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PHILOSOPHY OF ATHLETICS
AT GREATER LOWELL TECHNICAL
HIGH SCHOOL
សាលារ ៀន Greater Lowell ខំយ៉ាងខ្លំងផ្តល់ឲ្យសិសសចុះរ្មុះនិមួយៗមានឪកាសបានចូល ួម ក្នុង សក្មមភាព អត្ថពលក្មមបន្នថម ន្ែលនិងអាចជំ ញឲ្យរ ៀងកាយ ឹងពឹង, ែឹងថាខលួនឯងមានត្ម្មល, រ ើយនិង រោលកា ណ៏គឺរលងឪយត្ត្ឹមត្ត្ូវ៕
រៅក្នុងក្មមវិធីអត្ថពលក្មម សាលា Greater Lowell Tech, សិសស អត្ថពលលិក្ athletes រ ៀនពីត្ម្មលម្នកា ផ្ជាប់រៅនិងវិន័យ, កា ងា ួមោន, សខចិត្តលុះបង់, ខំពាយម, ទទួលខសត្ត្ូវ, ភាពជាពល ែនលអ, ត្ត្ឹមត្ត្ូវ, មានរសចក្តី
ត្ក្ចិត្ត, ជាអនក្ែឹក្នំ , ពូន្ក្ចាត្ន្ចង, រ ើយនិងមានលក្ខណុះ រផ្សងៗរទៀត្និងអាចរត្បើបានក្នុងមួយជីវិត្ បស់ពួក្រគ៕ ត្បសិនរបើចូលក្នុងកា សិក្ាអត្ថពលលិក្ រែើមបីឲ្យត្ត្ឹមត្ត្ូវ ែូចសក្មមភាពសាលា, រពលរនុះត្ត្ូវឲ្យត្ម្មលែូចជា ត្ត្ូវន្ត្ចាត្់ទក្ថា
ក្មមវិធី និមួយៗ វាសំខ្ន់ណាស់៕
សា
ថ បនរោយមានកា រោ ព-ខលួនឯង រ ើយនិងមានរសចក្តីទក្ចិត្ត-ខលួនឯង គឺរចុះន្ត្មានជាបនតបនាប់, រត្បើ ទំ ងពីរលងរ ើយនិងហាត្់ វឹក្ វឺន៕ តាម យុះ របៀបរនុះ coaches បស់រយើងនិងខិត្ខំអស់សមថភាព
រ ើយ កា រលងនិងឪយមានភាពលូត្លាស់, ទំ ងពីន្ននក្បរចេក្រទសរ ើយនិងសា
ម ត្ីផ្ង, មានជំរនឿចិត្ត, រ ើយនិងទំ ងក្នុងកា បងាាត្់ទំង ពីន្ននក្មានកា ស រសើ រ ើយនិងកា ិុះគន់៕ អនក្បងវឹក្ Coaches និង មានកា ជំ ញទឹក្ចិត្តែល់សិសស
រែើមបីរធវើកា ស រសើ ផ្ជាល់ខលួន រ ើយនិងកា ិុះគន់ criticism impersonal មិនន្មនសត្មាប់ន្ត្អនក្មិនជិត្សនិទវរទ៕ រសចក្តីបន្នថម, ែូចជាក្មមវិធីអត្ថពលក្មម សមាជិក្ម្ន សាលា Greater Lowell Tech, សិសសរ ើយនិង
coaches ត្ត្ូវន្ត្បងាាញពីកា រោ ពោនរៅវិញរៅមក្, ែូចចំរ ុះត្ក្ុមរផ្សងៗរទៀត្រ ើយនិង coaches, officials, spectators, រ ើយនិងត្បោប់ត្បោ/និងកា រត្បើត្បាស់ផ្ងន្ែល៕
ចំរ ុះ Junior Varsity រ ើយនិង Freshman levels, រោលរៅម្នក្មមវិធី athletic program អត្ថពលក្មម គឺអនិវឌ្ឍរែើមបីអនក្អត្ថពលលិក្និមួយៗន្ែលអាចរធវើអវីៗបានទំ ងអស់៕ ចូល ួមក្នុង កា ីក្ចំរ ីន លូត្លាស់ម្ន
កា បិត្បសប់ បស់សិសសមានក្់ៗ ក្នុងកា រលងក្ីឡា និងជាត្ម្មលធំជាងក្នុងកា តាមរលង ឈ្នុះ៕ ចំនួនម្នអនក្ចូល ួមក្នុងក្មមវិធីត្ត្ូវន្ត្អនញ្ញាត្ឲ្យ អនក្បងវឹក្ the coach ធានថាមានចំនួនសិសស អនក្រលងត្ត្មូវ ឪយ មានប៉ានម នក្់ន្ែលសម មយ រៅ
ក្នុងត្ក្ុម៕
Coaches on the Varsity level និងខំរធវើយ៉ាងណារែើមបីរលងជាមួយ ត្គប់ត្ក្ុមសមាជិក្ទំ ងអស់; ថ្វីរបើ, កា សងកត្់រៅរលើ the Varsity level និងន្ត្បត្ពូលត្ក្ុមអនក្ត្បក្ួត្និងរៅមខទីធាលក្ក្ីឡាជាមួយនិង រោល រៅ ម្ន
កា សរត្មចឪយ បានរជាគជ័យខពរសើបំផ្ត្របើអាចរៅបាន៕ កា សងកត្់រៅរលើលិទវិផ្ល រនុះ ត្បន្ ល ជារពលរវលារលងមិនរសមើោនក្នុងចំរណាមអនក្ athletes អត្ថពលលិក្, មានសិសសខលុះអត្់រលង ក្ីឡាត្គប់ រពលរទ៕ វាគឺជាកា ត្បុងត្បយ័ត្ត បស់
coaches ត្គូបងាាត្ក្ីឡា បស់រយើង ន្ត្ងន្ត្រធវើកា សរត្មចចិត្តយ៉ាង លំបាក្ ថារត្ើអនក្ណាមួយជាអនក្ចាប់រផ្តើម, អនក្ណាមួយជាអនក្រលង, រ ើយរលងយូ ប៉ាណាាន្ែល៕

រសចក្តត្ី បកាសមិនឪយមាន-កា ត្បកាន់រនទ សាស្តសត
NOTICE OF NON-DISCRIMINATION
សាលារ ៀនGreater Lowell Technical High School មិនត្បកាន់រនទសាស្តសត រយងរៅតាម ពូជសាសន៏, ពណ៌សំបល, រោលជំរនឿសាសន, រែើមក្ំរណើត្ជនជាត្ិ, រនទ, sexual orientation, អាយ,
gender identification, មានសំណំរ ឿង ឧត្ក្ិែនជន, អសមត្ថភាព, រ ើយនិងretaliation in admission, កា សមលុត្ឬមួយចូលរៅ ក្នុងសក្មមភាព ក្មមវិធី៕ រសចក្តីបន្នថម , សាលា Greater Lowell
Technical High School មិនត្បកាន់រនទសាស្តសតកា ជួលរធវើកា រៅក្នុងក្មមវិធី ឬ សក្មមភាព រ ើយនិងខំពាយម រធវើ ឪយប ិកាសមិនឪយមាន sexual harassment កា យយីចំរ ុះផ្លូវរនទណាមួយ៕

1

GOVERNING BODIES កា ត្គប់រត្ោងរាងកាយ
The Massachusetts Interscholastic Athletic Association (MIAA)
សាលាសរៀនGreater Lowell Technical High School រឺជ្ជសារិក្ក្នុងការឈរសរៀក្ោនយា៉ោ ងលអជ្ជម្ួយ និង the MIAA៕
ជ្ជម្ួយនិងសារិក្សនិះ, the Principal and Athletic Department ចងហាវង ស
ត្តម្ ចាប់ ោំងអស់ ស

ើយនិង ម្រក្សួងអត្ថពលក្ម្មយល់ម្រពម្ស្វើ

ើយនិ ងបទបញ្ញ
ា របស់ the MIAA.

ម្ុខង្ហរម្ួ យស្ ល្ំ ជ្ជងសរនន the MIAA រឺស ើម្បី sponsor ស

ើយនិងស្វើ ំ សណើរការសម្រកាយ-រ ូវ ការម្របក្ួត្ ត្តម្ក្ំ រ ឹត្ម្ហា

វ ិទាល័យ at the varsity level, និងស្វើការក្ំណត្់ពីទីម្ណឌល់ of district and state champions. សៅសពល សាលា
Greater Lowell Tech varsity teams ានរុណវុឌ្ឍម្ររប់ ម្រោន់ ស
សាាលនូវវ ិន័ យឲ្យចាស់ ស

ើយនិង បទបញ្ញ
ា ចំ សពាិះការម្ររប់សម្រោង ននការម្របរួត្ tournament និម្ួយៗ៕

ំណឹងពត្៌ានសរីពី the MIAA ស
ក្ំណត្់ចំសពាិះអវីស្ លានសលើក្ស
សរ

ទំព័រ www.miaa.net.

ើយសនាិះ និងអាចចូ ល ម្របរួត្ាន, ក្ម្មវត្ថុរបស់ពួក្សររឺ

ើយនិងចាប់ វ ិន័យនិ សសិត្ - អត្រពលិក្របស់សយើងម្រត្ូវស្ត្សោរពត្តម្ប៉ោុស្នរម្ិនាន
ើងសៅក្នុងសសៀវសៅស្ណនាំសនិះសទ handbook, សសៀវសៅស្ណនាំសនិះអាចរក្ស

ើញសៅ

Commonwealth Athletic Conference
សាលា Greater Lowell Tech រ ីក្រាយ្ស់ស្ លានចូ លជ្ជសារិក្ នន the Commonwealth Athletic Conference.
The CAC រឺ ម្ររប់ សម្រោងសដាយ constitution and the MIAA.

Greater Lowell Technical School Committee
ចាប់បស្នថម្, បទបញ្ញ
ា ,ស

ើយនិងវ ិន័ យ ស្ លម្រត្ូវានដាក្់សដាយសាលា Greater Lowell Technical School Committee

and the Principal. Under MIAA guidelines,ទីត្ំបន់ ស
ស

រម្៏ ស្ លាន អនុញ្ញាត្ឲ្យានចាប់វ ិន័យបស្នថម្ ,វ ិន័ យ

ើយនិង/ ឬបទបញ្ញ
ា ស្វើយា៉ោង្ឲ្យត្ឹ ងរ ឹងជ្ជងសៅក្នុង ការស្ចង លក្ខខ័ណឌ stipulated by the MIAA.
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ATHLETIC OFFERINGS
ក្ីឡាសៅរ ូវ Fall
Cheerleading

Girls Cross Country

Football

Girls Soccer

Boys Cross Country

Girls Volleyball

Boys Soccer

Golf (co-ed)

(Varsity)

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity, Freshman)

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity, Freshman)

(Varsity, Junior Varsity, Freshman)

(Varsity

ក្ីឡាសៅរ ូវ Winter
Cheerleading

Wrestling

Ice Hockey

Boys Basketball

Swimming (co-ed)

Girls Basketball

Boys Indoor Track

Girls Indoor Track

(Varsity)

(Varsity, Junior Varsity)

(co-op with Dracut and Tyngsboro High School)

(Varsity)

(Varsity, Junior Varsity and freshman)

(Varsity, Junior Varsity, Freshman))

(Varsity)

(Varsity)

ក្ីឡាសៅរ ូវ Spring
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Baseball

Boys Volleyball

Softball

Girls Lacrosse

Boys Lacrosse

Girls Outdoor Track

Boys Outdoor Track

Girls Tennis

(Varsity, Junior Varsity, Freshman))

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity, Freshman))

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity, Junior Varsity)

(Varsity)

Boys Tennis

(Varsity)
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ម្រក្ដាស់សពទយ/ម្រក្ដាស់អនុញ្ញាត្ពីឪពុក្ារយMEDICAL FORMS/PARENTAL PERMISSION FORMS
សិសសោំងអស់ អនក្ស្ ល ានរសម្រាងចូលរួម្ ក្នុងអត្ថពលក្ម្ម (athletics) ម្រត្ូវស្ត្ ានលិខិត្ សរសសរ ពិនិត្យរាងកាយថ្មីៗ ស
ានចុិះស

ើយ

ត្ថខាសដាយ physician ម្ររូសពទយ. ស ើម្បីអាចយក្ជ្ជការ ាន ក្នុងការ ពិនិត្យរបស់ម្ររូសពទយថ្មី, ម្រត្ូវស្ត្ ានដាក្់នថ្ងស្ខឆ្នំសៅ

ក្នុងរយិះសពល13 ស្ខ ននអត្ថពលក្ម្ម ជ្ជប់ោក្់ទង៕ សនិះរឺជ្ជការស្ណនាំយា៉ោងសំខាន់ថា ការ ពិនិត្យម្របចំឆ្នំម្រត្ូវានក្ំណត្់សពល
សៅចសនាលិះស្ខ June ស

ើយនិងស្ខ August សម្រាប់សរៀងរាល់ ឆ្នំសាលា៕

ូចជ្ជការម្រប

ងនិងដាក្់ បំសពញសម្រាប់ឪយសិសសសពញ

ម្ួយឆ្នំ៕ ពិនិត្យរាងកាយសដាយ ឥត្រិត្នថ្ល ម្រត្ូវពិនិត្យសដាយ ម្ររូសពទយ សៅសាលា the school doctor សៅសពល រ ូវ សលងក្ីឡាចប់
សផ្រើម្ និម្ួយៗរឺសៅស្ខ (September, November, March).
ម្រក្ដាស់អនុញ្ញាត្ពីឪពុក្ារយ/ការចុ ិះស្មិះ, ស្ លាន ំណឹងសំខាន់ោក្់ទងសៅនិងសពលានអាសនន emergency and insurance,
ូសចនិះម្រត្ូវស្ត្បំសពញឪយស

ើយអស់ជ្ជម្ុនសិន ម្ុនសពលសិសសចូ លរួម្ សម្រាប់ ម្រក្ុម្អត្ថពលក្ម្ម៕ ការចុ ិះស្មិះោំងអស់និងអាចស្វើ

បំសពញានត្តម្រយិះ online via the school web page, under the “Athletics” heading. The link for this page is as follows:
www.gltech.org.
សិសស-អត្ថពលក្ម្មនិងម្ិនានការអនុញ្ញាត្ឲ្យចូលរូម្សដាយម្ិនានបំសពញពីរសបៀបការចុិះស្មិះ៕ សបើសិនជ្ជសំខាន់/សដាយក្
លិះសទសិះស្ លានស្ត្ម្ួយថាអនក្ម្ិនអាចចុិះស្មិះានត្តម្រយិះ online ាន, សូម្ោក្់ទងម្ក្ក្ស្នលង athletic office.

