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សំណរួសួរញឹកញាប់ និងប្បភពធនធានននសង្កា ត់ជាទផី្ដល់ជប្រកននសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ 

 

រៅកនុងសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ រយើងខំុ្រៅពីរប្ោយចំឧបតថរភគំប្ទសិសសសាលារបស់រយើង រ ោះជាពួករេមានកំរណើតរៅ

ទីណាក៏រោយ ឬឧបស័េគនានាដដលពួករេបានឆ្លងផ្ុត រដើរបីឱ្យបានដល់ទីរនោះក៏រោយ។ រយើងខំុ្ប្សឡាញ់ដែរកាោរពារវបបធរ៍ខុ

សៗដ៏រប្រើនដដលមានរៅកនុងសង្កា ត់របស់រយើង រ ើយក៏ដូរគន ដដរ រយើងខំុ្យករិតដទុកោក់រលើអនកររៀនភាសាអង់រេលស ដដល

មានសាវតា និងរសរកដីប្តូវោរខុសៗគន ។ រយើងខំុ្ខិតខំប្បឹងដប្បងរធវើអវ ីប្េប់យ៉ា ងដដលអាររធវើបាន រដើរបីរធវើយ៉ា ងណាឱ្យសិសស

សាលារបស់រយើងមានសុវតថិភាពរៅឯសាលាររៀន រិនេិតអំពីឋានៈអរនាដ ប្បរវសន៍របស់ពួករេរឡើយ រោយមាន ដំរណាោះ

ប្សាយពីសង្កា ត់ជាទីផ្ដល់ជប្រក របស់រយើងខំុ្ ដដលបានររៀបរំទុកជារប្សរតាំងដតពីឆ្ន ំ 2008 រកររលោះ បានបនដអនុវតដជាែមី 

ជារួយនឹងដំរណាោះប្សាយពីទីប្កុងផ្ដល់ជប្រក រៅអូកឡិនដ៍ នាដខវិរឆិោ ឆ្ន ំ 2017។ 

 

កនុងនារជាទីប្កុងផ្ដល់ជប្រក សង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ រិនរសន ើសុំ ឬប្តូវោរឱ្យបង្កា ញឋានៈអរនាដ ប្បរវសន៍ប្សបរាប់រនាោះរទ 

រ ើយថាព័ត៌មានណារួយដបបរនោះ ក៏រិនប្តូវបានប្បរូលរោយសាលាររៀននានាដដរ។ សំណួរសួរញឹកញាប់ ំងរនោះ េឺជា

ររធោបាយទុកផ្ដល់ព័ត៌មាន និងអនុសាសន៍នានា កនុងោរផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់ប្បជាស េរន៍របស់រយើងប៉ាុរណាណ ោះ។ សណួំរ ំង

រនោះអតប់រងាើត ឬមានដបំនូាម នជាកដ់សដងតារផ្លវូរាបរ់ទ។ រាប់អរនាដ ប្បរវសន៍ េឺមានភាពសមុ កសាម ញណាស់ រ ើយរយើងខំុ្ជំរុញឱ្យ

រនុសសមាន ក់ៗជួបពិរប្គោះគន ជារួយនឹងររធាវីអរនាដ ប្បរវសន៍ សំរាប់បញ្ហា ណារួយដដលប្តូវនឹងសាថ នភាពរបស់ពួករេមាន ក់ៗ។ សូ

ររើលប្បភពធនធានខាង សំរាប់ទីកដនលងផ្ដល់ទីប្បឹការាប់ដដលនឹងមានរបើកជូននារពលខាងរុខៗរនោះ រៅកនុងទីប្កុងអូកឡិនដ៍។ 

 

សំណួរសួរញកឹញាប ់

● រតើនរណាខលោះជាសិសសសាលាដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួន ររៀនរៅកនុងសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍? 

● រតើរំណាត់ោរប្បតិបតដិរលើជនអរនាដ ប្បរវសន៍កនុងរពលបរចុបបននរនោះ ប៉ាោះពាល់ររបៀបណាខលោះ រៅរលើសិសសសាលា និងប្កុរ

ប្េួសារដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួន រៅកនុងសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍? 

● រតើអនកមានសិទធិប្ជករោន រ ើយនិងអនកដសវងរកសិទធិប្ជករោន នឹងប្តូវប៉ាោះពាល់យ៉ា ងណាដដរ? 

● រតើកុមារដដលពំុមានឯកសារប្សបរាប់ អារបនដរូលររៀនរៅកនុងអូកឡិនដ៍រទៀតបានដដររទ? 

● រតើខំុ្អាររធវើអវ ីរៅ រដើរបីជួយសប្រួលដល់សាថ នភាពរបស់ខំុ្? 

