.   
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• ឈសវា បដនថម ឈដ្ើមបី ដ្ក្ស  បាំង ឈច្  ឈដ្ើមបី ឈលើក្ស ទឹក្ស ចិ្តេ ឲ្យ ាន កា  ចូ្ល  មួ ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ - ឈយ្ើង  

សងឃឹម ថ្ន កា  ផេល ់នូវ សក្សមម ភាព  បស ់កុ្សា  កា  បក្ស ដស្ប ក្សមម វវធីិ ឬ អនក្ស បក្ស ដស្ប និង ឈពល 

ឈវលា ស្បជុាំ ជាំនួស នឹង ជួយ្ លុប បាំបត់ ឧបសរគ  នានា ។   

 

 

 

 

 

 

កិ្សចច គ្បជុំគ្រួសារផដ្លអាចបត់ផបនបាន 

ឈតើ កា  បញ្ច លូ ឪពុក្ស ាដ យ្ ទទួល បន ពី ឪពុក្ស ាដ យ្ ភារ ឈស្ច្ើន អាំព ីស្ោ ដដ្ល លអ  បាំផុត ដដ្ល បន 

បាំឈព  តស្មូវ កា   បស ់ពួក្សឈរ សស្ាប់ កា  ស្បជុាំ និង សក្សមមភាព  បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ ោ ង ដូ្ច្ឈមដច្ ? 

[ESEA ភារ 1116 (c)(2)] 

រាល់ ស្ពឹតេកិា ណ៍ ដដ្ល ឈយ្ើង ឈធវ ី ាន កា  សា ង់ មតិ ឈច្  ឈដ្ើមបី បញ្ជា ក់្ស ពី តស្មូវ កា   បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ និង 

សហរមន៍ ។  ឈពល ឈវលា ជាំនួស រឺ ោ ដផនក្ស មួយ្ ម្ន កា   សា ង់ មតិ  ឈនោះ ឈហើយ្ ឈយ្ើង ឈ ៃ្ ើយ្ តប ស្សប តាម 

សាំឈណើ ទាំង អស ់ឈៅ ឈពល   ដដ្ល អាច្ បាំឈព  តស្មូវ កា   បស ់សហរមន៍  បស ់ឈយ្ើង ។ 

ទតើ សាលា ទនេះ មាន ឯក្សសារ អវ ើ ខ្ៃេះ ផដ្ល ឪពុក្ស មាា យ គ្តូិ  ការ សគ្មាប់ ទពល ទិលា ជបួ ោន  តគ្មូិ ការ ដឹ្ក្ស 

ជញ្ជ នូ ការ ផល ទា ំកូ្សន និង ការ ទៅ សួរ សុខ្ ទុក្សេ  តាម ែទេះ សគ្មាប់ ការ ចូល រមួ ក្សន ុង គ្រួសារ គ្តូិ  បាន វាយ 

តនមៃ ? 

ក្សមម វធិី DCPS Title 1 តស្មូវ ឲ្យ ស្រប់ សាលា Title 1 ទាំងអស់ ឈធវ ី កា  ស្បជុាំ ាតាបិតា ឈដ្ើមប ីអភិវឌ្ឍ ឬ ស ឈស  /ដក្ស 

សស្មួល ដផនកា  ជួបជុាំ ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា   បស់ ពួក្សឈរ ។ សាលា ឈ ៀន ស្តូវ បន តស្មូវ ឲ្យ ផេល់ ភសត ុតាង ដដ្ល 

បញ្ជា ក្ស់ ថ្ន ឯក្ស សា  ;  ឈបៀប ដដ្ល ឪពុក្ស ាេ យ្ ស្តូវ បន អឈញ្ា ើ  ោ  ឈបៀបវា ៈ សស្ាប់ កា  ស្បជុាំ ច្ុោះ ហតថឈលខា ក្សន ុង 

សនៃ ឹក្ស និង នាទី និង /ឬ កា  បញ្ច លូ ោក្ស់លាក្ស់ ដដ្ល បន ផដល់ ឈដ្ឋយ្ ឪពុក្ស ាដ យ្ ។ អនក្ស សស្មប សស្មួល ក្សមម វធិី Title 

1 ស្តួត ពិនិតយ សាលា ឈ ៀន ឈដ្ើមប ីអនុឈលាម តាម និង ភសត ុតាង ស្តូវ បន បឈងាហ ោះ និង  ក្សា ទុក្ស ឈៅ ឈលើ ឯក្សសា  ឈៅ 

ក្សន ុង ស្បព័នធ  ស្តួត ពិនិតយ អនឡា  ។  

 

ទតើ ការ គ្បជុំ ផដ្ល អាច បត់ ផបន បាន ោ៉ា ង ដូ្ចទមាច ទដ្ើមបសា សគ្មប សគ្មួល ឪពុក្ស មាា យ ?  ពិនិតយ ទមើល 

ទាងំអស់ ផដ្ល អនុិតរ ។  

 

☐AM Sessions ឈដ្ឋយ្ដផអក្សឈលើមតិឈោបល់ បស់ឪពុក្សាេ យ្ដដ្លបនដ្ឋក់្សឯក្សសា    
 

☐PM Sessions based on documented  parent feedback 

 

☒លាយ្ AM & PM Sessions ( កិ្សច្ច ស្បជុាំមួយ្ច្ាំនួននឹងស្តូវបនផេល់ជូនឈៅឈពលស្ពឹក្សនិងឈពលលាៃ ច្)       

 

☐     AM & PM Sessions (កិ្សច្ច ស្បជុាំទ ាំងអស់នឹងស្តូវបនផេល់ជូនទាំងស្ពឹក្សឈៅឈពលលាៃ ច្) 
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☒     Other: ក្សន ុងក្ស ណីបិទសាលាឈ ៀនមួយ្ឈផសងឈទៀត ឬតាមតស្មូវកា  បស ់CDC ឈយ្ើងនឹងឈធវ ីកិ្សច្ច ស្បជុាំនិមម ិត 

ជាំនួសកា ជួបជុាំទល់មុខោន ។  

  
 

គ្តូិ ការកិ្សចច គ្បជុំគ្បចំឆ្ន ំ 

ចូ្ ឈ ៀបរាប់អាំពីជាំហានោក់្សលាក់្សដដ្លសាលា បស់អនក្សនឹងឈធវ ីឈដ្ើមបីឈធវ ីកិ្សច្ច ស្បជុាំស្បចាំឆ្ន ាំឈដ្ើមឆ្ន ាំឈដ្ើមបីជូនដ្ាំណឹ

ងដ្ល់ាតាបិតានិងស្ក្សមុស្រួសា ម្នសិសសដដ្លបនចូ្ល មួអាំពីក្សមម វធីិច្ាំណងឈជើងសាលាដដ្លខុ្ាំនិងសក្សមមភា

ពចូ្ល មួ បស់ាតាបិតានិងស្ក្សមុស្រួសា ។ [ESEA ភារ 1116 (c)(1)] 
 

1. ជាំហានទី 1: The Title 1 Pមិន ដមន  Liaison និង  Administrators នឹង បងាហ   នូវ PowerPoint ដដ្ល  មួ បញ្ច លូ៖ 

2. ជាំហានទី 2: ឪពុក្សាេ យ្ Right to  Kឥ ូវឈនោះ 

៣. ជាំហាន ទ ី៣៖ ព័ត៌ាន ក្សមម វធិីសិក្សា និង វាយ្តម្មៃ  

៤. ជាំហាន ទ ី៤៖ វវធិី ដដ្ល ឪពុក្ស ាដ យ្ អាច្ ចូ្ល  មួ បន  

៥. ជាំហាន ទ ី៥៖ សាលា Choice និង រុណសមបតេ ិ  បស់ ស្រ ូ បស់ កូ្សន ឈរ ឬ ប រា៉ា ស្បូឈហវសិន  

៦. ជាំហាន ទ ី៦៖ ព័ត៌ាន សដ ី អាំពី កូ្សន  បស់ ឈរ ស្តូវ បន ចត់ តាាំង ឬ បឈស្ងៀន ឈដ្ឋយ្ ស្រូ បឈស្ងៀន អស់  យ្ៈ ឈពល 

៤+សបេ ហ៍ ដដ្ល ឈៅ ឈស្ៅ វាល  

៧. ជាំហានទី៧៖ ក្សិច្ច ស្បជុាំនឹងឈធវ ីឈ ើងឈៅម្លៃទី២៤ ដខក្សញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ដដ្លក្សន ុងឈនាោះ 

ាតាបិតាទាំងអស់នឹងអឈញ្ា ើ ចូ្លជួប។  

8. ជាំហានទី 8: ឈជើងឈហាោះឈហើ នឹងស្តូវបនឈផញើឈៅកាន់ឪពុក្សាេ យ្ទាំងអស់; ឈសច្ក្សដ ីជូនដ្ាំណឹង នឹងស្តូវឈផញើតាម យ្ៈ 

Remind App និង Parent Link ស្ពមទាំងបនច្ុោះផាយ្ឈៅឈលើ ផ្កៃ ក្សបស្តសាលាផងដដ្ ។  

៩. ជាំហាន ទ ី៩ ៖ កា  បស្ងួម អា ពាបល អា ពាបល ដដ្ល ាន មធយមសិក្សា ឈៅ តាម សាលាឈ ៀន នឹង ស្តូវ 

ពិនិតយ និង ពិភាក្សា ឈៅ សនន ិសីទ ស្រូបឈស្ងៀន ាតាបិតា ។  
 
 

 

ចូរទរៀបរាបអំ់ពសាលក្សេណៈននក្សមម ិ ធី សា Title I, Part A Schoolwide 

ផដ្លនឹងគ្តូិ ផចក្សរំផលក្សជាមួយឪពុក្សមារ យក្សន ុងអំឡុងទពលននក្សិចច គ្បជុំគ្បចឆំ្ន ។ំ មាន អារមមណ៍ ទសរ ើ ក្សន ុង 

ការ ទគ្បើគ្បាស់ PowerPoint ទៅ ទលើ ទរ ទំព័រ ក្សមម វិ ធី សា ស ព័នធ  ។   

 ដ្ឋបល និង the Title 1 parent liaison និង school នឹង បងាហ   នូវ បទ បងាហ   ច្ាំណុច្ ថ្នមពល ដដ្ល  មួ 

