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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

សាវតារ
តបកហេជាសិសញាេ�នញាែ់ែ្ននុងចំលណា្តោំនាែ់លៅរដ្ឋ California ជាសិសញាេលរៀន

ភាសាអង់លេ្ស។ ក្នចុង្ នតាំ 2015-16 មានសិសតាសសាលារដ្ឋ្បមាណ 2.7 លាន

នាក់ ហរៀនហៅថានតាក់បឋមសិកតាសានិងមធតាយមសិកតាសាក្នចុងរដ្ឋ California ោននិយាយ

ភាសាមួយហ្រៅពដីភាសាអង់ហគលៃសហៅក្នចុងផ្ទះរបស់ខលៃលួន។ សាលាហរៀននានាោនដបង

ដចកសិសតាស្បដេល 1.4 លាននាក់ក្នចុងចំហណមសិសតាសទាំងហនះ ជាសិសតាសហរៀន

ភាសាអង់ហគលៃស មានន័យថាពួកហគមិនទាន់ហចះ ភាសាអង់ហគលៃសសា្តាត់រំនាញហៅ

ហេើយហទ។ សិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសមាន្បមាណ 22 ភាគរយក្នចុងចំហណមសិសតាស

សាលា រដ្ឋទាំងអស់ហៅរដ្ឋ California ។ ហៅរដ្ឋ California មានសិសតាស

ហរៀនភាសាអង់ហគលៃស្បមាណជាង 80 ភាគរយ ជាអ្នកនិយាយភាសាហអសតាបាញជា

ភាសាកំហណើត។

សាលលរៀននានាត្ររូវក្រ�ួយឱញាយសិសញាេោនលរៀនភាសាអង់លេ្សទំងអស់។ ចតាបាប់ត្មរូវ
ឱតាយសាលារដ្ឋទាំងឡាយបហ្ងៀនសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសឱតាយហចះពដីរហបៀបនិយាយ

និងអានភាសាអង់ហគលៃស បដន្ថមហៅនឹងការបហ្ងៀនពួកហគនូវមុខវិជា្តាហផតាសងហទៀតដូចជា 
គណិតវិទតាយា និងវិទតាយាសានស្។ ហៅទូទាំង្បហទស សាលាហរៀនទាំងឡាយមានបំណង

ចង់បហ្ងៀនសិសតាសដដល ហរៀនភាសាអង់ហគលៃសក្នចុងកម្វិធដីដតភាសាអង់ហគលៃស ឬហៅក្នចុង

កម្វិធដីដតពដីរភាសាបែុហណ្តាះ។ ក្នចុងកម្វិធដីហ្បើដតភាសាអង់ហគលៃស សិសតាសទាំងឡាយ

ហរៀនភាសាអង់ហគលៃសនិងមុខវិជា្តាហផតាសងៗ ហទៀតពដី្គរូៗ ដដលនិយាយដតភាសាអង់ហគលៃស។ 
ក្នចុងកម្វិធដីពដីរភាសា សិសតាសទាំងឡាយហរៀនមុខវិជា្តារបស់ខលៃលួនពដី្គរូដដលហចះនិយាយ

ទាំងភាសាអង់ហគលៃស និងទាំងភាសាកំហណើតរបស់ពួកហគ។ កម្វិធដីពដីរភាសាជាហ្ចើន

ដដល្តរូវោនហរៀបចំហេើងមានរយៈហពលចហនា្តាះពដីបដី្ នតាំហៅ្ោំមួយ្ នតា ំបនា្តាប់ពដីសិសតាស

ចូលហរៀនថានតាក់ដដលបហ្ងៀនដតភាសាអង់ហគលៃស។ កម្វិធដីពដីរភាសាខលៃះហៅបន្បហ្ងៀន

សិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសជាភាសាកំហណើតរបស់ ពួកហគយា៉តាងហហាចក្នចុងហមា៉តាងខលៃះននន្ងៃ

សិកតាសា ហ្កាយពដីពួកហគកា្តាយជាអ្នកនិយាយ ភាសាអង់ហគលៃសសា្តាត់រំនាញ។ 

រដ្ឋ California ្រត្រូវឱញាយសាលទំងឡាយបលតងៀនសិសញាេលរៀនភាសាអង់លេ្ស 
លោយលតបើភាសាអង់លេ្សភាេលតចើន។ ហ្លៃើយតបនឹងបញ្តាកងវល់មួយចំនួនទាក់ទង

