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សណួំរដែលគេឧសាហស៍រួ អំពីសាលាឆាទ័រ/CHARTER SCHOOL FAQs 

១. ត ើសាលាឆាទរ័ជាអ្វ?ី 

សាលាឆាទរ័គឺជាសាលារដ្ឋដដ្លមានរដ្ឋបាលគ្គបគ់្គងដោយឯករាជ្យ។ សាលាទាំងដនេះគ្រូវបានបដងកើរដ ើងដដ្ើម្បផី្ដល់ឱកាសកានដ់រដគ្រើនដ្ល់
ដកេង ឲ្យទទលួដជាគជ្យ័កនុងការសិកា។ ឆាទរ័គឺជាអងគការឥររកកម្គ្ម្ និង ម្និគ្បកានប់កសពកួ ដដ្លអនុញ្ញា រឲ្យដោយ គ្កុម្គ្បឹកាភបិាលអបរ់ ាំ
កនុងរាំបន ់(The chartering school district)។ សាលាឆាទរ័នីម្យួៗមាន គ្កុម្គ្បឹកាភបិាល និង បុគគលិក ដរៀងៗខ្លួន ដ ើយជាសាា បន័អបរ់ ាំ
ដដ្លដ វ្ើដ ើង ដោយដ ក ឯករាជ្យពីគ្កសួងអបរ់ ាំកនុងរាំបន។់ រាបស់ាលាឆាទរ័ម្នរដ្ឋផិ្នសីុលដវនញ៉ា  Act 22 ម្នឆាន ាំ១៩៩៧ ម្និរគ្មូ្វឲ្យសា
លាឆាទរ័ដ វ្ើតាម្រគ្មូ្វការ របស់រាំបន ់និង របស់រដ្ឋ ដូ្រតាម្ទមាល បម់្នសាលារដ្ឋដ េះដទ។ សាលាឆាទរ័ម្និបារដ់ វ្ើតាម្បទបញ្ញា ម្នការអបរ់ ាំជា
ដគ្រើន ដលើកដលងដរករណីដដ្លទកទ់ងនឹង ការម្និដរ ើសដអើង សុខ្ភាព និង សុវរាិភាព និង ការទទលួខុ្សគ្រូវ។ 
 
សាលាឆាទរ័ជ្លួគ្គូបដគ្ងៀនដោយខ្លួនឯង ដរៀបរាំកម្េវ ិ្ ីសិកា ដគ្ជ្ើសដរ ើសដសៀវដៅដម្ដរៀន និង សមាា រៈបង្ហា រប់ដគ្ងៀនដផ្សងដទៀរ សដគ្ម្ររយៈ
ដពលដរៀនគ្បចាំម្ងៃ និង រយៈដពលម្នឆាន ាំសិកា សដគ្ម្រពី រាំននួ និង គ្បដភទ ម្នសកម្េភាពដគ្ៅដមា៉ា ងសិកា និង អវីៗជាដគ្រើនដទៀរ។ 
 
២. ត ើខ្ញុំចញុះត ម្ ុះកូនរបសរខ្ញខ្ញុំចូលចបនតរៅសតលសាលាឆាទរ័តិធ ណីា ី? 
 
ដោយសារសាលាឆាទរ័ដ្ាំដណើ រការដោយឯករាជ្យពី គ្កសួងអបរ់ ាំម្នទីគ្កុង វីឡាដដ្ល វយ៉ា និង ដោយដ កៗពីគ្នន  ដោយមានករណីដលើកដលង
ដរពីរបីដរប៉ាុដ ណ្ េះ ដលាកអនកគ្រូវដរទកទ់ងដៅសាលាឆាទរ័ដោយផ្ទា ល់។ បញ្ា ីដ េ្ េះសាលាឆាទរ័មានដៅគ្រងដ់នេះ។ 
 
៣. ត ើខ្ញុំអាចប្ដបរកូនរបសខ្ញុំសសីាលាឆាទរ័យទធត សាលាឆាទរ័យទធតទៅ តិធ ណីា ី? 
 
