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កាេបរិលឆេទលឆញផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី 16 ខខធ្នូ ឆ្នាំ 2021
កម្មវតថ៖ុ ការពប្ររឹ ការទទួេបានការផ្សដេសា
់ វាកម្មខផ្សនកភាសាលៅកនរុ ទីប្ករុ Los Angeles
ទីប្កុរ Los Angeles គឺជាកខនែរសប្ាប់ការទាំនាក់ទាំនរេអនឹរគ្នន — ជាកខនែរខែេម្នុសសម្កពីប្គប់ទិសទីថ្ន
ពិភពលោកលនេះ ប្តូវបានសាា គម្ន៍កនុរការតាម្យកសុបនតិឱ្យកាែយលៅជាការពិត បលរកើតប្កុម្ប្គួសារ និរលធ្ាើវិភាគទាន
ខបបវិជ្ាានលៅែេ់ជ្ីវិត និរប្បវតតិសាស្តសតថ្នទីប្កុររបស់លយើរ។
ឆាំណុឆសាា េ់ឆាស់ោស់បាំផ្សុតម្ួយកនុរឆាំលោម្សញ្ជាណសាា េ់ថ្នភាពឆប្ម្ុេះពូជ្សាសន៍របស់លយើរ គឺឆាំនួន
ភាសាែ៏លប្ឆើនសនធឹកសនាធប់ខែេប្តូវបាននិយាយលៅកនុរតាំបន់ Los Angeles - តាម្ការបា៉ាន់សាមនខែេះានឆាំនួន
លប្ឆើនជារ 220 ភាសា - ប្ពម្ទាាំរអតថប្បលយាជ្ន៍ និរឧបសគាខែេានភាាប់ម្កជាម្ួយនឹរភារកិឆចថ្នការការពារ
សុខុាេភាពខផ្សនកលសែឋកិឆច វបបធ្ម្៌ សរាម្ និរនលយាបាយរបស់សហគម្ន៍ជ្នអលនាតប្បលវសន៍ពហុភាសាទាាំរឡា
យ។ បុគាេទាាំរឡាយខែេម្ិននិយាយភាសាអរ់លគែសជាភាសាឆម្បររបស់ពួកលគ និរខែេសម្តថភាពលៅាន
កប្ម្ិតកនុរការអាន និយាយ សរលសរ ឬយេ់ភាសាអរ់លគែសលនាេះ ប្តូវបានចាត់ទុកថាជាអនកសិកាភាសាអរ់លគែស
(English Language Learners/ELL)។ ឆាំោត់ថានក់លនេះអនុវតតឆាំលពាេះជ្នអលនាតប្បលវសន៍ជារ 538,800
នាក់ថ្នទីប្កុររបស់លយើរ ខែេប្តូវជាជារ 37 ភាគរយថ្នឆាំនួនប្បជាជ្នអលនាតប្បលវសន៍ខែេរស់លៅកនុរទីប្កុរ Los
Angeles
(Angeleno)
ទាាំរម្ូេ។
ខ្ុាំបានបលរកើតការិយាេ័យកិឆចការជ្នអលនាតប្បលវសន៍របស់អភិបាេប្កុរ (Mayor’s Office of Immigrant
Affairs) លែើម្បីគ្នាំប្ទ និរពលនែឿនការលធ្ាើសាហរណកម្មជ្នអលនាតប្បលវសន៍ តាម្រយៈការសប្ម្បសប្ម្ួេថ្នការផ្សដេ់
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លសវាកម្មទាាំរឡាយ ការផ្សសពាផ្សាយ និរការការពារសិទធិលៅកនុរទីប្ករុ ជាម្ួយនឹរលគ្នេបាំណរលែើម្បីធានាថា
Angelenos ទាាំរអស់ - លោយម្ិនគិតពីសាថនភាពអលនាតប្បលវសន៍ ឬភាសាខែេនិយាយល ើយ — ានឱ្កាស
ទាាំរអស់ខែេពួកលគអាឆាន កនុរការផ្សាភាាប់លៅនឹរធ្នធានទាាំរអស់កនុរសហគម្ន៍ ទទួេបានលសវាកម្មលផ្សសរៗ
របស់រោឋ ភិបាេ ឆូេរួម្កនុរជ្ីវិតប្បជាពេរែឋ និរប្តូវបានជ្ូនែាំណឹរអាំពីគាំនិតផ្សតួឆលផ្សតើម្ថ្នឆាប់ និរលគ្នេ
នលយាបាយខែេជ្េះឥទធិពេលោយផ្ទាេ់លៅែេ់ជ្ីវិតរបស់ពួកលគ។