● ខំុ្មានប័ណណ  DACA។ រតើខំុ្ប្តូវរធវើយ៉ា ងណាដដរ? 

● ខំុ្បានររញរកពីទឹកដីទវីបអារិោំងកណាដ លកនុងរយៈរពល 3 ឆ្ន ំរុន រ ើយប្តូវបានជាប់កនុងបណដ ឹងបរណដ ញររញពីប្បរទ

ស។ រតើោររបាោះរឆ្ន តរប្ជើសររីស Trump ជាប្បធានាធិបតី មានន័យដូរររដររំរពាោះរូបខំុ្? 

● ខំុ្មានឋានៈជាជនអរនាដ ប្បរវសន៍ប្សបរាប់ ប៉ាុដនដពុំដរនជាពលរដឋអារររិោំងរទ។ រតើខំុ្ប្តូវប្ពួយបាររភអំពីបទបរណដ ញ

ររញពីប្បរទសដដរឬរទ? 

● រតើសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍រធវើអវ ីខលោះ រដើរបីធានាយ៉ា ងណាកុំឱ្យមានោរររីសរអើង ឬោររបៀតរបៀនដល់សិសសសាលា 

ឬប្កុរប្េួសារ រោយសារដតជាតិសាសន៍ ប្កុរជនជាតិ សាសនា ឬប្បរទសរដើរកំរណើតរបស់ពួករេ? 

● រតើខំុ្ប្តូវរធវើយ៉ា ងណាខលោះ របើសិនជាខំុ្ជាជនរងរប្គោះរោយសារដតោរររីសរអើង ឬោររបៀតរបៀន? 

● រតើខំុ្ប្តូវរធវើយ៉ា ងណា រៅរពលខំុ្ជួបរោយនរដនយជារួយនឹងរន្រនដី ICE? 

● រតើមានអវីរផ្សងរទៀតដដលសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍កំពុងរធវើ ដដលខំុ្ប្តូវោរដឹង? 

● រតើរៅទីណារៅ ខំុ្អាររូលបំររីោររោយសម ័ប្េរិតដ ឬរូលជួយដល់ជនភាសខលួន និងសិសសអរនាដ ប្បរវសន៍កនុងរូលោឋ ន? 

● រុោះរបើសិនជាខំុ្រៅមានសំណួររផ្សងៗរទៀត? 
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ប្បភពធនធានរប្ៅដែររទៀត 

 

សណំរួសរួញកឹញាប ់

 

រតើនរណាខលោះជាសិសសសាលាដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួន ររៀនរៅកនុងសង្កា តស់ាលាររៀនអកូឡិនដ?៍  

ទីប្កុងអូកឡិនដ៍ទទួលសាវ េរន៍ជនភាសខលួន ដដលបានរកដល់តាររយៈករមវិធីផ្ដល់ោរតាំងទីលំរៅជាែម ីដដលមានរកតាំងពីឆ្ន ំ 

1970 ររលោះ។ តារឆ្ន ំធរមតា មានជនភាសខលួនែមីៗប្េប់វ័យ ំងអស់ ប្បមាណជា 500 នាក ់រកតាំងទីលំរៅជាែមីរៅកនុងទីប្កុងអូក

ឡិនដ៍ (ដដលកនុងរនាោះមានកុមារដដលមានវ័យរូលររៀនប្បមាណជា 100 នាក)់ រ ើយប្តូវបានផ្ដល់ជំនួយពីទីភ្ាក់ង្ករននករមវិធី

ផ្ដល់ោរតាំងទីលំរៅជាែមីដល់ជនភាសខលួនរូលោឋ ន។ ោររឡើងនែលទីលំរៅ បានរធវើឱ្យរំនួនរនុសសរំណូលែមីដដលរករស់រៅកនុងទី

ប្កុងអូកឡិនដ៍ បានធាល ក់រុោះជាលំោប់នារពលបរចុបបននរនោះ ប៉ាុដនដរៅឆ្ន ំរុន រយើងបានទទួលសាវ េរន៍សិសសសាលាែមីៗរំនួន 67 

នាក់ ដដលបានរកដល់ តាររយៈករមវិធីផ្ដល់ោរតាំងទីលំរៅជាែមី រដើរបីឱ្យរួរផ្ុតពីអំរពើ ឹងា និងោររធវើទុកខបុកររនញរៅកនុង

ប្បរទសអា វហ្កា នីសដង់ ប្បរទសភូមា ប្បរទស Eritrea ប្បរទសប្សីឡំាងោ ប្បរទសរសរី ប្បរទសបា៉ា េីសាដ ន ប្បរទសអីុរា៉ា ក់ និង

ប្បរទសរផ្សងៗរទៀត។ សូរររើលប្កោស់ឯកសារព័ត៌មានអំពីករមវិធីជនភាសខលួនននសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ សំរាប់ព័ត៌មាន

