សមធម៌ជាតិសាសន៍ និងពូ ជសាសន៍
គោលនគោបាយ

PPSD

ជំគនឿទូ គៅ

គោលបំណង
និង វ ិសាលភាព

និយមន័យ

គោលការណ៍ណណនំ
និងយុទធសាស្តសរអនុវ
តរ

ក្រ ុមក្រឹរាភិបាលសាលារ ៀន Providence
រ ឿជារ់ថាសិសសទ ាំងអស់សមនឹងទទួ លបានរ ិយាកាសសិរាក្ររររោយរសចរត ីរោ
ព ដែលភាពចក្ម ុុះជាតិសាសន៍ និង នជាតិក្តូវបានផ្តលត
់ ម្មៃ
័
និង ួមចាំដែរែល់លទធផ្លសិរារជាគ យសក្ារ់សស
ិ សទ ាំងអស់។
ក្រ ុមក្រឹរាភិបាលរ ឿជារ់ថាសមធម៌
និងសមតថ ភាពវរបធម៌គួ ដតក្តូវបានរងក រ់រៅរនុងរោលនរយាបាយ
និងកា អនុវតត កា ងា ទ ាំងអស់រៅមែឌលសាលារ ៀនសាធា ែៈ Providence (“PPSD” ឬ
“មែឌល”)។
រោលរាំែងម្នរោលនរយាបាយសមធម៌ពូ សាសន៍ និងជាតិសាសន៍
គឺរែើមបីធានាថាសិសស PPSD ានឱកាសអរ់ ំក្ររររោយសមធម៌
រែើមបី ួ យពួ ររគសរក្មចបាននូ វសកាតនុពលខ្ព ស់រផ្
ាំ ុត រស់ពួររគ
័ រៅរនុងមហាវ ិទាល័យ
និងរែើមបីរ ៀរចាំពួររគឱយទទួ លបានរជាគ យ
និងសារលវ ិទាល័យ រស់ជាតិ និងរនុង វ ិជាា ីវៈដែលពួ ររគរក្ ើសរ ើស។
រោលនរយាបាយសមធម៌ពូ សាសន៍ និងជាតិសាសន៍រែ
ាំ ត់កា ំពង
ឹ ទុរ
និងយុទធសាស្រសតរែើមបីពិនិតយរមើលថារតើជាតិសាសន៍ ភាសា
និងវរបធម៌រុះពាល់ែល់កា អនុវតត ទូទ ាំងមែឌល និងសមិទធិផ្លសិរា
ួមទ ាំងសូ ចនារ ែូ ចជា អក្ារញ្ច រ់កា សិរា អក្ាពយ
ួ កា ងា និងកា ចូ លរ ៀន។
និយមន័យទ ាំងរនុះក្តូវបានផ្តល់ ូ នរែើមបី ួ យរនុងកា យល់ែឹងអាំពីពារយខាងរក្កាម
ែូ ចដែលបានរក្រើរៅរនុងរោលនរយាបាយសមធម៌ពូ សាសន៍ និងជាតិសាសន៍។
សមធម៌៖ PPSD រាំែត់សមធម៌ថា ជាកា ផ្តល់ឱយសិសសនូ វធនធាន
និងកា ោាំក្ទពិរសសដែលពួ ររគក្តូវកា រែើមបីសិរា និងសរក្មចបានរៅរក្មិតខ្ព ស់
និងររងក ត
ើ ែាំរ ុះក្សាយរែើមបីធានាថាសិសសទ ាំងអស់ានកា ើរចរក្មើនខាងកា សិរា
សងគ ម អា មម ែ៍ រាងកាយ និងរៅទូ ទ ាំងវ ិាក្តម្នវរបធម៌។ រនុងនាមសហគមន៍មួយ
រយើងដចរ ំ ដលរទាំនួលខ្ុសក្តូវរនុងកា រោុះក្សាយគាៃតឱកាសដែលានរៅរនុងសងគ ម
រស់រយើង
និងកា រុះពាល់ែល់សមតថ ភាព រស់សស
ិ ស រស់រយើងរនុងកា ឈានែល់សកាតនុពលរពញ
រលញ រស់ពួររគ។
សិសស/សិសានុសិសស៖ សិសស PPSD ទ ាំងអស់ ួមានែូ ចជា សិសសពិកា
សិសសដែលានវ ិរតត ិរសែឋ រច
ិ ច សិសសដែលានអាយុរក្ចើន រុដនត ានរក្រឌីតទរ
និងសិសសដែលសិរាភាសាអង់រគៃ ស។
អគគ នាយរនឹងររងក ើតរទរបញ្ញ តត ិ ែឋ បាល
និង/ឬដផ្នកា អនុវតត រោលនរយាបាយសមធម៌ពូ សាសន៍ និង នជាតិ។
រទរបញ្ញ តត គ
ិ ួ រោុះក្សាយរាល់ចាំែុចខាងរក្កាម៖