TRYOUT/ELIGIBILITY CHECKLIST
1. ស ើម្បីឲ្យសិសស-អនក្អត្ថពលានសិទិវានចូលសៅក្នុងការ tryouts សាក្លបង, ឪពុក្ារយ/ អនក្អា្ពាាលរបស់

សិសសម្ររប់រប
ូ ម្រត្ូវស្ត្បំសពញម្រក្ដាស់ចុិះស្មិះត្តម្រយិះ online registration form. ម្រក្ដាស់បំសពញោំងសនាិះត្ម្រម្ូវឲ្យាន
ំណឹងពត្៌ានទូរសៅ

ូចជ្ជាន ស្មិះសិសស, ទីលំសៅ, ស្មិះឪពុក្ារយ/អនក្អា្ពាាលស

ើយនិង ំណឹង

ោក្់ទង, ក្៏ ូចនិង medical history ឯក្សាសំណុំសរឿងសពទយ. ក្នុងការបស្នថម្, បនរចាប់សនិះ, ក្ិចវម្រពម្សម្រពៀង, ស
ការយល់ម្រពម្ម្រត្ូវស្ត្បំសពញឲ្យស

ើយនិង

ើយ; Massachusetts Hazing Law, MIAA Student Eligibility Age Guidelines, MIAA

Bona Fide Team Member Guidelines, MIAA Chemical Health Rule, បញ្ច ប់នន an online ម្ុខវ ិជ្ជាconcussion ការពា
ស់ទងាិច, ស

ើយនិងក្ិចចម្រពម្សម្រពៀងយល់ម្រពម្ពីឪពុក្ារយ/អនក្អា្ពាាល៕ The link to registrations អាចរក្ស

ើញ

នូវ gltech.org on the “Athletics” tab, under the “Quick Links” heading.

2. ស្វើឪយម្រាក្ អនក្ានសំណុំសរឿងសពទយពិនិត្យរាងកាយ, សៅក្នុងអំ ុងសពល 13 ស្ខ នននថ្ង ំបូង of tryouts ស្ លអនក្ានសា

ក្លបង៕ សូម្ោក្់ទងម្ក្អនក្បង្ហាត្ the athletic trainer អត្ថពលក្ម្ម ឬ សពទយសៅសាលាសរៀន/សបើ សិនជ្ជអនក្ានសំណួអវីសីរ
អំពីសុខភាពរាងកាយក្ូនសិសសរបស់អនក្៕

3. សិសសម្រត្ូវស្ត្ស្វើត្តម្វ ិជ្ជាសិក្ាោំងអស់ស

ើយនិងស្វើឪយខលួនានសិទិត្ត
វ ម្រសបៀបរំ រខា
ូ ន ត្ standards

established សដាយសាលាGreater Lowell Tech (សូម្សម្ើ លនូវhandbook) and the MIAA (handbook can
be found at miaa.net).
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ម្រក្ុម្នាំសាក្លបង/សម្ររើសសរ ើស TEAM TRYOUTS/SELECTION
ចំណូលរួម្ក្នុងអនក្អត្ថពលក្ម្មរឺជ្ជការសិទិវ; សិសសសាក្លបងសដាយ try out សដាយសម័ម្ររចិត្រ ស
ញ៕ សៅអំ

ើយសៅ ក្នុងម្រក្ុម្សយើងខលិះ , ម្រត្ូវ ក្សច

រ ំពីសសចក្រីសងឃឹម្/របស់ោត្់និម្ួយៗ៕ វា
ុងសពល the tryout សាក្លបង, ម្ររូបងវឹក្បងវឺននិងានផ្រល់សៅការ ពនយល់សីអ

រឺជ្ជការទទួលខុសម្រត្ូវរបស់សិសសស ើម្បីស្វើបង្ហាញឪយ ម្ររូបងវឹក្បងវឺនានស

ើញថាសត្ើោំងអស់សនិះានសសចក្រីសងឃឹម្ស្ លឬសទ

សម្រាប់ពួក្ោត្់៕ សិសសស្ លាន កាត្់ សចញពីម្រក្ុម្សាក្លបងសនាិះនិងម្រត្ូវស្ណនាំ ឪយ try out for another team ចូលសាក្លបង
សៅ ម្រក្ុម្ សផ្សងសទៀត្, ម្របសិនសបើ team សនាិះានក្ស្នលងទំសន, ស

ើយការសម្ររើសសរ ើសចុងសម្រកាយ, សបើសិនជ្ជាន, ម្ិនោន់ ានស្វើ៕

សិសស្ស្ លានកាត្់សចញ ពី team និងានរំរាប់ឪយាន ឹ ងពីម្ូលស
អត្់ានសិសស-អនក្អត្ថពលអាចសម័ម្ររសចក្សចញពី team ម្ួ យ ស

ត្ុស្ ល កាត្់សចញ៕ បនាទប់ពីានចប់សផ្រើម្សាក្លបង,

ើយសៅ សាក្លបងសៅម្រក្ុម្្សផ្សងសទៀត្សទ សបើម្ិនានការ

អនុញ្ញាត្ពីអនក្ ឹក្នាំ នន Athletic Director.

រ ូវ Fall

នថ្ងសាក្លបងានការផ្លលស់បូររសាលាម្ិនោន់សសម្រម្ចចប់ សផ្រើម្, Labor Day, ស

-

ើយ

និងក្ីឡាម្ួយ្ស្ លអនក្សម្ររើសសរ ើស៕
រ ូវ Winter

-

Tryouts ចប់សផ្រើម្សៅនថ្ងចនទ័បនាទប់ពីសម្រាក្់បុណយ Thanksgiving break.

រ ូវ Spring

-

Tryouts ចប់សផ្រើម្ the third Monday ក្នុងស្ខ ម្ី នា

សា៉ោ ងសលង Playing Time
ចំសពាិះសិសសអនក្អត្ថពលភារសម្រចើនម្របស្

លជ្ជានការរ ំសេើបចិត្រស្ លានជ្ជប់ោក្់ទងសៅនិង high school ម្រឈម្ណឌលអត្ថពល

ក្ម្ម សពលរិត្ ល់សា៉ោ ងសលង៕ សិសសអនក្អត្ថពល និងានជ្ជប់ោក្់ទងសៅក្នុង ស្សោប់ ននការសិក្ា

athletics សម្រាប់ សលើក្ទីម្ួយ ស

ើយនិងស

ក្ត្តរាន ូចជ្ជម្ក្សរៀន, ឥរ ិយាបទ, ពាយាម្, ស

interscholastic

ើញថាការហាត្់ ឹក្
វ
ឺន
វ ស ើយ និងសសចក្រីសងឃឹម្ោម្ោរឪយខាលំងកាល៕

ើយនិង athletic skill បញ្ូា លសៅក្នុងការសសម្រម្ចចិត្រ៕

សៅក្ំរ ឹត្ At the sub-varsity level, សា៉ោ ងសលងសម្រាប់សារិត្ោំងអស់ លុិះម្រត្ត្ានរបួស, ឈឺ, ឬអត្់ម្ក្ហាត្់ , រួរយល់ថា
និងសក្ើត្ានស

ើង៕

ូសចនិះ, សា៉ោ ងសលងសនិះនិងម្ិនអាចសក្ើត្ស

ើងក្នុងចំស្ម្ សារិក្ម្រក្ុម្ោំងអស់សទ៕ សម្រាប់ ក្ំរ ឹត្និសសិត្

ឆ្នំទីម្ួយ (freshman level) និងម្រត្ូវសងកត្់សៅសលើការ បង្ហាត្់ជ្ជសម្រចើន, ជ្ជម្ួយនិងការសងកត្់សៅសលើការសចញលិទវផ្លននការ ម្របក្ួត្
ម្របស្រងខលិះ៕ At the junior varsity level, the emphasis is instructional/competitive and at the varsity level the emphasis is
very competitive/instructional.

ការត្៏សសូ ើម្បីសម្រាប់ម្រក្ុម្ Commitment to the Team
សៅសពលហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ សម្រាប់ម្រក្ុម្ស

ើយសៅសម្រកាយសពលានសម្ររើសសរ ើសស ើម្បីឪយចូលសៅក្នុងសារិក្ម្រក្ុ, សិសសសៅសាលា

Greater Lowell Tech និងសងឃឹម្ថាម្ក្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ម្ររប់សពលស

practices ត្តម្្ម្មត្តរយិះសពលពីសា៉ោ ង៕ សៅសពល ហាត្់
ស

ើយនិងជ្ជត្ម្រម្ូវការ៕ ម្រក្ុម្ស្ត្ងស្ត្ ានការហាត្់

ឹក្
វ

ឹក្
វ
ឺន
វ ស

ើយនិងសលងម្ររប់ games ចំសពាិះម្រក្ុម្សនាិះ៕ ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ

ឺន
វ សៅចុងអាទិត្យសពលសវលាវាសផ្សងោនសៅត្តម្ក្ីឡានិម្ួយៗ
ើយនិងម្របរួត្ម្របស្រងសៅអំ

ុងសពលសាលាសរៀន vacation វា៉ោ ក្ង៕

Interscholastic athletics ានត្ម្រម្ូវឪយខំពាយាម្ជ្ជងa club or recreational activity. សិសសស
ឹងសៅសពលសវលា ខំម្របឹងម្ុខសពល trying out សម្រាប់ម្រក្ុម្៕
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ើយនិងឪពុក្ារយរួរស្ត្ម្រត្ូវ

វ ិន័យម្រក្ុម្ស

យ
ើ និងបទបញ្ញ
ា Team Rules and Regulations

សៅសពលចប់សផ្រើម្នូវរ ូវនិម្ួយៗ a coach, ជ្ជម្ួយនិងការយល់ម្រពម្ពី the Athletic Director, ម្របស្
បទបញ្ញ
ា ស ើម្បីឪយសៅម្រក្ុម្ ម្របុស/ម្រក្ុម្ស្សី៕ ស្ លានស្ណនាំម្រាប់ សដាយការ សរសសរ ម្រក្ដាស់ស
athletes ស

ងនិង ដាក្់សចញជ្ជចាប់និង
ើយស្ចក្ចយសៅឪយសិសស-

ើយនិងឪពុក្ារយសិសសឪយាន ោន់សពលម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ៕

Varsity Teams
សៅក្ំរ ឹត្ the varsity level, សយើងរក្សម្ើលសម្រាប់ម្រក្ុម្របស់សយើងស ើម្បីសលងម្របក្ួត្ម្របស្រងជ្ជម្ួយនិងអនក្ opponents ស្ លានក្ំ
រ ឹត្ខពស់ស្ លអាចសៅាន៕ សនិះរឺជ្ជក្ំរ ឹត្បំផ្ុត្ននការម្របក្ួត្ម្របស្រងនន of interscholastic competition, ស
បង្ហាត្់, ឪពុក្ារយ, ស

ើយនិងសារិក្ បុរាលិក្ ស្ លចងស

សៅសពលសលង៕ ស ើម្បីឪយានសជ្ជររ័យសនិះ, ានការសក្ើត្ស

ើយនិងអនក្សលង, អនក្

ើញសាលា Greater Lowell Tech’s varsity teams ានសជ្ជររ័យ
ើងសម្រចើនសលើក្សៅសពលស្ លម្របឈម្ម្ុខសៅនិងបនទុក្្ងុននន ការ

ម្របក្ួត្ម្របស្រង បនរសៅសលងជ្ជនិងម្រក្ុម្្ស្ លខាលំង, ម្រក្ុម្ស្ លានសារិក្ពូស្ក្សលងៗ៕

ូសចនិះ, ម្រក្ុម្សយើងនិងម្ិនអាច

សជ្ជររ័យានសទ សដាយម្ិនានការខំពាយាម្ជ្ជម្ួយនិងអនក្ស្ លសលង substitute players រំនួស៕ អនក្សលងោំងអស់ម្រត្ូវម្រត្តម្
ខលួនស
ឹក្
វ

ើយជ្ជសស្សចម្ររប់សពល ស ើម្បីចូលសៅម្ុខ សរៀក្សាម សៅសពលសៅ៕ វារឺសម្រាប់ចំសពាិះអនក្អត្ថពលលិក្ស្ លខំស្វើការហាត្់
ឺន
វ សរៀងរាល់នថ្ងសម្រាប់ម្រក្ុម្របស់ សរស្ លម្រត្ូវម្របក្ួត្៕

សជ្ជររ័យម្ិនរួរស្វើការសដាយវាស់ស្វងក្នុងការឈនិះឬចញ់, ប៉ោុស្នរសៅសលើការស្វើរបស់អនក្អត្ថពលលិក្៕ ម្របសិនសបើ អនក្អត្ថពលលិក្
ខំស្វើឪយអស់ពីសម្ថភាពរបស់សរសនាិះ, ពួក្សរនិងស្ត្ងស្ត្ានសៅររ័យជ្ជ ៏រាប សោិះជ្ជានពិនុអវ
ទ ីចុងសម្រកាយបងអស់ក្៏សដាយ៕

Team Captains
វារឺជ្ជការសសម្រម្ចចិត្ររបស់ coach ថាសត្ើម្រត្ូវសម្ររើសសរ ើស team captains រសបៀបយា៉ោ ង្៕ សរម្របស្
ម្រក្ុម្របស់សរសម្ររើសរ ើស, ស

ើយអនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

លជ្ជម្រត្ូវានអនក្សលងសៅក្នុង

ឺន
វ ជ្ជអនក្ស្ត្ងត្តំង, ឬ ក្៏ស្ត្ងត្តំង សយាងសៅត្តម្a game-by-game basis. វារឺជ្ជសស