ដែររទៀត។ 

 

រតើរណំាតោ់រប្បតបិតដរិលើជនអរនាដ ប្បរវសន ៍(ោរពារជាតឱិ្យររួផ្តុពរីភរវជនរកពរីប្ៅរូលរកកនុងស រដឋ) នារពល

បរចបុបននរនោះ ប៉ាោះពាល់ររបៀបណាខលោះ រៅរលើសិសសសាលា នងិប្ករុប្េសួារដដលមានឋានៈជាជនភាសខលួន រៅកនុងសង្កា ត់

សាលាររៀនអកូឡនិដ?៍ 

រំណាត់ោរប្បតិបតដិ ប្តូវបានបញ្ឈប់បរណាដ ោះអាសននដល់ករមវិធីទទួលយកជនភាសខលួន បានផ្អា កោររកតាំងទីលំរៅជាែមី សំរាប់ជ

នភាសខលួនរកពីប្បរទសរសរីគម នទីកំណត់ និងោត់បនថយរំនួនជនភាសខលួនដដលនឹងរូលរកតាំងទីលំរៅជាែមី ឱ្យបានរលើស 

50% កនុងឆ្ន ំរនោះ។ 

 

រំណាត់ោរបានហ្ករប្បារដល់ប្បជាជនរួយរំនួនរៅរប្ៅស រដឋ រ ើយដដលរកពីប្បរទសរួយរំនួន ដដលពុំដរនជាពលរដឋអា

រររិករូលរកកនុងស រដឋ - វាអត់ប៉ាោះពាល់រោយប្តង់រៅរលើឋានៈអរនាដ ប្បរវសន៍ននសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារភាសខលួនដដល

បានរករៅកនុងស រដឋរួររ ើយរនាោះរទ។ ប៉ាុដនដមានសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារននសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ រាប់រយនាក់

ដដលមានរដើរកំរណើតរៅកនុងប្បរទសនានា ដដលបានជាប់កនុងបញ្ជ ីរំណាត់ោរប្បតិបតដិនានែៃសុប្ករុនរនោះ (អីុរង់, អីុរាក់, រសរ,ី 

រយដរន, ស ូដង,់ លីប ៊ី និងសំមា៉ា លលី) ដដលកំពុងមានទុកខប្ពួយ ពីរប្ពាោះពួករេមានរិតដភ័កដ និងសារ់ញាតិរួយរំនួនដដលកំពុងសាន

ក់រៅរប្ៅប្សុករៅកនុងប្បរទស ំងរនាោះ រ ើយថាពួករេនឹងរិនអារ វិលរករូលរួររស់ជារួយពួករេវិញ កនុងស រដឋអារររិកនា

រពលខាងរុខរនោះ។ 

 

កនុងបណាដ ប្បរទស ំងប្បំាពីរដដលជាប់កនុងបញ្ជ ីរំណាត់ោរប្បតិបតដិរនាោះ េឺមានសិសសរប្រើនជាងរេដដលរកររៀនកនុងសង្កា ត់

សាលាររៀនអូកឡិនដ៍រយើងរនាោះ េឺរកពីប្បរទសរយដរន - មានសិសសរំនួនប្បមាណជា 500 នាក់ ដដលមានរដើរកំរណើតរៅកនុង

ប្បរទសរយដរន ប៉ាុដនដមានតិរណាស់ ដដលរកដល់តាររយៈករមវិធីផ្ដល់ោរតាំងទីលំរៅជាែមីសំរាប់ជនភាសខលួន។ មានដត 7 

ប្េួសារេត់រៅកនុងសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ដដលបានរកពីប្បរទសរសរី តាររយៈករមវិធីផ្ដល់ោរតាំងទីលំរៅជាែមី សំរាប់ជ

នភាសខលួន រោយសារដតោររឡើងនែលខពស់នននែលប្ទប្ទង់ោររស់រៅរៅកនុងទីប្កុងរយើងរនោះ។ 

 

ជនភាសខលួន និងអនកដដលដសវងរកទីប្ជករោន ប្តូវបានជំរុញឱ្យដសវងរកោរបដូររកជាអនកមានឋានៈរស់រៅជាអរិនន្រនដយ៍ប្សប

រាប់ (រៅរោ៉ា ងរទៀតថា អនកមានប័ណណ នបតង) រួយឆ្ន ំរប្ោយពីបានរូលរកកនុងស រដឋ។ រៅមានោរភាន់ប្រឡំជុំវិញថា រតើរំ

ណាត់ោរប្បតិបតដិ មានន័យដូរររដរខលោះ សំរាប់ជន ំងឡាយរនាោះដដលមានឋានៈជាអនករស់រៅអរិនន្រនដយ៍ប្សបរាប់ (ឋានៈ