Providence Public School District
Providence, Rhode Island

1. ពិនត
ិ យគ

ើង វ ិញនូ វសមធម៌ននកមម វ ិធីទូទំងមណឌល

រែើមបីរញ្ចល
ូ សមធម៌រៅទូ ទ ាំងរោលនរយាបាយ និងកា អនុវតត រស់មែឌលទ ាំងអស់
PPSD នឹង៖
a) រកាុះក្រ ក្ុាំ រ ុមកា ងា មួ យ
ដែលសា ិរភាពនឹងឆ្ុុះរញ្ចាំងពីភាពចក្ម ុុះពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍រៅរនុងសាលារ ៀន Providence ។ ក្រ ុមកា ងា នឹងពិនិតយរញ្ា
និងដសែ ង រែាំរ ុះក្សាយសមក្សរដែលរោុះក្សាយរញ្ាឫសគល់
និងកា ោាំក្ទជាក្រព័នធម្នវ ិសមភាពរោយសា ពូ សាសន៍
ឬជាតិសាសន៍ដែលបានរាំែត់រៅរក្មិតសាលារ ៀន និងរក្មិតមែឌល
ជាជាងែាំរ ុះក្សាយររចច ររទសដែលផ្តល់កា ដរតក្មូវាមសាថនភាពដតមត ង។
b) អភិវឌឍចាំរែុះែឹង
វវ ិជាា វី ៈ
និងសមតថ ភាពវរបធម៌ រស់និរយា ត
ិ
រែើមបីឱយពួ ររគអាចរាំែត់អតត សញ្ញែ
និងអនុវតត រោលនរយាបាយ
និងកា អនុវតត សមធម៌ពូ សាសន៍ និងជាតិសាសន៍។ និង
c) លុររាំបាត់កា អនុវតត ដែលចាត់ទុរថាវ ិសមភាព
និងអនុវតត ែាំរ ុះក្សាយសរមម មុន។
2. បគងកត
ើ សមធម៌ជាប្បព័នធ និងការអនុវតរ
PPSD នឹងររងក ត
ើ និងអនុវតត ដផ្នកា សមធម៌ជាតិសាសន៍ទូទ ាំងមែឌល
ឹ នាាំ និងកា ររក្ងៀន
ដែល ួមាន៖ កា ចូ ល ួមនិងភាពជាម្ែគូ ភាពជាអន រែរ
និងកា សិរា រស់ក្គួ សា សិសស និងសហគមន៍។

