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ដំេ�ះ្រ�យក� �ង�រប�� ក់���េរៀន្រក �ង Lynn �ទីកែន�ង�នសុវត� ិ�ពនិងេម្រតី�ពស្រ�ប់សិស្ស
្រគប់របូ 

េ�យេហតុ� េបសកកម�របស ់Lynn Public Schools (“LPS”) គឺែថរក�សហគមន៍��េរៀនពហុវប្បធម៌ែដល
ឧទ�ិសចំេ�ះ�រសេ្រមចឲ្យ�ននូវស�� នុពលប�� �ណ របូ�យ សង�ម និង�រម�ណ៍េពញេលញរបស់សិស្ស។ 

LPS េប��� ផ�ល់ជូននូវបរ ��� នអប់រ�្របកបេ�យសុវត� ិ�ព និងេម្រតី�ពេដើម្បីបេង� ើន�� ៃដនិងសិទ�ិឱ�ស
ស្រ�ប់សិស្ស្រគប់�� េ�យមិនគិតពី�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍ ្របភព�តិ�សន៍ ជន�តិ ពូជ�សន៍ 
�ស� េភទ និងអត�ស�� ណេភទ �� ន�ពសង�មេសដ�កិច� �� ន�ពពិ�រ�ព ឬជំេនឿ េឡើយ។ 

េ�យេហតុ� ទី្រក �ង�ន�ពសម្ប� រណ៍ែបបនិងរ �ង�ំេ�យ�រមរតកវប្បធម៌ច្រម �ះ ្រប�ជនពហុ�តិ
�សន៍ និងឥរ ��បថ្របកបេ�យេម្រតី�ពចំេ�ះអ�កចំណូលថ�ី។ 

េ�យេហតុ� �រអប់រ�េដើរតួ�ទីសំ�ន់េ�ក� �ង�រេលើកតេម� ើង�ពអត់ធ�ត់ និង�ររបួរមួ��  េ�ក� �ងសង�ម
�តិរបស់េយើង។ 

េ�យេហតុ� United States Constitution (រដ�ធម�នុ�� របស់សហរដ��េមរ �ក) �ម្រ�មដល់រដ��ងំ�យមិនឲ្យ
បដិេសធ�រអប់រ�បឋមសិក�និងមធ្យមសិក���រណៈដល់កុ�រេ�យែផ�កេលើ�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍របស់
ពួកេគេឡើយ។ 

េ�យេហតុ� Civil Rights Act (ច�ប់សិទ�ិពលរដ�សុីវ �ល) �� ំ 1964 �ម្រ�មមិនឲ្យ��េរៀនបឋមសិក�និង
មធ្យមសិក���រណៈ (ចំណងេជើង IV) និងអ�កទទួលជំនួយហិរ�� វត� �សហព័ន�  េរ �សេអើង្រប�ំងនឹងពូជ
�សន៍ ពណ៌សម្ប� រ ឬ្របភព�តិ�សន៍ និងចំេ�មក�� េផ្សងៗេទៀត េឡើយ។ 

េ�យេហតុ� Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”) (ច�ប់ស� ីពីសិទ�ិអប់រ�្រគ��រនិងឯកជន
�ព) �� ំ 1974 និងច�ប់រដ� Massachusetts �ន�ម្រ�ម�ទូេ�ដល់មណ� ល��េរៀននិងបុគ�លិករបស់ខ� �ន
មិនឲ្យ�ត្រត�ងព័ត៌�នពីេសៀវេ�សិ�� �រ �កសិស្សេ�ដល់�គីទីបីេ�យមិន�ន�រយល់្រពម�
�យលក�ណ៍អក្សរ�មុនពី��បិ� ��ព��ល�មផ� �វច�ប់ ឬសសិ្សេឡើយ។ 

េ�យេហតុ� U.S. Department of Homeland Security (“DHS”) (្រកសួងម�ៃផ�សហរដ��េមរ �ក) និងបុ�� ធិ
�រ ��នប�� ក់�េ�ល�រន៍ទូេ�� ក� �ង�ម�ម�ន� ីអនុវត�ច�ប់អេ�� ្របេវសន៍សហព័ន� ្រត�វែតទទួល�រ
យល់្រពម�មុនពីម�ន� ី DHS �ន់ខ�ស់សិនមុននឹង�ត់វ ��ន�រផ� �វច�ប់�មួយ— ដូច��រ�ត់ខ� �ន �រ
ស�� សន៍ �រែឆកេឆ ឬ�រ�ម�នេមើល —  េ��ម ឬេ�� តេលើ��េរៀន ែដល DHS �ន�ត់ទុក�� 
"ទីកែន�ងរេសើប"។ 

