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សង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍ 

  

រសចកដជីនូដណំងឹអពំសីវនាកា សាធា ណៈ  

 

សដ អីពំភីាពមានគ្របគ់្ានស់នរសៀវរិសកិឬ  សមាា  ៈបរគ្ងៀន 

សរំាបឆ់្ន ំសកិឬ 2019-2020 

  

ជនូចរំ ោះភារទំីងអសដ់ដលមានចណំាបអ់ា ម្មណ ៍ជាពរិសស រមឺាតាបតិា រលាកគ្របូ-អនកគ្រ ូរម្ដកឹនំាសនអងគភាពខាងច ចា ាន  

នងិសមាជកិសនសហរម្ន ៍ដដលមានចណំាបអ់ា ម្មណរ៍ៅរលើកា ង្ក នានាសនសង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡិនដ។៍  

 

សមូ្កតស់ាំលថ់ា រៅសងៃទ ី10 ដែតលុា ឆ្ន ំ 2019 រៅកនុងកិចចគ្បជំុធម្មតាសន គ្កុម្គ្បកឹឬភបិាល (“គ្កុម្គ្បកឹឬ”) សនសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ គ្កុម្

គ្បឹកឬនឹងរបើកអងគគ្បជំុជាសាធា ណៈម្យួ សដ ីអំពីភាពមានគ្រប់គ្ាន់សនរសៀវរិសកិឬ និងសមាា  ៈបរគ្ងៀន1—សំរាបឆ់្ន ំសិកឬ 2019-2020។ បនាា ប់ពីកា បញ្ចប់

សនសវនកា ម្ក គ្កមុ្គ្បកឹឬភបិាលគ្តូវរធវើកា កណំត់ តាម្រសចកដីសរគ្ម្ច ដូចមានចុោះជូនរៅកនុងគ្បកា  (ក), (ែ) និង (រ) ខាងរគ្កាម្រនោះ។  

  

សវនាកា សាធា ណៈនឹងគ្តូវបានរធវើរៅសងៃទី 10 ដែតុលា ឆ្ន ំ 2019 រៅរវលារមា៉ោ ង 7 លាៃ ច  រធវើយ៉ោ ងរលឿនបនាា ប់ពីរមា៉ោ ងហនឹងម្ក  រៅកនុងបនាប ់The Great 

Room សនបណឌ លអប់ ំ LaEscuelita ដដលមានអាសយដ្ឋា ន 1050 2nd Avenue, Oakland, CA 94606-2291។ 

 

គ្កម្អប ់ំរលែ 60119 តគ្ម្ូវរអាយគ្កមុ្គ្បកឹឬភបិាល របើកសវនាកា ជាសាធា ណៈម្យួ រៅកនុង យៈរពលកូនសិសសបានម្កចូលរ ៀនបានគ្បំាបីសបាដ ហ៍ដបំងូ 

រដើម្បីរធវើកា កំណត់៖ 

 

(ក) ថារតើកូនសិសសមាន ក់ៗ  រៅកនុងសាលារ ៀននីម្យួៗសនសង្កា ត់ មានគ្រប់គ្ាន់  មានទំងពី ដដ  រទ នូវរសៀវរិសិកឬ  សមាា  ៈបរគ្ងៀន ដដលគ្សបតាម្សដង់

ដ្ឋ ម្ែុវជិាា  ដដលបានអនមុ្័តរដ្ឋយគ្កមុ្គ្បកឹឬភបិាលថាន ក ់ដា [សនដននកអប ់]ំ រៅកនុងម្ុែវជិាា នមិ្យួៗដូចតរៅរនោះ តាម្កា បានសលទុក ដដលគ្សបជាម្យួមាតិកា  

និងែួប បស់រំររាងសនកម្មវិធសិីកឬ ដដលបានអនមុ្័តរដ្ឋយគ្កមុ្គ្បកឹឬភបិាលថាន ក ់ដា៖ 

 

 រណិតវិទា, 

  វិទាសារសដ , 

 គ្បវតដ វិទា-សងគម្វិទា, 

 ភាសា វិទាអង់ររេស  មួ្ទំងសមាសភារអភិវឌ្ឍន៍ភាសាអង់ររេសសនកម្មវិធីដដលបានអនមុ្័ត; និង 

 