a) កា ចូ ល ួម និងភាពជាម្ែគូ រស់ក្គួ សា សិសស និសហគមន៍

PPSD នឹងអភិវឌឍ និងអនុវតត កា អនុវតតក្ររររោយសមធម៌ជាមួ យសិសស
ក្គួ សា រស់ពួររគ ម្ែគូ មែឌល និងសា ិរសហគមន៍រផ្សងរទៀតរោយ៖
(i) ាាំងចិតតដសែ ង រ និង ួមមញ្ចល
ូ ទសសនវ ិស័យចក្ម ុុះពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍ រនុងកា អភិវឌឍ និងកា អនុវតត កា ររក្ងៀន
និងកា សិរាដែលរឆៃ ើយតរាមវរបធម៌ និងរមម វ ិធីសរ
ិ ា។
(ii) កា ចូ ល ួមពីភាគីពារ់ពន
័ ធ រនុងក្គួ សា
និងសហគមន៍ជាមួ យរុគគលរ
ិ និងសិសសរៅទីាាំងសាលារ ៀន
រនុងកា អភិវឌឍភាពជាម្ែគូ ក្ររររោយក្រសិទធភាព វាងផ្ទុះ
សាលារ ៀន និងសហគមន៍។ និង
(iii) កា អរញ្ាញ
ើ និង ួមរញ្ចល
ូ ទ ាំងភាគីពារ់ព័នធរនុងសហគមន៍
រែើមបីផ្តល់ទសសនៈវរបធម៌ចក្ម ុុះ រែើមបីពិនិតយ
និងរោុះក្សាយរញ្ាដែលអាចររើតានរៅរពលពួ រវាររើតរ ង
ើ ។

b) ភាពជាអន រែឹរនាាំ

ភាពជាអន រែឹរនាាំ PPSD
នឹងធានាថាសមធម៌ែឹរនាាំកា អនុវតតក្រតិរតត ិកា រស់ខ្្ ួនទ ាំងអស់
ក្សរាមដផ្នកា សរមម ភាពវ ិ ា ាន រស់មែឌលរោយ៖
(i)
កា រក្ ស
ើ រ ើស ួ ល ោាំក្ទ ាំ ញ
ុ រា
និងរនត អភិវឌឍរាៃាំងកា ងា រស់អនរ នា
ាំ ញដែលានសមតថ
ភាពយល់ែឹងពីពូ សាសន៍ និងវរបធម៌។
(ii) រាំែត់រោលរៅ យៈរពលខ្ៃ ី និងដវង រែើមបីរក្ ស
ើ រ ើស ួ ល ោាំក្ទ
ាំ ញ
ុ រា

រោលនរយាបាយសមធម៏ពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍ ទាំព័ ទី2 ម្ន 3

មែឌលសាលារ ៀនសាធា ែៈ Providence
797 Westminster Street
Providence, RI 02903
www.providenceschools.org

និងរនត អភិវឌឍរាៃាំងកា ងា ដែលឆ្ុុះរញ្ចាំងពីភាពចក្ម ុុះពូ សា
សន៍ និងជាតិសាសន៍ រស់សស
ិ សដែលររក្មើរោយមែឌល។

រោលនរយាបាយសមធម៏ពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍ ទាំព័ ទី3 ម្ន 3

មែឌលសាលារ ៀនសាធា ែៈ Providence
797 Westminster Street
Providence, RI 02903
www.providenceschools.org

(iii)
(iv)

គាំ ូសមធម៌រនុងកា អនុវតត វ ិជាា វី ៈ និងក្រតិរតត ិកា ។ និង
ររងក ត
ើ ក្រព័នធគែរនយយភាព និងាក្តោឋន
ដែលវាស់ដវងនិងរលើររមព សល
់ ទធផ្លសមធម៌រផ្សងៗោន។

