
 

 

យ ើងឱ្យតម្លៃយៅដល់គុណតម្លៃឯករាជ្យភាព 

របស់ពួកយ ើង ដដលប្បឆាំងយៅនឹងការយរ ើសយ ើង

ជាតិសាសន៍ នងិការយ ៃ្ ើ តបចាំយ ោះសហគលន។៍ 

យ ើងនងឹយរៀនដសែ ង ល់ជាប្កលុពីប្កលុប្គួសារ 

សិសានុសិសស នងិសហគលនន៍ានា 

យហើ នងិយលើកកលពស់យៅដល់ទសសនៈ ិ សសយ យនោះ។  

 

បេសកកម្ម 

បយើងប វ្ ើការជាមួ្យក្កមុ្ក្រួសារ សហរម្ន៍ 

និងសាលាបរៀនន ប ើម្បីប ោះក្សាយេញ្ហា ជាមួ្យគ្នា  ដ ល

អាចឱ្យសិសានុសសក្រេ់រេូចូលរមួ្បានយ៉ា ងបេញបលញ 

និងរកីចបក្ម្ើនបៅកន ុងសាលាសាធារណៈកក្ម្ិត K-12 

រេស់រ ឋ Washington។  

 

 
តួនាទរីេសេួ់កបយើង 
សាា េ់បៅបលើកា ីរងវល់និងការបលើកប ើងជាសំណួរអំេី 

ក្េេ័នធអេ់រំសាធារណៈកក្ម្ិត K-12 

 

បក្េើឧេករណ៍ប ោះក្សាយជប ល្ ោះបក្ៅផ្ល ូវការ 

ប ើម្បីជួយបៅ ល់ការប ោះក្សាយេញ្ហា ដ លរមួ្គ្នា  

និងបលើកកម្ពស់យុតា ិ្ម៌្ដផ្ាកអេ់រំ 

 

ផ្ាល់ការេង្ហា ត់េបក្ងៀន ការសក្ម្េសក្មួ្ល 

និងការេណុ្ោះេណ្តា លអំេីការតស ូម្តិតាម្ក្រួសារ 

ការផ្ារភ្ជា េ់តាម្សហរម្ន៍ និងការតស ូ ម្តិជាក្េេ័នធ  

 

ក្េមូ្លទិនាន័យ និងកំណត់និនាា ការ 

ប ើម្បីជួយជាផ្ល ូវបៅ ល់អនុសាសន៍បគ្នលនបយបាយ

ដផ្ាកអេ់រំរេស់េួកបយើង  
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ដែនការ ុទធសាស្តសរ  
 
(ដែសីហា ឆន ាំ 2020-2023) 

យុទធសាស្តសាជាអាទិភ្ជេ. 

ដាំយ ោះប្សា ទាំនាស់យប្ៅែល ូិ ការ 
OEO (ការយិល័យអេ់រំក្កងុ Ombuds) ជួយេុរគលណ្ត ា្ ក់ ដ ល្នសំណួរ ឬការក្េួយបារម្ភណ៍នានា
ទាក់ទងនឹងសាលាសាធារណៈកក្ម្ិត K-12 រេស់រ ឋ Washington។ បយើងអាចផ្ាល់ជូនេ័ត៌្ន ឯកសារបយង 
ឧេករណ៍មួ្យកំបេល  និង្នធានបផ្សងបទៀត។ 
 
បេសកកម្មនីតិេញ្ញតា ិរេស់ OEO រឺប ើម្បីជួយកាត់េនថយរ ល្ តននឱ្កាស។ 
អាទិភ្ជេដផ្នការយុទធសាស្តសា រេស់បយើង រឺបតា តការយកចិតាទុក ក់បៅបលើយុតា ិ្ម្៌ខាងអេ់រំ 
ជាេិបសសសក្្េ់សហរម្ន៍ ដ លទទួលរងផ្លេ៉ាោះពាល់ខាល ំងេំផុ្ត ប យសារជំងឺកូវ ី-19។ 
បយើងកំេុងដតយកចិតាទុក ក់បលើ្នធាននានាសក្្េ់ប ោះក្សាយជប ល្ ោះ 
ដ ល្នដ នកំណត់រេស់េួកបយើង ក៏ ូចជាការសក្ម្ោុះសក្មួ្ល និងការេង្ហា ត់េបក្ងៀនបក្ៅផ្ល ូវការចំបពាោះ 
សិសានុសិសសកក្ម្ិត K-12 ដ ល: 

