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ដណំ ោះស្រាយនៃស្ររមុស្រររឹាអររ់ ំ

នៃ 

សង្កា តា់លាណរៀៃអរូឡៃិដ ៍

 

 

សមូរមលរឹមដងណ ៀតដលអ់ាគារ ៃងិរមមវធិនីានា គជឺា ជីស្រមរសរំាររ់មុារ ៃងិមៃសុសណេញវយ័ទំងអស ់

 

ដណំ ោះស្រាយណលខ 1617-0089 

 

ណោយារតត៖ សសិសាលាទំងអស់មាៃសិ ធិចូលណរៀៃបាៃណោយគាម ៃការភ័យខ្លល ច គាម ៃការសមលុតណធវើបារគាា  ៃិងគាម ៃការណរើសណអើងគាា

ណឡើយ; 

 

ណោយារតត៖ ស្ររុមស្រររឹាអរ់រ ំ ួលាវ គមៃ៍ដលស់ិសសាលា ៃិងស្ររុមស្រគួារទំងអស់តដលមាៃជាតិាសៃ៍ខុសៗគាា  ណ ើយៃិងគណុ

តនមលនៃភាា ៃិងវរបធមត៍ដលេរួណគបាៃនំាចូលមររាុងសង្កា ត់ររសណ់យើង ណ ើយស្រេមទំងឧរតថមភគាំស្រ  ៃិងណលើរ ឹរចិតដយ៉ា ងខ្លល ំង ដល់មាតា

រិតា ៃិងស្ររុមស្រគួារទំងអស់ ចូលរួមរាុងាលាណរៀៃនានាររសណ់យើង; 

 

ណោយារតត៖  ីស្ររុង ៃិងណខ្លណធីររស់ណយើង រ៏ដូចគាា ៃឹង ីស្ររុងធំៗជាណស្រចើៃណ ៀត ណៅរាុងស រដឋតដរ គឺជា ីលំណៅ ៃិងជាការោឋ ៃររស់

ស្ររជាស គមៃ៍ខុសៗគាា  រួមទំងមៃសុសសតដលកាៃ់ាសនា មាៃជាតិាសៃ៍ ៃិងស្ររុមជៃជាតិ ណ ើយៃិងឋាៃៈអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ខុសៗគាា ផង

តដរ; 

 

ណោយារតត៖ ការណបាោះណនា តណស្រជើសណរើសស្ររធាធិរតីនា ំ 2016 ណៃោះ បាៃរងារឱ្យមាៃររិយកាសភ័យខ្លល ចមួយ ណៅរាុងរ ដ ជៃអណនាដ ស្ររណវ

សៃ៍ ជៃកាៃ់ាសនាអុីាល ម ៃិងស្ររុមមៃុសសណផសងៗណ ៀតតដលអាចេុំមាៃការគំាពារណៅរាុង ីស្ររុមអូរឡិៃដ៍; 

 

ណោយារតត៖ រាុងរយៈណេលជាេីររតីខមុៃ មន្ដៃដីរោឋ ភិបាលថ្នា រម់ូលោឋ ៃ រដឋ ៃិងស េ័ៃធណៅ ូទំងស្ររណ ស បាៃណសា ើសុំ ឬបាៃអៃុម័

តចារ់ ៃិងរ រញ្ញតដិ តដលណសា ើសុរំុំឱ្យមាៃរំណណើៃនៃជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ខុសចារ់ តាមការផ្ដដ ច់ឱ្កាសររការង្ករណធវើ ជំៃួយេីរោឋ ភិបាល  ី

លំណៅឋាៃ ៃិងោរ់េិៃ័យជាស្របារ់ដល់ស្ររុម  ុៃនានា តដលផដល់ការង្ករឱ្យជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ខសុចារ់ ណោយណ តណុៃោះណ ើយបាៃជាមាៃ

ភាេតាៃតឹងណៅរាុងស គមៃ៍នានាតដលមាៃជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍; 

 

ណោយារតត៖ មាៃរបាយការណ៍នានា ថ្នអាចៃឹងមាៃការចារ់តែរណែរេីការយិល័យ ICE (ការិយល័យអៃុវតដចារ់អណនាដ ស្ររណវសៃ៍ ៃិង