(ែ) ថារតើសិសសមាន ក់ៗ ដដលបានចុោះរ ម្ ោះចូលរ ៀនថាន កភ់ាសាពិភពរលាក  ថាន កស់ុែភាព មានគ្រប់គ្ាន់  មានទំងពី ដដ  រទ នវូរសៀវរិសិកឬ  សមាា  ៈ

បរគ្ងៀន ដដលគ្សបតាម្សដ ង់ដ្ឋ ម្ុែវជិាា  ដដលបានអនមុ្័តរដ្ឋយគ្កមុ្គ្បកឹឬភិបាលថាន ក់ ដា [សនដននកអប់ ]ំ រៅកនុងម្ែុវិជាា និម្យួៗដូចតរៅរនោះ តាម្កា បានសល

ទុក ដដលគ្សបជាម្យួមាតិកា  និងែបួ បសរ់ំររាងសនកម្មវធិីសិកឬ ដដលបានអនមុ្័តរដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកឬភបិាលថាន ក ់ដា សំរាបម់្ុែវជិាា ; និង 

 

(រ) ភាពមានគ្រប់គ្ាន់សនគ្បដ្ឋប់គ្បដ្ឋ សំរាបម់្ុែវជិាា វិទាសារសដអនុវតដ ដដលជាបទ់ក់ទងរៅនឹងថាន កអ់នុវតដ វិទាសារសដ  ដដលបាននដល់រអាយកូនសិសសទំង

អស់ដដលរ ៀងថាន ក់ទី 9 ដល់ទី 12។ 

  

រសចកដីសរគ្ម្ច និង បាយកា ណ ៍(តាម្កា  ករ ើញនានា) ដដលបានដ្ឋក់រសន ើសុំម្យួចាប់ សដ ីអំពីភាពមានគ្រប់គ្ានស់នរសៀវសិកឬ និងសមាា  ៈបរគ្ងៀនសនឆ្ន ំ 

សិកឬ 2019-2020  បស់សង្កា ត់ រមឺានដ្ឋក់ជូន សំរាប់រធវើកា ពនិិតយរម្ើល តាម្ យៈកំពយូទ័  ដដលមានដ្ឋក់ជូនរអាយរគ្បើគ្បាស់ រៅកនុងកា យិល័យសនគ្កុម្

គ្បឹកឬអប់ ំ និងកនុងកា យិលយ័សនអរគនាយកសនសង្កា ត់សាលារ ៀន ដដលមានអាសយ័ដ្ឋា នរៅ 1000 Broadway, Suite 300, Oakland, CA, 94607-4033 

 វាងរមា៉ោ ង 8:30 គ្ពឹកដល់រមា៉ោ ង 4:30  រសៀល រៅសងៃរធវើកា  និងមានដ្ឋក់ជូនរៅសងៃ  បនាា ប់ពីសងៃទី 4 ដែតុលា ឆ្ន ំ 2019 រៅររហទំព័ ៖ 

http://www.ousd.org/domain/69។ 

 

 

s/Kyla Johnson Trammell 
រលខាធកិា សនគ្កុម្គ្បឹកឬភិបាល 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

 

_______________________________ 
1 ភាពមានគ្រប់គ្ាន់សនរសៀវរិសិកឬ  សមាា  ៈបរគ្ងៀន មាននយ័ថាសិសសមាន ក់ៗ  ួម្ទំងសិសសអនករ ៀនអង់ររេសដដ  រមឺានរសៀវរិសិកឬ  សមាា  ៈបរគ្ងៀន 

 មានទំងពី គ្បរភទ ដដលគ្សបតាម្សដ ង់ដ្ឋ  កនុងកា រគ្បើគ្បាស់រៅកនុងថាន ក់រ ៀន និងយករៅរគ្បើគ្បាស់រៅឯររហដ្ឋា ននងដដ ។ [វា] អត់តគ្ម្ូវឱ្យមានរសៀវរិ

សិកឬ  សមាា  ៈបរគ្ងៀនពី ឈុត  មានទំងពី គ្បរភទ រដើម្បីរគ្បើគ្បាស់រៅកនុងថាន ក់រ ៀន  រៅឯររហដ្ឋា នរទ។ គ្កម្អប ់ំដននកទី 60119 (c) (1)។ 

http://www.ousd.org/domain/69

