េសចក� ស
ី េង� បអំពី�រផ�លស
់ ិទ�ិអនុ��តៃថ�េស�និងេ�ល�រណ៍ៃថ�េស�មណ�លសិក�ធិ�រទី្រក �ងសល
េឡក SALT LAKE CITY
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយែស� ងយល់អំពីលិខិតជូ នដំណឹងេនះ សូ ម�ក់ទង BOB MUENCH
�មទូ រស័ព�េលខ (801) 578-8378.
�រែណ�ំេនះ្រត�វ�នសរេសរ��យលក� ណ៍អក្សរេដើម្បីជួយអ� កែស� ងរកេ�ល�រណ៍និងនីតិ វ �ធីមណ�ល
សិក�ធិ�រទី្រក �ងសលេឡក Salt Lake City ែដល�ក់ទងនឹង�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស���
និង�ព�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត។
ទិដ��ពទូ េ�
1. ច�ប់រដ� Utah អនុ��តឱ្យគិតៃថ� េស�េ���ក់ទី្រ�ំពីរដល់ដប់ពីរ។
េហើយេនះ�នន័យ�សិស្សរបស់អ�ក�ច្រត�វ�នគិតៃថ� េស�ស��រៈឬឯក�រសិក� �រផ� ត់ផ�ង់
សកម� �ព និងកម� វ �ធី��។
2. �ល់ៃថ� េស�� ំងអស់្រត�វ�នកំណត់��រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត។
3. សិស្ស� ំងអស់ែដល្រត�វ�នបដិេសធចំេ�ះ�រេស� ើសផ
ុំ � ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�
�នសិទ�ិ�ក់បណ�ឹងឧទ� រណ៍។
េ�ល�ររណ៍ស�ីពី�រផ� លស
់ ិទ�ិអនុ��តៃថ�េស�មណ�សិក�ធិ�រ
្រក �ម្របឹក�អប់រ�ៃនមណ�លសិក�ធិ�រទី្រក �ងសលេឡក Salt Lake City
�នយល់្រពមនិងអនុម័តេ�ល�ររណ៍ស�ីពី�រផ� លស
់ ិទ�ិអនុ��តៃថ�េស�និងកម� វ �ធីសក
ិ �ែដល�នៃថ�
�ធី
�ធី
េស�្រសប�មច�ប់របស់រដ� ។ េ�ល�ររណ៍ នីតិ វ និងកម� វ សិក�ែដល�នៃថ� េស�
�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រមណ�លសិក�ធិ�រ៖ slcschools.org/board-of-education/policies/ scroll down the page and look for S-10:សូ មចុចរ�អិលចុះេ្រ�មេ�រកទំព័ រេហើយរកេមើល S-10៖
ៃថ� េស�សិស្ស និង�រផ� លស
់ ិទ�ិអនុ��តៃថ�េស�។
ដំេណើរ�រៃន�រផ� លស
់ ិទ�ិអនុ��តៃថ�េស�
�យក��នីមួយៗ្រត�វ�ន�ត់�ំង�បុគ�ល��ក់ េដើម្បីពិនិត្យេឡើង
និងេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើសំេណើសុំ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�។
មណ�លសិក�ធិ�រ�នេប� ��ចិត�េដើម្បី���
ដំេណើរ�រេនះស្រ�ប់�រទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�េ�ះ ្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យយុត�ិធម៌
�មេ�លបំណង និងេ�យ��ន�រពន�េពលេឡើយ។
ដូ ច��េនះផងែដរមណ�លសិក�ធិ�រេធ� �ឱ្យ្រ�កដ� ដំេណើរ�រេនះ្រត�វេជៀស�ង�រ��៉សមុខ
�រេធ� �ឱ្យ��សេគ �រយកចិត�ទុក�ក់ែដលមិន្រតឹម្រត�វ
និង�រទទួ លបន��កែដលមិនសមេហតុផលចំេ�ះសិស្សនិងឪពុក��យ។
ដំេណើរ�រេនះនឹងមិន�នសូ ច�ករែដល�ចេមើលេឃើញ
ែដល�ច�ំឱ្យនរ���ក់កំណត់អត� ស��ណអ� ក�ក់�ក្យសុំ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�
និងមិន�នសិស្សេ�មណ�លសិក�ធិ�រ (េ្រ�ពីសិស្សែដល្រគ� �រ/ឪពុក��យកំពុង�ក់�ក្យសុ)ំ
្រត�វ�នអនុ��តឱ្យជួ យដំេណើរ�រ�ក់�ក្យសុំេនះេឡើយ។ ព័ត៌�នពី្រក �ម្រគ� �រ/ឪពុក��យ
នឹង្រត�វរក�ទុក�កិច��រស��ត់�៉ងតឹងរ��ងបំផុតេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រ� ំងមូ ល។

សូ មជ្រ�បជូ នដំណឹងផងែដរ� សិស្ស��ក់ែដលទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�េ�ះ
មិន្រត�វ�នេគ�ត់ទុកេផ្សង��ពីសិស្សដៃទេទៀតេឡើយ
េហើយមិន្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណ��សិស្សទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�ដល់សិស្ស
ស�ជិក�បុគ�លិកេផ្សងេទៀត ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត ែដលមិន្រត�វ�រដឹងព័ត៌�នេ�ះេឡើយ។
�ព�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�
សិស្ស��ក់�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស� ្របសិនេបើ៖
1. សិស្សេនះ�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់��រៃថ� ្រតង់េ�យឥតគិតៃថ�ែដលស� ិតេ្រ�មប
ទប��របស់្រកសួ ងកសិកម� USDA។
2. សិស្សេនះទទួ ល�ន SSI
