អង្គហេតុដែលត្តូវការែឹង្ចំនួន 10 អំពក
ី ូែកម្មដែលអាចហកើតហ ង្
ើ
ហតើកែ
ូ កម្មជាអវ ?ី
ហៅហពលនិហោជក និង្និហោជិក ម្ិនអាចត្ពម្ហត្ពៀង្គ្នាបានហៅ
កាុង្អំ ុង្ហពលចរចាចុុះកិចស
ច នាហ ុះ និហោជិតទំង្ឡាយ
អាចឈប់ហ្វើការ ឬអាចហ្វើកូែកម្ម ទុកជាម្ហ្ាបាយហ ើង្តវ៉ា។

ហតើសមាគម្អប់រំ Oakland (OEA) ជាអវ ?ី
សមាគម្ OEA គឺជាអា កតំណាង្ត្គូបហត្ង្ៀន អា កផ្ដល់ឱវទ គិលា
នុបដ្ឋាយិកា អា កចិតសា
ត ស្រសត បណាារកស អា កពាបាលសិសសដែល
មានបញ្ហាខាង្និោយសដ ី បុគល
គ ិកសង្គម្កិចច និង្ត្គូបត្ម្ុង្ ហៅ
ថ្នាក់ទី 12 ហៅម្ណ្ឌលអប់រំកុមារតូច និង្ហៅសាលាហរៀននន
ម្នុសសហពញវ័យ ហៅកាុង្សង្កាត់សាលាហរៀនអូក ិនែ៍ (OUSD)។

ិ OEA បាន ំគ្នាហបាុះហនាតអនុញ្ហាតឱយហ្វើ
ហតើសមាជក
កូែកម្មឬ?

ហតើសាលាហរៀននឹង្មានសា
ា នភាពដបបណាហៅ ហៅកាុង្
អំ ង្
ុ ហពលហ្វក
ើ ែ
ូ កម្ម?
ត្បសិនហបើកូែកម្មហកើតហ ើង្ដម្ន ហ ុះសាលាហរៀន OUSD នឹង្ហៅ
ដតហបើកែដែល បុដនតវនឹង្ពុំមានលកខណ្ៈែូចជា ‹សាលាហរៀន្ម្ម
តា› ហទ។

យកសាលាហរៀន បុគល
គ ិកការញោល័យ និង្ត្គូ

បហត្ង្ៀនបហណា
ត ុះអាសនា ត្ពម្ទំង្បុគល
គ ក
ិ គ្នំត្ទ នឹង្បហត្ង្ៀន ត្ពម្
ទំង្ហម្ើលការខ្ុសត្តូវហលើកូនសិសស ហៅកាុង្រយៈហពលហ្វើកូែកម្ម។
ជាទូហៅ ត្គូបហត្ង្ៀនបហណា
ត ុះអាសនា នឹង្ម្ិនចាប់ហផ្ដើម្បហត្ង្ៀនតាម្
គហត្មាង្ហម្ហរៀន ដែលហលាកត្គូ-អា កត្គូននសង្កាត់ OUSD បាន
ឈប់បហត្ង្ៀនហ

ុះហទ បដុ នត យកសាលាហរៀន នឹង្ផ្ដល់ជូននូវ

គហត្មាង្ហម្ហរៀនសម្ត្សបែល់ត្គូបហត្ង្ៀនបហណា
ត ុះអាសនា។

បាទ/ចាស បាន។

ហតើអាហារសាលាហរៀន នឹង្ត្តូវបានផ្ដលឱ
់ យកូនសិសស
ហេតុអវបា
ី នជាសមាគម្ OEA និង្សង្កាត់ OUSD ម្ិន
អាចឈានែល់កច
ិ ត្ច ពម្ហត្ពៀង្គ្នា និង្បហ្ជ ៀសការហ្វើ

ញុំ ហៅកាុង្អំ ង្
ុ ហពលហ្វក
ើ ែ
ូ កម្មដែរឬហទ?
នឹង្ត្តូវបានផ្ដល់ជូនសិសសញុំ។ ដផ្ាកបំហ រើហសវអាហាររូបតាម្ភ

កូែកម្ម?

