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62 | ហសចក្ដីអះអាង លសចក្ីអះអាងដដេបាៃលបាះពរុម្ពផជាសាយលៅលេើទុំព័រលៃះគឺជាលោបេ់របស់អ្កៃិពៃ្ធលហើយមិៃទាៃ់បាៃត្រូវពិៃិ្ជាយលមើេសរុតកិ្ភាពលដាយទីភានជាក់ងារផ្លូវការណាមួយលៅល�ើយលទ។

ហសចក្ដីហស្នើ

ការសា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃស។ ការអប់រំពេុភាសា។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។ 58

  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 58  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 58  

នម្ភ្នតាំមុន សាលាហរៀនហៅរដ្ឋ California ោនបង្ខំឲតាយកុមាររាប់រយោន់អ្នកឲតាយចូលហរៀន

ថានតាក់ភាសាហអសតាបា៉តាញ ជាោច់ខាត ។ សិសតាស មាតាបិតា និងនិហយារិតមិនចង់្តេប់ហៅ

ហពលហនាះវិញហទ បែុដន"្្កុមអ្នកគាំ្ទ"ការអប់រំហទវភាសា និងសេរដីព្គរូបហ្ងៀនក៏ដូចជាអ្នក 
នហយាោយដដលោក់សំហណើហលខ 58 ក្នចុងសនលៃឹកហ្នតាតចង់ោនវា្តេប់មកវិញ។ 

ពួកហយើងគឺជាសមារិកនិតិបញ្ញត្ិពដីររូបក្នចុងចំហណមសមារិកនិតិបញ្ញត្ិជាហ្ចើនហទៀត 
ដដលហោះហ្នតាះ្ប្ំង និងសំហណើហនះ ហេើយពួកហយើងក៏ទទូចឲតាយអ្នកហោះហ្នតាត្ប្ំង 
នឹងវាផងដដរ។ 

ក្នចុង្នតា ំ1998 អ្នកហោះហ្នតាត California ទទួលយកគំនិតផ្ជូចហផ្ើមដដលទាមទារ

ឲតាយកុមារ ទទួលោនការបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសហៅសាលាហរៀនរបស់ពួកហយើង ហបើមិនមាន

ការបដិហសធពដីមាតាបិតារបស់ពួកហគហទហនាះ។ ពួកហគហធវើដូចហច្នះហោយសារដតកុមារដដលមិន

ដមនជារនហដើមកំហណើតនិយាយភាសាអង់ហគលៃសចំណយហពលយូហពកក្នចុងថានតាក់ហរៀនហទវភាសា 
ហោយមិនអាចហេើងថានតាក់ោន។ 

លទ្ផលទទួលោនពិតជាលអណស់។ កុមារហរៀនភាសាអង់ហគលៃសោនហលឿនជាងហពលដដលពួក

ហគ្តរូវោនបង្ខំឲតាយចូលហរៀន កម្វិធដីហទវភាសាដដលពនតាយឺតហពលពួកគាត់រាប់្នតាំ។ ហោយសារដតពួកហគ

ហរៀនភាសាអង់ហគលៃសោនហលឿនជាងមុន ហេើយហៅអាយុតិច ផងហនាះ មានចំនួនសិសតាសអហនា្តា

្បហវសន៍កាន់ដតហ្ចើនោនទទួលការអនុញ្តាត ឲតាយចូលហរៀនមហាវិទតាយាល័យ និងសាកល

វិទតាយាល័យ។ 

អ្នកដដលគាំ្ទសំហណើ។ សំហណើហលខ 58 ចង់ផ្តាស់ប្ជូរចំណុចហនះ ហ្ោះ"្គរូភាសា"ទាំងហនះ

មាន ការងរហធវើហោយសារដតសិសតាសទាំងអស់ចូលហរៀនថានតាក់ហទវភាសាបែុហណ្តាះ។ ្គរូបហ្ងៀន និង
សេរដីពរបស់ពួកគាត់ជាអ្នកទទួលោនផល្បហយារន ៍ដតមិនដមនកុមារហនាះហទ។ 