ចក្រីសងឃឹម្ថាសម្ម្រក្ុម្ team captains និង ឹក្ នាំម្ុខម្រក្ុម្របស់ពួក្សរ ស

ើយម្រត្តម្ខលួនជ្ជសស្សចស ើ ម្បីស្វើក្ិចចការស្ លអនក្បងវឹក្បង្ហាត្់

coach របស់ ពួក្សរ ានរូសបញ្ញ
ា ក្់៕ Captains ត្ម្រម្ូវឪយស្វើការទំនាក្ទំនងជ្ជម្ួយនិង coach ស

ើយជ្ជម្ួយ ម្រក្ុម្សៅ ក្នុង

ម្រពឹត្ិកា
រ រណ៏ស្ លានបញ្ញ
ា ពាស់ពាលក្នុងម្រក្ុម្ឬម្ួ ល់សារិក្៕ Captains អាចស្វើការសុំរួប ជ្ជម្ួយ the Athletic Director សៅ
អំ

ុងសពលឆ្នំសាលា ស ើម្បីពិភារសារពីក្ម្មវ ិ្ីអត្ថពលក្ម្ម៕ សម្ម្រក្ុម្ Captains ក្នុងម្រក្ុម្ម្របស្

របស់សរបំពានចំសពាិះម្រក្ុម្ ឬ សៅសលើវ ិន័យសាលា៕

Team captains រួស្ត្បំពាក្់បំពនឪយលអម្ិនានការរំក្ួន, ខំពាយាម្ស ើម្បីម្រក្ុម្របស់សរស
ស្វើយា៉ោង្ឪយានឥរ ិយាបទនថ្លថ្ូរ៕
ន
សរជ្ជសម្ ឹក្នាំម្រត្ូវស្វើជ្ជរំរសូ

លជ្ជាន្ូរបនរិចចំសពាិះក្ិចចការ

ើយនិង ក្នុង ក្ម្មវ ិ្ី របស់ពួក្សរ, ស

ើយ

ើយខំស្វើ ក្ិចចការ៕ អវីស្ លសរម្រត្ូវស្វើជ្ជ leaders រឺោំងពី

both on and off the field of play ោំងសៅសលើទីធ្លល សលង ម្របក្ួត្ និងម្ិនសៅសលើទីធ្លល, ឆលុិះបញ្ញ
ច ំងសៅត្តម្ម្រក្ុម្របស់សរ, coaches,
the athletic department, school administrators, and their community. ជ្ជម្ួយនិងការនិយាយសនិះស្ ល, ការខក្ខានម្ិន

ម្របកាន់ខាាប់ ចំសពាិះ chemical health/drug and alcohol policy in any way, shape, or form will និងម្រត្ូវ ក្់សចញភាលម្ពី
captainship, ម្ិនថា captainថ្មី, ឬសៅអា្រត្់សទ៕
ការស្ថ្រក្ាននសាារ Care of Equipment
សិសសម្រត្ូវានកាត្ពវក្ិចចស

ើយនិ ងការទទួលខុសម្រត្ូវចំសពាិះម្របដាប់ម្របដាស្ លានឪយសៅពួក្សរ៕ សិសស និម្ួយៗ ម្រត្ូវទទួល

ខុសម្រត្ូវ សម្ើលសម្ារិះទុក្ដាក្់ឪយានលអចប់ត្តំងពីនថ្ងស្ លសរទទួលាន រ

ូត្ ល់ នថ្ងសរម្រត្

ប់យក្ម្ក្ឪយវ ិញ៕ ម្របដាប់

ម្របដារួស្ត្ទុក្សៅក្ស្នលងានសសាចក្់សសាទុក្ម្ររប់សពល សៅសពល ស្ ល ម្ិនសម្របើវា៕ បទពិសសា្៏ានបង្ហាញថាភារសម្រចើនសពល
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ាត្់របស់រឺសដាយសាម្ិនានចក្់សសា, ឬ ទុក្ equipment សដាយម្ិនានសម្ើលស្ថ្៕
សបើសិនជ្ជសិសសស្វើាត្់សាាររបស់សាលាឬម្ិនានយក្ម្ក្សងវ ិញសទ, សិសសម្របុស/ស្សី រឺម្រត្ូវទទួល ខុសម្រត្ូវ សងសៅត្តម្ត្នម្ល
សាារ៕ សងនថ្លត្ម្រម្ូវឪយបង់សងម្ុខសពល ល់រ ូវបនាទប់ next season នន អត្ថពលក្ម្ម athletic ចូលឬសរៀនចប់ , ម្ួយ្ស្ ល
ម្ក្ម្ុខសរ៕ អត្់ានអនុញ្ញាត្ឪយសិសស្ចូលសៅ ហាត្់ try out សម្រាប់ក្ីឡា្សផ្សងសទៀត្សទលុិះម្រត្ត្សងនូវអាអវីៗ
អស់ស

ើយសិន៕

សបើសិនជ្ជអនក្អត្ថពលលិក្ athlete ចក្់ខសចញពីម្រក្ុម្របស់សរសៅអំ

ុងសពលរ ូវសលងក្ីឡា សដាយសាលានរបួស, សិក្ា,

ពិន័យអបរ ំ, ឈប់សលង, វារឺជ្ជការទទួលខុសម្រត្ូវរបស់សិសស/ ស្ លម្រត្ូវយក្ម្ក្សងវ ិញភាលម្ៗ៕
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សំសលៀក្បំពាក្់ឯក្ស្
ថ នម្រក្ុម្Team Apparel
ម្រក្សួងអត្ថពលក្ម្មនិងឪយសៅម្របដាប់ម្របដាអវីស្ លចំាច់ស

ើយនិង ឯក្ស្
ថ ន uniforms, សៅត្តម្ក្ំរ ឹត្ម្រាក្់ កាស

ស្ លាន, សម្រាប់ឪយសារិក្និម្ួយៗ៕ ម្រក្ុម្ខលិះនិងម្រត្ូវសម្ររើ សសរស
ើ ទិញសំសលៀក្បំពាក្់បស្នថម្

ូចជ្ជ hats, T-

shirts, jackets, or warm-ups in order to promote team spirit.

ស្សបក្សរើងអនក្អត្ថពលលិក្ Athletic Shoes
អត្់ានឪយពាក្់ ស្សបក្សរើងជ្ជម្ួយនិង cleated soles សៅក្នុងអាោសាលាម្ររប់ សពលោំងអស់៕ សម្រោិះថានក្់ និងអាច
សក្ើត្ានស

ើងម្ររប់ សពល ូចជ្ជរអិ ល ូ ល slipping on tiled surfaces, ក្៏ ូចនិងស្វើ ឪយាន ការខូចខាត្់៕

បនទប់សលើក្ទម្ងន់/ក្ស្នលង ហាត្់ម្រាណ Weight Room/Fitness Areas
សៅសាលាសរៀន Greater Lowell Tech បនទប់សលើក្ទម្ងន់/ក្ស្នលង fitness ានសម្រាប់ឪយសិសសោំងអស់ សម្របើសៅសពល
្ស្ លានបុរាលិក្ម្រត្ួត្ពិ និត្យសម្ើ ល៕ ានសៅចំម្រត្ួត្ពិនិត្យសម្ើ លសសទើស្ត្រិត្ម្ួ យឆ្នំ សៅសពលសម្រកាយសា៉ោ ងសាលា
ភាលម្រ

ូត្ ល់សា៉ោ ង 3:00 p.m. សៅឡាន buses ចុងសម្រកាយ៕

អនក្បង្ហាត្់ស

យ
ើ និងបនទប់បង្ហាត្់ Trainer and Training Room

សៅសាលាសរៀន Greater Lowell Tech ានឪយសិសសអត្ថពលក្ម្មសចញចូ លសៅក្ស្នលងអនក្បង្ហាត្់ អត្ថពលក្ម្ម ស្ ល
ាន licensed សពញសលញសៅទីក្ស្នលង ស ើ ម្បីស្វើការា៉ោ ន់ សាមនស
ស

ើយនិងពាាលសៅរបួស សៅសពលស្ លានសក្ើត្

ើង៕ អនក្បង្ហាត្់អាចផ្រល់ឪយ medical coverage សម្រាប់អនក្អត្ថពលក្ម្ម ម្របក្ួត្ស

សម្រាប់នថ្ងសរៀនអនក្ trainer ានសៅចប់ពីសា៉ោ ង 2:00 p.m. រ

ូត្

ើយនិងហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ៕

ល់ ម្ុខង្ហរទទួ លខុសម្រត្ូវរបស់ោត្់ានចប់សពទ

ម្ររប់៕ សៅសពលចុងអាទិត្យ, អនក្ trainer និង សៅក្ស្នលង សម្រាប់ម្របក្ួត្សៅ home contests or scrimmages. សៅក្នុង
ម្រពឹត្ិរការណ៏ស្ លានសម្រោិះថានក្់, អនក្ trainer និងស្វើការា៉ោ ន់សាមនស

ើយនិងស្វើការស្ណនាំពីរសបៀបពាាល៕ ម្របសិន

សបើសៅសពទយវាចំាច់ , the medical doctor ម្រត្ូវសរសសរលិខិត្ឪយសិសសអត្ថពលក្ម្មពីការពាាលឬម្រត្
សលងវ ិញ រឺជ្ជការសំខាន់៕

ប់ចូលសៅ

Locker Room and Facilities
សិសសអត្ថពលលិក្ម្រត្ូវស្ត្ានការសោរព ល់ទូដាក្់ ម្របដាប់ម្របដា, showers, and general areas of the sports
pavilion. សយើងសងឃឹម្សិសសអនក្អត្ថពលលិក្ម្រត្ូវស្ត្ានសាទនភាពចំសពាិះសម្ររឿងម្របដាប់ម្របដា សៅ សពលសចលស
ម្រាម្ម្រត្ូវសចលវាឪយានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ ស

ើយរក្ាទីក្ស្នលង locker rooms ឪយានសាអត្លអ៕

រក្ាការពាររបស់ផ្លទល់ខន
Security of Personal Belongings
ួល
របស់សម្របើ ម្រាស់ផ្លទល់ខួលនរួរទុ ក្ក្នុងទូរចក្់សសារសៅសពលស្ លសិសសអត្ថពលលិក្សៅហាត្់សលង, ហាត្់
សលងម្របរួត្ម្របស្រង៕ សិសសោំងអស់រួរស្ត្ានសសាសម្រាប់ athletic lockers ស

9

ើយក្ុំ ទុក្ទូរចំ

ឹក្
វ

រ ឬ ទូ រទុក្ចំ

ឺន
វ ,ឬ
រ

សៅសពលស្ លអសត្ើ សៅសម្ើ ល៕ សៅក្នុងម្រពឹត្ិរការណ៏ស្ លសិសសអត្ថពលលិក្ ម្ិនានទូរសទ, សិសសម្របុស/ស្សី រួ រទុ ក្
របស់ស្ លានត្នម្ល/សៅជ្ជម្ួ យនិងcoach របស់ពួក្សរ៕ សិសស អាច សម្ររើ សសរ ើសទិញសសាlockសដាយខលួនឯង៕

សពលសវលាអនុញ្ញាត្សម្រាប់ឲ្យចូលរួម្ TIME ALLOWED FOR PARTICIPATION
សិសសានបួនឆ្នំជ្ជប់ៗោនចំ សពាិះការចូ លរួម្ចប់ សផ្រើម្សៅនថ្ងស្ លសិសសម្របុស /ស្សីចូលសរៀនចប់ពីថានក្់ទី ម្រាំបួន៕
សនិះានននថាោំង 12 រ ូ វជ្ជប់ៗោនននសិទិវអនក្អត្ថពលលិក្៕ ចូលឆ្នំទីម្រាំសិសសម្ិនានសិទិវ ចូលម្របក្ួត្សទ/ថ្វីសបើ
សៅក្នុងឆ្នំទីម្រាំក្៏សដាយម្របសិនសបើសិសសម្របុស/ស្សីម្ិនានសលងកាលពីឆ្នំម្ុន៕ សោិះ ជ្ជកាលិះសទសិះអវីក្៏សដាយ

សយាងសៅត្តម្ការចូលរួម្រួ រស្ត្យក្សៅរួបជ្ជម្ួយនិ ង Athletic Director ស ើម្បីស្វើការក្ំ ណត្់ពីសិទិវទទួ លលប់ សចល
សៅ order to determine eligibility for a fifth year waiver សៅឆ្នំទីម្រាំ៕

អាយុ AGE
សិសសម្រត្ូវស្ត្ានអាយុសម្រកាម្ 19 ឆ្នំម្ុនស្ខ September 1 ននឆ្នំក្ំពុងសិក្ា៕
យានរំនិិះTRANSPORTATION
សាលាសរៀន Greater Lowell Tech ានផ្រល់រូនសៅរំនិិះ

ល់អនក្សៅម្របក្ួត្៕ ស

ត្ុផ្លសនរិសុខសម្រាប់ សិសស,

ម្ររប់សាារិក្សៅក្នុងម្រក្ុម្ោំងអស់សងឃឹម្ថាការស្វើ ំសណើសៅម្របក្ួត្ម្រត្ូវរិិះឡានសាលាសរៀនស្ លផ្រល់ រូនឪយ៕
សលើក្ស្

ងស្ត្ policy សនិះម្រត្ូវានឪពុក្ារយសសនើសុំសដាយសរសសរជ្ជលិខិត្សៅកាន់ the Athletic Director and/or

coach ម្ុនសពលសៅម្របក្ួត្៕ សសនើសុំសដាយានស

ត្ុ ផ្លនិ ងានការអនុញ្ញាត្៕

DIRECTIONS TO AWAY CONTESTS
ស្ផ្នទី/អាសយដានន Directions/addresses សម្រាប់ ម្ររប់ ម្របក្ួត្សៅក្នុងរ ន អាចរក្ស
(miaa.net).