បញ្ច លូ ព័ត៌ាន អាំពី៖  

១. ក្សមម វធីិ Title 1  

២. ឪពុក្សាេ យ្ស្តូវដ្ឹង  

៣. ក្សមម វធីិសិក្សា និងកា វាយ្តម្មៃ  

៤. វវធីិ ដដ្ល ឪពុក្ស ាដ យ្ អាច្ ចូ្ល  មួ  

៥. ជឈស្មើស សាលា និង រុណ សមបតេ ិ  បស ់ស្រូ  បស់ កូ្សន ឈរ ឬ ប រា៉ា ស្បូឈហវស ។  

6. ព័ត៌ានអាំពីស្បសិនឈបើកូ្សន បស់ពួក្សឈរស្តូវបនចត់តាាំងឬបឈស្ងៀនឈដ្ឋយ្ស្រូបឈស្ងៀនសស្ាប់ 4+ 

សបេ ហ៍ដដ្លឈៅខាងឈស្ៅវាល។  

 

ចូរទរៀបរាបអ់ំពសារទបៀបផដ្លក្សិចច គ្បជុំគ្បចឆំ្ន ំនឹងគ្របដ្ណរ ប់ (1) 

ិឌ្ឍនភាពសមរមយគ្បចឆំ្ន រំបសស់សិសផដ្លបានបំផបក្សទោយគ្ក្សមុរង(2) ជទគ្មើសសាលាទរៀននិង (3) 

សិទធ ិរបស់ឪពុក្សមារ យទៅទពលផដ្លសាលាទរៀនទទួលបាន Title I, Part A មូលនិី ិ។ មាន អារមមណ៍ ទសរ ើ ក្សន ុង 

ការ ទគ្បើគ្បាស់ PowerPoint ទៅ ទលើ ទរ ទំព័រ ក្សមម វិ ធី សា ស ព័នធ  ។ 
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១) ដផនក្ស មួយ្ ម្ន កា  បងាហ   PowerPoint នឹង ស្រប ដ្ណេ ប់ ឈលើ កា  ស្បមូល ទិននន័យ្ សេ ី ពី លទធផល ម្ន កា  

សឈស្មច្ និង វាយ្ តម្មៃ  បស ់សិសស ដដ្ល មិន ឈោ ព ឈដ្ឋយ្ ឈភទ សីលធម៌/ស្ក្សមុ ពូជ សាសន៍ មុខវោិា  ភាសា 

អង់ឈរៃស អពភ តូឈហតុ ពិកា ភាព និង សាថ នភាព ឈសដ្ឋកិ្សច្ច។  

២) កា  បងាហ   PowerPoint  នឹង ពិនិតយ ឈមើល ឈរហទាំព័  ជឈស្មើស សាលា DCPS។ ឈរហទាំព័  ឈនោះ ស្តូវ បន 

 ច្នា ឈ ើង ឈដ្ើមបី ផេល ់ឲ្យ ស្ក្សមុ ស្រួសា  នូវ ទិដ្ឋភាព ទូឈៅ ម្ន ជឈស្មើស ជឈស្មើស សាលា ោ ឈស្ច្ើន ស្បឈភទ ដដ្ល 

ាន សស្ាប់ កុ្សា  អាយ្ុ សាលា ឈៅ ឈជក្សសុនវលី ។ ក្សន ុង ឈនាោះ អនក្ស នឹង  ក្ស ឈឃើ  ព័ត៌ាន អាំព ីក្សមម វធីិ 

ោក់្សលាក់្ស  មួ ាន ក្សមម វធីិ ា ឈ  ទិច្ ក្សមម វធីិ សិក្សា អាជីព ក្សមម វធីិ បឈងា ើន ឈលបឿន ឈៅ វវទិាល័យ្ ក្សមម វធីិ 

ជឈស្មើស និង សាលា ជួល ។  

៣) The PowerPoint ក៏្សនឹង មួបញ្ច លូទ ាំងសិទធិឪពុក្សាេ យ្ក្សន ុងកា ដ្ឹងព័ត៌ាន៖  

• ាតាបិតាានសិទធិឈសន ើសុាំ និងទទួលព័ត៌ានទន់ឈពលឈវលាទក់្សទងនឹងរុណសមបតដ ិវោិា ជីវៈ បស់ស្រូបឈស្ងៀន 

និង អា ពាបល បស់កូ្សន។  

• 

ាតាបិតាស្តូវដតជូនដ្ាំណឹងថ្នឈតើកូ្សន បស់ពួក្សឈរស្តូវបនចត់តាាំងឬបឈស្ងៀន យ្ៈឈពលបួនឬឈស្ច្ើនោងសបដ

ហ៍ោប់ៗោន ឈដ្ឋយ្ស្រូបឈស្ងៀនាន ក់្សដដ្លសីុសមិនានសមតថភាពខពស់។  

• 

ាតាបិតារួ ផេល់ព័ត៌ានទក់្សទងនឹងក្សស្មិតម្នកា សឈស្មច្បន បស់កូ្សន បស់ពួក្សឈរឈលើ ដ្ឋដដ្លតស្មូវឱ្យា

នកា វាយ្តម្មៃកា សិក្សា។  

• ក្សាំ តិដដ្លអាច្ឈធវ ីបន ពត៌័ានស្តូវានភាសាមួយ្ ដដ្លឪពុក្សាេ យ្អាច្យ្លប់ន  

 

ទតើ សាលា នឹង ធានា ថា ឪពុក្ស មាា យ ផដ្ល ោម ន សទិធ ិ ទទួល បាន បទចចក្សិ ធទា នងឹ ទទួល ការ ជូន ដំ្ណឹង 

អំពសា គ្ពឹតរ ិការណ៍ ទម ការ ទនំាក្ស់ទំនង ព័ត៌មាន អំពសា គ្ពឹតរ ិការណ៍ ទម ការ ទ វី ើ បចច ុបបនន  ភាព សាលា នងិ ការ 

ទ វី ើ បចច ុបបនន  ភាព ការ វរ ើក្ស ចទគ្មើន របស់ សិសស ោ៉ា ង ដូ្ចទមាច ? 

Title 1  Parent Liaison  នឹងឈផញើយ្នេ ឈហាោះឈហាោះឈហើ តាមផាោះោ ងឈហាច្ ស់ 2 សបេ ហ៍ោមុន 

ស្ពមទាំងស្បតិទិនស្បចាំដខ/newsletter ផងដដ្ ។ ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ សាលា  បស ់ឈយ្ើង និង សក្សមម ភាព ចូ្ល  មួ 

 បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ ក៏្ស នឹង ស្តូវ បន បឈងាហ ោះ ឈៅ ឈលើ កាាំស្ជួច្ សាលា ផង ដដ្  ។ The Title 1, Part A parent 

and family engagement plan to parents and families will be posted in កា ោិល័យ្មុខ, 

កា បងាហ  ធនធាន Title 1, និងឈៅក្សន ុងបនាប់ធនធានឪពុក្សាេ យ្.  

 
 

REQUIRED DEVELOPMENTAL MEETING 

ក្សិច្ច ស្បជុាំ អភិវឌ្ឍន៍ ស្តូវ បន ឈធវ ី ឈ ើង ឈៅ ច្ុង ឆ្ន ាំ ឈនោះ ។  វា អាច្ ស្តូវ បន ឈរ ឈមើល ឈឃើ  ថ្ន ោ កា  វាយ្ តម្មៃ ច្ុង ឆ្ន ាំ 

ម្ន ច្ាំណង ឈជើង  បស់ អនក្ស I ដផនក្ស មួយ្ ម្ន ដ្ាំឈណើ  កា  ម្ន កា  ចូ្ល  មួ  បស់ ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  ។  បដនថមពីឈនោះឈទៀត 

វារឺោឱ្កាសមួយ្ឈដ្ើមបីភាា ប់ទាំនាក្ស់ទាំនងោមួយ្ឪពុក្សាេ យ្ឈដ្ើមបីចប់ឈផេើមឈ ៀបច្ាំរឈស្ាងសស្ាប់ឆ្ន ាំខាងមុខ។  ឈទោះបី ោ 

សាលា  បស់ អនក្ស មិន ដមន ោ ច្ាំណង ឈជើង ខុ្ាំ ឈៅ ឆ្ន ាំ ឈស្កាយ្ ក្ស ៏ឈដ្ឋយ្ កា  អនុវតេ ដ្ ៏លអ  បាំផុត ម្ន កា  ចូ្ល  មួ  បស់ 

ឪពុក្ស ាដ យ្ រួ  ដត បនេ  ។  ក្សិច្ច ស្បជុាំ ឈនោះ រួ  ដត វាយ្ តម្មៃ ថ្ន ឈតើ  បាំង ស្តូវ បន កាត់ បនថយ្ ឬ លុប ឈចល បន លអ  

ប ុ ណ  និង ស្ប ពធ នូវ ឈោរ ជ័យ្ ក្សន ុង ឆ្ន ាំ ឈនោះ ។   

 

សូមឈ ៀបរាប់អាំពីជាំហាន 

និងយ្ុទធសាស្តសេ ដដ្លនឹងស្តូវអនុវតេឈដ្ើមបីដ្ឹក្សនាាំកិ្សច្ច ស្បជុាំអភិវឌ្ឍន៍ដ្ាំ ច់្ឆ្ន ាំឈដ្ើមបវីាយ្តម្មៃកា ជួបជុាំាតាបិ

តានិងស្ក្សមុស្រួសា ដដ្លបនឈក្សើតានឈ ើងក្សន ុងអាំ ុងឆ្ន ាំនិងឈដ្ើមបឈីស្តៀមខល នួសស្ាបឆ់្ន ាំខាងមុខស្បសិនឈបើ

សាលាឈៅដតានលក្សខណៈសមបតេ ិស្រប់ស្ោន់សស្ាប់         Title I, Part A មូលនិធិ។   

• កា  សា ង់ មតិ នឹង ស្តូវ បន ផេល ់ឲ្យ ឈៅ ចុ្ង ឆ្ន ាំ ម្ន កិ្សច្ច ស្បជុាំ អភិវឌ្ឍន៍ ឈដ្ើមបី វាយ្ តម្មៃ និង 

ស្បមូល ព័ត៌ាន កា  ស្ពួយ្ ប មភ និង ឈោបល ់សស្ាប់ កា  ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  ។  



 

 

 

