
Letter 1 – Short suspension

ការផ្អា កមិនឲ្យទៅទរៀនរយៈទេលខ្លី 

ឈ ម្ ោះសាលាឈ�ៀន 

ឈេខទូ�សព្ទសាលាឈ�ៀន 

ឈ ម្ ោះសិស្សដែេផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន 

ជម្រាបមកែេ់ 

េិខិតឈនោះគឺឈែើម្បីជម្រាបឈលាកអ្នកថា ថ ង្ៃឈនោះខ្ញ ុំបានផ្អា កកូនឈលាកអ្នកដែេរានឈ ម្ ោះឈៅខាងឈេើមិនឲ្យ 
ឈៅសាលាឈ�ៀនឈនោះ ដែេសមម្សបនឹងនបីតិវធិបីអុំពបីកា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន�បស់ Department of Education 
and Communities និងបទវនិ័យ�បស់សាលាឈ�ៀនឈនោះ។

កា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀនទុកឈពេឈែើម្បី�ោិះ�កឈមើេនិងឈោោះម្សាយបញ្ហា ទាុំងឡាយដែេបានបណ្ដា េឲ្យឈកើតរាន
វធិានកា�ឈនោះ។ កា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀនក៏ផដាេ់ឈពេសម្រាប់សាលាឈ�ៀនក្ញងកា�ឈធវ ើដផនកា�គាុំម្ទសមម្សប 
សម្រាប់កូនឈលាកអ្នក ឈែើម្បីជួយែេ់កា�វេិឈៅសាលាឈ�ៀនវញិដែេម្បកប ឈោយសុវតិ្ភាពនិងឈោគជ័យ។ 

កូនឈលាកអ្នកម្តរូវបានផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀនឈោយសា�ដតមូេឈេតុែូចតឈៅ៖ 

ចុំនួនស�ុបថនថ ង្ៃសកិសាដែេកូន ឈលាកអ្នកនឹងម្តរូវផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀនគឺ

កាេប�ឈិចឆេទ�មួស�ុប សម្រាប់កា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀនម្តរូវបានបង្ហា ញឈៅខាងឈម្កាម។

ថ ង្ៃ ែុំបូងថនកា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន 

ថ ង្ៃ ចុងឈម្កាយថនកា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន 

ោេទ្ធផេថនកា�ផ្អា កកូនឈលាកអ្នកមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន ឈលាកអ្នកនិងខ្ញ ុំម្តរូវឈធវ ើកិច្ចកា�មួយចុំនួន។

ខ្ញ ុំនឹង៖

 � ដសវ ង�កជុំនួយពបីឈលាកអ្នក និងឈធវ ើកា�ោមួយឈលាកអ្នកក្ញងកិច្ចខិតខុំឈោោះម្សាយបញ្ហា ឈនោះ
 � ឈធវ ើកា�ម្បជុុំោមួយឈលាកអ្នកឈៅឈពេមួយឲ្យបាន�េ័សបុំផុតឈៅតាមេទ្ធភាព ឈែើម្បីពិភាកសានូវ�ឈបៀប
ដែេម្បដេេអាចឈោោះម្សាយបញ្ហា ឈនោះបាន

 � ឈ�ៀបចុំឲ្យរានអ្នកបកដម្បភាសាសម្រាប់ឈលាកអ្នក ឈបើសិនោចាុំបាច់
 � ផដាេ់ជូនឈលាកអ្នកនូវសុំឈៅមួយចបាប់អុំពបីបទវនិ័យសាលាឈ�ៀន និងនបីតិវធិបីអុំពបីកា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន 
និងកា�បឈ ដ្ា ញឈចញពបីសាលាឈ�ៀន�បស ់Department (ោក់ភាជា ប់ោមួយ)។
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Letter 1 – Short suspension

រានកា��ំពឹងថា  ឈលាកអ្នក នឹង៖ 

 � ជួយខ្ញ ុំឈែើម្បីឈោោះម្សាយបញ្ហា ឈនោះ
 � ទាក់ទងកា�យិាេ័យខ្ញ ុំឲ្យបាន�េ័សតាមេទ្ធភាពឈែើម្បីឈ�ៀបចុំឈពេមួយសម្រាប់ពិភាកសានូវ�ឈបៀបដែេ
ម្បដេេអាចឈោោះម្សាយបញ្ហា ឈនោះបាន