ើញសៅក្នុង MIAA web page

SPORTSMANSHIP
សាលា Greater Lowell Tech សងឃឹម្ថាម្ររប់ៗោនសៅក្ស្នលងម្របក្ួត្ម្រត្ូវបង្ហាញក្ំ រ ឹត្ខពស់ ពីក្ីឡាភាព៕ អនក្សលង,
coaches and spectators រួរស្ត្ម្របម្រពឹត្រសៅកាន់អនក្ស្ លន រូម្របក្ួត្, game officials ស
ព៕ ពួក្សរជ្ជសេញៀវរបស់សាលាសយើងស

ើយនិងអនក្សម្ើ លសដាយក្រីសោរ

ើយម្រត្ូវសោរពសរសេញៀវ៕

The MIAA ានបម្រម្ុងទុក្សិទិវស ើម្បី "ម្រពាន, ការរ ិិះរន់ យា៉ោងខាលំង, ដាក្់ឪយសាក្សម្ើ ល on probation ឬ បញ្ឈប់
រ

ូត្ ល់ម្ួយ (1) ឆ្នំcalendar អនក្សលង្ក្៏ សដាយ, ម្រក្ុម្, coach, games or school official ឬម្ួយសាលាជ្ជអនក្ស្វើ

ក្ំណត្់ ស ើម្បីម្របម្រពឹត្រត្តម្រសបៀបរបបស្ លផ្ទុយោនចំសពាិះរំរូរខានត្ននអនក្សលង ក្ីឡា ស្ លលអ៕ សាលាសរៀន Greater
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Lowell Tech សៅក្នុង turn, ទុ ក្បម្រម្ុងសិទិវស ើម្បីបងខំសលើ ូចោន និងពិន័យ សៅ សលើអនក្សម្ើ លបង្ហាញចរ ិត្ម្ិនលអចំសពាិះ
អនក្សលងម្របក្ួត្្ក្៏សដាយ, ោំងពី ស្េនក្ម្ិនថាសលងសៅសាលា របស់ សយើងឬសៅក្ស្នលងរបស់សរសទ៕

ការទំនាក្់ទំនងជ្ជម្ួយនិងឪពុក្ារយស
អនក្ោំងពី ោំងឪពុក្ារយស

យ
ើ និងអនក្បង្ហាត្់

ក្
ឹវ

ឺន
វ PARENT/COACH COMMUNICATION

ើយនិង coaching ានការពិ ាក្់ខាលំងចំ សពាិះវ ិជ្ជារីវិះ៕ ម្រត្ូវានបសងកើត្ការ យល់ ឹងនន

ម្ុខង្ហរនិម្ួយៗ, សយើងអាចទទួលសក្ម្មភាពានម្រោន់ សបើសរៀងអវីៗស្ លសយើងានផ្រល់ ម្របសយារ៏ សលាសៅសក្មងៗ ោំង
អស់ោន៕ ក្នុងនាម្ជ្ជឪពុក្ារយ, សៅសពលក្ូនរបស់សលាក្អនក្ានចូ លរួម្ោក្់ទង ក្នុង ក្ម្មវ ិ្ី, អនក្ានសិទិវស ើម្បី
យល់នូវសសចក្រីសងឃឹម្អវីស្ លដាក្់ឪយក្ូនសលាក្អនក្សៅក្នុងសនាិះ៕ សនិះរឺជ្ជការចប់ សផ្រើម្ទំនាក្់ទំនង យា៉ោ ង
ចាស់លាស់ ពី coach ចំសពាិះក្ម្មវ ិ្ីសិក្ាក្ូនរបស់អនក្៕
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Communication You Should Expect from the Coach
1. ទសសនិះរបស់ម្ររូបង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ

2. សសចក្រីសងឃឹម្របស់ម្ររូបងវឹក្ានចំសពាិះក្ូនរបស់ សលាក្អនក្, ក្៏ ូចនិងអនក្ស្ លសលងឯសទៀត្ស្ លសៅក្នុងម្រក្ុម្
3. ទីក្ស្នលងស

ើយនិងសពលសវលាហាត្់

4. ត្ម្រម្ូវការម្រក្ុម្, i.e. ហាត្់

ឹក្
វ

ឹក្
វ

ឺន
វ ោំងអស់ស

ើយនិងការម្របក្ួត្៕

ឺន
វ , ម្របដាប់ ម្របដាសំខាន់ , out-of-season conditioning.

5. ទម្រម្ុងការស្វើត្តម្រួ រក្ូនរបស់អនក្ម្រត្ូវរបួ សសៅសពលក្ំពុងចូ លរួម្សលងឬសទProcedure followed should your
child be injured during participation.
6. វ ិន័យលិទិវផ្លម្របស្ លជ្ជនិ ងម្ិនម្រពម្ឪយក្ូនរបស់អនក្ចូ លរួម្៕

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបរ់ប្ររូបងវឹររងឃឹមពីឪពុកម្តាយ Communication Coaches Expect from
Parents
1. ការម្រពួយារម្មានបង្ហាញផ្លទល់សោកាន់ ម្ររូបងាឹក្៕
2. ម្រាប់ឪយ ឹងសៅការស្ម្របម្របូល scheduledឪយាន ឺងជ្ជម្ុន៕

3. ឪយចំៗនូវក្ងវល់ស្ លានសយាងសៅសលើ ទសសនិះរបស់ a coach ស

ើយ/ឬសៅ or expectations.

ការម្រពួយារម្ាសម្ស្សបស ើម្បីពិភាក្ាជ្ជម្ួយម្ររូបងវឹក្ Appropriate Concerns to Discuss with Coaches
1. ពាាលននក្ូនរបស់សលាក្សលាអនក្, mentally and physically.
2. រសបៀបរួយក្ូនរបស់សលាក្អនក្ឪយានការរ ីក្ចំ សរ ើន
3. ខវល់ខាវយអំពីឥរ ិយាបទក្ូនរបស់អនក្៕
វាានការពិាក្ទទួល្ស់ស្ លក្ូនរបស់អនក្ម្ិនសលងសម្រចើន ូចស្ លអនក្ានសងឃឹម្៕ អនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ស្វើការ

របស់ពួក្សរម្រាក្ ់ ម្របជ្ជ្ស់៕ ការវ ិនិ ឆ័យ
ឆ សសម្រម្ចចិត្ររបស់សររឺសយាងសៅសលើអីវស្ លសរសរឿថាឪយ សិសសានម្របសសើរ
បំផ្ុត្សម្រាប់ សិសសម្ររប់ោនស្ លានចូលរូម្៕
ពិសម្រោិះជ្ជម្ួយនិងអនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ម្របយ័ត្ន

ូចស្ លអនក្ានស

ើញកាសរៀបរាប់សៅខាង ស

ើយ, នូវអវីអាចស

ើយនិងរួរ

ឺន
វ ក្ូនរបស់សលាក្អនក្៕ នូវអវី, ូចស្ លានស្វើត្តម្, ម្រត្ូវទុក្ឲ្យ the coach ក្នុងការម្របុង

Issues Not Appropriate to Discuss with Coaches
1. សពលសលង Playing time
2. រសបៀបម្រក្ុម្Team strategy
3. សៅ ឲ្យសលង Play calling
4. សិសសសផ្សងសទៀត្-អត្ថពលលិក្ Other student-athletes
ានសាថនការណ៏ស្ លម្របស្

លជ្ជត្ម្រម្ូវឲ្យានរួបម្របរុំជ្ជម្ួយនិងអនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺត្
វ ស

ើយនិងឪពុក្ារយ៕ម្របរុំោំង

អស់សនិះម្រត្ូវាន៕ វាានសារិះសំខាន់ចំសពាិះអនក្ោំងពីចូលរួម្ានការយល់ ឹងឲ្យានចាស់ននម្ុខ ង្ហរនិម្ួយៗ៕ សៅ
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សពលចំាច់ម្របរុំ, សូម្ស្វើត្តម្ត្ម្រម្ុងការណ៏ស ើម្បីរួយការសសចក្រីសសម្រម្ចចំ សពាិះបញ្ញ
ា ចំសពាិះក្ងវល់ស្ លាន៕
1. ទូរស័ពទសៅកាន់ the Athletic Department (978-441-4499) ស ើម្បីស្វើការ្ត្់រួប៕
2. ម្របសិនម្ិនអាចស្វើការោក្់ទងជ្ជម្ួយ coach ម្ិនានសទ, អាចនិយាយជ្ជម្ួ យនិង the Athletic Director. the
coach និងស្វើការោក្់ទងទូ រស័ពទសៅវ ិញ, ឬនិ ងស្វើការ្ត្់រួបម្របរុំជ្ជ ម្ួយនិងអនក្៕
3. សូម្ក្ុំទូរស័ពទសៅផ្ទិះរបស់អនក្បង្ហាត្់
coach អនុញ្ញាត្ឪយឪពុក្ារយស

ឹក្
វ

ើយនិ ងសិសសានអាចទូរស័ពទសៅាន៕) សពលសវលរបស់ coach សម្រាប់

ម្ររួសារបស់ោត្់រឺានក្ំរ ឹត្្ស់សៅអំ
សោលរព៕

ឺន
វ DO NOT CALL A COACH AT HOME! (លុិះម្រត្ត្ the
ងសពលរ ូ វសលងក្ីឡា៕សពលសវលាផ្លទល់ខួនសម្រាប់
ល
ម្ររួសាររួ រ
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4.

ក្ុំប៉ោុនប៉ោងស ើម្បីទល់ម្ុខោនជ្ជម្ួយ និ ងអនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ម្ុ នសពល ឬ សម្រកាយសពលម្របក្ួត្ ឬ ក្៏ក្ំពុងហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ៕ DO NOT ATTEMPT TO CONFRONT A COACH BEFORE OR AFTER A CONTEST OR
PRACTICE. សពលោំងអស់សនិះអាចស្វើឲ្យសវទនារម្មរណ៏ចំ សពាិះអនក្ោំងពីោំងឪពុក្ារយ និ ងអនក្បងវឹក្៕ រួ ប
សៅសម្រកាម្កាលិះសទសិះោំងសនិះម្ិនអាចស្វើសសចក្រីសសម្រម្ចចិត្រានសទ៕

ម្របសិនសបើការម្របរុំ ម្ិនានផ្រលន
់ ូវលិទិផ្
វ លការសពញចិត្សរ ទ: If the meeting did not provide a satisfactory resolution:
1. ទូរស័ពទស្វើការ្ត្់រួបជ្ជម្ួ យនិង the Athletic Director.

2. The Athletic Director និងសារប់សដាយម្របុងម្របយ័ត្ន ចំ សពាិះក្ងវល់របស់អនក្ ស
សសម្រម្ចចិត្រ រសវៀងអនក្ស

ើយនិង the coach.

ើយនិ ង សម្រម្ុិះសម្រម្ូលសសចក្រី

សូម្ចំថា: ក្ងវល់របស់សលាក្អនក្សំខាន់ ្ស់ចំសពាិះសយើង៕ ក្ុំសាទក្់សសទើរម្រត្ូវស្វើត្តម្ទម្រម្ុងការខាងសលើស ើម្បី ស្វើឪយ
ក្ងវល់ោំងអស់សនិះាន ឹ ង៕ សយើងនិ ងអាចស្វើឲ្យក្ម្មវ ិ្ីអត្ថពលក្ម្មរបស់សយើងនិ ងានការរ ីក្ ចំសរ ើ៕

COACHES
សម្ររើសសរ ើស Selection
ការសម្ររើ សសរ ើស Administrative Committee ម្របស្
លក្ខណស

ើយនិងរុណសម្បត្រិានរួម្ ូ ចជ្ជ:

1. ការយកចិត្ាទុកដាក់ពិត្ប្រាកដចំព
colleagues, ជ្ជស ើម្ etc.

លជ្ជចូ លរួម្ក្នុងការសម្ររើសសរ ើសរសបៀបក្ំរ ឹត្ the varsity level.

ោះរុខុម្តលភាពរបរ់អត្ាពលិក, ឪពុកម្តាយ, និងមិ ត្ារម
ួ ការងារ

2. ាន ំរ ិិះវ ិជ្ជាឥស្េនក្នន game លអម្របសសើរ: ពីវ ិន័ យ, fundamentals and strategy.
3. ស្វើការាន ំរ ិិះវ ិជ្ជាននFirst Aid and CPR.
4. ការចប់អារម្មណ៏សំខាន់ចំសពាិះស
សៅសសចក្រីសោរពស

រម្ន៏សាលាោំងអស់ , ខំ ស្វើការស ើម្បីផ្សប់ផ្ាយពីក្ម្មវ ិ្ី ប៉ោុ ស្នរ បង្ហាញ

ើយនិង ានអំណររុណចំសពាិះ coaches និង អត្ថពលក្ម្មននអនក្ក្ី ឡាោំងអស់៕

5. ក្៏ ូចស្ផ្នក្បស្នថម្ននក្ម្មវ ិ្ី សិក្ា, អនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ នឹងម្រត្ូវ ឹងអំពីននការចូលរូម្ក្នុងការសិក្ារ ីក្ ចំ សរ ើន

របស់សិសសp/អត្ថពលលិក្សយាងសៅត្តម្ម្ូ លដានន្ម្មត្ត៕ អនក្បង្ហាត្់
សងកត្់សៅសលើការសិក្ាសរៀនសូម្រត្រឺ ជ្ជចំបង៕

ឹក្
វ

ឺន
វ និ ងចាស់ជ្ជ រំរុញសិសស

6. អនក្្ម្ួ យស្ លសាថបនាក្ម្មវ ិ្ីសៅក្នុង the framework the Greater Lowell Tech philosophy and core values.
7. បនរអត្ថពលលិក្សម្រកាយសពលសរៀនចប់ ស

8. អនក្ស្ លសរៀបបសងកើត្, ហាត្់
សៅអំ

ឹក្
វ

ើយនិង បនរការោំម្រទស

ើយនិ ងសលើក្ទឹក្ចិត្រ៕

ឺន
វ រឺ ានានរសម្រាងការយា៉ោ ងលអ្ស់ ស្វើយា៉ោង្ឲ្យ អវីៗានសសម្រម្ច

ុងសពលរ ូវនិម្ួយៗ៕ រសម្រាង Game, scouting trips, game analysis, and administrative duties
are all part of the job.
9. ម្រត្ូវ ឹងថាសយើងស្វើការោំងសនិះោក្់ទងជ្ជម្ួ យនិងម្នុ សសសក្មងសពញវ ័យ, ម្របក្បសដាយការបស្នថម្ ម្រត្ូវស្ត្រួ រស្វើ
ឲ្យានញុឹក្ញ៉ោ ប់៕