18 

• កា  សា ង់ មតិ ទាំង ឈនោះ នឹង ស្តូវ ពិនិតយ ឈ ើង វវ ិ ឈដ្ឋយ្  ដ្ឋ បល ឈហើយ្ លទធ ផល នឹង ស្តូវ បន 

ឈស្បើស្បស ់ឈដ្ើមបី ក្សាំណត់ ជាំហាន បនាា ប់ សស្ាប់ដផនកា  ច្ាំណង ឈជើង ទី 1 ឈៅ ឆ្ន ាំ ឈស្កាយ្ ។ 



 

 

 

19 

ការក្សសាងសមតែភាព 
ឈៅ ឈពល ដដ្ល សាលា ទទួល បន Title I មូលនិធិ Part A វា ោ កា  ទទួល ខុស ស្តូវ ច្ាំឈ ោះ កា  ក្សសាង សមតថភាព  បស់ 

ឪពុក្ស ាេ យ្ ាន ក្ស់ៗ ឈដ្ើមប ីឈធវ ី ឲ្យ កា  សិក្សា  បស់ កូ្សន  បស់ ពួក្ស ឈរ ស្បឈសើ  ឈ ើង ។  ឈនោះ  មួ បញ្ច លូ ទាំង សក្សមមភាព និង 

យ្ុទធសាស្តសេ  សស្ាប់ ឪពុក្ស ាដ យ្ ឈដ្ើមបី យ្ល់ ពី សេង់ដ្ឋ  កា  សិក្សា  បស់  ដ្ឋ ដដ្ល ាន កា  លាំបក្ស ; កា  វាយ្ តម្មៃ  ដ្ឋ និង 

មូលដ្ឋឋ ន ;  ឈបៀបតាមដ្ឋនកា វវិឌ្ឍ និងកា ងា  បស់កូ្សន កា បណត ុ ោះប េ លអក្សខ  ក្សមម;  ឈបៀបឈស្បើបឈច្ចក្សវទិា; 

និងយ្ុទធសាស្តសេ ឈផសងឈទៀតអាំពី ឈបៀបដដ្លឪពុក្សាដ យ្អាច្ជួយ្ដ្ល់កូ្សន បស់ពួក្សឈរោមួយ្នឹងដ្ាំឈណើ កា ឈ ៀន។  មូលនិធិ 

ទាំង អស់ ដដ្ល បន ច្ាំ យ្ ឈៅ ឈស្កាម ដផនក្ស ឈនោះ រួ  ដត សស្មប ឈៅ នឹង ដផនក្ស ឈនោះ និង ឈដ្ើមប ីសឈស្មច្ ឈោល ឈៅ ក្សន ុង 

ដផនកា  Title I Schoolwide ឈដ្ឋយ្ ចូ្ល  មួ ោមួយ្ ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្ក្សមុ ស្រួសា  ។   [ESEA ភារ 1116 (e)] 

ក្សសាងសមតែភាពមាតាបិតា និងសមាជិក្សគ្រួសារ 

ល្ ុោះ បញ្ជច ាំង ពី ដ្ាំឈណើ  កា  វាយ្ តម្មៃ តស្មូវ កា  ឈតើ អវ ី ោ ទិដ្ឋភាព ទូឈៅ មួយ្ ម្ន  ឈបៀប ដដ្ល សាលា នឹង 

អនុវតេ សក្សមមភាព ដដ្ល នឹង ក្សសាង សមតថភាព សស្ាប ់កា  ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ និង ស្រួសា  ដ្៏ 

ាន អតថន័យ្ ?  

CSE ាន បុរគលិក្ស ទាំនាក់្សទាំនង ឪពុក្ស ាេ យ្ ។ ធនធាន ឈម នឹង ាន ឈា ង ឈទៀងទត់ ឈហើយ្ ក៏្ស នឹង 

 ត់ ជួប សស្ាប់ បញ្ជហ  ដដ្ល ងាយ្ ស្សួល ោង ឈនោះ ផង ដដ្  ។  ឈា ងឈពលលាៃ ច្ក៏្សនឹងានស្បចាំដខដដ្ ។  

ឈយ្ើង នឹង បឈងា ើន ច្ាំឈណោះ ដ្ឹង  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្/ស្រួសា  អាំពី ក្សមម វធីិសិក្សា កា  វាយ្ តម្មៃ ធនធាន ដដ្ល 

ាន និង យ្ុទធសាស្តសេ  អប់ ំ ដដ្ល ប ោះ ល ់វវជិាាន ដ្ល ់សមតថភាព  បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ និង ស្ក្សមុ ស្រួសា  

ឈដ្ើមបី ោាំស្ទ ដ្ល ់សមិទធផល សិក្សា  បស ់សិសស។ 

ឈយ្ើងនឹងផេល់ជូនាតាបិតា/ស្ក្សមុស្រួសា និងស្រូបឈស្ងៀនថ្នន ក់្សឈ ៀនដដ្លចូ្លឈមើលសាភ  ៈសិក្សានិងធនធាន

ដដ្លស្តូវឈស្បើស្បស់ឈៅក្សន ុងផាោះឈដ្ើមបីបាំឈព បដនថមដ្លធ់នធានសាលាឈ ៀន។ ឈយ្ើង នឹង បឈងា ើន សមតថភាព 

ឪពុក្ស ាដ យ្/ស្រួសា  ឈដ្ើមបី ោាំស្ទ កា  ឈ ៀន សូស្ត ឈៅ ផាោះ។ ឈយ្ើង នឹង បនេ  ផេល ់អនក្ស បក្ស ដស្ប សស្ាប់ ឪពុក្ស 

ាដ យ្  បស ់ឈយ្ើង តាម ដដ្ល ចាំបច់្ ។  

 

ទតើ សាលា នងឹ អនុិ តរ សក្សមមភាព ផដ្ល នងឹ ក្សសាង ទំនាក្ស់ទំនង ជាមួយ ស រមន៍ ទដ្ើមបសា បទងកើន 

សមិទធែល របស់ សសិស ោ៉ា ង ដូ្ចទមាច ? 

CSE នឹង ផេល ់ព័ត៌ាន ដ្ល់ ឪពុក្ស ាេ យ្ អាំព ីសេ ង់ដ្ឋ  និង ក្សមម វវធីិ សិក្សា និង  ឈបៀប ជួយ្ សិសស ឈៅ 

ក្សន ុង ផាោះ ។ CSE នឹង  ផេល ់ព័ត៌ាន អាំពី ក្សដនៃង ដសវ ង  ក្ស និង ឈស្បើស្បស ់សេ ង់ដ្ឋ  និង ក្សមម វវធីិ សិក្សា 

 ដ្ឋ ផៃ ដី្ឋ ។ CSE នឹង  ផេល ់យ្ុទធ សាស្តសេ  ឈធវ ី ឈតសេ  ឈដ្ើមបី ឲ្យ ឪពុក្ស ាេ យ្ ស្រប ដ្ណេ ប់ ោមួយ្ កូ្សន  បស ់

ពួក្ស ឈរ ឈៅ ក្សន ុង ផាោះ និង ផេល់ ព័ត៌ាន ដ្ល ់ឪពុក្ស ាេ យ្ អាំពី កា  វាយ្ តម្មៃ  បស ់ ដ្ឋ ដដ្ល កូ្សន  បស ់

ពួក្ស ឈរ នឹង ស្តូវ  ំពឹង ថ្ន នឹង ច្ាំ យ្ ឈពល ឈៅ ឆ្ន ាំ ឈនោះ ។ 

ព័ត៌ានអាំពីកា ឈធវ ីឈតសេយ្ក្សព័ត៌ានជាំនួយ្/យ្ុទធសាស្តសេ ។  CSE នឹង ផេល ់នូវ  ឈរហទាំព័  ដដ្ល ផេល ់នូវ 

កា  អនុវតេ កា  ឈធវ ី ឈតសេ  ។ CSE នឹង ផេល ់នូវ  សាំណួ  សាក្ស លបង រាំ  ូក្សន ុង អាំ ុង ឈពល យ្ប់  បស ់ឪពុក្ស 

ាេ យ្ ។ CSE នឹង  អប់ ំ ឪពុក្ស ាេ យ្ អាំព ីកា  ឈស្បើស្បស់ ស្ច្ក្ស ទវ   ឪពុក្ស ាេ យ្ និង  ឈបៀប  ុក្ស  ក្ស ស្បព័នធ  

ឈដ្ើមបី  ក្សា ក្សស្មិត  បស ់កូ្សន  បស់ ពួក្ស ឈរ ។ CSE នឹង  ផេល ់ឲ្យ ឪពុក្ស ាេ យ្ នូវ យ្ុទធ សាស្តសេ  ឈដ្ើមបី 

ជួយ្ ពួក្ស ឈរ អាន ោមួយ្ កូ្សន  បស ់ពួក្ស ឈរ ឈៅ ក្សន ុង ផាោះ ។ CSE នឹង  ផេល ់នូវ ក្សញ្ចប ់ព័ត៌ាន អាំពី 

កា  ចូ្ល  មួ សិសស ក្សន ុង កា  អាន និង ស ឈស  ឈៅ ផាោះ ។ 

ឈយ្ើងនឹងបនេសហកា ោមួយ្ម្ដ្រូដដ្លានមូលដ្ឋឋ នឈលើជាំឈនឿ បស់ឈយ្ើងក៏្សដូ្ច្ោបនេដសវង ក្សម្ដ្រូអាជីវ

ក្សមមបដនថមឈទៀត។  

 

១) ទតើសាលានងឹអនុិ តរបនទប់ីនធាន Title I Parent ោ៉ា ងដូ្ចទមរច ទដ្ើមបសាោគំ្ទដ្ល់ការចូលរមូមាតាបតិា 

និងគ្រួសារ?  ២) 

ពនយល់អំពសារទបៀបផដ្លបនទប់ភាា ប់ពាក្សយរបស់ឪពុក្សមារ យនិងគ្រួសារគ្តូិ បានែសពវែាយដ្ល់ឪពុក្សមារ យ។  

៣) ពនយល់អំពសារទបៀបផដ្លបុរគលិក្សសាលា (គ្រនូិងបរុគលកិ្សការ ធោល័យ) 

គ្តូិ បានបណុ្េះបណារ លអំពសារទបៀបទគ្បើគ្បាស់បនទប់ី នធានមាតាជាមួយឪពុក្សមារ យ។   
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1. បនាប់ធនធានាតាបិតាស្តូវបន ច្នាឈ ើងឈដ្ើមបី ក់្សព័នធ , តភាា ប់, 