នឹងរហបៀបបហ្ងៀនសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃស អ្នកហោះហ្នតាតហៅរដ្ឋ California 
ោនអនុម័តហសចក្ដីហស្នើហលខ 227 ហៅក្នចុង្ នតាំ 1998 ។ ជាទូហៅហសចក្ដីហស្នើហលខ 
227 ត្មរូវឱតាយសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសទទួលការបហ្ងៀនជាភាសាអង់ហគលៃស និង
ោក់ក្មិតមិនឱតាយហ្បើ្ោស់កម្វិធដីពដីរភាសា។ ជាទូហៅហសចក្ដីហស្នើហលខ 227 ត្មរូវ
ឱតាយសាលារដ្ឋផ្ល់ការបហ្ងៀនពិហសសដល់សិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសរយៈហពលមួយ្ នតាំ 
មុនហពលប្ជូរពួកហគឱតាយហៅហរៀនដតថានតាក់ភាសាអង់ហគលៃសហផតាសងៗ ហទៀត។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 
227 ហៅអនុវត្ហៅហេើយបច្ចុបតាបន្នហនះ ។ 

សាលលរៀននានាដំលណើរការែ្្វិធីពីរភាសាលតកា្េែ្ខែណ្ឌជាែ់លែ់។ ហ្កាម

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 227 ឪពុកមា្តាយសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃស្តរូវដតមកសាលានិង

ចុះេត្ថហលខាហលើលិខិតអនុហ្គាះមួយ ្បសិនហបើពួកហគចង់ឱតាយកូនរបស់ខលៃលួន្តរូវោន

ហគពិចារណស្មាប់ការបហ្ងៀនពដីរភាសា។ សាលាអាចអនុម័តហលើលិខិតអនុហ្គាះ

ទាំងហនះ ស្មាប់សិសតាសដដលបំហពញលក្ខខណ្ឌមួយក្នចុងចំហណមលក្ខខណ្ឌបដី ៖ (1) 
សិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសដដលោនចូលហរៀនថានតាក់បហ្ងៀនហ្បើដតភាសា អង់ហគលៃស

ស្មាប់រយៈហពលយា៉តាងហហាច 30 ន្ងៃ និងដដលមានការយល់្ពមពដី្គរូ នាយក

សាលា និង្បធាននាយកមណ្ឌល អាចនឹងហរៀនក្នចុងកម្វិធដីពដីរភាសា (2) សិសតាស

ដដលមានអាយុយា៉តាងហហាចណស់ដប់្ នតាំ ឬ (3) សិសតាសដដលហចះនិយាយភាសាអង់

ហគលៃសយា៉តាងសា្តាត់រំនាញរួចហេើយ។ ្បសិនហបើសិសតាស 20 នាក ់ឬហ្ចើនជាងហនះហៅ

ក្មិតថានតាក់ណមួយ ទទួលោនការឯកភាពហលើលិខិតអនុហ្គាះ សាលារបស់ពួកហគ

្តរូវដតផ្ល់ថានតាក់ពដីរភាសា ឬអនុញ្តាតឱតាយសិសតាសហផ្ទរហៅសាលាណដដលមានថានតាក់ដបប

ហនះ។

• រកតាសាលក្ខខណ្ឌថាសាលាហរៀនសាធារណៈធានាថាសិសតាសមានសមត្ថភាពហៅក្នចុង
ភាសាអង់ហគលៃស។ 

• ត្មរូវឱតាយសាលាហរៀនថានតាក់្សុកហៅហស្នើសុំឪពុកមា្តាយនិងហយាបល់សេគមន៍ក្នចុង
ការអ្ិវឌតាឍកម្វិធដីការទទួលយកភាសាហដើមតាបដីធានាោននូវការទទួកយកភាសា
អង់ហគលៃសជាយា៉តាង្ប់រេ័សនិងមាន្បសិទ្ិភាពដដលអាចហធវើោន។

• ត្មរូវឱតាយសាលាហរៀនថានតាក់្សុកផ្ល់ដល់សិសតាសានូវរំនាញភាសាអង់ហគលៃសដដល
មានកំណត់រហ្មើសហដើមតាបដី្តរូវោនបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃសហស្ទើរដតទាំងអស់ជា
ភាសាអង់ហគលៃស។

• អនុញ្តាតសាលាថានតាក់្សុកបហងកើតកម្វិធដីការមុរក្នចុងហទវភាសាស្មាប់ទាំងអ្នក
និយាយភាសា អង់ហគលៃសហដើមកំហណើតនិងមិនកំហណើត។

