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ទេសកកមម 

Lynn Public Schools ប្តេជ្ញា ផ្េល់ជូនតរយិាកាសសិក្សារមួតញ្ច លូគ្នា មួយដែលមានសុវត្ថ ិភាពែល់សិសានុសសិសរតស់ប្យើង 
ដែលជំរុញទឹក្សចិត្េ និងប្លើក្សក្សមពសក់ាររកី្សចប្្មើនដផ្ាក្សសិក្សា និងផ្ទា ល់ខ្ល នួ។ 

ផ្ននក 

ប្ោយទាញយក្សភាពខ្ល ំងក្សន ុងសហគមន៍ ្ក្សមុ្គួសារ សិសានុសិសស និងដែគូរតស់ប្យើង Lynn Public Schools ប្តេជ្ញា តំប្ពញ

សកាេ នុពលដផ្ាក្សតញ្ញា  រាងកាយ និងផ្ល វូចិត្េសងគមដនសិសសរតស់ប្យើង្គត់រតូ។ ប្យើងប្ វ្ ើការជ្ញមួយគ្នា ប្ែើមបីឲ្យសិសសរតស់ប្យើង

អាចប្ជ្ញគជ័យ ររកី្សចប្្មើន និងមានឥទធិពលប្ៅប្លើសហគមន៍កាន់ដត្្ំ និងពិភពប្ោក្ស។ 

គុណ្តនមៃសន លូ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

សហគមន៍ Lynn Public Schools អតអរដែលប្យើងរសប់្ៅក្សន ុងពិភពប្ោក្សមួយដែលមាន
ការផ្ទល ស់តត រូយា៉ា ងឆាត់រហ័ស មានច្មុុះភាពកាន់ដត្ប្្ចើន និមានការទាក់្សទងគ្នា ។  
ប្ៅក្សន ុងកិ្សចចខិ្ត្ខំ្្តឹងដ្តងរមួគ្នា រតស់ប្យើងប្ែើមបបី្្ត្ៀមខ្ល នួសិសានុសិសសស្មាតព់ិភពប្ោក្សប្នុះ 
ប្យើងប្តេជ្ញា យា៉ា ងប្សម ើភាពចំប្ ុះ៖ 

▪ ភាពរាត់តញ្ច លូ 
▪ ទំនួលខុ្ស្ត្វូរមួគ្នា  

▪ ទំនាក់្សទំនង្តក្សតប្ោយកិ្សចចសហ្តតិ្តត្េ ិការ 
▪ ការរំពឹងទុក្សខ្ពស់ 
▪ ជំរុញឲ្យមានការសិក្សាប្ពញមួយជីវតិ្ 

រទឹសត ីនៃសកមមភាព 
ប្តើសិនជ្ញមានគុណត្ដមលរមួគ្នា ដែលទាក្ស់ទងនឹងការតំប្ពញត្្មូវការរតស់សិសស 

ប្នាុះវានឹងមានការជ្ញត់ទាក្ស់ទងគ្នា  និងការឯក្សភាពជ្ញមួយក្សិចចការដែលប្យើងក្សំពុងប្ វ្ ើ។ 

ប្តើសិនជ្ញប្យើងរាត់តញ្ច លូកាន់ដត្ប្្ចើន 

ប្នាុះការតប្្ងៀននឹងកាន់ដត្មានអានុភាព ប្ហើយត្្មូវការផ្ល វូចិត្េសងគមរតស់សិសសនឹង្ត្វូបានគ្នំ្ទ។ 

កមមវតថ ុយុទធសាស្តសត  

1. 
នតល់េទពិទសាធៃ៍សិកាផ្ដ្
លោៃការចូលរមួ ទាក់ទង 
ៃិងមុ៉ឺងោ៉ា ត់ផ្ដ្លគាំរទសិ
សសៃីមួយៗ ៃិងអ្នកអ្េ់រំ
កន ុងការឈាៃដ្ល់សកាត ៃុព
លទពញទលញរេស់ពួកទគ 

