អត្ថ ន័យននការបញ្ជាក់ការយល់ព្រម
ការបញ្ជាក់នៃការយល់ព្រមគឺជាការដឹង ការស្ម ័ព្គចិត្ដ ៃិងការស្ម្ព្មចចិត្ដម្ៅវ ិញម្ៅមកកនុងចំម្ោមអ្ន ក
ចូ លរ ួមដដលបាៃចូ លរ ួមស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទ។ ការយល់ព្រមអាចព្ត្ូវបាៃផ្ដ លម្់ ោយពាកយស្មត ីឬ
ជាស្កមម ភារ ម្ៅម្រលដដលពាកយឬស្កមម ភារទ ំងម្ ោះបម្ងក ើត្ការអ្ៃុញ្ជាត្ចាស្់លាស្់ដដលទក់ទង
ម្ៅៃឹងការបង្ហាញឆៃទ ៈនៃព្បព្រឹត្ដម្ៅស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទ។ ការម្ៅស្ងាត្់ម្ស្ា ៀមឬការម្្វ ើមិៃដឹងមិៃឮមិៃ
បញ្ជាក់ថាជាការផ្ត លកា
់ រយល់ព្រមម្ទ។ ៃិយមៃ័យនៃការយល់ព្រមមិៃដផ្ែ កម្លើការដព្បព្បួ លនៃរ ូបម្េទ
របស្់អ្នកចូ លរ ួម ចំណង់ផ្ល វូ ម្េទ អ្ត្ដ ស្ញ្ជាណម្េទ ឬការបង្ហាញរីម្េទម្ ោះម្ទ។
ការយល់ព្រមម្ៅស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទោមួ យឬមុៃការយល់ព្រមស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទរវាងឬជាមួ យដផ្ន ក
ោមួ យមិៃត្ព្មូវដត្ការបងក ម្ោយការយល់ព្រមម្លើស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទម្ផ្េងៗ។
ការយល់ព្រមព្ត្ូវបាៃរាប់បញ្ចល
ូ ដត្មិៃកំណត្់ព្ត្ឹមដត្បុគគលដដលចាប់ម្ផ្ដ ើមស្កមម ភារស្ថ ិត្ម្ព្កាម
ឥទធ ិរលនៃថានម្ំ ញៀៃៃិង/ឬម្ព្គឿងព្ស្វ ឹងម្ ោះម្ទ។
ការយល់ព្រមអាចយល់ព្រមជាដំបូងបុដៃដ អាចដកវ ិញព្គប់ម្រលោក៏បាៃ។
ការយល់ព្រមមិៃអារព្បព្រឹត្ដម្ៅបាៃម្ទម្ៅម្រលមៃុស្េបាត្់បង់ស្មត្ថ ភារ ដដលវាម្កើត្ម្ ើងម្ៅម្រល
បុគគលម្ននក់បាត្់បង់ស្មត្ថ ភារម្ព្រើស្ម្រ ើស្ម្ោយស្ងមរត្ីៃូវនដគូ កនុងស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទម្ទ។ ការម្្វ ើឲ្យបាត្់
បង់ស្មត្ថ ភារអាចព្ត្ូវបាៃបងក ម្ោយមិៃដឹងខ្ល ួៃឬស្ថ ិត្កនុងការម្ដកមិៃដឹងខ្ល ួៃ ស្ថ ិត្កនុងការ
