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អង្គហេតុដែលត្តូវការែឹង្ចំនួន 10 អំពកីូែកម្មដែលអាចហកើតហ ើង្ 

 

ហតើកែូកម្មជាអវ?ី 

ហៅហពលនិហោជក និង្និហោជិក ម្ិនអាចត្ពម្ហត្ពៀង្គ្នា បានហៅ

កាុង្អំ ុង្ហពលចរចាចុុះកិចចសនាហ ុះ និហោជិតទំង្ឡាយ

អាចឈប់ហ្វើការ ឬអាចហ្វើកូែកម្ម ទុកជាម្ហ្ាបាយហ ើង្តវ៉ា ។ 

 

ហតើសមាគម្អបរ់ ំOakland (OEA) ជាអវ?ី  

សមាគម្ OEA គឺជាអាកតំណាង្ត្គូបហត្ង្ៀន អាកផ្ដល់ឱវទ គិលា

នុបដ្ឋា យិកា អាកចិតតសាស្រសត  បណាា រកស អាកពាបាលសសិសដែល

មានបញ្ហា ខាង្និោយសដ ី បុគគលិកសង្គម្កិចច និង្ត្គូបត្ម្ុង្ ហៅ

ថ្នា ក់ទី 12 ហៅម្ណ្ឌ លអប់រំកុមារតចូ និង្ហៅសាលាហរៀននន

ម្នុសសហពញវ័យ ហៅកាុង្សង្កា ត់សាលាហរៀនអូក ិនែ៍ (OUSD)។ 

 

ហតើសមាជិក OEA បាន ំគ្នា ហបាុះហនា តអនញុ្ហា តឱយហ្វើ

កែូកម្មឬ? 

បាទ/ចាស បាន។ 

 

ហេតអុវបីានជាសមាគម្ OEA នងិ្សង្កា ត ់OUSD ម្និ

អាចឈានែល់កចិចត្ពម្ហត្ពៀង្គ្នា  នងិ្បហ ជ្ ៀសការហ្វើ 

កែូកម្ម? 

ហយើង្ទំង្អស់គ្នា ផ្ដល់គណុ្តនម្ៃ និង្ែឹង្គុណ្ត្គូបហត្ង្ៀនរបស់

ហយើង្ ប ុដនតហយើង្ក៏ចង្់ឱយត្បាកែផ្ង្ដែរ ថ្នកិចចសនាដែលហយើង្

ត្ពម្ហពៀង្គ្នា ហ ុះ គឺសហត្ម្ចបាន តាម្រយៈការយល់ែឹង្ពីគ្នា ហៅ

 វញញហៅម្ក អំពីអវដីែលលអត្បហសើរសត្មាប់កូនសិសស។ ហនុះមាន

ន័យថ្ន ហយើង្ត្តូវដតការពារសាា នភាពេិរ ា្វតាុននសង្កា ត់ OUSD 

ហែើម្បីឱយហយើង្អាចផ្តល់ឱយសាលាហរៀន  របសហ់យើង្ នូវ

្នធានដែលត្តូវការចំាបាច់ហរៀចំឱយកូនសិសសទំង្អស់ហត្តៀម្ខ្ៃួន

ជាហត្សចហែើម្បីហរៀនចប់ហាវញទាលយ័ និង្ចាប់យកអាជីព។ 

 

ហតើកនូសិសសត្តវូហៅហរៀនដែរឬហទ ត្បសិនហបើមាន

កែូកម្ម? 

ត្តូវហៅហរៀន។ សាលាហរៀនទំង្អសន់នសង្កា ត់ OUSD នឹង្ហៅដត

ហបើក ហេើយកូនសិសសត្តូវបានហគរពំឹង្ថ្ន នឹង្ហៅចូលហរៀន ហលើក

ដលង្ដតមានការត្បកាសលុបហចាលជាផ្ៃវូការពីសង្កា ត់។ 

 

ហតើមានអវហីកើតហ ើង្ ត្បសិនហបើកនូខុ្្ ំម្និបានហៅហរៀន 

ហៅកាុង្អ ំងុ្ហពលហ្វើកែូកម្ម? 

ចាប់ត្បតិបតដហិលើការម្កហរៀនហទៀង្ទត់រាល់នងៃរបស់កូនសិសសនន

សង្កា ត់ OUSD នឹង្ត្តូវបានអនុវតត កាុង្អំ ុង្ហពលហ្វើកូែកម្ម។ 

សត្មាប់ព័ត៌មានលម្អតិ សូម្អានហៅកាុង្ហគេទពំ័ររបស់សង្កា ត់  

www.ousd.org/studentfamilyhandbook។ 

 
 

ហតើសាលាហរៀននងឹ្មានសាា នភាពដបបណាហៅ ហៅកាុង្

អ ំងុ្ហពលហ្វើកែូកម្ម? 