2. ពរងឹងេរសិាា ៃ 
ៃិងវេបធម៌សាលាទរៀៃផ្ដ្ល
ឲ្យតនមៃ ៃិងអ្េអ្រភាពចរម រុះ 
ៃិងទ ៃ្ ើយតេយ៉ា ងោៃរេសិ
ទធភាពទៅៃឹងេទពិទសាធៃ៍
នល វូចិតតសងគមរេស់សិសសោន ក់
ៗ ៃិងរក រមរគួសារ 

3. រកាេរកិាា រសាំណ្ង់អ្គរ
ផ្ដ្លទាៃ់សម័យ 
ោៃសុវតា ិភាព 
ៃិងទសម ើភាពផ្ដ្ល

ជាំៃួយដ្ល់ការសិកាសកមម  

4. 
ពរងឹងភាពជានដ្គូរវាងរគួសារ 
ៃិងសហគមៃ៍ទដ្ើមបីគាំរទ ៃិង
ទលើកកមពស់ការសិកា ៃិង
សុខុោលភាពរេស់សិសស 

 
 

ភាពរាត់តញ្ច លូ 

ជំរុញឲ្យមានការ
សិក្សាប្ពញមួយ
ជីវតិ្ 

ទំនួលខ្ុស
្ត្ូវរមួគ្នា  

ការរំពឹង
ទុក្សខ្ពស់ 

ទំនាក្ស់ទំនង
សហការ 
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ការនត ចួទនតើមយុទធសាស្តសត 1 

1.1 ផ្េល់ និង្តួ្ត្ពិនិត្យ
ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍វជិ្ញា ជីវៈ 
ដែលប្ោុះ្សាយពីភាពខ្ុសគ្នា  
និងការអនុវត្េរមួតញ្ច លូ 
ប្ែើមបីតំប្ពញត្្មូវការរតស់
អាក្សសិក្សាច្មុុះ ែូចជ្ញ
អាក្សសិក្សាភាសាអង់ប្គលស និង
សិសសដែលមានពិការភាព 
ក្ស៏ែូចជ្ញការសិក្សាសត្វត្សរ៍ទី 
21 អក្សខ រក្សមម និងតំណិនជីវតិ្ 

2.1 ប្រៀតចំ 
និងអភិវឌ្ឍទសសនវស័ិយដនការ
សិក្សាផ្ល វូចិត្េសងគម
ស្មាត់សមាជិក្សទាងំអស់
ក្សន ុងសហគមន៍រតស់ប្យើង និង
គប្្មាងមួយដែលក្សំណត្់ពី
ប្គ្នលការណ៍ដណនំាស្មាត់
ភាពជ្ញដែគូដនសហគមន៍ 
ឱកាសប្សម ើគ្នា ស្មាត់្គត់គ្នា  
និង្នធានដែលចំបាច់
ស្មាត់ការអនុវត្េ  

3.1 អភិវឌ្ឍទីក្សដនលង 
គប្្មាង្តត្ិតត្េ ិការ និង
្តួ្ត្ពិនិត្យសុវត្ថ ិភាព 
ប្ោយរាត់តញ្ច លូទាងំ
ការវាយត្ដមលត្្មូវការ
ដែលក្សំពុងតនេ  
ប្ោយសហការជ្ញមួយ
នាយក្សោា នប្សវាក្សមមអ្ិកា
រក្សិចច (ISD) អនុប្ោមតាម
តទតបញ្ាត្េ ិ 

4.1 
ចត់ដែគូជ្ញមួយភាា ក្ស់ងារក្សន ុងស
ហគមន៍ប្ែើមបីតប្ងក ើនឱកាស
ផ្ារភាា ត់សិសានុសិសស 
និង្ក្សមុ្គួសារ
ជ្ញមួយការគំ្ន្ទសហគមន៍ និង
ការអត់រំដែលសម្សត 

1.2 ផ្េល់ការតប្្ងៀន 
និងការអនេរាគមន៍
ដែលអាចទទួលបាន
្តក្សតប្ោយគុណភាពខ្ពស់ 
ដែលប្ ល្ ើយត្តប្ៅនឹង
ដតតដផ្នសិក្សាច្មុុះ
រតស់សិសស្គត់រតូ 