LPR) ដដលពោយររូលរកកនុងស រដឋវិញ ប៉ាុដនដរៅនែៃអាទិតយ (1/20/17) នាយកអេគរសនាធិោរននរសតវិមាន បានមាន

ប្បសាសថា រំណាត់ោរប្បតិបតដិ រិនរារំាងដល់ជនដដលមានឋានៈ LPR កនុងោរ វិលប្តឡប់រូលរកកនុងស រដឋវិញរទ ប៉ាុដនដពួកេ

អារទទួលរងនូវោរប្តួតពិនិតយរប្រើនជាងធរមតារៅកនុងអាោសយនោឋ ន។ មានបញ្ហា បាររភរាលោល ជាពិរសស េឺររញពីប្កុរ
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ប្េួសារោន់សាសនាអីុសាល រ រៅកនុងសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ដដលោរហ្ករប្បារ នឹងប្តូវោក់បដនថរដល់ប្បរទសនានា ដូរ

ជាប្បរទសអា វហ្កគ នីដសដ ន ដដលជាប្បរទសរដើរកំរណើតននជនភាសខលួនជារប្រើន ដដលរទើបបានរកដល់ទីប្កុងអូកឡិនដ៍ កនុង

រពលែមីៗរនោះ។ 

 

រតើអនកមានសិទធបិ្ជករោន រ ើយនងិអនកដសវងរកសិទធបិ្ជករោន នងឹប្តវូប៉ាោះពាល់យ៉ា ងណាដដរ? 

រំណាត់ោរប្បតិបតដិ ររញប្បោស់រៅនែៃសុប្កកនលងរករនោះ េឺរិនប៉ាោះពាល់រោយប្តង់រៅរលើប្កុរដ៏ធំជាងរេននសិសសរំណូលែមី 

របស់រយើងរនាោះរទ - េឺរនុសស ំងរនាោះដដលបានរេរររញពីអំរពើ ឹងា និងោររធវើទុកខបុេររនញ ដដលបនដរកដល់កនុងរំនួនរប្រើន

េឺររញរកពីប្បរទស Guatemala, El Salvador និង Honduras។ អនករំណូលែមីភាេរប្រើន ដដលរកពីទវីបអារររិោំងកណាដ ល

រនាោះ េឺសថ ិតរៅកនុងោរបដឹងតវា៉ា ពីអរនាដ ប្បរវសន៍រួរប្សាប់រ ើយ ដូររនោះរំណាត់ប្បតិបតដិកនុងរពលែមីៗរនោះ េឺរិនពាក់ពាន់ពួករេរទ។ 

សិសសសាលាននសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ប្បមាណជា 225 នាក់ជាង េឺរកពីប្បរទស ំងរនាោះ ដដលទទួលបាននូវសិទធិប្ជក

រោនអស់រយៈរពលបីឆ្ន ំកនលងរៅរ ើយ ដដលផ្ដល់ឱ្យពួករេនូវររធោបាយរួយ កនុងោរទទួលបាននូវោររស់រៅជាអរិនន្រនដយ៍ 

និងសញ្ហជ តិជាពលរដឋអារររិក។ 

 

រតើកមុារដដលពុមំានឯកសារប្សបរាប ់អារបនដរូលររៀនរៅកនុងអកូឡិនដត៍រៅរទៀតបានដដររទ? 

បាន។ កុមារប្េប់រូបមានសិទធិទទួលបាននូវោរអប់រំពីសាលារដឋ រោយរិនេិតអំពីឋានៈអរនាដ រប្បរវសន៍របស់ពួករេរឡើយ រ ើយ

សង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ នឹងបនដបំររីរសវាដល់សិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារ ំងអស់របស់រយើង ដូរដដលរយើងខំុ្ធាល ប់

បានរធវើពីរុនៗតររៀងរក។ រប្ៅពីរនោះ អូកឡិនដ៍ េឺជាទីប្កុងផ្ដល់ជប្រក រ ើយសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ ក៏រិន រ រឱ្យ

បង្កា ញភសដុ តាងបញ្ហជ ក់អំពីឋានៈអរនាដ ប្បរវសន៍ប្សបរាប់ រដើរបីឱ្យអាររុោះរ ម្ ោះររៀន ឬរូលររៀនរនាោះរទ។ 

 

រតើខុ្អំាររធវើអវខីលោះ រដើរបជីយួសប្មាលសាថ នភាពរបសខុ្់?ំ 

ដតរៅរពលឥឡូវរនោះ អាទិភាពខពស់បំផ្ុតសំរាប់ោរបរណដ ញររញពីប្បរទស រួរមានរនុសស ំងរនាោះដដលជាប់កនុងបញ្ជ ីែាល់រ ស 