សំហណើហលខ 58 មិនោនហធវើទំហនើបកម្វិធដីបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសរបស់ហយើងហនាះហទ ផ្ទចុយហៅ

វិញវាជាការបង្ខំហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្បហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសដដលបរារ័យជាមួយនិង កុមារ

អហនា្តា្បហវសន៍ដដលខុស្សេះពដីបំណង្បថានតារបស់មាតាបិតារបស់ពួកហគ។ 

សំហណើហលខ 58 បំោត់សិទ្ិមាតាបិតាបច្ចុបតាបន្ន ភាសាអង់ហគលៃសការអប់រំស្មាប់កុមារ។ 

សូមហោះហ្នតាត្ប្ំតាងនឹងវិធានការសនលៃឹកហ្នតាតហោ្ោស់ហនះ។ 

SHANNON GROVE, សមារិកសភា

Bakersfield 

JOEL ANDERSON, សមារិក្ពឹទ្សភា

ហខានធដី San Diego 

សំហណើហលខ 58 ធានាថាសិសតាសទាំងអស់អាចសហ្មចោនការ សា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃស
ោន្ប់តាមដដលអាចហៅរួច។ 

មានសិសតាសរដ្ឋ California ជាហ្ចើន្តរូវោនចាកហចាល ហេើយមិន្តរូវោនផ្ល់ឱកាស ឲតាយ
ហរៀនភាសាអង់ហគលៃសតាមរហបៀបបហ្ងៀនដ៏មាន្បសិទ្ិភាពបំផុតហនាះហទ។ ទាំងហនះគឺហោយសារដត

ចតាបាប់ចាស់កំរិលដដលមានអាយុកាលរិត 20 ្នតាំហនះ, សំហណើហលខ 227, ដដលោក់កំេិត

ហលើការហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្បហ្ងៀន របស់មណ្ឌលសិកតាសាធិការក្នចុងការបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃស។ 

សំហណើហលខ 58 ដកត្មរូវសំហណើហលខ 227 ហដើមតាបដីដកការោក់កំេិតទាំងហនះហចញ ហដើមតាបដី
ឲតាយសាលាអាចហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្បហ្ងៀន ទាន់សម័យហដើមតាបដីរួយសិសតាសរបស់ហយើងក្នចុងការ

សិកតាសាោន។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 58៖ • ត្មរូវឲតាយមណ្ឌលសិកតាសាធិការក្នចុង្សុកហធវើការដសវងរកវិធដីសានស្

បហ្ងៀនដដលពួកហគ នឹងហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរួយធានាឲតាយោនថាសិសតាស្គប់រូបនឹងមានភាពសា្តាត់

រំនាញភាសាអង់ហគលៃសឲតាយោន្ប់តាមដដលអាចហៅរួចដដលវិធដីសានស្ទាំងហនះអាចរកោនហៅ

ក្នចុងដផនការគណនដីភាព និង្គប់្គងក្នចុង្សុក K–12 ្បចាំ្នតាំរបស់ពួកហគ។ • ត្មរូវឲតាយ
សាលាផ្ល់កម្វិធដីបញ្ជូលភាសាអង់ហគលៃសដដលមានរចនាសម្ព័ន្ដល់អ្នកសិកតាសា។ បែុដន្សាលាក៏

អាចបញ្ជូលវិធដីសានស្បហ្ងៀនហផតាសងៗហោយដផអកហលើការ្សាវ្ជាវ និងមតិហយាប់របស់អ្នកជាប់

ោក់ព័ន្ផងដដរ។ • មណ្ឌលសិកតាសាធិការ្តរូវដតដសវងរកមតិហយាបល់ពដីអ្នកអប់រ ំមាតាបិតា និង
សេគមន៍។ 