2.2 ផ្េល់ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍រ
រវជិ្ញា ជីវៈស្មាត់អាក្សអត់រំទាងំ
អស់ដែលប្ផ្ទេ ត្ប្លើការអនុវត្េ
ដែលយល់ពីការត៉ាុះទងគ ិច 
ភាពសាា ត្់ជំនាញខ្ងវតប្ម៌ 
ការតប្្ងៀនដែលប្ ល្ ើយត្តតាម
ដតតវតប្ម៌និងភាសា និង
ក្សមម វ ិ្ ីសិក្សាដែលមិនលប្មអៀង 

3.2 ទំនាក្ស់ទំនង និងចូលរមួ
ជ្ញមួយសហគមន៍ Lynn អំពី
ត្្មូវការទីក្សដនលងរតស់ LPS 
និងប្គ្នលប្ៅក្ស៏ែូចជ្ញ
ដផ្នការស្មាត់ការដក្សលមអ  

4.2 ឲ្យសិសសនិង្ក្សមុ្គួសារ
ចូលរមួក្សន ុងការរចនា និងការ
អភិវឌ្ឍក្សមម វ ិ្ ីសុខ្ភាពសិសស
ប្ោយដផ្អក្សប្លើសុខ្ភាពផ្ល វូចិត្េ  
ការយក្សចិត្េទុក្សោក្ស់ ទមាល ត់
តរបិ្ភាគ និងចំណីអាហារ
ដែលប្ ល្ ើយត្តតាមវតប្ម៌ 

1.3 ប្្ជើសប្រសី គំ្ន្ទ និង
រក្សាតុគគលិក្សច្មុុះ 

2.3 ប្្ជើសប្រសី និងអនុវត្េ
ក្សមម វ ិ្ ីសិក្សាផ្ល វូចិត្េសងគម 
ដែលប្ោុះ្សាយពី LGBTQ, 
ពូជសាសន៍/វតប្ម៌ ្តព័នធ
្គួសារ សមត្ថភាព សាសនា 
និងប្ភទប្ៅ្គត់ក្ស្មិត្
ថ្នា ក្ស់ទាងំអស់។ 

3.3 អភិវឌ្ឍគប្្មាងមាន
ប្្ចើនជំហាន រយៈប្ពលប្្ចើន
ឆាា ំប្ែើមបីប្ោុះ្សាយពីការមាន
មនុសសប្លើសចំណុុះ និងការ
ប្្តើ្បាស់ទីក្សដនលងរាងកាយ 
(ក្សដនលងហាត្់្បាណ សួន
ក្សមានេ  ។ល។) ប្ៅសាោប្រៀន
ទាងំអស់ 

4.3 អភិវឌ្ឍ និងអនុវត្េ្តព័នធ
ទំនាក្ស់ទំនងដែល
បានត្ងួតត្ងួម និងអាច
ប្្តើ្បាស់បានស្មាត់
ភាគី ក្ស់ព័នធច្មុុះ 

1.4 ផ្េល់ឯក្សសាររក្សមម វ ិ្ ីរ
សិក្សាទាន់សម័យ ទាក្ស់ទង 
ប្ ល្ ើយត្តតាមវតប្ម៌ 
ប្ោយរាត់តញ្ច លូទាងំ
តប្ចចក្សវទិាដែលភាា ត់សិសស
ប្ៅកាន់ការអនុវត្េក្សន ុងរ
ពិភពប្ោក្សជ្ញក់្សដសេង 

2.4 គំ្ន្ទ្ក្សមុការងារសុខ្ភាព
ប្ៅក្សន ុងការអនុវត្េការផ្ត ចួប្ផ្េើ
ម "សិសស្គត់គ្នា  
ជ្ញប្រៀងរាល់ដងៃ" (Every 
Student Every Day) និង
អត់រំ្គួសារអំពីសារៈសំខ្ន់
ដនការចូលរមួ 