ដលាកអនកម្និអារបដូរបានដទ។ សាលាឆាទរ័នីម្យួៗគឺជា សាា បន័អបរ់ ាំកនុងរាំបន ់(LEA) ដោយដ កៗពីគ្នន ។ សាលាឆាទរ័នីម្យួៗឯករាជ្យពី គ្ក
សួងអបរ់ ាំម្នទីគ្កុង វីឡាដដ្ល វយ៉ា ដ ើយកោ៏រពី់សាលាឆាទរ័ដផ្សងៗដទៀរដដ្រ ដលើកដលងដរសាលាឆាទរ័្ដដ្លមានការគ្គបគ់្គងដោយ
សាលាឆាទរ័ដរម្យួ។ គ្នេ ន «គ្បពន័ធ» សាលាឆាទរ័ដទ ដៅទីគ្កុង វីឡាដដ្ល វយ៉ា ដនេះ។ 
 
មាតាបិតាគ្រូវោកព់ាកយដសនើសុាំដៅសាលាឆាទរ័នីម្យួៗ ដដ្លពកួគ្នរច់បអ់ារម្េណ៍។ ដលាកអនកអារដម្ើលបញ្ា ីដ េ្ េះសាលាឆាទរ័ ដដ្ើម្បរីកពរ័៌
មានសគ្មាបទ់កទ់ងដៅសាលា។ ការយិាល័យម្នសាលាឆាទរ័ម្និដម្នជាកដនលងទទលួសិសសឲ្យរូលដរៀនដៅសាលាឆាទរ័ ដ េះដទ។ 
 
៤. ត ើអ្នកូនរ ជាអ្នកូនរទទទនខញ្ ត្ ូី ចុំត ុះ្កូនរយមភាសរខ្ញសាលាឆាទរ័ សណង ខញគ្គនណកូនររខ្ញសាលាឆាទរ័ សាលាឆាទរ័ ឬ ត្កូនរ្ទងអ្ខញរ ុំនសទតី្កូនរងុហ្វ ី
 ឡាដែនហ្វយ៉ា? 

  
ជាសាលាឯករាជ្យ ទទលួគ្បាកជ់្ាំនួយពីរដ្ឋ សាលាឆាទរ័នីម្យួៗមាន គ្កុម្គ្បឹកាភបិាល ដរៀងៗខ្លួន។ ដយាងដៅដលើរាបស់ាលាឆាទរ័ (Act 22 
ម្នឆាន ាំ១៩៩៧) សាលាដនេះជាអងគការម្និយកកម្គ្ម្ ម្និគ្បកានប់កសពកួ ដ ើយ «មានការទទលួខុ្សគ្រូវទាំងគ្សុងរាំដពាេះការខូ្រខារ គ្គបគ់្ប
ដភទទាំងអស់ ដដ្លប ដ្ លម្កពីការបដឹងផ្ដល់ដដ្លទកទ់ងនឹងគ្បរិបរតិការរបស់សាលាឆាទរ័។»  
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៥. ត្កូនរយុត្ប្កឹូនរាភណបាននសសាលាឆាទរ័មាសអ្ងគត្ប្ជញុំជាតរៅងរានញដខ។ ត ើអ្ងគត្ប្ជញុំ តសុះអ្សញញ្ញា  ចូលសាធារណៈជសចបនរទយដែរឬតទ? 
 