សំហណើហលខ 58 ក៏នឹងបហងកើនឱកាសស្មាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់ហគលៃសឲតាយោនសិកតាសាភាសា 
ទដី២ផងដដរ។ 

សំហណើហលខ 58 ោនដករណំងដដលរាំងស្ទះអ្នកសិកតាសាហោយមិនហលើកទឹកចិត្ឲតាយមាន 
ការអប់រំពេុភាសាហនាះហទ។ សំហណើហលខ 58 ហលើកទឹកចិត្ឲតាយមណ្ឌលសិកតាសាធិការផ្ល ់
កម្វិធដីបហ្ងៀន ដដលអ្នកនិយាយភាសាអង់ហគលៃសហដើមអាចហចះភាសាទដី២ោនសា្តាត់រំនាញ: 

• មណ្ឌលសិកតាសាធិការ្តរូវដតបញ្ជូលកម្វិធដីដដលផ្ល់ឱកាសឲតាយអ្នកសិកតាសាជាអ្នក និយាយ

ភាសាអង់ហគលៃសហចះភាសាទដី២ោនសា្តាត់រំនាញក្នចុងដផនការគណនដីភាព និង្គប់្គងក្នចុង្សុក 
K–12 ្បចាំ្នតាំរបស់ពួកហគ។ • ការសហ្មចចិត្របស់ថានតាក់្សុកក្នចុងការមិនបញ្ជូល

ភាសាអង់ហគលៃសក្នចុងការអប់រំពិតជា ការ្លៃចុះបចា្តាំងពដីមតិហយាបល់របស់មាតាបិតា សេគមន ៍
និងធនធានភាសា និងេិរញ្ញវត្ថចុរបស់សាលា។ • ការ្សាវ្ជាវោនបង្តាញថាសិសតាសដដលចូលរួ

មក្នចុងកម្វិធដីសិកតាសាដដលបហ្ងៀនហ្ចើនជាងមួយភាសាសហ្មចោនភាពហជាគរ័យក្នចុងការសិកតាសា

ខ្ពស់ជាងធម្តា។

សំហណើហលខ 58 ទាមទារការ្គប់្គងក្នចុង្សុកមកឲតាយសាលាហយើងវិញ។ 

សំហណើហលខ 58 អនុញ្តាតឲតាយមណ្ឌលសិកតាសាធិការហ្រើសហរីសវិធដីសានស្បហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃស

ទាន់សម័យហដើមតាបដីបហងកើនលទ្ផលរបស់សិសតាសហោយ រួចផុតពដីការោក់ក្មិតរបស់ចតាបាប់ដដលមាន

អាយុកាលរាប់ទសវតតាសរ៍មកហេើយហនាះ។

សំហណើហលខ 58 ផ្ល់អាណគតដល់កូនហៅ និងរដ្ឋរបស់ហយើងលអជាងមុន។ 

ហសដ្ឋកិច្ពិ្ពហលាកកំពង់ដតផ្តាស់ប្ជូយា៉តាង្ប់រេ័ស។ សពវន្ងៃហនះ បហច្កវិទតាយាអនុញ្តាតឲតាយសូមតាបដី

ដតអារដីវកម្តូចបំផុតអាចផតាសពវផតាសាញ ដល់ពិ្ពហលាកោន។ សិសតាសដដលមានភាពសា្តាត់រំនាញ

ភាសាអង់ហគលៃស និងភាសាទដី២នឹងមានឱកាសហ្ចើនជាងក្នចុងរកការងរដដលមាន្ោក់ចំនូល

ហ្ចើនហេើយកតា្តាហនះនឹងរួយបងកឲតាយកំលាំងពលកម្របស់រដ្ឋ California អាចហ្តៀមខលៃលួនោន

ស្មាប់ការងរក្នចុងហសដ្ឋកិច្ពិ្ព ហលាក។ 

សំហណើហលខ 58 មានការគាំ្ទធំទូលាយពដីមណ្ឌលសិកតាសាធិការក្នចុង្សុក អ្នកអប់រ ំមាតាបិតា 
និងនិហយារិត។ 

