
ກະ ຊວງ ຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ 
ກົມສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ  

ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການສະຫະລັດ 
ຫ້ອງການສິ ດທິ ມະນຸດ ຂອງ  

ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບພ່ໍແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ (LEP) 
ແລະສໍ າລັບໂຮງຮຽນ ແລະເຂດການສຶ ກສາທີ່ ສື່ ສານກັບເຂົ າເຈົ ້ າ

ໃບຂໍ ້ ມູນນີ ້ ຕອບບັນດາຄຳຖາມທີ່ ມັກຖາມກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງພ່ໍແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງຜູ້ທີ່ ເວົ ້ າ, ຟັງ,
ອ່ານ ຫຼື ຂຽ ນພາສາອັງກິດບໍ່ ຄ່ອງແຄ້ວ ເພາະວ່າມັນບໍ່ ແມ່ນພາສາຕ້ົນຕໍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.

ໂຮງຮຽນຂອງລູກຂ້ອຍຕ້ອງສະໜອງຂໍ ້ ມູນໃຫ້ຂ້ອຍໃນພາສາທີ່ ຂ້ອຍສາມາດເຂົ ້ າໃຈໄດ້ແມ່ນບໍ ?

ແມ່ນ.  ໂຮງຮຽ ນຕ້ອງສື່ ສານແຈ້ງບອກຂໍ ້ ມູນໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ງດ້ານພາສາອັງກິດ
ຈໍ າກັດ ໃນພາສາທີ່ ພວກເຂົ າສາມາດເຂົ ້ າໃຈ ໄດ້ກ່ຽວກັບທຸກໂປຣແກຣມ, ການບໍ ລິ ການ ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່
ຖື ກແຈ້ງບອກໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່ຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ. ນີ ້ ກວມລວມ, ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ຖື ກຈໍ າກັດ, ຂໍ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

• ການຈດທະ ບຽ ນ ແລະການລງ່ືຊເຂາຮຽ ນໃນ • ຂນຕອນການຮອງທກ ແລະແຈ້ງການກ່ຽວ
ໂຮງຮຽ ນ  ແລະໃນໂປຣແກຣມຕ່າງໆຂອງ ກບກາ ນ່ໍບເລອກປະຕບດ
ໂຮງຮຽ ນ

• ໂປຣແກຣມການຊວຍເຫອດ້ານພາສາ • ປມຄມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ
• ບັດລາຍງານ • ໂປຣແກຣມເດກເກງ ແລະມພອນສະຫວັນ
• ນະໂຍບາຍ  ແລະ ລະ ບຽ ບຂນຕອນການປະຕ • ໂຮງຮຽ ນແມ່ເຫກ ແລະໂຮງຮຽ ນໃນທນ

ບດວໄນ ຂອງນັກຮຽນ ຂອງລັດຖະບານ
• ການສກສາພເສດ  ແລະກາ ນໍບິລການ່ີທ • ການຮອງຂຮບການອະນຸຍາດຈາກພໍ່

ກຽວຂອງແລະການປະຊມເພອປກສາຫາືລ ແມຜປກຄອງໍສາລັບການເຂາ
ໃນວຽກງານການຶສກສາພເສດ ຮວມຂອງນກຮຽນໃນກດຈະ ກໍາຕ່າງໆໃນ

• ກອງປະຊຸມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ-ຄອາຈານ ໂຮງຮຽ ນ
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ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາໃຫ້ຖ້າຂ້ອຍຮ້ອງຂໍ ເອົ າມັນເຖິງແມ້ວ່າລູກຂອງຂ້ອຍ
ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ ກ່ໍຕາມ ແລະຂ້ອຍເອງກ່ໍຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ
ພໍສົມຄວນແບບນີ ້ ຊິ ໄດ້ບໍ ?

ແມ່ນ.  ໂຮງຮຽ ນຕ້ອງຕອບສະໜອງຕ່ໍການຮ້ອງຂໍ ເອົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາຂອງພ່ໍ
ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ  ໂປດຈໍ າໄວ້ວ່າພ່ໍແມ່ສາມາດມີ ຄວາມ
ຈໍ າກັດໃນການປາກເວົ ້ າພາສາອັງກິດທີ່ ຄອ່ງແຄ້ວ ເຖິງແມ້ວ່າລູກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຈະມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ
ດ້ານພາສາອັງກິດກ່ໍຕາມ.
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ກະ ຊວງ ຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ  ກະ ຊວງ ສຶ ກສາທິການສະຫະລັດ 
ກົມສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ ຫ້ອງການສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ 

ໜ້າ 2 ໃນ  3 

ໂຮງຮຽນຂອງລູກຂ້ອຍອາດຈະຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ລູກຂ້ອຍຫລື ນັກຮຽນອື່ ນໆ, ຫຼື ພະນັກງານໂຮງຮຽນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຝຶກ
ມາເປັນຢ່າງດີ ເປັນຜູ້ແປເອກະສານ ຫຼື ແປປາກເປົ່ າໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ບໍ ? 