• អនុញ្តាតឱតាយមាតាបិតា/អាណពតាយាោល្សបចតាបាប់ននសិសតាសហដើមតាបដីហ្រើសកម្វិធដី
ការទទួកយកភាសាដដលអាចរកោនដដលសាកសមនឹងកូនរបស់ហគបំផុត។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេ ែ្ននុង្រំបន:់
• មិនមានឥទ្ិពលសារហពើពន្គួរឱតាយកត់សមា្តាល់ហលើសាលាថានតាក់្សុក ឬរោ្តា្ិោល

្បចាំរដ្ឋ្បចាំរដ្ឋ។ 

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

ការហោះហ្នតាតចុងហ្កាយហោយសា្តាប័ននដីតិបញ្ញត្ិហលើ SB 1174 (ហសចក្ដីហស្នើទដី 58)
(រំពូក 753, លក្ខន្ិកៈ្ នតាំ 2014)

្ពឹទ្សភា ៖ គាំ្ទ 25 ្ប្ំង 10

សភាតំណងរានស្ ៖ គាំ្ទ 53 ្ប្ំង 26
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ចាប់តាំងពី្ នញា ំ1998 �នសាលលរៀន្រិច្រួចោន្ ្េ់ែ្្វិធីពីរភាសា។ ហៅ

្នតាំមុនការអនុវត្ហសចក្ដីហស្នើហលខ 227 មានសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសរបស់ រដ្ឋ 
California ្បមាណ 30 ភាគរយ្តរូវោនបហ្ងៀនហៅក្នចុងកម្វិធដីពដីរភាសា ។ 
ដប់្ នតាំហ្កាយមក សិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសរបស់រដ្ឋ California ្បដេល 5 
ភាគរយ្តរូវោនបហ្ងៀនហៅក្នចុងកម្វិធដីពដីរភាសា។

្ណ្ឌេសិែញាសាធិការ និងការិយាេ័យអប់រំរបស់លខានធ ីត្ររូវក្រឱញាយសហេ្ន៍របស់

ពួែលេចូេរួ្ែ្ននុងដំលណើរការលធវើក្នការតបចាំ្ នញាំ។ រដ្ឋត្មរូវឱតាយមណ្ឌលសិកតាសាធិការ 
និងការិយាល័យអប់រំរបស់ហខានធដីផតាសពវផតាសាយដផនការ្បចាំ្ នតាំហរៀបរាប់អំពដីហសវាដដល

ពួកហគនឹងផ្ល់ឱតាយ្កុមសិសតាសជាក់លាក់រួមទាំងសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសផងដដរ។ 
មុនហពលអនុម័តដផនការទាំងហនះ បុគ្គលិកសិកតាសា្តរូវដតនិយាយ្ោប់ឪពុកមា្តាយនិង

សមារិកសេគមន៍ដនទហទៀតអំពដីកម្វិធដី្បហ្ទណខលៃះដដលពួកហគចង់ឱតាយសាលា

របស់ពួកហគដហំណើរការ ។ 

លសចែ្ីលស្នើ
វិធានការហនះលុបហចាលនូវបញ្ញត្ិសំខាន់ៗននហសចក្ដីហស្នើហលខ 227 និង បដន្ថម
បញ្ញត្ិ្ ្ដីមួយចំនួនតូចទាក់ទងនឹងការបហ្ងៀនភាសាអង់ហគលៃស ដូចោនហរៀបរាប់ខាង

ហ្កាម។ 

េុបលចាេនូវការោែ់ែត្ិ្រលេើែ្្វិធីពីរភាសា ។ ហ្កាមហសចក្ដីហស្នើហនះ សាលា

ដលង្តរូវោនត្មរូវឱតាយបហ្ងៀនសិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃសហៅក្នចុងកម្វិធដីបហ្ងៀនដត