ការផ្ល់ឲតាយសាលានូវឧបករណ៍ដដលពួកហគ្តរូវការហដើមតាបដីបហងកើនលទ្ផលស្មាប់សិសតាសគឺមិនដមន

ជាបញ្តានហយាោយ ឬបកតាសពួកហនាះហេើយ។ សំហណើហលខ 58 ្តរូវោនោក់ឲតាយហោះហ្នតាតហោយ 
ការហោះហ្នតាតហទវភាគដីរបស់អង្គ នដីតិបញ្ញត្ិ។ ការគាំ្ទឲតាយមានដកដ្បសុ្្ក័វិនិចឆេ័យរបស់សំហណើ

ហលខ 58 ហដើមតាបដីដកលំអរការបហ្ងៀនភាសាក្នចុងសាលាពឹងដផអហលើកតា្តាជាហ្ចើនរួមមាន:  
្កុម្បឹកតាសា្ិោលសាលាហរៀនក្នចុង្សុក(សមាគម្កុម្បឹកតាសាអប់រ ំCalifornia) 
្គរូបហ្ងៀន (សមាគម្គរូភាសា California សមាគម្គរូ California សេព័ន្្គរូ 
California)មាតាបិតា (California State PTA)និងនិហយារិត (រួមមាន  
San Jose/Silicon Valleyនិងសភាោនិរ្កម ្Los Angeles)។ 

ការដកទ្មង់សំហណើហលខ 58នឹងអនុញ្តាតឲតាយសាលាហ្បើ្ោស់វិធដីសានស្បហ្ងៀនភាសា

អង់ហគលៃសទាន់សម័យបំផុតហដើមតាបដីបហងកើនលទ្ផលរបស់សិសតាស និងហ្បើ្ោស់្ោក់ចំណូលពដីអ្នក

បង់ពន្ោន្បហសើជាងមុន។ 

ព័ត៌មានបដន្ថមអាចរកោននូវwww.SupportProp58.com។ 

ហោះ្នតាតគាំ្ទក្នចុងសំហណើហលខ 58។ 

LENORA LACY BARNES, អនុ្បធានជាន់ខ្ពស ់
សេព័ន្្គរូ California 

CHRIS UNGAR, ្បធាន 
សមាគម្បឹកតាសា្ិោលសាលា California 

TANYA ZACCONE, នាយក្បត្ិបត្ ិ
សមាគម្គរូភាសា California
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ការសា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃស។ ការអប់រំពេុភាសា។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។ 

ហសចក្ដីហស្នើ

58
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 58  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 58  

សំហណើហលខ 58 ធានាថាសិសតាសទាំងអស់គានតាអាចទទួលោនភាពសា្តាត់រំនាញភាសា អង់ហគលៃស
ោនហលឿនតាមដដលអាចហៅរួច។ សំហណើហលខ 58 បហងកើនឱកាសអ្នកនិយាភាសាអង់ហគលៃសឲតាយ

អាចហចះហ្បើភាសាទដីពដីរឲតាយ ោនសា្តាត់រំនាញ។ 

ហេតុហនះហេើយោនជាសំហណើហលខ 58 ្តរូវោនគាំ្ទហោយអ្នកអប់រំ្នមុខហគរបស់រដ្ឋ 
ក៏ដូចជាអ្នកគាំ្ទមាតាបិតា មានដូចជា ្គរូ្បចាំថានតាក ់PTA របស់រដ្ឋ (State PTA) 
នាយកសាលាទាំងឡាយ និងសមារិក្កុម្បឹកតាសា្ិោលសាលាក្នចុង្សុក និង—អ្ិោលរដ្ឋ 
Jerry Brown។ 