10. ព្វើការយ៉ា ងរកមមពដើមបីដាក់ អត្ាពលិករបរ់ពួកពរពៅកនុងការអប់ រ ំពប្រកាយម្យមរិកា post-secondary
education.
11. ផ្ាយពីក្ីឡាភាពស ើយបង្ហាញពីការនាំម្ុខ, ethics and character.
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ATHLETIC CODE OF CONDUCT
School Attendance and Tardiness
សិសសសៅសាលា Greater Lowell Tech ានស្វើការរ ំលឹក្ ចប់សផ្រើម្សៅស ើម្ឆ្នំសរៀងរាល់ឆ្នំស្ លាន ត្ម្រម្ូវការស្ លលអសម្រាប់
សាលាបីបួនយា៉ោ ងស

ើយនិងម្រក្ុម្ពលរ នល:អ



ម្ក្សាលាសរៀនរាល់នថ្ង



ម្ក្សាលាសរៀនស



ស្វើក្ិចចការសាលាយក្សៅផ្ទិះ



សៅសរៀនម្រក្ប់ថានក្់



ម្រត្ូវរក្រំនួយរួយក្នុងការសិក្ាសៅសពលចំាច់៕

ើយនិងថានក្់ឲ្យោន់សពល

ការបំសពនសៅសលើត្ម្រម្ូវការោំងអស់សនិះលិទវផ្លនិងម្រត្ូវបញ្ឈប់ឬសចញពីម្រក្ុម្អនក្អត្ថលិក្ក្ម្ម៕
សងឃឹម្ថាសិសសនិងម្ក្ម្ររប់ អំ

ុងសពលស្ លានក្ំណត្់សៅ នថ្ងសរៀន ស ើម្បី ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ឬសលង៕ សិសសម្រត្ូវស្ត្ម្ក្ ូចសៅ

ក្នុងក្ិចទម្រពម្សម្រពៀងត្តម្លក្ខណិះម្ររឹិះសាថនសៅក្នុងសាលា Greater Lowell Tech Student Handbook ស ើម្បីឲ្យានសិទិវានចូល
រួម្ក្នុងនថ្ងម្រពឹត្ិកា
រ រណ៏អត្ថពលក្ម្ម៕ សសម្រម្ល សម្រកាម្ កាលិះសទសិះ, សិសស-អនក្អត្ថពលលិក្ម្របស្

លជ្ជទទួលានការអនុញ្ញាត្

ពី the Athletic Director or Principal ស ើម្បីឲ្យានចូលរួម្៕

ការម្ក្ចូលរួម្ក្នងម្រក្ុ
ម្ជ្ជម្របចំ Daily Team Attendance
ុ
វាសំខាន់្ស់ស្ លម្រត្ូវម្រាប់ ល់ ម្ររូវបង្ហាត្
ឹក្
វ

ឹក្
វ

ឺន
វ ឲ្យាន ឹ ង សបើសិនជ្ជសិសសម្ិនានម្ក្

ឹក្
វ

ឺន
វ ឬ សលង game. ក្ស្នលង

ឺន
វ រឺជ្ជក្ស្នលងស្ លានរសម្រាងសម្រាប់ការម្របក្ួត្និងានស្ក្សម្រម្ូលឲ្យានលអ៕ The coaches សៅក្នុងក្ម្មវ ិ្ី របស់សយើង

សងឃឹម្ថាអនក្អត្ថពលក្ម្មនិងម្ក្ចូលរួម្សៅម្ររប់ម្រក្ុម្-ោក្់ទងសៅ និងសក្ម្មភាព៕ បញ្ឈប់ឬបសណរញសចលពីម្រក្ុម្ម្របស្

លជ្ជលិទិវ

ផ្លម្ក្ការឈប់សម្រចើន absences.
សិសសស្ លអេ័យសោសឲ្យពីសក្ម្មភាពម្រក្ុម្សម្រាប់សៅសពលឈឺ, សិក្ា, ម្ររួសារានអាសនន, ឬ ម្ួលស
ឲ្យាន ឹងជ្ជម្ុខរឺជ្ជការលអស

ត្ុ សាសនា. ម្រត្ូវម្រាប់

ើយក្៏ជ្ជការសងឃឹម្ស្ ល៕

School/Family Vacations, Extended Absences
ម្ររប់សារិក្សៅក្នុងម្រក្ុម្រឺសងឃឹម្ថា និងម្ក្ហាត្់និងសលងម្ររប់ ការម្របក្ួត្games ោំងអស់៕ ពីសម្រពាិះនន ការ ក្ំណត្់សពលាន
សម្រចើន, ម្រក្ុម្ហាត្់

ក្
ឹវ

ឺន
វ របស់សយើងស

យ
ើ និង/ឬសលងម្របក្ួត្ានសម្រចើនៗដាក្់ក្ំណត្់សពល សៅអំ

ងសពលសាលាសរៀនឈប់
សម្រា
ុ

ក្់៕ សិសសស្ លានរសម្រាងស ើម្បីឈប់បនរសម្រាក្់ឲ្យានយូរសយាងសៅ ត្តម្ vacation ឬ រសម្រាងស្ផ្នការណ៏ឈប់រួរពិភារ

សារសាថនការណ៏ជ្ជម្ួយ coach ម្ុនសពលសៅ trying out សម្រាប់ម្រក្ុម្. ការម្របុងម្របយ័ត្នរបស់អនក្បងវឹក្និងស្វើការក្ំណត្់ អំពី the
consequences/course of action for such extended absences.

Academic Eligibility
សិសស, ស ើសម្បើានចូលរួម្ក្នុងអនក្អត្ថពលក្ម្ម,ម្រត្ូវស្ត្ម្រប
concentration ស
ម្រត្ូវពិនិត្យស

ងជ្ជប់ ថានក្់ /របស់ពួក្សរក្ម្មវ ិ្ីសិក្ាបសចចក្សទស of

ើយនិងម្ិនអាចសរៀនធ្លលក្់ (59 ឬ សម្រកាម្) ម្ុខវ ិជ្ជាពីៗស

ើងវ ិញសដាយ Assistant Superintendent-Principal.
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ើងសៅ៕ កាលិះសទសិះអវីស្ ល និ ងសម្រាល

រត្់សាាល: សរៀនម្ិនានសពញថានក្់និងចត្់ទុក្ថាសរៀនធ្លលក្់សៅសពលស្ លស្វើការក្ំណត្់ របស់សិសសានសិទវ៕

MIAA Good Citizen Rule
63. វ ិន័យពលរ នលអ
63.1 សិសស-អត្ថពលលិក្ម្របស្

លជ្ជម្ិនអាចស្វើជ្ជត្ំ ្ងឲ្យសាលាសរៀនរបស់សរានសទ ម្របសិនសបើសរម្រត្ូវ ានពិន័យ

ពយួរឲ្យសៅក្នុង in-house or out-of-house៕ ការបញ្ឈប់ សិសសបស្
រ ិះអាសននសដាយ ម្ិ នាន សិទិវសម្រាប់ចូលហាត្់
ឹក្
វ

ឺន
វ ឬ ម្របក្ួត្ សម្រាប់ សម្រចើននថ្ង(ឬសលងនថ្ងខលិះ) សសមើនិងចំនួននថ្ងស្ លបញ្ឈប់ ៕ ចាប់ ត្តម្ទីបន់និង ស្វើការក្ំណត្់

សៅត្តម្នថ្ងស្ លម្ិនានសិទវពិត្ម្រាត្់ ៕

MIAA Bona Fide Team Member Rule
A bona fide team member រឺជ្ជសិសសស្ លស្ត្ងស្ត្ម្ក្បង្ហាញខលួនជ្ជ្ម្មត្ត, ស
ឹក្
វ

ឺន
វ ស

ឹក្
វ

ឺន
វ សៅសាលា high school practice ឬ ក្នុងការម្របក្ួ ត្ស ើម្បីហាត្់

ើយនិ ងចូលរួម្, ម្ររប់ ការ ហាត្់

ើយនិងការម្របក្ួត្៕ Bona fide សារិក្ម្រក្ុម្ននសាលារឺ ម្រត្ូវម្រចនសចលពី ការខក្ខាន ស្ លម្ិនម្ក្ហាត្់
ឹក្
វ

ឺន
វ ឬចូ លរួម្ជ្ជម្ួ យនិងម្រក្ុម្ a non-

school team.

ម្ររូបងវឹក្អត្់ានសិទវស ើម្បីសដាិះសាឲ្យសារិក្ម្រក្ុម្ does not have the right to excuse a team member ពីការហាត្់
ឬសលង a game
ម្របស្

ូសចនិះសិសសម្របុស/ស្សីអាចចូលសលងឬហាត្់

ឹក្
វ

ឹក្
វ

ឺន
វ

ឺន
វ ជ្ជម្ួយម្រក្ុម្ សផ្សងៗសទៀត្ាន៕ ចងហាវងននសាលាសនាិះ

លជ្ជស្វើការសសនើសុំa waiver សំបុម្រត្ ប ិសស្ សចលននវ ិន័ យ ក្នុងកាលិះសទសិះស្ លសំខាន់៕ ការបំសពនននវ ិន័យសនិះលិទិវ

ផ្លរឺម្រត្ូវ បសណរញសចញ ពីម្រក្ុម្អនក្អត្ថពលលិក្, ស

ើយនិងាត្់បង់ចំសពាិះការម្របក្ួត្ម្រក្ុម្ោំងអស់៕

MIAA Loyalty to High School Team Rule
សៅសម្រកាម្ការស្ណនាំ របស់MIAA guidelines, សិសសអាចហាត្់
សរ ស

ឹក្
វ

ឺន
វ ឬម្របក្ួត្សម្រាប់ឲ្យម្រក្ុម្របស់ សាលាសរៀនពួ ក្

ើយនិងa club team សៅក្នុងនថ្ងជ្ជម្ួ យាន៕ អនក្អត្ថពលលិក្ម្រត្ូវសសាមិះម្រត្ង ចំ សពាិះ high school team របស់ពួក្

សរម្ុនសរបងអស់ (see bona fide team member rule).

SCHOOL DISCIPLINE OBLIGATIONS
សិសសអត្ថពលក្ម្មសៅសាលាសរៀន Greater Lowell Tech ម្រត្ូវស្ត្ស្វើជ្ជត្ំ្ងឲ្យខលួនឯង, ម្ររួសារសរ, ម្រក្ុម្របស់សរ,
សាលាសរៀន, ស

ើយនិងស

រម្ន៏ម្ររប់សពលោំងអស់៕

សរសៅទីក្ស្នលងសលងឬសៅខាងសម្រៅ៕

ូ សចនិះ, អនក្អត្ថពលលិក្ម្រត្ូវទទួ ល ចំ សពាិះសក្ម្មភាពរបស់ខួលន

សិសសអនក្អត្ថពលលិក្ានកាត្ពវក្ិចច វ ិន័ យសាលា ម្រត្ូវស្ត្បំសពញកាត្ពវក្ិចច វ ិន័ យសាលា ម្ុននិង រាយការណ៏សៅ
ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ and/or game. សិសស-អនក្អត្ថពលលិក្ម្ិនអាចរងចំ, ស

សនិះសទ ស ើម្បីបញ្ឈប់ឬលុបសចលសម្រាប់ ម្ូលស

ើយនិងម្ិនរួ រសសនើ សុំឲ្យសលើក្ស្លងវ ិន័ យអប់ រ ំ

ត្ុអីវក្៏សដាយ៕ ម្រក្សួង អត្ថពលក្ម្ម ាន សិទវ ក្សិសសអនក្អត្ថពល

លិក្សចញពី ម្រក្ុម្សម្រាប់ានបញ្ញ
ា អប់រ ំសម្រចើន៕ សិសស-អនក្អត្ថពលលិក្ ម្របស្
ការបង្ហាញានការរ ីក្ចំ សរ ើន៕
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លជ្ជឲ្យចូលវ ិញ ូចស ើម្ សយាងសៅត្តម្

អនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ោំងអស់សម្របើការម្របុងម្របយ័ត្,ន ប៉ោុស្នរម្រត្ូវស្វើយា៉ោង្ឲ្យស្ត្សៅក្នុងសោលការណ៏ស្ណនាំ, ក្នុងការសដាិះ ស្សាយបញ្ញ
ា ស្ លោក្់ទង

សៅនិងអនក្អត្ថពលលិក្៕ រួរស្ត្ានការស

ការណ៏រសវៀងអនក្បងវឹក្, ស

ើយនិងអនក្ ម្ររប់សម្រោងសាលា, ម្របសិនសបើសាថនការណ៏យល់ថាវាចំាច់៕

សៅសពលស្ លក្ំពុងម្រត្ូវ ស្ត្ ម្របម្រពឹត្ដា
រ ក្់ វ ិន័យអប់រ ំ, រឺអីៗ
វ ស្ លទុក្ជ្ជសំខាន់ និងម្រត្ូវស្ត្ម្របម្រពឹត្រស្វើស
ជ្ជប់ ោក្់ទង, សៅសពលស្ លរក្ាភាពសុចរ ិត្ននអត្ថពលពិក្ក្ម្មវ ិ្ីទសសនវ ិជ្ជា ស
coach ក្នុងការស្ណនាំស

ើយរំរញ
ុ សលើក្ទឹក្ចិត្រ អាក្បបក្ិរ ិយាអនក្អត្ថពលលិក្ស

ើងស ើម្បីជ្ជម្របសយារ៏ចំសពាិះសិសស-អនក្អត្ថពល

ើយនិង សោលសៅ៕ សនិះរឺជ្ជ ម្របពនទ័វ ិន័យអប់រ ំនិងរួយ ល់ the

ើយអនុវត្រសដាយក្រីសងឃឹម្៕

សោសក្ម្មសៅសម្រាប់បញ្ឈប់ Offenses Calling for Suspension
1.

សិក្ាសរៀនសូម្រត្ម្ុខវ ិជ្ជាធ្លលក្់៕

2.

បនរសម្របើចំសពាិះពាក្យម្របាថ្

3.

ការបំសពនចំសពាិះ Chemical Health rules.

4.

ោមនសសចក្រីសោរពឬម្ិនសារប់បង្ហាប់៕

5.

ឈប់សដាយម្ិនានការអនុញ្ញាត្ពីការហាត្់

6.