គយ) នៃស រដឋ បាៃណធវើឱ្យស គមៃ៍នានានៃជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ មាៃការភ័យខ្លល ច មិៃហ ៃរញ្ជូៃ ៃិង/ឬ មិៃហ ៃជូៃរូៃៗររសេ់ួរណគណៅ

ណរៀៃណ  ណ ើយរម៏ិៃហ ៃចារណចញេីផទោះររសេ់ួរណគតដរ ណរើណទោះរជីាេរួណគស្រតូវការណៅណេ យរ៏ណោយ; ៃិង 

 

ណោយារតត៖ សរមមភាេររស់ការិយល័យ ICE ណៅរាុង ៃិងណៅជំុវិញ ីាលាណរៀៃ ៃិងមណឌ លអរ់រំសំរាររ់ុមារតូច ណ ើយៃិងអាគារ

សិរាសំរារម់ៃុសសណេញវ័យ ៃឹងណធវើឱ្យមាៃការរំខ្លៃខ្លល ំង ដល់ ីរតៃលងសិរា ៃិង ីរតៃលងអរ់រសំំរារស់សិសាលា; 

 

ណោយារតត៖ តុលាការជាៃខ់ពស់ររស់ស រដឋ បាៃណចញរ រញ្ជជ មរថ្ន ាលានានាររស់រដឋ ស្រតូវបាៃហមស្របាមមិៃឱ្យមាៃការរដិណសធ

ថ្នមិៃ  ួលយរសិសសចូលណរៀៃរាុងាលារឋមសិរា ៃិងមធយមសរិា ណោយតផែរណលើឋាៃៈជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ររសេ់ួរណគ តដលណពាលថ្ន

រុមារមាៃការស្រគរ់ស្រគងតិចតួចណលើឋាៃៈអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ររសេ់ួរណគ, អាចណធវើឱ្យរុមារ ៃិងសងគម  ួលរងៃូវការខូចខ្លតអស់មួយជីវិត ណ ើយៃិង

សិ ធិ  លួបាៃៃូវការការពារណសម ើៗ គាា េីររដឋធមមៃុញ្ញ; 

 

ណោយារតត៖ ណៅនងៃ ី 8 តខវចិចិកា នា ំ 2016 អារណបាោះណនា តនៃរដឋកាលី វៃូញ៉ា បាៃអៃុម័តសំណណើចារ់ Proposition 58 តដល  ួលាគ ល់

េីគុណតនមល ៃិងារៈសំខ្លៃ់នៃសសិសាលាតដលណរៀៃចរ់េីាលាន សគូលររសណ់យើង គឺថ្នស្រតូវមាៃជំនាញាទ ត់ខ្លងភាាអងណ់គលស ៃិង

ភាាណផសងណ ៀត ឱ្យបាៃមួយ ឬេីរភាាណឡើងណៅ ណ ើយថ្នចំៃួៃសសិសាលាតដលមាៃជាតិាសៃ៍ខុសៗគាា  ាឹង ផដលម់រៃូវផល

ស្ររណយជៃ៍រាុងការជួយឱ្យេួរណគសណំរចបាៃៃូវណគាលណៅណៃោះ; 
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ណោយារតត៖   មឹៃឹងការតដលណយើងេុំមាៃតួណលខចាសល់ាស ់ថ្នណតើណយើងមាៃរុមារខុសចារ់រ៉ានុាម ៃនារ់ តដលបាៃចូលមរណរៀៃណៅ

រាុងាលានានាររស់រដឋណៅស្ររុងអរូឡិៃដ៍ររសណ់យើង រ៉ាុតៃដណយើងដឹងថ្ន 50% នៃសិសសាលាណៅរាុងសង្កា ត់ណយើង ៃិយយភាាណផសងណ ៀត

ណស្រៅេីភាាអងណ់គលស ណៅតាមណគ ោឋ ៃររស់េួរណគ ណ ើយដឹងថ្ន 50% ណ ៀត គឺស្ររុមស្រគួារតដលៃិយយភាារំណណើត តដលរូៃៗររសេ់ួរ

