ព័ត៌មនសេងខបែផនកនីតិ្របត្តិបត្តិផន
េនកនុងែខមក

ិ
ឆនំ2010 េ្រកយពីឧបបត្តិេហតុអំេពើហិង េនឯវទយល័
យ South Philadelphia High

School ែដល្របឆំងេទនឹងសិស នុសិស អេន្ត្របេវសន៍ជនជតិ

សុី គណៈកមមករទំនក់ទំនង

ទំនងធនធនមនុស ៃនទី្រកុង Philadelphia (Philadelphia Commission on Human Relations -PCHR)
បនចប់េផ្តើមសវនករ

ធរណៈរយៈេពលមួយឆនំ ចំនួន11េលើក ជបន្តបនទប់គន

ពិេសសរបស់េយើងេដើមបីេ

យវ ិ ទអន្តរ្រកុម និង អះ

ះ្រ

េភទ ចំណង់ផូ្លវេភទ អត្តសញញណេភទ

្រគួ

សន ជតិកំេណើត ពូជពង

រ ឬ ្របភពចំណូល។ េគលបំណងគឺេដើមបី

សិស នុសិស នយក

ងពីករេរ ើសេអើងពូជ

មដីកបងគប់
សន៍ ពណ៌សមបរុ

យុ ពិករភព

្ដ ប់េយបល់ផទល់ពីឪពុកម្តយ េ

ថ នភព

ក្រគូអនក្រគូ

និង សមជិកសហគមន៍ដៃទេទៀតជមុនសិន អំពីបទពិេ

ធន៍

របស់ពួកេគជមួយនឹងវ ិ ទអន្តរ្រកុមេនកនុង

រដ្ឋរបស់ទី្រកុង Philadelphia។ ករយល់ដឹង

លំេអៀង មក់ងយ និង ឥរ ិយបទកំេ ល េហើយ

ចប

របស់គណៈកមមករេទេលើវ ិ ទអន្តរ្រកុម្រគបដណ្តប់យ៉ងធំេទេលើ

កបបកិរ ិយែដលមនលកខណៈ

្ត លឱយប៉ះពល់ដល់ផូ្លវកយ និង ផ្លូវចិត្ត

ិ មនដល់សមតថភពរបស់សិស នុសិស កនុងករេរៀនសូ្រត។
្រពមទំងជះឥទធិពលអវជជ
ក ីចំនួនមួយរយ

ក៏បនទទួលនូវករបក្រ

មសិបនក់បនេចញមុខ េដើមបីែចករ ំែលកគំនិតរបស់ពួកេគ េហើយគណៈកមមករ
យជ

យលកខណ៍អក រចំនួន 40 បែនថមេទៀតែដរ។ េយើងទទួលបនទុកេលើ

កតព្វកិចចេនះ េ្រពះករបេ្រង នសិស នុសិស ឱយទទួលយកវបបធម៌ច្រមុះ គឺមិនែមន្រតឹមែតជករ
ចំបច់ស្រមប់សងគម និង េសដ្ឋកិចចប៉ុេ

្ណ ះេទ

ក៏ជកតព្វកិចច សីលធម៌ផងែដរ។

សវនករទំងេនះ បនរ ំេលចេឡើងនូវជំេនឿដ៏មុតមំៃនពួកអនកែដលបនមកេធ្វើ

គណៈកមមករបនរកេឃើញថ វ ិ ទអន្តរ្រកុមគឺជបញ
្ហ ្របព័នធទំងមូលេនតំបន់
កនុងទី្រកុង Philadelphia ែដល្រតូវករដំេ