ບໍ່ ໄດ້. ໂຮງຮຽ ນຕ້ອງສະໜອງການແປເອກະ ສານ  ຫຼື ການແປປາກເປົ່ າຈາກບຸກຄົນທີ່ ເໝາ ະ ສົມ ແລະມີ
ຄວາມສາມາດຄົບຖ້ວນ ແລະບໍ່ ສາມາດອີ ງໃສ່ ຫຼື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ນັກຮຽນ, ອ້າຍເອື ້ ອຍນ້ອງ, ໝູ່ເພ່ືອນ ຫຼື
ພະນັກງານໂຮງຮຽ ນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຝຶກມາເ ປັນຢ່າງດີ  ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ແປເອກະ ສານ  ຫຼື ແປປາກເປົ່ າໃຫ້
ແກ່ພ່ໍແມ່ຫລື ຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍ. 

ມີ ຂໍ ້ ມູນຫຍັງແດ່ທີ່ ຂ້ອຍຄວນຄາດຫວັງຈາກໂຮງຮຽນຖ້າລູກຂອງຂ້ອຍແມ່ນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ? 

ເມື່ ອລູກຂອງທ່ານຈົດທະບຽນເຂົ ້ າໂຮງຮຽ ນ , ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບໃບສຳຫຼວດດ້ານພາສາໃນເຮື ອນ ຫຼື
ແບບຟອມທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນເພ່ືອຕື່ ມຂໍ ້ ມູນໃສ່ ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃຫ້ທາ ງໂຮງຮຽນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດ
ຂອງຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດເຊິ່ ງເປັນຜູ້ທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານ
ພາສາ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານຖື ກລະບຸວ່າເປັນຜູ້ຮຽ ນພາສາ, ໂຮງຮຽ ນຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່ານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນພາຍໃນ  30 ວັນນັບຈາກເລີ່ ມເປີ ດສົກຮຽນ ເຊິ່ ງ ເລີ່ ມດ້ວຍຂໍ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມຄ່ອງ
ແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຂອງລູກທ່ານ, ໂປຣແກຣມ ແລະການບໍ ລິ ການຕ່າງໆທີ່ ມີ ໃຫ້ເພ່ືອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶ ກສາຂອງລູກທ່ານແລະສິ ດທິຂອງທ່ານໃນການເລື ອກບໍ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໂປຣ
ແກຣມ ຫຼື ການບໍ ລິ ການສະ ເພາ ະ ໃດໜ່ຶງສໍ າລັບຜູ້ຮຽ ນພາສາອັງກິດ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ
ສິ ດທິຂອງຜູ້ຮຽ ນພາສາອັງກິດ, ໃຫ້ເຂົ ້ າເບິ່ ງ 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501-
laotian.pdf.  

ຂະບວນການປະເພດໃດແດ່ທີ່ ເຂດການສຶ ກສາສາມາດໃຊ້ເພ່ືອລະບຸພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານ
ພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ? 

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງພັດທະນາ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະບວນການສໍ າລັບການກໍານົດວ່າພ່ໍແມ່
ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ ຈໍ າກັດຫຼື ບໍ່  ແລະລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາຂອງ
ເຂົ າເຈົ ້ າ. 

• ຂະບວນການນ້ັນຄວນຖື ກອອກແບບມາເພ່ືອລະບຸພ່ໍແມ່ທຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ
ດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ ຈໍ າກັດ ລວມທັງພ່ໍແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງຜູ້ທີ່ ພາ ສາຕ້ົນຕໍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່
ແມ່ນພາສາທ່ົວໄປ ໃນເຂດການສຶ ກສານ້ັນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ ລູກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານ
ພາສາອັງກິດ. 

• ຕົວຢ່າງວ່າ ເຂດການສຶ ກສາອາດຈະ ໃຊ້ການສຳຫຼວດພາສາທີ່ ໃຊ້ຢູ່ເຮື ອນ ເພ່ືອສອບຖາມວ່າພ່ໍ
ແມ່ຕ້ອງການການສື່ ສານປາກເປົ່ າ ແລະ/ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອື່ ນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ
ພາສາອັງກິດຫຼື ບໍ່ .   

• ແນ່ນອນ, ການສອບຖາມເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງໂຮງຮຽ ນຄວນຖື ກແປເປັນພາສາທີ່ ໃຊ້ກັນທ່ົວໄປໃ ນ
ໂຮງຮຽ ນ  ແລະຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ເພ່ືອໃຫ້ບົດສອບຖາມນ້ັນຖື ກອອກແບບມາເພ່ືອສ່ົງເຖິງພ່ໍ
ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍໃນພາສາທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດເຂົ ້ າໃຈ ໄດ້. 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501-laotian.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501-laotian.pdf


ກະ ຊວງ ຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ  ກະ ຊວງ ສຶ ກສາທິການສະຫະລັດ 
ກົມສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ ຫ້ອງການສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ 

ໜ້າ 3 ໃນ  3 

ບາດກ້າວໃດແດ່ທີ່ ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງດໍ າເນີ ນເພ່ືອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາຢ່າງມີ
ປະສິ ດທິຜົນໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຄອ່ງແຄ້ວດ້ານພາສາຈໍ າກັດ ຫລື LEP? 