ាត្់ខួនម្ិ
ល នម្ក្ហាត្់ឬសលង game ឲ្យានសពញសលញអត្់ាន-សៅក្នុងម្រពឹត្ិកា
រ រណ៏ សាលាអត្ថពលក្ម្ម៕

7.

ឹក្
វ

ឺន
វ ឬ សលង game.

ការម្របម្រពឹត្្
រ ងន់្ូរឬននទបសលម
ង
ើស្៕

8.

បំសពនសលើវ ិន័យសាលា៕

9.

ានស្វើ ំសណើការអនក្អត្ថពលលិក្ម្ិនឪយស្វើជ្ជត្ំ្ងឪយសាលាសរៀន Greater Lowell Tech.

ការបញ្ឈប់បស្
រ ិះអាសនននិងម្រត្ូវានសរសសរលិខិត្សដាយអនក្បង្ហាត្់
សិសស-អនក្អត្ថពលលិក្, ស

ឹក្
វ

ឺន
វ សៅកាន់អនក្ម្ររប់សម្រោង ឹក្នាំ អត្ថពលក្ម្ម the athletic director,

ើយនិងឪពុក្ារយ/អនក្អា្ពាាល៕ លិខិត្សនិះនិងម្រាប់ ពនយល់ពីម្ូលស

សវលា៕

រយិះសពលននការបញ្ឈប់និងសស្សចស្ត្សលើអនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ត្ុចំសពាិះការបញ្ឈប់ស

ើយនិងរយិះសពល

ឺន
វ , សយាងសៅត្តម្ការអនុញ្ញាត្នន the athletic director.

សោសក្ម្មសៅសម្រាប់បសណរញសចញ Offenses Calling for Expulsion
1.

ការម្របម្ូលផ្រំុចំសពាិះការបញ្ឈប់ម្ង
រ ស

2.

សចរTheft.

3.

អត្់ម្ក្ហាត្់

ឹក្
វ

ើយម្រងសទៀត្សៅអំ

ងសពលឆ្
ន ំសាលា៕
ុ

ឺន
វ ឬ ម្ក្សលងម្របក្ួត្ស្ លម្ិនស្ម្នជ្ជ -ម្រពឹត្រការណ៏អត្ថពលក្ម្មសាលា៕

4.

ស្ លពាាទម្រទពយសម្បត្រិអនក្ ៏នទ៕

5.

ការម្របម្រពឹត្្
រ ងន់្ូរឬចំ
ង
សពាិះបទសលមើស្, ត្ម្រម្ូវការឪយសម្រចើនសរៀងការបញ្ឈប់បស្
រ ិះអាសនន៕

6.

សលងលបិចបំភាន់ម្ិនលអHazing.

7.

MIAA អាណត្រិ បសណរញសចញ

8.

ានស្វើ ំសណើការអនក្អត្ថពលលិក្ម្ិនឪយស្វើជ្ជត្ំ្ងឪយសាលាសរៀន Greater Lowell Tech.

និងានសរសសររាយការណ៏បសណរញសចលសដាយអនក្បង្ហាត្់
អនក្អា្ពាាល, ស

ឹក្
វ

ឺន
វ សៅកាន់ the athletic director, សៅកាន់អក្
ន អត្ថពលលិក្, សៅកាន់ឪពុក្ារយ/

ើយនិងចងហាវង៕ This will explain in detail the reason for the expulsion.

ការបសណរញសចលនិងម្ិនោន់ានសក្ើត្ស

ើងសទរ

ូត្ ល់ានរំរាប់ម្រាប់ ល់ឪពុក្ារយ/អនក្អា្ពាាលរបស់សិសសអត្ថពលលិក្សិន៕

សិសស-អត្ថពលលិក្្ានបសណរញសចលពីឬសចក្សចញពីម្រក្ុម្សដាយម្ូលស
ម្ួយ ឬ រង្ហវន់ក្ុងម្រក្ុ
ន
ម្សទ៕

ត្ុអីវ ម្ុនសពលរ ូវម្របក្ួត្រូច និងម្ិនានសិទិវឪយសលងត្តម្ម្រក្ុម្្
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សិទិសវ ើម្បីដាក្់ពាក្យបណឹ រ ងសុឪ
ំ យសរសម្ត្តរវ ិន័យអប់រ ំ Right to Appeal Disciplinary Action
1. សិសស-អត្ថពលលិក្ានសិទិវស ើម្បីដាក្់ ពាក្យសុំឪយសរសម្ត្តរវ ិន័ យអប់ រ ំ ូសចនិះសៅសពល្ ស្ លម្រត្ូវាន
បញ្ឈប់ ឬបសណរចសចញ៕

2. សិសស-អនក្អត្ថពលលិក្រួ រសុំឪយ the coachសម្ត្តរវ ិន័ យអប់រ ំម្ុន, ស

ើយពាយាម្សដាិះស្សាយបញ្ញ
ា សៅត្តម្

ក្ំរ ឹត្៕
3. ម្របសិនសបើ the coach ស

ើយនិងសិសស-អនក្អត្ថពលលិក្ម្ិ នអាចសដាិះស្សាយបញ្ញ
ា សទសនាិះ, បញ្ញ
ា សនាិះ និង

ម្រត្ូវបញ្ូា នសៅកាន់អនក្ ឹក្នាំthe Athletic Director.

4. សរឿងសនិះសៅស្ត្ម្ិនអាចសដាិះស្សាយាន, រួរស្ត្ម្របរល់សរឿងសនិះឪយសៅចងហាវងសដាិះស្សាយ៕
5. ម្របសិនសបើក្ំរ ឹត្បញ្ញ
ា សនិះនូ វស្ត្ម្ិនអាចសដាិះស្សាយាន, ចងហាវងនិងម្រាប់ ល់ឪពុក្ារយ/ អនក្អា្
ពាាលននអនក្អត្ថពលលិក្៕
6. បនាទប់ពីម្រត្ូវានម្រាប់សដាយ the Principal

ល់, ឪពុក្ារយ/អនក្អា្ពាាលអាចស្វើការ សសនើសុំរួប

ជ្ជម្ួយនិងចងហាវងសាលា, អនក្ ឹក្នាំ Athletic Director, ស
7. ម្របសិនសបើ លិទវផ្លរក្ម្ិនស

ើយនិងជ្ជម្ួយ អនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ៕

ើញនូវ ំ ស្ិះស្សាយ្ម្ួ យស្វើឪយសពញចិត្រោំងសងខាងសទ, សរឿងរា៉ោ វោំង

សនាិះរួរបញ្ូា នសៅកាន់ the Superintendent/Director.

8. ការសសម្រម្ចចិត្ររបស់the Superintendent/Director សយាងសៅត្តម្ការដាក្់បណឹរ ងសុំឪយសម្ត្តរ វ ិន័យអប់រ ំ
ចុងសម្រកាយ៕
9. រសបៀបដាក្់ ពាក្យបណឹរ ងស ើម្បីសដាិះស្សាយរក្យុត្ិរ្ឪយអនក្អត្ថពលលិក្-អនក្បង្ហាត្់
អាចសៅរួច, រួរស្ត្បញ្ចប់ឪយានឆ្ប់ រ

ឹង
វ

ឺន
វ , ម្របសិន សបើ ជ្ជ

័សបនាទប់ពីានសសម្រម្ច រំរាប់ ឪយាន ឹង ននការ បញ្ឈប់ ប

ស្
រ ិះអាសនន ឬ ម្ួ យបសណរញសចញ ល់អនក្អត្ថពលលិក្៕ វាសំខាន់ ្ស់ស្ លស្វើត្តម្ ចាប់ ឪយាន
ភាពង្ហយស្សូលសបើ អាចសសម្រម្ចាន៕

MIAA Health Rule Regarding Alcohol, Tobacco, and Drugs
អំ

ុងសពលរ ូវននការហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ឬសលងក្ីឡា, សិសសនិងម្ិនរួរ, រិត្ ល់សោិះជ្ជត្ិចឬសម្រចើន, សម្របើ ម្រាស់ឬ សុីរក្,

ាន, ទិ ញ/លក្ ឬ ឪយស្ចក្ចយសេសរាិះស្ លានជ្ជត្ិ alcohol; ស

ើយផ្លិត្ផ្លថានំរក្់ ( រួម្ោំង e-cigarettes,

VAPE pens & all similar devices); ក្ញ្ញ
ឆ ; steroids; ឬ សៅសារធ្លត្ុ ម្ររប់សម្រោងany controlled substance សផ្សងៗ
សទៀត្៕ សោលការណ៍សនិះរួម្បញ្ូច លោំងផ្លិត្ផ្ល ូចជ្ជ“ NA or near beer,” inhalants (ម្រត្ូវានក្ំណត្់ ថាជ្ជ

ឧបក្រណ៍បសងកើត្សារធ្លត្ុផ្លប៉ោិះពាល់ផ្ូវចិ
ល ត្រសៅសពលស្សូបចូល defined as any substance that produces a mindaltering effect when inhaled), និងការសម្របើម្រាស់ថានំស្ ល

ួសក្ម្រម្ិត្ misuse of over-the-counter medications and

substances used for the purpose of altering one’s mental state និងសារធ្លត្ុ ស្ លម្រត្ូវានសម្របើ សម្រាប់ សោល
បំណងផ្លលស់បូរសា
រ
ថ នភាពផ្លូវចិត្ររបស់ម្នុសស៕ វាម្ិនស្ម្នជ្ជការសលមើសចាប់សទចំសពាិះសិសសស្ លាន ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវត្តម្
ចាប់សដាយានម្ររូសពទយានបញ្ញ
ា ក្់ ចាស់លាស់ពីឪសថ្ស្ លសចញសំបុម្រត្ឪយសម្រាប់សិសសអនក្អត្ថពល លិក្
សម្របើ៕ (រួរក្ត្់ សាាល់: វ ិន័ យសនិះសៅអំ
សា៉ោ ងក្នុងម្ួ យនថ្ង៕)

ន
យអាទិត្យ, ម្ួយនម្ា-បួន
ុងសពលរ ូ វអត្ថពលក្ម្មរឺម្រត្ូវអនុ វត្រម្រាំពិលនថ្ងក្ុងម្ួ
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ពិន័យត្ូចបំផ្ុត្ The Minimum Penalties
សៅសពលស្ លចងហាវងានម្រាប់ , បនរសៅសទៀត្រឺ ជ្ជឪកាស់សម្រាប់ សិសសស ើម្បីឲ្យាន ឹងពញុ, ានការ បំ ពាន់សក្ើ ត្
ស

ើង, សិសសអត្ថពលក្ម្មម្រត្ូវាត្់បងសិទិវ 25% សៅក្នុងម្រក្ុម្របស់ពួក្សរ interscholastic events. វារឺ ជ្ជការស្ណនាំ

អនុញ្ញាត្ឪយសិសសអត្ថពលក្ម្មសៅបនរហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ សោលបំណងរឺ ស្វើឪយានលអស

ស្លងឪយសិសសអត្ថពលក្ម្ម្ម្របម្រពឹត្រក្ម្មសៅជ្ជចូ លរួម្សៅក្នុងក្ម្មវ ិ្ី សនាិះសទ៕
ទីពី ស

ើយនិង ានបំពានសក្ើត្ស

ើងវ ិញ អត្់ ានអនុញ្ញាត្សលើក្

ើងសលើក្សម្រកាយសទៀត្ Second and Subsequent Violations

សៅសពលស្ លចងហាវងានម្រាប់ , ជ្ជបនរបនារប់ឲ្យឪកាសសម្រាប់ សិសសាន ឹងពញុ, ថាសលើក្ទីពី ឬ ានបំពានសក្ើ ត្
ស

ើងសលើក្សម្រកាយសទៀត្សនាិះ, សិសសនិងាត្់បង់ សិទិវសៅ ល់ 60% ចំសពាិះម្រក្ុម្របស់ពួក្ សរសៅក្នុងម្រពឹត្រការណ៏ នន

interscholastic events. ម្របសិនសបើ , បនាទប់ពីសលើក្ទីពីឬានបំពាន សលើក្សម្រកាយ សទៀត្, ឆនទិះសិសសខលួនឯង និងសៅជ្ជ
ចូលរួម្ក្នុងក្ម្មវ ិ្ីchemical dependence program ឬ សៅក្នុងម្របម្រពឹត្រក្ម្ម ក្ម្មវ ិ្ី, សិសសអត្ថពលក្ម្មម្របស្
ការបញ្ញ
ា ក្់ សម្រាប់ សុំឪយដាក្់សៅ ូចស ើម្វ ិញ ស្ លសៅក្នុង សក្ម្មភាពចាប់ MIAA បនាទប់ពី អំ
បំផ្ុត្រឺម្រាំម្ួយអាទិត្យ៕

លជ្ជាន

ុងសពលយា៉ោ ងត្ូច

ូចជ្ជការ បញ្ញ
ា ក្់ សដាយលិខិត្ម្រត្ូវសចញសដាយ the director ឬ counselor ននសារធ្លត្ុរីម្ី

ពឹងពាក្់ សៅសលើទី ក្ស្នលងការពាាល៕ សោសពិន័យនិងម្រត្ូវម្របសាលបូក្ជ្ជម្ួយនិងឆ្នំសិក្ានិម្ួយៗ, ប៉ោុ ស្នរអំ
សពល សោសពិ ន័យនិងបនរសៅឆ្នំសិក្ាបនរបនាទប់៕ ម្របសិនសបើអំ

ុង

ុងសពលសោសពិន័យ ម្ិនានបំសពញឲ្យម្ររប់ សៅ

រយិះសពល រ ូ វក្ីឡាចំ សពាិះការបំ ពាន, សោសពិន័យ ល់សិសសអត្ថពលក្ម្មនិងរួ របនរសលើក្សៅរ ូ វបនាទប់ ចំ សពាិះការ
ចូលរួម្ពិត្ស្ម្ន,

ូសចនិះម្របស្

លជ្ជានឥទវិពល ល់សាថនការណ៏សិទិវរបស់សិសសអត្ថពលក្ម្ម សៅអំ

បនាទប់៕

ុងសពលឆ្នំ

បងខិត្បងខំ ត្តម្យាយី HAZING
ចាប់ទូរសៅរបស់រ ន Massachusetts - Chapter 269
C. 269, S.17, Crime of Hazing: Definition: Penalty
អនក្្ក្៏សដាយសំខាន់បំផ្ុត្រឺជ្ជអនក្ស្ លសរៀបចំ ឬម្ួ យចូ លក្នុងបទឧម្រក្ិ ន Hazing ននការបងខិត្បងខំពាាត្,
ានសរៀបរាប់សៅក្នុងសនិះ, និងម្រត្ូវសោសពិន័យ សដាយបង់ ម្រាក្់ ម្ិន
ផ្ទិះននស្ក្ត្ម្រម្ូវ ម្ិន
ពាក្យថា“hazing”

ូសជ្ជងម្ួយឆ្នំ, ឬ ោំងពីម្ុខបងម្របក្់ ពិន័យស

ូចស្ លានសម្របើ សៅក្នុងរំពូក្សនិះស

ូសពី $3,000.