ណគចូលណរៀៃណៅរាុងសង្កា ត់ាលាណរៀៃររសណ់យើង; 

 

ណោយារតត៖ របាយការណ៍អេំីរ ណលមើសស្រេ ម ណឌ ជាលរខណៈសែរណ់ខពើម បាៃណធវើណៅណលើជៃកាៃ់ាសនាអុីាល ម ណ ើយៃិងជៃជាតិណផស

ងៗណ ៀត តដលេួរណគគតិថ្ន ជាជៃជាតិមរេីតំរៃ់មជឈឹមរពូា៌ា  បាៃណរើៃណឡើងរាុងតខងមីៗណៃោះ; 

 

ណោយារតត៖ ការសមលុតណធវើបារគាា  ឬការណរើសណអើងគាា  ណទោះជាមាៃណ តុផលអវីរណ៏ោយ គឺមាៃណស្រគាោះថ្នា រ់ដល់ផលវូចិតដររស់សសិសាលា 

តដលគិតអេំីសុវតថភិាេ ៃិងភាេជាសមាជិរ រ៏ដូចគាា តដរអំេីភាេណជាគជ័យរាុងការសិរាររស់េរួណគ; ៃិង 

 

ណោយារតត៖ ណៅនងៃច័ៃទ  ី 9 តខមររា នា ំ 2008 ស្ររុមស្ររឹរាស្រគរស់្រគងតផារអរ់រនំៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍ បាៃអៃុម័តចារ់ណលើ

ដំណ ោះស្រាយណលខ 0708-0139 បាៃផដល់សិ ធិដល់ ‹ស្ររុមស្ររឹរាអររ់ំនៃអូរឡិៃដ៍តដលផដល់រមមវិធីអរ់រដំល់រុមារអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ទំងអស›់ 

ៃិងស្ររុមស្ររឹរាអរ់ររំចចុរបៃាណៃោះ មាៃណគាលរំណងណធវើការតរតស្ររ ណធវើការអោះអាងជាងមី ៃិងណធវើការរមលឹងមដងណ ៀត តាមណគាលរណំងររសខ់លួៃ ឱ្យ

ស្រសរណៅតាមការអៃុម័តចារណ់លើដំណ ោះស្រាយណលខ 1617-0089 (‹ដំណ ោះស្រាយ›) ណៃោះ។ 

 

ណ តដុណូចាោះ វាៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយឥឡវូណៃោះ៖ ថ្នរាុងការណែលើយតរណៅៃឹងការភ័យខ្លល ចកាៃ់ខ្លល ំងណឡើង តាមរបាយការណ៍តដលបាៃ

លិចឮមរថ្ន អាចមាៃការចារ់តែរណែរេីសំ រ់ការិយល័យ ICE តដលៃឹងណធវើឱ្យមាៃការភ័យខ្លល ចខ្លល ំងណឡើងៗ ណៅណលើសិ ធិ  ួលបាៃៃូវការ

អរ់រំររស់សសិសាលា ៃិងស្ររុមស្រគួារអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ណនាោះ ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ ណោយមាៃការាមគគីគាា ជាមួយៃឹងអងគការស គមៃ៍អណនាដ ស្ររណវ

សៃ៍ តាមរយៈណៃោះ ណពាលអោះអាងេីជំ ររសខ់លួៃថ្ន សិសសាលាទំងអស់ មាៃសិ ធិចូលណរៀៃ មិៃគិតេឋីាៃៈអណនាដ ស្ររណវសៃ៍នៃរូៃៗ ឬ

សមាជិរទំងឡាយនៃស្ររុមស្រគួារររស់រូៃេរួណគណឡើយ; 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររមុស្ររឹរាអរ់រតំងលងថ្ន សិសសាលាទំងអស់នៃសង្កា ត់ តដលចុោះណ ម្ ោះ  លួការរំណរើណសវាដូច

តណៅណៃោះ ណ ើយតដលរណំេញបាៃណៅតាមលរខណៈវិៃិចឆ័យររស់រដឋ ៃិងស េ័ៃធ គឺមាៃសិ ធិ  ួលបាៃៃូវការរំណរើណសវាទំងអសន់ៃាលាណរៀៃ 