 
• បៅខាងបក្ៅសាលាបរៀនរាេ់េញ្ច ូលទាងំសិសសេិការ ដ លទទួលបានដផ្ាកខ្ល ោះននការសិកាបៅសាលា 

• ម្នុសសដ ល្នេណ៌សម្បុ រ ដ លបមម  ឬជាជនជាតិប ើម្  

• ធាល េ់ឆ្លងកាត់ការគ្នម នផ្ទោះសដម្បង 

• សថ ិតបៅកន ុងការបម្ើលដែទាេំីសាច់ញាតិ ឬការចិញ្ច ឹម្  

• ដ លពាក់េ័នធបៅនឹងក្េេ័នធយុតា ិ្ម្៍អនីតិជន ឬក្េេ័នធសាា រនីតិសម្បទាអនីតិជន  

• សក្្េ់ជនអបនាា ក្េបវសន៍ ជនប ៀសខ្ល នួ ជនដសវងរកទីជក្ម្ក ឬជនចំណ្តកក្សកុ ឬសិសានុសិសស 

ឬក្កមុ្ក្រួសារ ដ ល្នភ្ជសាប ើម្ម្ិនដម្នជាភ្ជសាអង់បរលស ឬ 

• ការទទួលបានជំនួយ Wraparound with Intensive Services (កម្ម វ ិ្ ីការដកដក្េដ ល

្នបសវាលអ ិតលអន់) (WISe)) ឬ Children’s Long Term Inpatient Programs 

(កម្ម វ ិ្ ីសក្្េ់អាកជំងឺេាបាលកន ុងម្នទ ីរបេទយរយៈបេលយូររេស់កុ្រ) (CLIP)) 

 

យុទធសាស្តសា ៖  

ការកសាងទំនាក់ទំនងសកម្មជាមុ្នជាមួ្យនឹងក្កមុ្ក្រួសារ សិសានុសិសស និងសហរម្ន៍ 
ប យដសវងរកយុតា ិ្ម៌្ខាងអេ់រំ បៅតាម្សាលាបរៀន ប ើម្បីសាា េ់ និងបរៀនដសវងយល់េីេទេិបសា្ន៍ 
និងភ្ជេខាល ំងរេស់េួកបរ 
 
េបងក ើតឧេករណ៍តាម្អនឡាញបក្ចើនេដនថម្បទៀត ប ើម្បីបឆ្ល ើយតេបៅនឹងសំណួរ
ទូបៅបៅបក្ៅអាទិភ្ជេនានាននការអនារារម្ន៍តទ ល់រេស់បយើង 

 
កំណត់ឱ្កាសនានា ប ើម្បីេបងក ើតការតល ស់េ្រូជាក្េេ័នធ  តាម្រយៈកា ីកងវល់ជាេុរគល 
ដ លបលើកយកម្កសាកសួរ ល់េួកបយើង 

 

ការែសពែែា  

អាទិភ្ជេនានាននការផ្សេវផ្ាយរេស់េួកបយើងឆ្ល ុោះេញ្ហច ំងបៅបលើសហរម្ន៍ដ លបានកំណត់ជាអាទិភ្ជេ
បៅកន ុងការប ោះក្សាយជប ល្ ោះរេស់េួកបយើង។ បយើងក៏នឹងេបងក ើតស ភ្ រៈ 
និងឧេករណ៍សក្្េ់ប ោះក្សាយេញ្ហា បៅបក្ៅដផ្នការយុទធសាស្តសា រេស់បយើង 
ប ើម្បីផ្ាល់អំណ្តចបៅឱ្យក្កមុ្ក្រួសារ សិសានុសិសស និងអាកអេ់រំបៅកន ុងកិចចសហការគ្នា ។ 

 