និងផេល់អាំ ច្ដ្ល់ឪពុក្សាេ យ្ឈដ្ើមបជួីយ្កុ្សា ឱ្យ្នដ្ល់ភាពឈោរជយ័្ក្សន ុងកា សិក្សានិងោ 

មណឌ លសស្ាបក់ា បណត ុ ោះប េ លនិងធនធាន. បនាប់ធនធាន ផេល់កា ោាំស្ទ និងជាំនួយ្ 

ប ណ ល័យ្ផេល់ក្សមចី ប ណ ល័យ្ ប ណ ល័យ្ អា ពាបល សិកាខ កាមបណត ុ ោះប េ លាតាបិតា 

និងបឈស្មើោព័ត៌ាន និងស្បភពឈោងសស្ាប់ស្រួសា  និងបុរគលិក្ស។ ទាំនាក់្សទាំនង ឪពុក្ស ាដ យ្ នឹង 

ឈ ៀប ច្ាំ កិ្សច្ច ស្បជុាំ ោមួយ្ ឪពុក្ស ាដ យ្ ោ ឈ ៀង រាល ់ដខ ឈដ្ើមបី ឈលើក្ស ទឹក្ស ចិ្តេ និង ោាំស្ទ ឪពុក្ស ាដ យ្ ។  

2. ាតាបិតានីមួយ្ៗនឹងទទួលបនស្បតិទិនម្នស្ពឹតេ ិកា ណ៍ដដ្លនឹងផេល់នូវកាលប ឈិច្េទសាំខាន់ៗសស្ា

ប់កា ចូ្ល   មួ បស់ាតាបិតាឈព មួយ្ឆ្ន ាំ។ ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្ក្សមុ ស្រួសា  នឹង ស្តូវ បន ឈលើក្ស ទឹក្ស 

ចិ្តេ ឲ្យ ឈៅ ទសសនា មជឈមណឌ ល ធនធាន ឪពុក្ស ាេ យ្  បស ់សាលា ។ 

នាយ្ក្ស ងទទួលខុសស្តូវក្សន ុងកា ធានាថ្នសក្សមមភាពនីមួយ្ៗឈនោះានភាពឈព ឈល និងានស្បសិទធ

ភាព។ សាលា បស់ឈយ្ើងនឹងចប់ស្ត ប់ឈៅសាលាឈ ៀនវ ិ   ឬម្លៃដដ្លមិនចូ្លសាលា ឬម្លៃចូ្លឆ្ន ាំទី ៦ 

ដខ សីហា។  2021. ឈនោះ នឹង  បឈងា ើន កា  យ្ល ់ដ្ឹង ពី ឪពុក្ស ាេ យ្ ច្ាំឈ ោះ សាលា ឈោល ឈៅ និង កា  

 ំពឹង ទុក្ស  បស ់ស្រូ បឈស្ងៀន ស្ពម ទាំង មឈធាបយ្ ដណនាាំ ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈៅ បនាប់ ធនធាន 

ផង ដដ្  ។ ឈយ្ើង នឹង ពិភាក្សា អាំព ីបនាប់ ធនធាន ឈម ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល កិ្សច្ច ស្បជុាំ ស្បចាំ ឆ្ន ាំ  បស ់

ឈយ្ើង ឈៅ  អូប ៊ិច្  ហូ។ 

3. សាលា Staff ស្តូវ បន បងាហ ត់ បឈស្ងៀន ឈៅ ទីតាាំង ឈា ង  និង  ជឈស្មើស  ម្ន ក្សមម វធីិ Title 1, coffee 

talks on parent engagement and other offerings. 

 

 
 

គ្បសិនទបើមានមទីាបាយបផនែមផដ្លែរល់សគ្មាប់ឪពុក្សមារ យតាមរយៈការទគ្បើគ្បាស់ Title I, Part A 

មូលនិី ិ 

ទតើពួក្សទរបានែរល់ោ៉ា ងដូ្ចទមរចនងិទតើការបណុ្េះបណាា លអវ ើខ្ៃេះទដ្ើមបសាទរៀបចំឪពុក្សមារ យឱយទគ្បើគ្បាស់ីនធា

ននិងសមាា រៈក្សន ុងែទេះជាមួយកូ្សនរបស់ពួក្សទរ?   

ឈលើសពីឈនោះឈៅឈទៀត កា ទិ សាភ  ៈ 

និងធនធានបដនថមសស្ាប់ឪពុក្សាេ យ្ បស់ឈយ្ើងឈដ្ើមបីឈស្បើស្បសឈ់ៅក្សន ុងបនាប់ធនធានាតាបតិាឈយ្ើង

ក៏្សក្សាំពុងទិ ស្បូកូ្សតជាំនួយ្ឈដ្ឋយ្ខល នួឯងសស្ាប់ឈស្បើស្បស់ស្រួសា ផងដដ្ ។ ឆ្ន ាំ ឈនោះ ឈយ្ើង  មួ បញ្ច លូ 

ជឈស្មើស ឈបោះ ពុមព ភាសា ឈអសា   បដនថម ឈទៀត សស្ាប់ ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្ក្សមុ ស្រួសា  ម្ន ច្ាំនួន ELL 

 បស ់ឈយ្ើង ។   កា  ផគត់ផគង់  មួ ាន ឧបក្ស ណ ៍ឈដ្ើមបី ជួយ្ ឪពុក្ស ាដ យ្ ក្សន ុង កា  ឈ ៀន សូស្ត តាម ផាោះ 

ស្បចាំ ម្លៃ ។ ធនធាន  មួ ាន ឈសៀវឈៅ ឈហគម និង ឧបក្ស ណ៍ ឈ ៀន សូស្ត តាម អិុនឈធើ ដណត ។  

 

គ្ពឹតា ិការណ៍ននការចូលចិតារបស់មាតាបិតានិងគ្រួសារ 
 

ស្បសិន ឈបើ ស្ពឹតេ ិ កា ណ៍ ច្ាំ យ្  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ និង ស្រួសា  Eស្តូវ បន ផេល ់មូលនិធិ ោមួយ្ ច្ាំណង ឈជើង I 

មូលនិធិ ដផនក្ស A ពួក្ស ឈរ ស្តូវ ដត បដនថម និង មិន អាច្ ឈធវ ី សក្សមម ភាព ជាំនួស ដដ្ល ស្តូវ បន ផេល ់មូលនិធិ 

ឈដ្ឋយ្ មូលនិធិ  ដ្ឋ និង មូលដ្ឋឋ ន បន ឈទ ។  បដនថមពីឈលើឈនោះ 

ស្ពឹតេ ិកា ណ៍រួ ដត មួច្ាំ ដណក្សក្សន ុងកា សឈស្មច្បននូវឈោលឈៅដដ្លបនដច្ងក្សន ុងដផនកា  Title I Schoolwide ។ 

 

ទ ម្ េះ សក្សមមភាព 

 

បុរគលផដ្លទទួ

លខ្ុសគ្តូិ  

អវ ើ ផដ្ល ឪពុក្ស មាា យ 

នឹង ទរៀន ផដ្ល នឹង 

មាន ការ វាស់ សទ ង ់

សក្សមមភាព ផខ្ នឹង 

ទ វី ើ ទឡើង 

េសុ្តាងននគ្បសិ

ទធភាព 
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ែលប៉ាេះពាល់ផដ្លបានរំ

ពឹងទុក្សទៅទលើសិសសផដ្

លសទគ្មចបានt 

កា ស្បជុាំស្បចាំឆ្ន ាំ 

ច្ាំណងឈជើង I  

(ោម នកា ដបង 

ដច្ក្ស)  

ឯក្សឧតេម  ត័ន 

សុីមសាន់ 

ជាំនួយ្កា  

ឯក្សឧតេម ជិល 

ប ុនឈក្សr  

(Designee), 

ាតាបិតា 

Liaison Kendra 

Melendez 

ពនយល ់Title 1 និង 

 ឈបៀប ដដ្ល វា ប ោះ ល ់

ដ្ល ់កា  ឈ ៀន សូស្ត 

 បស ់សិសស ឈៅ បឋម 

សិក្សា Crystal Springs  

ដខសីហា 2021  សញ្ជញ ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស 

 

 ឈបៀបវា ៈ  

 

ឈច្  ស្ក្សដ្ឋស 

/កា សា ង់មតិ  

Title I 

Developmental 

Meeting (សូម 

ឈមើល លវកិា) 

 

ឯក្សឧតេម  ត័ន 

សុីមសាន់ 

ជាំនួយ្កា ឈលាក្ស 

ឈច្ល ប ុនខឺ 

(Designee)  , 

ាតាបិតា 

Liaison Kendra 

Melendez 
 

មតិ ឈោបល ់ បស ់

ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈមធាវ ី

regarding ក្សមម វធីិ 

ឈដ្ើមបី ោាំស្ទ និង 

បឈងា ើន កា  ចូ្ល  មួ 

 បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ ។  

ទសសនវស័ិយ្ បស់ាតា

បិតាអាំពីកា អភិវឌ្ឍវ ិ

ោា ជីវៈស្រូបឈស្ងៀនដដ្ល

ានស្បឈោជន៍។  

មតិ ឈោបល ់ស្រួសា  សេ ី 

ពី ក្សមម វធីិ សិសស ឈដ្ើមបី 

បឈងា ើន ឈោរជ័យ្ ក្សន ុង 

កា  សិក្សា ។  

ទស្មង់ លអ  បាំផុត ម្ន 

កា  ទក់្ស ទង ពី សាលា 

ឈ ៀន ។  

មតិ ឈោបល ់ បស ់

ឪពុក្ស ាដ យ្ ដដ្ល ាន 

ភាព សម ុរសាម   ទក់្ស 

ទង នឹង  ឈបៀប ដដ្ល 

សាលា  បស ់ឈយ្ើង ឈធវ ី 

ឲ្យ ស្បក្សដ្ ថ្ន ស្រួសា  

ទាំង អស ់ាន ឱ្កាស 

ចូ្ល  មួ ។ 

ដខសីហា 2021  Revised Parent 

compacts  
 

 ឈបៀបវា ៈ 

 

សញ្ជញ  ក្សន ុង សនៃ ឹក្ស 
 

កា  សា ង់ មតិ 

ឈច្   

កា ស្បជុាំច្ាំណង

ឈជើងទី១ - Off Site 

(ឈមើលលវកិា)   

ជំនួយការទលាក្ស 

Jill Bunker 

(Designee)  

ាតាបិតា 

Liaison Kendra 

Melendez 

ដសវងយ្ល់អាំពី Title 1 

និងក្សមម វធីិដដ្លឈយ្ើង

នឹងានឈៅក្សន ុងឆ្ន ាំសិ

ក្សា 2021-2022 ។   

ផខ្ ក្សញ្ញញ  ឆ្ន ំ ២០២១  Sign-in  

 

រទបៀបវារៈ  

 

មតិទោបលត់ាមរ

យៈការសទ ង់មតិ   
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២. 