និងបទរលមើសអរនាដ ប្បរវសន៍ោលពីរពលរុនៗ (ដូរជាបទបញ្ហជ ដដលរៅពុំ ន់បានអនុវតដឱ្យបរណដ ញររញពីប្បរទស)។ រដើរបី

ោត់បនថយផ្លវិបាកណារួយដដលអាររកើតមានរោយសាដតអរនាដ ប្បរវសន៍រនាោះ សិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារ ប្តូវរធវើតារលទធ

ភាពដដលពួករេអាររធវើរៅបាន៖ រដរងរៅសៃ ប់រសៃ ៀរ; ប្បតិបតដិតាររាប់; និងបនដបង្កា ញខលួនរៅរំរពាោះរុខតុលាោរ និងករមវិធី

បង្កា ញខលួនរប្ោរោរប្តួតពិនិតយយ៉ា ង មត់រត់ ឬរៅោត់ថាករមវិធី ISAP តារោរណាត់ជួបរបស់ពួករេ ប្បសិនរបើពួករេមាន។ 

 

ខុ្មំានបណ័ណ  DACA។ រតើខំុ្ប្តវូរធវើអវខីលោះ? 

ប័ណណយល់ប្ពរទទួលសករមភាពរកដល់ននកុមារ (DACA)  េឺដផ្ាករលើបទបញ្ហជ របស់ប្បធានាធិបតី។ ប្បធានាធិបតីែមី អាររប្ជើស

ររីសលុបរចលបទបញ្ហជ  នឹង។ របើសិនជាអនកជាអនកទទួលបាននូវប័ណណ  DACA សូរ ក់ទងររធាវីអរនាដ ប្បរវសន៍ រដើរបីដសវងរក

 វិធីរោោះប្សាយសាថ នភាពឱ្យបានលាប្បរសើរ រដើរបីឱ្យរលាកអនកបានឆ្លងផ្ុតរៅរុខ។ របើសិនជារលាកអនកមានសិទធិទទួលប័ណណ  

DACA រ ើយរង់រុោះរ ម្ ោះរូលករមវិធីជារលើកដំបូងរនាោះ អនករិនប្តូវរធវើដបប នឹងរោយពំុបានជួបពិរប្គោះគន ជារួយនឹងររធាវីអ

រនាដ ប្បរវសន៍ជារុនរនាោះរទ។ សូររុរទីរនោះសំរាប់ព័ត៌មានអំពីនាទីពិរប្គោះរយបល់តារផ្លវូរាប់ ដដលនឹងមានផ្ដល់ជូននារពលខា

រុខរនោះរៅកនុងអូកឡិនដ៍។ រដើរបីោរពារខលួនអនកផ្អា ល់ សូរកុំរសន ើសុំដំបូនាម នពីររធាវីអរនាដ ប្បរវសន៍ណា ដដលគម នអាជ្ាប័ណណ  ឬ

ដដលគម នបទពិរសាធន៍ឱ្យរសាោះ។ 

 

ខុ្បំានររញរកពីទកឹដទីវបីអារោិងំកណាដ លកនុងរយៈរពល 3 ឆ្ន ំរនុ រ ើយប្តវូបានជាបក់នុងបណដ ងឹបរណដ ញររញពីប្បរទ

ស។ ោររបាោះរឆ្ន តរប្ជើសររសី Trump ជាប្បធានាធបិត ីមាននយ័ដរូររដរររំពាោះរបូខុ្?ំ 

សិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារណាដដលកំពុងសថ ិតរៅកនុងបណដ ឹងតវា៉ា រួររ ើយរនាោះ នឹងបនដរធវើោរតវា៉ា ជំ ស់នឹងបទបរណដ ញររញ

ពីប្បរទសរបស់ពួករេ រៅកនុងតុលាោរអរនាដ ប្បរវសន៍។ តុលាោរអរនាដ ប្បរវសន៍ប្បចំទីប្កុងសាន់ន្រហ្កវ ន់សុីោះសគូ  មានររធាវីប្បចំ

ករមវិធីរពលនែៃ ជាររធាវីឯកជន រ ើយរិនេិតកនប្រ ដដលបរិចច ករពលរវលារបស់ពួករេតំណាងឱ្យរនុសស ំងឡាយណា ដដល

រឡើងតុលាោរ ដដលគម នលទធភាពរកររធាវីបាន។ មានជំនួយផ្លូវរាប់ផ្ងដដររៅកនុងអូកឡិនដ៍ សំរាប់ផ្ដល់ររធាវីតំណាងឱ្យរៅ
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តុលាោររោយឥតេិតនែល។ របើសិនជារលាកអនកជាប់កនុងបណដ ឹង រ ើយពំុមានររធាវីរនាោះ សូរ ក់ទងរលាក Nate Dunstan 

តាររយៈអីុដរល nathaniel.dunstan@ousd.org សំរាប់ព័ត៌មានអំពីទីកដនលងផ្ដល់ប្បឹកាផ្លវូរាប់ដដលនឹងមានផ្ដល់ជូននារពល

ខាងរុខរនោះ។ 

 

ខុ្មំានឋានៈអរនាដ ប្បរវសនប៍្សបរាប ់ប៉ាដុនដពុដំរនជាពលរដឋអារររោិងំរទ។ រតើខុ្បំ្តវូប្ពយួបាររភអពំបីទបរណដ ញររញពី

ប្បរទសដដរឬរទ? 