រួមទំងអាហរណេលស្រេរឹ ៃិងណេលនងៃ ណសវាដឹរជញ្ជូៃ ៃិងណសវាអរ់រំណោយឥតគិតនងល ណរើណទោះរីជាស្ររមុស្រគួារររសេ់ួរណគ ចូលមរខសុចារ់ 

ឬេុំមាៃណលខសសូាល់រណ៏ោយ ណ ើយថ្នរុគគលិរសង្កា ត់ាលាណរៀៃ មិៃស្រតូវចាត់វិធាៃការរារំាង មួយ ថ្នមិៃឱ្យសិសសចូលណរៀៃ ណោយារ

តតសំអាងណលើឋាៃៈជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ ឬវិធាៃការ មួយតដលរារំាងសិ ធិចូលណរៀៃរាុងាលារដឋររសស់ិសសទំងណៃោះ; 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររមុស្ររឹរា  លួាគ លថ់្នសិសសាលាស្រតូវការយល់ដឹងអំេីស្ររវតដាន្ដសដ  ៃិងៃណយបាយ 

ណ ើយៃិងឧរតថមភគាំស្រ ណសរើភាេររស់ស្រគូរណស្រងៀៃ ៃិងេិណស្រគាោះគាា តាមមខុវិជាជ សិរា អំេីស្រេតឹដការណ៍រចចរុបៃា ជាមួយៃឹងសិសសាលា ស្រសរតាម

សដ ង់ោរសាូល ូណៅ ៃិងតាមណគាលៃណយបាយររស់ស្ររុមស្ររឹរានៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍; 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររមុស្ររឹរាណធវើការស្ររកាស់ស្របារ់េីការណរដជាា ររសខ់លួៃ ថ្នស្រគរ់ ីរតៃលងទំងអស់រាុងសង្កា ត់  គជឺា ី

  ួលាវ គមៃ៍ដលស់ិសាៃុសិសស ៃិងស្ររុមស្រគួារទំងអស់ររសេ់ួរណគ ណ ើយជំរុញឱ្យអគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ រណងាើៃ ៃិងណលើរ

សទួយភាេជានដគូរជាមួយអងគការស្ររចំាស គមៃ៍ ៃិងអងគការរំណរើណសវាចារ់ តដលជួយដល់ស្ររុមស្រគាួរ តដលស្ររឈមៃឹងការរណណដ ញណចញេី

ស្ររណ ស; 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ណដើមបីផដល់ការអរ់រំររស់រដឋបាៃ ណោយមិៃគិតអំេីឋាៃៈអណនាដ ស្ររណវសៃ៍នៃរុមារ ៃិងស្ររុមស្រគួារណ  

ណនាោះការគាម ៃចារ់ ឬគាម ៃៃិយតរមមថ្នា រ់មូលោឋ ៃ រដឋ ឬស េ័ៃធ ឬការគាម ៃរ រញ្ញតដិមូលោឋ ៃ ឬាលស្ររមតុលាការណនាោះ សង្កា ត់ស្រតូវស្ររតរិតដិ

តាមដូចតណៅណៃោះ៖ 

 

1. រុគគលិរនៃសង្កា ត់ មិៃស្រតូវស្ររស្រេតឹដខុសៗគាា ណៅណលើសិសសាលាណឡើយ រាុងណគាលរំណងរំណត់ ីលណំៅ ណោយសំអាងណលើឋាៃៈអណនាដ ស្ររណវស

ៃ៍ជារ់តសដង ឬតាមការយល់ណ ើញររស់េរួណគណឡើយ ណ ើយស្រតូវស្ររស្រេតឹដចំណពាោះសសិសឱ្យបាៃណសម ើគាា  រាុងការ  ួលបាៃៃូវការរំណរើណសវាទំងអស់



Sanctuary District_RESOLUTION No. 1617-0089 / Cambodian 

េីាលាណរៀៃ រួមទំង រ៉ាុតៃដមិៃរណំត់ថ្នមាៃតតរមមវិធីដូចតណៅណៃោះណ ៖ រមមវិធីផដល់អាហរណោយឥតគតិនងល ៃិងតាមការរញ្ចុ ោះនងល ណសវាដឹរជញ្ជូៃ 