េ�យេហតុ� LPS េមើលែថរក�សសិ្សអំឡ� ងេ�៉ងេរៀន និងអំឡ� ងេ�៉ងសកម��ពេ្រ�េ�៉ងសិក� េហើយ�គឺ�
ទំនួលខុស្រត�វរបស់ LPS ក� �ង�រ�រ�រសិទ�ិរបស់សិស្ស�ល់របូែដល�នទំ�ក់ទំនងនឹងម�ន� ីអនុវត�ច�ប់។ 

េ�យេហតុ� LPS មិនសួរពី�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍េ�េពល្រក �ម្រគ��រសិស្សមកចុះេ�� ះកូនចូលេរៀនេឡើយ 
េហើយ 

េ�យេហតុ� វត��នរបស់ម�ន� ីអនុវត�ច�ប់អេ�� ្របេវសន៍េ�ក� �ងបរ �េវណ��េរៀន ឬអំឡ� ងេពលសកម�
�ពសិក�នឹងេធ� �ឲ្យប៉ះ�ល់ដល់បរ ��� នអប់រ� និងជះឥទ�ិពលមិនល�ដល់�រចុះេ�� ះសិស្សនិងវត��នសិស្ស។។ 

�្រស័យេហតុេនះ េយើងសូម 



សេ្រមច� សិស្ស LPS �ងំអស់�នសិទ�ិទទួលដូច�� ក� �ង�រទទួល�ន�រអប់រ� និងេស���េរៀន�ក់ព័ន�
េ�យឥតបង់ៃថ� េហើយ�សិស្ស LPS �ងំអស់ទទួល�ន�រ្រប្រពឹត� ិេស� ើៗ�� េ�យមិនគិតពី�� ន�ពអេ��
្របេវសន៍របសពួ់កេគេឡើយ។ 

RESOLVED �បុគ�លិក LPS នឹងមិនសួរ�ំអំពី កត់្រ� ឬេស� ើសុពំ័ត៌�នែដល�នបំណង�ត្រត�ងពី�� ន
�ពអេ�� ្របេវសន៍របសស់ិស្ស ឬស�ជិក្រគ��ររបស់សិស្សេឡើយ។ េ�យអនុេ�មេ��មសិទ�ិអប់រ�របស់
្រគ��រនិងសិទ�ិឯកជន (”FERPA”), បុគ�លិក LPS នឹងមិន�ត្រត�ងពី�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍ ឬព័ត៌�ន
ែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណបុគ�លរបស់សសិ្ស ឬសិស្សែដល�នបំណងចូលេរៀន ឬស�ជិក្រគ��រសិស្ស�
�� ក់េ�យមិន�ន�រយល់្រពមពី��បិ�សិស្សេឡើយ។  បុគ�លិក LPS នឹងបដិេសធចំេ�ះ�រែចករ�ែលក
ព័ត៌�នស� ័្រគចិត��ងំអស់�មួយ�� ក់�រអេ�� ្របេវសន៍ទូ�ងំទិដ��ព�ងំអស់របស់មណ� លេ��មទំហំ
ែដលកំណត់េ�យច�ប់។ 

សេ្រមច� ម�ន� ីអនុវត�ច�ប់អេ�� ្របេវសន៍សហពន័��ងំអស់ ឬបុគ�លិកដៃទេទៀតែដល�ំជួយដលម់�ន� ីអនុវត�
ច�ប់អេ�� ្របេវសន៍សហព័ន�ែដលេស� ើសុំចូលក� �ងបរ �េវណអ�រ��េរៀន Lynn Public School នឹង្រត�វ�ំេ�
�ន់ទី�ត់�រៃនអ�រេ�ះ ខណៈេពលេ�ះេគនឹងេធ� ��រជូនដំណឹងដល់្រប�ន�យក។  ប�� ប់មក ្រប�ន
�យកនឹងជូនដំណឹងដល់េម�វ �របស់  Lynn Public Schools េហើយប�� ប់មកបន�ដំេណើរ�រ�ប�� ន់ចំេ�ះ
��េរៀនេ�ះេដើម្បីជួប�មួយនិង�កសួររកបណ� ស�� ល់ខ� �នរបស់�� ក់�រអេ�� ្របេវសន៍េ�ះ េហតុផល
ែដលពួកេគចូលមក និងដី�រែដល�នចុះហត�េល�េ�យេ�្រកមរដ� ឬសហព័ន�  ឬេ�្រកម�� ក់�ប។  
្របសិនេបើមិន�នដី�រែដល�នចុះហត�េល�េ�យេ�្រកមរដ� ឬសហព័ន�  ឬេ�្រកម�� ក់�បេទ នឹងមិន
អនុ�� តឲ្យចូលេឡើយ។ 