សំហណើហលខ 58 មិនដមនជាលតាបិចមិនហសាមតាះ្តង់ហនាះហទ។ 

កុំចាញ់ហោកលតាបិចកមា្តា។ សំហណើ សំហណើហលខ 58 មិនដមនជាលតាបិចហដើមតាបដីហោះបង់ហចាលការ

បហ្ងៀនភាសា អង់ហគលៃសហដើមតាបដីគាំ្ទឲតាយមានថានតាក់ហរៀនភាសាហអែសតាបាញហនាះហទ។ ហនះគឺជាសំហណើ.  
សំហណើហលខ 58 តាមពិតនិយាយថា៖ 

• មណ្ឌលសិកតាសាធិការ្តរូវដតផ្ល់រូនសិសតាសរបស់ខលៃលួន នូវកម្វិធដីសិកតាសាភាសា "ដដលមាន

្បសិទ្ភាព និងសមរមតាយ" ដដល្តរូវោន"បហងកើតហេើងហដើមតាបដី ធានាឲតាយោនការចាប់ោនភាសា

អង់ហគលៃសឲតាយោន្ប ់និងមាន្បសិទ្ិភាពតាមដដលអាចហៅរួច"(ដផ្នកនានាននហលខកូដអប់រ ំ 
305(a)(1) និង 306(c))។ • "សិសតាសសាលា California ទាំងអស់មានសិទ្ិ

ទទួលោនការអប់រ ំនិងការបហ្ងៀន ភាសាអង់ហគលៃសជាសាធារណៈហោយឥតគិតន្លៃ។" (ដផ្នក
ហលខកូដអប់រំទដី 320). • មណ្ឌលសិកតាសាធិការ "្តរូវដតយា៉តាងហហាចណស់ផ្ល់កម្វិធដីបញ្ជូល

ភាសាអង់ហគលៃស ដដលមានរចនាសម្ព័ន"្ (ដផ្នកននហលខកូដអប់រំ  305(a)(2))។ 

មិនមាន្័ស្ចុតាងណគាំ្ទហសចក្ដីអះអាងរបស់អ្នក្ប្ំងហនាះហទ។ អ្នក្ប្ំងោនអះអាង

ថាសំហណើរហលខ 227 ទទួលោនហជាគរ័យយា៉តាងហជាគជាំ បែុដន្មិនមានការវាយ

តនមលៃសុដីរហ្រៅរយៈហពល៥្នតាំរបស់វិទតាយាសា្តាន្សាវ្ជាវសេរដ្ឋអាហមរិកោនសនិោ្តានថា 
"មិនមាន្័ស្ចុតាងដ៏រឹងមាំណមួយ" ហដើមតាបដីគាំ្ទការអះអាង ហនះហេើយ។ 

អ្នកអប់រ ំនិងមាតាបិតាសសុំឲតាយអ្នកកុំចាញ់ លតាបិចបនា្តារបស់អ្នក្ប្ំង។ ហ្កាមហសចក្ដីហស្នើ

ហលខ មណ្ឌលសិកតាសាធិការក្នចុង្សុកចំនួន 58 នឹងសហ្មចចិត—្ជាមួយនិងមតិហយាបល់

របស់មាតាបិតា អ្នកអប់រ ំនិងសេគមន៍ពួកហគ—ហ្រើសហរីសវិធដីសានស្បហ្ងៀនភាសាដដល  
សមរមតាយបំផុតហដើមតាបដីឲតាយសិសតាសទទួលោនភាពសា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃសឲតាយោន្ប ់តាមដដល

អាចហៅរួច ហេើយក៏ហដើមតាបដីរួយបហងកើតឱកាសស្មាប់អ្នកនិយាយភាសា អង់ហគលៃសឲតាយអាច

ហ្បើ្ោស់ភាសាទដី២ឲតាយោនសា្តាត់រំនាញផងដដរ។ 

ផ្គត់ផ្គង់កុមារ និងសាលារបស់ហយើង ហោះហ្នតាះគាំ្ទក្នចុងសំហណើរហលខ 58។ 

JUSTINE FISCHER, ្បធាន

PTA របស់រដ្ឋ California (California State PTA) 
TOM TORLAKSON, ្បធានអធិការកិច្រដ្ឋទទួលបន្ទចុកការបហ្ងៀនសាធារណៈ 
RALPH GOMEZ PORRAS, ្បធាន