OUSD នឹង្ផ្ដល់អាហារនងៃត្តង្់ជូនសិសសញុំ ហៅកាុង្អំ ុង្ហពល

ហយើង្ទំង្អស់គ្នាផ្ដល់គណ្
ុ តនម្ៃ និង្ែឹង្គុណ្ត្គូបហត្ង្ៀនរបស់

ហ្វើកូែកម្ម។ ជហត្ម្ើសអាហារហពលត្ពឹក នឹង្មានលកខណ្ៈសាម្្ា

ហយើង្ បុដនតហយើង្ក៏ចង្់ឱយត្បាកែផ្ង្ដែរ ថ្នកិចស
ច នាដែលហយើង្

និង្មានជូនហៅកាុង្អាហារដ្ឋានសិសសសាលា ផ្ទុះបាយ ឬបនទប់ព

ត្ពម្ហពៀង្គ្នាហ

ុះ គឺសហត្ម្ចបាន តាម្រយៈការយល់ែឹង្ពីគ្នាហៅ

េុហគ្នលបំណ្ង្របស់សាលាហរៀនហរៀង្ខ្ៃួ ន។ 73.4% ននកូនសិសស

វញញហៅម្ក អំពីអវដី ែលលអត្បហសើរសត្មាប់កូនសិសស។ ហនុះមាន

OUSD ទទួលទនអាហារហដ្ឋយឥតគិតនងៃ ឬតាម្ការប្ចុ ុះនងៃ

ន័យថ្ន ហយើង្ត្តូវដតការពារសា
ា នភាពេិរ្ា វតាុននសង្កាត់ OUSD

ហេើយហយើង្ែឹង្ថ្នត្គួសារជាហត្ចើន ពឹង្ដផ្អកហលើអាហារសាលា

ហែើម្បីឱយហយើង្អាចផ្តល់ឱយសាលាហរៀន

ហរៀន ដែលហយើង្ផ្ដល់ជូនសិសសសាលាជាហរៀង្រាល់នងៃ។

របស់ហយើង្ នូវ

្នធានដែលត្តូវការចាំ បាច់ហរៀចំឱយកូនសិសសទំង្អស់ហត្តៀម្ខ្ៃួ ន
ជាហត្សចហែើម្បីហរៀនចប់ហា វញទាល័យ និង្ចាប់យកអាជីព។

ហតើកន
ូ សិសសត្តូវហៅហរៀនដែរឬហទ ត្បសិនហបើមាន

ញ ស
ញ នឹង្ហបើក
ហតើកម្ម វ្
ី ក
ិ ាហត្កាយហពញហចញពីហរៀនវញ
ហៅកាង្
ុ ហពលហ្វក
ើ ែ
ូ កម្មដែរឬហទ?
ុ អំ ង្
ហបើក។ កម្ម វញ្ីសិកាហត្កាយហពលហចញពីហរៀនវញញដែលឧបតាម្ភ

កូែកម្ម?

ហ ើង្ហដ្ឋយរែា និង្សេព័នធ នឹង្ហៅដតហបើក ត្បសិនហបើមាន

ត្តូវហៅហរៀន។ សាលាហរៀនទំង្អស់ននសង្កាត់ OUSD នឹង្ហៅដត

កូែកម្ម។ ថ្នាក់ែឹក ំ សាលាហរៀន នឹង្ដចករំដលកពត៌មានអំពី

ហបើក ហេើយកូនសិសសត្តូវបានហគរំពឹង្ថ្ន នឹង្ហៅចូលហរៀន ហលើក

រហបៀបដែលកូែកម្ម អាច ឬម្ិនអាចបុះពាល់ែល់កម្ម វញ្ស
ី ិកា

ដលង្ដតមានការត្បកាសលុបហចាលជាផ្ៃវូ ការពីសង្កាត់។

ហត្កាយហពលហចញពីហរៀនវញញ ហៅសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអា
ក។ ចាប់ត្បតិបតដិែស
៏ ំខាន់របស់សង្កាត់ដែលមានយូរលង្់ម្ក

ហតើមានអវ ហី កើតហ ង្
ើ ត្បសិនហបើកន
ូ ខ្្ុ ំ ម្ិនបានហៅហរៀន
ហៅកាង្
ុ ហពលហ្វក
ើ ែ
ូ កម្ម?
ុ អំ ង្
ចាប់ត្បតិបតដហិ លើការម្កហរៀនហទៀង្ទត់រាល់នងៃរបស់កូនសិសសនន
សង្កាត់ OUSD នឹង្ត្តូវបានអនុវតត កាុង្អំ ុង្ហពលហ្វើកូែកម្ម។
សត្មាប់ព័ត៌មានលម្អត
ិ សូម្អានហៅកាុង្ហគេទំព័ររបស់សង្កាត់
www.ousd.org/studentfamilyhandbook។