សេ្រមច� ដី�និងសំេណើដៃទេទៀត�ងំអស់ែដល�នទទួលេ�យ LPS េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នពកំីណត់្រ�
អប់រ�របស់សិស្សនឹង្រត�វប�� �នេ��ន់េម�វ �របស់ LPS �ប�� ន់េដើម្បីកំណត់�រេឆ� ើយតបចំេ�ះដី�និង
សំេណើរ�ងំេនះ នឹងពិេ្រ�ះ�មួយ្រប�ន�យក េហើយនឹងអនុវត�ឲ្យ�នេពញេលញេ��មអំ�ចផ� �វច�ប់
របស ់LPS េដើម្បី�រ�រសិទ�ិធម�នុ�� និងសិទ�ិផ� �វច�ប់របស់សិស្ស LPS។ 

សេ្រមច� េ�ក� �ងរយៈេពល ញ 90 ៃថ� ្រប�ន�យកនឹងបេង� ើតែផន�របណ� � ះប�� ល្រគ� ម�ន� ីរដ��ល និង
បុគ�លិកដៃទេទៀតស� ីពេី�លនេ��យេនះ និងអនុវត�ឲ្យ�ន្របេសើរបំផុតេដើម្បី��សុខុ�ល�ពរបស់
សិស្សែដល�ចទទួលរងផលប៉ះ�ល់េ�យអេ�� ្របេវសន៍េ�យ�រអនុវត�ច�ប់អេ�� ្របេវសន៍។  ែផន�រេនះ
នឹង្រត�វអនុវត�េ�ក� �ងរយៈេពល៥ែខេ្រ�យ េហើយនឹង្រត�វេធ� �េឡើងវ �ញដែដលៗ�េរៀង�ល់�� ំ។ 

សេ្រមច� LPS នឹងែចក�យលិខិតែដលេរៀប�ប់សេង�បពីខ� ឹម�រៃន�រសេ្រមច�ងំេនះដល់បុគ�លិកនិង
��បិ�សិស្ស���ែដលេគេ្របើ�ទូេ�េ�ក� �ងទី្រក �ងេនះ។ លិខិតេនះនឹង�នបិទផ�យេ�ក� �ង LPS 
Parent Information Center (មណ� លព័ត៌�ន��បិ�) និង�ន���េផ្សងៗស្រ�ប់��បិ� ឬ��
ព��លសិស្ស។ 

សេ្រមច� LPS នឹងផ្សព�ផ�យតេ��ម��េរៀននីមួយៗ ស្រ�ប់ឲ្យ្រគ��រសិស្ស�ន្រ�ប និងែចក�យ
ដល់សិស្ស�� ក់ៗនូវប�� ីធន�នែដលរមួ�នអង��រ��្រប�ំសហគមន៍ អង��ពេស�ផ� �វច�ប់ និង
ព័ត៌�ន�ក់ព័ន�ដៃទេទៀត។  េ�េពល និងែដល�ច្រប្រពឹត� ិេ��ន នឹង�ន�របកែ្របឯក�រ�ងំេ�ះ
ផងែដរ។ 

សេ្រមច� ច�ប់ចម�ងៃន�រសេ្រមច�ងំេនះគួរែតេផ�ើេ��ន់អគ�េម�វ �រដ�  Massachusetts Attorney និង
អ�កតំ�ងផ� �វច�ប់សហព័ន�  រដ� និងមូល�� នរបស់ទី្រក �ង Lynn។ 

អនុម័តេ�យគណៈកម��រ��េរៀន  ៃថ�ទី 11 ឧស� 2017 
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