ៃិងរមមវិធីសិរា។ 

 

2. រុគគលិរសង្កា ត់ ស្រតូវេិៃិតយណលើរញ្ជ ីឯរារតដលស្រតូវបាៃណស្ររើស្របាសរ់ាុងណេលងមីៗណៃោះ ណដើមបរីញ្ជជ រ់អំេី លីំណៅឋាៃ ណ ើយស្រតូវធានាយ៉ា ង 

ឱ្យឯរារ មួយតដលស្រតូវការចំាបាច់ណនាោះ មិៃស្រតូវរារំាង ឬរង្កែ រ់ខសុចារ់ ដល់សសិសាលា មាា រ់តដលេុំឯរារស្រសរចារ់ ឬតដល

មាតារិតាររស់េួរណគេុំមាៃឯរារស្រសរចារ់ រាុងការចូលចុោះណ ម្ ោះចូលណរៀៃណឡើយ។ 

 

3. រុគគលិរសង្កា ត់ មិៃស្រតូវារសរួយរេ័ត៌ាមាៃអំេីឋាៃៈអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ររសស់ិសសាលា ដូចជាការណសា ើសុំរ័ណណ នរតង (green card) ឬ

លិខិតចូលសញ្ជជ តិ រាុងណេលចុោះណ ម្ ោះណរៀៃជាណលើរដំរូង ឬណៅរាុងណេល មួយណផសងណ ៀតណឡើយ។ 

 

4. រុគគលិរសង្កា ត់ មិៃស្រតូវារសរួយរេ័ត៌ាមាៃឥតសមរមយេសីិសសាលា ឬេីមាតារិតាររស់េួរណគ រាុងណគាលរណំងលាតស្រតោងអំេឋីាៃៈអ

ណនាដ ស្ររណវសៃ៍នៃរុមារ ឬស្ររុមស្រគួារររស់េរួណគណឡើយ។ 

 

5. រុគគលិរសង្កា ត់ មិៃស្រតូវតស្រមូវឱ្យសិសសាលាោរ់ពារយសុណំលខសសូាល់ ណ ើយសង្កា ត់រ៏មិៃស្រតូវតស្រមូវឱ្យសសិសាលា ផដលណ់លខសូ

សាលត់ដរ។ 

 

6. ណរើសិៃជាមាតារិតា ឬសិសសាលា មាៃសំណួរអំេីឋាៃៈអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ររស់េរួណគណនាោះ រុគគលិរាលាណរៀៃ មិៃស្រតូវរញ្ជូៃេួរណគណៅកាៃ់

ការិយល័យ ICE ណឡើយ រ៉ាុតៃដស្រតូវរញ្ជូៃេួរណគណៅកាៃ់អងគការស្ររចំាស គមៃ៍ស្រសរចារ់ តដលរង់ចំាជួយស្ររុមស្រគួារអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ ៃិងស្ររុម

ស្រគួារតដលស្ររឈមមខុៃឹងការរណណដ ញណចញេីស្ររណ ស។ 

 

7. ណោយារតតវាជាណគាលៃណយបាយ ូណៅររស់សង្កា តត់ចងមរថ្ន មិៃឱ្យជៃ មាា រ់ ឬអងគការ មួយចូលមរ រីាុងាលាណរៀៃ ណរើសៃិ

ជា ីរតៃលងាលាណរៀៃអាចមាៃការរំខ្លៃណោយារតតការចូលមរ ាងឹ អញ្ជ ឹងសំណណើសុំ មួយណធវើណឡើងេីសំ រ់ ICE រាុងការចូលមរកាៃ់ ី

ាលាណរៀៃណនាោះ ស្រតូវរញ្ជូៃណៅកាៃ់ ីការិយល័យររស់អគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ ណដើមបីណធវើការស្រតតួេិៃិតយ ណដើមបីេណិស្រគាោះជាមួយៃឹងណមធាវើ

ររសស់ង្កា ត់សិៃ។ 

 

8. សំណណើទំងអស់សំរារ់េ័ត៌ាមាៃ ឬឯរារេសីំ រ់ ICE ស្រតូវរញ្ជូៃណៅ ីការិយល័យររស់អគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ ជាអារតដល