អតីតកាលោមួ

យ្ឪពុក្សាេ យ្  

(ឈមើលលវកិា)   

Kendra 

Melendez  
ឪពុក្ស ាដ យ្ នឹង ទទួល 

បន ព័ត៌ាន 

ធនធាន និង ឈធវ ី និង 

យ្ក្ស មក្ស ឈលើក្ស ទឹក្ស 

ចិ្តេ ឲ្យ ាន ឈោរជ័យ្ 

ក្សន ុង កា  សិក្សា ទាំង 

ឈៅ ផាោះ និង សាលា 

ឈ ៀន ។ ទាំង ឈនោះ  មួ 

ាន កា  បឈងា ើត 

ស្បអប់ ឧបក្ស ណ ៍ឈ ៀន 

សូស្ត ក្សន ុង ស្រួសា ដដ្ល 

 មួ ាន ឧបក្ស ណវ៍ាស ់

កាត ភៃ ឹបដភៃត និង 

ឧបក្ស ណ ៍ឈោរជយ័្ 

ដផនក្ស សិក្សា ឈផសង ឈទៀត 

។   

ក៏្សសក្សមមភាពឈ ៀនអក្សខរា

វវ ុិទធ និងឈលខ, 

 ក្សយដដ្លឈមើលឈឃើ និ

ងអក្សស      flashcards  

នឹងស្បរល់ជូនឪពុក្ស

ាេ យ្។    ឈលខ រូប និង 

សនៃ ឹក្ស ពិនទ ុ និង ឈហគម 

ក៏្ស នឹង ស្តូវ បន ផេល ់

ឲ្យ ឈដ្ើមបី បឈងា ើន កា  

យ្ល ់ដ្ឹង ច្ាំនួន ឈៅ 

ក្សន ុង សិសស  បស ់ឈយ្ើង 

ផង ដដ្  ។  

ស្បចាំដខ ទី២ម្លៃអងាគ    

ស្បចាំដខនីមួយ្ៗ 

ចុ្ោះហតថឈលខាក្សន ុង

សនៃ ឹក្ស 

 

 ឈបៀបវា ៈ 

 

Flyer។  

 

បឈងា ើន ច្ាំនួន កា  

ឈៅ សួ  សុខ ទុក្សខ  

ឈៅ បនាប់ 

ធនធាន ឈម ។  

កា  ឈ ៀបច្ាំ 

សស្ាប់ 

ឈោរជ័យ្ ដផនក្ស 

វវទិាសាស្តសេ  

(ឈមើលលវកិា)   

ស្រូស្ក្សមុវទិាសា

ស្តសេ ,  

ជាំនួយ្កា ឈលាក្ស 

ឈច្ល ប ុនខឺ  

ាតាបិតា 

Liaison Kendra 

Melendez 

ស្រូ បឈស្ងៀន នឹង 

ពិនិតយ ឈមើល កា   ំពឹង 

ទុក្ស ម្ន កា  តាាំង 

ពិព័ ណ ៍វវទិា សាស្តសេ  
 

នឹងផេល់នូវកា ដណនាាំស

ស្ាប់ពិព័ ណ៍វទិាសាស្តសេ     

និងរាំនិតដដ្លអាច្ឈធវ ី

ឈៅបនសស្ាប់សិសស

ឈដ្ើមបដីសវ ងយ្ល ់

 

នឹង បងាហ   រាំ  ូម្ន កា  

បងាហ   ពិព័ ណ ៍

វវទិាសាស្តសេ  ឈដ្ើមបី ជួយ្ 

សស្មួល ដ្ល ់ដ្ាំឈណើ កា  

អនក្ស ចូ្ល  មួ នឹង ស្តូវ 

បន ផេល ់ឲ្យ នូវ ស្ក្សមុ 

ស្បឹក្សាភិបល យ្ុតេ ិធម៌ 

វវទិា សាស្តសេ  ឈបៃន ឈដ្ើមបី 

ឈស្បើស្បស់ សាំរាប់ 

ដខតុលា 2021 សញ្ជញ ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស 

 

 ឈបៀបវា ៈ 

 

កា  សា ង់ មតិ 

ឈច្  

 

 បូ លត ម្ន 

រឈស្ាង យ្ុតេ ិធម៌ 

វវទិា សាស្តសេ  ដដ្ល 

បន បញ្ច ប់ ក៏្ស 

នឹង ាន 

ភសត ុតាង ផង ដដ្  

។  
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រឈស្ាង  បស ់ពួក្ស ឈរ 

។ 

ឪពុក្ស ាេ យ្ ដដ្ល ចូ្ល 

 មួ នឹង ស្តូវ បន ផេល់ ឲ្យ 

នូវ ស្ក្សមុ ស្បឹក្សា រឈស្ាង 

និង កា  ដណ នាាំ 

ច្ាស់លាស់ ឈដ្ើមប ី

ឈស្បើស្បស់ ខណៈ ដដ្ល ដ្ឹក្ស 

នាាំ កូ្សន  បស់ ពួក្ស ឈរ 

តាម  យ្ៈ បទ ពិឈសាធន៍ 

រឈស្ាង វវទិា សាស្តសេ  ។ 

ការអានរឺ 

FUNdamental 

(សូមទមើលលិ ធកា) 

ស្រូស្ក្សមុ បញ្ញ វនេ   

ជាំនួយ្កា នាយ្ក្ស 

Jill Bunker, 

Parent  Liaison 

Kendra 

Melendez 

ផេល ់រាំនិត អាន 

"FUN" ឈដ្ើមបី ស្ប ូក្ស 

ក្សន ុង ស្រួសា  ក្សន ុង កា  

អាន។  

 

ឱ្កាសសាំខាន់ៗក្សន ុងកា 

បញ្ច លូអក្សខ  ក្សមមឈៅក្សន ុង

ជីវតិស្បចាំម្លៃ។  

 

បឈងា ើតឈសច្ក្សេ ីស្សឡា ់

ក្សន ុងកា អាន បស់សិសស

ដដ្លចូ្ល មួ។  

 

សាថ នីយ្៍សស្ាប់ ុក្ស ក្សអ

ក្សខ ក្សមម។  

ដខមក្សរា 2022 សញ្ជញ ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស 
 

 ឈបៀបវា ៈ 

 

កា  បឈងា ើន 

សមតថភាព សិសស 

ឈលើ កា  វាយ្ តម្មៃ 

ស្សកុ្ស និង  ដ្ឋ  

 

កា  សា ង់ មតិ 

ឈច្  

 

កា ស្បជុាំអភិវឌ្ឍន៍ 

Title I 

Developmental  

(ឈមើលលវកិា)   

ឯក្សឧតេម តិត 

សុីមសាន់ 

ជាំនួយ្កា  

ឯក្សឧតេម ជលី 

ប ុនខឺ,  

ាតាបិតា 

Liaison Kendra 

Melendez 

មតិ ឈោបល ់ បស ់

ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈមធាវ ី

regarding ក្សមម វធីិ 

ឈដ្ើមបី ោាំស្ទ និង 

បឈងា ើន កា  ចូ្ល  មួ 

 បស ់ឪពុក្ស ាដ យ្ ។  

 

ទសសនវស័ិយ្ បស់ាតា

បិតាអាំពីកា អភិវឌ្ឍវ ិ

ោា ជីវៈស្រូបឈស្ងៀនដដ្ល

ានស្បឈោជន៍។  

 

មតិ ឈោបល ់ស្រួសា  សេ ី 

ពី ក្សមម វធីិ សិសស ឈដ្ើមបី 

បឈងា ើន ឈោរជ័យ្ ក្សន ុង 

កា  សិក្សា ។  

 

ទស្មង់ លអ  បាំផុត ម្ន 

កា  ទក់្ស ទង ពី សាលា 

ឈ ៀន ។  

 

មតិ ឈោបល ់ បស ់

ឪពុក្ស ាដ យ្ ដដ្ល ាន 

ដខ កុ្សមភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២  សញ្ជញ  ក្សន ុង សនៃ ឹក្ស 

 

កា  សា ង់ មតិ 

ឈច្   
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ភាព សម ុរសាម   

ទក់្សទង នឹង  ឈបៀប 

ដដ្ល សាលា  បស ់

ឈយ្ើងឈធវ ី ឲ្យ ស្បក្សដ្ ថ្ន 

ស្រួសា  ទាំងអស់ ាន 

ឱ្កាស  ចូ្ល មួ ។ 

 

ចប់ឈផេើមឈ ៀបច្ាំរាំនិត

សស្ាប់ដផនកា  2022-

2023 Title 1 

និង ឈបៀបដដ្លឈយ្ើង

អាច្ដក្សលមអសាលាឈ ៀន 

បស់ឈយ្ើង។ 
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គ្របតិបតតិបតតិ 
LEA នឹង ធានា ថ្ន សាលា ដដ្ល ចូ្ល មួ នីមួយ្ៗ  មួ ោន  ោមួយ្ ឪពុក្ស ាេ យ្  បស់ សិសស ដដ្ល ចូ្ល  មួ បន  មួ ោន  បឈងា ើត 

បស្ងួម ោន  នូវ កា  បស្ងួម ោន   បស់ ឪពុក្ស ាេ យ្ សាលា ដដ្ល ពិពណ៌នា ពី ទាំនួល ខុស ស្តូវ  បស់ សាលា ក្សន ុង កា  ផេល់ នូវ 

ក្សមម វធិីសិក្សា និង កា ដណនាាំ ដដ្ល ាន រុណភាព ខពស់ ក្សន ុង ប សិាថ ន ឈ ៀន សូស្ត ដដ្ល ោាំស្ទ និង ាន ស្បសិទធភាព។ ១. 