 � ម្បាប់ខ្ញ ុំ ឈបើឈលាកអ្នកម្តរូវកា�អ្នកបកដម្បភាសា
 � ឈ�ៀបចុំឲ្យរានអ្នកជុំនួយមួយ�បូឈែើម្បីឈធវ ើែុំឈ្ើ�ោមួយឈលាកអ្នកឈៅកាន់កា�ម្បជុុំ ឈបើសិនោឈលាកអ្នក
ម្បាថា្ន ឈធវ ើយា៉ា ងឈនោះ

 � ទទួេខុសម្តរូវចុំឈោោះកា�ឈមើេខុសម្តរូវ កា�ដ្ទាុំនិងសុវត្ិភាពថនកូនឈលាកអ្នកឈៅក្ញងឈពេថនកា�ផ្អា ក
មិនឲ្យឈៅឈ�ៀន

 � ឈធវ ើឲ្យម្បាកែថា កូនឈលាកអ្នកមិនចូេឈៅក្ញងប�ឈិវ្សាលាឈ�ៀនឈោយគាម នកា�អនុញ្ញា ត�បស់ខ្ញ ុំ ឈេើក
ដេងដតកា�ឈៅចូេ�មួក្ញងកា�ម្បជុុំឈោោះម្សាយបញ្ហា ។ 

សាលាឈ�ៀន�ំពឹងថា កូនឈលាកអ្នកនឹងបន្តកា�សិកសា ឈៅក្ញងឈពេថនកា�ផ្អា កមិនឲ្យឈៅឈ�ៀន។

ឈលាកអ្នកអាចតវ៉ាបាន ម្បសិនឈបើឈលាកអ្នក ចាត់ទុក ថា សាលាឈ�ៀនមិនអនុវត្តតាមនបីតិវធិបីម្តឹមម្តរូវឈៅក្ញង
ក�្បីឈនោះ ឬថាសាលាឈ�ៀនបានឈធវ ើឈសចកដា បីសឈម្មចចិត្តមិនម្តឹមម្តរូវឈទឈោោះ។ ឈលាកអ្នកអាចទាក់ទងកា�យិា 
េ័យម្បចាុំតុំបន់ថន Department of Education and Communities ឈែើម្បីពិភាកសាអុំពបីនបីតិវធិបីតវ៉ា ។ ឈេខ 
ទូ�សព្ទ�បស់កា�យិាេ័យម្បចាុំតុំបន់ថន Department of Education and Communities គឺ៖ 

ឈបើឈលាកអ្នកម្តរូវកា�អ្នកបកដម្បភាសាឈែើម្បីជួយឈលាកអ្នកក្ញងកា�ទាក់ទងកា�យិាេ័យម្បចាុំតុំបន់ថន 
Department of Education and Communities សូមទូ�សព្ទឈៅឈសវបកដម្បភាសាតាមទូ�សព្ទដែេរាន
ឈេខ 131 450 ឈេើយសុុំអ្នកបកដម្បភាសាឈលាកអ្នក។ កា�ទូី�សព្ទនឹងឈ�ៀបចុំឲ្យរានអ្នកបកដម្បភាសាឈៅចាុំ
តាមទូ�សព្ទ ឈែើម្បីជួយែេ់កា�សន្ទោ�បសឈ់លាកអ្នក។ ឈលាកអ្នកនឹងមិនបង់ថ ល្ៃឈសវឈនោះឈទ។

ឈោយឈសចកដា បីឈគា�ពឈសាម ោះសម ័ម្គ

ហត្ថទលខារបស់នាយកសាលា (Principal’s signature)

ថ ង្ៃទបី 
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	insert schoool name: Delete and insert school name
	insert school telephone number: Delete and insert school telephone number
	insert parent/caregiver name and address : Delete and insert parent/carer name and address 
	insert name of suspended student: Delete and insert name of suspended student
	insert parent/caregiver name : Delete and insert parent/carer name 
	Insert category: Delete and insert category – then specific reason/s and details of the incident/s.*Please note: 3 lines of text available. If insufficient space insert a separate sheet.
	Insert number of school days for suspension: Delete and insert number of school days for suspension
	Insert first date of suspension: Delete and insert first date of suspension
	Insert last date of suspension: Delete and insert last date of suspension
	Insert local Department of Education and Communities office telephone number: Delete and insert local Department of Education and Communities office telephone number
	insert date: Delete and insert date