3.4 អភិវឌ្ឍគប្្មាងតប្ចចក្ស
រវទិារយៈប្ពលតីឆាា ំ 
ប្ោយរាត់តញ្ច លូទាងំការ
វាយត្ដមលត្្មូវការ
ដែលក្សំពុងតនេដន
ប្ហោា រចនាសមព ័នធ  (ហាត្ដវរ 
សូហវ ដវរ ឧតក្សរណ៍ ការត្ភាា ត់) 
ការជួសជុល និងការតត រូងមី 

4.4 ចូលរមួជ្ញមួយ្គួសារ
ប្ែើមបីតប្ងក ើនឱកាសស្មាត់
ក្សមម វ ិ្ ីតប្ងក ើនចំប្ណុះែឹង
្គួសារដែលគំ្ន្ទែល់ការសិ
ក្សារតស់សិសស ែូចជ្ញថ្នា ក្ស់រ
ភាសាអង់ប្គលស និង
សិកាខ សាោព័ត្៌មានរ
ឪពុក្សមាេ យ 

1.5 ផ្េល់ឱកាសែល់សិសស
ក្សន ុងការរុក្សរក្សមាគ៌្នជ្ញប្្ចើន
ប្ឆាព ុះប្ៅកាន់
ថ្នា ក្ស់មហាវទិាល័យ 
ឬជប្្មើសអាជីព 

2.5 តប្ងក ើនក្សមម វ ិ្ ីត្្មង់ទិស
ក្ស្មិត្មណឌ លស្មាត់្គួសារងមីៗ
ទាងំអស់តនាា ត់ពីចុុះប្ ម្ ុះ 
ដែលដណនំា្ក្សមុការងារមក្ស
កាន់ប្តសក្សក្សមម និងគុណត្ដមល
រតស់ LPS ក្ស៏ែូចជ្ញពនយល់
ពីរប្តៀតប្ វ្ ើែំប្ណើរក្សន ុង្តព័នធ
សាោប្រៀន និងសាោប្រៀន 

3.5 ទំនាក្ស់ទំនង និង
ប្ វ្ ើតចច ុតបនាភាព
គប្្មាងសុវត្ថ ិភាព 
និងសនេ ិសុខ្ 
ប្ោយរាត់តញ្ច លូទាងំ
ពិ្ីការសប្គងាគ ុះតនាា ន់ 
ែល់សិសស តុគគលិក្ស ្គួសារ 
និងសហគមន៍ 

 

  3.6 ដសវ ងរក្ស
ការផ្េល់ជំនួយប្ែើមបី
ប្លើក្សក្សមពស់ប្ែើមទុន និង
គប្្មាងតូ្ចៗពីអងគការ
ប្ែលគំ្ន្ទក្សមម វ ិ្ ីអត់រំ 

 

 
 

1  ្ត្វូបានប្រៀតតាមលំោត់ប្ ើងវញិតាមសារៈសំខ្ន់តាមរយៈការប្បាុះប្ឆាា ត្ប្ោយគណៈក្សមមការប្ វ្ ើដផ្នការយុទធសាគសេ ប្ៅដងៃទី 21 ដខ្មីនាឆាា ំ 2019 
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លទធនល 

 

1. នតល់េទពិទសាធៃ៍សិកាផ្ដ្លោៃការចូលរមួ ទាក់ទង ៃិងមុ៉ឺងោ៉ា ត់ផ្ដ្លគាំរទសិសស ៃិងអ្នកអ្េ់រំោន ក់ៗ

ទៅកន ុងការឈាៃដ្ល់សកាត ៃុពលទពញទលញេាំនុតរេស់ពួកទគ 

• កាត់្តនថយគំោត្សមិទធផ្លការសិក្សាប្ៅក្សន ុង ELA និង Math MCAS ចំនួន X ភាគរយស្មាត់

អនុ្ក្សមុសិសសដែលមានពកិារភាពក្សន ុងថ្នា ក់្សទី 3-8។ 

• តប្ងក ើនភាគរយសិសសដែលមានការរកី្សចប្្មើនប្ឆាព ុះប្ៅភាពសាា ត់្ជំនាញខ្ងភាសាអង់ប្គលសពី X% ប្ៅ Y% 