ត្បសិនហបើកូែកម្មហកើតហ ើង្ដម្ន ហ ុះសាលាហរៀន OUSD នឹង្ហៅ

ដតហបើកែដែល ប ុដនតវនឹង្ពុំមានលកខណ្ៈែូចជា ‹សាលាហរៀន្ម្ម

តា› ហទ។  យកសាលាហរៀន បុគគលិកការញោល័យ និង្ត្គូ

បហត្ង្ៀនបហណាត ុះអាសនា ត្ពម្ទំង្បុគគលកិគ្នំត្ទ នឹង្បហត្ង្ៀន ត្ពម្

ទំង្ហម្ើលការខ្សុត្តូវហលើកូនសសិស ហៅកាុង្រយៈហពលហ្វើកូែកម្ម។ 

ជាទូហៅ ត្គូបហត្ង្ៀនបហណាត ុះអាសនា នឹង្ម្ិនចាប់ហផ្ដើម្បហត្ង្ៀនតាម្

គហត្មាង្ហម្ហរៀន ដែលហលាកត្គ-ូអាកត្គូននសង្កា ត់ OUSD បាន

ឈប់បហត្ង្ៀនហ ុះហទ ប ដុនត យកសាលាហរៀន នឹង្ផ្ដល់ជូននូវ

គហត្មាង្ហម្ហរៀនសម្ត្សបែល់ត្គបូហត្ង្ៀនបហណាត ុះអាសនា។ 

 

ហតើអាហារសាលាហរៀន នងឹ្ត្តវូបានផ្ដល់ឱយកនូសិសស

ញំុ ហៅកាុង្អ ុំង្ហពលហ្វើកែូកម្មដែរឬហទ? 

នឹង្ត្តូវបានផ្ដល់ជូនសិសសញំុ។ ដផ្ាកបំហរើហសវអាហាររូបតាម្ភ 

OUSD នឹង្ផ្ដល់អាហារនងៃត្តង្់ជូនសិសសញំុ ហៅកាុង្អ ំុង្ហពល

ហ្វើកូែកម្ម។ ជហត្ម្ើសអាហារហពលត្ពឹក នឹង្មានលកខណ្ៈសាម្ ា្ 

និង្មានជូនហៅកាុង្អាហារដ្ឋា នសិសសសាលា ផ្ទុះបាយ ឬបនទប់ព

េុហគ្នលបណំ្ង្របសស់ាលាហរៀនហរៀង្ខ្ៃួន។ 73.4% ននកូនសិសស 

OUSD ទទួលទនអាហារហដ្ឋយឥតគិតនងៃ ឬតាម្ការប ច្ុ ុះនងៃ 

ហេើយហយើង្ែឹង្ថ្នត្គួសារជាហត្ចើន ពឹង្ដផ្អកហលើអាហារសាលា

ហរៀន ដែលហយើង្ផ្ដល់ជូនសិសសសាលាជាហរៀង្រាលន់ងៃ។ 

 

ហតើកម្មវញ្ សិីកាហត្កាយហពញហចញពីហរៀនវញញ នងឹ្ហបើក 

ហៅកាុង្អ ុំង្ហពលហ្វើកែូកម្មដែរឬហទ? 

ហបើក។ កម្មវញ្ីសិកាហត្កាយហពលហចញពីហរៀនវញញដែលឧបតាម្ភ

ហ ើង្ហដ្ឋយរែា និង្សេព័នធ នឹង្ហៅដតហបើក ត្បសិនហបើមាន

កូែកម្ម។ ថ្នា ក់ែឹក ំសាលាហរៀន នឹង្ដចករំដលកពត៌មានអំពី

រហបៀបដែលកូែកម្ម អាច ឬម្ិនអាចប ុះពាល់ែលក់ម្មវញ្ីសិកា

ហត្កាយហពលហចញពហីរៀនវញញ ហៅសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអា

ក។ ចាប់ត្បតិបតដិែ៏សំខាន់របសស់ង្កា ត់ដែលមានយូរលង្់ម្ក

ហេើយ ដចង្ថ្ន កូនសិសសអាចចូលហរៀនកាុង្កម្មវញ្ីសិកាហត្កាយ

ហពលហចញពីហរៀនវញញបាន ដតត្បសនិហបើពួកហគម្កហរៀន្ម្មតា។ 

ត្បសិនហបើកូនហលាកអាកម្ិនបានម្កហរៀន ហៅកាុង្អ ំុង្ហពលហ្វើ

កូែកម្មហ ុះហទ អ ច្ ឹង្កូនហលាកអាក នឹង្ម្ិនអាចម្កចូលហរៀនកាុង្

កម្មវញ្ីសកិាហត្កាយហពលហចញពហីរៀនវញញហទ ហៅនងៃទំង្េាឹង្។ 

 