3. ្រក �ម្រគ� �រសិស្សទទួ ល�ន TANF
4. សិស្សស� ិតេ�ក��ងមណ�លែថ� ំសុខ�ពកូ នចិ��ឹម ឬ
5. សិស្សស� ិតេ�ក��ងមន� ីរឃុំ�ំងរដ�
េលើសពីេនះេទៀេបើេ�កអ� ក�នប��ប��ន់ែផ� កលុយ�ក់ែដលប�
� លមកពី�រ�ត់បង់�រ�រ
ជំងឺធ�ន់ធ�រ ឬ�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល�៉ងេ្រចើនេលើសពី�រ្រគប់្រគងរបស់អ�កេ�ះ
កូ នរបស់អ�ក�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស� េ�ះបី�លក� ណៈវ �និច�័យេផ្សងេទៀត
មិន�នបំេពញក៏េ�យ។
េ�ះបី�សិស្សមិន�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�មបទ��ន� ំងេនះក៏េ�យ
ក៏��េរៀនេ�ែតផ�ល់សទ
ិ � ិអនុ��តៃថ� េស�
្របសិនេបើ�រគិតៃថ�េស��ចបដិេសធមិនឱ្យសិស្ស�នឱ�សចូ លរ ួមេពញេលញ
ឬបំេពញលក� ខណ���េ�យ�រែតមិន�នលទ� �ពបង់ៃថ�េស�។
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ េដើម្បី�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�េ�ះ
��្រត�វែតទទួ ល�នឯក�រេដើម្បីប��ក់ព�
ី ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់សិស្ស។
េ�កអ� ក្រត�វែតបំេពញ�ក្យសុំ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�ែដល្រតឹម្រត�វ
េហើយប��ន
� �ក្យសុំេ��យក��ស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនិង�រអនុម័តរបស់ពួកេគ។
�ក្យសុំ�នេ��រ ��ល័យធំៗរបស់��នីមួយៗ
និងេ�េលើេគហទំព័រេគហទំព័ររបស់្រក �ម្របឹក�អប់រ�េ�រដ� Utah៖
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3.
េ�េពលអ� ក�នេផ�ស
ើ ំណុំែបបបទែដល�នបំេពញេហើយេ�ះ
លក� ខណ��ម�រៃថ� េស�នឹង្រត�វ��ករហូ តដល់�នេសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យមួ យ្រត�វ�នេធ� �េឡើងអំពី
�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់សិស្សអ� ក ស្រ�ប់�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�។
្របសិនេបើ�ក្យសុំ្រត�វ�នបដិេសធេ�ះ ��នឹងេផ�ើជូនេ�កអ� កនូ វេសចក� ីសេ្រមចមួ យ
និងសំណុំែបបបទបណ�ឹងឧទ� រណ៍។ សំណុំែបបបទេនះ នឹង្រ�ប់េ�កអ� កពីមូលេហតុែដល�ក្យសុេំ នះ
្រត�វ�នបដិេសធ និងពន្យល់ពីរេបៀប�ក់បណ�ឹងឧទ� រណ៍ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�ក់បណ�ឹងឧទ� រណ៍ចំេ�ះ�របដិេសធ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�េ�ះ
េ�កអ� កមិន្រត�វ�របង់្រ�ក់ៃថ� ស�េទ រហូ តដល់បណ�ឹងឧទ� រណ៍្រត�វ�នសេ្រមច។

្របសិនេបើសិស្សរបស់អ�ក�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រផ� ល់សទ
ិ � ិអនុ��តៃថ� េស�េ�ះ
ៃថ� េស�� ំងអស់្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត ែដល្រត�វ�ប់ប��ល
�
ប៉ុែន� មិនកំណត់ចំេ�ះចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
ៃថ� េស�ស្រ�ប់�រចុះេ��ះ េសៀវេ�សិក� និង្រ�ក់តម� ល់ស្រ�ប់ស��រៈឬឧបករណ៍
�រផ� ត់ផ�ង់េ���េរៀន ប័ណ�សកម� �ព សកម� �ពសិក�បែន� ម
និងទូ �នេ��ក់េ���េរៀន; ៃថ� េស�បន� ប់ពិេ�ធន៍
និងៃថ� េស�កែន� ង�ត់្រ�ណនិងកែន្សង; �រចំ�យេលើ ឯកស�
� ននិងេ្រគ�ងេ្របើ្រ�ស់;
ៃថ � � ដើ ំ
� �
ី
ិង
ជំ
ំ
ើ
� ដើ ំ
�
មិន�នអ� �ែបបេនះ ែដល “មិន�ចផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ� េស�” ឬ ៃថ�េស� “ែដល�នជេ្រមើ” េ�ះេទ
ប៉ុែន� �នជេ្រមើសចំេ�ះ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តៃថ�េស��ច្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងក��ងករណីខ�ះ
ប៉ុែន� មិនែមនស្រ�ប់ៃថ� េស�េសៀវេ�សិក�េទ។ ��េរៀនមិន�ចេស� ើសេុំ �កអ� កឱ្យបង់្រ�ក់រ�លស់,
IOUs, ឬគេ្រ�ងបង់្រ�ក់ែដលពន�រេពលេផ្សងេទៀតេឡើយ។
�រគិតៃថ� ចិេ�� �ន�ក់េ���ក់េរៀន េសៀវេ�កំណត់េហតុ្រប�ំ��ំ រ ូប�ព�� �វេដ្យកឃីត
និងរបស់របរ្រប�ក់្របែហលេនះ មិនែមនៃថ� េស�េទ េហើយមិន�ំ�ច់ផ�ល់សិទ�អ
ិ នុ��តេឡើយ។
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