ើយដាក្់រុក្៕

ូចស្ ល

ុ លាលរសទ ឬ ម្រត្ូវដាក្់រុក្ឪយសៅក្នុង

ើយនិងសៅក្នុងរំពូក្សលខ ប់ ម្រាំបី ស

ើយនិង

ប់ ម្រាំបួន, និង

ានននថាឥរ ិយាបទ្ឬពិ ្ី្ម្ួយសិសសចប់សផ្រើម្រំ និត្សរៀបចំ , សោិះបីជ្ជសៅ សលើទីក្ស្នលងសាធ្លរណិះ ឬសៅសលើទី
ក្ស្នលងឯក្រនក្៏ សដាយ, ូចជ្ជ ស្វើឪយខូចខាត្ឬម្ិនម្របុងម្របយ័ត្នម្របស្យ៉ោង ស្វើឪយានសម្រោិះថានក្់
ចិត្រននសិសស្ម្ួ យ ឬ

ល់រាងកាយឬ ល់ផ្ូវល

ល់អនក្្សផ្សង៕ ឥរ ិយាបទរួម្ាន ូចជ្ជការវាយ, វាយោត្់, branding, បងខំឲ្យហា

19

ត្ម្រាណ forced calisthenics, ឪយសៅក្នុង ហាលសេលៀងហាលខយល់, បងខំឪយផ្ឹក្ឪយសុីននចំនណអាហារ, ស្សា, សេស
រាិះ, និងសម្ររឿង សារធ្លត្ុ ថានំសផ្សងៗ, ឬ ក្៏ ពាាត្សោរសៅ ឬសដាយបងខំសក្ម្មភាពរាងកាយ ស្ លស្វើឪយពាស់ពាល់
ល់ សុខភាពរាងកាយ ឬ ល់សនរិសុខននសិសស្ានក្់ ឬអនក្សផ្សងសទៀត្, ឬស្វើឪយសិសសានអារម្មណ៏ត្តនត្ឹង
យា៉ោ ងខាលំង, រួម្ោំងម្ិនស ក្លក្ ឬ ម្ិនានសម្រាក្់ ឬ ស្វើឪយសៅស្ត្ឯ៕
អត្់ានខ្ស្ លស្ចងសៅក្នុងរំពូក្សនិះផ្ទុយពី ោនសនាិះសទ,និងម្ិនានការយល់ម្រពម្ ូចជ្ជការការពារ

ចំ សពាិះ

ការយក្ម្ក្កាត្់សោសអវីសៅសម្រកាម្ការបណឹរ ងសនាិះសទ consent shall not be available as a defense to any
prosecution under this action. ម្រត្ូវានបស្នថម្សដាយ St. 1985, c.536; amended by St. 1987, c665.
C.269, S.18. Duty to Report Hazing
រន្ក្៏សដាយឪយស្ត្ាន ឹងថាានអនក្្ជ្ជរនរងសម្រោិះអំពី hazing
សលខ17ស

ើយនិងសៅទីក្ស្នលងននបទឧម្រក្ិ ន, និងម្រត្ូវស្ត្, ស្វើបនរសពលថាអនក្ស្ លអាចស្វើ ូសចនិះសដាយ ម្ិនាន សម្រោិះ

ថានក្់ ឬ ានសម្រោិះថានក្់ ល់ខួលនឯងឬ ល់អនក្សផ្សងៗ,
ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ស

ូចស្ លានឪយអត្ថន័យសៅក្នុង រំពូក្

ូចជ្ជរាយការណ៏ពីបទឧម្រក្ិ ន សៅកាន់អនក្ម្របត្ិបត្រិ ការចាប់

ើយឪយានឆ្ប់ សម្រយម្សដាយម្ិនសាំញ
ុ ំ៕ អនក្្ម្ួ យក្៏ សដាយស្ លម្ិ នានរាយការណ៏អំពីបទ

ឧម្រក្ិ ននិងម្រត្ូវស្ត្ដាក្់ទណឌក្ម្ម សដាយម្រត្ូវពិន័យសដាយម្រាក្់ ម្ិនសម្រចើនជ្ជង $1,000. ុ លាសនាិះសទ៕ Added by St.
1985; amended by St. 1987, c.665
C.269, S.19. Hazing Statutes to Be Provided: Statement of Compliance and Discipline Policy Required
ម្ររឹិះសាថននិម្ួយៗននម្្យម្សិក្ាស

ើយនិង ម្ររឹិះសាថនសាធ្លរណិះនិម្ួយៗស

ើយនិងម្ររឹិះសាថនឯក្រនននម្្យម្សិក្ា

post-secondary education រួស្ត្ស្វក្ស្ញក្ឪយម្រក្ុម្សិសសនិម្ួយៗ, ម្រក្ុម្សិសសឬ ម្រក្ុម្អងាការ របស់សិសស

ូ សចនិះរឺជ្ជ

ចំស្ណក្ននម្ររឹិះសាថន ឬ ម្រត្ូវានសរៀបចំ បសងកើត្ម្ររឹិះសាថន ឬ ក្៏ម្រត្ូវានអនុ ញ្ញាត្ សដាយម្ររឹិះសាថន ស ើម្បីសម្របើស្មិះឬ
ម្របដាប់ ម្របដា ឬ ម្រត្ូវានសាាលសដាយម្ររឹិះសាថន ានម្រក្ុម្ក្ូនសិសស ស្ លអត្់បញ្ូា លោន , ម្រក្ុម្សិសសឬអងាការរបស់
សិសស, a copy ននស្េនក្សនិះស

ើយនិង ស្េនក្សលខ 17 ស

ស្េនក្សនិះ ស្ លម្ររឹិះសាថនានសចញ copies ននស្េនក្សនិះស

ើយនិង 18; ផ្រល់ឪយ, ថ្វីសបើ , ថាម្ររឹិះសាថនានស្វើត្តម្ត្ម្រម្ូវការ
ើយនិង ស្េនក្សលខ 17 ស

ើយនិ ង 18 ានម្រក្ុម្ក្ូនសិសស

ស្ លអត្់បញ្ូា លោន, ម្រក្ុម្ឬអងាការនិង ម្ិនម្រត្ូវ រួម្ោនសំអាងសលើចំសពាិះការទទួ លសាាល របស់ម្ររឹិះសាថន ឬ ចំសពាិះការ
និយាយសដាយ endorsement ប ិសន លខ អត្់ ានបញ្ូច លចូ លោន-ជ្ជម្ួយម្រក្ុម្សិសស, ម្រក្ុម្ ឬ អងាការ teams or
organizations.

ូចជ្ជម្រក្ុម្និម្ួយៗ, ម្រក្ុម្ឬអងាការរួ រម្រត្ូវស្ចក្ចយ a copy ននស្េនក្សនិះស

ើយនិង ស្េនក្សលខ 17 ស

ើយនិង 18សៅឪយ

សារិក្និ ម្ួយៗ, plebes, សនាឬសម្រាប់អនក្ចូ លជ្ជសារិក្៕ វារួ ស្ត្ជ្ជម្ុខង្ហរ របស់ម្រក្ុម្ និម្ួយៗ, ត្តម្ម្រក្ុម្, ឬ
អងាការ, ស្វើត្តម្ទួ រនាទី ភានក្់ ង្ហរ ូចស្ លានក្ំណត្់ , ម្របចំឆ្នំ, ស ើម្បីបញ្ញ
ា ក្់ពី ម្ររឹិះ សាថនទទួលសាាល់សដាយស្ថ្លង ថា
ាន ូចជ្ជម្រក្ុម្, ម្រក្ុម្ឬអងាការានទទួ ល a copy ចំសពាិះចំស្ណក្ស្េនក្សនិះ ស

ើយាននិយាយពី ស្េនក្សលខ 17 ស

ើយ

និង 18, ថាស្េនក្ននសារិក្និ ម្ួយៗ, plebes, pledges, or applicants ានទទួ ល a copy ចំសពាិះស្េនក្សលខ 17 ស

ើយ

និង 18, ស

ើយ ូចស្ លម្រក្ុម្និម្ួយៗ, ម្រក្ុម្ ឬ អងាការយល់ ឹងស

សនិះ និងស្េនក្សលខ 17 ស

ើយយល់ម្រពម្ ស្វើត្តម្ខស្ លានស្ចងចំសពាិះស្េនក្

ើយនិង 18៕

ម្ររឹិះសាថននិម្ួយៗ ឬ ម្្យម្សិក្ាស

ើយនិងម្ររឹិះសាថនឯក្រនឬសាធ្លរណិះ បនរម្្យម្សិក្ា of post-secondary
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education shall, ឪយានសរៀងរាល់ឆ្នំ, ម្ុនសពលឬរិត្ ល់សពលចុិះស្មិះ, ឪយ a copy សៅ អនក្ និម្ួយៗ អនក្ស្ ល
ចុិះស្មិះជ្ជសិសសសរៀន full-time សពញសា៉ោ ងសៅក្នុងម្ររឹិះសាថន of this section and sections seventeen and
eighteen.

ម្ររឹិះសាថននិម្ួយៗ នន secondary education ម្្យម្សិក្ា ម្ររឹិះសាថនឯក្រនឬសាធ្លរណិះនិម្ួយៗ នន postsecondary education ម្រត្ូវស្ត្ដាក្់សរៀបត្តម្លំដាប់ , សោិះជ្ជយា៉ោ ងឪយានសរៀងរាល់ឆ្នំ, រាយការ ពីម្របឹក្ាេិាល
regents នន higher education ស

ើយសៅក្នុងសំណុំសរឿងននម្្យម្សិក្ាម្ររឹិះសាថន, ម្រក្ុម្ម្របឹក្ានន board of education,

បញ្ញ
ា ក្់ពីម្ររឹិះសាថនានស្វើត្តម្រួម្ជ្ជម្ួ យនិងការទទួ លខុ សម្រត្ូវ ម្រាប់
ស

ល់ម្រក្ុម្សិសានុសិសស, ត្តម្ម្រក្ុម្, ឬ អងាការ

ើយនិងស ើម្បីម្រាប់ ល់សិសសនិម្ួយៗ ស្ លម្រត្ូវាន ចុ ិះស្មិះ សរៀនសពញសា៉ោ ងានខស្ លានស្ចង ននចំសពាិះស្េនក្

សនិះ ស

ើយនិងsections seventeen and eighteen ស

ើយ ូ សចនិះបញ្ញ
ា ក្់ ថាការនិ យាយពី ម្ររឹិះសាថនាន ការចប់ សម្របើ

ចាប់វ ិន័យអប់រ ំ ស្ លសយាងសៅ ត្តម្ អនក្សរៀបចំ ចត្់ ស្ចងស

ើយនិងអនក្ចូលរួម្នន hazing, ស

ានដាក្់ ស្ចង សម្រយម្ សងកត្់ សៅសលើ ក្នុង student handbook ឬ ម្របហាក្់ ម្របស្

ើយក្៏ ូចនិងចាប់ ស្ ល

លោនចំសពាិះការនិយាយទំ នាក្់ទំនង

ោន សៅនិង ចាប់ របស់ institution’s policies សៅកាន់សិសសរបស់ពួក្សរ៕ រណិះននម្របឹក្ាេិាលThe board of
regents ស

ើយនិង, សៅក្នុងម្ររឹិះសាថនម្្យម្សិក្ា, ទីម្របឹក្ាននវ ិជ្ជាអប់ រ ំរួស្ត្ ម្របកាស់អនុវត្រ promulgate regulations

បទបញ្ញ
ា ម្ររប់ ម្ររងម្របឈម្សដាិះស្សាយ ស

ើយនិងចំ សពាិះរាយការណ៏ ៏ ញឹក្ញប់, ស

ម្ុខសទៀត្ ល់ attorney general ស្ លសៅក្នុងម្ររឹិះសាថន,
c.536; amended by St. 1987, c.665.