សុនា  ក្សថ្នអាំពីសា ៈសាំខាន់ម្នទាំនាក្ស់ទាំនងដដ្លបនេ វាងស្រូបឈស្ងៀននិងឪពុក្សាដ យ្។ 

ពិពណ៌នាអាំពី ឈបៀបដដ្លឪពុក្សាដ យ្ាន ក្ស់ៗនឹងទទួលខុសស្តូវក្សន ុងកា ោាំស្ទដ្ល់កា ឈ ៀនសូស្ត បស់កូ្សន បស់ពួក្សឈរ។ ឈហើយ្ 

ស្តូវ បន ពិភាក្សា ោមួយ្ ឪពុក្ស ាេ យ្  បស់ សិសស ដដ្ល ាន វយ័្ ចស់ បឋម សិក្សា ។ 
 

ក្សន ុង នាម ោ សាលា Title I ឈតើ អនក្ស នឹង ផេល ់ភសត ុតាង អវ ី ខៃោះ ដដ្ល អនក្ស នឹង ផេល ់ឲ្យ ដដ្ល នឹង 

បងាហ   ថ្ន អនក្ស បន បឈងា ើត បស្ងួម ោន  នូវ កិ្សច្ច ស្ពមសាំភាសន៍  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ សាលា ឈហើយ្ ថ្ន 

សនន ិសីទ ស្តូវ បន ឈធវ ី ឈ ើង ោមួយ្ ឪពុក្ស ាដ យ្ ដដ្ល ឈ ៀបរាប់ ពី កា  បស្ងួម ឈនោះ ?   

ស្រូ បឈស្ងៀន នឹង ស្តូវ បន តស្មូវ ឲ្យ ឈធវ ី សនន ិសីទ ោមួយ្ ឪពុក្ស ាេ យ្ ទក់្ស ទង នឹង កិ្សច្ច ស្ពម 

ឈស្ពៀង និង កា  អភិវឌ្ឍ កិ្សច្ច ស្ពម ឈស្ពៀង  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ សាលា ដដ្ល ឈៅ ឈពល ឈនាោះ កិ្សច្ច ស្ពម 

ឈស្ពៀង ដដ្ល បន ចុ្ោះ ហតថ ឈលខា នឹង កាៃ យ្ ោ ភសត ុតាង ។  

កិ្សច្ច ស្ពមពប់ ដដ្ល បន ចុ្ោះ ហតថ ឈលខា ទាំង អស ់នឹង ស្តូវ បន ដ្ឋក់្ស ឈៅ ក្សន ុង ទាំនាក់្សទាំនង 

ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈៅ ក្សន ុង បនាប់ ធនធាន ឪពុក្ស ាេ យ្ ។  

 

ទតើ នាយក្ស នឹង ធានា ថា សនន ិសសាទ ផដ្ល ចបំាច់ នងឹ គ្តូិ  អនុិ តរ ទោយ ឪពុក្ស មាា យ ទាងំ អស់ 

ផដ្ល ទាក្ស់ ទង នឹង ការ ពនយល់ ពសា ការ បគ្ងួម ឪពុក្ស មាា យ ោ៉ា ង ដូ្ចទមាច ?     

ឈៅ ក្សន ុង កិ្សច្ច ស្បជុាំ ស្រូ បឈស្ងៀន  ពី ឈស្កាយ្ ឈៅ សាលា នាយ្ក្ស នឹង ឈសន ើ សុាំ ឲ្យ ស្រ ូបឈស្ងៀន ឪពុក្ស ាេ យ្ ស្តូវ 

បន ពនយល ់និង បញ្ជ នូ ឈៅ ផាោះ វវ ិ ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល ឈបើក្ស ច្ាំហ ឈហាស ៍ និង ោមួយ្ នឹង លិខិត 

ព័ត៌ាន ស្បចាំ ដខ ដ្ាំបូង ។ ស្រូ នឹង ស្តូវ បន ផេល ់ច្ាប់ ច្មៃង ម្ន ទស្មង់ ឈនោះ និង ស្តូវ បន ឈសន ើ ឲ្យ 

ឈស្បើ វា ោ ដផនក្ស មួយ្ ម្ន សនន ិសីទ ឪពុក្ស ាេ យ្ ។ 
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បុរគលិក្សផែនក្សអប់រំ 
LEA នឹង ធានា ថ្ន សាលា នីមួយ្ៗ ដដ្ល អនុវតេ ក្សមម វធិី Title I លោះបង់ ធនធាន ស្រប់ស្ោន់ ឈដ្ើមប ីអនុវតេ  កា  អភិវឌ្ឍ 

ស្បក្សបឈដ្ឋយ្ រុណភាព ខពស់ និង បនេ  អាជីព សស្ាប់ ស្រូបឈស្ងៀន នាយ្ក្ស សាលា និង ប រា៉ា ស្បូឈហវសិន ឈហើយ្ ឈបើ សម មយ 

បុរគលិក្ស ឈសវាក្សមម សិសស ាតាបិតា និង បុរគលិក្ស ឈផសង ឈទៀត ឈដ្ើមប ីឲ្យ សិសស ទាំងអស់ អាច្ បាំឈព  តាម បទដ្ឋឋ ន 

សមិទធផល សិក្សា  បស់  ដ្ឋ បន ។ 
 
LEA នឹង ធានា ថ្ន បុរគលិក្ស ដណ នាាំ ទាំង អស់ ដដ្ល ឈធវ ី កា  ឈៅ សាលា ឈ ៀន ផេល់ មូលនិធិ ទាំង ស្សងុ ឬ ោ ដផនក្ស មួយ្ 

ោមួយ្ ច្ាំណង ឈជើង I ដផនក្ស A បាំឈព  តាម តស្មូវ កា  ស្សប ច្ាប់ ម្ន កា  បញ្ជា ក្ស់  បស់  ដ្ឋ ។ LEA ស្តូវ ដត ធានា ថ្ន ឈម 

ឈរារ ដដ្ល ាន កា  ដណ នាាំ ឈធវ ី កា  ឈស្កាម កា  ស្រប់ ស្រង ឈដ្ឋយ្ ផ្កា ល់  បស់ ស្រ ូបឈស្ងៀន ។  

 

ស្បសិន ឈបើ LEA ជួល ស្រ ូបឈស្ងៀន ឬ ស្រ ូឈពទយ ឈម ឈរារ ឈដ្ើមប ីផេល់ ឈសវា Title I ដ្ល់ សិសស សាលា ឯក្ស ជន LEA នឹង ធានា 

ថ្ន ស្រ ូស្តូវ បន បញ្ជា ក្ស់ ពី  ដ្ឋ និង ស្រ ូឈពទយ ឈម ឈរារ ាន រុណ សមបតេ ិ ខពស់ ។ LEA នឹង ធានា ថ្ន ភាព ផទ ុយ្ ោន  ដដ្ល ផេល់ 

នូវ កា  ដណ នាាំ ឈដ្ឋយ្ ផ្កា ល់ ដ្ល់ សិសស ដដ្ល ចូ្ល  មួ រ ឺសថ ិត ឈៅ ឈស្កាម កា  ស្តួត ពិនិតយ ឈដ្ឋយ្ ផ្កា ល់ និង ឈៅ ជិត និង ោ 

 ឹក្ស ញាប់ ច្ាំឈ ោះ ស្រ ូសាលា  ដ្ឋ ដដ្ល ាន វវញិ្ជញ បនបស្ត  ដ្ឋ  ។ 
 

ក្សន ុង នាម ោ សាលា Title I ឈតើ អនក្ស នឹង ផេល ់ភសត ុតាង អវ ី ខៃោះ ដដ្ល នឹង បងាហ   ថ្ន អនក្ស ( 1 )  សូម 

ជូន ដ្ាំណឹង ដ្ល ់ឪពុក្ស ាេ យ្ ថ្ន កូ្សន  បស ់ពួក្ស ឈរ ស្តូវ បន ចត់ តាាំង ឬ ស្តូវ បន បឈស្ងៀន អស ់

 យ្ៈ ឈពល បួន ឬ ឈស្ច្ើន សបេ ហ៍ ោប់ ៗ ោន  ឈដ្ឋយ្ ស្រូ ាន ក់្ស ដដ្ល មិន ស្តូវ បន ផេល ់អាោញ  ប័ណណ  ស្តឹម 

ស្តូវ ឬ ោាំស្ទ ( 2 ) បន ផេល ់នូវ បញ្ា ី ស្រូ បឈស្ងៀន ដដ្ល ោម ន ស្បសិទធិ ភាព ឈស្ៅ វវស័ិយ្ ឬ ោម ន បទ 

ពិឈសាធន៍ ឈោង តាម និយ្ម ន័យ្ ទូទ ាំង  ដ្ឋ ដដ្ល បន ឈ ៀបរាប់ ឈៅ ក្សន ុង ដផនកា   ដ្ឋ អនុម័ត 

ESSA  បស ់ ដ្ឋ ផៃ ដី្ឋ ។ 

ឈោង តាម ឈោល កា ណ៍ ដណ នាាំ  បស ់ ដ្ឋ នងិ ឈោល នឈោបយ្ ស្សកុ្ស ឪពកុ្ស ាេ យ្ ស្តូវ បន 

ជូន ដ្ាំណឹង ោ លាយ្ លក្សខណ៍ អក្សស  ។ ឈដ្ឋយ្ ដផអក្ស  តាម សេង់ដ្ឋ  និង   ដ្ឋ ESSA ស្សកុ្ស និង 

ឈោលកា ណ៍ ដណនាាំ សហព័នធ  ឪពុក្ស ាេ យ្ ស្តូវ បន បញ្ជ នូ ឈសច្ក្សេ ី ជូន ដ្ាំណឹង ៤ សបេ ហ ៍ស្បប់ 

ពួក្ស ឈរ ថ្ន ស្រ ូមិន ាន រុណ សមបតេ ិ ខពស់ ឈទ។ ឈនោះ ឈបើ តាម ច្ាប ់NCLB។ ឈទោះ ោ ោ ង   

ក្ស ៏ឈដ្ឋយ្ ពួក្ស ឈរ ាន លក្សខណៈ សមបតេ  ិស្រប់ ស្ោន់ ឈដ្ឋយ្សា  ពួក្ស ឈរ បាំឈព  តាម តស្មូវ កា  

 បស ់ ដ្ឋ ផៃ ដី្ឋ សាំរាប ់តាំ ដណង ដដ្ល ស្តវូ បន កាន ់កាប់ ។ ាន កា  យ្ល់ដ្ងឹ កាន់ ដត សុ ីជឈស្ៅ 

អាំព ីកា  បញ្ជា ក្ស់ ដដ្ល ចាំបច្ ់ឈៅ ក្សន ុង លិខតិ មួយ្ ដដ្ល ឈផញើ មក្ស ផាោះ ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល សបដ ហ ៍

FTE,  i.e.  ESOL, ESE ោឈដ្ើម ... 