អនុញ្ញា រ។ ដគ្នលបាំណងម្នសាលាឆាទរ័ជាដគ្រើនគឺរងឲ់្យសាលាមានភាពជិ្រសនិទធជាម្យួមាតាបិតា និងស គម្នដ៍ដ្លសាលាផ្ដល់ការបដគ្ម្ើ 
និងសាវ គម្នក៍ាររូលរមួ្របស់ស គម្ន។៍ ដោយសារសាលាឆាទរ័ជាសាា បន័សាធារណៈដដ្លឧបរាម្ាដោយគ្បាកព់នធអាករ សាលាដនេះគ្រូវអនុ
ដលាម្តាម្រាបដ់ដ្លមានដ េ្ េះថា «Sunshine Law»។ រាបដ់នេះ (ពាកព់ន័ធនឹងសាា បន័សាធារណៈទាំងអស់) ដរងថា គ្បជាពលរដ្ឋទាំងអស់
មានសិទធិឲ្យដគផ្ដល់ដ្ាំណឹង និង រូលរមួ្កនុងអងគគ្បជុ្ាំ ដៅដពលគណកម្េការមានការគ្បជុ្ាំអវីម្យួ។ រាប ់Sunshine កផ៏្ដល់សិទធិឲ្យគ្បជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ផ្ដល់ម្រិដយាបល់ដៅកនុងអងគគ្បជុ្ាំដបើករាំ របស់គ្កុម្គ្បឹកាភបិាលម្នសាលាឆាទរ័។ 
 
ដបើសិនជាដលាកអនករងរូ់លរមួ្គ្បជុ្ាំ ឬមានដយាបល់ដៅកនុងអងគគ្បជុ្ាំ ដលាកអនកអារទកទ់ងសាលាឆាទរ័ ដដ្ើម្បសួីរ ាំពីកាលបរដិរេទម្នអងគគ្បជុ្ាំ
របស់គ្កុម្គ្បឹកាភបិាល។ សាលាឆាទរ័នីម្យួៗគបបមីានបិទគ្បកាសអាំពីអងគគ្បជុ្ាំគ្បចាំឆាន ាំដៅសាលា។ ដលាកអនកកអ៏ារសុាំបញ្ា ីដ េ្ េះសមាជិ្ក
ម្នគ្កុម្គ្បឹកាភបិាលសាលាឆាទរ័ ដោយទកទ់ងដៅសាលាឆាទរ័។ 
 
៦. សាលាឆាទរ័បាស្ញុំចូលខ្ញុំចបនរទយកូនរនញងអ្ងគត្ប្ជញុំ ត្ប្ចុំដខ្ត្មាខញមាតាខណតាតលនងៃ្ ណកូនរា។ ត ើត្ ូី តាវើែបចតយដច តខើ្ ណសជាខ្ញុំយណសអាចចបនរទយបាស? 
 
សាលាឆាទរ័ជាដគ្រើន ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ មាតាបិតា និងស គម្ន ៍រូលរមួ្កនុងគ្បរិបរតិការរបស់សាលា។ ដទេះជាដូ្ដរនេះកដ៏ោយ ឆាទរ័ម្និអារបងខាំ 
មាតាបិតា ដោយរគ្មូ្វឲ្យដ វ្ើអវីម្យួដដ្លចរទុ់កថាជាការបង ់ម្ងលសាលា ឬ ម្ងលអបរ់ ាំ បានដទ (ឧ. ការរគ្មូ្វឲ្យមាតាបិតា «សេ័គ្គរិរត» ម្យួរយៈ
ដពលដៅសាលា ជាល័កខខ្ណ័ឌ ម្នការទទលួកូនរបស់គ្នរឲ់្យរូលដរៀន ឬ ឲ្យដៅដរៀនរដៅដទៀរ)។ ដបើសិនជាដលាកអនកមានសាំណួរអាំពីរាប់
របស់សាលាឆាទរ័ដដ្លកូនដលាកអនកដរៀន ដលាកអនកគ្រូវនិយាយជាម្យួ អគគ យក និង/ឬ គ្កុម្គ្បឹកាភបិាល សាលាឆាទរ័។  
 
៧. តហ្ ញអ្វបីាសជាខ្ញុំត ើញត្គ្រូខ្ញត្កូនរ្ទងអ្ខញរ ុំតលសាលាឆាទរ័? 
 
