ការធ្វើបាបសិសស
ធរើអ្ក
ន មានសង្ស័យថាសស
ិ សត្រវូធេធ្វើបាបធេ?
ត្បសិនធបើអ្ក
ន ជាអ្នកធ្វើការកនុង្ត្បព័នធការអ្ប់រ ំ ធ

ើយមានការសង្ស័យ



ថា សិសសកំពុង្តរ ឬបានេេួលរង្ការត្បត្ពឹរិរត ំធោភមកធលើ

អ្ធង្េរច្ំធពាះរបាយការណ៍អ្ំពីការ ត្បត្ពឹរិតរ ំធោភតែលធកើរ

ការពវកិច្ចជាប់នឹង្ខ្លួន ។ តាមផ្លូវច្ាប់ អ្នកត្រូវរាយការណ៍
មកកាន់តរត្បធានរបស់ខ្ួន
ល េឺមិនត្េប់ត្ាន់ធ

ើយ ។

ធ


មនទីរនីរិសមបទាកុមារ ។

អ្នករាយការណ៍តែលមានការពវកិច្ចជាប់នឹង្ខ្លួន មានរួមទាំង្អ្នក



មានវ ិជាាជីវៈ និង្អ្នកេេួលភ្នរកិច្ចរបស់ខ្ួន
ល កនុង្វ ិស័យែូច្រធៅ ៖

ធ

អ្នកផ្តល់ធសវាកមមនីរិសមបទា និង្បពវជិរ ។

ើយ ។ អ្នកណាតែលបានរាយការណ៍អ្ំពីធរឿង្ធនះ

មិនត្រូវបានេេួលធទាស ធោយការបញ្ុច ះរំតណង្ ពយួរធមមះ
ើយ ។ អ្រតសញ្ញាណរបស់អ្នក

រាយ ការណ៍េឺជាការសមាារ់ ធ

ើយត្រូវតរបានេេួលការ

ធរើអ្ក
ន ត្រូវរាយការណ៍ធៅកាន់អ្ក
ន ណា?

ើង្ធៅតាមមណឌលតែទាំធកមង្តែលមានអាជាា

ប័ណណត្រឹមត្រូវ ។



អ្នកពត្ង្ឹង្ច្ាប់ ជាអ្នកធសុើបអ្ធង្េរច្ំធពាះ របាយការណ៍

អ្ំពីការធោេត្បកាន់ធលើការត្បត្ពឹរិត រ ំធោភច្ាប់ឧត្កិែា ។

មណឌលសិកាស្សុកមិនត្រូវសង្សឹកច្ំធពាះបុេល
គ ិកណាតែល
បានរាយការណ៍អ្ំពីធរឿង្ធោេត្បកាន់ ច្ំធពាះការធ្វើបាបសិសស

(Minnesota

អ្ំពីការការធោេត្បកាន់ច្ំធពាះការធ្វើបាបធកមង្ តែលធកើរ

ទាំ ធកមង្ អ្នកតែទាំសុខ្ភ្នពផ្លូវច្ិរត អ្នកពត្ង្ឹង្ច្ាប់

ការការពារច្ំធពាះអ្នករាយការណ៍

នាយកោានធសវាពលរែាត្បោំរែាមីធណសូតា

Department of Human Services) អ្នកធសុើបអ្ធង្េរ

ការអ្ប់រ ំ ការតែទាំសុខ្ភ្នព អ្នកផ្តល់ធសវាកមមសង្គម អ្នកធមើលតែ

ការពារ ។

ភ្ននក់ងារផ្តល់ធសវាកមមសង្គមរបស់ស្សុក ជាអ្នកធសុើបអ្ធង្េរ
កតនលង្តែទាំធកមង្តាមត្េួសារ មណឌលច្ិញ្ចឹមកុមារឬធៅ

ជាប់នឹង្ខ្លួន?