សមាគមអ្នក្គប់្គងសាលា California 

វិធានសនលៃឹកហ្នតាតគឺជាលតាបិចទុចរិតរបស់អ្នកនហយាោយ SACRAMENTO 

• តំដណងផលៃជូវការរបស់សំហណើហលខ 58 គ"ឺការអប់រំភាសាអង់ហគលៃស។" បែុដន្តាមការពិត  
វាជាការនិរាករណ៍ត្មរូវការទាមទារឲតាយកុមារទទួលការបហ្ងៀនភាសា អង់ហគលៃសហៅសាលារដ្ឋ 
California ។ វាសុតដតជាលតាបិចរបស់អ្នកនហយាោយ Sacramento ក្នចុងការ

ហោក្ោស់អ្នកហោះហ្នតាត ដដលគាំ្ទសំហណើហលខ 227 យា៉តាងគ្គឹកគដ្គង គំនិតផ្លួចហផ្ើម
"ភាសាអង់ហគលៃសស្មាប់កុមារ" ក្នចុង្នតា ំ1998 ។ • ដផ្នកអា្កក់បំផុតរបស់សំហណើ 58 
គឺ្តរូវោនកប់ហចាលក្នចុងដផ្នកទដី 8, ដដលនិរាកណ៍ការោក់កំេិតទាំងអស់ហលើអង្គ

និតិបញ្ញត្ ិCalifornia ក្នចុងការហធវើការផ្តាស់ ប្ជូរហពលអណគត។ ការហធវើដូចហនះនឹង

អនុញ្តាតឲតាយអង្គនិតិបញ្ញតិ្បហងកើតការបហ្ងៀនហោយហ្បើ្ោស់ភាសា ហអសតាបា៉តាងសឹងដតទាំង្សុង

ហេើងវិញក្នចុងសាលារដ្ឋហោយតាមការហោះ ហ្នតាតភាគហ្ចើនសមញ្ញ ហោយសាជា្្ដីបង្ខំកុមារឡាទដី

នូឲតាយចូលហរៀនថានតាក់ទាំតាងហនាះហោយ ផ្ទចុយពដីបំណង្បថានតារបស់មាតាបិតារបស់ហគ។  
• ការបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសហៅសាលារដ្ឋ្តរូវោនគាំ្ទហោយមាតាបិតារដ្ឋ California 
យា៉តាងគ្គឹគគដ្គង មិនថាជារនអហនា្តា្បហវសន ៍ឬមិនដមនរនអហនា្តា្បហវសន៍រនជាតិឡាទដីន ូ
អង់ហគលៃស អាសុដី ឬដសតាបកហ្មតាហនាះហទ។ ដូចហនះហេើយហទើបអ្នកនហយាោយកំពុងពតាយាយាមហោក

បហញ្តាតអ្នកហោះហ្នតាតហោយហ្បើ្ោស់តំដណងហោក្ោស់។ 

ហោះហ្នតាត្ប្ំង ហេើយរកតាសា "អង់ហគលៃសស្មាប់កុមារ"—វានឹងដំហណើរការលអ! 