ភាសាអង់ហគលៃសហទៀតហេើយ។ ផ្ទចុយហៅវិញសាលាអាចបហ្ងៀនសិសតាសរបស់ខលៃលួនដដល

ហរៀនភាសាអង់ហគលៃសហោយការហ្បើ្ោស់កម្វិធដីសំបូរដបប រួមទាំងកម្វិធដីពដីរភាសាផង

ដដរ។ ហលើសពដីហនះឪពុកមា្តាយរបស់សិកតាសាហរៀនភាសាអង់ហគលៃស ដលងត្មរូវឱតាយគាត់ចុះ

េត្ថហលខាហលើលិខិតបដិហសធហទៀតហេើយ មុនហពលកូនរបស់គាត់អាចចុះហ្មតាះហរៀន

ក្នចុងកម្វិធដីពដីរភាសាហទៀត។ 

្រត្រូវឱញាយ្ ណ្ឌេនានាល្្ើយ្របលៅនរឹង្រត្រូវការរបស់ឪពុែ�្ញាយ្ ួយចំនួន។ ជា

ទូហៅខណៈហពលដដលសាលាទាំងឡាយអាចហរៀបហរៀងកម្វិធដីរបស់ខលៃលួនស្មាប់សិសតាស

សិកតាសាភាសាអង់ហគលៃស តាមការចង់ោន ក៏សាលាហៅដត្តរូវផ្ល់ការបហ្ងៀនភាសា

អង់ហគលៃសពិហសសដល់សិសតាសសិកតាសាភាសាអង់ហគលៃសដដរ ្បសិនហបើឪពុកមា្តាយោនហស្នើ

សុំ។ ហលើសពដីហនះហទៀតមណ្ឌលសិកតាសាធិការនឹង្តរូវោនត្មរូវឱតាយផ្ល់កម្វិធដីជាក់លាក់ 
ដល់សិសតាសហរៀនភាសាអង់ហគលៃស ហៅហពលមានសំហណើ្គប់្គាន់ពដីឪពុកមា្តាយ។ ជា

ពិហសស្បសិនហបើហៅសាលាណមួយ (1) មានឪពុកមា្តាយរបស់សិសតាសក្នចុងក្មិត

ថានតាក់ណមួយ មានចំនួន 20 នាក់ ឬហ្ចើនជាងហនះ ឬ (2) ឪពុកមា្តាយរបស់សិសតាស 
ចំនួន 30នាក់ ឬហ្ចើនជាងហនះ ហស្នើសុំជារួមនូវ្បហ្ទកម្វិធដីពហិសសមួយ ស្មាប់

សិសតាសភាសាអង់ហគលៃស សាលាហនាះ្តរូវផ្ល់រូនកម្វិធដីហនាះតាមក្មិតដដលអាចហធវើ

ោន។ 

្រត្រូវឱញាយ្ ណ្ឌេនានានិយាយលៅកាន់ស��ិែសហេ្ន៍ អំពីែ្្វិធីសត�ប់

សិសញាេសិែញាសាភាសាអង់លេ្សរបស់ែ្នួន។ ហសចក្ដីហស្នើហនះត្មរូវឱតាយមណ្ឌលសិកតាសាធិការ

និងការិយាល័យអប់រំហខានធដីនានាសួរឪពុកមា្តាយនិងសមារិកសេគមន៍ដនទហទៀត

អំពដីរហបៀបបហ្ងៀនដូចហម្ចដល់សិសតាសសិកតាសាភាសាអង់ហគលៃស (ឧទាេរណ៍ តាមរយៈ

ការហ្បើកម្វិធដីហ្បើដតភាសាអង់ហគលៃស ឬកម្វិធដីពដីរភាសា)។ មណ្ឌលសិកតាសាធិការ និង
ការិយាល័យអប់រំហខានធដីនានា គួរហស្នើសុំព័ត៌មាន្តេប់ហនះជាដផ្នកមួយននដហំណើរ

ការហធវើដផនការ្បចាំ្ នតាំហទៀងទាត់របស់ខលៃលួន។ (មណ្ឌលមួយចំនួនទំនងជាពិភាកតាសា

បញ្តាទាំងហនះរួចហេើយហៅក្នចុងដំហណើរការហធវើដផនការ្បចាំ្ នតាំរបស់ខលៃលួន បែុដន្ហសចក្ដីហស្នើ

ហនះដសវងរកព័ត៌មាន្តេប់ហលើបញ្តាទាំងហនះ ដដលជាលក្ខខណ្ឌត្មរូវមួយស្មាប់

មណ្ឌលទាំងអស់។)

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ
វិធានការហនះនឹងមិនមានឥទ្ិពលសារហពើពន្គួរឱតាយកត់សមា្តាល់ហលើរោ្តា្ិោលរបស់