ឬផ្លលស់បូតរភ្នរកិច្ចការងារធ

ើង្កនុង្សាោរែា ។

ច្ំធពាះរបាយការណ៍អ្ំពីការត្បត្ពឹរិរត ំធោភធៅតាមផ្ទះ

នរណាជាអ្នករាយការណ៍តែលមានការពវកិច្ច

ធ

(Minnesota

Department of Education-MDE) ជាអ្នកធសុើប

ឬត្រូវធេត្ពធង្ើយកធនតើយ អ្នកត្រូវធ្វើជាអ្នករាយករណ៍តែលមាន
មកកាន់ភ្ននក់ងារេេួលខ្ុសត្រូវ ។ ការរាយការណ៍

នាយកោានអ្ប់រ ំត្បោំរែាមីធណសូតា

ត្បសិនធបើអ្ក
ន មិនមានភ្នពត្បាកែត្បជា អ្ំពីវ ិ្ី ឬកតនលង្តែលត្រូវ
រាយការណ៍ធៅ សូមធៅេូរស័ពទមកកាន់

(651) 582-8546

ធយើង្ខ្ាំុអាច្ជួយអ្នកបាន ។

ការោក់បឹង្
ត របាយការណ៍ធ្វើបាបសិសស

អ្វីតែលត្រូវរាយការណ៍


ការត្បត្ពឹរិរត ំធោភធលើរាង្កាយ

រាល់ការរាយការណ៍អ្ំពីការត្បត្ពឹរិតរ ំធោភ ឬការត្ពធង្ើយកធនតើយ

មានរួមទាំង្ការធ្វើឲ្យរបួសធលើរាង្កាយ ការ សមលុរ ឬការធ្វើឲ្យ

ធសុើបអ្ធង្េរអ្ំពីធលើការ ធោេត្បកាន់របស់របាយ

េេួលខ្ុសត្រូវធមើល តែកុមាររូបធនាះ តែលមិនតមនធកើរធ

ច្ំធពាះសិសស ត្រូវោក់ជូនធៅកាន់ភ្ននក់ ងារេេួលខ្ុសត្រូវ សត្មាប់

របួសផ្លូវច្ិរត ពីការោក់ធទាស ធលើកុមារ ធោយបុេគលតែល

ការណ៍ ។

ធោយ ត្បការចច្ែនយ ធ

ើយ ។ ការរ ំធោភធលើរាង្កាយ

ធៅកនុង្េីកតនលង្ផ្តល់ការអ្ប់រ ំ មានរួមទាំង្ការោក់

ធទាសធលើរាង្កាយ ឬធត្បើ នីរិវ ិ្ី ហាមឃារ់សិសស ។

ើង្

េំព័រេី 2


ការរ ំធោភធលើផ្ូវធភេ
ល
រួមទាំង្អ្ំធពើណាមួយចនឧត្កិែាកមម
ផ្លូវធភេ តែលត្បត្ពឹរតធ

ើង្ធោយបុេគលជាអ្នកធមើលតែធកមង្

ឬធោយបុេគលតែលសថិរកនុង្រួនាេីតែលមាន

សមរថកិច្ចធលើកុមារ ។ ការរ ំធោភផ្លូវធភេក៏រម
ួ បញ្ូច ល
ផ្ង្តែរនូវការេត្មាមរ ំធោភផ្លូវធភេ ។


ការត្ពធង្ើយកធនតើយ េឺជាការខ្កខានផ្តល់ឲ្យកុមារនូវអាហារ

ជត្មក សធមលៀកបំពាក់ ឬការតែទាំធវជាសាស្រសតតែលោំបាច្់ ។

 ធផ្ាើសំបុត្រ ៖ ធផ្ាើតបបបេតែលបានបំតពញរួច្ធៅកាន់ ៖

Student Maltreatment, 1500 Highway 36 West,
Roseville, Minnesota 55113 ។
ធរើបនាទប់មកធេៀរនឹង្មានអ្វីធកើរធ

ង្
ើ ?

ែំធណើរការធសុប
ើ អ្ធង្េរ
1.