េិណស្រគាោះជាមួយៃឹងណមធាវើររស់សង្កា ត ់ៃឹងស្រតូវណធវើការសំណរចថ្នណតើេ័ត៌ាមាៃ ៃិង/ឬ ឯរារ ស្រតូវតតផដល់ឱ្យ ICE ឬយ៉ា ង ។ 

 

9. រុគគលិរសង្កា ត់ ស្រតូវចាត់វិធាៃការជារនាទ ៃ់ រាុងការផដល់ដំណឹងដលម់ាតារិតា ឬអារអា េាបាលររស់សសិសាលា ណរើសិៃជា ICE ឬ ីភាៃ

រ់ង្ករអៃុវតដចារ់ណផសងៗណ ៀត នំាយររូៃររស់េរួណគណចញេី ីាលាណរៀៃ ឬណធវើការារសួរណដញណោលរូៃររស់េួរណគ ណៅរាុងររណិវណររស់

សង្កា ត់។ 

 

10. ណមធាវើររសស់ង្កា ត់ ៃិងរុគគលរិណផសងៗណ ៀតររសស់ង្កា ត់ ដូចបាៃចាត់តំាងណោយអគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ ៃឹងណធវើការស្រតួតេិៃិតយ

ណលើផលរ៉ាោះពាល់នៃការតស្ររស្ររលួណៅរាុងរមមវិធីចារ់អណនាដ ស្ររណវសៃ៍ស េ័ៃធ ដូចជា រមមវិធីសរមមភាេេៃារណេលសំរារ់ការមរដល់ររស់រុមារ 

(DACA) ៃិងការង្ករ រ់ាា ត់ ៃិងការកាត់រៃថយផលរ៉ាោះពាល់អវិជជមាៃដល់សិសសាលា ៃិងរុគគលិរ េកីារស្ររមូល រុ ឬេីឃ្ល ំ ងសដុ រ ុរៃូវ

េ័ត៌ាមាៃតដលអាចសំគាលខ់លួៃររស់ៃរ អារបាៃ រាុងណគាលរំណងអៃុវតដចារ់អណនាដ ស្ររណវសៃ៍។ 

 

11. រុគគលិរសង្កា ត់ ៃឹងចាត់វិធាៃការទំងអស់តដលសមរមយ ណដើមបីឱ្យអារផដល់រមមវិធីសិរារនាទ រ់េីាលាណរៀៃ ៃិងអារផដល់ការរណំរើណសវាណផស

ងៗណ ៀត តដលមាៃេ័ត៌ាមាៃអំេីសសិសាលា ស្ររុមស្រគួារ ឬៃិណយជិរណនាោះ ៃឹងស្រតូវស្ររតិរតដិផងតដរតាម វិធាៃការនានាដូចបាៃណរៀររារណ់ៅ ី

ណៃោះ។ 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររមុស្ររឹរាចង់បាៃឱ្យាលាណរៀៃទំងអស់ររស់សង្កា តា់លាណរៀៃអូរឡិៃដ៍ ណស្ររើដំណ ោះ

ស្រាយ ឬ វិធាៃការដូចគាា  ណដើមបីធានាយ៉ា ង ឱ្យអគារ ៃិងរមមវិធីនានាររសេ់ួរណគ គឺជា ីផដល់ជស្រមរផងតដរសំរារ់ជៃអណនាដ ស្ររណវសៃ៍ ជៃកាៃ់

ាសនាអុីាល ម (ៃិងជៃណផសងៗណ ៀតតដលមរេីតំរៃ់មជឈឹមរពូា៌ា តរ៉ារខ្លងណរើត) ណ ើយៃិងសសិសាលា មួយណផសងណ ៀតតដលអាចេុំមាៃ

ការគំាពារ។; 
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ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ អគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ ស្រតូវធានាយ៉ា ង ឱ្យស្រគូរណស្រងៀៃ អារស្រគរ់ស្រគងាលាណរៀៃ 

