
 

 

  
 

         
          

   

សាលារ ៀន 9 
 

គោលបំណង ៖ រ ើម្បីផ្តល់ឲ្យសាលាឯករាជ្យសាធា ណៈ អាចបរ ក្ ើតបានជាសាលារ ៀនសាធា ណៈ ដ ល ៖ 

• រលើកកម្ពស់កា សិកា បស់សិសស រោយកា បរ ក្ ើតនូវសាលារ ៀនដ លកាន់ដតមានគុណភាព ជាមួ្យនឹ្

បទោា នខ្ពស់ចំរ ោះកា សិកា បស់សិសស  

• បនថយគមាា ត វា្ក្កមុ្សិសសដ លរ ៀនបានពិនទ ុខ្ពស់ និ្សិសសដ លរ ៀនបានពិនទ ុទាប រៅសាលា  ា  

• បរ ក្ ើនឱកាសកា អប់ ំដ លមានគុណភាពខ្ពស់ រៅកន ុ្ក្បព័នធសិកាធិកា សាធា ណៈ 

• ផ្តល់ប យិាកាសកា សិការ ៀនសូក្តជាជ្រក្ម្ើស ចំរ ោះសិសសដ លម្ិនច្់រ ៀនកន ុ្ថ្នា ក់ រ ៀបចំបរក្្ៀន

តាម្ដបបចាស់ 

• បរ ក្ ើតឱកាសវជិាា ជ្ីវៈថ្មី សក្មាប់ក្គូ និ្បុគគលិក ទទរទៀត បស់សាលា 

• រលើកទឹកចិតតឲ្យរក្បើម្ ូ ដ លថ្មីៗ និ្មានគុណភាពខ្ពស់ចំរ ោះកា បរក្្ៀន និ្ទិ ាភាព ទទរទៀតរលើកា 

សិការ ៀនសូក្ត ក្ពម្ទាំ្  

• ផ្តល់ ល់សិសស ឪពុកមាត យសិសស សមាជ្ិកសហគម្ន៍ និ្អ គ្ភាពមូ្លោា ន នូវឱកាសទូលាយ រ ើម្បី

ចូល មួ្កន ុ្ក្បព័នធសិកាធិកា សាធា ណៈ ។ 

 

គបសកកម្ម ៖ សា្កា សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ  ារម្ន (Maine Charter School) 
នឹ្ជួ្យយា ្ហមត់ចត់ កន ុ្កា ផ្តល់សិទធ ិ និ្កា ក្តួតពិនិតយសាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 
រលើកា រ ើ ក្សបផ្ល វូគ្នា ជាមួ្យនឹ្លកខ ័នត ិកៈ  ា  រ ើម្បបីរ ក្ ើតបាននូវជ្រក្ម្ើសកា សិកាដ លមាន
លកខណៈពិរសស មានគុណភាពខ្ពស់ សក្មាប់សិសសសាលា  ារម្ន ។ 
 

 

មានចំនួនគ្ចើនជាង 

2,000 នាក ់

បានច ុះគ ម្ ុះចូលគ ៀន 

 

សសិសច ុះគ ម្ ុះចូលគ ៀន

ទងំអស់ ម្កពីទី្កងុ 

និងនិគម្ន៍ ចំនួន 294 ទូទងំ

 ដ្ឋគម្ន 

mcsc@maine.gov

(207)624-6720

ទាក់
ទង
យ ើងខ្ញ ុំ!

182 State 
House Station

Augusta, ME 
04333-0182



 

 

កា យលខ់ សទូគៅអំពីសាលាគ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

 

 

 

 

 

 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

ជាសាលាឯកជ្ន ។ 

 

ភាពពិត ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

ជាសាលារ ៀន  ា  ដ លជាដផ្ាកមួ្យទនក្បព័នធសិកា

ធិកា សាធា ណៈ  បស់  ារម្ន ។ 

 

សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ  ារម្ន ៖ 

• ក្តវូដតមិ្នដម្នជាសាលាក្បកាន់សាសនា 

• ក្តវូដតមិ្នយកទថ្ាសាលាពីសិសស 

• អាចមិ្នចាបំាច់ក្បឡ្ចូល 

• ក្តវូដតទទួលសិសសទាំ្ អស់ចូលរ ៀន

រោយរសម ើភាពគ្នា  

• រ ើម្បធីានាបានសាថ នភាពរសម ើភាពគ្នា

កន ុ្កា ទទួលសិសសឲ្យចូលរ ៀន 

កន ុ្ក ណីមានសិសសរក្ចើនហួសកំណត់

ោក់ កយចូលរ ៀន ក្តវូរធវ ើកា ចាប់រនា ត 

។ 

កា យល់ខ ស ៖ ក្គកូ្បចាំសាលារ ៀនឯករាជ្យ

សាធា ណៈ មិ្នបាច់មានអាជាា ប័ណណ រឡើយ ។ 

 