ផ្សេប៉ាេះពាេ់ថ្នជ្ាំរឺរាតតាតសកេម្កលេើប្បជាជ្នរបស់លយើរ បានគូសបញ្ជាក់អាំពីភាពចាាំបាឆ់បាំផ្សុតថ្នការងារខផ្សនក
សលស្តងាាេះជ្ីវិតលនេះ - និរភាពបនាាន់ថ្នការអនុវតតវិធ្ីសាស្តសតម្ជ្ឈការែ៏រឹរាាំម្ួយ លែើម្បីផ្សតេ់លសវាកម្មលប្បើប្បាស់ខផ្សនក
ភាសាប្បកបលោយវិជាាជ្ីវៈ និរានគុណភាពខពស់។ លវោលនេះ ទាម្ទារឱ្យលយើរសាថ បនាលគ្នេនលយាបាយ និរការ
អនុវតតសប្ាប់ការទទួេបានការផ្សដេ់លសវាកម្មខផ្សនកភាសារបស់រែឋបាេខ្ុាំ លោយបលរកើតកម្មវិធ្ផ្សី ដេ់ការលប្បើប្បាស់
ភាសាទូទាាំរទីប្កុរ លៅកនុរទីប្កុរ Los Angeles ខែេលផ្ទតតលៅលេើសម្ធ្ម្៌ និរការយកឆិតតទុកោក់លៅលេើការ
ពប្រឹរម្ូេោឋ នប្គឹេះសប្ាប់វឌ្ឍនភាពនាលពេអនាគត លោយកាំណត់គនែរម្ួយយា៉ា រឆាស់ោស់កនុរការរកាការពារ
ែាំលណើរលៅម្ុខែ៏អសាច រយលនេះ ែូឆខែេលយើរបានលធ្ាើរួឆម្កលហើយលនាេះ។
លែើម្បីគ្នាំប្ទែេ់កិឆចខិតខាំប្បឹរខប្បរខែេកាំពុរបនតរបស់លយើរ កនុរការបលរកើតកម្មវិធ្ីលប្បើប្បាស់ភាសាទូទាាំរទីប្កុរ
សប្ាប់ទីប្កុរ Los Angeles ខ្ុាំសូម្ខណនាាំែូឆខារលប្កាម្៖
បលរកតើ ខផ្សនការឆរអេុ ទិសថ្នការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសា (ខផ្សនការសលាព ធ្) ខែេកាំណត់ម្ូេោឋ ន
ប្គេះឹ សប្ាប់ការផ្សដេកា់ រលប្បប្ើ បាស់ភាសាទូទាាំរទីប្ករុ និរកម្មវធ្ិ ទី ាំនាក់ទនាំ រខែេអាឆឆូេែាំលណើរការបាន
លហើយលធ្ាជាើ គាំរសូ ប្ាប់នាយកោឋ នទាាំរឡាយរបស់ទីប្ករុ ។ ការិយាេ័យកិឆចការជ្នអលនាតប្បលវសន៍របស់
អភិបាេប្កុរ នឹរនាាំម្ុខលគកនុរការបលរកើតខផ្សនការសលាព ធ្លនេះលៅឆុរឆ្នាំសារលពើពនធ 2021-2022។
ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ ប្តូវបាំលពញតាម្តប្ម្ូវការផ្សែូវឆាប់នានាខែេអាឆអនុវតតបាន និរប្តូវកាំណត់លគ្នេ
នលយាបាយនិរសកម្មភាពខែេនឹរប្តូវអនុវតតលោយការិយាេ័យអភិបាេប្កុរលនាេះ លែើម្បីធានាឱ្យបាននូវ
ការទទួេបានប្បកបលោយអតថន័យថ្នព័ត៌ាន កម្មវិធ្ី និរលសវាកម្មនានា រួម្ទាាំរលសវាកម្មសប្ាប់
សាជ្ិកកនុរម្ណឌ េលបាេះលឆ្នតផ្សរខែរ។ ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ នឹរលែើរតួជាឯកសារម្ូេោឋ នសប្ាប់កម្មវិធ្ី
ផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្កុរ និរលធ្ាើជាគាំរូសប្ាប់ខផ្សនការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាផ្ទាេ់
ខែួនរបស់នាយកោឋ នទីប្កុរលផ្សសរៗផ្សរខែរ ែូឆខែេបានពិពណ៌នាលៅកនុរខផ្សនកទី 3 ខារលប្កាម្។
1.
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a.