ហេើយ ដចង្ថ្ន កូនសិសសអាចចូលហរៀនកាុង្កម្ម វញ្ីសិកាហត្កាយ
ញ បាន ដតត្បសិនហបើពួកហគម្កហរៀន្ម្មតា។
ហពលហចញពីហរៀនវញ
ត្បសិនហបើកូនហលាកអាកម្ិនបានម្កហរៀន ហៅកាុង្អំ ុង្ហពលហ្វើ
កូែកម្មហ

ុះហទ អ្ច ឹង្កូនហលាកអាក នឹង្ម្ិនអាចម្កចូលហរៀនកាុង្

កម្ម វញ្ីសក
ិ ាហត្កាយហពលហចញពីហរៀនវញញហទ ហៅនងៃទំង្េាឹង្។

ត្បសិនហបើខ្ុ្ មា
ំ នសំណ្រួ ហត្ចើនដងម្ហទៀត ហតើឱយខ្្ុ អា
ំ ច
ទក់ទង្នរណាខ្ៃ ុះបានហៅ?
សូម្ចូលអានកាុង្ហគេទំព័រ www.ousd.org/teacherstrike

One Pager 'Resource Guide' about Potential Strike / Cambodian

ហត្តៀម្ខ្ៃួ នជាហត្សចហែើម្បីកូែកម្មដែលអាចហកើតហ ង្
ើ
សត្មាប់រកចហម្ៃើយ

ហៅនឹង្សំណ្ួរដែលបានសួរជាញឹកញ

ប់។ ហលាកអា កអាចទក់ទង្សាលាហរៀនរបស់ហលាកអា កផ្ង្ដែរ
ត្បសិនហបើហលាកអាកមានសំណ្ួរណាម្ួយ អំពីសាលាហរៀនរបស់
កូនហលាកអា ក ដែលទក់ទង្ហៅនឹង្ការហ្វើកូែកម្ម។ ពត៌មាន
ទក់ទង្សាលាហរៀនរបស់ហយើង្ គឺមានដ្ឋក់ជូនហៅហលើហគេទំព័រ
www.ousd.org/schools។

សូម្និោយត្បាប់កន
ូ ៗរបស់ហលាកអា ក

សូម្ផ្ដលព
់ ត៌មានងមប
ី ផ្
ំ ត
ុ របស់ហលាកអា ក

ហៅកាុង្ត្ពឹតិកា
ត រណ្៍ហ្វើកូែកម្ម កុមារអាចយល់ត្ច ំ។ ហយើង្ខ្្ុ ំហសា ើ

សូម្ហ្វើោង្ណាឱយពត៌មានហៅហលើប័ណ្ាអាសនារបស់ហលាកអា ក

សុំឱយហលាកអា កនិោយត្បាប់កូនៗហលាកអា ក ឱយបានហទៀង្ទត់

ជាពត៌មានងមីបំផ្ុត ហែើម្បីឱយសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអា ក អាច

ហែើម្បីឱយពួកហគហចុះសាកសួរ ត្បសិនហបើពួកហគមានបញ្ហាបារម្ភណា

ផ្ដល់ែំណ្ឹង្ជូនហលាកអា កអំពីអវីៗដែលបានហកើតហ ើង្ងមីៗ។

ម្ួយ។ ខាង្ហត្កាម្ហនុះ គឺជាគនៃឹុះខ្ៃ ុះៗ ដែលនឹង្ជួយហលាកអា កកាុង្

សាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអា ក ត្តូវមានជានិចច នូវពត៌មានងមីបំផ្ត
ុ

និោយត្បាប់កូនៗហលាកអាក តាម្កត្ម្ិតវ័យរបស់ពួកហគ។

សំរាប់ទក់ទង្ត្កុម្ត្គួសារហលាកអាក ដែលកាុង្ហ

ុះរួម្មានែូចជា

ហលខ្ទូរស័ពទ អុីដម្ល និង្អាសយដ្ឋានផ្ទុះរបស់ហលាកអា ក។

ឹ ទំនុកចិតដកូនៗរបស់អាក
ពត្ង្ង្
ពនយល់ថ្នការហ្វើកូែកម្ម គឺជាហរឿង្ហកើតហ ើង្បហណា
ត ុះអាសនា
ហេើយថ្នម្នុសសទំង្ហ

ុះ នឹង្ វញលត្ត ប់ហៅហ្វើការង្ករ វញញហរៀ

ហ្វើោង្ណាឱយសាលាហរៀនរបស់កន
ូ ហលាកអា ក មានប្ជ ីថ្នាហំ ពទយ
ងមីបំផ្ុតរបស់កូនហលាកអា ក។ សូម្បហង្ាើតដផ្នការសកម្មភាពម្ួយ
ជាម្ួយនឹង្ យកសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអាក ទុកផ្ដល់ថ្នា ំ