គ្គូរបស់គ្កសួងអបរ់ ាំម្នទីគ្កុង វីឡាដដ្ល វយ៉ាគ្បដ លជាសុាំឈបម់្យួរយៈពីគ្កសួងអបរ់ ាំ ដដ្ើម្បបីដគ្ងៀនដៅសាលាឆាទរ័។ ដទេះជាយា៉ា ងដនេះកតី 
គ្គូទាំងដ េះគ្រូវមានលកខណៈសម្បរតិ គ្រូវតាម្លកខណៈវនិិរេយ័ម្នការដគ្ជ្ើសដរ ើសរបស់សាលាឆាទរ័ មុ្នដពលពកួគ្នរអ់ារបដគ្ងៀនដៅសាលាឆា
ទរ័បាន។ 
 
៨. ត ើខ្ញុំអាចចញុះត ម្ ុះកូនរបសរខ្ញខ្ញុំចូលចបនតរៅសតលសាលាឆាទរ័ដែនខតត្ងៀសតាយអ្ញណសារ័ណណ  តិធ ណីា ី? 
 
មាតាបិតាគ្រូវពិនិរយដម្ើលបញ្ា ីសាលាឆាទរ័ដដ្លបដគ្ងៀនតាម្អិុន្រ័ណិរ ប ា បម់្ក ទកទ់ងសាលាឆាទរ័ដដ្លបដគ្ងៀនតាម្អិុន្រ័ណិរនីម្យួ
ៗ ដដ្ើម្បគី្ជាបពរ័ម៌ានបដនាម្។ ដបើដៅមានសាំណួរអាំពីវ ិ្ ីរុេះដ េ្ េះរូលដរៀន សូម្ទកទ់ង Marlene Kanuck ដលខ្ ៧១៧-៧៨៣-៩២៩៤។ 
 
៩. ត ើត្ ូី តាវើតយដចត  តខើ្ ណសជាសាលារខ្ញខ្ញុំគ្មម សកូនរឡីាដែនខ្ញុំចង ញតនង? 
 
អនកដៅដរអារដលងដៅសាលារបស់គ្កសួងអបរ់ ាំដដ្លដៅកនុងរាំបនប់ាន។ រាបស់ាលាឆាទរ័ (Act 22 ម្នឆាន ាំ១៩៩៧) អនុញ្ញា រឲ្យសិសសសា
លាឆាទរ័រូលរមួ្កនុងសកម្េភាពដគ្ៅដមា៉ា ងសិកា។ អនកគ្រូវដរដលងសាកលបងជាម្យួគ្កុម្កីឡាដដ្លអនករងដ់លង និងគ្រូវតាម្លកខខ្ណ័ឌ ម្នការ 
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រូលរមួ្ (ដពលដវលាហារ ់ដមា៉ា ងដ វ្ើដ្ាំដណើ រដៅដលងកីឡា ។ល។)។ រាបរ់បស់គ្កសួងអបរ់ ាំសដគ្ម្រថាដរើអនកអារដលងកនុងគ្កុម្ម្នសាលាដដ្ល
ដៅជិ្រសាលាឆាទរ័របស់អនក ឬ គ្កុម្ម្នសាលាដដ្លដៅកនុងរាំបនរ់បស់អនក។ អនកគ្បដ លជាគ្រូវបងម់្ងលរូលរមួ្កនុងកម្េវ ិ្ ីដគ្ៅដមា៉ា ងសិកាដនេះ។ 
១០. ត ើសងឹមាស សណាជីខញតនៅងតលតសនចខញការ្ណកូនរាសីី ណទានធ័ (prom) ដែរឬតទ តលសាលាឆាទរ័? 
 
គ្បដ លជាមាន។ សាលាឆាទរ័ដរៀបរាំ កាលវភិាគ កម្េវ ិ្ ីសិកា និងសកម្េភាពសគ្មាបសិ់សស ដោយខ្លួនឯង។ កម្េវ ិ្ ីសគ្មាបថ់ាន កវ់ទិាល័យ
ភាគដគ្រើនផ្ដល់ សកម្េភាពជាដគ្រើនសគ្មាបសិ់សស - សកម្េភាពតាម្ទមាល បដ់ដ្លធាល បម់ាន និង សកម្េភាពងេីៗ ជាដគ្រើន។ 
 
១១. ត ើ្ ណ្ សសាលាឆាទរ័អាចចញុះត ម្ ុះតត្ចៀងជាយទធ ត្កូនរយុចតត្យៀងជាសទកូនរ ឬ តនងតភេងជាយទធីង ញ ន្តសរ ីទបទុំងត្កូនរងុ បាសដែរឬតទ? 
 