រយើខំុ្ជំរុញឱ្យសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារ ដសវ ងរកររធាវីអរនាដ ប្បរវសន៍ ដដលអារជួយរោោះប្សាយសាថ នភាពរបស់ពួករេឱ្យ

បានឆ្លងផ្ុតតរៅរុខរទៀត។ រាប់អរនាដ ប្បរវសន៍ េឺមានលកខណៈសមុ កសាម ញណាស់ខាល ំងណាស់ រ ើយរនុសសប្េប់រូបប្តូវដសវងរក

ោរដណនំាពីររធាវី របើសិនជាពួករេមានសំណួរនានាអំពីបញ្ហា អរនាដ ប្បរវសន៍ផ្អា ល់ខលួនរនាោះ។ ជាទូរៅ អនកប្សុកដដលមានសិទធិរស់

រៅជាអរិនន្រនដយ៍ ជនភាសខលួន អនកសុំសិទធិប្ជករោន និងអនកមានទិោឋ ោរ U (U visa) រ ើយនិងកុមារដដលមានឋានៈជាអនីតិជន

អរនាដ ប្បរវសន៍ពិរសសរនាោះ រិនប្តូវរ ើញថាឋានៈរបស់ពួករេមានោរផ្អល ស់បដូររនាោះរទ រប្ោរអណតដិប្បធានាធិបតី Trump។ ជា

និរចជាោល ោរជាប់រ សននបទរលមើសែមីៗ អារប៉ាោះពាល់ដល់ឋានៈអរនាដ ប្បរវសន៍ ដូររនោះវាជាោរសំខាន់ណាស់ ដដលអនកប្តូវ

ប្បតិបតដិតាររាប់ ំងអស់ រ ើយរបើសិនជាអនកមានររឿងរា៉ា វ ក់ទងនឹងបទរលមើសរនាោះ អនកប្តូវ ក់ទងររធាវីអរនាដ ប្បរវសន៍ឱ្យ

បានឆ្ប់រ ័ស។ ប្បសិនជារលាកអនករង់រធវើដំរណើរររញរប្ៅស រដឋ ជាេំនិតលា កនុងជួបជារួយររធាវីអរនាដ ប្បរវស អំពីេំររាង

របស់រលាកអនក រុននឹងររញរៅរប្ៅស រដឋ រោយសារដតោររធវើដំរណើរររញរៅ អារមានផ្លប៉ាោះពាល់លទធភាពរបស់រលាក

អនកកនុងោរវិលប្តឡប់រូលរកកនុងស រដឋវិញ។ 

 

រតើសង្កា តស់ាលាររៀនអកូឡនិដរ៍ធវើអវខីលោះ រដើរបធីានាយ៉ា ងណាកុឱំ្យមានោរររសីរអើង ឬោររបៀតរបៀនដល់

សសិសសាលា ឬប្ករុប្េសួារ រោយសារដតជាតសិាសន ៍ប្ករុជនជាត ិសាសនា ឬប្បរទសរដើរករំណើតរបស់

ពកួរេ? 

សង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ មានជំរនឿយ៉ា ងរុតមារំៅរលើោររធវើយ៉ា ងណាឱ្យមានភាពរសម ើគន  - វាជាេុណតនរលដ៏សំខាន់រួយកនុង

េុណតនរលនានារបស់រយើង។ រយើងខំុ្មានរគលនរយបាយជារប្សររ ើយ ដដលហ្ករប្បាររិនឱ្យមានោរររីសរអើង ឬោរ

របៀតរបៀនដល់សិសសសាលា ឬប្កុរប្េួសារ ឬនិរយជិក រោយដផ្ាករលើជាតិសាសន៍ ប្កុរជនជាតិ សាសនា ប្បរទសរដើរ

កំរណើត និងប្កុររនុសសរផ្សងៗរទៀតដដលប្តូវបានោរពាររោយរាប់។ សមាជិកននស េរន៍សាលាររៀនរបស់រយើងរៅទូ ំង

ទីប្កុង កំពុងចត់វិធានោររលើកសាួយឱ្យមានសនានារកគន  និងោររួរសុខរួរទុកខជារួយគន  រប្ោយពីោររកើតមានែមីៗ នូវប្ពឹតដោរណ៍