រុគគលរិការិយល័យនៃាលាណរៀៃ ៃិងសង្កា ត់   ួលបាៃៃូវការរណដុ ោះរ ដ លសមស្រសរស្រគរ់ស្រគាៃ់ េីរណរៀរអៃុវតដវិធីណោោះស្រាយណៃោះ; ណ ើយ

មាតារិតា ឬអារអា េាបាល ៃិង  ួលបាៃៃូវលខិិតជូៃដំណឹងជាភាាខសុៗគាា  អំេីដំណឹងណ ោះស្រាយណៃោះ ណដើមបីឱ្យស្ររុមស្រគួារ

ទំងឡាយបាៃស្រជារដំណឹងសេវស្រគរ់ អំេីសិ ធិររសេ់ួរណគណៅរាុងសង្កា ត;់ 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នអគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ ស្រតូវណស្រតៀមអៃុវតដតផៃការ តដលរំណត់ចាស់លាស់អំេភីាេជា

នដគូជាមួយៃឹងអងគការស្ររចំាស គមៃ៍ ណ ើយតដលរណដុ ោះរ ដ ល ៃិងឧរតថមភគំាស្រ ៃិណយជិរនៃាលាណរៀៃ ណ ើយៃិងរាយការណ៍ររណៅវិញ

ដល់ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រំ រាុងណេលណៅសិរ (90) នងៃ ចារ់េនីងៃតខបាៃអៃុម័តចារ់ណលើដំណ ោះស្រាយណៃោះ ណ ើយៃិងចារ់េីណេល ាឹងតណៅ តាមការ

ណសា ើសុំេីស្ររុមស្រររឹាអរ់រ;ំ ណ ើយ រីញ្ចរ;់ 

 

ៃងឹស្រតវូបាៃណោោះស្រាយតងមណ ៀត៖ ថ្នស្ររមុស្ររឹរាជំរារដល់អគគនាយរនៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃ ឱ្យណធវើការតចរចាយឯរារចមលងអំេី

ដំណ ោះស្រាយណៃោះ រាុងរយៈណេលាមសរិ (30) នងៃ ចារ់េីនងៃតខបាៃអៃុម័តចារ់ណលើដំណ ោះស្រាយ បាៃររតស្ររជាភាាទំងអស់ តដល

សមស្រសរ ដល់ ីាលាណរៀៃទំងអស់ (រួមទំងាលានតណធឿសគូលទំងអស់ររស់សង្កា ត់តដលមាៃការអៃុញ្ជញ តផងតដរ) ណ ើយស្រតូវធានា

យ៉ា ង ឱ្យអៃុគណៈរមាម ធិការ ELL ថ្នា រ់សង្កា ត់ ៃិងថ្នា រ់ាលាណរៀៃ, ការិយល័យនៃអភិបាលស្ររុងអូរឡិៃដ៍ ៃិងអងគការស គមៃ៍អណនាដ

ស្ររណវសៃ៍នៃអូរឡិៃដ៍ ស្រតូវបាៃស្ររឹរា ៃិងចូលរួមណធវើការស្រតួតេិៃិតយណលើការអៃុវតដៃ៍ដំណ ោះស្រាយណៃោះឱ្យបាៃណជាគជ័យ។ 

 

បាៃណបាោះណនា តអៃុម័ត ៃិង  លួយរ ណៅនងៃ ី 14 នៃតខធា ូនា ំ 2016 ណៃោះ តាមការណបាោះណនា តដូចតណៅណៃោះ៖ 

 

ណបាោះណនា តគាំស្រ ៖ Roseann Torres, Shanthi Gonzales, Aimee Eng, Jumoke Hinton Hodge, Jody London, Vice President Nina 

Senn, President James Harris 

 

ណបាោះណនា តរដិណសធ៖ គាម ៃណ  

 

ណបាោះណនា តអៃុរវា ៖ គាម ៃណ  

 

អវតដមាៃ៖ គាម ៃណ  

 

James Harris 

ស្ររធាៃនៃស្ររុមស្ររឹរាអរ់រ ំ

នៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍ 

 

Antwan Wilson, ណលខ្លធិការ, ស្ររុមស្ររឹរាអរ់រ ំ

នៃសង្កា ត់ាលាណរៀៃអូរឡិៃដ៍ 

 
 