ត្បសិនហបើខុ្្មំានសំណួ្រហត្ចើនដងម្ហទៀត ហតើឱយខុ្្អំាច

ទកទ់ង្នរណាខ្ៃុះបានហៅ? 

សូម្ចូលអានកាុង្ហគេទំព័រ www.ousd.org/teacherstrike  

http://www.ousd.org/teacherstrike
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ហត្តៀម្ខ្ៃួនជាហត្សចហែើម្បីកូែកម្មដែលអាចហកើតហ ើង្ 

 

សត្មាប់រកចហម្ៃើយ   ហៅនឹង្សណួំ្រដែលបានសួរជាញឹកញ

ប់។ ហលាកអាកអាចទកទ់ង្សាលាហរៀនរបសហ់លាកអាកផ្ង្ដែរ

ត្បសិនហបើហលាកអាកមានសំណួ្រណាម្ួយ អំពីសាលាហរៀនរបស់

កូនហលាកអាក ដែលទក់ទង្ហៅនឹង្ការហ្វើកូែកម្ម។ ពត៌មាន

ទក់ទង្សាលាហរៀនរបស់ហយើង្ គឺមានដ្ឋក់ជូនហៅហលើហគេទំព័រ 

www.ousd.org/schools។ 

 

 

 

សូម្នោិយត្បាបក់នូៗរបស់ហលាកអាក 

ហៅកាុង្ត្ពឹតតិការណ្ហ៍្វើកូែកម្ម កុមារអាចយល់ត្ច ំ។ ហយើង្ខុ្្ំហសា ើ

សុំឱយហលាកអាកនិោយត្បាប់កូនៗហលាកអាក ឱយបានហទៀង្ទត់ 

ហែើម្បីឱយពកួហគហចុះសាកសួរ ត្បសនិហបើពួកហគមានបញ្ហា បារម្ភណា

ម្ួយ។ ខាង្ហត្កាម្ហនុះ គឺជាគនៃឹុះខ្ៃុះៗ ដែលនឹង្ជួយហលាកអាកកាុង្

និោយត្បាប់កូនៗហលាកអាក តាម្កត្ម្ិតវ័យរបសព់ួកហគ។ 

 

ពត្ង្ងឹ្ទំនុកចិតដកូនៗរបស់អាក 

ពនយល់ថ្នការហ្វើកូែកម្ម គឺជាហរឿង្ហកើតហ ើង្បហណាត ុះអាសនា 

ហេើយថ្នម្នុសសទំង្ហ ុះ នឹង្ វញលត្ត បហ់ៅហ្វើការង្ករ វញញហរៀ

ង្ៗខ្ៃួន។ 

 

សូម្ហតត តជាសំខាន់ហលើកិចចការហរៀនសូត្ត 

សូម្ហលើកទឹកចិតតឱយកូនហលាកអាក បនដយកចិតដទុកដ្ឋកហ់តដ តជា 

សំខាន់ហលើការសកិារបសព់ួកហគ។ 

 

សត្មាប់កូនសិសសថ្នា ក់ TK - 5 

សាា នភាពហនុះ អាចត្តូវបានហត្បើទុកជាហពលហ្ៃៀតឱកាសបហត្ង្ៀន

បាន។ ហលាកអាកអាចត្បាប់កូនហលាកអាកថ្ន ហពលខ្ៃុះម្នុសស

ហពញវ័យ មានការដខ្វង្គំនិតគ្នា  ែូហចាុះពួកហគត្តូវការជួបជុំគ្នា  ហែើម្បី

និោយគ្នា  និង្ហ្វើការរួម្គ្នា  ហែើម្បីរកែំហណាុះត្សាយ។ ការសនទ 

អំពីកូែកម្ម ត្តូវមានលកខណ្ៈសម្ត្សបហៅតាម្វ័យរបស់កុមារ។ 

សូម្ និោយត្បាប់កូនៗហលាកអាកោ ង្ណាឱយពួកហគែឹង្ថ្ន ពួក

ហគពុំបានហ្វើអវខី្ុសហ ុះហទ។ 

 