 ំងរនោះ។ អតថបទររញពីទសសនាវដដី East Bay Times រនោះ ផ្ដល់រំណុរសំខាន់ៗខលោះៗអំពីកិរចោររនោះ។ សូរ ក់ទងអនកសប្រប

សប្រួលននករមវិធីសាដ រយុតដិធរ៍ ឬប្កុរ COST និង/ឬ អនកប្េប់ប្េងទីសាលាររៀនរបស់អនក រដើរបីរូលរួរពប្ងឹងស េរន៍សាលា

ររៀនឱ្យមានភាពរឹងមាំរឡើងសំរាប់រនុសសប្េប់ប្បរភទ ំងអស់ននរយើង។ 

 

រតើខុ្បំ្តវូរធវើយ៉ា ងណាខលោះ របើសិនជាខុ្ជំាជនរងរប្គោះរោយសារដតោរររសីរអើង ឬោររបៀតរបៀន? 

សូររាយោរណ៍ប្បាប់ភាល រៗអំពីោរប្បប្ពឹតដណារួយដដលបានរកើតរឡើង ដល់អនកររើលោរខុសប្តូវ ដល់ររដឹកនំាសាលាររៀន ឬ

ដល់អេគនាយកននសង្កា ត់សាលាររៀន។ បណដ ឹង និងបញ្ហា បាររភនានា អារោក់បដឹងបាន រោយរប្បើនីតិវិធីបណដ ឹងទូរៅ។ រយើងខំុ្

យករិតដទុកោក់យ៉ា ងររុើងមា៉ា ត់រំរពាោះពាកយបណដ ឹង ំងរនោះ រដើរបីរធវើយ៉ា ងណាឱ្យសាលាររៀនរយើងជាទីកដនលងបនដមានសុវតថិភាព។ 

 

រតើខុ្បំ្តវូរធវើយ៉ា ងណា រៅរពលខំុ្ជបួរោយនរដនយជារយួនងឹរន្រនដ ីICE? 

របើសិនជាអនកជាជនគម នឯកសារប្សបរាប់ ឬមានររឿងកដីអរនាដ ប្បរវសន៍ ដដលប្តូវរង់ចំតុលាោរ ឬប្តូវបានរចទសួរអំពីបុេគល

ណាមាន ក់ដដលមានសាថ នភាពដបបរនោះ រនាោះអនកប្តូវផ្ដល់រ ម្ ោះពិតប្តឹរប្តូវ ប៉ាុដនដរិនប្តូវរឆ្លើយសំណួរណារួយរផ្សងរទៀតរឡើយ។ 

អនករិនចំបារ់របើក វ រឱ្យទីភាៃ ក់ង្ករអរនាដ ប្បរវសន៍ក៏បានដដរ លុោះប្តាដតពួករេមានសំបុប្តររញដីោចប់ខលួន ដដលមានរ ម្ ោះ

របស់អនករៅកនុង នឹង ឬដដលប្តូវបានរុោះ តថរលខារោយរៅប្ករ ឬអងគរៅប្ករោក់រៅរប្ោរ វ រ។ របើសិនជាអនកប្តូវបានចប់

ខលួន អនកនឹងប្តូវបានអនុញ្ហា តឱ្យទូរស័ពារៅរកនណាមាន ក់ ដូររនោះអនកប្តូវមានរលខទូរស័ពានរណាមាន ក់ដដលអនកអាររងចំបាន។ សំ

រាប់ព័ត៌មានដែររទៀត អនកេួររូលរួរកនុងករមវិធីដណនំាឱ្យយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់អនក ដដលនឹងមានផ្ដល់ជូននារពលខាងរុខរនោះ 
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ដដលបានឧបតថរភរឡើងរោយសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ និងរជឈរណឌ ល El Centro Legal de la Raza។ ព័ត៌មានលំអិត េឺ

មានរុោះជូនរៅខាងរលើ។ 

 

រតើមានអវរីផ្សងរទៀតដដលសង្កា តស់ាលាររៀនអកូឡិនដក៍ពុំងរធវើ ដដលខុ្បំ្តវូោរដងឹ? 