c) កា ររក្ងៀន និងកា រ ៀន

មហាវ ិទាល័យ និងរុគគលិរ ាំនួយ រស់ PPSD
នឹងរធែ ើកា រែើមបីររងក ើន ាំនាញវ ិជាា ីវៈ និងសមតថ ភាព រស់ពួររគ
រែើមបីររក្ងៀនសិសសដែលានពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍ចក្ម ុុះក្ររររោយក្រសិទធភាពរោយ៖
(i)
ធានាបាននូ វរ ិយាកាសសាលារ ៀនជាវ ិ ា ាន
និងតឹង ង
៉ឹ រនុងកា សិរា
ដែលានកា ចូ ល ួមជាមួ យសិសសទ ាំងអស់។
(ii) សហកា ជាមួ យក្រ ុមកា ងា
ររងក ើត
និងអនុវតត ផ្ទទល់ខ្្ ួននូ វ នា
ាំ ញកា ររក្ងៀនដែលរឆៃ យ
ើ តរ
ាមវរបធម រមម វ ិធីសិរា និងកា វាយតម្មៃ ។
(iii) កា អនុវតត នា
ាំ ញដែលនាាំរៅ រលទធផ្លសមធម៌រនុងចាំរ ម
សិសសមរពីម ឈោឋនពូ សាសន៍ និង នជាតិរផ្សងៗោន។ និង
(iv) ដសែ ង រ និង ួមមញ្ចល
ូ ទសសនវ ិស័យចក្ម ុុះពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍ រនុងកា អភិវឌឍ និងកា អនុវតត កា ររក្ងៀន
និងកា សិរាដែលរឆៃ ើយតរាមវរបធម៌ និងរមម វ ិធីសរ
ិ ា។

កា រែតុុះរ ត ល
កា ក្តួ តពិនិតយ
និងកា ទាំនារ់ទាំ
នង

កា អនុរលាមាម
ចារ់
ទមទ រាកា ស
ាាត់

ឯរសា រយាងឆៃ ង

ក្រវតត ិ

អគគ នាយរទទួ លខ្ុសក្តូវរនុងកា អភិវឌឍ
និងអនុវតត ដផ្នកា សមធម៌ពូ សាសន៍ និងជាតិសាសន៍ទូទ ាំងមែឌល
រោយានាក្តោឋនគែរនយយភាពចាស់លាស់ដែលវាស់សទង់លទធផ្លសមធម៌
សក្ារ់សស
ិ ស PPSD ទ ាំងអស់។
អគគ នាយរនឹងរាយកា ែ៍ជារទៀងទត់អព
ាំ ី ដផ្នកា
និងលទធផ្លរៅកាន់ក្រ ុមក្រឹរាភិបាលសាលារ ៀន Providence
និងសហគមន៍ទ ាំងមូ ល។
អគគ នាយរនឹងធានាថារុគគលិរ PPSD និងអន ររ កា PPSD ទ ាំងអស់
រោ ពយាងរពញរលញជាមួ យនឹងចារ់ វវ ិធាន និងរទរបញ្ញ តត ជា
ិ ធ ានទ ាំងអស់
និងរៅាមរោលនរយាបាយក្រ ុមក្រឹរាទ ាំងអស់។
រនុងរ ែីដែលដផ្ន រម្នរោលនរយាបាយ មួ យមិនក្សរចារ់
អគគ នាយរនឹងរាយកា ែ៍ពក្ី ពឹតតិកា ែ៍រនាុះរៅកាន់ក្រ ុមក្រឹរាឱយបានឆារ់ាមដែល
អាចអនុវតត បាន និងរសន ស
ើ ក្ុាំ រ ុមក្រឹរារនុងកា ដរសក្មួ លរោលនរយាបាយរនុះ។
គាំនិតផ្តចរផ្ត
ួ
ើមពែ៌ រស់រុ ស Providence
សរមម ភាពវ ិ ា ាន PPSD និងរោលនរយាបាយឱកាសសមភាព ( ង់ចាកា
ាំ អនុម័ត)
កា ពិនត
ិ យរ ើង វ ិញ រស់គែៈរាមធិកា រោលនរយាបាយ៖ ម្ងា ទី 1 ដខ្ឧសភា ឆានាំ 2017
និងម្ងា ទី 19 ដខ្មិងនា
ុ ឆានាំ 2017
បានអនុម័តរោយក្រ ុមក្រឹរាភិបាល៖ ម្ងា ទី 2 ដខ្សីហា ឆានាំ 2017

រោលនរយាបាយសមធម៏ពូ សាសន៍
និងជាតិសាសន៍ ទាំព័ ទី4 ម្ន 3

មែឌលសាលារ ៀនសាធា ែៈ Providence
797 Westminster Street
Providence, RI 02903
www.providenceschools.org