• កាត់្តនថយគំោត្សមិទធផ្លស្មាត់្ក្សមុសិសសប្គ្នលប្ៅ 

• តប្ងក ើនការរកី្សចប្្មើនរតស់សិសសស្មាត់្ក្សមុសិសស (ការវាយត្ដមលសាថ នភាព) 

• ទិនាន័យជំប្រឿន្នធានមនុសសប្ែើមបីច្មុុះភាព 

 
2. ពរងឹងេរសិាា ៃ ៃិងវេបធម៌សាលាទរៀៃផ្ដ្លឲ្យតនមៃ  ៃិងអ្េអ្រភាពចរម រុះ ៃិងទ ៃ្ ើយតេយ៉ា ងោៃ

រេសិទធភាពទៅៃឹងេទពិទសាធៃ៍នល វូចិតតសងគមរេស់សិសសោន ក់ៗ ៃិងរក រមរគួសារ 

• ប្ វ្ ើការសា ង់មតិ្ការចូលរមួក្សន ុងមណឌ លជ្ញប្រៀងរាល់ឆាា ំ ស្មាត់សិសស តុគគលិក្ស និង្ក្សមុ្គួសារ 

• សប្្មចប្គ្នលប្ៅដែលបានកំ្សណត់្ប្ោយ DESE ស្មាតក់ារអវត្េមានរុាដំរ៉ៃ 

• តប្ងក ើនអ្តាវត្េមាន 

• តប្ងក ើនអ្តាតញ្ច ត់ការសិក្សា និង/ឬកាត់្តនថយអ្តាប្បាុះតង់ការសិក្សា 

• កំ្សណត់្ប្គ្នលប្ៅស្មាត់ដផ្ាក្សជ្ញក់្សោក់្សប្ៅក្សន ុងការសា ង់មតិ្អំពីអាក្សតបកិ្សរយិាមានហានិភ័យរតស់យុវជន និង
ការសា ង់មតិ្ VOCAL 

 
3. រកាេរកិាា រសាំណ្ង់អ្គរផ្ដ្លទាៃ់សម័យ ោៃសុវតាិភាព ៃិងទសម ើភាពផ្ដ្លជាំៃួយដ្ល់ការសិកាសកមម  

• គប្្មាងរយៈប្ពល 3-5 ឆាា សំ្មាត់ប្ែើមទុន/ទីក្សដនលងជ្ញមួយការពិនិត្យប្ ើងវញិ្តចំឆាា ំ
ដនសាោប្រៀនតាមមូលោា នតងវ ិលជុំ 

• គប្្មាងតប្ចចក្សវទិា 

• គប្្មាងសុវត្ថ ិភាព និងសនេ ិសុខ្ 

 
4. ពរងឹងភាពជានដ្គូរវាងរគួសារ ៃិងសហគមៃ៍ទដ្ើមបីគាំរទ ៃិងទលើកកមពស់ការសិកា 
ៃិងសុខុោលភាពសិសស 

• តប្ងក ើនចំនួនសិសសប្ៅក្សន ុងការហាត្ក់ារដែលមាន្បាក់្សឈ្ន លួ ឬមានការងារប្ៅក្សន ុងអាជីវក្សមមសហគមន៍ 

• តប្ងក ើនចំនួន្ពឹត្េ ិការណ៍សាោប្រៀនដែលបានប្រៀតចំប្ ើងប្ែើមបគី្នំ្ ទ្ក្សមុ្គួសារ ឧទាហរណ៍៖ 

ក្សមម វ ិ្ ីសិក្សានិងការតប្្ងៀន ផ្ល វូចិត្េសងគម ជំនាញចិញ្ច ឹមតីបាច់កូ្សន តប្ចចក្សវទិា ការទទួលបាន

្នធានសហគមន៍ ក្សមម វ ិ្ វីាគម ិន 

• តប្ងក ើនការចូលរមួរតស់្ក្សមុ្គួសារប្ៅក្សន ុង្ពឹត្េ ិការណ៍សាោ 

 