បាន។ ដបើសិនជាអនកសដម្ដងសាកលបងជាប។់ ជាងេីម្ដងដទៀរ ដគអនុញ្ញា រឲ្យសិសសសាលាឆាទរ័រូលរមួ្កនុងសកម្េភាពដគ្ៅដមា៉ា ងសិកា។  
 
១២. ត ើខ្ញុំអាចត តរៅសតល ណីទានធ័ទទទន្ណ្ សដែនមាសនកូនរខណៈ្យប រណសណត្្ បាសដែរឬតទ តខើ្ ណសជាខ្ញុំតរៅសតលសាលាឆាទរ័? 
 
បាន។ ដបើសិនជាអនកមានលកខណៈសម្បរតិគ្រូវតាម្លកខណៈវនិិរេយ័ម្នការដគ្ជ្ើសដរ ើស។ ដគជ្ាំរុញឲ្យសិសសសាលាឆាទរ័ដៅរូលរមួ្ពិពរណ៍វទិា
ល័យ ដៅដពលដដ្លពកួដគដរៀនថាន កទី់៧ និង ថាន កទី់៨។ អនកផ្ដល់ឱវាទដៅសាលាឆាទរ័ ទទលួដសៀវដៅ និង លិខិ្រោកព់ាកយសាំរូលដរៀន ដៅ
វទិាល័យ ជាដគ្រើនរាប។់ សិសសសាលាឆាទរ័អារោកព់ាកយសុាំរូលដរៀនដៅសាលារដ្ឋដោយដសរ ី- ដៅសាលាឆាទរ័ ដៅវទិាល័យរបស់គ្ក
សួងអបរ់ ាំ ឬ ដៅសាលាឆាទរ័ដដ្ល ដរៀនតាម្អិុន្រ័ណិរ (អនុញ្ញា រឲ្យដោយ គ្កសួងអបរ់ ាំម្នរដ្ឋផិ្នសីុលដវនញ៉ា )។ 
 
១៣. ត ើការ្ណកូនរាតលសាលាឆាទរ័ អាចខ៉ាុះ នញែនញឱកា្ចបនតរៅសតលយហា ណីទានធ័នអ រខ្ញកូនរបសខ្ញុំ ដែរឬតទ? 
 
ការសិកាដៅសាលាឆាទរ័ ម្និអារសនាថាដគនឹងទទលួឲ្យរូលដរៀនដៅម្ហាវទិាល័យដ េះដទ។ សាលាឆាទរ័នីម្យួៗ និង សិសសមាន ក់ៗ  គ្រូវ 
ដគវាយរម្ម្លដោយដផ្ែកដៅដលើកតាត ដផ្សងៗ៖ ១) លកខណៈ េររ់រម់្នសាំណុាំ ឯកសារម្នការសិកា ២) ពិនាុម្នការគ្ប ង SAT ៣) សកម្េភាព
ដគ្ៅដមា៉ា ងសិកាជាដគ្រើន ៤) គុណភាពម្នការសរដសររបស់សិសស និង ៥) ទម្ៃនម់្នលិខិ្រគ្នាំគ្ទរបស់បុគគលិក ដនេះគ្គ្ននដ់រដរៀបរាបម់្យួរាំននួដរ
ប៉ាុដ ណ្ េះ។ 
 
ដបើមានសាំណួរបដនាម្ដទៀរ? សូម្ទកទ់ងម្កដយើងខុ្្ាំតាម្អីុដម្ល www.philasd.org/language/khmer/help 
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