យុទធសាស្តសា ៖ 

    សហការជាមួ្យនឹងសហរម្ន៍ ក្កមុ្ក្រួសារ សិសានុសិសស និងអងគការខាងអេ់រំនានា ក៏ ូចជាទីភ្ជា ក់ង្ហរ ឬ 
ក្កសួងរេស់រ ឋ  ិបាល ប ើម្បីសហការគ្នា បរៀេចំក្េឹតា ិការណ៍ និងសិកាា សាលានានាប ើង 

 
    េបងក ើនទំនាក់ទំនងេនាជាមួ្យអងគការ និងក្កមុ្ក្រួសារ និងក្កមុ្សិសានុសិសសឱ្យកាន់ដតភ្ជេជិតសា ិទធ 
ខ្ណៈបេល ដ លកំេុងដតេបងក ើនការបលើកកម្ពស់ការយល់ ងឹបៅទូទាងំរ ឋអំេី OEO  

 
បក្េើក្បាស់វ ិ្ ីនិទានបរឿង ៏្នក្េសិទធភ្ជេ ប ើម្បីដចករំដលកេីេទេិបសា្ន៍បៅ
កន ុងក្រួសារ និងសិសានុសិសសជាមួ្យនឹង  
អាកអេ់រំ អាកប វ្ ើបគ្នលនបយបាយ និងក្កមុ្ក្រួសារ និងសហរម្ន៍បផ្សងបទៀត 

 

យោលនយយាបា តស ៊ូ លតិ 

បយើងនឹងកំណត់ បហើយនិងេបងក ើតឱ្កាស ប ើម្បីបលើកកម្ពស់យុតា ិ្ម្៌េូជសាសន៍ េិការភ្ជេ និងយុតា ិ្ម្៌
ដផ្ាកសុខ្ភ្ជេផ្ល វូចិតា និងការទទួលបានការបក្េើក្បាស់ភ្ជសាបៅកន ុងក្េេ័នធសាលាបរៀន។ 
បយើងនឹងនាំយកទសសនៈ និងកា ីបារម្ភនានារេស់សិសានុសិសស ក្រួសារ និងសហរម្ន៍ម្កេិភ្ជកា 
និងប វ្ ើការសបក្ម្ចចិតាបៅបលើបគ្នលនបយបាយ។ 

 

យុទធសាស្តសា ៖ 

សហការជាមួ្យអងគការសហរម្ន៍ ក្កមុ្ក្រួសារ និងសិសានុសិសស ប ើម្បីក្េយុទធក្េឆំង
បៅនឹងការបរសីបអើងជាតិសាសន៍ ការបរសីបអើងសម្តថភ្ជេ និងទក្ម្ង់ននការសងកត់សងក ិនបផ្សងបទៀត 
 
បរៀនដសវ ងយល់េី និងប វ្ ើបៅតាម្ទសសនៈរេស់សហរម្ន៍ ក្រួសារ និងសិសានុសិសស ដ លភ្ជរបក្ចើនេំផ្ុត 
មិ្នបានយកបៅ ក់េញ្ច ូល បៅកន ុងការប វ្ ើបគ្នលនបយបាយបទ 

 
បក្េើតួនាទីជាអាក កឹនំារេស់េួកបយើងបៅបលើក្កមុ្ការង្ហរ ប ើម្បីតស ូ ម្តិសក្្េ់ជាសំប ងក្កមុ្ក្រួសារ 
និងសិសានុសិសស  

 

 

WWW.OEO.WA.GOV 
1-866-297-2597 (មានការបកដប្បផ្ទា ល់មាត់តាលទ៊ូរសពា) oeoinfo@gov.wa.gov 

ទសសនៈវសិយ័៖ 

បយើង្នទសសនៈដវងឆា យចបំពាោះក្េេ័នធអេ់

រំសាធារណៈ ដ ល កបចញ

នូវការបរសីបអើងជាតិសាសន៍ 

ការបរសីបអើងសម្តថភ្ជេ នងិការក្េក្េតឹា ិម្និ

បសម ើភ្ជេបផ្សងៗបទៀត 

ប ើម្បីជួយគ្នកំ្ទ លក់ា ីសេុិនរេសស់ិសានុសិ

សស ា្ ក់ៗ សក្្េ់បេលអនារត។  

tel:1-866-297-2597