បងខ ំម្ោយមិៃស្័ម ព្គចិត្ដ មិៃដូ ម្ចន ោះមិៃអាចចាត្់ទុកជាការយល់ព្រមបាៃម្ទ។ អាព្ស្័យម្លើកព្មិត្នៃភារ
ព្ស្វ ឹង បុគគលោដដលស្ថ ិត្ម្ព្កាមឥទធ ិរលនៃម្ព្គឿងព្ស្វ ឹង ម្ព្គឿងម្ញៀៃ ឬ ភារព្ស្វ ឹងដ៏នទម្ទៀត្អាចម្្វ ើឲ្យ
បាត្់បង់ស្មត្ថ ភារៃិងជា លទធ ផ្លមិៃអាចព្រមម្ព្រៀង។
ការយល់ព្រមមិៃអាចព្បព្រឹត្ដម្ៅម្រលវាជាលទធផ្
ិ លនៃការបងខ ិត្បងខ ំ ការបញ្ចុោះបញ្ចល
ូ ការបងខ ំ ឬកំរាម
កំដែង។
ម្ៅម្រលការយល់ព្រមព្ត្ូវដកឬអាចឈប់ផ្ដលឲ្
់ យ ស្កមម ភារផ្ល វូ ម្េទព្ត្ូវដត្បញ្ឈប់។

ការលលើកលលងលោសលេញរីការលព្បើព្ាស់ឱសថនិងលព្រឿងព្សវ ឹង
ស្ុខ្ភារៃិងស្ុវត្ថ ិភារនៃស្ិស្េទ ំងអ្ស្់ម្ៅ Rockland Community College គឺស្ខា
ំ ៃ់ជាទីបំផ្ុត្។ RCC
ស្ូ មស្ម្នគល់ថាស្ិស្េដដលបាៃម្ស្រៃិង/ឬម្ព្បើថានម្ំ ញៀៃ (មិៃថាដត្ម្ោយស្ម ព្័ គចិត្ដឬមិៃស្ម ័ព្គ) ម្ៅម្រល
ដដលម្នៃអ្ំរែ
ី ឹងារ ួមម្នៃដត្មិៃកំណត្់ព្ត្ឹមដត្អ្ំម្រើែឹងារកនុងព្គួ ស្ងរ ការោត្់រួបព្បព្រឹត្អ្ំម្រើែឹងារ
ការលបព្បហារ ឬ ការរំម្លាេផ្ល វូ ម្េទម្កើត្ម្ ើងអាចៃឹងស្ងទក់ម្ស្ទ ើរកនុងការរាយការណ៍ម្ៅឧបត្ដ ិម្ែត្ុទ ំង
ម្ៃោះម្ោយកាាចនៃផ្លវ ិបាកស្ព្ម្នប់ការព្បព្រឹត្ដរបស្់រួកម្គផ្ទទល់។ RCC ម្លើកទឹកចិត្ដយងខាាំងដល់ស្ិស្េ
រាយការណ៍អ្ំម្រើែឹងារ ួមម្នៃ_ដត្មិៃកំណត្់ព្ត្ឹមដត្អ្ំម្រើែឹងារកនុងព្គួ ស្ងរ ការោត្់រួបព្បព្រឹត្តអ្ំម្រើ
ែឹងារ ការលបព្បហារ ឬ ការរំម្លាេផ្ល វូ ម្េទម្ៅស្ងថប័ៃដដលពាក់រ័ៃធ។ អ្ន កម្ៅរិត្កដៃា ង
ដដលព្រឹត្ដិការណ៍ម្កើត្ម្ ើងដដលម្្វ ើស្កមម ភារឬបុគគលដដលម្្វ ើស្កមម ភាររាយការណ៍ដដលរាយការណ៍នៃ
អ្ំរែ
ី ឹងារ ួមម្នៃដត្មិៃកំណត្់ព្ត្ឹមដត្អ្ំម្រើែឹងារកនុងព្គួ ស្ងរ ការោត្់រួបព្បព្រឹត្អ្ំម្រើែឹងារ