• អស់រយៈហពលហ្ចើនទសវតតាសរ៍មកហេើយ កុមារឡាទដីនូជាហ្ចើនលានអ្នក្តរូវោនបង្ខំសឹងដតឲតាយ

ចូលហរៀនថានតាក់ភាសាហអសតាបា៉តាញបែុហណ្តាះ ដដល្តរូវោនហគហៅថាការអប់រំ ហទវភាសាហនាះ។ វាគឺ
ជាការមេន្រាយស្មាប់ការអប់រំ ហេើយវានឹងមិនហដើរការហនាះហទ។ រនជាតិឡាទដីនូជាហ្ចើន

មិនោនហរៀនរហបៀបអាន សរហសរ ឬសូមបតាបដីដតនិយាយភាសា អង់ហគលៃសឲតាយោន្តឹម្តរូវផង។ 
• បែុដន្ក្នចុង្នតា ំ1998 អ្នកហោះហ្នតាត California ោនគាំ្ទាំសំហណើហនះយា៉តាងខា្តាំង

កា្តា សំហណើហលខ 227—គំនិតផ្លួចហផ្ើម"ភាសាអង់ហគលៃសស្មាប់កុមារ" —ផ្ល់ការបហ្ងៀន

ភាសាអង់ហគលៃសដដលមានរចនាសម្ព័ន្្តឹម្តរូវ និងមែត់ចែត់ដល ់សិសតាសអហនា្តា្បហវសន៍ហោយត្មរូវ

ឲតាយពួកហគទទួលការបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសហៅហពលដដលពួកហគចូលសាលាភា្តាម។  
• Jaime Escalante Stand and Deliver ដ៏មានកិត្ិនាម ជា្គរូបហ្ងៀន  

ដ៏ហជាគរ័យមួរបស់្បហទសអាហមរិកហធវើការនាំមុខគាំ្ទសំហណើហនះ។ យុទ្នាកាគាំ្ទសំហណើហលខ 
227 ជាគណធិបតដីកិត្ិយសរួយសហនង្តាះរនជាតិឡាទដីនូពដីសា្តាប័ណអប់រំដដលហ្បើដតភាសា

ហអសែតាបាញ • វាហដើរោនលអហេើយ! ក្នចុងរយៈហពល៤្នតាំ ពន្ទចុហធវើហតស្សិសតាសអហនា្តា្បហវសន៍ជាង១

លាននាក់ក្នចុងរដ្ឋ California ហកើនហេើងដល ់30% 50% ឬរេូតដល ់100%។ 
• ្គប់សារព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងអស់សូមតាបដីដត សារព័ត៌មានជាត ិNew York Times 
ោនអះអាងថា្បព័ន្បញ្ជូលភាសាអង់ហគលៃស្្ដីគឺជាការហជាគរ័យវិស័យ អប់រំដ៏ធំមួយ។  
•អតដីតមណ្ឌលសិកតាសាធិការរួបរួម• ចាប់តាំតាងពដីចតាបា ់"ភាសា

អង់ហគលៃសស្មាប់កុមារ"្តរូវោនអនុម័ត មានកំហណើនចំនួនរន ជាតិឡាទដីនូជាហ្ចើនទទួលពន្ទចុ

ខ្ពស់ល្មអាចចូលហរៀនសាកលវិទតាយាល័យលតាបដីៗរបស់រដ្ឋ California។ • សំហណើ 
សំហណើហលខ 227 ទទួលោនភាពហជាគរ័យក្នចុងសាលារដ្ឋ California ដដលបញ្តាទាំង

មូល្តរូវោនបំហ្លៃចហោយសឹងដត្គប់ៗគានតា ហលើកដលងដតសកម្រនអ្នកអប់រំហទវភាសា។ ឥេជូវហនះ

ពួកហគកំពុងពតាយាយាមហោកបហញ្តាតអ្នកហោះហ្នតាតហដើមតាបដីសា្តាហេើងវិញនូវថានតាក ់ហរៀនដដលបហ្ងៀនសឹង

ដតភាសាហអសតាបា៉តាញដតមួយមុខ។ 

ហោះហ្នតាត្ប្ំង រកតាសា "ភាសាអង់ហគលៃសស្មាប់កុមារ" ហេើយការោរហករ៍្ដំដណល អប់រំរបស ់
Jaime Escalante ស្មាប់សិសតាសសាលាអហនា្តា្បហវសន៍ California។

ស្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថម ចូលហៅហមើលហគេទំព័ររបស់ហយើង  
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