b.

ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ នឹរប្តូវលធ្ាើបឆចុបបននកម្មជាលទៀរទាត់លោយអនកសប្ម្បសប្ម្ួេការផ្សដេ់ការលប្បើ
ប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្កុរ (Citywide Language Access Coordinator) ែូឆខែេ
បានលរៀបរាប់លៅកនុរខផ្សនកទី 2 ខារលប្កាម្ និរតាម្តប្ម្ូវការលោយឆាប់ លហើយនិរខផ្សអកលៅលេើការ
ផ្ទែស់បតូរឆាំនួនប្បជាជ្នខែេទទួេលសវាកម្ម។ រាេ់បឆចុបបននភាពឆាំលពាេះខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ នឹរ
ប្តូវផ្សសពាផ្សាយលៅលេើលគហទាំព័ររបស់ការិយាេ័យអភិបាេប្កុរ។
ិ េភាពថ្នកម្មវធ្ិ ីការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនក
ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ ប្តូវបលរកើតលគ្នេលៅ និរវសា
ភាសាទូទាាំរទីប្កុរលនេះ ខែេប្បខហេជាអាឆលធ្ាើជាការខណនាាំែេ់នាយកោឋ នទាាំរឡាយរបស់ទី
ប្កុរសតីពីការលរៀបឆាំសាំលណើងវិកាឆាំោយនាលពេអនាគត លែើម្បីសលប្ម្ឆបាននូវលគ្នេលៅថ្នបទ
បញ្ជានីតិប្បតិបតតិលនេះ។

បលរកតើ តួនាទីអកន សប្ម្បសប្ម្េួ ការផ្សដេកា់ រលប្បប្ើ បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្ករុ ។ ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ
ប្តូវគូសបញ្ជាក់អាំពីការបលរកើតតួនាទីអនកសប្ម្បសប្ម្ួេការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្កុរ (អនក
សប្ម្បសប្ម្ួេ) លៅកនុរប្កបខ័ណឌការិយាេ័យអភិបាេប្កុរម្ួយខែេប្តូវបានកាំណត់ ឬនាយកោឋ នម្ួយ
របស់ទប្ី កុរ ខែេានសម្តថភាពទទួេបនាុកលេើការបលរកើតតួនាទីអនកសប្ម្បសប្ម្ួេ និរបុគាេិកជ្ាំនួយ
បខនថម្ែថ្ទលទៀតលនាេះ។
2.

a.

b.

c.