ការលបព្បហារ ឬ ការរំម្លាេផ្ល វូ ម្េទម្ៅ RCC ផ្ល វូ ការឬ ម្ៅមន្ដៃដីអ្ៃុវត្ដ ៃ៍ចាប់ៃឹងមិៃព្ត្ូវកាាយជា
កមម វត្ថុស្ព្ម្នប់ RCC's កូ ដនៃការព្បព្រឹត្ដស្កមម ភារស្ព្ម្នប់ការម្លម ើស្ចាប់នៃការម្ព្បើម្ព្គឿងព្ស្វ ឹងៃិង/ឬ
ថានម្ំ ញៀៃដដលម្ៅឯឬដកែរម្រលវាលានៃស្កមម ភារអ្ំម្រើែឹងារកនុងព្គួ ស្ងរ ការោត្់រួបព្បព្រឹត្អ្ំម្រើ
ែឹងារ ការលបព្បហារ ឬ ការរំម្លាេផ្ល វូ ម្េទ។

សិទ្ធិជាមូ លដ្ឋានរបស់សស
ិ ស
ស្ិស្េទ ំងអ្ស្់ម្នៃស្ិទធិ៖
ម្្វ ើការរាយការណ៍ម្ៅមន្ដៃដអ្
ី ៃុវត្ដ ចាប់កនុងត្ំបៃ់ៃិង/ឬបូ លីស្រដឋ ;

ទទួ លបាៃការរាបាលយងយកចិត្ដទុកោក់រអ្
ី ំម្រើែឹងារកនុងព្គួ ស្ងរ ការោត្់រួបព្បព្រឹត្អ្ំម្រើែឹងារ
ការលបព្បហារ ឬ ការរំម្លាេផ្ល វូ ម្េទ;
ម្្វ ើការស្ម្ព្មចចិត្ដថាម្ត្ើចូលរ ួមឬមិៃចូ លរ ួមបង្ហាញរីបទម្លម ើស្ ឬការម្លម ើស្ចាប់ៃិងចូ លរ ួមនៃដំម្ណើរ
ការចាប់ឬការព្បព្រឹត្ដៃិង / ឬដំម្ណើរការត្ុលាការព្រែម ទណឌម្ោយគ្មមៃស្ម្នាត្រីស្ងថប័ៃ។;
ចូ លរ ួមម្ៅកនុងដំម្ណើរការដដលម្នៃភារព្ត្ឹមព្ត្ូវ
មិៃលម្មែ ៀងៃិងផ្ត ល់ៃូវម្ស្ចកត ីរូៃដំណឹងព្គប់ព្គ្មៃ់ៃិងឱកាស្ដដលព្ត្ូវបាៃទទួ លដឹងឮ;
ព្ត្ូវបាៃរាបាលម្ោយនលាលនរៃិ
ូ ងម្ដើមែីទទួ លបាៃរីស្ងថប័ៃស្ុខ្ភារ ព្ត្ឹមព្ត្ូវ
ៃិងការម្គ្មររដលទ ំស្ុខ្ភារៃិងការផ្ត ល់ម្ស្វាព្បឹកា ម្ែើយជាកដៃា ងដដលអាចទទួ លយកបាៃ;
ម្នៃម្ស្រ ើភាររីការផ្ដ ល់ម្យបល់ថាបុគគលរាយការណ៍ម្ៃោះគឺជាកំែុស្ម្ៅម្រលឧព្កិដឋកមម ៃិងការម្លម ើស្
ចាប់ព្ត្ូវបាៃព្បព្រឹត្ដឬគួ របាៃព្បព្រឹត្ដកនុងលកខ ណៈម្ផ្េងមួ យម្ដើមែីម្រៀស្វាងឧព្កិដឋកមម ឬការម្លម ើស្ចាប់
ដបបម្ៃោះ;
ម្រៀបរាប់រីឧបត្ត ិម្ែត្ុម្ៅត្ំោងតាមស្ងថប័ៃមួ យចំៃួៃតាមដដលអាចម្្វ ើបាៃៃិងមិៃទមទរចាំបាច់រ
ម្រៀបរាប់ម្ ើងវវ ិញម្ៅឧបត្ត ិម្ែត្ុទ ំងអ្ស្់ម្ ោះម្ទ។