ធត្កាយពីបានេេួលរបាយការណ៍ បុេគលិកកមមវ ិ្ីការពារ

(Student Maltreatment Program)

ការខ្កខាន កនុង្ ការការពារកុមារពីសាថនភ្នព ឬសកមមភ្នព

ការធ្វើបាបសិសស

ភ្នពច្ិរតរបស់កុមារ ធពលតែលអ្នកេេួលខ្ុសត្រូវមាន

ថាធរើ វាត្រឹមត្រូវតាមលកខណៈវ ិនិច្័យ
ឆ សត្មាប់ការ

តែលធ្វើឲ្យមានធត្ាះថានក់្ាន់្ារែល់សុខ្ភ្នពកាយឬសុខ្

នឹង្ធ្វើការ វាយរចមលរបាយការណ៍ធ

លេធភ្នពសមរមយអាច្ផ្តល់ការការពារបាន ត្ពមទាំង្
ការខ្កខានកនុង្ការផ្តល់ការតែទាំ និង្ការត្េប់ត្េង្

តែលសមរមយតាមអាយុសមរថភ្នពផ្លូវច្ិរត សាថនភ្នព

ច្ុះធសុើបអ្ធង្េរឬធេ ។
2.

េំព័ររបស់

(School Support) > ការត្េប់ ត្េង្ សិសស

4.

អ្ុីធមេលធោយសវ័យត្បវរតិធៅកាន់

អ្ុីធមេលធៅកាន់ ៖

5.

អ្នកធសុើបអ្ធង្េរតែលបានេេួលការបណុត ះបណា
ត លអ្ំពីការ
ើយកំណរ់

ើង្តមនឬអ្រ់ និង្

កំណរ់ថាធរើ នរណា ជាអ្នកេេួលខ្ុសត្រូវ ។ ភ្នេីតែល
ជាអ្នកេេួលខ្ុសត្រូវ អាច្ជាបុេគលមានក់ជាមនទីរ

 ហាវក់ ៖ ហាវក់តបបបេតែលបានបំធពញរួច្ធៅកាន់ធលខ្

651-797-1601 ។

រុការណ៍សត្មាប់

24 ធមាេ ង្ តាមរយៈធលខ្ 651-582-8546 ។

ធបើអ្ក
ន រាយការណ៍តាមេូរស័ពទ អ្នកត្រូវោក់ជូននូវរបាយ
ការណ៍ជាោយល័កខណ៍អ្កសរ កនុង្រវាង្

ការណ៍ជាមួយ នឹង្អ្នកពត្ង្ឹង្ច្ាប់

ថាធរើការធ្វើបាបសិសស បានធកើរធ

ើយធផ្ាើ

maltreatment@state.mn.us ។

រាយការណ៍

ើយអាច្ស

ធ្វើបាបកុមារ នឹង្ច្ុះធ្វើការធសុើប អ្ធង្េរ ធ

mde.student-

 េូរស័ពទ ៖ រាយការណ៍តាមេូរស័ពទទាន់ធ

ច្ាប់ ធ

MDE នឹង្ធផ្ទរការធសុើបអ្ធង្េរធៅឲ្យ អ្នកពត្ង្ឹង្

អ្ធង្េររបស់ខ្ួន
ល ។

MDE ។

 អ្ុីធមេល ៖ រកាតបបបេតែលបានបំធពញរួច្េុក ធ

ធពលធនាះ

ត្ពមទាំង្សាោ ច្ំធពាះការ ធសុើបអ្ធង្េរ ឬក៏ធ្វើការធសុើប

ិច្ត្រូនិច្ រួច្ច្ុច្ធលើប៊ូរុង្ ធផ្ាើតបបបេតាមអ្ុីធមេល

(Email Form) ធៅធលើតបបបេ ធែើមបីធផ្ាើវាធច្ញតាម

MDE នឹង្បញ្ូា ន របាយការណ៍

េឺជាអ្វីតែលច្ាប់រត្មូវ ។

(Student Maltreatment) ។ បំធពញតបបបេតាមតបប
ធអ្

MDE ធបើកធមើលរបាយការណ៍ ធែើមបីធ្វើការ

ធនះ ជាបនាទន់ធៅកាន់ អ្នកពត្ង្ឹង្ច្ាប់ ធោយសារធនះ

MDE ៖

http://education.state.mn.us > ច្ុច្ធលើពាកយ
ាំត្េសាោ

ធពលតែល

ធសុើបអ្ធង្េរ ធពលធនាះ

 អ្នឡាញ ៖ តបបបេធ្វើរបាយការណ៍ និង្ព័រ៌មានបតនថម
មានធៅឯធេ

MDE

រួមទាំង្ត្កុមអ្ប់រ ំពិធសស ។
3.