ភាពពិត ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ ក្តវូ

អនុវតតតាម្ចាប់ និ្បទបញ្ញតត ិសហព័នធ ដ ល

 ក់ព័នធនឹ្គុណវុឌ្ឈ បស់ក្គ ូនិ្បុគគលិកសិកា

រផ្ស្រទៀត ។ ក្គបូរក្្ៀនរពញរមា ្ទាំ្ អស់ បស់

សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ  បស់  ារម្ន ក្តវូមាន

សញ្ញញ ប័ក្តដផ្ាកបរក្្ៀនក្តឹម្ក្តវូតាម្កា កំណត់ 

ឬក៏ទទួលបានកា ទទួលសាគ ល់ដផ្ាកកា 

បរក្្ៀនកន ុ្ វា្ 3 នា ំ គិតចាប់ពទីថ្ៃចូលបរក្្ៀន 

រលើកដល្ចំរ ោះអាកដ លមានប ញិ្ញញ ប័ក្តជាន់ខ្ពស់ 

ដ លមានលិខិ្តបញ្ញា ក់អំព ីវជិាា ជ្វីៈ បស់ខ្ល នន ឬ

មានឯករទសពិរសសចំរ ោះកម្ម វធីិសិការលើមុ្ខ្វជិាា

ដ លខ្ល ននបរក្្ៀន ។ 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ ទទួល

យកដតសិសសពូដកចូលរ ៀន ។ 

ភាពពិត ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ របើកទទួល

សិសសទូរៅ រហើយសិសសអាចមិ្នបាច់ក្បឡ្

ចូលរឡើយ ។ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

មិ្នគិតរលើមូ្លោា នក្បាជាា  

កា វាស់ដវ្កក្មិ្តកា សិកា ឬភាពវយ័នា ត 

ឬសម្តថភាពរា្កាយ ជាដ នកំណត់កន ុ្កា 

ទទួលសិសសចូលរ ៀនរឡើយ ។ 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

ជាសាលារ ៀនសក្មាប់សិសសចូលចិតត  

“ប ក្ បញ្ញា ” ។ 

 

ភាពពិត ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

គឺជាសាលារ ៀនសក្មាបស់ិសសទូរៅ ។ 

សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

មានភាពចក្ម្ោុះចំរ ោះរបសកកម្ម  កម្ម វធីិ 

និ្ក្កមុ្រគ្នលរៅ បស់ខ្ល នន ។ 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

មិ្នមានផ្តល់រសវាកម្មអប់ ំពិរសសរឡើយ ។ 

 

ភាពពិត ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ ក្តវូផ្តល់

រសវាកម្មអប់ ពំិរសស ល់សិសស រោយអនុរលាម្

រៅតាម្ភាពតក្មូ្វពីសហព័នធ  និ្  ា   ូចគ្នា

នឹ្អវ ីដ លសាលាឌ្ីស្ទសរ ិក ក្តវូរធវ ើផ្្ដ   ។ 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

ជាសាលា “លួចក្បាក់” ពីក្បព័នធសាលារ ៀនសាធា ណៈ 

។ 

ភាពពិត ៖ រោយសា ថ្នសាលារ ៀនឯករាជ្យ

សាធា ណៈ ជាសាលារ ៀនសាធា ណៈ 

ក្បាក់សក្មាប់ឧបតថម្ភ ល់សិសសដ លសរក្ម្ចចិតត

ចូលរ ៀនកន ុ្សាលារ ៀនរនោះ គឺរៅដតសថ ិតកន ុ្

ក្បព័នធសិកាធិកា សាធា ណៈ ។ 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ ទទួល

បានថ្វកិាឧបតថម្ភពី  ា  រក្ចើនជា្សាលារ ៀនឌ្ីស្ទសរ ិក

ទូរៅ ។ 

 

ភាពពិត ៖ ថ្វកិា  ាសក្មាប់ឧបតថម្ភ ល់សិសសមាា ក់ៗ 

គឺនឹ្ដប្ដចកសក្មាប់សិសសមាា ក់ៗរៅតាម្

សាលារ ៀនឌ្ីស្ទសរ ិក ឬសាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

គឺគណនារោយរក្បើ បូម្នត  “កម្ម វធីិកា ដប្ដចក

ក្បាក់ជ្ំនួយ-Essential Program Allocation” (EPA) 

 ូចៗគ្នា ទា ំ្ អស់ ។ សាលារ ៀនឌ្ីស្ទសរ ិក ទទួលបាន

ថ្វកិា  ារក្ចើនជា្ សក្មាប់ជារសាធននិវតតន៍ ល់ក្គ ូ

សក្មាប់កា សា្ស្់ និ្ជួ្សជ្ុលអាគ្ន សិកា 

និ្សក្មាប់កា ចំណាយនានា  ូចជាកា ចំណាយរលើ

 ថ្យនតសាលារ ៀនជារ ើម្ ។ សាលាឌ្ីស្ទសរ ិកភាគរក្ចើន 

ក៏ទទួលបានថ្វកិាមូ្លោា នតាម្ យៈ “កា ផ្តល់ក្បាក់

ឧបតថម្ភបស្ទ គ្ប់” ។ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

អាចមិ្នក្បមូ្លពនធរលើអចលនក្ទពយ ដ លជាក្បភព

ចំណូលបដនថម្ បស់សាលាឌ្ីស្ទសរ ិក ។ 

កា យល់ខ ស ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

មិ្នបាច់រ ើ តាម្បទោា នសិកាធិកា   ូច

សាលាឌ្ីស្ទសរ ិករឡើយ ។ 

 

ភាពពិត ៖ សាលារ ៀនឯករាជ្យសាធា ណៈ 

មានកាតពវកិចចរ ើ តាម្បទោា នសិកាធិកា 

និ្បទោា នកា សិកា បស់  ារម្ន  ូចគ្នា នឹ្

សាលាឌ្ីស្ទសរ ិកសាធា ណៈទូរៅដ   ។ រលើសពីរនោះ 

សាលារ ៀនទាំ្ រនោះ ក្តវូរ ើ តាម្ វធិានកា ណ៍

គណរនយយភាព ដ ល

មានដច្កន ុ្កិចចសនា បស់ខ្ល ននជាមួ្យនឹ្អាក

ផ្តល់សិទធ ិឲ្យរបើកសាលារ ៀនទាំ្ រនោះ ។ 
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