ទេង្វើបនេកើតេឡើងម្តងេទៀតេនកនុង

ះ្រ

េយើងទទួលបនភស្តុ

ស្វ័យ្របវត្តិជបេ
អន្តរ្រកុមេទ។
លកខណៈ

្ត ះ

ជេ្រចើន។

្របសិទិភ
ធ ព និង យុទធ

មសកខីភពរបស់
ះ្រ

ក ីបនឱយដឹងថ

យវ ិ ទេនះឱយបន្រគប់្រគន់េទ

—សិទិ្រធ សបចបប់—កំពុងេធ្វើឱយ

ថ នភពកន់ែតធងន់ធងរេឡើង។

ងថ េគលនេយបយមិនអនុេ្រគះ ចំេពះករបញឈប់ពី
សនន ែដលតំបន់េនះ្របកន់យកមិនបនកត់បនថយនូវភព

ិ យ្រតូវបន
ល់េពលែដលចបប់វន័

ថ បន និង

េរៀន

យជលកខណៈ្របព័នធ។ វ ិ ទទំងពកយសម្តី និង

តំបន់េនះជេរឿយៗមិនបន្របឹងែ្របងេធ្វើករបងករ និង េ
េហើយកង្វះខតចំេណះដឹងខងភ

ក ី។

េ

យ

នតឹង

ិ យេនះគឺមន
ក់េចញ តំបន់េនះ្រតូវែតធនថវន័

ចអនុវត្តបន និង មិនែមនមនែតករ

ក់ទណ្ឌកមមេទ។ េយើងបនដឹងថ

ិ មនដូចជករស្រមុះស្រមួលគន ករ្របកន់
្រស្តវជជ

កបបកិរ ិយល្អ និង

ិ
ករព្រងឹងេឡើងវញៃនយុ
តិធ
្ត ម៌ គឺមិនទន់បនេ្របើ្របស់ ឬ អនុវត្ត្រគប់ ្រគន់េនេឡើយ។

ិ មននិងសកមមែដលពួកេគចូលរួម
មុិញ សិស នុសិស ក៏មននិយយពីកិចច្របឹងែ្របងវជជ

យ៉ ង
េ

័ េដើមបីេ
យមនជំនួយគំ្រទពីមនុស េពញវយ

យវ ិ ទេ

ះ្រ

ែដលអនកអប់រ ំ និង បុ គគលិកមនបំណងចង់ក

ិ ។ េយើងបនឮអំពី
យសន្តិវធី

ងចំណងេម្រតីភព និង គំរូ

កបបកិរ ិយ

ិ
ចទក់ទងគនេទវញេទមកបន

មរយៈ

ិ ែដលេផ្តតេទេលើសហគមន៍
ែដលគួរឱយេគរពយ៉ ងសកមម។ េយើងបនេឃើញពីគំរៃូ នកមមវធី
័
ែដលបនេធ្វើឱយយុវវយែដលមកពី
្របភពេផ ងៗគន
ករផ្លស់បូ្តរករចប់

រមមណ៍នន។

ិ មនទំងេនះេហើយក្តី វត្តមនៃនកររ ីក ល
េទះបីជមនកិចច្របឹងែ្របងវជជ
មិនបនេ

ះ្រ

យេនែតមន។ ប៉ុែន្ត

លវ ិ ទអន្តរ្រកុមែដល

គឺជក្តីសងឃឹមដ៏េមះមុតរបស់គណៈកមមករ

ែដលថ របយករណ៍េនះ
្រពមទំងអនុ
េ

ះ្រ
មន

យ

សន៍ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះនឹងេដើរតួជក ្ត ជំរញ
ុ តំបន់េនះ ស្រមប់ជួយ

ម

ន និង ករបងករវ ិ ទអន្តរ្រកុម

រៈសំខន់

អនុេ្រគះគនទូទំង

ក់កុនង

ទិភពខពស់។

ស់ ែដលតំបន់េនះេដើរតួកុង
ន ករបេងកើតបរ ិយកសមួយែដលមនករេគរព និង

័
េទកន់យុវវយ្រគប់
ជតិ

របស់ទី្រកុង េដើមបីផ ព្វផ យពីកង្វល់របស់េយើង
សន៍ទំងអស់ៃនទី្រកុង Philadelphia។

លទធផល

លទធផលទី 1 វ ិ ទអន្តរ្រកុមគឺជបញ
្ហ ែដលរ ីក ល

លេន

រដ្ឋកុនង

ទី្រកុង Philadelphia ែដលបនបង្អក់ករេរៀនសូ្រតរបស់សិស នុសិស ។
លទធផលទី 2 េគលនេយបយតំបន់ប ជ័យកនុងករផ្តល់្រកបខ័ណ្ឌមួយែដលចបស់
សុីសង្វក់ គន ស្រមប់បងករ និង េ

យវ ិ ទអន្តរ្រកុម

ះ្រ

ស់ និង

េហើយេគលនេយបយទំងេនះគឺមិន្រតូវបនអនុវត្តដូចគន ជលកខណៈរួមែតមួយ
ឬ មិនបញ
ជ ក់ឱយដឹងចបស់

ស់េឡើយ។

ិ យេគលនេយបយមិនអនុេ្រគះ
លទធផលទី 3 តំបន់េនះបនពឹងែផ្អកេទេលើវន័
ប៉ុែន្តេគលនេយបយេនះេធ្វើឱយសិស នុ សិស ែលងជិតសនិទិន
ធ ឹងគន និង
មនផលប៉ះពល់

្រកក់ដល់បរ ិយកស

។

តំបន់េនះេនមិនទន់បនសងកត់ធងន់ទំង្រសុងេទេលើមេធយបយជេ្រចើនែដលមនលកខ
ណៈ

ថ បនជង រួមមនករ្របកន់

ិ
ករព្រងឹងេឡើងវញៃនយុ
តិធ
្ត ម៌ ។

កបបកិរ ិយល្អ ករស្រមុះស្រមួលគន និង

លទធផលទី 4 េគលនេយបយ និង ធនធនែដលមននេពលបចចុបបនន ែដល
ទក់ទងេទនឹងលទ្វភពេ្របើ្របស់ជំនួយែផនកភ

េនមិនទន់បនេបើកទូ

យដល់

ធរណៈេនេឡើយ េហើយេនខ្វះខតេដើមបីបំេពញត្រមូវករសិស នុ សិស និង
្រគួ

រទំងអស់ែដលមនសិទិ្រធ សបចបប់កុនងករទទួលបនេស កមមភ

។

លទធផលទី 5 សិស នុ សិស ទំងអស់គឺជភនក់ងរជួ យជំរញ
ុ ដល់ករផ្លស់បូ្ដរ
កនុងករកត់បនថយវ ិ ទអន្តរ្រកុម និង ជំរញ
ុ ករចុះស្រមុងអន្តរ្រកុម។

លទធផលទី 6 ្រកុមអនកអប់រ ំ និង
សហគមន៍បេងកើតចំណង
បេងកើតមជឈ ្ឋ នគំពរ
លទធផលទី 7

ព នេម្រតីភពកនុងចំេ
។

ក ីទំងអស់បនផ្តល់ឧទហរណ៍ៃនមេធយបយែដលគួរឱយទុកចិត្តបន

េដើមបីបងករវ ិ ទអន្តរ្រកុមេន

លទធផលទី 8

័
ម្រកុមយុវវយេផ
ងៗ និង

ក ីទំងអស់បនផ្តល់អនុ

េរៀនទំងអស់កុនងទី្រកុង Philadelphia។
សន៍ សំខន់ ៗស្រមប់េ

ករបំពនែដលែផ្អកេលើេសចក្តីលំេអៀង។

ះ្រ

យវ ិ ទ និង