 

សាលា ឈ ៀន  ក្សា បញ្ា ី ដដ្ល បន ឈធវ  ីបច្ច ុបបនន  ភាព  បស ់ស្រូ   មួយ្ ដដ្ល ស្តវូ បន ដ្ឋក្ស់ ទង ់

ោតិ សស្ាប ់លក្សខខណឌ  ដូ្ច្ ខាង ឈស្កាម មិន ាន ស្បសិទធភាពមិន ាន បទពិឈសាធន៍ (តិច្ 

ោង ៣ ឆ្ន ាំ ម្ន បទ ពិឈសាធន៍) ឬ ឈស្ៅ វាល សស្ាប ់ESOL, ESE ឬ ឈស្ៅ កា  បឈស្ងៀន ឈៅ ក្សន ុង 

វវសិ័យ្។  បញ្ា  ីឈនោះ ក្ស ៏នឹង ស្តូវ បន បញ្ច លូ ក្សន ុង ព័តា៌ន ច្ាំណង ឈជើង ទី 1 ផង ដដ្  ។   
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ការក្សសាងសមតែភាពគ្រូបទគ្ងៀន និងបុរគលិក្ស 

ឈៅឈពលដដ្លសាលាទទួលបន Title I, Part A មូលនិធិរឺទទួលខុសស្តូវក្សន ុងកា អប់ ំស្រូបឈស្ងៀន 

បុរគលិក្សោាំស្ទដផនក្សកា ដណនាាំពិឈសស, អនក្សស្រប់ស្រង, និងបុរគលិក្សឈផសងឈទៀត, ឈដ្ឋយ្ានជាំនួយ្ពីឪពុក្សាេ យ្, 

ក្សន ុងតម្មៃនិងអតថ ស្បឈោជន៍ម្នកា ប ចិច រ បស់ឪពុក្សាេ យ្, និង ឈបៀបឈដ្ើមបី្នឈៅដ្ល់, ទាំនាក្ស់ទាំនង, 

និងឈធវ ីកា ោមួយ្ឪពុក្សាេ យ្ោម្ដ្រូឈសម ើ, អនុវតេនិងសស្មបសស្មួលក្សមម វធិីឪពុក្សាេ យ្,  

និងក្សសាងទាំនាក្ស់ទាំនង វាងឪពុក្សាេ យ្និងសាលា។  តាម លទធភាព ដដ្ល អាច្ ឈធវ ី ឈៅ បន ឪពុក្ស ាដ យ្ រួ  ដត ចូ្ល  មួ 

ក្សន ុង កា  អភិវឌ្ឍ កា  បណត ុ ោះ ប េ ល សស្ាប់ ស្រ ូបឈស្ងៀន និង ស្រ ូបឈស្ងៀន ឈដ្ើមប ីបឈងា ើន ស្បសិទធភាព ម្ន កា  បងាហ ត់ 

បឈស្ងៀន។  [ESEA ភារ 1116(e)(3)] 
 

សូមឈ ៀបរាប់អាំពីសក្សមមភាពអភិវឌ្ឍន៍វោិា ជីវៈដដ្លសាលានឹងផេល់ជូនឈដ្ើមបីអប់ ំស្រូបឈស្ងៀន 

បុរគលិក្សោាំស្ទស្បក្សបឈដ្ឋយ្ជាំនា  ឯក្សឈទស មុខវោិា  និងថ្នន ក់្សដ្ឹក្សនាាំសាលាដ្ម្ទឈទៀត 

និងបុរគលិក្សឈផសងៗឈទៀតឈៅឈលើ... 

1. ជំនួយរបស់មាតាបតិា និងគ្ក្សមុគ្រួសារ និងក្សន ុងតនមៃននិ ធភារទានរបស់ពួក្សទរ។ 

2. រទបៀប ជួយ គ្បាគ្ស័យ ទាក្សទ់ង ជាមួយ និង ជាមួយ ឪពុក្ស មាា យ និង គ្ក្សមុ គ្រួសារ ជា នដ្រូ ទសម ើ ោន  ។ 

3. ការ អនុិតរ និង សគ្មប សគ្មួល ក្សមម វិ ធី សា ឪពុក្ស មារ យ និង គ្រួសារ នងិ ការ ក្សសាង ទំនាក្ស់ទនំង រវាង 

ឪពុក្ស មារ យ និង គ្ក្សមុ គ្រួសារ នងិ សាលា ទរៀន ។ 

 

ទ ម្ េះ សក្សមមភាព 

 

បុរគលផដ្លទទួ

លខ្ុសគ្តូិ  

គ្របជ សក្សមម

ភាព ផខ្ 

នឹង ទ វី ើ 

ទឡើង 

េសុ្តាងននគ្បសិទធភាព 

ក្សិច្ច គ្បជុំ ពាក់្ស ព័នធ 

របស់ ឪពុក្ស មារ យ 

គ្បច ំផខ្ ឈផ្កេ ត ឈលើ 

ការអប អ  សាទរ  

 បស់ B 

សក្សមមភាព 

ប ឈិវណ សាលា 

កា  ពស្ងងឹ 

អាំ ច្ មាតាបិតា 

និង បទងកើន 

សមិទធផល  បស់ 

សិសស 

 
 
 
 

ឈលាក្សស្សី 
Melendez 

 
 
 
 

បឈងា ើនសមតថភាព

បុរគលិក្សឈធវ ីកា ោ

មួយ្ឪពុក្សាេ យ្ 

និងស្ក្សមុស្រួសា  

 
 
 
 

ដខ 

ក្សញ្ជញ  

ឆ្ន ាំ 

២០២១ 

– ដខ 

ឈមសា 

ឆ្ន ាំ 

២០២២ 

 
 
 
 

ច្ុោះឈ ម្ ោះ-ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស, 

សនៃ ឹក្សវាយ្តម្មៃ, 

តាមដ្ឋនោមួយ្ស្រូ 

 

រាស្ត ីឈោរជ័យ្ 

ដផនក្ស វវទិាសាស្តសេ   

 

ស្រ ូវវទិា សាស្តសេ  ឈធវ ី 

ក្សិច្ច ស្បជុាំ ឈនោះ 

ោមួយ្ ឪពុក្ស 

ាេ យ្ និង នឹង 

បឈងា ើត 

ទាំនាក្ស់ទាំនង 

សហរមន ៍ឈៅ 

ឈពល ដដ្ល ពួក្ស 

ឈរ ឈធវ ី កា  តាម 

ស្រូបឈស្ងៀនស្ក្ស ុ

មវទិាសាស្តសេ   

កា  ក្សាំណត់ សិសស 

ឲ្យ ទទួល បន 

ឈោរជ័យ្ ោមួយ្ 

នឹង កា  តាាំង 

ពិព័ ណ៍ វវទិា សាស្តសេ  

 មួ ាន កា  ឈស្ជើស 

ឈ សី ស្បធាន បទ 

សាថ បនា ស្ក្សមុ 

ស្បឹក្សា យ្ុតេ ិធម៌ 

វវទិា សាស្តសេ  ថ្នមវនេ  

និង រាំ  ូម្ន ស្ក្សមុ 

ស្បឹក្សា រឈស្ាង 

យ្ុតេ ិធម៌ វវទិា សាស្តសេ  

 
 

ដខតុលា 

2021  

 

ច្ុោះឈ ម្ ោះ-ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស, 

សនៃ ឹក្សវាយ្តម្មៃ, 

តាមដ្ឋនោមួយ្ស្រូ 

រឈស្ាងឈោរជយ័្ស្តូវបន

បញ្ចប់។  
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 យ្ៈ  ដ្ាំឈណើ  កា  

Fair វវទិា សាស្តសេ  ។ 

ដដ្ល ទទួល បន ឈោរ 

ជ័យ្ ។ 

កា អាន is 

"Fun"damental 

Night  

ស្រូបឈស្ងៀនស្ក្ស ុ

ម Literacy  

កា  បងាហ   តាម 

 យ្ៈ មជឈមណឌ ល 

រាំនិត ដដ្ល ថ្ន 

Literacy អាច្ ឈក្សើត 

ឈ ើង ោ ឈ ៀង រាល ់

ម្លៃ និង អាច្ ោ 

សក្សមមភាព ស្រួសា  

"FUN"  

ដខមក្សរា  

2022 

សញ្ជញ ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស 

ក្សមម វធីិ 

សនៃ ឹក្សវាយ្តម្មៃ/ 

កា  សា ង់ មតិ ឈច្   

កា  ឈធវ ី សនន ិសីទ 

ាតា បិតា ដដ្ល 

ាន ស្បសិទធភាព 

 
 

 ដ្ឋបល 

ស្បស្ពឹតេឈៅស្បក្សប

ឈដ្ឋយ្ស្បសិទធភាព

ម្នមហាសនន ិបត

ាតាបិតា-និសសិត 

(ដក្សលមអកា សិក្សា) 

កា  ដណនាាំ ពី កា  

បស្ងួម  បស់ ឪពុក្ស 

ាដ យ្ និង កា  

 ំពឹង ទុក្ស ម្ន កា  

ពិនិតយ ឈ ើង វវ ិ 

ោមួយ្ ឪពុក្ស 

ាដ យ្ ទាំង អស់ ។   

 
 

ដខ 

ក្សញ្ជញ  

ឆ្ន ាំ 

២០២១  

(ឧ. 

Mtng) 

 

ច្ុោះឈ ម្ ោះ-ក្សន ុងសនៃ ឹក្ស, 

សនៃ ឹក្សវាយ្តម្មៃ, 

តាមដ្ឋនោមួយ្ស្រូ 
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២. 
 