សត្មាប់សិសសថ្នា ក់ទី 6 - 12 

សាា នភាពហនុះ អាចត្តូវបានហត្បើទុកជាហពលហ្ៃៀតឱកាសបហត្ង្ៀន

បាន។ សត្មាប់កុមារដែលមានវ័យចំណាស់ ហលាកអាកអាចផ្ដល់

ពត៌មានហត្ចើនដងម្ហទៀត និង្សុំឱយពកួហគហ្វើការសនទ អពំីបញ្ហា

ហនុះ។ សូម្ពនយល់ថ្ន មានភាគីពីរខាង្ គឺសមាគម្អប់រំអូក ិនែ៍ 

(OEA) សេជីពត្គបូហត្ង្ៀន ទល់នឹង្សង្កា ត់សាលាហរៀន ហេើយ

ថ្នពួកហគទំង្ពីរ បានពាោម្ហ្វើការត្ពម្ហត្ពៀង្គ្នា ដែលមាន

យុតដិ្ម្៌សំរាបម់្នុសសត្គប់ៗ គ្នា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

សូម្ផ្ដល់ពតម៌ានងមបីផំ្តុរបស់ហលាកអាក 

សូម្ហ្វើោ ង្ណាឱយពត៌មានហៅហលើប័ណ្ាអាសនារបស់ហលាកអាក

ជាពត៌មានងមីបំផ្ុត ហែើម្បីឱយសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអាក អាច

ផ្ដល់ែំណ្ឹង្ជូនហលាកអាកអពំីអវីៗដែលបានហកើតហ ើង្ងមីៗ។ 

សាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអាក ត្តវូមានជានិចច នូវពត៌មានងមីបំផុ្ត

សំរាប់ទកទ់ង្ត្កុម្ត្គួសារហលាកអាក ដែលកាុង្ហ ុះរមួ្មានែូចជា 

ហលខ្ទូរសព័ទ អុីដម្ ល និង្អាសយដ្ឋា នផ្ទុះរបស់ហលាកអាក។ 

 

ហ្វើោ ង្ណាឱយសាលាហរៀនរបសក់នូហលាកអាក មានប ជ្ ីថ្នា ហំពទយ

ងមីបំផ្ុតរបស់កូនហលាកអាក។ សមូ្បហង្ាើតដផ្នការសកម្មភាពម្ួយ 

ជាម្ួយនឹង្ យកសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអាក ទុកផ្ដល់ថ្នា ំ

ហពទយ ជាពហិសស គឺថ្នា ចំាក់សហស្រង្កគ ុះប ទ ន់ និង្ថ្នា  ំEpiPen និង្ថ្នា  ំ

Glucagon ហែើម្បីហ្វើោ ង្ណាឱយតត្ម្ូវការដងសខុ្ភាពទំង្អស់

របស់កូនហលាកអាក ត្តូវបានហដ្ឋុះត្សាយជូន។ 

 

ែងឹ្ហេតកុារណ្ប៍ានហត្ចើនពីសង្កា ត ់

សាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអាក នឹង្ផ្តល់ព័ត៌មានតាម្រយៈការ

ហៅហដ្ឋយសវ ័យត្បវតដ ិតាម្រយៈអុីដម្ ល និង្/ឬ តាម្រយៈហសវ

ហផ្្ើសារជាអតាបទ។ ហលាកអាកអាចទទួលបាននូវការហៅហដ្ឋយ

សវ ័យត្បវតដិ ឬអុីដម្ លហដ្ឋយតទ ល់ពសីង្កា ត់ផ្ង្ដែរ។ សង្កា ត់នឹង្ផ្ត

ល់ព័ត៌មានហទៀង្ទត់ តាម្រយៈត្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសង្គម្ និង្ហៅ

ហលើហគេទំព័ររបសហ់យើង្ផ្ង្ដែរ។ សូម្ទទួលពត័៌មានពីពួកហយើង្ 

តាម្រយៈ @ousdnews តាម្រយៈហេវសប ុក និង្ twitter និង្/ឬ 

ចូលអានហៅកាុង្ហគេទំព័រ www.ousd.org/teacherstrike 

ហែើម្បីទទលួបាននូវព័ត៌មានងមីៗ និង្្នធានជាក់លាក់ ចំហពាុះការ

ហ្វើកូែកម្មរបស់ត្គូបហត្ង្ៀន។ 
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