ង្ៗខ្ៃួ ន។

ហពទយ ជាពិហសស គឺថ្នាចា
ំ ក់សហស្រង្កគុះប ទ ន់ និង្ថ្នា ំ EpiPen និង្ថ្នា ំ

សូម្ហតតតជាសំខាន់ហលើកិចកា
ច រហរៀនសូត្ត
សូម្ហលើកទឹកចិតឱ
ត យកូនហលាកអា ក បនដយកចិតទ
ដ ុកដ្ឋក់ហតដតជា
សំខាន់ហលើការសិការបស់ពួកហគ។

Glucagon ហែើម្បីហ្វើោង្ណាឱយតត្ម្ូវការដងសុខ្ភាពទំង្អស់
របស់កូនហលាកអា ក ត្តូវបានហដ្ឋុះត្សាយជូន។

ឹ ហេតុការណ្៍បានហត្ចើនពីសង្កាត់
ែង្

សត្មាប់កូនសិសសថ្នាក់ TK - 5

សាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអា ក នឹង្ផ្តល់ព័ត៌មានតាម្រយៈការ

សា
ា នភាពហនុះ អាចត្តូវបានហត្បើទុកជាហពលហ្ៃៀតឱកាសបហត្ង្ៀន

ហៅហដ្ឋយសវ ័យត្បវតដិ តាម្រយៈអុីដម្ល និង្/ឬ តាម្រយៈហសវ

បាន។ ហលាកអា កអាចត្បាប់កូនហលាកអា កថ្ន ហពលខ្ៃ ុះម្នុសស

ហផ្្ើសារជាអតាបទ។ ហលាកអាកអាចទទួលបាននូវការហៅហដ្ឋយ

ហពញវ័យ មានការដខ្វ ង្គំនិតគ្នា ែូហចាុះពួកហគត្តូវការជួបជុំគ្នា ហែើម្បី

សវ ័យត្បវតដិ ឬអុីដម្លហដ្ឋយតទល់ពស
ី ង្កាត់ផ្ង្ដែរ។ សង្កាត់នឹង្ផ្ត

និោយគ្នា និង្ហ្វើការរួម្គ្នា ហែើម្បីរកែំហណាុះត្សាយ។ ការសនទ

ល់ព័ត៌មានហទៀង្ទត់ តាម្រយៈត្បព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម្ និង្ហៅ

អំពីកូែកម្ម ត្តូវមានលកខណ្ៈសម្ត្សបហៅតាម្វ័យរបស់កុមារ។

ហលើហគេទំព័ររបស់ហយើង្ផ្ង្ដែរ។ សូម្ទទួលព័ត៌មានពីពួកហយើង្

សូម្ និោយត្បាប់កូនៗហលាកអា កោង្ណាឱយពួកហគែឹង្ថ្ន ពួក

តាម្រយៈ @ousdnews តាម្រយៈហេវសបុក និង្ twitter និង្/ឬ

ហគពុំបានហ្វើអវខ្
ី ុសហ

ចូលអានហៅកាុង្ហគេទំព័រ www.ousd.org/teacherstrike

ុះហទ។

ហែើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានងមីៗ និង្្នធានជាក់លាក់ ចំហពាុះការ

សត្មាប់សិសសថ្នាក់ទី 6 - 12
សា
ា នភាពហនុះ អាចត្តូវបានហត្បើទុកជាហពលហ្ៃៀតឱកាសបហត្ង្ៀន
បាន។ សត្មាប់កុមារដែលមានវ័យចំណាស់ ហលាកអា កអាចផ្ដល់
ពត៌មានហត្ចើនដងម្ហទៀត និង្សុំឱយពួកហគហ្វើការសនទ អំពីបញ្ហា
ហនុះ។ សូម្ពនយល់ថ្ន មានភាគីពីរខាង្ គឺសមាគម្អប់រំអូក ិនែ៍
(OEA) សេជីពត្គូបហត្ង្ៀន ទល់នឹង្សង្កាត់សាលាហរៀន ហេើយ
ថ្នពួកហគទំង្ពីរ បានពាោម្ហ្វើការត្ពម្ហត្ពៀង្គ្នាដែលមាន
យុតិ្
ដ ម្៌សំរាប់ម្នុសសត្គប់ៗគ្នា។

One Pager 'Resource Guide' about Potential Strike / Cambodian

ហ្វើកូែកម្មរបស់ត្គូបហត្ង្ៀន។