ចាប់វ ិន័យនិយាយ
ការនិយាយ

ក្

ឬ អនក្សៅសម្ើ ល,

ក្

ើយនិង រាយការណ៏រួរសៅ

ូ ចជ្ជម្ិនានរាយការណ៏ ្ម្ួយ៕ Added by St. 1985,

យ
ឺ
MIAA TAUNTING POLICY RULE

ឺយរួម្ានសក្ម្មភាព្ម្ួ យក្៏សដាយ ឬ ម្រត្ូវាន coaches និយាយ

ក្

ឺយ, អនក្សលងក្ីឡាp,

ូចានបំ ណងឆ្សៅស្ផ្លផ្លក, ខឹង, ស្វើឪយខាមស់សរ, និយាយចំអក្, ឬបញ្ុច ិះបនាទប់អនក្ឯសទៀត្, ានឬ

ម្ិនានអំសពើ ឬ ពាក្យសំ ី សថាក្ោបាទផ្ារ ឬ ម្របកាន់ ពូរសាស្តសរ៕ ានបញ្ូា លឥរ ិយាបទស្ លសរីបសនាទសយា៉ោ ង
ខាលំង, ស្វើឪយម្ួ ស

,៉ោ បំេ័យ, ឬក្ំសរៀម្ក្ំស្

ងសយាងត្តម្ពូរសាស៏, សេទ, ក្ំ សណើត្រនជ្ជត្ិ, ឬម្របវត្រ, ស

ើយនិងឥរ ិយា

បទវាយម្របហាពិសរឿងរំ សនឿសាសនាសាន, ម្របាណសម្ើល, សាថនកាត្ណ៏សស នក្ិចច, ការនិយាយ, ម្រក្ុម្ម្ររួសា, ត្ម្រម្ូវការ
ពិសសស special needs, ឬ សរឿងផ្លទល់ខួន៕
ល
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ឧោ

រណ៏ចំសពាិះការនិយាយ

ក្

ឺយរួម្ានប៉ោុស្នរម្ិនានក្ំរ ឹត្សទ ូចជ្ជ:“និយាយរសបៀបាត្ផ្ារ”,

ូច ស្ ល ានឲ្យអត្ថន័យ

សៅក្នុងការនិយាយោក្់ទងចំសពាិះសរឿងផ្លទល់ខួនម្រត្ូ
ល
វានត្ម្រម្ងសៅកាន់អនក្ម្របស្រង សដាយអនក្ម្របឆ្ំងនិយាយាចំអក្សៅកាន់អនក្
ម្របស្រង, ខំម្របឹងe, sexual orientation, ឬសដាយ ម្ិនាន សជ្ជររ័យ,

ូសចនិះស្វើឲ្យខឹងានការស្លិះោនឬវា៉ោ យត្ប់ោន; ស

ល់រាងកាយខាងសម្រៅរឺជ្ជលបិច, រួម្ាន “សៅនិងម្ុខ”ត្៏ទល់ម្ុខោនជ្ជម្ួយនិងអនក្សលងone playerពីម្ួយសៅម្ួយ ស

ើយស្វើបំេ័យ
ើយនាំោន

ឈរ to another and standing over/straddling a tackled or fallen player.
សៅម្ររប់ក្ីឡាោំងអស់, ភានក្់ង្ហរានពិ ចរ្ការនិយាយ

ក្

ឺយ fragrant ស្សរងបទសលមើសស្វើឲ្យ ាន ស្មិះ អាម្រក្ក្ ម្ិនស្ម្ន

ជ្ជអនក្ក្ីឡា ម្រត្ូវ ក្សិទវស្ លស្វើឪយអនក្អងាុយសៅសៅអីស្វងោស់ចិត្រ ឬ
ម្ក្ម្របក្ួត្សៅនថ្ងស្ លម្របក្ួត្ាននិយាយ វាយម្របហារ

ក្

ល់ អនក្ ស្ លម្ក្ចូល ម្រប្ំ ងម្របស្រងសៅក្នុងនថ្ងសនាិះ

ឺយ៕ សសចក្រីបស្នថម្, the offender រួរស្ត្ម្រត្ូវសចក្សចញពី MIAA

ក្ស្នលងក្ីឡាសដាយានបញ្ញ
ា ក្់ពី វ ិន័យ ក្សិទិវ៕ ពិនិត្យសម្ើលសាស

ើងវ ិញននចាប់របស់ MIAA ការនិយាយ

ក្ស

ើយស

ើយនិង

ការម្របាន រួរស្ត្ឪយសៅោំងពីម្រក្ុម្ត្តម្រយិះអនក្ផ្លូវការក្ីឡាម្ុនចប់សផ្រើម្ការម្របក្ួត្និម្ួយៗ៕
សៅទីក្ស្នលងម្របក្ួត្ោំងអស់នន MIAA contest sites and tournament venues, ការម្ររប់សម្រោង ម្របក្ួត្ ម្របស្
ម្របាន ល់សម្ើលសទ៕ រន្ក្៏សដាយឪយស្ត្ាន

ក្

លជ្ជម្ិនានឪយការ

ឺយ ល់អនក្សលង players, coaches, game officials, ឬ

ល់អក្
ន សៅ

សផ្សងសទៀត្និងម្រត្ូវឲ្យចក្សចញ៕

COLLEGE/CAREER GUIDANCE
ការសសម្រម្ចចិត្រម្ួយយា៉ោ ងសំខាន់ស្ លម្របឈម្ម្ុខសៅនិង high school athletes រឺ ម្រត្ូវស្វើ ូចសម្រច រី វ ិត្របស់ពួក្សរ
បនាទប់ពី high school. សារិក្បុរាលិក្អត្ថពលក្ម្ម ននសាលា Greater Lowell Tech និងរួយខំ ម្របឹងស្ម្របង ល់សិសស
អនក្អត្ថពលលិក្ស្វើការសសម្រម្ច ៏សំខាន់ ៕ ពួក្សរម្របស្
ស

លជ្ជអាចសឆលើយសៅ សំណួរាន, ោក្់ទងសៅនិងសាលា

ើយនិង/ឬ coaches, សផ្ញើ video or highlights ម្របសិនសបើ ជ្ជាន, ស

ើយសរសសរលិខិត្ស្ណនាំ៕ ពួក្សរម្របស្

លជ្ជ

អាចស្ណនាំសិសសសៅកាន់ក្ិចចបំសរ ើ្ស្ លាន ផ្ល ម្របសយារ័សម្រចើនអាចរួយក្នុងការសសម្រម្ចចិត្រាន៕ ម្របសិនសបើ

សោលសៅរបស់សិសសអនក្អត្ថពលលិក្រឺ ម្រត្ូវ បំ សពញស្េនក្ athletically ត្តម្ក្ំរ ឹត្ននម្ហាវ ិទាល័យសនាិះ, វាានសារិះ
សំខាន់ ស ើម្បីសម្របើម្រក្សួង athletic department ជ្ជរំនួយភាាប់ជ្ជម្ួយនិ ងម្រក្សួងGuidance Department.

សារចុងសម្រកាយ FINAL MESSAGE
ឪកាសចូ លរួម្ក្នុងinterscholastic athletics រឺម្ួយសនិះានត្នម្ល្ស់៕ ផ្លម្របសយារ៏ោញយក្ ពី កាយវបបក្ម្ម
សក្ម្មភាព ស

ើយចូលរួម្ក្នុងក្ីឡាជ្ជសម្រចើន ស

ើយនិងស្ងសៅានឆ្ងយ៕

អនុភាពពិត្ម្រាក្ត្់ក្ុងការយវបបក្ម្ម
ន
, ានរនីោនsocial, ស
និងបនររ

ូចជ្ជ ផ្លម្របសជ្ជយ៏ស្ លអាចាន

ើយនិងបង្ហាញ ពីការសិក្ា៕ វាស្ត្ងស្ត្ានផ្លម្របសជ្ជយ៏

ូត្ ល់ម្នុ សសសពញវ ័យ,យូរ្ស់ បនាទប់ពី ាន សរៀបចំបសងកើត្ បទពិ សសា្៏ក្ីឡាម្ួយចប់៕ ូ សចនិះស្ ល, វា

សំខាន់ចំសពាិះសាលាGreater Lowell Tech សិសស - អនក្អត្ថពលលិក្ោំងអស់, ម្រក្ុម្ម្ររួសារ, ម្ររូបងវឹក្របស់សយើង, the
athletic director, ស

ើយនិង ស

រម្៏ សាលា របស់សយើងោំងម្ូល , រួម្ោនស្វើក្ិចចការស ើ ម្បីឪយសាលាGreater Lowell

Tech Athletic ានបទពីសសា្៏ឲ្យានសម្រចើនស្ លអាចសៅាន៕ សម្របើទំព័រសៅក្នុងក្បូនសសៀវសៅ handbook សម្រាប់ ជ្ជ
ការចប់សផ្រើម្ចំណុចស្ណនាំ ំ សណើររបស់អនក្អត្ថពលលិក្៕ សូម្ឪយានសជ្ជររ័យ, and LET’S GO GRYPHONS!
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Appendix A

Greater Lowell Technical High School
Athletic Department Emergency Action Plan
សាលាសរៀន Greater Lowell Technical High School ម្រក្សួង Athletic ានបសងកើត្រសម្រាងសម្រាប់ Emergency Action
Plan ថាម្រត្ូវស្ត្ស្វើត្តម្សដាយសារិក្បុ រាលិក្ននម្រក្សួង Athletic Department ក្នុងម្រពឹត្ិរការណ៏ ស្ លាន medical
emergency. អនក្បង្ហាត្់
អានស

ើងវ ិញស

ឹក្
វ

ឺន
វ , អនក្បងវឹក្, assistant coaches, ស

ើយនិងអនក្ម្ររប់សម្រោងម្រក្ុម្, ោំងអស់ត្ម្រម្ូវឪយពិនិត្យ

ើយយល់ពីឯក្សារសនិះ៕

ានអាសននរឺម្រត្ូវពិ ចរ្រចំសពាិះបញ្ញ
ា ស្ លរបួ ស្ក្៏ សដាយ/សាថនការណ៏ត្ម្រម្ូវម្រត្ូវការឪយាន Emergency
Medical Services (EMS) ស ើម្បីឪយសៅបនរការពាាលស

ើយ/ឬ ឹក្នាំបញ្ូា ន អនក្ អត្ថពលលិក្ សៅម្នទីរសពទយ (911

called). វាានការចំាច់ ្ស់សៅក្នុងសាថនការណ៏ស្ ល សម្រម្ប សម្រម្ូលោនរសវៀងអនក្បង្ហាត្់
អនក្ខាងសនរិសុខ, ស
នាទីស

ឹក្
វ

ឺន
វ , អនក្បងវឹក្,

ើយនិងអនក្ម្ររប់សម្រោងឪយានលអ៕ ការស្ណនាំសនិះរឺានបំណងស ើម្បីរូសម្រពាងសរៀបរាប់ ត្ួរ

ើយរូសបញ្ញ
ា ក្់ ពិ្ីការ ស ើម្បីឪយស្វើត្តម្ សៅសពលានអាសននសក្ើត្ានស

ើង៕

Chain of Command
Certified Athletic Trainer
Athletic Director
Administrator
Head Coach
Assistant Coach
Team Manager(s)
Security Personnel
អនក្ស្ ល្ំជ្ជងសរសៅក្នុងចំស្ម្អនក្បញ្ញ
ា ការរឺជ្ជអនក្សៅនិងក្ស្នលងសក្ើត្ស

ត្ុសៅសពលានអាសននោក្់ទងសៅនិងខាងវ ិជ្ជាសពទយ

medical emergency និងចត្់ស្ចង ឹក្ម្ុខ, ទទួលខុសម្រត្ូវសម្រាប់ ូច:


ោក្់ទងសៅ EMS (911 or 978-649-7504 ត្តម្រយិះ cell phone) ឬចត្់ឪយអនក្្ានក្់ ឪយសៅ ទូរសពទ័រួរផ្រល់ឪយ ំណឹង
ស្ លរំពាក្់ោក្់ទងម្រាប់សៅ EMS សៅសពលទូរស័ព,ទ ក្៏ ូចោនស្ លម្រត្ូវម្រាប់ ល់ បុរល
ា ិក្ការពារ សនរិសខ
ុ និងនាំពួក្សរសៅ
ទីក្ស្នលងស្ លសក្ើត្ស



ត្ុ៕ ស

យ
ើ ក្ុំឪយអាលដាក្់ទូរសពទ ចុិះរ

ត្
ូ ល់ EMS ដាក្់ចុិះម្ុនសិន៕

ោក្់ទងសៅក្ស្នលងSchool Security Personnel ឬ សរ ើសអនក្្ានក្់សផ្សង ឪយសៅទូរស័ពទ (via radio or by calling 978 4414995 using a cell phone) ស ើម្បីម្រាប់ ល់ពួក្ោត្់ពីទិក្ស្នលងស្ លានសក្ើត្ អាសនន៕
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សៅជ្ជប់ជ្ជម្ួយអនក្អត្ថពលលិក្ athlete ស ើម្បីចំសម្ើលសាថនការណ៏រ



ោក្់ទងសៅ, ឬសរ ើសអនក្្ានក្់សទៀត្ស ើម្បីោក្់ទងសៅ, ឪពុក្ារយឬ /អនក្អា្ពាាលរបស់ អនក្ អត្ថពល
លិក្ក្នុងម្រពឹត្ិកា
រ រណ៏ស្ លពួក្ោត្់ម្ិនានសៅនិងក្ស្នលងស្ លសក្ើត្ស

ូត្ EMS ម្ក្ ល់ទីក្ស្នលង៕

ត្ុ៕ ំណឹងសម្រាប់ោក្់ទង សៅ សពល

ានអាសនន/ ឪយសៅម្ររប់សារិក្ម្រក្ុម្និម្ួយៗផ្រលឪ
់ យសៅ coach និម្ួយៗដាក្់សៅក្នុងសស្សាម្ សបុម្រត្បិត្រិត្
សៅសពល ល់រ ូវសលងក្ីឡារិត្ចប់សផ្រើម្ ស

ើយនិងម្រត្ូវទុក្សៅនិងក្ស្នលងស្ លង្ហយស្សូល សម្រាប់ ម្រក្ុម្

សក្ម្មភាពោំងអស់ ទុក្សៅផ្ទិះឬក្ស្នលង្៕ បង្ហាត្់អក្
ន ឯសទៀត្ពីរសបៀបឪយរួយ៕


សរ ើសអនក្្ានក្់ឪយរូនសិសសathlete សៅទីក្ស្នលងក្ំណត្់ពាាល medical facility (typically Lowell
General) សបើសិនត្ម្រម្ូវឪយ EMS ឹក្សៅ ស

ើយឪពុក្ារយឬ / អនក្អា្ពាាល អត្់ានសៅ៕ សនិះរឺម្រត្ូវស្ត្

បុរល
ា ិក្សៅសាលា Greater Lowell រូនសៅ ម្ិនស្ម្នជ្ជអនក្សលង ូចោនសទឬ/សិសសអនក្អត្ថពលលិក្សទ៕

Location of AED’s
AED រឺក្ស្នលងសៅខាងសម្រៅ the main gym (next to health office), សៅខាងសម្រៅ outside the auxiliary
gym, ក្៏ ូចសៅសៅក្ស្នលង pool area. អនក្បង្ហាត្់

ឹក្
វ

ឺន
វ ម្រត្ូវស្ត្កាន់ MUST CARRY THE

PORTABLE AED (as well as a radio) ម្ររប់សពលោំងអស់៕
សលខទូរស័ពស្ទ លសំខាន់ Important Phone Numbers
Athletic Trainer- 978-609-3084
Security- Info Booth; 978-441-4995
Athletic Director- Mark White; 781-640-9852 (cell), 978-441-4499 (office)
Tyngsboro EMS (via cell phone); 978-649-7504
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