• ເຂດການສຶ ກສາຕ້ອງສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ ເຊັ່ ນວ່າ ໂດຍການມອບໃຫ້ເອກະ
ສານທີ່ ໄດ້ແປແລ້ວ ຫຼື ລ່າມແປພາສາປາກເປົ່ າ. ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາຕ້ອງບໍ່ ເສ ຍຄ່າ ແລະ
ຖື ກສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະນັກງານທີ່ ເໝາ ະ ສົມ ແລະ ຊຳນານງານ ຫຼື ຜ່ານນັກແປຈາກຂ້າງ
ນອກທີ່ ເໝາ ະ ສົມ ແລະມີ ຄວາມຊຳນານງານ. 

• ເຂດການສຶ ກສາຄວນຮັບປະກັນວ່າລ່າມແປພາສາ ແລະນາຍແປພາສາຕ້ອງມີ ຄວາມຮູ້ໃນທັງ
ສອງພາສາກ່ຽວກັບຄຳສັບ ຫຼື ເນື ້ ອໃນສະ ເພາະທີ່ ຈະ ຖື ກໃຊ້ໃນການສື່ ສານທີ່ ເວົ ້ າເຖິງແລະ
ໄດ້ຜ່ານການຝຶກມາເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລ່າມແປພາສາ ແລະນາຍແປພາສາ, ຈັນ
ຍາບັນຂອງການແປປາກເປົ່ າ ແລະການແປເອກະ ສານ , ແລະຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັກສາ
ຄວາມລັບ. 

• ມັນບໍ່ ພຽງພໍໃນການໃຊ້ພະນັກງານທີ່ ຮູ້ສອງພາສາເທ່ົານ້ັນ.  ຕົວຢ່າງ, ພະນັກງານຜ້◌ູ ໜ່ຶງທີ່ ຮູ້
ສອງພາສາອາດຈະ ສາມາດສື່ ສານໂດຍ ກົງກັບພ່ໍແມ່ທີ່ ຮູ້ພາ ສາອັງກິດຈໍ າກັດໃນພາສາອື່ ນ, 
ແຕ່ອາດຈະ ບໍ່ ສາມາດແປປາກເປົ່ າເປັນ ຫຼື ຈາກພາສານ້ັນໄດ້, ຫຼື ແປເອກະສານຕ່າງໆໄດ້. 

ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ຖ້າຂ້ອຍມີ ຄໍ າຖາມ, ຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ ຫຼື ເຊື່ ອວ່າໂຮງຮຽນກໍາລັງ
ບໍ່ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດເຫ່ົຼານີ ້ ? 

• ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າເບິ່ ງເວັບໄຊ ທ໌ຂອງຫ້ອງການສິ ດທິພົນລະເມື ອງ (OCR) ຂອງກະ ຊວງ
ສຶ ກສາສະຫະລັດທີ່  www.ed.gov/ocr ຫຼື ຕິດຕ່ໍຫາຫ້ອງການ OCR ທີ່ ເບີ ໂທລະສັບ (800) 421-
3481 (TDD: 800-877-8339) ຫຼື ທີ່  ocr@ed.gov.  ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການຍື່ ນການ
ຮ້ອງຮຽ ນ, ໃຫ້ເຂົ ້ າເບິ່ ງ http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto-
laotian.pdf. 

• ທ່ານອາດຈະ ເຂົ ້ າເບິ່ ງເວັບໄຊ ທ໌ຂອງກົມສິ ດທິພົນລະເມື ອງຂອງກະ ຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ ທີ່  
www.justice.gov/crt/about/edu/ ຫຼື ຕິດຕ່ໍຫາກະ ຊວງ DOJ ທ່ີ່ເບີ ໂທລະສັບ (877) 292-3804 
ຫຼື  ອີ ເມລ education@usdoj.gov.  ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການຍື່ ນການຮ້ອງຮຽ ນ, ໃຫ້
ເຂົ າ◌້ ເບິ່ ງ www.justice.gov/crt/complaint/#three. 

• ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບພັນທະໜ້າທີ່ ຂອງເຂດການສຶ ກສາຕ່ໍກັບນັກຮຽນຜູ້ຮຽ ນພາສາ
ອັງກິດ ແລະພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ, ຄຳແນະ ນຳເພ່ີມເຕີມຂອງ
ຫ້ອງການ  OCR ແມ່ນມີ ໃຫ້ທີ່  
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html.  
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