រដ្ឋហទ។ បែុដន្វាទំនងជានឹងបណ្តាលឱតាយមានការផ្តាស់ប្ជូរវិធដីមួយចំនួនក្នចុងការបហ្ងៀន

សិសតាសភាសាអង់ហគលៃសរបស់មណ្ឌលសិកតាសាធិការ។ ការផ្តាស់ប្ជូរទាំងហនះនឹងមាន

ឥទ្ិពលតិចតួចហលើការចំណយក្នចុង្សុក។ ហយើងពិភាកតាសាអំពដីឥទ្ិពលននកម្វិធដី 
និងឥទ្ិពលសារហពើពន្ហលើសាលាហរៀននានា របស់វិធានការហនះដូចខាងហ្កាម ។ 

្េប៉ះោេ់សំខាន់ៗថនែ្្វិធីចំលោះសិសញាេសែិញាសាភាសាអង់លេ្ស្ ួយចំនួន ។ ហបើ
ហទាះបដីជាវិធានការហនះជាទូហៅមិនត្មរូវឱតាយមណ្ឌលសិកតាសាធិការផ្តាស់ប្ជូររហបៀបបហ្ងៀន

សិសតាសសិកតាសាភាសាអង់ហគលៃសក៏ហោយ ក៏វាជាការចាប់ហផ្ើម ឬការព្ងដីកកម្វិធដីពដីរភាសា

ឱតាយកាន់ដតមានភាពងយ្សួលស្មាប់មណ្ឌលសិកតាសាធិការទាំងអស់ដដរ ។  
្បសិទ្ភាពពិត្ោកដននវិធានការហនះ គឺអា្ស័យហលើរហបៀបហ្លៃើយតបរបស់ឪពុក

មា្តាយនិងសាលា ។ កម្វិធដីពដីរភាសាអាចកា្តាយជាហរឿងធម្តាជាបហណ្ើរៗ ហោយការ

បហ្ងៀនសិសតាសភាសាអង់ហគលៃសក្នចុងកម្វិធដីពដីរភាសា នឹង្តរូវោនហគបហ្ងៀនក្នចុងកម្វិធដី 
ដដលហ្បើដតភាសាអង់ហគលៃសបែុហណ្តាះ។ ចំហោះមណ្ឌលសិកតាសាធិការនិងសិសតាសទាំងហនះ 
ផលបែះោល់កម្វិធដីននវិធានការហនះនឹងអាចមានជាដុំកំ្ួន។ 

ឥទ្ធិពេ្រិច្រួចលៅលេើការចំណាយជាប់ជាបន្ និងការចំណាយបង់ក្រដងរបស់

សាល ។ កម្វិធដីពដីរភាសាដដលោនបហងកើត ឬោនព្ងដីកហោយសារវិធានការហនះមិន

ចាំោច់មានតនមលៃន្លៃហ្ចើន ឬតិចជាងកម្វិធដីដដលហ្បើដតភាសាអង់ហគលៃសហនាះហទ ហោយ

ហេតុថាការចំណយ្បចាំ្ នតាំស្មាប់កម្វិធដីទាំងពដីរ្បហ្ទហនះអា្ស័យភាគហ្ចើនហលើ

កតា្តាដូចជា ចំនួនសិសតាសក្នចុងមួយថានតាក់ៗ និង្ោក់ដខ្គរូបហ្ងៀន។ សាលាណដដល

បហងកើតកម្វិធដីពដីរភាសា្តរូវរា៉តាប់រងហលើការចំណយស្មាប់ការអ្ិវឌតាឍកម្វិធដីសិកតាសា្ ្ដី 
ការទិញសមា្តារៈបហ្ងៀន្ ្ដី ការបណ្ដះបណ្តាល្គរូបហ្ងៀនអំពដីសមា្តារៈនិងកម្វិធដីសិកតាសា

្្ដី និងការរូនដំណឹងដល់ឪពុកមា្តាយអំពដីកម្វិធដីហនះ ។ បែុដន្ការចំណយទាំងហនះនឹង

មិនដមនចំណយបដន្ថមដដលមិនចាំោច់ហទ ហោយហេតុថាជាធម្តាសាលាហធវើការដក

ស្មរួលកម្វិធដីសិកតាសា ទិញសមា្តារៈ្ ្ដីជា្បចាំ បណ្ដះបណ្តាល្គរូ និងរូនដំណឹងឪពុក

មា្តាយអំពដីបញ្តាសំខាន់ៗរបស់សាលា។

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។

ការសា្តាត់រំនាញភាសាអង់ហគលៃស។ ការអប់រំពេុភាសា។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ
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