អនកសប្ម្បសប្ម្ួេលនេះ នឹរែឹកនាាំកម្មវធ្ិ ីផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្កុរលោយការលធ្ាើ
បឆចុបបននកម្ម និរការប្តួតពិនិតយលេើការអនុវតតខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ ប្ពម្ទាាំរការលោេះប្សាយតប្ម្ូវ
ការទាាំរឡាយថ្នការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្កុរខែេកាំពុរលកើតល ើរ។
អនកសប្ម្បសប្ម្ួេលនេះ ប្តវូ សហការលោយផ្ទាេ់ជាម្ួយនាយកោឋ នទាាំរអស់របស់ទីប្កុរ តាម្រ
យៈអនកប្គប់ប្គរទូលៅ ប្បធាននាយកោឋ ន/ការិយាេ័យ និរ/ឬបុគាេទាំនាក់ទាំនរសប្ាប់ការ
ផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសា ែូឆខែេបានកាំណត់លៅកនុរខផ្សនកទី 5 ខារលប្កាម្ លែើម្បីប្បម្ូេ
ព័ត៌ានពាក់ព័នធ រួម្ទាាំរទិននន័យនិរឯកសារ កនុរលគ្នេឆាំណរលធ្ាើបឆចុបបននភាពខែេទាក់ទរលៅ
នឹរខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ លហើយខែេនឹរបលប្ម្ើជ្ូនែេ់ Angelenos ទាាំរអស់។
អនកសប្ម្បសប្ម្ួេលនេះ ប្តូវផ្សតេ់ប្បឹកាអាំពីធ្នធានខែេានប្សាប់សប្ាប់ការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់
ខផ្សនកភាសាខែេានផ្សតេ់លោយទីប្កុរសប្ាប់ Angelenos និរតប្ម្ូវការនានាខែេកាំពុរលកើត
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ល ើរ លោយបូករួម្ទាាំរ ប៉ាុខនតម្ិនកាំណត់ប្តឹម្ខត ធ្នធាន ឬបុគាេិកបខនថម្លែើម្បីគ្នាំប្ទែេ់តួនាទី
លនេះលនាេះលទ។
នាយកោឋ នទាាំរអស់របស់ទីប្ករុ ប្តូវបលរកតើ ខផ្សនការថ្នការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាផ្ទាេ់ខនែួ តាម្
នាយកោឋ ននីម្យួ ៗ (ខផ្សនការរបស់នាយកោឋ ន)។ នាយកោឋ នទាាំរឡាយរបស់ទីប្កុរខែេពុាំទាន់ាន
ខផ្សនការថ្នការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាប្សាប់លទលនាេះ អាឆទទួេយកគាំរូខែេានផ្សតេ់ជ្ូនលៅកនុរ
ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ លហើយអាឆខកខប្បវាតាម្ការសម្ប្សបោម្ួយ លែើម្បីឱ្យសកតិសម្លៅនឹរប្បលភទលសវា
កម្មខែេផ្សដេ់លោយនាយកោឋ នទាាំរលនាេះផ្ទាេ់។
3.

a.

ខផ្សនការរបស់នាយកោឋ នប្តូវលធ្ាើបឆចុបបននកម្មជាប្បចាាំ តាម្តប្ម្ូវការថ្នឆាប់ និរខផ្សអកលៅលេើការ
ផ្ទែស់បតូរឆាំនួនប្បជាជ្នខែេទទួេលសវាកម្ម លហើយនឹរប្តូវបានផ្សសពាផ្សាយលៅលេើលគហទាំព័ររបស់
នាយកោឋ នថ្នទីប្កុរ។

នាយកោឋ នទាាំរឡាយរបស់ទីប្ករុ ប្តវូ រាយការណ៍អពាំ ទី និ នន យ័ ថ្នការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាលៅ
កាន់អកន សប្ម្បសប្ម្េួ ការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្ករុ ។ នាយកោឋ នទាាំរអស់លនេះ ប្តូវខតលធ្ាើ
ការរាយការណ៍ជាប្បចាាំអាំពីទិននន័យថ្នការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសា ែូឆខែេប្តូវបានខណនាាំលោយ
ខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ។ ទិនននយ័ ខែេអាឆរាយការណ៍បាន ប្តូវរាប់បញ្ចូេទាាំរឆាំនួនឯកសារខែេបានបក
ខប្បលោយប្បលយាេ និរប្ពឹតតិការណ៍ខែេបានបកខប្បលោយាត់ផ្ទាេ់ខែេនាយកោឋ នលនាេះបានផ្សតេ់ និរ
ជាភាសាអាី ឆាំនួនថ្នការលសនើសុាំលសវាកម្មផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសា ប្បលភទថ្នលសវាកម្មខែេបានលសនើសុាំ
និរប្បលភទភាសាថ្នលសវាកម្មខែេប្តូវបានលសនើសុាំ។ របាយការណ៍លនេះនឹរប្តូវបញ្ាូនលៅកាន់អនកសប្ម្បស
ប្ម្ួេ។
4.