ទគ្ជើស 

យក្ស 

ទាងំអស់ 

ផដ្ល 

អនុិតរ 

Grant Project, គ្បេពមូលនិីិ, 

ឬក្សមម ិ ធី សា 

សូមពនយលអំ់ពសារទបៀបផដ្លសាលាសគ្មបសគ្មួលនិងបញ្ច ូលលិ ធ

កាថាន ក្ស់មទតរយយ Parent and Family Engagement,   ក្សមម ិ ធី សា,  

និងសក្សមមភាពជាមួយមូលនិីិនិងក្សមម ិ ធី សាទែសងទទៀត.     [ESEA 

ភារ (a)(2)(C)] 
 

☒ 

 
IDEA - ច្ាប់ សេ ី ពី កា  ដក្ស លមអ 

កា  អប់ ំ ជន ពិកា   

ក្សមម វវធីិ ចូ្ល  មួ  បស ់ឪពុក្ស ាេ យ្ ស្រីសាេ ល់ ស្តសព ីង  នឹង អាច្ ផេល ់

ដ្ាំបូនាម ន ដ្ល់ ឪពុក្ស ាេ យ្  បស ់សិសស ដដ្ល ពិកា  ភាព ម្ន សិទធិ 

 បស ់ពួក្ស ឈរ ឈៅ ក្សន ុង កា  អប់ ំ កូ្សន  បស ់ពួក្ស ឈរ ។ ពួក្ស ឈរ 

នឹង ស្តូវ បន ឈលើក្ស ទឹក្ស ចិ្តេ ឲ្យ ចូ្ល  មួ ក្សន ុង កា  ឈ ៀប ច្ាំ 

ដផនកា  ឈដ្ឋោះ ស្សាយ្ បញ្ជហ  កា  សឈស្មច្ ចិ្តេ និង កា  បញ្ច លូ 

I.E.P. ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល សនន ិសីទ ឪពុក្ស ាេ យ្ / ស្រូ បឈស្ងៀន និង 

កិ្សច្ច ស្បជុាំ ។  

 

☒ 

 
VPK - សម ស័្រចិ្តដមុនិ ទិធ ិវងស កា  ចុ្ោះ ឈ ម្ ោះ ចូ្ល ក្សន ុង ក្សមម វធីិ VPK រឺ ដផអក្ស ឈលើ ស្បព័នធ  ឈឆ្ន ត 

ដដ្ល ឈធវ ី ឈ ើង ឈដ្ឋយ្ ស្សកុ្ស។ កា  ជូន ដ្ាំណឹង នឹង ស្តូវ ឈផញើ ឈៅ 

ឪពុក្ស ាេ យ្  ក់្ស ព័នធ  នឹង កាល ប ឈិច្េទ ចុ្ោះ ឈ ម្ ោះ ។ កា  ផ្កៃ ស ់

បត  ូ ឈៅ ក្សមម វវធីិ សួន ច្ា  អប់ ំ នឹង ស្តូវ បន ផេល ់ឲ្យ ក្សន ុង អាំ ុង 

ដខ ឧសភា ឈដ្ើមបី ក្សាំណត់ ទិស ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈៅ នឹង កា   ំពឹង ទុក្ស 

ម្ន សេ ង់ដ្ឋ   ដ្ឋ ផៃ ដី្ឋ សស្ាប់ សិសស សួន ច្ា  អប់ ំ  ។ 
 

☒ 

 
 

Title I, Part D – ក្សមម វធីិ បងាា   

និង អនេរារមន៍ សស្ាប់ កុ្សា  

និង យ្ុវវយ័្ ដដ្ល ស្តូវ បន 

ឈធវសស្បដហស Delinquent ឬ At 

Risk។ 

ក្សមម វធីិ បងាា   និង អនេរារមន៍ សស្ាប់ កុ្សា  និង យ្វុវយ័្ ដដ្ល 

ស្តូវ បន ឈរ ឈធវស ស្បដហស ឈធវ ី ឲ្យ អន់ លយ្ ឬ ាន ហានិភ័យ្។ 

ច្ាំណងឈជើងទី១ ពាោមផេល់កា បណត ុ ោះប េ ល 

និងធនធានដ្ល់ស្រួសា  

ឈដ្ើមបជួីយ្ដ្ល់កូ្សន បស់ពួក្សឈរឲ្យទទួលបនឈោរជ័យ្ក្សន ុងសាលា 

ឈ ៀនច្ប់ច្ប់ឈពល និងកាៃ យ្ោមហាវទិាល័យ្ និងអាជីព ចួ្រាល់។ 

ច្ាំណង ឈជើង ទី ១ ក៏្ស ពាោម តុបដតង ស្រួសា  ោមួយ្ យ្ុទធ 

សាស្តសេ  សស្ាប ់ប សិាថ ន សុវតថ ិភាព ផង ដដ្  ។ 

 

☒ 
 
 

ចំណង ទជើង ទសា 9 ផែនក្ស A - ច្ាប់ 

ជាំនួយ្ ោម ន ផាោះ សដមបង 

McKinney-Vento ផេល ់ឱ្កាស ឈសម ើ 

ភាព ដ្ល ់កុ្សា  និង យ្ុវវយ័្ ដដ្ល 

ាន ភាព ោម ន ទី ជស្មក្ស ។ 

CSE នឹង អនុញ្ជញ ត ឲ្យ ឪពកុ្ស ាេ យ្/ អនក្ស ោម ដ្ឹង ពី ស្ក្សមុ 

ស្រួសា   បស ់DCPS ក្សន ុង កា  ផ្កៃ ស ់បត  ូ ក្សមម វវធីិ អប់ ំ ដដ្ល ោម ន 

ផាោះ សដមបង ឈៅ ឈពល ចុ្ោះ ឈ ម្ ោះ ស្រួសា  មួយ្ ដដ្ល ក្សាំពងុ  ស ់ឈៅ 

ក្សន ុង ជស្មក្ស ឬ ដច្ក្ស  ំដលក្ស លាំឈៅដ្ឋឋ ន  បស ់អនក្ស ឈផសង ឈទៀត 

ឈដ្ឋយ្សា  ដត កា  បត់ បង់ លាំឈៅដ្ឋឋ ន ។ ធនធាន និង កា  

បងាហ ត់ បឈស្ងៀន ស្តូវ  បន ផេល ់ឲ្យ តាម  យ្ៈ ក្សមម វវធីិ ឈនោះ អាំព ី

 ឈបៀប ជួយ្ ឪពុក្ស ាដ យ្ និង កូ្សន  បស ់ពួក្ស ឈរ ឲ្យ ទទួល បន 

ឈោរ ជ័យ្ ក្សន ុង កា  សិក្សា និង ឥ ោិបល ឈៅ ក្សន ុង សាលា ។ 

 

☒ 

 
 

SAI - 

កា ដណនាាំបដនថម បស់បណឌ ិត – 

Super Categorical fund created to 

assist districts and schools provide 

supplemental instructional 

opportunities.   

CSE នឹង ឈស្បើស្បស ់មូលនិធិ SAI ឈដ្ើមប ីផេល់ កា  ដណនាាំ បដនថម 

ដ្ល ់សិសស  បស ់ឈយ្ើង មុន និង ឈស្កាយ្ សាលា សស្ាប ់កា  សស្មោុះ 

សស្មួល ។ 
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☒ 

 

Title II, Part A – 

កា ោាំស្ទនូវកា ដណនាាំស្បក្សបឈដ្ឋ

យ្ស្បសិទធភាពតាម យ្ៈកា អភិវឌ្ឍ

វវោិា ជីវៈ 

សាំឈៅដ្ល់អនក្សស្រប់ស្រងនិងស្រូប

ឈស្ងៀន។ 

កា បណត ុ ោះប េ លនឹងស្តូវបនផេល់ជូនដ្ល់ស្រូបឈស្ងៀនអាំពី ឈបៀប

ឈស្បើស្បព័នធផសពវផាយ្សងគមឈដ្ើមបីចូ្ល មួស្ក្សមុស្រួសា ។ យ្ុទធសាស្តសេ  

និងឧបក្ស ណ៍នានាឈដ្ើមបីអនុវតេបឈច្ចក្សវទិាឈៅក្សន ុងសាលាឈ ៀន។ 

ទាំនាក់្សទាំនងាតាបិតា។ ឈលាក្សស្រូ អនក្សស្រូ នឹង ស្តូវ ផេល ់កា  

បណត ុ ោះ ប េ ល ឈលើ ow ឈដ្ើមបី ជួយ្ ទាំនាក់្សទាំនង និង ឈធវ ីកា  

ោមួយ្ ឪពុក្សាេ យ្ / ស្រួសា  ោ ម្ដ្រូ ឈសម ើ ោន   ឈបៀប ឲ្យ តម្មៃ និង 

ឈស្បើស្បស់ កា  ប ចិច រ  បស ់ាតាបិតា / ស្រួសា   ឈបៀប អនុវតេ 

និង សស្មបសស្មួល ក្សមម វធីិ ឈម / ស្រួសា  និង  ឈបៀប ក្សសាង 

ទាំនាក់្សទាំនង  វាង ស្រួសា  / អា ពាបល និង សាលា ។ 

 

☒ 

 

Title III, Part A – 

កា ជួយ្អនក្សឈ ៀនភាសាអង់ឈរៃស 

សឈស្មច្បននូវភាពសាា ត់ទត់ភា

សាអង់ឈរៃស 

CSE នឹង បឈងាហ ោះ វរគ  សិក្សា បណឌ ិត សភា ឪពុក្ស ាេ យ្ ឈដ្ឋយ្ ឥត 

រិត ម្លៃ ដដ្ល ស្តូវ បន ផេល ់ឲ្យ ឈៅ ក្សន ុង សាលា ប ណ ល័យ្ 

មជឈមណឌ ល សហរមន៍ និង វវទិា សាថ ន ដដ្ល ាន មូលដ្ឋឋ ន ឈលើ 

ជាំឈនឿ ឈៅ ក្សន ុង កា ោិល័យ្ ទាំនាក់្សទាំនង ឪពុក្ស ាេ យ្  បស ់

ឈយ្ើង ស្ពម ទាំង ឈៅ ឈលើ ស្ក្សមុ ស្បឹក្សាភិបល ធនធាន  បស ់

ឈយ្ើង ផង ដដ្  ។ ឈយ្ើង ក៏្ស នឹង ដច្ក្ស ចយ្ យ្នេ  ឈហាោះ និង 

ស្បតិទិន ក្សន ុង អាំ ុង ឈពល ស្បជុាំ ចូ្ល  មួ ក្សន ុង ស្រួសា   បស ់ឈយ្ើង 

ផង ដដ្  ។ 

    