រធបៀបរាយការណ៍

អាស្ស័យធលើកាលៈធេសសមរមយ របាយការណ៍ធនះអាច្
ត្រុវបញ្ូា នធៅកាន់ភ្ននក់ងារ ឬកមមវ ិ្ីែចេ ធៅកនុង្

រាង្កាយរបស់កុមារ បរ ិសាថន និង្អ្វរតមានយូរអ្តង្វង្
របស់អ្នកធមើល តែទាំកុមារ ។

ើយកំណរ់

72 ធមាេ ង្ ។

(ែូច្ជា សាោ ) ឬទាំង្ពីរ ។
6.

អ្នកធសុើបអ្ធង្េររបស់

MDE និង្អ្នកពត្ង្ឹង្ច្ាប់ ត្រូវតរមាន

សិេិធច្ូលធមើលកំណរ់ត្តារបស់សាោតែលពាក់ព័នធ ធពលតែល
ពួកធេត្រូវការ សត្មាប់ធ្វើការធសុើបអ្ធង្េរអ្ំពីធរៀង្ការ

ធ្វើបាប សិសស ។ មការអ្នុវរតន៍េិនន
ន ័យរបស់រោាភិបាល
រែាមីធណសូតា មិនបានហាមឃារ់ សាោថាមិនត្រូវ
ឲ្យព័រ៌មានត្បធភេ

ធនះែល់ អ្នកធសើបអ្ធង្េរ

េំព័រេី 3
ធ

ើយ ធពលមានការធសុើប អ្ធង្េរអ្ំពីការធ្វើបាប



សិសសកំពុង្ែំធណើរការ ។

ត្បត្ពឹរត រែាបាល សាោ េណៈត្េប់ត្េង្សាោ និង្ភ្ននក់

ធត្កាយធពលបញ្ចប់ការធសុើបអ្ធង្េរ

ងារពាក់ ព័នធតែលមានអាជាាប័ណណ ត្បសិនធបើ

MDE នឹង្ ធច្ញនូវការ

កំណរ់របស់ខ្ួនថាធរើ
ល
ករណីធ្វើបាប សិសសមានតមន ឬមិន
តមន ។


ើញថា មានការធ្វើបាប សិសសតមន

ការកំណរ់ធនះត្រូវតរផ្តល់ធៅឲ្យមាតាបិតាសិសសរង្ធត្ាះ អ្នក

របាយការណ៍ច្ុង្ធត្កាយ


ធបើនាយកោានកំណរ់ធ

របាយការណ៍ធនះ ត្រូវការពារ អ្រតសញ្ញាណ របស់អ្នករាយ
ការណ៍ សិសស ជនរង្ការធោេត្បកាន់ និង្សាកសី ។

បុេគលិក ជាអ្នកសថិរធត្កាមអាជាាប័ណណ ។


ធបើមិនមានការកំណរ់ធ

ើញថាមានការធ្វើបាបសិសសធេ

ធនាះ ការកំណរ់ធនះត្រូវបញ្ូា នធៅកាន់មាតាបិតាជនរង្
ធត្ាះតែលរង្ការធោេត្បកាន់ ជនរង្ការធោេត្បកាន់
រែាបាលសាោ និង្ េណៈត្េប់ត្េង្សាោ ។

Student Maltreatment Program
1500 Highway 36 West
Roseville MN 55113
េូរស័ពទ ៖ 651-582-8546
ហាវក់ ៖ 651-797-1601
អ្ុីធមេល ៖ mde.student-maltreatment@state.mn.us

http://education.state.mn.us > School Support > Student Maltreatment