ចាត់តាាំរបុគេា ទាំនាក់ទនាំ រការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាសប្ាប់នាយកោឋ ននីម្យួ ៗរបស់ទីប្ករុ ។
ប្គប់នាយកោឋ នទាាំរអស់របស់ទប្ី កុរប្តូវចាត់តាាំរឱ្យានបុគាេទាំនាក់ទាំនរការផ្សដេកា់ រលប្បប្ើ បាស់ខផ្សនក
ភាសាម្ួយរូប លែើម្បីលែើរតួជាអនកទាំនាក់ទាំនររវារអនកសប្ម្បសប្ម្ួេ និរនាយកោឋ នលនាេះរបស់ទប្ី កុរ។
5.

a.

អនកសប្ម្បសប្ម្ួេនឹរប្តូវបានជ្ូនែាំណឹរអាំពីល្ម េះ និរព័ត៌ានសប្ាប់ទាក់ទររបស់បុគាេ
ទាំនាក់ទាំនរលនាេះ (រួម្ទាាំរលៅលពេខែេានការផ្ទែស់បតូរបុគាេិកជាបនតបនាាប់ ឬានការផ្ទែស់បតូរ
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ឆាំលពាេះព័ត៌ានសប្ាប់ទាក់ទររបស់បុគាេទាំនាក់ទាំនរលនាេះផ្សរខែរ)។
b.

c.

បុគាេទាំនាក់ទាំនរការផ្សដេ់ការលប្បប្ើ បាស់ខផ្សនកភាសា ប្តូវានវតតាន និរឆូេរួម្យា៉ា រសកម្មកនុរកិឆច
ប្បជ្ុាំទាាំរឡាយរបស់ប្កុម្ការងារ ែូឆានខឆរលៅកនុរខផ្សនកទី 6 (a) ខារលប្កាម្។
បុគាេទាំនាក់ទាំនរការផ្សដេកា់ រលប្បប្ើ បាស់ខផ្សនកភាសា ប្តូវសហការលោយផ្ទាេ់ជាម្ួយអនកសប្ម្ប
សប្ម្ួេកនុរការប្បម្ូេព័ត៌ានពាក់ព័នធទាាំរអស់ រួម្ទាាំរទិននន័យនិរឯកសារ លែើម្បីគ្នាំប្ទែេ់កិឆច
ខិតខាំប្បឹរខប្បររបស់អនកសប្ម្បសប្ម្ួេកនុរការលធ្ាើបឆចុបបននភាពថ្នខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ ែូឆាន
ខឆរកនុរខផ្សនកទី
2
(a)
ខារលេើ។

សាថ បនាប្កម្ុ ការងារការផ្សដេ់ការឆូេលប្បប្ើ បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្ករុ ខែេានប្សាប់។ ប្កម្ុ ការងារ
ការផ្សដេ់ការលប្បើប្បាស់ខផ្សនកភាសាទូទាាំរទីប្កុរ (ប្កុម្ការងារ) លនេះ នឹរបនតយកឆិតតទុកោក់លៅលេើការខក
េម្អការទទួេព័ត៌ាន កម្មវិធ្ី និរលសវាកម្មរបស់ទីប្កុរសប្ាប់ ELL Angelenos ទាាំរឡាយ ែូឆខែេ
ប្តូវបានខណនាាំលោយខផ្សនការសលាព ធ្លនេះ។
6.

a.

ប្កុម្ការងារលនេះ ប្តូវែឹកនាាំលោយអនកសប្ម្បសប្ម្ួេ និរប្តូវានការឆូេរួម្សហការជាលទៀរទាត់
លោយបុគាេទាំនាក់ទាំនរការផ្សដេ់ការលប្បប្ើ បាស់ខផ្សនកភាសា ខែេម្កពីនាយកោឋ ននីម្ួយៗរបស់ទី
ប្កុរ។
បានឆុេះហតថលេខាលៅថ្ងៃទី 16 ខខធ្នូ ឆ្នាំ 2021។
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លោកអភិបាេប្កុរ