ពីរបីនែៃរុនរំណាត់ោរប្បតិបតដិរលើអរនាដ ប្បរវសន៍ ករមវិធីជនភាសខលួន និងជនដសវងរកទីប្ជករោនននសង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ 

បានជួលទីប្បឹការយៈរពលខលី (មាតាបិតាននសិសសសាលាបឋរសិកា MLK) រដើរបីរធវើោរវាយតនរលរលើរសរកដីប្តូវោរននស េរ

ន៍ Yemeni រៅទូ ំងសង្កា ត់សាលាររៀនអូនឡិនដ៍។ រគលបំណងរួយកនុងរគលបំណងនានាននោរវាយតនរលរលើរសរកដីប្តូវោរ

រនាោះ េឺរដើរបីផ្ដល់ឱ្យសាលាររៀននានានូវបញ្ជ ីរួយ ដដលកនុងរនាោះមានប្បភពធនធាននានាសំរាប់សិសស Yemeni។ សូរររើលខិតដប័

ណណ ដូរតរៅរនោះ ជាភាសាអារា៉ា ប់  ក់ទងនឹងរសវារាប់រៅសរេរ Jewish Family and Community Services រៅទីប្កុង 

Berkeley ដដលរលាកអនកអារដរកដល់ប្កុរប្េួសារដដលនិយយភាសាអារា៉ា ប់ណាដដលមានរំណាប់អាររមណ៍។ 

 

រតើរៅទណីារៅ ខុ្អំាររលូបរំរោីររោយសម ប័្េរតិដ ឬរលូជយួដល់ជនភាសខលួន នងិសិសសអរនាដ ប្បរវសនត៍ាររលូ

ោឋ ន? 

មានអងគោរជារប្រើនដ៏េួរឱ្យកត់សំគល់ ដដលរុោះជួយយុវសិសស និងប្កុរប្េួសាររបស់ពួករេដដលជនអរនាដ ប្បរវសន៍ និងជនភាស

ខលួនរៅតាររូលោឋ ន។ អងគោររំនួនបីដដលរយើងបានស ោរជារួយយ៉ា ងជិតសន ិតជារួយរនាោះ េឺអងគោរ Refugee 

Transitions (ដដលមានឱ្ោសរប្រើនសំរាប់ឱ្យអនករង់សម ័ប្េរិតដរូលជួយបំររីោរ), Soccer Without Borders និង Centro 

Legal Centro Legal de la Raza។ ោរផ្ដល់វិភាេ នដល់អងគោរ ំងរនោះណារួយ នឹងជួយផ្ងដដរឱ្យពួកបនដោរង្ករសំខាន់ៗ

របស់ពួករេ។ 

 

រោុះរបើសិនជាខុ្រំៅមានសំណួររផ្សងៗរទៀត? 

សង្កា ត់សាលាររៀនអូកឡិនដ៍ េឺជាសង្កា ត់កនុងបណាដ សង្កា ត់សាលាររៀនដតពីរបីរៅកនុងរដឋោលី វនូញា៉ា  ដដលបុេគលិករធវើោររពញ

រមា៉ា ងជួយសិសសសាលា និងប្កុរប្េួសារជនភាសខលួន។ សូរ ក់ទងរលាក Nate Dunstan តាររយៈអីុដរល ឬទូរស័ពា (510) 

273-1661 របើសិនជាមានសំណួរ។ 

 

 

ប្បភពធនធានរប្ៅដែររទៀត 

រជឈរណឌ ល Centro Legal de la Raza 

● កលីននិកប្បឹការាប់អំពីអរនាដ ប្បរវសន៍ទូរៅ េឺរធវើរៅនែៃប្ព សបតដិ កនុងសបាដ  ៍ទីបី ជាររៀងរាល់ដខ ចប់ពីរមា៉ា ង 9 ប្ពឹកដល់

រមា៉ា ង 12 ររសៀល 3400 E 12th St, Oakland (រៅរដុំ Fruitvale Village)។ 

● សូរទូរស័ពារៅោន់រលខ (510) 437-1554, អីុដរល info@centrolegal.org ឬរ ៀងរូលោរិយល័យធំ។ 

 

រជឈរណឌ លជនភាសខលួន 

● ព័ត៌មានជាភាសា Amharic, អារា៉ា ប់, រិន, បារំាង, karen, Kurdish, រនបា៉ា ល់, រទើេីស និងរវៀតណារ។ 

● សូរអាន៖ រតើបទបញ្ហជ  Trump ប៉ាោះពាល់ដល់ជនភាសខលួនរៅកនុងប្បរទសអារររិកររបៀបណា? 

 

រជឈរណឌ លរាបអ់រនាដ ប្បរវសនជ៍ាត ិ 

● សំណួរសួរញឹកញាប់អំពីប័ណណ  DACA ដដលឥឡូវរនោះ Trump ប្តូវបានបានរប្ជើសររីសជាប្បធានាធិបតី 
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សមាេរ Jewish Family and Community Services  

● រសវារាប់អរនាដ ប្បរវសន៍ជា ភាសាអារា៉ា ប់ ហ្កវ សុី / ោរ ីអង់រេលស 

 

រជឈរណឌ លធនធានរាបអ់រនាដ ប្បរវសន ៍

● រេគុរទសក៏សំរាប់អនកអប់រំ 

 