ព្ត្ូវបាៃការពាររីការស្ងស្ឹករីស្ងថប័ៃ ស្ិស្េខ្ា ោះៗ ការម្ចាទព្បកាៃ់ៃិង/ឬការម្ឆា ើយ ៃិង/ឬមិត្ដរបស្់
រួ កម្គ ព្គួ ស្ងរៃិងអ្ន កស្ងគល់ ម្ៅកនុងដដៃស្មត្ថ កិចចរបស្់ស្ងថប័ៃ;
ចាត្់ចូលយងម្ហាចោស្់មួយកព្មិត្នៃការម្បត ជាាចិត្តមួយនៃបណតឹងឧទធ រណ៍;
ព្ត្ូវបាៃអ្មម្ោយទីព្បឹកានៃការម្ព្រើស្ម្រ ើស្ដដលអាចរួ យៃិងផ្ដ ល់ព្បឹកាដល់ការរាយការណ៍ម្ោយបុគគល
ការម្ចាទព្បកាៃ់ ឬការម្ឆា យ
ើ ម្រលការព្បព្រឹត្ដដំម្ណើរការត្ុលាការឬកនុងអ្ំ ុ ងម្រលដំម្ណើរការរ ួមទ ំងម្រល
កិចចព្បរុំ ៃិងរត្៌ម្នៃដដលទក់ទងទ ំងអ្ស្់ម្ៅៃឹងដំម្ណើរការម្ៃោះ;
អ្ៃុវត្ត ស្ិទធិស្ុី វ ិលៃិងការអ្ៃុវត្ត ៃ៍នៃស្ងស្ ម្ោយគ្មមៃការម្ព្រៀត្ដព្រកម្ោយម្ស្ុប
ើ អ្ម្ងក ត្
ត្ុលាការព្រែម ទណឌ, ឬត្ុលាការ ឬដំម្ណើរការព្បព្រឹត្ដរបស្់ព្គឹោះស្ងថៃ។

ស្ិទធិអ្ៃុវត្ត ម្ោយមិៃគិត្រីរូរស្ងស្ៃ៍, ស្មែ
ុ រ ម្ដើមកំម្ណើត្ ស្ងស្ រំម្ៃឿរ អាយុ
អ្ត្ដ ស្ញ្ជាណឬការបង្ហាញការត្ំរង់ទិស្ផ្ល វូ ម្េទ ស្ងថៃភារព្គួ ស្ងរ ការម្នៃនផ្ទ ម្ពាោះ លកខ ណៈត្ំណររូ រដដល
ម្រៀបចំទុកមុៃ ស្ងថៃភារម្យធា ស្ងថៃភាររៃរងម្ព្គ្មោះអ្ំម្រើែិងាកនុងព្គួ ស្ងរ
ឬការផ្ត ទ ម្ទស្ព្រែម ទណឌៃិង មិៃគិត្ថាម្ត្ើបទម្លម ើស្ ឬការម្លម ើស្ចាប់ម្កើត្ម្ ើងម្ៅកនុងបរ ិម្វណស្ងលា
ម្ព្ៅបរ ិម្វណស្ងលា ឬខ្ណៈម្រលកំរុងស្ិកាម្ៅបរម្ទស្។

ស្ិទធិម្ដើមែីម្្វ ើរបាយការណ៍ម្ៅបូ លីស្ឬស្ៃដ ិស្ុខ្ស្ងកលវ ិទាល័យ មន្ដៃដីអ្ៃុវត្ត ចាប់កនុងត្ំបៃ់ៃិង /
ឬបូ លីស្រដឋ ឬម្ព្រើស្ម្រ ើស្មិៃម្្វ ើការរាយការណ៍ រីរាយការណ៍នៃឧបត្ត ិម្ែត្ុម្ៅស្ងថប័ៃរបស្់អ្នក ម្ដើមែី
ព្ត្ូវបាៃការពារម្ោយស្ងថប័ៃរីការស្ងស្ឹកចំម្ពាោះការរាយការណ៍ឧបត្ត ិម្ែត្ុមួយម្ៃោះ
ៃិងម្ដើមែីទទួ លរំៃួយៃិង្ៃធាៃរីស្ងថប័ៃរបស្់អ្នក។

